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هناك تصور مالزم ألي دولة ترفـع شـعار         
الدميقراطية؛ أن ملواطنيها رأيا حيترم، وأن هلذا الـرأي       

حتويل أو تغيري مسار سياسـة      قوة قد تصل إىل حد      
 وإمنا مبين على    ولة، وأن هذا الرأي ليس عشوائيا؛     الد

  . معلومات واضحة ومعلنة

وإذا كان هذا هو التصور بالنسبة حلال الدول     
الدميقراطية بوجه عام؛ فماذا عن الواليات املتحـدة        

  ا النموذج األمثل للدولة      عياألمريكية اليت تدا أدوم 
فالصورة املسيطرة على األذهان    . يف العامل الدميقراطية  

وبالذات لدى من يفتقدون حقهـم يف التعـبري أو        –
 أن الرأي العام األمريكي رأي له قـوة  -حىت التفكري 

التأثري؛ فهو احملرك األساسي للسياسة األمريكية، وأن       
ة األمريكية ال ميكن أن ختالف رأي األغلبيـة،         اإلدار

قيود، ويضغط علـى     يعرب عن نفسه دون      فهو رأي 
صانع القرار دون أن يتم حتجيمه، وينمو يف مناخ من          

فالرأي العام األمريكي   . الشفافية واملعلوماتية واحلرية  
يتسم بوضوح مواقفه جتاه القضايا اخلارجية، وأن أي        
تغري يف سلوكه ناتج عن إدراكه لألحداث املتعاقبـة         

ـ        ها والظروف السياسية احمليطة ا، واليت على أساس
  .    حيدد موقفه

وقد اعترض بعـض احملللـني الـسياسيني        
 على هذا   - جربيال أملوند  أمثال- أنفسهم   األمريكيني

 -من وجهة نظرهم  - فالرأي العام األمريكي     التصور،
رأي سطحي؛ فهو يتفاعل مع الـسياسة اخلارجيـة         

بشكل عاطفي، فال يقيم األمور بعقالنية، وإمنا يكون        
، ويرجـع   اغري عميق ومذبـذب   رد فعله هلذه األمور     

أن إىل   -من وجهة نظـر هـؤالء     –السبب يف ذلك    
األمريكان دائما منشغلون بأحواهلم الشخصية؛ حبيث      

  . )2( لديهم الوقت للتفكري يف األمور األخرىال يتوفَّر

يف ظـل   –وقد جـاءت األزمـة العراقيـة        
التحوالت اليت شهدها العامل يف السنوات األخـرية        

؛ سواء باعتبارها نقطة    11/9حداث  وعلى رأسها أ  
 يف  ري كاشفًا ملا هو كامن؛ مما أدى إىل التغي        حتول أو 

ستراتيجية السياسة األمريكية ليصبح األمن حمركها      ا
 لتخترب مصداقية النمـوذج األمريكـي       -األساسي

هل مـازال   : مةمهللدميقراطية، ولتطرح تساؤالت    
كل  هو   -كما قال لينكولن  -لعام األمريكي   الرأي ا 

 يف أمريكا؟ هل التصور التقليدي للدميقراطيـة        شيء
وما حتمله من قيم حرية التعبري، الشفافية       -األمريكية  

 تصور حقيقي أم أنـه      -واملعلوماتية، وسيادة الشعب  
ـ          يوهم كبري تتستر وراءه اإلدارة األمريكيـة لتخف

 كـرئيس ألكـرب   –عة؟ أي هل بوش    ديكتاتورية مقن
استه على رغبات الـشعب،     يبين سي  -دولة دميقراطية 

أم أنه مل يعد هناك فرق بينه وبني الرئيس العراقـي           
صدام حسني؛ حيث إن هـذا ديكتـاتور واآلخـر          

، تاتور صريح يقهر شعبه   ديكتاتور، ولكن صدام ديك   
ات أما بوش فهو ديكتاتور خفي يتستر وراء الـشعار    

  !ليقهر من خلفها العامل بأكمله؟

ليـل دور  وسوف تركز هذه الدراسة على حت     
وحتاول . الرأي العام األمريكي يف احلرب على العراق      

  : عدة أسئلة فرعيةهذه الدراسة اإلجابة عن
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ما هو موقف الرأي العام األمريكي من األزمـة    -1
العراقية وأسلوب إدارا؟ وما هي طبيعة هـذا        

 املوقف؟ 

 ما هي احملددات األساسية هلذا املوقف؟ -2

 ا الرأي العـام   ما هي أهم القضايا اليت انشغل      -3
األمريكي؟ وما هو التغري يف اجتاهـات الـرأي        

  العام األمريكي حوهلا؟

هل استطاعت اإلدارة األمريكية أن تؤثر علـى         -4
إدراك الرأي العام األمريكي حـول القـضايا        

 املرتبطة باألزمة العراقية؟

هل استطاع الرأي العام األمريكي أن يؤثر على         -5
لقضايا املرتبطـة   صانع القرار األمريكي حول ا    

 باألزمة العراقية؟

زمنيـة مـن   وتتنـاول الدراسـة الفتـرة ال   
 وبالتايل سوف   ،2003 إىل ديسمرب  2002سبتمرب

  :ل أساسية وهيتغطى الدراسة ثالث مراح

، وهى املرحلة اليت تبـدأ      مرحلة ما قبل احلرب    -1
 وتنتهي بـإعالن    2002صف سبتمرب   تنممن  

شهدت احلرب على العراق، وهي املرحلة اليت       
عملية حشد وتعبئة الرأي العام األمريكي حنـو        

  . احلرب

، وتتناول هذه املرحلـة فتـرة       مرحلة احلرب  -2
 مايو  أولاحلرب، وحىت إعالن وقف القتال يف       

، وقد شهدت هذه املرحلـة ظـاهرة        2003
االلتفاف حول الرئيس بوش والتأييد الـساحق       

 . للحرب

، وهى املرحلة  املمتـدة      مرحلة ما بعد احلرب    -3
منذ إعالن وقف القتال إىل إعالن القبض على        
الرئيس صدام حسني على يد القوات األمريكية       

؛ وهى املرحلة اليت تتسم     14/12/2003يف  

بإعادة تقييم الرأي العـام األمريكـي لقـرار         
تدويل عملية إعـادة بنـاء      احلرب، واملطالبة ب  

 .العراق

وتعتمد الدراسة يف حتليلـها علـى نتـائج         
رأي العام األمريكية اليت قامت ا عدد     استطالعات ال 

 من أمههـا   ،من مؤسسات دراسات الرأي األمريكية    
  Pew"بيو"ومؤسسة ، Gallup" جالوب"مؤسسة 

 أجريت يف الفترة حمل     ، واليت PIPA" بيبا "مؤسسةو
  .الدراسة

   مرحلة ماقبل احلرب-املرحلة األوىل

� ��� ا�دراك ا����م    "�'& %$ #"! ا� �
ت�0ذ ا�.�ار أ'�ً�ا '(�ً-�� أو       %+�� *()"� ا  

&�)' �"2"  
 )3(نلالرئيس األمريكي الراحل إبرهام لينكو

تعترب خطبة الرئيس األمريكي جورج بـوش       
 سـبتمرب   12أمام اجلمعية العامة باألمم املتحدة يف       

 نقطة انطالق هذه املرحلة؛ حيث تعد البداية       2002
واطن  بناء وتشكيل إدراك امل     عملية -أوالً :الفعلية حنو 
،  اإلدارة األمريكية لغـزو العـراق       حلملة األمريكي

 حتول األزمة العراقية إىل قضية رأي عام تثري         -ثانياو
  .اجلدل والنقاش

 حنو بناء وتـشكيل إدراك الـرأي العـام          -أوالً
   :األمريكي لغزو العراق

 3 األمريكي جورج بـوش يف  أعلن الرئيس
 Bush ضمن مـا عـرف بالــ    2002سبتمرب 

Doctrine األمريكية احلـق يف   أن للواليات املتحدة
 Preemptive" الضربة الوقائية"توجيه ما مساه بـ 

strike  تضع أسلحة دمار شامل يف الدول اليت  ضد
 بوش  الرئيسوبقوله هذا وضع     .)4("أيدي اإلرهابيني 

طار النظري الذي شكل من خالله إدراك الـرأي         إلا
لعراقي مـن مـصدر     العام األمريكي ملا ميثله النظام ا     
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ألمن الواليات املتحـدة األمريكيـة،     " مباشر"ديد  
ولشرعية اإلطاحة بصدام حسني، والذي على أساسه       

  .  قام بتكييف دوافع محلته ضد العراق

خطبة بوش أمام اجلمعية العامـة       إىل   فبالنظر
د  جنده حـد   2002 سبتمرب   12لألمم املتحدة يف    

يف ظل امتالك العراق    : الدافع الرئيسي وراء محلته بأنه    
 وىف إطار حماولة صـدام      ،ةأسلحة بيولوجية وكيميائي  

 أصبح  ؛حسني إحياء طموحه لتطوير برناجمه التسلحي     
 . العراقي دعم ومتويل بؤر اإلرهـاب      يف إمكان النظام  

ومع استمرار عدم تعاون املـسئولني العـراقيني مـع          
مفتشي األسلحة التابعني لألمم املتحدة علـى مـدى         

 تكفـي لتخطـيط     ةوهي مد - ربع سنوات املاضية  األ
 أصبح النظام العراقـي ميثـل       -وبناء برامج تسليحية  

  .))5ديداً لسلطة األمم املتحدة وللسالم

  يف خطـاب ا املعـىن وقد أكد بوش علي هذ 
-29 الذي ألقاها يف State of the Union الـ
" جـسيم "؛ حيث حذر من وجود خطر       1-2003

تحدة األمريكية بصفة خاصة،    يهدد أمن الواليات امل   
أنظمة "والعامل على وجه العموم، واملتمثل يف وجود        

 تسعى إىل امتالك أسلحة دمار شامل تدعم ا         "مارقة
شبكات اإلرهاب الدولية، وأنه بـامتالك الـرئيس        
العراقي صدام حسني هذه األسلحة أصـبح لديـه         
القدرة على حتقيق مطامعه يف الـشرق األوسـط،         

 ذه األسلحة أو مساعدم علـي       رهابينيوإمداد اإل 
وقد دعم الرئيس بوش دوافعه بأدلة تؤكد       . تطويرها

 تورط النظام العراقي مـع تنظيمـات      -كما يزعم –
  .)6( تنظيم القاعدةا وعلى رأسه،إرهابية

ـ ومن مث يتضح من خالل حتليـل           باخط
نه عمل على تسكني    أالرئيس األمريكي جورج بوش     

 االستراتيجية العاملية األمريكيـة     غزو العراق يف إطار   
وذلك بربطه بـني     ؛اجلديدة للحرب على اإلرهاب   

 ،اإلرهـاب ومتالك العراق أسلحة الدمار الـشامل       ا

 املعادلة اليت اسـتطاع     ي وه ؛واألمن املباشر للمواطن  
من خالهلا حتريك اهلاجس األمين الذي سيطر علـى         

 خللق الشعور   11/9الوجدان األمريكي بعد أحداث     
  . الدفاع عن النفس بأي مثنةضرورب وبعدم األمان،

ومن خالل الربط بـني خطـب الـرئيس         
األمريكي جورج بوش ونتائج دراسات الرأي العـام    
األمريكية عرب هذه املرحلة ميكن التوصل إىل عـدة         

  :مةهممالحظات 

 عمل الرئيس بوش على حصر مصدر       -أوالً
ـ        ي ديد األمن األمريكي يف شخص الرئيس العراق

صدام حسني؛ دف توليد شعور داخل الرأي العام        
     ا ضد شـعب    األمريكي بأن هذه احلرب ليست حرب

وتعد هذه نفـس    . العراق ولكن ضد صدام حسني    
 ،ستراتيجية اليت اتبعها بوش يف حربه يف أفغانستان       اال

من خالل حصره مصدر التهديد يف شخص أسـامة         
طق التقليدي   يف املن   األمر الذي ميثل حتوالً    ؛بن الدن ا

  حرب  دولة ضد دولة إىل     حرب  من كوا  ،للحروب
  . دولة عظمى ضد شخص

ويبدو أن الرئيس األمريكي جورج بوش قد       
جنح يف التأثري على إدراك الرأي العام األمريكي حنو          
اعتبار الرئيس العراقي مصدر التهديد املباشر ألمـن        

ن تقييم الغزو من حيث جناحـه   أالواليات املتحدة، و  
و فشله مرتبط باإلطاحة ذا الـشخص؛ حيـث          أ

الرأي  تصدرت اإلطاحة بصدام حسني قائمة أهداف
 وذلك بدالً من    ؛ املرجو حتقيقها من غزو العراق     العام

نزع أسلحة الـدمار الـشامل العراقيـة أو قمـع           
  .)7(اإلرهاب
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 أكدت استطالعات الـرأي األمريكيـة الـيت         كما
من % 63 على أن    2002يت يف شهر أكتوبر     أجر

األمريكيني رأوا أن صدام حسني هو مصدر التهديد        
 وأنه لـيس  ،املباشر ألمن الواليات املتحدة األمريكية   
 للـسياسات   جمرد حاكم ديكتاتوري غـري مـوالٍ      

 وقد ذهب البعض إىل حد التأكيد بأنه        ,)8(األمريكية
  مـن ولكـن ، ال يكفي اإلطاحة بـصدام حـسني      

 أو قتلـه العتبـار احلـرب        ه القبض علي  يضرورال
  .)9(%)49(ناجحة

بوش جهوده يف   الرئيس جورج    كرس   -ثانيا
خر آإقناع الرأي العام األمريكي بأن ليس هناك بديل      

لعراقي ومحاية األمـن األمريكـي      الحتواء التهديد ا  
 اإلطاحة بالرئيس العراقـي صـدام حـسني         ىسو

ـ   ويظهر ذ  . العسكرية ةباستخدام اآلل  ا يف  لـك جلي
إنـه  ":  بقوله 29/1/2003خطبة الرئيس بوش يف     

من حق الواليات املتحدة األمريكية أن تـدافع عـن          
تـضح هلـا فـشل     نفسها ضد هذا التهديد، بعد أن ا      

 احتواء اخلطر الذي ميثله صـدام       عمليات التفتيش يف  
 اليات املتحدة األمريكية عزمت على    حسني؛ وهلذا فالو  

  .)10("نهاضرب العراق حلماية أم

وقد أثبتت دراسات الرأي العام قدرة الرئيس       
األمريكي على إقناع الرأي العام األمريكي؛ حيث إن      

أيدوا رأيه يف أن نزع أسلحة العراق إجـراء         % 85
 ديدها، وأن األمـر يـستوجب    غري كاف الحتواء 

، وكذلك فـإن    )11(ضرورة اإلطاحة بالنظام العراقي   
نه حىت يف حال تعاون     من األمريكيني أكدوا أ   % 70

النظام العراقي مع مفتشي األمم املتحدة، إال أنه يظل         
  . )12(ري هذا النظاميهناك احلاجة إىل تغ

وعلى الرغم من صدور قرار جملـس األمـن    
، والـذي   8/11/2002 الصادر يف    1441رقم  

يلزم العراق بدخول مفتشي األمم املتحدة للبحـث        
رار الذي وافـق    وهو الق - عن أسلحة الدمار الشامل   

 -عليه النظام العراقي ومسح بالفعل بدخول املفتشني      
من الرأي العام األمريكي رأى أن هذا       % 76إال أن   

  .)13(القرار لن حيول دون احتواء التهديد العراقي

حماولة الرئيس بوش تغليـف دوافعـه       -ثالثًا
إطار من املـربرات األخالقيـة     األمنية والسياسية يف    

ى الكثري يف صـمت؛     ب العراقي عان  إن الشع ": بقوله
فتحرير هذا الشعب هدف أخالقي سامٍ جبانب كونـه         

 ويهدف بوش من وراء ذلـك     , )14("هدفًا استراتيجيا 
 إعطاء احلرب بعدا إنسانيا أوسع؛ إلضفاء مزيـد         إىل

وقد لقي هـذا البعـد      . من الشرعية وكسب التأييد   
العام األمريكي؛ حيـث أعـرب      لدى الرأي   صداه  
يف االستطالع الـذي جـرى يف ينـاير         - 66%

 أن الواليات املتحدة األمريكية لديها       عن -2003
  .)15(ما يكفي من املربرات األخالقية لضرب العراق

ويبدو أنه حىت يف ظل حماوالت الرئيس بوش        
توضيح تربيراته حلملته ضد العراق، إال أنـه ظلـت          
نسبة داخل الرأي العام األمريكي يعتريها الغمـوض        

  :ولح

  بني احلرب على العراق واحلرب على       العالقة  -1
يت طاملا حاول الرئيس بوش     وهي العالقة ال  : اإلرهاب

ويتضح هـذا   .  عليها دوافعه لضرب العراق    أن يبين 
الغموض بالنظر إىل نتائج االسـتطالعات يف هـذه         
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أن اإلدارة األمريكيـة    % 56املرحلة؛ حيـث رأى     
ة ومقنعة تؤكـد    مازالت عاجزة عن تقدمي أدلة كافي     

، )16(تورط النظام العراقي مع التنظيمات اإلرهابيـة      
 أن احلـرب     يف  األغلبيـة  تشكك نسبة تتعدى  كما ت 

مـن وجهـة    -م من خطر اإلرهاب، بـل       ستحج
 سوف يترتب عليها مزيد مـن العمليـات         -نظرهم

  .)17(اإلرهابية ضد الواليات املتحدة األمريكية
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التهديد  الحتواء  احلاجة لتوجيه ضربة عسكرية-2
فقد رأى نسبة كبرية من األمـريكيني أن        : العراقي

 تربيرات واضحة  ميالرئيس بوش مازال عاجزا عن تقد     
الستخدام القوة العسكرية لإلطاحة بنظـام صـدام        

وقد لوحظ أن هذه النسبة تنخفض فور إلقاء        . حسني
ة أخـرى بعـد     ، مث ترتفع مر    ما الرئيس بوش خطبة  

زوال التأثري النفسي للخطبة؛ مما يدل على تذبـذب         
الرأي العام األمريكي، وأن مواقفه تتشكل بناء على        

  .تأثريات نفسية دعائية حلظية

فبالنظر إىل نتائج استطالعات الرأي جند أن        
ه فور إلقائ % 54إىل  % 48بة زادت من    هذه النس 

اها ، وبعد الكلمة اليت ألق    29/1/2003خطبته يف   
وزير اخلارجية األمريكية كولن باول أمـام األمـم         

 لتربير احلرب على العراق،     2003املتحدة يف فرباير    

مث عاودت االخنفاض مرةً أخرى بعد أن زال التـأثري          
  .)18(الدعائي للخطابني
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  قضية رأي عام :  األزمة العراقية-ثانيا

ريكي جورج بـوش    أدت خطبة الرئيس األم   
 إىل   املـشار إليهـا    أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة    

 على املـستوى  األزمة العراقية من كوا أزمة حتول
وقد .  عام تثري اجلدل والنقاش    يالرمسي إىل قضية رأ   

انعكس ذلك فيما شهدته هذه املرحلة من تزايـد يف          
االهتمام بقضية إدارة األزمة العراقية؛ حيث اخنـرط        

  :األمريكي يف جدلني رئيسيني ومهاأي العام الر

 دور األمم املتحدة يف إدارة األزمـة        -اجلدل األول 
هل علـى األمـم املتحـدة       :  فثار التساؤل  ؛العراقية

 أسلحة النظام ىوالتفعيل لعملية التفتيش علاالستمرار 
العراقي؟ أم أن هذه العملية مل تعد كافيـة الحتـواء     

مل يعد هناك خيار إال اللجوء       وبالتايل   ،اخلطر العراقي 
  !؟إىل القوة العسكرية

 مدى شرعية قيام الواليات املتحـدة       -اجلدل الثاين 
األمريكية بعملية عسكرية انفراديـة ضـد النظـام         

 بدون احلصول على تفويض مـن األمـم         ،العراقي
  .املتحدة أو العمل على كسب دعم حلفائها

ـ وسوف يتم تناول هذين اجلدلني بالتفصيل ع         ى ل
  :النحو التايل
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دور األمم املتحدة بني األداة الـسلمية أو        -1
  :اللجوء للقوه العسكرية

ثار اخلالف بني األمريكيني حول دور األمم       
املتحدة يف إدارة األزمة العراقية باعتبارها من أهـم         

 دورهـا   ة األزمات الدولية، واستنادا إىل    آليات إدار 
ذ حـرب اخللـيج   من السابق يف إدارة األزمة العراقية   

ومن خالل حتليل واقع استطالعات الـرأي       . الثانية
العام األمريكي يتضح انقسام األمريكيني إىل فريقني       

  :أساسيني

والـذين ميثلـون    - يؤكد أنـصاره     -الفريق األول 
 أن دور األمـم  -من الرأي العام األمريكـي  % 52

املتحدة يف إدارة األزمة العراقية ورجوع املفتشني إىل        
ل العراقي مل يعد كافيا لردع صدام حـسني؛         الداخ

وذلك بسبب مراوغة النظام العراقي، وعدم كـشف        
املسئولني عن حقائق ما ميتلكونه من أسلحة دمـار         
شامل، ورفضه االمتثال لقرارات جملس األمن اخلاصة       
برتع أسلحته؛ حبيث أصبح ميثـل ديـدا يـصعب       

يعـد  احتواؤه من خالل عملية التفتيش؛ ومن مث مل         
هناك وسيلة حلماية األمن األمريكـي والعـاملي إال         

  . باللجوء لألداة العسكرية لإلطاحة بالنظام

وأسند أنصار هذا  الفريق رفضهم الستمرار       
  :عمليات التفتيش للحجج التالية

لن تستطيع جلان التفتيش العثـور علـى كـل           -
األسلحة العراقية؛ مما يعـين اسـتمرار التهديـد          

  .العراقي

غرافية لألراضي العراقية   سبب اتساع املساحة اجل   ب -
ن أنظار  يسهل على النظام العراقي ختبئة أسلحته ع      

  .  املفتشني

 هناك أدلة قطعية تؤكد أن النظام العراقي قد أخلَّ         -
، برفضه التعـاون    1441بقرار جملس األمن رقم     

غري املشروط مع مفتشي األمم املتحدة؛ مما يعوق        
  .ألسلحة العراقيةجهود الوصول إىل ا

وحث أنصار هذا االجتاه على ضرورة اللجوء       
مـن  –إىل القوه يف أسرع وقت ممكن؛ ألن التباطؤ         

 مينح النظام العراقي فرصـة لتطـوير    -وجهة نظرهم 
برناجمه التسلحي؛ مما يزيد من قدرته التهديدية، سواء        

  .جتاه جريانه أو جتاه الواليات املتحدة األمريكية 

من %43وهم ميثلون   -يري أنصاره    -الفريق الثاين 
 تفعيـل دور جلـان       ضرورة -الرأي العام األمريكي  

 لألمم املتحدة، ومنح املفتشني مزيـدا     التفتيش التابعة 
من الوقت للبحث عن أسلحة العراق؛ للحيلولة دون        

  .اللجوء للقوة العسكرية

 احلجج  ين أنصار هذا االجتاه موقفهم على     ويب
  :اآلتية

ء مزيد من الوقت للبحث عن أدلـة        ضرورة إعطا  -
تدين النظام العراقي لتكون مربرا كافيا لـدخول        

  .احلرب

قي من خالل عمليـات     نزع أسلحة النظام العرا    -
 أفضل من الـدخول يف حـرب؛        التفتيش؛ خيار 

حيث قد يلجأ صدام حسني إىل استخدام تلـك         
األسلحة ضد الواليات املتحدة األمريكيـة، أو أن      

  .نظيمات اإلرهابيةميد ا الت

 توجيه ضربة عسكرية ضد العراق       قد يترتب على   -
جلوء النظـام العراقـي إىل اسـتخدام أسـلحته          
البيولوجية والكيميائية ضد اجلنود األمـريكيني؛      
األمر الذي سيكون له آثار وخيمة، وبالتايل على        
األمم املتحدة استنفاذ كافة الوسـائل الـسلمية        

  . خيار احلرباملتاحة قبل اللجوء إىل 

أنه يف حالة ما إذا مت تفعيل عملية التفتيش؛ فذلك           -
سوف حيول دون نشر النظام العراقي أسلحته على        

  . املدى القصري وتدمريها على املدى الطويل
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-       ؛ ايف حال دخول الواليات املتحدة األمريكية حرب
سـواء  -فإا سوف يقع عليها تكاليف باهظـة        

يل فإن عمليـة التفتـيش       وبالتا -مادية أو بشرية  
  .)19(ستكون أقل تكلفة من احلرب

وقد نتج عن هذا االجتاه الـرافض للحـرب         
تشكيل حركة شعبية ملعارضة احلـرب؛ تـضمنت        
حركات السالم ومناهضة احلرب، ومنظمات عرب      
ومسلمي أمريكا، واحتادات العمال والطلبة واملثقفني،      

اورموز   حيـث   ؛ من الفنانني  ا دينية مسيحية، وعدد 
بالتحالف : فيما سمي أعلنت هذه احلركة عن نفسها      
 والذي رفـع شـعار      األمريكي املعارض للحرب؛  

ت هذه احلركة عـن     وقد عرب ". الفوز بدون حرب  "
كتابـات  : همة منها موقفها عرب عدد من األدوات امل     

فيني وأصحاب الرأي، وتنظـيم مظـاهرات       االصح
ا عدد كـبري مـن ا        (مية  لْس ملـواطنني  كاليت قام

األمريكيني من خمتلف الطوائف والواليات أمام البيت   
 مطالبني اإلدارة األمريكية    2003البيض يف مارس    

ري على صـانع   التأث؛ حماولةً)بالتخلي عن قرار احلرب   
 اجلهود اليت بذلتها بثمارهـا ،       ولكن مل تأت  . القرار

ولعل أهم ما عاق جهود احلركة هو سيطرة الـيمني          
إلعالم األمريكية، وقدرته على التـأثري      على وسائل ا  

  .  )19(الدعائي؛ مما حال دون وصول آرائها إىل العامة

   بني الشرعية واالنفرادية-اجلدل الثاين

مع تنامي املؤشرات الدالـة علـى فـشل     
اجلهود األمريكية يف الضغط علـى جملـس األمـن          

 العـسكرية   يض باستخدام القوة  للحصول على تفو  
ها يف كـسب تأييـد حلفائهـا        ضد العراق، وفشل  

 للتحالف معها يف محلتها؛ برز اجلدل داخل       التقليديني
الرأي العام األمريكي حول شرعية قيـام الواليـات     
املتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد العـراق بـدون         

وقد انقـسم الـرأي العـام      . تفويض أو تأييد دويل   
  :األمريكي إىل اجتاهني

االجتاه أن للواليات    أنصار هذا     رأى -االجتاه األول 
عـسكرية  املتحدة احلق الشرعي يف استخدام القوة ال      

 موافقة من جملـس     ضد العراق بدون احلصول على    
  :لك استنادا  إىل احلجج التاليةاألمن؛ وذ

؛ 1441سبق وأن أصدر جملس األمن القرار رقم         -
 أنه يف حالة عدم تعـاون النظـام         والذي نص على  

 ذلك  ىاملتحدة فسيترتب عل  العراقي مع مفتشي األمم     
آثار وخيمة؛ ومن مث يعترب هذا القرار مبثابة التفويض         
الشرعي الذي تستطيع الواليات املتحدة به توجيـه        

  .ضربة للعراق

ميثل النظام العراقي ديدا صارخا ألمن الواليات        -
املتحدة األمريكية، وبالتايل من حقها الشرعي أن       

  .أمنهاتدافع عن نفسها ضد ما يهدد 

اإلطاحة بالنظام العراقي سيترتب عليه إحـداث        -
حتوالت يف الشرق األوسط، جتعل املنطقة أكثـر        

 وبالتايل هي فرصة جيب استغالهلا مهما       ،استقرارا
  .كان الثمن

يف حال قيام الواليات املتحدة بتوجيـه ضـربة          -
  .للعراق قد تتشجع بقية الدول على التحالف معها

عرب أنصار هذا االجتاه عن رفضهم      أ -االجتاه الثاين 
للسياسة االنفرادية اليت تتبناهـا اإلدارة األمريكيـة        
وجتاهلها للمطالب الدولية بعدم ضـرب العـراق،        
ونادوا بضرورة االنتظار حىت احلصول على تفويض       

  :من جملس األمن؛ وذلك لألسباب التالية

 سوف يؤدى ضرب العراق إىل تزايد الكراهية جتاه         -
كيني، وبالذات داخل العامل اإلسالمي؛ ممـا       األمري

يضاعف من احتماالت حدوث هجمات إرهابية      
 . ضد الواليات املتحدة األمريكية

 ستعم الفوضى الدولية من هذا التـصرف، ومـن    -
املفترض أن تكون الواليات املتحـدة قـدوة يف         

  .االلتزام بالقواعد الدولية



        نسمة شرارة                                                                      الرأي العام األمريكي وغزو العراقنسمة شرارة                                                                      الرأي العام األمريكي وغزو العراقنسمة شرارة                                                                      الرأي العام األمريكي وغزو العراقنسمة شرارة                                                                      الرأي العام األمريكي وغزو العراق

        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                    512أمتي في العالم                                        أمتي في العالم                                        أمتي في العالم                                        أمتي في العالم                                        

لى عالقـة    سيؤدي قيام احلرب إىل التأثري سلبا ع       -
  .الواليات املتحدة األمريكية حبلفائها

 القيام بضرب العراق منفردا يعين وقـوع عـبء          -
تكاليف احلرب املادية والبشرية بأكملـها علـى        

 .)20(الواليات املتحدة األمريكية

 البيـاين الالحـق    ويتضح من هذا الشكل
انقسام الرأي العام األمريكي بني مؤيدي التحـرك         

لعراق، وبني مؤيدي ضـرورة مـنح       الفوري لغزو ا  
وقت أطول للحصول على تفويض دويل؛ واألخريون       

  . )21(هم الذين مثلوا األغلبية
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واجلدير بالذكر أن االنتماءات احلزبية لعبت      
دورا كبريا يف هذا اجلدل؛ حيث إن أغلبية مؤيـدي          

ريني، بينمـا   االجتاه األول جاءوا من جانب اجلمهو     
جاء معظم مؤيدي االجتاه الثاين من أعضاء احلـزب         

  .الدميقراطي
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كذلك انعكست التركيبـة احلزبيـة علـى        
تصويت الكوجنرس على تفويض الرئيس بوش بالقيام       
بعمل عسكري ضد العراق؛ حيث جاءت املعارضة        

 مـن   126من جانب احلزب الـدميقراطي بعـدد        
 صوتا، إىل أن صدر القـانون بعـد         133موع  جم

فـضل   ب2002 أكتوبر  10تصويت الكوجنرس يف    
 منهم لصاحل   296أغلبية اجلمهوريني؛ حيث صوت     

  .)22(مترير القانون

وىف ضوء هـذين اجلـدلني يتـضح عـدة          
  -:مالحظات مهمة

 حىت مع وجود حتفظـات حـول        -املالحظة األويل 
 الرأي العام   جه يوا رب، إال أنه عندما   احلالدخول يف   

األمريكي سؤاالً حول تأييد أو معارضـة ضـرب          
العراق دف اإلطاحة بصدام حسني؛ فإن األغلبيـة        
أيدت الغزو، ومل تتغري نسبة التأييد منذ بداية محلـة          
تعبئة الرأي العام حنو احلرب حىت بدايـة احلـرب؛          

  .)23(%66و %  62حيث ظلت تتراوح ما بني 
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وقد بلغ التأييد للحرب ذروته بوصـوله إىل        
 مـارس   19بعد إلقاء بوش خطبته يف      % 71نسبة  
؛ واليت أعطى فيها للرئيس العراقـي وأوالده       2003

ساعة ملغادرة العراق، وإال سـوف تبـدأ         48مهلة  
  .)24(الواليات املتحدة بالضرب

ويالحظ استمرار مستوى هذا التأييد حـىت       
  :ق األمريكيني حوليف ظل تنامي قل

ـ        ةاحتماالت استخدام العراق أسـلحتها الكيميائي
والبيولوجية ضد اجلنود األمريكان، واخلـوف مـن        
ارتفاع عدد ضحايا اجلنود األمريكيني، واحتماالت      
التعرض ملزيد من العمليات اإلرهابية، واحتمـاالت       
توسيع نطاق احلرب ليشمل مناطق أخـرى داخـل         

السيطرة على الوضـع يف     الشرق األوسط، وصعوبة    
 .)25(العراق ما بعد احلرب

 وجود حكم مسبق لدى الـرأي       -املالحظة الثانية 
العام األمريكي بفشل وعدم جدوى االسـتمرار يف        

كما سبقت اإلشارة   -ويعكس ذلك   . عملية التفتيش 
 جناح اإلدارة األمريكية يف تـشكيل الـوعي         -إليه

حتـواء  األمريكي باالعتقاد بعدم جدوى التفتيش ال     
  . خطر العراق

كذلك جنحت اإلدارة األمريكية يف زراعـة       
 لنظام العراقي، ويـدل علـى     الشك الدائم يف نوايا ا    

وفقًـا  -ذلك أنه حىت قبل البدء يف عملية التفتـيش          
مـن الـرأي العـام      % 76 فإن   -1441للقرار  

خول األمريكي زعم أن موافقة النظام العراقي علي د       
احلقيقي؛ ومن مث ال  التعاون  ينوياملفتشني ال يعين أنه     

ومل . )26( اللجوء للقوة العـسكرية    يوجد بديل سوى  
يتغري موقف الرأي العام األمريكي جتاه نوايا النظـام         

 حىت مع تقدميه تقريـرا عـن أسـلحته يف           ؛العراقي
وه من أسـلحة  ؛ والذي أكد فيه خلَّ    7/12/2002

من األمـريكيني  % 83الدمار الشامل؛ حيث رفض  
  .)27(يق ما جاء يف هذا التقريرتصد

 يف حالة حدوث خـالف بـني        -املالحظة الثالثة 
الواليات املتحدة وجملس األمن؛ فإن الـرأي العـام         

   د حول قضاياه القومية    األمريكي سوف يلتف ويتوح
مـن  % 62 حيـث أكـد      مـن؛ وعلى رأسها األ  

أنه يف حالة ما إذا قرر الـرئيس بـوش          األمريكيني  
 العراق بدون احلصول علـى    يف حرب ضد    الدخول  

موافقة األمم املتحدة؛ فسوف يؤيدونه حىت مع عدم        
كذلك يف حالة حـدوث     و, )28(رضاهم عن سياسته  

تضارب بني األدلة اليت تقـدمها اإلدارة األمريكيـة         
 واألدلة املقد  بل جلان التفتيش التابعة  األمـم       مة من ق

من الرأي  % 52املتحدة حول أسلحة العراق؛ فإن      
  .)29(ام لن يأخذ بأدلة املفتشنيالع

وقد شهدت دراسات الرأي العام األمريكي      
ارتفاعا ملحوظًا يف ثقة الرأي العـام األمريكـي يف          
إدارة الرئيس بوش لألزمة العراقية مقارنـة بـاألمم         

-1-29املتحدة؛ وذلك عقب إلقاء بوش خطابه يف        
إيل % 47؛ حيث ارتفعت هذه النسبة من       2003
خنفضت الثقة يف األمم املتحـدة ويف       ، بينما ا  58%

إىل % 47قدرا للوصول إىل قرار صـحيح مـن         
39%)30(.  

وخنتتم هذه املرحلة بإحدى النتـائج الـيت        
 -واليت تثري الدهـشة   -توصلت إليها دراسات الرأي     
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من األمريكيني لديهم القناعة بـأن      % 62وهي أن   
      النظـر   اإلدارة قد قررت مسبقًا دخول احلرب بغض 

ي حماولة تقوم ا حلل األزمة سلميا، وأن بوش         عن أ 
، )31(لن يأخذ يف اعتباره أي بديل آخر سوى احلرب        

ما جدوى املعارضة أو التأييد إذا      : ويبقى لنا التساؤل  
كان هناك قناعة لدى األغلبية بأن قرار احلرب أمـر          

  !!   حمسوم؟؟

  :مرحلة احلرب -املرحلة الثانية

تحدة يف احلصول   بعد أن فشلت الواليات امل    
 تفويض دويل بتوجيـه ضـربة عـسكرية إىل          على

 من فرنسا وأملانيا التحـالف      العراق، ومع رفض كلٍ   
يف ضرا؛ أعلن الرئيس األمريكي جورج بـوش يف         

 أن الواليات املتحدة    2004 مارس   19خطابه يوم   
األمريكية عزمت على ضرب العراق بدون احلاجـة        

  .اركة من حلفائهاإىل تفويض من جملس األمن أو مش

 2003وشهد يوم التاسع عشر من مـارس        
دخول قوات االحتالل األمريكية األراضي العراقية؛      

وتتناول هـذه   . مبا أعلن عن بدء احلرب على العراق      
املرحلة الفترة ما بني بداية احلرب على العراق، وحىت         
إعالن الرئيس األمريكي جورج بوش انتهاء املعارك        

  .2003مايو العسكرية يف أول 

  :ظاهرة االلتفاف حول الرئيس

يف الفترة اليت   -استطاعت اإلدارة األمريكية    
 أن حتصل على    -سبقت مباشرة إعالن بداية احلرب    

تأييد أغلبية الرأي العـام األمريكـي وراء محلتـها          
العسكرية ضد العراق؛ حيث أظهرت دراسات الرأي       
األمريكية وصـول نـسبة مؤيـدي احلـرب إىل          

75%)32(.  

ويتضح مـن حتلـيالت دراسـات الـرأي       
األمريكية أن هذا التأييد الساحق ال ينصب بالكامل        
على قرار احلرب يف حد ذاته، وإمنا جزء منه قاصـر           

على تأييد جورج بوش بصفته رئيـسا للواليـات         
املتحدة األمريكية، بغض النظـر عـن رؤيتـهم أو          
موقفهم من سياسته، وذلك يستدل عليه من واقـع         

مـن  % 21دراسات الرأي؛ حيـث أبـدى      نتائج  
األمريكيني اعتراضهم على قرار احلرب، ولكن مـع        

وميكن . )33(ذلك ساندوا الرئيس األمريكي يف قراره     
تفسري ذلك من خالل ظاهرة تارخييـة تـتحكم يف          

ظاهرة االلتفاف  "توجه الرأي العام األمريكي؛ تسمى      
ــرئيس  ــول ال  Rally around the، أو "ح

president effect وهى ظاهرة تتجلـى عنـدما   ؛
تواجه الواليات املتحدة األمريكية أزمة؛ حيث يلتف       
الرأي العام األمريكي حول الرئيس ويؤيده بقـوة،        

  .بغض النظر عن اختالفهم أو توافقهم مع سياسته

وقد انعكس هذا التأييد على تقيـيم الـرأي       
  :العام األمريكي

 ألداء الرئيس جورج بوش يف التعامـل مـع         -1
؛ حيث ارتفعت نسبة مـن رأى      األزمة العراقية 

وباألخص بعد سـقوط    -أن أداءه كان إجيابيا     
 يف أيـدي قـوات      2003 إبريل   9بغداد يف   

وفقًـا  % 76 لتصل إىل    -االحتالل األمريكية 
لدراسات الرأي العام األمريكية اليت أجريت يف       

  .)34(ذلك احلني

؛ حيـث   لقرار الرئيس بوش بضرب العـراق      -2
حىت يف ظـل    -ت نسبة من رأى أن بوش     ارتفع

 -عدم حصوله على تفويض من جملس األمـن       
. )35(% 76كان قـراره صـائبا لتـصل إىل        

وبالطبع جاء أغلبية هذا التأييد مـن جانـب         
% 58يف مقابـل    % 92اجلمهوريني بنـسبة    

  .)36(للدميقراطيني

؛ حيـث   لدور القوات األمريكية يف العـراق      -3
ية الدور الذي قام به     أعرب األمريكان عن إجياب   

 محايـة   :اجلنود األمريكيني وحتملهم مـسئولية    
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نية التحتية العراقيـة  محاية البو املدنيني العراقيني، 
  .)37(مواجهة القوات العراقيةمن التدمري، و

ولكن مع تصاعد القتال بني اجليش واملقاومة       
العراقية من ناحية، وبني قوات االحتالل األمريكيـة        

؛ اقترن هذا التأييد بظهـور بعـض       من ناحية أخرى  
  : لعل أمهها،املخاوف لدى الرأي العام األمريكي

القلق من تطور القتال يف ظل تصاعد املقاومـة          -1
العراقية، واحتمال جلوء صدام حسني الستخدام      
أسلحته البيولوجية والكيماوية ضـد القـوات       

 .األمريكية

االرتفاع يف أعداد اخلسائر البشرية من اجلنـود         -2
  .مريكينياأل

اخلوف مـن إطالـة االلتزامـات األمريكيـة          -3
 .العسكرية داخل العراق

إشعال حرب واسـعة النطـاق يف       اخلوف من    -4
ــط  ــشرق األوســــ )38(الــــ
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ومبتابعة دراسات الرأي العام األمريكية عـرب       
 يتضح أن اهتمام الرأي العام األمريكي       ،هذه املرحلة 

ث قضايا أساسية؛ وسوف يـتم      نصباً على ثال  كان م 
  : بالتفصيل على النحو التايلتناوهلا

بـني التربيـر   :  قرار احلـرب   -القضية األوىل 
  :والتأثري

خل  الرأي العام األمريكي تـساؤالن       ثار دا 
  :ن حول القرار األمريكي بضرب العراقأساسيا

 كيف ميكن لإلدارة األمريكية أن تربر       -أوالً
وحـول  . سبه الشرعية اليت يفتقدها   تكُقرار احلرب ل  

هذا السؤال انقسم الرأي العام األمريكي إىل ثـالث         
  :فرق

من الرأي  % 41والذي ميثل نسبة     (-األولالفريق  
 لتربير هذه   ةقال إن الوسيلة الوحيد   ) العام األمريكي 

. ياحلرب هي العثور الفعلي على أسلحة النظام العراق      
من الرأي العام   % 38ل  وهو ميث  (-الثاينأما الفريق   

 يشترط العثور على أسـلحة النظـام      فلم) األمريكي
       العراقي لتربير احلرب، وإمنا يكتفي باحلجج اليت نص 

عليها الرئيس بوش؛ وهي أن قـرار احلـرب قـرار          
شرعي عمالً بأن للواليات املتحدة احلق الشرعي يف        

د العراقي؛ والذي يعترب    الدفاع عن نفسها ضد التهدي    
وأخـريا الفريـق   .  لتربير قرار احلـرب     كافيا وحده
مـن الـرأي العـام      % 15والذي ميثل    (-الثالث

يق املعارض لقرار احلرب وهو     ؛ وهو الفر  )األمريكي
أنه ال يوجد على اإلطـالق مـا يـربر قـرار     يرى  

  .)39(احلرب

" املنفـرد " ما هو أثر القرار األمريكي       -ثانيا
 يف إدارة   بضرب العراق على دور األمـم املتحـدة       

األزمات الدولية، وعلى عالقة الواليـات املتحـدة        
  حبلفائها املعارضني هلذا القرار؟

ثري داخل أوساط الرأي العام األمريكي جدل        أُ -1
حول مآل دور األمم يف إدارة األزمات الدولية؛        
وذلك يف ظل فشلها يف إدارة األزمة العراقيـة،         

ا جانبا  وقيام الواليات املتحدة األمريكية بتنحيته    
يض من  والتفرد بإصدار قرار احلرب بدون تفو     
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 حول حق   مهم كما طرح تساؤل  . جملس أمنها 
الواليات املتحدة األمريكيـة يف أن تلجـأ إىل         
استخدام قوا العـسكرية يف إدارة األزمـات        

  .(!)املستقبلية بدون تفويض من جملس األمن

واستنادا إىل نتائج استطالعات الـرأي      
إن : اليت أجريت عرب هذه املرحلة يتـضح اآليت       

ؤكـد أن قـرار     أغلبية الرأي العام األمريكي ت    
الواليات املتحدة األمريكية بضرب العـراق ال       

 إدارة  يعىن اضمحالل دور األمـم املتحـدة يف       
لألمم املتحدة دور   ؛ فا %)71(األزمات الدولية 

  وقـت الـسلم واحلـرب      م ومـستمر يف   مه
%) 61من وجهة نظـر     (؛ فالعراق   %)58(

حالة استثنائية، وال جيوز ألمريكا أن تتخذ مثل        
هذا القرار يف مواقف مستقبلية بدون موافقـة        

حىت بعد سقوط بغداد وتطـور       و األمن،جملس  
% 62 إال أن    ،احلرب لصاحل الواليات املتحدة   

ت من األمريكيني ال يشعرون بأنه على الواليـا       
املتحدة أن تبدي استعدادها الستخدام قوـا       

 .  )40(العسكرية حلل املشاكل الدولية

مع رفض كلٍ من فرنسا وأملانيا تأييـد قـرار           -2
الواليات املتحدة بضرب العراق بدأ يظهر قلق       
الرأي العام األمريكي من أثر هذا القرار علـى         
عالقة الواليات املتحدة حبلفائهـا التقليـدين       

 .  لقرار احلربضةربية الصديقة املعارِوالدول الع

للرأي العـام   -يف هذا اخلصوص     وجند
% 55 نظرة غري متفائلة؛ حيث إن       -األمريكي

من األمريكيني ختوفوا من أن احلـرب سـوف       
تؤدي إىل توتر يف العالقـات بـني الواليـات      
املتحدة األمريكية وحلفائها وعلـى رأسـهم       

يث عـن   تتزايد هذه النسبة عند احلد    ، و فرنسا
عالقة الواليـات املتحـدة بالـدول العربيـة         

؛ %62واإلسالمية؛ حيث وصلت النـسبة إىل    

 -من وجهة نظـر هـؤالء  -وذلك ألن احلرب  
سوف تزيد من الـشعور بالكراهيـة داخـل         

حترير  "ن حجة ، وإ الشعوب العربية جتاه أمريكا   
واليت استندت إليهـا اإلدارة     -" الشعب العراقي 

قبول داخل األوسـاط     ب حتظى لن   -األمريكية
  .العربية

وختتفي هذه النظرة املتشائمة عند احلـديث       
عن أثر قرار احلرب على الوضع الدويل للواليـات         

احلرب يؤكـدون علـى     % 58املتحدة؛ حيث إن    
التأثري اإلجيايب للحرب على الوضع الدويل للواليات       

  .)41(املتحدة األمريكية

 الـردع    بني  احلرب على العراق   -لقضية الثانية  ا
  والردع املضاد

أما القضية الثانية اليت شغلت الـرأي العـام         
هل : ممهاألمريكي؛ فقد كانت تدور حول تساؤل       

 سوريا   مثل -احلرب على العراق سوف تردع  دوالً      
ـ  -وكوريا الشمالية وإيران   ن تطـوير براجمهـا      ع

  التسليحية؟

وقد اختلف الرأي العام األمريكي حول هذه       
 رأى أن احلرب علـى العـراق        القضية؛ فهناك من  

ستكون رادعا للدول اليت لديها نفس طموح النظام        
العراقي، وستدفعها حنـو التخلـي عـن براجمهـا          
التسليحية؛ وذلك بسبب خوفهـا مـن أن يكـون          

أما الرأي اآلخر فـريى     . مصريها مثل مصري العراق   
أنصاره أن احلرب على العراق لن تتمكن مـن ردع          

ولد ردعا مضادا؛ ألا سـوف      تلك الدول، وإمنا ست   
تزيد من رغبتهم يف تطوير براجمهم التسلحية من أجل         
منع الواليات املتحدة من توجيه ضـربة عـسكرية         

  .)42(ضدهم ومن احتالهلم؛ مثلما حدث مع العراق

ويبدو أنه مع تطور القتال يف العراق لـصاحل         
القوات األمريكية؛ بدأت تتزايد األصوات اليت تناصر       
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أي األول، وتطالب بتوسيع نطاق احلرب الوقائية       الر
لتمتد إىل دول مثـل إيـران وكوريـا الـشمالية           

  .)43(وسوريا
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إال أن األغلبية مازالت رافضة هلذا التوسـع،        
 بضرورة استخدام أسـاليب أخـرى حلـل         يوتناد

  :األزمات الدولية ومن أمهها

ــم املتحــ  -1 ــل دور األم دة يف إدارة تفعي
  .األزمات

إقامة عالقات ودية مع تلك الدول حلثهـا         -2
على التنازل عن طموحاـا التـسلحية       

 .بشكل سلمي

  . )44(اللجوء إىل تفعيل الوسائل الدبلوماسية -3

  : وضع العراق ما بعد احلرب-القضية الثالثة

مع تطور القتال لصاحل القوات األمريكية بدأ       
عن وضع العراق مـا     الرأي العام األمريكي يتساءل     

سيتوىل عملية إعادة إعمـار     بعد احلرب، ومن الذي     
  ؟العراق

ومن خالل متابعة استطالعات الرأي األمريكيـة         
عرب هذه املرحلة يتضح أن هناك اتفاقًا واضحا يدعمه         

بأن هناك مسئولية   %) 86بنسبة  (  نيأغلبية األمريكي 

حتقيق االستقرار وإقامـة حكومـة دميقراطيـة يف         
ولكن خيتلف األمريكيون حول من الذي     , )45(عراقال

% 73وذلك مع إيقـان     . يقع عليه عبء املسئولية   
وقراطية مستقرة يف العراق    منهم بأن بناء حكومة دمي    

  .)45( مهمة سهلة على اإلطالقلن تكون

وقد تعالت األصوات داخل الـرأي العـام        
  :األمريكي مطالبة بتفعيل دور األمم املتحدة يف

ة يف إقامة حكومة ووضع دسـتور       املساعد -1
  .عراقي جديد

احلفاظ على النظام العام داخل العراق حىت        -2
 .إقامة حكومة جديدة

منح العقود للشركات األجنبية اليت ستتوىل       -3
 .)46(إعادة إعمار العراق
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ويعد السبب األساسـي وراء طـرح هـذا         
 الـزمين الـذي     املطلب؛ هو اخلوف من طول املدى     

حتتاجه عملية إعادة إعمار العراق، والعوائـق الـيت         
سوف تواجهها القوات األمريكية يف فترة مـا بعـد    

  :احلرب؛ ومن أمهها

  .تزايد اخلسائر والتكاليف املادية والبشرية -1

تنامي الكراهية ضـد الواليـات املتحـدة         -2
 .األمريكية
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 .تصاعد املقاومة العراقية -3

قة الواليات املتحـدة    مزيد من التوتر يف عال     -4
 .)47(األمريكية وحلفائها

ويعد الدميقراطيون أكثر دعما لتفعيـل دور       
األمم املتحدة يف العراق ما بعد احلرب؛ وذلك بنسبة         

مقارنة باجلمهوريني، والذين تصل نـسبتهم      % 72
  . )48(%57إىل 

نه حىت مع احلديث عـن دور       ولكن لوحظ أ  
مـن  % 85ال أن   جديد لألمم املتحدة يف العراق؛ إ     

الرأي العام األمريكي أكدوا على أمهيـة اسـتمرار         
التواجد العسكري األمريكي يف العراق حلني إقامـة        

، واليت تطالب   %39حكومة مستقرة؛ وذلك مقابل     
بضرورة انسحاب القوات األمريكية من العـراق يف        
أسرع وقت ممكـن، وإحالـة األمـور إىل األمـم           

  .)49(املتحدة

  : مرحلة ما بعد احلرب-ةاملرحلة الثالث

بعد أن أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش       
، وىف ظل تالشي    2003مايو  أول  انتهاء القتال يف    

الشعور بزهو االنتصار الـسريع، وجـدت اإلدارة        
  :األمريكية نفسها أمام عدة مشاكل

تنامي اخلسائر مادية وبشرية على يد املقاومـة         -1
  .العراقية

راق واسترتافها موارد   تعثر جهود إعادة بناء الع     -2
 . اقتصادية ضخمة

 فشل اإلدارة األمريكية يف العثور على األسلحة        -3
العراقية، أو إجياد أدلة واضحة تثبت التربيـرات        

 . اليت  أسست عليها قرار احلرب

وقد أدى ذلك لظهور تيار قوي داخل الرأي        
فرديـة القـرار     "العام األمريكي يتشكك يف صحة    

 التربيرات اليت بـين عليهـا،       ، ومصداقية "األمريكي

واجلهود األمريكية إلعادة بناء العـراق؛ وذلـك يف         
إطار حماولة إلعادة تقييم األوضاع وملعرفة حقيقـة         

  .   األمور

  : تدويل عملية إعادة إعمار العراق

مع تزايد التكاليف املادية اليت استرتفتها عملية    
 إعادة بناء العراق، واليت أصبحت متثل عبئًـا علـى         

من األمـريكيني   % 64االقتصاد األمريكي؛ أعرب    
عن حتفظهم على اجلهود األمريكية املبذولة إلعـادة        
إعمار العراق؛ حيث رأوا أن تلك اجلهود ال تـسري          
على ما يرام يف ظل تصاعد املقاومة العراقيـة ضـد           
القوات األمريكية، ووجود حالة من عدم االستقرار       

امتـدادا  –رحلـة  وهلذا شهدت هذه امل  . )50(والعنف
 مزيدا من األصوات اليت تطالـب       -للمرحلة السابقة 

بتدويل عملية إعادة إعمار العراق؛ وذلك بأن تلعب        
األمم املتحدة دورا حموريا يف هذه العمليـة؛ حيـث         

اليت -أوضحت نتائج دراسات الرأي العام األمريكي       
لعب  : يف نسبة تأييد   ا تزايد -أجريت يف هذه املرحلة   

 املتحدة دورا هاما يف عمليـة إعـادة إعمـار          األمم
إلقاء املسئولية األساسية إلقامة حكومة     ، و )51(العراق

  النـسبة   لتصل ؛جديدة يف العراق على األمم املتحدة     
وهى النسبة اليت شهدت ارتفاعا ملحوظًا       % 68إىل  

 .)52(عن املرحلة السابقة

وتعود األسباب وراء ضغط الـرأي العـام        
  :ية إعادة اإلعمار إىللتدويل عمل

شعور الرأي العام بأن الواليات املتحـدة        -1
السيطرة على األوضـاع داخـل      فقدت  

 والدال عليـه    العراق؛ وقد دل على ذلك؛    
تصاعد املقاومة العراقية، وارتفاع اخلسائر     

 .)53(البشرية من القوات األمريكية
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 املتزايـد يف     والعنف حالة عدم االستقرار   -2
 اإلحـساس بـأن     ت أفـرز  العراق؛ واليت 

 لرئيس األمريكي جورج بوش ليس لديـه      ا
خطة واضحة للتعامل مع العراق يف مرحلة       

فوفقًا الستطالعات الرأي   . ما بعد احلرب  
من األمريكيني  % 66يف شهر نوفمرب فإن     

رأوا أن اإلدارة األمريكية مل ختطط جيـدا        
  .)54(لوضع العراق ما بعد احلرب

من الرأي العام   % 80تنامي اخلوف لدى     -3
األمريكي من تورط الواليات املتحـدة يف       
عملية حفظ سالم يف العراق تكون طويلة       

  .)55(ومكلفة

االستياء من التكلفة املادية املتزايدة لعملية       -4
  .)56(إعمار العراق
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من % 59وجتلى ذلك الغضب يف اعتراض       
 لـ  2003ريكيني على طلب بوش يف  سبتمرب        األم

 بليون دوالر إضايف لتغطية تكـاليف إعـادة         )87(
 . )57(البناء يف العراق وأفغانستان

ـ كذلك شهدت هذه املرحلة حتوالً          ا مهم
يف قائمة أولويات الرأي العام األمريكي؛ حيث نادى        

بضرورة أن حيظى االقتصاد بأولوية اهتمـام       % 57
مريكية، وليس احلرب على اإلرهاب؛ كما      اإلدارة األ 

  .)58(كان يف مرحلة ما قبل احلرب

وهلذا فقد لقي خطاب الـرئيس األمريكـي        
والذي ألقاه يف السابع مـن سـبتمرب   -جورج بوش   
 تأييدا واسعاً مـن قبـل الـرأي العـام           -2003

األمريكي؛ والذي نادى من خالله بضرورة تفعيـل        
ـ      د مـن املـشاركة     دور األمم املتحدة، وطلب املزي

  .)59(الدولية يف عملية إعادة إعمار العراق

مة يف االستراتيجية   همويعترب ذلك نقطة حتول     
األمريكية يف حرا على العراق؛ حيث يعـد بدايـة       
لتدويل األزمة العراقية بعد أن كانت قاصـرة علـى       

ويبقى . الواليات املتحدة األمريكية وقراراا الفردية    
 كان قرار الرئيس بوش بتدويل      هل: هنا تساؤل هام  

األزمة العراقية حماولة لتهدئة الرأي العام األمريكـي        
لـسخط جتـاه الـسياسة     تصاعد الغضب وا  ظليف  

ا عراق ما بعـد احلـرب، ورضـوخ       األمريكية يف   
للضغوط اليت مارسها عليه الرأي العام األمريكي من        

نه قرار جاء ليعرب عن     أأجل تدويل ملف العراق؟ أم      
 وهو أن الواليات املتحـدة      ؛ة الوضع يف العراق   حقيق

 ،قد فقدت بالفعل سيطرا على األوضاع يف الداخل       
ا حباجة إىل مساعدة دولية؟ أم أن هذا القرار ليس         أو

وراءه سوى مكاسب دعائية لتحسني وضع بوش يف        
  قوائم االنتخابات الرئاسية القادمة؟

بعد أما بالنسبة للدور األمريكي يف العراق ما        
احلرب؛ فإن أغلبية الرأي العام األمريكي مازال يؤكد      
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أمهية استمرار تواجد القـوات األمريكيـة داخـل         
 يف جانـب  العراق؛ حىت مع ارتفاع اخلسائر البشرية       

  .)60(القوات األمريكية
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تحـدة  فهناك مـن يـرى أن الواليـات امل        
ر سـوى البقـاء يف       آخ األمريكية ليس أمامها خيار   

العراق؛ وذلك ألن خروجها سوف يترتب عليه آثار        
  :وخيمة لعل أمهها

  .احتداد الصراعات الداخلية يف العراق -1

 .تذبذب يف إنتاج البترول -2

ستكون العراق مبثابة األرض اخلـصبة لتنـامي         -3
 .البؤر اإلرهابية

ملتحدة يف ظل هذه الظـروف  خروج الواليات ا   -4
مريكية؛ مما سيؤثر    فشل السياسة األ   سوف يعين 

على نفوذها يف املنطقة بصفة خاصـة والعـامل         
  .)61(ككل

ويالحظ عدم وجود انقسام حـزيب داخـل        
املسألة؛ حيـث إن    الرأي العام األمريكي حول هذه      

%) 60( ، والدميقراطيني %)76(أغلبية اجلمهوريني   
يؤكدون على ضرورة بقاء القوات األمريكية داخـل    

ن استمرار الوجود العسكري     ومن مث فإ   ؛)62(العراق
 .داخل العراق أمر حمسوم لدى األمريكيني

  

  :إعادة تقييم قرار احلرب

ـ يف ظل العقبات الـيت تواجه    ا الواليـات  ه
 داخل الرأي العـام     تاملتحدة يف هذه املرحلة؛ طرح    

هل كان  : األمريكي تساؤالت هامة حول قرار الغزو     
 ديدا فعليا   قرارا صائبا؟ هل كان النظام العراقي ميثل      

ومباشرا لألمن األمريكي؟ ما مدى شرعية إصـدار        
  الواليات املتحدة األمريكية هذا القرار؟

وقد نتج عن عملية إعادة التقييم بروز تيـار         
قوي داخل الرأي العام األمريكي يتشكك يف صحة        

  :قرار الغزو استنادا إىل احلجج التالية

ـ       -أوالً رار  إن اإلدارة األمريكية أخـذت ق
 رضيات خاطئة؛ مما ترتـب عليـه      احلرب بناًء على ف   

عدم صحة إدراك الرأي العام األمريكي للعديد مـن         
وقـد  . األمور اليت بين عليها تأييده لقـرار احلـرب    

كشفت دراسات الرأي األمريكية اليت أجريـت يف        
فترة ما بعد احلرب أن هناك بالفعل نسبة كبرية مـن         

طئة؛ األمر الذي لعب    األمريكيني يتبنون إدراكات خا   
. دورا هاما يف توليد واستمرار تأييدهم لقرار احلرب       

وإن اإلدراكات اخلاطئة سببها األساسي هو اخلطاب       
     طَاألمريكي الرمسي، وعلى رأس ذلك خالـرئيس   ب 

بوش، ونائبه ديك شيىن، ووزيـر احلربيـة دونالـد        
 . )63(رامسفيلد

وقد أوضحت الدراسات أهم اإلدراكـات      
  :طئة اخلاصة حبرب العراق أمههااخلا

اول أن العراق ميتلك أسلحة دمار شامل أو حي         - أ
 : امتالكها

فمع فشل القوات األمريكية يف إجياد أسلحة       
دمار شامل داخل العراق بدأ يظهر من يتـشكك يف      
أن اإلدارة األمريكية تعمدت تزييف التقارير اخلاصة       

. بأسلحة العراق؛ من أجل كسب التأييد للحـرب       
هناك من يتشكك يف صحة األدلة الـيت أظهرـا          و
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اإلدارة األمريكية؛ حيث إن دراسات الرأي العام اليت      
من األمريكيني  % 72أجريت يف نوفمرب أكدت أن      

يعتقدون أن اإلدارة كانت تعلم أن األدلة اخلاصـة         
بأسلحة العراق غري صحيحة أو على األقـل مبـالغ        

وقـد  . )64(يف يوليو % 63فيها؛ وذلك مقارنة بـ     
  لذي أصدره البيت األبـيض      ا  البيانُ منَّى هذا الشعور

؛ والذي نفى صحة ما قاله الرئيس       2003يف  يونيه  
 29/1/2003األمريكي جورج بوش يف خطبته يف  

بأن هناك أدلة تؤكد حماولة العراق احلـصول علـى       
مواد نووية من دول إفريقية، وقد نتج عن هذا البيان          

مـريكيني يف الـرئيس     مـن األ  % 61اخنفاض ثقة   
 50جورج بوش، كذلك فقـد مـصداقيته لـدى       

%)65(.  

وجود عالقة بني النظـام العراقـي وتنظـيم        -ب
  :القاعدة

يف ظل فشل اإلدارة األمريكية يف إجيـاد أي         
دليل يدعم تورط النظام العراقي السابق مع تنظـيم         
القاعدة؛ فقد اخنفضت نسبة من يؤمن بوجود عالقة        

يف % 52اقي وتنظيم القاعـدة مـن     بني النظام العر  
، كـذلك فـإن     )66(يف أغسطس % 49يونيه، إىل   

من األمـريكيني رأوا أن اإلدارة األمريكيـة        % 60
قدمت أدلة كانت تعلم أا غري صحيحة عن عالقـة       
العراق بتنظيم القاعدة؛ دف كسب التأييد لغـزو        

  . )67(العراق

ا  إن النظام العراقي مل يكن ميثل ديد       -ثانيا
مباشرا لألمن األمريكـي مثلمـا أظهرتـه اإلدارة         

وفقًا لالستطالع الذي   -% 87حيث إن    األمريكية؛
 أكـدوا علـى أن اإلدارة       -جرى يف شهر نـوفمرب    

األمريكية عملت على التضخيم من حجم التهديـد        
ومن مث فإن أسـلوب     . )68(العراقي لألمن األمريكي  

األمريكيـة  إدارة األزمة العراقية من جانـب اإلدارة      
كان مبالغا فيه، فالنظام العراقي كان خطـرا ميكـن    

احتواؤه بدون اللجوء إىل خيار احلرب أو أنه مل يكن          
ا يهد69(د األمن األمريكيليمثل خطر(.  
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وإن األدلة اليت كانـت متـوافرة لـإلدارة         
يهـا  األمريكية ما قبل احلرب مل تكن كافية وال تعط        

احلق يف اختاذ قرار بدون موافقة األمم املتحدة؛ ومن         
من الرأي العام األمريكي أنه كـان       % 61مث يرى   

على الواليات املتحدة اختاذ وقت أطول للبحث عن        
أن % 59أسلحة الدمار العراقيـة، كمـا يـرى          

الواليات املتحدة؛ كان جبب أن تبذل جمهودا أكـرب         
 .)70(لتأييد احلربووقتا أطول لبناء حتالف دويل 

واجلدير بالذكر أنه حىت مع بروز هذا التيار          
الناقد لسياسة الواليات املتحدة يف العراق؛ إال أنـه         

- كبرية من الرأي العام األمريكـي   يظل هناك نسبة  
 مازالـت   -%)42(وإن مل تكن تصل إىل األغلبية       

  : )71(تؤيد قرار احلرب باعتباره القرار الصائب
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  :ويرجع ذلك لعدة اعتبارات لعل أمهها

استمرار ظاهرة التأييد والـدعم املطلـق        -1
جورج بوش، بغـض    يس األمريكي   للرئ

  .النظر عن املوقف جتاه سياسته

استمرار وجود إدراكات خاطئـة لـدى       -2
البعض حول العديـد مـن الفرضـيات        

  .)72(اخلاصة باحلرب

فشل الـرئيس   ولعل تنامي هذا التيار يفسر      
ـ   (بوش يف إقناع الرأي العام األمريكي        ه منـذ إلقائ

 بأن العراق أصـبحت  )2003 سبتمرب 7خطبته يف   
 أو كمـا    ،الساحة املركزية للحرب علـى العـراق      

اهامسCentral front  من الرأي % 61؛ حيث إن
العام األمريكي رأى أن العراق جزء من هذه احلرب،         

وقد مثـل هـذا   . يوليست اجلزء املركزي واألساس  
حتديا كبريا للرئيس بوش؛ حيث إن ذلك يعد مؤشرا         
على أن أغلبية الرأي العام األمريكي يرفض حجتـه         

  .)73(األساسية لتربير االستمرار يف احتالل العراق

وقد أثر هذا التيار بالسلب علـى الـرئيس         
  : األمريكي؛ سواء من حيث

ـ   تقييم الرأي العام األمريكي      - شكك له؛ حيث يت
 ن األمريكيني من أن بوش كانت لديـه نسبة كبرية م  

وض حرب ضد العراق؛ سواء كانـت       نية مسبقة خل  
مـن وجهـة    - أدلة تدين العراق أم ال، وذلك        لديه

ملاذا اختذ بوش قرار احلرب يف وقت        : يفسر -نظرهم
اق متتلك  غري كاف للتحقيق حول ما إذا كانت العر       

اإلدارة ملـت   بالفعل أسلحة دمار شامل، وملـاذا ع      
األمريكية على إظهار النظام العراقي بأنه خطر يهدد        

 .)74(األمن األمريكي

ارتفاع نسبة عدم ثقة الرأي العام األمريكـي يف          -
 .)75(%56الرئيس بوش لتصل إىل 

اخنفاض يف نسبة من سيساند الـرئيس بـوش يف           -
 .)76(االنتخابات الرئاسية القادمة
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س ومل يترتب على إلقاء القبض على الـرئي       
 2003ديسمرب  يف  (العراقي املخلوع صدام حسني     

تغري يف الرؤية العامـة     ) على أيدي القوات األمريكية   
فمع وجود ارتفاع حلظي يف التقييم     . جتاه قرار احلرب  

اإلجيايب للجهود األمريكية املبذولة يف العراق ما بعد        
إال أن هذه النـسبة     ؛  %65إىل  % 46احلرب من   

سرعان ما بدأت يف االخنفاض مرةً أخرى بعد زوال         
وبعكـس مـا توقعـت اإلدارة       . تأثري خرب القبض  
ى أن القبض علـى     أكدوا عل % 90األمريكية؛ فإن   

 أن التحـديات األساسـية يف       صدام حسني ال يعين   
العراق قد انتهت، بل على النقيض؛ فقد ارتفعـت          

دام سوف يـشجع    نسبة من يرى أن القبض على ص      
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يف % 18مزيدا من العمليات اإلرهابية؛ وذلك مـن   
يف % 31، إىل           14/12/2003
%) 80(؛ وهلذا فمازالت األغلبية     22/12/2003

متمسكة باستمرار التواجد العسكري األمريكـي يف       
  . )77(العراق

  :اخلامتة

من خالل العرض التحليلي السابق الجتاهات      
 العراق ميكن االنتهاء    الرأي العام األمريكي جتاه غزو    
  :إىل جمموعه من النتائج لعل أمهها

جاء املوقف األمريكي مؤيدا للتدخل      -أوالً
التأييد مل يكـن يف     العسكري يف العراق؛ إال أن هذا       

 بتحفظ أساسي، وهو    البداية مطلقًا؛ وإمنا كان مقيدا    
ضرورة أن يتم اللجوء للقوة العسكرية حتت غطـاء         

حدة، ولكن مع بدايـة احلـرب   شرعي من األمم املت 
تنازل الرأي العام عن هذا القيد والتف حول الرئيس،  
وأيده يف قراره بغض النظر عن مواقفـه الـسابقة،          
وبالذات يف ظل تطور القتال لصاحل الواليات املتحدة        

ولكن مـع   . األمريكية، والنصر السريع الذي حققته    
العراق يف مرحلـة مـا بعـد         تعقد األوضاع داخل  

رب، والصعوبات اليت واجهتها اإلدارة األمريكية،      احل
 -واليت مل تكن يف حسباا    -وتنامي اخلسائر البشرية    

عاد الرأي العام األمريكي مرة أخـرى إىل املطالبـة          
  .بتدويل ملف العراق

 إن الرأي العام األمريكي أصبح أسـري    -ثانيا
هواجسه األمنية اليت سيطرت عليه منـذ أحـداث         

تطاعت اإلدارة األمريكية أن توظف     ، وقد اس  11/9
هذا اهلاجس لصاحل سياستها بربطها الـدائم بـني         
العراق واألمن املباشر للمواطن األمريكي؛ والذي من       
خالله أثرت بشكل كبري على توجهات الرأي العام        

 وعدم أخـذها يف     ،األمريكي حنو تأييد غزو العراق    
ا بطبيعة   منه ، علما االعتبار املعارضة الداخلية للحرب   

 ففي  ؛ مهما كانت مواقفه   ه وأن ،الرأي العام األمريكي  
  . النهاية سوف يلتف حول قرار الرئيس

 يتضح من نتائج دراسات الرأي قـوة        -ثالثًا
التأثري اليميين الدعائي على الرأي العام األمريكـي؛        

جبانـب اخلطـب    -حيث لعبت املؤسسة اإلعالمية     
ع الـدعائي   والتصرحيات الرمسية املـصبوغة بالطـاب     

ا يف تشكيل الوعي العـام حنـو        مهم دورا   -اليميين
احلرب، وتصوير العراق كمصدر ديـد ال ميكـن         
احتواؤه إال بالقوة العسكرية، وحق الواليات املتحدة       

  .بالتفرد بقرار احلرب

ما هو املعيار اجلديد للحكـم      : والسؤال هنا 
بأن هناك رأيا عاما قويا؟ هل يقاس بقدرتـه علـى           
التعبري، أم بقدرته على التأثري؟ وإذا كان الرأي العام         

  األمريكي اآلن صوات  ا بال قوة، تابع  ا ولـيس مـؤثر ،
واإلدارة تفعل ما تريد غري مبالية باآلراء الداخلية أو         

 مازلنـا   -كمـسلمني –حىت اخلارجية؛ فلماذا حنن     
نعيش يف وهم الدميقراطية األمريكية؟ فلماذا مازلنـا        

مل على أسـاس أن مفـاتيح الـسياسة         نعتقد ونع 
األمريكية يف يد املواطن األمريكي؛ والذي مل يعـد         
خيتلف عن أي مواطن آخر داخـل أكثـر الـدول           
استبدادية؟ وما هي االستراتيجية اجلديدة اليت ميكـن        

 -للتأثري على صانع القـرار األمريكـي      -أن نتبناها   
هـو  خلاطئة بأن الرأي العام     واخلالية من اإلدراكات ا   

           يف أمريكا؟" كل شيء"
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