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  :مقدمة
 كما تعكسها نتائج استطالعات     –الرأى العام   تنطوى عملية تحديد العالقة بين اتجاهات         

 والسياسة العامة على أهمية خاصة فى رسـم طبيعـة العالقـة بـين الدولـة                 -الرأى العام   

 بالغة األهمية فى دفع عملية التنمية واإلصالح الـسياسى،          تأثيراتوالمجتمع، لما يكتنفها من     

   .وإضفاء الطابع الديمقراطى على عملية صنع القرار

استطالعات الرأى العام والسياسة العامـة جـدالً        نتائج  أثارت قضية العالقة بين      وقد  

واسعاً بين الباحثين والمتخصصين فى العلوم االجتماعية بصفة عامة، والمؤسسة األكاديميـة            

كما استحوذت على اهتمـام     . بصفة خاصة، وكذلك على مستوى الدراسات النظرية والتطبيقية       

تنظيمات الحزبية، والمؤسسات التـشريعية، فـضالً عـن المؤسـسات           السلطة السياسية، وال  

  .  اإلعالمية

  :األهداف الرئيسية
تسعى الدارسة إلى استجالء طبيعة واتجاه العالقة بين نتائج استطالعات الرأى العـام               

  :ة، وهىابة على عدد من التساؤالت الرئيسوالسياسات العامة، وذلك من خالل اإلج

 كمـا تعكـسها نتـائج       ،قة بين السياسات العامة واتجاهات الرأى العام      ما هى طبيعة العال    .١

 ؟استطالعات الرأى العام

 فى ظل أية ظروف وأى سياق سياسى اجتماعى يمكن أن يكون لنتائج استطالعات الرأى               .٢

العام تأثيراً على السياسات العامة؟ أو بمعنى آخر متى يقود متخذى القرار الرأى العام؟ ومتى               

  .خذى القرار الرأى العام؟يتبع مت

هل تكون نتائج استطالعات الرأى العام أكثر تأثيراً فى مرحلة معينة من مراحـل صـنع                 .٣

 . السياسات العامة؟

 ما هى األشكال المختلفة الستخدام متخذى القرار لنتائج استطالعات الـرأى العـام؟ أو               .٤

 لرأى العام؟بعبارة أخرى كيف يتعامل متخذو القرار مع نتائج استطالعات ا
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  لقسم األولا

ات الرأى العام والسياسة اإلطار النظرى لدراسة العالقة بين نتائج استطالع

  العامة

  النظريات والتيارات الفكرية

دراسـة  يوضح لنا استقراء تاريخ قياس الرأى العام، أنه برغم استمرارية االهتمـام ب              

عنها نتائج اسـتطالعات الـرأى      ن اتجاهات الرأى العام، كما تكشف       طبيعة واتجاه العالقة بي   

 الرأى العام وحتى    الحقب التاريخية، منذ بدء قياسات    فى كافة المراحل و   العام والسياسة العامة    

يومنا هذا، فإن أبعاد هذه القضية، أو كيفية إثارتها، أو نقاط االرتكاز فى تناولها، اختلفت مـن                 

 العديد من األسئلة المرتبطـة  وهناك .حقبة تاريخية إلى أخرى، ومن مدرسة فكرية إلى أخرى    

، عكسها نتائج استطالعات الرأى العام والـسياسة العامـة       بقضية العالقة بين الرأى العام كما ت      

  :ومنها

  ؟الرأى العامريده إلى أى حد يفعل المسؤولون ما ي 

 إلى أى حد يتأثر المسؤولون بالرأى العام؟ 

 أى حد هناك توافق بين صنع السياسات ومطالـب الـرأى            بإلييرتبط السؤال األول      

يمـا يتعلـق    بة المسؤولين لمطالـب الـرأى العـام ف        العام، بينما يرتبط السؤال الثانى باستجا     

لين إال أنهما قد يتوصال إلـى نتيجتـين         اؤستوعلى الرغم من ارتباط ال    . بالقرارات والسياسات 

 فالمسؤولين قد يستجيبوا للرأى العام حيال سياسة معينة بدون أن يفعلوا فى الحقيقة              ،مختلفتين

   .١ما يريده المواطنون

ن الدراسة التأصيل النظرى للعالقة بين استطالعات الرأى العـام          ويحاول هذا القسم م     

فـى هـذا     الرئيـسية لنظريات  اوالتيارات الفكرية   ذلك من خالل عرض     والسياسة العامة، و  

، وكذلك الحجج النظرية التى يـسوقها       لها، مع طرح المقوالت واألطروحات الرئيسية       المجال

  .هاننواعاً عن اآلراء التى يتبأنصار كل تيار دف

  

  

  

  

  

                                                 
1 J. Egan, Patrick, Policy Preferences and Congressional Representation: The Relationship between 
Public Opinion and Policy Making in Today's Congress, Working Paper, September 2005, P.6. 
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اتجاهات الـرأى   موقفاً متشائماً فيما يتعلق بطبيعة العالقة بين        أنصار هذا التيار    يقف    

أنـه علـى      حيث .والسياسات العامة  - استطالعات الرأى العام      معبراً عنها فى نتائج    –العام  

النظام الـديمقراطي، إال أن هنـاك       طالعات الرأى العام و    است وثيق بين الرغم من االرتباط ال   

فى المجتمعات  أما  ... فسهامحاذير كثيرة على هذه االستطالعات فى المجتمعات الديمقراطية ن        

 التى طرحها   شديدة اإليجابية  الصورة   نأف ومن ثم  .تكون أكبر المحاذير   الديمقراطية فإن    غير

كونـه نـبض     من   ، أواخر الثالثينيات من القرن العشرين     فىعام  ى ال جالوب عن قياسات الرأ   

تعبير صادق عن اإلرادة الشعبية فقدت رونقها، بل والكثير من مالمحها، حيث            و ،الديمقراطية

بدأت تتصاعد منذ الستينات من القرن العشرين صورة إساءة استغالل اسـتطالعات الـرأى              

   .٢، فى تحريك الجماهير والتحكم فيها واستخدامها من جانب القوى المختلفة،العام

عـدم  نظريـات    أنصار هذا التيار عـدة نظريـات، كـان مـن أبرزهـا               روقد بلو   

 أنوقد توصـلت هـذه النظريـات إلـى      .Theories   Non Responsivenessاالستجابة

النخبـة الـسياسية   مارس تأثيراً محدوداً على صانعى القـرار، وأن          الرأى العام ت   تاستطالعا

 ، أكثر مـن تغييـر سياسـتها        المفضلة لرأى العام كى يتوافق مع سياساتها      على تغيير ا   ةقادر

 فى دراستها لموقف الرؤسـاء      جاكوبس، وذلك كما أشارت     لتتوافق مع تفضيالت الرأى العام    

 إلـى  ١٩٩٨ فى دراسته عـام   Monroeمونروى كما توصل. ٣  من الرأى العامناألمريكيي

 -١٩٦٠ عـام   من القضايا٪٦٣ من  على السياسة العامة   ريكىماأل انخفاض تأثير الرأى العام   

  Shapiro وشـابيرو  Jacobsتوصلت جاكوبسكما . ١٩٩٣ -١٩٨٠ عام ٪٥٥ إلى ١٩٧٩

 للرأى العام فى قضايا الرفاهية االجتماعية والجريمة والرعاية          العامة إلى أن استجابة السياسة   

 خـالل  ٪٣٦ إلـى  ١٩٨٧-١٩٨٤  عـام ٪٦٧الصحية والضمان االجتماعى انخفضت مـن       

   .٤كلينتونالرئيس األمريكى األسبق بيل النصف األول من الفترة األولى لحكم 

 أن الحفـاظ علـى   Seymour Martin Lipsetكما يرى سيمور مـارتين ليبـست     

استقرار النظام الديمقراطي ينبغى أن يكون له األولوية السياسية، وليس إشراك المواطنين فى             

                                                 
א١ א ، א:، א א:א(،א א א ،١٩٩٣،)א

٢٠٣. 
3 Mayers, C.Daniel, Responsive to Whom?, Exploring Presidential Subconstituency Responsiveness, 
Princeton University, Department of Politics, 2006, P.3 
4 Manza, Jeff and Lomax Cook, Fay, Policy Responsiveness To Public Opinion, 
www.northwestern.edu/ipr/publications/papers/wp0106.pdf, P.26 
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ذ القرار، ذلك أن إرباك النخبة بـآراء المـواطنين مـن شـأنه تـدمير النظـام                  عملية اتخا 

 .٥الديمقراطى

وقد انطلق هذا الموقف فى الدول الديمقراطية من منطلق الخشية من إساءة اسـتخدام                

ومن ثم فيـرى أصـحاب      . قياسات الرأى العام واستغاللها، بما يهدد الديمقراطية فى جوهرها        

 وأن هناك مؤسسات نيابية منتخبة، هـى        ى العام، خاصةً  أرورة لقياس الر   أنه ال ض   التيارهذا  

ـ و. وتقدير احتياجاتهم ومصالحهم   صاحبة الحق فى تمثيل الناخبين والتعبير عن آرائهم،        ذلك ل

فضالً ،  ٦نواب الشعب ال يمكن أن تحل استطالعات الرأى العام محل االختيارات التى يتبناها            ف

  . ثل التعبير عن الرأى العام جوهر وظيفتهاعن وجود مؤسسة إعالمية يم

، ناهيـك عـن     وبالنسبة للنظم السلطوية فإن معارضة إجراء استطالعات الرأى العام          

 الحفاظ على االستقرار والوضع الحالى، الـذى         الرغبة فى  تنبع من منطلق  االستجابة لمطالبه   

 السلطة فى هذه النظم بأن توكل        ما تكتفى  ى العام مرتكزاته األساسية، وعادةً    أتهدد قياسات الر  

لألجهزة األمنية والسرية للدولة، وأجهزة الحزب الحاكم مهمة رفع تقارير سرية لها عن حالة              

  . ٧الرأى العام

، كما تشير إلى عدد من المتغيرات والعوامـل         عدة تفسيرات عدم االستجابة   نظريات  وتطرح  

، ومـن هـذه      السياسات العامـة   على العام   أى الر ضعف تأثير استطالعات   التى تكمن وراء  

  :العوامل والمتغيرات

  :طبيعة الرأى العام

على تعريف  الرأى العام والسياسة العامة     استطالعات  دراسة طبيعة العالقة بين     تمد  تع  

  . ما هو العام؟موع آراء مجموعة من األفراد، ولكنى العام هو مجفالرأ. الرأى العام

 Voting" النـاخبون " وت العام المـص :  أنواع من العامد عدةيحدبت Splichal سبيلشالقام 

Public،العام المهتم  وAttentive Public ويشاركون بصفة عامة ، بالسياسةوهم المهتمون 

الرأى العام المهتم  وهم يمثلون نخبة Active Publicو.  المثارةايا حول القض العامفى النقاش
Attentive Public  

آراء  عام غير متجانس فإن استطالعات الـرأى العـام تتـضمن          نظراً ألن الرأى ال   و  

نـسبة  سيين ال يعرفون بالتحديد ما هـى   ومن ثم فإن الفاعلين السيا    . مواطنين نشطين وسلبيين  
                                                 

5 J. Gabler, Melissa, Opinion Consistency Revisited: the New Paradigm of Public Opinion and its 
Implications For Democratic Governance, A Thesis Presented to The Faculty of Graduate Studies of 
The University of Guelph, April, 1998, P.12 
6 Weissberg, Robert, Why Policymakers Should Ignore Public Opinion polls, Policy analysis, No.402, 
May 29, 2001, P.1 
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 عن طريقة كتابـة خطابـات المـسؤولين أو          ،المواطنين الذين يحتمل أن يدافعوا عن آرائهم      

 Pierre بييـر بورديـو  ولـذلك فـإن   .يين مقابل البقاء سـلب ، فىالمشاركة فى المظاهرات

Bourdieu  ٨عامه ال يوجد رأى يرى أن.  

ـ              الـرأى  أن  ويبرر أنصار هذا االتجاه آرائهم بضعف تأثير استطالعات الرأى العام ب

غيـر متجـانس وغيـر      و حقيقىغير  الرأى العام    العام الذى يتم التعبير عنه فى استطالعات      

ن العديد مـن القـضايا      أ إلى أن جهل المواطنين بش      وآخرون zallerيشير زالر    ، حيث محدد

  إليـه   توصـلت  ويدللون على رأيهم ذلك بما    .  رأى محدد يعتد به    يجعلهم ال يستطيعون تكوين   

 أن  مـن العديد من المسوح واالستطالعات التى تم إجراؤها خالل العقـود الـستة الماضـية               

 وعدم اإلدراك وعـدم االهتمـام   األغلبية العظمى من الشعب األمريكى يتصفون بعدم المعرفة  

أن ذلك يقود إلى عـدم صـحة نتـائج          القول ب  العديد من الباحثين إلى      دفع ذلك بالسياسة، وقد   

  .٩االستطالعات

 يرىكما  و.  غير الرأى العام   ومن ثم فإن السياسة العامة تكون نتاج تأثير قوى أخرى           

ن علـى تحديـد رأى       غير قادري  نني أن تعقد الكثير من القضايا يجعل المواط       Arnoldأرنولد  

تستجيب  رؤية واضحة بشأن السياسات فلن       لديهم ليسومن ثم فنظراً ألن المواطنين       .١٠بشأنها

 .١١ النخبة السياسيةلهم

جاهل وسطحى فكيف    أو   الرأى العام ليس مطلعاً على دقائق العملية السياسية       وإذا كان      

غى بعض الباحثين أن الرأى العام ينب     ن ثم فيرى    وم. ؟قيادتهد متخذى القرار أو      القوة لتقيي  يملك

 ليبمان وألموند  (  وال يكون له سوى دور محدود      ، النخبة السياسة األكثر علماً    جانبقاد من   أن ي

 .)وكونفرس

بـأن  يبرر متخذو القرار عدم اعتدادهم بنتائج اسـتطالعات الـرأى العـام             ف ومن ثم   

 .١٢، وبالتالى ال يمكن االعتداد برأيه     ا القضاي يةأغلببتفاصيل   كافيةبدرجة  الجمهور غير خبير    

 : مثـل  ،الف الخبراء ال يستطيعون تحديد موقفهم من بعض القضايا المتخصـصة          آوإذا كان   

. ؟ على برامج الضمان االجتماعى فكيف باستطالعات الرأى العام أن تفعل ذلك           اإلنفاقزيادة  

  . لتقديم توصيات لمتخذى القرار؟المؤهلين/ ومن ثم فإن األمر مرتبط بتحديد من المؤهل 
                                                 

8 D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision  Making, Paper Prepared for The Canadian Political Science Association's Annual 
Meeting, Winnipeg, Manitoba, June 3 to 5, 2004, PP.3 - 4 
9 J.Gabler, Melissa, Op.Cit, P.8 
10 Burstein, Paul, The Impact of  Public Opinion  on Public Policy: A Review and an Agenda, Political 
Research Quarterly, Vol.56, No.1 (March, 2003), P.30 
11 Manza, Jeff and Lomax Cook, Fay, Op.Cit, PP.19 -20 
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 وال  ،استطالعات الرأى العام تعكس تفضيالت المـواطنين واختيـاراتهم        نظراً ألن   و   

هـل تـستفيد    ف المرتبطة بالـسياسات      وحسابات المكسب والخسارة   تعكس التكاليف والمخاطر  

١٣ على مجرد أمانى وتفضيالت؟الدولة عندما يتم وضع السياسات بناء.    

 Anthonyوانطونى كينج Joseph Schumpeter كل من جوزيف شميتر كما يرى  

King               أن المواطنين فى ظل النظام الديمقراطى يمارسون حق االنتخاب للمرشـحين الـذين

يتنافسون فيما بينهم بصورة سلمية، وبمجرد وصول هؤالء إلى السلطة ينبغى عليهم العمل بما              

ح العام، وهو ما يشير إلى فكرة تقسيم العمـل فـى          يتفق مع رؤيتهم الشخصية لما يخدم الصال      

 بمعنى أن مسؤولية الحكام وضع السياسات التى يرون أنها تخدم مـصالح             ،النظام الديمقراطى 

 فـى وضـع هـذه       مالبلد ، أما مسؤولية المحكومين فهى اختيار من يمـثلهم وينـوب عـنه             

  .١٤السياسات

 يـتم   ى العام رؤية متماسـكة فإنـه      ن للرأ  أنه حتى إذا كا     أيضاً يرى بعض الباحثين  و  

 يتم تكوين الـرأى     حيث .واإلعالمية تشكيلها وتغييرها من جانب النخبة السياسية واالقتصادية      

 على المعلومات التى تتيحها له النخبة السياسية واإلعالمية، أى أن الرأى العام تقوده               بناء العام

  .١٥لقضايامختلف اية المواطنين ليحددون كيفية رؤالذين ، وهم Elite – Drivenالنخبة 

  :الجوانب المنهجية المتعلقة بإجراء استطالعات الرأى العام

ى العام الذى يتم اإلعالن عنه فى على أن الرأ Suzan Herbst هربتس تؤكد سوزان  

يـرى  وفى هـذا الـسياق ف      .١٦بها قاسياالستطالعات يعتمد بشكل أساسى على الطريقة التى        

 أى العام ال تتمتع بالدقة العلمية الكافية حتى تساعد صانعى         تطالعات الر اسأن  بعض الباحثين   

مـن خـالل     -يـصعب   كمـا    .١٧ سيكون مكلفاً وصعب تحقيقه    ، كما أن تطويرها   السياسات

 كما قـد يحتـاج المبحـوث      ، أن يدلى المبحوث برأيه فى قضايا فنية       - االستطالعات الهاتفية 

 وهذا غير ممكن بالنسبة لالسـتطالعات       ، األسئلة لوقت طويل للتفكير فى اإلجابة على بعض      

من ثم فـال تكـون       يدلى المبحوث بآرائه الحقيقية، و     فى بعض األحيان ال    كما أنه    .١٨الهاتفية

 أن تحيز المؤسسات المسؤولة عن Pierre Bourdieu  يرى كما .١٩نتائج االستطالعات دقيقة

                                                 
13 Weissberg, Robert, Op. Cit, P.8;  P.1 
14 J.Gabler, Melissa, Op.Cit, P.10 
15 Ibid,P.12 
16 Rounce, Andrea, Valuing Public Opinion: Political Actors' Assessment of Opinion (Initial Results 
from a survey of Saskatchewan Political Actors), , Paper Prepared for The American Association  for 
Public Opinion Research, 61st Annual Conference in Montreal, Quebec, May 18-21, 2006,P.4 
17 Weissberg, Robert, Op.Cit, P.1 
18 Ibid, P.9 
19 D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision Making, Op.Cit, P. 6. 
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فقط  بل تعبر عن آراء قلة       ،المواطنينعن آراء   طالعات يجعل النتائج غير معبرة      إجراء االست 

  .٢٠منهم

 :مهم لنتائجهاا استخدوكيفية، ى العامموقف النخبة السياسية من استطالعات الرأ

لى الرأى العام تؤثر بال شك ع     نتائج استطالعات   إن الطريقة التى بها يفهم المسؤولون         

  .٢١ أم ال؟ما إذا كانوا سوف يستجيبون لها

فحـسب  ى االعتماد على استطالعات الرأى العـام        نه ال يكف  أبعض السياسيين   يرى  و  

 مـا تحـاط     للتعرف على اتجاهات الرأى العام، والبد من إجراء استطالعات خاصة، وعادةً          

نتائجها بالسرية، وحتى إذا سمح بتسريب جزء من نتائجها للصحافة، ففى الغالب يكون ذلـك               

مة فى الواليات المتحـدة األمريكيـة       وجدير بالذكر أن هناك مؤسسات ضخ     . ألسباب تكتيكية 

متخصصة فى هذا النمط من االستطالعات، والذى يعد من أخطر أنماط استطالعات الـرأى              

استطالعات الـرأى العـام     وكما تساعد   . ٢٢ بالرأى العام  بالعام فيما يتعلق بقدرته على التالع     

على تغيير الرأى العام بما      هم أيضاً المسؤولين على االستجابة لمطالب الرأى العام فإنها تساعد       

  .٢٣يتوافق مع السياسات الحالية أو المقترحة

 ال يـستجيبون  نيشير كل من جاكوبس وشابيرو وإيميرى إلى أن الفاعلين الـسياسيي         و  

ومن ثم فقد تكون عدم     . الصالح العام به يخدم فى النهاية      ما يقومون    بأنللرأى العام العتقادهم    

ى العام تحقيقاً لخير ومنفعة عامة      أ نتائج استطالعات الر   اهعن تعبرلعام كما    للرأى ا  ةاالستجاب

فـى   التى يرغبون    اتيلعواقب السياس كون الرأى العام صحيحاً أو مدرك        ألنه ربما ال ي    ،أكبر

  .٢٤اتخاذها

، وتحظى  لرأى العام معرفة مواقف وتوجهات ا    ل مصادر متعددة هذا باإلضافة إلى وجود         

 واآلراء التى يـدلى     ،مسؤولين مثل خطابات إلى محررى الصحف      ال بأهمية خاصة من جانب   

المرسـلة إلـى المـسؤولين،      الخطابات  كذلك   و ،بها المواطنين فى برامج اإلذاعة والتليفزيون     

ـ    ولكن ما هى المصادر ا    .  استطالعات الرأى العام   باإلضافة إلى  مـن  ر  لتى تحظى بأهمية أكب

 Suzan  سوزان هربستدراسة لقد توصلت .٢٥؟عند وضع السياسات العامةلمسؤولين جانب ا
                                                 

20 O'Connor, Derry, Public Opinion, Rational Choice and The New Institutionalism: Rational Choice as 
a Critical Theory of The Link Between Public Opinion and Public Policy, Paper Prepared for 
Workshop No.6:"Public Opinion, Polling, and Public Policy", Canadian Political Science Association 
Conference, Winnipeg, June 3-4,2004, P.5 
21 Rounce, Andrea, Valuing Public Opinion: Political Actors' Assessment of Opinion (Initial Results 
from a survey of Saskatchewan Political Actors), Op.Cit , P.2  

א، ٢٢ א، ،:א א א א א א ،א ،٤٩٨. 
23 J. Gabler, Melissa, Op.Cti, P.13 
24D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision  Making, Op.Cit, P.11  
25 Ibid, P.7 
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Herbst   األمريكيـة  فى الواليات المتحـدة      ن حول كيفية رؤية الفاعلين السياسيي     ١٩٩٨ عام 

 إلـى   العام بمفردها، بل أنهم يلجأون    للرأى العام إلى أنهم ال يعتمدون على استطالعات الرأى          

علـى تـشكيل فهمهـم       -لعام  من استطالعات الرأى ا    -وسائل أخرى قد تكون أكثر تأثيراً       

 واللقاءات التليفزيونيـة    ، الخطابات الموجهة إلى محررى الصحف     : مثل ،ورؤيتهم للرأى العام  

وقـد خلـصت إلـى أن       . ٢٦لـى المـسؤولين   ، والخطابات المرسلة إ   واإلذاعية مع المواطنين  

ئج  مـن نتـا     ويعترونها أكثـر صـدقاً     ، العام ىأيرون أن هذه المصادر ممثلة للر      المسؤولين

وليس أدل من ذلك مـا أشـار إليـه          .  التى ينظرون إليها نظرة شك     ،استطالعات الرأى العام  

  :، وقال أنه تعلم كيف يقودمن ٢٠٠٠عام ته االنتخابية حملفى الرئيس جورج بوش 

  ."حتى تخبرنى ما الذى ينبغى أن أفكره بهللرأى العام جرى استطالعات أنا ال ُأ" 

 أنإلـى   Destler داستلرو   Kullوكول Powlick ليك  بواأشاروفى السياق نفسه   

 ومن ثم فإن االعتماد عليهـا       ،النخبة السياسية ترى أن نتائج استطالعات الرأى العام متحيزة        

    .٢٧سوف يقود بالمسؤولين إلى إتباع سياسات ال تحظى بدعم الرأى العام

أنه فعات الرأى العام،     المسؤولين الستطال   السلبية من جانب   رؤيةال وباإلضافة إلى تلك    

 استطالعات الرأى العام، واستغاللها من جانب الحكومات فى تحريك          يتم إساءة استخدام نتائج   

حتى فـى    الجماهير والتحكم فيها، بما يحقق مصالحها التى قد تتعارض مع مصالح المواطنين           

  . ية، وذلك كما سيتم شرحه فى قسم الحق من هذه الورقة البحثةالنظم الديمقراطي

  :طبيعة النظام السياسى

 والتى عرفت استطالعات الرأى العـام       ،قياسات الرأى العام فى الدول المتقدمة      تعانى  

زءاً أساسياً من نسيجها السياسى من       أصبح قياس الرأى العام فيها يشكل ج       حيثمنذ أمد بعيد،    

 حريكـه، إال أن   سيطرة على الجمهور العـام وت     قضية استغالل استطالعات الرأى العام فى ال      

 النظم حديثة العهد بالديمقراطية أو التـى ال         مشكالت استطالعات الرأى العام تزداد كثيراً فى      

تزال تخطو أولى خطواتها فى طريق الديمقراطية، فحيث ال يكتمل النظام الديمقراطى يظـل              

للحيلولـة  موقف السلطة حذراً من استطالعات الرأى العام، األمر الذى يدفعها بشكل أو بآخر              

كشف عن عجـز أو     دون إجراء استطالعات للرأى العام عن الموضوعات الساخنة التى قد ت          

   .أو قد تصل إلى حد التشكيك فى شرعيتهاخلل  فى سياساتها، 

أما فى الدول النامية التى لم تعرف بعد نظام التعددية السياسية، فإن قضية الديمقراطية                

بالمرة، إذ يتضافر فى هذه الدول المناخ السياسى الـذى          وقياسات الرأى العام غير مطروحة      

                                                 
26 Rounce, Andrea, Valuing Public Opinion: Political Actors' Assessment of Opinion (Initial Results 
from a survey of Saskatchewan Political Actors), Op.Cit, P.11 
27 Manza, Jeff and Lomax Cook, Fay, Op.Cit,P.21 
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 قيـاس   اليرفض التعددية فى الرأى، مع التخلف فى مجال البحث االجتماعى بعامة، وفى مج            

 المتخصـصين فـى العلـوم       نالرأى العام بخاصة، مع عدم االهتمام من جانـب األكـاديميي          

اهتمامها، بإجراء استطالعات للرأى    االجتماعية، والذى يعد موضوع الرأى العام أحد مجاالت         

ومن ثم فتظل السلطة فى هذه الدول       . العام حتى فى القضايا التى تسمح السلطة بمناقشتها علنياً        

  .٢٨تعتمد على أجهزتها السرية وأساليبها غير العلمية فى تحسس آراء الجمهور العام

 مـن أكبـر    فـى واحـد  - أن هناك انخفاض فى تأثير الرأى العـام   وخالصة القول     

 بالماضـى،   على السياسات الحكومية مقارنةً    -المجتمعات الديمقراطية وهو المجتمع األمريكى    

 هناك مؤشرات تدل على أنه منذ السبعينيات من القرن العـشرين أصـبح الرؤسـاء                كما أن 

وأعضاء الكونجرس أقل استجابة للرأى العام األمريكى، وهو األمر الذى أدى إلى انخفـاض              

  .٢٩ الحكومات األمريكيةالثقة فى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
א، ٢٨ א א:، א ،א ،٢٠٤−٢٠٣.  

29 Burstein, Paul, the Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda, Op.Cit, 
P.31. 
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 فى الدور الذى تقوم به استطالعات الرأى العـام فـى دعـم               أنصار هذا التيار   يبالغ  

 هـى   على أن استطالعات الرأى العام    كما يؤكدون   . صانعى السياسات العامة  متخذى القرار و  

بمثابة استفتاء مستمر على سياسات الحكومة، وتعبير صادق عـن اإلرادة الـشعبية، وهـى               

الوسيلة التى تتيح لألغلبية الصامتة أن تعبر عن آرائها، وأن تطرح أولوياتها، وأن تؤثر فـى                

ومن ثم فإن نتائج اسـتطالعات      . السياسات العامة، حيث يطلق عليها البعض السلطة الخامسة       

 العامة، كما تمثل مصدر ضغط على متخـذى         تعام تخلق قيوداً على صانعى السياسا     الرأى ال 

 ويسوق أنصار هذا التيار العديد من الحجج التى         .القرار من أجل االستجابة لمطالب المواطنين     

يحاولون من خاللها التأكيد على محورية دور استطالعات الرأى العام فـى عمليـة صـنع                

   .السياسة العامة

ل أنصار هذا التيار تفنيد الحجج واألطروحات النظرية التى ساقها أنصار التيار            ويحاو  

، وذلك من خالل طـرح      القائل بمحدودية تأثير استطالعات الرأى العام على السياسية العامة        

بعض الحجج والمبررات التى تؤكد على أهمية استطالعات الرأى العام فـى توصـيل آراء               

  :وذلك على النحو التالىوفى التأثير على السياسات العامة،  المواطنين لمتخذى القرار،

  : الرأى العام الذى يتم التعبير عنه فى استطالعات الرأى العام هو رأى حقيقى-

 التركيز بشكل أساسى على اإلجابة على التساؤل        ةضروريؤكد أنصار هذا التيار على        

 من االهتمام بالسؤال عن ما الـذى ال         ما الذى يعرفه المواطنون؟ وكيف عرفوه؟ بدالً      : التالى

 كمـا أنـه    ل،ى العام رشيد وعاق   التيار يرون أن الرأ   يعرفه المواطنون؟ ومن ثم فأنصار هذه       

  .٣٠يعتمد على المعلومات التى يحصل عليها فى بلورة مواقفه وآرائه من القضايا المطروحة

 Mackuen ومـاكوين  Erikson  وإيركسونstemson ستمسون وكما رأى كل من  

 مزاج عام    من تفاصيل السياسات إال أن هناك      أنه على الرغم من أن الرأى العام يجهل العديد        

Public Mood على الرغم مما يقال عـن  و. ٣١واتجاه عام للمواطنين نحو بعض السياسات

عدد لـيس بالقليـل مـن الدراسـات إلـى أن            شير  فيجهل وعدم رشادة المواطنين العاديين،      

 كما يؤكد أنصار هذا التيـار       .٣٢كونوا قادرين على تكوين أحكام سياسية رشيدة      المواطنين قد ي  

إلى أن التقدم العلمى المتسارع فى مجال استطالعات الرأى العام أدى إلى االرتقاء بمـستوى               

                                                 
30 J. Gabler, Melissa, Op.Cit, P.14 
31 Manza, Jeff and Lomax Cook, Fay, Op.Cit, P.9 
32 Wlezine, Christopher and N. Soroka, Stuart, the Relationship between Public 
Opinion and Policy, August 2006, P.1, 1Forthcoming in The Oxford Handbook of 
Political Behaviour, edited by Russell J.Dalton and Hans-Dieter Klingemann. 
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هذه االستطالعات، بحيث أضحت تعبر بدرجة كبيرة عن التوجهات العامة للمـواطنين، كمـا              

  .عالية من الدقة والمصداقيةنتائجها بدرجة تتسم أضحت 

  :استطالعات الرأى العام تسهم فى دفع متخذى القرار إلى االستجابة لمطالب الرأى العام -

أهمية على   التى تؤكد     النظرية الديمقراطية  مقوالتينطلق أنصار هذا التيار من      حيث    

.  فيمـا بعـد    لتزام بها  اال عليهمالمواطنين تأثير على القرارات السياسية التى       أن يكون ألغلبية    

ومن هنا فقد   . "الحاكمة"من قهر األقلية    " هالمحكوم" ألغلبية الصامتة   حماية ا وإن ذلك من شأنه     

، ومن ثـم فعلـي هـذه        ظهرت الحكومات المنتخبة والتى فى ظلها تحكم األقلية باسم األغلبية         

ء األغلبيـة    عملية صنع القـرار بمـا يتوافـق مـع آرا           تتم أن   لتزام بضرورة االالحكومات  

  .٣٣ومطالبها

فـإن  إذا كان هناك توافق شعبى كبير نحو سياسة معينة إنه Petry   بيترىوكما يرى  

  .٣٤أى العاموافق مع توجهات الرتالسياسة بما يهذه  بتغيير ذلك كفيل فى أى بلد ديمقراطى

طنين االستجابة لتفضيالت المـوا   قدرة النظام السياسى على     ويؤكد عدد من الباحثين على أن       

 يتم االعتماد على االنتخابات باألساس كمصدر       فى حين كان  و. جوهر النظام الديمقراطى  هى  

ى العـام   أاستطالعات الر إجراء  البدء فى   فإنه منذ   ،   للتعرف على تفضيالت الرأى العام     رئيس

 فـى   طالعات الرأى العام فى لعـب دور هـام        ثينيات من القرن العشرين، بدأت است     فى الثال 

 التطور السريع فى استطالعات الـرأى       أسهموقد  . ذى القرار بتوجهات المواطنين   تعريف متخ 

لرأى العام كما تعبـر عنـه مـسوح         ن على إجرائها فى أن يكون ا      يطمح القائمو العام فى أن    

 أشـار جـورج     ١٩٤٠ففى عام   .  السياسة العامة  فىواستطالعات الرأى العام عنصراً مؤثراً      

ن السياسيون أكثر تمثيالً للمـواطنين، وذلـك مـن خاللـه            جالوب إلى أنه سرعان ما سيكو     

  .٣٥ كما تعكسها نتائج االستطالعات،تهم لمطالبهماستجاب

 أن تغير ظروف الحياة تغيراً Irving Crespi ايرفنج كريسبىيرى وفى السياق نفسه   

  مـن المـدخالت    ار فى حاجة إلى مزيد    ركبيراً وتزايد االحتياجات والمشاكل، جعل صانع الق      

صبح استطالعات الرأى العام وسيلة للتعرف      وفى هذا الصدد يمكن أن ت     . القادمة من الجمهور  

وسيلة جيدة لمعرفـة طبيعـة الـرأى        أيضاً   كما أنها  ،على ما يطرأ من تغير فى الرأى العام       

 استطالعات الرأى العام وسيلة هامة فى تحقيق التواصـل بـين الجمهـور              عدكما تُ  .٣٦العام

وربما ما يميزها عن مؤسسات المجتمع المدنى اهتمامها بالجمهور بـصفة           . ياسىوالنظام الس 
                                                 

33 O'Connor, Derry, Op.Cit, PP.3-4 
34 D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision Making, Op.Cit, P.15 
35 Manza, Jeff and Lomax Cook, Fay, Op.Cit, P.2 

א ٣٦ א،، א:א א א א ،א ،א ،٥٠٠.  



א א א א ١٣ א

 فـى   –بمعنى آخر فإنها وسيلة الجمهور غير المـنظم         . عامة، سواء كان منظماً أو غير ذلك      

 .٣٧ للتعبير عن  نفسه، وممارسة المشاركة فى صـنع القـرار           -أحزاب أو نقابات وغير ذلك      

تلعبه استطالعات الرأى العام مع طبيعة الرأى العام الديناميكيـة          كما تتزايد أهمية الدور الذى      

المتغيرة، والتى تجعل الدور الذى تلعبه االنتخابات فى تحقيق التواصل بين صـانع الـسياسة               

والجمهور دوراً جزئياً ومحدوداً، ويتسم بأنه تعبير لحظى عن الرأى العام، عاجز عن اقتفـاء               

  .٣٨لعامأثر الحركة المستمرة للرأى ا

 فى تشكيل األجنـدة     يسهمالرأى العام   ومن ثم فإن أنصار هذا التيار يؤكدون على أن            

سـباغ التأييـد والـدعم      ، كما أنه وسيلة إل    السياسات المقبولة وغير المقبولة   تحديد  السياسية و 

 Erikson وايريكـسون Wright ورايت  Mclver  ماكليفريرى كل منو .٣٩لسياسات معينة

   .٤٠يمقراطية الحكومة من خالل مدى استجابتها لتفضيالت الرأى العامأنه يتم قياس د

درجة التدخل الحكومى،   /  مستوى إلى أن الرأى العام قد يؤثر على       Wlezien ويشير واليزين 

 مباشر على متخذى القرار التخاذ سياسة معينة، فعلى سبيل المثال قد يؤثر             ولكنه ليس له تأثير   

اتجاه قطاع معين، أكثر من التأثير فى       /  نفاق الحكومى على مجال   الرأى العام على مستوى اإل    

  .41مجالهذا التغيير السياسة فى 

ـ  ا بدراسة العالقة بين     ١٩٩٨ عام   Monroeقام مونروى   وقد     ام والـسياسة   لرأى الع

 من خالل دراسة الـرأى      ١٩٩٣-١٩٨٩ خالل الفترة العامة فى الواليات المتحدة األمريكية،      

، وقد تضمنت الدراسة أسئلة حول ما إذا كان المبحوثون يرغبون فـى             يةقض ٥٦٦العام حول   

 وما إذا كانت قد تغيرت بالفعل بما يتفق مـع            حولها، آرائهم التى يتم استطالع     تغيير السياسة 

عندما يرغب المواطنون فى    أى العام والسياسة العامة      يحدث توافق بين الر    وقد كان . رغباتهم

 الحفاظ على الوضع الحالى      عندما يفضل المواطنون    أو ، على ذلك  ة بناء التغيير وتتغير السياس  

وقد توصل إلى أن هناك توافق بين الرأى العام والسياسة          . وتبقى السياسة كما هى بدون تغيير     

                                                 
  .٤٩٢ – ٤٩١ص ص المرجع السابق،  ٣٧

٣٨
، المجلة القومية االجتماعية، المجلد الثالث والثالثين، العدد األول   فى أبعاد العالقة بين الرأى العام وصنع السياسةعدلى، هويدا،

  .٩٥ -٩٤، ص ص ١٩٩٦مايو / والثانى، يناير
39 D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision  Making, Op.Cit, P.14 
40 Burstein, Paul, Why Estimates of The Impact of Public Opinion on Public Policy are Too High: 
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41 D.Rounce, Andrea, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion 
on Decision Making, Op.Cit, P.17 
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الـشعب فـى تغييـر      يرغب   كان   من القضايا، ولكنه وجد أنه عندما     % ٥٥العامة فى حوالى    

  .٤٢الفترة/ من الوقت % ٤٥ر فى ييتغبالفعل حدث السياسات، كان ي

  : لمطالب الرأى العاميستجيبون  متخذو القرار -

فى حين يرى أنصار التيار األول أن هناك تدنى فى مستوى استجابة النخبة الـسياسية        

للرأى العام، فقد أشار بعض أنصار التيار المؤيد للدور المؤثر للـرأى العـام، مـن أمثـال                  

 إلـى أن  ١٩٩٥عـام   Stimson وستيمـسون   Mackuenومـاكوين  Eriksonإيريكسون 

 كمـا أن    ن فيما يتعلق بالسياسات المختلفـة،      يستجيبون لمطالب المواطني   نمريكييالرؤساء األ 

  .٤٣الرؤساء يصبحون أكثر ليبرالية عندما يميل المزاج العام إلى أن يصبح أكثر ليبرالية

عـدد  بإجراء   لعام على السياسة العامة    الباحثون الذين يرون أن هناك تأثير قوى للرأى ا         وقام

. لـرأى العـام   مطالـب ا   ل النخبة السياسية والتى تعكس ارتفاع درجة استجابة      ،  الدراساتمن  

  : ومنها

   .الدراسات التاريخية التى تدرس عالقة الرأى العام بالسياسة العامة عبر سلسلة زمنية 

 من المجاالت والسياسات المحددة     ى العام والسياسة العامة فى عدد     أدراسة العالقة بين الر    

 .بعينها

  .٤٤دراسات مرتبطة باإلعالميين 

 / السـتجابة انظريـات   من أهمها   ،  وقد صاغ أنصار هذه االتجاه عدد من النظريات         

  / Theories  Democratic Responsivenessاالســــتجابة الديمقراطيــــة

Responsiveness        لمـاذا   :تساؤالت، ومنها ، وتحاول هذه النظريات اإلجابة على عدد من ال 

أن هذه االسـتجابة    وتكمن اإلجابة من وجهة نظرهم فى       يستجيب متخذو القرار للرأى العام؟      

مـسؤولون إلـى الفـوز فـى         يسعى ال  خاصةً عندما العديد من الفوائد لمتخذى القرار،      تجلب  

مجـرد  مطالب الرأى العام، ولـيس      سياسات تستجيب ل  متخذ القرار   يصنع  فعندما  . االنتخابات

كمـا  و.  تزداد فرص إعادة انتخابه    ،افق مع مطالب الجماهير   محاولة الظهور فى صورة المتو    

 على سياسـاتهم     بناء ن أن الناخبين غالباً ما يعاقبوا أو يكافئوا السياسيي        Fiorina ترى فيورينا 

   .٤٥السابقة
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ـ       كما يمكن أن يؤثر الرأى العام من خالل تقليل دعم            زب ه وتأييـده للـرئيس أو للح

، حيث أن انخفاض شعبية الرئيس فى استطالعات الرأى العام قد تشجعه على التخلـى               الحاكم

مـشروعات ومقترحـات     أو تبنـى     شعبياًوالمشروعات غير المقبولة    أالمقترحات  بعض  عن  

 لـسياسات ال  نأكبر من جانب المواطنين، كما أن إتباع بعض الرؤساء األمريكيي         تحظى بتأييد   

اسـتطالعات الـرأى العـام      وبالتى ف  ،٤٦أسهمت فى فشلهم االنتخابى   بى  تحظى بالرضا الشع  

 احتمـال إعـادة     كمـا تزيـد مـن      المواطنين،ن على تمثيل    ضرورية ألنها تساعد المسؤولي   

  .٤٧انتخابهم

 نيكياألمري من جانب المسؤولين والرؤساء       كبير اهتماموفى السياق نفسه نلحظ وجود        

منها استطالعات الـرأى    و ،وسائلال ، من خالل عدد من    ى العام األمريكى  أبقياس توجهات الر  

مريكـى تحـت     استطالعات للرأى العام األ    يتم إجراء ذلك أنه منذ عهد الرئيس كيندى       العام،  

هذه االستطالعات توفر كم هائل من المعلومات لمتخذى القرار         مثل  و،  إشراف البيت األبيض  

   .٤٨مما تساعده على فهم حقيقة الرأى العام

 فقد تناولت دراسة العالقة بـين       ١٩٨٣ عام   Page  وباج Shapiroشابيروراسة  أما د   

حيث ركـزا علـى     ،   والسياسة العامة عبر الزمن   فى الواليات المتحدة األمريكية     عام  الرأى ال 

  فى السياسة العامة أم أن التغيـر       التعرف على ما إذا كان التغير فى الرأى العام يسبق التغير          

 حالـة خـالل     ٢٣١من خالل دراسة    ذلك  و العامة؟،   ة تغير فى السياسي   فى الرأى العام يحدث   

 أن هناك اتفاق واتساق بين الرأى العام والسياسة         توصل إلى وقد  . ١٩٧٩ -١٩٣٥الفترة من   

 ثلثى الحاالت التى تغيرت فيها      وهو األمر الذى يعبر عن أن     . ٤٩من القضايا % ٦٦العامة فى   

  .٥٠للتغير فى الرأى العامالسياسات كان هذا التغير انعكاساً 

للرأى العام تأثير حقيقى على اتجاه ومحتوى       أن  نظريات االستجابة ترى    ومن ثم فإن      

القوة /   وذلك اعتماداً على مقوالت النظريات الليبرالية الخاصة بتوزيع السلطة         ،السياسة العامة 

  . ٥١ةومن ثم فالرأى العام هو قوة مستقلة قادرة على صياغة األجندة السياسي

وجود استطالعات الرأى العام، والتى توفر معرفة حقيقيـة         أن   القول   ومما سبق يمكن    

علـى  قـرار   صانع ال جعل المثقف والسياسي و   ت المواطنين إزاء قضايا مجتمعهم ت     اتجاهاعن  

. جاه األوضاع العامـة فـي الـبالد       تالمواطنين إزاء السياسات المختلفة و    ما يشعر به    ب رفةمع
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علمية باتجاهات المواطنين فإن صانع القرار قد يجد نفـسه غيـر            المعرفة  ال هوبدون توافر هذ  

استجابتهم لهـا،   ية السياسات التي يراها مناسبة وال من موقف المواطنين منها و          متأكد من فاعل  

كما أن هذه الحالة من غياب المعرفة تتيح لكل أطراف المجتمع السياسي الفرصة الدعاء مـا                

إلى إضـاعة    عدم شعبية سياسات معينة، األمر الذي يؤدي في النهاية           يشاءون حول شعبية أو   

 بعيـداً و ،على قاعدة من المعرفة الصحيحة    حول قضايا المجتمع بناء      فرصة إثارة حوار عام   

  . المزايداتوعن االنطباعات 

ي على مستوى   استطالعات الرأي العام هو بحد ذاته مؤشر جوهر       بفاالهتمام  من ثم   و  

هو ما يعكس الرغبة    مقراطي وما يرتبط به من شفافية ومن احترام للرأي العام، و          التطور الدي 

تفضيالت الرأي العام   مة على قاعدة من المعرفة بميول واهتمامات و       في تأسيس السياسات العا   

  .عن طريق بحوث منضبطة علمياً
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فى محاولة لفهم طبيعة العالقة بين السياسة العامة واستطالعات الرأى العام ركـزت               

والتى ترى أن الـرأى     " االستجابيه"الستجابة الديمقراطية   العديد من الدراسات على نظريات ا     

ـ ذها الحكومات   العام يؤثر أو ينبغى أن ينعكس على السياسات واإلجراءات التى تتخ           ، ةالمنتخب

بشدة سياسة معينة فالبد أن تتغير الـسياسة العامـة          / ولذلك فعندما يتغير الرأى العام أو يؤيد        

نظريات عدم االستجابة التى تؤكد على محدوديـة تـأثير          ركزت على   أو   ،٥٢أيضاَ استجابة له  

م على السياسة العامة همـا      ا التأثير الكبير أو التأثير المحدود للرأى الع       إذا كان و. الرأى العام 

هناك رؤيـة   فى العام   أن للنقاش الدائر حول العالقة بين السياسة العامة والر        المحوران الرئيسيا 

 ولـيس   ثالثة ترى ضرورة النظر إلى عالقة الرأى العام بالسياسة العامة من منظور متعـدد             

ـ      دراسة العالقة بين الرأى العام والسي     ومن ثم فإن     .٥٣أحادى االتجاه  ى اسة العامـة تقـوم عل

 تـستجيب ظلهـا   فـى   الموضوعى والمرتبط بالظروف التى     األولى تتعلق بالجانب    : ركيزتين

ى يرتبط بما إذا كان مـن المقبـول أن يتجاهـل            رمعيا/ النخبة للرأى العام، وجانب أخالقى      

  .٥٤ه الرأى العام متخذى القرار أم أنه من األفضل يوج؟المسؤولون الرأى العام

تيار أن نتائج استطالعات الرأى العام يمكن أن تؤثر فى صـنع            أنصار هذا ال  ك  يدرو  

على أنه فى   ويؤكدون  . ضع هذه السياسات  السياسات العامـة، كما يمكن أن يتم تجاهلها عند و        

الوقت الذى نجحت فيه نتائج استطالعات الرأى العام فى التغلغل فى نسيج عملية اتخاذ القرار               

صبح مؤشر يعتد به فى رسم السياسات العامة أو تقويمها، استخدمت فـى             السياسى، وفى أن ت   

ومن ثم  .  التالعب بها  ولتأثير على الرأى العام، واستغلت فى تحريك الجماهير أ        لالوقت نفسه   

فإن العالقة بينهما ليست أحادية االتجاه بل تعتمد على العديـد مـن العوامـل والمتغيـرات                 

لرأى العام، كأى أداة من أدوات الديمقراطية وآلياتهـا، يمكـن           ا استطالعات أن   كما .الوسيطة

ومن ثم فينبغـى    . ى الوقت نفسه لتهديدها   استخدامها لدعم الديمقراطية، كما يمكن استخدامها ف      

العمل على تنمية األساليب المنهجية التى من شأنها االرتفاع بالمكانة العلمية لقياسات الـرأى              

 العام يختلـف مـن      نتائج استطالعات الرأى  تأثير   أن   لتيار فكرة هذا ا أنصار  نى  ويتب .٥٥العام

ومـن ثـم فالتـساؤل      . يختلف من فترة زمنية ألخرى     ، كما خر ومن مجال آل   ،سياسة ألخرى 
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 ، وكيـف يختلـف     وفى أى سياسـات     استطالعات الرأى العام؟،   ؤثركيف ت : الرئيس هنا هو  

  .٥٦؟خرى ومن سياسة أل،خر مجال آل منمستوى استجابة المسؤولين

أن الرؤساء يستجيبون بـصورة رمزيـة        التى تشير إلى     Cohen وبين رؤية كوهين    

حداث تغييرات جذرية فى السياسات، وبـين       للرأى العام، وأن هذه االستجابات ال تؤدى إلى إ        

 أن  علـى Stimson وستيمـسون   Mackuenومـاكوين  Eriksonإيريكسون من تأكيد كل 

بين هذين النقيضين تبرز نظرية     للمزاج العام،   / للرأى العام    الرؤساء يستجيبون بدرجة كبيرة   

need- based presidential Responsiveness  . الرؤسـاء غيـر    إنوالتى تشير إلـى 

.  شعبياً ن ثم فيتخذون سياسات تلقى تأييداً      وم المحبوبين يحتاجون للدعم الشعبى بصورة كبيرة،     

 ومن ثم يتجاهلون الرأى العـام       ، من الدعم الشعبى   أما الرؤساء الشعبيين فال حاجة لهم للمزيد      

   .٥٧فى عملية صنع السياسة

 تختلـف    متخذى القرار لمطالب الرأى العام     استجابةويؤكد أنصار هذا التيار على أن         

 ،باختالف طبيعة النظام السياسى، فالنظم التى تتصف بارتفاع مـستوى المنافـسة الـسياسية             

  .٥٨بة الحكومات لمطالب المواطنين فيها أكبروحرية اإلعالم يكون معدل استجا

أن االستجابة لمطالب الجماهير قد ال يكون فى صالح         وفى حين يؤكد أنصار التيار األول على        

يشير أنصار التيار الثانى إلى أن استجابة النخبة للرأى العـام تـؤدى إلـى تـدعيم                 و،  األمة

االستجابة قد يخدم مصالح األمـة علـى        عدم   التيار الثالث يرون أن      أنصارالديمقراطية، فإن   

 العوامل والمتغيرات الوسيطة وقد أشار أنصار هذا االتجاه إلى أن هناك عدد من            .المدى البعيد 

  :التى تشكل طبيعة عالقة استطالعات الرأى العام بالسياسة العامة، ومنها

  : طبيعة الرأى العام

يعته وجذوره وإمكانية تأثيره على     ثمة جدل بين الباحثين حول تعريف الرأى العام وطب          

 ومدى وجوب استجابة المسؤولين للرأى العام كوسيلة لكسب الـدعم والتأييـد         ،السياسة العامة 

 فـى الـسياسة العامـة    كما يمكن دراسة العالقة بين التغير    .٥٩ وإلسكات المعارضة  ،السياسى

   .٦٠والتغير فى الرأى العام عبر المجاالت والقضايا أو عبر الزمن

فى بعض األحيان يتجاهل المسؤولون الرأى العام ويتصرفون بشكل مخالف لمطالبه من أجل             و

  .٦١يتغيروضع السياسات الصحيحة، وفى هذه الحالة ينبغى على الرأى العام أن 
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قد يكـون    ولكنه هو نفسه     ، أن الرأى العام قد يضع قيوداً عامة       Key  كاى كما يرى و  

 لـسياسات   اً وأحياناً أخرى يكـون محـدد      ، يوجه الحكومة  وأحياناً. ير عبر الزمن  عرضه للتغ 

 على عدد من التغيـرات       العامة بناء  ةكما أن الرأى العام يؤثر أوال يؤثر على السياس        . معينة

  .٦٢ على حدهحالة/ المرتبطة بكل قضية 

  :أهمية القضية

لقرار، كما  لهى عامالُ مؤثراً على متخذى ا     سياسة بشأنها   أهمية القضية التى يتم اتخاذ      ف  

التى  بعض القضايا حيث أن هناكى العام، تؤثر على الرأ، نظراً ألنها س Srokaيرى سروكا

يين؟ ستجيب له القادة السياس   ولكن ما هو الرأى الذى ي     .  غيرها أكثر الرأى العام    تحظى بأهمية 

بنفس  ال يستجيبون لكافة الناخبين      األمريكي  أعضاء الكونجرس  أوضح العديد من الباحثين أن    

 الحزب ونشطائه أو لبعض القـوى التـى         ءالدرجة، حيث أنهم يكونون أكثر استجابة ألعضا      

تـصور الفـاعلين     بـاختالف    ومن ثم فدرجة االستجابة تختلـف     . ٦٣ عالقة قوية  م به متربطه

 ى على أهمية قضية ما    عندما يكون هناك اتفاق شعب    إال أنه   . ٦٤ لمن يهمه هذه القضية    نالسياسيي

   .جابة النخبة السياسية لمطالب الرأى العام يكون أكبرفإن احتمال است

، كمـا توجـد   هناك بعض السياسات المستقرة والتى يصعب تغييرها وفى الوقت نفسه      

يصعب االسـتجابة لمطالـب     ، وبالتالى ف  سياسات شديدة الصلة بجماعات مصالح قوية     بعض ال 

لـى دفـع    يا أكثـر احتمـاالً إ     كما أن المواطنين المهتمين ببعض القضا     . ٦٥المواطنين بشأنها 

 هنـاك  ولكن إذا كـان   .  بآرائهم بشأنها، وتأثيرهم يتركز على االنتخابات      المسؤولين إلى األخذ  

همية خاصة مـن جانـب المـواطنين فيحـرص          حظى بأ  ي الذى هوقضايا  عدد محدود من ال   

لـن   ولكن ذلك يعنـى أن المـسؤولين         . لمطالب المواطنين بشأنها   االستجابةعلى   المسؤولون

 ومن ثم فتكون السياسة العامة بعيـده عـن          ، األقل أهمية بالنسبة للمواطنين    للقضايايستجيبون  

  . ٦٦المواطنين فى القضايا األقل أهمية بالنسبة لهم

ى العام واضح   أ عندما يكون الر   ونيستجيبويشير أنصار هذا التيار إلى أن المسؤولين          

 وليس هناك رأى عـام واضـح        ،القضية هامة لم تكن    بشأن قضية هامة، أما فى حالة ما إذا       

   .٦٧ وفقاً لتصوراتهم الخاصة العامة فيصنع المسؤولون السياسة،بشأنها
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 كلما كان المسؤولون أكثر استجابة لمطالب        للمواطنين كلما كانت القضية أكثر أهمية    وبالتالى ف 

   .٦٨الرأى العام بخصوص هذه السياسة

  :مجال السياسة

تى يسهل السيطرة على أو توجيه الرأى العام بشأنها أكثر من           هناك بعض السياسات ال     

 إلى أن االستجابة تكون أكبر فـى  pege and Shapiroشابيرو وباج توصل كما  .٦٩غيرها

المحلية أكثر من قضايا السياسة الخارجية ألن األولى أكثر أهميـة            /الداخلية  مجال السياسات   

أى العام والتأثير عليـه فيمـا يتعلـق         بالر التالعب   ومن ثم فمن السهل    .٧٠بالنسبة للرأى العام  

  .٧١ الداخليةة السياسمقارنةًالسياسة الخارجية بقضايا 

 ى العام كـان مـؤثراً     أ أن الر  ١٩٩٨عام  إحدى الدراسات التى أجريت      أوضحت   كما  

فى سـتة مجـاالت خـالل الـسبعينيات         فى الواليات المتحدة األمريكية     على السياسة العامة    

 الضمان االجتماعى وتخفيض الـضرائب والـسياسة النفطيـة وتنظـيم            : ومنها ،اتنوالثماني

لسياسة تتعلق بقـضية فنيـة      كما ترتبط استجابة متخذى القرار بما إذا كانت ا         .٧٢المشروعات

مكلفـة  ؟ وهل لها أبعاد مادية، بمعنى أنها        معقدة يصعب على الرأى العام فهمها أم سهل فهمه        

 ة أنه عندما تكون الـسياس     حيث ية؟،انب معنو وجو نها تمس مجرد أبعاد   أمن الناحية المادية أم     

  .٧٣يقل تأثير الرأى العام عليهافمكلفة مادياً 

  :دور جماعات المصالح واألحزاب السياسية والنخب االقتصادية

يرتكز االعتراض األساسى على دور الرأى العام فى السياسة العامـة علـى التـأثير                

اإلمكانيات التى  فالموارد و . ة والنخب االقتصادية   واألحزاب السياسي  حالقوى لجماعات المصال  

يمتلكها هؤالء تساعدهم فى الحصول على ما يريدون حتى وإن تعارض ذلـك مـع مطالـب                 

كما أن األحزاب السياسية عندما تصل إلى السلطة قد تكون أكثر استجابة لمطالـب              . األغلبية

 آخر يرى أن السياسيون الراشـدون       ال أن هناك اتجاه   إ. ٧٤مؤيديها وليس لمطالب الرأى العام    

 ال يمكنهم االستجابة لمطالب جماعات المـصالح إذا كانـت           همإعادة انتخاب يتم  فى  الراغبون  

 ومن ثم فإن تأثير جماعات المصالح يكـون أكثـر           ،تتعارض بشكل واضح مع آراء األغلبية     
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ينطبق على األحزاب السياسية والتى قد      كما أن األمر نفسه      .عندما تتوافق مع مطالب األغلبية    

مرة  إلى السلطة    تصل أو   ا فى أن يعاد انتخاب أعضائها      لمطالب مؤيدها ولكن رغيته    بتستجي

  .٧٥يجعلها تستجيب أيضاً لمطالب الجماهيرأخرى 

 ٢٠٠٢ عـام   pageالذى اسـتخدمه    يكون من المفيد اإلشارة إلى التعبيرومن ثم فقد  

the semi – sovereign publicعلـى   ليشير إلى أنـه  ،تع بسيادة جزئية الشعب الذى يتم

ك مؤشرات قوية علـى أن هنـاك        ال أنه هنا  إالرغم من ارتفاع استجابة الحكومة للرأى العام        

  .٧٦تأثير قوى من جانب جماعات المصالح وأعضاء األحزاب السياسية على الحكومة

  :عامل الزمن/  متغير الوقت

أشار حيث  .  مع قرب االنتخابات    خاصةً ام على سياسات الرؤساء   الرأى الع تأثير  يزداد    

Zaller               إلى أن الرؤساء ال يستجيبون لتوجهات الرأى العام نحو سياسة معينة فى الوقت الذى 

الفـاعلون  حيـث يكـون      ،٧٧فترة االنتخابات مع قرب    يستجيبون   هم ولكن ،تصنع فيه السياسة  

  .٧٨عام خالل فترة االنتخابات أكثر من غيرهاالسياسيون أكثر ميالً لالستجابة للرأى ال

  :نتائج استطالعات الرأى العاملن فهم الفاعلين السياسييكيفية 

  :بين العوامل التى تشكل رؤية الفاعلين لنتائج استطالعات الرأى العاممن 

   . الذى يعبر عن الرأىpublic" العام"ما هو  −

 .إلى أى حد يعتبر هذا الرأى صحيحاً −

 .ال المختلفة التى يأخذها الرأى العامما هى األشك −

 . القرارلمتخذي واإليديولوجيةاألهداف والغايات السياسية  −

  .مدى أهمية قضية معينة للرأى العام −

 .طبيعة السياسة محل النقاش −

 .نوع السياسة ومجالها −

  :المنصب الذى يشغله متخذ القرار −

الذى يشغله متخذ القـرار، فعنـدما        على طبيعة المنصب     يختلف تأثير الرأى العام بناء    حيث  

ـ ف أما القضاة    ،يشغل متخذ القرار منصب تشريعى فإنه يكون خاضعاً النتخابات دورية           مألنه
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ن يخـضع المـسؤولو    بينمـا . يشغلون مناصب دائمة فى الغالب فقليالً ما يفقدون منـصبهم         

  الرأى العـام   ع استطال  على طبيعة السياسة التى يتم      للرأى العام بناء   نالتنفيذيون أو   داريواإل

   .٧٩بشأنها
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  القسم الثانى

  استطالعات الرأى العام ومراحل إعداد السياسة العامة

 على الشئون الحكومية من أكثر األمور إثارة للجدل وبـصفة           المواطنينأضحى تأثير     

ر غير المشكوك فيه أن     خاصة الطريقة التى تؤثر بها أراء العامة على تكوين السياسات، واألم          

الرأى العام ليس هو المحدد الوحيد فى عملية صنع السياسات العامة، بل هناك مجموعة مـن                

  . السياساتصنعفرة تعمل على التأثير فى عملية العوامل متضا

والسؤال هنا ما موقع الرأى العام فى عملية صنع السياسة العامة؟  من الجدير بالذكر                 

  األول االتجـاه : تقدير مدى تأثير الرأى العام على صنع السياسة العامـة          أن هناك اتجاهين فى   

يرى عدم وجود تأثير للرأى العام على صنع السياسة العامـة، وأن دور المـواطن منحـسر                 

 لصانعى السياسة، وأن النخب والمؤسسات السياسية لها التأثير األكبر فـى            اختيارهفحسب فى   

تند هذا االتجاه إلى تعقد اتجاهات الجمهور وبالتالى صـعوبة          يس. عملية تشكيل السياسة العامة   

 يرى أن تأثير الرأى      الثانى االتجاه. إقامة عالقة سببية بين الرأى العام وصنع السياسة العامة        

العام على صنع السياسة قائم، بل أن ذلك التأثير يتعدى األولويات إلـى التفاصـيل وطـرق                 

  . التنفيذ

ى العام على صنع السياسة العامة عملية معقدة، فما الذى يضمن           ويعد تحديد تأثير الرأ   

أن يكون تبنى السياسة لبديل معين انعكاس لمطالب الجماهير وتفضيالته، فمن المحتمل وجود             

  .٨٠متغيرات أخرى عديدة هى التى تؤثر على صانع السياسة

ؤثر فيها الساسة والفاعلين    فتأثير الجمهور على السياسة العامة جزء من عملية تفاعلية تبادلية ي          

 أن دراسـة  Shapiro & Jacobsويرى .  اآلخرين فى عملية صنع القرار على الرأى العام

هذه العملية التفاعلية يتطلب إتباع أسلوب السالسل الزمنية لتحليل العالقة التفاعلية ومعرفة أثر             

لتغيير فى الـسياسة    كل طرف على األخر، وذلك باستكشاف هل التغيير فى الرأى حدث بعد ا            

أم قبلها، وذلك من خالل مقارنة التغيرات التى تطرأ على تفضيالت الجمهور بـالتغيير فـى                

 هذا األمر يحتاج إلـى كـم         وليس بخفى علينا أن    السياسة العامة على مدار فترة طويلة نسبياً      

  .٨١كبير من البيانات عبر فترة زمنية طويلة

السياسيين فى عملية صنع السياسية العامة من نظام        ومهما اختلف درجة تأثير الفاعلين        

ألخر أو عبر الزمن داخل نفس النظام، تظل المراحل التى تمر بهـا عمليـة صـنع     سياسيى
                                                 

  .١٠٣-١٠١ص -، صذ . س. معدلى ، هويدا ، فى أبعاد العالقة بين الرأى العام وصنع السياسة،   80
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طبيعة دور نتائج استطالعات    فى محاولة ضمنية للوقوف على      السياسات ثابتة وهو ما يدعونا    

 .الرأى عبر كل مرحلة

  مفهوم السياسات العامة 

مجموعة من القرارات والقوانين والخطـط      : "ريفات السياسات العامة، وأن ظلت هى       تتعدد تع 

والبرامج التى تتخذها الدولة لحل مشكلة معينة أو لمنع حدوث مشكلة ما تهم قطاع عـريض                

  ."من الناس

 هذه السياسات هى محصلة للتفاعالت الرسمية وغير الرسمية بين عدد من الفـاعلين             

ـ          . ٨٢ والمركزى على المستوى المحلى    وورغم أن التعريف يشير إلى أن الفاعل األساسـى ه

الدولة إال أن هناك تفاعالت مسبقة بين عدد من الفاعلين مثل جماعات المصالح واألحـزاب                

  .خارجيةالقوى تأثير لليكون هناك والرأى العام، وفى بعض األحيان 

، هـذا التـوازن     الجماعاتات العامة هى توازن بين      فالسياس" الجماعة" ووفقا لنظرية     

 لنظرية النظم فهى أحد مخرجات النظام الـسياسى،         يتحدد بالنفوذ النسبى لكل جماعة، أما وفقاً      

  ٨٣. الخارجيةوهى بمثابة استجابة النظام للمدخالت الصادرة إليه من البيئة

א א א א
 يجب عليهم التعرف على كافة       السياسة الرشيدة  اختيارحتى يتسنى لصانعى السياسات       

 وحساب الفرق بين القيم المجتمعيـة       ، وآثار كل بديل   ،اسات المتاحة قيم المجتمع ، وبدائل السي    

) كفـاءة  ( وكفاية ثم اختيار أكثر البدائل رشداً       ،المتحققة والمضحى بها على مستوى كل بديل      

  . فى تحقيق األهداف

 والقدرة علـى التنبـؤ الـسليم        ،ت البديلة هذه العملية معلومات حول السياسا    تتطلب  و  

 كما تتطلب أخيراً نظام لـصنع القـرار         ، والحساب الدقيق للفرق بين التكلفة والعائد      ،بنتائجها

  .٨٤يتحرى العقالنية فى صنع السياسات

                                                 
شـعراوى  لسياسة العامة فى الوطن العربى،       سلوى ، االتجاهات الحديثة فى تحليل السياسة العامة، فى تحليل ا           معة،ى ج اوشعر ٨١
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خر وتتفاوت درجة اشتراك المؤسسات السياسية فى رسم السياسات العامة من نظام آل             

 الدور الذى تلعبه لجان الكونجرس يفـوق        (رى داخل نفس النظام     خ، ومن حقبة تاريخية أل    بل
  . )الدور الذى تلعبه لجان مجلس العموم الكندى

يمكن القول أن عملية صنع السياسات العامة تمر بخمس مراحل أساسية           وبصفة عامة     

، كما تحددها األدبيات فى مجال السياسات العامة، تلك المراحل تتمثل فى تحديـد األولويـات              

وبمزيد من التفـصيل فـإن   . صياغة السياسات، اتخاذ القرار، تنفيذ السياسات، تقييم السياسات  

  : تسير كما يلىوفقا لمنهج صنع القرار مراحل عملية صنع السياسات 

 :المعرفة بالمشكلة/وجود مشكلة  .١

ـ    يبدأ إعداد السياسات العامة أثر إحاطة الحكومة علماً           ، والشـك أن    ا بوجود مشكلة م

ها على أجندة أولوياته    طبيعة وحجم تلك المشكلة أو القضية هى التى تجعل صانع القرار يضع           

 عن طريق أحد صانعى القرار أو البرلمـان أو          ة ما قد يأتى    وبروز قضية أو مشكل    .أو يهملها 

 وهنا يمكن القول أن     .حة أو الصحافة أو الشعب بوجه عام      الجهاز التنفيذى أو جماعات المصل    

  ).مشكلة التلوث البيئى(إثارة مشكلة ما ت الرأى قد تلعب دوراً فى استطالعا
  

 Agenda Settingبمرحلة تحديد األولويات تعرف هذه المرحلة فى بعض األدبيات و  

 رئيس الدولـة   يكون   العادية   الظروفوفى   .مر بتسليط الضوء على قضية معينة     حيث يبدأ األ  

وقعـه عـدد ال     المرحلة حيث يملك بحكم م    ه  هذهو الفاعل األساسى فى      - فى بعض النظم     -

براز قضية ما، كما قد يملك من الشعبية ما يمكنه من تعبئة الرأى العام              بأس به من األدوات إل    

حول األجندة التى يضعها،على عكس الحال فى وقت األزمة، حيث تعاظم الدور الذى يلعبـه               

 وإحالل بعض القـضايا محـل       فى وضع األولويات  حتى يضحى الفاعل األوحد     صانع القرار   

  . ٨٥ عن الفاعلين اآلخريناألخرى وذلك بعيداً

 يعكس  "نموذج تحديد األولويات  "أشارت عدد من الدراسات إلى أن هناك نموذج يسمى            

التفاعالت بين اإلعالم والسياسيين والعامة فى العملية السياسية، وأن العالقة بين وضع وتحديد             

األضواء على قضية   وسائل اإلعالم    هى عالقة تبادلية، فقد تسلط       األولويات واإلعالم والعامة  

اإلعالم القدرة على قيادة الرأى العام وإبراز قضية        وسائل  ، كما أن لدى     ما فتصبح أكثر بروزاً   

  .٨٦ما وتكوين رأى عام حيالها

                                                 
85 HemerlyK, Jessca, Public opinion and its effect on the formulation of public policy 
http://homepages.nyu.edu/~jah262/publicopinion.pdf, 2001.p-p.1-2 
86 N. Soroka, Stuart , Issue Attributes and agenda setting by Media , the public , and policy Makers in 
Canada, international journal of public opinion Research, Vol.14, No 3, P.260. 
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  ٨٧عملية تحديد األولوياتنموذج )  ١(شكل 

تبادلية بين األولويات على المـستويات الـثالث، كمـا          يوضح هذا النموذج العالقة ال         

يوضح الشكل أنه ليس هناك عالقة مباشرة من أجندة السياسات إلى أجنـدة العامـة، وذلـك                 

بإفتراض أن صناع القرار يمكن لهم التأثير على العامة من خالل االعالم ومعطيات الواقـع               

ى المركز حيث تتـأثر بـصانع القـرار         بينما تقع عوامل الواقع ف    . ولكن بطريقة غير مباشرة   

  .جندات الثالثوتؤثر على األ

حداث تحـول فـى أجنـدة       الرأى العام لهو باألمر الكافى إل     ويرى البعض أن إجماع       

السياسات بل أن أحد وظائف الرأى العام هو إحداث هذا التحول، والتأكد من أن قضية ما قـد                  

 للتغير االجتماعى الـذى     آليةأضحت ضمن أجندة السياسات، ومن ثم فإجماع الرأى العام يعد           

 بعـد حـادث     يكيةاألمر فى الواليات المتحدة     . (٨٨يبدأ بإمكانية التأثير فى أجندة صنع القرار      
هتمام من قبل العامة بتلك القضية، مما دفـع أعـضاء           برجى التجارة العالمى أضحى هناك ا     

من ناحيـة ثانيـة      .)إليالء مزيد من االهتمام بالتشريعات الخاصة باألمان الجوى       الكونجرس  
 ساهمت نتائج استطالعات الرأى العام االمريكى بتحديد أولويات السياسة الخارجية للـرئيس            

 سبتمبر، حين أشارات نتائج االستطالعات إلى ضرورة تأجيـل القيـام بعمـل              ١١بوش بعد   
  .عسكرى ضد العراق قبل االنتهاء من التعامل مع تنظيم القاعدة

  

  

                                                 
87.Ibid, P.270. 
88 D.Rounce ، Andrea, Political  actor's perception of public opinion : Assessing the impact of opinion 
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Winnipeg, Manitoba , June 3-5, 2005.P.15 

  
 א א 

 א

א א א א
א( א  )א



א א א א ٢٧ א

تعريـف المـشكلة أو القـضية محـور         /  جمع الحقائق بغرض التحقق والتحـرى      .٢

  :السياسات

 يتطلب توافر معلومات وفيرة ودقيقة،      على الرغم من أن اإلعداد الجيد للسياسة العامة         

غنى عن استطالعات الرأى لتحقيق هذا الهدف، إال أن المعايير التى تحكـم الـسياسة      وأنه ال 

العامة ال تولى اهتماماً يذكر للرأى العام، فبينما يهمل المنظور النخبوى الرأى العام تماماً، فإن               

لمنظمة مـن الجمهـور ويهمـل غيـر         منظور توازن الجماعات يركز على رأى القطاعات ا       

وبصفة عامة يمكن القول أن توفير المعلومات أو الحقائق حول المـشكلة أو القـضية        . المنظم

موضع السياسات لهى مسئولية مشتركة فيما بين أعضاء المجالس المنتخبة و الخبراء والفنيين             

فى الواليـات المتحـدة     ف( ،  ٨٩للتعرف على أبعاد المشكلة أو من خالل االستماع للرأى العام         
، وبالرغم من أن رئيس الدولة لديه القدرة على تقديم وثيقة للحكومة تـشمل أبعـاد                األمريكية

  .)المشكلة، يقوم الرئيس بإحالة تلك الوثيقة للكونجرس للنظر فيما يجب عمله

أن تتضافر جهود جهات عده للتعرف على جوانب المشكلة خاصة أن التحديـد الجيـد               فال بد   

 نـصف    االكثر من هذا فالتحديد الجيد يعـد        لوضع حلول ناجحة، بل    ركيزة هامة شكلة يعد   للم

 .٩٠ فى معالجة مشكلة ماالحل

ويقاس مدى اهتمام العامة باتصالهم بالمسئولين أو التعبير عن أرائهـم مـن خـالل                 

تـصال   فى الواليات المتحدة يقوم األفـراد باال       (استطالعات الرأى ووسائل اإلعالم المختلفة      
لكى يعبروا عن أرائهم    ممثليهم فى الكونجرس    بممثلى الكونجرس سواء من خالل الخطابات ل      

  .)واهتمامهم بقضية ما

 وكما تشير بعض الدراسات األكاديمية إلى أهمية استطالعات الرأى باعتبارها مصدر             

خر يرى  أساسى ودقيق للمعلومات بل ودليل على الديمقراطية فى المجتمعات، فإن البعض األ           

 إلى  نو السياسي  فيها أنها غير دقيقة وال يمكن االعتماد على نتائجها إال فى الحالة التى يضطر            

مـن ناحيـة     .٩١االعتماد عليها من أجل تحرير أنفسهم من مسئولية قرار سياسى بصدد أخذه           

عدم دقة المعلومات، أو    أخرى فالقصور الذى يشوب بعض استطالعات الرأى سواء من حيث           

ى عكس تكلفة صنع سياسة يجعل صانع القـرار         د الرأى العام للمفاضالت، وعدم قدرة عل      افتقا

  .ال يعتمد على المعلومات الواردة بها فى التعرف على أبعاد المشكلة

                                                 
  .٢٨٩، مرجع سبق ذكره، ص المنوفى، كمال ٨٨
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 : صياغة السياسات/ تحديد البدائل الممكنة .٣

األطـراف صـاحبه المـصلحة والمؤسـسات العامـة           يقوم به الخبراء، و    وهو أمر   

فهناك العديد من الحلول لذات المشكلة إال أن        . ن الذين لهم اتصال ومعرفة بالمشكلة     واإلداريو

تحديد أيهما يتم إتباعه يعتمد باألساس على مجموعة من العوامل والحـسابات التـى تـرجح                

 وجماعات المصلحة للمساهمة فى تحليـل البـدائل         األخر، وهنا يشترك الخبراء   أحدهما على   

 .الممكنة

 فكـرة   ن من أن استطالعات الرأى العام تمثل مرشدا، وتعطى للـسياسيي          وعلى الرغم   

بالمحدودية، ألن تحديد الحلول أو البدائل الممكنة يتطلب        إال أن دورها يتسم      عما يريده العامة  

 فهم كافة األبعاد المعقدة والمتعددة لها، واستطالعات الرأى تفتقد إلى ما يسمى بالمفاضالت  

(Tradeoff) ائل ثم توصيلها للفاعل الـسياسى       محلل السياسات أو الخبير صياغة البد      ة فمهم

  .٩٢الذى يأخذها فى االعتبار) صانع القرار(

ملزم للجهات  القرار   على ما سبق من مراحل يقوم صانع القرار بصنع            بناء :اتخاذ القرار  .٤

ة علـى فـرض   وبصفة عامة فبالرغم من أن الحكومة أو الدولة لديها القدر  الرسمية المختصة 

السياسات التى تراها إال أنه من الحماقة وقصر النظـر أن تـدير الحكومـة ظهرهـا ألراء                  

 .القطاعات الشعبية التى تتوجه إليها بالسياسات

 .والهيئات المعنية تنفيذ السياساتتتولى الوزارات : تنفيذ السياسات .٥

 تهدفين بها أمر غاية فـى     تقييم السياسات من قبل المس    : التغذية العكسية /تقييم السياسات    .٦

 وما رتبتـه مـن      ،ضعفسياسة بما فيها من أوجه قوة أو       ال األهمية، فعن طريقها يعلم واضعو    

، أو الشكاوى، أو    نيتم ذلك عن طريق تقارير المسئولين التنفيذيي      وثار متوقعة وغير متوقعة،     آ

فـتح دائـرة صـنع       والتغذية العكسية تتكفل بإعـادة       .أو استطالعات الرأى العام   االلتماسات  

 . السياسة من جديد

فى جمهورية مصر العربية لعبت استطالعات الرأى دوراً فى إعادة النظر فـى الـسلع                    
المقدمة على البطاقات التموينية فى إطار سياسة الدعم الحكـومى للـسلع التموينيـة، حيـث                

لتـابع لمركـز    أشارات االستطالعات المتكررة التى نفذها مركز اسـتطالع الـرأى العـام ا            
وقد بلغـت   ( المعلومات بمجلس الوزراء أن المبحوثيين غير راضين عن جودة بعض السلع            

، ومع سعى الدولة لتحسين جودة الـسلع بلغـت هـذه            ٢٠٠٤فى  مايو    % ٤٣تلك النسبة فى    
                                                 

92 Hemerly, Jesseca, Op.Cit, P.8. 
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 ، أذا تلك النتائج أوضحت أن ثمـة مـشكلة فـى الـسياسة               )٢٠٠٦فى أكتوبر   % ١٣النسبة  

    .النظر فى السلع المقدمة وطريقة تقديمهاصانع القرار يعيد المتبعة، مما جعل 

تأثير استطالعات الرأى فى عملية صنع السياسات العامـة يختلـف مـن             أن   :خالصة القول 

اعتبـاره  مرشداً لصانع السياسة الذى يأخذ فى       مرحلة لألخرى، وأن مثلت فى كافة المراحل        

أن تمـدنا    العـام    استطالعات الـرأى  مقدور  والتى ليس ب  مجموعة من العوامل واالعتبارات     

  . عنهاةومات الالزملبالمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א א א א ٣٠ א

  القسم الثالث

  األشكال المختلفة الستخدام متخذى القرار لنتائج استطالعات الرأى العام

، بل  نل العديد من الفاعلين السياسيي    قبستخدم استطالعات الرأى على نطاق واسع من ِ       تُ  

العديد  وقد حاولت    .تحقيق أهداف عدة  يوت الخبرة وجماعات المصلحة من أجل       وتعتمد عليها ب  

، كما سـعت     نتائج تلك االستطالعات   نبريقية معرفة كيف يستخدم السياسيو    الدراسات االم من  

إلى التعرف على األهداف المختلفة من وراء استخدام متخذى القرار لنتائج استطالعات الرأى             

  .العام

 ركزت على العالقـة بـين       الوصفيةة مثلها فى ذلك مثل الدراسات       والدراسات الكمي   

 عـدم مـا بـين      التى توصلوا إليها     ، وقد تنوعت النتائج    العامة استطالعات الرأى والسياسات  

  . وصوالً إلى أن الرأى العام قد يقرر السياسات الحكوميةة، العامتأثيرها على السياسات

     

والتخوفات من كيفية استخدام نتائج استطالعات       والطموحات   اآلمالكما تنوعت أيضاً    

سياسـات فعالـه    ، ما بين الرغبة فى صـياغة        الرأى وكيفية تأثيرها على عملية صنع القرار      

  .Populist – style   لصنع السياساتالخوف من خلق نمط جماهيرىو

 فى   الرأى العام  حى هناك اهتمام بنتائج استطالعات    فى اآلونة األخيرة أض   ويالحظ أنه     

 ودعـم   مركز المعلومات  العام ب  الرأىعلى ذلك من إنشاء مركز استطالع       ، وليس أدل    مصر

 بمجلس الوزراء المصرى، وقد أنجز المركز العديد مـن االسـتطالعات لـدعم              اتخاذ القرار 

بينمـا مثـل    صانع القرار، وقد تم االعتماد بالفعل على عدد منها فى صياغة سياسات الدولة،              

، وقد يعود هذا إلـى طبيعـة القـضية          را هامشيا فى عملية صنع السياسات     البعض اآلخر دو  

لنتـائج   المغـايرة  االتجاهـات األخـرى   موضوع االستطالع، أو وجود دراسات تعضد من        

 أو أن حسابات التكلفة والنفقة ترجح بدائل أخرى غيـر تلـك التـى       ،لرأى العام استطالعات ا 

  . يطرحها الرأى العام

النظم الديمقراطية مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا       لقول أن   وبصفة عامة يمكن ا     

 وأن شرعيتها تتوقف على شعبيتها،       خاصةً  على معرفة توجهات شعوبها،    تحرص الحكومات 

وقـد  .  العامة ال بد من توافر درجة عالية من التناغم ما بين الرأى العام والسياسات            فومن ثم   

وجدت درجة عالية من التوافق ما بين السياسات        التى  بريقية  أيد ذلك العديد من الدراسات االم     

 & Monroe, 1979-1998, Page)والرأى العام فى الواليات المتحـدة األمريكيـة   العامة 

Shapiro, 1983)(  وفى كندا فى عهد حكومة ، Brain    Mulroney ( perty,1999) و

   .(Brettschneider, 1998 )ا كذلك فى ألماني
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 خر من الدراسات درجة منخفضة من التوافـق بـين الـرأى العـام              آجد عدد   بينما و   

وفـى  ) (Brooks, 1985,1987,1990 با ووالسياسات فى الواليات المتحدة األمريكية وأور

ومـن ثـم    .Jean Chrétien٩٣ (Perty & Mendelsohn, 2003 )كندا فى عهد حكومة 

ج استطالعات الـرأى أو إهمالهـا، يمكـن         يمكن القول أن السبب الكامن وراء االهتمام بنتائ       

منهجيـة  األكبر إلـى ال   فى جانبه   يرجع  القيادة السياسية، بينما     لطبيعة   نهإرجاعه فى جانب م   

  .المتبعة فى عملية القياس
  

 القرار يتجاهلون الرأى    متخذىأن  بالضرورة  عنى   ال ت   السالف ذكرها  مثل هذه النتائج  

ال يثقـون فـى نتـائج       فى بعض األحيان     وأن كانوا    ،بيراً ك  اهتماماً هيعطونقد  العام بل أنهم    

وهنـا   .وسائل أخرى  كمؤشر يصلح لقياس الرأى العام، ومن ثم يعتمدون على           االستطالعات

نتـائج  مـا تعبـر عنـه        تحديد ماذا يعنى الرأى العام بالنسبة لصانع القرار، هل هـو             ينبغى

جماعـات المـصالح، أم الممثلـين       راء  هـو آ  هل  أم  هل هو رأى النخبة؟     أم  ؟  االستطالعات

   .المنتخبين؟

أنه نادراً ما تعتبـر نتـائج المـسوح         وفى هذا الصدد أوضحت بعض الدراسات إلى          

على كندا   فى   Ottawaففى   (.٩٤لرأى العام  معرفة توجهات ا   دراهى أهم مص  واالستطالعات  
خابات كمـصدر للـرأى    تأتى استطالعات الرأى العام فى المرتبة الثانية بعد االنت     سبيل المثال 

 القرار لإلصدار سياسة يومية     متخذو، وفى أغلب األحيان يعمل      نالعام بين الموظفين الفيدراليي   
  العديد من الصعوبات فى التواصل مع الرأى العام من خـالل اسـتطالعات الـرأى               ولديهم

  .95 )بخصوص ذلك النمط من القرارات

متخذى القرار مع نتائج اسـتطالعات      عند دراسة بعض الحاالت التطبيقية من تعامل        و  

 الدراسـات علـى الواليـات المتحـدة         الرأى العام نجد أن هناك تركيزاً كبيراً فى العديد من         

كمـا    العامة فيها،   فى محاولة لتحليل تأثير استطالعات الرأى على السياسات        ، وذلك األمريكية

 علـى    العـام  طالعات الـرأى  تأثير اسـت  اهتماماً كبيراً لدارسة    من الدراسات   أولى كم هائل    

  .٩٦السياسات الحكوميةاهتمامها بدراسة تأثيره على  أكثر من ،االنتخابات
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كما أشارت بعض الدراسات إلى أن اتخاذ القرار استرشادا بنتائج استطالعات الـرأى               

العام ليس هو الشكل األوحد لتأثير تلك النتائج على صانعى القرار، بعبارة أخرى أن التطابق               

هو النمط الوحيد للعالقة، بل أن هناك تعـدد فـى           نتائج هذه االستطالعات والقرار ليس      بين  

ن قد يهملون نتائج تلك االستطالعات، أو قد يلجـأون          بينهما، فالفاعلون السياسيو  نماط العالقة   أ

أو االستجابة لها من خالل تعبئة الـرأى العـام أو           بها  إلى االستخدام الرمزى لها أو التالعب       

  . همتعلي

يمكن القول أن أشكال االستجابة تتوزع على خط متواتر ما بين االسـتجابة             فومن ثم     

  :الكاملة وعدم االستجابة مطلقاً وبينهما أشكال أخرى لالستجابة نتناولها فيما يلى

  

  

  

א: א :א

بة على مستوى النظـام     أوضحت عدد من الدراسات أن هناك درجة عالية من االستجا           

ه الواليات األكثر ليبراليـة يميـل       أنفمن المالحظ   االمريكى ككل، أما على مستوى الواليات       

 أكثر اعتماداً على نتـائج اسـتطالعات        م وه ، سياسات عامة متحررة   وضعإلى  متخذو القرار   

  .الواليات المحافظةالرأى العام من 

لقرارات، كما تعكسه نتائج استطالعات     كما يالحظ أن ضعف تأييد المواطنين لبعض ا         
. الرأى يشجع صانع القرار فى بعض األحيان على ترك سياسة ما ال تحظى بتأييد جمـاهيرى     

وذلك مثلما حدث فى عهد الرئيس األمريكى رونالد ريجان، من معارضة األمريكيين لعـودة              
  .٩٧تمويل البرامج االجتماعية فى الثمانيناتل الحكومة الفيدرالية

     
وفى السياق نفسه أشارت نتائج استطالعات الرأى التى أجراها مركز استطالع الرأى              

العام إلى عدم رضا المواطنين عن جودة السلع المقدمة على البطاقات التموينية، ممـا دفـع                
 تحسين هذه السلع ورفع بعض السلع الواردة على البطاقات وال يـستفيد منهـا               الدولة لمحاولة 

  . المواطنين

حول خدمات التأمين الصحى الحكومى أجرى المركز استطالعاً للرأى على          :ى مجال الصحة  ف
 مبحوثاً ممن لديهم تأمين صحى حكومى، وقد أشارت نتائج االسـتطالع            ١٨٠٦عينة حجمها   
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إلى أن ما يزيد عن نصف المبحوثين غير راضين عن نظام التأمين الصحى الحالى، مما دفع                
إلى محاولة تطوير هذا النظام، من خالل اقتـراح         " لدكتور حاتم الجبلى  ا"وزير الصحة الحالى    

  .نظام جديد يسعى إلى تطوير الخدمة، وتالفى سلبيات النظام الحالى

א: א א א:א א

رأى كـل  ما ن بشكل حقيقى لما يريده الرأى العام، فك السياسيونالفاعلو د ال يستجيب  ق  

قـد   النخبة السياسية    أن ١٩٩٨ عام   Herbstهربست   و ١٩٢٢ عام   Lippmannليبمان  من  

ى العام بشكل رمزى أو شكلى من أجل إسباغ الشرعية علـى النظـام              أتستجيب لمطالب الر  

سياسات التى اتخذها المسؤولين هى بشكل    الالحاكم، كما أن نشر نتائج االستطالعات التى تؤيد         

 االستجابة الفعلية   تعنى بالضرورة  والتى ال    ،أشكال االستخدام الرمزى للرأى العام    أو بأخر من    

 من خالل وسائل اإلعالم التى توفر لهم        حاول المسؤولون الترويج لسياستهم،   يحيث   .٩٨لمطالبه

 للنظـام    شرعية زائفة   هذا الوضع    يخلقفومن ثم   ،  ٩٩عليه أى العام والتأثير  وسيلة لتشكيل الر  

   .١٠٠الحاكم

احل المبكرة لعملية صنع القرار     استخدام الرأى العام فى المر    كما يمكن القول أيضا أن        

يعد أيضاً استخداماً رمزياً األمر الذى يخفف من وطأة عدم استخدام الرأى            ) تحديد األولويات (

 بـل   إتباعه، الرأى العام ليس بهدف      نالسياسيو أو ربما يستخدم     ١٠١.العام فى المراحل التالية   

  .حرفية التشريع وإضفاء نوع من البالغة على السياسات األمر الذى يلقى قبول العامةبهدف 

א: :א/א
 العامة، وفى هذه الحالة      السياساتب بالرأى العام حتى يصبح متوافقاً مع        قد يتم التالع    

فالرأى العام قـد     .لى استجابة المسؤولين   العامة ع  العالقة بين الرأى العام والسياسات    ال تعبر   

  . من خالل النخبة أو وسائل اإلعالم فى اتجاه ما بهدف دعم سياسة سيتم تبنيهاهيتم تعبئت
  

 فعلى سبيل المثال، أزداد الحديث فى العديد من وسائل اإلعالم المصرية عن التحول             
ف أن النظام الحالى للـدعم ال       من الدعم العينى للدعم النقدى للمواطنين ومحدودى الدخل، وكي        

يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بل ويؤدى إلى هدر العديد من الموارد، هذا األمـر كـون                 
حيـث أشـارت نتـائج      . رأى عام مؤيد لعملية التحول من الدعم العينى إلى الـدعم النقـدى            

ـ            م اتخـاذ   استطالعات الرأى التى أجراها مركز استطالع الرأى العام بمركز المعلومات ودع
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عدم رضا المواطنين عن ذلك التحول، ثم كثفت الدولة البرامج التى تتحدث عـن               القرار إلى 
مما أدى إلى تشكيل رأى عام مساند لفكرة التحول،         ) تعبئة الرأى العام  ( أهمية وفوائد التحول    

عن بينما بلغت نسبة الراضيين     . وهذا ما دلت عليه نتائج استطالعات الرأى فى مرحلة الحقة         
 وصلت نسبة مـن     ،  ٢٠٠٤ستطالع فى ديسمبر  فى أول ا  % ٩٠ العينى للدعم    "الحالى" النظام

، وفـى أبريـل     ٢٠٠٦فى فبراير   % ٧٧ "الرغبة فى بقاء الوضع الحالى    " يرفضون التحول   
  . أضحى األفراد يحددون المبلغ الذى يريدون الحصول عليه كبديل للدعم العينى٢٠٠٦

    
 قد يمتلـك فـى بعـض         فى الواليات المتحدة األمريكية    الرئيسن  أتشير بعض األبحاث إلى     و

يثه ادأح من خالل تركيزه فى خطاباته وفى        تشكيل وتوجيه الرأى العام،   ل الكافيةاألحيان القوة   

ؤدى إلى تغيير الرأى العام حتـى  ، مما قد يا وتشديده على أهميته ، قضية معينة  علىاإلعالمية  

  .تتوافق معه لن لم تتغير السياسة العامةوإ
  

وبالتـالى   ، ويتم التالعب به من جانب النخبة       الرأى العام  سهل أن يقاد  ال ومن ثم فمن  

يميـل  كمـا   . بشكل مباشر علـى الـسياسة العامـة    مؤثريكون عامالً مستقالً أو     ن   أ يصعب

محدودية إلى   ، مما يؤدى  ١٠٢السياسيون إلى إرضاء جماعات الضغط والمصالح على الناخبين       

تطبيق تفضيالتهم السياسية   السياسيون  يفضل  ، كما   ى العام على عملية صنع السياسة     تأثير الرأ 

  .١٠٣تعندما ال يخشون الخسارة فى االنتخابا
  

א:א א :א
الناتج النهـائى لكـال العمليتـين    ن كان إو( تختلف عملية تعليم الرأى العام عن تعبئته      

، فعملية التعبئة تشمل إمداد الرأى العـام بمعلومـات          ) تجاهات الرأى العام  حدوث تحول فى ا   

مضللة، األمر الذى يترتب عليه رؤية خاطئة لدى العامة عن خيارات السياسات أو القرارات              

مناقشة األفكار علـى     نتيجة ل   الرأى العام  أما عملية التعليم فخاللها يحدث تحول فى      . الحكومية

خر للعالقة بين الرأى العام والسياسات، هذا االقتراب يفتـرض          آنموذج   وهو   مستوى النخبة، 

 مما يسهل االستجابة لعملية التعليم التـى تقـوم بهـا            ،وجود اتجاهات مسبقة لدى الرأى العام     

  .١٠٤النخبة

 دورا هاما فى تهيئة الـرأى العـام لتقبـل           اإلعالمفى جمهورية مصر العربية، لعب      
ن الضرائب، سواء من خالل استضافة المسئولين فـى البـرامج           التعديالت الواردة على قانو   
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 حول أهمية وفائدة التعديالت الواردة على القـانون، وفـى           اإلعالميةالحوارية، أو الحمالت    
من المبحوثين إلى أن التلفزيون هو      % ٨٢قانون الضرائب الجديد أشار     حول  استطالع للرأى   

 .الجديدالمصدر الرئيسى لمعرفتهم بقانون الضرائب 

א: :א
  ى العـام   أ نتائج استطالعات الـر    ونيستخدمأن المسؤولين   فى بعض األحيان    الحظ  ي

 ومن ثم فإن الرأى     .لمساعدة فى وضع سياسات معينة    ، من أجل ا   "إستراتيجية "بصورة انتقائية 

   .١٠٥نالعام الذى يتم قياسه ما هو إال نتيجة وليس سبب لسياسات المسؤولي

نتائج استطالعات  إلى أن المسؤولين يدرسون     ) ٢٠٠٠(كما أشارا جاكوبس وشابيرو     و  

ولكن لكسب التأييد الـشعبى     ،  الرأى العام ليس لوضع سياسات متوافقة مع مطالب الرأى العام         

كما قد يستخدم بعض المـسؤولين نتـائج اسـتطالعات      .١٠٦للسياسات التى يؤيدها المسؤولون   

ر سياسة معينة يريدون اتخاذها، بحيث تظهر نتائج االسـتطالعات وجـود            الرأى العام لتبري  

  .توافق بين توجهات الرأى العام والسياسة التى يسعى المسؤولون إلى اتخاذها

 مـن مالحظـة أن      للخيارات والقرارات، ومن ثم البد    يوفر الرأى العام مجاالً     : خالصة القول 

  .امة، حتى إذا لم تكن انعكاساً كامال لهاالسياسات العامة يمكن أن تكون استجابة للع

א: :א/א
ذلك أوضح ما يكون    ة، و  صانع القرار الرأى العام والتحوالت الحادثة فيه كلي        قد يهمل   

 أشار إليه بعض المنظرين من أن الرأى العـام كمـا            وذلك انطالقاً مما  . فى النظم االستبدادية  

حيـث أن   ،   متضاربة ستدل عليه من بيانات استطالعات الرأى ليس ذا معنى حقيقى، فاآلراء          ي

 .ومبنى على عدم المعرفة الحقيقيـة     ،  ئ تعكس رأى عام مشوش، معب      الرأى العام  ستطالعاتا

 وإنمـا  ،للرأى العام بالطريقة التى يتوقعها العامـة السياسيون ن  ربما ال يستجيب الفاعلو    أيضاً

  .ا اتجاههيتحركون فى

 ،   ١٩٩٦فعلى سبيل المثال، أوضحت دراسة تمت على البرلمان فى سويسرا فى عام               
وكذلك على وحدات اإلدارة الفيدرالية، أنه من خالل إرسال عدد من االستبيانات لبحث كيفيـة               
تأثير نتائج استطالعات الرأى فى صنع السياسة اليومية، وجد أن هناك تحفظ فـى اسـتخدام                

  :ستطالعات بصفة عامة، كما قد تم التوصل إلىنتائج اال
أن استطالعات الرأى ال تعلب دوراً هاماً بالنسبة للمجلس الفيدرالى سـواء عنـد وضـع                 .١

حيث بالنظر فـى مناقـشات      . مشروع أو مقترح أو طرح التساؤالت فى جلسات البرلمان        
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عات الرأى من    حالة استعان فيها أعضاء البرلمان بنتائج استطال       ٢٦، وجد أن    ١٩٩٦عام  
  .بينها تسع حاالت كان الهدف هو تعزيز حجتهم

أشارت نتائج االستبيان التى أرسلت إلى وحدات اإلدارة الفيدرالية إلى تواضـع مـستوى               .٢
 .استخدام نتائج تلك االستطالعات

وعن كيفية حصول وحدات اإلدارة الفيدرالية على نتائج تلك االسـتطالعات وممـن،               
 العالقة بين المستطلع رأيهم والحكومة، حتـى أعـضاء البرلمـان            وجد أن هناك ضعف فى    

ويمكن تفسير ذلك فى ضوء خصائص النظام       .السويسرى ال يعتمدون على نتائج االستطالعات     
السياسى، فنتيجة لتكوين الحكومة فى سويسرا ومنظماتها، ففكرة شعبية الحكومة أقل أهمية فى             

بية أحد أعضاء الحكومة ال يعد عامال سياسيا هامـاً،          فشع. سويسرا منها فى الواليات المتحدة    
 بينهم بالتناوب، بينما    فالمجلس الفيدرالى يتكون من سبعة أعضاء، ورئاسة المجلس تجدد سنوياً         

 األمـور  استطالعات الرأى فى الواليات المتحدة األمريكية نتائجها تحسم العديد من            نالحظ أن 
يد لسياساته، على العكس من ذلك سويسرا، فالحكومة        ألن هدف الرئيس هو استمرار حشد التأي      

السويسرية تنشد الحصول على التأييد أو الوصول إلـى تـسوية بـين األحـزاب الرئيـسية                 
  .وجماعات المصلحة أكثر من الحصول على تأييد العامة من خالل استطالعات الرأى

دات الدوليـة يمكـن     باإلضافة إلى أن قوانين وتشريعات الجمعية الفيدرالية أو المعاه          
طرحها لالستفتاء، والتى من الممكن أن يتم االعتراض عليها وفى النهاية تتكون السياسات أو              

تسوية فيما بين األحزاب الرئيسية     ومن ثم فالحكومة السويسرية تعتمد على ال      . يتم اتخاذ القرار  
  . البرلمانفىوجماعات المصلحة، مثل هذا التأييد كفيل بتمرير المشروعات 

بصفة عامة هناك مستوى متواضع من استخدام االستطالعات فى سويسرا، وهذا ال            و  
 إليه أنها تؤثر فى ظل ظروف معينة،        اإلشارةيعنى أنها ال تؤثر فى السياسة العامة، فما تجدر          

 اإلداريةوتتولى الوحدات   . وبصفة خاصة عندما يتم االستطالع بناءاً على تكليف من الحكومة         
. ١٠٧يل وتقدمها لصناع القرار بصفة فردية من أجل إعادة بناء االستخدام والتـأثير            عملية التحل 

  . طبيعة النظام السياسى هنا تفسر محدودية االعتماد على استطالعات الرأىإذاً

، أجرت جريدة االهرام بجمهورية مـصر العربيـة،         ٢٠٠٤فى هذا الصدد فى مايو        
ة للتعليم االبتدائى، أم بقاء الوضع على مـا هـو           استفتاء بين القراء حول عودة السنه السادس      

وجاءت رأى االغلبية الساحقة مؤيـدة لبقـاء   " انتهاء التعليم االبتدائى عند السنه الخامسة    " عليه

                                                 
107 Rothmary, Christin,& Hardmeier, Sibylle ,Op.Cit,PP.126-128. 
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الوضع على ما هو عليه رافضة عودة السنه السادسة، وقد جاءت السياسة التعليميـة مغـايرة           
  . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة بدءاً من العام الدراسى لهذه النتائج وتم اعادة تطبيق السنه السادس

 أظهرت نتائج استطالع للرأى  حول مشروع تاكـسى العاصـمة عـدم رضـا                كما
، ولم تستدل الدولة بتلك       بالنسبة للتاكسى  السعر الذى وضعته الدولة لفتح العداد     المواطنين عن   

   .النتائج وبقى الوضع على ما هو عليه

رأى العام والسياسة العامة ليست عالقة تابع بمتبـوع         أن العالقة بين ال    وخالصة القول   

مجموعة من العوامل تؤثر علـى كيفيـة تعامـل           هناك   ناكما سبق أن ذكر    من، ف  يقودأو من   

 والفوائـد   ،فكيفية قياس الـرأى العـام     .  مع الرأى العام وتحدد طريقة استجابتهم له       نالسياسيي

 والوقت المتاح   ،بيعة القضية محل السياسات    وط ، وطبيعة النظام السياسى   ،إتباعهالمحتملة من   

 واأليدلوجية المتبعة فى الدولة، كلها عوامل تؤثر فى مدى الدور الـذى يلعبـه               ،التخاذ القرار 

 األخـرى    الدراسات إلى بعض العوامل     بعض تما أشار ك .الرأى العام فى عملية صنع القرار     

 جماعـات   -المواطنون العـاديون  (م  عن الرأى العا  عبر  ما هى القوى التى ت    : والتى تتمثل فى  

شكل سلمى،  ( أى شكل من اإلشكال يأخذ      ومدى صالحية هذا الرأى،     ، و ) األحزاب -المصلحة

  .١٠٨نالسياسييالسياق المحيط بالفاعلين و، ....)مظاهرات،

 حتـى بدايـة     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الرأى العام االمريكى من      (حرب العراق حالة   لوتد  

لعالقة اسـتطالعات الـرأى العـام        على هذه الطبيعة المعقدة    )٢٠٠٣ مارس   ١٩الحرب فى   

العالقة بين الرأى العام االمريكـى والـسياسية الخارجيـة          حيث يالحظ أن     .بالسياسة العامة 

  :مرت بمرحلتينتجاه العراق األمريكية 

عـام   اإلدارة األمريكيـة     مأمـا " أولويات السياسة الخارجية  " حدد الرأى العام الخيارات      

بأن طلب من اإلدارة تأجيل الحرب، أو أى عمل عسكرى ضد العراق حتى ينتهى               ٢٠٠١

  . التعامل مع تنظيم القاعدة

 وحاولت إقناع الرأى العـام      سياستها بوش   إدارة غيرتمع اكتمال الحرب فى أفغانستان       

 فـى   شـامل أسلحة دمار    ، وذلك من خالل إقناعه بوجود     لتأييد استخدام القوة فى العراق    

 .العراق

ذاً فى المرحلة األولى لم يتحمس الرأى العام للعمل العسكرى ضد العراق إال بعد التعامل مع                إ

  .تنظيم القاعدة كأحد رعاة اإلرهاب

                                                 
108 C.foyle, Douglas, Leading the public to war? the influence of American public opinion on the Bush 
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تعبئة الرأى العام، حيث اعتقدت أنه بالرغم       فى   بدأت إدارة بوش     فى المرحلة الثانية  و  

ن تغييره، وقد عكـست اسـتطالعات       من أنها ليس لديها التأييد الكافى إال أن الرأى العام يمك          

، خاصة أن إدارة بوش قد عملت علـى تعبئـة           فى تلك الفترة مدى التأييد للحرب     الرأى العام   

الرأى العام من خالل الحديث عن دور العراق كدولة داعمة لإلرهاب وواحدة من الدول التى               

إلضافة إلى امتالكهـا    محور الشر والمكون من إيران، العراق، كوريا الشمالية، هذا با         بتسمى  

 وقد ساعد على ذلك استمرار العراق فى لهجتها العدائية للواليات المتحدة            .١٠٩األسلحة النووية 

 األمر الذى زاد من احتمـال القيـام         التزود بأسلحة الدمار الشامل   ، واستمرارها فى    األمريكية

  .بعمل عسكرى ضدها

 سـبتمبر   ٨فى    الكونجرس  أعضاء ألراء استطالع   قامت مؤسسة جالوب بإجراء   وقد    

، وفـى اسـتطالع     %٣٨ على إرسال قوات بينما لم يوافق        منهم وافق % ٥٧ فوجد أن    ٢٠٠٢

يفـضلون أن تقـوم   % ٦٧ وجـد أن  ٢٠٠٢،  فبراير١٩ فى  Quinnipiacقامت به جامعة 

الواليات المتحدة بعمل عسكرى من أجل إجبار صدام حسين على الخروج من السلطة، بينمـا               

  .فقط% ٢٤عارض ذلك 

، فقد كان له تأثير بالغ بعد       القضيةظل الرأى العام عامال هاماً فى تلك         :خالصة القول   

، وتحول االهتمام نحو العراق على الرغم مما بدى         وأفغانستان سبتمبر فيما يخص القاعدة      ١١

  .١١٠ الرأى العامإدراكمن محاولة اإلدارة األمريكية التأثير على 

دارة األمريكية خلقت وعياً زائفاً حين ربطت بـين تنظـيم           ومن الجدير بالذكر أن اإل    

 إلى القول بضرورة الحرب على العـراق        نمريكيي والعراق، األمر الذى دفع بعض األ      القاعدة

وليس أدل على ذلك من نتائج استطالعات الرأى التى أجريت بـشأن            . اإلرهابللقضاء على   

  . العراقاعتبار أسلحة الدمار الشامل سبب لعمل عسكرى ضد

  ١١١ ؟هل ترى أن أسلحة الدمار الشامل سبب لعمل عسكرى ضد العراق

  جالوب  "ينستونرب  

 ٢٠٠٣ مارس ١٥  ٢٠٠٢سبتمبر  ٤  ٢٠٠٢ ابريل ٢٨ ٢٠٠٢ يناير ١٣  

  ٨٥  ٨٠  ٩٢  ٩٢  سبب هام

  ١٤  ١٧  ٥  ٥  ليس هام

  ١  ٣  ٣  ٣  لم يحدد

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  االجمالى
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  ١٠٠٧  ١٠٠٣  ١٠١٢  ١٢٠١  حجم العينة

  

 كمحدد لخيارات السياسات بتأجيل العمل العسكرى ضد        هإذاً الرأى العام هنا لعب دور       

  . على مواجهة العراقهإصرارالعراق ولكنه أيد بوش فى 

  

 واستمرار القوات األمريكية بها قرابـة       حلة الراهنة وبعد االجتياح الفعلى للعراق     روفى الم  
 والذى يعد أحـد أهـم       - ١١٢ لمركز بيو  استطالعات الرأى أحدث  الثالث سنوات أشارات    

ضرورة سـحب   يرون  من المبحوثين   % ٤٦  أن   مراكز استطالع الرأى العام فى العالم،     
يؤيدون بقـاء القـوات األمريكيـة حتـى  يتحقـق            % ٤٨. القوات األمريكية من العراق   

يرون أن تستمر القوات األمريكية بدون االلتـزام بجـدول          % ٤١(االستقرار فى العراق    
 ).ضرورة وضع خطة زمنية لبقاء القوات األمريكية فى العراق        % ٥٢زمنى، بينما يعتقد    

  يناير ٧ - ٥ بإجراء استطالع للرأى خالل الفترة ما بين         - ١١٣كما قامت مؤسسة جالوب   
، بهدف التعرف على توقُّعـات الـشعب        ، بعد اعدام الرئيس العراقى صدام حسين      ٢٠٠٧

ا السياسة الخارجية، ومنهـا الحـرب فـى العـراق،           األمريكى بشأن مسقبل بعض قضاي    
 مـن   %٦٢، وجـد أن     ٢٠٠٧واإلرهاب، واالستقرار السياسى فى العالم خـالل عـام          

األمريكيين يرون أن الوضع فى العراق تُعد من القضايا الهامة للغاية، والتـى ينبغـى أن                
، ٢٠٠٧ تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس بوش والكونجرس األمريكـى فـى عـام             
 .لتتفوق بذلك على كافة قضايا السياسة الداخلية والخارجية التى تضمنها االستطالع
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  خاتمة
 أوساط الباحثين حول عالقة توجهات الرأى       ينحاولت هذه الورقة رصد الجدل الدائر         

وقـد عرضـت لـآلراء      . السياسة العامة بالعام، كما تعكسها نتائج استطالعات الرأى العام،        

لنتائج استطالعات الرأى    أن   الباحثينيرى بعض   مختلفة التى تناولت هذه القضية، ففى حين        ال

 بمثابة  عد بل وتُ  ،لعامة حيث أنها تعكس آمال و تفضيالت ا       ،تأثير فى عملية صنع القرار    العام  

خر هذا الطرح ويـشير     ن تأثيرهم، يرفض فريق أ    نو يمارس من خالله المواط    الميكانيزم الذى 

بينما حـاول الفريـق الثالـث        فى عملية صنع القرار،      دودية تأثير استطالعات الرأى   إلى مح 

كمـا   دراسة المتغيرات والعوامل التى تؤثر على طبيعة العالقة بين توجهات الـرأى العـام،             

 الرأى العام متخذى     يقود بمعنى متى تعكسها نتائج استطالعات الرأى العام، والسياسة العامة،        

يمكن لصانع القرار أن يصنع رأى عام مؤيد لسياسة         ، ومتى   ؟معينةسياسات  ذ  القرار إلى اتخا  

كمـا عرضـت     .؟، وفى ظل أية ظروف يمكن أن يتالعب صانعى القرار بالرأى العـام            ؟ما

الورقة لتجارب مختلفة تنوعت فيها أساليب تعامل متخذى القرار مع نتائج استطالعات الرأى             

  .العام

لعالقة بين الرأى العام والسياسة العامة عالقة دائرية ديناميكيـة          اوقد توصلت الورقة إلى أن      

فالرأى العام يؤثر فى السياسة العامة ويتأثر بها، ولكن هذه العالقة تختلف فى درجتهـا وفقـاً                 

مواقـف وآراء   درجـة تماسـك     و ، طبيعة النظام الـسياسيى    :لمجموعة من المتغيرات منها   

  .يح تدفق الرأى العام وتأثيره فى السياسة العامةجود مؤسسات دستورية تتوالجماهير، و

بنى هذه الورقة وجهة النظر القائلة بأن االعتماد على استطالعات الـرأى العـام              تتو  

سليم للمدخالت السياسية، وقناة فعالة للمشاركة فى صنع السياسة يتوقف على ثالثـة             كمصدر  

قرار بأهمية معرفة آراء الجمهـور أو       أما الضابط األول فيتعلق بمدى اقتناع متخذ ال       : ضوابط

قطاعات منه إزاء قضايا معينة من المقرر صياغة سياسات عامة بشأنها أو إصـدار قـوانين                

.  للـرأى العـام    تهمعينة لتنظيمها، وإيمانه بأن شرعية النظام برمته تتوقف على مدى استجاب          

ام، والتى تكفل التوصل إلى     جية التى تحكم إجراء استطالعات الرأى الع      هوالثانى الضوابط المن  

 – بالمواثيق األخالقية والتى تضمن      املتزث فهو اال  أما الثال . نتائج حقيقية وسليمة بدرجة كبيرة    

تخدام االستطالعات لتزييف وعـى الجمهـور،       سا أو عدم التالعب بالرأى العام،      –إذا اتبعت   

  .١١٤وليس للتعبير عنه
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א   א
 المراجع باللغة العربية

  

ـ       .١ شـركة الربيعـان للنـشر      : الكويـت (،  ةالمنوفى، كمال، أصول النظم السياسية المقارن

 .١٩٨٧، )والتوزيع

صالح، ناهد، موقف المؤسسة األكاديمية مـن التجـاوزات المنهجيـة واألخالقيـة فـى                .٢

: القاهرة(استطالعات للرأى ودراسات،    : قياس الرأى العام  : استطالعات الرأى العام، فى   

  .١٩٩٤، ) للبحوث االجتماعية والجنائيةالمركز القومى

المركز القـومى   : القاهرة(الماضى والحاضر والمستقبل،    : صالح، ناهد، قياس الرأى العام     .٣

  . ١٩٩٣، )للبحوث االجتماعية والجنائية

مكتبـة  : القـاهرة ( ودوره فى السياسة العامـة،       ته وتكوينه طبيع: بدر، أحمد، الرأى العام    .٤

  .١٩٩٧، )غريب

عة، سلوى، االتجاهات الحديثة فى تحليل السياسة العامة، فى تحليل الـسياسة            ى جم واشعر .٥

مركـز دراسـات    : القاهرة(،  )محرر(  جمعة، سلوى    شعراوى العامة فى الوطن العربى،   

  .٢٠٠٤، )مةواستشارات اإلدارة العا

: استطالعات الرأى والديمقراطية، فى  قيـاس الـرأى العـام          : عدلى، هويدا، الرأى العام    .٦

، )المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائيـة     : القاهرة(تطالعات للرأى ودراسات،    اس

١٩٩٤. 

عدلى، هويدا، فى أبعاد العالقة بين الرأى العـام وصـنع الـسياسة ، المجلـة القوميـة                   .٧

  .١٩٩٦مايو / االجتماعية، المجلد الثالث والثالثين، العدد األول والثانى، يناير
  

  
  

 :نجليزيةاإلالمراجع باللغة 

  
1. Acton, Tom & Lillker,  Darren, Listing to Public, The Influence of Opinion polls 

on MPs. http://epop2004.politics.ox.ac.uk/materials/Acton_Lilleker.pdf 
2. Burstein, Paul, the Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an 

Agenda, Political Research Quarterly, Vol.56, No.1 (March, 2003). 
3. Burstein, Paul, Why Estimates of The Impact of Public Opinion on Public Policy 

are Too High: Empirical and Theoretical Implications, Social Forces, Vol. 84, 
N.4, June 2006, P.2273 

4. C.foyle, Douglas, Leading the public to war? the influence of American public 
opinion on the Bush Administration's Decision to go to war in IRAQ, 
international journal of public opinion Research, Vol.116, No. 3. 



א א א א ٤٢ א

5. Canes-Wrone, Brandice and W.Shotts, Kenneth, The Conditional Nature of 
Presidential Responsiveness to Public Opinion, Paper Presented at The 2002 
Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, July 12, 2002. 

6. D.Rounce, Andrea, Political actor's perception of public opinion: Assessing the 
impact of opinion on decision making, prepared for the Canadian political science 
association's annual Meeting, Winnipeg, Manitoba , June 3-5, 2005. 

7. D.Rounce, Andrea, Valuing Public Opinion: Political Actors' Assessment of 
Opinion (Initial Results from a survey of Saskatchewan Political Actors), Paper 
Prepared for The American Association  for Public Opinion Research, 61st Annual 
Conference in Montreal, Quebec, May 18-21, 2006. 

8. HemerlyK, Jessca, Public opinion and its effect on the formulation of public 
policy http://homepages.nyu.edu/~jah262/publicopinion.pdf, 2001. 

9. J. Egan, Patrick, Policy Preferences and Congressional Representation: The 
Relationship between Public Opinion and Policy Making in Today's Congress, 
Working Paper, September 2005. 

10. J. Gabler, Melissa, Opinion Consistency Revisited: the New Paradigm of Public 
Opinion and its Implications For Democratic Governance, A Thesis Presented to 
The Faculty of Graduate Studies of The University of Guelph, April, 1998. 

11. Jacobs  Lawrence & Shapiro Robert, Public opinion, institution  and policy 
making studying substantive Democracy, political science and politics,  Vol 
VXVII, No,1, March 1994. 

12. Manaza,  Jeff & Cook,  Fay Lonax, Policy Responsive to Public Opinion , the 
State of Debate, July, 2001, 
http://www.northwestern.edu/ipr/publications/papers/wp0106.pdf. 

13. Mayers, C.Daniel, Responsive to Whom?, Exploring Presidential Sub 
constituency Responsiveness, Princeton University, Department of Politics, 2006. 

14. N. Soroka,  Stuart, Issue Attributes and Agenda Setting by Media, the Public, and 
Policy Makers in Canada, International Journal of Public Opinion Research, Vol 
.14, No 3. 

15. Oberholzer – Gee, Felix and Kunreuther, Howard, Decision – Making Under 
Social Pressure: The Political Economy of Debating, Socially Sensitive Issues, 
March 2002. 

16. O'Connor, Derry, Public Opinion, Rational Choice and The New Institutionalism: 
Rational Choice as a Critical Theory of The Link Between Public Opinion and 
Public Policy, Paper Prepared for Workshop No.6: "Public Opinion, Polling, and 
Public Policy", Canadian Political Science Association Conference, Winnipeg, 
June 3-4, 2004. 

17. Perty, Francois, How policy Makers view public opinion, Department of political 
science university Laval, Canda, W.D. 

18. Rothmary, Christin, & Hardmeier, Sibylle, Government and polling: use and 
impact of polls in policy - making process in Switzerland, international journal of 
public opinion research, Vol.14, No.2. 

19. Weissberg, Robert, why policy makers should ignore public polls, Policy analysis, 
www.cato.org/pubs/pas/pa402.pdf, May 29, No.402, 2001. 

20.  Wlezine, Christopher and N. Soroka, Stuart, the Relationship between Public 
Opinion and Policy, August 2006, Forthcoming in The Oxford Handbook of Political 
Behaviour, edited by Russell J.Dalton and Hans-Dieter Klingemann. 

 


