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 جتربة عام يف اجملالس البلدية

 

 كثــر مــن عــام عاشــت اململكــة أجــواًء خاصــة ألول مــرة,  قبــل أ

حيــث جــرت انتخابــات اجملــالس البلديــة يف شــيت أحنــاء اململكــة        

الغالية مبدنها وعواصمها الكرب  وبلدانها األخـر  ذات املسـتويات   

املختلفة, وقـد حظيـت تلـك الفـرتة بتغطيـة إعالميـة  ليـة وإقليميـة         

 متابع جاد لذلك احلدم. وعاملية, وكان اإلعالم الغربي خصوًصا

ثــم مــا لبــث أن توقــف ذلــك الــوهج اإلعالمــي وتعــرض املنتخبــون   

للتصنيف وال زالوا كذلك يف نظر الكـثري مـن ُكتَّـاب التحقيقـات     

 الصحفية يف الصحف احمللية والعاملية.

وبدأت التجربة العملية لتلك اجملالس ت خذ جمراها بعـد تكملـة   

وجلانهـــا للنهـــوض مبهامهـــا وتشـــكيل اجملـــالس  سعضـــوية اجملـــال

 املختلفة اليت حددتها هلا اللوائح واألنظمة والتعليمات.
                                                           

  هـ املوافل 1428ربيع األول  4, اجلمعة جبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال

 (.12594م. العدد)2007مارس 23

وُكتب هـذا املقـال بعـد مـرور مـا يزيـد علـح عـام مـن بدايـة عمـل اجملـالس             

ــا شخصــًيا للوضــع وحت     ــة وقــد كــان رأًي ــاع مــن عــاش    البلدي ــل خــاص النطب لي

التجربة يف عاصمتنا الغالية وقد خيالفين فيه الكثريون مـن أعضـاء اجملـالس    

 البلدية.
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ــف املــدن       ــام املاضــي يف  تل ــة طــوال الع واســتمرت هــذه التجرب

واملنــاطل, وقــد كثــرت التســاؤالت مــن اإلعالمــيني ومــن املــواطنني  

عن اجملالس, ولعل بع  تلك التساؤالت كان فيها نـوع مـن العتـب    

 أو شعور باإلحباط عند املواطنني عموًما.علح اجملالس 

ا مــن بعــ  مــن كــانوا وال يزالــون يتشــمتون وال يثقــون   وتهكًمــ

مبثــل هـــذه األعمـــال والقـــرارات الرمسيـــة الـــيت أصـــرت علـــح قيـــام  

اجملــالس ونهوضــها بــدورها يف هــذه املرحلــة مــن تارخينــا الــوطين        

" ةوش زينتـو هالسـن  " :وكان  خر ما مسعت وأنا أكتب هـذا املقـال  

 .أي ماذا فعلتم خالل هذا العام

ومــن خــالل دخــولي شخصــًيا يف التجربــة واتصــالي بكــثري مــن    

املشــاركني يف أحــداثها يف  تلــف منــاطل اململكــة رأيــت أن أدون 

ــه مــن أطــراف احلــدم ومــن      هبعــ  مــا شــهادت  ــه أو مــا قرأت ومسعت

ــابعي مســرية       ــثقفني ومت ــا امل ــتمني باجملــالس وخصوًص ــواطنني امله امل

ــح      التطــ ــر عل ــزي ســيكون أكث ــل تركي ــة, ولع ــا الغالي ور يف بالدن

 جملس الرياض العاصمة ــ حفظها اهلل ــ.

ومن خالل حس املؤرخ املتخصإ يف رصد األحدام أكتب عـن  

هذه التجربـة الوطنيـة احلديثـة التطبيـل يف كـثري مـن صـورها علـح         

 قدر جهدي املتواضع.
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       تنظيمهـا  الحظت كمـا الحـ  غـريي جنـاك جتربـة االنتخابـات و

وما جر  فيها من احرتام متبادل وانضباط كبري سواء كان يف 

ــائج, ممــا      ــة االنتخابيــة أم يف إعــالن النت احلمــالت وإدارة العملي

كان  ل تقدير مجيع الراصدين, وستبقح صـفحة بيضـاء ملـن    

 عملوا علح تنظيمها وجناحها.

ــاوز     ــنني جتـ ــد املعيـ ــالس وحتديـ ــ خري يف تشـــكيل اجملـ إال أن التـ

عشرة أشهر بل وقارب العام ونتيجة لذلك أصيب الكـثريين يف  ال

حينــه باإلحبــاط دون معرفــة الســبب احلقيقــي هلــذا التــ خري إىل    

اليـوم, رغــم أن مثــل هــذا العمـل يف كــثري مــن الــبالد األخــر  ال   

يتجاوز الساعات ورمبا األيام عند الضـرورة أمـا مـا يقـارب العـام      

ــاملي, ولـــ     ــي وعـ ــتغراب  لـ ــل اسـ ــان  ـ ــان  فكـ ــد كـ ذلك فقـ

املواطنون خالل تلك الفرتة يكثرون االتصال باملنتخبني يف حينه 

ــالس     ــع اجملـ ــن وضـ ــرون عـ ــة ويستفسـ ــاطل اململكـ ــة منـ يف كافـ

البلدية ظانني أن جمرد االنتخابات يعين قيام اجملالس ومسؤولية 

األعضاء يف أداء واجـبهم والقيـام بالعمـل, دون معرفـة املـواطنني      

وقيام اجملالس ال يـتم إال بتحديـد املعيـنني    أن التشكيل الرمسي 

 واجتماع األعضاء بعد التشكيل الرمسي.

       ــون يف أن ــون يطمع ــدأت اجملــالس أعماهلــا كــان املواطن حــني ب

حتدم اجملالس البلدية قفزة كرب  وعاجلـة يف األعمـال البلديـة    
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أو الرقابــة عليهــا, وقــد كانــت نظــرة النــاس وطموحــاتهم عاليــة  

لـك أسـباب كـثرية دون وعـي الخـتالف املـدن       جًدا حيدوهم يف ذ

وكرب حجمها وصعوبة مشاكل املدن الكـرب  وجديـة األعمـال    

ــود تلــك اجملــالس وضــرورة اإلحاطــة باألعمــال        ــة قبــل وج القائم

البلدية يف تلك املدن قبـل اقتحـام التجربـة, وأن األعمـال البلديـة      

 كانت وال تزال تسري مع اجملالس وبدونها. 

ــدن    وقــد  ــل هــذا ال   طمــوك للمــواطنني أعضــاء اجملــالس يف امل

ــة إ ــاد مــا ميكــن أن حيــس بــه         الكــرب  هًمــا كــبرًيا حملاول

ــح أن       املــواطن ويلمســه مــن تلــك اجملــالس ب ســرع مــا ميكــن عل

 األمر كان بالً الصعوبة  يف هذا اجلانب.

        ــا ضــخًما ــدن الكــبرية واقًع ــد واجــه أعضــاء اجملــالس يف امل لق

ن العمل قائم منذ عقـود طويلـة يف تلـك    وحجًما كبرًيا ومتنوًعا م

املدن خبرباتها البلدية املختلفة, وكان لزاًما عليهم التعرف علح 

ذلك الواقع ومعرفة اجلهـود املختلفـة والنجـاك أو الفشـل وأسـبابه      

 والعقبات املختلفة اليت واجهت تلك اجلهود من خارج البلديات أو

ب هــذا األمــر , نظاميــة كانــت أم بشــرية, وقــد تطلــ مــن داخلــها

جهــوًدا  تلفــة مــن األمانــات يف تعريــف األعضــاء بتلــك اجلهــود    

ونوعية اخلدمات واألقسام املختلفة يف تلـك األمانـات, والعقبـات    
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املختلفة, واستمر األمر لعدة أشهر, أحاطت األعضاء مبعلومات 

 هامة وضرورية قبل االنطالق يف العمل وحتديد األولويات.

  ا نســمع صــراًعا علــح تــوىل منصــب  عاشــت بعــ  اجملــالس فيمــ

رئيس اجمللس ونائبه بني بع  األعضاء ورمبا بـني بعضـهم وبـني    

رؤساء البلديات وهذا ــ وهلل احلمد ــ مل يكن موجوًدا يف معظم 

 املدن الكرب  وخصوًصا الرياض العاصمة.

     وحبكم عملنا يف مدينة الرياض العاصمة فـإن مـن املعـروف أن

احل املدينة ومشـاريعها املختلفـة منـذ    هناك جهات عدة ختدم مص

فــرتة طويلــة, وقــد جنحــت يف هــذا األمــر وتغلبــت علــح عــدد مــن   

 الصعوبات الرمسية والفنية واملالية.

ويــ تي يف مقــدمتها اهليئــة العليــا لتطــوير مدينــة الريــاض برئاســة   

ـــ    ل سـعود  صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبـد العزيـز  

ـــ, وكــان ل  زاًمــا علــح أعضــاء اجمللــس اإلطــالع علــح   وفقــه اهلل ـ

جهودها ومشـاريعها وحبوثهـا ودراسـاتها والتعامـل مـع كـل ذلـك        

ــة وتنظـــر لتلـــك    ــاء هلـــذه املدينـ ــل والعطـ بإ ابيـــة تـــدعم التكامـ

ــا هلــا وخصوًصــا يف ظــل      ــة وتفاعــل وتكــون عوًن اجلهــود بإ ابي

بعـــ  التـــداخالت الظـــاهرة يف أنظمـــة اجملـــالس البلديـــة وتلـــك   

ــات  ــع إالَّ  اهليئـ ــع اجلميـ ــا, ومل يسـ ــر برويَّـــ  العليـ ــجيع النظـ ه وتشـ
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ا مَّـ ة خلدمة املدينة والبحث جبدية عوتقدير لكل اجلهود املبذول

يــدعم تلــك اهليئــات اخلادمــة وأن ال يكــون اجمللــس بــ ي حــال        

عائًقا بل يكون داعًما ليساهم مبا لـه مـن صـالحيات يف خدمـة     

األخـر  والشخصـيات    املدينة ورقيها مع تلك اهليئات واملؤسسات

 العاملة عرب سنوات طويلة للنهوض بالرياض.

ــاض العاصــمة       ــدي يف الري ــس البل ــزال أعضــاء اجملل وكــان وال ي

مــارة منطقــة الريــاض ممثلــة بســمو   إه ملــا تقــوم بــه  ينظــرون برويَّــ

األمري سلمان بـن عبـد العزيـز ومسـو نائبـه, وملـا يقـوم بـه جملـس          

كونــوا يف الصــف الــداعم املنطقــة, ويريــد أعضــاء اجمللــس أن ي 

واملقدر للجميع ويف الوقت نفسه يستشعرون ما يلح بـه املواطنـون   

علــيهم يف اتصــاالتهم املختلفــة ومــا ميكــن أن ميثلــوه وينقلــوه يف  

 هذا اجلانب .

      إن من ضمن املالحظات هلذه التجربة خـالل العـام املاضـي الـيت

تلفـة يف  رأيناها ومسعناها من زمالء  خرين يف جمـالس بلديـة    

اململكــة أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مبســتوياتها العليــا      

بــدًءا مــن مســو وزيــر البلــديات ومســو نائبــه كــانوا متحمســني         

للمجالس البلدية ولقيامها ب داء مهامها املختلفة وقدموا هلا كل 

دعم ممكن, إاّل أننا مسعنا من الناس أن هنـاك جهـاًزا  تًصـا    

ــة دا  ــذكر     باجملــالس البلدي ــه أي عمــل ي ــوزارة مل نلحــ  ل خــل ال



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

85 

القـائمني   خلدمة اجملالس بل إن هنـاك بعـ  األحـدام تـوحي أن    

)البريوقراطيني( الــذين رمبــا ال يــ بهون عليــه مــن مــوظفي الــوزارة

ب ي حال من األحوال بنجـاك اجملـالس أو أدائهـا لـدورها املرجـو,      

ت مسـو  ولعل مما يؤيد ما ذكر أن عدًدا من اجملالس البلدية زار

وزير الشؤون البلديـة والقرويـة ومسـو نائبـه مـرات متعـددة ومنهـا        

ــئول مــــن القســــم    جملــــس الريــــاض ومل تــــر  أو تقابــــل أي مســ

قـــاء وال بعـــده ومل نـــر  قـــاء وال يف اللِّاملـــذكور ال يف التنســـيل للِّّ

ك عضــاء يف اجملــالس أي خطــاب حتــح اآلن مــن تلــك اجلهــات    

ب أن تعيـد الـوزارة النظـر    وألي موضوع, ولذلك ف ر  مـن املناسـ  

ــائم     ــه وأن يكـــون القـ ــك القســـم وإمكاناتـ ن عليـــه مـــن  ويف ذلـ

ــن أشـــ     ــا ال مـ ــالس ودورهـ ــرة اجملـ ــنعني بفكـ ــا ال املقتـ خاص رمبـ

 .يؤمنون بالفكرة أصاًل

         كما أن من القضـايا اهلامـة الـيت ال زالـت تعـاني منهـا اجملـالس

 البلدية خصوًصا املدن الكـرب  وعلـح رأسـها الريـاض العاصـمة     

عــدم وجــود مقــر دائــم مناســب للمجلــس وعــدم وجــود مكاتــب      

لألعضــاء أو ســكرتارية أو مكــان  ــدد الســتقبال املــواطنني    

 .ا أوجد حرًجا شديًدا لد  األعضاءحتح كتابة هذا املقال, مم

ورغـــم  ـــاوالت متكـــررة إل ـــاد مكـــان اســـتقبال مؤقـــت يف 

قــاء البلــديات الفرعيــة خــارج أوقــات الــدوام ولســاعات  ــددة لل  
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املواطنني فقـد واجـه ذلـك االقـرتاك بريوقراطيـة رؤسـاء البلـديات        

ــة, وختــوفهم مــن تواجــد األعضــاء يف أوقــات  ــددة يف      الفرعي

البلــديات الفرعيــة والــيت رمبــا يــر  بعضــهم أنهــا حكــًرا لــه,         

)كمـــا يســـتخدم يف  بوضـــوك اصـــطدم االقـــرتاك حبـــائط ناري   و

حسـب ختيلـي    الدفاع عن الفريوسـات يف أجهـزة احلاسـب اآللـي(    

الذي رمبا أكون  طًئا فيه و مل أن أكون كـذلك,  ونتيجـة   

زال األعضـاء يصـعب علـيهم االلتقـاء يف مكـان       هلذا الوضع فـال 

 ــدد بعينـــه للمــواطنني ,فكـــان لزاًمـــا علــح األعضـــاء إجابـــة    

الــدعوات املســتمرة مــن جتمعــات األحيــاء مــن خــالل الــديوانيات   

معـات املختلفـة والـيت يـدعح     اخلاصـة أو مراكـز األحيـاء أو التج   

ــة      هلــا كــثري مــن أعضــاء اجملــالس ويبــادر الكــثري مــنهم باإلجاب

كوســيلة لالتصــال بـــاملواطنني الــذين أعطـــوا ثقــتهم لألعضـــاء     

وكــثرًيا مــا كانــت هــذه اللقــاءات مشــرتكة جتمــع أكثــر مــن    

 عضو يف بع  األحيان مع من يدعوهم من املواطنني.

   ــا يـــدرك أه ــا مـــا خيـــإ املقـــر فكلنـ ــة الريـــاض وأهميـــة  أمـ ميـ

اجملالس البلدية ومقراتها يف العواصم العامليـة الـيت تعـد الريـاض     

واحــدة منهــا بــل مــن أميزهــا علــح املســتو  العــاملي, وال ميكــن    

ــا    ــر  رغــــم  بتنــ ــا باملــــدن الســــعودية األخــ ــا أو مقارنتهــ ربطهــ

واحرتامنا جلميع مدن وطننـا الغـالي, ون مـل أن ينظـر إليـه بهـذا       
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ــح       املســتو  نظــًرا  ــع عل ــاض وتطل ــزور الري ــيت ت ــة ال ــود العاملي للوف

عـد اجمللـس البلـدي    مؤسساتها الرمسية واملدنيـة املختلفـة والـيت يُ   

لــح واحــًدا منهــا لــه نظرياتــه العامليــة يف املكانــة أو يف املســمح ع  

)وينبغـي جملـالس املـدن الكـرب      األقل والطموك كـبري بـإذن اهلل  

 نب(.األخر  أن يهتموا ب نفسهم يف هذا اجلا

       ــزال نتعــرض لكــثري مــن احلــرج مــع املــواطنني ــا وال ن وقــد كّن

الذين حياولون زيارتنا يف مكاتبنا وال جند ما نستقبلهم فيـه إال  

منازلنــا أو مكاتبنــا اخلاصــة أحياًنــا مــع مــا يف ذلــك مــن إحــراج   

 للجميع.

ومما تبني من خالل التجربة املاضية  دودية عطاء املواطن مـع    

بعــ  تلــك االتصــاالت قــد تكــون ملصــاحل       اجملــالس حيــث أن 

خاصة وتكون  يف بع  األحيان متعارضة مـع النظـام, وأحيانـا    

 ملواضيع غري واقعية.

ــهم أن اجمللـــس وأعضـــائه جـــزء مـــن النظـــام, وأن       دون إحساسـ

األعضاء حينما حيسون ب ي ظلم من القطاع البلدي وقع علح أي 

ن  تصـة  مواطن فإنهم وال شك سيقفون معه, وقد كونت جلـا 

للتواصل مع املواطنني هدفها الرئيسـي الوقـوف مـع املـواطنني يف     

ــات    ــذ املقرتحـ ــارض النظـــام وكـــذلك أخـ مصـــاحلهم الـــيت ال تعـ
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الصـــاحلة مـــن ذوي التفاعـــل مـــن املـــواطنني, وإن كانـــت اآلراء  

  تلفة ومتفاوتة يف كثري من األحيان.

فقــد ومــن املعلــوم أن اإلنســان يتطلــع كــثرًيا ملــن خيدمــه ولــذلك   

ــيس هلــا مســاس       ــواطنني يف قضــايا ل ــا اتصــاالت امل ــرت علين كث

ــيم     ــفيات والتعلـ ــاري واملستشـ ــاه واجملـ ــل امليـ ــدي مثـ ــاجمللس البلـ بـ

والصـــحة, وهـــذه كلـــها بـــالطبع ال عالقـــة هلـــا بـــاجمللس لكـــن 

األعضـاء ينظـرون كمـواطنني ميكـن أن يشـفعوا لـد  اجلهــات       

ــذه اجل     ــة هـ ــة خلدمـ ــرار يف املدينـ ــحاب القـ ــة وأصـ ــب املختصـ وانـ

ــا,       ــا نظامًي ــيت ال دخــل هلــم فيه ــاض وال الضــرورية لســكان الري

لكن إحساسهم بواجب أدبي دفعهـم إلدراج بعـ  تلـك القضـايا     

ضــمن اختصاصــات جلنــة القضــايا امللحــة للمدينــة والــيت حتــاول   

ــذ    ــفاعة يف هـ ــة أو شـ ــؤدي دور وجاهـ ــدة أن تـ ــب وإن جاهـ ا اجلانـ

ء التنفيــذ أشــباك واالعتمــادات املاليــة وبــط كانــت البريوقراطيــة 

 ترهب كل من حياول إ اد احللول لبع  تلك املشكالت.

  ــد أن مشـــ ــ   الراصـ ــرب    ياتلوغويالحـ ــدن الكـ ــاء يف املـ األمنـ

كــــبرية جــــًدا وقــــد تكــــون أمانــــة املدينــــة أحياًنــــا جــــزًءا مــــن  

 املختلفة امللقاة علح عواتل كثري منهم. تاملسؤوليا
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يـتم الرتكيـز دائًمـا     ـــ  مـع األسـف الشـديد   ـــ  وحنن يف هذا البلـد  

علح أشخاص ناجحني بعيـنهم حلـد اإلرهـاق وامللـل أحياًنـا, وقـد       

 حيس البع  بشيء من هذا الواقع مع كبار األمناء.

رمبـــا أحـــس بعـــ  األمنـــاء أن اجمللـــس واجتماعاتـــه ورئاســـته          

وعضــويته مزيــد مــن األشــغال مــع أعبــاء أخــر  لــديهم مــع ضــيل   

ــرب     ــر  أكـ ــ مور أخـ ــغاهلم بـ ــت وانشـ ــن   الوقـ ــهم مـ ــر بعضـ يف نظـ

 .املناقشات وتلك االجتماعات

ــا    ــة ميثـــل فيهـ ــات مدنيـــة حديثـ ــذه اجملـــالس كمؤسسـ لكـــن هـ

ــاره هلـــــا دور كـــــبري يف اجملتمعـــــات   املـــــواطن مباشـــــرة وباختيـــ

املتحضرة, كما أن النظام أعطاها صالحيات قوية فيمـا يتعلـل   

 بالرقابة واإلقرار للخدمات البلدية املختلفة.

ــا يوجــد يف بعــ  ا   ــاء    كم ــني رؤس ــرؤ  ب ــتالف يف ال ــان اخ ألحي

اجملالس وخصوًصا إذا كانوا يف الوقـت نفسـه رؤسـاء للبلـديات     

وبني بع  األعضاء, وطبيعة البشر التفاوت يف الرأي وعلينـا أن  

مل  ــــ مــع األســف الشــديدــــ نتقبــل ذلــك بصــدر رحــب, وإن كنــا 

د علــح ذلــك يف جمتمعنــا الــذي ال تــزال ختــيم عليــه ســلبيات   انعتــ

 رية أهمها عدم اتساع الصدر ملا خيالف.كث
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       أن من أهم العقبات يف تصوري الـيت اتضـحت خـالل هـذا العـام

وجود ختوف شديد غـري مـربر لـد  رؤسـاء األقسـام يف البلـديات       

الكرب  أو رؤساء البلديات الفرعية من اجملالس وما ميكـن أن  

تقدمه هلم من مساءلة وأنين أستغرب ذلـك مـن أي إنسـان نظيـف     

 يقصر يف عمله وليس عنده ما خيفيه . مل

      ومــن أهــم املشــاكل الــيت اتضــحت خــالل الفــرتة الســابقة  مــن

التجربــة هــي قلــة عــدد األعضــاء للمجــالس يف املــدن الكــرب         

( 14)علـح سـبيل املثـال جملسـها مكـون مـن       فالعاصمة الريـاض 

عضًوا ويفرتض يف مثل جملسها أن يكون هنـاك مـا ال يقـل عـن     

ة لكـي يتيسـر هلـا القيـام باألعمـال املطلوبـة       عشرين جلنـة فرعيـ  

واإلبــداع والتنــوع يف االقرتاحــات واملشــروعات والرقابــة, وهــذا      

األمر يتعذر بل ويستحيل مع قلة العدد ولـذلك فقـد جلـ  اجمللـس     

إىل تقليإ اللجان إىل مخس جلان أنيطت بهـا األعمـال املطلوبـة    

ليـــة وجلنـــة علًمــا أن بعـــ  هـــذه اللجـــان مثـــل جلنـــة الشـــؤون املا 

اخلدمات البلدية تقوم بعمل جلان متعددة يف جمالس مماثلة مما 

من قيامها ب عمال وخطط ومشاريع جوهرية خلدمة اجمللس  دََّح

ــك اللجــان مــع       ــر يف عطــاء وأعمــال تل ــة العــدد أث ــة ألن لقل واملدين

اإلخــالص واجلهــود الكــرب  مــن األعضــاء يف ظــل الوقــت املتــاك  

ألعضـاء غـري متفـرغني للمجـالس, وأنـا      وخصوًصا إذا علمنا أن ا
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مت كد من أن املدن األخر  أمثال جدة والدمام واملدينة وغريها 

 تعاني من املشكلة نفسها .

   إن اللـــوائح واألنظمـــة الـــيت حتـــدد صـــالحيات اجمللـــس البلـــدي

( 28)ي مـا بـني اإلقـرار والتنفيـذ قرابـة     صدرت منذ فرتة طويلـة أ 

 سنة أقول ذلك بكل مرارة.

ضــحة للــبع  لدرجــة أن بعــ  رؤســاء اجملــالس يصــفها   وهــي وا

ب نهــا مــن أقــو  الســلطات وهــي يف الواقــع كــذلك إال أن حداثــة 

اجملـــالس وكونهـــا التجربـــة األوىل يف التنفيـــذ جعـــل الكـــثريين 

ينظـــرون إىل هـــذه الصـــالحيات حبـــذر شـــديد وال يســـتخدمونها  

ــك     ــع تلــ ــل مــ ــاولون جاهــــدين تلمــــس الطريــ ــا ينبغــــي وحيــ كمــ

بعيــًدا عــن املزالــل اخلطــرة أو االصــطدام باجلهــات  الصــالحيات 

التنفيذية وخصوًصا بالبلدية وإدارتها مع وعـي األعضـاء التـام يف    

ــة مســ    ــيس البلدي ــاطل أن رئ ــع املن ول باســتمرار عــن تقــديم  ؤمجي

التقارير إىل اجمللس وهذا يعين أن رئيس البلديـة يرجـع للمجلـس    

ارة املختصـة, وهـذه   يف كثري من األمور قبـل أن يرفعهـا إىل الـوز   

ــل وقــد        األنظمــة قــد ينظــر إليهــا بعــ  األعضــاء بعــدم وضــوك ب

تكون مضطربة أحياًنـا يف ظـل كـون رئـيس البلديـة هـو رئـيس        

ــم      ــة مبعظـ ــة التامـ ــية والقناعـ ــدرات الشخصـ ــرغم القـ ــس فـ اجمللـ
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الرؤســاء مــن األمنــاء إال أنــه يوجــد استفســار نظــامي حيتــاج إىل    

 وضوك أكثر يف الدورات القادمة.

      وإن اإلنسان يقدِّر ما يشعر فيه املواطن مـن فتـور, ولنقـل بعًضـا

مــن خيبــة األمــل يف نظرتــه لتلــك اجملــالس الــيت أتصــور أنــه توقــّع 

منهــا أكثــر ممــا ميكــن, ولســت كعضــو يف جملــس العاصــمة  

الغالية يف مقام اعتذار لكنين أحس شخصًيا أنين مل أر  نتائج 

وبعـ  األعضـاء, وال    حة وهذا هـو شـعور املـواطنني إمجـاالً    واض

يعـــين هـــذا تقصـــري األعضـــاء لكـــن الرؤيـــة حتـــح كتابـــة هـــذه  

, أنش ت مـن أجلـه  األسطر ال ختدم اجملالس وال أعضائها وال ما 

أقــول هــذا حبــس الراصــد  مــن داخــل احلــدم حيــث أنــي شــاهد  

ــالي      ــح التســمية, وبالت حــال مباشــر كمــا يصــطلح املؤرخــون عل

ملضـح الوقـت دون نتـائج مرئيـة      فإني ال ألوم املواطن يف استغرابه

بالنســــبة لــــه علــــح األقــــل ســــواء يف جمــــال الرقابــــة أو تســــهيل   

 اإلجراءات أو غري ذلك مما يطمح له.

      وأخرًيا فإن وهج االنتخابات يف العام املاضـي خفـت لـيس  لًيـا

ــا كـــذلك, حيـــث كانـــت اململكـــة  ـــط     ــل وعاملًيـ فحســـب بـ

بـات يف نظـر بعـ     األنظار يف تلـك الفـرتة وكانـت نتـائج االنتخا    

اإلعالميني غري احملرتفني بواقـع جمتمعنـا احمللـي  يبـة ألمـاهلم      

وملــا يطمعــون فيــه حســب تصــوراتهم الشخصــية الــيت كــثرًيا مــا   
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ــا,        ــة غالًب ــل غربي ــا ولنق ــة أحياًن ــرتبط بتصــورات أجنبي ــت ت كان

وخصوًصا لـد  بعـ  سـدنة اإلعـالم الـذين أعلنوهـا صـراحة أن        

ربـــع ســـنوات مـــن عمرهـــا يف ظـــل الريـــاض أو غريهـــا ستخســـر أ

األعضــاء املوجــودين انتخاًبــا أو تعييًنــا, فهــل تــنجح هــذه النوعيــة 

من اإلعالميني يف توجيـه وتعبئـة النـاخبني ضـد مـن رشـحوهم أو       

 يف إعطاء انطباعات سلبية عن اجملالس؟.

نني كمــا حــاول بعــ  اإلعالمــيني والُكتَّــاب التفريــل بــني املعيَّــ   

نني ال يقلـــون , وللحـــل فـــإن معظـــم املعيَّـــواملنتخـــبني يف اجملـــالس

كفـــاءة و اســـة عـــن املنتخـــبني بـــل ويتفـــوق بعضـــهم أحياًنـــا,   

ونستغرب مـن بعـ  الـتهم املوجهـة جزاًفـا مـن بعـ  اإلعالمـيني         

 دون دليل ملموس.

ومازلنا بانتظار ما يسطره التاريخ للمجـالس أو عليهـا ألعضـائها      

مـن موقـع احلـدم راصـًدا     أو لرؤسائها وس كون ــ بإذن اهلل ـــ  و 

 ــــ ن كتــب اهلل لــي حيــاة خــالل هــذه الــدورة احلاليــة ــــ إللتجربــة 

ــؤرخ مطلــع أن      ,بوضــوك وصــراحة  ــن ألي م وســ كتب مــا ميك

ــد أضــطر        ــا وســلبياتها وق ــة وطنيــة بإ ابياته يســطره عــن جترب

للحديث عن أشخاص مباشرين ذوي عالقة بالتجربة من وسطها 

ــ ال مسح اهلل ــ لنجاك أو اإلخفاق أو من خارجها وعن دورهم يف ا
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واهلل  ,قـي وأحـتف  بهـا هلـذا األمـر مسـتقبالً      وما أزال أرتـب أورا 

 املستعان. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


