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  لفصل ا	ولا                                
  

  القسم المنھجي للدراسة
                                      

  المقدمة                                    
  

كانت أو  ، وترسم صورة ذھنية عنھا سلبيةة بعوامل ومؤثرات داخلية وخارجيةتتأثر سمعة الدول

وأثر ذلك سياسيا  ؛دول كثيرة ) تدرك أھمية أن تكون لھا سمعة جيدة . إيجابية $سباب متفاوتة

  .واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

و غير مقصودة، إما نتيجة $فعال مقصودة أ ،تتأثر سمعة الدول ،بشكل مباشرأو غير مباشر

، يبدو أن كل ذلك يؤكد أنه في عصر العولمة وتصاعد المنافسة العالمية ؛فردية أو جماعية

  . واقتصاديا ،يكتسب أھمية كبيرة سياسيا ؛للدولة الذھنية الصورة، أوسمعة الدولةمفھوم 

: مختلف التصنيفات والتوصيفات مثل أن يھتم الرأي العالمي بنتائج ،يل الصدفةوليس من قب

البلد <<أو  >>المكان ا!كثر أمانا<<أو >>أفضل بلد ل#قامة<<أو >>البلد ا!كثر حبا للس�م<<

وغيرھا من تصنيفات  >>فش�البلد ا!كثر <<أو حتى  >>ا!كثر جذبا للسياحة والمستثمرين

  .على جميع ا$صعدة  ،و) يكون لھا أثر ايجابي أو سلبي ؛لق على بلد ما) تط ،وتوصيفات

، أو لصنع أخرى لتغيير صورة ذھنية سلبية لدولة ما ،و) يمكن ا>عتماد على عامل الزمن فقط

. ھدف المنشودتحقق ال ،لتحديد خطوات عملية واقعية ،ا$مر بحاجة الى دراسة وقياس .جيدة

دور كبير في ھذا  ،ات العامة في المؤسسات والمنظمات الحكوميةويبدو أن $جھزة الع?ق

 خططت لھا ،ذلك أن التجارب السابقة التي خاضتھا الدول فيما يتعلق بالصورة الذھنية ؛الشأن

 ،وفق خطة ميدانية عملية  في المؤسسات الحكومية وا$ھلية ،ونفذتھا أجھزة الع?قات العامة

؛ مع ء وتكوين الصور الذھنية المرغوبة عن الدولة لدى اBخرينلتنفيذ أدوار محددة خاصة ببنا

على  ،والمناسبات الظروف الدولية الراھنة، واستثمار المتاح والممكن من ا$نشطة مراعاة

  .المستوى الداخلي

لبرامج الع?قات العامة ا>تصالية في المؤسسات والھيئات  تبدو أھمية خاصة ،فض? عن ذلك

سواء با>تصال المباشر وجھا  ،لتكوين الصورة الذھنية ا)يجابية المخطط لھا ،الحكومية الوطنية

ليوم أصبح لھا ا ،للدولةخاصة وأن صناعة الصورة الذھنية  .، أو من خ?ل وسائل ا)ع?ملوجه



 

٥  

على عد حكرا الذي لم ي ،ادارة السمعةمفھوم  مع ومكاتب متخصصة في التعامل ،خبراء

ورسم  ،لكن الدول بحاجة أيضا الى قياس وإدارة سمعتھا جارية؛المؤسسات والمنظمات الت

  .واع?ميا ،وسياسيا ،تنعكس إيجابا على الدولة اقتصاديا ،صورة ذھنية مرغوبة

  

 الدراسةمشكلة    
  

الصورة  وخاصة   دراسة ،الدراسة رة في سيرأھم الخطوات المؤث ،إن تحديد مشكلة الدراسة

  :ولكن يمكن صياغتھا على الشكل التالي. مي) ك ،الذھنية بشكل كيفي

وتحديد مھام  والجماھيري؟ الشخصي من خ?ل ا)تصال ،كيفية تكوين الصورة الذھنية للدولة

، اضافة الى في صناعة الصورة الذھنية للدولة ومساھمتھا ،والدبلوماسية العامة ،الع?قات العامة

  .المؤثرة على سمعة الدولة ،ةلخارجيوا ،والمؤثرات الداخلية ،التعرف على العوامل

  

  ھدف الدراسة
تعتمد على استثمار  ،للتعامل مع الصورة الذھنية للدولة ،إيجاد خطة عمليھدف الباحث إلى 

لتفعيل دورأجھزة الع?قات العامة في المؤسسات  ،من خ?ل خطة عملية ميدانية ؛زوار الدولة

 ؛المرغوبة لدى اBخرينالصورة الذھنية تكوين  نحو ،$داء مھمات محددة ،الحكومية وا$ھلية

تثماره ويستثمر كل ما يمكن اس ،حسب استراتيجية ومنھج يراعي ا$وضاع الدولية الراھنة

  .يجابية عن الدولةوإ ،سم صورة خارجية واقعيةل?ستفادة منه في ر ،داخليا

  
  الفروض

  
وا)ط?ع على خبرات  ،جنبيةا$و العربية في بعض المراجع ،من خ?ل القراءة ا$ولية المتعمقة

  :والصورة الذھنية يرى الباحث مايلي ،ال سمعة الدولةمن عملوا في مج

بين و ، والدبلوماسية العامة،بين جھود أجھزة الع?قات العامة ،ع?قة ذات د)لةثم  -١

 .الصورة الذھنية للدولة

 .رة الذھنيةفي مجال السمعة والصو ،بين الدول وشعوبھا، ثم ع?قة تبادلية التأثير -٢

يؤثرعلى النجاح في بناء الصورة  ،مصداقية عرض المعلومات في وسائل ا)ع?م -٣

 .الذھنية للدولة



 

٦  

  

  التساؤ.ت
  

مة عنھا، مقارنة با>ھتمام ية المرسوما حجم ا)ھتمام العربي وا)س?مي بالصورة الذھن -١

 ؟الغربي

 مامدى تأثيرالمبادرات الخاصة على سمعة الدولة خارجيا؟ -٢

 في تشكيل الصورالذھنية؟ ي مدى تؤثروسائل ا)ع?مأإلى  -٣

 

  منھج الدراسة ووسائلھا                                
روابط الع?قة بين  ،التي تسعى لمعرفة قوة واتجاه ،الوصفية تعد الدراسة من الدراسات

تاجات واBراء وتفسيرھا للوصول الى استن ،والظواھر ،، ودراسة واقع ا$حداثالمتغيرات

يسعى لتوجيه  ،وتمثل فھما للحاضر ،أو تستكمل تطوره ،أو تحدثه ،تصحح الواقع ،مفيدة

  .المستقبل

  
  حدود الدراسة

  
 ،يكون بمثابة تطبيق عملي ،كأمثلة عملية خ?ل البحث وذكر أي دولة ،غير محددة بدولة بذاتھا

أولNجابة عن تساؤ)ت  ،أو فاشلة ،)شارة الى تجربة ناجحةأو ا ،أو م?حظة ،)ثبات فرضية

  .الدراسة

  الدراسات السابقة
  

يمكن  ،قلة الدراسات العربية المتعلقة بكيفية بناء سمعة جيدة للدولة خارجيا، لكن ،)حظ الباحث

  :ات غيربعيدة عن ھدف ھذه الدراسة منھاا)شارة الى دراس

في  بالعر صورة :بعنواناجتماعية للثبات والتغير دراسة ،١٩٨٨، حلمي خضر -

يغلب عليه  ،أثبت فيھا أن نمط المعالجات الصحفية عن العرب .الصحافة البريطانية

 .وتحريفھا ،ومن ثم تشويه الصورة ،وعدم الدقة، التحيز



 

٧  

تكوين الصورة  دورا.ع�م في: بعنوان ميدانية دراسة ،١٩٩٣أشرف عبدالمغيث،  -

الى تحديد سمات ھذه  وتوصلت الدراسة .المصريالذھنية للعالم الثالث لدى الشباب 

 .والضعف ،والتدھورا)قتصادي، الصورة المتمثلة في الفقر

تكوين الصورة  دورا9تصال في: ، دراسة مسحية بعنوان١٩٩٥حمد بدوي، ثريا أ -

وتوصلت الدراسة إلى أن الصورة  .ة عن ا!وربيين لدى الشعب المصريالذھني

نتيجة التعرض العام  ،ا النمطيةيغلب عليھ ،المتكونة لدى المصريين عن ا$وروبيين

 .لوسائل ا)ع?م

ومن  .عيون العالم صورة سوريا في: ، دراسة مسحية بعنوان٢٠٠٨ ،ارميھوبنز -

 .أبرزنتائجھا أن السياحة التاريخية من أھم أسباب زيارة سوريا

، لتفسيرظاھرة ما ،فإن الدراسات السابقة ركزت فقط على وصف الواقع ،وبرأي الباحث

أووضع برنامج عملي فعال لصناعة الصورة  ،لم تصل تلك الدراسات الى اقتراحو ؛أوفرضية

عدا دراسة  ؛دولةتسويق الجوانب ا)يجابية الواقعية المتميزة في ال، أوالذھنية الطيبة

في ضوء  ،لتقديم صورة سوريا إلى العالم ،ي خرجت ببعض التوصياتتال ،الدكتورنزارميھوب

 .يه التي تتعرض لھاوالتشو ،محاو)ت التشكيك

  

  المفاھيم المرتبطة بالدراسة
  

التقديم  :بأنھا Imageفي طبعته الثانية إلى كلمة  ويبستريشير قاموس : الصورة الذھنية

ارتبطت بعواطف معينة  ،أو أنھا تجربة حسية ،العقلي $ي شئ ) يمكن تقديمه للحواس مباشرة

[Marston,1979,p127].  

صورة  :بأنھا >>المنشأة صورة<<عن والتربارلوو  ،روبينسون كلود، كتب ١٩٥٩وفي عام 

 ،أوغير مباشرة، عق?نية ،نتيجة لتجربة مباشرة ؛تتكون في أذھان الناس عن ا$شياء ،عقلية

أوا$قوال غيرالموثقة لكنھا تمثل واقعا صادقا لمن يعتقدون  ،أوغيررشيدة، وقد تعتمد على ا$دلة

  .[Marston,1979,p128] بھا

  :أنواعا للصورة الذھنية على النحو التالي  ،فرانك جفكينزعدد وي

 .ترى المنشأة نفسھا من خ?لھا ،الصورة المرآة -١

 .يرى بھا اBخرون المؤسسة ،الصورة الحالية -٢

 .تسعى المنشأة أن تكونھا لنفسھا ،الصورة المرغوبة -٣



 

٨  

 .أفضل صورة يمكن تحقيقھا وسط منافسة المنشآت ا$خرى ،الصورة المثلى -٤

حين يتعرض ا$فراد لممثلين مختلفين للمنشأة يعطي كل منھم انطباعا مختلفا  ،الصورة المتعددة

  .[Jefcins,1977,p14]اعنھ

تكونت عند  ،ناتج نھائي )نطباعات ذاتية :الصورة الذھنيةأن  ،ويرى الدكتورعلي عجوة

آخرله تأثيرعلى أوأي شئ  ،أومھنة ،أومنظمة ،أوجنس ،أوشعب ،أونظام ،ا$فراد تجاه شخص

وترتبط بعواطف  ،وغيرالمباشرة ،حياة ا)نسان، وتتكون ا)نطباعات من التجارب المباشرة

فإنھا تمثل  ،وعقائدھم ، وبغض النظرعن صحة أوعدم صحة ھذه التجارب ،واتجاھاتھم ،ا$فراد

  .]٩،ص٢٠٠٣عجوة،[ ينظرون من خ?له إلى ما حولھم ،واقعا صادقا

مجموعة  في الدراسة بأنھاقصد الباحث بالصورة الذھنية ي: التعريف ا9جرائي

 ؛شعب في أذھان شعوب الدول ا!خرىالوأ ،عن دولة ما أوسمات ،وتصورات ،انطباعات

  .أومن خ�ل وسائل ا9تصال ،أومنقولة ،تجربة شخصية ناتجة عن

م ثقافي تعتمد في تأثيرھا على نظا ،صورة مصنعة بتكنولوجيا معقدة  : الصورة ا9ع�ميية

 ،وتظھرھذه العملية الصناعية في مضامين إع?مية .، لصناعة رموزالرسالة ا>ع?ميةمعقد

 ،وتختلف الصورة ا)ع?مية عن الصورة الذھنية .الخ..ف?م التسجيليةوا$ ،والدراما، كا$خبار

  .[Whetmore,1982,p10]  يختلط فيھا الواقع بقدرمعين من الخيال ،في كونھا صورة مصطنعة

 ،كاللباس ،تشمل المظھر الخارجي الھويةيرى الدكتورنزارميھوب أن  :الھوية والسمعة

مثلما غيرت قناة الجزيرة أخيرا ھويتھا  الھوية البصرية، أو والعادات والتقاليد للمجتمع

، فتمثل كل ما يقوله الناس عنك ،السمعةأما  .، والبرامج السياسيةفي نشرات ا$خبار ،البصرية

والھوية إحدى  ؛ا$ساس في تكوين الصورة الذھنية ،وتعد السمعة .تقوله أنت أمام الناسوكل ما 

  .]٢٠٠٩ميھوب،[ نتاج للسمعة والھوية الصورة الذھنيةمكونات السمعة، بينما 

 ،البشريالمتصلة بالبعد  ،يمكن تعريف العولمة من خ?ل ع?قتھا بالصورة الذھنية: العولمة

الخاص بانتقال التكنولوجيا،  ،التقني$فراد عبرالحدود، والبعد المتعلق بحرية انتقال ا

المتعلق  ،ا.تصالي الجماھيريمن خ?ل تداول المنتجات والسلع، والبعد  ،التسويقيو

 ،المرتبط بنقل صورذھنية سياسية ،ا!يدولوجيبالنشروالمعلومات ونقل الصورالذھنية، وأخيرا 

  .]٢٠٠٤،تركستاني[ مرتبطة بأيدولوجيات الدول

والمتواصل لبناء أوالمحافظة على السمعة  ،الجھد المخطط له تعرف بأنھا: العامةالع�قات 

وسيطبق ھذا التعريف اجرائيا في . ]٢٠٠٩،ميھوب[بين المنظمة والجمھور ،والفھم المتبادل ،الطيبة



 

٩  

وسمعة  ،ةوع?قتھا بالصورة الذھني ،على كل مايتعلق بجھود أجھزة الع?قات العامة ،الدراسة

  .الدولة

  

 ؛أوبين مجموعات صغيرة ،وجھا لوجه، اتصال يحدث بين فرد وآخر  :ا9تصال الشخصي

ويكون رجع الصدى  ،>حداث تأثيرما، وا$خبار، وا$فكار ،بھدف تبادل المعلومات

  .]٢٠٠٩ميھوب، [Cutlip,1971,p169+فوريا

  

بھدف الترويج  ،دولة أخرى وشعب ،ا)تصال المباشربين دولة ما :الدبلوماسية العامة

وكسب التعاطف  ،أوبناء صورة ذھنية إيجابية لديھم ،أوإيصال رسالة ،لسياسة ما

  )٢٠١٠بعاج،(الشعبي

  

، باستخدام وسائل ا>تصال المياشر ،أوجماعة ،محاولة متعمدة من فرد :الدعـــــــــــــــــــاية

لتحقيق  ؛وتعديلھا لدى الجمھورالمستھدفأ ،أوالسيطرة عليھا ،لتكوين ا)تجاھات، وغيرالمباشر

 ردود فعل المتلقين مع ھدف الدعاية ، للوصول إلى توافقأوعقائدي ،أوإجتماعي ،ھدف سياسي

  .]٢٠٠٩ميھوب،[
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  الفصل الثاني
  

  القسم النظري للدراسة
  

  
 
 اھتمام العلوم ا!نسانية بالصورة الذھنية -١

  
حيث ، Imageوالبحثية التي تطرقت لدراسة الصورة ،ج الفكريةالمناھ إلى تعدد يشير الباحث

برسم الصورة الذھنية، وكل فريق درس  ،وا*ع1م ،السياسةو ،النفس، وعلماء ا*جتماعاھتم 

  .وتخصصه العلمي ،الصورة من زاوية اھتمامه المعرفي

على العمليات بالصورة المرسومة من خ1ل المدخل النفسي الذي يركز اھتموا ،النفسفعلماء  

ذكرالصورة، بينما اھتم علماء ا*جتماع في منتصف القرن النفسية المتعلقة باDنتباه واDدراك وت

  .]١٠،ص٢٠٠٥المطيري،[ الماضي بالصورة باعتبارھا تتكون من خ1ل التنشئة ا*جتماعية

الخبرة حيث أكد على أھمية ، ١٩٦٩ ساد المدخل المعرفي لدراسة الصورة منذ ،من جھة ثانية

وا*تصال الشخصي، بينما اھتم علماء السياسة بالصورة  ،ووسائل اDتصال الجماھيري ،المباشرة

 :صورة المرشح بأنھا بولدنجقد عرف و ،أودولة ،أوحزب ،السياسية المتمثلة في صورة مرشح

 تمجموعة انطباعات ذاتية عن قيم سياسية، ولوسائل ا*ع1م دوركبيرفي تكوين تلك اDنطباعا

 .]٥،ص٢٠٠٢الكحكي،[

 

 :أبعاد عملية تكوين الصورةمؤثرات و -٢

 ،العوامل الشخصيةبمعزل عن تأثير  ،*تؤدي وسائل ا*ع1م دورھا في تكوين الصورالذھنية

 .ومستوى الذكاء ،والطبقة ا*جتماعية التي ينتمي لھا الفرد ،والنوع ،الخاصة بالفرد كالسن

 ،ووسائل ا*ع1م وا*تصال ،واbقران ،واbسرة ،لمدرسةالمتمثلة في ا ،العوامل ا5جتماعيةو

  .]٢٠٠١زكريا،[ التي تشكل مدركات الفرد تجاه اbشياء

وفقا لكم المعلومات ، حيث يبني الفرد الصور ،للبعد الزمنيوتخضع أبعاد عملية تكوين الصورة 

 ؛لة بين تلك اbحداثعن الص للكشف ،الواردة إليه، فيربط الفرد بين اbحداث الحالية والماضية
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 متوافقا مع الرأي الجمعي للمجتمع ،يبني الفرد الصورة ،وفي حالة عدم وجود ع1قة بينھا

  .]٢٠٠١الطرابيشي،[

التي توافق  ،إذ يبني الفرد صورة حسنة لhماكن المقدسة ،مكانيبالبعد الكما تتأثرالصورة الذھنية 

تنافية مع قيمه ومعتقداته، كما يبني الفرد صورة ميوله ومعتقداته، ويبني صورة سيئة لhماكن الم

أوالتقدم  ،أوالتاريخ ،أواللغة ،سواء بالدين ،للدول المرتبطة بمجتمعه بسمات مشتركة ،إيجابية

  .]٢٠٠١الطرابيشي،[ التكنولوجي، إضافة إلى اbحداث العالمية والقومية

من خ1ل إبرازالجوانب اDيجابية  ،لبعد الفكريكا ،ويتأثرالبعدين الزمني والمكاني بأبعاد أخرى

 ،ومنافع المجتمع الدولي ،من خ1ل إبرازمصالح ،البعد العاطفيو ، وتبريرالجوانب السلبية؛للدولة

المتصل  ،البعد السلوكيإضافة إلى  .، والقوية مع الدولةالتي سيحصل عليھا جزاء لع1قته الطيبة

حث الفرد على سلوك ل ،وفق برامج اتصالية ،بالتعارف الحضاري والثقافي مع الشعوب اbخرى

في إطارالع1قة بين الثقافة  ،وثقافته ،عن مجتمعهويعبر ،صحيح يحترم الشعوب اbخرى

  .]٢٠٠٤تركستاني،[ والصورالذھنية

  

 :الع@قة بين الثقافة وا!تصال والصورة الذھنية -٣

، يظل ذا طبيعة جماھيرياأم  ،أم جمعيا ،أن ا>تصال مھما كان محتواه شخصيا ،الباحثون يؤكد

، وثرائھا ،وأحد عوامل اكتسابھا ،أن ا)تصال أحد مكونات الثقافة اليونسكووقد أقرت . ثقافية

راد من خ?ل ا>تصال بين أف ،إنما تكتسب ،والثقافة ) تمنح .ويساعد على التعبيرعنھا ونشرھا

وث ا>ع?م والثقافة على أن ا>تجاھات السائدة في بح كما. جماعة ما في مكان وزمان معين

الحديث  ،تدعم الع?قة العضوية بين ا)تصال الجماھيري والثقافة، والدليل على ذلك ،السواء

مھما كانت  ،ودعمھا أوتغييرھا ،وا>تجاھات ،المستمرعن تأثيروسائل ا)ع?م في تكوين القيم

  .]٢٠٠٤تركستاني،[ درجة التأثير أو نوعيته

بحقيقة الع?قة بين ا)تصال والثقافة، إ) أن ا)ھتمام بالبعد الثقافي  وعلى الرغم من ا)عتراف

إ) في وقت  ؛لم ينل ا>ھتمام الكافي من البحث العلمي في مجال ا>تصال ،ل]نشطة ا>ع?مية

حيث تتدفق  ،تزايد ا$نشطة ا>ع?مية العابرة للقارات: نتيجة لعوامل عدة أھما ،متأخرنسبيا

الى بقية مناطق  ،من دول كالو)يات المتحدة ،ذات الثقافة الغربية ،ية الدوليةالرسائل ا>ع?م

 في النسيج الثقافي للمجتمعات النامية ،أوأمريكية ،مما أوجد صورا من معالم ثقافة غربية ؛العالم

   .]٢٠٠٤تركستاني،[
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ترسل  ،يةيتمثل في امبراطوريات إع?م ،ن النظام الثقافي المسيطراليومفإ ،وبرأي الباحث

ويستھلكونھا بوصفھا  ،فيستقبلھا مئات الم?يين من المتلقين في أنحاء العالم ،م?يين الصوريوميا

، لذا فإن أحد أھم أبعاد الوضع الدولي المعاصر .، أوجماليةذات عوائد تكوينية ،مادة استعمالية

 ،تختزل تاريخا ،معينة لصناعة أنماط، وبثھا بأكثردرجات الكثافة والتركيز ،نقل الصورة الذھنية

  .من خ?ل وسائل ا)ع?م ،أوحضارة في رموزمعينة ،أوثقافة

  

 :الذھنيةوسائل ا!ع@م بتشكيل الصورع@قة  -٤

أھم الوسائل الفعالة في تشكيل الصورة الذھنية  ،يمكن اعتباروسائل ا*ع1م ،من المنظورالمعرفي

ما يساھم بشكل كبيرفي تشكيل م، من خ1ل ماتقدمه من معلومات وأخبار، لدى الجمھور

  . ]١٠،ص٢٠٠٥المطيري،[عن الدول والشعوب ،الصورالذھنية

خاصة ، قدرتھا على ا*ستقطاب واDبھار ،مايمنح وسائل ا*ع1م ھذه الفعالية أن ،ويرى الباحث

بما يساھم في  ؛واتساع التغطية ا*ع1مية لوسائل اDع1م ،بعد التطورالھائل لتكنولوجيا ا*تصال

  . تزويد النظام ا*جتماعي بالمعلومات الل1زمة

حيث  .، واbحداث العالميةتعد وسائل ا*ع1م أھم مصادرالمعلومات عن الدول ،في ھذا المنوال

ليس فقط عن الدولة التي  ،صورذھنية وتدعيم تؤدي لخلق ،تمد الجمھوربمضامين اع1مية

إلى أھمية وسائل ا*ع1م في اbنظمة بل عن كافة الدول، مايشير ؛تصدرمنھا ھذه المضامين

 والمشك1ت في الساحة الدولية ،والقضايا ،والثقافية ،ومكانتھا في الصراعات الحضارية ،السياسية

[Granny,1992,p32].  

في غياب  ،إلى أھمية المضمون المقدم من خ1ل وسائل ا*ع1م، ويمكن ا*شارة في ھذا ا*طار

الخبرات  على اعتمادا ،يضطرإلى إدراك وفھم الظواھرواbشياءكون الفرد  ،التجربة الشخصية

الذي ، في نموذجه ا*تصالي الشھير ،ولبرشرامويشير. من خ1ل وسائل ا*ع1م ؛غيرالمباشرة

 مستمدة من وسائل ،ا*نسان لعالمه التي يكونھاالصور من%٧٠إلى أن حوالي  ،١٩٧٤قدمه عام 

  .]١٠،ص٢٠٠٢مطيري،ال[بما فيھا وسائل ا*ع1م ،لا*تصا
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  الفصل الثالث                              
  

  القسم العملي للدراسة
  

  
 :دورالدبلوماسية العامة في رسم الصورة الذھنية  

تركزنشاطات حيث ، عمل أجھزة الع?قات العامة بالتوازي مع الدبلوماسية العامةتعمل 

والتبادل  ،من خ?ل وسائل ا)ع?م ، والتعليم؛افةوالثق ،على المعلومات ،الدبلوماسية العامة

وحم?ت  ،ا$عمال ومجالس رجال ،وجمعيات الصداقة ،والمراكزالثقافية ،والعلمي ،الثقافي

  .الع?قات العامة

وكسب ود الشعب في دول  ،تحسين صورة الدولة ،ولعل الھدف ا$ساسي لمثل ھذه ا$نشطة

 :ختصاصاتهومن ا .تعيين سفيرخاص للدبلوماسية العامةب ،كما فعلت الو)يات المتحدة ،أخرى

بمايخدم صورة الو)يات  ؛لNتصال الجيد بالشعوب في الدول ا$خرى ،وبرامج ،وضع خطط

  .]٢٠١٠بعاج،[المتحدة خارجيا

من خ?ل ا)عتماد على أجھزة للع?قات العامة  ،امة أن تحقق ذلكويمكن للدبلوماسية الع

وبنقاط الضعف والقوة  ،تكون على معرفة تامة بالثقافة المحلية ،مقصودةفي الدولة ال ،المحلية

أصحاب النفوذ والقرار، إضافة لخبرتھا  ،)سيما ،فيھا، ومتصلة بشبكة ع?قات واسعة

  .Imageوتسويق الصورة ،وا)حصاءات ،باستط?عات الرأي

زوالعراقي للكويت عام بان الغ، إمافعلته الحكومة الكويتية ،على ذلك ومن ا$مثلة العملية

دفع ا)دارة ا$مريكية لخوض حرب و ،سعت إلى كسب الرأي العام ا$مريكي حين ،١٩٩٠

لجنوده من خسائرفي  ماحدث ،مازال عالقا في ذھنه ،الشعب ا$مريكي آنذاك. يتتحريرالكو

متخصصة في الع?قات الا$مريكية  H&Kشركة  ،كلفت الحكومة الكويتيةحرب فيتنام، لذا 

 ،جانب عاطفي ،وكان مما ركزت عليه الحملة .حريرالكويتللترويج لقداسة حرب ت ،العامة

وارسالھا $طفال  ،للحاضنات الخاصة با$طفال الخدج الكويتيين ،يتعلق بسرقة الجنود العراقيين

يتعلق  ،ثيرعلى الشعب ا$مريكي، لكنھا تثيرجانبا ھاماورغم نجاح ھذه الحملة في التأ .اقالعر

$ن  دعاية، - Propaganda، إلى رورة الحذرمن أن تتحول جھود الدبلوماسية العامةبض

وذلك حسب رأي  ،أقرب الى الدعاية منه الى الدبلوماسية العامة ،ماركزت عليه الحملة آنذاك

  .]٢٠١٠بعاج،[الكثيرمن خبراء الع?قات العامة
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  :نموذجا للدبلوماسية العامة" الزائرالدولي"

الذي ترعاه وزارة الخارجية  ،الزائرالدولي، برنامج ل الدبلوماسية العامةمن أبرزأشكا

  .مكتب الشؤون التعليمية والثقافيةوينفذه  ،ا$مريكية

إ)  ؛أجندة سياسية لصالح سياسات الو)يات المتحدة الخارجية ،وبصرف النظرعن أن للبرنامج 

فالحكومة ا$مريكية تقدم  .ة عن الدولةمج بناء السمعة الطيبفي تنفيذ برا ،أنه مثال يحتذى به

 ،بين الو)يات المتحدة ا$مريكية ،برنامجا يعمل على تعزيزالتفاھم المشترك ،البرنامج بوصفه

 ،ويروج المكتب للروابط الشخصية .ربرامج التدريب والتعليم الدوليةعب ،والدول ا$خرى

، وتعتمد آلية البرنامج .وبين الخارج كيةوالمنظمات ا$مري والمؤسساتية بين المواطنين ،والمھنية

 ، من جميع أنحاء العالم سنويا،إلى الو)يات المتحدة ا$مريكية ،وأكاديميينعلى إستقدام مھنيين 

 ،والتواصل على الصعيدين الشخصي ،وزيادة التفاھم المشترك ،لمقابلة نظرائھم من ا$مريكيين

  .والمھني

ويكونوا عادة قادة  ،في السفارات ا$مريكية حول العالم ،لجان خاصة عبر الزوار يجري اختيار

وأي  .، والميادين ا$خرىوا)ع?م ،والتعليم ،والسياسة ،في مجا)ت ا>دارة ،أومحتملين ،حاليين

لى أن ، إالذي سيعقد في وزارة الخارجية ،سيستمع في اللقاء ا$ول ،مشارك في البرنامج

شاركوا في ھذا  ،وزيروقادة عالميين آخرين ١٥٠٠و ،وسابق ،رئيس دولة حالي ١٨٦أكثرمن 

والرئيس ا$فغاني حميد قرضاي  ،ومنھم المستشارا$لماني السابق غرھارد شرودر ،البرنامج

 ،في مجا)ت المرأة ،على التفاھم والتبادل الثقافي ،ويركزالبرنامج في أھدافه المعلنة. وغيرھما

 ،والدراسات ا$مريكية ،والديموقراطية ،يادة القانونوس ،وإدارة العدل ،والتنمية ا>قتصادية

  .والتعليم المدني ،والحدود ،وقضايا الھجرة

فثم أھدافا غيرمعلنة  ،لمشاركين عرب ومسلمين في ھذا البرنامج ،ومن خ?ل التجربة السابقة

تھدف لجمعھم  تندرج تحت خطة بناء السمعة الطيبة، حيث كانوا عرضة لمحاو)ت ،للبرنامج

ينبغي على الزائرأن ، وبحجة أن ھذه الشريحة جزء من المجتمع ا$مريكي صھاينة أمريكيين؛ب

  .يلتقي بھم

 ،مليون دو)رسنويا٣٦٥تصرف على تنفيذ ھذا البرنامج  ،فإن الو)يات المتحدة ،وتجدرا>شارة

  .٢٠٠٦لمحاسبة ا$ميركي الصادرعام حسب ماذكره تقريرمكتب ا

لما استمرت  ،أكله في كسب ود النخبة العالمية لولم يؤت رنامجھذا البأن  ،الباحثويرى 

أين التجارب العربية وا)س?مية من تنفيذ  ،ذاته المنواللكن وفي الخارجية ا$مريكية في تنفيذه، 
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شاھد (؟لحم?ت تشويه سمعتھا خارجيا ،تعرضا في العالم برامج مشابھه، وھي الدول ا$كثر

  .)المرفق مغنطالقرص الم

  

  :السمعة الدولية في نطاق" وا.س�مية التجارب العربية" 

، أوجھود قسم ا)ع?م العربي بوزارة الخارجية ا$لمانية ،ا$مريكي الزائرالدوليلعل برنامج 

نة بالتجارب العالمية، إ) متواضعة مقار ،وا)س?مية يبقي التجارب العربية في مجال السمعة،

من خ?ل ، بة ا$كاديمية السورية الدولية للتدريب والتطويرويمكن ا>شارة إلى تجر .ما ندر

 ،لمجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة جورج مايسون ا$مريكية ،ا>ستضافة السنوية

أوتكوين صورة  ،ويساھم في تصحيح ،بما يثرى العملية التعليمية ؛بھدف لقاء طلبة ا$كاديمية

من خ?ل انطباعات الطلبة  ،وقدأثمرت التجربة .لھم ، عن سوريا البلد المستضيفإيجابية

والثقافة السورية،  ،والمستوى العلمي ا$كاديمي ،واشادتھم بكرم الضيافة ،الضيوف عن سوريا

  . كما وعدوا بنقل صورة إيجابية عن سوريا ل[خرين في الو)يات المتحدة

تجاه الدول التي  ،ت الخاصةيثبت عمليا دورالمؤسسا ،ا$كاديمية أن ماحققته ويرى الباحث

 - ، المؤسسات والوزارات الحكوميةوربما تعجزعن تحقيقه وجني نتائجه ا)يجابية -تنتمي لھا 

في  محتملينالقادة اليعتبرون من  ،وتحملت تكاليف اقامتھم ،$ن من استضافتھم ا$كاديمية

على جميع  ،منھا مستقبليا قد يستفاد ،ا$مرالذي يشيرإلى نظرة استراتيجية ،المجتمع ا$مريكي

  .والتنموية ،وا)قتصادية ،ا$صعدة السياسية

، من خ?ل قروض تنموية ،تجربة دولة الكويت في مجال السمعة الطيبةيمكن أن نشيرإلى و

 المسؤولية ا9جتماعيةكل يشبه إلى حد بعيد، بش ،ندوق الكويتي للتنمية ا.قتصاديةالص يقدمھا

 ،أن الكويت جنت فوائد سياسية ،ويرى الباحث. صة تجاه المجتمعوالشركات الخا ،للمنظمات

 .وآسيوية ،وأفريقية ،التي يقدمھا الصندوق الكويتي لدول عربية ،من المساعدات والقروض

، حيث حشدت تأييدا غيرمسبوق ،١٩٩٠خ?ل فترة غزوالعراق للكويت عام  ،وإتضح ذلك

جماع على اتخاذ كل مايلزم من خطوات والتصويت با> ،دانة الغزو في ا$مم المتحدة>

أمام  ،ما سھل مھمة الحكومات المؤيدة للكويت ،وربما. ومنھا التدخل العسكري ،لتحريرالكويت

$ن مساعداتھا  ،السمعة الطيبة التي اكتسبتھا الكويت؛ لخوض حرب التحرير ،الرأي العام

وغيرھا من البنى  ،نعوالمصا ،والمستشفيات ،كالمدارس ،خصصت لبناء مشاريع تنموية

  .، والشوارعوالجسور ،التحتية
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على وضع )فتات خارجية خ?ل فترة  ،حرص جھازالع?قات العامة في الصندوق الكويتي وقد

الذي حققته  ،يالتأثير الوجدانتخيل مدى يع تبنيھا حكومة الكويت، ويمكن أنھا مشار ، تنوهالبناء

  .السمعة الجيدة، والنتيجة النھائية كانت، لدى المستفيدين منھا في تلك الدول ،ھذه المشاريع

معظم ف ،) تدل على ا)ھتمام العربي بالسمعة والصورة الذھنية ،ھذه التجارب المتواضعة ،لكن

ياسات الداخلية الدول العربية تعتبربعض التقاريرا)ع?مية العالمية حول حقوق ا)نسان أوالس

يمكن  ?ف ،مصداقية ھذه التقاريرأوزيفھاوبصرف النظرعن . "كيدية"تقارير والخارجية

وجذب رؤوس  رجيا، من جھة ا>ستثمارعلى صورة الدولة خا ،إنكارتأثيرھا السلبي أوا>يجابي

من عقد  ،أوحتى من جھة نفوركبارالجامعات العالمية ،التي تساھم في تنمية الدولة ،ا$موال

  ".سيئة السمعة"مع الدولة  ،وتعليمياتفاقيات تبادل ثقافي 

السياسة الخارجية للتقريرالصادرعن مجلة  ،مدى وحجم التأثيرالسلبي الواسع ،ولنا أن نتخيل

الدولة : بأنھا الدولة الفاشلةأكثرالدول فش?، وتعرف المجلة  اليمن، والذي اعتبرأن ا!مريكية

 ،وإدارة آليات السوق ،والخدمات العامة ،منكتوفيرا$ ،التي )تستطيع القيام بالوظائف ا$ساسية

، من إضافة إلى معاناة مؤسساتھا ،وتوظيفه ،وانعدام ا>دارة الكفء للتنوع ا)جتماعي الداخلي

 ،أي أنھا الدولة غيرالقادرة على القيام بمسؤولياتھا السياسية الضعف الھيكلي والوظيفي؛

  .]٢٠٠٩ريكي،مقياس أم[ودوليا ،يمياواقل ،وا)قتصادية وا$منية محليا ،وا)جتماعية

لكسب المصداقية على حيادية  ،تنفذه المجلة بالتعاون مع صندوق الس?م الدولي ،المقياسھذا 

 ،في مجلة مقروءة على مستوى النخبة السياسية ،التقرير، ومن البديھي أن نشرتقريركھذا

 ،والسياحي ،مستوى ا)ستثماريعلى ال ،سوف يترك أثرا سلبيا عالميا؛ ، والثقافيةوا)قتصادية

  .وعلى معنويات شعبھا ،للدولة والثقافي ،وا)قتصادي

  

  :بسمعة بلدانھا" الشعوب"ع�قة 

 ،للوصول إلى استنتاجات فھم الواقع ،الدراسة الوصفية لواقع ا$حداث وتفسيرھا من خ?ل

، في مجال الصورة ابين الشعوب وبلدانھ ،المؤثرة وتوجيه المستقبل، تتضح الع?قة التبادلية

 روتردام، بمدينة ايراسموس ماذكره باحثون من جامعة :ومن ا$مثلة على ذلك .الذھنية

لجھة نوعية الحياة فيھا، حيث  ؛أكثرالشعوب سعادة في العالم ،كوستاريكاالھولندية، أن سكان 

  .بلدا شملتھا الدراسة ١٤٨نسھم في مقارنة ببني ج ،يعيشون أطول سنين سعيدة

أن معدل إلى  ـ السعيدة السنوات: ـ في دراستھم وھي بعنوان الباحثون الھولنديون وخلص

المرتبة ا$خيرة  في سنة، بينما حلت زيمبابوي 66,7السنوات السعيدة في كوستاريكا 
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مين إلى أن أعداد القاد ،وتشيراحصائية صادرة عن الحكومة الكوستاريكية ،سنة سعيدة12,5ب

ا)ع?ن عن نتائج ھذه  رتفع بشكل كبيرفي العام الذي تلىإ ،وزوار ينإلى كوستاريكا من سائح

  .]٢٠٠٨جامعة ايراسموس،[الدراسة

ن العمانيين أ ،لNبحاث .لكترونيمكتوب اوحدة موقع ، أظھراستط?ع للرأي، أجرته وعربيا

ن تنعكس على المستمتعي ،أن آثارسعادة الشعوب إلى وأشارا)ستط?ع .أسعد الشعوب العربية

بشكل ينعكس على حياتھم ، ليكونوا أكثرقدرة على ا>بداع والتميز ،بھا في أماكن عملھم

وينتھي ا$مربسمعة طيبة تكسبھا  ،ويحقق الرضا عما تقدمه الدولة لھم من خدمات ،ا>جتماعية

  .]٢٠٠٩مكتوب،[ إلى ضيوف وزوارالب?د ،$ن شعبھا سينقل رضاه وسعادته ؛الدولة

متمثلة في الرضا  ،تشابھت في المقياس الرئيسي $سباب السعادة، ة الذكرا)ستط?عات سالف

والدولة مسؤولة عن  ...، والدخل المادي المتوازن للشعبوالخدمات العامة ،العام عن المعيشة

 ،برضاه" الشعب السعيد"ليكون  ، ينبغي أن تبنى داخليا؛السمعة الطيبة عن دولة مالتالي با. ذلك

أمام الشعوب ا$خرى، أوبمثابة جھازع?قات عامة ضخم يرسم صورة ذھنية  خيرمحام عن بلده

ايمان  ،الع�قة بينتحقق مبتغاھا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتؤكد  ،وفعالة ،حقيقيةو ،ايجابية

على سمعة الدولة  ، وأثرذلكمن خدمات بما تقدمه الدولة لھم وقناعة الجمھورالداخلي

 ،أي أن الجزء الجيد يؤثرعلى الكل السئ ،يعمل في نطاق الكلبمعنى أن الجزء  ؛خارجيا

  .والعكس صحيح

كما أن الصورة ا>يجابية قد تنعكس من الشعوب على الدولة، فثم صورة سلبية تتكون عن و

يعتقد الباحث أن سمعة  ،ومن ا$مثلة العملية )ثبات ھذه الفرضية .فرادالدولة سببھا ا$

وتشكلت صورة ذھنية سلبية عنھا في  ،سبتمبر ١١بعد أحداث تعرضت للتشويه  ،السعودية

 أسامة بن .دنسبتمبر ١١؛ $ن قائد عمليات كدولة داعمة لما يسمى ا)رھاب ،الو)يات المتحدة

ستثمارات نتيجة لذلك و$ن للملكة ا. ا في التنفيذ سعودييونوبعض من شاركو ،سعودي الجنسية

سم ع?م أمريكية ساھمت في و، و$ن وسائل إفيھا وطلبة سعودييون يدرسون ،مريكافي أ

 ضخم في عامة جھازع?قات ،فقد كلفت حكومة السعودية السعودية بھذه الصورة السلبية؛

   .ومحوالصورة السلبية التي تكونت عنھا ،>دارة سمعتھا ،الو)يات المتحدة

إنعكس  ،سول الكريموقصة الرسوم المسيئة للر ،فلمنغ روسأيضا مافعله الصحفي الدانمركي 

لكن الصورة  ، رغم أن الناشرشخص واحد؛سلبا على صورة الدانمارك في العالم ا)س?مي

فض? عن  ،فتعرضت بعض سفاراتھا في الخارج لNعتداءات ،السلبية وسمت الدولة برمتھا

لمقاطعة  بين دول العالم ا)س?مي والدانمارك، إضافة ،وإلغاء >تفاقيات كثيرة ،استدعاء للسفراء

 ،اقتصادية تجارية للمنتجات الدانماركية، ما جعل الحكومة الدانماركية تنتفض )نقاذ اقتصادھا
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شاط الدبلوماسية ا)س?مية، ون ،تحت ضغط الشركات ا)قتصادية ،وسمعتھا في العالم ا)س?مي

خطط  لوضع ،ت الحكومية والخاصة الدانماركيةافجندت أجھزة الع?قات العامة في المؤسس

  .تحسين صورتھا السلبية في الخارجتھدف إلى  ،وبرامج

ة، يرى الباحث قد يؤثرسلبا أوإيجابا على سمعة الدول ،أن ا)نطباع العام عن شعب ماوفي حين 

سلبا أوإيجابا على الشعب، فبسبب  ا)نطباع العام عن الدولةث يؤثر، حيأن العكس صحيح

تأثرت  ،في عھد الرئيس ا$مريكي السابق جورج بوش ،السياسات الخارجية ا$مريكية الحربية

وتأثرالشعب ا$مريكي ككل بھذه  .بأنھا دولة محتلة معتدية ؛سمعة الو)يات المتحدة خارجيا

 ،شعب يكره اBخرين -وخاصة ا)س?مي والعربي - وصاروا بالنسبة للكثيرفي العالم ،الصورة

اسقاط ھذه الصورة على الشعب ا$مريكي على الرغم من استحالة  ؛ويسعى )حت?ل العالم

  .أنه ضد سياسة الحرب والعنف، بمنھم في كل مناسبة متاحة الذي أثبت الكثير ،بأكمله

تعاملت مع الصورة الذھنية بواسطة برامج  ،)حظ الباحث أن الدول المذكورة آنفا ،ومما سبق

مايحتم تناول  ا>تصال الشخصي، ?قات العامة من برامجأجھزة الع ،واستفادةالدبلوماسية العامة

  .رھا لنجاح عمل ا>تصال الشخصيبعضا من الشروط الواجب تواف

  
 :وط نجاح برامج ا5تصال الشخصيشر

يمثل اختيارا$فراد ا$كفاء والمناسبين لطبيعة  :ا9ختيارالمناسب لرجال الع�قات العامة -

 ،بين كفاءة ا$فراد ،تباطا طردياأھمية كبيرة في بناء الع?قات ا)نسانية، وثم ار ،العمل

وبين السمعة والصورة الذھنية  ؛واحترام بقية الجماعة لھم ،وتفھمھم لطبيعة أعمالھم

 .التي يقدمونھا للغيرعن أنفسھم ووطنھم

من خ?ل توفيرالعناصرالمادية : توفيرظروف العمل المناسبة !جھزة الع�قات العامة -

 .ا يسھل أداء أعمالھمبم ،والنفسية الم?ئمة داخل العمل

مع ا>لتزام  س لنجاح برامج ا>تصال الشخصي،ھوا$سا: ا9لتزام بالمبادئ ا!خ�قية -

يبنى  ھداف العليا، فا>تصال الشخصي الناجح التضمني بالتعاون المشترك في تحقيق ا$

 وإتقان ،وأدب التعامل مع المختلفين عنا ثقافيا ،$سلوب التعاون ،مفھوم أخ?قي وفق

 .لغتھم ومعرفة ثقافتھم

ضرورة وضع نظام للحوافزالمادية والمعنوية، للعاملين : الحوافزالمادية والمعنوية -

 .المتميزين في برامج ا)تصال الشخصي

سيترك  ،إن مقابلة ضيوف الدولة بروح عالية وتواضع: إحترام وتقديرمشاعراRخرين -

 .أثرا إيجابيا لديھم
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ناجح وسعة الخاطرمن صفات القيادي ال ،ين الجانبول ،التواضع: تقبل سلوك الغير -

ينبغي و وقت الضغوط النفسية وا)جتماعية، فالبشرمختلفون في طبائعھم ونفسياتھم،

مقابلتھم بكل سعة صدروعدم الثورة في وجوھھم أوإھانتھم أوا)نتقام باستغ?ل السلطة 

 .+Jefcins,1977]٢٠٠٤تركستاني،[ا)دارية أوالرئاسية 
  

للتعامل مع سمعة  في مجال ا>تصال الشخصي ،لعامةى جانب عمل أجھزة الع?قات اوال   

شرط أن تدرك  ؛الدولة، فإن وسائل ا)ع?م تمثل أھم أدوات الع?قات العامة لتنفيذ برامجھا

  .بما يخدم أھداف بناء السمعة دورھامارواستث ،ا$ساسية لتلك الوسائل الوظائف

  

  :ة المرغوبة للدولةدورا9ع�م في بناء الصور

 ،ومسموعة ،يرى الباحث من خ?ل تجربته السابقة في العمل لدى وسائل اع?م مقروءة

إن أحسنت أجھزة  ؛في بناء الصورة المرغوبة عن الدولة ،أن ل?ع?م أھمية كبيرة ،مرئيةو

 وسط ،لتشكيل الصورة الذھنية المرغوبةإما  ،الع?قات العامة استثمارھا على نحومناسب

 ،أحداث بعينھا وأنشطة خاصة، أولتصحيح الصورالسلبية الناتجة عن معلومات خاطئة

  .أوقليلة عن الدولة ،أومشوشة

كجماھيرذات عناية خاصة $جھزة  ،وسائل ا)ع?م العالمية والعاملين بھا ،وتبرزفي ھذا الشأن

م الدولية من متابعة كل ما تقدمه وسائل ا)ع? ،الع?قات العامة، ويتحقق ذلك من خ?ل

وا)ستفادة  ،ورصدھا وتحليلھا ...أوإتھامات ،أوھجوم ،سواء انتقادات ،مضامين عن الدولة

 ،فض? عن استقبال ا)ع?ميين ا$جانب .، وجديةومصداقية ،والرد عليھا بكل شفافية ،منھا

  .وكسب و)ئھم ،لبناء جسورالثقة معھم ،واط?عھم على المعلومات الصحيحة والواقعية

اء صورة لبن ،عن تحقيق أھداف وخطط الع?قات العامة ،قد تعجز وسيلة اع?مية ما ،ولكن

التي أوجدتھا الو)يات المتحدة  ،ا$مريكية الحرة قناة: مثال على ذلكذھنية ايجابية عن الدولة، و

  .وتبرير إحت?لھا للعراق ،لتحسين صورتھا أمام العالم العربي وا)س?مي ،عقب غزو العراق

في تصريحات خاصة  - ا$ستاذ بكلية ا)ع?م بجامعة القاھرة -ويقول الدكتور صفوت العالم

في  - الحرة وقناة سواكإذاعة  -إن فشل وسائل ا)ع?م الممولة أمريكيا": ا.س�م اليوملشبكة 

 ،والحرية ،يعود إلى افتقاد ھذه الوسائل إلى الموضوعية ؛اختراق عقل المواطن العربي

وتجاھلھا  ،والصھيونية ،وإن تبنيھا لوجھة النظرا$مريكية .، في معالجة ا$حداثةوالمصداقي

 ،تقريروزارة الخارجية ا$مريكية ؛ عجل بفشلھا، حسبالتام ل]وضاع في فلسطين والعراق
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بينھا وبين العالم ، وفتح نوافذ للحوار ،الذي اعترف بعدم قدرة القناة على تحسين صورة أمريكا

  ".العربي

 ،فقط من المشاھدين العرب% ٢يحرص على مشاھدتھا  ،ن قناة الحرةبأ" :العالميف يضو

حتى لوأطلقت كل  ؛وبصورة غيرمنتظمة، مشيرا إلى أن واشنطن ستفشل في تحسين صورتھا

 كما أن. فلسطين في وتأييدھا الفج للصھاينة ،بسبب جرائمھا في العراق ،يوم فضائية جديدة

التي تقدم رؤية  ،تواجه منافسة شرسة من بعض القنوات العربية ،وسائل ا)ع?م ا$مريكية

أن الو)يات المتحدة تدرس حاليا اغ?ق  ،وقد ذكرت مصادر اع?مية .صادقة وموضوعية

رغم تكلفتھا العالية التي تجاوزت  ،ا في تحقيق أھدافھافشلھ ا$بيض بعدما أدرك البيت ،القناة

  .[Islamtoday.net,2008] ."مليون دو)ر ٣٥٠

  :وظائف ا.ع�م المؤثرة في الصورة الذھنية

 ،ينبغي إدراك الدورالمؤثرل?ع?م في بناء فكروثقافة ا$مة :وظيفة التوجيه والتأثير -

وحمايتھا من أي تيارقد يمزق تماسكھا وتكافلھا، وللع?قات العامة دورفي مد وسائل ا)ع?م 

 .الدعايات المضادة للدولةو ،لمقاومة نشرا$كاذيب ،بالمعلومات الدقيقة

ليعم الرضا  ،ونشرقيمه وتعاليمه ،بما يخدم النظام العام للمجتمع: وظيفة دعم القيم والمبادئ -

 .وا$من وا)ستقرار

واحترام  ،والدفاع عنه ،وسائل ا)ع?م مسؤولة عن غرس الشعوربالو)ء للوطن: السياسة -

 .وقوته ،واستق?له ،وأمنه ،ما يخدم مصلحة المجتمعب والتعاون ،النظام

)حت?ل  ،حين يدخل مجتمع ما في صراعات ومنافسة: وظيفة دعم الرفاھية ا.قتصادية -

فلذلك آثارعلى المجتمع من حيث الدخل والمعيشة، ول?ع?م دورفي  ،مراكزداخل السلطة

 .وانھيارفي المجال ا)قتصادي ،تبصيرھم بما قد يحدث من أزمات

في مجال  ،ع?م لمنجزات الدولةضرورة عرض ا>: ريةوظيفة عرض المنجزات الحضا -

وحث  ،التي أوجدت ھذه المنجزات وشرح الجھود الفنية والمادية ،والتنمية البناء والحضارة

لتكوين الصورة الذھنية  ، لمواكبة التطورالذي تعيشه الدولة، على الرقي والتحضر المجتمع

 .]٢٠٠٤تركستاني،[جتمع وعاداته وتراثه، بما يتفق مع قيم المعن تقدم المجتمع حضاريا

تمثل وسائل ا)ع?م دورالوسيط بين المجتمع : المراقبة وعرض ا!حداث بموضوعية -

 ،ومحاولة شرحھا ،من خ?ل نقلھا ،والعالم الخارجي ومايدورفيه من أحداث وتجارب

 .ن عبرھاوا)ستفادة م ،وتعلمھا ،على نھجھا المجتمع، أو حثه وا)ستفادة منھا في حماية

  



 

٢١  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  :الفروض

بين و ،بين جھود الع?قات العامة والدبلوماسية العامة ،الباحث ع?قة د)لية وجد .١

 ،ويتضح ذلك من خ?ل، أوكسب التأييد لسياساتھا ،لدولة خارجيابناء سمعة ا

 ،كويتوال ،والسعودية ،كالو)يات المتحدة ،اعتماد دول كثيرة على ھذه الجھود

 .والدانمارك

مثلما حدث  ،عبھاتنعكس على ش ،أثبتت الدراسة أن الصورة الذھنية عن دولة ما .٢

تنعكس  ،من جھة ثانية  .عقب غزوھا العراق وأفغانستان ،مع الو)يات المتحدة

بسبب أحداث  ،كما حدث مع السعودية ،تصرفات ا$فراد سلبا أوإيجابا على بلدانھم

 .بسبب الرسومات المسيئة للرسول الكريم ،الدانمارك وما تأثرت بهسبتمبر، ١١

على النجاح أو الفشل في  ،تؤثرمصداقية عرض المعلومات في وسائل ا)ع?م .٣

أن غياب  ؛تشكيل صورة ذھنية طيبة عن الدولة ، ومايثبت ھذه الفرضية

 ،الحرة، كان سببا رئيسيا لفشل قناة الموضوعية والمصداقية في معالجة ا$حداث

 .ختراق العقل العربيفي ا

  

  :التساؤ.تا9جابة عن 

الذھنية خارجيا متواضعا مقارنة بالدول  الصورةا)ھتمام العربي وا)س?مي ب الماز .١

وماورد من  .منذ سنواتض لھا رغم محاو)ت تشويه الصورة التي تتعر ،الغربية

لخاصة بھا الصورة الوطنية التحسين  ،كانت محاو)ت فردية ،أمثلة لدول في الدراسة

من خ?ل تعميم صورسلبية عن العرب  ،لكن الدول نفسھا تتأثرسمعتھا كدولة؛

 القرص الممغنطويتضح ذلك من خ?ل  ،في وسائل ا)ع?م الغربية ،والمسلمين

عرب والمسلمين بصورة التي تنمط ال ،ومئات ا$ف?م الھوليودية ،مع الدراسة المرفق

 .سلبية

 وقد ثبت ذلك ،الدولة أثرإيجابي كبيرعلى سمعة ،اع الخاصإن للمبادرات الذاتية للقط .٢

سنوية الستضافة >با، مبادرة ا$كاديمية السورية للتدريب والتطويرل ا>شارة من خ?ل



 

٢٢  

 ،في المستقبل القادة المحتملين، وھم من لطلبة من جامعة جورج مايسون ا$مريكية

 .المتحدة ومدى تأثيرھا ا)يجابي على سمعة سورية في الو)يات

 لوسائل ا)ع?م تأثيركبيرفي تشكيل الصورالذھنية لدى الناس عن كل ما يھمھم، حيث .٣

مستمدة  ،من الصورالتي يكونھا ا*نسان لعالمه %٧٠إلى أن حوالي  مولبرشرايشير

  . بما فيھا الوسائل ا)ع?مية ،من وسائل ا*تصال

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٣  

  الفصل الخامس
  

  )نامج عمليبر(المقترحات 
  

 ،عرضته الدراسة من جوانب نظرية وتطبيقية، يتضح أھمية الصورة الذھنية للدول من خ1ل ما

ضافة bھميتھا ا*قتصادية والثقافية، لذا وقبل إ ،في الع1قات الدولية واDنسانيةوسمعتھا خارجيا 

احث بإجراء يوصي الب ة الدولة خارجيا؛يساھم في دعم سمع ،الشروع في وضع برنامج عملي

  :على الشكل التالي ،تقييم أولي للصورة الذھنية الحالية للدولة خارجيا

 ،بتحديد نقاط الضعف والقوة في الصورة الحالية :يبدأ التخطيط للصورة المرغوبة للدولة أو)

وكشف نواحي القبول  ،والھامشية لھذه الصورة ،من خ?ل دراسة دقيقة للمعالم ا$ساسية

واستبدالھا بم?مح  ،ات الدولة، ووضع خطة لمحوم?مح الصورة الذھنية السلبيةأوالرفض لسياس

  .[Williams,1967,p20] إيجابية

التي تود الدولة أن  ،وضع تخطيط مكتوب لمعالم الصورة المرغوبة :وتتمثل الخطوة الثانية في

نه يصعب تحقيق $ ،يلزم معرفة حقيقة ا$وضاع الداخلية ،تكونھا لنفسھا لدى اBخرين، وھنا

 ،إذا كانت بعيدة عن الواقع، لكي )تتحول الجھود المبذولة إلى س?ح عكسي ؛الصورة المرغوبة

يكشف عن التناقض بين أقوال الدولة وواقعھا، لذا بات ضروريا ا>جابة عن ھذه التساؤ)ت 

  :بدقة كاملة

 من نحن؟ -

 وماذا نريد؟ -

 وبماذا نتميزعن غيرنا؟ -

 اBخر؟ وكيف نريد أن يفكربنا -

من  ،لنقل الصورة المرغوبة ل[خرين ،فتبنى على ابتكارا$فكاروالموضوعات :أما الخطوة الثالثة

تحقق المطلوب إذا أحسن إعدادھا، فالبرامج ا)ع?مية تثيرانتباه  ،خ?ل برامج إع?مية وتأثيرية

 ،جازاتالواقعية والصادقة عن ا)ن المعلوماتمن خ?ل نقل  ،ا$فراد وتركزاھتمامھم

لتشكيل اBراء على نحويستند الى المعرفة الدقيقة  ،، ما يشكل البداية الصحيحةلسياساتوتفسيرا

المستويين الداخلي  ىمستنير علوتكوين رأي عام  ،$وضاع الدولة

  .[Williams,1967,p21]والخارجي

  



 

٢٤  

  :خطة عملية لبناء سمعة جيدة للدولة خارجيا

>دارة سمعة الدولة  ،جھازأوھيئة متخصصة في الدولةيقترح الباحث تأسيس  ،في البداية

  :ويكون مسماھا ،الخارجيةوا>ھتمام بصورتھا الذھنية  ،خارجيا

 )الھيئة المركزية 9دارة سمعة الدولة(

بالتعاون مع  ،أن تعمل بتوجية من وزارة الخارجية وا)ع?م الخارجي ،ويمكن لھذه الھيئة

  .الصلة بأسباب تشكيل الصورة الذھنية عن الدولة والجھات ذات ،المؤسسات ا)ع?مية

  :أعضاء اللجنة

وشركات القطاع  ،والھيئات الحكومية ،عن أجھزة الع?قات الحكومية في الوزارات ممثلون -

 .الخاص

في الجامعات والمعاھد  ،والع?قات العامة ،وا)تصال ،في أقسام ا)ع?م ا$كاديميون -

 .المتخصصة

 .وفنانين ،ورياضيين ،والمشاھيرمن اع?ميين ،ومثقفين ،يينمن سياس ،شخصيات عامة -

 :ومن ضمن مھام اللجنة وعملھا مايلي

  :الرصد والمتابعة

ح وتصحي ،وتحليله بدقة ،العالمية ا)ع?م متابعة كل ما ينشرويبث عن الدولة في وسائل -

 ،?قات الواسعةأومن خ?ل شبكة الع، ع?نات مدفوعة ا$جرإما بإ ،ا$خباروالتقاريرالخاطئة

 .والثقافية في أنحاء العالم ،والسياسية ،مع النخبة ا)ع?مية ،التي ينبغي أن تبنيھا الھيئة

 .في وسائل ا)ع?م العالمية ،ومشاريعھا التنموية ،برازإنجازات الدولة الداخليةإ -

 ،عوبالتي تقدمھا الدولة للش ،المساعدات ا)نسانية العاجلة تسليط الضوء ا)ع?مي على -

  .وقت الكوارث الطبيعية والحروب

 .أوتشارك بھا ،ل]نشطة التي تنظمھا الدولة التوثيق ا>ذاعي، والتلفزيوني، والصحفي، -

 ،والخاصة ،وتزويدھا للھيئات الحكومية ،تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بالدولة -

 .الدولة الذين يجرون أبحاثا تتصل بقضايا تخص ،والباحثين من مختلف دول العالم

  

  :الجانب ا.ع�مي

بھدف التعريف  ،لحضورالمناسبات التي تنظمھا الدولة ،وكبارالشخصيات ،دعوة ا>ع?ميين -

 .ومشروعاتھا المتنوعة ،بأنشطة الدولة



 

٢٥  

، واعداد برامج، وا$جانب ،العرب العام وقادة الرأي ،والمسؤولين ،دعوة ا)ع?ميين -

 .لدولةه عن انتعريفھم بكل مايجھولل وجو)ت،

 ،والمثقفين ،والسياسيين ،كالفنانين ،ومشاھيرلزيارة الدولة ،دعوة شخصيات نوعية -

وا$وسكار،  ،كنوبل ،والحائزين على جوائزعالمية ،وكل مبدع في مجاله ،والرياضيين

 .للتعرف على الدولة عن قرب ،ووضع برنامج خاص لھم

وتزويد وسائل  ،والشخصيات ،للمناسبات وا$نشطة ،والتلفزيوني ،تصويرالفوتوغرافيال -

 .ا)ع?م بھا

 ،للحديث عن ا)نجازات ،مقاب?ت اع?مية مع مختلف المسؤولين في الدولةإجراء  -

 .ى المقاب?ت في وسائل اع?م خارجيةويفضل أن تجر ،والتطورالذي تشھده الب?د

 ،ا)ع?ميةلمسؤولي الدولة قبل إجراء المقاب?ت  ،ع?مي، وا>والنفسي ،ا>عداد الذھني -

 .والصحف الدولية ،وا)ذاعات ،والترتيب لظھورھم في القنوات الفضائية

 .من خ?ل وسائل ا)ع?م الغربية ،ولين لتغطية أنشطة الدولة خارجياالتنسيق مع المسؤ -

لتوزيع المواد  ،والرياضية المنظمة في الدولة ،وا)جتماعية ،استثمارالمناسبات الثقافية -

 .والھدايا التذكارية للزوارا$جانب ،وعاتوالمطب ،ا)ع?مية

مد وسائل ا)ع?م المحلية  ،مھمته ا$ساسية ،يتبع الھيئة تنظيمياانشاء قسم >دارة ا$زمات  -

 .أوكارثة داخلية ،في حال حدوث أزمة ،وآخرالتطورات ،والعالمية عاج? بالمعلومات

 ،تستثمرلنقل رسائل اع?مية ،تخصيص قناة فضائية للدولة على ا$قمارالصناعية العالمية -

 .ويفضل أن تبث ارسالھا باللغة ا)نجليزية ،واقتصادية ،وثقافية ،وسياسية

، وصور ،يضم كل مايخص الدولة من معلومات ،تخصيص موقع الكتروني على ا)نترنت -

شھرالمواقع ا)لكترونية العالمية بأو ،ويكون متص? مع الھيئات الحكومية والخاصة ،وفيديو

 .قيق ا)نتشارلتح

ومواقعھا  ،وخارجيا ،ومساھماتھا التنموية داخليا ،وانجازاتھا ،إنتاج أف?م وثائقية عن الدولة -

 ،وا)قتصادية ،والثقافية ،إضافة للشؤون التعليمية ،والتاريخية ،وا$ثرية ،الطبيعية السياحية

ھم في تشكيل صورة ويمكن أن تسا ،وكل الجوانب ا)يجابية التي يجھلھا العالم ،والمعيشة

 .أومحوأخرى سلبية ،ايجابية

  

  :النشروالمطبوعات

 .في ا$حداث والمناسبات المختلفة ،إعداد التقاريرا>خبارية -

 .تتضمن كل ماينشرعن الدولة ،إصدارنشرات دورية إخبارية -



 

٢٦  

 .وا)ع?ميين ا$جانب ،وتوزيعھا على المسؤولين ،إصدارمجلة بلغات أجنبية -

 ،وطباعتھا ،وطموحاتھا المستقبلية ،تتضمن انجازات الدولة ،راتونش ،إعداد كتيبات -

 .وتوزيعھا على الجھات المعنية

 .وتزود بھا السفارات ا$جنبية ،اعداد ملفات صحفية عن الدولة -

 ،وكتيبات تعريفية عن الدولة ،تحتوي على أقراص ممغنطة ،تخصيص حقيبة اع?مية -

 .وتوزيعھا كھدايا للضيوف

  :وفا.ھتمام بالضي

 .وزيارتھم ،وترتيب اجراءات اقامتھم ،استقبال وتوديع الضيوف والشخصيات -

أوعلى نفقة جھات  ،الذين تستضيفھم الدولة على نفقتھا ،للضيوف تلفزيونية اعداد برامج  -

 .والتنسيق مع تلك الجھات ،أخرى

 .موا)حتفاظ بع?قة جيدة ومستمرة معھ ،تنظيم برامج نوعية )ستضافة كبارالشخصيات -

أوجھات  ،التي تنظمھا الدولة ،مع ضيوف الندوات والمؤتمرات ،تنظيم لقاءات ثقافية وفكرية -

 .أخرى داخلية وخارجية

 .التي تجمع المسؤولين والضيوف ،ا)عداد للمؤتمرات الصحفية -

 .والتنسيق لزيارة الضيوف لھا ،اعداد المعارض التعريفية -

 .المختلفة في الدولة على الضيوف والزوار التي تصدرھا الجھات ،توزيع جميع ا)صدارات -

المشاركين في فعاليات وأنشطة في الدولة،  ،ل?ع?ميين ا$جانب، ھتمام بحجوزات السفرا> -

 .المشاركين في مناسبات خارجية ،وا)ع?ميين المحليين

كنشاط  ،لم الرئيسية والشھيرة في الدولةاععلى الم ،يم زيارات وجو)ت للضيوفتنظ -

 .لھمترفيھي 

  :الجانب التعليمي والثقافي 

 .مع الجامعات والمعاھد وا$كاديميات العالمية ،عقد اتفاقيات للتبادل الثقافي والتعليمي -

في مجال  ،ومؤسسات الع?قات العامة الدولية ،التعاون مع الجامعات ومراكزالبحوث -

 .الخاصة بتحسين صورة الذھنية للدولة ،البحوث والدراسات العلمية

 .تطويرأدائھم وتحديث معلوماتھم، وب العاملين في الھيئة المركزية )دارة السمعةتدري -

لقياس مدى رضا الضيوف والزوارعن أداء الدولة في مختلف  ،إجراء بحوث تقييمية -

 .القطاعات

 ،عملھالمعرفة مدى نجاح الھيئة في  ،التقييم المستمرمن خ?ل البحوث ووحدات القياس -

 .ومواطن القصورواستكمالھا ،اواص?حھا$خطاء وكشف 



 

٢٧  

  خاتمة

من خ1ل ماتوصل اليه من  ،الباحث في تقديم خ1صة الدراسة يرغب ،في ختام ھذه الدراسة

في  ،والدبلوماسية العامة ،اbھمية الكبيرة لجھود وبرامج أجھزة الع1قات العامة :منھا ،نتائج

  .وسمعتھا خارجيا ،التعامل مع الصورة الذھنية للدولة

كأدوات تنفيذية لخطط بناء  سائل ا*ع1م وا*تصال الشخصي،الدورالھام لو :تظھرالدراسة كما

وتقديمھا  ،أولمحوالصور السلبية عنھا، ع1وة على ضرورة عرض المعلومات ،سمعة الدولة

  .أومن خ1ل الع1قات الشخصية ،عبروسائل ا*ع1م ،بمصداقية وموضوعية ،لsخرين

في المساھمة بشكل ايجابي في  ،ھمية المبادرات الذاتية للقطاع الخاصأ :وينبغي ا*شارة إلى

من  ،ودعمھا ،يتوجب ا*ھتمام بھا ،واعتبارسمعة الدولة قيمة وطنية ،تشكيل الصورة الذھنية

والدعوة المستمرة  ،والتبادل الثقافي، كا*ھتمام بالضيوف والزوار، خ1ل برامج وخطط 

  .للحواربين اbديان واbعراق

في  ، يستحق الدراسة بتوسع أكبر،أن موضوع الصورة الذھنية للدولة خارجيا ،ويرى الباحث

والدراسات العربية  ،والبحوث ،والمراجع ،خاصة مع ندرة الكتب ،بحوث ودراسات نوعية

  .المتخصصة في ھذه الجانب ،واbجنبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨  

  المراجع
  :بحوث ومحاضرات وكتب عربية

ورقة عمل في مؤتمرا)ع?م   ، دوروسائل ا.ع�م في تشكيل صورة أمريكا لدى الشباب الجامعي المصري. ىالكحكي، عزة مصطف -

 .٢٠٠٢جامعة القاھرة الثامن،

 ٢٠٠٥ ،جامعة الملك سعود رسالة ماجستير، دراسة ميدانية، ،صورة السعودية في الصحافة ا.ماراتية. المطيري، عبدالرحمن -

 .٢٠١٠اديمية السورية للتدريب والتطوير، مجموعة محاضرات ا)ك، ا.ع�مالدبلوماسية و.بعاج، داني -

 .٢٠٠٤المنتدى ا>ع?مي السنوي الثاني، الرياض، ورقة عمل، ، صورة السعودية في عيون العالم .تركستاني، عبدالعزيز -

 .٢٠٠٨ تردام ، ھولندا ،دولة ، رو ١٤٨لباحثين ھولنديين شملت ، دراسة مسحية  السنوات السعيدة .جامعة ايراسموس  -

 .٢٠٠٢، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير، صورة أمريكا لدى الجمھورالمصري. زكريا،نرمين -

 .٢٠٠٣القاھرة، عالم الكتب،  ،الع�قات العامة والصورة الذھنية .عجوة، علي -

نسيات شخصا ينتمون لج 7434رأي شمل استط?ع لل ،مدى سعادة الشعوب في العالم العربي . كتوب، وحدة ا$بحاث ا)لكتورنيةم -

 .٢٠٠٩مارس  مختلفة في    الوطن العربي،

 .٢٠٠٩ ،دمشق مجموعة محاضرات ا$كاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير،، الع�قات العامة.ميھوب، نزار -

  

  :بحوث وكتب أجنبية      

        
- Cutlip, M. Scott and Allen H, Center: Effective Public Relations. Forth Edition. New Jersey 

Englewood Cliffs, Pren&ce Hall Inc., 1971. 

- Granny, C.J and Others. Job satisfaction: How people feel about their and .how it affects their 

performance, Lexington, Newyork.1992. 

- Jefkins, Frank: Panned Press and Public Relations, London. International Text Book Company 

Limited, 1977. 

- Marston, John: Modern Public Relations. New York McGraw Hill Inc., 1979. 

- Whetmore, Ej, MidAmerican: form, content and consequence of Mass Communication. 

Belmont California: wadsuor Th, 1982. 

- Williams Michael: Human Relations, London the National Extension College and Longman Group 

Ltd. 1967. 

  

:  الدوريات    

    
   لمصرية لبحوث الرأي العام،المجلة ا، !حداث الطارئةمدى اعتماد الجمھورالمصري على الصحف في ا. الطرابيشي، مھا   - 

  .٢٠٠١، الثالثالعدد      
  .٢٠٠٩ ، المقياس السنوي للدول الفاشلة لة السياسة الخارجية ا$مريكية،مج   - 
  
  :نترنتا! 

        
  ٢٠٠٨القاھرة، ، تصريح صحفي، أسباب فشل قناة الحرة، Islamtoday.netشبكة ا)س?م اليوم   -

  
  


