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تخيفني ال الخيرية والتبرعات الترشح... قررت أن بعد السياسة عباءة لبست

لمترشحين للترويج أمواًال تتقاضى وصحف مستهدف... أنا سّيار:

أن بعد السياسة عــبــاءة لبس ــه أن سيار وأوضـــح 
تعاطيه أن ــى  إل الفــتــًا االنتخابات، فــي الترشح ــرر  ق

السياسة بدأ منذ السبعينات. مع
تــقــدمــهــا ـــي ـــت ال ـــدات ـــاع ـــس ـــم ال أن  ـــار  ـــي س وبــــّيــــن 
أتخوف ”ال وأضـــاف تخيفه، ال الخيرية الجمعيات
المنابر خــالل من الدينية المواعظ تجيير من حتى
الصلوات، بعد المساجد فــي تقدم التي والــــدروس

المواطن“. لدى الوعي تنامي نتيجة وذلك
الحوار: يأتي نص وفيما

فظهورك السياسة،  على دخيل أنك البعض يتحدث  ]
بسيطة... فترة قبل لم يكن إال الساحة في

مع تعاطيت ــد وق السياسة،  على  دخــيــًال  لست   -
جــامــعــة الــقــاهــرة ــي ف الــســيــاســة مــنــذ أن كــنــت طــالــبــًا
البحرين ــى  إل ــدت ع وعندما السبعينات، نهاية فــي 
الــتــطــورات أواكــــب كــنــت  المهني بالعمل  والــتــحــقــت 
يتطلب الــظــرف يكن لــم الفترة تلك ــي وف السياسية،
ــررت ق وعــنــدمــا السياسية، الــعــبــاءة ألــبــس  أن  مني 
السياسية، العباءة لبست االنتخابات في  الترشح
في كــلــمــتــي ـــك ذل ــى ــل ع ــد ــه ــش ولــبــســتــهــا بـــاقـــتـــدار، وي
أعددته ــذي ال االنتخابي وبرنامجي االفتتاح،  حفل
باإلضافة مرجعية،  ــى إل الحاجة دون مــن بنفسي
ــة ــدال ــع ال ــة ــرك ــح ل مــؤســســًا ـــواً  ـــض ع كـــونـــي  أن  ــــى  إل

التنفيذية. لجنتها في وعضواً الوطنية
ترشحك؟ قرار تقف وراء األسباب التي وما هي ]

خالل مــن ــه أن أولهما أســاســيــان، سببان هــنــاك   -
بحاجة  البرلمان أن وجــدت  2002 لبرلمان قراءتي
المهني الــعــمــل فــي مــتــمــرســة وطــنــيــة  ـــاءات  ـــف ك ـــى  إل
السلطة مع بحرفية التعامل وتستطيع السياسي،
ــازات ــج إن ان وجـــدت ــي ــان ــث ال ــب ــب ــس وال الــتــنــفــيــذيــة، 
بــفــتــرة  ــًا ــاس ــي ق ــة  ــع ــواض ــت م كــانــت   2002 ــان ــم ــرل ب
الوضع ــي ف تــراجــعــًا ـــدت رص كما األربــــع، الــســنــوات 
والمشروعات البرلمان  وجــود  ــم رغ على المعيشي
على ــًا ــزام ل ـــدت وج المنطلق هــذا  ومــن ــة،  ــي ــالح اإلص
مصالح عن الــدفــاع على الــقــادرة  الوطنية الكفاءات 

البرلمان. في موجودة تكون أن والمواطن الوطن
من بدعم تحظى أو سياسية، جمعية مع تتحالف هل ]

الجهات؟ بعض
ــــع أرب ــــع م وحـــــــــــوارات ـــات  ـــاع ـــم ـــت اج عــــقــــدت   -
في الـــواردة النقاط مــن الكثير  مــع  تتقاطع جمعيات 
لي ستوفر االتــفــاق وبحسب االنتخابي، برنامجي
االنــتــخــابــات ــي  ف معلن غــيــر ــًا ــم دع الجمعيات  هـــذه 
ــرة ــدائ ال ــي ف عليها المحسوبين توجيه  ــي ف يتمثل 
متفائل وأنـــا  االنــتــخــابــات، فــي  لصالحي للتصويت 
الــجــمــعــيــات ــــذه ه أن  خــصــوصــًا ــد،  ــي ــش ــح ــت ال بـــهـــذا 
إن إذ ــة، ــاوت ــف ــت م بــنــســب ـــرة ـــدائ ال فــي  قــواعــد  تمتلك 
الجديدة  البسيتين تمثل الــدائــرة ــي ف مجمعات  3
ــي ــال ــع ال ــم  ــي ــل ــع ــت ال ذات  الـــفـــئـــة مــــن  ـــًا  ـــان ـــك س تـــضـــم 

تلك الجمعيات. أعضاء وغالبيتهم من
المترشحون يضعفني،  ال  ذلــك فــإن مستقل كوني

خالل مــن لهم التحشيد تــم جمعيات ــى إل المنتمون
التحشيد عــلــى ـــالوة ع ــة ــادي ــم ال ــدات ــاع ــس ــم ال ــاد  ــج إي
لــوجــســتــي، بــشــكــل ــم ــه ــم ــم، وكـــذلـــك دع ــه ـــي ل ـــالم اإلع

وطنية. الكوادر حظوظ تراجع يعني ال هذا ولكن
ستدعمك؟ هذه الجمعيات التي هي وما ]

الحالي. الوقت في عنها اإلفصاح أريد ال -
[كيفتجدالمشهد االنتخابيفيالدائرة،وخصوصًا

السلفي؟ التيار زعيم مواجهة في أنك
عامين منذ  البسيتين دائـــرة فــي التحرك ــدأت ب  -
كما مــجــالــســهــم، ـــــارة وزي عــبــر الــتــفــاعــل مــع الــنــاس
في األهــلــيــة البسيتين لجنة تأسيس ــي  ف ساهمت 
في الــدخــول أن أجـــد  مــنــي وبــقــنــاعــة   ،2005 ــام ــع ال
المترشح يقحم  بشكل يــكــون  أن يجب ال الــبــرلــمــان
هناك ــون ــك ي أن ــب  ــج ي وإنـــمـــا الــــدائــــرة، ــى  ــل ع نــفــســه 
عليه، يتعرفوا حتى ــي ــال األه ــع م ــات ــالق وع تفاعل 
أحــد ـــــون  أك ألن ســـاعـــدنـــي  ـــــر  األم هــــذا  أن  وأعـــتـــقـــد 

الدائرة. بكرسي للفوز المنافسين
كل ــه ل ـــذي أكـــن ال ــاودة ــع ــم ال ـــادل ـــود الــشــيــخ ع وج
الشريفة  المنافسة إطــار فــي  يدخل وتقدير ــرام ــت اح
األطــــراف ـــرام  ـــت اح إطــــار  ـــي ف تــكــون  أن  ــب  ــج ي الــتــي 

لبعضها بعضًا.
في أجـــريـــت الــتــي ـــــرأي ــات ال ــالع ــط ــت بــحــســب اس
غير وأخــــــرى ــل جـــهـــات مـــحـــايـــدة، ــب ـــن ق ــــرة م ــــدائ ال
إحــــدى  ـــا ـــه ـــرت ــــــــات أج عــــن دراس ـــًال ـــض مـــحـــايـــدة، ف
هناك أن إلــى  توصلت أنــهــا السياسية الجمعيات
ــإن ف الـــحـــال ــة فـــي الــــدائــــرة، وبــطــبــيــعــة ــي ــان ــة ث ــول ج

أوراقها. ولها تكتيكاتها، لها الثانية الجولة
جمعية فــي ممثلة دينية  خلفية  مــن  ــاء ج الــمــعــاودة  ]
تقدم والتـــزال كانت الجمعية ــذه وه اإلسالمية، التربية 
على ذلك تأثير من  مخاوف  تبدي هل  خيرية،  مساعدات

في الدائرة؟ حظوظك
البسيتين وأهالي  عمومًا، البحريني المواطن  -
الــوعــي مــن الــكــثــيــر تفكيرهم  عــلــى ـــرأ  ط ــًا، ــوص ــص خ
السنوات ــالل خ النيابي المجلس تجربة جــراء مــن 
من الكثير على خاللها وتــعــرفــوا الماضية،  ـــع األرب
السياسية، الــحــيــاة ــي ف بــدورهــم المتعلقة ــــور  األم
سيجعل يتنامى  بـــدأ  ـــذي  ال الــســيــاســي ــي ــوع ال هـــذا 
ــط ــي ــخ وال األبـــيـــض ــز بــيــن الــخــيــط ــي ــم ـــن ي ـــواط ـــم ال
لغرض تقدم المساعدة كانت إذا مــا ويميز ـــود،  األس

اهللا. لوجه تقدم أو انتخابي
ــدم ــق ت كـــانـــت ــة ــري ــي ــخ ال ــات ــي ــع ــم ــج ال أن  أنـــكـــر  ال 
ليس ـــــر األم ـــــذا وه ـــات، ـــاب ـــخ ـــت االن ــل  ــب ق ـــدات  ـــاع ـــس م
ــذه ه أن ـــوا ـــدرك ي أن  ــب  ــج ي ــون ــب ــاخ ــن وال ــد،  ــدي ــج ــال ب

ال تستخدم في ابتزازهم. المساعدات
ــدات ــاع ــس ــم ال ـــن هــــذه م ـــوف ـــخ ــة تـــامـــة ال أت ــق ــث وب
الــمــواعــظ تجيير مــن حــتــى  أتــخــوف وال  ــة،  ــري ــي ــخ ال
تقدم ــي ــت ال ــــــدروس وال الــمــنــابــر ـــالل  خ مــن  الــديــنــيــة 
ألن ــى مــنــهــا ــش ال أخ فــي الــمــســاجــد بــعــد الــصــلــوات،
أدت   2006 بــرلــمــان  على   2002 بــرلــمــان تــداعــيــات

ــور األم ضمن ــن وم المواطن، ــدى ل الوعي تنامي ــى  إل
الــجــمــعــيــات ــض ــع ب أن  ـــن ـــواط ـــم ال ــا  ــه ل ــــى  وع الـــتـــي 
الناس تخويف خــالل ــن م ــن ــدي ال اســتــغــالل  ــت  ــاول ح
أن أعتقد ال بــاالنــتــخــابــات، وربــطــهــا  ــار  ــن وال بالجنة 

األمور. هذه يصدقون المواطنين
إحدى من مستهدف بأنك سابق وقــت في  تحدثت   ]
هي مــا ألنشطتك، تغييبًا هناك وأن المحلية، الصحف

األسباب؟
يثبت ـــا م الــقــويــة األدلــــــة  ـــن م ــــدي  ل أن  ــد  ــق ــت أع  -

تعمالن األقــــل عــلــى  صحيفتين  أن ـــو وه ــــول،  أق ــا  م
البارز االنتخابي وضعي  وتهميش  تغييب على

حضر الــمــثــال سبيل على المنطقة، ــي  ف
افتتاح ــى  إل صحيفتين مــن مندوبون
ينشرا لــم أنهما إال االنتخابي، مقري

على االفــتــتــاح ــل ــف ح عـــن  ــر  ــب خ أي 
ــاوز ــج ت ـــدد ع ــور ــض ـــم ح رغ

يــقــارب ـــا ـــف شــخــص وم أل
من ــم ــه ــن م ــة  ــئ ــم ال ـــي ف  70

البسيتين، أهالي
ـــل ـــاب ـــق ـــم وفـــــــي ال
ــــان ــــات تـــنـــشـــر ه
ـــان ـــت ـــف ـــي ـــح ـــص ال
المنافسين أخبار
بشكل الدائرة في

موسع.
ــة أن ــع ــاط ــق ال ـــــة األدل خــــالل ــا إلــــى عــلــمــي ومــــن ــم ن
أجــل ـــن م مــالــيــة ــى مــبــالــغ ــاض ــق ــت ـــاك صــحــفــًا ت ـــن ه
على ــز ــي ــرك ــت وال ـــات ـــالن إع ــى هــيــئــة ــل ـــار ع ـــب ــر أخ ــش ن
الــمــســاحــات ــت بـــشـــراء ــام ــي ق ــت أخـــبـــار الــجــمــعــيــة ال
العمل، بهذا ــوم أق ولــن لم لي  بالنسبة لمترشحيها.
بالموضوعية تلتزم أن الــرابــعــة السلطة ــب  ــال وأط

والحيادية.
عن إحدى الصحف نشرتها التي النتائج رأيك في ما ]
الدائرة األولى االستطالع في مراكز أحد به قام استطالع

المحرق؟ في
ــًا ــي ــاب ــخ ــت ان مــجــيــرة الــصــحــف إحـــــدى  ـــاك  ـــن ه  -
االستطالعات وهـــذه المترشحين، بعض لصالح
قبل ــن م موجهة تــكــون  ــد  ق ــا  ــم وإن الــواقــع، تعكس  ال 
إيــصــال ــي  ف ـــة  أزم يــعــانــي ربــمــا معين  ســيــاســي  تــيــار 
يالحظ مــا البرلمان، بكرسي الــفــوز ــى  إل مرشحيها 
مــحــافــظــة دوائـــــر ــع ــي ــم ج أن االســـتـــطـــالع  هــــذا  ــى  ــل ع
شخصيًا ــا وأن اإلســالمــي، التيار بها  سيفوز المحرق
في الــنــتــائــج ـــذه ه ـــى إل ــر ــظ أن ال  وكــمــتــرشــح  كــبــاحــث 
أو ــر آخ مــصــدر قبل ــن م تأكيدها  يتم حتى االعــتــبــار 
أكثر ــون ــك وت ــارئ ــق ال فيها يثق ـــرى  أخ صحيفة  ــن  م

نشرت االستطالع. التي من الصحيفة حيادية
ـــرأي ال ــات ــس ــؤس م إحـــدى ــادر ــب ت أن  ـــى  إل ــع  ــل ــط وأت
استطالعاتها نتائج نشر  فــي الصدقية ذات الــعــام
بها، يعتد مــؤشــرات  إلـــى  نــصــل  أن نستطيع  حــتــى 

هي ــة ــاف ــح ــص ال أن ــى  ــل ع أشــــدد ــًا  ــح ــرش ــت م ـــي  ـــون وك
بالنزاهة تتصف أن ويجب المجتمع ــرآة م بمثابة
فريق مــع ــًا ــي ــاس أس العــبــًا ــل  ــدخ ت أن  ال  ــة  ــي ــدق ــص وال
الصحافية الــســلــوكــات هـــذه وأن آخـــر، ــق  ــري ف ــد  ض
لــلــوطــن، الــعــلــيــا ــدم الــمــصــلــحــة ــخ غــيــر الــمــهــنــيــة ال ت
من كــانــوا ــواء س المترشحين مــن لعدد إهــانــة  وفيها 
والتقليل مستقلين، أو ــرى األخ السياسية التيارات

وقدراتهم. إمكاناتهم من
واالتهامات، اإلشــاعــات من الكثير ضــدك ــت روج  ]
صوفي، بأنك أخــرى ومــرة ليبرالي، بأنك وصفوك فقد 

تكفيري... جهادي إنك قالوا وبعدها
أســتــقــوي أوًال  ــــوة، ق ــة ــرف ــع ــم ال ــول  ــق ت الــحــكــمــة   -
من ـــي ـــول ح الـــتـــفـــوا بـــــاهللا، وبــثــقــة الـــنـــاس الـــذيـــن
أســبــاب ـــى ال بــالــنــســبــة ـــا أم ــة،  ــي ــالم إع بــهــرجــة  دون 
في ــرة ــي ــب ك ــًا ــوظ ــظ ح ــك ــل ــت ـــي أم ــي ألن ــه ــات ف ــع ــائ ــش ال
بورصة ــالل خ مــن إضعافي يتم وبالتالي ــرة ــدائ ال
ــك ذل ــــم رغ وعـــلـــى ـــوة، ـــق ــل ب ــم ــع الــشــائــعــات الـــتـــي ت
بــالــفــوز، حــظــوظــي مــن ــد ــزي ــات ت ــع ــائ ــش ـــذه ال ـــإن ه ف
هو ــن م يــعــرفــون  البسيتين منطقة ــي  ف الــنــاخــبــون 
هذه وتناقض  وكمترشح، كإنسان ســيــار، عيسى 
ــارة ــت ف ــا، ــه ــت ــح ــــدم ص ع ــى ــل ــر دلـــيـــل ع ــي ــــل خ ــــاوي األق
وثــم ــي ــوف ص ــــارة وت ــي، ــرال ــب ــي ل بــأنــنــي  يصنفونني 
يــريــدون الصيحات  وآخـــر ــادي، ــه ج تكفيري  سلفي 
مع ســـيـــار ــى ــس ــي ع ســيــتــعــاطــف إذا  ـــا  م يــعــرفــوا  أن 

ال. الشيعة أو

المنافسة تكون  أن إلــى المترشحين  جميع ــو أدع
مترشح كــل يعرض وأن الندية ــاس أس على قائمة
الــتــعــرض دون مــن ــة، ــط ــش وأن بــرامــج مــن  ــه  ــدي ل مــا 

المنافسين. المترشحين لشخوص
المواالة من نفسك تعتبر  هل نفسك،  تصنف كيف ]

المعارضة؟ من أو
وتــــوالــــي ــــن  م ــــارض ــــع ت أنــــــت  ــــو  ه ـــــؤال  ـــــس ال  -
بأني نفسي أصــنــف كــإنــســان ـــّي إل بالنسبة  ـــن؟،  م
قــلــبــي“، فـــي ـــن ـــوط ”ال ــك شـــعـــاري كـــان ــذل وطـــنـــي، ل
ــادة ــي ــق وال لــلــوطــن ــــوالء ال هــو إلــــّي بالنسبة  ــــوالء  ال
جاللة وهـــو ــام ــظ ــن ال رأس ــي ف متمثلة  الــســيــاســيــة، 
عليك ــة، ــح ــري وص واضــحــة الــمــســألــة ـــذه  ه ــك،  ــل ــم ال
ديــمــقــراطــي إطـــار ــي  ف ــام ــظ ــن ال ــن  م ــي  ــأت ي ــا  م تقبل  أن 
لميثاق وتبنينا  الملك،  لجاللة  السياسي للمشروع

الوالء لهذا النظام السياسي. هو العمل
تــعــارض فعندما ــة، ــارض ــع ــم ال تــوصــيــف  ــن  ع أمـــا 
من مــقــاضــاة عــلــى وتــعــمــل أشــكــالــه  بجميع  الــفــســاد 
وفــي ــاد، ــس ــف ال ــذا ــه ل ــًا  ــارض ــع م فــتــكــون  وراءه،  يــقــف 
وعــنــدمــا تــعــارض ــن. ــوط ــل ل ــــواٍل ــت ذاتـــه أنـــت م ــوق ال
بقوة ــف ــق وت ـــــي األراض عــلــى الــمــتــنــفــذيــن  ــواذ  ــح ــت اس
سيطرة تعارض  أنــت إذاً التوزيع، بعدالة وتطالب

للوطن. والءك ولكن المتنفذين
توجد ال نــســبــيــة، مــســألــة ــة  ــارض ــع ــم وال ـــواالة  ـــم ال
نضع أن وعلينا مــجــردة، ـــواالة وم مــجــردة معارضة 

مفهومه الحقيقي. مصطلح في كل

العليوات علي - ^الوسط

التي واالتهامات  الشائعات من  الكثير خالل  من مستهدف  أنه  ”الوسط“ الى حديث في سيار عيسى المحرق  محافظة  في األولى الدائرة عن المترشح  ذكر ]
عن جهادي“، وتحدث تكفيري سلفي وثم صوفي ليبرالي، وتارة يصنفونني بأنني صحتها، فتارة عدم دليل على خير األقاويل هذه ”تناقض وقال: ضده، تحاك

معينين. لمترشحين الترويج أجل من أمواًال تتقاضى محلية صحف وجود

أمس خيمته افتتاح خالل

2002 نواب في التشكيك من الجمعيات يحذر بوخماس
الحلواجي صادق الجفير- ^

في ــة ــس ــام ــخ ال ـــرة ـــدائ ــح عـــن ال ــرش ــت ــم ــد ال ــق ــت [ان
في ــاس ــم ــوخ ب حــســن ــب ــائ ــن مــحــافــظــة الــعــاصــمــة ال
(األحــــد) ـــس أم ــاء ــس م االنــتــخــابــيــة خيمته  ــاح  ــت ــت اف
الناشطة ــارات ــي ــت وال السياسية الجمعيات بــشــدة 
المستقلين ــة ــي ــل ــاع ف ــــدى م ـــي ف ــك  ــي ــك ــش ــت ال ــب  ــب ــس ب
ــح ــرش ــت عـــلـــى ال ــن ــي ــل ــب ــق ــم ال ــن ــي ــق ــاب ــس والـــــنـــــواب ال

لهم. والمنافسين
االنتخابية الــحــمــالت تــجــري ال ــف ــألس «ل وقـــال: 
أن الــمــفــتــرض مـــن  كــــان  إذ  الـــمـــطـــلـــوب، الـــمـــجـــرى 
الــنــزاهــة ــــروح وب الــمــنــافــســة  فــي  ــرف  ــش ــال ب تتحلى 

لآلخرين». وتجريح مزايدات أي عن بعيداً
تقتصر ــم ل «الــمــضــايــقــات أن بــوخــمــاس  ـــاف  وأض
المشاركين إلــى تعدت إنما فقط، المترشحين على
لبعض االنتخابية الــخــيــام افــتــتــاح ــي  ف والــحــضــور 
ــات ــي ــع ــم ــج ال ـــض  ـــع ب ــــاول ــــح ت إذ  الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن، 
في ـــوز ـــرم ــض ال ــع ب ــة مــشــاركــة ــل ــرق أوالـــتـــيـــارات ع
يعي أن الــجــمــيــع عــلــى  ـــه  أن إال  ــة،  ــي ــاب ــخ ــت االن ــار  ــق ــم ال
اللحمة وتـــصـــدع تــشــتــت  فـــي ــــر األم خـــطـــورة مــــدى 
ال ــا ــم ل ــه ــم ــاق ــف ت ــل ــب ق األمـــــر يـــتـــدارك  وأن  ــة  ــي ــن ــوط ال

عقباه». يحمد
ـــال ق ـــي ـــان ـــم ـــرل ـــب ال ـــب ـــان ـــج ـــال ــق ب ــل ــع ــت ـــا ي ـــم ـــي وف
ـــدرة ق عــــدم ــض  ــع ــب ال ــذ ــخ ــت ي أال  «يــجــب  بـــوخـــمـــاس: 
مــن ــر ــي ــث ك ــــاز ــــج وإن ــس الـــســـابـــق عــلــى حـــل ــل ــج ــم ال

ــاءة ــف ك ــج لـــعـــدم ــروي ــت ــل ل ــًا ــب ــب ــة س ــوب ــل ــط ــم ـــــور ال األم
ــة ــداي ب فــي ـــان الــمــجــلــس ك ــا ــم ـــواب، إن ـــن ــة ال ــي ــدق وص
األساسية ـــور األم ــن  م كثير  ــى إل وبــحــاجــة تأسيسه 
موضحًا الــوقــت»، ــن م الكثير تتطلب وهــي لعمله 
ـــرز أب ـــن م كـــانـــا ــه ــت ــل ــك ــي وه ــس  ــل ــج ــم ال ــل  ــي ــك ــش «ت أن 

بــالــصــورة ــس ــل ــج ــم ال ـــي عــرقــلــة ســيــر األســــبــــاب ف
التي القوانين ــى إل ــًة ــاف إض والصحيحة، السليمة
الوقت مــن كثيرا تتطلب والــتــي الحكومة ضختها 
في تتبع أولـــويـــات ــاك ــن ه أن بــاعــتــبــار  فــيــهــا،  للبت 

مجاراتها». من البد المجلس
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حسن) طاهر (تصوير:السيد االنتخابية  افتتاح خيمته في متحدثًا بوخماس

قانون البلديات سببه الخدمات من كثير المناعي: نقص
قاللي - الوسط ^

ــس ــل ــج ــم ــل ل الـــمـــتـــرشـــح قــــــال   ]
من ـــة ـــع ـــراب ال ــــرة ــــدائ ال ـــي  ف الـــبـــلـــدي 
مقره افــتــتــاح ــي ف الــمــحــرق  محافظة 
(الــجــمــعــة) ـــس أم ــاء ــس ــي م ــاب ــخ ــت االن
الــحــديــث ـــوء ض ــي فـــي ــاع ــن ــم مــعــمــر ال
”هـــنـــاك أن ـــات ـــدي ـــل ـــب ال قــــانــــون  عــــن 
ملتفت غير كثيرة وحــقــوقــا ــص  ــواق ن

قانون وأهمها المجلس داخــل إليها
إلــى ـــب إيــصــالــهــا ـــج ـــات، وي ـــدي ـــل ـــب ال
ــرك ــح ــت ال ــــل اج ـــن ــس الــــنــــواب م ــل ــج م
ــة، ــي ــل ــاع ف بــــصــــورة ثــنــائــيــة وأكــــثــــر
أجل من أساسي  مرتكز أنها باعتبار 

البلدي“. العمل وتطوير التحرك
”الصالحيات أن المناعي  وأضاف
يمتلكها أن يجب الــتــي والــتــحــركــات
المجلس أو الــبــلــدي  المجلس عــضــو 

القانون بنود  تعديل عبر تأتي  ككل
األمـــور ــن م كثير  ــي  ف يــتــعــارض ـــذي  ال
ألن ـــس، ـــل ـــج ـــم ال ـــل ـــم ع طــبــيــعــة  ــــع  م
مــن ــر ــي ــث ك ـــون يـــحـــتـــوي عـــلـــى ـــان ـــق ال
صالحيات وتكبل تحد الــتــي البنود

العضو“.
ــى ــل عــــلــــق ع ــــــــذي ـــــت ال ـــــوق ـــــي ال ف
ان قـــائـــًال الــمــقــبــل الــمــجــلــس  فــاعــلــيــة 
كثيرة وإيــجــابــيــات سلبيات ــاك  ــن ”ه

يتفق ــل ــك وال ــق، ــاب ــس ال المجلس  ــي  ف
أن ــل  ــق ــع ي ال أنـــه ــار ــب ــت ــاع ب ذلـــك  ــى  ــل ع
طوال شيئًا ينجز  لم المجلس  يكون
هناك ألن الــمــاضــيــة، ــوات  ــن س ـــع  األرب
بصورة ومتحركين فاعلين أعــضــاء
الــعــقــبــات الــتــي ـــم صــحــيــحــة عــلــى رغ
وحــل الــمــطــالــب تنفيذ ــي  ف تــواجــهــهــم 
المجلس فاعلية وان ـــور، األم بعض

حتمًا“. موجودة


