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نبيلة العنجري

»اتجاهات« يسّلط الضوء على تصويت نواب الدائرة الثالثة في 24 قضية خالل دور االنعقاد الثاني:

الس�عدون والمال األكثر حضورًا في ال� 24 تصويتًا وبنس�بة 100% والعبدالهادي والصرعاوي والعمير ودشتي رفضوا طلبات طرح الثقة

إجماع على قانوني المعاقين والعمل في القطاع األهلي
النائبني د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي »تنمية وإصالح« مع النائب 

صالح املال »العمل الوطني« في خندق معارضة القانون.
� أيد س����تة نواب قانون تأسيس شركات الكهرباء، كما رفض العدد 
نفس����ه مقترح تقييم أصول الكويتية، ال����ذي أيده فقط النائبان ناجي 

العبدالهادي ود.وليد الطبطبائي.
� رفض قانون »إسقاط فوائد القروض« بعد رده مبرسوم ستة نواب، 
وأيده فقط اثنان هما احمد السعدون ود.فيصل املسلم، فيما أيد قانون 
القروض نفس����ه السعدون ود.املس����لم ود.الطبطبائي، فيما امتنع عن 
التصويت عليه ناجي العبدالهادي.� أيد النواب السعدون ود.العوضي 
ود.دشتي واملال ود.املسلم والعبدالهادي، عقد جلسة للبدون بينما رفضها 

النائب الصرعاوي، وامتنع عن التصويت النائب د.العمير. 
�  ف����ي قانوني املعاقني والعمل في القط����اع األهلي كان هناك إجماع 

عليهما من قبل نواب الدائرة.
� لوحظ ان تصويت عضوي كتلة التنمية واإلصالح النائبني د.ليد 
الطبطبائي ود.فيصل املس����لم تطابق 8 مرات في 24 موضوعا )بنسبة 
33.3% فقط(، ولم يختلف ولو ملرة واحدة، حيث سجلت باقي القضايا 

محل التصويت غياب احدهما او كليهما.
� في حني س����جل تطابق تصويت عضوي العمل الوطني د.أس����يل 
العوضي وصالح املال في 16 موضوعا من بني 24 بنسبة 66.6% وتباين 
التصويت في سبعة موضوعات، فيما سجل غياب د.أسيل عن التصويت 

في قضية واحدة.
� يسجل لنواب الدائرة الثالثة االلتزام الشديد والصارم واالنضباط 
في حضور اجللسات واملشاركة في التصويت بكثافة، خاصة النائبني 
احمد الس����عدون وصالح املال، حضور 100% في التصويت على ال� 24 

قضية يليهما النائبان د.روال دشتي ود.أسيل العوضي.

مؤيدين لتبني موقف »عدم التعاون« وهم: احمد السعدون، د.فيصل املسلم، 
د.وليد الطبطبائي، وخمسة معارضني للكتاب، هم: د.أسيل العوضي، 
د.روال دشتي، عادل الصرعاوي، د.علي العمير، ناجي العبد الهادي، في 

حني فضل النائب صالح املال االمتناع عن التصويت وحيدا.
� في التصويت على س����حب الثقة من وزير الداخلية الش����يخ جابر 
اخلالد أيد أربعة نواب الطلب وهم: احمد السعدون، د.أسيل العوضي، 
د.فيصل املس����لم، د.وليد الطبطبائي، وعارضه: د.روال دش����تي، عادل 
الصرعاوي، د.علي العمير، ناجي العبد الهادي، وامتنع صالح املال عن 

التصويت للمرة الثانية. 
� في حالة التصويت على سحب الثقة من وزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ظهر االنقسام بوضوح بني املؤيدين واملعارضني الذين انقسموا 
إل����ى نصفني )4 ضد 4( في حني لوحظ تبدل موقعي النائبني د.أس����يل 
العوضي وصالح املال في احلالتني، فالعوضي التي أيدت س����حب الثقة 
من اخلالد عادت وامتنعت عن التصويت على سحبها من العبداهلل، في 
حني ان امل����ال الذي التزم االمتناع مع رئيس احلكومة ووزير الداخلية، 

أيد في املرة الثالثة سحب الثقة من العبداهلل.
� تستمر قاعدة »انقسام أعضاء الدائرة« في العمل خالل التصويت 
على القوانني ذات الطابع التنموي، لكنها تظهر بنس����بة اقل في اخلطة 
اإلمنائية للدولة التي أيدها خمس����ة أعضاء وعارضها اثنان فقط وغاب 
آخران عن التصويت، ومن املفارقات املثيرة ان النسبة تتغير الى العكس 
عند التصويت على قانون اخلطة الس����نوية للدولة التي عارضها ستة 
نواب وأيدها النائب د.روال دش����تي وحيدا وغاب عن التصويت د.علي 

العمير ود.وليد الطبطبائي. 
� وفيما يعكس قبوال واسعا بفكرة تخصيص بعض مؤسسات القطاع 
احلكومي، أيد ستة نواب قانون اخلصخصة، وكان الالفت لالنتباه وجود 

الثالثة على ال� 24 قضية: 
تعتبر الدائرة الثالثة أكثر الدوائر اخلمس ثراء وغنى وتنوعا سياسيا، 
وينظر إليها دائما بوصفها »كويت مصغرة«، كونها تضم مختلف شرائح 
وألوان الطيف السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الكويت، وأغلب 
نواب الدائرة ميثلون تكتالت برملانية وجتمعات سياسية، النائب احمد 
السعدون »العمل الشعبي«، النواب د.أسيل العوضي، عادل الصرعاوي، 
صالح املال »العمل الوطني«، النائبان د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي 
»التنمية واإلصالح«، النائب د.علي العمير »التجمع الس����لفي«، النائب 
د.روال دشتي »شيعي ليبرالي« فيما يصنف النائبان ناجي العبدالهادي 
وروضان الروضان حتت قائمة النواب املستقلني علما بأن األخير يشغل 
حقيبة الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء، كما أن ثالثة من نواب الدائرة 
ميثلون الوقود الرئيسي لعدد من االستجوابات املقدمة للحكومة احلالية 
خاصة استجوابي س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ووزيري 

الداخلية واإلعالم.
� استجواب واحد فقط خرج من الدائرة الثالثة قدمه النائب د.فيصل 
املسلم بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على خلفية 
مصروفات الديوان والشيكات، وبهذا االستجواب يكون النائب د.املسلم 
سجل اسمه في تاريخ احلياة السياسية البرملانية الكويتية على اعتبار 
أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واجه االستجواب 
ودافع عن نفس����ه في مرافعة تاريخية في قاعة عبداهلل السالم، حيث 
نوقش االستجواب في جلسة سرية ووقع د.املسلم بعد املرافعة طلب عدم 
التعاون غير أن عدد مؤيدي الطلب توقف عند الرقم 13 عند التصويت 

عليه وجددت الثقة في سمو الرئيس بأغلبية 35 نائبا.
� في كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وطلبي س����حب الثقة من 
وزيري الداخلية واإلعالم، انقس����م األعضاء في األول إلى ثالثة أقسام 

العنجري: تواجد الشرطة النسائية في المجمعات إيجابي
ميكن للم����رأة أن حتقق جناحات 
مش����هودة من خاللها، وإصرارهم 
على وضع العوائق والعقبات في 
طريق سعيها نحو اإلجناز والتقدم، 
مطالبة وزارة الداخلية باالستمرار 
في دعم الشرطة النسائية والتعامل 
بكل ق����وة مع مخالف����ي القانون 
واآلداب العام����ة حتى يرتدع كل 
من تس����ول له نفسه ارتكاب مثل 

هذه املخالفات.

تناسيتم التهديد املستمر بانقطاع 
الكهرباء واملاء عن بيوتنا في هذه 
األجواء امللتهبة؟ أين جهودكم في 
متابعة تنفيذ خطة التنمية التي 
يجب أن تكون في مقدمة أولوياتنا 
جميعا لتوفير مس����تقبل أفضل 

ألجيالنا القادمة؟
وأعربت عن أس����فها أن يتخذ 
بعض النواب أس����لوب املعارضة 
املس����تمر أمام أي مجاالت جديدة 

أكدت الناشطة السياسية نبيلة 
العنج����ري أهمية دور الش����رطة 
ف����ي مجتمع  النس����ائية، خاصة 
متحضر يتطلع دائما إلى األفضل 
كاملجتم����ع الكويتي، الفتة إلى أن 
تواجد الشرطيات في املجتمعات 
التجارية يعد أمرا إيجابيا في ظل 
تواجد األس����ر، ألن الشرطية هي 
األج����در في التعامل مع النس����اء 
واألطفال بشكل سليم يحفظ األمن 
وفي الوقت ذاته يس����مح للمرأة 
بتحقي����ق ذاتها ومينحها ش����رف 
املشاركة في خدمة وطنها من خالل 

املجال الذي تختاره.
واستدلت العنجري على أهمية 
الشرطة النسائية مبا هو موجود 
في الشقيقة الكبرى اململكة العربية 
السعودية حيث تسهم الشرطيات 
هناك في عملي����ة التنظيم داخل 
احلرمني الشريفني في ظل الزحام 
الشديد فيهما خالل أوقات ممتدة 
على مدار العام، مضيفة أن جتربة 
الشرطة النس����ائية موجودة منذ 
وقت ليس بالقصير في كثير من 
الدول العربية واإلسالمية، وأيضا 

معظم دول العالم.
وتطرقت العنجري إلى حادثة 
التحرش ببعض الشرطيات أثناء 
عملهن في أحد املجمعات التجارية 
مؤكدة أنها ليست سوى »حادثة 
فردية«، وال يجب أن يستغلها أحد 
في احلكم على هذه التجربة، الفتة 
إلى أن امل����رأة الكويتية متواجدة 
بقوة في جميع مجاالت العمل سواء 
في التدريس أو الطب أو الهندسة 
فضال عن حتملها لضغط التعامل 
مع اجلمهور مباش����رة في معظم 
اجلهات احلكومية وأثبتت جناحا 

كبيرا في ذلك.
وقالت إذا كانت املرأة الكويتية 
جنحت باقتدار في قيادة وزارات 
ومؤسسات حكومية وخاصة، كما 
أثبتت كفاءتها في التعامل املباشر 
مع اجلمهور داخل جميع املؤسسات 
احلكومية واخلاص����ة، فهل الزي 
الرسمي للشرطة مدعاة حملاربة 
امل����رأة واتهامها بعدم القدرة على 
حتمل هذه املس����ؤولية، واالدعاء 
بأن املجتمع غير مهيأ لتقبل عملها 

في هذا املجال؟
العنجري األصوات  وخاطبت 
التي أشغلت نفسها مبهاجمة عمل 
املرأة في الشرطة قائلة: إذا كانت 
معارضة الشرطة النسائية أصبحت 
هي كل أولوياتكم، فلماذا السكوت 
عمن يتوس����طون يوميا ملخالفي 
القانون؟ أين أنتم من قضايا الفساد 
املالي واإلداري واستغالل املناصب؟ 
هل انتهت مشاكل التعليم والصحة 
التي لم تترك بيتا إال ودخلته؟ وهل 

يواصل مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه 
خالد املضاحك����ة إصدار تقاريره 
السياس����ية النوعية عن مجلس 
األمة بعد فض دور االنعقاد الثاني 
العلمي  البحث  في إطار محددات 
املنهجي، وبعيدا عن االنحياز ألي 
توجه����ات أيديولوجية أو فكرية 
أو سياسية، حيث يسلط الضوء 
عب����ر هذه التقاري����ر على حتليل 
اجتاه����ات تصويت الن����واب في 
الدوائر االنتخابية  إطار تقسيمه 
اخلمس مبوضوعية واستقاللية 
من واقع جداول ونتائج التصويت 

على 24 قضية مت اختيارها خالل دور االنعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق 
بالتش����ريعات والقوانني املقرة في املداولتني، أو تلك التي مت التصويت 
عليها في املداولة األولى فقط. باإلضافة إلى التصويت على طلبات سحب 
الثقة، حيث يهدف التقرير إلى تس����ليط الضوء على أمناط واجتاهات 

تصويت النواب ال� 49 في مختلف القضايا.
وفيما يلي حتليل اجتاهات نتائج تصويت نواب الدائرة االنتخابية 

خالد املضاحكة
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√×√√√√√√√√√××م××√√×√√√√√أحمد السعدون
√×√√√√√√××√××√×غ√√×√√م√×أسيل العوضي

------------------------روضان الروضان
√×غ√√√√√××√√√√×√√√√√√×××روال دشتي
√×√√√√√×××م××××√√√×××√ممصالح املال

غغ√غ√×مم××√××××√√√×غ√×××عادل الصرعاوي
√م√√√م√√××√××√×√√غغ√√×××علي العمير

غ×√غ√√√√√√غغغغغغ√غ×××√√√فيصل املسلم
√×√√√√م√م×√××√√√√√×√√×××ناجي العبدالهادي
غ×غ√√غغغ√غغ××م√×√غغغ×√√√وليد الطبطبائي


