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المستخلص :
تعد المناظرات التلفزيونية النتخابات الرئاسة االمريكية محو اًر اساسياً في السباق للوصول
الى البيت االبيض ،وغالباً ما تكون هذه المناظرات كفيلة بترجيح االنتخابات لصالح طرف على
حساب طرف آخر ...خاصة اذا كان الطرف الفائز من الذين يمتلكون الخبرة في التعامل مع
وسائل االعالم ويحسن صياغة العبارة واالجابة الواضحة وله القدرة على االقناع واستمالة
الجمهور.
وتجري مؤسسات صحفية عديدة استطالعات رأي للجمهور وال يكتفي الصحفيون
باالشارة الى موقف المرشحين حيال القضايا بل يسألون عما انجزه المرشحون حول تلك القضايا
في مناصبهم المنتخبة السابقة او في المناصب االخرى التي ربما كانوا قد شغلوها ،وعلى شاشة
التلفزيون شاهد  07مليون امريكي خطاب النصر الذي القاه اوباما في ساحة غرانت في شيكاغو
وهذا الرقم يزيد بعشرة ماليين مشاهد عن الذين تابعوا خطاب جورج بوش في االنتخابات عام
.4772
وتعد وسائل االعالم المصدر االساس لتزويد الرأي العام االمريكي بالمعلومات وتكوين
االراء والمواقف ازاء رجال السياسة والشؤون الدولية وتتم تعبئة االصوات الجديدة عبر سياسة
معينة تسمى (االكتشاف المنذر) وايضا حول حل سياسي أي صورة سياسية ايجابية تروج لها
وسائل االعالم مثل االستخدامات السلمية للقوة النووية وكثي اًر ما تؤدي الى ابتكار وكاالت
الحكومة التي ترغب في تدعيم سيطرة النظام السياسي الفرعي مثل (لجنة الطاقة الذرية).
اما الوسيلة الثانية للتعبئة فتأتي من نقد المعارضين للنظام السياسي  ،ويركز الهجوم
على السياسة السلبية الموجودة فعالً في وسائل االعالم مثل اخطار الطاقة النووية على الصحة
او تهديد السلم الدولي ،وربما تطرح هذه الخاصية نظرية (عملية الصمت) التي تشير الى ان
وسائل االعالم تطرح على الناس ما تعتقد انه رأي الغالبية فيما تعرف االقلية ما تفكر به االغلبية
عبر االعالم.
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Abstract:
The television dispute for the American presidency election is
considered the basic spin for reaching to the white house, always this
dispute giving more weight to one side more than the other side.
Specially When the successful side has an experience with dealing with
the information media , and he has the ability of persuasion the people.
Many of press organizations do explorations for the people opinions and
ask the candidates about their achievements during the previous issues
when there were not in their current positions .on the television screen
more than 70 millions of American had watched the victory letter of
Obama in Chicago and this number of watchers is more 10 millions
watchers than the watchers of George Bush in the election of 2004.
The information media is the basic recourse of giving the information to
the Americans general opinions and construction the opinions and
situations towards the political men. And international affairs and this is
done by special policy which is called (Warner Discovery) and also this
media can be used to encourage some ideas like stair using of Nuclear
power .
The other resource to give the information is gotten by criticize the
oppositional for the political system and focused on the negative policy
that are actually available on the information media like the dangerous of
the nuclear power on health and the threats on the international peace,
and this feature is shown the theory of (Silence Process) which denotes
that the information media give the people the opinions of the majority so
that the minority will know what the majority think.
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الفصل االول
االطار المنهجي
اوال :مشكلة البحث:
تتخلص مشكلة البحث الذي نحن بصدده في ايجاد اجوبة واضحة ودقيقة وعلمية لعدد
من التساؤالت التي تدور في أذهاننا ،وهذه االسئلة يمكن لنا طرحها فيما يأتي:

 -1ما هي الصورة التي حاول اوباما ورومني الظهور بها امام الجماهير االمريكية؟
 -4كيف حاول المرشحان للرئاسة االمريكية اوباما ورومني ان يتفوق احدهما على االخر؟
 -3ما هي ابرز التعليقات واالنتقادات التي تبادالها المرشحان للرئاسة؟

 -2ما ابرز المحاور التي دار الحديث بينهما عنها ،هل هي شؤون داخلية ام شؤون خارجية؟
 -5كيف ساهمت المناظرات التلفزيونية الثالث في صعود اوباما وهبوط شعبية رومني؟

 -6ما حجم الحيز الزمني الذي منح لكل مرشح البداء وجهة نظره في االسئلة والمواضيع التي
طرحت عليه؟

 -0ما اساليب الهجوم والدفاع التي استخدمها المرشحان في المناظرة التلفزيونية؟

ثانيا :اهمية البحث:
تتحقق في انجاز هذا البحث عدة فوائد علمية ويمكن ايجازها بما يأتي:

أ -اهمية علمية على صعيد رفد المكتبة ببحث علمي اعالمي ذو طبيعة سياسية يشكل اضافة
جديدة للبحوث االعالمية التي تهتم بالجوانب الدعائية واالتصالية السياسية واساليب االقناع

المطلوبة لتحقيق النجاح االنتخابي خاصة وان البلدان العربية تخوض مرحلة والدة غير
طبيعية الوضاعها السياسية وانتشار مبادئ الديمقراطية واالنتخابات واالعالم الجديد الذي بدأ

باالنتشار والتأثير على الجماهير في هذه البلدان.

ثالثا :اهداف البحث:
يهدف هذا البحث الى التعرف عن

أ -التعرف على مضامين حديث طرفي المناظرة ...وارائهم في مختلف القضايا المطروحة
عليهم.

ب -معرفة مساهمة هذه المناظرات في فوز او خسارة احد المرشحين.

ج -الكشف عن المواضيع التي يدور فيها النقاش ..هل هي امريكية ام اوربية ام قضايا الشرق

االوسط.
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ء -استقراء السياسة الداخلية والخارجية للمتنافسين ومن ثمة التنبؤ بمستقبل السياسة االمريكية

تجاه الكثير من القضايا الداخلية والخارجية مثل الضرائب وقضايا االرهاب والمفاعل الثوري

االيراني وأفغانستان والعراق وفلسطين ...واولويات هذه القضايا من وجهة نظر المرشح

الديمقراطي والجمهوري.

رابعا :منهج البحث وإجراءاته:
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تعتمد التحليل وتفسير الظاهرة من خالل

تحديد خصائصها وابعادها وتوصيف العالقات القائمة بينها بهدف الوصول الى وصف علمي
متكامل) . (1وقد قمنا بتسجيل المناظرات الثالث وتحليلها للوصول الى مضامينها ومعرفة الكيفية
والمحتوى الواردة فيها وباستخدام اسلوب دراسة الحالة الذي يقوم على جمع البيانات ومعلومات
كثيرة وشاملة عن حالة فردية واحدة او حالة محدودة من الحاالت وبذلك يهدف الى الوصول الى

فهم اعمق للظاهرة المدروسة وما يشابهها من ظواهر حيث تجمع البيانات عن الوضع الحالي

للحالة المدروسة وكذلك عن ماضيها وعالقاتها من اجل فهم اعمق وافضل للمجتمع الذي
تمثله).(2

الفصل الثاني
فن المناظرات التلفزيونية -خلفية نظرية-
المبحث االول:الحوار التلفزيوني

اوال :الحوار لغة واصطالحا وردت المفردة الحوار في القرآن الكريم في عدة سور وآيات منها في
ال لِص ِ
َع ُّز
احبِ ِه َو ُه َو ُي َح ِاوُرهُ أ ََنا أَ ْكثَُر ِم ْن َك َم ً
اال َوأ َ
سورة الكهف بسم اهلل الرحمن الرحيم (فَقَ َ َ
َنفًَار))(سورة الكهف،اال ية )43،وفي موضع آخر قال تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم (قَ َ
ال لَهُ
ص ِ
ت بِالَِّذي َخلَقَ َك ِم ْن تُر ٍ
اك َرُج ًال) (سورة الكهف
اب ثَُّم ِم ْن ُن ْ
طفَ ٍة ثَُّم َس َّو َ
احُبهُ َو ُه َو ُي َح ِاوُرهُ أَ َكفَ ْر َ
َ
َ
االية )30،وتجمع قواميس اللغة العربية على ان مفردة حوار تعود الى الفعل (حار) (والحوار من
الحور ،وهو مصدر يحور حو اًر)(...)5

وجاء في (القاموس المحيط) للفيروز االبادي ان

(الحور) الرجوع والحوار ،والحوار يعني مراجعة النطق وتحاوروا أي تراجعوا الكالم بينهم ،واحاره
استنطقه والتحاور أي التجاوب( .)6وفي المنجد في اللغة واالعالم فأن المفردة وردت من باب

حار :رجع وحاور محاورة وحوا اًر...

()0

 ،وجاء في لسان العرب البن منظور ان المحاورة.

مراجعة المنطق والكالم هو المخاطبة واالسم من المحاورة :الحوير نقول سمعت حوارهما

وحويرهما والمحاورة المجادية والتحاور)(.)8اما اصطالحاً فان المفردة دالالت ومعنى فالحوار (هو
حديث بين طرفين او اكثر فالبد للحوار من مخاطب ومخاطب وتبادل للكالم ومراجعته وهو اما

جداالً او مفاخرة او سجاالً او اسئلة .واجوبة وغاية الحوار تولد االفكار الجديدة في ذهن المتكلم
ال االقتصار على عرض االفكار القديمة وفي هذا التجاوب توضيح للمعاني واغناء للمفاهيم

لمناظرات التلفزيونية النتخابات الرئاسة االمريكية لعام  2102بين باراك اوباما وميت رومني -دراسة حاله7-

يفيضان الى تقدم الفكر).ويعرف الحوار بانه (نمط من انماط التعبير تتحدث به شخصيتان او

اكثر وقد اتسم ديثهم بالموضوعية وااليجاز واالفصاح وهو الطابع الذي يتسق به الكالم بطريقة

تجعله يثير االهتمام استمرار)(.)9ويعرف الحوار ايضاً بانه (الحديث بين طرفين او اكثر عن
طريق السؤال والجواب بشرط وحدة الموضوع او الهدف فيتبادالن النقاش حول أمر معين وقد

يصالن الى نتيجة وقد ال ينفع احدهما اآلخر ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً)

()17

ثانيا :الحوار والجدل:

يمكن التفرقة بين المفردتين من خالل الرجوع الى اآلية القرآنية في سورة المجادلة وفي
قوله تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم (قَ ْد َس ِم َع اللَّهُ قَ ْو َل الَّتِي تُ َج ِادلُ َك ِفي َزْو ِجهَا َوتَ ْشتَ ِكي إِلَى اللَّ ِه
َّ
اوَرُك َما)( )11صدق اهلل العظيم.
َواللهُ َي ْس َمعُ تَ َح ُ
فالحوار هو عرض لالفكار والمعلومات وهو يتضمن جدالً كونه اوسع مدلوالً منه،

والجدل دائما يأخذ صفة الصراع اما كلمة حوار فهي تتسع للجدل ولغيره وللجدل غايات تختلف

عن غايات الحوار فالمجادلة هي االنحياز الى الفكرة باعطاء الدليل على صوابها اما الحوار فهو

في اول دالالته الجدل والمعنى ان الجدل جزء من الحوار.
ويقسم الباحثون الجدل الى نوعين:

 -1جدل هادف.

 -4جدل غير هادف.

بينما تندرج مفردة الحوار نحو االيجاب اكثر من اتجاهها نحو السلب والحوار عملية منتجة

بدالً من ان يكون عمالً عقيماً ...وهكذا فان الحوار الذي يدور بين اثنين البد ان يحقق شرطا

اساسياً هو ان يملك كل من الطرفين حرية فال يكون واقعاً تحت رحمة االرهاب الفكري والنفسي
الذي يشعر معه باالنسحاب امام شخصية اآلخر نتيجة احساسه في اعماقه بالعظمة الكبيرة

والمطلقة التي يملكها اآلخر فتتضاءل أزاء ذلك ثقته بنفسه ومن ثم ثقته بفكرة الن يكون طرفاً في
الحوار فيتجمد عند ذلك ويفقد قدرته على الحركة الفكرية فيتحول الى صدى لالفكار التي يتلقاها

من اآلخر(.)14

ويمكن تحديد عدة اساليب للحوار هي(:)13

أ -التقرير

ب -التلقين

ج -االستدالل على الخصم باظهار التشهي

ء -االستدالل بوجود االثر على وجود المؤثر
ه -االنتقال في االستدالل

و -االستفهام التقريري
ي -التسليم
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ك -مجاراة الخصم لتبين عثرته

وجميع هذه االساليب للحوار يمكن التعرف عليها في مواضيع كثيرة من القرآن الكريم وفي االدب

فأن للحوار اساليب يمكن اجمالها بما يأتي(:)12
أ -اسلوب السؤال والجواب

ب -اسلوب التسلسل الذي تتخلله مدة استراحة ثم يتم االنتقال الى اسلوب السؤال والجواب.
ت -اسلوب االستفهام .
ث -اسلوب النداء.

ج -اسلوب االمر .
ح -اسلوب الكتابة.

خ -اسلوب المجاز .

اما اشكال الحوار فهي-:

أ -المناجاة او المونولوج .

ب -الدايلوك او الحوار المباشر والصريح .
ت -الحوار الجانبي .

ث -المزاوجة بين السرد والحوار .

ثالثا :الحوار االعالمي:

الحوار هو ( عرض افكار بعض الناس وارائهم في مسألة بعينها او اعطاء معلومات

معينة للناس في موضوع ما او تقديم شخصية للمتلقي مثيرة الهتمامه بشكل او بأخر)..

()15

التعريف السابق يظهر لنا ما يأتي-:

ومن

أ -ان المضامين الواردة في أي حوار البد ان يحتوي افكار معينة .

ب -هذه االفكار يتم عرضها لتشكل في النهاية معلومات .

ت -لتحقيق حوار ناجح البد من وجود اشخاص يشكلون اهمية خاصة للجمهور .

وكذلك يعرف الحوار االعالمي ( بأنه حديث منتظم من جانب واحد اال وهو الصحفي وتوجيه
االسئلة بطريقة تمكن الجانب االخر لمصدر المعلومات) من تطوير الموضوع المحدد بصورة

تامة ومنطقية وتدريجية تعمق المضمون وتوسع حجم المعلومات()16والسمات البارزة في هذا

التعريف هي:

أ -انه حديث منتظم من جانب الصحفي.

ب -الحوار عبارة عن توجيه اسئلة الى مصدر المعلومات .

ت -الغاية منه تطوير الموضوع المناقش وتعميق مضمونه وتوسيع حجم معلوماته .
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وفي تعريف اخر للحوار االعالمي ( هو عنصر اساس في اكثر من شكل برامجي له

قواعد واصول الغاية منه تزويد المتلقي بالحقائق واالراء حول موضوع معين)( ...)10وايضاً هناك
من الباحثين من يقول بان الحوار االعالمي ( هو من اثار الناس لقول الحقيقة)  ...وعلى الرغم
من كثرة التعريفات الخاصة بالحوار االعالمي لكن هناك مؤشرات مشتركة للعديد من التعاريف

منها-:

أ -ان الحوار االعالمي هو فن حديث ومنتظم .

ب -يدخل عنص اًر في العديد من االشكال البرامجية .
ت -الغاية منه الحصول على الحقائق واالراء .

ث -يتألف من عدة عناصر هي المحاور والمحاور والموضوع .
ج -له قواعد واصول .

ح -يستخدم طريقة السؤال من قبل المحاور والجواب عليه من قبل المحاور .

الحوار التلفزيوني:

يشكل الحوار احد االساليب المهمة لتقديم العديد من البرامج التلفزيونية االخبارية والثقافية

والترفيهية بل يكاد ويطغي على الكثير من االشكال البرامجية ذات الطبيعة والسياسية والثقافية
والفنية والرياضية حتى صارت البرامج الحوارية سمه تطغي على العديد من صيغ البرامج في

القنوات الفضائية التلفزيونية  ...ومن امثلة ذلك بعض البرامج التي تجمع مقدم البرنامج مع
شخصين وربما ثالثة او اربعة او مجموعة من الضيوف ليتم محاورتهم بشتى المواضيع ...

ويدخل الحوار ايضاً في نشرات االخبار والتقارير االخبارية والتحقيقات التلفزيونية واالفالم
التسجيلية ،فالحوار التلفزيوني قادر على استحضار اجواء الحوار واالداء واالشارات وااليحاءات
والحركات وللحوار التلفزيوني عدد من العناصر اساسها الصحفي الذي يقود البرنامج والذي يجب

ان يتمتع بمجموعة من الصفات التي تتمثل بالجرأة واللباقة والحضور المميز والهندام الحسن
والمظهر الجيد والنطق السليم والقدرة على توجيه االسئلة واستنباطها من اجوبة الضيف

والموضوع الذي يدور حوله الحديث ...

وهناك عناصر فنية اخرى تتعلق بالبرنامج ،اما انواع الحوارات التلفزيونية فيتم تصنيفها

على اساس الوقت  -:حوار طويل وحوار قصير وعلى اساس مكان التصوير -:حوار خارجي و
داخل االستوديو وعلى اساس الهدف حوار معلومات وحوار تحليلي اخباري وعلى اساس الجو

النفسي السائد في البرنامج :حوار هادئ وحوار ساخن وغيرها من التصنيفات ،وعلى اساس

طريقة اجراء الحوار  ..حوار عبر الهاتف وحوار عبر االقمار الصناعية وحوار االستوديو ...
وللحوار التلفزيوني عدد من الوظائف منها(:)18
أ -توضيح االفكار .
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ب -التعريف باالمور والقضايا .

ت -احداث التأثير في االخرين .
ث -تعميق الفهم بالقضايا المهمة .

ج -كشف الحقائق واعطاء المعلومات .
ح -دحض الشائعات .

خ -ابراز االراء واالراء المقابلة لها والمتعارضة معها .

لغة الحوار التلفزيوني:

مع ان الصور صارت لها دالالتها في االتصال الجماهيري ،لكن الكلمة الزالت لها

اهميتها في اللغة التعبيرية وفي حمل الفكرة وايصالها للجمهور بمرافقة الصورة واستكمالها ،ان
الكلمات واللغة اداة للتعبير عن االفكار ومن ثم فهي اوعية للمعاني وهي نظام رمزي متكامل
يتأثر استخدامه وتفسيره وفهمه بعوامل نفسية واحتماعية واقتصادية وسياسية لذلك على االعالمي

ان ينتبه جداً الى المعاني المتعددة للكلمة الواحدة وللغموض المتعمد في استخدام الكلمات
وللسياق العام الذي تستخدم فيه وحتى الى طريقة ترتيب الكلمات في الجمله .

ان المحاور عليه ان يشجع المحاور على ان يتحدث بانفتاح وصراحه ولكن بعض

الشخصيات تتجنب الحوار المباشر والواضح وفي هذه الحاله على المحاور ان يفهم ماذا يعني
ذلك ،كما يجب عليه ادراك المعاني الخفية والمتضمنه في حديث وحركات المحاور الذي يحاوره

من خالل رصده وفهمه لزالت اللسان واالشارات نصف المحكية واالستخدام الخاص والغريب
للكلمات ومايرافق ذلك كله من اشارات وحركات وتعبيرات في وجه المحاور.

()19

ومما يميز الحوار التلفزيوني في صعوبة استخدام النص المكتوب في الجواب على االسئلة

المطروحة النه يفقد الكثير من فاعليتها وعفويته وكذلك يمنع المحاور من ان يفكر امام الكامي ار

 ...ان المحاور والمحاور المشتركان في الحوار التلفزيوني يستخدمان لغتين منفصلتين تماماً
اللغة اللفظية المنطوقة ،وهي اللغة المناسبة لنقل المعلومات حول الوقائع واالحداث والظواهر

وللتعبير المنطقي والدقيق ولتوضيح وحل المشكالت او لغة الجسد التي تستخدم بشكل غير

شعوري وتعبر عن الجوانب االكثر حقيقة .

لغة الحوار التلفزيوني اللفظية:

يجب ان يتمكن الصحفي واالعالمي من اللغة وذلك حتى يستطيع ان يركز جهوده على

الجوانب االخرى من عملية ادارة الحوار وحتى يستطيع ان يفهم بشكل دقيق حقيقة ما قاله

المحاور .

لغة الحوار غير اللفظية-:

يمكن تصنيف مفردات لغة الحوار التلفزيوني غير اللفظية كما يأتي-:
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أ -اشارات شبه لغوية ومن امثلتها االصوات واالشارات والحركات الصادرة من المتحدثين
.

ب -لهجة الصوت ونبرته وتعابير الوجه .

ت -الصمت وفيه تعابير ودالالت تعادل الكالم احياناً .
ث -االتصال البصري والنظر .

ج -الحركات التي تشكل تواصالً للحديث

()47
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المبحث الثاني
المناظرات التلفزيونية

المناظرة في اللغة من النظير او من النظر بمعنى االبصار او االنتظار وفي المعجم

الوسيط فيقال ناظر فالن :صار نظي اًر له ،وناظر فالنا :باحثة وباره في المجادلة وناظر الشيء

بالشيء جعله نظي اًر له ،فالمناظرة مأخوذة من النظير او من النظر بالبصيرة ونظر الشيء أي

ابصره ،اما اصطالحاً فتعني المناظرة النظر بالبصيرة من الجانبين المعلل والسائل بغرض اظهار
الصواب وكذلك تعرف المناظرة بانها تردد الكالم بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح
قوله وابطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما اظهار الحق وايضا تعرف بانها حوار بين
شخصين او فريقين يسعى كل منهما الى اعالء وجهة نظره حول موضوع معين والدفاع عنه

بشتى الوسائل العلمية والمنطقية واستخدام االدلة والبراهين على تنوعها محاوال تفنيد رأي الطرف

اآلخر وبيان الحجج للمحافظة عليها او عدم قبولها(.)41

يغلب على المناظرة في اطار ما تعبر عنه من تفاعل حواري وتواصل أمران(:)44

االول :عمل ايجابي ينصرف الى بناء الحجة والدليل.

الثاني :عمل سلبي يتعلق بتنفيذ حجة االخر واالدلة التي يسوقها والتفاعل بين االمرين يتطلب
مهارة من المتناظرين في توليد االسئلة وترتيبها وبناء الحجج وصياغتها ولهذا يتوجب على

المتناظرين ان يمتلك مهارتين هامتين هما :مهارة السؤال :اللباقة والصياغة ،ومهارة بناء الحجة
استدالال وترتيباً.

وللمناظرة قواعد واسس هي(:)34

-1تخلي ك ل من الفريقين المتناظرين عن التعصب لوجهة نظر سابقة واعالن االستعداد التام
للبحث عن الحقيقة واالخذ بها.

 -4تقيد المتناظرين بالقول المهذب البعيد عن الطعن او التجريح او السخرية لوجهة نظر
الخصم.

 -3التزام الطرق االقناعية الصحيحة كتقديم االدلة المثبته لالمور واثبات صحة النقل لما نقل.
 -2عدم التزام المجادل بضد الدعوى التي يحاول اثباتها لئال يحكم على نفسه برفض دعواه.
 -5عدم التعارض والتناقض في االدلة المقدمة من المجادل.

 -6ال يكون الدليل المقدم من المجادل ترديداً لالصل الدعوى.

 -0عدم الطعن في أدلة المقدم من المجادل اال ضمن االمور المبينة على المنطق السليم
والقواعد المعترف بها لدى الفريقين.

 -8التسليم ابتداء بالقضايا التي تعد من المسلمات والمتفق على صحتها.
 -9قبول النتائج التي توصل اليها االدلة القاطعة والمرجحة.
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والمناظرة على نوعين:

-1المناظرة الواقعية :التي تصور الواقع.

-4المناظرة المتخيلة :التي تصور اشياء متخيلة ،مثل المناظرة بين السيف والقلم.
اما اتجاهات المناظرات فهي:

 -1تحديد المشكلة والقدرة على صياغتها.

 -4فرض الفروض ويفضل أن تكون الفروض واقعية.
 -3التقسيم والتصنيف لموضوع المناظرة.

المناظرة هي رسالة اتصالية متكاملة األركان  ،لها عناصر يجب توافرها في عملية الحوار
والمناظرة ،وهي خمسة عناصر:

 -1المرسل شخصية المحاور أو المناظر الذي يدير عملية الحوار.
 -4المستقبل شخصية الطرف اآلخر للمناظرة.

 -3بيئة الرسالة توافر الجو الهادئ للتفكير المستقل.

 -2مضمون الرسالة االتصالية معرفة المتناظرين لموضوع المناظرة.

 -5أسلوب الحوار مناهج االتصال وأدواته والقواعد والهدف من المناظرة.

اما فوائـــد المناظرة فهي:

 -1الوصول إلى وضوح الرؤية حول قضية ما إليجاد قناعة مشتركة حولها.
 -4استقصاء جوانب الخالف ما أمكن حول قضايا معينة  ،وتجلية ما بين المتحاورين من
قضايا خالفية مما قد يوافر حالة من الود ،ولذلك قيل "إن اختالف الرأي ال يفسد في الود قضية

".

 -3االبتعاد عن األحكام التجريدية في قضايا الواقع ،كما أن االستقصاء فيها يجنب النظرات
االنفعالية أو القناعات المسبقة .

 -2التعمق في دراسة أبعاد القضية وخلفياتها مما يؤدي إلى شمول النظرة وسعتها .
 -5التدريب على أصول الحوار وتنظيم االختالف والتأدب بآدابه .

شروط المناظرة -للمناظرة ثالثة شروط:

األول :أن يجمع بين خصمين متضادين .

والثاني :أن يأتي كل خصم في نصرته لنفسه بأدلة ترفع شأنه وتعلي مقامه فوق خصمه.

والثالث :أن تصاغ المعاني والمراجعات صوغاً لطيفا.

ومن أمثلة المناظرات الشهيرة مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان في شأن

العرب ،ومناظرة لالمدي بين صاحب أبي تمام وصاحب البحتري في المفاضلة بينهما ،ومناظرة
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السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي  ،ومناظرة بين الليل والنهار لمحمد المبارك

الجزائري ،ومناظرة بين الجمل والحصان للمقدسي ،ومناظرة بين فصول العام البن حبيب الحلبي.

وتعمل المناظرة على تحقيق جملة اهداف هي :

 -1تنمية مهارات التخاطب اللغوي ،واجادة الحديث.
 -4تفسح المجال لدخول أنشطة مساعدة إلتمام عملية المناظرة مثل القراءة  -التفكير -التخاطب
 -القدرة على بناء الحجج  -التقويم الذاتي .

 -3احترام الرأي اآلخر ،وتنظيم عملية االختالف .
ينمي مهارة التدقيق اللغوي فتحرص الطالبة على تجنب ما يؤدي
 -2استخدام األدلة والحجج مما ِّ
إلى ضعفها في األداء ،باإلضافة إلى امتالكها قدرات التأثير واإلقناع من خالل أساليب محكمة

وأفكار عميقة .

 -5صقل مهارة التعبير وتجميع األفكار وانتقائها واستدعائها حين يلزم األمر للتعبير الكتابي أو
الشفهي .

 -6تنمية مجموعة من المهارات كالحديث واالستماع ،والكتابة ،والتفكير النقدي واإلبداعي …

تحليل المناظرة -لتحليل المناظرة البد من الخطوات اال تية:

 -1تحديد قضية المناظرة وموضوعها.
 -4تحديد أطراف المناظرة.

 -3تحديد المنتصر في المناظرة.
 -2تحديد بداية المناظرة.

 -5مناسبة مناخ القضية للحوار والمناظرة.
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المبحث الثالث
استطالعات الرأي العام -المفهوم والنشأة والتطور

الرأي العام :هو قاعدة كل حكم واساسه وان كل حكومة او سلطة انما تقوى او تضعف بمقدار
الشعبية التي يتمتع بها الحاكمون في اوساط الرأي العام(.)42

ان معرفة اتجاهات الرأي العام وتتبعه يومياً في مجاله الواسع ،ونشر المعلومات
المتحصلة وكذلك توسيع التفكير النظري الملحوظ يعكس الوظيفة االساسية الستطالعات الرأي
العام ،وقد نمت مؤسسات معدة خصيصاً للنهوض بهذا الدور وتعمل بطريقة علمية ،مهمتها
البحث عن الرأي العام وأطالع الناس عليه في الظروف التي تقتضي ذلك(.)45
واستطالع الرأي بمعناه هو طرح اسئلة معينة على مجموعة مختارة من الجمهور

وباستخدام أسس علمية سواء في اختيار الناس (العينة) ام في كتابة االسئلة ،وهذا ما يؤكد ان
تاريخ االستطالع قد بدأ الول مرة عند طرح االسئلة وبطريقة نسقيه للحصول على معلومات عما

يدور في ذهن اآلخرين(.)46

ويعود اصل كلمة استطالع ( )pollالى الكلمة االنجليزية ( polاو  )pollومعناها رأس،

وبهذا المعنى كانت االستطالعات االولى تجري فهي مجرد تعداد بسيطة ،ففي العصور الوسطى

يجرون االنتخابات بعد الرؤوس ( )polsبوصفه نوعا من المسوحات لمعرفة أماكن سكن

المواطنين وعددهم ،ويدعى هذا النوع من المسوحات (تعداد) السكان(.)40

وتطورت هذه المسوحات من معرفة تعداد السكان الى جمع المعلومات عن الجمهور

بسبب ابحاث السوق والتصويت االستطالعي ،فقد ظهرت استطالعات السوق المنتجات
االمريكية في القرن التاسع عشر ،اما التصويت االستطالعي فقد استخدم منذ عام 1842م ،فقد

ربطت عملية استطالع الرأي منذ بدايتها في امريكا باالنتخابات وكان الهدف منها التعرف على
افضل المنتخبين ،وفي هذا الصدد نشرت صحيفتي (هاريسورج بنسلفانيا) و(راييخ ستار) نتائج

اثنين من اقتراعات التجربة .وكانت هذه هي اولى المحاوالت التي وجدت في هذا المجال(.)48
ولالستطالعات عدة اهداف منها:

 -1تحديد وقياس القوة المتنامية لجماعات الضغط ،فاالستطالع يجعل من المكن التحقق من
ادعاءات جماعات الضغط بانها تمثل الماليين من الجماهير.

 -4يكشف االستطالع عن الكثير من المجاالت المجهولة وعن مدى معرفة الجمهور بالقضايا
التي تواجه الحكومة.

 -3يساعد المؤسسات االدارية في صنع ق اررات أفضل.

 -2يسرع العملية الديمقراطية من خالل تقديم تقرير سريع عن الرأي العام.
 -5بيان مرشحي الشعب لالنتخابات الوطنية.

 -6الجمع المنظم للمعلومات وتحليلها وتقويمها والذي يكشف عن تطلعات ومطالب المجتمع.
 -0اتخاذ افضل الق اررات الحكومية واالقتصادية(.)49
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ان افضل وسيلة لمعرفة الرأي العام هي ان نطلب رأي كل فرد على حده ويكون كشف حساب

االصوات اصدق تعبير عن االرادة العام (وان التحقق من الرأي العام هو تقنية أحصائية يتاح

من خاللها فهم الرأي العام وتحديد اتجاهات اكبر تياراته وشدتها وهذا ال يعني ان الغرض
المقصود هو التصويت الن وظيفة التصويت ال تقوم على االعراب عن االراء فهمته االساسية
تزويد الحكومة بالسلطة الضرورية لغرض تأكيد قوة الدولة ،والغاية منه هي تعين أشخاص يعهد

اليهم تسيير االعمال باسم الجماعة(.)37

اما وظيفة االستطالع فهي خالف ذلك تماماً وتكون واضحة عندما نقارن بين موقف
ناخب تضغط عليه من كل جانب دعاية المرشحين واالحزاب وموقف الناخب نفسه عندما

يستجوبه محقق في اثناء استطالعه للرأي العام ،ففي الحالة االولى االمر يتعلق (اذا صدقت

بطاقة الناخب االنتخابية) بمصير العمال او بناء المدارس او الحرب والسلم ،فعمله يرتبط
بمصائر البالد ،اما في الحالة الثانية فهو مرتاح وهادئ ويرغب في االجابة عن االسئلة

المطروحة بفضل ما يملك من معلومات سواء أكان يعهد نفسه كفوءاً ام ال؟ فانه يعرب من علم
عن مواقف عميقة ازاء الحياة وامور السياسة ومن ان يعبأ بالنتائج العملية لهذه

االستطالعات( )48والستطالعات الرأي العام في أمريكا عالقة وثيقة بالسياستين الداخلية
()31

والخارجية ،فبالنسبة للسياسة الداخلية فان وظيفة االستطالعات هي:
 -1االيحاء لالمريكيين بان الق اررات والسياسات التي ينتهجها النظام الحاكم تستند الى االرادة
الشعبية الديمقراطية.

 -4كشف االجواء السائدة في اوساط الرأي العام ومن ثم بناء ومفردات الحملة الدعائية التي
يمكن ان توجه اليه لكسب رأيه تجاه قضية محددة.

 -3حصر الشعب االمريكي ضمن خيارات محددة وجعله من خالل التكرار ال يرى غيرها وال
يثق بأي بديل سواها.

 -2التركيز والتعريف برموز الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

اما على صعيد السياسة الخارجية االمريكية فان وظائف االستطالعات يحمل في طياته
رسائل تهديد وابتزاز ومساومة لشعوب وحكومات الدول االخرى ،خاصة في اثناء االزمات
واشتداد الصراع وتعمل في السياق لتخريب العالقة بين الشعوب وقادتها وهي ورقة ضغط قبل
وفي اثناء المفاوضات على اساس ان المفاوض االمريكي ال يستطيع مقاومة االرادة الشعبية التي
عبرت عنها االستطالعات وغير قادر على تجاوز رغبتها ومطالبها( ...)34ومثال ذلك ما يحدث
االن في المفاوضات الجارية بين الغرب بقيادة اميركا وايران حول البرنامج النووي االيراني.
وتعد استطالعات الرأي عنص اًر اساسياً في تغيير اتجاهات نتائج الحمالت االنتخابية
والتي تنشر النسب المئوية من الناخبين الذين يؤكدون كل مرشح في وقت معين فهي توفر نظرة
عابرة على المنافسه بين المرشحين حيث يعتقد الخبراء ان هذه االستطالعات قد يؤثر في
الناخبين ونسب المرشح المتقدم للرئاسة الن الناس يرغبون عادة في تأييد الفائز(.)33
وهكذا تحول السباق الرئاسي نحو البيت االبيض الى سباق سوقي مترجم المنافسة
الراسمالية في مجال االعالم والتالعب بالتغطية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ االمريكي.
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وتجري المعاهد والصحف العديد من االستطالعات للتعرف على القضايا التي تحظى
باهتمامات الناس ومن ضمنها االنتخابات ،وقد يحاول المرشحون احياناً تجنب مناقشة قضية
مثيرة للجدل ولكنها مهمة جداً بالنسبة للناخبين فيما كان لشبكة المعلومات العالمية االنترنت دور
فاعل في تسويق شخصية اوباما الى الرأي العام االمريكي والعالمي عبر المواقع ذات االنتشار
الواسع مثل الفيس بوك وغوغل والتبشير بعصر جديد سيبدأ معه على مستوى امريكا والعالم(.)32

الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
المبحث االول :امريكا)االرض الجديدة(

يبدأ تاريخ الواليات المتحدة االمريكية منذ عام  1083بعد حرب االستقالل وقد خرجت

من هذه الثورة برقعة محدودة من ( 13والية) وقوة بشرية ال تزيد على االربعة ماليين ،كذلك تلك
النواة التي نمت بسرعة هائلة لتصبح اعظم قوة في العالم واغناها من خالل  157عام وما زالت

تحتفظ بتفوقها وقوتها منذ اكثر من  57عاماً.

انطلقت الواليات المتحدة من نواتها باتجاه المحيط الهادي على حساب السكان االصلي

من الهنود الحمر واشترت لويزيانا من فرنسا عام  1873واستولت على فلوريدا من اسبانيا عام

 1819وضمت تكساس من المكسيك عام  1828واستطاعت خالل مدة زمنية قصيرة ان تتحول

من دولة صغيرة متشرنقة على سواحل المحيط االطلسي الى دولة قارة تسيطر على المحيط
االطلسي والهادي وبدأت اتحاداً كونفدرالي قبل ان تتحول الى فيدرالي.

يبلغ عدد سكان امريكا حاليا ( 313129777مليون نسمة) وتبلغ مساحتها

( )9649791كم )*(4مع البحيرات العظمى ويعد جروج واشنطن اول رئيس المريكا انتخب في

 37ابريل عام  1089ولغاية  2مارس  1090وقد قاد القوات االمريكية في حرب االستقالل ضد

انكلت ار  .ويعد الرئيس باراك اوباما رقم ( )22في تاريخ الرئاسة االمريكية وهو من مواليد 1961
واول رئيس اسود يدخل الى البيت االبيض وهو ديمقراطي ...وفيما ياتي جدوالً باسماء وسنوات

حكم الرؤساء االمريكان البالغ عددهم  22رئيساً (.)35

(*)

اخذت هذه االحصائية في  9مارس .2112
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0
2
4

جورج واشنطن
جون آدامر
توماس جيفرسون

1799-1732
1826-1735
1826-1747

 31ابريل  4-1789مارس 1797
 4مارس 4-1797مارس 1811
 4مارس 4-1811مارس 1819

فيدرالي
فيدرالي
جمهوري

1

جيمس ماديسون

1836-1751

 4مارس 4-1819مارس 1817

جمهوري

5
6
7

جيمس مونرو
جون كوينسي ادامر
اندرو جاكسون

1831-1758
1848-1767
1845-1767

 4مارس 4-1817مارس 1825
 4مارس 4-1825مارس 1829
 4مارس 4-1829مارس 1837

جمهوري
جمهوري
ديمقراطي

8
9
01
00
02
04
01

مارتن فان بيورين
ويليام هنري
هاريسون
جون تايلر
جيمس بوك
زكاري تايلور
ميالرد فيلمور
فرانكلين بيرس

1862-1782
1841-1773

 4مارس 4-1837مارس 1841
 4مارس 4-ابريل 1841

ديمقراطي
االحرار

1862-1791
1849-1795
1851-1784
1874-1811
1869-1814

 4ابريل 4-1841مارس 1845
 4مارس 4-1845مارس 1849
 4مارس 9-1849يوليو 1851
9يوليوم 4-1851مارس 1853
 4مارس 4-1853مارس 1857

االحرار
ديمقراطي
االحرار
االحرار
ديمقراطي

05
06

جيمس بيوكانان
ابراهام لينكون

1968-1791
1865-1819

 4مارس 15-11861ابريل 1865
 15ابريل 4-1865مارس 1869

ديمقراطي
جمهوري

07
08

اندرو جونسون
يوليسيس جرانت

1875-1818
1893-1822

 15ابريل 4-11865مارس 1869
 4مارس 4-1869مارس 1877

ديمقراطي
جمهوري

09
21
20
22

رذر فورد هايز
جيمس جار فيلد
تشترآرثر
جروفر كليفالند

1893-1822
1881-1831
1886-1829
1918-1837

 4مارس 4-1877مارس 1881
 4مارس 19-سبتمبر 1881
 19سبتمبر 4-1881مارس 1885
 4مارس 4-1885مارس 1889

جمهوري
جمهوري
جمهوري
ديمقراطي

24
21
25

بنجامين هاريسون
جروفر كليفالند
ويليام مكينلي

1911-1833
1918-1837
1911-1843

 4مارس 4-1889مارس 1893
 4مارس 4-1893مارس 1897
 4مارس  14-1897سبتمبر 1819

جمهوري
ديمقراطي
جمهوري

26

ثيودور روزفلت

1919-1858

 14سبتمبر 4-1911مارس 1919

جمهوري

27

ويليام هوارد تافت

1931-1857

 4مارس 4-1919مارس 1913

جمهوري

28
29
41

وودرو ويلسون
وارن هاردنج
كالفين كوليدج

1924-1856
1923-1865
1933-1872

 4مارس 4-1913مارس 1921
 4مارس  2-1921اغسطس 1923
 2اغسطس 4 -1923مارس 1929

ديمقراطي
جمهوري
جمهوري

40
42

هربرت هوفر
فرانكلين روزفلت

1969-1874
1945-1882

 4مارس 4-1923مارس 1929
 4مارس  12-1933ابريل 1945

جمهوري
ديمقراطي

44

هاري ترومان

1972-1884

 12ابريل  21-1945يناير 1953

ديمقراطي

41

دوايت ايزنهاوو

1969-1891

 21يناير  21 -1953يناير 1961

جمهوري

جون ادامر 1797-1789
توماس جيفرسون ()1797-1811
آرون بور ()1815-1811
جورج كلينتون ()1819-1815
جورج كلينتون ()1812-1819
ال احد ()1813-18112
البردج جيري ()1814-1813
ال احد ()1817-1814
دانيال تومبكينز()1825-1817
جون كالهون ()1829-1825
جون كالهون ()1832-1829
ال احد ()1833-1832
مارتن فان بيورين ()1837-1833
ريتشارد جونسون ()1841-1837
جون تايلر ()1841
ال احد
جورج داالس ()1849-1845
ميالرد فيلمور ()1851-1849
الاحد
ويليام كنغ ()1853
ال احد ()1857-1853
جون بريكنريدج ()1857-1861
هانيبال هاملين ()1865-1861
اندرو جونسون ()1865
ال احد
شيولر كولفاكس ()1873-1869
هنري ويلسون ()1873-1875
ال احد ()1877-1875
ويليام ويلر ()1881-1877
تشتر آرثر ()1881
ال احد
توماس هندريكس ()1885
ال احد ()1889-1885
ليفي مورتون ()1893-1889
ادالي ستيفنسون ()1897-1893
غاريت هوبارت ()1897-1899
الاحد ()1911-1899
ثيودور روزفلت ()1911
ال احد ()1915-1911
تشارلز فيربانكس ()1919-1915
جيمس شيرمان ()1912-1919
ال احد (1913-1912
توماس مارشال ()1921-1913
كالفين كوليدج ()1923-1921
ال احد ()1925-1923
تشارلز دوز ()1929-1925
تشارلز كوتيس ()1933-1929
جون غارنر ()1941-1933
هنري واالس ()1945-1941
هاري ترومان ()1945
ال احد ()1949-1945
الين باركلي ()1953-1949
ريتشارد تيكسون ()1953-1961
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45
46
47
48
49
11
10
12
14
11

جون كينيدي
ليندون جونسون

1963-1917
1973-1918

 21يناير  22-1961نوفمبر 1963
 22نوفمبر 21-1963يناير 1969

جمهوري
ديمقراطي

ريتشارد نيكسون

1994-1913

 21يناير 9-1969اغسطس1974

جمهوري

جيرالد فورد
جيمي كارتر
رونالد ريغان
جورج بوش االب
بيل كلينتون
جورج دبليو بوش
باراك اوباما

2116-1913
1924
2114-1911
1924
1946
1949
1961

9اغسطس 21-1974يناير1977
 21يناير21-1977يناير1981
21يناير21-1981يناير1989
21يناير21-1989يناير1993
21يناير21-1993يناير2111
 21يناير 21-2111يناير 2119
 21يناير -2119االن

جمهوري
ديمقراطي
جمهوري
جمهوري
ديمقراطي
جمهوري
ديمقراطي

ليندون جونسون ()1961-1963
ال احد ()1965-1963
هيوبرت همفري()1969-1965
سيبرو غنيو ()1973-1969
جير الد فورد()1974-1973
نلسون روكفيلر()1977-1974
والتر مونديل ()1981-1977
جورج بوش االب ()1989-1981
دنيال كويل()1993-1989
ال جور()2111-1993
ديك تشيني ()2119-2111
جوزيف بايدن (-2119االن)

جدول ( )1باسماء الرؤوساء االمريكان االربع واربعون

معلومات متنوعة عن الرؤوساء:

 -1جورج واشنطن :اول رئيس لوالية المتحدة االمريكية وقائد لقوات االمريكية في حرب
االستقالل ضد انكلت ار.

 -4جون آدامز :اول رئيس يقيم في البيت االبيض.

 -3توماس جيفرسون :صاحب اعالن (يوم االستقالل) هو و(جون آدامز) توفيا في نفس اليوم.
 -2جيمس ماديسون :اول رئيس يرتدي سروال قصير شورت.

 -5جميس مونور :مونرو يمنع االجانب مثل اسبانيا وروسيا دخول شمال وجنوب امريكا.

 -6جميس كوينسي آدامز :اول رئيس التقط له صورة فوتوغرافية في عام  1828واول ابن
رئيس (جون آدامز) يستلم الرئاسة.

 -0اندرو جاكسون :جاكسون كان اشهر مبارز.

 -8مارتن فان بيورين :فان بورين هولندي االصل.
 -9ويليام هنري هاريسون :اقل رئيس يتسلم الرئاسة وتوفي بعد استالمه الرئاسة بشهر واحد.

 -17جون تايلر :اول رئيس يتزوج في مكتب الرئاسة.

 -11جيمس بولك :اول رئيس يرسل برقية على تلغراف.

 -14زكاري تايلور :تايلور كان ضابطا في الجيش في الحرب ضد المكسيك.
 -13ميالرد فيلمور :اول رئيس زوجته تعمل في مكتبة البيت االبيض.
 -12فرانكلين بيرس :اول رئيس مولود في القرن التاسع عشر.

 -15جيمس بيوكانان :هو الرئيس الوحيد الذي استلم الرئاسة ولم يتزوج.
 -16ابراهام لينكون :هو الرئيس الذي حرر العبيد الى االبد ووحد الواليات المتحدة الشمالية
والجنوبية.
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المبحث الثاني
المناظرات التلفزيونية للرئاسة االمريكية -نبذة تاريخية-

عبر تاريخ سير المناظرات االنتخابية التلفزيونية ،مازال االمريكيون يتذكرون العديد من

المواقف المميزة ،التي لم تخل من مشاهد ساخرة واخرى على عالقة بقدرة المرشحين على
االجابة على االسئلة المطروحة ،والتي غالبا ما توقع احد المرشحين في حرج ،ففي عام 1967

كانت المناظرة بين الديمقراطي جون كينيدي والجمهوري ريتشارد نيكسون ،حيث تعد هذه المناظرة

التلفزيونية االولى التي بثت في  46سبتمبر /ايلول عام  1967وتابعها  66مليون مشاهد في
ضمان الرئاسة للمرشح الشاب كينيدي .

في هذه المناظرة بدا نيكسون شاحبا ولم يحلق ذقنه بعناية ،كما انه كان خارجا من

المستشفى قبل اسبوعين بسبب اصابة في الركبة ،وفقد من وزنه بسبب انفلون از اصابته ورفض

استخدام مستحضرات التجميل وسط اضاءة االستوديو المخصص للمناظرة .

اما كيندي فكانت بشرته اسمرت بعد عقده مهرجانات انتخابية في الهواء الطلق في

كاليفورنيا وبدا مرتاحا وهادئا  .كما ارتدى بدلة داكنة برزت ،على عكس سترة نيكسون الرمادية .
وعندما اجاب كينيدي على االسئلة نظر مباشرة الى الكامي ار ال الى الصحافي على ما فعل

نكسون ،وكانت النتيجة انتخاب كينيدي الذي اغتيل عام .)36(1963

في عام  1906كانت المناظرة بين الديمقراطي جيمي كارتر والجمهوري جيرالد فورد،

حيث جرت المناظرة في  43سبتمبر /ايلول ،وتعد الثانية التي تنظم بعد االولى عام ،1967
لكون نيكسون رفض المشاركة في اية مناظرة بعد تجربة عام  ،1966اذ شعر نيكسون بانه مر
"بتجربة مريرة" رفض على اثرها المشاركة في أي مناظرة في عامي 1968و.1904

كما رفض كيندي ليندون جونسون الذي خلف كينيدي بعد اغتياله خوض مناظرة مع

خصمه الجمهوري باري غولدوواتر عام .1962

وفي ثاني مناظرة أتت اللحظة الحاسمة لكارتر وفورد عندما ارتكب فورد الذي كان رئيسا

انذاك هفوة قاضية عند سؤاله عن نفوذ االتحاد السوفياتي في اوربا ،حيث قال "ليست هناك

سيطرة سوفياتية على شرق اوروبا" وكانت النتيجة انتخاب كارتر.

وفي عام  1987كانت المناظرة بين كارتر والجمهوري رونالد ريغان ،وفي هذه المناظرة

ابدى رونالد ريغان الممثل الهوليودي السابق مواهبة في مخاطبة الجماهير في المناظرة الوحيدة

بين المرشحين قبل اسبوع على االقتراع.

ونظر ريغان مباشرة الى الكامي ار وخاطب الناخبين مشي اًر الى انهم عندما يوشكون على

االدالء باصواتهم "قد يكون من الجيد ان تسألوا انفسكم ،هل انتم الوم افضل حاالً مما كنتم عليه

قبل اربع سنوات؟"" ،والنتيجة كانت انتخاب ريغان(.)30
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في عام  1982كانت المناظرة بين ريغان والديمقراطي وولتر موندايل حيث كان

ريغان في الـ 03من عمره لكنه تمكن في مناظرته الثانية مع المونديلل في  41اكتوبر /تشرين
االول من تحويل عقبته االساسية الى مكسب ،وقال "لن اجعل من السن نقطة جدال في هذه

الحملة" .وتابع "لن استغل الغراض سياسية شباب خصمي وانعدام خبرته" .والنتيجة اعادة
انتخاب ريغان.

في عام  1988كانت المناظرة بين الجمهوري جورج  .دبليو  .بوش والديمقراطي مايكل

دوكاكيس ،وفي هذه المناظرة فشل مايكل دوكاكيس الذي لقبه خصمه " الرجل الجليدي" في
تغيير هذه الصورة السلبية عنه .

فعند سؤاله في مناظرة ان كان سيؤيد عقوبة االعدام ان تعرضت زوجته لالغتصاب او

القتل رد دوكاكيس ببرودة "كال" ،ال اؤيدها  .واعتقد انك تعلم انني عارضت عقوبة االعدام طوال

حياتي  .فانا ال ارى أي اثبات على انها اجراء رادع"  .والنتيجة كانت انتخاب بوش .

في عام  1994كانت المناظرة بين بوش والديمقراطي بيل كلينتون ،وفي هذه االنتخابات

كانت المرة االولى التي يتشارك فيها ثالثة مرشحين رئاسيين المنصة ،حيث دعى المستقل روس

بيرو للمشاركة فسعى الى تحجيم اسلوب الرؤساء السابقين الرنان والمتسلط .

فعندما سأله بوش حول ترشحه الى البيت االبيض اجاب "خبرة؟  ...ليست لدي أي خبرة

في ادارة ديون بقيمة  2تريليونات دوالر  .ليست لدي أي خبرة في حكومة مشلولة ال احد فيها
يتحمل مسؤولية أي شيء والجميع يلوم االخرين  ...لكن لدي خبرة كبيرة في انجاز االمور" .

وحاول بل كلينتون اقناع االميركان بانه واحد منهم باالبتعاد عن المنصة المخصصة له

واالقتراب من الجمهور ،وذلك خالل مناظرة مع جورج االب  .وفي مرحلة ما عندما سئل
المرشحون حول المشاكل االقتصادية االميركية ،التقطت كامي ار مشهد بوش وهو يتفقد ساعته

خلسة 7والنتيجة كانت انتخاب كلينتون .

في عام  1996كانت المناظرة بين كلينتون والجمهوري بوب دول ،حيث شهدت

المناظرتان في  6و 16اكتوبر /تشرين االول عددا من اللحظات البارزة .
واستهدف بوب دول الفضائح التي شابت والية كلينتون االولى لكن كلينتون بادره بالتاكيد
على ان أي هجوم من هذا االقبيل لم يسهم في حل مشاكل البالد  .والنتيجة كانت اعادة انتخاب
(.)38
كلينتون.
في عام  4777كانت المناظرة بين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور7
وقف المشاهدون على اسلوب آل غور المتعالي الى حد ما في مناظرته االولى مع
جورج بوش في  3اكتوبر /تشرين االول .والحظ المشاهدون كيف تنهد آل غور بصوت مرتفع
كلما ادلى خصمه باجابة لم تعجبه.
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لكن في مناظرتهما الثانية استبدل آل غور التنهدات ببضعة ابتسامات .وتمكن
الرجالن من االتفاق على مواقفهما في اغلبية القضايا ما حمل مدير المناظرة على ان يطلب
منهما تحديد نقاط خالفهما.
وخاطب بوش المشاهدين قائال "ال اريد محاولة توزيع جنودنا في جميع االماكن في
جميع االوقات .ال اريد ان اكون شرطي العالم".
وتابع "ان كنا دولة صلفة فسيغضبون منا .وان كنا دولة متواضعة لكن قوية فسيرحبون
بنا" .وكانت النتيجة انتخاب بوش.
في عام  4772كانت المناظرة بين بوش والديمقراطي جون كيري وفي هذه االنتخابات
اجرى المرشحان ثالث مناظرات حامية.
وقال كيري في احداها "لم يعثر الرئيس على اسلحة دمار شامل في العراق فحول حملته
الى سالح خداع شامل" .اال ان معالم الغضب ظهرت على وجه جورج بوش االبن وهو يحاول
الرد على انتقادات خصمه جون كيري ،وذلك بالتذكير بان الحرب على العراق لم تكن الواليات
المتحدة بمفردها من قادت تلك الحرب.
لكن كل ما يتذكره الجميع هو ذاك النتؤ الغامض في سترة بوش الذي أثار كما هائال من
الشائعات على االنترنت .واشارت النظرية االكثر شيوعا الى انه الة استماع يتم من خاللها تلقين
بوش االجابات  .والنتيجة كانت اعادة انتخاب بوش.
في عام  4778كانت المناظرة بين الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك اوباما.
تميزت المناظرات الرئاسية في هذه االنتخابات بانطالق االزمة المالية عام  4778وركز
المرشحان على كيفية قلب اتجاه التدهور االقتصادي وكيفية االبتعاد عن سياسات الرئيس
المنتهية واليته.
وقال ماكين بحدة في المناظرة الثالثة "سيناتور اوباما ،انا لست الرئيس جورج بوش .ان
اردت الترشيح امام الرئيس بوش كان عليك الترشح قبل اربع سنوات".
لكن اوباما حافظ على ثقته ورصانته ،حتى اشار اليه ماكين بالقول "هذا" ،وتمكن من
تحقيق هدف اقناع االميركيين بانه مستعد للقيادة .والنتيجة كانت انتخاب اوباما.

المبحث الثالث
الدراسة الميدانية
يقوم نظام االنتخابات الرئاسية األميركية على المجمع االنتخابي وهو مجموع عدد

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( )177 + 235باإلضافة إلى ثالثة ممثلين للعاصمة واشنطن،
ليصبح المجموع  538عضواً وهم المسؤولون عن انتخاب الرئيس األميركي بحيث يصبح الفائز
من يستطيع الحصول على  407صوتاً أو أكثر من المجمع االنتخابي .وبحسب النظام
األميركي فإن من يفوز بأغلب األصوات الشعبية في الوالية يكسب جميع أصواتها في المجمع
االنتخابي باستثناء واليتي نبراسكا وماين اللتين تقسم فيها األصوات بحسب نسب التصويت

الشعبي .وعلى سبيل المثال ،فإن والية كاليفورنيا لها  55ممثالً في المجمع االنتخابي ،وفي حال
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حصول أي مرشح على األغلبية البسيطة من أصوات الوالية يحصل مباشرة على أصوات

الوالية الـ 55كاملة.

وجاء تبني هذا النظام التصويتي قبيل أول انتخابات رئاسية عام  ،1089حيث سعى

"األباء المؤسسون" للواليات المتحدة إلى تجاوز معضلة اتساع رقعة الواليات وصعوبة تعرف
الناخب على المرشح بشكل مباشر ،فجعلوا الناخب في كل والية يختار ممثلين له يقومون بدورهم

باختيار رئيس الواليات المتحدة في "تصويت غير مباشر" .ودفع اتساع رقعة الواليات إلى جعل

االنتخابات تجرى في الثالثاء التالي لألحد األول من نوفمبر ،بحيث يجتمع ممثلي "المجمع
االنتخابي" في واشنطن خالل األسبوع الثالث من ديسمبر النتخاب الرئيس إلتاحة الوقت لممثلي
الواليات وخاصة في الغرب والجنوب في الوصول إلى العاصمة .وشارك في أول انتخابات

رئاسية أميركية ( 17 )1089واليات فقط ،وقرر خاللها ممثلي نيويورك عدم التصويت لمرشح
محدد وفاز بها جورج واشنطن بنحو  69صوتاً مقابل  35صوتاً لسكاترينج و  32لجون

ادامز(.)39

ورغم أن النظام االنتخابي األميركي مر عليه أكثر من  447عاماً ،إال أن المؤيدين له
يعتبرون أنه مازال صالحاً ويعكس بشكل أوضح تفضيالت الناخب األميركي في ظل االتحاد
الفيدرالي بين الواليات الخمسين .فيما يرى المؤيدون لتغيير النظام االنتخابي أن وسائل
االتصاالت الحديثة والثورة التكنولوجية جعلت الناخب في الواليات البعيدة يستطيع التعرف
بوضوح علي مرشحه للبيت األبيض ،باإلضافة إلى أن نظام "المجمع االنتخابي" قد يقود إلى
ان تخاب رئيس أميركي ال يحظى بأغلبية األصوات الشعبية كما حدث في انتخابات عام ،4777
حيث فاز جورج بوش (االبن) باالنتخابات رغم حصول منافسه "الديمقراطي" آل جور علي أغلبية
األصوات الشعبية ..ففي هذه االنتخابات حصل آل جور على  579999مليون صوت مقابل
 579256مليون صوت لبوش ،فيما فاز بوش بنحو  401صوتاً بالمجمع االنتخابي بفضل
أصوات والية فلوريدا ( 19صوتاً بالمجمع االنتخابي في ذلك الوقت).
وشهدت عملية انتخاب الرئيس في "المجمع االنتخابي" عدة تطورات من أبرزها إقرار
انتخاب نائب الرئيس بورقة منفصلة عن الرئيس في عام  ،1872كما بدأ حساب األصوات
الشعبية في إجمالي الواليات المتحدة عام  .1804وتبرز عدة أحداث تاريخية لفهم النظام
االنتخابي األميركي المعقد منها حصول كل من توماس جيفرسون وآهارون بور على  03صوتاً
في انتخابات  1877مما جعل مجلس النواب يقوم باختيار الرئيس من بينهما وجاء التصويت
لصالح جيفرسون بنحو  17أصوات مقابل  2أصوات لصالح بور .وهو األمر الذي تكرر عام
 ،1842حيث لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على األغلبية المطلقة في "المجمع
االنتخابي" ليختار مجلس النواب الرئيس جون ادامز بأغلبية  13صوتاً مقابل  0أصوات الندرو
جاكسون .وفي انتخابات  ،1804توفي المرشح هوراسي جريلي قبل انعقاد "المجمع االنتخابي"
لتوزع أصوات الـ 66بين المرشحين اآلخرين .وخالل انتخابات  ،1806لم ينجح أي من
المرشحين في الحصول على األغلبية ،مما دفع إلى تشكيل لجنة خاصة الختيار الرئيس بين
المرشحين األكثر من عدد األصوات .وفي عام  ،4777قام أحد "المجمع االنتخابي" من مقاطعة
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كولومبيا بترك ورقة التصويت فارغة احتجاجاً على ضعف تمثيل المقاطعة في الكونجرس مما
قلص عدد أصوات آل جور من  460إلى  466صوتاً.
ودشنت خالفة النائب للرئيس واستكمال واليته في الواليات المتحدة ،عام  1821عقب
وفاة الرئيس هاريسون ليخلفه نائبه تايلر وهو ما تكرر بعد ذلك ثمان مرات  ،ففي  185خلف
فيلمور الرئيس تايلور بعد وفاته ،وخالفة جونسون البراهام لينكولن بعد وفاته عام  .1865وخلف
ارثر الرئيس جارفيلد بعد وفاته عام  .1881وتوي ماكينيلي الرئاسة عقب وفاة الرئيس روزفلت
عام  ،1971وخلف كوليدج الرئيس هاردينج عام  ،1943وتكرر األمر عام  1925بخالفة
ترومان لروزفلت بعد وفاته .وتولى جونسون رئاسة أميركا بعد اغتيال جون كينيدي عام .1963
فيما تولى النائب جيرالد فورد الرئاسة بعد استقالة نيكسون في  1902عقب فضيحة "ووتر
جيت".
و"المجمع االنتخابي" األميركي ليس ثابتاً ،حيث يتم تعديل عدد األصوات الممنوحة لكل
والية بحسب أخر إحصاء سكاني للواليات المتحدة قبل االنتخابات ،مع ثبات عدد أعضاء
المجمع االنتخابي ( .)583حيث يتم خصم األصوات المضافة للواليات التي ارتفع عدد سكانها
من الواليات التي يتراجع فيها معدل النمو السكاني.
وتحول  14صوتاً من عشر واليات إلى ثمان واليات ارتفع فيها نسبتها من إجمالي
السكان األميركيين مقارنة بانتخابات عام  .4777حيث ارتفع عدد األصوات الممنوحة لواليات
أريزونا وجورجيا وفلوريدا بصوتين وكل من كاليفورنيا وكلورداو ونيفادا ونورث كاورلينا بصوت
واحد .في المقابل خسرت واليتي نيويورك وبنسلفانيا صوتين في المجمع االنتخابي وفقدت كل من
كونيكتكت وايلينوي وانديانا وميتشجين ومسيسيبي وأوهايو وأوكالهوما وويسكنسون صوتاً بالمجمع
االنتخابي.
ثانيا :السلوك التصويتي للواليات ()3002- 1993
الوالية
كاليفورنيا
ماين
ميتتجين
ميريالند
هاواي

عدد
االصوات
55
2
16
17
2

الوالية
اوريجون
بنسلفانيا
ماساشستوس
فيرمونت

واشنطن(دي سي)

عدد
االصوات
0
47
11
3
3

الوالية
والية واشنطن

نيويورك
ديلو ار
ايلينوي
رودايالند

عدد
االصوات
14
49
3
47
2

الوالية
مينيسوتا
نيوجيرسي
كونيكتكت
ويسكونسن
المجموع

عدد
االصوات
17
12
0
17
424

جدول ( )3يمثل التصويت لصالح الديمقراطيين في كافة االنتخابات خالل ()3002 -1993
تنقسم الواليات األميركية تقليديا إلى واليات (حمراء وزرقاء) نسبة للحزبين الكبيرين

(الجمهوري والديمقراطي) ،حيث يشر للواليات الحمراء بتلك التي يحصل فيها الجمهوريون على
األغلبية (في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ واالنتخابات الرئاسية) والزرقاء إلى الواليات

يحصل فيها الديمقراطيون على أغلبية األصوات .وفي هذا السياق تتنوع تعريف الواليات
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األنتخابية إلى واليات أمنة (( )Safeأي مضمونة التصويت لصالح الجمهوريين أو

الديمقراطيين) وهي الواليات التي يكون الفارق بين الحزبين عادة أكثر من  .٪17وواليات تميل
ألحد الحزبين ( )Leaningوالتي يتأرجح فيها الفارق بين ٪5و ،٪17وأخي اًر الواليات ذات الحظ

المتساو ( )Tossupوهي تلك التي ال يتجاوز فيها الفارق  ..٪5وفي هذا السياق ،اعتاد
المراقبون على إطالق اسم "الواليات المتأرجحة" على  2واليات وهي فلوريدا وأوهايو ونورث

كارولينا وفيرجينيا ،حيث تمثل هذه الواليات بأصواتها التي تبلغ  05صوتاً بالمجمع االنتخابي

عامل الحسم الرئيسي لالنتخابات .فعلى سبيل المثال يصعب جداً على رئيس أميركي الفوز
باالنتخابات دون الحصول على أصوات والية فلوريدا.

ولفهم السلوك التصويتي للواليات تتطلب قراءة متأنية لتصويت الواليات الخمسين

(باإلضافة للعاصمة واشنطن) خالل االنتخابات من  1994إلى 4778
الوالية

عدد

االصوات

عدد

الوالية

االصوات

الوالية

عدد

االصوات

عدد

الوالية

االصوات

تكساس

38

اوكالهوما

0

كنساس

6

نبراسكا

5

االباما

9

االسكا

3

مسيسيبي

6

اركنساس

6

رومينج

3

ايداهو

2

نورت داكوتا

3

ساوت

9

اوتاه

6

ساوت داكوتا

3

كارولينا
المجموع

جدول ( )4يمثل الواليات التي انحازت للجمهوريين ()3002-1993

178

إن الواليات التي تنحاز للديمقراطيين خالل العقدين الماضيين يتركزان على ساحلي
الواليات المتحدة شرقاً وغرباً ،وهي واليات تحمل تراثاً لبيرالياً وتتسم بوجود عدد كبير من الملونين
(الهسبانيين) والسود واليهود ،إلى جانب أنها واليات تتمتع بنسبة "حضرية" عالية حيث ينخفض
فيها معدالت السكان في الريف .ويعتمد الديمقراطيون دائماً على الفوز السهل بأصوات الواليات
األربع الكبار وهي واليات كاليفورنيا وبنسلفانيا وايلينوي ونيويورك(..)27
في المقابل ،نجد أن الجمهوريين يحصلون على أغلب أصواتهم المضمونة من واليات
الجبل الغربي والجنوب األميركي وهي الواليات التي يقطنها أغلبية من العمال البيض واالنجليين
والمحافظين وترتفع فيها نسبة قاطني المناطق الريفية .وتعد والية تكساس هي الوالية األشهر
واألكبر التي تميل للجمهوريين ،حيث تمنح هذه الوالية أصواتها للمرشح الجمهوري منذ عام
.1987
وربما قراءة الجدولين السابقين تعطي للقارئ رسالة بشأن إمكانية الفوز السهل
للديمقراطيين ،حيث أن مجموع أصوات الواليات التي صوتت بشكل غير منقطع للمرشح
الديمقراطي خالل  47عاما يصل إلى  424صوتاً مقابل  178أصوات فقط للمرشح الجمهوري.
أي أن المرشح الديمقراطي عليه فقط الحصول على  48صوتاً للفوز باالنتخابات بينما يسعى
المرشح الجمهوري لجمع  164صوتاً.

الوالية

انحياز للديمقراطيين

انحياز للجمهوريين

الوالية

انحياز للديمقراطيين

انحياز للجمهوريين
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فلوريدا

4778-1996

4772-4777-1994

كنتاكي

1996-1994

4778-4772-4777

كلورادو

4778-1994

4772-4777-1996

نيفادا

-1996-1994

4772-4777

ايوا

-4777-1996-1994

4772

ميسوري

4778
1996-1994

4778

تينيسي

1996-1994

4778-4772-4777

جورجيا

1994

نورت كاولينا

4778

-1996-1994

مونتاتا

1994

وست

1996-1994

-4772-4777-1996
4778

4778-4777
4778-4772-4777

-4772-4777-1996
4778

اوهايو

-1996-1994

4772-4777

4778

فيرجينيا
نيو هاميشير

4778-4772-4777

-4772-1996-1994

4777

انديانا

4778

4778

-4777-1996-1996
4772

لويزيانا

1996-1994

4778-4772-4777

فيرجينا

4778

نيومكسيكو

-4777-1996-1994

4772

اريزونا

1996

-477-1996-1994
4772

4778

-4772-4777-1994
4778

جدول ( )3يمثل الواليات التي غيرت توجهاتها التصويتية بين الحزبين ()3002-1993
ولكن في المقابل ،نجد أن قدرة المرشح الديمقراطي في جمع أصوات من الواليات

األخرى تكون عادة أقل من المرشح الجمهوري ،حيث يعتمد ذلك بشكل أساسي على قوة المرشح
وكاريزميته والظروف االقتصادية واالجتماعية إلي جانب معامل المرشح الرئيس ،حيث تتجه
واليات متأرجحة إلي منح أصواتها للمرشح الذي يكون بالفعل في الرئاسة مثل فلوريدا وأريزونا،

بينما تظل هناك معضلة أوهايو ونورث كارولينا وفيرجينيا ،حيث توقع عدد كبير من المحللين
األميركيين ان يفقد أوباما خالل االنتخابات المقبلة أصوات هذه الواليات لصالح منافسه ميت
رومني وهو األمر الذي حدث ،على المرشح الديمقراطي الفوز بوالية فلوريدا والفوز بمعركة

الرئاسة األميركية.

ومع فهم السلوك التصويتي لوالية فلوريدا التي تمنح (كما ذكرنا) صوتها تقليديا للرئيس،

فإن أوباما يتجه لفوز مريح وهو ما تشير إليه استطالعات الرأي حيث تقدم على منافسه

الجمهوري بنحو  5نقاط حتى األسبوع األول من أكتوبر ،ولكن المؤيدون للمرشح الجمهوري

يشيرون إلى أن المفاجأت حدثت في هذه الوالية "المتأرجحة" تاريخياً ،خاصة مع استمرار األزمة
االقتصادية ومعاناة الوالية الساحلية أكثر من غيرها من األزمة المالية العالمية .وهنا يجب أن

نلتفت إلى أن الصوت اليهودي في فلوريدا لعب الدور الحاسم في ترجيح كفة أي من المرشحين،
وهو ما يبرر التودد الزائد من قبل ميت رومني لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو وتبنيه

مواقف "غير معتادة" للمرشح الجمهوري تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي ،خاصة أن أوباما حصل
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على أصوات نحو  ٪87من يهود فلوريدا خالل انتخابات  4778وهي األصوات التي منحته

الفوز في هذه الوالية الصعبة.

ثالثا :فرص الرئيس األميركي في الوالية الثانية:

يقوم األميركيون عادة بالتصويت لصالح الرئيس المنتهي واليته األولي خالل االنتخابات

الثانية ،ولم يحدث منذ منتصف القرن العشرين أن أخرج األميركيون رئيسا من البيت األبيض في

انتخابات الوالية الثانية (خرج نيكسون من البيت األبيض في فضيحة ووتر جيت خالل واليته
الثانية بعد التجديد له فعليا في االنتخابات) إال مرتين األولى مع جيمي كارتر في انتخاباته أمام

رونالد ريجان عام  1987في اعقاب واضح على فشله في قضية السفارة األميركية في طهران

والثانية عام  1994عندما ابعد الناخبون جورج بوش األب عن البيت األبيض مع اشتداد حدة
األزمة االقتصادية ورفع المرشح الديمقراطي بيل كلينتون شعار "االقتصاد أوالً".

إن هذه القاعدة االنتخابية تظل صالحة ولها عدة أسباب ،منها "االعتياد" ،فاألميركيون

يكونوا قد اعتادوا طوال أربع سنوات على رئيس ودخلوا معه في جداالت طويلة وربما يفضل هنا

الناخبون أن يكمل الرئيس واليته الثانية الستكمال برنامجه .بالتوازي يكون الرئيس قد اعتاد على

المناظرات التي تمثل عامالً جوهرياً في توجيه أصوات المترددين من الناخبين في مواجهة
المرشح الجديد الذي ال يكون قد اعتاد علي هذه المناظرات .وثالثاَ :هو قدرة الرئيس على
االستفادة من عدم خوضه انتخابات تمهيدية في حزبه مما يجعل حملته العامة والتي يتوجه فيها
للناخبين خارج حزبه وفي الواليات المتأرجحة أطول بكثير من منافسه الذي يكون قد خرج لتوه

من معركة صعبة داخل حزبه للحصول على الترشيح للرئاسة.

ويرى المحللون أن االنتخابات الصعبة هي االنتخابات التي تجيء بعد انتهاء الوالية

الثانية للرئيس ،حيث يجد الناخبون األميركيون انفسهم أمام منافسين جدد وكال منهما فرصه شبه
متساوية ،وهي الوضعية التي ساهمت في صعود أسهم أوباما خالل انتخابات  ،4778حيث

اعتبر المحللون أنه في حال خوض أوباما االنتخابات أمام رئيس جمهوري في والية ثانية كان

يهزم وتنتهي معه تجربة طرح مرشح أسود للوصول للبيت األبيض ،وأنه استفاد من خوض تجربة

انتخابية أمام منافس وليس رئيساً .وبالتوازي فإن أوباما يستفيد من ميزة أنه رئيس يخوض
االنتخابات لوالية ثانية مما يرجح أسهمه االنتخابية خاصة في واليتي فلوريدا وأوهايو اللتان

يفضالن تقليدياً التصويت لصالح الرئيس.

ولك ن في المقابل ،في حال فشل الرئيس في المناظرات فإنه يخسر االنتخابات كما حدث

مع كارتر وبوش األب في عامي  1987و ..1994وهو ما جعل الجمهوريون يتفاءلون بشأن
االنتخابات المقبلة بعد تقدم رومني على أوباما في المناظرة األولى التي أجريت مساء  3أكتوبر

(بتوقيت واشنطن) .وأظهر استطالع أجري عقب االنتخابات تقدم المرشح الرئاسي الجمهوري في
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أوساط الناخبين المحتمل أن يصوتوا له في ثالث واليات رئيسة .وكشفت نتائج االستطالع،

الذي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" (يوم  5أكتوبر) عن تقدم رومني على أوباما في فلوريدا
في أوساط الناخبين المحتمل أن يدلوا بأصواتهم لصالح رومني بنسبة  ٪29مقابل  ٪20لصالح

اوباما .وفي والية فرجينيا ،بلغت نسبة الناخبين المحتمل أدالئهم بأصواتهم لرومني  ٪29مقابل
 ٪28ألوباما مع وجود نسبة  ٪3لم تحسم أراءها.وفي والية أوهايو ،أشارت نتائج االستطالع إلى
تقدم أوباما بنسبة  ٪57مقابل  ٪29لصالح رومني بالنسبة للناخبين المحتملين لكليهما ،ونسبة

 ٪1لم تحسم قرارها بعد(.)21

رابعا :المجموعات التصويتية الرئيسة وتوجهاتها:
الديانة او المعتقد

النسبة من السكان

االنجيلون

٪4693

بروتستانت(غير انجليين)

٪1891

يهود ومسلمون وديانات اخرى

٪1590

الكاثوليك

غير محدد دينيا

٪4399
٪1691

جدول ( )5يمثل المجموعات الدينية في الواليات المتحدة

يرى الديمقراطيون أن الخريطة السكانية الجديدة للواليات المتحدة تميل لصالح الحزب
الديمقراطي مع زيادة الوزن النسبي لألقليات من الملونين (الهسبايين المهاجرين من أميركا

الالتينية) والسود إلى جانب اليهود وارتفاع نسبة الطالب الحاصلين على شهادة جامعية والنساء
غير المتزوجات في سن العمل في مقابل تراجع نسبة البيض والعمال البيض (الذين لم يحصلوا

علي شهادة جامعية) واإلنجيليين (البروتستانت المتشددين) وقاطني المناطق الريفية ،وهي

المجموعات التي تصوت تقليديا لصالح الجمهوريين.

ويعتمد الديمقراطيون في االنتخابات على أصوات األقليات والمرأة والمتعلمين وهي

مجموعات تصويتية كبيرة ولكنها تتركز في واليات دون غيرها مما يضعف تأثيرها في المجمع

االنتخابي ،بينما يعتمد الجمهوريون على البيض والعمال والمحافظين وهي مجموعات تصويتية
تتركز في الغرب والوسط إلى جانب الجنوب األميركي.

-األقليات:

يحصل الحزب الديمقراطي على أغلب أصوات األقليات في الواليات المتحدة ،حيث

يجمع نحو  ٪97من أصوات السود ،وهي النسبة التي ارتفعت إلي  ٪95مع خوض أوباما
االنتخابات خالل  ،4778ونحو  ٪05من أصوات الملونين (الهسبانيين) و ٪05من أصوات

اليهود.
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وبحسب الدراسات الديموجرافية األميركية فإن نسبة األقليات من إجمالي الناخبين في

الواليات المتحدة ارتفعت من  ٪15إلى  ٪46في المدة من  1988إلى  .4778وهي
المجموعات التي تصوت بتوسط  ٪07للديمقراطيين وهي النسبة التي ارتفعت خالل انتخابات

 4778إلى  .٪87مما يشير إلي أن التحوالت الديموجرافية في أميركا تجعل الكفة تميل سياسياً
لصالح الديمقراطيين .وعلى سبيل المثال ،فإن نسبة "الهسبانيين" من السكان يتوقع أن تصل إلى

 ٪37بحلول عام  4757مقابل  ٪16حالياً في المقابل ،تنخفض نسبة البيض خالل نفس المدة
من  ٪65إلى .)24(٪26

-المرأة:

يحصل الحزب الديمقراطي على أغلب أصوات السيدات في االنتخابات الرئاسية منذ

 ،1994بفارق .وذلك في سياق دفاع الحزب عن حق اإلجهاض وتوفير الخدمات للمرأة العاملة.
وخالل انتخابات  ،4778حصل أوباما على  %56من أصوات السيدات مقابل  ٪23لمنافسة

جون ماكين .وهي نفس النسبة التي يتوقع أن يحصل عليها أوباما خالل االنتخابات المقبلة ،مع

إشارة البعض إلي أنها قد تتراجع بنحو نقطتين مع معاناة السيدات أكثر من الرجال من ارتفاع

نسب البطالة خالل السنوات األربع األخيرة .ونجد هنا أن السيدات غير المتزوجات يكون
تصويتهم أكثر جماعية لصالح الديمقراطيين ،حيث حصل أوباما على  ٪07من أصوات النساء

غير المتزوجات خالل انتخابات  4778مقابل  ٪49لماكين.

-جيل األلفية:

وهم الشباب الذي يتراوح عمرهم ما بين  18إلي  49عاماً ،ويطلق عليهم في الواليات

المتحدة "جيل األلفية" ويبلغ عددهم نحو  51مليون نسمة بنحو  ٪16من السكان .وهي مجموعة
يصوت ما بين  ٪55إلى  ٪67لصالح الديمقراطيين في االنتخابات األخيرة .ويراهن
الديمقراطيون على هذه المجموعة في حسم االنتخابات في واليات فلوريدا وأوهايو وفيرجينيا بشكل

خاص.وأغلب هذا الجيل من الحاصلين على شهادة جامعية والذين يصوتون تقليديا لصالح
الحزب الديمقراطي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

-الطبقة العاملة البيضاء:

يصوت أكثر من  ٪67من الطبقة العاملة البيضاء لصالح الجمهوريين تقليدياً وهم

يمثلون أكثر من  ٪47من الناخبين األميركيين وهي المجموعات التي تمثل القاعدة االنتخابية

األبرز للجمهوريين ،حيث أنها تتبني المفاهيم المحافظة والتقليدية إلي جانب تبنيها خطاباً معادي
للملونين واألجانب .ويرى الديمقراطيون أن هذه المجموعة تتراجع نسبتها من السكان خالل
السنوات المقبلة مع تراجع الصناعات التقليدية.

-انجليين:
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يمثل اإلنجيليون نحو  ٪46من سكان الواليات المتحدة وهم يمثلون القاعدة االنتخابية

األبرز لميت رومني في االنتخابات المقبلة ،حيث يتبني المرشح الجمهوري ،القادم من صفوف
طائفة المورمون المتشددة دينياً ،خطابا هو األكثر تعبي اًر عن مواقف هذه المجموعات دينيا من
رفض اإلجهاض ومعارضة تنظيم األسرة ورفض العالقات غير الشرعية وتأييد القيم الخاصة

باألسرة والزواج في سن صغير (ما بين  44إلى  45عاماً) .ويتوقع أن يصوت نحو  ٪02من
اإلنجيليين لصالح رومني في االنتخابات المقبلة ،فيما سيحصل على  ٪57من أصوات

البروتستانت البيض ،بينما يفضل الكاثوليك المرشح الديمقراطي بنحو  ٪55مقابل  ٪25للمرشح
الجمهوري.

خامسا :القضايا الرئيسة:

تهيمن القضايا االقتصادية على االنتخابات الرئاسية لعام  ،4714فيما يعده البعض

تك ار اًر لمشهد انتخابات  1994التي فاز فيها بيل كلينتون على الرئيس جورج بوش األب .فقد
حول االقتصاد الضعيف والبطالة المستمرة انتباه الناخبين إلى محافظ نقودهم.

وأظهرت معظم استطالعات الرأي أن االقتصاد هو الهاجس الرئيس في االنتخابات،

حيث احتل نسبة  ٪27من اهتمامات الناخبين مقابل نحو  ٪1لإلرهاب.

وتتركز القضايا االقتصادية في ملفات البطالة التي وصلت لنحو ( ٪8قبل ان تنخفض

إلى  ٪098خالل سبتمبر الماضي) طوال مدة الرئيس أوباما األولى وملف الضرائب والذي يمثل
أحد محاور الجدل الرئيسة بين المرشحين والرعاية الصحية بينما تأتي خلف هذه الملفات ملف

السياسة الخارجية بشأن مكافحة اإلرهاب والعالقة مع إيران والحرب في أفغانستان وأخي اًر هناك
ملفي الهجرة غير الشرعية واإلجهاض(.)23

 -قضية الضرائب:

يدافع باراك أوباما عن خفض الضرائب ألغلب األميركيين وعمل خالل واليته األولى

على إلغاء قانون بوش االبن الخاص بخفض معدالت الضرائب على األسر الغنية ،وتقدم بقانون

"بوفيت" الذي يهدف لزيادة الضرائب على أصحاب الماليين  .في المقابل يدافع رومني عن
قوانين خفض الضرائب على األغنياء ويعتبرها عامل رئيسي لزيادة االستثمارات وتوفير الوظائف

في الواليات المتحدة .كما يدعو رومني إلى إلغاء الضريبة العقارية وتخفيض معدل الضرائب
على دخل الشركات.

-السياسة الخارجية:

يخوض أوباما االنتخابات على قاعدة انتصاره في الحرب على اإلرهاب ومقتل زعيم

تنظيم "القاعدة" أسامة بن الدن إلى جانب قيامه بسحب القوات األميركية من العرق وتخفيض
نحو نصف مليار دوالر من المصروفات العسكرية خالل  17سنوات مقبلة .باإلضافة إلى
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استمرار العقوبات والضغط على إيران لمنع استكمال برنامجها النووي المثير للجدل إال أنه

يعارض في الوقت نفسه مقترحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو الخاصة بوضع
"خطوط حمراء" لطهران كحد يتم بعده شن عملية عسكرية ضد إيران ،حيث يميل الرئيس

الديمقراطي للعقوبات االقتصادية .وبالتوازي يدافع عن خفض القوات في أفغانستان أمالً في نهاية

مهامها العسكرية هناك بحلول  .4712وعربياً ،يدافع أوباما عن االتصال والعالقات اإليجابية مع

التيار اإلسالمي المعتدل الذي يسيطر على أغلب دول الربيع العربي ويعد أن هذا التيار قادر
على توفير االستقرار في المنطقة.

في المقابل ،يرى رومني أن سياسة أوباما السلبية تجاه دول "الربيع" والذي عكسها رد

فعله على الهجمات على السفارات األميركية في بنغازي والقاهرة خالل االحتجاجات على الفيلم

المسيء لإلسالم أدت إلى "الفوضى" .بالتوازي يتبني المرشح الجمهوري موقفاً أكثر حدة تجاه

إيران ويعد أن "الخيار العسكري" مازال مطروحاً للتعامل مع الملف اإليراني ويرى أنه يجب إعادة
النظر في إنهاء مهام القوات األميركية بأفغانستان بحلول  4712إذا دعت األوضاع األمنية

وتقديرات العسكريين األميركيين إلى ذلك(.)22

 -قضية الرعايا الصحية:

ينتقد ميت رومني بشدة قانون الرئيس باراك أوباما إلصالح الرعاية الصحية باعتبار أن

ذلك يؤدي إلى خسارة وظائف .ويقول رومني " :لقد استنفد (أوباما) وقته وطاقته في الكفاح من
بدال من الكفاح من أجل توفير الوظائف.
أجل أوباماكير (في إشارة إلى قانون الرعاية الصحية) ً
إن ذلك أضر بالوظائف" .واتهم رومني أوباما أيضاً بدفع الخطة بسرعة بالغة عبر الكونجرس

في  4717دون إتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة الجمهورية .ويهدف قانون الرعاية

الصحية لعام  4717إلى تغطية اكبر لنظام التأمين الصحي من خالل الطلب من األفراد ممن
ال تشملهم األنظمة األخرى ليقوموا بشراء التأمين .ويتيح القانون دفع أموال للواليات حتي يشمل
برنامج التأمين العام مساعدة صحة العداد أكبر من الفقراء .ومن الغريب أن هذا النظام تم

تصميه بناء على نظام تبناه رومني في ماسشستوس.

 -قضية اإلجهاض:

يتبني رومني موقفاً متشدداً ضد اإلجهاض ،حيث أنه ينتمي لطائفة "المورمون" االنجيلية

المتشددة التي تعارض بشكل صريح إجهاض السيدات ألنفسهم بل تتبني خطاباً يدعو لزيادة عدد
المواليد وهو ما يتمثل في حياة رومني الشخصية ،حيث لديه  5أوالد وهو عدد كبير مقارنه

برؤساء الواليات المتحدة خالل الثالثين عاماً األخيرة .ويدعو رومني أيضاً إلى سحب التمويل
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الفيدرالي من العيادات الصحية النسائية التي تعمل في مجال تنظيم األسرة .في المقابل ،يؤيد

أوبما حق اإلجهاض للسيدات بشكل كامل.

 -قضية الهجرة غير الشرعية:

يميل أوباما للجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي بشأن التعامل مع قضية المهاجرين

غير الشرعيين ،وقد تجاوز خالل العام الحالي مجلسي النواب والشيوخ الذي يهيمن عليهما

الجمهوريون وأصدر مرسوماً بإعفاء ما يتراوح بين  877ألف ومليون مهاجر غير شرعي من

عواقب قانون الهجرة الفيدرالي .وينطبق ذلك العفو الشامل ظاهرياً على أولئك الذين وصلوا قبل

سن  16عاماً وتقل أعمارهم عن  37عاماً؛ وأولئك الذين يدرسون في المدرسة الثانوية أو تخرجوا
منها أو خدموا في الجيش؛ وأولئك الذين لم يدانوا بارتكاب جناية أو جنح متعددة .وفي حين أن

معظم األميركيين يتعاطفون مع مساعدة أولئك الذين تم إحضارهم إلى الواليات المتحدة وهم ال

يزالون أطفاال ،وتمت تنشئتهم كأميركيين فعليين ،والتزموا بالقوانين ،فإن سياسة إعفاء مئات
األلوف منهم بشكل جماعي يمكن أن تشكل على المدى الطويل سببا للمشكالت أكثر من كونها

حال لها ،بحسب عدد من المؤيدين ألوباما داخل الحزب الديمقراطي نفسه وفي المقابل يرفض
ً

رومني هذا اإلجراء ويرى أن الواليات المتحدة عليها أن تدفع المهاجرين ألن يرحلوا بأنفسهم إذا

ما اضطروا لمواجهة ظروف معيشية صعبة.

 -الطاقة والنفط:

يتبنى رومني خطاب الحزب الجمهوري التقليدي (بحكم قربه من شركات النفط الكبرى)

الخاص بتشجيع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في المحيطين األطلنطي والهادئ إلى جانب

العمل على تسهيل بناء خط كيستون النفطي.في المقابل يدافع أوباما عن دعم االستثمارات في

الطاقة النظيفة والعمل على الحد من تأثيرات وقود السيارات ومستويات االنبعاثات الح اررية (بحكم

قرب الديمقراطيين من جماعات البيئة) في الوقت الذي يعمل فيه على إيقاف تطوير خط كيستون

النفطي.

قضايا الشرق االوسط بين انتقادات اوباما ووعود رومني:
فرضت قضايا منطقة الشرق األوسط نفسها على سياق االنتخابات الرئاسية األمريكية،
المقرر لها اليوم الثالثاء الموافق السادس من نوفمبر/تشرين الثاني؛ لما تُمثله المنطقة من أهمية
استراتيجية للواليات المتحدة األمريكية ،وأن ما تمر به من تطورات وتحوالت يكون لها ُجل األثر
على المصلحة واألمن القومي األمريكي من ناحية ،وعلى حليفتها الرئيسة "إسرائيل" من جانب

آخر.
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ولذا لم يكن من المستغرب أن تكون قضايا المنطقة حاضرة بقوة في مناظرات

المتنافسين ،الديمقراطي باراك أوباما – الساعي للفوز بوالية ثانية – والجمهوري ميت رومني ،لما
تشهده من تطورات وتحوالت تفرض نفسها على الداخل األمريكي.
وهو ما يفرض تساؤال رئيساً يشغل الخبراء داخل الواليات المتحدة األمريكية وخارجها ما

إذا كانت رئاسة الجمهوري "ميت ورمني" أو الوالية الثانية للرئيس الديمقراطي "باراك أوباما"
ستدخل تغييرات دراماتيكية على السياسة الخارجية األمريكية إزاء المنطقة والتطورات التي تمر

بها على وجه الخصوص؟.

تنامي تأثير قضايا الشرق األوسط في االنتخابات الرئاسية األمريكية ويتعاظم تأثير

قضايا منطقة الشرق األوسط في االنتخابات الرئاسية األمريكية مع استمرار انخراط القوات

األمريكية في حربين مكلفتين للواليات المتحدة في أفغانستان والعراق ،واستمرار مساعي النظام

اإليراني في امتالك السالح النووي بما يؤشر إلى انتشار األسلحة النووية بالمنطقة واخالل توازن
القوي السائد في المنطقة والذي يصب في كفه الطرف اإلسرائيلي ،والذي يصاحبه احتماالت

توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية اإليرانية بما يرغم واشنطن في مساعدة
حليفتها إسرائيل في حربها ضد نظام إيران ،واحتماالت تعرض القوات اإليرانية لناقالت النفط
الغربية بما يؤثر على سوق الطاقة الدولي والذي بدوره يؤثر على الداخل األمريكي بارتفاع تكلفة

الطاقة األمريكية.

ويضاف إلى ذلك تأزم الوضع في سوريا بما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط

بصورة قد تفرض على الواليات المتحدة قيادة تحالف دولي للتدخل العسكري.
ناهيك عن تصاعد نفوذ قوى اإلسالم السياسي في دول الربيع العربي ،وتحقيقها مكاسب سياسية
في انتخابات ديمقراطية باعتراف منظمات المجتمع الدولي وعديد من الحكومات الغربية على

رأسها حكومة باراك أوباما .وفوز الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة

الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين بمنصب الرئيس في مصر ،ذات الثقل السياسي

والثقافي في منطقة الشرق األوسط ،وهو ما يفرض مزيدا من التحديات على سياسات اإلدارة

األمريكية الجديدة في المنطقة.

وقد تزايد تأثير قضايا المنطقة في االنتخابات الرئاسية األمريكية مع تعرض السفارات

األمريكية في مصر وليبيا واليمن وعدد من الدول اإلسالمية األخرى إلى تهديدات جادة أدت إلى
مقتل السفير األمريكي في بنغازي وثالثة من العاملين بالسفارة األمريكية في ليبيا على إثر

المظاهرات واالحتجاجات المنددة بالفيلم المسيء إلى الرسول "صلي اهلل عليه وآله وسلم" ،والتي
صاحبتها حملة انتقادات جمهورية للرئيس األمريكي "باراك أوباما" لتهاونه في حماية السفارات

األمريكية ،والمسئولين والمواطنين األمريكيين في الخارج(.)25
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االتجاه العام للسياسة الخارجية للمرشحين:

وتأتي هذه االنتخابات األمريكية في وقت تواجه فيه الواليات المتحدة األمريكية مأزقا

على الصعيد الدولي ،يهدد القوة األمريكية وريادة الواليات المتحدة األمريكية للنظام الدولي بعد

انهيار االتحاد السوفيتي في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم .فيواجه الرئيس األمريكي القادم
تراجع مصادر القوة األمريكية على مصادر عدة تتمثل في:

أوال :تراجع النموذج األمريكي االقتصادي .حيث صاحب األزمة االقتصادية العالمية التى
عصفت باالقتصاد األمريكي في منتصف عام  4778والتى مازالت مستمرة إلى يومنا هذا انهيار
النموذج االقتصادي األمريكي .وهو األمر الذي دفع المدافعون عن انتصار الرأسمالية الغربية
عقب انهيار االتحاد السوفيتي بوصفها أفضل نموذج توصلت له البشرية عبر التاريخ ،إلى

الحديث عن التحديات التي يواجهها النموذج األمريكي االقتصادي نتيجة األزمة المالية التي تمر
بها الواليات المتحدة ،وقد أدت تلك األزمة إلى ارتفاع أصوات االشتراكيين األوروبيين والشعوبيين
من أمريكا الالتينية منددين بالنموذج االقتصادي األمريكي باعتباره "رأسمالية راعي البقر" ،واتهام

النموذج األمريكي بهذه األزمة.

ثانيا :إخفاقات القوة العسكريةُ .بنيت االستراتيجية العسكرية األمريكية في مرحلة ما بعد الحرب
الباردة على افتراض رئيسي مفاده أن القوات األمريكية المسلحة قادرة على أن تخوض حربين
متزامنتين في منطقتين مختلفتين بنجاح .وهو ما لم تثبت صحته؛ حيث أخفقت الواليات المتحدة

حتى اآلن في تحقيق نصر حاسم في العراق وأفغانستان.

ثالثا :اإلخفاق السياسي والدبلوماسي .فقد تراجعت القوة التأثيرية للواليات المتحدة ،وتراجعت نتائج
المساعدات األمريكية .فضالً عن أن تراجع الدور األمريكي عالميا مما منح فاعلين دوليين
واقليميين فرصا لملء الفراغ الناجم عن تراجع النفوذ األمريكي عالميا واقليميا.

رابعا :ت ارجع ثقافي ومعلوماتي .فقد تراجعت القوة األمريكية على الصعيدين الثقافي والمعلوماتي.
أفالما أكثر من هوليود األمريكية .كما أصبحت هناك خيارات
فبوليود (السينما الهندية) تنتج
ً
متعددة ومنافسة للبرامج والتلفزيونات األمريكية في وقت أضحت فيه وسائل اإلعالم غير التقليدية
المدونات والمواقع اإللكترونية في كثير من الدول منافسا قويا للواليات المتحدة في تقديم األخبار

والتحليالت.

خامسا :إخفاق النموذج األخالقي األمريكي .اعتمدت الواليات المتحدة في هيمنتها على نظام ما
بعد الحرب الباردة على دعمها الرئيس لنشر الديمقراطية الليبرالية في شتى بقاع العالم ،والتي

جرى النظر إليها باعتبارها السبيل األمثل نحو عالم أكثر رخاء ،فبعد تردد الحكومة األمريكية في
دعم الثورات العربية اتضح لكثيرين أن الخطاب األمريكي لتعزيز الديمقراطية مجرد ذريعة لتعزيز

الهيمنة األمريكية ،بيد أن الواليات المتحدة تتعامل مع أنظمة غير ديمقراطية من أجل مصلحتها
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على المدى القصير ،ناهيك عن الممارسات غير اإلنسانية في معتقل جوانتانامو .وعليه افتقد

النموذج األخالقي األمريكي مصداقيته .وهو ما عكسته استطالعات الرأي التي أظهرت تراجع
الصورة األمريكية عالميًّا ،والنظر إلى القيم األمريكية على أنها قيم عليا مثالية.

وهذا التراجع في مصادر القوة األمريكية على الصعيد الدولي الذي يفرض نفسه على

الرئيس األمريكي الجديد ،انعكس في رؤية المرشحين لمقاربتهما للسياسة الخارجية األمريكية،
وتعاملها مع القضايا الدولية ومن ضمنها قضايا الشرق األوسط .وقد اختلفت مقاربة المرشحين

الديمقراطي والجمهوري للتعامل مع القضايا الدولية والتي بدورها ستنعكس على تعاملها مع قضايا
المنطقة .في قضايا السياسة الخارجية األمريكية تبني كال المرشحين الديمقراطي والجمهوري
منهجين مختلفين:

فاألول الرئيس والمرشح الديمقراطي باراك أوباما :يتبني منهج تخفيض االنتشار

األمريكي خارج أراضيها داعيا إلى سحب القوات األمريكية من حروب ال يراها حروب ضرورة
ولكن حروب اختيارية اختارتها الواليات المتحدة األمريكية ،واالعتماد على سياسات العقوبات

والعزل بالنسبة للبلدان التي تغرد خارج السرب األمريكي ،وفي المقابل تقديم الحوافز والمنح إلى
الدول التي تتقارب مع واشنطن في السياسات والمصالح ،رافضا استخدام القوة العسكرية في

تحقيق المصالح األمريكية إال في حدودها الدنيا ،وعند استخدامها البد إن تكون بموافقة دولية من
األمم المتحدة وبمساعدة حلفاء الواليات المتحدة التقليديين.

وفي المقابل يرفض المرشح الجمهوري هذا االتجاه الذي يراه انعزاليا واخفاقا في تحقيق

المصالح األمريكية وكذا األمن القومي للواليات المتحدة وحلفائها ،وأن الرئيس األمريكي باراك
أوباما لم يستفيد من القدرات واإلمكانات التي تمتلكها الواليات المتحدة والتي تمكنها من لعب دور
القائد إلى النظام الدولي ،وأن عليها التحرك خارجيا بمبادرة أمريكية خالصة وليس بدعوة من قبل

المجتمع الدولي .وفي هذا السياق ينتقد رومني سياسات الرئيس األمريكي في التعامل مع األزمة
الليبية ،متحدثا عن عدم مبادرة الواليات المتحدة لتكوين تحالف دولي لحماية الليبيين ولكن

الواليات المتحدة قادت التحالف الدولي من الخلف تاركة القيادة إلى فرنسا وبريطانيا .قائال إن
إدارة أوباما وضعت الواليات المتحدة في موقع "الضعف االستثنائي".

فمقاربة المرشح الجمهوري تنطلق من فكرة االستثنائية األمريكية ،وأن الواليات المتحدة

األ مريكية مازالت القوة الدولية الوحيدة والمتفردة التي تملك كافة مقدرات القوة على المسرح
الدولي ،وأنه لديها القدرة واإلمكانات التي تمكنها من قيادة النظام الدولي ،فهو يتحدث عن أن

القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا أمريكيا خالصا كما كان القرن العشرين قرنا أمريكيا.

فورقة المرشح الجمهوري عن قضايا السياسة الخارجية األمريكية التي جاءت تحت

عنوان "القرن األمريكي :استراتيجية لتأمين مصالح أمريكا الدائمة والمثل العليا" تتبني مفهوم
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"القرن األمريكي" الذي كان محور تنظير أقطاب التيار "المحافظ الجديد" ومشروعه البحثي
المعنون بـ "مشروع القرن األمريكي الجديد".

ففي تلك الورقة وفي خطابه بالكلية العسكرية بوالية كارولينا الجنوبية في السابع من

أكتوبر الماضي ،تحدث رومني عن أن أوباما قد ضحى بالقوة األمريكية وقيادتها ودورها
العالمي ،وأنه لم يستغلها على أكمل وجه في قيادة النظام الدولي .ولذا ،تعهد بالعمل على عودة

قوة وتميز الواليات المتحدة من خالل زيادة اإلنفاق العسكري وسياسات أكثر صرامة على المسرح
الدولي ،وأن يكون القرن الحادي والعشرون هو القرن األمريكي ،والذي يتطلب أن تكون الواليات

المتحدة القوة العظمى اقتصاديا وعسكريا واألولى عالميا ،وأن تقود واشنطن العالم الحر الذي

بدوره يقود باقي دول العالم.

انعكست مقاربة المرشحين لقضايا السياسة الخارجية ورؤيتهما للطريقة المثلي لتحقيق

المصالح األمريكية وكذا األمن القومي األمريكي على رؤيتهما ومواقفها من قضايا منطقة الشرق

األوسط ،ويؤشر هذا اإلطار العام الحاكم لتوجهاتهما الخارجية على مستقبل السياسة الخارجية
األمريكية للرئيس األمريكي الجديد تجاه قضايا منطقة الشرق األوسط المتأزمة والتطورات التي
تشهدها المنطقة خالل السنوات األربع القادمة فترة الرئيس الجديد الذي سيتولى قيادة الواليات

المتحدة في العشرين من يناير القادم.

انتقادات جمهورية لسياسات أوباما في المنطقة:

حاولت إدارة الرئيس األمريكي "باراك أوباما" في تعاملها مع قضايا منطقة الشرق األوسط

تقليل االنخراط المباشر في منطقة الشرق األوسط بسحب القوات األمريكية من العراق

وأفغانستان ،وعدم الدخول في حرب مع إيران وادارة الصراع عن بعد .وقد تجلي هذا التوجه في
تعامل اإلدارة مع األزمة السورية ،حيث يرفض الرئيس األمريكي االنخراط في عمل عسكري ضد
نظام األسد حتى ولو كان بتحالف دولي ،مع عدم اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها تغليب

طرف المعارضة على طرف النظام األسدي في سوريا.

ورغم التهويل اإلسرائيلي من أزمة البرنامج النووي اإليراني ،تبنت اإلدارة األمريكية منهجا

يقوم على فتح كافة قنوات االتصال مع النظام اإليراني ،ورفضها العمل العسكري وعدم اللجوء
إليه إال في حال انتهاء كافة الخيارات األخرى .وقد ركز أوباما خالل المدة األولي من حكمه

على رفض مزيد من العقوبات الدولية على النظام في ايران بالرجوع إلى المجتمع الدولي.

كانت سياسات الرئيس األمريكي الحالي باراك أوباما الساعي إلى الفوز بفترة رئاسية

أمريكية جديدة في انتخابات السادس من نوفمبر  ،محل انتقاد من منافسه الجمهوري ميت رومني

وعدد من أقطاب الحزب الجمهوري وأقطاب التيار المحافظ الموالي للمرشح الجمهوري .فيري
منتقدو أوباما أن سياساته في المنطقة أدت إلى تراجع الزعامة األمريكية وقيادتها للتحالفات
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الدولية ،مشيرين إلى أن الواليات المتحدة األمريكية لم تقد التحالف الدولي الذي شن عمليات

عسكرية علي ليبيا للتخلص من نظام العقيد "معمر القذافي" .فيتحدث الجمهوريين أن أمريكا
يجب أن تعود لتقود العالم من األمام ،وليس من الخلف كما تفعل في عصر أوباما ،وكما فعل

بشكل خاص في المواجهة مع سوريا وليبيا.

ويضيف منتقدو أوباما أن إدارته لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران ،ولم تحسم

موقف أميركا من العالم اإلسالمي على رغم وعود أوباما التي قطعها على نفسه في خطاب
جامعة القاهرة الشهير ،ولم تحصل من العراق على حق إقامة عسكرية أمريكية طويلة األمد ،ولم

تصل في محادثاتهما مع حركة "طالبان" إلى نتيجة .ويضيف البعض عجزه عن منع مؤتمر عدم

اال نحياز من االنعقاد في طهران ،ومنع الرئيس المصري من المشاركة فيه ،ومنع بان كي مون
من قبول الدعوة إللقاء خطاب فيه .ورغم نجاحه في التخلص من زعيم تنظيم القاعدة ،إال أن

"رومني" يري أن النظام اإليراني بسعيه إلى امتالك سالح نووي مازال يمثل الخطر األكبر على

الواليات المتحدة األمريكية.

وبعد تعرض السفارات األمريكية في مصر وليبيا واليمن وعدد من الدول اإلسالمية

األخرى إلى تهديدات جادة أدت إلى مقتل السفير األمريكي في بنغازي وثالثة من العاملين
بالسفارة األمريكية في ليبيا على إثر المظاهرات واالحتجاجات المنددة بالفيلم المسيء إلى الرسول

"صلي اهلل عليه وآله وسلم" ،بدأت حملة االنتقادات الجمهورية إلى الرئيس األمريكي "باراك أوباما"

لتهاونه في حماية السفارات األمريكية ،والمسؤولين والمواطنين األمريكيين في الخارج.

ينتقد معارضو سياسات الرئيس األمريكي في سوريا أنه بدأ في االنفتاح على أعداء

الواليات المتحدة ومنها نظام بشار األسد في سوريا ،وأنه عمد على فتح سفارة الواليات المتحدة
األمريكية في سوريا ،وارسال مبعوثه إلى المنطقة "جورج ميشيل" أكثر من مرة إلى العاصمة

السورية "دمشق" للحديث مع الرئيس السوري "بشار األسد" ،وهي سياسة يرفضها كثير من
السياسيين األمريكيين السيما مع إعالن الرئيس األمريكي في بداية حملته االنتخابية عن االنفتاح

األمريكي على أعداء الواليات المتحدة األمريكية في إشارة إلى كوريا الشمالية وايران وسوريا
والجلوس معهم على الطاولة .ويرون أيضا أن الرئيس أخطأ في اللجوء إلى المجتمع الدولي

ممثال في منظمة األمم المتحدة لحل األزمة السورية وانهاء الحرب األهلية هناك ،رافضا مطالب
عديد من السياسيين األمريكيين بالتدخل العسكري في سوريا على غرار التعامل األمريكي والدولي

من األزمة الليبية.
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موقف المرشحين من قضايا منطقة الشرق األوسط:

وتنقسم مواقف المرشحين الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري ميت ورمني من قضايا

منطقة الشرق األوسط على النحو اآلتي :

أوال :قضية الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي .نظ ار لقوة تأثير اللوبي اإلسرائيلي على مجريات
االنتخابات األمريكية – انتخابات الرئاسة والكونجرس على حد سواء – رغم عدم تجاوز األقلية
اليهودية داخل الواليات المتحدة األمريكية نسبة  %4من إجمالي تعداد األمريكيين ،يتنافس
المرشحان الجمهوري والديمقراطي على نيل تأييد األقلية اليهودية ماليا وتصويتيا من خالل تقديم

الدعم الالمتناهي إلسرائيل ولممارساتها غير األخالقية في منطقة الشرق األوسط(.)26

فخالل أول زيارة خارجية له زار المرشح الجمهوري "ميت رومني" إسرائيل وأكد على أن

القدس عاصمة الدولة اإلسرائيلية ،وتعهد بنقل السفارة األمريكية في حال نجاحه في االنتخابات

الرئاسية من تل أبيب إلى القدس .وعشية زيارة منافسه "رومني" إلسرائيل وفي خطوة استباقية
الحتواء أثار تلك الزيارة وتأثيرها على مجريات االنتخابات األمريكية داخليا وقع الرئيس األمريكي

"أوباما" اتفاقا أمنيا يعمق من التعاون العسكري مع إسرائيل من شأنه تدعيم نظام القبة الحديدية
اإلسرائيلية ،ويمنح االتفاق إسرائيل للمرة األولى إمكانية شراء الطائرات األمريكية للتزود بالوقود

جوا من طراز  KC135والتي رفضت إدارتي بوش وأوباما بشدة بيعها إلسرائيل لمنعها من توجيه
ضربة جوية مكثفة إليران.

وفي محاولة لنيل تأييد األصوات اليهودية داخل الواليات المتحدة انصاع الرئيس

األمريكي باراك أوباما لسياسات نتنياهو االستيطانية في األراضي الفلسطينية .فضال عن
معارضته مساعي نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية .كما أعاق المحاوالت الفلسطينية
لتخطى المفاوضات ،والحصول على اعتراف الواليات المتحدة بفلسطين دولة عضو في المجتمع

الدولي.

وعلى الرغم من إخفاق "أوباما" في تحقيق انفراجة في الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي

وعملية السالم التى كانت أولوية أولي على أجندته الرئاسية منذ اليوم األول له في البيت األبيض

لتعقد العالقات بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،وتوقف المساعي األمريكية

خالل العام االنتخابي لدفع عملية السالم قدما ،إال أنه في حال إعادة انتخابه فإن أوباما يحاول
مجددا تحقيق حلمه بتحقيق السالم الفلسطيني – اإلسرائيلي ،أما في حال انتخاب رومني فإنه

سيضع القضية الفلسطينية برمتها جانبا مع زيادة الدعم للممارسات اإلسرائيلية.

ثانيا :أزمة البرنامج النووي إليراني .ينتقد الجمهوريون سياسة أوباما تجاه إيران وبرنامجها النووي.
فقد قال رومني في نوفمبر الماضي إذا "أعدنا انتخاب باراك أوباما فستحصل إيران على سالح

39
لمناظرات التلفزيونية النتخابات الرئاسة االمريكية لعام  2102بين باراك اوباما وميت رومني -دراسة حاله-

نووي .واذا انتخبنا ميت رومني ..لن تحصل إيران على سالح نووي" .وانتقد سياسات أوباما
وبطئها في دعم االحتجاجات الديمقراطية اإليرانية التي جرت عام .4779

وحول الخيار العسكري تجاه إيران سيلجأ أوباما إلى القوة العسكرية إذا حاولت إيران بناء

القنبلة النووية بالفعل في حين سيأمر رومني بالهجوم في حال اقتراب إيران من الحصول على
كافة الوسائل الالزمة لصنع القنبلة النووية ،وهذا هو حال البرنامج النووي اإليراني حاليا من

سعي إيران المتالك القدرات النووية التي تؤهلها لتصنيع القنبلة النووية.

ثالثا :تطورات األزمة السورية :يختلف المتنافسان الجمهوري والديمقراطي حول التعامل مع
التطورات األزمة السورية وتدهور األوضاع اإلنسانية هناك .فقد دعا أوباما إلى رحيل الرئيس
السوري "بشار األسد" ،لكنه قاوم الضغوط التي طالبته بتسليح المعارضة أو فرض منطقة حظر

فيجبر
جوي .ويحتمل أن تسير التطورات في سوريا على غرار ما جرى في ليبيا عام ُ ،4711

"أوباما" على تبني مثل هذه الخيارات.

لكن "رومني" يتبني سياسة عدائية .فعلى الرغم من أن "رومني" رفض حتى اآلن دعم

مال نحو خيار تسليح المعارضة.
إقامة منطقة حظر جوي في سوريا ،لكنه َ
رابعا :سحب القوات من أفغانستان .يلتزم المرشحان بسحب القوات األمريكية من أفغانستان،
لكنهما يختلفان حول طبيعة سحب القوات .فأوباما في حال انتخابه سيستكمل سحب القوات

األمريكية من أفغانستان إال أن رومني أعلن أنه سيتبع نصيحة القادة األمريكيين الذي سيوصون

على األرجح إبقاء القوات أو سحبها وفق جدول زمني أبطأ .ويتفق كال المرشحان على الغارات

التى تشنها القوات األمريكية بدون طيار على مالذات المنظمات اإلرهابية في أفغانستان

وباكستان واليمن.

خامسا :التعامل مع الصعود اإلسالمي في المنطقة :اختلف المرشحان حول سبل التعامل مع
تنامي دور وتأثير تيار اإلسالم السياسي في منطقة الشرق األوسط ،حيث أظهر الرئيس

األمريكي انفتاحا أمريكيا للتعامل مع تلك القوي اإلسالمية الصاعدة وبدأ في الحوار مع جماعة
اإلخوان المسلمين على سبيل المثال التي حققت أغلبية في االنتخابات البرلمانية المصرية ،وعبر

عن ترحيبه بوصول أحد أعضائها إلى الحكم في مصر .لكن المرشح الجمهوري أبدي اعتراضه

من دور سياسة أوباما من التعامل مع القوي اإلسالمية الصاعدة ،ولعل هذا جلي في الفيديو

الذي أنتجته حملة رومني الستهداف سياسات أوباما من الجماعة.

فالمرشح الجمهوري يتبني سياسة متشددة من القوى اإلسالمية السيما مع قرب عدد من

تلك الجماعات ومنها جماعة اإلخوان المسلمين في مصر من حركات وقوى إسالمية تعتبرها

اإلدارة األمريكية في تقاريرها الرسمية جماعات إرهابية ومتطرفة مثل حركة حماس وحزب اهلل

اللبناني.
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التغير تكتيكيا وليس استراتيجيا:

ومع بداية الحمالت االنتخابية الرئاسية األمريكية وقرب موعدها وحسمها لصالح أحد

المرشحين الديمقراطي والجمهوري يثار تساؤل يشغل كثير من الساسة والمواطنين العرب مفاده
هل ستتغير السياسة الخارجية األمريكية لإلدارة األمريكية الجديدة تجاه قضايا منطقة الشرق؟

رغم بداية المرشح الجمهوري ميت رومني حملته االنتخابية بسياسة خارجية متشددة تجاه

منطقة الشرق األوسط جعلتها أقرب إلى أراء تيار المحافظين الجدد الذي حكم الواليات المتحدة

خالل سنوات بوش االبن الثماني السيما المدة الرئاسية األولى منها التي شهدت حربي أفغانستان

(أكتوبر عام  )4771والعراق (مارس عام  .)4773لكن هذا التشدد أخذ في االنحسار مع قرب
موعد االنتخابات الرئاسية األمريكية في السادس من نوفمبر وقد ظهر هذا جليا في المناظرة

األخيرة بين المتنافسين الجمهوري والديمقراطي .فقد جاءت أراء المرشحين في قضايا السياسة
الخارجية متقاربة بعض الشيء.

فتشير الخبرة التاريخية للحمالت االنتخابية األمريكية أنه مع قرب موعد االنتخابات

الرئاسية األمريكية يتبني المتنافسين سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي سياسات وأراء

معتدلة تجاه القضايا الهامة متعاملين مع تلك القضايا بواقعية أكثر في ضوء المتغيرات

والمحددات التي تشكلها فيما يخدم في نهاية األمر المصالح واألمن القومي األمريكي.

وفي التحليل األخير فإن تلك االنتخابات سواء آلت نتائجها إلى الجمهوريين أو إلى

الديمقراطيين فإنها لن تأتي بجديد تجاه الشرق األوسط .واإلدارة الجديدة لن تختلف عن اإلدارات
السابقة في تعاملها مع قضايا المنطقة ،إال أنها في حال فوز رومني ستكون أكثر تشددا تجاه

قضايا المنطقة ولكن هذا ال يعني تغيي ار راديكاليا وجذري في السياسة األمريكية إلدارة رومني عن
اإلدارة الديمقراطية الحالية لباراك أوباما؛ فالقراءة التاريخية للسياسة الخارجية األميركية تجاه
الشرق األوسط منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى بدايات القرن الحادي والعشرين تكشف أن
سياسات اإلدارة األميركية تجاه الشرق األوسط لم تتغير بصورة جوهرية ،فهناك مصالح
إستراتيجية ثابتة ،منها أمن إسرائيل والنفط والدفاع عن النظم الصديقة والحليفة ،هذه مصالح لم

تتغير كثي اًر ،وهو ما يؤسس صورة بنيوية ثابتة للسياسة األميركية تجاه قضايا الشرق األوسط.
ناهيك عن أن الواليات المتحدة دولة مؤسسات وليست دولة أفراد(.)20

ومع تزايد نفوذ قوى اإلسالم السياسي في المنطقة منذ عام  ،4711سيكون هناك اهتمام

أمريكي متعاظم من قبل اإلدارة الجديدة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية بقضيتين رئيسيين:

أولهما :الحفاظ على أمن إسرائيل ،واستمرار العالقات بين األنظمة العربية ودولة إسرائيلية،
والحفاظ على معاهدات السالم بين الدول العربية واسرائيل.
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وثانيهما :احترام قوى اإلسالم السياسي الصاعدة في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي بقضايا

حقوق اإلنسان ،وتمكين المرأة ،وحرية الرأي والعقيدة .وأي تهديد لهاتين القضيتين سيدفع اإلدارة

األمريكية بصرف النظر عن توجهاتها األيديولوجية أو الحزبية بتبني سياسات متشددة تجاه من
ينال من تلك القضيتين.
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المناظرة االولى:
وا نطلق أوباما ،في المعركة من موقع قوة ،مع تقدم واضح في استطالعات الرأي .ومنح

آخر االستطالعات ،الذي أجراه معهد غالوب ،أوباما  ٪57من نوايا التصويت مقابل ٪22

لمنافسه ،وهو فارق يفوق هامش الخطأ في االستطالع.

ودخلت قضايا منطقة الشرق األوسط بقوة في معركة االنتخابات األمريكية عندما انتقد
رومني ،سياسة أوباما في مصر وليبيا وسوريا ،قائالً إنها جعلت الواليات المتحدة األمريكية تتلقى

ردات فعل غاضبة.

واحتل موضوعا االقتصاد والعمل ،المحور األساسي من المناظرة ،التي استمرت 97

دقيقة ،وانطلقت عند الساعة  19977بالتوقيت المحلي (الواحدة صباح الخميس بتوقيت غرينتش
الخميس) وتابعها أكثر من  57مليون مشاهد.
وكان الشعار األبرز بالنسبة لرومني هو "أننا ال نستطيع القبول بأربع سنوات إضافية

مثل السنوات األربع األخيرة" ،وهي العبارة التي أطلقها االثنين الماضي خالل خطابه األخير قبل
بدء المرشح الجمهوري خلوة في فندق بوسط دنفر ،تحضي اًر للمناظرة المنتظرة.
وخسرت حجة عدم كفاءة الرئيس في إدارة الملف االقتصادي من قوتها خالل األشهر

الماضية ،وذلك على الرغم من تسجيل نسبة بطالة ال تزال مرتفعة عند نسبة  ٪8.1في
أغسطس/آب ،لكنها تدنت كثي اًر بالمقارنة مع المستويات القياسية المسجلة في أوج األزمة في
والية رئيسية ،مثل أوهايو (شماالً).

لذا ركز رومني هجماته على السياسة الخارجية ألوباما ،المتهم بالتلكؤ في مواجهة

الهجمات األخيرة على المصالح األمريكية في العالم العربي أو بشأن الملف النووي اإليراني.

والرئيس االمريكي المعروف بطالقته في الخطابات الكبيرة اكثر من المناظرات ،امضى

يومي االثنين والثالثاء في فندق نيفادا (غربا) محاوالً التركيز على قدراته في االقناع خالل

المناقشات العلنية ،والتي مارسها اخر مرة في اكتوبر /تشرين االول عام  4778قبل انتخابه في
مواجهة جون ماكين.
هيمنت قضايا االقتصاد والصحة والتعليم على المناظرة االنتخابية االولى بين الرئيس

االمريكي ،مرشح الحزب الديمقراطي ،باراك اوباما ،ومنافسه الجمهوري ،ميت رومني ،في ساعة
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مبكرة من صباح اليوم الخميس .واقيمت المناظرة في جامعة دنفر بوالية كولورادو (غرباً) وهي
االولى بين المنافسين ،ضمن  3مناظرات مقررة خالل المسار االنتخابي(.)28

وارتدى الرئيس االمريكي بدلة داكنة اللون وربطة عنق زرقاء بلون الديمقراطيين ،وبدأ
حديثه بتوجيه معايدة لزوجته ميشال ،بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لزواجهما ،والتي تصادف

اليوم نفسه.

وفي المقابل ،ارتدى منافسه رومني بدله داكنة وربطه عنق جمهورية حمراء ،وبدأ باسماً

وواثقاً منذ بداية المناظرة ،التي بدأت بأقوى نقاط القوة في برنامجه ،وهو محور االقتصاد الذي

اوصله الى مقعد الحاكم في واليته.

واستهل اوباما مداخلته في هذا الموضوع بالتذكير باالزمة االقتصادية التي شهدتها
الواليات المتحدة خالل فترة تسلمه الحكم في يناير /كانون الثاني  4779مبر اًز "الخمسة ماليين
وظيفة التي تم انشاؤها في القطاع الخاص" ،منذ ذلك التوقيت.

لكن رومني الحاكم السابق لوالية ماساتشوستس (شمال شرق) امريكا اعتبر ان السياسة

االمريكية سلكت خالل اوباما مسا اًر "عميقا".

ومن جهته ،اعتبر اوباما ان البرنامج الذي تقدم به خصمه رومني ،والقاضي بتقليص

العجز من دون زيادة الضرائب ،سيؤدي الى تخفيض كبير على التعليم والصحة ،وقال ان

خصمه "يسير الى الوراء".

واكد المرشح الجمهوري انه من غير الوارد تخفيض الضرائب بقيمة  5االف مليار دوالر
كما يدعي منافسه الديمقراطي ،واعدا بان مشروعه لن يفاقم العجز الضخم في الميزانية

االمريكية.

ورد اوباما ساخ اًر "لقد ركز حملته على مشروعه الضريبي خالل  18شه اًر ،واآلن ،قبل

 5اسابيع من االنتخابات ،يقول "انسوا ذلك" في حديثه عن فكرته العظيمة.

واعلن الرئيس االمريكي ان برنامج رومني لتقليص العجز من دون الضرائب ،سيؤدي

الى تخفيض كبير في النفقات على التعليم والصحة.

واضاف ان هذا االنخفاض "يعني اقتطاعاً بنسبة  ٪37في البرامج الموجهة لالشخاص

المسنين في دور الرعاية ،لالطفال المعوقين ،وهذه ليست االستراتيجية الصائبة.
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ومن ناحية اخرى ،قال رومني ان "الرئيس لديه رؤية شبيهة للغاية بتلك التي كانت

لديه لدى ترشحه قبل اربع سنوات ،رؤية لحكومة اكثر اهمية ،مع مزيد من النفقات ومزيد من
الضرائب.
ودخلت قضايا الشرق االوسط بقوة في معركة االنتخابات االمريكية عندما انتقد رومني،

سياسة اوباما في مصر وليبيا وسوريا ،قائال انها جعلت الواليات المتحدة االمريكية تتلقى ردات
فعل غاضبة.

وفي مناظرة كانت خليطا للنقاط التي التي تم التطرق اليها في الحمالت االنتخابية

وتفاصيل مستفيضة عن السياسة لم تظهر النقاط التي ارتكزت عليها حملة اوباما لخفض نسب
تاييد رومني خالل المناظرة.
لم يشر اوباما الى عمل رومني في (بين كابيتال) شركة االستثمار المباشر التي كان

يعمل بها والتي كانت مهمتها ارسال االف الوظائف الى الخارج والتي استندت اليها حملة اوباما

باعتبار ان رومني يقضي على فرص العمل في الداخل.

وقاوم اوباما انتقاد رومني بشأن عزوف الحاكم السابق لماساتشوستس عن االعالن عن
سجله الضريبي طوال عامين .ويتساءل الديمقراطيون عما اذا كان رومني الذي تقدر قيمة ثروته

بنحو  457مليون دوالر يخفي شيئاً بشأن شؤون الميزانية ولماذا يحتفظ بماليين الدوالرات في

حسابات خارج البالد.

لكن اكثر ما اثار الدهشة فيما يتعلق بما تجنب اوباما التحدث عنه هو عدم نطق عبارة

ظلت تهيمن على الحملة االنتخابية خالل الوقت االغلب من االسبوعين الماضيين وهي عبارة
" 20في المئة".
وهذه هي نسبة االمريكيين الذين تحدث عنهم رومني خالل مناسبة خاصة لجمع

التبرعات والتي تم تصويرها بالفيديو س اًر في مايو ايار عندما قال انهم "ضحايا" ويعتمدون على
اعانات الحكومة ومن غير المرجح ان ينتخبوه.

وكان تسجيل الفيديو لما قاله رومني والذي اظهر عالمة بارزة في الحملة االنتخابية.
وفي المقابل تحدث فريق اوباما عن اعالن يرد فيه ذكر لعبارة  20في المئة التي تحدث عنها

اوباما وذلك في سبع واليات رئيسية بما في ذلك كولورادو التي استضافت مناظرة يوم االربعاء.
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وقال اوباما كما تعلمون قبل اربع سنوات قلت انني لست رجال كامالً وانني لن اكون

رئيسا كامال ...وربما يكون هذا وعد يعتقد الحاكم رومني انني نفذته.

المناظرة الثانية:
تفوق الرئيس األمريكي باراك أوباما على منافسه الجمهوري ميت رومني (الثالثاء) في

المناظرة الثانية بينهما ،ليحصال على تأييد شبه متساوي فى المرحلة األخيرة من هذه الجولة

االنتخابية.

وشهدت المناظرة ،التي جرت على نمط المواجهة بين المرشحين ،أوباما أكثر هجوما

وحماسا بعد األداء الباهت في المناظرة األولى التي اجريت في الثالث من اكتوبر مما اثار

سؤال :هل يريد هذا المنصب أم ال؟

لكنه قوبل على نحو مماثل برومني المتحمس الذي حول أداءه في المناظرة السابقة قوة
دفع االنتخابات لصالحه .وأكد األداء األكثر حيوية من المرشحين أن المناظرة كانت مليئة

بالمواجهات واالثارة إذ تبادل المرشحان االنتقادات الالذعة عند اإلجابة على أسئلة الناخبين

المترددين.

وشملت هذه األسئلة موضوعات تتدرج من االقتصاد وفرص العمل إلى السياسة
الخارجية وحقوق المرأة .وعلى الرغم من أن المعلقين حذروا مسبقا من أن الفشل في الحفاظ على
الكياسة وروح الدعابة قد يكون قاتال ،حيث يعتبر األسلوب على االقل فى نفس أهمية مادة

المناظرة ،فقد قام المرشحان بخرق قواعد المناظرة بشكل متكرر وأحيانا دا ار حول بعضهما

البعض وضغطا على بعضهما البعض بشأن بعض القضايا.

وقال مارك سالتر ،المدير السابق لمكتب السناتور الجمهوري جون ماكين وكبير

مستشاري ماكين في حملته النتخابات الرئاسة ،عن المناظرة الثانية "يمكن ان تكون الزالت في
المناظرات الرئاسية ،مجرد نظرة غافلة في ساعتك ،قاتلة إذ لم يعد سوى بضعة أسابيع في

الحملة االنتخابية".

وارتكب رومني زلة واضحة خالل المواجهة مع أوباما .وأصر على أن أوباما لم يصف

الهجوم على السفير األمريكي كريستوفر ستيفنز إلى ليبيا بأنه عمل إرهابى في اليوم الثاني ،وهو

األمر الذي فعله .وأشارت المحاورة كاندي كراولي إلى ذلك على الفور لتحبط هجوم رومني .

46
لمناظرات التلفزيونية النتخابات الرئاسة االمريكية لعام  2102بين باراك اوباما وميت رومني -دراسة حاله-

ولم يكن واضحا على الفور مدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه هذه الزلة بحملة

رومني ،لكن الجمهوريين قد بدأوا بالفعل تفنيد ذلك بحجة أنه ليس من المناسب أن تتدخل كراولي

بهذه الطريقة.

فضالُ عن ذلك الخطأ ،بدا رومني أيضا في بعض األحيان وقحا ومتغطرسا تجاه الرئيس وقاطعه
وفي مرة ثانية منع أوباما من الرد قائال "ستحصل على فرصتك بعد لحظة" ليثير صيحات

الجمهور

(.)29

والى جانب الردود الساخنة ،بدا كل من أوباما ورومني مرتبطان بصدق بالجمهور ،وبذال
جهودا واضحة للتواصل معهم خالل المناظرة ونظ ار في عيون الناخبين عند اإلجابة على أسئلتهم

واقتربا عند االستماع لهم.

ووفقا الستطالع (سي إن إن) و(أو أر سي انترناشونال) ،قال  26في المئة من الذين

شاهدوا المناظرة إن أوباما فاز في المناظرة في حين قال  39في المئة إن رومني تفوق.

كما هو العرف بعد كل مناظرة سارعت الحملتان لمركز اإلعالم بعد ذلك لتعلن الفوز.
وقال السناتور جون كيري ،الذي ساعد أوباما في االستعداد للمناظرة إن الرئيس "قام

بعمل رائع" وان الليلة تمثل بداية" انهيار" حملة رومني.

وقال إد جيلسبي أحد كبار مستشاري رومني "الرئيس يمكنه تغيير الخطة وتغيير

التكتيكات لكنه ال يستطيع تغيير أربع سنوات من السياسة االقتصادية الفاشلة".

تحاول حملة أوباما وقف صعود رومني ،لكن يبقى حجم التقدم الذي حققه الرئيس ليلة

الثالثاء غير واضح.

وقد أظهرت العديد من استطالعات الرأي أن رومني حصل على قوة دافعة خلفه .وأظهر
استطالع للرأي نشرته مؤسسة جالوب أمس أن رومني يتفوق على أوباما بنسبة  57في المئة

إلى  26في المئة في  14والية متأرجحة حاسمة ألن تقدم أوباما السابق بين الناخبات قد
انخفض بشكل حاد إلى التعادل الفعلى من  29في المئة الى  28في المئة.

واذا كانت نتيجة منافستهما هى التعادل في المناظرتين األولى والثانية ،فسوف يتناحران في

المناظرة الثالثة واألخيرة يوم االثنين الالحق .

المناظرة الثالثة:
وتميزت هذه المناظرة بتحسن أداء أوباما بقوة عن المناظرة األولى والثانية منذ  11يوما،

التي نظمت في جامعة هافست ار بمدينة هامستند في نيويورك وعلى مدى  97دقيقة ،تلقى أوباما
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ورومنى أسئلة من  87مواطنا أمريكيا من الجمهور الذي تم اختياره عن طريق القرعة من بين
الناخبين المترددين من مختلف األعمار في ما يعرف بمناظرة رد االعتبار ألوباما.

فمن جانبه قال رومني "ان الهجوم على مقر القنصلية االمريكية في بنغازي في 11
سبتمبر الماضي يمثال دليال على تفكك سياسة اوباما في الشرق االوسط" ،ورد اوباما بالقول "انه

مسؤول في النهاية عن تداعيات الهجوم بصفته الرئيس والقائد االعلى للقوات المسلحة" ،مشي ار

الى انه لم يخف معلومات عن الشعب االمريكي وقال "في اليوم الثاني للحادث انه هجوم ارهابي
ولكن االمر استغرق اسبوعين للتحقق مما حدث واالعالن عما استجد من تفاصيل ،مؤكدا ان

احدا في ادارته لم يستخدم هذا الهجوم والعنف في ليبيا للتحايل سياسيا او لتضليل الشعب
االمريكي ..ونوه الى ان رومني صوت ضد قرار لزيادة االعتمادات المالية لحماية البعثات
االمريكية في الخارج.

وفيما يتعلق بقوانين الهجرة .اكد رومني انه لن يتسامح مع المهاجرين غير الشرعيين،
مشي اًر الى انه يريد تبسيط نظام الهجرة القانونية بحيث ال يحتاج المهاجرون الى محامين ،ودعا
الى منح المزيد من البطاقات الخضراء "جرين كاردز" للعمال المهرة ،واتهم اوباما بالفشل في

الوفاء في وعده باصالح قانون الهجرة.

نظام الهجرة:
ورد اوباما بالقول "انه قام بكل ما يستطيع مع الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس

الصالح نظام الهجرة الولئك الذين يحاولون القدوم الى الواليات المتحدة ،مشي اًر الى ان امريكا
دولة قوانين البد من االلتزام بها ،ومنوها الى انه ليس مع الترحيل القصري للطلبة الذين عاشوا
في امريكا لسنوات او الناس الذين جاءوا الى الواليات المتحدة فقط من اجل اطعام ابنائهم ،بل

مع ايجاد وسيلة لمنحهم الجنسية الن امريكا في االساس بلد المهاجرين.
واوضح انه سيعمل على مالحقة المجرمين وليس الطلبة ،مشي ار الى ان رومني دعا

خالل االنتخابات التمهيدية الى الترحيل القصري للمهاجري غير القانونيين من خالل حرمانهم
من المزايا التي كانوا يحصلون عليها ،وقال ان رومني قال ان اريزونا انموذجا لذلك وقال ان

الشرطة عليها ان تتحقق من اوراق من تشك فيهم" ،غير ان رومني نفى -في المناظرة -االمرين
وفيما يتعلق بما يجعل الناخب االمريكي يعيد انتخابه وخطط اعادة الوظائف المريكا ،قال اوباما

انه خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة وانهى الحرب في العراق وفي

سبيله النهاء الحرب في افغانستان واستخدام ما كان ينفق عليهما لدعم االقتصاد لصالح المواطن
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االمريكي ،واجرى اصالحات في قانون الرعاية الصحية حتى ال تستغل شركات التامين

المواطن ،وعمل على لجم شركات وول ستريت واقف نزيف فقد  877الف وظيفة شهريا عندما
تولى الرئاسة وجعلها تحقق نموا ايجابيا االن ،والتزم بكل ما قطعه على نفسه من وعود مثل

مالحقة القاعدة وقتل بن الدن.

وقال "انه سيحرم الشركات التي تصدر الوظائف للخارج من االعفاءات الضريبية واتهم
رومني بتصدير الوظائف للخارج من خالل االستثمار في شركات في الصين التي تقوم بتصنيع

معدات تساعدها على التجسس على امريكا" ،كما اكد اوباما ضرورة االهتمام بالتصدير النه
سيزيد صادرات امريكا وسيعمل على خلق المزيد من الوظائف كما اكد ضرورة االستثمار في

التعليم والعلوم لالستمرار في قيادة العالم.
وفي اجابة على نفس السؤال ،قال رومني "انه سيعمل على خلق  14مليون وظيفة

خالل  2سنوات وسيعمل على اصالح قوانين الهجرة وتخفيض العجز في الميزانية وتخفيض
الضرائب على جميع االمريكيين بما في ذلك االثرياء وسيجعل امريكا بلداً اكثر جذبا لالستثمار
من خالل خفض الضرائب ،وتوسيع التجارة الخارجية مع الدول التي تحترم القواعد والقوانين"(.)57

العالقة مع الصين:
واكد رومني انه سيكون اكثر حزما مع الصين ،وقال "انه سيسميها دولة متالعبة في

العملة" التي لم يفعل اوباما شيئا لثنيها عن ذلك" ،وهنا رد اوباما على ذلك ،فقال "انه رفع العديد
من القضايا على الصين وكسبها" ،وسال رومني الرئيس اوباما عن دخله ،فقال اوباما "انه اقل

من دخل رومني بالتاكيد" ،لكن رومني اتهم اوباما ايضا بانه يستثمر في شركات تعمل في

الصين.

وفي رده على سؤال بشأن ان فشل ادارة وسياسة بوش والجمهوريين ،وما هو الفرق بينه
وبين بوش ،قال رومني انه مختلف عنه تماما وانه سيحصل على الطاقة من مختلف االماكن

وليس من الشرق االوسط فقط ،وسيقلص التجارة مع الصين وسيزيدها مع دول امريكا الالتينية،
وسيعمل على تخفيض العجز في الميزانية الذي يلغ نصف تريلون دوالر في عهد بوش وزاده

اباما الى تريليون دوالر ،كما سيعمل على مساعدة الشركات الصغيرة من خالل تخفيض

الضرائب عليها ليساعدها على خلق الوظائف .من جانبه ،قال اوباما ان امريكا كانت تخسر
 877الف وظيفة عندما تولى الرئاسة من بوش واالن تحقق نموا ايجابيا للشهر الثالثين على
التوالي ،كما ان خطط انهاء الحروب ستدعم خلق المزيد من الوظائف ،ونوه بان خطه رومني
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تعتمد على التخفيضات الضريبية وهو ما سيقلل الموارد بينما قال رومني انه سيزيد االنفاق

بمبلغ  0تريليونات دوالر منها تريليونا دوالر توسعات عسكرية ال يريدها الجيش و 5مليارات
دوالر في صورة تخفيضات ضريبية لن تتحقق ،ولم يوضح طريقة تحقيق ذلك سوى قوله انه

يعرف كيف يفعل ذلك ،مما سيزيد من العجز في الميزانية ،ونوه بان بوش لم يعارض قانون
الرعاية الطبية "ميديكير" ولم يؤيد الترحيل القصري للمهاجرين غير الشرعين.
وفيما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال ،قال رومني :ان اكبر عدد من الوزراء من

النساء على مستوى الواليات المتحدة كان في واليته مساتشوسويتس وعمل على توفير تسيهالت

للمرأة العاملة لرعاية اطفالها" ،اما اوباما فقال "ان عدد النساء الالتي يعشن في الفقر زاد خالل
والية اوباما بعدد  395مليون امراة.
اما اوباما فقال "ان هناك قضايا اخرى مهمة للنساء مثل توفير الرعاية الصحية" ،مشي ار

الى ان مستشار رومني شارك في اعداد قانون يحرم الم أرة من الحصول على حبوب منع الحمل
من شركات التامين وترك االمر الصحاب العمل التخاذ القرار فيما يتعلق بحصول المراة على

وسائل منع الحمل ام ال ،واوضح ان هذا يحدث فرقا في دخل المرأة وفرصها في العمل..
واضاف "انه وفر  16مليار دوالر لتمويل القروض الجامعية للطلبة دون وسيط مما رفع الكثير
من العبء عن كاهل الطلبة وخاصة من النساء الذين اصبحوا قادرين على دخول سوق العمل".

الضرائب:
وفيما يتعلق بالضرائب ،اوضح رومني ان نسبة الـ 5في المائة االكثر ثراء في امريكا
سيستمرون في دفع  67في المائة من موارد الضرائب ،كما انه سيخفض الضرائب على الطبقة
المتوسطة ويبسط النظام الضريبي ليكون للطبقة المتوسطة شرائح اقل من الضرائب ..واشار الى

ان الطبقة المتوسطة لن تدفع ضرائب عما تحققه من دخل رأسمالي مثل العائد الذي يتحقق من

البورصة حتى  477الف دوالر.

وقال اوباما انه وعد بتخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة وقد فعل ووعد بتخفيض

الضرائب على الشركات الصغيرة وقد فعل ..وشدد على ضرورة ضمان دفع االثرياء لنصيبهم
لعادل من الضرائب ،مشي اًر الى انه ليس من العدل ان يدفع رومني الذي يبلغ دخله السنوي 47

مليار دوالر نسبة ضرائب  12في المائة من دخلة بينما يدفع سائق حافلة اكثر من ذلك ..وشدد
على انه يريد ان يوفر نظاما للضرائب يدعم التعليم لالسر المتوسطة.
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وفيما يتعلق بالطاقة ،قال رومني ان جالون البنزين ارتفع الى  2دوالرات مقابل 1986

دوالر عندما تولى اوباما الرئاسة وذلك بسبب انخفاض انتاج النفط بنسبة  15في المائة والغاز
بنسبة  17في المائة ،مؤكدا انه سيحقق استقالل امريكا في مجال الطاقة خالل  8سنوات

اعتماداً على المزيد من التنقيب عن النفط والغاز وانشاء المزيد من خطوط النفط ونقل النفط من

كندا مما سيوفر  395مليون وظيفة.

ورد اوباما بالقول ان انتاج النفط والغاز في الواليات المتحدة اعلى من انتاج االدارة

الجمهورية السابقة مع زيادة كفاءة استخدام النفط ،واشار الى انه تم سحب تراخيص التنقيب
من الشركات التي حصلت عليها ولم تستخدمها كما ان امريكا لديها خطوط انابيب تغطي

محيط الكرة االرضية باكملها ،ونوه الى انه البد من االستمرار في الطاقة البديلة مثل الطاقة

الشمسية وطاقة الرياح وهو ما يتم بوتيرة سريعة من اجل المستقبل واالجيال القادمة(.)51

النتائج:

 -1المناظرة االولى بين المرشح الجمهوري ميت رومني وباراك اوباما المرشح الديمقراطي

كانت ساخنة حيث اتهم اوباما الذي ظهر اكثر حده في المناظرة من منافسه الجمهوري
وقال ان رومني ليست لديه خطة اقتصادية من خمس نقاط بل لديه خطة من نقطة
واحدة وهي ان يتأكد من ان تلعب الصفوة لمجموعة مختلفة من القواعد واعتبر ان ميت

رومني ال يريد اال محاباة االمريكان االثرياء وفي المقابل انتقد رومني االجراءات التي

اتخذتها منافسه لمواجهة االزمة االقتصادية وقال ان اوباما يقود امريكا الى الطريق الذي
سلكته اليونان وذلك بعد االرتفاع الكبير للمديونية العمومية7

 -4اشارت استطالعات الرأي العام الى تقدم ملحوظ لرومني على باراك اوباما بعد المناظرة
االولى.

 -3في المناظرة الثانية التي جرت في جامعة هوفست ار بنيويورك تحولت اساليب المرشحين
الى اساليب غير عادية من خالل استخدام االسئلة وااليحاءات الجسدية على المنصة

في تحدي كليهما الى اآلخر في بعض االحيان تحدي مدير المناظرة وقد وصفت
واشنطن بوست اوباما بانه اكثر قوة في هذه المناظرة وان المناظرة كانت نارية مع انها

اقل وضوحاً من المناظرة االولى من التي جرت في جامعة دنغر واشارت الصحيفة اال

انه وفقاً الستطالعات الرأي التي اجريت بعد المناظرة فقد يرى اوباما هو المنتصر عبر

اداء جدلي اكثر حزماً وهجومية وان هذه المناظرة استغرقت ( )17دقائق اضافية على

الوقت االصلي البالغ ( )97دقيقة.
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 -2بدى اوباما في المناظرة الثانية اكثر حيوية وانه حاضر الذهن وانه بدأ بالهجوم

وتأنيب رومني وكذلك صرامة اوباما وتحمسه بينما كان رومني حاكم ماسا تشوستس

السابق اقل دراية بالحقائق واكثر خلطاً لالوراق.

 -5في المناظرة الثالثة اشارت استطالعات الرأي الى تراجع عدد مشاهدي المناظرة الثالثة
بسبب مباراة البيسبول االمريكية وتوافقها مع وقت المناظرة الثالثة ،واشارت االحصائيات

بمركز نيلسون الى ان  5994مليون امريكي شاهد المناظرة الثالثة واالخيرة وهذا الرقم

منخفض  8ماليين عن عدد االمريكيين الذين شاهدوا المناظرة االولى في الثالث من
اكتوبر تشرين االول والذي بلغ  6094مليون ،وشاهد حوالي  5696مليون امريكي

المناظرة الثانية.

 -6اذاعت ( )11شبكة تلفزيونية المناظرة الثالثة التي كرست للسياسة الخارجية لكن رومني

واوباما وجدا منافسة من مباريات البيسبول التي اذاعتها محطة تلفزيون فوكس في تلك

الليلة وشاهدها  891مليون في حين شاهد  1790مليون امريكي مباراة كرة القدم
االمريكية والتي اذاعتها محطة تلفزيون (أي.اس بي.ان) حسبما قال مركز نيلسن.

 -0لم تستحوذ أي من المناظرات الرئاسية الثالث عام  4714على اهتمام االمريكيين بنفس
القدر الذي استحوذت عليه المناظرة بين الجمهورية سارة بالين والديمقراطي جو بايدن-
اللذين كانا مرشحين لمنصب نائب الرئيس في انتخابات  4778والتي شاهدها 6999

مليون امريكي.

 -8مما يالحظ ان المناظرات لم تعتمد كثي اًر على الصورة وعلى توظيف عناصر الشكل في

اظهار تفاصيل معينة ،حيث ان المناظرات االولى لم تكن بااللوان اصالً ،وكان
التصوير فيها غير واضح كما هو االن ،اال انها استطاعت ان تؤدي الغرض منها

وذلك من خالل ايصال افكار المتناظرين ،كما يالحظ ان المناظرات تعتمد على

اللقطات الثابتة (المتوسطة) في اغلب االحيان دون ان تكون هناك حركة وتغير في
اللقطات ،كما ان االضاءة ثابتة والديكور بسيط غير ملفت لالنتباه ،وقد يكون مضمون
المناظرات والذي يسعى كل طرف الى تغيير اراء المشاهدين من االمريكان له االهمية

الكبرى.
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الهوامش :

 )1فاندالين ،ديوبولد ،مناهج البحث العلمي في التربية وعلـم الـنفس ،ترجمـة محمـد نبيـل نوفـل،

القاهرة ،مكتبة االنجلو مصرية ،ص ،19ص08

 )2عمــر همشــري ،ركبــي عليــان ،اساســيات علــم المكتبــات والتوثيــق والمعلومــات ،عمــان ،دار

الشروق ،1990 ،ص.09
 )3القران الكريم سورة (الكهف) االية (.)34
 )4القران الكريم سورة (الكهف) االية (.)37

 )5ابن دريد،جمهورية اللغة،حققه د .رمزي مدير بعلبكي،مادة حول،بيروت ،بال سنة طبـع  ،م، 1

ص525.

 )6الفيروز  ،ابادي  ،القاموس  ،المحيط  ،ج ، 2بيروت  ،دار الفكر  ،بال سنة طبع  ،ص.15
 )7أبن منظور  ،المنجد  ،في اللغة واالعالم  ،بيروت  ،دار النشر  ، 1961 ،ص،55
 )8جميل صليبا  ،المعجم الفلسفي  ،ج ، 1بيروت  ،الشركة العالمية للكتاب .1982 ،

 )9طه عبد الفتاح  ،الحوار في القصة المسرحية واالذاعة والتلفزيون  ،القاهرة  ،مكتبـة الشـباب
.1975 ،

 )11نقالً عن اسـماعيل السـامرائي  ،الحـوار فـي القـران الكـريم  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،
جامعة بغداد  ،كلية الشريعة  ، 1989 ،ص.17

 )11سورة المجادلة  ،االية (.)1

 )12جميل صليبان  ،مصدر سابق  ،ص37.

 )13ابو الوليد بن رشد  ،الكشف عن مناهج االدلة في عقائد الملة  ،مصر  ،مطبعة الرحمانيـة
 ،بال سنة طبع  ،ص65.

 )14يوسف حسن نوفل  ،تطور لغة الحوار في المسرح المصري المعاصر ،القاهرة

 )15يوســف مــرزوق  ،المــدخل الــى حرفيــة الفــن االذاعــي  ،القــاهرة  ،مكتبــة االنجلــو مص ـرية ،
 ، 1986ص ، 87وما بعدها.

 )16يورسكفي ويورفسكي  ،الصحافة التلفزيونية  ،ترجمة ابتسام عبـاس علـوان  ،بغـداد  ،بغـداد
 ،منشورات  ،و ازرة الثقافة والفنون  ،سلسلة الكتب المترجمة  ، 1978 ،ص117.

 )17محمد مرعي  ،اللجنة الدائمة لالذاعة والتلفزيون  ،اتحـاد اذاعـات الـدول العربيـة  ،المقـابالت
وبرامج البث المباشر في االذاعة والتلفزيون  ،محاضرات القيت على العاملين في اذاعة وتلفزيون

العـراق  ، 1999 ،نقـالً عــن  :محســن الكنــاني  ،تقنيــات الحـوار االعالمــي  ،االردن  ،دار اســامة
للنشر والتوزيع  ، 2112 ،ص78.
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 )18عبد العزيز شـرف  ،وسـائل االعـالم (لغـة الحضـارة)  ،القـاهرة  ،مختـار للنشـر والتوزيـع ،
 ، 1988ص116.

 )19أديب خضور  ،االعالم العربي علي أبواب القرن الواحد والعشرين  ،سـوريا  ،المركز العربي

للدراسات الستراتيجية  ، 1997 ،ص.24
 )21المصدر السابق  ،ص.25

 )21محمد حسين فضـل اهلل  ،الحوار في القران الكـريم  ،ط ، 16بيـروت  ،دار المـالك للطباعـة
والنشر والتوزيع  ، 2111 ،ص25.

 )22عبد اهلل الجوزي  ،الحوار في الشعر العربـي قبـل االسـالم  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،
جامعة بغداد  ،كلية االداب  ،عام  ، 2111ص.42

 )23المصدر السابق  ،ص74.

 )24دارن ك  ،اجــي واخــرون  ،وســائل االعــالم  ،ترجمــة ميشــيل كحــال  ،القــاهرة  ،مكتبــة الــوعي
العربي  ، 1984 ،ص476.

 )25جان سـتوتزل واالن جيـرار  ،اسـتطالعات الـرأي العـام  ،ترجمـة عيسـى عصـفور  ،منشـورات
عويدات  ،بيروت  ، 1975 ،ص ، 38نقالً عن احسان عباس حسين  ،استطالعات الرأي العـام
االمريكي حول ازمة المقرات الرئاسية  ،تشرين االول  1997أذار  ، 1998رسالة ماجسـتير غيـر
منشورة  ،بغداد  ،كلية االداب  ،قسم االعالم ،ص33.

 )26شــيالون ار  .جــاوايز روجــي ايفانرواســيته  ،دليــل الصــحفي الــى اســتطالعات ال ـرأي العــام ،
ترجمة هشام عبد اهلل  ،عمان  ،االهلية للنشر والتوزيع 1997. ،
 )27المصدر السابق  ،ص34.

 )28جان ستوتزل واالن جيرار  ،استطالعات الرأي العام  ،مصدر سبق ذكره  ،ص41.

 )29علي حسين طوينـه  ،اهداف استطالع الرأي العام  ،محاضـرات القبـت علـى طلبـة الد ارسـات
العليا مرحلة الماجستير  ،قسم االعالم  ،كلية االداب  ،جامعة بغداد  ،تشرين الثاني .1997،

 )31جــان المبيــرت  ،البنيــة االجتماعيــة وال ـرأي العــام  ،دراســة فــي علــم االجتمــاع المقــارن فــي

الرأي العام  ،باريس ، 1975 ،ص58.

 )31جان ستوتزل واالن جيراز  ،استطالعات الرأي العام  ،مصدر سابق ذكره  ،ص41.

 )32محمد عبد العزيز ربيـع  ،صنع السياسة االمريكية والعـرب  ،عمـان  ،دار الكرمـل 1991 ،
 ،ص147.

 )33شوقي جالل  ،العقل االمريكي يفكر من الحرية الى منع الكائنات  ،ط ، 2القاهرة  ،مطبعة

متولي  ، 2111 ،ص221.
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 )34احمـد عبـد المجيــد  ،الخطـاب الــدعائي للمرشـحين فــي االنتخابـات الرئاســية االمريكيـة عــام

 2118حمل ــة ب ــاراك نح ــو البي ــت االب ــيض أنموذجـ ـاً  ،مجلـــة االســـتاذ  ،الع ــدد ( ، )112بغ ــداد ،
 ، 2111ص.324

(*)
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المصادر:

 -القرآن الكريم

اوال :الكتب العربية:
 -1ابن دريد ،جمهور اللغة ،حققه د  .رمزي منير بعلبكي ،م ،1مادة حور ،بيروت بال سنة
طبع .

 -4ابن منظور ،المنجد في اللغة واالعالم ،بيروت ،دار النشر.1967 ،

 -3ابو الوليد ابن رشد ،الكشف عن مناهج االدله في عقائد المله ،مصر ،المطبعة الرحمانية،
بال سنة طبع .

 -2اديب خضور ،االعالم العربي على ابواب القرن الواحد والعشرين ،سوريا ،المركز العربي
للدراسات الستراتيجية.1990 ،

 -5جان المبيرت ،البنية االجتماعية والراي العام ،دراسة في علم االجتماع المقارن في الرأي
العام ،باريس.1905 ،

 -6حمد ابراهيم العثمان ،اصول الجدل في الكتاب والسنة ،الكويت ،دار ابن القيم ،ب  .ت .
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 -0شوقي جالل ،العقل االمريكي يفكر من الحرية الى منع الكائنات ،ط ،4القاهرة ،مطبعة
متولي.4777 ،

 -8طه عبد الفتاح ،الحوار في القصة والمسرحية واالذاعة والتلفزيون ،القاهرة ،مكتبة الشباب،
.1905

 -9عبد العزيز شرف ،وسائل االعالم ( لغة الحضارة) ،القاهرة ،مختار للنشر والتوزيع.1988 ،

 -17عمر همشري ،ركبي عليان ،اساسيات علم المكتبات والتوثيق والمعلومات ،عمان ،دار
الشروق1990. ،

 -11محسن الكناني ،تقنيات الحوار االعالمي (قناة الجزيرة نموذجاً) ،االردن ،دار اسامة للنشر
والتوزيع4714. ،

 -14محمد حسين فضل اهلل ،الحوار في القرآن الكريم ،ط ،6بيروت ،دار المالك للطباعة
والنشر والتوزيع4771. ،

 -13محمد عبد العزيز ربيع ،صنع السياسة االمريكية والعرب ،عمان ،دار الكرمل1997. ،
 -12يوسف حسن نوفل ،تطور لغة الحوار في المسرح المصري المعاصر ،القاهرة ،دار النهضة
العربية1985. ،

 -15يوسف مرزوق ،المدخل الى حرفية الفن االذاعي ،القاهرة ،مكتبة االنجلو مصرية.1986 ،

ثانيا :الكتب المترجمة

 -1يورفسكي ويروفسكي ،الصحافة التلفزيونية ،ترجمة ابتسام عباس علوان ،بغداد،
منشورات و ازرة الثقافة والفنون ،سلسلة الكتب المترجمة.1908 ،

 -4جان ستوتزل واالن جيرار ،استطالعات الراي العام ،ترجمة عيسى عصفور ،بيروت.
 -3دارن ،اجي واخرون ،وسائل االعالم ،ترجمة ميلشي كحال ،القاهرة ،مكتبة الوعي
العربي.1982 ،

 -2شيالون ار .جاوايز روجي ايفانرواسيته ،دليل الصحفي الى استطالعات الراي العام،
ترجمة هشام عبد اهلل ،عمان ،االهلية للنشر والتوزيع.1990 ،

ثالثا :المعاجم والقواميس

 -1الفيروز ابادي ،القاموس المحيط ،ج ،4بيروت ،دار الفكر العربي ،بال سنة طبع.
 -4جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج ،1بيروت ،الشركة العالمية للكتاب.1984 ،

رابعا :الرسائل الجامعية
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 -1احسان عباس حسن ،استطالعات الراي العام االمريكية حول ازمة الرئاسة من تشرين

االول  1990الى اذار  ،1998رسالة ماجستير غير منشورة ،بغداد ،كلية االداب ،قسم
االعالم.1999 ،

 -4عبد اهلل الجوزي ،الحوار في الشعر العربي قبل االسالم ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة بغداد ،كلية االداب ،عام .4777

خامسا :المحاضرات

 -1علي حسين طوينة ،اهداف استطالع الراي العام ،محاضرات القيت على طلبة الدراسات
العليا مرحلة الماجستير ،قسم االعالم ،كلية االداب ،جامعة بغداد ،تشرين الثاني.1990 ،

 -4محمد مرعي ،المقابالت وبرامج البث المباشر في االذاعة والتلفزيون ،محاضرات القيت على
العاملين في اذاعة وتلفزيون العراق.1999 ،

سادسا :الصحف والمجالت

 -1احمد عبد المجيد ،الخطاب الدعائي للمرشحين في االنتخابات الرئاسية االمريكية عام
 4778حملة باراك نحو البيت االبيض انموذجاً ،مجلة االستاد ،العدد ( ،)114بغداد،
.4717

سابعا :االنترنت
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