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القوى الناعمة في المهجر الواقع والدور ..            

وغياب العالقات العامة

د. زين الدين: 
العالقات العامة شريك 
في الحرب على اإلرهاب



 القوى
الناعمة

نديم تميم مراد

هجرة العرب قديمة ِقدم التاريخ، دفعتهم إليها عوامل 
وزادت  واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  متعددة،  وأسباب 
التي  الملتهبة  األحـــداث  نتيجة  األخــيــرة  الفترة  في  حدتها 
تشهدها المنطقة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، فانطلق 
بحثا عن مكان  العديد منهم في مشارق األرض ومغاربها 
يؤويهم وسماء تظلهم وبيئة تحتضنهم وقانون يحميهم.

استوطنوها،  أو  قصدوها  الــتــي  الــجــديــدة  الــبــاد  وفــي 
حقق عدد غير قليل من المغتربين العرب نجاحات وإنجازات 
مؤخرا  وأصبحنا  هجروها،  التي  بادهم  في  يحققوها  لم 
نسمع ونحتفل ونتغنى كثيرا بإنجازات الجاليات العربية في 
باد العم سام أو في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وأصبحت 
صنع  ومــن  عربي  اإلنــجــاز  هــذا  أن  على  تركز  إعامنا  وسائل 

عربي في بلد غربي لم يقدم له سوى »القليل«.

العربية  أصوله  تثبت  حتى  عنه  تكتب  األقــام  تنفك  وال 
وتفتخر بعروبته، ولكن ماذا بعد؟ وهل انتهت القصة هنا؟ 
ينتمي  التي  الــدول  في  الخارجية  وزارات  استثمرت  وكيف 
الناعمة والفاعلة على  القوة  تلك  المغتربون  أولئك  إليها 

األرض؟ أم أن عالم النسيان قد طالهم؟!

الجاليات العربية في باد االغتراب يا سادة، ليسوا مجرد 
أرقام تذكر أو حكايات تروى أو مواد إعامية وتقارير تنشر 
وتكتب، وفائدتهم والتواصل معهم يجب أن ال يتوقف عند 
هذا المستوى، فأصواتهم االنتخابية وقوتهم االقتصادية، 
وزارات  وعلى  احتضنتهم،  التي  البلدان  في  بصمتها  لها 
تــدعــي تمثيل كل  الــتــي  الــعــربــيــة والــبــرلــمــانــات  الــخــارجــيــة 

الشعوب، استثمار هذه القوة.

ولم  الناعمة  القوة  تلك  قيمة  يعرف  لم  من  لكل  نــداء 
من  أعلى  قيمتهم  المغتربون  الــعــرب  هــؤالء  يستثمرها، 
ال  واستثمار  طاقة  إنهم  المهجر،  فــي  انتخابي«  »صــوت 

يقدر.
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ملتقى خليجي يطالب بمشروع 
سياسي لصد المد اإليراني

للتخطيط  ــع  ــراب ال الخليجي  الملتقى  طــالــب 
لصد  سياسي  بمشروع  البحرين  في  االستراتيجي 
المد اإليراني في المنطقة، وانطلق الملتقى برعاية 
خليفة،  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق 
تحت  الرابعة  نسخته  في  البحرينية،  الداخلية  وزير 

شعار »هواجس أمنية«.
للحديث  الملتقى  من  األولــى  الجلسة  وخصصت 
عن محور »األمن السياسي« حيث أكد عضو مجلس 
الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث، أن منطقة 
الثورة  منذ  األمني  الهاجس  حالة  تعيش  الخليج 
المشاكل  تثير  وهي  سنة   36 منذ  كونها  اإليرانية؛ 
الظاهرة  من  التحول  إلــى  داعــيًــا  المنطقة،  في 

الصوتية إلى العمل الفعلي.
وأكد الغيث على أهمية استغالل الشباب الخليجي 
خارجيا  استغاللهم  من  بدال  الداخلي  العمل  في 
إنشاء  أهمية  إلــى  الفتا  المتطرفة،  الجهات  من 
هنالك  تكون  وأن  حقيقية،  وبحوث  دراسات  مراكز 
زمنية  وجـــداول  وحقيقية  واضحة  استراتيجيات 

لتنفيذها لمواجهة التحديات.
في  المتخصص  األكــاديــمــي  ــال  ق جانبه  مــن 
الدراسات اإليرانية الدكتور محمد السلمي، إن األمن 
إعالمية قوية  أداة  إلى  بحاجة  الخليج  السياسي في 

في  النجاح  وتحقيق  الخارجية  التحديات  لمواجهة 
أعمالها، مشيرًا إلى أن العمل العسكري الخليجي في 
اليمن )عاصفة الحزم( نجح على أرض الواقع، ولكن 
المطلوب  اإلقناع  يحقق  لم  وإعالميًّا  دبلوماسيًّا 

لعدد من الدول الغربية.
يواجه  سياسي  لمشروع  يفتقر  الخليج  أن  وأكد 
العمل  إلى  داعيا  المنطقة،  في  الفارسي  المشروع 
على إعداد مشروع سياسي يصد ما تقوم به إيران 
الخليجي  الموقف  توحيد  وكذلك  المنطقة،  في 

تجاهها.
البحرين  بمملكة  الشورى  مجلس  عضو  وقــال 
بحاجة  الخليج  في  نحن  محمد،  البن  بسام  األستاذ 
إلى التوحد حول مشروع واضح المعالم يعمل على 
في  العربية  القومية  وترويج  الخليج  مصالح  حماية 
لمراكز  وصلوا  الذين  اإليراني،  المشروع  مواجهة 
صنع القرار العامية، ونحن متفائلون بدور السعودية 
يحمي  المنطقة  في  قــوي  اقتصادي  كيان  لخلق 

المصالح الخليجية.

شركة »بي أيه إي 
سيستمز السعودية« تدعم 

العالقات العامة
وقعت الجمعية السعودية للعاقات العامة 
السعودية«  إي سيستمز  أيه  »بي  وشركة 
وتــطــويــر مهنة  دعـــم  عــلــى  للعمل  مــذكــرة 
ــك ضــمــن الــجــهــود  ــ ــعــامــة، وذل ــعــاقــات ال ال
وتطوير  خــدمــة  إلــى  تــهــدف  الــتــي  القائمة 
يتناسب  بما  المملكة  فــي  الصناعة  هــذه 
الحقيقي واالستفادة منها  مع مفهومها 

على الوجه الصحيح.

وقع المذكرة الدكتور محمد الحيزان رئيس مجلس 
العامة واإلعالن،  للعالقات  السعودية  الجمعية  إدارة 
االتصال  عام  مدير  طيب  محمود  منذر  واألستاذ 
المؤسسي بشركة »بي أيه إي سيستمز« السعودية، 
سيستمز  إي  أيه  بي  مؤتمر  فعاليات  خالل  وذلــك 
الذي عقد مؤخرا  العامة  للعالقات  السادس  السنوي 

في الرياض.
أن  الحيزان  الدكتور  أوضح  المذكرة  توقيع  وعقب 
مهنة  وتطوير  تعزيز  هو  االتفاقية  هذه  من  الهدف 
السعودية  والجمعية  المملكة،  في  العامة  العالقات 
الدخول في  واإلعالن تحرص على  العامة  للعالقات 
شراكات مع الجهات المختلفة بهدف مشاركة الخبرات 
إلى  لتصل  ودعمها  بالمهنة  االرتقاء  على  والتعاون 
في  واإلعالن  العامة  العالقات  لدور  المنشود  الهدف 
تفعيل  إلى  والمؤسسات  الشركات  داعيا  المملكة، 
الذي  الدور  مثمنا  المجتمع،  خدمة  في  أكثر  دورها 
تقوم به »بي أيه إي سيستمز« في دعم هذه المهنة 

في المملكة.
كما أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التعاون 
وخصوصا  والجمعية  الشركة  بين  المجال  هذا  في 
ومجاالتها  الرقمية  العامة  بالعالقات  يتعلق  فيما 
المختلفة، وفي ختام تصريحه عبر الدكتور الحيزان 
عن شكره لشركة »بي إيه إي سيستمز« وتمنى أن 

يوفق الطرفان في تحقيق األهداف المشتركة.

أن شركة  أكد منذر محمود طيب على  من جانبه 
أيه إي سيستمز« حريصة على االرتقاء بمهنة  »بي 
العالقات العامة في المملكة، ومن ذلك هذه المذكرة 
واإلعالن،  العامة  للعالقات  السعودية  الجمعية  مع 
هذه  مثل  تفعيل  على  تعمل  الشركة  أن  وذكــر 
المبادرات الخارجة عن نطاق مظلة أعمالها التجارية 
بالمملكة، لتؤكد أن المسؤولية االجتماعية للشركات 
وإنما  المباشرة،  المادية  التبرعات  على  وقفا  ليست 
تتعدى ذلك إلى المساهمة في تطوير المهن المحلية 
مجتمعات  صناعة  ألجل  لممارسيها،  المعارف  ونقل 

معرفية تسهم في تنمية الوطن واالرتقاء به.

الرياض | عاقاتالمنامة | عاقات
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المستشار الحمر: اإلصدار إضافة متميزة 

للمكتبة البحرينية والعاقات العامة

 بودالمة تدشن كتابها
 »سم طال عمرك«
في احتفالية نخبوية

أكد مستشار جالة الملك للشؤون اإلعامية نبيل بن يعقوب الحمر أن إصدار الكاتبة الدكتورة 
لولوة بودالمة الموسوم بعنوان: »سم طال عمرك« إضافة مميزة للمكتبة البحرينية ومجال 
العاقات العامة والمراسم، مبديًا إعجابه بعنوان الكتاب الذي بوصفه عنوانا للدبلوماسية 
دائما  الذي  الخليجي«  »السنع  ضمن  وتقاليد  عــادات  نمارسها  التي  الخليجية  والمراسم 
في  عمرك«  طال   ... »سم  الجديد:  بودالمة  الكاتبة  كتاب  تدشين  خال  ذلك  به. جاء  نفتخر 
الجودر، ونخبة من  النائب محمد  النواب  رئيس مجلس  االعامي بحضور ممثل  األيام  مركز 
السفراء الخليجيين والعرب والدبلوماسيين وحشد من مسؤولي العاقات العامة بالوزارات 
والهيئات المختلفة وممثلي وسائل االعام. وقعت الجمعية السعودية للعاقات العامة 
وشركة »بي أيه إي سيستمز السعودية« مذكرة للعمل على دعم وتطوير مهنة العاقات 
الصناعة في  إلى خدمة وتطوير هذه  التي تهدف  القائمة  الجهود  العامة، وذلك ضمن 

المملكة بما يتناسب مع مفهومها الحقيقي واالستفادة منها على الوجه الصحيح.

وينم  بامتياز،  إعالمي  الكتاب  »اسم  الحمر:  وقال 
عن عادات وتقاليد أهل الخليج إذ نقول هذه الكلمة 
كلمة  وهي  سنا،  واألكبر  الكبير  واألخ  واألم  لألب 
المضيافين  وأهله  الخليج  في  جميعا  لنا  محببة 

الودودين الذين يرحبون بالوافدين«.
اإلعالمية  للشؤون  الملك  جاللة  مستشار  ودعا 
والمشاركة  اإلسهام  الى  التأليف  بشأن  المهتمين 
والخليجية  البحرينية  للمكتبة  الجديد  وإضــافــة 
وما  الخليج  بمنطقة  يتعلق  فيما  خصوصًا  والعربية 
المنطقة  ان  مشددا  وخصال،  عــادات  من  يطبعها 

العربية تفتقد لمبادرات التأليف لمثل هذه القضايا.
بودالمة  د.  الكتاب  مؤلفة  عبرت  جهتها،  ومن 
يرعاها  التي  الكتاب  تدشين  باحتفالية  بهجتها  عن 
الملك للشؤون االعالمية  ويحضرها مستشار جاللة 
واإلعالميين  المثقفين  من  مميزة  نخبة  جانب  إلى 

والعاملين في مجال العالقات العامة.
وللجميع  لي  اثبت  النخبوي  الحضور  »إن  وقالت: 
األتيكيت  قــواعــد  أهــم  بمعرفة  االهتمام  مــدى 

والبروتوكول«.
قالت:  المجال  هذا  في  كتاب  تأليف  فكرة  وعن 
»السبب الرئيسي لفكرة الكتاب انقدحت في ذهني 
بعد أن اصطدمت بقواعد االتيكيت والبروتوكول مع 
علمي بأن علم العادات والتقاليد يأتي قبل المراسم 
والبروتوكول، وهذه القاعدة عالميا«، مضيفة: »لقد 
استشعرت أهمية الموضوع انطالقًا من الخصوصية 
الخليجية في المراسم والبروتوكول، فما يصلح في 
أخرى  خليجية  دولة  في  يصلح  ال  قد  أجنبية،  دولة 
والعكس بالعكس، خصوصا في المصافحة والتقبيل 

في ضوء تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا«.
في  االختصاصيين  فإن  ذلك  إلى  »أضف  وزادت: 
المختلفة،  الوزارات  في  مشاكل  يواجهون  المراسم 
فكل  والنزول،  والصعود،  التجليس،  عملية  ومنها 
المختص  الشخص  امام  عائقا  تشكل  االمور  هذه 

والبد ان يكون ملما بها«.
وذكرت د. بودالمة أنها اكتشفت الكثير من قواعد 
األمر  الكتاب، وهو  عليها  يقف  لم  التي  البروتوكول 
من  ثان  جزء  إصدار  على  العزم  تعقد  يجعلها  الذي 
والبروتوكول  االتيكيت  قواعد  فن  في  الكتاب 

الخليجي.
وأعربت بودالمة عن أملها في أن تتبنى الوزارات 
والمؤسسات أفكار الكتاب وأن تمد يد العون إلصدار 

الجزء الثاني.
الرئيس  وقال  وفكرته،  بالكتاب  الحضور  وأشاد 
الحواج:  عبداهلل  الدكتور  األهلية  للجامعة  المؤسس 
وقد  وغريب،  جديد  الكتاب  عنوان  ان  »الحقيقة 
شدني بالفعل، ود.لولوة بودالمة التي عرفتها طالبة 
الماجستير  الجامعة االهلية في مرحلة  مجتهدة في 
على  القادرة  للباحثة  أنموذجا  تكون  أن  لها  توقعت 
عن  األول  كتابها  تذكرون  وكلكم  االبــداع،  تحقيق 

جاللة الملك«.
وتابع قائاًل: »هذا الكتاب يضيف فعال الى مكتباتنا 
العربية فكرا متميزا ولسلوكنا الشخصي نقشا على 

حجر كما يقولون«.
التصرف  في  يرغب  لم  منا  »من  قائال:  وتساءل 
أن  يرغب  لم  منا  ومن  حساس،  موقف  في  بلباقة 
يتحدث بلباقة عندما تطلب منه الكلمة«، مؤكدًا أن 
بشأن  الحروف  فوق  النقاط  ليضع  جاء  الكتاب  »هذا 

التصرف الصحيح في المكان الصحيح«.
أن  الدليمي  أحمد  الدكتور  العراق  سفير  ورأى 
السفارات  عمل  طريقة  في  كثيرا  يسهم  الكتاب 
السلك  أن  مؤكدًا  واالتيكيت،  البروتوكول  ويراعي 

االدبلوماسي في حاجة الى مثل هذه المؤلفات.
وقال:«إن قواعد البروتوكول في العراق متشابهة 

مع نظيرتها في دول الخليج والدول العربية«.

المنامة | عاقات



الدوحة | عاقات
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أخبار وتقارير

إعادة إنتخاب فخرو في عضوية مجلس إدارة »إبرا« 

 الجمعية الدولية للعالقات
 العامة تختار الدوحة ضمن

عواصم أنشطتها لـ 2016 
ستقام  التي  العواصم  ضمن  الدوحة   « »إبــرا  العامة  للعاقات  الدولية  الجمعية  اختارت 
فيها انشطة الجمعية لعام ٢01٦، وذلك خال االجتماع السنوي لمجلس االدارة بالعاصمة 

الهولندية أمستردام.

وجرى خالل اإلجتماع انتخاب مجلس اإلدارة الجديد 
اإلدارة  مجلس  في  فخرو  عضوية  تجديد  تم  حيث 

فيما تم إنتخاب الهولندي بارت ديفرايس رئيسًا.
مجلس  عضو  فخرو،  إبراهيم  جاسم  السيد  وقال 
العامة، بعد عودته  للعالقات  الدولية  الجمعية  إدارة 
مستقبل  ناقشوا  المجتمعين  إن  إمسترادام  من 
العالقات العامة وواقع المهنة عالميًا، وآليات تطوير 
الدور والمهنة، وكيفية توفير مظلة لتبادل الخبرات 

بين ممارسيها.
الى كيفية تفعيل  البحث تطرق  أن  وأوضح فخرو 
للتعريف  العالم  حول  المنتشرة  الجمعية  فروع  دور 
واسع،  بأهداف »IPRA«، ونشر رسالتها على نطاق 
وإمكانياتها  قدراتها  من  لالستفادة  المثلى  والطرق 
الوجه  على  صورتها  وتحسين  بالمهنة  للنهوض 

المطلوب.
من  حيزا  خصصوا  المجتمعين  ان  فخرو  وقــال 

حول  عرضا  لهم  قدمت  حيث  قطر  لدولة  االجتماع 
ووجهت  الدوحة  في  العامة  العالقات  قطاع  نهضة 
الدعوة العضاء مجلس االدارة لزيارة الدوحة .وذلك 
لعقد سلسلة لقاءات واقامة محاضرة لرئيس مجلس 

االدارة الجديد في جامعة قطر .
الذي  الى اهمية ملتقى »الويردانت«  واشار فخرو 
تجري دراسة اقامته في الدوحة الفتًا الى ان الجمعية 
الذي  الملتقى  اهمية كبيرة على هذا  تعلق  الدولية 

يجمع ممارسي العالقات العامة من انحاء العالم .
حافال  كان  االجتماع  اعمال  جدول  ان  فخرو  وقال 
العالقات  قطاع  تهم  التي  المواضيع  من  بالكثير 
الى  مشيرا   . العصر  هذا  في  النشط  ودوره  العامة 
الذي  السنوي  للمؤتمر  ــداد  االع تناول  البحث  ان 
يونيو  من   10-9 الفترة  في  ايسلندا  ستستضيفه 

. 2016
أنشطة  على  أعماله،  في  المشاركون  ويطلع 
المختلفة  وبرامجها  والمستقبلية،  الراهنة  الجمعية 
بهذا  رئيسها  وخطط  ــدخــل،  ال مــصــادر  لتعزيز 
انتخاب  إعادة  عن  فضاًل  الحالي،  للعام  الخصوص 

بعض أعضاء مجلس إدارتها لدورة جديدة.
على  الموافقة  الجمعية  رئيس  اجندة  وتضمنت 
موسكو  منتدى   : التالية  االنشطة  في  المشاركة 

ومنتدى برشلونة ومنتدى ميالن ومنتدى ايسلندا .
وتعد )IPRA(، التي تأسست بالمملكة المتحدة في 

لندن  البريطانية  العاصمة  من  وتتخذ   ،1955 عام 
في  مسجلة  ربحية،  غير  مهنية  منظمة  لها،  مقرًا 
المتحدة وهي تُعنى بتطوير أسس العالقات  االمم 
وعقد  عنها  الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح  العامة، 

الصلة بين أعضائها.
دولة،   100 بـ  المنتشرين  أعضائها  عبر  وتسعى 
المؤسسي  للعمل  هامة  أداة  المهنة  هذه  جعل  إلى 
الناجح، وجعلها المحرك الرئيسي لنجاح المؤسسات 

والشركات.
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أضواء

اقتباسات ال تنسى من 
»روبين ويليامز«

ماثيو شوارتز

منزله  في  منتحرا  المتوفى  ويليامز«  »روبين  األمريكي  الممثل 
بخلق  جميا  هـوسا  امتلك  ٢014م،  أغسطس  فــي  عنه  أعلـن  كما 
تحديات متنوعة بين األداء الكوميدي والدرامي، وترك إرثا كبيرا في 
المجاالت  في  المختصين  من  الكثير  ساعد  الذي  اإللهام  مستوى 

االتصالية على إنجاح عملية االتصال بمهنية.

وهـنا اقتباسات ال تنسى من »روبين ويليامز«: بعد  عاما   63 عمر  عن  توفي  ويليامز«  »روبين 
معركته مع االكتئاب حسب ما قاله ممثله اإلعالمي 
»مارا بوكسبام« لـ CNN. وقد أشاد رئيس الواليات 
المتحدة األمريكية باراك أوباما به قائال: إن »روبين 
في  والخاّلق  والمربية  والمارد  والطبيب  الطيار  كان 
دور بيتر بان، وأدى تفاصيل األدوار بدقة على الرغم 
المتنوعة،  الشخصيات  هذه  من  كواحد  ظهوره  من 
ما  وسرعان  فضائي  ككائن  حياتنا  إلى  وصل  وقد 

المس أرواحنا البشرية بأدواره«.
تنوع »ويليامز« بشكل جميل في اختياره لألفالم 
على  اثنتين  أو  لمهارة  معلما  يكون  أن  من  مكنه 
التنوع  فجمال  العامة،  العالقات  لمختصي  األقــل 
ككائن   )Mork & Mindy( فيلم  في  أعماله  في 
على  الحائز  فيلمه  في  نفسي  كطبيب  أو  فضائي، 
في  كمتشرد  أو   ،)Good Will Hunting( األوسكار 
فيلم )Waiting for Godot( أظهر مقدرة كبيرة على 
نجاحه في التعامل مع التلفزيون والسينما والمسرح.

متابعة  خالل  من  الفنية  حياته  »ويليامز«  ابتدأ 
أعماله  متابعة  وخالل  ولكنك  الكوميدية،  المواقف 

التجارية  العالمة  رتابة  كسر  ضــرورة  مدى  تدرك 
لتفادي إهمالها فيما بعد، ونجح »ويليامز« في كسر 
الصورة النمطية عن أعماله واستطاع أن يعيد خلق 
لكسب  متنوعة  وطــرق  نفسه  عن  مختلفة  أنماط 

الجمهور وإثارته.
ولعل الشفافية مهمة أثناء الحديث عن رجل عرف 
يمنعه  لم  ذلك  ولكن  والكحول،  للكوكايين  بإدمانه 
ومهمة  التحدث بصراحة عن موضوعات صعبة  من 
في ذات الوقت، ولهذا يتعين على مديري العالقات 
العامة أن يسعوا جاهدين للوصول ألشياء مهمة أثناء 
مناقشة قضايا حساسة نيابة عن العميل أو الشركة.

كان  حيث  الخيرية،  بأعماله  معروفا  كان  أنه  كما 
مؤسسة  لصالح  كوميدية  أدوار  ألداء  بوقته  يتبرع 
»سانت  أبحاث  ومستشفى  ريف«  ودانا  »كرستوفر 
الجميلة  بذائقته  يتميز  كان  كما  لألطفال.  جود« 
للغة وكذلك بقدرته على استكشاف طبيعة النفس 
كسب  من  تمكننا  الميزة  وهذه  ودوافعها،  البشرية 
نصف النتائج في معاركنا في مجال العالقات العامة.

ترجمة / وسام البهيان

 حافظ على شرارة الجنون التي تمتلكها.	 

 ال يهم ما يقوله الناس عنك، الكلمات واألفكار يمكنها أن تغير العالم.	 

 الحقيقة هـي ما تفهمه ال ما يفهمه اآلخرون. 	 

 إذا استطعت إيجاد الشخصية الكوميدية المناسبة لك، فسوف تجد صداها واسعا 	 

لدى الجمهور.

 أحب األطفال ولكنهم جمهور صعب.	 

 ال يهم أي االتجاهات صحيحة إن كان كل ما تفعله خاطئا.	 

 امتالكك لوظيفة ثابته فكرة جذابة.!	 
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أفكار

عادات ستغير 
حياتك لألبد!

هل أنت اليوم نفس الشخص الذي كان باألمس تماما، 
أو  الماضية  السنة  ربما  أو  الماضي،  األسبوع  في  أو 
العشر سنوات الماضية، إذا كان الجواب »نعم« فعليك 
كما  حالي  لــمــاذا  نفسك:  تسأل  وأن  بغصة  تشعر  أن 
المقصود  وليس  شيئًا؟!  فيه  أطــور  أو  أغير  ولــم  هو 
في  تتوظف  أن  أو  مثاً  سكنك  مكان  تغير  أن  بالتغيير 
الداخلي والنمو  التغيير  المقصود  شركة أخرى، وإنما 

والتطور الذاتي.

أفضل،  نكون  أن  دائــمــًا  ونرغب  نحب  جميعنا 
من  نتذمر  لكننا  بذلك،  أنفسنا  نصارح  لم  لو  حتى 
على  قائمة  كلها  حياتنا  أن  والحقيقة  »الروتين« 
الروتين  إلى  وتميل  »ترتاح«  وأدمغتنا  الروتين، 
وتحرضنا دائمًا على اتباع عادات يومية تريحها من 
اإلمكان،  قدر  والتفكير  العمل  ومن  القرارات  اتخاذ 
فإذا كان ال بد من وجود روتين، فلم ال تصنعه أنت 

بكامل وعيك واختيارك!

ليس  »وقتي  تقل  ال  والعراقيل،  األعذار  تضع  ال 
ملكي« أو »أنا مرتبط بوظيفة« أو »األوالد ورعايتهم 
تأخذ كل نهاري« أو »كيف أصنع روتينا مختلفا عن 
االستيقاظ والفطور والعمل والبيت والعشاء والنوم«! 
إلى  تضيفه  أن  وبإمكانك  مرن  المقترح  فالروتين 
لتغيير  مفتاحًا  يكون  ربما  أو  الحالي،  حياتك  روتين 

روتين حياتك إن لم تكن راضيا عنه أصال.

 استيقظ باكرا
باكرًا  االستيقاظ  عليك  الصعب  من  يكون  قد 
خصوصًا إذا كان عملك ونمط حياتك ال يتطلب منك 
بالضرورة ذلك، لكن االستيقاظ المبكر هو أحد أهم 
الكثير  وهناك  أعلى«  »إنتاجية  تحقيق  نحو  األسرار 
الذين  األشخاص  أن  إلى  تشير  التي  الدراسات  من 
وأكثرهم  تفاؤاًل  الناس  أكثر  يستيقظون مبكرًا هم 
إنتاجية وأكثرهم مرونة لحل المشكالت في عملهم 
استيقاظك  أن  إلى  باإلضافة  األسرية،  وعالقاتهم 
أكثر  أمورا  يعني  وهذا  إضافي«  »وقت  يعني  مبكرًا 
يمكن أن تفعلها، وإذا جربت لذة أن تكون من فريق 
»Early Birds« العصافير المبكرة، فلن تتخلى عنها 

حتى في أيام عطلتك وإجازاتك وأسفارك.

 مارس الرياضة كل يوم
الرياضة،  لممارسة  وقت  لديك  يكن  لم  لو  حتى 
بناد  االشتراك  طريق  عن  سواء  وقتًا،  لها  خصص 
ساعة،  لنصف  حيّك  في  المشي  بمجرد  أو  رياضي 
فالتمارين  منزلك،  في  دقائق  بضع  تكون  وربما  أو 
الرياضية ال تقوي جسدك وحسب، بل تصفي ذهنك 
وتجعلك أكثر نشاطًا وبالتالي أفضل نفسية وإنتاجا، 
وقد ال يعرف الكثير أن الجسم يفرز هرمون السعادة 
التمارين  ممارسة  من  االنتهاء  بعد   »Endorphins«
على  مدمنين  الكثيرين  يجعل  ما  وهذا  الرياضية، 

ممارسة الرياضة يوميًا.

 عزز الجانب الروحي لديك
والتأمل  والجلوس  واالسترخاء  والدعاء  الصالة 
يمنحك  أحــد،  أي  مع  الكالم  دون  دقائق  لخمس 
الدقائق  بالطاقة، وهذه  اتصاال بقوة أعظم ويمدك 
أفكارك،  وترتب  ذهنك  تصفي  أن  على  ستساعدك 

ثم تنطلق إلى ما تريد فعله.

 اقرأ أو استمع لكتاب
واحدًا  كتابًا  لتنهي  قلياًل  يوم  كل  تقرأ  أن  حاول 
كل  تجعل  ال  أن  وحــاول  شهر،  كل  في  األقل  على 
أيضًا  بل  والــروايــات  التسلية  مجال  في  قراءتك 
علمية وتاريخية ودينية وتطوير للذات وامزج بينها 
لدي  »ليس  حجة  أصحاب  من  كنت  وإن  باعتدال، 
وقت« فال أقل من »االستماع« للكتب الصوتية خالل 
قيامك بأمور أخرى من قيادة السيارة من وإلى العمل 
أو خالل قيامك باألعمال  الرياضي،  أو خالل مشيك 
من   »audible« تطبيق  وهناك  اليومية،  المنزلية 
نمط  يناسب  أن  يمكن  المسموعة  للكتب  أمــازون 

حياتك أكثر من الكتب المقروءة.

أ. سماح صافي
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أفكار

 تعلم دائمًا في تخصصك
سواء كنت طبيبًا أو كنتِ مهندسة أو كنت مصورًا 
فوتوغرافيًا أو كنتِ ربة منزل ترعين أوالدك، تعلم 
وتريد  تعرفه  ال  ما  جديد،  هو  ما  مجالك  في  دائمًا 
التجارب، أحدث  آخر  التقنيات،  أن تتعلم فيه، أحدث 
الكاميرات، حتى أفضل وسائل التربية وال تقف في 
ويتقدم  يمشي  أنه  يعتقد  منا  فالكثير  أبدًا،  مكانك 
لو  أنك  والحقيقة  السنوات،  مرور  بمجرد  مجاله  في 
للمشهد،  واسعة  لقطة   »Wide shot« إلى  انتقلت 
فستجد نفسك تمشي على »Tredmill« جهاز المشي 

في مكانك فقط.

 تعلم شيئا جديدا
تعلم اللغة اإلنجليزية إن لم تكن تتقنها بعد فهي 
الحصول  تستطيع  لن  كثيرة  ومعارف  لعلوم  بوابة 
الخيل،  ركوب  تعلم  السباحة،  تعلم  بدونها،  عليها 
تعلم كيف تقرأ القرآن، تعلم الحياكة، تعلم تحضير 
في  تزرع  كيف  تعلم  المونتاج،  تعلم  السوتشي، 
أي  تعلم  البيانو،  على  العزف  تعلم  منزلك،  حديقة 
شيء في محيط اهتمامك، المهم أن تتعلم أي شيء 
وستبقي  التتوقعه،  ما  منه  وستتعلم  دائمًا،  جديد 

روحك وقلبك وعقلك في تجدد دائم.

 اختر محيطك ومع من تقضي وقتك
هناك دراسة تقول إنك تساوي معدل أكثر خمس 
أشخاص تقضي وقتك معهم، فإن كانوا من أصحاب 
الكسل والخمول ستكون مثلهم وإن كانوا من أصحاب 
كل  يشمل  وهذا  مثلهم،  ستكون  والطموح  الرؤية 
شيء؛ نمط اللباس، طريقة الحديث، نوعية الطعام 
التي تأكلونها، طريقة الكالم، وطريقة التفكير، وال 
تقل كيف أختار، فأنت تملك نفسك وبيدك القرار إذا 

أردت ذلك حقًا.

 سافر إن استطعت قدر ما استطعت
وتنوع،  جمال  من  فيه  بما  يبهرك  العالم  دع 
المختلفة،  وعاداتهم  الناس بطبائعهم  وتعرف على 
البالد  تاريخ  على  تعرف  الجديدة،  األمــاكــن  زر 
وراقب حاضرهم، جهلهم  متاحفهم  زر  والحضارات، 
من  تأكل  ال  ولكن  طعامهم  جــرب  تقدمهم،  أو 
»ماكدونالد« في شارع السلطان أحمد في اسطنبول، 
وال تأكل »المقلوبة« أو »الكباب التركي« في التايم 
سكوير في نيويورك، عش التجربة بكامل تفاصيلها 
فيها  تسافر  مرة  كل  في  وتصبح  الكثير  وستتعلم 
ما  ال  يجمعنا كبشر  ما  ترى  قبل  أكثر من  »إنسانًا« 

يفرقنا.

 ابحث عن اإللهام ووسع خيالك
ليلهمك،  يوم  واحدا من »Ted« كل  شاهد خطابا 
اقرأ في المواقع المتنوعة وتعرف على ما هو جديد 
وسائل  في  وملهمة  ناجحة  شخصيات  تابع  حولك، 
شخصيات  قصص  عن  اقرأ  االجتماعي،  التواصل 
شيئًا  افعل  تجاربها،  من  وتعلم  التاريخ  عبر  مؤثرة 
لو  يوم  كل  في  األشياء  هذه  من  األقل  على  واحدًا 
استطعت، لن تأخد أكثر من خمس دقائق من وقتك 
ولكنها ستحرك في داخلك ومخيلتك الكثير وستقوي 

همتك.

هذه العادات العشر هي مجرد اقتراحات، يمكن أن 
تضيفها لروتين حياتك لتشاهد بعدها األثر اإليجابي 
الكبير في نفسك، وتحب نفسك أكثر وتقدرها ألنها 
من  بحالة  وستشعر  أفضل  لتكون  يوم  كل  تسعى 
الرقيب األول على  أنت  أنك  التوازن والرضا، وتذكر 
دائمًا  واســع  وقيمها  دائمًا  نفسك  حاسب  نفسك، 
لتطويرها، فال شيء يفيدك لو لم تختر أنت بنفسك 
أن تتغير وتطور من نفسك، عندها فقط تستطيع 

أن  تلغي »على حطة إيدك« من قاموس حياتك.

 اجعل لنفسك وقتا للترفيه
العب  الترفيه والمتعة من حياتك،  ال تهمل جانب 
للسينما  اذهب  تحبها،  كنت  إن   »video games«
مشاهدة  محبي  من  كنت  إن  جديدا  فيلما  وشاهد 
تستمتعين  الالتي  صديقاتك  مع  اخرجي  األفــالم، 
اخرج مع  القدم مع أصدقائك،  العب كرة  برفقتهن، 
أهلك في نزهة لمكان طبيعي، افعل ما تحب فهذا 
مهم لك ولنموك وتطورك، ولكن ال تنس أن تكون 

متوازنا وترتب أولوياتك دائما.

مستشارة إعامية | نيويورك
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 اإلعالن الُمضمن ..
تهديد أم تعزيز لصناعة 

العالقات العامة!

قيمته أكثر من 4 مليارات يورو 

في المملكة المتحدة وحدها

بقلم: دايل لوفيل

في السنوات األخيرة ظهر مفهوم »اإلعان الُمضمن« على الساحة 
فرصة  أم  تهديد  هــو  فهل  المحتوى،  تسويق  ــار  ازدهـ مــن  كجزء 

بالنسبة لصناعة العاقات العامة!
يعد اإلعان الُمضمن واحدًا من أهم المواضيع في العالم الرقمي 
في الوقت الراهن، ألنه يتضمن الكثير من المفاهيم والمنهجيات 
التي تدعم التسويق الحديث على اإلنترنت مثل المضمون العميق, 
واالستهداف الفعال للمستخدمين على أجهزة الهاتف المحمولة, 
والمواد التي تظهر كإعانات مضمنة في سياق تجربة المستخدم 

بدالً من النوافذ المنبثقة المزعجة واإلشعارات التي يتم تجاهلها.

المحتوى  جــوهــره  فــي  هــو  المضمن  ــالن  اإلعـ
مع  ويتناسب  السياق  في  يظهر  الــذي  الموصوف 
وشكل  اإللكتروني  للناشر  التحريري  األســلــوب 
موقعه، ولكنه مصنف بوضوح كإعالن )على سبيل 
المجلة  أنه  أي  من«(  »بترويج  أو  »برعاية«  المثال 
زمن  منذ  المستخدمة  اإلعالنية  الميزة  أو  اإلعالنية 
الرقمي  العصر  لتناسب  تحديثها  تم  لكن  طويل، 
كل  يشمل  أوسع  نطاق  على  تقديمها  يتم  بحيث 
مساحة  خالل  من  المتاح  والتتبع  وأنماطها  فوائدها 

على اإلنترنت.
ولكن ال تدع استخدام كلمة »إعالن« تؤخرك كما 
العامة،  العالقات  مجال  قراء  من  العديد  مع  حدث 
فاإلعالن المُضمن هو في الواقع، أداة ذات إمكانات 
ألنه  وذلك  العامة،  العالقات  لقطاع  بالنسبة  هائلة 
يسمح للوكاالت بتقديم الوصول والنطاق لعمالئهم 

بطريقة لم تكن ببساطة ممكنة في السابق.
يمّكن »اإلعالن المُضمن« وكاالت العالقات العامة 
وتعميق عالقاتها  أبعد حد  إلى  أفكارها  تحقيق  من 
مع عمالئها، إذ يفهم أعضاء قطاع العالقات العامة 
منتجات  في  أنفسهم  يزجون  ما  وغالبًا  المحتوى، 
هو  مما  بكثير  أعلى  درجة  إلى  عميلهم  وخدمات 
أنهم  يعني  ما  وهــو  ــرى،  أخ ــاالت  وك من  مطلوب 
وتقديم  لخلق  جيد  وضع  في  استثنائي  وبشكل 
الحمالت التسويقية للمحتوى المرتكزة على اإلعالن 

المُضمن.

النمو السريع
تسويق  من  ــزءًا  ج المُضمن«  »اإلعــالن  يعتبر 
التنامي بشكل كبير،  المحتوى، وهو قطاع آخذ في 
في  يورو  مليارات   4 من  أكثر  تبلغ  قيمته  إن  حيث 
المملكة المتحدة وحدها، مع تنافس كل من الوسائل 
العالقات  واإلعالنية وقطاعات  واإلبداعية  اإلعالمية 
العمل، وحيث  أكبر من  للحصول على حصة  العامة 
لشركات  الحياة  شريان  هما  والمحتوى  األفكار  إن 
العالقات العامة الجيدة فإن اإلعالن المُضمن يقوم 

بمساعدتهم على زيادة توزيع أفكارهم.
تستطيع  العامة  العالقات  شركات  أن  يعني  هذا 
استخدام اإلعالن المُضمن إلظهار قيمتها ولتساعد 
حقًا في العمل على سد »فجوة اإلبداع« التي ضربت 
إعالنات  وإن  اإلنترنت،  شبكة  على  اإلعــالن  عالم 
العرض القياسية لم يتم توصيفها كمجاالت خصبة 
لإلبداع كما أنها لم تشكل دائمًا أماكن رائعة إليصال 
والنوافذ  المبسطة  الالفتات  تعد  ولم  المحتوى، 
الذين  اليوم  للمستهلكين  بالنسبة  فعالة  اإلعالنية 
سواء  وتفاعاًل،  انغماسًا  وأكثر  أعمق  مادة  يريدون 

كانت مقدمة في كلمة مكتوبة أو عبر فيديو.
إن مبدأ »تجاهل اإلعالنات« أو تجاهل المُستخدم 
بشكل آلي لإلعالنات على المواقع التي يزورها. هو 
مفهوم سائد على نحو متزايد، ويسلط الضوء على 
يتجاهلون  مستخدمين  بوجود  وذلك  المسألة،  هذه 
عن  بعيدا  انتباههم  جذب  تحاول  التي  اإلعالنات 
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كيفية  في  ــداع  اإلب إلى  واالفتقار  األخبار،  تغذية 
في  يساعد  بالكاد  لمحتواها  اإلعالنات  هذه  إيصال 

هذه المشكلة.
 »Adyoulike« في الواقع، تم مؤخرًا تكليف شركة
للقيام ببعض األبحاث بين الوكاالت اإلعالمية، وقد 
وافق ثلثان من الذين تحدثنا إليهم، أي بنسبة )٪65( 
على أن اإلعالن المُضمن يخاطب تحدي اإلبداع في 
 )٪64( واعتقد  عام،  بشكل  الرقمي  اإلعالن  سوق 
على  اإلعالن  في  اإلبداعية  للفجوة  حل  يوجد  أنه 
أجهزة الهواتف المحمولة. كما تعتبر إعالنات العرض 
التقليدي األضعف بالنسبة للهواتف المحمولة، ويعود 
ذلك ببساطة إلى أن اإلشعارات والنوافذ المنبثقة ال 
في  المحمول،  الهاتف  بيئة  في  فعال  بشكل  تعمل 
»إعالن  بأنه  الموصوف  المحتوى  سيستمر  حين 

مضمن« في الظهور بشكل مفرح.

انتشار سريع
خلق  على  ككل  العامة  العالقات  صناعة  تركز 
االهتمام  ــذب  ج أن  إال  لعمالئها،  كبير  محتوى 
والمشاركة هو أمر أكثر صعوبة، ونعلم جميعًا أنه من 
أجل مساعدة شيء ما على االنتشار السريع يتوجب 
وإن  المزيج،  في  القيمة  مدفوع  عنصر  إدخال  عادة 
اآلن،  يفهمون هذا  العامة وعمالءه  العالقات  مجتمع 
وهذا هو السبب في كون معظم مجتمعات العالقات 
المحتوى  لترويج  بالفعل  لعمالئها  تدفع  العامة 

االجتماعي  التواصل  ومواقع  وتويتر  فيسبوك  عبر 
ولسنوات  التجارية  العالمات  تستخدم  إذ  األخــرى، 
وتغريدات  الرعاية  ذات  فيسبوك  منشورات  اآلن 
الوقت نفسه، فإن مواقع مثل  المروجة، وفي  تويتر 
فضاًل  المُضمن  بطرحها  جيدًا  معروفة   Buzzfeed

عن مقاالتها االفتتاحية.
ويسمح »اإلعالن المُضمن« لهم بأن ينتقلوا بذلك 
لتلك  طوروه  قد  الذي  المحتوى  يزيدوا  وأن  لألمام 
العالمات التجارية وينشروه على نحو أبعد من مجرد 
االفتتاحي، سواء على  المقال  األول من  القسم  ذلك 
الشبكات االجتماعية أو عبر بيئات الناشر االستثنائية.
ال يمكن حقًا لمقال في مجلة مطبوعة أو صحيفة 
قسمًا  أن  إال  آخر،  مكان  أي  في  يُستخدم  أن  وطنية 
المحتوى  أو  اإلنترنت  التغطية على شبكة  كبيرًا من 
على مواقعهم أو مواقع عمالئهم اإللكترونية يمكن 
اآلخرين  للناشرين  المُضمن«  توزيعه عبر »اإلعالن 
مما  مماثلة؛  أساسية  جماهيرًا  يستهدفون  الذين 
يزيد من نطاق وقيمة هذا المحتوى بالنسبة لعالمة 

تجارية.
باختصار، يشكل »اإلعالن المُضمن« وسيلة رائعة 
العامة اإليجابية من  العالقات  لتوسيع نطاق تغطية 
خالل وسائل اإلعالم المدفوع لها، وباإلضافة إلى ذلك 
هو وسيلة رائعة إلنشاء استراتيجية »دائمة الحضور« 
عالمة  نشاط  من  كل  وتجمع  حقيقيًا  تعهدًا  تولد 
والعالقات  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  تجارية 

استراتيجية  في  معًا  والمحتوى  والعرض  العامة، 
 )ROI( االستثمار  العائد على  متكاملة تشمل  واحدة 

بصورة يسهل التعرف عليه من خاللها.

حدود ضبابية
طمست  قد  الرقمية  الثورة  أن  هي  األمر  حقيقة 
الوكالة؛ إذ ينشئ مشترو  الحدود من حيث مسؤولية 
وكــاالت  وتشتري  اآلن  المحتوى  اإلعــالم  وسائل 
العالقات العامة وسائل اإلعالم، وهذا وضع لن ينتهي 
في وقت قريب، ويشكل »اإلعالن المُضمن« جزءًا من 
هذا التحول الرقمي، وقد نشر مؤخرًا مكتب اإلعالن 
 )IAB( المتحدة  المملكة  في  اإلنترنت  شبكة  على 
وهذا  إعالنيًا،  الممول  اإلنترنت  في  الراسخ  اعتقاده 
يعني أن هناك فرصة كبيرة لإلعالن المُضمن ألنه، 
العالمات  تمّكن  طريقة  أفضل  هو  متزايد،  وبشكل 
تصل  بطريقة  اإلنترنت  على  اإلعالن  من  التجارية 

فعاًل إلى الناس وتشاركهم.
»اإلعالن  يقدم  العامة،  العالقات  لقطاع  وبالنسبة 
التجارية  العالمة  ميزانيات  إلى  طريقًا  المُضمن« 
قدراتهم  إلظهار  وسيلة  كذلك  ويقدم  كليًا،  الجديدة 
اإلبداعية في بيئة رقمية ال تختلف عن عالم اإلعالم 

الذي يعرفونه بالفعل بشكل وثيق جدًا.

الرقمي  للقسم  التنفيذي  الرئيس  هو 
لشركة  المُضمنة  اإلعــالنــيــة  للمنصة 
محتوى  ومـــســـوِّق   )Adyoulike UK(
المؤسس  منصب  سابقًا  وشغل  محترف، 
خدمة  وهي   ،Content Amp ـــ لـ المشارك 
شركة  مع  اندمجت  التي  المحتوى  تسويق 

)Adyoulike( في آذار 2014.
 )Adyoulike UK( شركة  منصة  تسمح 
نطاق  بتوسيع  التجارية  العالمة  لمعلني 
ناشرين  عبر  المُضمنة  اإلعالنية  الحمالت 
خالل  من  بسهولة  ومالئمين  استثنائيين 
شركات  أكبر  من  وهي  واحدة،  دخول  نقطة 
مكاتب  ولها  أوروبا،  في  المُضمنة  اإلعالنات 
في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا 

وإيطاليا.

دايل لوفيل

نقا عن موقع
www.ipra-ar.org
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مقاالت

في إحدى المرات حضرت دورة تدريبية حول 
الدكتور  فقال  الحياة،  في  األهـــداف  كتابة 
المحاضر إنه من أحد أهداف حياته أن تكون 
لــه عــاقــات ناجحة فــي كــل دولـــة مــن دول 
فطريا  ألنــه  حديثه،  أعجبني  حينها  العالم، 

يجذبني كل ما هو عالمي.

عالقات 
عامة بنكهة 

إنسانية
والمساهمات  اإلنسانية  األعمال  لكن  والعربية فقط، 
فصار  معينة،  جغرافية  حدود  عند  تقف  ال  الخيرية 
كالمحيط،  القلب  ووجدت  أكثر  للعالم  يتوسع  الفكر 
بإمكانه أن يضم في أعماقه دررا من المعارف الثمينة 

من مختلف بقاع األرض.
أديره،  الذي  الخيري  الشبابي  المشروع  وبطبيعة 
والمختص بالتعليم ومحو األمية حول العالم بعنوان 
رحم  من  ولد  الذي  الدارين(  واكسب  دينارين  )ادفع 
كنف  في  اآلن  ويترعرع  ويعيش  الجامعي  الحرم 
الهيئة  انطالقته وهي  منذ  احتضنته  التي  المؤسسة 
التعرف  لزاما علينا  العالمية؛ صار  الخيرية اإلسالمية 
العالم،  دول  أفقر  في  ومستواه  التعليم  وضع  على 
آسيوية  دول  من  تمتد  اليوم  العالقات  صارت  حتى 
دول  إلى  وسيريالنكا،  وإندونيسيا  والهند  كالصين 
وكينيا  والصومال  وجيبوتي  السودان  مثل  أفريقية 
ذلك  كل  األوربية،  القارة  إلى  باإلضافة  وموريتانيا، 
العقول  جوع  على  والقضاء  الفكري  اإلشباع  لتحقيق 

من آالم الجهل واألمية بسبب الفقر والحاجة.
الناجحة  العالقات  أهمية وضرورة  أفهم  هنا صرت 
الميدان،  في  العاملين  األفراد  بين  المتبادلة  والثقة 
عقد  عند  المؤسسات  مستوى  على  فقط  وليس 

فكم  اإلعالمية،  الكاميرات  أمام  وشراكات  اتفاقيات 
فخامة  بين  توقيعها  تم  تفاهم  ومذكرات  عقود  من 
»فالن« بحضور سعادة ومعالي »عالن« والزالت تلك 
المذكرات في ملفاتها الفاخرة ملتفة بشرائط الحرير 
تسكن أدراج الكثير من الجهات، وكأنها هدايا للتذكار 

في عالم سادت فيه الحروب والدمار.
أو دولية  إذن، تحريك أي تعاون وشراكة مجتمعية 
مهما  أشخاص،  بين  ومؤثرة  وطيدة  لعالقات  يحتاج 
كانت مناصبهم، ولكن يحملون الهم ويؤدون المهمة 
على أكمل وجه بهمة عالية، لكي يعيش هذا العالم 
بسالم أكثر ومحبة ووئام أفضل بدال من لعن الظالم.
قبل الختام، جميل أن تجد في هاتفك النقال أرقاما 
دولي  كمفتاح  أصفار  تسبقها  عدة  دول  من  ورسائل 
للخط، ولكن ال تنس أن كل مفتاح يفتح أبوابا عديدة، 
تلك  وإغالق  بفتح  التحكم  فنون  تتعلم  أن  وعليك 

. األبواب، لكي ال تصبح حياتك بوابة دون أقفال

األول:  سؤاالن؛  وراودني  باألمر،  مليا  فكرت  لكن 
الحد  هذا  إلى  وواسعة  عميقة  عالقات  أحتاج  لماذا 
للمرء  يتحقق  أن  يمكن  كيف  والثاني:  العالم؟  حول 
رفيعة  دولية  مناصب  بــدون  طبعا  الشيء؟  هــذا 

المستوى بل أتحدث عن شخص عادي.
ال أذكر أنني دونت يوما في قائمة أهدافي بالحياة 
أن تكون لي عالقات حول العالم، لكن قد تولد هذا 
الشعور ضمنيا في خبايا النفس وراح يكبر في أركان 
الفكر دون تخطيط مسبق، وقد أيقظ تنبيه المحاضر 
في  النائم  المشاغب  الطفل  ذاك  الــدورة  تلك  في 

حنايا الوجد.
مسار  يتغير  أن   2010 عام  في  األقــدار  وشــاءت 
العمل  إلى  واالقتصاد  االستثمار  عالم  من  عملي 
مجال  هو  كما  المجال  وبقي  اإلنساني،  الخيري 
وأتعمق  أنخرط  نفسي  فوجدت  العامة(  )العالقات 
في العالقات اإلنسانية التي ال تؤمن باللون والجنس 
يجمعنا  إنما  والثقافات،  واألديان  والمذاهب  واألصل 
)وما  الخالدة  المحمدية  الرسالة  وصف  في  اهلل  قول 

أرسلناك إال رحمة للعالمين(.
في عملي السابق وبطبيعة مجال العالقات العامة، 
الخليجية  العالقات  من  جيدا  رصيدا  أمتلك  مدربة ومستشارة إعامية | الكويتكنت 

أ/ سمية محمد الميمني



24

 العدد   ١٥   | مايو  ٢٠١٦ م

25

أفكار

نصيحة لمستقبل مهني 
أفضل في العالقات العامة

»ديف فليت« خبير في العاقات العامة ومسؤول عن وضع وتنفيذ 
استراتيجيات المشاركات الرقمية لبعض أهم العامات التجارية األكثر 
شهرة حول العالم، وتبوأ العديد من المناصب القيادية في شركة 
»إيدلمان« الرقمية التي تخدم نطاقا واسعا في أمريكا الشمالية، 
يرى أن واحدة من األشياء التي يستمتع بالقيام بها وجود فرصة 
للتحدث إلى قادة المستقبل في مهنة العاقات العامة، وتقديم 
في  له  بالنسبة  النجاح  تحقيق  في  ساهمت  التي  النصائح  أهــم 
مهنة العاقات العامة بعد ممارسة المهنة لمدة تزيد عن عشرة 
أعوام، وها هو اليوم يخبرنا عن أهم 15 نصيحة لمستقبل مهني 

أفضل في العاقات العامة..

كن فضوليا
حتى  دوما  نفسك  على  تشتغل  أن  الضروري  من 
الفضول  الخاص، ولو كان  تبقى متميزا في مجالك 
قد قتل القطة. إال أنه سيدعمك ويطور مهاراتك في 

العالقات العامة. فال تتوقف عن كونك فضوليا!

تواصل مع األخبار الساخنة
استمع  وغيرها،  اإللكترونية  الجرائد  بقراءة  قم 
التلفاز  على  األخبار  مشاهدة  حاول  صباحا،  للراديو 
صباحا، افعل كل ما تستطيع فعله للحصول على ما 
هو جديد وهام، واحرص دائما أن تكون على دراية 

بآخر وأهم األخبار.

ركز على التفاصيل
أنت  كن  الزوايا،  لجميع  احتوائك  من  دائما  تأكد 
يعيد  دوما الذي  مستلطف  الغير  الشخص  نفسك 
وال  األسئلة.  طرح  عن  يتوقف  وال  الحسابات.  ويعيد 
تكل عن مراجعة العمل مرارا وتكرارا حتى ال تفوتك 

فائتة.

تالعب قليال
موازنة حجم  قادرا على  تكون  أن  المهم جدا  من 
العمالء،  وتوقعات  رغبات  مع  يتوافق  ما  مع  عملك 

احرص على توزيع األوليات وإدارة الوقت.

تمرن على الكتابة
احرص أشد الحرص على إتقان الكتابة عن طريق 
اضطررت  لو  حتى  اآلخرين.  من  وتعلم  التدريب 
الكتابة، ولن تتقن  للتسجيل في دورة تعليمية عن 
فن الكتابة إال بمحو كل ما تعلمته أثناء الدراسة عن 
طرق الكتابة التقليدية. عليك التمرن على إيصال ما 

في ذهنك بجمل وفقرات قصيرة وواضحة.
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احتضن األرقام
العالقات  في  مهما  دورا  الرقمية  القياسات  تلعب 
بتحليل  كافية  دراية  على  كونك  من  تأكد  العامة. 
الرقمية لتتمكن من تزويد الشركة  النتائج  ودراسة 

بصورة دقيقة عن العمل.

سجل النتائج
بالخبرات  مستعينا  لها  وخطط  أهــدافــك  حــدد 
قم  مشروع  أو  برنامج  أي  تنفيذ  وبعد  السابقة. 
بقياس النتائج مدونا الخبرة المكتسبة لتساعدك في 

المشاريع المستقبلية.

اطرح الحلول
احرص على أن تكون الشخص الذي دائما بحوزته 
حل للمشاكل. وإن لم يكن ذلك ما يرغب به مديرك 
إيجابية  بإعطاء صورة  أن ذلك سيفي  إال  بالتحديد، 

عن اهتمامك بتطوير العمل.

ابقَ دائما على بعد خطوة
العديد من المشاكل في مجال العالقات العامة غير 
متوقعة. لذلك عليك استغالل هذه النقطة والظهور 
كالشخص الهادئ الذي ال يفقد أعصابه مركزا على 

إيجاد الحلول المناسبة.

تعلم ما ال تعلمه
من الطبيعي أن ال تكون خبرتك عميقه وكافية في 
التعلم من أشخاص  أبدا من  كل صعيد. فال تخجل 

آخرين يملكون الخبرة التي ال تملكها.

فرّق بين األهداف واالستراتيجية والتكتيك
مرتبطة  وهي  بتحقيقه  ترغب  ما  هي  األهــداف 
طريقة  هي  واالستراتيجيات  نفسه،  العمل  بغاية 
األهداف،  باتجاه  تقودك  أن  ويجب  األهداف  تحقيق 
والتي  تتخذها  التي  األفعال  فهو  التكتيك  فن  أما 

تصب في استراتيجية العمل.

كن الناصح الموثوق
سواء كنت تتعامل مع عمالء أو مدراء تنفيذيين أو 
شركات أخرى. احرص دائما على أن تكون خير ناصح 
لهم. خاطبهم كشركاء لك. تحدث معهم عن الفرص 

والتهديدات. وقم بتوجيههم نحو الخيار الصائب.

تعلم من أخطائك
الخطأ دليل على  من منا ال يخطئ؟! وقوعك في 
قادرا  تكون  أن  تقتضي  الحكمة  لكن  الجاد،  عملك 
من  التهرب  وعــدم  األخطاء  تلك  من  التعلم  على 
نفس  في  حتما  الوقوع  وعدم  بأخطائك  االعتراف 

الخطأ مجددا.

فكر خارج الصندوق
تقع ضحية  وال  مداركك  توسيع  على  دائما  اعمل 
مشروع  في  االنخراط  حاول  اليومي،  العمل  روتين 
يستنفذ ما لديك أو مثال قم بتعلم مجال جديد حتى 

تصبح أفضل في إنجاز المهام.

استخدم وسائل االتصال باحترافية
كيف  االجتماعية.  االتصال  وسائل  بفهم  ابــدأ 
القنوات  إحــدى  على  مشروعك  عــرض  بإمكانك 
االجتماعية، تأكد من فهمك لكيفية تفعيل الوسائط 

المكتسبة. والمدفوعة. والمملوكة  في آن واحد.

ترجمة نورا العقدة | عاقات
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مقاالت

أرامكو 
و»جمعية 

الظل«!

لألمور،  البعيدة  نظرتها  أرامكو  لشركة  وألن 
وذلك  لها  تحسب  وسابقة  مهمة  خطوة  خطت  فقد 
للعالقات  الدولية  للجمعية  باحتضان »فرع خليجي« 
طويلة  قائمة  ضمن   2003 عام  لندن  في  العامة 
تحت  الالربحية  واالجتماعية  المهنية  الجمعيات  من 

مظلتها الكبيرة والعريقة.

إليها  الــتــي قــد نحتاج  الــصــنــاعــات  أهــم  مــن 
السياسية  بــاألزمــات  المفعمة  األيــام  هــذه 
صناعة  هـــي  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة 
الــتــي تشعبت وامــتــدت  الــعــامــة،  الــعــاقــات 
جذورها واشتدت وأصبحت كاألشجار الراسخة 

بشموخها وحاوة ثمارها.

فرع  أول  إنشاء  بتبني  مشكورة  أرامكو  وقامت 
السعودية  العربية  المملكة  في  العالمية  للجمعية 
والفروع  الجذور  امتدت  ثم  المهنة،  وتطوير  لنشر 
في كافة دول الخليج العربية، هذه هي حكاية فروع 
الخليج،  دول  في  العامة  للعالقات  الدولية  الجمعية 
ومن يومها ظل الجميع يدور في فلكها دون توقف، 
فقد  يتجهون،  هدف  أي  إلى  يعلموا  أن  دون  وأيضا 
باقي  وتركوا  الموافقات  بأخذ  المؤسسون  اكتفى 
الكتاب بيضاء وكل يدلي بدلوه بال حساب  صفحات 
وضاع  لياله،  على  يغني  كل  والنتيجة  متابعه،  وال 

الهدف المراد تحقيقه.
لها  عالقة  ال  بريطانيا  في  الرئيسية  الجمعية 
باألفرع، وشركة أرامكو تدعم نشاط الفرع الرئيسي 
في المملكة بشكل ودي وخاصة في المؤتمرات، أما 
بدأوا  أنهم  حصل  والذي  اهلل،  فلها  األخرى  الفروع 
في  ندور  نحن  وها  فقط،  البداية  وكتبوا  الخطوة 

حلقة مفرغة!
في  تتمثل  نظري  وجهة  من  األساسية  المشكلة 
على  للجمعية  واضحة  استراتيجية  ــود  وج عــدم 
التزامات  وجود  عدم  وكذلك  الخليج،  دول  مستوى 
حقيقة على كل دولة من دول الخليج، واألمر متروك 
اعترافات  وجود  لعدم  إضافة  الفرع.  رئيس  لنشاط 
رسمية بالجمعية في دول الفروع، فال مجال لمقر وال 
لفتح حسابات بنكية، ورغم اجتهاد الكثير من أعضاء 
تزال  ال  »الجمعية«  أن  إال  خليجيا  الفروع  ومنسوبي 
كالظل  وأصبحت  لها،  حقيقي  وجود  من  محرومة 

كيان  لها  يكون  أن  دون  المتجول  كالبائع  تتحرك 
واضح، وكل شيء يذهب مع أقل نسمة هواء!

أرى أن على شركة أرامكو إن رغبت في احتضان 
للسمعة  فاحتراما  خليجيا  الخليج  فــرع  الجمعية 
قيادات  مع  الحروف  على  النقاط  تضع  أن  والمهنة 
في  الرئيسية  الجمعية  وإدارة  وفروعها  الجمعية 
بريطانيا، إذا كنا جادين في قضية صناعة العالقات 
العامة خليجيا، وأن تكون العالقة على أساس الدعم 
والمتابعة  الصعوبات  وتذليل  واللوجستي،  المادي 
والمحاسبة إلدارة الجمعية وفروعها، مع أهمية إنشاء 
وفق  والعمل  الخليجية،  ولفروعها  لها  واضح  كيان 
استراتيجية واضحة بحيث يتحمل كل مسؤول تنفيذ 

الجزء المتعلق به.
يعدو كونه  ما هو عليه فال  الوضع على  ترك  أما 
الجمعية  وباستمراره ستظل  اغلبه،  أو  »استعراضا« 
وعلى  الكثير،  الشيء  منها  يرجى  ال  ظل«  »جمعية 
تواجه  التي  والعقبات  الصعوبات  كل  ورغم  العموم 
الجمعية فإنها حققت نجاحا في نشر االسم خليجيا، 
طويال  الطريق  والزال  البداية  في  نزال  ال  ولكننا 
لتحقيق الطموح وخدمة المهنة ودولنا، فهل نصحح 

الوضع!

استشاري عاقات عامة وإعام | قطر

جاسم إبراهيم فخرو
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أثر الدبلوماسية الرقـمية 
في تحســين صورة الدول

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة والمعاصرة نقلة نوعية وثورة حقيقية في 
عالم االتصال عامة وفى مجال العاقات العامة واالتصال الجماهيري خاصة, حيث 
انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء المعمورة, وربطت أجزاء العالم المترامية 
اآلراء  وتــبــادل  والــتــعــارف  للتقارب  المجتمعات  لكافة  الطريق  ومــهــدت  األطـــراف, 
المتعددة  الوسائط  من  الشبكة  لهذه  متصفح  كل  واستفاد  والرغبات,  واألفــكــار 
والجماعات  األفــراد  بين  التواصل  لتحقيق  وسيلة  أفضل  وأصبحت  فيها,  المتاحة 
وشبكات  الشخصية  والــمــدونــات  اإللكترونية  المواقع  ظهرت  ثم  والمؤسسات, 
التواصل  من  نوعًا  وخلقت  الحديث,  اإلعام  وشكل  مضمون  غيرت  التي  المحادثة, 
بين أصحابها ومستخدميها من جهة, وبين المستخدمين أنفسهم من جهة أخرى.

د. وليد خلف الله محمد دياب
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دمج التقليدي باالجتماعي
الكبير  التغير  مدى  على  اليوم  اثنان  يختلف  ال 
العامة،  والعالقات  مجال االتصال  على  طرأ  الذي 
تطوير  على  مقتصرة  تعد  لم  العامة  فالعالقات 
الصحفية  البيانات  وإرســال  اإلعالمية  العالقات 
العالقات  إن  حيث  الماضي،   العقد  في  كانت  كما 
العامة  العالقات  اليوم هي فن دمج  الرقمية  العامة 
التقليدية بالمحتوى التسويقي واإلعالم االجتماعي، 
البحث،  محركات  أداء  تحسين  عملية  إلى  باإلضافة 
الهائلة  اإلمكانات  مع  الممكن  من  أصبح  حيث 
تحويل  الرقمية،  العامة  عبر العالقات  المتوفرة 
األخبار إلى حوارات، وتجاوز وسائل اإلعالم التقليدية 
على  المستهدف  مع الجمهور  مباشرة  والتحدث 
كان  حين  السابق  في  كان  ما  بعكس  اإلنترنت، 
واحد  خبر  نشر  العامة  العالقات  محترفي  هــدف 
أن  كما  ما.  مطبوعة  أو  جريدة  في  مؤسستهم  عن 
أخبار  انتشار  تعزيز  تتيح  الرقمية  العامة  العالقات 
جديدة  إعالمية  قنوات  عبر  ومشاركتها  المؤسسة 
ــالم  اإلع وســائــل  وعديدة وتمكن من استخدام 
لنشر  فقط  ليس  والتعليقات  االجتماعي والمدونات 

األخبار ولكن لخلق الحوار وتحقيق التواصل.
القناة  الرقمية أضحت  العامة  العالقات  وبهذا فإن 
االتصالية المعاصرة لممارسة العالقات العامة الفعالة، 
وأصبحت اليد السحرية لكثير من المنظمات العالمية 

اإللكترونية  التقنيات  على  االعتماد  بإمكانها  حيث 
التواصل  لشبكة  الواسع  االستخدام  مثل  العصرية 
االجتماعي، وتوطيد العالقات مع الجهات المتعددة، 
ودعم أنشطة التصويت اإللكتروني، وإنشاء رسائل 
اإللكترونية،  اإلخبارية  والرسائل  اإللكتروني  البريد 
وتشمل أيضًا ميزات الوسائط االجتماعية مجموعة 
تستخدمها  أن  للمنظمات  يمكن  التي  الميزات  من 

للتعامل مع العمالء والجمهور األوسع.
المدونات،  االجتماعية:  الوسائط  ميزات  وتشمل 
وتويتر(  فيسبوك  )مثل  االجتماعية  والشبكات 
الصور،  ومشاركة  يوتيوب(  )مثل  الفيديو  ومشاركة 
عبر  واأللــعــاب  والــدردشــة  والمنتديات  والويكي، 
وتنبيهات  اإلنترنت،  على  األخبار  وغرف  اإلنترنت، 
)RSS(، وغيرها  البريد اإللكتروني، وتجميع األخبار 
من الخدمات الرقمية التي تتيح سهولة التواصل مع 

الجمهور.
العامة  للعالقات  الرئيسية  المبادئ  وتتمثل 
الثقة  وكسب  التواجد  على  القدرة  في  اإللكترونية 
المعلومات،  استخدام  وفائدة  اإلنترنت،  شبكة  على 
المستخدمين  على  والحفاظ  االستخدام،  وسهولة 
العامة  العالقات  ممارسي  على   ويجب   ، والعمالء 
الرقمي  العالمين  بين  والمواءمة  التوافق  محاولة 
الشاملة  العامة  العالقات  أهداف  لتحقيق  والتقليدي 

للمنظمة.

أشكال الدبلوماسية الرقمية
أشكال  ظهور  االتــصــال  تكنولوجيا  تطور  نتائج  مــن  كــان 
 Digital« الرقمية  الدبلوماسية  أهمها  من  الدبلوماسية  من 
وهذا   »E-Diplomacy« اإللكترونية  والدبلوماسية   »Diplomacy
النشطاء  فيها  يستخدم  جديدة  عالمية  دبلوماسية  ظهور  يعني 
العام،  والجمهور  السياسيون  والقادة  والعامة  الخاصة  والمنظمات 
األفكار  لنشر  وتويتر،  فيسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الصور  وتشكيل  العالمي  المستوى  على  الثقافية  العالقات  وبناء 

الذهنية والتأثير على الجماهير.
كما أدى زحف العولمة في العقود الماضية إلى زيادة المنافسة 
بين الدول على االهتمام السياسي واالقتصادي وبذل المزيد من 
الجهود الواعية لخلق صورة إيجابية للتأثير في عقول الناس في 
إلى هذا  يشار  ما  وغالبًا  وهيبتها،  نفوذها  زيادة  أجل  من  الخارج 
على  قاصرة  وتكون  القومية«  التجارية  »العالمات  باسم  الجهد 
غالبًا  وتجرى  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  الحكومي  المستوى 
في قاعات مغلقة بقصد التأثير في السياسات الخارجية من خالل 
»الدبلوماسية التقليدية« أو باستخدام اإلعالم الدبلوماسي الرسمي 
في نقل وتبادل المعلومات من خالل االتصاالت االستراتيجية وهذا 

ما يسمى »بالدبلوماسية العامة«.
وعلى الرغم من أن األنماط غير الرسمية من العمل الدبلوماسي 
ال تعد ظاهرة جديدة في السياسة الدولية، حيث غالبا ما تعمد الدول 
عدة  وسائل  عبر  الخارجية  سياساتها  أهداف  وتنفيذ  تحقيق  إلى 
الرسمية،  المؤسسات  البعثات والعالقات بين  تتجاوز نطاق تبادل 
من  التقليدية  غير  األنماط  ممارسة  نحو  التوجه  أن  يبدو  أنه  بيد 

83% من الدول 
لها حضور على 
تويتر و٦8% من 
الرؤساء لديهم 
حسابات شخصية
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العمل الدبلوماسي شهد زخمًا خاصًا خالل السنوات 
الناعمة  القوة  أهمية  تصاعد  مع  سيما  ال  الماضية، 
كما  الدوليين،  الفاعلين  بين  العالقات  تسيير  في 
ووسائل  االتصال  تكنولوجيا  تطور  إن  القول  يمكن 
اإلعالم الجديدة أعطى دفعة قوية للدبلوماسية غير 
التساؤل عما  إلى  البعض  يدفع  نحو  التقليدية على 
هي  الرقمية  أو  االفتراضية  الدبلوماسية  كانت  إذا 
الغالبة على ممارسة العمل الدبلوماسي في العالم 

اليوم.

مفاهيم جديدة
على  تقوم  التقليدية  الدبلوماسية  كانت  وإذا 
االتصال بالحكومات أو الفاعلين الرسميين باألساس، 
أو باألحرى  الرقمية تختلف عن ذلك،  فالدبلوماسية 
تزيد عليه في أنها تقوم على التواصل أو العمل مع 
الفاعلين الحقيقيين في المجتمع، بل ومع الفاعلين 
رسمي،  حضور  لهم  يكون  ال  ربما  الذين  الخفيين 
عنها  غنى  ال  الرقمية  ــالم  اإلع وسائل  وأصبحت 
المؤسسات  وحتى  المؤسسات  وال  لألفراد  بالنسبة 
في  حيوي  بشكل  عليها  تعتمد  بدأت  الدبلوماسية 

أدوارها االستراتيجية واإلقناعية.
ويمكن القول إن أكثر أشكال الدبلوماسية الرقمية 
وزارة  حضور  في  تتمثل  تبلورًا  االفتراضية  أو 
الخارجية والسفارات المختلفة، فضاًل عن المسؤولين 

المنصات  على  العامة،  والشخصيات  الدبلوماسيين 
المتعددة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  الرقمية 
ويوتيوب  وإنستجرام  وتويتر  وفيسبوك  كالمدونات 

وغيرها.
ــراط  ــخ االن حــجــم  تــصــور  الممكن  ــن  م ولــعــلــه 
الدبلوماسي الرسمي في الفضاء اإللكتروني بالنظر 
على  األمريكية  الخارجية  وزارة  حسابات  عدد  إلى 
بعض هذه المنصات الشبكية، فوفق إحصائيات مايو 
2013م، وصل عدد حسابات الخارجية األمريكية إلى 
300 حساب على تويتر، و400 صفحة على فيسبوك 
تكتب باللغة اإلنجليزية ولغة البلد المضيف، ووصل 
عدد اللغات التي تغرد بها على »تويتر« إلى 11 لغة، 
وفى العام ذاته وصل عدد الدبلوماسيين األمريكيين 
الدبلوماسية  أدوات  يستخدمون  الذين  الخارج  في 
الرقمية إلى قرابة 900 دبلوماسي منهم 39 سفيرا. 
الخارجية على  وزارة  مواقع  متابعي  كما وصل عدد 

»تويتر« و»فيسبوك« إلى 26 مليون متابع.

زيادة اإلدراك المتبادل
في  االفتراضية  أو  الرقمية  الدبلوماسية  تهدف 
هذا السياق إلى االستفادة من المنصات اإللكترونية 
الضوء  وتسليط  المتبادل  اإلدراك  لزيادة  كوسيلة 
وتفسيرها  لــلــدول  الخارجية  السياسات  على 
هذا  يسهم  ثم  ومن  الشبكات،  هذه  لمستخدمي 

السياسة  تمكين  فــي  الدبلوماسية  مــن  النمط 
وشرح  الخارجي  الجمهور  إلى  الصول  من  الخارجية 
وخلفياتها،  سياقاتها  وعرض  ومقاصدها،  أهدافها 
والدفاع عنها وحمايتها من التشويه، وعليه فإن كل 
دولة تحاول عبر دبلوماسيتها الرقمية ترويج رؤيتها 
القضايا  تجاه  لها  المنافسة  الــدول  رؤية  وإضعاف 

المختلف عليها في ما بينهم
المضافة  الحقيقية  القيمة  إن  القول  ويمكن 
تغذية  من  تتيحه  ما  هي  الرقمية  للدبلوماسية 
اإلعالمية  المنصات  هذه  تمكن  حيث  استرجاعية، 
التعرف  من  الدبلوماسي  العمل  ممارسي  الرقمية 
مشاركة  عبر  وفهمها،  الشعوب  ورؤى  مشكالت  إلى 
القضايا  مناقشة  في  المستخدمين  وإشراك  األفكار 
»الدبلوماسيين«  هــــؤالء  يمكن  ما  وهو  المختلفة، 
من تقييم أدائهم بشكل جيد وفعال وسريع، ال سيما 
مع ما تتيحه من فرص للتواصل المباشر مع األعداد 

الهائلة من المستخدمين.
عبارة  في  الرقمية  الدبلوماسية  أهمية  وتتلخص 
أن  مفادها  البريطانيين  الدبلوماسيين  أحد  أطلقها 
»الدبلوماسي األكثر فعالية في هذا العصر الرقمي 
هو من يحمل بيده )اآليباد( بداًل من أوراق اعتماده«.

حضور دبلوماسي
الجديد  الهندي  الوزراء  رئيس  نارندرا مودي،  حّل 

@NarendraModi في المرتبة الرابعة ضمن قائمة 
قادة العالم األكثر متابعة على تويتر بعد انتخابه في 
شهر مايو العام الماضي، حيث وصل عدد المتابعين 
شخصًا،   4.981.777 ــى  إل الرسمي  لحسابه 
@ األبيض  للبيت  الرسمي  الحساب  بذلك  ليتجاوز 
أشخاص   4.980.207 يتابعه  الذي   WhiteHouse

من كافة أنحاء العالم.
تويتر  على  الدبلوماسي  الحضور  لتقرير  ووفًقا 
على  الهندي  الزعيم  يحرص   ”Twiplomacy“
االستفادة القصوى من انتشار هذه الشبكة العالمية 
لتكون بمثابة أداة تمكنه من نشر رسائله لمتابعيه.

عالمية  دراسة  عبارة عن  الذي هو  التقرير  وأشار 
تويتر،  على  العالم  ــادة  ق نشاط  ترصد  سنوية 
Burson- مارستيلر”   – “بــيــرســون  وتــصــدرهــا 
العامة  العالقات  المتخصصة في قطاع   Marsteller
العالم  دول  من   ٪83 من  أكثر  أن  إلى  واالتصاالت، 
لها حضور على شبكة تويتر، ولدى 68٪ من رؤساء 

الدول والحكومات حسابات شخصية في تويتر.
“تويتر”  على  الدبلوماسي  الحضور  تقرير  ويهدف 
زعماء  استخدام  مدى  تحديد  إلى   Twiplomacy
تواصلهم،  وكيفية  االجتماعية  الشبكة  لهذه  العالم 
 – “بيرسون  حللت  الجاري،  يونيو  شهر  أوائل  وفي 
دولة،   161 في  حكوميًا  حسابًا   643 مارستيلر” 
ووجدت أن 32 دولة فقط معظمها في أفريقيا وآسيا 

الدبلوماسي األكثر 
فعالية في هذا 
العصر هو من 
يحمل بيده )آيباد( 
بدالً من أوراق 
اعتماده
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والمحيط الهادئ ال يوجد لها حضور على تويتر.
وفي هذا السياق قال دونالد باير، رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “بيرسون 
الحضور  دراســة  تصبح  أن  “يسرنا  مارستيلر”:   –
الثالث  للعام  التي نصدرها  الدبلوماسي على تويتر 
مرجعًا رئيسيًا حول تنامي أهمية وسائل التواصل 

االجتماعي بين زعماء العالم“.
وشهد هذا العام ارتفاعًا بنحو 28 بالمئة في عدد 
تويتر،  على  الحكومية  للهيئات  الرسمية  الحسابات 
الرامية  الجهود  إطار  في  تنصب  كبيرة  زيادة  وهي 

إلى التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم.
زعماء  قائمة  ضمت  2014م،  يونيو   25 وفــي 
الرئيس  تويتر:  على  متابعة  األكثر  الخمسة  العالم 
بواقع   BarackObama@ أوباما  باراك  األميركي 
في   Pontifex@فرنسيس البابا  متابع،  مليون   43
حسابات  لتسعة  متابع  مليون  بـ14  الثاني  المركز 
سوسيلو  األندونيسي  الرئيس  مختلفة،  بلغات 
بـ5  ثالًثا   SBYudhoyono@ يودويونو  بامبانج 
الوزراء  رئيس  مودي  نارندرا  ويليه  متابع،  ماليين 
الهندي @NarendraModi رابعًا والبيت األبيض @

WhiteHouse خامسا.
إال أن معظم قادة العالم األكثر متابعة ال يتابعون 
نوع من  أي  يوجد  يكاد  القليل من نظرائهم، وال  إال 
التواصل المباشر في ما بينهم، ومن جهة أخرى، ظهر 
شبكة  استخدام  إلى  الخارجية  وزراء  توجه  بوضوح 
تويتر من أجل ترسيخ التواصل المتبادل وخلق شبكة 
دبلوماسية افتراضية، ويُعد وزير الخارجية الفرنسي 
تواصاًل  أفضلهم   LaurentFabius@فابيوس لوران 
مع 91 من وزراء الخارجية وزعماء العالم، وتسمح هذه 

المتابعة المتبادلة بين وزراء الخارجية بإجراء المحادثات 
تويتر. شبكة  على  المباشرة  والرسائل  الخاصة 

وزارات  حــرص  نــرى  أن  لالهتمام  المثير  ومــن 
الخارجية على إنشاء منصات رقمية كبيرة على شبكة 
تويتر، والتي ال تتطلب التغريدات فيها تلك العملية 
القانونيين  المسؤولين  من  استشارات  من  المعقدة 
المديرين  وكبار  للشركات  ويمكن  واإلعالميين، 
التنفيذيين تعلم الكثير من تجربة الزعماء السياسيين 
الرقمية  الوسائل  تبني  حيث  من  تويتر،  على 
وكيفية التواصل مع أقرانهم والشخصيات المؤثرة.

ويوجد في الوقت الحالي في شبكة تويتر أكثر من 
3100 حساب نشط للسفارات والسفراء للعديد من 
الدول مثل كندا وفرنسا والمكسيك وهولندا وبولندا 
وروسيا وأسبانيا والسويد وتركيا وأوكرانيا والمملكة 

المتحدة والواليات المتحدة.

إدارة السياسة عبر تويتر
لندن  في  البريطانية  الخارجية  وزارة  تشجع 
شبه  من  أصبح  بل  شخصيًا،  سفرائها  مشاركة 
المستحيل ألي دبلوماسي يعمل لدى وزارة الخارجية 

أن يستغني عن استخدام المنصات الرقمية.
 Pontifex@ وحسب التقرير، يُعد البابا فرانسيس
ويبلغ  “تويتر”،  على  تأثيرًا  األكثر  العالمي  الزعيم 
من  أكثر  اإلسبانية  باللغة  تغريداته  إعادة  متوسط 
إعادة  متوسط  يبلغ  فيما  تغريدة،  لكل  آالف   10
تغريد ما ينشره الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
نحو 2000 مرة، بينما يبلغ متوسط إعادة تغريدات 
 BarackObama@أوباما باراك  األميركي  الرئيس 
نحو 1400 مرة فقط، على الرغم من ضخامة عدد 

متابعيه.
الرقمي  القطاع  مدير  لوفكنز،  ماثياس  وقــال 
والشرق  أوروبــا  في  مارستيلر”  “بيرسون-  لشركة 
“أصبح تويتر من  التقرير:  وأفريقيا ومؤلف  األوسط 
القنوات الهامة في مجال الدبلوماسية الرقمية وإدارة 
والعشرين،  الحادي  القرن  في  السياسية  الشؤون 
الرقمي، وحتى  ولطالما ذهلت لسرعة فرق اإلعالم 
الرد  في  األحيان،  بعض  في  أنفسهم  السياسيين 
الذي  تويتر،  عبر  التي تصل  الرسائل  على  مباشرة 
تتيح  التي  االتصال  أدوات  أقوى  من  بالفعل  أصبح 

تواصاًل مباشرًا مع قادتنا“.
كما كان كل من الرئيس المكسيكي انريكي بينيا 
نييتو @EPN ورئيس مجلس الوزراء البلجيكي إيليو 
الوزراء  مجلس  ورئيس   ElioDiRupo@ روبو  دي 
الكندي ستيفن هاربر @PMHarper، باإلضافة إلى 
أوائل  من   StateDept@ األميركية  الخارجية  وزارة 
عام  في  وذلك  “تويتر”  إلى  المنضمين  السياسيين 
إجمالي  بلغ  2014م،  يونيو   25 وبتاريخ   ،2007
 4 بمعدل   1.935.308 العالم  قادة  تغريدات  عدد 

تغريدات يوميًا.
@ الفنزويلية  ــرئــاســة  ال قــامــت  جهتها  ــن  م

أي  تغريدة،  ألف   50 يقارب  بما   PresidencialVen
األرجنتين  رئيسة  وتعد  يوميًا،  تغريدة   40 نحو 
 CFKArgentina كيرشنير  دي  فرنانديز  كريستينا 
أكثر قادة أميركا الالتينية متابعة مع 2.894.864 
@ الكولومبي  الرئيس  على  متفوقة  متابعًا، 

JuanManSantos مع 2.885.752 متابعًا، ولدى كل 
 ،EPN@ من الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو
والفنزويلي   dilmabr@ روسيف  ديلما  والبرازيلي 

متابع،  مليوني  على  يزيد  ما   NicolasMaduro@
من  الالتينية  أميركا  لدول  الخمسة  الرؤساء  ويعد 
بين القادة العشرين األكثر متابعة على “تويتر” في 
العالم، وهم يتابعون أيضًا بعضهم البعض، وكثيرًا 
بينهم. ما  مباشرة وبشكل علني في  يتواصلون  ما 
وقياداته  الغربي  العالم  أن  نــدرك  الختام  وفي 
أدركوا قيمة وسائل التواصل االجتماعي ودورها في 
تحسين صورة بالدهم، فهل سنتعلم الدرس وتفيق 
مؤسساتنا السيادية وسفاراتنا لتستخدم هذا السالح 
التأثير  في  ولكن  فقط  التصحيح  في  ليس  المهم  

على الرأي العام العالمي!

رؤساء أميركا 
الاتينية من بين 
القادة األكثر 
متابعة على 
)تويتر( ويتابعون 
بعضهم البعض

أستاذ اإلعام والعاقات العامة بكلية 
اإلعام وتكنولوجيا االتصال
رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية 
للعاقات العامة والدبلوماسية 
الشعبية – مصر
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تساؤالت  مقاالت

محترفة  عامة  عالقات  خدمات  إلى  الحكومة  تحتاج  نعم، 
مع قضايا  تتعامل  المحلي  المستوى  على  فهي  ودوليًا،  محليًا 
فكري كقضايا  فيها  األساسي  والمنطلق  المواجهة  إلى  تحتاج 
وحقوق  والنزاهة  السيارات  وحوادث  والمرأة  والشباب  اإلرهاب 
السكري  ومرض  التشدد  ومكافحة  والتستر  والبطالة  اإلنسان 
وغيرها، وعلى المستوى الدولي تواجه المملكة حملة إعالمية 
دول  بعض  من  ومحاوالت  صورتها  لشيطنة  منظمة  دولية 
إرهابية  منظمات  من  واستهداف  استقرارها،  لزعزعة  الجوار 
بأنهم  األخير(  باريس  إرهاب  )بعد  الغرب  اعترف  وقد  دولية، 
يكن  لم  لكنهم  اإلرهابي  بالمخطط  مسبقًا  يعلمون  كانوا 

لديهم طاقة لمواجهته!
السعودية هي فقط على  العامة  صناعة اإلعالن والعالقات 
مستوى التملك في الوسائل ولكن ليس على مستوى التخطيط 
والتنفيذ، وهي في الغالب تدار بواسطة خبراء غير سعوديين 
ضعاف  لكن  إعالنيًا  مهرة  أنهم  األولى  مشكلتين  من  يعانون 
بالوسط  عالقتهم  لضعف  وذلك  المحلية  العامة  العالقات  في 
والبيئة المحلية، والثانية أنهم يعانون من النظرة الحذرة تجاه 
النظرة،  ذات  السعودي  المجتمع  ويبادلهم  السعودي  المجتمع 

من هنا سقط الفهم بينهما لعجز االثنين عن التفاهم.
عن  الماضية  األعــوام  خالل  الرأي  كتاب  من  العديد  يكتب 
تشكل  في  تساعد  عامة  عالقات  خدمات  إلى  المملكة  حاجة 
الحاسمة  الحيوية  القضايا  تلك  مواجهة  في  محلي  عام  رأي 
التي يعيشها المجتمع السعودي، وخدمات عالقات عامة عالمية 
تساند قضاياها التي تقودها، فهي من دول العشرين وصورتها 

العالمية في منتهى األهمية.
المعرفة  السعوديين  المسؤولين  ينقص  ال  أنه  والحقيقة 
عالقات  شركة  توجد  ال  أنه  المشكلة  لكن  ذلك،  إلى  بالحاجة 
الحلول  أحد  وكان  الحاجة،  تلك  تسد  أن  يمكنها  محلية  عامة 
كما  جيدة،  تكن  لم  النتائج  ولكن  عالمية  بشركات  االستعانة 
السعودية  الجامعات  من  األكاديميين  ببعض  االستعانة  تم 
النتائج ناجحة ألنها كانت جهود فردية ال مؤسسية  ولم تكن 
منظمة، وختاما ال بد من القول بأن دور الدولة حاسم في قيام 

صناعة عالقات عامة محلية.

تمر المملكة العربية السعودية 
ــيــة  ــائ ــن ــث الــــيــــوم بـــمـــرحـــلـــة اســت
تستدعي وجود خدمات عاقات 
عــالــيــة  مــســتــويــات  ذات  عـــامـــة 
وعالميًا،  محليًا  الحكومة  تخدم 
لــكــنــنــا لـــو بــحــثــنــا فــلــن نــجــد في 
عامة  عــاقــات  شــركــة  المملكة 
محترفة  خــدمــة  تــقــدم  مــحــلــيــة 
ــنــاســب مــــع حـــجـــم الــمــمــلــكــة  ــت ت

وقضاياها.

 عالقات عامة محترفة
محليا ودوليا

م. عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

المشتركة  الحوار  ولغات  اتصاالتنا  سبل  تتطور 
التي تربطنا مع العالم وتتيح لنا مزيدا من المعلومات 
نتناقل  أصبحنا  التطور  هذا  ومع  التعبير،  وحرية 
رمزية  تشكل  صور  أو  مقاطع  هيئة  على  قضايانا 

لعدد من القضايا اُلمثارة في كافة مناحي الحياة.
الصورة في مجال العالقات العامة لم تكن مجرد 
لحظة مختطفة من عمر الزمن كما تفعل ذكرياتنا 
حين نتابعها في ألبوم الصور الخاص بنا؛ إنها تتجلى 
بوضوح أكثر في قضايانا السياسية فتدعم حقوقنا 
المنصوصة على دساتير واتفاقيات من ورق فتحيلها 
وكأنها شفرة  على هيئة صورة  متكاملة  ذاكرة  إلى 

ترميز.
على  تلتقط  ال  »الصورة  أن  قاعدة  من  وانطالقا 
»بيل  األمريكي  الرئيس  صورة  حازت  فقد  عجل« 
كلينتون« النتخاباته الرئاسية في التسعينات إعجاب 
المحترفين بالعالقات العامة الدولية، على الرغم من 
شبها  أقرب  فيها  بدا  التي  للصورة  التقاطه  طريقة 
الفك  إظهار  على  العدسة  ركــزت  حين  )بالمهرج( 
األقرب  أنها  اعتقدوا  أنهم  إال  البتسامته،  السفلي 
المتحدة  الواليات  بها  مرت  التي  الفترة  عن  تعبيرا 
أصدق  وكذلك  السوفيتي،  االتحاد  مع  األمريكية 
الدولية  العالقات  نجاح  في  الواليات  من  الوعود 

مستقبال مع أكثر األنظمة الشيوعية انغالقا.
بداية  مع  جديد  من  الذاكرة  إلى  الصورة  عادت 
أكثر  عالقات  تكوين  على  المقبل  األمريكي  العهد 
مرونة مع أكثر الدول توتاليتارية كما تصفها هيالري 
كلينتون، حين وجدت أمريكا نفسها بمواجهة األزمة 

الكورية في مجال األسلحة النووية.
المتحدة  الــواليــات  مبادئ  بين  ــوازن  ت وإليــجــاد 
األمريكية القائمة على الحريّات وعالقاتها مع تلك 
الدول، كانت المفاجأة تحيط باختيار كوريا للرئيس 
اإلنقاذ«  »مهمة  لرئاسة  كلينتون  بيل  األسبق 
المتعلقة بمراسلتين اعتقلتا في مواقع تصوير لتقرير 
الشمالية. وكوريا  الصين  بين  الحدود  عن  يتحدث 

الفكاهة  ذروة  هي  المفاجأة  تلك  كانت  وربما 
عبرت  كما  المضحكة«  و«المرأة  السياسي  للمهرج 
عليها  المُطلق  اللقب  ذلك  عن  كلينتون  هيالري 

هل »بيل 
كلينتون« مهرج!

تمتاز  التي  السياسية  الخطابات  في  بالبروغاندا 
العالقات  لشفرة  السبب  لترجع  الشمالية،  بها كوريا 
اإلنسانية الدولية المباشرة التي اتبعها بيل كلينتون 
كوريا  رئيس  والد  وفاة  في  عزاء  ببرقية  بعث  حين 

الشمالية  عام 1994م.
على  تلتقط  ال  »الــصــورة  لفكرة  مجددا  ولنعد 
ذلك  يعي  كان  كلينتون  بيل  أن   لنكتشف  عجل« 
جيدا حين اختير لمهمة اإلنقاذ الخاصة بالصحفيتين، 
األسبق  للرئيس  الخاصة  بالمهمة  سميت  والتي 
خضع  ذلك  على  وبناء  األمريكية،  المتحدة  للواليات 
بدت  الحاجبين  عقد  في  تدريبات  إلى  وفريقه  بيل 
الصور  تلتقط  عندما  مهمة  لكنها  لهم  مضحكة 
الرسمية الحتمية مع »رئيس كوريا الشمالية« وعبر 
بيل عن تلك المهمة بقوله »شعرت كأني أؤدي دورًا 

في فيلم لجيمس بوند«.

استشاري عاقات عامة وإعام

أ. وسام البهيان
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وصفها بـ »مهنة المائة سنة القادمة«

د. زين الدين: العالقات 
العامة شريك في 
الحرب على اإلرهاب

العامة في  العاقات  أستاذ مساعد ورئيس قسم  الدين،  زين  الدكتور محمد جياد 
كلية اإلعام بالجامعة العراقية، يرى أن العاقات العامة من العلوم الحديثة التي 
تطوير  إلى  مستمرة  بحاجة  وهي  والتطبيقي،  األكاديمي  الجانبين  على  تعتمد 
المفهوم والمناهج لمواكبة المستجدات العالمية إضافة لصقل مخرجات التعليم 
في  العامة  الــعــاقــات  دور  ويــؤكــد  العمل،  ســوق  خــال  مــن  والــخــبــرات  بالمهارات 
مواجهة األزمة الحالية التي يعاني منها العراق وبعض دول المنطقة والمتمثلة 
القرار  صنع  على  القائمون  يدرك  أن  شريطة  والفوضى،  الساح  وانتشار  باإلرهاب 
الصعيد  القرار سواء على  أساسيا في صنع  ركنا  العامة وكونها  العاقات  أهمية 
واعتبارها  الحربي،  حتى  أو  الثقافي  أو  االقتصادي  أو  االجتماعي  أو  السياسي 
شريكا في الحرب على اإلرهاب، عن طريق فتح قنوات اتصالية إلدارة تلك الحرب على 
المستوى الجماهيري، كون إدارة االرهاب هي من صلب ومهام العاقات العامة 

األساسية التي تعمل على إنقاذ البلد ومؤسساته..

د. محمد جياد زين الدين 
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العامة؟  العالقات  صناعة  في  رأيك  ما  بداية   -
وإلى أي مرحلة وصلت في الوقت الحالي؟ وهل 

تقترح آلية معينة لتطويرها؟
في  صناعة  العامة  العالقات  أصبحت  بالتأكيد 
عليها  يطلق  والبعض  والمستقبل،  الحاضر  الوقت 
مهنة المائة سنة القادمة، لما لها من أشكال وأنماط 
للتعامل مع الجمهور والمؤسسات، فضال عن دورها 
والفهم  االتصال  خطوط  ومد  واإلقناع  التأثير  في 
لذلك كل  العام،  الرأي  واستجابة  والقبول  المشترك 
المؤشرات الحديثة تؤكد أن العالقات العامة الحديثة 
والناجحة هي التي تعتمد على أحدث طرق التعامل 
التقنيات  بأحدث  معه  والتواصل  جمهورها  مع 
الحديثة وعدم االنقطاع مع الجمهور، عبر اتصاالت 
أو  جهل  تتحمل  وال  متسارعة  األحداث  ألن  تفاعلية 

إهمال الجمهور مهما كان السبب.

أقسام  أداء  تراجع  إلــى  البحوث  أغلب  تشير 
العالقات العامة في الدوائر الحكومية العراقية، 

ما سبب ذلك من وجهة نظرك؟
في اآلونة األخيرة ظهرت دراسات وبحوث عديدة، 
لكنها في الغالب ال ترقى إلى الهدف الجوهري لعمل 
والتأثير  األداء  حجم  ترصد  وال  العامة،  العالقات 

دور العاقات 
العامة التوعية ضد 
اإلرهاب والتطرف 
واللجوء للحوار 
والقانون لحل 
النزاعات

هل هناك وصفة أو صيغة معينة تمّكن العالقات 
على  الحرب  في  بفعالية  المشاركة  من  العامة 

داعش؟
هناك عدة مجاالت وآليات يمكن اتخاذها في سبيل 
المسلحة  والمجاميع  اإلرهابية  التنظيمات  مكافحة 
التوعية ضد ظاهرة  منها  الدولة،  خارج نطاق عمل 
اإلرهاب والتطرف في كافة المجاالت وأهمية اللجوء 
إلى الحوار والنقاش وإلى القانون لحل كافة النزاعات 
والصراعات غير القانونية، ومنها عمل برامج عالقات 
الجماعات  مع  التعامل  بعدم  المجتمع  لتوعية  عامة 
عن  الخارجين  جميع  ومحاسبة  ونبذها  اإلرهابية 
وليكن  انتماءاتهم،  أو  صفاتهم  كانت  مهما  القانون 
في ذهن الجميع أن المواطنة وحماية الوطن هدف 
الجميع، إضافة لتعزيز سعي الحكومة في لم شمل 
الشعب  والعمل بجد لخدمة  المجتمع  جميع مكونات 
وبناء  التحتية  للبنية  حقيقية  تنموية  برامج  عبر 
لكل  للتصدي  وأمني قوي  واقتصادي  قانوني  نظام 

التطرف بجميع أشكاله، ليحس المواطن أن حكومته 
قريبة منه ليكون هو أقرب ويحرص على خدمتها.

العامة  العالقات  عن  خاص  أرشيف  لديكم  هل 
العراقية منذ نشأتها؟

العالقات  وتطور  نشأة  يحدد  أرشيف  لدينا  نعم 
فضال  الرافدين،  بالد  في  بدائي  كنشاط  العامة 
العشرين في  القرن  العامة في  العالقات  عن تطور 
الحادي  القرن  إلى  البريطاني، وصوال  عهد االحتالل 
خالله  الحديثة  التقنيات  أضافت  والذي  والعشرين 
شكال ولونا ومضمونا لمنهج ونشاط العالقات العامة.

العالقات  في  الخاص  نتاجكم  على  التعرف  نود 
العامة العراقية من بحوث ومقاالت ومشاركات؟

في  العامة  الــعــالقــات  قسم  فــي  نحن  حقيقة 
وتفان  بجد  نعمل  العراقية  بالجامعة  اإلعالم  كلية 
لنرتقي بطلبتنا األعزاء إلى مستوى راق من الناحية 

بشكل دقيق، كون الباحثين ال يركزون على أهدافهم 
الكافية  الدراية  عدم  عن  فضال  احترافي،  بشكل 
اليوم  أصبحت  التي  العامة  العالقات  عمل  بماهية 
الحكومية  الدوائر  جميع  تعامل  آلية  من  مهما  جزءا 
والخاصة مع الجمهور، حال فهم آلية عملها والسيما 

الجانب التطبيقي لها ومؤهالت العاملين فيها.
وعند الحديث عن اإلخفاقات أو تراجع األداء فإنني 
قصور  أبرزها  وعوامل  أسباب  عدة  إلى  ذلك  أعزو 
النشاط،  هذا  ومهام  لمسؤولية  العليا  اإلدارات  فهم 
بشكل  التدريب   إلى  العامة  العالقات  رجال  افتقار 
واستخدام  التجارب  أحدث  على  واالطــالع  مستمر 
التقنيات الحديثة في هذا التخصص، ضعف وتواضع 
خبرة العاملين في تلك األقسام وعدم انصراف جزء 
المتعلقة  األنشطة  ممارسة  إلى  منهم  ومهم  كبير 
غياب  ثانوية،  بأعمال  وانشغالهم  عملهم  بطبيعة 
التنفيذ الكفء ألنشطة العالقات العامة وعدم وضوح 
الخاطئ  للفهم  إضافة  والتفصيلية،  العامة  األهداف 
لنشاط العالقات العامة وإقحامها في أعمال  ليست 

من مهامها.

المتخصصة  التعليم  مخرجات  بإمكان  هل 
والمؤهلة أن يكون لها دور في عالج تراجع هذا 

األداء؟
تعتمد على  الناجحة  الحديثة  العلوم  بالتأكيد كل 
األولى  الركيزة  يعد  الذي  األكاديمي  العلمي  الجانب 
الجانب  إهمال  عدم  مع  والعملي،  المهني  للنجاح 
المفهوم  تطوير  عملية  تعتمد  لذلك  التطبيقي، 
وتحقيق األهداف على مستوى تطور المناهج العلمية 
التي من شأنها تطوير مخرجات التعليم وزج كوادرها 
الحاجة  طبيعة  على  التأكيد  مع  العمل،  سوق  في 
المجال. للعاملين في هذا  لمؤهالت وسمات معينة 

ما دور العالقات العامة في أزمة العراق بالحرب 
على »داعش« إعالميًا من وجهة نظركم؟

لم يكن هناك دور واضح أو بارز للعالقات العامة 
لم  القرار  صنع  على  والقائمون  الحالية،  األزمة  في 
يهتموا أصال بهذا المفهوم، والذي يشكل في البلدان 
صنع  في  المساهمة  في  أساسيا  ركنا  المتطورة 
االجتماعي  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء  القرار 
الثقافي أو حتى الحربي، لذلك كنا  أو  أو االقتصادي 
نتطلع أن يكون للعالقات العامة دور مهم في الحرب 
على اإلرهاب و«داعش« وجميع المنظمات اإلرهابية 
الحرب  تلك  إلدارة  اتصالية  قنوات  فتح  طريق  عن 
إدارة اإلرهاب هي  الجماهيري، كون  على المستوى 
التي  األساسية  العامة  العالقات  ومهام  صلب  من 

تعمل على إنقاذ البلد ومؤسساته.
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يزال  وال  النظري،  الجانب  إلى  إضافة  التطبيقية 
عملنا مستمرا في تقديم كل ما هو مناسب ومتطور 
وعلى  العامة،  العالقات  أهمية  إلى  لونا  ويضيف 
المستوى الشخصي شاركت في مؤتمر دولي ببحث 
ببحوث  مشاركتي  عن  فضال  عمل،  وورش  علمي 
ودور  الفساد  ظاهرة  ومكافحة  العامة  العالقات  في 
قيم  وتعزيز  التوعية  في  وبرامجها  العامة  العالقات 
المؤسسات  مستوى  على  مجتمعاتنا  في  التسامح 
مفيد  هو  ما  كل  لتحقيق  تسعى  التي  الناجحة 
القطاع  في  ومؤسساته  المجتمع  بناء  في  ويساهم 
في  عدة  مقاالت  نشرت  كما  والتعليمي،  السياحي 
خاص  بشكل  والدعاة  باالتصال  القائمين  توعية 
في  بالمساهمة  اإليجابي  ــم  ودوره ومؤهالتهم 

الوحدة الوطنية والدينية ونبذ العنف والتطرف.

ماذا عن دور ومستقبل شركات العالقات العامة 
في العراق؟

أرى أن دور شركات العالقات العامة في العراق ال 
يرتقي إلى مستوى الطموح، بل هناك تدهور وتخلف 
وشبه غياب لهذا الدور، كون تلك الشركات لم تصنع 
المعنيين،  على  ومؤثرة  واضحة  صــورة  أو  بصمة 
فنجد أن ثقافة المجتمع تجاه تلك الشركات ضعيفة 
الشركات  إنجازات  عن  المتوفرة  المعلومات  كون 
داخل البلد سواء على صعيد المؤسسات أو المجتمع 
ضعيفة، إضافة لقلة دراية المجتمع بتلك الشركات 
تلك  كون  أعمالها،  ومهام  ووظائفها  عملها  وماهية 
الشركات تفتقر إلى اإلنجاز الواضح واالنغماس في 
العراقي  المجتمع  يحتاجها  التي  والقضايا  األعمال 

بشكل عام.

العراقية  األحـــزاب  استخدام  تقيمون  كيف 
للعالقات العامة؟

منظم  فعلي  نشاط  إلى  العراقية  األحزاب  تفتقر 
لمهام العالقات العامة، والزال الجمهور غير راض عن 
البرامج الحقيقية  أداء تلك األحزاب ألنها تفتقر إلى 
العامة، سيما عدم  العالقات  لدور  الصحيحة  والرؤى 
وجود متخصصين في العالقات العامة لتنفيذ برامج 
تتطور  لم  العراقية  األحزاب  فإن  وبالتالي  األحزاب، 
في  يسهم  الــذي  والخدمي  المهني  المستوى  إلى 
جماهيريا،  صورتها  وتحسين  األحزاب  تلك  تسويق 
لذلك كنا نتمنى على تلك األحزاب أن تعمل بشكل 
جيد لالرتقاء بأدائها السياسي والحزبي وقياس مدى 

الرضا بين الجماهير.

مستوى تعليم العالقات العامة في العراق؟
في  العامة  العالقات  تعليم  مستوى  يرتقي  ال 
المستوى  على  ســواء  منه،  المأمول  إلــى  العراق 
األكاديمي أو المهني لمنظمات أو جمعيات العالقات 
تعمل  أن  المعنية  الجهات  على  بد  ال  لذلك  العامة، 
العامة، فضال  بحرص على تطوير مناهج العالقات 
هذا  في  المتقدمة  الدول  تجارب  على  االطالع  عن 
المجال واالحتكاك معها لكسب الخبرة والمهارة على 

الصعيدين العلمي والتطبيقي.

لشركات  العراقي  المجتمع  حاجة  مــدى  ما 
العالقات العامة الخارجية؟

عامة  عالقات  لشركات  العراقي  المجتمع  يحتاج 
في  الشركات  تلك  تجارب  من  لالستفادة  خارجية 
تطوير الواقع الخدمي والقانوني الستقرار ورفاهية 
على  تعمل  أن  الشركات  لتلك  يمكن  كما  المجتمع، 
خلق جو من التواصل والتفاعل بين أطياف المجتمع 
لكي تتضافر الجهود لبناء مجتمعات متطورة تتواكب 
مع التغيرات الموجودة على األصعدة كافة، وهذا ما 
بالعالقات  الخاصة  الشركات  تلك  تقدمه  أن  يمكن 
تلك  نتاجات  مستوى  ومعرفة  الخارجية،  العامة 
يتطور  أن  نطمح  الذي  لواقعنا  وترجمتها  الشركات 
مع تطور المجتمعات المتحضرة معتمدة على برامج 

تطويرية.

ثقافة الجمهور تجاه 
شركات العاقات العامة 
ضعيفة نتيجة عدم 
انغماسها في قضايا 
المجتمع

 د. محمد جياد زين الدين.	 
- مواليد بغداد 1972، متزوج ولديه 4 أطفال.	 
منذ 	  العراقية  الجامعة  في  اإلعالم  بكلية  العامة  العالقات  قسم  ورئيس  مساعد،  أستاذ   -

.2012/9/2
- بكالوريوس صحافة من جامعة بغداد عام 1999م، وماجستير إعالم - عالقات عامة من 	 

جامعة بغداد عام 2005م، ودكتوراه إعالم - عالقات عامة من جامعة بغداد عام 2009م.
- متخصص في الحمالت اإلعالمية واالنتخابية وحمالت العالقات العامة.	 
- حاصل على خبرات ميدانية في إعداد البحوث واستطالعات الرأي العام.	 
- شارك في العديد من الدورات في مجال اللغة والحاسوب في جامعة بغداد وجامعة النهرين 	 

وناقش عدة رسائل ماجستير ودكتوراه.
الصحفيين 	  نقابة  العراقية، عضو  بالجامعة  العلمية في كلية اإلعالم  الترقيات  - عضو لجنة 

العراقيين، عضو مجلس التنسيق والتعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
العامة  العالقات  جمعية  في  والمتابعة  الدراسات  ومدير  عضو  واالتصاالت،  اإلعالم  وهيئة 
العراقية، عضو ومدير اإلعالم والعالقات العامة في جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين، 
في  المناهج  تقييم  لجنة  وعضو  العراق،  في  العامة  للعالقات  الوطني  المؤتمر  لجنة  عضو 

كليات الجامعة العراقية.

بغداد | عاقات
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من  رفيعًا  وفًنا  مهمًا  علمًا  العامة،  العاقات  أصبحت 
عاقات  لخلق  مــؤثــرة  وأداة  اإلنــســانــي،  االتــصــال  فنون 
وجمهورها،  المؤسسات  بين  متميزة  وحضارية  عصرية 
وإذا أمعنا النظر في طبيعة عمل تلك المؤسسات نجد 
أنها في األغلب تقدم خدماتها إلرضاء جماهيرها الذين 
يتعاملون معها، وإذا كان ثمة نجاح في هذه العاقات 
فإنه يتوقف على نجاح البعد االتصالي للعاقات العامة.

العالقات العامة واإلعالم .. 

تكامل أم تنافر!

تعد العالقات العامة في أبسط صورها فن وعلم إدارة االتصال 
وإدارة  بناء  بهدف  والخارجية،  الداخلية  وجماهيرها  المنظمة  بين 
المشترك  الفهم  من  مساحة  وإيجاد  اإليجابية  صورتها  وتعزيز 
ركيزة  يعد  الواسع  بمعناه  فاالتصال  الطرفين،  مصالح  لتحقيق 
على  أنشطتها  جل  تعتمد  إذ  العامة؛  العالقات  عمل  في  أساسية 
االتصال الذي يعرف بأنه عملية يتفاعل بموجبها المرسل والمتلقي 
في سياق معين، وال يقتصر االتصال في فلسفة العالقات العامة 
على إعالم الناس أو نقل المعلومات واألخبار لهم، بل يتجاوزه إلى 

كونه حلقة وصل بين المنظمة وبيئتها المحيطة بها.

د. عبدالله بن عبدالمحسن العساف
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وتتولى العالقات العامة تخطيط وتنفيذ وتنظيم 
من  المنظمة،  بجمهور  المتعلقة  واألعمال  األنشطة 
في  والتأثير  معهم  طيبة  بعالقات  االحتفاظ  أجل 
اتجاهاتهم والحرص على كسب تأييدهم من خالل 

رسم صورة حسنة لديهم عن المنظمة.
العالقات  جانب  من  المكثف  االستخدام  ورغــم 
وسائل  واعتماد  جهة،  من  اإلعالم  لوسائل  العامة 
العالقات  رجــال  على  أخبارها  بعض  في  اإلعــالم 
يغلب  بينهما  العالقة  أن  إال  أخرى؛  جهة  من  العامة 
في  »القصور  حول  التهم  وتبادل  »الصراع«  عليها 
بالقصور  الصحافة  يتهم  رأي  فهناك  األدوار«،  أداء 
بنشر  واالكتفاء  اإلعالمي  دورها  أداء  في  والكسل 
العامة حتى أصبحت  العالقات  إدارات  ما يصلها من 
تسمى لدى بعض ممارسي العالقات العامة بصحافة 
العالقات  يحمل  معارض  ورأي  واإلنترنت،  الفاكس 
الصحافيين  حرية  على  التضييق  مسؤولية  العامة 
قد  حقائق  فرض  ومحاولة  للمعلومة،  الوصول  في 
صورة  تجميل  ألجل  بالضرورة،  صادقة  تكون  ال 
المنظمة مستغلة سلطة الضغوط المفروضة أحيانا 
تحت غطاء اإلعالنات أو غيرها من المدفوعات لدفع 

الصحافيين لاللتزام بما تريده العالقات العامة.
أن  نعترف  أن  يجب  منصفين؛  نــكــون  وحــتــى 
العالقات  إدارات  قصور  بين  مشتركة  المسؤولية 
العامة أحيانا في الترويج بصورة طيبة لمؤسساتها، 
وعجزها في التعامل مع الصحف بطريقة احترافية، 
يقابله قصور بعض الصحف في البحث والتدقيق في 
العامة،  العالقات  إدارات  لبيانات  الخفية  التفاصيل 
التي تسعى عادة لنشر بيانات تقدم صور وردية عن 

بين رجل العالقات العامة والصحفيين، وربما يؤثر هذا التعارض 
ترى  أن  التناقض  لهذا  الحلول  أفضل  ولعل  بينهما،  العالقة  على 
المنظمة ورجال العالقات العامة أن العالقة مع وسائل اإلعالم هي 
التي  اإلخبارية  التغطية  نوعية  تأثير على  ولها  استثمار ومصلحة 

يقوم بها الصحفيون تجاه المؤسسة.
أن  منها  الصدد  هذا  في  عليه  التأكيد  من  بد  ال  حقائق  وهناك 
العالقة الجيدة مع وسائل اإلعالم + خبرة مهنية صحفية لدى رجل 
العالقات العامة توفر 25٪ من ميزانية اإلعالنات على األقل من حيث 
المساحة اإلعالمية، وأن عالقات جيدة مع وسائل اإلعالم + مستوى 
مهني مرتفع = تأثير أعلى مما يمكن أن يؤديه اإلعالن التجاري.

عالقات  كرجل  يفكر  الصحفي  نجعل  أن  نستطيع  ال  أننا  وبما 
باعتباره  العامة  العالقات  رجل  يفكر  أن  األفضل  من  فإن  عامة، 
صحفيا متخصصا، وهذا كان السبب الرئيس في حاالت النجاح التي 

تحققت في عمل العالقات العامة مع وسائل اإلعالم.
لذا على رجال العالقات العامة في المنظمات العمل على كسب 
ثقة اإلعالميين، وتقديم الخدمات اإلعالمية للصحفيين، والتحلي 
العالقات  لبناد وتعزيز  الرفيعة، وتجنب اإلغراق، إضافة  بالمهنية 
أو  الهاتف  استخدام  وليس  لوجه  وجها  المباشر  واللقاء  الشخصية 
العالقات  اللقاء تعرف رجال  البريد اإللكتروني، ومن مميزات هذا 
العامة مباشرة على زمالئهم اإلعالميين وعلى القضايا التي يحبها 

اإلعالميون وكيف يعملون ويجمعون معلوماتهم.
إضافة لذلك عليهم فهم فلسفة عمل العالقات العامة، والتواصل 
صحفي  كل  عنوان  عن  والبحث  إعالمية،  وسيلة  كل  مع  المباشر 
)إنترنت،  الرسائل  يفضلها الستالم  التي  الطريقة  لمعرفة  متميز 
اختيار  أثناء  والدقة  الحذر  توخي  عليك  وأخيرا  تلفون(،  ـ  فاكس 
أخبار منظمتك التي سترسلها إلى وسائل اإلعالم، فإذا كانت لديك 
أخبار محددة تستحق الذكر وتريد إعالنها، أرسلها ضمن موضوع 

صحفي على أال يتجاوز الصفحتين.

عاقة جيدة مع 
وسائل اإلعام 
وخبرة مهنية 
صحفية توفر 
٢5% من ميزانية 
اإلعانات

إذا كان لديك أخبار 
مهمة تستحق 
النشر أرسلها ضمن 
موضوع صحفي ال 
يتجاوز الصفحتين

أكاديمي، ومتخصص في التدريب على مهارات العاقات العامة

منظماتها، وقد ال تكون صادقة دائما.
السبب اآلخر الذي يؤثر على العالقة بين الطرفين 
العامة  هو تعامل الصحفيين مع ممارسي العالقات 
وسائل  مساعدة  هي  الوحيدة  مسؤوليتهم  وكأن 
تعميق  آخر ساهم في  ولعلنا نضيف سببًا  اإلعالم، 
الفجوة بين الطرفين، وهو الشبكة العنكبوتية، التي 
العامة قبل ظهورها يستجدون  العالقات  كان رجال 
وجود  ولكن  منظماتهم،  أخبار  نشر  في  الصحفيين 
إلى  تستغني  العامة  العالقات  جعل  ثالث  طــرف 
إلى  الوصول  في  اإلعالميين  جهود  عن  كبير  حد 
ماتع  عصري  بشكل  معهم  والتفاعل  جماهيرها 

وبتكلفة قليلة.
العامة  العالقات  صناعة  أن  االعــتــراف  ويجب 
التعليم  مخرجات  كثرة  رغم  العربي  الوطن  في 
عجز  من  تعاني  أنها  إال  فيها،  المتخصص  الجامعي 
المواهب، مما جعل بعض المنظمات تندفع لتوظيف 
أقل،  بشكل  وتدرب  أسرع  بشكل  إليها  المتقدمين 
اإلعالم  مواجهة  في  الخبرة  قليلي  موظفيها  وتضع 
والرأي العام، دون إدراك لخطورة هذا التصرف الذي 
إطار  خارج  بها  يعصف  وربما  مستقبلها  على  يؤثر 

المنافسة.
مئات  أتلقى  كنت  مرمان:  دافيد  الصحفي  يقول 
رجال  يرسلها  التي  اإلخبارية  والقصص  الرسائل 
عمودي  فــي  عنها  أكتب  كــي  العامة  الــعــالقــات 
 )25000( تلقيت  سنوات  خمس  وخالل  الصحفي، 
أي  عن  أكتب  ولم  العامة،  العالقات  مصدرها  مادة 
قصة منها، وخالل مناقشاتي مع زمالئي الصحفيين 
اكتشفت أني لست الوحيد الذي يتلقى هذا الكم من 
نفسي  في  أجد  أن  دون  المعلبة  الصحفية  البيانات 

رغبة في االطالع عليها فضاًل عن نشرها.
بقوله:  العامة  العالقات  لرجال  نصيحة  ويقدم 
ثم  الصحفيين  اهتمام  يثير  ما  تعرف  أن  »عليك 
مثير  شــيء  عن  إليهم  والتحدث  معم  التواصل 
من  بداًل  منشأتك  عن  للكتابة  يدفعهم  لالهتمام 

إغراقهم بوابل من اإلصدارات الصحفية الغثة«.
العالقات  رجال  بين  العالقة  أن  القول  وخالصة 
يعتبر  ما  بين  صراعًا  تتضمن  والصحفيين  العامة 
المصالح،  مــن  مختلفتين  مجموعتين  نظريًا 
لجمهوره،  لتقديمها  الحقائق  عن  يبحث  فالصحفي 
األخبار  تعكس  ألن  يسعى  العامة  العالقات  ورجل 
توصيلها  يود  التي  )الرسالة(  الصحفية  والتقارير 

لجمهوره.
الطرفين،  بين  فجوة  بوجود  نعترف  أن  يجب  إذن 
الضروري  من  ولذا  معا،  للعمل  مضطران  لكنهما 
عالقة  وبناء  بينهما  للتعايش  صيغة  عن  البحث 
المصالح  في  تعارض  هناك  يكون  فأحيانا  جيدة، 
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في  العاملين  من  تقترب  كنت  إن  لذا  و«أسبقية«، 
قبل  يجذبهم،  ما  أكبر  هو  هذا  أن  فتأكد  الصحافة 
التصريحات  بعض  لهم  قدم  الصحفي  البيان  موعد 
ولكن  دائمًا،  حولك  جذبهم  على  تساعد  المثيرة 
اإلضافة  التصريحات  هذه  تحرق  ال  أن  على  احرص 

الكبرى التي تريد تقديمها خالل المؤتمر.

»hideos« وليس »videos«
شعبية  وسيلة  الفيديو  أصبح  يوتيوب  ظهور  مع 
تذكر  والمعلومات،  األعمال  أخبار  لتوزيع  وقوية 
دومًا أن هناك سبب جعل أنجلينا جولي وبن أفليك 
األكثر،  األمــوال  على  يحصلون  سبيلبرغ  وستيفن 
التي  اإلنتاج  شركات  من  الكثير  هناك  وبالمقابل 
تم تجاهلها تماما فضاًل عن ممثلين مطمورين لم 
يحظوا بالظهور األمثل، السبب في ذلك أن األسماء 
األمثل  الطريقة  معرفة  استطاعوا  ببساطة  األولى 
بـإنتاج  يقومون  فهم  وشكله،  ظهورهم  اختيار  في 
على  عازما  كنت  إذا  ــذا  »hideos« لـ ال   »videos«
لإلنفاق  استعدادك  من  تأكدت  فيديو  شريط  إنشاء 
وفريق  متخصص  وطاقم  محترفين  مصورين  على 
إنتاجية  خلق  تستطيع  المميزة  الصورة  محترف، 
من  كبيرة  بثقة  يحيطك  الحرفية  وعامل  أعظم 

الجمهور.

عزز وجودك
مكتب  االجتماعية  ــالم  اإلع وسائل  بجعل  أبــدا 
أمور  تحدث  أحيانا  بك،  الخاص  لألزمات  االستجابة 
الموقع  عمل  يتوقف  مثاًل  جيدة،  لشركات  سيئة 
لتوضيح،  تحتاج  إشكالية  أو  حريق  يحدث  الرسمي، 
عالقات  لفريق  بحاجة  فأنت  األزمات،  تنشأ  وعندما 
عامة سريع االستجابة، واإلعالم يساهم في توفير 

أقصى ما تحتاجه لحّل كل مشكلة أو تهدئة كل أزمة، 
االجتماعية  التواصل  وسائل  على  الدائم  والتواجد 
يعزز ما يمكن أن نسميه لحظة الدعم التي تطمئن 

الجمهور والعمالء.
بسبب  العامة  العالقات  أزمات  أسوأ  بعض  حدثت 
من  الشركات  إلى  الوصول  عن  الصحفيين  عجز 
استفسارات  الرد على  لعجزهم عن  توتير، أو  خالل 
الصحافة، وحتى تتالفى هذه اإلحباطات عزز جهودك 
أنه  وتأكد  االجتماعية،  والشبكات  توتير  خالل  من 
ويوتيوب  وفيسبوك  تويتر  مثل  لمنصات  يمكن 
لبناء  العامة  العالقات  تأثير  تضخيم  وبينتيريست، 
من  المخلصين  مجتمع  وخلق  التجارية،  العالمة 
تذكر  ولكن  الصحافة،  من  المهتمين  وجذب  األتباع 
االجتماعية هي  اإلعالم  القاعدة جيدا »وسائل  هذه 

أداة عالقة عامة وليست بديال لها«.

بقلم: جيمس كروفورد

ال يخفى على أحد كيف غيرت وسائل اإلعام 
الكاسيكية  العامة  الــعــاقــات  االجتماعية 
تعد  ال  ــدة  ــديـ جـ بـــفـــرص  الـــشـــركـــات  وزودت 
وال تــحــصــى لــدفــع الــعــمــاء إلـــى واجــهــات 
هل  اليوم:  المطروح  والــســؤال  متاجرهم، 
الجديدة  اإلعـــام  وســائــل  بين  الجمع  يمكن 
العامة؟  العاقات  مجال  في  القديمة  مع 
قواعد  اتباع  إلى  حاجة  هناك  زالت  ما  وهل 
الــعــاقــات الــعــامــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى هــذه 

المنصات الجديدة؟!
تعتمد  عندما  تنشأ  أن  يمكن  مشاكل  هناك 
اإلعــام  وســائــل  على  كبير  بشكل  الشركات 
االجتماعية على حساب استراتيجيات مجربة 
كرئيس  ــا  وأنـ الــعــامــة،  لــلــعــاقــات  وحقيقية 
لــشــركــة عــاقــات عــامــة خــاصــة بـــي، شــهــدُت 
االجتماعية  اإلعــام  وسائل  ظهور  مباشرة 
العماء  قفز  عندما  ارتكبت  التي  واألخــطــاء 
ــدا، حــتــى وضــعــت  ــ ــيــرة جـ ــيــهــا بــســرعــة كــب إل
المخاطر  لتجنب  الخمسة  الــقــوانــيــن  هـــذه 

المشتركة..

بناء عالقات شخصية
على  واألخــبــار  الصحفيين  تتابع  أن  المهم  من 
على  حصولك  بالضرورة  يعني  ال  ذلك  لكن  تويتر، 
التغطية الصحفية الكاملة، فمتابعة وسائل اإلعالم 
التقليدية دون وساطة الشبكات االجتماعية ال تزال 
تخطط  كنت  إذا  النتائج،  أفضل  وتجلب  تحقق 
لحضور معرض تجاري، فإن منظمي الحدث يطلبون 
حضور وسائل اإلعالم، ثم الوصول إلى الصحفيين 
مهذبة  رسالة  طريق  وعن  المناسبين،  والمدونين 
اتبع  بهم،  االجتماع  طلب  يتم  اإللكتروني  بالبريد 
نفس النهج مع الصحافة االقتصادية المحلية، سوف 
اإلعالم  وسائل  أن  دائما  وتذكر  بالنتائج،  تندهش 
التقليدية تعطي مزيدا من االهتمام لقطاع األعمال 
من  جيدًا  وتأكد  بهم،  اجتمعت  الذين  والزعماء 

الحضور في الوقت المحدد.

اجعل المحتوى مثيرا
تذكر أن الصحفي أو المدون هدفه األول هو خلق 
المحتوى الذي يجذب االهتمام ويولد معظم اإلثارة 
واالستحسان، وبالتالي فإن كل تواصل مع »العميل« 
يجب أن يكون بدافع »كيف يمكنني أن أساعد هذا 

الصحفي بالوصول إلى هدفه«.

خبر حصري وأسبقية
جديرا  وتفاعل  اتــصــال  كــل  تجعل  أن  عليك 
االجتماعي،  االتصال  وسائل  خالل  من  باالهتمام 
الصحافة  من  خليطا  لك  يقدم  أن  يستطيع  تويتر 
والوصالت الخارجية والقصص المختلفة والتغريدات 
كنت  إذا  أما  حــذرا،  فكن  المفيدة،  وغير  المفيدة 
لدى  أن  فتذكر  اإلعالم،  وسائل  من  االهتمام  تريد 
حصري«  »خبر  هما  مفضلتين  كلمتين  الصحفيين 

كيف تجمع 
بين اإلعالم 

التقليدي 
والجديد في 

العالقات العامة

هو مدير شركة كروفورد للعالقات العامة 
العاصمة األمريكية واشنطن، حازت  ومقرها 
في  كبرى  جوائز  عدة  على  الرائدة  شركته 
كما  العامة،  والعالقات  واالتصاالت  التسويق 
الخدمات  من  مجموعة ضخمة  تقدم شركته 
فيما  خاصة  العامة  بالعالقات  المرتبطة 
يتوافق مع وسائل اإلعالم الرقمية أو اإلعالم 

الجديد والوسائل الكالسيكية أيضا.

جيمس كروفورد

ترجمة صفوان خشاب
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زائد جملة  زائد كلمة تساوي جملة، وجملة  كلمة 
تساوي حديثًا، وحديث مع آخر يصبح عالقة، وعالقة 
عامة قوية قد تؤدي لحرب وقد تؤدي لسلم، والسؤال 
نيران  العربية من  المنطقة  تعانيه  ما  هنا في ظل 
نوع  ما  الكبار:  بعض  وترفع  الصغار  تأكل  متأججة 
العالقة التي تحتاجها سوريا لتخرج من عنق الزجاجة 
وتُطفئ فتيل الحرب؟! بعد أن تم استنزاف ماكينات 
وكاالت العالقات العامة في معظم دول العالم لخلق 
السورية  المدن  إلغراق  التطرف،  لتشكيل  اإلرهاب، 
علمية  عقول  لوال  لتنشأ  تكن  لم  دخيلة  بعقليات 

مخططة، عقول شريرة بال شك!
فجأة، في ليلة وضحاها سأل موظف مديره: لِمَ ال 
نخلق فوضى؟! لمعت عينا المدير، وجالت في رأسه 
نظريات  كل  من  أهم  فتاكة،  فكرة  عشرة  خمس 
سقراط في الحوار، وأرسطو في الخطابة، وحتى كل 
العالمية  الحرب  سنوات  في  البريطانية  المؤسسات 

الثانية.
تمحورت الخمس عشرة فكرة حول تدمير سوريا، 
تفتيتها إنسانيًا قبل تحطيم أبنيتها، تسليط الضوء 
يقلب  بالتواء  وتعددياتها  وعرقياتها  طوائفها  على 
التعلم،  ومتوسط  الذكاء،  متوسط  إنسان  أي  عقل 

ومتوسط التفكير.

ألن الكتابة فن، والقراءة فن، والحرب كذلك 
تتنفس  كبير،  شــريــر  فــن  ولكنها  فــن،  األمـــر 
الموجة لتبدع، تحترف اللقطة لتزدهر، وتتبنى 
أي  على  والقائم  وتنتشر،  لتقوى  الكلمة 
عاقة،  مجرد  بعاقة،  تلك  حربه  بدأ  ما  حرب 
تلفزيونية  ومشاهد  فتاكة،  أسلحة  أنتجت 
مكلومة  وقــلــوب  ممزقة  ونــفــوس  ــرة  مــدمِّ

وأبنية محروقة، مجرد عاقة! مشوار »األلف أمل« 

يبدأ بسورية

ياسمين حناوي

كاتبة وصحفية
الجمهورية العربية السورية

إلكترونيًا  ثم  ورقــة،  على  الفكرة  المدير  كتب 
 )attachment( وضعها  ثم   ،word(( ملف  على 
لكل  دولة،   150 إلى  اإليميل  وعمّم  إيميل،  ضمن 
إحداها  مصلحة،  فيها  رأس  لكل  بل  مصلحة،  منها 
سياسية، وأخرى مهنية، وثالثة مادية، والنتيجة حرق 

مع مرتبة التقسيم.
وكالة  في  العامة  العالقات  تعّلم  من  ثمة  أنه  إال 
الساحر،  على  السحر  قلب  على  قادر  وهو  وطنية، 
ولكن هذه المرة ليس في ليلة وضحاها، إذ سيحتاج 
وأقالم  شفافة،  ودعايات  إنسانية،  لحمالت  األمر 

شريفة، وعدسات حيادية.
»ال  ليقول:  أمامي  بخبث  أحدهم  يقفز  قد  وهنا، 
حيادية في اإلعالم، وكذا األمر في العالقات العامة، 

فعن أي حيادية – في سوريا – تتحدثين؟!«.
وتطبياًل  تشويهًا  يكفينا  ولكن  صحيح  هذا  وأرد: 
وكما  طائفة،  أو  حزب  أو  جماعة  أو  لدين  وتزميرًا 
حوارات  خالل  وحاراتنا  وقرانا  مدننا  على  تعرّفوا 
كثيرة وتسجيالت عديدة عبر الواتساب والهانغ آوت 
فعلوا  كما  الذكية،  األجهزة  تطبيقات  وكل  والتشات 
مستخدمين  الهاوية  إلى  بأماننا  ليقذفوا  ذلك  كل 
أذكى األسلحة وأكثرها تأثيرًا في الدعاة والملتزمين 
والعاديين، يمكننا تكبير زاوية ذلك السالح من 90 
ال  الخارج؛  نحو  عالقة   180 إلى  الداخل  نحو  درجة 
جديد  متطرف  فكر  لتنشيط  وال  أخرى،  حرب  لخلق 
بأدوات عمياء اإلبهار، بل للملمة أشالء وطن فتّتته 

المصالح والعالقات.
والهاي،  ودافوس  وجينيف  مونترو  مهازل  إلنهاء 
األمريكية(،  )الحرية  شجرة  يقطع  فأس  لصناعة 
لئال نكون عراقًا مسكينًا آخرًا، لنبطل عمل )أسلحة 
الخداع الشامل( كي ال نرفع أعالمًا أمريكية كما فعل 
الكويتيون في 1991، والعراقيون في 2003، وكي 
مليون  حتى  أو  نصف  أو  ثلث  مصارفنا  تستقبل  ال 
االسم  سورية  عامة  عالقات  وكالة  لتأسيس  دوالر 

صهيونية المضمون.
ومادلين  شولتز،  ــورج  ج نــواجــه  أن  أجــل  ومــن 
أولبرايت، وكونداليزا رايس، وشوارتسكوف، ومارك 
ملن، وغيرهم من سياسيين شوهوا مفهوم العالقات 
العامة، وألن مشوار األلف أمل يبدأ بسورية، نستطيع 
أن نبني مفهومًا بسيط التركيب عميق المعنى اسمه 

)سوريات(.
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 أحد أكبر وأفضل برامج االبتعاث

على مستوى العالم

برنامج االبتعاث الخارجي: 
نجاحاته شملت جانب 

العالقات العامة الدولية
الله،  رحمه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الــراحــل  الملك  أطلق 
لابتعاث  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  اسم  يحمل  رائدا  برنامجا 
منذ عام 14٢٦هـ، بغرض دعم التعليم والجامعات السعودية وتعزيز 
بساح  السعودي  الشباب  وتأهيل  المتميزة  بالكفاءات  المجتمع 
المعرفة، ويعد هذا البرنامج واحدًا من أكبر وأفضل برامج االبتعاث 
الخارجي على مستوى العالم، وقد وضعت وزارة التعليم شروطًا 
عامة وشروطًا خاصة لابتعاث ترتكز على تلبية احتياجات المملكة من 
تخصصات ألهداف تنموية وتعليمية وثقافية، وإضافة لكل النجاحات 
تصب  أخــرى  نتائج  يحقق  أن  االبتعاث  برنامج  استطاع  حققها،  التي 
في صلب العاقات العامة على الصعيد المحلي والدولي، إذ تحول 
عدد كبير من المبتعثين إلى سفراء لبادهم ساهموا بشكل أو بآخر 
بالسعوديين، ومن هنا  ارتبطت  التي  النمطية  الصورة  في تحسين 
االبتعاث  تجربة  على  الضوء  تسليط  »عاقات«  في  علينا  لزاما  كان 
باعتبارها نواة لحملة تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بهذه الباد.
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في هذا الصدد ارتأت مجلة “عالقات” البحث في موضوع االبتعاث 
بمجموعة  فالتقينا  العامة،  العالقات  جسور  من  جسرا  باعتباره 
بهذه  ارتبطوا  الذين  والباحثين  اإلعالميين  والكتاب  الشباب  من 
التجربة، الستطالع ما إذا كان االبتعاث قد انعكس سلبا أو إيجابا 
على الصورة النمطية المرسومة للسعوديين في األذهان، وكيف 
عنهم  النمطية  الصورة  بتغيير  المبتعثون  السعوديون  ساهم 
في  للسعودية  اإلعالمي  التأطير  انعكس  وكيف  بالدهم،  وعن 
القنوات الغربية على تعاملهم مع السعوديين أنفسهم، وما تقييم 
واألجنبي  السعودي  االبتعاث على  أنفسهم النعكاسات  المبتعثين 

معا..

نظرة مكتسبة
والية  في  تقيم  ملكاوي  مي  الصحفية  والكاتبة  اإلعالمية 
إعالم  ماجستير  على  مؤخرًا  تحصّلت  األمريكية،  كونيتيكت 
واتصال عالمي من جامعة بردجبورت، وأثناء فترة الدراسة احتّكت 
بالكثير من المبتعثين الذي جعلوا هذه الوالية قبلة لهم في البحث 
عامة  صبغة  إعطاء  الخطأ  من  أنه  ملكاوي  وترى  المعرفة،  عن 
للمبتعثين السعوديين، خاصة ضمن الطرح النمطي الذي تقوم به 
وسائل اإلعالم الغربية والعربية معا، مفيدة بقولها “هناك نظرة 
سلبية تجاه الطلبة السعوديين المبتعثين على اعتبار أنهم ليسوا 
من الطالب المجتهدين دراسيًا، ولألسف فإن هذه نظرة مكتسبة 
نتجت عن تعامل بعضهم أثناء الدراسة، لكن التعميم دائما خاطئ 

ملكاوي: كثير من 
المبتعثين التحقوا 
بجامعات عريقة 
وأثبتوا نجاحات 
مبهرة في شتى 
العلوم

في  يدرسون  المبتعثين  من  فالكثير  منهجي،  وال 
أعرق الجامعات األمريكية وأثبتوا نجاحات مبهرة في 

شتى العلوم والمجاالت”.

النوادي الثقافية
وعن الدور الذي لمسته من قبل المبتعثين أنفسهم  
إلى  ملكاوي  أشارت  فقد  التصورات  هذه  تغيير  في 
جهود الطالب أنفسهم من خالل النشاطات الثقافية، 
الجامعات  في  السعودية  الطلبة  نوادي  “إن  قائلة 
األمريكية من أنشط النوادي حيث يقومون بتفعيل 
العديد من البرامج لمساعدة ودعم الطلبة المبتعثين 
وغيرها،  والمعيشية  الدراسية  المجاالت  كل  في 
إضافة الى أن الطلبة كأفراد يحاولون جاهدين تغيير 
األمريكيين  النظرة تجاههم من خالل تعاملهم مع 
يُعتقد  ما  عكس  إثبات  ومحاولة  مباشر  بشكل 
بالفعل نظرة وتفكير كثير من  ما غير  عنهم، وهو 
األمريكيين وبخاصة تلك الفئات المتعلمة في المدن 
على  السكاني،  التنوع  عليها  يغلب  التي  األمريكية 
األبيض  العرق  عليها  يغلب  التي  الواليات  عكس 
غير  جنس  كل  تجاه  العنصرية  إلى  يميل  والــذي 

أبيض بالعموم”.

إسالموفوبيا
وتضيف ملكاوي: “ورغم كل تلك الجهود لم تتغير 
النظرة تجاه السعودي كثيرا في المجتمع األمريكي، 
فهو إما الغني الذي جاء ليصرف ثروته على التسوق 
لتنظيم  المنتمي  اإلرهابي  أو  الليلية،  والــنــوادي 
الدولة اإلسالمية”. وتستكمل ملكاوي حديثها معللة 
مع  خاصة  األخيرة  اآلونــة  في  الصورة  هذه  تزايد 
“إسالموفوبيا”  اإلسالم  من  الخوف  ظاهرة  تنامي 
في المجتمع األمريكي والتي يعززها اإلعالم المحلي 
وزاد من ذروتها أحداث السباق الرئاسي وتصريحات 
أمثال  من  اإلســالم  ضد  الرئاسيين  المرشحين 
المرشح األمريكي دونالد ترامب وبن كارسون وتيد 
كروز، وأغلبهم من الحزب الجمهوري اليميني الذين 

يتزمتون بالدين المسيحي.

تغيير متبادل
من جهتها تجد اإلعالمية رحاب سعيد أنه ال يمكننا 
حصر انعكاسات االبتعاث فقط على الصورة الذهنية 
للسعوديين في الخارج، وتقول “علينا أن نعترف أن 
بسلوكيات  نفسه  السعودي  على  انعكس  االبتعاث 
كثيره منها  كيفية تعامله مع اآلخر، إذ يمكن القول 
بأن السعودي أصبح أكثر وعيا وثقافة، فاليوم أصبح 

التمياط: فوائد 
االبتعاث ال تقتصر 
على الشهادة 
بل تشمل التغير 
لألفضل في كل 
نواحي الحياة
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هناك فرق واضح بين السعودي الذي ابتعث للخارج وبين من لم 
يبتعث، وبالمقابل فإن أجمل ما قام به السعودي بالخارج تعامله 
بأخالقه الحسنة، وهو أمر دفع العديد من الناس العتناق اإلسالم، 
تغيير  استطاعت  وحكومة  شعبا  المملكة  أن  شك  فال  وبالتالي 
الصورة الذهنية المكوّنة عنهم بصورة متبادلة، ومن هنا يمكن 
وهي  الصعيد  هذا  على  كثيرة  حقق نتائج  قد  االبتعاث  إن  القول 

أهم حصاد لثمار غرس البرنامج االبتعاثي”.

بصمة ثاقبة
وأضافت رحاب: “ال يمكن إفراد مساحة كافية لنجاحات المبتعثين 
األدبية  أو  العلمية  المجاالت  في  سواء  الخارج،  في  السعوديين 
استطاع  فقد  نحوه،  وما  أبحاث  مراكز  من  المختلفة  والقطاعات 
الشاب السعودي والشابة السعودية وضع بصمة ثاقبة في أكثر من 
46 دولة على مستوى العالم انتشروا فيها من أجل العلم سفراء 
ممثلين عن بالدهم، ومن جهود المبتعثين الالفتة تقديم العديد 
من المنصات اإلعالمية الرقمية وسواها لخدمة المبتعثين وتوحيد 
من  والرسمي،  الشعبي  الصعيد  على  ترابطهم  وتعزيز  جهودهم 
الطالب  بخدمة  تقوم  والتي  أمريكا”  في  “سعوديون  منصة  بينها 
جوانب  مختلف  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  السعوديين 
المراكز  أهم  من  كذلك  وتعد  ابتعاثهم،  مرحلة  طــوال  الحياة 
المعلوماتية للطالب خالل ابتعاثهم والداعم لهم بشكل دوري في 

الواليات المتحدة األمريكية”.

نجاحات ال تغطى بغربال
اإلعالمية السعودية والشاعرة غالية الخياط، أقامت في الواليات 
وعملت  أمريكية،  واليات  عدة  في  متنقلة  أعوام  أربعة  المتحدة 
لصالح  بشيكاغو  فويس«  »هال  إذاعة  في  برامج  ومقدمة  مُعدة 
برنامج ثقافي اجتماعي ترفيهي يعنى بالطالب السعودي المبتعث 
النظرة  هو  هناك  واجهها  تحد  أكبر  أن  ترى  كذلك،  والخليجي 
المرفهة للمرأة السعودية، حيث كان يُنظر لها أنها تعمل لمجرد 
الهواية والتسلية، ورغم أن البرنامج الذي كانت تديره وتقدمه لم 
ذا حظوة  كان  أنه  إال  السعودية  الثقافية  الملحقية  من  دعما  يلق 
المقيمين  المبتعثين  الطالب  من  السعودي  الجمهور  على  وتأثير 

في أمريكا وكندا.

السعودي أثبت جدارته
دراستها  إبان  الجوائز  من  العديد  حصدت  التي  الخياط  وتقول 
“عندما كنت مبتعثة لم أتغيب يوما واحدا ولم أتأخر عن محاضراتي 
ولم أغش يومًا في بحث، وعالوة على ذلك كنت من المتفوقات، 
من  وكثير  األجانب،  مع  كانت  أمريكا  في  صداقاتي  من  و٪90 
المملكة  انفتاح  من  »مصدومون«  إننا  يقولون  كانوا  األمريكان 

الثقافي والتوسع العلمي والمعرفي خصوصًا من الناحية التقنية”!
تقول  لبالده  كسفير  ودوره  السعودي  للمبتعث  تقييمها  وعن 
وحسن  بالجدية  المملكة  شرفوا  أمريكا  في  السعوديين  ”بعض 

الخياط:٩0% من 
أصدقائي أجانب 
واألمريكان 
مصدومون من 
انفتاحنا الثقافي 
والمعرفي

رحاب: االبتعاث 
انعكس على 
السعودي نفسه 
بسلوكيات كثيره 
منها  كيفية 
تعامله مع اآلخر

تركستاني: لدى 
السعوديات قدرات 
مهنية عالية إال 
أنهن ال يمتلكن 
الفرص المائمة 
إلظهارها

الغامدي: يجب 
أن نثق باآلخر في 
فترة االبتعاث بغض 
النظر عن الديانة 
والعرق والمذهب
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التعامل، ويكفي أن في أمريكا أنشئت أعمال جديدة وفتحت مجاالت 
الخدمات  ناحية  من  سواء  األمريكي  للمجتمع  كبيرة  اقتصادية 
والصحة والسياحة، ولقد أثبت الطالب السعودي جديته في دراسته 
وتعامله وكذلك التزامه الديني أما المشاكل التي نسمع عنها في 

اإلعالم فال تتعدى نسبة 1٪ من الجرائم في أمريكا”.

إحساس بالمسؤولية
في  الماجستير  يدرس  سعودي  مبتعث  الدعيج  نايف  سلطان 
تخصص اإلدارة المالية في جامعة مدينة نيويورك كلية بروكلين، 
يجد أن أكبر التحديات التي تواجه المبتعث السعودي في الخارج هي 
االعتماد على النفس في جميع أمور الحياة واإلحساس بالمسؤولية 
التي  األشياء  أهم  بالمسؤولية  اإلحساس  ”تعزيز  ويقول  وقيمتها، 
بين  الصحيحة  الموازنة  للمبتعث وكذلك  االبتعاث  توفرها تجربة 

النفقات واإليرادات”.
ويرى الدعيج أن حسن التعامل في الخارج له دور كبير، وبالرغم 
إال  سعوديا،  لكونه  خارجية  لمضايقات  تعرضه  عدم  تأكيده  من 
أنه يجب على كل مبتعث أن يحذر ويتبع الطريق القويم لتجنيب 
العوامل  أهم  هي  بالحسنى  الغير  فمعاملة  األذى،  وبالده  نفسه 
التي سوف تغير الصورة الذهنية لدى المجتمع االمريكي، ويختم 
بالقول “علينا ببساطة أن نكون كما نحب أن يكون اآلخرون معنا“.

ضغوط نفسية
 »Long Island« أما أروى تركستاني التي تدرس اإلعالم بجامعة

الدعيج: االبتعاث 
يعزز اإلحساس 
بالمسؤولية 
والموازنة 
الصحيحة بين 
النفقات واإليرادات

السعودي  الطالب  أن  فتجد  نيويورك،  واليــة  في 
وتحديات  نفسية  ضغوط  إلى  عام  بشكل  يتعرض 
من  أهدافه  يحقق  أن  أجل  من  نفسه  على  يفرضها 
ضغط  ذلك  إلى  أضف  ونحوه،  الدراسي  التحصيل 
الثقافية  والملحقية  الطالب  بين  الورقية  المعامالت 
والعاطفي،  المادي  الضغط  عن  فضال  السعودية، 
من  منقطعة  غير  سلسلة  إلى  تؤدي  أسباب  وكلها 
من  النفسي  اإلجهاد  وهذا  النفسي،  والتوتر  اإلجهاد 
أكبر التحديات التي تمر بالمبتعث خالل فترة ابتعاثه.
“بعض  أن  تركستاني  تؤكد  التحدي  هــذا  ومــع 
يمتلكن  السعوديات  النساء  بأن  يؤمنون  األمريكيين 
الفرص  يمتلكن  ال  أنهن  إال  عالية  مهنية  قــدرات 
القدرات،  هذه  إظهار  في  تساعد  قد  التي  المالئمة 
في  السيدات  على  بأن  الفئة  هذه  تشعر  وبالمقابل 
الفرص  أن يعملن على استغالل  األمريكي  المجتمع 
التي تتوفر لهن وال تتوفر لغيرهن، وهذا فقط رأي 
عن  معهن  وتحدثت  حصل  الذين  األشخاص  بعض 
المرأة السعودية، وبالتأكيد هناك الكثير من وجهات 
للمرأة  تنظر  أن  الممكن  من  التي  المختلفة  النظر 
الصعوبات  تحدت  قوية  إنسانة  أنها  على  السعودية 

المجتمعية لتنجز ما تريد إنجازه”.
وتضيف تركستاني “رغم كل التحديات التي تواجه 
المرسومة  الذهنية  الصورة  أمام  السعودية  المرأة 
تعرضت  أن  لي  يسبق  لم  الحمد  وهلل  أني  إال  عنها، 
ألي نوع من األذية فقط لكوني سعودية أو مسلمة 
أن  وأرى  اللحظة،  وحتى هذه  عامين  أكثر من  خالل 
الطالب السعودي المبتعث ليس سفيرا لبلده بقدر ما 
هو مصدر معلومات ثري بخبرة لم يعتد عليها هنا”.

تفاعل ثقافي
على  أن  التمياط  محمد  المستشار  يرى  بــدوره، 
الحقيقية  الثروة  بكونهم  الوعي  السعودي  الشباب 
على  فقط  يقتصر  ال  االبتعاث  برنامج  وأن  للوطن 
في  لألفضل  تغير  يصاحبه  أن  يجب  بل  الشهادة 
المبتعثين نشر  الحياة، كما يجب على  جميع نواحي 
للتصدي  وتقاليدها  ثوابتها  بكل  السعودية  الثقافة 

للهجمات واألفكار السلبية.
ويضيف “االبتعاث يكسب الشباب السعودي اطالعا 
كوادر  إعــداد  منه  والغرض  أكبر،  وآفاقا  ومعرفة 
سعودية مؤهلة، وهذا ال يتم إال من خالل التفاعل 
اإليجابي المثمر المفيد مع مختلف األفكار والثقافات 

المتنوعة”.

أفضل مشروع سعودي
كتاب  مؤلف  الغامدي  خالد  السعودي  الكاتب 
“صدمة  تأثير  فيه  نقل  الذي  اللندنية«  »مذكراتي 

ثقافية” حدثت معه في نهاية الثمانينات مع الزيارة 
أفضت  والتي  المملكة،  خــارج  غريب  لبلد  ــى  األول
صعيد  على  جمة  وتطورات  كبيرة  فكرية  لتحوالت 
“عالقات”  في  التقيناه  االغتراب،  بالد  مع  عالقته 
لنستفسر عن قرب مع صاحب تجربة ثرية وإعالمي 
لالغتراب  تأثيرات  من  يــراه  ما  حــول  متخصص، 
برنامج  مع  السعوديين  صــورة  حــول  وترجيحات 

االبتعاث.
دور  له  االبتعاث  برنامج  أن  الغامدي  الكاتب  يجد 
كبير في تغيير الكثير من الصور النمطية المرتبطة 
تعبيره  حسب  فهو  وبالدهم،  بالسعوديين  ذهنيا 
خالل  واجتماعيا  ثقافيا  المملكة  مشاريع  “أفضل 
األربعين سنة الماضية” إذ “بذر الملك عبداهلل رحمه 
وأصبحت  المتقدمة  الدول  في  االبتعاث  بذرة  اهلل، 
ليس  وفوائدها  ثمارها  تؤتي  ظاللها  وارفة  شجرة 
مَواطن  على  بل  والمبتعث  الوطن  على  فقط 
االبتعاث نفسها، فنحن اليوم نرى الشباب والشابات 
تؤكد  وإنجازات  اختراع  براءات  يحققون  السعوديين 
المناسبة  الظروف  لهم  تتوفر  عندما  مقدرتهم 
الطالب  بها  يقوم  التي  التطوعية  لألنشطة  أن  كما 
والطالبات أثر كبير في رسم صورة أكثر إيجابية قد 

تطغى على اإلنجازات العلمية المحققة”.

تحامل وتصيّد لألخطاء
وفيما يخص الصورة السلبية المرسومة عن بعض 
بأننا  االعتراف  وجــوب  الغامدي  يؤكد  السعوديين 
“جزء من المشكلة، فقد أصبح لدينا بعض االنغالق 
الميالدية  الثمانينات  منتصف  من  بداية  االجتماعي 
في  لكن  أزعــم،  كما  ذلك  على  مستمرين  زلنا  وال 
الجهة المقابلة نرى أن هناك تحامال وتصيدا لألخطاء 
مشاكل  السعودي  الشاب  وتحميل  أخرى  جهات  من 
صحيحا  ليس  وهــذا  كله،  الكون  وأحيانًا  المنطقة 

البتة”.
عماده  جسر  االبتعاث  بأن  ثقته  الغامدي  ويؤكد 
نحو نصف مليون مبتعث، قادرون بعزمهم على خلق 
عصر التنوير القادم لتغيير كل الصورة السلبية، وهذا 
ما سنشهده خالل العقد القادم، الفتا إلى ضرورة أن 
يثق اإلنسان باآلخر في فترة االبتعاث حتى تتغير كل 
المزاعم، بغض النظر عن الديانة والعرق والمذهب.

كل  الغامدي  خالد  الكاتب  به  ينصح  ما  ــر  وآخ
قلوبهم،  نمتلك  حتى  الناس  حب  هو  المبتعثين 
فيجعله  ديكتاتورا  يصادق  أن  يستطيع  أنه  ويزعم 
الحسن،  والتعامل  األسلوب  خالل  وديعا من  حمال 
في  يثق  أن  يحتاج  ولكن  أصله  في  طيب  فاإلنسان 

نده.
الرياض | عاقات
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مقاالت

الــذي  السعادة  بيوم  العالم  دول  تحتفل 
يـــصـــادف ٢0 مــــارس مـــن كـــل عــــام، بــعــد أن 
اعتمدت هيئة األمم المتحدة في اجتماعها 
اليوم  هــذا   ٢01٢ يونيو   ٢8 بتاريخ  المنعقد 
منها  حرصا  للسعادة؛  عالميا  يوما  ليكون 
على خلق ونشر ثقافة السعادة بين شعوب 
العالم، لما لها من تأثير إيجابي على حياة 
الناس، والحد بطرق غير مباشرة من انتشار 
األمراض والجرائم، وزيادة اإلنتاجية والتنمية 
الــرفــاهــيــة لشعوب  وتــوفــيــر  الــمــســتــدامــة 

العالم قاطبة.

يوم عالمي 
للسعادة

وقد حُددت عدة معايير ومؤشرات لقياس السعادة 
بالرضا  المجتمع  أفــراد  شعور  منها  الشعوب،  لدى 
وانعكاس ذلك على حياتهم، والحرية الممنوحة لهم، 
المحلي،  الناتج  وزيادة  العمر،  وطول  الفرد،  ودخل 
من  العديد  وهناك  واإلداري،  المالي  الفساد  وقلة 
العوامل المساعدة األخرى التي يكون لها تأثير غير 

مباشر على شعور الشعوب بالسعادة.
وبناًء على هذه المؤشرات، يتم في كل عام تحديد 
تعاسة،  األكثر  والدول  سعادة  األكثر  بالدول  قائمة 
وذلك باالعتماد على نتائج استطالع لرأي الشعوب 
 .)Gallup World Poll( عن طريق المسح المستخدم
استطالعا  مؤخرا  المتحدة  األمم  تقرير  تضمن  وقد 
الصدارة  مركز  الدنمارك  احتلت  دولة،   156 شمل 
على قائمة تلك الدول وعلى مستوى دول العالم في 
السعادة، تلتها النرويج ثم سويسرا وهولندا والسويد 
أستراليا  واحتلت  وأيسلندا،  والنمسا  وفنلندا  وكندا 
المرتبة  إسرائيل  احتلت  بينما  العاشرة،  المرتبة 
الحادية عشرة، والواليات المتحدة األمريكية المركز 

السابع عشر، وبريطانيا المركز الثاني والعشرين.
دولــة  احتلت  فقد  العربي  المستوى  على  أمــا 
 14 والرقم  واحد،  الرقم  المتحدة  العربية  اإلمارات 
على مستوى العالم، تلتها سلطنة عمان، ثم قطر، 
السعودية  العربية  المملكة  واحتلت  الكويت،  ثم 
 33 والرقم  العربي  المستوى  على  الرابع  المركز 
التي  إيطاليا  على  متقدمة  العالم،  مستوى  على 
المركز 77،  احتلت  التي  وتركيا  المركز 45،  احتلت 

وخاصة  األخرى  العربية  الدول  أغلب  احتلت  بينما 
ذيل  العربي(  الربيع  )ثورات  يسمى  ما  خاضت  التي 
فحسب  العربية  الدول  مستوى  على  ليس  القائمة، 

بل على مستوى جميع دول العالم.
تركز  التقييم  في  األساسية  العوامل  وكانت 
ومستوى  والصحة  التعليم  هي  محاور؛  ثالثة  على 
المعيشة لألفراد، باإلضافة إلى عوامل أخرى خاصة 
بالمجتمع واالستقرار الوظيفي وكذلك األسري وأداء 
سعادة  على  تأثير  لها  العوامل  هذه  كل  االقتصاد، 
الناس، والغريب في األمر أن العامل المادي لم يكن 
من العوامل األساسية في التأثير على سعادة الناس 

كما يعتقد البعض.
يوم  تحديد  من  األساسي  الهدف  إن  فأقول  أعود 
عالمي للسعادة هو االهتمام بحياة الشعوب ومساعدة 
لتنعم  الفقيرة  الشعوب  النمو ومساعدة  الدول على 
الصحة  التركيز على  وكذلك  اآلخرون،  به  ينعم  بما 
والتعليم والتي هي أساس الحياة للشعوب باإلضافة 

إلى االهتمام برفاهيتهم.
وال شك أن للعالقات العامة ووسائل اإلعالم بجميع 
أنواعها واإلعالم الجديد بوجه الخصوص، دورا رائدا 
جو  خلق  في  والمساهمة  المعايير  هذه  تأصيل  في 
من السعادة ألفراد المجتمع، ومن ثم المساهمة في 
رقي وتقدم ترتيب مملكتنا الغالية بين مصاف الدول 

العشرين األكثر سعادة بين دول العالم.

متخصص في اإلعام والعاقات العامة

أ. سليمان الثنيان



»بيداغوجي« متمرد على السلطات الثاث 

التشريعية والتنفيذية والقضائية!

الخطاب اإلعالمي العراقي 
.. ضعف في المضمون 
وإسفاف في األسلوب

بصناعة  الخاصة  والمثالب  والسلبيات  اإلشكاليات  تعددت 
العراقية،  الساحة  على  اإلعــامــيــة  والمضامين  الــرســائــل 
ــتـــوازن فــي مــضــامــيــن الــرســائــل  وتــنــوعــت لتشمل عـــدم الـ
ــع الــطــائــفــي عــلــى الــخــطــاب  ــواقـ اإلعـــامـــيـــة، وهــيــمــنــة الـ
اإلعامي حتى بات أداة من أدوات إنتاج الطائفية والعنف 
الدينية، إضافة  في المجتمع العراقي، وخاصة الفضائيات 
وبالمعايير  االجتماعية  بالمسؤولية  اإلعام  التزام  لعدم 
واإلرهــاب.  العنف  أحــداث  تغطية  عند  واألخاقية  المهنية 
كما تمرد الخطاب اإلعامي العراقي على السلطات الثاث 
للتأثير  ذلــك  وتعدى  والقضائية(  والتنفيذية  )التشريعية 
التي  المعنية  والمنظمات  والمؤسسات  الحكومات  على 
يأت  ولم  الكبيرة،  الحسابات  اإلعامي  للتأثير  تحسب  باتت 
تطوير أدوات وسائل اإلعام وتوسيع رقعتها من فراغ بل 

من إدراك فاعلية التأثير البالغ لوسائل اإلعام وخطابها.

ضعف المضمون
اإلسفاف  من  العراقي  اإلعالمي  الخطاب  يعاني 
وغياب  المحلية  اللهجة  وسيطرة  المضمون  وضعف 
والقدرة  الجمالية  أفقده  مما  العربية،  اللغة  توظيف 
التطور  مع  لتتناسب  اإلعالمية  الصيغ  تجديد  على 
التكنولوجي، كما يعاني ضعفا واضحا في المضمون 
وفي  المستخدمة  اللفظية  والــقــوالــب  المعنوي 
األسلوب التعبيري المباشر وطرائق األداء المصاحبة 
إيصال  على  القادر  الخطابي  لألسلوب  وافتقاره  له، 
المشكلة  وتتركز  العام،  الرأي  إلى  العراقية  القضية 
على  والوقوف  المضمون،  في  وليس  األسلوب  في 
يستند  التي  االتصالية  والفلسفة  الخطاب  منطق 

إليها.

بيداغوجيا إعالمية
يمكن وصف الخطاب اإلعالمي العراقي في الفترة 
المصطلح  بهذا  والمقصود  بالبيداغوجي،  الحالية 
عدم احترام الجمهور واالستخفاف به والتعامل معه 
باعتباره طفال فاقدا للوعي واإلدراك وقابال للسيطرة 

والتحكم به وتصديق كل ما يطرح عليه.
)مصطلح  الحرة  الموسوعة  حسب  والبيداغوجيا 
كان  الذي  العبد  لغويا  ويعني  يوناني،  أصله  تربوي 
يرافق األطفال إلى المدرسة(. وعرفها القاموس الحر 
العربية  اللغة  في  مقابل  له  يوجد  ال  )مفهوم  بأنها 
وال يوجد له تعريب واضح عند المفكرين التربويين 
العرب، لذلك حصل حوله جدل واسع، وتتكون كلمة 

)بيداغوجيا( في األصل اليوناني من حيث االشتقاق 
الطفل،  وتعني   )Péda( هما  شقين  من  اللغوي 

و)Agôgé( وتعني القيادة(.
تعريفي  أختار  أن  التعاريف  مجمل  من  وارتأيت 
الخاص بالبيداغوجيا، فهي من وجهة نظري اإلجراءات 
الهادفة إليصال المعلومة والتأثير بالسلوك من خالل 
للتحكم   المؤثرات   وخلق  المتلقي  إمكانيات  دراسة 
في ردود أفعاله وتوجيهها، وبالتالي قيادة رأي عام 

مجتمعي يخدم أهداف القائم باالتصال.
إذن هي عملية تهدف إليصال معلومة تم اختيارها 
المتلقي  عند  مناسب  تأثير  خلق  أجل  من  بدقة 
الرسالة،  هي  فالوسيلة  وسيلة،  أو  خطاب  عبر 
درجة  بالمعلومة  يتنقل  سلوك  هي  والبيداغوجيا 
درجة حتى تصبح مفهوما مؤثرا في السلوك، فهي 
إمكانيات  دراسة  من  بداية  ينطلق  وسلوك  معرفة 
المتلقي، فندرس نقاط قوته ونقاط ضعفه، وندرس 
نقاط تنبهه ونقاط غفلته، ثم التعامل معها بطريقة 
سلوكه  في  إليه  نصل  أن  نريد  الذي  الهدف  تخدم 

ومشاعره ثم في أفكاره.
اإلنساني  السلوك  مشرحة  هي  البيداغوجيا  إذن 
في  التحكم  وكيفية  فيه،  يؤثر  وما  إليه  يدفع  وما 
في  األكبر  الدور  استلم  اإلعالم  أن  وبما  ذلك،  كل 
العام،  للرأي  عبر خطابه  اإلنساني  السلوك  تشكيل 
فقد قام بتوظيف البيداغوجيا للوقوف على ما يؤثر 
في آراء المجتمع ونقاط قوته وضعفه وآلية استخدام 

المؤثرات المناسبة للقيام بخلق التأثير.
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تقرير

د. سهاد القيسي



أزمة ثقافة
العراقي  اإلعالم  أن  البياتي  خضير  ياس  د.  يرى 
تختلف  ال  الذين  المتدنية  الثقافات  لذوي  مكانا  غدا 
بينما  بشيء،  العام  الجمهور  ثقافة  عن  ثقافتهم 
متقدمة  بثقافة  اإلعالميون  يتمتع  أن  المفروض 
على ثقافة المجتمع ليتسنى لهذه الوسائل االرتقاء 
بالمجتمع نحو آفاق رحبة، والرابط بين أغلبية وسائل 
اإلعالمية  للحرفية  افتقادها  هو  العراقية  اإلعالم 
على  وتجاوزها  التحريضية  الخطابات  إلى  ونزوعها 

خصوصية األفراد والجماعات.
وذكر د. محمود عكاشة أن الخطاب السياسي هو 
وعرف  الخارجي.  بالمحيط  يرتبط  اجتماعي  خطاب 
الخطاب بأنه فعالية نصية منشئة  الهيتي  د. هادي 
ألحوالها،  ومغيرة  ألشكالها  وصانعة  للمضامين 
وفقه الفلسفة يفرق بين مستوى الخطاب ومستوى 

السلوك حتى يختبر أحدهما بمعايير اآلخر.
المعلومة  إيصال  طريقة  هو  اإلعالمي  والخطاب 
أهــداف  يناسب  بشكل  فهمها  ومحاولة  بواقعية 
المرسل، وهو عبارة عن نصوص متكونة من لغات 
عدة وصور جامدة أو مرئية أو أفالم أو فيديو. وعرفه 
بشير إبرير بأنه منتوج لغوي إخباري منوع في إطار 
بنية اجتماعية ثقافية محددة، وهو شكل من أشكال 
تجمع  صناعة  فهو  المجتمع،  في  الفعالة  التواصل 
واآلليات  الثقافي  والمحتوى  والمعلومة  اللغة  بين 

التقنية لتوصيلها.
الخطاب  صاحب  بين  مشتركا  نتاجا  الهيتي  وعده 

التواصل االجتماعي، خلقت خطابات إعالمية مختلفة 
شتت المتلقي وأوجدت حالة من عدم الثقة بالخطاب 

العراقي.

غياب المهنية
عند التحدث عن مهنية اإلعالم العراقي أستحضر 
وتتمثل  المهنية  تلك  غياب  تجسد  إعالمية  واقعة 
مفبركة  إعالمية  قصة  وهي  الشجوة(  )معركة  في 
تم صناعتها من قبل هواة عراقيين لمعركة وهمية 
العراقية،  الخارطة  على  موجود  غير  مكان  في 
والحشد  )داعــش(  قبل  من  أفعال  بــردود  وتسببت 
الشعبي أيضا، وتبناها اإلعالم العراقي المساند لكال 
مصادرها،  من  التأكد  دون  مؤكدة  كقصة  الطرفين 
السلطة  من  )داعــش(  إعــالم  تمكن  يفسر  وهــذا 
والقوة رغم عدم امتالكه ألي وسيلة إعالمية إال أن 
وسائل اإلعالم العراقية أصبحت أبواقا لمنصة إعالم 
التواصل  مواقع  وهي  ومسانديها  الوحيدة  )داعش( 
بات  التي  إعالمه  وسائل  وأصبحت  بل  االجتماعي، 
بيداغوجية  وأساليب  تكنولوجية  بطرق  بها  يتحكم 
بطل  أن  ونجد  به،  وتؤثر  النفسية  حاجاته  تحاكي 

المهنية هي الشائعات.

المواطن االعالمي
الوحدة  تتقدم  العسكرية  االستراتيجيات  في 
جندي  أبطأ  لحركة  وفقا  المعارك  بساحة  العسكرية 
إلى  سيؤدي  الفريق  عن  تخلفه  ألن  وحداتها  ضمن 
على  نفسه  األمــر  وينطبق  بأكملها،  الوحدة  قتل 

يهيمن عليه 
االنقسام الطائفي 
وعدم االلتزام 
بالمسؤولية 
االجتماعية أو 
المعايير المهنية 
واألخاقية

في  عقلية  أصغر  تتسبب  حيث  اإلعالمية،  الساحة 
هدم السواتر الخلفية للمجتمع بأكمله، فمن يطلق 
الشائعات قد يكون متخصصا بها لكن من يتناقلها 
وينشرها هي العقليات البسيطة، والتي يجب أخذها 
ضمن االعتبارات عند صياغة لغة الخطاب اإلعالمي 
انقالب  عند  إذن  فكيف  العراقي،  للمجتمع  الموجه 
الوضع أي عندما تقوم هذه العقلية البسيطة بإنتاج 
لغوي للخطاب وتضعه على منصة وسائل التواصل 
اللغة  لماهية  وإدراك  معرفة  دون  االجتماعي 
يمتلك  جيل  فكل  الخطاب،  صنع  وأهلية  اإلعالمية 
صناعة  يرث  من  هو  والمجتمع  جديدا  لغويا  نظاما 

هذا الصائغ المجهول.
اإللكترونية  ــالم  اإلعـ وســائــل  استعانت  لقد 
بالمواطن اإلعالمي في ظل أزمة الموصل واحتالل 
)داعش( للمحافظات العراقية، مما أضاف اإلرباك إلى 
التحديات  أبرز  ومن  األزمة،  أثناء  العراقي  الخطاب 
التي واجهت الخطاب مع المواطن اإلعالمي؛ تعميم 
المواطن  يقدمه  الذي  المحتوى  إن  حيث  المحتوى 
هو من صنعه ولم ينتج من قبل مؤسسات إعالمية 
هذا  تحكم  كما  مراجعتها،  أو  محاسبتها  باإلمكان 
بشكل  واألفراد  ذاته،  المواطن  مصداقية  المحتوى 
له  أمثالهم، فنشر األخبار  إلى تصديق  عام يميلون 
جذر مزدوج؛ بوصفه منتجًا اجتماعيًا يعكس محتوى 
المجتمع الذي انبثق منه، ومؤسساتيًا أي نتاج أعمال 

مؤسسات متخصصة.

يهيمن عليه 
االنقسام الطائفي 
وعدم االلتزام 
بالمسؤولية 
االجتماعية أو 
المعايير المهنية 
واألخاقية

فهو  السائد،  المناخ  أو  والبيئة  المستهدف  وجمهوره 
والبيئة  والمستقبل  المرسل  بين  مشاركة  نتاج 
االتصالية وبين ما ينتهي إليه االتصال، كالمشاركة 
أو  الميول  أو  المهارات  أو  االفكار  أو  المعلومات  في 

االتجاهات أو المشاعر بين المرسل والمستقبل.

دور المتلقي
يؤكد المتخصصون أن )المتلقي( يشارك في إنتاج 
وجهة النظر التي يحملها الخطاب صراحة أو ضمنا، 
أحدهما  بعدين؛  يحمل  اإلعالمي  النتاج  كان  وإن 
داللي والثاني تربوي )بيداغوجي( يشتمل األول على 
والتكرار  التراكيب  ومعنى  والجمل  األلفاظ  دالالت 
ودالالت  إيصالها  المراد  الفكرة  وإتيان  والتركيز 
مكوناته البصرية والسمعية ودالالت نفسية مهمتها 
البعد  ويأتي  الخطاب،  فكرة  لتقبل  النفوس  تهيئة 
البيداغوجي لزرع هذه األفكار بالنفس وتحويلها إلى 

مفهوم مؤثر بالسلوك.
الرسالة  بصياغة  وعالقته  المتلقي  دور  ويبرز 
ذات  التلقي  الخطاب، من خالل عملية  أو  االتصالية 
باعتبارها  االتصالية  الدراسات  في  الكبيرة  األهمية 
المتلقي مساحة واسعة  عملية تفاعلية يمتلك فيها 
فيما  الرسالة،  لعرض تصوره وموقفه من مضمون 
يضع صاحب الخطاب نفسه شكال ومضمونا في إطار 
إدراكه لحدود المشترك من اإلطار الداللي بينه وبين 
الداللي  إطارهما  المستهدف، فكلما تشابه  الجمهور 
لكل  نفسه  الشيء  الرسالة  تعني  أن  احتمال  زاد 

منهما.

صدى االنقسام
من  العديد  العراقي  اإلعالمي  الخطاب  واقع  أفرز 
االختالفات الموضوعية والفكرية والبيئية والعقائدية 
واألحزاب  الحركات  التاريخ، جسدها خطاب  على مر 
بين  االختالف  مستوى  ليتجاوز  المعاصرة  العراقية 
على  ويكون  آخــر،  إلى  وقت  من  أو  وأخــرى  حركة 
مستوى الحركة نفسها في الوقت نفسه، وهذا التنوع 
يأخذ  الذي  الخطاب  هذا  حول  الخالف  حجم  يعكس 
شخصية،  وأحيانا  وسياسية  وطائفية  فكرية  أبعادا 
اإلعالمي  الخطاب  على  االنقسام  حالة  فرضت  وقد 
ذاتها  السياسية  والحركات  األحزاب  انقسام  نتيجة 
صفة  نحو  التسابق  فرضت  والتي  االنتخابات  في 
اإلسالمية لحركاتها وبالتالي إعالنها لكونها سنية أو 
شيعية أو ليبرالية أو اشتراكية، ليبدو الخطاب صدى 

لحالة االنقسام التي عاشتها الحركات.
إن عدم أهلية المجتمع العراقي السياسية وتعدد 
االحتالل  بعد  خلقت  التي  األيديولوجية  الهوية 
ودخــول  السياسية  األحــزاب  بمساعدة  األمريكي 
سلطة اإلعالم الجديد من بوابات اإلنترنت ومنصات 

أستاذ العاقات العامة
جامعة بغداد - الجمهورية العراقية 
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القوى الناعمة في المهجر

الواقع والدور ..            
وغياب العالقات العامة



صفوان خشاب
فيصل باسل
نورا العقدة
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عرف البشر الهجرة منذ فجر التاريخ، وتعددت 
الهجرات،  لتلك  األسباب والدوافع واألنماط 
قدم  ورغم  الترحال،  وجهات  اختلفت  مثلما 
ــذه الــظــاهــرة وكــثــرة انــعــكــاســاتــهــا على  هـ
البشرية والوجود اإلنساني، إال أن الدراسات 
وجه  على  العربية  الــهــجــرات  تناولت  التي 

الخصوص لم تتناغم مع حجمها وثقلها.

اللبنانيون مهاجرون بالفطرة
اختيار الجالية اللبنانية لتسليط الضوء عليها خالل 
عبثيا،  أمرًا  ليس  »عالقات«  مجلة  في  العدد  ملف 
حيث تشير دراسة أجرتها المنظمة العالمية للهجرة 
حيث  من  العالم  في  األول  البلد  يشكل  لبنان  أن 
كثافة الهجرة مقارنة بعدد سكانه، وهناك ترجيحات 
إحصائية تخمّن أن عدد المهاجرين اللبنانين يصل 
إلى 15  لبناني وأخرى تصل  إلى 11 مليون مهاجر 
مليون، وبالتأكيد فإن العدد قابل للزيادة بشكل كبير 
لضخامة  دقيقة  إحصائية  دوائر  وجود  لعدم  نسبة 
التعداد وتوزّعهم في أرجاء األرض، خاصة مع عدم 
االجتماعية  تركيبتهم  عن  وافية  إحصائيات  وجود 
وتوزيعاتهم من حيث المهنة أو الجنس واالختصاص 

وأسباب الهجرة.
متأججة  العنيد  الفينيقي  اللبناني  رغبة  كانت 
دوما بالتحليق والمغامرة، حتى أصبح سلوك الهجرة 
سمعة  سبقت  وقــد  لكينونتهم،  أساسية  صفة 
لنجاحات بعض  االغتراب  بالد  المهاجر في  اللبناني 
فإنه  األطروحات  بعض  تشير  وحسبما  المغتربين، 
يمكننا القول بأن الهجرة باتت تشكل ملمحا أساسيا 
من  وعامودا  بل  الجغرافية،  لبنان  شخصية  في 

أعمدته االقتصادية واالجتماعية.
اللبنانيين وعمق  تاريخ هجرات  الحديث عن  لكن 
الصعوبات،  من  الكثير  يكتنفه  أمر  الظاهرة،  هذه 
بلبنان  اليوم  نعرفها  التي  التسمية  وأن  خاصة 
الفرنسي  االحتالل  قبل  ما  فترة  ففي  اختلفت، 
العرب  المهاجرين  جل  كان  ــي  األوروب واالستعمار 
من منطقة سوريا وفلسطين واألردن ولبنان يطلق 
بنشاطاتهم  عرفوا  وقد  »الــشــوام«،  اسم  عليهم 
كانت  سواء  عديدة،  ألسباب  الهجرة  في  الواسعة 

هجرتهم داخل المنطقة العربية أو خارجها.
العربية  الجاليات  حال  عن  الحديث  عند  وعمومًا، 
االمتداد  إلى  نتطرق  وأن  بد  ال  المهجر  بالد  في 
الزمني الذي بدأت فيه كل جالية على حدة بالتواصل 
فيه مع أوطانهم الجديدة، إذ إن محاولة دراسة ظالل 
هذه الهجرات وأدوارها التفاعلية ال يتم إال عبر ذلك 
إجابة  على  الحصول  علينا  سيسهل  الذي  المدخل 
للعديد من التساؤالت وأهمها لماذا هاجروا أو اغتربوا 

ومن أين بدأت الهجرة؟

دوافع ومراحل
رئيسيا  دافعا  الحروب  وكثرة  األمن  غياب  يمثل 

تشهدها  التي  الكبيرة  السياسية  التطورات  ومع 
مساحة  إفــراد  علينا  لزاما  كان  العربية،  المنطقة 
الهجرات  عن  للحديث  »عالقات«  مجلة  في  خاصة 
بالدهم  في  ووجودهم  العرب  والمغتربين  العربية 
الثانية، وذلك في مسعى جديد من المجلة لتأسيس 

رؤى مختلفة حول ملفات العالقات العامة.
في ملف هذا العدد نسلط الضوء على ثالث جاليات 
في  واسع  وانتشار  كبير  وزن  من  تمثله  لما  عربية 
مختلف أرجاء األرض وخصوصية في كل حالة، وهذه 
والفلسطينية،  والعراقية  اللبنانية  هي  الجاليات 
إجابة  عن  البحث  الملف  هذا  خالل  من  وسنحاول 
لبعض األسئلة المرتبطة بمفاهيم العالقات العامة، 
بالد  في  العربية  الجاليات  تلعبها  التي  ــاألدوار  ك
أنفسهم  العرب  المغتربون  يُعرّف  وكيف  المهجر، 
المغتربين في  االستفادة من  إمكانية  هناك، ومدى 
ونتساءل  متبادلة،  أوطانهم بصورة  تحقيق مصالح 
أو  للمغتربين  مخصصة  قوانين  وجود  حول  أيضا 
عن  فضاًل  بوطنه،  المغترب  صالت  تدعم  مشاريع 
للطرفين؛  بالنسبة  والمصالح  المكاسب  في  قراءة 

المغترب في بالد المهجر ووطنه..

عاقات
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وراء هجرة اللبنانيين، ويمكن من خالل تتبع بعض 
للهجرة  العالمية  المنظمة  عن  المنشورة  الدراسات 
القول إن تأثير الحروب األهلية كان لها اليد األقوى 
في تقرير طبيعة تواجد اللبنانيين وهجراتهم، لكن 
الدافع،  وحدها  ليست  والسياسية  األمنية  األسباب 
العديد  في  لبنان  ودخــول  االقتصادي  فالعامل 
النمو  تباطؤ  مع  الحادة  االقتصادية  ــات  األزم من 
خاصة  أنواعها  بكافة  البطالة  وتفشي  االقتصادي 
نحو  اللبنانيين  دوافع  من  عزز  ذلك  كل  المقنعة، 
والحياة  العيش  لقمة  عن  البحث  أجل  من  االغتراب 

الهانئة.
من  قرن   - العالم  في  »اللبنانيون  كتاب  يشير 
الهجرة« للكاتبين ألبرت حوراني ونديم شحادة، وهو 
في  اللبنانية  الهجرة  حركة  يرصد  علمي  كتاب  أول 
العالم خالل قرن، إلى أن الهجرة اللبنانية مرت بأربع 

مراحل أساسية وتوزعت على الشكل التالي:
مرحلة أولى بدأت من القرن السابع عشر حتى 	 

منتصف القرن التاسع عشر، سافر خاللها عدد 
مصر  إلى  والسوريين  اللبنانيين  من  محدود 
وإلى أبرز المدن التجارية بين أوروبا والشرق 
وقد  مانشستر(  مرسيليا،  )ليفورنو،  األدنى 

يعرفون  الفترة  تلك  في  اللبنانيون  كــان 
بالشوام.

المرحلة الثانية يمكن إطالق عنوان »مرحلة 	 
منتصف  من  وامتدت  عليها،  المتصرفية« 
األولى  السنوات  حتى  عشر  التاسع  القرن 
غير  عدد  خاللها  سافر  العشرين،  القرن  من 
الشمالية والجنوبية  إلى األميركيتين  محدود 
رغم محاولة اإلمبراطورية العثمانية الحؤول 
شابة  عناصر  إلى  الحاجة  بسبب  السفر  دون 
معظم  وكان  العثماني،  الجيش  في  تخدم 
أكثرهم  ودروزًا  مسيحيين  شبانًا  المهاجرين 
من مستوى اجتماعي متدنٍ وثقافة محدودة 
في  طائفية  كانت  األسباب  أن  الواضح  ومن 

المقام األول.
االنتداب 	  مرحلة  وهي  الثالثة  المرحلة  في 

أبواب  انغلقت  األولــى،  العالمية  الحرب  بعد 
البلدان األخرى في  الواليات المتحدة وبعض 
أخرى  أبواب  وانفتحت  الجدد  الوافدين  وجوه 
في المستعمرات األفريقية التي كان يديرها 
البريطانيون والفرنسيون، حيث كانت تحتاج 
المرحلة  هــذه  وفــي  جــديــدة،  عناصر  ــى  إل

يشكل لبنان البلد 
األول في العالم 
من حيث كثافة 
الهجرة مقارنة 
بعدد سكانه

الجنوب  قــرى  من  المهاجرين  معظم  كــان 
اللبناني بعد أن ضاقت بهم محدودية الحالة 
االقتصادية في جنوب لبنان ونادتهم الفرص 
المتاحة في البلدان األفريقية وأغلبهم كانوا 

من الطائفة الشيعية.
بمرحلة 	  الرابعة فيمكن عنونتها  المرحلة  أما 

النفط« فمع نمو االقتصاد  إلى دول  »اللجوء 
الستينات  فــي  العربي  الخليج  دول  فــي 
والسبعينات واندالع حرب لبنان عام 1975، 
هاجر لبنانيون كثيرون إلى الواليات المتحدة 
على  متكلين  أو  هناك  لهم  بأهل  ملتحقين 
كفاءاتهم الشخصية، ومعظمهم غلبت عليهم 
صفة التعلم والثقافة وإتقان المهارات، وكانوا 
من جميع الطوائف والمذاهب، ومن لم يتجه 
إلى هناك، هاجر نحو كندا وأستراليا وأميركا 
الالتينية وأوروبا الغربية، فيما توجه البعض 
اآلخر إلى المملكة العربية السعودية وبعض 
االقتصادي  النمو  كان  حيث  الخليج،  دول 
السريع في حاجة إلى طاقات جديدة من كل 
نوع ألعمال تمتد من الحرفية إلى التدريس 
والمقاولين،  األطباء  إلى  والحاجة  والتوظيف 

»التهجير«  لعملية  األبــرز  المرحلة  أن  غير 
اآلن  1990حتى  العام  من  بــدأت  اللبنانية 
لبنان  بها  مر  التي  السياسية  للظروف  نتيجة 
من اغتياالت وتراجع في األوضاع االقتصادية 
التي  تموز  حرب  ثم  للمعيشة  متزايد  وغالء 

دفعت بالكثيرين إلى الهجرة.

بصمة ثاقبة وتميز ملحوظ
يصل عدد المهاجرين القدامى من لبنان لقرابة 13 
الجديدة  اندمج في غربته  مليون نسمة، منهم من 
ومنهم من لم يستطع االنصهار في بوتقة األوطان 
اللبنانية  الجديدة، لكن األهم من كل ذلك البصمة 
ملحوظا،  وتميزا  ثاقبا  أثرا  هجرتها  في  تركت  التي 
نذكر  إحصاؤها،  يصعب  اللبناني  النجاح  قصة  وألن 
على سبيل المثال الرئيس الكولومبي السابق خوليو 
السابق  الجامايكي  الــوزراء  ورئيس  طربيه،  سيزار 
السابق  البرازيلي  العدل  ــر  ووزي صياغة،  إدوارد 
األميركية  الخارجية  وزير  ومساعد  نصر،  الفريدو 
والرئيسة  حبيب،  فيليب  السفير  السياسية  للشؤون 
السابقة للتشريفات في البيت األبيض سلوى شقير، 
ويسكونسن،  جامعة  عميدة  شالال  دونا  والدكتورة 
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األبيض  البيت  في  السابقة  الصحافيين  وعميدة 
هيلين توماس وغيرهم.

حقق  وهــولــيــود  والــغــنــاء  الفن  مستوى  وعلى 
اللبنانيون المهاجرون صدى واسعا ونجاحات ال تخفى 
األمريكان  الممثلين  الشأن، فمن  أحد في هذا  على 
وينتوورث  وكذلك  فون،  فينيس  لبنانية  أصول  من 
ميللر نجم مسلسل »بريزون بريك« الشهير، وإيمي 
المكسيكية  حايك  وسلمى  شلهوب  وطوني  يزبك 
من أصول لبنانية، وشانون إليزابيث وغيرهم، ومن 
مساري  لبنانية  أصول  من  الكندي  الفنان  المغنين 
والفنانة العالمية شاكيرا، بل إن ملكة جمال الواليات 
المتجدة لعام 2013 هي أميركية من أصول لبنانية 

وتدعى ريما فقيه.

لم شمل
اسم  بإلحاق  اللبنانية  الخارجية  وزارة  تنفرد  ربما 
»المغتربين« في تعريفها الرسمي، كما أنها أنشأت 
مديرية عامة للمغتربين تعنى بأخبارهم ونشاطاتهم 
ودعوتهم لالستثمار في بالدهم كنقطة للتواصل، 
وفي لبنان أيضا مؤسسات اغترابية تحت مظلة وزارة 
الوصل  المتمثلة في  األهداف  لذات  تعمل  الخارجية 
بين المغتربين المهاجرين وبالدهم األم لبنان، وقد 

تكون هذه النافذة التي تطل منها المديرية العامة 
عام  مطلع  منذ  العالم  على  اللبنانيين  للمغتربين 

1994 محاولة فريدة في العالم العربي لما حققته.
واليوم بعد كل سنوات الهجرة اللبنانية، يتجه لبنان 
اللبنانية  »الطاقة  من  لالستفادة  حثيثة  بخطوات 
المؤتمرات  من  العديد  عقدت  ولذلك  االغترابية« 
ماليين  صــوت  تجمع  التي  الضخمة  والفعاليات 
اللبنانيين األصليين بالخارج في توجه رائد للحكومة 
للم شمل اللبنانيين مع أوطانهم، وانطلق على مدار 
عامين مؤتمر »الطاقة االغترابية« بهدف جمع أكبر 
العالم  والمميزين في  الناجحين  اللبنانيين  عدد من 
أيضا  وجمعهم  البعض،  بعضهم  على  يتعرفوا  كي 
هذا  ضمّ  وقد  الوطن،  في  المقيمين  باللبنانيين 
المؤتمر أبرز اللبنانيين الناجحين في العالم من 70 

دولة، ويمكن أن نسميهم نخبة االغتراب.
وربما تكون الجالية اللبنانية في الخارج قد انتبهت 
السياسي  الفراغ  حالة  إلى  العقود  هذه  كل  بعد 
التمثيلي لها في الداخل واتجهت عمليا إلى معالجة 
وأواصر  ارتباطها  تؤكد  وشرائع  قوانين  عبر  األمر 
عالقاتها، وألجل ذلك شددت وزارة الخارجية اللبنانية 
للمغتربين  السياسية  الحقوق  تأكيد  أهمية  على 
برلماني  تمثيل  ــالل  خ مــن  وذلـــك  اللبنانيين، 

تسهيل  مع  ــارة  ق لكل  أكثر  أو  نائب  وتخصيص 
ممارسة حقوقهم في االقتراع، إذ إن واحدا من أهم 
اللبنانية  السياسية  األوساط  في  القديمة  المطالب 
االنتخابات  في  اللبنانيين  المغتربين  إشــراك  هي 
الوزاري  البيان  منذ  المطلب  جاء هذا  وقد  اللبنانية، 

األول لحكومة االستقالل عام 1943.
وإلى جانب حقهم السياسي، جاءت فكرة االقتصاد 
االغترابي كمسعى للوصل بين المهاجرين وبالدهم 
عام  إحصائيات  فحسب  االستثمار،  جسر  خالل   من 
مقداره  ما  بتحويل  يقومون  اللبنانيين  فإن   2014
ما  وهو  بالدهم،  إلى  سنويا  دوالر  مليارات  ثمانية 
يمثل 20 في المائة من ناتج لبنان القومي، وألجل 
كل  تسهيل  اللبنانية  الدولة  اقترحت  فقد  ذلــك 
المعوقات القانونية واإلدارية التي من شأنها تعزيز 

االقتصاد االغترابي.

أدوار متبادلة
الخارج  في  اللبنانيون  يقدمه  أن  يمكن  الذي  ما 
بالمقابل،  لبنان لهم  أن يعطي  للبنان، وماذا يمكن 
السؤال  هذا   .. للعالم  سوية  يقدما  أن  يمكن  وماذا 
وضع  بمحاولة  واالغتراب  الخارجية  وزارة  ترجمته 
رؤية لتحسين المشهد االغترابي كتأسيس النطالقة 

دور  لتفعيل  مؤتمرين  ذلك  ألجل  وأقامت  الغد، 
والبحث  أيضا،  والداخل  الخارج  في  اللبنانية  الجالية 
بينهم  فيما  المغتربين  اللبنانيين  ربط  كيفية  عن 
لبنانيي  عبر  الخارج  في  اللبناني  استثمار  وكيفية 
االغتراب، فضال عن سبل جذب اللبنانيين المغتربين 

للعمل مع اللبنانيين المقيمين.
سنوات  ــدار  م على  مشاريع  عــدة  ــالق  إط وتــم 
تلخص  بنود  عدة  حول  تمحورت  والدراسة،  العمل 
المغتربين  مستقبل  في  وتأطيرها  العالقة  طبيعة 
 - باولو  لساو  العام  القنصل  وحسب  اللبنانيين، 
قبالن  لبنانية  أصول  من  الديبلوماسي  البرازيل 
فرنجية، فإن وزارة الخارجية والمغتربين أعطت رؤية 
جديدة للبنانيين المغتربين وجسدت أساليب وإطارات 
للمساهمة في نهضة لبنان من جهة، ومع بعضهم 
البعض من جهة أخرى عبر مشاريع جدية ومبدعة.
»ليبانون  مشروع  هو  المشاريع  تلك  أهم  أحد 
كونيكت« والذي أفاد المسؤول عنه السيد رواد رزق 
أن هدفه هو جمع اللبنانيين في كل أنحاء العالم من 
خالل التطور التكنولوجي، والتواصل بين المغتربين 
بعضهم البعض وبين بلدهم األم، والمشروع الثاني 
هو مشروع »استثمر لتبقى« وفكرته أتت من خالل 
أهم عقبة قد تشكل عائًقأ أو تمثل قلًقا للمغتربين 

الهجرة ملمح 
أساسي في 
شخصية لبنان  
وعامود من 
أعمدته االقتصادية 
واالجتماعية
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فاقترح على ضوء  لبنان،  وإلى  البالد من  بمغادرة  يفكرون  الذين 
لمفهوم  وتعزيزا  لبقائهم  جسرا  باعتباره  االستثمار  تفعيل  ذلك 

االقتصاد االغترابي.
وألن الوعي والهوية تأصيل يأتي من الصغر، فقد جاء  مشروع 
الخارجية  وزارتي  بين  شراكة  يمّثل  الذي  اللبنانية«  »المدرسة 
والتربية، وهو مشروع بدأ مبكرًا في عام 1988 واليوم هناك 11 
مدرسة لبنانية في العالم مرخصة من وزارة التربية وتتبع المناهج 
الشهادة  على  الحصول  اللبناني  المغترب  ويستطيع  اللبنانية، 
»بيت  مشروع  كذلك  الرائدة  المشاريع  ومن  خاللها،  من  الثانوية 
المنازل  إحياء  إعادة  على  فكرته  تقوم  الذي  اللبناني«  المغترب 

األثرية في البلدات وربط المغتربين بجذورهم.
ومما ال شك فيه أن ال شيء يعدل المنتج اللبناني في قدرته على 
زرع الحنين، لذا فإن الميزة التنافسية للمنتج اللبناني من الزعتر 
حتى زيت الزيتون اندرج تحت مشروع »قلب لبنان/ اشتر لبناني« 
وهو مشروع يأتي بالتوازي مع فكرة مشروع »أرزة المغترب« التي 
األرز  شجر  زراعة  تبني  أهمية  إلى  اللبنانيين  المغتربين  تدعو 

برمزية شديدة للوصل بين المهجر والوطن.

العراق .. هجرة الكفاءات والعقول
والعقول،  الكفاءات  هجرة  هو  العراقية  للهجرة  األبرز  الملمح 
وقد بدأت هذه الهجرة منذ سبعينات القرن الماضي، وحتى اليوم 
المعلمين  تحتضن  العالمية  والجامعات  العربية  الجامعات  مازالت 
واألساتذة العراقيين الذين لجأوا إليها إثر ظروف سياسية أو بحث 
عن أمان مفقود أو بيئة علمية تحتضنهم، وقد سعت وزارة التعليم 
المهاجرين  هؤالء  الستقطاب  العراق  في  العلمي  والبحث  العالي 
مرارا عبر قوانين شرعت لم تأت بثمارها أو عبر بعض اإلجراءات 
غير المجدية أو لم ترتق إلى تحقيق المستوى المطلوب من تأمين 
واألساتذة  العراقيين  العلماء  الحقت  فقد  الكفاءات،  لهذه  وحماية 
هؤالء  حماية  لجان  تفلح  ولم  والتهديد  القتل  ظاهرة  الجامعيين 
حتى  وال  الجامعي  الحرم  في  ال  المأمول  تحقيق  من  األكاديميين 
سنّ  ليس  العراقيين  المهاجرين  لدى  المطلوب  إن  إذ  خارجه، 
القوانين الحامية، بل تقديم اإلجراءات الرادعة لكل يد تسببت في 
هجرتهم، فغياب األمن سيحول دون أي قيمة حقيقية لقوانين ال 

تفعل على أرض الواقع.

ألم وأمل 
الحكومية إلعادة  الجهات  تدفع  التي  األسباب  العديد من  هناك 
مع  الالجئ  أو  المهاجر  أو  المغترب  بين  الصلة  طبيعة  في  النظر 
قانوني  بشكل  تأطيرها  وعدم  العالقة  انعدام  أن  أهمها  بالده، 
أو غير  بأنه مقاطع ومنبوذ  المغترب لشعوره  إلى خسارة  سيؤدي 
ذي جدوى من بلده األم، في حين يجد بالمقابل أن بالد المهجر أو 
وطنه الجديد يقدم له كل اإلمكانيات والتسهيالت لالستفادة منه 

واستثماره، وهو أمر بالطبع لم يجده في بلد األم. 
وهنا يضيع صوت المغترب ويفقد الصلة بتمثيل بالده فتخسر 
البالد جزءا من كيانها في االغتراب ويخسر المغترب صلته األقوى 
في  ما  وأكبر  طاقته  في  ما  أقصى  لها  يقدم  جديدة  بالد  لصالح 

يتجه لبنان اليوم 
نحو االستفادة 
من المغتربين 
وربطهم بوطنهم 
األم اجتماعيا 
واقتصاديا

أبرز ملمح للهجرة 
العراقية هو هجرة 
الكفاءات والعقول 
وبدأت من 
سبعينات القرن 
الماضي

جعبته من قدرات مقابل حظوة لم يحصل عليها من قبل، فتزداد 
الخسارة بشكل أكبر.

على عكس الهجرة اللبنانية، تعد الهجرة العراقية ظاهرة حديثة 
العقود،  لها في مختلف  المعاصر مثياًل  العراقي  التاريخ  لم يعرف 
باستثناء هجرة يهود العراق إلى ما يعرف بـ«إسرائيل« في الفترة 
الملحوظة  العراقية  الهجرة  بدأت  حيث  النكبة،  عام  تلت  التي 
القمع  إلى  الماضي، ويعود سبب ذلك  القرن  حديثا منذ سبعينات 
السياسي والتمييز القومي الديني والطائفي، ثم البحث عن أوضاع 

اقتصادية أفضل في درجة ثانية.
ورغم أن ظاهرة الهجرة جزء من كينونة اإلنسان وصيرورته، إال 
أنها تعد ظاهرة خطرة على المجتمع بالشك، خاصة إذا ما كانت 
مواكبة لما فرضته الحالة العراقية، ويمكن القول إن هجرة األدمغة 
التي  للهجرات  األسمى  الملمح  هي  المنتجة  والطبقة  العراقية 
تعاقبت على مختلف الفترات من العراق إلى دول المهجر، مما يعني 
األكثر  ويده  كوادره  من  المجتمع  إفراغ  إلى  ستفضي  هجرة  أنها 
إنتاجا وستؤثر سلبا على النسيج االجتماعي وتراجع بنيته وتفككه.

وإلى جانب هجرة العقول فإن العديد من األسباب أدت إلى تفاقم 
مقدمة  في  يقف  األمني  والهاجس  الخارج،  إلى  العراقيين  هجرة 
بظاللها  أرخت  التي  الطاحنة  الحروب  مع  خاصة  األسباب  تلك 
على العراق منذ عقود تتالت، ولذا يمكن القول إن عنوان الهجرة 
تهديدات  ظل  في  المفقود  األمان  عن  البحث  هو  األبرز  العراقية 
أتت  متتابعة  وتصفية  قسري  وتهجير  مستمرة  ومالحقات  دائمة 

على األخضر واليابس.
للعقول  هجرة  من  وطبيعتها  العراقية  الهجرة  إلى  النظر  وعند 
الفّذة والطاقة الشبابية األكثر كفاءة باإلضافة إلى رؤوس األموال 
الهجرة  كانت هذه  إذا  ما  حول  تساؤل  الذهن  إلى  يتبادر  العالية، 
منظمة ويقف وراءها أطراف يخططون إلفراغ العراق من كفاءاته 

ومقدراته!

تسلسل هجرة الكفاءات
الظروف االستثنائية التي مر بها الشعب العراقي طوال مسيرته 
من حروب طاحنة وفتن مستعرة، أفضت إلى صعوبة الحصول على 
كأرقام  ليس  الخارج،  في  العراقي  الوجود  عن  دقيقة  إحصائيات 
بيانية تفيد بأعدادهم وحسب، بل أيضا حول أسباب هذه الهجرات 

ومجاالت األنشطة األساسية لهم.
يشير الدكتور هاشم نعمة في بحث منشور حول هجرة الكفاءات 
كان من ضمن سبعة  السبعينات  في  العراق  أن  العراقية  العلمية 
بلدان عربية يهاجر منها كل عام 10.000 من المتخصصين، وفي 
دراسة لألمم المتحدة صدرت عام 1974 قدرت الدراسة أن ٪50 
العلوم  في  )البكالوريوس(  األولى  الجامعية  الشهادات  حملة  من 

الهندسية و90٪ من حملة الدكتوراه هم خارج العراق. 
اشتداد  نتيجة  تجيء  العالية  النسب  هذه  أن  إلى  نعمة  ويشير 
والتعذيب،  والسجن  الجسدية  والتصفيات  السياسية  المضايقات 
وباألخص وسط أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي واألحزاب 
والقوى الدينية، حيث تركزت أعداد مهمة منها في البلدان العربية 
باألخص الجزائر وليبيا واليمن الجنوبية سابقا والدول االشتراكية 

تعد الهجرة 
العراقية ظاهرة 
حديثة لم يعرف 
التاريخ العراقي 
مثيًا لها في 
مختلف العقود

هجرة األدمغة 
العراقية أثرت 
سلبا على النسيج 
االجتماعي 
وأسهمت في 
تراجع بنيته 
وتفككه
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السابقة وأوروبا عموما.
وال يجد الباحث أدل على  كثرة الكوادر والكفاءات 
العراقية المقيمة في الخارج، من  الحمالت الواسعة 
أوائــل  العراقية  الحكومة  بها  تقوم  كانت  التي 
المستوى  عالية  رسمية  وفود  بإرسال  السبعينات 
بالدهم،  إلى  بالعودة  العراقية  الكفاءات  إلقناع 
وذلك بتقديم االمتيازات وإصدار القوانين والقرارات 

وأبرزها قانون عرف بقانون 154.
إال  الحكومية تلك لم يعد  الجهود  ولكن رغم كل 
القليل منهم ولم يتجاوزوا 507 مهاجرا عراقيا فقط، 
وحتى الذين عادوا هاجر معظمهم مرة ثانية بسبب 
الكفاءات  لتقييم  موضوعية  مقاييس  وجود  عدم 
تعرضوا  التي  والمضايقات  الرسمي،  المستوى  على 
وانعدام  القسري  التبعيث  سياسة  أبرزها  ومن  لها 

حرية التعبير.
في  العراقيين  مجموع  بلغ   1977 لتعداد  وطبقًا 
الخارج 142.280 وهذا الرقم يشمل المسجلين في 
غير  من  أخرى  أعداد  هناك  وبالتأكيد  فقط،  الخارج 
الذين  المسجلين ال نعرف عددهم بدقة، وباألخص 
استمرار  وبسبب  الغربية،  البلدان  في  اللجوء  طلبوا 
نجاح  وعدم  السبعينات  في  العراقية  العقول  هجرة 
الكفاءات،  عودة  لتشجيع   1975 لعام   154 قانون 

دعت الحكومة العراقية آنذاك عددا كبيرا من أساتذة 
الجامعات  للعمل في  واألجانب  العرب  الجامعات من 
ومؤسسات البحث العلمي والطاقة الذرية للتعويض 

عما فقده العراق من الكفاءات العلمية.
ازدياد  على  نعمة  الدكتور  يؤكد  الثمانينات  وفي 
اإليرانية  العراقية  الحرب  بسبب  الكفاءات  هجرة 
واستمرار سياسة التبعيث القسري، حيث يجد أن منع 
السفر الذي فرضته الحكومة عام  1982 أتى جراء 
أكبر،  بأعداد  استمرت  التي  الهجرة  لتصاعد  إدراكها 
وقد امتنع الكثير من الطلبة الذين أكملوا دراستهم 
الفترة  تلك  في  العراق  إلى  العودة  من  الخارج  في 
بسبب عدم رغبتهم في التجنيد في ساحات القتال، 
بالرغم من أن الكثير منهم قد أرسل إلكمال دراسته 

في الخارج على نفقة الدولة بالفعل.
العشرين  الــقــرن  مــن  التسعينات  حقبة  وفــي 
كثيفة  هجرة  نعمة،  الدكتور  حسب  العراق  شهد 
بسبب  الكفاءات  من  الكثير  شملت  مسبوقة  غير 
اندالع  من  عنه  نتج  وما   1990 عام  الكويت  غزو 
التالي  العام  في  واالنتفاضة  الثانية  الخليج  حرب 
العقوبات  وفرض  للقمع،  وتعرضها   )1991 )آذار 
الكثير  وتوجه  العراق،  على  الصارمة  االقتصادية 
الدول  إلى  الجامعات  أساتذة  باألخص  الكفاءات  من 

العراقيين  نسبة  كانت  حيث  ليبيا  خصوصا  العربية 
مرتفعة بشكل الفت للنظر في جامعاتها وكذلك إلى 

اليمن واألردن ودول أخرى.
 ويذكر الدكتور عبدالوهاب حومد أنه غادر العراق 
بين 1991-1998 أكثر من 7350 عالمًا تلقفتهم 
دول أوروبية وكندا والواليات المتحدة وغيرها، منهم 
مراكز  في  يعملون  و٪23  جامعات  أساتذة   ٪67
 ٪83 هناك  الضخم  العدد  هذا  ومن  علمية،  أبحاث 
الباقون  أما  وأمريكية  أوروبية  جامعات  في  درّسوا 
فقد درسوا في جامعات عربية أو في أوروبا الشرقية، 
وهذا  اختصاصاتهم،  في  هؤالء  من   ٪85 ويعمل 
في  المهارة  عالية  الكفاءات  من  كبير  لعدد  النزوح 

فترة زمنية قصيرة قلما شهدته بلدان أخرى.  

وقف النزيف
إيزيدي  آالف  ثالثة  من  أكثر  اليوم  العراق  يغادر 
في  في  المحتقنة  الطائفية  الحالة  بسبب  شهريًا 
العراق، وإذا بحثنا عن أسباب هذه الهجرة سنجد أن 
تنظيم داعش ومن يقف وراءه في مقدمة األسباب 
التي دفعت اإليزيدين إلى الخروج من ديارهم فضاًل 
النزيف  لكن  للمخيمات،  المأساوية  ــاع  األوض عن 
طائفة  أي  عند  وال  اإليزيدين  عند  يقف  ال  العراقي 

بعينها، فاإلرهاب والتطرف يرخي ظله األسود على 
الجميع دون إستثناء، والضحية دائمًا هي العراق.

والنزيف  الهجرة  إيقاف  عن  الحديث  يكون  وربما 
الطرق  عــن  الحديث  مــن  جــدوى  أكثر  الــعــراقــي 
المهاجرين  من  االستفادة  خاللها  من  يمكن  التي 
المتبادلة  االستفادة  دواعي  كل  إن  إذ  والمغتربين، 
ألبناء  األهم  الطارد  األمن  غياب  عائق  أمام  تقف 

الوطن من الرحم العراقي.
كما علينا بداية أن نعيد النظر إلى القوة االغترابية 
ليست  أنها  على  واللجوء  المهجر  بالد  في  الكبيرة 
يجب  بل  تمويلية،  ومصادر  األمــوال  لتحويل  قوى 
في  مؤثرا  وصوتا  للتغيير،  أساسيا  معوال  اعتبارهم 
التمثيل،  له  يحقّ  مهما  وجزءا  االنتخابية،  العمليات 
وفردا أصيال من المجتمع ال يقل إطالقا عن نظيره 

الذي لم يغادر الوطن.
العراقي  االغتراب  حالة  من  االستفادة  ويمكن 
لهؤالء  تتيح  جــوانــب،  عــدة  من  متبادلة  بصورة 
البالد  المتبادل لمصالح  اإليجابي  التأثير  المغتربين 
األصل،  في  لها  ينتمون  التي  والبالد  المستضيفة 
وربما يكون قلق المغترب األول هو على األموال التي 
جناها في اغترابه، وأن البيئة العراقية الجديدة غير 
قادرة على احتضان مشاريعه أو توفير األمن الكافي 
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فضاًل عن القرارات الميسرة ألي مرحلة قادمة من مستقبل العراق.
واليوم يشغل العديد من المغتربين العراقيين وسواهم، مراكز 
مرموقة في أوطانهم الثانية، وهم من المساهمين بالطبع في بناء 
البلدان المستضيفة من تطوير للصناعات وتنمية في االقتصادات 
وما إلى ذلك خاصة، إذا ما كان المغترب العربي مستفيدا من الخبرات 
المعرفية والعلمية والتقنية التي توجد في بالد االغتراب، فلماذا ال 
األم. بلده  في  عكسيّة  بصورة  الخبرات  هذه  من  االستفادة  يتم 

المهول  العدد  أن  إلــى  اإلشـــارة  يمكن  ذلــك  إلــى  وباإلضافة 
حقيقي  فارق  إحداث  على  قادر  الخارج  في  العراقيين  للمغتربين 
حال  في  إال  يحدث  لن  بالطبع  وهذا  البرلماني،  الحراك  من خالل 
كان هناك تمثيل منصف لهم بمقدار ثقلهم في الخارج، والمسألة 
يمكن معالجتها قانونيًا وتشريعيًا، وتلك واحدة من أدوات الضغط 
الداخل  في  الخارج  استثمار  من  تمكن  التي  العامة  العالقات  في 

لتحقيق األهداف التي يُطمح لها.

الفلسطينيون .. شتات وانتظار
بأنها  المهجر  ودول  أوروبــا  إلى  الفلسطينيين  هجرة  تصنّف 
هجرة قسرية نتجت عن ظروف غير اعتيادية تسبب بها االحتالل 
دمويّ،  واستنزاف  بشعة  ومجازر  عرقي  تطهير  من  الصهيوني 
الدامي  الوجه  لتكون  باألساس  قامت  فلسطين  أبناء  جّل  فهجرة 
عرف  ما  إثر  األرض  في  تائها  أرضه  من  يُقتلع  الذي  لإلنسان 
زورًا،  دولتها  قيام  إسرائيل  فيه  أعلنت  الذي   1948 النكبة  بعام 

ازدادت هجرة 
العراقيين في 
الثمانينات 
والتسعينات بسبب 
الحروب وسياسة 
التبعيث

فكان ذلك العام بداية رحلة عذاب لمئات األلوف من 
العائالت الفلسطينية التي اقتلعت من وطن عرفوه 

منذ ما قبل الميالد.
الالجئين  ــدد  ع تحديد  بمكان  الصعوبة  مــن 
والمهاجرين الفلسطينيين ألسباب موضوعية كثيرة، 
أهمها أنه غالبا ما يعتمد على إحصائيات تبيان عدد 
منظمة  بيانات  خالل  من  الفلسطينيين  الالجئين 
أرقامها  تعميم  ويتم  ــروا«  »األونـ الالجئين  غوث 
وفي  فلسطين،  خارج  الفلسطينيين  عدد  أنه  على 
الفلسطينيين  من  ضخمة  ألعداد  كبير  تجاوز  ذلك 
غياب  عن  فضاًل  الجهة،  هذه  على  محسوبين  غير 
ألسباب  الوكالة  في  تسجيلهم  يتم  لم  ضخم  عدد 
حتى  أو  المساعدات  على  الحصول  برفض  تتعلق 
قدرتهم المالية، وبالتالي يسقطون من دائرة حساب 
سجالت الوكالة كالجئين، إال أنه مع ذلك يقدر عدد 
من   ٪70 يمثل  ما  إلى  الفلسطينيين  المُهجّرين 
أضخم  من  ويعتبرون  الفلسطينيين  عدد  مجمل 

مجموعات اللجوء عالميا.
الفلسطينية  الجالية  دور  عن  الحديث  وعند 
نستحضر  وأن  بد  ال  االغتراب،  بالد  في  المُهجرة 
القضية  في  األساسية  الثوابت  أهــم  من  ــدة  واح
الفلسطينية وهي مسألة حق العودة، ولكن للجالية 

دور  المهجر  ودول  أوروبا  في  المقيمة  الفلسطينية 
يقتضيه  ما  أهمية  رغم  مفعل،  وغير  مغيب  شبه 
هذا الدور في ظل االحتالل الذي يمعن في شتاتهم 

وقطع صالتهم وتبديد حلمهم بالتحرر والعودة.
تقوم  الذي  األساسي  المحور  هو  العودة«  فـ«حق 
حقوق  إن  بل  برمتها،  الفلسطينية  القضية  عليه 
في  العقدة  مثل  ظــّل  الــعــودة  ومطلب  الالجئين 
المنشار التي تحول دون أي مسعى لتحقيق السالم، 
عنوة  والمُغربين  والالجئين  المهاجرين  فعودة 
عليه  ترتكز  الذي  الفقري  العامود  هو  ديارهم  عن 

القضية الفلسطينية.

أدوار صاعدة
تشّكل الوجود الفلسطيني في أوروبا بداية كوجه 
الستينات،  مطلع  منذ  الطالبي  الطابع  عليه  غلب 
االستقرار  من  حالة  الشبابي  التجمع  ذلك  وأعقب 
حتى  منه  الالحقة  المراحل  في  األجيال  متعددة 
ألجل  هاجروا  الذين  األمــس  فطالب  هــذا،  يومنا 
الدراسة كونوا بيوتا وعوائل هناك، لكنهم مع ذلك 
التوطين  مساعي  رفض  على  دوما  يؤكدون  كانوا 

والمطالبة بحق العودة عبر جميع البوابات المتاحة.
ورغم كل المعوقات التي تقف في وجه الفلسطيني 

تصنف هجرة 
الفلسطينيين 
بأنها هجرة 
قسرية نتجت عن 
احتال وتطهير 
عرقي ومجازر
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في بالد االغتراب، إال أنه استطاع تحقيق العديد من المنجزات على 
صعيد الحراك السياسي الفلسطيني وتفعيل القضية الفلسطينية، 
سنحاول من خالل هذه المساحة إلقاء الضوء على بعض نجاحاتهم 

والمعوقات التي تواجههم أيضًا .

مؤتمر »فلسطينيو أوروبا«
حسب ما يعرف القائمون على مؤتمر فلسطينيي أوروبا السنوي 
والذي يعقد دوريًا في عواصم أوروبا كافة، فإن هذا المؤتمر يؤكد 
بشكل  الشتات  في  الفلسطيني  الشعب  يلعبه  الذي  الدور  أهمية 
عام وفي أوروبا بشكل خاص، خاصة بعد بروز فكرة التنازل عن 
حق العودة في مفاوضات ما يسمى بالحل النهائي، لذا فقد تنادت 
منظمات العمل الشعبي إلى تأسيس مؤتمر أوروبي ألبناء الشعب 
الفلسطينيين  على حق  للتأكيد  أوروبا  في  المقيمين  الفلسطيني 
أوضاعهم  عن  النظر  بغضِّ  وأراضيهم،  ديارهم  إلى  العودة  في 
القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، حيث يرى القائمون 
عليه أنه يُعد حقًا مطلقًا ال ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه 
اإلنسانية،   وأن هذا الحق ينبغي أن يكون محورًا أساسيًا ومرتكزًا 
الفلسطيني  الشعب  حماية  أجل  من  والعربي  الفلسطيني  للعمل 

وضمان حقوقه المشروعة  غير القابلة للتصرف.
الدول  عشرات  من  فلسطينيين  السنوي  المؤتمر  هذا  ويجتذب 
ويحظى بوزن اعتباري واهتمام إعالمي كبير، وقد نجح منظموه 
األوروبــي  المجتمع  أنظار  محط  الفلسطينية  القضية  جعل  في 

فلسطينيو أوروبا 
وأميركا يبذلون 
جهودا كبيرة 
لماحقة قادة 
االحتال قضائيا

واحدة من أهم 
الثوابت األساسية 
في القضية 
الفلسطينية هي 
مسألة »حق 
العودة«

على  المفروضة  السياسي  الحصار  حالة  كل  رغم 
العالقات  ــواب  أب طــرق  خــالل  من  وذلــك  قضاياه، 
عشرات  فيه  ويشارك  الساحة،  في  المتاحة  العامة 
منه  تجعل  التي  الفلسطينية  والمؤسسات  الهيئات 
مكان تجمّع دولي لهم مع حضور كبير لألكاديميين 

والمثقفين الفلسطينيين من جل أنجاء العالم.
تحتشد  التي  الفلسطينية  الوفود  جانب  وإلــى 
جميع  في  الفلسطينية  التجمعات  عن  ممثلة  فيه 
كذلك  المؤتمر  إلى  يحضر  فإنه  االوروبية،  الــدول 
اإلعالم  ووسائل  التلفزيونية  المحطات  عشرات 
العربية واألوروبية والعالمية، كما يقام على هامشه 
مؤتمرات صحفية تهدف إلى تأكيد الطابع المرجعي 
دول  في  الفلسطيني  الشعبي  للحراك  المنتمي 

الشتات والمهجر .

نجاحات بارزة
أوروبــا  فلسطينيو  يبذلها  التي  الجهود  مــن 
ُأطلقت  إذ  قضائيا،  االحتالل  قادة  مالحقة  وأميركا 
بجهود  غزة  عن  الحصار  لرفع  خاصة  أوروبية  حملة 
هذه  وعملت  اللجوء،  فلسطينيي  من  فلسطينية 
الحملة على التواصل مع عدة دول أوروبية على غرار 
بلجيكا وهولندا وفرنسا والسويد وبريطانيا وألمانيا، 

الشرائع  مواثيق  على  توجهاتهم  في  مركزين 
القادة  لمالحقة  الهــاي  محكمة  وميثاق  الدولية 
اإلسرائيليين بسبب خروقاتهم المتعمدة في التعدي 
اإلنسانية  للمهمات  والتعرض  الفلسطينيين  على 
التي يبذلها الفلسطينيون الالجئون من خالل سفن 
كسر الحصار أو ما عرف بأسطول الحرية، وقد حشد 
وسياسيين  وإعالميين  وجهاء  ــا  أوروب فلسطينيو 
أوروبيين وأعضاء من عدة برلمانات لمحاكمة الكيان 
مستفيدين  حرب،  جرائم  ارتكابه  على  الصهيوني 

بذلك من دروس الكيان في سياسته الخارجية.

ظالل االنقسام
الدكتور خالد المدلل أول عربي ينتخب في رئاسة 
فورد،  براد  جامعة  وهي  بريطانية  جامعة  مجلس 
وقد حقق قبل أكثر من خمس سنوات فوزًا ساحًقا 
من  جعل  وقد  التوالي،  على  انتخابيتين  لدورتين 
فوزه برئاسة مجلس الطالب جسرا إليصال رسالته 
فترة  أثناء  استطاع  البريطانية كما  المجتمعات  بين 
دراسته جذب أنظار الجميع إلى القضية الفلسطينية.
»عالقات«  أجرته  حوار  في  خالد  الدكتور  لنا  أكد 
تمارسها  التي  العامة  العالقات  نشاطات  حــول 
أن  االغتراب،  وبالد  أوروبا  في  الفلسطينية  الجالية 
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حياته  نمط  في  تتحّكم  عادة  الفلسطيني  خلفية 
داخل  من  القادم  فالفلسطيني  بالقضية،  وارتباطه 
األراضي المحتلة مثاًل يختلف ارتباطه بفلسطين عن 

الفلسطيني الذي لم يعش فيها كلية.
بالد  إلى  نفسها  فلسطين  من  الخروج  إن  وقال 
االغتراب وترك األهل والمعارف هناك يجعل الصلة 
الفلسطينيين  من  الحال  بطبيعة  أقوى  بفلسطين 
الذين لم يعرفوا فلسطين وهاجروا قبل مدى أطول، 
وهذا بالطبع نلمسه من خالل تحمّل مسؤولية حمل 

الرسالة الفلسطينية.
بسبب  مضاعفة  المسؤولية  أن  المدلل  يضيف 
دور  عن  النظر  بغض  قضية  يمثل  الفلسطيني  أن 
اإلعالم وفهم المجتمعات لها، لذلك فهناك مسؤولية 
نفرق  أن  يجب  لكن  ألغيها،  ال  فلسطيني  كل  على 
في  هنا  اإلنسان  وهدف  الشخصية  المسؤولية  بين 
أين جاء  والتربية ومن  والبناء  الخلفية  أوروبا بسبب 
شخصية.  كل  تكوين  في  تؤثر  التي  األشياء  وكل 
هو  الفلسطيني  يميز  ما  أن  مؤكدا  حديثه  ويكمل 
ارتباطه بالوطن بغض النظر عن الخلفية السياسية 
والمفاهيم الدينية، ففلسطين تجمع الجميع بالفعل.

وحول النشاطات واألدوار التي تقوم بها المؤسسات 
الفلسطينية الموجودة في بريطانيا يرى المدلل أن 

في  عام  وعي  تشكيل  أو  لتفعيل  مهما  دورا  هناك 
االختالف  الشديد  لألسف  لكن  وبريطانيا،  ــا  أوروب
أو  بشكل  الواضح  السياسي  االنقسام  أو  الداخلي 
بآخر ينعكس على أداء المؤسسات الفلسطينية هنا 
في الخارج وخاصة في أوروبا، وهذا االنعكاس يصل 

حتى للمؤسسات الرسمية.
الفلسطينية  السفارات  فإن  المثال  سبيل  على 
يفترض أن تكون حاضنة للجميع، لكن لألسف هذا 
واحدة،  جهة  أو  تيارا  تمّثل  فهي  يتحقق،  ال  األمر 
تتبع  التي  المؤسسات  من  العديد  هناك  وبالمقابل 
في  هي  الفلسطيني  الشعب  من  أخــرى  ألطياف 
فإنه  وعليه  بذاته،  التيار  هذا  إال  تمثل  ال  الحقيقة 
أكثر من خمسة  الذي قضى  المدلل  ما يجده  حسب 
التي تظهر  العامة  الصورة  أن  أوروبا  عشر عاما في 
للفلسطينيين  وحيدا  جامعا  أن هناك جسما  للجميع 
إال أن هذا األمر بعيد المنال وغير موجود على أرض 

الواقع.

ضياع البوصلة
وبــالد  اللجوء  دول  فــي  للفلسطينيين  يمكن 
لو  السياسية  النجاحات  من  الكثير  تحقيق  المهجر 
إذ  أكثر وعيا،  العامة بصورة  العالقات  أدوات  أدركوا 

االنقسام  أن  للمجلة  حديثه  خضم  في  المدلل  خالد  الدكتور  يرى 
الفلسطيني وإن كان له مبرراته، إال أنه في النهاية تسبب في شرخ 
أننا نحمل قضية  أوروبا، واإلشكالية  الفاعل في  الحراك  كبير في 
بأي  ال  العدالة  بهذه  القضية  تظهر  أن  المفترض  من  وأنه  عادلة 

شكل آخر.
التعامل  في  اإلخفاقات  من  العديد  الحظنا  لقد  قائال:  ويضيف 
القادمين  الفلسطينيين  الالجئين  مع قضايا حساسة جدا كمسألة 
من سوريا والبالد المنكوبة، بسبب اإلشكاليات السياسية وانعدام 
الرؤية الشمولية فضاعت قضية الالجئين الفلسطينين السوريين 
إلى  واستثماره  ملفها بشكل قوي  متابعة  الممكن  والتي كان من 
أبعد مدى. ويرى أنه ال بد من وحدة العمل الفلسطيني والتعامل 
المركزي من أجل توحيد صورة القضية الفلسطينية حتى ال يحدث 

لبس في الحقوق العامة للفلسطينيين.

مجتمع مدني وعمل طالبي 
يرى الدكتور المدلل أن التجمعات الفلسطينية الفاعلة عادة ما 
الحقوقية،  األوروبية  الجهات  أو  البريطانية  المؤسسات  عبر  تأتي 
لألجيال  نــداءه  ويوجه  مدني،  مجتمع  مؤسسات  جميعها  وهي 
تنحو  أن  عليها  أن  بريطانيا  في  ونشأت  ولدت  التي  الفلسطينية 
منحى مختلفا عن أسلوب الجيل األول بعيدا عن التحزبات، فعلى 
المهاجرين والالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في دول الغرب 
السياسية  التجاذبات  عن  بعيدا  تمثيل  حق  فلسطين  يمثلوا  أن 

االنقسام 
السياسي 
انعكس على 
أداء المؤسسات 
الفلسطينية في 
الخارج كالسفارات

يورث 
الفلسطينيون 
أبناءهم أهمية 
العلم والثقافة 
باعتبارهما 
ساحهم حتى 
العودة
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الداخلية.
ويجد المدلل أن هناك نوعين من المؤسسات التي 
يستطيع الفلسطيني تحريك قضيته من خاللها في 
للجامعات  التابعة  المؤسسات  األولى  المهجر،  بالد 
المؤسسات  والثانية  الطالبية،  االتــحــادات  مثل 
المدنية لما لها من تأثير أكبر حسب قوله، مضيًفا أن 
قضية االعتراف بفلسطين في البرلمان البريطاني، 
التضامن مع فلسطين والعديد من الحمالت  وحملة 
وخالفه،  مؤتمرات  من  أوروبا  مستوى  على  الرائدة 
كانت تقف وراءها مؤسسات حقوقية مدنية، ولألسف 
من  شخصين  سوى  المؤسسات  تلك  داخل  يكن  لم 

فلسطين وكنت أحدهما.
ويؤكد المدلل على أن حديثه ليس سوداويا لكن 
تغيير واقع مرير يتطلب المواجهة من أجل األفضل، 
من  العديد  وزر  يتحمل  الفلسطيني  فاالنقسام 
اإلشكاليات التي تنتقل إلى الساحة األوروبية وتترك 
تبعات سلبية على القضية، فالسفارات الفلسطينية 
والمؤسسات  كله،  الفلسطيني  الشعب  تمّثل  ال 
الفلسطينيين  تمثل  ال  األخــرى  هي  الفلسطينية 
كل  يمّثل  ال  أوروبا  فلسطينيي  مؤتمر  حتى  كلهم، 

الفلسطينيين.

العالقات العامة واقع جديد
رحى  الفلسطينية  باألطياف  تعصف  حين  في 
الحراك  على  ظاللها  ملقية  السياسي  االنقسام 
أن  استطاعت  المدنية  المؤسسات  أن  نجد  الفاعل، 
تقوم بدور أكثر فاعلية كبوتقة جديدة للنماء، ومن 
أبرز تلك المنظمات الفاعلة جمعية أصدقاء األقصى 
ومقرها ليستر، وحملة التضامن البريطانية ومقرها 

لندن.
مؤسسات  عبر  الفاعل  والحراك  الجهود  وبفعل 
المجتمع المدني التي قامت بها منظمات غير حكومية 
في بريطانيا، دخلت القضية الفلسطينية في السباق 
العام  صيف  في  البريطاني  للبرلمان  االنتخابي 
الجاري، وتم دعوة أبناء الجاليات العربية واإلسالمية 
يستنكر  اإلنترنت  عبر  انتخابي  تعهد  لتوقيع  هناك 
هجمات المستوطنين ويطالب بإنهاء االحتالل ورفع 
الحصار المفروض على قطاع غزة، وكان لهم جهود 
لصالح  البرلمان  في  تاريخيا  تصويتا  أثمرت  فاعلة 

االعتراف بدولة فلسطين.

الكرة والفيفا والمقاومة
من المعروف أن فلسطين كانت عضوا في الفيفا 
عشرين  بقرابة  االحتالل  قبل  أي   1929 عام  منذ 
للتواصل  جسرا  عام  بشكل  الرياضة  وكانت  عاما، 
بين الشعوب وأداة للمواجهة والنضال، واليوم يلعب 

الفلسطينيون في عدة فرق حول العالم؛ ربما يكون 
 Club بالستينو  الشهير  التشيلي  النادي  أشهرها 
اشتق  يتضح  كما  والنادي   ،Deportivo Palestino
اسمه من اسم فلسطين ويجمع في صفوفه العبيين 
قبل  من  وتأسس  المهجر،  دول  من  فلسطينيين 
أميركا  إلى  قدموا  الذين  المهاجرين  من  مجموعة 
عام  االحتالل  بيد  فلسطين  سقوط  قبل  الالتينية 
العلم  استوحيت من  الفريق  وألوان قميص   ،1920
الفلسطيني األحمر واألخضر واألسود، ومؤخرا ارتدى 
خارطة  شكل  عليها  رسم  قمصانًا  الفريق  العبو 
فلسطين كاملة من البحر إلى النهر ومن أم الرشاش 
العبي  أرقام  الخارطة  من  مستوحين  الناقورة،  إلى 
وهذا  المعنى،  واضحة  رسالة  ذلك  وفي  فريق  كل 
اإلجراء يؤكد أهمية األخذ بعين االعتبار كل الوسائل 
واألدوات التي تساعد على تحقيق رأي عام وتحريك 

قضايا راكدة، حتى لو كانت رياضة أو كرة قدم.

العلم ثمرة الهجرة الفلسطينية
أهمية  وأحفادهم  أبناؤهم  الفلسطينيون  يورث 
المخزون األهم لإلنسان  والثقافة باعتبارهما  العلم 
الفلسطيني والوطن الباقي والمعول الذي يستند إليه 
األكاديمية  والدراسة  فالشهادة  اغترابهم،  بالد  في 
ولذلك  فلسطين،  إلى  العودة  حتى  سالحهم  هي 
فإن الطابع الثقافي الفلسطيني انتشر في كل بالد 

المهجر حامال معه هم القضية الفلسطينية.
األمريكي من أصل  والمُنظر  المفكر  وربما يكون 
فلسطيني إدوارد سعيد، أيقونة الثقافة الفلسطينية 
العروبة في بالد االغتراب واللجوء  التي حملت وجه 
الرائدة  األسماء  مئات  هناك  جانبه  وإلى  والمهجر، 
التي ال تخفى على أحد، من بينها سمير صقير الباحث 
للجنسيتين  الحامل  الفلسطيني  المناضل  والكاتب 
الفرنسية واللبنانية، وكذلك حسين برغوثي الشاعر 

والمفكر الفلسطيني المعروف.
أما أبرز الوجوه الفلسطينية في بالد المهجر اليوم، 
فنجد ليندا صرصور األميريكية من أصل فلسطيني، 
وهي ناشطة حقوقية تشغل منصب رئيسة الجمعية 
بدفاعها  ومعروفة  نيويورك،  في  األمريكية  العربية 
والعربية  المسلمة  األقليات  حقوق  عــن  الــقــوي 
حمالت  بعد  خاصة  هناك،  اإلنسانية  والقضايا 
العرب  على  نيويورك  شرطة  شنتها  التي  التجسس 
الحادي  أحداث  أعقبت  التي  الفترة  في  والمسلمين 
عشر من سبتمبر، وتعتبر ليندا صرصور واحدة من 
أبرز الشخصيات الفلسطينية التي أدركت عن يقين 
األهداف  تحقيق  في  العامة  العالقات  استخدام  قوة 
السامية حتى أنها تشبّه بخطى المناضل األمريكي 

اإلفريقي مالكوم إكس.

ومن بين الذين استخدموا أدوات جديدة في التعبير 
واالنتصار للقضايا، الفلسطينيان األمريكيان، ميسون 
العديد  مناقشة  استطاعا  حيث  عبداهلل،  ودين  زايد 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  من 
فكاهية  مسرحية  تمثيلية  مشاهد  في  وتبسيطها 
من خالل  فن الـ«ستاند آب كوميدي«، وقد برز هذا 
من  الحادي عشر  أحداث  بعد  الفلسطينيان  الشابان 
الفلسطينيين  تأثر  للناس  وأظهرا  أيضا،  سبتمبر 
باألوضاع السياسية نتيجة لذلك واضطهاد إسرائيل 
أدوار رائدة ربطت نجاحاتهما مع  لهم، ولكل منهما 

أرض الوطن ولديهما مؤسسات خيرية 
في فلسطين.

ومن بين األوجه الفلسطينية 
ــراب،  ــتـ الـــبـــارزة فـــي االغـ
والذي  عويس  فايق  السيد 

كــان  ريــاديــا فــي دفع 
العربي  المحتوى 

اإلنترنت  على 
من  واحــدة  إلى 
مراحله،  أسمى 
من  واحــد  وهو 
المسؤولين عن 

في  ــعــريــب  ــت ال
»جوجل«  شركة 

الشهيرة، كما لديه 
األعمال  من  العديد 

الضخمة  الــفــنــيــة 
برسمها  قام  كجدارية 

في  سعيد  إدوارد  حول 
فرانسيسكو  سان  جامعة 

وشواهد  ومعارض  بأميركا 
عديدة أخرى. 

يمثل  ــده  وح الثقافي  الــوجــه  وليس 
يبرز  بل  شتاتها،  في  الفلسطينية  الشخصية 

رؤوس  وأصحاب  الفلسطينيين  الوجهاء  من  العديد 
أصحاب  من  العرب  األثــريــاء  مقدمة  في  ــوال  األم
على  بينهم  من  المرموقة،  والمؤسسات  المشاريع 
سبيل المثال عبدالحميد شومان من مدينة القدس 
العربية  البنوك  أهم  العربي  البنك  مؤسس  وهو 
والعالمية، وقد كان يحلم ببناء وطنه األم فلسطين 
عندما كان في امريكا وأن يقوم ببناء المشاريع فيها 
لكنه توفي دون أن يرى حلمه النور، كما أنه حسب 
مؤسسة »أرابيان بيزنس« فإن قائمة نادي األثرياء 
العرب الخمسين تضم ثالثة فلسطينيين هم منيب 
إن  بل  خوري،  وسعيد  خاطر  أبو  وتوفيق  المصري 
بعض العوائل اإلماراتية الشهيرة والسعودية كذلك 

هي من أصول فلسطينية ومن أصحاب المليارات.
وعموما، األسماء الفلسطينية الرائدة ال حصر لها، 
انتشار هجراتهم وتعدد رحالت شتاتهم في  وبقدر 
أصقاع األرض سواء في بالد الغرب أو غيرها، يبقى 
القضية  استفادة  مدى  حول  يكمن  الملح  السؤال 
الفلسطينية من ذلك ومدى استثمارهم لهذا الشتات 
واالنتشار، واألهم من كل ذلك، كيف يمكن أن تقدم 
ينصهر  واحدة  بوتقة  في  الفاعلة  الجهود  هذه  كل 
الهدف  لتحقيق  الهمم  فيها  وتتناطح  العزم  فيها 

األسمى.
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بيداغوجي..
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