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  ـمديـتق

  

و معتقدات أفراد المجتمع  يشير مفهوم الرأى العام إلى مواقف أو اتجاهات أ

  . فيما يتعلق بقضية ما داخلية كانت أو إقليمية أو دولية

شارة إلى سابق لمفهوم الرأى العام تجدر اإلقاً من التعريف الوإنطال

  :مجموعة من المالحظات

راء األفراد وإنما توجه عام يعنى التطابق التام بين آ إن الرأى العام ال - ١

و (أو نقطة تالقى تجمع بينهم قد تأخذ صورة موقف مبدئى مثل  مؤيد أ

  ).معارض

ء جميع أفراد المجتمع، وإنما راأن الرأى العام ال يعنى مجموع آ - ٢

  . التوجه العام السائد بين غالبيتهم أو النشطين منهم

 لقادة الرأى دور محورى فى تشكيل الرأى العام، والذين قد يكونوا قادة - ٣

ويظل . اسىطبيعيين أو مسئولين حكوميين، أو من المعارضين للنظام السي

ومدى ميل األخرالمحك هو فى قدرتهم اإل ناعية  واستعدادهم لتبنى ق ين 

  .أرائهم، وقدرتهم على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير

و - ٤  استمرار الرأى العام رهناً بالقضية محل هذا الرأى، فإذا تم تسويتها أ

  .أنتهت لسبب أو أخر انتهى الرأى العام حولها

ل  قد يكون الرأى العام كامن، وقد يكون ظاهر يتم التعبير عنه فى شك- ٥

  .سلوك وأفعال مختلفة
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ولعل التحدى األساسى الذى يواجهه مفهوم الرأى العام هو فى مدى قابليته 

من األفراد يعتقد " عينة"فقياس الرأى العام يقوم على استطالع رأى . للقياس الدقيق

وقد يأتى رأى هذه العينة مطابقاً لتوجهات غالبية أفراد المجتمع . أنها تمثل المجتمع

. هم بالفعل، وقد ال تصدق فى التعبير عن حقيقة الرأى العام فى المجتمعوتفضيالت

وهو أمر يبدو واضحاً فى استطالعات الرأى العام التى تسبق االنتخابات البرلمانية 

نافسية بين القوى  أو الرئاسية السيما فى الدول التى تتمتع بدرجة عالية من الت

يا والواليات المتحد ة حيث تأتى النتيجة الفعلية لالنتخابات السياسية مثل بريطان

بات تخا   .مخالفة لما أشارت إلية استطالعات الرأى العام التى أجريت قبيل االن

ـأثير على صانع  من ناحية أخرى، تظل مدى قدرة الرأى العام على الت

القرار وتوجيه السياستين الداخلية والخارجية أمر محل جدل وخالف بين الباحثين 

فى حين . فالبعض يرى أن الرأى العام قوة مؤثرة يصعب تجاهلها. جالفى هذا الم

يرى البعض األخر أن قدرة الرأى العام على التأثير رهناً بعدة عوامل أهمها 

درجة بلورة وتماسك هذا الرأى وترجمته فى شكل سلوك واضح يمثل قوة 

ام القائم هذا إلى جانب مدى ديمقراطية النظ. ضاغطة حقيقية على صانع القرار

  .واستعداده لالستجابة إلى توجهات الرأى العام

ورغم إشكالتى القياس واالستجابة يظل مفهوم الرأى العام من المفاهيم 

يد من جانب الباحثين والسياسيين على السواء .       الهامة التى تحظى باهتمام متزا

                                                                                                              

             

chhc[T„J)‘chhjL))
((٢٠٠٦ نوفمبر

  



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٦

ـ          " ه إن الرأي العام مصباح بدونه ال نستطيع أن نتلمس طريقنـا فـي عـالم يكتنف
ـبه  …الضباب وتحيط به شراك األلغام    إن الرأي العام أصبح يصنع كل شئ وهو أش

ـه نكـون كـاألعزل      …لفضاء في سرعة مذهلة   هاب يخترق ا  ما يكون بالش   وبدون
  ".بدون سالح حقيقي

  ليستر ماركل

  

  

  ".إن الرأي العام هو السبيل للحفاظ على استمرار دوران عجالت الديمقراطية"

  إدوين إمري

  

  

  

إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك ال تـستطيع أن تخـدعهم           "

  ".كل الوقت

  إبراهام لينكولن 

  ا على أهمية الرأي العاممؤكد
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   ةـدمـمق
  

 بينأصبح مصطلح الرأي العام أحد المصطلحات شائعة االستخدام 

 من الموضوعات الهامة في علم ، كما أصبح واحداًوالكتاب والساسة الجمهور

خاصة في الديموقراطيات فقد غدا فالرأي العام قوة ال يستهان بها، . السياسة

على توجيه نظم الحكم وإرشاد ساستها نحو التصرف المعاصرة من زاوية قدرته 

بشكل معين، واتخاذ القرارات التي تالئم القاعدة الجماهيرية العريضة، وتتماشى 

ئها ناها إضافة إلى ذلك فقد بدأت كافة . مع آرا األنظمة السياسية على مختلف ب

ت بغية والموضوعا القضايا مختلف يف التعرف على الرأي العام محاولةوهياكلها 

بات استخدام كما . مراعاة توجهاته بقدر ما في القرارات الصادرة عنها

استطالعات الرأي العام أحد المؤشرات الهامة لتحديد الدرجة التي يبلغها أي 

ويرجع ذلك األمر بطبيعة . قياس التطور الديمقراطيممجتمع من المجتمعات على 

ي طرق وآليات قياس الرأي العام الحال إلى التطور العلمي والتقني الذي حدث ف

وسريعة في المجتمعات التي أحدثت سين عاما خالل الخم األخيرة بصورة دقيقة 

، وهي بطبيعة الحال المجتمعات المجالتراكماً معرفياً ومنهجياً وعملياً في هذا 

ففي النظم الديمقراطية حيث تسود . األكثر تقدماً على مقياس التطور الديمقراطي

في الفكر والرأي واالعتقاد، وتتعدد فيها قنوات االتصال، ويكون المواطن الحريات 

على درجة عالية من الوعي السياسي ومهتماً بالمشاكل العامة والمشاركة 

نارة والعقالنية والثبات النسبي   . السياسية، نجد أن الرأي العام يتسم بالعمق واالست

تطور الديمقراطي، فإن أما في المجتمعات األقل تقدماً على مقياس ال

نقل تصورات المواطنين تجاه  يفاستطالعات الرأي العام يمكن أن تلعب دوراً 

باً . القضايا المطروحة لالستطالع إلى السلطة الحاكمة يا هي التي غال وهذه القضا

ما التي تسمح الدولة بتناولها بالبحث في حدود ما تسمح به، وذلك بغرض أن 

 . تماالت التصادم مع المجهول والكامن في عقول المواطنينتتجنب بقدر اإلمكان اح
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استطالعات الرأي العام تلعب دوراً هاماً في كشف توجهات   فان ،ومن ثم

ة  ة، وذلك بدالً من حالة الضبابية الكامل المواطنين في المجتمع بصورة معقول

 في ظل - وغالباً. السائدة لدى المثقف وصانع القرار تجاه ما يشعر به المواطنين

 ما يظهر الرأي العام في هذه -عدم انتظام إجراء استطالعات الرأي العام 

ذا فإن الرأي العام في هذه ، وهكالمجتمعات في صورة شائعات ونكت وأمثال

والضبابية والتذبذب الشديد باً ما يتسم بالكمون    . األنظمة غال

ثالث وعلى الرغم من المشاكل التي يعاني منها الرأي العام في  دول العالم ال

بصفة عامة، سواء على صعيد عدم قدرته على التعبير عن نفسه، أو على صعيد 

وجدواه، أو على مستوى المشاكل المتعلقة بالقياس الدقيق  عدم االعتراف بأهميته 

لمعرفة توجهات الرأي العام، إال أن ذلك لم يمنع بعض مراكز األبحاث من القيام 

يا الهامة، وإن كان قد غلب على بدراسة الرأي العام لد يها تجاه بعض القضا

معالجتها الجانب التطبيقي المتعلق بتوجهات الرأي العام إزاء قضية بعينها، دون 

ه  يرا بالجوانب النظرية الخاصة بمشكالت الرأي العام وكيفية تفعيل االهتمام كث

رأي العام في وتجدر اإلشارة إلى أن معظم مشاكل ال. ودوره في الحياة السياسية

تعثر الديمقراطي الذي تعاني يمكن إرجاعها دول العالم الثالث  بصفة عامة إلى ال

منه هذه الدول، فعادة ما يتبلور الرأي العام ويمارس تأثيره في المجتمعات 

  .الديمقراطية، في حين ال يحدث ذلك في المجتمعات األخرى

تزايد في الدو نامية على خلفية تزايد وقد بدأت دراسات الرأي العام في ال ل ال

االهتمام العالمي بأثر الرأي العام وضرورة أخذ توجهاته في الحسبان، رغم كل ما 

 تتعلق التيتلك سواء ، يعترض تلك الدراسات والقائمين عليها من مشكالت

والعلمية التي تنبع باألساس من عدم تعود هذه الشعوب على باالعتبارات  المنهجية 

يها  هذاعادة ما ينظر إلى إذ األمنية،  تتعلق بالمشكالت التيتلك ، أو اإلدالء برأ

عالوة على . النوع من البحوث على أنه يضر بأمن تلك النظم في هذه الدول



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٩

ة  يرة في المجتمعات النامية في نتائج تلك الدراسات، خاصة في حال تشكيك فئات كث

ئات   . إذا ما تعارضت النتائج مع توجهات تلك الف

الحالة المصرية، فإنه يمكن القول أن استخدام استطالعات الرأي أما في 

العام يمكن أن يساهم بقوة في تفويت الفرصة على بعض القوى السياسية التي 

تدعي التحدث باسم الرأي العام والتعبير عن توجهاته، وتستخدم ذلك في أحيان 

  .اسية األخرىمن القوى السيفسيها انكثيرة في المزايدة على الحكومة وعلى م

يات العلمية الهامة إلخراج و من ثم، قد تكون استطالعات الرأي العام أحد اآلل

 بصورة أكثر شفافية عنهالرأي العام المصري من صومعته المغلقة والتعبير 

ثم في .  ض الكثير من األساطير المنسوجة حوله كمرحلة أوليةدحووضوحاً ل

لدولة على قاعدة من المعرفة العلمية لميول مرحلة تالية تأسيس السياسات العامة ل

وصوالً إلي المرحلة التي يمكننا فيها إجراء . واهتمامات و تفضيالت المواطنين

مقاييس العلمية المستخدمة في للرأي العام السريعة والمعمقة وفقاً لااستطالعات 

ن عالوة على ذلك فإ. البلدان األكثر تقدماً على مقياس التطور الديمقراطي

ة  استطالعات الرأي العام في مصر يمكن أن تساهم كأحد الوسائل الهامة إلزال

الحاجز النفسي الذي يفصل بين المصريين وبين المشاركة السياسية، بما يدعم في 

النهاية قيمة المشاركة السياسية في المجتمع المصري، كما أن هذه االستطالعات 

  .د المواطنين على التعبير عن آرائهميمكن أن تكون أحد اآلليات الالزمة لتعوي

 ما يتم الحديث عما يريده الشعب سواء من قبل الحكومة أو من قبل وكثيراً

، تؤكد توجه ما أو تنفيهأية دراسات عدم وجود ، وذلك على الرغم من المعارضة

وما الذي ال يوافق عليه،  أو لمحاولة استكشاف ما الذي يريده الشعب المصري، 

عله إزاء ما يمكن اتخاذه من قرارات تتعلق بالنظامين السياسي وما هو رد ف

فثمة غياب كامل ألية دراسات بتعبير آخر . واالقتصادي، وربما االجتماعي أيضا

م، وهو األمر الذي يضع المثقف دقيقة التجاهات المواطنين إزاء قضايا مجتمعه

هالضبارار في حالة من انعدام المعرفة والسياسي و صانع القو  بية تجاه ما يشعر ب
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وفي ظل غياب . تجاه األوضاع العامة في البالدالناس إزاء السياسات المختلفة و

 باتجاهات المواطنين فإن صانع القرار قد يجد -أو حتى شبه علمية-معرفة علمية 

ونفسه غير متأكد من فاعل ال من موقف المواطنين ية السياسات التي يراها مناسبة 

 لها، كما أن هذه الحالة من غياب المعرفة تتيح لكل أطراف منها و استجابتهم

المجتمع السياسي الفرصة الدعاء ما يشاءون حول شعبية أو عدم شعبية سياسات 

معينة، األمر الذي ال يؤدي في النهاية سوى إلى تفويت فرصة ترقية مستوى 

يداتة الصحيحة بعيدا عن االنطباعات والحوار العام على قاعدة من المعرف   . المزا

يابة   وفي الحقيقة فإن ذلك يعود إلى شيوع فكرة التحدث باسم الشعب أو ن

عنه من قبل بعض المثقفين وصناع القرار، بحجة أن الشعب ال يعرف ما ينفعه 

وربما ما يريده، وأن جميع القرارات يجب أن يتخذها أولي األمر وعليه فقط 

تزام بها وإذا . من محاولة استطالع رأي الشعبومن ثم تولدت عقدة التخوف . االل

كان ذلك الرأي مبررا في الماضي، حيث ارتفاع نسبة األمية وسوء األحوال 

االقتصادية وكثرة الملفات السياسية التي كانت على مصر أن تتعامل معها، فإن 

الوضع اآلن قد تغير إلى حد بعيد بما يدحض هذا الرأي من أساسه، ويخلق البيئة 

عبر الرأي العام المصري فيها عن نفسه، ويساعد على إطالق عملية المناسبة ل

Process متصلة الستطالع أراء وتوجهات الشعب المصري تجاه مختلف 

  .القضايا، على نحو ما يتم في الدول الديمقراطية

وة لقد أصبح  بأن : عندهالحد الذي يمكن القول مؤثرة إلى الرأي العام ق

والدستورية، بحيث إذا الرأي العام أصبح يمثل ال ضمان األساسي للقيم السياسية 

لقد أثبت التاريخ . انعدم أو ضعف أصبحت هذه القيم عرضة المتهان الحاكمين

السياسي للشعوب أن ما تقرره نصوص الدستور من حريات وضمانات ال قيمة لها 

مية ومن منطلق تلك األه. ما لم تؤمن به جماهير الشعب وتدافع عنه بكل ما تملك

باً  للرأي العام نجد الحاكمين يهرعون دائما إلى الرأي العام بقصد التأثير فيه إيجا

ففي ظل السياسة القائمة على احترام . وسلبا بحسب طبيعة النظام السياسي القائم
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ناتها والتي يتمتع األفراد في ظلها بوعي سياسي مزدهر  الحرية السياسية بكل ضما

وهذا الحكم يأتي عن طريق مناقشة الرأي . الحكميقوم الرأي العام بوظيفة "

  ". والوصول به إلى رأي أخير ملزم فعال

 وصفه للرأي العام   James Bryceوقد نقل الدكتور فتحي الوحيدي عن 

فالرأي العام . بأنه يمثل القوة المطلقة النهائية في كافة األمم وخالل كل العصور

متعاليا فوق هامات رؤساء الجمهورية، في الواليات المتحدة مثال يقف شامخا 

إنه يقف باعتباره . وحكام الواليات، وفوق المؤتمرات والجهاز الحزب الواسع

كما نقل . المصدر األعظم للسلطة، والسيد الذي يرتجف الخدم أمامه رعبا وهلعا

إن الرأي العام هو :  قوله  Merabrauذات الباحث عن خطيب الثورة الفرنسية

ولكن تظل  .ين والمستبد الذي ال يدانيه في السلطة المطلقة مستبد أخرسيد المشرع

المشكلة دائما في تحديد ماهية الرأي العام وكيفية التعرف عليه وفصله عن 

يره  تكنولوجية، ومدى تأث ثره بالثورة ال المفاهيم التي تختلط به، ومعرفة حدود تأ

سة أن تقترب من اإلجابة على وتحاول تلك الدرا. على السياسات العامة لمجتمع ما

  .تلك التساؤالت عبر المحاور التالية
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  تعريف الرأي العام: أوال

  

منذ بدأ استخدام مصطلح الرأي العام في أواخر القرن الثامن عشر في 

فرنسا وهناك جدل حول تعريفه ومكونات هذا التعريف، فرغم أن الرأي العام من 

ليوم في العلوم االجتماعية وفي لغة السياسة أكثر المفاهيم الشائعة االستعمال ا

يصعب تعريفه رغم كثرة " زئبقيا"اليومية على السواء، إال أنه يظل مفهوما 

ثارت اختالفات كثيرة بين الكتاب والمفكرين ورجال السياسة حول وقد . استخدامه

بشأن االجتماعية والسياسية بسبب اختالف وجهات النظر "  العامىالرأ"تعريف 

نسبى فى إطار العمليات السياسية، أو مدى اإليمان بها  الجماهيرردو  ووزنها ال

يات، ذلك فإن الرأي العام هو مفهوم  إضافة إلى كفاعل رئيسى فى تلك العمل

يصعب اإلحاطة به في ضوء صعوبة تحديد االصطالحات في علم السياسة بصفة 

لرأي وتقديره، وما إذا كان عامة، إضافة إلى ذلك فثمة مشكلة قيمية تتعلق بتقييم ا

صادرا عن نخبة حاكمة أو مثقفة أن جماهير عادية، وما يرتبط بذلك من تأثير 

يها وفي هذا اإلطار يالحظ  .للرأي ومسار هذا التأثير والعوامل التي يتوقف عل

وجود تباين كبير ـ كما سيأتي الحقا ـ في تعريف المصطلح، حيث أن العلوم 

ت الرأي العام لم تقف على تعريف واحد له، يكون جامعا اإلنسانية التي تناول

ئدة للرأي العام  عناصره ومانعا من دخول غيره إليه، وال توجد نظرية عامة سا

تكامل المطلوب والحد األدنى من الموضوعية بصرف النظر عن الهوية  تتسم بال

باحثين الذين يتصدون لمهمة تقديم  وجية لل تعريف واضح السياسية والخلفية اإليديول

  .لمصطلح الرأي العام

و " الرأي العام بأنه "جون ستيوارت ميل"قد عرف ل ما يريده المجتمع أ

الحكم الذي تصل إليه الجماعة في " بأنه "كلوريدج كنج"، وعرفه "الجزء السائد

يم البيج"وأضاف ، "مسألة ذات اعتبار عام بعد مناقشات علنية وافية ضرورة أن " ول

ات اهمية للجماعة كما أضاف التأكيد على ضرورة على وسائل تكون المسألة ذ



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
١٣

اإلعالم حيث عرف الرأي على أنه تعبير أعضاء الجماعة نتيجة تفاعلهم معا 

ومناقشاتهم بشأن مسائل أو مشكالت موضع اهتمامهم وعادة ما تلعب وسائل 

 العام وقد تعددت تعريفات العلماء األجانب للرأي. اإلعالم دورا في هذا التفاعل

ولكن معظمها دار حول فكرة أن الرأي العام هو رأي أو فكرة أو حكم يصدر عن 

أغلبية أو فئة في المجتمع إزاء مسألة تثير االهتمام، وبات التعريف الذي تعتمد 

جميس "معظم األبحاث المعنية بدراسة واستطالع الرأي هو التعريف الذي قدمه 

ه تجميع لوجهات نظر أفراد المجتمع ، حيث عرف الرأي العام على أن"برايس

  . بشأن المسائل التي تؤثر على المجتمع وتعكس اهتمامه

من ناحية ثانية حاول المفكرين العرب اإلسهام في تعريف الرأي العام، و

، أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة "إسماعيل علي سعد"عرفه الدكتور ف

ومواقف األفراد والجماعات إزاء شأن حصيلة أفكار ومعتقدات "بأنه ، اإلسكندرية

و  أو شئون تمس النسق االجتماعي كأفراد وتنظيمات ونظم، والتي قد تؤثر نسبيا أ

ويعرفه . "كلها في مجريات أمور الجماعة االنسانية على النطاق المحلي أو الدولي

 الدكتور عبد الغفار رشاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنه يشير إلى

التعبير اإلرادي عن وجهات نظر الجماهير نتيجة التقاء كلمتها وتكامل مفاهيمها 

بشان مسألة تثير اهتمامها وتمس مصالحها، وهو ليس مجموع حسابي لألراء 

الفردية إنما هو محصلة تفاعل اكتملت حلقاته ومراحله بين أعضاء الجماعة 

 وأهمية من وجهة نظر الجماعة وارتضته كأحد البدائل المتاحة لكنه أكثرها مالئمة

فقد رأي أن الرأي العام هو الحكم الذي تصل " عبد القادر حاتم"أما الدكتور . ككل

إليه الجماعة إزاء قضية مهمة، وينتج هذا الرأي عن المؤثرات وردود األفعال 

ة  المتبادلة بين بين أفراد جماعة كبيرة، وأنه يتشكل من خالل عناصر متداخل

يم والمعتقدات تتفاعل فيما  بينها هي الناس والموروث الثقافي واألحداث والق

والروح القومية، والعادات واالتجاهات، والمعرفة واألسرة، والدين واألساطير 

الرأي السائد بين "، على أنه "مختار التهامي"في حين يعرفه الدكتور . والزعامة
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الح هذه األغلبية مسا أغلبية الشعب الواعية بالنسبة لموضوع أو أكثر يمس مص

يقة ". مباشرا، أو يشغل بالها ويحتدم فيه الجدل والنقاش في فترة معينة وفي الحق

فإن هذا التعريف ينطوي على إشكالية المقصود بالوعي الذي هو شرط أساسي كي 

تصبح األغلبية ممثلة للرأي العام، فهناك صعوبة في تحقيق عنصر وعي األغلبية 

خالفية التي تشغل الجمهور في كل المجتمعات مع اختالف إزاء كل القضايا ال

الدرجة بين المجتمعات الليبرالية والتسلطية والشمولية، نظرا للخالفات الثقافية 

و  والسياسية ومدى الحرية التي يتمتع بها اإلعالم بعيدا عن تدخل الحكومات أ

تالي القوى االقتصادية واالجتماعية والشركات متعددة الجنسية المسي طرة، وبال

نادر ظهور رأي عام حر تجسده أغلبية حرة تتبنى و .يكون من الصعب أو ال

الدراسة التعريف األخير مع تحفظ على فكرة األغلبية الواعية، حيث ال يمكن، 

عقدة بعض القضايا الماستنادا على معايير علمية، تحديد تلك األغلبية خاصة تجاه 

يجابا با أو إ فإنه  فإن ،ومن ثم. كافة فئات المجتمع على التي تمس أو تنكس سل

و .الرأي العام هو رأي أغلبية الشعب تجاه قضية مايمكن القول أن  تمسه بشكل أ

   .بأخر

باحثين يمليون عند تعريفه للرأي العام  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض ال

ناع أو وجهة ن ظر يؤمن أن يعرفوا أوال الرأي فيقولون أنه يعني االعتقاد أو االقت

الفرد بصحتها وإمكانية تحقيقها إال أنه ال يصل إلى مرحلة الحقيقة أو المعرفة عن 

و  يقين، إذا يجب التفريق بين الرأي والحقيقة، كما أنه يفوق مجرد االنطباع أ

وزه تجا أما كلمة عام فيعرفونها بأنها ال تعني اإلجماع ولكن . االندفاع لدى الفرد وي

ن عامة الشعب، فاإلجماع ال يشير إلى الرأي العام، وإنما المقصود منها جماعة م

والمعايير والقواعد التي تنظم السلوك وغيرها من  يرتبط بمسائل التقاليد والقوانين 

أي أن اإلجماع يختلف عن . مظاهر ال تنشأ بشأنها خالفات في وجهات النظر

ومي، والثقافة الرأي العام، وهذا االختالف يميز الرأي العام عن الطابع الق
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باختصار، فإنه للتعامل مع مفهوم الرأي العام وفهمه فهما صحيحا البد . السياسية

بار تالية في االعت   :من أخذ المالحظات ال

صر على فرد واحد - ١ فالرأى . الرأي العام ليس برأى خاص ألنه ال يقت

فيتصل الخاص هو رأى الفرد فى مسألة تخصه وحده وال تتعداه، أما الرأي العام 

نها وجهات النظر  بالمجتمع ككل وينبع منه ويتعلق بمشكلة عامة تتعدد بشأ

  .والمناقشات

وبدون هذا العنصر ال تنطبق على : الرأى العام يقتضى عنصر العالنية - ٢

وفر العنصران اآلخران للعمومية أو أحدهما، ففى والرأى صفة العمومية حتى ول  ت

ياً خاصاً   . أو فردياًهذه الحالة يظل الرأى رأ

الرأي العام يعبر عن موقف مشترك يشترك فيه أو يتفق عليه أغلب  - ٣

تالى فإن الرأى، ولو كان خاصاً أى يرتبط بمسألة خاصة . أعضاء المجتمع وبال

 على األقل وكتنظيم النسل وغيرها، متى انتشر فى المجتمع وتبناه أغلب أفراده أ

  .ماً بحكم هذا االنتشارجزء كبير منهم، يصبح هذا الرأى رأياً عا

أن صفة العمومية فى إطار الرأى العام ال تتعارض بأى حال من  - ٤

األحوال مع احتمال وجود آراء معارضة تخالف الرأى العام مادامت ال تصل فى 

يها إلى مستوى الشمول الذى يبلغه الرأى العام و المشاركة ف . اتساع االتفاق عليها أ

لرأى العام بخصوص أى مشكلة أو أى قرار، عادة وفى رأى عملية استطالعية ل

  :ما ننتهى إلى إدراج فئات الرأى العام فى ثالث فئات أو شرائح أساسية هى

أى متقبل القرار السياسى المحتمل أو الصادر بالفعل، بدرجات " موافق"فئة  - أ

يد   .مختلفة من الموافقة أو التأي

 القرار، بدرجات مختلفة ، أى معارض أو رافض لهذا"غير موافق"فئة  - ب

  .من المعارضة
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أى من ال يستطيع أن ) غير قادر على التحديد، أو غير مهتم" (ال يعلم"فئة  -ج

يتخذ قراراً بالموافقة أو عدمها أو من ال يهتم بالقرار أو المشكلة، أو بعبارة 

ياً محدداً بعد إزاء القرار أو المشكلة   .أخرى من لم يكون رأ

  

  مفاهيم المتداخلة معهي العام والالرأ

نحو السابق اإلشارة إليه، قد عكس  إن تعدد تعريفات الرأي العام، على ال

وهو األمر الذي يفرض ضرورة  يد الذي يكتنف هذا المفهوم،  مدى الغموض والتعق

التحديد الدقيق لماهية الرأي العام، وقد حاول البعض أن يقدم تحديدا للرأي العام 

د أهم المفاهيم األخرى ـ مثل العادات والتقاليد واالتجاه وذلك من تعريف أو تحدي

والحجم والسلوك ـ التي تقترب منه وتتقاطع معه في كثير من األحيان ولكنها ال 

وال تعتبر من الرأي العام، ولكن يسود الخلط بينها ليس بينها الجماهير  تعبر عنه 

 الرأي المؤثرين في فقط ولكن بين الكثير من المثقفين وممن يفترض أنهم قادة

  . تشكيله

  

لعام والعادات والتقاليد- أ    الرأي ا

وجود فارق بين الرأي العام والعادات والتفاليد، فالعادات  ثمة إجماع على 

هي عبارة عن أنماط السلوك االجتماعي التي تنتقل من جيل إلى جيل وتستمر فترة 

ويرى الفالسفة . اقبة بهاطويلة حتى تثبت وتستقر إلى درجة اعتراف األجيال المتع

وعلماء السياسة أن العادة قاعدة اجتماعية تكونت على مر الزمن واكتسبت احترام 

أما التقاليد فهي عبارة عن ذكريات الماضي والتجارب التي . الرأي العام وتقديسه

. مرت بالجماعة، في ماضيها، والتي يتناقلها الخلف عن السلف جيال تلو اآلخر

عادات والتقاليد تتمتع بثبات نسبي عن الرأي العام، ومن ثم يمكن وعلى ذلك فال
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القول أن العادات والتقاليد من بين العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام، ولكنهما 

  . يختلفان عن الرأي العام من حيث الطبيعة والخصائص

  

  ي العام واالتجاه والحكم والسلوكالرأ - ب

نه حالة افتراضية من االستعداد لدى الفرد، هناك من يعرف االتجاه على أ

بمعنى أنه استعداد ال يمكن مالحظته بطريقة مباشرة، بينما عرفه أخر على أنه 

طريق التجارب والخبرات الشخصية لعملية تنظيم، ومن ثم  استعداد خضع عن 

يعتبر مسئوال عن توجيه استجابة الفرد لكافة المواقف واألشياء التي تتعلق بهذا 

والواقع أن الخلط بين االتجاه والرأي العام وإن كان خطأ واضحا، فإنه . ستعداداال

يبرز العالقة الوثيقة بينهما، فاالتجاه قد يكون المصدر الحقيقي للرأي، أي ان 

الرأي قد يقوم جزئيا على االتجاه ويرتبط به، لكن ال يعني ذلك أن الرأي يصبح 

ضافة إلى ذلك فإنه. مرادفا لالتجاه  تكرار مالحظة رأي ما قد ينبئ بوجود اتجاه إ

معين، ومن ثم فال يمكن الحديث في لحظة معينة عن اتجاه ولكن يمكن يمكن 

الحديث عن رأي في تلك اللحظة قد يتحول إلى اتجاه مع تكرار التعبير عنه 

باره وجهة نظر معبر عنها   . لفترات طويلة، فالرأي يختلف عن االتجاه باعت

و أما الحكم ال يرا أ ذي يصدره الفرد فإنه على عكس الرأي ال يفترض تعب

إعالنا بالضرورة، بل وقد يصل الفرد إلى حكم يحتفظ به لنفسه بينما يعبر عن 

رأي مخالف لهذا الحكم، فالحكم ال يفترض التعبير الخارجي، كما أنه يفترض 

  . حدوث تحليل أكثر تعمقا مما يتطلبه الرأي

كرد فعل للمنبه، أي االستجابة للمثير أو للموقف أما السلوك فهو التصرف 

الذي يواجهه الفرد، أي أن السلوك قد يأخذ شكل يعبر عن وجهة نظر ما، لكنه 

ومرة . يتسع ليشمل مجموعة الوقائع المادية التي تصدر عن الفرد بوجه عام

 أخرى فإن السلوك ال يعبر بالضرورة عن رأي الفرد، فقد يضطر الفرد إلى القيام



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
١٨

نا ال يتفق مع رأيه، بل عن بعض األفراد يعمدون إلى التصرف والقيام  بسلوك معي

بعبارة أخرى فالرأي العام هو نوع . بسلوكيات تخالف أرائهم في بعض األحيان

من السلوك طالما تم اإلعالن عنه، ألن السلوك هو اتجاه تحقق، واالتجاه سلوك ال 

  .زال في حيز التكوين
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  رأي العامنشأة ال: ثانياً

  

 لوجود المجتمع السياسي، فالرأي العام  مباشراًيعتبر الرأي العام مظهراً

و الظاهرة البشرية في صورة مجتمعات، فمتى  يعاصر وجود الجماعات اإلنسانية أ

تكون مجتمع فال يمكن أال يكون هناك رأي عام بصرف النظر عن المظهر الذي 

وعدما، بالوعي السياسي لدى شعب من ويرتبط الرأي العام، وجودا . يظهر عليه

الشعوب، فينشأ الرأي العام نتيجة نشأة الوعي السياسي لدى الجماهير الذي 

وجهات النظر تجاه ما يثور من جدل  يساعدها في إعمال الرأي والفكر وإبداء 

  .ونقاش حول القضايا العامة التي تمس المصالح الجوهرية للشعب

فقد شهدت العصور . ي يعتبر مفهوم حديث نسبياإن الرأي العام بمعناه الحال

القديمة أفكار أو اجتهادات تقترب من مفهوم الرأي العام الحالي، حيث عرف 

اليونانيون القدماء أفكار قريبة مثل االتفاق العام واالتجاهات السائدة، ثم تحدث 

لفكرة أما العصور الوسطى فقد شهدت انتكاسة . الرومان الحقا عن اآلراء الشائعة

االهتمام بالرأي العام ضمن إطار أوسع النتكاسة الحركة الفكرية، حتى عصور 

النهضة التي شهدت ازدهارا عاما، حتى مجيئ مكيافيللي في القرن الخامس عشر 

ومع ذلك فإنه يمكن القول أن . لينادي بضرورة االهتمام بصوت الشعب واتجاهاته

لية لعصر النهضة التي شهدت مفكرين مثل البداية الحقيقية كانت خالل القرون التا

  .  بودان ولوك ومونتسكيو وروسو، حيث ظهرت نظريات العقد االجتماعي

 ،أول فيلسوف يستخدم تعبير الرأي العام) ١٧٧٨ - ١٧١٢( كان روسو لقد 

 باعتباره كتابه في العقد االجتماعي البد من اإلشارة إلى  العديدةهومن أهم كتابات

وراء حيث اعتبر أن ، الحديث عن الرأي العامذو صلة ببداية  الفكرة األساسية 

ناء االجتماعي وذلك بإخضاع ، والعقد االجتماعي هو موضوع الوحدة وحدة الب

فالحكومة دورها مساعد ألن اإلدارة العامة هي . المصالح الخاصة لإلدارة العامة
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 الذين ألفراد ا والحكومة ما هي إال،مجموع إرادة الشعب الذي يضع القوانين

ضح أن مفهوم إرادة الشعب يشير في المعنى العملي أويقومون بتنفيذ القوانين، و

صر جاءت الثورة األمريكية  ثم .التطبيقي إلى جوهر الرأي العام في معناه المعا

أبرز حدثين يعبران عن دور وقوة ليمثال في القرن الثامن عشر وبعدها الفرنسية 

  .الرأي العام

ن التاسع عشر الملىء باألحداث والتغيرات حيث قامت الثورة ثم جاء القر

 وسائل االتصال الجديدة حتى ت واخترع،فات العلميةاشتكزايدت االالصناعية، وت

مطالبة العمال بوضع كما شهد أصبح الرأي العام ذو سطوة وسلطان كبير، 

سبة ، وهو األمر الذي شكل بيئة مناالتشريعات التي تضمن حقوقهم ومصالحهم

واالهتمام به جوستاف (شهدت نهاية القرن كتابات  ثم .لتفعيل دور الرأي العام 

) الجمهور (العالم االجتماعي الذي كان أحد األوائل الذين أدركوا فكرة) لوبون

يرها في العمل السياسي) التكتل(و   .الشعبي، وتأث

 جاء القرن العشرين فتوج انتصارات الرأي العام بمزيد من ،وأخيراً

االنتصارات ذلك أن ظهور الراديو والتلفزيون والسينما قد جعل هذا القرن قرن 

هام في تدعيم  الرأي العام، وكان للحرب العالمية األولى التي شهدها هذا القرن أثر

 فظهور الدراسات النفسية في القارة الجديدة بعد هذه الحرب التي ،الرأي العام

كتشاف أن أصل السلوك ما هو إال بعض ركزت على دراسة السلوك، قادت إلى ا

 وهذا المفهوم ،)االتجاهات(أو ) المواقف(صور التهيؤ للعمل وأطلقت عليه مفهوم 

  .ليس إال الرأي العام في جوهره، أو القاعدة التي يقوم عليها الرأي العام

بدأ ما يسمى بأبحاث قياس الرأي من القرن العشرين ومنذ بداية الثالثينات 

باره بداية مولد علم قياس الرأي ١٩٣٦ى أن البعض يشير إلى عام ، حتالعام  باعت

ألحداث الضخمة التي شهدها القرن العشرين والتي هزت الوجدان كما أن ا. العام

و  العالمي بأسره بدءاً من الحرب العالمية األولى والثانية، قد أثرت بهذا الشكل أ
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الوطنية والدولية ،وأصبح للرأي العام ذاك بالرأي العام وبدوره في الحياة السياسية 

دور كبير في صياغة األحداث وفي توجيهها وبات أصحاب القرار السياسي 

باتهم سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا به   .يضعونه في حسا

وة ضغط، فإن ذلك يرتبط باألساس بطبيعة  ومن ناحية قوة الرأي العام كق

لديمقراطية، التي تمنح الجماهير حق ففي المجتمعات ا. النظم السياسية السائدة

المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات، وممارسة الحريات يزداد نفوذ الرأي العام 

ويهتم القادة والزعماء بالوقوف على حقيقة أفكار وآراء الجماهير حتى تأتي 

ورغبات هذه الجماهير فالرأي العام في تلك . قراراتهم متمشية مع آمال 

وعلى الرغم من عدم قدرة الرأي العام على دفع متخذي القرارات المجتمعات، 

التخاذ قرار معين فإنه يمثل اإلطار العام الذي يجب على متخذ القرار أن يتحرك 

. داخله، فال يمكن لمتخذ القرار أن يتخذ قرار يتعارض تماما مع رأي الجماهير

تخاذ ما يعارض رأي الجما هير على مدى سخونة وتتوقف قدرة متخذ القرار على ا

يا  يرها على حياة ومستقبل الجماهير، ففي بعض قضا القضية المطروحة ومدى تأث

السياسة الخارجية مثال يمكن لمتخذ القرار أن يذهب إلى مدى أبعد في معارضة 

أراء الجماهير، ولكن هذا المدى يضيق كلما تعلق األمر بقضايا داخلية حياتية 

ن القول أن الديمقراطية هي أفضل األنظمة السياسية وإجماال فإنه يمك. ومصيرية

لنمو وإزدهار الرأي العام، فالحقوق والحريات التي توفرها وتضمنها الديموقراطية 

وليس من قبيل الصدفة . هي أمور الزمة بالضرورة لتكوين الرأي العام الحقيقي

لت على إنشاء أن الدول الديموقراطية قد اهتمت بدراسات قياسات الرأي العام وعم

هيئات متخصصة لقياس الرأي العام، بغرض أساسي وهو أن تأتي قراراتها 

  .منسجمة مع أراء الجماهير

أما في المجتمعات ذات النظم التسلطية، فيخبو صوت الرأي العام ويكاد 

يتالشى تأثيره على العمل السياسي نتيجة القهر والكبت وحجب الحريات عن 

ول الرأي العام من رأي عام ظاهر إلى رأي عام كامن، وبالتالي يتح. الجماهير
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يتصف بالسلبية والخضوع وعدم القدرة على التعبير عن وجهات نظره تجاه 

فهذه النظم تعمل على تكوين الرأي العام بما يتوافق وتوجهاتها . مصالحه األساسية

تستخدم ومبادئها، وال تسمح بأي حال من األحوال بتكون أية أراء مخالفة لها، و

لمنع تكون تلك األراء كافة األساليب من القمع والعنف، بحيث تضمن أن يسود 

يها فقط، وتتحول الجماهير إلى كتل بشرية بطريقة  المجتمع رأي واحد هو رأ

تسلطية مفروضة تحملها على الرضوخ للتعبير الواحد المفروض من أعلى أي من 

إننا نريد عقوال متشابهة، " ستالين وتأكيدا لذلك يقول. الحكومة أو الحزب الحاكم

فيجب أن نصل إلى هذه العقول بخلق طراز جديد من النشء وطراز جديد أيضا 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية خلق الرأي العام توجد في كافة ". من الرأي العام

المجتمعات الديمقراطي منها والتسطلي، ولكنها في المجتمعات التسلطية تكون 

ق بالقوة، أما في النظم الديمقراطية فإنها تتسم بوسائل أخرى تسمح من عملية خل

خاللها الحكومات بتشكل الرأي العام الذي تسعى ألن يكون مؤيدا لها، ولكنها ال 

  .تمنع أن يتكون هذا الرأي معارضا

ثالث التي تسودها التسلطية  وفي إطار النظم التسلطية تندرج دول العالم ال

ت دعوى قادتها بأن تلك الدول في حاجة ماسة للمزج بين بشكل أو بأخر تح

الديموقراطية والتسلطية إلتاحة الفرصة لدفع عجلة التنمية ومواجهة التخلف الذي 

فرضه االستعمار على تلك الدول، وصور قادة تلك الدول للجماهير أنهم دولهم 

تنهض تلك مازالت في مرحلة مواجهة مع االستعمار الذي مازال يجاهد حتى ال 

الدول، ويرفعون شعار أنه ال صوت يعلو فوق صوت المعركة، ومن ثم يصبح 

وقد انعكست السياسة . المعارضين دعاة لالنهزامية ومعرقلين لتقدم تلك المجتمعات

التسلطية لقادة الدول إلى انصراف الجماهير عن السعي لبلورة والتعبير عن أي 

" جيمس برايس"عتادوا القول كما يرى رأي حيث ترك األمر برمته للحكومة، وا

نا شأن به وليس ل تأكيد ". أن ذلك أمر من شئون اإلدارة  ومع ذلك تبقى ضرورة ال

على أن تلك الصورة آخذة في التغيير رويدا رويدا، وذلك تحت وطأة ضرورة 
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يا  يام باصالحات سياسية لم تعد مطلبا داخل انفتاح النظم الحاكمة في تلك الدول والق

بل صارت مطليا دوليا، عالوة على أن الجماهير بدأت بتأثير عصر فقط، 

تكنولوجيا االتصال في التعرف على ما يقوم به الجماهير في الدول األخرى، 

نحو  وأصبح من الصعب على الحكومات حرمان شعوبهم من التصرف على ال

  .الذي يشاهدونه من جماهير الدول األخرى

على الرغم من المشاكل التي لقول أنه إضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن ا

يعاني منها الرأي العام في دول العالم الثالث، سواء على صعيد عدم قدرته على 

التعبير عن نفسه، أو على صعيد عدم االعتراف بأهميته وجدواه، أو على مستوى 

 المشاكل المتعلقة بالقياس الدقيق لمعرفة توجهات الرأي العام، إال أن ذلك لم يمنع

يا  يام بمهمة قياس الرأي العام لديها تجاه بعض القضا بعض مراكز األبحاث من الق

ثالث بصفة عامة إلى . الهامة ويمكن رد معظم مشاكل الرأي العام في دول العالم ال

التعثر الديمقراطي الذي تعاني منه هذه الدول، فعادة ما يتبلور الرأي العام 

اطية، في حين ال يحدث ذلك في المجتمعات ويمارس تأثيره في المجتمعات الديمقر

  .الشمولية

نامية على خلفية تزايد  تزايد في الدول ال وقد بدأت دراسات الرأي العام في ال

االهتمام العالمي بأثر الرأي العام وضرورة أخذ توجهاته في الحسبان، رغم كل ما 

تعلق تلك التى تسواء ، يعترض تلك الدراسات والقائمين عليها من مشكالت

والعلمية التي تنبع باألساس من عدم تعود هذه الشعوب على باالعتبارات  المنهجية 

يها، أو   هذاعادة ما ينظر إلى إذ األمنية، تلك التى تتعلق بالمشكالت اإلدالء برأ

عالوة على . النوع من البحوث على أنه يضر بأمن تلك النظم في هذه الدول

يرة في المجتمعات ال ة تشكيك فئات كث نامية في نتائج تلك الدراسات، خاصة في حال

وعلى الرغم من أنه ال يمكن . إذا ما تعارضت النتائج مع توجهات تلك الفئات

تائج دراسات الرأي في الدول النامية،  تأثير السلبي لتلك المشكالت على ن إنكار ال

تمثل إال أنه يظل في النهاية لهذه الدراسات أهمية قصوى باعتبارها على األقل 
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 يمكن االستناد إليه في معرفة توجهات الرأي العام بشأن مختلف القضايا، مؤشراً

 .بشكل مباشرخاصة تلك التي ترتبط به وتؤثر عليه 
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   أنواع الرأي العام:ثالثاً
  
  

قدم الباحثون المهتمون بالرأي العام تقسيمات عديدة للرأي العام مبنيـة علـى    

رافي واالستمرار الزمني ومدى الوضـوح فـي        اعتبارات عديدة مثل النطاق الجغ    

ومع ذلك فإنه تجـدر اإلشـارة   . الرأي العام والرشادة من وجهة نظر العلوم السياسية  

أوال إلى أن الدكتور محمد عبد القادر حاتم قد صنف الرأي العام بصفة عامـة إلـى      

ين نوعين، يمكن إدراج الكثير من التصنيفات الفرعية داخل كل فئة منهمـا، وهـذ              

  :النوعين هما

ويتواجد هذا النـوع مـن   .  أي المستقر أو غير المتحرك:الرأي العام االستاتيكي ـ  

وهـو  . الرأي العام في المجتمعات واالقتصاديات الزراعية المتخلفة أو شبه المتخلفة       

ـيم والمبـادئ    . يتالءم مع نظم الحكم المطلقة     ويستمد قوته من التقاليد والعادات والق

ويجب مالحظة أن وصف الرأي العام بأنه اسـتاتيكي ال      . عليها مصطلحالمستقرة ال 

  .يعني أنه جامد تماما بقدر ما يعني أنه مستقر إلى حد بعيد

 أي الذي ينشأ عن الرغبة في التغيير، ومـن ثـم فإنـه      :الرأي العام الديناميكي  ـ  

 علـى  يستمد قوته من اعتماده على الحيوية والتعقل والتمحيص أكثر مـن اعتمـاده   

العادات والتقاليد والقيم المستقرة، المصطلح ويتالءم هذا الطراز من الـرأي العـام              

  .مع المجتمعات واالقتصاديات الصناعية المتقدمة
  

وقد تعرض لهذا التصنيف للنقد نظرا لما يعانيه من قصور في شمول كافـة        

 الزراعيـة  أنواع الرأي العام، ولكن األهم أنه ال يمكن اإلدعـاء بـأن المجتمعـات           

والمتخلفة ال يوجد بها سوى رأي عام استاتيكي، حيث ال يوجد مجتمع بال مـشاكل           

ـديناميكي يوجـد    طارئة، كما أن المجتمعات المتطورة     الصناعية ذات الرأي العام ال

وعلـى ذلـك   . بها أيضا رأي عام استاتيكي يرتبط بالعادات والتقاليد والقيم الثابتـة     

أي العام تقديم تصنيف يستوعب كافـة أنـواع الـرأي          حاول المهتمون بدراسة الر   

وفي هذا السياق يمكن تصنيف الرأي العام على أكثر من مـستوى، وذلـك               . العام

  :على النحو التالي
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  تصنيف الرأي العام حسب النطاق الجغرافي: أوال
  

  : قسم الباحثون الرأي العام من حيث النطاق الجغرافي إلى ثالث فئات، هي

ـراد    . عام المحلي أو الوطني   لرأي ال ـ ا ١ وهو الرأي العام الذي يـسود غالبيـة أف

ـدال ونقـاش وتتعلـق بالمـصلحة          الشعب الواحد حول قضية عامة تكون محل ج

  :وينقسم الرأي العام المحلي بدوره إلى عدة أنواع، هي. العامة

 أي الرأي الذي يتكون داخل حزب معين، وهـو رأي  :الرأي العام الحزبيـ  

  .لتنظيم والتنسيقيتميز با

ـادة   : الرأي العام النقابي   ـ  وهو الرأي الذي يتكون داخل النقابات المهنية وع

  .ما يهتم بمشاكل النقابة

 أي الرأي الذي يسود بين نـساء المجتمـع بـشأن    :الرأي العام النـسائي ـ  

  .قضايا معينة، وعادة ما تتعلق تلك القضايا بقضايا المرأة بصفة عامة

ـادة   :الزراعـي الرأي العام ـ    أي الرأي الذي ينشأ بين الفالحين ويتعلـق ع

  .بمشاكلهم واحتياجاتهم

ـال        :الرأي العام الصناعي  ـ    وهو الرأي الذي يسود بين العاملين فـي المج

الصناعي، وعادة ما يتميز هذا الرأي بالحركة والنشاط بما يتوافق وطبيعـة         

  .العمل في هذا المجال

و الرأي السائد بين مجموعة من الـشعوب المتجـاورة     ه :الرأي العام اإلقليمي  ـ  ٢

في فترة معينة نحو قضية أو قضايا تهم هذه الشعوب، كلها أو معظمهـا، وتـشغل          

ويندرج في هذا اإلطار مـا يقـال عـن        . بالها، وتربطها أهداف ومصالح مشتركة    

ومـع  . الرأي العام العربي ومحاولة البعض خلق ما يسمى الرأي العام اإلسـالمي           

ماهية الرأي العـام  لك فهناك من يثير العديد من األسئلة أو اإلشكاليات التي تتعلق ب      ذ

ويـرى  العربي وحدوده وهل هو موجود أم إنه تجميع لمواقف الرأي العام القطري،   

قضية إشكالية، خاصة وأن الرأي العام العربي بالمعني العـابر للحـدود        أنها بالفعل   

 عديـدة بفـضل القنـوات الفـضائية ومواقـع      القطرية قد توفرت له عناصر دعم 
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اإلنترنت والشعور العام بالتحدي وعدم القدرة علـى مواجهـة إسـرائيل والتـدخل        

األميركي في المنطقة، ومع ذلك فقد انقسم الرأي العام العربي على نفسه بحدة فـي          

كثير من المواقف، ومنها على سبيل المثال االحتالل العراقي للكويـت والمواقـف            

االستعانة بالقوات األجنبية لتحرير الكويت، ثم تكرر االنقـسام وبـصورة أقـل        من  

ـام العربـي، الـذي      . حدة إزاء غزو العراق    وإذا كان الحال كذلك بالنسبة للرأي الع

يجمع بين دوله الكثير من المصالح وينتمون إلى إقليم جغرافي واحد، فكيف يكـون           

ضايا ال تمس الـدين مـثال، حيـث    الحال عند الحديث عن رأي عام إسالمي في ق      

تكون رأي عام إسالمي بالفعل إزاء مسألة الرسـوم الكاريكاتوريـة التـي نـشرتها       

  .صحيفة دنماركية تسئ إلى الرسول صلي اهللا عليه وسلم

ويقصد به االتجاهات التي تسيطر على أكثر من مجتمـع    . الرأي العام العالمي  ـ  ٣

بين أكثر من وحدة سياسية ومـن وحـدات     واحد أو التي تعكس توافقا في الموقف        

وقد أصبح وجود هذا الرأي سمة أساسية من سـمات المجتمـع   . النظام الدولي القائم  

وتعتبر الحرب العالمية األولى بداية تشكل الرأي العـام العـالمي         . الدولي المعاصر 

  .الحديث، حيث اتحدت شعوب العالم لمحاولة وضع حد للحروب وسفك الدماء

     
  تصنيف الرأي العام حسب االستمرار الزمني: اًثاني

  

  :يذهب الباحثون إلى تقسم الرأي العام زمنيا إلى ثالثة أنواع أيضا، هي   

 وهو الرأي الذي يقوم على أسس حـضارية وقوميـة، فهـو    :الرأي العام الدائمـ  

  .يتسم بالثبات الذي يدوم فترة طويلة، كما أنه يتصف باالستقرار

 وهو الرأي العام الذي ينشأ نتيجة حادث عـارض، وهـذا       :المؤقتالرأي العام   ـ  

ـرأي العـام المؤقـت ال             الرأي يزول بزوال المشكلة أو الحادثة، وهذا النوع من ال

  .يصلح أن تقام عليه دراسات على عكس الرأي العام الدائم
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٢٨

ـالحوادث اليوميـة ومجريـات          :الرأي العام اليومي  ـ    وهو رأي يتكون ويتأثر ب

، وهو رأي عام يمثل باستمرار حركة الرأي العام لدى الـشعوب، وتحركـه         األمور

  .وسائل اإلعالم والشائعات والمصالح المباشرة للمواطنين
  

  درجة وضوحتصنيف الرأي العام حسب : ثالثاً
  
  

  :المعيار، وهما يوجد نوعين من الرأي العام طبقا لهذا

م التعبير عنه صراحة بأي أسـلوب   وهو الرأي العام الذي يت:الرأي العام الظاهرـ  

ممكن، بمعنى أنه الرأي العام القائم فعال ويمكن تلمسه في أحاديث النـاس ولـديهم           

وعادة ما يوجد هذا النوع فـي  . االستعداد للتعبير عنه، وتنقله مختلف وسائل اإلعالم    

  .الدول الديمقراطية أو تلك التي تتمتع بهامش معقول من الديمقراطية

 وهو الرأي العام إزاء مشاكل معينة تمس حيـاة المـواطنين     :لعام الكامن الرأي ا ـ  

ولكنهم ال يستطيعون التعبير عنه بصراحة، خوفـا مـن القيـود التـي تفرضـها           

الحكومات، ومن ثم يؤثرون عدم التعبير على ذلك الرأي، بل ويتخوفون مـن أيـة         

يتجـاوبون مـع    محاوالت تسعى للتعرف على هذا الرأي، فتجد هؤالء النـاس ال            

  .وعادة ما تتسم الدول الديكتاتورية بهذا النوع من الرأي. استطالعات الرأي العام
  

  نيف الرأي العام حسب درجة تأثيرهتص: رابعاً
  
  

يمكن تقسيم الرأي العام حسب درجة تأثيره وتأثره بـاآلراء إلـى نـوعين،             

  :هما

مع من القـادة والمفكـرين    ويمثل هذا النوع رأي صفوة المجت :الرأي العام القائد  ـ  

والعلماء والساسة، حيث يستطيع توجيه الرأي العام للجماهير ويقودونـه رون مـن         

وعادة ما يمتلك هؤالء القدرة علـى التـأثير فـي وسـائل         . خالل أرائهم وأفكارهم  

  .اإلعالم التي تؤثر بشكل واضح في صياغة الرأي العام
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ي السواد األعظم من المجتمع، والـذين   وهو رأ  :الرأي العام المنساق أو المنقاد    ـ  

ـا يتعلـق بمختلـف       يميلون إلى تكوين أراءهم من خالل ما تبثه وسائل اإلعالم فيم

القادة، يل إن هؤالء السواد عادة ما ينتظرون لمعرفـة الـرأي العـام الغالـب إزاء         

  .قضية معينة لكي يتبنونه
  

  تصنيف الرأي العام حسب رشادته: خامساً
  
  

ون إلى أنه يوجد نوعان رئيسيان للرأي العام من حيث الرشـادة،        يشير الباحث 

  وهما 

  .ـ رأي عام جيد يتحقق عندما يبدي الجمهور استعدادا لتحمل نتيجة آرائه

ـ رأي عام سيئ، ويتمثل في عدم استعداد الجمهـور لتحمـل النتـائج والتبعـات        

  .المنطقية آلرائه
  

خدام شـبكة االنترنـت وقيـام    ، تجدر اإلشارة إلى أن انتـشار اسـت       وأخيراً

الكثيرون بعمل صفحات خاصة لهم يبثون من خاللها أفكارهم ورؤاهم بـشأن كافـة      

 عـام إليكترونـي  األحداث والقضايا، قد دفع البعض إلى الحديث عن أن ثمـة رأي   

كـل   على أنـه  تعريف للرأي العام اإلليكترونيويضع هؤالء . آخذ في التشكل بقوة   

 تعبـر  نكتـة أو حتى لفظ اعتراض غاضب أو )  مشاركة–ي  رأ- اقتراح -فكرة  (

عن توجه معين أو تدافع عن أيدلوجية بعينها أو تنبع من تجربـة شخـصية سـواء     

 أو جماعية لتصل إلى نتيجة سياسية عامة يتم توصيلها كرسالة اتصالية مـن           فردية

ـ    ،بكة اإلنترنت شخالل   ن يملـك   لتأخذ دورها في المشاهدة واالطالع من قِبل كل م

 استخدام تلك الخدمة، واالطالع في الوقت نفسه على تلك القنوات التـي     يستطيعأو  

وفي هـذه الحالـة فـالرأي     ". الرأي اإللكتروني "، وبذلك يتكون    اآلخرونيستخدمها  

 عن كل الشرائح التي تملك تلـك الوسـيلة أو األداة التكنولوجيـة      يعبركتروني  ياإلل

  .والنقاشللتعبير والتواصل 
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٣٠

   العامالرأي تشكيل فيالعوامل المؤثرة  :رابعاً
  
  

و تكوين الرأي العام بالكثير من العوامل، التي يرجع  تتأثر عملية تشكيل أ

بعضها إلى البيئة المحيطة ويرجع بعضها األخر إلى األفراد أنفسهم، وأخيرا توجد 

  . بعض العوامل المتعلقة بالقضية مثار الجدل

  

لمناخ : أوالً   يالسياسر أو اإلطاا

  

سبقت اإلشارة إلى أن الرأي العام يوجد في مختلف الدول الديمقراطي منها 

تستبد حيث فى الدول الديكتاتورية، ف. والديكتاتوري، ولكنه يختلف من هذه إلى تلك

السلطة بالرأى، وتحرم مواطنيها حق مناقشة القضايا المصيرية، والمشاركة فى 

سلبية فإن الرأي العام يتسم عادة بالواإلرهاب، الحكم، وتعامل الجمهور بالقسوة 

، وهكذا ويسود الخوف العام أو السخط العام، وتنعدم الثقة بين الشعب والحكومة

يا كامنا   . يكون الرأي العام في هذه الحالة رأ

وفى المقابل فإن سماح النظام السياسى بتعدد األحزاب السياسية، وتعدد 

تعبير عن الرأى دون تمييز النقابات والتنظيمات الشعبية،  وإعطائها جميعاً حرية ال

بين فئات المجتمع وطوائفه، يجعل الرأى العام أكثر فعالية وإيجابية من خالل 

يا  مشاركته فى السياسة العامة، حيث تشجع هذه الظروف على مناقشة القضا

  . المختلفة بين الجماهير بدرجات واسعة من الحرية

  

لمناخ االقتص: ثانياً   ادىا

  

باحثين أن الظروف االقتصادية قد تحدد آراء الجماهير إلى  يرى فريق من ال

وجود مشكلة عامة ال يكون للعامل   تأثير فيها االقتصاديدرجة كبيرة، حيث يندر 
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 العام، فاألفراد يتأثرون فى تكوين آرائهم بمصالحهم ومصالح الجماعة الرأيعلى 

 آراء األفراد بما يتمشى مع مصالحهم  ينتمون إليها، وتكونالتيأو الجماعات 

 منشغلون طوال يومهم – الدول النامية في خاصة –االقتصادية، كما أن األفراد 

يا  بقاء أحياء وليس لديهم الوقت الالزم لمناقشة المشكالت والقضا بالعمل من أجل ال

وهذا .  الحياة العامةفي وعدم مشاركة الوعي فيويترتب على ذلك نقص . العامة

  .  العامالرأي تكوين فينصرا فاعال ع يجعلهم ال

  

  وسائل االتصال الجماهيرية: ثالثاً

  

وتؤدى دور بالغ األهمية فى تكوين وتشكيل الرأى العام، وفى تعبئة 

الجماعات وحشدها حول أفكار وآراء واتجاهات معينة مهما كانت هذه الجماهير 

يا ياً، أو غير متجانسة ديموجراف   . متباعدة جغراف

وأدت التطورات التكنولوجية الهائلة فى وسائل االتصال تستغل اإلدراك 

يجاد وتكوين الصورة الذهنية التى تخدم أغراض  المحدود لإلرادك، وتعمل على إ

القائمين باالتصال، وتعمل على نشر االتجاهات واآلراء التى يرغبها اإلعالميون 

ياً ودول ياً ووطنياً   اإلخباري لوسائل اإلعالم وتزايد وال شك أن تعاظم الدور. محل

معدالت استهالك األخبار لدى الجمهور أصبح ظاهرة واضحة، فالمجتمعات 

وال يحتمل أن يقوم رأي عام دون . أصبحت مجرد بيئة رمزية لوسائل اإلعالم هذا 

حمالت اإلعالم التي يكون لها فاعليتها وتأثيرها الواضح والشامل، فالرأي العام 

ثارة الجماهير وتنبيهها، وعادة ما تكون بحكم طبيعته و مراحل تكوينه يستلزم إ

األزمات أو األحداث البارزة بمثابة المثير أو المنبه، وذلك من خالل الدور الفعال 

  . لوسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري
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  وسائل االتصال الشخصى والجمعى: رابعاً

  

ضرات، وتشمل اللقاءات، الندوات، المناقشات، االجتماع ات، المحا

الزيارات، المعارض، المناسبات، واالحتفاالت المختلفة، حيث يتناول األفراد فى 

يا ومشكالت متنوعة تسهم فى تكوين  هذه االتصاالت معلومات مباشرة عن قضا

يا والموضوعات المثارة فى هذه االتصاالت ئهم وتشكيل اتجاهاتهم نحو القضا   . آرا

  

  الدين: خامساً

  

ثقافي للمجتمعأحد مقومات النظام الدين  ديع قبل أساسياته الجدل، ت، وال ال

تأثير فى توجيه  يرة، ويشكل عامالً شديد ال ولذا يبقى جوهر الدين راسخاً ألجيال كث

تصرفات الشعوب والجماعات واألفراد، ويلعب دوراً هاماً فى تشكيل الراى العام 

وتزداد فعالية . ادية واالجتماعيةوتوجيهه فى كافة ميادين الحياة السياسية واالقتص

يا والمشكالت ذات األبعاد الدينية، كما  تأثير على الرأى العام فى القضا الدين فى ال

تزداد فعاليته فى حالة وجود استراتيجيات مخططة لدى القيادات الدينية فى 

  .  فى اإلقناعيالخطاب الدينى، واستخدام األسلوب المنطق

  

   االجتماعيةمؤسسات التنشئة: ساًساد

  

    األسرة–أ 

يبدأ تأثير األسرة على الفرد منذ طفولته ويمتد التأثير ليشمل بقية حياة 

الفرد، من خالل مجموعة القيم التى نشا عليها فى طفولته، وتؤثر القيم التى ترى 

ئهم تجاه الموضوعات والقضايا المختلفة تجاهاتهم وآرا   . عليها األفراد فى تشكيل ا
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  ت التعليمية المؤسسا–ب 

وتشمل المدارس، المعاهد، الجامعات، ودور العلم المختلفة، حيث تؤثر فى 

وأرائهم واتجاهاتهم تربوياً ونفسياً   . سلوك األفراد 

  

  نوع وطبيعة القضية: سابعاً

  

يتباين اهتمام الرأى العام من قضية ألخرى حسب نوع وطبيعة القضية 

انتهت البحوث والدراسات قد  و.عامى الأالمثارة ومدى ارتباطها بمصالح الر

العلمية فى هذا الشأن إلى أن القضايا والموضوعات محل اهتمام اإلعالم والرأى 

العام ال تتساوى فى أهميتها، كما أن القضايا والموضوعات ذات الصلة باآلراء 

والمعتقدات واالتجاهات وطاحته تلك التى ترتبط بالدين واالنتماء القومى تتسم 

ير، كما انتهت أيضاً إلى وجود بدرجة  يرة من الثبات والقدرة على مقاومة التغي كب

باط إيجابى بين مستويات معرفة األفراد بالقضية المثارة فى أوساط الراى العام  ارت

 بالقضية المثارة، ورغبتهم فى التعبير العلنى عن الرأى، فكلما زادت معرفة الفرد

  . زادت رغبته فى التعبير العلنى الحر عن رأيه

  

لديموغرافية: ثامناً   خصائص األفراد ا

  

حيث يتأثر تكوين األفراد آلرائهم باإلقليم أو المنطقة التي يعيشون فيها، 

كما يتأثر الرأي أيضا بالشريحة . فرأي أهل الحضر يختلف عن رأي أهل الريف

تميزون بآراء غير التي للكبار، والنساء يختلفون عن الرجال، العمرية، فالشباب ي

  .وهكذا
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  المتغيرات النفسية االجتماعية: تاسعاً

  

قامت النماذج المبكرة الخاصة بدراسة الراى العام وكيفية تشكيله على 

 وتأثيره على تشكيل رأى األفراد، فرأى ،االفتراض الخاص بالضغط االجتماعى

تجاه السائد فى جماعته المرجعية، ويتوقف ذلك بطبيعة الحال الفرد يتشكل وفق اال

على مدى انتماء الفرد لهذه الجماعة وتقديره لها، فهذا يحدد إلى أى مدى يحرص 

  . الفرد على القبول االجتماعى من هذه الجماعة

  

  العامل التاريخى : عاشراً

  

تجارب المهمة فى حياة الشعب تفرض    وقوياً واضحاًتأثيراًاألحداث وال

تلك  التجارب التى تخوضها الشعوب والشعوب ف. الشعوبعلى الرأي العام ل

األخرى فى تكوين آراء األفراد، وتمارس التجارب التى ال تزال حية فى أذهان 

يراً كبيراً فى توجيه الراى العام، كما تستفيد من  واألجيال المعاصرة تأث الجماهير 

  . تجارب بعضها البعض

  

  شعور الوطنىال: حادى عشر

   

يا ذات الصبغة الوطنية، ييؤثر هذا العامل فى تشكيل الرأ  العام تجاه القضا

 العام سريعاً وبقوة أيففى حالة تعارض المواقف مع المصلحة الوطنية يتحول الر

  .نحو األهداف والمصلحة الوطنية
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  مراحل تكوين الرأى العام: خامساً

  

ـدأ بمرحلـة اإلدراك أي     يمر تكوين الرأي العام بعملية من خم   سة مراحـل، تب

 ويبدأ هذا اإلدراك فى صورة تـصور    . تصور أو رؤية أو فهم مسألة أو ظاهرة ما        

فردى للمشكلة، ويتأثر الفرد فى إدراكه للمشكالت العامة بأكثر من عامل تمثل فـي           

ـا              ويلـي  . معظمها العوامل التي تؤثر في تكوين الرأي العام السابق اإلشـارة إليه

 الصراع ويتم في تلك المرحلة  التعبير عن المشكلة فى شكل موقف فـردى            مرحلة

وعادة ما يبدأ هذا الصراع فردياً ثم يتحـول إلـى        . ولكنه يرتبط بالقوى االجتماعية   

. صراع جماعى، وقد يتحول إلى صراع نظامى فى حالة وجود أحـزاب سياسـية         

 بلـورة وتركيـز وجهـات    وتأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة البلورة والتركيز أي       

ذلـك أن المناقـشة أو    . النظر المختلفة فى شرائح معبرة عن مواقف أكثر تجديـداً         

الصراع الفكرى بين اآلراء المختلفة يؤدى إلى إبراز وتوضـيح وتحديـد المفـاهيم      

، وهـذا التوضـيح الفكـرى يـؤدى     )أبعادها وعواملها ونتائجها (األساسية للمشكلة   

ـين المواقـف   بدوره إلى القضاء على    التباين الجزئى أو المحدود وبالتالى التقريب ب

ويؤدى ذلك كلـه  . واآلراء المتشابهة والقضاء على المواقف المتعصبة أو المتطرفة       

إلى عملية تركيز فى شرائح الرأى العام فى شكل ثالثة مواقف رئيسية مع خـالف          

الحيـاد  موقف التأييـد، موقـف المعارضـة، موقـف     : فى درجة كل موقف منها   

ثم تأتي المرحلـة الرابعـة وهـي    . والالمباالة وعدم االهتمام أو عدم تقرير رأى ما   

مرحلة الرضا فمرحلة التركيز وما يواكبها من مناقشة تؤدى إلـى وضـوح نقـاط        

ـد يـؤدى       معينة بخصوص المشكلة تتفق بشأنها كافة فئات وشرائح الرأى العام، وق

ت الرأى العـام بـصدد مـسألة معينـة أو     هذا إلى خلق نوع من الوحدة فى اتجاها 

وأخيرا تأتي مرحلة االندماج واالسـتقرار والـشمول،     . جانب معين من هذه المسألة    

حيث تعقب مرحلة الرضا مراحل متتابعة تختلف من مـشكلة إلـى أخـرى ومـن      

ويالحظ فى معظم المجتمعات النامية أن الرأى العام إن قدرت لـه    . مجتمع إلى آخر  

 عن ذاته ينتهى فى أحسن األحوال عند مرحلة الرضا، بـل ويغلـب        فرصة التعبير 
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. عليه أن ال يصل إلى هذه المرحلة، إن لم يتحلل ويختفى خالل مرحلـة الـصراع          

  :وتشمل هذه المراحل التالية لمرحلة الرضا

ـعوريا إلـى اسـتيعاب مـا      :مرحلة االندماج  – ١  ويقصد بها اتجاه الفرد ال ش

بح ذلك الجزء محل االتفاق الجماعى ليس مجـرد تعبيـر          اتفقت عليه الجماعة ليص   

عن رأى أو وجهة نظر، وإنما يرتفع ليصير عنصراً من عناصر الوجود العقيـدى           

  .للفرد

ويقصد بها أن تنتهى فى األمد الطويل عمليتـا الرضـا   :  مرحلة االستقرار – ٢

 واالندماج إلى خلق نوع من الترابط بـين مختلـف قـوى المجتمـع وجماعاتـه            

االجتماعية واالقتصادية والحاكمة والمحكومة، وبحيث يتقبل ويعمل الجميع بـشكل           

متجانس ومتناسق وفقاً للرأى محل الرضا واالندماج باعتباره مظهراً مـن مظـاهر        

  .التعبير عن المجتمع

ويقصد بها ارتفاع تلك الجزئية من جزئيات الرأي العـام         :  مرحلة الشمول  – ٣

 لترتبط بالمجتمع السياسي القومي كحقيقة كلية تعبـر عـن    )محل الرضا واالندماج  (

ومثال ذلك أن كراهية الشعب األلماني من جانب الـشعب الفرنـسي           . إحدى سماته 

ـداء مـن الحـروب             ـداءات األلمانيـة ابت تراكمت خالل خبرات متعددة من االعت

ـ       ام تحـول  السبعينية حتى الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فإن هذه الكراهية رأى ع

وينطبق ذلك أيـضاً علـى الطـابع     . ليصير إحدى سمات الطابع القومي الفرنسي     

ـدان العربيـة     القومي لمصر أو ألي بلد عربي آخر بصدد اإلسرائيليين، والسيما البل

 .التي عانت وتعانى من اعتداءات إسرائيل
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  الدور السياسي للرأي العام  :سادساً

  

هتمام بدراسة الرأي العام في كافة الدول، لقد تزايد في اآلونة األخيرة اال

خاصة في الدول الديمقراطية، خاصة وأن مجال الرأي العام يشهد كثر من 

باحثين على طبيعة وتعريف الرأي العام،  االختالفات بداية من عدم االتفاق بين ال

وانتهاء بما يتعلق بمدى تأثيره على السياسات العامة في الدول، أو ما يعرف 

ومع انتشار موجة الديمقراطية وتسارع الحديث عن . ور السياسي للرأي العامبالد

التحول الديمقراطي بدأ الحديث عن الرأي العام ودوره السياسي يأخذ أبعاد أخرى، 

السيما في دول التحول الديمقراطي، فالرأي العام الفعال الذي يمارس دورا سياسيا 

ويرجع . يمقراطية التي تسود مجتمعا مابات من العالمات األساسية على مدى الد

ذلك إلى السماح في المجتمعات حديثة الديمقراطية للرأي العام أن يمارس دوره 

السياسي يشير إلى تراجع قدرة حكومات تلك الدول عن استخدام أجهزة اإلعالم 

للتأثير على الرأي العام في االتجاه الذي تريده، فيما كان يعرف بتعبئة الرأي 

م، وهو النمط الذي كان سائدا للتعبير عن العالقة بين حكومات هذه الدول العا

  . والرأي العام لديها

وفي الواقع فقد حظيت قضية دراسة العالقة بين استطالعات الرأي العام 

وصنع السياسة باهتمام كبير من قبل عديد من العاملين والباحثين في مجال الرأي 

. أو ممارسين، وكذلك من قبل عديد من علماء السياسةالعام، سواء كانوا أكاديميين 

تساعا بموضوع العالقة بين الديمقراطية  يرا عن اهتمام أكثر ا ويعد هذا االهتمام تعب

فبينما اعتبر جورج جالوب أن الرأي العام هو نبض الديمقراطية، . والرأي العام

وكية ـ فإن علماء السياسة ـ وبالذات أنصار المدارس الحديثة مثل الم درسة السل

وقد . علقوا أهمية كبيرة على دراسة الرأي العام كأحد مدخالت العملية السياسية

دارت معظم الدراسات المعنية بهذا الموضوع حول كيفية اإلجابة على تساؤل 

رئيسي وهو هل استطالعات الرأي العام تؤدي إلى مزيد من تعميق الديمقراطية 
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االستجابة لمطالب الجمهور وتفضيالته، أم انها من خالل حث صانع السياسة على 

تفعل العكس، أي تقوض الرقابة الشعبية التي تمارسها الجماهير على الحكومة 

وذلك من خالل تالعب صانع السياسة بالرأي العام بهدف تحقيق قدر من االتفاق 

ندة جماهيرية لسياساته   .الوطني، أو خلق مسا

ي األول : ر الرأي العام على صنع السياسةهناك اتجاهان في تقدير مدى تأث

وجود تأثير للرأي العام على صنع السياسة، وأن دور المواطن منحصر  يرى عدم 

ياره لصانعي السياسة، وأن النخب والمؤسسات السياسية هي التي  فحسب في اخت

لها األثر األكبر في تشكيل السياسة العامة، ويستند هذا االتجاه إلى مسألة أن 

ت الجمهور معقدة إلى الدرجة التي تجعل من الصعب إقامة عالقة سببية اتجاها

أما االتجاه الثاني فيفترض العكس، إذا يرى أن . بين الرأي العام وصنع السياسة

وعلى . الرأي العام يؤثر على صنع السياسة بل على تفاصيلها وطريقة تنفيذها

ات التي تلقي بظالل من الرغم من اعتراف هذا االتجاه بوجود عديد من المعوق

الشك على إقامة عالقة واضحة بين الرأي العام وصنع السياسة، فإنه يقدم بعض 

تائج وفي هذا الصدد يرى فيزبرج أن هناك طريقا . المقترحات للوصول ألفضل الن

طويال يجب السير فيه لكي نقول أن الربط بين الرأي العام وصنع السياسة أمر 

ومن ثم يضع ثالث ة معايير لحكم على مدى قدرة الجمهور على إبداء آراء ممكن، 

يا ـ محل القياس ـ مفهومة فهما جيدا : ذات معنى وأهمية األول أن تكون القضا

ثاني أن تتسم تفضيالت الجمهور باالتساق، والثالث، والذي  من قبل الجمهور، وال

لسياسة على يتعلق بصانع السياسة، أن تكون االختيارات السياسية من قبل صانع ا

يما يتعلق بالدور بعبارة أخرى فإنه . درجة عالية من االستقرار يوجد تيارين ف

السياسي للرأي العام، األول يرى أن للرأي العام دورا سياسيا مباشرا في عملية 

صنع القرار في مختلف الدول، على األقل من خالل كونه يمثل االطار العام الذي 

ة صنع القرار، والثاني يرى أن للرأي العام دورا فيه صانع القرار أثناء عملي

نامية والسياسة   ئرية دي سياسيا غير مباشر، ويرى أن الرأي العام يرتبط بعالقة دا
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ئد وطبيعة القضية  العامة، ويتوقف هذا الدور على طبيعة النظام السياسي السا

  .المطروحة

 العام دورا إن اتجاهات الرأي العام ـ لدى التيار الذي يرى أن للرأي

صانعو القرار، من  سياسيا مباشرا ـ هي بمثابة اإلطار العام الذي يتحرك داخله 

ناحيتين، األولى أن الرأي العام هو الذي يحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض، وما 

سيكتب له النجاح وما سيحكم عليه بالفشل، وهذا في حد ذاته يعد دورا هاما 

والثانية أن الرأي العام يحدد أسلوب تعامل . ومؤثرا في وضع السياسة العامة

الجمهور مع مخرجات السياسة العامة عندما تصل إلى حيز التطبيق، فقبول الرأي 

ناع يمثل العامل الحاسم في استمرارها  العام للسياسات الموضوعة وتنفيذها عن اقت

ه ولكن البعض يرى أن السياسة العامة هي التي توج. ونجاحها، والعكس صحيح

 وفي .الرأي العام، فمتى اتخذ قرار سياسي فإن هناك ميال للرأي العام نحو تقبله

هذا السياق يرى ديفيد هيوم ومكيافيللي أن الحكومة أيا كان نمطها والمصالح التي 

ند إلى دعامة من الرأي العام، كما أشار مكيافيللي إلى أن  تمثلها فإنها يجب ان تست

ال يمكن أن يتجاهل الرأي العام في مسائل معينة مثل األمير ـ الحاكم ـ العاقل 

ال تقتصر على ودوره أهمية الرأي العام وهكذا يمكن القول أن . توزيع المناصب

النظم الديمقراطية الغربية منها وغير الغربية، ولكنها تشمل أيضا النظم األخرى 

أن الرأي العام األقل ديمقراطية، بل إنها كانت تشمل أيضا النظم الشمولية، رغم 

ود المفروضة على حرية الرأي  فيها كان عن رأي عام كامن أو باطن بحكم القي

ذلك أن الرأي العام في حالة تعبئته من جانب جماعة أو قيادة معارضة . والتعبير

أو اتساع نطاق االضطرابات الشعبية العفوية قادر على اإلطاحة بأي نظام مهما 

  . ته األمنيةبلغت قوته وحجم وكفاءة أجهز
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   قياس الرأي العام :سابعاً

  

يقصد بقياس الرأي العام، أو استطالعات الرأي العام تلك البحوث الميدانية 

التي تحاول الوصول إلى تعبيرات كمية في شكل أرقام أو نسب مئوية ومعامالت 

إحصائية للتعبير عن تفضيالت ووجهات نظر مختلف أفراد وفئات وشرائح 

يا محددة سلفاالمجتمع موضع وظاهرة الرأي العام ال .  البحث بشأن مسائل أو قضا

يراتهم الفردية أو الجماعية وتأتي  يمكن إدراكها إال من خالل األفراد، سواء في تعب

نتيجة دراسة هذه الظاهرة في شكل رقمي، وعادة يعتمد الباحث على البحث 

ة واستقصاء آراء أفراد  المجتمع أو العينة التي الميداني من خالل مالحظة ومقابل

وتجدر اإلشارة هنا . تم اختيارها بطريقة علمية بحث تمثل المجتمع تمثيال صحيحا

تم من خالل البحث في الصحافة  إلى أن قياس الرأي العام ومعرفته ال يمكن أن ي

بعض تلك  أو التليفزيون واإلذاعة عما تعكسه من وجهات نظر، وما تسميه

ي العام أو نبض الشارع إزاء قضايا محددة، فقياس الرأي األجهزة باتجاهات الرأ

العام أصبح يرتبط بأدوات وتكنيكات خاصة حققت الكثير من التطور واالستقرار 

والدقة، ولكن ذلك ال ينف أيضا أن قياسات الرأي العام تستفيد مما يذاع أو ينشر 

 تشير إلى الرأي في وسائل اإلعالم في تحليل أكثر عمقا لما تحصل عليه من أرقام

  .   العام

دراسات الرأي العام واحدة من الفروع الهامة في العلوم لقد أصبحت 

رأي الجماهير يمثل ـ كما يرى دافيد فاالجتماعية في الدول الديمقراطية المتقدمة، 

هيوم ـ  الركيزة األساسية ألي نظام حكم، ومن ثم انتشرت مراكز قياس الرأي 

وتعد . أصبحت سمة من سمات الدول الديمقراطيةالعام في هذه الدول، و

استطالعات الرأي العام هي اآللية األهم واألشهر بين اآلليات أو األدوات التي 

تساعد في قياس أو معرفة توجهات الرأي العام في بلد ما إزاء قضايا محددة، ومن 
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ة يعد ضمن آليات عديدة إلجراء استطالعات الرأي العام مثل المقابلة والمالحظ

تشاراً   . إلجراء هذا النوع من البحوث وتفضيالًاالستبيان هو األداة األكثر ان

يات استخدام استطالعات الرأي العام إلى أوائل القرن العشرين،  تعود بدا

، كما قامت ١٨٢٤وربما قبل ذلك، حيث أجريت بعض المحاوالت في عام 

مة أداة استطالع  مستخد١٩١٦ بعدة محاوالت في  Literary Digestصحيفة 

وعلى الرغم من ذلك فإن النقلة الحقيقية أو الميالد الحقيقي الستخدام . الرأي العام

تخابات الرئاسية األمريكية١٩٣٦تلك األداة كان في عام  حيث . ، وذلك بمناسبة االن

 في التنبؤ بنتيجة تلك االنتخابات أو االقتراب من  Literary Digestفشلت مجلة 

بات، رغم اعتمادها على أجوبة النتائج الح تخا قيقية التي أسفرت عنها االن

بات٢٤٠٠٠٠٠ تخا تائج االن وفي .  شخص، بل إن نتائجها جاءت معاكسة تماما لن

وجورج جالوب  ناء تمكن كل من أرشبيلد كروسلي وإلمو روبر من جهة  هذه األث

بات، وحصلوا على نتائج  قاربت تلك من جهة ثانية في التنبؤ بنتيجة تلك االنتخا

التي حصل عليها روزفلت في االنتخابات بالفعل، رغم أنهم جميعا لم يوجهوا 

  .أسئلتهم إال لعينة قدرت بحوالي أربعة أو خمسة آالف شخص فقط

بار محاولة كروسلي وروبر وجالوب هي البداية  وفي الحقيقة فإن اعت

ة ق د وضعت واتبعت الحقيقية الستطالعات الرأي العام يرجع إلى أن تلك المحاول

فكما سبقت اإلشارة اعتمدت تلك . القواعد العلمية لفكرة استطالعات الرأي العام

ة للمرة األولى على  صغيرة من المجتمع، وبذلك تجاوزه الخطأ الذى " عينة"المحاول

Literary Dوقعت فيه مجلة  igest وهو اعتمادها على عدد كبير للغاية من 

العدد ممثال للمجتمع بمختلف طبقاته واتجاهاته، فقد المستجيبين دون أن يكون هذا 

 شخص الذين اعتمدت عليهم المجلة هم في الحقيقة هم ممن ٢٤٠٠٠٠٠كان الـ 

لديهم تليفونات فى منازلهم أو من لديهم سيارات أي أنهم يمثلون الفئة األغنى في 

ا استطاع المجتمع األمريكي، والتي لم تكن بطبيعتها تؤيد الرئيس روزفلت، بينم

جالوب وكروسلى وروبر أن يحددا عينة تمثل كافة فئات المجتمع ويعتمدا عليها 
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وتعد تلك النقطة هي األساس . في الحصول على نتائج منضبطة إلى حد بعيد

الجوهري والمفصلي في نجاح أي استطالع للرأي العام، فالمشكلة ليست فى عدد 

كنها في مدى النجاح في تكوين عينة األشخاص الذين يتم توجيه األسئلة إليهم ول

ئاته واختالفاته، من حيث مكان السكن والوضع االقتصادي  تمثل المجتمع بكافة ف

تماء السياسي الحزبي والوضع االجتماعي والدين وما إلى ذلك من  والتعليمي واالن

واالعتماد على العينات الممثلة إلى . اختالفات تسود بين أفراد المجتمع وشرائحه

نب كونه يعطي نتائج منضبطة فإنه يوفر الوقت والتكلفة، بما يساعد في النهاية جا

  . على إمكانية القيام بهذا النوع من البحوث

لقد ارتبطت استطالعات الرأي العام وتطورها بالدول الديموقراطية 

المتقدمة، فتلك الدول تساعد الحرية المتوفرة بها على بلورة أو تكوين رأى عام 

ياسه من ناحية، وتوفر ذات الحرية الجو المناسب لعملية القياس واضح ي مكن ق

بينما عانت وتعانى . ذاتها وتحليل تلك النتائج مهما كانت القضية محل االستطالع

الدول النامية من تأثير القمع السياسي على عملية تكون الرأي العام في حاالت 

حيث يعد ذلك من المحرمات في كثيرة، وعلى القدرة على قياسه فى كل األحوال، 

ة الحصول على أية معلومات  كثير من الدول، بل أن بعض تلك الدول تعتبر محاول

ضايا السيادية   التي يحذر –) األمن القومى(–عن الرأي العام بها يعتبر من الق

االقتراب منها كونها تمثل اختراقا ال يمكن التهاون معه، إضافة إلى ما يسود تلك 

واضح في نوايا ووطنية القائمين على هذا النوع من " تشكيك" من المجتمعات

وجود. البحوث و عالوة على ذلك فثمة تشكيك أيضا  نامية أ  رأي عام في الدول ال

 لهذه االقتصادي واالجتماعي والثقافيحيث يتصور البعض أن البناء المتخلفة، 

تالي ، عالوة على األوضاع السياسية ال يساعد على تشكيل رأالدول ي عام، وبال

تخلو معظم الدول النامية من مراكز علمية لقياس الرأي العام، أو على األقل فإن 

عددها قليل للغاية، ويتبع الحكومات في معظم األحوال، بل وعندما يجرى قياس 

للرأي العام حول قضية فعادة ما تكون اجتماعية أو اقتصادية، حيث أنها ال تثير 
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أما القضايا السياسية فإن الحكومات في الدول . حكوماتأي قدر من المشاكل لل

ئها إال بغرض استخدامها للدعاية لسياساتها ومن ثم . النامية ال تسمح عادة بإجرا

  . تخلفت إلى حد كبير استطالعات الرأي العام بتلك الدول

و ،وافقتال /وافقت وبهاأن شعبعتقاد المجتمعات النامية كافة االيسود   أ

شجع على القيام بإجراء ما من قبل الحكومة، تغب في أمر ما أو ال رتال /رغبت

و  تأكد من ذلك، أ وذلك على الرغم من أن أحدا لم يقم بإجراء أية دراسات لل

وافق عليه، وما هو ت وما الذي ال ،بوالشعتلك ريده تلمحاولة استكشاف ما الذي 

ن السياسي واالقتصادي،  إزاء ما يمكن اتخاذه من قرارات تتعلق بالنظاميارد فعله

المواطنين فثمة غياب كامل ألية دراسات دقيقة التجاهات . وربما االجتماعي أيضا

يا مجتمعهم، و هو األمر الذي يضع المثقف و السياسي و صانع القرار إزاء قضا

نعدام المعرفة و الضبابية تجاه ما يشعر به الناس إزاء في تلك الدول  في حالة من ا

و في ظل غياب معرفة . تلفة و تجاه األوضاع العامة في البالدالسياسات المخ

 باتجاهات المواطنين فإن صانع القرار قد يجد نفسه - أو حتى شبه علمية-علمية 

مواطنين منها غير متأكد من فاعلية السياسات التي يراها مناسبة و ال من موقف ال

يح لكل أطراف المجتمع استجابتهم لها، كما أن هذه الحالة من غياب المعرفة تتو

السياسي الفرصة الدعاء ما يشاءون حول شعبية أو عدم شعبية سياسات معينة، 

األمر الذي ال يؤدي في النهاية سوى إلى تفويت فرصة ترقية مستوى الحوار العام 

 ومع ذلك .على قاعدة من المعرفة الصحيحة بعيدا عن االنطباعات و المزايدات

 يعني ضرورة أو حتمية أن ينساق صانع القرار وراء ما البد من القول أن ذلك ال

تقول به استطالعات الرأي العام، فحتى الدول المتقدمة الديمقراطية ال تفعل ذلك، 

و يشير إلى ما يمكن  ولكن غاية القول أن ما تخرج به تلك االستطالعات يضع أ

وزها، أو على التي ال يجب على صانع القرار أن يتجا" الخطوط الحمراء"تسميته 

وزه لتلك الخطوط تعني تكلفة معينة عليه أن يكون  األقل عليه أن يدرك أن تجا

باختصار فإن استطالعات الرأي العام ترشد الحديث باسم الرأي العام . مستعد لها
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وتفضيالت، بل إنها ربما تمنع عملية احتكار الحديث باسم الرأي العام واستخدام 

استطالعات الرأي العام تلعب  يمكن القول أن ،ن ثموم. لتحقيق ألسباب سياسية

دوراً هاماً في كشف توجهات المواطنين في المجتمع بصورة معقولة، وذلك بدالً 

ئدة لدى المثقف وصانع القرار تجاه ما يشعر به  من حالة الضبابية الكاملة السا

 ما -م  في ظل عدم انتظام إجراء استطالعات الرأي العا- وغالباً . المواطنين

  .يظهر الرأي العام في هذه المجتمعات في صورة شائعات ونكت وأمثال

و  تمر عملية استطالع الرأي العام بعدة مراحل تبدأ أوال بتحديد المشكلة أ

القضية المراد معرفة توجهات الرأي العام إزائها، وينبغي أن تكون قضية تحوز 

ة االهتمام العام، ثم يتم بعد ذلك إعداد استبيان أ و استمارة تحوى عدداً من األسئل

يهدف الباحث من خاللها لإلجابة على بعض التساؤالت لديه أو معرفة توجهات 

ولهذا االستبيان طريقة في إعداده وكتابة . الرأي العام بشأن القضية المطروحة

األسئلة به بحيث تسمح بالتوصل إلى استجابات مفيدة وثانيا بالتحقق من صدقية 

ة تلك االستج ة عن التحيز، ثم تبدأ المرحل ابات وثباتها ، ويجب أن تبتعد األسئل

و  األهم وهي المتعلقة بتحديد العينة المستهدفة التي سيتم تطبيق هذا االستطالع أ

ة . االستبيان معها، ويفضل دائما أن تكون تلك العينة عشوائية وهكذا تبدأ مرحل

ن خالل المقابلة الشخصية أو من العمل الميداني للحصول على االستجابات سواء م

يفونات،  خالل التليفون في الدول المتقدمة حيث تمتلك النسبة األكبر من السكان تل

بل إن الواليات المتحدة حاليا تجرى بعض استطالعات عن طريق الدمج بين 

وسريعة، بينما تظل الطريقة المثلى  الكمبيوتر والتليفون للحصول على نتائج دقيقة 

وبعد الحصول على . عات في الدول النامية هي المقابلة الشخصيةلالستطال

االستجابات يتم مراجعة االستمارات وإجراء عملية تكويد تلك االستجابات إلدخالها 

برنامج  يلها من خالل برنامج إحصائي يعرف ب   .SPSSإلى الكمبيوتر وتحل
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  )مصر نموذجا(م في الدول النامية أـ عقبات قياس الرأي العا

ة ع لى الرغم من التقدم الحادث في عملية قياس الرأي العام عبر وسيل

نامية ومن  االستطالع، إال أن تلك العملية تواجه الكثير من العقبات في الدول ال

و  تالي تضع تحديا كبيرا أ بينها مصر تحد من إمكانية التطور في هذا المجال، وبال

. الرأي العام في تلك الدولعلى األقل عالمة استفهام كبرى حول دور وتأثير 

  : ويمكن اإلشارة إلى أهم تلك العقبات على النحو التالي

 حيث تظل المشكلة األساسية التي :الحصول على تصريح الجهات األمنية

تواجه العمل في مجال استطالعات الرأي العام هي ضرورة الحصول على 

طري ق التقدم بطلب إلى تصريح من الجهات األمنية لكل بحث على حدة، وذلك عن 

ة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مرفق به استمارة االستطالع كامل

تراوح من شهر إلى ثالثة . للحصول على التصريح ترة ت ودائما ما يحتاج األمر لف

نجاز العديد من  شهور للحصول على هذا التصريح، وهو ما يعني عدم التمكن من إ

يام وربما كان هذا الوضع .  باستطالعات تواكب األحداثالمشروعات، أو حتى الق

مالئما أو مفهوما في فترة معينة مرت بها مصر، أما اآلن وفي ظل التغيرات 

الحالية التي يشهدها المناخ السياسي يصبح من الصعب اإلبقاء على هذا النظام، 

يام ب ما ويصبح من الضروري إتاحة الفرصة لمراكز استطالعات الرأي العام للق

  . تراه مناسبا من استطالعات، طالما تم االلتزام بالضوابط األكاديمية

فمن المعروف أن استطالعات الرأي العام خصوصا التي  :مشكلة التمويل

يتم إجرائها على عينات قومية تمثل المجتمع المصري تتكلف كثيرا، بشكل ال 

ة بمكان أن تقوم مراكز استطالعات الرأي  العام بتوفير تلك يصبح معه من السهول

نحة لتمويل بعض المشروعات  النفقات، ومن ثم يتم اللجوء إلى الجهات الما

ومن ناحية أخرى فإن أغلب األبحاث التي يتم تنفيذها يتم عن طريق تقدم . البحثية

بعض الجهات المانحة أو بالمعنية بمجاالت معينة بفكرة دراسة تتطلب استطالعا 
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عالوة على ذلك فإن عدم توافر التمويل الالزم . جهاتللرأي في مجال عمل تلك ال

بعة النتائج التي يتم التوصل إليها، فقد يتطلب األمر أن تكون  يام بمتا يحول دون الق

  .بعض االستطالعات دورية مثال، كتلك التي تتم قبيل االنتخابات

 حيث تعاني استطالعات الرأي : المعارضة والتشكيك في هذا العملمشكلة

و العام و ألخر أ  والقائمين عليها من العديد من االتهامات مثل العمالة لطرف أ

وتزداد درجة المعارضة . التشكيك في الغرض الذي تطبق الدراسة من أجله

والتشكيك كلما كان االمر يتصل باالستطالعات المتعلقة بالقضايا السياسية عامة، 

لق بمثل تلك القضايا هي على اعتبار أن نظم الحكم تتصور أن أيه معلومات تتع

  .قتراب منهامور تمس األمن القومي وال يجب اإلأ

  

    طالعات الرأي العام اإلليكترونية است- ب

مع تعاظم الدور الذي يلعبه الرأي العام في التأثير على مجريات األمور في 

بدأت قضايا عديدة، ومواكبة للتطور الحادث في وسائل وتكنولوجيا االتصال، 

ة دراسات التي تعنى باستطالعات الرأي العام في مراكز ال هذا االستفادة من محاول

يات العمل في حقل استطالعات الرأي العامالتطور   حيث فتحت ثورة .لتطوير آل

االتصاالت والتكنولوجيا وكثافة استخدام اإلنترنت على مستوى العام مجاال جديدا 

ي العام، حيث أن استخدام ـ مازال في مرحلة النمو ـ أمام استطالعات الرأ

اإلنترنت بشكل موسع يعتبر حديثا إلى حد بعيد، فقد بدأت شبكة اإلنترنت في 

وبدأ مستخدمي اإلنترنت يستخدمونها .  فقط١٩٩٤تغطية الكرة األرضية منذ عام 

في كافة نواحي الحياة، فبدأ استخدام اإلنترنت كآلية للبحث عن وظائف، وإتمام 

تجارية   . الصفقات ال

فبدأ على سبيل المثال في الدول المتقدمة إجراء معظم دراسات الرأي العام 

ناطق وذلك  يان ال عن طريق خطوط التليفونات، ثم تطور األمر إلى مرحلة االستب

اعتمادا على الدمج والتكامل بين الكمبيوتر والهاتف، وهو األسلوب الذي يعرف 
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، ثم ) CATI ) Computer Assisted Telephone Interview systemبـ 

تطور األمر بعد ذلك إلى استخدام اإلنترنت كوسيلة أسرع وأقل تكلفة وذلك من 

خالل طرح االستطالع على شبكة اإلنترنت وتلقي االستجابات عبر البريد 

يكتروني، ويطلق على هذا األسلوب  وهو األمر الذي ) (On-Line Pollingاإلل

يرا مهمة إنجاز معرفة ت يها كث وجهات الرأي العام تجاه حادثة أو موقف سهل عل

  .  Current Eventsحديث للغاية 

ستفادة من اإلنترنت في مجال استطالعات الرأي العام، بدأت وفي إطار اإل

الكثير من المواقع اإلليكترونية على شبكة اإلنترنت في طرح سؤال في صدر 

يسية يتعلق عادة باألحداث الجارية، وتطلب من  زوار هذا الموقع صفحتها الرئ

ى الرغم من أن التصويت في تلك وعل. اإلدالء بآرائهم خالل فترة زمنية محددة

ستطالعات يتم من خالل آلية تتيح لكل متصفح للموقع اإلدالء بصوته مرة اإل

واحدة من خالل حاسبه الشخصي، وحساب نتيجة التصويت بشكل فوري، إال أنه 

ء الذين قاموا بالتصويت، سواء من حيث ال يمكن معرفة أية معلومات عن هؤال

تأكيد على أن مدى . توجهاتهم أو أعمارهم أو ثقافتهم ومع ذلك فثمة أهمية لل

االستفادة من اإلنترنت كآلية إلجراء استطالعات الرأي العام سيتوقف على عوامل 

ة  كثيرة يأتي في مقدمتها مدى أمانة مستخدم اإلنترنت في اإلجابة على األسئل

وحة في صحيفة االستبيان، كما أن هذا النوع من االستطالعات يتطلب المطر

نشاطية السياسية  لمستخدمي )   (Political Activismدرجة عالية من ال

تجاوب معه   . اإلنترنت، بما يدفعه لالهتمام باالستطالع وال

يكترونية على شبكة اإلنترنت بطرح سؤال  إن قيام بعض المواقع اإلل

 زوار الموقع ال يمكن اعتباره استطالعا بالمعنى الدقيق للكلمة، للتصويت من قبل

واحدا وربما يكون سبب شيوع . حيث أن األمر ال يتعدى أكثر من كونه سؤاال 

تذييل  االنطباع لدى البعض بأن ذلك من قبيل االستطالعات هو قيام تلك المواقع ب

، فيما "اركين فقطنتيجة التصويت تعبر عن رأي المش"السؤال المطروح بعبارة 
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يان الرأي  يشبه العبارة التي جرى العرف على وضعها في صدر صحيفة استب

وهي  يانات سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي"العام  وفي ". كافة الب

تأكيد على  الحقيقة فإن غرض الموقع من وضع العبارة السابق اإلشارة إليها هو ال

ولعل موقف موقع الـ . ز تجاه رأي معينحرصه على الموضوعية وعدم التحي

BBC  من مثل هذا النوع من األسئلة يعبر تماما عن أنها ليست استطالعا، حيث 

ياسا للرأي "يذيل الموقع سؤاله بعبارة  النتائج تعكس آراء المشاركين فقط، وليست ق

  ".العام

د وعلى الرغم مما سبق فإنه يمكن النظر إلى تلك االستطالعات التي تعتم

تجاه " ما"على طرح سؤال واحد عبر اإلنترنت على أنها مؤشرا لوجود توجه 

ولكن المشكلة الحقيقية التي تتصل بمثل ذلك النوع . القضية المطروحة في السؤال

من االستطالعات تتمثل في أنه دائما ما يمكن التكهن بنتيجة التصويت مسبقا 

ئما ما ترتبط بعالقة بدرجة ثقة تكاد تقترب من التأكد، حيث أن تلك  النتيجة دا

ولكن ال يعني ذلك أن المقصود هو أن . طردية واضحة بتوجهات الموقع ذاته

المشرفين على الموقع يتدخلون في توجيه نتيجة االستطالعات، وإنما المقصود هو 

أن غالبية من يهتمون بالتصويت في تلك االستطالعات هم في الغالب ممن يتسقون 

تالي يكونون األكثر حرصا على التصويت أيديولوجيا مع  توجهات ذلك الموقع، وبال

في تلك االستطالعات، حيث أن ذلك يخدم رغبتهم في نشر توجه أو انطباع معين 

لدى كافة مستخدمي الموقع، وهو األمر الذي يتفق بشكل أو بأخر مع رغبة وتوجه 

وقت  توقع نتائج عالوة على ذلك فليس من الصعوبة. الموقع ذاته في نفس ال

التصويت في غالبية أسئلة كافة المواقع بصرف النظر عن توجهاتها، األمر الذي 

ال يمكن تفسيره إال في ضوء مالحظة أن ذوي التوجهات الراديكالية عادة ما 

يكونون أكثر حرصا على التصويت في مثل هذه األسئلة التي تطرحها كافة 

  .    المواقع اإلليكترونية
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سؤاال حول خريطة اإلليكتروني يطرح موقع قناة الجزيرة فمثال عندما 

، "هل تتوقع أن يؤدي تطبيق خريطة الطريق لقيام دولة فلسطينية"الطريق بصيغة 

وبالفعل ولمدة أربعة ". ال"فلن يكون من الصعب توقع أن يكون التوجه الغالب هو 

ترة من  النتيجة  جاءت ٢٣٥٦٩ صوت خاللها ٢٠٠٣ مايو ١٢ إلى ٩أيام في الف

وهنا البد من اإلشارة إلى أن مثل هذا . قالوا نعم% ١٣قالوا ال، مقابل % ٨٣,٧

السؤال يحمل الكثير من التضليل من حيث الصياغة، كعادة معظم األسئلة في 

فالسؤال المطروح ليس هو هل تؤدي خريطة الطريق . االستطالعات اإلليكترونية

ؤال هو هل تؤدي خريطة الطريق في حال إلقامة دولة فلسطينية أم ال، وإنما الس

وهو األمر الذي يختلف كثيرا عن ذلك  تطبيقها إلى إقامة الدولة الفلسطينية أم ال، 

المطروح في السؤال، حيث ال يمكن تصور أن هناك غالبية بهذا الحجم تعتقد أن 

ة  ة فلسطينية، فالمشكل النجاح في تطبيق خريطة الطريق ال يمكن أن يقود إلى دول

األساسية المتعلقة بخريطة الطريق هي مدى الجدية في التطبيق والوصول إلى 

يلية بصيغة . النهاية ومن هنا جاء استطالع موقع صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائ

، وطرح للمصوتين أربعة اختيارات "هل تعتقد أن احتماالت نجاح خريطة الطريق"

و"كبيرة"، و"كبيرة جدا"هي  من % ٨٣، فجاءت اإلجابات "ضئيلة"، و"متوسطة"، 

وا أنها % ٤ مصوت قالوا أن احتماالت النجاح ضئيلة مقابل ٢٠٢٦بين  فقط قال

  .كبيرة جدا

إضافة إلى ذلك فإن محاولة إسرائيل اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 

القائد البارز في حماس، قد مثلت فرصة جيدة لسؤال استطالع، ومرة أخرى 

حيث . رة بصيغة تدفع في اتجاه إجابة معينة يمكن توقعها سلفايتساءل موقع الجزي

تالي  يال الرنتيسي وتداعياتها، "طرح الموقع السؤال على النحو ال ولة اغت بعد محا

ومة "وطرح الموقع على المصوتين اختيارين أساسيين هما :" هل تتوقع تصعيد المقا

تجاه تطبيق خريطة الطريق"أو " المسلحة ". أخرى"ف إليها اختيار وأضا" التقدم با

ومة ١٩٤٣٣من بين % ٩٣,٣وجاءت النتائج أن   مصوت يتوقعون تصعيد المقا
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وفي المقابل . يتوقعون التقدم باتجاه تطبيق خريطة الطريق% ٤,٧المسلحة، مقابل 

العربي نفس القضية لالستطالع ولكن بصيغة أخرى   BBCفقد طرح موقع ألـ 

، وعلى الرغم من "ل هي اغتيال لخريطة الطريقه: محاولة اغتيال الرنتيسي"هي 

ة  ول هذا السؤال يتضمن تحيزا مسبقا من المسئولين عن الموقع تجاه أن محا

يارين فقط  يال لخريطة الطريق، وعلى الرغم من أنه يتضمن اخت يال هي اغت االغت

إما نعم أو ال، فقد جاءت اإلجابات مختلفة إلى حد ما عن تلك التي خرج بها موقع 

ولة هي اغتيال ٥٥٥٧من بين % ٨١,٥٧لجزيرة، حيث أجاب ا  مصوت أن المحا

يال لخريطة % ١٤,٣٤لخريطة الطريق، مقابل  قالوا ال تعد محاولة االغتيال اغت

 تبدو مقاربة لنتائج  BBCوعلى الرغم من أن نتائج استطالع الـ . الطريق

ب التقليل من استطالع موقع الجزيرة، فإن االختالف األساسي، والذي ال يج

ولعل ذلك يشير بوضوح مدأهميته، هو  ى تحري الموضوعية في طرح السؤال، 

فا هو توجهات  تائج مثل تلك االستطالعات سل إلى أن السبب الرئيسي في معرفة ن

المشاركين فيها ـ التي ال توجد طريقة لتحديدها ـ حيث تكون الغلبة دائما 

  .   للتوجهات الراديكالية

 تمامـا  مالءمـة  مناسبة الكاريكتاتورية الرسوم أزمة مثلت  لتمث  ناحية،  ومن

 نحـو  يـدفع  العقول حرارة درجة في  الشديد  فاالرتفاع  االنترنت،  شبكة  على  للمواقع

ـرة   موقع  تحرير  على  القائمون  صمم  وقد  .الراديكالية  من  مزيد  اإلليكترونـي   الجزي

 فـي  عيبا أو  خطأ  جراءاإل  هذا  بأن  االدعاء  يمكن  وال  القضية،  بهذه  يعنى  استطالعا

 وطريقـة  األسئلة  اختيار  في  دائما  يكمن  الحقيقي  التجاوز  أو  المشكلة  ولكن  ذاته،  حد

 إليهـا،  يـسير  أن المستجيب على التي الوجهة  تحدد  األسئلة  جاءت  حيث  .صياغتها

 المـستقل  المتغيـر  دائما هي  فاألسئلة  عنها،  يعبر  أن  منه  المطلوب  النظر  ووجهات

 هـذه  تعتبر هل :قبيل من األشئلة وكانت .والمستقبل المرسل بين الاالتص عالقة  في

 لحريـة  ممارسـة  فعـال  هي أم المسلمين؟ ضد مقصودة  حملة  الكاريكاتيرية  الرسوم

ـاغطة  وسيلة الدانماركية البضائع مقاطعة سياسة أن  تعتقد  وهل  .التعبير؟  تجبـر  ض
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 علـى  يجـب  التي وسائلال هي  وما  .االعتذار؟  على  الدنماركية  والحكومة  الصحيفة

  االعتداءات؟ هذه مثل تكرار لمنع استخدامها المسلمين

يقة وفي ة االستطالعات تلك فإن الحق  تمثل إليها اإلشارة السابق باألسئل

ئمين توجهات مع يتوافق معين اتجاه في العام الرأي توجيه لكيفية نموذجا  على القا

 الغاضبة الجماهير في تدعييس الذي الموضوع أوال خالل من وذلك االستطالع،

 يتم ما فعادة االستطالع، طرح توقيت اختيار خالل من وثانيا المزايدة، حاسة

ثا األزمات، أوقات في االستطالعات تلك طرح  صياغة طريقة خالل من وثال

 الراديكالي الجو فإن الغالب وفي .معين اتجاه في المستجيب توجه التي األسئلة

تائج تخلقه الذي  بعض يكتبها التي االستجابات نماذج أو الستطالعاتا تلك ن

 لدى دائم ميل عامة بصفة فهناك االتجاه، ذات في المستجيبين بقية تدفع المستجيبين

ئد الجماعة برأي أو بركب لاللتحاق الجماهير   .السا

هل يمكن االعتماد على : في هذا السياق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو

ة ومضمونة من أجل إجراء استطالعات الرأي العام ـ على اإلنترنت كوسيلة فعا ل

األقل على نحو ما يحدث حاليا من استخدام لخطوط التليفونات ـ سواء في شكل 

بريد اإلليكتروني، أو من خالل طرح سؤال واحد  صحيفة استبيان من خالل ال

ولة اإلجابة على هذا السؤال . للتصويت من قبل متصفحي موقع معين؟ إن محا

بارات يتمثل أهمها  مدى انتشار استخدام في تقتضي األخذ في الحسبان عدة اعت

أجهزة الحاسب اآللي في دولة ما بما يسمح باستخدام اإلنترنت والبريد 

يكتروني، بما أن االستطالعات عبر اإلنترنت لن تنشر إال في الدول المتقدمة،  اإلل

الت عدم االستجابة، وعدم ولكن يظل أن تلك االستطالعات ستظل تعاني من مشك

وجود عينات احتياطية يمكن االعتماد  تالي عدم  وجود إطار لتحديد العينة، وبال

نات وبصرف النظر عن مدى انتشار اإلنترنت، . عليها في إتمام عملية جمع البيا

ومدى إقبال المبحوثين على استخدام البريد اإلليكتروني، فإن االعتماد على 

اء استطالعات الرأي العام سيحددها كل من نوع القضية اإلنترنت كآلية إلجر
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الستطالع، ومدى الدقة المطلوبة، والوقت المتاح إلنجاز هذا  المطروحة ل

وفي النهاية فإذا كانت االستطالعات من خالل صحيفة استبيان عبر . االستطالع

يها كثيرا، فإنه  يصبح من اإلنترنت تواجه الكثير من المشكالت وال يتم االعتماد عل

المنطقي القول أن عملية طرح سؤال للتصويت في مواقع معينة على اإلنترنت، 

قا  بارها استطالعا للرأي، ال يمكن االعتماد عليها مطل إضافة إلى أنه ال يمكن اعت

كمؤشر لتوجهات الرأي العام بشأن قضية معينة في أي مجتمع بما في ذلك الدول 

هنة، إذ ربما يحمل العلم مستقبال تطويرا آللية المتقدة على األقل في الفترة الرا

  . يمكن من خاللها تفادي مشكالت إجراء االستطالعات عبر شبكة اإلنترنت
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   من تأثير على السياسيات العامة؟هل:  الرأي العام العربي:ثامناً
  

ه  رغم كثرة الحديث عن الرأي العام العربي ورغم تعدد محاوالت استغالل

الحديث باسمه، فإن الساحة العربية لم تشهد حوارا جادا ومتصال وتوظيفه وادعاء 

وعلميا حول القضايا التي يثيرها الرأي العام، وإمكانية استطالع آرائه ورصد 

وتحليل توجهاته، فضال عن عالقته بعملية التحول الديمقراطي التي يجرى الحديث 

وقياسه في من هنا لم تتجاوز محاوالت درا .عنها بإلحاح هذه األيام سة الرأي العام 

تجريب، حيث - على اختالف أنواعها ومجاالتها- بعض األقطار العربية   مرحلة ال

و المشتغلين باستطالعات  باحثين أ لم تتبلور تقاليد علمية أو مهنية متفق عليها بين ال

 وعلى الرغم من أنه ال توجد بيانات يعتد بها للتعرف على .الرأي والرأي العام

لرأي العام داخل الدول العربية، حيث مازالت آلية استطالعات الرأي توجهات ا

العام متأخرة للغاية نظرا لما تعانيه من كثرة القيود المفروضة على إجرائها 

وأحيانا عدم  يرة في المجتمع، بل  والتشكيك المبالغ فيه في صدقيتها من قبل فئات كث

 ذلك فإن الحديث عن الرأي االعتراف بأهميتها من األساس، على الرغم من كل

العام وأهميته وتوجهاته ال ينقطع، بل إن العديد من الكتاب دائما ما يدللون على 

صواب توجهاتهم باإلدعاء أن الرأي العام يدعم تلك التوجهات، وهناك من يغالي 

. بالتأكيد أنه هو الذي يعبر عن الرأي العام أو ما بات يعرف بنبض الجماهير

 في تفاصيل نظرية ومنهجية يمكن القول بأن الرأي العام العربي وبدون الدخول

العابر للحدود القطرية ليس حقيقة ثابتة، بل هو معطي متغير ويعتمد في مواقفه 

، )على حدةعربية  دولةفي كل أي (على تفاعل مواقف الرأي العام القطري 

ثقافية، أي أنه  حاصل تفاعل لمجموع باإلضافة إلى الثوابت المشتركة التاريخية وال

 مواقف الرأي - بل البد وأن تختلف-، وقد تختلف في كل دولةمواقف الرأي العام 

ه المكونة الدولالعام في    .ل
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ياران كبيران يتقاسمان تكييف الساحة  وبصفة عامة، يمكن القول أن ثمة ت

مة، الفكرية لمسألة الرأي العام ومدى أهميته ودوره في التأثير على السياسات العا

يار من أنه ال  أولهما يرى أنه ال يوجد رأى عام عربي من األساس، وينطلق هذا الت

يوجد رأى عام داخل الدول العربية، فهناك عزوف عام عن السياسة وخوف من 

إبداء الرأي أو اإلعالن عنه حتى في أبسط المسائل االجتماعية، نظرا لما يسمى 

تاريخية لدى الشعوب في " الخوف"عقدة  المنطقة من كل ما من شأنه أن يمس ال

ناعة مفادها أنه  السلطة أو الشأن العام من قريب أو من بعيد، ناهيك عن أن ثمة ق

ال جدوى من التعبير عن الرأي وتحمل تكلفة هذا اإلعالن عن الرأي طالما أنه ال 

  . يؤثر في توجهات صناع السياسات العامة

يار ا ضاد للت لسابق، فيرى أنه يوجد رأى عام داخل أما الثاني وهو التيار الم

ومن ثم يرى أنصار هذا . الدول العربية، وأن المشكلة هي في كيفية التعرف عليه

االتجاه أنه يمكن مالحظة أو التعرف على توجهات الرأي العام في دول المنطقة 

ياته،  من خالل األحاديث مع الناس في الشارع ومن خالل برامج التليفزيون وفضائ

خالل االستطالعات اإلليكترونية التى تجربها بعض المواقع على شبكة ومن 

اإلنترنت، كبديل عن عدم توافر االستطالعات أو القياسات العلمية التي تساعد في 

ومن الواضح أن هذا التيار يستند إلى حقيقة أنه . معرفة توجهات الرأي العام بدقة

ك رأي عام بصرف النظر عن ال يمكن تصور وجود مجتمع ما دون أن يكون هنا

  . فاعليته، فالرأي العام موجودا ولكنه كامن

وفي الواقع فإن كال التيارين يمثالن طرفي خط مستقيم، بينما ما يمكن 

تسميته الرأي العام يقع في نقطة ما على هذا الخط وربما بجواره، وفي بعض 

نشأ أحداث توحي باالقتراب من التيار األول، وفي أ حيان أخرى تقع األحيان ت

وفي هذا االطار البد من اإلشارة إلى . أحداث توحي باالقتراب من التيار الثاني

أهمية توجهات ورغبات من يتصدى لدراسة ظاهرة الرأي العام في دول المنطقة 

يار األول يميل معتقدوه دائما إلى . في تحديد ماهية وخطورة تلك الظاهرة فالت
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م ودوره في صنع السياسات العامة، والتيار الثاني التهوين من أهمية الرأي العا

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك . يميل إلى تضخيم أهمية وخطورة الرأي العام

والتمادي في عمليه توجيهه، فيشير  من يشير إلى خطورة التالعب بالرأي العام 

متعذر إلى إمكانية أن يصل الرأي العام إلى نقطة الالعودة، وعندئذ يصبح من ال

السيطرة عليه، وأنه قد يسبب نوعاً من األذى الشديد لحكوماته الوطنية أو لحلفائها 

نهاية   .الدوليين ثم لنفسه في ال

والحقيقة أنه ال يمكن إغفال تأثير العولمة وثورة االتصاالت التي تجتاح 

العالم في بلورة وإبراز مالمح مستقلة إلى حد ما لظاهرة يمكن مالحظتها من 

يات التي أتاحتها تلك التغيرات، ولكن ذلك ال يرتقي بتلك الظاهرة إلى خالل  اآلل

والبرامج . حد وصفها بأنها تمثل الرأي العام فما يحدث في الفضائيات العربية 

التليفزيونية واالستطالعات اإلليكترونية هو أقرب إلى ما يمكن تسميته إعالم 

سوة باإلعالم الحكومي الموجه جماهيري أو شعبي موجه ـ إن جاز التعبير ـ أ

الذي ساد المنطقة في مراحل االنغالق والسيادة اإلعالمية فيما قبل العولمة وثورة 

فالتيارات الراديكالية غالبا ما تكون أكثر نشاطا في المجال السياسي . االتصاالت

يارات األخرى، وهو ما ينعكس بدوره في درجة أكبر من  مقارنه بغيرها من الت

داد للمشاركة في مثل هذه األنشطة والتعبير عن آرائها باستمرار وبجرأة، قد االستع

تصل في بعض األحيان إلى الخروج في مظاهرات للتعبير عن غضب من سياسة 

إضافة إلى ذلك فإن الفضائيات . ما، وربما استخدام العنف للتعبير عن آرائهم

ناة أو ح برامج، بما وبرامج التليفزيون عادة ما يحكمها توجه الق تى معدو ومقدمو ال

أما الرأي . يعني أنهم يعرضون ما يعبر عن توجهاتهم هم ال توجهات الرأي العام

نسبة لموضوع أو أكثر العام فهو يعنى باختصار  الرأي السائد بين أغلبية الشعب بال

يمس مصالح هذه األغلبية مسا مباشرا، أو يشغل بالها ويحتدم فيه الجدل والنقاش 

كما أن الطريقة المثلى المعروفة للتعرف على توجهات الرأي العام . رة معينةفي فت
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تاج  في دولة ما هي االستطالعات التي يجب أن تستمر لفترة معينة تسمح باستن

  . توجهات الرأي العام

ة ما يضع أو يشكل اإلطار العام الذي يجب أن  إن الرأي العام في دول

 فإن قدرة الرأي العام على دفع صانع القرار يتحرك داخله صانع القرار، ومن ثم

التخاذ قرار معين في قضية ما تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بإمكانية أكبر لمنعه من 

اتخاذ قرار معين، والمنع المقصود هنا هو أن الرأي العام يضع خطا أحمر يفضل 

وزه صانع القرار، أو يصعب عليه تجاوزه بسهولة، وعلى صا نع دائما أال يتجا

القرار في حال قرر تخطى هذا الخط أن يتحمل تكلفة قراره، أو على األقل 

و تعامل الرأي العام مع  التداعيات التي من المتوقع أن تنتج من طريقة استقبال أ

هذا القرار، فربما يتسبب هذا القرار في حاالت معينة إلى دفع الرأي العام نحو 

وهنا يمكن .  مجرد االستياء العاممظاهرة أو ثورة، وربما يقتصر األمر على

الفارق بين الرأي العام في الدولة العربية ودول الحزب المسيطر والدول 

و . الديموقراطية فاألخيرة ال يمكن لصانع القرار بها أن يتجاوز بسهولة توجهات أ

ما يمكن تسميته الخطوط الحمراء للرأي العام كما يحدث في الدول العربية ودول 

  . سيطرالحزب الم

نع القرار ال يمكن أن يأخذ بتوجهات الرأي  إضافة إلى ما سبق فإن صا

العام في كافة القضايا، بل إن عليه أن يتخذ من السياسات واإلجراءات ما يعتقد أنه 

ه  يحقق مصالح الدولة، وبما يتفق في النهاية مع توجهات الرأي العام الذي سبق ل

 صانع القرار الدور األكبر في التأثير على وانتخبه لموقعه هذا، وغالبا ما يلعب

الرأي العام، أي أن العالقة بين الرأي العام وصانع القرار تميل لمصلحة األخير، 

ة أن دول المنطقة قد استخدمت تلك . ومن األفضل أن تكون كذلك بيد أن المشكل

، الحقيقة بشكل سيئ، حيث عمدت إلى توظيف الرأي العام بتعبئته لمصلحتها فقط

وباتت ال تعترف به وبأهميته إال في القضايا التي ترى صعوبة مواجهة الضغوط 

نها إال من خالل استخدام ورقة الرأي العام، على طريقة أبو عمار  الخارجية بشأ
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يضاف  إلى ذلك أن صناع القرار في معظم دول ". شعبي يقتلني"عندما قال 

ة أية ضغوط خارجية يتعرضون المنطقة عادة ما يثيرون التساؤل التالي لمواجه

يا معينة، وهو نا ـ : لها في قضا لماذا تريدوننا أن نخالف توجهات الرأي العام لدي

التي ال يعرفونها على وجه الدقة ـ بينما ال تفعلون ذلك، فالديموقراطية تقتضي 

وعادة ما يكون ذلك هو مهرب صانعي . أخذ توجهات الرأي العام في الحسبان

  . نطقة مما ال يروق لهم فعلهالقرار في الم

إن القول بأن الرأي العام العربي قد اقترب كثيرا من نقطة الالعودة هو 

قول يبتعد كثير عن الصواب، فال يمكن تصور وجود نقطة العودة للرأي العام 

بالفعل، وإال لما حدثت تلك االنقالبات التي " امرأة لعوب"المتقلب بطبيعته، فهو 

و يشهدها الرأي الع ام في كافة الدول الديموقراطية نتيجة لحدث ما في هذا االتجاه أ

 نقطة العودة لما كان يمكن القول – عربيا أو غيره –ذاك، ولو كان للرأي العام 

أن ثمة أثرا لما تفعله الفضائيات من إعادة تشكيل للرأي العام العربي، فعملية 

مارسها كافة وسائل اإللعام في تغيير وتوجيه الرأي العام عملية قائمة وممكنة وت

  . مختلف الدول

وفي النهاية فإن عدم وجود نقطة العودة للرأي العام ال يعني عدم أهمية أن 

يراقب صانع القرار بشدة وحذر التغيرات التي تحدث للرأي العام لديه من خالل 

س قياسات عملية مستمرة يمكنه االسترشاد بها في معرفة توجهات الرأي العام ولي

يار معين وإذا كان الرأي العام في المنطقة العربية قد . توجهات فئة معينة أو ت

تجاوز مرحلة الطفولة، وخرج البعض منه من قمقم الصمت والسلبية بتأثير 

العولمة وثورة االتصاالت وفتح الحدود، فإن ذلك يعني أن الرأي العام قد بدأ 

ة دول العالم، ويتبقى فقط كيفية الطريق الصحيح ليصبح مثل الرأي العام في بقي

وهو ما الرأي العام العربي وقياسه على أوسع نطاق، تدعيم أو االهتمام بدراسة 

تجاوز عن يستدعي ضرورة إتاحة الحرية إل جراء استطالعات الرأي العام، وال

ياسات الرأي العام، ومن مخاطر  حالة الخوف المرضي أو التخويف من مخاطر ق
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ئجةالتمويل األجنبي واألوهام الرا  بشأن تلك االستطالعات،  وغيرها من المخاطر 

ناس، وأحد آليات فقد  وسائل معرفة آراء ال أصبحت االستطالعات من أهم 

اإلصالح الديمقراطي، وإذا كانت هناك بعض العيوب واالنتقادات لمنهجية 

 االستطالعات ومدى دقتها وموضوعيتها، فإن تلك االنتقادات تختلف تماما عن

 في المنطقة العربية، ودول العالم شيعتالتي والتشكيك مقوالت المنع والتخويف 

  .الثالث بصفة عامة
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