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مركز اتجاهات يرصد حاالت التصويت في جلسات طرح الثقة على مدار تاريخ الحياة النيابية

100 نائب صوتوا مع طرح الثقة تصدرهم البراك والسعدون والعدوة والطبطبائي وجوهر ومزيد 

نواب »الشعبي« و»التنمية« الثمانية مع أبورمية والوعالن وهايف 
والصيفي لم يمنحوا الثقة وال مرة للحكومة الحالية

توزعوا كالتالي:
51 ٭ نائبا صوتوا مع طرح الثقة 

مرة واحدة.
21 ٭ نائبا صوت����وا مع طرح 

الثقة مرتني.
11 ٭ نائبا صوتوا مع طرح الثقة 

3مرات.
8 ٭ نواب صوتوا مع طرح الثقة 

4 مرات.
نائبان صوتا مع طر ح الثقة   ٭

5 مرات. 
4 ٭ نواب صوتوا مع طرح الثقة 

6 مرات.
نائب واحد صوت مع طرح   ٭

الثقة 7 مرات.
نائب واحد صوت مع طرح   ٭

الثقة 8 مرات.
نائب واحد صوت مع طرح   ٭

الثقة 9 مرات.

مع »الثقة«

105 ٭ نواب رفضوا طلبات طرح 
الثقة في الوزراء منذ بدء احلياة 
الكويت توزعوا  السياس����ية في 

كالتالي:
43 ٭ نائبا رفضوا طرح الثقة 

مرة واحدة
18 ٭ نائبا رفضوا طرح الثقة مرتني

16 نائبا رفضوا طرح الثقة 3 ٭ مرات
15 نائبا رفضوا طرح الثقة 4 ٭ مرات
8 نواب رفضوا طرح الثقة 5 ٭ مرات

نائب واحد رفض طرح الثقة 6 ٭ مرات
نائبان رفضا طرح الثقة 7 ٭ مرات

نائبان رفضا طرح الثقة 9 ٭ مرات.
45 ٭ نائب����ا امتنعوا عن التصويت عل����ى طلبات طرح الثقة منذ بدء 

احلياة السياسية في الكويت توزعوا كالتالي:
32 ٭ نائبا امتنعوا مرة واحدة عن التصويت

13 ٭ نائبا امتنعوا عن التصويت مرتني

األكثر تأييدًا

أكبر عدد من النواب الذين س����حبوا الثق����ة من أي وزير بعد وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل كان 21 نائبا كما يلي:

األول: أيد 21 نائبا طلب طرح الثقة في ووزير التربية وزير التعليم 
العالي املرحوم د.احمد الربعي في االستجواب املقدم له من قبل النائب 
مفرج نهار املطيري في الفصل التشريعي السابع وعارض طرح الثقة 

17 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب.
الثان�ي: وزير املالية والتخطيط والتنمية د. يوس����ف االبراهيم في 
االستجواب املقدم ضده من النائبني مبارك الدويلة ومسلم البراك خالل 
الفصل التش����ريعي التاسع حيث أيد سحب الثقة 21 نائبا وجدد الثقة 

بالوزير 22 نائبا وامتنع ثالثة عن التصويت.
الثالث: وزير املالية األس����بق محمود النوري في االستجواب املقدم 
ضده من النائب مسلم البراك خالل الفصل التشريعي العاشر حيث أيد 

سحب الثقة 21 نائبا مقابل معارضة 25 وامتناع 3 نواب. 

األكثر معارضة

اكبر عدد م����ن النواب الذين عارضوا طرح الثق����ة منذ بدء احلياة 
النيابية كان في جلسة التصويت على كتاب عدم إمكانية التعاون مع 
رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد في استجواب النائب د.فيصل 
املسلم حيث منح 35 نائبا الثقة لرئيس الوزراء مقابل 13 أيدوا سحب 

الثقة وامتناع نائب يليه وزيران هما: 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء األس����بق محمد ضيف اهلل 
ش����رار في االس����تجواب املقدم ضده من النائب عبداهلل النيباري في 
الفصل التش����ريعي التاسع حيث نال الثقة من 30 نائبا مقابل 15 أيدوا 

سحب الثقة.
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد في االستجواب املقدم من النائب 
مسلم البراك خالل الفصل التشريعي احلالي بدور االنعقاد األول حيث 

على خلفية تضليل الش���عب الكويت���ي ومجلس األمة وتعمده عدم 
الكشف عن املراسالت املتوافرة لديه حول موضوع احملور األول من 
االستجواب األول وخاصة تعمده اخفاء كتاب املستشار النائب العام، 

وأيد الطلب 18 نائبا ورفضه 26 نائبا وامتنع 5 نواب.
الثانية عشرة: جدد املجلس ثقته في وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل على خلفية عدم تطبيقه قانون املرئي واملسموع وعدم 
احكام الرقابة املالية على املؤسسات اإلعالمية واملقدم من النائب علي 

الدقباسي، وأيد الطلب 22 نائبا ورفضه 23 نائبا وامتنع 3 نواب.
ولم تعقد 6 جلسات حيث استقالت احلكومة مرتني:

األول�ى: في 1998 قبل التصويت عل���ى طرح الثقة بوزير اإلعالم 
األسبق الشيخ س���عود الناصر في االس���تجواب املقدم من النواب 
محمد العليم ود.وليد الطبطبائي ود.فهد اخلنة على خلفية السماح 
بع���رض كتب ممنوعة ثم تداولها في معرض الكتاب العربي الثاني 

والعشرين املقام في الكويت.
الثانية: في 2007 قبل النظر في طرح الثقة بوزير الصحة األسبق 
وزير اإلعالم احلالي الشيخ احمد العبداهلل في االستجواب املقدم من 
النواب احمد الشحومي ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي على 

خلفية محاربة الكفاءات وهجرة األطباء والعالج في اخلارج.
في حني استقال الوزير املعني 3 مرات كالتالي:

االولى: في 1985 استقال وزير العدل والشؤون القانونية واإلدارية 
الشيخ سلمان الدعيج الصباح بعد االستجواب الذي قدمه له النواب 
مبارك الدويلة ود.احمد الربعي وحمد اجلوعان على خلفية صرف 

سندات لولده القاصر دعيج من صندوق صغار املستثمرين.
الثانية: في 2005 اس���تقال وزير الصح���ة د. محمد اجلاراهلل بعد 
االستجواب املقدم من النائب د.ضيف اهلل أبورمية على خلفية اإلهمال 
االداري واالعتداءات اجلنسية وإخالل الوزير بالتزامه باحترام مبدأ 
سيادة القانون وتردي األوضاع الصحية وتهاون وزارة الصحة في 
األخطاء الطبية القاتلة ومساهمة وزارة الصحة في انتشار املخدرات 

واإلدمان والتعدي على املال العام.
الثالثة: في 2007 اس���تقال وزير النفط الش���يخ علي اجلراح بعد 
االس���تجواب املقدم من النواب عادل الصرعاوي وعبداهلل الرومي 

ومسلم البراك على خلفية لقائه مع الزميلة »القبس«.
في حني مت حل مجلس األمة مرة واحدة 

قبل التصويت على طرح الثقة بوزير األوقاف األسبق احمد الكليب 
عام 1999 في االستجواب املقدم له من النائب عباس اخلضاري على 
خلفية األخطاء في طباعة املصحف الش���ريف والتقصير الفاحش 

في املسؤوليات.

ضد »الثقة«

في ض����وء نتائج التصويت على جميع طلبات طرح الثقة منذ بدء 
احلياة النيابية يالحظ التالي:

100 ٭ نائ����ب صوتوا مع طرح الثقة بالوزراء منذ بدء احلياة النيابية 

مالحظاتاإلجماليممتنعمعارضمؤيدالنائب
أيد طرح الثقة في العبد اهلل1315مرزوق الغامن
منح الثقة للحكومة احلالية 4 مرات ولنورية الصبيح5�5�محمد املطير

امتنع عن منح الثقة للنوري415�يوسف الزلزلة
عارضت طرح الثقة في رئيس الوزراء1124أسيل العوضي
التصويتات األربعة في مواجهة احلكومة احلالية4��4الصيفي مبارك
//4��4خالد الطاحوس
التصويتات األربعة في مواجهة احلكومة احلالية4�4�دليهي الهاجري
//4�4�د.روال دشتي
//4�22سالم النمالن
//4�4�سعد زنيفر

//4�4�د.سلوى اجلسار
//4��4فالح الصواغ

أيد طرح الثقة في العبد اهلل4�13فيصل الدويسان
أيد طرح الثقة في العبد اهلل1124صالح املال

أيد طرح الثقة في العبد اهلل ومرة في اخلالد4�22د.محمد احلويلة
التصويتات األربعة في مواجهة احلكومة احلالية4��4محمد هايف

التصويتات األربعة في مواجهة احلكومة احلالية4��4مبارك الوعالن
امتنع عن منح الثقة للخالد في االستجواب الثاني314�عبد الرحمن العنجري

التصويتات األربعة في مواجهة احلكومة احلالية4�4�عسكر العنزي
// 4�4�سعد اخلنفور

// 4�4�د.معصومة املبارك
// 4�4�ناجي العبد الهادي

// 4�4�عدنان املطوع
أيد طرح الثقة في العبداهلل4�13شعيب املويزري
التصويتات الثالثة في مواجهة احلكومة احلالية3�3�خالد السلطان

طلبات طرح الثقة
مت تقدمي 18 طلبا لطرح الثقة 
خالل 51 استجوابا منذ بدء احلياة 
النيابي����ة عقدت 12 جلس����ة فقط 

للتصويت كالتالي:
األولى: جدد مجلس األمة الثقة 
في وزير التجارة األس����بق خالد 
املقدم  العدساني في االستجواب 
من النواب عبداهلل النيباري وعلي 
الغامن وسامي املنيسي على خلفية 
ارتفاع األس����عار وتطبيق قانون 
التجارية  الشركات والتراخيص 
والصناعية وذلك برفض طلب طرح 
الثقة بغالبية 19 صوتا وتأييد 13 

وامتناع 20 نائبا.
الثقة  الثاني�ة: جدد املجل����س 
في وزير املالية والنفط األس����بق 
عبدالرحمن سالم العتيقي املقدم 
من النواب عبداهلل النيباري وأحمد 
النفيسي وس����الم املرزوق على 
خلفية احتياطي النفط والكوادر 
البشرية من الكويتيني في صناعة 
النفط بتأييد 19 صوتا ورفض نائب 

واحد وامتناع 13 نائبا.
الثالث�ة: جدد املجلس الثقة في 
وزير التربية وزير التعليم العالي 

د.أحمد الربعي في االس����تجواب املقدم من النائب الس����ابق مفرج نهار 
املطيري على خلفية املخالفات ف����ي جامعة الكويت والتعاقدات، وأيد 

طلب طرح الثقة 21 نائبا فيما رفضه 17 نائبا وامتنع 4 نواب.
الرابعة: أيد 19 نائبا طلب طرح الثقة في وزير الكهرباء واملاء د.عادل 
الصبيح في االستجواب املقدم له من النواب مرزوق احلبيني ومسلم 
البراك ووليد اجلري على خلفية القضية اإلسكانية ومخالفة نص املادة 
131 من الدستور فيما رفض الطلب 26 نائبا وامتنع 3 نواب وبناء عليه 

جدد املجلس ثقته في الوزير.
اخلامسة: في االس����تجواب املقدم الى وزير املالية األسبق د.يوسف 
االبراهيم من النائبني مسلم البراك ومبارك الدويلة على خلفية التهاون 
والتفريط في أمالك الدولة والتسبب في خسارة مالية للدولة وجتاهل 
الوزير ق����رارات مجلس األمة، أيد الطلب 21 نائبا فيما رفضه 22 نائبا 

وامتنع 3 نواب وجدد املجلس الثقة في الوزير.
السادس�ة: جدد املجلس ثقته بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
د.ضيف اهلل شرار في االستجواب املقدم من النائب عبداهلل النيباري، 

وأيد الطلب 15 نائبا ورفضه 30 نائبا وال يوجد ممتنعون.
الس�ابعة: جدد املجلس ثقته في وزير املالية األسبق محمود النوري 
في االستجواب املقدم من النائب مسلم البراك على خلفية تخلي الوزير 
عن مس����ؤولياته في ش����أن أمالك الدولة العقارية وتصريحات الوزير 
املتناقضة بشأن احتساب مخصص مالي للوديعة لدى البنك املركزي 
والبالغة 100 مليون دوالر، وأيد طلب طرح الثقة 21 نائبا ورفضه 25 

نائبا وامتنع 3 نواب.
الثامن�ة: جدد املجلس ثقته في وزي���رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي نورية الصبيح في االستجواب املقدم لها من النائب د.سعد 
الش���ريع على خلفية التهكم على املؤسس���ة التشريعية وتضليل 
نواب األمة وإهدار مبدأ التعاون بني السلطتني وجتاوزات ومخالفات 
إدارية وقانونية، وأيد طل���ب طرح الثقة 19 نائبا ورفضه 27 نائبا 

وامتنع نائبان.
التاسعة: جدد املجلس ثقته في وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
في االستجواب املقدم من النائب مسلم البراك على خلفية عدم اتباع 
االجراءات القانونية بشأن املناقصات العامة واإلساءة إلى العملية 
االنتخابية ونصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية 
في س���احة اإلرادة وأيد الطلب 16 نائبا ورفض���ه 30 نائبا وامتنع 

نائبان.
العاشرة: جدد املجلس ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في االستجواب املقدم لسموه من النائب د.فيصل املسلم 
على خلفية مصروفات ديوان س���موه وتعمد سموه تضليل الرأي 
العام ونواب األمة حول ما عرف بقضية ش���يكات الرئيس للنواب 
وأي���د كتاب عدم التعاون 13 نائبا ورف���ض كتاب التعاون 35 نائبا 

وامتنع نائب واحد.
احلادية عش�رة: جدد املجلس ثقته في وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد للمرة الثانية في االستجواب املقدم من النائب مسلم البراك 

أعد مركز اجتاهات للبحوث والدراسات برئاسة خالد عبدالرحمن 
املضاحكة دراسة إحصائية عن جميع جلسات التصويت على طلبات 

طرح الثقة في تاريخ احلياة النيابية.
وتكشف الدراسة جللسات التصويت على طرح الثقة عن مؤشرات 
مهمة خالل الواحد واخلمسني استجوابا منها تقدمي 18 طلبا بطرح الثقة 
ولم تعقد سوى 12 جلسة للتصويت عليها وصوت في تلك اجللسات 
172 نائبا مع مالحظة أن عددا كبيرا من النواب ش�ارك في أكثر من 
جلس�ة ومنهم من صوت مؤيدا وفي استجواب آخر معارضا أو ممتنعا 
وهو ما يفسر زيادة أعداد النواب املؤيدين واملعارضني واملمتنعني عن 
التصويت عن إجمالي عدد النواب الذين صوتوا في ال� 12 جلسة اخلاصة 
بطلبات طرح الثقة. وحسب اإلحصائيات فقد صوت 100 نائب خالل 4 
عقود مع طرح الثقة مقابل 105 صوتوا معارضني و45 صوتوا باالمتناع. 
وتتطرق الدراسة مؤشرات جللسات على طلبات طرح الثقة على مدار 
تاريخ احلياة النيابية، إلى مؤشرات مهمة بالنسبة ألعضاء مجلس األمة 

احلالي ومن ثم اجللسة األخيرة بتجديد الثقة في وزير اإلعالم.

ودميثير  للخرافي  الكاملة  العالمة 
الرق��م  صاح��ب  والبراك  الثقة  ضد 
القياسي بسحبها باستثناء تأييده لشرار

ittejahat.center@hotmail.com

12 نائبًا منهم 3 نائبات %100 
م�ع الثقة وأس�يل تن�وع تصويتها 
بي�ن التأييد والمعارض�ة واالمتناع

مالحظاتاإلجماليممتنعمعارضمؤيدالنائب
طرح الثقة في الربيعي ونورية10�82أحمد السعدون
أيد طرح الثقة في الربيعي شرار والنوري10�37عبد اهلل الرومي

عارض طرح الثقة في شرار10�91مسلم البراك
//9�9�جاسم اخلرافي
عارض طرح الثقة في رئيس الوزراء6129حسن جوهر
عارض طرح الثقة في شرار والنوري ورئيس الوزراء9�63حسني مزيد
//9�9�خلف دميثير
عارض طرح الثقة في شرار والنوري9�72خالد العدوة

أيد طرح الثقة في شرار والنوري ونورية الصبيح3519صالح عاشور
أيد طرح الثقة في عادل الصبيح ويوسف االبراهيم وشرار9�36عدنان عبدالصمد
أيد طرح الثقة في عادل الصبيح2529مبارك اخلرينج
عارض طرح الثقة في عادل الصبيح وشرار والنوري9�63وليد الطبطبائي
أيد طرح الثقة في يوسف اإلبراهيم8�17مخلد العازمي
أيد طرح الثقة في عادل الصبيح والنوري2417حسني القالف

جميع تصويتاته مؤيدة لطرح الثقة6��6د.ضيف اهلل أبورمية
أيد طرح الثقة في النوري6�15عادل الصرعاوي

أيد طرح الثقة في النوري6�15علي الراشد
عارض طرح الثقة في النوري6�51علي الدقباسي

عارض طرح الثقة في رئيس الوزراء والنوري3216غامن امليع
عارض طرح الثقة في نورية الصبيح6�51د.فيصل املسلم
عارض طرح الثقة في نورية الصبيح5�41جمعان احلربش
منح الثقة للحكومة احلالية 4 مرات ونورية الصبيح5�5�حسني احلريتي

امتنع عن منح الثقة لنورية الصبيح415�علي العمير
عارض طرح الثقة في احملمد والعبد اهلل5�32سعدون حماد

تصويت نواب المجلس الحالي في طرح الثقة

البقية ص9



االحد  30  مايو 2010   9محليات
مركز اتجاهات يرصد حاالت التصويت في جلسات طرح الثقة على مدار تاريخ الحياة النيابية

51 نائبًا طرحوا الثقة مرة واحدة و21 مرتين و11 ثالث مرات 
و8 أربع مرات ونائبان 5 مرات و4 ست مرات

المحمد حصل على أكبر ثقة والعبداهلل صاحب الرقم القياسي بتأييد 22 نائبًا سحب الثقة منه
اإلجماليممتنعمعارضمؤيدالنائب

2��2خالد العجران
2��2علي الغامن

2��2ناصر العصيمي
2��2سعود الهمالن
2��2غامن اجلمهور
2��2خالد الفهيد

12�1سالم املرزوق
12�1يوسف الرومي
12�1يوسف املخلد
2�11جمال الكندري
2��2صالح خورشيد

2�11عيد هزال
2��2عبداهلل عكاش

2�11عبداهلل راعي الفحماء
2�2�احمد املليفي
112�راشد الهبيدة

2�2�إبراهيم اخلريبط
22��حسن جوهر حيات

22��راشد اجلويري
22��عبدالعزيز املساعد
22��عبداهلل الكاظمي

22��علي الفضالة
22��فالح احلجرف
22��مرضي االذينه
1��1جاسم إسماعيل
1��1محمد العصيمي
1��1جاسم الياسني

1��1عبداهلل الهاشمي
1��1علي احلبش

1��1سليمان الذويخ
1��1محمد الرشيد

1��1إسماعيل الشطي
1��1تركي العازمي

1��1جمعان العازمي
1�1�احمد الضار

1�1�سعد العازمي
1�1�عبدالعزيز العدساني

1�1�علي البغلي
1�1�محمد املرشد

1�1�يعقوب حياتي
1�1�باسل الراشد
1�1�بدر الفارسي
1�1�براك النون

1�1�عبد الواحد العوضي
1�1�عصام الدبوس
1�1�محمد الفجي
1�1�علي الهاجري
1�1�علي اخللف
1�1�احمد الري

1�1�خضير العنزي
1�1�دعيج الشمري
1�1�بادي الدوسري
11��مصلح العازمي
1��1طالل السعيد
1��1عباس مناور
1��1محمد املهمل
1��1مفرج نهار

1��1هادي احلويلة
1��1شارع العجمي
1��1عايض املطيري
1��1عبداهلل الهاجري

1��1محمد ضيف اهلل شرار
1��1عواد برد
1��1فهد اخلنة

1��1احمد الشحومي
1��1مزعل النمران
1��1جابر احملليبي
1��1سعد الشريع

1��1عبداهلل العجمي
1�1�احمد املوسوي
1�1�جاسم الصقر

1�1�علي أبو حديدة
11��جاسم احمد

11��إبراهيم امليلم
11��جمعان احلريتي

11��عيسى بهني
11��فالح الصويلح
11��محمد البراك

11��محمد القحصي
11��علي احلبش
11��علي املواس
11��ناصر الساير

11��سلميان الذويخ
11��خالد الروضان

11��بدر العجيل

سحب الثقة 7 مرات مقابل التصويت ضد طرح الثقة مرتني في استجوابي 
شرار ومحمود النوري، وحل رابعا النواب د.حسن جوهر وحسني مزيد 
ود.وليد الطبطبائي ود.ضيف اهلل بورمية حيث صوتوا مع طرح الثقة 
6 مرات لكل نائب وعارض الطبطبائي سحبها 3 مرات من الوزراء عادل 
الصبيح والنوري وشرار وباملثل النائب مزيد حيث عارض سحبها من 
شرار والنوري ورئيس الوزراء ناصر احملمد، بينما عارض جوهر سحبها 
مرة واحدة من رئيس الوزراء وامتنع مرتني في استجوابي وزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد، وجاء في املرتبة اخلامسة من حيث تأييد سحب 
الثقة النائبان د.فيصل املس����لم، علي الدقباسي وكالهما صوت مع طرح 
الثقة 5 مرات غير أن املس����لم عارض سحبها من الوزيرة السابقة نورية 
الصبيح، فيما الدقباسي عارض سحبها من النوري، وفي املرتبة السادسة 
6 ن����واب عارضوا طرح الثقة 4 م����رات منهم 5 نواب أيدوا جميع طلبات 
ط����رح الثقة التي صوتوا عليها في مواجهة احلكومة احلالية وهم: فالح 
الصواغ، محمد هايف، مبارك الوعالن، الصيفي مبارك، خالد الطاحوس، 
فيما النائب احلربش سحب الثقة 4 مرات وعارض سحبها مرة من الوزيرة 

السابقة نورية الصبيح.

تصويت النائبات

تنوع تصويت النائبات األربع حيث وقفت ثالثة منهن هن: د.سلوى 
اجلسار ود.معصومة املبارك ود.روال دشتي ضد 4 طلبات بطرح الثقة، 
بينما أيدت د.أسيل العوضي سحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد في االس����تجواب الثاني وامتنعت في االس����تجواب األول للوزير 
نفسه كما امتنعت في استجواب 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
وعارضت ط����رح الثقة مرة حيث 
وقفت مع رئيس الوزراء الش����يخ 

ناصر احملمد.

مؤشرات الجلسة األخيرة

بالنسبة للتصويت على طلب 
طرح الثقة األخير في وزير اإلعالم 
الش����يخ أحمد العب����داهلل نالحظ 

اآلتي: 

تصويت الدوائر

التصويت حسب الدوائر: انقسم 
النواب ف����ي التصويت على طلب 
طرح الثقة حسب الدوائر االنتخابية 

كالتالي:
الدائرة األول�ى: 7 نواب عارضوا 
طرح الثقة )عبداهلل الرومي، مخلد 
العازمي، صالح عاشور، د.يوسف 
الزلزلة، د.معصومة املبارك، عدنان 
عبدالصمد، حسني احلريتي( مقابل 
تأييد نائبني )د.حسن جوهر وفيصل 
الدويسان(، وامتنع عن التصويت 

نائب )حسني القالف(.
الدائرة الثانية: 7 نواب عارضوا 
طرح الثقة )جاسم اخلرافي، علي 
الراشد، عدنان املطوع، خلف دميثير، 
د.سلوى اجلسار، خالد السلطان، 
عبدالرحمن العنجري( مقابل تأييد 
نائبني )د.جمعان احلربش ومرزوق 
الغامن( واعتذر نائب عن حضور 

اجللسة )محمد براك املطير(.
الدائ�رة الثالثة: 4 نواب عارضوا 
طرح الثقة )د.روال دشتي، د.علي 
العمير، ع����ادل الصرعاوي، ناجي 
العبدالهادي( مقابل تأييد 4 نواب 
)أحم����د الس����عدون، صال����ح املال 
د.فيصل املسلم، د.وليد الطبطبائي( 
وامتن����ع نائ����ب ع����ن التصويت 
)د.أسيل العوضي( فيما ال يشارك 
ف����ي التصويت الوزي����ر روضان 

الروضان. 
الدائرة الرابعة: نائبان فقط عارضا 
طرح الثقة )سعد اخلنفور، عسكر 
العنزي( مقابل تأييد 8 نواب )حسني 
مزيد، شعيب املويزري، د.ضيف 
اهلل بورمية، علي الدقباسي، محمد هايف، مسلم البراك، مبارك اخلرينج، 

مبارك الوعالن(.
الدائرة اخلامس�ة: 3 نواب عارضوا طرح الثقة )دليهي الهاجري، سعد 
زنيفر، سعدون حماد(، مقابل تأييد 6 نواب )الصيفي مبارك، خالد العدوة، 
خالد الطاحوس، سالم النمالن، فالح الصواغ، د.محمد احلويلة.(، فيما 

امتنع نائب عن التصويت )غامن امليع(.

تصويت القبائل

التصويت حسب القبائل: توزع النواب املنتمون للقبائل في التصويت 
على طلب طرح الثقة كالتالي:

العوازم: ميثلها 6 نواب منهم 3 عارضوا طرح الثقة )احلريتي، مخلد، 
زنيفر( ونائبان أيدا )الصواغ، والنمالن(، فيما امتنع نائب عن التصويت 

)امليع(.
املط�ران: ميثلها 5 نواب جمعيهم أيدوا طرح الثقة )الوعالن، البراك، 

هايف، مزيد، بورمية(.
الرشايدة: ميثلها 4 نواب منهم نائب عارض طرح الثقة )اخلنفور( و3 

نواب أيدوا )الدقباسي، املويزري، اخلرينج(.
العجمان: ميثلها 4 نواب جمعيهم أيدوا طرح الثقة )احلويلة، الصيفي، 

العدوة، الطاحوس(.
العنوز: ميثلها 3 نواب منهم نائبان عارضا طرح الثقة )دميثير وعسكر( 

ونائب أيد )احلربش(.
العتبان: ميثلها نائبان أحدهما عارض طرح الثقة )حماد( والثاني أيد 

)املسلم(.
الهواجر: ميثلها نائب واحد عارض طرح الثقة )دليهي الهاجري(.

تصويت المناطق

التصويت حس����ب املناطق: توزع تصويت النواب حس����ب املناطق 
الداخلية واخلارجية كالتالي:

املناطق الداخلية: 27 نائب����ا ينتمون للمناطق الداخلية منهم 17 نائبا 
عارضوا طرح الثقة مقابل 6 أيدوا )الس����عدون، جوهر، املال، الدويسان، 
الغامن، الطبطبائي( وامتنع نائبان عن التصويت )القالف، والعوضي( 
واعتذر نائب عن حضور اجللسة )محمد براك املطير(، إضافة إلى الوزير 

روضان الروضان )ال يشارك في التصويت لتوزيره(.
املناطق اخلارجية: 23 نائبا ينتمون للمناطق اخلارجية منهم 16 نائبا 
أيدوا طرح الثقة و6 عارضوا )دميثير، عس����كر، اخلنفور، زنيفر، حماد، 

الهاجري( ونائب امتنع عن التصويت )امليع(.

نال الوزير ثقة 30 نائبا مقابل 16 أيدوا سحب الثقة وامتناع نائبني. 

األكثر امتناعًا

اكبر عدد من املمتنعني عن التصويت:
حدث ذلك في أول جلس����ة لنظر طلب بطرح الثق����ة بوزير التجارة 
والصناعة األسبق خالد العدساني في االستجواب املقدم من النواب عبداهلل 
النيباري وعلي الغامن وسامي املنيس في الفصل التشريعي الثالث العام 
1974 حيث امتنع عن التصويت 20 نائبا فيما أيد س����حب الثقة 13 نائبا 
ولم مينح الثقة للوزير أي نائب والتزال هذه س����ابقة لم تتكرر خالل 4 

عقود وحتى اآلن.
ثاني أكبر عدد من املمتنعني في ثاني جلسة لنظر طلب بطرح الثقة 
بالفصل التش����ريعي الثالث أيضا بشأن االس����تجواب املقدم من النواب 
عبداهلل النيباري وأحمد النفيسي وسالم املرزوق لوزير املالية والنفط 
عبدالرحمن العتيقي حيث امتنع 13 نائبا ولم مينح الثقة للوزير سوى 

نائب واحد فيما سحب الثقة منه 19 نائبا.
أم����ا طلب طرح الثقة الوحيد الذي لم يصوت فيه أي نائب باالمتناع 
فكان مقدما من النائب عبداهلل النيباري لوزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء محمد ضيف اهلل شرار في الفصل التشريعي التاسع فيما منح 

الثقة للوزير 30 نائبا مقابل 15 صوتوا بسحب الثقة. 

اتجاهات النواب الحاليين

بالنس����بة لطلبات طرح الثقة 
خالل الفصل التش����ريعي الثالث 
عشر في مواجهة احلكومة احلالية 
حيث صوت النواب على كتاب عدم 
إمكانية التعاون مع سمو رئيس 
الوزراء و3 طلبات بطرح الثقة في 
وزيري الداخلية واإلعالم يالحظ أن 
25 نائبا صوتوا على طرح الثقة 
مع تباين عدد تصويتات كل نائب 

كالتالي:
 12 ٭ نائبا أيدوا سحب الثقة في 
الطلبات األربع����ة وهم: أحمد 
السعدون، د.جمعان احلربش، 
خالد الطاحوس، د.ضيف اهلل 
بورمية، فالح الصواغ، مبارك 
الوعالن، د.فيصل املسلم، مسلم 
البراك، محم����د هايف، د.وليد 
الطبطبائ����ي، الصيفي مبارك، 

على الدقباسي. 
 ٭ نائبان أيدا سحب الثقة ثالثة 
مرات وهما: خالد العدوة وحسني 

مزيد.
4 ٭ نواب أيدوا سحب الثقة مرتني 
وهم د. محمد احلويلة، س����الم 
النمالن وغامن امليع وسعدون 

حماد.
 7 ٭ ن����واب أيدوا س����حب الثقة 
وه����م: صال����ح امل����ال، مرزوق 
الغامن، شعيب املويزري، مبارك 
اخلرينج، د.حسن جوهر، فيصل 
الدويسان، د.أسيل العوضي. 

وال مرة ضد »الثقة«

12 نائبا ل����م يصوتوا وال مرة 
مع طرح الثقة أو حتى باالمتناع 
وكان جميع تصويتهم مبعارضة 
طرح الثقة وه����م رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي والنائب خلف 
دميثير ب� 9 مرات لكل منهما وهما 
األكثر معارضة لطرح الثقة، وحسني 
احلريتي ومحمد براك املطير وكالهما 
عارض طرح الثقة 5 مرات والنواب 
دليهي الهاجري ود.روال دش����تي 
وس����عد زنيفر ود.سلوى اجلسار 
وعسكر العنزي ود.معصومة املبارك 
وناجي العبد الهادي وعدنان املطوع 
وهؤالء صوتوا 4 مرات ضد طرح 

الثقة والنائب خالد السلطان 3 مرات، وذلك مقابل 6 نواب لم يصوتوا مرة 
واحدة ضد سحب الثقة أو باالمتناع وكان تصويتهم األربعة في مواجهة 
احلكومة احلالية بسحب الثقة وهم: فالح الصواغ، محمد هايف، مبارك 
الوعالن، الصيفي مب����ارك، خالد الطاحوس ود.ضيف اهلل بورمية الذي 

صوت أيضا بسحب الثقة من نورية الصبيح ومحمود النوري.

مع وضد

 14 نائبا توزع تصويتهم ما بني تأييد أو طرح الثقة أو االمتناع ولكن 
غالبية تصويتهم كانت ضد طرح الثقة وهم: نائب رئيس مجلس األمة 
عب����داهلل الرومي والنائب مخلد العازمي ب����� 7 مرات لكل منهما، غير أن 
الرومي أيد طرح الثقة في استجوابات الوزراء أحمد الربعي، محمد ضيف 
اهلل شرار، محمود النوري، فيما أيد العازمي طرح الثقة مرة واحدة في 
اس����تجواب الوزير األسبق د.يوسف اإلبراهيم يليهما النائب عدنان عبد 
الصمد بتصويته ضد طرح الثقة 6 مرات، لكنه أيد س����حبها 3 مرات من 
شرار ود.يوسف االبراهيم وعادل الصبيح، وعارض طرح الثقة 5 مرات 
4 نواب وهم: على الراش����د وعادل الصرعاوي ومبارك اخلرينج وصالح 
عاشور لكن الراشد والصرعاوي أيدا سحب الثقة مرة واحدة من الوزير 
األس����بق محمود النوري فيما أيد اخلرين����ج طرح الثقة مرتني من عادل 
الصبيح ووزير اإلعالم احلالي الشيخ أحمد العبداهلل وأيد عاشور سحب 
الثقة 3 مرات من ش����رار والنوري والصبيح وصوت ضد طرح الثقة 4 
مرات النواب د.يوس����ف الزلزلة ود.علي العمير وحسني القالف غير أن 
العمي����ر امتنع عن منح الثقة لنورية الصبيح فيم����ا الزلزلة امتنع عن 
منحها للوزير األس����بق محمود النوري بينما القالف أيد سحبها مرتني 
من الوزيرين عادل الصبيح والنوري وامتنع مرة عن منح الثقة لوزير 
اإلعالم احلالي العبداهلل، فيما عارض طرح الثقة 3 مرات النواب مرزوق 
الغامن وشعيب املويزي وفيصل الدويسان وعبدالرحمن العنجري غير 
أن الغامن واملويزري والدويسان أيدوا سحبها مرة واحدة من وزير اإلعالم 
احلالي الشيخ أحمد العبداهلل، بينما العنجري امتنع عن منح الثقة لوزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد في االستجواب الثاني. 

أرقام قياسية

النائب مس����لم البراك أكثر النواب تأييدا لط����رح الثقة حيث صوت 
بس����حب الثقة 9 مرات مقابل معارضة مرة واحدة في استجواب الوزير 
األسبق محمد ضيف اهلل ش����رار، يليه النائب أحمد السعدون الذي أيد 
سحب الثقة 8 مرات نصفها في مواجهة احلكومة احلالية وعارض سحبها 
من الوزير الراحل د.أحمد الربعي، وحل ثالثا النائب خالد العدوة حيث 

انته�ت  الثق�ة  بط�رح  طلب�ًا   18
الباقية  بالتصويت على 12 منها والستة 
اس�تقالت الحكوم�ة مرتي�ن والوزي�ر 
المستجوب 3 مرات وحّل المجلس مرة

تأييد نورية الصبيح حال دون حصول 
الكاملة  العالمة  على  والحربش  المسلم 
والنوري استثناء في تصويتات الدقباسي

االس�تثناء الوحي�د ف�ي تصويتات 
الثق�ة  س�حب  معارض�ة  الس�عدون 
من الربع�ي وط�رح الثق�ة الوحيد في 
تاري�خ الصرعاوي والراش�د ضد النوري

45 نائبًا امتنعوا عن التصويت منهم 
32 م�رة واح�دة و13 امتنع�وا مرتين
الثقة  ط�رح  رفض�وا  نائب�ًا   43
و16  مرتي�ن  و18  واح�دة  م��رة 
ث�الث م��رات و15 أرب��ع مرات

اإلجماليممتنعمعارضمؤيدالنائب
10�82احمد السعدون
10�37عبداهلل الرومي
10�91مسلم البراك

9�9�جاسم اخلرافي
6129حسن جوهر
9�63حسني مزيد
9�9�خلف دميثير
9�72خالد العدوة

3519صالح عاشور
9�36عدنان عبد الصمد
2529مبارك اخلرينج
9�63وليد الطبطبائي
8�17مخلد العازمي
2417حسني القالف

6��6ضيف اهلل أبورمية
6�33عبداهلل النيباري
6�15عادل الصرعاوي

6�15علي الراشد
6�51علي الدقباسي

5�32غامن امليع
6�51فيصل املسلم
6�33ناصر الصانع

5�41جمعان احلربش
5�5�حسني احلريتي

5�32سعد طامي
5�32سعدون حماد
5�5�سالم احلماد

5�5�صالح الفضالة
415�علي العمير

5�41محمد اخلليفة
5�41مرزوق احلبيني
5�23محمد البصيري
5�23محمد الصقر

5�23مشاري العنجري
1315مرزوق الغامن
5�5�محمد املطير

415�وليد العصيمي
415�يوسف الزلزلة
4�22مبارك الدويلة

4�31عبد احملسن جمال
4�31وليد اجلري

1214عبد الوهاب الهارون
4�13فيصل الشايع

4�13مشاري العصيمي
4��4الصيفي مبارك
4��4خالد الطاحوس
4�22سالم النمالن
4��4فالح الصواغ
4��4مبارك الوعالن
4��4محمد هايف

1124أسيل العوضي
4�22محمد احلويلة

4�13شعيب املويزري
1124صالح املال

4�13فيصل الدويسان
4�4�حمود اجلبري
4�4�جمال العمر
224�طالل العيار

4�4�دليهي الهاجري
4�4�روال دشتي
4�4�سعد زنيفر

4�4�سعد اخلنفور
4�4�سلوى اجلسار

314�عبدالرحمن العنجري
4�4�عدنان املطوع
4�4�عسكر العنزي

4�4�معصومة املبارك
4�4�ناجي العبد الهادي

3�21احمد اخلطيب
3��3احمد الشريعان

1113احمد باقر
1113فهد اللميع

3�21خميس عقاب
3�12فهد الهاجري

1113مبارك الصيفي
3�21مشعان العازمي
3�12عبداهلل العرادة
3�12مبارك منيدح
3�12احمد الربعي

3�12عبد احملسن املدعج
213�احمد الدعيج

3�3�راشد احلجيالن
3�3�عبدالعزيز املطوع

3�3�خالد السلطان
2��2احمد النفيس
2��2سالم املنيس

)تصويت النواب في »طرح الثقة« على مدار تاريخ مجلس األمة( تتمة المنشور ص8


