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 واجملتمعية العمل البلدي واملسؤولية االجتماعية

 2018يونيو  3ريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر في ج

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ا وال يخضع لالرتجال واألهواء حتى يكون العمل البلدي مؤسسيً
والتفسيرات الخاصة لكل شخص أو عضو مجلس بلدي، فقد أصدر 

 35أو المشرع في مملكة البحرين المرسوم بقانون رقم  الشارع
جالس البلدية ولقد حددها بشأن تحديد أعمال الم 2001لسنة 

وظيفة ومهمة، وكلها تصب في صالح المجتمع  25الشارع في 
والحياة االجتماعية لسكن مناطق البحرين المختلفة، فإلى أي 

 ؟ مستوى استطاعت المجالس البلدية أن تحقق هذه البنود

يصعب علينا هنا شرح كل المواد والبنود، وباألحرى ليس لدينا رغبة 
البنود والمواد في هذا المقال، ولكن الذي يهمني من في فرد هذه 

طرح هذا الموضوع اليوم هو هذا السؤال: إلى أين وصل أو بلغ العمل 
 ؟ البلدي في البحرين بعد كل هذه السنوات

يمكننا القول إن أعمال المجالس  فإنه – متفائلة –بنظرة تقييمية 
أن هناك البلدية تتفاوت، فليس كلها على مستوى واحد، بمعنى 

بعض المجالس البلدية استطاعت أن تحقق بضع نتائج ومجالس 
-تحرك ساكنا بعد، حسنٌ ماذا نريد نحن  لم – ولألسف –أخرى 

 ؟ من المجالس البلدية -كمواطنين
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وإن كنا ال نريد أن نتحدث عن كل تلك البنود الخمسة والعشرين 
عن السابقة الذكر إال أنه في المقابل هذا ال يمنع أن نتحدث 

بعضها، مثل األمور المتعلقة: بالموضوعات الخاصة باقتراح 
مشروعات البنية التحتية، وإنشاء الحدائق العامة والمحافظة 
عليها، والتخلص من النفايات، وحماية البيئة، وإيجاد مواقف 
للسيارات.. وما إلى ذلك من تلك المشاريع التي تهم كافة أفراد 

 المجتمع.

سنة الماضية من بداية عهد  16خالل  هأن –ولكن من المالحظ 
معظم أعضاء  أن – 2018المجالس البلدية حتى هذا العام 

المجالس البلدية شغلوا أنفسهم ببعض األمور الروتينية 
البسيطة والتي ربما تخرج بصورة أو بأخرى عن نطاق بعض المهام 
التي ذكرها المرسوم، فقاموا بعمل بعض المهام مثل: بعض من 

الفردية المحدودة مثل إنشاء مطبات على بعض الشوارع  الطلبات
الداخلية، وتغيير المصابيح المحروقة، وتنظيف وغسل بعض 
الشوارع من األقذار والقاذورات، وحتى نكون منصفين فإن معظم 
أعضاء المجالس البلدية كان لهم دور إيجابي في موضوع المشاكل 

ري بسبب فشل نظام الناتجة عن تكدس مياه األمطار التي ال تج
التصريف في استيعاب ذلك، وربما امتدت أعمال بعض المجالس 
البلدية أكثر لتحاول أن تحل بعض المشاكل الخاصة ببعض 
المواطنين، ومن ثم جاءت مشكلة الكالب الضالة فانشغلت 
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المجالس بها ولكن حتى اآلن لم تظهر النتائج على أرض الواقع. 
  ؟ بلديةفهل هذا هو عمل المجالس ال

هذا على الرغم من أن بعض المجالس البلدية استطاعت نوعًا ما أن 
قد  تكون – ربما –تصنع بعض المشاريع المجتمعية والتي 

استفادت منها بصورة أو بأخرى، ولكن لألسف لم تجد تلك 
المشاريع النور إال في هذه الفترة متأخرة حيث أوشكنا على االنتهاء 

  مرحلة االنتخابات جديدة. من المجالس الحالية لندخل

ومناسبة قولنا هذا أننا من الفئة التي تعتقد أن العمل في 
المجالس البلدية يعني أن هذه المجالس البلدية ما أنشئت أال 
لتكون امتدادًا طبيعيا للمجتمع، فأعضاء المجالس البلدية جاؤوا 
لشغل هذه الوظائف برغبة من أفراد المجتمع، وهم أبناء هذا 

جتمع الذي أوصلهم إلى هذه الكراسي، لذلك فإن من أول الم
 ؟ مهامهم أن يكونوا في خدمة هذا المجتمع، فهل كانوا كذلك

من ثالث شرائح؛ هم: األفراد،  يتكون – تقديري في –والمجتمع 
المجتمع المدني وهو جمعيات النفع العام واألندية وما شابه 

ى أي مدى اقتربت ذلك، وأخيرا الشركات والمؤسسات الخاصة، فإل
؟ ليس ذلك فحسب وإنما إلى أي  المجالس البلدية من هذه الشرائح

مستوى تمكنت المجالس البلدية من أن تتواصل مع هذه الشرائح 
؟ وهل هذه الشرائح ذات رغبة  من المجتمع وتستفيد منها
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للمساهمة بطريقة أو بأخرى في خدمة المجتمع من خالل المجالس 
 ؟ البلدية

نعتقد أنه من خالل قراءتنا للمرسوم  كنا – باألحرى وأ –كنا نود 
بقانون ومن خالل أعمال المجالس البلدية في دول العالم أن تكون 
مجالسنا البلدية ذات منهجية عمل متطورة مختلفة تمامًا عن 
اإلطار الضيق الذي وضعت نفسها فيه، كنا نود أن نرى أن العمل 

ل المشاريع المجتمعية البلدي يعتمد على تجسيد العمل من خال
المتكاملة، ومن ثم تطويره لتمتد أذرعه إلى جميع شرائح المجتمع، 
وليفيد ويستفيد من الطاقات المجتمعية والمؤسسات الموجودة 
في كل محافظة، وكل ذلك في إطار المهام المنوط بها والتي 
رسمها المرسوم بقانون، ال أن تؤطر أعمالها في أضيق إطار، وإن 

 هذه األعمال مطلوبة.كانت 

مشروع  بإطالق – كان أيًّا –كنا نود مثالً أن يقوم المجلس البلدي 
مجتمعي ومسابقة بين المناطق ألجمل منطقة أو مجمع أو دائرة 
انتخابية ضمن المحافظة التي تمثلها، فيقوم األهالي واألفراد 
والجمعيات واألندية في تلك الدوائر االنتخابية بتجميل المنطقة 

لتي يعيشون فيها، وتنظيفها، وتجميلها ببعض الجداريات ا
واللوحات الجميلة، وتشجيرها واالهتمام بالحدائق العامة على أن 

 الخام المواد بتوفير – مثالً –يقوم العضو البلدي والمجلس البلدي 
 الخاصة المؤسسات مع بالتعاون ذلك إلى وما وآليات أصباغ من
هذا المشروع كان سيوفر الكثير من  المحافظة، حتى أو المنطقة في
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الجهود والوقت الذي يضيع على بعض المشروعات الترقيعية 
 التي يقوم بها العضو البلدي إرضاءً لناخبيه.

ومشروع آخر، إنشاء فريق عمل من األهالي والجمعيات يمكن أن 
يطلق عليه اسم )أصدقاء الحدائق العامة( مهمته الرئيسية 

ق العامة واالعتناء بها، فبدالً من تلك المحافظة على الحدائ
الشكاوى التي تتطاير في كل المحافظات من رواد الحدائق 
والتخريب والتكسير الذي يحدث في الحدائق، فماذا إن شاركنا 

 ؟ األهالي في المحافظة على هذه الحدائق

الكثير من المجالس البلدية تعاني األمرين من التخريب الذي 
مة، والصور كثيرة، منها تخريب الحمامات يحدث للحدائق العا

والمرافق العامة في تلك الحدائق وكل ما تطوله األيدي، ولقد 
اشتكى العديد من أعضاء المجالس البلدية من ذلك، ولكن ماذا 
يمكن أن يحدث إن كلفنا آباء هؤالء األطفال بعمل مراقبة لهذه 

هم -؟ ماذا يحدث إن كلفناهم بعمل صيانة دورية  الحدائق
لهذه الحدائق بعد أن توفر لهم المجالس البلدية  -أنفسهم

  ؟ األدوات والمشرفين الالزمين

 ؟ هل يمكن بعد ذلك أن تتلف ممتلكات الدولة

ومشروع مجتمعي ثالث، تكوين فرق تطوعية من الشباب 
والفتيات، والراغبين من أي األعمار كانوا، يمكنهم أن يطوفوا 

افة احتياجات المناطق ومشاكلها، بالمناطق ويقوموا بتسجيل ك
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فهذه المنطقة تعاني من تكدس المخلفات، ومنطقة أخرى تعاني 
من تكدس السيارات المهملة، ومنطقة ثالثة يعاني سكانها من 
الحيوانات السائبة، والمنطقة األخرى ال توجد على شوارعها 
الداخلية أرصفة، وهكذا، بعد ذلك تقوم هذه الفرق بوضع أولويات 

لعمل بالتعاون مع العضو البلدي، وعبر المجالس البلدية يتم ا
االتصال بالمؤسسات الخاصة والجمعيات األهلية والنوادي 
لتوفير التمويل الالزم لالرتقاء بالمنطقة ووضع الحلول الناجعة 

 ؟ لكل مشكلة بحسب أولويات الحل، فهل هذه العملية صعبة

ت الخاصة في ومشروع آخر، أن يتم تكليف جميع المؤسسا
المحافظة بالمساهمة في وضع براميل للقمامة خاصة بها ويمكن 
أن يستخدمها العموم، فمثالً: في هذا الشارع التجاري توجد ثالث 

 بمشاركة –مؤسسات كبيرة تعمل في أي مجال كان، عليها 
أن: تسهم في بناء رصيف أمام المحل، وتنظيف  – المجلس البلدي

 يحمالن –ووضع برميلين للقمامة  هذا الرصيف بصورة يومية،
الرصيف وهذه البراميل للعموم،  على – اسمها كنوع من الدعاية لها

  وإن رغبت أن تضع أكثر من برميلين فلها ذلك.

وربما هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: إلى أي مدى تشارك المؤسسات 
؟ ماذا تفعل  الخاصة اليوم في تطوير العمل البلدي في البالد

  ؟ بالد من خدماتوتقدم لل
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على الرغم من أن مثل هذه األمور ال تكلف شيئا، فلنتصور لو قامت 
 بعمل – كان حجمها أيًّا –تلك المحالت التجارية أو المؤسسات 

هذه األمور البسيطة كيف يمكن أن يتحول الشارع، بداًل من تكدس 
 ؟ مخلفات هذه المحالت في الشارع وتناثرها هنا وهناك

هذه المحالت بالعديد من االشتراطات التي  كما يجب أن تلزم
ترتقي من خدماتها ومظهرها وطرق عملها وما إلى ذلك، وخاصة 

 المطاعم والمحالت التي تقدم األغذية وما إلى ذلك.

وفي الجعبة العديد من األفكار والمشاريع كلها يمكن تنفيذها 
سواء عن طريق فرق العمل التطوعية أو عن طريق المؤسسات 

صة أو الجمعيات األهلية واألندية الرياضية، ولكن كلها تحتاج الخا
إلى الرغبة بالنهوض بالعمل المجتمعي واإليمان بالمشاركة 
االجتماعية والعمل المجتمعي، وليست الفكرة أن نقوم مرة في 
السنة بحملة تنفيذ شاطئ ثم نتقاعس طوال العام، وإنما نحتاج 

، عمل يمتد إلى المجتمع إلى عمل دؤوب من المجالس البلدية
من العمل البلدي وما أعضاء المجالس  وليصبح المجتمع جزءً

البلدية إال مشاركون ومساهمون ومشرفون في تنفيذ هذه 
 األعمال، وليس كما يحدث اليوم.

فاليوم عضو المجلس البلدي هو المكلف بكل األعمال فإن قصر 
بمظهر المقصر ألنه فعلى رأسه تدور الدوائر، وهو ال يريد أن يظهر 

يرغب في إعادة ترشيح نفسه وانتخابه مرة أخرى أو حتى أن يقوم 
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بترشيح نفسه لمجلس النواب، وهذا األسلوب ال يسهم أبدًا في 
عام،  100تطوير العمل البلدي في البحرين حتى وإن استمر العمل 

فسنظل نراوح مكاننا، نبحث عن مصباح تالف لنستعيض عنه 
ا لتخفيف سرعة بني في هذا الشارع مطبًبمصباح سليم، ن

السيارات، نطلي الرصيف باللونين األسود واألصفر، نبحث عن 
بعض المخالفات حتى نجني من ورائها بعض المبالغ المالية، 
نظهر على صفحات الجرائد وفي شاشات التلفزيون مع المسؤول 

ا ا في وسائل التواصل االجتماعي أننا قابلنالفالني ثم نكتب خبرً
المسؤول الفالني وحملنا إليه مطالب أهالي المنطقة، وفي النهاية 

 ال شيء يحدث.

وعندما نقلنا هذه األفكار والتوجهات إلى بعض اإلخوة أعضاء 
ورؤساء المجالس البلدية كانت ردودهم تتفاوت ولكن يمكن 
تلخيصها في ثالثة أمور أساسية: الميزانية والصالحيات 

التنفيذية التي يمكن أن تقف حجر عثرة الممنوحة ودور الجهات 
 في وجه المشاريع التي تقدمها المجالس البلدية.

لذلك فإن رغبنا فعالً في أن نطور العمل البلدي في البحرين فعلينا 
 أن نقوم بذلك من خالل ثالثة محاور رئيسية، وهي كالتالي:

، بحيث ال تكون مهمة 35إعادة النظر في المرسوم بقانون  -1
جلس البلدي أن يرفع مقترحاته فقط وإنما عليه أن يسهم الم

 بفعالية أكثر وأن يأخذ رأيه بصورة أكبر.
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تغيير منهجية العمل البلدي، فبداًل من أن يقوم عضو المجلس  -2
البلدي وحده بعمل كل األمور فإنه يمكنه أن يشكل فرق عمل من 

تمنح  شرائح المجتمع المختلفة السابقة الذكر، وهذا يعني أن
صالحيات أكبر للمجالس البلدية وكذلك أن تمنح ميزانيات أكبر 

 حتى يمكنها أن تؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة.

إعادة النظر في رواتب أعضاء المجالس البلدية، وال أعرف كيف  -3
يكون ذلك ولكن أجد أنه إن كنا نرغب في إعادة منهجية العمل في 

ة النظر في رواتبهم كذلك حتى المجالس البلدية فإنه يجب إعاد
 يكونوا في مستوى الرضا مثلهم مثل أعضاء البرلمان.

فبراير  14ومنذ أن تم التصويت على ميثاق العمل الوطني في 
دخلت البحرين عهد المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، وبعد  2001

أول انتخابات في  أجريت – 2002عام  أي –الميثاق بسنة تقريبًا 
، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم والمشروع 1972ذ عام البحرين من

مستمر واالنتخابات مستمرة، والمجالس البلدية تتغير والوجوه 
تتغير، وكل شيء يتغير، ولكن يبقى السؤال الذي حاولنا أن نجيب 

؟ هل نضجت الفكرة  سنة 16عنه: هل تغير العمل البلدي خالل 
 ؟ ؟ ماذا يوجد على أرض الواقع والمشروع

؟ أو هل يمكن أن  ما يوجد على أرض الواقع يرضي طموحاتنافهل 
يتم تعديل هذا النموذج حتى يعادل ما نطمح إليه من رقي وتطوير 

  ؟ نرجو ذلك. للبحرين


