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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مقّدمة

تشري التطورات العاَلمّية، ال سيما يف العقَدين األخريَين، إىل أنَّ التقنيات احلديثة املعتمدة يف 
احلرب الناعمة، وِبُكَلٍف واطئة جداً، هلا فاعلية َتفوق مئات األضعاف، بل حّت آالف األضعاف، 
ُكَلَف التقنيات احلديثة املعتمدة يف معّدات التسّلح. تستثمر القوى املهيمنة التقنياِت احلديثَة أبفضل 
طريقٍة ممكنة لتوجيه الرأي العام يف اجملتمعات اليت ختاطبها. إذ إنَّ التقنيات اإلعالمية واإلقناعية 
قادرة -عرب ممارسة الدعاية- على أْن ختلق أزمًة يف جمتمٍع أو منطقٍة ما، وأن تتسبب –على سبيل 
املثال- يف ارتفاع مبيعات األسلحة والـُمعّدات الدفاعية؛ أو أْن تعرض صورًة ملنطقة أخرى أبّنا 
حباجة لِلمواد الغذائية، ومن مثَّ توّجه األفراَد يف تلك املنطقة حنو األسواق واحملالِّ التجارية ليقوموا 
بتخزين املواد الغذائية؛ أو أْن ختلق صراعاً وحرابً بني مكّوَنني أو عّدة مكّوانت يف بلٍد ما عرب الدعاية 

وإاثرة عواطف املخاطَبني.

إنَّ تدفق وسائل اإلعالم العاَلمية قد خلق واقعاً يدفع الرأي العام إىل أْن يوجَّه ال شعورايً يف 
أُطٍُر حمددة مسبقاً ويف ضوء معلومات وتفسريات معيَّنة. إنَّ احلرب اإلعالمية العاَلمية قد خلقت 
صراعاً بني السَّردايت والرواايت، وبنحٍو ابت األفراُد يف اجملتمعات املختلفة يشاهدون العاَل وسائر 
العاملية. توّضح االختبارات والنتائج  اليت صنعتها وسائل اإلعالم  العدسات  الشعوب من خالل 
املستخَلصة ِمن املشاريع الَبحثية واألكادميية كيف ميكن إيصال رواية وسردية خاّصة عن أّي قّصة 
وحدٍث معنيَّ وخالل فرتة زمنية قصرية جداً، إىل عدٍد كبري ِمن املخاطَبني ضمن سياقات وأجناس 
تعبريية خمتلفة. تُبنّي هذه الدراسات كيفية توظيف األدوات التقنية احلديثة وتقنيات اإلقناع والعلوم 
اإلدراكية لتوجيه الرأي العام العاَلمي أو الرأي العام يف جمتمٍع حمدَّد، وبنحٍو يكون اجملتمع املخاَطب 
حتت وابٍل ِمن الشواهد واألدلة والقضااي اجلارية ضمن سياقات وأطُر متفاوتة، جتعله يتلّقى صورًة 

حمددًة يظّنها هي احلقيقة.

ضرورة إجياد األدوات الالزمة ملواجهة احلرب الناعمة
»َدور شبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة«

بریوز غفراين*

* مدير القسم الدويل يف مركز دراسات اخلطاب االسرتاتيجي، دبلوماسي ايراين متقاعد.
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-من  أاتحت  قد  الذكّية،  النّقال  اهلاتف  وأجهزة  املتعددة«  »الوسائط  تقنيات  ظهور  إنَّ 
جانٍب- إمكانيَة إنتاج احملتوى ونشره ألّي فرٍد ويف أّي زمان وجمال، وِمن جانٍب آخر أاتحت فرصًة 
ومعرفة  االجتماعي  التواصل  بشبكات  املرتبطني  األفراد  برغبات  املرتبطة  البياانت  على  لِلحصول 

وتقييم اجتاهاهتم وأذواقهم ومصاحلهم واحتياجاهتم.

العاّمة لدى  الدبلوماسية  احلديثة يف  القدرات واإلمكاانت  بتوظيف هذه  املقال  يُعىن هذا 
الدول، ويدعو إىل تسليط مزيٍد ِمن األضواء على هذا األمر املهم.

مكانة الدبلوماسية العامة

تعّرف املوسوعُة الربيطانّية الدبلوماسيَة العاّمة أبّنا »خمتلف اجلهود اليت ترعاها احلكومات، 
العاّمة مجيع اجلهود  الدبلوماسية  التواصل مباشرًة مع اجلماهري األجنبية. تشمل  واليت هتدف إىل 
أو  لِلحكومة  اإلسرتاتيجية  األهداف  لدعم  األجنيب  الرأي  من  مستهَدفة  قطاعات  إلقناع  الرمسية 
هبا  تقوم  اليت  اهلادفة  واحلمالت  القرار،  صانعي  تصرحياِت  األساليب  وتشمل  معها.  التسامح 
الدولّية  اإلعالم  املبذولة إلقناِع وسائل  واجلهود  العاّمة،  لِلدبلوماسية  املكرَّسة  احلكومّية  املنظَّمات 
بتصوير السياسات الرمسّية ِبشكٍل إجيايّب لِلجماهري األجنبية«. ويف حقيقة األمر إنَّ طريقة عمل 
الدبلوماسية العامة وماهيتها الوجودية تتوّخى استقطاب اجملتمعات اليت ختاِطُبها دبلوماسية بلٍد ما 
ِمن أجل تنفيذ سياساهتا وحتقيق أهدافها ومن دون توظيف األدوات والسبل العسكرية وممارسة 
الضغط؛ بل على العكس، ِمن خالل استعمال أدوات اإلقناع وتوجيه الرأي العام يف اجملتمعات 
املستهدفة، وذلك ِمن أجل تنفيذ سياسات البلد من خارج احلدود. ولذا فإنَّ الدبلوماسية العامة 
تتوّخى استقطاب املخاطَبني املستهَدفني، وقد تُعرَّف هذه الَعَملّية أبّنا حتصل عرب »ربط الرسالة 
املناسبة ابملخاطب املستهَدف املناسب ويف شكٍل مناسب«.)UNDP, 2015(  ويف هذا 
اإلطار تُوجَّه اجملتمعاُت املستهَدفة ضمن مساٍر ل َتعْد فيه مواِكبًة لسياسات بلدها، ول َتعْد تدعم 
اسرتاتيجية وبرامج حكوماهتا، وبداًل من ذلك تواكب  اسرتاتيجيات الدول األجنبية، وتبدأ -عن 
غري وعي- مبساعدة األطراف األجنبية لِلحصول على أهدافها اليت تسعى إليها يف خارج حدودها.

ِمن الواضح أنَّ هذه املواكبة واالستقطاب عملّيٌة يف منتهى الصعوبة والتعقيد، وحتتاج إىل 
توظيٍف كامل وشامل ألدواِت كسب املعرفة لِلثقافات والروحيات والُعرف احلاكم على اجملتمعات 
املستهَدفة. إنَّ إنتاج احملتوى وتوزيعه املنسِجم مع األساليب اليت َتقدر على توجيه اجملتمع املخاَطب 
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لِيشاهد األموَر عرب عيون البلد الـَمعين )الذي ميارس الدبلوماسية العامة(، إّنا هي ِمن أهم أوجه 
النجاح لِلدبلوماسية العامة يف بلٍد ما يف مواجهة بلٍد أو جمتمٍع آخر.

َدور التكنولوجيا وتقنيات اإلقناع بوصفها أدواٍت حديثًة يف الدبلوماسية العامة

تشري الدراسات إىل أنَّ التكنولوجيا، والسيما تقنيات التواصل، تؤّدي أدواراً خمتلفة إلجياد 
على  تعمل  واليت  اجملتمعات  التغيري يف  التقنيات -بوصفها حمرّكات  تؤّدي هذه  والتغيري.  التحّول 
وأساليب  االجتماعية  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  التلّقي  ِمن  أناط حديثة  إىل ظهور  متكينها- 

اإلدارة واحلَوكمة.

إنَّ التقنية بوصفها حمرّكاً لِلتغيري تؤّدي إىل تطّور أناط احلياة لدى األفراد يف خمتلف اجملتمعات، 
وتفرض على اجملتمعات -بصورٍة أو أبخرى- نطاً ِمن التغيري. وال شكَّ يف أنَّ التواصل ونوع التعامل 
بني األفراد وأجهزة اإلعالم واملؤسسات، وغريها، يشهد اليوم تطّوراً هائاًل ابملقارنة مع الفرتة اليت 
سبقت ظهور تقنيات التواصل احلديثة واألقمار الصناعية واالنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، 

وأنَّ هذا األمر مرهون بتقّدم التكنولوجيا املساِهة يف تطّور اجملتمعات.

فضاًل على ذلك تنطوي التقنيات احلديثة )بوصفها َمساراً لِلتغيري( على ِمهاٍد لِلتطّور والتغيري 
يف اجملتمعات. إذ إنَّ شبكات التواصل االجتماعي واألناط املختلفة يف التواصل، ِمن قبيل إجياد 
اليت  االفرتاضي  العاَل  االلكرتونية، وظهور شركات خمتلفة ومؤسسات انشطة يف  لِلتجارة  جماالت 
خلقت آالف األناط واملسارات لِلتعامل والتواصل بني املواطنني يف خمتلف اجملاالت االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، كّل ذلك يُفصح عن أهية َدور التقنيات احلديثة يف التواصل بوصفها مساراٍت 

لِلتغيري.

ابإلضافة إىل ذلك تؤّدي تقنيات التواصل احلديثة َدوراً رئيساً يف متكني وتعزيز التغيري، ففي 
هذه اللحظة مبقدور أّي فرد، ويف أّي زمان ومكان، أْن حيصل على البياانت ِمن أرجاء العاَل، وأْن 
يقارن بني طبيعة  لِلموضوعات، وأْن  املختلفة  القراءات  متمّكناً، وأْن خيتار ِمن بني  يكون ابحثاً 
السرداّيت عن األحداث، وأْن يُقّيَمها وخيترب مصداقيتها. وقد متّكُن هذه التقنيات أيَّ فرد ومجاعٍة 
ِمن أْن يقوموا برواية األحداث والوقائع أبنفِسهم، وأْن ينتجوا احملتوى ويوّزعوه، وأْن يعرضوا آراَءهم 
ووجهاِت نظرهم على اآلخرين ضمن إطاٍر َكوين، ومن مثَّ يعثروا على األفراد املنسجمني مع آرائهم 
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. ووجهات نظرهم، أو أْن يستقطبوا املوافقني معهم لتحقيق هدٍف معنيَّ

إذ إنَّ زوال خصوصية  املناصب واملسؤوليات،  التقنيُة إمكانية استغالل  وقد أاتحت هذه 
األفراد وإمكانية ممارسة التجسس والتخريب يف النشاطات التجارية واإلدارية وخلق سردايت مزيَّفة 
ِمن خالل استعمال اخلدع السينمائية واملؤثرات اخلاصة والتزييف العميق1... وغريها، كّل ذلك يـَُعدُّ 
ِمن اجملاالت اليت جتعل التقنيَة أداًة خطريًة بِيد أّي فرد خمتّص هبا. ففي الوقت الراهن إبمكان أّي 
شخص متخصص يف هذه األعمال أْن خيرتق بياانت مؤسسة أو بلٍد ما ويدّمر منظومة بياانهتا، 
ويرتك بذلك آاثراً أشدَّ خطورًة ِمن احلروب التقليدية. ولذا تـَُعدُّ التقنيات احلديثة أدواٍت لِلحرب 
الناعمة، وتؤّدي أدواراً رئيسة للنظام املهيمن ِمن أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية وأبقّل قدٍر ِمن 

الُكَلف.

بيد أنَّ هذه التقنيات ل تقتصر على احلروب الناعمة، بل أصبحت ذاَت أهية يف الدبلوماسية 
العامة أيضاً. إذ تصُف بعض الدراسات شبكاِت التواصل االجتماعي أبّنا احملّرك املشّغل لِلتحركات 
اجلماهريية يف مصر وتونس ومنطقة أوراسيا، ويف كثرٍي من الثورات الناعمة. بيد أنَّ مواكبة اجملتمعات 
املستهَدفة واستقطاهبا على املستوى العاَلمي، وِمن أجل أْن يكون العاَل كلُّه يتلّقى مفاهيَم مشاهبًة 
حيال الظواهر واألحداث، كلُّ ذلك حيتاج إىل توظيف مؤثّر لتقنيات اإلقناع اجلمعي. ميّثل اإلقناع 
التواصل  شبكات  تعتمد  اليت  االقتصادية  الدبلوماسية  لدى  احلديثة  األدوات  إحدى  اجلمعي 
احلديثة  التقنيات  بني  الدمج  أنَّ  حيث  اإلعالم.  أجهزة  سائر  مع  تركييّب  إطار  يف  االجتماعي 
العام وتوجيهه على نطاق  الرأي  التأثري على  إمكانية  العلوم اإلدراكية والسلوكية أاتح  ومعطيات 
واسع. ففي هذا اإلطار اجلديد أصبحت التقنيات احلديثة توظَّف بوصفها احملّرَك الرئيس واملسار 

واألداة املعززة ِلعملّية اإلقناع اجلمعي.

اليت  اإلعالمية  والتقنيات  احملتوى  وتوزيع  إنتاج  تقنيات  الستخدام  الناجعة  الُسُبل  وملعرفِة 
املتقّدمة إىل إنشاء مؤسسات وخمتربات  العاملّية  العام، ابدرت اجلامعات  الرأي  تعمل على توجيه 
متخصصة يف اإلعالم واإلقناع؛ إذ يـَُعدُّ معهُد ماساتشوستس لِلتكنولوجيا إبنشائه )خمترب وسائط 
اإلعالم(، وكذلك جامعة ستانفورد إبنشائها خمترب اإلقناع ِمن ضمن هذه اجلامعات، فهي جُتري 
منذ ما يقارب عقَدين ِمن الزمان دراساٍت وأحبااثً يف هذه اجملاالت وإبشراف املؤسسات املخابراتية 
1.التزييف العميق تقنية تقوُم على صنِع فيديوهات مزيّفة عرب برامج احلاسوب من ِخالل تعّلم الذكاء االصطناعي. تقوُم هذِه التقنّية 
على حماولة دمِج عدٍد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصّيٍة ما من أجِل إنتاج مقطع فيديو جديد –ابستخدام تقنية التعلم اآليل– قد 

يبدو للوهلة األوىل أنه حقيقي لكّنه يف واقع األمر ُمزّيف.
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األمريكية. فعلى سبيل املثال جُتري جامعة ستانفورد مشروع اإلقناع اجلماعي بني األفراد ِمن خالل 
طريقة النشر الفايروسي لِلمحتوى2، حبيُث يصل إىل ماليني املخاطَبني واملشاهدين خالل بضعة أاّيم 
فقط، ويقنعهم حول موضوع معنّي، ومن مثَّ يوّجه رأَي املخاطب ويعززه ويغرّيه، وجيري اختباراٍت 
عليه. امللَحظ املهم هبذا الصدد هو أنَّ هذه النشاطات قد بدأت منذ ما يقارب عشرين عاماً، وهذا 
يعين أنَّ املهارات اإلقناعية والتقنيات والربامج والعلوم املرتبطة قد توسَّعت كثرياً ابملقارنة مع ما كانت 
عليه يف السابق. وعلى حّد تعبري الكاتب والباحث »يوفال هراري«3 يف مؤمتر دافوس، أتيحت اآلن 

إمكانية اخرتاق أذهان املخاطبني.

ِمن  هائاًل  االجتماعي كماً  التواصل  شبكات  خماَطيب  أذهاُن  تواجه  اجلديدة  الظروف  يف 
احملتوايت واملفاهيم املعّدة مسبقاً اليت جيري توطينها لِلمجتمعات املختلفة وتصبح مألوفًة لدى األفراد 
من خالل الذكاء االصطناعي ويف خمتلف األشكال واألناط، وتتبلور يف قوالَب خمتلفٍة كمقاطع 
الفيديو القصرية والرسوم املتحركة واألخبار واألفالم الواثئقية وأفالم التعّلم املصغَّر. على هذا الصعيد 
ال يقتصر َدور الدبلوماسية العاّمة على استقطاب أفكار املخاطَبني ورؤاهم، بل تستقطب قلوهَبم 
ورغباهتم أيضاً إىل احملتوايت واألفكار املَعّدة َسلفاً. وابلتايل ال يُرحَّب بوجهات النظر النقدية اليت 
بفلرتة سائر القراءات والسردايت، ويرسل احملتوى  توّجه لِلموضوع املطروح، إذ يقوم الفرُد تلقائياً 
-عن غري وعي- لآلخرين. وهبذا يؤّدي بنفسه َدور الرسول يف نشر الرسالة الـَمعنّية. وِمن الالفت 
لالنتباه أنَّ َخلَق الرسول الذي يقوم إبرسال احملتوايت تلقائياً يـَُعدُّ ِمن أمسى األهداف اليت تتوخاها 

الرسالُة اإلقناعية.

حنن وشبكات التواصل االجتماعي

على الرغم من أنَّ النظام املهيمن يف ظّل تدفق وسائل اإلعالم ميتلك كاّفة األدوات الالزمة 
وأجهزة  االجتماعي  التواصل  شبكات  إمكاانت  من  ممكن  قدر  أكرب  وتوظيف  املفاهيم  لرتسيخ 
املستقّلة  واهلوايت  احلكومات  قبل  استخدامها من  األدوات ميكن  فإنَّ هذه  اجلماهريية،  اإلعالم 
أيضاً. وإنَّ دبلوماسيتنا العاّمة حباجة –أكثر ِمن أّي وقت مضى- إىل إنتاج ونشر احملتوى املؤثر 
2. احملتوى الفريوسي هو حمتوى عرب اإلنرتنت، حيقق مستوى عالياً من املصداقية بسبب مشاركته على شبكات التواصل االجتماعي 
واملواقع والنشرات اإلخبارية عرب الربيد اإللكرتوين وحمركات البحث. ميكن للمحتوى الفريوسي تقدمي عالمات جتارية للجمهور بسرعة 
كبرية وألنا حتصل على أكرب عدد من الزايرات من خالل مشاركة الوسائط االجتماعية، فهي رخيصة نسبياً مقارنة ابإلعالانت 

املدفوعة.
3. Yuval Noah Harari.
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واملناسب لِلمخاطبني. إنَّ هذا احملتوى املنشود يَعتمد نجاً مقّوضاً وحَتررايً، ويسبب يف الوهلة األوىل 
خلاًل يف عملية تكوين الرأي العام اليت تقوم هبا وسائط اإلعالم العاَلمّية، ويوّضح ملخاطبِه ما طبيعة 
اإلشكاالت والفراغات يف هذا املنطق املعتَمد، ويف سياق ذلك يساعد خماطَبُه على اعتماد نظرٍة 

انتقادية ليحرر نفَسه ِمن سيطرة أجهزة اإلعالم.

إنَّ الدبلوماسية العامة ِمن شأنا أْن تعمل على إنتاج ونشر احملتوى املناسب لِلمجتمعات 
خالل  فِمن  املستهَدف؛  اجملتمُع  يعتنقها  اليت  والعقائد  الروحيات  على  تتعرَّف  وأْن  املستهَدفة، 
الكشف عن األذى اإلعالمي وَعرض أسئلٍة جاّدٍة وعميقٍة تتحّدى هبا العالقَة القائمة بني القضااي 
املعروضة يف اإلعالم واملفاهيم اإلقناعية، سَتستطيع أْن حتّفز أذهان املخاطبني ِلإلجابة عن مثل هذه 

األسئلة وختلق الشَّكَّ يف القضااي اخلادعة.

إنَّ جشع النظام املهيمن وأطماعه يف اإلفادة أبكثِر قدٍر ممكن ِمن الصراعات املفتَعلة بني 
هذا  لِلحقائق يف  واملتقّصية  النقدية  الرؤيُة  تتوسَّع  أْن  إىل  أّدى  قد  والبلدان  والشعوب  اجملتمعات 
اجملال. ويف الوقت نفسه يبدو أنَّه بسبب ضعفنا يف إنتاج احملتوى املؤثّر بكمّيات ضخمٍة تشمل 
مجيع الشعوب، فقد يتحتَّم على دبلوماسيتنا العاّمة أْن تعتمد إنتاج احملتوى النوعي بداًل من اإلنتاج 
بكميات هائلة وضخمة، وبنحٍو تكون دقيقَة التصويب وتوّظف التقنيات املؤثّرة يف إنتاج احملتوى 
اإلقناعي ونشره املؤثّر يف الشبكات املناسبة، ومن مثَّ تبطل مفعول األدوار الرئيسة واملهّمة اليت يقوم 

هبا اإلعالم املعادي يف خلق التيارات املضاّدة.

لعلَّ اإلشارة إىل هذا امللَحظ يف ناية املقال ال خيلو ِمن أتثري، وهو أنَّ العاَل متعّطٌش ملفاهيم 
البياانت والتأويالت  العام يعلم أنَّ اهلجمة اإلعالمية والكم اهلائل ِمن  ورؤية جديدة، وإنَّ الرأي 
والتفسريات قد أنك األذهان، ولكي يواجه هذا األمر يبحث دوماً عن احللول املنطقية الصحيحة. 
التقنيات  ننفقها إلنتاج  اليت  األموال  ِمن  األلف  ِمن  واحداً  إذا خصصنا  القول ابطمئنان  وميكن 
واملعّدات احلربية، وأنفقناها على التقنيات اإلقناعية والدبلوماسية العاّمة سنحصل على نتائج أفضل 

وأكثر فاعلية آبالف املرّات.

https://tinyurl.com/y7wqgjzo :الرابط


