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جــدل حــول إقحــام   " :بعنــوانهـــ 1425ســنةذواحلجــة 23األربعــاء 

ومفـــاده عـــن بعـــ   "احملاضـــرات الثقافيـــة يف الدعايـــة االنتخابيـــة

ــة ا    ــاض املرشــحني للحمــالت االنتخابيــة للمجــالس البلديــة مبدين لري

ــا تطـــرق    وإطالقهـــم لتصـــرحيات مشـــكوك يف مصـــداقيتها, كمـ

املوضوع ملا ذكره الكاتب زيد بـن عبـد اهلل العثمـان مـن أن هنـاك      

الكــثري مــن احلمــالت الدعائيــة ضــمن برناجمهــا االنتخــابي حتمــل   

نوًعا من الدعاية اليت تثري العواطـف و املشـاعر لصـاحله كمحاولـة     

ــن الشخصـــيات  ــافة عـــدد مـ ــاء   الـــبع  استضـ ــارزة إللقـ ــة البـ الدينيـ

 اضــرات دينيــة كنــوع مــن الدعايــة حتــت اســم الربنــامج الثقــايف    

للمرشـــح وقـــال حنـــن نلمـــس حـــرص معظـــم املرشـــحني علـــح إبـــراز  

بــراجمهم االنتخابيــة بشــكل مســئول حيــث وضــوك األهــداف الــيت    

ــح     ــم املرشـــحني علـ ــح ومعظـ ــواطن بشـــكل واضـ ــوطن واملـ ــدم الـ ختـ

ه الصــحيفة مــن كــالم األســتاذ  كفــاءة علميــة إىل أخــر مــا ذكرتــ 

 العثمان.

وأود شـكر األسـتاذ العثمـان علـح غريتـه وحرصـه الشـديد علــح        

جناك االنتخابات وحتقيقهـا اهلـدف املنشـود مـن ورائهـا وهـذه الغـرية        

اب الـذين تطرقـوا   تَّـ شك أنها الدافع لـه ولغـريه مـن الكُ    واحلرص ال

 هلذا املوضوع.
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قافيــة يف  يمــاتهم غلــب ويف تصــوري أن الــذين أقــاموا بــرامج ث 

عليهــا الطــابع ذي العالقــة باخلــدمات البلديــة, وإن تضــمنت وجــود     

بع  علماء الدين يف تلك الربامج فهم سيتناولون يف الغالـب قضـايا   

ذات صــلة باملوضــوع وأهمهــا أن خيتــار النــاس األصــلح للعمــل وهــذا    

مبدأ فقهي شـرعي يركـز عليـه علمـاء الـدين فقـد قـال أحـدهم يف         

 اضراته يف  يمنا ال ميكنك أن ختتار للبناء إال مهندًسا إحد  

وال للمحاســبة إال  اســـًبا وال لــإلدارة إال إدارًيـــا, وال للمـــري  إال   

ــتخدم        ــة اس ــح أهمي ــا شــرعًيا, وأكــد عل ــو  إال عامًل ــا وال للفت طبيًب

األصلح للعمل حسب طبيعة العمل بشرط أن  مع بني إتقـان العمـل   

ــؤ  ــور هـ ــة, وحضـ ــاب   واألمانـ ــن بـ ــو مـ ــات هـ ــاء لتلـــك املخيمـ الء العلمـ

التزكية لألشخاص وهـذا مـن حـل أي منـافس يف االنتخابـات وهـو       

معروف علح مستو  العامل وال ب س به مـع أننـا يف هـذا البلـد لـدينا      

ــم      ــدين هـ ــاء الـ ــرعية, فعلمـ ــة والشـ ــة والنظاميـ ــيتنا الثقافيـ خصوصـ

ــم   ــاء وأصـــحاب العلـ ــة وأصـــحاب اإلفتـ ــول االجتماعيـ  أصـــحاب احللـ

بالنظــــام والشــــرعية فهــــم مبثابــــة القــــانونيني يف البلــــدان األخــــر   

فالشريعة هي نظام البلـد عنـدنا وبالتـالي فهـم أكثـر النـاس معرفـة        

بكثري من األمور القانونية من منطلل شـرعي, إضـافة إىل أنهـم يف    

ــح      ــاحثون ذوي رأي صــحيح وإطــالع واســع عل الغالــب أكــادمييون ب

ا ال يقلون عن غريهـم بـل يتفوقـون علـح     جمريات األمور  لًيا وعاملًي
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الكثريين وهم مواطنون من الدرجـة العاليـة لـرأيهم مكانـة خاصـة      

لد  اجلميع وليس ألحد أن يسـتبعدهم يف وقـت رمبـا يسـمح لـبع       

الفنـــانني باملداخلـــة يف مثـــل هـــذه املوضـــوعات, فهـــم  ـــل احـــرتام  

قدمـة  اجلميع وأكثر الناس التصاًقا مبشاكل الناس واخلدمات امل

العثمـان علـح طرحـة والت كيـد علـح       سـتاذ هلم, وأود أن أشـكر األ 

أن علمائنــا خيــدمون نفــس األهــداف الــيت ذكــرت يف كالمــه فهــم 

حيثون الناس علـح اختيـار األصـلح للعمـل. أمـا مـا ذكـره مـن وجـود          

التكتالت القبلية وغريها فهي من وجهة نظري أمـر طبيعـي يف بلـد    

عيــة ال ختلــوا مــن القبليــة ولكــن مــن مثــل اململكــة قاعدتــه االجتما

وجهة نظري حال القبائل اليوم ليس كحاهلـا سـابًقا فقـد وجـد مـن      

أبناء القبائل عدد هائل من املؤهلني أكادميًيا وإدارًيا بـل مـن أرقـح    

القدرات العاملية وليست احمللية ممن ينتمون لقبائـل بعينهـا وال ضـري    

ولكن العيب كـل العيـب أن    أن خيتار أبناء القبيلة املؤهل من بينها

 اتـه وهـذا يف تصـوري غـري وارد عقـالً     لذ تم اختيار من لـيس مـؤهالً  ي

يف نظر القبائل وال غريها أكرر شـكري لالقتصـادية وملـن شـارك     

يف هــذا املوضــوع وعلــح رأســهم األســتاذ الكاتــب زيــد بــن عبــد اهلل  

ــة األوىل يف       ــح جنــاك هــذه التجرب ــه وحرصــه عل ــح غريت العثمــان وعل
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