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 اجمللس البلدي وبلدية الشمالية همشروع أمناء البيئة يقود

 8102 رياني 1 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 يجنخ ايركز روتكدلا ملقب
 

جاءني اتصال هاتفي من األخوة من بلدية المحافظة الشمالية من 
أجل مشروع أسماه األخ المتصل )مشروع أمناء البيئة( بالمحافظة 
الشمالية، وعندما استفسر عن المشروع شعرت بضحكته عبر 

وتسمع. وبالفعل في يوم  التلفون ولكنه قال: تعال وسوف ترى
 إلى ذهبت 2017 سبتمبر 23 – الذاكر تخني لم إن –السبت الموافق 

 المجلس قاعة وفي الشمالية، بالمحافظة البلدي المجلس مبنى
 استقبالي تم دخلت وعندما المواطنين، األخوة من حشد شاهدت

 اللحظة تلك حتى وأنا الحديث، منصة في وأجلست جيدة بصورة
 ن ماذا سيدور الحديث.ع أعرف ال

ودار الحديث والنقاش، وكانت في الحقيقة الفكرة رائعة ورائدة في 
نوفمبر  29نفس الوقت، هذا المشروع انطلق يوم األربعاء الموافق 

 ويعبر المجتمعية، الشراكة مفهوم على مرتكزًا – التدشين حفل –
 عاتقهم على حملوا األهالي من نخبة وجود عن الوقت ذات في

الهتمام بالبيئة والعمل على حمايتها من العبث واإلهمال ا
والالمباالة التي ينتهجها البعض فتؤدي إلى ما ال يحمد عقباه 
فيدفع ثمن هذا الالمباالة واإلهمال والسلوك الخاطئ المواطن 

 واألطفال. 
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 العام المدير السيد قال كما –ويالحظ أن مفهوم الحملة يقوم 
الية السيد يوسف الغتم في يوم تدشين الشم المحافظة لبدلية

 :هما أساسيين محورين على –برنامج أمناء البيئة 

أوالً: محور يتعلق بالمنظومة القيمية التي تحكم سلوكنا 
كمواطنين وكمقيمين على هذه األرض في التعامل مع األنظمة 
والقوانين البيئية والحفاظ على المرافق العامة التي تشكل حقًا من 

العامة من الناس، وأمانة وطنية، وكيفية التعامل معها حقوق 
وفق هذا المنظور القيمي، وتحريك حس المسؤولية تجاه البيئة 
انطالقًا من إيماننا العميق بدورنا جميعًا من أجل حياة بيئية 

 أجمل.

ثانيًا: محور يتعلق باألنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم 
ع الجانب البيئي، والعمل على ضرورة عالقتنا كأفراد وكجماعات م

 االلتزام بهذه األنظمة والتشريعات وبث ثقافة االلتزام بها.

وفيما يتعلق بالمحور األول فإنه مع األسف نجد تفشي ثقافة 
الالمباالة وانعدام حس المسؤولية تجاه البيئة، فانتشرت عبارات 

لجيران، هذه ليست مسؤوليتي، وأنا ال أريد مشاكل مع ا"كعبارة 
هذا ال يخصني، وغيرها من العبارات التي تعكس معنى الالمباالة. 
ونحن نسعى من خاللكم ومن خالل الدور الذي ستقومون به الى 
تغيير هذه الثقافة، وما يتبعها من سلوك الى ثقافة المواطن 
المسؤول تجاه بيئته، وتجاه مجتمعه، فأنتم نخبة من المواطنين 

من قبلنا، ومن قبل الجهات التي تعمل ستحظون بكامل الدعم 
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معنا في تسهيل مهامكم، وهي تغيير ثقافة المجتمع وجعل 
كامل المجتمع بأفراده ومؤسساته مسؤولون، ونشر ثقافة 
الحفاظ على البيئة والعمل على االرتقاء بها والحفاظ على المرافق 

ني العامة التي هي من حقنا وحق أبنائنا وأجيالنا المستقبلية، وأ
 على قادرون وأنتم نبيلة، مهمة لكنها صعبة مهمتكم ألعلم أن

 .ذلك

أما فيما يتعلق بالمحور اآلخر، فإن مملكتنا الغالية من الدول 
السباقة على مستوى العمل البلدي، إذ أننا نتحدث عن قرن من 
الزمان منذ أن بدأت أول منظومة بلدية على مستوى الخليج، وهي 

الدول في الشرق األوسط، وهناك الكثير من  سباقة على الكثير من
األنظمة والقوانين والتشريعات التي وضعت من أجل حماية 
بيئتنا، وتفعيل هذه األنظمة والقوانين ال يمكن إال من خالل مجتمع 
يؤمن بالنظام، فكما يقول الرسول األكرم صلى اهلل عليه وسلم في 

 إحدى وصاياه )اهلل اهلل في نظم أموركم(.

ليه فإن جزء مهم من عملنا معكم في هذه اللجنة هو التعريف وع
 بهذه األنظمة والقوانين وما يترتب عليها من أجل الصالح العام.

ونحن من خالل هذه الصفحة نقدم شكرنا الجزيل للسيد يوسف 
الغتم المدير العام لبلدية الشمالية والسيد محمد بو حمود رئيس 

لية ولجميع األخوة الذين قاموا المجلس البلدي للمحافظة الشما
بالعمل على ابتكار الفكرة وتنميتها وتطويرها وكذلك األخوة 
األهالي كلهم من غير استثناء، ونرجو لهم دوام التوفيق، فهذه 
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األفكار والمشاريع ستبقى وهذه الشراكة المجتمعية جميلة 
ونرجو أن تنتشر هذه العدوى إلى بقية المحافظات التي لم نسمع 

 ها صوت حتى اآلن، وال تعرف السبب.ل

 


