
 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

256 

 

 

 

 االنتخابات البلدية والوعي االجتماعي

 

 لساحة الرمسية والشعبيةكانت االنتخابات البلدية طار  شغل ا

واإلعالمية, وقد بذلت اللجان املختصـة لالنتخابـات جهـوًدا كـبرية     

يف الرتتيـــب املســـبل لتلـــك االنتخابـــات ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن تنظـــيم 

مـاكن واألطقـم   وتقسيم وجتهيز للوائح وتوزيع للمنـاطل وإعـداد لأل  

ود البشرية املختلفة علح مستو  اململكة, وال شك أن يف هذه اجلهـ 

وهذه التجربة الوطنية اجلديدة من نوعهـا الـيت تـداخل فيهـا النظـام      

مع التقنية احلديثة واحلرص علح النزاهة لتحقل انتخابات اجملالس 

البلدية جناحًا متوقًعا وباًبا جديًدا من أبـواب املشـاركة الشـعبية يف    

 حتم ل مسؤوليات  ددة.

مـــــن  وال شـــــك أن العـــــامل احلـــــديث يعـــــيش مســـــتو  متقـــــدًما

ــح املســتوين الشــعيب والرمســي      االتصــاالت, واجملتمــع الســعودي عل
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ليس مبعزل عن تلك التغريات العاملية, وبالتالي فـإن مـا  ـري عنـد     

اآلخرين مشاهد لدينا ومؤثر فينا شئنا أم أبينا, كما أن ما  ـري  

عندنا من تنظيم ونزاهة ودقة مرصود من قبل اآلخرين وبالتالي فإن 

ـــ وبالدنــا جــزء منــه, وشــعب اململكــة   العــامل مــتغري  ـــ وهلل احلمــدـ  ـ

 مثقف ومطلع ومتفاعل أكثر مما يتصوره احملللون.

وأي إنســان يســمع تلــك احملــاورات الــيت تــدور يف جمــالس النــاس  

العفويــة اخلاصــة يــدرك مــد  مــا لــد  جمتمعنــا مــن  ــزون ثقــايف   

ووعــي متطــور ســيكون لــه أثــره علــح العمليــة االنتخابيــة للمجــالس   

البلدية, وملا قد يتبعها مسـتقباًل يف مواقـع أخـر  قـد يصـيبها شـيء       

فـإني   كمن التطوير والتغيري أو االنتخاب أو أي من أشـكاله, ولـذل  

وعمليـات االقـرتاع    تأتوقع إقبـااًل جيـًدا علـح التسـجيل يف االنتخابـا     

املقبلــة وإن تــ خر النــاس يف التســجيل ســتظهر التخمينــات األصــدق   

 باين توقعاتها من الكثريين.اليت ميكن أن تت

إن إقبال املواطنني علح االقرتاع يف االنتخابـات سيسـاهم كـثرًيا    

يف اختيار من يرغب الناس يف أن ميثلوهم يف تلك اجملـالس, فمهمـا   

كانـــت االعتبـــارات املختلفـــة ســـواء منهـــا العصـــبية أو العالقـــات       

ال تكـون  اخلاصة أو املعرفية أو غريها من أسباب االختيار اليت قد 

أنهـا مهمـا كانـت األسـباب فهـي       منطقية أحياًنا يف نظر الـبع  إالَّ 

ــبية     ــحاب العصـ ــا أن أصـ ــعبية  ـــددة, كمـ ــة شـ ــح رغبـ ــر علـ مؤشـ
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املختلفة سيحرصون علح أن ميثلهم وعصبيتهم القبلية أو غريها مـن  

يف  تلـف القبائـل    ـــ  وهلل احلمـد ـــ  يستطيع أن يقـوم بالواجـب ألنـه    

من ذوي الكفاءة واألمانة من يتمتع بالقـدرة علـح    واألحياء واملناطل

أداء الواجب املناط به, ولذلك فال يوجـد أي مـربر للخـوف مـن هـذا      

اجلانب حلرص أصحاب العصبيات علح انتقاء األبرز واألفضـل مـن   

بيــنهم, وهــذا مــا حصــل يف بعــ  التجــارب املماثلــة والقريبــة لنــا يف  

ــع تركي    ــها مــ ــابه بعضــ ــيت تشــ ــيج والــ ــة  دول اخللــ ــا االجتماعيــ بتنــ

والشعبية, وبالتالي فإن العصبيات وأصحابها لن يعجزوا عـن وجـود   

أفاضل وأخيار من بينهم وهلـذا فـال مـربر إطالًقـا ملـا حيـاول الـبع         

تثبيط الناخبني بـه, أنـه يفـرتض أن اجلميـع بـإذن اهلل متفقـون علـح        

نبذ التعصب األعمح أو أي مربر يؤدي إىل تقسـيم جمتمعنـا ال مسـح    

 هلل أو إثارة النعرات فيه.ا

وجمتمعنا يعيش هذه األيام من خالل أحدام االنتخابـات البلديـة   

وما يتبعها من فعاليات إعالمية وفكرية وعملية وتنظيميـة منعطًفـا   

تارخيًيا هاًما يف تنظيمه ومنوه وتطوره ينبغي أن يشـعر ويشـارك بهـا    

ــار ذوي القـــوة واأل     ــة يف اختيـ ــون للجميـــع كلمـ ــع لتكـ ــة اجلميـ مانـ

ــة ذات     ــات املختلفـ ــع اجلهـ ــاون مـ ــب والتعـ ــح أداء الواجـ ــادرون علـ القـ

العالقـة إلجنـاك هـذه التجربـة الفريـدة واجلديـدة, ولتكـون مقدمـة         

ل  ملزيد من التطور والنماء واالستقرار هلذه البالد املباركة اليت نس

ــا فيهــا الــنعم وأن يكفينــا الشــر     اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يــديم علين
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