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الجولة األولى بشكل طبيعي في األمور سارت

االنتخابية الحمالت بوقف يلتزموا لم المترشحين جل الرقابة»: «مشتركة

بشكل ســــارت ـــــى األول ــا ــه ــت ــول ج ـــي  ف االنــتــخــابــات  أن  وأكــــد 
تم ـــي ـــت الـــمـــالحـــظـــات ال ـــــود بــعــض ـــع وج ـــس، م ـــل ــي وس ــع ــي ــب ط
التي االنتخابية العملية لسالمة العليا اللجنة ــى إل إيصالها

وممتاز. سريع بشكل معها تعاملت
مؤكداً األولـــى، الجولة نتائج ــالن إع طريقة العجمي وانتقد
لــإلعــالن ــداً  ــوح م نــظــامــًا تتخذ  وأن البـــد ــة ــي ــراف اإلش ــز  ــراك ــم ال أن 

النتائج. عن
نــظــام ــد ــي ــوح ت ــم ــت ي أن  ـــى  إل الــعــلــيــا الــلــجــنــة  الــعــجــمــي  ــــا  ودع
من ــاء ــه ــت االن ـــال وفــــرز ح اقـــتـــراع ــز ــرك إعــــالن الــنــتــائــج فــي كــل م

الجميع. أمام علني بشكل ذلك يكون أن على الفرز عملية

ــــالن عن ــــاإلع ب لــالنــتــخــابــات ــا ــي ــل ــع ــة ال ــن ــج ــل ـــب ال ـــال كــمــا ط
حيث ــن م ــل، ــام ك بشكل الــتــصــويــت عملية وأرقــــام  إحـــصـــاءات 
ــة ــي ــاب ــخ ــت الـــبـــطـــاقـــات االن ـــــدد ــن، وع ــي ــرع ــت ــق ــم ــــدد ال ــح ع ــي ــوض ت
ان ــداً ــؤك م والــبــيــضــاء)، الملغية والــبــاطــلــة، منها  (الصحيحة 
صحيحة ــات ــاق ــط ب ـــي وه بــاطــلــة لــيــســت  الــبــيــضــاء  ــات  ــاق ــط ــب ال
الناخبين ــه  ــوج وت رأي تمثل ألنــهــا إبـــرازهـــا يــتــم  أن  وتستحق 

المترشحين. بأحد يقتنعون ال أنهم للتصويت، إال
عدد عــن أيــضــًا  ـــالن اإلع يتم أن ــروري ــض ال مــن ــه  أن ــى  إل ـــار  وأش
والتي ــا، ــره أم ــي ف اللجنة نــظــرت  الــتــي االنتخابية الــبــطــاقــات 

محاضر. القاضي فيها سجل

- هاني الفردان الوسط ^

الجولة معترك خاضوا الذين المترشحين جل أن العجمي جاسم للشفافية البحرينية الجمعية رئيس كشف ]
الحمالت توقف على تنص التي االنتخابات قانون من (27) للمادة مخالفون النيابية االنتخابات من األولــى

لصناديق االقتراع. الناخبين توجه من موعد ساعة 24 قبل االنتخابية

التصويت توقف
االنتخابية! البطاقات لنفاد الوسطى» «رابعة في

والبلدية النيابية االنتخابات لرقابة المشتركة اللجنة أصــدرت  ]
لحقوق البحرينية والجمعية للشفافية البحرينية الجمعية من المشكلة
النيابية لالنتخابات ـــى األول الجولة عــن الرئيسي بيانها ــان ــس اإلن

يأتي: ما اللجنة واستخلصت .2006 والبلدية
لإلدالء الناخبون عادية، إذ حضر التصويت في أجواء عملية مرت -
خطيرة، حوادث أو خروقات أية اللجنة مراقبو يرصد ولم بأصواتهم
فترة طول عنه نتج ما والفرز االقتراع مراكز كبير على لوحظ إقبال كما

الناخبين. انتظار
مساعدة بــآلــيــة ــز ــراك ــم ال بــعــض الــتــزام عـــدم  الــمــراقــبــون  الحـــظ   -
عليه ينص ما عكس على الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص
توفير معا يمكنهما وكاتبه اللجنة رئيس أن على ينص إذ القانون،
هذه تسجيل وتم فقط، ــدًا واح شخصا وليس الفئات لتلك المساعدة
األولى والدوائر العاصمة محافظة في األولى الدائرة في الخروقات
الرابعة الــدائــرة  وكذلك  الوسطى المحافظة في  والسادسة والثالثة

في مساعدة دون من المواطنين بعض  تــرك كما  المحرق، بمحافظة
مراكز بعض في ولوحظ الوسطى، المحافظة  في السادسة الدائرة
مساعدة أثناء الفئات لتلك  المرافقين بعض حضور  والفرز االقتراع

لهم. اللجنة رئيس
إذ اللجنة، رئيس طرف من المخالفات  بعض  اللجنة مراقبو رصد -
الدائرة والفرز في داخل مركز االقتراع الحضور من لمرشحين سمح

محافظة العاصمة. في الجنوبية والدائرة الثانية في المحافظة األولى
التصويت بطاقات من الوسطى المحافظة في الرابعة الدائرة خلت -

التصويت. لعملية توقف عن ذلك ونتج النهار منتصف قبل
والمركز الجنوبية في المحافظة الدائرة الثالثة في مراقبونا الحظ -
بالتصويت لهم سمح شرطة رجال أربعة أن العاصمة في (1) العام رقم
الدائرة في نفسه الشيء وحــدث الرسمي، للزي ارتدائهم رغم على

المحافظة الوسطى. الخامسة في
والدائرة الشمالية المحافظة في األولى  الدائرة لجنة رئيس طلب -

ال بعيد مكان  في الجلوس المراقبين من المحرق محافظة في الرابعة 
شاملة. بطريقة التصويت إجراءات مراقبة من يمكنهم

بدء قبل األحمر بالشمع الصناديق إغــالق اللجنة رئيس رفض -
األولى. الدائرة في التصويت إجراءات

محافظة الثانية في الدائرة في ومقترع مترشح شجار بين حصل -
المحرق.

اللجنة رئيس ــام  ق الشمالية المحافظة فــي ـــى األول ــرة ــدائ ال فــي   -
من المترشحين لوكالء يمكن ال  مكان إلى التصويت كبائن بتحويل
لحق خرقا  العملية هذه اللجنة مراقبو ويعتبر التصويت عملية رؤية 

بسرية. المصوتين
لجان على القائمين بعض قــيــام ــن م الناخبين بعض  اشتكى  -
الخاصة االحتياجات ذوي من ناخبين إرادة على بالتأثير االنتخابات
رغبتهم. خالف آخرين أصواتهم  لمترشحين بمنح السن كبار وبعض
هوية فحص يتم لم الوسطى المحافظة  في  الثامنة الــدائــرة في   -

بها. العمل الجاري اآللية وفق المنقبات
الوسطى المحافظة في األولــى  الدائرة في اللجنة مراقبو رصد  -
والفرز االقتراع مركز داخل بالبقاء لهم سمح المقترعين من الكثير أن

التصويت. انتهائهم من عملية رغم على
اللجنة  تعاون  2006 انتخابات لرقابة المشتركة اللجنة تثمن -
مع تعاونها على وتشكرها االنتخابات سالمة على لإلشراف العليا
الكثير التصويت وأوصلنا لها عملية بدء منذ اذ تواصلنا معها الجمعية،

بجدية. معها تعاملت التي المالحظات من
توافرها الواجب الشروط تعزيز أجل   من أنه إلى اللجنة وأشــارت
مراقبتهم للجنة المراقبون المنتمون ونزيهة، شرع حرة انتخابات ألي
مراكز جميع  في صباحا السابعة الساعة منذ والفرز االقتراع لمراكز
العشرة)،  العامة والمراكز  االنتخابية بالدوائر الخاصة 40) االقتراع
االنتخابات لرقابة المشتركة  اللجنة مراقبو قام الفترة،  هذه وخالل

إجراءات التصويت. بمراقبة النيابية والبلدية

الحقوقية الجمعيات ممثلو
المراكز قضاة ضغوط من مستاءون

الحلواجي صادق - الوسط ^

من ــم ــه ــائ ــي ــت اس ـــن  ع ــة ــم ــاص ع ــة ــظ ــاف ــح م دوائـــــر ــض  ــع ب ـــي  ف ــن  ــي ــح ــرش ــت ــم ال ـــن  م ــــدد  ع ــر  ــب ع  ]
المراكز، في التصويت عملية لمتابعة قبلهم من مندوبين أوكلت التي الحقوقية الجمعيات
ــم دوره لممارسة ــدرة ــق وال الــوعــي  مــن  ــاف ك ــدر ق على يكونوا  لــم المندوبين مــن  عـــدداً  إن  وقــالــوا 
غير األمـــور ـــد ورص الــمــخــالــفــات تسجيل أجــل ــن م الــرســمــيــة  اإلجـــــراءات  لسير  مــراقــبــة  كــجــهــات 
كافية درايـــة على أنــهــم الــمــنــدوبــون ــد  أك الــذي الــوقــت فــي  وذلــك ــراع،  ــت االق عملية  فــي  الطبيعية 
أعضاء وضغط تضييق بسبب كانت المعوقات  غالبية أن إال  عملهم، طبيعة  يستوجب  بما

المندوبين. تحركات على والقضاة اللجان
المراقبة الحقوقية الجمعيات «ممثلي  ان لــه  تعليٍق فــي خليل الجليل  عبد المرشح ــال  وق
ــز، ــراك ــم ال ــي  ف الــتــصــويــت ــام ــظ ن ــي ف ــات ــروق ــخ ال ــن  م كــثــيــر إلـــى  تنتبه  ولـــم  جـــداً  ضعيفة  ــت  ــان ك
أعمالهم لــمــزاولــة للمندوبين الكاملة الــحــريــة اللجنة  فــي الموظفين إعــطــاء ــدم  ع ــى  إل إضــافــة 

كافة». اللجنة في  الحاصلة األمور ورصد الرقابية
الــتــي األمـــــور مـــن ــر ــي ــث ــك «ال ان ــة  ــي ــوق ــق ــح ال ــات ــي ــع ــم ــج ال مــمــثــلــي  مـــن  عـــدد  قـــال  ــم،  ــه ــب ــان ج مـــن 
في الــمــوظــفــيــن وان  جــــداً، صعبة ــت ــان ك وممثليها  الــجــمــعــيــات قــبــل  ــن  م مــراقــبــتــهــا  تــســتــوجــب 
على والدليل الجمعيات، مراقبة بطبيعة  العلم  مــن  ــاف ك ــدر ق على ليسوا ــاء ــض واألع اللجان 
بحرية الــلــجــنــة  داخــــل يــتــنــقــلــوا أن  لــلــمــنــدوبــيــن ســمــح ــز  ــراك ــم ال أو  ــان  ــج ــل ال بــعــض  فــي  أن  ـــك  ذل
عمله يــبــاشــر أن  لــلــمــنــدوب  يسمح فــلــم ــز  ــراك ــم ال بــعــض أمــا  ــدة،  ــي ج ــا  م ــد  ح الــى  لكنها  مــحــدودة، 

المراقبة». تستوجب التي الرئيسية واألمور الحقائق عن تنحيته عبر  فيها نهائيًا
كلمات ــاء ــق إل عبر المندوبين وتــجــاهــلــوا ــوا ــان أه الــلــجــان  ــي ف الــقــضــاة  «بــعــض  أن  وأضــافــوا 
ــدور ب ــرة ــق وم مــعــتــرفــة الــمــعــنــيــة ــات ــه ــج وال الــحــكــومــة أن  ـــم  رغ عــلــى  عــلــيــهــم،  وجـــارحـــة  عنيفة 
هم الــقــضــاة يــكــون أن يجب الـــذي ــت ــوق ال ــي ف ــات، ــاب ــخ ــت االن مــراقــبــة ــي  ف الحقوقية  الجمعيات 
التركيز ــس ــي ول ـــات، ـــب وواج ــوق ــق ح ــن م حــولــهــا ـــدور ي ومـــا التسجيل  عملية  بطبيعة  األعــــرف 
ويــجــب جــــداً مــهــمــة ــة ــوي ــان ــث ال األمــــور مـــن الــكــثــيــر ــاك  ــن ه ألن  ــت،  ــوي ــص ــت ال إجــــــراءات  ــى  ــل ع ــط  ــق ف

لها». االلتفات

واألمل االنتخابات... المطر...
الجمري جعفر - الوسط ^

عرس في خيارها... للناس يتاح أن رحمة ]
ــام ــع ال ــذ ــن م الــمــمــلــكــة، ــه ــدت ــه ــث ش ــال ــي ث ــراط ــق ــم دي
هطول ــرس ــع وال الــرحــمــة تلك مــن  وعــزز   ،1973
كانت طــويــلــة،  لــســاعــات  اســتــمــرت ــرة  ــزي غ ــار  ــط أم
ــام األي ــأن  ب - كثيرون  استشعر  هــكــذا  أو - إيــذانــا 
يأملون هــكــذا  أو ــــام، األي أجــمــل ســتــكــون المقبلة 

. ن يطمحو و
ــة  ــارس ــم م مــــن ـــرة ـــزي ـــغ ال ــــار  ــــط األم ــع  ــن ــم ت لــــم   
مرشحيهم اختيار في الطبيعي حقهم المواطنين
وكلهم مقبلة، ـــوام أع ألربــعــة  ــواب ــن ال مجلس  ــى  ال
ــات ــي ــع ــم ــج ال ـــة ـــارك ـــش ــــاؤل، خـــصـــوصـــا مــــع م ــــف ت
من تغيير إلحـــداث  الجديد وتوجهها المقاطعة،
المجلس. قبة خارج والندب الفرجة بدل الداخل،
ــال في ــاع وف كــبــيــرا زخــمــا هــذه الــمــشــاركــة أضــفــت
الديمقراطية الممارسة عليه  ستكون الذي الشكل
لها نكهتها ستكون شك المقبلة، اذ ال أعوام لألربعة

مماحكات مــن تخلو لــن أنــهــا  ــم رغ على الــخــاصــة، 
الديمقراطية اللعبة أصــول ولكنها ــذب، وج وشــد 
بالدور الكامل الوعي  تتطلب ما أول  تتطلب التي
حقوق قبالة الواجبات تغّيب أن دون من والهدف

الممارسة. في ومكانها دورها تأخذ أن لها يراد
توحي كــأنــهــا ــات،  ــاع ــس ل هطلت  الــتــي  ــار  ــط األم
الذي اليأس  وفائض الكالحة، أيامهم بــأن للناس
والى نهائي،  بياض الى يحيلوه  أن بيدهم عرفوه 
الــفــرجــة والــتــذمــر ودعـــوا فـــرح غــامــر طــالــمــا أنــهــم
مطر ــة. ــارس ــم ــم ال حــقــيــقــة  مـــن  ــدة  ــع ــب م ــى  ــل ع ـــم  وه
يقرأ مطر األيام... من والمتحول بالمتغير يوحي 
ولكنها رغبات، وربما وتوجهات  وآمــال تطلعات
ستنهمر التي برغبة باالقتراحات شبيهة ليست
ألعماله، التشريعي الفصل ــدء ب مــع الــنــاس على 
الخامس مساء والعذب الجميل المطر انهمر كما

الجاري. الثاني نوفمبر/تشرين من والعشرين
والــبــيــوتــات ــاء، ــط ــس ــب ــراء وال ــق ــف عــلــى وجـــوه ال
المناطق، بعض في الضيقة والسكك المتهالكة،

لعباده الخالق  بهبة ــا رض واطــمــئــنــان. ــا  رض ثمة 
ووحدانا ــات زراف فيه خرجوا  استثنائي يــوم في 
واقع في والتغيير التأثير من اليسير ولو ليحدثوا
فيما وحــدهــم، الكبار على  حكرا فيه التغيير ظــل 
ذلك وحقيقة قيمة من يعّمقوا أن بيدهم اليوم هم
التوجيه أو االمالء يقبل ال الذي بخيارهم التغيير
وحقيقة ارادتهم، صلب  من نابع خيار  التجيير. أو
االنتشار يعلمهم مطر وتطلعاتهم. احتياجاتهم
مراكز في هم ينتشرون كما األرض، مسارب  في
الخيار بذلك والفرح بخيارهم ملوحين االقتراع
في كريمة عنائها في  أقــل حياة  لهم يتيح قد الــذي
كما تماما احتباس، طول بعد عليهم الحق انهمار
منه عــانــت احــتــبــاس طــول بــعــد الــمــطــر  انــهــمــار  ــو  ه

األرض.
الــمــطــر، ــرة ــي س بــالــغ: ــرح ــف ــر ُتــقــرأ ب ــي ـــالث س ث
ــل األم ـــل. األم ســيــرة تحوطهما الــخــيــار،  ــرة  ــي وس
الحضور من  ضربا الحياة تصبح دونه من  الذي

الضائع. الوقت في


