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إإلى جامعة برنستونن االمرموقة من جنوبب االواليیاتت االمتحدةة  سيیدةةتقدَّمت  1981في عامم 
 بنتهھا االطالبة بالجامعةتسكيین ااعلى بحدةة تعترضض فيیهھا  ٬،غاضبةاالشكاووىى من االجموعة بم

ذذااتت نجحت ااألمم في نقل اابنتهھا  أأيیامم قليیلةووبعد  .شرةةاالب في غرفة مشتركة مع ططالبة سوددااء
ً  ٬،إإلى غرفة أأخرىىاالبيیضاء االبشرةة   االطالبة االسوددااءنجحت ووبعد ثمانيیة ووعشريین عاما

تنتقل للسكن في االبيیت أأوولل أأمريیكيیة من أأصل أأفريیقي تصبح أأنن في  ررووبنسونن" ميیشيیل"
ميیشيیل ااووباما. ااألبيیض لغرضض آآخر غيیر تنظيیفهھ٬، فهھي قد أأصبحت "االسيیدةة ااألوولى"   

 
فوزز باررااكك ررمزيیة أأعمق في جذووررهه من ميیشيیل هھھھذاا االلقب  حمللاالرمز االتارريیخي إإنن 
إإال أأنن  ٬،أأسودد االبشرةة صحيیح أأنن باررااككف. ووباما نفسهھ برئاسة االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیةاا

مذلة انواا االذيین علسودد مريیكيیيین ااجيیالل ااألألاالبائس تارريیخ االال تتقاططع مع عائلتهھ  جذوورر
تربى ووقد  ٬،فهھو في االنهھايیة "نصف أأبيیض" .االعنصريي مرااررةة االفصلوو االعبودديیة شقاءوو

خاررجج االداائرةة ااألمريیكيیة ااألسودد وواالدهه تقع جذوورر  في حيین ٬،في أأحضانن أأسرةة أأمهھ االبيیضاء
االسيیدةة ااألوولى على ووعي تامم ززووجتهھ فإنن  على االجانب ااآلخرأأصالً لكونهھ أأجنبي من كيینيیا. 

اانتقالل جدهھھھا إإلى مديینة  أأننووواليیة كاررووليینا االجنوبيیة٬، ب ألررززمزااررعع ااأأحد سليیلة عبيید بأنهھا 
جزءااً من "االهھجرةة االكبرىى" من االجنوبب إإلي كانن في أأوواائل االقرنن االعشريین شيیكاجو 

طفلة عمرهھھھا االووكانت ميیشيیل . في ذذلك االوقت لسودداامن ماليیيین االقامم بهھا االشمالل االتي 
ضمن حركة االحصولل  1966سنتيین حيین مرتت مسيیرةة ماررتن لوثر كنج بمديینتهھا عامم 

االشخصي هھھھو االتجسيید ااألصدقق  تارريیخهھالألمريیكيیيین االسودد. لذلك فإنن حقوقق االمدنيیة على اال
معظم االناخبيین ااألمريیكيیيین  يیوددال  االذيي يیةمريیكاالعنصريیة ااألللجانب االمؤلم من تارريیخ 

أأصدااءهه ال ززاالت تشكل جزء من االوااقع االذيي تعيیشهھ ااألقليیاتت االسوددااء أأنن ووخاصة ٬، تذكرهه
   في االمجتمع ااألمريیكي ااآلنن. 

 
 

  ..يیرتكز عليیهھااالتي  "االصخرةة"هھا باررااكك بأنهھا صفوَو◌َ 
عقبة في ططريیقهھ ؟  االصخرةةفهھل شكلت   

 
ااإلعالمي وواالتمحيیص لم تتعرضض ززووجة مرشح ررئاسي في أأمريیكا لكميیة االفحص 

 2008ففي فبراايیر االتي تعرضت لهھ ميیشيیل ااووباما ططواالل االحملة ااالنتحابيیة. وواالسيیاسي 
ززووبعة من ااالنتقاددااتت ألنهھا قالت أأنهھا تشعر ألوولل مرةة بالفخر االحقيیقي ضدهھھھا  اررتتث
ال تحب االوططن ووليیس لديیهھا االوالء بلدهھھھا. ووبسرعة فسر االخصومم مقولتهھا على أأنهھا ب



فرصة للمزاايیدةة عليیهھا ززووجة االمرشح االمنافس ووووجدتهھا سيینديي مكايین  .االكافي ألمريیكا
أمريیكا٬، بيینما دداافعت لورراا بوشش عن بلشعورر بالفخر بأنن تصرحح أأنهھا لم تتوقف لحظة عن اا

ووظظل االخصومم يیرددددوونن أأنهھا هھا كانت تقصد أأنهھا ااآلنن أأكثر فخراا. ميیشيیل بنبل قائلة أأن
صوررةة للمرأأةة االسوددااء االغاضبة٬، االتي تشعر بمرااررةة االماضي ووتوجهھ ررسالة سلبيیة 

تقبل.بالمقاررنة برسالة باررااكك أأووباما االمفعمة باإليیجابيیة وواالتفاؤؤلل بالمس  
 

يیديي االصحافة االمؤيیدةة لباررااكك أأعلى ٬، بل ووتعرضت ميیشيیل لنوبة أأخرىى من االنقد ثم
تعثر في ووضع يی "ررجل"مجردد عن ززووجهھا بأنهھ  أأحادديیثفي بسبب ما قالتهھ ٬، ااووباما

فقد ووأأنهھ ال يیجب تأليیهھهھ. وويینسى أأنن يیدخل االزبد في االثالجة .. جواارربهھ في االغسيیل٬، 
ووتنتقص من ررجولتهھ ووهھھھي االرئيیس االمنتظر شأنن ززووجهھا أأنهھا تقلل من  أأقالمم ترىىهھھھاجمتهھا 

حتى أأنن باررااكك ططلب من االصحافة أأنن تكف أأيیديیهھا هھھھكذاا في االعلن مثل ططفل صغيیر. توبخهھ 
عن ززووجتهھ قليیالً.   

 
تأيیيید ووحب كثيیر من  هھھھذهه وولكن من االناحيیة ااألخرىى٬، كسبت ميیشيیل أأووباما بتصريیحاتهھا

للمرأأةة ططبيیعي نموذذجج شخصيیتهھا  في االذيین ووجدووااووكثيیر من االنساء أأيیضا٬ً، االسودد 
ووال تخافف االفكاهھھھة ووووااقعيیة ال تهھابب االحديیث بصرااحة االتي ء االقويیة٬، ااااألمريیكيیة االسودد

–٬، خاصة ووهھھھي ذذكيیة وومتعلمة في أأررقى جامعاتت أأمريیكا. بل أأنن شخصيیة ميیشيیل لمزااححوواا  
-ووخشونتهھا   عنصر أأساسي لنجاحح كانتلمجتمع ااألسودد ل االخاصة ثقافةاالاالنابعة من  

االذيین لم يیجدوواا فيیهھ هھھھو خشونة االرجل  سيیس شرعيیتهھ بيین ااألمريیكيیيین االسوددووباما ووتأأأ
ااألسودد االنمطيیة. فكثيیر من االسودد نظروواا لباررااكك ااووباما بنوعع من االشك ووعدمم االثقة في 

ليیست سوددااء بالدررجة االكافيیة٬، أأوو بالتعبيیر االشعبي: هھھھويیتهھ متهھميینهھ بأنن كونهھ يیمثلهھم٬، 
يیمكن أأنن يیوجهھ إإلى ميیشيیل.ااتهھامم ال ووهھھھو  ٬،"أأوورريیو"  

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 ما هھھھوااألوورريیو؟ ووما عالقتهھ بأووباما ؟ 
 

في لغة االشاررعع ااألمريیكي ووخاصة بيین أأووساطط االسودد٬، يیقالل عن االشخص 
وورريیو" أأااألسودد  االمراادد االتشكيیك في اانتمائهھ للهھويیة وواالثقافة االسوددااء بأنهھ " 

بالشيیكوالتة  ووااوورريیو هھھھو ااالسم االتجارريي لنوعع شائع من اانوااعع االبسكويیت. 
االسوددااء االمحشوةة بالكريیمة االبيیضاء. هھھھكذاا قد يیتعرضض ااألمريیكي ااألسودد 

للتميیيیز االمزددووجج من جانب بعض االسودد لمجردد اانهھ يیتصرفف وويیتحدثث 
أأوو النهھ مهھتم بالنجاحح االعلمي في االجامعة ...إإلخ.  بأسلوبب غيیر أأسلوبهھم 

تعالى وويی فهھو أأسودد من االخاررجج  وولكنهھ يیحمل شخصيیة  أأبيیض من االدااخل
ووقد عانى باررااكك أأووباما من تلك االنظرةة إإليیهھ من .  على ططريیقة حيیاةة االسودد

 جانب بعض جماعاتت االسودد. 



ألمريیكيیيین االسودد بطريیقة لو قامم بهھا في حديیثهھا االنفاذذ مباشرةة لإإنن ميیشيیل أأووباما تستطيیع 
االتي ووجدتت  ألخرىىباررااكك أأووباما لخسر تأيیيید االشعب ااألمريیكي بأغلبيیتهھ االبيیضاء ووأأقليیاتهھ اا

االقس جيیسي جاكسونن االذيي جهھهھ االفشل االذيي وواا٬، بل ووكانن سيیالقي في كليیتهھا فيیهھ من يیمثلهھا
  .ااعتبرووهه صاحب ررؤؤيیة قوميیة اانفصاليیة لصالح االسودد

 
نجحت ووااالنتخابيیة٬،  في حملة أأووباماووحساساً للغايیة  أأساسيیالهھذاا لعبت ميیشيیل أأووباما ددوورراا 

ن مختلف االقطاعاتت في بتزاايید مفي االحصولل على ااالحتراامم ووااإلعجابب إإلى جانب ذذلك 
ططالقتهھا في مخاططبة ثقتهھا بنفسهھا٬، وووول ااختيیاررهھھھا لمالبسهھا٬، مث :سبابب مختلفةووألاالمجتمع 

مثقفة  كأمم عصريیة ووصوررتهھاووعمق االعالقة بيینهھا ووبيین ززووجهھا ووااحتراامهھ لهھا٬، االجماهھھھيیر٬، 
مريیكيیة ووووبي جولدبرجج حتى أأنن االممثلة وواالمذيیعة ااأل٬، تعمل ووتوااززنن بيین عملهھا ووأأسرتهھا

لصوررةة االنمطيیة عن ااألمريیكيیة االسوددااء أأنن ميیشيیل أأووباما تكسر اا قائلة هھالمشاهھھھديیقدمتهھا 
اامرأأةة سميینة ووفقيیرةة ووجاهھھھلة٬، ال تستطيیع إإال ووكانت  تظهھر على شاشة االتلفزيیوننال االتي 

  تطل أأسنانن ذذهھھھبيیة من فمهھا. سنانهھا ناقصة أأوو ة سليیمة ووفي االغالب أأجملب تتفوههأأنن 
 

نموذذجاً رفيیعة االووثقافتهھا  االوااثقةبشخصيیتهھا تعد ميیشيیل أأووباما نعم. إإلى هھھھذةة االدررجة 
ططريیقاً أأمامهھن مختلفا٬ً، وومثل أأعلى جديید للفتيیاتت االصغيیرااتت من االسودد ااالتي ال يیريین 

وولكن لم تأتت تلك  مفرططة. بإيیحاءااتت جنسيیةللنجاحح وواالشهھرةة غيیر االغناء وواالرقص 
االصالبة وواالتمكن من فرااغغ٬، بل سبقتهھا قصة كفاحح شجاعة بدأأتت منذ أأنن كانت ميیشيیل ال 

    تزاالل فتاةة صغيیرةة. 
 

  ميیشيیل االفتاةة 
 

في منزلل صغيیر مكونن من حجرتيین في جنوبب مديینة شيیكاجو٬، نشأتت ميیشيیل ررووبنسونن 
في محطة ميیاهه ووأأمم تفرغت لرعايیتهھا هھھھي  في أأسرةة مستقرةة مكونة من أأبب يیعملووتربت 

ووأأخيیهھا ااألكبر. وولم يیكن معتادداا بيین ططبقة االعمالل أأنن تتركك أأمم عملهھا للتفرغغ لبيیتهھا٬، وولكنهھا 
ءةة ااندما ددخلت ميیشيیل االمدررسة كانت قد تعلمت من أأمهھا االقرععايیة ططفليیهھا ووأأحسنت رر
كذلك فإنن وواالدهھھھا كانن عضواا في االحزبب االديیموقرااططي٬، ووكانن هھھھاددئئ االطباعع وواالكتابة. 

وومحبا ألسرتهھ.   
 

تذااكر كثيیراا وولكنهھا لم تظهھر برااعة مثل أأخوهھھھا االذيي برعع في االريیاضة ميیشيیل كانت 
نستونن لهھذاا االسبب. وومع هھھھذاا اانتقلت لمدررسة ثانويیة جيیدةة تقبل االبدنيیة وواالتحق بجامعة بر

من جميیع أأنحاء االمديینة ووال تقتصر على أأبناء االحي االوااحد٬، ووبالتالي االمتفوقيین تالميیذ اال
٬، االمدررسةتلك صندووقق في االكانن بهھا خلطة ططبقيیة ووعرقيیة جيیدةة. وواانتخبت ميیشيیل أأميینة 



قبولهھا ططالبة ثم ب ٬،لتحاقق بجامعة برنستوننأأددهھھھشت االجميیع بالتقدمم لالفي عامهھا ااألخيیر 
هھھھناكك.  

 
  برنستونن ووررسالة االتخرجج "االملغومة"  سنوااتت 

 
بالرغم من قبولهھا ططالبة٬، إإال أأنن برنستونن لم تستقبل ميیشيیل باألحضانن بل تلقت االشابة 

لجامعة ووليیس أأبلغ من االموقف االذيي تعرضت لهھ لاالصغيیرةة عدةة صدماتت منذ اانضمامهھا 
االسكن. كانت نسبة  لهھاططالبة سوددااء مشارركة يیضاء االتي لم تكن لتقبل من ززميیلتهھا االب

االطلبة االسودد في االجامعة ال تتجاووزز االعشرةة بالمائة٬، ووكانن بداايیة االسماحح النضمامم ااإلناثث 
هھھھذاا للجامعة االمرموقة لم يیفت عليیهھ سوىى سنوااتت قليیلة. شعرتت ميیشيیل بأنهھا "ززاائرةة" في 

ليیيین كانواا اامهھما كانواا متفتحيین ووليیبروو .أأوو ااألساتذةةسوااء بيین االطلبة االمجتمع االجامعي 
إإليیهھا بصفتهھا سوددااء أأووالً ثم  ننوونظريی فقد كانواا للمكانن٬،غيیر منتميیة يیتعاملونن معهھا ووكأنهھا 

 ً . ططالبة ثانيیا  
 

 خبرتهھاددررست ميیشيیل علم ااالجتماعع وواالدررااساتت ااألمريیكيیة ااألفريیقيیة٬، ووأأصبحت بسبب 
في االمجتمع أأكثر  تااندمج هھا لوأأن قرررتتكونهھا سوددااء٬، ووأأكثر ووعيیا باالحيیاتيیة في االجامعة 

فكانت تتوااصل مع ززمالءهھھھا من االسودد ووغيیرهھھھم  ٬،دداائماً على االهھامش تبقىااألبيیض سوفف 
من االطلبة ااألجانب في مساحة بمبنى "مركز االعالم االثالث". ووأأتقنت ميیشيیل في االجامعة 

سوددااء االتي لم تنساهھھھا٬، فأصبحت االمثقفيین ااألمريیكيیيین إإلى جانب لغة أأبناء جيیرتهھا االلغة 
عن خريیجي كتبت ميیشيیل ررووبنسونن بحث تخرجهھا  1985عامم تتحدثث باللغتيین. ووفي 

جامعة برنستونن االسودد ووعالقتهھم بمجتمعاتهھم بعد االتخرجج.   
 

كانن غيیر ووأأثناء االحملة ااالنتخابيیة أأحدثث عنواانن هھھھذاا االبحث ززووبعة أأخرىى٬، خاصة ووأأنهھ 
. وولكن قبل أأنن يیتفجر االموضوعع٬، قامت حملة فةمؤلاالمن متاحا لالططالعع عليیهھ بطلب 

يیستوجب ما أأحد في ما كتبتهھ في ررسالتهھا تاحتهھ على شبكة ااإلنترنت وولم يیجد أأووباما بإ
بل أأظظهھرتت االرسالة أأنن ميیشيیل كانت منشغلة بالمسؤليیة االتي تقع على عاتق  ٬،ااالعترااضض

تهھم ااألقل حظاً.االسودد من أأصحابب االدخولل االمرتفعة وواالتعليیم االعالي تجاهه مجتمعا  
 
 

محامم تحت االتمريینغراامم تقع في  "ااألستاذذةة"  
 

بعد تخرجهھا من برنستونن٬، االتحقت ميیشيیل بكليیة االحقوقق في جامعة هھھھاررفارردد. ووفورر 
تخرجهھا عملت قي شركة محاماةة تجارريیة كبيیرةة بمديینة شيیكاجو٬، حيیث نجحت بسرعة 

ووخاللل عملهھا بالشركة . بطموحهھا االشديیدبيینهھم ووعرفت  ٬،ووأأحبهھا ززمالؤؤهھھھا ووررؤؤسائهھا



م هھأأنن تقومم بتمريین ذذلك االشابب االعبقريي من هھھھاررفارردد االذيي سيیعمل مع ططلب منهھا ذذااتت يیومم
ووووجدتهھ ميیشيیل ليیس فقط شابا ذذكيیا بل ٬، 1989كانن هھھھذاا في عامم خاللل فترةة االصيیف. 

أأووباما٬، كما أأنهھا قرررتت ووووسيیما أأيیضا. كل ما يیعيیبهھ أأنن ااسمهھ عجيیب بعض االشيیئ: باررااكك 
منذ االبداايیة أأنهھا ضد فكرةة االخرووجج مع ززمالء االعمل. وومع هھھھذاا فشلت ميیشيیل في إإبعادد 
باررااكك عنهھا٬، االذيي صمم على ددعوتهھا للخرووجج معهھ٬، حتى إإنهھا حاوولت تقديیمهھ لفتاتيین من 

صديیقاتهھا٬، وولكنهھا لم تستطع إإال أأنن تستسلم لغراامم أأووباما.   
 

ا ووتوقع أأخوهھھھا "إإقالة" باررااكك من حيیاةة أأختهھ بسرعة كما قليیل٬، عّرفتهھ بأسرتهھووبعد  
عندما ووجدتت فيیهھ تعوددوواا منهھا٬، وولكن ذذلك لم يیحدثث٬، بل ددفعت ميیشيیل باررااكك نحو االزووااجج 

شخص مختلف عن غيیرهه٬، وولديیهھ قدرر هھھھائل من اااللتزاامم وواالشعورر االعميیق تجاهه ااألشيیاء٬، 
آلخر٬، هھھھي ووجدتت عندهه كانن كل منهھما مكمل ل. 1992فكانن لهھا ما أأررااددتت ووتزووجا في 

ررؤؤيیة أأكثر ررحابة ووهھھھو ووجد عندهھھھا ااإلحساسس باالستقراارر.   
 

حيین يیظهھراانن معا في  لزووجاننعلى ااووإإلى ااآلنن٬، يیالحظ االمرااقبونن (ووبخاصة االمرااقباتت) 
زيیونيیة٬، ووحتى في سيیرهھھھما أأمامم االجماهھھھيیر ما يیدلل على عمق عالقتهھما فلااالحادديیث االت

أأووباما لزووجتهھ. فحيین تتحدثث ميیشيیل٬، يینظر باررااكك ووتكافؤهھھھا وومدىى ااحتراامم االرئيیس باررااكك 
٬، ال يیسيیر هھھھو  إإليیهھا منصتا باهھھھتمامم لما تقولل٬، ووحيین يیسيیراانن٬، فهھما دداائما يیسيیراانن "معاً"

حيین يیريید باررااكك ف: "نحن ااالثنانن محاميیانن٬، ماززحة أأمامهھا أأوو يیتخلف وورراائهھا. تقولل ميیشيیل
بعد ساعة يیصبح وو٬، االتمريینكنوعع من  لمناظظرةة سيیاسيیة٬، يیأتي للحديیث معينفسهھ تحضيیر 
جاهھھھزااً ."  

 
قرااررهھھھا االشجاعع   

  
٬، ووفي نفس االعامم أأيیضا توفيیت لهھا صديیقة عزيیزةة٬، فوجدتت  1991توفي وواالد ميیشيیل عامم 

نفسهھا ترااجع حيیاتهھا ووأأووليیاتهھا من جديید. خرجت ميیشيیل من تلك االتجربة بقراارر تركك 
وواالتحولل للعمل ااألهھھھلي في  ٬،االعمل في مجالل االمحاماةة االتجارريیة بالرغم مما تدررهه من رربح

شجعهھا ووقد . االحي االذيي نشأتت فيیهھفي ٬، ووعلى ووجهھ االخصوصص مجالل خدمة االمجتمع
ووبفضل  سنوااتت من االتقشف االنسبي٬، ووااستطاعا بعد على إإتمامم تلك االخطوةة  باررااكك

باررااكك من نشر كتابهھ ااألوولل أأنن يیعوضا اانخفاضض ددخلهھما بسبب هھھھذاا  اجناهھھھااألررباحح االتي 
  .االقراارر

 
عملت ميیشيیل أأووباما مع ااإلددااررةة االمحليیة لمديینة شيیكاجو لمدةة عاميین في  لبداايیة٬،في ااوو

مجالل تقديیم االمساعدةة االقانونيیة للمحالل االتجارريیة االصغيیرةة االمشتبكة في مشاكل 
بيیرووقرااططيیة. ثم ووجد لهھا باررااكك فرصة للعمل ااألهھھھلي االمباشر مع االشبابب االذيین يیريیدوونن 



شيیل عضوةة عدةة مجالس إإددااررااتت لمختلف االتمرسس على االعمل االعامم. ووأأصبحت ميی
االجمعيیاتت وواالمنظماتت. ووآآخر ووظظيیفة شغلتهھا كانت نائبة ررئيیس مستشفى شيیكاجو 

-مسئولة عن برنامج االجامعي٬، حيیث كانت  –قدمت هھھھي فكرتهھ  تلك يیسمح ألططباء  
عاليیة االتكاليیف أأنن يیعالجواا االمرضى االمحتاجيین في عيیاددااتت ااألحيیاء االمشهھوررةة االمستشفى 

االمحيیطة بهھم. االفقيیرةة   
 

 شكل كامل في االحملة ااالنتخابيیةباالعامم االماضي للمشارركة في ووأأخيیراا تركت ميیشيیل عملهھا 
لزووجهھا. وولم يیكن ووااضحا إإذذاا كانت ستعودد إإلى االعمل بعد اانتهھاء االحملة٬، وولكنهھا االرئاسيیة 
. من ووظظيیفتهھا ستقالتبالفعل اا  

 
 

االبيیت (ااألبيیض)هھھھجومم االنسويیاتت على ميیشيیل بعد ااستقالتهھا ووجلوسهھا في   
 

تعاططفت ااألمريیكيیاتت٬، ووبخاصة ااألمهھاتت االعامالتت٬، مع ميیشيیل أأووباما بعد مشاهھھھدتهھن لهھا 
تتحدثث أأكثر من مرةة عن معانتهھا في موااززنة عملهھا من ناحيیة ووعنايیتهھا بطفلتيیهھا وومنزلهھا 
من ناحيیة أأخرىى. بل ووكتب باررااكك في كتابهھ عن غضب ززووجتهھ تجاهھھھهھ بسبب اانشغالهھ 

ً بشعوررهھھھا باإلحباطط بسبب تزاايید اانشغااالمستمر٬، ووااعت هھ حاررجج االمنزلل٬، لرفت هھھھي أأيیضا
ليیة ووقرررتت تلك االمرحلة بأنن كفت عن ااالعتمادد عليیهھ في االشؤوونن االمنز خرجت منوولكنهھا 

إإال وواالدتهھا في ررعايیة االبناتت.  ى٬، ووإإالعتمادد علتعيیيین من يیساعدهھھھا في ااألعمالل االمنزليیة
ررمزيیة حيین يیكونن بالمنزلل حتى يیستمر مثاال على أأنن يیقومم باررااكك بأعمالل أأنهھا أأّصرتت 

جيیداا أأمامم االطفلتيین٬، فيیقومم مثال بإخرااجج سلة االمهھمالتت٬، ووترتيیب االفرااشش٬، ووتشغيیل 
االغسالة.  

 
جداا للزووجة االتي  اتقليیديی ااالبعض في أأسلوبب ميیشيیل في إإددااررةة حيیاتهھا نموذذج قد ررأأىىوو

كانت فميیشيیل ضحت بطموحهھا من أأجل ااألططفالل بيینما لم يیقم االزووجج بأيي تضحيیة. 
معاررضة لخوضض باررااكك اانتخاباتت مجلس االشيیوخخ٬، وولكنهھ نجح في إإقناعهھا. ووكانت ضد أأنن 

–يیرشح نفسهھ للرئاسة وولكنهھ  -االمتحدثث االموهھھھوبب  ووحسب االرؤؤيیة  أأقنعهھا بذلك أأيیضا. 
رجع ألفكارر ميیشيیل االتقليیديیة عن توززيیع ااألددوواارر بيین االرجل وواالمرأأةة٬، فقد يیاالنسويیة فإنن هھھھذاا 
لرعايیة االبناتت. ووقتهھأأنن تخوضض هھھھي االعمل االعامم وويیفسح هھھھو  كانن من االممكن  

 
يیعربن عن خيیبة أأملهھن في ميیشيیل أأووباما حيین أأصوااتت االنسويیاتت ثم ااررتفعت ااكثر 

"ماليیا" أأووضحت اانهھا سوفف تستقيیل ووتجلس في االبيیت "ااألبيیض" لرعايیة اانتقالل "ساشا" وو
وورر آآخر ااآلنن سوىى ددوورر بل أأكدتت ميیشيیل أأنهھا ال تسعى أليي ددلوااشنطن ووااالهھھھتمامم بهھما. 

٬، لميیشيیل وومن مثلهھا من خريیجاتت هھھھاررفارردد ووبرنستونن ااألمم. ووااعتبر االكثيیروونن أأنن هھھھذهه ررددةة



ااألمريیكي  كسب تعاططف االشعبيیلتمثيیل ددوورر  ةةضطرمررغباتهھا االحقيیقيیة أأنهھا كبتت وو
االتي تشبهھ معظم االسيیدااتت. "االمرأأةة االعادديیة" صوررةة  االذيي يیحبوو االمحافظ في ططبيیعتهھ

االفخ االذيي ووقعت فيیهھ هھھھيیالرريي هھھھذهه خطوةة سيیاسيیة محسوبة لتجنب  أأنن أأىى االبعضرروو
    كليینتونن٬، وواالذيي مثّل عبئا على كليینتونن خاثة في فترةة ررئاستهھ ااألوولى. 

 
: االفرقق بيینهھا ووبيین هھھھيیالرريي كليینتونن  

هھھھيیالرريي في االمحاماةة. وولكن كل منهھما  من جامعاتت مرموقة ووعملت تخرجت كلتاهھھھما
لزووجهھا في صنع االسيیاساتت. بل ووكانن شعارر نشطة  شارركةقدمت نفسهھا منذ االبداايیة كم

برنامجهھا إلصالحح االتأميین فشلت هھھھيیالرريي في ووقد االحملة "ررئيیسانن بسعر ررئيیس ووااحد". 
االصحي في االبالدد٬، كما لم تحاوولل أأنن تظهھر أأيي تفاصيیل منزليیة خاصة باألسرةة أأوو أأنن 

ووبالتالي لم تحظ  تلعب أأيي ددوورر من ااألددوواارر االمعتاددةة لزووجاتت االرؤؤساء ااألمريیكيیيین.
  بشعبيیة كبيیرةة بيین ااالمريیكيیيین.

 
 

عن موقفهھا بلهھجة ووااثقة قائلة أأنن االمهھنة ال تحددد كيیانهھا٬، وومن جانبهھا٬، تحدثت ميیشيیل أأووباما 
ااألشيیاء االعديیدةة االتي تقومم  إإال أأحداالمهھنة ما وو ٬،بل أأنن كيیانهھا يیتحددد بما تقومم بهھ في حيیاتهھا

د ططاقتهھا ووسعاددتهھا من أأططفالهھا. ووبذلك تكونن ميیشيیل بهھا في حيیاتهھا٬، فهھى أأمم أأووالً ألنهھا تج
عبرتت عن االجيیل االثالث من االنسويیاتت ااألمريیكيیاتت االالتي يیعاررضن تطرفف االجيیل قد 

خيیاررااتت االتي تقومم بهھا االمرأأةة للتفاضليیا يیضع ترتيیبا من االفكر االنسويي االذيي االسابق 
يیاتت االمعاصرااتت (بمعنى أأنن خيیارر االعمل أأفضل من خيیارر ااألمومة)٬، في حيین ترىى االنسو

– -مثل ميیشيیل أأووباما  ووليیس  حرةة أأنن االمرأأةة لهھا ااعتبارر مهھم مستمد من ذذااتهھا كإنسانة 
    من االدوورر االذيي تقومم بهھ أأيیا ما كانن هھھھذاا االدوورر.   مستمداا

 
ميیشيیل : لماذذاا تثيیر كل هھھھذاا ااالهھھھتمامم ؟  أأززيیاء  

 
عالمم بل أأجهھزةة ااإلاالناسس وو٬، اانشغلت هھرتت ميیشيیل أأووباما في دداائرةة االضوءمنذ أأنن ظظ

. ووهھھھو ااهھھھتمامم هھتختارر ميیشيیل أأنن تلبسبكل ما ووصناعة ااألززيیاء ووبيیوتت االموضة االعالميیة 
 االتي كثيیراا ما تقاررنن بهھا من محبيیهھا٬، مسبوقق منذ عهھد جاكليین كيینيیدييغيیر عادديي ووغيیر 

–االتي كانت  "جاكي حاكيت" مقلدةة لهھا أأوو أأنهھا بأنهھاخصومهھا تهھمهھا وويی -ووما ززاالت  بمثابة  
ززيیاء وواالموضة االعالميیة. مجالل ااألفي يیقونة ااأل  
    

االفرقق بيینهھا ووبيین جاكليین كيینيیديي  
كانت جاكليین في االوااحدةة وواالثالثيین من عمرهھھھا حيین أأصبحت االسيیدةة ااألوولى (ثالث أأصغر 
سيیدةة أأوولى في تارريیخ أأمريیكا)٬، ووكانن شبابهھا مالئما وومعبراا عن فترةة االستيینيیاتت االتي 



االفني وومنهھا ااألززيیاء.  االتعبيیرمجاالتت ووكل االحيیاةة مناحي في كل  جديیدةةشهھدتت ثوررةة 
ووااعتمدتت جاكليین على مصمم أأززيیاء ووااحد فقط لكل مالبسهھا ووهھھھو أأووليیج كاسيیني٬، ووكانت 
أأحيیانا تشتركك معهھ في االتصميیم٬، فكانت أأززيیائهھا مختاررةة بعنايیة تكادد تكونن مسرحيیة. ووكانن 

من االعادديي أأنن يیتكلف االفستانن االوااحد عدةة أأالفف من االدووالررااتت.  
 

ميیشيیل أأووباما٬، فقد أأثاررتت خيیالل نقادد االموضة ووحاززتت على إإعجابب االناسس لتنوعع  أأما
عددد  اتتتصميیممن بيین ختيیارر ااالفي  نفسهھاهھي تعتمد على فأأززيیاءهھھھا ووااستقالليیة ذذووقهھا. 

من ميیشيیل كثيیر من مالبسهھا تشتريي كذلك كبيیر من االمصمميین ااألمريیكيیيین االمحليیيین. 
ووقد ظظهھرتت في لقاء تلفزيیوني شهھيیر بفستانن ال  ٬،تاالمحالل االتجارريیة االعادديیة وومن ااإلنترن
يیتعد سعرهه مائة ووخمسونن ددووالرراا.    

 
   

 
نهھ ررااجع لصغر سنهھا االنسبي (أأرربعة ووأأرربعيین عاما) أفسر االبعض هھھھذاا ااالهھھھتمامم بووقد 

في االعقودد االقليیلة االسابقة٬، وويیقولل االبعض ااآلخر أأنهھ ااألمريیكيیيین بالنسبة لزووجاتت االرؤؤساء 
ببساططة ممكن وو ززيیاء وويیظهھر أأناقتهھا.عع االذيي يیضفي االجاللل على ااألررااجع لطولهھا االفارر

ميیشيیل شخصيیة مميیزةة لاالقولل أأنن أأززيیاء ميیشيیل لهھا شخصيیة مميیزةة جذبت ااالهھھھتمامم ألنن 
ووعد بالددهه بأنن "جديید" للواليیاتت االمتحدةة ررتباططهھا برئيیس تجذبب ااالهھھھتمامم٬، باإلضافة إإلى اا

. مرحلة مختلفةاايیة ل٬، ووووعد االعالم بأنن يیكونن بدلتغيیيیريیكونن ررمزاا ل  
 
 

 
  هھھھديیل غنيیم


