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 الجهدة اقدددر  القائدد السياسدي  دو    رئيس الدولة أو ن القريب تقول إكانت الحكمة المألوفة في الماضي 

  هدة نردر  لتشدكي  مواددم متعاة دة مدع وج     فدع الشدعب  دوتجدا  القضدايا العامدة     خلق رأي عدام  على 

إلى أن الحكام لم يعدودوا دداد    اليوم لكن حقائق الوادع في الدول الديمقراةية تشير  .وااللتزام بتوجيهاته

 الرأياستةالعات يلهثون خلم الرأي العام وينتررون إداريين سياسيين التقليدي  ب  أصبحوا  بالمعنى

لرأي ل تابعينن القاد  السياسيين أصبحوا و ذا يعني أ. لتحديد مواد هم وتعدي  سياساتهمك  صباح  العام

إال أنه على الرغم من أ مية الرأي العام في توجيده السياسدات الحكوميدة     .ن كونهم داد  لهالعام أكثر م

قضدايا السياسدة الخارجيدة    النسبة ليصبح فاعال بال في ك  المجاالت تقريبا  فإن الرأي العام ال ينشة و

  وال تسدمح لده   وتؤنب ضمير   ومستقبله بالخةرةاحنة التي تهدد منجزاته الالدولية إال أثناء اقزمات 

 .بإغالق عينية والترا ر بعدم رؤيتها

إن الرأي العام ال يأتي من فراغ  ب  يتشك  بناء علدى معلومدات وإشداعات وتوجيهدات تسدا م       

ل الوسدائ  العالميدة   من خال القوى ال اعلة في المجتمع في جمعها وتحليلها وإيصالها للعامة من الناس

علدى   عداد  يتشدك   الدرأي العدام   يمكن القول عموما أن و. حقائق واحتماالتمن وإدناعهم بما توحي به 

دون بالتركيز على دضايا محدد   المعنية  يتم من خاللها ديام القوى عبر فترات زمنية دد تةولمراح  و

 هدا ض للسياسدات الحكوميدة المتعلقدة ب   الناس على الودوم موددم المؤيدد أو المعدار   غير ا  وتحريض 

ومهما دي  عن أ مية القاد  السياسيين في خلق الرأي العام  فدإن وسدائ  العدالم    . تعاملها معهاوكي ية 

تعتبر الجهة اقكثر تأثيرا في موادم الناس  وبالتالي اقكثر ددر  على تشكي  وبلدور  وتحريدا الدرأي    

في  دةاعات الشعب كافةإمكانياته غير العادية على الوصول إلى ويعتبر التل زيون  وذلا بسبب . العام

السدهام ب اعليدة فدي    دددر  علدى   وغيدر العالميدة   ك  ساعات اللي  والنهار  أكثر الوسائ  العالميدة  

 .قصيرعلى المدى ال   خاصةالناس التأثير في توجهاتتشكي  وإعاد  تشكي  الرأي العام  و

فدي  معنيدة  ومؤسسدات بحثيدة وأكاديميدة    مدن وسدائ  إعالميدة     وينحصر دور التل زيون وغير  

العم  على خلق رأي عام متعاةم مع دضايا شدعوب ودول معيندة دون غير دا  واتخداذ مواددم غيدر       



بالعمد  علدى تشدكي      الجهدات المعنيدة   قومتو. شعوب أخرىوتةلعات متعاة ة وأحيانا معادية لمشاعر 

ومتواصدلة تشدم  الكلمدة    ومتكاملدة  حمالت تثقي ية مركدز    يذرسم وتن من خالل  الرأي العام المةلوب

الحقيقدة  و  الصور  المرئية  والنشر  الخبارية  والمعلومة االدتصادية والماليةوالمكتوبة والمسموعة  

 والسدينما وال لدم الوثدائقي    الدعايدة التجاريدة    والبحدو  اقكاديميدة  و    والبدرام  الدراسدية    التاريخية

أما بالنسبة للسياسة الخارجيدة  فدإن تدأثير    .  نون التشكيلية والبرام  الترفيهية وغير ذلاوال  والمسرح

يأتي من خالل التركيز على الحدد  حدال ودوعده     في الرأي العام فالعالم وغير  من مؤسسات معنية 

وإيضاح أبعاد الكوار  واقزمات من خالل الصور   وذلدا كمدا يحدد  حدين تقدع حدروب ومجاعدات        

وإسدتراتيجيتها الدوليدة  حيد  يدتم التركيدز عليهدا        ار  ةبيعية مدمر  ذات عالدة بمصالح أمريكدا وكو

كد  يدوم  وذلدا لعدد  أسدابيع وربمدا        إليهدا ووضعها في مقدمة اقخبار اليومية وإضافة ت اصي  جديدد   

الصدعب علدى صدانع القدرار السياسدي إ مدال مشداعر         وفي ضدوء ذلدا يصدبح مدن     .قشهر متواصلة

 .اقمريكيين  والتغاضي عن تلا اقحدا  وموادم الرأي العام حيالها

 

خلق رأي عام متعاةم مع وجهة نرر الحكومة وآخر متعارض ديام العالم بعلى مثلة اقومن  

إيدران فدي أعقداب انتصدار     التركيز على اقزمة التي أثارتها دضية احتجاز ر ائن أمدريكيين فدي   معها 

في ضوء تلا اقزمة  وبسبب ما أثارته من اضةر الرئيس كارتر إذ . 9171في عام الثور  السالمية 

فدي  خسدارته   كدان مدن نتائجهدا    لنقداذ الر دائن  إلى القيام بمحاولة عسدكرية فاشدلة    ا تمام شعبي عارم

لتركيز على دضية دارفور فدي السدودان    واليوم يتم ا. وخروجه من البيت اقبيض االنتخابات الرئاسية

بارتكداب جدرائم إبداد  بحدق     غير المتجاوبة مدع الرغبدات اقمريكيدة    حي  يتم اتهام الحكومة السودانية 

 إ مدال وفدي الوددت ذاتده  يدتم     . يقدر عدد م بمليدوني شدخ    الجئينالسكان والتسبب في خلق مشكلة 

بمليدوني شدخ   وعددد مدن     العدراق  ش مدنهم خدار    دضية الالجئين العراديين الذين يقدر عدد من يعي

  مع الدعاية الحكوميدة  وبالتعاون  ب  إن العالم اقمريكي .بأكثر من ذلا العراق يعيش منهم في داخ 

  بةء عملية المصدالحة الوةنيدة  سبب مسؤولية تلا المشكلة  وذلا بالحكومة العرادية  تحمي  اتجه إلى

عتدي الن المعتدي  و الحكومة اقمريكية ن سها التي تمث  الشدعب  أي اتهام الضحية والسكوت على الم

 .دفاعا عن مصالحهو باسمه اقمريكي وت ع  ك  شيء

 

إن أ مية دضايا السياسة الخارجية ال تعني أن الرأي العام اقمريكي يبذل جهدا كبيدرا للتعدرم    

واستةالعات  اقكاديميةتشير الدراسات  إذ. متابعتها واتخاذ الموادم المناسبة حيالهاأنه يقوم بو  عليها

المشداك   القضدايا االدتصدادية و   فدي  ا تماماتده الشدعب اقمريكدي يكداد أن يحصدر     أن الرأي العام إلدى  

وبينمددا تعتبددر دضددايا البةالددة  .االجتماعيددة ذات الصددلة المباشددر  بأوضدداعه الحياتيددة وحياتدده اليوميددة 



دية  تعتبدر مشداك  الجريمدة والمخددرات وانحدرام      والتضخم والضرائب في مقدمدة القضدايا االدتصدا   

يعدود السدبب الدرئيس فدي     و. أ م المشاك  االجتماعيةونق  الخدمات الصحية والعنم وال قر الشباب 

ضعم ا تمام الجمهور اقمريكي بقضايا السياسة الخارجية إلى بعد بالد دم عدن المنداةق المضدةربة     

شه دول العالم اقخرى من اضةرابات وحدروب مدن ناحيدة     عدم تأثر م مباشر  بمعرم ما تعيبالتالي و

الكاملدة  والصالحية الكافية وإلى اةمئنانهم بأن لدى الرئيس اقمريكي والجهاز التن يذي التابع له القدر  

 وإدار  العالددات مدع الغيدر مدن الددول       أمريكدا مدن مشداك  وأزمدات     هواجهد ت مع ما ددد بحزم للتعام  

 . اء والمنرمات الدولية بك 

 

وعلددى العمددوم  دلمددا دامددت المؤسسددة العالميددة بنقددد المبددادة اقساسددية للسياسددة الخارجيددة   

التخلي عن الرئيس أثناء اقزمات الدوليدة ذات العالددة بمصدالح أمريكدا وديمهدا ونردام       باقمريكية  أو 

جهدة نرر دا   إلى جانب ذلا  دلما سمحت المؤسسات العالمية للمعارضة السياسدية بعدرض و  . حياتها

والسهام في تشكي  رأي عدام يتجداوب مدع رؤيتهدا ل،مدور  ممدا جعد  مدن الصدعب إحددا  تغيدرات            

أساسية في سياسة أمريكا الخارجيدة  خاصدة فيمدا يتعلدق بانحياز دا الكامد  لسدرائي   وعددائها شدبه          

 .المةلق للعرب والمسلمين
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