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 5ــ  3العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

  ) األمريكيون(

 

 ونواصــل احلــديث يف هــذا املقــال عــن مواقــف أخــر  لالعــالم       

العـــاملي مـــن فعاليـــات االنتخابـــات البلديـــة الـــيت شـــهدتها عاصـــمتنا 

ــوع       ــابيع وموضـ ــدة أسـ ــل عـ ــة قبـ ــنا احلبيبـ ــة رياضـ ــوم الغاليـ ــع اليـ مـ

 ميني األمريكيني.اإلعال

كــان ضـــمن زوارنــا يف فـــرتة االنتخابـــات منــدوب مـــن صـــحيفة    

, كانــت أســئلته متعــددة عــن التجربــة األوىل     "شــيكاغو تربيــون "

)قبــل ظهــور  ملكــة وموقفنــا منهــا, وقناعتنــا بها   لالنتخابــات يف امل

وقد كـان ردنـا عليـه أننـا لـوال قناعتنـا بهـا ملـا خضـناها,           ,النتائج(

يل إما أن نـؤمن بصـناد  مبا تظهره النتـائج املقبلـة)   نعونكما أننا مقت

( وقــد نقــل عنــا نفــس العبــارة يف صــحيفته, االقــرتاع أو ال نــؤمن بهــا

مـن مرشـحني  خـرين فكـان ردنـا      كما س ل عن الدعم املقـدم لنـا   

فخــربات العــاملني يف  لتنــا  ,أننــا مل حنصــل علــح دعــم مــن أحــد )

ة فعالياتنـا, وحنـن نقـوم    لتغطيـ  ـــ  وهلل احلمـد ـــ  وإمكاناتنا كافيـة  

 بإعمالنا بالشكل الصحيح واملطلوب(.
                                                           

  هــ املوافـل   1426صفر  28, اخلميس ريدة اجلزيرةجبُنشر هذا املقال

 (. 11879م, العدد) 2005أبريل  7
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ــت نتــائج         ــه كان ــن مقابلتنــا مع ــدما نشــر الصــحفي شــيء م وعن

دي ملدينـة الريـاض قـد ظهـرت, فنشـر عـن       لـ االنتخابات للمجلس الب

ه تلك األحدام, وحاول تصوير األوضاع يف اململكة مـن وجهـة نظـر   

ــاره اخلـــاص  غوطات احملليـــة ,  ـــاواًل تصـــوير بعـــ  الضـــ   ومبنظـ

واخلارجية حول هذه االنتخابات, كما نشـر بعـ  التعليقـات علـح     

ن إىل التيـــار خلفيـــة املرشـــحني الفـــائزين باالنتخابـــات وأنهـــم ينتمـــو 

, وأجــر  مقــابالت مــع بعــ  املــثقفني لكنــه اعــرتف يف  اإلســالمي

ــة و  ــع الســــعودي الدينيــ يــــة املرشــــحني فخبلتعليقــــه خبلفيــــة اجملتمــ

إىل عـزم عـدد مـن املرشـحني الـذين مل ينجحـوا       ية,كما أشار ملالع

يف االنتخابات علح تقديم لوائح اعرتاض علح النتـائج الـيت ظهـرت,    

كما تعـرض يف ذلـك التحقيـل حلقـوق املـرأة يف السـعودية, وحـاول        

وأنها رمبا يكون  اتاإلشارة إىل أن النوعية اليت جنحت يف االنتخاب

ــة ن      ــرأة حســب وجه ــن امل ــاص م ــا اخل ــا موقفه ظــر بعــ  املــثقفني   هل

السعوديني الـذين أشـار إىل أمسـائهم وقـد نشـر ذلـك الصـحفي تلـك         

 . "االنتخابات يف السعودية:"األخبار يف مقاله اخلاص عن

ومـــن الغريـــب أثنـــاء مقابلتنـــا لـــه حرصـــه علـــح معرفـــة خلفيـــات   

املــثقفني يف اجملتمــع الســعودي عــن السياســة األمريكيــة يف منطقــة 

الل األمريكي للعراق ونظرة السـعوديني  الشرق األوسط وعن االحت

له بكافة شرائحهم, وعن السياسة األمريكية يف فلسطني, وعـن  
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ونظـرة اجملتمـع السـعودي هلـا بعيـًدا      العالقات السعودية األمريكيـة  

, وقـد حصـل منـا علـح اإلجابـات الـيت كنـا        عن التوجهات الرمسيـة 

عـ  تلـك   نر  أنهـا يف مصـلحة بالدنـا وجمتمعنـا وأمتنـا, وكانـت ب      

مـا يـرتبط بالورطـة األمريكيـة       ل اتفاق معه خصوًصـا  اإلجابات

ني تسـميتها  يف العراق كما حيلو للكثري من العـرب و بعـ  الغـربي   

عــن التلميــع اإلعالمــي األمريكــي,     عيــًدا لواقــع األحــدام ب  نظــًرا

 والفربكة الدعائية.

ــن الت    ــيء مـ ــه إىل شـ ــار يف مقالـ ــد أشـ ــو  وقـ ــي حنـ ــه األمريكـ وجـ

يف ذلك علح ما قاله الرئيس األمريكي يف خطابه  عتمًدااململكة م

عـن نيـاتهم    ـــ  اخلطـاب االحتـادي  ــ السنوي املشهور يف الكوجنرس 

االطالع  يف السياسة اخلارجية املقبلة يف العامل, وملن أراد املزيد من

 فرباير. 12يف  "شيكاغو تربيوفقد كان حتقيقه ضمن عدد"


