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ABSTRACT 

 

The technological revolution in the field of communication has contributed to the overcoming 

of geographic space and political boundaries, and new media has brought about a structural 

change in the quality of quantity and quality in the media. What is meant by new media 

simply are digital media in order to distinguish them from traditional (interactive), interactive 

(Internet) and networked (digital) media. 

We live in a new digital world in which communicative knowledge has increased, especially 

by boys and young men, and an interactive atmosphere has been created, as there are many 

media outlets, and the owners of messages have multiplied with them, and their media 

materials have varied, which include the chaff, the fat, the good, the bad, the truthful and the 

liar. Countries, researchers and specialists should search for the essence of these media in 

terms of form and content, especially in our Arab world which, unfortunately, is consumed 

and not innovated, and this is what makes us deepen the search for these means and know the 

content of the material they broadcast and verify their effects, the truth of those behind them, 

and determine the goals that They want to reach it, Shedding light on digital diplomacy and 

modern means of communication and its importance in political work and international 

relations is a very important issue, and how does it play this role? How can it be invested, and 

discover its ability to reach all segments of society. 

Key words: Interactive Media, Development, International Relations, Iraq, China. 

 

 

 
 

 New      ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال االعالم في التغلب على الحيز الجغرافي والحدود السياسية، والتي أحدثت
  media   تغيير بنيوي في نوعية الكم والكيف في وسائل اإلعالم. والمقصود بوسائل اإلعالم الجديدة ببساطة هي وسائل
التقليدية   االعالم  لتفريقها عن وسائل  وذلك  الرقمية               والشبكية  (Internet) والتفاعلية (Interactive)اإلعالم 
(Digital. ) 
 
نحن نعيش في عالم رقمي جديد زادت فيه المعرفة االتصالية ، وخاصة من قبل الفتيان والشباب ، وخلق أجواء تفاعليه فقد  
والسمين  والصالح   الغث  فيها  والتي  اإلعالمية  موادهم  وتعددت  الرسائل  أصحاب  معها  وكثر  اإلعالمية  الوسائل  تعددت 
والطالح والصادق والكاذب وجعلت العالم يعيش في متاهات عديدة  ومن هنا كان لزامًا على الدول والباحثين والمختصين أن  
يبحثوا في جوهر هذه الوسائل من حيث الشكل والمضمون وخاصة في وطننا العربي الذي ومع األسف يستهلك وال يبدع ،  
وهذا ما يجعلنا أن نعمق البحث عن تلك الوسائل و معرفة فح وى المادة التي تبثها  والتحقق من تاثيراتها ، وحقيقة من يقف 
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إن  تسليط الضوء على الدبلوماسية الرقمية ووسائل التواصل الحديثة   خلفها وتحديد األهداف التي يريدون الوصول اليها,  
واهميتها في العمل السياسي والعالقات الدولية مسألة في غاية األهمية ، وكيف تلعب هذا الدور ؟ وكيف يمكن استثمارها ، 
 .  واكتشاف قدرتها على الوصول إلى كافة فئات المجتمع
 
 الكلمات المفتاحية : االعالم التفاعلي ,   تطوير ,   العالقات الدولية ,  العراق , الصين . 
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 المقدمة :
  

لةة مةن أهمهةا ناةم االتصةاالت فاهةر مجتمةع شهد العالم منذ منتصف القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائ
ات القةدرة ، نتيجة التزاوج بين تكنولوجيةا االتصةاالت الفضةائية ذ   Information Societyالمعلومات 
الفائقة على تجاوز حدود الزمان والمكةان ، وتكنولوجيةا الحاسةبات االلكترونيةة القةادرة علةى تخةزين البيانةات 

ثةةوان قليلةةة ، وسةةاعد ذلةةك علةةى اهةةور شةةبكة المعلومةةات عةةن طريةةق  بكثةةرة وسةةهولة فةةي االسةةترجاع وفةةي
شةةبكات بعةةدا مهمةةا علةةى قةةدرة وسةةائل االتصةةال الفوريةةة علةةى األرال أومةةن خةةالل الفضةةاء فأ ةةافت هةةذه ال

 اإلنسان على توسيع معارفه وتخزينها وترتيبها وإنتاج المعلومات وبثها والتعامل معها في الحال .
شرات اآلالف من شبكات الحاسبات المختلفة األنواع عالمية  خمة جدا تربط عاالنترنت شبكة اتصاالت  

بةةادل االتصةةال بعضةةها مةةع بعةةة فهةةي وسةةيلة واألحجةةام فهةةي ناةةام اتصةةالي يسةةمح ألجهةةزة الكمبيةةوتر بت
اتصةةالية تعاونيةةة تضةةم مجموعةةة هائلةةة مةةن شةةبكات الكمبيةةوتر المنتشةةرة عالميةةا ، فاالنترنةةت ليسةةت وسةةيلة 

ة اتصال منفرد  Single Medium ، بل هي مجموعةة واسةعة المةدى مةن وسةائل االتصةال ، وهةذا ي كةد  
ن أو أكثر من م سسات المعلومات كالمكتبات أو أن مصطلح شبكة المعلومات يشير إلى اشتراك م سستي

مراكز وبنوك المعلومات في ناام تعاوني يسمح ألي طرف عضو فةي الشةبكة أن يسةترجع مةا يحتةاج إليةه 
لومات ، أما مصطلح الشبكات من المع Networks هو البديل لمصطلح النام   Systems  .  

للمعلومات العامة ، والثاني للمعلومات المتخصصةة ، يتركةز حةوالي وهناك نوعان من الشبكات ، إحداهما  
% .14% ، وباقي الدول 26% منها في الواليات المتحدة األمريكية وفي أوروبا حوالي 60  

نترنت أما شبكة اال  - Internet فهي أكبر شبكات المعلومات في العالم وأكثرها تشعبا وانتشارا تقوم على   
ال في بث المعلومات إلى ماليين المشتركين فهي الشبكة التي تنسج خيوطا حول أحدث تكنولوجيا االتص

المتبادل  العالم تتفاعل على المستوى العالمي من خالل شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر ذات االتصال  
 

االطار المنهجي للبحث:  المبحث االول  

 اوالً : مشكلة البحث 

 

االساس في انجاز البحث العلمي وعلى وفق التفسير والشرح والتقصي والتحليل  تعد المشكلة المرحلة 
 للوصول الى نتائج مر ية تعالج الخلل وتكمن مشكلة البحث الحالي من خالل اثارة التساؤالت االتية :
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؟ ماهو دور االعالم التفاعلي في تطوير العالقات الدولية بين العراق والصين لرئيسي : ال االس    
لة الفرعية :  االسئ   

؟  ماهو مفهموم االعالم التفاعلي -1  
  ي ثر االعالم التفاعلي في العالقات الدولية بين الدول ؟الى أي مدى   -2

؟  واائف االعالم التفاعلي في العراقماهي   -3  
؟ االعالم التفاعلي والعالقات الدوليةالتوازن بين ي ثر  كيف -4  

؟  الدوليةالعالقات ماهي ابعاد  -5  
 

اهمية البحثثانيًا :   

  

المنطقة   وفي  عام  بوجه  العالم  في  الحاصلة  والتطورت  األحداث  تواكب  بدأت  اإللكترونية  المواقع  إن 
التقليدي النمط  عن  تخرج  بدأت  حيث  الخصوص،  وجه  على  نقل    العربية  في  أو  تصميمها  في  سواء 

ربط   عملية  خالل  من  بمواالمعلومة؛  اإللكترونية  )الفيس  صفحاتها  مثل  االجتماعي  التواصل  قع 
الفيديو وفتح المجال لتفاعل الجمهور مع بعضه   بوك(و)التويتر(و)اليوتيوب(و)المدونات( وعرال شرائح 

جمهور وخاصة فئة الشباب التي عتبر من  بعضًا؛ فأصبحت وسيلة م ثرة في تشكيل الثقافة السياسية لل
أو المحلي  المستوى  على  ومتصفحيها  روادها  من خالل    أكثر  مالحاته  تم  ما  وهذا  العالمي،  اإلقليمي 

عشرات  مدار  على  شعوبها  صدور  على  تربعت  سياسية  أنامة  على  الضغط  إلى  أدى  الذي  التأثير 
 السنين؛ حيث كانت النتيجة إسقاط هذه األنامة. 

تفاعلي  ال   طلق جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل اإلعالما المنومن هذ 
 في تطوير العالقات الدولية بين العراق والصين.
 

اهداف البحث ثالثًا :   

 

 يهدف البحث الى 
 التعرف على دور االعالم التفاعلي في تطوير العالقات الدولية بين العراق والصين.  ▪
 الدولية بين العراق والصين. العالقات  التعرف على ▪
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فرضيات البحث رابعًا :   

 

 يفترال الباحث ان هناك اثر فعال لالعالم التفاعلي في تطور العالقات الدولية بين العراق والصين.  
 

ونوعهمنهج البحث خامسًا :   

 

راجع العلمية  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بحسب متغيرات البحث وتحليل مصادر والم
تحليل ادوات البحث للوصول الى النتائج .  من اجل وصف الااهرة المدروسة نوعيًا وكميًا وكذلك  

 

 سادسًا : اجراءات البحث 

 

البحث  وعينة  مجتمع    
اراء   على  بدقة  الوقوف  من  البد  مهمة  اعالمية  كوسيلة  الصحافة  مهنة  عمل  لواقع  صحيحة  المعرفة 

وامكانية تطبيقه بجدية    االعالم التفاعلي في تطوير العالقات الدوليةوع  الصحفيين والصحفيات ازاء مو 
اسئلة بتوجيه  المهمة  المسحي  المنهج  اساليب  من  وهي  االستبانة  اسلوب  اعتمدنا  من    فقد  لعدد  محددة 

المبحوثين هم اساسا ممن امتهن الصحافة وعمل فيها ولمدد مختلفة وصلت في احدى الجرائد ان تكون  
.  سنة(  20ة الصحفية الحد الصحفيين الكثر من )مدة الخدم  

بشكل   واالعالميين  بصورة خاصة  االلكترونية  بالصحافة  المختصين  الصحفين  من  البحث  عينة  تكونت 
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث .  شخص  (001حجم العينة ) اذ بلغ   ,عام   

 

مجاالت البحث وحدوده سابعا:   

 

المجاالت االتية وشملت حدود البحث  : 
الشةرق الصةباح , الزمةان ,  )والةذي تمثةل فةي مجتمةع البحةث فةي الصةحف االلكترونيةة   المجال المكاني 1

 فةي التفاعةل االعالمةي النها تمثل مختلةف االتجاهةات والخطةوط الفكريةة( وقد اخترنا هذه الصحف االوسط
وجريةةدة الزمةةان وهةةي جريةةدة مسةةتقلة  فجريةةدة الصةةباح كونهةةا شةةبه رسةةمية وتمثةةل راي الحكومةةة بشةةكل عةةام ،

 ن حال حزب سياسي .وجريدة الشرق االوسط وهي لسا
  م 2021-2020طبق البحث الحالي في العام الدراسي  المجال الزماني 2
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ثةةةم توزيةةةع االسةةةتمارات علةةةى الصةةةحفيين بمختلةةةف مسةةةمياتهم الصةةةحفية مةةةن محةةةررين  المجةةال البشةةري .  3
حريةر ورؤسةاء تحريةر ورؤسةاء مجلةس ادارة وقةد اخترنةا هةذه الجرائةد ورؤساء اقسام وسكرتير تحرير ومدير ت

 في تطوير العالقات الدولية .ألنها تمثل مختلف االتجاهات والخطوط الفكرية 
بخصةةوص معلومةةات عةةن الشةةخص المبحةةوث مةةن حيةةث الجةةنس والتحصةةيل  محةةور البيانةةات العامةةة اوال:

. الدراسي وسنوات الخدمة الصحفية  
حةةول صةةفة العمةةل الصةةحفي ومجموعةةة مةةن األسةةئلة المعبةةرة عةةن راي  فيةلمعلومةةات الصةةحثانيةةا: محةةور ا 

بيق ذلك عبر العمل الصحفي اليومي.ومدى االلتزام بتط االعالم التفاعليالمبحوثين بصراحة عن أهمية   
 ادوات البحث  

وكذلك مع  المقابلة الشخصية مع عدد من الخبراء والمختصين في االعالم حول مو وعية االستبيان 
التفاعلي .افراد عينة البحث من الصحفيين المختصين بالجانب االعالمي االلكتروني   

 

تحديد المصطلحات : ثامنا  

 

 االعالم التفاعلي

عبارة عن خصائص أو وسائط أو خدمة ملحقة بأي وسيلة إعالمية مطبوعة أو مرئية أو الكترونية تتيح  
 للجمهور أن يشارك برأيه .1

ة الدمج اآلني، أو المتأني، في إسلوب االتصال والتواصل، بين المرسل  عليّ  هو عملياإلعالم التفا 
رسالة، هي محور هذا الدمج، بغرال توصيل الفكرة أو االقناع بها، أو  المرسل إليه، تكون المادة، أو ال

ة تتيح  مرئية أو الكتروني االستدراك حولها، ويشمل الخدمات الملحقة بأي وسيلة إعالمية مطبوعة أو
ادها في  مطبوعة وتعقيباتهم على مو  يشارك برأيه. وهو بهذا يشمل صفحة القراء في كل للجمهور أن

 مواقعها اإللكترونية. 2
 العالقات الدولية 

 
  حسين شفيق، االعالم التفاعلي، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 2010م،ص 146

  حسين أبو شنب، االعالم التفاعلي، محا رات منشو رة، جامعة عمان، عمان،بال سنة نشر .  2
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السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن   تتميز بأن أطرافها أو وحداتها  تفاعالت  هي 
لدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكالسيكية التي كان ينار  ذلك ال يعني اقتصار الفاعلين ا

 بها للفاعلين الدوليين في العقود الما ية. 3
 

االطار النظري للبحث الثاني :  المبحث  

 

 مفهوم اإلعالم التفاعلي

ة  وسيلة إعالمي  يقصد باإلعالم التفاعلي: مجموعه من الخصائص أو الوسائط أو الخدمات الملحقة بأي
يعني أيضا  بإبداء رأيه. وهو  مرئية أو الكترونية تتيح للجمهور أن يتفاعل معها عبر المشاركةمطبوعة أو  

إ افة إلى مشاركات الجمهور في البرامج    صفحة القراء في كل ما هو مطبوع، وتعقيباتهم على موادها.
قاعات  في  ومداخالتهم  واإلذاعية،  أخي  المرئية  وهو  والندوات،  مالمحا رات  إلكترونية  منتديات  لحقة  رًا 

 بمواقع النشر اإللكتروني أو  مستقلة  بذاتها. 4
فمثاًل تعتبر التقنيات المستعملة    ن فعاليات إعالمية كثيرة تدخل تحت هذه العناوين  فإ   يسًا على ذلكوتأس 

الصحافة تغطي  التي  اإللكترونية  المعلومات  خدمات  التف   لتوفير  اإلعالم  تقنيات  إحدى  اعلي  العربية، 
العالم العربي وهذا ما دفع بعة   (الحديث ) التقنيات اسم    في  وسائل المتخصصين أن يطلقوا على هذه 

التفاعلية، أو وسائل اإلعالم الرقمي، أو وسائل اإلعالم البديل، أو    االتصال الحديثة، أو وسائل اإلعالم
االلكتروني،  اإلعالم  الجديدة    أو  وسائل  رغاإلعالم  على  التسميات  تهذه  اللفاي  اختالفها  على  م   ثر 

اإلعالم تقنيات  هو  واحد  وال (الحديث )التفاعلي    مدلول  كانت  التي  كتب   ،  عناوين  في  تستخدم  تزال 
تتعلق قضايا  تعالج  والصحف    ومقاالت  والراديو  التلفزيون  في  والمستقبل،  المرسل  بين  التفاعل  بعملية 

 المطبوعة. 5

 
 د.رشا عبد هللا، االنترنت في مصر والعالم العر بي، ط1، دار آفاق، القاهرة، 2005،ص 35  3

  عبد الفتاح، فاطمة الزهراء. ) 2011(. "العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في مصر". دراسة ماجستير  4

45،ص قاهرة، القاهرة . غير منشورة، القاهرة: كلية اإلعالم، جامعة ال  

 علياء سامي عبد الفتاح، االنترنت والشباب دراسة في اليات التفاعل االجتماعي، ط3، دار العالم العربي، القاهرة،  5

452،ص  عمان  . 2014  
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اللغوية "علم" من صفا العالم والعالم،واإلعالم من مادته  العليم  العليم"،   "وهو  ت هللا عز وجل،  الخالق 
أوعلمه األمر وباألمر    حصلت له حقيقة العلم، وعلم الشيء عرفه ويتقنه،  وجاء أيضًا علم علمًا الرجل:
. بالخبر أي أطلعه عليه واإلعالم هو اإلخبار أو اإلطالع عليه، يقال أعلمه2أطلعه عليه( .)  

معاجم   في  جاء  أن  كما  العربية  فعالً اللغة  الشيء  فعل  اللغوي،  األصل  في  عمله،    التفاعل  أي  وفعااًل 
ويقال تفاعال أي أثر كل   أي اختلقه، وانفعل كذا تأثر به، انبساطا أو انقبا ا فهو منفعل،وافتعل الشئ  

الستجابة   أهم خصائص التفاعل ا  منهما في اآلخر. ويرى الباحثون أن التفاعل يعني مرساًل ومتلقيًا ومن
(Responsiveness حدود االتصال اإلنساني إلى االتصال والتفاعل    أي أن االتصال التفاعلي يتعدى (

الفرد وأطراف بين  وليس  ذاتها  الوسيلة  التفاعلي    مع  االتصال  استخدام مصطلح  يتم  االتصالية،  العملية 
 بدياًل لمصطلح االتصال الجماعي من خالل الكمبيوتر. 6

تزاوج ااهرتين بارزتين عرف و إعالم عصر المعلومات، فقد كان وليدًا لاعلي )الجديد( هإن اإلعالم التف
.بهما هذا العصر ااهرة تفجر المعلومات، وااهرة االتصاالت عن بعد   

"إن تلك الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة بة )الفيس بوك وتويتر ويوتيوب( يمكن أن تكون مكملة لإلعالم  
ا السلطة الرابعة، وبين التقنية  المًا يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليهالتقليدي، لينتج إع

 الحديثة التي تتيح لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربًا ليس من الحدث فحسب . 7 
الكومبيوتر    االعالم بين  التزاوج  من  تولدت  التي  االتصال  تكنولوجيات  مجموعة  "هو  باختصار  الجديد 

الفوتغرافو  والتصوير  الطباعة  التقليدية لإلعالم:  هذا الوسائل  الرقمي، جاء  والفيديو. اإلعالم  والصوت  ية 
التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي   التكنولوجيا الرقمية، مثل:  الوصف من بعة تطبيقاته التي تقوم على 
 وغيرهما أو لإلشارة إلى ناام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر.
Online Mediaاإلعالم الشبكي الحي على خطوط االتصال  ) جاءت هذه التسمية من خالل التركيز   (
 على تطبيقاته في االنترنت. 

 
 ربيع، عبد الجواد سعيد. )2008(. المدونات كأداة اتصال تفاعلي في المشاركة السياسية، دراسة تحليلية،ص6244

 عابد، زهير. )2012(. دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير اإلجتماعي 7

53،ص (، نابلس6)  26اإلنسانية"، مجلد . جامعة النجاح لألبحاث العلوم -دراسة وصفية تحليلية -والسياسي   
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Info Mediaإعالم المعلومات،  ) اهور    ( للداللة على التزاوج داخله بين الكمبيوتر واالتصال، وعلى 
المعلوماتي تكنولوجيا  تطور  من  يستفيد  جديد  إعالمي  ."ناام  بها  ويندمج  المتعددة،     ة  الوسائط  إعالم 

(Multimedia8 .لحالة االندماج التي تحدث داخل اإلعالم الجديد، أي بين النص والصورة والفيديو ) 
 
 أهمية اإلعالم التفاعلي ووظائفه

 اهمية االعالم التفاعلي

ر مميزاته وخصائصه  شهدت المجتمعات اإلنسانية في تطورها عبر العصور عدة مراحل، وكان لكل عص 
العصور السابقة أو الالحقة، فإذا كان عصر البرونز، وعصر البخار وعصر الثورة  التي تميزه عن بقية  

الذرة، وعصر الثورة الزراعية، ثم عصر الثورة الصناعية هي أكبر االكتشافات تأثيرا في حياة البشر، فإن  
تسميته عص بامتياز  يستحق  اليوم  فيه  نعيش  الذي  والمعلومالعصر  واإلعالم  االتصال  تكنولوجيا  ات، ر 

حيث أصبح العالم مجرد قرية كونية صغيرة محدودة المعالم واألبعاد، عدت لمو للسيادة الوطنية مكانة في  
ال هذا التطور الرهيب في مجال الوسائط التكنولوجية الحديثة، فأصبحت رسالة واحدة يشاهدها العالم  
 في وقت واحد عبر كامل القارات الخمس.9
لتحقيق   تعد شرطًا  روريًا  "االختيارية"  بينها. فخاصية  ما  بالتكامل في  التفاعلي  أهمية اإلعالم  وتتميز 

واستخدام الوسائط المتعددة  التفاعلية، والمرونة بين التزامنية والالتزامنية توسع مجال التفاعل على الشبكة، 
ا هذه  كل  أن  يعني  وهذا  ويقويه،  التفاعل  هذا  خاصية  اال   لخصائص يعمق  حول  تدور  الحديثة  تصالية 

 التفاعلية وأبعادها.
 وظائف اإلعالم التفاعلي

يلعب اإلعالم التفاعلي دورا ال يستهان به في إحداث التأثير في اتجاهات الشرائح المختلفة في    -1
سواء  فيها،  استخدامه  يتم  التي  واآلليات  بالاروف  مرتبطة  متفاوتة  بدرجات  ولكن  مجتمع،  أي 

 ألفراد أو المجموعات والدول. لى مستوى ا ع
وتستخدم الجماعات المعار ة اإلعالم التفاعلي كوسيلة أساسية للضغط على السلطات الحاكمة،  -2

أو   الناام  رجال  من  عدد  إلى  الموجهة  االلتماسات  أو  النشرات،  أو  المذكرات،  بواسطة  وذلك 

 
 عيسى، طلعت )أبريل 2012( استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي في  التوعية  8

241،ص  لسعودية لإلعالم واالتصالبالقضية الفلسطينية، ورقة مقدمة في المنتدى السادس للجمعية ا  

 نهی ميلور، الصحافة العربية الحديثة، ترجمة د. منذر محمود محمد، ط1، العبيكان، السعودية،  2007،ص1549 
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اإل  فاعلية  تلعب  وهنا  نارها.  بوجهة  إقناعهم  بهدف  الذي  الحكم  الجماعات عالم  تستخدمه 
 الضاغطة دورًا مهما في التأثير على الحكومة، واالستجابة لمطالبها. 

بها   -3 يستهان  ال  مستقبل  لها  ويتوقع  كبيرة،  بأهمية  تتسم  إعالمية  وسيلة  التفاعلي  اإلعالم  يعد 
  التصافها بصفات ومميزات عدة: "فهي تتيح للمتصفح ممارسة أكثر من حاسة في ذات الوقت، 

بإمكان  العاجل،  إذ  الخبر  تلقي  في  والسرعة  واالستماع،  والمشاهدة  القراءة  زر  عبر  غطة  ه 
الرقيب عن   الخبر، وغياب مقص  لهذا  المرافق  الفيديو  له، وفيلم  إلى الصورة المصاحبة  إ افة 
الضجيج   هذا  العالم كل  إلى  يستلزم خروجها  وال  بالسرعة،  يتميز  إعالم  وهو  التفاعلي،  اإلعالم 

آالالص عن  مع  ادر  يتفاعل  حي  إعالم  فهو  الورق،  من  أطنان  إلى  الحاجة  وال  الطباعة،  ت 
 10األحداث في التو واللحاة أينما كان الحدث. 

 أنـــواع اإلعــالم التفاعلــي
 

 Eliteمرحلة الصفوة  -1

اق يكةةةون فةةةي هةةةذه المرحلةةةة الجمهةةةور صةةةغيرا نسةةةبيا مةةةن القطاعةةةات األكثةةةر ثةةةراء وتعليمةةةا والرسةةةالة وفةةةق أذو 
 الصفوة 

 Specializedمرحلة التخصص  -2
 وتتميز باهور جماعات مفككة ذات مصالح خاصة ومحددة .

 Interactivityمرحلة التفاعل  -3

مهور فةي نوعيةة المعلومةات التةي يختارونهةا أي وتتميز بوجود نوع من التحكم االنتقالي من جانب أفراد الج
يختارونها ، وهذا التفاعل يقتضي امتزاج أربعة عناصر  أن الفرد يمكن أن يكون رئيسا لتحرير المجلة التي

 أساسية وهي :
 التعليم العالي ، الوفرة والغنى ، وقت الفراغ ، حجم السكان .

مةةةار االصةةةطناعية فةةةي سةةةياق تطةةةور تكنولوجيةةةا فةةةي  ةةةوء هةةةذه المراحةةةل األربعةةةة نشةةةير إلةةةى ثةةةورة األق -
 الجماهير عبر ثالث تطورات وهي :االتصال والقنوات المتخصصة التي زادت من التفاعل مع 

 
 

 Cable Tvأوال : التلفزيون الكابلي 
نشةةأت خدمةةة التلفزيةةون الكةةابلي أواخةةر األربعينيةةات فةةي الواليةةات المتحةةدة لتحسةةين الخدمةةة التلفزيونيةةة عةةام 

الةةدول األخةةرى ومنهةةا الةةدول  ، ثةةم انتشةةر التلفزيةةون الكةةابلي فةةي الةةدول المتقدمةةة وتعثةةر تطبيقةةه فةةي 1946
Mulitالنامية التي اعتمدت الكابل الهوائي  دة .أقل تكلفة وخدمة عالية الجو    
 

 
  حسنين شفيق، مواقع التواصل االجتماعي أدوات ومصادر  للتغطية اإلعالمية، ط1، دار فکر وفن، القاهرة،ص1065
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 Direct Broadcasting Satellite ( DBS )ثانيا : القمر الصناعي المباشر 
ساهم القمر الصناعي المباشر في نقل البيانات والمعلومات داخل وخارج الحدود في سرعة وبحد أدنى من 

اسعة ، وقد مرت األقمار الصناعية لالتصاالت بمرحلتين :التشويش وتغطي مسافات ش  
 
 

 أ – مرحلة أقمار التوزيع 
وقد تم استخدام هذا الناام على نطاق واسع خالل السبعينيات في عةدة مجةاالت مةرورا بالمحطةة األر ةية 
Gate Keeperالتي تقوم بدور حارس البوابة  وهذه الخدمات هي :   

ة بين الهيئات المختلفة .تبادل البرامج التلفزيوني -  
تجميع األخبار التلفزيونية   - Satellite News Gathering 

توصيل اإلشارة التلفزيونية إلى شركات الكابل . -  
توصيل اإلشارة التلفزيونية لمحطات اإلرسال التلفزيوني . -  

طريةةق أنامةةة التوزيةةع  تحقيةةق الخدمةةة التلفزيونيةةة متعةةددة القنةةوات فةةي الفنةةادق والتجمعةةات السةةكانية عةةن -
لي .الداخ  

 
 

 DBSب – مرحلة أقمار البث المباشر 
بدأت هذه المرحلة في الثمانينيات حيث تسمح بنقل المواد والبةرامج التلفزيونيةة مباشةرة مةن القمةر الصةناعي 

م ام الكابليةةة ، ووفةةق هةةذا الناةةاإلةةى أجهةةزة االسةةتقبال فةةي المنةةازل دون المةةرور بالمحطةةات األر ةةية أو الةةن
الصةةةناعي مةةةن المحطةةةات األر ةةةية اإلشةةةارة التلفزيونيةةةة ويقويهةةةا ثةةةم يعيةةةد بثهةةةا إلةةةى أجهةةةزة يسةةةتقبل القمةةةر 

االسةةتقبال المنزليةةة المباشةةرة ، ويسةةود فضةةاء العةةالم خمةةس شةةبكات أو منامةةات رئيسةةية لألقمةةار الصةةناعية 
 لالتصاالت التلفزيونية وهي :

 . 1965صناعي لها عام قت أول قمر أطل وقد  Intelsatالرابطة الدولية ألقمار االتصال  -1

 . 1976وأطلقت أول قمر صناعي لها عام  Inmarsatالمنامة الدولية ألقمار االتصاالت البحرية  -2
 .1962وأطلقت أول قمر صناعي  Inter sputnikمنامة أقمار االتصال للكتلة الشرقية  -3

 .1971ي عام وأطلقت أول قمر صناع Eutel Setمنامة أقمار االتصال األوروبي  -4

  1985وأطلقت أول قمر صناعي لها عام  Arab sat سسة العربية لالتصاالت الفضائية الم -5

 وهناك أقمار صناعية أخرى أطلقها كل من إسرائيل وإيران والهند .
 Digital Televisionثالثا : التلفزيون الرقمي 

إمكانيةات بةث ثمةاني قنةوات فةي الحيةز مةن يمثل التلفزيون الرقمي ثورة فةي عةالم البةث التلفزيةوني بمةا يملةك 
الترددي لقناة تلفزيونية ، ويوفر البث الرقمي نوعية صورة عالية الدقة والو وح ويضمن صوتا أنقى وسعرا 

، وفةةةي  ةةةةوء ذلةةةك اهةةةرت القنةةةةوات المتخصصةةةة للبةةةةرامج  1993ارخةةةص وقةةةد تةةةةم اسةةةتخدامه أوائةةةل عةةةةام 
 والجمهور .
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رة تفجةر المعلومةات عبةر شةبكة بث المباشةر والبةث الرقمةي جةاءت ثةو بعد ثورة األقمار االصطناعية وال -
وتقنيةات الواقةع االفترا ةي التةي تعتمةد علةى الةذكاء االصةطناعي وناةم دعةم   Internetالمعلومات الدوليةة  

خةةل الم سسةةات علةةةى اتخةةاذ القةةرار ، وناةةم المعلومةةات الرقميةةة التةةي أصةةبحت عنصةةرا اسةةتراتيجيا فعةةاال دا
 ق والتعاون في التنفيذ .وفق القوانين وااللتزام بالتطبي المستوى العالمي

فةي عقةد الثمانينةات ،ونمةو االنترنةت ، وتطةوير   Video Textفةي  ةوء ذلةك اهةر الفيةديو تكسةت  -
والمكةةان شةةبكة الويةةب أوائةةل التسةةعينيات مةةن القةةرن العشةةرين ممةةا زاد مةةن التفاعليةةة واالنتشةةار خةةارج الزمةةان 

 ف وبخاصة حاستي السمع والبصر .والسرعة وانخفاال التكالي

في هذه الثةورة انتقةل االنترنةت مةن مملكةة العلمةاء والخبةراء ليصةل إلةى األفةراد فةي أي مكةان وأي وقةت  -
 طالما توفر للفرد جهاز الكمبيوتر .

وهةي الةدفع النقةدي خاصية أخةرى للماليةين عبةر العةالم  Electronic mailأ اف البريد االلكتروني  -
وغيرهةةةا مةةةن  Credit Cardاقةةةات االئتمانيةةةة حسةةةاب بنكةةةي إلةةةى حسةةةاب آخةةةر وفةةةق البطااللكترونةةةي مةةةن 

 الخدمات .

 Chatوكةةذلك النةةدوات وخطةةوط الدردشةةة  Bulletin Boardsوعرفنةةا مةةن ذلةةك النشةةرات اإلخباريةةة  -

lines  الشبكة القومية للبحث العلمي واهرت الجرائد االلكترونية ونشرات خاصة بالصحة والدواء واهرت 

Research Education Network National التي تديرها الحكومة األمريكية لربط الجامعات بواسطة    
Fiber Opticsاأللياف البصرية  للمشاركة في المعلومات والموارد الالنهائية ثم الوصول إلى التعلةيم عةم  
Learning Distantبعد  عبر الفيديو كونفرنس .   

شرت انتشارا كبيةرا بةين الشةباب مةن خةالل االنترنةت بشةئ د انت، فق Chat Linesما خطوط الدردشة أ -
 من حب االستطالع والتسلية وما لحقت بذلك من مالحاات ايجابية وسلبية.

بأنواعهةا سةواء ذات الفكةر العميةق االيجةابي والبنةاء  News Groupاهر كذلك الجماعات اإلخباريةة  -
مةن الرقابةة ، كمةا حةدث مةع القةرار الةذي اتخذتةه  أو التي يشوبها تصرفات غيةر أخالقيةة ممةا يتطلةب شةكال

فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة بمنةةع وصةةول أعضةةاء هةةذه  1996عةةام   Compu Servكمبيةةو سةةيرف 
بثه للصور الفا حة وأشكال أخرى من النشر يبةاح فيةه نشةر كةل عنوان معروف ب 200الجماعات لحوالي  

المواقةع علةى شةبكة الويةب حيةث انةدلعت مواجهةات حةول  شئ والرقابة هنا ليست سهلة ، وبخاصة مع كثةرة
فةي الدسةتور األمريكةي  First Adment Free Speechالقضةايا المتعلقةة بالتعةديل األول لحريةة التعبيةر 

 م يد ومعارال . الذي اوجد انقساما بين

ونةةي نخلةةص مةةن ذلةةك أن اسةةتخدام شةةبكة المعلومةةات الدوليةةة واالسةةتفادة مةةن تقنيةةات االتصةةال االلكتر  -
التةي يسةتقبلها  Spanيمثل الوجه الحسن لهذه الشبكة ، أما الوجه اآلخر فهو مةا يعةرف بالرسةائل المزعجةة 

 . Block Spanة مستخدمو البريد االلكتروني بدون رغبة رغم محاولة التعطيل بطريق
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ويعد ذلك فتحا  2005هر في فبراير ذي اوال  www.youtube.comومن ذلك اهر موقع يوتيوب   -
 باهرا في عالم االنترنت من حيث الفكرة حيث تشاهد عددا من اللقطات المصورة والطريفة والنادرة .

تكتفةةي بتسةةجيل االسةةم والبيانةةات وتسةةتطيع أن تةةرى احةةدث مةةا  اهةةر كةةذلك المجموعةةات البريديةةة التةةي -
 بأنواعها . وصل إليه إبداع العقل العربي في مجال بث الصور

، فقةةد بةةدأ علةةى االنترنةةت منةةذ سةةنوات بجامعةةة هارفةةارد  www.Facebook 2004أمةةا الفةةيس بةةوك  -
وكر بيرك " بغرال تجميع زمالئه في الجامعة لتبادل األخبار وصورهم األمريكية بجهود الطالب " مارك ج

% مةةن 5ى نجاحةةه إلةةى إغةةراء شةةركة مايكروسةةوفت العالميةةة لشةةراء وآرائهةةم ليكتسةةب شةةعبية واسةةعة والةةذي أد 
ن جنيةةةةةةه ، ولعةةةةةةل مةةةةةةا جةةةةةةرى فةةةةةةي تةةةةةةونس ومصةةةةةةر مليةةةةةةو  500-300أسةةةةةةهم الموقةةةةةةع بمبلةةةةةةغ  يتةةةةةةراوح بةةةةةةين 

سةةةتقطاب الماليةةةين وإجبةةةار الةةةرئيس حسةةةني مبةةةارك إلةةةى سلسةةةلة مةةةن مةةةن ثةةةورة أدت إلةةةى ا 25/01/2011
الجمهوريةة وتكليةف الجةيش بةإدارة شة ون الةبالد فةةي إجةراءات اإلصةالح انتهةت بةالتخلي عةن منصةب رئةيس 

 ( .15) 11/02/2011يوم الجمعة الموافق 

تأثير مواقع    هذه الثورة المعروفة بثورة الفيس بوك تحتاج إلى دراسة متعددة المحاور للتعرف على مدى 
المدونات التي االتصال االجتماعي على المجتمع في جميع الميادين ، والتعرف على أنواع هذه المواقع و 

فبراير   في  عام    2004بدأت  العراق  على  الحرب  ومع  مصر  في    2003في  األيام  هذه  يحدث  وما   ،
ناطق مختلفة من بلدان العالم .م  

 

اعلي في العالقات الدوليةدور االعالم التفالمبحث الثالث :   

 دور االعالم في تطور العالقات الدولية

  

األخير   العقد  بداية  منذ  العالم  المتغيرات شهد  من  عددًا  الما ي  القرن  الدولية   من  العالقات  هيكل  في 
تطورات  من  حدث  ما  ولعل  الحياة،  مجاالت  معام  على  وا ح  بشكل  ذلك  انعكس  وقد  وتفاعالتها، 
وفقا   المتغيرات،  هذه  أبرز  ُيعد  االتصاالت  ونام  اإلعالم  وسائل  في  تطور  من  تبعها  وما  تكنولوجية 

الباح أعدها  التي  تطويعه  للدراسة  وكيفية  اإلعالم  أصبح  بل  قوة  عنصر  قطيشات.  ياسر  المختص  ث 
القوة   تقييم  عناصر  من  مهمًا  عنصرًا  االتصال  تقيلتكنولوجيا  وبالتالي  للدولة،  الدولة  الشاملة  قوة  يم 

ثورة االتصال   نعيشه اآلن، هو عصر  الذي  الحالي. وهكذا أصبح العصر  الدولي  الناام  المتحكمة في 
لتي تبث عبر األقمار الصناعية، وتحول العالم إلي قرية صغيرة، وذلك كنتيجة مباشرة لما والفضائيات ا

أدى إلى انتشار القنوات التلفزيونية    ألخيرة، من تقدم تقني ووايفي،شهدته وسائل اإلعالم في السنوات ا
روءة، ناهيك عن  الفضائية، فضاًل عن االنتشار المذهل لوسائل اإلعالم األخرى سواء المسموعة أو المق

http://www.youtube.com/
http://www.facebook/
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وجذب  العالمي،  االهتمام  دائرة  إلى  المحلية  باألحداث  دفع  ما  "اإلنترنت 11"،  الدولية  المعلومات  شبكة 
األحداث العالمية إلى ب رة االهتمام المحلي. لقد كتب الكثير منذ ربع قرن حول التأثير المتنامي لإلعالم،  

في   السياسي  اإلعالم  علوم  البداية رواد  منذ  فرأى  واختلف  واإلعالم،  السياسة  بين  العالقة  نوعية  تحديد 
عضهم أن العمل السياسي والعمل اإلعالمي يشكالن مجالين متميزين، ورأى البعة اآلخر أنه ال يمكن  ب

الحياة   في  المواطنين  وإشراك  التبليغ  اإلعالمية هي  الوايفة  أهمية  باعتبار  النشاطين  بين هذين  الفصل 
اال قنوات  وربط  فأ حى  السياسية،  المتعار ة،  أو  المتآلفة  التشكيالت  بين  بما  تصال  مرتبطا  الجمهور 

يقرأه في الصحافة ويشاهده على الشاشة أو يسمعه في اإلذاعة، لذلك فإنه ال تكتمل الحياة السياسية في 
العمل وهذا  الحكم.  أجهزة  ومختلف  المواطنين  بين  الدائم  والحوار  الغزير  باإلعالم  إال  العصرية    الدولة 

ي السياسي"  "اإلعالم  صفة  عليه  يطلق  الذي  ذات اإلعالمي  والدولية  المحلية  باهتماماته  خاصة  تصل 
الطابع السياسي، ولإلعالم السياسي في الناام الدولي أو الناام السياسي المحلي أهداف كثيرة، منها دعم  

ه كان  ولئن  اإلنسانية،  الحقوق  وتكريس  السياسية  التنمية  وخدمة  بنشاط  الديمقراطية  يتصل  اإلعالم  ذا 
ا يختلف في مستوى  فهو  العلمي في مجاالت مشترك  البحث  تقدم  وقد  الى آخر،  لممارسة، ومن قطاع 

األذهان   في  واإلعالنية  اإلعالمية  الرسائل  تأثير  مدى  لقياس  جديدة  آليات  واهرت  السياسي  االتصال 
إ ذلك  فأفضى كل  الرأي،  التحقيقات واستطالعات  نتائج  متكاملة ومتالئمة مع  وتأكدت صحة  برامج  لى 

عالجة مختلف اإلشكاليات االجتماعية المتأصلة التي عجزت أجهزة اإلدارة عن  حاجة المجموعات في م
معالجتها بالوسائل التقليدية التي عرفها اإلنسان 12. ناام جديد ومن الثابت منذ نهاية القرن المنصرم أن  

بإقامة ناام عالمي جد  المطالب  بإر تراجع الخطاب  للمطالبة  ساء  يد لإلعالم واالتصال، كامتداد طبيعي 
أسس ناام اقتصادي عالمي جديد يكون الهدف منهما تقليص االختالفات والتفاوتات التي تطبع العالقات  
بين دول المال ودول الجنوب. ومن الثابت كذلك أن تراجع الخطابين إنما جاء نتيجة المعار ة الشديدة  

ال لدن  لقيها من  المتحدة  التي  الكبرى، عبرت عنها الواليات  الغربية  األمريكية وبريطانيا باالنسحاب  دول 
لقد خلق   بالناامين.  الثالث في الها  العالم  دول  تشبثت  التي  "اليونسكو"  الم سسة  "أدلجة"  اعتبار  على 

األول معالمه  برزت  إعالميا  نااما  لنفسه  األمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  تغطية  الناام  في  ى 

 

 نوال عمر وعبد المجيد شكري، االعالم التعاوني، ط1، دار العربي، القاهرة، 1992،ص 15411 

 خورشيد، کامل مراد. )2011(. دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي - شبكات التواصل االجتماعي  12

154،ص ير، جامعة البتراء، كلية اإلعالمئل اإلعالم أدوات تعبير وتغي وسا -مر العلمي نموذجأ، الم ت  
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الثانية عام   الخليج  ثم في أ1991حرب  أفغانستان عام  2001أيلول )سبتمبر(    11حداث  م  واحتالل  م 
الثالثة عام  2002 الخليج  في حرب  وأخيرًا  تكنولوجيا  2003م  إليه  ما وصلت  أقوى  ذلك  في  موافا  م، 

الثالث   العالم  لمشكالت  الممنهج  تهميشه  الوقائع  وأثبتت  واالتصال،  لقضاياه  اإلعالم  الصارخ  وتشويهه 
ما   المستقبلية.  األمريكي  وتطلعاته  الدولي  الناام  خطاب  واكبت  التي  العالمية  للتطورات  المالحظ  يشد 

مالمحه التكنولوجية البارزة، والتي أهلت الواليات المتحدة بامتياز الحتالل مركز الصدارة بدون منازع في  
بعد  لما  الدولية  العالقات  بنية  تشكيل  الد   إعادة  الناام  سمات  العلم  أهل  ويوجز  الباردة.  ولي الحرب 

األمريكي في السياسة الدولية المعاصرة في ثالث سمات رئيسية أدت إلى تشكيل هيكلية الناام العالمي  
 الحالي برفقة ناام إعالمي معاصر، وهذه السمات هي:13

معلومات وسرعة تداولها عبر الدول،  تتمثل في الثورة الهائلة في وسائل االتصال ونقل ال  السمة األولى:   
ذلك من اختصار غير معهود للزمن والمسافات بين مختلف مناطق العالم… إلى الحد  وما ترتب على  

اإلنسان على   قدرة  بشأن مدى  التساؤل  إلى  توفلر،  آلفن  مثل  االجتماعيين،  المفكرين  الذي حمل بعة 
داعي األحداث وتالحقها. التكيف مع هذه الدرجة غير المسبوقة من السرعة في ت  

ي خاصية الثورة العلمية والتكنولوجية التي أغرقت "المجتمعات" بالسلع واألجهزة  تتجلى ف  السمة الثانية: 
والمعدات ووسائل إنتاج وتوزيع واستهالك العلم والمعرفة. السمة الثالثة: تكمن في تزايد االعتماد الدولي 

ن نجد عديدا  ت المتعددة الجنسيات، إذ أصبح من الشائع اليوم أالمتبادل، سيما مع تصاعد ااهرة الشركا
من المنتجات الصناعية "سيارات، أجهزة إلكترونية، حاسبات آلية…إلخ" يتم تجميع مكوناتها في أكثر من  
فقط. هذه   المكونات  هذه  أحد  في صنع  بالتخصص  بالتركيز على/أو  منها  واحدة  تقوم كل  بحيث  دولة 

ت له بالتأكيد كمرجعية أولى  لتي مأسست "ألطروحة" الناام الدولي المعاصر وكرسالسمات الكبرى هي ا
في العالقات الدولية "الجديدة"14. توايف اإلعالم ما يقدم إشكالية البحث في هذا المو وع، ليس تبني  
هذه األدبيات الناام الجديد، فقد تبناه جانب كبير منها وعار ه جانب آخر وتحفظ على طرحه جانب  

تصال للترويج للناام الجديد أثناء تغطيتها وتضليلها  الث، ولكن توايف تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واال ث
أيلول    11لكل ما يمت بصلة لمصالحها االسترايتجية، كما هو في حرب الخليج الثانية والثالثة وأحداث  

 
  مصعب حسام الدين قتلوني، ثورات الفيس بوك، ط1، شركة المطبوعات للتوز يع والنشر، بيروت،  2014،ص13143

 حافظ، عبده )2011(. تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية، الم تمر العلمي -وسائل اإلعالم  14

46،صة اإلعالم، جامعة البتراء، عمانأدوات تعبير وتغيير، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي  
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العسكري 2001 أو  الحربي  باإلعالم  الصلة  وثيق  السياسي  اإلعالم  بات  حتى  لخدمة  م،  مواف  فهو   ،
ع والعسكرية  السياسية  عن  األغراال  والبحث  والنزاعات.  الحروب  أو  األزمات  ال  في  سواء،  حٍد  لى 

ال   الثانية  الخليج  وحرب  السوفياتي  االتحاد  انتهاء  بعد  الجديد  الدولي  الناام  ال  في  السياسي  اإلعالم 
نشأ لهما  "ُم سس"  قد  السياسي  واإلعالم  الدولي  الناام  أن  البنيوية  يعني  مكوناتهما  واستقرت  وتشكال،  ة 

رجعية أولى في العالقات الدولية. فما يهم من خطاب الناام الدولي الجديد "واإلعالم السياسي  ليصبحا م
أحد مكوناته البنيوية األساسية" ليس هيكله وال مستوى التزام الدول به كمرجعية لهذه العالقات، ولكن ما  

ود  تداعياته  األساس،  في  الر يهم  فعلى  وا عوه.  تبناها  التي  القيم  احترام  الخطاب  رجة  تقلص  من  غم 
االنتخابات   في  بوش  انهزام جورج  إثر  على  وبعدها"  الخليج  طيلة حرب  ساد  "الذي  السياسي  اإلعالمي 
الرئاسية، فإن الاروف الدولية التالية للحرب والراهنة ال تزيده إال تكريسا على مستوى الممارسة ال فيما  

تبارا للعالقات االقتصادية واإلعالمية الدولية لعالقات السياسية بين الدول فحسب، ولكن أيضا اعيخص ا
السائدة. لقد بلغت قناعة الواليات المتحدة بأهمية وفعالية اإلعالم بشكل عام، والسياسي بشكل خاص أن  

التي تتكلف    إكس(-م عن المضي في استكمال خطة لتطوير الصاروخ )إم1990صرفت النار في عام  
مليار دوالر على مشروع لتطوير أداء إذاعة   2.3لت أن تنفق مبلغ  مليار دوالر، في الوقت الذي قب  1.8

صوت أمريكا لكي ُتسمع في جميع أنحاء العالم بصورة أكثر قوة وتأثيرًا. وفي حرب الخليج الثالثة، أطلق  
مي، لكثرة ما شهدت من نزاع وتنافس  البعة عليها الحرب اإلعالمية أو حرب الخطاب السياسي اإلعال

إلعالمي السياسي العربي والغربي في تقديم الحرب كٌل على هواه وأدلجته السياسية الخاصة،  بين وسائل ا
فعلى الرغم من التدفق الهائل لألخبار والمعلومات والتقارير بالصوت والصورة وبشكل دوري ومستمر 15، 

الس اإلعالم  به  امتاز  ما  أكثر  أن  واألمر إال  الغربي  خاصة  الحرب،  هذه  في  هوياسي  ممارسة   يكي، 
العربي والغربي   والقارئ  المشاهد  أفقد  الحديثة، ما  السمعية والبصرية  التقنية  باستعمال  والتوجيه  التضليل 
المصداقية في عديد من وسائل اإلعالم األمريكية والغربية وبعة العربية، بعدما انكشفت الحقيقة بالواقع،  

أ  "الدعايوتبين  باب  يكن سوى من  لم  ُيبث  كان  ما  الذكي". وعلى عكس ن معام  والتضليل  السياسية  ة 
الثانية عام   الخليج  لحرب  اإلعالمية  "1991التغطية  إن  إن  فيها شبكة سي  احتكرت  التي  م،  CNN  "

حد  على  بل  المعركة،  أرال  من  المتدفقة  الصورة  تراقب  أن  في  ونجحت  السياسي،  اإلعالمي  المشهد 
لالكا إلى  الحرب  "حولت  سونتاج  سوزان  األمريكية  المهتمين  تبة  وأثارت  البالد  شغلت  فيديو  عبة 

 
 حاتم العالونة )2012(: دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على المشاركة في الحراك  15

   13،ص، عمانالتغيير"، جامعة فيالدلفيا، كلية اآلدابنوان ثقافة  الجماهيري، ورقة عمل مقدمة للم تمر العلمي السابع بع
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تنفرد  لم  إذ  بعدم أحاديتها،  اتسمت  الثالثة  الخليج  السياسية والعسكرية لحرب  التغطية  بالتكنولوجيا"، فان 
ال المصادر  على  حكرًا  واألخبار  المعلومات  تعد  ولم  بالتغطية،  معينة  إعالم  سيطرت وسائل  التي  غربية 

ة لعقود، وإن كان هذا الجانب اإليجابي في تطور وسائل اإلعالم العربية، على الساحة اإلعالمية الدولي
خاصة السياسية المتخصصة منها، فإن الجانب السلبي قد برز بو وح عند اختالف المشهد السياسي 

تى بدا للعيان أن كال منهما ُيغطي حربًا  والدرامي للحرب بين اإلعالم السياسي العربي وقرينه الغربي، ح
غير التي تجري رحاها في العراق. يتضح مما سبق دور وأثر اإلعالم في السياسة المحلية والدولية أخرى  

في ال الناام الدولي الجديد الذي كّرس أهمية اإلعالم السياسي في خدمة أهدافه واستراتيجياته الجديدة، 
عسكرية والعنف، بل وسالح  الم كسالح أكثر فعالية من اللجوء إلى القوة الوسعى إلى االعتماد على اإلع

أكثر خطورة من السابق باعتباره يعتمد على وسائل اإلقناع والترغيب والترهيب والتضليل والخداع بصورة  
 تبدو للعيان أنها الواقع أو الحقيقة.16
 تطور العالقات الدولية بين العراق والصين

العراقية الصينية  ة للعالقاتالخلفية التاريخي  

الصينية بامتةدادها التةاريخي وقةد ازدهةرت وتعةززت في العصةر العباسةي حيةث   –تتميز العالقات العراقية  
للخالفةة  مركةزًا  العةراق  وبةين    كةان  العةراق  فةي  العباسةية  الخالفةة  بةين  الدبلوماسةية  الوفةود  تبةادل  وجةرى 

ةاعد بنةاء مدينةة بغداد على ازدهةار الحركةة التجاريةة مةع الصةين. ولةم تكةن  ة . كمةا ساإلمبراطوريةة الصةيني
ثةةورة    قيةةام  بعةةد  إال  الشةةعبية  الصةةين  مةع  سياسةية  عالقةات  .14للعةراق  اعترفةةت 1958تمةةوز   فقةةد 

ةه فقةد اعتةرف العةراق  ومةن جانب61/ 1958/7جمهوريةةة الصةةين الشةعبية بالناةام الجديةد فةي العةراق فةي   
واتفةةةق البلةةةدان علةةةى إقامةةةة العالقةةةات الدبلوماسية بينهما  17/ 1958/7بجمهوريةةةة الصةةةين الشةةةعبية فةةةي   

من    االتفاقيات  16/ 1958/8اعتبارًا  من  العديد  توقيع  تم  كمةا  الطرفين  بين  الزيارات  تبادل  جرى  وقد 
 الثنائية بينهما. 17

العالقات والعوامل المؤثرة فيهامحددات   

العراقيةة   العالقةات  فةي  تأسسةت  ثةورة    –لقةد  بعةد  انطالقهةا  منةذ  العةةراق    1958الصةينية  اعتةةرف  حةةين 
بالصةةين ثالثةةة مقتربةةات ترسةةم طبيعتهةةا ومسةةارات ومةةديات تلةةك العالقةةةةات وهةةةةي المقتةةةةرب األيةةةةديولوجي 

 
  حسنين شفيق، مواقع التواصل االجتماعي أدوات ومصادر للتغطية اإلعالمية، ط1، دار فکر وفن، القاهرة،ص1665

جامعة  ،2010   :بغداد 41،  ) غيث سفاح متعب ، تطور العالقات العراقية الصينية، مجلة العلوم السياسية، العدد  17
24،ص  
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لح المتبادلةةةةة ، والدبلوماسةةية الشخصةةية، ولمةةةا كانةةت المصةةالح المتبادلةةة صةةةةاالسياسةةةةي( والم   –ةةةري  )الفكة
محةةدودة الن الصةةين كانةةت منصةةةرفة إلةةةى مشةةةاكلها وفةةةي شةةةبه عزلةةةة اقتصةةةادية وكةةةان العةةةراق قةةةد أقةةةام 

ى الصةناعية التةي مثلةت السةوق العةالمي لنفطةه ومصةةدر ة مةع االتحةاد السةوفيتي والقةو عالقاتةةةه االقتصةادي 
التقنيةةة المتقدمةةة واألسةةلحة المتطةةورة فةةان المقتةةرب األيةةديولوجي كةةان األكثةةر فاعلية فةي تعيةين العالقةات 

البةار  الحةرب  بيئةة  فةي  دوره  تعةزز  وقةد  البلةدان.  األبةين  الوجود  انتشار  ومع  ابتةداء  األمريكةي  دة  جنبي 
الصةيني الخةالف  أن  ومةع  العربةي،  والخلةيج  الهنةدي  المحةيط  فةي  فةي    –والسةوفيتي  ية ثر  كةان  السةوفيتي 

لةم   العربةي  الخلةيج  الوجةةود األمريكةي فةي  لةذلك الن  لةم يسةتجب  العةراق  الدوليةة، إال أن  الصةين  عالقةات 
وجةود السةوفيتي فةي المحةيط الهنةدي وباتفاقيةة التفةاهم االسةتراتيجي  ةن الممكةن مواجهتةه مةن غيةر اليكةن م

بةين العةراق واالتحةاد السةوفيتي هةذا مةن جهةة ومةن الجهةة الثانيةة سةعى العةراق إلةى أن يكةةون فةةي منةةأى 
ا التقةرب األيةديولوجي  السةةوفيتي وذلةك بفضة  –لصةةيني  مةةن عواقةةب الخةةالف األيةةديولوجي والمصةةلحي  ةل 

والهيمنةة  لالمبرياليةة  المناهضةين  مةن  كةان  السةابق  السةةوفيتي  فاالتحةةاد  معهمةةا،  إقامتةه  مةةن  تمكةةن  الةةذي 
وطر  توجهاتةةه  فةةي  العةةراق  يغةةري  التوجةةه  هةةذا  مثةةل  وكةان  النفةوذ،  ولسياسةات  وحاتةةه الرأسةمالية 

 األيديولوجيةةة. 18
للسياسةةة األمريكيةةة وكانة  المنتقةةدين  أنصةةار حركةةة عةةدم االنحيةةاز والتحةةرر ومةةن  مةةن  أيضةةا  ةت الصةةين 

الدبلو  تكةةةةن  ولةةةةم  الحيةةةةاة.  فةةةةي  طريقهةةةةا  اختيةةةةار  فةةةةي  الشةةةةعوب  وحةةةةق  باالسةةةةتقاللية  ماسةةةية  والمنةةةةادي 
ال اتجةةةاه  قبةةةل   العراقيةةةة  فاعلةةةة  فالصين  1990صةةةين  السابق.  السوفيتي  االتحةةةاد  اتجةةةاه  فةةةي  كفاعليتهةةةا 

  –السةوفيتي   –أعطت وجهها إلى عالقاتها األمريكية بسةبب تقةديرها لةدورها فةي مثلةث التفةاعالت األمريكةي
 الصةيني مةن حيةث األمةن واالسةتقر ار فةي الفضاء األسيوي – الهادي19.

كما أنها اختةارت سياسةة التوسةط بةين المواقةف خاصةة فةي حةرب الخلةيج األولةى وكةان العةراق صةائبًا فةي  
السةوفيتي. ومنةذ   المتحةدة واالتحةاد  للواليةات  الذي  التأثير كذاك  لةه مةن  لةيس  الصةيني  الةدور  بةان  مدركةةه 

أوبع1990عةام    السةةوفيتي  االتحةةاد  انهيةار  إشةةكالية ةد  وثمةةة  تتعةةزز،  الصةةينية  العراقيةةة  العالقةةات  خةةذت 
هنةةا ففةةي الوقةةت الةةذي تفةةارق فيةةه العالقةةات الدوليةةة نزعةةة التأكيةةد علةةى المحةةددات األيديولوجيةةة وتتوجه 

ذلك ومع  والذرائعية.  والواقعية  المصلحة  مشتر   صوب  نارات  والصين  للعراق  كان  مسائل  فقد  تجاه  كة 

 
 االسكندري, عمر, تاريخ اوربا الحديثة حضارتها واثارها, ج 2 , القاهرة, 18192

  شكري, محمد ف اد, الصراع على البرجوازية واالقطاع 1789  -  1848 , مج  3 , القاهرة,2008،ص1987
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الناجمةة عةن    عالميةة وفكريةة وأمنيةة واقتصةادية وثقافيةة، فكالهمةا كةان حةذرًا مةن فداحةة العواقةب السةلبية 
الم علةى  والسةيطرة  العسةكري  والوجةةود  والتةدخل  والهيمنةة  التقنةي  واالحتكةار  التةاريخ  ونهايةة  ةوارد  العولمةة 

ا الناةامين  شة ون  األمريكيةة  وامةالءات  الثقافةة  وعلوية  واالقتصادي  السياسي  وحقةوق   –لعةالمين  الغربيةة 
 اإلنسةان والديمقراطيةة واقتصاد السوق. 

1990آب 2العالقات العراقية الصينية بعد    

المةرقم األمةن  مجلةس  قةرار  لصةالح  التصةويت  عةن  امتنعةت  الصةين  أن  / 786  صةحيح  في  ت  29المتخذ 
ذا القرار أصبح بإمكةان الةدول المتحالفةة  ةةد العةةراق اسةةتخدام القةةوة  ةةده. ولكةةن إذ بموجب ه1990/2

القرار   من  بدءًا  القرار  لهذا  السابقة  األمن  مجلس  قةةرارات  مةةن  الصةةين  لموقةةف  المتأنيةةة  القةةراءة 
ا660 أن  إلةى  تشةير  الالحقةة  أحداث   والقرارات  اسةتثمارها    فرصة1990آب   2لصين وجدت في  يمكن 

هةذا  ومثةل  األمريكيةة  المتحةدة  الواليةات  مةع  المضةطربة  عالقاتهةا  فةي  االسةتقرار  إلرسةاء  صةحيح  بشةكل 
الموقةف ترى فيه الواليات المتحدة األمريكية أن الصين أصبحت تشعر بمس وليتها فةي المجتمةع الةدولي 

األوربيةة جميةع العقوبةات المفرو ةة علةى الصةين بعةد أحةداث  الواليةات المتحةدة ومعهةا الةدول  وقةد رفعةت  
علةةةى 1990لقةد أكةدت الصةين حيةال مسةةةألة احةةةتالل الكويةةةت عةةةام   1989عةام  .  (تيةان آن مةةين)ميةدان  

زمةةة بةةالطرق السةةلمية وان  أن يكةةةون موقفهةةةا منطويةةةًا علةةةى قةةةدر مةةةن االسةةتقاللية ودعةةت إلةةى تسةةوية األ
قةرارات   من  الصيني  الموقف  تميز  فقد  الدولية20.  والوساطة  العربية  الجامعة  لوسةةاطة  العةةراق  يسةةتجيب 

بعةد    بةالعراق  المتعلقةة  األمةن  القةرار   1990آب   2مجلةس  مةن  بأنةه  660بةدءًا  لةه  المالحقةة  والقةرارات 
فاةةةة أمةةرين األول هةةو مجةةاراة السياسةةة األمريكيةةة حيةةال العةةراق سةةةبياًل للمحا  موقةةف يحةاول التوفيةةق بةةين

علةةةى مصةةةالحها وعالقاتهةةةا مةةةع الغةةةرب عمومةةةًا والواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةة خصوصةةًا، واألمةةر الثةةاني 
مةةع العةراق ، وكةذلك محاولةة التأكيةد علةى اسةتقاللية السياسةة    هةةو محاولةةة الصةةين الحفةةاظ علةةى عالقاتهةةا
ة مةن خةالل امتناع الصين عن التصويت على بعة القرارات. الخارجيةة الصةيني  

 
 
 
 

 
القاهرة,  20 العامى,  الحرب  نهاية  الى  الفرنسية  الثورة  من  عشر  التاسع  القرن  اوربا  تاريخ  حسني,  محمد  وحسن    قاسم, 
1929 .  
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2003نيسان 9العالقات بعد    

الحملةة بدايةةةة  فةةةور  العةةةراق  علةةةى  األمريكةةةي  للعةةةدوان  رفضةةةها  الصةةةين  في     ةةأعلنةةةت  آذار   20العسكرية 
العةةراق  2003 شةةعب   " لمبةةدأ  تأييةةدها  الصةةين  أعلنت  كما  النار،  أطالق  لوقف  األمريكية  اإلدارة  ودعت 

كةاماًل  المجةال  أرا ةيه ٕوافسةاح  وسةيادته ووحةدة  العةراق  اسةةتقالل  احتةةرام  وأكةةدت  ةةرورة  العةةراق"،  يحكةةم 
تطةابق وا ح مع الموقةف الروسةي ورحبةت الصةين بتشةكيل مجلةس الحكةم فةي ي  لةدور األمةم المتحةدة فة

العةراق باعتبةاره أول آلية وطنية لصةنع القةرار فةي فتةرة مةا بعةد االحةتالل األمريكةي للعةراق، كمةا تعهةدت  
بتقديم   25مليون دوالر كمساعدة إلعادة بنةاء العةراق وأعمةاره. وفةي مةايس عةام  2004  21تقةةدمت الصةةين 
وهةةو  العةةراق  مةةن  األمريكيةةة  المتحةةدة  الواليةةات  النسةةحاب  موعةةد  لتحديةةد  بةةاقتراح  المتحةةدة  األمةةم  إلةةى 

أيدتةةه كةةل مةةن روسةةيا وفرنسةةا وألمانيةةا. وفةةي حزيةران    قةام فخامةة رئةيس جمهوريةة  2007المقتةةرح الةةذي 
ل الطالبةاني بزيةارة إلةى الصةين وهةي أول زيةارة يقةةوم بهةا رئةيس عراقةي. ووقةع البلةدان خاللهةا العةراق جةال

اتفاقيةةة حةةول إلغةةاء  % بينهةةا  اتفاقيةات مةن  العةةراق المسةةتحقة للصةةين والبالغةةة 80علةى أربةع  ديةةون  مةةن 
وتشةمل دوالر  المليةار  ونصةف  مليةارات  بةين وزارتةي    ثمانيةةة  التعةاون  األخةرى  الةثالث  خارجيةة  االتفاقيةات 

التوقيةع علةى مةذكرة تفةاهم    البلةدين والتعةاون االقتصةادي والفنةي وبرنةامج لتةدريب المةوارد البشةرية كمةا تةم
العشةرات  إلرسةال  البلةدين  فةي  والتكنولوجيةا  العلةوم  وزيةري  العةراقيين    بةين  الطاقةة   للتةدريب مةن  مجةال  فةي 

الكهربةاء. وكيفيةة االسةتفادة مةن الطاقةة الشمسةية إلنتةاج  
الصين والعراق قبل احتالل   هةذا إلةى جانةب االتفةاق علةى إعةادة الناةر فةي العقةود التةي تةم توقيعهةا بةين 

مةع يتفةق  بمةا  الةنفط  مجةال  فةي  باالسةتثمار  والخاصة  واألسعار  االستثم  قانون   العراق  الجديد  النفطي  ار 
نفطيةة اتفاقيةة  إحيةاء  فةتم  الخام.  للنفط  الصةين  1,2بقيمة     الجارية  بةين  وقعةت  قةد  كانةت  دوالر  مليار 

األحدب النفطي إلى جانب إقامةة خةط ألنابيةب الةنفط فةي مدينةة الكةوت   لتطةوير حقةل1997والعةراق عةام   
مة بغداد.وب العاصكم إلى جن 160علةى بعةد   

 
 
 
 

 
  حاطوم, نور الدين, تاريخ الحركات القومية في اوربا, دمشق, 1969،ص 2187
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2010المالمح الرئيسية لموقف الصين من االنتخابات لعام    
العراقةةي ينبغةةي أن    تةةرى الصةةين أن االنتخابةةات العراقيةةة هةةي حةةدث هةةام فةةي مسةةيرة االنتقةةال السياسةةي  -

 تحقةةق ثالثةةة أهةةداف: 22
االرا ي فةي العةراق،  ةدةيادة ووحةالحفةةاظ علةةى االسةةتقرار والسةة أوال:  

واسع وسلطة حقيقية دفةع المصةالحة الوطنيةة العراقيةة ٕواقامةة برلمةان ذات تمثيةل ثانيةًا:  
الديمقراطية في الشرق األوسط    الحفاظ علةى المصةالح األساسةية للشةعب العراقةي. وان دفةع  ثالثًا:  مسيرة 

ثقافيةة والتاريخيةة واالقتصةادية واالجتماعيةة التةي تمتةاز ال  مراعاة الخلفيات يجب أن يجري بشكل مرتب مع  
أيضا معنية باستقرار العراق. بهةا بلةدان المنطقةة، فالصةين   

األمنية في العراق    تتخةةوف الصةةين مةةن أن االنتخابةةات لةةن تسةةتطيع أن تةة دي إلةةى اسةةتقرار األو ةةاع  -
تزيةد   قةد  أكبةل  اال ةطرابات  القةوى مةن  خريطةة  تعقةد  بسةبب  وذلةك  الدينيةة    ثةر  والفصةائل  السياسةية 

وتصاعد العنف إال أنها تقف موقف محايد من   سةلحةوالسياسةية األمةر الةذي ية دي ربمةا إلةى اشةتباكات م
 كافة هذه القوى. 

ورق االقتراع مع    ةعابةات مةن خةالل طبتعاونت الصين مع الحكومة العراقية في تقديم دعم فنةي لالنتخ  -
صناديق االقتراع واألختام  وتصنيع    سجل أسماء الناخبين في الصين ونقلها إلى العراق إلى جانب تجهيةز

 واألحبار التي تستخدم في االنتخابات 23
  الصينية –مستقبل العالقات العراقية 

األمريكيةةة ولكةةن ال    –عراقيةةمرهةون بمسةتقبل العالقةات الالصينية    –صحيح أن مستقبل العالقات العراقية  
بةةد مةةن التأكيةةد والتشةةديد معةةًا علةةى صةةانع القةةرار السياسةةي فةةي العةراق أن يأخةذ فةي مدركةه بةأن للصةين  

ثةاني م للةنفط باعتبارهةا  تةأتي فةي مقةدمتها الحاجةة المتزايةدة  للةنفط فةي العةالم مصةالح فةي العةراق  سةتهلك 
مةن  وت مباشةرًة  اسةتيراده  فةي  بةدأت  والةذي  عامةة  بصةفة  العربي  البترول  على  متزايةدًا  اعتمةادًا  أيضةا  عتمةد 

بالنسبة للصةين حيةث تعتبةر المملكةة العربيةة   للنفط  الةدول العربيةة. ورغم أن العراق ليس مصدرًا أساسيا 
فةاعاًل أساسةيا وذات إنتةاج مة ثر علةةى سةةوق الةةنفط   ري الةنفط لهةا إال أنةه ياةليران اكبر مصد واالسعودية  

الصةةينية مرهةةون أيضةةا   –وأسةةعاره العالميةةة. ذا وا أخةةذنا بناةةر االعتبةةار أن مسةةتقبل العالقةةات العراقيةةة  
اليابةان، الهنةد، دول أوربةا   لعةراق الدوليةة وهةي روسةيا،بةةدور قةةوى دوليةةة فاعلةةة أخةةرى فةةي نسةةيج عالقةةات ا

الغربيةة، فةان ذلةك يعطةيً  فضةاء رحبةًا لصةانع القةرار السياسةي العراقةي فةي بنةاء عالقةات متوازنةة مةع هةذه 

 
  خاطر, نصري ذياب, تاريخ اوربا الحديث, االردن,  2011،ص 2254

  عصمت, زينب, تاريخ اوربا الحديث في القرن التاسع عشر, القاهرة, د.ت.23
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غط الةذي ربمةا الةدول قائمةة على االستقاللية وتغليب المصلحة الوطنية بما يحفةظ االبتعةاد عةن دائةرة الضة
 تمارسةه دولةة واحةدة  ةد العةةراق فةي كافةة المجةاالت.24
 

 المبحث الرابع : الجانب الميداني للبحث

 
وعينته :  بحثمجتمع ال  

وفةةي هةةذا البحةةث يمثةةل  يعةةد تحديةةد المجتمةةع مةةن الخطةةوات االساسةةية فةةي عمليةةة البحةةث العلمةةي,

للمجتمةع المسةتهدف  المجتمع مجموع المفةردات التةي يسةعى الباحةث لدراسةتها , ويمثةل هةذا المجمةوع الكلةي

من ِقبل الباحث لدراسته وتعميم نتائج البحث على مفرداته , غير إن  خامة المجتمةع وصةعوبة الوصةول 

مثل لهةذا المجتمةع ويعةرف هةذا الجةزء بةالمجتمع إلى مفرداته جميعها والتي تدفع الباحث للتركيز في جزء م

مةن مجمةوع مفرداتةه , ويةتم اختيةار عينةة البحةث المتيسر او المتاح الذي يسةتطيع الباحةث ان يختةار جةزءًا 

منه)25(. ويتمثل المجتمع المستهدف لهذا البحةث   , االعالمةين واالعالميةات العةاملين فةي الصةحف الةثالث 

( اعالمةي واعالميةة تةم اختيةارهم بالطريقةة 100, اذ بلغ حجم العينة )وسط( )الصباح , الزمان , الشرق األ

وتةم تحديةد حجةم العينةة بنةاًء علةى معيةار علمةي و ةع لتحديةد الحةد االدنةى  ,العشوائية من مجتمع البحةث 

مفةردة( فةي المجتمعةات المتجانسةة  537وهةو اعتبةار كةل ) المجتمةع،لحجم العينة المناسبة اذا علمنا حجةم 

تمثل تمثياًل صحيحًا لكةل )15000 مفةردة( عنةد درجةة ثقةة 95%)26(, والن عةدد أفةراد مجتمةع البحةث فةي 

فأن حجم العينة يكون كاالتي : ،اعالمي واعالمية( 4100)ثالث هو ال الصحف  

 حجم العينة = 
537    ×0104  

طالبا وطالبة     102  =   
00051  

. والجدول اآلتي يو ح توزيع افراد عينة البحث وفقًا للمتغيرات    

 
  عصمت, زينب, المرجع السابق . 24

ابن رشد ,    –كلية التربية    –, جامعة بغداد    مناهج البحث العلمي ,  ( 2014, وصبري داود عبد السالم ,)   لجابري , كاام كريم  ا    (  1) 
 . 152ص 

  . 139مناهج البحث اإلعالمي, القاهرة, دار الكتاب الحديث, ص ( , 2012) بركات عبد العزيز,    ر : للمزيد انا (  2) 
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(  1جدول )   
فراد عينة البحث أل يبين التوزيع الديمغرافي    

 متغيرات البحث 

لكترونيةالصحف اال الكلية النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور    

%23 33 الصباح   16 16%  49 49%  

%17 17 الزمان  20 20%  37 37%  

%9 9 الشرق األوسط  5 5%  14 14%  

%59 المجموع  59%  41 41%  100 100%  

(100حجم العينة )  

استرجع الباحث استبانتين من عينة البحث لعدم االجابة عنها . *  
( 1لشكل ) ا   

لعينة البحث وفق الصحيفة االلكترونية  التوزيع  يو ح    
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 الصدق والثبات :

: يعةةد الصةةدق مةةن الشةةروط الضةةرورية والالزمةةة لبنةةاء االختبةةارات والمقةةاييس والصةةدق يةةدل  الصةةدق -1
طريقةة لقيةاس الصةةدق هةو الصةدق الاةةاهري  سةهلعلةى مةدى قيةاس الفقةةرات للاةاهرة المةراد قياسةةها، وان ا

فةي مجةال ( الخبةراء)المقياس على مجموعة من االستبانة و  فقرات  اسئلة و عرال  يكون عن طريق  والذي
للحكم على صالحيتها، وطلب منهم تحديد مدى صالحية الفقرات التي صاغها   اإلعالم والعلوم السياسية

 ة الباحةةث, ومةةدى مالئمةةة كةةل فقةةرة لقيةةاس المجةةال الةةذي و ةةعت لةةه, ومةةن ثةةم قةةام الباحةةث بتعةةديل بعةة
ن عةدد إفة ومن ثّةم الخبراء,وملحوااته  على توجيهات  ى بناءً ُأخر  واسئلة الفقرات, وحذف فقرات   االسئلة و

من دون احتساب االسئلة الديموغرافيةة   ( فقرة30بلغ )المقياس بصورتها النهائية  فقرات أسئلة االستبانة و 
, و بلغ يانات الشخصية للمبحوثينحيث مثلت اسئلة المحور االول الب توزعت على ثالث محاور ,  وقد   ,

مةن اسةتمارة  ثالةث (, بينما بلغت عةدد فقةرات المقيةاس وهةو المحةور الس ال 16) نيمحور الثاال  اسئلةعدد  
نتةائج تحكةيم الخبةراء ، وكانةت نسةبة  عةن طريةقفقرة(, وقد تحقق صةدق المقيةاس ااهريةًا   30االستبيان )

فقةةرات % ( وهةةي نسةةبة عاليةةة, تو ةةح ان اغلةةب 88.2)  صةةحيفة االسةةتبانةاالتفةةاق للخبةةراء علةةى فقةةرات 
  . االستبانة جيدة وتحمل صدقًا ااهريًا بدرجة عالية

  ،والثبات امر مهم يجب على الباحث ان يجريه على أداته  , : وهو االتساق في نتائج المقياسالثبات  
تين:وتم حساب الثبات بطريق لكي يمتلك المواصفات الجيدة لألداة او المقياس ,  

: تقةوم فكةرة التجزئةة النصةفية علةى أسةاس قسةمة فقةرات المقيةاس إلةى النصةفيةالثبات بطريقةة التجزئةة    -أ
نصةةةفين متجانسةةةين وإجةةةراء االختبةةةار علةةةى كةةةال القسةةةمين, ومعرفةةةة قيمةةةة الثبةةةات بينهمةةةا, ولغةةةرال حسةةةاب 

( اسةتمارة 100غ عةددها )والبةال هةاجميع الثبات على وفق هةذه الطريقةة تةم اسةتخدام اسةتمارات أفةراد العينةة
( فقرة إلى نصفين يضم األول الفقرات الزوجية ويضةم الثةاني 30م فقرات المقياس البالغ عددها )وتم تقسي

( وباسةةتخدام 60.7الفقةةرات الفرديةةة ، وتةةم اسةةتخراج معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون بةةين درجةةات النصةةفين فبلةةغ )
معامل ثبات عالي.( وهو 90.8هذه الطريقة )معادلة سبيرمان براون التصحيحية بلغ معامل الثبات ب  

: ان معامةل ألفةا يزودنةا بتقةدير جيةد فةي اغلةب المواقةف وتعتمةد هةةذه معامةل )ألفةا( لالتسةاق الةداخلي -ب
الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى ُأخرى والستخراج الثبات وفق هذه الطريقةة تةم اسةتخدام جميةع 

ملت معادلة )ألفا( وقد بلغ معامل ثبات المقياس ( استمارة ، ثم استع001)استمارات البحث البالغ عددها 
( ويعد المقياس متسقًا داخليًا ، الن هذه المعادلة تعكس مدى اتساق الفقرات داخليًا.20.9)  
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اليب البحةث علةى مجموعةة مةن األسة  اتةم االعتمةاد فةي هةذفقد  المستخدمة في البحث :    والحسابية  األساليب اإلحصائية  أما

وهذه اإلجراءات واألساليب هي : سعى اليها البحث ياو اإلجراءات اإلحصائية من اجل تحقيق األهداف التي   

أفةراد عينةة البحةث لمواقةع اسةتخدام التي استعملت لحساب بيانات االستمارات لمعرفة نتائج  التكرارات والنسب المئوية :  -1

عاداتهم وأنماطهم ومعاييرهم في االستخدام.  حيثمن  ومواقع التواصل االجتماعي التواصل االجتماعي  

بسةةبب اخةةتالف أهميةةة كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات, وهةةو مجمةةوع قياسةةات  ؛تةةم اسةةتخدام الوسةةط الحسةةابي   الوسةةط الحسةةابي : -2

   مفردات العينة مقسمًا على عددها.                                                  

يعد االنحراف المعياري من اهم مقاييس التشتت وأكثرها استخدامًا ويعرف االنحراف المعياري بانه  االنحراف المعياري :  -3

متوسةط مجمةةوع مربعةةات انحةةراف هةذه القةةيم عةةن وسةةطها الحسةابي, ويسةةتخدم عنةةدما يةةراد الحصةول علةةى معامةةل تشةةتت 

او عةدمها بشةأن الميةل نحةو الموافقةة  على أكبر جانب من الدقةة والثبةات, مةن أجةل معرفةة تجةانس إجابةات أفةراد العينةة

من أجل مقارنته مع قيمة الوسط الفر ي لمعرفةة ميةل مختلفة, و  بأوزانالمقياس, والن هذه الفقرات مقرونة    فقراتعلى  

    . عدم االتفاقإجابات أفراد العينة نحو االتفاق أو 

دة للمقارنةة بةين متوسةط أداء مجموعةة مةن األفةراد فةي يسةتخدم االختبةار التةائي لعينةة واحة االختبار التائي لعينةة واحةدة :-4

مةا, ولغةرال تحقةق فةروال البحةةث تةم اسةتخدام االختبةار التةائي لعينةة واحةةدة, وفةي حالةة معنويةة االختبةار نقةةارن ء شةي

ندما يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفر ي فهةذا يعنةي تحقةق فةروال عالوسط الحسابي مع الوسط الفر ي, 

                                                           البحث.    

تةةم اسةةتخدام التجزئةةة النصةةفية لفقةةرات المقيةةاس  بةةراون : سةةبيرمانالتجزئةةة النصةةفية ومعامةةل ارتبةةاط بيرسةةون ومعادلةةة  -5

ة لتحديةةد بةةراون التصةةحيحي سةةيبرماناسةةتخدام معادلةةة  ومةةن ثةةم واسةةتخدام معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون بةةين درجةةات النصةةفين

 معامل ثبات نتائج المقياس.

الداخلي لفقرات المقياس وتحديد معامل ثباته. االتساقالذي استعمل لحساب  معامل ألفا : -6  

.المقياس عينة البحث مقارنه ببقية فقرات ألفراد: يو ح مدى أهمية كل فقرة بالنسبة  الوزن المئوي  -7  

 تصميم االستبانة : 
للحص  يه  ةاالستبان التي  اداة  االسئلة  من  عدد  على  المبحوثين  استجابات  عن  تعبر  بيانات  على  ول 

الجزء  ةاالستبان  صحيفة  طرحهات خصص  بينما  الميدانية,  البحث  استمارة  من  جزءا  االستبانة  ومثلت   ,
الحصول   تم  لومات االخر للمقياس, واعتمد الباحث في تصميم صحيفة االستبانة على مجموعة من المع

طريق   عن  للدراسةعليها  الناري  على    االطار  البحث  عينة  أفراد  بعة  اجابات  طريق  عن  وُأخرى   ,
( فردا, من 35عت على )زّ وُ   ) استكشافية (  مجموعة من االسئلة التي تضمنتها استمارة استطالعية اولية
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العالقات الدولية بين  دور االعالم التفاعلي في تطوير  عن    خاصة  جل الحصول على بيانات ومعلومات ا
لعراق والصين . ا  

من) تألف  استبيان  بناء  تم  البحث  أهداف  دور  30لتحقيق  تتناول  فقرة  تطوير  (  في  التفاعلي  االعالم 
, وقد قام الباحث ببناء االستبيان بعد االطالع على اإلطار الناري  العالقات الدولية بين العراق والصين

ب المفحوص على االستبانة باختيار بديل  ؛ ويجيبحث التي تناولت مو وع ال  باالعالم التفاعليالمتعلق  
بةةة)درجة مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة  واحد من بين خمسة بدائل متواجدة أمامه  

تضمنت اجابات )اتفق بشدة، اتفق، محايد، ال اوافق، ال اوافق بشدة(.  جدًا(والتي  
( درجة وتشكل الطبقة  03والدرجة المنخفضة)   ( درجة150وتتراوح الدرجة الكلية لألداء على االستبيان) 

اجراءات االعالم التفاعلي تسهم في تطوير العالقات الدولية .الذين يرون بةأن  عالمينمن اال   
حيث جرى التأكد من الصدق البنيوي لالستبانة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل الصدق البنائي: 

(.2كما هو مو ح في الجدول )بند من بنود المقياس مع الدرجة الكلية   
( 2جدول )   

يبين معامالت ارتباط درجة كل بند من بنود المقياس مع الدرجة الكلية     

ل  فقرة رقم ا لقرار  االرتباط   ل  ا فقرة رقم ا لقرار  االرتباط    ا
1  **0740, ,280**   16 دال    دال  
2  **2550, ,670**  17 دال    دال  
3  **2450, ,780**  18 دال    دال  
4  **4260, ال د    19  **0,62  دال  
5  **1260, 90,7*  20 دال    دال  
6  *1560, ,660**  21 دال    دال  
7  **4860, ,550**  22 دال    دال  
8  **6060, ,660**  23 دال    دال  
9  **2760, ,780**   24 دال    دال  

10  **4160, ,680**  25 دال    دال  
11  **5250, ,770**  26 دال    دال  
12  **8250, ,760**  27 دال    دال  
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13  * *760, ,2560**  28 دال    دال  
14  **2580, ,2470**  29 دال    دال  
15  **880, ,4260**  30 دال    دال  

)**( دال عند مستوى داللة       0.01       0.05)*( دال عند مستوى داللة     

( هذا ما  0.05( و)0.01( أن معامالت االرتباط جميعها دالة احصائيًا عند مستوى )2ُياهر الجدول )
د اتساق داخلي بين بنود االستبيان, وأن البنود تقيس ما و عت لقياسه؛ ما ي كد الصدق يدل على وجو 

ستبانة. البنيوي لال  
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 

دور االعالم التفاعلي في  من خالل حساب النسبة المئوية ألداء أفراد عينة البحث على محور   االستبانةجرت اإلجابة على 
, وكانت النتائج على الشكل اآلتي:بين العراق والصين  تطوير العالقات الدولية  

االستبيان يبين نتائج اإلجابة على    ( 3جدول)   

 الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات  ت 

عن   1 االعالن  بأن  الدولية اعتقد  عبر    العالقات 
يمنحني الفرصة األكبر في    كترونية الصحف االل 

طبيعة تلك  طرح االستفسارات والمالحاات حول 
 العالقات  

2,9 0,8 10 

الصحف االلكترونية  عبر    تتيح العالقات الدولية  2
مع   السريع  والتحاور  الدول  التواصل  اعالمي 

 االخرى . 

2,8 0,88 11 

مواقع   3 استخدام  بأن  االلكترونية  أرى  الصحف 
في  مختلف  ال   يساهم  على  والتعليق  مشاركة 

بالبرنامج   تتعلق  التي  والنشاطات  الفعاليات 
. العالقات الدولية   

3,0 0,78 9 

عبر   4 التفاعلية  االعالمية  الحمالت  تسهم 
بالعالقات   االرتقاء  في  االلكترونية  الصحف 
 الدولية  

1,9 0,67 14 
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االعالمية  5 الدولية  العالقات  مواقع    تخترق  عبر 
حدود الزمان والمكان.   ونية الصحف االلكتر   

3,2 0,99 8 

الدولية  6 العالقات  موا يع  مواقع    تقدم  على 
االلكترونية  من    الصحف  التسهيالت  من  العديد 
و  التواصل  من    الفهم ناحية  كبير  عدد  مع 

 الشخصيات السياسية . 

3,9 0,87 5 

مواقع   7 االلكترونية تساعد    االعالمين   الصحف 
تهم الدولية . وتطوير عالقا بتوسيع وصولهم    

2,1 0,76 13 

مواقع   8 االلكترونية تعد  المنصة    الصحف 
لل  المناسبة  المستوى    فرد االعالمية  من  لقربها 

 العام للجمهور. 

3,4 0,77 7 

الدولية   ت كسر  9 العالقات  مواقع    موا يع  عبر 
الفجوة الرقمية بين المواطن    الصحف االلكترونية 

سياسي . وال   

2,6 0,78 12 

أثب  10 مجال  برأيي  في  فعاليتها  االنترنت  شبكة  تت 
االعالمية التفاعلية . الحمالت    

1,0 0,23 15 

تتيح فرصة    الصحف االلكترونية أرى بأن مواقع   11
بشكل عام.   العالقات الدولية جديدة لتجديد    

4,5 0,65 2 

مواقع   12 االلكترونية تتيح  المشاركة    الصحف 
ية. الفعالة والواسعة لألفراد في الحياة السياس   

4,33 0,34 4 

تكفل التكنولوجيا الجديدة أشكال جديدة للمشاركة   13
 التفاعلية في الصحف االلكترونية  

4,43 0,65 3 

عبر   14 االعالن  االلكترونية  يقلل  الصحف 
لها   يتعرال  أن  الممكن  من  التي  المخاطرة 
 االعالمي في عالقته مع االخرين في الدول. 

3,8 0,98 6 

اال  15 بأن  متلق    ي عالم أرى  مجرد  من  يتحول 
العملية   في  مشارك  إلى  االعالمية  للرسائل 

4,9 1,0 1 
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الصحف االلكترونية السياسية من خالل    

مواقع   16 االلكترونية تعد  يوميات    الصحف  بمثابة 
خاصة تمكننا من التعرف على البرنامج الكامل  
 للعالقات الدولية 

4,7 0,89 3 

شجيعنا على  بت   الصحف االلكترونية تسهم مواقع   17
في العالقات الدولية  المشاركة    

3,8 0,44 6 

وا حة بشكل    االعالمين المختصين تبدو أفكار   18
جلي من خالل االعالنات المقدمة على  
 .االنترنت 

3,2 0,21 9 

موا يع العالقات الدولية بين العراق  أشعر بأن   19
 والصين ذو اهمية اقتصادية وسياسية واسعة  

4,6 1,0 4 

دو وكأن الرسائل التي ترسل من خالل  يب  20
الجانب الصيني تسعى لتطوير العالقات مع  
 العراق  

4,1 1,2 1 

  ة قادر   اغلب موا يع العالقات الدولية مع الصين  21
الى الجانب  الكترونيًا    م على إيصال أفكاره 

 العراقي  

3,4 0,33 8 

على فهم    قادرة السياسة الصينية  أشعر بأن   22
من خالل مواقع    ن العراقي االنسا احتياجات  

كترونية . الصحف االل   

3,0 0,45 11 

ان السياسي العراقي متردد دائمًا في تطوير   23
 عالقته مع الجانب الصيني  

4,9 1,0 2 

في الصحف    تبدو االعالنات االلكترونية  24
حول العالقات  أكثر جذبًا لالنتباه    االلكترونية 

 الدولية . 

3,1 0,91 10 

قادر    غير   في الصحف   ن االلكتروني يعد االعال  25
بشكل    سياسي الدبلوماسي  على دراسة السلوك ال 

 .جدي 

2,8 0,89 12 
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برأيي المواقع االلكترونية ليست فعالة في   26
للعالقات الدولية بين العراق والصين التسويق    

4,0 0,78 5 

كثيرا ما تلفت انتباهي االعالنات والعروال   27
الصحف  على مواقع    ية للعالقات الدول المطروحة  

 االلكترونية . 

3,5 0,45 7 

لدي ثقة باإلعالنات والعروال المتاحة والتي   28
الصحف  في مواقع    العالقات الدولية تتناول  

 االلكترونية . 

1,9 0,66 14 

الصحف  أرى بأن االعالن عبر مواقع   29
تطوير  تكفيني عناء البحث عن  االلكترونية  

 العالقات الدولية . 

1,0 0,56 15 

الصحف  تساعدني االعالنات المتاحة عبر   30
في توفير الوقت في التعرف على  االلكترونية  

واألفكار السياسية   برنامج العالقات الدولية   . 

2,5 0,76 13 

 االستنتاجات :

ُيعتبر اإلعالم التفاعلي  هذه األيام  آخر طفرة في تكنولوجيا االتصال، حيث تحّقَق نقل البرامج   .1
لجميع    –تلفزيون    –إذاعة    –)صحافة   التقليدية  الفرصة  ُأتيحت  وبذلك  اإلنترنت،  عبر  هواتف( 

 الناس للوصول إلى تلك البرامج والتفاعل معها. 
هو مصطلح حديث العهد، مثير للجدل، لم يجد تعريفًا واحدًا بين    التفاعليأن مصطلح اإلعالم   .2

 . في دراسته مناري العلوم االنسانية نارًا لتداخل اآلراء واالتجاهات 
ويفرال ا .3 باالله  يلقي  مما  المختلفة،  بأشكالها  الراهنة  اإلعالمية  للوسائل  مميزة  هناك سمات  ن 

 . ى تأثيرات معينة على االتصال االنسانيتأثيراته على الوسائل الجديدة وي دي إل
تميزا اإلعالم   .4 بها بث مادة اإل  التفاعليأن هناك حالتين  يتم  التي  الكيفية  القديم حول  عالم  من 

 . والكيفية التي يتم من خاللها الوصول إلى خدماته التفاعلي
 

 التوصيات :

 

اإلعالم    -1 اإلعالم    التفاعلي يفتقر  اشكال  ان  هذا  يعني  وقد  ومداه،  مجاله  الى  بالنسبة  الو وح،  الى 
 الجديد تعكس علم الشك، والنسبية، والفو ى األوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة. 
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مكمال   التفاعليلسياسي الحقيقي لم يولد في االنترنت، بل تولد في الشارع، وجاء االعالم  ان التغيير ا  -2
. له  

تمثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيير في المجتمع، لكنها اصبحت عامل مهم  ال    -3
 في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي.

وسائل  -4 االجتماعي  التواصل  أو    مواقع  مكتوب  بشكل  واآلراء  األخبار  لنشر  يشاء،  من  يستخدمها 
.   متعدد الوسائط"مسموع أو مرئي،   
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