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 5ــ  4العاملي  معالواإلفعالياتنا االنتخابية 

  ) الربيطانيون(

 

 كان ضمن املندوبني الصـحفيني الغـربيني الـذين قابلنـاهم أثنـاء     

 لتنـــا االنتخابيـــة ألعضـــاء اجمللـــس البلـــدي لعاصـــمتنا احلبيبـــة       

وتقـيم يف لنـدن وجتيـد     "الفاينانشيال تاميز"مندوبة (رياضنا الغالية)

ــت       ــاني, كان ــود إىل أصــل لبن ــا تع ــث أنه ــة حي ــا عــن  العربي خلفياته

 .ملني العربي واإلسالمي قوية جًداالسعودية وعن العا

زارتنا يف منتصف النهار يف  يمنـا االنتخـابي يف وقـت ال توجـد     

فيه فعاليات سو  املعرض املصاحب ملخيمنا. وقـد أدركـت أن هـذا    

الوقت للزيارة يبعـد عنـا احلـرج مـع كـثري مـن النـاخبني املتواجـدين         

ــا   ــذين مل يعتـ ــاء والـ ــابي    مسـ ــيم انتخـ ــاء يف  ـ ــة النسـ ــح رؤيـ دوا علـ

تمع الـذي  اجمل صإ للرجال ويف هذا واقع فرحنا به فهو يرتبط ب

 .حنن جزء منهم

اطلعت الصحفية علح فعالياتنا املختلفة وحاولت أن تعرف نوعيـة  

املتقدمني للرتشيح وخلفياتهم الثقافية والدينية, وحينمـا استعرضـنا   

                                                           

  9هـ املوافل 1426صفر  30السبت  ,جبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال 
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اتهم األكادميية والعمليـة, وصـفتهم   هلا جمموعة من األمساء وخلفي

اظ كمــا بــ نهم رجــال أعمــال أو مــدراء مــع كــونهم متــدينني أو وعَّــ 

 وصفت بعضهم يف مقاهلا بعد ذلك.

حاولـت أن تعـرف موقفنـا مـن العنـف واإلرهـاب فبينـا هلـا أننــا مل         

نكتفي بإعالن موقفنا املضاد لإلرهاب صراحة بل جعلنـا جـزء مـن    

لتوعيـــة ضـــد اإلرهـــاب وأفكـــاره, فكانـــت فعالياتنـــا يف املخـــيم  ل

ضـد   , كما أن شعارنا مًعـا معظم أمسياتنا الشعرية يف هذا االجتاه

, إضـافة  احملاضرين أثنـاء تقـديم  اضـراتهم   اإلرهاب يعلو لوحات 

مـن  إىل طرحنا بعـ  اجلزئيـات املرتبطـة بـاألمن يف مدينـة الريـاض       

ــف   ــاون يف مكافحــة العن ــا حــدثناها عــن اهل  خــالل التع جــوم , كم

ــفهم       ــعبها ووصــ ــة وشــ ــد اململكــ ــي ضــ ــالم الغربــ ــف يف اإلعــ العنيــ

وهــذا يف غــري  لــه, وذكرتهــا أن     بالوهــابيني وربطهــم بــالعنف,  

العنــف املتــدينني احلقيقــيني يف اململكــة هــم اجلبهــة األوىل ملقاومــة  

نتيجــة أحــدام العنــف الــيت شــهدتها  كمــا أنهــم هــم املتضــرر األول  

ظـم مـا ذكرنـاه أثنـاء املقابلـة عـن       اململكة والعامل, وقد نشـرت مع 

 هذا املوضوع.

وقـــد حاولـــت أن تـــتلمس الفـــروق بـــني املتـــدينني ومـــن مســـتهم        

ــذه     ــح هـ ــي علـ ــع حتفظـ ــا ذكرت)مـ ــرباليني كمـ ــاملتحررين أو الليـ بـ

وأنـه   ا عموًما خلفية اجملتمع السـعودي التسمية والتصنيف( وبينت هل
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ت أخــر  جمتمــع متــدين وأنــه حتــح يف حالــة وجــود توجهــا  هيف غالبــ

فهناك نقاط اتفاق بني الكـثري منهـا ومـن ذلـك االنتخابـات احلاليـة       

ــالتخوف       ــت الصــحفية اإلحيــاء ب ــا حاول ــا, كم ــع أن يتبعه ــا يتوق وم

الرمسـي مـن االنتخابـات وأظهــرت هلـا أنـه ال يوجــد ختـوف مـن هــذا        

ــا  ــة مــن وزارة الشــؤون    تاألمــر فعمليــة االنتخاب نظمــت بكــل حيادي

واضـح جـادون يف إعطـاء النتـائج الصـحيحة       البلدية, وأنهم فيما هو

ــفة ــرت إىل أن   )واملنصـ ــا أشـ ــائج( كمـ ــالن النتـ ــل إعـ ــذا قبـ وكان هـ

االنتخابات ليس فيها معارضة فهـي جـزء مـن نظـام رتـب مـن الدولـة        

هدفه املشاركة الشعبية للتوجيه ولـيس للمواجهـة باإلضـافة إىل أن    

صـوري  نصف أعضاء اجمللـس البلـدي سـيكونون مـن املعيـنني ويف ت     

أن الكــل ســيخدم املصــلحة العامــة ملدينــة الريــاض ســواء كــانوا        

 معارضة.ومنتخبني أم معينني, ولسنا بصدد تقسيم 

وقــد نشــرت فقــرات مــن مــا دار  يف اللقــاء يف حينــه يف صــحيفة    

مـا يتعلـل    وخصوًصـا  , حسب صياغتها اخلاصة"الفاينانشال تاميز"

النتخابـــات. كمـــا بنظرتنـــا للمـــرأة ,أو بعـــدم مشـــاركة املـــرأة يف ا 

نشرت بع  حتليالتها اخلاصة عـن الفعاليـات, ومـن ذلـك إشـارتها      

إىل العدد الكبري للمتقدمني للرتشيح وحرص  بعضهم علـح طباعـة   

, املنشــورات الــيت حتمــل ســريهم الذاتيــة باإلضــافة إىل الفعاليــات      

, صــحفيني الغــربيني ــــ مــع األســف الشــديد ــــمــن ال وكعــادة كــثرٌي
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اإلشارة إىل أحدام احلـادي عشـر مـن سـبتمرب  حـني       فإنها مل ترتك

حديثها عن السعوديني. وعلح كـل فـإن مـا كتبتـه عـن االنتخابـات       

ومــا ربطتهــا بــه مــن أوضــاع عامــة يف الســعودية يســتحل القــراءة مــن  

يف العاشـر   "الفينانشال تـاميز طلعني واملثقفني حيث نشر يف عدد"امل

    م.2005سنة من فرباير

 

       


