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العالقات العامة السوداء واس تخداماهتا السلبية :مناذج دولية
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املس تخلص
البحث يطرح اتكيد رؤية مس تقبلية ملواهجة تعاظم تداعيات الزتييف يف العالقات العامة السوداء وابلرمغ من الصعوبة اليت يواهجها الباحث يف تقدمي اجاابت سلمية عن النجاحات
اليت حتققها العالقات العامة السوداء يف جممتعات دول العامل حىت املتقدمة مهنا بسبب تداخل املتغريات احمللية مع املتغريات الاقلميية وادلولية وتطور قدرات ثورة املعلومات
والتصالت وهنا لبد من دميومة اتكيد الباحثني عىل خطورة تعاظم جحم ونوع اتثري العالقات العامة السوداء والمتيزي بيهنا وبني العالقات العامة الاجيابية .
مفاتيح اللكامت :العالقات العامة  ,العالقات العامة الس ياس ية  ,العالقات العامة السوداء  ,الاعالانت الهجومية و اعالانت التباين
_______________________________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
العالقات العامة معلية تقوم عىل تبادل الآراء وحتليل الاجتاهات للرأي العام من خالل
اجتاهني
الول :يمتثل ابلإتصال الصادر من املؤسسة اوالفرد اإىل اجملمتع واذلي يقوم عىل اساس
اإعالهمم مبا تقدمه املؤسسة او الفرد من منتجات خمتلفة بشلك صادق وامني وعرب ما
تس تخدمه من وسائل اتصال متاحة .
الثاين :عندما تقوم العالقات العامة بنقل أآراء ووهجات نظر اجملمتع حول املؤسسة او
الافراد ونشاطاهتم وبأسلوب علمي وأن يقود اإىل حتقيق فعل تصحيحي ملسار معل
املؤسسة او الفرد.
ولكن هناكل اس تخدام اخر للعالقات العامة ميكن ان نسميه ابلجتاه الثالث ويتسم
ابلسلبية حول مؤسسة ما او فرد ما وتسمى العالقات العامة السوداء او السلبية فهيي
معلية نرش املعلومات السلبية املتعمدة حول خشص ما او حول قضية ما بشلك يفوق
الوصف للصورة العامة احلقيقية للشخص او القضية حيث تعمتد اعامتدا لكيا عىل ادارة
.السمعة وهذا الاجتاه هل عدد من التقنيات املس تخدمة ولها اجيابيات وسلبيات

 .2العالقات العامة والعالقات العامة السوداء واملفهوم والاس تخدام
الس يايس السلب
______________________________________________________________
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 2.1العالقات العامة
يه اجلهود املقصودة اخملططة اليت تقوم هبا اإدارة املؤسسات واليت هتدف اإيل الوصول
اإيل تفامه متبادل وعالقات املؤسسات واليت هتدف اإيل الوصول اإيل تفامه متبادل
وعالقات سلمية بني املؤسسة واجلاهري اليت تتعامل معها يف داخلها وخارهجا عن طريق
النرش والإعالم والتصال الشخيص حيث يتحقق التوافق بني املؤسسة والرأي العام
(عبدالرمحن)2006 ،
وعليه فان العالقات العامة يه مجموعة من النشاطات تقوم هبا هيئة أو احتاد أو حكومة
أو أي تنظمي يف البناء الاجامتعي ،من اجل خلق عالقات جيدة وطيبة وسلمية مع
اجلاهري اخملتلفة ،اليت تتعامل معها ،كجمهور املس هتلكني واملس تخدمني ومحةل السهم،
وكذكل اجلهور بوجه عام ،وذكل لتفسري نفسها للمجمتع حت تكتسب رضاه.
ويه كذكل اإدارة نرش املعلومات بني الافراد او املنظمة (مثل رشكة أو واكةل حكومية
أو منظمة غري رحبية) واجلهور )، (Hunt& Grunig, 1984
وقد تشمل العالقات العامة منظمة أو فردًا يكتسب اهامت ًما جبامهريه ابس تخدام مواضيع
ذات اهامتم عام وهذا ما ميزيها عن الإعالن كنوع من التصال التسويقي .
ويقوم القامئني بعمل العالقات العامة ابإنشاء عالقات مع مجهور مس هتدف من
املؤسسات  ،ووسائل الإعالم  ،ووسائل الإعالم التجارية ذات الصةل  ،وقادة الرأي
الآخرين واحلفاظ علهيا .تشمل املسؤوليات املشرتكة تصممي محالت التصالت وكتابة
النرشات الإخبارية واحملتوايت ( (Rubel, 2007خطاابت لقادة الرشاكت والعمل
كتحدث ابمس املنظمة وإاعداد العمالء للمؤمترات الصحفية واملقابالت الإعالمية
واخلطب .كتابة موقع الويب وحمتوى الوسائط الاجامتعية  ،وإادارة مسعة الرشكة (اإدارة
الزمات)  ،وإادارة التصالت ادلاخلية  ،والنشطة التسويقية مثل الوعي ابلعالمة
التجارية وإادارة الحداث .
 2.2العالقات العامة الس ياس ية:
ميكن تعريفها عىل اهنا معلية الإدارة من قبل أي منظمة أو فرد فاعل للغراض
الس ياس ية من خالل التواصل والعمل و يسعى اإىل التأثري والبناء بشلك عام وعليه
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فأن العالقات العامة الس ياس ية يه معلية الإدارة والتصال للس ياسة وأن التصالت
والعالقات يه جوهر ما يسمى العالقات العامة الس ياس ية)) Strömbäck, 2011
ولكن هناكل عدد من التساؤلت عن الفرق بني العالقات العامة والعالقات العامة
الس ياس ية مفا اذلي جيعل العالقات العامة الس ياس ية ممزية عن العالقات العامة بشلك
عام ؟ وجواه هو:
 .1العالقات العامة الس ياس ية تشمل أنشطة العالقات العامة من قبل مجيع املنظامت
والافراد للتأثري عىل الس ياسة  ،مبا يف ذكل الحزاب الس ياس ية واملرحشني
والواكلت احلكومية والقطاع العام ومراكز الفكر والرشاكت التجارية فضال عن
مجموعات املصاحل اليت تشارك بشلك أو بأ آخر يف اجلهود للتأثري عىل العمليات
الس ياس ية أو النتاجئ ) )Strömbäck, 2011
 .2العالقات العامة الس ياس ية تدور حول هجود التأثري والتأسيس والبناء واحلفاظ عىل
الفائدة من العالقات طاملا اكنت مسعة املؤسسة جيدة
( )James, 2001فالعالقات العامة الس ياس ية أمر ابلغ المهية جليع أحصاب
املصلحة  ،سواء اكن ذكل يتعلق ابلفرد املنمتي الول اذلي يتطور ولءه حلزب
س يايس عىل طول الطريق مدين فالعالقات العامة الس ياس ية ل تقترص عىل نرش
املعلومات البس يطة والتبادل مع اجلهور احمليط  ،لكنه هم ًما أيضً ا يف مشاركة
أحصاب املصلحة من الس ياس يني املعنيني بشلك كبريمع اجلهور من خالل خلق
مسعة جيدة اليت ينظر اإلهيا ابعتبارها ذات أمهية قصوى للس يايس عىل املدى
وطويل .
 2.3العالقات العامة السوداء
دامئا ما تس تخدم العالقات العامة خلدمة املؤسسة لتحسني صورهتا دلى اجلهور سواء
ادلاخيل او اخلاريج ولكن هناكل اس تخدام اخر للعالقات العامة يتسم ابلسلبية حول
مؤسسة ما او خشص ما وتسمى العالقات العامة السوداء او السلبية فهيي معلية نرش
املعلومات السلبية املتعمدة حول خشص ما او حول قضية ما بشلك يفوق الوصف
للصورة العامة احلقيقية للشخص او القضية حيث تعمتد اعامتدا لكيا عىل ادارة السمعة.
فالسمعة يه بناء اجامتعي يعمتد عىل الرأي اذلي حيتفظ به الآخرون حول خشص أو
يشء ما و جناح التأثري يف السمعة يف أي وقت ينطوي عىل تفاعل جامعي .
وقبل تطوير الإنرتنت  ،اكن دلى املس هتلكني الراغبني يف التعرف عىل رشكة خيارات
قليةل .اكن دلهيم إاماكنية الوصول اإىل املوارد مثل الصفحات الصفراء  ،لكهنم اعمتدوا يف
الغالب عىل اللكامت الشفهية حيث تعمتد مسعة الرشكة عىل اخلربة الشخصية والتعامل
معها حيث منت الرشكة وتوسعت اعامتدًا عىل تصور السوق للعالمة التجارية مث مت
تطوير العالقات العامة لإدارة الصورة وبناء السمعة للرشكة أو الفرد حيث مت إانشاء
هذا املفهوم يف البداية لتوس يع العالقات العامة خارج العالقات الإعالمية
((Kamvar & Schlosser, 2015
يف الصل  ،مشلت العالقات العامة وسائل الإعالم املطبوعة  ،والحداث ومحالت
الش باكت ويف عام  ، 1998مت تأسيس غوغل اكداة شعبية يف تصفح الإنرتنت مما ادى
اإىل توفري فرص جديدة للتسويق والعالمات التجارية.
حيث جند ان الصحفيون مه املصدر الرئييس حملتوى وسائل الإعالم واكنت املدوانت
ومواقع املراجعة ووسائل التواصل الاجامتعي تعطي صواتً للمس هتلكني بغض النظر
عن املؤهالت حيث أصبحت العالقات العامة جز ًءا من إادارة السمعة عرب الانرتنت ,
).)Tozzi 2012
ولقد اعمتدت بعض الرشاكت أساليب غري أخالقية لتحسني مسعهتا بشلك زائف ففي
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عام  2007وجدت دراسة أجرهتا جامعة اكليفورنيا بريلكي أن بعض البائعني عىل موقع
eBayاكنوا يديرون اإدارة السمعة عن طريق بيع املنتجات بسعر خمفض مقابل
احلصول عىل ردود فعل اإجيابية من أجل ممارسة العمل ) )،Mills, 2012
وتس تخدم هذه التقنية يف امحلالت الس ياس ية بشلك كبري فامحلةل الس ياس ية يه هجد
منظم يسعى للتأثري عىل معلية صنع القرار داخل مجموعة حمددة وغالب ًا ما تشري امحلالت
الس ياس ية اإىل امحلالت الانتخابية اليت يمت اختيار املمثلني من خاللها أو يمت البت يف
الاس تفتاءات يف الس ياسة احلديثة وتركز امحلالت الس ياس ية البرز عىل الانتخاابت
احلكومة
رئيس
أو
ادلوةل
لرئيس
واملرحشني
العامة
))Skogerbø& Enli, 2015
وتكون دوافع اس تخدام هذا النوع من العالقات العامة اما الرغبة يف فضح بعض
املؤسسات ودورها املريب او الاشخاص او الرغبة يف الفوز عن طريق غري رشيف
وهو تشويه السمعة.
 2.4دوافع العالقات العامة السوداء:ا.
يكون ادلافع لهذه امحلةل هو نرش املعلومات عن طريق الرغبة الصادقة من قبل احملتجني
عىل الشخص او القضية لتحذير الاخرين من الاخطار احلقيقية او اوجه القصور يف
الشخص او القضية) )Kim&Fridkin, 2004يكون ادلافع هو الفوز الغري رشيف
يف اجملالت الس ياس ية او التجارية او يف اي جمال من جمالت املنافسة ضد منافس
اخر )(Kim&Fridkin, 2004
فالصورة العامة للك خشص او قضية او ما نطلق عليه امس كيان مجيعها تعمتد عىل
السمعة والاحرتام وقبول املظهر وقميه وسلوكه ككيان من قبل عامة الناس او اجلهور
حول قضية ما كفئة اجامتعية.
جمل
ق
وجند ان اجلهور املس هتدف خيتلف يف ميه الاجامتعية ففي بعض ا متعات ينظر اىل
تعدد الزوجات بشلك اجيايب بعكس البعض من اجملمتعات الاخرى وهذه القمي تغري مع
مرور الوقت وعليه فان العالقات العامة السوداء السلبية يه جزء من العملية
الس ياس ية وليمت خفض وتريهتا او حدهتا الا من خالل التفاهامت الس ياس ية بني
الس ياس يني ()Shiraev, 2002
 2.5معلية بناء العالقات العامة السوداء:
هناكل عدد من التقنيات اليت تس تخدم يف العالقات العامة السوداء السلبية ومن
اكرثها فعالية هو اس تخدام الاعالانت الهجومية لشخصية اخلصم او للراي وهناكل
نوعان من الاعالانت املس تخدمة ذلكل ويه:
 .1الاعالانت الهجومية ويه اليت تركز عىل اجلوانب السلبية للخصم وليوجد فهيا
اي حمتوى اجيايب وتقوم بتحديد اخملاطر املرتبطة ابلشخص مس تغةل خماوف اجملمتع
او الناس للتالعب وخفض الانطباعات اجليدة دلى اجلهور املس هتدف وهو
الامر اذلي يؤدي اىل حتول يف تشكيل الراي العام وابلخص اراء الناخبني يف
الس ياسة ) (Kim&Fridkin, 2004فهو اإعالن ُُصمت رسالته لشن جهوم
خشيص ضد مرحش معارض أو حزب س يايس من أجل احلصول عىل دمع للمرحش
املهامج وجذب الناخبني  ،وقد يمت نرشها يف محالت كبرية أو متول بشلك جيد
عرب وسائل الإعالم.
 .2اعالانت التباين بني املرحشني اليت حتتوي معلومات عن املرحش واخلصم وتكون
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معلومات املرحش اجيابية ومعلومات اخلصم سلبية وتعترب هذه الاعالانت اقل
رضرا من الاعالانت الهجومية لن اعالانت التباين قد حتتوي عىل البعض من
الامور الاجيابية للخصم بعكس الهجومية اليت لحتتوي عىل اي اجيابية للخصم .
).( Fridkin & Kim, 2004
واس تخدمت هذه الطريق لول مرة بشلك مبارش عام  1828حيث اس تخدمه مؤيدو
جون كوينيس أآدامز ضد أندرو جاكسون يف محةل الانتخاابت الرئاس ية عام 1828
حيث اكنت تسمى أم جاكسون عاهرة ،وزوجته زانية.
واكنت واحدة من اشهر هذه الاعالانت الهجومية واولها يف الولايت املتحدة الامريكية
هو الفتاة ديزي ) (Schwartz, 1964اليت اس تخدمت من قبل محةل الرئيس
الامرييك ليندون جونسون واليت صورت املرحش اجلهوري املنافس ابري غودلووتر
ابنه اذا توىل الرئاسة فانه سيس تخدم احلرب النووية ملواهجة خصومه حيث صورت
هذه امحلةل اخلصم ابنه جمرم وغري رشيف وفاسد وخطر عىل الامة الامريكية.
 2.6طرق تنفيذ محةل العالقات العامة السوداء:
 .1اس تخدام املؤسسات من خارج مؤسسات ادلوةل مثل جامعات الضغط
) (BBC, 2008لشن هذه امحلالت حيث يس تطيع القامئ ابمحلةل الادعاء حبيادية
هذه املؤسسات واذا ما تبني ان هذه الادعاءات غري حصيحة فان املرحش املهامج لن
يترضر اذا مل يس تطيع اثباهتا.
 .2اجراء امحلةل عن طريق وكيل مثل اذلي حصل يف الانتخاابت الامريكية عام 2004
حيث مت وضع اعالانت شديدة التطرف واحلزبية من قبل هيئات مس تقةل مثل
موف اون اوركنايزيشن و سويفت بوت فيتريانز فور تروث.
 .3اس تخدام اس تطالعات الراي ادلافعة ) (Connelly, 2014مثل الاس تطالعات
الهاتفية حيث يمت طرح سؤال مثل ( كيف س يكون رد فعلمك اذا اكتشفمت ابن املرحش
 ....يقوم برضب زوجته) مما يعطي الانطباع ابن املرحش يقوم برضب زوجته.
وهنا جند ان العديد من الاعالميني والاحزاب املعارضة ليقومون هبذه التقنية من
الاس تطالع بشلك علين ولكن بشلك خمفي ليس تطيع اخلصوم اثباته.
ويعد جوردن ليدي من امه الاشخاص اذلين لعبو دورا رئيس يا يف تطوير هذه
التقنيات خالل محةل نيكسون  1972وكذكل (يل أتواتر) حيث اش هتر كونه مستشار
للرؤساء رواندل رجيان وجورج بوش ،كام اكن رائدا يف العديد من تقنيات امحلالت
السلبية اليت شوهدت يف امحلالت الس ياس ية اليوم ).)Randolph, 2010
 2.7خماطر وعواقب اس تخدام العالقات العامة السوداء السلب
 .1ان اتثري امحلالت السوداء السلبية قد حيفز قاعدة ادلمع للس يايس ولكنه يف
نفس الوقت يقوم ابس تفزاز وتنفري الناخبني الغري راغبني يف العملية الس ياس ية
اصال ويقلل من نس بة الاقبال عىل الانتخاابت)(Ansolabehere, 1995
 .2يف دراسة أجراها جينا جارامون حول تأثري الإعالانت السلبية عىل العملية
الس ياس ية ،تبني أن نتيجة امحلالت السلبية يه متيزي صورة أكرب للمرحشني
واس تقطاب أكرب للموقف .يف حني سامهت الإعالانت الإجيابية أيضا يف متيزي
الصورة واس تقطاب املوقف ،ووجد جارامون أن امحلالت السلبية لعبت دورا
أكرث تأثريا يف المتيزي والاس تقطاب من امحلالت الإجيابية )Garramone
.(2009

3

 .3ميكن أن تنتج الإعالانت السلبية رد فعل عنيف.من قبل اجلهور مثل ما حدث
مع حزب احملافظني التقديم الكندى اذلي ادار اعالان اكرثيا ىف الانتخاابت
الفيدرالية الكندية عام  ،1993مؤكدا عىل ان شلل الوجه اجلزىئ للزعمي
الكندى جان كريتيان ىف احلزب الليرباىل يعطي عدد من الصور املؤثرة ،حيث
اس تغل كريتيان أقىص فرصة للحصول عىل تعاطف اجلهور معه كرجل عاىن من
اإعاقة جسدية وسامه فوز حزبه الالحق يف الانتخاابت يف خفض احملافظني
احلاكني اإىل مقعدين.
 .4تناولت الحباث املنشورة يف جمةل الإعالن أن الإعالانت الس ياس ية السلبية
جتعل اجلسم يريد الابتعاد جسداي ،ولكن العقل يتذكر الرسائل السلبية.
واستندت النتاجئ اإىل حبث أجراه جميس أجنليين ،أس تاذ التصال يف جامعة
ديالوير ،ابلتعاون مع ُصويل براديل ،أس تاذ مساعد لدلعاية يف جامعة
تكساس للتكنولوجيا ،وسونغكيونغ يل من جامعة اإندايان ،اليت اس تخدمت
الإعالانت اليت بثت خالل عام  2000الانتخاابت الرئاس ية.الامريكية وأثناء
ادلراسة ،وضع الباحثون أقطاب كهرابئية حتت أعني املشاركني الراغبني وأظهر
هلم سلسةل من الإعالانت ملدة  30اثنية من لك من جورج دبليو بوش
ومحالت أل غور.
والتقطت القطاب الكهرابئية "الاس تجابة املفاجئة" حلركة العني التلقائية اليت ينظر
اإلهيا عادة ردا عىل الثعابني والعناكب وغريها من الهتديدات .وابملقارنة مع الرسائل
الإجيابية أو احملايدة ،دفعت ادلعاية السلبية ردود فعل أكرب ورغبة يف الابتعاد.

 .3مناذج دولية للعالقات العامة السوداء
 3.1االمنوذج الامرييك
ومن امه اس تخدامات هذا المنوذج :
أ -واحدة من أقدم وأشهر اإعالانت الهجوم التلفزيوين  ،واملعروفة ابمس الفتاة
ديزي اس تخدهما الرئيس الامرييك ليندون جونسون ضد ابري غودلووتر يف
الانتخاابت الرئاس ية عام .1964حيث افتتح الإعالن التلفزيوين بفتاة شابة
حتمل ببغاء ملون مجيل ويف خلفية الاعالن صوت رجل يؤدي العد التنازيل
اإىل الصفر .مث تتحول اللقطة اىل حد قريب من عينهيا  ،وتقطع الصورة
وتظهرصورة انفجار نووي .حيث اكن الإعالن صاد ًما ومز ًجعا للجمهور ،ولكنه
اكن فعال للغاية حيث اقتنع الكثريون بأن هنج غودلووتر الكرث عدوانية يف
ادراة احلرب الباردة مع الاحتاد السوفييت وميكن أن يؤدي اإىل رصاع نووي
كبري) ( Schwartz, 1964
ب -مت اس تخدام اإعالانت الهجوم مرة أخرى خالل محةل جورج اإتش .دبليو.
بوش الاب ضد املرحش ادلميقراطي دواككيس يف الانتخاابت الرئاس ية عام
 1988حيث اكنت اإعالانت وييل هورتون ) (PAC, 1988واتنك رايد
حيث بدأ اإعالن وييل هورتون ببيان من انئب الرئيس بوش يدمع فيه
عقوبة الإعدام .مث مت وصف حاةل السجني وييل هورتون  ،اذلي أدين بهتمة
القتل .ويذكر الإعالن أن الربانمج يف جسن احلامك دواككيس قد أطلق رساح
هورتون عرش مرات يف اإجازة هناية الس بوع من جسن ماساتشوستس .ويف
واحدة من تكل الإجازات  ،اختطف زوجني شابني  ،وطعن الشاب
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واغتصب الفتاة مرارا وتكرارا .وانهتيى الإعالن بـعنوان جسن هناايت الاس بوع
)(Atwater, 2008

ت -الإعالن الثاين اتنك رايد ( سائق ادلاببة ) يف عام  1988ضد دواكسيس من
قبل احلزب اجلهوري (بوش الاب) .اذلي خلق انطباعًا سلب ًيا وساعد يف ضامن
هزمية دواكسيس حيث اظهر الإعالن أن بوش اكن أكرث دعام ل إالنفاق العسكري
وبرامج السلحة أكرث من دواككيس .وأظهرت اللقطات اليت مت عرضها يف
وسائل الإعالم الإخبارية أن دواككيس اكن يركب داببة يف حماولته مواهجة
الادعاء بأنه ضعيف يف ادلفاع .اكن يرتدي خوذة كبرية وخضمة وابتسامة عريضة
 ،واليت اس تخدهما احلزب اجلهوري لإبراز أنه اكن أمحق). (KING, 2013
ث -اعالن دجاج جورج يف محةل الانتخاابت الرئاس ية الامريكية عام  1992حيث
قام خشص واحد أو أكرث يرتدون ازايء ادلجاج (ادلجاج يعين اجلبان يف
الولايت املتحدة الامريكية) مبضايقة الرئيس جورج بوش الابن بسبب رفضه
املشاركة يف مناظرة مع املرحش ادلميقراطي لكينتون)) Kelly, 1992
ج -اش متلت الانتخاابت المتهيدية الرئاس ية اليت جرت يف عام  2008عىل اإعالن
(الهاتف يرن الساعة الثالثة جفرا يف البيت الابيض) من هيالري لكينتون موجه
اإىل منافسها الرئييس يف ذكل الوقت  ،ابراك أوابما  ،اذلي بث قبل أايم من
الانتخاابت المتهيدية يف تكساس حيث بدأ ا إلعالن ابإظهار الطفال انمئني يف
الرسير بيامن رن جرس الهاتف يف اخللفية .واكنت الساعة الثالثة صباحا واكن
الهاتف يرن يف البيت البيض  ،وأن "شيئًا ما حيدث يف العامل ( campaign,
خشصا "يعرف
 .)2008مث سأل أحصاب الصوات الناخبني عام اإذا اكنوا يريدون ً
وجاهزا لقيادة عامل خطري"
ابلفعل قادة العامل  ،ويعرف اجليش" ويمت "اختباره
ً
للتقاط الهاتف .يف الوقت اذلي مل يُذكر فيه أوابما ابلمس أبدً ا  ،اكن التضمني
واحضًا واكن الإعالن قد أطلق عاصفة من النقاش واجلدل  ،مما تسبب يف أن
يس تجيب أوابما نفسه ويصفه بأنه اإعالن "يلعب عىل خماوف الناس  ،متوق ًعا
ان ل يفعل مفعوهل يف وقت لحق من امحلةل  ،بعد أن أصبح أوابما مرحش
احلزب ادلميقراطي  ،ردد املرحش اجلهوري جون ماكني نفس املشاعر .يف اإعالن
مثري للجدل بعنوان "املشاهري"  ،سألنا محةل ماكني" :اإن ابراك أوابما هو أكرب
املشاهري يف العامل .لكن هل هو مس تعد للقيادة؟" ربط الإعالن بني مؤيدي
أوابما وصور بريتين س بريز وابريس هيلتون.
 3.2المنوذج الربيطاين
ومن اشهر اس تخدامات هذا المنوذج هو محةل العامل اجلدد (اخلطر اجلديد) اإلعالنية
يف بريطانيا من قبل حزب احملافظني عام  1997ضد حزب العامل الربيطاين خالل
الانتخاابت العامة الربيطانية حيث مت تصممي الاعالن من قبل واكةل اعالن خاصة
ويشري اإىل شعار حزب العامل اجلديد). (Carlin, 2012
واش متل امللصق الرئييس املس تخدم يف امحلةل عىل صورة لزعمي حزب العمل توين بلري
عىل خلفية سوداء برشيط من امللصق يبدو وكنه ممزق يف عيون بلري .اس تعيض عن
العينني بزوج من "عيون الش يطان" مع شعار (العامل اجلدد ,اخلطر اجلديد) حتت
الصورة)Carlin, 2006) .
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 3.3المنوذج املكس ييك:
متثل يف الهجامت املمهنجة يف الانتخاابت العامة املكس يكية لعام  2006أطلقها حزب
العمل الوطين احملافظ ضد أندريس مانويل لوبزي أوبرادور .ادعى الإعالن أن مقرتحات
لوبزي أوبرادور "الشعبية" س تدفع املكس يك اإىل مزيد من الزمات الاقتصادية
والإفالس). (Maklin, 2012
وأجاب حزب الثورة ادلميقراطية ابإعالانت جهومية ضد الرئيس احلايل فيليب اكدليرون
 ،مدعي ًا أنه اكن جزئي ًا مسؤو ًل عن الزمة الاقتصادية عام  1994بعد أن زمع لوبزي
أوبرادور أن اكدليرون اكن يرعى زوج شقيق زوجته هيدلبراندو زافال بشلك غري
قانوين  ،مت تغيري الشعار اإىل "اليدي القذرة  ،وظيفة واحدة لصهره"
 3.4المنوذج الكندي:
حيث يتسم هذا المنوذج بأن الانتخاابت الكندية يه أقل ا ً
حامتل لس تخدام اإعالانت
الهجوم مقا نر ًة ابلنتخاابت المريكية اإل أنه ل يزال هناك وجود قوي ل إالعالانت
السلبية يف امحلالت الكندية و اكن من املرحج أن يس تخدم الكنديون الإعالانت
املشهورة أو الإعالانت اليت تُثين عىل فرد أآخر  -أكرث من المريكيني  ،حيث أن
امحلالت المريكية أكرث ً
احامتل لس تخدام اإعالانت الهجوم من امحلالت الكندية .معو ًما
 ،من املرحج أن تس تخدم امحلالت الكندية اإعالانت الهجوم أكرث من الإعالانت
املشهورة  ،عىل حنو مشابه للولايت املتحدة ).)Csanady, 2014
 3.5المنوذج النيوزيالندي:
اش هتر يف هذا المنوذج الإعالن التلفزيوين (الرقص القوزايق) اول الاعالانت الانتخابية
يف نيوزيالند لعام  1975للحزب الوطين النيوزيلندي  ،اذلي أنتجته واكةل اإعالانت
خاصة ويتضمن الاعالن حوار بني املقدم وزعمي احلزب الوطين النيوزيالندي روبرت
مدلون حيث ينتقد فيه رئيس احلزب الوطين مدلون بشدة خطة التقاعد الإلزامية اليت
أقرها حزب العمل النيوزيلندي مؤخراً  ،مما يعين أن اخملطط س يحول نيوزيلندا يف
الهناية اإىل دوةل ش يوعية عىل المنط السوفيييت  ،وحث الناس عىل التصويت لصاحل
للحزب الوطين النيوزيلندي يف الانتخاابت العامة القادمة)Heritage, 2012( .
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 .4اس تخدام العالقات العامة السلبية السوداء يف موقع تويرت للرئيس
الامرييك دواندل ترمب
مت مالحظة وتسجيل مجيع تغريدات الرئيس الامرييك دواندل ترامب للفرتة من الاول
من سبمترب ايلول  2018ولغاية اخلامس عرش من اكتوبر ترشين الاول  2018وميكن
تصنيفها اىل :
 4.1مجموع التغريدات اكنت  78تغريدة وتقسم اىل:
 .1التغريدات حول الاخبار الاكذبة او املزيفة  8تغريدات
التغريدات حول ش بكة  CNN 1تغريدة واحدة
 .2التغريدات حول ش بكة  NBC 8تغريدات
 .3التغريدات حول حصيفة  New York Times 7تغريدات
 .4التغريدات حول قناة  Fox news 18تغريدة
 .5التغريدات حول روس يا وبوتني  14تغريدة
 .6التغريدات حول هيالري لكينتون  7تغريدات
 .7التغريدات حول ابراك اوابما  15تغريدة
جدول رمق  1يبني عدد التغريدات ومواضيعها
عدد التغريدات
8
1
8
7
18
14
7
15

موضوع التغريدة
الاخبار الاكذبة يف الاعالم
ش بكة CNN
ش بكة NBC
حصيفة New York Times
قناة Fox news
روس يا  -بوتني
هيالري لكينتون
الرئيس السابق ابراك اوابما

شلك رمق  1يبني عدد التغريدات ومواضيعها
 4.2بتحليل التغريدات فان اس تخدام اسلوب الاعالن الهجويم اكن بنس بة
 %57.36وكام ييل :
 .1الاخبار الاكذبة يف الاعالم  5تغريدات %62.5
 .2ش بكة1 CNNتغريدة واحدة %100
 .3ش بكة3 NBCتغريدات %37.5
 .4حصيفة4 New York Timesتغريدات
 .5انة10 Fox newsتغريدات
 .6وس يا  -بوتني  9تغريدات
 .7هيالري لكينتون  2تغريدة
 .8الرئيس السابق ابراك اوابما  8تغريدات
جدول رمق  2يبني عدد اس تخدامات الاعالن الهجويم
عدد
التغريدات
8
1
8

78
7

موضوع التغريدة
الاخبار الاكذبة يف الاعالم
ش بكة CNN
ش بكة NBC
حصيفة

New York
Times

اس تخدام الاعالن
الهجويم
5
1
3
4

النس بة
املؤية
% 62.5
% 100
% 37.5
%57.1
4

18

قناة Fox news

10

14

روس يا  -بوتني

9

7

هيالري لكينتون

2

%28.5

15

الرئيس السابق ابراك اوابما

8

7
% 53.3

%55.5
5

%64.2
8
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 4.3بتحليل التغريدات فان اس تخدام اسلوب اعالن التباين اكن بنس بة
 % 42.63وكام ييل

شلك رمق  3يبني عدد اس تخدامات اعالانت التباين
شلك رمق  2يب عدد اس ختدامات الاعالن الهجو يم
 -1الاخبار الاكذبة يف الاعالم
-2
-3
-4
-5
-6

CNN 0
NBC 5
New York times 3
Fox news 8

روس يا  -بوتني
 -7هيالري لكينتون 5
 -8الرئيس السابق ابراك اوابما 7
5

جدول رمق  3يبني عدد اس تخدامات اعالانت التباين
عدد
التغريدات
8
1
8
7
18
14
7
15

موضوع التغريدة

اس تخدام
اعالن التباين

نس بة
اعالن
التباين

3

%37.5

0

%0

5

%62.5

3

%42.85

8

%44.44

الاخبار الاكذبة يف الاعالم
ش بكة CNN
ش بكة NBC
حصيفة New York
Times
قناة Fox news

روس يا  -بوتني
هيالري لكينتون
الرئيس السابق ابراك اوابما
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5

%35.71

5

%71.42

7

%46.66

 4.4النتاجئ
تعددت مواضيع التغريدات لتصل اىل  78موضوع اكن يف املرتبة الاوىل تغريدات
حول قناة فوكس نيوز مث روس يا وش بكة ان يب يس والاخبار الاكذبة يف الاعالم
ومت اس تخدام تقنية الاعالن الهجويم بواقع  42اعالن جهويم من اصل  78اعالن اي
بنس بة % 57.36
واكنت لقناه فوكس نيوز النصيب الاكرث من الاعالانت الهجومية مث الاعالانت
الهجومية ضد الرئيس السابق اوابما يف فرتة رئاس ته
بيامن مت اس تخدام تقنية اعالانت التباين بواقع  36اعالن تبايين من اصل  78اعالن اي
بنس بة %42.63
واكنت قناة فوكس نيوز النصيب الاكرب من اعالانت التباين مث اعالانت التباين ضد
الرئيس السابق اوابما يف فرتة رئاس ته
ومن هذه النتاجئ للامنذج ادلولية وموقع تويرت للرئيس الامرييك دواندل ترمب جند ان
اس تخدام الاعالانت الهجومية هو الاكرث اس تخداما من اعالانت التباين وجند ايضا
ان الرتكزي ابدلرجة الاساس اييت عرب القنوات التفزيونية احمللية اليت لها اتثري مبارش عىل
اجلهور اادلاخيل
فاس تخدام هذه التقنية بشلك اساس يس تخدم من قبل الس ياس يني للتاثري عىل الراي
العام احمليل اكرث من التاثري عىل الراي العام العاملي
فالعالقات العامة السوداء تركز بشلك اساس عىل اجلهور ادلاخيل لغراض س ياس ية
واس تخداهما اقل عىل اجلهور اخلاريج ولكن قد تكون ذا اتثري فعال يف القضااي ادلولية
والعاملية مما الاهامتم مبراقبة ومتابعة هذا التاثري .
 4.5الاس تنتاجات
 .1ان خطر العالقات العامة السوداء يتفامق بفضل ثورة التطور التكنولويج
واذلاكء الصناعي يف اهجزة الارسال املرئية واملسموعة واملكتوبة.
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والانهتازيني اىل مواقع مرموقة يف الس ياسة ولدارة والاقتصاد وكقيادات
.هممة يف النظام الاجامتعي
 التوصيات4.6
 انشاء مراكز متخصصة ملواهجة العالقات العامة السوداء السلبية والرد علهيا.1
 انشاء مراكز حبثية متخصصة للعالقات العامة لغرض اجراء حتليل اكرب وامعق.2
لعمليات العالقات العامة
 توعية الرأي العام هبذه الاساليب للتقليل من خماطرها.3
 اجراء محالت عالقات عامة تعمتد عىل قادة الرأي ابعتبارمه ممثلني للجمهور.4
لتحويل الثر السلب للحمالت اإىل قمي اإجابية
 التأثري عىل مواقف واجتاهات اجلاهري املس هتدفة حنو قضااي حمددة أو عامة ومبا.5
.خيدم الس ياسات العامة للمؤسسات أو لدلوةل بأهجزهتا اخملتلفة
 اقناع الرأي العام املس هتدف ابإحداث تعديالت تدرجيية يف مواقفهم جتاه.6
 أو اجامتعية وغريها ابس تخدام اإسرتاجتيات،أهداف س ياس ية أو اقتصادية
.مقبوةل من قبلهم
 تعديل المناط السلوكية للرأي العام املس هتدف مبا حيقق املصلحة العامة للمجمتع.7
خاصة يف أوقات الزمات أو الكساد الاقتصادي
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