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 5ــ  5العاملي  عالمواإلالياتنا االنتخابية فع

 ) األمريكيون(

 

رياضــنا  ة كــبرية مــن ســكان عاصــمتنا احلبيبة)   فئــ  شــاركت

, يف فعاليات االنتخابـات البلديـة, وتقـاطرت علـح اململكـة      (الغالية

وفـــود صـــحفية وإعالميـــة عامليـــة  تلفـــة منهـــا األمريكيـــة ومنهـــا  

اصـــة مـــع اإلعالمـــيني األوربيـــة, ونواصـــل احلـــديث عـــن مواقـــف خ

 الغربيني.

بعد ظهور نتائج االنتخابات دعيـت مـن قبـل صـديل عزيـز لغـداء        

ــن        ــدد م ــريكيني. إضــافة إىل ع ــحفيني األم خــاص ضــم بعــ  الص

ــتم ــا    املهـ ــاء علمًيـ ــان اللقـ ــة, كـ ــعودية األمريكيـ ــات السـ ني بالعالقـ

شــهده عــدد مــن املهــتمني واملتخصصــني مــن الطــرفني      اســتطالعًيا

جهــات النظــر حــول العالقــة بــني أمريكــا والســعودية   بودلــت فيــه وُت

والعاملني العربي واإلسالمي, وقد تطرق احلوار النتخابات اجملـالس  

البلديــة, والتنظــيم الــذي حــدم خالهلــا ووجهــة نظرنــا اخلاصــة بعــد 

ا نشر عـن تلـك االنتخابـات. وخصوًصـا     ظهور النتائج وتعليقنا علح م

ــا  عــداد إرشــحني الفــائزين وحــول  حــول امل مــا يتعلــل مبــا دار إعالمًي

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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املتقــدمني لالنتخابــات وحــول التوقعــات املقبلــة يف اململكــة والــتغري   

املتوقع يف بع  املواقف واملوقف الشعيب مـن اإلرهـاب والعنـف وقـد     

ا هلـم أن مشـكلة العنـف    نت املناقشة لكل ما طرك من قبلهم وبينَّـ 

قدراتنا البشـرية  يف اململكة أول ضحاياها وم أنناالدائر يف املنطقة 

واالقتصـــادية واألمنيـــة هـــي الـــيت تـــدفع الـــثمن مبســـتواها الشـــعيب   

بــني  اًمــاوالرمســي, ولــذلك علــح املختصــني واإلعالمــيني التفريــل ن

اإلرهاب الذي هو نشاز عن جمتمعنا وبني جمتمع اململكـة الرمسـي   

والشــعيب الــذي  يعــاني األمــرين مــن عمليــات العنــف واإلرهــاب الــيت  

ألن ما  .بينها وبني اإلسالمال يربط بينها وبني اململكة وال ينبغي أن 

 ــري مــن عنــف يف العــامل مل نقــم يف اململكــة أو العــاملني العربــي    

واإلســــالمي يف يـــــوم مــــن األيـــــام بـــــالربط بينــــه وبـــــني الـــــديانات    

ــوة   مــــثاًلكالنصــــرانية  بــــل حتــــح العنــــف اإلســــرائيلي ضــــد اإلخــ

ــه و  ــربط بينـ ــطينيني مل نـ ــني اليهوالفلسـ ــدواًنا  بـ ــاه عـ ــل اعتربنـ ــة بـ ديـ

 .صهيونًيا

وقد حاول بع  األمريكيني من صحفيني و خرين متخصصـني  

ن علـح السياسـة   ول عـن مـا ن خـذه حنـن السـعودي     ؤايف العالقات الس

األمريكيــة يف املنطقــة, فكــان الــرد شــبه املتفــل عليــه مــن معظــم   

املشــاركني أن أمريكــا يف معظــم سياســاتها يف املنطقــة ال تراعــح   

, بـــل إن سياســـتها يف املقـــام األول  وال مصـــاحل اآلخـــرين حلهامصـــا



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

112 

مـن األحيـان مـا     املصاحل اإلسرائيلية الـيت كـثرًيا   تنطلل من مراعاة

ــافة إىل املعارضـــة   تكـــون معارضـــة للمصـــاحل األمريكيـــة, باإلضـ

املؤكدة للمصاحل العربية كما مت اإلشارة إىل الورطـة األمريكيـة   

, كما أنها ستساهم يف منو كا مثنهاالعراق واليت ستدفع أمرييف 

 .اإلرهاب يف املنطقة

ــوزراء        ــيس ال ــال رئ ــار قــد جــاءت باغتي قبــل اللقــاء كانــت األخب

ا مـن  فالحظنـا حرصـا شـديدً    ـــ  ر ـه اهلل ــ  اللبناني رفيل احلريري

هؤالء الصحفيني علح معرفـة ردود الفعـل يف العـامل العربـي, وعلـح      

ضـاع  علـح متابعـة بعـ  األو    احريصًـ  وجه الدقة كان الـبع  مـنهم  

يف سوريا الـيت كانـت  ـط أنظـار      يف املناطل اجملاورة  وخصوًصا

الكثري منهم سواء يف احلصول علح املعلومات عنهـا وعـن قوتهـا يف    

ــا اســتدعح ختطــيط بعضــهم        ــة وعــن ســيطرتها يف لبنــان مم املنطق

, ألمور وإجراء بع  املقابالت هناكلزيارة سوريا للتحقل من هذه ا

قادمة يف لبنان كان من الواضح أن احلديث عن سياسة أمريكا ال

للعـرب يف املنطقـة بغـ      عـادٍ خدمـة طـرف  خـر مُ   ومع سوريا هدفها 

النظر عن مصاحل أمريكا اخلاصة, كما أن مقتل احلريري أعاد 

زاع العالقات األمريكيـة الفرنسـية أفضـل ممـا كانـت عليـه بعـد نـ        

ــراق   ــوادم يف العــ ــبب احلــ ــل بســ ــطويــ ــك  , وقــ ــ  تلــ ــت بعــ د كانــ
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ــثقفني     ــريكيني واملـ ــحفيني األمـ ــني الصـ ــاق بـ ــل اتفـ ــات  ـ املطارحـ

 .السعوديني, ظهر بع  منه فيما نشر من حتقيقات بعد ذلك اللقاء

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


