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 البلدية.. تطور طبيعي تاالنتخابا

 

 تعــد االنتخابــات البلديــة جتربــة طبيعيــة, لتطــور طبيعــي للتنظــيم

البلدي يف اململكة العربيـة السـعودية ويشـكل تنسـيًقا طبيعًيـا بـني       

اجملتمــع ومســئوليه, كمــا أن يف االنتخابــات البلديــة تطــوير للــوعي  

ــام لالهتمــام بقضــايا الــوطن واملــواطن عــرب مؤسســات اجملتمــع        الع

 املدني والنظام العام, وهي فرصة للتواصل بني اجملتمع واملسئول.

ن كانـت قـد ارتقـت    إللمجـالس البلديـة و  واألنظمة الـيت صـدرت   

يف مستواها وأعدت إعداًدا كاماًل وبذل فيها جهود كبرية إال أنها 

ليس هلا قداسة معينـة فهـي قابلـة للتحـوير والتطـوير حسـب احلاجـة        

وحســب التطبيــل ومــا ينــتج عنهــا مــن أراء  تلفــة, وهـــذا وال شــك    
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شـري إىل ذلـك وال    ل عناية املسئولني عنها وتصرحياتهم املختلفـة ت 

شك أن األنظمة واللوائح اليت صـدرت حتتـاج إىل مراجعـة يف كـثري     

من األحيان وخصوًصا عند تطبيقها ووضوك السـلبيات واإل ابيـات   

يف تلــك األنظمــة والــيت نــر  حرًصــا شــديًدا لــد  مــن أعــدوها علــح   

تــاليف األخطــاء الــواردة فيهــا. ومــن أهــم املشــكالت الــيت يالحظهــا  

ــابع لل ــة التنفياملت ــور     ذعملي ــة فت ــاخبني يف اجملــالس البلدي ــد الن ــة لقي ي

كثري من الناس عن تسجيل أمسائهم لإلدالء ب صـواتهم بعـد ذلـك,    

ــذين      و هــذا مــرده إىل جهــل كــثري  مــن النــاس ب مســاء املرشــحني ال

يعتزمــون ترشــيح أنفســهم والــذين نصــت اللــوائح علــح عــدم اإلعــالن 

علح أمسائهم, ففي تصوري لو عن أنفسهم ب ي طريقة قبل املوافقة 

كــان هنــاك جمـــاُل إلعــالن تلــك األمســـاء يف وقــت القيــد لكـــان       

للمرشحني دور رئـيس يف حتمـيس النـاس وحشـدهم للتسـجيل لقيـد       

أمسائهم كناخبني, كما أن احلد من عمر الناخـب حبيـث ال يقـل    

ــدين       ــل أعــداد املقي ــه دور أيًضــا يف تقلي عــن أحــد  وعشــرين ســنة ل

ــاخبني يف اال ــن    كنـ ــكريني مـ ــتبعاد العسـ ــافةًً إىل اسـ ــات إضـ نتخابـ

تلـك   مـن وضـعوا  املواطنني. وهـذه القضايا يف تصوري مل يغفل عنهـا  

اللوائح واألنظمة وخصوًصا بعد عمليات التطبيل وقيـد النـاخبني يف   

منطقة الرياض واليت جتاوز اآلن نصف املـدة فيهـا ومـا يـزال الفتـور      

ــا,   يعــرتي كــثرًيا مــن املراكــز االنتخابيــ    ــدين فيه ــة عــدد املقي ة لقل
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وهـذا وال شك ليس مطلوًبا بل املتوقع كثرة املسجلني ولكن كما 

 أشرت جهل املسجلني باألمساء جعل العدد  دوًدا جًدا.

وكلنـا يــدرك أن الفــوز باالنتخابــات للمجلـس البلــدي هــو شــرف   

يتــوق لــه املنافســون. وكمــا أن هنــاك جتــارب أخــر  يف كــثري  مــن    

طلعوا عليها وإن كـانوا ال يزالـون   اك أن املتنافسني قد البلدان ال ش

خلف السـتار وال يسـتطيعون حبكـم اللـوائح أن يعلنـوا عـن أنفسـهم        

ا يف تصوري ينبغي أن يعاد النظر فيه مـرات ومـرات. ال شـك أن    ذوه

املصــلحة يف املشــاركة واستشــعار املســؤولية والبعــد عــن الالمبــاالة  

وليته ســـيقيد نفســـه و ســـيدلي فـــإن املـــواطن الــــذي يستشـــعر مســـؤ

بصوته يوم االنتخابـات ملـا فيـه مصـلحة وللمرشـح املرضـي لتطلعاتـه        

ــر     ــاطل األخــ ــا يف املنــ ــتفاد منهــ ــاض يســ ــل دروس الريــ واهلل  ,ولعــ

 املستعان وعليه وحده التكالن.

 

       

 

 

 


