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التسي تتتمسد ا الس ظا واألحسزاب السياسسية والمرشسحين السياسسيين أحد األسسس التسويق السياسي 
ت و سسو يتتمسسد عمسسع ممموعسسة مسسن االتاسساال ،ا وبسسرامم ا ومبسسادا ا السياسسسيةلتسسسويق شخاسسيات 

 المتكاممة لتحقيق  ذا الغرض.
الت اسر األساسسي السذي يستا االعتمساد عميسي لتحقيسق مثسل  سذا  الممسا يري وتمثل وساال االتاال

عمع مستوى ال ظا السياسسية حسين تر سب فسي تسسويق مبادا سا وأفكار سا سسوا   خاوااً  ،الغرض
 .ع المستويين الداخمي أو الخارميعم

وباعتبار سا القسوة  ،الواليات المتحسدة األمريكيسة  سي أكبسر السدول ترسسيخًا للكسرة التسسويق السياسسي
فإ  سسا تسسستع لت ويسست ا سسوات االتاسسال الخارميسسة فسسي محاولسسة لتسسسويق  ،التظمسسع األكبسسر فسسي التسسالا

 .أفكار ا ومشروعات ا
ويستتي ا تمساا  ، سا فسي األم سدة المتم سة لمسياسسة األمريكيسةاضية الديمقراطيسة  سي القضسية األ و

الواليات المتحدة ب شسر الديمقراطيسة عمسع اعتبسار أن ال اسر السذي تحقسق فسي الحسرب البساردة كسان 
وعمع  ذا األساس  ،االعتماد عمع الديمقراطية في موام ة األ ظمة الشموليةمرمتي الرايس إلع 

وبسات أي مشسروع  ،رعي لسسيطرة الواليسات المتحسدة عمسع التسالافقد شكمت الديمقراطية اإلطسار الشس
سسستراتيميات أساسسسية مسسن المبسسادئ والسياسسسات واإلسياسسسي خسسارمي يتطمسسب االعتمسساد عمسسع ااعسسدة 

 .التي تستم ا الديمقراطية سوا  عمع مستوى االدعا  أو اللتل الحقيقي
ات المتحسسدة فسسي خطاب سسا االتاسسالي وبالتسسالي فسسإن الديمقراطيسسة شسسكمت محسسورًا رايسسسًا تتب سسا  الواليسس

 يق أ داف ا عمع المستوى التالمي.الرسمي و ير الرسمي في إطار الستي لتحق
واسسد ركسسزت الواليسسات المتحسسدة عمسسسع الشسسرق األوسسسط م سسذ أمسسد بتيسسسد عمسسع اعتبسسار  يمثسسل أ ميسسسة 

رق لمواليسسسات المتحسسسدة األمريكيسسسة تتمثسسسل فسسسي المواسسست المغرافسسسي السسسذي يسسستحكا فسسسي طسسس إسسسستراتيمية
كمسسا يتمثسسل فسسي أ سسي  ،و سي أ ميسسة ميوسياسسسية داامسسة ومسستمرة ،الموااسالت الرايسسسة حسسول التسسالا
والتي تمثل بال سبة لمواليات المتحدة ماسدرًا  ،المتمثمة في ال لطالمورد الرايس لمطااة في التالا 

تما سات إضافة إلع أن م طقة الشرق األوسط مثمت الم طقسة القااسدة لال  ،ال يمكن االستغ ا  ع ي
الم ا ضة لمواليات المتحدة في التالا بتد ا قضا  فترة الحرب الباردة والتي اتخذت أشكااًل عديسدة 

 .ا1002وامت إلع ذروت ا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
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و و ما دفت الواليات المتحدة لتب ي مشروعات في م طقة الشرق األوسط تبرر وتسيِّر سياسسات ا 
وتمثمت أ ا  ذ  المشروعات في مشروع اإلاسالح  ،كل من التراق وأفغا ستانخااة بتد احتالل 

ومشسسروع  ،ومشسسروع الحسسرب عمسسع اإلر سساب ،(مسسا ااسسطمى عمسسع تسسسميتي طبالدمقرطسسة السياسسسي أو
وتمحسسسورت مميسسست  سسسذ   .ومشسسسروع السسسسالا ،ومشسسسروع حقسسسوق اإل سسسسان ،الشسسسرق األوسسسسط الكبيسسسر

 .مقراطية ومبادا ا وآليات ت ليذ االمشروعات حول فكرة أساسية  ي تب ي الدي
عمسسع ال شسساطات االتاسسالية الرسسسمية  ولقسسد اعتمسسدت الواليسسات المتحسسدة عمسسع تسسسويق  سسذ  األفكسسار

ن  سذ  راطية في الم طقة بل يمكن القسول إبلكرة الديمقو و ما خمق ا تمامًا مميًا  ،و ير الرسمية
 لسسس ا عمسسع دول الشسسرق األوسسسط ال شسساطات االتاسسالية مترافقسسة مسست الضسسغوط السياسسسية فرضسست 

عمع مستوى الشتوب والحكومات ووساال االتاال حتع اارت اضية الديمقراطية مسستلة مدليسة 
 .ومحور ا تماا دول الشرق األوسط

ذا كا سسست وسسسساال االتاسسسال األمريكيسسسة  يسسسر الرسسسسمية اسسسد تتسسسسا متالمات سسسا لمديمقراطيسسسة بسسسبتض  وا 
فسسإن اإلعسسالا األمريكسسي الرسسسمي اسسد  ،اللكريسسة والحزبيسسةابات السياسسسية و االخسستالن  تيمسسة لالسسستقط

ويتمثسل  ،تب ع خطابًا متسقًا لمديمقراطية ب دن  شر ا والترويج ل ا عمع مسستوى الشسرق األوسسط
 :اإلعالا الرسمي األمريكي في شقين

ذاعسة  ،التميلزيو يسةا ساة الحسرة  :الشق الاادر عسن  ياسة االسستتالمات األمريكيسة ويضسا .2 وا 
فسي إطسار و و يمثل خطابًا رسسميًا  ،ال اطق بالمغة التربيةراديو سوا كا الشاممة اوت أمري
اتسسامي  ويسدعي ، يسر مباشسرة فسي التسرويج لمسياسسة األمريكيسة ويتخذ أشسكاالً  ، ير متمن

 .لممحتوى االتااليبالمتالمة الموضوعية 
الاسسسريى الشسسسق الاسسسادر عسسسن وزارة الخارميسسسة األمريكيسسسة والسسسذي يمثسسسل الخطسسساب الرسسسسمي  .1

ويستا والذي يادر ع ي التديد من اإلادارات المكتوبة س  البسًا س  ،لإلدارة األمريكيةوالمتمن 
وعبسر شسبكة  ،ومكاتسب االتاسال بسوزارة الخارميسة ،تومي ي لمتالا عبسر السسلارات األمريكيسة

وتتد  شسرة واشس طن أ سا اإلاسدارات الموم سة بالتربيسة و سي  شسرة يوميسة كا ست  ،اإل تر ت
السلارات التربيسة فسي الواليسات المتحسدة األمريكيسة إضسافة إلسع ايساا في األساس إلع  تومي

 ،السسسلارات األمريكيسسة بتوزيت سسا عمسسع المؤسسسسات اإلعالميسسة والرسسسمية فسسي السسدول التربيسسة
حتع اارت ذات مدى أوست ع د ظ ور ا عمع شبكة اإل تر ت عمع موات وزارة الخارميسة 

 .األمريكية
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حسين يت ساول الديمقراطيسة ويسستع لمتسرويج ل سا يقسوا عمسع ي الرسسمي األمريكسي الخطساب اإلعالمس 
 :رايسينمستويين 

 :المستوى المتياري :األول
 .و و المبادئ التي يتا اإلعالن ع  ا كتطر مرمتية لسياسة الواليات المتحدة األمريكية 

 :مستوى الممارسة أو التطبيق :الثا ي
  .لمخطاب اإلعالمي الرسمي عن ممارسات اإلدارة األمريكية والذي يتممع في التتبير اليومي 

وعمع  ذا تستتي  سذ  الدراسسة لتحساول تحميسل الخطساب اإلعالمسي الرسسمي األمريكسي عمسع مسستوى 
التطبيق واياس ماداايتي واتسسااي مست المسستوى المتيساري الستكشسان مسدى االتلساق واالخستالن 

 .السياسي األمريكي في خطاب ا اإلعالمي الرسميولتقييا أساليب التسويق  ،بين المستويين
كسسل مسسن إخضسساع الخطسساب اإلعالمسسي الرسسسمي األمريكسسي لمدراسسسة عمسسع ت سسدن  سسذ  الدراسسسة إلسسع 

مستوى الممارسة أو التطبيسق و الذي يمثل اإلطار المرمتي لمسياسة األمريكية المستوى المتياري 
تيميات السسسواردة فسسسي المسسسستوى المتيسسساري سسسستراإلطسسسار اللتمسسسي لتطبيسسسق المبسسسادئ واإلوالسسسذي يمثسسسل ا

الستكشان مدى تماسس  أسساليب التسسويق السياسسي السذي تتبت سا الواليسات المتحسدة فسي خطاب سا 
التترن عمع اللروق بسين  ب دن، اإلعالمي بالتطبيق عمع اضية الديمقراطية في الشرق األوسط

والسمو  اللتمي السذي يستا  ،لديمقراطيةالمبادئ التي تتم  ا وتتب ا ا اإلدارة األمريكية فيما يخص ا
التتبير ع ي في ال شرة اإلعالمية الرسمية الاسادرة عسن وزارة الخارميسة األمريكيسة المسسماة  شسرة 

 .واش طن
 :تا تحديد متغيرات الدراسة في بتدين رايسين  مالذل  
 األبتاد المتتمقة بطبيتة ا اعة محتوى الرسالة االتاالية الرسمية األمريكية. .2
 .األبتاد المتبرة عن السمو  األمريكي تما  القضايا محل الدراسة .1

والشخاسية المسست دفة مست كسل  ،والقضية ،اختبار التالاات بين متغيرات الدولةمن خالل 
 :من

 .رسالة األمريكيةدرمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية المتم ة في ال -أ 
 .المشروع الذي تتب ا  اإلدارة األمريكية -ب 
 .مستوى تحر  اإلدارة األمريكية تما  القضية -ج 
 .اختبار التالاة بين كل من المتغيرات الثالث ساللة الذكروكذل  
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 :ما يميم تكتسب  ذ  الدراسة أ ميت ا 
 سسدرة البحسسوث والدراسسسات التسسي عالمسست اإلعسسالا األمريكسسي الرسسسمي الاسسرن المتمثسسل فسسي  .2

 .إادارات وزارة الخارمية
مريكسسي لمديمقراطيسسة فسسي الشسسرق األوسسسط اسسد حسساز عمسسع  سسسبة عاليسسة مسسن ن المشسسروع األإ .1

إخضساع الخطساب اإلعالمسي األمريكسي و سو مسا يسستدعي  ،التشك  في المحيط التربي التاا
 .لمدراسة المتتمقة لمكشن عما إذا كا ت بواعث التشك  في محم ا أا ال

تويين المتيساري ومسستوى ن الكشن عن الت ااضات واالختالفسات أو االتسسااات بسين المسسإ .3
الرسسسمي األمريكسسي يحسدد فتاليسسة أسساليب التسسسويق السياسسسي الممارسسة لمخطسساب اإلعالمسي 

 .مما يمكن متي إرسا  البتد التقييمي ل ذا الخطاب ،األمريكي لمديمقراطية
 التسويق السياسي

ث يسسرى حيسس :تطسسور مل سسوا التسسسويق السياسسسي عبسسر التقسسود األخيسسرة وفيمسسا يمسسي أ سسا التتريلسسات
(Gronroos 1990 In O’Shaughnessy, N. 2001) السستي  حسسو  :أ سسي يت سي (1ط

 ،( عمسع مسدى طويسلمت المم ور المست دن طالمسست مكينوتتزيز التالاة  ،والتتامل مت ،تتسيس
بما ي تج في ال  اية تالاي الماالى لكسل مسن  ،والذي يمكن من خاللي تحقيق الم لتة لممتمت ما

 Clemente, M. N. (1992)بي ما يترفي  .والمم ور ،المؤسسات السياسيةالساسة كتفراد، و 
بت سسي تسسسويق األفكسسار والرا  المتتمقسسة بالقضسسايا التامسسة السياسسسية والتسسي يسستا تتميم سسا إلا سساع  (2ط(

 .المما ير باتخاذ سمو  سياسي ما
مج السياسسية والستحكا فسي البسرا ،بت ي يت ي تحميسل وتخطسيط وت ليسذ (3ط (O'Cass 1996)ويرى 

واال تخابيسسة وذلسس  عبسسر تاسسميا وب سسا  والتتامسسل مسست حالسسة تبسسادل الم لتسسة بسسين الساسسسة والمم سسور 
 .بغرض تحقيق أ دان سياسية مشتركة

 ،سسستراتيمياتبت  سسا تمسس  ال شسساطات المت يسسة باإل فيترفا  سسا (4ط (lock & Harris 1996)أمسسا 
كساب ا األثر عمسع مسستوى اإل ن من خالل ا تحقيق الوعي ب ذ واألساليب التي يمك ستراتيميات وا 
ومسسدى إشسستار   ،وتحديسسد درمسسة اسسستمابة المم سسور المسسست دن ،وخمسسق السسوعي ،ب سسا  االتما سسات

 .بالتقا  تم  ال شاطات مت ر باتي
ن الخطساب اإلعالمسي الرسسمي حيسث إ ،ويمثل  ذا التترين األخير أارب التتريلسات لحالسة الدراسسة

رسسسا  المبسسادئ الديمقراطيسسة عمسسع المسسستوى المتيسسارياألمريكسسي يسسست دن وضسست ا  ،السسستراتيميات وا 
ويقوا بتومي  ا عبر ممارسات إعالمية محددة تتمثل في  شرة واشس طن عمسع مسستوى الممارسسة 
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شستار المسواطن فسي الشسرق األوسسط بالتقسا   سذ  ال شساطات  ب دن تحقيق الوعي وب ا  االتما  وا 
 .مت ر باتي وآمالي

 :ق السياسي وأبتاد آليات التسوي
ليسات والتمميسات المتضسم ة فسي عمميسات التسسويق ال (5ط (Hughes & Dann, 2007 )يحسدد 

 :السياسي والتي تحددت في ممموعتين رايستين من التمميات  ما
 ي يمثل ممموعة من التمميات التي تست دن خمق وتوايل القيمة لممست مكينإ . 

وال  ،اسية تتحد حول ا ال شاطات االتاسالية لت ستج أثر ساوعميي فإن خمق القيمة يتد عممية أس
بشستور  ولكن ي بغسي أن تسرتبط  سذ  القيمسة ،يمب أن تكون  ذ  القيمة ثابتة وراسخة وحسب

وعميسسي فسسإن اعتمسساد  ،المسسست م  بقابميت سسا لمتطبيسسق واالرتبسساط بحياتسسي عمسسع المسسستوى التممسسي
 :ة كان يست دن عدة مراحل وفق  ذ  الرؤيةالديمقراطية من ابل الواليات المتحدة األمريكي

 .ترسيخ المل وا الديمقراطي .2
 .إكساب القيمة عمع المل وا .1
التتكيسسد عمسسع اسسدرة الواليسسات المتحسسدة عمسسع الضسسغط لتحقيسسق  سسذا المل سسوا فسسي شسسكل  .3

 ارسة فتمية لمما ير الشرق األوسط.مم
 لم لتة بين الساسسة يمثل ممموعة من التمميات التي تست دن إدارة التالاة عمع أساس ا

 .(6ط( والمست مكينادًا ومؤسساتطأفر 
وعميسسي فإ سسي ي بغسسي ربسسط ايمسسة الديمقراطيسسة عمسسع أسسساس اابميت سسا لتحقيسسق م لتسسة مباشسسرة 

كمسسسا ي بغسسسي أن تكسسسون إدارة التالاسسسة بسسسين الواليسسسات  ،ومو ريسسسة لممسسسا ير الشسسسرق األوسسسسط
واسد اامست الواليسات  .الطسرفين المتحدة والشرق األوسط ااامة عمع الم لتسة المباشسرة لكسال

 :المتحدة ب ذا األمر عمع ال حو التالي
 :ربط الديمقراطية بمشروعات ذات م لتة محددة وشممت -2
 .كمشروع الشرق األوسط الكبير :م لتة ااتاادية 0أ 
 .كاإلاالح السياسي :م لتة سياسية0ب 
 عمع اإلر اب والسالا.كالحرب  :م لتة أم ية 0ج 

 .كحقوق اإل سان والمرأة واألاميات :ماعيةم لتة امتد. 
ربسسط تطبيسسق  سسذ  المشسسروعات بحسسوافز ااتاسسادية أو عسسدا تطبيق سسا بتقوبسسات ااتاسسادية أو  .2

 .ليب اسر سياسية بت واع ااأس
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و كذا يتضى أن الواليات المتحدة اد اتبتت أساليب التسويق السياسي عمع أعمع مستوى ممكسن 
ولكسسن تظسسل  سسذ  األسسساليب  ،خبرات سسا السسسابقة فسسي  سسذا الممسسال مسسن الحرفيسسة والت ظسسيا ال اتمسسة عسسن

 ن. امتة وفتالة عمع المستوى ال ظري حتع ال
 :البتد المتياري 
 الديمقراطية في الخطاب اإلعالمي األمريكي الرسمي 

تحددت الديمقراطية في الخطاب اإلعالمسي األمريكسي الرسسمي الم شسور فسي مواست وزارة الخارميسة 
 :مع مستويين  مااألمريكية ع

حيث ترى الواليات المتحدة أن كل  ظساا يخسرج  ،أسس عامة تتتمق بمل وا الديمقراطية ذاتي :أوالً 
 (7ط : ير ديمقراطي و ي اً عن  ذ  األسس التامة يتد  ظام

 .حكومة ممثمة عن طريق االاتراع المباشر من مموع المواط ين .2
 .الديمقراطية مؤسسة لمحرية وحامية ل ا .1
فسسي مقابسسل تشسسميت إ شسسا  ومسس ى  ،لديمقراطيسسة دون ظ سسور أ ظمسسة الحكسسا المركزيسسةتحسسول ا .3

 .سمطات واستة لحكومات إاميمية ومحمية
حمايسسسة حقسسسوق اإل سسسسان وعمسسسع رأسسسس ا حريسسسة التتبيسسسر واالعتقسسساد والمسسسساواة وحسسسق إاامسسسة  .4

   .ت ظيمات امتماعية
سسة حقيقيسة ومتواز سة تتتسس الديمقراطيسة عمسع اال تخابسات الحسرة التسي تتمتست بومسود م اف .5

 .بين اوى متكافاة
 .ولية األفراد في المشاركة ودعا ال ظاا الديمقراطيمسؤ  .6
 .االلتزاا بقيا التسامى وا ت اج الحمول الوسط .7
   :مبادئ الديمقراطية وآليات ا التلايمية :ثا ياً 

 :تتحدد المبادئ التامة لمديمقراطية وآليات ا التلايمية في الت اار التالية
وتضسمي ي المبسادئ الرايسسة لمديمقراطيسة والحريسة  ،ة الدستور وامة احتمساالت تغييسر حاكمي .2

 .عمع أساس اللال بين السمطات
 .الليدرالية .1
ممسسسالس الواليسسسات حتسسسع الممسسسالس و تسسسدرج آليسسسات سسسسن القسسسوا ين مسسسن الممسسسالس المحميسسسة  .3

 .القومية
 .استقالل القضا  والراابة عمع ت ليذ الدستور .4
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بمسسا  ،ارسسسة سسسمطات موازيسسة لسسسمطات الممسسالس ال يابيسسة والقضسساايةتمكسسين السسرايس مسسن مم .5
 .يغاير ال موذج الديمقراطي البرلما ي

 .والتتكيد عمع دور ا الراابي ،حرية وساال اإلعالا .6
ممسسات  ،المحملين في ال ظاا القضاايالمشاركة في ال شاطات السيادية طحق الشتب في  .7

 .(التقرير الرااسي األسبوعي ،ل يابيةالمشاركة واالستماع التامة في الممالس ا
والتتكيسد عمسع السدور السياسسي  ،تمكين مماعات الماالى من التمل بحرية بسين الممسا ير .8

 .لم ظمات الممتمت المد ي
 .8السيطرة المد ية عمع المؤسسات التسكرية .9

 :المبادئ والليات التلايمية كما وردت بموات وزارة الخارمية األمريكية
 :الدستورية

عمي سسا  اً القسسوا ين ضسسمن أمطسسر متي سسةأ فسسال بسسد أن تكسسون   سسا  أسسساليب موافقسس ي بغسسي أن يسستا اسس ت
ولتتديم ا، و  سا  بتسض الممساالت، كحقسوق األفسراد تحديسدًا، ي بغسي أن تكسون فسي  لوضت القوا ين

أ وا  حكا األكثرية. الدستور  و اا ون، ولك ي في الوات  لسي أكثر من ذلس  بكثيسر.  م تى عن
 الوثيقة األساسية لمحكا،  ي التي تحدد االحيات مختمن سمطات الحكا، كمسا ترسسا حسدود إ ي

بسس ولة  السسمطة. مسن أبسرز مميسزات الحكسا الدسستوري أن  سذا اإلطسار األساسسي ال يمسوز تتديمسي
باسسورة ممويسسة  وفقسسًا لر بسسات األكثريسسة. فمثسسل  سسذا األمسسر يتطموسسب رضسسا المحكسسومين المتبوسسر ع سسي

واسد متسل  1787 مسرة فقسط م سذ التساا 17الواليسات المتحسدة، تسا تتسديل الدسستور وواضحة. فلي 
التسسي طاولسست   يسسر مسسستحيمة. متظسسا التتسسديالت ضسستو الدسسستور عمميسسة تتديمسسي اسستبة، لك  سساوا

لغاا سا لملسوارق التسي  الدستور األميركي زادت مسن الديمقراطيسة بتوسسيت ا مسدى الحقسوق اللرديسة وا 
أيوسسًا مسسن  سسذ  التتسسديالت  مسسع أسسساس التسسرق أو المسس س. لسسا يسستا ت سساولكا سست ااامسسة بسسين ال سساس ع

 .كبيرة من الشتب بخلة، وع دما تاو تب وي ا، كا ت كم ا اد حظيت بتتييد أكثرية
 :الديمقراطية اال تخابات * 

الحكسا ميسدًا، ال يمكسن اعتبسار  ديمقراطيسًا إالو إذا كسان المسسؤولون السذين  م مسا كسان تاسميا  ظساا
الحكسسا ذا  م تخبسسين بحريسسة مسسن ابسسل المسسواط ين وبطريقسسة تمتتبسسر حسسرة وم اسسلة   ظسساا يقسسودون

 تختمسن آليسات اال تخابسات بسين بمسد وآخسر، ولكسن األمسور المو ريسة تبقسع واحسدة لكسل لممميت. اد
ال ساس مسن  الممتمتات الديمقراطية، و ي: تمكون كل المواط ين ذوي األ مية من االاتراع، وحماية

تتسسسا  لسسوذ عمسسي ا لسسدى ممارسسست ا حسسق االاتسسراع، وفسسرز وعسسدو األاسسوات بطريقسسةممارسسسة أي  
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ألخطسا ، وربمسا  بالاراحة والادق. وبما أن عممية التاويت تتتروض داامًا، وعمع  طساق واسست،
و كسذا، إذا حاسمت  لتزوير، ي بغي بذل ما يمكن من الم ود لتحاشسي حاسول ذلس  اسدر اإلمكسان،

اال تخابسسات الرااسسسية   سست ال تسسااج متقاربسسة مسسدًا، كمسسا حاسسل فسسيمشسسكمة فسسي  سسذا الممسسال أو كا
يممكن لم تااج أن تظسل مقبولسة  ، سيدر  ال اس أ ي ر ا مثل  ذ  الاتوبات1000األميركية عاا 
 .وممزمة ل ا

 :المحمية والحكومات .. حكومات الواليات..اللدرالية  *
تتشسسار  فسسي اسسدرة وممارسسسة الحكسسا فسسي  ظسساا حكم سسا اللسسدرالي، حيسسث  الواليسسات المتحسسدة فريسسدة

حكومسسات لمواليسسات، وحكومسسات محميسسة. وفسسي حسسال لسسا يالاسسا  سسذا  والسسسمطة حكومسسة اوميسسة، مسست
فيي دروس يمكن االستلادة م  ا. فبقدر مسا تكسون الحكومسة بتيسدة عسن  ال موذج دواًل أخرى، تبقع

ومسات لمواليسات وحكومسات فتاليت ا، وبقدر ما تقل الثقسة ب سا. لكسن ومسود حك الشتب، بقدر ما تقل
لألميركيين رؤية بتض مسسؤولي ا الم تخبسين عسن كثسب. ويمكس  ا ربسط السياسسات  محمية، يسمى

 ال  سا. إضسافًة إلسع ذلس ، تمتسل مباشسرة بالرمسال وال سسا  السذين وضستو ا والسذين يطبقو  والبسرامج
بومسوب  دأ القاالمركزية السمطة من األاتب بكثير تولي السمطة بطريقة  ير مشروعة. إن المب

ي سا كثيسرًا فسي  أن تتميز السمطات والمسؤوليات في األ ظمسة الديمقراطيسة باسلة الالمركزيسة اسد ال
واايسة م مسًا فسي البمسدان  البمدان الاغيرة المتما سة السكان  سبيًا، ولك ي يمكن أن يكون ع ار

 .الكبيرة المت وعة السكان
 :سن القوا ين  *

ل التساريخ أن البشسر  تتبساين بشسدة  بسدأوا بسسنو اسوا ين رسسمية م سذ خمسسة آالن سس ة. ولكسنيسمو
ظم ا، وذلس  بسد ًا  األساليب التي تتتمد ا الممتمتات المختملة في وضت األ ظمة التي تتيش في
أ سالي القسسرى. فسسي  مسن فسسرض مشسياة ممسسو  يتاسروفون كىل سسة إلسع تاسسويت األكثريسة المتماعسسات

الممسسالس المحميسسة فسسي  ين عمسسع مسسستويات عسسدة، بسسد ًا مسسنالواليسسات المتحسسدة، يسستا وضسست القسسوا 
لسع كسو غرس الواليسات المتحسدة. ولكسن فسي  البمدات والقرى، إلع ال ياات التشريتية في الواليات، وا 
إمسسا مباشسسرة أو باسسورة  يسسر مباشسسرة.  كسسل مسسن  سسذ  المسسستويات، يكسسون لممسسواط ين إسسس اا كبيسسر،

 اخبي سسا، وأ  سسا إذا لسسا تشسسروع بمسسا فيسسي ماسسمحة  ااف ياسسات اسس ت القسسوا ين تتسسرن أ  سسا مسسسؤولة أمسس
اال تخابسات المقبمسة. األمسر األ سا فسي اس ت القسوا ين بطريقسة  الشتب، فإ  ا سستوامي ال زيمسة فسي

يتا في سا، وال المكسان السذي يحاسل فيسي، لكسن الشستور بالخضسوع إلسع  ديمقراطية ليس اللية التي
 .بوضرورة تمبية ر بات الشت محاسبة المواط ين
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 :القضا  المستقل *
المحساكا،  أن 2789و 2788عسامي  ذكر ألكس در  اممتون في مقاالت كتب ا في مممة اللدرالي

خطرًا" بسين سسمطات  التي ال تسيطر ال عمع القوات التسكرية وال عمع اإل لاق،  ي "السمطة األال
مقراطيسة، وتمتتبسر بطسرق الدي الحكا. ر ا  ذا، يمكن لممحاكا أن تكون شديدة التتثير فسي األ ظمسة

الدسسستورية وتطبيق سسا. بوسسست المحسساكا فسسي  عسسدوة الوسسسيمة التسسي يسستا بواسسسطت ا تلسسسير التقييسسدات
اسسسوا ين تاسسسدر عسسسن الكسسسو غرس وعسسسن ال ياسسسات  الواليسسسات المتحسسسدة، أن تمتمسسسن بطسسسالن اسسسرارات أو

مسرا ات يتخسذ ا لمدستور، كما فسي وسست ا م ست تطبيسق إ التشريتية في الواليات باعتبار ا مخاللة
المسدافت األكبسر عسن حقسوق ال ساس فسي الواليسات المتحسدة  سو  .الرايس عمع  لسس األسساس أيضساً 
ألن متظسسا القضسساة يمتيو سسون فسسي م ااسسب ا لمسسدى الحيسساة، وبسسذل   ال ظسساا القضسساايأ و سسذا ممكسسن
أن  القا و ية دون أن تارف ا األمسور السياسسية عسن ذلس . فسي حسين يمك  ا التركيز عمع األمور
كم ا متماثمة، ي بغي أن تكون   سا   ياسة ل سا سسمطة تحديسد مسا يقولسي  المحاكا الدستورية ليست

 .متع تتماوز سمطات الحكا المختملة االحيات ا الدستور، وتحديد
 :االحيات الرااسة  *

الحكسا، بسد ًا  ال بد أن يكون لكل الممتمتات التارية رايس ت ليذي اادر عمع القياا بمسؤوليات
السوطن أيساا الحسرب.  ن اإلدارة البسسيطة لبر سامج مسا، وحتسع ايسادة القسوات المسسمحة لمسدفاع عسنمس

الاسالحيات لمقيساا بم امسي،  لكن يمب الت بي إلع وموب إعطا  مثل  ذا المسسؤول مسا يكلسي مسن
يرسا الدسستور فسي الواليسات المتحسدة، . وفي الوات  لسي، الحد من سمطتي كي ال يابى دكتاتوراً 

م ابي أحد أاوى الم ااسب فسي التسالا، فسإن  ًا واضحة لاالحيات الرايس. وفي حين يمشكولحدود
البيت األبيض عمع التمل با سماا مست سسمطتي  اوتي ت بت من رضع المحكومين ومن ادرة شا ل

لسسيس كيليسسة ت ظسسيا عمسسل الرااسسسة، ولك سسي القيسسود  الحكسسا األخسسريين. األمسسر الم سسا،   سسا أيضسسًا،
متوبتة مثل مبدأ "اللال بسين السسمطات". فسي الحكسا  ل  الم اب بمومب مبادئالملروضة عمع ذ

ممتتمدًا عمع م اراتي السياسية، ليقيا إطار عمسل لمتتساون مست  الديمقراطي، عمع الرايس أن يحكا
فسي المقساا األول مست الشستب  لسسي. فسي  لسس الواست، يمسب أن يشستر  السمطة التشريتية، ولكن
القيسود الدسستورية تضسمن أن يكسون السرايس، أو راسيس السوزرا ، خادمسًا  أنالمواط ون بالثقة من 

 .سيود  لمشتب ال
 :دور وساال اإلعالا الحرة
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وسساال اإلعسالا الحسرة، أي الاسحن وشسبكات  ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق ال اس في المترفسة  سو
سسي عسسن ر سسا دون خشسسية مسسن أعمسسال الحكسسا و شسسر أخبا اإلذاعسسة والتملزيسسون، التسسي يمك  سسا التقاو
أي ا تقساد لمممس  طوتبتسًا لسذل  الحكومسة بكامم سا(  المالحقسة. كسان القسا ون التساا البريطسا ي يتتبسر

عمسسع اللت سسة. ألغسست الواليسسات المتحسسدة  سسذ  المريمسسة،  مريمسسة تمتسسرن بمريمسسة تشسس ير لمتحسسريض
ر في سا تتقيسدات أفسادت الديمقراطيسة كثيسرًا. فسي دولسة تكثس وأرست مكا  سا  ظريسة خااسة بالاسحافة

مسسواطن مسسا أن يتسسر  عممسسي لمسسذ اب إلسسع إحسسدى المحسساكا وحضسسور  الحيسساة، اسسد ال يكسسون فسسي وسسست
سسي عسسن كيليسسة عمسسل بر سسامج  المحاكمسسات، أو لحضسسور م ااشسسات ال ياسسات التشسسريتية، أو التقاو

بمثابة وكيل عن المواطن، بحيث ت قسل إليسي بواسسطة وسساال  ممتيون. ولكن الاحافة تتمل حكومي
والمسموعة ما تتبيو سي مسن  سذ  األمسور كسي ياسبى بإمكا سي التاسرن  إلعالا الم شورة، والمراية،ا

متمومسسات. فسسي األ ظمسسة الديمقراطيسسة، يتتمسسد المواط سسون عمسسع وسسساال  وفسسق مسسا حاسسل عميسسي مسسن
اللسساد، وكشسن سسو  تطبيسق التدالسة، أو عسدا كلسا ة وفتاليسة عمسل م ساز  اإلعسالا لمستخموص مسن

يمكسسن ألي بمسد أن يكسون حسرًا دون وسساال إعسسالا حسرة، ويتتبسر إسسكات اسسوت  ال حكسومي متسيون.
 .دالال اياا حكا دكتاتوري وساال اإلعالا من

 :دور مماعات الماالى  *
القسوا ين بمثابسة  خالل القرن الثامن عشر، ومز  ال بتس بي من القرن التاست عشسر، كسان اس ت

الواليسسات والحكومسسات  الكسسو غرس، أو فسسي حكومسساتحسسوار بسسين ال سساخبين وممثمسسي ا الم تخبسسين فسسي 
محدودة، واالتااالت بسيطة، لا يكسن  المحمية. وحيث كان عدد السكان امياًل، والبرامج الحكومية
لمسساعدت ا عمسع إياسال آراا سا إلسع مسن  المواط سون بحامسة إلسع مؤسسسات أو م ظمسات وسسيطة

ثسر تتقيسدًا، كمسا أاسبى دور الحكومسة أك يريدون. ولكن في القسرن التشسرين، أاسبحت الممتمتسات
التي يريد ال اخبون التحدث ع  ا، ومن أمل إسسماع  أكثر اتساعًا.   ا  اليوا الكثير من القضايا
المواط سسون ممموعسسات لسسوبي، وممموعسسات تسسدافت عسسن  أاسسوات ا فسسي اسسدد اضسسايا متيو سسة، ي شسس 

كسروس  لسس ا لمتمسل فسي وم ظمسات  يسر حكوميسة تم  ماالى عامة أو خااة وتتمل عمع تحقيق سا،
اال تقسسساد داخسسسل السسسبالد ل سسسذ  ال احيسسسة مسسسن الديمقراطيسسسة  سسسسبيل اضسسسية ممتيو سسسة.   سسسا  الكثيسسسر مسسسن

الممموعات من أاحاب الماالى التي لدي ا الكثير مسن المسال  األميركية، ويدوعي البتض أن تم 
المسوارد.  أفضسل ممسا تسستطيتي ممموعسات ماسالى أخسرى محسدودة يمك  سا إسسماع اسوت ا باسورة
الواات  و أن   ا  ماات من  ذ  الممموعات تساعد فسي توعيسة  بتض  ذا اال تقاد محق، ولكن
أمور متي ة، وبذل  تساعد الكثير من ال ساس ممسن ال تتسوفر لسدي ا  ال اس واا تي السياسة عن



 02 

ت، لممشسروعين فسي عاسر يسسود  التتقيسد. الن، واسد واسم ا عاسر اإل تر س الموارد لتترين آراا سا
األاسسوات، وستسسساعد  سسذ  الم ظمسسات  يسسر الحكوميسسة عمسسع تحسسسين وتركيسسز  سسسيزداد عسسدد  سسذ 

 .فتوالة ماالى المواطن بطريقة
 :حق الشتب في أن يترن *

إلسسع مقسسر  ابسسل  سسذا القسسرن، إذا أراد ال سساس أن يترفسسوا كيسسن تتمسسل حكومسسات ا، كسسا وا يتوم سسون
بيرواراطيسات ضسخمة متقوسدة،  أما اليسوا، ف  سا االمتماعات لإلاغا  إلع الم اظرات والم ااشات. 

تشسريتية، حتسع ولسو كا ست خاضسستة  واسوا ين وأ ظمسة يقست بتضس ا فسي ماسات الاسلحات، وعمميسة
ال سسساس بل م سسسا. فسسسي ال ظسسساا  لممحاسسسسبة مسسسن ابسسسل الشسسستب، اسسسد تكسسسون مب مسسسة ليسسسسمى ألكثريسسسة
لمسداوالت والقسرارات يمسب أي أن ا الديمقراطي، عمع أعمسال الحكسا أن تكسون شسلافة اسدر اإلمكسان،

أن تكسون كسل أعمسال الحكومسة عم يسة،  أن تكون ممتاحة لتدايق ال اس. مسن الواضسى أ سي ال يمسوز
الضسرااب التسي تمبسع مس  ا، ومسا إذا كا ست  ولكن لممواط ين الحق في مترفسة كيسن تماسرن أمسوال

اسرفون بمسسؤولية. إن كسان المسسؤولون الم تخبسون يت المحاكا تتمتت بالكلا ة واللتالية، وما إذا
بين حكومة وأخرى، ولكن ما من حكا ديمقراطسي بوسستي  كيلية توفير مثل  ذ  المتمومات تختمن

 .التمل بسرية تامة
 :حماية حقوق األاميات

كيليسسة متاممسسة األاميسسات مسسن أ سسا مشسساكم ا. ال  إذا كا سست "الديمقراطيسسة" تت سسي حكسسا األكثريسسة، تبقسسع
اسوتوا ضسد الحسزب اللسااز أو الم سة اللساازة فسي اال تخابسات،  س الذين ت ي بتتبير "األاميات" ال ا
باورة مميوة عسن األكثريسة بسسبب التسرق، أو السدين، أو األاسل اإلث سي.  بل أولا  الذين يختملون

الواليات المتحدة  ي مشكمة التسرقأ فمسا يستا تحريسر التبيسد السسود إال بحسرب  المشكمة الكبرى في
ا يتواسسل الممو سسون إلسسع ممارسسسة حقسسوا ا الدسسستورية بحريسسة إال بتسسد دمويسسة، ومسسن ثسسا لسس أ ميسسة
 ارن مسن السزمن عمسع ذلس . مسا زالست اضسية المسساواة الترايسة مسن القضسايا التسي تحساول ا قضا 

الطبيتسة المتطسورة  الواليات المتحدة ما دة متالمت ا حتع اليوا. ولكن  ذا األمسر يممثوسل مسز ًا مسن
سسبيل مس ى أولاس  السذين  ل فسي سسبيل متسل الممتمست أكثسر شسمواًل، وفسيلمديمقراطية بد ًا من التم

اللراسة لممشساركة فسي حيساة  يختملون عن األكثرية، ال الحماية من االضط اد فحسسب، بسل أيضساً 
و  سا  التديسد مسن األمثمسة عسن السدول . الممتمت كمواط ين كاممي المواط ية ومتساوين مت  ير ا

ور يبسة، والمحراسة ال ازيسة لمي سود ليسست سسوى  ي ا بطريقسة دمويسةالتي عاممت، أو تمتامل، مواط 
يمك سسي أن يطمسسى ألن يمسسسمي  لسسسي ممتمتسسًا  الاسسورة األوضسسى عسسن ذلسس . ولكسسن مسسا مسسن ممتمسست
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مماعسسات متيو سسة مسسن سسسكا ي مسسن الحمايسسة الكاممسسة  ديمقراطيسسًا إذا كسسان يسسستث ي باسسورة م تظمسسة
 .لمقوا ين

 :تسكرية*السيطرة المد ية عمع المؤسسة ال
لمقااد تتمثل في ايادة القوات التسكرية لممتمتي،  في األزم ة القديمة، كا ت المسؤولية الرايسية

إلخضاع ممتمت آخسر. و البسًا، مسا كا ست شستبية القااسد التسسكري  إما لمدفاع عن ذل  الممتمت أو
ت التسسكرية  حو السسيطرة عمسع الحكسا بسالقوةأ ومسن يسسيطر عمسع القسوا ال امى تقود  إلع الستي

الخرين ما بًا. لقد ش د ا في الزمن المتااسر، ولمسروات عديسدة مسدًا، عقيسدًا  يمك ي بس ولة إزاحة
المد ي. أمسا  م رااًل في القوات المسمحة يستخدا سطوة  ذ  القوات لمقياا با قالب يطيى الحكا أو

السسسمطات المد يسسة  ةفسسي ال ظسساا السسديمقراطي، في بغسسي أال تكسسون القسسوات التسسسكرية خاضسستة لسسسيطر 
المسسمحة  سو خدمسة الممتمست  فحسب، بل ي بغي أن تكون لدي ا أيضًا ثقافة تؤكد أن دور القوات

مسيش مسواط ين، أي ع سدما يكسون  ال حكمي. يابى  ذا األمر أس ل تحقيقًا ع دما يكسون المسيش
المد يسة. ولكسن  يتودون بتد ا إلسع الحيساة أفراد  من كل فاات الممتمت ي خرطون فيي لمدة ممتي ة

التسسكرية خاضستة لمسسمطة المد يسةأ وم مت سا  سي  المبدأ يبقع  و  لسي: يمب أن تكون القسوات
 .حماية الديمقراطية ال الحكا

وأ م سسا،  سسو أن الشسستب  سسو  يمك  سسا اسسست تاج بتسسض األفكسسار الرايسسسية مسسن  سسذ  المقسساالت. أول سسا
يتمسسن ذلسس  بوضسسوح فسسي أول  تحسسدةالماسسدر األساسسسي لمميسست السسسمطات. ودسسستور الواليسسات الم

الدسستور". كسل سسمطات الحكسا يمسب أن  كمماتي: " حن شتب الواليات المتحدة..  ضت و م ش   ذا
سسمطات مشسروعة.  سذ  المشسروعية تتحقسق  ت بت من الشتب، ويمب أن تكون مقبولة م سي بت  سا

 .واال تخابات الحرة ال زي ة بطرق مت ووعة، م  ا عمميات ا ت القوا ين
لم ست ازديساد اسوة مسز  مسن   ا  مبدأ عاا ثاٍن  و وموب مبدأ اللال بين السمطات السذي ي سدن 

الرايس يمتتبسر داامسًا أاسوى م اسب  الحكا لدرمة تمكو ي من تقويض إرادة الشتب. ومت أن م اب
السسرايس ويلسسرض عميسسي أن يتمسسل  فسسي الحكومسسة األميركيسسة، فسسإن الدسسستور يحسسدو مسسن اسسالحيات

أاسوات ال ساخبين. ومست أ سي يبسدو أن  سسمطتين األخسريين ومست القسوة التسي تشسكوم ابالتتساون مست ال
مسسن السسسمطة لمسسرايس، فسسإن الثقافسسة التسسي  السسسيطرة المد يسسة عمسسع القسسوات التسسسكرية تتطسسي الكثيسسر

الديمقراطي تحول دون إسا ة استخداا تم  القوة. كمسا  تست د إلي ا القوات التسكرية في الممتمت
ألعمسسال السسسمطة الت ليذيسسة فحسسسب، بسسل ألعمسسال السسسمطة التشسسريتية  حسسدودًا، ال أن المحسساكا تضسست
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السديمقراطي، يمسب أن يكسون الحكسا متواز سًا، ويمسب أن تمقسدور كسل أمسزا  الحكسا  أيضسًا. فسي ال ظساا
 .ذل  التوازن وضرورتي الحكمة من

ة لقوت سا كسي تحسرا أي األكثريس ثالثًا، وموب احتراا حقوق األفراد واألاميات، وعسدا مسواز اسستخداا
أي  ظسساا ديمقراطسسي فسسي أ مسسب  إ سسسان مسسن حرياتسسي األساسسسية. اسسد يكسسون  سسذا األمسسر اسستبًا فسسي

اال تما ات طالتراية، واإلث يسة، والدي يسة(  األحيان، خااًة إذا كان سكان الممتمت المت ي مت وعي
مسن ال ساس مسن  مسا أن تحسرا الحكومسة فاسة متي سة وتختمن آراؤ ا في ادد مواضيت  امة. ولكسن

 .خطر حقوا ا، فإن حقوق كل ال اس تمابى في
 سذ  المبسادئ التامسة. إن  كل  ذ  األفكار تتضسم  ا أوراق الديمقراطيسة، وكسل مسن مواضسيت ا يؤيسد

وبواسسطة إ شسا  القسوا ين، وايساا  حسرة و زي سة، ا تخابساتإرادة الشستب تتحقسق عسن طريسق إمسرا  
مترفسة مسا تقسوا بسي الحكومسة. تتبوسر  مين حق ال اس فسياحافة حرة تتقاع أعمال الحكومة، وتت

الماالى، ولو كا ت  ذ  الممموعات  يسر  إرادة الشتب عن  لس ا من خالل ممموعات أاحاب
الواليسسات المتحسسدة  سسو أمسسر يلرضسسي الدسسستور، و سسو  متواز سسة امسسياًل. إن اللاسسل بسسين السسسمطات فسسي

مسا أ سي أمسر يتبسيون مسن القيسود الملروضسة عمسع تقريبسًا. ك وثيقة أساسية يقدوس ا الشستب األميركسي
القسوات التسسكرية، والحكسا اللسدرالي. تكسون مميست حقسوق األاميسات  الحكا، والسيطرة المد ية عمسع

 .من السبل، وأ م ا القضا  المستقل مضمو ة من خالل التديد
السسؤال، بسسيط ل سذا  لكن  ل يمكن اعتماد  ذ  المبادئ في ثقافات أخرى؟ ليس   ا  مسن مسواب

خسالل المرحمسة االسستيطا ية مسن . ألن  ماح أي  ظاا حكا يتتمد عمع الكثير من المزايا المتداخمة
ل سدن أن يمسارس سسيطرة ممحكمسة عمسع  التاريخ األميركي، لا يكن فسي وسست الحكسا اإلمبريسالي فسي

ة. أدى  سذا إلسع ال ياسات التشسريتية المحميس مستوط اتي األميركيسة البتيسدة، ول سذا ا تقمست السسمطة
دسسستور عكسسس الوضسست التسساريخي الخسساص لشسستب  بسسدور  إلسسع ايسساا  ظسساا فسسدرالي تضسسمن أحكامسسي
التي كا ست تم سسب إلسع الممس  البريطسا ي أدت إلسع  الواليات المتحدة في ذل  الوات. إن التماوزات

رة حين كوو ت تمربة مميشيا المواط ين أساس مبسدأ السسيط ايود عمع السمطة الت ليذية، في فرض
 .التسكرية المد ية عمع القوات

تطسسور الديمقراطيسة فسسي  أمسا ضسمان حقسسوق األفسراد فتبسيون أ سسي كسان أمسرًا أشسسد استوبة، ولكسن لسسدى
مسن الرمسال أاسحاب  الواليات المتحدة، توست  طاق حقسوق ال ساس مسن حقسوق محاسورة بسالبيض

لمتتقسدات. والت وسوع، السذي وا األمال  إلع حقوق تشمل الرمال وال سا  من كل األعسراق، واأللسوان،
مكسامن اسوة الديمقراطيسة. بسسبب ومسود  كان يمتتبر في األال مشكمة لمحكومة، أاسبى أحسد أعظسا
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فسي البمسدان الديمقراطيسة الكبسرى، فسإن أي محاولسة   ذا الت وع الكبير من ال اس واألديان والثقافات
مكافحسة الت سووع، متسل الشستب يؤدي إلع كارثة. وبداًل من  للرض  مط واحد من الحياة كان سون

 (9ط.الزاوية إليما  ا الديمقراطي األميركي  ذ  الميزة حمر
 

    تااج الدراسة التحميمية
 األبتاد المتتمقة بطبيتة ا اعة محتوى الرسالة االتاالية الرسمية األمريكية. :أوالً 

 :( يوضى طبيتة محتوى الرساال الواردة في عي ة الدراسة2مدول راا ط

 وىالمحت
 
  % 

 59.3 54 سياسي
 28.7 27 ااتاادي
 3.3 3 عسكري

عالمي  24.3 23 ثقافي وا 
 4.4 4  أم ي

  200.0 92 الممموع
 :من المدول السابق يتضى أن

و و أمر طبيتسي إذ الديمقراطيسة فسي األسساس عمميسة  ،%59.3 مبة المضمون السياسي ب سبة 
وزارة الخارميسة األمريكيسة فسإن الملتسرض أن تتمثسل كما أن ال شرة باعتبار ا تاسدر عسن  ،سياسية

بي مسا تقاربست  سسب كسل مسن  .في دعوت ا لمديمقراطية بالبتد السياسي لتكون لي الغمبة عمع  يسر 
 ،و سسي أبتسساد اسسد تسسرتبط بالديمقراطيسسة مسسن حيسسث التتزيسسز والسسدعا ،والثقسسافي واإلعالمسسي ،االاتاسسادي

الثقسسسافي اسسسد يسسسسرعان مسسسن تقبسسسل المشسسسروع األمريكسسسي فسسسالمحلزات االاتاسسسادية والسسسدعا اإلعالمسسسي و 
كمسسسا يمكسسسن اسسسستغالل األبتسسساد ذات سسسا كمثبطسسسات لمسسسسمو  الم سسسا ض  ،السسسديمقراطي فسسسي الم طقسسسة

  .لمديمقراطية سوا  عمع مستوى الحكومات وال ظا أو األفراد
و سي موضسوعات ال تتسسق مست  ،ما ت الموضسوعات التسسكرية واألم يسة ب سسب متقاربسة وضستيلة

ن كسسان أ مب سسا مسسا  فسسي سسسياق  ،ياق التسساا لمحسسديث عسسن الديمقراطيسسة فسسي الشسسرق األوسسسطالسسس وا 
مشروع آخر ضمن أم دة السياسسة الخارميسة األمريكيسة و سو الحسرب عمسع اإلر ساب عمسع مسستوى 

  .حاري
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( يوضى القوالب التحريرية المستخدمة في إ تاج المادة اإلعالمية في الموضسوعات 1مدول راا ط
 اسةعي ة الدر 

 القالب التحريري 
 
  % 

 19.7 17 تاريحات
 27.6 26 بيا ات
 3.3 3 خبر
 13.2 12 تقرير
 1.1 1 تحميل
 9.9 9 مقال
 1.1 1 حوار

 9.9 9 تغطيات
 1.1 1  تسميمي
  200.0 92 الممموع
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي

و سي  سسبة كبيسرة بمغست  ،اإلدارة األمريكيسة ولين فسيماد عمع التاريحات الاادرة عسن مسسؤ االعت
ط شسرة(  اسسا% ولك  ا  ير مستغربة عمع مادة إعالمية تاسدر مسن وعسا  إعالمسي يحمسل 19.7

 .و ي تم  التي ت تا بتغطية  شاطات اإلدارة الحكومية باألساس
ة % و ي كسذل   سسبة ال بستس ب سا عمسع مسستوى ال شسر 13.2تمت ا التقارير ب سبة متقاربة بمغت 

 .إذ تمثل وعا  تلسيريًا لمحدث مما يمتم ا اريبة لمغاية من المضمون الاحلي التادي
% و سسي  سسسبة تتسسسق مسست الوضسست التسساا لم شسسرات ال سسسيما تمسس  27.6ثسسا البيا سسات ب سسسبة بمغسست 

الاسسسسادرة عسسسسن مؤسسسسسسات حكوميسسسسة سسسسسيادية كمؤسسسسسسة الرااسسسسسة ووزارة الخارميسسسسة و ير سسسسا مسسسسن 
 .المؤسسات الرسمية األخرى

% و ي تدل عمع إفراد مساحة ضتيلة 9.9والمقاالت ب سبة واحدة بمغت  ،بي ما ما ت التغطيات
كما أ  ا تشير كسذل  إلسع ضستن اال تمساا بتغطيسة  ،لمرأي في سياق ال شرة عمع مستوى المقاالت

األحداث المارية مما يزيد من ابغة ال شرة كوعا  إعالمسي أحسادي االتمسا  ياسدر عسن مؤسسسة 
 .يبتد ا أكثر عن الشكل المتتارن عميي لمتمل الاحليو  ،رسمية
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و ي كم سا  ،تضا ل اال تماا بشدة بالقوالب الخبرية والتحميمية والحوارات والموضوعات التسميمية
ركي سة فسي  اً تؤكد بتد ال شرة عسن الشسكل الاسحلي المتتساد إذ يمثسل الخبسر والتحميسل والحسوار أسسس

   .التمل الاحلي المتتارن عميي
فإن القوالب التحريرية تشير إلع أن متالمة اضايا الديمقراطية في الشسرق األوسسط  :كل عااوبش

فلسسي حسسين  ،تتسسسا بتحاديسسة الرؤيسسة عمسسع السسر ا مسسن توم  سسا بالمغسسة التربيسسة إلسسع الم طقسسة التربيسسة
 ابت اوالب رايسة مثسل التحقيقسات التسي كسان مسن الممكسن إمراؤ سا فسي الشسرق األوسسط كتسساس 

فإ  سا اسد أ لمست القوالسب التحريريسة الرايسسة  ،ي أو تاديقي من ابل المتترضين لم شرةيمكن ابول
ذات البتد الاسحلي و يساب أي شسكل مسن أشسكال عسرض وم سة ال ظسر األخسرى أو إفسراد مسساحات 
لمتتبير عن الرأي الخر في اضايا الديمقراطية ممسا يمتسل طسرح اضسايا الديمقراطيسة فسي حسد ذاتسي 

   .تسا بلواية وتتال وأحادية الرؤية واالتما   حو  ذ  القضايا ير ديمقراطي وي
   :( يوضى مادر الموضوعات عي ة الدراسة3مدول راا ط

 المادر
 
  % 

 13.2 12  ياة الرااسة
 45.2 42 وزارة الخارمية

 27.6 26 م ات رسمية أخرى
 8.8 8 م ات أكاديمية

 5.5 5  م ظمات ممتمت مد ي
  200.0 92 الممموع

 
 

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
% و سسي  سسسبة طبيتيسسة 45.2مثمسست وزارة الخارميسسة الماسسدر السسرايس لمموضسسوعات ب سسسبة بمغسست 

% و ي  سبة عالية تؤكد 13.2تمي ا مؤسسة الرااسة ب سبة  ،باعتبار ال شرة تادر عن الوزارة
مميت سسا فسسي وزارات أمريكيسسة أخسسرى تمي سسا م سسات رسسسمية أخسسرى وتمثمسست  ،الطسسابت الرسسسمي لم شسسرة

 .% و و ما يزيد  ذا الطابت الرسمي ويرسخي27.6ب سبة 
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% 8.8فسسي حسسين مسسا ت التغطيسسات الاسسادرة عسسن مؤسسسسات  يسسر حكوميسسة كالم سسات األكاديميسسة 
% ب سسسب ضسستيلة عمسع السسر ا مسسن أن اسسدور الموضسسوعات عسسن 5.5وم ظمسات الممتمسست المسسد ي 

الرسسمي ل شسرة وياسبغ ا بالموضسوعية ذات الطسابت التممسي   ذ  الم ات يقمص مسن حسدة التومسي
أو عسسن م ظمسسات ممتمسست مسسد ي ال تسسرتبط  ،المب سسي عمسسع دراسسسات أكاديميسسة يمكسسن تاسسديق  تاام سسا

بشكل مباشر بالم ات الرسمية األمريكية مما يزيد من ماداايت ا ويدفت بال شسرة  حسو مزيسد مسن 
 .االابغة الحيادية القابمة لمتاديق إلع حد م

  :( يوضى مستوى مادر الموضوعات عي ة الدراسة4مدول راا ط

 مستوى المادر
 
  % 

 26.5 25 رايس
 10.9 29 وزير
 45.2 42 ول رفيتمسؤ 
 27.6 26  خبير

  200.0 92 الممموع
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع

ولين  سا فسي المسسؤ الدراسسة حيسث تركسز أ مباالرتلاع ال سبي لمسستوى ماسدر الموضسوعات عي سة 
إضسافة إلسع  ،و ير سا مسن السوزارات ،رفيتي المسستوى المتمثمسين فسي وكسال  وزارة الخارميسة تحديسداً 

% وتمحورت حول كل من 10.9تمي ا فاة وزير ب سبة  ،المتحدثين الرسميين في البيت األبيض
لتمثيسسل  سسسبيًا ثسسا راسسيس الدولسسة ب سسسبة تبسدو كبيسسرة فسسي ا ،وزيسري الخارميسسة واالاتاسساد بشسسكل كبيسر

% و سي  سسبة ضستيلة تتيسد تتكيسد البتسد الرسسمي 27.6% ثسا الخبسرا  ب سسبة 26.5حيث بمغست 
ويشسير مسن ال احيسة األخسرى أن اضسية الديمقراطيسة فسي الشسرق األوسسط تحتسل  ،لم شرة من  احيسة

% مسن موضسوعات ا تاسدر عسن راسيس 37.4ا تمامًا مميًا لدى اإلدارة األمريكية بما يمتل  سبة 
  .الدولة ووزرااي
 ( يوضى الشخايات المحورية في الموضوعات عي ة الدراسة 5مدول راا ط

 

 الشخايات المحورية بالموضوع 
 
  % 



 09 

 89 82 رسمية
 22 20   ير رسمية
  200.0 92 الممموع

 
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع

% 89الدراسة ب سبة بمغست أن الشخايات الرسمية  ي التي تمحورت حول ا الموضوعات عي ة 
بي ما تطرات بتض الموضوعات لشخايات  ير رسسمية تمثمست فسي  اشسطين حقسوايين باألسساس 

وبتسسض ال اشسسطات فسسي ممسسال حقسسوق المسسرأة فسسي التسسالا التربسسي فسسي كسسل مسسن  ،مثسسل شسسيرين عبسسادي
إضسسسافة إلسسسع بتسسسض التغطيسسسات التسسسي حظيسسست ب سسسا  شسسساطات م ظمسسسات  ،البحسسسرين واألردن والمغسسسرب

   .تمت المد ي عامةالمم
بي ما ال سبة الغالبة في الموضوعات األخرى تتمحور حول الشخايات الرسمية فحسب كمشسروع 

   .واإلاالح السياسي ،والحرب عمع اإلر اب ،واضية السالا ،الشرق األوسط الكبير
 ( يوضى ممال التغطية لمموضوعات عي ة الدراسة6مدول راا ط

 التغطية
 
  % 

 8.8 8 ةأمريكية داخمي
 48.4 44 عربية

 28.7 27 شرق أوسطية  ير عربية
 29.8 28 دولية

 4.4 4  إسالمية
  200.0 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
% 48.4ن التغطية لم طاق التربي في إطار الحديث عن الديمقراطية كا ت  ي الغالبة إذ بمغست إ

الم طقسسة  باألسسساسحسسر  واال تمسساا واللتسسل األمريكيسسة تسسست دن و سسو مسسا يشسسير إلسسع أن ممسساالت الت
ومسسؤتمر  ،والتسسي ارتكسسزت عمسسع تغطيسسة امسسة دول الثمسسا ي ،تمت سسا ممسساالت التغطيسسة الدوليسسة ،التربيسة

وكال مسسا ركسسز عمسسع عمميسسة اإلاسسالح فسسي التسسالا  ،اإلاسسالح فسسي الشسسرق األوسسسط الم تقسسد بسسالمغرب
ية  يسسر التربيسسة كسسإيران وأفغا سسستان وباكسسستان وتركيسسا ثسسا السسدول الشسسرق أوسسسط ،التربسسي تحديسسداً 
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سسسراايل بي مسسا مسسا ت التغطيسسات ألحسسداث محميسسة أمريكيسسة  ،كامتسسداد مسسؤثر وم سسدد لمتسسالا التربسسي ،وا 
أو تت اول الم سود والخطسط األمريكيسة لمتتامسل مست  ،تت اول التالا التربي واإلاالح الديمقراطي بي

بي مسا مسا  البتسد اإلسسالمي فسي مسؤخرة اال تمامسات  ،ديمقراطيةالتالا التربي في مساال واضايا ال
وفسس  التسسدا  بي  سسا  ،بالتغطيسسة وتراوحسست أ مب سسا حسسول تحسسسين اسسورة أمريكسسا فسسي التسسالا اإلسسسالمي

 .وبي ي
و ذا بال ش  يؤكد أن ال طاق التربي  و المست دن إزا  الحديث عن الديمقراطية باألسساس يميسي 

و سسو مسسا يت سسي أن اال تمسساا  ،المحسسيط اإلسسسالمي وأخيسسراً  ،لتربسسيالمحسسيط الشسسرق أوسسسطي  يسسر ا
واسد يرمست  ،األمريكي بالتتثير عمع التالا التربي يلوق بمراحل درمة اال تماا بسالمحيط اإلسسالمي

 : ذا إلع اعتبارين
ن المحيط التربي يمثل المحيط االستراتيمي لمواليات المتحسدة األمريكيسة مسن حيسث تستمين إ .2

و سسو مسسا يت سسي أن الديمقراطيسسة تومسسي ل سسذا المحسسيط  .والبتسسد الميوسياسسسي ،ماسسادر الطااسسة
ألمريكية بمسا يسس ل التطويست الثقسافي أو تطويتي ضمن الرؤية السياسية ا ب دن إخضاعي

  .واللكري ومن ثا االاتاادي
حيث التالا  ،ن المحيط التربي يمثل المحيط القااد عمع المستوى اللكري لمتالا اإلسالميإ .1

بسسي  سسو ماسسدر التيسسارات اللكريسسة التسسي أثسسرت سسسمبًا عمسسع الواليسسات المتحسسدة األمريكيسسة التر 
والمسسا دة التسي حظسي ب سا فسي السدول  ،والمتممية في ت ظسيا القاعسدة ذي األاسول التربيسة

ومسسن ثسسا فسسإن تطبيسسق الرؤيسسة األمريكيسسة لمديمقراطيسسة عمسسع التسسالا  ،اإلسسسالمية  يسسر التربيسسة
 .بالضرورة عمع المحيط اإلسالمي التربي سون ت سحب آثار ا

 ( يوضى الدولة المست دفة بالموضوعات عي ة الدراسة7مدول راا ط

 الدولة المست دفة
 
  % 

 2.2 2 مار
 4.4 4 التراق

 2.2 2 الستودية
 5.5 5 إيران

 3.3 3 أفغا ستان
 3.3 3 إسراايل
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 8.8 8 فمسطين
 2.2 2  السودان

 50.5 46 عموا الشرق األوسط
 10.9 29 عموا التالا
  200.0 92 الممموع

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
% كا سست تتومسسي فسسي األسسساس لتمسسوا الشسسرق األوسسسط أو عسسدد مسسن دول الشسسرق 50.5ن  سسسبة إ

و و ما يت ي أن الخطاب اإلعالمي الرسسمي األمريكسي  البسًا مسا يممست عسددًا مسن السدول  ،األوسط
ي اشستمل عمي سا ممموعة من الدول الت حظ الباحث أث ا  تحميمي لمرساال ومودواد ال ،في خطابي

 البسًا تمثمست فسي ماسر  ي تكرر توميي الخطاب إلي ا ممتمتسةالخطاب لتموا الشرق األوسط والت
والستودية واألردن والبحرين والكويت وتسو س والمغسرب عمسع ومسي التحديسد بي مسا تركسز اسست دان 

% وتركسسزت فسسي تغطيسسات 10.9الا عامسسة فسسي المرتبسسة الثا يسسة ب سسسبة بمغسست الواليسسات المتحسسدة لمتسس
و ير سا مسن  ،ومؤتمر اإلاالح فسي الشسرق األوسسط ،األحداث الدولية مثل امة الثما ي الا اعية

دفتت الواليات المتحدة لطمب التون والمساعدة من التالا لدعا مسيرة الديمقراطيسة  التياألحداث 
 .في الشرق األوسط

 فمسسسطين أعمسع السسدول فسي الشسسرق األوسسسط ورودًا عمسع  حسسو م لسرد فسسي موضسسوعات  مثمست
% ويرمت  ذا إلع ربط مشروعات أمريكا في الم طقة بلمسسطين 8.8الدراسة ب سبة بمغت 

باعتبار ا ملتاحًا رايسًا في ابول المشروعات األمريكية سوا  ما ارتسبط بشسكل مباشسر ب سا 
ومشسسروع  ،ا مباشسسرة كمشسسروع الشسسرق األوسسسط الكبيسسركمشسسروع السسسالا أو مسسا لسسا يسسرتبط ب سس

 .اإلاالح السياسي
  ما ت إيران في المرتبة التالية من حيث تطرق الموضوعات عمسع  حسو م لسرد ل سا ب سسبة

% وتركسسسزت أ مب سسسا عمسسسع الممسسسن ال سسسووي اإليرا سسسي أو اعتبسسسار إيسسسران دولسسسة م سسسددة 5.5
 .لمشروعات أمريكا الديمقراطية في الم طقة

  مسسن الموضسسوعات التسسي تركسسزت حسسول موام سسة 4.4اق التسسي حسسازت م لسسردة عمسسع ثسسا التسسر %
 .الت ن في التراق واال تخابات الترااية

  ثا أفغا ستان والتي تمحور الحديث ع  ا في البتد األم ي واال تخابات األفغا ية كذل. 
  سراايل بال سبة ذات ا  .% في ممال الحديث عن مشروع الشرق األوسط الكبير3.3وا 
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 ماسسر التسسي مسسا  الموضسسوع الوحيسسد السسذي ا لسسردت بسسي حسسول الت ديسسد بلسسض  ةوأخيسسرًا دولسس
 .مظا رات وتتسن الشرطة

 قسد  ي تركز الموضوع الوحيد حول ا في ممال الحريسات التامسة متطراسًا إلسعوالستودية والت 
مسست إشسسارة حسسول ضسستن مسسستوى  ،سسسيما  يسسر المسسسممينحرمسسان األما سسب مسسن التممسس  ال

 .سيما المرأة و ير المسممينمال حماية الحريات التامة الفي مالستودية 
  والسودان والذي تمحور الموضوع الوحيد حول اضية دارفور باعتبار ا تمثل اضية م مسة

 .في إطار مشروع الشرق األوسط الكبير
 :( يوضى مستوى المؤسسة المست دفة بالموضوع8مدول راا ط

 مستوى المؤسسة المست دفة
 
  % 

 9.9 9 حكومة
 2.2 2 م ظمات إاميمية

 2.2 2 م ظمات  ير رسمية
 28.7 27 عموا مؤسسات الم طقة التربية
 34.2 32 عموا مؤسسات الشرق األوسط

 10.9 29 عموا مؤسسات التالا
 24.3 23   ظاا بتكممي
  200.0 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
موضسسوعات عي سسة الدراسسسة ت وعسست بسسين عمسسوا مؤسسسسات الشسسرق أن المؤسسسسات المسسست دفة بال

% و سسو مسسا يشسسير إلسسع حالسسة مسسن عموميسسة الخطسساب السسديمقراطي لمميسست 34.2األوسسسط ب سسسبة 
المؤسسسسات فسسي الم طقسسة عمسسع أ واع سسا المختملسسة السياسسسية واالاتاسسادية والثقافيسسة دون التركيسسز 

مؤسسات في التالا حيث تطمب أمريكا داامسًا ويتتي في المرتبة الثا ية عموا ال ،عمع دولة بتي  ا
الدعا من المؤسسات في دول التالا لاالى مشروعات ا الديمقراطيسة فسي الشسرق األوسسط ب سسبة 

ثسسا عمسسوا المؤسسسسات فسسي الم طقسسة التربيسسة دون التركيسسز عمسسع دولسسة  ،% مسسن الموضسسوعات10.9
 .%28.7بتي  ا أو بسرد ممموعة من الدول ب سبة 
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ولة حكا بتكممي دون الشخاسيات المسسؤ اد ل ذا الموضوع و و التركيز عمع  ظاا ثا الشكل المض
% و سسو مسسا يشسسير إلسسع حالسسة تكثيليسسة مسسن توميسسي الخطسساب السسديمقراطي 24.3وال الحكومسسة ب سسسبة 

% و سي تتمثسل 9.9ثا الحكومسات دون ال ظساا ب سسبة  ،فيما يخص دولة بتي  ا و ظام ا الرسمي
بي مسسا مسسا ت الم ظمسسات اإلاميميسسة وتمثمسست فسسي  ،شسسميتي أو  قسسديفسسي مطالبسسات ذات طسسابت إمسسا ت

والم ظمسسسات  يسسسر الرسسسسمية الحقوايسسسة عمسسسع عموم سسسا ب سسسسبة  ،االتحسسساد األفريقسسسي واضسسسية دارفسسسور
2.2%.   

 ( يوضى طبيتة االستش ادات المستخدمة في الموضوع9مدول راا ط

 طبيتة االستش ادات المستخدمة 
 
  % 

 39.6 36 رسمية بيا ات وتقارير
 24.3 23 دراسات

 40.7 37 تاريحات
 3.3 3 إحااايات

 1.1 1  كالا مرسل بدون دليل
  200.0 92 الممموع

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
% 40.7مسسسا ت التاسسسريحات والبيا سسسات والتقسسسارير الرسسسسمية ب سسسسبة تكسسساد تكسسسون متطابقسسسة بمغسسست 

د الطبيتسسسة الرسسسسمية لم شسسسرة وتسسسدعم ا بقسسسوة حيسسسث و سسسي تؤكسسس ،% تقريبسسساً 2.2% بلسسسارق 39.6و
االستش ادات من الم ات الرسمية ت ب ي عمع ماادر رسسمية و سو مسا يضستن ماسداايت ا عمسع 

بي مسسا تقماسست لمغايسسة االستشسس ادات ذات البتسسد الموضسسوعي المتمثمسسة فسسي  ،مسسستوى المتمقسسي  البسساً 
وعية البحثيسسسة والحيسسساد % ر سسسا خمسسسو بتضسسس ا مسسسن الموضسسس24.3الدراسسسسات حيسسسث مسسسا ت ب سسسسبة 

األكاديمي ثا اإلحااايات والتي تمثل البتد التمريدي الرياضي لمحقااق ب سبة ضتيلة مدًا بمغست 
% ور ا ضىلة ال سبة فإ  سا ال تميسق 1.1لذي ليس عميي دليل ب سبة ا% ثا الكالا المرسل 3.3

 .بال شر في إطار  شرة رسمية
 :( يوضى م ة إ تاج الموضوعات عي ة الدراسة20مدول راا ط

   م ة إ تاج الموضوع
 
  % 
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 96.7 88 خاص بال شرة
 3.3 3  وكاالت أ با 

  200.0 92 الممموع
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي

غسسست الغمبسسسة الشسسسديدة لالعتمسسساد عمسسسع الماسسسادر الذاتيسسسة فسسسي إ تسسساج موضسسسوعات ال شسسسرة ب سسسسبة بم
موضسسوعات مثمسست  3% بي مسسا كسسان االعتمسساد عمسسع وكسساالت األ بسسا  ضسستيلًا مسسدًا وتمثسسل فسسي 96.7
 .% تمحورت مميت ا حول اضايا أفغا ستان تحديداً 3.3

 اور المرفقة ضمن موضوعات الدراسة:( يوضى مدى استخداا ال22مدول راا ط

   استخداا الاور
 
  % 

 7.7 7 مومودة
 91.3 84   ير مومودة

  200.0 92 لممموعا
 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي

و سو مسا يؤكسد أن  ،الضتن الشديد الستخداا الاورة كشكل أساسي مسن أسساليب التمسل الاسحلي
وال يرتقسسي لممتسسايير الاسسحلية  ،الاسسبغة االحترافيسسة لمتمسسل الاسسحلي داخسسل ال شسسرة ضسستين لمغايسسة

   .المتمول ب ا عمع أي مستوى
 :( يوضى  وع الاور المستخدمة21مدول راا ط

   وع الاورة
 
  % 

 41.9 3 موضوعية
 18.6 1 شخاية

 18.6 1  خرااط ورسوا
  200.0  7 الممموع
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
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 مبسسة الاسسور الموضسسوعية المتبسسرة عسسن األحسسداث وتركسسزت أ مب سسا فسسي الموضسسوعات الم قولسسة عسسن 
ثسسا الخسسرااط والرسسسوا  ،الاسسور الشخاسسية وتحسسددت فسسي اسسور السسرايس بسسوشثسسا  ،وكسساالت األ بسسا 

 .% 18.6التوضيحية بال سبة ذات ا التي بمغت 
 ( يوضى  وع الت وان الوارد في موضوعات الدراسة23مدول راا ط

  الت وان
 
  % 

 38.5 35 موضوعي
 52.6 47 دعااي إيمابي
 9.9 9  دعااي سمبي

  200.0 92 الممموع
 :بيا ات المدول السابق إلع ما يميتشير 

و سذا ال يتلسق عسادة  ،%52.6ما ت الموضوعات الدعااية اإليمابيسة فسي المرتبسة األولسع ب سسبة 
فت مب الت اوين الدعااية تشير إلسع حالسة  ،مت الموضوعية الملترضة أو حتع ادعا  الموضوعية

مريكسي بتسسموب إلسع حسد كبيسر  يسر من حاالت التمميد لمواليات المتحدة أو االحتلا  بتي  شساط أ
 .مقبول عمع المستوى الاحلي
 %.38.5ة  سبة ال بتس ب ا إذ بمغت بي ما مثمت الت اوين الموضوعي

بي مسسا مسسا ت الت سساوين الدعاايسسة السسسمبية التسسي تسسست دن األ ظمسسة التربيسسة والشسسرق أوسسسطية  يسسر 
 .%9.9ة في المرتبة األخيرة ب سبة الموالي

   .ال شرة بطابت دعااي مبالغ فيي  سبياً  و ذ  ال تااج تابغ
 م ة في الموضوعات عي ة الدراسة:( يوضى طبيتة القضايا المتض24مدول راا ط

 القضية
 
  % 

 23.1 21 المبادئ التامة لمديمقراطية
 49.5 45 ممارسات ديمقراطية

 6.6 6 حقوق إ سان
 1.1 1 حقوق مرأة

 3.3 3 أاميات
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 21.2 22 حريات عامة
 2.2 2 ريات دي يةح

 4.4 4 حرية إعالا
ضراب  2.2 2 حرية تظا ر وا 

 6.6 6  التالاة بين أمريكا والترب
  200.0 92 الممموع

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
شكمت الموضسوعات المتتمقسة بالممارسسة الديمقراطيسة عمسع مسستوى الشسرق األوسسط  سسبة عاليسة 

% و سو مسا 23.1الموضسوعات المتتمقسة بمبسادئ الديمقراطيسة التامسة  % تمت ا49.5لمغاية بمغت 
 .يتسق تمامًا مت طبيتة الموضوعات عي ة الدراسة التي است دفت الديمقراطية والشرق األوسط

و سو  %21.2بي ما ما ت الحريات التامة دون التركيز عمع  وع متين من  ذ  الحريات ب سبة 
  ي والحريات التامة متالزمتين.ذ ما يتسق كذل  مت الديمقراطية إ

ما ت الموضوعات المتتمقة بالديمقراطية في إطار التالاسة بسين أمريكسا والتسرب فسي مرتبسة الحقسة 
% متوازيسة مست الموضسوعات التسي تتتمسق بحقسوق 6.6بلارق كبير عسن أاسرب متغيسر حيسث بمغست 

 سذ  الحقسوق بال سسبة اإل سان كدليل عمع تطبيق الديمقراطيسة دون التركيسز عمسع حسق متسين مسن 
 .ذات ا

% ومسا  التتبيسر ع  سا كتسساس لمتطبيسق الديمقراطيسة وسسمت مسن 4.4مثمت حرية اإلعالا  سبة 
 .سمات الممتمتات الديمقراطية من وم ة ال ظر األمريكية المتم ة

% واسست دفت عسددًا مسن السدول التربيسة 3.3بي ما ما ت حقوق األاميات في مرتبة الحقة ب سسبة 
 .التحديد و ي مار والسودان والتراق والستودية عمع ومي

% وارتكسسسزت عمسسسع دول البحسسسرين واألردن وتسسسو س وماسسسر 1.1ثسسسا حقسسسوق المسسسرأة ب سسسسبة بمغسسست 
 غرب.والستودية والم

 .ثا الحريات الدي ية وتركزت عمع مار والستودية تحديداً 
 ات عي ة الدراسة( يوضى المشروعات األمريكية التي تا تضمي  ا في الموضوع25مدول راا ط

 المشروعات 
 
  % 

 6.6 6 السالا
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 14.1 11 الشرق األوسط الكبير
 46.1 41 اإلاالح السياسي
 23.1 21 الحرب عمع اإلر اب

 9.9 9  حقوق اإل سان
  200.0 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
  و سسو مشسسروع مطسساط يمكسسن  %46.1كا سست الغمبسسة فسسي مشسسروع اإلاسسالح السياسسسي ب سسسبة

و سو يتلسق  ،كما يمكن االستقالل بسي بشسكل تساا ،تكييلي ضمن أي من المشروعات األخرى
مسسست طبيتسسسة الموضسسسوعات المختسسسارة لتي سسسة الدراسسسسة حيسسسث الديمقراطيسسسة تسسسستمزا إاسسسالحات 

   .سياسية أوالً 
  والحريسسة بي مسسا مسسا  مشسسروع الشسسرق األوسسسط الكبيسسر باعتبسسار  تتممسسع فيسسي اسسيا الديمقراطيسسة

% و سو مسا يشسير إلسع 14.1والتتايش والتتاون من وم ة ال ظسر األمريكيسة ب سسبة بمغست 
أن الديمقراطية من وم ة ال ظر األمريكية تتد سبياًل لتحقيق  ذا المشروع عمع المسستوى 

   .التطبيقي وال ظري متاً 
  حيسسسث وضسسستت الواليسسسات المتحسسسدة 23.1مسسسا  مشسسسروع الحسسسرب عمسسسع اإلر سسساب ب سسسسبة %

و و ما مك  ا من إلااق ت مة اإلر اب بستي  ظساا أو حكومسة  ،ديمقراطية كتدو لإلر ابال
 .أو مماعة ب ا  عمع فكرة رفض ا لمشروع أمريكا الديمقراطي

  و سي  سسبة أضستن مسن مكا سة حقسوق 9.9ما  مشروع حقسوق اإل سسان ب سسبة بمغست %
حقسوق اإل سسان بتسدا  واد تميز خطساب ،اإل سان كت ار رايس في الم ظومة الديمقراطية

التوازن حيث ركز عمع حرية الدين التتبير وحقوق األاميات والمرأة في الوات السذي أ لسل 
والحسق  ،والحسق فسي الت ميسة ،فيي حقواًا أساسية كحق التتميا والاحة والمسسكن الم اسسب

 .و ير ذل  من حقوق اإل سان الرايسة ،في الت وع الثقافي
 و سو مسا يشسير إلسع ضستن تضسمين 6.6بة األخيرة ب سبة ما  مشروع السالا في المرت %

الخطاب الديمقراطي في مشروع السالا فسي الواست السذي تبسدو فيسي مبسررات عسدا اسستكمال 
مشروع السالا  اتمة عسن مطالبسات لتحقيسق الديمقراطيسة فسي فمسسطين فسي مقابسل اإلشسادة 

  .بديمقراطية إسراايل
 :ألمريكي تما  القضايا محل الدراسةاألبتاد المتبرة عن السمو  ا :ثا ياً 
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 ( يوضى طبيتة اللتل األمريكي في القضايا موضوع الدراسة 26مدول راا ط 

 طبيتة اللتل 
 
  % 

 35.1 31 فتل
 26.5 25 رد فتل لحدث دولي

 19.7 17 رد فتل لحدث محمي عربي
 9.9 9 رد فتل لحدث محمي شرق أوسطي  ير عربي

 8.8 8  رأي
  200.0 92 الممموع

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
 و سو مسا  ،ما ت المبادرة باللتل في الموضوعات المتتمقة بالديمقراطية في المرتبسة األولسع

يشسسسير إلسسسع اضسسسطالع الواليسسسات المتحسسسدة األمريكيسسسة برسسسسا وتخطسسسيط والدعايسسسة لمشسسسروع ا 
ة أو شسرق أوسسطية فسي الديمقراطي مسن طسرن واحسد دون لتشسار  مست أطسران أخسرى دوليس

 .%35.1واد بمغت  سبة المبادرة باللتل  .الغالب األعا
  واد كا ت في األ مب األعا في إطار ال قسد 19.7ما ت  سبة رد اللتل ألحداث عربية %

لتتامسسل الحكومسسات واأل ظمسسة التربيسسة مسست أحسسداث متي سسة تمثمسست أ مب سسا فسسي الممارسسسسات 
 ت عمسسع مسسستوى آخسسر بتشسسميت األفتسسال التربيسسة بي مسسا مسسا ،الديمقراطيسسة وحقسسوق اإل سسسان

 .واختات ب سبة كبيرة في إطار مشروع الشرق األوسط الكبير
  مسسا ت  سسسبة رد اللتسسل لحسسدث دولسسي خااسسة األحسسداث الدوليسسة المرتبطسسة بالشسسرق األوسسسط

% ومسسا  أ مب سسا فسسي إطسسار التشسسميت أو دفسست الممتمسست السسدولي  حسسو 26.5ب سسسبة بمغسست 
 .اللتل

  تمثسل 9.9د اللتل لحدث محمي شرق أوسسطي  يسر عربسي ب سسبة بمغست ما ت  سبة ر %
والت ديسسد والتحسسذير مسسن ال شسساطات  ،أ مب سسا فسسي تشسسميت اال تخابسسات األفغا يسسة مسسن م سسة

  .اإليرا ية من م ة أخرى
  وتمثسسل أ مب سسا فسسي المقسساالت 8.8مسسا ت  سسسبة السسرأي فسسي المرتبسسة األخيسسرة حيسسث بمغسست %

ولي اإلدارة األمريكيسة والدراسسات التسي اسدمت مسن بتسض مسسؤ  ،وبتض الكتابات األكاديمية
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ومسا  أ مب سا مسن م ظسور  ،بحيث تشمل رؤيسة مسستقبمية لمديمقراطيسة فسي الشسرق األوسسط
 الت مية في الم طقة. االاتراح بالمساعدات المالية ودعا عمميات

م سسسة ( يوضسسسى مسسسستوى اتلسسساق الموضسسسوعات عي سسسة الدراسسسسة مسسست المبسسسادئ المت27مسسسدول راسسسا ط
 لمديمقراطية األمريكية

 مستوى االتلاق مت مبادئ الديمقراطية 
 
  % 

 30.8 18 متلقة مت مبادئ الديمقراطية
 34.2 32 إلع حد ما
 5.5 5 محايدة

 14.1 11  ير متلقة عمع مستوى الممارسة ال المبدأ
 5.5 5   ير متلقة عمع اإلطالق

  200.0 92 الممموع
   :لسابق إلع ما يميتشير بيا ات المدول ا

  مسسا ت أعمسسع ال سسسب باتلسساق الطروحسسات والمتالمسسات لقضسسايا الديمقراطيسسة فسسي موضسسوعات
% و و مسا يشسير إلسع ومسود  سسبة اخستالن مسا بسين 34.2الدراسة إلع حد ما حيث بمغت 

ن  كا ت  ذ  ال سبة في حدود مقبولة. المبدأ والممارسة وا 
 و سي  سسبة ال 30.8ية األمريكيسة ب سسبة بمغست يمي ا االتلاق التاا مت مبادئ الديمقراط %

مل كبيسر عمسع المسستوى المطمسق بي ما تشير إلع ومود خ ،بتس ب ا عمع المستوى ال سبي
% و سسي 69.1  سسا تشسسير إلسسع أن  سسسبة الخسسالن بسسين المبسسدأ والممارسسسة ياسسل إلسسع حيسث إ

المبسسدأ  لكسسن مسست األخسسذ فسسي االعتبسسار بسستن ومسسود فسسارق بسسين ، سسسبة بسسال شسس  عاليسسة مسسداً 
 .والممارسة  و أمر يتسا بي الخطاب السياسي عادة فإ  ا تتد  سبة مقبولة إلع حد ما

  ما ت  سب االتلاق مت الديمقراطية من حيث المبدأ وعدا اتلاا ا من حيث الممارسة في
و سو مسا يشسير إلسع أن تكييسن أي مواسن لمواليسات  ،%14.1المرتبة الثالثة ب سسبة بمغست 

بي ما تسير المتالمات لتبريسر  ،ة يتا وفق مبدأ ديمقراطي عاا متلق عمييالمتحدة األمريكي
و تسااج  ،اللتل األمريكي الذي ال يتسسق مست مبسادئ الديمقراطيسة التسي تحتسرا سسيادة السدول

 .وحق الت وع الثقافي ،وحق الشتوب في اختيار حكومات ا ،عمميات الممارسة الديمقراطية
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ية تسير في مسدى متسسق و سو عسدا ابسول الديمقراطيسة إذا والمالحظ أن المتالمات األمريك
 ، سستج ع  سسا اخسستالن فسسي األثسسر الملتسسرض ومسسود  والمخطسسط لسسي مسسن ابسسل اإلدارة األمريكيسسة

وعادة ما يتا تلتيل فكرة األمن والحلاظ عمع السالا ومحاربة اإلر اب كذراات تمكن اإلدارة 
طيسسسة بسسسل وتبسسسرر اللتسسسل الم سسسا ض األمريكيسسسة مسسسن الت اسسسل مسسسن التزامات سسسا  حسسسو الديمقرا

 .لمديمقراطية
فتمع سبيل المثال تؤكد أمريكا من خالل  شرة واش طن دعم ا لمشتب اللمسسطي ي وخيسار  

ولك  سسسا تحسسسذر مسسسن أ  سسسا لسسسن تتتسسساون مسسست أي حركسسسة أو مماعسسسة أو فاسسسيل  ،السسسديمقراطي
لالزمسة لم ست أي بل وا   سا سستتخذ اإلمسرا ات ا ،فمسطي ي ال يمتزا باتلااات السالا المواتة

 .مماعة إر ابية من الواول لمسمطة في فمسطين
و ذا دليل واضى عمع ومود حالة من حاالت اال لااا في الخطساب السديمقراطي األمريكسي 

د بالموام سة فتمع حين  ي تشمت الممارسة الديمقراطية وتحتسرا خيسار الشستب فإ  سا ت سد
( و سسو مسسا ي لسسي ر ابيسسة إلسسع السسسمطةيسسات المتحسسدة إتتتبر سسا الوالإذا مسسا واسسمت مماعسسة ط
   .احترام ا لخيار الشتب

  ما ت  سب الحيساد وعسدا االتلساق مست مبسادئ الديمقراطيسة بشسكل تساا فسي المرتبسة األخيسرة
أن الواليسات المتحسدة إلسع % و ي عمع الر ا من ضتل ا إال أ  سا تشسير 5.5ب سبة بمغت 

   .ذا ما تتارضت مت ماالح ا الذاتيةاد تت ال تمامًا من رؤيت ا ومشروع ا الديمقراطي إ
 ( يوضى مستوى التحر  األمريكي تما  القضايا موضوع الدراسة 28مدول راا ط

 مستوى التحر  األمريكي تما  القضية 
 
  % 

 24.3 23 الراد والمراابة
 64.8 59 التشميت

 22.0 20 ال قد والت ديد
 4.4 4 اإل ذار بالتحر 
 5.5 5  التحر  اللتمي

  200.0 92 الممموع
   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
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% و سسسي  تيمسسسة تشسسسير إلسسسع أن  شسسسرة 64.8مسسسا ت  سسسسبة التشسسسميت أعمسسسع ال سسسسب حيسسسث بمغسسست 
و سسو مسسا  ،واشسس طن تركسسز عمسسع التحسسر  األمريكسسي اإليمسسابي  حسسو القضسسايا واألحسسداث التسسي تترضسس ا

 .الت اوين عمع ال حو سالن الذكريتسق مت أسموب ا الدعااي اإليمابي في استخداا 
% في حين أن  ذا األسموب  و األ سب واألكثر تتبيرًا 24.3بي ما ما ت  سبة الراد والمراابة 

 بالديمقراطية في الشرق األوسط.عن حياد السمو  األمريكي تما  األحداث المرتبطة 
كيات التربيسة واإليرا يسة % واد تركزت عمسع السسمو 22ما ت  سبة ال قد والت ديد تالية حيث بمغت 

 .عمع  حو تاا
% و سو مسا يشسير إلسع أن الواليسات المتحسدة تتسدخل بشسكل 5.5بي ما ما ت  سبة التحر  اللتمسي 

 .مباشر في تحقيق الديمقراطية من م ظور ا الذاتي وفرضي عمع الدول في الم طقة
 .د ال تيمة السابقة% و ي تؤك4.4بي ما ما ت  سبة اإل ذار بالتحر  أال امياًل حيث بمغت 

 اختبارات اللروض 
   :درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية المتم ة في الرسالة األمريكية

   :اللرض الرايس األول
تختمسسن درمسسة االتلسساق مسست المبسسادئ الديمقراطيسسة وفسسق الدولسسة المسسست دفة والمؤسسسسة المسسست دفة 

   .وطبيتة القضية المطروحة
 :اللرض اللرعي األول

 .درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية وفق الدولة المست دفة تختمن
 ( يوضى التالاة بين درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية والدولة المست دفة29مدول راا ط

 الدولة 

 درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية 

متلقسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسست 
مبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادئ 

 الديمقراطية

متلقسسسة إلسسسع حسسسد 
 ما

 محايدة

 ير متلقة عمسع 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستوى م

الممارسسسسسسسسسسسسسسسة ال 
 المبدأ

 يسسسسسسر متلقسسسسسسة 
 عمع اإلطالق

 الممموع

 %2.2 2         %3.6 2 مار
 %4.4 4   %9.2 1   %6.5 1   التراق

 %2.2 2       %3.1 2   الستودية
 %5.5 5 %60.0 3       %7.2 1 إيران
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 %3.3 3   %9.2 1     %3.6 2 أفغا ستان
 %3.3 3   %9.2 1   %3.1 2   إسراايل
 %8.8 8 %10.0 2 %23.6 3   %21.9 4   فمسطين
 %2.2 2     %10.0 2      السودان

عمسسسسسسسسسسسسوا 
الشسسسسسسسسسرق 
 األوسط

24 50.0% 29 62.3% 4 80.0% 8 36.4% 2 10.0% 46 50.5% 

عمسسسسسسسسسسسسوا 
 التالا

20 35.7% 4 21.9%   5 11.7%   29 10.9% 

  %200.0 92 %200.0 5 %200.0 11 %200.0 5 %200.0 32 %200.0 18 الممموع
 0.675التوافق=  0.000مستوى الداللة =  36د ح =   76.095=  1كا
 
 

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
 ن أعمع درمات االتلاق مت مبادئ الديمقراطية اد ما ت في الموضوعات التي تسست دن إ

ات كسسذل  اال تقسساد ،%35.7% ثسسا عمسوا التسسالا ب سسبة 50عمسوا الشسسرق األوسسط ب سسسبة 
وكسسسذا ماسسسر  ،%7.2التسسسي وم سسست لكسسسل مسسسن إيسسسران والمتتمقسسسة بالحريسسسات التامسسسة ب سسسسبة 

% والتي تركزت حسول فسض المظسا رات بسالت ن عسن طريسق أم سزة 3.6وأفغا ستان ب سبة 
والتتكيسسسد عمسسسع مشسسساركة األطيسسسان السياسسسسية المختملسسسة فسسسي اال تخابسسسات  ،األمسسسن الماسسسرية

  .األفغا ية عمع ومي التحديد
 سب االتلاق ال سبي مت مبادئ الديمقراطية في الموضوعات التسي تسست دن ما ت كذل   

% تمي سا عمسسوا التسالا وفمسسسطين والتسي تركسسزت عمسسع 62.3عمسوا الشسسرق األوسسط ب سسسبة 
عمسسسع المشسسساركة السياسسسسية ب سسسسبة واحسسسدة بمغسسست  اللمسسسسطي يينالمسسس ى الدوليسسسة لمسسسساعدة 

ثسا السستودية والتسي تحسدثت عسن  ،تورثا التراق وتركسزت حسول الليدراليسة والدسس ،21.9%
سستلة اال سسحاب مسسن ثسا إسسراايل والتسي ت اولست م ،حريسة األما سب فسي التممس  فسي المممكسة

 %.3.1 زة ب سبة 



 33 

  مثمت  سبة المحايدة في الطرح في الرساال التي است دفت عمسوا الشسرق األوسسط ب سسبة
ريقسسي فسسي حسسل مشسسكمة % والتسسي ت اولسست م سسود االتحسساد األف10% ثسسا السسسودان ب سسسبة 80

 .دارفور دبموماسياً 
  مسسا ت  سسسب عسسدا االتلسساق عمسسع مسسستوى الممارسسسة فسسي الرسسساال التسسي اسسست دفت عمسسوا

% والتسسسي تحسسسدثت عسسسن 11.7% فتمسسسوا التسسسالا ب سسسسبة 36.4الشسسسرق األوسسسسط ب سسسسبة 
وتغييسر  ،التحركات القسرية  يسر التسسكرية  حسو تلتيسل الحريسات الدي يسة وحقسوق اإل سسان

تمت سا فمسسطين  .و يسر ذلس  ،واسوا ين األحسوال الشخاسية ،والم ا ج الدراسسية ،ميا ظا التت
ثسسا  ،بالت ديسد بقطسست المتو سسات حسسال واسسول أي فاسسيل فمسسسطي ي ي تمسسي لممقاومسسة لمسسسمطة

سراايل ب سبة واحدة بمغت   .%9.2التراق وأفغا ستان وا 
 ت دفت إيسران ب سسبة ما ت  سب عدا االتلاق التاا مست الديمقراطيسة فسي الرسساال التسي اسس

وعمسوا الشسرق  ،ثسا فمسسطين ،% والتي تطراست إلسع مشسروع ا ال سووي المزمست آ سذا 60
 .% لكل م  ما10األوسط ب سبة 

  0.000واسسد كا سست اللسسروق ذات داللسسة إحاسسااية حيسسث ثبتسست التالاسسة ع سسد مسسستوى داللسسة 
 .ودل متامل التوافق عمع أن التالاة اوية

ي األول السذي يقضسي بستن درمسة االتلساق مست المبسادئ الديمقراطيسة وب ذا يتا ابسول اللسرض اللرعس
 .المتم ة تختمن وفق الدولة المست دفة

   :اللرض اللرعي الثا ي
 تختمن درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية وفق المؤسسة المست دفة.

ة ( يوضسسسى التالاسسسة بسسسين مسسسستوى االتلسسساق مسسست المبسسسادئ الديمقراطيسسسة والمؤسسسسس10مسسسدول راسسسا ط
 المست دفة

 
 
 
المؤسسسسسسة 
المسسسسسسسست د

 فة

 درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية
متلقسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسست 
مبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادئ 

 الديمقراطية 

متلقسسسة إلسسسع حسسسد 
 ما 

 ير متلقة عمسع  محايدة
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستوى 
الممارسسسسسسسسسسسسسسسة ال 

 يسسسسسسر متلقسسسسسسة 
 عمع اإلطالق 

 الممموع 
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 المبدأ 
 %9.9 9   %28.1 4   %21.9 4 %3.6 2 حكومة

م ظمسسسسسسسات 
 إاميمية

    2 10.0%     2 2.2% 

م ظمسسسسسسسات 
 يسسسسسسسسسسسسسسسسسسر 

 رسمية

  2 3.1%       2 2.2% 

عمسسسسسسسسسسسسسسوا 
الم طقسسسسسسسسة 

 التربية

7 15.0% 3 9.7% 1 40.0% 4 28.1% 2 10.0% 27 28.7% 

عمسسسسسسسسسسسسسسوا 
الشسسسسسسسسسسسرق 

 األوسط

7 15.0% 28 58.2% 1 40.0% 4 28.1%   32 34.2% 

عمسسسسسسسسسسسسسسوا 
 التالا

20 35.7% 4 21.9%   5 11.7%   29 10.9% 

 ظسسسسسسسسسسسسسسسسساا 
  بتكممي

3 20.7% 2 3.1%   5 11.7% 4 80.0% 23 24.3% 

  %200.0 92 %200.0 5 %200.0 11 %200.0 5 %200.0 32 %200.0 18 الممموع
 0.635التوافق=  0.000مستوى الداللة =  14د ح =  62.388=  1كا

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
  فسسي الرسساال التسسي اسسست دفت عمسسوا كا ست أعمسسع درمسسات االتلسساق مست المبسسادئ الديمقراطيسسة

 ،%15ثسا عمسوا الم طقتسين التربيسة والشسرق األوسسط ب سسبة بمغست  ،%35التالا ب سسبة 
% ثسسا فسسي موام سسة حكومسسة محسسددة 207ثسسا تسستقمص فسسي موام سسة السس ظا الحاكمسسة ب سسسبة 

   .%3.6ب سبة 
  وسط بي ما ما ت أعمع  سب االتلاق ال سبي في الرساال التي تست دن عموا الشرق األ

% ثسا عمسوا الم طقسة 21.9يمي ا عمسوا التسالا والحكومسات ب سسبة  ،%58.2حيث بمغت 
 .ثا ال ظا فالم ظمات اإلاميمية ،%9.7التربية ب سبة 
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 لتمسسوا الشسسرق األوسسسط والم طقسسة التربيسسة ب سسسبة 40حيسسث بمغسست  توزعسست  سسسب الحيسساد %
 .% لمم ظمات اإلاميمية10و سبة  ،% لكل م  ما40

 االتلساق عمسع مسستوى الممارسسة عمسع مسستوى الرسساال التسي اسست دفت  ما ت  سب عسدا
ثا الحكومات والم طقة التربية والشرق األوسط ب سب واحدة بمغت  ،ال ظا ثا عموا التالا

28.1%. 
  ثسا عمسوا 80تركزت  سب عدا االتلاق التاا في الرساال التي اسست دفت الس ظا ب سسبة %

 .يوضى أسموب التتامل مت التالا التربي وال ظا% و و ما 10الم طقة التربية ب سبة 
  يشير المدول عمومًا إلسع أن المؤسسسات المسست دفة حسين تكسون عامسة ومت وعسة وتشسمل

 ،عددًا من السدول فسإن درمسة االتلساق الكمسي وال سسبي مست مبسادئ الديمقراطيسة تكسون أعمسع
 .بي ما تزداد درمة عدا االتلاق ع د است دان ال ظا تحديداً 

 0.000ا سست اللسسروق ذات داللسسة إحاسسااية حيسسث ثبتسست التالاسسة ع سسد مسسستوى داللسسة واسسد ك 
 .ودل متامل التوافق عمع أن التالاة اوية

وب ذا يتا ابول اللرض اللرعي الثسا ي السذي يقضسي بستن درمسة االتلساق مست المبسادئ الديمقراطيسة 
 .المتم ة تختمن وفق المؤسسة المست دفة

 :اللرض اللرعي الثالث
 .درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية وفق طبيتة القضية المطروحةتختمن 

( يوضسسسى التالاسسسة بسسسين مسسسستوى االتلسسساق مسسست المبسسسادئ الديمقراطيسسسة والقضسسسية 12مسسسدول راسسسا ط
 المطروحة

القضسسسسسسسسسسسية 
 المطروحة 

 درمة االتلاق مت المبادئ الديمقراطية
متلقسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسست 
مبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادئ 

 الديمقراطية 

متلقسسسة إلسسسع حسسسد 
 ما 

ير متلقة عمسع   محايدة
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستوى 
الممارسسسسسسسسسسسسسسسة ال 

 المبدأ 

 يسسسسسسر متلقسسسسسسة 
 عمع اإلطالق 

 الممموع 

المبسسسسسسسسسسادئ 
التامسسسسسسسسسسسسسسسة 
 لمديمقراطية

8 18.6% 4 21.9%       21 23.1% 

 %49.5 45 %80.0 4 %68.1 25 %60.0 3 %48.4 25 %18.6 8ممارسسسسسسسات 
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 ديمقراطية
حقسسسسسسسسسسسسسسوق 

 إ سان
3 20.7% 2 3.1%   1 9.2%   6 6.6% 

 %1.1 1   %4.5 2   %3.1 2   حقوق مرأة
 %3.3 3   %9.2 1 %10.0 2     أاميات

حريسسسسسسسسسسسسسات 
 عامة

1 7.2% 8 15.8%   2 4.5%   22 21.2% 

حريسسسسسسسسسسسسسات 
 دي ية

2 3.6%         2 2.2% 

حريسسسسسسسسسسسسسسسسسة 
 إعالا

4 24.3%         4 4.4% 

حريسسسسسسسسسسسسسسسسسة 
تظسسسسسسسسسسسسسسا ر 

ضراب  وا 

2 3.6%         2 2.2% 

التالاسسسسسسسسسسسسسة 
بين أمريكسا 

  والترب

2 3.6% 1 6.5% 2 10.0% 2 4.5% 2 10.0% 6 6.6% 

  %200.0 92 %200.0 5 %200.0 11 %200.0 5 %200.0 32 %200.0 18 الممموع
 0.599التوافق =  0.050مستوى الداللة =   36د ح =  50.972=  1كا

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
 بال سسبة األعمسع فسي االتلساق مست  أن المبادئ الديمقراطية والممارسات الديمقراطيسة حظيست

مبسسسادئ الديمقراطيسسسة و سسسي  سسسسبة طبيتيسسسة  ظسسسرًا الرتلسسساع التمثيسسسل الكمسسسي ل سسسا فسسسي ممتمسسست 
وحريسسة التظسسا ر  ،بي مسسا ااتاسسر تمثيسسل كسسل مسسن الحريسسات الدي يسسة وحريسسة اإلعسسالا ،الدراسسسة

   .واإلضراب عمع  ذ  اللاة دون  ير ا
 تمي سسسا 48.4ارسسسسات حيسسسث بمغسسست مسسسا ت  سسسسب االتلسسساق ال سسسسبي عمسسسع مسسسستوى المم %

   .% بي ما ما ت بقية ال سب ضتيلة في التمثيل15.8الحريات التامة ب سبة 
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  في الممارسسات 60ت وعت  سب الحياد في اضايا الممارسات الديمقراطية ب سبة بمغت %
   .% عمع مستوى كل من اضايا األاميات والتالاة بين أمريكا والترب10و ،الديمقراطية

 ا ت  سسسسب عسسسدا االتلسسساق عمسسسع مسسسستوى الممارسسسسة عمسسسع مسسسستوى الممارسسسسة بي مسسسا مسسس
وعمسسع مسسستوى اضسسايا حقسسوق اإل سسسان والمسسرأة  ،%68.1الديمقراطيسسة ب سسسبة كبيسسرة بمغسست 

   .والتالاة بين أمريكا والغرب ب سب متقاربة ،واألاميات والحريات التامة
 يمقراطيسة ب سسبة بمغست ما ت  سسب عسدا االتلساق التساا عمسع مسستوى اضسايا الممارسسة الد

   .%10% ثا التالاة بين أمريكا والغرب ب سبة 80
  يشسسير المسسدول عمومسسًا إلسسع أن متالمسسات اضسسايا الحريسسات التامسسة تميسسل إلسسع االتلسساق مسست

وت حار في عسدا  ،بي ما تتمي المتالمات  حو السمبية في القضايا الحقواية ،الديمقراطية
   .كل كبيراالتلاق في الممارسات الديمقراطية بش

  ودل  0.050كا سست اللسسروق ذات داللسسة إحاسسااية حيسسث ثبتسست التالاسسة ع سسد مسسستوى داللسسة
 .متامل التوافق عمع أن التالاة متوسطة

وعميسسي فقسسد تسسا ابسسول اللسسرض اللرعسسي الثالسسث السسذي يقضسسي بسساختالن درمسسة االتلسساق مسست المبسسادئ 
 .الديمقراطية وفق طبيتة القضية المطروحة

 اللرض الرايس األول فقد تا ابول وعميي
   :الخالاة

تتحول اإلدارة األمريكية في رساام ا الموم ة إلسع االتلساق مست المبسادئ الديمقراطيسة إذا مسا كا ست 
ثسا الم طقسة  الرسالة عمع مستوى ممموعة من الدول خااة الموم ة لمتسالا ثسا الشسرق األوسسط

 .لدولسة بتي  سا أو حكومسة أو  ظساا التربية بي ما تبتتد عن االتلاق مت  ذ  المبادئ حين تتترض
وتتخمسسع عسسن  سسذ  المبسسادئ إذا كسسان  ،حيسسث تسسستع لكسسسب التتييسسد والرضسسا فسسي موام سسة المممسسوع

   .الطرن المقابل  ظاا أو دولة أو حكومة
بي مسسسا تت سسسوع بسسسين االتلسسساق  ،كمسسسا تتسسسسق طروحات سسسا المتتمقسسسة بالحريسسسات مسسست مبسسسادئ الديمقراطيسسسة

وتتمسسسي  حسسسو االخسسستالن عمسسسع اسسستيد الممارسسسسات  ،إل سسسسانواالخسسستالن عمسسسع مسسسستوى حقسسسوق ا
   .الديمقراطية

  :المشروع الذي تتب ا  اإلدارة األمريكية
   :اللرض الرايس الثا ي
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تختمن الموضوعات المتتمقة بالمشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكيسة وفسق الدولسة المسست دفة 
   .والمؤسسة المست دفة وطبيتة القضية المطروحة

   :لرض اللرعي الرابتال
 تختمن الموضوعات المتتمقة بالمشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكية والدولة المست دفة. 

( يوضسسسى التالاسسسسة بسسسين المشسسسروعات التسسسسي تتب ا سسسا اإلدارة األمريكيسسسة والدولسسسسة 11مسسسدول راسسسا ط
 المست دفة.

 
 

  
الشسسسرق األوسسسسط  السالا

 الكبير
اإلاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالح 

 السياسي
 الحسسسسسسسسرب عمسسسسسسسسع

 اإلر اب
حقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوق 

 اإل سان 
 الممموع 

 %2.2 2     %1.4 2     مار
 %4.4 4   %8.3 2 %4.8 1 %4.5 2   التراق

 %2.2 2       %4.5 2   الستودية
 %5.5 5   %15.0 3 %4.8 1     إيران

 %3.3 3   %8.3 2 %4.8 1     أفغا ستان
 %3.3 3 %11.1 1       %26.7 2 إسراايل
 %8.8 8     %22.9 5   %50.0 3 فمسطين
 %2.2 2       %4.5 2    السودان

عمسسسسسسسسسسسسوا 
الشسسسسسسسسسرق 
 األوسط

1 33.3% 27 77.3% 10 47.6% 4 33.3% 3 33.3% 46 50.5% 

عمسسسسسسسسسسسسوا 
 التالا

  1 9.2% 20 13.8% 3 15.0% 4 44.4% 29 10.9% 

  %200.0 92 %200.0 9 %200.0 21 %200.0 41 %200.0 11 %200.0 6 الممموع
 0.639التوافق =  0.004مستوى الداللة =  36دح =  61.850=  1كا

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
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 سسراايل  ،تركزت متالمات مشروع السالا عمع كسل مسن عمسوا الشسرق األوسسط وفمسسطين وا 
ثسا إسسراايل  ،% تال سا عمسوا الشسرق األوسسط50وكا ت الرساال موم ة للمسطين ب سسبة 

ا يشير إلع أن الضغوط التي تمارس ا اإلدارة عمسع الما سب التربسي % و و م26.7ب سبة 
ممسسسا يؤكسسسد عسسسدا التسسسوازن فسسسي  ،أكبسسسر مسسسن تمسسس  التسسسي تمارسسسس ا عمسسسع الما سسسب اإلسسسسراايمي

   .المتالمات
  كسسان االسسست دان األكبسسر فسسي متالمسسات مشسسروع الشسسرق األوسسسط الكبيسسر تسسست دن عمسسوا

الواليسسات المتحسسدة األمريكيسسة اسسست دفت و سسو مسسا يت سسي أن  ،الشسسرق األوسسسط فتمسسوا التسسالا
إا اع الدول بطريقة ممتية ب ذا المشروع دون التركيز عمسع دول بتي  سا باسستث ا  التسراق 

  .والستودية والسودان
  تركسسسز مشسسسروع اإلاسسسالح السياسسسسي فسسسي الشسسسرق األوسسسسط أو مسسسا ااسسسطمى عمسسسع تسسسسميتي

يمي سا التسراق وأفغا سستان  ،نثا فمسطي ،بالدمقرطة في عموا الشرق األوسط وعموا التالا
يسسران وماسسر كمسسا يشسسير إلسسع أن الواليسسات  ،و سسو مسسا يشسسير إلسسع ال تيمسسة سسساللة السسذكر ،وا 

المتحسسسدة تضسسسغط عمسسسع السسسدول الخاضسسستة تحسسست سسسسيطرت ا التسسسسكرية كمسسسا  سسسو الحسسسال فسسسي 
كمسسا تضسسغط عمسسع السسدول الخاضسستة لسسسيطرت ا الماليسسة كلمسسسطين فسسي  ،أفغا سسستان والتسسراق

كمسا تسزامن  سذا الطسرح  ،األمريكية لمشروع اإلاالح السياسسي وفسق رؤيت سا تطبيق الرؤية
 .1005مت اال تخابات المارية الرااسية عاا

  ما  التركيز في مشروع الحرب عمع اإلر اب فسي عمسوا الشسرق األوسسط ثسا إيسران وعمسوا
لمواليسسات والسسدول السسثالث تمثسسل ماسسدرًا لإلزعسساج األم سسي  ،التسسالا وأخيسسرًا التسسراق وأفغا سسستان

   .المتحدة األمريكية
 ثسا  ،تا طرح اضايا حقوق اإل سسان عمسع مسستوى عمسوا التسالا ثسا عمسوا الشسرق األوسسط

إسراايل عمع  حو يشسيد بحقسوق اإل سسان فسي الممتمست اإلسسراايمي وي قسد فسي الواست ذاتسي 
 .ممارسات ا التمييزية ضد اللمسطي يين

 المتحسدة األمريكيسة تومسي موضسوعات ا بمسا  يشير المدول السسابق عمومسًا إلسع أن الواليسات
يتسق ويخدا مشروعات ا في الشسرق األوسسط حسسب ممساالت التستثير المتواتسة فسي  طساق 

 .و و ما يؤكد البتد البرامماتي في الطرح الديمقراطي األمريكي ،االست دان
  0.004كا ت اللروق ذات داللة إحاسااية حيسث حيسث ثبتست التالاسة ع سد مسستوى داللسة 

 ل متامل التوافق عمع أن التالاة اوية.ود
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وعميسسسي فقسسسد تسسسا ابسسسول اللسسسرض اللرعسسسي الرابسسست السسسذي يقضسسسي بسسساختالن الموضسسسوعات المتتمقسسسة 
 بالمشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكية والدولة المست دفة.

   :اللرض اللرعي الخامس
ريكيسسسسة وفسسسق المؤسسسسسسة تختمسسسن الموضسسسوعات المتتمقسسسسة بالمشسسسروعات التسسسسي تتب ا سسسا اإلدارة األم

   .المست دفة
( يوضسسسى التالاسسسسة بسسسين المشسسسروعات التسسسسي تتب ا سسسا اإلدارة األمريكيسسسة والدولسسسسة 11مسسسدول راسسسا ط
 المست دفة.

  
الشسسسرق األوسسسسط  السالا

 الكبير
اإلاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالح 

 السياسي
الحسسسسسسسسرب عمسسسسسسسسع 

 اإلر اب
حقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوق 

 اإل سان 
 الممموع 

 %9.9 9   %8.3 2 %26.7 7 %4.5 2   حكومة
 م ظمات
 إاميمية

  2 4.5%       2 2.2% 

م ظمات 
 يسسسسسسسسسسسسر 
 رسمية

        2 22.2% 2 2.2% 

عمسسسسسسسسوا 
الم طقسسة 
 التربية

  3 23.6% 20 13.8% 3 15.0% 2 22.2% 27 28.7% 

عمسسسسسسسسوا 
الشسسسسسرق 
 األوسط

4 66.7% 25 68.1% 20 13.8% 2 8.3% 2 22.2% 32 34.2% 

عمسسسسسسسسوا 
 التالا

  1 9.2% 20 13.8% 3 15.0% 4 44.4% 29 10.9% 

 ظسسسسسسسسسسساا 
  بتكممي

1 33.3%   5 22.9% 4 33.3% 1 11.1% 23 24.3% 

  %200.0 92 %200.0 9 %200.0 21 %200.0 41 %200.0 11 %200.0 6 الممموع
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 0.583التوافق=  0.003مستوى الداللة =  14د ح =  46.959= 1كا
 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي

 ثسا  ظساا بتكممسي  ،%66الشسرق األوسسط ب سسبة بمغست  أن مشروع السالا است دن عمسوا
   .% والذي ارتكز حول ال ظاا اللمسطي ي33.3بواات 

  أن مشسسسروع الشسسسرق األوسسسسط الكبيسسسر تسسسا فيسسسي اسسسست دان عمسسسوا الشسسسرق األوسسسسط ب سسسسبة
%، فتمسوا التسالا 23.6ثسا عمسوا الم طقسة التربيسة ب سسبة  ،% و ي  تيمة طبيتية68.1
   .والم ظمات اإلاميمية% ثا الحكومة 9.2ب سبة 

 عمسع مسستوى الم طقسة التربيسة  ح السياسي توزعت  سبة بشسكل متسساوٍ أن مشروع اإلاال
   .و ي كذل   تيمة م طقية ،تمت ا الحكومات وال ظا ،والشرق األوسط وعموا التالا

 ثسا عمسوا الم طقسة التربيسة والتسالا  ،تركزت متالمات الحرب عمع اإلر ساب فسي  ظسا بتي  سا
   .ة ذات ا وأخيرًا الحكوماتبال سب

 خيسرًا عمسوا وأ ،تركزت متالمات مشروع حقوق اإل سان عمسع عمسوا التسالا ثسا  ظسا بتي  سا
   .الم طقة التربية وعموا الشرق األوسط والم ظمات  ير الرسمية بال سبة ذات ا

  عسا الواليات المتحدة تقوا عمسع مخاطبسة البتسد األ إستراتيميةيشير المدول عمومًا إلع أن
لتخمسسق حالسسة مسسن اإلممسساع السسذي  ،بشسسكل راسسيس كتمسسوا الم طقسسة والشسسرق األوسسسط والتسسالا

   .يمكن تومي ي إلع  ظا بتي  ا أو حكومات بتي  ا
  ودل  ،0.003كا ت اللروق ذات داللسة إحاسااية حيسث ثبتست التالاسة ع سد مسستوى داللسة

   .متامل التوافق عمع أن التالاة متوسطة
رض اللرعسسسي الخسسسامس السسسذي يقضسسسي بسسساختالن الموضسسسوعات المتتمقسسسة وعميسسسي فقسسسد تسسسا ابسسسول اللسسس

   .بالمشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكية وفق المؤسسة المست دفة
   :اللرض اللرعي السادس

تختمسسسن الموضسسسوعات المتتمقسسسة بالمشسسسروعات التسسسي تتب ا سسسا اإلدارة األمريكيسسسة وطبيتسسسة القضسسسية 
   .المطروحة

اإلدارة األمريكيسسسسة وطبيتسسسسة القضسسسسسية  ات المتتمقسسسسة بمشسسسسروعات(عالاسسسسة الموضسسسسوع13ط لمسسسسدو
 .المطروحة

  
 الممموع حقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوق الحسسسسسسسسرب عمسسسسسسسسع اإلاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالح الشسسسرق األوسسسسط  السالا
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 اإل سان  اإلر اب السياسي الكبير
المبسسسسسسسسسسادئ 
التامسسسسسسسسسسسسسسسة 
 لمديمقراطية

  3 23.6% 9 12.4%     21 23.1% 

ممارسسسسسسسات 
 ديمقراطية

4 66.7% 7 32.8% 15 59.5% 9 75.0%   45 49.5% 

حقسسسسسسسسسسسسسسوق 
 إ سان

        6 66.7% 6 6.6% 

حقسسسسسسسسسسسسسسوق 
 مرأةال

        1 11.1% 1 1.1% 

 %3.3 3 %22.2 2   %1.4 2 %4.5 2   أاميات
حريسسسسسسسسسسسسسات 

 عامة
2 26.7% 8 36.4% 2 1.4% 2 8.3%   22 21.2% 

حريسسسسسسسسسسسسسات 
 دي ية

    2 1.4%     2 2.2% 

حريسسسسسسسسسسسسسسسسسة 
 إعالا

    4 9.5%     4 4.4% 

 حريسسسسسسسسسسسسسسسسسة
تظسسسسسسسسسسسسسسا ر 

ضراب  وا 

    2 1.4%     2 2.2% 

 مست التالاة
  الترب

2 26.7% 3 23.6%   1 26.7%   6 6.6% 

  %200.0 92 %200.0 9 %200.0 21 %200.0 41 %200.0 11 %200.0 6 الممموع
 0.754التوافق =  0.000مستوى الداللة =  36د ح =  229.846= 1كا

   :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
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 و و مسا يوضسى أن الضسغوط مورسست  ،ارتبط مشروع السالا بقضية الممارسة الديمقراطية
كمسسا تسسا تضسسمين اضسسايا الحريسسات التامسسة  ،عمسسع الطسسرن التربسسي باعتبسسار   يسسر ديمقراطسسي

 .اة بين أمريكا والترب ب سب أضتنوالتال
 لديمقراطيسسة فالممارسسسة ا ،تسا ربسسط مشسسروع الشسسرق األوسسسط الكبيسسر بقضسسايا الحريسسات التامسسة

 .فالتالاة بين أمريكا والترب ومبادئ الديمقراطية بال سبة ذات ا وأخيرًا حقوق األاميات
  تسا ربسط اضسايا اإلاسالح السياسسي بالممارسسات الديمقراطيسة ب سسبة عاليسة مسدًا ثسا مبسسادئ

 .بي ما تا إ لال التالاة بين أمريكا والترب ،الديمقراطية ثا الحريات بت واع ا واألاميات
  تسا ربسسط الحسسرب عمسع اإلر سساب بقضسسايا الممارسسة الديمقراطيسسة والتالاسسة بسين أمريكسسا والغسسرب

 .والحريات التامة
 تا ربط اضايا حقوق اإل سان بالقضايا الحقواية فقط. 
  يشسسير المسسدول عمومسسًا إلسسع مسسا سسسبقت اإلشسسارة إليسسي مسسن ايسساا الواليسسات المتحسسدة بتاسسميا

يخدا ماالح ا بشكل كامل دون ومود بتسد متيساري  الرساال االتاالية الرسمية عمع  حو
 .موضوعي لممتالمات

تسسا ابسسول اللسسرض اللرعسسي السسسادس القاضسسي بسساختالن الموضسسوعات المتتمقسسة بالمشسسروعات التسسي 
 .تتب ا ا اإلدارة األمريكية وطبيتة القضية المطروحة

   :الخالاة
ين ت اول ا لموضوعات الديمقراطيسة اتضى مما سبق اياا الواليات المتحدة األمريكية بتحوير وتكي

وبمسا يضسمن ل سا التتييسد مسن ابسل الممتمست السدولي ع سد عسدا  ،بمسا يخسدا أ سداف ا وماسالح ا أوالً 
كمسسسا أ  سسسا تكيسسسن  ،أو القيسسساا بالضسسسغط المباشسسسر ع سسسد تسسسوافر القسسسدرة عمسسسع ذلسسس  ،تسسسوافر الضسسسغوط

تستثير المتواست بشسكل يبتتسد موضوعات المادة الم شسورة وفسق المشسروعات التسي تتب ا سا ومراكسز ال
   .تمامًا عن الت اول الموضوعي المحايد المستقل

 .وعميي فقد تا ابول اللرض الرايس الثا ي
 مستوى تحر  اإلدارة األمريكية تما  مساال الديمقراطية. 

 :اللرض الرايس الثالث
 ،ة المسسست دفةيختمسسن مسسستوى تحسسر  اإلدارة األمريكيسسة تمسسا  مسسساال الديمقراطيسسة بسساختالن الدولسس 

   .والمؤسسة المست دفة، والقضية
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يختمن مستوى تحر  اإلدارة األمريكية تما  مساال الديمقراطية بساختالن  :اللرض اللرعي السابت
 .الدولة المست دفة

( يوضى عالاة مستوى تحر  اإلدارة األمريكيسة تمسا  مسساال الديمقراطيسة والدولسة 14مدول راا ط
 المست دفة

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستوى 
 التحر  

 الدولة المست دفة
 التدد

N 

المتوسسسسسسسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسسسسسسسسسسسسسسات 

 الحرية
df 

مسسسسسسسسسسسسستوى 
 الداللة

sig 
 3.0000 2 مار

3.843 9 ،82 0.000 

 3.0000 4 التراق
 3.0000 2 الستودية

 3.6000 5 إيران
 2.6667 3 أفغا ستان
 2.3333 3 إسراايل
 1.8750 8 فمسطين

 1.2304 46  سودانال
عمسسسسسسسسسوا الشسسسسسسسسسرق 

 األوسط
29 2.7895 

 1.0000 2 عموا التالا
  1.1298 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
  يمي سسسا التحسسسر  ضسسسد دول  ،3.6كسسسان أعمسسسع مسسسستوى لمتحسسسر  ضسسسد إيسسسران بمتوسسسسط بمسسسغ

و سسو مسسا  ،1.875متوسسسط بمسسغ ثسسا فمسسسطين ب ،3التسسراق بمتوسسسط بمسسغ  ،ماسسر ،السسستودية
يؤكد أن الواليات المتحسدة تزيسد مسن تحرك سا ضسد السدول التربيسة بمتسدالت تلسوق المتوسسط 

بي ما تبين ضتن مستويات تحرك ا عمع مستوى السودان وعموا  ،ال  ااي لمممموع التاا
وكا سست إسسسراايل أاسسل السسدول تترضسسًا لتحسسر   ،فتفغا سسستان ،وعمسسوا الشسسرق األوسسسط ،التسسالا
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اإلدارة األمريكية حيث تقمات متوسطات  ذ  الدول والممموعات اإلاميمية عسن المتوسسط 
 .ال  ااي لمممموع التاا

 بسل وتتحسر  فتساًل  ،يشير المدول عمومًا إلع أن الواليات المتحدة ت دد وت ذر وت قسد وت سدد
ر و سو عمع مستوى التامل التربي دون  ير  عمع اعتبار أ  ا تمم  أدوات لمضغط المباشس

بي مسا يستقمص التحسر  حتسع ياسل إلسع أد سع مسستوياتي فسي  ،ما يؤكد ال تيمة ساللة السذكر
 .التتامل مت إسراايل

  0.000واد كا ت اللروق ذات داللة إحاااية حيث ثبتت التالاة ع د مستوى داللة 
  وعميي فقد تا ابول اللرض السابت الذي يقضسي بساختالن مسستوى تحسر  اإلدارة األمريكيسة

 .ا  مساال الديمقراطية باختالن الدولة المست دفةتم
 :اللرض اللرعي الثامن

   .يختمن مستوى تحر  اإلدارة األمريكية تما  مساال الديمقراطية باختالن المؤسسة المست دفة 
( يوضى عالاة مستوى تحر  اإلدارة األمريكية تما  مساال الديمقراطيسة بمسستوى 15مدول راا ط

   المؤسسة المست دفة

 مستوى التحر 

مسسسسسسسسسسستوى المؤسسسسسسسسسسسسة 
 المست دفة

 التدد
N 

المتوسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسات 
 الحرية

df 

مسسسستوى 
 الداللة

sig 
 3.0000 9 حكومة

3.241 6 ،84 0.008 

 1.0000 2 م ظمات إاميمية
 1.0000 2 م ظمات  ير رسمية
 1.4228 27 عموا الم طقة التربية

 2.9677 32 وسطعموا الشرق األ 
 2.7895 29 عموا التالا
 1.6913 23   ظاا بتكممي
  1.1298 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
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 عمسسوا الم طقسسة  ،تمي سسا السس ظا الحاكمسسة ،ن أعمسسع متوسسسطات التحسسر  تسستا ضسسد الحكومسساتإ
بي مسا  ،ط ال  سااي لممممسوع التسااالتربية حيث ارتلتت متوسطات  ذ  اللاسات عسن المتوسس

تتقمص  ذ  الضغوط عمع مستوى الم ظمات ب وعي ا ثا عموا الشرق األوسسط ثسا عمسوا 
   .حيث ا خلضت متوسطات  ذ  اللاات عن المتوسط ال  ااي لمممموع التاا ،التالا

  يشير المدول إلع أ ي كمما تمك ت الواليات المتحدة من الضغط عمسع مسستوى مباشسر فسإن
كمسا  ،كمسا أن عسدا اسدرت ا عمسع الضسغط يقمسص مسن مسستوى تحرك سا ،رك ا يكون أعمسعتح

 ،يتبسسين أ سسي كممسسا اسسغر حمسسا المؤسسسسة المسسست دفة كممسسا تاسساعد مسسستوى التحسسر  ضسسد ا
بي ما يتقمص التحر  وفسق اتسساع المؤسسسة المسست دفة حتسع ياسل إلسع الراسد والمراابسة 

   .كتسموب لمتحر  عمع مستوى التالا
  0.008ت اللروق ذات داللة إحاااية حيث ثبتت التالاة ع د مستوى داللة واد كا 

وعميي فقد تا ابول اللرض اللرعي الثامن القاضي باختالن مستوى تحر  اإلدارة األمريكيسة تمسا  
   .مساال الديمقراطية باختالن المؤسسة المست دفة

   :اللرض اللرعي التاست
   .باختالن القضية يختمن مستوى تحر  اإلدارة األمريكية 

( يوضسسسى عالاسسسة مسسسستوى تحسسسر  اإلدارة األمريكيسسسة تمسسسا  مسسسساال الديمقراطيسسسة 16مسسسدول راسسسا ط
   .والقضية

مسسسسسسسستوى 
 التحر 

 القضية
 التدد

N 

المتوسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسات 
 الحرية

df 

مسسسستوى 
 الداللة

sig 
 2.9267 21 المبادئ التامة لمديمقراطية

2.378 9 ،82 0.121 

 1.4667 45 ارسات ديمقراطيةمم
 2.5000 6 حقوق إ سان
 2.5000 1 حقوق مرأة

 1.3333 3 أاميات
 1.0000 22 حريات عامة
 1.0000 2 حريات دي ية
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 2.7500 4 حرية إعالا
ضراب  3.0000 2 حرية تظا ر وا 

 1.5000 6  التالاة بين أمريكا والترب
  1.1298 92 وعالممم

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
مسن  اً لا تكن اللسروق ذات داللسة إحاسااية ممسا يت سي أن طبيتسة القضسية ال تسستمزا مسستوى متي س

   .وعميي فقد تا رفض اللرض اللرعي التاست .التحر 
   :الخالاة

تحرك سا عمسع السدول التربيسة يتضى من المتالمسة السسابقة أن اإلدارة األمريكيسة ترفست مسن مسستوى 
بي مسسا يسستقمص  سسذا التحسسر  كممسسا بتسسدت الدولسسة المسسست دفة عسسن  ،باألسسساس ثسسا الم طقسسة التربيسسة

   .ال طاق التربي
بي مسا  ،اتضى كذل  أن الواليات المتحدة تمارس تحركات ا كممسا اسغر حمسا المؤسسسة المسست دفة

بما يت سي أن السسمو   ،المست دفة يتقمص مستوى  ذا التحر  بشدة كمما اتست  طاق المؤسسات
ويؤكسد  سذا  ،األمريكي تما  التتامسل مست اضسايا الديمقراطيسة يتسسا كسذل  بال لتيسة وحسسابات القسوة

  سسا تتحسسر  وفسسق اسسدرات ا عمسسع إذ إ ،البتسسد عسسدا ومسسود فسسروق بسسين مسسستوى التحسسر  و سسوع القضسسية
   .الضغط عمع الدولة وليس عمع مستوى إيما  ا بقضية ما

   .قد تا ابول اللرض الرايس الثالث عمع مستوى الدول والمؤسسات المست دفةوعميي ف
   :اللرض الرايس الرابت

ودرمسسة االتلسساق مسست المبسسادئ  ،تومسسد فسسروق ذات داللسسة إحاسسااية بسسين كسسل مسسن مسسستوى التحسسر 
  .الديمقراطية وطبيتة المشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكية

 بين مستوى التحر  ودرمة االتلاق مت مبادئ الديمقراطية  ( يوضى التالاة17مدول راا ط

مسسسسسسسستوى 
 التحر 

 االتلاق مت المبادئ الديمقراطية 
 التدد

N 

المتوسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسات 
 الحرية

df 

مسسسستوى 
 الداللة

sig 
 2.8919 18 متلقة تمامًا 

7.129 4 ،86 0.000 
 1.3548 32 إلع حد ما
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 1.0000 5 محايدة 
متلقسسسسة عمسسسسع مسسسسستوى المبسسسسدأ ال 

 الممارسة 
11 1.0909 

 4.0000 5  ير متلقة عمع اإلطالق 
  1.1298 92 الممموع

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
و سي  ،يزداد متدل التحر  ع دما ال تكون القضسية متلقسة عمسع اإلطسالق مست المبسادئ الديمقراطيسة

التحسر  األمريكسي يسزداد حسدة وشسدة إذا مسا اختملست بواعثسي عسن االتلساق مست   تيمة تسدل عمسع أن
 .حيث ارتلت متوسطي عن المتوسط ال  ااي لمممموع التاا بشدة ،المبادئ الديمقراطية

كمسسا ارتلتسست متسسدالت التحسسر  كالت ديسسد والشسسمب واإلدا سسة إذا مسسا اتسسسقت إلسسع حسسد مسسا مسست المبسسادئ 
 .ممموع التااالديمقراطية بلارق طلين عن ال

 .كما اتضى أن أضتن مستويات التحر  ع دما يتلق الموضوع مت المبادئ الديمقراطية
 0.000واد كا ت اللروق ذات داللة حيث ثبتت التالاة ع د مستوى داللة 

( يوضسسى التالاسسة بسسين مسسستوى التحسسر  وطبيتسسة المشسسروعات التسسي تتب ا سسا اإلدارة 18مسسدول راسسا ط
 األمريكية

مسسسسسسسستوى 
  التحر 

   المشروعات
 التدد

N 

المتوسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسات 
 الحرية

df 

مسسسستوى 
 الداللة 

sig 
 1.2667 6 السالا 

1.152 4 ،86 0.070 

 1.0000 11 الشرق األوسط الكبير 
 1.3095 41 اإلاالح السياسي

 1.7500 21 الحرب عمع اإلر اب 
 2.6667 9 حقوق اإل سان 

  1.1298 92 موعالمم
 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي

 أن التحر  ال يرتبط بمشروع محدد. لا تكن اللروق ذات داللة إحاااية و و ما يدل عمع
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 مة االتلاق مت مبادئ الديمقراطية.( يوضى التالاة بين در 19مدول راا ط
 طبيتة المشروعات التي تتب ا ا اإلدارة األمريكية

مست  االتلاق
المبسسسسسسسسسسسادئ 
 الديمقراطية

   المشروعات
 التدد

N 

المتوسسسسسسسسسسط 
 الحسابي
Mean 

 Fايمة 
درمسسسات 
 الحرية

df 

مسسسستوى 
 الداللة 

sig 
 3.0000 6 السالا 

20685 
4 ،

86 
0.000 

 3.9092 11 الشرق األوسط الكبير 
 4.0138 41 اإلاالح السياسي

 1.0000 21 الحرب عمع اإلر اب 
 3.4444 9 ان حقوق اإل س

  3.6044 92 الممموع
 

 :تشير بيا ات المدول السابق إلع ما يمي
تال سا  ،ن أعمع مستويات االتلاق مت المبادئ الديمقراطية كا ت فسي مشسروع اإلاسالح السياسسيإ

بي مسسا كا ست أد سسع مسستويات االتلسساق عمسسع مسستوى الحسسرب عمسسع  ،مشسروع الشسسرق األوسسط الكبيسسر
 .الا وأخيرًا حقوق اإل سانفالس ،اإلر اب

و و ما يشير أن مستوى االتلاق مست المبسادئ الديمقراطيسة يتسد ع كممسا ارتسبط الموضسوع بماسالى 
 اضحة كالحرب عمع اإلر اب تحديدًا.أمريكية مباشرة أو ت ديدات و 

 0.000واد كا ت اللروق ذات داللة إحاااية حيث ثبتت التالاة ع د مستوى داللة 
   :اياتال تااج والتو 

   :ال تااج التامة لمدراسة :أوالً 
سسسستراتيميات وآليسسسات التسسسسويق السياسسسسي عمسسسع المسسسستوى تبسسسين اتبسسساع اإلدارة األمريكيسسسة إل .2

   .ال ظري
اسستم اا الشسكل اإلعالمسي الاسحلي الرسمية األمريكية في تبين ااور الرسالة اإلعالمية  .1

 .ا اعالمطبوع عمع مستوى الشكل والمضمون ومتايير الايا ة واإل
والتاسسريحات والتقسسارير والبيا سسات عمسسع الموضسسوعات عي سسة  ، مبسست المضسسامين السياسسسية .3

 .كما تبين القاور الشديد في استخداا الاور والرسوا ،الدراسة
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مسست فقسسر فسسي  ،مسسا ت ماسسادر أ مسسب الموضسسوعات رسسسمية واسسادرة عسسن مؤسسسسات رسسسمية .4
 .وعرض وم ات ال ظر األخرى ،التغطيات الخبرية

كمسا كا ست طبيتسة االسست دان عامسة  ،مب التغطيات في المحيط التربي باألسساستركزت أ  .5
 .أكثر م  ا مقتر ة بدولة بذات ا

والتاسريحات كا ت أ مب االستش ادات ومسارات البر  ة متتمسدة عمسع البيا سات والتقسارير  .6
 .التي تمثل البتد الموضوعي بشكل أكبرمت ااور في الدراسات واإلحااايات الرسمية 

 .تمدت ال شرة عمع ماادر ا الذاتية في إ تاج المحتوىاع .7
 .كا ت الت اوين دعااية في األ مب األعا لموضوعات ال شرة .8
مثمسست الممارسسسات الديمقراطيسسة أعمسسع  سسسب اال تمسساا فسسي موضسسوعات ال شسسرة تمت سسا مبسسادئ  .9

 .الديمقراطية التامة
مي سسا يميسسي مشسسروع كسسان مشسسروع اإلاسسالح السياسسسي أ سسا المشسسروعات التسسي تسسا التركيسسز ع .20

 .الشرق األوسط الكبير
مثمت اتما ات اللتل األمريكي تما  القضايا المبادرة باللتل يمي ا رد اللتسل عمسع األحسداث  .22

   .التربية
وتال سا بلسارق ضسايل  سسب االتلساق  ،ما ت  سب االتلاق مت المبادئ الديمقراطيسة عاليسة .21

 .عمع مستوى المبدأ دون الممارسة
أعمسسع ال سسسب فسسي التحركسسات األمريكيسسة ثسسا الراسسد فال قسسد فسسالتحر  مثمسست  سسسب التشسسميت  .23

 .اللتمي فاإل ذار بالتحر 
تتحول اإلدارة األمريكية إلسع االتلساق مست المبسادئ الديمقراطيسة إذا مسا كا ست الرسسالة عمسع  .24

بي مسسا تبتتسسد عسسن االتلسساق مسست  سسذ  المبسسادئ حسسين تتتسسرض  ،مسسستوى ممموعسسة مسسن السسدول
 .ة أو  ظاالدولة بتي  ا أو حكوم

تتسق طروحات اإلدارة األمريكية المتتمقسة بالحريسات مست مبسادئ الديمقراطيسة، بي مسا تت سوع  .25
وتتمسي  حسو االخستالن عمسع استيد  ،بين االتلاق واالختالن عمع مستوى حقوق اإل سسان

   .الممارسات الديمقراطية
بمسا يخسدا أ سداف ا  تقوا اإلدارة األمريكية بتحوير وتكيين ت اول ا لموضوعات الديمقراطيسة .26

 .وماالح ا في المقاا األول بما يؤكد البتد البرامماتي في متالمات ا
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تسسستع أمريكسسا إلسسع كسسسب التتييسسد لمشسسروعات ا مسسن ابسسل الممتمسست السسدولي ع سسد عسسدا تسسوافر  .27
أو القيساا بالضسغط المباشسر ع سد تسوافر القسدرة عمسع  ،القدرة عمع الضسغط بتسسموب عقال سي

 .ذل 
ات المسسادة الم شسسورة وفسسق المشسسروعات التسسي تتب ا سسا ومراكسسز التسستثير يسستا تكييسسن موضسسوع .28

 .المتوات بشكل يبتتد تمامًا عن الت اول الموضوعي المحايد المستقل
ترفسست اإلدارة األمريكيسسة مسسن مسسستوى تحرك سسا عمسسع السسدول التربيسسة باألسسساس ثسسا الم طقسسة  .29

 .فة عن ال طاق التربيبي ما يتقمص  ذا التحر  كمما بتدت الدولة المست د ،التربية
بي مسا يستقمص  ،تمارس الواليات المتحدة تحركات سا كممسا اسغر حمسا المؤسسسة المسست دفة .10

 .مستوى  ذا التحر  بشدة كمما اتست  طاق المؤسسات المست دفة
 ،اتسا السمو  األمريكي تما  التتامل مت اضايا الديمقراطيسة بالبرامماتيسة وحسسابات القسوة .12

درات ا عمع الضغط عمع الدولة ولسيس عمسع مسستوى إيما  سا بقضسية   ا تتحر  وفق اإذ إ
 .ما

اإلدارة األمريكيسسسة كممسسسا بتسسسدت القضسسسية عسسسن االتلسسساق مسسست المبسسسادئ يسسسزداد مسسسستوى تحسسسر   .11
 .بما يت ي أن عدا االتلاق مت الديمقراطية يدفت ا لمقسر .الديمقراطية

إلاسسالح السياسسسي تال سسا كا سست أكثسسر المشسسروعات اتلااسسًا مسست الديمقراطيسسة  سسي مشسسروعات ا .13
بي ما كا ست أد سع مسستويات االتلساق عمسع مسستوى الحسرب  ،مشروع الشرق األوسط الكبير

 .فالسالا وأخيرًا حقوق اإل سان ،عمع اإلر اب
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