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ملخص
ميثل التساؤل التايل" :هل نجحت الجهود التسويقية للدبلوماسية العامة األمريكية يف فضاء الفيسبوك؟"،
املنطلق الفكري الرئييس للدراسة ،حيث اهتمت الباحثة بالتعرف عىل طبيعة أنشطة الدبلوماسية العامة
األمريكية االفرتاضية وكيفية استقبالها من قبل مستخدمي هذه الوسائل يف املجتمعات العربية .وارتبطت
الرؤية التنظريية باألبعاد الثقافية للثقافة العربية ،وبنموذج الرتميز وفك الرتميز املرتبط باملستخدمني عرب
الفيسبوك .وقامت الرؤية املنهجية عىل بعدين رئيسيني ،حيث ارتبط األول بتحليل الرسائل االتصالية املنشورة
يف الفيسبوك لثالث منظامت أمريكية ،بينام ارتبط الثاين بتحليل تعليقات املستخدمني عىل هذه الرسائل
لتوضيح موقفهم من أنشطة الدبلوماسية العامة األمريكية.
وقد أظهرت الدراسة التحليلية ملضمون أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة األمريكية بالقاهرة ،وقناة
الحرة اإلخبارية ،ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ،املحاولة الجادة للتقرب من املستخدمني العرب
عرب محاولة االنغامس يف سياق البيئة الطبيعية والعربية ،والتواصل مع "فكر املستخدمني العرب" وليس
مع "املتواصلني العرب" عرب تطبيق مفهوم "التقمص الوجداين" وتدعيم التعايش معهم .كام حظي جانب
تقديم الصورة اآلمنة عن املجتمع األمرييك بأهمية خاصة يف البوستات املنشورة باملنظامت األمريكية ،حيث
عكست الرسائل اإلعالمية صورة إيجابية ،وآمنة ،ومتعاونة للواليات املتحدة األمريكية .فالدولة األمريكية
تقدِّر املواطن العريب ،عرب احرتامها لثقافته ،وآدميته ،وحريته ،وحقوقه ،ومناسباته املبهجة أو املحزنة .يف
املقابل ،تعادي الدولة األمريكية كل ما من شأنه املساس بأهدافها وسياساتها .وقد برز ذلك بصورة جلية
يف عدد من البوستات القليلة املنشورة عن أزمة منظامت املجتمع املدين األمريكية يف مرص ،وتعبري املنظمة
الحقوقية بخاصة عن إجحاف القوانني املرصية وتقييدها تحركات املنظامت املدنية.
يف سياق متصل ،من املفرتض نجاح تلك االسرتاتيجيات االتصالية وتحقيق أهداف القائم باالتصال ،يف
ضوء محاوالت املنظامت األمريكية الثالث مراعاة األبعاد الثقافية للمجتمعات العربية يف فضاء الفيسبوك .إال
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أن الدراسة التحليلية املرتبطة بالخطاب الرسدي للمستخدمني قد أظهرت عكس ذلك .فمعظم املستخدمني
العرب أو الناطقني بالعربية عىل وعي باألهداف األمريكية ،وقادرون عىل التفرقة بني األنشطة التي متس
الجانبني اإلنساين واالجتامعي ،واألخرى التي متس الجانبني السيايس واألمني للمجتمع العريب .يف هذا اإلطار،
أظهرت الدراسة أن املستخدمني العرب "حذرون" عند تواصلهم مع املنظامت األمريكية الثالث ،و"متحفزون"
ضد اآلخر األمرييك ،وقادرون عىل "تحليل وتفسري" و"فك ترميز" الرؤى األمريكية املنعكسة يف أنشطة
الدبلوماسية العامة بطريقة أخرى قد تناهض أهداف املنظامت األمريكية خصوصاً ،والواليات املتحدة
األمريكية عموماً .وارتبطت القدرة النشطة للمستخدمني العرب يف فضاء الفيسبوك مبعتقداتهم واتجاهاتهم
وأفكارهم الذاتية ،وبالطبيعة الثقافية املتأصلة التي ظهرت جلياً عند الحديث عن حقوق املرأة العربية
بخاصة ،وبالصورة النمطية املختزنة لديهم عن اآلخر األمرييك "املتحيز ضد املسلمني والعرب "،و"املط ِّبق
للمعايري املزدوجة" ،و"املهدر لحقوق اإلنسان" يف دول عربية وإسالمية عدة .ومن ثم ،اصطدمت جهود
املنظامت الثالث بتشكك املستخدمني العرب يف نوايا الدولة األمريكية غري الواضحة ،وبإدراك املستخدمني
تناقض أقوال املنظامت عىل صفحات الفيسبوك مع أفعال الحكومة وسياسات الدولة األمريكية ،مام كان له
أكرب األثر يف رفض ومعارضة العديد من املستخدمني لخطاب املنظامت األمريكية يف العامل االفرتايض.
ومن ثم ،وانطالقاً من نتائج الدراسة التحليلية للرسائل األمريكية ولتعليقات املستخدمني ،ميكننا اإلقرار
بعدم نجاح الجهود التسويقية ألنشطة الدبلوماسية العامة األمريكية الخاصة باملنظامت األمريكية محل
الدراسة عرب الفيسبوك ،عىل الرغم من سعي األخرية ملراعاة األبعاد الثقافية للمجتمعات العربية .وميكن
تفسري ذلك يف ضوء املعطيات املرتبطة بقدرة املستخدم العريب عىل تعزيز "التأثري املرتد" وإدارة األنشطة
االتصالية نحو تحقيق صالحه الخاص بعيداً عن األهداف املحددة من قبل القائم باالتصال األمرييك.

المصطلحات األساسية
الدبلوماسـية العامـة األمريكيـة ،الجهـود التسـويقية ،املسـتخدمون العـرب ،بيئة الفيسـبوك ،شـبكات
التواصـل االجتامعي.

مقدمة
تشير األدبيـات إىل ارتبـاط بـزوغ الدبلوماسـية العامـة  ،Public Diplomacyكمفهـوم وليـس
كمصطلـح ،بظهـور الطباعـة يف القـرن الخامـس عشر ،التـي دعمت مـن القـدرة االتصالية للدولة مـع الكثري
التوسـع التدريجـي يف بريوقراطية الدولـة واألزمات والحـروب املصاحبة لها،
مـن الجامهير الخارجيـة 1.ومـع ُّ
والتطـور التكنولوجـي املرتبـط ببيئـة الوسـائل التقليديـة والحديثـة ،واختلاف األنشـطة االتصاليـة مـا بين
وترسـخت
الدعايـة واإلعلام والعالقـات العامـة والتسـويق ،ظهـر مصطلـح الدبلوماسـية العامة أو الشـعبية ّ
أصولـه يف القـرن العرشيـن ،ليشير تبعـاً للعديـد مـن الباحثني ،إىل عمليـة "بناء عالقـات منفعـة" Building
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 Relationshipsعبر "تواصـل وحـوار الحكومـات مـع جامهري الـدول األجنبية" لبنـاء صورة ذهنيـة إيجابية
عـن الدولـة املعنيـة عىل نحـو يخلق رأياً عامـاً عاملياً مؤيـداً لها ،ومتعاطفاً معهـا ،ومتفهامً ومتقب ً
لا ألفكارها،
2
وسياسـاتها ،ومؤسسـاتها ،وثقافتهـا ،وأهدافهـا الوطنية.
وقـد اهتـم عـدد مـن الباحثني برصد الفـروق بني الدبلوماسـية التقليدية والشـعبية .ويف هذا السـياق،
فـ َّرق نيكـوالس كال  ،Nicholas J. Cullرئيس قسـم الدراسـات العليا للدبلوماسـية العامـة يف جامعة جنوب
كاليفورنيـا ،بين الدبلوماسـية العامـة والتقليدية بنا ًء عىل نوعيـة الجامهري املسـتهدفة ،Target Audiences
حيـث يـرى أن الفـرق بين الدبلوماسـية التقليديـة والعامـة يكمـن يف أن األوىل متثـل محاولـة أحـد الفاعلني
الدوليين لالتصـال والتأثير يف فاعـل دويل آخـر بشـكل مبـارش ،بينما تسـتهدف الدبلوماسـية العامـة التأثير
3
يف نطـاق واسـع مـن الجامهير األجنبيـة مما يكـون لـه أثر غير مبـارش يف السياسـات العاملية يف املسـتقبل.
وقـد أظهـر كال  Cullأن أول اسـتخدام ملصطلـح "الدبلوماسـية الشـعبية" مل يكـن أمريكيـاً على اإلطلاق،
بـل كان بريطانيـاً ،ففـي  15ينايـر عـام  ،1856ورد ذكـر الدبلوماسـية الشـعبية يف مقالـة بصحيفـة التاميـز
اللندنيـة ،تنتقـد مواقـف الرئيـس األمرييك األسـبق فرانكلني بيرس  ،Franklin Pierceوتتحـدث عن القدوة
الحسـنة والصـورة النمطيـة ،والتعامـل الجيـد مـع الشـعوب ،كما جـاء أول اسـتخدام أمرييك لهـذا املصطلح
عبر مـا نقلتـه صحيفة نيويـورك تاميز يف ينايـر  1871عن تقريـر للكونجرس عرضه صمويـل كوكس Samuel
 Coxاملنتمـي إىل الحـزب الدميقراطـي والصحفـي السـابق ،تناول فيـه املؤامرات الرسية العدائيـة لجمهورية
4
الدومينيـكان ،وأنـه مؤمـن بأهمية اسـتخدام الدبلوماسـية الشـعبية املفتوحة.
وقـد أشـارت الدراسـات إىل أن االهتمام مبامرسـة مفهـوم الدبلوماسـية العامـة األمريكيـة قـد بدأ منذ
الحـرب العامليـة األوىل مـع إعلان الرئيـس األسـبق وودرو ويلسـون  Woodrow Wilsonتأسـيس لجنـة
اإلعلام العـام التـي اختصـت برصـد آراء الجامهير ملا لها من تأثير يف الحكومـات .ومع قيام الحـرب العاملية
الثانيـة ،استشـعر الرئيـس األسـبق فرانكلين روزفلـت  Franklin D. Rooseveltالحاجـة مـرة أخـرى إىل
وجـود مؤسسـة دعائيـة لخدمـة أهـداف الحـرب ،فقـام بإنشـاء مكتـب معلومـات الحـرب Office of War
 Informationيف  13يونيـو  5.1942وقـد اتسـع نطـاق املفهـوم خالل الحـرب الباردة عرب إدارة الدبلوماسـية
الثقافيـة  Cultural Diplomacyللبيئـة الدوليـة بهـدف كسـب تأييـد "عقول وقلـوب" املواطنني يف األنظمة
الشـيوعية ،حيـث أطلق الرئيس األمرييك األسـبق هـاري ترومان " Harry S. Trumanحملـة الحقيقة" التي
6
اسـتهدفت كشـف قيـم وأفـكار املجتمعات الشـيوعية على املسـتوى الدويل.
مـن ناحيـة أخـرى ،أنشـأ الرئيـس األمريكي األسـبق أيزنهـاور  Eisenhowerيف عـام  1953وكالـة
االسـتعالمات األمريكيـة .ويف عـام  ،1961قـام الرئيـس األمريكي األسـبق جـون كينيـدي John Kennedy
بتعيين إدوارد مـورو  ، Edward R. Murrowمديـراً لوكالـة االسـتعالمات األمريكيـة ،وقـد عمـل جـاداً عىل
7
تعزيـز سـمعة الوكالـة مـن خلال احترام قيـم ومعايير الصـدق والنزاهـة يف عملهـا.
ويف إطـار ذلـك ،رأى إدمونـد جوليـون Edmund Gullionا( ،)1966عميـد معهـد فليتـش للقانـون
والدبلوماسـية رضورة صياغـة مصطلـح جديـد يسـاعد الواليـات املتحـدة األمريكيـة على مامرسـة وظيفتهـا
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اإلعالميـة الدوليـة بعيـداً عـن مصطلـح الدعاية الذي اكتسـب سـمعة سـيئة ارتبطـت بالكـذب والخداع من
أجـل تحقيـق املصالـح يف العهـود السـابقة .وهـذا املصطلـح الجديـد هـو الدبلوماسـية العامـة أو الشـعبية،
مع ِّرفـاً إياهـا بأنهـا تهتـم بتأثير مواقـف الجامهير األجنبيـة يف تشـكيل وإدارة السياسـات الخارجيـة للدول،
حيـث تشـمل أبعـاد العالقـات الدولية التـي تتعدى أنشـطة الدبلوماسـية التقليديـة مثل جهـود الحكومات
لبنـاء رأي عـام مؤيـد يف غريهـا مـن الـدول ،والتواصـل مـع املجموعـات غير الحكوميـة يف الـدول املختلفـة،
8
واتصـال خبراء الدبلوماسـية باملراسـلني والصحفيين األجانـب ،وعمليـات االتصـال الثقايف.
وخلال عقـد الثامنينيـات ،أصبحـت الواليـات املتحدة األمريكيـة ملتزمـة يف املقـام األول بالقضاء عىل
مـا كان يُعـرف باالتحـاد السـوفيتي ،واهتمـت يف املقـام الثـاين باالرتقـاء بقـدرات االتصـال الخارجـي عبر
الرتويـج للقيـم الدميقراطيـة األمريكيـة كأسـاس لحكـم العامل .وقد شـهدت سـنوات الرئيس األمرييك األسـبق
رونالـد ريجـان  Ronald Reaganزيـادة يف اإلنفـاق على الدبلوماسـية الشـعبية ،وانتشـاراً أكبر السـتخدام
املصطلـح يف جلسـات االسـتامع يف الكونجـرس ،واملنـح الدراسـية ،ويف الصحافة ،وبني املامرسين ،إال أن البيت
األبيـض يف زمـن ريجـان أقـدم على مامرسـة ُص ِّنفَـت بوصفهـا تحدّيـاً غير مفيـد للمفهـوم السـائد ،وذلـك
بإنشـائه "مكتب الدبلوماسـية الشـعبية" للإرشاف عىل الدعم املحلي ملتمردي الكونترا يف نيكاراجوا ،وكذلك
9
يف جلسـات االسـتامع حـول فضيحـة مـا يسـمى "إيـران كونترا" ،مـا جعل هـذا املصطلـح غري مرغـوب فيه.
يف سياق متصل ،أظهر بعض التقارير الحكومية األمريكية يف السنوات األخرية ،عدم جدوى اسرتاتيجيات
الدعاية واإلعالم العام التي تستخدمها الدبلوماسية العامة األمريكية ،نتيجة تبني األخرية اسرتاتيجية تسويق
صورة أمريكا كام تسوق العالمات التجارية تحت شعار  10،Branding Americaحيث تتحدث العالمة التجارية
ألمريكا عن الحرية والتسامح والدميقراطية يف حني يعكس الواقع الفعيل مامرسات مناقضة ،فض ًال عن الرتكيز
عىل األسواق وتجاهل إدارة عالقات تفاهم مع الجامهري األجنبية .كام أشار بعض التحليالت إىل معاناة الواليات
املتحدة األمريكية من صورة "مل َّوثة" 11لها يف معظم البالد اإلسالمية والعربية ،والسيام بعد غزو العراق يف عهد
الرئيس السابق جورج بوش االبن ،حيث ارتبطت سلبية الصورة بدرجة مصداقية املبادرات األمريكية يف العامل
12
العريب ،وعدم السعي الجاد ملعالجة الفجوة الناشئة بني الخطاب األمرييك والسياسة الخارجية األمريكية.
ا

وتعـززت الصـورة السـلبية قُبيـل اعتـداءات الحـادي عرش من سـبتمرب عـام  ،2001وبخاصـة مع تقليل
الكونجـرس األمريكي من شـأن أهمية متويل أنشـطة الدبلوماسـية العامـة وإلغاء وكالة املعلومـات األمريكية
 USIAللدبلوماسـية العامـة 13.ومـع اعتـداءات الحادي عرش من سـبتمرب  ،2001أظهرت الدراسـات تحو ًال يف
النظـرة األمريكيـة للعاملين العـريب واإلسلامي ،واتخـذت إدارة بـوش االبـن بعض املبـادرات يف سـياق تدعيم
جهـود الدبلوماسـية العامـة ،منهـا حملـة القيـم املشتركة  The Shared Values Campaignعـام ،2002
كما أنشـئ راديـو سـوا عـام  2002بتمويـل أمريكي ،وسـعت مجلـة  Hi Magazineعـام  2003إىل تعزيـز
الحـوار عبر موقعهـا اإللكتروين مـع الشـباب املسـلم يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وخارجهـا ،وأطلقـت
الدبلوماسـية األمريكيـة عـام  2004قنـاة الحـرة اإلخباريـة الناطقـة باللغـة العربيـة .ويف عـام  2005سـعت
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كاريـن هيـوز  ،Karen Hudesمستشـارة الرئيـس السـابق جورج بوش االبـن للتواصل والخبرية االستراتيجية
يف الدبلوماسـية العامـة ،إىل تنفيـذ "جـوالت اسـتامع" يف الـدول العربيـة واإلسلامية .كما تـم تطويـر أدوات
الدبلوماسـية العامـة مـن خلال دمـج وسـائل اإلعلام االجتامعيـة يف أدوات الدبلوماسـية التقليديـة 14.وقـد
سماه الرئيـس األمريكي بـاراك أوبامـا
ترتـب على مـا سـبق اتّبـاع حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـا ّ
نهجـاً دبلوماسـياً ذكيـاً منظماً يقـوم على تسـويق القـوة الناعمـة األمريكيـة ،عرب تفعيـل الحوار واسـتخدام
األسـاليب االتصاليـة الجاذبـة  Pull Mediaعبر املنظمات الحكوميـة وغير الحكوميـة ،فض ً
لا عـن توظيـف
15
وسـائل اإلعلام الجديـدة ،لتحقيـق األهـداف االستراتيجية للسياسـة الخارجية.
يف هذا السـياق ،تسـتهدف الدراسـة الحاليـة التعرف عىل كيفية اسـتخدام الواليات املتحـدة األمريكية
للشـبكات االجتامعيـة بغيـة تحقيـق أهـداف الدبلوماسـية الرقميـة األمريكيـة املوجهـة إىل الـدول العربيـة،
ومـدى نجـاح تلـك الجهـود ،وذلـك لإلجابـة عـن التسـاؤل الرئيسي للدراسـة ،واملرتبـط مبـدى نجـاح الجهود
التسـويقية للدبلوماسـية العامـة األمريكيـة املو َّجهـة إىل املجتمـع العريب يف بيئة وسـيلة التواصـل االجتامعي
فيسـبوك مـن عدمه.

أو ًال :المشكلة البحثية
اسـتمدت الباحثـة إدراكهـا للمشـكلة البحثيـة يف أعقـاب نـدوة نُظمـت من قبـل كلية اإلعلام بجامعة
القاهـرة خلال العـام الـدرايس  2013–2012حول "جهود الدبلوماسـية العامة األمريكية يف الرشق األوسـط"،
وبحضـور ممثلين للسـفارة األمريكيـة بالقاهـرة .يف هـذا السـياق ،تنـاول بعـض املسـؤولني فكـرة أنشـطة
املنظمات األمريكيـة عرب وسـائل االتصـال التقليدية والتكنولوجية الحديثة لتسـويق القـوة الناعمة للواليات
املتحـدة األمريكيـة يف املجتمعـات العربيـة .ورداً على أحـد التسـاؤالت املطروحـة بالندوة حـول مدى نجاح
جهـود املنظمات األمريكيـة يف الشرق األوسـط ،أكـد املسـؤولون بالسـفارة أن أنشـطة الدبلوماسـية العامـة
األمريكيـة يف املجـال العـام االفترايض ،عبر عديـد مـن املنظمات الحكوميـة وغير الحكوميـة ،قـد أسـهمت
يف بنـاء سـمعة طيبـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة وزيـادة ثقة املجتمعـات العربية بسياسـاتها ومؤسسـاتها
املختلفة.
يف سـياق متصـل ،ومن منظـور فكري ومنهجي ،أظهرت نتائج بعض الدراسـات العربيـة أن املجتمعات
العربيـة عمومـاً ،واملجتمـع املصري بخاصـة ،أكثر مي ً
لا نحو رفـض الرسـائل االتصاليـة األمريكية .ومـن هنا،
أشـار بعـض التحليلات إىل فشـل جهـود الدبلوماسـية العامـة األمريكيـة يف تسـويق صـورة جيـدة للواليـات
املتحـدة األمريكيـة بسـبب سياسـاتها يف إدارة األزمـات يف بعـض الـدول العربيـة واإلسلامية كالحـرب يف
أفغانسـتان وغـزو العـراق ،واالنحيـاز التـام ملصلحـة إرسائيل.
يف هـذا اإلطـار املتناقـض مـا بين نجـاح الجهـود األمريكيـة يف املنطقـة العربيـة أو فشـلها ،شـعرت
الباحثـة بأهميـة إجـراء الدراسـة الحالية ،والسـيام مـع التطـور التكنولوجي وظهور ما يسـمى بالدبلوماسـية
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السـيربانية  16،Cyber-Diplomacyبهـدف الوقـوف على طبيعـة الرسـائل االتصاليـة املنتجـة يف البيئـة
املؤسسـاتية األمريكيـة واملوجهـة للجمهور/املسـتخدم العـريب من جهـة ،ومن جهة أخـرى ،للتحقق من مدى
نجـاح الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف تسـويق قوتهـا الناعمـة مـن عدمـه.
ا

ثاني ًا :اإلطار الفكري للدراسة
يرتبط اإلطار الفكري للدراسـة مبحورين أساسـيني :الدراسـات السـابقة واملنطلقات التنظريية للدراسـة.
ويف مـا ييل عـرض لكل محـور عىل حدة.

المحور األول :الدراسات السابقة
على مسـتوى الرسـائل االتصاليـة املو َّجهـة للجامهير األجنبيـة ،اهتمـت دراسـات عـدة بالتعـرف إىل
طبيعـة ووظائـف وأهـداف وأسـاليب وتكتيـكات مامرسـة الدبلوماسـية العامـة للدول املسـ ِّوقة يف الوسـائل
التقليديـة والحديثـة ،وأثـر ذلـك يف صورتها لدى الجامهري األجنبيـة .يف هذا الصدد ،أبرزت الدراسـات ارتباط
الدبلوماسـية العامـة بالسـياق السـيايس ،حيـث تختلـف أهدافهـا يف وقـت الحـرب عـن وقـت السـلم .وقـد
أوضح تسوشـيدا أكيو  )2010( Tsuchida Akioأن الصني اسـتخدمت الدبلوماسـية الشـعبية كأداة لتحسين
17
صورتهـا أمـام املجتمـع الـدويل ،والسـيام الواليات املتحـدة األمريكية ،أثنـاء حربها عىل اليابان يف عـام ،1937
بينما أشـار جيفـري كـوان  )2010( Geoffry Cowanإىل أن الهـدف الرئيسي للدبلوماسـية العامة يتمثل يف
18
تسـويق قيـم الدولـة لـدى األفراد عبر العامل.
ا

ا

يف سـياق مـا تقـدم ،أظهـرت دراسـة جيـاي لـو  Jiayi Luوجين جونـغ  )2013( Xin Zhongارتبـاط
رسـائل الدبلوماسـية العامـة املنشـورة باملدونـات مبوضوعـات السياسـات األمريكيـة واملجتمـع األمريكي
 ،American Policy and Societyحيـث تحمـل مضامين حـول القيـم األمريكيـة املقـدِّرة لحقوق اإلنسـان
والحريـات 19.كما أظهـرت دراسـة كريج هايـدن  )2011( Craig Haydenدور الرئاسـة يف تحويل املكاسـب
الشـعبية املكتسـبة مـن جهـود الدبلوماسـية العامـة إىل مكاسـب سياسـية 20،وهـو مـا أبرزتـه سـلفاً دراسـتا
كريسـتني لـورد  21،)2008( Kristin M. Lordومعتـز باللـه عبدالفتـاح وآخريـن ( 22.)2006يف هـذا الصـدد،
أشـارت الدراسـة األوىل إىل ارتبـاط وظائف الدبلوماسـية العامـة األمريكية وأهدافها بإعلام وإقناع الجامهري
األجنبيـة بسياسـات الواليـات املتحـدة ،وخلـق منـاخ الفهـم املتبـادل واالحترام والثقـة فيهـا ويف مؤسسـاتها
وقيمهـا .كما أبـرزت الدراسـة الثانيـة أن املواد املنتجـة باللغة العربية على موقع وزارة الخارجيـة األمريكية
تقـدِّم وصفـاً تفصيليـاً لشـكل النظام السـيايس األمريكي رسـمياً وفعلياً ،وكذلـك لجامعات الضغـط املختلفة.
ا

ا

ا

ا

على مسـتوى الـدول األخرى ،أظهرت دراسـة إيفجينـي مـوروزوف  )2010( Evgeny Morozovمدى
االرتبـاط بين التكنولوجيـا والدبلوماسـية العامـة الجديدة يف عدد مـن الدول ،حيث تسـتخدم إرسائيل القوة
الناعمـة عبر الشـبكات االجتامعيـة لتحسين صورتهـا لـدى العـامل 23.يف هـذا الشـأن ،أشـارت دراسـة دوف
ا
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شـينار  Dov Shinarوآخريـن ( ،)2009عـن تكتيـكات رسـائل الدبلوماسـية العامة اإلرسائيليـة ،إىل أن القوة
الناعمـة إلرسائيـل تتجسـد عبر الحيـاة يف إرسائيـل ،بينما تتجسـد القـوة الذكيـة  Smart Powerيف التأكيـد
24
على األيديولوجيـة وترسـيخ القيـم الدميقراطيـة والتنمويـة ،وتدعيم السـلوك اآلمن.
كما تسـتخدم حكومـة العـراق "يوتيوب" لتوضيـح نجاحات الدولة ،ويتم اسـتخدام قنـوات التلفزيون
عبر اإلنرتنـت والرسـائل النصيـة يف إيـران لتوصيل صورتهـا لآلخرين .كام اتبعـت الواليات املتحـدة األمريكية
25
سياسـة "سـيادة املعلومـات" من خالل سـيطرة الشركات التكنولوجية األمريكية عىل األسـواق.
يف سـياق متصـل ،قامت دراسـة هايـدن  )2009( Haydenعلى تحليل ركائز القـوة الناعمة يف ٍّ
كل من
الصين واليابـان .وقـد أظهرت الدراسـة ارتباط القـوة الناعمة يف الصين بالقوة القومية من حيـث الدفاع عن
الصين يف مواجهـة الثقافـة الغربيـة والفكـر الغـريب 26.يف املقابل ،ارتبطت القـوة الناعمة يف اليابان باملسـتوى
الثقـايف واالقتصـادي .وقـد أوىص بعـض الدراسـات الحديثـة بضرورة االهتمام باالتصـال التفاعيل يف أنشـطة
الدبلوماسـية العامـة 27.ويف هـذا الصـدد ،خلصـت دراسـة هيونجين سـيو  Hyunjin Seoودينيـس كينـزي
 )2013( Dennis F. Kinseyإىل أن التفاعـل اإللكتروين مـع الشـعوب األجنبيـة يدعـم الثقـة والنيـة الطيبـة
28
تجـاه الواليـات املتحـدة األمريكية لدى الشـعب الكـوري الجنويب.
ا

ا

يتضـح مما سـبق توظيـف جهـود الدبلوماسـية العامـة يف عـدد مـن الـدول يف إطـار ترويج وتسـويق
صـورة إيجابيـة عـن قيـم وسياسـات وأنشـطة الدولـة املسـ ِّوقة .يف املقابـل ،أظهـر بعـض الدراسـات مـدى
أهميـة صـورة الدولـة يف نجـاح جهود الدبلوماسـية العامـة ،حيث أظهرت دراسـة نييك هاينـز Niki Hynes
وآخريـن ( )2014مـدى اعتماد املنظمات عىل الصـورة اإليجابية للبلـد األم لدى الشـعوب األجنبية يف نجاح
أعاملهـا .على سـبيل املثـال ،توصلـت الدراسـة إىل اعتماد الشركات يف نيوزيلنـدا على صورة البلاد يف ذهن
العـامل التـي ارتبطـت بالبيئـة الطبيعيـة والنظافـة ،ولذلـك سـيطرت األلـوان الخضراء على تصميـم معظـم
29
املواقـع الخاصـة بالشركات محل الدراسـة.
يف سـياق تدعيـم الصـورة اإليجابيـة للدولـة املسـ ِّوقة ،أوضحـت نتائج دراسـة إيفانـز فيديليـس أرياباها
 )2010( Evans Phidelis Aryabahaأن الصني اسـتخدمت نجاح األوملبياد لتعزيز قوتها الناعمة عرب مفاهيم
سـحر الثقافـة ،وتحـت شـعار "عـامل واحـد ..حلـم واحـد"  30.One World One Dreamكما أشـارت دراسـة
شـيديوغو أكونيلي  )2010( Chidiogo Akunyiliإىل أهميـة صناعـة الفيلـم النيجيري وتأثيره ،يف مـا يُعـرف
بــ  ،Nollywoodلتدعيـم الهويـة االجتامعيـة والثقافيـة والتأثير يف الجامهير األجنبيـة 31.كما أبـرزت دراسـة
كينجيرو مونجـي  )2010( Kenjiro Monjiارتباط القوة الناعمة لليابان بتسـويق ثقافة البوب ،Pop Culture
فض ً
لا عـن الثقافـة التقليديـة املتمثلة يف القيـم اليابانية وأمنـاط الحياة 32.مـن زاوية أخرى ،أظهرت دراسـة نينا
فيـدوروف  )2010( Nina Fedoroffأهميـة الرتكيـز عىل مفهوم الدبلوماسـية العلميـة Science Diplomacy
33
لتجـاوز االختالفات السياسـية واأليديولوجية.
ا

ا

ا

ا

ا
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ومـن هنـا ،اعتبر ٌّ
كل مـن إيلاد سـيجيف  Elad Segevوتومـاس هيلـز )2013( Thomas Hills
أن األخبـار التـي تتناولهـا الصحـف حـول األمـم والبلدان هي نـوع من الدبلوماسـية العامة التـي تؤثر يف
صـورة البلـد وإدراك الشـعوب يف البلدان األخرى نحوه 34.كام رصدت دراسـة غـاي غوالن Guy J. Golan
( )2013طبيعـة التغطيـة اإلخباريـة الحتجاجـات  25ينايـر  2011يف جمهوريـة مصر العربيـة مـن خالل
صحيفتين أمريكيتين دوليتين هما International Herald Tribune :و ،Wall Street Journalوالتـي
اسـ ُتخدمت يف بلـورة املـواد االتصالية للدبلوماسـية العامة األمريكية بهذا الشـأن ،حيث ارتبطت الرسـائل
35
االتصاليـة األمريكيـة بدعم الشـعب املصري عموماً.
ا

ا

المحور الثاني :المنطلقات التنظيرية للدراسة
 .1النماذج واألبعاد الثقافية :مدخل "داخل الوعي" In-Awareness Approach
يركـز هـذا املدخـل على االختالفـات الثقافيـة التـي تراهـا زاهارنـا  )2001( Zaharnaذات عالقـة
مبـارشة باالتصـال يف العالقـات العامـة الدوليـة .ويشير املدخـل إىل أن الصـورة املقطعيـة لثقافـة أي دولة
توفـر إطـاراً واسـعاً "لفهـم مـا هـو مهـم ومؤثـر يف هـذه الدولـة" 36،وتسـهم يف تجـاوز الحواجـز النفسـية
التـي ميكـن النظـر إليهـا باعتبارهـا حواجز ثقافيـة 37.يف هذا اإلطار ،وضعـت زاهارنـا  Zaharnaما أطلقت
عليـه "منـوذج داخـل الوعـي" 38،الـذي أوضحت مـن خالله أبعـاد ٍّ
كل من الصـورة العامة للدولـة وصورتها
الثقافيـة التـي يتـم وفقـاً لهـا تحديـد مكونات االتصـال بني الثقافـات يف أنشـطة العالقات العامـة الدولية.
يف هـذا الشـأن ،ترتبـط صـورة الدولـة  Country Profileبالتعـرف على الخصائـص الهيكليـة أو البنائيـة
التـي تؤثـر يف تصميـم وتنفيـذ مرشوعـات العالقـات العامـة .بينما ترتبـط الصـورة الثقافيـة Cultural
 Profileللدولـة باملتغيرات الثقافيـة ،وتشير مكونـات االتصـال  Communication Componentsإىل
األنشـطة االتصاليـة التـي قـد تؤثـر يف السمات الثقافيـة املحليـة للدول.
ا

يف سـياق متصل ،تشير الدراسـات إىل اهتامم كثري من الباحثني يف مجال االتصال بني الثقافات بتحديد
ماهيـة الصـورة الثقافية للدولة مثل راسـم الجامل 39،وهـال  40،Hallوكلوكهوهـن  41،F. Kluckhohnودورويت يل
 42،Drothy Leeفض ً
لا عـن أبعـاد الصـورة الثقافيـة للدولـة املقرتحـة من قبـل هوفسـتيد  43،Hofstedeالتي
تسـهم مجتمعـة يف تقييـم مـدى نجـاح أنشـطة الدبلوماسـية العامـة يف التواصل مـع الجامهير األجنبية من
عدمـه .وارتبطـت األبعـاد الثقافية لهوفسـتيد بالثقافات ذات السـياق العايل املرتبطة بثقافـة الزمن األحادي،
والثقافـات الالخطيـة ،والتوجـه نحـو الذات واملـايض ،وامليل نحو الجامعيـة ،وارتفاع مؤرش التفـاوت يف القوة
والنفـوذ ،والذكـورة ،ووجـود مسـتوى ٍ
عـال مـن تجنـب الغمـوض وعـدم التيقـن .بينام تشير الثقافـات ذات
السـياق املنخفـض إىل عكس ذلك.
ا

ا

ا

ا

إبـريـل 2015

99

 .2نموذج ترميز وفك ترميز المضامين االتصالية  Codage & Decodage Modelلستيوارت هال Stuart Hall
تنـاول هـال  44)1994( Hallمفهـوم القراءة السـائدة  La Lecture Dominanteوالقراءة املفضلة La
 ،Lecture Préféréeووضـع ثالثـة فـروض تحكـم عمليـات فك ترميز الرسـائل االتصالية مـن قبل الجامهري:
ا

ا

•الوضع املهيمن ،وفيه يتبنى الجمهور موقف القائم باالتصال.
•وضـع التفـاوض ،وفيـه يكـون الجمهـور على وعـي بالوضـع املهيمـن عنـد فكِّـه ترميـز الرسـائل
االتصاليـة ولكنـه يحتفـظ لنفسـه بحـق الرفـض لبعـض أجزائهـا بالشـكل الـذي يحقـق لـه مصلحتـه.
•وضـع املعارضـة ،وفيـه يفهـم الجمهور الرسـائل التي يتعرض لهـا ولكنه يقوم بفـك الرتميز بصورة
تتعـارض مع أهداف القائـم باالتصال.
وتتضـح أهميـة النمـوذج يف تحديـد أمنـاط اسـتقبال وتفسير املسـتخدمني العـرب لجهـود وأنشـطة
الدبلوماسـية العامـة األمريكيـة يف املجـال العـام االفترايض.

ثالث ًا :تساؤالت الدراسة
التسـاؤل الرئيسي للدراسـة :هـل نجحـت الجهـود التسـويقية للدبلوماسـية العامة األمريكيـة املوجهة
إىل املسـتخدمني العـرب أو الناطقين بالعربيـة يف بيئة الفيسـبوك؟

التساؤالت الفرعية للدراسة:
•مـا مـدى مراعاة أنشـطة الدبلوماسـية العامة التي تقـوم بها املنظامت الحكوميـة وغري الحكومية
األمريكيـة يف بيئة الفيسـبوك لألبعاد الثقافيـة للمجتمعات العربية؟
•ما موقف املسـتخدمني العرب من أنشـطة الدبلوماسـية العامة التي متارسـها املنظامت األمريكية
الحكوميـة وغري الحكومية محل الدراسـة؟

رابع ًا :اإلطار المنهجي للدراسة
1.1نـوع الدراسـة ومنهجها :تسـتخدم الدراسـة منهج تحليـل املضمون الكيفي املسـتخدَم يف البحوث
االجتامعيـة واإلعالميـة ،وهـو املنهـج ذاتـه الذي اعتمـدت عليه الدراسـات السـابقة التي اهتمت
بتحليـل مضمـون الرسـائل االتصالية للدبلوماسـية العامة التي تنطوي عىل وصـف الرؤى واألفكار
45
التـي تقدّمهـا الدول عن نفسـها للجامهير األجنبية.
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2.2وصــف مجتمــع وعينــة الدراســة :يشــمل مجتمــع الدراســة خطابــات املنظــات األمريكيــة
واملســتخدمني العــرب أو الناطقــن بالعربيــة .وعــى مســتوى العينــة ،فهــي كالتــايل:

أ .عينة القائم باالتصال:
اشـتملت عينـة القائـم باالتصـال على بعـض املـواد االتصاليـة املتوافـرة باللغـة العربية على صفحات
الفيسـبوك ،والتابعـة ملنظمتين حكوميتين تعملان يف املجالين السـيايس (السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة)
واإلعالمـي (قنـاة الحـرة اإلخباريـة الفضائيـة) .يف سـياق متصـل ،يشير بعـض الباحثين إىل أن الدبلوماسـية
العامـة الذكيـة ،وبخاصـة الثقافيـة ،تتطلب تفعي ً
لا لدور املجتمع املـدين كاملنظامت غير الحكومية والهيئات
الخاصـة والجامعـات واملواطنين ،الذيـن يقومون بأنشـطة ابتكارية تعـزز جاذبية النمـوذج األمرييك .يف هذا
الصـدد ،ارتبطـت املنظمـة الثالثـة ّ
محـل الدراسـة مبجـال حقوق اإلنسـان ،وهي إحـدى املنظمات األمريكية
غير الحكوميـة (هيومـن رايتـس ووتـش) .وتجـدر اإلشـارة يف هذا السـياق ،إىل أن حصر املـواد االتصالية قد
تـ ّم بصـورة عمديـة وخلال فترة زمنيـة محـددة كام سـيتضح الحقـاً .وقد بلـغ إجاميل عـدد املـواد االتصالية
الخاضعـة للتحليـل  64مـادة .ويف مـا يلي عـرض للمنظمات األمريكية محل الدراسـة:

السفارة األمريكية بالقاهرة:
وقـع االختيـار على صفحـة "السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة" على الفيسـبوك بوصفهـا إحـدى أهـم
املنظمات السياسـية الحكوميـة الرسـمية املعنية مبامرسـة أنشـطة الدبلوماسـية العامة األمريكيـة ومبخاطبة
الجمهـور املصري على وجـه التحديـد .وتشير صفحـة السـفارة عىل الفيسـبوك إىل بـدء عملهـا يف مرص منذ
 14أغسـطس  .1848وقـد اهتـم القامئـون على الصفحة بكتابة اسـم السـفارة باللغتين العربيـة واإلنجليزية
أعلى الصفحـة ،كما حرصـوا عىل التعريف بالسـفارة وذكر معلومـات التواصل معها كأرقـام الهواتف والربيد
اإللكتروين والعنـوان ،ولكـن باللغـة اإلنجليزيـة فقط .أما صورة الربوفايل فكانت الصورة الشـخصية للسـفرية
األمريكيـة السـابقة يف القاهـرة آن باترسـون  .Anne Patersonوقـد تنوعـت البوسـتات بين اللغتني العربية
ٌ
رشوط أو قواع ُد السـتخدام الصفحـة .وتحظى الصفحة
واإلنجليزيـة وبصـورة شـبه متسـاوية عددياً ،ومل تُذكر
الرسـمية للسـفارة األمريكيـة بالقاهـرة بشـعبية كبرية ،حيث وصل عـدد املعجبني بهـا ( )Likesإىل ،152398
وعـدد الذيـن يتحدثون حولهـا ( )Talking aboutإىل  7606مسـتخدمني.

قناة "الحرة" اإلخبارية األمريكية:
وقـع االختيـار على صفحـة قنـاة الحـرة األمريكية على الفيسـبوك كنموذج ألبـرز املنظمات اإلعالمية
األمريكيـة الحكوميـة املوجهـة للجمهـور العريب ،حيث أطلقتهـا حكومة الواليات املتحـدة األمريكية يف فرباير
 ،2004لوجـود قناعـة بهيمنـة اإلعلام املـريئ عىل الجمهـور العريب ،خاصة مـع تفوق قنوات عربيـة كالجزيرة
والعربيـة 46.وقـد أظهـر بعـض اسـتطالعات الرأي التـي أجريت من قبل بعـض املنظامت البحثيـة الدولية أن
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قنـاة الحـرة نجحـت يف الحصـول على مشـاهدين لها ولربامجها وسـط السـوق العربيـة الفضائيـة املزدحمة،
حيـث أشـار تقريـر مؤسسـة يب يب جـي  BBGالبحثيـة إىل أن معـدل مشـاهدة قنـاة الحـرة األسـبوعي قـد
ارتفـع بنسـبة  %28مـا بين عامـي  2004و ،2008بنسـبة مشـاهدة بلغـت  25مليـون مشـاهد .كما كشـف
اسـتطالع الـرأي الـذي أجرتـه مؤسسـة أ .س .نيلسـن  A.C Nielsenالبحثيـة الدوليـة خلال عـام  2011أن
عـدد مشـاهدي قنـاة الحـرة قـد وصـل أسـبوعياً إىل  26مليـون مشـاهد يف الفترة مـن  2009وحتـى .2011
وهـي نسـبة املشـاهدة األعلى بين القنـوات األخـرى املو َّجهـة إىل العـرب مثـل يس إن إن العربيـة ،CNN
ويب يب يس عـريب  ،BBCوفرانـس  47.24كما يال َحـظ أيضـاً أن صفحـة قنـاة الحـرة باللغـة العربيـة هـي األكرث
شـعبية على الفيسـبوك بين املنظمات الثلاث ّ
محـل الدراسـة ،حيث وصـل عـدد املعجبني بهـا إىل 300893
مسـتخدماً ،وعـدد الذيـن يتحدثـون عنهـا إىل  .21312وقـد حـرص القامئـون على الصفحـة على كتابة اسـم
القنـاة باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة ،والتعريف بها كمؤسسـة إعالميـة تلفزيونية غري تجاريـة ناطقة باللغة
العربيـة ومك َّرسـة بصفـة رئيسـية لتقديـم األخبـار واملعلومـات وتغطيـة األحـداث يف الرشق األوسـط والعامل
بشـكل متـوازن ،ومل تُذكـر أي رشوط لالسـتخدام.
ا

منظمة هيومن رايتس ووتش:
تعـد أنشـطة صفحـة منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش على الفيسـبوك جـزءاً من جهـود الدبلوماسـية
العامـة األمريكيـة .ويبرر اختيـا َر املنظمـة الحاليـة كونُهـا إحـدى املنظامت غير الحكومية التي تم إنشـاؤها
مـن دون أي متثيـل حكومـي ألغـراض مختلفة مثـل إقامة الحوار وتعزيز السلام العاملي ،أو حقوق اإلنسـان،
48
باإلضافـة إىل أن األنشـطة التـي متارسـها تُسـهم يف مجـال السياسـة الخارجيـة والتنميـة السياسـية الدوليـة.
ومـن املالحـظ حـرص القامئين على الصفحة على كتابة اسـم منظمة هيومـن رايتـس ووتـش والتعريف بها
باللغـة العربيـة ،وكذلـك نشر جميع البوسـتات عىل الصفحـة باللغة العربيـة نظراً لتوجهها إىل املسـتخدمني
العـرب الذيـن وصـل عـدد املعجبين منهـم بالصفحـة إىل  35847مسـتخدماً ،وعـدد الذيـن يتحدثـون حولها
على الفيسـبوك إىل  600مسـتخدم .ومل تذكـر الصفحة أي رشوط لالسـتخدام.

ب .عينة المستخدمين:
متثلـت عينـة املسـتخدمني يف تعليقـات ومواقـف الجمهـور العـريب أو الناطـق بالعربيـة يف فضـاء
صفحـات الفيسـبوك الخاصـة باملنظمات األمريكيـة الثلاث محـل الدراسـة .وميكـن القـول يف إطـار سمات
عينـة املسـتخدمني ،بغلبـة الذكـور على اإلناث ،واملسـلمني عىل املسـيحيني .كما ارتفعت تعليقـات املرصيني
على بوسـتات صفحـة السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة (املنظمـة السياسـية) بصـورة أكثر مـن غريهـم مـن
املسـتخدمني العـرب ،ورمبـا يعـود ذلـك إىل أنهـا تتوجـه إىل الجمهـور املصري عىل وجـه التحديـد ،وقد ظهر
ذلـك مـن متابعـة رشيحـة عريضة من األسماء .من جهـة أخرىّ ،قل تواجـد املرصيني يف صفحتـي قناة الحرة
اإلخباريـة (املنظمـة اإلعالميـة) ،وهيومـن رايتس ووتش (املنظمـة الحقوقية) ،لتنتشر تعليقات غري املرصيني
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وكانـت أسماؤهم مثـل :أبو شمالة امللـك ،وأبو صقر األزدي ،وعبدالله البقمي .وقد اسـتخدم بعضهم أسماء
49
مسـتعارة ذات داللـة مثـل ،Amassakoul Almasry :و ،Mr Egyptو ،Ibn Soriaواآلفـاق الرحبـة.
3.3أداة جمـع البيانـات وفئـات التحليل :اسـتخدمت الباحثة اسـتامرة تحليل املضمـون كأداة لجمع
البيانـات ،وذلـك على مسـتوى خطابـات املنظمات األمريكيـة محـل الدراسـة وكذلـك الخطابات
الرسديـة املرتبطـة باملسـتخدمني العـرب كتعليـق على رسـائل هـذه املنظمات .وارتبطـت فئـات
التحليـل الخاصـة باملنظمات بـكل العنـارص الشـكلية املرتبطـة باملعلومـات العامة عـن الصفحة
مثـل صـورة الربوفايـل ،ومعلومـات عن املنظمة ،وعدد مـرات اإلعجاب ،وهويـة املنظمة ،ورشوط
االسـتخدام ،والقالـب الـذي تـم تقديـم املضمـون اللفظـي مـن خاللـه (خبر ،تقريـر ،بيـان ،رأي،
اسـتطالع رأي ،حـوار ،نشرة إخباريـة) ،ومـدى تضمين ملفـات مرئية (مـادة تلفزيونية مسـتعارة
سـابقة العـرض ،مـادة مصورة) ،ومسـتوى الوسـائط املتعـددة يف الفيديو (صوت وصـورة وتعليق
وموسـيقى) ،ومـدى وضـوح الصـورة والصـوت واللغـة املنطوقـة ،وشـكل الصـورة (شـخصية،
جامعيـة ،مرتبطـة مبوضـوع محدد) .كام اشـتملت اسـتامرة التحليل على دالالت العنوان (كلامت
إيحائيـة أو عاديـة أو ال تعبر عـن املضمـون) ،والكلمات املحوريـة ونـوع القضيـة ،ومصـادر
املعلومـات املذكـورة (وسـائل اإلعلام ،مسـؤول حكومـي ،موقـع إلكتروين ،وكاالت أنبـاء ،مواطـن
عـادي) ،والنطـاق الجغـرايف للقضيـة (محليـة ،إقليمية ،دوليـة) ،واتجاه املادة (متحيـز أو محايد)،
واألسـاليب اإلقناعيـة والوجدانيـة (اسـتخدام أفعـال ،صـور بالغية ،ألقاب رسـمية ،أسـئلة مبارشة،
معلومـات تفصيليـة ،أدلـة وحقائـق ،مخاطبـة العاطفـة) .وبالنسـبة إىل تحليل مضمـون تعليقات
املسـتخدمني ،فقـد ركـزت اسـتامرة التحليـل على بعـض العنـارص الشـكلية املتمثلـة يف النـوع،
والديانـة ،ومنـاذج لألسماء املسـتعارة ،والجنسـية ،وصـور الربوفايل ،وعـدد املشـاركات ونوعياتها.
وعلى مسـتوى مضمون تعليقات املسـتخدمني ،تم دراسـة اتجـاه التعليق نحـو املوضوع املطروح
(مؤيـد أو معـارض أو متفاعـل) ،واالسـتعداد للقيـام بفعـل معني.
4.4الفترة الزمنيـة للدراسـة :متـت متابعـة وتحليل مضمـون املـواد االتصالية املنشـورة عىل صفحات
السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة ومنظمـة هيومن رايتس ووتش وقنـاة الحرة اإلخباريـة خالل الفرتة
مـن األول مـن فربايـر حتـى  30مـارس  ،2012والتـي تزامنـت مـع ما أطلـق عليه "أزمـة منظامت
املجتمع املدين األمريكية العاملة يف مرص" .يف هذا الصدد ،نشـأت األزمة بعد مداهمة السـلطات
املرصيـة ملنظمات املجتمـع املـدين العاملـة يف مصر يف التاسـع عرش مـن ديسـمرب  ،2011وإحالة
السـلطات القضائيـة املرصيـة  43مـن العاملين يف منظمات املجتمـع املـدين ،بينهـم  19أمريكياً،
إضافـة إىل أجانـب مـن جنسـيات أخـرى ،إىل محاكمـة جنائيـة تـم تحديـد جلسـتها يف  26فربايـر
 .2012ومما أضفـى على تلـك القضية أهميـة متزايدة أنها شـملت منظامت أمريكيـة قريبة من
مؤسسـات صنـع القـرار األمريكي ،خاصـة "املعهـد الجمهـوري الـدويل" الـذي يرتأسـه السـيناتور
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عـن واليـة أريزونـا ،جـون ماكين ،و"املعهـد الدميقراطي الوطنـي" الذي أسسـته وزيـرة الخارجية
السـابقة مادلين أولربايـت .وكلتـا املنظمتني ترتبط بعالقـات وثيقة مع أعضاء الحزبين الجمهوري
والدميقراطـي ونوابهما يف الكونجـرس ،األمـر الـذي جعـل القضيـة محـل اهتمام أمريكي على
املسـتويات الرسـمية والربملانيـة كافـة؛ وبالتـايل اإلعالميـة .وشـمل القلـق األمرييك وضـع املجتمع
املـدين يف مصر ومسـتقبله .وامتـد أيضـاً إىل احتماالت التغري يف السياسـة الخارجية ملصر ،خاصة
50
مـا يتصـل باحتمال انتهاجها سياسـات قـد تتعارض مـع املصالـح األمريكيـة يف املنطقة.

خامس ًا :نتائج الدراسة
يركـز املحـور التـايل على بعديـن رئيسـيني ،حيـث يرتبـط األول مبضامين للمنظمات األمريكيـة محـل
الدراسـة ،بينما يتعلـق الثـاين باملسـتخدمني.

البعد األول :األبعاد الثقافية للخطابات األمريكية في بيئة الفيسبوك
1.1األبعـاد الثقافيـة املرتبطـة بالصـورة العامـة للدولـة :تركـز هـذه األبعـاد على الخصائـص العامـة
املميـزة للدولـة مثـل الهيـكل السـيايس واالجتامعـي والثقـايف والقانـوين واإلعالمـي ،والتـي تؤثـر
بدورهـا يف تصميـم وتنفيـذ برامـج العالقـات العامـة 51،وتشـمل مـا يلي:
•اسـتخدام الرمـوز الثقافيـة املألوفـة :أظهـرت نتائـج التحليـل مي ً
لا واضحـاً مـن قبـل السـفارة
األمريكيـة بالقاهـرة وقنـاة الحـرة اإلخباريـة وبصـورة أكبر مـن املنظمـة الحقوقيـة ،نحـو بنـاء
أرضيـة مشتركة مـع الجمهـور العـريب ،عبر الرتكيـز على اسـتخدام بعـض املقـوالت التـي ترتبـط
بالثقافـة العربيـة واإلسلامية واملسـيحية .ومن األمثلة عىل ذلك ،اسـتخدام تحية اإلسلام "السلام
عليكـم" ،وفيديـو بعنـوان "معهـد لتعليم اللغة العربيـة يف والية جورجيا" لتوضيـح مدى االهتامم
مبقومـات الهويـة العربيـة وتشـجيع اآلخريـن مـن العـرب أو األجانـب عىل تعلـم اللغـة العربية،
"سـ ِّميت بعض املسـاجد يف الواليـات املتحدة األمريكية بأسماء
وصـورة كان التعليـق عليهـا هـوُ :
مسـاجد مشـهورة وشـخصيات تاريخيـة معروفـة كمسـجد الفاتـح يف بروكلين مبدينـة نيويـورك"،
لتوضيـح مـدى االهتمام بالعـرب وإلظهار مسـتوى املعاملة املتسـاوية التي يشـعر بها املسـلمون
والعـرب يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة .كما حرصـت املؤسسـتان السياسـية واإلعالميـة على
تقديـم التهنئـة يف املناسـبات الدينيـة كاملولد النبوي الرشيـف وعيد الغطاس املسـيحي ،وإن كان
بعـض هـذه الرسـائل قـد صيـغ باللغـة اإلنجليزية على صفحـة السـفارة األمريكيـة بالقاهرة عىل
نحـو ال يتوافـق مـع الطبيعـة العربية للمناسـبة.
•الرتكيـز على الجوانب الشـخصية واألرسيـة واالجتامعية :أي عىل العالقات الشـخصية واالجتامعية
واألرسيـة لخلـق صـورة إيجابيـة منوذجية عـن مجتمع الدولـة املسـ ِّوقة 52،حيث تعتقـد الثقافات
ذات السـياق املرتفـع كالثقافـة املرصيـة والعربيـة أن القانـون ميكـن تفسيره بحسـب الظـروف،
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وأن العالقـات الشـخصية واالجتامعيـة تـؤدي دوراً كبيراً يف إدارة عالقات العمـل .يف املقابل ،تتبع
الثقافـات ذات السـياق املنخفـض كالثقافـة األمريكيـة نصوص القانـون وقواعد العمـل بعيداً عن
العالقـات الشـخصية واالجتامعيـة بين األفـراد أو األطـراف 53.وقـد أظهـرت الدراسـة حـرص عدد
قليـل مـن املواد والرسـائل االتصاليـة للمنظامت األمريكيـة ،وخاصة الحقوقية ،على مراعاة البعد
الثقـايف والشـخيص واالجتامعـي واألرسي لـدى الجمهـور العـريب .يف هـذا السـياق ،أظهرت رسـائل
هيومـن رايتـس ووتـش نتائـج املامرسـات اإلرسائيليـة على البعـد االجتامعـي للهويـة القوميـة
للشـعب الفلسـطيني مـن حيث الفصل بين أبناء األرسة الواحـدة ،والحرمان مـن التعليم والعمل
والغـذاء .ومـن أمثلـة تلك الرسـائل" :االسـتبعاد القرسي من قبـل الجيش اإلرسائيلي ملئات اآلالف
مـن الفلسـطينيني أدى إىل الفصـل بني أبناء األرسة وفقدان األفراد لوظائفهـم وفرصهم التعليمية"،
و"على إرسائيـل أن ترتاجـع عـن سياسـاتها وأن تنظـر يف طلبات مل شـمل األرس".
•اسـتخدام املبررات الترشيعيـة والقانونيـة :يف هـذا الصـدد ،اعتمـدت معظـم الرسـائل االتصاليـة
لـدى املنظمتين السياسـية والحقوقية يف تسـويق دعواهما بحامية الحريات وحقوق اإلنسـان يف
العـامل على املبررات القانونيـة والترشيعيـة مثـل" :نرفض سياسـات السـلطات الليبيـة يف مرصاتة
تجـاه املدنيين ومنعهـم مـن العـودة إىل ديارهـم لتعـا ُرض ذلـك مـع القوانين الدوليـة التـي تَ ُع ُّد
ذلـك منعـاً قرسيـاً لهـم مما ميثل جرميـة ضد اإلنسـانية" .أما عـن أزمـة املنظامت غير الحكومية
األمريكيـة العاملـة يف مصر ،فقـد عارضـت الرسـائل االتصاليـة الخاصـة باملنظمتين الحقوقيـة
والسياسـية موقـف السـلطات املرصيـة ،بينما مل تتعـرض لهـا املنظمـة اإلعالميـة على اإلطلاق.
فسر ذلـك يف ضـوء التـزام قنـاة الحـرة باملضمـون اإلخبـاري .وقـد بـ َّررت املضامين اإلعالميـة
ويُ َّ
يصرح للحكومـة
األمريكيـة ذلـك قانونيـاً كما يلي" :إن القانـون املصري رقـم  84لسـنة ِّ 2002
بالتدخـل يف تسـجيل وإدارة وتشـغيل املنظمات غير الحكوميـة ويعيـق حق املرصيين يف تكوين
الجمعيـات بشـكل مسـتقل ،بينما توجـد قوانين يف لبنـان واملغـرب لتنظيـم عمـل املنظامت غري
الحكوميـة ال تتطلـب املوافقـة املسـبقة على التمويـل األجنبـي لها".
•التأكيـد على أوجـه الشـبه والتقـارب (فكِّـر كما يفكـر مجتمعـك املحلي) :يف هـذا السـياق ،كان
الهـدف الرئيسي للعديـد مـن الرسـائل االتصالية األمريكيـة هو الرتويـج لصورة الواليـات املتحدة
األمريكيـة بوصفهـا املدافـع األول عـن حقـوق اإلنسـان والحريـات يف العـامل أجمـع ،انطالقـاً مـن
تح ُّيزهـا ومسـاندتها لجهود الشـعوب التي تناضل مـن أجل الحرية والدميقراطيـة ضد الحكومات
الديكتاتوريـة .واألمثلـة على ذلـك عديدة ،ومنهـا التقرير الـذي نرشته صفحة املنظمـة الحقوقية
بعنـوان" :ال توجـد أماكـن آمنـة :الهجمات على املدنيين يف تعـز" ،لتعكـس دعوتهـا حكومـة
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ودول االتحـاد األورويب ودول الخليـج إىل اإلقرار علنـاً بعدم صالحية
الحصانـة املمنوحـة للرئيـس صالـح ومسـاعديه خـارج اليمـن" .كما نُشر على صفحـة السـفارة
تعبر عـن الفكـرة نفسـها مثـل" :األطفـال هم مسـتقبلنا!
األمريكيـة بالقاهـرة بعـض املـواد التـي ِّ
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مـا أكبر التحديـات التـي تواجـه األطفـال يف مصر؟" ،ويف مـادة أخـرى" :ميثـل اإلعلان العاملـي
لحقـوق اإلنسـان بدايـة الجهـد املتجـدد يف مجـال حاميـة وتعزيز حقوق اإلنسـان ،ويُعتبر واحداً
مـن الوثائـق األكثر أهميـة يف ربـع القرن املـايض يف مجال حقوق اإلنسـان .كيف ميكـن ملنظامت
املجتمـع املـدين واألفـراد املشـاركة يف حاميـة حقـوق اإلنسـان؟ وهـل هنـاك من يسـاهم يف دعم
منظمات املجتمـع املـدين يف مرص؟".
خالصـة القـول ،أن الرسـائل االتصاليـة اعتمـدت يف هـذا السـياق على مدخـل القـوة الناعمـة املرتبط
بالفـوز بقلـوب وعقـول الجامهير ،انطالقـاً مـن مقولـة صمويـل نـاي وتعريفـه للقـوة الناعمـة مبا يلي" :أن
54
تعرفنـا هـو أن تحبنا".
2.2األبعاد املرتبطة بالصورة الثقافية للدولة:
•اسـتخدام املعلومـات :أظهـرت نتائـج التحليل سـعي املنظامت الثلاث محل الدراسـة إىل التحكم
بشـكل كبير يف الرسـائل االتصاليـة ،عبر التقديـم املُتع َّمـد ملعلومـات واضحـة وتفصيليـة تجنبـاً
لسـوء الفهـم ،حيـث جاءت معظم الرسـائل املنشـورة عىل صفحات الفيسـبوك يف شـكل عناوين،
يليهـا رشح مختصر مـع إضافـة رابـط ( linkتقاريـر نصيـة أو فيديـو) للمزيـد مـن املعلومـات
أو التفاصيـل .ومـن األمثلـة على ذلـك ،مـادة نُشرت على صفحـة املنظمـة الحقوقيـة بعنـوان
"نيويـورك :يجـب التحقيـق يف مراقبـة الرشطـة للمسـلمني" ،مرفق معهـا تقرير قوامـه  60صفحة
يحتـوي على تفاصيـل التحقيقـات واألسماء والتواريـخ واألعـداد .ومـن املالحـظ أيضـاً حـرص
املنظمتين السياسـية واإلعالميـة على نرش املعلومـات التفصيليـة يف معظم الرسـائل ،مثل تحديد
مـكان تنظيـم الحـدث واملكان ورشوط املشـاركة يف املنظمة السياسـية ،باسـتثناء األخبـار القصرية
التـي تهتـم مبجـرد ذكـر الحدث فقط مثـل "وفاة خبير التنمية البرشيـة العاملي الدكتـور إبراهيم
الفقـي" .يف هـذا السـياق ،يعكـس توافـق املنظمات الثلاث يف مخاطبـة املسـتخدمني العـرب أو
الناطقين بالعربيـة وفقـاً لثقافـة السـياق املنخفـض ،عـدم الفهـم األمريكي لطبيعة انتقـال وفهم
مضمـون ورمـوز الرسـائل االتصاليـة يف املجتمعـات العربية ،التـي قد تعتمد عىل العامل اإلنسـاين
والعالقـات الشـخصية بصـورة أكرب مـن املعلومات التفصيليـة .وميكن تربير ذلك يف سـياق تطبيق
الدراسـة على اسـتخدام املنظمات األمريكيـة للشـبكات االجتامعيـة واالعتماد على النصـوص
املكتوبـة كأداة للتواصـل بين املسـتخدمني يف بيئـة اإلنرتنت.
•الرتكيـز على مصلحـة املجتمع والجامعة (التحدث باسـم الجامعـة) :أظهرت نتائج الدراسـة تركيز
هيومـن رايتـس ووتـش بشـكل أكبر مـن السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة وقنـاة الحـرة اإلخباريـة
على البعـد الجامعـي ،حيـث اسـتخدمت عمـداً لغـة الخطـاب الجمعـي عنـد مخاطبـة األفـراد
مثـل "شـاركونا" ،و"مـا رأيكـم؟" ،و"انسـوه ،فهو ليس هنـا" ،بينام اعتمدت املؤسسـتان السياسـية
ْ
"شـارك"" ،ما رأيك؟"" ،شـاهدْ" ،وما إىل ذلـك .كذلك حرصت
واإلعالميـة على مخاطبـة الفرد مثل:
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املنظمـة الحقوقيـة على الدفـاع عـن حقـوق األفـراد والجامعـات مـن منظـور حقـوق اإلنسـان
بشـكل عـام دون الرتكيـز على مصلحـة ذاتيـة لطـرف معين ،ومـن األمثلة على ذلـك" :الهجامت
على املدنيين يف تعـز" ،و"نرجـو مـن الثـوار والجيـش الحـ ّر يف سـوريا وأحـرار حلـب وجميـع
املنظمات الحقوقيـة املتواجـدة يف سـوريا والعـامل فضـح هـذا النظـام" .يف املقابـل ،ظهـر البعـد
الجامعـي بالنسـبة إىل املنظمتين السياسـية واإلعالميـة بصـورة عفوية غري مخططـة ،حيث ارتبط
األمـر بالسـياق الطبيعـي لنشـاطهام .وقـد تجسـد البعـد الجامعـي للمنظمـة اإلعالميـة يف بعـض
املـواد اإلخباريـة التي تسـتلزم بالرضورة الحديـث الجامعي مثل" :الجامعـة العربية تدعو إىل قوة
عربيـة دوليـة" ،و"مصر تنتخـب" ،أو بالنسـبة للمنظمة السياسـية يف بعض املناسـبات املجتمعية
مثـل املناسـبات الدينيـة واألحـداث املحلية مثـل" :نعرب عن خالـص تعازينا للشـعب املرصي إثر
املأسـاة التـي وقعـت يف بورسـعيد باألمـس ،والتي أسـفرت عن مصرع وإصابة العشرات .تعازينا
ودعواتنـا ألولئـك الذيـن تعرضـوا لهـذا العنـف ولعائالتهم".
•تج ُّنـب الغمـوض وعـدم التيقـن :اتضح من الدراسـة التحليليـة ضعف تحرك املنظمات األمريكية
الثلاث محـل الدراسـة بشـأن أزمـة املنظمات الحكوميـة األمريكيـة ،حيـث تناولـت السـفارة
األمريكيـة بالقاهـرة وهيومـن رايتـس ووتش األزمـة يف خمس مـواد اتصالية فقـط وكأنها ال تهتم
بالحـدث ،ومل تتنـاول يف أي مـادة منهـا دور الطـرف األمريكي ،بـل ركـزت على انتقـاد قـرارات
الحكومـة املرصيـة عبر إلقـاء اللـوم على طبيعـة القوانين املرصيـة .ومـن األمثلـة على ذلـك:
"تسـتخدم السـلطات املرصيـة قانونـاً منـزوع املصداقيـة مـن عهـد مبـارك ملالحقـة منظمات غري
حكوميـة قضائيـاً" ،و"نقترح ترشيعـاً أكثر تقييـداً مـن املط َّبـق" ،و"على الحكومـة أن تكـف عـن
اسـتخدام القانـون القديـم ،وأن تج ِّمـد جميـع التحقيقـات الجنائيـة ،وأن تقترح قانونـاً يحترم
املعايير الدولية".
•دعـم النمـوذج الذكـوري يف مقابـل األنثـوي :وجـدت الباحثـة أن هـذا البعـد هـو األوضـح على
اإلطلاق يف املضامين اإلعالميـة األمريكيـة التـي ركـزت يف العديد منهـا عىل حقوق املـرأة العربية
واملرصيـة .يف هـذا السـياق ،حرصـت املنظمتان الحقوقية والسياسـية عىل تقديم نفسـهام بصورة
مـن ميـد يـد العـون للمـرأة العربية يك تحصل على حقوقها السياسـية واالجتامعيـة .واألمثلة عىل
ذلـك عديـدة ،ومنهـا املسـابقة التي نظمتها السـفارة األمريكيـة بالقاهرة ملدة شـهر بعنوان "غ ّني
يـا مرصية" ،وكان الهدف األسـايس منها هو تشـجيع السـيدات املرصيات على توصيل صوتهن إىل
العـامل مـن خلال الغنـاء .كما نُرشت مواد أخـرى معنونـة كالتايل" :مبناسـبة اليوم العاملـي للمرأة،
أخربنـا عـن أكثر امـرأة تكنُّ لها االحترام والتقديـر" ،و"ندوة حقوق املـرأة السياسـية واالنتخابات
املرصيـة" .يف سـياق متصـل ،نشرت املنظمة الحقوقية مـوا َّد اتصالية توضح حقوق املـرأة العربية
املهمشـة يف بعـض املجتمعـات مثـل" :غير مسـموح للسـيدات" ،و"منـع السـيدات السـعوديات
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الراغبـات يف مامرسـة الرياضـة مـن التمرين عىل النحو الـكايف" ،أما املنظمـة اإلعالمية فقد نرشت
فيديـو بعنـوان "خديجـة الحنـاوي أ ّم الثـوار املرصية :ثائرة مرصية يف السـتني".
•التوجـه نحـو العمـل يف مقابـل التوجـه نحـو الـذات  :Doing Vs.Beingأظهـرت نتائج الدراسـة
تركيـز املضامين اإلعالميـة املنشـورة عىل صفحتي املنظمتني السياسـية واإلعالمية على إعالء قيمة
الفرديـة بتعظيـم إنجـازات الفـرد الناتجـة عـن جهـده الشـخيص ،مثل فيديـو بعنوان" :مـن إنتاج
إسلام ممتـاز ،أحـد املشـاركني يف ورشـة عمـل صحافة املواطـن التي نظمتها السـفارة .مـا رأيك يف
هـذا الفيديـو؟" ،و"السـفرية األمريكيـة تك ِّرم الدكتـورة منى مصطفـى محمد إلنجازاتهـا يف املجال
العلمـي" ،وعبر التشـجيع على تحقيق اإلنجـاز والتميز الفـردي مثل" :هل لديـك رغبة يف تحقيق
طموحـك مـن خالل السـفر للتعليـم يف الواليات املتحـدة األمريكية؟".
•التو ُّجـه نحـو املـايض يف مقابـل التو ُّجه نحـو املسـتقبل  :Future Tense Vs. Past Tenseأشـارت
نتائـج التحليـل إىل تركيـز معظـم املضامين اإلعالمية التي نرشتهـا املنظامت الثالث محل الدراسـة
على النظـرة إىل املسـتقبل مـن خلال تشـجيع الشـعوب العربية عىل اتخـاذ خطوات أوسـع نحو
الدميقراطيـة والحريـة ،والسـعي إىل البحـث عـن فـرص للتعليـم يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،
ودعـم املـرأة العربيـة لتحقيـق ذاتهـا .ومـن أمثلـة هـذه املـواد على صفحـة املنظمـة اإلعالميـة:
"بثينـة كامـل ،مرشـحة الرئاسـة املحتملـة الوحيـدة النتخابـات مصر" ،و"كيـف تنظـر إىل ترشـح
عمـر سـليامن لرئاسـة مصر؟" ،وعلى صفحـة املنظمـة السياسـية نُشرت مـواد بعنـوان "نحـن
املضي قدمـاً نحـو الدميقراطيـة" ،و"نحن سـندعم الشـعب املرصي
نشـجع الشـعب املصري على
ّ
لتلبيـة تطلعاتـه نحـو الدميقراطيـة والكرامة والحريـة" .ومل ِ
ينف ذلك تركيز بعض املـواد االتصالية
على صفحـة الفيسـبوك على مـايض الحضـارة املرصية القدميـة ،حيث نشرت السـفارة األمريكية
بالقاهـرة ألبـوم صـور كام ً
لا للسـفرية األمريكيـة آن باترسـون لـدى زيارتهـا لألهرامـات ،بل كانت
صـورة الربوفايـل الخاصـة بالسـفارة عبـارة عـن صـورة للسـفرية األمريكيـة أمام أبـو الهول.
•السـلطة (احترام /تـدرج السـلطة) :أوضحـت الدراسـة وجود نبرة متعالية وسـلطوية يف الخطاب
األمريكي تعكـس رؤيـة الواليـات املتحدة األمريكيـة لذاتها بوصفهـا املو ِّجه األول لشـعوب العامل،
وبخاصـة الناميـة ،مـع وضـوح صيغـة اإلملاء ويف الوقـت ذاتـه النظـرة الدونيـة للطـرف اآلخـر.
فالطرفـان غير متسـاويني يف الحـوار .ويف هـذا السـياق ،ض َّمنت املنظمـة الحقوقية رسـائلها بعض
املقـوالت مثـل" :على الحكومة البحرينية أن تلغي أحكام اإلدانة يف محاكامت املحاكم العسـكرية
واملدنيـة البحرينيـة" ،و"يجـب على الحكومـة الليبيـة أن تتعاطى مـع حقوق املدنيين بقدر أكرب
مـن الجديـة" ،و"قـام قضاة مصر يف املايض بحامية جمعيات أهلية وأسـقطوا االتهامات املس َّيسـة
املنسـوبة إىل املعارضين" ،و"هـذه فرصتهـم إلسـقاط هـذه التمثيليـة السياسـية" .أمـا املنظمـة
اإلعالميـة فقـد نشرت بوسـتات مثل" :هـل تعتقـد أن االنتخابات املرصيـة كانت حـرة ونزيهة؟".
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وبالنسـبة إىل املنظمة السياسـية ،فقد نرشت بوسـتاً بعنوان" :سـعدنا أن تشـهد مرص أول مناظرة
املضي قُدُمـاً يف طريـق الدميقراطيـة" ،و"كيـف تـرى
رئاسـية علنيـة مسـاء اليـوم ،ونحـن نشـجع
ّ
السـفرية اإلسلام السـيايس؟" .وهـي منـاذج تعكـس رؤيـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة املرتبطـة
بدورهـا التوجيهـي نحـو الـدول ،التي يجـب أن تتبع "مسـار الدميقراطية األمريكيـة" وفقاً ملنظور
واشنطن.
خالصـة القـول ،أن املنظمات األمريكيـة حاولـت بقـدر اإلمـكان مراعـاة األبعـاد املرتبطـة بالصـورة
متسـكها بتلـك
الثقافيـة للدولـة ،عبر وضـع املعايير الثقافيـة للشـعوب العربيـة يف االعتبـار .وقـد ضعـف ُّ
متس صـورة الواليـات املتحدة األمريكية لـدى املجتمعـات العربية كأزمة
املعايير يف سـياق القضايـا التـي قد ّ
منظمات املجتمـع املـدين ،حيـث لجـأت املنظمات إىل اسـتخدام استراتيجية الهجـوم على "اآلخـر املرصي"
غير الدميقراطـي ،وعلى القوانين املرصيـة التـي تـرى أنهـا مق ِّيـدة لعمـل منظمات املجتمع املـدين يف مرص.
3.3األبعـاد الثقافيـة املرتبطـة بصـورة االتصـال :تركـز هـذه األبعاد على السـلوكيات االتصاليـة التي
قـد تؤثـر يف خصائـص الثقافـات املحليـة ويف تصميـم وتنفيـذ برامـج العالقـات العامة ،وتشـمل:
•االعتماد على االتصـال اللفظـي يف مقابـل االتصـال غير اللفظـي Verbal Vs. Non Verbal
 :Communicationكشـفت الدراسـة عن حرص املنظامت الثالث عىل استخدام لغة املستخدمني
العربيـة يف رسـائلها .كما بـدا واضحـاً أن القامئين على الصفحات يسـتخدمون لغة عربية سـليمة
ال تعتمـد على مجـرد الرتجمـة الحرفية للمضامين االتصالية املنشـورة عىل الصفحـات اإلنجليزية
للمنظمات ،بـل تـم توجيـه رسـائل عربيـة ملسـتخدمني عـرب بشـكل مقصـود عبر الرتكيـز على
القضايـا املرصيـة والعربيـة ،أو األحـداث الثقافيـة واملناسـبات الدينيـة املحليـة ،أو األنشـطة التي
متارسـها هـذه املنظمات يف الـدول العربية .ويُسـتثنى مام سـبق صفحـة املنظمة السياسـية محل
الدراسـة ،حيـث مزجـت بين اسـتخدام اللغتين العربيـة واإلنجليزية وبشـكل غري مالئـم يف بعض
األحيـان مثـل تهنئـة املرصيني مبناسـبة املولد النبوي الرشيـف باللغة اإلنجليزيـة "We wish you
 ."a blessed day on occasion of the prophet Mohamed's birthdayويف سـياق متصـل،
الحظـت الباحثـة حـرص املضامين اإلعالمية التـي نرشتها املنظمات األمريكية الثلاث عىل الدمج
مفصـل
بين الجوانـب اللفظيـة وغير اللفظيـة ،إذ اعتمـدت على وضـع عناويـن ورشح لفظـي َّ
للصـور والفيديوهـات بصـورة واضحـة والبعـد عـن اإلبهـام والغموض بقـدر اإلمكان .عىل سـبيل
املثـال :يف فيديـو نُشر بعنـوان" :معهـد لتعليـم اللغة العربيـة يف واليـة جورجيـا" ،قدَّمت صفحة
املنظمـة اإلعالميـة رشحـاً لفظيـاً مفص ً
لا للفيديـو يوضِّ ـح أن الهـدف منـه هو الحرص على مالمح
الثقافـة العربيـة حتـى داخـل أمريـكا نفسـها كما يلي" :تعليـم لغـة الضـاد للجيل الجديـد رغبة
تسـاور كل عائلـة عربيـة مهاجـرة ،فربغـم انتقـال هـذه العائلات للعيـش يف الواليـات املتحـدة
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بحثـاً عـن حيـاة أفضـل ،فإنهـا تبقـى راغبـة يف التواصل املسـتمر مـع الثقافـة العربية ،لـذا تراهم
يشـجعون أبناءهـم على دراسـة اللغـة العربيـة وعلى التعرف على هـذه الثقافة".
•اسـتخدام االتصـال املـريئ  :Visual communicationمـن املالحـظ يف سـياق الدراسـة اسـتخدام
معظـم املضامين اإلعالميـة األمريكيـة صـوراً حيـة لألحـداث التـي تناولتهـا؛ مثـل املظاهـرات يف
الشـوارع العربيـة ،أو صـور وفيديوهـات لبعـض األحداث الفنية التـي نظمتها املنظمة السياسـية
كمسـابقة "غ ِّنـي يـا مرصيـة" ،أو صـور شـخصية لشـخصيات مشـهورة كالرئيـس األمريكي بـاراك
أوبامـا والسـفرية األمريكيـة السـابقة بالقاهرة آن باترسـون ،والدكتور عبداملنعم أبـو الفتوح الذي
كان أحـد مرشـحي انتخابـات الرئاسـة املرصيـة عـام  .2012وميكـن تفسير ذلـك يف ضـوء طبيعـة
بيئـة اإلنرتنـت ومـا تتمتـع به من إمكانيـات تفاعلية تتيح اسـتخدام عنارص سـمعية وبرصية ذات
جـودة عاليـة ،فض ً
لا عن مراعـاة أبعـاد الثقافـة العربية.
•االعتماد على منـط االتصـال الشـخيص يف مقابل االتصـال الجامهيري :اتضح اسـتخدام املنظامت
الثلاث محـل الدراسـة للشـبكات االجتامعيـة على الفيسـبوك كوسـيلة إعالميـة للوصـول إىل
الجامهير العربيـة وتقديـم معلومـات محدَّثـة ،مـع اإلشـارة إىل عـدم حـرص القامئين باالتصـال
يف املنظمات األمريكيـة محـل الدراسـة على تحديـث املنشـورات بشـكل يومي ،حيـث تراوحت
الفترة بين كل منشـور وآخـر بين يومين وثالثـة أيـام ،بـل وصلـت يف بعـض األحيـان إىل أسـبوع
كامـل .وعلى مسـتوى االتصال املبـارش ،أظهرت الدراسـة حرص السـفارة األمريكيـة بالقاهرة عىل
اسـتخدام االتصـال الشـخيص املبـارش مـع الجمهـور املصري مـن خلال تنظيـم بعـض األحـداث
الخاصـة منهـا" :نحـن اآلن على اسـتعداد لإلعلان عـن  100من املسـتخدمني النشـطني الذين تم
اختيارهـم عشـوائياً لتلقـي الدعـوات لحضـور حفل اسـتقبال معنـا" ،أو إظهار الرغبـة يف التواصل
املبـارش مـع املسـتخدمني مثـل" :إننا نتمنـى أن نلتقي مع جميـع أعضاء الصفحـة" ،و"نحن نتطلع
إىل هـذه الفرصـة ملقابلتكـم شـخصياً وسماع أفكاركم".
ويف املحصلـة ،فقـد سـمحت قـدرات اإلنرتنت كوسـيلة تفاعلية باسـتخدام املنظمات األمريكية عنارص
فنيـة متنوعـة ومالمئـة لطبيعـة الثقافـات العربية .كما حرصـت املنظمة السياسـية ،كمنظمة رسـمية ممثلة
للواليـات املتحـدة األمريكيـة يف مصر ،على تدعيـم التواصـل املبارش مـع املرصيين والدعـوة إىل تفعيله عرب
االنتقـال مـن الفضـاء االفترايض إىل العـامل الواقعـي ،وهـو ما يناسـب طبيعة املجتمعـات التقليديـة يف املقام
األول.

البعد الثاني :ترميز وفك ترميز المستخدمين العرب للخطابات األمريكية عبر الفيسبوك
قـام املستخدمــون برتميـز وفــك ترميـز الرسائــل االتصاليـة األمريكيـة بثلاث طـرق تراوحـت ،تبعـاً
لــ  )1994( Hallبين املعارضـة والتفاعـل والتبعيـة وذلـك كما يلي:
ا
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•املسـتخدمون املعارضـون :يقـع املوقـف املعارض يف سـياق األطروحة الثالثة لنمـوذج الرتميز وفك
الرتميـز لــ  ،Hallحيـث يرفـض املسـتخدمون مقـوالت املنظمات األمريكيـة وخطاباتهـا ويتبنون
موقفـاً مغايـراً ألهـداف القائـم باالتصـال .وقـد أظهـرت نتائج الدراسـة ارتبـاط املوقـف املعارض
للمسـتخدمني العـرب مبواقـف اإلدارة األمريكيـة نحـو الـذات واآلخـر الداخلي والخارجـي .ويف
هـذا السـياق ،تب َّنـى املسـتخدمون العـرب موقفاً معارضـاً للرسـائل اإلعالمية التـي تناولت بصورة
ضعيفـة قضايـا الصراع واألزمات ،حيث تـم رفض مقوالت وادعاءات املنظمـة الحقوقية األمريكية
بأنهـا جـادة يف الدفـاع عـن حقـوق املدنيين واملعتقلين الفلسـطينيني ضـد مـا يتعرضـون لـه من
ظـروف معيشـية صعبـة تفرضهـا عليهـم السـلطات اإلرسائيلية .وقـد انعكس املوقـف املعارض يف
العديـد مـن التعليقـات مثل" :أخيراً تتكلمون عن انتهـاكات الكيان الصهيـوين" ،و"هيومن رايتس
ووتـش ..كل هـذه األخبـار هـي واجهـة بتحاولوا بيها تكسـبوا عند النـاس مصداقيـة" ،و"صورتكم
اتشـ ّوهت وبـان اليل كان مسـتور".
كذلـك حظيـت املضامين اإلعالميـة القليلـة التـي تناولـت "أزمـة املنظمات غير الحكوميـة األمريكية
يف مصر" ،والتـي حاولـت فيهـا املنظمتـان األمريكيتـان الحقوقيـة والسياسـية إلقـاء اللـوم على السـلطات
املرصيـة وانتقـاد السياسـات والقوانين املرصيـة ،مبعارضـة مـن معظـم املسـتخدمني العـرب مثـل" :ليـش ال
تحرتمـون سـيادة مصر؟ وهـل تريـدون مـن يتدخـل يف شـؤونكم الداخليـة؟" ،و"منظمات حقـوق اإلنسـان
ليسـت فـوق القانـون ،خاصـة أنهـا تدعـو إىل االلتـزام بالقانـون" .يـأيت بعـد ذلـك معارضـة غالبيـة الجمهور
للمضامين األمريكيـة التـي سـعت فيهـا املنظامت الثالث محـل الدراسـة إىل تقديم صورة منوذجيـة للواليات
املتحـدة األمريكيـة بوصفهـا املدافـع األول عـن حقوق اإلنسـان املنتهكـة يف غالبية الـدول العربية من وجهة
نظرهـا .ومـن األمثلـة على ذلك ،االتهـا ُم الذي ظهر بقـوة يف عدد كبري مـن تعليقات املسـتخدمني املوجه إىل
املنظمـة الحقوقيـة بعـدم املصداقيـة يف دفاعها عن حقوق اإلنسـان ،بل ووصل األمـر إىل أن بعضهم رأى أنها
ليسـت منظمـة غير حكوميـة ،وأنهـا مم َّولة مـن الحكومة األمريكيـة ،وأن الهـدف الحقيقي لها هـو التدخل
يف الشـؤون الداخليـة العربيـة بدعـوى الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان .ومن األمثلة على ذلك" :يا مـن تدَّعون
عما يحـدث يف ليبيـا جرميـة ينـدى لهـا الجبين" ،و"أنتـم يف هـذه
أنكـم منظمـة حقـوق إنسـان ..سـكوتكم ّ
املنظمـة تنتهكـون حقـوق الشـعب مـن أجل تحقيق أهدافكـم يف املنطقـة" ،و"التقرير ده بيقـول إن مفيش
أمـن!! هـل الحـل هـو قـوات أجنبيـة؟ إذاً فهذا احتلال" ،و"تصفون أنفسـكم بأنكـم منظمة غير حكومية؟!
كـذب ..أمريـكا تدفـع لكم".
يف سـياق متصـل ،رفـض املسـتخدمون طـرح قنـاة الحـرة لألزمـة السـورية واقرتاحها يف أحد البوسـتات
إسـقاط النظـام بالقـوة املسـلحة ،أو عبر صـورة للوحـة "سـفارة الجمهوريـة العربيـة السـورية" ،وبوسـت
بعنـوان اسـتفهامي عـن مدى تأييد املسـتخدمني لسـحب السـفراء من دمشـق كوسـيلة للضغط على النظام
السـوري .يف هـذا اإلطـار ،اتفـق كثير مـن املسـتخدمني العـرب على "أن نظـام األسـد بـاق ولـن يرحـل أبـداً
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ولـن يسـقط سياسـياً وال عسـكرياً وسـتعود سـوريا كما كانـت مـن قبـل" ،و"تبقى األسـود أسـوداً ولـن تركع
وغبـي مـن يعتقـد أن بإمكانـه أن
أمـة يقودهـا األسـود" ،و"الشـعب السـوري لديـه قناعـة بحكمـة قيادتـه.
ٌّ
يفعـل يف سـوريا كما فعـل يف ليبيـا ،فالشـعب هو من أسـس هـذا النظام ولن نسـمح لحفنة مـن العمالء أن
يهدمـوا مـا بنينـاه على مر السـنني" ،و"قرار سـحب السـفراء دليل عىل إفالسـهم ألنهـم أصبحـوا يعلمون أننا
لـن نتنـازل عـن قضيتنا وسـوريتنا" .ووصـل رفض املسـتخدمني لهذا البوسـت إىل اتهام بعض الـدول العربية
وتركيـا بالتـورط يف إيـذاء سـوريا "عبر تهريـب األسـلحة إىل الجامعـات اإلرهابيـة" ،وكذلـك من خلال بعض
القنـوات اإلعالميـة كالجزيـرة والعربية.
وأخيراً ،نـال التنـاول األمرييك لقضية حقوق األقليات العربية واملسـلمة يف الواليـات املتحدة األمريكية
اعرتاضـاً مـن قبـل املسـتخدمني العـرب .ويف هـذا الصـدد ،رفـض املسـتخدمون مقـوالت املنظمتين اإلعالمية
والحقوقيـة بـأن األقليـات العربيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة تحظـى بحقـوق أوسـع مما تحظـى بـه
يف بلدانهـا األصليـة .وارتبطـت التعليقـات بعـدم مصداقيـة الحكومـة األمريكيـة وبنمـوذج التبعيـة للنظـام
األمريكي .ومـن منـاذج تلـك التعليقـات الرافضـة ،الـرؤى التـي انتشرت تعليقـاً على فيديـو نرشتـه املنظمة
اإلعالميـة بعنـوان" :أمريكي مـن أصـول عربية يفـوز مبقعد يف برملـان واليـة فريجينيا وهي أول مـرة يف تاريخ
الواليـة"" :وإن يكـن مـن أصـول عربيـه ..األهـم يف هـذا أن انتماءه إىل أين يرتكـز؟ للعرب أم ألمريـكا أو ألي
بلـد؟" ،و"ماتقلقـش ..هيقلـب زي أوباما".
•املسـتخدمون املتفاعلـون :ارتبـط الوضـع التفاعلي بتبايـن مواقـف املسـتخدمني مـن مقـوالت
املنظمات األمريكيـة محـل التحليـل (الفرضيـة الثانيـة لهـال  .)Hallيف هـذا الصـدد ،اهتمـت
املنظمـة اإلعالميـة دون غريهـا بإثـارة رغبـة املسـتخدمني يف الحـوار من خلال توجيه التسـاؤالت
حـول بعـض القضايـا املحلية العربية مثل" :ما االنعكاسـات املحتملة لعسـكرة الثورة السـورية؟"،
و"مـا التحديـات التـي تواجـه األقبـاط بعـد رحيـل البابـا شـنودة؟" ،و"هل تؤثـر انفجـارات اليوم
على مسـتوى متثيـل الوفـود العربية يف قمة بغداد؟" .بـل بدا تحفيز قناة الحـرة اإلخبارية للنقاش
بشـكل أوضـح ،عبر التأكيد عىل أن مشـاركات املسـتخدمني وتعليقاتهم سـوف تُعـرض يف نرشاتها
اإلخباريـة .وقـد أظهـرت الدراسـة تجـاوب معظم املسـتخدمني مع املشـاركة يف الحـوار حول تلك
القضايـا ذات الطبيعـة الجدليـة ،والتـي أدت إىل اختلاف مواقفهم ما بني التأييـد واملعارضة .ومن
األمثلـة على ذلـك ،التعليقـات املعارضـة ملوقف الواليـات املتحـدة األمريكية املدافـع عن حقوق
الشـعوب ضـد اضطهـاد األنظمة العربيـة ،ومنها" :ال تعلوا برؤوسـكم يا أمريـكان ..مكانكم تحت
أقـدام بشـار" ،و"إن السياسـة األمريكيـة الخارجيـة ووقـوف تركيـا بجانبهـا ضد سـوريا يهدف إىل
الحفـاظ على مصالـح الكيـان الصهيـوين" .أمـا التعليقـات املؤيـدة للواليـات املتحـدة األمريكيـة،
فقـد اتسـمت بالقلـة ودعمـت التدخـل األمرييك يف املنطقـة العربية مثل" :يجـب أن يكون هناك
تدخُّـل مـن الواليـات املتحـدة األمريكية بشـكل مبـارش أو غري مبـارش يف األزمة السـورية".
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مـن ناحيـة أخـرى ،أثارت مناقشـة املنظمة السياسـية ملوضـوع ذي طبيعة جدلية ،وهو حوار السـفرية
األمريكيـة آن باترسـون عـن اإلسلام السـيايس مـع قنـاة يس يب يس املرصيـة ،يف برنامـج "بهـدوء" لإلعالمـي
عماد الديـن أديـب ،اختالفـاً بين مواقف املسـتخدمني العـرب .وارتبطـت املعارضـة ،يف هذا الشـأن ،بالرفض
املطلـق لـكل مـا يصـدر عـن الدولـة األمريكية ،انطالقـاً من عـدم مصداقيتها مثـل" :نحن مسـتعدون للحرب
يف أي وقـت ..نحـن جنـد اللـه" ،و"كالم ال بيجيـب وال بيـودي" ،و"ال يوجـد دميقراطيـة يف الغـرب ..بـل كذب
يف الدميقراطيـة" .يف املقابـل ،ارتبـط التأييـد مبهـارات االتصـال لـدى السـفرية األمريكيـة وبالتوجـه الظاهر يف
الحـوار بعـدم وجـود رغبـة أمريكيـة للتدخـل يف الشـأن املصري مثـل" :أرى أن السـفرية تنـأى بنفسـها عـن
اسـتخدام عبـارات التوجيه واإلرشـاد والتدخل يف الحراك السـيايس املرصي" ،و"أشـكر سـفرية أمريـكا لتحدثها
بطريقـة مل أ َر فيهـا تد ُّخ ً
لا يف حياتنـا" .وعلى الرغـم مـن حـرص السـفرية األمريكيـة على اسـتخدام عبـارات
عامـة فضفاضـة يف حوارهـا ،فإنـه ميكـن تفسير تبايـن مواقـف املسـتخدمني باختلاف مرجعياتهـم الدينيـة
ورؤيتهـم الذاتيـة لتيار اإلسلام السـيايس.
وأخيراً ،اختلـف املسـتخدمون حـول مـدى قبولهـم فكـرة تدعيـم الواليات املتحـدة األمريكيـة لعملية
التحـول الدميقراطـي يف العـامل العـريب .يف هـذا اإلطـار ،طرحـت املنظمـة السياسـية يف مادتين اتصاليتين
عـن الدميقراطيـة وأنظمـة االنتخابـات األمريكيـة ،نقاشـاً ناعماً حـول حـرص الواليـات املتحـدة األمريكيـة
على نجـاح العمليـة الدميقراطيـة يف مصر .واتخـذت املـادة االتصاليـة األوىل العنـوان التايل" :نهنئ الشـعب
املصري ونشـجعه عىل السير قُدُمـاً نحو الدميقراطيـة" .أما الثانية فكانـت بعنوان" :هل تتابعـون االنتخابات
األمريكيـة؟" .يف هـذا السـياق ،ارتبـط التأييـد بقناعة قلة من املسـتخدمني بوجود عمليـة دميقراطية حقيقية
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،مثـل" :هـذه انتخابـات حقيقيـة" ،و"بالطبـع أتابـع االنتخابـات األمريكيـة"،
و"نتمنـى انتخابـات نزيهـة يف مصر زي أمريـكا" .أمـا التعليقـات املعارضـة ،فقـد ارتبطـت لـدى أغلبيـة
املسـتخدمني بالصورة السـلبية عن الواليات املتحدة األمريكية بسـبب عدائها للمسـلمني والعرب ،وتحقيقها
للصالـح الخـاص يف املقـام األول ،مثل" :خلي أمريكا تنفعكوا زي ما نفعتهم يف العـراقِ ..
والح ِدق يفهم" ،و"ال
لعـدو اإلسلام واملسـلمني األول أمريـكا" ،و"الجيـش األمريكي بيحـرق مصحفنـا واحنـا نقول بنحـب أمريكا".
•املسـتخدمون التابعـون :ظهـرت تبعية الجمهور العريب بشـكل واضح يف سـياق األحـداث الثقافية
والرتفيهيـة والتعليميـة التـي تـم تنظيمهـا مـن قبـل السـفارة األمريكيـة بالقاهرة بهـدف تحقيق
نـوع مـن التفاعـل املبارش مع الجمهـور املرصي ،حيث أبـدى معظم املسـتخدمني التمني والرغبة
الفعليـة يف املشـاركة يف هـذه األحـداث الخاصـة ومتابعتهـا .ومن األمثلـة عىل ذلـك ،احتفاء عدد
كبير مـن املسـتخدمني بالحـدث الخـاص الـذي نظمتـه السـفارة األمريكيـة بالقاهرة بدعـوة أكرث
مـن  100متابـع لصفحتهـا على الفيسـبوك إىل حفـل اسـتقبال بهـا ،ومـن هـذه التعليقـات" :إنها
فكـرة رائعـة" ،و"يـا بختهم ..يا رب أكون مـع املدعوين القادمني" ،و"أمتنـى أن يكون الحفل مثمراً
للجميـع" ،و" 100متابـع فقـط عـدد قليـل" .كذلـك رحـب معظـم املسـتخدمني بعبـارات التهنئة
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املنشـورة مـن قبـل املنظمتين السياسـية واإلعالميـة يف سـياق األحـداث واملناسـبات االجتامعيـة
الدينيـة والعربيـة .ومـن أمثلـة التعليقـات التي جـاءت رداً عىل تهنئـة املنظمة السياسـية باملولد
النبـوي الرشيـف مـا يلي" :شـكراً لكـم" ،و"نشـكركم على اهتاممكـم" ،و"مناسـبة خير للبرشيـة
كلها".
تجسـدت مظاهـر التبعيـة يف اسـتجابة الجمهـور للدعـوة للسـفر أو الدراسـة يف
يف سـياق متصـلَّ ،
الواليـات املتحـدة األمريكيـة .ورداً على مـادة اتصاليـة على صفحـة املنظمة اإلعالميـة بعنـوان" :هل ترغب
يف الدراسـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة؟" ،جـاءت بعـض التعليقـات املؤيـدة كالتايل" :حلم حيايت أسـافر
أدرس يف أمريـكا" ،و"أمتنـى ذلـك" ،و"فرصـة التعليـم يف أمريـكا صعبـة جـداً ..كيـف أحصل عليهـا؟" .ومل تر ّد
السـفارة على املسـتخدمني مطلقـاً بشـأن الفترة الزمنية للدراسـة.
وعلى الرغـم مـن تبعيـة معظـم املسـتخدمني يف القضايا االجتامعيـة التـي تناولتها املضامين اإلعالمية
األمريكيـة ،فـإن بعضهـم قد أظهـر رفضاً لوجهة النظر األمريكيـة يف ما يخص حقوق املرأة العربية وشـؤونها.
وارتبـط هـذا الرفـض بالنظـر إىل حرمـة املـرأة من منظور ديني .عىل سـبيل املثـال ،أظهر التحليـل تأييد عدد
كبير مـن املسـتخدمني للحـدث الخـاص الـذي نظمتـه السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة تحـت عنـوان" :غ ّني يا
مرصيـة" لتشـجيع املرصيـات على توصيل صوتهـن إىل العامل .وعلى الرغم من ذلك ،جاءت بعـض التعليقات
املعارضـة كالتـايل " :مالكـم مسـتعجلني على الغُنـا؟! املرصية غنت ورقصت حتى نسـت نفسـها" ،و"املرصية
ال تغنـي" ،و"صـوت املـرأة عـورة" .كذلـك اعترض قسـم من الجمهـور عىل بوسـت نرشته املنظمـة الحقوقية
بعنـوان" :غير مسـموح للسـيدات مبامرسـة الرياضـة باملسـاواة مع الرجـال يف السـعودية" ،ومـن أمثلة ذلك:
"املـرأة السـعودية ال تقبـل عـرض جسـدها أمـام الرجـال" ،و"السـعوديون الذيـن تتحدثون عنهـم ال يقبلون
أن تشـارك حرمـة يف هـذه األلعاب".

خالصة الدراسة وتوصياتها
التسـاؤل التـايل هـو محـور الدراسـة ومنطلقهـا الفكـري الرئيسي" :هـل نجحـت الجهـود التسـويقية
للدبلوماسـية العامـة األمريكيـة يف بيئـة الفيسـبوك"؟ وقـد أظهـرت الدراسـة التحليليـة ملضمـون أنشـطة
الدبلوماسـية العامـة للسـفارة األمريكيـة بالقاهـرة ،وقنـاة الحـرة اإلخباريـة ،ومنظمة هيومـن رايتس ووتش
الحقوقيـة ،املحاولـة الجـادة للتقـرب مـن املسـتخدمني العـرب عبر محاولـة االنغماس يف سـياق البيئـة
الطبيعيـة والعربيـة لهما ،كما حظـي جانـب تقديم الصـورة "اآلمنـة" للمجتمـع األمرييك بأهميـة خاصة يف
البوسـتات املنشـورة باملنظمات األمريكية .ويف سـياق متصل ،أظهرت الدراسـة التحليليـة املرتبطة بالخطاب
السردي للمسـتخدمني عكـس ذلـك .فمعظم املسـتخدمني العـرب أو الناطقني بالعربية على وعي باألهداف
متس
متس الجانبين اإلنسـاين واالجتامعي ،وتلـك التي ُّ
األمريكيـة ،وقـادرون على التفرقـة بين األنشـطة التي ُّ
الجانبين السـيايس واألمنـي للمجتمعـات العربية.
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ومـن ثـم ،اصطدمـت جهود املنظامت الثالث بتشـكُّك املسـتخدمني العـرب يف نوايا الدولـة األمريكية
غير الواضحـة ،وبـإدراك املسـتخدمني تناقـض أقوال املنظمات عىل صفحات الفيسـبوك مع أفعـال الحكومة
وسياسـات الدولـة األمريكيـة ،مما كان لـه أكبر األثـر يف رفـض ومعارضـة العديـد مـن املسـتخدمني للجهود
التسـويقية التـي تقـوم بهـا املنظمات األمريكيـة يف العـامل االفترايض .وميكن تفسير ذلك يف ضـوء املعطيات
املرتبطـة بقـدرة املسـتخدم العـريب على تعزيـز التأثير املرتـد  55،Boomerang Effectوإدارة األنشـطة
االتصاليـة نحـو تحقيـق صالحـه الخـاص بعيـداً عـن األهـداف املحـددة من قبـل القائـم باالتصـال األمرييك.
ا

ومـن هنـا ،تويص الدراسـة بعدم تهميش التحـول الذي أصاب مفهـوم املتلقي/املستقبل/املسـتخدم يف
ُغير املنظمات األمريكية والواليـات املتحـدة األمريكية من
الحيـاة الواقعيـة أو االفرتاضيـة .كما نـويص بأن ت ِّ
املنطلقـات الفكريـة الستراتيجيتها االتصاليـة املوجهـة للشـعوب العربيـة ،وأن تنطلـق أنشـطة الدبلوماسـية
العامـة األمريكيـة مـن نظـرة راقيـة لوعـي املواطـن العـريب وعقليتـه ،وخصوصـاً األجيـال الجديـدة التـي
تسـتخدم وسـائل التواصـل االجتامعـي ويتسـم قسـم كبير منهـا بالتعليـم الجيـد ،ومـن ثـم مييل هـؤالء إىل
تحليـل سمات الخطـاب املسـتخدم يف هـذه الوسـائل ونقدهـا ،ويبرز ذلك بشـكل واضح عند املسـتخدمني
املنتمين إىل التيـارات األيديولوجيـة مبختلـف أطيافهـا وتوجهاتهـا .ويسـتدعي األمـر يف هـذا السـياق تطبيق
مفهـوم  Re-Branding The Nationأي إحـداث تغييرات داخليـة على مسـتوى الدولـة األمريكيـة إلعادة
56
تسـويقها يف صورتهـا الجديـدة للجامهير األجنبية.
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