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                                                 المذهدانيمحمد جياد زين الدين. د
 ن

كلية اإلرالم / رراقيةالجامعة ال

 
أضحت برامج العبلقات العامة عامبًل ميمًا وفاعبًل في نجاح أي مشروع سواء 

كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، وقد أمتد األىتمام بالعبلقات العامة 
الى أبعد من ىذا بكثير، فبدأت برامج العبلقات العامة ُتستخدم من قبل العديد من دول 
العالم لتحسين صورتيا الذىنية وكسب رضا جميورىا بطرق وأساليب عممية مخططة 

 .ومدروسة بغية تحقيق أفضل األىداف 
وقد تعرض المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات المتأزمة وعبر عقود من 
الزمن لتغيرات أمتدت الى عمق البنى والمؤسسات المجتمعية، وبالتالي أنعكست عمى 

مجمل أوضاع األمن األنساني لممواطنين، وليس ثمة شك أن الفترة التي أعقبت 
م، أتسمت باالقصاء والتيميش والتجاوز عمى حقوق 2003احتبلل العراق عام 

 .االنسان ومصادرة حرية التعبير والراي اآلخر وردود فعل عنيف عمى األصعدة كافة 
ويركز موضوع بحثنا عمى جانب ميم في حياة واستقرار الشعوب وىو 

التسامح، الذي غاب عن الجميع تفعيمو والخوض في تفاصيمو لما لو من خصوصية 
وتأثير ايجابي عمى المجتمعات، ويقضي مبدأ التسامح األعتراف باآلخر واحترام رأيو 
والتعايش معو عمى أساس حرية العقيدة والفكر والتعبير التكرمًا أو منة، وأنما حق 
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باعتباره من أفضل األساليب والطرق لموصول الى الحقيقة وتحقيق المكاسب 
 .الشخصية والعامة لجميع األطراف عمى حٍد سواء 

ولذلك ينبغي عمى جميع الحكومات والمؤسسات والييئات والجيات المعنية 
بيذا الشأن، ان تتبنى وتنفذ مشروعًا وبرنامجًا لمعبلقات العامة يقوم عمى أساس مبدأ 
التسامح مع اآلخرين واحترام الراي االخر كنوع من الممارسة الديمقراطية وكأسموب 

وتجدر بنا االشارة الى ماقالو الفيمسوف الفرنسي . من أساليب التقدم الحضاري 
في عبارتو الشييرة ممخصًا مفيوم التسامح بمعانيو ومضامينو وأشكالياتو  (فولتير)
  .((إنني ال أوافق عمى ما تقول، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقولو))



 
 

   

 

برنامج رالقات رامة لتنمية قيم  
 التدامح وثقافة الحوار مع اآلخر

 محمد جياد زين الدين. د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  522 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 املبذث االول
 االطار املنهجي

 في عدم وجود رؤية عممية واضحة بحثتتحدد مشكمة ال : مشكمة البحث -1
إدارتو بالشكل العممي السميم، مع غياب ووممموسة لبرنامج العبلقات العامة 

الوعي العممي، ألىمية العبلقات العامة ودورىا في صياغة برنامج عبلقات عامة 
يمكن االعتماد عميو، من اجل بناء منظومة قيمية ُتعنى ودقيق بشكل واضح 

بالتنمية لقيم التسامح واشاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، لذا فإن البحث معني 
 ــــــ:بدراسة ىذه المشكمة عن طريق االجابة عنيا من خبلل التساؤالت اآلتية

 ىي أىم المراحل والخطوات التي يتبناىا برنامج العبلقات العامة لتوعية ما .1
الجماىير بأىيمة قيم التسامح كبديل لمعنف وسياسة التيميش وعدم اإلصغاء 

 ؟لبلخر
 وسائل االتصال التي يستخدميا برنامج العبلقات العامة في تحقيق ما أىمية .2

 .االىداف الموضوعة 
ما مؤىبلت القائمين عمى أدارة برنامج عبلقات عامة وقدرتيم عمى االتصال مع  .3

 .الجميور 
من المعموم أن العراق أصبح إحدى الساحات الرئيسة في  :أهمية البحث -2

م، 2003الصراع، والسيما بعد أن انيارت مؤسساتو البنيوية بعد االحتبلل عام 
والتي عن أثرىا أنعكست بشكل سمبي عمى مجريات األمور، وسادت الفوضى 

يكتسب البحث أىمية من أىمية  و.الى حٍد شكل تحديًا لكل إجراء تنموي
الموضوع الذي يتناولو، فالعبلقات العامة لم تعد نمطًا اتصاليًا ميمًا فحسب، بل 

 ضرورة حتمية رئيسية وفاعمة ُتسيم في تكوين الحياة العامة اأصبحت برامجو
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لمجماىير ومقياسًا لمتطور الحضاري، وعامبًل ميمًا في البناء والتنمية والتوعية في 
، فضبًل عن الخ..المجاالت كافة سواء كانت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

مجتمعاتنا بحاجة الى التسامح والتعايش مع اآلخر من أجل تجاوز العقبات 
واألنطبلق الى االمام نحو مستقبل مشرق، مبني عمى مبدأ االحترام المتبادل 

  .وتقبل وجيات النظر ميما كان اختبلفيا 
عامة، العبلقات الييدف ىذا البحث الى ابراز برنامج  :البحث فاهدأ -3

واعطاءه دورًا ميمًا ومؤثرًا في حياة المجتمع في ترسيخ وأرساء مباديء وقيم 
تتمخص أىداف البحث في والتسامح وأسموب الحوار المدني الحديث والنقد البناء، 

 ـ:ما يمي
شاعة ثقافة الحوار  .1 معرفة أىمية برنامج العبلقات العامة في نشر قيم التسامح وا 

 .والتعايش السممي 
  .وضع برنامج مقترح لتنمية قيم التسامح والتعايش السممي  .2
 . أستخدام وسائل االتصال المناسبة لمخاطبة الجميور المستيدف أىمية .3
 .ستخدم في تنفيذ البرنامج تالكشف عن االساليب التي  .4
 وضع ضوابط ثابتة لمعبلقة بين األطراف تُنيي فجوة البغضاء واإلقصاء،  .5

عادة التوازن الى المجتمع من خبلل فتح الحوار العقبلني والتسامح مع  وا 
 . االخر

يقصد بالمنيج مجموعة القواعد المستخدمة لموصول الى  :البحث منهج -4
الحقيقة في العموم، وىو أداة اختبار الفروض والتساؤالت ويقع عميو مسؤولية 

، وىو نوع (المنيج الوصفي)وأقتضت مشكمة الدراسة أعتماد. ()تطويرىا وتحقيقيا
من المناىج العممية المتبعة في الدراسات الوصفية، من أجل جمع البيانات 

  .وتنظيميا وتحميميا وفق أسموب عممي سميم 
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 املبذث انثاني
 برايج انعالقات انعاية

 انعالقات انعايةبرايج يفهىو :  والًال 
أصبحت العبلقات العامة عمم وفن متطور من فنون التأثير واالقناع وكسب 

وتحريكيم في اتجاه ما االخرين بيدف التأثير بالجميور وكسبيم نحو ىدف أو قضية 
ن ع المؤسسة والجميور،وتشكل العبلقات العامة حمقة الوصل بين . مخطط ومرسوم 

 نقل اآلراء واألفكار والسمع والخدمات لتمك الجماىير عبر أستخدام وسائل طريق
 .االتصال المختمفة 

فن معاممة الناس ))ىيإبراىيم إمام العبلقات العامة كما يراىا األستاذ الدكتور و
والفوز بثقتيم ومحبتيم وتأييدىم، ومعنى ذلك ببساطة ىو كسب رضى الناس بحسن 

يمان بقيمة اإلنسان في المجتمع  . ((()المعاممة الصادرة عن صدق وا 
أسموب اعبلمي ييدف التأثير المعنوي ))ويعرفيا أيضًا الدكتور إبراىيم صابات

في الجماعات داخل وخارج المنظمة لتحقيق القبول والرضى لسياساتيا، والقوى التي 
المساىمون، أعضاء مجمس االدارة، : تتعامل مع العبلقات العامة متعددة منيا

 ((()العاممون في السمطات العامة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عممية أم نقابة
 .

العبلقات العامة من األنشطة المخططة والميمة لنجاح المؤسسات برامج ُتعد و
كافة، فضبًل عن ذلك بانيا جيود مخططة ومدروسة تُبذل من أجل بناء سمعة 
المؤسسة، عن طريق مجموعة من الفعاليات وتصميم رسائل اتصالية مؤثرة في 

وىذا يتطمب . مج لمعبلقات العامة ابرإعداد وتصميم أفضل الالجميور عن طريق 
بحث ودراسة مستفيضة ، بمعنى آخر كمما كانت الرسالة االتصالية مدروسة ومّعدة 

 . () كمما كان البرنامج يسير باالتجاه الصحيحعممي وميني مدروس،بشكل وأسموب 
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جميع االنشطة أو الجيود المبذولة نحو ))يعني برنامج العبلقات العامة وأن
اقامة وتدعيم وكسب تأييد وثقة الجماىير ورأييم في المؤسسة، الذي يقوم بإعبلم 

وأستيداف وتحسين طرق األداء بما يعكس ازدىارًا ونموًا في نشاط المؤسسة وتعميقًا 
. ( (()في فيم الجماىير لدور المؤسسة في النشاط االجتماعي واالقتصادي العام

 مجموعة من االنشطة التي ))كما ُيعرف برنامج العبلقات العامة عمى أنو
تعتمد عمى بعضيا البعض، وموجية لتحقيق غرض أو مجموعة من االغراض، وىو 

. ( )((يرشح كيف تعتزم المؤسسة تحقيق أىدافيا
مجموعة من االنشطة والحمبلت ))ويوصف برنامج العبلقات العامة بأنو

الموجية لتحقيق ىدف ما يستيدف جميور معين أو جماىير محددة أو جميور عام، 
. ( (()وىو جزء من الخطة العامة، ويعتبر العمود الفقري ليا

جموعة من العناصر، م تشترك ببرامج العبلقات العامةويبلحظ مما تقدم ان 
ـ :والتي تتضمن مايأتي

 .يجب ان يكون لمبرنامج ىدف محدد وواضح  -1
 .دقة اختيار االدوات واالساليب المستخدمة في البرنامج  -2
يعتمد البرنامج الناجح عمى البحث والتخطيط العممي السميم في استقصاء  -3

 .واستطبلعات الراي العام 
ان يحدد نوع الجميور في العبلقات العامة، كأن يكون جميورًا داخميًا أو خارجيًا،  -4

 . الخ.... جميورًا عام او مستيدف
  هًنة برايج انعالقات انعاية :  انناًال 

في اآلونة االخيرة أزدادت أىمية أنشطة العبلقات العامة وبرامجيا عمى 
األصعدة كافة، وجاءت ىذه األىمية من التطور التكنموجي والمعموماتي وتوسع نطاق 

نسيابية عالية، فضبًل  شبكات االتصاالت وتداول نقل المعمومات وعرضيا بحرية وا 
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عن ان النظرة الى الجماىير في المجتمعات الحديثة قد تغيرت، وأصبح فييا االنسان 
مركز احترام وأىتمام والسعي لتنفيذ رغباتو وحاجاتو، وغدت حياتو مصدرًا لمسمطة 

الموجية لمسياسة العامة في المجتمع، ولذلك كان التركيز والعناية الى برامج العبلقات 
. العامة 

وُتساعد برامج العبلقات العامة عمى زيادة فرص النجاح وتحسين العبلقات 
وزرع روح المحبة والتفاني، كما تعمل البرامج عمى زيادة الوعي بالخدمات والمشاركة 
في المسؤوليات االجتماعية ليا عن طريق تبصيرىم بإمكاناتيا وبجيودىا والعقبات 

التي تواجييا وما تنتظره منيم من تأييد يساعدىا عمى تحمل مسؤولية سياستيا 
ويمكن . ، ويتحقق عنصر التضامن والتماسك وتبادل االحترام بين الطرفين()العامة

توضيح أىمية برامج العبلقات العامة في بيان بعض ما يمكن أن تحققو لئلنسان 
ـــ :()والمجتمع والمؤسسات وفق ما يأتي

يجاد جميور يؤيد ويساند  -1 تييئة الرأي العام بغية تقبمو الفكار وآراء جديدة وا 
الجيات والمؤسسات بما ييدف الى تقوية الروابط، مما ُيسيل تعاونًا مثمرًا بين 

 .األطراف كافة 
ُيسيم برنامج العبلقات العامة في تفسيرمواقف الجميور ومعرفة أنماط سموكية في  -2

الحياة االجتماعية وتفسر أساسًا فمسفتو في الحياة وذلك الرتباطيا بقيمو 
 .ومعتقداتو وثقافتو 

تقوم برامج العبلقات العامة عمى توضيح االتجاىات الحقيقية لمجماىير ومعرفة  -3
رغباتيم واحتياجاتيم، مما يساعد القائمين عمى إدارة البرنامج من إحداث 

تعديبلت مناسبة وفق السياسة العامة التي تتماشى مع رغبات وحاجات الجماىير 
 .ويحقق المنفعة المتبادلة لمجميع 
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تعمل برامج العبلقات العامة عمى تحقيق التكيف االنساني البلزم، وىذا التكيف  -4
واالنسجام االنساني، أصبح من ضروريات أىداف العبلقات العامة، ومجتمعاتنا 

   .)(الحديثة المعقدة وبدونو اليمكنيا أن تحقق أو تصل الى األىداف المرسومة
أما عمى مستوى الجميور الداخمي لمعبلقات العامة، فبرنامج العبلقات العامة  -5

يحقق خدمات إنسانية متنوعة تعود بالنفع وبما يكفل ليم حياة رغيدة ومستقرة، 
كما يحقق البرنامج الرعاية االجتماعية ويييء ليم حياة كريمة مبنية عمى أساس 

 .االحترام ونشر روح االخاء واالحترام 
  هداف برايج انعالقات انعاية:  انثاًال 

تيدف برامج العبلقات العامة الى توطيد سمعة المؤسسة أو الييئة وتحسين 
صورتيا الذىنية لدى جميورىا، عمى اعتبار ان السمعة الحسنة ىي إحدى الدعائم 

والركيزة االساسية التي يقوم عمييا كيان المؤسسة، فالصورة المشرقة لممؤسسة ىي التي 
تخمق المناخ المناسب القبال الجميور عمى التعامل معيا، وبذلك يزداد نجاحيا وتنمو 

 . ()أنشطتيا وتصبح قادرة عمى مواجية أية منافسة حالية كانت أو مقبمة
وتعتمد سمعة أية مؤسسة عمى األمور المادية الممموسة، التي يمكن تحقيقيا 

بالعمل الفعمي الجاد والتواصل المستمر واليادف مع الجماىير، فأنشطة العبلقات 
العامة وبرامجيا اليمكن أن تنجح اال إذا رضيت جماىيرىا عنيا، وعمى ىذا يجب 
عمى المؤسسة وبرامجيا أن تضطمع بواجبيا االجتماعي تجاه جماىيرىا عمى أكمل 

. وجو لكسب ثقتيم واحتراميم وتعاونيم معيا 
وتختمف أىداف برامج العبلقات العامة من جية ألخرى، باختبلف ذلك 

المجتمع وتركيبو ومستواه الثقافي واالقتصادي، لكن في الغالب تشترك أغمب 
ـــ :()المؤسسات بأىداف أساسية منيا
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، عن طريق (المؤسسة والجميور)بناء عبلقة قوية وثقة متبادلة بين الطرفين -1
االىتمام بتمك الجماىير وتمبية متطمباتو وتوفير حاجاتو من أجل اليدف االسمى، 

 .وىو خمق إنطباع جيد وصورة ذىنية محببة لممؤسسة لدى جميورىا 
التعرف عمى اتجاىات الراي العام والعمل عمى تنميتو حتى يصبح واعيًا ومستنيرًا  -2

 .ودعامة أساسية يعتمد عمييا المجتمع المحمي ومؤسساتو 
المشاركة في الخدمات العامة، والعناية بالييئات العممية والثقافية واألىتمام  -3

 .بشريحة الشباب وتشجيع المشروعات الثقافية والعممية 
الترويج ألنشطة وبرامج المؤسسة من خبلل المقاءات وعقد الندوات والمؤتمرات  -4

  .()واألندية من أجل التواصل مع جميورىا لنقل رؤية وسياسة أىداف المؤسسة
  .(داخميًا وخارجياَا )معالجة االزمات التي قد تطرأ عمى المؤسسة -5
اإلقامة واالشراف الكامل عمى سياسة وأنشطة المؤسسة، واألشراف عمى تزويد  -6

وسائل االعبلم بانشطة المؤسسة واالىتمام بالمطبوعات والنشرات التي تصدرىا 
 .وبشكل مستمر

التعاون مع المؤسسات المختمفة المحمية أو العالمية، عن طريق تعزيز التفاىم  -7
 .والتبادل المشترك فيما بينيما 

العناية بإبراز المؤسسة وأجيزتيا والرد عمى االنتقادات والحمبلت الموجية،  -8
واالجابة عن الشكاوى وتصحيح المعمومات الكاذبة والمغرضة التي قد تتعمق 

 .()بأذىان الجميور
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يرادم ختطنط برنايج عالقات عاية    : رابعاًال 
تختمف برامج العبلقات العامة من مؤسسة الخرى، وذلك تبعًا لحجم وأىداف 

وطبيعة الخدمات التي تقوم بيا، ويحتاج برنامج العبلقات العامة الى مجموعة فعاليات 
لتخطيط ونجاح أي برنامج، ويمكن استعراض الخطوات األساسية ألية برنامج  وكما 

ــ :()يمي
 قبل وضع برنامج العبلقات العامة، يمكن تحديد مجموعة :تحميل وادراك الموقف -1

ماىي صورة المؤسسة لدى الجميور، ىل ىي ايجابية ام ..من التساؤالت، مثبًل 
. الخ...سمبية، او تحديد االتجاىات نحو الخصومة والعدوان، والتعصب واالىتمام
ويتم تقدير الموقف عن طريق استخدام اساليب عدة منيا طريقة المبلحظة 

وعند تحميل خصائص . ودراسة المعمومات والبيانات والمعالجات االحصائية
المؤسسة التي يمكن ان تؤثر عمى استراتيجية العبلقات العامة، من ناحية حجم 
المؤسسة وثقافتيا وطرق تفكيرىا واستجابتيا لممشكبلت، كما ان الثقافة تعكس 

 .االتجاىات والقيم التي تشكل نحو سموك المؤسسة 
 يمثل تحديد االىداف النقطة الرئيسة التي توجو جيود :مرحمة تحديد االهداف -2

برنامج العبلقات العامة لتحقيقيا، ويمكن تحديد االىداف االساسية والميمة 
 ـ:()لتحقيقيا من خبلل البرنامج ما يمي

تقوية ثقة الجميور بالمؤسسة، عن طريق زيادة فيم وتقدير الجميور لرسالة  . أ
المؤسسة االتصالية وأىدافيا وانجازاتيا ودورىا في تفعيل العمل الصالح لخدمة 

 .المجتمع وبروح المسؤولية االجتماعية واالخبلقية 
 .توفير عبلقات طيبة بين الطرفين المؤسسة والجميور  . ب
استعادة ثقة الجميور عقب أزمة تعرضت ليا المؤسسة، أظيرت عدم فاعميتيا  . ت

 .بطريقة أو بأخرى، ومطموب أحتواء ىذه االزمة وتحقيق الفاعمية مرًة أخرى 
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تصحيح االتجاه السمبي لدى الجميور تجاه المؤسسة، كأعتقاد الجميور بان  . ث
 .المؤسسة التمقي أىتمامًا لو ولمصالحو 

 .إعبلم واخبار الجميور بمساىمة أعضاء الييئة االدارية بالحياة العامة اليومية  . ج
 .االعبلم بنشاط المؤسسة في مجال البحوث لخدمة المجتمع  . ح
 .التأثير في الراي العام لمجميور او الراي العام لمجماىير الخاصة  . خ
اعبلم واخبار الجميور بتحقيق المؤسسة النجازات جيدة بيدف تحسين صورة  . د

 المؤسسة
وميما كانت نوعية االىداف لبرنامج العبلقات العامة، فيي تيدف الى تحقيق 
االىداف بشكل واقعي وحسب امكانيات المؤسسة من الناحية البشرية والمادية المتاحة 

 .لتحقيق ذلك الغرض 
 يسعى برنامج العبلقات العامة الى تحديد نوعية :تحديد الجمهور المستهدف  -1

الجميور المستيدف، من أجل تحديد فيمو واتجاىاتو العداد شكل الرسالة 
االعبلمية التي تخاطب الجميور، وان تحديد شكل الرسالة يتحدد وفق آلية 

، أو جميورًا (جميع أطياف الشعب)أختيار الجميور، كأن يكون جميورًا عامًا 
خاصًا داخميًا أو خارجيًا، ويمكن أن نركز عمى جذب أفراد الجميور عن طريق 

ويتحدد اختيار الجميور بعوامل .  نوع الرسالة التي تُنشر في وسائل االعبلم 
عدة، كالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لمجميور المستيدف، او حسب 
التقسيمات الديموغرافية كالجنس والعمر والتحصيل العممي والحالة االجتماعية، 
وىذه االجراءات تُفيد في اختيار شكل الرسائل ونوع الوسيمة المناسبة لمخاطبة 

 . الجميور 
 يتم وضع الخطة المناسبة وذلك في ضوء االىداف التي يتم :وضع الخطة -2

تحديدىا واالتفاق عمييا، كما يتم النظر في ضوء البيانات والمعمومات التي تم 
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الحصول عمييا من مصادر مختمفة، وينبغي ان تتضمن الخطة مراحل التنفيذ 
واالجراءات والوسائل المتاحة ضمن جدول زمني محدد، ومن الضروري ان تكون 

  .()الخطة مرنة وقابمة لمتعديل عند الضرورة
 تأتي ىذه الخطوة الميمة في تحديد واختيار اي الوسائل :اختيار وسيمة االتصال -3

فاعمية وتأثيرًا لبلتصال بالجميور لنقل الرسالة بما يناسب طبيعة البرنامج 
واالىداف، ويرتبط اختيار الوسيمة بعدة مستويات منيا المستوى الثقافي 

واالجتماعي واالقتصادي لفئات الجميور، فحينما ينخفض المستوى الثقافي 
لمجميور فأنو اليناسبو استخدام وسائل اتصال تعتمد عمى القراءة كالصحف 
والمجبلت أو النشرات أو التقارير االخبارية او المطبوعات وغيرىا، في حين 

وىناك عوامل أخرى تعتمد عمييا . يمكن استخدام وسائل اتصال سمعية وبصرية
كحجم الجميور المستيدف وتجانسو وتشعبو، فالجميور ذات الحجم الكبير وغير 
 . المتجانس يحتاج الى أكثر من وسيمة إليصال الرسائل االتصالية الى الجميور 

 يتم تحديد واعداد ميزانية مناسبة لبرنامج عبلقات :تحديد الميزانية المناسبة -4
عامة ويتحدد ذلك في ضوء المتطمبات البشرية والمادية لتنفيذ البرنامج، ويدخل 

في تقدير الميزانية مكافآة الخبراء المتخصصين في مجال العبلقات العامة، الذين 
ُيستعان بيم في اعداد وتخطيط البرنامج، وكذلك تكمفة التجييزات والوسائل 
 .المادية التي يتم اختيارىا وكافة المستمزمات المطموبة والتي يجب توفيرىا 

 تتم ىذه العممية بالتحقق من سير عممية التنفيذ، وفقًا لمخطة :تنفيذ البرنامج -5
الموضوعة، وتصحيح ما قد يكون ىنالك من انحرافات عنيا، أو النظر في تعديل 

بعض جوانب البرنامج او تعديل البرنامج كمو اذا اقتضت الحاجة، ومن 
الضروري ان يتحقق التنسيق والتكامل في عممية التنفيذ، ألن تصميم وتنفيذ 

كذلك مباشرة التنفيذ بدون خطة . البرنامج يبقى حبرًا عمى ورق، إذا لم يتم تنفيذه 
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تسير عمييا قد تؤدي الى نتائج أسوأ بكثير مما يتوقع، ولذلك البد من برمجة 
  .  ()عممية التنفيذ بعناية ودقة عالية

يعد التقويم من االساليب الميمة التي يتم من خبلليا التأكد من : تقويم البرنامج -6
مراقبة سير البرنامج بالمسار الصحيح وفق الخطة المرسومة لتحقيق االىداف، 

 ـ:()ومن خبلل عممية التقويم يمكن تحديد مجموعة من الفوائد وىي
يسيم التقويم في متابعة أي خمل ممكن يصيب البرنامج، ومعالجتو مبكرًا بطرق  -1

 وأساليب مناسبة 
 .يساعد التقويم بمقارنة نتائج البرنامج مع االىداف الموضوعة  -2
 .بساعد التقويم بأعطاء البرنامج أكثر فاعمية وتأثيرًا  -3
يساعد التقويم في جمع مزيد من المعمومات والخبرات التي تساىم في تطوير  -4

 . وتحسين البرامج 
 انعالقات انعاية يرتكزات برنايج: اًال خايس

العبلقات العامة لمقيام بوظيفتيا االتصالية عمى مجموعة من برامج تستند 
ـ :() وتتضمن ىذه الركائز ما يمي والميمة، الركائز االساسية

ترتكز العبلقات العامة عمى مباديء أخبلقية، تقوم عمى أساس من الثقة  -1
  .(المؤسسة ـ الجميور)واألحترام المتبادل بين الطرفين

ترتكز العبلقات عمى حقيقة عممية مفادىا، أن االنسان كائن اجتماعي بطبيعتو،  -2
اليمكن أن يعيش بمعزل عن اآلخرين، فاالحتياجات االجتماعية التقوم أساسًا 

 .بدون وجود االنسان مع آخرين من البشر 
ترتكز العبلقات العامة عمى الجانب االنساني، فاالنسان ىو الذي يرتكز عميو  -3

برنامج العبلقات العامة وخطط االعبلم، سواء كان عضوًا في جماعة أو مواطنًا 
 .في المجتمع ككل 
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القوة )وبين الجماىير (القوة المؤثرة)الديناميكية والحيوية وقوة التفاعل بين القائمين -4
  .(المتأثرة

ترتكز العبلقات العامة عمى مبدأ ميم ىو توافق برامجيا مع ظروف المجتمع،  -5
شباعيا، ولذا فإن برامج العبلقات العامة يجب  من أجل مقابمة حاجات الجميور وا 

أن تتميز بالتجديد المستمر من أجل خمق عنصر التشويق وجذب األنتباه 
  .()وأكتساب التأييد القائم عمى التأثير واإلقناع

ترتكز العبلقات العامة عمى فمسفة واضحة وىي أحترام رأي الجماىير، ويتحقق  -6
ذلك عن طريق إعداد وتصميم برامج العبلقات العامة في ضوء تيارات الرأي 

العام مع المحافظة عمى عادات المجتمع وتقاليده من أجل ضمان التأييد 
 .والمساندة من قبل أبناء المجتمع 

يرتكز نشاط وبرامج العبلقات العامة بشكل رئيسي عمى الرأي العام، حيث بدون  -7
وجود الجميور اليكون ىناك نشاط لمعبلقات العامة، فيي تعمل عمى تبادل 
 .()التفاىم مع الرأي العام عمى أساس من الحقيقة والصدق لكسب تعاطفو وثقتو
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املبذث انثانث 
  يفهىو انتسايخ

، مفيومًا أخبلقيًاـــــ ـسموكيًاــــ فكريًاـــــ تنظيريًاــــــ Toleration(التسامح)ُيعد مفيوم 
عقائديًاـــــ دينيًا، تم تفعيمو واالىتمام بو لمواجية مفاىيم أخرى كالتشدد والتطرف 

والتزمت والتعصب واالنحياز وغيرىا، والسيما في األفكار واآلراء والقيم والمعتقدات، 
 .الدينية والتاريخية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

سَامَاحَا وسامح، أي : ويقال. فالتسامح لغًة، مشتق من السماحة، أي الجود 
جاد : وسمح. والمسامحة المساىمة. انقادت: وافقني عمى المطموب وأسمحت الدابة

، فقد ظير في Toleration وأعطى عمى كرم وسخاء، أما المعنى الحديث لمتسامح 
م، لتفادي تداعيات الحروب والصراعات بين المذاىب واألديان 18 ـــــ 17القرن

واالتجاىات الفكرية والفمسفية المختمفة التي شيدتيا أوربا آبان القرون الوسطى، من 
أجل الوصول الى صيغ مناسبة تضمن حقوق االنسان وحرية الرأي والتعبير بشكل 

موقف إيجابي متفيم من ))متساٍو لجميع أفراد الشعب، والتسامح إصطبلحًا يعني
العقائد واألفكار، يسمح بتعايش الرؤى واالتجاىات المختمفة بعيدًا عن التيميش 

واإلقصاء، عمى أساس شرعية اآلخر المختمف دينيًا وسياسيًا وحرية التعبير عن آرائو 
 .()((وعقيدتو

نما التسامح أن نمتنع  فالتسامح اليعني أن نتخمى عن معتقداتنا وأفكارنا، وا 
كراه اآلخرين ألعتناق آرائنا، أو قيرىم لمتخمي عن آرائيم، أو األستيزاء  عن غصب وا 
بوجية نظرىم أو النيل منيم، وفي التسامح إقرار بأن الحقيقة ليست حكرًا لطرف من 

 .()دون سائر األطراف األخرى
نسانية تحكم السموك  ويتجمى مفيوم التسامح كونو منظومة أخبلقية قيمية وا 
األخبلقي لبلنسان وآلية لضبط ىذا السموك، ونيجًا لثبات المفيوم وتمكنو في العقل 
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والقمب والسموك، والتي تطرح إنموذجًا لمقيم األخبلقية والسموك الصحيح والمنيج القويم 
أخبلقيًا واجتماعيًا يعني قبول اآلخر بحقوقو في  (التسامح)لمحياة، وبعبارة أخرى فـ

الوجود والحرية والحياة وصيغ التعبير عن مشاعره ومعتقداتو ميما كان دينو وعرقو 
ومذىبو، عبر إخضاع الفرد لقناعاتو الخاصة لمقتضيات الحياة المشتركة مع 

 .()اآلخرين
 إتخاذ موقف إيجابي بحق اآلخرين في التمتع بحقوق التسامحيقصد بو

االنسان وحرياتو األساسية، والتسامح يعني االحترام المتبادل والقبول والتقدير وااليثار 
لآلخر، ويتعزز ىذا التسامح بالمعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير 

. والمعتقد 
والتسامح يعني ان المرء حر في التمسك بمبادئو ومعتقداتو وآراءه، وأنو يقبل 
ان يتمسك اآلخرون بمعتقداتيم وآرائيم أيضًا، كما ان االختبلف من طبيعة األشياء، 

فبلبد من االقرار باختبلف البشر بطبعيم ومظيرىم وأوضاعيم ولغاتيم وسموكيم 
وقيميم ومعتقداتيم أمرًا طبيعيًا، وىذا يقودنا الى االقرار بحقيم بالعيش بسبلم ودون 

 . ()عنف أو تمييز ألي سبب كان
ويعد مفيوم قيم التسامح من المفاىيم ذات األىمية االساسية في المجاالت 
كافة، وتعتبر القيم عناصر بنائية مشتقة من التفاعل االجتماعي معبرة عن مكونات 
أساسية لممجتمع األنساني، وتشير القيم بأنيا تمثل إنعكاسات فعمية لدى األنسان أو 

تخمق لديو الرغبات والحاجات، من خبلل سموك الفرد، وتعرف القيم بأنيا مجموعة من 
المباديء األخبلقية والعقائدية األساسية التي ينبغي أن يمتزم بيا األفراد في حياتيم 

 .اليومية ويستخدمونيا في توجيو سموكياتيم وأعماليم 
وتكمن أىمية قيم التسامح ودورىا في التأثير عمى حياة المجتمع، من خبلل 

ممارستيا وتأثيراتيا االيجابية، في إعادة الثقة والتوازن لممجتمع، كما يشكل احترام آراء 
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اآلخرين واالستماع إلييم قيمة سموكية وأجتماعية تعتمد عمى العمل الجيد مع 
األشخاص اآلخرين، وأحترام آرائيم والتفاعل معيم بشكل إيجابي، ويبرز ىذا من 

خبلل الثقة المتبادلة ولغة التسامح مع اآلخرين عن طريق الوعي بالذات، والقدرة عمى 
اإلنصات الجيد، والقدرة عمى التعاطف مع شعور وأحاسيس المقابل، وفيميا والتجاوب 

معيا بقدر االمكان وصياغة االىداف الجماعية ليسعى جميع األطراف الى 
  .()تحقيقيا

أما أىداف التسامح والحوار مع اآلخر فتتجمى لنا من الوصول الى الحقائق 
أو القبول باآلخر لمصمحة الطرفين، فقد يشعر أطراف الصراع بأن تحديًا يواجو 

الجميع سوف تضعف مشاعر الكراىية والبغضاء وتتجو باتجاه آخر بدل توجييا نحو 
 ــــ:()الداخل، ويمكن إبراز بعض األىداف التي تسعى الييا قيم التسامح منيا

زيادة الوعي والمعرفة بأصول المعبة ومن يقف وراء إثارة ىذه المشاعر وكشف  -1
مخططاتيم، ىذا األمر من شأنو ان يبعد التفكير بالقضايا الخبلفية الداخمية ومن 
ثم يضعف عوامل البغضاء والتعصب، والتثقيف نحو االيثار بكل شيء يسعى 

 .الى لم الشمل والوحدة 
تييئة وتفعيل أفكار وآراء النخب الثقافية لبلعتراف بالواقع لكي تتعامل مع  -2

القضايا الخبلفية بأسموب يتسم بالمرونة، والترويج لتنمية الشعور باحترام االخر 
 .واالعتراف بو وبحقو في ممارسة أفكاره وعقائده بالطريقة التي يؤمنون بيا 

التأكيد عمى ان ثقافة األقصاء والتيميش وأستخدام العنف ضد اآلخر لن تصل  -3
 .أي األطراف الى بر األمان، وىذا لن يكون اال من خبلل الحوار العقبلني الحر

السعي بتفعيل دور قيم التسامح والحوار مع اآلخر، عن طريق وسائل االعبلم  -4
بتجسيد الحوار والتسامح بتعزيز المقاءات الصادقة والنية الحسنة لمجميع لخروج 

 .الجميع سعداء دون خسارة أي طرف 
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 عن طريق ،وبشكل عام فإن العبلقات العامة يجب أن توظف برامجيا
وسائميا االتصالية بشكل موضوعي ومستقل في طرحيا لممواضيع التي يراد مناقشتيا 

وىذا مانممسو في برامج العبلقات  .  االحداث بصدق ومينيةالوقائع ونقل بومعالجتيا، 
العامة في لعب دورًا بارزًا وميمًا في التأثير عمى الجماىير بشكل عام، لكن معظم 

. الناس تحكميم عواطفيم وليس عقوليم 
جميع العبلقات العامة الناجحة تسعى الى تحقيق المنافع لدى برامج ان 

، عن طريق صياغة مناسبة ومبلئمة لمرسائل االتصالية، في حالتي السمم األطراف
والحرب، عمى عكس استغبللو وتوظيفو لمتضميل االعبلمي والكذب وتشويو الحقائق 

. واخفاء المعمومات عن الجميور 
 ليا دور أساسي في  وأنشطتياالعبلقات العامةبرامج ويتبين من ذلك ان 

المجاالت كافة، وىنا يتجسد دورىا في ظاىرة تنمية واشاعة ثقافة الحوار وتعزيز قيم 
التسامح، وُتشكل أنشطة وبرامج العبلقات العامة، كمدخل لبناء المجتمعات ونبذ 

الخبلفات، الذي يشكل محورًا وشرطًا أساسيًا لمسبلم والتقدم االجتماعي، والقضاء عمى 
ويتخذ التسامح عدة أشكال، منيا التي تتعمق بالعبلقات . التعصب ونبذ الكراىية 

االجتماعية بين األفراد والجماعات والعبلقات بين الدولة نفسيا، ويمكن تناول أبرز 
 :()المحاور الرئيسية في أنواع التسامح ىي

تتجسد قيمة التسامح الديني في كونو يقتضي المساواة في  :التسامح الديني -1
الحقوق فالجميع يمتمكون الحقوق والوجود والدين والثقافة، فالغاية في االختبلف 
ىو التعارف ال التناكر، والتعايش ال اإلقتتال، والتعاون ال التطاحن، والتكامل ال 

عد يو.التعارض فأىمية التسامح تتمثل في كونو ضروريًا ضرورة الوجود نفسو 
بالشكل أبرز المعوقات والعقبات التي من الممكن تجاوزىا وتخطييا ىذا النوع من 

وىذا مسؤولية الجميع منيا الحكومة أو االحزاب كون من اجل التقدم، الصحيح 
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أغمبيا ذات فكر وعقيدة أسبلمية، فضبًل عن توجيو الخطاب الديني الموحد الذي 
يقوم عمى أساس الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف والتعايش السممي وقبول 

 لذلك لم تتطرق الكثير من الجيات المسؤولة وبصدق النية، والسيما عبرواآلخر، 
 عمى ىذا النوع الميم في دعم وأستقرار الببلد، وألىمية التركيزمن  الفضائيات،

 تقوية أواصر االخوة، وجمع شمل في الجانب الديني والروحي في حياة مجتمعنا
إنما ))وتتجسد أىمية الموضوع أنطبلقًا من قولو تعالىاالخوة ونبذ الخبلفات، 

إن الذين آمنوا ))وقال تعالى أيضاً . ()((المؤمنون إخوة فأصمحوا بين أخويكم
والذين ىادوا والصابئين والنصارى من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحًا فبل 

  .()((خوف عمييم والىم يحزنون
 ويتطمب احترام آراء اآلخرين وطرحيا وفق آداب الحوار، :التسامح الفكري -2

وعدم التعصب لؤلفكار فاالجتياد واألبداع حق لكل إنسان بغض النظر عن دينو 
أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليم ))وما يعتقده،فقال تعالى

بالتي ىي أحسن إن ربكَا ىو أعمُم بمن ضلَّ عن سبيمو وىو أعمُم 
 .()((بالميتدين

 وىذا يقتضي ضمان الحريات السياسية فردية كانت أو :التسامح السياسي -3
جماعية مع نيج مبدأ المساواة والديمقراطية في تقرير المصير وطرح الرؤى، 
 .فاالنسانية بحاجة الى من يقودىا من يمتمك الرحمة والرأفة والشفقة عمى العباد

يجب ىنا التركيز واالنطبلق من مبدأ فيم اآلخر  :التسامح في المعامالت -4
وتجاوز االخطاء وترك الضغينة، بغية العمل عمى تقوية أواصر األخوة، كما في 

إدفع بالتي ىي أحسن فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنو ولي ))قولو تعالى
  .()((حميم
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صمى اهلل عميو وآلو )وىذا يقتضي عمبًل بمنيج رسولنا الكريم :التسامح العرقي -5
أييا الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد، كمكم ))، في خطبة حجة الوداع (وسمم

آلدم وآدم من تراب، أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، ليس لعربي فضل عمى أعجمي، 
 . ()((وال أعجمي عمى عربي إال بالتقوى أال ىل بمغت الميم فأشيد

يتم تحديد التسامح االجتماعي بالتجاوز عن الخبلفات  :التسامح االجتماعي -6
ونبذ روح ومقابمة السيئة بالحسنة والعمل الصالح وتقديم يد العون والمساعدة، 

عن طريق اقامة المناسبات ومشاركة ابناء التعصب والقسوة والعنف، ويتم ذلك 
المجتمع مع بعضيم البعض، وىذه مبادرات يمكن من خبلليا تقوية االواصر 

 . والعبلقات االجتماعية بين االفراد بعضيم مع البعض االخر 
كما تتجسد في نشاط العبلقات العامة العديد من االساليب التي من شأنيا 
التأثير واإلقناع، لجمع الشمل ونبذ الخبلفات والتفرقة، والتي تتخذ أساليب عدة، 

ـ :()منيا ما يمي
 .الحوار العقبلني اليادف  . أ

 .التيدئة بكل الوسائل والطرق كافة  . ب
 .إحترام رأي الفرد، وضمان حرية اآلخرين  . ت
 .رحابة وسعة الصدر في تقبل اآلخر  . ث
 .عمى المصمحة الخاصة إعطاء األولوية لممصمحة العامة  . ج
 . التعميم والتثقيف لمقضاء عمى الجيل والفساد  . ح
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املبذث انرابع 
 برنايج عالقات عاية يقرتح نتعزيز  قافة انتسايخ واحلىاريع اآلخر

ُتعد أنشطة وبرامج العبلقات العامة من الوظائف الحيوية والميمة لفنون 
االتصال واالقناع لتدعيم العبلقات االيجابية بين القائمين عمى إدارتيا وبين الجميور، 
والعبلقات العامة كنشاط إجتماعي يخدم المصمحة العامة لمطرفين، يتضمن مشاركة 

المجتمع المحمي والبيئة االجتماعية المحيطة بيموميا وأفراحيا، والعمل عمى النيوض 
 .وغيرىا ...بالمجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصادياً 

كما ينظر لمعبلقات العامة من زاوية، أنيا فمسفة إنسانية أساسيا األعتراف 
بقيمة األنسان وبأىمية صوت الجماىير في تقرير االتجاىات الفكرية والسياسية 

 .واالقتصادية والثقافية وغيرىا 
وىذا يعني ان العبلقات العامة وظيفة اتصالية مخططة، تقع ضمن برامج 

القائمين عمى إعدادىا وتنفيذىا، وعمى ُمدد زمنية مستمرة قد تكون طويمة أو قصيرة أو 
متوسطة المدى، وىي بذلك ُتعد وظيفة مخططة ومستمرة تعتمد عمى األسس العممية 

  .()وليست عشوائية
ويسعى برنامج العبلقات العامة الى تحقيق أغراض عدة، منيا بناء قاعدة 
قوية وسمعة طيبة لدى الجماىير، ويعتمد برنامج عبلقات عامة لتنمية قيم التسامح 

وثقافة الحوارمع االخر، باالعتماد عمى التخطيط العممي، التي من شأنيا الوصول الى 
اليدف المطموب بأقل الجيود والتكاليف وبأقرب وقت ممكن، بمعنى ان أي برنامج 

 .اليمكن ان يتحقق بفاعمية اال باعتماده عمى التخطيط العممي 
ويبدأ التخطيط لبرنامج العبلقات العامة بتنمية قيم التسامح وثقافة الحوار مع 

، واليمكن تحديد أو وضع أىداف اال من من خبلل االهدافاالخر، عن طريق تحديد 
التخطيط، فالبرامج بحاجة الى أىداف تسير عمييا، واال فقدت أىميتيا وقيمتيا، وىنا 
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 تكون االىداف واضحة وواقعية ومتبلئمة مع إمكانات القائمين عمى تنفيذ أنيجب 
 .()البرنامج، ألن االىداف غير الواقعية يصعب تحقيقيا

ولكل برنامج من برامج العبلقات العامة أىدافًا معينة ومحددة، فبل يتحقق أي 
نشاط أو برنامج دون تحديد األىداف، ويتحدد أىداف برنامج العبلقات العامة لتنمية 

شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، عن طريق وضع األولويات لتمك  قيم التسامح وا 
ـ :()األىداف، وىي

 .ضرورة االحترام المتبادل بين األديان والطوائف والمذاىب كافة  -1
ستقرار المجتمع، من أجل البناء والتقدم واألزدىار  -2  .السعي لثبات وا 
 .زرع روح التعاون، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحر والعقبلني  -3
 .التغمب عمى المواقف التعصبية واالنحيازية والتزام موقف الحياد  -4
 .إيجاد التوافق االجتماعي في المجتمعات المتعددة الثقافات  -5
 .االنفتاح بين الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة واليادفة  -6
 .إحترام جميع الحريات، وضمان حقوق االنسان التي كفميا الدستور والقانون  -7

 الذي يسعى البرنامج  الجمهور المستهدف،وبعد تحديد األىداف ينبغي تحديد
الى التأثير فيو، عن طريق تزويده بمعمومات جديدة لتوليد تصورات إيجابية لديو، وبما 
ان الجميور ىو اليدف االساسي والنيائي في عممية االتصال، فبلبد ان تكون لدى 
القائم باالتصال فكرة كاممة عن قدراتو العقمية وخصائصو النفسية والعاطفية، ليتسنى 

قناعو   .لو سيولة التأثير عميو وا 
ان شرائح الجميور تختمف بعضيا عن بعض، فمنيم األمي والمتعمم، والرجل 

الخ، من شرائح المجتمع، كل حسب طبيعتو وخصائصو، ...والمرأة، والصبي والطفل
أو تبعًا لمعطيات األحداث والوقائع، وىذه مسؤولية أنشطة وبرامج العبلقات العامة في 
كيفية مخاطبة الجميور المستيدف، وفق معايير وأساليب ترتقي الى توظيف برامجيا 
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ووسائميا ومضمون الرسائل االتصالية في بث ونشر قيم وروح التسامح والمباديء، 
 .التي من شأنيا تقوية العبلقات االجتماعية والقيم االنسانية واالخبلقية 

التي تعد من االمور االساسية الرسالة االتصالية، ثم يأتي شكل ومضمون 
في صياغة االسموب المناسب والخطاب البناء واليادف، والسيما الخطاب الديني 

المعتدل وغير المتشنج، الذي يدعوا الى التيدئة وعدم الترويج والتمسك بمغة أستخدام 
ان االنسان بطبيعتو كائن بشري لو الرغبة في معرفة كل ماىو . العنف والتطرف 

جديد ومتطور، وقد تطورت شكل وأساليب االتصال في العبلقات العامة بشكل متزايد 
وسريع، مما شكل إنموذجًا جديدًا في تداول المواضيع ونقل المعمومة، أي من الخطاب 

التقميدي البسيط  والمباشر، والمعقد في بعض االحيان لبلفراد الى أوسع وأحدث 
أسموب لمتأثير عمى المتمقي، ويتم ذلك من خبلل توظيف أفضل االساليب والطرق 

الحديثة في طرح المواضيع التي من شأنيا معالجة القضايا والموضوعات التي تيتم 
الوسيمة وبعدىا تأتي الخطوة التالية وىي تحديد وأختيار . بمسائل الرأي العام 

يصال الرسائل، فوسائل االتصال ىي التي االتصالية،  التي عن طريقيا يتم نقل وا 
تمكن برنامج العبلقات العامة من إيصال الرسائل واالفكار الى الجية المستيدفة، وفي 
حالة االخفاق في التخطيط الختيار لموسيمة المناسبة، فإن البرنامج سيكون في وضع 

وُيمكن لموسيمة االتصالية أن تمعب دورًا ميمًا في التأثير والترويج لزرع . الُيحسد عميو 
شاعة ثقافة الحوار وعدم التعصب وقبول االخر كبديل لمبدأ االقصاء  روح المحبة وا 

والتيميش، واحترام حقوق االنسان التي نصت عمييا جميع الشرائع السماوية 
والمنظمات االنسانية، باحترام االنسان كفرد وعدم أضطياده وسمب ارادتو وضمان 

إن أكرمكم ))حقوقو، وعدم إنتياكيا بأي شكل من األشكال، كما جاء في قولو تعالى
أما المرحمة األخيرة من التخطيط لبرنامج عبلقات عامة لتنمية  . ((()عند اهلل أتقاكم

وتتمثل بمراجعة شاممة لمخطوات التقويم، قيم التسامح وثقافة الحوار، ىي عممية 
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السابقة في قياس النتائج واالثار المترتبة عمييا، وتأخذ في ىذا المجال بالقواعد 
التجريبية والميدانية، مستخدمة طرق وأساليب االختبار النفسي والقياس االجتماعي 

وتتجسد أىمية التقويم في برنامج  . والمراجعة المتطورة لتحديد فاعمية ىذا البرنامج
شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، من أىمية ودور  العبلقات العامة لتنمية قيم التسامح وا 
الموضوع الذي يتناولو، إذ ُيشكل مفيوم نشاط وبرنامج العبلقات العامة في الترويج 
ومعالجة القضايا التي تيتم بقيم التسامح والتعايش السممي وتنظيم المساواة لمجميع 

وفق ما كفمو الدستور، بغية التغمب عمى التعصب والتمييز ونبذ المحاصصة 
براز اآلثار االيجابية التي يمكن تحقيقيا   .والكراىية، وا 

ويقوم برنامج العبلقات العامة بتقوية العبلقة بين جميع األطراف، والترويج 
شاعة ثقافة الحوار والتعايش السممي، عن طريق أساليب عدة  لقيم التسامح وا 

 ـــ:()أىميا
استخدام برنامج العبلقات العامة خطابًا دينيًا موحدًا، يتضمن عدم التحريض عمى  -1

العنف والتطرف واقصاء االخر، فضبًل عن استخدام لغة التسامح والحوار لتجاوز 
 .أي عقبة تواجييم مستقببًل 

إقامة االحتفاالت والميرجانات وتنظيم الزيارات وُحسن األستقبال البناء المجتمع،  -2
قامة المعارض والندوات التي يتم عرض ومناقشة المواضيع التي تمس الوحدة  وا 

 .الوطنية 
تكريس االىتمام بقيم التسامح وتفعيميا من قبل كافة مؤسسات وشرائح المجتمع،  -3

والسيما من قبل النخب الثقافية والفكرية والسياسية الحاكمة وغير الحاكمة، 
لترويج فكرة التسامح والتعاطي معيا إيجابيًا، سيما عمى الصعيد االجتماعي 

 .الخ ...واالخبلقي والثقافي
 .األحترام المتبادل بين االديان والطوائف والقوميات واالقميات والمذاىب كافة  -4
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أحترام رأي األفراد وضمان حرية اآلخرين، عن طريق التيدئة، وزرع روح التعاون  -5
 .وترسيخ قيم التسامح والتعايش السممي والحوار العقبلني الحر مع اآلخرين 

إصدار نشرات ودوريات خاصة، تتمثل في إعداد أخبار ومواضيع تيتم بتنمية قيم  -6
شاعة ثقافة الحوار والتعايش السممي مع االخر، واالىتمام بمشاعر  التسامح وا 

 .العائبلت واألفراد والعمل عمى تمبية حاجاتيم وأحترام مشاعرىم المتبادلة 
توظيف تكنموجيا المعمومات والتقنيات الحديثة في تفعيل والترويج لقيم التسامح  -7

وثقافة الحوار، من خبلل ربط تجارب دول العالم المتقدمة، واالستفادة منيا في 
بناء مجتمعاتنا وبأسموب ديمقراطي متطور معتمدًا عمى أفضل التجارب الحديثة 

 .لمدول في حل نزاعاتيا 
تعزيز العبلقات والصبلت مع المنظمات والييئات األقميمية والدولية، والسيما  -8

منظمات المجتمع المدني، السيما تمك التي تيتم بشؤون المجتمعات األنسانية 
 . والثقافية 
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  قنى انتسايخبرنايج عالقات عاية نتنًنة ين عهىيؤهالت انقائى:نناًال  ا
، وشيوع وكفاءة القائمين عمى برامج العبلقات العامةأىمية وتنمية قدرات  تبرز

فكرة اإلدارة الجماعية، بمعنى إبراز القدر الكافي من الروح االنسانية في المجاالت 
، عن طريق مؤىبلت وأساليب مؤثرة الدارة تمك كافة، وتقديم الحمول المناسبة ليا

نطبلقًا من تمك األىمية وتوظيفيا بالشكل البرامج والرسائل االتصالية المؤثرة،  وا 
الصحيح، ويمكن تحديد أبرز المؤىبلت الشخصية لمقائمين عمى إدارة نشاط برنامج 

ـ :()العبلقات العامة، ىي
يجب ان يتصف رجل العبلقات العامة بالشخصية : المصداقية والموضوعية -1

الصادقة والمستقرة واليادئة، بغية تحقيق التفاىم مع األفراد والجماعات وخمق 
إنطباع طيب وصورة ذىنية محببة لدى الجميور، أن القدرة عمى معالجة االمور 
بعقبلنية ومناقشتيا بشكل موضوعي وعدم التيويل والمبالغة، يجعل من االنسان 
رجبًل متميزًا وصادقًا لدى الجميور، النو اذا لم يكن موضوعيًا فسوف يكون من 

 .الصعوبة أن يكون موضوعيًا تجاه اآلخرين 
البد أن يتمتع القائم بنشاط العبلقات العامة بمؤىبلت : الذكاء وأسموب االقناع -2

عديدة منيا ان يكون ذكيًا وواعيًا لبلمور وقدرتو عمى معالجتيا بشكل عام، 
فالذكاء عامل ميم في تكوين الشخصية، وتنبع فييا قدرتو عمى اإلقناع والتأثير 

في اآلخرين واقناعيم بأسموب راقي وحكمة مستنيرة، وىذه تعتمد عمى أسموب في 
   .()التوجيو واإلرشاد، وبالكممة الصادقة، والعبارات المؤثرة في المتمقي

ان امتبلك الشجاعة والشخصية القوية المستقرة، : الشجاعة وقوة الشخصية -3
تجعمو مدافعًا عن آراءه ومقترحاتو بقوة وحكمة عن وجية نظره أمام اآلراء 

المضادة، الن القائم لنشاط العبلقات العامة، يجب أن يتمتع بأفق واسع وتقديم 
الحمول المناسبة عند حدوث االزمات التي تواجو مجتمعاتيا، وىناك مؤىبلت 
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وصفات أخرى كثيرة منيا، تمك التي تعتمد عمى االبداع والقدرة عمى التخيل 
والتأثير في آراء اآلخرين واتجاىاتيم، من خبلل الرغبة المستمرة واليقظة التامة 

في تتبع مايجري حولو من االحداث والسعي بشكل مستمر لمعرفة الحقائق 
ألنو كمما زاد . وعرضيا عمى الجميور، بيدف تبصيرىم واعبلم الراي العام 

أىتمامنا بالناس وتقديرنا ليم زاد ميمنا الى احتراميم والى وضع آرائيم ومشاعرىم 
 .موضع األعتبار واالىتمام 
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 :األستنتاجات
توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات التي يمكن عرضيا وفق 

 ـ:مايأتي
تبين لنا ان المجتمع العراقي بحاجة الى برامج عبلقات عامة مخططة لتعزيز  -1

التعايش السممي ونشر قيم التسامح، وأن يراعي الجميور وتنوعاتو، فضبًل عن 
 . تجاىل واختيار األساليب واألدوات المناسبة لتنفيذ البرنامج بالشكل السميم 

جتماعية ونفسية حثت عمييا جميع األديان، وقد  -2 ان التسامح فضيمة أخبلقية وا 
مارسيا األنبياء في نشر رساالتيم من أجل السمو باالنسان الى معالي الرفعة 

 .والمجد والبناء 
ان المؤسسات المختمفة لم تأخذ دورىا في تعزيز لثقافة الحوار وقيم التسامح،  -3

 .والترويج لحقوق االنسان التي نصت عمييا دساتير حقوق االنسان في العالم 
ان لوسائل االعبلم المختمفة أىمية كبيرة في نشر المواضيع والمقترحات الميمة  -4

التي من شأنيا وضع الحمول المناسبة والمقترحات االيجابية، من أجل إعادة الثقة 
 .والتنمية لقيم التسامح وثقافة الحوار مع اآلخر 
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 :انتىصنات
دعم برامج العبلقات العامة التي من شأنيا معالجة قضايا المجتمع، سيما في  -1

شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، كبديل عكسي لثقافة البلتسامح  تنمية قيم التسامح وا 
 .والنتائج السمبية المترتبة عميو 

ضرورة االعتماد عمى نتائج البحث العممي، وتوظيفيا في مجال التخطيط لبرامج  -2
وأن يتم التقييم الدائم لتنفيذ . عبلقات عامة ناجحة، بغية تحقيق أفضل االىداف 

ىذه البرامج لمعرفة األنحرافات التي قد تحدث أثناء التنفيذ ومعالجتيا بشكل 
 .يتناسب مع أىداف البرنامج 

مراجعة المناىج الدراسية في الثانويات والجامعات، بالتركيز عمى مفردات المناىج  -3
التي ُتسيم في ترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، واالبتعاد عن كل 
ما يخدش أو يصعد من حالة االستقرار، والتركيز عمى جوانب الوحدة ونبذ العنف 

 .والتطرف وقبول االخر واحترام راي االفراد ميما كان مستواىم في المجتمع 
مد جسور التعاون بين القضايا المتفق عمييا كافة، والتواصل لمزيد من المقاءات  -4

والحوارات والمنتديات لبحث القضايا المتنازع عمييا، ووضع ضوابط ومعايير ثابتة 
تتعيد بيا جميع األطراف، ألنياء حالة العداء عبر الحوارات المستمرة لمخروج 

 .بنتيجة مرضية لجميع األطراف 
تفعيل دور القائمين عمى تنفيذ برنامج عبلقات عامة، وتزويدىم بمختصين في  -5

 .مجال العبلقات العامة وعموم االتصال االخرى 
تحديد وأختيار الوسائل االتصالية المناسبة، التي تسيم في بناء برنامج عبلقات  -6

 .عامة ييدف الى تنمية ثقافة التسامح والحوار مع االخر 
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قيام وسائل االعبلم المختمفة عمومًا والفضائيات خصوصًا، بالترويج لقيم التسامح  -7
وثقافة الحوار وقبول االخر، كبديل عن التيميش واالقصاء وعدم اإلصغاء الى 

 .اآلخر 
إلتزام العاممين والقائمين عمى برامج العبلقات العامة بالمعايير االخبلقية والمينية،  -8

 .واالبتعاد عن تخديشيا بكل ما ىو ُمنافي لمواثيق ومباديء الشرف المينية 
فسح المجال أمام الجميع لمتعبير عن آرائيم ومعتقداتيم بكل حرية ودون تردد أو  -9

خوف، وىذا شأن القائمين عمى المجاالت التي تعنى بالشؤون االنسانية واألنشطة 
 .الديمقراطية 

عطاءه  -10 عدم إقصاء وتيميش أي فرد من أفراد المجتمع، وميما كان مستواه، وا 
فرصة لممشاركة في البناء وأحترام رأيو والتعبير عنو ميما كان شكل ولون ىذا 
الراي، الن عمى الجميع المشاركة في بناء أوطانيم، وىذا الدور يقع عمى برامج 

العبلقات العامة في التنمية والتوعية لثقافة التسامح مع االخر كفمسفة 
 .إجتماعية
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دار الفجر لمنشر والتوزيع، : القاىرة))محمد عبده حافظ، العبلقات العامة، . د ()

 . 87، ص((2009
ويمسون، التخطيط االستراتيجي لمبرامج الخاصة بالحمبلت الفعالة . لوري ج  ()

، ((2006دار الرضا لمنشر، : دمشق ))لمعبلقات العامة، ترجمة حسين صبلح،
 . 31ـ30ص

عمان، دار ))ىاشم حمدي رضا، إدارة العبلقات العامة والبروتوكوالت، . د ()
 22، ص((2010لمنشر والتوزيع، 

القاىرة، ))العبلقات العامة والتنظيم ـ مدخل إداري، : حنان فاروق محمد جنيد. د ()
 . 98، ص((1997مكتبة عين شمس، 

ىندسة القبول )اليندسة البشرية والعبلقات العامة: عبدالرزاق محمد الدليمي. د ()
 . 23ـ22، ص((2011عمان، دار وائل لمنش والتوزيع، ))، (والرضا
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عامر عبد زيد، من أجل أخبلقيات التسامح في ظل ثقافة البلعنف، . د ()
 . 58ــ57، ص((2010بيت الحكمة، :بغداد))

 . 73المصدر نفسو، ص ()
نظمة أحمد الجبوري، التسامح مقولة أخبلقية ومقاربة فكرية عقائدية، مؤتمر . د ()

 . 27ـــ26، ص((2010بيت الحكمة،: بغداد))األديان السنوي األول،
سممان عاشور الزبيدي، التربية عمى حقوق . وليد الشييب الحمي ود. د ()

،   ((2007بغداد، مطبعة االحمد لمطباعة والتصميم، ))االنسان، 
 . 376ـ375ص

 . 376المصدر نفسو، ص ()
: بغداد))رعد الكيبلني، الحوار ثقافة التسامح، مؤتمر األديان السنوي األول،. د ()

 . 244ــ243، ص((2010بيت الحكمة، 
البعد الديني )عبدالخبير عطا محروس، العبلقات الدولية. أماني صالح ود. د ()

 . 76ـ75، ص((2008دار الفكر، : دمشق))،(والحضاري
 . 10اآلية / سورة الحجرات ()
 . 69اآلية / سورة المائدة ()
 . 125اآلية / سورة النحل ()
 . 34اآلية/ سورة فصمت ()
 . 4144، حديث رقم1599، ص4صحيح البخاري، ج ()
في االسبلم والمواثيق الدولية والدساتير )حقوق االنسان: نواف كنعان. د ()

 . 251ـ250، ص2008، عمان، إثراء لمنشر والتوزيع، (العربية
: القاىرة))، (األسس والميارات)حمدي شعبان، وظيفة العبلقات العامة. د ()

 . 23ـ22، ص((2008الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات،
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ذ، . س. بشير العبلق، تخطيط وتنظيم برامج وحمبلت العبلقات العامة، م. د ()
 . 101ص

دار أسامة لمنشر : عمان))االعبلم الدبموماسي والسياسي، : مجد الياشمي. د ()
 . 118ـ117، ص((2011والتوزيع، 

 . 13سورة الحجرات، اآلية ()
دار اليازوري العممية : عمان)بشير العبلق، العبلقات العامة في األزمات، . د ()

 . 26ـ25، ص(2009لمنشر والتوزيع، 
دار : عمان))محمد إبراىيم عبيدات، التسويق المباشر والعبلقات العامة،. د ()

 . 267ـ266، ص((لمنشر والتوزيع
عمان، دار اليازوري العممية لمنشر ))إدارة التفاوض، : بشير العبلق. د ()

 . 107ـ106، ص((2010والتوزيع، 


