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 كيف خنتار النائب املناسب ؟

 2018نوفمبر  11في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 اليوم حتى توجد ال أنه في معي تتفق – القارئ سيدي يا –أعتقد أنك 
على أساسها اختيار النائب البرلماني أو البلدي المناسب،  يمكن مواصفات

وهذا نابع ربما من خالل قناعتي وبحثي المتواضع الذي قمت به خالل هذه 
 المرحلة التي يستعد فيه الوطن للعرس الديمقراطي كما يقولون.

في دراسة قام بها أحد األساتذة األفاضل في دولة شقيقة حول اتجاهات 
اختيار المترشحين لالنتخابات البلدية، أوضحت النتائج أن الناخبين في 

، يليه %36العنصر القبلي كان أهم العناصر في اختيار المترشح بنسبة 
ثم  %،29المعرفة الشخصية والعالقات األسرية واالجتماعية بنسبة 

في حين كانت الكفاءة المهنية ومنطقية  %،23االنتماء الفكري بنسبة 
هذه النسبة المتدنية للكفاءة رغم  %.11ابي هي األقل بنسبة البرنامج االنتخ

أنها أهم عنصر في االختيار، تفسرها جزئيا نتيجة أخرى في الدراسة، وهي 
 فقط أظهروا ثقتهم في برامج المترشحين. %24 أن

وفي تقديري الشخصي أنه حتى اليوم تعد العناصر الثالثة األولى هي 
اختيارنا للمترشح، سواء في المجالس العناصر الرئيسية والمهمة في 
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النيابية أو المجالس البلدية، ومن المالحظ أنه يندرج تحت االنتماء الفكري 
الكثير من األمور منها االنتماء الديني والطائفي والسياسي أو االنتماء إلى 
الجمعيات السياسية أو الفكرية، وربما آخر موضوع ننظر إليه هو الكفاءة 

 إنجاز األعمال المنوطة بالنائب.والقدرة على 

خالل الفترة الماضية ومن خالل تجوالي في المجالس والتجمعات الشبابية 
وغيرها كنت أطرح هذا السؤال تحديًدا )ما األسس التي بناء عليها ستختار 

؟(، وكانت يأتيني عديد من اإلجابات وردود  نائبك في الدورة القادمة
وضوعية يمكن مناقشتها بطريقة أو األفعال بعضها غاضبة وبعضها م

 بأخرى.

وكانت الردود الغاضبة تتركز على هذا التساؤل: ما اإلنجازات التي حققها 
المجلس النيابي السابق حتى يمكن أن نسارع هذه المرة للمشاركة في 

؟ هذا فيما يخص البرلمان، أما بالنسبة إلى المجالس البلدية  االنتخابات
لف من محافظة إلى أخرى وهذا يعتمد على فإن اإلجابات كانت تخت

اإلنجازات الخدمية التي تمت، حيث إن بعض المحافظات لم يسمع 
 المواطن منها إال وعودا وجعجعة ولم ير طحينا.

 30في الندوة التي أقامها معهد التنمية السياسية يوم الثالثاء الموافق 
المحامي فريد بعنوان )مواصفات المترشح المناسب(، قال  2018أكتوبر 

 ثالث إلى المترشحين تقسيم يمكن إنه – المحاضرين أحد وكان –غازي 
 :وهم وإمكانياتهم، قدراتهم نعرف أن يمكن ذلك على وبناء فئات
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ا، فإن . مترشح قديم يريد أن يعيد ترشيح نفسه؛ وهذا قد أصبح معروف1ً
تم ا للناخبين فإنه يمكن أن يعيد ترشيح نفسه ويمكن أن يكان مناسبً

انتخابه من جديد، ألنه استطاع أن يعرف ماذا يريد المواطن ومن ثم حاول 
أن يحقق مطالب الناس، ومن جانب آخر هناك من لم يتمكن من تحقيق 
مطالب الناس ولم يتمكن من توصيل صوت المواطن إلى المجلس وقد 

 فشل وهذا يجب استبعاده ويجب أال يعاد انتخابه مرة أخرى.

يتقدم ألول مرة لالنتخابات؛ وهذا غريب بالنسبة إلى عديد . مترشح جديد 2
من البشر الموجودين في الدائرة االنتخابية، فكثير منهم ال يعرفهم الناس، 
وربما ال ينتمون إليه وال ينتمي إليهم، لذلك فإن على الناخبين أن يسبروا 

 مكنونات برنامجه االنتخابي وصدقه وكل شيء فيه.

 – ما نوعًا –ا لالنتخابات ولكنه لم يفز؛ وهذا أيضًا قً. مترشح تقدم ساب3
 برامجه ويعرفون الناس، من عديد يعرفه ربما االنتخابية، الدائرة على جديد

 الحظ يحالفه لم ولكنه وتفكيره، وميوله واتجاهاته السابقة االنتخابية
نع يق لم إنه إذ المرة، هذه مضاعف جهد إلى يحتاج ربما وهذا للنجاح، سابقًا

 ؟ الناخبين في المرة السابقة فكيف سيكون موقفه هذه المرة

ثم استطرد المحامي فريد وتحدث عن المترشحين المنتمين إلى الجمعيات 
السياسية والتي تدعمهم تلك الجمعيات وخاصة الذين يدعمهم الكثير 

  من األعضاء، لذلك فإنهم يتقدمون لالنتخابات بطريقة سلسة.
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وهو السيد إبراهيم التميمي فقد حدد بعض األمور  أما المحاضر الثاني
  وقال:

 .استبعاد – استعباد –. لن أرشح من صفته: استبداد 1

 .تواضع – تركيز –. وإنما سأرشح من صفته: تحديد 2

 .تنمية – تطوير –. وسأرشح من برنامجه: تمكين 3

ر ثم راح يشرح بطريقة ما هذه النقاط التي نجدها ذات أهمية في اختيا
 المترشح المناسب.

المجالس وكان جلسات من  خرىأوفي نفس هذا اإلطار وفي جلسة في 
الحوار يدور حول نفس الموضوع، يمكنني استخالص بعض النقاط التي تم 

 طرحها، ومنها: 

. أن يتمتع النائب بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون 1
  والدستور.

  . أن تكون سمعته نظيفة ولم يتورط في الفساد.2

  . عدم السعي لتحقيق مصالحه الشخصية.3

  والقدرة على تطوير األداء. . المرونة والجدية4
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  . ذو شعبية كبيرة،5

  . أن يكون له ظهير سياسي.6

  . متابع جيد لألحداث السياسية والمجتمعية.7

  . نائب يؤدى دورًا تشريعيًا رقابيًا وليس دورًا خدميًا.8

 . أن يكون النائب ذا كفاءة عالية، 9

 للواقع السياسي. متفهم .10

تلك الصفات قد تكون مطاطية وواسعة جدًا، ا من ويمكن مالحظة أن بعضً
؟ وهو لم يتقدم لهذا  مثل: عدم السعي لتحقيق مصالحه الشخصية؛ كيف

المنصب إال وكان أحد أهدافه المصالح الشخصية. وبعض من تلك الشروط 
ربما تكون غير مقبولة، مثل: أن يكون له ظهير سياسي، فهل يعني ذلك أن 

 ؟ معين حتى يتم انتخابه يكون منتميًا لجمعية أو توجه

من جانبه، قال أحد رجال األعمال إن البرنامج االنتخابي يعتمد على المترشح، 
فمن يحترم عهده وميثاقه أمام الناخبين ويعمل على تنفيذ وعوده لهم هو 
من يستحق الصوت، أما من هو غير ذلك فال يستحق أن يصوت له أحد، ثم 

ن بعض الراغبين في الترشح تجده قبل أوضح قائالً: لكن هناك مشكلة هي أ
العضوية متسامًحا ومتواضعًا مع الجميع وبعد الفوز بالعضوية تكون أول 
خطوة يقوم بها هي إغالق هاتفه النقال، وتغيير أرقامه، والتهرب من 
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الناخبين وجميع العهود التي قطعها أمامهم، لذلك يصعب انتخاب 
 النائب غير الصادق.

ت: إن المجتمع اليوم أصبح أكثر نضجًا من أي وقت قالت إحدى السيدا
مضى، فما نراه خالل األيام القادمة سيكشف لنا وعي الناخب وقدرته على 
اختيار األمثل، لكنه في المقابل يحتاج إلى مترشحين قادرين على تقديم 
برامجهم االنتخابية التي تكشف لنا أهدافهم والتي يسعون إلى تحقيقها 

ضافت: أن الناس يحتاجون إلى من يرعى مصالحهم، في المجلس، وأ
ويسعى إلى حل مشاكلهم، بعيدًا عن التعصب والتشنج، فكثرة الصراخ لن 
تعالج معاناة المواطن، ولهذا يجب رفع شعار العمل وال شيء غيره، خالل 

 المرحلة المقبلة حتى تسير البالد نحو بر األمان.

ت: أعتقد أنه يجب على كل مترشح وهنا تدخلت سيدة أخرى في الحوار وقال
تقديم برنامجه االنتخابي وإعالن فترة زمنية لتنفيذه حتى يتم محاسبته 
إن تأخر أو تناسى وعوده، فالبالد تستحق منا العمل الجاد لضمان استمرار 

 نهضتها.

 وفي مكان آخر قال بعضهم:

يز لفئة ا بالموضوعية والتجرد من دون أي تح. أن يكون كالم النائب متسم1ً
 من دون األخرى، فكيف يمكن أن نثق بنائب يعمل من أجل طائفته فقط.
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. أن يقوم بطرح الموضوعات البناءة التي تعالج مشاكل الناس وتحسن 2
 أوضاعهم وتكون إنمائية على صعيد المجتمع كافةً.

. أال يكون تابعًا لتيار سياسي أو فكري معين ويعمل لخدمة هذا التيار 3
 يد نائبا للمواطن والوطن.فقط، بل نر

. أن يتطلع إلى جميع الشؤون االجتماعية واإلنمائية الواجبة عليه؛ أي 4
توصيل صوت المواطن إلى المجلس وتحقيق رغباته على جميع األصعدة 
والتخفيف من عبء المشاكل اليومية التي يعيشها، وهذا يعني أال تقتصر 

 اسبات.أعماله على القيام بالواجبات فقط في المن

. يجب عليه أن يوجد دائمًا في مجلسه أو مكتبه، حتى يستطيع من يريده 5
 الوصول إليه.

 وفي مجلس آخر ركز رواده على ثالث نقاط أساسية، وهي:

 . خدمة الوطن بكل محبة وإخالص.1

 . القيام بأعمال إنمائية، وحل مشاكل البالد والناس.2

ن البحرين وطن للعيش . استيعاب كل الطوائف وكل االنتماءات أل3
 المشترك للجميع.



8 

 

عموًما، هذه بعض اآلراء واألفكار التي يمكن من خاللها أن نقيس المترشح 
المناسب الذي سوف تذهب يوم االقتراع لتضع الورقة باسمه، لكن تذكر 
قبل أن تضع الورقة، إنك في تلك الغرفة وحدك وال يراك إال اهلل سبحانه 

ب أن تقدمه للشخص الذي يستحق أن يمثل وتعالى وصوتك أمانة يج
البحرين، فهذه البالد تستحق األفضل، وليس ألنه ينتمي إلىّ أو أنتمي إليه، 
بل نريد أن تستمر المسيرة إلى األفضل، واختيارك أيها الناخب يجب أن 

  يكون لألفضل.

 

 


