
 

 

 نشأة وتطور العالقات العامة

 (2املحاضرة )  )العالقات العامة القديمة(

 مدرس املقرر: د. والء زريقا

 أوال: تمهيد:
اااال    قن  و ه    ا ا ا ا ا ااااغإ  ما وجال   نا ا ا ا تبذل بالرغم  ن  أ  لرالقاالا لرالالناح لثةادلداح ورادا نا نرنا لرشغ  لرالنا

ااااغإةلا نالينح و دا حجت عا لالتماللا لربدلريح وتر را نا  ا ا ا رإلانلع وحث لرنلس ال تنلق أمكلر نالينح أو لإلتيل  بتصا

ل  عا تةدلد   ولرجف لتتني لر ت 
ك
ااااراةلا لثةدلدح  دل ا ا ا اااارات لرالقالا لراللنح ن  لاصا ا ا ا تر ر تنك لالتماللا ونا أ  نصا

لرتأثير عا آرلئج  ادلمح ادم لربنااغإح سفاااهل ور   لالختق  ه  عا لر  االر  تلرإخ ظه ره ملاةلورلا رنتفله  نا لآلخغإ  و 

 لااتتدنح ولتالع لر نل  عا لرزن  لثةلضغ  نه عا لألزننح لرشدلمح.

: لرتر ر لرتلرإخا رنالقالا لراللنح:
ك
 ثلسيل

 يمكن تقسيم التطور التاريخي للعالقات العامة إلى قسمين رئيسيين:

اااالاالا لرجف لم   ل تبالرهال لرباذور لألود  رهال ولرجف تمتاد نناذ و    لرالقاالا لرالالناح  -1 ا ا ا ا ا ااااما  لر نا ا ا ا لرشادلماح وتنا

 لإلنال  لربدلئ  حجت لرشغ  لرتل ا  نغ.

ااااغإ  وتر ر  د  نل ه   نيه عا  -2 ا ا ا اااال  ولرالن  لرذم ورد نا نرنا لرشغ  لرالنا ا ا ا ا لرالقالا لراللنح لثةدلدح وه  لر نا

 واتنل لثةلضغ.
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 مة:: العالقات العامة القدي2-1

 

 : العالقات العامة في العصور البدائية:2-1-1

رشد كلست لرشبلر  لربدلريح تةتلج  د  لإل قم رنمةلمظح  ل  بشلئجل وذرك  ااااااا لح عا لثةصااااااا ل  ل   

  ل  لألم  ل ب جل    
ك
ج  ن  أ   ذرك حلر ااااااال

نصااااااال ر لر ذلح أو لر ا   عا و ه لأل دلح مكلست لرشبينح تالي 

ن ح عا لألم  اريا ن  حي لسلا لرصااايد أو مي م تنذر صالل ااافح أااادلد  أو  دو ك  نل يااااتفد ميهق مشد ل

 ن ير  ند ذرك تاتالد لرشبينح ا ل هح لا اي.

 مل أ  لرشبينح لربدلريح تك   عا حل ح  د  لرتاللو  ولرتمل ك بي  أمغل هل وذرك ال لت   ال    اغإ  

لرجف تغبره  ببالضااااااااااه ق وكال  ذراك لت     اغإ  لرتفاله  بي  هالالح لألمغل  وححاااااااااااال ااااااااااه  بش   لرغلبراح 

 لثةفقا عا ننل بلا لرزولج وبن غ    لرغأد ولحتفلالا لالستصلر  ل  ابينح نالل لح.

وكل  رريس لرشبينح لفتما بأمغل  ابينته رنتدلول عا لرناااالو ق  مل كل  لرغريس لت د  لر  ه لإل قن  

ت  يجلته ولابل ئ لرجف لغإد ن  أمغل  لرشبينح لرااااااااااير بم   جلق عا لرشبينح مينتجز لانل ااااااااابلا لرشبنيح ريشدم 

و ند و    لثةل ح  د  تالبئح لرغأم لراللم عا لرشبينح كل  رريس لرشبينح يالهد  د  شاا م نالغو  عا لرشبينح 

 كلرالحغ أو لرربيب بمهمح لإل قم  مل ن ك  نهمح  ثلر  لانل غ  د  أش لص لفيدو  من   لرتالبير 
ك
 يدل

 تأثير كلإلننل  ولرغام واغع لررب ل.ولر

التي يمكن اعتبارها النواة األولى للعالقات ون  لر لضااااات أ  لالختقق لأل اااااللاااااتف رتنك لر نااااالالا 

   نملر اااااااااح لر نااااااااال  لري م ه  لتفلههل آسذلو  د  مغلرز لرشغ  وحثلر  لسفاللالته كأ ااااااااان   رنتأثير  العامة

دح  ش  لرفغ  وو يهق  مل أ  لرتالغ   ل  لتفلهلا لرغأم كل   نيهق بينمل تتلاب لرالقالا لراللنح لثةدل

 ياتند  ل  لإلحالس لرفرغم ولرتشدلغ لرش صتف  و  لأل س لرالنميح لااتتدنح لري م.

 : العالقات العامة في الحضارات القديمة:2-1-2

 ردل لرشدنلح عا ك  ن  حضالر  ول م لر 
ك
  بيرل

ك
غلمدل  رشد تشدنت أ الريب نملر اح لر نال  تشدنل

 وول م لرني  عا لرنغق ولثةضلرتي  لري سلسيح ولرغونلسيح عا لر غ  ولثةضلر  لإل قنيح.
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 :الحضارة اآلشورية العالقات العامة في -)أ(

تغأاااااااااد لازلر ي   د   قبل امليالد 1800تلرإتهل  د   يال   نشررررررررررة زراعيةو د  نملح لآلثلر عا لرالغلق  

 يفياح باذر باذوره  ولرتتنم ن  منرل  لثةشا  ث   د   يفياح حصاااااااااال  نةصاااااااااا ره  وال لتتني هاذل لثلهاد 

 لإل قن  عا   هغه    لر نغلا لرجف تصدرهل لردولرغ لااالورح    لإلرأل  لرزرلعا عا لري م.

إي  ه  أول ن  لبتدع لر نااااااااااغلا لاصاااااااااا ر  مكلس ل لغام    مل  نااااااااااي رنل  نملح لآلثلر أ  لآلأاااااااااا ر 

لستصااااااالرلاج  وبفلسب لرغا  لصااااااا رو  بلألر ل   ااااااا ر لأل اااااااغل ن  نن و وأنغلح و الغضااااااا وجل عا اصااااااا ره  

و ااااالحلاج  لراللنح وأااااا لر ه  لر  رلق مكلست تالم  لانصاااااشلا ولرتملثي  عا اصااااا ره  و ااااالحلاج  لراللنح 

 نل تك   أأااااد  وأاااا لر ه  لر  رل  م  لانصااااشلا عا
ك
ل ننل هذلق واد أثبت لرالن  لثةدلث أ  لرصاااا ر  ديرل

 ن  لركنمح لارب  حق واد ل اااااااتتدم لآلأااااااا رإ   هذل لابدأ ننذ آال  لرااااااااني ق و مل ت ناااااا  
ك
 وتأثيرل

ُ
تالبيرل

لرالقالا لرالالنح عا نفالل لإل قم لراااااااااااياللااااااااااتف ولردملع    لرنظ  لرااااااااااايال ااااااااااياح ولاذلهب لالاتصاااااااااال لاح 

ال  لألنغ عا زن  لإلن رلا ر آأاااااااااا ر باالسيباالل مشااد و اادا عا خزلستااه عا سين ل ولال تماال يااح  لري م  ااذرااك كا

ساااااااااالقا ن اااااااااااشاح ونفصااااااااااناح تةااااااااااااب ت لرإتهال وح ل  جال و ل  لألخم كا  نال راه  قااح بةغو  لان و 

ومت حاالاج  وناال أااااااااااياادوه و مغوه وإغل لاالرخ   أ  تنااك لاالن ناالا    لر غر نحجاال ه  لإل قم ولر روإ  

 ل ئ نالينح  مل تفال  نةرلا لإلذل لا لرغ ميح لري م لرجف تد  ل  د  نبل ئ نالينح وتغوج رهل.اب

 :الحضارة الفرعونية العالقات العامة في -)ب(
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لهت  ادنلح لاصغإي  بلرايرغ   ل  أمكلر لثلمه ر وتةغإك ننل غه ولتبال ل عا ذرك أجت لأل لريب 

نحجاال ل  االح مغ    لألر هيااح وتشااديس لر هنااح وتنااااااااااييااد لاالاالبااد لرفتمااح ولرشب ر لرناااااااااااالهشااح  ل  أااااااااااكاا  

 ق ونل لرثرو  لألهغلنلاق ك  ذرك ن  أ    ظهلر هيبح لثةكلم و ظمتج  رنتأثير  ل   ش ل لرنلس وأمكلره

  ل  ذرك.
ك
 لرهلرنح ن  لآلثلر لرفغ  سيح عا نصغ  ال ألهدل

كل  لرفغل نح ل نار   عا نملر اح لإل قم خل اح عا م رلا لثةغو  رتالبئح لاالن إلا لرقزنح إلحغلز 

 لرنصااغق  مل كلست لرنش ع  ل  لثاللر  ولااللبد تناايد بلالستصاالرلا لثةغبيح راةكلم وحسفلزلاج  لا تنفحق

أنل عا أوالا لراااان  مكل  لإل قم ل نااا  رامغلر لردل يح ولال تمل يحق مشد ل اااتتدنت أورلق لر ر م عا 

لر ناااغلا لرجف كل  لصااادرهل مغ    نصاااغ وأنغل ه اةلربح أأااايلح ضااالر  ولإلأااالر  بأمكلر أخغل لغإد لثةكلم 

 ننغهل بي  لرنلس.

 :الحضارة اليونانية العالقات العامة في -)جر(

تمتلز لثةضاااااالر  لري سلسيح بلالهتملم بلرغأم لراللم وتر إغهل أل اااااالريب بن ر  لرغأم لراللم ولرتأثير ميهق 

ندا   ااااااااااشغل  وأمقا   وأر اااااااااار ق  اذراك تالت ر لأل ااااااااااالاير  مشاد كالس ل رول  لربقماح ولث رالباح ولإلانالعق

لري سلسيح ن  أادم لأل ولا لرجف تة مت عا أمكلر لراللنحق ن  خقل تنشيحج  لألمكلر لردل يح ولرااااااااااايل اااااااااايح 

 صنك  حكلللا نبارح  لأت عا ذل غاج  وتة مت صنك  مير نبلأغ عا تصغملاج  وانل لاج .

مد  نرتجل ن  رضل لاةك ني  رذرك كلست تفست لاللل رتبل ل مةك نح لادلنح لري سلسيح كلست تات

لآلرلح ولاناالانااااااااااااح لثةغ  لرجف لناادما رنمااااااااااااالهمااح ميجاال  ميا لا لاني ق ول ااااااااااتتاادم لري ساالسي   لرشاادناالح 

لرااااااااااافااااااااااارلريي  وه   بلر     أشاااااااااا لص لة رم   لإلانلعق مهالالح لدر اااااااااا   من   لر تلبح ولث رلباح 

 لفال  ادرا
ك
ج  لإلانل يح نتف اح بةيث يااااه   نيج   حغ ن  لشي أنلنه  ن اي لث صااا  وتشن هل  تشلسل
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وكل  هالالح لرااااااافااااااارلريي  ياااااااتتدن وج  رندملع    اضااااااللل نالينح أنلم لثلمه ر ولإلانلع بش   لثالح 

 ولانر   مل لفال  لري م ر لل لرالقالا لراللنح عا لانظملا.

 :الحضارة الرومانية العالقات العامة في -)د(

ق مظهغ خربلح نناه رإ  عا 
ك
بلر اابح رنغونل  مشد تر را أ الريب لرتأثير عا لرغأم عا  صاغُه  ألضال

و أسر سي ق ول  ر  لرغونل  ب  لر  لثلمل ح حيث سشناااااا ل  ل  ول هح نفنس لرتلرإخ أندلل  ااااااياااااااغو ونلر 

اب  لايق  كل  ل ري س ايصااااااغ لغ اااااا   49أااااااي خه   بلر  انفنس لرنااااااي و ولرنااااااالب لرغونلن ا. عا  لم 

ق و الت ر ل ري س ايصااااغ ن  أنهغ ACTA DIURNAتشلرإغ     سفلزلته لأل اااار رإح عا ننااااغ  ل نيح صالن ل  

صاااااااااا ل  ل  لرد   لرنااااااااااالافق حجت وح  كل  هذل لرد   اد لال م ربدح حغ ق ونهلر  ايصااااااااااغ لرشل   عا لثة

رل الح الهتملنه بت ز ا لا ناااااااا رلا و غر لااااااااااغحيلاق بمال ت أسه كل  يالتمد عا لأل اااااااالس  ل  ك  أ هز  

ل عا لإل ق  عا  ورته ر اااب تأليد وتاللاي أااالبهق أم أسه سفس لرت نيك لرذم ل ااتالل  به لإل قم عا أنغإك

 لثةغ  لراللايح لألود  ولردلسيح ال تحجلر لرنال ر لر ا ف.

ور  لشتصااااااغ لر ناااااال  لإل قن  عا لثةضاااااالر  لرغونلسيح  ل  لايدل  لرااااااايللااااااتف ب  تالدله  د  لرن ل ا 

لال تمل يح مهنلو اصالرد  دير  رننال غ لرغونلن  مغ ي  ن  هح  د  لرفقحي  تةمج   ل  لرال     د  لازلرع 

ستلج لرزرلعا ا ل هح زإل   لراااكل ق و ا أأاابه نل تك   لرندلحلا لرجف ت  ههل نتتني لرهيئلا عا وزإل   لإل 

  صغسل لثةلدا ور حجل نصلمح بأ ن   أ ب  رميا.

 :الحضارة اإلسالمية العالقات العامة في -)ه(

لهتمت لردول لال اااقنيح ننذ لرشدل  بلر روإن رنفااااهل وا لافهل لراااايل ااايحق وكلست أأاااهغ لر  ااالر  

رذرك لرناااااالغ ولرناااااالغلحق لرذل  كلس ل يناااااكن   و ااااالر  ربنلح أاااااب ح  قالا  لنح نا لثلمه رق مكل  ك  

راة   لةغص أ  لفما ح راه ثناح ن  مة ل لرنااااااااااالغلحق لغو    ا لافاه وإادلمال    ناه  حال   أو االن 
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صنالغ راي ق ميذيا ذلو لرنالغ بي  لرنلس رالذوبتهق وتغوج ناله ن لاي تنك لرش صيحق ورهذل منب أالغ 

 لادح  ل  بلقا أمغلر لرناااااالغق ب     ننااااالهير لرناااااالغلح كل  أمن ج  ندلحي  راةكلمق كلاتناف لرذل  ندح

ش صيلا  دير  أأهغهل  يي لردورح لثةمدلن ق وأب  تملم لرذم كل  لمدح لاالتص  لرالبللتفق ولربة رم 

 لرذم كل  لمدح لات ك .

ث   الحا لرشغو  لر  اااااااااارج وتغ  ا لالتمالالا عا ظنمالا لثلها  ولالسةقل من  ل   هنالو نفالل 

أخغل  ناد ظه ر لااذهاب لر روتاااااااااااتالسجف ولرتبنااااااااااير باه ونل رتر ر لرالقاالا لرالالناح مير أوجال نناااااااااارات نغ  

  لحب ذرك ن   ملع    لاذهب لركلث ريك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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