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االتصاالت الرقمية..
القوة الناعمة

االفتتاحية

2

االتصال الرقمي والقوة الناعمة
ال خـــاف علـــى مـــا أحدثتـــه الثـــورة التكنولوجية ووســـائل االتصـــال الرقمي مـــن تغييرات فـــي العالم أجمع،
ً
مســـتحيال في ظـــل التحول
ال ســـ َّيما في القـــدرة على ربـــط هذا العالـــم بعضه ببعض ،بعـــد أن باتـــت العزلة أمرً ا
الرقمـــي والثـــورة المعلوماتيـــة .لقـــد حطمت وســـائل االتصال الرقمـــي القيود الخاصـــة بالوقت والمســـافة ،ولم
تعـــد عبـــارة «العالـــم قرية صغيرة» مجـــرد مقولة أو «أكليشـــيه» يُردد بشـــكل أكاديمـــي بحت ،وهو مـــا فرض على
المجتمعـــات البشـــرية أن تتفاعـــل بعضها مع بعض وتتشـــارك خصائصهـــا وطباعها.
ومـــع هـــذا االنتشـــار لشـــبكات االتصـــال الرقمـــي وســـيطرتها ،بـــل ابتكارها وســـائل إعالم جديـــدةُ ،فتحت
آفـــاق جديدة لالتصـــال بين الشـــعوب ،وباتت التكنولوجيـــا الرقمية فـــي متناول غالبية البشـــر أينما كانـــوا ،ما يعني
زيـــادة فـــرص تنويع مصادر المعرفـــة والمعلومات والتقريـــب بين الثقافـــات ُ
المختلفة ،وما تبع ذلـــك من تقليص
الفجوة بين الشـــعوب وإزالـــة اللبس والغموض الـــذي اكتنف نظراتهم لبعضهـــم البعض ،وبالتالـــي تغيير الصورة
الذهنية عن تلك الشـــعوب.
إذن ،تزايـــد دور االتصـــال الرقمي في التنوع الثقافي والتقريب بين البشـــر ،فيما أتاحت الثورة الرقمية انتشـــارً ا
أكبـــر للمعلومات وبســـرعة أكبـــر من ذي قبـــلَّ ،
حول االتصـــال الرقمي مـــن مجرد حلقة فـــي الثـــورة التكنولوجية
َّ
َّ
القوة
بـــأن
الرقميـــة ،إلـــى أداة مهمـــة وخطيرة مـــن أدوات القـــوة الناعمـــة .يذكرنا ذلك بمـــا قاله «جوزيـــف ناي»
َّ
«القـــوة الناعمة» ليصـــف بُعدً ا
الناعمـــة أصبحـــت أكثر أهميـــة من أي وقت مضـــى .كان «نـــاي» قد صـــاغ مصطلح
َّ
َّ
القوة الناعمـــة إلى قدرة بلـــد مع َّين على فرض
القوتين االقتصادية أو العســـكرية ،إذ تشـــير
جديـــدً ا للقـــوّ ة يتجـــاوز
أجندته فـــي مضمار السياســـة العالميـــة واجتذاب الدول األخـــرى نحوها.
غيـــر أن مـــا حصل من تضخم ما يطلق عليه «مفارقة الوفرة» الناشـــئة إثر االنتشـــار مرعب لإلنترنت واالتصال
الرقمـــيَّ ،
حول كلمة الســـر الخاصة بالقدرة على تشـــكيل الـــرأي العام ،وهو العنصر األساســـي في تشـــكيل القوة
الناعمـــة ،لتصبح القدرة على المنافســـة على الموارد النـــادرة المتمثلة في جذب االنتبـــاه وتحقيق المصداقية.
دخـــول االتصـــال الرقمـــي كأداة للقوة الناعمـــة ،تبعه تزايـــد أهمية الدبلوماســـية العامـــة والقدرة علـــى االجتذاب
واإلقنـــاع ،لكـــن الدبلوماســـية العامة ذاتها تتغ َّيـــر .لقد انتهـــى اعتماد الدبلوماســـية العامة بصورة أساســـية على
البث اإلذاعـــي والتلفزيوني.
كان مـــن نتائـــج الثـــورة التكنولوجيـــة تراجـــع تكلفـــة معالجـــة المعلومـــات ونقلهـــا ،ليتبـــع ذلـــك انفجار في
تدفـــق ونقـــل المعلومات ،وهو ما أطلق عليـــه «مفارقة الوفرة» علـــى اإلنترنت ،إذ أدى وفـــرة المعلومات إلى ندرة
االنتباه.
إن ضخامـــة حجـــم المعلومات المقدمة للجمهور ،صاحبها «أزمة معرفة» ينبغـــي التركيز عليها .وبات االنتباه
هـــو المـــورد النـــادر ،ال المعلومات .وهنـــا تتضح خطـــورة االتصال الرقمـــي كأداة للقـــوة الناعمة .ولعـــل ما يُعرف
بـ»ثـــورات الربيع العربـــي» أصدق مثال عن تلك الخطـــورة ،خاصة أن الشـــعوب العربية لم تكن هـــي المتحكمة ،بل
كان هنـــاك آخـــرون هم َمن يوجهون هـــذه القوة الناعمـــة ويوظفون آلياتها وأدواتها ووســـائلها.

إثـــــراء
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ال معنى لـ"القياس" دون استراتيجية بيانات دقيقة
سونيتا مينون
ً
بـــدال من تعليم إدخـــال البيانات
مـــن األســـهل نســـبيً ا تعليـــم أســـس االتصاالت إلى شـــخص مدخل بيانات
لشـــخص لديه خبرة في مجـــال االتصاالت» ،هـــذا ما قاله زميلـــي في إدارة االتصـــاالت بينما قدمنـــا بعضنا البعض
فـــي يومي الثانـــي في الوظيفة قبـــل بضع ســـنوات .وكنت قد انضممـــت للتو إلـــى فريق االتصـــاالت العالمي في
شـــركة «آي بـــي إم» بعـــد أكثر من ً 20
عاما مـــن العمل على بيانـــات جميع األشـــياء لمبيعات «آي بي إم» ،والتســـويق
والتمويل وتحويل المؤسســـة.
متحمسا للفرصة ورحلة التحول المدعوم بالبيانات إلى أعمال العالقات العامة أو االتصاالت.
ً
لقد كنت
بعـــد أن جئـــت من الجانب التجـــاري للبيانات ،فأنـــا على دراية تامـــة بأبعاد األشـــخاص والعمليـــات والتكنولوجيا التي
ُ
تدخـــل في أي مبـــادرة لتحويل األعمال .هنا ،أشـــارك منظـــور العالقات العامة اســـتنادً ا إلى البيانـــات أو االتصاالت
القائمـــة على البيانـــات من وجهة نظـــر األعمال التجارية واالســـتراتيجية.
خالل األشـــهر القليلة األولى من تعلم العالقات العامة والمشهــــد التنظيمــــي العــــام لالتصاالت ،كان من
ً
دائما كمـــرادف «للقياس»
الفطنـــة معرفة أن مصطلح اســـتنادً ا إلى البيانات» مـــن الناحية الثقافية كان يُســـتخدم
أو العكـــس  -وليـــس فقط في الشـــركة لكن في الصناعة .بالنســـبة لي ،أوضح هـــذا االتجاه بشـــكل غريزي إلى حد
كبيـــر االرتبـــاك والطبيعة التكتيكية إلـــى حد ما لبرامج البيانـــات ،حيث تم اعتبار الوســـيلة (القيـــاس) بمثابة الغايات.

القياس ليس باألمر السئي .السؤال هو :إلى أين يأخذك؟

لنفترض أنك ذاهب في رحلة برية ،وســـألتك« :ما الذي ستقيســـه؟» قد تقول :الوقت والمســـافة والطريق
وحركـــة المـــرور والطقس وعدد مـــرات التوقف التي قد تقـــوم بها وما إلى ذلـــك .ولكن إذا ســـألتك« :لماذا تذهب
في هـــذه الرحلـــة البرية؟» يمكنـــك أن تقول :لالســـتمتاع وتكوين الذكريـــات والمغامـــرة والراحة وما إلـــى ذلك .ما
ً
مختلفا اعتمادً ا على السؤال.
تقيســـه ســـيكون
وبالمثـــل ،فـــي العالقـــات العامـــة أو االتصـــاالت ،تصبـــح طرق العمل ُ
المســـتندة على البيانـــات قوية عندما
تكون األســـئلة التي يمكنهـــم اإلجابة عنها قوية ً
أيضا .إذا بدأت بأســـئلة عمـــل تجارية مقنعة ،فســـتجد أفكار عمل
تجاريـــة مقنعـــة .باإلضافة إلى المقاييس ،ســـتحصل ً
أيضا على أفكار ستســـاعدك وتســـاعدك الشـــركة على اتخاذ
قـــرارات أفضل وتحقيـــق نتائج أفضل.
العالقـــات العامـــة واالتصـــاالت القائمـــة علـــى البيانـــات ال يمكـــن أن تكـــون حـــول تبرير الوجود والســـعي
للحصـــول علـــى ميزانية إضافيـــة ،وليس القيـــاس من أجل ذلـــك .يجـــب تصميمه وتنفيـــذه كطريقة اســـتراتيجية
الشـــتقاق أفكار ألســـئلة العمـــل ،وبالتالـــي التأثير علـــى النتائج.
ً
ً
ً
دائمـــا مـــا يكـــون اختصاصـــي العالقـــات العامـــة واالتصـــاالت محترفـــا فـــي مجـــال األعمـــال أوال ،قبل أن

يصبـــح خبيرً ا في كتابة النســـخ واالتصاالت فـــي حالة األزمـــات وإدارة المحتوى واتصاالت الموظفيـــن وما إلى ذلك،
وبالتالـــي يجـــب أن يتناول طرق تســـتند علـــى البيانـــات للعمل مع عقليـــة العمل.
ً
عـــادة ما تتطور مؤسســـات العالقات العامة واالتصاالت عبـــر مراحل مختلفة من التطور في المراحل المســـتندة
على البيانات.

4

فيما يلي أهم ســـت نقـــاط لتصميم اســـتراتيجية بيانات
فعالة للعالقات العامـــة واالتصاالت:
 - 1ســـأطرح األســـئلة الصحيحـــة .ابـــدأ بفهـــم
أهداف العمـــل قبل تحديـــد أهداف العالقـــات العامة
واالتصـــاالت .افهـــم كيـــف تـــدار األعمـــال التجاريـــة
ً
محترفا في
وكيف تقـــدم قيمـــة لمجموعتها .بصفتـــك
مجـــال األعمـــال ،اســـأل« :كيـــف يمكننا بناء وتحســـين
ســـمعة الشـــركة (ما يســـمعه اآلخرون ويفكـــرون به
ويؤمنـــون بـــه ويشـــعرون به تجـــاه الشـــركة) ألعمالنا
خـــال جماهيرنـــا المتعددة مـــن أصحـــاب المصلحة؟ ما
هـــي قصة عملنـــا؟ « ابحث عن ســـبب عملـــك ،ثم حدد
أهداف ســـمعة شـــركتك ودوافعها المتوافقة معها.
 - 2النهـــج الـــذي يراعي نظـــرة كاملة إلى جمهور
أصحـــاب المصلحة فـــي العالقات العامـــة واالتصاالت.
تشـــمل هذه الجماهيـــر العمالء والتوقعات ووســـائل

اإلعـــام والموظفيـــن والمســـتثمرين والمحلليـــن
وشـــركاء األعمـــال والمورديـــن وعامـــة الســـكان .ال
تشـــمل مجموعـــات الجمهـــور الحالـــي فحســـب ،بـــل
المســـتقبلي ً
أيضـــا ،علـــى ســـبيل المثـــال ،الموظفون
الحاليـــون والمســـتثمرون ،ولكـــن ً
أيضـــا الموظفـــون
والمســـتثمرون المســـتقبليون.
 - 3قم بمواءمة تركيز بياناتك مع «سبب» عملك.
اســـتخدم «ســـبب» عملـــك لتحديـــد مجموعـــة البيانات
واألســـاليب والعمليـــات .ابـــدأ بالنتيجـــة والفرضيـــة ،ثم
ً
وعـــادة تتبع معظـــم الفرق التي
قـــم بالتقييـــم والتكرار.
تركـــز على البيانـــات في أي صناعـــة رحلـــة البيانات هذه،
حيث تنتقـــل من مرحلة إلـــى أخرى مع اكتمـــال البيانات
والبرنامج:
 -1ماذا حدث؟ (وصفي)
 -2ماذا يحدث ولماذا؟ (تشخيصي)
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 -3ماذا سيحدث بعد ذلك؟ (تنبؤي)
 -4كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ (إلزامي)
 -5ما هو أفضل ما يمكن أن يحدث؟ (اإلدرايك)
َ
اســـع للحصـــول على أفـــكار قابلة للتنفيـــذ .إذا كنت
-6
ال تريـــد أن ينشـــغل برنامـــج البيانـــات الخـــاص بك في
«القياســـات» (الوســـائل) ،فقـــم بتوجيهه نحـــو األفكار
التـــي ستســـاعد فـــي اتخـــاذ قـــرارات العمـــل وتوجيـــه
اإلجـــراءات والنتائـــج (الغايـــات) .ســـيؤدي هـــذا التركيز
بـــدوره إلى إثـــراء البيانـــات وزيـــادة القيمة التـــي يمكنك
الحصـــول عليهـــا مـــن البيانات.
 - 4قـــم بتضخيـــم قـــدرات ســـرد قصص األعمال
التجاريـــة باســـتخدام البيانـــات .يمكـــن لســـرد قصـــص
البيانـــات أن تجمـــع فـــن وعلـــم العالقـــات العامـــة
معـــا للتواصـــل مـــع الجمهـــور المتعـــدد
واالتصـــاالت ً
ألصحـــاب المصلحـــة بطـــرق موثـــوق بهـــا وملهمة.

 - 5تنشـــيط عقليـــة البيانـــات .ابـــدأ بالبيانات ً
بدال
َ
اســـع الســـتنباط وجهات
مـــن جعلهـــا فكرة متأخـــرة.
نظـــر دقيقة طرديً ـــا مقابل الســـعي إلى الدقـــة (إال إذا
َ
وابق فضوليً ـــا من خالل
كانـــت مســـألة حياة أو مـــوت)
عمليـــة االكتشـــاف والتحليـــل وإثبـــات الفرضيـــة وإثراء
ً
قدما.
البيانـــات واألفـــكار أثناء المضـــي
 -6اســـم هذه الطريقة هو جلب القصة الصحيحة
إلـــى الجمهـــور المناســـب في الوقـــت المناســـب ،من
خـــال القنـــاة المناســـبة لتوجيـــه نتائـــج االتصـــاالت
لألعمـــال التجاريـــة .يمكن أن تكـــون البيانات شـــريكك
أو مرشـــدك فـــي كل خطوة مـــن هذه المســـيرة .أنت
بحاجة إلـــى بيانات للتحليـــات ،لكنك بحاجة إلـــى األفكار
لنجـــاح األعمال.
ترجمة:
المصدر:

نتشرف بمشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني

newsletter@ellevensa.com
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العالقات العامة الرقمية :التحول في الممارسات
علـــى مـــر التاريـــخ يميل الناس للشـــراء من البائعين والعالمـــات التجارية
التـــي يعرفونها ثـــم يحبونها ثم يثقـــون بها .وفي ظـــل زحام العالمـــات التجارية
اليـــوم يبقـــى الســـؤال األهم :كيـــف يمكـــن للمنظمـــات أن تبني تلـــك الثقة مع
الجماهيـــر المحاطـــة بزحام اإلعالنات التســـويقية والمبـــادرات االتصالية؟

سعد الداوود
اختصاصي اإلعالم والتسويق الرقمي

@saaddauod

يجـــب أن يفكـــر ممارســـو العالقـــات العامـــة فـــي الفتـــرات القادمة في
مســـتقبل االتصـــال علـــى أســـاس رقمـــي وبنـــاء حضـــور رقمـــي قـــوي مقارنة
بالمنافســـين ،ويكـــون ذلك عـــن طريق تبنـــي أربع ممارســـات تعـــرف على أنها
أســـاس الوجـــود الرقمي الفعـــال ،وهي:

ً
أوال :تأسيس البنية التحتية الرقمية

يجـــب أن يعمـــل ممارســـو العالقـــات العامـــة علـــى تأســـيس وتفعيـــل

(وســـائل اإلعـــام المملوكـــة للمنظمـــة) الموقـــع
اإللكتروني والتطبيقات ومواقـــع التواصل االجتماعي،
ومـــن ثـــم الســـعي لتحســـين ترتيـــب ظهورهـــا فـــي
صفحـــات محـــركات البحـــث ( .)SEOسيســـاعد ذلـــك
العالمـــة التجارية علـــى البروز وتحقيق ســـمعة رقمية
كبيرة بشـــكل تراكمـــي مع مـــرور الوقت وبـــذل مزيد
مـــن الجهود.

ثانيً ا :صناعة المحتوى اإلثرائي

لمعلومات والتواصل هي الخلطة األساســـية
للمنصـــات الرقمية ،ووعاؤهـــا المحتوى الـــذي تصنعه
العالمـــة التجاريـــة خـــال فتـــرة وجودهـــا فـــي العالم
الرقمـــي .الحقيقـــة أن المحتوى األصلي ينتشـــر ويصل
ويحقـــق ســـمعة ووعيً ـــا بالعالمـــة التجاريـــة .لذلـــك،
أنصـــح المختصين فـــي التركيز على إنتـــاج محتوى أصلي
يتمثـــل فـــي المحتـــوى اإلثرائـــي (التعليمـــي والتثقيفي
والترفيهـــي) فـــي قالـــب التدويـــن واإلنتـــاج المرئـــي،
وتمريـــر المعلومـــات واألخبـــار المتعلقـــة بالعالمـــة
التجاريـــة ،باإلضافة إلـــى الترويج لقيم العالمـــة التجارية
و ثقا فتها .

ً
ثالثـــا :تفعيـــل برنامـــج الموظفيـــن المناصريـــن
للعالمـــة التجارية
بـــدأت العالمـــات التجاريـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة
على مســـتوى عالمي ومحلي بتســـخير حضور موظفيها
الرقمـــي للترويـــج لقيـــم وثقافـــة العالمـــة التجاريـــة
مـــن خـــال مشـــاركة الموظفين فـــي إنتـــاج المحتوى
والتفاعل علـــى منصـــات التواصل االجتماعي كســـفراء
للعالمـــة التجارية .ولعل هذه الممارســـة بـــدأت بالبروز
علـــى المســـتوى المحلـــي في منصـــة «تيك تـــوك» في
حســـابات الكافيهـــات والــــ Baristaالعامليـــن فيهـــا،
وظهرت هـــذه الممارســـة واضحة في منصة «ســـناب
شـــات» مـــن قبـــل أطبـــاء األســـنان والعيـــادات التـــي
يعملـــون بها .وهنا تـــزداد الحاجة لالتصـــال الداخلي الذي
يســـعى لتوعيـــة العامليـــن بتلك القيـــم وتعزيـــز الوالء
واالنتمـــاء للمنظمة.

رابعا :أنسنة العالمة التجارية
ً

فـــي المســـتقبل القريـــب ســـنرى صـــورً ا جديدة
للتواصـــل في العالـــم الرقمـــي ،حيث ســـتلجأ العالمات
التجاريـــة للميـــل أكثـــر لمشـــاركة وجهـــات نظرهـــا مع
الجمهـــور والدخـــول فـــي مناقشـــات ومحادثـــات فـــي
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الموضوعـــات الخفيفـــة مثـــل« :الترفيـــه والرياضـــة
والفنون واألزياء والموضة والمأكوالت والمشـــروبات
ً
وأيضـــا ،إنشـــاء عالقـــات قويـــة مـــع
واليوميـــات».
الجمهـــور وبنـــاء مجتمـــع إلكترونـــي جاهـــز للتفاعـــل
مســـتثار بمشـــاعر الترابط
ومناصـــرة العالمة التجارية،
ٍ
والمحبـــة؛ ألن العالقات اإلنســـانية تنشـــأ بوجود القيم
المشـــتركة ،وليس فقط بالتفاعل اللحظـــي عبر ردود
خدمـــة العمـــاء الرقمية مهمـــا كانت لطيفـــة ولبقة.

مالحظات قبل الختام:

يجـــب أن نركـــز علـــى تفعيل الموقع اإللكتروني
بشـــكل جيد ومســـتمر ،فهو أســـاس الوجود الرقمي

بـــاق ودائـــم تملكـــه المنظمـــة كليً اَّ .
أما حســـابات
ألنه
ٍ
التواصـــل االجتماعـــي ،فزائلة فـــي يوم ما.
يجـــب علينـــا اليـــوم أن نأخـــذ صناعـــة المحتـــوى
األصلـــي اإلثرائـــي على محمـــل الجد أكثر مـــن أي وقت
مضـــى ،فهـــو بديـــل ناجح جـــدً ا لإلعالنـــات المباشـــرة
التـــي تهـــدف إلى الترويـــج للعالمـــة التجاريـــة .وبرنامج
الموظفيـــن المناصرين هو أحدث وســـائل التســـويق
الرقمـــي ،وقد يضاهـــي التســـويق عبر المؤثريـــن ً
يوما
ما .المشـــاركة في مناقشـــات ومحادثات مع الجمهور
ً
مستســـاغا
أمر خطـــر ويجب الحذر منـــه ،وقد ال يكون
حاليً ـــا ،ولكن هـــذا ال يعنـــي أن نتجنبه كليً ا ألنه أســـاس
بناء الـــوالء والثقة.
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صحافة الفيديو الحاضنة القادمة للوسائل
اإلعالمية
ظـــل الحديـــث عـــن متغيرات اإلعالم ومســـتجداته ،وكذلك مســـتقبله
هاجســـا للمتخصصيـــن والممارســـين فـــي المجـــال ،خصوصـــا أن التحـــوالت
ً
العديـــدة التي يشـــهدها أضحت متســـارعة بشـــكل يصعب حتى قيـــاس أثرها؛
وألن الحقـــل اإلعالمـــي مـــن المجاالت التـــي ســـرعة وتيرتها تفـــوق المجاالت
األخرى بشـــكل فائـــق ،فإن القـــراءات المســـتقبلية حوله صعبة جـــدً ا ،وحتى لو
وجـــدت فهـــي ال تعطـــي قـــراءات ألزمنة بعيـــدة كـــون العوامـــل المحيطة ال
يمكـــن التحكـــم أو التنبؤ بها.
غير أن الركيزة األساســـية في كافة تلك التنبؤات هي أن وســـائل كثيرة
من المجال ســـتنصهر فـــي بوتقة واحدة لتـــذوب بذلك كافة القيـــود والحواجز
والخصائص المتعددة الوســـائل ،خصوصا التقليدية منها .فمع ظهور شـــبكات
التواصـــل االجتماعـــي وتنامي اســـتخدامها من قبل المؤسســـات اإلعالمية لم
تعـــد هناك خصائص ثابتة لكل وســـيلة كمـــا كانت في
الســـابق ،فلم تعد الصحف تنشـــر خبرً ا مقـــروءً ا فقط،
ولـــم تعـــد اإلذاعـــات تنشـــر محتـــوى صوتيً ا ،ولـــم تعد
القنـــوات التلفزيونية تنفـــرد بالمحتوى المرئي.
الـــكل أصبـــح يقـــدم ذلـــك ممـــا َّ
ً
مفهوما
ولـــد
موحدً ا للمحتـــوى المطلـــوب لتلك الوســـائل في تلك
الشـــبكات ،فلـــو تصفحـــت حســـاب إحـــدى الوســـائل
أي من شـــبكات التواصـــل االجتماعي
اإلعالميـــة فـــي ٍّ
دون أن تنظـــر إلى مســـماها ،ال يمكنـــك أن تحدد هل
هـــي صحيفـــة ،أم قنـــاة ،أم إذاعة؟!
ذلـــك النســـق الموحـــد دفـــع بجميع الوســـائل
لالتجـــاه لصحافـــة الفيديـــو ،وهـــو تخصـــص لـــم يكن
وليـــد اللحظة ،بـــل ظهر فـــي الصحافـــة األميركية في
التســـعينيات الميالديـــة ،وازداد اســـتخدامه أثناء تحول
الصحف إلى مواقـــع إلكترونية في مطلـــع األلفية؛ غير
أن اســـتخدامه حاليً ـــا لـــم يعد خيـــارً ا للوســـائل ،بل بات
ضـــرورة ملحة لمالحقة مســـتجدات المجـــال ومواكبة
متغيرا ته .

مشعل الوعيل
عضو هيئة تدريس بقسم اإلعالم
بجامعة الملك سعود

@meshelalweil

فالمتابـــع اليوم يبحث عن مادة مرئية بخصائص
معينـــة تشـــبع رغباتـــه ،فلـــم تعـــد لياقـــة القـــراءة أو
االســـتماع أو حتى المشـــاهدة ،متوفرة لديه كما كانت
ثوان معدودة في مشـــهد
في الســـابق ،وبالتالـــي هي
ٍ
مرئـــي يحـــوي كافـــة الوســـائل الســـابقة مـــن صياغة
صحفية متمكنـــة وصوت إذاعي جـــاذب ومتعة بصرية
الفتة مكونـــات للوصول إلى المشـــاهد.
وممـــا ال شـــك فيـــه أن صحافة الفيديو أفرزت
بعـــدً ا إعالميً ـــا متجـــددً ا بأن ذهبـــت للصـــف الثاني من
األخبار ،وأعنـــي بذلـــك أن مهمتها األساســـية لم تعد
إخبـــار النـــاس بالمعلومات ،بـــل الذهاب إلـــى مربع ما
وراء الخبـــر ..التفاصيـــل ..األبعاد ..الكواليـــس .كل ذلك
خصوصـــا بعد وصوله
ً
أصبـــح نهم المتلقـــي يبحث عنه،
لمرحلة التشـــبع مـــن األخبار.
فإذا كنا في الســـابق نقول بأن رهان الوســـائل
على الخبـــر ،فـــإن الواقع اليوم فـــي ظل توفـــر األخبار
لدى الجميـــع ،هو ميـــدان التنافـــس بين الوســـائل ما
ً
أطيافا عدة
وراء الخبـــر؛ وألن صحافة الفيديو تحتضـــن
في طيفها ،فـــإن عوامل التميـــز متعددة.
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إن هـــذا التحـــول لـــم يقتصر على المؤسســـات
اإلعالميـــة فحســـب ،بل انســـحب ً
أيضا علـــى الجهات،
ً
مقبـــوال أن يقتصر محتوى جهة في شـــبكات
فلم يعد
التواصـــل االجتماعـــي على تغريـــدة مكتوبـــة فقط أو
صـــورة ،فحتـــى الجهـــات باتـــت تتســـابق علـــى المواد
المرئيـــة الجاذبة من حيث الفكرة والســـيناريو المختلف
وطريقة عرضـــه المبهرة.
ومـــن المهـــم هنـــا اإلشـــارة إلـــى الفـــرق بيـــن
المحتـــوى المرئـــي وصحافـــة الفيديـــو ،إال أن الركيـــزة
األساســـية في الحديث هـــي أن متطلبـــات الناس في
المحتـــوى اختلفت.
إن هـــذه التغيرات ســـتلغي مســـمى صحفي أو
مذيـــع تلفزيونـــي أو إذاعي ،فتلك التحوالت تســـتوجب

علـــى العامـــل فـــي الحقـــل اإلعالمـــي والراغـــب في
الصمود فـــي وجه تلك الطفرات الجينيـــة اإلعالمية أن
يتســـلح بكل تلـــك األدوات ،باإلضافة إلـــى القدرة على
فهـــم األمور الفنيـــة الدقيقة.
وهـــذا مـــا يقودنا لمفهوم اإلعالمي الشـــامل
القادر علـــى التعاطي مع مختلف المنصـــات ،باإلضافة
إلى القـــدرة على التعامل مـــع كل ذلك التنوع.
ً
ختامـــا ..يمكـــن القـــول إن وســـائل اإلعـــام
بعمومهـــا مقبلة علـــى العديد مـــن المتغيـــرات ،وأن
الحاضنة لكافـــة تلك المتحوالت الرقميـــة هي صحافة
الفيديـــو التي ســـتكون الوعـــاء الجديد الـــذي تتنافس
بـــه كل الوســـائل بمختلـــف مشـــاربها فـــي اقتنـــاص
الجمهـــور الجديـــد ذي الخصائـــص المختلفة.

آراء
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ُ
كيف يستخدم صناع المحتوى األذكياء "رواية

القصة"؟

العالـــم ملـــيء باألشـــياء التي ُتكتب ،لذا يجب أال يكـــون الهدف هو كتابة
ً
مذهـــا ومؤثرً ا في
محتوى وحســـب ،القيمـــة الحقيقية هي جعل هـــذا المحتوى
آن .لم تعـــد صناعة المحتوى في المنظمات مجرد مشـــاركة أخبـــار أو تغريدات أو
ٍ
معلومات جافـــة؛ البراعة هي تقديم هـــذا المحتوى كقصة!

عزيزة الغامدي
متخصصة في صناعة المحتوى

القصـــص هـــي جـــزء من تطورنا كبشـــر ،منذ أســـافنا األوائل حتى اآلن
اســـتخدمنا القصص كطريقـــة لتمرير المعـــارف ،أحاديثنـــا اليومية فـــي مجملها
عبـــارة عـــن قصـــص ،كلنـــا رواة قصـــص بطريقـــة أو بأخـــرىِّ .
فكر في آخـــر مرة
ً
شـــيئا حدث لـــك وكيف وأين ولمـــاذا ،فلماذا
تحدثـــت فيها إلى صديق وشـــاركته
ال يصنـــع محتـــوى المنظمات بنفـــس الطريقة؟

@azizhk86
وعندما نتحدث عن ســـرد القصص في محتوى
المنظمات ،فإننا ســـنعتمد على نفـــس القابلية عميقة
الجـــذور لروايـــة القصص ،فحيـــن يتم تنفيذها بشـــكل
ً
مضاعفـــا لقدرتهـــا علـــى جـــذب
جيـــد ســـتخلق تأثيـــرً ا
االهتمام الذي يســـتمر فتـــرة طويلة بعد مشـــاركتها،
وســـتضمن إيصال الرســـائل بشـــكل اســـتراتيجي ،بل
وبقائها فـــي األذهان.
ما يميز السرد القصصي ،شفهيً ا كان أو مكتوبً ا،
ً
تفاعال ثنائـــي االتجاه ،بين صانـــع القصة  -أي
هو كونـــه
المنظمة  -والجمهور المتلقي؛ فهو يســـاعد الجمهور
علـــى تنميـــة خيالهم حول مـــا يقرؤونه أو يشـــاهدونه؛
لـــذا لـــن تحتاج إلـــى قـــول الكثيـــر ،باإلضافة إلـــى قدرة
القصـــص علـــى توليد فهـــم مشـــترك بيـــن الجمهور
حـــول موقف أو موضوع أو مشـــكلة.
مـــن الحيـــل المهمة في رواية القصة أن يكون
الجمهـــور جزءً ا مـــن هذه القصـــةَّ ،
وأل تكـــون القصة
تتعلـــق بهـــدف المنظمـــة فقـــط ،فالنـــاس يحبـــون
أن يـــروا أنفســـهم وتجاربهـــم داخـــل القصـــص؛ هذه
الحيلة الســـهلة الممتنعـــة يمكن تطبيقهـــا من خالل
جميعـــا نرتبط بشـــدة بالمعلومات
ً
«التفاصيـــل»! ألننـــا
ً
الحســـية التي ســـبق أن شـــعرنا بها أو جربناها بدال من

قصصـــا بتفاصيل
ً
التجريـــد .لذلك عندما نقرأ أو نشـــاهد
حســـية حول األشـــياء ،فإنهـــا تجـــذب انتباهنـــا ..الفكرة
باختصـــار هـــي تنشـــيط ذاكـــرة الجمهـــور الحســـية من
خـــال تجـــارب وتفاصيـــل يعرفونها فيشـــعرون بأنهم
جـــزء من هـــذه القصة.
ً
ختامـــا ..لماذا أصبح من الضروري اســـتخدام أداة
استراتيجية ذكية كرواية القصة؟
باختصـــار؛ إذا لم يفعل صنـــاع المحتوى ذلك ،فســـيكتب
المحتـــوى إلـــى أعيـــن ال تقـــرأ ،أو فـــي أفضـــل األحـــوال
ســـتقرأ ،ولكن ستنســـى ما قرأته مع نهاية آخر ســـطر.
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Jersey Girl

ُ
أنتِـــج فيلـــم الدرامـــا الكوميديـــا األميـــريك « »Jersey Girlعـــام  ،2004وهو من إخراج وتأليف كيفن ســـميث،
ومـــن بطولـــة بن أفليـــك ،ليف تايلـــر ،راكيل كاســـترو ،جـــورج كارليـــن ،ســـتيفن روت ،مايك ســـتار ،جينيفـــر لوبيز،
جيســـون بيغزذذ.
يتنـــاول الفيلـــم جانبً ـــا مـــن علـــم العالقـــات العامة،حيـــث أن العـــادات القديمة مصيرها الـــزوال ،ولكن
حيـــن تقضي فتـــرات طويلة في عالـــم العالقـــات العامة الذي يمتـــاز د﷼بالســـرعة والحيوية ،فإنه ســـوف يصبح
يصبـــح جـــزءً من هويتك ،فيلم هذا الشـــهر هـــو فيلـــم « »Jersey Girlالذي يُظهـــر جانبً ا واضحً ا من علـــم العالقات
ً
مالزما له
العامـــة ،خاصـــة أنه لو ترك الشـــخص العمـــل في مجـــال العالقات العامـــة ،فإن هـــذا المجال ســـيظل
طـــوال حياتـــه ،وذلك نظرً ا لتأثره الشـــديد به خـــال فترة العمـــل ،فبالرغم من وضعـــه على القائمة الســـوداء من
جميـــع شـــركات العالقات العامـــة في مدينة نيويـــورك ،ورغم ابتعـــاده عن هذا المجـــال منذ وقت طويـــل جدً ا ،إال
إنـــه ينجح فـــي اقناع المواطنيـــن الغاضبين ،ويكســـب موافقتهم على مشـــروع أشـــغال عامة كبير ســـوف يغلق
ً
شـــارعا في الحـــي ،لتفاعله الناجـــح والممتع مـــع المواطنين ،مما يدفعـــه إلدراك مدى افتقـــاده للعمل في
ً
مؤقتـــا
مجال العالقـــات العامة.
تـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول اإلعالميـــة القويـــة «جيرتي» ،مـــن مدينة نيويـــورك ،والتي تمـــوت والدتها أثناء
الوالدة بســـبب تمـــدد األوعية الدموية ،وحتـــى يتجنب زوجها الحزن عليها فإنه يدفن نفســـه فـــي العمل ويتجاهل
ابنتـــه الجديـــدة «جيرتي» ،فـــي حين أن والدهـــا «بارت» الذي توفيـــت زوجته قبل ســـنوات عديدة ،فيأخـــذ إجازة لمدة
شـــهر من العمل لرعايـــة «جيرتي ثم يعـــود إلى عمله ،وإلى إجبـــار ابنه على اإلرتقاء إلى مســـتوى مســـؤولياته كولدٍ
وحيـــد ،وبعـــد تعرضه لإلجهـــاد من الضغوطـــات فأهان موكله «ويل ســـميث» أمـــام جمع مـــن الصحفيين ،األمر
الـــذي تســـبب في طـــرده من العمل فعـــاد ليعيش مع «بـــارت» في نيو جيرســـي ،وفيـــال نهاية يعتذر لــــ» جيرتي»
وينســـب غضبه العام إلى حزنـــه الدفين.
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14

تاريخ العالقات العامة :النظرية والممارسة والمهنة

العنوان تاريخ العالقات العامة :النظرية والممارسة والمهنة
المؤلف كايس مايرز ()Cayce Myers
الناشر روتليدج ()Routledge
سنة النشر 2020
إذا لـــم تكـــن مـــن أولئك المحظوظين بالســـفر إلى «بورنمـــاوث» لحضور المؤتمر الدولـــي لتاريخ العالقات
العامـــة ،فإن هذا الكتـــاب يتيح لك الفرصـــة للمعرفة واالطالع بشـــكل جذاب.
ً
تمرينـــا مثيـــرً ا لإلعجاب مـــن حيث وضوح الفكـــر وإيجاز التعبيـــر ،إذ يقدم
يمكـــن القـــول إن الكتـــاب يمثـــل

ً
موضوعا كبيـــرً ا .ذلك ألنه  -كمـــا يالحظ المؤلـــف  -يمكن اعتبار كل شـــكل من
ً
تاريخـــا قصيـــرً ا لمـــا يمكن أن يكـــون

15
ً
ً
ضيقا
تاريخا
أشـــكال التواصل عبـــر التاريخ تقريبً ـــا ،اعتمادً ا على تعريفـــك للمجال ،عالقات عامـــة .والبديل ســـيكون
وحصريً ـــا يركـــز فقط على المؤسســـات المهنيـــة أو حياة نخبة تختـــار ذاتيً ا من «الرجـــال البيض العظمـــاء» وتقتصر
على القـــرن الماضي.
يعد الكتاب نظرة عامة مفاهيمية للموضوع وليســـت معالجة شـــاملة كالتي َّ
ُّ
قدمها كتاب «ســـكوت
لذا،
كوتليـــب» ذو الـ 800صفحة « »The Unseen Powerالمنشـــور فـــي عام  .1994ما يفعله المؤلف هو مناقشـــة أهمية
دراســـة تاريخ العالقات العامة.
«تاريـــخ العالقـــات العامـــة لـــه تأثيـــر مباشـــر علـــى نظرة المجـــال لنفســـه .إن اهتمام العالقـــات العامة
باألخالقيـــات ،والمناقشـــات حول تعريفات ممارســـة العالقـــات العامة ،واالهتمـــام بإضفاء الطابـــع المهني على
المجـــال ،وتركيـــز المهنة على الوظائـــف اإلدارية كلها متجـــذرة في تاريخ العالقـــات العامة ».هكـــذا يقول المؤلف
«كايـــس مايرز».
كمـــا أنـــه يقـــدم حالـــة مميـــزة ألهمية العالقـــات العامة السياســـية في تطوير المجال األوســـع (تطوير
العالقـــات العامـــة كثيـــرً ا يبـــدأ بالحكومة) .كمـــا ينـــادي بتركيز تاريخـــي أكبر علـــى االســـتخدامات غير المؤسســـية
للعالقـــات العامـــة ،كما هـــو الحال فـــي المنظمـــات غير الهادفـــة للربح.
يســـوق الكتـــاب أمثلـــة من ســـبعينيات القـــرن الثامن عشـــر ،عندما نجح المســـتعمرون األميركيون في
اســـتخدام تقنيـــات العالقات العامـــة لتعزيز المشـــاعر المعاديـــة لبريطانيا ،مما أدى فـــي النهاية إلى االســـتقالل.
انتقـــد الكتـــاب التركيز الســـائد للواليات المتحدة في تاريـــخ العالقات العامـــة ،ولكن كم عدد الـــدول األخرى التي تم
إنشـــاؤها عبر العالقـــات العامة؟ الواليـــات المتحدة أمة العالقـــات العامة!
يتنـــاول فصـــان التداخل الـــذي نوقش كثيـــرً ا بين الدعايـــة والعالقـــات العامة ،وينظر آخـــر في أوجه التشـــابه بين
ً
وفهما في تاريـــخ العالقـــات العامة هو الوكيـــل الصحفي).
الدعايـــة ووكالء الصحافـــة (الشـــخص األكثر ســـوءً ا
َّ
أمـــا مـــا يتعلـــق بالعالقة بين الدعاية والعالقـــات العامة ،فيقدم «مايرز» هذا التحليـــل« :الرأي العام هو من
نـــواح كثيرة الركيزة األساســـية لممارســـة العالقات العامـــة .إن االعتراف بوجـــود رأي عام ،وبأنه يتمتع بالســـلطة،
ٍ

هـــو جوهر ما تدور حوله ممارســـة العالقـــات العامة ...الســـؤال الذي تثيـــره الدعاية هو :هل من المناســـب إقناع
الـــرأي العـــام أو التأثير فيه أو حتـــى التحكم فيه؟ هـــل يمكن للعالقات العامـــة أن تحقق هذه األهداف بأي وســـيلة
ضروريـــة؟» .اإليجاز مثير لإلعجاب ،يســـاعده في ذلك اســـتخدام التعليقـــات الختامية ً
بدال من المراجـــع األكاديمية.
ً
ً
ً
تاريخـــا للعالقات العامة ،فهـــو كتاب عن
فبدال مـــن أن يكون
مضلـــا.
ر َّبمـــا يكـــون عنـــوان هـــذا الكتـــاب

تأريـــخ العالقات العامة (أو «تأريخ التاريخ» ،ودراســـة كيفية ســـرد التاريـــخ) .وهذا يجعلها أكثر جاذبيـــة للباحثين ،على
الرغـــم مـــن أنها قد تكـــون أقل إثارة لالهتمـــام للقارئ العام .ســـيجد المعلمون ً
أيضا أســـئلة المناقشـــة في نهاية
كل فصـــل محفـــزات مفيدة لندوات الطالب (على ســـبيل المثـــال :هل الدعوة إلـــى قضية ما دعايـــة تلقائيً ا؟).
الفصـــل األخير يســـمى «مســـتقبل تاريخ العالقـــات العامة» .هذه العبارة المتناقضـــة ال تكون منطقية إال
ً
تاريخـــا« .من الواضـــح أن تاريخ العالقـــات العامة قد وصـــل إلى حالة
إذا فهمـــت أن هـــذا الكتاب هـــو تأريخ وليس
متجانســـا فـــي النهج ،فإن
ً
النضـــج ،إذ أصبـــح لديـــه وجهة نظـــر شـــاملة وموضوعات راســـخة .في حين أنـــه ليس
الوضـــع الحالي لتاريـــخ العالقات العامة يحتضـــن مجموعة متنوعـــة من وجهات النظـــر النظرية».
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