جلُُم الكباب الجؼاةغي ليكاَاث الضبلىماؾُت العامت
لامغٍىُت
صعاؾت جدلُلُت على عُىت مً َلبت حامعت الجؼاةغ
) َاحغ محرػة ( باخثت صهخىعاة
ٌولُت عـلىم إلاعالم والاجها
03ح ــامعــت الجؼاة ــغ
:ملخو
ّ ًُ ٠ُ٦ : الخالي٫ َظٍ الضعاؾت لإلظابت ٖلى الدؿائٝتهض
ُم الكباب الجؼاثغٍىن٣
يُٟ٨مي وال٨ُت بالجؼاثغ؟ وبٗض الخدلُل ال٨ٍوكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ألامغ
 زلهذ.لبُاهاث الاؾخماعة اإلاىػٖت ٖلى ُٖىت مً الُلبت الجؼاثغٍحن بجامٗت الجؼاثغ
اصعة ٖلى٢ حرٚ ُت في الجؼاثغ٨ٍالضعاؾت بلى ؤن وكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ألامغ
ًا م٩ٍُحر وجدؿحن نىعة الىالًاث اإلاخدضة الؿِئت بها ختى بٗض اوسخاب ؤمغٛح
٫ َظا ما ًض.ىماجه٣ي وم٩ٍىي بالخلم ألامغ٢ ٪ بال ؤهه ًىظض جمؿ،ُت٢ألاعاضخي الٗغا
ا ًخمدىع في ؾُاؾتها الخاعظُت ال في الىالًاث٩ٍٖلى ؤن الكٗىع الؿلبي ججاٍ ؤمغ
.اإلاخدضة بدض طاتها
ي٩ٍ الؿُاؾت الخاعظُت؛ الضبلىماؾُت الٗامت؛ الخلم ألامغ:اليلماث املفخاخُت
Abstract:
This study aims to answer the following question: How does the
algerian youth asses the American public diplomacy? And after.
The quantitative and qualitative of the questionnaire data who was
designed to a sample of students at the University of Algeriers,
Results show that American public diplomacy is still unable of
changing Algerian’ negative opinions towards America even after
the withdrawal of American forces from Iraq. despite the negative
attitudes towards America, people still believe in the American
dream and its values. Hence, we understand that Algerian people
reject the American forieng policy and not America as a state.
Key words: Foreign Policy ; Public Diplomacy ; Public Opinion ;
American Dream
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ملضمت
ُ
حٗخبر الىالًاث اإلاخدضة مً الضو ٫الؿبا٢ت وطاث الخبرة في مجا ٫الضبلىماؾُت
الٗامت ،بال ؤجها ٦شٟذ في الؿىىاث ألازحرة مً وكاَاتها في َظا اإلاجا ،٫بُٛت
الخدؿحن مً نىعتها ،باألزو في صو ٫الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ،زانت بٗض ؤخضار
 11ؾبخمبر 2001ؤًً حؿاءلذ ؤمغٍ٩ا "إلااطا ً٨غَىهىا؟" وبن ٧اهذ ؤلاظابت واضخت
ل٨جها ال جغضخى بال اعجضاء زىب الطخُت٣ٞ ،ض ٢ضم الغثِـ الؿاب ٤ظىعط بىف الابً
عصا مباقغا ًٖ طل" ٪ألجهم ً٨غَىن خغٍدىا في الخٗبحر وال٨الم ،خغٍدىا في الخهىٍذ
والاهخساب،والخجم٘ ،والازخال ٝفي وظهاث الىٓغ" .1ل ً٨الغص الخ٣ُ٣ي ٖلى َظا
الدؿائ٧ ٫ان مً ٖ٣غ بُتها ،خحن نغح الغثِـ الؿاب ٤ظُمي ٧اعجغ ٢اثال "ما ٖلُ٨م
ؾىي ؤن جظَبىا بلى لبىان ،وؾىعٍا ،وألاعصن لخٗغٞىا إلااطا ً٨غٍ الٗالم ؤمغٍ٩ا" ،ؤي
ًٟ٨ي الى٢ىٖ ٝىض الؿُاؾت الخاعظُت إلصاعة الغثِـ ألامغٍ٩ي ظىعط صبلُى بىف
( )2008-2000التي ؤُٖذ ؤولىٍت للخُاع الٗؿ٨غي ٖلى هٓحرٍ الضبلىماسخي في
الخٗامل م٘ الً٣اًا الخاعظُت ،ما "ٖؿ٨غ" الؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت بهىعة
ؤؾهمذ في جأ٧ل الهىعة ألازالُ٢ت للىالًاث اإلاخدضة.
زم ؾعى الغثِـ الؿاب ٤ؤوباما مىظ الُىم ألاو ٫له في البِذ ألابٌُ بلى جبجي
ههج مسخل٩ٞ ،٠اهذ ؤولى مهامه التي ؤٖلً ٖجها م٘ بضاًت ٞترجه الغثاؾُت ألاولى
( )2012-2008بجهاء خغبي الٗغا ١وؤٛٞاوؿخان والخىانل م٘ الٗالم ؤلاؾالمي ،ولً٨
م٘ اهتهائها ججلذ بزٟا٢اث بصاعجه ،لُدبجى م٣اعباث ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ جل ٪التي
جبىاَا الغثِـ ألاؾب" ٤ظىعط صبلُى بىف .بلى ظاهب طل ٪بزٟا٢اث الىالًاث اإلاخدضة
في حٗاملها م٘ مىظت الغبُ٘ الٗغبي٣ٞ ،ض ٧ان اإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي مخإعجخا بحن صٖم
ألاهٓمت الؿُاؾُت جاعة وصٖم الكٗىب الشاثغة جاعة ؤزغي ،بال ؤن اَخمامها بضو٫
الٗالم ؤلاؾالمي ًؼصاص ًىما بٗض ًىم و ظهىصَا في الضبلىماؾُت الٗامت جب٣ى
مؿخمغةٞ .2اإلؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت في الخٗامل م٘ زىعاث الغبُ٘ الٗغبي حٗخمض ٖلى
1يُاء الضًً يُاء الضًً ؾغصاع ،محر ٫وًٍ صًٟحز ،جغظمت :مٗحن ؤلامام ،ملاطا ًىغٍ العام
أمغٍيا؟ ،م٨خبت الٗبُ٩اث،1ٍ ،الؿٗىصًت ،2005 ،م271
ٖ2مغو ٖبض اإلاُٗي ٖمغو ٖبض الٗاَي ،عغى لىخاب لامت املؿخغني عنها :الؿُاؾت الخاعحُت
لامغٍىُت في جغاحع ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث ،هىٞمبر ٖ ،2013لى الغابِ الال٨ترووي الخالي:
http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/11/20131124115724362709.htm
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الخٗامل م٘ ٧ل صولت ٖلى خضا ،و٣ٞا لىيٗها الخام ،مدآٞت ٖلى مغوهتها
ومٗاعيت نىعة ؤجها جخضزل في الكغ ١ألاوؾِ ؤو الٗالم ؤلاؾالمي ٖامت. 1
أوال:املكيلت البدثُت
ُ ّ
جمشل الجؼاثغ ظؼءا مً الٗالم ؤلاؾالمي والظي ًلبي اإلاهالر الا٢خهاصًت و
ألامىُت للىالًاث اإلاخدضة ،باإلياٞت بلى ٧ىن الجؼاثغ ج ٘٣يمً مكغوٕ الكغ١
ألاوؾِ ال٨بحرٞ ،للىالًاث اإلاخدضة مهالر وؤَضا ٝاججاٍ الجؼاثغ ولها وؾاثلها في
طل ،٪مً بُجها تهُئت و٦ؿب الغؤي الٗام مً زال ٫مماعؾاث الضبلىماؾُت الٗامت
للٗمل ٖلى جدؿحن نىعة الىالًاث اإلاخدضة به .وفي بَاع طل ٪جخدضص مك٩لت
الضعاؾت في ال٨ك ًٖ ٠عؤي الكباب الجؼاثغي اإلاخمشل في ُٖىت مً الُلبت خى٫
وكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت بالجؼاثغ ،وبن ٧اهذ مشل َظٍ اليكاَاث
ؾدؿاَم في ج٩ىًٍ نىعة خؿىت ًٖ ؤمغٍ٩ا لضي ُٖىت الضعاؾت .مً زال ٫ؤلاظابت
ٖلى الدؿائ ٫الغثِسخي الخاليُ٣ً ٠ُ٦ :م الُلبت الجؼاثغٍحن وكاَاث الضبلىماؾُت
الٗامت ألامغٍُ٨ت؟ والظي اهبش ٤مىه مجمىٖت مً الدؿائالث الٟغُٖت الخالُت:
َل جم٨ىذ الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت مً جدؿحن نىعتها بالجؼاثغ ؟ما مىُٖ ٠٢ىت الضعاؾت مً الىالًاث اإلاخدضة وؾُاؾتها الخاعظُت؟ ٠ُ٦جىٓغ ُٖىت الضعاؾت بيكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت بالجؼاثغ؟زاهُا :جدضًض املفاَُم واملهُلخاث
-1الؿُاؾت الخاعحُت :حٗغ ٝالؿُاؾت الخاعظُت ٖلى ؤجها "مجمىٖت ؾلى٧اث
وجهغٞاث ناوٗى ال٣غاع في البِئت الخاعظُت ،بدُض جىهغ ٝبلى اليكاٍ الخاعجي ؤو
الخغ٦ت الخاعظُت للضولت بهض ٝجد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت مً زال ٫بغهامج ٖمل
ٖلجي ًسخاعٍ اإلامشلىن الغؾمُىن للىخضة الضولُت مً بحن مجمىٖت البضاثل البرهامجُت
مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمدضصة في اإلادُِ الخاعجي .هي جل ٪ألاٖما ٫الغؾمُت التي

1هجالء مغعي ،الؿُاؾت الخاعحُت لامغٍىُت و الثىعاث العغبُت ،الخ٣غٍغ الاؾتراجُجي الخاؾ٘ ،م
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جباصع بها ؤو جخل٣اَا ّ
وجغص ٖلحها الخ٣ا الضو ٫طاث الؿُاصة بهض ٝحُٛحر ؤو زلْ ٤غوٝ
ؤو مك٩لت ظضًضة في زاعط خضوصَا الؿُاؾُت".1
-2الضبلىماؾُت العامتُ :ح ّ
ٗغ ٝوػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت الضبلىماؾُت الٗامت بإجها:
"بغامج مضٖىمت مً ٢بل الخ٩ىمت م٣هىصة لإلٖالم والخإزحر في الغؤي الٗام في الضو٫
ألازغي" .2وحٗخبر الضبلىماؾُت الٗامت نىعة للخُٛحر الظي خضر للضبلىماؾُت في
الدؿُٗيُاث مىظ ال٣غن الٗكغًٍ ،وهي بهظا نىعة مً نىع الضبلىماؾُت الٗلىُت
التي جخهل بالغؤي في ومداولت الخ٩ىماث إلًجاص جٟاَم وزلٞ ٤غم الخىاع وه٣ل
ؤ٩ٞاعَا وؾُاؾاتها ومهالخها ،وؤَضاٞها الىُُْٟت م٘ الجمهىع ألاظىبي خُض
ؤنبدذ آلان ؤصاة ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها في الٗال٢اث الضولُت.
-3الخلم لامغٍييَ :ى ٨ٞغة َّعوط لها ألامغٍُ٨ىن وهي جدىي ٨ٞغة الغزاء لجمُ٘
ألاٞغاص ،م٘ ازخال ٝألاصواث اإلاك٩لت لهظا الخلمٞ ،مً ٦خاباث ماعن جىًٍ بلى
حٗغٍ ٠اإلااعر آصم حُمـ ،الظي ونٟها بإجها ":أخلُت ول فغص في الخهىٌ على

الفغم املىاؾبت املخىافلت مع ئمياهُاجهّ ،
وأن َظا الخم مىفىٌ بغٌ الىٓغ عً
العغق واللىن والضًاهت بل ختى ميان املُالص،وكض جًمً مفهىم الخلم لامغٍيي في
بُان الاؾخلالٌ على أهه جلً الخلىق الغباهُت ملسلىكُه بالخهىٌ على خُاة خغة
وؾعُضة ،وهي خلىق مىدؿبت ال ممىىخت ،3ولُاإلاا اٞخسغ ألامغٍُ٨ىن بهظا الخلم

وعوظىا له ٖبر ظمُ٘ وؾاثل ؤلاٖالم اإلام٨ىت٩ٞ ،ان لهظا التروٍج ؤزغٍ ٖلى ػٍاصة
الهجغة بلى بالص ألاخالم ،و زىعة الؿىص بُ٣اصة ماعجً لىزغ ٦ىج ،للمُالبت بىهُبهم مً
َظا الخلم اإلا٨دؿب.
زالثا :الضعاؾاث الؿابلت

ٖ1لي صٖؿان الهِ٣ل ،الؿُاؾت الخاعحُت لامغٍىُت اججاٍ خغواث إلاؾالم الؿُاس ي في العالم
العغبي ( ،)2011-2001عؾالت ماظؿخحر م٣ضمت في ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم،
ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،2012،م 15
 2عاؾم مدمض الجما ،٫العالكاث العامت الضولُت و الاجهاٌ بحن الثلافاث ،2ٍ ،الضاع اإلاهغٍت
اللبىاهُت ،مهغ ،2016،م 69
ً
 3مدمض بً ٖىى الجنهي ،الخلم ألامغٍ٩ي ..خحن ًهبذ الغزاء جخُما،2012 ،
http://www.alsharq.net.sa/2012/02/20/132352
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1- Assessing Arab Public Opinion Towards USA : Reactions To Public
Diplomacy
هي مضازلت م٣ضمت بلى "الجمعُت الضولُت لبدىر الاجهاٌ الجماَحري" The
 ،International Association for Mass Communication Researchفي الجامٗت
ألامغٍُ٨ت بال٣اَغة ما بحن  20و  23مً قهغ ظىٍلُت  2006مً ٢بل الباخشت اهجي
حالٌ ،بط َضٞذ الضعاؾت بلى جُُ٣م هجاح خملت الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت
ووؾاثلها ،زم صعاؾت جإزحر َظٍ الخملت ٖلى الغؤي الٗام الٗغبي ،وجدضًضا بمهغ
ُٗ٦ىت للضعاؾت ،بالى٢ىٖ ٝىض بصعا٦ه لها وعصوص ٗٞله خىلهاٞ .اٖخضمذ الباخشت
إلاٗالجت اإلاىيىٕ ٖلى اإلاسر ( )Surveyبُٛت مٗغٞت ّ ًُ ٠ُ٦
ُ٣م ٦ال مً الخبراء
ألامغٍ٩ان واإلاهغٍحن الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت ،وبما ّ
ؤن الكباب ًمشلىن الٟئت
اإلاؿتهضٞت مً الضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت٣ٞ ،ض لجإث الباخشت بلى اؾخسضام
اإلاجمىٖت الباعٍت ( )Focus Groupإلاٗغٞت ُ٣ًُ ٠ُ٦م الكباب اإلاهغي َظٍ الخملت.
زلهذ الباخشت بلى ؤن وكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت لم ً ً٨لها جإزحر في حُٛحر
الغؤي الٗام خى ٫الىالًاث اإلاخدضة والؿبب الغثِسخي وعاء طلٌٗ ٪ىص للؿُاؾت
الخاعظُت للىالًاث اإلاخدضة وٖلى عؤؾها الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي٦ .ما وظضث ؤن
هخاثج صعاؾتها جدكابه م٘ صعاؾاث باخشحن آزغًٍ ؤمشا ٫قِبلي جُلهامي Shibley
 Telhamiو صُٞض مُلغ اعون  David Miller Aaronو اًضمىض ٚغٍب Edmund
 ،Ghareebوصٖذ مٗهم بلى يغوعة ؤن ُح ّ
ٛحر ؤمغٍ٩ا مً ؾُاؾُاتها الخاعظُت اججاٍ
الىًَ الٗغبي ،وجدضًضا مىٟ٢ها خى ٫الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي٦ ،ما جىنلذ بلى ؤن
الؿُاؾت ؤلاٖالمُت ألامغٍُ٨ت اججاٍ الىًَ الٗغبي ٣٦ىاة الخغة وبطاٖت ؾىا ومجلت
َاي ال جل ٤عواظا ،بلى ظاهب والء ُٖىت الضعاؾت ل٩ل مً ٢ىاحي الجؼٍغة والٗغبُت،
٦ظا زضماث بطاٖت ٦ FMةطاٖت هاًل  FMوهجىم  .FMمً ظاهب آزغ ًُدبظ الكباب
اإلاكاع ٥في اإلاجمىٖت الباعٍت الخباصالث الش٣اُٞت والخٗلُمُت التي جدمل نىعة
اًجابُت ًٖ ؤمغٍ٩ا.
2- Mass Media and the US Image: Algerian perspective
هي صعاؾت ٢ام بها الض٦خىع الُٗض ػٚالمي ؾىت  ،1999ووعصث في ٦خاب Images of
 ،The U.S. Around the Worldجىاوٞ ٫حها ُُٟ٦ت جضاو ٫وؾاثل ؤلاٖالم الجؼاثغٍت
لهىعة الىالًاث اإلاخدضة في مسخل ٠اإلاغاخل الؿُاؾُت التي مغث بها الجؼاثغ ،مً
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الاؾخ٣ال ٫بلى الخٗضصًت الخؼبُت ،مبرػا ٞحها اوٗ٩اؽ جُىع الٗال٢اث الجؼاثغٍت
ألامغٍُ٨ت ٖلى اإلادخىي ؤلاٖالمي٦ ،ظا مؿاعي الىالًاث اإلاخدضة لٟغى هٟؿها في
الؿاخت الجؼاثغٍت بٗض الاؾخ٣ال ٫وزانت ؤلاٖالمُت مجها.
3- Confusing Hearts and Minds: Public Opinion in the Arab World
هي صعاؾت للباخض نبخي ؤنُلت ،ناصعة ًٖ اإلاٗهض الٗالمي لألمً World
) Security Institute (WSIلؿىت  ،2007ها٢ل مً زاللها مسخل ٠آلاعاء خى ٫نىعة
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في ٧ل مً مهغٞ ،لؿُحن ،لبىان ،ؾىعٍا وألاعصن،
بالتر٦حز ٖلى الٗضًض مً الجىاهب ٧الؿُاخت والش٣اٞت ،الخباصالث الا٢خهاصًت
والؿُاؾُت٦ ،ظا اؾتهال ٥اإلاىخجاث ألامغٍُ٨ت ،مٗخمضا في طلٖ ٪لى ظملت مً
اإلاالٟاث و الضعاؾاث لإلظابت ٖلى ؾاا" ٫إلااطا ً٨غَىهىا?، "Why do they hate us
مجها صعاؾت مغ٦ؼ  Pew Research Centerلؿىت  2003وجمشلذ هخاثجها في ؤن نىعة
الىالًاث اإلاخدضة الاًجابُت حٗغ ٝجغاظٗا واهسٟايا ٦بحرا في ٧ل مً :لبىان ،اإلاٛغب،
ألاعصن ،جغُ٦ا وبهضوهِؿُا جؼامىا م٘ ؾ٣ىٍ بٛضاص ،وصعاؾت قِبلي جلهامي Shibley
 Telhamiلؿىت  2004التي قملذ ٦ال مً :ألاعصن ،اإلامل٨ت الؿٗىصًت وؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة ولم جسخل ٠هخاثجها ًٖ ؾاب٣تها ،ؤي ؤن وؿبت ال٨غاَُت في اعجٟإ
مؿخمغ والؿبب صاثما وعاء طلٌٗ ٪ىص بلى الخضزل ألامغٍ٩ي باإلاىُ٣ت ومؿاهضتها
إلؾغاثُل ،و٢ض ؤًضث صعاؾت ظُمـ ػٚبي َ James Zogbyظٍ الىخاثج وؤياٞذ بلحها
ؤن َظا الكٗىع الؿلبي َى ِهخاط للؿُاؾت الخاعظُت ألامغٍُ٨ت اججاٍ اإلاىُ٣ت و لِـ
٦غَا للىالًاث اإلاخدضة في خض طاتها ، .وٖلُه ًغي نبخي ؤنُلت ؤن جدؿحن نىعة
الىالًاث اإلاخدضة بالىًَ الٗغبي ًخى ٠٢بالضعظت ألاولى ٖلى ٢ضعة الؿُاؾت الخاعظُت
ألامغٍُ٨ت ٖلى الاوسجام م٘ مهالر الضو ٫الٗغبُت ،وؤهه في خالت اوسخاب ؤمغٍ٩ا مً
ألاعاضخي الٗغاُ٢ت ًم ً٨لهىعتها ؤن حٗغ ٝجدؿىا ،زانت وؤن اخخال ٫الٗغا ١مشل
نضمت٣ٞ ،ض َؼث الاٚخُاالث الُىمُت واإلاٗامالث الىخكُت في سجً ؤبى ٚغٍب
الكاعٕ الٗغبي ؤمام ٢ىة جضزلذ باؾم خ٣ى ١ؤلاوؿان والضًم٣غاَُت.
 -4نىاعت الىغاَُت في العالكاث العغبُت -لامغٍىُت:
َى مال ٠ناصع ًٖ مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت لؿىت  ،2008و ًًم مجمىٖت
مً اإلا٣االث التي جىٟغص ٧ل واخضة في ببغاػ ظاهب مٗحن مً الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت
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الٗغبُت وفي خ٣باث جاعٍسُت مسخلٟت ،ؤما اإلا٣االث التي اهخُ٣ىاَا مً ال٨خاب
ٞؿخسضم ٦شحرا مىيىٕ الضعاؾت التي بحن ؤًضًىا.
 العغب وأمغٍيا مً الاهبهاع بالخلم ئلى علضة الىغاَُت ،ملإلفه أخمض ًىؾفأخمض :ل٣ض ؤوعص ال٩اجب في م٣اله الهىعة الاًجابُت التي ٧اهذ جدٓى بها الىالًاث
اإلاخدضة في الىًَ الٗغبي٣ٞ ،ض ازخلٟذ نىعة الىالًاث اإلاخدضة ًٖ ٚحرَا مً
ال٣ىي الٛغبُت مىظ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وختى مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ ،والتي ٧اهذ
ُ
ُ
جغي ٖلى ؤؾاؽ صو ٫اؾخٗماعٍت٩ٞ ،اهذ جغي ؤمغٍ٩ا ٖلى ؤجها صولت ٦بحرة ٚحر َامٗت
في الؿُُغة ،جهغ ٝظهىصَا في ب٢امت اإلاضاعؽ وال٩لُاث والجامٗاث واإلاؿدكُٟاث
واإلاالجئ لألًخام ّ
وتهب لخ٣ضًم اإلاٗىهت للمى٩ىبحن مً صون ؤن حؿتهض ٝمً وعاء طل٪
جد ٤ُ٣مهالخها ،ل ً٨ؾغٖان ما جدىلذ جل ٪اإلادبت بلى ٦غاَُت بؿبب الخإًُض
ألامغٍ٩ي إلؾغاثُل ٖ٣ب الخغب الباعصة ،بلى ظاهب ؾُاؾتها ٚحر اإلابرعة مً مىٓىع
الكغُٖت الضولُت ؤو اإلاىٓىع ؤلاوؿاوي ججاٍ الٗغا.١
 الخفاعالث العغبُت لامغٍىُت غحر الؿُاؾُت ،ملإلفه عبض العؼٍؼ خمىصة :ؤما فيَظا اإلا٣اٞ ٫حروي لىا اإلاال ٠ُ٦ ٠حؿغب الخلم ألامغٍ٩ي ؾىت 1960بحن ؤعو٢ت ٧لُت
آلاصاب واللٛاث ألاظىبُت بمهغ مً زال ٫ألاصب ألامغٍ٩ي ،الظي خمل مٗه ؤ٤ٞ
الخلم بمؿخ٣بل ظمُل بُٗضا ًٖ ألاويإ الؿِئت التي ٌٗاهحها الىًَ الٗغبي ،و٠ُ٦
ؤن الؿٟغ بلى ؤمغٍ٩ا ّ
قبض ؤ٦ثر الكباب الٗغبي بالخلم ألامغٍ٩يٗٞ ،لى خض حٗبحر
ال٩اجب "ٖلى الغٚم مً ٣ٞضان البراءة ؤي بظل ٪مً الجهل بلى اإلاٗغٞت بد٣ُ٣ت الخلم
ألامغٍ٩ي ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي بال ؤهه جىظض اػصواظُت جغ ٌٞالؿُاؾت ألامغٍُ٨ت
مً ظهت وجدخ ٟٔعٚم طل ٪ب٣ضع ٦بحر مً الاهبهاع".
زامؿا :منهــج وأصاة الضعاؾت
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الظي ً٣ىم ٖلى ونْ ٠اَغة مً
الٓىاَغ للىنى ٫بلى ؤؾباب َظٍ الٓاَغة والٗىامل التي جخد٨م ٞحها ،واؾخسالم
الىخاثج لخٗمُمها .وَكمل اإلاىهج الىنٟي ؤ٦ثر مً َغٍ٣ت مجها َغٍ٣ت اإلاسر والتي
ازترهاَا إلاٗغٞت ؤَم الهٟاث اإلامحزة للضبلىماؾُت الٗامت ألامغٍُ٨ت ووكاَاتها
اإلاىظهت بلى الكٗب الجؼاثغي وجُُ٣مه لها ،مً زال ٫الخدلُل ال٨مي والُٟ٨ي
الؾخماعة الاؾخبُان وػٖذ ٖلى ُٖىت مً الكباب الجؼاثغي لخ٣ضًم بظاباث واُٗ٢ت
ً
وٖملُت ج٩ىن ؤؾاؾا لخيبااث وهخاثج البدض ،و٢ض جًمىذ الاؾخماعة  27ؾاا٫
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مىػٖحن ٖلى زالزت مداوع واإلاخمشلت في مدىع البُاهاث الصخهُت ،ؤما اإلادىع الشاوي
ٞخمشل في وكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ،ؤما اإلادىع الشالض ٟٞي الؿُاؾت الخاعظُت
ألامغٍُ٨ت٦ ،ما اٖخمضها في جٟغَ ٜبُاهاث ٖلى البرهامج الاخهاجي (.) SPSS
ؾاصؾا :عُىت الضعاؾت
بن ُٖىت الضعاؾت ُٗٞىت ٢هضًت قملذ  300مٟغصة مً الكباب الجؼاثغي ،وَم
مً َلبت الٗلىم الؿُاؾت وٖلىم ؤلاٖالم والاجها ،٫باٖخباعَم ؤ٢غب إلاىيىٕ
الضعاؾت بد٨م جسهههم الجامعي ،باإلياٞت بلى َلبت اللٛت الاهجلحزًت ،بما ؤجهم
ّ
ُ
ؤ٦ثر اخخ٩ا٧ا بالش٣اٞت ألامغٍُ٨ت مً خُض اللٛت و اإلا٣اًِـ التي جضعؽ ٧الخًاعة
ألامغٍُ٨ت وألاصب ألامغٍ٩ي .وجدضًضا بالجؼاثغ الٗانمت ؤًً ًىظض م٣غ الؿٟاعة
ألامغٍُ٨ت وٍماعؽ ٞحها الٗضًض مً وكاَاث صبلىماؾُتها الٗامت.
ؾابعا :الىخاةج والاؾخيخاحاث
ج٣ىم الىالًاث اإلاخدضة بمجمىٖت مً وكاَاث الضبلىماؾُت الٗامت ،ول ً٨بًٗامجها ال ًل ٤اؾخدؿاها لضي ُٖيُت الضعاؾتٞ ،اإلابدىزحن ال ً٣غئون ألاصب ألامغٍ٩ي
( ،)%40وال ٌؿخمٗىن بلى ٧ل مً بطاٖت "ؾىا" ( )%91وبطاٖت "نىث ؤمغٍ٩ا"
(٦ ،)%90ما ؤجهم ال ٌكاَضون ٢ىاة الخغة ( )% 56والؿبب وعاء طل٧ ٪ىجها ٢ىاة
ؤمغٍُ٨ت ( ،)%23,88وال ٌٗغٞىن مجلت َاي ( ،)%73بال ؤجهم في اإلا٣ابل ًخابٗىن
ظمُ٘ البرامج ألامغٍُ٨ت اإلاٗغويت ٖلى ٢ىاة .)%63(mbc4
ُ
حٗخبر الؿٟاعة الىؾُلت ألاولى في وؾاثل الضبلىماؾُت الٗامت واإلاىٟظ واإلامى ٫الغثِسخيليكاَاتها ،بال ؤهىا وظضها ؤن اإلاؿخجىبحن ال ٌٗلمىن بما ج٣ىم به مً وكاَاث (50
 ،)%وفي طاث الؿُاٞ ١ةن وؿبت  %62مً ُٖىت الضعاؾت ال ٌٗغٞىن بىظىص بغهامج
ٞىلبراًذٖ ،لى ٖ٨ـ بغهامج البُا٢ت الخًغاء ٞيؿبت ٢لُلت ال حٗغٞه.
ال جامً ُٖىت الضعاؾت بُ٣م ؤمغٍ٩ا الضًم٣غاَُت ( (98,1%بال ؤجها في اإلا٣ابل جامًبالخلم ألامغٍ٩ي (الخُىع ،الغٞاَُت ،الٗضالت واإلاؿاواة)َ ،ظا ما ًُٟؿغ الغٚبت بالؿٟغ
( )% 39,4بلى الىالًاث اإلاخدضة ،وألٚغاى مسخلٟت مً بُجها الؿُاخت ،الضعاؾت،
الٗمل والاؾخ٣غاع٦ ،ما ؤن ما ًدضر مً الىًَ الٗغبي (زىعاث الغبُ٘ الٗغبي) لم
ًُظَب بغٍَ ٤ظا الخلم.
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ٖلى الغٚم مً اوسخاب ؤمغٍ٩ا مً الٗغا ١بال ؤن اإلابدىزحن ًجضون ؤن نىعةالىالًاث اإلاخدضة ال جؼا ٫ؾِئت (٦، )%76ما ًدملىن ؤمغٍ٩ا مؿاولُت جدغٍ ٪زىعاث
الغبُ٘ الٗغبيَ ،ظا ما ًٟؿغ الكٗىع الؿلبي اججاٍ الىالًاث اإلاخدضة و بن ٧ان الؿبب
الغثِسخي صاثما وعاء طلَ ٪ى صٖم ؤمغٍ٩ا إلؾغاثُل (.)%68,4
ٖلى الغٚم مً الكٗىع الؿلبي اججاٍ الىالًاث اإلاخدضة مً ٢بل اإلابدىزحن بال ؤجهمًغون مً الًغوعي وظىص ٖال٢اث ظُضة بحن الُغٞحن( ،)%73,51وبما ؤن ؤمغٍ٩ا
جمشل ؤ٢ىي صولت في الٗالمٞ ،اؾخ٣غاع الٗال٢اث ؾُاصي ال مدالت بلى جدؿً ؤويإ
البالص وجُىعٍ في ظمُ٘ اإلاجاالث ،في خحن ًغاٍ آزغون تهضًضا الؾخ٣غاعٍ ،لظا ًجب ؤن
ج٩ىن الٗال٢اث ظُضة لخٟاصي الخضزالث ألاظىبُت و٦ظا الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت.
وٖلُه ٞةن هخاثج الضعاؾت التي بحن ؤًضًىا لم جسخل ًٖ ٠هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت،
زانت ما حٗل ٤مجها بضعاؾت اهجي ظال ٫و٦ظا نبخي ؤنُلت ،بال ؤن ألازحر ٞىدُجت
صعاؾخه ال٣اثلت بةم٩اهُت جدؿً نىعة الىالًاث اإلاخدضة بٗض الاوسخاب مً الٗغا١
لم جخد ٤٣لضي ُٖىت الضعاؾتٟ٨ً ،ي ؤن مىُ٣ت الىًَ الٗغبي ال حٗغ ٝاؾخ٣غاعا
ؤمىُا ،زانت بٗض بضاًت زىعاث الغبُ٘ الٗغبي واتهام الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بإجها
مً خغ٦تها.
ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجمت:
جا٦ض الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت ؤهه "ال ًم ً٨ؤن ٌؿخُ٣م الٓل والٗىص
ؤٖىط" ٞالًُ٣ت لِؿذ مهاعة في الضٞإ ًٖ مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة٢ ،ضع ما هي
جاعٍش َىٍل مً الاهدُاػ اإلابالُٞ ٜه إلاا ٌٗخبرٍ الٗغب ً٢اًاَم الجىَغٍت ،زانت
باليؿبت للجؼاثغ التي لُاإلاا ؤًضث مبضؤ خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَاٞ ،الهىعة
الظَىُت للىالًاث اإلاخدضة اإلاىداػة للهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي جبضو بُٗضة ًٖ ؤي جإزحر
مدخمل ،مهما ٧اهذ الغؾالت الاجهالُت اإلاخًمىت في مسخل ٠وكاَاث الضبلىماؾُت
الٗامت ألامغٍُ٨ت و باألزو ؤلاٖالمُت مجها .
بُض ؤهه ٖىض جمدُو مجغٍاث ألامىع ٖلى ؤعى الىاً ،٘٢دبحن ؤن عئٍت قٗىب
اإلاىُ٣ت و اججاَاتها الؿلىُ٦ت الٗامت بػاء الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جبضو بالٛت
الترُ٦بٞ ،هي ج٣ضم ماقغان مخىاً٢ان في هٟـ الى٢ذٞ ،مً ظهت هغي جهاٖضا
ملخىْا في مىار الًٛب والسخِ ٖلى ال٣ىة ألامغٍُ٨ت ،بما ًهل الى خض ال٨غاَُت
والخبرم مً ٧ل ما َى ؤمغٍ٩ي ،ومً ظهت زاهُت هالظٔ ماقغاث ٢ىٍت صالت ٖلى جمضص
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ال٣ىة الىاٖمت باإلاىُ٣تٞ ،ة٢با ٫الكباب ٖلى ؤهماٍ الخُاة ألامغٍُ٨ت والش٣اٞت
الكٗبُت ألامغُ٦ت مً ؤ٧ل ؾغَ٘ و ؤػٍاء وؤٚاوي ومىؾُ٣ى واٞالم ؤمغٍُ٨ت ،ؤي
الخمؿ ٪بالخلم ألامغٍ٩ي الظي نىٗخه ال٣ىة الىاٖمت وزضمخه الضبلىماؾُت الٗامت
مً زال ٫وؾاثل ؤلاٖالم وزانت ألاٞالم واإلاؿلؿالث ،بلى ظاهب طل ٪الهىعة
الجُضة التي ؾِى٣لها اإلاؿخُٟضًً مً الخباصالث الش٣اُٞت وألا٧اصًمُت والٗلمُت ًٖ
ؤمغٍ٩اَ ،ظا الصخيء الظي ًضٖ ٫لى ؤن ال٨غاَُت اإلاىظهت للىالًاث اإلاخدضة جتر٦ؼ في
ؾُاؾتها الخاعظُت.
هسلو بال٣ى ٫ؤن ظمُ٘ ؤهىإ ال٣ىة ،الهلبت والىاٖمت ما هي بال ؤصواث لخد٤ُ٣
مهالر الىالًاث اإلاخدضة في الهُمىت ٖلى الٗالم ،وب٣اء الخٟى ١ألامغٍ٩ي اإلاُل٤
ً
ً
ً
ً
ؾُاؾُا وا٢خهاصًا وز٣اُٞا وٖؿ٨غٍا ٖلى ٧اٞت ال٣ىي ألازغي ،والجؼاثغ لً ج٩ىن
وإ بما ًدضر خىله ،زانت في اإلاغخلت
بملجإ ًٖ طل .٪مً الجُض ؤن اإلاجخم٘ ٍ
ّ
الخؿاؾت التي حِٗكها الجؼاثغ وباقي الضو ٫الٗغبُت و الاؾالمُت ،و َظا ما ٖبرث ٖىه
ُٖىت الضعاؾت بإَمُت وظىص ٖال٢اث ظُضة جغبِ الجؼاثغ بإمغٍ٩ا جٟاصًا لشىعاث
الغبُ٘ الٗغبي .هسلو ٦ظل ٪بلى ؤن الصخيء اإلاهم الظي حؿعى بلُه الىالًاث اإلاخدضة
مً زالَ ٫ظٍ الضبلىماؾُت َى ج٩ىًٍ وٚغؽ هسب مىالُت لها ،مخإزغة ب٩ل ما َى
ؤمغٍ٩ي في اإلاجخمٗاث اإلاخىاظضة بها.
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املغاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:
املغاحع العغبُت:
-1ؤخمض ًىؾ ٠ؤخمض ،العغب وأمغٍيا مً الاهبهاع بالخلم ئلى علضة الىغاَُت ،في نىاعت
الىغاَُت في العالكاث العغبُت -لامغٍىُت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت2008 ،
-2عاؾم مدمض الجما ،٫العالكاث العامت الضولُت والاجهاٌ بحن الثلافاث ،2ٍ ،الضاع اإلاهغٍت
اللبىاهُت ،مهغ2016،
-3يُاء الضًً ؾغصاع ،محر ٫وًٍ صًٟحز ،جغظمت :مٗحن الامام ،ملاطا ًىغٍ العام أمغٍيا؟،م٨خبت
الٗبُ٩اث،1ٍ ،الؿٗىصًت2005،
ٖ-4بض الٗؼٍؼ خمىصة،الخفاعالث العغبُت لامغٍىُت غحر الؿُاؾُت ،في نىاعت الىغاَُت في
العالكاث العغبُت -لامغٍىُت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت2008 ،
ٖ-5لي صٖؿان الهِ٣ل ،الؿُاؾت الخاعحُت لامغٍىُت اججاٍ خغواث إلاؾالم الؿُاس ي في العالم
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