
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية                                                      

 جتربة ذاتية                                                                                    



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

2 

 

 انتخابات اجملالس البلدية

 جتربة ذاتية

 (هـ1426)مدينة الرياض 

 
 

 
 
 
 
 

 
 عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ.د. 

 ضاملنتخب للمجلس البلدي مبدينة الرياالعضو            
 عن الدائرة الرابعة ــ العليا ومشال الرياض          



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

3 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 الطبعة األوىل       

 م2005هـ/1426     

 حقوق الطباعة والنشر حمفوظة للمؤلف    

  11635 الرياض: 100437ص.ب:   

  2636863 , فاكس:2632838 -2692344 هاتف: 

 Azizomary@hotmail.com الربيد االلكرتوني:

 
 
 

 9960ــ  49ــ  972ــ  3ردمك:     7411/1426رقم اإليداع: 

 

 هـ1426عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري,          

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر          

 الُعمري, عبدالعزيز بن إبراهيم 

ات اجملالس البلدية: جتربة ذاتية. / عبد العزيز بن إبراهيم انتخاب         

 هـ.1426الُعمري. ـ الرياض

 سم21×14ص, 233        

 9960ــ  49ــ  972ــ  3ردمك:         

 ــ البلديات ــ السعودية   أ. العنوان2ــ االنتخابات ــ السعودية    1        

 7411/1426   324,531ديوي:          

ــو و أي ,ــكا أي ياســ ة, ســواء        ــايف أي نكل ال يســمب باعــادد إ ــدار هــبا الكت

أكانت إلكرتينية أي ميكانيكية, مبا و ذلـك التوـوير بالنسـوتفوتوكوب  ,    

 أي التسجيا, أي التخزين ياالسرتجاع, دين إذن خ   من املؤلف.

 ح

mailto:Azizomary@hotmail.com


 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

4 

 

 
 
 

 

k 
 

 

 

 

 



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

5 

 

 

 

 

 
 

 

 إهـــداء

بالعــــــد   نإىل كــــــا مــــــن يــــــؤم

ياإلنوـا  مــف ن ســو يمــف مــن  ــ   

يمــــن يكــــرً ان ققــــا  مــــن قولــــو     

ــاىل: ــْو    تعـ ــَنوُن َقـ ــرنَمنمك ْم َ,ـ َياَل َيْجـ

ــَريُف     ــَو َأِقـ ــد ل وِا ُهـ ــد ل وِا اْعـ ــَ َأاَل َتْعـ َعَلـ

 أهدي هبا اجلهد. .ل لتمِكَوى



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

6 

 

  فهرس احملتويات

 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــوع 

   

 5 ..............................................................االهداء 

 11 ...............................................................املكدمة 

 17 .................................................................متهيد 

 21 ....................يطالكسم األي : ال كرد يالتخ  

 26 ..........االجتماع األي  للحملة.........................     

 31 ..........................لسريعة....................الديرد ا     

 32 ............................احلملة....................... إدارد     

 32 .........................................السكرتارية.........     

 33 .........................ة الكانونية....................اللجن     

 34 ..............ة يالعلمية...................اللجنة الثكافي     

 35 .................................ة اإلعقمية...........اللجن     

 36 ...........................الية.......................للجنة املا     

 36 ................العامة....................جلنة العققات      



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

7 

 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 37 .............................اللجنة االجتماعية............     

 38 ..........................األ وات........... حشدجلنة      

 39 ............................................لجنة ال نية......لا     

 40 .......الكسم الثان : األعما  التن يبيةتاإلعداد  

 42 .............................................الربنامج الثكاو     

 44 ..................شورات يامل بوعات................املن     

 47 ........................ .................الربنامج االنتخاب     

 48 ............................................جدي  ال عاليات     

 49 ..............................يو  التسجيا للرت,يب....       

 57 .....كسم الثالث: بدء ال عاليات يتاألنش ة ال 

 60 .......................................اليو  األي ..............     

 61 ن  ....................................................اليو  الثا    

 62 .....................................اليو  الثالث...............    

 64 ...........................................اليو  الرابف..........    

 65 ........................................اليو  اخلامس.........    

 67 .......................................اليو  السادس..........    

 68 ....................................اليو  السابف................    



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

8 

 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 71 ..............................  الثامن.......................اليو    

 72 .......................................اليو  التاسف.............    

 74 ...............................الثكافية...ختا  ال عاليات     

 81 .................................حشد األ وات..............    

 83 ....................اآلل  ياالنتخابات........ احلاس     

 87 ....الكسم الرابف: االقرتاع يالنتائج يما بعدها 

 88 ....................................يو  االقرتاع...............     

 91 ...................................إعقن النتائج..............     

 93 .......................االستكبا  بعد النتائج.............     

 94 .......................ا التكرمي ..................احل      

 97 .....................................ياملساندين..... الزيار     

 100 .................................ئم...........................الوال     

 101 ..................................نافسون.....................امل     

 103 ..........................تبعات االنتخابات................     

 109 ........................................عقميةكاءات اإلالل     

 129 .......................املناطق األخرى......... ومر,ح     

 132 ....................................ال عون يجلانها.........     



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

9 

 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 137 ............................................................اتتو ي 

 140 ..............................................................اخلامتة 

 142 ..............................................................املقحق 

ـــ  امللحـــــق االي :  ة اهليكـــــا التنليمـــــ  للحملــ

 .................................تخابية يجلانها............االن

143 

 144 .السريد الباتية.بري,ور تمنشور :امللحق الثان  

ــث   ــق الثالــــ ــور منشور :امللحــــ الربنامج تبري,ــــ

 ...........................................................االنتخاب 

145 

الربنامج  بري,ـــــــورتمنشور امللحـــــــق الرابـــــــف: 

 ...............................................................لثكاوا

146 

 147 .....فوتوغرافية.............. ور  امللحق اخلامس: 

منـــاذن مـــن االعقنـــات عـــن  امللحـــق الســـادس: 

 ..............احلملة االنتخابية و الوحف احمللية

158 

اذن مــن التي يــة االعقميــة منــ امللحــق الســابف: 

 ...........................................و الوحف احمللية

160 

ــج  امللحـــق الثـــامن:    ــاذن مـــن سـ كلمـــات  امنـ

 .................................................................الزيار

166 



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

10 

 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 178 ....................نتائج االنتخابات. ق التاسف:امللح 

 179 ...مكاالت  ح ية تأجنبية ...... امللحق العا,ر: 

 196 ..............................................................األنلمة 

 197 .....................لبلديات يالكرى..............نلا  ا     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

11 

 

 املَقــــــد َِّمة

احلمــد و يالوــقد يالســق  علــَ رســو  او ي لــو ي ــحبو   

 يبعد:

جرت االنتخابات البلديـة و اململكـة العربيـة السـعودية ألي      

يمـدنها كافــة  م يدقيــق يو منـاطق اململكـة   د بشـكا مـنلَ  مـرم 

يقــد  هــ. 1426حمـر   1اخلمـيس  ابتـداء مـن يـو      ,دين اسـتثناء 

مـن أبنـاء هـبا الـوطن      اياحـد   ,شـاركة فيهـا  كان لـ  ,ـر  امل  

ـــــ   ـــمتنا الياليـــةعا ,عـــن  ـــا  الريـــاض امر,ـــح املع ـــاء, ي

 ـــ.  ح لها او يسائر بقدنا يأيطان املسلمني من كـا مكـريً  

بتزكيـة   ,اا عليم ـ مد او و تلك االنتخابات ,ـرف  يقد نلت حب

علـــَ مســـتوى العا ـــمة ت ـــا   ,النـــاخبني و الـــدائرد الرابعـــة

بعــ  ميت مــن قبــا كمــا سمــ ,ةيــأي الــدائرد احلديد ,الريــاض 

 املراقبني.

يجناح  و تلك االنتخابات ال أعتـربً سـوى تكليـف يعـ ء      

مسـاعدد  فضا او  تعاىل, ثم ملين إياً من  وت ل , ي لوال حم

يقيــادتهم لســ ينة  ,إخــوان يالمــقء أعــزاء و نلــب االنتخابيــة  

كتور حممــد جــابر اليمــان   يعلــَ رأســهم الــد  ,بنجــا احلملــة 

الـــزمقء مـــن  تشـــجيف عـــدد يلـــواليبكيـــة العـــاملني و احلملـــة, 
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هم الـري  املعنويـة و نلتنـا يدعـايتهم     يبـث   ,ياألحبـايف  ياجلريان

أنين مـن خـق  متـابعب     اكم .املنافسة يالنجا  تلنا ملا است ع

الب جرت علَ مسـتوى الـوطن, رأيـت كـم      ,للعملية االنتخابية

عملـت   ,نا و هبً البقد املباركـة مـن طاقـات إداريـة    كان لدي

ــا       ــن قبـ ــواء مـ ــة, سـ ــة ينزاهـ ــا  يحياديـ ــة بنجـ ــري العمليـ ــَ سـ علـ

ــاملني فيهـــا مـــن يالارد    ــة يالكرييـــة   العـ يجلانهـــا الشـــؤين البلديـ

مـــن اهلي ـــات الرليـــة يالشـــعبية   ,املتعـــاينني معهـــا  املختل ـــة أ

ة, يـة التاممـ  البين ,هدنا مـنهم التنلـيم اجليـد ياحلياد    ,األخرى

ــ يال ــدقيق رتتيـ ــا    ,الـ ــرال بكـ ــبي ابـ ــات    الـ ــك ال اقـ ــو  تلـ يضـ

 ,اا يمسـتكبل  حاضر  ,الب ميكن أن تساهم ,اإلدارية الكامنة

 التنليم.عما مماثا  تان ملثا هبا  ي و أ

 هــدفهارها و هــبا الكتيــ , يهــبً الوــ حات الــب أســ   

ــق  ــة م توثيـ ــارل  لعمليـ ــهتـ ــوطن    ,ةممـ ــتوى الـ ــَ مسـ ــرت علـ  ,جـ

ــة   ــة يثكافيـ ــة فكريـ ــدثت نكلـ ــرُّ .يأحـ ــ  يبتحـ ــمك رلـ ــَ  ّمهـ علـ

 و يقتها. ,و عملية اإل ق  معنيمستوى 

أهميـــة  ,و متهيـــد بســـيط ,يقـــد تنايلـــت و هـــبا الكتـــايف

يت بيكاتها, ثم انتكلـت للحـديث    ,يبع  اآلراء حوهلا ,الشورى

قـت  حيـث ت رم  ,يه  موضوع الكتـايف  ,عن جتربب االنتخابية

ــة الــت  ــد  , كري و دخــو  التجربــة لقنتخابــات البلديــة   لبداي بع
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يكيـف اقتنعـت بـدخوهلا     ,الرتتي  الرل  هلـا مـن قبـا الديلـة    

بعد استعداد عدد من الزمقء ياجلريان للتعاين معـ  و احلملـة   

يعــن االجتمــاع التنســيك  األي    ,يالكيــا  بمعماهلــا  ,االنتخابيــة

ديـــد اللجـــان   يحت ,للمشـــاركني و احلملـــة ياملتعـــاينني معهـــا   

يتكســيم األعضــاء عليهــا, يعــن الــديرد التدريبيــة  ,العاملـة فيهــا 

 يالتوضيحية السريعة الب أقيمت لبع  املشاركني فيها.

يمــا يــرتبط بهــا  ,عــن إدارد احلملــة ,بالت وــيا ,ثتثــم حتــدم

 ملكتبها. من جلان يسكرتارية يمكرٍّ

ء سـوا  ,ذلـك احلـديث عـن األعمـا  التن يبيـة يمبا,ـرتها       تق

ــة أ   ــداد األيليـ ــة اإلعـ ــدء      و مرحلـ ــا البـ ــبق قبـ ــب املسـ و التن يـ

 الرل  للحمقت.

 .ذلــك احلــديث عــن الربنــامج الثكــاو للحملــة بت وــيقتو  تــق

يبعـ  الوـعوبات    ,قت لبع  املواقف اخلا ـة بالربنـامج  يت رم

يجهــود اللجنــة الثكافيــة و  ,الــب ياجهناهــا و إعــداد الربنــامج 

ب مــن م بوعــات يمــا يــرتبط باملر,مــ ,للحملــةاجلوانــ  الثكافيــة 

 يمنشورات. يعن جهود اللجنة اإلعقمية و هبا اجلان .

ــدم ــيا ,ثتمت حتــ ــقت     ,بالت وــ ــ  للحمــ ــدء الرلــ ــن البــ عــ

يمــا  ,يعــن ال عاليــات ياألنشــ ة اخلا ــة حبملتنــا   ,االنتخابيــة
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يعـن   ,حسـ  أيـا  احلمـقت    , احبها مـن ت وـيقت يمواقـف   

   ختا  تلك األنش ة.

ــدم ي ــيا ,ثتحتـــ ــد     ,بالت وـــ ــة و حشـــ ــود احلملـــ ــن جهـــ عـــ

 ,يعــن دير التكنيــة احلديثــة للحاســ  و هــبا األمــر  ,األ ــوات

و تلـك   الـب ,ـاركتْ   ,يو املواقف احمللية يالعاملية ,و نلتنا

 العملية.

يعــن مــواق   اخلا ــة فيــو,   ,ثت عــن يــو  االقــرتاع ثــم حتــدم

 تقً احلديث عن إعقن النتائج.

ثــم احلــديث  ,بعــد اإلعــقن مبا,ــرد ,ً مــن اســتكبا يمــا تــق

 ,عن احل ا التكرمي  للمشـاركني و احلملـة يعـن الزيـارات    

ــائج, تــقً حــديث خــاص عــن نلرتــ           ــات الــب تلــت النت يالتبع

 للمنافسة ياملنافسني و تلك العملية االنتخابية.

تبعـــت ذلــك حبـــديث عـــن اللكــاءات الوـــح ية احملليـــة   أيقــد  

ــة ــد الـــب ,يالعامليـ ــا  قـ ــ  املشـــاركة فيهـ ــات ,ر لـ ــاء االنتخابـ  أثنـ

 يمواق   اخلا ة معها. يبعدها,

 ,خـارن الريـاض   ,ح  املناطق األخرىتقً احلديث عن مر,م

ــنهم     ــ  مـ ــن رغـ ــة ملـ ــا التجربـ ــة نكـ ــد,   ,يحمايلـ ــز ألحـ دين متييـ
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ــ    ــبا اجلانـ ــف و هـ ــف اجلميـ ــاين  مـ ــردُّ ,يتعـ ــب  ,ددين تـ إذا لـ

 ع .من س ر يت , مف ما و ذلكالوقت

يمـا جـرى فيهـا, ياإلعـقن النهـائ        ,ثت عـن ال عـون  ثم حتدم

تو ــيات صتوـرد ملــن لـوض مثــا هــبً   بتبعــت ذلـك  أللنتـائج,  

 تقها اخلامتة. .التجربة

ــم  ــوت منــاذن لتشــكيا اللجــان يالســريد      ث املقحــق الــب احت

ــة, يبعــ  اإلعقنــات يالوــور    هــدفت منهــا   لل عاليــات, الباتي

نتها , ضـمم يد منها اآلخـرين مسـتكبل ا  يأن يست  ,توثيق ما كت 

, الـب جـرت معـ  يالكـائمني     مناذن للمكابقت الوح ية العاملية

لــ  علــَ بعــ  مــا     مــف حت    ,شــرت و حينهــا  يُن علــَ احلملــة  

ة عـن اململكـة,   كتبو أيل ك الوـح يني مـن تعليكـاتهم اخلا مـ    

نلا  البلديات يالكرى الوـادر باملرسـو    نت املقحق يكما ضمم

هــــ املـــبين علـــَ 21/2/1397و  5لكـــ  الكـــريم رقـــم  /امل

 هـ.6/2/1397و تاريو  130رقم  قرار جملس الوالراء

قعـــ  يممارســـب اخلا ـــة و تلـــك يمـــن خـــق  اط  ,يإنـــين

ــة      ألا ــك العمليــة قــد جــرت بمســالي  مهني حــدا , أ,ــهد بــمن تل

ــ  العمليــة    ,و عمليــة التخ ــيط يالتن يــب   ,راقيــة لكــا جوان

ق بهـا مـن أنلمـة يلـوائب يجلـان      جمملها, يما يتعلَـ  االنتخابية و
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, لشـــؤين البلديـــة يالكرييـــةمـــت عـــن طريـــق يالارد ال ُن ,رليـــة

 تـنمُّ  ,ما  احبها مـن أعمـا  ينـقت ,ـعبية صتل ـة      كيكبل

ــة   ــ ,عــن ثكافــة ياعي ــزا  باألنلمــة  معرفــةا حمــرت  ييتعاُم  ,يالت

ــَ اللجــان املســؤي    يممارســة منضــب ة   لة,مــن قبــا الكــائمني عل

 عن العوبية يالتجريب. ابعيد  ,حني يمساعديهممن قبا املر,مي

ــن الســريد            ــو فيــو ,ــ ء م ــا كتبت ــد يلحــق الكــارا أن م يق

ن كـــان هـــبا إ , يت مـــن خـــق  هـــبا الكتي ـــ ر ُســـ ,الباتيـــة

حـــني  ,اهـــدف  مل يكـــنذاتـــو  لكنـــو و حـــد  ,بال عـــا اموجـــود 

يتوثيـق   ,جتربـة يإمنا أردت نكـا    ,تي الك رت حري  هبا   ُس

يستوـبب   ,اا, حيث ستوبب تلك األيا  تارل حد  للتمريو أيل 

كتبــــت هــــبً  ؤر خاملــــ , يحبــــس اأحــــداثها يأ,خا ــــها تارل ــــ

و التنلـيم   ,امسـتكبل   ,يست يد منهـا اآلخـرين    األحر , لك

ــة    ,ياملمارســة ــا    ,مــن خــق  ر ــد هــبً التجرب ــب قــد يعرتيه ال

 ,االسـت ادد منهـا ملـن أراد ذلـك    ميكن  جتربةإال أنها  ,ريكوتال

 ياو املستعان.
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 :متهيد

ميت بالهــا ســورد مــن ســـور    الشــورى  كلمــة ربانيــة, س ـــ   ت

من اآليات الكر نيـة, منهـا    الكر ن الكريم, ينزلت بشمنها عدٌد

َياَلب يَن اْسَتَجاُبوا ل ـَرب هنْم َيَأَقـاُموا الومـَلاَد َيَأْمـُرُهْم      قولو تعاىل:

 ]الشورى[.  38تَنُهْم َيم مما َراَلِقَناُهْم ُين  ك وَن ُ,وَرى َبْي

َفب َما َرْحَمٍة م َن الّلو  ل نَت َلُهـْم َيَلـْو ك نـَت َفل ـا      يقولو تعاىل:

 َغل ــيَق اِلَكِلــ   اَلنَ ضُّــوِا م ــْن َحْول ــَك َفــاْعُف َعــْنُهْم َياْســَتْي  ْر َلُهــمْ 

َيَ,اينْرُهْم ف   اأَلْمرن َفانَذا َعَزْمَت َفَتَوَكْا َعَلَ الّلو  إننم الّلَو ُيح ـ ُّ  

 ]   عمران[.   159تاِلُمَتَوك ل نَي 

ــد   مارســـها يطبم    ــا حممـ ــرية نبينـ ــو  يقـــديد البشـ ــا املعوـ كهـ

 َأب   ُهَرْيـَرَد َقـاَ     َعْنتتبي الرتم ىألمر او, حيث ري ا,تن يب

   1ت.    َرُسو ن الَلو  َما َرَأْيُت َأَحد ا َأِكَثَر َمُشوَرد  أَلْ َحاب و  م ْن

يعلـَ رأسـهم أئمـة اهلـدى      ,ةياقتدى بو من بعـدً سـائر األممـ    

َلَكــْد َكــاَن  :الــبين امتثلــوا قولــو تعــاىل  اخلل ــاء الرا,ــدين 

 أ ْسَوٌد َحَسَنٌة ل َمـن َكـاَن َيْرُجـو الَلـَو َياِلَيـْوَ       َلك ْم ف   َرُسو ن الَلو 

 ]األحزايف[.  21تاِلوخ َر َيَذَكَر الَلَو َكث ري ا 

                                   
 .1714حديث رقم  , سنن الرتمبي  1ت
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حيـث   ,ة و الكـريف أي البعـد عـن هـبا املـنهج     ت األممـ ياسـتمرم  

 مبــدأ و ن, كــاق جزئيــا  عــرب العوــور اإلســقمية املختل ــة  ب ــط 

 .احلكم يالسياسة

َياِلَوال ــــــَداُت ُيْرض ــــــْعَن اإلدارد االجتماعيـــــة يالعائليــــــة: يو 

َأْياَلَدُهـــنم َحـــْوَلْينن َكـــام َلْينن ل َمـــْن َأَراَد َأن ُيـــت مم الرمَضـــاَعَة َيعَلـــَ 

اَل اِلَمْول ــود  َلــُو رناْلق ُهــنم َيك ْســَوُتُهنم ب ــاِلَمْعُري   اَل ُتَكَلــُف َنِ ــٌس إن 

ً  َيَعَلـَ اِلـَوارن      ُيْسَعَها اَل ُتَضورم َيال َدٌد ب َوَلد َها َياَل َمْول وٌد َلُو ب َوَلد 

م ْثُا َذل َك َفانْن َأَراَدا ف َواال  َعن َتَراض  م ْنُهَما َيَتَشـاُير  َفـَق ُجَنـاَ     

َق ُجَنـاَ  َعَلـْيك ْم   َعَلْيهنَما َيإنْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرض ـُعوِا َأْياَلَدك ـْم فَـ   

إنَذا َسَلْمُتم ممو  َتْيُتم ب اِلَمْعُري   َياتمك ـوِا الّلـَو َياْعَلُمـوِا َأنم الّلـَو ب َمـا      

 ]البكرد[.  233تَتْعَمل وَن َبو رٌي 

الو ـــو  إىل   مبـــدأ مبـــارك ســـواء و اختيـــار األ,ـــخاص أ  

علـَ مـر    ,بـو ال كهـاء   ئ  و املواقف املختل ة, اهـتمم الرأي الوا

حيــث حلــ  باهتمــا  خــاص فيمــا كتبــو ال كهــاء و    ,العوــور

يهـ  جانـ     .جيهلـها الكـثريين   الـب  ,الشرعيةجما  السياسة 

 ــات مــن جوانــ  ال كــو الشــرع  املنتشــرد و الكــثري مــن املؤلّ    

ة و الديلـة  الب عاجلت جوان  اإلدارد العاممو تراثنا,  املختل ة

ياعتمــدت و أحكامــو علــَ  ,مــن من ــوع ,ــرع  ,اإلســقمية

يمـن ت بيكـات اخلل ـاء     ,الشواهد الواقعية من سـنة الرسـو    
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ــدين  ــة    ,الرا,ـ ــلف األمـ ــادات سـ ــك    .ياجتهـ ــت تلـ ــد عاجلـ يقـ

 ـــات مـــا يـــرتبط حبـــا  الراعـــ  يالرعيـــة يمـــو    الديلـــة   املؤَل

يلعـا مـن أ,ـهر     .من أحكا  يياجبات ي ـقحيات  ,اإلسقمية

ــ     ــؤل ني و هــبا اجلان  ,األحكــا  الســل انية و:  املــايرديامل

 ةالسياســـو:  تيميـــةابـــن ي ,األحكـــا  الســـل انيةو:  يال ـــراء

 يغريهم. ,إعق  املوقعنيو:  يابن الكيم ,الشرعية

ي انتخـ  الشـ ء    ,  و اللية العربيـة تهـو االختيـار   نتخايفالات

انتكــاً مــن بــني اجملمــوع, يمنــو أي الرجــا أي اختــارً أي انتزعــو ي

مـن ابـن     بتوـرُّ  ,م اجلماعة ختتار من بـني الرجـا    النخبة يه

 .لسان العريف :منلور و

و اختيـار األ,ـخاص لعمـا     ,يه  نـوع مـن املمارسـة العمليـة    

يمــن عوــر لعوــر,   ,بوســائا صتل ــة مــن نلــا  لنلــا   ,معــني

ــني       ــربط ب ــد حــاي  بعــ  البــاحثني و السياســة الشــرعية ال  يق

ــا  امل بمـــ  ــايف العـ ــا  االنتخـ ــدأ  نلـ ــة يبـــني مبـ ق و الـــدي  احلديثـ

وا لـبلك بشـواهد ,ـرعية صتل ـة     الشورى و اإلسـق , ياسـتدلَ  

  .مبدأ الشورى و اإلسق : املليج تيعكويف 

جت الكناعـــات بهــبا املبـــدأ بـــني عــدد مـــن العلمـــاء   يقــد تـــدرم 

ــني مــتحم   الشــرعيني, ــوحق س لألســلويف يمــتح  ب ــو, يل   ق علي
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ييقحـق   آلخـر, بلـد   ألخـر يمـن  ر و فتايى بعضهم من يقت تييُّ

ــبا       ــر هلـ ــر احلاضـ ــلمني و العوـ ــاء املسـ ــن العلمـ ــثري مـ ــا كـ ميـ

مـارس  ذيي املنا ـ , بـا إن الكـثري مـنهم     األسلويف و اختيـار  

يالنكابــــات  الربملانيــــة,هــــبا األســــلويف بن ســــو ضــــمن املكاعــــد 

اعتبـار   ّدياجلمعيات العامة يغريهـا, بـا رمبـا ذهـ  الـبع  حلَـ      

و االنتخابــات العامــة مــن أســبايف      ريفق و اليــ األســلويف امل بمــ 

 ع يالكدرد لديهم.الت وُّ
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ـــ عــن إجــراء االنتخابــات     ـــ يفكهــا او ـ حينمــا أعلنــت الديلــة ـ

كنت كيريي مـن املـواطنني, مَمـن    البلدية و عمو  اململكة, 

ــتمف      ــف, نســ ــوطن ياجملتمــ ــد  الــ ــا لــ ــا مــ ــة كــ ــم متابعــ يهمُّهــ

لتوــر ات املســ ولني حــو  املوضــوع, ينتــابف ينتبــاد  احلــديث 

و اجملالس ياجملتمعات اخلا ة يالعامـة, حـو  هـبا املوضـوع,     

يخوو  ا مف عدد من املثَك ني من المقء العمـا و اجلامعـات,   

يف ياجلـــريان ياأل ـــدقاء. يكانـــت كـــا حمـــايرد أي مـــن األقـــار

تزيــد ســعتنا ياط قعنــا علــَ اخل ــط ياألنلمــة العامــة ياللــوائب   

املرتب ة بهبً االنتخابات. يما كنت أنوي تر,يب ن س , حبا  

مـن األحــوا , يمـا كــان ذاك يـدير و خــاطري علـَ اإلطــقع,     

لكناعب الشخوية و عد  تزكية الن س مـن من لـق ,ـرع ,    

ــون    لكـــنين ــَ أن أكـ ــا علـ ــو, كنـــت حريو ـ , و الوقـــت ن سـ

عضــو ا نافع ــا و اجملتمــف, باملشــاركة و هــبً العمليــة النوعيــة   

اجلديدد و البلد, يالب ينبي  للجميف, كما كنت أدعو, أن 

يستشعريا أهميتها, يضـريرد جناحهـا يانضـباطها يبعـدها عـن      

املشــــاكا, يأن تكــــون تعــــبري ا  ــــادق ا للجــــاد ين عــــن نــــب   

املــواطن, تســاهم و اختيــار  ــحيب ملــن مي ثلــون عمــق الــوطن        

ــاعلَ       ــة مــن نوعه ــ  و أيم  جترب ــد ا عــن التعوُّ يموــلحتو, بعي
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مستوى الوطن. يلكناعب أن أنلار ا حملية يعاملية ستتوجمو هلـبً  

التجربــة لتــب ين عليهــا حكم ــا عام ــا علــَ الــوطن يأهلــو, يعلــَ    

بً التجربـة مـن قبـا أ ـحايف     اإلقدا  مستكبل ا علَ مـا يشـابو هـ   

 الكرار..هبً بع  الديافف.  

يكــم كنــت مســتعدما للعمــا يالتعــاين مــف مــن أعتكــد أن و   

ــو.       ــب ل ــوطن يللعمــا املر,م ــة, يموــلح ة لل ــا للتجرب جناحــو جناح 

يكنت أعلن مثا هبا األمر و جمـالس صتل ـة, يبـني صتلـف     

 املعار  ياأل دقاء.

ضـم العديـد مـن الـزمقء      يو يو  من األيا  كنت و جملـس 

ياأل ــدقاء, يجــرى حــديث عــا  عــن اجملتمــف, يأحوالــو, يعــن  

العامل, يعن أمور صتل ة تنكا احلديث بينها, كما هـ  عـادد   

ــة,       الســعوديني و جمالســهم اخلا ــة دين حــديد يبكــا ع وي

فــاذا بمحــد الــزمقء يكــرت  علــ  أن أخــوض جتربــة االنتخابــات,  

حني و مدينــة الريــاض. لعــت  يأن أســج ا ن ســ  ضــمن املر,مــ 

كقمـو يمـا كنـت متحم س ـا لـو, لكـنين فوج ـت بتعكيـ  مــن         

ــريرد       ــنهم ضــ ــثري مــ ــرر كــ ــو. يبــ ــا طرحــ ــد ملــ ــور, يتمييــ احلضــ

مشاركب, لعمل  و اجملا  العكـاري يمشـريعاتو, ذي الوـلة    

ــارد       ــامع  و جمـــا  احلضـ ــديات, إضـــافة إىل عملـــ  اجلـ بالبلـ

ري من دي  العامل, يغري ذلـك  يالنلم اإلسقمية, ياليارات  لكث
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مما ذكريا من املرب رات الـب أراديا إقنـاع  بهـا, يمـن ضـمنها      

الكدرد علَ حتمُّا ن كـات احلملـة االنتخابيـة, ييجـود األمـاكن      

 املناسبة للحملة لدي, إىل غري ذلك مما حايلوا إقناع  بو.

ما كنت متحمس ا ل كرد تر,يب ن س  علـَ اإلطـقع, مـف    

تــــا  للعمــــا مــــف مر,مـــب  خــــر, إلجنــــا  التجربــــة  اســـتعدادي ال 

الوطنيــة, بكــا مــا أســت يف, يللمســاهمة و ي ــو  املــؤهملني     

 للعما و هبا املوقف.  

لكنين أما  إقناع احلضـور و ذلـك اجمللـس, بـدأت أفك ـر      

ــاغا     ــن املشـ ــديم مـ ــبهلم, يإال فلـ ــ  ال أخـ ــة, لعلـ َّّديـ ــر  و األمـ

حــث عــن أي منوــ   الشخوــية الكــثري, ممــا ميــنعين مــن الب   

أيمزيــد عمـــا, إذ إنــين و حينهـــا قـــد كتبــت للجامعـــة أطلـــ     

التكاعد املبك ر, للت رمغ ألعمـال  اخلا ـة و جمـا  االسـتثمار     

العكــاري, يللتــمليف يالكتابــة, يأثنــاء حــديثهم طرحــت علــيهم   

 سؤال ا مضمونو:

تعرفــون أن العمــا و احلملــة االنتخابيــة  تــان إىل طاقــات      

ــة, فمــن مــنكم     بشــرية يخــربا  ــدد للحمل ــات يإدارد جي ت يعقق

ســـــيكف معـــــ  ييســـــاعدن , و حـــــا  قـــــررت دخـــــو  جتربـــــة 

االنتخابـــات األيىل, و اململكــــة, يو عا ــــمتها الياليــــة ذات  

الكوادر البشرية الراقية ياملتعل مة ياملؤهملة. ي,ركات الدعايـة  



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

25 

 

يخرباتها ياألموا  الضخمة. فاذا بـ  أجـد االسـتعداد ياحلمـاس     

ند البين دعون  لرت,ـيب ن سـ , يأنهـم ًيع ـا علـَ اسـتعداد       ع

هلبا األمر, يللعما, با يجتميف املسـاعدين ي ال اقـات القالمـة    

 إلجنا  االنتخابات.

ــريف,        ــوا و اليـ ــن درسـ ــبري ممـ ــدد كـ ــؤالء عـ ــني هـ ــان بـ كـ

أمريكــا يأيربــا, عا,ــوا فيهــا ســنوات, يراقبــوا احليــاد فيهــا,   

نتخابيــة, يكيــف تـــدار.   ييعرفــون كيــف جتــري احلمــقت اال    

يكانوا علَ استعداد ملزيد مـن البحـث يالعمـا ياالسـت ادد مـن      

التجــاريف العامليــة كافــة و هــبا اجملــا , بعــد ت ويعهــا, مبــا        

يناس  اجملتمف السعودي. كنت أعر  طاقـات الكـثري مـنهم,    

كما  نوا أنهم يعرفونين, فمـا كـان مـين إال أن طلبـت مـدير ا      

, يا,ــرتطت قبولــو حتــَ أمضــ  و    للحملــة منــب تلــك اجللســة   

األمـــر, يأكمـــا مبســـاعدتو يخربتـــو الرتتيبـــات, يعرضـــت أن  

يواحبين و التجربة الدكتور حممد بن جابر اليمان , أسـتاذ  

ــ        ــاض, ليكــون عضــد ا ل ــك ســعود بالري ــة املل الوــيدلة ّامع

معرفب بو ما يزيد  متتدُّيمدير ا للحملة يمو جه ا يخبري ا. كانت 

ن عام ا قبا س رً للدراسـة و أيربـا. عرفـت خقهلـا     علَ العشري

ــة,      ــة ال ائكـ ــة يالعلميـ ــة يالعمليـ ــو اإلداريـ ــة يقدراتـ ــو الكويـ جد يتـ

 إضافة إىل اللباقة يحسن التعاُما يدماثة اخللق.
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فــاذا بــو ــــ جــزاً او ــــ خــري ا يســتجي  لل لــ , ييوافــق علــَ  

ــا ييشــجعين و املضــ     ــة يإدارته ــة االنتخابي ــادد احلمل ــا, قي   فيه

كمــا أبــدى عــدٌد مــن احلضــور االســتعداد للمشــاركة, كــا      

ــنهم بــدير معــني, كــان هــبا التجــاييف ع وي ــا لكنــو كــان          م

ــة, بيــ          ــ  مــن خــوض التجرب ــا أ ــبب ال م ــرم ل ــا. يهن مبارك 

 النلر عن نتائجها.

كــان بادي ــا علــَ اجلميــف احلــرص علــَ النتيجــة املرضــية,     

تمف عامة, يملـا رأيـت هـبا    يجنا  التجربة اخلا ة, يجتربة اجمل

التجاييف املميمز من الزمقء, كنت حريو ا علَ العمـا املبك ـر   

 كما كان ,ريك  يمدير نلب بالعكلية ن سها.

دعونا الجتماع قري  بعد أيا  ققئـا مـن ذلـك اللكـاء و أي       

هــ و اسـرتاحب اخلا ـة الـب خـدمتنا منـب       1425,هر ,ـوما   

يدعوت عدد ا من األخود املشج عني حلضـور   اليو  األي  للتجربة.

ذلــك اللكــاء, يلــدعود كــا مــن يتوسمــمون فيــو الت ــوُّع يالكــدرد    

علــَ املســاعدد و تنلــيم احلملــة. يكــان اللكــاء الرلــ  األي     

 لتنليم احلملة االنتخابية.

بعــد املناقشــة ياســتمرار الكناعــة جــاءت قضــية اإلعــقن عــن    

بـات. يكنـت متهي ب ـا هلـبا األمـر,      نيمب تر,ـيب ن سـ  و االنتخا  
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ألنو و نلري ربمما يعترب أمـر ا فيـو تزكيـة للـن س, يمـا اعتـدنا       

ــا        ــا فيه ــاك مناســبة كــبريد يعامــة ًعن ــَ ذلــك. كانــت هن عل

الشيو حممد املشوم   اح  الثقثية املعريفـة, مـف عـدد كـبري     

من األقاريف يالزمقء يذيي ال كر, فبادر األخ العزيـز يالزميـا   

 ـــديق العمـــر األســـتاذ الـــدكتور عمـــر بـــن  ـــا  الُعمـــري,  ي

يطلـ  مــن احلضــور املبــادرد و قيــد ألــائهم للــدعم, يتشــجيف  

ــا       ــا  النلـ ــاهم بعـــد  لـ ــبا األمـــر, مـــبك ر ا إيـ ــو هلـ مـــن يرينـ

للمر,مب بالدعاية لن سو إال و يقت حمدمد, تكـون فـرتد الكيـد    

خـو  االنتخابـات,   للناخبني قد انتهت, يأعلن للجميف نـيمب و د 

ثــم توالــت األســ لة, يبــدأت املناقشــات حــو  املوضــوع, يأدليــت    

ــتعداد ا       ــر, اسـ ــدهم املبك ـ ــريرد قيـ ــَ ضـ ــدت علـ ــ , يأَكـ برأيـ

للتوويت ملن يرينو  احل ا للرت,يب, حتَ لـو مل أر, ـب ن سـ ,    

ــادرد الـــدكتور عمـــر و حمل هـــا,    ــبة جي ـــدد يمبـ يكانـــت املناسـ

 مل أعتد عليو.يرفعْت عين حرج ا كبري ا 

 :االجتماع األول للحملة

طلبت من عدد من الزمقء دعـود مـن يرينـو للتعـاين معنـا و       

ن أعـر   بدعود عـدد مـن الـزمقء ممَـ     ,اقمت ,خوي ي ,احلملة

يذلـك و منتوـف    االجتماعفيهم قدرات علمية يعملية حلضور 

ــاذا   هــــ,1425,ـــهر ,ـــوما   كـــان الـــبع  مـــنهم ال يعلمـــون ملـ
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دين علمهم بالسب , كما  ,ييعديا باحلضور ,ودكانت الدع

عني السابكني, يبوحبتهم بع  من يـرين  حضر عدد من املشج 

ــا  احل   ــاهمة و إجنـ ــَ املسـ ــدرد علـ ــيهم قـ ــفـ ــان  ةملـ ــث كـ , حيـ

 .اجتماع ا م توح ا

كــان هــبا االجتمــاع قبــا موعــد االنتخابــات الرلــ  مبــا        

 ,احضــرً عــدد يكــاريف اخلمســني ,خو ــ   ,ة أ,ــهرثقثــيكــاريف 

ــنهم أســاتبد يالمــقء و اجلامعــات    ال ــبع  رجــا    ,كــثري م يال

يبعضـهم مـن    ,بعـ  الـزمقء  مـنهم   ,يالبع  مو  ـون  ,أعما 

 .ي مـــن األقـــاريف ,اجلـــريان و حيـــ  اجلديـــد يو حيـــ  الكـــديم 

بـن  إليهم الـدكتور حممـد     الدعود يحتدمأبليت اجلميف بسب  

ــة اليمــان , جــابر  ــيهمإثت يحتــدم ,مــدير احلمل ــا مــنهم  يطلب ,ل ن

 املشاركة و الرأي يالتخ يط ياملساعدد و التن يب.

ــبــــدأ احلــــديث عــــن مه   ــة  ,احلملــــة تاممــ يحــــديدها العمليــ

 ها,يحتديـد  اللجـان, يعـن حاجـة احلملـة لعـدد مـن       ,يالكانونية

مــــن  ســــتهائارهــــبً اللجــــان, ي و مــــاين للعيحتديــــد املســــتعد 

ــيا اضـــرينياقـــرتا  ذيي اخلـــربد مـــن غـــري احل  ,احلضـــور بين لـ

ــهم بوــ ة   ,ميكــن االســت ادد مــن خــربتهم ياستشــاراتهم    يعمل

ــة    مؤَق ــب للحملــ ــداد يالتن يــ ــا  اإلعــ ــا أيــ ــة أي كامــ ــواردت  .تــ تــ

 االـب  هـر فيهـا جلي ـ    يكثرت اآلراء امل يدد يالكيمـة   ,اخلواطر
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قــــدرد احلضــــور علــــَ الرتتيــــ  يخــــرباتهم العمليــــة الســــابكة       

الب ميكـن أن  نة امل  ياحملل , يطاقاتهم الكامالع قعهمط يا

أدركــت  .النجــا  احلملــة علــَبــا يحتمــا  ,تســاعد و احلملــة

خقهلا كم لدينا و هبا اجملتمف السعودي من طاقات يخربات 

با يفوع كا ذلك ع اء يبب  للجهد ياالحتسـايف و   ,يقدرات

 ذلك.

 ,ن للع ـاء يفرحت بهبا لكـون مثـا هـؤالء الـزمقء مسـتعد      

 ,ياحلـرص علـَ جناحهـا    ,جربـة سـوى الكناعـة بالت   ,دين مكابا

كــا  .يمبــا يناســ  قــيم اجملتمــف ينلامــو ,بشــكا ثــري يســليم

 .يمشـــاركة و خدمـــة الـــدين يالـــوطن  اياحتســـاب  اع ـــذلـــك ت وُّ

راء اآلخــرين حــني رأيــت اآلراء   أدركــت بركــة الشــورى يأخــب  

 ,حـة ياالسـتعداد الكـبري لـدى اجلميـف     اجلميلة يالعكليات املت ت 

 إذا يجدت الكناعة.

جلان رئيسـية,    من اللجان, ي لت إىل مثان مت حتديد عدٍد

ــة الــبي حتــدم    ع , كمــا ت ــوم اد ســابك باإلضــافة إىل مــدير احلمل

هـــو الزميـــا ياألخ عبـــد او العمـــريد     ,مـــدير تن يـــبي للحملـــة  

ة لــو مرح الاملتــو و بعــ  األلعــايف الرياضــيةالــبي  ,الوــكهان

, يمنـب ذلـك   اعام  عشرينعلَ منب ما يزيد  ,الدراسة اجلامعية

ــو اجلد    يــة ياالســت ادد الكوــوى مــن الوقــت     الوقــت يأنــا أرى في
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يحســن األداء ياإلدارد ال عالــة, فكانــت اســتجابتو للعمــا معنــا  

 و جناحها. ايعامل  ,اكبري  او احلملة مكسب 

 ع عدد من الزمقء و رئاسة اللجـان, كنـت أعـدُّ   كما ت وم 

ــثري  ــاتبد   اكـ ــنهم أسـ ــن  مـ ــر مـ ــاعدين و   لـــ  أكثـ ــونهم مسـ كـ

 ,لكــنهم ,ايقــدر  احيــث كــان بعضــهم ي ــوقين علم ــ   ,احلملــة

سـواء و رئاسـة    ,وا للمساعدد و احلملـة انضمُّ ,يبكا تواضف

عضــويتها, ت ايتــت أعمــارهم مــا بــني اخلمســة عشــر    اللجــان أ

, كــان بعضــهم يعمــا بن ســو يمعــو ابنــو و      إىل الســتني اعام ــ

 بالدعاء.ميا هلؤالء إال اجل احلملة, ال أعر  كيف أردُّ

رئـيس   كـا بعد حتديد اللجان املختل ة يرؤسائها, طل  مـن  

مف بكيـة أعضـاء جلنتـو, يأن     ,خق  ثقثة أيا  ,جلنة أن جيتمف

يخ  هـا و   يمهمماتهـا كـا جلنـة   تووُّر لعمـا  يتم خقهلا يضف 

غريهــا,   ســواء املاليــة أ ,ياحتياجاتهــا املختل ــة تاممــإجنــاال امله

ّـــــدي   مرتب ـــــة  ,بهـــــا ـــــط الزمنيـــــة اخلا ـــــة ييضـــــف اخل

للجنـة  اعلَ أن تكـون   ,من الديلة ااالنتخابات املعلن عنو رلي 

 يــتم بعــدهاحيــث  ,خــق  ثقثــة أيــا  ,رها العــا د بتوــوُّمســتعدم

ــف التوــوُّ   ,اجتمــاع  خــر بــني رؤســاء اللجــان     ,راتلدراســة ًي

 ,لــة ة ,ــاملة للحم ييضــف خّ ــ  ,يإجــراء التنســيق الــقال  بينهــا   

 بالتنسيق العا  بني اللجان يإدارد احلملة.
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 اإلجنـــــاالكــــان هـــــاجس الوقـــــت ياحلـــــرص علـــــَ ســـــرعة  

 و أنلار اجلميف. اماثل  ايالتخ يط السليم هدف 

ــرار  اتم ــا اســرتاحتنا اجملهمــ   اخــبنا ق ــت   ,زدبتحوي ــب كان ـــ ال ـ

األحيـاء و  ـا    معلم يقري  من  ,دو موقف جي  ــ ب ضا او

لتكــون   ن كــة الــب اعتــز  املنافســة علــَ دائرتهــا   املتالريــاض 

ــ امكــرم جتهيزهــا و ــو    للحملــة, علــَ أن يــتمم  ادائم ــ ايمكتب 

ــائا االت   ــاتف ييسـ ــت وـــا  اهلـ ــريرية ياالنرتنـ ــدمات الضـ  ,ياخلـ

 إلجناال العما يراحة املشاركني و إدارد احلملة.

 :الدورة السريعة

 ,ر ديرد تدريبيـة حلضو ,جلان احلملة العاملني ودعود  تمَت

 البلديـة, التعريف فيها بنلا  االنتخابـات   يتمُّ ,ملدد ست ساعات

 ,و احلمــقت االنتخابيــة يحملــوريبلوائحهــا يمــا هــو مســمو   

إضــافة لألهـدا  الت وـيلية لكــا    ,يباألهـدا  العامـة للحملـة   

يقـد   اجملـا , التجـاريف العامليـة و هـبا     مف عرض لـبع   جلنة,

 ها املنشود منها يو احلمد.ت هبً الديرد هدفأدم

ــة يجلانهــا ا    ايأهــد ألــاءذات  لثمــان كانــت إدارد احلمل

 ــ  :تميكن تعري ها باجياال علَ النحو اآل ,ددحمدم

 :إدارة احلملة
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جــابر اليمــان , بــن ها مــدير احلملــة الــدكتور حممــد َســيترَأ

 ,يكــبلك املــدير التن يــبي األســتاذ عبــد او حممــد الوــكهان 

همــا رؤســاء اللجــان يالســكرتارية, يًيــف العــاملني    بييــرتبط 

 ياملتعاينني.

 :السكرتارية

ــكيا الســــكرتارية مــــن رئــــيس هلــــا     ــدد مــــن   ,مت تشــ يعــ

يرأســـهم األســـتاذ خالـــد  ,قـــاربوا الســـبعة أ,ـــخاص ,األعضـــاء

ــت مهممـــ  ــياري, يكانـ ــة  السـ ــان املختل ـ ــور اللجـ ــهيا أمـ  ,تهم تسـ

خارجهـــا   أ يإجـــراء االتوـــاالت القالمـــة للحملـــة ســـواء داخلـــها

ــة    ــة اخلا ــة باحلمل ــف   ,يجتهيــز األعمــا  املكتبي يالكيــا  ّمي

يكانت تشكا الـدينمو   .يما ي ل  منها ,أعما  السكرتارية

   .ألعما  اللجان املختل ةك احملر 

احلملة و االسـرتاحة, حيـث    يقد بدأت أعماهلا بتجهيز مكر 

  ,حاســت أربعــة أجهــزد فمعــدم ,مــا يلــز  احلملــة قامــت بشــراء

يمــف ,ـبكة االنرتنــت   ا,بينهـ يطابعـات, يأيجــدت ريابـط فيمــا   

ات توـوير  ت جهـاال فـاكس ي لـة توـوير, يمعـدم     يأعـدم  العاملية,

من كامريات فيديو يكامريات عادية, يمـا يلزمهـا مـن إنـارد,     

 جلنــة,يجتهيــز  ــناديق بريــد لكــا   ,يأجهــزد عــرض يحوامــا
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ــان ي     ــف اهلواتـــف اخلا ـــة بمعضـــاء اللجـ  فتوَقـــاجلهـــات امليًـ

هلـا بـديا  يـوم  و مكتـ      يبـدأت أعما  .امسـتكبل  معها ا لتعاُما

ت لتن يــب أي عمــا ينــا  بهــا    ياســتعدماحلملــة تمكــر االســرتاحة

ة, حتـــَ أ ــــبحت   ـــ املختل مـــن جلانهـــا  أي  ,مـــن إدارد احلملـــة  

ــتعدم ــان العاملـــة و      مسـ ــف اللجـ ــويف جلميـ ــدعم امل لـ ــديم الـ د لتكـ

 قبا يقت كا . ,احلملة

 :انونيةاللجنة الق

ع للعما معنا و هـبً اللجنـة أربعـة مـن أسـاتبد الشـريعة       ت وم 

كـان   .يمن ذيي العققة بالعمـا الكضـائ  يالشـرع     ,يالكانون

فكــد كــانوا أســاتبد و هــبا     ,د للحملــةيجــودهم معــ  م خــر   

ممــا يَفــر للحملــة دين مكابــا,  ايكــان عملــهم احتســاب  .اجلانــ 

با اجلانـ , أسـود مبـا قـا      بع  املبالغ, الب كانت ستدفف هلـ 

الـبين   ,طائلـة للكـانونيني  بو بع  املر,محني البين دفعـوا مبـالغ   

ــوا معهــم و نقتهــم   الك ــاءد يرمبــا مل يكــن بعضــهم ب   .عمل

 يالكدرد ياحلماس.ن سها 

ة اللجنــــة دراســــة األنلمــــة ياللــــوائب املرتب ــــة كانــــت مهممــــ

ــادرد مـــن اجلهـــات املختوـــة و    يالارد باالنتخابـــات البلديـــة الوـ

ــة  ــة يالكرييــ ــؤين البلديــ ــ ,الشــ ـــ يالتمك ــ ــق املر,مـ ــن ت بيــ ب د مــ
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يفعاليــات احلملــة يأنشــ تها املختل ــة جلميــف اللــوائب ياألنلمــة   

م بســــري العمليــــة االنتخابيــــة الــــب يضــــعت للــــتحك  ,املختل ــــة

ة اللجنـة متابعـة   يضب ها يحياديتها, يبالتال  فكـد كانـت مهممـ   

قبـا الكيـا  بـمي عمـا      ,املشـورد ت بيق احلملة لألنلمـة يتكـديم   

 د من نلاميتو.ب ينلتو للتمك من قبا املر,م

 :اللجنة الثقافية والعلمية

ميــا يالوــديق الــدكتور أنــد بــن      يقــد تــرأس اللجنــة الز   

ــوديعبــد ــة يالنســ     ,العزيز العب ــبي عرفتــو حبكــم الكراب  ,ال

قرابــة  ,للــدكتوراً و أمريكــا اكمــا عرفتــو مــب كــان طالب ــ 

يعاينـو   ,عكليـة علميـة مميـزد    يذيهو  ,مضت اعام مخسة عشر 

ــا      ــامعب اإلمـ ــزمقء و جـ ــن الـ ــة مـ ــعود   جمموعـ ــن سـ ــد بـ حممـ

ة و ممـ هاملوضوعات امل ايدركون ًيع  ,يامللك سعوداإلسقمية 

ــات      ــن االنتخابـ ــا  مـ ــد  العـ ــد  اهلـ ــب ختـ ــف الـ ــدعم  ,اجملتمـ يتـ

الــب ختــد    ,نلتنــا, يكــبلك الشخوــيات العلميــة املرموقــة  

ــورها,    امل ــور حلضـ ــتك   اجلمهـ ــة يالـــب تسـ ــوعات املكرتحـ وضـ

 ,دد و الربنامج االنتخاب  للمر,ـب ة اللجنة   املساعكانت مهمم

 ,يمـــن ثـــم اقـــرتا  احملاضـــرين ,ياختيـــار املوضـــوعات الثكافيـــة

عـدادات صتل ـة للربنـامج    إيعما ما يلز  مـن   ,يتنسيق املواعيد

وـا   احلملة ييسيلة االت  أهم فعاليات دَُّعالثكاو يالعلم  البي ُي
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هــا تاممالرئيســة ّمهــور النــاس يالنــاخبني, كمــا كــان مــن مه  

ــات  ــة للم بوعـ ــواد العلميـ ــداد املـ ــق بالســـريد   ,إعـ ــا يتعلـ ــواء مـ سـ

غـري ذلـك ممـا  تـان       الربامج يال عاليات أ  الباتية للمر,ب, أ

  .إىل حترير علم  دقيق يمرتم

 :اللجنة اإلعالمية

ة اإلعقميـة  تهـا يضـف اخل َـ   مهمم ,برييه  جلنة ذات ثكا كـ 

ســواء منهــا الوــح ية أي الدعائيــة يتوــميم    ,الكاملــة للحملــة

بالوســائا املختل ــة, يمتابعــة نشــر مكــاالت يتنســيكها اإلعقنــات 

ب, يتيســري االتوــا  اإلعقمــ  لــو عــرب يســائا اإلعــق         املر,مــ 

لكرتينــ  عــرب االنرتنــت  إعلــَ جتهيــز موقــف   ااملختل ــة, يالعمــ

نت اللجنة مـن  ا مف الناس, يقد تكومعرض ال عاليات يالتواُ ل

زين بع ـائهم, يقـدرتهم اخلا ـة علـَ     تسعة أعضاء كانوا مميم

يإدارد املوقــــف  ,يتوــــميم اإلعقنــــات ,ا مــــف احلاســــ التعاُمــــ

ــ ,يطــر  فعاليــات احلملــة و املوقــف    ,االلكرتينــ  بــمي ,  اأيل 

و الوـــحف  ايخوو  ـــ ,يالعققـــات املبا,ـــرد مـــف اإلعقمـــيني

 احمللية.

 :اللجنة املالية
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ياملوريفات للحملة, إال أنو  إليراداتاإدارد  تهايكانت مهمم

ــتكلة   ــة مسـ ــا كلجنـ ــن يجودهـ ــتيناء عـ هـــت حيـــث توجم ,مت االسـ

مـن  يإمنا الن كـة املبا,ـرد عليهـا     ,احلملة لعد  ًف أي تربعات

و  الــبي مل نعتــد عليــو و اجلمــف  ,عــن اإلحــران ب للبعــداملر,مــ

ــاالت  ــبً احلـ ــا هـ ـــ  .مثـ ــاعد و ذلـــك توجُّ ــار  سـ ــة الختوـ و احلملـ

ب ـت  ة الوـر  يقـد رُ  يبالتال  كان لـدى اللجنـة مهممـ    .الن كات

ــبي   ــة التن يـ ــدير احلملـ ــكرتارية يمبـ ــرد ,بالسـ ــري  ,مبا,ـ لتيسـ

 األمور املرتب ة بها.

 :جلنة العالقات العامة

 .من سبعة أعضـاء دائمـني   ,قبا بدء احلملة ,نت اللجنةتكوم

ــا املتعلّ  ــا خ  هــ ــان هلــ ــة باالت يكــ ــرياد  كــ ــتكبا  لــ ــا  ياالســ وــ

م, ياســـتق  يار املكتـــ  يالتنلـــيم داخـــا املخـــيمال عاليـــات, يالم

العــاملني  عــدد احتــانيقــد  .د عليهــايالــر الرســائا االلكرتينيــة 

 .  افيها أثناء ال عاليات إىل ما يتجايال العشرين ,خو 

 حوـرهم, , يوـع   يقد تعـاين معنـا فيهـا عـدد مـن الشـبايف      

الــبي  ,يهــو عبــد او الضــبيع  ,لكــنين ال أنســَ أحــد أبنائنــا

 ,مـــف معـــرفب بـــو ,بن ســـو اف ـــ  لـــ  و بدايـــة احلملـــة معر تكـــدم

مــن قســم العققــات العامــة و جامعــة  ان حــديث ا أنــو ختــرمذاكــر 
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 ,املشاركة و جلنة العققـات باحلملـة  و ييرغ   ,امللك سعود

ــو ذلـــك  ــارك ,فشـــكرت لـ ــزمقء مشـــكورين    ي,ـ ــة الـ ــف بكيـ مـ

ــ ــم ب    ,اًيع  ــا مل نعل ــو   تخرُّيأ,ــرت ملوق ــو ألنن ــا من جــو يال طلبن

فلــو يلبكيــة  ,ملســاعدتناأبــدى رغبتــو و الت ــوُّع لكنــو  ,العمــا

 المقئو خالص الدعاء يالتكدير.

 :اللجنة االجتماعية

احلملـــة, يتكـــديم مـــا يـــرتبط بـــو مـــن  تهـــا جتهيـــز مكـــر يمهمم

ــريبات, يمتابعـــ  ــة,  مشـ ــات اليوميـ ــقت,ة الوجبـ يإدارد  ياملوا ـ

يقـد   .اا يمتابعـة يجهـد   من أكثر اللجان عمل  ت, يكاناملنيالع

التخ يط يالعكود قبا احلملـة مثانيـة    دائمة وعما فيها بو ة 

أ,ـــــخاص مـــــن ذيي اخلـــــربد يالدراســـــة ياملعرفـــــة باخليـــــارات 

ساهموا  اياألسعار, باإلضافة إىل ما يزيد علَ العشرين ,خو 

ثناء ال عاليات يو أيا  احلملة, إضافة إىل عـدد غـري   أو العما 

بعكــود معينــة مــن الشــركات    ن ارتب ــوا مــف احلملــة د مَمــحمــدم

 .نييعمالنا اخلا  نييالعما  اخلارجي

 :جلنة حشد األصوات

جللــ  أكــرب عــدد مــن    ,تهــا يضــف اخل ــط يتن يــبها  يمهمم

ــة مــن رئــيس يســب   النــاخبني, يقــد تكوم  عة أعضــاء و نــت اللجن
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ــداياتها, ــا  األخــريد متم   ب ــو و األي عــدد كــبري مــن   حشــد  إال أن

ــبين يتــوفَ  ,األخــرىأعضــاء اللجــان   ــديهم يقــت للعمــا مــف   ال ر ل

ــة ــ ,اللجن ــة  ايخوو   ــة التن يبي إىل عمــا  ة, باإلضــافو املرحل

 رغـم  ,و أيقـات مت ايتـة   ,عدد كبري من املساندين مـف اللجنـة  

 كونهم غري أعضاء فيها.

 اجلــادُّيهــ  العمــا  ,ددحمــدم ةســرتاتيجيإكــان لــدى اللجنــة  

فـــاذا بـــ  ألـــف فجـــمد أحـــد   االنتخابـــات,ز و حتـــَ لـــو مل ن  ـــ

األسـتاذ  بـن الميلنـا   ا ,الشبايف املساعدين يهو األخ سعد الدريهم

ق علَ الكـق  بمننـا ينبيـ  أن ال    يعل  ,الدكتور يوسف الدريهم

ينبيـ  أن نعمـا ي ـن    نسمف كلمة تحتـَ يلـو مل نـنجب , ألننـا     

رت و هبً الكلمة يال مـو   فمثم نلتنا,علَ يكني بالنجا  و 

بـاذن  ـــ   ـن نعمـا يسـننجب     افكلـت إذ   ,الكبري من هبا الشايف

يبالتــــال  كانــــت هــــبً  بيننــــا,مــــا دامــــت هــــبً الــــري   ــــــ او

يو حشد األ ـوات   ,االعما لدينا و احلملة عموم  ةسرتاتيجيإ

 .اخوو  

 :لفنيةاللجنة ا

تهــا تكــديم الــدعم ال ــين مــن كهربــاء ي ــوتيات يإنــارد يمهمم

يتووير, يأجهزد عرض, يقد عما فيها عدد من الشـبايف ذيي  
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اخلــربد و املــؤمترات يو الوــوتيات يأجهــزد العــرض, إضــافة     

 إىل بع  ال نيني من مكتبنا.

 
 
 

 
 
 

 انيثالقسم ال  
 

 األعمال التنفيذية      
 عداد()اإل       
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كانت األنلمة اخلا ة باالنتخابات متنف أي عما من ,ـمنو  

 ىيتسـاي  .دد و النلـا  قبـا املواعيـد احملـدم    ,بأن يعلن عن املر,مـ 

ــف املر,مـــ  ــةو ذلـــك ًيـ ــتثناء .حني و املن كـ ــا أن  .بـــق اسـ كمـ

اثنـا   تـو للنشا  الدعائ  يفعاليـات االنتخابـات مدم   دالوقت احملدم

فيما إذا دخلـت فيـو مراحـا اإلعـداد      اجد  اقوري  عدُّي ايوم عشر 

ــادُّ االيـــات, يبالتـــال  كـــان علينـــا ًيع ـــ هلـــبً ال ع  العمـــا اجلـ

 اتعوضـ ا ما يلز  من مواد إعقميـة أي مو ياملتوا ا إلعداد ك

وـــني الـــبين ل عاليـــات ثكافيـــة, يترتيبهـــا مـــف العلمـــاء ياملتخو  

ــات ضــيككانــت أيقــاتهم    لوقــت ن ســو يو ا .ة دين هــبً ال عالي

   .ا قبا الوقت املسمو  بونهعد  اإلعقن ع علينا

ة التعليمـات ي ال  ياضحكما أن ال عاليات الثكافية مل تكن 

, يلـبلك كـان الوقـت    , كما أنها ال يوجد مـا يكيـدها  املرجعية

كمــا كنــا مشــَ مــن  ,منــب البــدايات األيىل ,,ــيلنا الشــاغا

جتربــة مــن حيــث هــ  أي   خا جهــات أخــرى و موضــوعاتها تــدُّ

, كما كـان احلـبر مـن صال ـة     هبا النوع علَ مستوى الوطن

يلــبلك   األيىل,ي يــَ علينــا و أعمالنــا    اقوي ــ االلــوائب هاجس ــ 
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 ,يااللتـزا  بـاللوائب   االست ادد الكووى مـن الوقـت,  كان علينا 

مف احلبر مـن األخ ـاء, أي الوـدا      ,يإعداد املت لبات القالمة

 ,يك ف علينـا عملنـا   وسم احلّجبمي جهة مس ولة, كما كان م

يتنك ـف فيـو    حيث يشـارك فيـو عـدد كـبري مـن أعضـاء اللجـان        

ــات    ,األعمــا  ــو مبا,ــرد أعمــا  ال عالي ــم يلي ــال  كــان   ,ث يبالت

 ,لرتتيــ  ال عاليــات ياألعمــا    ,دين انك ــاع ,يلزمنــا املوا ــلة 

يهـــ   ,الرتباطهـــا بم,ـــخاص  خـــرين مـــن غـــري أعضـــاء اللجنـــة 

ــات تعاق  ــةجهــ ــز   كامل ,ديــ ــركات جتهيــ ــحف ي,ــ ــابف يالوــ  ــ

 ,رينمعهــــم مبك ــــد ممــــا يلزمنــــا التعاق ــــ ,مــــات يغريهــــااملخيم

ــاال ,ياســـتمرار االرتبـــا  بهـــم   حســـ  اخل ـــة   ,األعمـــا  إلجنـ

 الزمنية املرسومة هلا

 الربنامج الثقايف:

من أهم ال عاليـات للحمـقت االنتخابيـة    الربنامج الثكاو  دَُّعُي

فبمـا أن االنتخابـات    احملي ـ  ايأمـ  ,علَ املستوى العربـ  يالعـامل   

ــري ألي  مـــرد و اململكـــة فـــان الربنـــامج الثكـــاو        البلديـــة جتـ

 د  ألي  مـرد علـَ املسـتوى الشـع       اجديد  دَُّعاملواح  لو ُي

  منـا  ت لَـ  .يهبا أمر جديـد  .و يقت ياحد ,و عشرات املواقف

حمايلـــة االبتكـــار يمعرفـــة مــــا ميكننـــا يمـــا ال ميكننــــا و      

نــامج, إال أننــا يبعــد دراســة مست يضــة ياستشــارات متعــددد  الرب
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أننــا ســنعما علــَ  ايجــدنا أن األمــر م تــو  لقجتهــاد, خوو  ــ 

ب مــن نــديات ذات  ــلة بالعمــا و املر,مــ الرتكيــز علــَ مــا يهــمُّ

ــاس  ــة النــــ ــة    ,خدمــــ ــة املرتب ــــ ــدماتها البلديــــ ــة يخــــ أي األمانــــ

ب خـ  ياملر,مــ يمهمـة النا  ,ايأداء الواجبـات عموم ـ   ,باالنتخابـات 

, أي الكضــايا اهلندســية يالتخ ي يــة املرتب ــة بالعمــا اخوو  ــ

البلدي, يبالتـال  قامـت اللجنـة العلميـة يالثكافيـة بتحديـد عـدد        

ــوعات  ــن املوضـ ــبري مـ ــايو    .كـ ــاء ياملشـ ــن العلمـ ــدد مـ ــرتا  عـ ياقـ

ياملهندســني ياالقتوـــاديني ياألدبـــاء يالشـــعراء ياخلـــرباء ل ـــر   

   .تلك املوضوعات

ــا حر ــنييكنــ ــنهم   يوــ ــزين مــ ــتك ايف املميــ ــَ اســ ذيي  ,علــ

, لقســـت ادد مــــن هـــبا العـــرس االنتخــــاب     عريضـــة الشـــعبية ال 

عــن طريــق  ,يطــر  أفضـا مــا ميكـن مــن موضـوعات    ,الثكـاو 

 .أفضا الشخويات الب تستجي  ملشاركتنا و برناجمنا

ــد املوضــــوعات بــــدأت االتوــــاالت بم ــــحايف       ــد حتديــ يبعــ

يمـنهم   ,, فمـنهم مـن اعتـبر   العلماء يببكية املشاركني ال ضيلة

د املوضــوع يمــنهم مــن يافــق يحــدم ,امــمجور  امــن يافــق مشــكور 

يبعـــد طباعـــة الربنـــامج  ,رثـــم اعتـــبر و يقـــت متـــمخّّ ,ياملوعـــد

   .يلعا لو عبرً اأحرجنا كثري  مما ,يتواليعو

 ـــ  يو احلمـد ــ برناجمنا الثكاو  يعلَ كا حا  فكد استكرم



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

43 

 

ــة,    ــة الثكافيــ ــود اللجنــ ـــ ّهــ ــان برناجم ـ ــ ايكــ ــهادد ا ز مميمــ بشــ

ــثريين ــتجابوا     ,الكـ ــبين اسـ ــا الـ ــا علمائنـ ــم ب ضـ ــا او ثـ ب ضـ

   .لدعوتنا يإدارد احلملة يجلنتها العلمية

ت طباعـــة الربنـــامج يالرتتيـــ  مـــف جريـــدد الريـــاض  يقـــد مَتـــ

لتواليــف م ـــة ألـــف نســـخة مـــن الربنـــامج يســـط اجلريـــدد و يـــو   

ســـريد الباتيـــة يصتوـــر  ال عاليـــات, مرفكـــة بال ءاالفتتـــا  يبـــد

ك هــبا اإلعــقن الكــثري يقــد حــرم .الربنــامج االنتخــاب  للمر,ــب

ــا يســم  عــن     ,حني اآلخــرينمــن املر,مــ  الــبين اتوــا بعضــهم بن

الربنامج يإجراءاتو الرليـة, ممـا دفـف بعضـهم إلعـداد برنـامج       

 ياإلعقن عنو و اليو  التال . ,مشابو

 سـاهمت اللجنـة   الـب  ,كما كان من أهـم أألعمـا  العلميـة   

ب املشاركة و  ياغة الربنامج االنتخاب  للمر,مـ  ,العلمية فيها

يًــف األفكــار املرتب ــة بــو, ياالســت ادد مــن بعــ  التجــاريف     

 .العاملية يالعربية املنشورد و هبا اجلان 

   :املنشورات واملطبوعات

مف اللجنـة اإلعقميـة بـالتخ يط لـبع       بدأت اللجنة العلمية

ع و فـــرتد احلملـــة اإلعقنيـــة ياملنشـــورات الـــب تـــوالمامل بوعـــات 

, يكـان أمـا    ابعد إعـقن األلـاء املكبولـة رلي ـ     ,املسمو  بها



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

44 

 

د يبعــد عــدم يحمتوياتهــا,املنشــورد  دخيــارات للمــادمد العــاملني عــدم

ــرأي اســتكرم اجتماعــات, بعــد استشــارد اخلــرباء الشــرعيني    ,ال

   ــ أهمها:إعقمية  عات يموادمد م بويالكانونيني, علَ إنتان عدم

مــن  ا  اختيــار ,ــعار احلملــة جهــود  يقــد ت َلــ ,ــعار احلملــة:

دد, ال نــيني املخــرجني ياملوــورين و احلملــة يحمــايالت متعــد      

نتيجـة   ,ض لـبع  املواقـف احملرجـة   ور احلملـة تعـرم  حتَ أن مو 

ــة الريــاض    ًتوــوير ــ ,لــبع  املعــامل البــارالد و مدين  ايخوو  

و  ـري  أمنيـة  ـعبة, ممـا      ,الريـاض مـن ناحيـة امل ـار     ابةبوم

, نســـم  او لبقدنـــا يأهلـــها ءلةأيقعـــو و بعـــ  احلـــرن ياملســـا

   .األمن ياألمان

 دد, يو اجتماع عا د حمايالت يدراسة لنماذن متعد يبعد عدم

اختيـار ,ـعار احلملـة, يكـان      متم ,ةاستعرضت فيو اآلراء كاَف

ــاض ا  ــوان تري ــاء ملآلبعن ــاء  ب ــارد  يــحب ,ســتكبا األبن ث تكــون عب

ز لعمــق  ــلتنا برتاثنــا يفخرنــا  مقالمــة للحملــة االنتخابيــة, ترمـُـ 

ــا للمســـتكبا يالتحـــديث املتما,ـــ  معـــو  بـــو, يت ل  و يقـــت  ,عنـ

 للحملـة, اختيـار رمـز    تنـا, كمـا متم  مف احل ا  علَ هويم ,ياحد

بـملوان   ,عبارد عن ,كا جيمف بـني اإلنسـان ياخلضـرد يالبي ـة    

ر عـن النمـاء ياإلنسـان    يالشـجر األخضـر يعب ـ    ,اإلنسان احلن  

 ـق علـَ أن تكـون    ياتُّ .يالبي ة ياخلضرد يالع اء و يقت ياحد
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إىل جنــ  و ًيــف م بوعــات   االعبــارد يالرمــز متما,ــيان جنب ــ 

 احلملة.

ــو أي دعــود مبا,ــرد للمر,مــ     منشــور عــا :  يإمنــا  ,بلــيس في

ا حددتها يالارد الشـؤين  كم ,يستعرض جداي  سري االنتخابات

فيو أنـو مـن اختوـار تفـقن  دين      ال يكون مبيميالكريية البلدية 

علــَ تر,ــيحو لن ســو, حيــث أفــاد اخلــرباء بمنــو   أي عبــارد تــد ُّ

بعــت منــو  مــا التوــميم, يط لــيس و ذلــك صال ــة نلاميــة, فعُ 

ع و أحيــاء  ــا  الريــاض, يال  ,كميــة تعشــرين ألــف  منشــور

ر للمشـــاركة و ني علـــَ التســـجيا املبك ـــللمـــواطن يفيـــو حـــث

 .بــ ت وتك أمانة  ايكان معنون  يرين,تر,يب من 

  :السرية الذاتية للمرشح

الرتكيــز فيهــا  يحتريرهــا يقــد متم بوــ ة علميــةإعــدادها  متم

يمت توـميمها  لناخـ ,  تل ت نلر ا علَ األحبا  ياألنش ة الب

يـث يكـون   حب ا,بعضـها أكثـر اختوـار     ,و أكثر من منشور

ــتكل  ــوم    ,اأحـــدها مسـ ــاو اليـ ــامج الثكـ ــة للربنـ ــها خل يـ  ,يبعضـ

يبعضها خل ية للتكويم اهلجري, كما تكون بعضـها صتوـرد   

لإلعقنــات الوــح ية, يعملــت اللجــان علــَ أن تكــون جــاهزد   
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التوـــميم علـــَ أن ال تبا,ـــر طباعتهـــا إال بعـــد إعـــقن األلـــاء  

 املكبولة للرت,يب من اجلهات الرلية.

   ربنامج االنتخابي:ال

 اللجنــةمــن يخت ــيط بــدعم  ,بعنايــة خا ــة إعــدادً يقــد متم

ــة    ــة الكانوني حبيــث ال  ,الثكافيــة يالعلميــة. يباستشــارد مــن اللجن

ألجلــها, يال يتجــايال حــديد  ــقحيات  لــرن عــن أهدافــو املعــد 

اجمللــــس البلــــدي يأعضــــائو, يال يتجاهــــا جهــــود العــــاملني و  

لســـنوات املاضـــية, يو الوقـــت ن ســـو األمانـــة يأنشـــ تهم عـــرب ا

ون إليـو مـن أعضـاء    يما يت لعمـ  الناخبني,من حاجة  ايراع  ,ي  

ــس ــت الوــياغة إعــادد النلــر يالتوــحيب عــدم    يقــد ت َل .اجملل د ب

إطقع املر,ب علـَ   امبين ,للجميف احبيث يكون مرضي  ,مرات

ــف البلــدي و الريــاض    اع ــبــاجلهود املببيلــة مت ل   امعرتف ــ ,الواق

 ابعيـد   ,للمساهمة و املزيـد مـن النجـا  يتلبيـة حاجـات الناخـ       

 .كابلة للتن يبالغري قمية عن الوعود اهل 

   التقاويم:

هـــ 1426مت إعــداد تكــوميني أحــدها للســنة اهلجريــة كاملــة 

ــامليقدي  يمــا ــها ب ياآلخــر تكــويم ,ــع  لل وــو  يدخــو      ,يكابل

ــاءالنجـــو  مربـــو  با التكـــوميني  الشـــعبية يأيامهـــا حســـ   أللـ
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ــيقدي  ــري ياملـ ـــ    .اهلجـ ــن املختو  ــان مـ ــف التكوميـ ــد ريجـ ني و يقـ

ــا متم  ــ   ال لـــك, كمـ ــم اجليـ ــميمها حبجـ ــورد ي ,توـ دين أي  ـ

و  ان النــاس مــن االســت ادد منهــا ينلــهحتــَ يــتمَك ,بللمر,مــ

 ,دين ارتباطهـا باالنتخابـات  يدين  ورد طـوا  العـا ,    ,جيوبهم

 النتخابية.مف اإل,ارد الرتباطها حبملتنا ا

 امللف:  

ب ي,ـعارً     مـا اسـم املر,مـ   م ويـة توميم ملف خـاص ت  متم

ــة   ــتخدمة و احلملــ ــوان املســ ــرال األلــ ــو   ,يأبــ ــف فيــ ــث توضــ حبيــ

عنــد تواليعهــا علــَ اجلمهــور مــن   ,امل بوعــات اخلا ــة باحلملــة

 حضور املخيم يالزيار ملكر احلملة.

  :جدول الفعاليات

جـدي    ابيـة, يخوو  ـ  فعاليات احلملة االنتخا ييشما ًيف

احملاضرات يالعـريض يال عاليـات املختل ـة ملخيمنـا االنتخـاب ,      

 ,للتواليـف مـف الوـحف    دمع ـ الكبري أ حبجمني, احلجم  دمع يقد أ 

ـــ    ــات, يخل يتمـ ــا  ال عاليــ ــن أيــ ــو  مــ ــة  و أي  يــ ــريد الباتيــ و الســ

ب, يميكـــــن نشـــــرً و إعقنـــــات الوـــــحف بشـــــكا للمر,مـــــ

 يوضف و اجلي  يخل يتـو تكـويم   مستكا, ياحلجم الثان   يري
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بـف  يط  ,سنوي, ملن أراد االحت ا  بو يمراجعتو بشكا مسـتمر 

 منو قرابة العشرين ألف نسخة.

 

 :التسجيل للرتشيحيوم 

التور ات الرلية للمس ولني و جلان االنتخابـات   تكان

حني سـتكون حســ   د أن ترتيـ  األلـاء و قائمـة املر,مـ    تؤكَـ 

 ,ف االدحــا  النــاسيبالتــال  فكــان مــن املتوَقــأيلويــة التســجيا, 

ــدى جلــان التســجيا, إال      ــراغبني و التســجيا كمر,ــحني ل ال

ــت أتوَقـــ   ــين كنـ ــري     أنـ ــو غـ ــتكون أيراقـ ــنهم سـ ــثري مـ ف أن الكـ

اخلمسـة أيـا      إىل استكما  األيراع خق ن, يسيحتامكتملة

   .الب أع يت للتسجيا

 ,أي  اليـارد  ا علَ أن أنه  التسجيا وحريو  أنين كنتإال 

إذا متكنــت مــن ذلــك, يلــبلك فكــد كنــت    ,يو بدايــة الوقــت

بــــــات, يأحــــــاي  احلوــــــو  علــــــَ األيراع  أســــــم  عــــــن املت َل

جنــب و أإال أنــين مل  ,اســتمارات القالمــة لتجهيزهــا مســبك  ياال

ع يت التعليمات علـَ أن يـتم التواليـف و يـو      ألن اللجان أ  ,ذلك

رحـت بهـبا األمـر املنوـف     ف  ,التسجيا للجميف دين استثناءات

   .يالعاد 
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ف أن أفاجـم فيـو   أي مـا أتوقَـ   ,يبدأت أعد ما هـو م لـويف مـين   

العمـا  من جهـة   ا, فمعددت تعري  كالعادد و مثا هبً األحوا 

اجلامعة, كما أعددت صتلف املكاسات للوـور الشخوـية    و

امل لوبــة, ي ــور صتل ــة مـــن الوثــائق, إال أنــين خشـــيت أن ال      

يأن يكون التعريف للجميف عـن طريـق    ,  بتعريف اللجانيعرت

ــا   الُع  ــا   ال ــق   , حــمــدد, فبحثــت عــن أقــريف عمــدد حلين

ــاض, ــبا  و     الريـ ــداي  و الوـ ــبي يـ ــيم الـ ــدد النلـ ــان عمـ فكـ

ــارد      مكتــ  ,ــرطة احلمــراء, فكمــت قبــا التســجيا بيــو , بزي

ي,رحت لـو ضـريرد لكـائ      ,مدديالتكيت بالُع ,مكت  الشرطة

لألهميــــة  انلــــر  القالمــــة, ــــس الليلــــة لتوقيــــف األيراع بــــو و ن

, االواقـف فعل ـ   هـو  يهبا األمـر  ,يالرتباط  بس ر و اليو  التال 

إال أن أع ـان  رقـم جوالـو يي ـف      ,امشـكور   ,فما كان منو

تيــو فــور اســتق  االســتمارد امل لوبــة, فكنــت  آل مكــان يجــودً

 ا.بك ا هلبا األمر مّسمستعدم

ــو  احملـــ ي  ــجيا املر,مـــ و اليـ ــد   دد لتسـ ــو  األحـ ــو يـ حني, يهـ

ــق  14/11/1425 ـــ املوافــــ  4  ,الســــــاعة26/12/2004هــــ

حضــرت و بدايــة الوقــت إال أنــين فوج ــت مبــا يكــاريف    عوــر ا,

ا سـبكون  ملكتـ  التسـجيا و بلديـة الشـما ,      السبعني مر,ح 

فكيــدت الــ , يانتلــرت ديري الــبي مل يوــا إال بعــد امليــريف  
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ا مـن  ا كـبري  حلضـور للتسـجيا عـدد    و ا ت, ,ـاهد بوقت طويا

الك اءات املميزد من أبناء الرياض فيهم املهندسـون ياحملـامون   

ــون   ــات ياإلداريــ ــاتبد اجلامعــ ــاء يأســ ــ ,ياألطبــ ــرفهم, مَمــ ن أعــ

مـن   ,ايو الريـاض خوو  ـ   ,افمدركت كم و الـوطن عموم ـ  

يأدركـت  ـعوبة املنافسـة,     ,الرجا  ذيي الك ـاءات يالكـدرد  

يأدركــــت أن جتربــــة االنتخابـــــات    ,اخلــــري  يــــت للجميــــف  يمتنم

ــا هــؤالء الرجــا  األك     اء بيــ  النلــر  يــســتكون ناجحــة مبث

 ن سي وال منهم.ممع

 ,فاســــــتلمت األيراع ,ينــــــودي علــــــَ الــــــ  ,جــــــاء ديري

مــدد, كــان و موضــف   يكيــريي بــدأت رحلــة البحــث عــن العُ    

مد البي أحضر معو ختمـو ليسـجا   التسجيا و البلدية أحد الُع

حني ي لـ  منـو أن لـتم    تم لن سو, فاذا بمحد املر,من سو يليخ

 ,يي لـ  منـو أن يمتيـو و املكتـ      ,مـدد فريف  الُع ,لو أيراقو

يالــبي يلهــر أنــو أراد التســجيا لن ســو   .مــف أن اخلــتم و جيبــو 

ــ  ختمــو كــان جــار     ,فكــط ــبي طل ــو فيمــا يلهــر مــن    األن ال ل

رفب مــدد, يلعــد  معــ املناقشــة, لكنــو منــافس لــو و نلــر العُ  

ا حينمـا  حي  لو مل أ,م مناقشتو, خوو  ـ  ةمدد يعد  تبعيبالُع

لكـنين   .ا,ـي   يأن املنـاق  مل يسـت د    ,رأيت نتيجة املناقشة لـو 

ن عـن التسـجيا   ود بكية املوقف, حيث أعلن املسـؤيل كنت ا,ه
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يأن تعري و ينبي  أن  نلام ,ختمو لن سو غري  مدد أنالُعلبلك 

ــن ال     ــرن مـ ــر فخـ ــدد  خـ ــن عمـ ــون مـ ــب  يكـ ــة غاضـ ــر بلديـ ا يزجمـ

د, يكان بامكانو أن لتم ملن يعـر  لـو أراد, يبـال بف    ييتوعم

ــة باســتبعاد العُ     ــك قــرارات رلي ــد ذل مــد مــن تر,ــيب   جــاءت بع

يال,ـــك أن الـــبين أ ـــدريا الكـــرار كـــان لـــديهم مـــن  .أن ســـهم

 ر ذلك.األسبايف ما يرب 

خرجـــت مـــن مكـــر البلديـــة بعـــد اســـتق  األيراع لتبـــدأ رحلـــة 

ســيارت ,  عا ــم يكــودكــان معــ  االبــن   مــدد,الُععــن البحــث 

ك يق ــت مــف أحـــد اجلــريان الــبي جــاء للتســـجيا      يقبــا التحــرُّ  

فـاذا بـو يسـم  عـن      ,ا و دائرت منافس  يبال بف يعدُّ ,بكمر,م

ألنـين ذاهـ  لبيـت     ,فكلت لو دع سيارتك يارك  معنا ,مددالُع

فهــو  ,جــريان و حــ  تــابف لــو   أنــتمــدد و النلــيم, ي ــن ي الُع

خــر, يكــان هــبا اجلــار ا, يفــوال أي منــا فــوال لآعمــدتنا ًيع ــ

العزيز أي  من تلكيت منو خ ايف تهن ة بال وال جاء بو بن سـو إىل  

تيهو األســتاذ هـــبلو  اهلــبلو   ـــــ   ا.ا مـــمجور مشــكور   ,منزلــ  

     يفكو او ــ

ا يأخــبنا ال ريــق إىل النلــيم, يكنــا ال نعــر   ركبنــا ســوي 

كان ير,ـدنا عـرب    ,امشكور  ,مددكن الُعل ,احل  يال املنز 

اجلـــوا  حتـــَ ي ـــلنا إىل منزلـــو, فكـــا  وـــتم األيراع القالمـــة  
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ــاي  إضـــافتنا بـــ  عليهـــا,يالتوقيـــف   ,املعهـــود عربـــ الكر  اليحـ

حيـث خـتم    ,هنا إىل ,رطة احلمراءيتوجم ,فشكرناً علَ ذلك

ــا الضــابط املخــتصُّ   ــدين      لن ــق عائ مــن الشــرطة, يأخــبنا ال ري

بلديــة الشــما , حيــث فــوجا أعضــاء اللجنــة بعودتنــا       ا لســريع 

كـــمي  مر,ـــب يمعنـــا كامـــا األيراع القالمـــة, فـــتم تســـجيل  

ثــــان  مر,ــــب و  جــــارييي ــــاح   لــــدائرد  ــــا  الريــــاض,

ا بكون  ال  األي  حيث سيسـتمر  التسجيا, فت اءلت كثري 

يكــان األي   .ياحلمــد و ,األي  و كــا اإلعقنــات يالبيانــات

 .الدائرد و النتائج ب ضا او علَ مستوى

ــاء التســجيا ي ــا مــا يكــاريف العشــرين مــن املر,ــحني        يأثن

ــبين ــن العُ  الـ ــم مـ ــوا أيراقهـ ــجيا و  أنهـ ــاديا للتسـ ــد يعـ ــةمـ  الليلـ

 ,رعلـَ التسـجيا املبكَـ    اون عـين حر  ـ  انوا ال يكل يك ,ن سها

سبكهم, يسافرت من اليد يأنـا مرتـا    ألكن تيسري او جعلين 

ألـ  األي    أبليت رئيس احلملة يأعضائها بمن يحنييمت ائا, 

 املر,حني علَ مستوى الدائرد ,اركون  الت اؤ .قائمة و 

 إعالن أمساء املرشحني:

 متم  2/1/2005 املوافــق هـــ11/1425 /21يــو  األحــدو 

قائمـة   عـن  ,جلان االنتخابات يو مكر  ,عرب الوحف ,اإلعقن
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ــة للرت,ــ   ــاض  األلــاء األيىل املكبول ــدي و الري ــس البل  .يب للمجل

علــَ مســتوى  يأمــا . 700تبلــغ قرابــة  ,ايكــان عــددهم كــبري 

ــرد  ــ  ــاض ادائ ــ   فكــد   الري ــدد  تدائرت ــَالاد الع  .  100ت عل

فالعـــدد كـــان  ,يلـــيس العـــدد ,لـــ  يكانـــت األلـــاء م اجـــمد 

ا أدركـت أن كـثري    ,حني نلرت و األلـاء  ,لكنين ,اع متوَق

قيمــــة العمليــــة   بــــال وال يالادتجــــديرد لــــة يمنهــــا ألــــاء مؤهم 

يو  .ملــا كشــ ت مــن كنــوال بشــرية لــدينا ,االنتخابيــة و عــيين

 ,مــن املســجلني جمهولــة لــ    ألــاء عــدد الوقــت ن ســو كانــت  

ــَ املنافســة     ــادر عل ــو غــري ق ــمي    ,يبعضــها أعــر  أن ــن يكــو  ب يل

يهــبا ســر  .و الــدخو  يالتجربــةلكــن كــان مــن حك ــ ,فعاليــات

ممـن تن بـق علـيهم     ,إتاحـة ال ر ـة للجميـف    :العملية االنتخابية

 الشري .  

ــدُّ  ــة لـــ  و   لكـــن توـ ــة كـــان أكـــرب دعايـ ر ألـــ  للكائمـ

الوحف ياللوحات يامل بوعات, مـف أن األلكـايف قـد أاليلـت عـن      

ــاء  ــف األلـ ــم الر ياكُت ,ًيـ ــ  باالسـ ــاع  ـ ــا   بـ ــبا إنوـ , يهـ

 يعد .

ــاء املر,ـــحني يحتـــَ اإلعـــقن     ــن ألـ ــب اإلعـــقن األي  عـ منـ

يعيــد  هــا احلــجُّيتخلَل ,ئ  كــان هنــاك قرابــة ,ــهر كامــاالنهــا

يقــد يســر او لــ  احلــج مــف العائلــة يبعــ    األضــحَ يإجاالتــو,
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 ,اخقهَلــــ ,كـــان علينــــا  املـــرافكني خــــق  ن ـــس ال ــــرتد الــــب  

ــز املــواد كاَفــ      ياإلعــداد  ,ةاســتمرار العمــا ياالســتعداد يجتهي

ــا ُّ ــة  التـ ــقع احلملـ ــائ    ,الن ـ ــقن النهـ ــد اإلعـ ــبعـ ــو  الـ بي مت يـ

 ,يكــان   28/1/2005املوافــق  هـــ1425 /18/12الســبت

بعــد ن ســو, لأللــاء الســابكة يبالرتتيــ    ااســتمرار  و,كســابك

ــت انســح  أ ــحابها, أي أ   ,ااســتبعاد ألــاء حمــديدد جــد     ليي

يكـان   .مـد مثـا العُ  لتكـديرات خا ـة باللجنـة العليـا     ,همؤألا

 مة الدائرد.ر قائال يزا  يتودمــ حبمد او ــ ال  

ــ م ــَ تـــرخيص    كـــان علـ ــاء احلوـــو  علـ بعـــد إعـــقن األلـ

 يتراخيص أخرى للوحات اإلعقنية. االنتخاب ,م للمخيم

ــددت مخســـ     ــد أعـ ــت قـ ــرم ةكنـ مـــات و منـــاطق  ات ملخيممكـ

 ,ة مــن ,ــرع الريــاض ييســ ها ي اهلــا و مواقــف جيــدد  ــصتل

يأخـبت مـوافكتهم    مقكهـا, و, ات كـت مـف   ييعلَ ,وارع رئيس

ن األراضـــــ  إيهـــــ  أمـــــقك خا ـــــة, إذ  ,علـــــَ اســـــتخدامها

ــتخدامها  ــوال اســ ــة ال جيــ ــن    ,احلكوميــ ــا  ألي مــ ــ  النلــ حســ

ــا    ــد  يإنوــ ــا عــ ــبا أيضــ ــافس   ,املر,ــــحني, يهــ ــا تنــ إذ رمبــ

 يحد  , ء من النزاع. ,املر,حون علَ املواقف العامة
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ــة لقنتخابـــات و     ــة اللجنـــة احملليـ يقـــد كـــان علينـــا مراجعـ

للحوـو  علـَ    ,د مكرات األمانة و امللـز و أح ,مدينة الرياض

 تراخيص للمكرات االنتخابية يلوحاتها اإلعقنية.

ــ  املت لَ  ــاك بعــ ــت هنــ ــت   كانــ ــب قمــ ــات الــ ــات ياملعلومــ بــ

ــدادها ــ ,باعـ ــة يالتوجُّـ ــة,و للجنـ ــ املختومـ ــدمم ثحيـ ــ  تكـ ت ب لـ

 ترخيص خلمسة مواقف انتخابية.

ــدَ   ــتخدمنا أحـ ــر ها اسـ ــات, امكـ ــتخدمنا ا لل عاليـ ــة ياسـ لبكيـ

ب املر,مـ  ن مـن حـق   إإذ  مكـرات انتخابيـة   يه  مرخوـة   ,للوحات

ــبع   ــرخيص لسـ ــَ تـ ــو  علـ ــرات  ةاحلوـ ــةمكـ ــدد  ي, أانتخابيـ بعـ

, ييسـمب لـو بوضـف لوحاتـو     الديائر االنتخابية و مدينة الرياض

ص فكــط ال ا مــن املكــر املــرخم  الدعائيــة و حــديد مخســني مــرت    

االست ادد منهـا للوحاتنـا    غري, يبالتال  ن عت تراخيص املكار و

 نلامية.ب ريكة 
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 )األنشطة(و           

 

 

 

 

 

يًيــــف  ,اكانـــت ًيــــف األنشــــ ة يجــــدايهلا معــــدد ســــل   

بـا يم ـريالد األلـوان     ,مة يصرجةامل بوعات املرتب ة بها مومم

نها مل تن ـب بانتلـار إعـقن    إال أ ,يعكود ال باعة جاهزد ,اسل  

ـــ  ــديرها رلي ـ ــاء ي ــ ــق    .ااأللــ ــو  اإلعــــقن ان لــ ــبيحة يــ ي ــ

 تاممـ و إلنهـاء امله كا فيما لوُّ ,يلون و اللجان املختل ةؤاملس

من يلــيس كالســيف كمــا يكــا ت ,يهــو ســيف ,فالوقــت ضــيق

 .يجهة نلري 

ــا قرم  ــدأرنــــــا أن يكنــــ ــنني     تبــــ فعالياتنــــــا مــــــن يــــــو  االثــــ

 َيتســـتمر حتـــ    ,31/1/2005وافـــق  هــــ امل20/12/1425
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ــة ــاء  نهايــــــ ــو  األربعــــــ ـــ29/12/1425 ديا  يــــــ ــق  هــــــ املوافــــــ

ــا  متوا ــلة مــن ال عاليــات     ي , أ9/2/2005 ــد  .عشــرد أي يق

املخـيم   إلجنـاال أع ينا ألن سـنا مهلـة يـومني مـن  ـدير األلـاء       

ا جــاهزد, كمــا كانــت نهــا ًيع ــإحيــث  ,يســح  امل بوعــات

يمـا يـرتبط بهـا     ,ة باحلملـة ,بكات احلاس  ياالنرتنت اخلا 

د, يكـبلك  من عكود للرسائا عرب اجلوا  كلـها جـاهزد يمعـدم   

البي ببلت فيو جهود كبريد مـن   ,موقعنا اخلاص عرب االنرتنت

إطققــو بعــد  قبــا اللجنــة اإلعقميــة يجلنــة احلاســ , حيــث متم  

إعــقن األلــاء مبا,ــرد, يكــان  تــوي معلومــات عــن املر,ــب  

ــدً يومي ــ  ا كــان يــتمم كمــ ,يعــن ال عاليــات  ا باحملاضــرات تزيي

ــا     ــن لاعهــ ــاب , حبيــــث ميكــ ــيم االنتخــ ــا  و املخــ الــــب تكــ

 اليو .يمتابعتها و ن س 

 امت تســوية األرض و املوقــف احملــدد للمخــيم, يكــان جمــاير  

يقــد خــدمنا هــبا   .يبــالكريف مــن اســرتاحتنا  ,ألحــد مشــريعاتنا

خلــــدمات الكهربــــاء ياملــــاء يا تســــهيا متديــــدات  ا و كــــثري 

ــب  اإل    خــود و اللجنــة االجتماعيــة   املســاندد ياحلراســة, يقــد ب

 120كبريد, احتاجت لكرابة  كبريد و است جار خيمة اجهود 

ــا ســــجادد ملل ــد أ  كرســــ ,1000يكانــــت تســــتوع   .هــ ت عــ

يريع  فيها اإلضاءد اجليـدد, يهندسـة الوـوت ييجـود      ,بعناية
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العــرض مــف جهــاال حاســ  منوــات خا ــة للمتحــدثني, يجهــاال  

زد للحضـور  يما  تاجو, كما ريعـ  فيـو جلسـات جيـدد يمميمـ     

ايالت خا ـة  مة لقستماع للمحاضرد, باإلضـافة إىل طـ  و املكد 

الشـاي   بمديات إعـداد رد, مف جتهيزها خيجلسات عربية و املؤ

 ,م توحــة للجمهـور و  خـر املخــيم   ,يبعـ  األكـقت اخل ي ـة   

ــا    يجـــد عـــدد مـــن  بعيـــدد عـــن إالعـــان حضـــور احملاضـــرد, كمـ

األ,ــــخاص لتكــــديم الكهــــود يالشــــاي ياملرطبــــات للجمهــــور و  

 صتلف أ اء املخيم للجمهور ياللجان العاملة

كــان للعــاملني و احلملــة يعلــَ رأســهم مــدير     اليــو  األي :

ــة ياملــدير التن يــبي ير   ,هم املســتمردســاء اللجــان جهــودُ ؤاحلمل

 ,كانــت هنــاك جهــود كــبريد خا ــة   اليــو ,منــب عوــر ذلــك  

د من قبـا اللجنـة االجتماعيـة مشـكورد و هـبا      يمتابعة مستمرم

دين كلــا أي ن ســها, الوتريد يو ًيــف األيــا  التاليــة بــ  ,اليــو 

 عناء.

 ,د للح ـا قبـا الوقـت احملـدم    ـــ  يو احلمـد ـــ  كا , ء معد  

الناحيـة ال نيـة,   مـن  يًيف اإلخود مستعدين مف إعداد املكان 

ــة االســتكبا  ال  تابعــة للعققــات العامــة بب اقــاتهم   يكــبلك جلن

 ,بالضــيو  زد, كــا أخــب مكانــو لقســتكبا  يالرتحيــ   املميمــ

 اللباقة يالل ف.  الكا يبب  ما ميكنو من 
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بعــد  ــقد العشــاء تكــاطر عــدد كــبري مــن احلضــور, مــنهم   

مبتابعـة مـن    يج هـت إلـيهم الـدعوات,    ,جمموعة مـن الوـح يني  

ــة  ــة,اللجنـ ــافة إىل بعـــ  اإلعقميـ ــارالد  باإلضـ ــيات البـ   الشخوـ

كـبري   أثٌر الب كان حلضورهم يتشجيعهم ,ياملرموقة ياملؤثرد

الـزمقء ياملعـار      سواء كانوا من اجلريان أ ,و جنا  احلملة

 يقادد ال كر و الرياض. ,يأساتبد اجلامعات

ــة   ــت بداي ــنني  كان ــو  االث ــات و ي هـــ 20/12/1425ال عالي

مـدير   ا مـن شـما تكـدمي   بربنامج ثكاو ي  31/1/2005املوافق 

ت يمَتـــ ,ب بـــاعقن الربنـــامج االنتخـــاب ثـــم قـــا  املر,مـــ .احلملـــة

مـن   ,الربنامج االنتخاب  بعناية عدممناقشتو من اجلمهور, يقد أ 

ــة ياملر,مــ    ــة العلمي ــيس اللجن ــا رئ ــة قب ــ ,ب يمــدير احلمل  طقعايب

ــة  ــة الكانوني ــو جهــودٌ  تيقــد بــبل  .اللجن ــو  كــبريٌد في , يريعــ  في

ال يكون هناك يعود خارجة عن  ـقحيات   لناخ  يأناحاجة 

ــن التخوُّـــ    ــدد عـ ــايا بعيـ ــس أي قضـ ــا ال يتنَكـــ اجمللـ ر ص, كمـ

ــة الريــاض منــب عــدد عكــود, ييشــيد      لألعمــا  املببيلــة و مدين

يو الوقــت ن ســو يســتهد  املشــاركة فيهــا و    اجلهــود,بتلــك 

ــا اجلـــاد  ــود    العمـ ــب  مـــا ميكـــن مـــن جهـ ــف   ,, يبـ ــاين مـ بالتعـ

عرض الربنامج من خـق  ,ـرائب خا ـة عـرب      يقد متماآلخرين, 

 جهاال احلاس .
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كـــان أعضـــاء اللجـــان ميارســـون نشـــاطهم      اليـــو  الثـــان : 

يترتيبهم ملكان ال عاليات يمتابعة اإلعـداد ال ـين, ياحتياجـات    

 احملاضرين ياللجان األخرى.

ر احلضــور للمشــاركة و النــديد الرئيســية لــبلك   بــدأ تكــاط 

 , 1/2/2005املوافــــق  هـــــ1425 /12 /21اليــــو  الثقثــــاء 

   يألكاهـا ياملـممو  اخلدمات البلدية بني الواقف بعنوانت يكانت

 ,ا مف الك ـاع البلـدي  املهندسني ذيي اخلربد و التعاُم اثنان من

مــن خــق  مكــاتبهم اهلندســية اخلا ــة ي خــرباتهم الو ي يــة       

لعزيـز  ال, ياملهنـدس عبـد ا  يهما املهندس عبد او املربم السابكة,

جلملـــة مــن األمــور الــب تتعَلـــق    يقــد ت رقــت النــديد     .اليوســف 

ــة   ــدمات البلديــ ــا,باخلــ ــبع  البلــــدان     يياقعهــ ــة بــ ــف املكارنــ مــ

إضــافة للمكارنــة ببلــدان   اخللــيج,ا و دي  يخوو  ــ ,املشــابهة

ــا  متكد  ــا أمريكــا يأيرب ــديد يمــا تقهــا     .مــة مث ــت الن يقــد كان

ياجلري ـة, مـن قبـا عـدد      يالتعليكـات الواضـحة   يـة, باجلد سم تتم

مــن املـــواطنني احلضـــور الـــبين كـــانوا يـــرين و مناقشـــة هـــبً  

مــف ح ــق األديف    ا ممــهما أمــر   ن ــاع الرليــات الكضــايا خــارن  

نـديد و  ـميم    يقـد كانـت   ,ـــ  احلمديو ــ ياالحرتا  للجميف 

ــة االنتخابيــ  ــة يأهــدافهما   ةاحلمل , يقــد يأعمــا  اجملــالس البلدي
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ا ـة مـن قبلـ  يتعكيـ  مركـز علـَ موضـوع        ختللها تعليكـات خ 

   النديد يإجابة علَ أس لة اجلمهور.

ــث  ــو  الثالــــ ــاء  :اليــــ ـــ1425 /22/12األربعــــ ــق  هــــ املوافــــ

ــبا    ,2/2/2005 ــة هلـ ــديتنا الرئيسـ ــوان: ينـ ــو  بعنـ ــان تاليـ إتكـ

ــا ل ضـــيلة الشـــيو الـــدكتور  ـــا  اليليكـــة, يقـــد أدار     العمـ

ا مــــــن النــــــديد, الــــــدكتور عبــــــد او الزايــــــدي, يكقهمــــــ 

 وني و العلو  الشـرعية مـن الـزمقء و كليـة الشـريعة     املتخو 

ـــ  يقد أ,ار احملاضـر   ّامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسقمية.

ـــ و بدايــة حماضــرتو  ح لــو او  ا يال إىل أنــو مــا جــاء مزكي ــ  ـ

لكنو جاء ليسـتعرض أقـوا  ال كهـاء     ,يال ألحد ا للمر,بمادح 

ة مــن موــا  َ موــلحة عاممــَلو الواجبــات علــَ كــا مــن يتــو  

ا للنـاس و يجـويف إتكانـو علـَ أحسـن      ي عمل املسلمني, يمن يؤد 

 تهمببلك ال ـر   مـا املر,ـحني مسـؤيلي    يجو يست يعو, يهو 

ــة األمــر, كمــا ت ــرع إىل ياجــ  الناخــ  و       ييشــعرهم بمهمي

اختيـــار املر,ـــب األ ـــلب للعمـــا الـــبي ســـيختار لـــو الشـــخص,   

ا عـن  ملية لوا  املسلمني عامة بعيـد  يذكرهم بان االنتخايف ع

بـني   ياالختيـار  ,مراعاتهـا املوا  الشخوية ينبيـ  و الناخـ    

ا عــن اهلــوى يالعاط ــة, ياستشــعار األمانــة و   بعيــد  ,املتكــدمني

ــــ يكــان احملاضــر  .عنهــا أمــا  او ,ــهادد سيســم األمــر يأنهــا 
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بكريً مـف تـ   ,ا علَ إيوا  اهلد  من النديدقادر  ــ يو احلمد

يأهميـة إتكـان املسـلم     ,برتا  املسلمني الشـرع  و هـبا اجملـا    

  .لكا ما يسند لو من عما

ــَ احملاضــرد مــبكر     ا بــبع  كتــ  الــرتا    يقــد عكبــت عل

ــقم  و جمـــا  السياســـة    ــرعية,اإلسـ كمـــا استعرضـــت   الشـ

فــرتات مــن عوــور االالدهــار و احلضــارد اإلســقمية ياملبــادا       

كـت و  يطب  , عمر بـن اخل ـايف   اخللي ة الرا,دالب يضعها 

 تهم,عورً يعوور الحكة, يقد توالت تعليكات احلضور يأس ل

ــت عــن اســتيعابهم للواجــ  الشــرع  و هــبا اجملــا        ــب أبان  .ال

مـن   ويو ح لو او علَ كا مـا ألكـ  عليـ   يكانت إجابات الش

 ا.جزاً او خري  ,عن عمق علم  ييع  ياقع  أس لة تنمُّ

ـــ1425 /23/12مــــــيس اخل اليــــــو  الرابــــــف: املوافــــــق  هــــ

, نزلت  ـحف هـبا اليـو  وـرب مسـبق لنشـاطنا        3/2/2005

زد للشــاعر املشــهور األديــ   ليلــة ,ــعرية مميمــ  يهــ  ,هلــبً الليلــة

 د, يقـ ـــ  ح لو اوــ الكبري الدكتور عبد الرنن العشمايي 

ــاعرنا مـــن ًهـــور   ــا ســـيجببو ,ـ ــداد  ,استشـــعرنا مـ ــا أعـ فزدنـ

ــة مـــــن الســـــجم يفر,ـــــنا جمم ,الكراســـــ  اد كممـــــاكن وعـــ

ــة و األمــاكن املق ــكة للمخــيم    ــديتنا    .احتياطي ــة ن ــا بداي يقب

 يعـجم  االحتياطيـة, ألمـاكن  االشعرية, امتأل املكـان األ ـل  ي  
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بـا   ,املكان مبح  العشمايي ي,عرً مـن كـا أ ـاء الريـاض    

   .ا للمزيد منهمرمبا من خارجها, حتَ ما جند مكان 

ف من ضـي نا الشـاعر الـدكتور    يبدأت أمسيتنا بكق  ل ي

 ,ا بيننـا ا متبادل ـ خا  ـ  ا عبد الرنن العشمايي أحسست فيو يدم

ثــم بــدأ أمســيتنا     .حبكــم املعرفــة يالزمالــة يالشــعور املشــرتك    

 ,ائدً الوطنيــة الشــهريدحيــث أخــب جيــو  بنــا بــني قوــ  ,املمتعــة

 .م يالوقو  املشرتك و يجو ال تنة يأ حابهاللتقُح الب تدعو

,اركنا ببع  الكوائد ,اعر  اعد قدمو الـدكتور  يقد 

العشمايي, يهـو الشـاعر أنـد  ـميل  الـبي أحتـف اجلمهـور        

يقـد سـعدنا بهـبً     اإللكـاء, بكدرتو الشعرية يطريكتـو املميـزد و   

املشاركة, يقد اسـتمرت األمسـية الشـعرية مـن ,ـاعرنا املبـدع       

ــــ  يالدتــورً الشــديد مبــرض عبــد الــرنن العشــمايي, رغــم تــمثُّ

ــاىل ـــــ   ــا او تعـ ــد و     رنهـ ــة ترقـ ــك اللحلـ ــت و تلـ ــب كانـ الـ

ــمت      ,املستشـــ َ ــا يـ ــاعرنا تـــدمف حينمـ ــا ,ـ حيـــث كانـــت عينـ

يقـد توفيـت بعـد     .يقد ,ـاركو اجلميـف و الـدعاء هلـا     .ذكرها

 .  ــ رنها او رنة ياسعةــ االنتخابات بمسابيف 

ن لكـ  ,فء يمـا كـان اجلمهـور يرغـ  و التوق ـ     اللكا استمرم

يقــد  .ياإلرهـاع ينــا  منـو   ,طاقـات الشـاعر اجلســدية هلـا حــديد   

ا الـبي كـان ياعي ـ    ,ا مف طلبـات اجلمهـور  كان الشاعر متجايب 
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 أبــــرال الشــــعراءمــــن  الــــبي يعــــدُّ ,ا بكوــــائد العشــــماييعارف ــــ

ة مــن مسـتوى الكممـ  و رمبـا يـمت    بـا   ,السـعوديني و هـبً األيـا    

م ز ,ــعرً حبمــا ه ــ العوــر, كمــا متيمــ  اهــبو ,ــعراء العربيــة  

 ة يقضاياهما.الوطن ياألمم

ــامس:  ــو  اخلـــ ــة  اليـــ ـــ1425 /24/12اجلمعـــ ــق  هـــ املوافـــ

ــوان   ,4/2/2005 ــديد بعنـ ــا   تنـ ــرأي العـ ــاس الـ ــناعة يقيـ    ـ

 فيهــا كــا مــن د. أنــد ســيف الــدين مــن جامعــة اإلمــا   ,ــارك

ــن ســعود اإلســقمية    ــة    حممــد ب , ي د. فهــد اخلرجيــ  مــن جامع

ــك ســعود  ــد بــن  عقمــ  الســعودي األســتاذ   يأدارهــا اإل ,املل خال

 السهيا من جريدد االقتوادية.جابر 

يسـابكة ليريهــا و   ,ازد جـد  يحماضـريها مميمـ   كانـت النـديد   

زين ن احملاضــرين مــن املتمي ــإفعاليــات املخيمــات االنتخابيــة, إذ 

يقــد  .هميهــو ختووُّــ  ,و العــامل العربــ  و اجملــا  اإلعقمــ  

أهدا  قياس الرأي العـا  ييسـائلو   د عن طرحوا موضوعات عدم

 ,رها, يعن االنتخابات يقياس الـرأي العـا  فيهـا   املعا رد يت وُّ

يقـد ضـربوا    .علَ يجو العمو  ,خاذ الكراراتيأثر الكياس و ات 

يقــد  .حبكــم خــربتهم العامليــة و هــبا اجملــا      ,ددأمثلــة متعــد  

  يكانـــت لـــ زد,املميمـــاحلضـــور بمطريحـــاتهم  يايأفـــاد ياأجـــاد

ــق     ــن خـ ــات مـ ــ  التعليكـ ــاالبعـ ــق     قعط ـ ــَ اإلعـ ــاص علـ اخلـ
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ــائيات    ــَ ال ضــ ــدايمب علــ ــة,يمــ ــ العامليــ ــوات يخوو  ــ ا الكنــ

ا و العـامل  و أيقات األالمات الب نعان  منها كـثري   ,اإلخبارية

ــ   ــقم , العربـ ــابف  ياإلسـ ــبلك نتـ ــف, يلـ ــاد تنك ـ ــف  ,يال تكـ مـ

نـا, الكنـوات   من قنـوات غري  موائبنا و أيقات األخبار ,األسف

 ا.املميزد عاملي 

مـــــف  يمـــــداخقتهم,للحضـــــور مناقشـــــاتهم  كمـــــا كـــــان 

ون ب ائـــدد تلـــك النـــديد حسُّـــيقـــد كـــان اجلميـــف ُي .احملاضـــرين

نتيجـة هلـبا    ,هـ  يأمثاهلـا   ,الـب كانـت  , يو احلمـد  ,زداملميم

يو  ,اجلو الراق  مـن األنشـ ة االنتخابيـة املن تحـة ياملنضـب ة     

 احلمد.

النـــديد قابلـــت بعـــ  الوـــح يني املشـــهورين ذيي   يو نهايـــة

ــَ مســتوى اململكــة   ,زد ياملكــريءداألقــق  الوــح ية املميمــ    ,عل

فســــمعت مــــنهم إ,ــــادد قويــــة مبحتويــــات النــــديد يأطريحــــات   

ما كنـا   ,كما قا  أحدهم ,ب, البياحملاضرين يتعليق املر,م

أجنبيـة,   ف منو تلك املتابعة لل ضائيات ياألخبار العاملية بليةنتوَق

اجلمهـــور الدقيكـــة يحتليلـــهم لإلعـــق   ,ـــعريا مبتابعـــاتكمـــا 

 لإلعق  احملل . املتابعة ال بيعيةالعامل  يالعرب , إضافة إىل 

هــــــ املوافـــــق   12/1425 /25الســـــبت   اليـــــو  الســـــادس:  
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ــا5/2/2005 ــوان الرئي  , برناجمنــ ــديد بعنــ ــ  نــ ــالستســ  اجملــ

مـن جامعـة    كـرن  , للـدكتور عبـد او امل  جتاريف عامليـة  :البلدية

رات العامليـة,  يهو املشهور مبتابعاتو اخلا ة للت وُّامللك سعود, 

ــديد   ــبً النـ ــد و هـ ــبي ر ـ ــا   ,يالـ ــز بهـ ــب نعتـ ــن   ,الـ ــد مـ العديـ

ا فيهـا جتـاريف بلـدان    مستعرض ـ  ,التجاريف العاملية و هبا اجملا 

يو أيربــا  اخللــيج,ســيا كاهلنــد يال لــبني يدي     و  ,صتل ــة

يقـد   .املتحـدد أملانيا يغريها, يو الواليات كربي انيا يفرنسا ي

ــف األ ــوات ت ــرم ــة,يعــدد املمــثلني و اجملــالس   ,ع لتوالي  البلدي

 الناجحــة,يأهــم اجملــالس  ,هاي ــقحيات اجملــالسيحــديد هــبً 

يغــري ذلــك ممــا يــرتبط بتلــك اجملــالس    جناحهــا,يأبــرال أســبايف 

   .العاملية

ض, عـرب جهـاال احلاسـ  يجهـاال العـر      ,يقد كـان يسـتعرض  

الرسـو  الكاريكاتوريـة   يبا  ,الشرائب ياإلحواءات ياملكاالت

يالــب أســهمت و إثــراء تلــك النـــديد      ,اد ياملدريســة ســل    املعــدم 

يأبانـت عـن    .توـ  و أهـدا  احلمـقت االنتخابيـة    زد الب املميم

قــدرد كــبريد لــدى املتخووــني األكــادمييني الســعوديني علــَ  

يكبلك و خدمـة الـوطن اليـال     اإلبداع و متابعاتهم العاملية, 

 .من اآلخرين يأخب اخلربد

الشـاعر بـري  التونسـ     لكوـيدد  يقد ختم النـديد باسـتعراض   
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الــب قاهلــا و اجمللــس البلــدي, أثنــاء إقامتــو و الكــاهرد, يقــد    

كمـا   حماضـرنا, علـَ مـا طرحـو     ,كالعـادد  ,كان لـ  تعليـق  

مــق الــب دلــت علــَ ع  يمناقشــاتهم,كــان للجمهــور تعليكــاتهم  

ياملعرفـة العميكــة   ,احملاضـر  والـوع  ياملتابعـة الدقيكـة ملـا طرحـ     

 جملريات األحدا  يالتجاريف العاملية.

هـــــــ املوافــــــق  1425 /12 /26األحــــــد  اليــــــو  الســــــابف: 

ــيو     ,6/2/2005 ــديد للشـ ــريف نـ ــد امليـ ــدكتور عـــاي    بعـ الـ

املشـاركة  ا علـَ  حريو ـ  ـــ  ح لـو او ـــ  الكرن , يكان الشـيو  

د رغم أننا حايلنا التنسيق معو قبـا املوعـد احملـدم   فعالياتنا, ي و

إال أن ســ ر الشــيو حــا  دين ردً علــَ اتوــاالتنا   ,بوقــت طويــا

 املتكررد.

ـــ يبعــد عودتــو مــن الســ ر كــان    ـــ ح لــو اوـ ا علــَ موــرم ـ

 . علَ االست ادد الكووى مـن الشـيو  يكنا حريوني .املشاركة

ا رغــم كثي  ــيكــان اجلمهــور  ,يجــاءت حماضــرتو بعــد امليــريف

يإفادتـو   ,الشيو يفضلو يبقغتو من علمملا عر   ,ضيق الوقت

و  ـــــ ب ضـــا اوـــــ يقـــد جـــاءت حماضـــرتو  .جلميـــف املســـتويات

ــث كــان العنــوان املكــرت     ,مكانهــا ــو:  حي رات مــبك تمــن قبل

,   يكــان يعــز  احلــديث فيهــا عــن رحلــة لــو إىل أمريكــاسـائب 

ــ ــها   ثحيـ ــان لـــ  ,ـــر  ترتيـــ  بعضـ ــو ,كـ و بعـــ   يمرافكتـ
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  .1989املوافق  هـ1410أجزائها و العا  

ر املوضـــــوع ليكـــــون املوضـــــوع عـــــن الشـــــورى  إال أنـــــو غّيـــــ

 ,بـدعيا د فيها علَ أن العما االنتخاب  لـيس  أَك ياالنتخابات,

يــة يأن املشــاركة الشــعبية و حر  الشــورى,هــو جــزء مــن  يإمنــا

للمـــواطن يمشـــاركة منـــو و  الك ـــاءات حـــقٌّاالختيـــار لـــبيي 

أهـا العلـم يـرين يجـويف األمانـة و االختيـار        ن, يأالبناء يالعـد  

ــلألك  يممارســة  االنتخــاب ,علــَ تشــجيف العمــا    اء, يحــثمي

ــواطن حلك ــ  ــ ,  امل ــبي أقــرً الشــرع يالنلــا ,    و و هــبا اجلان ال

 .ي الودع ياألمانة و ممارسة هبا العماد علَ حتر كما أَك

ا جلميـف  ع رحـو مشـج   و ط ـــ  ح لـو او ــ كما كان الشيو 

ــا هــبا العمــا    ــَ مث ــَ    ,الكــادرين عل ــز ألحــد عل  .أحــددين متيي

لتلبية دعود كا من يريد من أ ـحايف   ا يأ,ار أنو كان مستعّد

دين متييـز ألحــد   ,ليلكــ  كلمـة طيبــة و جمتمـف طيــ    ,اخلـري 

مـن قبـا الشـيو يمـن     كاملـة   لت احملاضـرد  ج علَ أحد, يقد سُـ 

هلـــبا األمـــر  ا كتـــ  الشـــيو مســتعدّ يكــان م  ا,تل زيوني ـــقبلنــا  

 مبووريو اخلا ني.ــ ح لو او ــ كعادتو 

كما كانـت ال كـرد الرئيسـة و فعالياتنـا بعـد العشـاء نـديد        

أنــد    للــدكتورالبلديــةختوــيص اخلــدمات ت:رئيســة بعنــوان
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العبودي يالدكتور عبداو املعجا, يقـد أدارهـا  ـديق العمـر     

 سعد ال ويا. يالميا الدراسة يالعما األستاذ

الـب أخـبت    ,ا هلبً النديدا مميز عداد ان إاحملاضر يقد أعدم

يمعرفـة اجلـديى    ,من ناحية ر ـد الواقـف   ,اا كبري منهما جهد 

ــادية ــارالين و     .االقتوـ ــعوديني البـ ــني السـ ــن املتخووـ ــا مـ يهمـ

ــاد  ــا  االقتوـ ــا مميمـــ   .جمـ ــت أطريحاتهمـ ــة,زد يكانـ و  يجري ـ

 .بلدية املمكنة للك اع اخلاصاقرتا  حتويا بع  األعما  ال

 ياست سـاراتهم, ت تعليكات احلضور علَ املوضـوع  عدديقد ت

ذلك علَ يجـود الكـثري مـن     ن عليها, يد مااحملاضر قد أجايفي

مـن   ,من بني ًهورنا تلـك الليلـة   ,املختوني املتابعني للموضوع

ــر   ــحايف ال كـ ــني أ ـ ــني االقتوـــادي ياإلداريـ ــَ  ,ياملهندسـ علـ

 .ياض, البين استهواهم موضوعنا لتلك الليلةمستوى مدينة الر

يقد عانينـا مـن بعـ  املواقـف احلرجـة و الكهربـاء بوـ ة        

ــم اج ــر  ـ ــريف و    ة نلـ ــد امليـ ــا بعـ ــا  عليهـ ــود بعـــ  األنـ ا لوجـ

  بهــا بعــ  ال نــيني الزائــرين الــبين   تســبم ,احملاضــرد الســابكة 

يمل  .دين علـــم مـــن فنيينـــا  ,ريا و تو ـــيقتنا الكهربائيـــةغيمـــ

ر بعــ  الشــ ء علــَ عــريض ممــا أثمــ احملاضــرد,هــر إال أثنــاء تل

 عرب جهاال احلاس . اضرين,احمل
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املوافـــــــق  هــــــــ1425 /27/12االثـــــــنني  اليـــــــو  الثـــــــامن:

 اإلنســــانت:بعــــد  ــــقد العشــــاء نــــديد بعنــــوان  ,7/2/2005

نــديد علميــة   , يهــ  للــدكتور حممــد املكــري يعلمــة الكــون

ــة  ــ ,صمــن أســتاذ متخو ــ  ,فلكيــة حبت   اإلميــان باخلــالق  تنم 

تبــــارك يتعــــاىل يعلــــيم قدرتــــو, يبالتــــال  يستشــــعر اإلنســــان 

يقـد   .فاتوو كـا توـرُّ  ـــ  سـبحانو يتعـاىل   ـــ  املسؤيلية أمـا  او  

كان احملاضر ميزن بني األدلة العلمية البحتة املدعومة بالوـور  

ــة  ــرائب امللونـ ــرض   يالشـ ــاال العـ ــ  يجهـ ــرب احلاسـ ــهد  ,عـ ييستشـ

ة ال لكيـة  بمـ بعـرض للك  قـا    ا, كمـ ناسبة هلاباآليات الكر نية امل

 .د مــن قبلــو للعــريض ياحملاضــراتم خــاص مع ــمــن خــق  جمسمــ

  و ن ـوس احلضـور, يو نهايـة    يقد كان هلبً النديد أثـر طي ـ  

 ,ة ال ضـائية بمـ نـة للك  ومعت بعـ  الوـور التوضـيحية امللَ   النديد يال 

 .  ن سو يه  من عما الدكتور املكري

ــو  ال ــاء  تاســـــف:اليـــ ـــ 1425 /12 /28الثقثـــ ــق  هـــ املوافـــ

بعد  قد العشاء مبا,ـرد مـف    كنا علَ موعد , 8/2/2005

الـــبي يعـــدنا بزيـــارد     ,اليـــارد ل ضـــيلة الشـــيو ســـلمان العـــودد    

حيث كان لديـو   ,الربنامج هلبا اليو  ءيكلمة قبا بد ,قوريد

 .ب  خربرنامج عند مر,م
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ريـاض, فاعتـبر   هـو إىل ال يقد حالت  ـري  الشـيو دين توجُّ  

ــن  ــد  عـ ــورعـ ــرب     ,احلضـ ــة عـ ــاء الكلمـ ــتعدادً إللكـ ــدى اسـ يأبـ

يإعــداد  ,قـا  أعضـاء اللجنـة ّهـود كـبريد      ,يبال عـا  اهلـاتف, 

 يكمنــو و مكــر  ,جــراء احلــوار معــو عــرب اهلــاتف  إل ,فــين جيــد

يو بداية اللكاء, عرب اهلاتف املربو  بووتيات الكاعة,  .ماملخيم

بـو الشخوـ  للريفـو    للحضور عن تييُّ ــ اجزاً او خري ــ اعتبر 

ــ ة, لكنــو و الوقــت ن ســو طــر  مــا عنــدً مــن خــواطر      اخلا م

ــة   يحــث النــاخبني عة عــن عمليــة االنتخابــات,  مشــج  علــَ األمان

ا مـن التوجيهـات النافعـة, دين أن يشـيا     طـر  عـدد    افيها, كم

ا , يكــان داعم ــ وا بعينــ   أحــد أي يزك ــ  ,ن ســو باملــديب ألحــد  

للمساهمة و جناحها  اداعي , للعملية االنتخابية بباتهاا يمزكي 

و و مـا  بمـ   ا, يهـب حنيمن املر,م ودين الرتكيز علَ أحد بعين

 .ــ ح لهم او يرعاهمــ  ,فهم للجميف ,مشالنا

يقد كان برناجمنا الـرئيس بعـد العشـاء هلـبا اليـو  ل ضـيلة       

ـــ   ــعد احلمي  ــدكتور سـ ــوان:د الـ ــنا األمانـــ  تبعنـ ــا عرضـ ــَ إنـ ة علـ

 . السموات ياألرض

 او, ىا علـَ تكـو  ز مركَـ ــ ح لو او ــ الشيو  كان حديث

ــهادد     ــ  يالشـــ ــاىل و الييـــ ــبحانو يتعـــ ــية او ســـ ــَ خشـــ  ,يعلـــ

 .ا األمانـات منهـا  يخوو  ـ  ,ياستشعار املسـؤيلية و كـا ,ـ ء   
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يكانــــت حماضــــرد الشــــيو قيمــــة يرائعــــة و تزكيــــة الــــن س  

 . سبحانو يتعاىلمبا يرض  او ,يتربيتها السلوكية

ب يمبــا يوض ــ ,تــو الشــرعيةالكلــويف بمدَل يكــان الشــيو ميــسُّ 

 تلـــك األدلـــة مـــن أقـــوا  العلمـــاء, يقـــد يجـــدت حلديثـــو  ـــدى   

ــ ـــو قلــويف احلضــور  امبارك  ـــ أثابــو او . ـ ــاء   ـ يح لــو لــيس أثن

 با و أحاديث عدد ممن لكيتـو بعـد احملاضـرد    ,احملاضرد فكط

يكانت هبً النديد  خـر   ,ا و ن س كما يجدت هلا أثر  بميا .

الــب تــرى  ,ا للم اجــمد الــب يقعنــا فيهــانلــر  ,فعالياتنــا العلميــة

ا مـن اليـد أي   هـر   يقف ال عاليات من السـاعة الثانيـة يالنوـف    

  .9/2/2005هـ املوافق 29/12/1425 األربعاء هر 

 الفعاليات الثقافية:ختام 

يـــــــو   ر أن تكـــــــون  خـــــــر فعالياتنـــــــاكـــــــان مـــــــن املكـــــــرم

ــاء ـــ29/12/1425األربعـ ــق  هـ ــرد   .9/2/2005املوافـ حماضـ

   ل ضـيلة يأرقا إحواءات  :الرياض بني األمس ياليو ت:بعنـوان 

ــر   ــر العمـ ــيو الـــدكتور نا ـ ـــ الشـ ــو اوــ ـــ يفكـ ــا  ــ ــد اخرتنـ , يقـ

يملـا   ,ملا للموضوع من أهميـة  ,املوضوع يالشيو خلتا  ال عاليات

فتنـا مبـا يببلـو الشـيو     , يملعرو من مكانة يأثر و الن وسللشي
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من جهود جادد يكبريد و املوضـوعات الـب ي رقهـا, أردنـا أن     

 تكون اخلامتة املتميزد.

علَ انتهاء فعاليـات املخيمـات    يكان النلا  لل عاليات ينصُّ

املوافــق  هـــ29/12/1425 االنتخابيــة بنهايــة ديا  يــو  األربعــاء 

نـــــد يمعلـــــو  أن فعاليـــــات احلمـــــقت تنتهـــــ  ع  .9/2/2005

ــاعة ـــ  السـ ــر ليل  ــة عشـ ــقت  الثانيـ ــا  احلمـ ــة أيـ ــة,ا طيلـ  االنتخابيـ

, يفهـم  يباعتبار يو  األربعاء هو أخر أيـا  احلمـقت فكـد فهمنـا    

ا, حتَ الساعة الثانية عشر ليل ـ  أن نشا  احلملة يستمرُّ غرينا,

تحسـ  فهمنـا    خر الديا  للحمقت ليو  األربعاءن هبا هو  إإذ 

 ,علــَ اإلطــقع الرلــ  يأيقاتــوا  فــق عققــة للحمــقت بالــدي 

لكننـا خشـينا الوقـوع و     .حس  ت سـري املستشـارين الكـانونيني   

ــة ــدد   ,صال ـ ــملنا عـ ــؤيلني و اللج فسـ ــن املسـ ــا مـ ــة نـ ة املركزيـ

ال رابط علـَ اإلطـقع بـني     فمفاديا أنو ,لقنتخابات و الرياض

يـو  األربعـاء حتـَ السـاعة      الب ي ـرتض أن تعـمم   ,ديا  احلمقت

الـبي ينتهـ     ,يبـني ديا  احلكومـة الرلـ     ,الثانية عشر ليل ـ ا

ــد الســاع  ــة يالنوــف  هــر   عن ــة الثاني ــات  اا, خوو   أن ال عالي

 .مسائيةللحمقت اليومية 

ــاء تبع ــ   يقــد كانــت هــبً املعلومــ   ــو  الثقث ــة ي  اات توــلنا طيل

ــ ــات تنـــاق  ذلـــك    .االتناالتو ـ ــف ذلـــك فكـــد ي ـــلت معلومـ  ,يمـ
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ــ ــاعة اليخوو  ـ ــد السـ ــو   ا عنـ ــاء يـ ــعة مسـ ــاء,تاسـ ــد  الثقثـ ت يـ

ف معهــــا فعاليــــات يتوَقــــ الـــبّ  ,بت ســـري كلمــــة نهايــــة الــــديا  

 .بمنو الديا  الرل  للموا  احلكومية ,األربعاء

لــرن  لــ ق ,دقيكــة بدقيكــة ,ةيقــد كنــا نتــابف الوضــف بدقـَـ  

مـاع  يبرناجمنا و صال ة نلامية, يقـد عكـد اجت   ت سري يدخلنا

ــة العليــــاللن ســــها و الليلــــة  يكــــان ضــــمن  لقنتخابــــات, هي ــ

املوضوعات امل ريحة عليها موضوع حتديد نهاية ال عاليات يـو   

ــرم    .األربعــاء ت أن تكــون النهايــة عنــد   يقــد علمنــا أن اللجنــة أق

يقــد علمنــا بهــبا اخلــرب  .األربعــاءالســاعة الثانيــة يالنوــف  هــر 

عـن  لنـا  يكنـا قـد أع   ليل ا.يو  الثقثاء الساعة العا,رد يالنوف 

ــات مســاء   اســتمرار ــديد ال عالي ــاء بن الشــيو نا ــر العمــر    األربع

الـب جعلناهـا     إحوـاءات يأرقـا    :الرياض بني األمـس ياليـو   ت

ــو    , خــر حماضــرد  ــا يجلمهــور الشــيو يكثافت , كمــا ألهميته

 أسل ت.

ا عنـد معرفتنـا بعـد  إمكانيـة     يقد كنا و موقف حرن جـد  

ــو   ــن عنـــ ــد املعلـــ ــديد و املوعـــ ــاء النـــ ــورات ,إلكـــ يو  ,و املنشـــ

الـــب ســـتنز  و الوـــبا , يعـــد  مناســـبة تكـــدميها  ,الوـــحف

 .لوبا  األربعاء
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ـــ يأمــا  الشــيو   ,يكنــا  ــس حبــرن كــبري أمــا  اجلمهــور    ـ

بـن  فسـارعت مـف مـدير احلملـة الـدكتور حممـد        ,ـــ  اوح لو 

 األســتاذ عبــد او الوــكهان, ياملــدير التن يــبياليمــان , جــابر 

إىل منز  الشيو  الدكتور أند العبودي علميةيرئيس اللجنة ال

ــا ب ,الــــدكتور نا ــــر العمــــر   ,ً و املنــــز وجــــودحيــــث علمنــ

ــو     ــدناً كعادتـ ــب رأيـــو, فوجـ ــارتو يأخـ ــو الستشـ ــا لـ ــففتوجهنـ  مـ

يإذا بو قد علـم بـاخلرب قبـا     بنا,  فرحم ,جمموعة من الضيو 

ــولنا  ــو,ي ـ ــودد   إليـ ــامتو املعهـ ــتكبلنا بابتسـ ــوم ,فاسـ ــر يهـ ن األمـ

 ,االلتـزا  بالنلـا  ياإلعـقن عـن إليـاء النـديد       ايطل  منـ  ,اعلين

ثـم تنايلنـا العشـاء مـف      .ييعد مبحايلة طرحها و مناسـبة أخـرى  

   عناً.ييدم ,ورييدعا لنا  ــ ح لو اوــ ضيوفو ي,جعنا 

ــم     ــة بلســ ــبً املكابلــ ــ اكانــــت هــ ــمد خَ ــ ــا أمل امل اجــ  ,ف عنــ

ا ينـدنا  ز ا مميمـ طرح ـ الب توقعنـا فيهـا    ,يخسارتنا هلبً النديد

 يدعونا باخلري للشيو. ,او علَ كا حا 

ديـــة ام يقــد جتـــايالت الســـاعة احل ا للمخـــيمتوجهنـــا ســـريع ثــم  

يكــان بكيــة أعضــاء اللجــان مــف عــدد مــن ضــيو    ا,ليل ــ دعشــر

يبعـد   .املخيم و انتلارنا ملتابعة التخ يط ملـا تبكـَ مـن سـاعات    

رســالة  فاآللــعشــرد علــَ إرســا  مــا يزيــد علــَ  الو ــو  عملنــا

 ,لة لـدينا و قاعـدد البيانـات   عرب اهلاتف اجلـوا  لألرقـا  املسـجم   
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 يقــد اســتيرقت .بالشــيولإلعــقن عــن إليــاء احملاضــرد اخلا ــة 

حتـَ ال   ,منا  ياغة عبارد االعتبار عن احملاضرد بع  الوقـت 

كمـا   .ايؤخب علينا فيها أي مستمسك قـانون  أي طعـن مسـتكبل    

د يهو الثانية إخقء املخيم قبا املوعد احملدمت سؤيلياممت تواليف 

 .يالنوف من  هر األربعاء

ــبا  مـــف يقـــد  منديبـــة  ـــحي ة  كـــان لـــدينا مكابلـــة و الوـ

فاينانشا  تـاميز الربي انيـة الـب كـان جـزء مـن هـد  اليارتهـا         

 .علــَ املخــيم االنتخــاب  طـقع ياالب يمــدير احلملــة مكابلـة املر,مــ 

 ,العا,ـرد مـن  ـبا  يـو  األربعـاء      يكان موعدها معنا السـاعة 

. يبالتال  كان علينا تمجيا إالالة املخيم ملا بعـد املكابلـة مبا,ـرد   

كما كان علينا و الوقت ن سو إالالة ًيف اللوحات الدعائية 

 .األخـــرى داخـــا مدينـــة الريـــاض املكـــراتو املن كـــة احملي ـــة ي

ترتيـ    تعـاين أعضـاء اللجنـة احملتسـبني متم    ثـم ب يب ضا مـن او  

 بتنليم دقيق يو احلمد.املهممات, ًيف هبً 

ــاء    ــو  األربعــــ ــبا  يــــ ـــ29/12/1425يو  ــــ ــق هــــ  املوافــــ

ــة    .9/2/2005 ــات اإلعقنيـ ــة اللوحـ ــيارات إلالالـ ــت السـ  .توجهـ

ــالبني بتكــــارير عــــن   إال أنــــو  ,يمت ذلــــك .التن يــــبيكــــانوا م ــ

ــا     ــن موقعهــ ــبريد مــ ــات الكــ ــدى اللوحــ ــرقة إحــ ــف ســ  ,اكتشــ

ــارد اللجنـــة   لجنـــة احملليـــة و  لاالتوـــا  با الكانونيـــة متميباستشـ
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ـــ   ــا كتابي  ــاض يإبقغهـ ــة الريـ ــاكس  ,امدينـ ــرب ال ـ ــرقة  ,عـ بسـ

حتـــَ ال توضـــف مـــن قبـــا بعـــ    ,يإخـــقء مســـؤيليتنا ,اللوحـــة

لتكـون سـبب ا    ني,ضعا  الن وس و مكان ييقـت غـري مناسـب   

 يكــان است ســارنا مــن اللجنــة يإرســالنا للخ ــايف حمــام  لل عــن.

 يتنا و املتابعة يت بيق النلا .يث ,عريا ّد استحسانهم, ح

 هـــ29/12/1425يعنــد الســاعة العا,ــرد مــن يــو  األربعــاء 

كنـا و اسـتكبا  الوـح ية مـن جريـدد        .9/2/2005املوافق 

, ي ـلنا  ايأثناء املكابلـة الـب سم,ـري هلـا الحك ـ      .فاينانشا  تاميز

لــة ليبلينــا بوجــويف إالا  عســكريتمنــدييف األمانــة يمعــو ,رط 

ــا  ــيارتهما   ,اخليـ ــد سـ ــتكباهلما عنـ ــرعت إىل اسـ ــت  ,فمسـ يطلبـ

 ,يأ,رت للعسكري أننـا و عمـا انتخـاب     ,منهما عد  النزي 

يلــيس مــن املناســ  أن يــرى مثــا هــبا     ,يلــدينا  ــح   أجــن  

 .املوقف

ا للموضوع فشـكرنا  يمت هم  ,اا جد يكان العسكري عاقل 

 .الوح يةق من لَحيمل ينز  من السيارد أي ُي ,علَ ذلك

ــ ء      ــف يلبـــاس سـ ــان و يضـ ــد كـ ــة, فكـ ــا منـــدييف األمانـ أمـ

ــو   ــا هــبا األمــر     .يوــع  احلــديث عن ــو ملث ــد نبهت لضــريرد ي ,يق

فلو أخبت لو هـبً   ,فهو و عما رل  ً,العناية بن سو يملهر

ا الوــح ية  ــورد بهــبا الوضــف الــبي كــان عليــو لكــان ســبك     
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حضــور العســكري رمبــا الوــح ية كمــا لــو ســجلت  ا, ــح ي 

النتخابـات مـن حياديـة    افسد علينا و البلد مـا عـر  عـن هـبً     أ

 حسن تنليم.ي

إلخـــقء موقـــف  ايبعــد نهايـــة املكابلـــة كـــان اجلميــف مســـتعدم   

يأالالــوا مــا بهــا مــن أثــا    ,وا علــَ اخليــا املخــيم, حيــث انكضُّــ

ــاءد ي ــةإضــ ــديدد ق  .يالراعــ ــائق معــ ــا   و يو دقــ ــبً اخليــ ضــــت هــ

 يكن.ا مل ,ي   يكمْن الويوان,أي

يالياهلـا بهـبً السـرعة,     ا احليـاد الـدنيا يالهاهـا   كنت أختيمـ  

كـان هنـا كـبا يكـبا,      :يكـا   ,يأقو  هكبا تكـون الـدنيا  

, يإال يكـــا اتـــمت الســـاعة الثانيـــة يالنوـــف  هـــر  يبال عـــا مل

 أعما  اإلالالة قد انتهت.

عـات, يمـن ذلـك ي ـو  بعـ       كان علينا العما لكـا التوق  

رد الشــيو نا ــر العمــر, يلــبلك  الــبين مل يبليــوا باليــاء حماضــ 

ترتي  بكاء جمموعة بسي ة من أعضاء اللجان و موقف  فكد متم

 املخــيم مــن بعــد  ــقد امليــريف ملكابلــة مــن يــمت  لقست ســار عــن 

يمت تبليـغ   ـــ  يو احلمـد ـــ   ذلـك  متيقـد   .النديد يتبلييهم باليائها

ف حتـَ انك ـ   ,الكادمني البين مل يولهم خرب اإللياء بكـا أديف 

 الزيار.

م ف أعضــاء اللجــان و اســرتاحتنا اجملــايرد للمخــيم   يقــد جتممــ  
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فــاذا مبــدير  العشــاء,الســابق, يبــدأ يتكــاثر علينــا الــزيار بعــد  

ن نيـادر  من اللجنة الكانونيـة ي لـ  منـا أ    احلملة بناء علَ اقرتا 

 ,عنـا طبيعيـا  يإن كـان جتمُّ  ,فيال يكون لنا أي جتمُّـ  ,املكان

ــو خشــ  علينــا مــن ذلــك     نتخابيــة,ايلــيس لــو أي  ــ ة     ,لكن

 .للمنز  ت, يانورفيميادرد املكان ,فاض ررت لقعتبار

حيـث كانـت    العـادد, علَ غـري   ,يأحسست ب راغ تلك الليلة

البي مل يرتك لنـا دقيكـة    ,أيامنا السابكة ملي ة بالعما يالنشا 

ة يالعـاملني معنــا الــبين  مـن ال ــراغ, كمـا كانــت ملي ـة باألحبمــ   

ــت بوـــعوبة   .بلـــهم طيلـــة تلـــك األيـــا    كنـــا نكا  ءنتهـــاايأحسسـ

فيـو مـف بكيـة الـزمقء      با ملا كنـت أحـسُّ   ,ال لباتها ,ال عاليات

ن كنـــت م يتعـــاُيم يتـــراُحيتقُحـــ يحيويـــة,مـــن اجتمـــاع يأنـــس 

ــ ــا َأأحسُّ ــا بكيــة اإل  حــسمها كم فكنــا  .خــود أعضــاء اللجــان  به

لوجــوً  نتمنــَ اســتمرار العمــا الســتمرار اللكــاء اليــوم  بهــبً ا      

 جزاهم او عنا كا خري. .ال يبة اخلريد اخلبريد املتعاينة

 :حشد األصوات

مت تشـكيلها ضـمن    ,جلنة صتوة حلشد األ ـوات  أنش ت

ضــمن  ,ة دقيكــة حلشــد األ ــوات  يضــعت خَ ــ  ,إدارد احلملــة

 خ ط احلملة العامة.
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منــب بدايــة ال عاليــات,    ,م  بعمــا مــنلَ كانــت اللجنــة تكــو  

ــرُّ   ــت التعـ ــث حايلـ ــاخبني املكيمـــ  حيـ ــاء النـ ــَ ألـ ــدر   علـ دين قـ

علـَ قـوائم األلـاء     قعيإط ـ اللجـان   بزيـارات ملكـار    ,االست اعة

كـا  حيـث اجتهـد    ,معرفة مـا ميكـن منهـا    يحمايلة ,املنشورد

   و.و الكري  يمن كة عملو حي 

ــافة إىل أن  ــت اإضـ ــة قامـ ــتني  للجنـ ــتمارتني خا ـ ــداد اسـ  باعـ

 وهات ــ يرقــم  لناخــ  ااســم   هما فرديــة حتــوي اأحــد  يتواليعهــا,

ميألهــا بن ســو, ياألخــرى ًاعيــة حتــوي ألــاء مــن    ,ا اجلــوم

ــرفهم  ــرينمــن يع ــيأرقــامهم الزائ , ا أن األلــاء اختياريــة , علم 

يت لـ  مـن    ً,يو غـري  ,ماللجنة تكو  بتواليعهـا و املخـيم   تكان

 .ًيف املساندين التعاين معها و ًف أرقا  اجلواالت

 ,هــزد حاســ  للجنــة حشــد األ ــوات    يقــد مت ختوــيص أج 

مـن خقهلـا إدخـا  ًيـف      بالتعاين مف السكرتارية, حبيث يـتمُّ 

ألـف   رًعها, يالب جتايالت أثـين عشـ   أرقا  اجلواالت الب متم

 .رقم

ــد ا    ــد أبرمـــت عكـ ــة قـ ــاالت  يكانـــت اللجنـ ــف ,ـــركة اتوـ مـ

ــتمُّ ,وــةمتخو  إرســا  رســائا   ,نرتنــتيعــرب اإل ,مــن خقهلــا  ي

للتــــبكري  ,يبشــــكا يــــوم  ,ق  مــــوقعهممــــن خــــ ,قوــــريد
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يترتكــز الرســائا و اليــو  األخــري علــَ      .بالربنــامج االنتخــاب  

ــث  ــايف  احلـ ــَ االنتخـ ــت     ,علـ ــب كانـ ــالة الـ ــر الرسـ ــادد نشـ يإعـ

الرابعــــة رقــــم ياحـــــد    ب الـــــدائردمبر,مــــ وــــة للتــــبكري   صوم

كما استلمت جلنة حشـد األ ـوات مـا يزيـد علـَ       تمر,حنا ,

ــف منشــور خا ــة    ب يبرناجمــو بالســريد الباتيــة للمر,مــ   مائــة أل

ــة    .االنتخــــاب  يمت حتديــــد نكــــا  التواليــــف علــــَ مســــتوى مدينــ

ــاض ــق بعــ  العمــا     ,الري ــدرم عــن طري ــَ هــبا األمــر   نيبامل  .عل

 .يمبتابعة دقيكة من جلنة اإلعق  يجلنة حشد األ وات

ــرين ,ـــاهد اجتماع ـــ     ــد الزائـ ــر أن أحـ ــد  يأذكـ ــة حشـ ا للجنـ

يهـــم  ,  خارطـــة مدينـــة الريـــاضيقـــد حتلكـــوا حـــو ,األ ـــوات

عينــة علــَ  مينكــا   بتواليــف األحيــاء ييكومــون  ,قــةيدرســونها بدم

 ,بلتواليــــف منشــــور املر,مــــ ,أعضــــاء اللجنــــة ياملتعــــاينني معهــــا

يكي ية مراقبة ذلك, فلمـا   ,يالتمكد من ي ولو لتلك النكا 

ــر هــبا التواليــف يدقَ   تــو مــن خــق  اخلــرائط اســتيريف     رأى الزائ

يلـــو  ,ة العـــاملني و اللجنـــةف دَقـــمل أكـــن أتوَقـــ :يقـــا  ,األمـــر

يا عليــو بــمن هــبا فــردُّ ,رت و اخلري ــةم ملــا فَكــّهــكنــت حمَل

ياحلاجـــة إىل عمـــا مـــن  ,أمـــر طبيعـــ  و مثـــا حجـــم الريـــاض 

 .التدري  يالتنليم
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 :احلاسب اآللي واالنتخابات

جـاءت هـبً االنتخابـات و يقـت عـم فيـو اسـتخدا  احلاسـ          

 ,ملني معنــا و احلملــةافكــان ًيــف العــ , ــاتبــني صتلــف ال 

مـــن  بــا إن بعضـــهم يعــدُّ   ,يســـتخدمون احلاســ   ,بــق اســتثناء  

يقــد قــا   .يكــثري مــنهم يســتخد  حاســ  اجليــ  .املبــدعني فيــو

ــة,       ــميم موقعنــــا اخلــــاص و احلملــ ــاين و توــ ــهم بالتعــ بعضــ

كمـا قـاموا    .ةيبكـا دقَـ   ,د للحمـقت يإطققو و الوقت احملدم

مـف اخلـق     ,ا لوقف ال عالياتد رلي و الوقت احملدمباغققو 

ا, كمـــا كـــانوا يتـــابعون ال عاليـــات و ضـــريرد إيكافـــو نلامي ـــ

ــ ــ ,ا مــن خــق  املوقــف يومي  ا احملاضــرات الــب كانــت  يخوو  

حبيـث   ,بعـد احملاضـرات   ,و كا ليلـة  ,ا و املوقفتنز   وتي 

 ن من يريد من السماع هلا.يتمَك

ــبع     ــان الــ ــا كــ ــات   كمــ ــميم اإلعقنــ ــو  بتوــ ــر يكــ اآلخــ

حيـــث  ,يمـــا حتتاجـــو احلملـــة كافـــٍة ,يامل بوعـــات ياللوحـــات

خرجت من بني أيديهم ًيـف توـميمات أعمـا  نلتنـا, كمـا      

 ,كـا األيقـات   ,لكرتين  للحملـة كان البع  يتابف الربيد اإل

الــرد عليــو و حينــو, يكــانوا يكومــون    ب ييــتمُّحضــرً للمر,مــيُي

ــد اإل   بعضــهمبوــا  باالت  ــبع  عــرب الربي  طــقعلقلكرتينــ  ال

ــميمات  ــَ التوـ ــة  ,علـ ــديري احلملـ ــا  مبـ ــب ,ياالتوـ  ,أي املر,ـ
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ــغ املواعيــــد ــات    ,يلتبليــ ــاخبني ياجلهــ ــا  بالنــ ــبلك لقتوــ يكــ

إرسـا  رسـائا اجلـوا  عـرب      إىل ةباإلضـاف  ,يغري ذلـك  ,املختل ة

 .اأحيان  ,ارسالة يومي كانت تتجايال العشرد أال  ياحلاس  

الشرائف التوضـيحية للعـرض مـن جهـاال      منهم يعدُّ كان فريق

أثنــــاء عــــرض الربنــــامج االنتخــــاب  يغــــريً, يأثنــــاء  ,احلاســــ 

ــواد    االســرتاحة و املخــيم  ــف امل ــا ,ــاركوا و ح ــق ًي م, كم

يالـربامج الـب طرحــت و فعالياتنـا علـَ أقــراص مدجمـة يعلــَ      

يتوـني ها,  بعد فهرسـتها   ,يال نزا   ت ق بها .جهاال احلاس 

 .إر,يف خاصموادها و يترتي  ًيف 

 :موقع األمانة

مت جلــان االنتخابــات التعليمــات كاملــة ل و الوقــت الــبي ُســ

عنها بوسائا صتل ـة إال أن موقـف    علنيأ  ,للمر,حني يالناخبني

ــان مرجع ـــ  ــة الريـــاض كـ ــأمانـ ــةا دائم ـ ــو  علـــَ  ,ا للحملـ للحوـ

يـة مـن   َ مبتابعـة خا ـة ييوم  لـ فكـان    .املعلومات الضريرية

 اوقع ـ محيـث اعتمـدنا عليـو     ,حتـَ  هـور النتـائج    ,جلان احلملة

إىل موقــف أمانــة  إحالــة  ,نــاعو إعــقن النتيجــة علــَ موق  ارلي ــ

 ا من األمور أثناء احلملة.ا لنا كثري مدينة الرياض, البي سهم
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 :املواقع العاملية

 .ة باالنتخابــاتكنــا نتــابف العديــد مــن املواقــف العامليــة املهتممــ   

أحـــد املـــثك ني األســـتاذ تركـــ  فيوـــا الر,ـــيد يقـــد التكيـــت ب

َم   ا باالنتخابـات السـعودية   و ـ ا متخو موقع ـ  السعوديني الـبي تبنـ

يالــــــبي يركــــــز علــــــَ االهتمــــــا    SaudiElection.Comت

و  ,يمبتـــابعب للموقـــف   مبؤسســـات اجملتمـــف املـــدن  عموم ـــا,   

, إضــــــافة إىل  تــــــوي تعري  ــــــا باملر,مــــــحني ويجدتــــــ ,حينــــــو

الــبي  ,اســت قعو للــرأي العــا , فســعدت مبثــا هــبا االهتمــا    

  در عن الكائمني علَ هبا املوقف.

ــار الســاحات    ــمتيين أخب ــت ت  ,يغــر  الدرد,ــة  ,كمــا كان

 ,نــب  الشـــارع جــسم  هــا األي  و تلــك املرحلــة    الــب كــان همُّ  

ــو مــن غــث     ,يحــديث العامــة  ــد  ,يلــني مبــا في ا عــن عــني  بعي

نــت كــثري مــن شــاركون, يالــب كار املكمــا يتوــوم ,الرقيــ 

كمـا   .ًانرضـ  ال ,قـد  مـن مهـاترات أي    الكتابات فيـو ال ختلـو  

 .يتعبري  حيب ,اأحيان  ,ديةمن ّج ال ختلو أنها

 ,يعلــَ كــا حــا  فهــ  أ,ــبو مــا تكــون باجملــالس العامــة     

لكنها عرب احلاس , يمل نسـلم مـن سـبها     ,ها يقضيضهابكض 

ــا  ــن إطرائهـــ ــ ,يال مـــ ــ, اأحيان ـــ ــا  دين علـــ ــادر معلوماتهـــ م مبوـــ

علــَ  ,يقبــا إعــقن النتــائج, لكنهــا ,بعــد االقــرتاع ,اخوو  ــ
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ر االجتمـاع  ييسـائا   لرا ـدي التييُّـ   مٌّهـ م مؤ,ـر   ,يجو العمـو  

 ,الــب ســادت و الوقــت احلاضــر ياختل ــت  ,التعــبري يأســاليبها

 , مــف احلــبر ممــا  عــن ســنوات مضــت و هــبا اجلانــ  ,بالتــال 

 فيها من مهاترات
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 االقرتاع والنتائج            
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 :يوم االقرتاع

 هـــــ املوافــــق1/1/1426و  ــــبا  يــــو  اخلمــــيس املوافــــق 

, يهو أي  يو  من أيـا  العـا  اهلجـري اجلديـد      .10/2/2005

كــــان  .اهلــــواءطيــــ   مشمس ــــامتوســــط الــــربيدد  ايوم ــــ كــــان

ــار       ــَ موعــد مــف االقــرتاع الختي ــة الريــاض عل املواطنــون و مدين

ألي  مـرد و مـا يزيـد علـَ سـبعني       ,ديلـ حيهم للمجلس البمر,م

عـــت علـــَ توالم ,ض يحـــدهاو مدينـــة الريـــا ,اانتخابي ـــ امركـــز 

ــاء,صتلـــف  ــديات يبعـــ     األحيـ ــات يالبلـ ــدارس ياجلامعـ و املـ

ن ســها  يكانــت هــ  املراكــز الســابكة     .املراكــز االجتماعيــة 

يحتـَ   اعة الثامنـة  ـباح   حدد لققرتاع من السـا  .لكيد الناخبني

ي بدأت األخبار  بيحة ذلك اليو  من الـزمقء   ,اخلامسة مساء

ــاراتهم ملراكــز االقــرتاع يإدالئهــم   ياملعــار  توــا تباعــا   عــن الي

 بم واتهم.

ــباح    علمـــت  ــابعة  ـ ــب السـ ــز  اأن الـــبع  ذهـــ  منـ للمراكـ

ا خشـــية الزحـــا , لكـــن الـــبي  هـــر أن الرتتيـــ  كـــان ممتـــاال  

ــ ــان املنل  ا,يرائع ـ ــت مرتبمـــ يأن اللجـ ــة كانـ ــمـ ــا أن ة بدَقـ ة, كمـ

ــَ أقوــَ درجــات التعــاين يالرتتيــ        يمل  .املــواطنني كــانوا عل
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و  ,ســوى ياقعــة أي ياقعــتني   ,ر الوــ ور حــواد  تكــد  تــبك

 .الرياض علَ يجو العمو 

أي متييــز  تكـدير, دين يجـود أي   ,كانـت العمليـة انســيابية  

بني الناخبني يحدمثين أحد الشخويات, املعريفـة باجملتمف,أنـو   

ملا قد  ملوقف االقرتاع رحم  بو العاملون فيو, يأدخلـوً مـف البـايف    

للخرين, تكرمي ا لو, يتكـدمي ا لـو علـَ بكيمـة     اخلل   املخوص 

الناخبني, إال أن مدير املوقف اعتبر لو بكا لباقـة, يطلـ  منـو    

ــرا تتأن  ــك الســ ــن        ميســ ــريً مــ ــا غــ ـــ, مثــ ــر ديرً ـــ ـــ أي ينتلــ ـــ

املــواطنني, فرمحــ  هــبا الشخوــية بهــبً الــري  , يال  مــن أراد  

 أن يكرمو علـَ حسـايف البـاقني, يعـاد إىل الوـ و , يرفـ       

أن يتنــاال  النــاخبون لــو عــن ديرهــم, فــمدى مــا عليــو يهــو يشــعر  

 بالزهو هلبا التنليم الدقيق يالعد  و املعاملة.

يقد ذهبت بن سـ  قرابـة السـاعة العا,ـرد مـن  ـبيحة ذلـك        

 يهـو مركـز جامعـة اإلمـا      ,اليو  لققـرتاع و املركـز الكريـ    

نمـا  يحي .دت فيـو كناخـ   البي قيم حممد بن سعود اإلسقمية,

ـــ ي ــلت كنــت  ـــ يو احلمــدـ ــ ـ لــدى معلــم النــاخبني,   امعريف 

البين كان بع  منهم المـقء و   اللجنة,باإلضافة للعاملني و 

يمف ذلك فكد كانت معـاملتهم لـ  مثـا معـاملتهم ألي     ..اجلامعة

مثــا تعاُملــهم مــف   ,ــخص  خــر, كمــا أن اليالبيــة تعــاملوا معــ 
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ر ـهم علـَ النزاهـة    حل ,يكمنهم ال يعرفـونين مـن قبـا    ,غريي

 ياحليادية.

د مل تـزد  تكديري ياحرتام  هلم, يخـق  مـدم   كان هبا حمام

ــتُ   ــَ عشــر دقــائق أدلي يراقبــت ســري   اآلخــرين,بوــوت  مــف   عل

ب, إال أنـين الحلـت مـن    يكان هبا مـن حكـ  كمر,مـ    .العملية

ــة حر  ـــ   ــاملني و اللجنـ ــالعـ ــو   ا يتنليم ـ ــائ  خقلـ ــت أن بكـ ا رأيـ

يال داعـ  لوقـوو    ,كامل اميف يكو  بديرً فاجل ,مضيعة للوقت

ــة بن ســ   ــتثــم توجم .للمراقب ــك  ,ه ــد ذل ــ  مــن    ,بع ملركــز قري

يهــو مركــز تــابف ملن كــة الريضــة و ثانويــة الكــدس,     ,منزلــ 

لـف علـَ سـري    ذهبـت ألطَ  األيائـا, ّوار منزل  السابق يجريانـ   

ا كـبريد مـن النـاخبني تكـف     العملية االنتخابية, فوجـدت أعـداد   

كـا ينتلـر ديرً و التوـويت,     ,   و  منتلمـة يحمرتمـة  و

يبالتـال  فمــن   ,بهـت إىل اللجنـة يأبـرالت ب ـاقب كمر,مـ     يتوجم

ا للعمليـة, فـاذا بالعـاملني    د مراقب ـ حك  أن أقف و مكان حمدم

ــدم  ــان حمــ ــة يشــــريين إىل مكــ ــو اللجنــ ــد  دمد أُعــ ــو مكاعــ ت فيــ

و  ,ييكقئهـم حني وة للمراقبني من الوح يني ياملر,مـ صوم

ــة   يبعــد أن  ا,التــدخُّيميــنعهم مــن   ,مكــان يســمب هلــم باملراقب

ــت بضــف  ــائق  بكي االنضــبا  يسقســة العمليــة    ملســت خقهلــا دق

غـادرت   مميعد  يجود أي دعايات أي تمثري علَ الناخبني, يمن ثَـ 
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بي  النلـر عـن    ,املكان, يأنا استبشر حبسن النلا  يترتيبو

 .  تعي ن يكقء هلا و اللجان, مف أن نلتنا مل النتائج

لدرجــة  ,وــاالت عــرب اجلــوا  يتوالــت االت  ,عــدت إىل البيــت

ثري مــــن مــــن كــــ ,أنــــين مل اســــت ف الــــرد علــــَ كــــثري منهــــا  

ــبين ربم ,األ,ــخاص ــ مــا مل أرال ــب المــن  ,ابعض  كــا  ,مــنهم من

ن أقـــنعهم خـــر مَمـــ يبتوـــويت عـــدد  ,نـــ  بتوـــويتومـــنهم لرب

و  يأقـو   ,أ,ـكرهم ا  يكنت عند كـا اتوـ   .ل بالتوويت 

لكــــن العمليــــة حتتــــان إىل  ال    ,ن ســــ  كــــا  ــــوت ين ــــف 

يو الوقـت ن ســو أتــبكر أن األفــراد   .ايلــيس أفــراد  ,األ ـوات 

يامل ــــات  ,يالعشــــرات يكونــــون امل ــــات ,يكونــــون العشــــرات

, لكــن هــبا اليــو  مــن يجهــة نلــري   يهكــبا ,اآلال كــون ت

ء متوا ــا مــن عنــا بعــد ,لــ بالنســبة  أكثــر األيــا  راحــة كــان 

خـق    لكنو كان أكثر تركيـز ا يقـود   ,العما اجلاد ألسابيف

 العشرد أيا  الب سبكت االقرتاع.  

 :إعالن النتائج

ّديـة و   أن العمـا جـار    عا   ـناديق االقـرتا  علمنا منـب إق ـ  

د علــَ مســتوى العا ــمة, يمبتابعــة جــادم  ,يال ــرال مراكــز العــد 

يمـا كـان    .يقتو أسرع  ,ائجمن اللجنة العليا للو و  إىل النت
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ــاك موعــد حمــدم   ــال  كــان    هن ــة, يبالت ــائج النهائي د إلعــقن النت

ــا متابعــة اإلذاعــة    ــو  اجلمعــة  علين ــون ي هـــ 2/1/1426 يالتل زي

أي علــَ األقــا معرفــة   ,ملعرفــة النتيجــة  11/2/2005املوافــق 

 .إلعقنها دالوقت احملدم

ــ علمنــا أن  يو  خــر ســاعات النهــار مــن يــو  اجلمعــة      وإال أن

سـيعكد عنـد السـاعة السـابعة مـن مسـاء        ا ـح ي   اهناك مـؤمتر  

ــة    ــو  اجلمع ــك الي   11/2/2005املوافــق  هـــ1426 /1 /2ذل

يأمــــا   ,إلعــــقن النتيجــــة علــــَ اهلــــواء مبا,ــــرد و التل زيــــون 

ع املـدير التن يـبي األسـتاذ    فت ـوم  .الوح يني احملليني يالعـامليني 

 ,حلضور املؤمتر الوـح    ا ــخري جزاً او ــ عبداو الوكهان 

 ,ا, حيــث مل أحــرص علــَ احلضــور ,خوــي   نلتنــا نيابــة عــن

ا هلع  لل ــوال, بنـاء علــَ اإل,ـاعات الكــثريد الـب تــداي   رغـم تـوق   

يو الوقـت ن سـو اجتمعنـا مـف مـدير احلملـة       . الناس  خـر النهـار  

, الـــب أ ــــبحت  عني و اســـرتاحب يأعضـــائها يبعـــ  املشــــج   

كنــا أمــا  التل زيــون بانتلــار حيــث حتَل ؤقــت,مكتــ  احلملــة امل

 .اإلعقن عن النتائج

ــدأ املــؤمتر الوــح   يتُ   ليــت األلــاء كــان بعــ    يحينمــا ب

لتسـجيا حللـة امل اجـمد علـَ      ,يا الكـامريات الشبايف قـد أعـدُّ  

و   ليـت األلـاء يذكـر الـ    يحينما ُت  .ب يعلَ احلضوراملر,م
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ــا    ــا  التهليــ ــت أل ــ ــا علــ ــددائرتنــ ــواء   ,يالتحميــ ــ عت أضــ يســ

مـــن أعضـــاء اللجنـــة اإلعقميـــة  الكـــامريات مـــن كـــا مكـــان

ب الـــبين حر ـــوا علـــَ تســـجيا حللـــة امل اجـــمد علـــَ املر,مـــ        

 .يمباركتهم تق ذلك دعاء احلضور .ياحلضور

  :االستقبال بعد النتائج

بعد املؤمتر الوح   مبا,ـرد تكـاطر الكـثري مـن األ ـدقاء      

ــَ االســرتاحة    ــار  ياألحبــايف عل ــَ  ,مــن كــا مكــان   ياملع حت

يتوالـت   . ني بـال وال با رمبا امل ات من املهن ـ  ,اكتلت بالعشرات

عليهــا,  الــردم أســت يفالــب مــا كنــت  ,ا االتوــاالت عــرب اجلــوم

مما اض رن  إلق ـا    ا ,اجلومباإلضافة إىل م ات الرسائا عرب 

ــات إىل جـــوم جـــوال , فتحوم ــلـــت املكاملـ ــن االت اجملـ ايرين لـــ  مـ

كــان كــا مــنهم يرفــف لــ       الــبين ملــة ياحلضــور  أعضــاء احل

ياالسـتكبا    علـَ الـرد    او من ناحية يما كنت بال بف قـادر  جوال

و يقــــت ياحــــد, فاضــــ ررت أن أطلــــ  مــــنهم أخــــب األلــــاء 

ــد      ن مــن ألمتَكــ ــَ ات وــاالتهم ي,ــكرهم, يلكــن بع ــرد  عل ال

 .ــ ياحلمد وــ , يقد فعلت ذلك وقفاملهديء 

اجملتمــف بعــد إعــقن النتــائج تــد  علــَ    كانــت ردد ال عــا و

اهتما  عا  باحلد  يهبا الت ور النوع  البي حـد  ألي  مـرد   

 يكان اجلميف يرتقبو.
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 :احلفل التكرميي

النلر عن نتـائج ال ـوال    يبي   ,منب انتهت أعما  االنتخابات

,ـعور أن هـؤالء املتعـاينني مـن األحبـايف       كـان لـديم   ,من عدمـو 

 .يلــيس ,خوــ  الضــعيف   ,م ال ــائزينياجلــريان يالــزمقء هــ  

ــ   ــال  جيـ ــد    يبالتـ ــم ينكـ ــ  بهـ ــي   أن  ت ـ ــم ,ـ ــ  هلـ ــن ا رمزي ـ ا مـ

 ,كالعــــادد ,يإن كــــان التعــــ  ســــيكون علــــيهم ,التكــــريم

التن يبي يرؤساء اللجـان كنـا    احلملة يمديرهالكنين يرئيس 

 .يإن اختل نا و التوقيت ,حريوني علَ هبا األمر

ــا علــَ موعــد    ن لعمــا ح ــا تكرميــ   معــيميو األخــري ات كن

يــو  اجلمعــة يكــون للمتعــاينني معنــا يألعضــاء اللجــان علــَ أن  

ــق  9/1/1426 ـــ املوافــ ــداد   18/2/2005هــ ــد مت اإلعــ , يقــ

ــ ان يهــو الشــيو عبــد الكــريم   ع أحــد اجلــري للح ــا يتــربم  داجلّي

  ال ـق   حبـ  ,ا باسرتاحتو العـامرد   مشكور الوع  تأبو خالد

العمــا ّهــود الشــبايف لتجهيــز    يمت  .إلقامــة احل ــا كمكــان 

بعنايـة خا ـة مـن أعضـاء اللجنـة       عدمأ  ,فيلم يثائك  عن احلملة

تـو قرابـة   ز رائف, كانت مدميبتميم ,يو يقت قياس  ,اإلعقمية
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ــة  ــا ُج .العشـــرين دقيكـ ــهادات  ه ـــكمـ ــة يالشـ ــدريع اخلا ـ زت الـ

ح ا  دمع كما أ  البارالين,التكديرية جلميف األعضاء ياملتعاينني 

 .عن طريق اللجنة االجتماعية ,عشاء خاص بتنليم جيد

يقــد دعــ  للح ــا عــدد كــبري مــن الضــيو  ياإلعقمــيني,     

ــياألعضــاء ال ــائزين و اجمللــس يعــدد مــن املر,مــ     زين حني املميم

 علَ مستوى الديائر املختل ة.

كلمـة ملـدير احلملـة     ًالكـريم, تـق  يقد بدأ احل ا بالكر ن 

, حتـد  فيهـا   اليمان  جابربن مد ياملشر  عليها الدكتور حم

يعن مواقف خا ة و احلملة تنـاثرت   ,علَ سجيتو عن نلتنا

ي هـبا مـا    .الـب كـادت تسـيا دمـوع      ,منها كلماتو العاط ية

وـادع املشـاعر   ب حيـث أحسسـت منـو يمـن المقئـو      ,افعل  حوا

 .اجزاً او يإياهم خري  ,ياملودد

ألسـتاذ/ عبـد السـق     ألكاهـا ا ثم تقً كلمة ألحد الناخبني  

األمـــا  مبشـــاعراحلمـــدان مثمـــا فيهـــا النـــاخبني, كانـــت ملي ـــة 

لنـا إياهـا   م ا بممانـة حُ ياعتربتهـا تـبكري    .بالواج  علينا ار مبَك

من قبا هؤالء الناخبني, تقً عـرض فـيلم يثـائك  عـن فعاليـات      

عشـــرين دقيكـــة, اســـرتعَ  مدتـــو ,نلتنـــا بالوـــوت يالوـــورد

ــاً احلضــور  ــربً يا ,انتب ــز مَمالكــثريين عت ــان    اي مــن حيــث اإلنت
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ــق  ــة اإلعقميــة    كلــها,  عالياتنــا ليالتوثي ــا اللجن , أعــد مــن قب

 ـــ  اهم او خـري  اجـز ـــ  املتخووني باحلاس   يخوو  ا من قبا

 .و ال يلم يو غريً ًبلوبعلَ ما 

 ,اهلــا كــثري  دمع ــمل أ  احلضــور,كلمــة و  كيــُتيبعــد ذلــك أَل

تـواردت علـَ ذهـين قبـا احل ـا بكليـا,       لكنها كانـت خـواطر   

ــاعدين      ــؤالء املســـ ــق هلـــ ــ  بعـــــ  احلـــ ــا أن أع ـــ حايلـــــت فيهـــ

  يكـا مـن قـدم    ,ياملعاضـدين و إدارد احلملـة يجلانهـا املختل ـة    

, كمــا ير,ــحين بــ ييثــق  جعينمــن ,ــ ا, يكــا حلملــبدعم ــ

ــزمقء و        ــ  الـ ــف بعـ ــف اخلا ـــة مـ ــ  املواقـ ــدثت عـــن بعـ حتـ

ــة ــبري ع  ,احلمل ــت التع ــيحايل ــ  لكــا هــؤالء   مم ــو و قل  ,ا أكن

يحايلت التـبكري بـمن هـؤالء الـبين بـبلوا       .يللحضور يللمهن ني

ــا يمتيُّ    ــبايف جناحهـ ــم أسـ ــة هـ ــود و احلملـ ــاتلـــك اجلهـ يو  ,زهـ

 احلمد.

بعــــد ذلــــك مت تواليــــف الــــدريع يالشــــهادات التكديريــــة علــــَ   

يهـ  أ,ـياء رمزيـة للـبكرى, كمـا       ,احملاضرين ياملشاركني

ها ؤً مـــدير احلملـــة يأعضـــاعلـــَ درع أعـــدمفت باحلوـــو  تشـــرم

بعــد ذلــك تنــاي  اجلميــف طعــا   .ذن اوامشــكورين مــمجورين بــ

يقد تشـرفنا حبضـور عـدد مـن أعضـاء جملـس الشـورى         .العشاء
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ياملس ولني ياألكادمييني ياإلعقميني, باإلضـافة إىل عـدد مـن    

 يالوجهاء.العلماء 

 

 

 :الزوار واملساندون

ــود  ــارات اإلخـ ــاند مل تتوقـــف اليـ ــريان  ياملسـ ــايف ياجلـ ن ياألحبـ

ــرهم     ــع  حوــــ ــبين يوــــ ــزمقء الــــ ــار  يالــــ ــاريف ياملعــــ ياألقــــ

م, فلكــا مـــنهم راب ـــة يعققـــة  طيلـــة أيـــا  املخـــيم, يتوــني هم 

مــين منـــب  , كــان مــنهم بعــ  مــن علَ    ــــ  يو احلمــد ــــ  خا ــة  

علـــَ رأســـهم أســـتاذي و االبتدائيـــة يالميـــا   املرحلـــة االبتدائيـــة

يمـا بعـدها, يبعـ      بد او الربدي ,يالدي األستاذ ت ا  الع

 .المـــــقء و العمـــــا اجلـــــامع  يو العمـــــا التجـــــاري يو غـــــريً

ــو و اجلامعــة ي    ــبع  اآلخــر  كــان يبعضــهم تعلمــت علــَ يدي ال

لــ  و اجلامعــة, إضــافة إىل عــدد كــبري مــن األقــاريف        اطقب ــ

ييشـجعون  بكـا    و ال عاليـات يومي ـا  البين كانوا يشـاركون  

 .ال يست يف اإلنسان حورهم يكبلك حمبني, قود

خا ـــة اجتماعيـــة مكانـــة  يأمـــا اجلـــريان يكـــثري مـــنهم ذي 

 ,اياحــد  افكــان بعضــهم ال يكــاد يييــ  يوم ــ   ,يعمــا مرمــوع 
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ــا  ــا معنـ ــج  ,ييت اعـ ــو    ييشـ ــن أدبـ ــن حسـ ــا مـ ــكا أخجلنـ عنا بشـ

 .تال يرغبون و ذكر الائهم .يتورفو

 ىأخــرحني لــديائر كــان مــن اليار املخــيم بعــ  املر,مــ اكمــ

 فكنـت أحـسُّ   .عنـا  تبـدأ فعاليـاتهم إال و يقـت متـمخر      ملن ممَـ 

لعلـو   ,و فعالياتنـا  ,علـَ سـري العمـا    قعط االعلَ  امنهم حر  

ر كمــا أنــو يــبك  .األخ ــاءييتقفــَ  ,يســت يد مــن االجيابيــات

ــا هــبا التجمُّــ  و م ,اآلخــرين بن ســو  يتــو أن كــان مــن ر إف, يث

ــد أمــام  ,ــي      ــ  أن بعــ    .ألمــرامــن هــبا   امــنهم مل يب ياليري

يال  ,الار املخــيم ي,ــهد ال عاليــاتن ســها املنافســني مــن الــدائرد 

أدري مــــا اهلــــد  حتــــَ اآلن, كــــان الكــــثري مــــن املســــاندين 

عني يبــــــدين رغبــــــتهم للمســــــاعدد ياملشــــــاركة مبــــــا  ياملشــــــج 

ــت يعون ــف     ,يســ ــوات يتواليــ ــد األ ــ ــَ حشــ ــثهم علــ ــا  ــ فكنــ

بعـ  هـؤالء الـزيار     .عرفـو يب يالتعريف بو ملن ال منشورات املر,م

لــن كــان يعلــن  ــراحة أنــو مل  وــا علــَ ب اقــة ناخــ  يأنــو  

 ,يأنــــو نــــاد   ,هلــــبا الســــب ,لتوــــويتيكــــون قــــادر ا علــــَ ا

مـن صتلـف    ,ض عـن ذلـك ّلـ  جمموعـة مـن النـاخبني      يسيعو 

 با كانوا مساندين. ,ايار مل يكونوا المهؤالء  .ديائر الرياض

ــت أجلــس و املخــيم لقســتكبا     ,  بــني امليــريف يالعشــاء  كن

 .يبعدها كما كنت أفعا ذلك بعد العشاء قبا احملاضرات



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

99 

 

 معهم,  ف مف الكثري منهم يأحتدمأن أتوَق اكنت مض رمي

يكــان الوقــت ال  .هــبايأقــف مــف  ,يأ ــافب هــبا يأحــد  هــبا 

و ضـوء األعـداد    ,علـَ كـا ,ـ ء    انـت قـادر   فما ك يسع ين,

   .الكبريد

يـــت بعـــ  مـــن انك عـــت عـــنهم  يكانـــت فر ـــة طيبـــة أن رأ

 .ي بعضــهم أكثــر مــن ذلــك  ,امنــب عشــرين عام ــ  رمبــا ا,أعوام ــ

الـب يسـاندن  فيهـا مـدير      ,مـن مهمـب   فكان االسـتكبا  جـزء   

 .معنااحلملة يًيف العاملني 

ين عن بع  مـن مل انتبـو هلـم يعـن مـن      نكان الزمقء لربي

 ا حـني يكنت حريو ـ  .مرديمن يزير ألي   ,يستحق يق ة خا ة

للتعليق علـَ مـا    احملاضرات علَ اإلنوات هلا لك  استعدمء بد

ــا ــاء احمل  ,دار فيهـ ــ  أثنـ ــرات أتوَقـــ افكنـــت و اليالـ ــن ضـ ف عـ

 .يأتركو للعققات و احلملة ,االستكبا 

يو نهاية كا حماضـرد كنـت أقـف مـف مـن مل أقـف معـو,        

ــور بالرتحيـــ  يالشـــكر يالـــدعاء  ايأحـــ ــا باحلضـ  .ي  رد اجلميـ

 ,مــن أ ــع  األمــور ,رغــم بســاطتو,ار مــف الــزيمكــان الوقــو  

ييتحـد  مـف    ,حينما  اي  اإلنسان أن يع   من يقتـو للجميـف  

 هبا.ييتحد  مف  ,دع هباويي ,ييكف ليستكبا هبا ,اجلميف
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منــــديبني  ,يهــــم كثــــر ,اركنــــا نعــــر  أن بعــــ  الــــزيم ي 

مــف أن بعضــهم    .نرحــ  بهــم يبيريهــم  ايكنــ . خــرينحني ملر,مــ

ف يقــا  بتواليــف منشــور مــن املنافســني اســتيا التجمُّــرمبــا كــانوا 

ار صيمنا, فكنـا  علَ سيارات اليمن سها ملنافس لنا و الدائرد 

منشورات املنافسني لنا من ن س الـدائرد   نتعاما مفبكا هديء 

ــتيا صيم    ــنحن مل نســ ــيارات, فــ ــَ الســ ــن علــ ــا مــ ــات ّمعهــ مــ

ا النـاس  يال نسمب باستيق  صيمنا يجهدنا يجتميعن ,اآلخرين

 .ن سها ملنافسينا من الدائرد

 :الوالئم

كنا مف إدارد نلتنا غري مكتنعني بتكديم يجبة عشاء يوميـة  

كانـت  . لكـن  ـــ  يو احلمـد ـــ  يال قلـة   اول ـ  س, ليمار املخيملزيَ 

الـب لـيس هــبا      ثكافــة امل ـاطيب تتيجهـة نلرنـا اخلا ـة و     لنـا 

 السنديتشـات بـبع    ويكنا أعـددنا بوفيـ   .عنهاجما  احلديث 

ــة يالك ــكاخل ي ـ ــيم   عـ ــر املخـ ــريبات و  خـ ــا    ,ياملشـ ــة أيـ طيلـ

أننـا   إال ,و هبا األسـلويف   تنا االستمرارخُّيكانت  .ال عاليات

يعزمـــون علينـــا برتتيـــ   ياألقـــاريف,فوج نـــا بعـــدد مـــن الـــزمقء 

يقـد رتبـوا    .أكثـر العشاء كا ليلة علـَ حسـايف ياحـد مـنهم أي     

ــر دين   ــبا األمـ ــار مواهـ ــار إال     ,افكتنـــانتلـ فلـــم يكـــن لنـــا خيـ

يألن  ,اكــان مناســب  كــرمهم مــاألن رفضــنا و ضــوء  ,الكبــو 
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يقبولـو   ,,عورهم باملشاركة معنا مل يسعنا إال ,كرهم عليـو 

ــاءمــن هــؤالء   ــف كــثري    .الكرم ــال  مل نتكل شــاء ا و العيبالت

ا مـن  منا طيلة الوقت كما أنو كان كرم  االبي ما كان مرتب 

 او عنا كا خري. الكرماء جزاهم

 :املنافسون

و يـو  الكيـد و بلديـة     ا,ح مر,مـ حني ذهبت لتسجيا ن سـ   

فوج ــت بعــدد كــبري مــن الــزمقء يمــن أعــر  فــيهم      ,الشــما 

ــدائرد    اكــثري  اخــري  تالرابعة , ن ســهامر,ــحني منافســني و ال

 ــا  الريــاض, كمــا أنــين حــني طالعــت األلــاء املنشــورد و    

ا مـن املنافســني  ا كـبري  مانـة يجـدت عـدد    الوـحف يو موقـف األ  

ــد   ــؤهلني جـ ــات املـ ــا  و االنتخابـ ــثري   ,ا للنجـ ــر  كـ ــنهم أعـ ا مـ

مـن اجلامعـات    ناألكـادمييو يمـنهم   احملامون,ا, منهم ,خوي 

مـنهم مـن    .التعليم العـال  األخـرى   يق اعات ,اإلدارديمن معهد 

 ما دكتوراً و اهلندسـة أي اإلدارد, يمـنهم مـن لديـو اخلـربد      

الكــبريد و إدارد األعمــا  اخلا ــة يالعامــة, يمــنهم مــن جيمــف 

ــة مـــن املـــؤهقت  فكانـــت نلرتـــ  هلـــؤالء نلـــرد احـــرتا     ,ًلـ

ــم او ,يفرحــــت يتكــــدير, ــة   ,يعلــ ــا كشــــ ت تلــــك العمليــ مبــ

َ أن االنتخابية من كنوال الرجا  و رياضنا الياليـة, الـب أمتنمـ   

 .يمخب كا منهم ديرً و خدمة املدينة يالوطن
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ــ ــر    يقـ ــامليني جـ ــيني أي العـ ــح يني احمللـ ــاي  بعـــ  الوـ ي د حـ

ا مــن حني يالتعليــق علــيهم, يخوو  ــللحــديث عــن بعــ  املر,مــ

 ,يبكـا إ ـرار   ,فكنـت أردُّ  ,دعاياتهم علـَ السـاحة    كثر

ــم يأنهــم أهــا    ,يال اللــت كــبلك  ــَ احرتامه  نللرت,ــيب, يمــ عل

مـا دا  النلـا  ين بـق علـيهم      ,حكهم املنافسـة يال عيـ  و ذلـك   

ــا يأ   ــن س, بـ ــة و الـ ــديهم الثكـ ــز يلـ ــبين مل   جـ ــا و الـ ــو رمبـ أنـ

حـال هم  رمبـا مـن  خـرين    ي , ال هم احلق من هـو أفضـا مـين   

 .احلق هلبا املكان

ــني   ــار املنافسـ ــيهم مبنلـ ــر إلـ ــزمقء   ,يمل أنلـ ــار الـ ــا مبنلـ بـ

ــؤهم ــَ العمــا  امل ــا هلــبً     ,لني الكــادرين عل لكــن النلــا  مل جيع

ال  فق أالا   ما االسـت ادد مـن   الدائرد سوى مكعد ياحد, يبالت

   .الكادرين من هؤالء و جماالت أخرى

 ,أنسَ أن من أيائا اخل ابات الـب تلكيتهـا تهن ـة بـال وال     يال

لــبي كــان خ ـايف مــن الزميــا ياجلــار العزيــز هــبلو  اهلــبلو  ا 

بن ســو  ,امشــكور  ,يجــاء الرابعة تن ســهاا و الــدائرد مر,ــح 

, ـــ  اجـزاً او خـري   ـــ  و خ ايف التهن ـة   ما مع .ا  إىل املنز  مهن 

 وـــاالت مـــن منافســـني و الـــدائردمـــن االت  ايـــت عـــدد كمـــا تلَك

ــال وال, يهــبا و توــوُّ   يهن  ن ســها ــون ب ا عــن ري يع ــ  ان باع ــ  
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ح لنــا او يإيــاهم مــن   .معــدن طيــ  ألهــا هــبا البلــد املع ــاء   

 كا سوء.

فونا و حضــــور احل ــــا يقــــد اســــتجايف عــــدد مــــنهم ي,ــــرم  

ــان      ــة, فكــ ــا االنتخابيــ ــا و نلتنــ ــاملني معنــ ــ  للعــ التكرميــ

حضـــورهم لـــو معنـــَ كـــبري و ن ســـ  يو ن ـــس احلاضـــرين,  

ز بهــا أبنــاء هــبا الــب متيمــ ,حيــث د  علــَ ري  التعــاين يالتــولف

 يو احلمد. ,الوطن

كما اجتمعنـا مـف عـدد مـنهم يمـف بكيـة األعضـاء املنتخـبني          

ـــ   ــت ادد مـ ــائج لقســ ــتكرار النتــ ــد اســ ــاتهم  بعــ ــم ياقرتاحــ ن أرائهــ

أرى فنحن ال نراهم منافسني يال  .باذن او ,يتو يلها للمجلس

سـواء   ,و سـ ينة الـوطن   ابـا نعتـرب اجلميـف جنـود      ن س  فائز ا,

أي يركـ  مـف    ,املكودبـ منا من ميسك باجملـدا  أي مـن ميسـك    

يســقمتها ســقمة   ,ياهلــد  ياحــد  ,دفالســ ينة ياحــد  .النــاس

ــاي .للجميـــف ــ    جمللـــس ممثـــاو ا أمـ ــا اجلزئـ ــبا العمـ هلـــم و هـ

يال  ايال مسـابك   امنافس ـ  تيلسـ  .مكارنة بمعما  أخـرى  ,البسيط

لـديهم  كـان  لرمبـا    , يلـو كـانوا و مـوقع   يال مواجو اموادم 

 فيما أتوور. ,ن سو الشعور

 :تبعات االنتخابات
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سـف أن االنتخابـات   يمـف األ  جديـدد, االنتخابات و جمتمعنا 

 ,و كـثري مـن األحيـان    ,هبً الدعاية .الدعايةمن  ا  نوع تت َل

ي ـــور منشـــورد و كـــا الوســـائا  ,مربوطـــة بم,ـــياء ,خوـــية

 ديقـــ .ون هـــبا األمـــوريلســـت ممـــن  بُّـــ .اإلعقميـــة ياإلعقنيـــة

كمـا   .ضـيكة كانت حمديدد يحتَ  يإنأكرً الشهرد, كنت 

ــت متح   ــكن ــَ يضــف الوــورد الشخوــية و اإلعقنــات      ال  عل

معنا و احلملـة لـ     لوال إقناع بع  الزمقء العاملنيي ,ياحلملة

أن الدعايــــــة   نُّو يضــــــعها, يلــــــبلك فــــــم الـــــرتددت كــــــثري  

ــية ــا ,الشخوـ ــا يتبعهـ ــور    ,يمـ ــد  هـ ــو بعـ ــا أنـ مكريهـــة, كمـ

و األيـــا   ايخوو  ـــ ,اإلنســـان بثكـــا املســـؤيلية النتــائج أحـــسم 

كثــرد مــا يســمف مــن تعليكــات النــاس ي مــاهلم و      يمــن ,األيىل

ييعلــق عليهــا الــبع    ,لــس, ألنهــا جتربــة أيىل و اململكــة اجمل

   .يما سيتبف االنتخابات ,متجاهلني ن اقها ,الكثري

ــق      ــو عوائـ ــد تكابلـ ــا قـ ــد العمـ ــن يريـ ــا أن مـ ــةكمـ  برييقراطيـ

 ,اى و جــو ي ــري  حساســة جـــد    قــد ال تــرُ   ,عوائــق أخــرى  أي

ــة يإعقميـــ   ــات صتل ـ ــويتوجهـ ــل  يرن يم ك ـ ــبهم أ ـ  ان مل تعجـ

 .تقق  أعمالو النجا  يقد ال تققيو دنتخابات, يقاالنتيجة 

كما أن مدينة الرياض اليالية مدينة عامليـة حتتـان إىل عمـا    

الكــائمني  زيمتيُّــ ,زهــا يتنليمهــا يمكانتهــا لتميُّ ,زيجهــد مميمــ
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ي مـن  يالتحـد   .زفالعما فيها  تـان إىل متيُّـ   ,انهاسَكي ,عليها

فالســع  لنجــا  اجمللــس  يبالتــال   ,اجهــات صتل ــة كــبري جــد  

هـــاجس كـــبري لـــيس ألهـــدا  ,خوـــية بـــا ألهـــدا  ,ـــرعية  

بً التجربـــة  ا و املشـــاركة اجلـــادد لنجـــا  هـــ   تتمثمـــ ييطنيـــة, 

ــدد ياهل  ــة اجلديـــ ــاالوطنيـــ ــة ,ةممـــ ــوطن   ,ياحليويـــ ــاريو الـــ و تـــ

ّـــدياها, كافـــة يإلقنـــاع األطـــرا  ذات العققـــة  .يعا ـــمتو

ــث مــن املتوَقــ   ــا خ ــوات أخــرى  حي ن ســو و االجتــاً  ف أن يتبعه

يالتعــاين ال  ,ينبيــ  أن يكــون هــدفنا منهــا التجميــف ال الت ريــق

 ,ياحـد  و يقـت الوطنية ياإل ق   د, يالوحدالتنافر يالتحاسد

يالرغبـــة و النجــا  أقـــوى   ,يلــبلك فالرهبــة يالرغبـــة موجــودد   

 يأكرب.  

ف علــَ ال مــو  ياألمــا و جنــا  اجمللــس أن  كــان ممــا ,ــجم 

 بين جنحوا و عضوية اجمللس من أ ـحايف اهلـم   بكية الزمقء ال

 ,يخدمـــة مـــدينتنا الياليـــة ,الـــوطين املشـــرتك و إجنـــا  العمـــا

يو  ,الـبين ,ـرفونا باالختيـار    ,ياحلرص علَ خدمة املـواطنني 

ــة       ــاين مــف املســؤيلني يالك اعــات ذات العقق الوقــت ن ســو التع

 ينـا هـم    ,يالعمـا و خنـدع ياحـد    ,إلجنا  اجمللـس يأهدافـو  

يو  ,و عا ـمتنا الياليـة   ,ق باخلدمة البلديـة املواطن فيما يتعَل

 حديد ذلك.
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كان لكاء األعضاء األي  بعد إعـقن النتـائج و دعـود عامـة      

 ,,ارك فيها األعضاء املنتخبون و ثقثية الشيو حممـد املشـو   

جمـتمعني ألي  مـرد, كنـت     احيث رأى املنتخبون بعضـهم بعض ـ  

رتني, يهـم  د أي ممـ عامة رمبا التكيت بو مـرم أعر  بعضهم معرفة 

الشيو عبداو السويلم البي قابلتو ألي  مرد و حم ة تل زيون 

ي,ـاركت معـو و برنـامج     ,الرياض قبا ثـق  أي أربـف سـنوات   

 ذلك.يمل أرً بعد  ,دين يدنيا

ياملهندس طارع الكو  البي رأيتو مرد ياحـدد قبـا حـوال      

يمــرد أخــرى و بلديــة  ,مــ  اقتوــاديو لكــاء عل ,أربــف ســنوات

 أثناء احلوو  علَ تراخيص املخيمات. ,امللز

د فالتكيـت بـو ثـق  مـرات علـَ      أما الدكتور إبراهيم الكعي  

تابعــــة للنــــديد العامليــــة للشــــبايف     ,يات عامــــة دنــــ األكثــــر و

 ديد المنها بدقة.حت أست يفيال  ,و الرياض ,اإلسقم 

ــدكتور ع  ــا الـ ــر باســـودان فعرف أمـ ــان طالب ـــ   مـ ــب كـ ــو منـ  اتـ

د عليــو و مكتبــو يكنــت أتــردم بري انيــا,و  لدراســات العليــال

ر الستشارتو حو  يضف أحد املبتعثني و التعليم ال ين البي تعثمـ 

 موضوعو.



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

107 

 

معرفـــة خا ـــة بـــو يالـــدكتور ســـليمان الر,ـــودي تـــرب ين   

يجرياننـا مـن أبنـاء     ,مدينـة بريـدد   ياملشهورد وبعائلتو املعريفة ي

ات حمـديدد  يالتكيت بو مرم ,األف عنو كثري  ت, يكنوعمومت

 و مناسبات عامة.

أما الـدكتور مسـ ر البـواردي فلكـائ  معـو ألي  مـرد كـان         

 االنتخابات.و ديوانية الشيو املشو  بعد 

طل  منا و ذلك اللكاء أن يع   كا منـا كلمـة قوـريد و    

 .حني,مــف لســماع أراء املرالــبي كــان يت َلــ ,احلضــور الكثيــف

يفـيهم   ,كما كانت هناك بعـ  التعليكـات مـن قبـا احلضـور     

ــثَك ــن املـ ــة ني يالوـــح يني يذيي االت مـ ــات املختل ـ ــان  .جاهـ يكـ

يكانــــت بعــــ   .لني يالبــــارالينفــــيهم بعــــ  املنافســــني املــــؤهم 

يغريهـا مـن    ,هـم بالتحـالف  التعليكات منهم ال ختلو مـن توجيـو تُ  

 ياحرتا .ا طر  بكا أديف ت مناقشة مجّر, َفتدالتهم الب تردم

لت العققـة بـني ال ـائزين و انتخابـات     يمنب ذلك اليـو  تم مـ   

ــدي و العا ــمة  ــا مــف بعضــن  .اجمللــس البل ــَ  ا ايات كن لــبع  عل

ــا للتعـــاين ياســـت قع مســـتكبا العمـــا و     ــاء خـــاص بنـ عكـــد لكـ

 اسـرتاحب فكان االجتماع األي  مف بكيـة األعضـاء و    .اجمللس

الزيـارات الرليـة لـبع  املسـؤيلني, يعلـَ      أعكبو ترتي   البي
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 ,رأســهم  ــاح  الســمو امللكــ  األمــري متعــ  بــن عبــد العزيــز 

يالير الشؤين البلدية يالكريية, ي ـاح  السـمو امللكـ  األمـري     

ينائبــو  ــاح   ,أمـري من كــة الريـاض   ,سـلمان بــن عبـد العزيــز  

الســمو امللكــ  األمــري ســ ا  بــن عبــدالعزيز, ي ــاح  الســمو  

رئـيس اللجنـة    ,ألمري منوـور بـن متعـ  بـن عبـدالعزيز     امللك  ا

ياألمــري عبــدالعزيز بــن عيــا  أمــني مدينــة     لقنتخابــات,العليــا 

ــادُ   .الريـــاض   اآلراء حـــو  يقـــد جـــرى خـــق  تلـــك الزيـــارات تبـ

يال مــو  املشــرتك و فعالياتــو ياالســت ناس    ,مســتكبا اجمللــس 

ســتكبا حــو  م ,مــن قبــا أيل ــك املســؤيلني ,بــاآلراء الــب ت ــر 

يمعرفـة ان باعـاتهم اخلا ـة عـن عمليـة       ,يما ن مب لو ,عملنا

 ا.االنتخابات الب سررنا بها كثري 

ــارالين لقســت ادد مــن          ــم تــقً دعــود خا ــة للمنافســني الب ث

ــم  ــا معهــ ــعارهم بمننــ ــم يإ,ــ ــدف   ,أرائهــ ــد  هــ ــد  امــ  يمتم ,اياحــ

مــــن املهندســــني ياخلــــرباء   االجتمــــاع الــــبي حضــــرً جمموعــــة 

إضافة ملن اسـتجايف   ,علَ مستوى مدينة الرياض نييياالقتواد

املناقشـة  معهـم  ت فتممـ  ,حني علَ مسـتوى املدينـة  من أيائا املر,م

يخرجنـا مـن    .ز عليهـا اجمللـس  ألهم احملاير الب ينبي  أن يركَـ 

ــور     ــثقثني حمـ ــاريف الـ ــا يكـ ــاع مبـ ــك االجتمـ ــ اذلـ ــا  ارئيس ـ ميكننـ

   .اجمللس الرتكيز عليها و أعما 
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رليــة بيننــا  ــن األعضــاء   الغــري االجتماعــات  يقــد توالــت 

تواليف احملاير بالتسـايي بـني األعضـاء السـتكما       يمتم ,السبعة

يبــدأت تتوا ــا االجتماعــات يتكــديم   .البحــث يالدراســة حوهلــا 

حتــَ  انلــور لآخــرين متوا ــل  املالعمــا غــري    يال يــزا ,األيراع

خدمــة  لتجربــة يالــبي أمتنــَ أن يســاهم و اســاعة كتابــة هــبً 

 أهدا  اجمللس.

 :عالميةاللقاءات اإل

عامـا   ,يما  احبها من فعاليـات  ,كانت العملية االنتخابية

ــة  ــديبوها و اململكــة الــب كثـُـ  ,جــبيف للوــحافة العاملي  ,ر من

لر د هبً التجربة اجلديدد, الب توادفت مف املـؤمتر العـامل    

ــايف  ــة اإلرهــ ــديب      ,ملكافحــ ــن منــ ــات مــ ــتك   امل ــ ــبي اســ الــ

   .العاملية الوحافة

ــة عــدد مــن منــديب  الوــحافة          ــد الارنــا أثنــاء هــبً احلمل يق

ــف للمر,مــــ      ــداد تعريــ ــ رنا إلعــ ــة, ممــــا اضــ ــبع  العامليــ ب يلــ

, ياالستعداد العلمـ  يالن سـ  لتلـك    اإلجنليزيةال عاليات باللية 

 اللكاءات.

 اإلعالم اخلارجي:)أ( 
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من املكاالت و جريدد اجلزيرد عـن عققـة    ايقد كتبت عدد 

تكاطرت  ث, حيخلارج ا اخلا ة باإلعق الياتنا االنتخابية فع

منهـا األمريكيـة    ,علينا يفود  ح ية يإعقميـة عامليـة صتل ـة   

ــة  ــا األيربيـ ــدير    .ياليابانيـــةيمنهـ ــا يبيـــنهم مـــف مـ ــد دارت بيننـ يقـ

ــد   ــة الـــدكتور حممـ ــا االنتخابيـ ــدد  بـــن نلتنـ ــان  عـ ــابر اليمـ جـ

 ,اليـات االنتخابـات  أكثرها علَ فع انو م ,لكاءات يحمايرات

يالثكافة يالتنلـيم   ,ياملرحلة اجلديدد الب ,هدها يطننا اليال 

خــــق  فعاليــــات  ,ن ســــادا جمتمــــف الريــــاضين اللــــبياجلديــــد

   .االنتخابات

ــا يبيـــنهم, ييقـــد دارت بعـــ  احملـــايرات بين  ــاي  أيل ـــك نـ حـ

أن يستش وا بع  األمور  ,من خق  تلك اللكاءات ,الوح يون

ق باململكـة  مـن ذلـك مـا يتعلَـ     البلديـة, نتخابـات  اخلارجة عـن اال 

ياحداثو الدامية يبميضاع العراع  ياإلسقم ,يبالعاملني العرب  

الداخليـة ياخلارجيـة    ت, يالسياسـا لكـة ماملنـاطق اجملـايرد للم  ي

 قعط ــاالللمملكــة, يمــن الواضــب أن أيل ــك الوــح يني أراديا   

 ,كـانوا  ,ينيعلَ يجهات نلر ,ر ة من املثك ني ياألكـادمي 

   .عماد نشاطنا و فعالياتنا االنتخابية ,من يجهة نلرهم

لبلـدانهم   مون خدمات إعقمية عامليـة ن يكد ويهؤالء الوح ي

مــنهم يكومــون باســت قعات لــآراء    ايللعــامل, كمــا أن كــثري  
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ــات  ــة جلهـ ــة يرليـ ــم تكل  معينـ ــم و بقهـ ــبلك هـ ــا أن  .بـ كمـ

تن لــق مــن موــا   ,نــةالــبع  مــنهم  ــاي  إيوــا  رســالة معيم

يعلـَ   .عن الرليات ابعيد  ,يمبضامني صتل ة ملاءبلدانهم ب

سبيا املثا  فانين أس ر هنا بعـ  املواقـف اخلا ـة مـف أيل ـك      

 اإلعقميني العامليني.

ــة تلــوس أجنلــ     ــايو لكــائ  مــف منديب   األمريكيــة, ميزس ت

ــعودية و       ــرأد الســ ــف املــ ــ  يضــ ــية هــ ــيتها الرئيســ ــت قضــ كانــ

خابـــات البلديـــة, حيـــث حايلـــت معرفـــة رأيـــ  يالمقئـــ  و  االنت

ــة      ــات كناخبــ ــدخو  االنتخابــ ــرأد بــ ــما  للمــ ــن الســ ــة مــ احلملــ

رات األخـــرى عــن حـــا   حة, باإلضــافة إىل بعـــ  التوــوُّ  يمر,مــ 

فمبديت هلا يجهة نلري, كمـا طلبـت منهـا     ,املرأد و اململكة

 احلمـد  يوـــ  ب ققـة   اإلجنليزيـة بنب الب جتيد اللية امناقشة 

عا,ـت مـف يالـديها و     , ـة فمع تها يجهة نلرها ك تـاد مثكَ  ــ

ممــا مكنهــا مــن املكارنــة بــني املــرأد  ,أمريكــا فــرتد مــن الوقــت

 .يمعايشة طقعاي من خق   ,السعودية ياألمريكية

يقــــد أ هــــرت هلــــا حــــرص املــــرأد الســــعودية علــــَ األســــرد   

هـــم يهـــبا هـــو األ .كوـــانعة للرجـــا  ,يمكانتهـــا و اجملتمـــف

باإلضــافة إىل كونهــا و اليالــ  صديمــة مــن الرجــا  يليســت   

ر اليربيـون, بـا حمـا تكـريم ياحـرتا       كما يتوـوم  ,خادمة هلم
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احلاجة هلا و جمتمعنا يقيامها بالواجـ    مف يجوديمشاركة, 

ــا ال يتعــ    ــة فيم ــا  او ق اعــات صتل  ــا,رض مــف دينن ــد  يبي تن يق

ــة مــن      ــبً النوعي ــا به ــبي  أ هــرت الوــح ية إعجابه احلــديث ال

ذكرت أنها لعت نكيضو من بع  األكادمييات السـعوديات  

يذكرت ل  ألاء بعـ  مـن أعـرفهن ممـن كـان هلـن يجهـات        

ــا بعيـــد رم ,نلـــر أخـــرى , بي تنـــا الســـعوديةا اعتـــدناً و ممـــا عمبـ

فــدعوت او هلــن بالعائلــة الســعيدد يالبيــت الزيجــ  املــبين علــَ  

الســعادد احلكيكيــة للمــرأد   ليعــرفن نعمــة  ,تعــاين الرجــا ياملــرأد 

جنـد مـنهن نكمـة غـري     يالب ت تكدها كثري من املثك ات يلـبلك  

 .احمسوبة أحيان 

ــد ســـملت تلـــك الوـــح ية أســـ لة أخـــرى تتعَلـــ        ق بـــبع  يقـ

حني املنافســـــني يموـــــريفاتهم الكـــــبريد و نقتهـــــم املر,مـــــ

 .حنيأي اإلساءد ألي من املر,م ,فامتنعت عن التعليق ,االنتخابية

أمــا ن كــاتهم  .اجلميــف خــوض التجربــة ذكــرت هلــا أن مــن حــق  ي

 ,هلـم  يدعاياتهم فمادامت و حديد النلا  يالتعليمات فه  حـقٌّ 

 يهم أحرار فيها.  

منـا  علَ معرفة ال عاليات املواحبة ملخي  يقد كانت حريوة 

قت احملاضرات ياللكاءات العلمية يمـؤه   االنتخاب  يموضوعات

 يمكانتهم و الساحة الشعبية يالوطنية. ,ثني فيهااملتحد 
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 ,م أثنــاء ال عاليــاتيقــد أبــدت رغبــة ,ــديدد و اليــارد املخــيم   

 ,للجمهـور  ايتي   ,عرها احرتام  ,يكانت تلبس عباءد سوداء

باإلضــافة إىل أدبهــا يأســلوبها الراقــ  و حمايلــة التخ يــف مــن   

ــن     ــات مـ ــو امل ـ ــيم فيـ ــا ملخـ ــا  دخوهلـ ــا و حـ ــف علينـ ــرن الواقـ  احلـ

علــَ أن  اياحــدد فمبــدت حر  ــ  .امــرأدفيــو يال يوجــد  ,الرجــا 

دين أن تـدخا يسـط    ,م مـف مـن يرتجـم هلـا    تكون و  خر املخـيم 

   .الرجا 

ــعب   ــا بوـــدد ر ـــد  ـــح      ,ايكـــان املوقـــف  ـ حيـــث أننـ

يقـد أبـدى    .فكانت أثناء اليارتها جتلـس و  خـر املخـيم    ,عامل 

 ,ال عاليـات  بع  ًهورنا اسـتيرابو حلضـور تلـك املـرأد يسـط     

 مل تلحـق تلـك الزائـرد أيم    ,لكنهم اقتنعوا بعـد حمـايرد خا ـة   

ا قـ  حسـن التعامُـ    ايكان مرافكها من فعالياتنا مثال  .منها ,ا

 معها, كما كانت و غاية األديف أيضا.

ــتمعْت ــاء   اســ ــن اللكــ ــزء مــ ــ جلــ ــتيأ  ,العلمــ ــريض  عجبــ بعــ

 الـدي  ا با اقتوـادي  حيث  ـادفت موضـوع    ,يتهماحملاضرين يجد 

يتعلق بتخويص بع  اخلدمات البلديـة يأثـرً علـَ تلـك      ,احبت 

ء مــن املكابلــة و اخلــدمات, يقــد نشــرت عــن تلــك الزيــارد ي,ــ  

 س تاميز و حينها تانلر املقحق .ي حي ة لوس أجنل
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جـابر  بـن  الـدكتور حممـد    احلملـة بوـحبة مـدير     يكان لـ 

اد اليمــــان  لكــــاء تل زيــــون  مــــف  ــــح ية فرنســــية تابعــــة للكنــــ  

ــو    ــة ياملوـــ ــا املبيعـــ ــة ال رنســـــية, عجبـــــت لكونهـــ رد اإلخباريـــ

وـافها بـاخلربد   دد و يقـت ياحـد, مـف ات    كة ياملع ـ ياملخرجة ياملعل 

 د املعلومات و أس لتها يأطريحاتها.يقوم

 ,يملدير احلملـة   كانت حريوة علَ أخب لك ات صتل ة ل

ــبع  أعضـــائها يملـــوقع   ــ  يلـ  و,بـــيالشـــوارع احملي ـــة    يملنزلـ

 ,ر بال عا تلـك املكابلـة  يكمنها حتاي  إثبات احلكيكة بمنها توو 

ن الريـــاض يســـط احلـــد  اجلديـــد يتر ـــد تلـــك ال عاليـــات مـــ

 و ح  جديد. تكن عليها, يمن حسن احلق أنين

يعـــــن ياقـــــف  ,كانـــــت أســـــ لتها عـــــن املـــــرأد و اململكـــــة 

 االنتخابية يفعالياتها املختل ة. ي جتربب ,االنتخابات

ــة يمدركــة متام ــ   اضــب و طرحهــ مــن الو ــا امــرأد عاقل  اا أنه

ــوار  ــلويف احلـــــ ــة ياالجتماعيـــــــة   ,ألســـــ ــا الثكافيـــــ , يخلل ياتنـــــ

ــياتن ــة يالو ايخوو ـــ ــني   الدينيـــ ــن املنافســـ ــملت عـــ ــة, ســـ طنيـــ

ــرينت ــادت    اآلخــ ــد  يكعــ ــرت بعــ ــد  هــ ــائج قــ ــن النتــ   يمل تكــ

ــا   ــا كنــ ــ ولني و نلتنــ ــا ياملســ ــف كــــا  ًيع ــ ــز  األديف مــ نلتــ

يذكرنـا هلـا    .أحد منهم إال بكـا خـري   يال نعلق علَ ,منافسينا
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ــ مهمـــا  ,مادامـــت تن بـــق علـــيهم الشـــري   ,م و املنافســـةحكهمـ

ــبري   ــان عـــددهم كـ ــؤه  اكـ ــا  يمـ ــون بالنلـ ــا, ييلتزمـ . قتهم أقـ

ييعــدت بــمنين ســمكون أي  املهنــ ني لل ــائزين الــبين  ــال هم    

مكتنـف فيـو فيمـا     أنـا مبـا   تهمكمـا أجبـ   احلق, إن ت وقْوا علينا.

كــثريد, كمــا أن  ااملــرأد و بقدنــا يأن هلــا حكوق ــ بوضــفيتعلــق 

لكــا جمتمــف خوو ــياتو و ًيــف الكضــايا يلــيس و قضــية   

   .املرأد فكط

ــاء بعــ  ال رنســيني املتخو     ــا و اللك وــني و الشــرع  رافكه

يكانت هلـم تعليكـاتهم    .يباأليضاع السعودية ,األيسط يقضاياً

 متابعتهم لألحدا .علَ مدى اهتمامهم ي اخلا ة الب تد ُّ

و حينـو, يقمنـا بر ــدً,    اذلـك اللكـاء تل زيوني ـ    يقـد مت بـثُّ  

يقــد أ,ــاد مــن ,ــاهدً بكــدرد تلــك اإلعقميــة ال رنســية, رغــم     

ــا ــت معــد   ,كمــا أ,ــرت  ,أنه ــة كــة يموــو  د يمعل كان رد يمكدم

 ,يصرجـــة, إال أنهـــا برعـــت و إ هـــار قـــدرد اإلعقمـــ  ال ـــرد 

 .اع حينما يكون مبد

للكاء مف اإلعقميني ال رنسيني كان لنا لكاء مف  ارار ياستم 

 ا  ــمثَك ابريــر  رجل ــتبــيري  منــدييف  ــحي ة لي يجــاريا ال رنســية 
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إال أنــو  ثــر احلــديث باإلجنليزيــة ليضــمن   ,بــبع  العربيــة املممــ

   .ال هم الوحيب ألس لتو يإجاباتنا

جــابر اليمــان  بــن كنــت مــف مــدير احلملــة الــدكتور حممــد 

ــاين  ــد ُّ    نتعـ ــب تـ ــ لتو الـ ــة عـــن أسـ ــق    و اإلجابـ ــم عميـ ــَ فهـ علـ

 .ايللمجتمـف السـعودي خوو  ـ    ,اللمجتمعات اإلسـقمية عموم ـ  

لديو خل ية قوية عـن مـواطن الوـراع و الشـرع األيسـط, فهـو       

فـرتد مـن الوقـت و     ش, عـا ص بشـؤينها  ح   فرنس  متخو ـ 

فلســـ ني كمـــا عـــاش فـــرتد أخـــرى و   العربيـــة,بعـــ  الـــدي  

كحكمة ال رنسـيني   ,زت أس لتو بالعكا يالتمييزمتيم, احملتلة

   .و أيضاع العراع

جناحنـا  يبعـد   ,كان اللكاء معو بعد  هور نتـائج االنتخابـات  

يكـــان تركيـــز أســـ لتو عـــن  .و تلـــك النتـــائج املعلنـــة يالمقئنـــا

ا ممـــ, يعهميإمكانـــات قت مـــن أعلـــن فـــوالً و االنتخابـــاتمــؤه  

ال ائزين مـن تيـار إسـقم ,     ذكرتو الوحف العاملية من كون

   .يتعليكنا علَ ما ذكر

ــد ت رم ــة ملك يقـ ــت املكابلـ ــات قـ ــارنـ ــعها و  بـ ــة ييضـ ني اململكـ

مثـا تركيـا    ,, يبني دي  أخرى و العامل اإلسقم االنتخابات

يجتـاريف   ,يعـن جتربتنـا األيىل ينتائجهـا   العربيـة,  يدي  اخلليج 
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 مـا أ,ـيف مـن    ع و أسـ لتو إىل تلك الـدي  ينتائجهـا, كمـا ت ـرم    

موق نـــا مـــن تلـــك  يعـــن ,االنتخابـــاتحتـــالف بـــني ال ـــائزين و 

األمــور يعــن مــا ذكرتــو عــدد مــن يســائا اإلعــق  العامليــة عــن     

   .و تلك االنتخابات  ائزينال

كانت إجابتنا مرتب ة بواقف اململكة يجمتمعها املسـلم   ديق

 ,يجهــة نلــر هــبا اجملتمــف فيــو مــناحملــافق يتمهيــا النــاجحني 

فليس بيننا مـن هـو غـري     ,لبي نرى أنو بكافة ,رائحو مسلميا

   ــ. يو احلمد ــ إسقم 

ــية    يقـــــد نشـــــر نتـــــائج تلـــــك املكابلـــــة و  ـــــحي تو ال رنســـ

ياستحســـن اللكـــاء يأ,ـــار إىل االعتـــدا   .و حينهـــا  لي يجـــاريت

ــابلتهم,ت املوجــــود لــــدى مــــن مَتــــ  ــاس   مكــ يي ــــ هم بــــمنهم أنــ

ــا    ــم أثنـــَ علـــَ موق نـ ــدلون, كـ ــمعتـ ــن املر,مـ  .حني اآلخـــرينمـ

يبـراءد املر,ـحني    ,ا يذكر ما رددنا عليـو بوـدد رسـائا اجلـوم    

مثــا تركيــا  ,كمــا أثنــَ علــَ مكارنتنــا بالــدي  األخــرى   .منهــا

يأ,ار إىل أن فوال مثا هبً النوعيـة  العربية, يبع  دي  اخلليج 

و جمتمـــف  اا طبيعي ـــأمـــر  و انتخابـــات الريـــاض العا ـــمة يعـــدُّ 

 تانلر املقحق افق.احملاململكة 
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يارنا و فرتد االنتخابـات منـدييف مـن  ـحي ة     يكان ضمن الم

دد عـن  كانـت أسـ لتو متعـد     تاي ن ايسنوس ت,يكاغو تربيون 

ــة  ــة األيىل لقنتخابـــــات و اململكـــ ــا,   يمـــــوق  ,التجربـــ منهـــ

 ينعليــو أنــ ي, تقبــا  هــور النتــائج  يقــد كــان رد بهــا يقنــاعب

مبــا تلهــرً    فنــ مكت ين, كمــا أنــ هاتبهــا ملــا خضــ    لــوال قنــاعب 

 . بوناديق االقرتاع أي ال نـؤمن بهـا  أن نؤمن  ا, تإمالنتائج املكبلة

و  ــحي تو, كمــا ن ســها العبــارد  يقــد نكــا عــين  تكمــا قلــ

 يحني  خــرين فكــان ردلنــا مــن مر,مــ   ســم  عــن الــدعم املكــدم 

 حوا علَ دعم من أحد فخربات العـاملني و نلـب  أمل  أنينت

قـو   أ أنـا لتي ية فعالياتنـا, ي  ــ يو احلمدــ كافية   يإمكانات

أن ملعلـم العـاملني    ابالشكا الوحيب يامل لـويف  علم ـ    باعمال

يو  ,و املــؤمترات الوطنيــة يالعلميــة ةمعنــا ممارســاتهم الســابك

 .و االدارد يالرتتي  تنليم ال عاليات املشابهة

نتـائج  معـو كانـت    مـن مكـابلب   ي  ايعندما نشر الوـح   ,ـ  

دي ملدينـة الريـاض قــد  هـرت, فنشــر    لــاالنتخابـات للمجلـس الب  

يحــاي  توــوير األيضــاع و اململكــة مــن      .عــن تلــك األحــدا   

حمـــــايال  توـــــوير بعـــــ    اخلـــــاص,يمبنلـــــارً  ًيجهـــــة نلـــــر

كما نشر  .الضيوطات احمللية ياخلارجية حو  هبً االنتخابات

 ,نتخابــاتحني ال ــائزين باالبعــ  التعليكــات علــَ خل يــة املر,مــ 
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يأنهم ينتمون إىل التيـار اإلسـقم , يأجـرى مكـابقت مـف بعـ        

لكنــو اعــرت  و  ,رًحســ  توــوُّ , ني مــن تيــارات أخــرىاملــثَك

يول يــة املر,ــحني   ,تعليكــو ول يــة اجملتمــف الســعودي الدينيــة  

أ,ار إىل عز  عدد مـن املر,ـحني الـبين     اكم .العلمية يالعملية

لَ تكديم لوائب اعرتاض علـَ النتـائج   يا و االنتخابات ع والمل ي

   .الب  هرت

ض و ذلــك التحكيــق حلكــوع املــرأد و الســعودية,  كمــا تعــرم

ت و االنتخــايف رمبــا  فــااليحــاي  اإل,ــارد إىل أن النوعيــة الــب    

حسـ  يجهـة نلـر بعـ       ,يكون هلا موق ها اخلـاص مـن املـرأد   

ذلــك  الــبين أ,ــار إىل ألــائهم يقــد نشــر  , ني الســعودينياملــثَك

ــو اخلــاص عــن ت   الوــح    ــار و مكال ــك األخب ــات و تل االنتخاب

 السعودية .  

 ني يأثناء مكابلتنا لو  هر حر ـو علـَ معرفـة خل يـات املـثكَ     

و اجملتمف السعودي عن السياسة األمريكية و من كة الشرع 

ينلـرد السـعوديني    ,يعن االحتق  األمريك  للعراع ,األيسط

, يعــن و كافــةشــرائحبتوى الشــع  ي حــتق  علــَ املســهلـبا اال 

ينلـــرد النـــاس هلـــا, يعـــن  ,السياســـة األمريكيـــة و فلســـ ني

ــة    ينلــرد اجملتمــف الســعودي هلــا   العققــات الســعودية األمريكي

معريفـة  أنهـا   ,كمـا أ,ـار   ,هـات الرليـة الـب   عن التوجُّ ابعيد 
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يقد حوا منا علَ اإلجابات الـب كنـا نـرى أنهـا و      .يياضحة

لـك اإلجابـات   يكانـت بعـ  ت   .نـا يجمتمعنـا يأمتنـا   مولحة بقد

ــة و    احمــا ات ــاع معــو خوو  ــ   مــا يــرتبط بالورطــة األمريكي

 ,كمـــا  لـــو للكـــثري مـــن العـــريف ي بعـــ  اليـــربيني  ,العـــراع

 ابعيـد   تجربـة لواقف األحدا  حتَ كتابة هبً ال انلر  ,تسميتها

عـــــن التلميـــــف اإلعقمـــــ  األمريكـــــ , يال ربكـــــة الدعائيـــــة 

 العرب .اتها علَ اإلعق  يانعكاس

و السياســـــ  يقـــــد أ,ـــــار و مكالـــــو إىل ,ـــــ ء مـــــن التوجُّـــــ

و ذلك علَ ما قالو الـرئيس   امعتمد  ,األمريك   و اململكة

ــهور و الكــــوجنرس,      ــنوي املشــ ــو الســ األمريكــــ  و خ ابــ

تاخل ــايف االحتــادي  عــن نيــاتهم و السياســة اخلارجيــة املكبلــة  

طقع فكد كان حتكيكو ضـمن  من اال يملن أراد املزيد .و العامل

ــوعــــــدد ,ــــــيكاغو ترب ــر  12و  نيــــ ــق   2005فربايــــ املوافــــ

 انلر املقحق .  ت هـ3/1/1426

هم تيكــان ضــمن املنــديبني الوــح يني اليــربيني الــبين قــابل  

ــب  ــاء نلـ ــمتنا     أثنـ ــدي لعا ـ ــس البلـ ــاء اجمللـ ــة ألعضـ االنتخابيـ

ديبــــة مــــن الوــــحافية الربي انيــــة مناحلبيبــــة رياضــــنا الياليــــة 

حيــث  ,يجتيــد العربيــة ,يتكــيم و لنــدن ,ا  تــاميز شــال اينانت
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نهــا تعــود إىل أ ــا لبنــان , كانــت معلوماتهــا عــن األيضــاع        إ

 .اقوية جد  ,يعن العاملني العرب  ياإلسقم  ,السعودية

 ,و منتوف النهار كانت اليارتها لنـا و صيمنـا االنتخـاب    

املوـاح  ملخيمنـا.   و يقت ال توجد فيو فعاليـات سـوى املعـرض    

ا احلرن مـف كـثري مـن    ي أدركت أن هبا الوقت للزيارد يبعد عن

يالـبين مل يعتـاديا علـَ رؤيـة النسـاء       ادين مسـاء  وجالناخبني املو

ــا   ,جــا ص للرو صــيم انتخــاب  صو ــ  حســ  طبيعــة جمتمعن

فهـو يـرتبط مبجتمـف     ,فرحنـا بـو  و الواقـف أمـر   هـبا  ي .احملافق

يكانــت تكــدر هــبً النلــرد   رضــاً.  ــن جــزء منــو ينبحــث عــن 

 الب ال ترغ  و االختق  مف ح ق حق املرأد ياحرتامها.

يحايلـت أن تعـر     ,لعت الوح ية علَ فعالياتنا املختل ـة اَط

نوعية املتكدمني للرت,يب يخل ياتهم الثكافيـة يالدينيـة, يحينمـا    

استعرضــنا هلــا جمموعــة مــن األلــاء يخل يــاتهم األكادمييــة       

ن يأسـاتبد  وة, ي بمنهم رجا  أعمـا  أي مـدراء أي مهندسـ   يالعملي

ــات ــدينني أي حمــافلني    ,جامع ــا ي ــ ت   ,مــف كــونهم مت كم

 بعضهم و مكاهلا بعد ذلك.

نـا هلـا أننـا    ياإلرهـايف فبيم حايلت أن تعر  موق نـا مـن العنـف    

بــاعقن موق نــا املضــاد لإلرهــايف  ــراحة بــا جعلنــا  مل نكتــف
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ضــد اإلرهــايف يأفكــارً,  للتوعيــة املخــيممــن فعالياتنــا و  جـزء  

فكانـــت معلـــم أمســـياتنا     ,ياحل ـــا  علـــَ الـــوطن ييحدتـــو   

ــيز حماضــركمــا ركـَـ  ,الشــعرية و هــبا االجتــاً   َ هــبا نا عل

ــعارنا تمع ـــ  ــا أن ,ـ ــو عـــريض   ااألمـــر, كمـ ــايف  يعلـ ــد اإلرهـ ضـ

ــرين و ,ـــرائب   تكـــديم حماضـــراتهم,   احلاســـ  أثنـــاء احملاضـ

مـن   ,ب ـة بـاألمن و الـوطن   إضافة إىل طرحنا بع  األمور املرت

ــف داخـــا      ــاين و مكافحـــة العنـ ــق  التعـ كمـــا  الريـــاض,خـ

حــدثناها عــن اهلجــو  العنيــف و اإلعــق  اليربــ  ضــد اململكــة 

يهـبا و غـري    ,يرب هـم بـالعنف   ,يي  هم بالوهابيني ,ي,عبها

نني يالعلمــاء احلكيكــيني و اململكــة  رتهــا أن املتــدي يذَك .حملــو

رر كمـــا أنهـــم هـــم املتض ـــ  ,ملكايمـــة العنـــفهـــم اجلبهـــة األيىل 

نتيجــة أحــدا  العنــف الــب ,ــهدتها اململكــة يالعــامل,    , األي 

 يقد نشرت معلم ما ذكرناً أثناء املكابلة عن هبا املوضوع.

ــتلمم   ــت أن ت ــدي   يقــد حايل ــني املت متهم نني يمــن سمــ س ال ــريع ب

ــَ    ,أي الليــرباليني ,بــاملتحررين كمــا ذكــرت تمــف حت لــ  عل

ــاي  بعـــــ  اليـــــربيني    هـــــبً التســـــمية يالتوـــــنيف  الـــــب  ـــ

خل يـــة  ايكنـــا مـــن خقهلـــا, يبينـــا هلـــا عموم ـــيت ر ,اســـتخدامها

يأنو حتـَ   ,جمتمف متدين و,و غالب ,يأنو ,اجملتمف السعوديني



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

123 

 

 ـاع بـني الكـثري    هـات أخـرى فهنـاك نكـا  ات     و حالة يجود توجُّ

   .ن يتبعهايما يتوقف أ ,يمن ذلك االنتخابات احلالية ,منها

ــ لتها       ــق  أسـ ــن خـ ــا مـ ــاء لنـ ــح ية اإل ـ ــت الوـ ــا حايلـ كمـ

هلـا أنـو ال    قـد بينـا  ي .و  الرل  السعودي من االنتخابـات بالتخُّ

ت بكـا  لم ـ فعمليـة االنتخابـات نُ   ,و  مـن هـبا األمـر   يوجد خت 

, يأنهــم فيمــا هــو   يالكرييــة  حياديــة مــن يالارد الشــؤين البلديــة   

يكــان ج الوــحيحة ياملنوــ ة ت ع ــاء النتــائ ين و إياضــب جــادُّ 

   .هبا قبا إعقن النتائج 

فهــ   ,كمــا أ,ــرت إىل أن االنتخابــات لــيس فيهــا معارضــة   

ــا  رُ  ــن نلـ ــزء مـ ــجـ ــعبية    ت ـ ــاركة الشـ ــو املشـ ــة هدفـ ــن الديلـ   مـ

باإلضــافة إىل أن  ,يتوــحيب الكــرار يلــيس للمواجهــة   ,للتوجيــو

يو  .ننينوـــف أعضـــاء اجمللـــس البلـــدي ســـيكونون مـــن املعيمـــ  

 ,وري أن الكـــا ســـيخد  املوـــلحة العامـــة ملدينـــة الريـــاضتوـــ

ــبني  ــانوا منتخــ ــواء كــ ــيم    ســ ــدد تكســ ــنا بوــ ــنني, يلســ أ  معيــ

 معارضة.أي

اللكـاء و حينـو و    دار وا يقد نشـرت الوـح ية فكـرات ممَـ    

 ,حســـــ   ـــــياغتها اخلا ـــــة تـــــاميز, ـــــحي ة ال اينانشـــــا  
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أد و بعد  مشاركة املـر  يللمرأد, أما يتعلق بنلرتنا  ايخوو  

 االنتخابات.  

يمــن  .كمــا نشــرت بعــ  حتليقتهــا اخلا ــة عــن ال عاليــات

يحــرص  ,مني للرت,ـيب ذلـك إ,ـارتها إىل العـدد الكــبري للمتكـد     

 ,الــب حتمــا ســريهم الباتيــة  ,علــَ طباعــة املنشــورات  بعضــهم

ــافة إىل ال عاليــــات  ــثري مــــن الوــــح يني     .باإلضــ ــادد كــ يكعــ

ــارد إىل فانهـــا مل الشـــديد,مـــف األســـف  ,اليـــربيني  تـــرتك اإل,ـ

ــن   ــر مــ ــادي عشــ ــبتمربأحــــدا  احلــ ــدمثت حين ,ســ ــا حتــ ــنمــ  عــ

 السعوديني.

يعلَ كا فان ما كتبتو عن االنتخابات يما رب تها بو مـن   

ــن امل       ــراءد مــ ــتحق الكــ ــعودية يســ ــة و الســ ــاع عامــ ــني أيضــ لعــ

حيث نشر و عـدد ال ينانشـا  تـاميز و العا,ـر مـن       ,ك نيياملثم

 تانلر املقحق . هـ1/1/1426ق املواف  2005فرباير 

بعــد  هــور نتــائج االنتخابــات دعيــت مــن قبــا  ــديق عزيــز     

بعــ  الوــح يني األمــريكيني. إضــافة إىل  ضــمم ,ليــداء خــاص

كـان اللكـاء    .األمريكيـة ني بالعققات السعودية عدد من املهتم 

ني ياملتخووـني مـن   ,ـهدً عـدد مـن املهـتم      ,ااسـت قعي   اعلمي 

تبودلــت  نــا فيــو عــن موضــوع االنتخابــات حيــث  , خرجال ــرفني
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ــو يجهــات النلــر   ــني أمريكــا يالســعودية    ,في  ,حــو  العققــة ب

   .بني أمريكا يالعاملني العرب  ياإلسقم ي

يقد ت رع احلـوار النتخابـات اجملـالس البلديـة و اململكـة,      

بعـد  هـور    .يالتنليم البي حد  خقهلا ييجهـة نلرنـا اخلا ـة   

ا ا علَ ما نشر عـن تلـك االنتخابـات, يخوو  ـ    يكنيتعَل ,النتائج

يحـــو   ,حني ال ـــائزينحـــو  املر,مـــ امـــا يتعلـــق مبـــا دار إعقمي ـــ

 ,عــات املكبلــة و اململكــةيالتوق  ,مني لقنتخابــاتأعــداد املتكــّد

رات املكبلـة و بعـ  املواقـف الرليـة, ياملوقـف الشـع        يالتييُّ

مــا طــر  مــن  يقــد متــت املناقشــة لكــا    .مــن اإلرهــايف يالعنــف 

هلم أن مشكلة العنف الدائر و املن كة  ن  تقبلهم, يأيضح

راتنا البشــــــرية , يمكــــــدماملشــــــكلة و اململكــــــة أي  ضــــــحايا

مبسـتواها الشـع     ,ياالقتوادية ياألمنية ه  الب تـدفف الـثمن  

ني ياإلعقمـــــيني اليـــــربيني يلـــــبلك علـــــَ املختو ـــــ .يالرلـــــ 

هو نشاال عن جمتمعنـا يبـني    بني اإلرهايف البي ,امتام  ,الت ريق

ين مــن األمــرم الــبي يعــان  ,جمتمــف اململكــة الرلــ  يالشــع  

يــربط بينهـــا يبـــني   الـــب ينبيـــ  أاَل ,عمليــات العنـــف ياإلرهــايف  

بينهــا يبــني اإلســق , ألن مــا جيــري مــن عنــف و    أي ,اململكــة

العـــامل اليربـــ  يغـــريً مل نكـــم و اململكـــة أي العـــاملني العربـــ    

ــديانات   ياإلســـقم   ــو يبـــني الـ ــالربط بينـ ــا  بـ ــن األيـ ــو  مـ  ,و يـ
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ــف   اكالنوــرانية مثل ــ  ــَ العن ــا حت اإلخــود  اإلســرائيل  ضــدم , ب

ا ال لســ ينيني مل نــربط بينــو يبــني اليهوديــة بــا اعتربنــاً عــديان   

 .ا هيوني 

 ,مـــن  ـــح يني ي خـــرين  ,يقـــد حـــاي  بعـــ  األمـــريكيني 

  كـرين  ـن امل ا نمخـبً  ممـ السؤا  ع ,متخووني و العققات

السعوديني علَ السياسـة األمريكيـة و املن كـة, فكـان الـرد      

ق عليــو مــن معلــم املشــاركني أن أمريكــا و معلــم ,ــبو املتَ ــ

سياساتها و املن كة ال تراعَ مواحلها يال موـا  اآلخـرين,   

ــا    ــتها و املكـ ــا إن سياسـ ــقبـ ــا    األي  تن لـ ــاد املوـ ــن مراعـ مـ

ــة  ا مـــن األالـــب كـــثري  ,اإلســـرائيلية حيـــان مـــا تكـــون معارضـ

دد للموا  األمريكية ن سها, باإلضـافة إىل املعارضـة املؤكَـ   

للموـا  العربيـة, كمــا ت رقنـا إىل أن أمريكــا تضـف ن ســها     

حبكم قوتها و موضف األستاذ أي املعلـم يتضـف الـدي  األخـرى     

ا و موضف التلميب, يرمبا حس  تكاليد التعليم الكدمية تأسـتاذ  

حتــَ  ,يعلــَ التلميــب الســمف يال اعــة يميلــ ,بالعوــا  ميســك 

اإل,ارد إىل الورطة األمريكية و  متم ا, كميإن أخ م األستاذ

مـا   , يإىلا من السعوديةالعراع رغم النوائب املختل ة يخوو  

ا هلبً الورطة الكربى, كما أبليناهم أن ستدفعو أمريكا مثن 
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 رينشــــــ ,اإلرهــــــايف  ــــــنيعهم و العــــــراع سيســــــاهم و منــــــو 

 االض رايف و املن كة.

قبا اللكاء كانت األخبار قـد جـاءت باغتيـا  رئـيس الـوالراء       

ا ا ,ـديد  فقحلنـا حر  ـ  ـــ  رنـو او  ـــ   اللبنان  رفيق احلريري

مــن هــؤالء الوــح يني علــَ معرفــة رديد ال عــا علــَ احلــد  و 

 ايجــو الدقــة كــان الــبع  مــنهم حريو ــالعــامل العربــ , يعلــَ 

و  , يخوو  ـا اجملـايرد أليضـاع و املنـاطق   علَ متابعـة بعـ  ا  

ــوريا ــواء و      ,سـ ــنهم سـ ــثري مـ ــار الكـ ــط أنلـ ــت حمـ الـــب كانـ

يعــن  ,يعــن قوتهــا و املن كــة  ,احلوــو  علــَ املعلومــات عنهــا 

ــان  ــي رتها و لبنـ ــارد    ,سـ ــهم لزيـ ــيط بعضـ ــتدعَ خت ـ ــا اسـ ممـ

 .يإجـراء بعـ  املكـابقت هنـاك     ,ق من هبً األمـور سوريا للتحك 

ب أن احلديث عـن سياسـة أمريكـا الكادمـة و     كان من الواض

طــر   خــر معــاد للعـــريف و     هــدفها خدمـــة لبنــان يمــف ســوريا    

املن كـة بيـ  النلـر عــن موـا  أمريكـا اخلا ـة, كمــا أن       

مكتا احلريري أعاد العققات األمريكية ال رنسية أفضا ممـا  

كانت عليـو بعـد نـزاع طويـا بسـب  احلـواد  و العـراع, يقـد         

ــك  ــت بعـــ  تلـ ــح يني     كانـ ــني الوـ ــاع بـ ــا ات ـ ــات حمـ امل ارحـ

نشــر  األمـريكيني ياملــثك ني الســعوديني,  هــر بعـ  منــو فيمــا  

يما كـان هلـا عققـة باالنتخابـات      من حتكيكات بعد ذلك اللكاء.
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لكن حبكم العما األكادمي  ياملشـاركة اإلعقميـة كانـت    

 منكا,اتنا تلك يإن تزامنت مف أحدا  االنتخابات.

 االوـحافة اليربيـة كانـت كثي ـة جــد      مـف يمـف أن اللكـاءات   

يبعـد اإلعـقن عـن النتـائج مبا,ـرد,       االنتخابية,أثناء احلمقت 

ــا خَ ــ  ــرى أيم    ات كــثري إال أنه ــا ال نكــاد ن ــك, ب ر ــد  بعــد ذل

تعليــق مــن تلــك الوــحافة علــَ جمريــات األحــدا  أي مســريد     أي

حـني كتابـة هـبً     ا,ـهر   أحد  عشَررغم مرير  البلدية,اجملالس 

مل متارس فيها اجملالس أعماهلا بعد للري  مل تتضـب   تجربةلا

يلعلــها تكــون مربوطــة   مــن موــدر رلــ   لنــا علــَ األقــا بعــدُ 

 بامليزانية اجلديدد ي ن باالنتلار.

 )ب( اإلعالم احمللي:

ســواء  ,فكــان لنــا  ــقتنا اخلا ــة بــو  أمــا اإلعــق  احمللــ  

 ية الب كنت من خق  املكاالت الوح  حبمقتنا اإلعقنية, أ

يالــــب كانــــت  ,أكتبهــــا قبــــا االنتخابــــات يأثنائهــــا يبعــــدها 

الت سـابكة  ايه  استمرار ملك .زد علَ ما يتوا باخلدماتمرَك

يبرامج إذاعية يتل زيونيـة حـو  املوضـوع, كمـا كانـت اللجنـة       

 اإلعقمية اخلا ة حبملتنا تعد تكارير يومية عن فعالياتنا.
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ــا      ــا يمــف غرين ــت معن ــث  ,عــدد مــن الوــحف  يقــد جتايب حي

ــقت     ــم نـ ــا معهـ ــت لنـ ــة,كانـ ــك    إعقنيـ ــَ رأس تلـ ــمت  علـ ييـ

 ـــحي ة  .ا  مـــف ,ـــكرنا هلـــا يللكـــائمني عليهـــا ســـل  ,الوـــحف

   .اجلزيرد ياالقتوادية ياحلياد

إعقننــا فيهــا مل يكــن هلـــا     كمــا أن بعــ  الوــحف رغـــم   

مــف غرينـا, رغــم   امـف أنهــا تعاينـت كـثري     معنــا,يـبكر   جتـاييفٌ 

كوننـا   يرغـم  ,يقتهـا و  اد الوح ية هلـا يإيوـاهل  إعدادنا للموا

بنشر مـواد حتريريـة مكابـا     تنا الوحي ةييعد الديهمن املعلنني 

 ,ةيجود معرفة خا مـ  رغم ,إال أنهم مل يتجايبوا معنا ,اإلعقن

ــ وليهم  ــبع  مسـ ــم  ,بـ ــر بهـ ــا  املبا,ـ ــا   ,ياالتوـ ــا فوج نـ إال أننـ

   .رغم تعاينهم مف  خرين ,مبوق هم من نلتنا

حيــث كــانوا   ,يال أدري حتــَ اآلن مــا ســب  ذلــك يت ســريً   

ي ــن بــال بف مــنهم, كمــا قــالوا لنــا    ,يكولــون ننشــر للمعلــنني 

ياتوــلنا بهــم يأي ــلنا املــادد هلــم    ,اتوــا باملســ ولني الرئيســني 

إحـدى  ر اتوـال  باملسـ و  الثـان  و    مبا,رد يبن سـ  مـف تكـرُّ   

ال    اي, فلعـــا و األمـــر ,ـــ يالـــبي كـــان الميـــا عمـــا  الوـــحف

 لو عبر ا يأنت تلو . الع ,ت سريً يفهمو أست يف
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ســواء  ,لنــا حياديتيــو تحأمــا اإلعــق  احلكــوم  فكــد اتضمــ 

اإلذاعـــة أي التل زيـــون الـــب مل حتــــرص علـــَ لكـــاءات خا ــــة      

 فنكدر هلم ذلك. ,من بايف املساياد ,باملر,حني

 املناطق األخرى: ومرشح

ثنـــاء  ألياتنـــا كـــان لـــدينا عـــدد مـــن الـــزيار ملخيمنـــا يل عا      

ــة  ــاطق    ,النشــاطات املختل  ــوين الرت,ــيب و من  ,أخــرىممــن ين

ــة الشــرقية   بعضــهم املكرمــة ة يبعضــهم مــن مَكــ   ,مــن املن ك

 حائـا, يالكوـيم يبعضـهم مـن     املنورد يجدد يبعضهم من املدينة

 كـثريُ  .  عن قريف علَ إدارد ال عاليـات يتنليمهـا  حايلوا التعرُّ

 الكـنين الحلـت مـنهم ًيع ـ     ,ابك منهم مل أكـن أعـرفهم مسمـ   

ياالسـتعداد   ,يأخـب األفكـار   ,ردعلَ االسـت ادد املبك ـ   احر  

 اعـت هلـم جناح ـ   منـاطكهم, فتوقَ  للحمقت االنتخابيـة و ر املبك 

 ية يالسع  لكس  اخلربدبهبً الري  ياجلد 

كنــت قــد ًعــت فعالياتنــا املختل ــة مبــا فيهــا مــن إعقنــات   

يتكـــارير  ـــح ية يغريهـــا و  يتوـــاميم يحماضـــرات  ـــوتية,

إضافة إىل ملف لديرد سـبق   ,للحاس  ,قرص تس  دي  جاهز

تنليمهــا و حشــد األ ــوات, فكنــت استنســخها لكــا مــن       

دين اســتثناء, بـا إنــين   ,طلبهـا مــن املر,ـحني للمنــاطق األخـرى   
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مـف أنـين مل أقابــا أي    ,اضـ ررت إلرسـاهلا عـرب الربيــد لبعضـهم    

قبـا االنتخابـات يال    ,هـا بالربيـد  أعر  و حيات  هبا البي طلب

 بعدها.

ــن بعــ  هــؤالء          ــائج م ــرتد مــن النت ــد ف ــت االتوــاالت بع توال

لكــ  أ,ـــارك معهــم و فعاليـــاتهم, يكــان لـــدي     ,حنياملر,مــ 

إذا لـــب لـــ   ,دين متييـــز ,ان بـــاع و أن أســـاهم مـــف اجلميـــف

ــاطق مــن    إحيــث  ,الوقــت ي ــري  الســ ر   ــف املن نهــم مــن صتل

يقـد متكنـت يو    .قية يالكوـيم يغريهـا  حائا إىل جـدد يالشـر  

ذات  ,احلمد من إلكاء عدد من احملاضرات و عدد من املنـاطق 

خـق  فـرتات احلمـقت, يقـد الحلـت       , لة باجملـالس البلديـة  

حني من احلرص لدرجة حتديد املوعـد ياملوضـوع   أن بع  املر,م

 ايالبع  اآلخر يتوا لي لـ  موعـد    .قبا ,هرين من ال عاليات

يعند ذلك اكتش ت ال ـرع و   ,يو  أي يومني من اتوالو خق 

ــبم    ــ  املســ ــحايف الرتتيــ ــا , فم ــ ــبايف النجــ ــيات يأســ ق الشخوــ

كمـا توقعـت يتوقـف     ,ن جنـب و االنتخابـات  ياملنلم كـانوا ممَـ  

 .فلـم  وـا هلـم ذلــك    الرتتيـ  املتــمخر   ييأمـا اآلخـرين ذ   .غـريي 

لـــبين حني اكمـــا التكيـــت لكـــاءات ,خوـــية, بعـــدد مـــن املر,مـــ

يقـاموا بزيـارت     ,كانوا حريوني علَ العمـا يالرتتيـ  املسـبق   

 .و تنلـيم احلمـقت   بعـ  الت وـيقت  ملعرفة  ,ألكثر من مرد
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يحر وا علَ أخب  ور من املل ات يال عاليات يعنايين لـبع   

ــة ياخلــدمات  الشــركات الــب تعاملَ  ــا معهــا و الدعاي يكــان  .ن

يسـررت   .ين بعـد ذلـك  يكـانوا مـن ال ـائز    .لديهم حرص يمثابرد

حينما علمت أنهم است اديا من جتربتنا فكلت هـبا حبـد    اكثري 

 يو احلمد. ,ذاتو فوال

رين مـوا مبك ـ  كما أن بع  مـن اسـت اديا مـن التجربـة ينلَ    

لكـنهم كـانوا    ,ةيإن كـانوا قلَـ   ,مل  ال هم احلـق و ال ـوال  

 مـا و موقف املنافسة يو الو و  األيىل و عدد النـاخبني, ك 

يكســبوا  ,مــن نقتهــم اأنــين متمكــد أنهــم اســت اديا كــثري  

 ون كا تكدير بي  النلر عن النتائج.ييستحَك ,خربد نادرد

 :الطعون وجلانها

ر احلديث و الوحف عن املنتخبني يالتشكيك فيهم, كُث

يو صال ـــــة بعضـــــهم لألنلمـــــة, ينلـــــت أخبـــــار حتال ـــــات  

يكنـت   .و االنتخابـات  يافاالعات لتكديم ال عون علَ من يجتمُّ

أطــالف تلــك األخبــار يألــف التســاؤالت الكــثريد, يأت ــاء  بهــا    

 ,يأقــو  إن هــبا مــن عقمــات النجــا  لتلــك االنتخابــات     ا,خــري 

ــاس   ــق النـ ــن حـ ــق املر,مـــ   ,فمـ ــن حـ ــد أي يمـ ــة,حني ر ـ  صال ـ
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ــا أ    ــة ال عـــون الـــب مـ  ,إال هلـــبا اهلـــد  دْتيج ـــيتكـــدميها للجنـ

   .النزاهةيلضمان 

ــاك بعــ  الكتمــ   حــزم لكــن ممــا  ــن س أن هن ــبين و ال ايف ال

ــ ــحني  توجمـــ ــة املر,ـــ ــو ال لنلاميـــ ــن    ,و حديثـــ ــديث عـــ ــا للحـــ بـــ

يعــن   ,هــو يعــن توجُّ  ,يكــمنهم غربــاء عــن البلــد     أفكــارهم, 

بمحدهم أن أ,ار و كتابـة   با ي ا احلدُّ ,مس وليو يمواطنيو

بسـب  ي ـو     ,لو إىل خسارد الرياض ألربف سنوات من عمرهـا 

ــهــؤالء املر ــَ اســتعداد     ,م ــو عل ــو يأمثال ــوح  بمن ــو ي حني, يكمن

إال أن اليالبيــة قــد  .إلفشــا  ال ــائزين, حتــَ يوــدع  نــو فــيهم  

أ,ــاد بال ــائزين يباختيــار النـــاس هلــم, يمتنــوا هلــم النجـــا  و       

  .مهمتهم

يمـا يكـون فيهـا     ,يعلَ كا حا  فهبً االن ققة اجلديـدد 

 فكـر,     بهـا كـا  ـاح   بـا ييرحمـ   ,من نكد معكـو  م لوبـة  

 ,ياالتها  باحلزبيـة  ,ف املستكباد هوى يتوق أما التشكيك جملرم

ألنهــم   ,يمتنيــو ال شــا لآخــرين    ,حســ  رأي أ ــحايف اهلــوى  

ليسوا مـن أهـا هـواً فنربـم بم ـحايف ال كـر ياألقـق  النزيهـة         

 عنو.
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جتـــري,  ,حســـ  النلـــا  ,دد لل عـــونكانـــت األيـــا  احملـــدم

 ااســـتعداد  ,عـــن يمســـتنداتوط وـــة تســـتكبا أيمياللجنـــة املتخو 

 .مــــن منافســــيو يغريهــــم  ,  عليــــو طعــــٌنالســــتدعاء مــــن يكــــدم 

بعـد ميـريف يـو  مـن      شـؤين البلديـة يالكرييـة   ياستدعينا لوالارد ال

يحـني ي ـلت ملكـر اللجنـة و      .األيا  ملناقشتنا حو  تلك ال عـون 

ألعضـاء اآلخـرين   يجدت معلـم ا  الشؤين البلدية يالكرييةيالارد 

 .ض ن سولليردين وجمو

يكنـت   ,يحينما جاء ديري .دخا األعضاء الواحد تلو اآلخر

يموــادر  مل ــات ,يكنــت أنــا  ,دخلــت علــَ اللجنــة ,األخــري

لـيس   .ا  ملناقشـة أي موضـوع م لـويف   مستعدم ,معلومات  اخلا ة

ــا    ا,ـــك و أنـــين كنـــت حريو ـــ  عنـــدي أيُّ علـــَ متابعـــة النلـ

ــة  ــبً بدقـ ــا دين أي  ,يتن يـ ــار  ,حتايـ ــف,   مل اانتلـ ــبا املوقـ ــا هـ ثـ

يأنـو   ,بعـد دراسـة   يضـف أن النلـا    ادائم ـ  ,يلكناعب الشخوية

ــو ير اجُت ــد في ــته ــو املوــلحة العامــة ياملســاياد     يعي ــف,في  للجمي

ــط    ــات فكـ ــا  االنتخابـ ــ  و نلـ ــبا رأيـ ــيس هـ ــف   ,يلـ ــا و ًيـ بـ

 األنلمة الب يتسايى فيها الناس

 اد بدأت مناقشب عـن بعـ  املوضـوعات الـب كنـت متمك ـ      

أخبتها مـن اللجنـة    ,يجود معلومات عنها لدى جلنة ال عون من

يجـود لوحـات إعقنيـة و     ,علَ سـبيا املثـا    ,احمللية, من ذلك
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 .ســتخد ُتمل  الكنهــ ,انتخابيــةكمكــرات  ,أمــاكن م ســوخة

بال بف املواطن ال يعلم يجود تـرخيص عليهـا لكـن اللجنـة الـب      

   .ذلكتعلم ال بدم أنها أ درت الرتخيص 

الوــحف األســبوعية  ىحــدإنــزي  إعــقن و  اذلــك مثل ــيمــن 

لكنهـا بكيـت    ,إعقنها يسط أيا  احلمقت الرليـة   هرالب 

علَ أرفف احملقت حتَ يو  اخلميس البي مينف فيـو الدعايـة,   

يأن  ,ا بنسـخة مـن اجلريـدد تثبـت أنهـا أسـبوعية      يكنت مستعد 

 .ةفيها قبا بضعة أيا  يو ال رتد النلامي  هرإعقننا 

ــال   ــايا التحـ ــن ذلـــك قضـ ــةيمـ ــا ,ف املزعومـ ــائا  ,يغريهـ يرسـ

ــني النــاس   اجلــوم ــب انتشــرت ب ــد     ,ا  ال ــا, يق ــا به ــة لن دين عقق

ــاتهم  ,اســـتمعت اللجنـــة بكـــا احـــرتا  ألقـــوال   يكانـــت تعليكـ

   .عن عكلية قضائية حمايدد حمرتمة تنمُّ

يخرجت من عندهم يكل  قناعة بمن كـا هـبً اإلجـراءات    

   .خترن عن إطارها النلام  الوحيب يمل اطبيعية جد 

أيـا   هـرت التوـر ات الرليـة للجـان ال عـون        ديبعد عـد 

الب ت يـد بمنـو بعـد النلـر ياملناقشـة قبلـت اللجنـة تلـك ال عـون          

مل تر و مضـمونها مـا    الكنها بعد النلر فيه نلام ,بشكا 
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ــائجيؤخــب كم عــن  ــحيب مــؤث     تيعلــَ حــد التعــبري    ر و النت

 بلت ,كل ا يرفضت مضمون ا .الكانون : ق

ــد ذكــر لــ  أحــد األ ــحايف     عــن  ــاح  فكــر    انكل ــ ,يق

ا بـبع  اخلـربات اخلليجيـة    ننا اسـتعنم إو اململكة قولو  ,كبري

ــت     ــا, فكلـ ــيم نقتنـ ــا  و تنلـ ــبا اجملـ ــبكتنا و هـ ــب سـ ــو  الـ لـ

أننـا و نلتنـا ياألكـادمييني     يددت أن ختربً :باحلر  الواحد

مـــديري احلمـــقت   ســـواء املر,ـــحني أالســـعوديني مـــن أمثالنـــا 

 ,ن أن ننكــا هــبً اخلــربات لــدينا لــيس لــدي  اخللــيج      يمســتعد

يعليك أن تبكر أنو مـا مـن ياحـد منـا      .يحدها با للعامل أًف

ــة     ــة ييطنيـ ــة عامليـ ــؤمترات علميـ ــيم يإدارد مـ ــارك و تنلـ إال ي,ـ

ممـا دار و   احبجم أكرب بكثري جد  ,داخا اململكة يخارجها

يالب أقريف ما تكـون   ,نتخابية البسي ة و نلرنااحلمقت اال

ــك  ــك أن تنكــا لوــاحبنا أننــا مل نكابــا يمل      .املــؤمتراتلتل يعلي

يب ضــا يال غــريً, كلنــا  اال خليجي ــ اياحــد  اأجنبي ــ انســم  رجل ــ

ــاء   او  ــد مارســت كــوادر مــن أبن لعــت ياط  ,اإلدارديالعمــا  البل

عليــك أن تعلــم أن  .ةاملختل ــعلــَ التجــاريف العامليــة عــرب الوســائا 

 ني و العـامل   ني السعوديني من أكثر املـثكَ األكادمييني ياملثَك

 ,ياست ادد من اخلربات العامليـة  ,علَ ما جيري امتابعة ياطقع 

 ننا مستعدين لنكا اخلربد السعودية لآخرين.إي .بو ة مبا,رد
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  توصيات

, مـن خـق    يالنتـائج الـب خرجـت بهـا     هبً بعـ  التو ـيات  

يكـد    مـن أذكرهـا هنـا ليسـت يد منهـا      جتربب و االنتخابات,

يهة ملـــا خضـــناً و علـــَ تر,ـــيب ن ســـو و جتربـــة انتخابيـــة ,ـــب 

ات البلديــة و اململكــة الــب جــرت و األي  مــن جتربــة االنتخابــ

 . 10/2/2005هـ املوافق 1426سنة حمر  

  ايأن يكون بعيـد   ,اأن يكون هدفو من الرت,يب ياضح 

 عن األنانية ياألغراض الشخوية.

 اَليأ ,الثكـــة بـــالن س و احلـــديد الوـــحيحة اإلحســـاس ب 

 .من غرير ,خو  تكون نابعة 

 يليس قناعتو هو بن سو. ,قناعة اآلخرين بالشخص 

 ــة االنتخابـــات الـــب هـــو مكبـــا    يـــؤمن أن الشـــخص بعمليـ

 يبالعما البي يكد  عليو. ,عليها
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   ا لــها ســلب  عداد لتحمُّياالســت ,الرضــا مبــا يــمت  مــن نتــائج

 دين التمثري علَ ,خوو. ,اأيإجياب 

 املنافسني  ايخوو   ,عد  جتاها اآلخرين أي احتكارهم

ــا  هلــم   ــداء االحــرتا  الت يعــد  االنشــيا  بمخ ــائهم    ,يإب

 استيقهلا.أي

       ,يجـــود مســـاعدين نا ـــحني للشـــخص معاضـــدين لــــو

ــبيني مبــادرين نشــ ني مســتعدين       ييجــود أ,ــخاص تن ي

 تع  يالعناء.للجهد يال

  لني, علــَ درايــة يخــربد, ســواء و  ر مستشــارين مــؤهمتــوف

 اإلداري.  العمل , أ  اجملا  الكانون  يالتنليم , أ

     ــا تنلــــيم احلملــــة يترتيــــ  املســــؤيليات يتواليــــف األعمــ

 ر.ياالستعداد املبك 

  يياقعيتــــو, يموضــــوعيتو ,يضــــو  الربنــــامج االنتخــــاب 

يب, مبوضــوع الرت,مــيتركيــزً علــَ الكضــايا ذات الوــلة 

 يفهم املر,ب التا  لو.

     ــو  ني ــن املـ ــواء مـ ــلهم سـ ــا ب ضـ ــا ال ضـ االعـــرتا  ألهـ

ــؤدين ياجــبهم, أ   ــبين ي مــن املســاعدين و    الــرليني ال
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مــن املنافســني اجلــديرين    عني, أمــن املشــج   احلملــة, أ

 ببلك.

 ــدريس, ياحملســويف مــف      ممارســة اخل ــايف اإلعقمــ  امل

العـــــامل ,     احمللـــــ  أكـــــا و جمالـــــو ســـــواء اإلعـــــق 

ة يكـبريد, يمر ـودد   ممـ مهاملر,حني و مدن  ايخوو  

 من الداخا ياخلارن.
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 اخلامتة

  علـيم  أند او البي أنعم علينا بنعم كـثريد, كمـا أقـد    

ــة        ــان  لكــا مــن ســاندن  و هــبً العملي ــا امتن ,ــكري يجزي

ي ا مــــدير احلملــــة يمــــديرها التن يــــب   االنتخابيــــة, يخوو  ــــ 

 ياملشجعني هلبً العملية. , يالناخبنييأعضاء اللجان املختل ة

ــبر ملــن أقحمــت الــو و احلــديث عــن هــبً التجربــة         يأعت

بـا رمبـا    اال جتاهل ـ  ,تدين إذنو , كما أعتبر ملن تركت الـو 

ا مــــين هلــــم يللــــريفهم, باإلضــــافة إىل  ــــعوبة حوــــر تكـــدير  

 األلاء فللجميف مين الشكر يالعرفان.  

كـــا مـــن سيســـاهم و جنـــا  هـــبً      اكر ســـل  كمـــا أ,ـــ 

سـواء مـن    ,علـَ مسـتوى اململكـة    ,اجملالس يجتربتها اجلديدد

ــاء   مــــن أ ــــحايف ال كــــر أ   أ ــــحايف الكــــرار أ مــــن األعضــ

   .املر,حني ياملعينني ياملواطنني

يال ي وتين أن أ,يد باجلهود املببيلة من قبا اللجان املختل ة 

  اء علـَ مسـتوى اململكـة أ   لقنتخابات سـواء منهـا اللجنـة العليـ    
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, يخوو  ـا و مدينـة الريـاض   اللجـان ال رعية   جلـان املنـاطق أ  

 و التنليم ياحليادية يحسن األداء. افريد  االب كانت أمنوذج 

 ,يالتـارل   ّمهـ الباحثني لدراسـة هـبا احلـد  امل    كما أدعو

ــائج  ــتخقص النتـ ــا االنتخـــاب  و      ,ياسـ ــبا العمـ ــا هـ يدعـــم مثـ

ياملشاركة البنـاءد و بنـاء    ا سيزيد التقحُممم ,جماالت أخرى

للحـديث عـن مواقـف     اياعتـبر سـل     تو,يتنمي هبا الوطن اليال 

ها بـباتها لكـين أردت أن أدين تارلـَا قـد     اسـتهدف  مل,خوية 

ييي  عن الباكرد لكنو و حا  ر دً يكتابتو يبكـَ لزمـان   

 قا  الشاعر: ا, كمبعدنا

ََ ط اخل     و       ب ات َك َدّعَب اان الَم يبك

 ان ْوف ْدَم ضنْراأَل َتّحَت ط اخَل ُ ات َكَي    

ــان     ــن ياألمـ ــا ديا  األمـ ــم  او لبقدنـ ــَ   ,أسـ ــا علـ يأن يثبتنـ

يجيمـــف قلوبنـــا علـــَ  ,يجينبنـــا يأهلنـــا يأيطاننـــا ال ـــن ,احلـــق

ــة     ,اخلـــري ــات املنوطـ ــَ أداء الواجبـ ــَ اإل ـــق  يعلـ ــا علـ ييعيننـ

 املستعان يعليو يحدً التكقن. ويا ,يرعيةرعاد  ,باجلميف
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 املالحق                   
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 امللحق األول: اهليكل التنظيمي للحملة االنتخابية وجلانها:
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 )بروشور( السرية الذاتية:منشور: الثانيامللحق  
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 :ابيمالمح الربنامج اإلنتخ)بروشور( منشور: لثامللحق الثا
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 )بروشور( الربنامج الثقايف:منشور: رابعامللحق ال
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 صور )فوتوغرافية(: امللحق اخلامس:

 

   
.             مر,ب الدائرد الرابعة ــأ.د. عبد العزيز الُعمري  

  
 .انوكهأ. عبد او ال     .د. حممد جابر اليمان        

 للحملة. املدير التن يبي           .مدير احلملة االنتخابية       
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 ـه20/12/1425فعاليات اليو  األي :االثنني 

 : 31/1/2005املوافق

 
 .املعجا ي د. حممد اليمان   ي  د . الُعمريد. عبد او من اليمني   

 

 
 جان  من احلضور
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  1/2/2005هـ املوافق 21/12/1425الثقثاء:فعاليات اليو  الثان : 

 
 .د العزيز اليوسف ي  . عبد او املربالمن اليمني  . عب   

 

 
 جان  من احلضور
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 هـ املوافق 22/12/1425األربعاءث:فعاليات اليو  الثال

2/2/2005:  

 
 عبد او الزايدي.د. الشيو د.  ا  اليليكة ي 
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 .جان  من احلضور

 

 3/2/2005هـ املوافق 32/12/1425اخلميس:فعاليات اليو  الرابف:  

 
 .عبد الرنن العشمايي ي الدكتور عبد العزيز الُعمري الدكتور
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 .جان  من احلضور

 

 
 هـ املوافق 24/12/1425 ةفعاليات اليو  اخلامس: اجلمع

4/2/2005:  

 
 من اليمني د. فهد اخلرجي , أ. خالد السهيا, د. أند سيف الدين. 
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 .جان  من احلضور         
 ــو  السادس:الســـــــب ــق 25/12/1425 تفعاليـــــــات اليـــــ ـــ املوافـــــ هـــــ

5/2/2005:  

 
 .د. عمر الُعمري ي د. عبد او املكرنأ.   
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 .جان  من احلضور

 

 هـ املوافق 26/12/1425 دفعاليات اليو  السابف: األح

6/2/2005:  

 
 .الشيو الدكتور عائ  الكرن  ي الدكتور الُعمري    
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 .ويا  ي  د . أند العبوديسعد ال  .من اليمني د. عبد او املعجا ي أ     

 

 7/2/2005هـ املوافق 27/12/1425 االثنني:فعاليات اليو  الثامن:  

 
 .األستاذ حممد املهنا ي د. حممد املكري 
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 .دكتور حممد املكري

 8/2/2005هـ املوافق 28/12/1425 ءفعاليات اليو  التاسف: الثقثا:  

 
 .الدكتور سعد احّلميد
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 .الدكتور حممد الشمران 

 : هـ املوافق 10/1/1426اجلمعةفعاليات احل ا التكرمي

19/2/2005:  

 
ل ة تجان  من احلضور يبع  اهلدايا املكدمة للمشاركني و اللجان املخ

 املكدمة بع  املنتخبني ياملر,حني جمللس الرياض البلدي ييرى و
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 الوثائك  اجلمهور و احل ا التكرمي  يتابعون ال لم   
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عالنـــات عـــ  احلملـــة االنتخابيـــة يف : منـــامن مـــ  اإللســـادسامللحـــق ا
 الصحف احمللية:

 :)أ(
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 )ب(:

      



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

162 

 

 عالمية يف الصحافة احمللية:: منامن م  التغطية اإلسابعامللحق ال

 )أ(:

    
فربايـر   3هــ املوافـق   1425احلجـة   ذي 24اخلمـيس   ,جريدد اجلزيرد

 .11816العدد  , 2005
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 )ب(:

         
فرباير  4 املوافق هـ1425احلجة  يذ 24 ة, اجلمعالرياضجريدد 

 .13374 . العدد 2005
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ــنني   ــرد, االث ــدد اجلزي ــق  1425جــة احل ذي21جري ــاير  31هـــ املواف ين

 .11813 , العدد 2005
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احلجة ذي  28  املوافق 2005فرباير  7جريدد احلياد, االثنني 

 .15287العدد  ـ,ه1425
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ــبت    ــرد, الس ــدد اجلزي ــة  يذ26جري ــق  1425احلج ـــ املواف ــر  5ه فرباي

 .11818 , العدد 2005
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فرباير  4هـ املوافق 1426ذي احلجة  25 ة, اجلمعجريدد االقتوادية

 .4134 , العدد 2005
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 : منامن م  سجل كلمات الزوار:الثام  امللحق
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ت حبضور املخيم االنتخاب , للمر,ب األستاذ تشرف

ــدكتور ع ــالــ ــد    دبــ ــو  األحــ ــري, يــ ــز الُعمــ العزيــ

هـ. يحيث أن هبً التجربة األيىل 26/12/1425

ــن او   ــو مـ ــة االنتخابيـــة و اململكـــة, ألرجـ للعمليـ

العزيز الكدير أن يوفق أخونا الدكتور عبد العزيز 

ييرالقو النية الوادقة خلدمة دينو. يمن قد   وتو 

 فق.أمانة ياو الكدير علَ توفيكو يإعانتو ياو املو

 

 د. عبد او بن حسن السعيدي

 جامعة امللك فيوا

 ,ركة ابتكار لتكنية املعلومات
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يســرن  يأنـــا أحضــر أحـــد األمســيات املباركـــة و    

االنتخـــاب  ألخونـــا األســـتاذ الـــدكتور عبـــد  ماملخـــي

 العزيز الُعمري ح لو او

يسرن  أن أ,يد بهبا الع اء البي بدأت بو نلتك  

ــة ياســم  او  ــ  الكــدير أن يكــون مــا   االنتخابي  العل

تكو  بو هو بادرد مسريد ملي ة بالع اء البي يرنو إليو 

 الناخبون باذن او

 يفككم او يسدد خ اكم

 أخوكم                                   

 د. عثمان بن حممد العمر                                

 عضو جملس من كة الرياض

 لعيوناستشاري ط  يجراحة ا

 هـ22/12/1425                           
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احلمد و ريف العـاملني يالوـقد يالسـق  علـَ أ,ـر       

املرسلني سيدنا يحبيبنا حممد بن عبد او ي قد او 

 يسقمو عليو يبعد.

لكـــد ,ـــرفين أخـــ  الكـــريم الـــدكتور عبـــد العزيـــز  

 الُعمري بتس ري هبً الكلمات و هبا امللف التارل .

نايب الوادقة لـألخ عبـد العزيـز بـالتوفيق يالنجـا .      مت

 .كيهو أها لبل

  ادع التحية ياالحرتا ,,,

 املهندس/أند بن حممد العبد الكريم                   
 هـ24/12/1425        
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يان ,اء او أن تكونوا ثكة  ,إنها مسؤيلية يأمانة

 .حلملها. جهود مميزد يبرنامج موفق.

بالتوفيق يجعا جهودكم و ميزان متنايب لكم 

 أعمالكم.

 او يدمتم   لكم

 الناخ 

 حممد عبد او ,جاع احلميضان
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 إىل أخ  و او سعادد/أ.د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 السق  عليكم يرنة او تعاىل يبركاتو

أمتنَ لك التوفيق يأرجو من او العلـ  الكـدير أن حتلـَ    

 مبا تربو إليو يأن ت وال بالرت,يب إن ,اء او.

 

 أخوك و او   

 عبد العزيز الدكماري  املهندس/ عل  بن حممد

 هـ20/12/1425يو  االثنني    
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احلمــد و يالوــقد يالســق  علــَ رســو  او, أمــا   

 بعد:

املســاء بزيــارد املكــر االنتخــاب   فت و هــبارفكــد تشــ

لزميـــا الـــدكتور عبـــد العزيـــز الُعمـــري, يســـعدت  ل

اد بــالتنليم يال ــر  العلمــ  املتميــز, ياحلــوار اجلــ     

يشـعر بمننـا أ ـحايف جتربـة      يالوع  البي ,ياهلاد 

طويلة و هبا اجملا  مف أن هـبً هـ  التجربـة األيىل    

سم  او للزميا أالب نعايشها. أند او علَ ذلك ي

 الكريم العون يالتوفيق يالتسديد.

 د. حممد بن خالد ال اضا

 هـ21/12/1425
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 احلمد و يالوقد يالسق  علَ رسو  او يبعد:

ي أن أ,ارك و فعاليات احلملة فانو ملن دياع  سرير

ــز بـــ     ــد العزيـ ــدكتور/ عبـ ــتاذ الـ ــة لألسـ  ناالنتخابيـ

إبراهيم الُعمـري و مسـعاً لعضـوية اجمللـس البلـدي      

ــا يحكيـــق       ــو أهـــا هلـ ــاض يالـــب أرى أنـ ــة الريـ ملدينـ

بتحويلها يأسا  او لو التوفيق يالسـداد و الكـو    

 يالعما يأن جيري اخلري علَ يديو, إنو ليف جمي .

 

 . عبد او بن العزيز املعجاد

 هـ22/12/125
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 ح لو او يرعاً          أخ  يحبي : أبا عا م

 يحكق لو مناً

 

 السق  عليكم يرنة او يبركاتو

يشرفين حضور هبا املخيم يو ن س   ما يطمو  

ــدائر    ــن املر,ــحني عــن ال ــك ســتكون األي  م  دبمن

يريح ـا   الرابعة ي ن يأسرت  نـدعمك قلب ـا يقالب ـا   

 .يت اني ا

 دعاؤنا لك بالتوفيق يالنجا  إن ,اء او تعاىل.

 حمبكم

 إبراهيم أند السعدين
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احلمــد و ريف العــاملني يالوــقد يالســق  علــَ نبينــا  

 حممد أما بعد.

ــدينا و    ــاؤ  لــ ــد الت ــ ــدر ييزيــ ــثلج الوــ ــا يــ ــو ممــ أنــ

تر,يحكم هلبً الدائرد الرابعة لقنتخابات و من كة 

ا أن تتم قريب ا بممر او سبحانو يتعـاىل  ينمم ضالريا

ينـــدعو او ســـبحانو يتعـــاىل أن  اياختيـــارً عـــز يجـــ

 يزيدك علم ا يهدى  يتوفيك ا.

 يالسق  عليكم يرنة او يبركاتو.

 أخوك  

 عوض بن عل  بن سعد الشهران 

 24/12 
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عدت باحلضور و املخيم االنتخاب  ُس

ري, إبراهيم الُعم زلسعادد د. عبدالعزي

يأمتنَ لو التوفيق يالسداد و نلتو 

االنتخابية جمللس البلديات يبعون او 

تعاىل سيكون من خريد العاملني و 

جما  املولحة العامة يخدمة الوطن, 

 .ياو املوفق إىل سواء السبيا

 ال ريق متكاعد     

 عبدالعزيز حممد هنيدي         

 هـ27/12/1425                        
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 احلمد و يحدً يالوقد يالسق  علَ من ال ن  بعدً:
هـــ الرت املخــيم 27/12/1425و مســاء يــو  االثــنني املوافــق 

ــد العزيــز بــن إبــراهيم        ــاب  لــألخ األســتاذ الــدكتور عب االنتخ
علــَ  االُعمــري. لكــد ســرن  كثــرد احلضــور يهــبا لــيس غريب ــ  

ع ياخلربد الدكتور عبد العزيز البي جيمف بني املعرفة ياألخق
و جماالت عديـدد يلـو إسـهامات عديـدد يمتنوعـة و جمـاالت       
ــداخا     ــة و ال ــة يالدعوي ــيم ياملشــاركات اإلعقمي ــم يالتعل العل
ــيم ياإلعـــق     ــالعلم يالتعلـ ــة بـ ــرد معريفـ ــن أسـ ــو مـ ياخلـــارن يهـ

 تيالتجارد, فق ا,ك أن فوال سعادد الدكتور و هبً االنتخابا
الـبي سـيكون عضـو ا    سو  يكون مكسب ا للمجلس البلدي 

بشـكا   ةا لو من خربد كـبريد عـن التنميـة و اململكـ    مبفيو, 
عـــا , يمنـــو يتنميـــة مدينـــة الريـــاض. يعققاتـــو الكـــبريد,       
فالدكتور عبدالعزيز من الوـ ود املمتـاالد مـن املـثك ني الـبين      
جيمعــون بــني العلــو  احلديثــة يالثكافــة املتجــددد ياالســتكامة       

التوفيق يالتكد  يالنجا  باذن او يالتحل  بالوس ية. نرجو لو 
 تعاىل.

 د. عبد الرنن بن عبد او املشيكب
 تعضو جملس الشورى      
 هـ27/12/1425
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 .امللحق التاسع: نتائج االنتخابات

 نسبة االقرتاع:  أ

حق إمجالي الناخبني الذين هلم  الدائرة

 االقرتاع

 النسبة املئوية إمجالي املقرتعني

 %65 9355 14348 األولي

 %69 10951 15820 الثانية

 %69 9909 14294 الثالثة

 %64 8354 13146 الرابعة

 %56 4716 8402 اخلامسة

 %64 5489 8553 السادسة

 %64 7580 11900 السابعة

 %65 56354 86463 اإلمجالي

 يف  ال ائزين:

 اسم املرشح ةالدائر

 عبد اهلل أمحد فوزان السويلم األوىل

 سليمان صاحل سليمان الرشودي الثانية

 طارق عثمان عبد اهلل القصيب الثالثة

 عبد العزيز إبراهيم سليمان العمري الرابعة

 عمر حممد عمر باسودان اخلامسة

 إبراهيم محد إبراهيم القعيد السادسة

 البواردي مسفر عبد اهلل حييى السابعة

 

                                   
 موقف االنتخابات البلديةعن  نكل ا. 
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 امللحق العاشر: مقاالت صحفية )أجنبية(:

 )أ(:

Big money flavors Saudi 
experiment in 
democracy

 

 
By Evan Osnos 
Tribune foreign correspondent 
Published February 10, 2005 

RIYADH, Saudi Arabia -- With his toothy grin and rags-to-riches 
tale, Hassan al-Mahdi could be a political natural anywhere. 
 
But in the brand-new business of Saudi electioneering, his best 
asset is proving to be his bank account. In barely a week, the 27-
year-old real estate millionaire has plastered this city with 
campaign billboards, thrown lavish banquets for thousands of 
voters and distributed 15,000 bottles of spring water with his 
plump, smiling face on the label. 
 
"When somebody believes in something," he said just before 
hundreds of men lined up to a piping-hot buffet at his expense, 
"they will spend even their soul." 

                                   
  عن نكل ا http://www.chicagotribune.com 

http://www.chicagotribune.com/
http://www.chicagotribune.com/
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In a cautious step toward democracy and a headlong leap toward 
big-money politics, the Islamic kingdom of Saudi Arabia begins its 
first nationwide elections Thursday with a wave of local races 
across the country. It's a far cry from full democracy: Women are 
barred from running or voting, and half the seats will be appointed 
by the royal family. 
 
Despite the limitations, the race has spawned startling displays 
and discussion in one of the world's absolute monarchies, where 
political gatherings are otherwise illegal and outright criticism of the 
royal family can result in a prison sentence. Until campaign 
billboards hit town this month, religious police had banned public 
signs bearing the images of human faces, which they consider a 
violation of Islam. 
 
The non-partisan elections are drawing as much interest in foreign 
capitals as in Riyadh. President Bush, who has sought to pin the 
troubled U.S. military intervention in Iraq to the goal of expanding 
democracy in the Middle East, urged Saudi Arabia in his State of 
the Union address last week to "demonstrate its leadership in the 
region by expanding the role of its people in determining their 
future." 
 
Arabs are watching intently. The notion of elections--first in war-
ravaged Iraq and now in one of the most tightly controlled 
countries in the Middle East--stirs fears in Arab halls of power from 
Tripoli to Cairo to Damascus. The same week that Iraqis were 
going to the polls, Egypt arrested a dozen activists who called for 
contested presidential elections later this year. 
 
Saudi Arabia has not had real elections since a scattering of local 
races in the 1960s, so the campaign has unfolded in an 
atmosphere of curiosity. The night sky has been lit up for days with 
Las Vegas-style spotlights luring men to carpeted Bedouin tents 
around the city, where candidates court them with tea and 
entertainment in the form of popular poets who croon about love 
and democracy. 
 
"He is the George Brown of poets," candidate Abdulrahman al-
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Homeidi said of his evening's talent. "I mean, James Brown." 
 
Like many other candidates, al-Homeidi said his wife has not 
visited his campaign tent, except during the daylight hours before 
men arrive. Women's rights activists are mourning the fact that 
women have been left out of one of the most significant reforms 
since the founding of the Saudi state 73 years ago. 
 
"I am very disappointed by the absence of women," said Hatoon 
al-Fassi, a professor of ancient history at King Saud University who 
pushed for women's rights to run for office. "I think the country has 
lost a very precious opportunity to introduce proper reforms." 
 
Al-Fassi was part of a group of Saudi women who had been 
preparing platforms and candidate lists last fall until the 
government announced in October that they would not be able to 
take part. Election officials say they were unable to set up a 
separate polling system for women in a country where men and 
women sit in divided sections of restaurants and line up separately 
at Starbucks. 
 
"We feel, as women, that we are not part of the country," al-Fassi 
said. "Excluding us from the elections shows us that we do not 
count." 
 
The decision to exclude women reflects the tense political balance 
in the kingdom between reformers and hard-liners. Even some 
reformers quietly welcomed the decision because they feared a 
backlash from powerful conservatives that might have derailed the 
election altogether. 
 
`Training wheels' 
 
"This is like a kid on a bicycle for the first time," said a Western 
diplomat in Riyadh. "Every time they push the pedal they don't 
want it to fall over. They've still got the training wheels on." 
 
For those who can take part, the election offers a rare opening into 
the royals' monopoly of power, a chance for virtual unknowns like 
al-Mahdi to breach the outer rings of authority in a country ruled by 
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aging princes. 
 
"This is the first time in our history that we have a democratic 
election, and if we don't participate, then the whole experience will 
fail," said al-Mahdi, who has become the talk of Riyadh's political 
class for his unbridled spending. 
 
For the 82-year-old Crown Prince Abdullah, the de facto Saudi 
ruler, the decision to hold elections was not a spasm of democratic 
fervor; the royals have been content for decades to withstand 
domestic and international pressure to open up the realm of 
decision-making. But now they see reform as a means of survival. 
 
Nearly two years ago, Al Qaeda launched the first in a wave of 
attacks on the government, forcing the regime to consider whether 
allowing political participation may help reduce public frustration 
and support for the insurgency and draw power away from the 
entrenched religious establishment. 
 
The Saudi public didn't know what to make of it. Less than 40 
percent of the estimated half-million eligible male voters bothered 
to register to vote in the capital and its suburbs. 
 
The election is a limited experiment. Local councils wield power 
over issues with little more sensitivity than garbage collection and 
real estate zoning. More importantly, Saudi officials say this round 
of balloting may lead to elections for higher authorities and, 
eventually, the majlis al shura, a council of advisers to the top 
royals. 
 
But even at the local level, the election could alter some key 
political balances. Nowhere is the race drawing more interest than 
in the eastern reaches of the country, home to the Shiite Muslim 
minority, which has long faced discrimination from conservative 
Sunnis who view the Shiite creed as a perversion of Islam. Saudi 
Shiites registered there in far larger numbers than in other regions 
of the country and, like Shiites in neighboring Iraq, they are 
expected to vote in great numbers. 
 
Competition is stiff. The race has attracted thousands of 
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candidates for 178 municipal councils across the country. In 
Riyadh, 646 men are jockeying for just seven seats. After the 
Riyadh area votes Thursday, the kingdom's Eastern Province and 
southwest region will go to the polls March 3. Other areas will not 
cast their ballots until April 21. 
 
Big spenders 
 
To set themselves apart, the contenders are approaching 
democracy with the same instinct that Saudis bring to home 
building and car shopping: less is not more. Al-Homeidi, who 
considers himself a minor candidate, said the tent, food, signs and 
advertising for his two-week campaign is costing him $100,000 of 
his own and relatives' money. Other candidates have hired 
international consultants from Bahrain and Kuwait at fees of 
hundreds of thousands of dollars. 
 
Not so for Beshr Bakheet,a prominent U.S.-educated financial 
adviser who is running with only what he calls a "virtual tent." 
Forgoing the usual Bedouin variety, Bakheet is hoping his well-
arranged Web site and a handful of modest public events will 
counter the wave of wealth pouring out from other candidates. 
 
"I don't want people to vote for me because of the food I give them. 
I want people to vote for me because of my platform and my 
values and what I can promise them, which is honesty and 
efficiency," he said. 
 
"I am the Jimmy Buffett of Saudi Arabia," he added. "I mean, the 
Warren Buffett of Saudi Arabia." 

 
  

 

  
 

  



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

186 

 

 )ب(:

 
 

Saudi vote hands 
reformers a setback 

Conservatives lead in capital 

 
By Evan Osnos 
Tribune foreign correspondent 
Published February 12, 2005 
 
RIYADH, Saudi Arabia -- In a blow to reformers in Saudi Arabia, 
candidates backed by Islamic clerics appear to have won a key 
region in the country's first nationwide election. 
 
Preliminary tallies Friday for the capital city of Riyadh showed that 
at least five of the seven winning candidates in Thursday's 
municipal elections have close ties to Saudi Arabia's clerical 
establishment. Though the results apply only to a municipal race 
for the capital, they had been widely anticipated here and in 
Washington as a rare referendum on reform efforts in one of the 
world's most traditional absolute monarchies. 
 
The Islamists' victory in the political heart of the country could be 
a setback for reform-minded Crown Prince Abdullah, the de facto 
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Saudi ruler, who had gambled that elections could loosen hard-
line clerics' grip on the government. Abdullah has clashed with 
more conservative royals who do not support his reforms and 
who had watered down his balloting plan by barring women from 
the election and setting aside half the seats to be appointed by 
the ruling family. 
 
The Saudi ruling family is under pressure as it battles a 
homegrown insurgency that has claimed more than 100 civilian 
lives in bombings and clashes with security forces in the past two 
years. 
 
The results stirred controversy after an election observer alleged 
that the winning candidates might have improperly formed a slate 
before the vote that received the backing of religious authorities. 
Such an alliance--whether the members solicited the 
endorsement or not--could violate the election's ban on political 
parties. 
 
Observer Suleiman al-Oqaili said he saw the winners' names on a 
list spread via cell-phone text messages and the Internet. 
 
"It was promoted as a list that had a religious blessing," al-Oqaili 
said at a news conference in Riyadh. 
 
Denies breaking rules 
 
One of the winning campaigns, however, said it had broken no 
rules. 
 
"I don't think we got the endorsement of anybody. I don't think 
we've done anything wrong," said Mohammed al-Yamani, 
spokesman for winning candidate Abdulazis al-Omary, an Islamic 
history professor at King Saud University. 
 
"In simple terms, either we believe in the ballot box or we do not 
believe in it. If we believe in the will of the people, then we must 
accept the results," he added. 
 
Twenty of the losing candidates plan to file an official protest over 
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the results, said candidate Abdulrahman al-Homeidi. 
 
Moderate candidates say they are worried that a victory by the 
religious establishment might undermine Saudi Arabia's halting 
reform efforts, including expanding women's rights, strengthening 
the rule of law and revamping the educational system. 
 
"We have enough religious power in our country, and they will 
increase it even more. The result is not promising," said al-
Homeidi, a professor of public administration at King Saud 
University. "I am concerned about the future. Once they get into 
the level of municipality, then I'm sure they will get more power 
and will get into the higher levels [of government]." 
 
This was only the first of three rounds of balloting. The eastern 
and western reaches of the country will go to the polls in March 
and April for the first votes of any kind since sporadic local races 
in the 1960s. 
 
Riyadh is a conservative area, though Islamist candidates had not 
campaigned as visibly as more secular contenders. In villages 
surrounding the capital, top vote-getters appeared to have been 
major tribes and prominent family names, as many candidates 
had predicted. 
 
The election was closed to women. Moreover, many men had 
initially been skeptical of the balloting plan, and less than 40 
percent of the half-million eligible voters had registered. On 
Election Day, turnout in Riyadh was 65 percent of 86,462 
registered voters, officials said Friday. 
 
High hopes for vote 
 
Coming on the heels of Iraq's election last month, the Saudi vote 
had been welcomed by reformers in the kingdom and cheered by 
the White House as an early step toward democracy, despite the 
ban on women running or voting. 
 
President Bush, whose foreign policy agenda includes expanding 
democracy in the Middle East, urged Saudi Arabia in his State of 
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the Union address last week to "demonstrate its leadership in the 
region by expanding the role of its people in determining their 
future." 
 
But after the moderates' dismal showing in the Riyadh election, a 
reform-minded candidate who spoke on condition of anonymity 
said of the winning conservatives: "They will close society even 
more and they could affect the roles of women even more. They 
will close it up, especially at the Ministry of Education. We don't 
want that. We want things in moderation." 
 
The weakness among liberal candidates is hardly unique to Saudi 
Arabia. Secular and moderate political forces across the Middle 
East routinely fail to best conservative opponents. In neighboring 
Kuwait, an alliance between the conservative Muslim 
Brotherhood and Selefi movements holds the largest share of 
seats in the National Assembly. 
 
The success of Islamist political parties has roots that date to 
political events a generation ago. Political analysts point to the 
devastating Arab loss to Israel in the 1967 war and the death of 
Egyptian President Gamal Abdel Nasser, who had advocated a 
secular pan-Arabism. 
 
In the ashes of that secular vision stirred a revival of religion as 
the possible salvation of the Arab world, and that spirit gathered 
strength after the Islamic Revolution in Iran in 1979. Islamist 
parties, which call for a greater role for Islam in the affairs of 
state, tend to have more unified messages and stronger 
organizations, while moderate candidates often spread votes 
across an array of agendas. 
 
As religious leaders often put it, they get the chance to speak to 
voters five times each day during the Muslim prayers. 
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Corruption and services 
key issues in all-male poll 
 

By Roula Khalaf in Riyadh  
Published: February 10 2005 02:00 | Last updated: February 10 2005 
02:00 

 

Abdelaziz bin Ibrahim al-Omari apologises for having asked a 
female journalist to visit him during the day, before the arrival of 
crowds of voters to his evening events. 

"I don't mind the presence of women," says the candidate running 
in today's partial municipal elections in Riyadh. "But one or two 
people might object and then publicise it on the internet." 

A retired professor of Islamic history now turned businessman, Mr 
Omari is known as an "Islamist" in a poll that women are not 
allowed to participate in. He apparently fears that his reputation 
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might suffer if he were seen to be allowing men to mingle with 
women in a country that imposes strict sexual segregation. 

The 670 men competing for seven elected seats on the new 
Riyadh municipal council, in elections staggered over three 
months, have steered clear of political discourse, focusing their 
promises instead on local services and fighting corruption. 

Many have published career summaries that highlight their 
experience as businessmen, academics or professionals. They 
have, however, also invited preachers to speak and promote their 
campaigns. 

Analysts are hoping the first nationwide poll (some regions had 
elected local councils in the 1960s) in Saudi Arabia will also 
provide a better reflection of the ideological trends in an inward-
looking society heavily influenced by conservative religious 
teachings. 

Since the attacks of September 11 2001, perpetrated by a group 
of mostly Saudis, there has been a growing national debate 
between liberals and Islamists over the role of religion in 
education and social life. 

Analysts say part of the reason the government decided the first 
elections would be partial - each council will be half elected, half 
appointed - was out of concern that tribal links and religious 
credentials would dominate voters' choices. 

A group of liberals, eager for democratisation and a lessening of 
the grip of the religious establishment, has fielded candidates in 
each of the seven Riyadh districts. No one knows, however, how 
many "Islamists" - candidates who favour a strong religious role in 
social and political life - are running. 

Only a few candidates have advertised that they were members 
of the religious police. But Mr Omari points out that "technocrats" 
could also be preachers, just as he is a professor of Islamic 
history and a property developer. 

One official close to the government says most candidates in 
Riyadh (other regions will vote in coming months) are "middle of 
the road" - conservative but moderate. At a time when the 
government is cracking down on extremist preachers and hunting 



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 

   

192 

 

for terrorist suspects, the official says radicals have not tried to 
take part in the elections. 

Mr Omari emphasises that he is against violence and says one of 
the lectures on his campaign schedule was designed to warn 
against resorting to terrorism. In another lecture, an expert was 
invited to describe the experience of other councils, including 
some in the US. 

But he is critical of liberal writers who say Saudi Arabia's 
puritanical Wahabi sect contributes to alienation from the west 
and to the spread of radicalism. "Those writers are not specialists 
on the subject," he quips. 

On one point, however, he is in agreement with the liberal 
candidates. "We expect  

more elections. We said it, we recommended it in our lectures." 
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Saudis Take a “Small Step” 
Toward Democracy 
 

  Many hope kingdom’s first municipal elections today will herald a 
wave of reform in the region. 
 
 
 
By Megan K. Stack, Times Staff Writer 

 
RIYADH, Saudi Arabia — When the last strains of the day's final 
prayer call have rung off over the sands, the voters come through 
the darkness to a scabby, vacant lot. The political candidate has 
pitched a tent here, set out potted ficus trees and brought 
portable spotlights that wheel up into the desert sky. 
 
In this makeshift political hall here in the capital, two economics 
professors lecture earnestly on privatization. Lured by the novelty 
of elections in an absolute monarchy, 100 men sip tiny cups of 
bitter coffee and nod over campaign pamphlets. Little boys cling 
to their fathers' hands. There's not a woman in sight. 
This is the campaign trail, Saudi style. In the first nationwide 
elections in the kingdom's history, eligible Saudis will elect 
members of municipal councils in voting that begins today. 
 
With ballots still being counted from last month's Iraqi election, 
this vote has been touted by Saudi, American and British officials 
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as another important stroke of reform in the Middle East. Yet the 
polling in Saudi Arabia is both progressive and retrograde. It is 
evidence of a slight political opening, but also a reminder of just 
how deeply undemocratic this region remains. 
 
Only half the seats on the councils will be decided by elections; 
the other half will be picked by the ruling House of Saud. Women 
can't vote or run as candidates. Some women are hoping the 
royal family will at least appoint some female council members, 
but there's no word on whether that will happen. 
 
"We don't take it seriously. It's a joke," said Hatoon Ajwad 
Fassi,who teaches history at Riyadh's King Saud University. "It's 
too bad they're not aware of the loss the country is suffering by 
not having women participate," she said. 
 
In this particular campaign tent, supporters of candidate 
Abdulaziz Alomary fretted that he'd done himself grave political 
damage by allowing a female journalist to visit. 
 
Others barred include members of the military and expatriates; 
the legal voting age is 21. Registration has been sluggish, with 
many voters skeptical, others openly scornful. The councils 
themselves are a new concept in Saudi Arabia, and whether they 
will have significant authority, or be effective, remains a mystery. 
 
Still, if Saudis are tepid at the prospect of casting ballots, they are 
tripping over one another to run for office. In Riyadh alone, almost 
1,800 candidates are competing for 127 positions. 
 
"This is the first body elected by the people, and we hope [the 
government] will give it some power," said Alomary, a real estate 
developer and an Islamic history professor. "They can control it 
anyway, because half of them will be appointed." 
 
Saudis are unsure whether the vote is the beginning of 
desperately desired reforms or an empty gesture meant to ease 
pressure from Western governments and domestic advocates of 
democracy. The puzzle is part of a wider confusion about political 
reform — and the American role in it — in wake of the U.S.-led 
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invasion of Iraq. 
 
U.S. officials have hailed the recent election in Iraq and called for 
greater democracy in the Arab world. President Bush, in his State 
of the Union speech last week, gently prodded the Saudi royal 
family to "demonstrate its leadership ... by expanding the role of 
its people in determining their future." Egypt, he said, should "now 
show the way toward democracy in the Middle East." 
 
But many Arabs are cynical about U.S. intentions. They are 
keenly aware that the United States is closely allied with the 
House of Saud and Egyptian President Hosni Mubarak, who is 
expected to win a fifth term this year by running as the sole 
candidate in a referendum in which the choices are "yes" or "no." 
 
Abdulkhaleq Abdulla, a political scientist and TV talk show host 
from the United Arab Emirates, cheered what he called "the 
spring of elections" — a wave of voting in Iraq, the Palestinian 
territories, Saudi Arabia, Lebanon and Egypt. 
 
"If even one Arab is allowed in his own free conscience to go and 
exercise his right to vote, that's a victory for democracy," he said 
in a recent interview. But like many Arabs, he doesn't believe that 
the U.S. has any intention of promoting a true democratic 
overhaul of the region. 
 
"America talks about political reform in Egypt, yet it wants Hosni 
Mubarak to be in power to pursue Mideast peace. It talks about 
reform in Saudi Arabia, yet it wants the royal family in place to 
preserve its oil interests," Abdulla said. "There is an inherent 
contradiction when this administration talks about democracy and 
freedom in this region. People are not dumb, and the 
contradiction they see is just too stark." 
 
In Egypt, Mubarak has been moving in recent weeks to silence 
opposition. A lawmaker who called for presidential term limits that 
could end Mubarak's 23-year hold on power has been jailed. So 
were leftist activists who were distributing leaflets at the Cairo 
International Book Fair that ended Tuesday. The brochures were 
printed to resemble a playing card — but the faces of Mubarak 
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and his son Gamal, widely rumored to be his chosen successor, 
had been superimposed over the face of the king. 
 
"Mubarak has closed all doors to a peaceful and democratic 
transition," wrote Egyptian analyst Mohammad Abdelhakim Diab 
in the pan-Arab newspaper Al Quds al Arabi. "The president has 
stifled all freedom of expression and the ability to change in a 
country that sorely needs them." 
 
Meanwhile, Saudi skeptics dismiss their election as a contrived 
exercise designed to relieve pressure on the royal family. 
 
"The government wants to show others, partly the American 
media, that we have elections, irrespective of the details," said 
Mohsen Awajy, a Saudi lawyer who has been critical of the 
government. "Why should we engage in something that's 
useless? This is just to pass the years, to consume time, to slow 
down any movement toward reform." 
 
For all their flaws, the Saudi elections have unleashed an 
unprecedented level of public debate within the kingdom. Even 
Awajy admitted that this was a "very small step in a long, hard 
path. But we have to walk. We have no alternative." 
 
The excitement was palpable in the last week as a festive chaos 
of tent meetings, lectures and canvassing overtook Riyadh. 
 
In a land where the public display of images of people's faces is 
considered a religious taboo, candidates' pictures have been 
printed on T-shirts and splashed across vast roadside billboards. 
 
In a nation where loudspeakers are illegal and political gatherings 
have long been banned, candidates have been throwing nightly 
rallies, debates and lectures under their Bedouin-style campaign 
tents, which dot vacant lots all over the capital. Discussions range 
from city services to corruption to poetry — anything to stimulate 
debate and attract voters. 
 
Citizens have been eagerly tracking the race, logging on to 
Internet chat rooms to praise and denigrate the candidates and to 
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gossip over how much money they've spent. Many budgets have 
stretched into the thousands of dollars; the election is devoid of 
campaign finance rules. 
 
"There has been some tension on the Internet, with people 
attacking each other," said Tariq al Kasabi, a bespectacled 
businessman who's vying against more than 100 other 
candidates to represent his Riyadh neighborhood. "They said I 
had policies that promote gender desegregation." 
 
The rumors weren't true, he explained hurriedly. Although Kasabi 
says women should be allowed to vote "next time," he thought it 
was better to go ahead with the vote and exclude women than to 
waste time arranging for separate polling stations that would keep 
women from mixing with men. "We have to open the doors 
gradually," he said. 
 
Election officials have said women may be allowed to vote in 
2009. 
 
"Most people don't think this election will solve the whole 
problem," said Othman al Kasabi, who is running his father's 
campaign. "But it's the right step." 
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الكريم  نظام البلديات والقرى الصـــــادر باملرســـــــــوم امللكـــــي

 هـ 21/2/1397يف  5رقم م/

  130ملبين على قرار جملس الوزراء رقم ا

 .هـ6/2/1397التاريخ 

 

  األولالباب 

 إنشاء البلدية وحتديد وظائفها

 البلدية:ال وا األي : إنشاء 

 :  1املادد 

البلدية ,خوية اعتبارية ذات استكق  مال  يإداري متـارس  

   التن يبية.الو ائف املوكولة إليها مبوج  هبا النلا  يلوائحو 

 :  2ملادد ا

يتم إنشاء البلديات يتسـميتها يحتديـد يتعـديا درجاتهـا      -أ

ــَ         ــاء عل ــة بن ــة يالكريي ــر الشــ ون البلدي ــن يالي ــرار م يإلياؤهــا بك

                                   
 الشؤين البلدية يالكرييةتموقف االنتخابات البلدية عن نكل ا.  
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اقــرتا  جملــس املكاطعــة ييراعــَ و ذلــك اللــري  الســكانية     

 ياالجتماعية يالعمرانية ياالقتوادية يغريها.  

ديــــة عنــــد يعـــني ياليــــر الشــــ ون البلديـــة يالكرييــــة للبل   -يف

ــارس االختوا ـــات يالوـــقحيات املخولـــة       ــائها جلنـــة متـ إنشـ

للمجلــس البلــدي ياملنوــوص عليهــا و هــبا النلــا  ملــدد ســنتني   

جيري قبا انتهائها تشكيا اجمللـس البلـدي يفـق أحكـا  هـبا      

يجيــوال لــوالير الشــ ون البلديــة يالكرييــة و حالــة تعــبر    النلــا ,

   املدد.ذلك متديد هبً 

ــابكة علـــَ البلـــديات الكائمـــة حـــني   ت بـــق ال كـــر -ن  د السـ

  دير هبا النلا .  

 :  3املادد 

يعتمد يالير الش ون البلدية يالكريية بناء علَ اقـرتا  اجمللـس   

البلــدي يموافكــة جملــس املكاطعــة ص  ــا  يــبني حــديد البلديــة   

   لسل تها.ياملن كة اخلاضعة 

 :  4املادد 

ر الشــ ون جيــوال ضــم بلــديتني أي أكثــر بكــرار مــن ياليــ    -أ 

البلديــة يالكرييــة بنــاء علــَ تو ــية مــن اجملــالس البلديــة املعنيــة   
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يموافكة جملس املكاطعة ي دد و الكرار اسـم البلديـة اجلديـد    

 يمركزها يدرجتها يكا ما يتعلق حبكوقها يالتزاماتها.  

جيوال فوا بلدية إىل بلديتني أي أكثر بكرار من يالير  -يف 

اء علــَ اقــرتا  املكاطعــة ي ــدد و الشـ ون البلديــة يالكرييــة يبنــ 

الكــرار ألــاء البلــديات يمراكزهــا يدرجاتهــا يكــا مــا يتعلــق   

 حبكوقها يالتزاماتها.  

 البلدية:ي ائف  الثان :ل وا ا

 :  5املادد 

مف عد  اإلخق  مبا تكضـ  بـو األنلمـة مـن اختوـاص عـا        

كـة  لبع  اإلدارات أي املوا  تكو  البلدية ّميف األعما  املتعل

بتنلـيم من كتهـا يإ ـقحها يجتميلــها ياحملافلـة علـَ الوــحة      

ــك اختــاذ التــدابري         ــة يهلــا و ســبيا ذل يالراحــة يالســقمة العام

 القالمة خا ة و النواح  التالية : 

ــدد يفــق ص ــط تنليمــ  موــدع      -1 تنلــيم يتنســيق البل

   املختوة.أ وال  من اجلهات 

ًيف التمديـدات  الرتخيص باقامة اإلنشاءات ياألبنية ي -2

   يمراقبتها.العامة ياخلا ة 
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يإنشـاء احلـدائق    البلـدد, احملافلة علَ ملهر ينلافـة   -3

ــا      ــة يتنليمهـ ــباحة العامـ ــاكن السـ ــات يأمـ ــاحات ياملنتزهـ يالسـ

   يمراقبتها.يإداراتها ب ريق مبا,ر أي غري مبا,ر 

ــتنكعات يدرء    -4 ــة يرد  الـــربك ياملسـ ــحة العامـ ــة الوـ يقايـ

اء أسوار مـن األ,ـجار حـو  البلـدد حلمايتهـا      خ ر السيو  يإنش

 من الرما .  

مراقبة املـواد اليبائيـة ياالسـتهقكية ياإل,ـرا  علـَ       -5

متـــوين املـــواطنني بهـــا , يمراقبـــة أســـعارها يأســـعار اخلـــدمات   

العامة يمراقبة املواالين , ياملكاييا , ياملكاييس باال,رتاك مف 

 ليها سنويا  .  اجلهات املختوة ييضف اإل,ارد تالدمية  ع

 إنشاء املساخل يتنليمها.   -6

   البيف.إنشاء األسواع يحتديد مراكز  -7

الرتخيص مبزايلة احلر  ياملهن يفـتب احملـقت العامـة     -8

 يمراقبتها  حيا  يفنيا .  

احملافلة علَ السقمة يالراحة يبوـورد خا ـة اختـاذ     -9

ــة لــد     رء يقــوع اإلجــراءات القالمــة باال,ــرتاك مــف اجلهــات املعني

ــزاء     ــكو  أي األجـ ــة للسـ ــة اآليلـ ــد  األبنيـ ــا يهـ ــق يإط ائهـ احلرائـ

 املتداعية منها يإنشاء املقجا العامة.  



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

203 

 

ــة    -10 ــف الباعـــ ــد مواقـــ ــولني,حتديـــ ــيارات  املتجـــ يالســـ

 يالعربات باالت اع مف اجلهات املختوة.  

ــاع مــف       -11 ــد أجــورً باالت  ــداخل  يحتدي ــا ال تنلــيم النك

   املختوة.اجلهات 

   العامة.ع ملكية العكارات للمن عة نز -12

ــة ياليرامــات      -13 ــد البلدي ــد ياســتي اء رســو  يعوائ حتدي

 ياجلزاءات الب توقف علَ املخال ني ألنلمتها.  

ــاء احلـــر     -14 اإل,ـــرا  علـــَ انتخابـــات يتر,ـــيب رؤسـ

 ياملهن يمراقبة أعماهلم يحا اخلقفات الب حتد  بينهم.  

   املختوة.تعاين مف اجلهات ناية األبنية ا ألثرية بال -15

 ياالجتمـاع ,  يالرياضـ ,  الثكـاو, تشجيف النشـا    -16

 ياملساهمة فيو بالتعاين مف اجلهات املعنية.  

 يالتشـرد,  التسـو , التعاين مف اجلهات املختوة ملنف  -17

يإنشـــاء املقجـــا للعجـــزد ياأليتـــا  ياملعتـــوهني يذيي العاهـــات      

 يأمثاهلم.  

يتســويرها يتنلي هــا يدفــن   ياســا,ياملإنشــاء املكــابر  -18

 املوتَ.  
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تقو أضرار احليوانـات السـائبة يالكاسـرد يالرفـق      -19

   باحليوان.

منف يإالالة التعدي علَ أمقكهـا اخلا ـة ياألمـقك     -20

 العامة اخلاضعة لسل تها.  

أيــة اختوا ــات أخــرى يوــدر بهــا قــرار مــن جملــس   -21

   الوالراء.

 لباب الثانيا

 البلدية:سل ات  األي :ال وا 

  :6املادد 

 يتوىل السل ات و البلدية  

 اجمللس البلدي يميارس سل ة التكرير ياملراقبة.   -1

رئــيس البلديــة يميــارس ســل ة التن يــب مبعاينــة أجهــزد    -2

   البلدية.

 :  7املادد 

 يالير الش ون البلدية يالكريية املرجف اإلداري للبلدية.   -أ
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ة يالكرييــة قــرارات اجمللــس  ــدد ياليــر الشــ ون البلديــ -يف

 البلدي الب ختضف لتوديكو أي توديق من ي وضو.  

لــوالير ا لشــ ون البلديــة يالكرييــة أن ي لــ  مــن اجمللــس   -ن

البلــدي أي رئــيس البلديــة إليــاء أي تعــديا اإلجــراءات الــب تتخــب  

خقفــا  لألنلمــة يلــو أن يليــ  أي يعــد  تلــك اإلجــراءات بكــرار        

 مسب .  

 اجمللس البلدي : الثان :ال وا 

 :  8املادد 

 دد يالير الش ون البلدية يالكرييـة بكـرار منـو عـدد أعضـاء      

اجمللس البلدي و كا بلدية علَ أن ال يكا عـن أربعـة يال يزيـد    

   البلدية.عن أربعة عشر عضوا  ييكون من بينهم رئيس 

 :  9املادد 

يتم اختيـار نوـف األعضـاء باالنتخـايف يلتـار ياليـر الشـ ون        

   ياألهلية.لدية يالكريية النوف اآلخر من ذيي الك اءد الب
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 :  10املادد 

لتار اجمللس البلـدي رئيسـو ينائبـو مـن بـني أعضـائو بوـ ة        

ديريـــة ملـــدد ســـنتني قابلـــة للتجديـــد يإذا تســـايت األ ـــوات بـــني 

 املر,حني فيعترب قرار يالير الش ون البلدية يالكريية مرجحا .  

 :  11املادد 

   يكون:اجمللس البلدي أن يشرت  و عضو 

سعوديا  بالد  أي املولـد أي متجنسـا  مضـَ علـَ جتنسـو       -1

 عشر سنوات علَ األقا.  

 متمما  اخلامسة يالعشرين من عمرً.   -2

أن يكـــيم إقامـــة دائمـــة و ن ـــاع البلديـــة طـــوا  مـــدد        -3

 عضويتو.  

غري حمكو  عليو حبـد ,ـرع  أي بالسـجن و جرميـة      -4

ــة بالشــر  أي األ  ــب     صل ــَ تن ي ــة مــا مل يكــن قــد مضــَ عل مان

 احلد أي السجن مخس سنوات.  

غري م وو  من اخلدمة العامـة ألسـبايف تمديبيـة مـا مل      -5

 يكن قد مضَ علَ هبا ال وا مخس سنوات.  

 جميدا  للكراءد يالكتابة.   -6
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 متمتعا  باألهلية يالشرعية.   -7

 غري حمكو  عليو باإلفقس االحتيال .   -8

  : 12املادد 

يوــدر ياليــر الشــ ون البلديــة يالكرييــة قــرارا  بتســمية        -أ 

أعضاء اجمللس املنتخبني ياملعينني يال جيوال تعديا عـدد أعضـاء   

   ياليتو.اجمللس البلدي خق  فرتد 

إذا ,يرت عضوية أحد أعضـاء اجمللـس املنتخـبني ألي     -يف

ســب  يســم  ياليــر الشــ ون البلديــة يالكرييــة احلــائز علــَ أعلــَ  

ـــاأل ــوات  ـــإن يجــد  ـ عضــوا  ييــدعَ ليحــا حمــا مــن ,ــيرت     ـ

عضــويتو يللمــدد الباقيــة مــن ياليــة اجمللــس , أمــا إذا مل يوجــد    

مر,ـــب حـــائز علـــَ األ ـــوات , أي إذا ,ـــيرت عضـــوية أحـــد       

أعضاء اجمللس املعينني ألي سب  فيتم و هاتني احلالتني تعيني 

مــن بــديا عــن أي منهمــا للمــدد الباقيــة مــن ياليــة اجمللــس بكــرار  

 يالير الش ون البلدية يالكريية.  

إذا نكص عدد أعضاء اجمللس عن النوف يتعـبر مـاء    -ن 

الشـــواغر بالشـــكا احملـــدد بـــال كرد الســـابكة فيعتـــرب اجمللـــس   

 منحق  ييودر قرار ببلك من يالير الش ون البلدية يالكريية .  
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ــس البلــدي أربــف ســنوات اعتبــارا  مــن         -د  ــدد ياليــة اجملل م

 ار تسمية أعضائو.  تاريو  دير قر

جيــوال حــا اجمللــس البلــدي قبــا انتهــاء مــدد ياليتــو إذا    -هـــ

عجز عن الكيا  بواجباتو يذلـك بكـرار مـن ياليـر الشـ ون البلديـة       

يالكرييــة يو هــبً احلالــة  ــدد الــوالير مــن ميــارس  ــقحيات  

 اجمللس حتَ  دير قرار تسمية أعضاء اجمللس اجلديد.  

 :  13املادد 

   البلدي:جمللس ال جيوال لعضو ا

   بلديتني.أن جيمف بني عضوية جملس  -أ 

أن يكــون مو  ــا  و البلديــة مــا مل يكــن قــد مضــَ     -يف

 علَ استكالتو أي نكلو من ي ي تو سنة ياحدد علَ األقا.  

أن يكــون مكــايال  ألعمــا  أي أل,ــيا  أي لــواال  البلديــة   -ن 

 سواء كان ذلك بوورد مبا,رد أي غري مبا,رد.  

ون رئيســــا  أي مــــديرا  و ,ــــركة هلــــا عققــــة  أن يكــــ -د 

 بمعما  البلدية أي عضوا  و جملس إدارد هبً الشركة .  
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 :  14املادد 

حتــدد القئحــة التن يبيــة طريكــة انتخــايف أعضــاء اجملــالس       

ــرتاع      ــراءات االقــ ــاخبني يإجــ ــري  اخلا ــــة بالنــ ــة يالشــ البلديــ

 يال عن.  

 :  15املادد 

ــان    ــدي و املكـ ــف اجمللـــس البلـ ــرد و  جيتمـ ــو مـ املخوـــص لـ

الشهر علَ األقا بناء علَ دعـود رئيسـو أي نائبـو و حـا  غيابـو      

ــَ الــرئيس    يجيــ  أن تشــتما الــدعود   علــَ جــدي  األعمــا  يعل

نائبو أن يدرن و اجلدي  أي موضوع ي لـ  عضـو و اجمللـس    أي

منــو خ يــا  إدراجــو و اجلــدي  قبــا أربعــة أيــا  علــَ األقــا مــن     

ن يبحــث و مواضــيف غــري مدرجــة و  االجتمــاع يلــيس اجمللــس أ

 اجلدي .  

 :  16املادد 

جيـــوال لـــرئيس اجمللـــس البلـــدي دعـــود اجمللـــس لعكـــد جلســـة  

طارئــة كلمــا رأى ضـــريرد لــبلك يعلــَ الــرئيس دعــود اجمللــس    

جللسة طارئة إذا طلـ  منـو ذلـك أكثـر أعضـاء اجمللـس يتعكـد        

اجللسة خق  يومني علَ األكثـر مـن تـاريو ي ـو  ال لـ  إىل      
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لــرئيس ييكتوــر البحــث فيهــا علــَ املواضــيف الــب عكــدت مــن   ا

 أجلها.  

 :  17املادد 

علَ رئيس اجمللس أي أي عضو مـن أعضـائو ميـادرد اجللسـة     

بوـورد مبا,ــرد   و كـا مـرد يبحــث فيهـا اجمللــس قضـية تتعلــق    

ــس أن يتخــب       أي ــَ اجملل ــو , يعل غــري مبا,ــرد مبوــلحة خا ــة ل

 الكرار باالقرتاع السري و غيابو.  

 :  18املادد 

جلســات اجمللــس البلــدي ســرية يللمجلــس أن يــدعو حلضــور   

ــورً دين أن      ــدد و حضـ ــرى فائـ ــخص يـ ـــس أي ,ـ ــات اجمللـ جلسـ

 يكون لو حق التوويت.  

 :  19املادد 

ال تعترب جلسات اجمللس البلدي نلاميـة إال حبضـور األغلبيـة    

 لألعضاء.  
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 :  20املادد 

ـــ    -أ  ــو بمكثريـ ــدي قراراتــ ــس البلــ ــب اجمللــ ــوات يتخــ ة أ ــ

حالــة التســايي يكــون  ــوت الــرئيس أعضــائو احلاضــرين يو 

   مرجحا .نائبو و حا  غيابو أي

ــوال     -يف ــين يجيــ ــرتاع العلــ ــة االقــ ــويت ب ريكــ ــري التوــ جيــ

 .  الت اهلامة إجراء االقرتاع سريا للمجلس أن يكرر و بع  احلا

 :  21املادد 

أعضــائو للنلــر و   جيـوال للمجلــس تشـكيا جلــان مــن بعـ   

معينـــة يرفـــف النتيجـــة فيهـــا إىل اجمللـــس الختـــاذ الكـــرار  قضـــايا

 القال  .  

 :  22املادد 

ــا الـــداخل      ــري العمـ ــراءات سـ ــة إجـ ــوائب التن يبيـ تتضـــمن اللـ

 للمجلس يتسجيا حماضرً ي ياغة قراراتو .  

 :  23املادد 

ــة     ــائا املتعلكـ ــف املسـ ــو و ًيـ ــدي قراراتـ ــب اجمللـــس البلـ يتخـ

ريً مـن األنلمـة ياللـوائب يخا ـة     بالبلدية طبكا  هلـبا النلـا  يغـ   

 ــ فيما يل  :
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   البلدية.إعداد مشريع ميزانية  -1

إقرار مشريع احلسـايف اخلتـام  بكوـد رفعـو للجهـات       -2

 املختوة.  

باال,ـرتاك   ـــ إعداد مشريع املخ ط التنليمـ  للبلديـة    -3

متهيـدا  العتمـادً مـن ياليـر الشـ ون البلديـة        ـــ مف اجلهات املعنيـة  

   يالكريية.

يضف اللوائب التن يبيـة اخلا ـة بالشـري  التخ ي يـة      -4

   العمرانية.يالتنليمية يال نية الواج  توافرها و املناطق 

   البلدد.اقرتا  املشاريف العمرانية و  -5

ــوائب التن يبيــــة القالمــــة ملمارســــة البلديــــة       -6 ــف اللــ يضــ

مـة  ياجباتها فيمـا يتعلـق بالوـحة يالراحـة ياملبـان  ياملرافـق العا      

 يغريها.  

حتديــد مكــدار الرســو  ياليرامــات مبــا ال يتجــايال مائــة   -7

 ريا .  

 اقرتا  مكدار الرسو  ياليرامات مبا الاد عن مائة ريا .   -8
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مراقبـــة اإليـــرادات ياملوـــريفات يإدارد أمـــوا  البلديـــة   -9

ــة و      طبكــا  لألنلمــة يالتعليمــات الســارية يضــمن احلــديد املبين

 ووة هلا.  اإلعانات احلكومية املخ

مراقبة سري أعما  البلدية يالعما علَ رفف ك اءتهـا   -10

 يحسن أدائها للخدمات. 

  العامة.اقرتا  مشاريف نزع امللكية للمن عة  -11

عكــد الكــريض مــن املؤسســات احلكوميــة املختوــة    -12

يقبــــو  الو ــــايا ياهلبــــات املتمشــــية مــــف الشــــريعة اإلســــقمية   

   العامة.ياملولحة 

سعار اخلـدمات ياملـواد الـب تكـدمها البلديـة      حتديد أ -13

 ب ريق مبا,ر أي غري مبا,ر.  

 إبداء الرأي فيما يعرض علَ اجمللس من قضايا.   -14

 :  24املادد 

  يتخـب اجمللـس البلـدي    7مف مراعـاد ال كـرد تيف  مـن املـادد ت    

 قراراتو و ًيف املسائا املتعلكة بالبلدية.  
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  :25املادد 

اجمللس البلدي إىل ياليـر الشـ ون البلديـة    تكد  استكالة عضو 

 يالكريية للبت فيها.  

 :26املادد 

ي كد عضو اجمللس البلدي   ة العضوية بكـرار مـن اجمللـس    

خاضف للتوديق من يالير الشـ ون البلديـة يالكرييـة و احلـاالت     

   اآلتية:

إذا فكد أحد الشري  املنووص عليهـا و هـبا النلـا      -1

البلــدي أي إذا تــبني بعــد تســميتو أنــو    للمر,ــب لعضــوية اجمللــس 

 كان فاقدا  ألحدها.  

إذا ثبت استيقلو  ـ ة العضـوية للحوـو  علـَ من عـة       -2

 ,خوية أي إضرارً مبوا  البلدية .  

ــر      -3 ــو يالي إذا يجهــت إليــو الــدعود يختلــف دين عــبر يكبل

ة عـــن حضـــور ثـــق  جلســـات متتاليـــة الشـــ ون البلديـــة يالكرييـــ

 ة ياحدد .  ست جلسات خق  سنأي
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 :27املادد 

 ـــدد ياليـــر الشـــ ون البلديـــة يالكرييـــة بقئحـــة توـــدر منـــو  

املكافوت الشهرية لرؤساء يأعضاء اجملالس البلديـة أي اللجـان   

ــا        ــدايف ياالنتكـ ــات االنتـ ــدد ن كـ ــا  ـ ــا كمـ ــو  مكامهـ ــب تكـ الـ

يغريهـا و حالــة تكليـف العضــو مبهمــة رليـة داخــا أي خــارن    

ــة هلـــبً املكافـــوت يًيـــف  البلـــدد يتر ـــد االعتمـــادات   القالمـ

الن كــات القالمــة ملمارســة اجملــالس البلديــة أعماهلــا و ميزانيــة   

 البلديات.  

 ل وا الثالث : رئيس البلدية :ا

 :  28املادد 

رئيس البلدية هو املرجـف األي  و أمـور البلديـة يهـو املسـ و       

عــن إداراتهـــا يحســـن قيـــا  مو  يهـــا بواجبـــاتهم يفـــق األنلمـــة  

ليمــات النافــبد يلــو احلــق و إ ــدار الكــرارات يالتعليمــات  يالتع

اخلا ة بش ون البلدية مبا ال يتعارض مـف األنلمـة املرعيـة يهـو     

البي ميثلـها أمـا  اليـري يلـو أن ينيـ  عنـو خ يـا  مـن ميثلـها مـن           

 مو    البلدية.  
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 :  29املادد 

علـَ رئــيس البلديـة بوــ تو رئيسـا  لســل تها التن يبيـة اختــاذ     

التدابري القالمة لكيا  البلدية بواجباتهـا يفـق هـبا النلـا      ًيف 

  يل :يغريً من األنلمة ياللوائب يالكرارات يخا ة ما 

إدارد ياردات يموــــريفات البلديــــة يأمواهلــــا يمراقبــــة   -1

   حكوقها.حساباتها ي يانة 

إعداد تكرير ,اما عن نشا  البلدية كا أربعة أ,ـهر   -2

 ي.  يتكدميو إىل اجمللس البلد

إعداد مشريع ميزانيـة البلديـة يبرنـامج املشـاريف املـراد       -3

ــو إىل اجمللـــس        ــق  الســـنة املاليـــة الكادمـــة يتكدميـ تن يـــبها خـ

   .البلدي

   امليزانية.تن يب  -4

إعداد احلسايف اخلتام  للسنة املالية املاضية يتكدميـو   -5

 إىل اجمللس البلدي.  

 إبرا  العكود.   -6

  تن ب حلسايف البلدية ياستقمها.  مراقبة األعما  الب -7
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 :  30املادد 

 ــدد ياليــر الشــ ون البلديــة يالكرييــة قــرارات رئــيس البلديــة  

 الب حتتان إىل توديكو أي توديق من ي وضو.  

 :  31املادد 

ــر       ــف ياليـ ــاع مـ ــة باالت ـ ــة يالكرييـ ــ ون البلديـ ــر الشـ ــدد ياليـ  ـ

ــة كمــا  ــ      ــان إىل ,ــرطة بلدي ــديات الــب حتت ــة البل دد الداخلي

عدد أفرادها يرتبهم ييـتم اختيـار ,ـرطة البلديـة مـن بـني رجـا         

قــــوات األمــــن الــــداخل  يفــــق أحكــــا  النلــــا  اخلــــاص بهــــم   

 ييكونون خق  فرتد إحلاقهم بالبلدية حتت إمرد رئيسها.  

 لباب الثالث ا

 الشئون املالية 

 :  32املادد 

مــف مراعــاد احلكــوع املعتــربد ,ــرعا  تكــون ًيــف األراضــ     

 ال ميلكها أحد داخا حديد البلدية ملكا  هلا.   الب

 :  33املادد 

أمــقك البلديــة املنكولــة يغــري املنكولــة يكافــة مواردهــا غــري   

 قابلة للحجز.  
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 :  34املادد 

ــق األنلمــة اخلا ــة        ــتم إعــداد ميزانيــة البلديــة يف  بــبلك,ي

   الديلة.يتتبف من حيث بدئها ينهايتها ميزانية 

 :  35املادد 

   ــ من:وارد البلدية تتملف م

رســو  البلديـــة املبا,ـــرد الــب جتبيهـــا البلديـــة بن ســـها    -1

ــة      ــها الديلـ ــرد الـــب ختووـ ــري املبا,ـ ــو  غـ ــن الرسـ ــتها مـ يحوـ

 للبلديات يجتبيها لواحلها.  

 اليرامات .   -2

   البلدية.إيرادات أموا   -3

   ياهلبات.الو ايا  -4

ــرض بنلـــا  خـــاص لتـــممني ن كـــات        -5 الرســـو  الـــب ت ـ

   طارئة.ستثنائية ا

 اإلعانات ياملخووات الب تعتمدها الديلة للبلدية   -6

 املوارد األخرى املمذين بها نلاما .   -7



 

 

 
 انتخابات اجملالس البلدية

  
 

219 

 

 :  36املادد 

يكد  مشريع امليزانيـة مـن رئـيس البلديـة إىل اجمللـس البلـدي       

ييناق  املشريع طبكا  لإلجراءات ياملواعيد املنووص عليهـا و  

 اللوائب.  

 :  37املادد 

إذا مل يتم اعتماد ميزانية البلدية للسـنة املاليـة ا جلديـدد مـن     

اجلهة املختوة و حينها ألي سب  من األسبايف تبكـَ الـواردات   

يالن كات جارية علَ أساس امليزانية السابكة إىل أن يـتم اعتمـاد   

 امليزانية اجلديدد.  

 :  38املادد 

,ـهرين   علَ رئيس البلدية أن يكد  إىل اجمللس البلدي خق 

علــَ األكثــر مــن انتهــاء الســنة املاليــة احلســايف اخلتــام  لتلــك   

   السنة.

 :  39املادد 

ــة ياليرامــات ياجلــزاءات يفــق األنلمــة     حتوــا مــوارد البلدي

 يالتعليمات املرعية.  
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 :  40املادد 

تنلم إجراءات  ر  أموا  ياستي اء يارداتها يإدارد يتـنلم  

وائب يراعَ فيها طبيعـة  , ون مو  يها يمستخدميها يعماهلا بل

 أعما  البلديات بوادع عليها جملس الوالراء.  

 

 الباب الرابع 

 الشئون القروية 

 :  41املادد 

يــتم حتديــد يت ــوير يتنميــة خــدمات الكــرى يتنلــيم إداراتهــا  

 بقئحة تودر عن جملس الوالراء .  

 الباب اخلامس

 أحكام عامة 

 :  42املادد 

ـــــ لشـــ ون البلديـــة يالكرييـــة ميـــارس ياليـــر الداخليـــة يياليـــر ا 

الوــقحيات املنوــوص عليهــا و هــبا النلــا  جمللــس املكاطعــة   

 إىل أن يتم تشكيلو يفكا  لنلا  املكاطعات.  
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 :  43املادد 

جيوال للبلديات أن تعكد فيما بينها ات اقات و األمور املتعلكـة  

مبوـــاحلها املشـــرتكة يختضـــف هـــبً االت اقـــات ملوافكـــة ياليـــر  

   يالكريية.دية الش ون البل

 :  44املادد 

ــر البلديـــة الوـــادرد        ــف أي ,ـــخص عـــن تن يـــب أيامـ إذا امتنـ

ــممر     ــة بـ ــو  البلديـ ــوال أن تكـ ــة فيجـ مبوجـــ   ـــقحياتها النلاميـ

رئيســها بالتن يــب علــَ ن كــة املمتنــف و حــديد النلــا  مــف عــد      

 اإلخق  مبا يرتت  علَ االمتناع من جزاء.  

 :  45املادد 

م عـو  الـرخص ياإلجـاالات مؤقتـا  إذا      لرئيس البلديـة إيكـا   

خالف  احبها مضمونها كما ميكن لـو بعـد موافكـة اجمللـس     

 البلدي إلياء هبً الرخص ياإلجاالات.  

 :  46املادد 

 ق ملن أ ابو ضرر من توـرفات يقـرارات اجمللـس البلـدي     

   يالكريية.أي رئيس البلدية أن يتللم إىل يالير الش ون البلدية 
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 :  47املادد 

ــا    ل ــوا يمســـتخدموا البلـــديات ألحكـ ــاء يمو  ـ ضـــف رؤسـ

نلام  املـو  ني العـا  ياملسـتخدمني ينلـا  التكاعـد املـدن  إال       

  من هـبا  40ما استثنَ مبوج  اللوائب الوادرد تن يبا  للمادد ت

 النلا .  

 :  48املادد 

يوـــدر ياليـــر الشـــ ون البلديـــة يالكرييـــة اللـــوائب يالتعليمـــات  

  يلو ختويا بع  سل اتو املنوـوص عليهـا   التن يبية هلبا النلا

 و هبا النلا  للمس ولني املنا  بهم إدارد البلديات يالكرى.  

 :  49املادد 

مف مراعاد نلا  جملس الـوالراء ينلـا  املكاطعـات يليـ  هـبا      

   النلا :

 نلا  أمانة العا مة يالبلديات.   -1

 نلا  ترتي  االنتخابات البلدية.   -2

 يلوائب.   يقرارات,ض معو من أنلمة ًيف ما يتعار -3
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 ال رال: 

هو عملية عد األ وات يبيان ما حوا عليو كا مر,ب من 

أ ــوات  ــحيحة, كمــا تشــما فــتب الوــناديق يفحــص أيراع   

االقرتاع ياسـتبعاد األيراع غـري النلاميـة يتـتم عمليـة ال ـرال بعـد        

  االنتهاء من االقرتاع. 

 احلملة االنتخابية:

ت الــب يكــو  بهــا املر,ــب أي معــاينوً   هــ  جمموعــة النشــاطا 

ــو        ــدهم ي ــَ تميي ــاخبني باملر,ــب للحوــو  عل ــف الن بهــد  تعري

 االقرتاع يفق الضوابط احملددد لبلك.

 

 

 
 


