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ملخص :أ
يلتبررا الررشبمغ كمشدٖررل دورالررذ شامررا مررا ٓهررا الش ظررا ً مررا لِررو وظررابل التواصررل تمتمرراوم ،ومررذه ُررذس ا ك ر
مررزالا تراهررا او دودررل تراهررا مررا ُظررا ا اىر ُظررا ا رررشه ررشه اف ررا ٓهررا سميررة ،لررمغ ًِررؽ طررما د لوماظررمت
الشُميررة ررل ظررا اىر وظرراغ الذ لوماظررية التِليذ ررة وطررما ؼررهٖاث أكررتم امليتلٌررة ،خير صررهد وشدذا ر
ك ؼهٕة ودتا جزالا تراها والتدليل والذساظة ٓها ما ُظا ا دولية ٓثيا ًِ .رذ خراو٘ مرا رتل را لرمغ وييرا
الهمئرة العياظرية ًِرؽ رل وييرا مٌراسيا امتماكيرة ورٌعررية عرتدّ الذساظرة والنـرش الي را تر لً .ريمٕا لتوشدررذ
ما وشدذا ان دذث الت ثيا ٓها مما دذث د لوماظية ُمة او دوس إلخذه املنـماث الذ لوماظية الذولية.
الكلماث املفناحيت :الذ لوماظية الشُمية؛ شاما؛ واصن الت ذ ذ؛ د لوماظية وظابل التواصل تمتماوم أ
Abstract:
President Donald Trump is one of the most understanding presidents of the power
of social media, and its ability to draw attention from issues to other issues that he
sees as more important, not only within his digital diplomacy but also in the
traditional diplomatic community and within the media. His Tweets have become
more interesting, analytical and study-focused than many international issues.
Through it, he tried not only to change the political environment, but also to change
social and psychological concepts that deserve to be studied and carefully
considered. His tweets can have more impact than a summit diplomacy or a session
of an international diplomatic organization.
Keywords: Digital diplomacy; Trump-threat balance; Twiplomacy.
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مقذمت:
مم الؼٌش التٕنولومية واملللوما ية صهد كدواث التِليذ ة للعياظة اللامة هيا ٔاًية للتصذي
للـواسش املومود فم اللصش الشُمي .ودهذو ن سناْ "طللا مٌِودا" عع كملياث العياظة التِليذ ة إى
ٕميل مم دو٘ اللالا إى كالا سُمي .رلٗ ن تراؽاس هيا املعهوَ لوظابل تكتم تمتماكية الناممة كا
سز الؼٌش ُذ ُذم منصاث اًتااطية لت صا٘ والتي عمذ لتٕشيغ و ؽش العياظاث تمتماكية
وتُتصاد ة والعياظية ك ردو اوظم.
وُذ شصث وظابؽ أكتم تمتماكية ٓمتويا ظاس ي لللهة ما خي ف ا شبؽ ين الحٖوماث
واملواػنين و ًٖاسسا كبا ٓها ترِعاماث الجوشاًية لِيذا .و وًش كدواث التٕنولومية الجذ ذ ًشصة لجمم
مللوماث مدين وفم الوُ الحِيِل ،وألر وفم اهلا كخيان ِوم العياظاث الحٖومية ك مللوماث كتيِة
ومذ كتيِة وٓ رنا ب ا جيا كا ظئلة اليوم ئما اث كمغ .لزلٗ وًش سز الشُمية املللوماث وبياراث
كخذاث خين خذوث ا والتي ظتٖون دواث آرية للتصذي للـواسش تمتماكية والعياظية وتُتصادي.
وك اكتهاس ان العشكة لذ إخذه سا العماث كظاظية لهمئة ت صا٘ ألٕتاو ل ،سز العمة
املدوسدة ٓعهت ا ًشاد ٌتِش إلي ا ؼٖا٘ ت صا٘ التِليذ ة ،والحذ سنا ال ندصش طما إػاس ا صاىم مدذد
ل يؽمل ؼٖا٘ ومعتوداث ت صا٘ امليتلٌة بلذ ن اوث املدذداث (الجوشاًية وتمتماوم والثِاًية)...
ورا ال وداث فم و ِة اللاملية ،سزا ما م ة.
سز املتويااث كؼ مجاال وظم لـ وس مٌاسيا ومش ٕضاث مذ ذ لألدواس العياظية كموما
والظتلماالث الذ لوماظية رصوصا ،خي ؿ شث ؼٖا٘ مذ ذ للذ لوماظية ملداولة مت مة الذ لوماظية
التِليذ ة ب ز الؼٌشاث .وللل شص لٗ املٌاسيا مٌ وم "الذ لوماظية الشُمية" ،التي رزث خيزا ٓهياا ما
الذساظة والتؼهيّ فم الحِو٘ تٔاد مية و كنذ صا عم الِشاس .فم مداولة من ا للعيؼش و ومي الش ي اللام
املد م و اللالمي ردو ما يذم كمنذاث العياظية وتظتاا يجية ،و ختى طما كوظاغ الؽلهية ك اكتهاس
ان املواػنين صهدوا منيشػين فم اللملية العياظية ما وًش سز الوظابل الشُمية ما ًشص لنؽش املدتوه
الخاص ب ا و تريشاغ فم كخذاث والنِاؼاث العياظية فم الوُ الحِيِل ل ز كخذاثً .ؽهٕة ترتار
وًش لٗ ٓما سابت ما املللوماث وبعشكة اراؽاس آرية ،و ٓما ِو٘ خذ الٕتاالا" :الحصو٘ ك املللوماث ما
ترتار  ،ؼه خصولٗ ك ٓ ط ما ما ؼتالث رياهشا"ًٖ ،ل سز الٕمية ما املللوماث وظشكة اراؽاسسا
يعاسا ً
ظا فم صداد دسمة "التظليل" و "التتكا" كبا لٗ العياظاث ،لزلٗ مٕا لصا م الِشاس تظتٌاد ما
سزا تراؽاس رصوصا طما املجتملاث امللاد ة ُصذ ليا الش ي اللام الذار م و رلّ الٌوض ى.
وما رت٘ سز املِالة ظنداو٘ الِا الظو ك مذه تظتٌاد الوال اث املتدذ ممثلة فم سبمع ا
دورالذ شاما ما الٌظا اث الشُمية لنؽش العياظاث الخاسمية طما د لوماظية الشُمية املعت ذًة،
للمجتملاث امللاد ة ،ب ذي ؽش الت ذ ذاث وصساكة الخوي الزي ٌٕل سداد ا وظيؼش ا؟
 .1دمج الذبلوماسيت الرقميت بهياكل الذبلوماسيت الرسميت :أ
ش هؽ سمية ػشدِة دمج الذ لوماظية الشُمية ب يأل الذ لوماظية الشظمية (وصاس الخاسمية)
ً
ً
اس هاػا وثيِا ب يأل وٓيٌياث نـيا سز الوصاس  .رصوصا فم موارا التمودل و ِودة ُواسا التنـيمية .لزلٗ
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سناْ سبلة كوامل نـيمية ظتدذد مذه دمج الشُمنة فم النـام الذ لوماس ي التِليذي وبالتاىم املعاسمة فم
كدا اللام:
 .الهياكل الذاخليت الذاعمت .هذو ن التجشبة ثب سمية إ ؽا وخذاث لذكا الشُمنة دارل وصاس
الخاسميةٓ ،ما سو الحا٘ فم وصاس الخاسمية كمشدٕية و"وخذ التدو٘ الشُمي" التابلة لوصاس الخاسمية
البا ؼارية التي ؽئ فم كام  (Hocking & Melissen, 2015, p. 49).2013تمثل إخذه م ام ا فم ؽش "الشظالة"
ً
راسج سز الوخذاث الخاسمية .و ظا دكا ؽش التٕنولومياث وتظتاا يجياث الشُمية ما رت٘ املؽاسٓة فم
املهادساث الذولية الخاصة الشُمنة كموما والذ لوماظياث الشُمية رصوصا.
الا .وجود منخصصين رقميين فعالين .ويؽيا التاسدخ الِصيا عبيا للشُمنة إى سمية الذكا الزي
دـى ب ا الذ لوماظية التِليذ ة ما ُهل الذ لوماظية الشُمية وك كذ معتوداث .مثت فم الوال اث املتدذ ،
كين سيتسي ٔلينتون ثنا ؼول ا وصاس الخاسميةٔ ،ل ما " ليٗ سوط وماسدذ ٔوسين" ب ذي لضدض و ؽش
اللِيذ الشُمية فم وصاس الخاسمية .ثا بلذسا صهذ الشبمغ كمشدٖل "دورالذ شاما" وسبمغ الوصسا ال نذي
وهياسا ما العياظيين ؽؼا سُميينٓ ،ما ن سناْ معاوم خثمثة لخلّ ؽؼا سُميين ما دارل وصاساث
الخاسمية ٔالعٌشا وممث م ال يئاث الذ لوماظية.
ألادوار واملهاراث .تؼلا مماسظة الذ لوماظية الشُمية نمية امل اساث التصمة الظتيذام ا ٌلالية.
ج .أ
ً
رلٗ ان مداولة لميا الشُمنة دارل النـام الذ لوماس ي لوصاس الخاسمية سو خذ التدذ اث الشبمعية ماما
ٓما سو الحا٘ النعهة لخلّ الحٖومة الشُمية .ولٕا جا ن نـش إى رلٗ فم العياَ اللام ملا هم كلي
الذ لوماظية وٓيٌية وظشكة ٕيٍ دواس الذ لوماظيين مم الهمئة املتويا امللتمذ ظاظا ك التواصل الشُمي.
ويؽمل رلٗ وطم س ه اظتاا يجية لجذاو٘ ككما٘ اللاملية وً ا الصشاكاث املتزا ذ ك الِواكذٓ .ما يؽمل
ُذس ًشاد الذ لوماظية ك إ ؽا وإداس الؽهٖاث التي ظؼللون دواس ًي ا ليٖوروا ٓ صحاالا مؽاسيم
د لوماظيين .بوية رلّ ٌاكتث مذ ذ و الععم إى خل املؽأل املؽتآة واملؽاسٓة فم رلّ خلو٘ للتدذ اث
العياظية امللِذ .
د .القواعذ وإدارة املخاطرٔ .ل ا تٖاس ٕنولوجم جلا مل املياػشٓ .ما ر ُذ صهذ اظتيذام
الذ لوماظيين لوظابل التواصل تمتماوم دـى توؼية ٓهيا  ،لزلٗ سناْ دابما دكواث لتوخم الحزس كنذ
اظتيذام ا .ملا ل ا ما ثيا الى ك الذ لوماظية والحٖومة واملجتمم .رصوصا ك رماغ ت صاالث املتللّ
الِنواث الذ لوماظية ،ملا دود ما دذ راص الزي ُذ يلّ ؼٖا٘ ما التو ش خين ِم مماسظة
الذ لوماظية الشُمية ين ُواكذ العشدة التي لتبا كنصشا وؿيٌيا فم مئة اللتُاث الذولية واملؼالا املتللِة
الؽٌاًية ورلّ مئة املؽاسٓة فم اللملياث العياظية .و ًيما تللّ امتذاد مؽأل ؼودش الذ لوماظية
اللامة وُواكذ كذم املؽاسٓة فم الؽؤون الذارلية للهلذان كرشه.
 .2الذبلوماسيت الرقميت :أ
ك اكتهاس أرتار هم الج اص اللصبي للنـام اللالمي رصوصا التؼوس ال ابل ًي ا و مذدسا لاؽمل
اللالا مممًِ .ذ ؿ شث م ود خثمثة لتؼودش الذ لوماظيين سُميين ،ال ذي ما سز الج ود سو مداولة
العيؼش و ِعيا ًاكلياث الؽهٕة وإرظاق سز الؽهٖاث وًاكليت ا للمداصصة ُصذ دِيّ ما ظمي مهذ
"الج اث الٌاكلة املتلذد " .سزا املهذ يظم لثتث معتوداث (العياد واملماسظة والحٕا).
أ .السيادة :أ
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فم الواُم ،يظم ًاكلية الذ لوماظية الشُمية اى مناػّ تا دذ ذسا ما ػشي الج اث الٌاكلة
الحٖومية و يئ ا الج اث الٌاكلة هيا الحٖومية عع لتدِيّ املآسالا الشظمية .ودشمم ذرل اللناصش و
الٌواكل هيا الحٖومية (هيا الشظمية) فم يئة مناػّ النٌور الشُمي اى ما ظهّ و ؼشرا الي ما طشوس
مؽاسٓت ا فم اللملية العياظية ،و املعاكذ فم ممم و دليل التذًِاث ال ابلة طما الؽهٖاث الشُمية ،او ختى
إبلاد املعؤولية الذولية كا الٌواكل الشظمية فم بلع كخذاث والِظا ا.
اسدييا ،لتمذ الذ لوماظية ك شظيا واضح لذابش العياد دارليا" :الذ لوماظية مماسظة
مماكية ولٕن ا ممٕنة ًِؽ ألولئٗ الز ا جعذون و مثلون العياد ") .(Pinkerton & Benwell, 2014, p. 14فم
ً
اللصش الحذ ٔ ،ار الذ لوماظية والعياد ماؽا ٕتان بؽٖل وثيّ .ألن الذ لوماظية ظتـل امتياصا لذو٘
ً
إُليما وددٕم ا ُارون كام و دمي ا ُو معلحة .ما فم املجا٘ الشُمي ،سناْ ارتتي
راث ظياد والتي ملٗ
ٓهيا خو٘ موطوق العياد ألر جا صداد اللمل ومظاكٌة ُذساث التدٕا فم الهنى التدتية الحيودة املومود
ك ساطي ا .وك رٌغ املنوا٘ فم العياد مٌ وم ا التِليذي ،اإلطاًة للععم اى مداولة مل الٌشاهاث فم
الٌظا ألٕتاو ل اللا ش للحذود الوػنية الاعودّ الخاسجم للعياظاث الوػنية او ملنى آرشً ،ئن
ٕنولومياث املللوماث وت صا٘ عتول لتٕشيغ "ال يمنة"(Ganascia, 2018, p. 11).
رلٗ ن العياد الشُمية هم ًوَ ٔل ش ي مئة اظتاا يجية مثل ا مثل ي مئة رشه ،و عتول
نٌغ ػشدِة اظتوت٘ الهمئاث تظتاا يجية اللعٕشدة و تُتصاد ة و العياظيةٓ .ما ف ا ُبلذ راص تذارل
مم مميم ك ؽؼة البؽشدة .و لتبا فم ٓثيا ما الذو٘ مئة ظاظية ُوبلذا سيٖليا فم للنـام اللالمي ،لزلٗ لتبا
مع لة اظتاا يجية سبمعية .لٕا ػشدِة نـيا سزا الٌظا و ٌاكت فم ٔل مٖان تؼلا س دة منهجية .والتي
ما رتل ا مٕننا ن عتمذ صٌاث العياد (رواسي ،)2011 ،ظوا ٔار للِوه اللـمى او لوياسا ما الٌواكل
الشظمية فم النـام الذوىم ،وفم الواُم ،فم موام ة نوق و لِيذ ود نامياث ؼوس الٌظا الشُمي ،ما الظشوسي
تكتااي التٕنولومياث كظاظية لصون تظتِت٘ الشُمي .ولزلٗ ما الظشوسي ارتياس الِذساث الشبمعية التي
تلين الحٌاؾ كلي ا ،ورلٗ ر" :إكاد صياهة مٌ وم العياد ملوام ة سز التدذ اث التي نتج ا ًواكل دولية
هيا الذو٘" (ميلوي ،2015 ،ص .)241 .او ختى وإن كنى رلٗ خيارا التي م كا بلع املجاالث التٕنولومية
التي هم مجاالث كشطية و تلزس الوصو٘ إلي ا.
لزلٗ توٍُ معتِهل كما الشُمي فم املِام كو٘ ك س دة متٖاملة ل زا الٌظا  ً :و مع لة مييز
ين مجموق ظتظل ُيمية متماظٕة ،التي لتبا ال هنى كن ا للحٌاؾ ك العياد  .ارتصاس هم مجموق املهادا
التي ؼهّ ُويعع الي ا فم مجا٘ الحٌاؾ ك كما الشُمي وما وساب العياد الشُمية ،هم رٌع ا مجموق
املهادا التي ؼهّ فم خاالث الحشالا وخٌف العياد مٌ وم ا التِليذي.
وللل شص مـاسش التلذي ك العياد الشُمية سو خادثة ودٕيليٕغ الؽ يا فم ف ا ة كام 2010
والتي ؽشح بعاػة مذه التذارتث طما الٌظا الشُمي و ؤٓذ ر "معاخة مؽتآة" نٌغ الؼشدِة التي
مثل ا املعاخاث كسطية املؽتآة (امليا الذولية مثت).
ب .املمارست :أ
أ
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مٕننا متخـة مماسظة الذ لوماظية الشُمية ك معتوداث كذ ذ  .و تمثل راصيت ا الشبمعية فم
سبؽ ين الج اث الٌاكلة ي الجمم ين الخؼا ين املد م واللالميٓ .ما مٕا اكتهاسسا فم ملناسا الظيّ ك ف ا
صوس للذ لوماظية اللامة ،ي هم "وظيلة لت صا٘ املهاؼش املجتمم املذ ل ما رت٘ اظتيذام الؽهٖاث
تمتماكية لتنٌيز اظتاا يجياث الت ثيا والنٌور"( ودسدا ا ،2016 ،ص.)122 .
إن كسمية التي كؼت ا إداس الوال اث املتدذ للذ لوماظية الشُمية ل ا مزوسسا فم مٌ وم الِو
الزٓية ،التي ٔار ذي فم كصل إى اظتلاد العلؼة كرتُية ،التي رعش ا الوال اث املتدذ رت٘ ظنواث
خٕا وػ ت ا  .وإى ن نٌز سز الِو الزٓيةًِ ،ذ اظانذث إى مهذ ت صا٘ الزي يلتمذ ك ظاظ
مشٓضدة الٌاكل وك ُذس ا ك رلّ ؼهٖاث ت صا٘ ،والتي لتمذ فم رجاخ ا ك لضدض الِو املذرية
و وظيل ا إل جاد " نية كاملية مذ ذ للتلاون" ،ورلٗ وطم رٌع ا "ٓمشٓض إكتمل وإ ذ ولوجم" (كهذ كميا
كهذالحعا ،2015 ،ص )184 .واظتيذام الذ لوماظية الشُمية لخذمة "إمبااػوسدة إكتمية كاملية" ُادس لمغ
ًِؽ ك ظليل الش ي اللالمي ولٕا ُهل ٔل ش ي ظيٖون سزا التظليل مض ما كسذاي الٖلية التي ُيععم
إلي ا .و ضكا الذ لوماظية الشُمية كميآية ف ا صاخا م ود "الذ مِشاػية وخِوَ أ عان" فم مميم ردا
اللالا ،وك سزا الندو ،جلل ما خشدة أرتار ولودةًِ ،ذ ُذم سيتسي ٔلينتون "وصدش الخاسمية فم
ً
خٖومة وباما (مارٌل ً 2009يٌشي  ")2013شرامجا لحشدة كرتار ك اكتهاسسا ؼٕت ما خشدة التلهيا
ٓظشوس لتجاوص أػاس الذ لوماس ي التِليذي ين الذو٘ ما مل إُامة كتُة ٓها مهاؼش ين دولة و رشه و
ين املجتملاث كامة واظؼة ؼهٖاث ت صا٘ وإ جاد كسطياث املؽتآة لتلاون ًشاد دولة ما مم دولة رشه
و مم ًشادساًٌ .ل رؼاب ا فم مارٌل  ،2010والزي دك ًي إى إلوا الحذود الشُمية وطشوس موام ة
املياػش املش هؼة ـ وس خذود ملشاُهة مؽاسٓة املدتوداث الشُمية والتذًّ اللبا-ؼهٖل للمللوماث ،ودنهغم ال
منم الحٖوماث رلٗ اظا خشدة ت صا٘.
وما رواح رشه مٕا اكتهاس أرتار هم رتاج متناُع للثِاًة العياظية كميآية و لهياا كا
ِاليذسا أمبااػوسدة .والتي مٕا لذ لوماظية الوال اث املتدذ كمشدٕية ما دذ ذ و مييز الِوه تظاهذاد ة
–وًّ املٌ وم كمشدٖل-ودزٓشرا سزا الوطم رت٘ الحشالا الهاسد ولٕن ا خشالا اسد فم املجا٘ الشُمي .ورلٗ
الذًاق كا املصالح تُتصاد ة والتجاسدة للؽشٔاث اللبا ُومية والتي تيز ما الوال اث املتدذ مشٓضا ل ا،
سز املؤظعاث والؽشٔاث هم ما عاسا و داًف ك التٌوَ وال يمنة اللاملية للشُمية فم بلادسا
تظتاا يجية وك ذ ولومية والعياظية وتُتصاد ة والثِاًية واملجتملية ،وبذون ؼٗ هم اليوم خذ اللوامل
الشبمعية للِو كمشدٕية.
ما م ة رشه صاد اكتماد املعئولين والشخصياث الشظمية ك منصاث التواصل تمتماوم ،و
د لوماظية ؼهٖاث التواصل تمتماومًِ ،ذ ٓؽٌ دساظة ظنودة والتي خمل كنوان " ودهلوماس ي
 ،"Twiplomacyكذ ا ؼشٓة " وسظون ٔون آرذ وولٍ " "Burson Cohn & Wolfeاملتيصصة اإلكتم واللتُاث
اللامة) ،(Lüfkens, 2018ن الشبمغ كميأل دورالذ شاما دـى ٓبا كذد متابلين ك " ودتا" ين ُاد اللالا،
و ؿ شث ر مم خواىم  52مليون متابم لحعا الشخص ي صهذ شاما الِابذ اللالمي كٓها متابلة ك " ودتا"
فم  2018خين جاوص الها ا ًش عمغ الزي صهذ الثا ل كامليا مم ٓها ما  47.5مليون متابم ،و طاً ن سبمغ
الوصسا ال نذي دتل املش هة الثالثة والشابلة مم  42.5مليون متابم لحعا الشخص ي ،و 26مليون متابم
لحعا الشظمي .و فم املش هة الخامعة ل الحعاالا الشظمي لتااما مم  23مليون متابم ،وفم املش هة العابلة
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ل خعاالا الشبمغ التأل سدوهان خواىم  13مليون متابم .والؽٖل التاىم وضح ٓها الِاد متابلة ك ؼهٕة
ودتا.

املصذس)2018 ،Lüfkens( :
سز كسُام وضح ولو مارا ما ما ويا الذ لوماظيةً ،لو الخـنا خعابل الشبمغ كمشدٖل وسبمغ
الوصسا ال نذي ظنجذ ف ما دمجا الؽهٖاث تمتماكية للجمم ين املناصا الشظمية وآلاسا الشخصية .والزي
وضح رٌغ الذساظة ًٌل املش هة كوى ما شاما ٓها  264.4مليون ٌاكل ودلي سبمغ الوصسا ال نذي مم
 52مليون ٌاكل .وفم الؽٖل التاىم ٓها خعا اث الِاد متابلة ك ؼهٕة ودتا

املصذس)2018 ،Lüfkens( :
وسزا رمورج واخذ للذساظاث التي هد اللتُاث الذ لوماظية و التٌاكلية كبا منصاث ؼهٖاث
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التواصل تمتماوم ين الِاد ٓ ،ما سناْ مهادساث متلذد فم مجا٘ الذ لوماظية الشُمية ،مثل
سظا الخشابؽ و ُياط ثيا الِنواث الشُميةٓ ، :ما ػلِ ؤالة ًشا غ شط  AFPمهادس "الذ لوماظية
ألٕتاورية
 ،"e-diplomacyوهم مهادس عع إى ُياط الت ثيااث آلارية التي نتج وشدذاث الِاد ك ؼهٕة ودتا (AFP,
) ً ،2012ز كدا التي صذس ا ؤالة ترها الٌش عية ِوم تا مهاث ورلّ رشابؽ لتوشدذاث س ظا الذو٘
والحٖوماث واملعؤولين واملٌٕشدا والناؼؼين .ويلشض التؼهيّ ال اؼتاج كٓها اظتيذاما ،ودِمغ ُو ثياا ا
ك كًشاد .وبلذ ان ٔان سزا التؼهيّ مٌتوخا للجم وس صهذ خاليا يعوَ لتظتيذام املنهي و أكتمل.
ث .مه الحكم
أ
جا ن نـا الذ لوماظية الشُمية اللتُاث ين ثتثة رواق ما الج اث الٌاكلة:
 كًشاد الز ا لتبا الؽهٖاث الشُمية كامة هم كمل ا الشبمغ.
 التنـيماث واملؤظعاث والؽشٔاث التي لمل ما رت٘ ؼهٖاث سُمية كالية الت ػيا
 التنـيماث واملؤظعاث والؽشٔاث التي لمل راسج الؽهٖاث ،راث النـا الٕتظيٕية.
ألر صهذ ما الظشوسي آلان التمييز ين خوٓمة أرتار والحوٓمة كا ػشدّ أرتار  .كوى هم
رايجة لتٕنولوميا أرتار املهتٕش والِا لة للتؼودش بؽٖل ٓهيا ،والتي ا دِيِ ا ما رت٘ معاسمة م اث
ًاكلة ومؤظعاث متنوكة والتي ما املمٕا ال يلشً ا كامة الناط .خي ن خوٓمة أرتار لتمذ ك مهذ
"الحوٓمة متلذد الٌواكل" :ي ن مجتمم كرتار سو ما ِوم تؼودش ملا يا أرتار  ،وما امثلة رلٗ ًشدّ
سنذظة أرتار  .)Internet Engineering Task Force( IETFواملتيصص فم دذ الباو ؤوالث الخاصة بؽهٕة
كرتار  ،وؼشٓة أرتار لألظما وكسُام امليصصة Names and Internet Corporation for Assigned( lcann
 )Numbersوالتي هم مملية هيا سبدية ٖاليٌوسريا ،معؤولة كا ظما النؼاُاث ولٕا دون ي ظيؼش ك
املدتوداث املنؽوس ٓ( .ياي)2014 ،
ما الحوٓمة كا ػشدّ أرتار ًتتللّ ئداس تظتيذاماث واملدتوداث و الوؿابٍ كا ػشدّ
ؼهٕة الودا ،والتي لمل ك مذ ذ مهذ خوٓمة صحاالا املصلحة املتلذد ا ك الندو الزي وص
الِمة اللاملية ملجتمم املللوماث التي كِذث فم و غ فم  .2005والتي ُشسث إ ؽا منتذه الحوٓمة كا ػشدّ
أرتار (ت داد الذوىم لت صاالث ،2005 ،ص ،)82 .والزي جمم ٓها ما  1500مؽاسْ ما الحٖوماث
واملجتمم املذ ل والِؼاق الخاص واملؽولين واملنـماث الذولية ك ُذم املعاوا ٔل كام .لٕا تؼٖا٘ الِابا
سو معٗ بلع الذو٘ وطم خوٓمة وطوا ؽ راصة ب ا فم مجا٘ خشدة ترتار حجة مٖاًدة بلع
املدتوداث مثل (أسساالا ،والهوسروهشاًيا)ٓ .ما ن سناْ مهادساث رشه لاسض وصياث الِمة اللاملية ملجتمم
املللوماث سههة من ا فم ٓعش ال يمنة الوشبية ما رت٘ دذي رٌورسا أكتمل ،وُذ كذ مهادساث فم سزا املجا٘
ما الذوًٌ٘ .ل ظبتمبا ُ ،2011ذم الصين وسوظيا ،مم وصبٕعتان وػاميٕعتان ،اُتا ً
اخا ،للجملية اللامة
لألما املتدذ  ،ذي اى وطم "مذورة ظلوْ خٖومية دولية" ذي لتدذ ذ ظلوْ الذولة ك الودا.
فم الوُ رٌع  ،دك ال نذ والبااصدل ومنوالا إًشدِيا إى إ ؽا لجنة لألما املتدذ لعياظة
أرتار  .إن سز املهادساث ،التي ؽٗ فم الج اث الٌاكلة ما هيا الذو٘ ،لٕغ سههة واضحة فم إكاد
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املناُؽاث إى إػاس ِليذي ين الوال اث ،وال ظيما ما رت٘ مداولة إكؼا ت داد الذوىم لت صاالث الزي
ؽ كام  1865لذكا و ؼودش التلوشاي ًِؽ بلذا ومٖارة مشٓضدة.
وفم الواُم ،يلتمذ معتِهل إداس أرتار و إداس أرتار بؽٖل سبمس ي ك املواٍُ الذ لوماظية
للصين ومماسظاث معتيذمل أرتار الصمنيين .مما ٌتذ الهاالا مام مع لة تظتِشاس الذار م للنـام الصيني.
ألر لا لذ اللوة أرجليز ة هم اللوة العابذ ك ؼهٕة أرتار  ،ك اكتهاس الصين لذي ا ٓبا كذد ما
املعتيذمين .وباظتيذام رـام ما الشُا ة املتؼوس وت تٖاساث التِنية ،داو٘ ٕين ِعيا ؼهٕة ترتار اى
الصمنية وهيا الصمنيةٓ .ما عع دو٘ رشه ،مثل سوظيا و شٓيا واململٕة اللشبية العلود ة ،إى التدٕا فم
املدتوه اظتيذام ظاليا ميتلٌة.
وما ؼ ن ذرل سز الذو٘ ن تلاسض مم املهذ كظاس ي املتمثل فم خشدة التنِل ك ؼهٕة
أرتار  .سزا التجض فم املواٍُ ي ذد آلان مهاؼش سوح الؽهٕة .ألن ُوارين كرتار مثل ُوارين الٌيز ا جا
ن عودً" :ما ومذ فم مٖان ما نهغم ن ٖون ُادسا ك التؼهيّ فم مميم كمآا" .وبلهاس رشه ،نهغم ن
يلمل ؼهيّ الودا نٌغ الؼشدِة فم الصين و ؼي م .و ٕما إخذه الِظا ا الشبمعية فم معتِهل ،ICANN
التي ذدسا املداوالث الشوظية والصمنية "لعياد " الودا .إن اظايت الحٖام ك العلؼة سو ك خعاالا
املهادا املتلذد الجوارا التي صاخه التؼوس تظتثناةل لإلرتار ك مذه العنواث اللؽشدا املاطية ،مما
ذ٘ ك ُذس ا ك التٕيٍ العياس ي وًلاليت ا التِنية.
سناْ متخـاث جا التنبي ل ما .كوى تللّ امللاسطة ال يٖلية ين كرـمة الذ مِشاػية
وتظاهذاد ة .ودتزاما ؿ وس ؼهٕة أرتار مم صوس الوشالا لتاامل النعبي و ظئلت خو٘ كؼٖا٘ املعتِهلية
للذ مِشاػية التمثيلية (ظاؼا سوما عٖل ،وآرشون ،2015 ،ص .)26 .ودتمثل التدذي الزي وام كوسوبيين فم
دِيّ ِاسالا د لوماس ي سُمي الختت٘ خيز ظياس ي واُتصادي ين الذو٘ ما م ة والصين ما م ة رشه.
شرامج واظم النؼاَ .و تللّ النِؼة الثارية اللتُاث ين معتيذمل أرتار  ،ومؽو م املواُم تختٖاسدين،
والذو٘ صاخهة العلؼة .وما املشجح ن ظيّ الِؼاق ين املؽولين والذو٘ ما رت٘ كثش املؽتاْ للمصالح
الوػنية .وما ثا ظتذمج الذ لوماظية الشُمية فم الذ لوماظية تُتصاد ة .ودشه الهلع ف ا خامة مؼلِة فم
وُاث كصمة تُتصاد ة سز  .ودشه آرشون ن رلٗ رؼش ك الحشداث الٌشد ة فم وُاث كصماث العياظية
سز .
 .3دبلوماسيت التهذيذ كمرجكس للنوازنأ :أ
ؼ ذ اللالا امللاصش ؼوساث ٓهيا ظوا ا فم املجا٘ الشُمي ٓما ظهّ و ؼشرا ،او فم اللتُاث
الذولية ين الٕياراث التِليذ ة و فم كتُة سز الٕياراث ًشاد وًئاث ما ٓياراث رشه ،لٕا الثا الوخيذ
فم ٔل سز التدوالث واللتُاث سو ظمة الصشاق ،والتي هم اُية و تمذدًٌ ،ل ؿل اظتوتل التؼوس آلالياث
واملٌاسيا ،اكتمادسا للِو ٓمتويا ظاس ي ،التي ساًِ ظمة الصشاق فم ؼوسسا ًدذث ترتِا٘ ما الِو
الصلهة اى الِو الناكمة لتصل اى الِو الزٓية التي عتول الٌظا الشُمي خِل للصشاق.
ليدذث ترتِا٘ ما واصن الشكا (النووي وظهاُاث الاعلح) فم ًتا الحشالا الهاسد ين امللعٕشدا
الؽيووم والش ظماىم ،اى واصن الت ذ ذ التي خملت مل ا سز التؼوساث ،ويلشي واصن الت ذ ذ ر " :ظلوْ
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الوخذاث الذولية جا الت ذ ذاث الٌللية او املدتملة ما ػشي دوىم آرش بوع النـش كما ملٕ رلٗ الؼشي
ُ
ما ُو صوش او ٓبا ما الؼشي امل ذد" (اللامشي ،2017 ،ص،)289 .
وفم سزا املٌ وم ِو٘ صا ضو " ما كًظل م اممة ٌٕيا اللذو ،ذال ما الهذ بؽا الهجوم ك
ّ
املدصنة"  ،وسو املٌ وم الزي لا يوٌل كن صا م الِشاس كمشدٖل .خي ر ما الصلوبة مٖان الحٌاؾ
مذر
ك الٌاكلية والنٌور فم ُياد النـام اللالمي للِود ُادمة كبا الِو اللعٕشدة ًِؽ ،ل ال ذ ما اظتوت٘
تمٖارياث التي عانذ ك مجموكة ما مِوماث "القذرة الشاملت" التي ش هؽ مدصلة التٌاكل ت جابل ين
ٓمية أمٖاراث املوطوكية وروكيت ا ومذه تظتلذاد الزا ل للوال اث املتدذ كمشدٕية لتدمل ٖاليٍ اظتوت٘
سز أمٖارياث ،وألمل رلٗ رزث أداس كمشدٕية شٓض ك ما وًش الِو الزٓية ما مِوما ا ظبيت
لتدِيّ كسذاي اللليا للذولة ،الظيما ن ُو الذولة تمثل فم ُذس ا ك الت ثيا فم كسذاي املؼلوبة ،وًاكلية
لٗ الِذس ك لون كسذاي املؼلوبة ما جلل مِوماث الِو راث دوس ًيتؼوس مِوماث الِذس كمشدٕية
الؽاملة ،الظيما إرا دسٓنا إن ما دصل كلي الوال اث املتدذ كمشدٕية ما لاؿا للِذساث هم لمع وليذ
اللحـة وإرما مثل مؤؼشاث للذوس اللالمي الزي ظؼلم الوال اث املتدذ كمشدٕية.
ثا إرا ج نا اى ا جا ٓها دُة و دذثنا كا مؤظعة الشباظة ورصوصا ظياظة الشبمغ الحاىم
ً
ً
ً
دورالذ شاما ًِذ ما إى الشباظة كمشدٕية وسو دمل وم ا ملشوًا اظا " مشدٖا وال" .سزا التوم ودمٕا
اكتهاس كود لألصل و صحيذ لعياظة الشبمغ كظهّ اساْ اوباما الزي رهج فم العنواث كريا ما ًتا
سباظت مجموكة ما التناصالث ،وظع للمصالحة وترٌتاح ك الٖل ،ما ًي ا الذو٘ التي لتباسا الوال اث
املتدذ ػشاي لر "مدوس الؽش" .ولِذ رلٌ رؼا اث وُشاساث شاما صذمة لذه املذاًلين ك العياظة
الخاسمية املهنية ك د لوماظية الِو الناكمة والتلاون الذوىمً .منز ذا ة ًتا سباظت  ،درل شاما فم
صشاكاث مم الجميم ظوا ملاسطي و كظا إداس الهم ك يع.و صٍ كوظاغ العياظية وأكتمية
شاما ر شخصية "هيا ِليذ ة" وميتلٍ ك س ظا الوال اث املتدذ العا ِين .و شمم ظهاالا سزا الوصٍ
وسزا ترتتي األظاط إى رـش لألؼيا التي يلبا كن ا ؼشدِة يولا كلي ا ػابم اللٌودة والوشا ة فم رؼا ا .
وٓ ي سبمغ دولة فم اللالا ٔان س ظا الوال اث املتدذ يتاسون ٔلما ا ذُة ؼذ ذ ورلٗ ما مل ن
داًـوا ك مصذاُية الِو الٕباه ختى فم ػشدِة و ظلوالا الخؼاالا .رصوصا إرا رز فم كين تكتهاس ن
الٕثيا ا شون ن الحملة اللاملية ملٖاًدة أسساالا التي ؿ شث مم مٌ وم الٌوض ى الختُة ًؽل  ،وما صال
لِل اهلا ا ك ظياظاث ومٖارة الوال اث املتدذ الخاسميةًٖ ،ان ال ذ ما ارت اج ػشَ ٓها كصشدة فم با ش
العياظاث الخاسمية ،و ن ٖون سز الؼشَ كاملية و عت ذي اللامة وبلوت ا ُصذ ٓعا الت يذ والشض ى
اللالمي و املد م.
الرقميت :أ
 .4أهذاف دبلوماسيت جرامب أ
منز ذا ة خملت الشباظية وسو ي اما الجميم كبا ؼهٖاث التواصل رصوصا ك ؼهٕة جويتر
والتي اصهذ يعتول ا ٓمنبا لتوطيذ العياظة الخاسمية ،و لتلليِ ك كخذاث الذولية ،لعشكة وصول ا و
طمان ثياا ا آلارية ،ومنز ولي الحٕا فم الوال اث املتدذ فم مارٌل  2017خـل خعا ك ودتا استمام
اكتمل و د لوماس ي ٓهيا ،سزا تستمام الزي ٔان فم هله "مواٍُ منتِذ و ساًظة فم آلان را " ،و ك ظبيل
املثا٘ ًِذ سدث الصين ك لليِا العلهية مِا٘ بلنوان "أدمان ك د لوماظية ودتا addiction to Twitter
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 "diplomacyوالزي ؽش ؤالة كرها الصمنية ،خي ٓذث ن التوشدذ لمغ وظيلة مناظهة إلمشا
الذ لوماظية) .(Huang, 2017وان مماسظاث شاما ذرل الذ لوماظية خِهة ال مٕا التنهؤ ب ا و دمل فم ػيا ا
مياػش ال مٕا التدٕا ب اً .الٕثيا ما "الذ لوماظيين امل نيين – ي مماسس ي العياظة الخاسمية-يلتباون ن
التوشدذ هيا املِيذ سو مٌ وم مشكا" )،(Peter Apps, 2016
ٓما مٕننا ن عتمش فم ظشد الت ذ ذاث التي وم ا شاماًِ .ذ سذد الناط مثل مذ ش مٕتا
التدِيِاث الٌذساىم العا ّ ميا ظٖومل .وسذد مجموكاث منِاد ووظابل أكتم بؽٖل كام (سذد ئلوا
شاريص اله ) ،سذد اإلهتَ الحٖومل إرا لا عتجا الحٖومة الٌذسالية ملؽشوق نا الجذاس الحذودي مم
املٕعيٗ ،سذد الذو٘ ككظا فم كما املتدذ (كنذ سًظ ا وطم العٌاس كمشدٕية فم الِذط) ،سذد الذو٘
ككظا فم ت داد كوسوبل ( وطم التلشدٌاث الجمشٓية ك صادسا ا للوال اث املتدذ ) ،الذو٘ ككظا فم خلٍ
ؼما٘ كػلس ي (مم الت ذ ذ موادس خلٍ ؼما٘ كػلس ي) ،سذد ظوسدا وإ شان تومي طشباث كعٕشدة.
والِابمة ؼو٘(Zachary, 2018) .
وما الصلا الِو٘ ن شاما ماسط م ام ٓشبمغ للوال اث املتدذ كٕغ ي سبمغ ُهل ً هلا
ما ٔان ُهل ٔان ماسط ظياظة التدٌف فم صشددا  ً ،و ال شاوم واما التدٌف و مشاكا التِاليذ
الذ لوماظية .لٕا إرا رـشرا اى رلٌيت التي ارؼلّ من ا ،و ػهيلة شخصمت ً و داو٘ ن يويا ػشدِة الشباظة
ما م ة وما م ة رشه ً و هد كا الـ وس والتلشدٍ نٌع وسو ما صشح ُهت فم ٓتا مشدٖا اللشما
ٓيٍ رجلل مشدٖا كـيمة ما مذ ذ " :را اظتيذم وظابل أكتم الؼشدِة التي عتيذمني هم ب ا – للحصو٘
ك تستمام .-مجشد ن خصل ك سزا تستمام ،سناْ صهذ كمش متاؤا ىم الظتيذام ملصلحتي .للم
منز وُ ػودل ر إرا ٓن ال يص ى ن ٖون صشددا ومهاؼشا ،وإرا ٓن ٌلل ؼيا ميتلٌة ُليت ،مٕنٗ
ن ٖون ك ِين ما ن وظابل أكتم ظوي ٕتا كنٗ و ف ا ظاتوظل لٗ ن ل فم شامج ا .مثت إرا ُم
ئمشا صشدداث ًاضحة وإكؼا الظشباث للوياً ،ئف ا ظيدهورٗ .لزلٗ فم بلع كخيان دىم تلليِاث
مثيا او ب ا ًظابذ ومند ا ما شدذ متابلي ا ورلٗ للتلهيا كا ًٕش ل" ).(Trump, 2016, pp. 10-11
ً
ً و ارتصاس ظم الذ لوماظية كمشدٕية فم وطم متِلا ً ،و تلامل مم اللتُاث الذولية وًِا
لنمورج " :ذ ذاث اللذوارية ثا إ هاك ا ذ لوماظية ود ة" .سٕزا لامل مم املٕعيٗ فم صمة ذًّ التمئين كبا
خذودسا الؽمالية إى الوال اث املتدذ  .و شامل أداس بلذ التوصل إى ا ٌاَ مؤُ  .ومم رلًٗ ،ئن
اظتاا يجية شاما للعياظة الخاسمية هم ما مٕا عميت "مل الٌظا اللام األٔار ا لاؽٕيل الش ي" ،ولو
ٔار ب ذ ذاث كاسدة ما الصحة ً ،و ٌ ا ن الؼشدِة الثا تة لجلل الناط ِهلون كٔار ا هم ٕشاسسا
و ٕشاسسا ختى صهذ معلماث .و يعمي مدللو العياظة الخاسمية " ت ثيا التلشض" ي ن ٕشاس التلشض لألًٖاس
جللنا رؤما ب ا ورصذُ ا بوع النـش كا صذُ ا او ٓزب ا .وختى ك املعتوه الذار م ً و يعتيذم رٌغ
كظلوالا ودظهؽ رؼا العياظية وًّ سزا كظلوالا.
وألمل رلٗ ؿ شث كذ الهدوث التي دث ظلوالا شاما ك ؼهٖاث التواصل تمتماوم .و ؽيا
ك داث الحالية ،التي ذسط فم املِام كو٘ ا صاال كبا وظابل التواصل تمتماوم فم ترتيا اث التم يذ ة
وترتيا اث الشباظية كمشدٕية للام  ،2016إى ن ا صا٘ شاما كبا وظابل التواصل تمتماوم تلاسض بؽٖل
ثا مم ت ٌاُياث وككشاي الذ لوماظية ً ،ناْ اختماالن:
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ا
أول :إن ظلوب فم د لوماظية وظابل أكتم تمتماكية ُذ يلؼل املماسظاث الذ لوماظية التِليذ ة
أ
وُذ اعبا فم رضاكاث فم اللتُاث الذولية (ٓما خذث مم الصين او صؼلح كلي اصمة ؼشٓة سواوي ،ومم
املٕعيٗ يصوص الجذاس اللاص٘).
ثاهياُ :ذ ؤدي رلٗ إى نا ا ٌاُياث مذ ذ فم الذ لوماظية (الشُمية) .وفم إػاس التٕيٍ وًّ ما
سو مومود ُذ دذث فم املعتِهل ُؼيلة مم كرماغ والعلوٓياث املِهولة وامللمو٘ ب ا والتي ُذ ؤدي اى
ً
ً
ملامتث د لوماظية مذ ذ ميتلٌة ارتتًا موسشدا(Šimunjak & Caliandro, 2019, p. 7).
ًاكتباث وشدذاث شاما صسق للٌوض ى الذ لوماظية فم مميم ردا اللالآ ،ما ر اؽامش مم ُاد
اللالا ودذاًم ظلوالا ال مٕا التنهؤ  ،وسو الزي ثاس ُلّ كصذُا وككذا ك خذ ظوا  ،وُذ سد فم خذ
وشدذا ك لٗ املياوي ر صلح ما ًعذ ظلٌ ما س ظا مشدٖا ِول ":اللالا فم وسػة ،ولٕا ردا فم
ػشدِنا لتِودا رلٗ ،خعنا؟ سزا ما ُوم  ،را صلح كموس".
لٕا الثا فم اظتاا يجية دورالذ شاما املعتيذمة فم التلامل مم الناط والهلذان كرشهٓ ،شبمغ ،هم
ً
اظتاا يجية بعيؼة مذا :ذ ذسا .وُذ ظهّ و ؼشرا لهلع ذ ذا (ًِذ سذد الحشالا ،والولّ الحٖومل،
والتلشدٌاث الجمشٓية ،وهلّ الحذود ،ؤل ش ي ين سزا وراْ) .ارتصاس ً و دابما ما ظم الناط فم خالة
سا.
وما م ة رشه ان التويا فم العياظة الخاسمية او ػشدِة التلامل مم تخذاث فم الهمئة الذولية ال
ِتصش ك مؤظعة الشباظة وما وسائ ا دورالذ شاما وخذ  ً ،و مض ما النعّ الٖامل للعياظة الخاسمية
للوال اث املتدذ كمشدٕية التي هم آرز فم التويا ردو ظاليا ٓها ساد ٖالية ،ودٌٕل ان للا ر فم اظتاا يجية
كما الِومل لعنة  ،2018ما مٌ وم مذ ذ ظمي ر "العتم ما رت٘ الِو " .خي ا ِليص ميزارياث وصاس
الخاسمية ر  17.3ملياس دوالس فم نذ ميزارية وصاس الخاسمية ( ما فم رلٗ اريٌاض ُذس  700مليون دوالس فم
امللورة املِذمة إى هوا يماال والعلٌادوس وسنذوساط) ،وصداد ُذسسا  54ملياس دوالس فم أرٌاَ ك وصاس الذًاق.
ويلني سزا أرٌاَ ن الوال اث املتدذ واصل ت جا إى أًشاغ فم تظاثماس املٌشغ فم كدواث اللعٕشدة
والتِليل بؽٖل ٓهيا ما تظاثماس فم كدواث الذ لوماظية ،وسو ما ُا٘ كن سوبشث هياغ ثنا ومود -وصدش
الذًاق العا ّ فم إداس ل موسج د ليو وػ وباساْ وباما " :-إن كذد ما املوظيِيين فم الٌشَ اللعٕشدة ٓبا ما
كذد الذ لوماظيين ،و ن العلٗ الذ لوماس ي كمشدٖل ٓمل ُل ما كذد موؿٌل مجموكة خاملة ػابشاث
واخذ"). (Roberta, 2019
الخاجمت:
إن الشُمنة ال ويا الوؿابٍ كظاظية للذ لوماظية ،ولٕا عيج الذ لوماظية مش توييااث ٓهيا .
لزلٗ وال ذ ما النـش إى ثش التؼوساث فم مجا٘ ٕنولوميا املللوماث وت صاالث فم ظياَ سز ت جاساث
ً
التؼوسدة كوظم رؼاُا ،وٓجض ظاس ي ما املؽ ذ املتويا الزي يلاد ًي ؽٕيل كدواث الذ لوماظية لتلهية
متؼلهاث اللملياث املتويا  .ؼشح سز الهمئة امللاد ؽٕيل ا ُظا ا سامة النعهة آللية الذ لوماظية ك مميم
املعتوداث -ما الؤاالث املتلذد كػشاي إى كؼٖا٘ امل لوًة للذ لوماظية الوػنية .ودنظا النِاػ إى خواس
ػودل كمذ بؽ ن سمية الذ لوماظية الشُمية فم مئة ظياظية خي ٖون ػابم "تهتااالا" ػاهيا ك الِنواث
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التِليذ ة للعياظة الخاسميةٓ .ما ن ًابذ وؼٖل ووؿابٍ ؼهٕة املناصا الذ لوماظية فم كالا متاا ؽ
موطم ؼٗ ظا .وما الواضح ن الشُمنة لِذ سز الحجةً :ئما ن نـش إلي ا ك ف ا ُو اًتااطية
لرلماؽٕٕين ما "للذ لوماظيين املداًـين" ،و ٓموسد سام فم إكاد ٓيذ سمية اللمل الذ لوماس ي.
ٔان سناْ اكتِاد ر مجشد وىم دورالذ شاما منصا الشبمغً ،عاتويا ػشدِة مماسظت
للذ لوماظية ٓ ن ٌٕش وال ودتٖلا الخِا ،لٕا ؼمئا ما رلٗ لا دذث ،وللل رلٗ سامم لؼويان ًٕش ار سمل
كما٘ ٓها ما ر سمل ظياس ي ،يعوط ٓبا ُو اُتصاد ة وكعٕشدة فم اللالاً ،دتى ُهل وصول للشباظة
ٔان دابما ما يلامل الناط اصدسا  ،سز امللاملة ختى وان ٔار ؤدي دوسسا فم خيان ٓثيا إال ف ا الت ٓيذ
ػشدّ مدٌوي املياػش رصوصا مم الذو٘ الحليٌة والصذ ِة للوال اث املتدذ .
ًٌل العا ّ ٔار ي ٔلمة صذس كا سبمغ الذولة دمت وصرا و سمية تؼلا التدليل والتٌعيا
والوُوي كنذسا ،ختى ولو ٔار ؼشدِة ال ٌ م ا ت العاظة ،لٕا الذ لوماظية التي ماسظ ا شاما ك ودتا
وؼهٖاث التواصل تمتماوم ؼشح كذ ذ الاعا الث ،و ول ا سل سو ِصذ ر ٗ خِا؟ رصوصا إرا كلمنا ر فم
ٓثيا ما كخيان تاامم كا ذ ذا ٓما ًلل خين سذد ٔوسدا الؽمالية شد ُاس ي ،ثا التِى الضكيا الٖوسي
الؽماىم ٓيا مو ى املنؼِة منزوكة العتح ين الٖوسدتين ،ثا سذد بنا الجذاس مم املٕعيٗ ان لا عاسا فم
التِليل ما ذًّ امل امشدا ما مشدٖا الوظؼى ،ثا شامم كا رلٗ وصشح ار ا ت ٌاَ ين الؼشًين دون
رشوج ٌاصيل ت ٌاَ للللآ .ما ان صشددا ؼشح إؼٖالياث ٓها سمية ما ُهيل ،سل مٕا ن ٖون
سناْ ًابذ ما التواصل دون وظيؽ ،لمغ مم الهمئة املدلية ولٕا مم اللالا؟
فم كريا مٕا للذ لوماظية اللاملية ن عتٌيذ ما الحذ كٓها مهاؼش الزي وًش الهمئة
الشُمية ،ظوا ا إلؼشاْ الجميم فم صنم العياظة اللامة والتٌاكل املهاؼش ين الحآا واملدٖوم ،لٕا ال
عتؼيم ن ر ما هلاث رلٗ رصوصا طما املجتملاث املداًـة و التي تمتم معتوداث ووم ظياظية ُل
ما الزي رجذسا فم املجتملاث الوشبية.
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