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 5ــ  1العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

 ) األمريكيون(

 

 لست براصد لكل ما دار يف االنتخابات البلدية لكـنين تابعـت   

ــب عنهــا   ــا كت ــا م ــدِّ عاملًي ــهر املاضــي أن    , حيــث ق ــي خــالل الش ر ل

ة كـبرية مــن ســكان  أخـوض جتربــة وطنيـة جديــدة شــارك فيهـا فئــ   

ــنا الغاليـــةعاصـــمتنا احلبيبة) ــا االنتخابيـــة  (رياضـ , وخـــالل فعالياتنـ

اخلاصة, تقاطرت علينا وفود صحفية وإعالمية عاملية  تلفة منها 

بيـــنهم وبـــني مـــدير , وقـــد دارت بـــيين وا األوربيـــةاألمريكيــة ومنهـــ 

 لتنـــا االنتخابيـــة األســـتاذ الـــدكتور  مـــد جـــابر اليمـــاني عـــدة 

نصَّـــب أكثرهـــا علـــح فعاليـــات االنتخابـــات     إلقـــاءات و ـــاورات  

واملرحلــة اجلديــدة الــيت شــهدها وطننــا الغــالي, والثقافــة والتنظــيم    

اجلديدان واللذان سادا جمتمع الرياض خالل فعاليات االنتخابات, 

  احملــاورات بيننــا وبــني عــدد مــن الصــحفيني حــول    وقــد دارت بعــ

, وقد حاول أولئـك الصـحفيون مـن خـالل تلـك اللقـاءات       تاالنتخابا

أن يستشفوا بع  األمور اخلارجة عن االنتخابات البلدية, من ذلـك  

ما يتعلل باململكة وبالعـاملني العربـي واإلسـالمي, وب وضـاع العـراق      

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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لئك الصحفيني أرادوا االطـالع  لكة, ولعل أومواملناطل اجملاورة للم

كــانوا مــن  علــح وجهــات نظــر شــرحية مــن املــثقفني واألكــادمييني 

وجهة نظرهم عمـاد نشـاطنا يف فعالياتنـا االنتخابيـة, وهـم يقـدمون       

ــثريً    ــا أن كـــ ــة, كمـــ ــة عامليـــ ــدمات إعالميـــ ــون   اخـــ ــنهم يقومـــ مـــ

, كما أن جلهات معينة تطلب منهم ذلك باستطالعات معينة لآلراء

م حياول إيصال رسالة معينة تنطلل مـن مصـاحل بلـدانهم    البع  منه

عــن الرمسيــات, وعلــح ســبيل   مبضــامني  تلفــة بعيــًدا مبســميات و

املثــال فــإنين أذكــر بعــ  املواقــف اخلاصــة مــع أولئــك اإلعالمــيني   

 .ــ بإذن اهللــ املسلسلة , خالل عدد من املقاالت العامليني

ــامبزمندوبـــة صـــحيفة" يـــة, كانـــت األمريك "لـــوس أجنلـــوس تـ

قضيتها الرئيسة هي وضـع املـرأة السـعودية يف االنتخابـات البلديـة,      

حيــث حاولــت معرفــة رأيــي وزمالئــي يف احلملــة مــن الســماك للمــرأة  

ــ       ــافة إىل بعــ ــحة, باإلضــ ــة ومرشــ ــات كناخبــ ــدخول االنتخابــ بــ

التصــورات األخــر  عــن حــال املــرأة يف اململكــة ف بــديت هلــا وجهــة   

ــري, كمــا طلبــت منهــا مناق    بــنيت الــيت جتيــد االجنليزيــة    إشــة نظ

ف عطتها وجهة نظرها كفتاة مثقفة عاشـت   ــ وهلل احلمدــ بطالقة 

مع والديها يف أمريكا فرتة من الوقت مما مكنها من املقارنـة بـني   

ومــن خــالل اطـــالع ومعايشــة, وقـــد     ةاملــرأة الســعودية واألمريكيـــ  

ــا     ــرة ومكانتهـ ــح األسـ ــعودية علـ ــرأة السـ ــا حـــرص املـ يف أظهـــرت هلـ
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اجملتمع كصانعة للرجال وهذا هـو األهـم باإلضـافة إىل كونهـا يف     

الغالـــب  دومـــة مـــن الرجـــال وليســـت خادمـــة هلـــم كمـــا يتصـــور   

الغربيون, بل  ل تكريم واحرتام ومشاركة, مع  وجـود احلاجـة   

ــا ال     ــة فيمـ ــات  تلفـ ــب يف قطاعـ ــا بالواجـ ــا وقيامهـ ــا يف جمتمعنـ هلـ

ت الصــحفية إعجابهــا بهــذه  , وقــد أظهــريتعــارض مــع ديننــا وبيئتنــا 

النوعيــة مــن احلــديث الــذي ذكــرت أنهــا مسعــت نقيضــه مــن بعــ  

األكادمييــات الســعوديات وذكــرت لــي أمســاء بعــ  مــن أعــرفهن   

ممــن كــان هلــن وجهــات نظــر أخــر , فــدعوت اهلل هلــن بالعائلــة          

لرجــل واملــرأة ليعــرفن الســعيدة والبيــت الزوجــي املــبين علــح تعــاون ا 

ــرأة   ــيت يفنعمــة امل ــك     ال تقــدها كــثري مــن املثقفــات, وقــد ســ لت تل

ــئلة أخـــــر  تتعلـــــل بـــــبع  املرشـــــحني املنافســـــني    الصـــــحفية أســـ

ومصروفاتهم الكبرية يف  التهم االنتخابية فامتنعت عـن التعليـل   

أو اإلساءة ألي من املرشحني وذكرت هلا أن من حل اجلميع خـوض  

ــة ــا   ,التجربـ ــاتهم فمـ ــاتهم ودعايـ ــا نفقـ ــا  أمـ ــدود النظـ ــت يف حـ م دامـ

والتعليمات فهي حل هلم وهم أحرار فيها. وقد كانت حريصـة علـح   

معرفـــــة الفعاليـــــات املصـــــاحبة ملخيمنـــــا االنتخـــــابي وموضـــــوعات  

 احملاضرات واللقاءات العلمية ومؤهالت املتحدثني فيها.

وقد أبدت رغبة شديدة يف زيارة املخيم أثناء الفعاليات وكانـت   

للجمهـور باإلضـافة إىل    ًمـا عباءة سـوداء وتغطـي شـعرها احرتا   تلبس 
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أدبها وأسلوبها الراقي يف  اولة التخفيف مـن احلـرج الواقـع علينـا     

مـرأة واحـدة   يف حال دخوهلا  يم فيه املئات من الرجال وال يوجـد ا 

علح أن تكون يف  خر املخيم مع مـن يرتجـم هلـا دون     ف بدت حرًصا

د حيــث أننــا بصــد  , وكــان املوقــف صــعًبا أن تــدخل وســط الرجــال 

رصد صحفي عاملي ويف الوقت نفسه حبضرة مجهور له وجهة نظره 

الـــيت نقـــدرها وحنرتمهـــا, فكانـــت أثنـــاء زيارتهـــا جتلـــس يف  خـــر  

ــرأة       ــك امل ــا اســتغرابه حلضــور تل ــد  بعــ  مجهورن املخــيم, وقــد أب

وسط الفعاليات لكنهم اقتنعوا بعـد  ـاورة خاصـة مل تلحـ  تلـك      

 حسـن  يف ن فعالياتنـا مثـاالً  منها وكـان مرافقهـا مـ    يءالزائرة أي ش

 .التعامل معها

وأعجبـت بعـروض احملاضــرين    اسـتمعت جلـزء مـن اللقــاء العلمـي    

ــادفت  ــوًعا وجـــديتهم حيـــث صـ ــادًي موضـ ــدًياقتصـ ــاا بلـ ــل  ا حبًتـ يتعلـ

بتخصيإ بع  اخلدمات البلدية وأثـره علـح تلـك اخلـدمات, وقـد      

س لـوس أجنلـو  من املقابلة يف صـحيفة"  نشرت عن تلك الزيارة وشيء

 .يف حينها "تاميز

عـن مواقـف أخـر  مـع      ـــ  بـإذن اهلل ــ خر يف مقال قادم  ولي لقاء 

  .أولئك اإلعالميني العامليني

 


