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  :مقدمة
احلديث عن الرأي العـام مـن أهـم         يعترب  

. شة النظرية الدميوقراطية  املوضوعات املثارة عند مناق   
فمن املفترض من الناحية النظرية أن احلكام يف النظم         

فوظيفة . الدميوقراطية ميثلون آراء ورغبات احملكومني    
 هـي   -وفقًا لبعض أنصار هذه النظريـة     -احلكومة  

ومـن  . إمداد املواطنني بطريقة احلياة اليت يريـدوا      
 هذه يف   واطننياملفترض أن يتم التعبري عن مطالب امل      

 ويتمثل قبول املواطنني هلـا مـن        ،الربامج االنتخابية 
خالل نتائج االنتخابات العامة اليت تتم، ومن خالل        

مـن  -اختيار قادة البالد؛ ومن مث يلعب كل مواطن       
 دورا متساويا يف اختيار سياسـات       -الناحية النظرية 

دولته؛ وهو ما يتعارف على تسميته بالدميوقراطيـة        
  . التمثيلية

 ؛وتتخلل العديد من الصعوبات هذه الفكـرة     
اليت تبدو من الناحية النظرية على درجة عالية مـن          
البساطة؛ فالعديد من القرارات احلكومية تبدو أـا        
م جزًءا معينا فقط من األمـة، كمـا أن بعـض            
القضايا اخلاصة بصنع السياسات تكون على درجـة        

ث يكون مـن    عالية من التعقيد وأحيانا السرية؛ حبي     
احلكمة تفويض القرارات للخرباء بدالً مـن األمـة         

من الناحية  -ولكن هل يعين هذا أن املواطنني       . ككل
تخابـات؛   تقتصر مشاركتهم يف يـوم االن      -العملية

 أو مخس سنوات؟ هـل      والذي يتكرر مرة كل أربع    
أن الشعوب يف النظم الدميوقراطيـة ومنـها        صحيح  
يني الربيطـانيني يف    كما قال أحد الصحف   -بريطانيا  
لفعلية مـن   ن شرعيا من الناحية ا    حمرومو -1968

فترة ما بني االنتخابات العامة؛     حقهم يف االختيار يف     
   كما كانوا يف ظل النظم امللكية؟متاما

 يف تـوفري    "استطالعات الرأي "هنا يأيت دور    
قنوات لالتصال بني احلكام واحملكـومني يف الـنظم         

ومن مث فإن مثـل     . ه الفترات الدميوقراطية خالل هذ  
لنظم؛  يف هذه ا   مهمةهذه االستطالعات تقوم بوظيفة     

 ،رغبـات العامـة   حيث ميكن من خالهلا اكتشاف      
والعمل على التواصل معها، خاصـة أن احلكـام يف        

عـودة مـرة أخـرى إىل       النهاية لديهم الرغبة يف ال    
 انتخام مـن    دعلن حيدث إذا مل ي      ما السلطة؛ وهو 

يـة  مـن الناح  (ولذلك فمن املفتـرض     . امةقبل الع 
وأحيانـا  -  أن ترشـد )النظرية، أو يف املوقف املثايل    

 نتائج االستطالعات هؤالء القـائمني علـى        -توجه
  .)1(صنع واختاذ القرار يف الدولة

  :املقصود بالرأي العام
ملقصود بالرأي  تتعدد التعريفات فيما يتعلق با    

تتمحور حول ثالثـة    العام؛ إال أنه ميكن القول إا       
 الرأي العام هو اآلراء اليت يعرب       -أوالً: أنواع أساسية 

 إن -ثانيـا . عنها العامة حول موضوع ما مطـروح   
ثالثًـا  . الرأي العام هو الرأي املشترك بني األفـراد       

 إن الرأي العام يشري إىل أي جمموعة مـن          -وأخريا
  . اآلراء اليت يتم التعبري عنها عالنيةً

ن كل تعريف من هذه التعريفات له       والواقع إ 
. ما مييزه، وما يفتح اال النتقاده يف الوقت نفـسه         

فالتعريف األول يستخدمه علماء االجتمـاع علـى        
وجه اخلصوص؛ وذلك ألم يـرون أن مـصطلح         

 يشري إىل هيكل اجتماعي غري حمدد املالمح،        "العامة"
 تعتمـد واليت قد   ،  تتشارك أفراده جمموعة من املصاحل    

وفقًا - ومن مث فإنه     .على روابط غري رمسية شخصية    
:  ميكن تعريف الرأي العام على أنـه       -هلذا االقتراب 

؛ ومن مث يكـون  "اآلراء اليت تعتنقها أي مجاعة عامة   "
من الضروري حتديد اجلماعة اليت يتم احلديث عنـها         

  .بوضوح تام
 فكرة اآلراء الـيت     ويركز التعريف الثاين على   

؛ ومن مث يصبح الـرأي العـام يف    "مةالعا"تتشاركها  
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هذه احلالة مبثابة التجسيد لإلرادة العامة اليت حتـدث         
ويعيب هذه  . عنها املفكر الفرنسي جان جاك روسو     

 ال يعتنقون   "العامة"النظرة أن األفراد الذين يشكلون      
  . متشاةبالضرورة آراًء

ومييز التعريف الثالث بني كل من الرأي العام        
وفقًـا هلـذه    - مث فإن الرأي العـام       واخلاص؛ ومن 

 يشري إىل تلك اآلراء اليت يكون األفراد على         -النظرة
  .)2(استعداد للتعبري عنها بطريقة علنية

وعندما يتعلق األمر باحلديث عن استطالعات      
هذه االسـتطالعات  الرأي؛ فإن التعريف الذي تتبناه  

 مينح كل رأي ألي فرد من أفراد اجلماعة الـسياسية         
ى لغريه من اآلراء؛ ومـن مث فهـو         نفس الثقل املعطَ  

رجل واحـد،   : "انعكاس للقاعدة الدميوقراطية القائلة   

 ,one man, one voteصوت واحد، قيمـة واحـدة   

one value"مـن قبـل   ؛ حبيث يصبح املنطق املتبىن 
رجل واحد، رأي واحد، قيمـة      : "االستطالعات هو 

. "one man, one opinion, one valueواحــدة 
النظرة اجلماعية : "ويتمثل هذا التعريف للرأي العام يف   

؛ ومن مث يكون استطالع     "موعة حمددة من السكان   
لة مـن جمموعـة     النظرة اجلماعية لعينة ممثَّ   "الرأي هو   

ويعكس هذا التعريـف عـدة      ". دة من السكان  حمد
  : خصائص أساسية

 يف  ي العام ـذا املعـىن      يشترك الرأ  -أوالً
  .امتداده مع رأي اهليئة الناخبة

 "العامة" ليس من الضروري أن تعتنق      -ثانيا
رأيا واحدا، ولكنها تعرب عن عدد من اآلراء، ومـا          

  .حيدث أن أحد هذه اآلراء تعتنقه األغلبية
 إن هـذه اآلراء ال يـتم التطـوع          -ثالثًا

3(لعلن عند السؤاباإلفصاح عنها، ولكنها ت(.  
وعلى ذلك فإنه ليس هناك تعريـف واحـد         
صحيح للرأي العام، ومن الضروري الـوعي بـأن         
التعبري يستخدم بطرق خمتلفة على حـسب طبيعـة         

وتأخـذ هـذه الدراسـة    . اهلدف من كل دراسـة  

بالتعريف األخري؛ ومن مث فـال يـدخل يف نطاقهـا     
كتابات الصحف، أو التعليقات يف الصحف ووسائل       

  . قنيلني أو املعلِّ قبل احمللِّ من؛اإلعالم
على الرغم مـن وعيهـا      - كما أن الدراسة  

بالصعوبات واالنتقادات املوجهة الستطالعات الرأي     
 تعتمد يف حتليلها للرأي العام الربيطاين علـى         -العام

. االستطالعات اليت أجريت يف الفترة حمل الدراسـة       
غم من ويرجع هذا االعتماد إىل قناعة الباحثة بأنه بالر       

  ا     كل االنتقادات املوجهة الستطالعات الرأي؛ إال أ
تفيد بدرجة كبرية يف التعـرف علـى االجتاهـات          

  . السائدة داخل الرأي العام
 ترى أن   -من ناحية أخرى  -كما أن الدراسة    

 من -استطالعات الرأي إذا ما مت اتباع املعايري العلمية  
ة اختاذ  حيث األسلوب املتبع يف طرح األسئلة، وكيفي      

 عنـد   -عينة من املفترض أن تكون ممثلة للرأي العام       
إجرائها؛ فإا تعكس بدرجة كبرية مـن الـصحة         

  .حقيقة اجتاهات الرأي العام السائدة
 كما أن الدراسة يف حتليلها الجتاهات الرأي        

 مل  -من خالل استخدام استطالعات الـرأي     -العام  
ة تعتمد على مصدر واحد مـن املـصادر املـضطلع    

 بل لقد اعتمـدت     بإجراء هذه النوعية من األحباث؛    
على نتائج أكثر من مصدر حـول القـضية حمـل           
االهتمام، واعتمدت أسلوب املقارنة بني املـصادر؛       
حىت ميكن حتديد ما إذا كان االعتماد علـى هـذه           
املصادر املختلفة يدعم القول بأن استطالعات الرأي       

ّلعـام داخـل   رة لدرجة كبرية عن حقيقة الرأي ا   معب
  .جمتمع ما؛ وهو اتمع الربيطاين يف هذه احلالة

وترى الدراسة أن تناول نتائج اسـتطالعات       
وظيفـة  : الرأي العام هلا ثالث وظـائف أساسـية       

جتاهات  واال ، تقوم بشرح ووصف ما حيدث     ؛تقريرية
 وظيفة حتليليـة تتعلـق      السائدة داخل الرأي العام،   

ث ما حيدث؟ وأخريا     ملاذا حيد  :باإلجابة عن التساؤل  
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حماولة التنبؤ أو تقدمي رؤية مستقبلية عن أثر القـضية         
  . حمل الدارسة على التوجهات االنتخابية للرأي العام

ويأيت االهتمام بتناول موقف الـرأي العـام        
 نتيجـة ملـا   ؛الربيطاين من قضية احلرب على العراق    

 من معارضة   -بدرجة ملحوظة -شهدته هذه احلرب    
ية واسعة من جانب، وافتقادها إىل دعـم        شعبية عامل 

وهـي  . جانب آخر احللفاء الغربيني األساسيني من     
 ،ذا ختتلف عـن احلملـة العـسكرية األمريكيـة        

- الذي اكتسب    ؛والتحالف الدويل على أفغانستان   
كما أنـه يف    .  الشرعية الدولية  -من الناحية الشكلية  

الوقت الذي ارتبطت فيه احلملة علـى أفغانـستان         
صدمة أمنية كبرية يف الواليات املتحدة وغريها مـن       ب

الشعوب الغربية؛ فإن املوقف يف حالة العراق مل يكن         
 على األقل من وجهة نظـر أطـراف         ؛ذا الوضوح 
  . دولية أخرى

 من املهم التعرف علـى اجتاهـات        ؛ومن مث 
الرأي العام داخل الدولة احلليفة الدائمة للواليـات        

ى اإلرهـاب، يف حماولـة      لنة عل املتحدة يف حرا املع   
  :  األسئلة التاليةلإلجابة عن
 أو أكثر الـيت     "مسرية املليون "هل مثلت    -

 14يف  (شهدا العاصمة الربيطانيـة لنـدن       
 االجتاه السائد داخل قطاعات     )2003فرباير  

 مشتركًا يف هذا مـع      ،الرأي العام الربيطاين  
الغالبية من شعوب القارة األوروبيـة؟ أم أن        

ملعارضة للحرب مل تكن على هذه الدرجـة        ا
   ع احلكومة الربيطانية عن رجِمن اخلطورة اليت ت

   يف هذا العمل العسكري؟عزمها االخنراطَ
ما تقييم الرأي العام الربيطاين للطريقة اليت        -

 قيادته السياسية من بلَ من ق  ؛أديرت ا األزمة  
جانب، والقيادة السياسية األمريكيـة مـن       

  ؟ وما أسباب ذلك؟ جانب آخر
لت موقف الرأي العام ما العوامل اليت شكَّ    -

  الربيطاين من األزمة؟

ما الدروس املمكن استخالصـها مـن        -
دراسة موقف الرأي العام الربيطاين من األزمة       

  العراقية؟
 ركز الدراسة على الفترة مـن ينـاير إىل        وت
وعلى الرغم من عـدم إسـدال       . 2003ديسمرب  

شهده الواقع العراقي مـن غمـوض   الستار على ما ي  
لتركيز على هذه الفترة    وعدم استقرار سياسي؛ فإن ا    

 مراحل أساسية يف األزمة؛ وتتمثل هذه       يغطي ثالث 
مرحلة احلرب وما شهدته من جـداالت  : املراحل يف 

كثرية على املستويات احمللية والعاملية، ومرحلة احلرب       
ريكيـة  م العسكري الذي حققته القوات األم     والتقد

 مما أدى يف النهاية إىل سـقوط النظـام          ؛والربيطانية
واليت متتد إىل   -العراقي، وأخريا مرحلة ما بعد احلرب       

 وما تشهده من استمرار حالة عدم االستقرار        -اآلن
األمين والسياسي يف العراق؛ واليت كان مـن أهـم          

ض على   القب -والذي تتوقف عنده الدراسة   -أحداثها  
وفيما يلي تناول تلك    . صدام حسني الرئيس العراقي   

  : احملاور بقدر من التفصيل
املعارضة ( املوقف من احلرب على العراق -أوالً

  ): أو التأييد للحرب
ميكن القول إن موقف الرأي العام الربيطـاين        

 ،من احلرب على العراق متيز بالكثري من التذبـذب        
والتحوالت الكبرية على مدار األزمـة يف مراحلـها       

). ما قبل احلرب، احلرب، وما بعد احلرب      (تلفة  املخ
فعندما بدأ احلديث عن احتمال القيام بعمل عسكري        

  السابع يف  (من الربيطانيني   % 42 ضد العراق أعرب
عن معارضتهم للحرب، يف حني      )2003 يناير   من

% 20، وظلت نسبة  %38أن نسبة املؤيدين كانت     
نقسام وهذا يعكس يف جزء منه ا     . غري حمددة املوقف  

 ووجود نسبة غـري     ،الرأي العام الربيطاين على ذاته    
  موقفًا؛ وهو األمر الذي سيتغري يف       صغرية غري متخذة 

  . املراحل الالحقة كما سيتضح فيما بعد
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  :مرحلة ما قبل احلرب
-يبدو يف هذه املرحلة أن معارضي احلـرب         

 باألسباب املعلـن عنـها      باإلضافة إىل عدم اقتناعهم   
كانوا مدفوعني من ناحيـة أخـرى        -لشن احلرب 

احلرص على إثبات وجودهم على الساحة السياسية؛       ب
وإن . حىت ال يتم جتاهل الرأي العام يف أحداث تالية        

 كان يظ أن الرفض األساسي للحـرب يرجـع        الح
بطريقة غري مباشرة إىل رفض حماولة الواليات املتحدة        

 ومـساعدة وتـدعيم     ،االنفراد باختاذ قرار احلـرب    
والدليل على ذلـك أن     . ريطانيا هلا يف هذا الصدد    ب

 نسبة املعارضة للحرب اخنفـضت يف هـذه الفتـرة      
، وارتفعت نسبة   %32إىل  )  يناير 12 إىل   10من(

 ولكنه تأييد مشروط مبوافقة األمم      ؛%66التأييد إىل   
وهو االجتـاه الـذي   . املتحدة على العمل العسكري 

لـسابقة  أخذ يف التزايد على طول هـذه الفتـرة ا         
للحرب؛ حىت وصلت نسبة املوافقة املشروطة هذه يف        

غري حمـددة   % 9، وتظل نسبة    %74 يناير إىل    17
  . الرأي
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 بتطور الوقت أصبحت هناك قناعـة لـدى       
الرأي العام الربيطاين أن احلرب ال مفر منها، ولكـن     
االنقسام حدث من جديد حول ما يربر احلرب مـن     

أن عـن   ينـاير  28يف  % 54فقد أعـرب    . عدمه
وأنـه مـن   م القوة يف هذا الوقت غري مربر،        استخدا

األفضل أن يتم نزع سالح العراق من خالل عمليات      
 من  على أن التخلص  % 41التفتيش، يف حني أكد     

 ،صدام حسني ونظامه هو يف حد ذاته عمل إنـساين         
 ،وأن تركه حيكم العراق من اجلرائم ضد اإلنـسانية        

  . ويعكس عدم حتمل اجلماعة الدولية ملسئوليتها
وهلذا ميكن القول إن الرأي العام أعطى لنفسه        

 مربرا أخالقيا للحرب؛ نظرا لتأكـده       -ال شعوريا -
 وذلك حىت إذا قامت   ؛بهامن أا آتية وال مفر من جتن      

يكون هلا مـا يربرهـا مـن الناحيـة         ف احلرب فعالً 
ويبدو أن  .  وهو هدف التخلص من صدام     ؛األخالقية

حماولة إضفاء الطابع األخالقي أصبحت مسـة مـن         
مسات اخلطابات الغربية الرمسية وغري الرمسية، وهي يف       

كشف مدى االزدواجية والتنـاقض     احلقيقة تفيد يف    
ا اخلطاب يف أغلب األحيـان،   ا هذ ماين منه  يع ذينلال

 25 أكثـر    منذ ين كان هذا الشعور اإلنساين    وإال فأ 
عاما متتع فيها صدام حسني بدعم الغـرب وتأييـده        
وتسليحه يف الوقت نفسه؟ وأين كان هذا الـشعور         

ما ارتكبـه مـن   أثناء  و،اإلنساين أثناء حرب اخلليج  
ـ  الشيعة يف اجلنوب؟  عمليات قمع يف حق      اذا مل   ومل

كوماته إلسقاط هـذا  يضغط هذا الرأي العام على ح  
 الرأي العام حبـصار      هذا  وملاذا مسح  النظام القمعي؟ 

 كان ضحاياه األساسـيون     ؛ سنوات  من عشر  ألكثر
  من األطفال واملرضى؟؟

ويأيت يف هذا السياق التقرير الثاين الذي قدمه        
ة التفتيش على األسـلحة يف      هانز بليكس رئيس جلن   

 فرباير؛ والذي أعرب     14لس األمن يف يوم      قالعرا
     مما إذا كان العراق لديه      فيه عن عدم تأكد فريقه بعد 

أسلحة دمار شامل بالفعـل أم ال، وطالـب مبـنح           
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. املفتشني الدوليني املزيد من الوقت إلمتـام عملـهم      
وكان هلذا التقرير آثاره على الرأي العام الربيطـاين         

ة؛ حيث أعرب بعـده     بريوإن كان ليس بالدرجة الك    
 صدام حسني موعـدا ائيـا       ن أن يعطي   ع 80%

يستجيب فيه لألمم املتحدة فيما يتعلق بالتخلص من        
كل أسلحة الدمار الشامل اليت ميتلكها، يف حـني مل          

بعـدم  % 7على ذلك، والتزمت نسبة  % 13يوافق  
أنـه إذا مل يـذعن      % 76كما رأى   . حتديد موقفها 

املتحدة حبلول هذا املوعد؛ فإن     العراق ملطالب األمم    
على الواليات املتحدة وبريطانيا وغريهم من الـدول        

  . اختاذ عمل عسكري ضده إلجباره على نزع التسلح
التدخل العسكري ذاا غري    وهكذا فإن فكرة    

 وهو ما يبدو أنه األمر الذي يفهمه الساسة         مرفوضة؛
نه  فرباير بأ18فقد صرح توين بلري يف      . بدرجة كبرية 

يؤمن بأن الرأي العام يف بريطانيا سـيتجه ملـساندة          
العمل العسكري ضد العراق إذا ما قررت احلكومـة       
السري يف هذا االجتاه؛ وذلك على الرغم مما شـهدته          
العاصمة الربيطانية من مسرية احتجاج ضـخمة يف        

  .  فرباير ضمت ما يقرب من املليون مواطن15
انيا بصفة  والواقع إن خربات احلروب يف بريط     

خاصة توضح أنه يف معظم األحيان مبجرد االخنـراط       
 فإن الـرأي العـام والقـوى        ؛يف العمل العسكري  

ويف حالـة   . السياسية تتجه للتضامن خلف القوات    
ن الوضع أسهل من اخلـربات      احلرب على العراق؛ فإ   

 وذلك ألن الرأي العام منقسم على نفـسه         السابقة؛
صل بقرار احلرب من    فيما يت  ؛بدرجة كبرية وملحوظة  

ناحية، إىل جانب عدم رفـضه لفكـرة التـدخل          
  . العسكري ذاا من ناحية أخرى

وميكن القول يف هذا الصدد إن عدم ثقة من         
يعارضون احلرب يف بريطانيـا يف رئـيس الـوزراء          
الربيطاين توين بلري ترجع بصورة أو أخرى إىل عالقته         

تع بثقـة   القوية مع الرئيس األمريكي؛ والذي ال يتم      
 21يف  ( %  18فقد أعرب   . الرأي العام الربيطاين  

 عن ثقتهم يف الرئيس األمريكي جورج بوش،        )فرباير
من ناحية أخرى فإن    . ال يثقون فيه  % 64يف مقابل   

الثقل الذي يضعه الرأي العام على األمم املتحدة لكي    
: يؤيد العمل العسكري يثري العديد من التـساؤالت       

لعام من اشتراط تأييده للحـرب      ماذا يهدف الرأي ا   
مبوافقة األمم املتحدة؟ هل يعين هذا أنه يثق يف حكم          

 حىت إذا كان حكمه هـذا     ،جملس األمن على األمور   
ضد رغبة الرأي العام ذاته؟ أم أن هذا جمرد رغبـة يف    
وجود إمجاع دويل على املوقف الذي تتخذه كل من         

منـه أن   الواليات املتحدة وبريطانيا، وليس املقصود      
للحكم على الصواب مـن     أداة  يكون جملس األمن    

ي العام موافقة األمم     اشتراط الرأ  أم هل يكون   اخلطأ؟
 من اعتقاده أا لن تدعم قرار احلـرب؛      املتحدة نابعا 

ومن مث فهو شرط تعجيزي يف املقام األخـري؟ وإذا           
 أن عـدم   هـو كان هذا هو اهلدف؛ فإن املفتـرض     

إذا ما  – على العمل العسكري     موافقة املنظمة الدولية  
 من رفض الرأي العـام   ستزيد-كان ذلك قد حدث  

 وهو ما مل حيدث كما سيتضح فيمـا         لقرار احلرب؛ 
  . بعد

مع تطور الوقت ازدادت نسبة التأييد للعمل       
العسكري ضد العراق، ولكـن يف الوقـت نفـسه          
حدثت إضافة يف الشروط اليت ينبغي توافرها حـىت         

مـن الربيطـانيني يف     % 75 ى أبد فقد. تتم املوافقة 
 مارس اسـتعدادهم ملـساندة القـوات        اخلامس من 

الربيطانية املشتركة يف أي عمل عـسكري بقيـادة         
 أن جيد مفتشو    بشرطالواليات املتحدة ضد العراق،     

األمم املتحدة على األسلحة دليالً علـى أن العـراق     
أن يصوت جملس األمـن     وحياول أن خيفي أسلحة،     

ويف حالـة  . دة لصاحل العمل العـسكري   لألمم املتح 
فقط هـي   % 24 فإن نسبة    ؛غياب هذين الشرطني  

إىل % 18 وتزيد املعارضة مـن      ،اليت تساند احلرب  
  . باحلياد% 9 وتلتزم نسبة ،67%
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كذلك تنخفض املعارضـة إذا مـا وجـد         
املفتشون دليالً على أن العراق خيفي أسـلحة دمـار      

لصاحل العمل   جملس األمن     حىت إذا مل يصوت    ،شامل
% 46أبـدى     فقـد   احلالـة   هذه  ويف .العسكري

أعربوا %  41 كما أن    مساندم للعمل العسكري،  
عن استعدادهم ملساندة قرار احلرب إذا مل يكن هناك         

 صـوت   ولكن جملس األمـن    .دليل على األسلحة  
مساندة للحرب حـىت    % 24وتظل نسبة   . باملوافقة

زادت هذه  وقد  . يف ظل عدم حتقق أي من الشرطني      
يف (النسبة املؤيدة للعمل العسكري دون أي شـرط         

، واخنفضت نسبة املعارضـة  %2 مبقدار ) مارس 17
 ويف الوقت نفسه زادت نسبة مـن     ،%63  نسبة إىل

  %. 11 إىل اال يتخذون موقفً
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دور قرار  ويبدو أن موقف فرنسا يف عرقلة ص      
كان له تأثريه يف صاحل زيادة نـسبة املؤيـدين           ؛ثان 

 18 يف(من الربيطانيني   % 50للحرب، فقد أعرب    
 املوافقة على العمل العسكري ضد العراق        عن )مارس

إذا مل يترك صدام حسني العراق، يف حني اعتـرض          
وصلت قد   أما من يلتزم احلياد ف      .%42على ذلك   

 أن فـشل    دهذا الصد ويالحظ يف   %. 8نسبتهم إىل   
 ؛جملس األمن يف التوصل إىل قرار ثان بشأن العـراق         

جعل الرأي العام الربيطاين يتخلـى عـن شـروط          

أي إن تعثر حتقق شرط صـدور  . االخنراط يف احلرب  
 أسقط معه الشرط الثاين     ؛ من األمم املتحدة   قرار ثان 

  أن  ب فريق التفتيش على األسـلحة     عرِاخلاص بأن ي 
عـن اجلماعـة    من األسلحة ما خيفيـه      العراق لديه   

ز االفتراض بأن اشتراط موافقـة       وهو ما يعز   الدولية؛
األمم املتحدة كان رغبة من الرأي العام الربيطاين يف         

ـ    ؛حتقق إمجاع دويل   م مـن االنفراديـة      لعلـه حيج
مع الواليات  - وال يعزل بريطانيا     ،األمريكية باألمور 

ن الرغبة كانت   أي إ .  عن باقي دول العامل    -املتحدة
 بغض النظر عن عدالة احلـرب       ،جمرد حتقق اإلمجاع  

ولذلك ميكن القول إنه يف هذه احلالـة        . من عدمها 
 أنه أحيانا   -من حيث املبدأ  -غالبية الرأي العام    تقبل  

        قد يكون من الضروري القيام بعمل عسكري ضـد 
ة إىل  يف حاج-مع هذا - ولكن العديد منهم     .نظام ما 

 أو على األقل أن هناك     هذا التهديد؛  دليل على وجود  
آخرين من اجلماعة الدولية يؤيدون حكمهـم هـذا        

  . على األمور
ل الرأي العام الربيطاين     مح ؛من ناحية أخرى  

الرئيس الفرنسي فشل األمم املتحدة يف استـصدار        
أن الرئيس  % 68فقد أعرب   . قرار ثان بشأن العراق   

رنسا سـتعترض   طئًا عندما قال إن ف    خمالفرنسي كان   
على أي قرار لألمم املتحدة حيث على استخدام القوة         

وهو األمـر   . إذا فشل صدام حسني يف نزع التسلح      
الذي قد يدل على أن الرأي العام الربيطاين كان من          

 حـىت وإن    ؛املمكن أن يساند قرار احلـرب أيـضا       
اعترضت فرنسا عليه يف جملس األمن، طاملـا أـا          

ترضة على ذلك، بـالرغم مـن       الدولة الوحيدة املع  
الضغوط الكبرية اليت مارستها الواليات املتحدة على       

اليت كانـت   و ،العديد من الدول الصغرية واإلفريقية    
- فـاملهم   جدة يف هذه الدورة من جملس األمن؛      متوا

 توفر صورة اإلمجـاع الـدويل      -كما سبق التوضيح  
  . حىت وإن كان إمجاعا زائفًا
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تحدة يف التوصل إىل    فشل األمم امل  كما كان   
 انعكاساته السلبية على     أمرا له  قرار ثان حول العراق   

ثقة الرأي العام يف قدرة األمم املتحدة على التعامـل          
وهو األمر الذي سيتضح أكثر     -مع الرتاعات الدولية    

يف فترة ما بعد احلرب عند احلـديث عـن الـدور            
 املفترض أن تتواله األمم املتحدة يف عراق مـا بعـد        

من الربيطانيني عن ثقتهم    % 38 فقد أعرب    -احلرب
 التعامل مـع الرتاعـات      علىيف قدرة األمم املتحدة     

عن عدم ثقتـهم يف     % 61الدولية، يف حني أعرب     
  .ذلك

ن االستطالعات األخرية قبـل     وعلى هذا فإ  
 وجدت حتـوالً  )  مارس 21اليت أجريت يف    ( احلرب

ـ          . ربيف الرأي العام لصاحل تدخل بريطانيـا يف احل
فقة علـى   وميكن القول إن التحرك احلثيث جتاه املوا      

 مل يعـنِ    ؛ مـن مـارس    احلرب يف األسابيع األوىل   
بالطبع يف جـزء    -االنتصار على املعارضني للحرب     

ـ  أكثر مم-منه يعكس ذلك  ر اآلراء حـول  ا يعين تغي
 ودليل املفتشني علـى أن      ،مغزى قرار األمم املتحدة   

  . العراق خيفي أسلحة
  :  احلربمرحلة

مع بداية العمليات العسكرية ضد العـراق يف   
 ارتفعت نسبة املؤيدين للعمل العسكري      ؛ مارس 22

اليات املتحدة وبريطانيا إىل    الذي تقوم به كل من الو     
ستمر يف التزايد طـوال      وهو االجتاه الذي ا    ؛56%

، %36 كما اخنفضت نسبة الرفض إىل       فترة احلرب، 
  . وقفغري حمددة امل% 6ت نسبة يوبق

ي وتنوعت األسباب اليت من أجلها يدعم الرأ      
 فمنها مـا يتخـذ      العام من احلرب يف هذه املرحلة؛     

.  ومنها ما يهتم باهلواجس األمنيـة      ،املربر األخالقي 
إىل أن حتريـر    %) 33( وقد ذهبت النسبة األكـرب    

العراق من ديكتاتورية صدام حسني يستحق الذهاب       
بدون العمـل   أنه  عن  % 32للحرب، بينما أعرب    

العسكري كان ميكن للعراق أن يساعد اإلرهـابيني        

 ول على أسلحة الـدمار الـشامل، ورأى       يف احلص 
أنه من املهم تطبيق مطالب األمـم املتحـدة         % 30

بالقوة واخلاصة بتخلص العراق من أسلحة الـدمار        
  .الشامل

مـرور   د الرأي العام حتوالً كبريا بعد  وقد شه 
 الرأي العام قد قرر     نأوك .أسبوعني من بداية احلرب   

أن املعركة بدأت؛ ومن مث حـان الوقـت ملـساندة      
وهو االجتاه الـذي مل     . القوات املنخرطة يف املعركة   

 فقد سـبق    ى الرأي العام يف بريطانيا؛    يكن غريبا عل  
بـل إن   . حرب الفوكالند وحدث هذا من قبل أثناء      

ام من اختذ نفس املنحى؛ فقد صرح       ومن الساسة ذ  
 جملـس  وزير اخلارجية األسبق وقائد      - كوك روبني
، والذي استقال من منصبه احتجاجا علـى         العموم

مل أكـن يف    : " قائالً -اخنراط بريطانيا يف هذه احلرب    

صاحل احلرب، ولكنها طاملا بدأت فمن املهم االنتصار        

  ".فيها
وقد استمرت الزيادة يف نسبة التأييد للحرب       

 املعركة؛ فقـد    مع تقدم العمل العسكري على أرض     
 عن  الثامن من أبريل  من الربيطانيني يف    % 63أعرب  

تأييدهم للعمل العسكري على العراق، يف حني بلغت      
، واخنفضت نسبة من ال يتخذون   %32نسبة الرفض   

ويالحـظ أن الزيـادة     . فقط% 5موقفًا لتصل إىل    
جاءت من اخنفاض نسبة املعارضني من ناحية، ومن        

 ممن التزم احلياد إىل مساندة      ناحية ثانية حتول البعض   
ويرجع هذا يف جزء منـه إىل دور        . العمل العسكري 

من الـشباب يف    % 74الصورة املنقولة؛ فقد أعرب     
أبريل أم يقضون وقتا أطول يف مشاهدة        التاسع من 

واستماع وقراءة األخبار بعد احلرب عمـا كـانوا         
كما أن االهتمام مبتابعة تغطية احلرب كـان        . قبلها

، يف  )%48(ليا بني املؤيدين للتدخل العـسكري       عا
%. 39  مل يتعـد حني أن االهتمام بني املعارضني هلا    

يبدو أن متابعة التغطية اإلعالمية قـد تـدفع         وهذا  
املشاهدين جتاه مساندة احلرب، ومتـارس تأثريهـا        
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      دي املوقف مـن    األكرب يف ذلك على هؤالء غري حمد
الـسريع والنجاحـات    كما يبدو أن التقدم     . البداية

العسكرية للواليات املتحدة وبريطانيا خالل األسبوع      
األول للحرب عززت كثريا من صعود نسبة الـدعم         

 الكـل يـدعم املنتـصر     "للحرب؛ فيما يفسر بأثر     
everyone backs a winner "  
 أبريـل زادت  التاسع من مع سقوط بغداد يف     
يف أول أسـبوعني    % 55نسبة املؤيدين للحرب من     

واخنفـضت نـسبة    . مع ايتها % 63 إىل   ،للحرب
% 27 إىل   ،داية احلـرب  مع ب % 36املعارضة من   

من الربيطانيني أـم  % 74 كما أعرب  .عند ايتها 
فخورون بدور بريطانيا يف احلرب، بينمـا أعـرب         

% 6 عن شعورهم بالعار لـذلك، والتـزم      % 20
وعلى هذا فـإن الزيـادة يف دعـم العمـل       . احلياد

نذ سقوط بغداد تؤكد على أن احلـرب        العسكري م 
كانت مصحوبة بواحد من أكثر التحوالت درامية يف      

. الرأي العام يف التاريخ السياسي الربيطاين احلـديث       
وإن كان يالحظ أن الدعم للعمل العسكري ال يعين         
بالضرورة الرضاء عن كل السياسات اليت يقـدمها        

–نـه  وهو ما ميكن التعـبري ع . توين بلري عن العراق 
لرأي العـام الربيطـاين جتـاه        بلغز اجتاهات ا   -حبقٍ

 ومن هذه األلغاز أنه على الرغم من الغالبية         احلرب؛
 مـن   %25ة يف تدعيم احلرب؛ فإن نـسبة        الكبري

نا أكثر  الربيطانيني يرون أن احلرب جعلت العامل مكا      
 عن أا مل تـشكل      %30خطورة، يف حني أعرب     

أعربـت عـن أن   الـيت  %  32فارقًا، وفقط نسبة    
  .احلرب جعلت العامل أكثر أمنا

 يف الغـزو    الربيطانيـة شاركة  امل فإن   ؛وهكذا
األمريكي للعراق كانت يف حلظة بدايته أقل شـعبية         

ولكن مبجرد انطـالق    . بالنسبة للرأي العام الربيطاين   
أول رصاصة يف احلرب؛ فإن الرأي العام حترك لصاحل         

 واسـتمر يف    ،ربيف احل  مساندة املشاركة الربيطانية  
بعكس ما كان   -وهو االجتاه الذي مل يتأثر      . الصعود

 بالتقارير اخلاصة بالـضحايا يف صـفوف        -متوقعا
املدنيني، وحوادث النريان الـصديقة، وفيمـا بعـد         
عمليات النهب وانعدام القانون؛ فكل هذا مل يـصنع    

ومن مث فإن معدل الـتغري يف       . شيئًا لتغيري هذا االجتاه   
 من أكثر التغريات الدرامية اليت مت   اعله واحد اآلراء؛ جي 

  . قياسها يف السابق
والواقع إن العديد من هذا كان متوقعا مـن         

بل بعض احملللني؛ فقد أظهرت الصراعات الـسابقة        ق
منوذجا متسقًا لزيادة الدعم العام مبجرد بداية العمـل    

إال أن  . العسكري الذي تنخرط فيه القوات الربيطانية     
 الرأي العام من حرب العراق كان على درجة         موقف

أكرب من التعقيد وااللتباس يف الوقت نفسه؛ نظرا ملا         
. أحاط به من معارضة داخلية ودولية يف الوقت نفسه        

فقط من الربيطانيني يف منتصف   % 26وبعد أن كان    
مارس على استعداد للموافقة على االخنراط الربيطاين       

ـ وافر دليل مـن ق     حىت يف ظل عدم ت     ،يف احلرب  ل ب
 من األمـم     ودون صدور قرار ثان    ،فتشي األسلحة م

عن عدم موافقتهم على    % 63 أعرب   بينمااملتحدة،  
  . ذلك

 وال ،وعلى الرغم من عـدم تـوافر الـدليل    
 فإنـه بعـد     ؛التوصل لقرار ثان من األمم املتحـدة      

حيث كانت القوات الربيطانية    -أسبوعني من احلرب    
 - القوات األمريكية جتاه بغداد    دمت وتق ،يف البصرة 

قالوا إم يوافقون على اشتراك القـوات       % 56فإن  
يرفضون ذلـك؛   % 38الربيطانية يف احلرب، وفقط     

من الشعب الربيطاين قد    % 25ومن مث فإن أكثر من      
ر من رأيهغي .  
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  :بمرحلة ما بعد احلر
ولكن اجتاه الزيادة يف دعم العمل العسكري       
ضد العراق مل يستمر يف االرتفـاع بعـد انتـهاء           

 فقد أعلـن    -العمليات العسكرية من الناحية الرمسية    
الرئيس األمريكي جورج بوش انتـهاء احلـرب يف         

 حيث أخذت نسبة التأييد     -2003األول من مايو    
ـ          ،ربيف االخنفاض مع استمرار تأييد األغلبيـة للح

ورؤيتهم هلا على أا الشيء الصواب الذي كان من         
مـن  % 57 مايو أعـرب     29ففي  . الواجب عمله 

 موافقتهم على العمل العسكري الذي      الربيطانيني عن 
عدم موافقتهم  % 36مت ضد العراق، يف حني أبدى       

وبدأ . بعدم حتديد ملوقفها  % 8 والتزمت نسبة    ،عليها
لذي أثري يف مرحلة    يف هذه املرحلة العودة للتساؤل ا     

 هل هناك مـا يـربر العمـل         :ما قبل احلرب؛ وهو   
عـن أن   % 50وقد أعرب   . العسكري ضد العراق؟  

 من بريطانيا والواليات املتحدة كانـت هلمـا         كالً
 يـرى ذلـك     مربراما ملهامجة العراق، يف حني ال     

  %.8، والتزم احلياد 43%
وعلى الرغم من أن استطالعات الرأي الـيت        

 يونيو أوضحت أن أكثر من ثالثـة        17 أجريت يف 
 وجـود   أرباع الربيطانيني يرون أنه بغض النظر عن      

صـدام   فإن إقصاء نظام ؛أسلحة الدمار الشامل أم ال 
 إال أن الـدعم العـسكري    .حسني ذاته يربر احلرب   

للحرب مل حيتفظ مبعدالته العالية الـيت شـهدها يف          

لسبب ويبدو أن ا  . الفترة األخرية من احلرب مباشرة    
 بأنـه  ض هذا الدعم هو شعور الرأي العـام       يف اخنفا 

خواعتماده املريـب    لعراقزمة ا إدارة بلري أل  ع يف   د ،
ويرجع السبب  . على املراوغة والدوران حول احلقائق    

    ر على الساحة الربيطانية خـالل      يف ذلك إىل ما تفج
 من أن احلكومة بزعامة تـوين       ؛شهري يونيو ويوليو  

 بالغة يف اخلطر الذي ميثله صدام حسني       دت امل بلري تعم
 وهو اخلطر   املزعومة على املصاحل الربيطانية؛   وأسلحته  

 عنه التقرير الذي قدمتـه احلكومـة يف   فشالذي كَ 
؛ والذي قالت إا اعتمدت فيه      2002سبتمرب  14

  . على مصادر خمابراتية صحيحة
أنـدرو  (يب سي   فقد كتب أحد مراسلي اليب      

الصحف يف أوائل يونيو عن أن       ىحديف إ ) جليجان
     لت مـن تقريـر     أحد مصادره أبلغه أن احلكومة عد

املخابرات حىت تدفع الرأي العام إىل دعـم العمـل          
   على  -يف هذه املقالة  -د  العسكري ضد العراق، وحد 

 املتحدث الرمسي باسم توين بلري يف       ؛وجه اخلصوص 
، وإن كـان مل  )وهو أالسـتر كامبـل  (هذا الوقت   
وهو األمر  .  اسم مصدره هلذه املعلومات    يكشف عن 

 أدت إىل   أزمة بني احلكومة واليب يب سي؛        رالذي فج
 يوليـو،   17 يف   م األسلحة ديفيد كيلي   عالانتحار  

والذي كان يعمل خبريا لوزارة الدفاع، ومفتشا على        
     صدر رف للجميع أنه م   األسلحة يف العراق، بعد أن ع

وهو األمر الذي أدى     املعلومات ملراسل اليب يب سي؛    
 والـيت   –إىل بداية التحقيق يف القضية منذ أغسطس        

 فيما  -2004يتوقع أن تظهر نتائجها مع بداية عام        
  ". حتقيق هاتون"يعرف بـ 

وقد كان هلذه األحداث أثرها على ازديـاد        
 واستقطاب اآلراء حول ما إذا كانت احلرب        ،اجلدال

اسـتطالع  وهذا ما أوضحه . ضد العراق مربرة أم ال  
 يوليو؛ حيث أظهرت النتائج أن الرتاع       23الرأي يف   

بني احلكومة واليب يب سي قد استقطب اآلراء بطريقة         
وعلى الرغم من   . أكثر حدة عما كانت عليه من قبل      
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رة ترى أن احلرب كانت مـرب     % ) 51(أن األغلبية   
 نقاط عن استطالع الرأي يف الـشهر        بزيادة ثالث -

 أنه يف الوقت نفسه حـدثت        إال -السابق على هذا  
 للمعارضة؛ حبيث أصبحت نسبة املعارضة    % 2دة  زيا
كما كان للجدل القومي أثره يف اخنفـاض        %. 42

 ؛%7إىل  % 11 ال حيددون موقفهم مـن       نسبة من 
وهي النسبة اليت انعكست يف الزيادة يف كـل مـن           

  .  املؤيدين واملعارضني
أي مع منتصف عملية    (وحبلول شهر سبتمرب    

 فيما مـا يعـرف      "ديفيد كيلي "قيق يف انتحار    التح
أي عند االنتـهاء    ( مث عند ايته     ،")حتقيق هاتون "بـ

 فإن اسـتطالعات    ؛)من تقدمي األدلة لتحقيق هاتون    
الرأي العام أظهرت أن الرأي العام حول العراق قـد       
حترك حبدة خالل الصيف حتـت تـأثري التحقيـق،          

ـ        لحة دمـار   باإلضافة إىل الفشل يف العثور على أس
وبعد أن  .  واستمرار عدم االستقرار يف بغداد     ،شامل

كان الدعم العام للحرب بعد سقوط بغداد مباشـرة         
فإنـه  %.) 66-63(يف أبريل قد وصل إىل أقصاه       

 مع استمرار الغالبية    ،%51حبلول يوليو اخنفض إىل     
رةيف صاحل أن احلرب كانت مرب .  

لـرئيس  وحتديدا قبل زيارة ا   -مع اية العام    
 - نوفمرب 18مة الربيطانية لندن يف     األمريكي للعاص 

     جديـد يف    كشفت استطالعات الرأي عن صـعود
املشاعر املساندة للحرب؛ حيث وصـلت النـسبة        

 وميكن تفـسري ذلـك    %. 47املؤيدة للحرب إىل    
إمنا  ليس لتمتع الرئيس األمريكي بالشعبية، و      التزايد؛

فت كثَّت اليت   رجع باألساس إىل اهلجمات االنتحارية    ي
 ، يف العـراق   ؛على األهـداف والقـوات الغربيـة      

  ).والسعوديةتفجريات تركيا  (وخارجها
 كما اخنفضت املعارضة للحرب منذ سبتمرب      

ويرتبط هذا التحول   . من الربيطانيني % 41  نسبة إىل
باجتاه آخر؛ وهو أن ثلثي الناخبني يرون أن القـوات      

 أن خترج من العراق    هلا الربيطانية واألمريكية ال ينبغي   

يف املرحلة احلالية، وأن عليها أن تبقى حىت يـصبح          
وقد تعزز هذا أيـضا بإلقـاء       . الوضع أكثر استقرارا  

 ديسمرب؛ حيـث    13القبض على صدام حسني يف      
أظهرت استطالعات الرأي اليت أجريت بعـدها أن        

كري ضد العـراق،  يوافقون على العمل العس  % 53
. غري حمددي املوقف% 14 و   %33يف حني يرفضه    

أي إنه يف خالل شهر واحد زادت نـسبة التأييـد           
؛ وهو األمر الذي إن دل على شيء إمنا      %10مبقدار  

يدل على أن القضية لدى الرأي العـام الربيطـاين          
. عرضة للتغري والتذبذب تبعا للمـؤثرات اخلارجيـة       

وهو ما يدل أيضا على أن الرفض السابق للحرب مل          
وهي االعتبارات اليت   -اعتبارات قيمية   يكن ينبع من    

 وإمنا إجرائية وعمليـة     -من الصعب تغيريها بسهولة   
ن االعتراضات اليت سبقت اندالع احلرب      إأي  . حبتة

 وليست علـى  ،كانت على الظروف احمليطة باحلدث  
فكرة احلرب ذاا، وبالتايل تتغري نـسبة التأييـد أو          

      جديـد   الرفض كلما تغريت الظروف احمليطة أو جد 
  . يف األبعاد املعروفة لدى الرأي العام
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املوقف الذي اختذه الـرأي   هو  وإذا كان هذا    

ا اتصف بـه مـن      مب-العام من احلرب على العراق      
 فكيف كان   -تذبذب وانقسام يف الكثري من األحيان     

ل القيادات السياسية   بمة من ق  تقييمه إذن إلدارة األز   
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املنخرطة يف هذه احلرب؟ هل ارتـبط تقييمـه ألداء         
وقفه من احلرب؟ هل كان موقفه من       مبهذه القيادات   

  هذه القيادات مفسرا أم متأثرا باملوقف من احلرب؟ 
 وعالقة ذلـك    ، املوقف من بلري وبوش    -ثانيا

  :بنظرة الرأي العام للحرب
ام الربيطاين من العمل    ارتبط موقف الرأي الع   

 بقضية أخرى؛ وهي الكيفيـة      العسكري ضد العراق  
وكمـا سـبق    .  من خالهلا إدارة األزمـة     اليت متت 

 يبدو أنه من األسـباب      سابقة؛التوضيح يف النقطة ال   
األساسية اليت كانت وراء اعتراض الرأي العـام يف         

 ما يتصل بـاالنفراد األمريكـي   ؛البداية على احلرب 
ـ دم التأكد من األسباب احلقيق    بالقرار، وع  ة الـيت   ي

دف الواليات املتحدة إىل حتقيقها من وراء العمـل      
مـن  % 24فقـد أعـرب     . العسكري ضد العراق  

 عن اعتقادهم أن اهلـدف      ) يناير 12 يف(الربيطانيني  
األساسي أو األكثر أمهية لكل من الواليات املتحدة        

ـ    ؛وبريطانيا يف حرما على العراق     ام  هو إقصاء نظ
عن % 21حسني عن احلكم، يف حني أعرب       صدام  

اقتناعهم أن اهلدف األساسي للدولتني هـو تـأمني         
 فيها يف    والتحكم ،منابع البترول يف الشرق األوسط    

ترى أن اهلدف   % 5نسبة  يف حني أن    . الوقت نفسه 
% 3هو حتقيق احلرية والدميوقراطيـة يف العـراق، و        

ة، وتبقـى   يرون أن اهلدف هو هزمية تنظيم القاعـد       
من الربيطانيني الذين يـرون أن اهلـدف        % 9نسبة  

األساسي قد يكون تعزيز وضع الرئيس بوش داخـل       
  . الواليات املتحدة

وإن كانت النسب السابقة تعرب عن األهداف       
 من الواليات املتحـدة     اليت يرى الرأي العام أن كالً     

ن هناك  وبريطانيا تسعيان إىل حتقيقها من احلرب؛ فإ      
 واليت من املفروض أن      أخرى للرأي العام؛   تفضيالت

مـن  % 29فقـد أوضـح     . تكون املربر للحرب  
الربيطانيني أن السبب األفضل من وجهـة نظـرهم         

 ؛لتربير اشتراك بريطانيا يف عمل عسكري ضد العراق       

هو تقليص أسلحة الدمار الشامل اليت ميتلكها العراق،   
لطة قالوا بتدعيم القانون الدويل وس    % 19يف مقابل   

% 18يأيت بعد ذلك نسبة     . ومطالب األمم املتحدة  
ترى أنه ليس هناك أي مربر الشتراك بريطانيا يف هذا         

يرون أن اهلدف األساسي    % 15العمل العسكري، و  
ينبغي أن يكون جلب احلرية والدميوقراطية للعـراق،        

  .لصاحل إقصاء نظام صدام حسني% 7يف مقابل 
كثر تأييدا  وتوضح هذه املواقف أن اهلدف األ     

  وإن ،هو تقليص أسلحة الدمار الشامل لدى العراق      
كان ال يتمتع باألغلبية الساحقة؛ فهنـاك أهـداف         

، مثل حتقيق الدميوقراطية يف العراق    (فأهداف أخرى   
 تتمتع بالشرعية أيـضا داخـل       )وإقصاء نظام صدام  

  . بعض االجتاهات داخل الرأي العام
كمـا سـبق وأوضـحت     - فإنـه    ؛ولذلك

 علـى   ، استمرت الغالبية يف تأييد احلرب     -راسةالد
حىت وقـت كتابـة هـذه       -الرغم من عدم العثور     

 على أي من أسلحة الدمار الشامل الـيت         -السطور
ومن مث إذا كان هـذا هـو        . سبق االدعاء بوجودها  

اهلدف األساسي لدى الرأي العام لتربير احلرب؛ فإنه        
ب من ناحية أخرى ليس الوحيد، وتظل هناك أسـبا        

ومربرات أخرى تبىن عليها شرعية احلـرب؛ وهـي         
األسباب اليت ركز عليهـا اخلطـابني األمريكـي          
والربيطاين الرمسيني يف تربير حرما علـى العـراق         

  . خالل مرحلة ما بعد احلرب بصفة خاصة
وقد ترجم انتقاد الرأي العام الربيطاين إلدارة       

ه مـن    يف مواقف  ؛ ورؤيته لألسباب املربرة هلا    ،األزمة
 ورئـيس الـوزراء     ،كل من الرئيس األمريكي بوش    

وارتبطت االنتقادات باألسلوب   . الربيطاين توين بلري  
الذي أدار به كل منهما األزمة من ناحية، والثقة يف          

فقـد  . قدرة وصدق كل منهما من ناحية أخـرى       
 عن عدم   يناير 21من الربيطانيني يف    % 68أعرب  

 بـه الـرئيس   ألسلوب الذي يعـاجل موافقتهم على ا 
% 19األمريكي املوقف آنذاك مع العراق، يف مقابل        
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 فإن  أما فيما يتعلق بتوين بلري؛    . قتهمأعربوا عن مواف  
موقف الرأي العام منه أفضل قليالً من ذلك املتعلـق          

عن عـدم   % 62بالرئيس األمريكي؛ حيث أعرب     
أسلوب إدارتـه لألزمـة يف مقابـل        على  موافقتهم  
  . به يف إدارايوافقون على أسلو% 26

ه الرأي العام   ن هذا املوقف الذي يكن    والواقع إ 
مبثابـة تطـور    يعد  الربيطاين جتاه الرئيس األمريكي     

فالربيطانيون يشعرون برابطـة   . جديد داخل بريطانيا  
ة عن باقي شعوب الدول     خاصة مع الواليات املتحد   

. وذلك ألسباب تارخيية وثقافية معروفـة     األوروبية؛  
 بداية اجتاه مـضاد   ميثل ذلك   هل :ري التساؤل وهذا يث 

  أم أنـه anti- Americanismللواليات املتحـدة 
 -antiاعتراض على شخص الرئيس األمريكي ذاته 

Bush ؟  
يبدو أن هذا االجتاه السائد يرجـع بدرجـة         
أساسية إىل االعتـراض علـى شخـصية الـرئيس          

يف (من الربيطـانيني    % 75فقد أعرب   . األمريكي
 عن عدم ثقتهم فيه، يف مقابل متتعـه         )اير ين 28،29

ويبدو أن العالقة احلميمة    . فقط% 25بالثقة من قبل    
 الربيطـاين مـع الـرئيس       اليت تربط رئيس الوزراء   

 ؛ل الـشعب الربيطـاين  ببوب من قاحملغري األمريكي  
سبب من األسباب األساسية يف فقدان بلري لكل من         

ق مـن   الدعم الشعيب للعمل العسكري ضد العـرا      
ناحية، وثقة الرأي العام من ناحية أخـرى؛ حيـث          

من الربيطانيني يف هذه املرحلة السابقة      % 63أعرب  
للحرب عن عدم ثقتهم يف رئيس الوزراء توين بلري،          

  . فقط من الربيطانيني% 35يف مقابل متتعه بثقة 
 فإن من أهم التحـديات الـيت        ؛وعلى هذا 

قنـاع  إ علـى  كانت أمام بلري يف هذه املرحلة العمل  
ر بطريقة مـستقلة، ويـستخدم     الرأي العام بأنه يفكّ   

حكمه اخلاص على األمور، وال ينساق وراء رغبات        
ولكن القضية كانت على درجـة      . حليفه األمريكي 

كبرية من الصعوبة يف هذه املرحلة؛ ألن مـا كـان           

 18يف  ) من الربيطـانيني  % 63 (يريده الرأي العام  
 املرحلة بـإبالغ إدارة     هذه فرباير هو أن يقوم بلري يف     

بوش بأنه يفتقر إىل الدعم الشعيب الضروري للحرب،        
 إما أن تـدخل احلـرب   ؛وأن على الواليات املتحدة  

مبفردها، أو تعطي مفتشي األمم املتحدة مزيدا مـن         
  . الوقت الستكمال عملهم

ومل يكن موقف الرأي العام الربيطـاين مـن        
ـ الرئيس األمريكي هو السبب       وراء فقـدان  دالوحي

ولكـن  . إدارة بلري للدعم الشعيب إزاء أزمة العـراق       
املتمثل يف املعارضـة مـن      -كان للموقف الداخلي    

 وفقدان التقدم داخل    ،داخل احلكومة ذاا من ناحية    
 يف اخنفـاض     أثـره  -األمم املتحدة من ناحية أخرى    

فقد شهد جملس العموم الربيطاين     . الدعم الشعيب لبلري  
 كبريا حول احلرب، وأعرب     جداالً)  مارس 18يف  (

 مردين داخل حـزب العمـال عـن       الكثري من املت  
 ومن مث إدارة رئـيس الـوزراء        ؛معارضتهم للحرب 

كما استقال من احلكومة وزراء مثل روبني        . لألزمة
 مثل كلري شـورت    الستقالةاد آخرون ب  كوك، وهد  .

وافقـة علـى    وهو املوقف الذي أدى إىل اخنفاض امل      
مـن الربيطـانيني، يف     % 20ري لألزمة إىل    إدارة بل 
  . ال يوافقون عليها% 54مقابل 

  :   مرحلة احلرب
 حقـق   يالحظ أن رئيس الوزراء الربيطـاين     

% 36 فقد أعرب    بعض املكاسب مع بداية احلرب؛    
أن إعجام بأسلوب إدارته لألزمة قد زاد نتيجة        عن  

  ا مع أزمة العراق خال  لَللطريقة اليت تعام ابيع ل األس
 داخل جملـس العمـوم، يف       األخرية، وموقفه القوي  

 إعجـام   قالوا إنه على العكس قـلَّ     % 29مقابل  
وال . مل يتغري موقفهم منـه    % 34بأسلوب إدارته، و  

يتعلق األمر باملكاسب اخلاصة بإدارته لألزمة، ولكنها       
املكاسب اليت امتدت إىل الثقة يف وعوده اليت يطلقها         

 22 يف( من الربيطـانيني     %72فقد أعرب   . أيضا
ساعدة  عن أم يصدقون وعد بلري لشعبه بامل       )مارس
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يف إعادة بناء العراق بعد احلرب، يف حني ال يصدقه          
وتتناقص نسبة الثقة   . مواقفهم% 9، ومل يبد    19%

هذه مع الرئيس بوش؛ حيث يصدق وعده بإعـادة         
  %.35، وال يصدقه %51بناء العراق 

ثقة يف وعود الـرئيس     وال يتعلق األمر بعدم ال    
األمريكي فقط، ولكنه ميتد إىل عدم الثقة يف الـدور          

% 27فقد أعـرب    . الذي يلعبه على النطاق العاملي    
 مـارس عـن أن الواليـات      23من الربيطانيني يف    

املتحدة متثل اخلطر األكرب على السالم العاملي، مقابل        
يرون أن العراق هي اخلطر؛ وهي النسبة ذاا        % 26

وتأيت بعد ذلك إسرائيل    . تعلق بكوريا الشمالية  اليت ت 
، وأخريا إيران   %2  بنسبة ، والفلسطينيني %9بنسبة  

 -أحد حماور الشر اليت حددها الرئيس األمريكـي       -
  %.1بنسبة 

 �=)أ�
%27

%9 @�AاBا

���*�CDEFا�
%2

�����Gآ�ر(� ا�
%26

إ(ان 
%1

اق Lا�
%26

  
وإىل جانب قضية العراق والسالم العاملي تأيت       

 هي السالم يف الشرق األوسط؛ وهـي  ؛رىقضية أخ 
الرافـضة  -القضية اليت ربطتها الرؤيـة الربيطانيـة        

 بقضية العراق؛ حيث كانـت      -للحرب على العراق  
الشعارات اليت يرفعها التحالف ضد احلرب تربط بني        
القضيتني بشكل مباشر؛ لتوضيح مدى االزدواجية يف       

ومتتـد  . دوليةاملعايري اليت يتم توظيفها جتاه القضايا ال      
هذه القضية أيضا؛ حيث    ثقة العامة يف وعود بلري إىل       

 ،من الربيطانيني الوعد الذي أطلقـه     % 68يصدق  
واخلاص بدفع السالم بني إسرائيل والفلسطينيني بعد       

، ويلتـزم احليـاد   %18احلرب، يف حني ال يصدقه     

وتتناقص النسبة أيـضا بالنـسبة للـرئيس        %. 14
فقط من الربيطانيني   % 41األمريكي؛ حيث يصدق    

وعوده اخلاصة بالسالم يف الشرق األوسط، يف حني        
من الربيطانيني أن يفـي بوعـوده       % 39ال يتوقع     

غري قادرة علـى حتديـد      % 20هذه، وتبقي نسبة    
  . موقفها جتاه وعوده هذه

ويبدو أن أحد األسباب الكامنة وراء عـدم        
ـ      ؛الثقة يف الرئيس بوش    ام  ترجع إىل توقع الرأي الع

 ضـد دول أخـرى مثـل      الربيطاين أن يشن حروبا   
وذلك بعد انتهائـه مـن حـرب        - كوريا الشمالية 

عن توقعهم ذلـك، يف   % 53 حيث أعرب    -العراق
  . من الربيطانيني% 27حني رفض هذا التوقع 

ومع ذلك فإن األسلوب الـذي متـت بـه          
 والنجاحات العسكرية اليت حتققـت علـى        ،احلرب

أثرها يف ازدياد التأييد إلدارة      كان هلا    ؛أرض املعركة 
كل من الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء الربيطـاين     

 23من الربيطـانيني يف     % 47فقد أعرب   . لألزمة
مارس عن أن إدارة الرئيس األمريكي لألزمة العراقية        

 كانت ممتازة أو جيـدة، يف الوقـت         -بشكل عام -
  .بالضعف أو الضعف الشديد% 50الذي وصفها 

سبة التأييد إلدارة األزمـة بالنـسبة       وتزداد ن 
عن تأييدهم إلدارته   % 56لتوين بلري؛ حيث أعرب     

. هلذه اإلدارة % 41 يف مقابل معارضة     ،ألزمة العراق 
كما تزداد نسبة التأييد لرئيس الوزراء عندما يتعلـق         
األمر بإدارته للحرب ذاا، بغض النظر عن األزمـة         

كانت أن إدارته للحرب    %  67 ككل؛ حيث يرى  
أـا كانـت    % 26 ىممتازة أو جيدة، يف حني رأ     

  .  ضعيفة أو ضعيفة جدا
ومتثل العالقة بني بوش وبلري واحدة من أهم         

والـيت  ،  القضايا اليت يهتم ا الرأي العام يف بريطانيا       
تقف وراء الكثري من املواقف اليت ميكـن وصـفها          

  باالنفعالية من قـ   . ل الرأي العام  ب ذه وعن تصورهم هل
من الربيطـانيني أن بلـري هـو        % 33لعالقة يرى   ا
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أن % 47، يف حني يـرى      "الكلب املتحرك لبوش  "
يـرون أن  % 13لبلري نفوذًا قويا مقيدا على بوش، و   

وميثل هـذا يف    .  لديه تأثري على اآلخر    اال أحد منهم  
حد ذاته تقدما يف صورة بلري أمام الرأي العام؛ حيث          

وزراء الربيطـاين  قبل احلرب أن رئيس ال % 46رأى  
 وهي  ؛"الكلب املتحرك للرئيس األمريكي   "ما هو إال    

الرؤية اليت تعدلت بنسبة معقولة، خاصة يف ظل مـا          
 ) مـارس  25يف  (من الربيطانيني   % 55أعرب عنه   

من اقتناعهم أن سياسة بلري جتاه العراق قائمة علـى          
% 25إحساسه بالعدل واألخالقيـات، يف مقابـل        

سياسته ال حيركها إال املـصلحة      فقط الذين رأوا أن     
  .الذاتية السياسية
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ويبدو أنه كلما تقدمت اآللة العسكرية على       

 كلمـا   ، وأحرزت جناحـات كـثرية؛     أرض الواقع 
ت ثقة الرأي العام يف إدارة رئـيس الـوزراء          دازدا

لعامة فيه من ناحية أخرى؛     لألزمة من ناحية، والثقة ا    
 أن  ) أبريل 7يف  (من الربيطانيني   % 68حيث أعرب   

معاجلة رئيس الوزراء توين بلري للحرب كانت ممتازة        
بالـضعف أو   %  28مهـا   وأو جيدة، يف حـني ق     

عن متتعه بالثقة من    % 66وأعرب  . الضعف الشديد 
ال يثقون فيه بشكل عام؛     % 33جانبهم، يف مقابل    

ى التطور الذي حققه توين بلـري يف        وهو ما يدل عل   
كما أن الزيادة يف التقيـيم اإلجيـايب مل         . هذا االجتاه 

 بـل  دارة بلري لألزمة والثقة فيه فقـط؛ تقتصر على إ  
امتدت أيضا لتشمل الرئيس األمريكي، وإن كانـت        

حيث أعـرب   . بنسب أقل من تلك اليت متتع ا بلري       
تقادهم أن  عن اع) أبريل8يف (من الربيطانيني   % 49

إدارة الرئيس األمريكي لألزمة كانت جيدة أو ممتازة        
أـا  % 49 تطالع، يف حـني رأى    حىت حلظة االس  

كما حتسنت معدالت   . كانت ضعيفة أو ضعيفة جدا    
الثقة فيه؛ حيث بلغ نسبة من يثقـون يف الـرئيس            

. ال يثقـون فيـه  % 56يف مقابل % 42األمريكي  
 بالثقة من جانب    وعلى الرغم من استمرار عدم متتعه     

ا ما حالنسبة األكرب، إال أن حتسناثَدأيض .   
 وكما أشارت الدراسة يف     -من ناحية أخرى  

 يبدو أن عدم الثقة يف الـرئيس األمريكـي       -السابق
ليست دليالً على تطور مشاعر عدائية ضد الواليات        

فال تزال عالقة بريطانيا مـع      . املتحدة داخل بريطانيا  
ة من جانب الرأي العام أقرب وأهم       الواليات املتحد 

فقـد  . من عالقة بريطانيا بأكرب الدول داخل أوروبا      
 أبريل يف ايـة  10  يفمن الربيطانيني% 64أعرب  

احلرب عن حبهم ألن تكـون الواليـات املتحـدة          
أن % 91كمـا رأى    . احلليف األقرب لربيطانيـا   

الواليات املتحدة هي بالفعل احلليف األقرب، كمـا        
 يرون أن الواليات املتحـدة والـشعب         %72 أن

. األمريكي األكثر صداقة وودا جتاه الشعب الربيطاين      
يف حني أن النسب اليت عرب عنها الرأي العـام جتـاه      

، %7 كانـت    -حول االجتاهات الـسابقة   -فرنسا  
على التوايل؛ وهو األمر الذي لـيس       % 2، و %1و

 تراوحت  املشاعر جتاه أملانيا، اليت  بالنسبة إىل باألفضل  
، %2، و %0، و %7ب اخلاصـة ـا بـني        النس

:  إيطاليا ، مث %10و% 2و% 3:  وأسبانيا وكذلك
  %. 3و% 0و% 0
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مـن  % 62كما أبدى يف الوقـت نفـسه        

ـ     دة، يف الربيطانيني معارضتهم للعملة األوروبية املوح
هذا باإلضـافة إىل املوقـف     . هلا% 27مقابل تأييد   

الرافض لتوسيع دور االحتاد األورويب ليشمل سياسة       
% 59دفاعية وخارجية مشتركة؛ حيـث أبـدى        

  %.  17رفضهم هلذا التوسع، يف مقابل موافقة 
وإذا كان هذا هو املوقف من إدارة كل مـن          
بلري وبوش يف مرحليت ما قبل احلرب وأثناء احلرب،          

ليات العسكرية كـان سـببا      وكيف أن مسار العم   
مباشرا يف متتع االثنني بتحسن يف صورة كل منـهما          

يطاين، وخاصة بالنسبة لتـوين     لدى الرأي العام الرب   
 فهل استمر اجتاه الزيادة يف تقدير كل منـهما          بلري؛

خالل مرحلة ما بعد احلرب؟ أم أن الـرأي العـام           
رب الربيطاين جتاه هذه املسألة مثله مثل موقفه من احل        

ى آخر يف هذه املرحلة؟اختذ منح  
  

  :لة ما بعد احلربحمر
 ينبغـي اإلشـارة إىل أن النجـاح يف        ؛بداية

     ـ العمليات العسكرية على العراق مل ي ع رئـيس   رجِ
الوزراء توين بلري إىل معدالت الشعبية واالحترام اليت        

د أحداث احلادي عشر مـن سـبتمرب        أحاطت به بع  
ومن مث فإنه بعد سـقوط   . ءها الذي اختذه إزا   هموقفو

 بدأت األمور تعود إىل طبيعتـها أو وضـعها          بغداد؛
بل إن البعض أشار إىل     . الذي كانت عليه يف السابق    

أن نسبة التأييد والدعم اليت أحاطت مبارجرت تاتشر        
     ا من تلك اليت    بعد حرب الفوكالند كانت أكثر كثري

ـ  حققها بلري بعد سقوط بغداد فيمـا يـسمي           بـ
"Baghdad Bounce" . بل إن بعض التقارير أشارت

إىل أن األثر السياسي حلرب الفوكالند عادة ما متت         
املبالغة بشأنه، وأن ازدياد التأييد لتاتشر وحكومتـها        

 نتيجة للتطـور    ؛كان قد بدأ قبل احلرب بعدة أشهر      
  .االقتصادي امللحوظ يف ذلك الوقت

ن هناك عامالً آخر ميكن اإلشـارة       واحلقيقة إ 
ويعترب من أهم نقاط االختالف بـني حـريب          ،إليه

ن يلعب  فمن احملتمل أ  ومن مث   -الفوكالند والعراق؛   
 فبينما  - اختالف األثر السياسي لكل منهما     دورا يف 

قوت حرب الفوكالند من عالقة تاتشر مبؤيـديها؛        
فإن حرب العراق قامت بالدور العكسي متاما بالنسبة        

 ميثلـون االجتـاه     ن الذين وفالنشطاء األساسي . لبلري
اموعة اليت مـن    ساري داخل احلزب هم ذام      الي

 أن تكون معارضـة مـن الناحيـة         األكثر احتماالً 
األيديولوجية لقرار دعم الواليات املتحدة يف احلرب       

من احملتمل أن تكون    فومن مث   . املشتركة على العراق  
أضعفت من قيادة بلري داخـل احلـزب،        قد  احلرب  

ويت على حرب العراق داخل جملس      والدليل أن التص  
حـزب  (العموم قد مت باألساس ألن حزب املعارضة        

ت  وصو ،كان داعما للحرب بدرجة كبرية    ) احملافظني
  . باملوافقة على القرار

وتعترب قضية أسلحة الدمار الـشامل الـيت         
 إثارا من جديد يف أواخر      تميتلكها العراق واليت مت   

 إليها   أشري اليت يب سي    وفقًا لقصة مراسل اليب   -مايو  
 من أهم القضايا اليت كـان هلـا         -يف احملور السابق  

تأثريها على موقف الرأي العام الربيطاين مـن إدارة         
وهي إن  .  ألزمة العراق  -على وجه اخلصوص  -بلري  

  ـا؛      سئ إل كانت مل تيه بصورة حادة عند بداية إثار 
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إال أن استمرارها على الساحة السياسية، وما ترتب        
؛ كانت له انعكاساته الـسلبية  حتقيق هاتون عليها من   

ففي بدايـة   . على ثقة الرأي العام يف رئيس الوزراء      
 30يف (من الربيطـانيني  % 36تفجر األزمة أعرب  

 الـرأي  لَ عن اعتقادهم بأن توين بلري قد ضـلَّ        )مايو
العام فيما يتعلق بامتالك العراق أسلحة دمار شامل،        

 د منـه لـذلك،   ذلك دون تعملَعولكنهم رأوا أنه فَ   
د تضليل الرأي العام    أنه بالفعل تعم  % 36 بينما رأى 

يف هذا املوضوع، يف الوقت الذي مل تزل فيه نـسبة           
 يضلل الرأي العام من األساس،      مقتنعة بأنه مل  % 29

  . ال يقدرون على اجلزم يف هذا املوضوع% 8و
بتطور القضية ازدادت نسبة املقتنعني بأن بلري       

ه من املعلومات اليت كانـت متاحـة لديـه،      د شو ق
 يونيو، يف   3من الربيطانيني يف    % 43ووصلت إىل   

 على اعتقادها بأنه    )%46(حني ظلت غالبية بسيطة     
قال احلقيقة كما تراءت له يف هذه املرحلة، واحتفظ         

  . مبوقف حمايد من القضية%  11
وبالطبع كان هلذا اجلدل أثره على الثقـة يف         

–عن أـم كـانوا      % 37لري؛ فقد أعرب    توين ب 
إال أـم   %  17 يثقون فيه، بينما أشار    -مازالواو

 ولكـن مل يعـد هـذا        ،كانوا يثقون فيه يف السابق    
-أم كانوا   % 39كما أوضح   . موقفهم بعد اآلن  

%  6 ال يثقون فيـه، ومل حتـدد نـسبة           -مازالوا  و
  . موقفها من هذه القضية

 ما إذا مل تظهر      حالة كما أنه عند السؤال عن    
ن صدام كان لديه أسلحة دمار      أدلة يف العراق على أ    

 فهل هناك استعداد للثقة يف أن يقـول بلـري           شامل؛
% 29 أجاب   ة فيما يتصل بالقضايا السياسية؟    احلقيق

 وسيظلون هكذا  ،من الربيطانيني أم كانوا يثقون فيه     
  بينما أعـرب ىت يف ظل عدم العثور على األسلحة، ح
23% م كانوا يثقون فيه، ولكنهم سيكفون عن        أ

على وجود هذه األسـلحة،     ذلك إذا مل يظهر دليل      

بلري يقول احلقيقة   أن  أم ال يثقون يف     % 43وأكد  
  . بأي حال من األحوال

ولكن من املثري للحرية حول حقيقة اجتاهات       
 أنه عند السؤال عن أثر هـذا        ؛الرأي العام الربيطاين  

على -ود األسلحة من عدمه     اجلدال الدائر حول وج   
 فـإن   -يت يف االنتخابات العامة القادمة    منط التصو 

أوضحوا أن هـذا اجلـدال      من الربيطانيني   % 39
رهم بالتصويت  سيكون مؤثرا بدرجة كبرية على قرا     

عـن  % 59  بينما كشف  ألي حزب من األحزاب،   
أن نتيجة هذا اجلدال غري مؤثرة علـى اإلطـالق يف       

  . قرار تصويتهم
 إال  كن تفسري ذلك بالعديد من األسباب؛     ومي

ضة اجلاذبة للـرأي    أن أمهها هو غياب الرموز املعارِ     
  مبعـىن   عن بلري؛  العام؛ واليت ميكن أن تقدم له البديل      

بني قادة األحـزاب     حسن السيئني أن توين بلري هو أ    
 17يف  ( أحـد االسـتطالعات      فقد أوضح . كلها
- النـاخبني   أنه على الرغم من أن العديد من       )يونيو

 يشعرون أن ستوط حكومـة      -الذين غريوا مواقفهم  
 حىت تسقط حكومة    حزب العمال جمرد مسألة وقت    

 مع ذلك غري مقتنعني أن هناك       إال أم حزب العمال،   
كما ميكن تفسري ذلك    . معارضة ميكن أن حتل حملها    

 على الرغم من أمهية قضية وجود أسلحة        ؛أنهبأيضا  
 إال أا من     تربير احلرب؛   شامل لدى العراق يف    دمار

ناحية أخرى ليست السبب الوحيد الذي من أجلـه         
ومن مث فإن   . م الرأي العام من احلرب على العراق      دع

اهتمامه بالقضية باألساس هو ما إذا كان مت تـضليله       
 من قأدق  س الوزراء واحلكومة أم ال، ومبعـىن      ل رئي ب 

    ما إذا كان هناك تضليل متعمد من قكومـة أم  ل احلب
  درجـة   ة الكذب؟ وما هي   دت احلكوم ال؟ هل تعم 

 كما يتوقف تأثري هذه القضية بدرجـة      هذا الكذب؟ 
كبرية على كفاءة املعارضة الـسياسية يف اسـتغالهلا    
وتوظيفها خلدمة أغراضها االنتخابية؛ ومن مث فإا إذا        
ما مارست تأثريا فسيكون ذلك راجعا بدرجة كبرية        
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 وليس إىل اهتمام    ، ميارسها السياسيون  إىل التعبئة اليت  
  . الرأي العام ا يف ذاا

ن الصورة أكثر تعقيدا فيما يتـصل       والواقع إ 
مبوقف الرأي العام من تناول بلري ملسألة العراق؛ فقد         

 أن  ) يوليـو  22 يف( أحد استطالعات الرأي     وضحأ
واالتـصال   ،فيما يتعلق بالكفاءة والثقة   -معة بلري   س 

كلها تلقت ضربات موجعة خالل فتـرة        -مع الناس 
ويرجع ذلك إىل استمرار اجلـدال      . 2003صيف  

السياسي حول احلرب على العراق؛ حبيث أصبحت       
 بأن  ةهناك نسبة كبرية من الناخبني الربيطانيني مقتنع      

   ا على املراوغة والعالقـات     رئيس الوزراء يعتمد كثري
العامة، ولكن من ناحية أخرى هناك حقيقة وجـود         

غلبية ترى يف بلري صورة رئيس الوزراء القوي الذي         أ
لديه مبادئ ثابتة وأفكار واضحة، وإن كانت ال تثق         

ومن مث فليس موقـف الـرأي       . فيه بالدرجة الكافية  
العام من احلرب وحده الـذي يتـسم بالتذبـذب          
والتعقيد، ولكن أيضا املوقف من إدارة األزمة مـن         

ة يقيادة الـسياس ناحية، وانعكاس ذلك على النظرة لل   
  . من ناحية أخرى

إال أن التدهور احلاد يف ثقة الرأي العـام يف          
 ؛حتقيق هـاتون  رئيس الوزراء وصلت لذروا خالل      

 19يف  (من النـاخبني    % 50فقد أعرب أكثر من     
 عن إميام بأن احلكومة حتاول عن عمـد         )أغسطس

تذييل ملف أسلحة الدمار الشامل لدى العـراق، يف         
ل موقفها من احلرب أكثر قـوة وإقناعـا         حماولة جلع 

وباإلضافة إىل تأثر شعبية بلري بفتح ملف    . للرأي العام 
ـ          معة احلرب على العراق؛ فإن األهم هو تـدهور س

 فيما يتعلـق    -ومن مث احلكومة  - حزب العمال ذاته  
 وهي السمعة اليت كانت السبب     ية؛بالكفاءة االقتصاد 

فقد . 1997و 1993يف جناحه يف انتخابات عامي      
 ) سبتمرب 23يف  (فقط من الربيطانيني    % 29أعرب  

عن اعتقادهم أن حزب العمال هو احلزب صـاحب         
السياسات األفضل يف التعامل مع االقتصاد؛ وذلـك        

وميكـن  . عن مارس السابق  % 18 مقداره   بتدهورٍ
تفسري ذلك بشعور الرأي العام بطغيـان االهتمـام         

 الداخليـة   بالسياسة اخلارجية على حساب السياسة    
واألوضاع االقتصادية، واليت م الرأي العام بدرجة       

  . على ما يبدو؛أكرب
بعـضا  باإلضافة إىل هذه األسباب اليت تفسر       

بلري وإدارته لألزمة؛ فإن عامل بوش      من تدهور الثقة ب   
 للزيارة  فقد كان .  لعب دوره أيضا يف هذا     استمر يف 

 )مرب نـوف 18يف (اليت قام ا الـرئيس األمريكـي       
للعاصمة الربيطانية لندن أثرها يف اخنفـاض الـدعم         
للحرب من ناحية، وتدهور الثقة يف رئيس الـوزراء         

دة ن ناحية أخرى، هذا باإلضافة إىل عـو       توين بلري م  
فقـد  . ظهور املشاعر السلبية جتاه الرئيس األمريكي     

 نوفمرب عن عدم 14من الربيطانيني يف    % 74أعرب  
يثقون % 24كي، يف مقابل    ثقتهم يف الرئيس األمري   

ال يثقون يف رئـيس الـوزراء       % 59 كما أن . فيه
  %.  38الربيطاين، يف مقابل متتعه بثقة 

إال أن متكن القوات األمريكية من القـبض         
كان من شـأنه  )  ديسمرب13يف (على صدام حسني   

 للحـرب مـن     ؛ الدعم الشعيب داخل بريطانيا    زيادة
ا إدارة األزمة من    ناحية، وللطريقة اليت متت من خالهل     

قالثقـة يف كـل      ومـن مثَّ  -ل كل من بوش وبلري      ب 
مـن  % 40فقد أعـرب  .  من ناحية أخرى   -منهما

 عن اعتقادهم أن إدارة     ) ديسمرب 18يف  (الربيطانيني  
% 56بوش لألزمة كانت جيدة أو ممتازة، يف مقابل         

يف الوقـت   . أو ضعيفة جدا  يرون أا كانت ضعيفة     
رة بلري لألزمة كانت جيـدة      أن إدا % 42نفسه رأى 

يرون أا كانت ضـعيفة   % 55أو ممتازة، يف مقابل     
  .أو ضعيفة جدا

وهكذا فإن موقف الرأي العام مـن اإلدارة        
 ويف ،السياسية لألزمة تأثر باملوقف من احلرب ذاـا      

نفس الوقت كان أحد العوامل املفسرة لالجتاه الذي        
 مرحلة ما   اختذه الرأي العام ضد العمل العسكري يف      



         الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       

                                                                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية في العالم في العالم في العالم في العالمأمتيأمتيأمتيأمتي

 

496

 وإن كان مل يـستمر تـأثريه هـذا يف           قبل احلرب؛ 
ما هـي   :  يكون ولذلك فإن التساؤل  . املراحل التالية 

العوامل اليت مارست تأثريها على املواقف اليت اختذها        
  الرأي العام جتاه احلرب ضد العراق؟؟ 

وميكن القول إن هذه العوامل تتمثل يف ثالثة        
تأثريه خالل املراحل    س مار -األول: عوامل أساسية 

املختلفة لألزمة، وإن كان التأثري األكرب لـه خـالل      
 اقتصر تأثريه علـى     -مرحلة ما قبل احلرب، والثاين    

 ميارس األثـر األكـرب يف       -مرحلة احلرب، والثالث  
وتتمثل هـذه العوامـل يف      . مرحلة ما بعد احلرب   

  : التايل
  :  النظرة إىل التهديد الذي ميثله العراق-1

يطاين من احلرب    موقف الرأي العام الرب    ارتبط
؛ وهي مـدى    همةات امل  من احملكّ  على العراق بواحد  

 سواء على   ؛إدراك اخلطر الذي ميكن أن ميثله العراق      
 العاملي   أو على املستوى   ،الربيطانية من جهة  املصاحل  

من ناحية أخري؛ وهو اإلدراك الذي تطـور مـن          
مـن جهـة،   خالل املعلومات املتاحة من السياسيني     

فكيف كان تقييم   . ووسائل اإلعالم من جهة أخرى    
    هلذه املعلومات اخلاصة بالعراق؟الرأي العام

 12يف فترة ما قبل احلـرب وحتديـدا يف         
من الربيطانيني عن اعتقـادهم     % 61 أعرب   ؛يناير

ية وتنظيم  بوجود رابطة ما بني صدام حسني من ناح       
ـ % 16، يف مقابل    القاعدة من ناحية أخرى    رون ي

أن إىل  عدم وجود عالقة أساسا؛ ولذلك كان االجتاه        
  بنـسبة  صدام حسني ميثل ديدا جادا للسالم العاملي     

، أو ديدا ألجزاء أخرى داخـل الـشرق         46%
األوسط، دون أن يكون ديدا حقيقيا للـسالم يف         

  . %36 بنسبة باقي العامل
وميكن تفسري ذلك بالرجوع إىل امللف الذي       

 عـن قـدرات     2002 احلكومة يف سبتمرب     نشرته
العراق يف جمال أسلحة الدمار الشامل، وسـجله يف         
جمال حقوق اإلنسان؛ يف حماولة منها لتعزيز الـدعم         

وقد عزفت احلكومة الربيطانيـة يف      . الشعيب للحرب 
هذا التقرير على نفس منطق اإلدارة األمريكية مـن         

ة، وإن  حيث إجياد عالقة بني العراق وتنظيم القاعـد       
وميكن القـول إن    . كانت مل تربز األدلة اخلاصة ذا     

احلكومة الربيطانية جنحت حلد كبري يف ترسيخ اعتقاد        
ما داخل الرأي العام باخلطورة اليت ميثلـها النظـام          

 18يف  (من الربيطانيني   % 52العراقي؛ فقد أعرب    
 عن قناعتهم بأن العراق ميثل ديدا مـستمرا         )فرباير

مثل الواليـات  ( خارج الشرق األوسط  للدول، حىت 
ال يوافقون على   % 34 يف مقابل    )املتحدة وبريطانيا 

د حـول   ليس لديهم رأي حمد   % 14هذا الرأي، و  
عن اقتناعهم بأن   % 74كما أعرب   . ذلك املوضوع 

ع أسلحته، وأنـه    رتالرئيس العراقي ليس لديه النية ل     
مل حياول كسب املزيد من الوقت حىت يفقد باقي العا        

  . اهتمامه بأسلحة العراق
ويأيت هذا يف سياق التقرير الثاين الذي قدمه        

 إىل  كبري مفتشي األمم املتحدة لألسلحة على العراق      
جملس األمن؛ والذي أوضح فيه أن هنـاك بعـض          
عالمات التعاون من جانب النظام العراقي مع فريـق      

والواقع إنه بدالً مـن أن يكـون        . املفتشني الدوليني 
ير أثره يف ازدياد املعارضة للجهود العـسكرية؛        للتقر

% 90فإن واقع استطالعات الرأي كشف عـن أن        
من الربيطانيني يرون أن عالمات التعاون هذه سببها        

، يف  ام العراقي من استخدام القوة ضـده      خوف النظ 
فقط الذين رأوا أنه يتعاون بالفعل رغبة       % 2مقابل  

ـ % 74 وهلذا فإن . أسلحتهمنه يف نزع     الوا بـأن   ق
تستمر كل من الواليات املتحدة وبريطانيا يف الضغط        

 فهناك إميان كـامن     ؛ومن مث . العسكري على العراق  
 وتفوقه على منطق القانون الـدويل       ،يف منطق القوة  
  .واألمم املتحدة

يف ) من الناحية الرمسيـة   (بعد انتهاء احلرب    
 وبداية إثارة التساؤالت حول أين أسلحة       ،أول مايو 

من % 47 ار الشامل املزعومة لدى العراق؛ فإن     الدم
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 أعربوا عن قناعتهم بـأن      ) مايو 30يف  (الربيطانيني  
العراق كان لديه أسلحة دمار شـامل عنـد بدايـة     

كمـا  . غري مقتنعني بذلك  % 30احلرب، يف مقابل    
عن اعتقادهم بأن أسـلحة الـدمار       % 27أعرب  

% 52 يف مقابـل     ،الشامل هذه سيتم العثور عليها    
  . أن مثل هذه األسلحة لن يتم العثور عليهاوا رأ

وقد انعكس هذا التوجه على رؤية أسـباب        
احلرب ذاا، وظهر انقسام حول تلك األسباب اليت        

  ر احلـرب الـيت خاضـتها القـوات         ميكن أن تفس
أن الـسبب الرئيـسي     % 20الربيطانية؛ فقد رأي    

لدخول بريطانيا احلرب هو أن صدام لديه أسـلحة         
يـرون أن دخـول    % 12مل، يف مقابـل     دمار شا 

احلرب يرجع إىل عالقة الـرئيس العراقـي بتنظـيم        
السبب هـو   رأت أن   % 18كما أن نسبة    . القاعدة

ـ    % 26اضطهاد صدام لشعبه، و    ن يرون أا رغبة م
يرون أن السبب هـو     % 18بلري يف إرضاء بوش، و    

  ."قائد حريب"رغبة بلري يف أن يرسم نفسه يف صورة 
هناك اتفاق كبري داخل الرأي      ليس   ؛ومن مث 

    ّرة للحرب؛ وهو   العام الربيطاين حول األسباب املفس
 -كما سبقت اإلشـارة   -االنقسام الذي ظهر أيضا     
ويبدو أن اهلاجس األمين    . يف املرحلة السابقة للحرب   

لشعوب الغربية بعد أحداث احلـادي      الذي تشهده ا  
وإن كان لـيس باحلـدة الـيت        -عشر من سبتمرب    

 له أثـره يف تـردد       - الرأي العام األمريكي   يشهدها
قف متطرفة قد يندم عليهـا      الرأي العام من اختاذ موا    

 على الرغم من عدم االتفاق على        أنه بعد ذلك؛ مبعىن  
 العراق أسـلحة دمـار شـامل أم ال، أو أن       امتالك

السبب األساسي للحرب هو تدمري هذه األسلحة، أو       
ي العام علـى    غريها من األسباب األخرى؛ فإن الرأ     

استعداد لقبول االشتراك يف العمل العسكري؛ خشية       
من عدم التحرك؛ فتكون هنـاك بالفعـل خمـاطر          

ديدات من قول العراق كان ينبغي التعامل معهاب .  
  

  : املسار الذي اختذته احلرب-2
يعترب تقييم الرأي العام ملسار احلرب من أحد        

سري اجتاهـات    اليت ميكن من خالهلا تف     همةالنقاط امل 
وترتبط هذه  . الرأي العام جتاه دعم احلرب من عدمه      

القضية من ناحية أخرى مبدى التوافق احلادث بني ما         
 فعلًـا علـى     ثَدعه الرأي العام للحرب، وما ح     توقَّ

ر هذا االتفاق أو االختالف     أرض املعركة، وكيف أثَّ   
  على املوقف من دعم احلرب؟ 

 العام مع بداية    وميكن القول إن توقعات الرأي    
 متثلت يف حرب قصرية، ولكن مع سـقوط         ؛احلرب

ر عن هذا   وعب. الكثري من الضحايا املدنيني العراقيني    
 يف مقابل   )س مار 22( ربيطانينيمن ال % 39االجتاه  
 والقليل من الضحايا من     ،ةعوا حربا قصري   توقَّ 31%

فهي اليت توقعت بأن تكون   % 19أما نسبة   . اجلانبني
ها الكثري من الـضحايا مـن        ويقع في  ،ويلةاحلرب ط 

  . اجلانبني
وقوع الكثري مـن  ويبدو أن توقع الرأي العام      

استمرار دعمـه   ومع  -الضحايا من اجلانب العراقي     
 عن عدد العـراقيني الـذين       ه راضيا  جعل -للحرب

يتساقطون بسبب اهلجمات األمريكية والربيطانية، بل      
ت األمريكيـة   واالقتناع يف الوقت ذاته بأن القـوا      

 وقـوع   والربيطانية تبذل جهودا عظيمـة لتجنـب      
 املدنيني العراقيني، وأن السلطات العراقية      الضحايا من 

تبالغ يف عدد الضحايا يف صفوف املدنيني ألغـراض         
  . دعائية

 مـن   وميكن تفسري ذلك بالرجوع إىل مفسّر     
إما أن الرأي العام الربيطاين على درجة       : الثالثة التالية 

ة من الثقة يف هؤالء القائمني بإدارة األزمة؛ وهو         كبري
ما ال ينطبق يف هذه املرحلة اليت شهدت قدرا كـبريا      

 توين بلـري    يف كل من رئيس الوزراء    -من عدم الثقة    
 وإما أن تقدير الرأي العام      -والرئيس األمريكي بوش  

الربيطاين لعدد الضحايا يف اجلانب العراقي كان كبريا       
ن األعداد املتساقطة اليت أعلـن عنـها        جدا؛ حبيث إ  
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: كانت أقل من املتوقع بكثري؛ ومن مث يربز الـسؤال         
ـ  -كيف يساند الرأي العام يف هذه الدول          ياليت تعل

 واحليـاة الكرميـة     ،من راية احترام حقوق اإلنسان    
 حربا من احملتمل أن يقع فيها عدد كبري مـن     -للبشر

  الضحايا املدنيني األبرياء؟
 فإن العامل املفـسّر األخـري هلـذا        ؛ وأخريا

 هو أن الرأي العام حياول أن يغض الطـرف          ؛التوجه
عن الضحايا يف صفوف العراقيني، أو مبعىن آخر مـا          

 هـو القتلـى يف صـفوف        -يف املقام األول  -يهمه  
القوات الربيطانية، بغض النظر عن أي ضـحايا يف         

ما ر؛ وهو ما قد يثري التساؤل ع      صفوف الطرف اآلخ  
لك نزعة عنصرية خيتلف تقييمها حليـاة       ت ت ذا كان إ

  إنسان عن آخر؟
ويبدو أن املسار الذي اختذته احلرب كان من        

 اليت ساعدت على استمرار الـدعم       همةاألسباب امل 
من الربيطـانيني   % 84الشعيب للحرب؛ فقد أعرب     

 عن اعتقادهم أن احلرب تسري مبعدل       ) مارس 24يف  (
لف، وإن كان قـد     جيد من وجهة نظر قوات التحا     

حدث تراجع يف نسبة األفراد الذين اعتقـدوا يف أن          
احلرب ستنتهي خالل ساعات أو أيام؛ فبينما توقـع         

ن احلـرب   أ ). مارس 18يف  (من الربيطانيني   % 15
ستنتهي خالل أيام من حلظة بدايتها؛ فإن هذه النسبة         

ومع ذلك فإن   .  مارس 24يف  % 3اخنفضت مبقدار   
هاء احلرب ال يزال قـصريا وفقًـا        الوقت املتوقع النت  

عـن  % 40لتوجهات الرأي العام؛ حيث أعـرب       
اعتقادهم بأن احلرب سـتنتهي خـالل أسـبوع أو     

  . أسبوعني
من ناحية أخرى؛ فإن الرضاء حلد كبري عـن        

 كان لـه    ؛عدد القتلى يف صفوف القوات الربيطانية     
أثره يف احلفاظ على تزايد معدالت الـدعم العـام          

 26يف  (من الربيطانيني   % 43أعرب  للحرب؛ فقد   
 عن أن عدد القتلى يف اجلانب الربيطاين كان         )مارس

 رأوا أـا كانـت      )%39و(أقل كثريا مما توقعوا،     

% 13بالضبط يف حدود املتوقع؛ وذلك يف مقابـل         
  .فقط الذين رأوا أا أكثر مما توقعوا

أيضا عكست اجتاهات الرأي العـام درجـة      
 عدد الضحايا املدنيني العراقيني؛ كبرية من الرضاء عن   

% 39أا أقل مما توقعوا، و    عن  % 47حيث أعرب   
فقط الذين رأوا % 3رأوا أا يف احلدود املتوقع هلا، و      

هـل  : وهنا يثار التساؤل  . أا أكثر مما كان متوقعا    
هناك حصر دقيق ألعداد الضحايا املدنيني يف صفوف        

 فعلـى أي  جد؛قيني؟ وإن كان هذا احلصر ال يو    العرا
  .أساس قوم الرأي العام هذه األعداد؟

ـ ؛ذا الرضاء من قبل الرأي العام    ه ز مـن  ز ع
من الربيطانيني بأن قوات مـا      % 83االعتقاد لدى   

كانت حريصة على ضـرب     " التحالف"يطلق عليه   
األهداف العسكرية العراقية، وجعـل اخلـسائر يف        

ومن مث  صفوف املدنيني العراقيني عند حدها األدىن؛       
هل اإلحساس بالدافع أو اجلانب األخالقـي عنـد         

  الغرب وهم أم حقيقة؟ 
ميكن اإلجابة عن التساؤل السابق باإلشـارة       

 من خالل   ؛إىل أحد األسئلة اليت وجهت للرأي العام      
بافتراض أن القادة   : استطالعات الرأي؛ يقول السؤال   

العسكريني نصحوا كالً من بلري وبوش بأن الطريـق         
لتحقيق نصر سريع سيكون مهامجـة منـاطق         الوحيد

املدنيني، واملخاطرة بعدد أكرب من الضحايا يف صفوف        

 متثلـت   املدنيني؛ فما هو القرار الذي جيب اختـاذه؟       
رفضوا القيام ذا، يف مقابل     % 55: اإلجابة كالتايل 

مل حيـددوا   % 13قالوا بالـسماح هلـا، و     % 32
على -رية  وإذا ما أضيفت هذه النسبة األخ     . موقفهم

 إىل نـسبة    -اعتبار أا بالفعل ليست رافضة للقرار     
من الربيطـانيني  % 45هؤالء املؤيدين تصبح النسبة     

مهامجة مناطق املـدنيني،      من حيث املبدأ   يرفضونال  
يرفضون ذلك؛ وهو الفارق الـذي      % 55يف مقابل   

ليس بالكثري؛ فعلى األقل هناك ما يقرب من نـصف   
تعداد لقبـول مثـل هـذا    الشعب الربيطاين على اس  
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. البديل، أو على األقل ليس لديه اعتراض جاد عليه        
وميكن القول أيضا إن السؤال ذاته إذا ما مت تعديلـه           

مبعىن أنه بـدالً مـن      . قليالً قد تكون النتائج خمتلفة    
حتقيق نصر سريع؛ يصبح السؤال بافتراض أن الطريق        

؛ الوحيد لتحقيق النصر هو مهامجة مناطق املـدنيني       
فهل سيقبل الرأي العام اهلزمية للقوات الـيت وقـف          
وراءها داعما؟ أم أنه يف هذه احلالة سـيكون علـى           
استعداد للتضحية باملزيد من املدنيني العراقيني يف مقابل        

 وذلك إذا ما مت الوضع يف االعتبار الثقة         حتقيق النصر؟ 
 الرأي العـام الغـريب يف قوتـه         يضعهاالكبرية اليت   

عن توقعهم بأن تكون    % 74فقد أعرب   . العسكرية
نتيجة العمل العسكري النصر النـهائي للواليـات        

قـالوا حبـرب    % 14املتحدة وبريطانيا، يف مقابل     
% 11طويلة دون نصر واضح ألي من الطـرفني،         

قالوا بنصر سريع للواليـات املتحـدة وبريطانيـا،         
يف صاحل التوقع زمية القـوات األمريكيـة        % صفر

  .يةوالربيطان
ولكن من املالحظ أنه يف الوقت الذي اهـتم       
فيه الرأي العام الربيطاين كثيـرا بعـدد القتلـى يف           
صفوف القوات األمريكية والربيطانية، كمـا اهـتم     
بعض الشيء بعدد الضحايا يف صـفوف املـدنيني         

 بعـدد   -كما مل يهتم أحد   -العراقيني؛ فإنه مل يهتم     
ل ما تعلنـه    القتلى يف صفوف اجليش العراقي، يف ظ      

التصرحيات األمريكية يف بعض األحيان عـن قتـل         
املئات منهم يف املرة الواحدة؛ أليس من املفتـرض أن   
يدافع اجلندي عن بالده حىت وإن كان يكره النظـام        
القائم؟ ومن مث ملاذا هذا التجاهل وعدم االلتفات هلذا         
اجلانب؛ سواء من جانب الرأي العام، أو من جانب         

  عالمية يف الوقت نفسه؟لتغطية اإلا
وقد كان لتقدم اآللة العسكرية علـى أرض        
املعركة أثره يف ازدياد الدعم العام للحرب من ناحية،         
والثقة يف املسار الذي تتخذه العمليات العسكرية من        

من الربيطـانيني يف   % 80ناحية أخرى؛ فقد أعرب     

ـ   عن  أبريل   السابع من   جيـدا، وإن    سريأن احلرب ت
هم أعربوا عن قلقهم مـن احلـرب         من %73كان  

ولكن هذا القلق مل يؤثر على قرار       . وتداعياا احملتملة 
% 77استمرار االخنراط يف احلرب؛ حيث أجـاب        

مىت يصبح من الصواب إرجاع القـوات       : على سؤال 

 يف مقابل   ، بأا تعود عندما تنتهي احلرب     من العراق؟ 
  . الذين نادوا بعودا فورا% 16

  

  :  احلرب تداعيات-3
 للمزيد من الفهم    همةمن العوامل األخرى امل   

الجتاهات الرأي العام الربيطاين للحرب على العراق؛       
 لحرب؛ور التداعيات احملتملة ل   هي تلك اخلاصة بتص   

 أمههـا   ، متحورت حول عدة قضايا    وهذه التداعيات 
     يها الـدويل   عـد النواحي األمنية واالقتـصادية يف ب

كل ل مبستقبل العراق، وما الش    وأيضا ما يتص   واحمللي،
 وأخريا تداعيات   الذي سيخرج به من هذه التجربة،     

 والـشرق    من جهـة،   ذلك على العالقة بني الغرب    
  .  من جهة أخرىخاصة العرب واملسلمني

وقد كان التوقع خالل مرحلة ما قبل احلرب        
 أكثر أمنا بعد انتهاء هذه احلـرب؛      أن العامل سيكون    

 مارس عن   20ربيطانيني يف   من ال % 45فقد أعرب   
الذين اعتقـدوا أن    % 35اعتقادهم يف ذلك، مقابل     

وإذا . العامل على العكس سيكون مكانا أقـل أمنـا        
كانت هذه النظرة من الناحية األمنية؛ فإن النظرة من         

رأوا أن  % 41: الناحية االقتصادية كانت كالتـايل    
الظروف االقتصادية يف بريطانيا ستظل كما هـي،        

أعربوا عن اعتقادهم أن الظروف االقتصادية      % 36
  . رأوا أا ستتحسن% 13ستسوء، يف حني 

ومن مث فإن أحد العوامل اليت ميكن من خالهلا       
تفسري الدعم العام للحرب؛ هو عدم االعتقاد بدرجة        

ومـن مث مـستوى     -عميقة يف أن األداء االقتصادي      
 سيتأثر بأي شكل سليب؛ وهو ما يدعم من         -املعيشة

العتقاد بأن اجلوانب االقتصادية واألداء االقتصادي      ا
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للحكومات هو احملك الرئيسي يف تقييم الرأي العـام        
  .حلكومات وسياسات الدولة يف الغرب

 بدأ القلق   ؛مع بداية العمل العسكري بالفعل    
خـرى؛  األتداعيات  ال من   -من جانب الرأي العام   -

املوالية قبل العناصر   مثل تزايد اهلجمات اإلرهابية من      
إىل  كذلك اخلوف من انتشار الصراع   لصدام حسني، 

من % 43باقي دول الشرق األوسط؛ حيث أعرب       
 عن أن أكثـر عواقـب       )مارس 26يف  (الربيطانيني  

 هي انتشار الـصراع وعـدم       ؛احلرب اليت خيشوا  
. االستقرار ليشمل باقي منطقة الـشرق األوسـط       

انصب قلقهم علـى إمكانيـة شـن    % 24كذلك  
هابية ضد الواليـات املتحـدة،      ت انتقامية إر  هجما

 أعربوا عن قلقهم على القتلى يف صـفوف         %20و
 الذين   هم   فقط% 4 أن   القوات الربيطانية، يف حني   

خيشون من وقوع الكثري مـن الـضحايا املـدنيني          
العراقيني؛ وهي النسبة اليت تؤكد ما سبق وأشـارت         
إليه الدراسة من قبل، مـن أن االهتمـام مبـسألة           
الضحايا يف اجلانب العراقي تـأيت علـى هـامش          

لقـضية  الربيطاين  االعتبارات اليت يوليها الرأي العام      
     ا يف التأثري    احلرب على العراق، وال تلعب دورا حامس

  .على مواقفه
ومع سقوط بغداد بالفعل يف يـد القـوات         
األمريكية؛ تبلورت جمموعة أخرى من التداعيات اليت       

أول هذه التداعيات . ام الربيطاينخيشى منها الرأي الع   
متثل يف خطر أن يرى العراقيون الواليـات املتحـدة       

     ّم غزاة ال حمرفقـد أعـرب    . نرووبريطانيا على أ
 أبريل عن اقتنـاعهم     10من الربيطانيني يف    % 67

بإمكانية أن ينظر العراقيون هذه النظرة إىل القـوات         
 ،طرالقلق من هذا اخل   % 25احملاربة، يف حني رفض     

  . احلياد% 8والتزم 
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كما أن التخوف من هذه النظـرة الـسلبية         
للقوات األمريكية والربيطانية احملاربة امتد ليـشمل       

من الربيطانيني عن   % 69العرب مجيعا؛ فقد أعرب     
ختوفهم من أن يشعر العرب يف الـشرق األوسـط          

أمريكي الذي حتقق   /اإلهانة من جراء النصر األجنلو    ب
يف العراق، وأن يصبحوا أكثر عداوة للغرب نتيجـة         

ويف . مع هذه النظـرة   % 20لذلك، يف حني مل يتفق    
عن خمـاوفهم مـن أن      % 58الوقت نفسه أعرب    

هـذا  % 26يسعى العرب للثأر، يف حني اسـتبعد        
  . االحتمال

ه من  كذلك فإن الرأي العام أعرب عن ختوف      
أن يغرى النصر العسكري الذي حققتـه الواليـات     

ـ مباملتحدة يف العراق الرئيس األمريكـي      ة دول هامج
أخرى؛ سواء بدعم مـن حلفائـه، أو حـىت دون           

  .  على هذا الدعمحصوله
 فيما يتصل مبستقبل العراق؛ فقـد أعـرب       

 مارس عـن أمهيـة      24من الربيطانيني يف    % 79
يطانية من العـراق    انسحاب القوات األمريكية والرب   

ال يـرون أمهيـة     % 15بأسرع ما ميكن، يف مقابل      
يرون أن ذلك غري مهم علـى       % 4كبرية لذلك، و  

يرون أنه من املهم جدا أن      % 97كما أن   . اإلطالق
تتوىل إدارة مدنية عراقية إدارة الدولة بأسرع وقـت،   

 كذلك أظهـر  . قالوا بعدم أمهية ذلك   % 2يف مقابل   
انتخابـات دميوقراطيـة يف     رغبتهم يف عقد    % 97

على أمهيـة أن    % 83العراق بأسرع وقت، وشدد     
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تقدم الواليات املتحدة وبريطانيا مساعدة مالية كبرية       
اعترضوا على  % 15يف إعادة بناء العراق، يف مقابل       

  . ذلك
يف هذه الفترة   %) 59( وأعربت غالبية اآلراء  

رة عن رغبتها يف أن تقوم إدارة من األمم املتحدة بإدا         
شئون العراق يف الفترة اليت تلي احلرب مباشـرة، يف          

الذين رأوا أن الواليات املتحدة هي اليت       % 3 مقابل
% 36ينبغي أن تقود إدارة الدولة يف هذه املرحلة، و        

يف صاحل إدارة مشتركة للتحالف تـضم بريطانيـا         
  . جبانب الواليات املتحدة

ويبدو أن السبب وراء هذا هو ما سبق وعرب         
 الرأي العام من خطر أن ينظر الشعب العراقي إىل      عنه

القوات األجنبية نظرة احملتل املغتصب لألرض؛ ومن       
مث تزيد املقاومة يف الصف العراقي، مبا يعرض القوات         
الربيطانية إىل خسائر كبرية يف األرواح؛ وهو مـا ال          

ومن مث طاملا أن اخلـسائر يف       . يرغب فيه الرأي العام   
د معقول من وجهـة     ية ظلت عند ح   القوات الربيطان 

  .  فإن الدعم للحرب ال يزال مستمرانظر الرأي العام؛
ومع سقوط بغداد بدأ احلديث مرة أخـرى        
عن دور األمم املتحدة يف إعادة بناء عراق ما بعـد           

من الربيطانيني قالوا بـأن     % 46احلرب، وهنا فإن    
قالوا بدور  % 28 يف مقابل    ،يكون هلا الدور القائد   

 الواليات املتحدة وبريطانيا اللـتني    ند لكل من    مسا
كمـا رأى   . ر القائد يف هذه العمليـة      الدو تتوليان
أن دور األمم املتحدة ينبغي أن يقتصر علـى         % 20

ال يكون هلـا    بأقالوا  % 4املساعدة اإلنسانية فقط، و   
  . أي دور على اإلطالق

 األخرية نـسبة    وتشكل هذه النسب الثالث   
 الربيطاين؛ وهو ما يدل علـى  من الرأي العام  % 50

  يف الرأي حول دور األمم املتحـدة        اأن هناك انقسام 
وهو ما ميكن تفسريه بعدم الثقة يف قدرة األمم         . أيضا

 إدارة الصراعات؛ ومن مث تـويل إدارة        علىاملتحدة  
عملية إعادة البناء يف هـذه املنـاطق الـيت تـشهد        

التوصل ويبدو أن فشل األمم املتحدة يف       . الصراعات
إىل اتفاق حول قرار ثان بشأن العراق قد كان لـه           
أكرب األثر يف هذا؛ وهو ما يؤكد من ناحية أخـرى           
على أن الرأي العام كان يرغب يف إمجاع دويل حول          
مسألة احلرب، وطاملا أنه مل حيدث؛ فليس من املهـم         
احلديث عن دور األمم املتحدة بعد اندالع احلـرب         

 أكثر من املوقف من شركات      ويتضح هذا . وانتهائها
مـن  % 60ضة للحرب؛ فقد أعـرب      الدول املعارِ 

الربيطانيني عن أنه ينبغي عدم الـسماح لـشركات         
الدول اليت عارضت احلرب املشاركة يف عقود بنـاء         

اعترضوا على  % 32عراق ما بعد احلرب، يف مقابل       
  .  الرأيذلك

ويبدو أن املقصود باألساس هو كـل مـن         
ل الرأي العام    فقد مح  -خاصة األوىل - فرنسا وأملانيا 

 ا مسئولية انفراط اإلمجـاع الـدويل؛      الربيطاين فرنس 
  .  حرماا من املنافع الناجتة من احلرب رأَىومن مث
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وهكذا فإن املوقف من تداعيات احلرب لعب       

فقط ظلت األوضاع   . ربدوره يف تعزيز الدعم للح    
األمنية داخل بريطانيا مستقرة، ومل تتعرض ملا يعكر        

وعلى الرغم من االعتداء الذي تعرضت له        . صفوها
أهداف بريطانية يف تركيا، إال أن حقيقة أن الوضـع         

ـ      ـ  تداخل بريطانيا كان آمنا لعب  يف عـدم    ا دوره
كما أن الغالبية   . انقالب الرأي العام ملعارضة احلرب    

 أن احلرب من شأا التأثري علـى األوضـاع          رمل ت 
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االقتصادية داخل بريطانيا بسوء؛ وهو واحد من أهم        
تفـسري موقـف   العوامل اليت ميكن الرجوع إليها يف    

 كذلك فإن الوضـع الـذي      .الرأي العام من احلرب   
لة ما قبل   وجد الرأي العام األمم املتحدة فيه يف مرح       

ان ثقته يف قـدرا      كان له أثره أيضا يف فقد      احلرب؛
  على هذا القـدر مـن الـصعوبة         على تويل مهمة 

 ومن مث قبول استمرار اخنراط القـوات يف         ؛والتعقيد
  . عملها حىت االنتهاء من املهمة اليت أرسلت إليها

  

  : ةـاخلامت
ميكن اإلشارة إىل عدد من النتائج املترتبة على        
دراسة موقف الرأي العام الربيطاين من احلرب علـى     

 وميكن تقسيم هـذه النتـائج إىل نـوعني          ،العراق
  .  وأخرى غري مباشرة،نتائج مباشرة: أساسيني

تتمثل النتائج املباشرة يف حقيقة االجتاهـات       
 ،واآلراء اليت يعتنقها الرأي العام فيما يتعلق بـاحلرب   

 من ناحية،   ودور القوة العسكرية يف العالقات الدولية     
سي الربيطاين من ناحية وأثر األزمة على الداخل السيا    

  .أخرى
 تستخلص الدراسة من املوقف الذي عرب عنه        -أوالً

 اإميانالرأي العام الربيطاين جتاه احلرب أن هناك        
 يف القوة العسكرية ودورهـا   وثقةً -حلد كبري -

يف التعامل مع الدول غري الدميوقراطية؛ وهو ما        
ــة الــسالم "يتــسق مــع افتراضــات  نظري

يت ترى أن الدول الدميوقراطية      ال ؛"الدميوقراطي
ال حتارب بعضها البعض، ولكنها على استعداد       
تام وقبول الستخدام القوة يف مواجهة الـدول        

وإذا كانت النظرية حتـدثت     . غري الدميوقراطية 
عن القيود اليت ميارسها الرأي العام الداخلي يف        
الدول الدميوقراطية على عدم استخدام القـوة؛       

قيد يتصل باألساس باسـتخدام    فيبدو أن هذا ال   
القوة جتاه النظم الدميوقراطية األخرى، وال ميتد       

 .ليشمل االعتراض على استخدام القوة يف ذاته      

 أن معارضة التدخل    -كما سبق القول  - يبدوو
ـ   تالعسكري يف البداية كان    ا  باألساس اعتراض

. على االنفرادية األمريكية يف اختاذ القـرارات      
س أمريكي ذه الشخصية    ويبدو أن وجود رئي   

هو السبب وراء هذه املشاعر املعارضـة لـه،         
وليست تعبريا عن تطـور مـشاعر عدائيـة         

 -على األقل داخل بريطانيا   -للواليات املتحدة   
  فإن الرتعة التدخلية موجـودة لـدى       ومن مث 

قطاعات الرأي العام ذاته؛ ففكرة التـدخل يف        
ويبدو أن هـذه    . ذاا ليست فكرة مستهجنة   

الفكرة تنبع من عوامل ثقافية حضارية قيميـة،        
خاصة بالنظرة إىل التفوق احلضاري للغـرب،       
وأن منوذج الغرب وحكمه على األمور هو مـا    

  . جيب أن حيتذي به باقي دول العامل
 فيما يتعلق بأثر أزمة العراق علـى الـداخل       -ثانيا

السياسي الربيطاين ومستقبل احلكومة الربيطانية     
كن القول إن أثـر احلـرب علـى         احلالية؛ مي 

احلكومة يعتمد على نتائجها يف املقـام األول،        
وال .  عند بدايتها  العاموليس على حالة الرأي     

تتعلق النتائج بالوضع على أرض املعركة فقط،       
ولكن بانعكاساا على حالة االقتصاد الربيطاين      
واخلدمات العامة على وجه اخلصوص؛ ومن مث       

رب بالدعم العـام؛ إال أن      حىت يف ظل متتع احل    
حدد  ما ي  كاساا على احلالة االقتصادية هي    انع

يف النهاية مستقبل القيادة الـسياسية احلاليـة،        
    ل عليه القـادة يف املقـام       ويبدو أن هذا ما يعو

األخري؛ فذاكرة الرأي العام ضعيفة، واملهـم يف      
  . النهاية هو األداء االقتصادي

ملخاوف هـي تعـرض      ا ىحدإ إذا كانت    -اثالثً
بريطانيا هلجمات إرهابية؛ فإن حقيقـة عـدم        
حدوث أي عمل إرهـايب علـى األراضـي         
الربيطانية قد ساهم يف عدم ازدياد حدة القلـق       

كما أن عدم   . من استمرار االخنراط يف احلرب    
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حدوث خسائر بـشرية كـبرية يف صـفوف         
القوات الربيطانية كان من شأنه استمرار الدعم       

 وعدم إتاحة فرصـة الزديـاد       العام للحرب، 
املعارضة لالستمرار يف العمليات العـسكرية؛      
ومن مث هل إذا كانت عمليات املقاومة العراقية        
استهدفت القـوات الربيطانيـة متامـا كمـا         
تستهدف القوات األمريكية؛ هل كـان هـذا        

سيحخاصة أن الربيطانيني ال يعانون       فارقًا، دث 
ة اليت يعاين منها من اهلاجس األمين بنفس الدرج  

كي الذي تعرض للهجوم يف عقر      الشعب األمري 
   داره؟

العراق مل تعـد   قضية  نبغي اإلشارة إىل أن      ت -ارابع 
 االهتمام األكرب للرأي العام الربيطـاين؛       تشغل

 الـسياسية   الساحةال تشغل   وإن كانت ال تز   
راء فترة  زقد تكون منحت رئيس الو    و الرمسية،

عن الوضع الداخلي والقلـق     ل فيها االنتباه    حتو
على حالة اخلدمات العامـة؛ إال أن هـذا مل          
يستمر، ومل يكن من املتوقع له االستمرار فترة        

فما يريده الرأي العام من احلكومة حاليا      . طويلة
صحية واملدارس  هو العمل على حتسني الرعاية ال     

 كمـا يريـدون أن يـتم        واملواصالت العامة، 
ى؛ مثـل اهلجـرة     التعامل مع موضوعات أخر   

ومهما كانت سعادة الرأي    . واللجوء السياسي 
العام الربيطاين بنتائج احلرب يف العراق؛ إال أن        
هذه القضايا يف النهاية هي احملدد األساسـي يف   
استمرار احلكومة أو استبداهلا يف االنتخابـات       

صحيح أن قضية العراق ستكون     . العامة القادمة 
نها لن تكـون     القضايا املطروحة، ولك   ىحدإ

  . األساسي لالختيار بني األحزاباحملك
  

 من النتائج؛ فهـي تلـك   أما اموعة الثانية 
النتائج غري املباشرة، واليت تتعلق حبقيقة دور الـرأي         
العام يف النظم الدميوقراطية بشكل عام من ناحيـة،         

وص مـن   ودوره يف النظام الربيطاين على وجه اخلص      
  .ناحية أخرى

ثري مـن الـدالئل علـى أن        ليس هناك الك  
    احلكومة على استعداد أن تنـ ت لرغبات  ص إذا ةالعام 

كانت ختتلف بدرجة كبرية عن سياسة احلكومـة،        
وتفتـرض تقاليـد    . خاصة يف اـال اخلـارجي     

ميكن الدميوقراطية التمثيلية الربيطانية أن حكمة القلة       

؛ ومن مث يعترف النظام     أن تعلو على رغبات األغلبية    
اسي الربيطاين باألدوار املختلفة اليت يلعبها كـل      السي

والرأي املالك   ،general opinionمن الرأي العام 
 فيمـا يتعلـق   ؛informed opinionللمعلومات 

. خاصة اجلانب اخلارجي منـها    ومبمارسة السياسة،   
     دان أمام الـرأي    وعلى هذا فإن احلكومة الربيطانية ت
، ولـيس مـن     العام من خالل حكمها على األمور     

  . خالل عدم طاعتها لرغبات الرأي العام
 ألي دميوقراطيـة؛     النهائيةَ وميثل هذا املعضلةَ  

  ب الصراعات املعتادة بني رغبـات  حيث ال ميكن جتن
األمة كلها حول قضايا معينة من ناحية، ومطالـب         

ويقبـل  . الكفاءة واملصلحة القومية من ناحية أخرى     
ه املعضلة مـن خـالل    الرأي العام الربيطاين حل هذ    

قبول املسلمة القائلة بأن بعض األشياء على درجـة         
، ويف مثل   ةللعامكبرية من السرية والتعقيد ألن تترك       

ومة القيـادة، وعلـى     هذه احلاالت يكون على احلك    
 مبعـىن أن الدميوقراطيـة التمثيليـة        الشعب اتباعها؛ 

ا نوالربيطانية ال تقبل القول بأن احلكام ينبغي أن يكو        
 بل على العكس؛    مستجيبني باستمرار للمحكومني،  

من املعترف به ضمنيا أن احلكومة عليهـا واجـب          
  .)4(احلكم وقيادة الشعب

د الرأي العام الثقل الكـايف      فمن النادر ما ولَّ   
لتغيري سياسة ما، وهذا إن حدث فإنه عادة حيـدث          

 بطريقة مباشرة؛ مثـل     العامةحول قضايا تؤثر على     
خبالف هذا، فإن مـا     . ... سعار الوقود الضرائب وأ 
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 ،يهم احلكومات بشكل عام هو مراقبة املزاج العـام        
  .)5(وليس رأيه يف سياسات معينة

إذا ما تقبلنا هذا من الناحية النظرية والعملية؛        
فال ينبغي أن نفاجأ عندما جند أن التعبري عن الـرأي           
العام من خالل االستطالعات قد يتم جتاهله، كمـا         

ثنِ مـسرية املليـون بريطـاين يف        نفهم ملاذا مل ت   قد  
 مـن عـزم     2003 فربايـر    14العاصمة لندن يف    

  . احلكومة الربيطانية على املضي يف طريق احلرب
  
  : اهلوامش

(*)
اعتمدت الدراسة على املصادر التالية يف احلصول   

  :على استطالعات الرأي العام الربيطاين
- www.YouGov.com 
-  http://www.icmresearch.co.uk 
- http://www.guardian.co.uk 
- http://www.mori.com 
- http://www.ananova.com 

  
(1) Richard Hodder-Williams, Public Opinion 
Polls and British Politics, (London: Routledge 
& Kegan     Paul Ltd, 1970), pp. 66-68. 
(2) Richard Hooder-Williams, Public opinion 
polls and British Politics, op.cit. pp. 4-6.                  
   
(3) Robert M. Worcester, British Public 
Opinion: A Guide to the History and 
Methodology of Political   Opinion Polling, 
(Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1991), 121-124. 
(4) Richard Hodder-Williams, Public Opinion 
Polls and  British Politics, pp. 70-76.                     

) 5(
e/archives/com.muslimedia.www://http

htm.014editor/02ditorial  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 
 
    
 
 
 


