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الشراكة المجتمعية..
أدوار اتصالية فعالة

االفتتاحية
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العالقات العامة والشراكة المجتمعية
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــن الموضوعـــات المشـــتركة بيـــن علـــوم اإلدارة واالتصال واالجتمـــاع .وهي تلتقي
مع العالقـــات العامة في جوانـــب كثيرة ،فهي الفلســـفة أو األيديولوجيا التـــي تعطي للعالقـــات العامة ضرورتها
االجتماعية ،هذا مـــن ناحية.
والعالقـــات العامـــة هي المنهج العملي الذي يمكن أن ينقل الشـــراكة المجتمعية ألي مؤسســـة أو منظمة
من الفكر إلـــى التطبيق المنظم ،وهذا مـــن ناحية ثانية.
ثـــم إنـــه إذا كان علـــم البيئـــة يعنـــي دراســـة العالقـــات المتبادلـــة والمتداخلـــة بيـــن الكائنات الحيـــة وبيئاتها،
فـــإن تطبيقاته في مجـــال العالقـــات العامة تعنـــي أن الشـــراكة المجتمعية والعالقـــات العامة تشـــكالن المناخ
االجتماعـــي والنفســـي لنمـــو عالقات متبادلـــة ومتداخلـــة وإيجابية بيـــن كل المؤسســـات والمنظمات اإلنســـانية
ومجتمعاتهـــا التي تنتمـــي إليها ،وهـــذا من ناحيـــة ثالثة.
وإذا كانـــت العالقـــات العامـــة ليســـت إال عالقات بين جماهيـــر نوعية من البشـــر ،وإذا كان الجمهور النوعي
يعنـــي من الناحية العلميـــة مجموعة من الناس تربط بينهم مصالح مشـــتركة ،فإن اإلدارة العليا في أي مؤسســـة
مـــا هي إال جمهـــور نوعي ويقابلهـــا جماهير نوعية أخرى ترتبط بها بمصالح أساســـية ،وما المؤسســـة إال وســـيلة
جميعا.
ً
لتحقيق المصالح المشـــتركة بينها
إن االرتبـــاط الوثيـــق بيـــن الشـــراكة المجتمعيـــة والعالقـــات العامـــة ســـيخرج األخيرة من دورهـــا التقليدي
كمهنـــة متخصصـــة ،وهو دور ركـــزت عليه نتيجة عـــدم إدراكها لهـــذا االرتباط الوثيـــق ،إلى دور جديـــد كمهنة ذات
طبيعـــة خاصـــة تعبر عـــن المســـؤولية االجتماعية كمنهـــج عملي منظـــم .إن هذا الـــدور الجديد للعالقـــات العامة
يفـــرض علـــى خبرائها معـــارف ومهارات جديدة أشـــمل ممـــا تطلبه دورهـــا التقليدي.
مـــن هـــذه المهـــارات ،إدراك المختصيـــن والعاملين في العالقات العامة أن أول مهام الشـــراكة المجتمعية
هـــو العمـــل على تطويـــر عالقـــة المؤسســـة بالمجتمع المحلـــي ،وذلك لعدة أســـباب منهـــا الحصـــول على دعم
محلي لمشـــروعات وخطط المؤسســـة ،وكذلك كجـــزء من رد الجميل للمجتمع ،مما يحســـن الســـمعة األخالقية
للمؤسســـة ،وهو ما ســـينتج عنه جذب اهتمـــام الجماهير لمنتجاتهـــا أو خدماتها.
ً
أيضـــا ،مـــن المعـــارف التـــي يتطلبهـــا الـــدور الجديـــد ،إدراك كيفيـــة تفكيـــر المجتمع وكيف يتصـــرف أفراده،
ومـــا هـــي أفضل طريقـــة للتعامل معهم ،ســـواء من خالل تنظيـــم األحداث أو زيـــارة المدارس أو كتابة الرســـائل
ً
ومتحمســـا واســـتراتيجيً ا.
ً
منظما وبديهيً ا
اإلخباريـــة .يجـــب أن يكون مســـؤول العالقات العامـــة
دور العالقـــات العامـــة فـــي الشـــراكة المجتمعيـــة يمنحها تأثيـــرً ا كبيرً ا على الممارســـات والقـــرارات الخاصة
بالمؤسســـة .قد يوصي مســـؤول العالقـــات العامة فـــي المؤسســـة بتغيير سياســـات أو قـــرارات ،أو حتى تغيير
خطـــط واتجاه أعمـــال ومشـــروعات كاملة.
ً
مســـؤوال جيدً ا في مجال الشـــراكة المجتمعية ،يقـــدر على الربط
هـــذه األهميـــة للعالقـــات العامـــة تتطلب
بأي منهمـــا؛ وهو ما يعنـــي أن يكون قـــادرً ا على إقناع
بيـــن متطلبـــات المجتمع وخطط المؤسســـة دون اإلضـــرار ٍّ
المؤسســـة بالتعديـــل أو العـــدول حتى عـــن بعض السياســـات ،وهو مـــا يتطلب مهـــارات تواصـــل وتعامل مع
األشـــخاص والقادة من نـــوع خاص.
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نصائح للحصول على أكبر قيمة لتحسين محركات البحث من مواضع
العالقات العامة
جوناثان إبستين
يتغيـــر دور العالقـــات العامـــة بســـرعة ،ال ســـيما في القنـــوات الرقمية .تغيير واحد يبشـــر بالخيـــر للعالقات
العامـــة ،إذا كان المتصلون بوســـعهم فهـــم الربط األمثل بمحـــركات البحث.
يعـــد تحســـين محـــركات البحـــث أداة ال نتائـــج فيهـــا؛ حيث تذهـــب  88بالمائة مـــن النقرات علـــى النتائج غير
اإلعالنيـــة (العضويـــة) إلـــى تلـــك الموجـــودة في صفحـــة نتائج البحـــث األولـــى .وال تتلقـــى  90في المئة مـــن جميع
المواقع نقـــرات عضوية.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك ،تعد تقنية تحســـين محركات البحث هامـــة جدً ا ،حيث يبلغ حجم النقـــرات المجانية ضعف
حجم النقرات اإلعالنيـــة المدفوعة ،التي تتزايـــد تكلفتها مرة أخرى.
عـــادة ،يؤكـــد خبـــراء العالقات العامـــة على قيمة عملهم طويلـــة المدى للعالمة التجاريـــة وتحديد المواقع.
ً
مختلفـــا للقيمة
وباإلضافـــة إلى ذلـــك ،يروجـــون لألدلـــة واالنطباعات على المـــدى القريـــب ،ولكن هناك مصـــدرً ا
طويلـــة المـــدى يمكـــن لمحترفي العالقـــات العامـــة بنـــاءه والحصول علـــى األفضل فيهـــا وهي :قيمة تحســـين
محـــركات البحث.

كيف تعزز العالقات العامة تصنيفات محرك البحث؟

تدخـــل العديـــد مـــن العوامـــل في كيفيـــة تصنيف المواقع لالســـتعالم ،ويشـــمل ذلك موثوقيـــة الموقع،
وكيفيـــة توافق محتواه مع االســـتعالم ،وكيفية ارتباط الصفحـــات بعضها ببعض ،وعناويـــن الصفحات ووصفها،
ً
(أحيانا عن غير قصد) يســـتخدم األســـاليب التي تســـتخدمها المواقع «غير المرغـــوب فيها».
وهـــل كان الموقـــع
تختلـــف معامالت العوامل باختالف كل اســـتعالم وعبر البلدان المختلفة .ويمكن أن تســـاعدك حلول الذكاء
االصطناعـــي علـــى فهم ما يقـــود إلـــى النتائج لكل اســـتعالم .ويســـاعد ذلك على تركيـــز جهود تحســـين محركات
البحـــث الخاصة بك .وهناك بالفعل آالف األشـــياء التـــي يمكنك القيام بها ،وتشـــمل ذلك:
 −تعديل عناوين وأوصاف كل صفحة على الموقع.
 −العمل على روابط خلفية لكل صفحة من صفحات الموقع.
 −ضبط مدى المحتوى وتوازن الكلمات في كل صفحة.
 −تصميم هياكل االرتباط الداخلية للموقع.
 −إصالح روابط الموقع المعطلة أو التي تفتقر إلى التنظيم.
 −إزالة عدد ال يحصى من العقوبات المحتملة المفروضة على الصفحة.
حســـنات محـــرّ كات البحـــث للعديـــد مـــن المواقـــع هو الروابـــط من مواقـــع أخرى ذات
أحـــد أساســـيات ُم ّ
موثوقيـــة كبيـــرة .ويمكن أن تؤدي حمـــات العالقات العامـــة الناجحة إلى ذلـــك بالضبط .ولكن ،يجـــب عليك اتخاذ
الخطـــوات الصحيحـــة لتحســـين المواضـــع أو الخطـــوط العريضة أو غيـــر ذلك من أجل تحســـين محـــركات البحث.
كمـــا ُتظهر دراســـة الحالة هـــذه من شـــركة  Frahm Digitalأنـــواع المواقع التي تريـــد الحصول علـــى روابط منها،
والطبيعـــة المتكاملـــة لحملة تحســـين محركات البحـــث الكاملة.
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كيـــف يمكنني بنـــاء قيمة تحســـين محركات
ا لبحث ؟

فيما يلي ممارسات لتطبيقها:
تعـــرف علـــى الكلمـــات الرئيســـية المهمة :بعض
مصطلحـــات البحـــث مهمـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا ،بنـــاءً
علـــى حجمها ومـــكان ترتيب الشـــركة ومـــدى توافقها
مـــع أعمالهـــا .واســـتخدم هـــذه الكلمـــات الرئيســـية
ّ
الموقعـــة باســـمك .واســـتخدام أداة
فـــي المقـــاالت
 SEMRushللبحـــث عـــن الكلمـــات الرئيســـية.
الســـعي مـــن أجل الروابط :بـــدون روابط لموقع
الشركة ،تفقد قيمة تحســـين محركات البحث .تفاوض
بشـــأن االرتباط من الموضع عندمـــا يمكنك ذلك ،وقم
ببنـــاء الروابـــط إن أمكن .وعلى ســـبيل المثـــال ،إضافة
قيمة إلـــى مقـــال يحتوي علـــى روابط لالســـتطالعات
وأوراق بيضاء وغيرها مـــن األصول الغنية بالمعلومات.
استعراض التفرد مقابل الوصول :غالبً ا ما نتداول
بعيـــدً ا عن الوصـــول للحصـــول على مكانـــة أفضل في
حســـنات محرّ كات
منشـــور بارز .ولكن بالنســـبة إلـــى ُم ّ
البحـــث ،يجـــب موازنـــة هـــذا النهـــج مقابـــل التوزيـــع
األوســـع لمقالـــك ،مرة أخـــرى ،باســـتخدام الروابط.
الرد بصيغة سؤال وجواب /أسئلة وأجوبة :بعض
محـــركات البحـــث عن العقـــارات تحتـــوي علـــى إجابات
األسئلة الشـــائعة .قم بتضمين األســـئلة واألجوبة في
مقاالتك المخططة .وانشـــر المقـــاالت على موقعك.
ويمكن أن تســـاعدك أدوات مثل .Frase

جـــذب الحركة مـــن العالقـــات العامة فـــي الموقع إلى
صفحـــات الموقـــع الموجـــه نحـــو اإليـــرادات :تأكد من
أن شـــركتك تضيـــف روابـــط داخليـــة لإلصـــدارات على
موقعهـــا وتتتبع النشـــاط.
تتبـــع تصنيفـــات العمـــاء :اســـتخدم أدوات مثـــل
 SEMRushأو  Ahrefsأو  STATلتتبـــع كيـــف تضـــع
شـــركتك في عمليـــات البحـــث .وبمجـــرد أن تعرف ،قم
بتحليـــل تقدمهم .ويمكـــن أن يســـتغرق تعديل ترتيب
محـــركات البحـــث مـــدة تصـــل إلى شـــهرين ،لـــذا كن
صبو رً ا .
ً
دائما ،إنتـــاج محتـــوى عالـــي الجودة:
افعـــل مـــا تفعلـــه
ً
ً
منتظما،
تحديثا أساســـيً ا
فـــي يونيـــو ،أصـــدرت Google
حيث قامـــت بتعديل الكود األساســـي لمحـــرك البحث
الخـــاص بها ،ولكـــن  Googleكـــررت أن برنامـــج البحث
الخـــاص بها عبـــارة عـــن محتـــوى رائـــع ،يتبـــع المبادئ
األساســـية لـ.E-A-T
أخيـــرً ا ،إذا لـــم تكـــن قد بـــدأت فـــي النظر إلى تســـويق
المحتوى على أنه امتداد للممارســـة ،فقـــد حان الوقت.
وتتشـــابه مجموعات المهـــارات المطلوبـــة للعالقات
العامـــة وتســـويق المحتـــوى ،وتتضاعـــف القيمـــة التي
تحققها الشـــركات التـــي تمثلها.
ترجمة:
المصدر:

نتشرف بمشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني

newsletter@ellevensa.com
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عن االتصال :عدو النجاح وحليفه شخص واحد
أكثـــر جملـــة ســـمعتها علـــى نحو متكـــرر في مجتمعات خبـــراء االتصال،
هـــي أنـــه ال يمكـــن ألي منظمة أن تنجـــح اتصاليً ـــا بال دعم مـــن إدارتهـــا العليا،
وتحديـــدً ا من صانع القـــرار األول فـــي المنظمة.

زيد الشكري
متخصص في االتصال والصحافة

@alshakri

لـــذا ،أســـتطيع القـــول إنـــه مهما بلغت عبقريتـــك االتصالية كممارس
اتصـــال ومهما بلغت قدراتـــك المالية في االســـتعانة بالـــوكاالت المتخصصة،
فلـــن يكـــون لذلـــك أي قيمة في ظـــل غيـــاب فهم واســـتيعاب لنشـــاطاتك
االتصاليـــة مـــن صانع القـــرار األول فـــي المنظمة ،وهـــو التحدي األزلـــي لنجاح
ا لمنظما ت .
هنـــاك الكثيـــر مـــن البارزين فـــي مجال االتصال ممـــن يديرون العمل
االتصالـــي فـــي المنظمـــات ،ال يمكـــن أن تصـــدق أنهـــم فشـــلوا فـــي إدارة ما

يقومـــون بـــه مـــن عمـــل ،وغالبً ـــا ســـتجد أن العامل
ً
مجـــازا «فشـــلهم» ،هو
المشـــترك فيمـــا قد نســـميه
أنهـــم لم يتحققـــوا من تكريـــس الفهم واالســـتيعاب
لوظيفـــة االتصال لـــدى صانـــع القرار.
إنهـــا بالفعـــل معضلـــة حقيقية ،فهل ترضي
صانع القـــرار الذي يتأثر بآراء انطباعيـــة عابرة ،أم تفرض
رؤيتـــك االتصاليـــة التـــي تخدم صـــورة المنظمـــة على
المدى الطويـــل ،وبما يضمن بناء صـــورة ذهنية ّ
خلقة
للمنظمة ؟
َّ
شك لدي أن معظم من يعملون ويديرون
ال
ّ
دفـــة العمـــل االتصالـــي فـــي المنظمـــات ،يقومـــون
بتســـويات مخيفـــة تالئـــم مـــزاج صانـــع القـــرار فـــي
المنظمـــة ،وبعضهـــم يجامل حـــول أمور اســـتراتيجية
رغـــم أنهـــا تنطوي علـــى وصفـــة مدمـــرة ومتهورة.
وال لـــوم علـــى صانع القـــرار في المنظمة في
قراراتـــه االتصاليـــة غيـــر المعقولة عندمـــا يخفق فريق
االتصـــال في شـــرح قيمة مـــا يقومون به مـــن عمل،
فهـــو  -أي صانع القـــرار  -يحتاج أن يســـمع المشـــورة
والتوجيـــه ،ال مجاملة ومباركـــة كل ما يطلبـــه أو يراه.

فـــي دليـــل االتصال الذي أصدره ( ،)IABCجمعية
االتصـــال األميركية ،الذي شـــارك فيه أكثر مـــن  20خبيرً ا
ً
ومؤلفا فـــي االتصـــال ،كان هناك إجماع حـــول معضلة
االتصـــال فـــي المنظمـــات ،وهي أنهـــم  -أي ممارســـي
االتصال  -ال يســـتطيعون شـــرح قيمة عملهم! فهم ال
يتعاطون مـــع مبيعـــات ليترجموها في أرقام ،وليســـوا
موارد بشـــرية يمكن تقييـــم عدد الموظفيـــن القادمين
أو المســـتقيلين ،بل قدرهم أنهم «يديـــرون االنطباعات
ويتولون بنـــاء الصـــورة الذهنية» ،حيث يختفـــي المنطق
الرياضـــي ،ويبـــرز اســـتغالل الســـياق والظـــرف؛ فنتيجة
 ،2=1+1هـــي نتيجة رياضيـــة منطقية.
غيـــر أن الالفـــت والمهم هو أن العمل االتصالي
ال يعتـــرف بالحقائـــق الرياضية والمنطقية ،بل يســـتغل
ً
وفقا
الســـياق والظـــرف ،لذا ســـيكون مـــن المحتمـــل
للســـياق أن  ،4+1+1فـــي توظيف براغماتي للرســـالة.
ســـيظل التحـــدي أمـــام ممارســـي االتصال في
ً
قائما
المنظمـــات  -مهما بلغـــت عبقريتهم االتصاليـــة -
ما لـــم يكن هنـــاك قناعة ودعـــم مـــن اإلدارة العليا في
المنظمـــة ،إذ لن يســـتطيعوا عـــرض خبراتهـــم أو تنفيذ
أفكارهـــم فـــي غيـــاب إيمـــان ودعـــم اإلدارة العليـــا في
ا لمنظمة .
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الشاشات الرقمية :روح جديدة في الشارع
السعودي
نشـــهد اليـــوم ثـــورة تكنولوجية عظيمة لم يســـبق لهـــا مثيل؛ فأصبحنا
نعيـــش في ســـباق دائـــم مع ســـرعة تطـــور التقنيـــات لنتبنـــى منها مـــا يحفز
أعمالنـــا ويزيد مـــن إنتاجيتنا.
إن قطـــاع التســـويق واإلعـــان أحد أكثر القطاعـــات التي تواكب التقدم
التقنـــي وتوظفـــه فيمـــا يعود علـــى الشـــركات والمؤسســـات بنتائـــج مذهلة
في جميـــع الصناعـــات ،فيختصر الطريـــق على العالمـــات التجارية التي تســـعى
للمحافظـــة على عمالئهـــا أو تتطلع للنمو واالنتشـــار.
اإلعالن الرقمي ،كأحد أهم أســـاليب التســـويق في العصر الحديث ،يلعب
دورً ا كبيـــرً ا فـــي نجاح الشـــركات ومســـاعدتها علـــى تحقيق أهدافهـــا وإيصال
رســـالتها إلى الجمهور المســـتهدف للتعريـــف بخدماتها ومنتجاتها .شاشـــات
ُّ
تعد من الوســـائل الفعالة
اإلعالنـــات الخارجية كمثال،
التي تضمـــن للشـــركة المعلنة الوصول إلـــى الجمهور
دون القلـــق حـــول عدم لفـــت االنتبـــاه أو وجـــود خيار
ً
عـــادة مـــا نســـتخدمه لنتخطـــى بـــه
الــــ» »Skipالـــذي
اإلعالنـــات التي تظهـــر على شاشـــات هواتفنا.
هـــذه الشاشـــات الرقميـــة الضخمة الموجودة
علـــى واجهـــات المبانـــي ،واألرضيـــات ،وعلـــى حافالت
النقـــل وســـيارات األجـــرة ،تعمل ببســـاطة على جذب
انتبـــاه المارة وقائدي الســـيارات؛ فتثير عندهم شـــعور
االنبهـــار لضخامة اإلعـــان وعمـــق ألوانـــه والطريقة
المبتكـــرة التي يتـــم عرضه بها ،والـــذي غالبً ا مـــا يعتمد
على الحـــس اإلبداعي لـــدى كل شـــركة معلنة.
ّ
لعلنـــا نذكـــر أحد أشـــهر وأكثر الميادين الرقمية
إبهـــارً ا في العالـــم وهو ميـــدان «التايمز ســـكوير» في
مدينـــة نيويـــورك؛ ال تقوم هـــذه الشاشـــات الضخمة
علـــى اإلعالن بعشـــوائية ،بـــل إن هناك عـــدة عوامل
تســـاهم فـــي قوة تأثيـــر هـــذه اإلعالنات ،على ســـبيل
المثال:

مشاعل القاضي
باحثة في مجال التسويق واإلعالم
واإلعالن المؤثر

@mashaelmaged

 - 1اختيـــار مواقـــع الشاشـــات الرقميـــة مـــع مراعـــاة
طبيعـــة المنطقـــة ،والطبقـــة االجتماعيـــة لمرتـــادي
المنطقـــة وفئاتهـــم العمريـــة.
 - 2المحتـــوى اإلعالنـــي المبتكـــر الـــذي يضيـــف قيمـــة
تنافسية للشـــركة المعلنة من بين عشرات اإلعالنات
ا لمال صقة .
 - 3اختيـــار وتوجيـــه المحتوى بما يتناســـب مـــع ثقافة
الشـــعب في تلـــك المدينة.
 - 4صناعـــة الشـــركة المعلنة لمحتـــوى تفاعلي مختلف
يحدث تغييرً ا بحيث يتناســـب مع ظهوره على شاشـــة
إعـــان خارجية وليس مجرد إعـــان تقليدي.
مـــن هـــذا المنطلـــق ،أدركـــت المملكـــة أهمية
اإلعـــان الرقمـــي وتوجهـــت إليـــه فـــي الســـنوات
األخيـــرة ،حيـــث اعتمدت فـــي الكثيـــر من مشـــاريعها
على اإلعـــان الرقمي وشاشـــات اإلعالنـــات الخارجية
الضخمـــة والمتميـــزة بمحتواهـــا في الطرق الســـريعة
وعلـــى واجهـــات المباني.
ونحـــن اليـــوم بصـــدد تطـــور كبيـــر فـــي مجال
اإلعالنـــات الخارجيـــة؛ تحديـــدً ا بعـــد أن أعلنـــت أمانـــة
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الريـــاض عـــن اعتمادها مشـــروع المخطـــط اإلعالني
الضخم باســـتخدام أحـــدث التقنيات فـــي المجال ،حيث
ســـيهدف هـــذا المشـــروع إلـــى تحســـين المشـــهد
الحضـــاري لمدينـــة الريـــاض وباقي مـــدن المملكة مما
ً
ً
ُّ
مكمـــا للجهود التي بذلتها الســـعودية في
عمال
ُعـــد
ي
الســـنوات األخيرة إلبراز أصـــل الثقافـــة والحضارة من
خالل المؤتمـــرات ،والفعاليـــات ،والحمـــات اإلعالنية.
أهميـــة المخطـــط اإلعالني تكمـــن في األهـــداف التي
تســـعى أمانـــة الريـــاض لتحقيقهـــا مـــن خـــال اختيار
ً
ً
أصيـــا وحاضـــرً ا
«تراثـــا
الهويـــة اإلعالنيـــة لتتضمـــن
مزدهـــرً ا» ،والـــذي يهـــدف إلى دمـــج التـــراث بمنتجات
الحداثـــة ،وتوظيـــف اإلعالنـــات بما يتناســـب مع هوية
كل مدينـــة وإمكانياتهـــا لتكتمـــل الصـــورة علـــى هذه
الشاشـــات المبهـــرة .كمـــا تـــم االلتفات إلـــى الجوانب
التســـويقية بدءً ا من بنـــاء الهوية اإلعالنيـــة حتى اختيار
عـــدد وأماكن وجـــود الشاشـــات لتتمركز فـــي الطرق
المروريـــة المكتظـــة والمناطـــق األعلـــى فـــي قوتهـــا

الشـــرائية ،فتعمل هذه اللوحـــات بفعالية أكبر وتحقق
أهداف المشـــروع.
تطويـــر هـــذا القطـــاع مـــن خالل دعـــم التحول
الرقمـــي ســـينتج عنـــه الكثيـــر مـــن الفـــرص الذهبية
للشـــركات الرائدة والناشـــئة في المجال .كما ســـيوفر
العشـــرات مـــن الفـــرص االســـتثمارية الضخمـــة،
وســـيفتح أبوابً ـــا ال حصـــر لهـــا مـــن اإلتقـــان واإلبداع
وتوظيـــف مهـــارات الشـــباب في مجـــال التســـويق،
واإلعـــان ،والتصميـــم ،وغيرهـــا.
ال شـــك فـــي أننـــا سنشـــهد قريبً ـــا قفـــزة في
مجـــال اإلعالنـــات لنســـتمتع بمناطـــق رقميـــة مـــن
الدرجة األولى تضفـــي قيمة حقيقية ومشـــهدً ا جماليً ا
ً
مختلفا للمدن الســـعودية من خالل تفعيل اســـتخدام
الشاشـــات اإلعالنيـــة الخارجية لتتناســـب مـــع الهوية
العمرانية والشـــخصية التراثيـــة والمعاصرة لكل مدينة
فـــي المملكة.
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كرة القدم..
القوة الناعمة الجديدة و"الحرب الباردة" القديمة

نايف الوعيل

مدير التحرير الرقمي في جريدة الرياض
محاضر في اإلعالم بجامعة الملك سعود

@naif_alwaeil

الرياضـــة والفنـــون واإلنتـــاج الثقافي ،حقـــول ثرية وشـــديدة التأثير تنصهر
والمتابعـــةُ ،م ّ
ُ
خلفة وراء
داخلها الشـــعوب ،وتجتمع على االســـتمتاع والتشـــجيع
ظهورها االختالفات السياســـية والدبلوماســـية ،وكأن الفنـــون والرياضات لغة
إنســـانية خاصـــة ،يدركهـــا الجميـــع بغيـــر حاجة إلـــى ترجمـــة أو جهد للعثـــور على
النقاط ُ
المشـــتركة.
الرياضـــة بالـــذات ،هي المســـاحة ُ
المفضلة للشـــباب على وجـــه الخصوص،
دروســـا خاصة حـــول ُ
المنافســـة الشـــريفة والتحـــدي ،إضافة إلى
ً
التـــي تلقنهـــم
وجبة ثقافية وســـيل من المـــواد المعرفية حول تاريخ وبلدان الفرق ُ
المنافســـة،
وكأن أرض الملعـــب تتحـــول للحظـــات إلى قاعـــة درس ،يتبادل داخلهـــا الجميع
معلومـــات عن هويتهـــم الوطنية وطقوســـهم االحتفالية.
الـــدول كذلك ،تســـتطيع االســـتفادة من المشـــاهد الرياضية وتســـخيرها
لمصالحها السياســـية والوطنيـــة ،فكلما كانت إحـــدى الدول شـــديدة التميز في

َّ
تمكنت مـــن اســـتخدامها كأحـــد أوجه
ُلعبـــة بعينهـــا،
قوتهـــا الناعمـــة للتأثيـــر الدبلوماســـي والسياســـي.
ويعـــود تاريـــخ مصطلح القـــوة الناعمة فـــي العالقات
الدوليـــة لثمانينيـــات القـــرن الماضـــي على يـــد المفكر
والبروفيســـور األميـــريك «جوزيف نـــاي» ،وتعني بدقة
اســـتخدام الـــدول لنفوذهـــا الثقافـــي واالقتصـــادي
بغرض تحقيـــق مصالحها العالمية وذلـــك دون الحاجة
الســـتخدام القوة العســـكرية.
فـــي منطقتنـــا العربيـــة ،تحظى كـــرة القدم بنفوذ
واســـع ،وتفضلهـــا الجماهيـــر علـــى ألعـــاب جماعيـــة
وفردية شـــتى ،فيمكننا اعتبارها جـــواد المنطقة الرابح
فـــي تصديـــر الثقافـــة وتعزيـــز الحـــوار وإذكاء عمليات
التفـــاوض .عالميً ا ،تســـتثمر الدول فـــي رياضات أخرى،
ســـ َّباحين مهرة يقتصون الميداليـــات ،ورافعي األثقال
ذوي الشـــهرة العالميـــة .كل هـــؤالء ،يمثلـــون أوجهً ا
براقـــة ألوطانهـــم ،مثلهم كمثـــل عتاة الدبلوماســـية
والـــوزراء ،مـــع فـــارق قدرتهـــم علـــى إحـــداث تغيرات
ً
فضل عن جذب االهتمام الشـــعبي.
رفيعة المســـتوى،
ً
سابقا،
إن مشـــهد االنتقال الملحمي لالعب برشـــلونة
باريـــس ســـان جيرمـــان حاليً ـــا« ،ليونيل ميســـي» ،وما
صحبـــه مـــن عاصفـــة تعليقات علـــى مســـتوى عالمي
أعـــاد لألذهـــان خريطة التنافـــس الخفي بيـــن أقطاب

شـــرق أوســـطية على حيازة نفـــوذ رياضي لـــه ثقله في
الـــدوري األوروبـــي األكثـــر ً
ألقـــا عالميً ا ،ويمكـــن ترجمته
ألكثـــر من ذلـــك إذا تطلـــب األمر.
وبعيدً ا عن دغدغة مشـــاعر المشجعين المتعصبين
لبرشـــلونة ،فـــإن حالة «ميســـي» على وجـــه الخصوص،
كقطعـــة بـــازل أخيرة تنضـــم للوحـــة فسيفســـاء يحلو
للبعـــض تلقيبهـــا بـ»فريـــق األحـــام» ،تشـــي بأكثر من
ملمـــح :فتؤكـــد ً
أول علـــى المبدأ المســـتقر منذ مـــا يزيد
علـــى العقد عندما اســـتحوذ جهاز قطر لالســـتثمار على
النادي الفرنســـي ،ومن قبله الشـــركة اإلماراتية ســـيتي
فوتبـــول جـــروب علـــى النـــادي اإلنجليـــزي مانشســـتر
ســـيتي ،أن المنافســـات ُ
الكرويـــة أصبحت ســـاحة أخرى
لتواصل الدبلوماســـية الشـــعبية لألمم ،بما ُ
لكرة القدم
مـــن مكانة ُكبـــرى فـــي وجـــدان الماليين حـــول العالم،
بمـــا ترتبط به من متعـــة وترفيه وإظهار أمـــارات القوة
والتفوق.
الملمـــح اآلخـــر ،حالـــة الفسيفســـاء الثقافيـــة التي
يصنعهـــا باريس ســـان جيرمـــان ،ليس وحـــده بالتأكيد،
حينمـــا يضم تحت لوائـــه األرجنتيني «ميســـي» ،والبرازيلي
«نيمار» ،والفرنســـي «مبابي» ،في مشـــهد تكاد تتالشى
فيـــه معانـــي القوميـــة ،لصالـــح أهـــداف أبعـــد للنـــادي
الفرنســـي بـــرأس مـــال قطـــري ،والـــذي يمثـــل قـــوة
ناعمـــة ُ
بـــكل ما تعنيـــه مـــن قـــدرة العوامـــل الثقافية
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واالقتصاديـــة علـــى إحـــداث تأثيـــر على األمـــم األخرى
وإقناعهـــا باإلقدام على شـــيء ،أو االعتقاد بشـــيء ،ال
ســـ َّيما مع االســـتعداد القطري لتنظيـــم كأس العالم
ُ
لكـــرة القـــدم أواخر  2022علـــى مدار أســـابيع ،هم ذروة
االســـتغالل للبنية التحتيـــة المطوّ رة وخطـــط الترويج
الســـياحي طويلة األمـــد للدولة.
إن المقولة الراســـخة في ُعرف عشاق ُكرة القدم
بأن المنافســـات الكروية تتمحور حول إحـــراز األهداف
وتحقيـــق األلقاب علـــى ما يبـــدو أصبحـــت مقولة من
زمـــن غابـــر ،إذ شـــهدت المقولـــة تحـــوُ الت جوهرية،
مؤخـــرً ا ،لتحل محلهـــا السياســـة ،والمكانـــة ،وتفعيل
القـــوة الناعمـــة ،غير أن ذلـــك ال يُمكن إســـقاطه على
حالة النـــوادي األوروبيـــة والمآرب األخـــرى التي وجدت
فيها رؤوس أموال شـــرق أوســـطية فحســـب.
ً
فوفقـــا للورقة البحثيـــة المعنونة «القوة الناعمة
الصينيـــة والدبلوماســـية العامـــة :كـــرة القـــدم كأداة
لتعزيز العالقات بيـــن الصين والبرازيل» ،التي اســـتعاد
فيها باحثون برتغاليون السياســـة الرياضية لجمهورية
الصين الشـــعبية فـــي القـــرن المنصرم ،حملـــت ورقة
سياســـات صدرت عـــام  2014خطوات عملية لتســـريع
تطويـــر صناعة الرياضـــة وتعزيز االســـتهالك الرياضي؛
لتترجـــم إلى عـــدد مـــن السياســـات العامـــة والخطط
إحداهـــا «خطـــة تطويـــر كـــرة القـــدم علـــى المـــدى
المتوســـط والطويل فـــي الصيـــن .»2050 - 2016
ً
أهدافا رياضيـــة فقط ،إذ تتصل
تلك الخطة لم تشـــمل
ً
أيضـــا بالعالقـــات التجاريـــة والدبلوماســـية لجمهورية
الصيـــن ،وتظهر بوضـــوح تصـــورً ا أكثر حداثـــة للرياضة
بوصفهـــا أداة للقوة الناعمة أكثر من أي شـــيء .وتتبع
الدراســـة بدقـــة الدور الـــذي لعبتـــه خطة كـــرة القدم،
وما ســـبقها بالتأكيد مـــن اتجاه قومي ،فـــي العالقات
الدبلوماســـية الصينيـــة البرازيلية ،إذ أصبحـــت البرازيل -
ً
شـــريكا تجاريً ا أساســـيً ا للصين.
بفضل كـــرة القدم -
عنـــد الحديـــث عن المملكة العربية الســـعودية،
علينا أال نغفل بعض من االختالفـــات الهامة والبارزة؛
هـــي أن المشـــهد الكـــروي مشـــتعل بالفعـــل داخليً ا،
رجوعـــا إلـــى شـــعبية دوري كأس األمير محمد
ً
وذلـــك
بن ســـلمان للمحترفين المفعـــم بالزخـــم والمفاجآت،

ويضـــم إليه كوكبة مـــن الالعبين المميزين ســـواء من
أبنـــاء الوطـــن أو القادمين مـــن بلدان أخـــرى وثقافات
أخـــرى بغرض إذكاء أجـــواء اللعب الحاميـــة بالفعل.
المشـــهد الكروي في المملكة ،يحظى بشـــهرة
عالميـــة ،ويجذب إليه األنظار ،ســـواء مـــن قبل هؤالء
المتخصصيـــن والالعبيـــن الذيـــن يضعونـــه نصـــب
أعينهـــم كوجهـــة انتقال محتملـــة ،أو على المســـتوى
الشـــعبي الذي ينشد ُمشـــاهدة ُلعبة احترافية ممتعة،
ومســـتوى منافســـة دائم التطور.
والالفـــت للنظر هنا ،أن دوري كأس األمير تحول
ليُصبـــح بوتقـــة انصهـــار ثقافـــي ،تجـــذب الالعبين من
كافة أنحاء العالـــم ،الذين يتعاونون ويتنافســـون فيما
بينهـــم لصناعـــة ُلعبة مميـــزة دون أن تبـــدو خلفياتهم
كعائـــق يحـــول دون إنتـــاج مشـــهد نهائـــي ُمشـــرف،
وعادة ما تتجـــدد الوجوه في فترات ســـوق االنتقاالت،
أو ما يُعـــرف بـ»الميركاتو».
فـــي بدايـــة الموســـم الصيفـــي ،تبـــدأ عناويـــن
الصحف فـــي ترجيح أســـماء يتوقع انضمامهـــا لألندية
الســـعودية ،وتتكهـــن بأجور وقيـــم لعقـــود الالعبين
تبـــرز الثقل االقتصـــادي للـــدوري ،ولكنها فـــي الوقت
ذاتـــه قد تشـــي بتعثر بعـــض األنديـــة وصعوبة ضمها
الالعبيـــن المرغوبيـــن ،لكـــن الحصيلـــة النهائيـــة عادة
مـــا تتضمن بروز أســـماء جديـــدة في الســـماء المحلية
قادمـــة بخبـــرات مميـــزة ُتضيفهـــا لمشـــهد الـــدوري،
ولكنهـــا تأخذ عنـــه ً
أيضا وجبة ثقافيـــة ومعرفية وتعود
بهـــا إلـــى أوطانها بعـــد انتهـــاء الفتـــرات التعاقدية.
ويمكننـــا رصد بعض من حركات االنتقال العالمية
البـــارزة لموســـم «الميركاتو» الصيفي لعـــام  ،2021فمن
أبرزها انضمام الالعـــب البرازيلي «ماتيـــوس بيريرا» إلى
ً
قادما مـــن الدوري اإلنجليـــزي ،والبرازيلي
نـــادي الهالل
«أليكـــس تيكســـيرا» إلـــى النصـــر ،وتعاقـــد األهلي مع
العالمـــي «باولينيـــو» ،واالتحـــاد مؤخـــرً ا مـــع «إيغـــور
كورونـــادو» ،وغيرها من األســـماء الكبيرة المســـتمرة
من الموســـم الماضي كـ»بانيغا» الشـــباب.
إذن ،هنـــاك باقـــة من الالعبيـــن والمدربين ُتنتقى
بعناية ُ
وتنســـق بجهد يك ُتنتـــج ُلعبة شـــيقةُ ،تعبر عن
الجميـــع ُ
وتمتـــع الجميـــع كخيـــر مثـــال علـــى التواصل
الدولي والدبلوماســـي غيـــر المنطوق فقـــط بالمهارة
واالحترافيـــة الرياضيـــة علـــى أرض المملكة.

آراء
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لماذا ازدادت أهمية االتصال الداخلي في زمن
"كورونا"؟

ال تـــزال جهـــات العمـــل تنظـــر إلـــى العمـــل عـــن بُعد كخيار آمـــن ،ورغم
أن معظم الشـــركات بـــدأت بالعودة منذ أشـــهر قليلة لمقرّات العمـــل ،إال أنها
وضعـــت عددً ا مـــن المحاذير وشـــروط أخذ الجرعـــات الكافية من اللقـــاح .وحتى
بعد العـــودة لمقرّات العمل ال يـــزال كثير من االجتماعات والمناســـبات المهنية
ُتعقد افتراضيً ا.
وقـــد فقـــد الموظفون في مختلف الشـــركات ،ومختلف الدول ،وبمختلف
المســـتويات ،متعة التفاعل مع زمالئهـــم ،وحضور االجتماعات والنقاشـــات ،إن
لم يكـــن اآلن ،فعلى األقـــل لعام كامل.
خـــال العـــام الـــذي عمـــل فيه الموظفـــون عن بُعد ،توقـــف دور بعض
األقســـام نهائيً ـــا ،ومنهـــا قســـم االتصـــال الداخلي ،وبعـــض موظفـــي الموارد
البشـــرية ،وعنـــد العودة لمقـــرّات العمل ،بـــات دور هؤالء الموظفيـــن بالتحديد
هـــو األهم .كيـــف ذلك؟
وفقـــاً لتقريـــر تم نشـــره في موقـــع ،PR News
فـــإن أحد أســـباب اســـتقالة  30إلـــى  40فـــي المئة من
العامليـــن يعود لالفتقار إلى التواصـــل الفعال معهم،
فـــي أعقاب أزمـــة كورونا.
فـــي هـــذا الوقـــت ،الـــذي يمكـــن القـــول بأنـــه
نهايـــات جائحة كورونـــا ،ينبغي للشـــركات تقدير أهمية
التواصـــل الفعـــال لتوطيد عالقاتهم مـــع موظفيهم
وتجاوز األزمـــة نهائيً ـــا بإذن هللا.
فيمـــا يأتـــي جمعـــت بعـــض النصائـــح لتحقيـــق
حمـــات اتصال داخلـــي فعالة في أعقـــاب أزمة كورونا
تم نشـــرها في منشـــورات تخصصيـــة متنوعة:
 -１يزيد وال ينقص!
تواصـــل حتـــى تشـــعر أنك تبالغ فـــي التواصل.
في معظـــم الحـــاالت ،يكـــون ذلـــك عندما تصـــل إلى
التفاعـــل الـــذي يحتاجـــه الموظفون وتستشـــف مدى
رضاهم في اســـتبياناتك الســـنوية.
 -٢ركز على الجانب اإلنساني في تواصلك
القيم اإلنســـانية والشفافية فيما يتعلق برسائل
المنظمة ،لتكـــن دائرتك التي تتمحور كافـــة محتوياتك
حولها.

عبير خالد
كاتبة سعودية

@AbeerKhalid95

راع فروق األجيال
ِ -٣
دخـــل جيل األلفية في القوى العاملة ويشـــكلون
جنبً ا إلـــى جنب مع جيل التســـعينيات وجيـــل الثمانينيات
شـــرائح مهمة ،ينبغي مراعـــاة الجيل الـــذي يهيمن على
الشـــركة بحيث تتوافق رســـائلها الجماهيريـــة مع أعمار
موظفيها.
 -٤التأكيد على أهمية سالمة الموظفين ورفاههم.
 -٥اســـتخدم العديـــد مـــن وســـائل التواصـــل (ال تحصر
نفســـك فـــي نمـــط واحد!).
باإلضافـــة إلـــى الســـؤال حـــول مـــا يجـــب قوله،
هنـــاك ســـؤال آخر ال يقـــل أهميـــة وهو كيـــف تقوله؟
مـــن المهم اســـتخدام نهج متعدد الوســـائط :االتصال
الكتابي ،والفيديوهات ،والرســـوم البيانيـــة المرئية ،وحتى
أفكار مثل البودكاســـت الداخلي للشـــركة.
ً
ختامـــا ،لدى الموظفين طرق وتفضيالت مختلفة
لمعالجـــة المعلومات ،يســـهم هذا التنويع في وســـائل
التواصل في خلق مســـتويات مختلفة لتبادل المشـــاعر
والخبـــرات ممـــا يســـهم فـــي رفـــع الـــروح المعنويـــة
والمرونـــة خـــال هـــذا الوقت الحســـاس فـــي حيوات
األفراد وجهـــات العمل.
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Our Brand Is Crisis

ُ
أنتـــج فيلـــم «ســـمعتنا فـــي أزمـــة» في عام  2015وهـــو فيلم كوميدي أميـــريك ،عبارة عن عـــرض خيالي لفيلم
وثائقـــي فـــي عام  2005يحمل نفس االســـم عن مشـــاركة المستشـــارين األميركييـــن األقل جاذبية فـــي االنتخابات
الرئاســـية فـــي بوليفيـــا .الفيلـــم من إخـــراج ديفيد جـــوردون جريـــن ،وكتابة بيتـــر ســـتروجان ،ومن بطولة :ســـاندرا
بولـــوك ،وبيلي بوب ثورنتـــون ،وأنتوني مـــايك ،وخواكيم دي ألميـــدا ،وآن دود.
يســـلط الفيلـــم الضـــوء علـــى جانب مـــن علم العالقات العامـــة ،وكذلك بعض النصائـــح المهمة التي يجب
وضعهـــا في االعتبار عنـــد التعامل مع أزمة اتصـــاالت ،وهي أن يكون لديـــك فريق في المكان ،حيـــث من الممكن
أن تحـــدث أزمة في أي وقت من األوقـــات؛ لذلك من المهم تحديـــد مجموعات المهـــارات المطلوبة ومعرفة من
ً
دائما توقع كل حـــادث محتمل ،ولكـــن يمكنك التحكم
ســـيتعامل معها بالضبـــط عندما يحين الوقـــت :ال يمكنـــك
فـــي كيفية تفاعلـــك أنت وعمالئك معهـــا ،والحفاظ على الهدوء واســـتمرار العمـــل ،ألن العميل الـــذي يمر بأزمة
ويطلب المســـاعدة ســـيصاب باإلحباط والتوتـــر ،وما إلى ذلك ،وقد يضغـــط على فريقك لصياغـــة الحلول الممكنة
وتقديمها بســـرعة كبيرة ،لذلك فإن البقاء على المســـتوى المهنـــي واإليجابي طوال هذه العملية ســـيعزز ثقتهم
بأنفســـهم وبأفكارك حول كيفية إصالح المشـــكلة وكذلك فريقك بشـــكل عام.
يواصـــل الفيلـــم تســـليط الضـــوء علـــى علم العالقـــات العامة مـــن خالل التأكيـــد على أن الدقـــة واالنفتاح
همـــا المفتـــاح في حالة وجـــود أزمـــة اتصالية ،ألنه عنـــد الحديث عـــن كيفية التعامل مـــع قضية ما ،مـــن الضروري
جمـــع كل الحقائـــق والتحلي بالشـــفافية ،ويمكـــن أن يؤدي الرد علـــى أزمة بـــأي معلومات خاطئة أو عـــدم معالجة
كل نقطـــة يجب مناقشـــتها إلى إزعاج المســـتهلكين وكســـر ثقتهم ..وأخيرً ا االســـتجابة الســـريعة والمدروســـة،
انطباعا بأن الشـــركة
ً
حيـــث من الضـــروري أخذ وقـــت طويل للتحـــدث عن قضية مـــا يمكن أن يعطـــي الجمهـــور
غيـــر صادقـــة أو ال تأخذ القضية علـــى محمل الجـــد ،باإلضافة إلى ذلـــك ،فإن إظهـــار العميل على أنـــه يهتم بتجربة
المســـتهلكين يعزز الـــوالء للعالمة التجارية ويســـمح بتعزيـــز العالقات مع العمـــاء الحالييـــن والمحتملين.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم خـــال االنتخابـــات الرئاســـية البوليفيـــة التي جرت في عـــام  ،2002حيث يســـتقدم أحد
المرشـــحين «بيـــدرو جالـــو» مستشـــارة حمـــات انتخابيـــة أميركية بهـــدف مســـاعدته على الفـــوز أمام المرشـــح
منعا
المنافـــس ،وتتعـــرض المستشـــارة األميركية للعديد مـــن العقبات والعوائق التـــي تصل لحد التهديـــدات لها ً
لها من مســـاعدة هذا المرشـــح.

قرأنا لكم
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العالقات العامة ما بعد الحقيقة..
االتصال في عصر المعلومات المضللة الرقمية

العنوان العالقات العامة ما بعد الحقيقة االتصال في عصر المعلومات
المضللة الرقمية
المؤلف جاريث طومسون
الناشر روتليدج نيو دايركشنز
سنة النشر 2020
نعيش منذ عقود في العصر الرقمي ،الحوســـبة واإلنترنت والشـــبكة العالمية والهواتف الذكية ووســـائل
ً
ً
راســـخا فـــي حياتنا ..لقـــد كتب الكثيـــرون  -من منظور الممـــارس  -حول
شـــيئا
التواصـــل االجتماعي ،كل ذلك بات
التغييـــرات التي طرأت على المشـــهد اإلعالمي وعمـــل العالقات العامة ،ولكـــن يبدو أن الـــرأي األكاديمي قد تباعد
ولم يتقارب في العقـــود األخيرة.
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ر َّبمـــا تكـــون إحـــدى الروايات البســـيطة هـــي أننا انتقلنا من منظـــور الحداثة مثل (نموذجـــي  GrunigوHunt
 Fourللعالقـــات العامـــة مـــن عام  )1984مـــن خالل وجهـــات نظر ما بعـــد الحداثة والنقديـــة .وهذا مـــا يذهب إليه
الباحـــث والكاتـــب «جاريث طومســـون» ،الذي يقول إننا مســـتعدون اآلن لنمـــوذج جديد للعالقـــات العامة ما بعد
ا لحقيقة .
تدافـــع وجهـــة النظـــر الحداثية عن التقدم البشـــري وتفترض أن اليوم الحالي أكثر تطـــورً ا من الماضي .كانت
هـــذه الرؤية تتـــاءم مع وجهة نظر العالـــم الغربي المتفائلة بشـــكل عام فـــي أواخر القرن العشـــرين عندما كانت
هنـــاك ثقة في انتصار العولمة واألســـواق الحرة والديمقراطيـــة «نهاية التاريخ»
يجـــادل «طومســـون» بـــأن العصـــر الكالســـييك للعالقات العامة اســـتمر مـــن ( 2010-1930بلـــغ «ذروته مع
الشـــركات» فـــي الفترة مـــن  ،)2010-1990لكنـــه اآلن يقترب مـــن نهايته .وهـــو يؤيد أصحـــاب النظريـــات النقدية في
اقتراحـــه أن هـــذه الحقبـــة الكالســـيكية «كانت ترى العالقـــات العامة علـــى أنها تنظيمية ونفســـية إلى حـــد كبير».
هنـــاك طريقـــة أخـــرى لتأطيـــر هـــذه الحجـــة ،وهـــي أنه نظـــرً ا ألن العالقات العامـــة هي إلى حـــد كبير نتاج
الديمقراطيـــة الليبراليـــة الغربية أو (قطعـــة أثرية من الثقافـــة األميركية) ،فما الـــذي يحدث لهـــا إذن عندما لم تعد
الديمقراطيـــة الليبراليـــة  -والواليـــات المتحدة  -الالعـــب العالمي المهيمن؟
نموذجا
ً
مـــاذا لـــو قدمـــت روســـيا أو الصيـــن أو الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية مثـــل تنظيم «داعـــش»
للعالقـــات العامة ما بعد الكالســـيكية؟ لمـــاذا يجب على الدول األخـــرى أن تتطلع إلى الواليـــات المتحدة أو المملكة
المتحـــدة أو الدول األوروبيـــة األخرى من أجـــل القيادة؟
ً
بـــدال مـــن ذلـــك ،نـــرى أمثلـــة على العالقـــات العامة ما بعد الكالســـيكية من حولنا .يصفه «طومســـون»
بأنه «أســـلوب أدائي للتواصل السياســـي يعطـــي األولوية للترفيه على التفســـيرات الموضوعية للسياســـة».
هـــذه هـــي قـــوة هـــذا الكتـــاب .يمكـــن للمؤلفيـــن اآلخريـــن تقديم ســـرد مبني علـــى قـــراءة المصادر من
أفالطـــون ومـــا بعده ،لكـــن بعض العلمـــاء يتجاهلون األحـــداث التي تـــدور حولهـــم أو يرفضونها ،أو غيـــر قادرين
علـــى توفير الســـياق لشـــرح هـــذه األحـــداث .بعد أن أســـس شـــركة استشـــارات عالقات عامـــة وباعهـــا ،يفهم
«طومســـون» العالـــم الذي يكتـــب عنه.
فـــي مـــوازاة ذلـــك ،يصـــف «ســـيطرة العالقـــات العامـــة على السياســـة» التـــي وصلت إلـــى ذروتها خالل
الحكومـــة االئتالفيـــة  2015-2010فـــي المملكـــة المتحدة (كان لكل مـــن رئيس الـــوزراء ديفيد كاميـــرون ونائب رئيس
الـــوزراء نيك كليج خلفيـــات في العالقـــات العامة للشـــركات والشـــؤون العامة).
يقـــدم «طومســـون» منظـــورً ا اقتصاديً ـــا للطريقة التي تعمل بهـــا العالقات العامة الكالســـيكية  -العالم
معـــا .ويصف كيف أضاف مستشـــارو العالقـــات العامة القيمة وكســـبوا المال.
الـــذي عملنا فيه ً
لـــذا ،إذا تركنـــا عصـــر العالقـــات العامـــة الكالســـيكية وراءنـــا ،فمـــا هـــي خصائـــص العالقـــات العامـــة ما
بعـــد الكالســـيكية ،المصطلـــح المقترح في هـــذا الكتـــاب؟ كيف تكيفـــت العالقات العامـــة مع فقـــدان نموذجها
االقتصـــادي الرئيســـي ومع نهايـــة العمـــل كالمعتاد؟
مســـعر لمكتبـــات الجامعة وليس للقارئ العام ،لكن «طومســـون» يعتمد بشـــكل
ّ
هـــذا كتـــاب أكاديمـــي،
كبير على السياســـة والثقافة الشـــعبية ألمثلة له .توفر السياســـة الســـياق األكثـــر خصوبة .يعكـــس االنتقال من
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العالقـــات العامـــة الكالســـيكية إلى العالقـــات العامة مـــا بعد الكالســـيكية االنتقال في السياســـة من الســـعي
لتحقيق اإلجماع إلى السياســـة الشـــعبوية للصـــراع أو الخالف.
العالقـــة بيـــن العاطفـــة والخوارزميـــات هـــي عالقـــة مهمـــة .كما كتب «طومســـون» عنـــد التفكير في
نجـــاح حملة خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد األوروبي« :وســـائل التواصـــل االجتماعي تكافئ المشـــاركة ،وســـرعان ما
أدرك مخططـــو الحمـــات الرقمية أن العواطف بشـــكل عام والغضـــب على وجه الخصوص ،عامـــان فعاالن في
تســـريع المشاركة».
يقـــدم الكتـــاب دراســـة حالـــة مفيدة مقدمة هنا  -ال ســـيما في ســـياق تفشـــي فيـــروس كورونا العالمي
الحالـــي  -هـــي موجة مكافحة التطعيم« .إن األهمية المســـتمرة للحركـــة المناهضة للتطعيم هو مثـــال على االتجاه
الثقافـــي لتعزيـــز الجهل بطريقة اســـتراتيجية كفضيلة لتمكين» النـــاس العاديين» ...مثال مناهضـــة التطعيم ،الذي
يعود تاريخـــه إلى ً 20
عاما ،هـــو مثال دائم مـــن الطبيعة المعدية للمعلومـــات المضللة.
يقدم هذا الكتاب حجة مهمة تستحق النشر والمناقشة على نطاق واسع.
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خدماتنا
إدارة األزمات

االتصال الدولي

أبحاث االتصال
والتسويق

النشرات المتخصصة

رصد وسائل
اإلعالم

اإلعالم الرقمي

العالقات اإلعالمية

إدارة المحتوى

إدارة السمعة
اإللكترونية

إدارة السمعة

االستشارات
االتصالية
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