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 5ــ  2العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

 )الفرنسيون(

 

 مــرت اململكــة ونــر مبراحــل مــن الــتغريات اال ابيــة كــان مــن 

ــات اجملــ   ــة ا خرهــا انتخاب ــيت لس البلدي ــة   ال ــات  تلف شــهدت فعالي

لـــح رأســــها عاصـــمتنا احلبيبــــة   يف املـــدن الكــــرب  وع  وخصوًصـــا 

ــاض ــات يف العاصــمة      الري ــك االنتخاب ــرف خــوض تل ــا ش ــان لن , وك

ــن      ــثري مــ ــرتة الكــ ــك الفــ ــتقطب يف تلــ ــت تســ ــيت كانــ ــاض الــ الريــ

الصـــحفيني األجانـــب, وحبكـــم دخولنـــا يف االنتخابـــات وجتربتهـــا  

 اجلديدة  أورد بع  أحداثها.

ان لنــا بصــحبة مــدير  لتنــا األســتاذ الــدكتور  مــد  فقــد كــ

ــاة     ــة للقنـ ــية تابعـ ــع صـــحفية فرنسـ ــاء تلفزيـــوني مـ ــابر اليمـــاني لقـ جـ

, عجبــت لكونهــا املذيعــة واملصــورة واملخرجــة   ةاإلخباريــة الفرنســي

ــدة يف   ــة واملعـ ــافه   نواملعلقـ ــع اتصـ ــد, مـ ــئلتها   اواحـ ــاخلربة يف أسـ بـ

 .اوأطروحاته

ــح أخــذ لقطــات     ــت حريصــة عل ــة   كان ــا وملــدير احلمل ــة لن  تلف
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, وك نهـا  وللشـوارع احمليطـة بـه    ولبع  أعضـائها وملوقعنـا وملنزلنـا   

حتاول إثبات احلقيقة ب نها تصـور بالفعـل تلـك املقابلـة وترصـد تلـك       

الفعاليــات مــن الريــاض وســط احلــدم اجلديــد عليهــا, ومــن حســن   

 احل  أننا كنا يف حي جديد.

ــا  كانــت أســئلتها عــن املــرأة يف اململ     تكــة وعــن واقــع االنتخاب

 وعن جتربتنا االنتخابية وفعالياتها املختلفة.

ألســلوب احلــوار  امــرأة عاقلــة ومدركــة ناًمــا  مــن الواضــح أنهــا

نية, س لت عن وخصوصياتنا الدي وخللفياتنا الثقافية واالجتماعية,

وكعادتنـا   ,)ومل تكـن النتـائج قـد ظهـرت بعـد(     املنافسني اآلخرين

لتنا كنا نلتزم األدب مع كـل منافسـينا وال نعلـل    لني يف  ؤوواملس

ــنهم    ــد م ــح أح ــم يف املنافســة    إال بكــل خــري عل ــا حقه ــا هل , وذكرن

 هم كــــبرًيامادامـــت تنطبــــل علـــيهم الشــــروط مهمـــا كــــان عـــدد    

ــن     ــا حنـ ــا مبـ ــا أجبناهـ ــام, كمـ ــون بالنظـ ــل, ويلتزمـ ومـــؤهالتهم أقـ

 ًقــا وأن هلــا حقو  مقتنعــون فيــه فيمــا يتعلــل بوضــع املــرأة يف بالدنــا       

كــثرية, كمــا أن لكــل جمتمــع خصوصــياته يف مجيــع القضــايا       

بع  الفرنســيني بــولــيس يف قضــية املــرأة فقــط, رافقهــا يف اللقــاء   

, وكانــت هلــم تعليقــاتهم تخصصـني يف الشــرق األوســط وقضــاياه امل

 اخلاصة اليت تدل علح مد  اهتمامهم.
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 يف حينـه, وقمنـا برصـده, وقـد     ذلك اللقاء تلفزيونًيـا  وقد مت بث

أشاد من شـاهده بقـدرة تلـك اإلعالميـة الفرنسـية, رغـم أنهـا كمـا         

, إال أنها برعت يف كانت معلقة ومصورة ومقدمة و رجةذكرت 

 .ًعاإظهار قدرة اإلعالمي الفرد حينما يكون مبد

مع اإلعالميني الفرنسيني كان لنـا لقـاء مـع     اتللقاء واستمراًرا 

" كـان رجـاًل عـاقاًل    ريربيري ب"الفرنسية "ليفيجارواصحيفة"مندوب 

ببع  العربيـة إال أنـه  ثـر احلـديث باإلجنليزيـة ليضـمن الفهـم         ملًما

ــتاذ      ــة األسـ ــدير احلملـ ــع مـ ــت مـ ــا, كنـ ــئلته وإجاباتنـ ــحيح ألسـ الصـ

أسـئلته الـيت   لـح  الدكتور  مد جابر اليمـاني نتعـاون يف اإلجابـة ع   

ــا وللمجتمـــع   تـــدل علـــح فهـــم  عميـــل للمجتمعـــات اإلســـالمية عموًمـ

, لديه خلفية قوية عن مواطن الصراع يف الشرق ي خصوًصاالسعود

األوسط, فهو صـحفي فرنسـي متخصـإ بشـؤونها,نيزت أسـئلته      

بالعقــل والتمييــز كحكمــة الفرنســيني يف أوضــاع العــراق, كــان    

اللقاء معـه بعـد ظهـور نتـائج االنتخابـات وبعـد جناحنـا  وزمالئنـا يف         

ن مؤهالت وإمكانـات  تلك النتائج املعلنة, وكان تركيز أسئلته ع

من أعلن فوزه يف االنتخابات, وعن ما ذكرته الصحف العامليـة مـن   

كــون الفــائزين مــن تيــار إســالمي, وتعليقنــا علــح مــا ذكــر, وقــد    

ني اململكة ووضعها يف االنتخابات, وبـني  بتطرقت املقابلة ملقارنات 

دول أخـــر  يف العـــامل اإلســـالمي مثـــل تركيـــا ودول اخللـــيج وعـــن  
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األوىل ونتائجها وجتارب تلك الدول ونتائجها, كمـا تطـرق   جتربتنا 

يف أسئلته إىل ما أشيع من حتالف بني الفائزين يف االنتخابات  وعن 

موقفنا من تلك األمور وعـن مـا ذكرتـه مـن وسـائل اإلعـالم العامليـة        

ــات,   ــك االنتخاب ــاجحني يف تل ــا مرتبطــة    عــن الن ــت إجابتن وقــد كان

مـن   سلم احملاف  وت هيل الناجحني فيهبواقع اململكة وجمتمعها امل

ــه بكافــة شــ     رائحه مســلم وجهــة نظــر هــذا اجملتمــع والــذي نــر  أن

املقابلــة يف  وقــد نشــر نتــائج تلــكفلــيس بيننــا مــن هــو لــيس مبســلم, 

يف حينهــا, واستحســن اللقــاء وأشــار  "ليفيجــاروصــحيفته الفرنســية"

م أنـاس  , ووصفهم بـ نه دال املوجود لد  من نت مقابلتهمإىل االعت

معتدلون, كم أثنح علح موقفنا من املرشـحني اآلخـرين وذكـر مـا     

رددنا عليه بصدد رسائل اجلوال وبراءة املرشحني منها, كما أثنـح  

علح مقارنتنا بالدول األخر  مثل تركيا وبع  دول اخللـيج وأشـار   

نتخابــات الريــاض العاصــمة ُيعــد  إىل أن فــوز مثــل هــذه النوعيــة يف ا 

 . جمتمع اململكة احملاف يف أمًرا طبيعًيا


