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املعهد الدميقراطي الوطني هو منظمة غري حكومية، وغري ربحية، وغري منحازة، تلّبي تطلعات ال�شعوب التواقة يف العامل اإىل العي�ش يف جمتمعات 

دميقراطية تعرتف بحقوق الإن�شان الأ�شا�شية، وت�شعى اإىل تعزيزها. عمل املعهد، منذ ن�شاأته يف العام 1983، وبالتعاون مع �رشكائه املحليني، 

على دعم املوؤ�ش�شات واملمار�شات الدميقراطية من خالل تفعيل دور الأحزاب ال�شيا�شية واملنظمات املدنية واملجال�ش الربملانية؛ و�شون نزاهة 

النتخابات؛ بالإ�شافة اإىل ت�شجيع املواطنني على امل�شاركة وتعزيز النفتاح وامل�شاءلة يف احلكم. 

جنح املعهد، مب�شاعدة عدد من املوظفني واخلرباء يف العمل ال�شيا�شي املتطوعني من اأكرث من 100 دولة، يف جمع اأفراد وجمموعات بهدف تبادل 

املعلومات والتجارب واخلربات. وقد متّكن �رشكاوؤه بف�شل ذلك من الّطالع عن كثب على اأف�شل املمار�شات يف جمال التنمية الدميقراطية الدولية 

خت هذه املقاربة املتعددة اجلن�شيات العتقاد لديه باأّن الأنظمة الدميقراطية جتمعها 
ّ
التي ميكن تعديلها لتتالءم مع احتياجات بالدهم. كما ر�ش

مبادئ جوهرية م�شرتكة يف ظّل غياب اأي منوذح دميقراطي موحد.

بني  موؤ�ش�شاتية  توا�شل  اأقنية  قيام  على  اأي�شًا  وي�شّجع  الإن�شان.  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  عليها  املن�شو�ش  املبادئ  يدعم  املعهد  عمل  اإّن 

املواطنني واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية وامل�شوؤولني املنتخبني، ويزيد قدرتهم على حت�شني الظروف احلياتية لدى جميع املواطنني. ملزيد من املعلومات 

www.ndi.org :حول املعهد الدميقراطي الوطني، الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين التايل

جميع حقوق الطبع والن�رش اخلا�شة بالن�شخة الإنكليزية © حمفوظة للمعهد الدميقراطي الوطني، 2014.

جميع حقوق الطبع والن�رش اخلا�شة بالن�شخة العربية © حمفوظة للمعهد الدميقراطي الوطني، 2015.

يجوز ن�شخ اأجزاء من هذا العمل و/اأو ترجمتها لأغرا�ٍش غري جتارية �رشط ذكر املعهد م�شدراً للمادة املن�شورة وتزويده بن�شٍخ عن اأّي ترجمة.

ملزيد من املعلومات، ُيرجى الت�شال باملعهد الدميقراطي الوطني على العنوان:

Massachusetts Ave, NW 455
 Washington, DC 20001

الهاتف: 202-728-5500 

الفاك�ش: 202-728-5520  

arabicpublications@ndi.org :اأو اإر�شال اأي تعليق اأو �شوؤال حول ترجمة هذا الكتاب اإىل الربيد الإلكرتوين

ترجمة ناتايل �شليمان و�شوزان قازان ونور الأ�شعد؛ ت�شميم طباعي مارك ر�شدان.

�شدرت الن�شخة العربية يف لبنان، 2015.

تي�رّش اإعداد هذا الكتاب بف�شل الدعم الذي قّدمه مركز المتياز من اأجل الدميقراطية وحقوق الإن�شان واحلكم، التابع  للوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية، مبوجب املنحة رقم DFD-A-00-08-00350-00. ُي�شار اإىل اأّن الآراء الواردة يف هذا الكتاب هي �شادرة عن املوؤّلفني ول تعك�ش 

بال�رشورة وجهات نظر الوكالة املذكورة اأو احلكومة الأمريكية.
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توطئة

ي�شلح هذا الدليل مرجعًا مفيداً لكل من ي�شعى من حول العامل اإىل اإجراء مناظرات بني مر�شحني ملنا�شب منتخَبة، على قاعدة اأنه ما من �شيغة 

ثقافتهم وطبيعة  بلد مناظرات تعك�ش  ن�شطاء املجتمع املدين يف كل  اأن يعقد  الأهمية مبكاٍن  تلك اجلل�شات احلوارية. من  واحدة مثلى لإجراء 

ا�شتعرا�ش جملة مقاربات م�شتوحاة من عدة بلدان، تعك�ش  اإىل  الدليل  الوطني جاهداً يف هذا  الدميقراطي  لذا، �شعى املعهد  ال�شيا�شي.  نظامهم 

م�شامينها الأفكار والدرو�ش امل�شتخَل�شة من �رشاكته مع جمموعات اأ�رشفت على تنظيم اأكرث من 300 مناظرة على خمتلف م�شتويات احلكم يف 

 Commission on Presidential( اأكرث من 35 بلداً. غالبًا ما يجري الإعداد لهذا احلدث بف�شل التعاون الوثيق مع جلنة املناظرات الرئا�شية

 
ْ
املر�شحني ملن�شَبي املناظرات بني  واإنتاج جميع  العام 1987 رعاية  منذ  توّلت  التي  الربحية  احلزبية وغري  املوؤ�ش�شة غري  Debates(، وهي 
الرئي�ش ونائب رئي�ش يف النتخابات العامة الأمريكية. تابع املناظرات التي رعتها اللجنة املذكورة يف العام 2012 ما يعادل 64 مليون م�شاهد 

ا اأثارته من اهتمام يف اأنحاء العامل كله. ل ي�شع املعهد اإّل اأن يعرب عن جزيل امتنانه  يف الوليات املتحدة، وماليني امل�شاهدين يف اخلارج، ملمِ

ترّدد،  اأي  الدليل من دون  اإعداد هذا  القّيمني على  بتبادل خرباتها مع  الأمد، وعلى قبولها  الطويلة  الرئا�شية على �رشاكتهما  املناظرات  للجنة 

مة املنت�رشة يف خمتلف اأقطار العامل. وا�شتمرارها يف تقدمي الدعم املفيد عن بعد، للمجموعات املنظِّ

Debates Interna- للمناظرات  الدولية  ال�شبكة  اأع�شاء  التي ح�شل عليها من  العملية  الأفكار  الدليل، بكل  اإعداد هذا  اأخذ املعهد، عند  )كذلك 

ة يف هذا احلقل، والتي كان لكل من املعهد وجلنة 
ّ
tional(، التي ت�شّم 18 جمموعة من املجموعات املهتّمة بتنظيم املناظرات، اجلديدة واملتمر�ش

املناظرات الرئا�شية �رشف التعامل معها. تبنّي للمعهد اأّن تلك املجموعات، التي غالبًا ما تواجه حتديات م�شرتكة، ت�شتلهم من جتارب نظرياتها 

د ذكر املجموعات املن�شوية فيها  يف بلدان اأخرى للتغّلب على �شعابها. عدا عن الإفادة من خربة اأع�شاء ال�شبكة يف كل مراحل اإعداد الدليل، يرمِ

يف الف�شل الأخري، كم�شادر مرجعية لزميالتها التي ترعى تنظيم املناظرات. 

اإدارة املناظرات، الذين راجعوا هذا الدليل، وتبادلوا  اأ�شحاب اخلربة يف  اأي�شًا عن تقديره للن�شائح والإر�شادات التي تلّقاها من  يعرب املعهد 

اآير، ونان�شي هرنيتا،  �شلوت�شكي، وروري ديفي�ش، وبيرت  بلدان. نخ�ّش بالذكر جانيت براون، ومارتي  مة لها يف عدة  خرباتهم مع هيئات منظِّ

املناظرات  داكو�شتا من جلنة  واإلينور هرني، ونويل  �شانت جو�شت،  تريفر فريون، وبراين  الرئا�شية؛ وكذلك  املناظرات  ومويرا كيلي من جلنة 

تقديره  التعبري عن خال�ش  على  بالطبع  النهائية مع حر�شه  ب�شيغته  الدليل  والأخري عن م�شمون  الأول  امل�شوؤول  املعهد  يبقى  يف جامايكا. 

للم�شاعدة التي تلّقاها من اجلميع، اأفراداً ومنظمات، ول �شيما مل�شاهمات موظفي املعهد، مبن فيهم املوؤّلف الرئي�شي، مات ديبل، الذي زّود جهات 

راعية للمناظرات يف اأكرث من 10 دول مبعارفه الوا�شعة، واأخذ اإجازة من املعهد لي�شاعد جلنة املناظرات الرئا�شية يف تنظيم ع�رشات املناظرات 

الأمريكية لنتخابات الأعوام 2004، و2008، و2012. يهّم املعهد اأي�شًا اأن ينّوه مب�شاهمات موظفني اآخرين يف اإعداد هذا الدليل وتنظيم اأن�شطة 

اأغنت م�شمونه، مبن فيهم اأجنيال فايفر، وكايل في�شمان، وكاثي غي�شت، وميالين بيتكن، وليز رينومريون، وفران�شواز �شتوفال،  حوارية دولية 

الدولية وال�شندوق الوطني للدميقراطية  الوكالة الأمريكية للتنمية  اأن ي�شيد بالدعم الذي حظي به من  ودين فالنتاين. يف اخلتام، يوّد املعهد 

لتي�شري اإعداد هذا الدليل. 

ياأمل املعهد اأن يجد القارئ يف هذا الدليل مورداً مفيداً له، واأّل يبخل بتعليقاته ومالحظاته حول م�شمونه.

كينيث وولك

رئي�ش املعهد الدميقراطي الوطني

ت�رشين الثاين/نوفمرب 2014
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1.   اإنت�شار ظاهرة املناظرات يف العامل

املدين  املجتمع  ن�شطاء  بداأ  املتنوعة،  والثقافات  ال�شيا�شات  رغم 

اإجراء  عادة  النتخابات  �شلب  يف  يدرجون  العامل  بلدان  خمتلف  يف 

الوزارء،  جمل�ش  ورئا�شة  اجلمهورية،  لرئا�شة  مر�شحني  بني  مناظرات 

ما   :1 )املرّبع  املحلية  احلكم  وهيئات  الت�رشيعية،  الهيئات  وع�شوية 

هذا،  يومنا  لغاية  املر�شحني؟(.  بني  املناظرات  مبفهوم  املق�شود 

العاملية  الظاهرة  التقليد. ويعود مرّد هذه  هذا  بلداً  اأكرث من 60  اإّتبع 

الأنظمة  على  جّمة  بفوائد  تعود  املناظرات  باأّن  �شائد  اعتقاد  اإىل 

الدميقراطية، ومن منافعها اأنها ت�شاعد الناخبني على القيام بخيارات 

اهتمامهم  القرتاع؛ وحتّث املر�شحني على توجيه  واعية يف �شندوق 

نحو ق�شايا ال�شيا�شات العامة عو�ش تركيزهم على �شخ�شهم، اأو على 

الولءات الدينية اأو الإثنية؛ وحتّد من احتمالت العنف بتعزيز اخلطاب 

الإيفاء  م�شوؤولية  املنتخبني  امل�شوؤولني  وحتّمل  واحل�شاري؛  املتمّدن 

يت�شّلمون  عندما  النتخابية  حمالتهم  طوال  قطعوها  التي  بالوعود 

املر�شحني  جميع  املناظرات  ت�شاعد  ذلك،  عن  ف�شاًل  احلكم.  مقاليد 

البيئة  على  واحدة  �شيا�شية  قوة  تهيمن  حيثما  ر�شائلهم  اإي�شال  يف 

الإعالمية. )املرّبع 2: هدف املناظرات(.

2.   املناظرات تر�ّشخ دعائم الدميقراطية

النتخابات  املناظرات يف حت�شني م�شتوى  ت�شاعد  �شابقًا،  كما ذكرنا 

وعمل الدميقراطيات من عّدة نواٍح:

تركيز املر�شحني على الق�شايا:

والدفاع  نظره،  وجهات  يعر�ش  اأن  مر�شح  لأي  املتاحة  الإمكانية  اإّن 

عنها، �شمن منرب يجمعه وجاهيًا مع خ�شمه ال�شيا�شي، ت�شّجعه حتمًا 

على حتديد واإعالن مواقفه يف معر�ش حملته النتخابية. فالعموميات 

تكفي  ل  العاطفية  املنا�شدات  اأو  ال�شخ�شية  النتقادات  اأو  ال�شيا�شية 

لتعومي اأي مر�شح يف نقا�ش معّمق، ميتّد ل�شاعات، ويف اأجواء الأخذ والرّد 

املر�شحني  لبع�ش  تبنّي  بل  ل  احلوارات.  من  النوع  هذا  يتخّللها  التي 

يف النهاية اأّن املناظرات �شاعدته يف تنظيم حملته النتخابية ب�شكل 

املناظرات  )املرّبع 3:  انتخابه.  اأدائه يف احلكم، فور  اأف�شل، وحت�شني 

ت�شاعد يف تهيئة املر�شحني لتنظيم احلمالت، وممار�شة احلكم يف حال 

فوزهم يف النتخابات(.

 يف غانا، اأّن 
1
ويف هذا الإطار، اأ�شارت اإحدى اجلهات الراعية للمناظرات

املنتديات حّولت النتخابات يف بالدها »من �شيا�شة توجيه ال�شتائم 

2
اإىل �شيا�شة طرح الق�شايا«.

املرّبع 1: ما املق�شود مبفهوم املناظرات 

بني املر�شحني؟

الدقيقة  معانيها  تنّوع  رغم  قرون.  عدة  اإىل  »مناظرة«  كلمة  تعود 

يتّم  الدليل،  هذا  فالأغرا�ش  اأخرى،  اإىل  لغة  ومن  اآخر،  اإىل  بلد  من 

هي  املناظرة  مقومات.  بعدة  املر�شحني  بني  املناظرة  تعريف 

اأو  �شيا�شية  اأحزاب  لقادة  له رهبته، وي�شمح  للنقا�ش،  منرٌب حيادي 

الأ�شئلة  عن  الإجابة  انتخابية  منا�شب  على  متناف�شني  مر�شحني 

ذاتها املطروحة من قبل الناخبني، اأو املحاور، اأو اأحد املناظرين، اأو 

اخل�شم، على نحٍو يتيح للم�شاهدين وامل�شتمعني اأن يقارنوا مبا�رشة 

مواقف املر�شحني من الق�شايا املطروحة. تخ�شع املناظرات لقواعد 

الكالم  وقت  بتحديد  يتعلق  اأبرزها  لعّل  املر�شحون،  عليها  يتوافق 

اأ�شكال  بع�ش  من  عادًة  املنتديات  تخلو  ل  امل�شاواة.  ملبداأ  مراعاًة 

الأ�شئلة  اأو  الآخر  الراأي  دح�ش  خالل  من  املر�شحني  بني  التفاعل 

املطروحة من قبيل التعقيب اأو املتابعة. ُيّبث هذا احلدث عادًة عرب 

اإىل جمهور  الراديو والتلفزيون ومواقع الإنرتنت للو�شول  حمطات 

عري�ش. 

املرّبع 2: هدف املناظرات

�سوؤون  اأو  اأ�سخا�ض،  اإىل  ل  فعلية،  ق�سايا  اإىل  النقا�ض  ق 
ّ

»�سيتطر

الآخر،  راأي  تقّبل  مبداأ  تعزيز  على  نعمل  اأننا  مبا  اإثنية،  اأو  دينية 

العمل يف  البّناء، و�سيا�سة  العدائية، واحلوار  وال�سيا�سة اخلالية من 

خدمة ال�سعب«. 

- اأرميو تاميو األيمي، رئي�ش جمموعة املناظرات النتخابية يف 

نيجرييا، متحدثًا عن الغاية من مناظرات الهيئة لعام 2012 على 

م�شتوى حاكمية ولية اأوندو يف نيجرييا. 

امل�سدر: 

12“   Parties Listed for Guber Election
“http://www.thisdaylive.com/articles/12-parties-listed-for-

guberelection/124739.
 

1   لأغرا�ش هذا الدليل، ت�شتخدم عبارة »اجلهة الراعية« للدللة على املجموعات التي تنّظم املناظرات. 

2   مالحظٌة اأدىل بها ران�شفورد فان جيامبو من معهد ال�شوؤون القت�شادية يف معر�ش الندوة الدولية التي اأقيمت برعاية املعهد الدميقراطي الوطني وجلنة املناظرات الرئا�شية حول 

اأف�شل املمار�شات لإجراء املناظرات، وا�شنطن العا�شمة، حزيران/يونيو 2013.
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املرّبع 3: املناظرات ت�شاعد يف تهيئة املر�شحني لتنظيم احلمالت، وممار�شة احلكم يف حال 

فوزهم يف النتخابات

»اأظن اأنها ]املناظرات[ ت�ساعدنا يف تهيئة اأنف�سنا... وجتربنا على التفكري يف الق�سايا التي رمبا مل نرّكز عليها من قبل... جتربنا على التفكري مليًا 

يف امل�ستقبل«. 

- بوب دول، �شيناتور اأمريكي �شابق ومر�شح رئا�شي 

»...اإّن ال�سطرار للدخول يف ]مناظرات[، واأنت على يقني باأّنك اإذا اأف�سدت الأمر، �ستغرّي وجهة الت�سويت لدى كثريين، ُيلزِم كّل من يرغب مبوقع رئا�سي 

اأن يقوم بواجبه... اأنا مقتنع باأّن املناظرات التي اأجريتها... �ساعدتني فعليًا يف اأن اأكون رئي�سًا اأف�سل«. 

- بيل كلينتون، رئي�ش اأمريكي �شابق 

امل�سدر: 

 Tension City — Inside the Presidential Debates, from Kennedy-Nixon to Obama-McCain, by Jim Lehrer, 2011, page 7.

رفع م�شتوى الوعي لدى الناخبني:

الناخبني فر�شة فريدة  اأثناء احلملة يف نف�ش املكان والزمان، ما مينح  التي يجتمع فيها مر�شحون  الوحيدة  غالبًا ما تكون املناظرات املرة 

املتناف�ش  املن�شب  ل�شغل  اأهلية  الأكرث  الأ�شخا�ش  اأنهم  يثبتوا  اأن  للمر�شحني  اأي�شًا  احلدث  هذا  ي�شمح  يتواجهون.  وهم  بينهم  للمقارنة  ونادرة 

عليه، حمددين مواقفهم من الق�شايا املطروحة يف ال�شيا�شات العامة. كذلك يتيح للمحاور اأو اأحد امل�شاركني يف املناظرة اأو اخل�شم اأن يدّقق يف 

ت�رشيحات املر�شح ومواقفه، وي�شّلط ال�شوء على اخلالفات ال�شيا�شية، ويخ�شع املناظرين للم�شاءلة عن اأعمالهم ال�شابقة. ناهيك عن اأّن املر�شح، 

يك�شف يف معر�ش اأي نقا�ش، عن اأ�شلوب القيادة وال�شفات ال�شخ�شية التي يحملها معه اإىل املن�شب. وكانت ا�شتطالعات للراأي اأجريت يف اأعقاب 

�شل�شلة مناظرات عقدتها جلنة املناظرات يف جامايكا يف العام 2011 قّيمت بالأرقام دور املناظرات يف تو�شيع الوعي لدى الناخبني، اإذ اأّكد نحو 

.
3
70 يف املئة من جمهور امل�شاهدين وامل�شتمعني اأنها �شاهمت يف اإي�شاح مواقف املر�شحني

امل�شاعدة يف تخفيف حدة الحتقان ال�شيا�شي

يف بيئات انتخابية �شديدة النق�شام اأو البلدان اخلارجة من �رشاعات، تتيح املناظرات للخ�شوم ال�شيا�شيني اإثبات اأنهم، ورغم خالفاتهم، قادرين 

اأ�شا�ش الحرتام املتبادل، حتى يف ظل بروز تباينات حول الق�شايا املطروحة. فعليًا، تبداأ مفاعيل هذا الدور  على التعامل يف ما بينهم على 

يف تنفي�ش الحتقان حتى ما قبل املناظرة، لأّن املر�شحني املتناف�شني، اأو ممثليهم، يجدون اأنف�شهم م�شطرين للجلو�ش معًا وال�شعي مع اجلهات 

الراعية اإىل اإيجاد اأر�شية م�شرتكة حول الرتتيبات املتعلقة بها، خا�شًة واأّن تنظيم تلك املنتديات ي�شتغرق وقتًا طوياًل. من منافع هذا التفاعل اأنه 

يخّفف حدة التوتر خالل احلملة، ل بل ي�شهم يف بناء العالقات، متهيداً ملرحلة ممار�شة احلكم ما بعد النتخابات. من امل�شتبعد بالطبع اأن ُيقام 

مثل هذا احلوار اأثناء حملة انتخابية يغيب عنها عن�رش تنظيم املناظرات )املرّبع 4: ثقافة املناظرات متنع ن�شوب العنف(. يف اليوم الذي ُتقام 

فيه املناظرة، وخالفًا ملهرجانات احلمالت النتخابية، يطّل املر�شحون معًا من موقع الت�شوير، فيناق�شون الق�شايا املطروحة بطريقة بّناءة 

وبكل احرتام، وفق ما تن�ّش عليه اأ�شول املناظرات. غالبًا ما يتخّلل هذه الإطاللة امل�شرتكة م�شافحة اأو عناق، وهي ت�رشفات تبعث بر�شائل 

اأن  اأحد املتحاورين: »اأعظم ما يف هذه املناظرة هو  اإيجابية اإىل املنا�رشين يف جميع املع�شكرات ال�شيا�شية. تعليقًا على هذا املو�شوع، ذكر 

اإقناع الناخبني باأفكارهم، عو�ش اقتتالهم يف الأدغال،  ترى املر�شحني الرئا�شيني يف ليبرييا جال�شني هنا، وهم يتبادلون احلديث حماولني 

ذلك  يعني  النتخابات، مبا  �شلمية  التعّهد علنًا باحلفاظ على  املر�شحني فر�شة  اأي�شًا  املناظرات  .  متنح 
4
البع�ش« النار على بع�شهم  مطلقني 

اأ�شاليب العنف للبّت يف النزاعات النتخابية، بدًل من دعوة املنا�رشين  اأو اللجوء اإىل قنوات قانونية بعيدة عن  املوافقة على قبول نتائجها، 

 Jamaica Debates Commission Post-Debate Poll Report: To assess the impact of the three National Debates, December 2011; Boxill Survey Team,    3
January 2012

Joseph Korto of the Liberia Equal Right Party. allAfrica.com. September 19, 2005   4
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للنزول اإىل ال�شارع. )املرّبع 5: املناظرات ت�شّدد اللتزام بنبذ العنف(. 

اإّن البيئة الإيجابية التي ت�شيعها اأجواء املناظرات تتناق�ش متامًا مع 

�شورة املهرجانات املنّظمة اأثناء احلمالت، حيث مييل املر�شحون اإىل 

اأن�شار  با�شتمالة  طمعًا  مو�شوعية،  واأقّل  عدائية  اأكرث  خطاب  اعتماد 

احلزب املت�شددين. يف اإندوني�شيا، تقّدمت ال�شلطات النتخابية باقرتاح 

يق�شي بحظر التجمعات ال�شيا�شية، وال�شتعا�شة عنها مبناظرات اأكرث 

، بحّجة اأّن تلك التجّمعات 
5
تنظيمًا بني الأحزاب املتناف�شة، ومر�شحيها

غالبًا ما توؤّجج ال�رشاع، فيما ت�شّكل املناظرات و�شيلة فّعالة لإطالع 

الناخبني على مواقف املر�شحني من الق�شايا املطروحة. 

تعزيز مبداأ اإخ�شاع امل�شوؤولني املنتخبني للم�شاءلة 

املر�شح، واملواقف  بها  التي يديل  الت�شاريح  املناظرات، ت�شبح  خالل 

التي يتبّناها يف ال�شيا�شة، والوعود التي يقطعها يف احلملة النتخابية، 

يت�شّنى  حتى  مهامه  الفائز  املر�شح  يت�شّلم  اإن  ما  اجلميع.  متناول  يف 

للم�شاءلة،  اإخ�شاعه  املدنية  واملنظمات  الإعالم  وو�شائل  للمواطنني 

تناولت  �شحفية  مقالت  اأو  فيديو  اأ�رشطة  اأو  ن�شو�ش  با�شتعرا�ش 

مو�شوع املناظرات. ف�شاًل عن ذلك، عمدت جهات راعية يف بع�ش البلدان 

اإىل عقد مناظرات ما بعد النتخابات، كاأداٍة تخّول املواطنني واخل�شوم 

ي عّما اأجنزه امل�شوؤولون املنتخبون بعد ت�شّلمهم مقاليد 
ّ
ال�شيا�شيني التحر

احلكم، من قبيل مقارنة وعودهم النتخابية باأفعالهم )�شفحة 54(.

اإر�شاء مبداأ تكافوؤ الفر�ش ال�شيا�شية

يف البلدان التي يهيمن فيها حزب �شيا�شي واحد على امل�شهد ال�شيا�شي، 

دون بالتغطية 
ّ
غالبًا ما يواجه املر�شحون �شاغلي املنا�شب الذين يتفر

الإعالمية، اأو يوّظفون املوارد العامة لدعم حمالتهم النتخابية. نتيجة 

ذلك، يجد مر�شحو املعار�شة م�شّقة يف اخرتاق حلبة املناف�شة، واإطالع 

الناخبني على براجمهم ال�شيا�شية. لذا، توّفر املناظرات للمر�شحني، يف بيئة �شيا�شية تنعدم فيها امل�شاواة، فر�شة الو�شول اإىل الناخبني مبا�رشة 

عرب الإذاعة والتلفزيون، مزّودًة اإياهم بو�شيلة فّعالة وحيادية لـ»اإر�شاء مبداأ تكافوؤ الفر�ش« يف ما بينهم.

التاأكيد على �شحة النظام الدميقراطي

 ل�شحة النظام الدميقراطي ون�شوجه. غالبًا ما يعترب 
ّ
ي�شود اعتقاد متزايد، على امل�شتويني املحلي والدويل معًا، باأّن املناظرات هي معيار جلي

املواطنون املناظرات موؤ�رّشاً لنزاهة العملية النتخابية و�شفافيتها، حيث ُيتاح جلميع املر�شحني خو�ش املناف�شة على قدم امل�شاواة، ل �شيما 

يف البلدان املنبثقة من حقبة حكم مناه�ش للدميقراطية. كذلك يت�شّنى للناخبني التحقق من طرح الق�شايا التي ت�شغل اهتمامهم يف معر�ش 

املناظرات، وحما�شبة املر�شحني على اأفعالهم املا�شية. وكل تلك العوامل ت�شاهم يف اإ�شفاء امل�رشوعية على العملية النتخابية. مبوازاة ذلك، 

ز تلك املنتديات التقّدم املحرز على م�شتوى جهود تعزيز الدميقراطية، اإذ ت�شّكل يف اأغلب الأحيان حدثًا بارزاً يحظى مبتابعة الدول املجاورة،  ُتربمِ

واجلماهري يف اخلارج. بالن�شبة اإىل بع�ش البلدان، ت�شاعد هذه ال�شورة الدولية الإيجابية بدورها يف ت�شجيع ال�شتثمارات القت�شادية، وحركة 

التجارة وال�شياحة. ف�شاًل عن اأّن املناظرات ت�شل ارتداداتها اإىل البلدان املجاورة، حيث تعلو اأ�شوات منادية باّتباع هذا التقليد. فعلى اأثر متابعة 

تنّعمهم بفر�ش  التي حتول دون  الأ�شباب  الت�شاوؤل علنًا عن  اإىل  �شيا�شيون ون�شطاء مدنيون  يبادر معّلقون  بلد جماور، غالبًا ما  مناظرات يف 

مماثلة، لتعزيز الوعي لدى الناخبني وحتميل القادة م�شوؤولية اأعمالهم، على حّد ما ورد يف الفتتاحية التالية: 

املرّبع 4: اإ�شاعة ثقافة املناظرات متنع ن�شوب 

العنف

مقومات  كل  على  وق�سينا  عامًا...   11 ملدة  عبثية  حربًا  »خ�سنا 

احلرب؛  املناظرات ملا دخلنا هذه  ثقافة  لدينا  لو كانت  جمتمعنا. 

وملا مات كثريون...«

- جامي�ش ويليامز، الأمني العام لرابطة حمرري ال�شحف يف 

�شرياليون

امل�سدر: مالحظة وردت يف معر�ض الندوة الدولية التي اأقيمت برعاية املعهد 

الدميقراطي الوطني وجلنة املناظرات الرئا�سية حول اأف�سل املمار�سات لإجراء 

املناظرات، وا�سنطن العا�سمة، حزيران/يونيو 2013.

املرّبع 5: املناظرات ت�شّدد اللتزام بنبذ العنف

»جميعنا يقول اإنه ل يريد تكرار جتربة ]اأعمال العنف[ التي �سهدتها 

اأجل  من  التحالف  مثال  على  اأعلّنا،  فقد   .2008 العام  يف  البالد 

الإ�سالحات والدميقراطية CORD اأننا �سنقبل بنتائج النتخابات... 

اإىل  �سنلجاأ  �سكاوى،  بهزميتنا. ويف حال وجود   
ّ

ف�سنقر نفز  واإذا مل 

املحاكم«. 

- رايال اأودينغا، مر�شح رئا�شي، التحالف من اأجل الإ�شالحات 

والدميقراطية، اإنتخابات 2012 يف كينيا 

امل�سدر: 

“Kenya: Contenders Vow to Accept March Outcome“ 
http://allafrica.com/stories/201302120069.html.

Presidential poll rallies may be banned in Indonesia,” Intellasia/ The Straits Times, March 27, 2009”   5
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»تلقى املناظرات الرئا�شية يف البلدان الأفريقية �شعبية وا�شعة ... ففي غانا، اأ�شبحت املناظرات بني املر�شحني الرئا�شيني ثقافة قائمة 

بذاتها، ل ترتك لهم جماًل لرف�ش امل�شاركة ... يف كينيا، اأقيمت اأول مناظرة بني املر�شحني الرئا�شيني يف �شباط/فرباير 2013، حيث 

خا�ش ثماين مر�شحني اأ�رش�ش معركة اأمام جمهور عري�ش ... يف زميبابوي، اآن الأوان لأن نتبّنى هذا امل�شار الدميقراطي املّتبع من قبل 

6
دول �شقيقة �شلكت الجتاه نف�شه الذي ن�شلكه اليوم«.

مواجهة  الراعية  اجلهات  على  تعّذر  بعدما  بالف�شل،  اأخرى  بلدان  مناظرات يف  لتنظيم  مبادرات  باءت  اأعاله،  اإليها  امُل�شار  الكثرية  الفوائد  رغم 

مة �شيا�شيًا؛ واإقناع املر�شحني املرتددين بامل�شاركة؛  التحديات املتعددة التي تعرت�شها، مبا يف ذلك تبديد املخاوف من حتّيز املجموعة املنظمِّ

والتفاو�ش مع الو�شائل الإعالمية لبّث وقائع هذا احلدث؛ وال�شتعانة باأ�شخا�ش حياديني ذوي مهارات عالية لإدارة اجلل�شة وامل�شاركة فيها؛ 

وال�شتح�شال على التمويل الالزم؛ وعر�ش املناظرات عرب املحطات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية يف بّث املبا�رش. ت�شتعر�ش الف�شول التالية 

عدة مقاربات م�شتمدة من جميع اأنحاء العامل لتجاوز تلك امل�شاعب.

3.   اأ�شول تنظيم املناظرات

نظراً اإىل عن�رش املفاجاأة يف احلمالت النتخابية، وما يت�شل بها من حتديات لوج�شتية، يتطّلب تنظيم املناظرات عناًء كبرياً، اأكانت تنّظم للمرة 

الأوىل اأو للمرة الع�رشين. لذا، حرٌيّ باملجموعة املكّلفة بهذه املهمة اأن تراعي عدة مبادئ لتخاذ القرارت ال�شائبة عندما ت�شطدم مب�شاكل ل بّد 

منها.

التحّلي باحليادية وح�شن التنظيم بالدرجة الأوىل

اإمّنا يكمن �رّش جناح اأي جهة راعية للمناظرات يف قدرتها على ك�شب وتثبيت �شمعتها كمنظمة عادلة وحمايدة و�شفافة. ف�شاًل عن ذلك، يجب اأن 

تكون قادرة على تنظيم منتديات، بقدٍر عاٍل من التن�شيق واملهنية واجلدية. اإّل اأّن اأي انحياز اأو �شوء اإدارة ي�شت�شّفه البع�ش يف عملها ينتق�ش من 

قدرتها على اإقناع املر�شحني بامل�شاركة على املديني القريب والبعيد. 

الرتكيز على الهدف النهائي

اإّن الغاية من اأي مناظرة هو وا�شح، ل لب�ش فيه؛ فهي تهدف اإىل م�شاعدة الناخب يف القيام بخيار واٍع و�شائب بني املر�شحني املتقدمني ل�شغل 

ك بهذا الهدف، كمبداأ توجيهي، متفاديًة اعتماد 
ّ
اأن تتم�ش الراعية  اإذاً، يف خ�شّم ال�شتعدادات لتنظيم املناظرة، يجدر باجلهات  من�شب منتَخب. 

اأ�شاليب، قد يرى فيها البع�ش، عن حق اأو غري حق، ترويجًا لو�شيلة اإعالمية اأو تلبيًة مل�شالح جتارية معّينة. 

توّخي الب�شاطة

اآن واحد. لكّن اللتزام بخطط ب�شيطة  اإدارة جمموعة من الق�شايا التنظيمية، والإنتاجية، والإعالمية، وال�شيا�شية، يف  يتطّلب تنظيم املناظرات 

طة ي�شاعد 
ّ
واأ�شا�شية، ل �شيما عند خو�ش جتربة املناظرات للمرة الأوىل، يقّل�ش بالطبع من احتمالت الف�شل. ف�شاًل عن اأّن اعتماد مقاربة مب�ش

يف احتواء م�شاعفات اللحظة الأخرية التي ت�شتنفد الكثري من الوقت والطاقة مبعدًة الرتكيز عن حتقيق املهمة الأ�شا�شية، األ وهي زيادة الوعي 

لدى الناخبني. ل �شيء مينع من اإدخال عنا�رش اإنتاجية وتنظيمية اأكرث تقّدمًا مع الوقت اإىل املناظرات الالحقة، متى اأ�شبحت اجلهة الراعية اأكرث 

�شًا وخربًة يف هذا املجال. 
ّ
متر

http://allafrica.com/stories/201307240358.html?viewall=1    6



14 | تنظيم واإنتاج مناظرات بني املر�شحني: دليل دويل

ما من مناظرة رديئة

فاإّن  الرئي�شية،  امل�شائل  ببع�ش  الراعية  اجلهات  ك 
ّ
مت�ش وجوب  رغم 

املناظرات  حتى  عدمها.  من  خرٌي  هي  متامًا  الناجحة  غري  املناظرة 

التي ل تخلو من عيوب ت�شيع الوعي لدى الناخبني نوعًا ما، عدا عن 

اأّن جمرد تنظيم مناظرة ي�شّكل خطوة اأوىل نحو اإدراج املنتديات كجزء 

متوّقع، ول يتجّزاأ، من النتخابات. �شيت�شّنى للجهات الراعية اأن تدخل 

اإىل املناظرات التي جتريها م�شتقباًل  التعديالت والتح�شينات الالزمة 

مع حلول كل دورة انتخابية. )املرّبع 6: هل حتّقق املناظرة »جناحا« 

من دون م�شاركة جميع املر�شحني؟( 

ل مناظرات يف ظّل غياب املر�شحني

يف  الراعية  اجلهات  ترغب  قد  الذكر،  الآنفة  للنقطة  بديهية  كنتيجة 

اأن حُتدث  قادرة  �شائكة،  تفاو�شية  مناورات  اأي  التعاطي مبرونة مع 

اأو  املناظرات  يف  امل�شاركة  على  يوافقون  الذين  املر�شحني  بني  فرقًا 

اإىل قّلة البلدان التي تّتبع قوانني تفر�ش  يقررون اخلروج منها. نظراً 

الراعية  اجلهات  وجدت  فقد  مناظرات،  يف  الدخول  املر�شحني  على 

واإذا  م�شاركتهم.  لتاأمني  ا�شتثنائية  جهود  بذل  على  مرغمًة  نف�شها 

كان ل يجوز التفريط باملبادئ الأ�شا�شية، كتوّخي احليادية والعدالة 

يف العمل ال�شيا�شي، حتت اأي ظرف من الظروف، ل �شري عمومًا على 

املدى البعيد من تقدمي بع�ش التنازلت ملر�شحني يحولون دون تعرّث 

 منها، فيما 
ّ
املفاو�شات، ومعها املناظرة. مع تنامي توقعات اجلمهور ودعم الإعالم للمناظرات، ت�شاعفت فر�ش اإجرائها كخطوة حتمية ل مفر

ب من امل�شاركة فيها اأو فر�ش �رشوطهم على منّظميها.
ّ
ت�شاءلت قدرة املر�شحني على التهر

4. تنظيم املناظرات

نقطة النطالق:

قائمة باملهام التنظيمية املطلوب اإجنازها

اإختيار منوذج مالئم لتنظيم املناظرة؛	 

و�شع خطة لإعداد املناظرة – حتّدد جدوًل زمنيًا، وموازنة، وحاجات التوظيف، و�شكلها؛	 

اإختيار مقاربة و�رشيك لأغرا�ش الإنتاج؛	 

اإعداد ا�شرتاتيجية اإعالمية ترويجًا للمناظرة؛	 

عر�ش اخلطة املذكورة على الأحزاب واملر�شحني، واإعالم قوى فاعلة اأخرى بها؛	 

التفاو�ش مع املر�شحني والإعالميني؛	 

اإجراء املناظرة وبّثها عرب و�شائل الإعالم؛	 

تقييم املناظرة لإدخال حت�شينات عليها يف امل�شتقبل. 	 

املرّبع 6: هل حتّقق املناظرة »جناحا« من 

دون م�شاركة جميع املر�شحني؟

املكّلفة  املجموعة  تواجهها  التي  املعتادة  ال�شيناريوهات  من 

يف  املدعويني  املر�شحني  جميع  ي�شارك  اأّل  هو  املناظرة،  تنظيم 

اأبرز  اأو  املن�شب،  �شاغل  وهو  الرئي�شي،  املر�شح  فيهم  مبن  اجلل�شة، 

مر�شحي املعار�شة. رغم هذا الغياب البارز، فاإّن امل�شي يف اإجراء 

ق�شايا  على  الهتمام  تركيز  يف  رئي�شي  ب�شكل  ي�شهم  املناظرة 

عدة  بني  من  ال�شيا�شي،  التوّتر  اأجواء  من  ويحّد  العامة،  ال�شيا�شات 

منافع اأخرى يحّققها. ت�شاعد تلك امل�شاهمات يف بناء الدعم ال�شعبي 

والزخم العام ملاأ�ش�شة املنتديات، ب�شفتها جزءاً متوّقعًا من العملية 

النتخابية. نظراً اإىل تنامي توقعات اجلمهور مع مرور الوقت، �شيجد 

املناظرات،  يف  بامل�شاركة  فاأكرث  اأكرث  ملزمني  اأنف�شهم  املر�شحون 

حلبة  من  باإخراجهم  باهظة  �شيا�شية  اأثمانًا  يدفعوا  اأن  خمافة 

اأقاموا عدة مناظرات  قد  املنّظمون  مثاًل، كان  غانا،  املناف�شة. يف 

فت بالتاريخية، ولقت ن�شبة عالية من امل�شاهدة، على امتداد  ُو�شمِ

املنتهية  الرئي�شان  فيها  ي�شارك  اأن  دون  من  انتخابيتني  عمليتني 

الرئا�شي،  للموقع  الطاحمني  جميع  يروا  اأن  قبل  اآنذاك،  وليتهما 

باخت�شار،   .2008 العام  يف  املنابر  على  من  يطّلون  واأبرزهم، 

حت�شد املناظرات النجاح با�شتمرار حتى ولو مل ي�شارك فيها جميع 

املر�شحني.
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اإن�شاء منظمات راعية للمناظرات

جنحت هيئات متعددة يف اإقامة مناظرات بني املر�شحني يف اأقطار العامل كافة، مبا فيها منظمات غري حكومية، و�شلطات انتخابية، وهيئات 

مة لقطاع البّث، وموؤ�ش�شات اإعالمية، وحمطات تلفزيونية واإذاعية فردية. فكانت كل مقاربة حتمل يف طياتها فوائد ومقاي�شات وفقًا للقوى  ناظمِ

التي و�شعتها  املتنوعة  التنظيمية  النماذح  املناظرات، وما  لتنظيم  بالطبع، ي�شعب احلديث عن و�شفة �شحرية واحدة  بلد معنّي.  كة يف 
ّ
املحر

الهيئات املهتّمة بهذا املجال يف العامل اإّل خري مثال على ذلك. لكّن الأكيد اأّن خ�شائ�ش م�شرتكة جتمع بني تلك املقاربات عمومًا، وهي ت�شاعد 

يف:  

�شمان احلياد وال�شتقاللية؛	 

توفري القدرات التنظيمية من اأجل ح�شن تنظيم املناظرات؛	 

التحّلي بامل�شداقية التي ت�شاعد يف ا�شتقطاب الدعم للمناظرات لدى الأحزاب ال�شيا�شية، والإعالم، وجمهور املواطنني؛ 	 

التقّيد بالإجراءات القانونية التي ترعى اإجراء املناظرات يف بلد معنّي؛	 

امل�شاعدة يف ماأ�ش�شة تلك املمار�شة على املدى البعيد.	 

اخليارات التنظيمية املتاحة اأمام اجلهات الراعية للمناظرات

تبّنت اجلهات الراعية يف خمتلف اأنحاء العامل، يف جمال اإعداد املناظرات، جمموعة وا�شعة من املقاربات امل�شّممة خ�شي�شًا لثقافاتها و�شيا�شاتها. 

فرتاوحت خياراتها بني ا�شتحداث جمموعة لتنظيم املناظرات من العدم و�شوًل اإىل البناء على م�شداقية اإحدى املنظمات القائمة وقدراتها. 

منظمات معنّية ح�رصاً باملناظرات

مدنية  منظمة  بخدمات  الراعية  اجلهات  ت�شتعني  النموذج،  هذا  يف 

املناظرات.  تنظيم  يف  البعيد  املدى  على  مهمتها  تنح�رش  م�شتقلة، 

حت�شري  على  ومواردها  طاقمها  جهود  املجموعة  تلك   
ّ
فت�شب

اأن ترتك  ي�شّهل عليها  ما  اأعمالها؛  تو�شيع جدول  املناظرات من دون 

»ب�شمتها اخلا�شة« كهيئة راعية للمناظرات بني اجلمهور والإعالميني 

واملر�شحني. يجوز اأي�شًا اأن ي�رشف على تنفيذ ن�شاطاتها جمل�ش اإدارة 

وفريق عمل. لعّل جلنة املناظرات الرئا�شية يف الوليات املتحدة هي 

.
7
خري مثال على هذه املقاربة

حتالف دائم اأو موؤّقت

حتالف  راية  حتت  جمموعات  عدة  ان�شمام  اإىل  املقاربة  هذه  ت�شعى 

واحد بغر�ش تنظيم املناظرات. يختلف حجم هذا التحالف تبعًا لعدد 

املجموعات املن�شوية يف �شفوفه، واملرتاوح عمليًا بني جموعتني وما 

احرتامًا  تلقى  اأنها  املقاربة هي  تلك  يزيد عن ع�رش جمموعات. ميزة 

تعّزز  اأنها  عن  ف�شاًل  املوّحدة،  جهودها  بفعل  املر�شحني  لدى  اأو�شع 

على  املر�شحني  ي�شّجع  ب�شكل  املحتملة  واملوارد  التنظيمية  القدرات 

عن  ومتمايز  خمتلف  اإ�شم  حتت  التحالف  ينطلق  اأن  يجوز  امل�شاركة. 

اأ�شماء املنظمات الأع�شاء فيه، اإبرازاً جلهوده. لهذا النموذج اأمثلة كثرية 

www.debates.org :7   ملزيد من املعلومات حول جلنة املناظرات الرئا�شية، الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين

املرّبع 7: التناف�ش اأو التعاون؟

يف  ت�شغله  الذي  البارز  واملوقع  املناظرات،  اأهمية  اإىل  نظراً 

النتخابات، قد تظهر على ال�شاحة عدة جهات راعية حمتملة كلما 

تت�شابق  حيث  ماألوفًا،  ال�شيناريو  هذا  بات  انعقادها.  موعد  اقرتب 

عدة جمموعات على ا�شت�شافة مثل هذا احلدث. يف بع�ش احلالت، 

قد ي�شعى بع�ش املر�شحني املرتددين اإىل اللعب على وتر املناف�شة 

مناظرات  يف  امل�شاركة  على  مبوافقته  الراعية،  املجموعات  بني 

املر�شحني  ظهور  عدم  اإىل  الأمر  فيوؤول  اأخرى.  وجتّنب  معّينة 

الرئي�شيني يف املنا�شبة ذاتها، ويحرم بالتايل الناخبني من اإمكانية 

لهذا  تالفيًا  املن�شب.  ل�شغل  الطاحمني  اأبرز  بني  مقارنة  اإجراء 

الو�شع، قد توّد املجموعات تباعًا توثيق التعاون اإىل حّد ما يف ما 

اأن�شطة منف�شلة،  بينها، بدءاً بت�شافر اجلهود، مروراً بالتن�شيق بني 

وو�شوًل اإىل القبول باإحياء منا�شبات متمايزة ل »تتداخل« يف ما 

بينها، كاإقامة مناظرة ت�شّم جميع املر�شحني ومنتدى اآخر يكتفي 

القائمة  املقاربة  فاإّن  وبالتايل،  الرئي�شيني.  املر�شحني  با�شت�شافة 

على حتالف حتّقق تاأثرياً م�شاعفًا للجهود اجلماعية، وتزيد فر�ش 

م�شاركة املر�شحني يف املناظرات.
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�شت مبوجب 
ّ
نذكر منها جلنة املناظرات يف جامايكا، التي تاأ�ش

�رشاكة بني غرفة التجارة واحتاد و�شائل الإعالم يف جامايكا 

حتالف  وهي  نيجرييا،  يف  النتخابية  املناظرات  وجمموعة 

ي�شّم يف ما ي�شّم نحو 18 و�شيلة اإعالمية، اإىل جانب هيئات 

اأخرى  جمموعات  ترتئي  قد  املقابل،  يف   .
8
ون�شائية عمالية 

�شّم جهودها ب�شورة موؤقتة، وملناظرة حمددة، حمافظًة على 

ممّيزة  عالمات  تتبّنى  اأن  عو�ش  الفردية  التنظيمية  هويتها 

منظمة  اأي  اإقدام  اأّن  �شّك  ل  بذاته.  قائم  كتحالف  بها  خا�شة 

راعية منفردة على ت�شكيل حتالف مع منظمات اأخرى يعطيها 

نوعًا من التوازن الذي ي�شهم يف تعزيز �شورتها احليادية، اإذا 

كان البع�ش ينعتها، عن حق اأو غري حق، بالإنحياز ال�شيا�شي. 

متناف�شة  راعية  منظمات  ت�شعى  اأن  اأي�شًا  امل�شتبعد  غري  من 

عادًة اإىل توحيد جهودها. )املرّبع 7: التناف�ش اأو التعاون؟(

جمل�س قيادي اأو ا�شت�شاري للمناظرات

يف بع�ش البلدان، ترتئي الهيئات الراعية الإنطالق من نقاط 

من  لها  ُي�شَهد  وما  القائمة،  املنظمة  لدى  التنظيمية  القوة 

اأي  قدرات  تعزيز  ال�شرتاتيجية  هذه  تقت�شي  د. 
ّ
وجتر حيادية 

اإدارتها  جمموعة عريقة، ب�شّم �شخ�شيات مرموقة اإىل جمل�ش 

لقيادة جهود تنظيم املناظرات، اأو تزويدها بامل�شورة الالزمة. 

اأن ي�شهم يف  فمن �شاأن ان�شمام هوؤلء الأع�شاء اإىل �شفوفها 

املناظرات،  اإقامة  مببادرة  واملواطنني  املر�شحني  ثقة  زيادة 

لأنهم يغنونها بتجاربهم، وم�شداقيتهم ال�شخ�شية، ومكانتهم 

اأو  دولة  رجال  املحتملني  الأع�شاء  قائمة  ت�شمل  قد  العامة. 

اأّن  اأخرى. هذا عدا عن  فعاليات  اأي  اأو  دينية ومدنية  قيادات 

دعوة اأع�شاء يحظون بالحرتام لدى �رشيحة معّينة من اأبناء 

املجتمع لالن�شمام اإىل املجل�ش تعّزز اأي�شًا �شورة املجموعة 

ال�شوؤون  معهد  ولعّل  ومو�شوعية.  حيادية  كهيئة  الراعية، 

   .
9
القت�شادية يف غانا هو خري مثال على هذا النموذج

منظمة معرتف بها

املدافعة  جهود  من  كجزء  املناظرات  الراعية  اجلهات  تدرج 

فُتقام  بها.  تقوم  التي  النتخابية  الأن�شطة  اأو  ال�شليم  للحكم 

وحتت  القائمة،  املجموعة  با�شم  ال�شياق  هذا  يف  املناظرات 

التنظيمية  قدراتها  با�شتثمار  ي�شمح  نحٍو  على  رعايتها، 

8   ملزيد من املعلومات حول جلنة املناظرات يف جامايكا، وجمموعة 

املناظرات النتخابية يف نيجرييا، الرجاء اأن تزور على التوايل املوقعيني:

www.nedgonline.org و www.jamaicadebatescommission org 

www.ieagh.org :9   ملزيد من املعلومات حول معهد ال�شوؤون القت�شادية، الرجاء زيارة املوقع

www.transparencia.org.pe :10 ملزيد من املعلومات حول منظمة »تران�شربان�شيا«، الرجاء زيارة املوقع

املرّبع 8: بيان املهمة وميثاق ال�رشف – 

جلنة املناظرات يف جامايكا

تق�شي مهمة جلنة املناظرات يف جامايكا بتقدمي امل�شاعدة يف جمال تعزيز 

الآراء  ومناق�شة  ن�رش  ودعم  ت�شجيع  خالل  من  الدميقراطية،  العملية  واإمناء 

ال�شيا�شية، بانفتاح ومن دون حتّيز، مّما ميّكن جمهور الناخبني يف جامايكا 

ا�شت�شافة وتنظيم مناظرات  اأّن  اللجنة  للت�شويت. ترى  واٍع  قرار  اتخاذ  من 

ال�شعب  وعامة  ال�شيا�شية  الأحزاب  ي�شّجع  وا�شع  نطاق  على  وطنية  �شيا�شية 

على حتديد الق�شايا التي ت�شغل اأهمية وطنية، والرتكيز عليها. 

اإقامة مناظرات بني  – ن�شاأت هذه اللجنة ل�شبب رئي�شي، وهو  هدف اللجنة 

الأحزاب ال�شيا�شية يف جامايكا.

�رشط اأ�شا�شي لتحقيق النجاح – لن حتّقق اللجنة هدفها ما مل تبدمِ الأحزاب 

ال�شيا�شية املتناف�شة، ومن دون حتّفظ، كل ثقة بحيادها الدائم. حفاظًا على 

هذه الثقة، من ال�رشوي اأن تظهر اللجنة يف كل وقت مبظهر الهيئة احليادية، 

واأن تعك�ش هذا الواقع.  

وزوجاتهم  اللجنة  اأع�شاء  على  يتعنّي  تقّدم،  ما  على  بناًء   – قواعدها 

)اأزواجهن(، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم، اأن يلتزموا بالكامل يف قواعد 

حزب  باأي  يتعلق  ما  يف  بهم،  ويجدر  وروحًا.  ن�شًا  اأدناه  الواردة  ال�شلوك 

�شيا�شي يف جامايكا، الإمتناع عن:

1.     النت�شاب اإليه.

2.     تقدمي الدعم )حتت اأي �شفة( من على منرب عام لأي حزب اأو مر�شح.

3.     اإ�شدار، ت�شهيل، اأو ال�شماح باإ�شدار اأي بيان علني مع اأو �شد اأي حزب 

         اأو مر�شح.

4.     تقدمي م�شاهمات �شخ�شية لتمويل اأي حزب اأو مر�شح.

5.     ح�شور اأي ن�شاط من الأن�شطة التي يقيمها احلزب، اأو اأحد مر�شحيه، 

         بغية جمع التربعات.

6.     امل�شاركة يف اإعداد حملة اأي حزب اأو مر�شح.

7.     تاأليف، حترير، اأو امل�شاهمة يف و�شع ن�شو�ش اإعالناته، اأو ت�شاريحه، 

         اأو بياناته الر�شمية اأو �شيا�شاته.

8.     اإبداء، اإبراز، ترتيب، اأو اللتزام باأي تف�شيل اأو متايز على ح�شاب اأي 

         حزب اأو مر�شح اآخر.

9.     ممار�شة التمييز ل�شالح اأي حزب اأو مر�شح، اأو �شده.

10.   الرت�ّشح لالنتخابات.

11.   الك�شف عن نوايا الت�شويت اخلا�شة بهم اأو وجهة ت�شويتهم يف 

          املا�شي.

12.   التعليق علنًا على )اأ( اأي م�شاألة ُيحتَمل اأن توؤّثر على نتائج الت�شويت 

         و)ب( نتائج الت�شويت املحتملة، بعد الإعالن عن موعد النتخابات.

                              )ُن�رش( باإذن من جلنة املناظرات يف جامايكا
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، اإّل خري مثال على ذلك. 
10

 مهني. وما منظمة ال�شفافية، املكّلفة مراقبة النتخابات يف البريو، تران�شربان�شيا
ّ

و�شمعتها، كهيئة حيادية تتمّتع بح�ش

يف �شياق خمتلف، قد تندرج جهود تنظيم املناظرات �شمن اإطار مبادرة طويلة الأمد، تقوم بها منظمٌة حمرتمة كلجنة املناظرات يف ترينيداد 

 .
11

وتوباغو، التي اأب�رشت النور �شمن م�شاريع غرفة التجارة وال�شناعة يف ذلك البلد

اأيًا كانت اخليارات التنظيمية التي ت�شلكها اجلهة الراعية، يجب اأن يكون عمل املجموعة املختارة حمكومًا مببادئ احلياد وال�شفافية، وم�شتنداً 

اأخالقية معّينة عند تنظيم  اللتزام مبعايري  القرار داخل املجموعة متجردين ومو�شوعيني؟ هل قبلوا  اأ�شحاب  الآخرين. هل يبدو  اإليها، براأي 

مون يف اإعداد تعّهد  ك بتلك املبادئ حفاظًا على ثقة املر�شحني وجمهور الناخبني، وك�شبًا لدعمهم. قد يرغب املنظمِّ
ّ
املناظرات؟ من ال�رشوري التم�ش

اأخالقي عام لأع�شاء املجموعة املكّلفة تنظيم املناظرات )املرّبع 8: بيان املهمة وميثاق ال�رشف – جلنة املناظرات يف جامايكا(.

كم من الوقت ي�شتغرق تنظيم املناظرة؟

ل بّد من اإجناز عدد من املهام التنظيمية والإنتاجية لتحقيق جناح اأي مناظرة. لكن، ما من جدول زمني عام لإمتام تلك اخلطوات، ح�شبما بّينته 

اجلهات الراعية يف العامل اأجمع. فقد ي�شتغرق تنظيم املناظرة عدة اأ�شابيع اأو اأ�شهر اأو حتى �شنني، تبعًا ملجموعة متغرّيات، كاملن�شب املتناف�ش عليه 

يف النتخابات، وموعد اإجراء النتخابات، واملقت�شيات القانونية، والتمويل، وحجم الدعم املقّدم من فريق العمل واملتطوعني، ومكان املناظرة، 

وو�شائل الإعالم. تندرج تلك املهام �شمن عدة فئات ترتاوح تقريبًا بني التنظيم، والتفاو�ش مع املر�شحني وو�شائل الإعالم، والإنتاج، والعالقات 

العامة. يعود للجهات الراعية اأن ت�شع جدوًل زمنيًا لإجناز جممل تلك املهام، تبعًا للوقت الذي ت�شتغرقه كل مهمة يف بالدها حتديداً، بح�شب تقديراتها. 

12
املهام التنظيمية

ت�شكيل املجموعة الأن�شب لتنظيم املناظرات 

كما ذكرنا يف ال�شفحة 14، تقت�شي اخلطوة الأوىل من اجلهات الراعية اأن تختار املنظمة الأكرث اأهلية لتنظيم hgمناظرة، على اأ�شا�ش هام�ش 

الوقت املتاح لها، والبيئة ال�شيا�شية ال�شائدة، والإجراءات القانونية املعمول بها يف كل بلد. 

حتديد فريق العمل وتعيني م�شوؤولياته

ومدى  املناظرة  تبعًا حلجم  اأدوار  بعدة  ي�شطلع  اأن  فريق  اأو  فرد  لأي  ويت�شّنى  مناظرة،  اأي  اإجناح  اإجماًل يف  وب�شيطة  هاّمة  مهام  عدة  ت�شهم 

�شخامتها. ت�شمل امل�شوؤوليات العامة واملهام املحددة ما يلي:

تن�شيق املناظرة ب�شكل عام	 

اإعداد امليزانية والإدارة املالية	 

�شيغة املناظرة	 

مكان انعقاد املناظرة	 

جمع التربعات	 

التفاو�ش مع و�شائل الإعالم	 

التفاو�ش مع املر�شحني	 

العالقات العامة	 

الإنتاج	 

الأمن	 

املتطوعني	 

www.ttdc.org.tt :11   ملزيد من املعلومات حول جلنة املناظرات يف ترينيداد وتوباغو، الرجاء زيارة املوقع

12   باإذٍن من جلنة املناظرات الرئا�شية، فاإّن بع�ش املفاهيم وم�شامني الن�ش الواردة �شمن الفقرات )اأ( املهام التنظيمية، )ب( التفاو�ش مع املر�شحني، )ج( الإنتاج، )د( العالقات العامة 

يف الف�شل اخلام�ش، هو م�شتمّد مبا�رشة من دليل اللجنة حول ا�شت�شافة مناظرة وفقًا لغايات كل جمموعة Guide to Hosting Your Own Debate، ومعّدل ليتوافق والظروف الدولية.
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اإختيار مكان انعقاد املناظرة 

اختيار  يف  يتمّثل  الراعية  اجلهة  تتخذه  قرار  اأهم  لعّل 

ت�شمل  خيارات،  عدة  بني  من  املناظرة  انعقاد  مكان 

اأو  املدنية،  املراكز  اأو  املدار�ش،  يف  احلفالت  قاعات 

اأو  اأو ال�شتديوهات التلفزيونية،  اأو الفنادق،  امل�شارح، 

الأماكن املفتوحة. فيتحّدد املكان الأن�شب وفقًا حلجم 

املناظرة و�شكلها. لكن اأهّم ما يف الأمر هو اأن يرى فيه 

كل  واإّل  �شيا�شيًا،  حمايداً  مكانًا  واجلمهور  املر�شحون 

ما من �شاأنه اأن يدّلل على انحيازه �شيعطي املر�شحني 

انعقاد  مكان  اإختيار   :9 )املرّبع  لالن�شحاب  ذريعًة 

املناظرة(.  

حتديد �شكل املناظرة 

لإدراجه  للمناظرة،  املنا�شب  ال�شكل  اختيار  من  بّد  ل 

قة 
ّ
واملن�ش املر�شحني،  على  املعرو�شة  اخلطة  �شمن 

اأّن  علمًا  الراعية،  اجلهة  من  املكّلف  الإنتاج  فريق  مع 

متطلبات  ت�شتدعي  املجال  هذا  يف  املتاحة  اخليارات 

تقنية خمتلفة ُت�شاف اإىل املهام والتكاليف التنظيمية. 

)راجع ال�شفحة 27 لالّطالع على خيارات ال�شكل(.

اإعداد ميزانية

املبالغ  تختلف  املناظرة؟  تنظيم  كلفة  تبلغ  كم 

املر�شودة لهذا احلدث اختالفًا كبرياً، وتكون مرهونًة 

م�شاهمات  تاأمني  على  والقدرة  املحلي،  بالقت�شاد 

حمور  ي�شّكل  الذي  املن�شب  مب�شتوى  وكذلك  عينية، 

مناظرة  كلفة  بلغت  املثال،  �شبيل  على  املناظرة. 

 360 ال�رشقية  تيمور  يف   2005 العام  يف  رئا�شية 

بني  دارت  مناظرة  كلفة  و�شلت  فيما  اأمريكي  دولر 

دولر  األف  نحو 40  اإىل  برملانيني يف جامايكا  قادة 

. غالبًا ما ي�شتهلك البّث التلفزيوين والإذاعي 
13

اأمريكي

الكّم الأكرب من امليزانية اإذا مل توّفر الو�شائل الإعالمية 

م�شاهمات  �شكل  على  اأو  خمّف�شة،  باأ�شعار  خدماتها 

عينية. لتكوين فكرة مبدئية عن املوارد الالزمة لتنظيم 

التكاليف  على  الإ�شاءة  املفيد  من  لعّله  مناظرة، 

يف  عادًة  املدرجة  العامة  البنود  بع�ش  عن  النا�شئة 

ميزانيتها، مبا يف ذلك: 

املرّبع 9: اإختيار مكان انعقاد املناظرة

عند اختيار مكان انعقاد املناظرة، قد يكون من املفيد التوّقف عند الأ�شئلة التالية:

بّث املناظرة - هل �شيجري بّث املناظرة عرب املحطات التلفزيونية اأو الإذاعية؟ 	 

هل املكان يوّفر م�شاحة كافية لكل ما يلزم من معدات الإنتاج؟ من الأوفق رمبا 

ا�شت�شارة خبري يف �شوؤون الإنتاج للتاأّكد من اأّن هذا املكان ي�شتوعب التجهيزات 

الالزمة للبّث، تالفيًا لأي م�شاكل وتكاليف لحقة. 

اجلمهور -  هل �شيتابع املناظرة ح�شد كبري؟ هل ي�شتوعب املكان عدد اجلمهور 	 

اأّن العنا�رش  اأو هل جتري املناظرة يف ا�شتديو حمدود املقاعد؟ تذّكر  املتوّقع 

على  والإ�شاءة،  والكامريات  الت�شوير  كموقع  املناظرة،  اإنتاج  يف  الداخلة 

امل�شاحة  وتقّل�ش  املكان،  من  وا�شعة  م�شاحة  ت�شغل  احل�رش،  ل  التعداد  �شبيل 

املخ�ش�شة للجلو�ش.

املوا�شفات ال�شوتية – هل ينعم املكان مبوا�شفات �شوتية معّينة، كال�شجاد، 	 

اأو ال�شتائر، اأو الألواح العازلة لل�شوت، التي متنع ترّدد ال�شدى غري املرغوب فيه 

اأو الأ�شوات ال�شاخبة الأخرى؟  

ة، اأو منرب، اأو 	  جتهيز موقع الت�شوير اأو العر�ش – هل من �رشورٍة لتاأمني من�شّ

طاولة، اأو اأي مفرو�شات اأخرى من اأجل املر�شحني اأو املحاور؟ وهل من حاجٍة 

لتاأمني كرا�ٍش من اأجل احل�شور؟ 

ال�شالمة والأمن – هل تتاأّمن للمر�شحني واحل�شور احلماية الأمنية الالزمة؟ هل 	 

يراعي املكان معايري ال�شالمة جلهة احلرائق ومتانة البناء؟ هل الأمن مفرو�ش 

بفعل تطبيق القانون العام اأو ثّمة حاجة للتعاقد مع �رشكات اأمن خا�شة؟

الر�شوم – ما التكاليف املرتّتبة على ا�شتخدام املكان؟ هل من اإمكانية لإيجاد 	 

مكان من دون مقابل؟

�شة 	  املكان م�شاحة خم�شّ – هل ي�شّم  املر�شحني  لتح�شري  القاعة املخ�ش�شة 

لكل مر�شح )وفريق العمل( لتح�شري نف�شه اأو القيام بال�شتعدادات الالزمة قبل 

اإطاللته يف املناظرة؟

�شة 	  خم�شّ م�شاحة  املكان  ي�شّم  هل   – لالإعالميني  �شة  املخ�شّ امل�شاحة 

لالإعالميني تتيح لهم متابعة املناظرة ونقل وقائعها، وكذلك اإجراء مقابالت 

التعليقات يف مرحلة لحقة )راجع ال�شفحة 22 ملزيد من املعلومات  وتقدمي 

حول املركز الإعالمي(. 

�شهولة الو�شول – هل املكان املحتمل اأن ي�شت�شيف املناظرة هو يف متناول 	 

هل  واجلمهور؟  للموظفني  كافية  مواقف  يوؤّمن  هل  والإعالميني؟  املر�شحني 

ي�شهل على الأ�شخا�ش ذوي الحتياجات اخلا�شة الو�شول اإليه؟  

اإ�شافية من ا�شتخدام موقع 	  – هل ثّمة فوائد  فر�ش م�شاركة املجتمع املحلي 

ا له من دور يف اإ�رشاك الطلبة و�شواهم من اأبناء املجتمع  معنّي كحرم جامعي، ملمِ

املحلي يف حدث مماثل؟

امل�شاحات املفتوحة – هل يتوّفر م�شدر م�شمون للطاقة الكهربائية يف حال 	 

اختيار موقع خارجي؟ هل املوقع اآمن؟ اإىل اأي مدى قد يت�شّبب ال�شجيج اأو �شوء 

الأحوال اجلوية يف عرقلة م�شار احلدث؟

13   لقت املناظرة الرئا�شية التي جرت يف العام 2005 يف تيمور ال�رشقية دعمًا عينيًا وا�شعًا، �شمل البّث التلفزيوين والإذاعي برعاية الأمم املتحدة، وموقعًا جامعيًا من دون اأي 

مقابل، وغريها من امل�شاعدات. ملزيد من التفا�شيل حول ميزانية املناظرة، الرجاء العودة اإىل املرجع ال�شادر عن جلنة املناظرات يف جامايكا:

www.jamaicadebatescommission.org :واملتوافر على موقعها الإلكرتوين ، Facing the Electorate, A Manual for the Staging of General Election Debates 
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رواتب املوظفني واملنافع العائدة لهم	 

اخلدمات ال�شت�شارية	 

بدل اإيجار موقع املناظرة )كامل�رشح، الفندق، وما اإليه(	 

البّث التلفزيوين والإذاعي	 

الأمن )كخدمات الأمن اخلا�ش حلماية موقع املناظرة( 	 

املاأكولت وامل�رشوبات املوؤّمنة )ليوم املناظرة مثاًل(	 

املوا�شالت )كخدمات النقل اجلوي، وا�شتئجار مركبات، و�شيارات الأجرة(	 

ائيي التجميل(	  الإنتاج التلفزيوين )من يد عاملة، معدات وجتهيزات، واأخ�شّ

خدمات الطباعة والر�شم الطباعي )للتذاكر، والربامج، وبطاقات التعريف، واملل�شقات الإعالنية مثاًل( 	 

الدعاية )عرب املواقع الإلكرتونية، وعر�ش مقاطع فيديو، الإعالنات التلفزيونية والإذاعية، والإعالنات يف ال�شحف واملجالت مثاًل(	 

النفقات العامة التنظيمية )كبدل الإيجار، والهاتف، واملن�شاآت(.	 

حتديد نظام الإدارة املالية واإعداد التقارير

مة قادرة على تتّبع النفقات النا�شئة عن تنظيم املناظرات بدقة، واإعداد التقارير املتعلقة ب�شاأنها، تقّيداً  من ال�رشوري اأن تكون املجموعة املنظمِّ

بامليزانية املو�شوعة لها، وحفاظًا على م�شداقيتها على املدى البعيد. يتطّلب منها ذلك احلر�ش على اإطالع امل�شاهمني على اأوجه اإنفاق الأموال. 

ع بع�ش املجموعات عن ن�رش معلومات عن اجلهات املانحة التي تتعامل معها، وكذلك عن امليزانيات والنفقات، لإثبات التزامها مببداأ 
ّ
ل تتور

ال�شفافية وتعزيز الثقة العامة باأن�شطتها. 

تاأمني التمويل

مة م�شاهمة  فور النتهاء من و�شع ميزانية املناظرة، يجري العمل على جمع التربعات لتغطية تكاليفها. يف هذا الإطار، تطلب عدة جمموعات منظمِّ

الأع�شاء اأو الدعم من موؤ�ش�شات معّينة اأو القطاع اخلا�ش، وكذلك من جهات مانحة حملية اأو دولية للم�شاعدة يف تاأمني التمويل الالزم. فينا�شد 

املنّظمون اجلهات املانحة امل�شاهمة على اأ�شا�ش الفوائد التي ي�شتمّدها البلد من املناظرات، عار�شني عليها كذلك العرتاف علنًا مب�شاهماتها. 

لكن، اإىل جانب حتديد اأ�شكال العرتاف والتقدير املتاحة، ل بّد من و�شع حدود معّينة للجهة املانحة، حيثما تكون م�شاركتها يف غري حمّلها، 

كما يف احلالت التي تبدي فيها مالحظات على الأ�شئلة، اأو تعر�ش �شعاراتها التجارية خلف املر�شحني يف موقع الت�شوير، اأو توؤّثر على تنظيم 

مة كهيئة حيادية، اأو اإىل نوعية عملها اأو ا�شتقالليتها. املناظرة يف جمالٍت من �شاأنها اأن ت�شيء اإىل �شورة املجموعة املنظمِّ

عر�س اخلطة على املر�شحني، والأحزاب، وو�شائل الإعالم، و�شواهم من الالعبني الرئي�شيني 

لإ�رشاك اأبرز القوى الفاعلة يف خطة املناظرة، قد تبادر اجلهات الراعية اإىل اإجراء م�شاورات مع الأحزاب ال�شيا�شية واملر�شحني، لتعر�ش عليهم 

اأي�شًا اإىل التوا�شل مع قوى اأخرى لها دورها رمبا يف  فكرة عامة عن املناظرة، اأماًل يف التما�ش مالحظاتهم ودعمهم. قد ت�شعى تلك اجلهات 

النقا�شات، مبا فيها ال�شلطات املعنّية باإجراء النتخابات وو�شائل الإعالم، للتاأّكد من اأنها على علٍم باجلهود املبذولة، ولك�شب تاأييدها. ل �شّك اأّن 

الت�شاور مع الالعبني املحوريني ي�شاعد يف تظهري اأي عقبات حمتملة قد تت�شّبب بتي�شري املناظرة اأو تعرّثها. اأخرياً يجدر بها مع اقرتاب املوعد 

املنتظر اأن تعقد اجتماعات دورية مع املر�شحني للبّت يف التفا�شيل الأ�شا�شية. 

�شمان ال�شالمة العامة

غالبًا ما تكون املناظرة املرة الوحيدة التي يجتمع فيه مر�شحون يف نف�ش املكان والزمان، مّما ي�شتدعي اتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ على 

ال�شالمة العامة، ويدعو اإىل التن�شيق ب�شكل وثيق مع عنا�رش ال�رشطة وامل�شوؤولني الأمنيني الآخرين يف جميع مراحل الإعداد للمناظرة. ت�شمل 

تلك التدابري توفري الأمن يف اليوم الذي ُتقام فيه املناظرة للمر�شحني واملن�شاأة ومعدات الإنتاج، وحتى اإغالق الطرقات، ومراقبة حركة املرور. 

اإجراءات توزيع تذاكر الدخول، والتحقق من بطاقات الإعالميني املعتمدين، التي ت�شمح للجهة املانحة ت�شديد  ال�شابقة،  اإىل الرتتيبات  ُت�شاف 

املراقبة على احل�شور يف قاعة املناظرة.  



20 | تنظيم واإنتاج مناظرات بني املر�شحني: دليل دويل

التوجيهات املو�شوعة للتذاكر واحل�شور

على  القاعة  قدرة  املدعوين، ومدى  الأ�شخا�ش  اأن حتّدد عدد  الراعية  للجهة  الأوفق  القاعة، من  مبا�رشة يف  املناظرة  اإمكانية ح�شور  يف ظل 

ال�شتيعاب، بعد اأن تاأخذ حاجات فريق الإنتاج بعني العتبار. وبالتايل، فاإّن و�شع خطة وا�شحة لتوزيع التذاكر يف مرحلة مبكرة ي�شاعد يف 

اأثناء  للح�شور  ال�شلوك  قواعد  حتديد  اأي�شًا  ال�رشوري  من  اإجرائها.  موعد  اقرتاب  مع  ال�شخ�شيات  وكبار  احل�شور  من  املتوّقعة  املطالب  تلبية 

البّث  جودة  على  وتوؤّثر  املر�شحني،  انتباه  ت�شّتت  التي  بفال�ش  املزّودة  الت�شوير  اآلت  ا�شتخدام  عن  المتناع  اأو  بال�شمت،  كاللتزام  املناظرة، 

ال�شتعداد  ازداد عدد احل�شور، ما ي�شتدعي  ال�شجيج، كلما  اللوج�شتية واحتمالت  التحديات  اإىل تعاظم  التنّبه  بّد من  الإذاعي. ل  اأو  التلفزيوين 

للتعامل مع احلالت الأمنية الطارئة، كالهتاف، اأو املقاطعة، اأو اأي �شلوك فو�شوي اآخر. 

اإ�شتقطاب املتطوعني

اإىل جانب العتماد على فريق عمل يتوىّل عادًة تنظيم املناظرات، قد ترغب اجلهة الراعية يف ا�شتقطاب متطوعني لتقدمي امل�شاعدة يوم انعقاد 

ق ل�شتقطاب املتطوعني، واإدارة �شوؤونهم، 
ّ
املناظرة، يف خطوٍة متّهد لإ�رشاك هيئات اأو طالب من املجتمع املحلي. وبالتايل، فاإّن ا�شتقدام من�ش

ي�شمن تفعيل دعمهم وتفاعلهم بطريقة اإيجابية مع هذه التجربة.

الإ�شتعانة بخدمات م�شت�شار قانوين

اأو   فوائد جّمة على عدة اأ�شعدة، لعّل اأحدها يتجّلى يف اللتزام بالإجراءات النتخابية 
ّ
اإّن اإمكانية احل�شول ب�رشعة على ا�شت�شارة قانونية تدر

ب�رشوط اإن�شاء منظمة راعية للمناظرات؛ ناهيك عن اأّن امل�شت�شار ي�شاعد يف معاجلة الق�شايا القانونية، كالدعاوى اأو الإنذارات الق�شائية، املقّدمة 

من مر�شحني قد ل يتلّقون دعوة للم�شاركة يف املناظرة باعتبارهم ل يلّبون معايري امل�شاركة املحددة �شلفًا، اأو احلوادث التي تقع اأثناء املناظرة 

بحّد ذاتها.  

بدء املفاو�شات مع املر�شحني 

بعد عر�ش اخلطة، ت�شارك اجلهة الراعية للمناظرة عمومًا يف �شل�شلة نقا�شات مع ممّثلي املر�شحني من اأجل اإمتام الرتتيبات اللوج�شتية وكل ما 

يتعّلق ب�شكل املناظرة وجمرياتها )راجع ال�شفحة 50 للمقاربات املعتمدة يف املفاو�شات مع املر�شحني(. 

ن�شج ال�رشاكات مع و�شائل الإعالم

اإىل  الإعالم املطبوعة والإلكرتونية، حر�شًا على �شمان و�شول املناظرة  العمل على ن�شج �رشاكٍة فّعالٍة مع و�شائل  بّد من  كما �شبق وُذكر، ل 

اجلماهري على اأو�شع نطاٍق ممكن. ويختلف الدور املحّدد الذي ميكن اأن توؤّديه و�شائل الإعالم يف تنظيم املناظرات باختالف ترتيبات الإنتاج 

)راجع ال�شفحة 32( وبنية املنظمة املكّلفة برعاية املناظرات )راجع ال�شفحة 14(.

اأجل  ال�رشيكة من  اتفاق تعاون مع و�شائل الإعالم  التفاو�ش ب�شاأن عقد  اأّنه من املفيد  وقد راأت بع�ش املجموعات املعنية بتنظيم املناظرات 

تو�شيح بع�ش اجلوانب الأ�شا�شية لعملية البّث واجلهد الذي �شيبذله كّل طرف يف جمال تنظيم املناظرة. 

)املرّبع 10: التفاقات بني اجلهة الراعية للمناظرات وو�شائل الإعالم(.

ق اإليها يف نقا�شاتها. وقد تبنّي 
ّ
تتاأّثر ال�رشاكات مع و�شائل الإعالم بجملٍة من الق�شايا التي حتاول اجلهات الراعية للمناظرات ا�شتباقها، والتطر

يف بع�ش الدول، كما هو مذكور اأدناه، اأّن املفاو�شات مع و�شائل الإعالم اأثبتت اأنها على القدر نف�شه من ال�شعوبة مثل احلوارات مع املر�ّشحني 

متامًا. 
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املناف�سة بني و�سائل الإعالم

تتناف�ش و�شائل الإعالم يف ما بينها وقد توؤّثر هذه املناف�شة �شلبًا 

على ا�شتعدادها للتعاون مع بع�شها البع�ش من اأجل تطبيق اجلهود 

لتنظيم مناظرات ناجحة. وقد ي�شمل ذلك المتناع عن بّث  الآيلة 

الراعية  القناة املناف�شة هي  اأو تغطيتها يف حال كانت  املناظرة 

لها. يف هذه احلال، ترى اجلهة الراعية عادًة اأّنه من الأف�شل جتّنب 

هذه املناف�شة من خالل العمل عرب رابطة اإعالمية متّثل فيها جميع 

اأو مع الو�شيلة الإعالمية التابعة للدولة، والتي ل ُينظر  املحّطات 

اإليها يف دوٍل معّينة على اأّنها مناف�شة لقنوات البّث التجارية. 

حني وو�سائل الإعالم العالقات املتوترة بني املر�سّ

قد تدفع العالقات املتوترة بني املر�ّشحني وو�شائل الإعالم يف ما 

يتعّلق بنربة التغطية الإعالمية للحملة باملر�ّشحني اإىل »مقاطعة« 

عدم  اأو  للمناظرات  الناقلة  اجلهة  ب�شفتها  الإعالمية  الو�شائل 

املوافقة على تاأدية �شحافيني معّينني لدور املحاورين، يف خطوٍة 

تخالف اجلهود التي تبذلها القناة الإعالمية يف تقدمي ال�شحافيني 

اأّدى فيها هذا اخلالف  البث. وقد �ُشّجلت حالت  الأوائل لديها يف 

تغطية  عملية  مبقاطعة  التهديد  على  الإعالم  و�شائل  اإقدام  اإىل 

للمناظرات،  الراعية  اجلهات  مبقدور  يبقى  بالكامل.  املناظرات 

و�شعيًا منها ملنع حدوث حالة من هذا النوع، اأن تعلن عن املعايري 

امل�شتخدمة لختيار املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة، و�رشح 

كيفية اإجراء عملية الختيار بحيث ُيحرتم فيها ال�شحافيون ويتم 

اللتزام مببادئ املناظرة. 

الت�سارب يف املواعيد

كانت  اإذا  املناظرة  تغطية  عن  اأي�شًا  الإعالم  و�شائل  ترتاجع  قد 

التي  البّث  برامج  مع  تت�شارب  املناظرة  لعقد  املحتملة  التواريخ 

من  هامة  اإيراداٍت   
ّ
وت�شتدر وا�شٍع  نطاٍق  على  اجلماهري  جتذب 

وقوع  لتتجّنب  م�شبقًا  الإعالمية  الو�شيلة  مع  ت�شاور  الإعالنات. 

هذا ال�شيناريو. عملت اجلهة الراعية لإحدى املناظرات يف مقاطعة 

لكيال  التنظيم  مواعيد  تغيري  على   2014 �شنة  كندا  اأونتاريو، 

14
تت�شارب مع املباراة الوطنية الفا�شلة يف الهوكي.

تكاليف البث

اأن  اأي�شًا من اجلهة الراعية للمناظرة  قد تطلب الو�شيلة الإعالمية 

تدفع مبلغًا معينًا لقاء اأوقات بّث املناظرة، ما يزيد من اأعباء جمع 

املرّبع 10: التفاقات بني اجلهة الراعية 

للمناظرات وو�شائل الإعالم

اإجراء  املفيد  اأّنه من  املناظرات  بتنظيم  املكّلفة  املجموعات  راأت بع�ش 

لأبرز  امل�شرتك  الفهم  ل�شمان  الإعالميني  ال�رشكاء  مع  تعاون  اتفاقات 

اجلوانب التابعة لعملية البث وما الذي �شيقّدمه كّل طرف للمناظرة. يف ما 

يلي بع�ش ما تت�شّمنه اأحكام التفاقات النموذجية من جمموعة من الدول:

منتديات 	  بتنظيم  متبادل  التزام  على  – توؤّكد  امل�شرتكة  الأهداف 

غري منحازة، ومبنية على الحرتام، يعامل فيها املر�ّشحون على 

النتظار،  وقاعات  وال�شوت،  الإ�شاءة،  حيث  من  امل�شاواة  قدم 

واملكياج، والت�شوير، من جملة اأمور اأخرى لها عالقة بالإنتاج.

الذي 	  وال�شكل  واملوقع  التواريخ،  بذكر  قم   – املناظرة  ترتيبات 

�شتتخذه املناظرة.

الذي 	  ما  �شف   – الإعالمية  والو�شيلة  الراعية  اجلهة  التزامات 

�شتقّدمه اجلهة الراعية والو�شيلة الإعالمية على التوايل للمنتديات.

الرتتيبات 	  على  التاأكيد   – والراديو  التلفزيون  على  اخلرب  نقل 

املتعّلقة بتوزيع بث املناظرة على ال�شبكات الوطنية والدولية.

يف 	  املدفوعة  ال�شيا�شية  الإعالنات  بث  منع   – احلملة  اإعالنات 

رت اجلهة الراعية بّث 
ّ
�ش لنقل املناظرة يف حال قر الوقت املخ�شّ

الفوا�شل الإعالنية. 

ملكية حقوق البّث – حتديد من ميلك حقوق البث مبا يف ذلك ما 	 

اإذا كان من املمكن عر�شها على حمّطات اأخرى. وقد يت�شّمن هذا 

اإعداد  يف  امل�شّورة  املناظرة  با�شتخدام  تتعلق  اأحكامًا  التفاق 

الإعالنات، واإمكانية اطالع جمموعات املراقبة املدنية عليها يف 

وقٍت لحق، يف اإطار ال�شعي لتعزيز حما�شبة امل�شوؤولني املنتخبني 

والباحثني الأكادمييني، والطاّلب، واملرّبني. 

البث »النظيف« – فّكر يف احلّد من عدد الر�شوم الغرافيكية الظاهرة 	 

نقل  اإىل  الإعالمية  الو�شيلة  ت�شيفها  اأن  ميكن  التي  ال�شا�شة  على 

امل�شاهدين  انتباه  ال�شور  هذه  ت�شّتت  اأن  املمكن  فمن  املناظرة. 

املثال �رشيط  �شبيل  اأّنها منحازة، ومنها على  اإليها على  اأو ينظر 

الأخبار، اأو الت�شويت بالر�شالة الن�شية على اأداء املر�شحني، وردود 

اأرقام  )مثاًل  املر�ّشحني  ت�رشيحات  على  املبا�رشة  اجلماهري  فعل 

الت�شال اخلا�شة مبجموعات الرتكيز(، من بني جملة اأمور اأخرى. 

اإذا كان يجب بث 	  البث املبا�رش – حّدد مبادئ توجيهية حول ما 

تدقيق  لأي  منعًا  ما  اإىل حّد  وذلك  وبالكامل،  مبا�رشًة  املناظرات 

انتقائي لعملية البث والذي ميكن اعتباره منحازاً �شّد مر�ّشح معنّي.

تكاليف الإنتاج – اأّكد من الذي �شيتوىّل تغطية اإنتاج بّث املناظرة، 	 

التقني، وما  الطاقم  الت�شوير، وا�شتئجار  اإعداد موقع  مبا يف ذلك 

اإىل ذلك.

الإعالن عن املناظرة – كّلف و�شيلة الإعالم ببث اإعالنات دورية 	 

ترّوج للمناظرات املقبلة.

/http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ontario-leaders-debate-tentatively-set-for-tuesday-june-3/article18707127   14
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الأموال على املجموعة املنّظمة. من هنا، ميكن للجهة الراعية للمناظرة اأن حتّقق مبتغاها يف جتّنب دفع هذه الأموال، من خالل الإ�شارة اإىل اأّن 

وقت البث املجاين اأو املخ�شوم ي�شّكل يف الواقع م�شاهمًة قّيمًة من اأجل اخلري العام وم�شوؤوليًة مدنية. 

الإنتاج

تعترب ترتيبات الإنتاج العالية اجلودة �رشوريًة ل�شمان مناظراٍت ت�شمع من دون اأي م�شاكل على الراديو، وتبدو عالية املهنية وحمايدة بالن�شبة 

تتطّلب  املناظرة،  فيه  �شتعقد  الذي  املكان  اختيار  وبعد  الأدنى،  باحلّد  التلفزيون.  �شا�شات  امل�شاهدين عرب  اأو  الت�شوير  موقع  اجلمهور يف  اإىل 

�شتدعو  التلفزيون،  �شا�شات  بّثها عرب  ر 
ّ
تقر املناظرة، واملحاور. ويف حال  وامل�شاركني يف  للمر�ّشحني،  اأثاث  لل�شوت، وقطع  املناظرة مكرّبات 

احلاجة اإىل عنا�رش اإ�شافية، مبا يف ذلك الإ�شاءة، والكامريات، وموقع الت�شوير، من جملة اأمور اأخرى. كما حتتاج اجلهات الراعية للمناظرة اأي�شًا 

فريق اإنتاج، ميكن اأن يوؤمنه ال�رشيك الإعالمي اأو يتّم التعاقد معه. )راجع ال�شفحة 32 لنقا�ٍش حول اخليارات املحتملة لالإنتاج(.

العالقات العامة

اإعداد ا�شرتاتيجية خا�شة بالعالقات العامة

يتمّثل اأحد اجلوانب الرئي�شية لتنظيم املناظرة يف توفري التغطية الإعالمية للتح�شريات من اأجل جذب اهتمام العامة، وح�شد الدعم للمناظرة. قد 

تت�شّمن هذه ال�شرتاتيجية املهام التالية:

بناء قاعدة بيانات تت�شّمن معلومات الت�شال بو�شائل الإعالم لإبقائها على اطالع بانعقاد املناظرة؛	 

اإعداد البيانات ال�شحفية واأوراق املعلومات للرّد على ال�شتف�شارات الإعالمية، والتح�شري للمقابالت؛	 

عقد املوؤمترات ال�شحفية؛	 

ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي لإدراج التحديثات ب�شاأن املناظرة – على ال�شفحة الأوىل للموقع، فاي�شبوك، تويرت، وما اإليها؛	 

اإطالق اإعالنات ترويجية عرب الراديو اأو التلفزيون، اأو دعايات يف و�شائل الإعالم املطبوعة؛	 

�شياغة املقالت الداعمة للمناظرة وت�شجيع املنا�رشين على ذلك. 	 

اإعداد ترتيبات خا�شة للن�شاطات التي تقوم بها و�شائل الإعالم 

من املمكن اأن متّثل املناظرات بني املر�ّشحني اأحداثًا اإخباريًة يوّثقها 

الإعالمية  التغطية  ت�شهيل  على  العمل  املفيد  من  لعّله  لذلك،  التاريخ، 

املناظرة.  نقل  عملية  ت�شّوه  اأن  �شاأنها  من  �شلبية  جتربة  اأّي  وتفادي 

اإعداد م�شاحة  للمناظرات  الراعية  الدول، قد تختار اجلهات  يف بع�ش 

املطبوعة  الإعالم  و�شائل  يف  العاملني  ال�شحافيني  وا�شتقبال  للعمل 

احلجم  اأّن  �شحيح  للمناظرة.  �ش  املخ�شّ املوقع  يف  والإلكرتونية 

ما  يف  بعيد  حّد  اإىل  �شتختلف  امل�شاحة  هذه  توّفرها  التي  واخلدمات 

جمريات  متابعة  اإمكانية  الإعالم  لو�شائل  تتاح  اأن  يجب  بينها، 

املناظرة وتقدمي الروايات عن اخلرب. ميكن اأن تكون هذه امل�شاحة داخل 

وموائد،  جلو�ش  غرفة  ت�شّم  وقد  منها  مقربة  على  اأو  املناظرة  موقع 

واأجهزة تلفزيون، واإمكانية ات�شال ب�شبكة الهاتف والإنرتنت، ومنافذ 

ت�شتفيد  اأن  ميكن  كما  وامل�رشوبات.  املاأكولت  عن  ف�شاًل  كهربائية، 

اأو  الإعالم من هذه امل�شاحة لإجراء املقابالت مع املر�شحني  و�شائل 

ممثليهم بعد املناظرة. وقد اختارت بع�ش اجلهات الراعية للمناظرات 

�شاأن  ومن  املناظرة.  موقع  خارج  »للوقوف«  اإ�شافية  ات  من�شّ اإن�شاء 

املرّبع 11: ت�شهيل التغطية الإعالمية

�شة لو�شائل الإعالم على هام�ش  ات خارجية »للوقوف« خم�شّ من�شّ

املناظرة الرئا�شية يف البريو �شنة 2011.
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ات اأن توؤّمن مواقع لرفع التقارير قبل املناظرات وخاللها وما بعدها مبا يف ذلك تقدمي خلفية �شاحلة للعر�ش على �شا�شة التلفزيون  هذه املن�شّ

لقاعة املناظرة و�شعارات اجلهة الراعية للمناظرة. )املرّبع 11: ت�شهيل التغطية الإعالمية(

اإثبات احل�شور على �شبكة الإنرتنت

ميكن اأن تعمل اجلهات الراعية للمناظرات على اإن�شاء موقع اإلكرتوين واإثبات ح�شورها عرب مواقع التوا�شل الجتماعي كمنرب للمعلومات املقّدمة 

اإىل العامة وو�شائل الإعالم من اأجل الرتويج للمناظرات. من هنا، ميكن اأن يت�شّمن املوقع معلوماٍت من قبيل ما يلي:

بيان بعثة تنظيم املناظرة؛	 

قيادة املجموعة املنّظمة للمناظرة؛	 

تاريخ املناظرة، ومكانها، وزمانها؛	 

معلومات الت�شال؛	 

البيانات ال�شحفية؛	 

التحديثات امل�شتمرة على املوا�شيع، واملر�شحني، واملحاور، اأو امل�شاركني يف املناظرة؛	 

املعلومات املتعلقة بالتذاكر حل�شور املناظرة؛	 

املقالت الإخبارية والفتتاحيات الداعمة للمناظرة؛	 

اإمكانية تلقي املنح لتنظيم املناظرات؛	 

تقدير اجلهات املانحة؛	 

منرب اإلكرتوين لعر�ش املناظرة ب�شكٍل مبا�رش.	 

اإنتاج املواّد املطبوعة

بح�شب ما هو مالئم، قد تقوم اجلهات 

البطاقات  بطباعة  للمناظرات  الراعية 

املناظرة  و�شف  اأجل  من  والربامج 

كما  املانحة.  اجلهات  اإىل  ف 
ّ
والتعر

يف  املل�شقات  تفيد  اأن  املمكن  من 

 :12 املرّبع  )راجع  للحدث.  الرتويج 

يف  الرئا�شية  املناظرة  حل�شور  الدعوة 

مالوي واملرّبع 13: املل�شق الرتويجي 

عام  هايتي  يف  الرئا�شية  للمناظرات 

.)2010

ن�رص الفيديو و�شياغة الن�شو�س 

املكتوبة

تي�شرياً لعمل ال�شحافيني الذين يعملون 

ولإتاحة  املناظرات،  تغطية  على 

والتمكن  لحق،  وقٍت  يف  امل�شاهدة 

يتعّلق  ما  يف  املر�شحني  م�شاءلة  من 

 قدمًا، ميكن للجهات 
ّ
بوعودهم بامل�شي

اأن تن�رش فيديو عن  للمناظرات  الراعية 

املرّبع 12: الدعوة حل�شور املناظرة الرئا�شية يف مالوي 

ال�سورة تقدمة جمموعة عمل املناظرات الرئا�سية يف مالوي
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املناظرات والن�شو�ش املكتوبة فور امل�شتطاع.

تنظيم ن�شاطات تثقيف الناخبني

لت املجموعات املكّلفة بتنظيم املناظرات اإىل و�شائل عديدة لزيادة تاأثري املناظرات من م�شاهدة املناظرات، اإىل املناق�شات الإلكرتونية، من  تو�شّ

بني جملة اأمور اأخرى. )راجع ال�شفحة 51 ملزيد من املعلومات حول ن�شاطات تثقيف الناخبني يف ما يتعلق باملناظرة(.

تقدير املر�ّشحني امل�شاركني

حر�شًا على اأن ت�شّكل املناظرة جتربًة اإيجابيًة بالن�شبة اإىل املر�شحني، قد تقوم بع�ش اجلهات الراعية بتقدمي �شهادة م�شاركة مع اختتام املنتدى. 

اأما الق�شد من هذا التقدير فيتمّثل يف ت�شليط ال�شوء على امل�شاهمة الإيجابية التي قّدمها املر�ّشحون من خالل الرتكيز يف احلملة النتخابية على 

الق�شايا وتعزيز احل�ش املدين وبالتايل توطيد املمار�شات الدميقراطية يف البالد. 

املرّبع 13: املل�شق الرتويجي للمناظرات الرئا�شية يف هايتي عام 2010

امللكية تعود ملجموعة التدخل يف جمال ال�شيا�شات العامة 

اإىل  دعوتهم  يجب  الذين  املر�ّشحني  عدد  هو  ما 

املناظرة؟ 

�شعوبًة  لها  الراعية  اجلهات  تواجه  ما  غالبًا  املناظرات،  تنظيم  عند 

ما  وغالبًا  للم�شاركة.  دعوتهم  يجب  الذين  املر�ّشحني  عدد  حتديد  يف 

ترتّكز الق�شية حول ما اإذا كانت اجلهات الراعية �شت�شمل يف جهودها 

كافة املر�ّشحني ملن�شٍب معني، وهو عدد قد يرتفع يف بع�ش الأحيان 

اإىل الع�رشات اأو الرتكيز ب�شكٍل اأ�شا�شي على املر�ّشحني الطاحمني للفوز 

القرار  يكون  ما  النجاح. وغالبًا  لإحراز  فر�شًة معقولًة  الذين ميلكون 

يف  م�شحونًة،  ال�شيا�شية  البيئة  تكون  عندما  خا�ش  ب�شكٍل  منا�شبًا 

 يف مرحلة انتقال دميقراطي، 
ّ
الدول اخلارجة من نزاعاٍت مثاًل، اأو متر

البدائل  هذه  من  لكّل  دينيًة.  اأو  اإثنيًة  اإقليميًة،  انق�شاماٍت  تواجه  اأو 

اعتباراتها اخلا�شة ليكون مبقدور اجلهات الراعية النظر فيها. 

اإذا عمدت اجلهات الراعية اإىل تنظيم مناظراٍت �شمولية، فهي تو�شل من 

خالل قرارها ر�شالة ت�شّدد على حق املر�شحني يف اأن ت�شمع اأ�شواتهم. 

اإىل  ال�شغرى  الأحزاب  من  املر�شحني  دعوة  مّتت  اإذا  نف�شه،  الوقت  يف 

املتناف�شني  بان�شحاب  احلالت  بع�ش  يف  ذلك  يت�شّبب  قد  املناظرة، 

اأّن  بالذكر  اجلدير  من  تنظيمية،  نظر  وجهة  ومن  نفوذاً.  الأقوى 

م�شاركة جميع املر�ّشحني جتعل املناظرة اأ�شّد ازدحامًا وتقّل�ش الوقت 

�ش لكّل مر�ّشح بتناول الكالم.  املخ�شّ

املزيد  تلّقف  للناخبني  يتيح  املر�ّشحني  عدد  تقلي�ش  فاإن  وبالتايل 

املرّجح  من  الذين  الأ�شا�شيني  باملتناف�شني  اخلا�شة  ال�شيا�شات  حول 

اأن ي�شلوا اإىل املنا�شب املنتخبة وا�شتالم زمام احلكم. ولكن، ل يخفى 

الراعية  اجلهات  �ش 
ّ
يعر قد  املر�ّشحني  من  عدٍد  اإق�شاء  اأّن  اأحٍد  على 

املرّبع 13: املل�شق الرتويجي للمناظرات 

الرئا�شية يف هايتي عام 2010

امللكية تعود ملجموعة التدخل يف جمال ال�سيا�سات العامة
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يتلّقى مر�ّشحوها دعوًة  التي ل  الأحزاب  قبل  القانونية( من  للمالحقة  )اأو حتى  املر�شحني  ال�شيا�شي �شّد بع�ش  والنحياز  بالتمييز  لتهامات 

للم�شاركة يف املناظرة.

عند النظر يف هذه التنازلت، تختار بع�ش اجلهات الراعية حاًل و�شطًا، من خالل عقد مناظرات متعّددة اأو اإ�شافة ن�شاطات تكميلية مل�شاعدة كافة 

املر�ّشحني يف نقل ر�شالتهم اإىل العاّمة. وقد تت�شّمن هذه املقاربات اخلطوات التالية:

عقد جل�سات مناظرة متعّددة

ميكن للجهات الراعية للمناظرات، وبغية ا�شتقبال عدٍد اأكرب من املر�ّشحني، تق�شيم امل�شاركني اإىل جمموعاٍت ت�شهل اإدارتها )كاأن يبلغ هذا العدد 

ر املجموعات من خالل ال�شحب بالقرعة اأو بتطبيق معايري وا�شحة. ميكن تنظيم املناظرات املتعّددة ب�شكٍل 
ّ
ثمانية مر�ّشحني اأو اأقل(، على اأن تتقر

 اأياٍم عدة: نّظمت جمموعة املناظرات النتخابية يف نيجرييا مثاًل 12 مناظرًة رئا�شيًة يف العام 2007 حتى يتمكن الأربعة 
ّ
متتاٍل اأو على مر

 يوٍم كامل. وقد قامت املجموعة بدعوة 23 مر�ّشحًا للم�شاركة يف مناظرة للحكام يف العام 2013 
ّ
وع�رشين مر�ّشحًا �شمن فريق من اثنني على مر

يف ولية اأنامربا. وعلى الرغم من اأّن املر�ّشحني مل ي�شاركوا جميعهم يف نهاية املطاف، فقد عقدت جمموعة املناظرات النتخابية يف نيجرييا 

مناظرتني يف اليوم للمر�شحني يف جمموعات من �شبعة اأو ت�شعة مر�شحني على التوايل. وعقدت مناظرة ختامية مع املتناف�شني الأربعة الأ�شا�شيني 

الذين مت اختيارهم على اأ�شا�ش املعايري، مبا يف ذلك م�شح �شمل اجلمهور الذي يح�رش املناظرة، وعلى اأ�شا�ش عدد مهرجانات احلملة النتخابية 

التي عقدت والبنى احلزبية. يف هايتي، ا�شت�شافت جمموعة التدخل يف ال�شيا�شات العامة 19 مر�شحًا رئا�شيًا لنتخابات العامني 2010 و2011. 

 فرتة من خم�شة اأ�شابيع.
ّ
وقد نّظمت املجموعة �شل�شلًة من خم�ش مناظرات تلفزيونية مع جمموعاٍت من ثالثة اأو اأربعة مناظرين على مر

تنظيم مناظرات على مرحلتني

قد ترغب اجلهات الراعية للمناظرات بتنظيم مناظرتني، ت�شّم الأوىل جميع املر�شحني وت�شّم الثانية املر�ّشحني يف املقدمة كما هو حمّدد من 

خالل املعايري املحّددة م�شبقًا.

حني ا�ست�سافة منتديات املر�سّ

ميكن للجهات الراعية للمناظرات اأن متنح املر�ّشحني الفر�شة للم�شاركة يف منتدًى عام حيث ميكن لكّل منهم تقدمي موؤهالته وبرناجمه باإيجاز 

من  اأكرث  حمدوداً  عدداً  ي�شّم  اأن  وميكن  الرئي�شية  املناظرات  قبل  املنتدى  هذا  عقد  ميكن  الوقت؛  يتيح  ما  بح�شب  الأ�شئلة  بع�ش  عن  والإجابة 

املر�ّشحني. 

توفري حّيز اإعالمي على التلفزيون، اأو الراديو، اأو يف املطبوعات

م�شتوى  على  تعزيز ح�شوره  اأجل  من  الإعالم مل�شاعدته  و�شائل  ويبث عرب  نف�شه  عن  فيه  ف 
ّ
يعر فيديو  مقطع  لت�شجيل  مر�شح  كّل  دعوة  ميكن 

اجلمهور؛ يف البريو يف العام 2006، مثاًل، قامت منظمة ال�شفافية الراعية للمناظرات بدعوة كل من املر�ّشحني الع�رشين لت�شجيل مقابلة من 30 

دقيقة مّت عر�شها على التلفزيون الر�شمي يف اأجزاء.

تنظيم مناظرات للجولة الأوىل واجلولة الثانية من النتخابات

يف الدول التي تعتمد نظامًا انتخابيًا من جولتني، ميكن للجهة الراعية للمناظرة اأن تعقد املناظرات يف اجلولة الأوىل من النتخابات مع عدٍد 

اأكرب من املر�شحني ومن ثم تنّظم حدثًا على نطاٍق اأ�شيق بعدٍد حمدود اأكرث من املر�ّشحني الذين ينتقلون اإىل اجلولة الثانية من النتخابات؛ ولكن 

بطبيعة احلال ثمة احتمال اأن يفوز املر�ّشح يف اجلولة الأوىل من النتخابات، ما يجعل املناظرة الثانية �شوريًة.

رت اجلهة الراعية للمناظرة تقلي�ش عدد املر�ّشحني يف املناظرة، ميكن حتديد املعايري لختيار الأ�شخا�ش الذين �شتتم 
ّ
كما �شبق وذكر، يف حال قر

دعوتهم للم�شاركة. وقد يكون من املفيد عدم اإغفال هذه املبادئ عند حتديد املعايري:
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التحّلي بال�سفافية

تثبت التجارب املختلفة من حول 

اأّن املعايري الأكرث فعاليًة  العامل 

واحلياد،  املو�شوعية،  هي 

العامة.  قبل  من  الفهم  و�شهولة 

املعايري  عن  الإعالن  فاإّن  لذلك 

 – النتخابية  الدورة  مطلع  يف 

–ي�شاعد  املر�ّشحني  ت�شمية  قبل 

بالنحياز  اتهامات  اأّي  �شّد  يف 

ما  يف  م�شتقباًل  ت�شدر  قد 

يف  امل�شاركني  باختيار  يتعلق 

املناظرة.

اإعداد جمموعة من 

املعايري املتعددة اجلوانب

اأن  ميكن  وذكر،  �شبق  كما 

امل�شاركة  معايري  ت�شمل 

الأهلية  ت�شمل  خمتلفة،  عوامل 

الد�شتورية والقانونية، والتنظيم 

تقدمي  فيه  )مبا  النا�شط  احلزبي 

الربنامج،  وعر�ش  املر�ّشحني 

اأخرى(  اأمور  جملة  بني  من 

من  معينة  عتبة  اإىل  ل  والتو�شّ

الدعم العام كما يقا�ش من خالل 

املرّبع  )راجع  الراأي.  ا�شتطالع 

مل�شاركة  مقارنة  معايري   :14

املعايري  عن  لأمثلة  املر�ّشحني 

املجموعات  ت�شتخدمها  التي 

من  املناظرات  بتنظيم  املكّلفة 

حول العامل(.

اإبداء ا�ستعداد لتقّبل النقد 

من العامة 

بع�ش  ا�شتبعاد  مّت  حال  يف 

تلبيتهم  عدم  ب�شبب  املر�ّشحني 

املحّددة  للمعايري  اأحزابهم  اأو 

الراعية  للجهات  ميكن  م�شبقًا، 

ال�شكاوى  ت�شتبق  اأن  للمناظرات 

الإجراءات  تتخذ  واأن  العامة 

املرّبع 14: معايري مقارنة مل�شاركة املر�شحني

يف ما يلي بع�ش الأمثلة حول املعايري التي ت�شتخدمها اجلهات الراعية للمناظرات من جمموعة من الدول 

من اأجل حتديد املر�ّشحني الذين تتم دعوتهم للم�شاركة يف املناظرة:

دليل عن الدعم ال�سعبي

فيه 	  وموثوق  حمايد  العام  للراأي  م�شح  يف  ال�شعبي  الدعم  من  م�شبقًا  حمدد  مب�شتوًى  املر�ّشح  يحظى 

يتعني  الذي  الدعم  م�شتوى  ويختلف  للمناظرة؛  حمددة  اأيام  قبل  امل�شوح(  من  لعدد  و�شطي  معّدل  )اأو 

على املر�شحني الو�شول اإليه لتتم دعوتهم اإىل املناظرة بح�شب كّل دولة: مثاًل جامايكا 10%؛ كوريا 

اجلنوبية 5%، الوليات املتحدة: %15.

ميلك حزب املر�شح فر�شًة ريا�شيًة لت�شكيل حكومة اإن قّدر له الفوز يف النتخابات؛ )مثاًل ير�ّشح احلزب 	 

عدداً من الأ�شخا�ش لعدٍد كاٍف من املقاعد من اأجل احل�شول على الأكرثية يف النظام الربملاين(.

جتتمع يف املر�ّشح املعايري الالزمة لي�شّجل ا�شمه ويرد كمر�ّشح على بطاقة القرتاع يف العدد املطلوب 	 

من املقاطعات اأو الوليات الالزمة ليحّقق الفوز يف النتخابات )كبع�ش الأنظمة الرئا�شية(.

حقق املر�ّشح جدارته واأهليته خلو�ش املناف�شة على �شعيد الوطن كما هو حمّدد يف جمل�ش اخلرباء، 	 

وذلك بالتعويل على بع�ش العوامل من قبيل: م�شاحة العمود ال�شحفي يف ال�شفحات الأوىل، التغطية 

يف الربامج الإخبارية، احل�شور العام يف املهرجانات ال�شيا�شية، والتقدير من قبل املحّللني ال�شيا�شيني 

وجمال�ش التحرير.

له 	  �شمحت  الأخرية  النتخابات  يف  الدعم  من  اأ�شا�شيًة  ن�شبًة  املر�ّشح  اإليه  ينتمي  الذي  احلزب  تلقى 

الت�رشيعية  والهيئة  الرئا�شية،  لل�شباقات   %3 كوريا،  جنوب  )مثاًل،  القانوين  مركزه  على  باملحافظة 

الوطنية، والبلدية(.

ميّثل املر�ّشح حزبًا مالئمًا من الناحية التاريخية يف احلياة ال�شيا�شية للدولة.	 

قوة �سيا�سية منّظمة ونا�سطة

اأجرى احلزب الذي ينتمي اإليه املر�ّشح انتخابات داخلية دميقراطية.	 

يتمتع احلزب الذي ينتمي اإليه املر�ّشح ببنية تنظيمية وطنية حمّددة.	 

ينّظم املر�ّشح ب�شكٍل نا�شط احلمالت ليتّم انتخابه.	 

نّظم املر�ّشح عدداً حمّدداً من مهرجانات احلملة.	 

اأعّد املر�ّشح اأو احلزب الذي ينتمي اإليه برناجمًا اأو بيانًا �شيا�شيًا وقّدمه اإىل العامة.	 

ميلك احلزب الذي ينتمي اإليه املر�ّشح مقاعد يف الهيئة الت�رشيعية الوطنية.	 

راً م�شبقًا من املر�ّشحني للمنا�شب الأخرى التي 	 
ّ
اأدنى مقر اإليه املر�ّشح عدداً  يقّدم احلزب الذي ينتمي 

جتري املناف�شة عليها يف النتخابات نف�شها )مثاًل، الهيئة الت�رشيعية الوطنية، من�شب احلاكم، البلديات(

جمع املر�ّشح مبلغًا حمدداً من الأموال واأنفقه على احلملة.	 

ح الأهلية القانونية للرت�سّ

يلّبي املر�ّشح املتطّلبات الد�شتورية ل�شغل املن�شب يف حال جرى انتخابه  )فعمره منا�شب، وهو مواطن 	 

يحمل اجلن�شية عن طريق الولدة، ومقيم يف البالد، وميلك �شجاًل عدليًا ل حكم عليه(.

�شّجل املر�ّشح ب�شكٍل ر�شمي لدى ال�شلطات النتخابية.	 

لدى املر�ّشح املوؤّهالت املطلوبة لتلقي الأموال العامة من اأجل تنظيم احلمالت.	 

التعّهد مبمار�سة احلكم ال�سليم اأو اللتزام بالالعنف

كاللتزام 	  بعدها  ما  اأو  النتخابات  يف  ال�شليم  احلكم  ممار�شة  باتفاق  اللتزام  على  املر�ّشح  وافق 

بالالعنف اأو مكافحة الف�شاد.
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اأي�شًا ا�شتعداداً لهذا ال�شيناريو من خالل �رشح املعايري على نحو  القانونية من املر�ّشحني املتاأثرين. كما قد تبدي اجلهات الراعية للمناظرات 

ا�شتباقي على املالأ ويف مرحلة م�شبقة، واإعداد اأوراق احلقائق لالإجابة عن اأّي اأ�شئلة حمتملة من و�شائل الإعالم واملر�ّشحني. )املرّبع 15: ال�شتعداد 

لتقبل ردود الفعل حول املعايري(.

اخليارات اخلا�شة ب�شكل املناظرات يف موقع 

الت�شوير

ميكن الختيار بني جملة من الأ�شكال للم�شاعدة يف تنظيم مناظرات 

العنا�رش  بني  املزج  ميكن  باملعلومات.  وغنية  بالهتمام  جديرة 

ال�شكلية الأ�شا�شية يف غري و�شيلة، وقد ت�شمل: 

و�شعية املر�شحني يف موقع الت�شوير؛	 

اأدوار املحاور/املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة؛	 

من يطرح الأ�شئلة على املر�ّشحني؛	 

املوا�شيع املختارة واملهل الزمنية.	 

حني يف موقع الت�سوير و�سعية املر�سّ

موقع 	  يف  املر�ّشحني  و�شعية  لتحديد  رئي�شية  اأنواع  ثالثة  هناك 

الت�شوير خالل املناظرة: 

الوقوف اإىل املنابر؛	 

اجللو�ش يف املقاعد اأو حول املائدة اأو املكتب؛	 

يحيط بهم اجلمهور )لنقا�ٍش من نوع اللقاء العام(.	 

يف  وامل�شاركني  للمحاورين  الت�شوير  و�شعية  حتديد  من  بّد  ول 

فيها  تتحّدد  التي  الطريقة  خالل  من  حمّدد  هو  ما  بح�شب  املناظرة 

و�شعية املر�ّشحني. )راجع املرّبع 16: خيارات و�شعية املر�ّشحني يف 

مواقع الت�شوير لأمثلٍة حول الرتتيبات امل�شتخدمة يف الدول املختلفة(.

خيارات املحاورين والقائمني بطرح الأ�سئلة

للتحاور  عدة  مقاربات  املناظرات  بتنظيم  املكّلفة  املجموعات  اأعّدت 

وطرح الأ�شئلة على املر�ّشحني خالل املناظرة:

حماور واحد

يف هذه املقاربة، يتوىّل �شخ�ش واحد اإدارة �شري املناظرة واللتزام بالقواعد املتفق عليها، ف�شاًل عن طرح الأ�شئلة على املر�ّشحني. هذه الطريقة 

�ش لتناول املر�ّشحني الكالم اإىل اأق�شى حّد وت�شهيل اأ�شئلة املتابعة التي يطرحها املحاور. وقد راأت بع�ش  م�شّممة ال�شتفادة من الوقت املخ�شّ

املجموعات املكّلفة بتنظيم املناظرات من ال�شعب حتديد فرٍد يتمتع باحلياد واملهارات ال�شحفية لأداء الدورين معًا. يف هذه احلال، قد تق�شم 

اأدوار املحاور والقائم بطرح الأ�شئلة بني عدة اأفراد.

املرّبع 15: ال�شتعداد لتقبل ردود الفعل حول 

املعايري

وتوباغو،  ترينيداد  من  اأدناه  املدرجة  املقالة  يف  مبنّي  هو  كما 

ال�شكاوى  تلقي  املناظرات  بتنظيم  املكّلفة  اجلهات  تتوقع  قد 

معايري  تطبيق  بعد  للمناظرة  املدعّوة  غري  ال�شغرى  الأحزاب  من 

امل�شاركة.

جلنة  تطالب  الجتماعية  العدالة  اأجل  من  احلركة 

املناظرات بتغيري القواعد

�سحيفة ترينيداد اإك�سرب�ض

2 ت�رشين الثاين/اأكتوبر 2013

بقلم كاميل بيثل

دايفيد  الجتماعية  العدالة  اأجل  من  للحركة  ال�شيا�شي  الزعيم  راأى 

يف  املناظرات  للجنة  الوقت  من  مت�شع  هناك  يزال  ل  اأّنه  عبداهلل 

للحزب  ت�شمح  بحيث  قواعدها  تعديل  اأجل  من  وتوباغو  ترينيداد 

باأن ي�شّكل جزءاً من املناظرة املقبلة يف �شياق انتخابات احلكومة 

املحلية.

ويف موؤمتٍر �شحفي له يوم اخلمي�ش عقده يف قاعة احتاد العاملني 

يف قطاع الت�شالت، �شارع هرني، مرفاأ اإ�شبانيا، اأعلن عبداهلل اأّن 

القواعد احلالية التي حتّددها اللجنة �شتحرم احلركة من اأجل العدالة 

الجتماعية من فر�شة امل�شاركة يف املناظرات النتخابية...

http://www.trinidadexpress.com/news/MSJ-wants- :امل�سدر

the-Debates--Commission-to-change-rules--226082291.
html
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جمموعة القائمني بطرح الأ�شئلة

اإدارة املناظرة ككّل و�شبط الوقت. قد تفيد هذه  اأفراد طرح الأ�شئلة على املر�ّشحني. كما قد ي�شارك حماور اآخر يف  يف هذه احلالة، يتوىّل عدة 

الدول  يف  املناظرات.  يف  الإعالم  اإ�رشاك  يف  ت�شاعد  قد  واإلكرتونية،  مطبوعة  عدة،  اإعالم  و�شائل  من  لل�شحافيني  الأدوار  حتديد  يف  املناظرة 

املنق�شمة �شيا�شيًا حيث ي�شّنف ال�شحافيون ح�شب انتماءات اإثنية، واإقليمية، اأو �شيا�شية، من الأف�شل اختيار عدد اأكرب من امل�شاركني يف املناظرة 

من انتماءات خمتلفة من اأجل تعزيز ثقة املر�ّشحني باأن جتري املناظرة ب�شورة عادلة.

املواطنون امل�شوؤولون عن طرح الأ�شئلة

ويتحكم  ككّل  املناظرة  باإدارة  املحاور  ويقوم  املر�ّشحني.  على  الأ�شئلة  اجلمهور  يطرح  املقاربة،  العام، ويف هذه  باللقاء  الطريقة  هذه  تعرف 

بالوقت اأي�شًا، وميكنه يف بع�ش احلالت اأن يطرح الأ�شئلة الأولية واأ�شئلة املتابعة.

اأ�شئلة املواطنني عرب الهاتف، والإنرتنت اأو الأ�شئلة امل�شّجلة

يف هذه احلال، تاأتي الأ�شئلة من اجلمهور العام عن بعد عرب الإنرتنت، اأو الهواتف اخلليوية )مثاًل، الر�شائل الن�شية، والر�شائل الإلكرتونية، اأو عرب 

موقع يوتيوب، وتويرت، وما اإليها(. كما ميكن ت�شجيل الأ�شئلة عرب الفيديو يف وقٍت م�شبق وعر�شها خالل املناظرة. من الأجدى اأن تقوم اجلهات 

رة. )املرّبع 
ّ
الراعية للمناظرات بالطالع على الأ�شئلة يف وقٍت م�شبق ل�شمان �شلتها باملو�شوع، وبحيث تكون لئقة من حيث النربة، وغري مكر

17: و�شائل الإعالم اجلديدة واملناظرات(

اأ�شئلة املر�ّشحني

يطرح املناظرون الأ�شئلة مبا�رشًة اإىل زمالئهم.

املوا�سيع واملهل الزمنية

املوا�شيع

اأّي ق�شية انتخابية تهّم الناخبني. يف املقابل، قد  اأ�شئلة حول  مبقدور اجلهات الراعية تنظيم املناظرات بحيث تكون مفتوحًة لالإجابة عن اأي 

ترّكز املناظرات على موا�شيع حمّددة لنقا�ٍش متعّمق وملعاجلة املر�ّشحني لهذه امل�شائل حتديداً. يف ما يتعلق بتق�شيم املناظرات بح�شب املوا�شيع 

ق اإىل جمالني فح�شب، كال�شوؤون اخلارجية واملحلية، ومعاجلة ع�رشات 
ّ
املختلفة، تتبع اجلهات الراعية للمناظرات مقاربات عدة ترتاوح بني التطر

املوا�شيع.
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املرّبع 16: خيارات و�شعية املر�ّشحني يف موقع الت�شوير

املناظرة جلو�شًا 

الوليات املتحدة 2012كندا 2008غانا 2012

ال�سورة تقدمة مارك اأبراهام وجلنة املناظرات 

الرئا�سية

ال�سورة تقدمة معهد ال�سوؤون القت�سادية.ال�سورة تقدمة كوربي�ض. جميع احلقوق حمفوظة.

املناظرة وقوفًا على املنرب

جامايكا 2007كينيا 2012

ال�سورة تقدمة جلنة املناظرات يف جامايكاامل�سدر: رويرتز

املناظرة على �شكل لقاء عام

�رشبيا 2013كولومبيا 2013الوليات املتحدة 2012

ال�سورة تقدمة منظمة Fundacion Civico امل�سدر: رويرتز

Social Pro Cartagena
ال�سورة تقدمة مركز النتخابات احلرة 

والدميقراطية
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كلمات الفتتاحية واخلتام

املنتدى  بداية  يف  للمر�ّشحني  كلماٍت  املناظرات  تت�شّمن  اأن  ميكن 

واحدة  دقيقة  بني  عمومًا  املالحظات  هذه  ترتاوح  وقد  واختتامه. 

ودقيقتني. �شحيح اأّن املر�ّشحني غالبًا ما ي�شعون للح�شول على مقالت 

الراعية للمناظرات يف  اآٍن، قد ترغب اجلهات  لالفتتاحية واخلتام يف 

اعتماد عر�ٍش واحد ل اأكرث. وهو ما مينح اجلمهور مزيداً من الوقت ملا 

اأكرب  اأكرث عفويًة وحتتوي على قدر  اأ�شئلًة واأجوبًة  يعتربه امل�شاهدون 

من املعلومات عو�شًا عن اخلطاب امل�شّمم م�شبقًا.

املهل الزمنية

يختلف الوقت املمنوح للمر�ّشحني لإلقاء مقالت الفتتاحية واخلتام 

امل�شاركني  املر�شحني  وعدد  املحّدد  لل�شكل  وفقًا  الرّد  وحق  والنقا�ش 

�ش للمر�شحني دقيقة اإىل دقيقتني من اأجل الإجابة  يف املناظرة. تخ�شّ

يف  واحدة.  ودقيقة  ثانية   30 بني  فترتاوح  الردود  اأّما  ال�شوؤال.  عن 

والأجوبة  لالأ�شئلة  �ش  املخ�شّ املقطع  ُيتبع  اأن  ميكن  الدول،  بع�ش 

بفرتة للنقا�ش غري املحّدد )مثاًل من خم�ش اإىل ع�رش دقائق(، ما يدعو 

لال�شتعانة مبحاور ماهر ليدير اجلل�شة. ولإبقاء الرتكيز على املر�شحني 

تكون  اأن  يجب  املناظرة،  يف  امل�شاركني  اأو  املحاورين  عن  عو�شًا 

الأ�شئلة وا�شحًة وق�شريًة مع فرتة ق�شوى من 30 ثانية تقريبًا اأو اأقّل.

اأ�شئلة املتابعة

اأفراد  اأو  املناظرات  يف  وامل�شاركون  املحاورون،  مينح  اأن  ميكن 

اأجل  من  املر�ّشح  اإجابة  لتو�شيح  متابعة  اأ�شئلة  اجلماهري خيار طرح 

�شرب مواقفه بعمق.

املدة التي ت�شتغرقها املناظرة

تختلف املدة التي ت�شتغرقها املناظرة باختالف جمموعة من العوامل، مبا يف ذلك ما اإذا كانت �شتبث عرب املحطات الإعالمية، وعدد املر�شحني، 

وعدد املناظرات التي �شيتّم تنظيمها. وهي ترتاوح ب�شكٍل عام بني �شاعة واحدة وثالث �شاعات. فعلى �شبيل املثال، متتّد املناظرات الرئا�شية 

ق اإليها خالل املناظرة، من قبيل 
ّ
لالنتخابات العامة يف الوليات املتحدة لت�شعني دقيقة. وقد توؤّثر بع�ش العوامل على املوا�شيع التي �شيتّم التطر

�شة لالأ�شئلة والأجوبة اأو ما اإذا كانت ال�شرتاحات التجارية ماأخوذة يف احل�شبان. ن�شبة الوقت املخ�شّ

اللغة

قد يكون للغة التي يتم اختيارها لإجراء املناظرة ت�شمينات ثقافية و�شيا�شية قوية. ففي الدول الناطقة بلغاٍت عدة، والتي تتاأثر فيها ال�شيا�شة 

بالنق�شامات الإقليمية اأو الإثنية، قد تكون اللغة التي يتحّدث فيها املر�شحون ذات دللة هامة ومبثابة عامل حموري ل بد من اأخذه يف احل�شبان 

عند تنظيم احلملة. فقد يعترب بع�ش املر�ّشحني اأّن متييزاً ميار�ش �شّدهم من خالل اللغة التي يتّم اختيارها للمناظرة، ما قد يوؤثر على جهوزيتهم 

ل اإىل توافق ب�شاأن اللغة اأو اللغات التي �شتجري فيها املناظرة يف املفاو�شات  للم�شاركة. كما قد توّد اجلهات الراعية للمناظرة اأن تناق�ش وتتو�شّ

مع الأحزاب ال�شيا�شية، واملر�ّشحني، وحتى الو�شيلة الإعالمية املكّلفة ببث املناظرة. 

املرّبع 17: و�شائل الإعالم اجلديدة 

واملناظرات

الناخبني  التوا�شل الجتماعي و�شائل جديدة لإ�رشاك  تقّدم مواقع 

كما تطرح خماطر من نوع اآخر تواجهها اجلهات الراعية للمناظرات. 

فقد ن�شبت اإحدى »التغريدات« التي متت تالوتها مبا�رشًة على الهواء 

اإىل  اخلطاأ  �شبيل  على  الإيرلندية  الرئا�شية  املناظرات  اإحدى  خالل 

املناظرة  �شري  اأّثر على  �شوؤال  اإىل طرح  واأّدت  املر�ّشحني  اأحد  حملة 

وال�شباق النتخابي كما اأّدى اإىل حتقيق قانوين. 

عمومًا«  »را�شية  اإيرلندا  يف  الإر�شال  تنظيم  هيئة 

تي  اآر  والتلفزيون  للراديو  الوطنية  القناة  تقييم  عن 

ملناظرة املواجهة الرئا�شية

جريدة »اآيري�ض اإكزاميرن«

22 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2012

اأعلنت هيئة تنظيم الإر�شال يف اإيرلندا اأّنها را�شية عمومًا عن تقييم 

الإيرلندية  الوطنية  القناة  اأجرته  الذي  الرئا�شية  املواجهة  مناظرة 

ت القناة الأ�شوع املا�شي كانت 
ّ
للراديو والتلفزيون، والتي كما اأقر

ال�شبب يف تغيري جمرى النتخابات.

اخلطاأ  ن�شية مغفلة على نحو  ر�شالة  اأ�شندت  الربنامج،  فخالل بث 

اإىل جملة املر�ّشح مارتن ماكغيني�ش، بينما هي تعود للمر�ّشح �شون 

غالغر...

http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ :امل�سدر

ireland/bai-broadly-satisfied-with-rtes-assessment-of-
frontline-presidential-debate-575183.html
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ال�شلوك امل�شموح به للجمهور

الت�رّشفات وال�شلوك امل�شموح به من قبل هذا  التي يح�رش فيها املناظرة جمهور مبا�رش، من ال�رشوري فر�ش قواعد معينة على  يف احلالت 

اأو �شت�شمح له باإ�شدار ردود فعل  اإذا كانت �شتطلب من اجلمهور التزام ال�شمت  اإذ يتعنّي على اجلهات الراعية للمناظرات اأن حتّدد ما  اجلمهور، 

القرار على �شعور املر�ّشح بالرتياح حيال امل�شاركة. كذلك، ميكن  اآخر. وقد يوؤثر هذا  النقا�ش، مبا يف ذلك احل�شد ملر�ّشح دون  م�شموعة خالل 

التفاق على م�شلكيات اجلمهور، ل �شيما يف حال ح�شور املنا�رشين، ب�شكٍل متبادل مع املر�شحني وت�شمينها يف مدونة قواعد �شلوك تعلن على 

املالأ. 

القواعد والتح�سريات اخلا�سة باملر�سحني

ال�شلوك امل�شموح به يف موقع الت�شوير

ل اإىل اتفاق حول كيفية الت�رّشف من اأجل احلفاظ  ميكن اأن تعمل اجلهات الراعية للمناق�شات يف بع�ش الدول على ت�شجيع املر�شحني على التو�شّ

على معايري الكرامة والذوق، وذلك �شمن القواعد اخلا�شة باملناظرات. ويكون املق�شد من هذه  املبادئ التوجيهية املتفق عليها تعزيز اللياقات 

خالل املناظرة وقد ت�شتمل على قواعد ت�شري اإىل الطريقة التي يتوّجه فيها املر�ّشحون اإىل بع�شهم البع�ش والتزاماتهم بتجّنب الإهانات ال�شخ�شية، 

واللغة العدائية اأو غري ذلك من الت�رّشفات غري البّناءة والتي تت�شّبب بت�شتيت النتباه. 

املواّد امل�شموح بها يف موقع الت�شوير

ل بد من مراعاة املبادئ التوجيهية اخلا�شة باملناظرات اأي�شًا عند اختيار نوع و�شائل امل�شاعدة اأو الدعم التي ي�شمح للمر�شحني بها خالل املناظرة. 

وقد يفيد الإعالن عن القواعد وفهمها من قبل املناظرين يف وقت م�شبق بتجّنب ال�شيناريوهات التي ي�شدر فيها املر�ّشحون التهامات بالنحياز 

جتاه اخل�شوم اأو اجلهة الراعية للمناظرة. باحلّد الأدنى، تقّدم للمر�ّشحني عمومًا قارورة مياه، واأقالم، واإ�شمامة ورق بي�شاء لتدوين املالحظات. 

ل اإىل اتفاق وا�شح حول و�شائل امل�شاعدة امل�شموح بها، مثاًل ما اإذا كان مبقدور املر�ّشحني اأن: بالإ�شافة اإىل ذلك، قد يكون من املفيد التو�شّ

يح�رشوا مالحظات مدّونة م�شبقًا اأو غري ذلك من مواّد املعلومات املوجزة اإىل موقع الت�شوير؛	 

ي�شتخدموا و�شائل امل�شاعدة ال�شمعية الب�رشية كاجلداول، وال�شور الفوتوغرافية اأو غري ذلك؛	 

يت�شاوروا مع امل�شت�شارين خالل فرتات ال�شرتاحة.	 

اأوراق املالحظات بعد املناظرة ل�شمان خ�شو�شية املر�شح وجتّنب و�شول املحتويات اإىل  اأي�شًا حتديد ال�شخ�ش الذي �شياأخذ  كما ومن املهم 

الإعالم.

حت�سري الأ�سئلة

قد ترد الأ�شئلة التي تطرح على املر�شحني من م�شادر عدة: 

املحاور/امل�شارك يف املناظرة

باعتماد هذه املقاربة، يعمل امل�شاركون يف املناظرة اأو املحاورون، وهم يف اأغلب الأحيان من ال�شحافيني، اأو الأكادميّيني اأو خرباء يف ال�شيا�شة 

على �شياغة الأ�شئلة التي توّجه اإىل املر�شحني. ولهذا الغر�ش، قد ي�شتمّدون الأفكار من اجلمهور عمومًا اأو خرباء الق�شايا من اأجل اإعداد الأ�شئلة 

هذه  ت�شاعد  قد  املطروحة.  املحّددة  الأ�شئلة  على  �شيطرة  اأو  معرفة  اأّي  للمناظرة  الراعية  اجلهة  لدى  تتوافر  ل  احلالة،  هذه  وال�شتف�شارات. يف 

املقاربة يف جتنب تلقي اجلهة الراعية للمناظرة لأي انتقادات اأو اتهامات بالنحياز بعد انتهاء املناظرة، يف حال مل يكن املر�ّشحون را�شني عن 

 الكتمان؟(
ّ
الأ�شئلة املطروحة. )املرّبع 18: هل يجب ن�رش الأ�شئلة اأم اإبقاوؤها طي
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اجلهة الراعية للمناظرة

اأو  املحاور  اإىل  تقّدم  التي  الأ�شئلة  �شياغة  املناظرات  ملنّظمي  ميكن 

امل�شارك يف املناظرة ليقوم بطرحها على املناظرين. يف بع�ش الدول، 

�ش على اإعداد الأ�شئلة �شمن املنظمة الراعية  يعمل فريق عمل متخ�شّ

وجمموعات  اجلمهور،  من  الأ�شئلة  التما�ش  ي�شمل  قد  ما  للمناظرة، 

جمموعات  اأو  ال�شيا�شات  وخرباء  والأكادمييني،  املدنية،  املدافعة 

من  مبزيٍد  للمناظرات  الراعية  اجلهات  ميّد  الأ�شئلة  اإعداد  اإّن  التفكري. 

بها  تطرح  التي  والنربة  املناظرة  حمتوى  يف  التحّكم  على  القدرة 

الأ�شئلة. يف الوقت نف�شه، تتحّمل اجلهات الراعية مزيداً من امل�شوؤولية 

يف حال ا�شتكى املر�ّشحون من انحياز يف الأ�شئلة املطروحة.

ا�شتطالع اآراء العامة

الأكرث  املواطنني  خماوف  لتحديد  امل�شوح  اإىل  اأي�شًا  اللجوء  ميكن 

اإحلاحًا. فت�شتخدم هذه املعلومات من قبل اجلهات الراعية للمناظرات 

اأو امل�شاركني فيها لإعداد الأ�شئلة.

اأ�شئلة املواطنني

كما �شبق وذكر اأعاله، يف بع�ش اأ�شكال املناظرات، ميكن دعوة اجلمهور 

عمومًا لطرح الأ�شئلة �شخ�شيًا اأو تقدميها عرب الإنرتنت اأو ت�شجيلها م�شبقًا. خالل املناظرة، ميكن لل�شخ�ش املعني اأو املحاور طرح الأ�شئلة بح�شب 

�شكل املناظرة املعتمد. ومن الأف�شل فرز الأ�شئلة م�شبقًا ل�شمان الو�شوح، والتزامها مبعايري الذوق وجتّنب الزدواجية. 

5.    اإنتاج املناظرة

نقطة النطالق:

قائمة باخلطوات الواجب اعتمادها لإنتاج املناظرة

قد توؤثر العتبارات املتعلّقة بالإنتاج على كافة جوانب املناظرات. للبدء بعملية التخطيط لالإنتاج، قد توّد اجلهة الراعية للمناظرات الرتكيز 

على املهام التالية:

حتديد مكان خا�ش لنعقاد املناظرة؛	 

اختيار و�شيلة الإنتاج؛	 

الت�شاور مع ال�رشكاء الإعالميني عند حتديد تواريخ املناظرة جتّنبًا لأّي ت�شارب يف املواعيد؛	 

حتديد �شكل املناظرة وطريقة الت�شوير، وتاأثري ذلك على احتياجات الإنتاج؛	 

اإ�رشاك فريق الإنتاج يف جميع جوانب التخطيط للمناظرة؛	 

تنظيم »امل�شافحة«.	 

اإمكانية بّث املنتديات على نطاٍق وا�شع عرب الإذاعة والتلفزيون، مبا  اإحدى الفوائد املمكن ا�شتقاوؤها من املناظرات بني املر�ّشحني يف  تتمّثل 

املرّبع 18: هل يجب ن�رش الأ�شئلة اأم اإبقاوؤها 

 الكتمان؟
ّ
طي

للمناظرات  الراعية  اجلهة  اإىل  بالن�شبة  الرئي�شية  القرارات  من 

حتديد ال�شخ�ش الذي ميكنه الطالع على الأ�شئلة التي �شتطرح يف 

�شل�شلًة  املناظرات  عقد  عن  امل�شوؤولة  املنظمات  اعتمدت  املناظرة. 

من املقاربات التي تعك�ش ما هو مالئم يف جمتمعاتها، مبا يف ذلك 

املقاربات التي يكون فيها املحاور اأو امل�شاركون يف املناظرة على 

للمناظرات.  الراعية  اجلهة  بها  تعرف  ل  فيما  الأ�شئلة  على  اطالع 

يف حالٍت اأخرى، يكون الأع�شاء يف جمموعة رعاية املناظرة هم 

الذين توّلوا اإعدادها. ويف بع�ش احلالت، تقّدم الأ�شئلة املحّددة اإىل 

املر�ّشحني يف وقٍت �شابق ل�شمان م�شاركتهم، ولأ�شباب اأخرى اأي�شًا. 

ل بد من اتخاذ القرار بعناية. اإن العمل على توفري الأ�شئلة قد ينزع 

وقد  اجلمهور  عيون  يف  املناظرة  جمموعة  بها  تتحّلى  التي  الثقة 

توؤدي اإىل انتقاداٍت مبنح املر�شحني فوائد غري عادلة – ما يعادل 

ذلك  يوؤثر  قد  كما  م�شبق.  ب�شكٍل  مهّم  امتحان  عن  الإجابات  تقدمي 

مبالحظات  الأ�شئلة  عن  الإجابة  للمر�شحني  ميكن  اإذ  العفوية  على 

اإىل  للمناظرات  الراعية  اجلهات  بع�ش  ت�شعى  وقد  م�شبقًا.  معّدة 

اإيجاد حّل و�شط من خالل اإطالع املر�ّشحني على املوا�شيع ولي�ش 

على الأ�شئلة املحّددة.
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قاعدة  اإىل  الو�شول  املنّظمة  للجهات  يتيح 

من  الت�شنيف  بيانات  وتدّل  اأو�شع.  جمهور 

جمموعة من الدول على اأّن املناظرات ميكن 

اأحداثًا تاريخية، غالبًا ما جتذب  ت�شّكل  اأن 

امل�شتمعني  اأو  امل�شاهدين  من  كبرياً  عدداً 

قد يعادل اأو يتخطى عدد م�شاهدي الربامج 

الريا�شية  البطولت  اأو  الأوىل،  الرتفيهية 

العاملية  البيانات   :19 )املرّبع  احلا�شمة 

حول م�شاهدي املناظرات التلفزيونية(.

مبادئ الإنتاج

الناخبني  م�شاعدة  اإىل  املناظرات  ت�شعى 

توؤّثر  التي  القرارات  اأهّم  بع�ش  اتخاذ  على 

على حياتهم اليومية – انطالقًا من اختيار 

رئي�ش البلدية، و�شوًل اإىل اختيار رئي�ش الوزراء، اأو رئي�ش اجلمهورية. وب�شبب امل�شالح ال�شيا�شية، �شوف يبحث اجلمهور واملر�ّشحون امل�شاركون يف 

كافة جوانب عملية اإنتاج املناظرة. من املهم اأن جتري عملية الإنتاج بان�شيابية وتتجنب اأي زّلت قد ت�شبح »هي اخلرب« يف املناظرات فتتناقلها 

و�شائل الإعالم عو�شًا عن ت�شليط ال�شوء على حمتوى النقا�شات. لهذه الأ�شباب، يو�شى بعدم تغييب مبادئ عدة عن الأذهان عند اإنتاج املناظرة:

حدث هام ومبّجل

يجب اأن تعك�ش قيم اإنتاج املناظرات اأهمية القرارات التي �شيتخذها الناخبون عند الإدلء باأ�شواتهم يف �شناديق القرتاع �شمن جمتمعاتهم 

املحلية اأو على م�شتوى البالد ككّل. من هنا، يجب اأن يكون موقع الت�شوير رزينًا حيث ميكن فيه تفادي عنا�رش الإنتاج الوّما�شة وامللفتة للنظر 

والتي تليق اأكرث بربامج الرتفيه. فاخللفية الالئقة غري امل�شّتتة لالنتباه ت�شاعد يف توجيه تركيز اجلمهور حيث ينبغي – اأي على املر�ّشحني. كذلك 

تفيد الأجواء الرزينة يف طماأنة املر�شحني اإىل اأّن اجلمهور �شينظر اإليهم ب�شكٍل حمرتم وعادل، ما يزيد من ثقتهم يف اجلهة الراعية للمناظرات 

وي�شّجعهم على امل�شاركة. 

تبّث املناظرة جلمهور امل�ساهدين وامل�ستمعني يف منازلهم

يف حال مّت بّث املناظرة، يكون عدد امل�شاهدين اأو امل�شتمعني اأكرب بكثري من اجلمهور احلا�رش �شخ�شيًا. لهذا ال�شبب، يجب اإنتاج املناظرة مع 

اأّل ي�شتت احل�شور انتباه امل�شاهدين اأو امل�شتمعني عن م�شاركات  اأوًل اجلماهري املتواجدة يف املنازل. وي�شمل ذلك �شمان  الأخذ يف احل�شبان 

املر�ّشحني. يف دوٍل عدة، يطلب من اجلمهور التزام ال�شمت بالكامل، وقد ل يظهرون على الكامريا اإل يف لقطة الفتتاحية واخلتام.

الب�ساطة اأف�سل عنوان

لة،  املف�شّ واخللفيات  الغريبة،  الكامريا  كلقطات   – التكنولوجية  الو�شائل  اأو  الإنتاج  عنا�رش  بع�ش  اإ�شافة  امللفت  من  فيه  يكون  قد  وقٍت  يف 

اأّن هذه املوا�شفات الإ�شافية قد تزيد  اإّل  واملدرو�شة، واملعلومات التي تعر�ش على ال�شا�شات )كاأرقاٍم يت�شل عليها اجلمهور، وما اإىل ذلك(- 

عملية اإنتاج املناظرات تعقيداً. كما اأّن اأّي حماولة غري �رشورية لتجميل ال�شورة قد ت�شّتت انتباه اجلمهور بعيداً عن املر�ّشحني وت�شتنفد الوقت 

اأّن هذه املوا�شفات  اإّل  اأنها قد تكون نابعًة من ح�شن نية،  ال�شابقة للمناظرة. وعلى الرغم من  والطاقة، ل �شيما يف الأيام وال�شاعات الأخرية 

الإ�شافية كالت�شويت بر�شالة ن�شية عرب الهواتف اخلليوية على اأداء املر�ّشحني اأو الت�شال على رمز هاتفي معنّي من بني جملة ن�شاطات اأخرى 

ميكن اأن يرى فيها بع�ش املر�شحني عالمة انحياز وقد حتول دون قبولهم امل�شاركة يف املناظرات. )راجع املرّبع 20: منوذج عن قائمة باملعدات 

الالزمة لبّث املناظرات لتطلع على معدرات الإنتاج الالزمة للمناظرة(.

املرّبع 19: البيانات العاملية حول م�شاهدي املناظرات 

التلفزيونية

اجلمهورالتاريخنوع املناظرةالبلد

رئا�شية وعلى غانا

م�شتوى نائب الرئي�ش

ما يقارب ن�شبة %70 2008

من امل�شاهدين

71% من امل�شاهدين 2011رئا�شية )جولة ثانية(هايتي

وامل�شتمعني

66% من املواطنني2011مناظرة القادةجامايكا

80% من الأ�رش2013رئا�شيةباراغواي

52% من امل�شاهدين2011رئا�شية )جولة ثانية(البريو

رئا�شية وعلى الوليات املتحدة

م�شتوى نائب الرئي�ش

معّدل و�شطي من 64 2012

مليون م�شاهد اأمريكي
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توقع ما ل ميكن توقعه

م�شاكل  ب�شبب  م�شارها  عن  املناظرات  تخرج  ما  غالبًا 

تقنية غري متوقعة تظهر يف الدقيقة الأخرية. )راجع املرّبع 

21: كن م�شتعداً للتعاطي مع م�شاكل الإنتاج(. جتّنبًا لهذه 

العقبات املحتملة، يجب اأن تنظر اجلهات الراعية للمناظرة 

وخطة  البث  جوانب  جلميع  احتياطية  اأنظمة  اعتماد  يف 

طوارئ لن�رش املعّدات املالئمة. اأوًل وبدايًة، يجب اأن توّفر 

امل�شتقّلة  الكهربائية  الطاقة  للمناظرات  الراعية  اجلهات 

)اأي املوّلدات( حر�شًا منها على ا�شتكمال املناظرة بغ�ّش 

الكهرباء  )اأي  الرئي�شي  الكهرباء  م�شدر  انقطاع  عن  النظر 

التي تزّودها الدولة(. اأما العنا�رش الحتياطية الأخرى فقد 

تت�شّمن مكرّبات ال�شوت للمر�ّشحني، والكامريات، و�شاعات 

يو�شى  ذلك.  اإىل  وما  و�شّماعات،  املر�شحني،  وقت  ل�شبط 

اأقّل قدر  ا�شتخدامها مع  ليتّم  اأي�شًا بو�شع املعّدات م�شبقًا 

 
ّ
ممكن من النقطاع عن البّث. بالإ�شافة اإىل ذلك، قد ت�شتمر

التح�شريات للمناظرات حتى الدقائق ال�شابقة مبا�رشة للبث 

املبا�رش. وفيما يفّكر املر�شحون با�شرتاتيجياتهم اخلا�شة، 

على  اأو  وعدوا  كما  احل�شور  عن  يتخّلفوا  اأن  ال�شائع  من 

العك�ش اأن يظهروا بدون �شابق اإنذار يف املناظرة. ت�شتدعي 

اإ�شافة  الدقيقة الأخرية  التي قد حتدث يف  التغيريات  هذه 

واخللفية من بني  الإ�شاءة  تعديل  واإعادة  املنابر  اإزالة  اأو 

للمناظرات  الراعية  اجلهات  توؤثر  وقد  كثرية.  اأخرى  مهام 

ب 
ّ
والتدر املحتملة  ال�شيناريوهات  هذه  مبناق�شة  تقوم  اأن 

رغم  ومهنية  بان�شيابية  الإنتاج  عملية  جتري  لكي  عليها 

حلّل  مفيدة  اإر�شادات   :22 )املرّبع  املتوقعة.  غري  العقبات 

م�شاكل املناظرات(.

�سع جدوًل خا�سًا باإنتاج املناظرة

ل تدرج فيه كّل ما يلزم للمناظرة حتى وقت  كما هي احلال مع �شائر عمليات الإنتاج التلفزيوين الأخرى، قد يكون من املفيد و�شع جدول مف�شّ

البث املبا�رش. ميكنك اأن ت�شّمن جدولك التوقيت، واملهام، والأ�شخا�ش امل�شوؤولني عن عدم ن�شيان اأي �شيء )راجع املرّبع 23: مقتطف من جدول 

اإنتاج يوم املناظرة التابع للجنة املناظرات يف جامايكا(.

اختيار طريقة لالإنتاج

عند ال�شتعداد لبّث املناظرة، ميكن للجهات الراعية للمناظرات انتهاج عدد من مقاربات الإنتاج– فتختار منها ما يوافق ميزانيتها واعتباراتها 

ل اإىل اخليار الأن�شب والأف�شل.  ال�شيا�شية املختلفة. ومن ال�رشوري اأخذ هذه العتبارات يف احل�شبان يف �شياق كّل دولة للتو�شّ

اعتماد مقاربة م�سرتكة بني و�سائل الإعالم

من خالل اعتماد مقاربة »م�شرتكة«، تعمل اأكرثية حمطات الإذاعة والتلفزيون على التن�شيق مع بع�شها البع�ش من اأجل اإنتاج عملية بث واحدة 

املرّبع 20: منوذج عن قائمة باملعدات الالزمة لبّث 

املناظرات

غرفة حتكم كاملة لالإنتاج، �شيارة للبث اخلارجي )وحدة البث اخلارجي( اأو 	 

جمموعة اأدوات الإنتاج املحمولة

 الروؤية	 
ّ
زر

3 اإىل 4 كامريات عالية الحرتاف	 

نظام التحكم بالفيديو )تظليل الكامريات(	 

من�شدة ال�شوت من 16 قناة	 

حمّدد/ �شاغط لل�شوت	 

جهازان لت�شجيل الفيديو	 

اأجهزة مراقبة الفيديو لغرفة التحّكم	 

�شاعة م�شبوطة	 

مكرّبات �شوت للمحاور، وامل�شاركني يف املناظرة، واملر�شحني	 

نظام ات�شالت بني مدير موقع الت�شوير والعاملني على الكامريات	 

كابالت جلميع املعّدات	 

اإ�شاءة موقع الت�شوير	 

ل�شكل 	  ومنا�شب  للمر�شحني  يكفي  الت�شوير  مرفق مع مكان خا�ش ملوقع 

املناظرة

مكّيف للهواء	 

طاقة كهربائية جلميع املعدات )مبا يف ذلك اإ�شاءة موقع الت�شوير(؛ 	 

تدعو احلاجة اإىل موّلد كهرباء كبري يجب اأن يكون �شوته منخف�شًا 

بقدر امل�شتطاع

طاقة كهربائية ملعدات التحكم بالفيديو )تاأتي من حمّول خمتلف من 	 

الإ�شاءة ومكّيف الهواء(

مواقع جتهيز اأو تركيب لالإ�شاءة يف موقع الت�شوير	 

م�شابيح موقتة اأو �شاعات حا�شوب رقمية تنازلية	 

يف حال مّت بث املناظرة مبا�رشًة، ف�شتدعو احلاجة اإىل جتهيزات النقل من 	 

اأجل اإر�شال الإ�شارة اإىل نقطة التوزيع اخلا�شة بو�شائل الإعالم.
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للمناظرة بالتعاون مع اجلهة الراعية. وميكن للمحّطات كّلها اأن تتكّبد تكاليف الإنتاج ب�شكٍل جماعي، ما يقّل�ش من النفقات التي تتوّلها اجلهة 

اأو تبيع املناظرة امل�شّورة ب�شعٍر معقول للم�شاعدة يف حتّمل  اأن توّفر  الراعية للمناظرة. ومن ثم ميكن ملجموعة الو�شائل الإعالمية امل�شاركة 

تكاليف الإنتاج للمحطات غري امل�شاركة. وتفيد هذه املقاربة يف التخفيف من التكاليف املحتملة لالنحياز ال�شيا�شي اأو املحاباة مبا اأّن جميع 

اأن تنّظم منا�شبات  املحطات م�شاركة. على نحٍو مماثل، لهذا ال�شبب، وكون املحطات كلها م�شاركة وتقّدم الدعم للمناظرات، فمن غري املرّجح 

مناف�شة. كما ميكن اأن ي�شهم هذا النموذج يف حتويل املناظرة اإىل حدث 

يف  املناظرة  عر�ش  �شتعتمد  كّلها  املحطات  اأّن  مبا  وتاريخي  وطني 

الرئا�شية  وقٍت واحد. ت�شتخدم هذه املقاربة من قبل جلنة املناظرات 

يف الوليات املتحدة للمناظرات النتخابية العامة. 

�رشكة الإنتاج امل�ستقلة

عو�شًا عن التعويل على و�شيلة اإعالمية �رشيكة، ميكن للجهات الراعية 

للمناظرات اأن تتعاقد مع �رشكٍة م�شتقّلة لإنتاج املناظرات. متنح هذه 

املقاربة اجلهة الراعية مزيداً من التحكم بت�شميم موقع الت�شوير والبث 

ولكن ي�شاف اإليها كلفة تغطية كافة نفقات الإنتاج. من املهم اختيار 

ادعاء  اأي  لتجنب  ال�شيا�شية  الناحية  من  حمايدة  تعترب  اإنتاج  �رشكة 

بالنحياز ال�شيا�شي قد يوؤثر على النظرة اإىل اجلهة الراعية للمناظرة. 

للجهة  النموذج، ميكن  الدولة، مبوجب هذا  اأنها تختلف بح�شب  ورغم 

املناظرة.  بث  وقت  لقاء  الإعالم  لو�شائل  تدفع  اأن  للمناظرة  الراعية 

وجلنة  جامايكا  يف  املناظرات  جلنة  قبل  من  املقاربة  هذه  ت�شتخدم 

15
املناظرات يف ترينيداد وتوباغو.

و�سيلة اإعالمية واحدة

الو�شيلة  مع  �رشاكاٍت  تقيم  اأن  للمناظرات  الراعية  للجهات  ميكن 

على  القدرة  من  وال�شتفادة  الدولة  من  اململوكة  الكربى  الإعالمية 

الإنتاج.  تكاليف  وتغطية  الوطني  ال�شعيد  على  اجلمهور  اإىل  الو�شول 

املناظرة  تاأمني  بدورها  الر�شمية  الإعالمية  للو�شيلة  ميكن  كما 

امل�شّورة للمحّطات الأخرى بال اأّي كلفة اإ�شافية. ا�شتخدم هذا الأ�شلوب 

قبل  من  �رشبيا  ويف  القت�شادية،  ال�شوؤون  معهد  قبل  من  غانا  يف 

اإىل  ينظر  مثايل،  نحٍو  على   
16

والدميقراطية. احلرة  النتخابات  مركز 

املحطة التابعة للدولة على اأّنها كيان حيادي. ولكن يف بع�ش الدول، 

قد تعترب هذه الو�شيلة الإعالمية كذراع للحكومة امل�شتلمة للحكم وقد 

مبخاوف  ذلك  يت�شبب  اأن  املمكن  ومن  املر�ّشحني.  اأحد  فيها  ي�شارك 

مفادها اأّن املناظرة �شتكون منحازًة ل�شالح املر�شح فيعزف اخل�شوم 

الراعية  عن امل�شاركة. نتيجًة لذلك، يف بع�ش احلالت، متيل اجلهات 

خماوف  من  التخفيف  اأجل  من  مبا�رشًة  املناظرة  بث  اإىل  للمناظرات 

دون  مر�شح  ل�شالح  املناظرة  يف  منحاز  تدقيق  اأي  حول  املر�شحني 

اآخر. ومن العوامل الأخرى التي ل بد من اأخذها يف العتبار اأّن بع�ش 

املناظرات  بث  وترف�ش  املحطة كمناف�شة  ترى  قد  اخلا�شة  املحطات 

وعو�شًا عنها تعر�ش مواد مناف�شة. وقد جتري احلال على هذا املنوال 

بدًل من  واحدة  الراعية حمطًة جتاريًة  اجلهة  اختارت  اأي�شًا يف حال 

املرّبع 21: كن م�شتعداً للتعاطي مع م�شاكل 

الإنتاج

1
مناظرة فورد –كارتر 1976 

�شّكلت املناظرة الرئا�شية الأمريكية الأوىل عام 1976 بني الرئي�ش 

جريالد فورد واحلاكم جيمي كارتر يف فيالدلفيا لقاًء حموريًا. وعلى 

حّد ما اأعلن عنه املحاور اإدوين نيومان من حمطة اأن بي �شي نيوز 

يف مقّدمته، كانت تلك »املناظرة الأوىل بني املر�ّشحني الرئا�شيني 

منذ 16 عامًا والأوىل على الإطالق التي ي�شارك فيها اأحد الروؤ�شاء 

يف من�شبه احلايل«. ولكن هذه املناظرة كانت مهمًة اأي�شًا نظراً اإىل 

العطل الفني الذي توقفت املناظرة ب�شببه قبل الإدلء باملالحظات 

البّث  انقطع  املناظرة،  على  واحدة  �شاعة  انق�شاء  بعد  اخلتامية. 

ال�شوتي للمتابعني عرب �شا�شات التلفزة، وعددهم يقّدر ب�شبعني مليونًا 

 وبقي البث منقطعًا طوال �شبعة 
2
– اأو ما ن�شبته 54 باملئة من الأ�رش.

وع�رشين دقيقة. للحظات، �شاد ال�شمت فيما حاول اخلرباء التقنّيون 

اإ�شالح العطل، ومن ثم بداأ ال�شحافيون مبقابلة املمثلني عن احلملة 

ا�شتغرقها  التي  الفرتة  طيلة  ولكن،  الوقت.  مللء  خمتلف  موقع  يف 

اإ�شالح العطل، وقف املر�شحان بارتباك يف موقع الت�شوير، وهما 

ينتظران بهدوء كّل خلف منربه. مل يتحدثا، ومل يجل�شا خوفًا من اأن 

اأمام ناخبيهما املحتملني، على حّد قول  يظهرا يف موقٍف �شعيف 

فورد ملحاور املناظرات ال�شهري جيم ليهرر. وا�شتعاد كارتر ما جرى 

فقال: »�شاهدت الفيديو يف ما بعد، وقد �شعرت بالإحراج من كوين اأنا 

ك، مل نتحدث 
ّ
والرئي�ش فورد قد وقفنا يف اأر�شنا كالتمثال. مل نتحر

3
ك �شاكنًا.«

ّ
ومل نت�شافح. وقفنا يف مكاننا ومل نحر

  ال�سورة تقدمة جلنة املناظ ا رت الرئا�سية؛
 1

   بيانات م�ستمّدة مف �رشكة نيم�سف ميديا لالأبحاث
2

 Lehrer, Jim. Tension City: Inside the Presidential Debates. New   3

.York: Random House, 2012. 13-14
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اأنه ميكن  الإنتاج مبا  للدولة، ك�رشيكة يف  التابعة  الإعالمية  الو�شيلة 

اجلهة  تنتجها  التي  املناظرات  بث  رف�ش  املناف�شة  الإعالم  لو�شائل 

املناف�شة على ال�شعيد اليومي. 

فريق م�سرتك من  »الإعالميني النجوم« العاملني يف عدة 

حمطات

للم�شاعدة يف منح جميع و�شائل الإعالم دوراً – وم�شلحة مبا�رشة يف 

اإنتاج املناظرات- ميكن للجهة الراعية للمناظرة اأن تطلب من و�شائل 

اإنتاج املناظرة  اأجل  اإعارتها املوظفني واملعدات من  الكربى  الإعالم 

الراعية للمناظرة وت�شجيع �شائر املحطات الأخرى على �رشاء  الإنتاج للجهة  كم�شاهمة عينية. ولهذا اخليار منافع تتمثل يف تقلي�ش تكاليف 

ال�شتعانة باملرا�شلني  الإ�شافية  الإعالمية املناف�شة لبث املناظرة. ومن احلوافز  اأمر قد يحّد من احتمال مقاطعة املحطات  البث، وهو  مقطع 

الإعالميني كم�شاركني يف املناظرة. ولكن، يتمثل اأحد التحديات يف عدم تن�شيق اجلهود بني اأع�شاء فريق الإنتاج، ما يوؤدي اإىل احتمال وقوع 

خطاأ يف الإنتاج، وهو اأمر ميكن جتّنبه من خالل التخطيط والتن�شيق. ومن البدائل عن هذه املقاربة العمل مع حمطات عدة وقيام كل حمطة ببث 

مناظرة واحدة بني جمموعة مناظرات.

مهما كانت مقاربة الإنتاج املعتمدة، من املهم حتديد من ميلك احلقوق القانونية للبث النهائي. فقد يوؤثر ذلك على احتمال اإعادة بث املناظرات 

اأو ا�شتخدام عملية البث لأغرا�ش جتارية مبا يف ذلك الإعالن عن احلملة. )يرجى مراجعة املرّبع 10 لق�شايا اأخرى ل بد من النظر فيها يف اتفاق 

التعاون مع �رشيك الإنتاج الإعالمي.(

عنا�رش الإنتاج

عند التخطيط لبث املناظرة، ل بد من اإبقاء جمموعة من املهام يف الذهن، للكثري منها تاأثرياتها العملية واخلا�شة باملوازنة:

تاريخ املناظرة

اأو الريا�شة العالية ال�شعبية وبرامج  كما �شبق وذكر، اأحر�ش على جتّنب الت�شارب يف التواريخ التي قد تقّلل من امل�شاهدين كالربامج الدينية 

الرتفيه. 

املكان

عند اختيار مكاٍن لعقد املناظرات مع اأخذ اعتبارات الإنتاج يف احل�شبان، تتمثل املقاربة الأب�شط والأ�شهل يف عقد مناظرة يف ا�شتديو التلفزيون 

الذي يحتوي على كافة املعدات. وغالبًا ما ي�شّكل هذا الأمر خياراً �شليمًا ملجموعة تعقد مناظرًة للمرة الأوىل. على نحٍو بديل، وكما �شبق وذكر، 

املرّبع 9  )راجع  املتنقلة.  البث  با�شتخدام معّدات  اأو اجلامعات  والفنادق،  امل�شارح،  اأخرى، مبا يف ذلك  املناظرات يف مواقع  اأي�شًا عقد  ميكن 

ملعايري اختيار املكان الأف�شل(.

البث

واملوارد  الإنتاجية،  وقدرتها  املحلية،  ال�شيا�شية  البيئة  بح�شب  وم�شجلة  مبا�رشة  منتديات  العامل  للمناظرات من حول  الراعية  اجلهات  اأنتجت 

املتوافرة. للميزات املتوافرة يف كّل من مقاربتي البث، راجع املرّبع 24: بث مبا�رش اأم م�شّجل؟

املرّبع 22: اإر�شادات مفيدة حلّل م�شاكل 

املناظرات

»مهما جرى، ال تفقد ح�سّ 

الدعابة...«

- مارتي �شالت�شكي، منتج منفذ، جلنة املناظرات الرئا�شية 

)الوليات املتحدة(
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موقع الت�سوير

للعدد  �شًا  خم�شّ مكانًا  الت�شوير  موقع  ي�شّم  اأن  يجب 

يف  وامل�شاركني  واملحاورين،  املر�شحني،  من  املتوقع 

ليت�شع  كافيًا  يكون  اأن  فيجب  الرتفاع  اأما  املناظرة. 

نف�شه  الت�شوير  موقع  يكون  باأن  يو�شى  لالإ�شاءة. 

كما  امل�شاهد،  انتباه  ي�شّتت  ول  ومرتبًا  ونظيفًا،  رزينًا، 

يجب اأن ي�شيع ح�شًا من الوحدة الوطنية. يف حال عقدت 

املناظرات يف اأق�شام خمتلفة من البالد، قد تدعو احلاجة 

اإىل موقعني للت�شوير اإن مل يكن من املمكن نقل املوقع 

بني املنا�شبتني.

املكياج

اأ�شكال الإنتاج التلفزيوين، من  كما هي احلال مع كافة 

الأف�شل اأن يظهر املر�شحون، واملحاورون، وامل�شاركون 

ميكن  للتلفزيون.  منا�شب  اأ�شا�شي  مبكياج  املناظرة  يف 

للمناظرة  الراعية  اجلهات  اأو  املر�شحون،  يختار  اأن 

قبل  املر�شحون  ي�شل  اأن  ويجب  التجميل.  اأخ�شائيي 

املناظرة ليتيحوا وقتًا كافيًا لتنفيذ املكياج.

درجة احلرارة يف مكان انعقاد املناظرة

من املهم حتديد درجة حرارة ت�شعر املر�شحني بالرتياح 

اأن تتفادى  لديهم. ويجب  اأف�شل ما  ليتمكنوا من تقدمي 

غري  التلفزيونية  ال�شور  للمناظرات  الراعية  اجلهات 

البث  اأثناء  للمر�شحني وهم مي�شحون حواجبهم  املبهرة 

وهو اأمر قد يف�رّشه امل�شاهدون اأو القّيمون على الإعالم 

التوتر. ويو�شى ب�شكٍل خا�ش  اأ�شكال  اأنه �شكل من  على 

الت�شوير، وهي  بالرتكيز على درجة احلرارة  يف موقع 

تكن  مل  حال  يف  الأ�شواء.  ب�شبب  �شخونًة  اأ�شّد  تكون  قد 

قاعة املناظرة مكّيفًة، ميكن و�شع وحدات تهوئة متنقلة 

خارج املوقع لي�شعر املر�شحون بالربودة. كما قد يقّدر 

اأفراد اجلمهور درجة حرارة موؤاتية.

الكامريات

�ش اجلهات الراعية للمناظرات ثالث كامريات كحّد اأدنى للمر�شحني، وامل�شاركني يف املناظرة، واملحاور. كما  على نحٍو مثايل، يجب اأن تخ�شّ

يجب اأن تو�شع الكامريات يف اأقرب مكان ممكن من راأ�ش املر�شحني. فهذه الو�شعية تتيح لكّل مر�شح اأن ينظر يف عد�شة الكامريا وبالتايل اإىل 

موؤاتية مقارنًة بزمالئهم. كما يفرت�ش باملحاور وامل�شاركني يف  زوايا غري  املر�شحني من  اإىل  ينظر  األ  امل�شاهدين يف منازلهم. كما ي�شمن 

املناظرة اأي�شًا اأن توّجه اإليهم الكامريات من الأمام اأي�شًا. )املرّبع 25: خمطط الكامريات اخلا�ش بلجنة املناظرات يف جامايكا(.

املرّبع 23: مقتطف من جدول اإنتاج يوم املناظرة 

التابع للجنة املناظرات يف جامايكا

 

يوم احلدث )املناظرة الأوىل(

منطقة العملاملوقعالن�شاطال�شاعةالوقتالعن�رش

مرحلة ما قبل الإنتاج والتح�سريات

1 8:00

�شباحًا

اجتماع جلنة 13:00

املناظرات يف 

جامايكا

قاعة املوؤمترات 

اخلا�شة باملركز 

الإبداعي لالإنتاج 

والتدريب

جميع املعنيني

2 9:00

�شباحًا

الغرفة اخلا�شة اجتماع املنتجني12:00

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

املدير، املنتج

3 9:30

�شباحًا

امل�شح وال�شوابط 11:30

الأمنية

ال�شتديو اخلا�ش 

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

جلنة املناظرات 

يف جامايكا 

وال�رشطة

4 9:30

�شباحًا

املركز الإبداعي نداء لأفراد الطاقم11:30

لالإنتاج والتدريب

جميع املوظفني 

التقنيني

5 10:00

�شباحًا

التحقق من 11:00

عنا�رش الإنتاج 

ومراجعتها/ اإغالق 

�رشائط الت�شجيل 

والإ�شارة  اإليها 

بعالمة خا�شة

جناح التدقيق 

اخلا�ش باملركز 

الإبداعي لالإنتاج 

والتدريب

املدير

املنتج

6 10:30

�شباحًا

اجتماع الإنتاج مع 10:30

الطاقم

ال�شتديو اخلا�ش 

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

املدير

املنتج

7 11:30

�شباحًا

الإ�شاءة، الكامريا، 09:30

والتحقق من 

ا�شتديو الإنتاج

ال�شتديو اخلا�ش 

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

املدير

املنتج

8 1:00

ظهراً

غرفة الطعام ا�شرتاحة غداء08:00

اخلا�شة باملركز 

الإبداعي لالإنتاج 

والتدريب

جميع املعنيني

اختبار املعّدات

9 1:45

بعد 

الظهر

 07:15

م�شاًء

التحقق من معدات 

�شبط الوقت

ال�شتديو اخلا�ش 

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

فريق �شبط 

الوقت

10 2:30

بعد 

الظهر

الرابط باملوجات 06:30

الفائقة ال�شغر، 

التحقق من 

التلفزيون/

الإذاعة و�شندوق 

ال�شحافة/ 

املراقبون

ال�شتديو اخلا�ش 

باملركز الإبداعي 

لالإنتاج والتدريب

جميع اأع�شاء 

الفريق التقني

ال�سورة تقدمة جلنة املناظرات يف جامايكا
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املواد ال�سمعية

ا�شتخدام  يف  العامل  حول  من  للمناظرات  الراعية  اجلهات  جنحت 

جمموعة منوعة من الأنظمة ال�شمعية، مبا يف ذلك امليكروفونات التي 

حتمل باليد، وتلك التي تثبت على املالب�ش، والتي تو�شع حول الراأ�ش 

للمر�شحني، واملحاورين، وامل�شاركني يف املناظرات. لكل نوع من هذه 

با�شتخدام  يو�شى  عام،  ب�شكٍل  به.  اخلا�شة  ال�شعف  مواطن  املعدات 

حال  يف  ال�شمع  �شياع  عدم  ت�شمن  اأنها  مبا  املثبتة   امليكروفونات 

اأي�شًا  ح�شناتها  من  كما  امليكروفون،  عن  بعيداً  بفمه  املر�شح  اأحاد 

اإمياءات  بهما من  له  يحلو  ليقوم مبا  املر�شح حرتني  يدي  اأنها ترتك 

من  اأكرث  اعتماد  الأف�شل  من  امل�شتخدم،  النظام  كان  مهما  واإ�شارات. 

ميكن  مثاًل،   – اإ�شافية  ميكروفونات  لديك  فليكن  واحد.  ميكروفون 

للمر�شحني و�شع امليكروفونات املثبتة اأو تزويدهم مبيكروفون يحمل 

اأّي م�شاكل تقنية. كما يو�شى بتحديد و�شعية  باليد يف حال حدوث 

امليكروفونات يف حال طراأ اأي عطل.

اأنظمة �سبط ومتابعة الوقت

ي�شمن  اأ�شا�شي  جانب  باملر�شحني  اخلا�ش  الكالم  وقت  متابعة  اإّن 

اإىل  توؤدي  اأن  التوقيت  يف  الأخطاء  �شاأن  فمن  عادلة.  مناظرة  اإجراء 

م�شداقية  على  �شلبًا  يوؤثر  ما  املناظرين  قبل  من  بالنحياز  ادعاءات 

اجلهة الراعية للمناظرة وا�شتعداد املر�شحني للم�شاركة فيها. ومبا اأّن 

املحاورين وال�رشكاء يف املناظرة �شيكونون منهمكني بجوانب اأخرى 

الذي  الوقت  مبتابعة  اآخرين  اأ�شخا�ش  بتوكيل  ين�شح  املناظرة،  من 

اللتزام  ل�شمان  الأ�شئلة  طرح  يف  وامل�شاركون  املر�شحون  ي�شتغرقه 

بقواعد املناظرة. عمدت اجلهات الراعية للمناظرة اإىل اإعداد جمموعة 

الزمنية.  املهل  واجلمهور  املر�شحون  ليعرف  الإبداعية  املقاربات  من 

والأ�شوات  باليد،  حتمل  التي  الأجرا�ش  املقاربات:  هذه  وتت�شمن 

ال�شاخبة(،  الإنذارات  اإىل  الناعمة  الأحلان  )من  م�شبقًا  امل�شجلة 

و«اإ�شارات ال�شري« )الأخ�رش، والأ�شفر، والأحمر(، وال�شاعات التنازلية 

والأحمر(  والأ�شفر،  )الأخ�رش،  امللونة  والبطاقات  الكمبيوتر،  عرب 

الأنظمة  ح�شنات  ومن  واجلمهور.  املر�شحني  اأمام  ترفع  اأن  وميكن 

ال�شامتة كالبطاقات، واإ�شارات ال�شري و�شاعات العّد التنازيل اأنها تتيح 

للمر�شحني مراقبة الوقت من دون اأن يت�شتت انتباه جمهور امل�شتمعني 

�شبط  اأنظمة   :26 )املرّبع  امل�شموعة.  التذكري  باأ�شوات  امل�شاهدين  اأو 

اأن  الأرجح  فمن  الوقت  اأنظمة �شبط  اأما  باملناظرات(  اخلا�شة  الوقت 

تقّلل احتمال تدّخل املحاور ومقاطعة املر�شحني يف منت�شف اجلملة 

اأيًا كانت  اأو دليل انحياز.  اإ�شارة �شلبية  عند انق�شاء الوقت، ويف ذلك 

املحدد  التوقيت  املر�شحني على  اإطالع  املفيد  املعتمدة، من  املقاربة 

 )راجع اأدناه 
17

واأنظمة مراقبة الوقت لتجّنب اأي اأخطاء اأو �شوء تفاهم.

لنقا�ش حول اجلولة ال�شتطالعية للمر�شحني(

املرّبع 24: بث مبا�رش اأم م�شجل؟

املناظرة املبا�رشة

حلدث 	  الإ�شغاء  اأو  امل�شاهدة  عند  باحلما�شة  اإح�شا�شًا  ت�شيع 

تاريخي يجري يف الوقت الفعلي.

البث 	  يكون  اأن  من  املر�شحني  بع�ش  لدى  املخاوف  اإزالة 

امل�شّجل منحازاً ملر�شح اأو حزب دون اآخر.

املناظرة امل�شّجلة

عدم 	  حال  يف  الأخرى  املحطات  اإىل  املناظرة  تقدمي  ت�شّهل 

توافر نظام املوجات ال�شغرى اأو اأي نظام نقل اآخر.

املرّبع 25: جلنة املناظرات يف جامايكا

الر�شم التخطيطي للكامريات

ال�سورة تقدمة جلنة املناظرات يف جامايكا

17   باإذٍن من الكاتب، ا�شتمدت املفاهيم والن�ش يف هذا الق�شم مبا�رشًة من دليل تنظيم مناظرتك اخلا�شة، ال�شادر عن جلنة املناظرات الرئا�شية. 2012
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املرّبع 26: اأنظمة �شبط الوقت اخلا�شة باملناظرة

اأ�شواء على طراز »اإ�شارات ال�شري« يبنى من رف اأ�شواء عادي نظام اأ�شواء من مناظرات جمل�ش ال�شيوخ يف ليبرييا ل�شنة 

2005

طريقة جتمع بني اإ�شارات ال�شري وال�شاعة التنازلية التي ي�شّغلها 

الكمبيوتر من املناظرات الربملانية ال�رشبية ل�شنة 2012

لوحات لقيا�ش الوقت من مناظرات جمل�ش ال�شيوخ يف ليرييا 

ل�شنة 2011

�شاعة �شبط الوقت يف مناظرات حكام كولومبيا ل�شنة 2013 لوحات حمراء وخ�رشاء من املناظرات الإقليمية يف العراق 

ل�شنة 2010
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الإ�ساءة املهنية والعاجلة

قد توؤثر نوعية الإ�شاءة ب�شكٍل كبري على كيفية ظهور املر�شحني على الكامريا وبالن�شبة اإىل اجلمهور. فالإ�شاءة غري املنا�شبة قد جتعل املناظر 

يبدو ب�شورٍة �شّيئة ويفتح على اجلهة الراعية للمناظرات باب النحياز من قبل املر�شحني والإعالم. ل بد من اإيالء العناية الالزمة لتوفري الإ�شاءة 

املنا�شبة و�شمان اجلودة نف�شها جلميع املر�شحني، واملحاورين وامل�شاركني يف املناظرة. يو�شى اأّل تكون الإ�شاءة كلها مبالغًا فيها حتى ل 

اأدناه( فر�شًة لت�شميم  اأن يوفر التحقق من الإ�شاءة خالل اجلولة ال�شتطالعية للمر�ّشحني )يرجى مراجعة  ت�شّتت انتباه املر�شحني. كما ميكن 

 يجب اأن يتوىّل مدير الإ�شاءة اأو ال�شخ�ش امل�شوؤول عن الكامريا م�شوؤولية اإ�شاءة موقع ت�شوير املناظرة. 
18

الإ�شاءة وفقًا حلاجات املر�ّشحني.

اجلمهور

كما هو مذكور يف ال�شفحتني 20 و31، اإّن وجود جمهور مبا�رش له تاأثريات عّدة على طريقة التح�شري للمناظرات. فمن ناحية الإنتاج، ميكن 

اأن يغرّي العدد الإ�شايف من الأ�شخا�ش درجة حرارة القاعة ويوّلد �شجيجًا خالل فرتة البّث. لذا، قد ترغب اجلهات الراعية للربنامج يف ا�شتخدام 

ال�شجاد اأو ال�شتائر اأو غريها من املواد املخّففة لل�شو�شاء، للتخفيف من الأ�شوات املحيطة، اأو ال�شتعانة مُبحاور ينّبه اجلمهور، خالل افتتاحيته، 

اإىل �رشورة اللتزام مببادئ الحرتام واللياقة. 

الرتجمة

قد تدعو احلاجة اإىل تاأمني خدمة الرتجمة خالل بّث املناظرة، اأو حتى للمر�ّشحني اأنف�شهم. يجب اأن تندرج هذه التدابري �شمن اإطار عملية التخطيط 

لالإنتاج، وقد تتطّلب تاأمني اأجهزة �شوتية اإ�شافية للمر�ّشحني، واملحاورين، وامل�شاركني يف املناظرة، وفريق الإر�شال. يف هذا الإطار، اختار 

ال�شتعانة  ال�شا�شة، مما يتطّلب  الإ�شارة خالل املناظرات من خالل مرّبع �شغري يظهر على  الرتجمة بلغة  الربامج احلوارية توفري  بع�ش رعاة 

بكامريا اإ�شافية لت�شوير املرتجم الفورّي، وجهاز فيديو رقمي لدجمه 

�شمن البّث. 

حني واملوظفني جولة ا�ستطالعية للمر�سّ

للم�شاعدة يف بّث اأجواء مريحة للمر�ّشحني، وتنظيم مناظرة م�شقولة، 

قد يكون من املفيد دعوة املناظرين وموّظفيهم اإىل زيارة مكان تنظيم 

املناظرة قبل يوم اأو يومني من موعدها، حينما يكون موقع الت�شوير 

واملعّدات جاهزة. تتيح هذه الزيارات للمر�ّشحني- التي عادًة ما تكون 

جولت فردية خا�شة لكّل مر�ّشح اأو جولت مفتوحة لعدة مر�ّشحني- 

بوا املعّدات ال�شوتية، اأو يعرفوا اإىل 
ّ
اأن يطمئنوا اإىل التنظيم، كاأن يجر

مكان  وكذلك  النتظار،  غرفة  مكان  اأو  ينظروا،  اأن  يجب  كامريا  اأّي 

اأهمية منح  )املرّبع 27:  اأو اخلروج منها.  اإىل قاعة املناظرة  الدخول 

فر�شًة  اأي�شًا  اجلولة  هذه  توّفر  الإنتاج(.  اإجراءات  عن  ملحة  املر�ّشح 

�شة لالأ�شئلة  ملراجعة طريقة تنظيم املناظرة، مبا يف ذلك الفرتة املخ�شّ

والأجوبة، واأدوات �شبط الوقت، مما ي�شاهم يف تفادي اللغط اأو الهفوات 

التي قد توؤدي باملر�ّشحني اإىل رفع ال�شكاوى خالل املناظرات. وتعترب 

و�شائل  عن  حمجوبة  تكون  اأن  يجب  خا�شة،  عمل  جل�شات  الزيارات 

ا�شتعداداتهم للمناظرة  الإعالم، كي متّكن املر�ّشحني من الرتكيز على 

�ش لالإحراج. 
ّ
وطرح اأ�شئلة عفوية من دون املجازفة بالتعر

املرّبع 27: اأهمية منح املر�ّشح ملحة عن 

اإجراءات الإنتاج

نظرة الكامريا تثري جداًل خالل مناظرة بني قادة 

اأ�سرتاليا الغربية

اأجني رافاييل

2013/2/20

كانت املناظرة الوحيدة- التي ُتنّظم قبل انتخابات 9 اآذار/مار�ش 

بني قائدين من اأ�شرتاليا الغربية- غري مفاجئة البتة، حتى اأّن اأكرث 

عن�رش اأثار اجلدل فيها تعّلق بال�شبب الذي منع رئي�ش الوزراء كولني 

بارنيت من النظر اإىل الكامريا.

وكان بارنيت قد اأثار هرجًا ومرجًا على موقع تويرت ع�شية الثالثاء، 

حيث ت�شاءل الكثريون عن �شبب جتّنبه النظر اإىل الكامريا، يف حني 

كان قائد املعار�شة مارك ماك غوان يحّدق مبا�رشًة يف امل�شاهدين. 

وقد دافع بارنيت عن ت�رّشفه قائاًل اإّن الفكرة مل تخطر على باله قط...

Source: http://www.couriermail.com.au/news/breaking-news/
-cameragaze

causes-wa-leader-debate-stir/story-e6freono-1226582040493

18   باإذٍن من الكاتب، ا�شتمدت املفاهيم والن�ش يف هذا الق�شم مبا�رشًة من دليل تنظيم مناظرتك اخلا�شة، ال�شادر عن جلنة املناظرات الرئا�شية. 2012
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تنظيم حلظة »امل�سافحة«

من اأهّم جوانب املناظرة هي الإظهار اأّن اخل�شوم ال�شيا�شّيني قادرون على مناق�شة الق�شايا بطريقة بّناءة وحمرتمة، بالرغم من اختالفهم يف 

د قيام املر�ّشحني مب�شافحة بع�شهم اأمام الكامريا عند بداية املناظرة وختامها يخّلف تاأثرياً قويًا، �شّيما واأنها 
ّ
الآراء. يف هذا املنظور، اإّن جمر

خطوة رمزية رغم ب�شاطتها. فمن �شاأن هذه اخلطوة اأن تبعث اإىل جميع املواطنني بر�شالة قائمة على اللتزام بحدود اللياقة والوحدة الوطنية، 

ًة يف الدول اخلارجة من نزاع اأو حكم غري دميقراطي )املرّبع 28: اأهمية »امل�شافحة« بني املر�ّشحني(. ف�شاًل عن ذلك، ت�شبح »امل�شافحة«  خا�شّ

غالبًا ال�شورة الأخرية التي يحفظها امل�شاهدون عن املناظرة. وقد ا�شتفاد املر�ّشحون يف بع�ش الدول من فر�شة امل�شافحة اخلتامية كي يطلقوا 

نداًء م�شرتكًا يحّثون فيه ال�شعب على المتناع عن اأعمال العنف وامل�شاركة ال�شلمية يف النتخابات. حر�شًا على تنفيذ هذه اخلطوة، ميكن اأن تطّبق 

اجلهات الراعية للربنامج عّدة خطوات ا�شتباقية، منها العمل على تنظيم امل�شافحة م�شبقًا بالتعاون مع فريق الإنتاج واملناظرين، ودجمها �شمن 

اأن تت�شّمن ترتيبات لوج�شتية خا�شة بامل�شّورين  التي يجب  اجلولة ال�شتطالعية للمر�ّشحني )راجع �شفحة 40(. من �شاأن هذه ال�شتعدادات، 

الثابتني، اأن ت�شمن مرور عملية امل�شافحة من دون عقبات، والتقاط و�شائل الإعالم املكتوب والإلكرتوين للقطة املن�شودة.  

6.   اختيار املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة واإعدادهم

اختيار املحاورين

�شاأنهم �شاأن املر�ّشحني، يعترب دور املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة اأ�شا�شيًا لنجاح املناظرة. فيدير املحاورون املناظرة وي�شمنون اّتباع 

املر�ّشحني للقواعد املّتفق عليها من قبل الطرفني، ل �شّيما بالن�شبة للمهل الزمنية. اأما امل�شاركون يف املناظرة، فيكونون غالبًا من ال�شحافيني 

ويطرحون الأ�شئلة على املر�ّشحني. وا�شتناداً اإىل �شكل احلوار، ميكن لهذين الدورين اأن يكونا اإما منف�شلني واإما جمتمعني. 

19
عند اختيار املحاور، يو�شى باأخذ عّدة معايري بعني العتبار: 

احليادية ال�شيا�شية- يجب اأن يكون املحاور �شخ�شًا حمايداً بنظر النا�ش واملر�ّشحني لتفادي اأّي ا�شتباه بالنحياز؛ 	 

الإملام بالق�شايا النتخابية- اإذا كانت مهّمة املحاور هي طرح الأ�شئلة على املر�ّشحني، فيجدر به اأن يكون ملّمًا بخلفية املر�ّشحني واأبرز 	 

ق�شايا حمالتهم؛ 

اإعالمية 	  ل جتّنب �شخ�شية  ُيف�شّ اختيار �شخ�شية معروفة وحمرتمة لإدارة احلوار، لكن  اإىل  �شيميلون  الربنامج  اأّن رعاة  املوا�شفات- مع 

الوقت  يف  املحاور(.  دور   :29 املرّبع  )راجع  النقا�ش  م�شمون  عن  وتلهيهم  اجلمهور،  اهتمام  على  املناظرين  تناف�ش  اأن  ميكن  »�شهرية« 

نف�شه، يجب اأن يتمّتع املحاور املثايل ب�شاأن رفيع وخربة كافية لإدارة جمرى النقا�ش ب�شكل فعال، مبا يف ذلك حّث املر�ّشحني على اللتزام 

بالقواعد بطريقة حمرتمة لكن حازمة يف الوقت عينه. ف�شاًل عن ذلك، اإّن مراعاة التوازن بني اجلن�شني عند اختيار املحاورين اأو ال�شحافيني 

امل�شاركني يف �شل�شلٍة من املناظرات ميكن اأن يبعث بر�شالة اإيجابية عن مراعاة ال�شمولية؛ 

خربة يف البّث املبا�رش- اإّن اإدارة حوار غالبًا ما ينطوي على الكثري من التوّتر. فقد يكون من ال�شعب اإدارة مناظرة �رشيعة الوترية، مع حتّمل 	 

�شغوطات البّث الإذاعي اأو التلفزيوين املبا�رش. لذا اإّن اختيار حماورين لهم خربة �شابقة يف البّث املبا�رش ميكن اأن ي�شمن اأنهم قادرون على 

اإدارة احلوار وامل�شائل الإنتاجية الأخرى، مبا يف ذلك ا�شتخدام �شّماعة الأذن.

19   معايري م�شتندة اإىل مناق�شات �شمن اإطار ندوة لأف�شل املمار�شات الدولية اخلا�شة باملناظرات، برعاية املعهد الدميقراطي الوطني وجلنة املناظرات الرئا�شية. 



42 | تنظيم واإنتاج مناظرات بني املر�شحني: دليل دويل

املرّبع 28: اأهمية امل�شافحة بني املر�ّشحني

املناظرة الرئا�شية لعام 2005 يف تيمور ال�رشقية مناظرات الدوائر املحلية يف كمبوديا 2007

املناظرة الرئا�شية لعام 2010 يف هايتي

ال�سورة تقدمة جمموعة التدخل لل�سيا�سات العامة

مناظرة مر�ّشحي احلكومة املحلية يف ترينيداد وتوباغو لعام 2010

ال�سورة تقدمة جلنة مناظرات ترينيداد وتوباغو

املناظرة الرئا�شية لعام 2011 يف البريو املناظرة الرئا�شية لعام 2012 يف الوليات املتحدة

ال�سورة تقدمة مارك اأبراهام وجلنة املناظرات الرئا�سية

املناظرة بني قادة جامايكا 2011

ال�سورة تقدمة جلنة املناظرات يف جامايكا

املناظرة الرئا�شية يف مالوي لعام 2014

ال�سورة تقدمة فرقة عمل املناظرة الرئا�سية يف مالوي
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ا�شتعدادات املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة

مع  العمل  يف  الراعية  اجلهات  ترغب  قد  للمناظرة،  ال�شتعداد  عند 

املحاورين وامل�شاركني يف املناظرة على النقاط التالية: 

اإعلم قواعد املناظرة

يجب اأن تكون اجلهات الراعية على يقني من اأّن املحاور وامل�شاركني 

الإملام بقواعد املناظرة، مبا يف ذلك طريقة  يف املناظرة ملّمون كّل 

تنظيمها، واملهل الزمنية للكالم، وال�رشوط املحّددة التي مّت التفاو�ش 

الكالم  وترتيب  املر�ّشحني  خماطبة  كيفية  مثل  املر�ّشحني،  مع  عليها 

باملعلومات  املناظرة  يف  وامل�شاركني  املحاور  تزويد  فاإّن  بالدور. 

الالزمة ي�شاعد يف ح�شن ان�شياب املناظرة على الهواء مبا�رشًة، وي�شاهم 

اأّي �شكاوى حمتملة من املر�ّشحني بانحياز رعاة الربنامج  يف جتّنب 

اإىل جهة معّينة، مما قد يدفعهم اإىل التغّيب عن مناظرات مقبلة. 

قم باإعداد اأ�سئلة خمت�رشة و�سهلة الفهم

مبا اأّن الهدف العام من املناظرة هو تاأمني املعلومات للناخبني العاديني، فاإّن الأ�شئلة التي تعّدها اجلهات الراعية، اأو ال�شحافيون، اأو املواطنون 

يجب اأن تكون خمت�رشة ومبا�رشة. من ال�رشوري جتّنب الأ�شئلة التي يقت�رش فهمها على فئة قليلة والتي تهدف اإىل اإظهار �شعة معرفة ال�شخ�ش 

الذي يطرح ال�شوؤال، عو�شًا عن م�شاعدة الناخب يف الختيار بني املر�ّشحني. ي�شمل ذلك جتّنب املقّدمات الطويلة التي ت�رشق وقت املر�ّشحني. زد 

لونه فقط. ا�شتناداً اإىل خربة اجلهات  على ذلك اأّن الأ�شئلة املت�شعبة التي تت�شّمن اأجزاًء متعّددة متّكن املر�ّشحني من الإجابة عن الق�شم الذي يف�شّ

الراعية يف جمموعة متنّوعة من الدول، من امل�شتح�شن طرح الأ�شئلة التي تقّل مّدتها عن 30 ثانية. 

ك بحيادية مطلقة
ّ

مت�س

املحاور  يكون  اأن  يجب  �شابقًا،  ذلك  اإىل  اأ�شري  كما 

وامل�شاركون يف املناظرة حمايدين ومن�شفني ب�شكل 

يعرّبوا  اأن  يجب  كما  املناظرة.  خالل  ال�شك  يقبل  ل 

وم�شمون  �شوتهم  نربة  خالل  من  النزاهة  هذه  عن 

اأ�شئلتهم ل بل اأي�شًا حركة اأج�شادهم.

قها
ّ

ح�رشّ الأ�سئلة ون�س

يلجاأ  وفّعالة،  خمت�رشة  اأ�شئلة  حت�شري  يف  للم�شاعدة 

الأ�شئلة  كتابة  اإىل  املناظرات  يف  امل�شاركني  بع�ش 

م�شاركة  على  ينطوي  املناظرة  �شكل  كان  اإذا  �شلفًا. 

لقاء  اأن يجتمعوا �شمن  ل  املف�شّ عدة �شحافيني، من 

تغطيتها،  يف  يرغبون  التي  املحاور  ملناق�شة  خا�ش 

تفاديًا لتكرار الأ�شئلة. اإّن اإرفاق الأ�شئلة باإح�شائيات 

ل  املف�شّ ومن  تاأثريها.  زيادة  يف  ي�شاعد  قد  واأمثلة 

مل  حال  يف  اإ�شافية  اأ�شئلة  املحاور  يجّهز  اأن  اأي�شًا 

املرّبع 29: دور املحاور

�سنة   54 خالل  واجهتها  مهّمة  اأ�سعب  هو  املحاور  دور  »اإّن 

ك�سحايّف«

- جيم ليهلر، حماور اأدار 11 مرة املناظرات الرئا�سية العامة يف 

ر تنفيذي يف �سبكة الإر�سال العامة
ّ

الوليات املتحدة وحمر

الرئي�ض؛  من�سب  على  يتناف�سون  فهم  حني،  للمر�سّ مناظرة  »اإنها 

الناخبون ل يريدون انتخاب املحاور«

- بوب �سيفر، حماور اأدار 3 مرات املناظرات الرئا�سية العامة يف 

الوليات املتحدة واملرا�سل الرئي�سي يف وا�سنطن ل�سبكة �سي بي 

اإ�ض.

اخلا�سة  الدولية  املمار�سات  لأف�سل  ندوة  اإطار  �سمن  تعليقات  امل�سدر: 

املناظرات  وجلنة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  برعاية  باملناظرات، 

الرئا�سية، حزيران/يونيو 2013

ل ملناظرة اأعّده  املرّبع 30: مقتطف من برنامج مف�شّ

فريق عمل املناظرات الرئا�شية يف مالوي
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�ش له، مما ي�شمح بطرح املزيد من الأ�شئلة.  يتكّلم املر�ّشح طيلة الوقت املخ�شّ

اًل« للمناظرة  نّظم »برناجمًا مف�سّ

ل خالل املناظرة. فتجّزىء هذه الوثيقة املرجع املناظرَة وفقًا  اإدارة املناظرة، قد يرغب املحاور يف ال�شتناد اإىل برنامج مف�شّ للم�شاعدة يف 

�ش لكّل ق�شم. ي�شاعد هذا الربنامج  لأق�شامها الأ�شا�شية: املقّدمة، الأ�شئلة، الأجوبة، حّق الرّد، النقا�ش والبيان اخلتامي، مع حتديد الوقت املخ�شّ

جميع  معاملة  من  والتاأّكد  النقا�ش،  ب�شيغة  اللتزام  يف  املحاور 

�ش  املخ�شّ الوقت  جتاوز  وعدم  امل�شاواة،  قدم  على  املر�ّشحني 

ملناظرة  ل  مف�شّ برنامج  من  مقتطف   :30 املرّبع  )راجع  للنقا�ش 

اأعّده فريق عمل املناظرات الرئا�شية يف مالوي(.

ن يف موقع عقد املناظرة
ّ

متر

وامل�شاركني  املحاورين  زيارة  اإّن  املر�ّشحني،  مع  احلال  كما هي 

الإعداد  طريقة  مراجعة  بهدف  الت�شوير-  ملوقع  املناظرة  يف 

والطمئنان اإليها- واأنظمة توقيت الأ�شئلة، وامليكروفونات واآلت 

ذلك،  عن  ف�شاًل  وحرفّيتها.  املناظرة  نوعية  يعّزز  قد  الت�شوير- 

يف  وامل�شاركني  املحاورين  مع  الراعية  اجلهات  تعمل  اأن  ميكن 

اأن تطراأ  التي ميكن  الأحداث  لل�شيطرة على  املناظرة لإعداد خطة 

خالل النقا�ش. من هذه ال�شيناريوهات ما يلي: 

املتفق 	  املناظرة  لقواعد  ر 
ّ
متكر انتهاك  على  مر�ّشح  اإقدام 

املهل  جتاهل  اأو  اخل�شم  على  ال�شخ�شي  التهجم  مثل  عليها، 

الزمنية؛ 

قيام فرد يف احل�شور بعرقلة جمرى النقا�ش؛ 	 

عدم و�شول اأحد املر�ّشحني )اأو و�شوله ب�شكل غري متوّقع( اإىل 	 

املناظرة يف الدقيقة الأخرية؛ 

م�شاكل يف الإنتاج تطراأ يف منت�شف وقت املناظرة، مبا يف 	 

انقطاع  اأو  الكامريا،  اأو  ال�شمعية،  الأجهزة  يف  م�شاكل  ذلك 

الكهرباء. 

ح�رشّ املالحظات

عدة  اإىل  التطرق  يف  املحاور  يرغب  قد  املناظرة،  افتتاحه  خالل 

وقواعدها،  املناظرة  �شكل  مراجعة  ذلك  يف  مبا  اأ�شا�شية،  نقاط 

اإىل جانب تقدمي توجيهات ب�شاأن اآداب اللياقة )اأي �رشورة اإطفاء 

اأجهزتهم اخلليوية، وعدم الت�شفيق اأو اإبداء ردود فعل اأخرى(. يف 

تواريخ  اأخبار  ويذيع  املر�ّشحني  املحاور  ي�شكر  اأن  ميكن  اخلتام، 

 :31 املرّبع  )راجع  عقدها  ومكان  وموعدها  التالية،  املناظرات 

منوذج عن �شيناريو املحاور(.

املرّبع 31: منوذج عن �شيناريو املحاور

]افتتاح املناظرة[

لوي�ش،  �شانت  يف  وا�شنطن  جامعة  من  اخلري  »م�شاء  اإيفيل[  ]غوين 
على  ويك«  و«وا�شنطن  اآور«  نيوز  »ذا  من  اإيفيل  غوين  اأنا  ميزوري. 

ملن�شب  والوحيدة  الأوىل  املناظرة  يف  مرحبًا  »بي.بي.اإ�ش.«.  �شا�شة 

نائب الرئي�ش لعام 2008 بني مر�ّشحة احلزب اجلمهوري، حاكمة ولية 

اآل�شكا �شارة بايلن، ومر�ّشح احلزب الدميقراطي جو بايدن من ديالوير. 

احلدث  لهذا  الر�شمي  الراعي  هي  الرئا�شية  املناظرات  جلنة  اإّن 

وللمناظرتني الرئا�شيتني املقبلتني. �شيغطي نقا�ش هذه الليلة جمموعًة 

متنّوعًة من املوا�شيع، منها ال�شوؤون الداخلية وال�شيا�شة اخلارجية. 

م املناظرة تقريبًا اإىل مقاطع من خم�ش دقائق. و�شيمنح كّل مر�ّشح 
ّ
�شُتق�ش

90 ثانية لالإجابة عن �شوؤال مبا�رش بالإ�شافة اإىل دقيقتني للطعن يف 

رمي  طريق  عن  حتديده  فيتّم  الإجابة،  ترتيب  اأما  واملتابعة.  الإجابة 

قطعة نقدية. 

لقد قمت باختيار املوا�شيع والأ�شئلة بنف�شي، ومل اأطلع اأّيًا كان عليها اأو 

اأ�شتو�شح اأّي فكرة مع جهات يف احلمالت اأو اللجنة. وقد وعد اجلمهور 

الت�شفيق  عن  وميتنع  التهذيب،  اأ�شول  يحرتم  باأن  هنا  القاعة  يف 

والتهليل، والفوران غري املالئم، اإل يف هذه الدقيقة بالذات مع ترحيبنا 

باحلاكمة بايلن وال�شيناتور بايدن. 

]ختام املناظرة[

غوين اإيفيل: وهكذا ن�شل اإىل ختام مناظرتنا اليوم. نوّد اأن ن�شكر احل�شور 

هنا يف جامعة وا�شنطن يف �شانت لوي�ش وجلنة املناظرات الرئا�شية. 

الثاين/ ت�رشين   7 القادم  الثالثاء  يوم  اإ�شافيتني،  مناظرتني  ترقبوا 

اأكتوبر، مع طوم بروكاو يف جامعة بيلمونت يف نا�شفيل، و17 اأكتوبر 

للحاكمة بايلن  مع بوب �شيفر يف جامعة هوف�شرتا يف نيويورك. �شكراً 

وال�شيناتور بايدن. عمتم م�شاًء جميعًا.«

]النهاية[

تقدمة جلنة املناظرات الرئا�سية
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7.   العمل مع املر�ّشحني والأحزاب ال�شيا�شية

العقبة الأ�شا�شية اأمام املناظرات: حمل املر�ّشحني على امل�شاركة

عن  النظر  بغ�ّش  الراعية  اجلهات  تواجهه  الذي  الأ�شا�شي  العائق  لعّل 

الدولة اأو الثقافة املعنّية هو اإقناع املر�ّشحني بامل�شاركة يف املناظرات. 

)املرّبع 32: املر�ّشحون ميتنعون غالبًا عن امل�شاركة يف املناظرات(. 

يف  امل�شاركة  عن  املر�ّشحني  امتناع  اأدى  املتحدة،  الوليات  ففي 

نيك�شون- كينيدي  �شنة بني مناظرة  توّقفها ملّدة 16  اإىل  املناظرات 

من   .1976 العام  يف  فورد-كارتر  ومنتديات   1960 عام  ال�شهرية 

لتفادي  املر�ّشحون  اإليها  ي�شتند  التي  العوامل  من  التخفيف  خالل 

امل�شاركة، واعتماد ا�شرتاتيجيات حل�شد الدعم العام للمناظرات، ميكن 

ن من فر�ش م�شاركة املر�ّشحني املمانعني يف 
ّ
للجهات الراعية اأن حت�ش

املناظرة.

حون يف بع�ض الأحيان امل�ساركة يف  مَل ميانع املر�سّ

املناظرات؟

كانوا  اإذا  املناظرات  يف  امل�شاركة  جتاه  ممانعًة  املر�ّشحون  يبدي  قد 

يعتقدون اأنهم متقّدمون على خ�شومهم ا�شتناداً اإىل حتليلهم لل�شباق اأو 

للبيانات النتخابية. فقد تعترب املناظرة يف هذه احلالة مبثابة رهان 

�ش تقّدمهم للخطر. ف�شاًل 
ّ
غري م�شمون، حيث ميكن لزلة حمتملة اأن تعر

عن ذلك، قد يعترب املر�ّشحون الذين ي�شغلون املن�شب احلايل اأّن الظهور 

هوؤلء  م�شداقية  من  �شيزيد  �شاأنًا  منهم  اأقل  خ�شوٍم  جنب  اإىل  جنبًا 

املر�ّشحني عن  الإعالم. كما يعزف بع�ش  و�شائل  ويعّزز ظهورهم يف 

مواجهة اخل�شوم الذين يعتربونهم اأكرث قدرًة على املجادلة، اأو الذين 

يتمّيزون بطّلٍة جذابة على �شا�شة التلفزيون، اأو الأكرث متّكنًا من اللغة 

التي �شُتجرى بها املناظرة. ف�شاًل عن ذلك، ميكن اأن ت�شّكل املناظرات 

جزءاً من الرتا�شقات املنتظمة بني املر�ّشحني يف حملة انتخابية، بينما يتحّدون بع�شهم للم�شاركة يف املناظرة اأو يرف�شون ذلك. اأما اإذا اعُتربت 

اأ�شباب جتّنب  اإىل ذلك، من  املناظرة تنازًل للفريق اخل�شم، فقد ين�شحب املر�ّشح لأ�شباب تكتيكية بغ�ّش النظر عن املناظرة نف�شها. بالإ�شافة 

املناظرات، طريقة تعامل اجلهات الراعية مع اجلوانب التنظيمية العديدة ملنتدى معنّي. �شحيح اأّن اجلهات الراعية ل ت�شتطيع التحّكم بالعديد من 

هذه العوامل، اإل اأّن فهم وجهة نظر املر�ّشح واّتخاذ اخلطوات ال�شتباقية ملراعاته عند احلاجة قد يعّزز فر�ش م�شاركته يف املناظرة. )املرّبع 33: 

اأ�شباب املر�ّشحني لرف�ش امل�شاركة يف مناظرة(.

ت�شجيع املر�ّشحني على امل�شاركة يف املناظرة

يف ما خال بع�ش ال�شتثناءات، تفتقر معظم الدول اإىل قوانني تلزم املر�ّشحني بامل�شاركة يف املناظرات. )راجع ال�شفحة 55 لالطالع على اأنظمة 

املناظرات(. يف ظّل غياب ال�رشوط القانونية، ميكن ملنّظمي املناظرة اأن يعتمدوا ا�شرتاتيجيات معّينة لت�شجيع املر�ّشحني على امل�شاركة. ومن 

هذه املقاربات: 

املرّبع 32: املر�ّشحون ميتنعون غالبًا عن 

امل�شاركة يف املناظرات

كاملة: اأنا جاهزة

ماننغ: ل مكا�شب من امل�شاركة

ترينيداد وتوباغو نيوزداي

بقلم �شي�شيلي اآ�شون واإنفريا اأرجون

الأربعاء 28 ني�شان/اأبريل 2010

املّتحد  الوطني  املوؤمتر  حلزب  ال�شيا�شية  القائدة  اأبدت  حني  يف 

نقا�ش  يف  للم�شاركة  م�شتعّدة  اأنها  اأم�ش  بي�شي�شار  بري�شاد  كاملة 

 مبا�رش يف مواجهة رئي�ش الوزراء باتريك ماننغ خالل فرتة 
ّ
وطني

ماننغ،  اأبدى  اأيار/مايو،   24 يف  العامة  لالنتخابات  ال�شتعداد 

القائد ال�شيا�شي للحركة الوطنية ال�شعبية، ممانعته للم�شاركة. 

حدائق  يف  الأقدام  على  جولة  خالل  ال�شحافيني  مع  حديث  ويف 

تارودال يف تاروبا، قال ماننغ: »ماذا ميكن اأن اأك�شب من امل�شاركة 

يف مناظرة �شّد ال�شيدة بري�شاد بي�شي�شار؟ ل �شيء على الإطالق. هذا 

كّل ما ميكنني قوله.«

http://www.newsday.co.tt/news/0,119789.html :امل�سدر
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اإ�ستفد من الفر�ض ال�سيا�سية

اأن توّفر فر�شًا لتنظيم  اأّن جميع النتخابات ميكن  مع 

املناظرات، اإل اأّن ال�شباقات النتخابية التي ل يخو�شها 

غالبًا  كبرية  فر�شًة  توّفر  احلالية  املنا�شب  �شاغلو 

من  تقليد  واإر�شاء  املنتديات  تنظيم  يف  قدمًا   
ّ
للم�شي

املناظرات. ففي هذه احلالة، ُينظر اإىل جميع املر�ّشحني 

اأف�شلية  لأحدهم  يكون  اأن  بدون  امل�شاواة  قدم  على 

تقّباًل  اأكرث  اأي�شًا  اأن يكونوا  �شغل من�شب حايل. وميكن 

يف  ظهورهم  اإمكانية  ب�شبب  املناظرات،  يف  للم�شاركة 

و�شائل الإعالم وتر�شيخ اأ�شمائهم لدى الناخبني. 

حني والأحزاب  اأثر الهتمام لدى املر�سّ

و�سانعي الراأي

املناف�شة  مرحلة  اإىل  النتخابية  احلمالت  و�شول  قبل 

املحتدمة، قد تلجاأ اجلهات الراعية اإىل الجتماع بقادة 

الأحزاب ال�شيا�شية واملر�ّشحني املحتملني لعر�ش خطط 

من اأجل تنظيم مناظرات. من �شاأن هذا اأن يوّفر فر�شًة 

املناظرات  فوائد   :34 )املرّبع  املناظرات  فوائد  ل�رشح 

بتحديد  والبدء  ال�شيا�شية(،  والأحزاب  للمر�ّشحني 

خ�شائ�ش جمموعة النقا�ش واإثبات احرتافيتها. وميكن 

ب�شاأن  اآرائهم  عن  املر�ّشحني  ت�شاأل  اأن  الراعية  للجهات 

املناظرات، مما يفيدها عند اإعداد خطة املناظرة. كما يجوز للجهات الراعية اأن ت�شتعني ب�شخ�شيات اإعالمية بارزة وقادة راأي جديرين بالحرتام 

)رجال اأعمال اأو �شخ�شيات دينية مثاًل( ملناق�شة خطط املناظرة بهدف ك�شب دعم العامة، ما قد يفيد يف اإقناع املر�ّشحني بامل�شاركة وي�شاهم يف 

احل�شول على دعم من العامة. )املرّبع 35: احل�شول على دعم لعقد مناظرات(. 

 

حّفز املواطنني على ترّقب موعد املناظرات 

على  وحتفيزهم  الراأي  وقادة  املواطنني  بني  عليها  الطلب  اإيجاد  هي  املناظرات  يف  امل�شاركة  على  املر�ّشحني  لت�شجيع  الأ�شا�شية  الو�شيلة  اإّن 

 بالزخم حول 
ّ

رب. لتوفري هذا الدعم، ميكن اأن حتاول اجلهات الراعية بناء اهتمام املواطنني �شيئًا ف�شيئًا، وتطوير ح�ش انتظار موعدها بفارغ ال�شّ

املناظرات وحتمية انعقادها. ومع مرور كّل دورة انتخابية ومناظرة انتخابية، يزداد ترّقب املواطنني لدرجة اأّن تغّيب املر�ّشحني عن املناظرة 

ي�شبح منطويًا على الكثري من املجازفات، وت�شبح املناظرة جزءاً منتظمًا من النتخابات. )املرّبع 36: الإعالم يحا�شب املر�ّشحني على التغّيب 

عن املناظرات(.

للم�شاعدة يف ممار�شة ال�شغوطات العامة، يجوز للجهات الراعية للمناظرة اأن تتعاون مع الإعالم لتوفري تدفق مّطرد للتحقيقات والفتتاحيات 

التي توؤّيد تنظيم مناظرة خالل الأ�شابيع والأ�شهر املوؤدية اإىل احلدث املنتظر. ومبقدور خمتلف اخلطوات املّتخذة لتنظيم املناظرات واأبرز حمطات 

التفاو�ش مع املر�ّشحني اأن توؤّمن �شل�شلة متتالية من الفر�ش الإعالمية، مبا فيها الإعالنات واملقابالت ب�شاأن: 

ا�شتطالعات الراأي العام التي تظهر اأّن املواطنني يوؤّيدون اإجراء املناظرات )املرّبع 37: اإثبات تاأييد املواطنني للمناظرات(؛	 

اإطالق مبادرات تنظيم املناظرات؛ 	 

مكان وزمان عقد املناظرة؛ 	 

املرّبع 33: اأ�شباب املر�ّشحني لرف�ش امل�شاركة يف 

مناظرة

املعلن عنها:

تزامن تاريخ املناظرة مع منا�شبات انتخابية؛ 	 

�شيغة املناظرة تعترب غري مالئمة؛ 	 

مزاعم باأّن مكان عقد املناظرة، اأو املحاورين، اأو الو�شيلة الإعالمية التي تبّث 	 

املناظرة ي�شّكل انحيازاً ملر�ّشحني اآخرين؛ 

املر�ّشحون �شاغلو املنا�شب احلالّية اأمثالهم »ل ي�شاركون يف مناظرات«؛ 	 

منّظمو املناظرة مل يعاملوا املر�ّشح »باحرتام«؛ 	 

اأو 	  النتخابية  للمهرجانات  املناظرة  وقت  تخ�شي�ش  املر�ّشحون  ل  يف�شّ

امل�شاركة يف جولت لالجتماع بالناخبني وجهًا لوجه؛ 

املناظرات ل ت�شّكل جزءاً من ثقافة الدولة؛ 	 

تاريخ املناظرة يتزامن مع بع�ش ال�شعائر الدينية؛ 	 

دعوتهم 	  مّتت  املقابل  يف  اأو  املناظرة؛  اإىل  املر�ّشحني  جميع  دعوة  تتّم  مل 

جميعهم للم�شاركة.

غري املعلن عنها: 

املر�ّشح متقّدم يف ال�شباق ول يريد املجازفة بتقّدمه هذا؛ 	 

ل يثق بقدرته على النقا�ش ب�شكٍل فاعل؛ 	 

غري متاآلف مع مفهوم املناظرات؛	 

غري متمّكن من اللغة املعتمدة يف املناظرة؛ 	 

ل يريد اأن مينح خ�شمه امل�شداقية ال�شيا�شية من خالل م�شاركته النقا�ش. 	 
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�شكل املناظرة؛ 	 

املوا�شيع؛ 	 

املحاورون وامل�شاركون يف احلوار. 	 

مع اقرتاب موعد املناظرة، ميكن اأن تبداأ اجلهات الراعية 

بت�شليط ال�شوء على ال�شتعدادات الفعلية من خالل عقد 

اجتماعات من موقع املناظرة.  

اإخرت موقعًا ذا قيمة �سيا�سية لعقد املناظرة

قيمة  ذي  موقع  اختيار  يف  املانحة  اجلهات  ترغب  قد 

يتناف�ش  التي  الأماكن  مثل  املناظرة،  لعقد  �شيا�شية 

منطقة  اأو  املرتّددين،  الأ�شخا�ش  على  املر�ّشحون  فيها 

يجب الفوز باأ�شواتها، اأو مكان له اأهمية رمزية لأ�شباب 

تدخل  اأن  ميكن  العوامل  هذه  كّل  تاريخية.  اأو  ثقافية 

يف  بامل�شاركة  قراراً  اّتخاذه  عند  املر�ّشح  ح�شابات  يف 

املناظرة اأو عدم امل�شاركة فيها.  

اأقم مناظرات ملنا�سب ذات م�ستويات 

خمتلفة

اإذا كان مفهوم اإقامة مناظرات بني املر�ّشحني جديداً يف 

البالد، لعّله من الأ�شهل النطالق مع مر�ّشحني ملنا�شب انتخابية اأكرث تدنيًا، مثل املنا�شب البلدية. ففي هذه احلالة، تكون املجازفات ال�شيا�شية 

متدنية بالن�شبة لالأحزاب، ويبدي املر�ّشحون عادًة قابلية اأكرب للم�شاركة يف املناظرات. كما اإّن املناظرات على امل�شتوى املتدين قد ت�شاعد اأي�شًا 

يف تر�شيخ �شمعة اجلهات الراعية على �شعيد احليادية وتنظيم اللقاءات املحرتفة، وجذب اهتمام العامة وحما�شهم لعقد املناظرات الدورية. كما 

اأّن املناظرات الناجحة تظهر اأّن هذا املفهوم لي�ش غريبًا عن الثقافة. بعد هذه اخلطوة، ميكن للجهات الراعية اأن تنتقل اإىل املنا�شب ال�شيا�شية 

الأعلى، مثل املناظرات بني املر�ّشحني لع�شوية الهيئة الت�رشيعية، اأو رئا�شة الولية، اأو رئا�شة الوزارة اأو اجلمهورية. 

 

املرّبع 34: فوائد املناظرات للمر�ّشحني والأحزاب 

ال�شيا�شية

اأن تغربل و�شائل 	  اإىل الناخبني من دون  توّفر فر�شًا ممّيزة للتحّدث مبا�رشًة 

الإعالم كالمك؛ 

تقّدم تغطية اإعالمية غري م�شبوقة ما كان ملعظم املر�ّشحني حتّمل تكاليفها اأو 	 

ما كانوا ي�شتطيعون احل�شول عليها؛ 

ت�شاعد يف ح�شد منا�رشي حزب معنّي من خالل ت�شليط ال�شوء على مر�ّشحهم؛ 	 

 ما كان ليحدث 	 
ٌ
تبلغ عدداً اأكرب من الناخبني من خالل بّث املناظرة، وهذا اأمر

من خالل الت�شال بالناخبني واحداً واحداً خالل اأ�شهر؛ 

اأن 	  املرّجح  غري  املرتّددين  اأو  امل�شتقلني  الناخبني  مع  التوا�شل  يف  ت�شاهم 

ي�شاهدوا مهرجانات انتخابية اأو ي�شاركوا فيها كما يفعل منا�رشو احلزب؛  

�شليم 	  دميقراطي  ونظام  �شفافة  انتخابات  تنظيم  عن  اإيجابية  �شورة  تعك�ش 

�شواء يف الوطن اأم يف اخلارج؛ 

و�شائل 	  واحد  فيها حزٌب  يحتكر  التي  احلالت  النتخابية يف  الفر�ش  ت�شّوي 

الإعالم؛

ت�شمح لالأحزاب باإبراز القادة النا�شئني، مثل الن�شاء وال�شباب، لإنعا�ش �شورة 	 

احلزب والتاأكيد على �شموليته؛ 

ت�شمح للمر�ّشح بتح�شني �شورته ال�شخ�شية. حتى واإن خ�رش املر�ّشح امل�شارك 	 

�شيعّزز من فر�ش  الإعالم  و�شائل  الظهور يف  فاإّن  النتخابات،  املناظرة  يف 

فوزه يف امل�شتقبل ورمّبا ميّكنه من �شغل منا�شب �شيا�شية عليا.
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املرّبع 35: احل�شول على دعم لعقد مناظرات

الفتتاحيات املوؤّيدة للمناظرات ميكن اأن ت�شاعد يف ت�شجيع املواطنني على الهتمام باملناظرات وترّقبها

عندما يخ�شى رجال ال�شيا�شة املناظرات العامة

جامايكا اأوب�سريفر، الأربعاء 16 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2013

تعترب املناظرات العامة بني املر�ّشحني على املنا�شب ال�شيا�شية تقليداً يعود عهده اإىل قدمي الزمان. يف الع�شور احلديثة، اأ�شبحت هذه املناظرات 

ن م�شتوى تكنولوجيا الت�شالت. 
ّ
متاحًة اأكرث بالن�شبة لل�شعب، ل �شّيما مع حت�ش

وّلت الأيام التي كان فيها النا�ش م�شطرين للتواجد فعليًا يف مكان انعقاد املناظرة لالإ�شغاء اإىل املبارزة الكالمية. ففي املا�شي، كانت الأماكن 

�شة لعقد املناظرات حمدودًة من حيث احلجم، كالقاعة العامة يف الربملان.  املخ�شّ

للمناظرات ح�شناٌت كثرية، منها م�شاعدة اجلمهور على املقارنة الفورية بني اآراء املر�ّشحني املتعار�شة، وتقييم املتناف�شني عند البّث املبا�رش غري 

�شني.  اخلا�شع لأحكام ال�شيناريوهات وتنقيح املتخ�شّ

ُيقال اإّن املناظرات العامة اأّثرت على الراأي العام وقرارات الت�شويت، وبالتايل فاإّن ال�شيا�شيني ياأخذونها على حممل اجلّد. بالفعل، اإّن فوز مر�ّشٍح 

باملناظرة بح�شب اآراء املواطنني قد يعّزز حملة املر�ّشح املقنع باآرائه وامللهم بالن�شبة للجمهور. يف املقابل، قد يخ�رش املر�ّشح الذي ل يقّدم اأداًء ح�شنًا 

يف املناظرة اأمام �شناديق القرتاع.  

اأخذ حما�شن  الدعم. من هنا، مع  اأن ينجح يف ك�شب  اأّن املر�ّشح قد فاز فعاًل باملناظرة، من دون  اأن يعترب امل�شاهدون  الأحيان، ميكن  يف بع�ش 

املناظرات و�شّيئاتها بعني العتبار، يحاول املر�ّشحون الذين يخ�شون عدم تقدمي اأداء مقنع اأن يتجّنبوا هذه املناق�شات.  

الأحداث،  تنّظم هذه  قواعد  اإىل �شياغة  العامة من غريهم، ومن هنا احلاجة  املناظرات  اأف�شل حاًل يف حتّمل �شغوطات  املر�ّشحني  يعترب بع�ش 

والتفاو�ش على اإعدادها، مثل مكان عقد املناظرة، ومّدتها، واأنواع الأ�شئلة، واملوا�شيع التي يجب اأن تغطيها، واختيار املحاور، وهكذا دواليك. 

مبا اأنه ميكن التفاو�ش على اأحكام امل�شاركة يف املناظرة بالتف�شيل، فاإننا نعترب اأّن ال�شيا�شيني الذين يتجّنبون املناظرات العامة غري واثقني من 

مدى اإملامهم بق�شايا ال�شيا�شات العامة، وغري متاأّكدين من قدرتهم على التحّدث من دون ن�ّش م�شبق. يف اأغلب الأحيان، ي�شاب هوؤلء الأ�شخا�ش 

بالهلع �رشيعًا. 

من هنا، ال�شوؤال هو كيف ميكن لهذه النوعية من الأ�شخا�ش اأن تتحّمل الواجبات املفرو�شة على رئي�ش حكومة؟

لقد خاب اأملنا بعد القرار الأخري الذي �شدر يف دولتني من دول البحر الكاريبي بعدم م�شاركة القادة يف مناظرات �شيا�شية عامة. �شدر القرار الأّول 

عن جلنة النتخابات يف حزب العمال اجلامايكي رداً على اإعالن ال�شيد اأدويل �شو عن رغبته يف مواجهة قائد حزب العّمال ال�شيد اأندرو هولن�ش قبل 

النتخابات القيادية حلزب العّمال اجلامايكي. 

اأما القرار الثاين، ف�شدر عن رئي�شة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملة بري�شاد بي�شي�شار، التي رف�شت اأن ت�شارك يف مناظرة �شّد قادة الأحزاب ال�شيا�شية 

رة يف 21 ت�رشين الأول/اأكتوبر. 
ّ
الأ�شا�شية ا�شتعداداً لنتخابات احلكومة املحلية املقر

يف حالة حزب العّمال اجلامايكي، اإما اأّن ال�شيد هولن�ش يخ�شى املناظرات العامة واإما، وهنا الأ�شواأ، اأّن حزب العّمال اجلامايكي ل يتحّمل اأن يتنّبه 

ال�شعب اإىل خالفاته الداخلية. 

اأّن هذا النوع من املناق�شات  اأّي دولة دميقراطية، مبا  اأ�شخا�ش يتطّلعون اإىل قيادة  اأن ي�شتمع اإىل مناظرات بني  اأّن ال�شعب من حّقه  ونحن نعتقد 

�شي�شاعد الناخبني على اّتخاذ قرارات واعية.  

http://www.jamaicaobserver.com/pfversion/When-politicians-are-afraid-of-public-debates_15262556 :امل�سدر
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املرّبع 36: الإعالم يحا�شب املر�ّشحني على التغّيب عن املناظرات

ميكن اأن يوؤدي الإعالم دوراً اأ�شا�شيًا يف ت�شجيع املر�ّشحني على امل�شاركة يف املناظرة ويكّبد املتغّيبني عنها تكاليف �شيا�شية كبرية. 

احلزب ينفي م�شوؤوليته عن تغّيب مر�ّشحته عن املناظرة

بقلم �شايل بروك�ش، 2 اأيلول/�شبتمرب 2013

رف�شت مر�ّشحة حزب الليرباليني الريفيني عن مقاطعة لينغياري امل�شاركة يف مناظرة عرب اإذاعة األي�ش �شربينغز املحلية غداً. 

وقد اأخربت تينا ماكفارلن قناة الآي.بي.�شي اأّن قرار عدم م�شاركتها يف املناظرة كان نابعًا من احلزب نف�شه. 

من جهته، اأفاد رئي�ش احلزب، رو�ش كونويل، اأّن القرار مل ي�شدر عن اإدارة احلزب، بل عن فريق اإدارة حملة املر�ّشحة على الأرجح. 

ومل تتمّكن قناة الآي. بي. �شي من الت�شال بال�شيدة ماكفارلن لال�شتماع اإىل تعليقها هذا ال�شباح. 

اأما مر�ّشحو املقاطعة من حزب ال�شعوب الأ�شلية الأ�شرتالية، وحزب اخل�رش وحزب العّمال، في�شاركون يف املناظرة... 

© اأخبار اآي. بي. �سي.، موؤ�س�سة الإر�سال الأ�سرتالية
 http://www.abc.net.au/news/2013-09-02/country-liberals-candidate-not-allowed-to-debate/4929140 :الرابط

املرّبع 37: اإثبات تاأييد املواطنني للمناظرات

�شعبيًا وا�شحًا  الوطني دعمًا  الدميقراطي  اأجراها املعهد  التي  العام  الراأي  ا�شتطالعات  اأظهرت  البو�شنة عام 2010،  قبل املناظرات املقرتحة يف 

للمناظرات- حيث اأّكد حواىل 70% من املواطنني عن اهتمامهم مبتابعة مناظرات متلفزة. وقد ا�شُتخدم ال�شتطالع جلذب اهتمام و�شائل الإعالم، 

وحتديد الق�شايا التي تهّم املواطنني، واختيار موا�شيع املناظرات. 
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املفاو�شات مع املر�ّشحني

نقطة النطالق: 

لئحة باخلطوات الواجب اعتمادها عند التفاو�س مع املر�ّشح

توا�شل مع الأحزاب ال�شيا�شية يف مرحلة مبكرة للتعبري عن اهتمامك بتنظيم املناظرات وللح�شول على تعليقها؛ 	 

قم باإعداد خطة اأ�شا�شية للمناظرة، لكن اأف�شح املجال اأمام م�شاهمة املر�ّشحني اأي�شًا؛ 	 

ك بها؛ 	 
ّ
حّدد الق�شايا التي ميكن اأن تبدي فيها اجلهات الراعية مرونة خالل املفاو�شات، وتلك التي �شتتم�ش

اأطلب من املر�ّشحني اأن ي�شّموا ممثاًل عنهم ي�شتطيع اّتخاذ القرارات، و�شّجل اأرقام الت�شال بذلك ال�شخ�ش؛ 	 

نّظم مفاو�شات حمايدة و�شفافة؛ 	 

اإ�شتخدم تقنية رمي عملة معدنية يف الهواء كي حتّدد بع�ش الرتتيبات بطريقة عادلة. 	 

عند اإعداد خطة للعمل مع املر�ّشحني على اإعداد املناظرات، قد ترغب اجلهات الراعية يف مراعاة بع�ش املبادئ عند تطبيق مقاربتها، ولتوّقع 

بع�ش التحديات امل�شرتكة. 

حافظ على احليادية وال�سفافية

يف  وعادلة  حيادية  للمناظرة  الراعية  اجلهات  اعتبار  جداً  املهّم  من 

املر�ّشحون  ي�شتغل  فقد  ال�شيا�شية.  والأحزاب  املر�ّشحني  مع  تعاطيها 

انطالق  بعد  املناظرة.  ملقاطعة  ك�شبب  ال�شيا�شي  النحياز  مزاعم 

املر�ّشحني  تزويد  ال�رشوري  من  املناظرة،  ترتيبات  حول  النقا�ش 

من  املنظور،  هذا  يف  نف�شه.  الوقت  يف  ذاتها  باملعلومات  وممّثليهم 

ل كقاعدة عامة اأن تعقد اجلهات الراعية اجتماعًا ملناق�شة هذه  املف�شّ

على  ن�شجًا  فقط.  الأحزاب  اأو  املر�ّشحني  جميع  ح�شور  يف  الرتتيبات 

اأّي معلومة اإىل  اأن تقوم اجلهات الراعية باإر�شال  املنوال نف�شه، يجب 

جميع املر�ّشحني اأو الأحزاب يف الوقت نف�شه ل�شمان عامل ال�شفافية. 

)املرّبع 38: الن�شيحة رقم 1 ملفاو�شات ناجحة مع املر�ّشحني(.

 

حني اأعّد خطة للمناظرة لكن اأف�سح املجال اأمام م�ساهمة املر�سّ

ل حت�شري اقرتاح اأويّل خمت�رش و�شهل. فمن خالل عر�ش خطة ا�شتباقية،  قبل مناق�شة م�شاألة تنظيم املناظرات مع املر�ّشحني وممّثليهم، من املف�شّ

ميكن اأن تثبت اجلهات الراعية للمناظرة اأنها على قدر كبري من ال�شتعداد والتنظيم، وهي ميزات ميكن اأن تعّزز ثقة املر�ّشحني باحرتافية التنظيم. 

كما قد ت�شاعد هذه اخلطة يف و�شع اإطار معنّي للمناق�شات �شمن املناظرة، وت�شاعد يف تفادي التدابري التي ميكن اأن تقّل�ش من م�شداقية اجلهة 

الراعية اأو جتعل املناظرة اأقل فائدة بالن�شبة للناخبني. قد تت�شّمن اخلطة اأي�شًا بع�ش العنا�رش الأ�شا�شية، مثل التاريخ، الزمان، الوقت، القواعد، 

املوا�شيع وال�شيغة. عند اإعداد اخلطة، من املفيد اأي�شًا معرفة اأبرز الرتتيبات التي �شيتّم حتديدها لحقًا من خالل رمي عملة معدنية يف الهواء، 

مثل طريقة اجللو�ش، وال�شخ�ش الذي �شيجيب عن ال�شوؤال الأول والأخري، وغري ذلك )املرّبع 39: ترتيبات املناظرة(. يجب اأن تكون اخلطة مكتوبة 

بو�شوح، واأن يتّم انتقاء العبارات بدقة، كي يتّم اإر�شالها اإىل املر�ّشحني والأحزاب والإعالم من دون خماوف م�شبقة. اأما بقية البنود التي يجب 

امُلحاور  باأنف�شهم  املر�ّشحون  يختار  اأن  الأماكن، ميكن  بع�ش  واملناظرات. يف  الدول  باختالف  تختلف  فقد  املر�ّشحني،  مع  ب�شاأنها  التفاو�ش 

وامل�شاركني يف جل�شة احلوار، ل �شّيما اإذا كانت املجموعة املعنّية باملناظرة ما تزال يف طور التاأليف. لكّن الهدف الطويل املدى بالن�شبة للجهات 

الراعية هو حت�شني م�شتوى تنظيمها لرتتيبات املناظرة اأكرث فاأكرث مع مرور كّل دورة انتخابية. ف�شاًل عن ذلك، يجب اأن يفّكر املنّظمون ملّيًا يف 

كوا بها، بهدف احلفاظ على نزاهة املناظرة اأو 
ّ
مواقفهم كي يحّددوا امَلحاور التي ميكن اأن يبدوا فيها �شيئًا من املرونة وتلك التي يجب اأن يتم�ش

املنّظمة الراعية لها. )املرّبع 40: الن�شيحة رقم 2 ملفاو�شات ناجحة مع املر�ّشحني(

املرّبع 38: الن�شيحة رقم 1 ملفاو�شات 

ناجحة مع املر�ّشحني

»جتّنب االأحداث املفاجئة«

يف الفرتة التي حتتدم فيها املناف�شة بني احلمالت النتخابية، قد 

التغيريات غري  �شلبية جتاه  فعل  ردة  وموّظفوهم  املر�ّشحون  يبدي 

املتوّقعة يف ترتيبات املناظرة، م�شتبهني يف اأغلب الأحيان، �شواء 

عن خطاأ اأم عن �شواب، مبحاولت لالإ�شاءة بهم. من هنا، اإّن اعتماد 

ال�شفافية والتوا�شل املنتظم يف خمتلف مراحل تنظيم املناظرة هو 

الأ�شا�ش. 
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ح له الكلمة النهائية يف  اأطلب تعيني ممّثل عن املر�سّ

اّتخاذ القرارات

اأجل  ال�شيا�شية من  الأحزاب  اأو  انطالق املناق�شات مع املر�ّشحني  عند 

عقد املناظرات، لعّله من املفيد اأن تطلب منهم تعيني ممّثل عنهم يحّق 

يتمّتع  الذي  للممّثل  ميكن  املر�ّشح.  عن  بالنيابة  القرارات  اّتخاذ  له 

احلاجة  دومنا  بفعالية،  املفاو�شات  تقّدم  ي�شمن  اأن  كهذه  ب�شلطة 

اإىل التوّقف من اأجل العودة اإىل املر�ّشح بالن�شبة لكّل قرار. وقد تكون 

م�شاركة املمثل يف املفاو�شات عو�شًا عن املر�ّشح خياراً اأف�شل كذلك. 

نتيجة  عدة  بعراقيل  املفاو�شات  ت�شطدم  قد  الأحيان،  بع�ش  ففي 

العالقات املتوّترة بني املر�ّشحني املتناف�شني عادًة. كما اإنه من املفيد 

اأي�شًا احل�شول على معلومات الت�شال مبمّثل املر�ّشح، لبلوغه يف اأّي 

وقت كان عند حدوث اأّي طارئ. 

�سّلط ال�سوء على اأهّم ركائز عملية املفاو�سات 

يف الدول التي متتّد فيها املفاو�شات على عقد مناظرات بني املر�ّشحني 

املر�ّشحني  الراعية من ممّثلي  اأ�شهر، تطلب بع�ش اجلهات  اأو  لأ�شابيع 

للتوافق على خمتلف جوانب املناظرات.  الوثائق  توقيع جمموعة من 

التفاقات  هذه  على  العامة  اإطالع  ميكن  املر�ّشحني،  من  وباإجماع 

الالزم  الزخم  واإيجاد  باحل�شور،  اللتزام  على  املر�ّشحني  هوؤلء  حلّث 

للمناظرات من خالل منح و�شائل الإعالم فر�شة تغطية احلدث. 

حني  اإ�ستعّد جلميع احلالت التي ميكن اأن تطراأ مع املر�سّ

الطارئة  احلالت  جلميع  الراعية  اجلهات  ت�شتعّد  اأن  امل�شتح�شن  من 

اأو عدم ح�شورهم  امل�شاركة  املر�ّشحني  رف�ش  ذلك  املحتملة، مبا يف 

الراعية  تواجه اجلهات  املناظرة. يف مثل هذه احلالت،  يوم عقد  يف 

هيكلية  اإىل  ا�شتناداً  املر�ّشح.  غياب  مع  التعامل  بكيفية  يتعّلق  قراراً 

العمل القانونية املطّبقة يف البالد، والعالقات مع املر�ّشحني والبيئة 

خمتلفة  خيارات  يف  للمناظرات  املنّظمة  اجلهات  تعّمقت  ال�شيا�شية، 

باجلهات  يجدر  هل   :41 )املرّبع  املر�ّشح.  تغّيب  على  ال�شوء  لت�شليط 

الراعية اأن تعقد مناظرة بال مر�ّشحني؟(

املرّبع 39: ترتيبات املناظرة

رة التي ميكن حّلها من خالل رمي قطعة معدنية 
ّ
من الق�شايا املتكر

يف الهواء، اأو بعد اإجماع املر�ّشحني عليها: 

 املوؤدي اإىل موقع الت�شوير؛ 	 
ّ
وقت اجتياز املر�ّشح للممر

وقت و�شول املر�ّشحني اإىل قاعة املناظرة ومغادرتهم لها؛ 	 

كيفية خماطبة املحاور للمر�ّشحني )ا�شتخدام الألقاب(؛ 	 

طريقة جلو�ش كّل مر�ّشح يف موقع الت�شوير؛ 	 

اأّي مر�ّشح يلقي اأوًل بالكلمة الفتتاحية واخلتامية؛ 	 

اأّي مر�ّشح يجيب اأوًل عن ال�شوؤال الأول والأخري. 	 

املرّبع 40: الن�شيحة رقم 2 ملفاو�شات 

ناجحة مع املر�ّشحني

املناظرات ب�سفتها ق�سية من ق�سايا احلمالت النتخابية - لي�ش 

من الغريب اأن ت�شبح املناظرات جزءاً من عملية الأخذ والرد �شمن 

حملة انتخابية. فغالبًا ما يتحّدى املر�ّشحون خ�شومهم ملحاورتهم 

اأمام الكامريات من اأجل حتقيق املكا�شب ال�شيا�شية. يف هذا الإطار، 

مع احتدام النقا�ش وحتّول املناظرة اإىل ماّدة اإعالمية، من ال�رشوري 

املحافظة على احليادية وال�شتقاللية، وتذّكر اأّن دور اجلهة الراعية 

اإليهم.  وال�شتماع  املر�ّشحني  م�شاهدة  على  الناخبني  م�شاعدة  هو 

عند الإجابة عن ال�شتف�شارات الإعالمية، تنّبه اإىل عدم الوقوع يف 

فّخ تاأييد راأي اأحد املر�ّشحني جتاه ق�شية معّينة. 

 - املناظرات  اإجراء  على  التفاو�ض  عند  )�رشورية(  ف�سيلة  رب  ال�سّ

ين�شاأ بني املر�ّشحني املتناف�شني يف دورة  الذي  التوّتر املتوّقع  اإّن 

انتخابية حمتدمة قد يوؤّثر على عملية التفاو�ش الرامية اإىل تنظيم 

املناظرة. نتيجة لذلك، �شي�شود اخلالف يف جميع جوانب املناظرة 

لأهمّية الرهانات ال�شيا�شية التي ينطوي عليها هذا الأمر. لذا، يجب 

اأن ت�شتعّد اجلهات الراعية لعملية تفاو�ش ممتّدة حلّل جميع امل�شاكل 

التي ميكن اأن تطراأ. 

ل �سمانات - قبل عقد املناظرة، قد تطراأ م�شكلة معّينة وتوؤّثر على 

�شمانات  من  لي�ش  املناظرة.  يف  للم�شاركة  املر�ّشح  ا�شتعداد  مدى 

الت�شوير وبدء  باأّن املناظرة �شتنعقد قبل تواجد املر�ّشح يف موقع 

اأّي  مع  للتاأقلم  م�شتعدة  الراعية  اجلهات  تكون  اأن  يجب  املناظرة. 

البّث املبا�رش، مبا يف ذلك عدم  اأن ي�شتجّد حتى بداية  و�شع ميكن 

ح�شور بع�ش املر�ّشحني. 
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8.   تثقيف الناخبني ب�شاأن املناظرات

قام منّظمو املناظرة يف جمموعٍة من الدول بتطوير اأ�شاليب مبتكرة 

لتمديد املناظرات لأكرث من يوم واحد، لتزويد الناخبني باأكرب قدر 

من املعلومات، واإ�رشاك الأ�شخا�ش يف العملية النتخابية: 

منا�شبات مل�شاهدة املناظرات

ميكن اأن توؤّمن اجلهات الراعية املواد التنظيمية وت�شّجع ال�رشكاء 

اإقامة حفالت مل�شاهدة  على  النا�ش،  واملدار�ش، وعامة  املدنيني، 

املناظرات. قد تكون هذه فر�شًا اجتماعية واحتفالية يجتمع فيها 

النا�ش كي ي�شاهدوا املناظرة اأو ي�شغوا اإليها معًا يف اأماكن ترتاوح 

خارجية.  �شا�شة  اأو  اجتماعي،  ومركز  الأ�شخا�ش  اأحد  منزل  بني 

مي�رّشة  مناق�شة  يف  الأ�شخا�ش  ي�شارك  اأن  ميكن  املناظرة،  بعد 

لالإف�شاح عن ردود فعلهم. يف بع�ش البلدان التي يكرث فيها �شّكان 

حمدوداً،  الإلكرتوين  الإعالم  اإىل  الو�شول  يكون  وحيث  الأرياف، 

عر�ش  جهاز  تاأمني  من  للمناظرة  الراعية  اجلهات  بع�ش  متّكنت 

ك و�شا�شات عمالقة لعر�ش املناظرات يف املجتمعات التي 
ّ
متحر

�شعبّيتها  الأحداث  هذه  اأثبتت  وقد  عادًة.  تلفزيون  جهاز  متلك  ل 

ن�شاطات   :42 )املرّبع  وهايتي  بوروندي  مثل  دول  يف  وفائدتها 

م�شاهدة املناظرة(.

اأدلة تتناول ق�شايا الناخبني

ميكن اأن يعّد منّظمو املناظرات مواّد مل�شاعدة اجلمهور يف حتليل 

اإن كان املر�ّشحون قد عاجلوا الق�شايا  م�شمون املناظرة وتقييم 

التي تهّمهم. وميكن طباعة هذه الأدلة وتوزيعها �شمن املجتمعات 

املحلية، اأو توفريها عرب املوقع الإلكرتوين للجهات الراعية بغر�ش 

حتميلها، اأو دجمها �شمن ملحق لإحدى ال�شحف، اأو غري ذلك.

و�شائل الإعالم الجتماعي

الإعالم  بو�شائل  ن�شاطات متعلقة  الراعية  تنّظم اجلهات  اأن  ميكن 

الجتماعي بهدف اإ�رشاك الناخبني، ل �شّيما ال�شباب. ومنها: تن�شيط 

نقا�شات عرب »تويرت«، ا�شت�شافة جل�شات »غوغل هانغ اآوت« حيث 

متويل  حتى  اأو  ومناق�شتها،  املناظرات  م�شاهدة  للمواطنني  ميكن 

مناف�شات عرب موقع »يوتيوب« حول تنظيم عرو�ش ب�شاأن ق�شايا 

انتخابية. 

املرّبع 41: هل يجدر باجلهات الراعية اأن تعقد 

مناظرة بال مر�ّشحني؟

ال�سورة تقدمة جمموعة املناظرات النتخابية النيجرية

هل يجدر باجلهات الراعية اأن تعلن عن غياب مر�ّشح رف�ش امل�شاركة يف 

املناظرة من خالل اإبقاء مقعده �شاغراً؟ ميكن اأن تاأخذ اجلهات الراعية 

ر املقاربة التي تريد اّتخاذها: 
ّ
عدة نقاط بعني العتبار قبل اأن تقر

احلزب 	  اأو  املر�ّشح  لغياب  الإعالم  انتباه  جذب  �شيوؤّثر  كيف 

ال�شيا�شي على العالقة الطويلة املدى مع اجلهات الراعية بالن�شبة 

لالنتخابات واملناظرات املقبلة؟

هل من �رشوط قانونية للتغطية الإعالمية، مثل ت�شاوي وقت ظهور 	 

املر�ّشحني يف و�شائل الإعالم، بحيث ي�شاهم تغّيب املر�ّشح يف عدم 

مراعاة هذه ال�رشوط، مما يدفع اجلهات الراعية اإىل اإعادة النظر يف 

تنظيم املناظرة؟

هل مّت اإعالم املر�ّشحني م�شبقًا باأّن مقعدهم �شيبقى �شاغراً يف حال 	 

عدم ح�شورهم؟

رف�شوا 	  الذين  املر�ّشحني  بني  الراعية  اجلهات  متّيز  اأن  يجب  هل 

عن  تغّيبوا  الذين  اأولئك  مقابل  املناظرة  يف  ر�شميًا  امل�شاركة 

املناظرة يف الدقيقة الأخرية؟

هل يجب اأن ي�شري املحاور اإىل غياب املر�ّشح يف بداية املناظرة اأم 	 

يلفت النظر اإىل ذلك خالل املناظرة من خالل عر�ش الكر�شي ال�شاغر؟ 

الكبري 	  العدد  �شي�شاهم  هل  امل�شاركة،  مر�ّشح  من  اأكرث  رف�ش  اإذا 

قيمة  من  النتقا�ش  يف  الت�شوير  موقع  يف  ال�شاغرة  للمقاعد 

املناظرة بالن�شبة للجمهور؟

املرّبع 42: ن�شاطات م�شاهدة املناظرة

بورونديون ي�شاهدون املناظرة البلدية لعام 2010 عرب �شا�شة خارجية.
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ن�شاطات جمتمعية

قد ت�شّكل املناظرات حافزاً لتنظيم جمموعة متنّوعة من الن�شاطات الثقافية والرتبوية ذات ال�شلة. فقد نّظمت املدار�ش والكلّيات التي ت�شت�شيف 

املناظرات اخلا�شة بالنتخابات الرئا�شية العامة يف الوليات املّتحدة، مثل جامعة هوف�شرتا، اأكرث من 100 ن�شاط متعلق باملناظرة، مبا يف ذلك 

 
20

توفري فر�ش للتطّوع، ودرو�ش اأكادميية، وحمالت للتحفيز على ت�شجيل الناخبني، ون�شاطات اإلكرتونية وحفالت مل�شاهدة املناظرات، وغري ذلك.

 

9.   قيا�س تاأثري املناظرة وتقييمه

اإّن تزويد املعلومات املنتظمة عن املناظرات قد يكون و�شيلًة مفيدًة لإثبات تاأثريها الإيجابي. ميكن اإ�رشاك مثل هذه البيانات مع القادة املدنيني 

وال�شيا�شيني، وو�شائل الإعالم، وعامة النا�ش، واملمّولني الذين يغّطون املناظرة. وملا كانت املناظرات عادًة منا�شباٍت اإعالميًة، فاإّن املنتديات 

، مثاًل القدرة على تقدير عدد امل�شاهدين وامل�شتمعني، وتاأثري املناظرة على اإغناء عملية �شنع 
ّ
ميكن اأن تخ�شع اأي�شًا لبع�ش مظاهر القيا�ش الكمي

القرار اخلا�شة بالناخبني. ا�شتناداً اإىل املوارد املتوافرة، ا�شتخدمت اجلهات الراعية للمناظرة جمموعًة متنّوعًة من املقاربات لتحديد هذا النوع 

من املعلومات: 

مع 	  الراعية  اجلهات  تتعاقد  اأن  ميكن  العام-  الراأي  ا�شتطالعات 

التلفزيونية  املناظرات  م�شاهدة  ن�شبة  لتبنّي  ا�شتطالعية  جهات 

اأو جمهور املناظرات الإذاعية، ومقارنتها بربامج �شعبية اأخرى. 

كما ميكن اأن تقّيم امل�شوح كيف اأّثرت املناظرة على معرفة النا�ش 

باملر�ّشحني، بح�شب راأيهم، وت�شاعد يف احل�شول على اقرتاحاتهم 

اأ�شئلة  عن  عّينة   :43 )املرّبع  امل�شتقبل  يف  املناظرات  لتح�شني 

ال�شتطالع بعد املناظرة(؛ 

ا�شتطالع راأي اجلمهور يف موقع املناظرة- من املفيد اأي�شًا اإجراء 	 

مقابالت مع عّينة عن الأ�شخا�ش اخلارجني من موقع الت�شوير 

لال�شتماع اإىل ردود فعلهم مبا�رشًة؛  

عدد 	  الراعية  اجلهات  تقي�ش  اأن  ميكن  الإخبارية-  التغطية 

ملقارنة  والإلكرتوين  املكتوب  الإعالم  يف  الواردة  التحقيقات 

التاأثري الذي اأحدثته املناظرة ببقية الأحداث الإخبارية املهّمة؛ 

املقابالت املنّظمة بعد املناظرة- اأطلب من الباحثني يف �شوؤون 	 

الراأي العام مناق�شة املناظرات مع املر�ّشحني والقادة ال�شيا�شيني 

واملدنيني، ف�شاًل عن الأكادمييني لالطالع على تقييمهم لتاأثري 

احلدث؛ 

تقييمات امل�شاهدين يف املنزل- ا�شتعن مبوؤ�ش�شة جتارية م�شتقلة 	 

عن  بيانات  جلمع  نل�شن  خدمة  )مثاًل،  امل�شاهدين  ن�شبة  لقيا�ش 

م�شاهدي املناظرات التلفزيونية(؛ 

الذين 	  لالأ�شخا�ش  بالن�شبة  امل�شاهدة  اأرقام  اإجمع  الإنرتنت- 

يتابعون  الذين  اأولئك  �شّيما  ل  الإنرتنت،  عرب  املناظرة  يتابعون 

فيديو البّث املبا�رش من اخلارج. 

املرّبع 43: عّينة عن اأ�شئلة ال�شتطالع بعد 

املناظرة

ب�شكل عاٍم، هل عاجلت املناظرات الوطنية الثالث براأيك الق�شايا 

التي تهّمك ب�شكل منا�شب؟

ب�شكل عاٍم، هل �شاعدت املناظرات الوطنية الثالث براأيك يف 

تو�شيح موقف كّل حزب ب�شاأن الق�شايا احل�شا�شة؟

امل�سدر: تقرير ا�ستطالعي لفرتة ما بعد املناظرة: تقييم تاأثري املناظرات 

الوطنية الثالث، كانون الأول/دي�سمرب 2011؛ فريق ا�ستطالع بوك�سيل، 

كانون الثاين/يناير 2012. تقدمة جلنة املناظرات يف جامايكا. 

 http://www.hofstra.edu/debate :20   للمزيد من املعلومات، راجع املوقع التايل
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ا�شتخدام جمموعة متنّوعة من  الإعالم الجتماعي، ميكن  الإنرتنت وا�شتخدام و�شائل  اإىل  الو�شول  التي ينت�رش فيها  الدول  ف�شاًل عن ذلك، يف 

اأّن هذه  اأعاله. ومع  التقليدية املذكورة  البيانات  )Crimson Hexagon(، لتكون تتّمة لطرق جمع  القرمزي  ال�شدا�شي  املقاربات، مثل تقنية 

الأدوات لها حدوٌد، مثل قيا�ش م�شتخدمي الإنرتنت فقط بدًل من عّينة متثيلية اإح�شائيًا عن ال�شّكان، اإل اأنها ميكن اأن توّفر بيانات انطالقًا من 

تفاعل الأ�شخا�ش عرب الإنرتنت، مثل البّث املبا�رش للمناظرات، وعرب تويرت اأو فاي�شبوك اأو و�شائل الإعالم الجتماعي الأخرى. 

10.   الن�شاطات الفا�شلة بني املناظرات

من التحديات التي تواجهها اجلهات الراعية عند بناء ثقافة املناظرات هي الفرتة الفا�شلة بني النتخابات. فقد تعّمقت جمموعات املناظرة 

يف عدة دول يف طرق متّكنها من ال�شتمرار يف تنظيم املناظرات بهدف تقدمي املعلومات الالزمة لل�شعب، وتوطيد �شمعتها كجهات راعية فعالة 

وحمايدة لالنتخابات املقبلة.  

اأن�شئ مركزاً ملوارد املناظرات

ع من م�شمون مواقعها الإلكرتونية، مبا يف ذلك تاأمني الأدلة العملية لتنظيم املناظرات وتوفري معلومات 
ّ
اأن تو�ش ميكن ملجموعات املناظرة 

الأكادمييون،  ي�شتخدمها  اأن  ميكن  التي  املكتوبة،  والن�شو�ش  الفيديو،  ومقاطع  وال�شور،  الإخبارية،  التحقيقات  مثل  ال�شابقة  املناظرات  عن 

وال�شحافيون وجمموعات املراقبة احلكومية من اأجل حما�شبة امل�شوؤولني. 

نّظم مناظرات ملحا�شبة امل�شوؤولني بعد النتخابات 

بناًء على املناظرات التي كانت قد اأجريت خالل فرتة احلمالت النتخابية، نّظمت اجلهات الراعية منتديات �شارك فيها امل�شوؤولون املنتَخبون بعد 

�شغلهم منا�شبهم لفرتة معّينة من الزمن، ملحا�شبتهم على ما قّدموه من وعود. اّتخذت هذه اللقاءات �شكل املناظرات، حيث جمعت امل�شوؤولني املنتَخبني 

وممّثلني عن اأحزاب املعار�شة ملناق�شة اأدائهم حتى ذلك الوقت. من الأمثلة على ذلك املنتديات التي نّظمتها جلنة املناظرات ال�شيا�شية يف ولية 

21
ة والدميقراطية، بال�رشاكة مع حمطة اآر.تي.يف التلفزيونية، وجمعية مدراء غواتيمال.

ّ
بوليفار الكولومبية، املجموعة ال�رشبية، مركز النتخابات احلر

قم برعاية مناظرات حول ق�شايا ت�رشيعية

�شاعدت جمموعات املناظرة كذلك يف تعزيز امل�شاركة العامة يف النقا�شات اجلارية حول ال�شيا�شات �شمن الهيئات الت�رشيعية الوطنية. ففي تلك 

املنتديات التي ُتذاع عرب ال�شا�شات، يتلقى امل�شوؤولون املنتَخبون اأو قادة الأحزاب دعوًة اإىل اإبداء مواقفهم من الق�شايا وم�شاريع القوانني التي 

تخ�شع لدرا�شة الهيئة الت�رشيعية، �شمن اإطار مناظرة.  

نّظم برامج مناظرة خا�شة بال�شباب/الطالب

تعزيزاً لثقافة املناظرة، ميكن للجهات الراعية اأن تتعاون اأي�شًا مع املدار�ش اأو ال�شباب لتنظيم م�شابقات اأكادميية تقوم على املناظرات. يف بع�ش 

احلالت، تقوم اجلهات الراعية باإعارة الطالب املنابر التي ا�شتخدمت يف مناظرات �شيا�شية هاّمة �شابقة لإ�شفاء جٍوّ من احلما�شة ورابط قوّي 

 
22

مبناظرات املر�ّشحني. مثاًل، ي�شارك جمتمع املناظرات املفتوح يف اأفغان�شتان يف م�شابقات حملية ودولية ذات �شلة باملناظرات.

نّظم ندوات ل�شتخال�ش الدرو�ش من املناظرات ما بعد النتخابات 

ميكن اأن جتمع جمموعات املناظرة القادة والأكادمييني ال�شيا�شيني واملدنيني ملناق�شة تاأثري املناظرات، وعر�ش تو�شيات لتح�شني طريقة تنظيم 

املناظرات. كما توّفر هذه املنتديات فر�شًة لعر�ش نتائج البحث، مثل ا�شتطالعات الراأي، التي ت�شّدد على منافع املناظرات. 

Comisión de Debates Politicos de Bolivar (www.funcicar.org); Center for Free Elections And Democracy (www.cesid.org); and Guatemalan Manag-   21

 .(ers Association (www.agg.org.gt
.(The Open Debating Society of Afghanistan Organization (www.odsao.org   22
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11.   القوانني والأنظمة اخلا�شة باملناظرات 

تطّبق الدول جمموعًة متنّوعًة من املقاربات بهدف اإ�شفاء طابٍع موؤ�ش�شاتي على املناظرات من منظور قانوين. ومن هذه املقاربات:

اإفر�ش �رشوطًا على منّظمي املناظرات

ت�شبط جلنة  املثال،  �شبيل  املّتحدة على  الوليات  ففي  املر�ّشحني.  رعاية مناظرات بني  اإىل  ت�شعى  التي  للمنّظمات  الدول معايري  بع�ش  حتّدد 

اأو  الإعالم  و�شائل  )مثاًل  مناظرات  تنظيم  على  الإ�رشاف  ميكنها  التي  املجموعات  اأنواع  حكومية،  تنظيمية  هيئة  وهي  الفدرالية،  النتخابات 

املجموعات غري الربحية(، وهي ت�شرتط اأن تكون للجهات الراعية معايري مو�شوعية من�شورة م�شبقًا لتحديد املر�ّشحني الذين �شتتّم دعوتهم اإىل 

امل�شاركة يف املناظرة.

اإفر�ش املناظرات

يف دول مثل املك�شيك وكوريا اجلنوبية، تن�ّش قواعد هيئة النتخابات على �رشورة تنظيم املناظرات. تبعًا للدولة املعنّية، حتّدد هذه القواعد 

املعايري املطلوبة، مثل: توفري اجلهات الراعية، وحتديد املهل الزمنية، و�شكل املناظرة، واإنتاج املناظرة وبّثها عرب و�شائل الإعالم. لكن يف حني 

يكون عقد املناظرات اإلزاميًا، ل ُيلزم املر�ّشحون قانونًا بامل�شاركة فيها. 

اإفر�ش على املر�ّشحني امل�شاركة يف املناظرة 

مّت اإقرار قانون يف مقاطعة �شاكو الأرجنتينية ُيلزم ال�شلطات النتخابية بتنظيم مناظرات، واملر�ّشحني بامل�شاركة فيها واإل مّتت معاقبتهم، كاأن 

يتّم مثاًل حرمانهم من التمويل العام حلمالتهم. لكن جوبهت جهوٌد مماثلة بالرف�ش يف بلدان اأخرى، مثل الأوروغواي، ب�شبب ممانعة امل�شوؤولني 

املنَتخبني وقلقهم من احتمال انتهاك حّقهم بحرية اخلطاب عند اإرغامهم على امل�شاركة يف املناظرة. 

12.   تنظيم املناظرات املتعّددة

قد ت�شعى بع�ش اجلهات الراعية، خالل النتخابات، اإىل تنظيم �شل�شلة متعّددة من املناظرات ملر�ّشحي املنا�شب على م�شتوى البلدية والولية 

والهيئة الت�رشيعية. يطرح هذا الأمر حتّديات لوج�شتية اإ�شافية تتمّثل مبدى اإمكانية عقد املنتديات يف وقت واحد اأو خالل مهلة زمنية �شّيقة. 

اأماكن متعّددة لعقد املناظرة، واإعداد املحاورين لتلك املهّمة، والتاأّكد من تنظيم املناظرة على م�شتوى متقّدم من  اأي�شًا اختيار  ومن العوائق 

الحرتاف. يف هذا الإطار، من الدرو�ش التي ا�شُتخل�شت نتيجة تنظيم عّدة مناظرات يف جمموعة متنّوعة من الدول، ما يلي: 

رة واملحاورين امل�شاركني 	 
ّ
تطبيق مقاربة »وفورات احلجم« واإعداد �شيغ منوذجية، ومواّد وجل�شات تدريبية ملنّظمي جميع املناظرات املقر

فيها؛ 

ومقاربة 	  دعمهم،  على  واحل�شول  املناظرات،  مبخّططات  لإعالمهم  النتخابية  وال�شلطات  الوطنية  ال�شيا�شية  الأحزاب  قادة  مع  الت�شاور 

املر�ّشحني الأفراد؛ 

�شياغة املواد اخلّطية املوّحدة التي توجز خ�شائ�ش املناظرة- مثل �شكلها وقوانينها، ف�شاًل عن اأدوار امُلحاور واأمور اأخرى؛ 	 

اإعداد وثيقة قواعد منوذجية يوّقعها املر�ّشحون قبل امل�شاركة؛ 	 

ت�شكيل فريق لوج�شتيات متنّقل للم�شاعدة يف تنظيم املناظرات يف كّل حمّلة، للتاأّكد من تطبيق الإجراءات بنوعية عالية. 	 
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13.   احللول البديلة عن املناظرات

اإذا مل يكن من املمكن تنظيم مناظرات بني املر�ّشحني لأ�شباب �شيا�شية، اأو مالية، اأو تنظيمية، ميكن اأن تفّكر اجلهات الراعية يف منتديات بديلة. 

ومع اأّن هذه املنا�شبات ل تعترب مناظرات بني املر�ّشحني فعاًل، اإل اأنها قد ت�شاعد يف تزويد املواطنني باملعلومات، وت�شاهم يف الوقت نف�شه يف 

بناء ثقافة للمناظرات: 

املناظرات مع قادة الأحزاب اأو خرباء يف ق�شايا معّينة

كبديل عن املر�ّشحني، ميكن اأن تدعو اجلهات الراعية خرباء يف ال�شيا�شات منا�رشين ملر�ّشح معنّي كي يتناق�شوا يف ق�شايا حمّددة، مثل الإ�شكان، 

والرعاية ال�شحية، وعلوم القت�شاد، وغري ذلك. كما ميكن دعوة قادة الأحزاب ملناق�شة موقف املر�ّشح جتاه ق�شايا احلمالت. 

منتديات املر�ّشحني

املحاور.  اأو  اجلمهور  اأ�شئلة  من  بع�ش  على  الرّد  ورمّبا  ال�شيا�شية،  وبراجمهم  موؤهالتهم،  عر�ش  اإىل  املر�ّشحني  دعوة  تتّم  املنا�شبات،  هذه  يف 

وبخالف املناظرة، ل يكون من تفاعل بني املر�ّشحني ب�شكٍل عام، مثل الأ�شئلة املبا�رشة اأو حّق الرّد. 

املقابالت املتوازية

بالتن�شيق مع اإحدى اجلهات الراعية للمناظرة، ميكن لل�شحافيني اأن يجروا �شل�شلًة من املقابالت امل�شّجلة مع املر�ّشحني، حيث ي�شاألونهم اأ�شئلة 

مت�شابهة. بعد ذلك، يتّم دمج املقابالت وبّثها معًا �شمن برنامج واحد. 

14.   امل�شّي قدمًا- موارد املناظرات

�شة على 
ّ
ياأمل املعهد الدميقراطي الوطني باأن تكون املعلومات الواردة يف هذا الكتّيب مفيدًة للجهات الراعية للمناظرات، املبتدئة منها واملتمر

العودة  اإ�شافية ميكنهم  اأن يو�شي مبراجع  الوطني  الدميقراطي  يوّد املعهد  الأمام يف تطبيق خططهم،  اإىل  تقّدم املنّظمني خطوًة  ال�شواء. ومع 

الأخبار  لأحدث  عامليًا  مرجعًا  يعترب  الذي   )www.debatesinternational.org( للمناظرات  الدولية  لل�شبكة  الإلكرتوين  املوقع  مثل  اإليها، 

والفيديوهات عن املناظرات، ف�شاًل عن املواد التنظيمية والإنتاجية والأبحاث والبيانات املتعلقة باملناظرات. )املرّبع 44: دعم ال�شبكة الدولية 

للمناظرات(. زد على ذلك اأّن الأع�شاء املخ�رشمني يف هذه ال�شبكة ميكن اأن ي�شّكلوا مرجعًا خبرياً حول كيفية تنظيم مناظرات يف بيئات وثقافات 

خمتلفة. وميكن الطالع يف ما يلي على معلومات عن اأع�شاء ال�شبكة. )املرّبع 45: اأع�شاء ال�شبكة الدولية للمناظرات(.

�شبكة املناظرات الدولية

اأفريقيا

 	)www.ieagh.org( غانا- معهد ال�شوؤون القت�شادية

مالوي- جمموعة عمل املناظرات الرئا�شية	 

نيجرييا- جمموعة املناظرات النتخابية يف نيجرييا 	 

)www.nedgonline.org(

 	)www.slcgg.org( شرياليون- حملة اإدارة احلكم ال�شليم�

ري ال�شحف	 
ّ
�شرياليون- رابطة حمر

املرّبع 44: دعم ال�شبكة الدولية للمناظرات

ل  الذين  الأ�سخا�ض  من  جمموعة  هي  الدولية  املناظرات  »�سبكة 

م�سافات  واجتياز  وقتهم  من  كبري  جزء  تخ�سي�ض  عن  يتوانون 

طويلة مل�ساعدة بع�سهم البع�ض على تنظيم مناظرات يف بلدانهم«

- جانيت براون، املديرة التنفيذية للجنة املناظرات الرئا�شية 

الكائنة يف الوليات املّتحدة، خالل كلمة األقتها يف املناظرة 

الرئا�شية التي نّظمتها اللجنة عام 2012 يف جامعة هوف�شرتا. 
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اآ�سيا 

يف 	  املفتوحة  املناظرات  جمعية  اأفغان�شتان- 

 )www.odsao.org( اأفغان�شتان

البحر الكارييبي

 	)www.merundoi.org.gy( غويانا- مريوندوي

العامة( 	  ال�شيا�شات  يف  التدخل  جمموعة  هايتي- 

)www.anvannvote.com(

 	www.( جامايكا  يف  املناظرات  جلنة  جامايكا- 

)jamaicadebatescommission.org
ترينيداد 	  يف  املناظرات  جلنة   – وتوباغو  ترينيداد 

)www.ttdc.org.tt( وتوباغو

اأوروبا الو�سطى وال�رشقية

 	)www.cesid.org( ة والدميقراطية
ّ
�رشبيا- مركز النتخابات احلر

 	)www.crta.rs( رشبيا- مركز الأبحاث وال�شفافية وامل�شاءلة�

 	)www.promolex.md( مولدوفا- جمعية برومو- ليك�ش

اأمريكا الالتينية

 	)www.cippec.org( الأرجنتني- مركز تطبيق ال�شيا�شات العامة للعدل والنمو

 	)www.funcicar.org( كولومبيا- املوؤ�ش�شة املدنية الجتماعية املوؤّيدة لكارتاخينا

 	)www.agg.org.gt( غواتيمال- جمعية املدراء الغواتيماليني

 	)www.dende.org.py( باراغواي- الدميقراطية يف تقّدم

 	)www.transparencia.org.pe( البريو- منّظمة ال�شفافية

ال�رشق الأو�سط

 	)www.munathara.com( على امل�شتوى الإقليمي- املناظرة

اأمريكا ال�سمالية

 	)www.debates.org( الوليات املّتحدة- جلنة املناظرات الرئا�شية

 	)www.ndi.org( الوليات املّتحدة- املعهد الدميقراطي الوطني

املرّبع 45: اأع�شاء ال�شبكة الدولية للمناظرات

يف  للمناظرات  الدولية  ال�شبكة  عقدتها  املمار�شات  اأف�شل  حول  ندوة  اأع�شاء 

وا�شنطن عام 2013.


