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األخرى الكتل مع والبلدية النيابية بالتحالفات رحب

فيها اإلرباك رغم على العملية االنتخابية كانت نزيهة سلمان:

العملية  في خــروقــات ــود وج عن سلمان وتحدث   
اعتقاده بحسب المناسب من يكن فلم االنتخابية،
ــان وك للتصويت  العسكريون الــمــوظــفــون ينقل  أن 
الشخصية سياراتهم فــي يذهبوا أن المفترض  مــن 
ـــه لم ــا أن ــم ــم، ك ــاره ــي ــت ــى اخ ــل ــر ع ــي ــأث ــت ــم ال ــت ــى ال ي ــت ح
ببدالتهم العسكريون يذهب أن المناسب مــن يكن

مراكز االقتراع. العسكرية إلى
االقــتــراع، مراكز بعض أن إلــى العام األمين ــوه  ون
أن كما االنتخابية، العملية إدارة بمستوى تكن  لــم 
 200 مــن أكــثــر يــوجــد ــه ــرت دائ ففي إدارة، ــوء  س هــنــاك 
ــان ــك ــاإلم ب ـــان ك ـــه أن ــداً ــق ــت ــع ــة، م ــل ــاط ـــراع ب ـــت ــــة اق ورق
ــوات أص اســتــغــالل وعـــدم اإلدارة بحسن ــك  ذل تــالفــي 
أن أخــــــرى ســـلـــمـــان مــــن جـــهـــة ـــار الــــســــن. وأكــــــد ـــب ك
ستستمر سابقًا «الــوفــاق»  أعلنتها التي التحالفات
وعــبــدالــرحــمــن ـــل أب ــز ــزي ع ــم ــدع ــت ــي س ــه ــي ف ــال ــت ــال وب
في ســـيـــادي ــف وســـامـــي ــري الــنــعــيــمــي وإبـــراهـــيـــم ش
أنها ــب ــان إلـــى ج ــات، ــاب ــخ ــت االن ــن الــجــولــة الــثــانــيــة م
وفقها تنشأ أن يمكن الــتــي النتائج  بــاقــي  ســتــدرس 

االنتخابي. السباق من ذاتها للمرحلة تحالفات
إلى سلمان ألمح العامة، بالمراكز يتعلق وفيما
كـــان من الــعــامــة ــز ــراك ــم ال ــب بــإلــغــاء ــال أنـــه عــنــدمــا ط
أن ــًا  ــح ــوض م ــي، ــاس ــي ــس ال للعمل الــثــقــة ــاء  ــط إع ـــل  أج
وأن الــمــعــارضــة، مــع ودودة تكن لــم العامة اللجان 
ــة أثــرت ــام ــع ــز ال ــراك ــم ال مــن ــــاءت ــي ج ــت ـــــوات ال األص

فخرو. ذلك منيرة األخيرة ومثال على
ــل ــم ــع ال ــة مــــن ــل ــب ــق ــم ووصــــــــوًال إلـــــى الـــمـــرحـــلـــة ال
«الوفاق» أمين ذكر النواب، مجلس داخــل السياسي
التحرك ــى إل المقبلة المرحلة فــي تميل جمعيته أن 
واالقتصادية  السياسية الملفات منها: أبعاد، 3 على
جميع ــرح ــط ل والــمــبــادرة ــن،  ــواط ــم ــل ل واالجــتــمــاعــيــة 
متمنًيا المناقشة، من نصيبها تأخذ حتى الملفات

الدور األول. في إنجاز الكثير
النيابية بالتحالفات رحـــب اخــــرى، نــاحــيــة ــن  م
ــاون ــع ــت ال ــــل ـــن أج م ــل األخــــــرى ــت ــك ـــع ال م والــبــلــديــة
هــذه أن  مـــؤكـــداً  ــب، ــع ــش ال ــه ــي إل يتطلع  مــا  وتــحــقــيــق 
في ـــاق» ـــوف «ال وأن ــــداً،  أب عليها  يختلف ال  الـــزاويـــة 
عن بــعــيــداً الــســيــاســي الــبــعــد  عــلــى  تــركــز  تحالفاتها 

ا. إسالمّيً اسًما يحمل كياًنا كونها
المؤسسة ــن م إيــجــابــي فعل  ــرد ب سلمان ــب  ــال وط
االنــتــخــابــات، ــي ف الــمــشــاركــة نسبة  عــلــى  الــرســمــيــة 
التنفيذية، السلطة إلــى قائًال إليها،  حديثه  موجهًا
الوطني العمل ميثاق فــي المشاركة  قــررنــا «عندما 
واليوم الــزجــاجــة، عنق  مــن  الــخــروج ــى  إل نهدف  كنا 
تفاعل ــاك ــن ه ــون ــك ي أن  ـــى إل نتطلع  نــشــارك  عــنــدمــا 
مع التشريعية  والــســلــطــة الــبــلــديــة الــمــجــالــس  بــيــن 
أمـــام  ــع الــمــســئــولــيــة ــوق مــضــيــفــًا «مـــن م ــة»، ــط ــل ــس ال
حق ــن ع تــتــنــازل ــن ل ــاق  ــوف ال كتلة فـــإن  الــمــواطــنــيــن، 

تجاوز». أي تجاه تتهاون ولن المواطنين

ــان ك إذا ــا ــم ع إلـــيـــه ــــه  وج ســـــؤال  ــى  ــل ع رده  ــــي  وف
ــاب  أج الــمــقــبــل، ــواب ــن ال مجلس ــة  ــاس رئ إلـــى  يسعى 
بــهــذا الـــفـــوز ــس ــي ل ــان: «مـــا يــشــغــل «الــــوفــــاق» ــم ــل س
االنــتــخــابــيــة الــعــمــلــيــة نـــجـــاح ـــل  ب أوذاك،  ــد  ــع ــق ــم ال
شابه، ـــا  أوم أمنية انــعــكــاســات هــنــاك تــكــون  ال  حتى 
إلــى ــول  ــوص ــل ل تــحــالــفــات  ــاك ــن ه ــون  ــك ت أن  ونــتــمــنــى 

المشترك». العمل

ــاق» ــوف «ال ـــة ورؤي الــبــلــدي العمل مستوى  وعــلــى 
سلمان ــح  ــص أف ــات، ــدي ــل ــب ال ــون  ــان ق تــعــديــل  لمسألة 
المجالس لتحويل جمعيته ــدى ل تــوجــه وجـــود عــن 
من لــلــتــخــلــص مــحــلــي ــم ــك ــس ح ــال ــج ــة إلــــى م ــدي ــل ــب ال
لفكرة تأييده عن معربًا والمركزية،  البيروقراطية

البلدية. للمجالس دعمًا المحافظات إلغاء
وســــائــــل اإلعـــــالم ــة ــي ــط ــغ وبــــشــــأن مـــوقـــفـــه مــــن ت

الرسمي ـــالم «اإلع سلمان: ــال ق االنتخابي، للحدث
مترشحين، إلبـــراز يتدخل ــم ول حياديًا جانبًا اتخذ 
لكنه تــمــيــيــز ــــذا وه ــا  ــه ــم ودع ـــرأة  ـــم ال تــشــجــيــع  عـــدى 
متأثر بشكل تفاعل األهــلــي ـــالم اإلع ــا ام سلبي، غير 
بعض ــــــاءت أس ــن ــي ح ـــي  ف ــة،  ــي ــاس ــي ــس ال ــول  ــي ــم ــال ب
الــمــحــلــيــة الــصــحــف ـــــدى الـــتـــوجـــهـــات مـــن قــبــل إح

تحديداً». وللوفاق للمعارضة

أحمد الصفار القفول - ^

مؤتمر خالل سلمان علي الشيخ اإلسالمية الوطني الوفاق لجمعية العام  األمين رأى ]
نزيهة كانت السبت يوم جرت التي االنتخابية العملية أن أمس، الجمعية بمقر عقده  صحافي 
سمعة تحسنت لما سياسية  قوى وجود لوال أنه إلى الفتًا فيها، حدث  الذي  اإلرباك رغم على

اآلن. عليه هي التي بالصورة االنتخابات

اإلعالميين محدثًا إلى علي سلمان الشيخ الوفاق  العام لجمعية األمين

الحكومة تدخل عدم عند شريف: نضمن المقاعد الثالثة

«الوفاق» لسيطرة المعطل الثلث وأبوديب وأبل «وعد» مترشحو
- هاني الفردان الوسط ^

ـــة ـــي ـــالم اإلس ـــي ـــن ـــوط ال الـــــوفـــــاق ــة  ــي ــع ــم ج تــطــمــح   ]
عبدالعزيز الــمــتــرشــح ـــم ودع وعـــد جميع ــع  م بالتحالف 
الــمــقــبــل من ــي ــاب ــي ــن ــى الــمــجــلــس ال ــل ــرة ع ــط ــي ــس ـــى ال ـــل إل أب
(+1 النصف  ) ا نيابّيً مقعًدا  21 المعارضة حصد ــالل خ

مقعد. 40 من المكون المجلس تشكيلة من
الغالبية تحقق أن استطاعت ــاق ــوف ال أن ــم رغ وعــلــى 
المكونة قائمتها فـــوز خـــالل ــن م المجلس ــي ف الــســاحــقــة 
ـــد  واح وانـــتـــقـــال  ـــــى  األول الــجــولــة ـــن  م ــا  ــًح ــرش ــت م  17 ـــن م
إلــى بــحــاجــة ــت ــازال م فــإنــهــا ثــانــيــة، جــولــة  إلـــى  منها  فــقــط 
ــد) (وع الديمقراطي الوطني العمل جمعية مــع تحالفها
المقبل المجلس على المعارضة سيطرة ــرض ف ــل أج مــن 
ـــل  األق عــلــى ــا  ــه ــري ــاص ــن م ـــن  م  4 ـــوز ـــف ب إال  يــتــم ـــن  ل ـــــذي  ال
المترشح فــوز إلــى بحاجة  أنــهــا كما  الغالبية،  لتحقيق 
قائمتها ــح ــرش ــت وم أبـــل عــبــدالــعــزيــز قبلها  ــن  م ــوم  ــدع ــم ال
من الــثــانــيــة ــة ــول ــج ال ـــى إل ــن انــتــقــال ــذي ــل ــدي أبـــوديـــب ال ــه م

.2006 مجلس في كتلة المعارضة وجود دعم أجل
شريف إبــراهــيــم وعـــد» » لجمعية الــعــام األمــيــن  وعــلــق 
المقبلة الــمــرحــلــة فــي لــيــس  ــد  ــوع ل الـــوفـــاق  ـــم  دع أن  عــلــى 
أجــل ــن م ـــك، ذل ــي ف وستستمر قــبــل ــن م ــود  ــوج م وهـــو  فــقــط 

سنية شيعية. معارضة حقيقية
ــد ــاع ــق ــم ال كــســب  عــلــى ــــــادرة ق ــــد  وع أن  ـــف  ـــري ش ـــــد  وأك
 3 ــر ــب ع ــة ــي ــان ــث الــجــولــة ال ـــي ــا ف ــه الــثــالثــة الـــتـــي تـــدخـــل ب
عبدالرحمن للجمعية الـــروحـــي األب ـــم: ه مــتــرشــحــيــن، 
الخروج بعد ــك وذل ســيــادي، وسامي وشــريــف، النعيمي، 
الوسطى ــة ــع راب ــن ع ــرو ــخ ف مــنــيــرة لمرشحته  ــرف  ــش ــم ال
ثالثة ــن ع ــن ــدي ال كــمــال ــم ــي ــراه وإب ثالثتها صــالــح  وعــلــي 
قوى قبل ــن  م الضغط أن  ــى إل شــريــف ـــار وأش الــعــاصــمــة. 
وأن لــلــفــوز سيستمر ـــد وع مــتــرشــحــي ــم  ــدع ل ــة  ــارض ــع ــم ال

تنكسر. ولن ارتفعت عزيمتهم

وأبل لدعم «وعد» إمكانات «الوفاق» كل
عبدعلي الــوفــاق شــورى مجلس رئيس ــد أك جانبه  مــن 
أن ــى) ــط ــوس ال خــامــســة  ــــرة دائ ــن ع ــز  ــائ ــف ال  ) حــســن  محمد 
كما ــد وع مترشحي لــدعــم إمكاناتها كــل ستوجه  ــاق  ــوف ال
دعــمــهــا إلــــى ـــة ـــاف ذلــــك إض ـــن ـــــوى م ــق وأق ــاب ــس ـــي ال كــــان ف

أبل. لعبدالعزيز
ومــازلــنــا ـــد مــع وع حــلــفــاء ـــن قــبــل كــنــا ــن: «م ــس وقــــال ح
وذلــك الــمــجــلــس ـــى إل يــصــلــوا ـــل أن ــًا مــن أج ــع وســنــعــمــل م
إلى مشيراً ومتنوعة»، وفاعلة قوية معارضة ــل أج مــن 
لديها مــا كــل تقدم أن ــاق  ــوف ال على ــًا  ــب واج أصبح األمــر  أن 

حلفائها. لدعم وأدوات وقدرات إمكانات من
وعــد ــة ــي ــع ــم ج مــرشــحــي ـــن م أي   ــــوز  ف ــــدم  ع أن  ـــــد  وأك
في ــة ــي ــوع ــوض ــم ال ـــروف  ـــظ ال إلــــى راجـــــع  ـ  اعـــتـــقـــاده  ـــي  ف ـ 
الدعائية، الناحية مــن  المترشحين ألداء وليس ــرة ــدائ ال
ستتلوه مــرحــلــي  إنــجــاز ــي ــان ــث ال الــــدور ـــى  إل ــم  ــه ــول ووص

المجلس. إلى أخرى خطوة
على وحــصــولــهــا الــوفــاق ــاح ــج ن أن  إلـــى  حــســن  وأشــــار 
العملية فــي األداء حسن ــى إل راجـــع  المجلس فــي الغلبة 
مئات مــن شــكــلــت ــي ــت ال الــعــمــل ـــرق ف وقــــوة  ــة،  ــي ــاب ــخ ــت االن

المتطوعين.

المجلس ورئاسة «الوفاق»
مــشــروع ــق ح المقبل المجلس ــة ــاس رئ أن حــســن  ـــد  وأك
المجلس ــة  ــاس رئ ــون ك ــال ح ــي  ف ــه أن ــى إل مــشــيــراً  للجميع، 
ــروري ــض ال ــن  م ــه ــإن ف ــا  ــه ــداف أه تحقيق عــلــى  ســتــســاعــدهــا 

النيابي األفضل. األداء من لتمكينها بها التمسك
ـــــة اإلداري ــب ــاص ــن ــم ال أن ـــــرر وأك ــــو  أدع  » حــســن:  ــــال  وق
هي وإنــمــا ــا ــن ل ــأ ــّيً ــائ غ هــدًفــا ــد الــنــيــابــيــة لــيــســت ــاع ــق ــم وال
إلى نطمح الــتــي أهــدافــنــا ــى  إل لــلــوصــول تساعدنا  ـــداف  أه

المجلس». خالل تحقيقها من الوفاقية الدوائر للمشاركة في إحدى كبير الحضور

مسيطرة ولمعارضة لحلفائها دعمًا

االنتخابات اكتساحها رغم على المعركة من تخرج لم «الوفاق»
الجولة فــي اإلســالمــيــة  الوطني  الــوفــاق جمعية تخوض   ]
معركتها، ليست أنــهــا البعض ــرى ي قــد جــديــدة معركة الثانية 
من  مترشحًا  16 بإيصال كاسحة غالبية حققت أن بعد وذلــك
فقط واحــد وانــتــقــال  األولـــى الجولة مــن المجلس ــى  إل قائمتها 

الثانية. للجولة
الوسطى بالمحافظة الثالثة الدائرة في الوفاق مرشح وقال
لم الوفاق » إن  ـ الثاني الدور إلى الوحيد المنتقل ـ ديب  أبو مهدي
أجل من  فقط  ليس فيها  ومازالت االنتخابية المعركة من تخرج
جمعية في حلفائها  أجل من  ستبقى  بل  القائمة،  من كونه  دعمه

أبل. وعبدالعزيز «وعد»
دوائرها في أمرها حسمت  الــوفــاق أن إلــى ديــب أبــو ــار  وأش
في المقاعد لحسم اآلن قدراتها توجه وهــي متوقع أمــر ــذا وه

آخرين. مترشحين فيها  تدعم  التي  األخرى  الدوائر
ديب أبو أكد المقبلة الجولة في ومنافسته دائرته وضع وعن
تدخالت هناك تكن  لم ما تمامًا مختلفة ستكون الحسابات  أن

أخرى. على كفة  ترجيح  أجل  من  خارجية
يتعلق فيما مبكر وقــت  فــي تخوًفا ــدى أب أنــه ديــب أبــو  ــر  وذك
واعتراض القاضي، نزاهة عدم عن متحدثًا العسكريين، بتوجيه
يبدو لم الذين واألصالة المنبر مترشحي ماعدا المترشحين كل

القاضي. على  اعتراضا 

ــات ــراض ــت االع ــن م مجموعة لــديــنــا كــانــت  » ـــب:  دي أبـــو  ـــال  وق
تبرر معين، مترشح على ويــؤشــر  معينة  أســمــاء  يعطى ــان  وك
مقبول، غير ــذر ع ــو وه ثقيل سمعه القاضي ــأن ب ــك ذل موظفة 
بأسمائهم ويجهر المترشحين على يؤشر أن المفترض ومن
مركز فــي الموظفين مــن  كبيًرا عــدًدا أن إلــى مشيرًا للناخب»، 
ولها االنتخابات في مشاركة معينة جمعية يتبعون التصويت
والحقوقية السياسية الجمعيات مــن والــمــراقــبــون مصلحة، 
عن بعيدة محددة مساحة في  يكونوا أن  لهم مسموح والوكالء
رقابة يشكلوا أن يستطيعون ال وبالتالي  االنتخابية العملية

االنتخابية. العملية نزاهة على
وهناك المركز، فــي العاملين  بعض أن  مــرة  مــن أكثر تكرر 
لــلــتــصــويــت ــن ــي ــب ــاخ ــن ال ــه ــي ــوج ــت ـــة، ب ـــدق ــا ب ــه ــط ــب ـــم ض ـــة ت ـــادث ح
وجدنا مناسبة  من  أكثر في أنه كما واألصالة، المنبر لمرشحي
المركز داخــل  االنتخابية بالعملية عالقة لهم ليست  أشخاًصا 
وكيل ــه أن أبلغني  ــت أن مــن سألته  وحــيــن معي  احــتــك ــم  ــده وأح
فريق من أنه فأبلغني الوكيل، هذا  أن أبلغته المترشحين، أحد
ــل داخ يــدخــل أن الــعــمــل فــريــق ــن م ــد ــواح ل يسمح  كــيــف  الــعــمــل، 
أبدت العامة والمراكز العامة  المراكز من تخوفنا  أبدينا المركز،

منه. تخوفنا ما


