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كتلتا التنمية والشعبي في الصدارة والدائرة الرابعة تضم 5 معارضين

مؤشر »اتجاهات« السياسي يرصد الـ 12 نائباً األكثر معارضة للحكومة
الدائـرة االنتخابيـة الثالثـة تضـم 3 معارضيـن كمـا الخامسـة
النواب الـ 12 وّقعوا على جميـع طلبات طرح الثقة وعدم التعاون

الحربش المعارض الوحيد فـي الدائرة الثانية واألولى بال معارضين
7 استجوابات قدمها المعارضون واستجواب المسلم األشهر سياسيًا

وبنس���بة 14.3%، وجاء النائب املستقل مبارك الوعالن في الترتيب 
الثاني مكرر أيضا وذلك بواقع اس���تجواب واحد استهدف به وزير 

البلدية فاضل بنسبة %14.3.
وتبني املعلومات الواردة في اجلدول الس���ابق رقم )2( ان كتلة 
العمل الش���عبي تعد من ابرز الكتل السياسية املعارضة للتوجهات 
احلكومية، حيث شاركت في تقدمي 4 استجوابات ولتفسير البيانات 
الواردة في اجل���دول أعاله فضل »اجتاهات« آن يدرج في س���ياقه 

الشكلني البيانيني التاليني.

ثالثا: التصويت على طلبات طرح الثقة في الحكومة ووزرائها

تقدم نواب املعارضة الس���ابقون بورقة عدم التعاون ضد سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في االستجواب املقدم من النائب 
فيصل املسلم، كما قدمت ورقتان لطلب طرح الثقة في وزير الداخلية 
جابر اخلالد في االستجوابني اللذين قدمهما النائب مسلم البراك بحقه، 
كما قدم طلب لطرح الثقة في وزير األعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
في االستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي وكانت التوجهات 

التصويتية للنواب داخل املجلس على هذه الطلبات كما يلي:
تشير البيانات الى ان مجموعة النواب االثنى عشر املشار إليهم 
في اجلدول الس���ابق رقم )4( قد وقعوا جميعهم على طلبات طرح 

الثقة.

رابعا: تصويت النواب على القوانين

إن املتتبع للتوجهات التصويتية لنواب املعارضة داخل مجلس 
األم���ة إزاء القوانني يلمس ان مواقفهم تكاد تكون متماثلة جتاه أهم 
مش���روعات القوانني التي نظرها املجلس ف���ي دور االنعقاد الثاني 
املاضي، حيث وافقت مجموعة ال� 12 بالكامل على قانون إسقاط فوائد 
القروض كما وافقت نفس املجموع���ة على اخلطة اإلمنائية للدولة 
باستثناء معارضة النائب د.فيصل املسلم، وفي قانون اخلصخصة 
رفض نواب املعارضة القانون بالكامل باستثناء النائب أحمد السعدون 
وفي التعديالت على قانون صندوق املتعثرين رفض نواب املعارضة 
هذه التعديالت باستثناء السعدون وبش���أن قوانني املرأة املتعلقة 
بحقوقها املدنية واالجتماعية وافق جميع نواب املعارضة احلاضرين 
باستثناء النائب السعدون، أما امليزانية العامة للدولة فقد رفضها 
جميع نواب املعارضة الذين حضروا اجللسة، وهو ما يشير بدوره 
إلى متاثل مواقف نواب املعارضة حول جميع املوضوعات والقوانني 
التي طرحت باملجلس باستثناء خروقات بسيطة ونادرة لهذه القاعدة 
في حني تكاد مواقفهم متطابقة بنسبة 100% في اجلانب الرقابي سواء 

في استخدام املساءلة السياسية أو تشكيل جلان التحقيق.

خامسا: التصريحات الصحافية للنواب

 متيز أداء نواب املعارضة بإطالق التصريحات الصحافية النارية 
التي تتضمن تهديدا مباشرا للوزراء باملساءلة السياسية، حيث لوح 
جميع نواب املعارضة في تصريحات صحافية متكررة باستخدام 
األدوات الدس����تورية، فقد س����بق وان لوح النائب أحمد السعدون 
مبساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن تنفيذ خطة 
التنمية، كما هدد النائب خالد الطاحوس أكثر من مرة باستجواب 
وزير املالية مصطفى الشمالي عن موضوع »االستثمارات« كما هدد 
واستجوب رئيس الوزراء عن التلوث البيئي، والنائب مسلم البراك 
هدد باستجواب وزيري املالية عن »التجاوزات في هيئة االستثمار« 
والداخلية الش����يخ جابر اخلالد وقدم استجوابني لوزير الداخلية 
واليزال يهدد مبسألته عن موضوعي توقيف ضابطي مخفر سلوى 
ومنع اقامة الندوات، والنائب د.جمعان احلربش هدد باس����تجواب 
وزير التربية وزير التعليم العالي د.موضي احلمود ومعه د.فيصل 
املس����لم ود.وليد الطبطبائي عن موضوع »التعيينات في املناصب 
القيادية والوظائف اإلشرافية« وشاركهم في هذا التهديد النائب محمد 
هايف، كما لوح النواب الثالثة »احلربش والطبطبائي واملس����لم« 
باستجواب وزير الدفاع إذا متت صفقة طائرات »الرافال« كما لوح 
احلربش باس����تجواب وزيري التجارة عن غالء األسعار والكهرباء 
واملاء إذا استمرت مشكلة انقطاع الكهرباء في الصيف القادم، وأيضا 
لوح النائب مبارك الوعالن مبس����اءلة وزير الصحة د.هالل الساير 
العالج  التجاوزات في ملف  عن 
في اخلارج، والنائب د.ضيف اهلل 
ابورمية هدد ولوح باستجوابه 
وزير الدفاع مجددا عن صفقات 
الس����الح وعقود الطائرات، كما 
ابورمية باستجواب وزير  لوح 
التجارة عن موضوع غرفة التجارة 
ووزير املالية عن موضوع قروض 
املواطنني، واملتتبع لتوجهات نواب 
املعارضة داخل مجلس األمة يلمس 
ان تهديداتهم قد تتحول إلى واقع 

بتنفيذ التهديد باملساءلة.

سادسا: مداخالت النواب في الجلسات

تنفرد مداخالت نواب املعارضة باستخدام أشد التعبيرات وعبارات 
النقد احلادة وفي أحيان كثيرة توجيه اتهامات مباشرة للوزراء حيث 
حدث ذلك كثيرا على ارض الواقع في كثير من األحيان في جلسات دور 
االنعقاد املنصرم وهو ما مت بالفعل بني النائب مسلم البراك ووزراء 
املالية واملواصالت والداخلية، والنائب الطاحوس مع وزيري املالية 
والداخلية والنائب احلربش مع وزيري الكهرباء واملاء واملواصالت، 
والنائب الطبطبائي مع رئيس الوزراء والنائب فيصل املس���لم مع 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والنائب أحمد 
السعدون مع وزير املالية والنائبني مبارك الوعالن وفالح الصواغ 
مع وزير الصحة.  إن القراءة الس���ابقة ملواقف وتصويت مجموعة 
نواب املعارضة يجعل »اجتاهات« مييل إلى اجلزم بان نواب املعارضة 
سيكون لهم مواقف موحدة من القوانني واملوضوعات املقرر نظرها في 
دور االنعقاد املقبل فهناك ثمة توافق بني هؤالء النواب حول اجلانب 
الرقابي بكل أدواته من استجواب وجلان حتقيق وطرح الثقة وأيضا 
هناك توافق على موضوعات ضوابط تعيني القياديني وتنفيذ خطة 
التنمية ومتويل مش���روعات التنمية والتجاوزات في االستثمارات 
اخلارجية والبلدية ومؤسسة املوانئ واخلطوط اجلوية الكويتية، 
وصفقات السالح والوحدة الوطنية وتعريفة املكاملات وإقرار قوانني 
مكافحة الفساد ومنع تضارب املصالح وقوانني املرأة وهيئة االتصاالت، 
كما بدا أن هناك توجها مشتركا لفتح ملفات وزارات التربية والنفط 
واإلعالم والداخلية والبلدية والتجارة والكهرباء واملاء، وقد يترجم 

نواب املعارضة هذه امللفات إلى مساءلة سياسية.

رصد مؤشر »اجتاهات« السياسي التابع ملركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه خالد عبدالرحمن املضاحكة قائمة 
للنواب االكثر معارضة للسياسات احلكومية خالل الفترة املنصرمة 
من اعمال مجلس 2009 في اطار تقرير منهجي معتمدا على محددات 

البحث العلمي وقيم احليادية واالستقاللية واملوضوعية. 
ويشير »اجتاهات« في تقريره الى عدة مؤشرات يتم عن طريقها 
حتدي���د النواب االكثر معارضة للحكومة بصورة علمية قائمة على 
املتابعة والرصد والتكرار خاصة ان البيئة السياسية في البالد ليست 
قائمة على التنوع احلزبي كما هو متعارف عليه في الدميوقراطيات 
املتقدم���ة، ويوضح »اجتاهات« هذه املؤش���رات في عدد من النقاط 
الرئيسية املتمثلة في االنتماءات السياسية للنواب واالستجوابات 
املقدمة في حق الوزراء والتصويت على طلبات طرح الثقة والقوانني 
والتصريحات الصحافية للنواب ومداخالتهم في اجللسات البرملانية، 

وهو ما فسره التقرير في سياق النقاط الرئيسية التالية:

أوال: االنتماء السياسي وااليديولوجي للنواب

الشك ان االنتماء السياسي ملجموعة من النواب يعني التقارب أو 
التوافق بينهم في سبيل حتقيق هدف يقرونه ويعملون على حتقيقه 
دون اش���تراط تطابق أفكار تل���ك املجموعات تطابقا كليا في بعض 
االحيان فالتوافق أمر ميكن حتققه اما التطابق الكلي في التوجهات 
او التصريحات الصحافية داخل الكتلة السياسية الواحدة فهو أمر 
من الصعوبة ان يتحقق، وقد رص���د »اجتاهات« في تقريره قائمة 
تضم النواب االكثر معارض���ة للحكومة طبقا لدوائرهم االنتخابية 

وانتماءاتهم السياسية وذلك في سياق اجلدول التالي:  
تشير بيانات اجلدول السابق رقم )1( الى أن أعضاء كتلتي التنمية 
واالصالح والعمل الش���عبي يأتون في صدارة املعارضني للحكومة 
بواق���ع 4 نواب لكل منهما كما تش���ير البيانات أيضا الى أن أعضاء 
الدائرة االنتخابية الرابعة يستأثرون بأكبر عدد من النواب املعارضني 
داخل املجلس، ولتفسير البيانات الكمية والكيفية الواردة في اجلدول 
الس���ابق رقم )1( بش���كل أكثر تفصيال أمام الرأي العام فضل مركز 

»اجتاهات« أن يدرج اجلدولني التاليني ضمن تقريره:
تش���ير بيانات اجلدول السابق رقم )1-أ( إلى ان كتلتي التنمية 
واإلصالح والعمل الشعبي تأتيان في الترتيب األول من حيث أكثر 
الكتل السياسية معارضة للحكومة داخل مجلس األمة وذلك بواقع 
4 نواب لكل منهما بنس���بة 33.3% م���ع مالحظة ان النائب الصيفي 
مبارك الصيفي قريبا في توجهاته من كتلة العمل الشعبي في كافة 
املواقف والتصويتات، واقترب النائب محمد هايف من كتلة التنمية 
واإلصالح بينما املستقلون حصلوا على الترتيب الثاني بواقع نائبني 
فقط هما النائبان ضيف اهلل ابورمية ومبارك الوعالن وذلك بنسبة 
16.6% وميكن تفسير تلك البيانات من خالل الشكل البياني التالي: 
توضح البيان���ات الواردة في اجلدول الس���ابق رقم )1 � ب( ان 
أعضاء الدائرة االنتخابية الرابعة يستأثرون بأكبر عدد من النواب 
املعارضني داخل املجلس بواقع 5 نواب بنس���بة 41.1%، وهم النواب 
مبارك الوعالن وضيف اهلل ابورمية وعلي الدقباسي والنائب مسلم 
البراك والنائب محمد هايف، في حني يأتي أعضاء الدائرة االنتخابية 
الثالثة في الترتيب الثاني بواقع ثالثة نواب وبنسبة 25% من إجمالي 
عدد النواب األكثر معارضة للحكومة في مجلس األمة وهم النواب 
احمد السعدون وفيصل املسلم والنائب وليد الطبطبائي، بينما جاء 
نواب الدائرة اخلامس���ة في الترتيب الثاني مكرر بواقع ثالثة نواب 
بنسبة 25% وهما فالح الصواغ وخالد الطاحوس والصيفي مبارك 
الصيفي، في حني ج���اء نواب الدائرة الثانية ف���ي الترتيب الثالث 
واألخير بواقع نائب واحد فقط هو النائب جمعان احلربش بنسبة 

8.3%. أما نواب الدائرة األولى فال يوجد أي نائب معارض.

ثانيا: االستجوابات المقدمة من النواب في حق حكومة الشيخ ناصر 
المحمد

املتتبع لدوري االنعقاد األول والثاني من الفصل التشريعي احلالي 
ملجلس األمة يش���هد ان عاصفة من االستجوابات بلغ عددها سبعة 
قدمت في حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعدد 

من الوزراء في حكومته السادس���ة، وكان أبرز هذه االس���تجوابات 
ذلك املقدم من النائب د.فيصل املس���لم في حق سمو رئيس الوزراء 
بخصوص مصروفات ديوانه وهو االس���تجواب األشهر في تاريخ 
احلياة السياسية الكويتية نظرا ملا صاحبه من تداعيات عدة، كما حقق 
استجواب النائب علي الدقباسي لوزير االعالم والنفط الشيخ احمد 
العبداهلل أعلى نتيجة بتوقيع 22 نائبا على طلب طرح الثقة، وفي هذا 
السياق ميكن االعتماد على هذا املؤشر لرصد ابرز النواب املعارضني 
للحكومة وفقا لالس���تجوابات التي قدمت خالل الفصل التشريعي 

احلالي وهو ما ميكن االستدالل عليه خالل اجلدول التالي:
تشير بيانات اجلدول السابق رقم )2( الى ان النائب مسلم البراك 
املنتمي إلى كتلة العمل الش���عبي أكثر النواب تقدميا الستجوابات 
خالل دوري االنعقاد األول والثاني وذلك بواقع استجوابني استهدف 
بهما وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد وبنسبة 28.5% ويليه في 
الترتيب الثاني مكرر النائب فيصل املسلم املنتمي إلى كتلة التنمية 
واإلصالح بواقع اس���تجواب واحد استهدف به سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وذلك بنس���بة 14.3%، ثم النائب علي 
الدقباسي املنتمي إلى كتلة العمل الشعبي في نفس الترتيب الثاني 
مكرر بواقع اس���تجواب واحد اس���تهدف به وزي���ر النفط واإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل وبنفس النسبة 14.3%، وحصل النائب خالد 
الطاحوس املنتمي إلى كتلة العمل الشعبي أيضا على الترتيب الثاني 
مكرر بواقع استجواب واحد اس���تهدف به رئيس احلكومة الشيخ 
ناصر احملمد وبنسبة 14.3%، ثم املستقل النائب ضيف اهلل بورمية 
بواقع استجواب واحد استهدف به وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 

خالد املضاحكة

الكتل السياسية األكثر معارضة للحكومة الكويتية 
المستقلون
%16.60

التنمية واإلصالح والنواب القريبون 
منهم في التوجه %41.60

العمل الشعبي والنواب القريبون منهم 
في التوجه %41.60

جدول 1 ـ ب : الدوائر االنتخابية  األكثر معارضة للحكومة  في مجلس األمة
النسبة%عدد النوابالدائرة االنتخابية

4541.6
3325
5325
218.3

12100اإلجمالي

جدول 2: 
عدد االستجوابات التي قدمها النواب األكثر معارضة للحكومة

االنتماء النواب
السياسي

الشخصية 
الحكومية 

المستهدفة

االستجوابات المقدمة
من النواب في حق 

الوزراء
النسبة المئويةالعدد

مسلم 
البراك

العمل 
الشعبي

وزير 
228.5الداخلية

فيصل 
املسلم

التنمية 
واإلصالح

رئيس 
114.3احلكومة

علي 
الدقباسي

العمل 
114.3وزير اإلعالمالشعبي

خالد 
الطاحوس

العمل 
الشعبي

رئيس 
114.3احلكومة

ضيف اهلل 
114.3وزير الدفاعمستقلأبورمية

مبارك 
114.3وزير البلديةمستقلالوعالن

جدول 4

النائب
عدد مرات تأييد طرح 

الثقة وعدم التعاون
4أحمد السعدون

4الصيفي مبارك الصيفي
4د. جمعان احلربش

4خالد طاحوس
4د. وليد الطبطبائي

4مسلم البراك
4علي الدقباسي
4مبارك الوعالن

4ضيف اهلل ابورمية
4د. فيصل املسلم
4فالح الصواغ
4محمد هايف

جدول  1:  قائمة النواب االكثر معارضة للحكومة طبقا 
لدوائرهم االنتخابية وانتماءاتهم السياسية 

االنتماء السياسي الدائرة االنتخابية اسم النائب
وليد 

التنمية واالصالحالثالثةالطبطبائي

جمعان 
التنمية واالصالحالثانيةاحلربش

فيصل 
التنمية واالصالحالثالثةاملسلم

فالح 
التنمية واالصالحاخلامسةالصواغ

اسالمي مستقل قريب من الرابعةمحمد هايف
التنمية واالصالح

أحمد 
العمل الشعبيالثالثةالسعدون

مسلم 
العمل الشعبيالرابعةالبراك

علي 
العمل الشعبيالرابعةالدقباسي

خالد 
العمل الشعبياخلامسةالطاحوس

الصيفي 
مستقل قريب من العمل اخلامسةمبارك

الشعبي
ضيف اهلل 

مستقلالرابعةأبو رمية

مبارك 
مستقلالرابعةالوعالن

جدول 1 ـ أ 
 االنتماءات السياسية االكثر معارضة للحكومة 

الكتلة السياسية
عدد 

النواب

النسبة 

المئوية
433.3التنمية واالصالح

18.3نواب قريبون من التنمية واالصالح
433.3العمل الشعبي

18.3نواب قريبون من العمل الشعبي
216.6نواب مستقلون

12100االجمالي

يف  املتخ�ص�صة  لل�صركات  التاأهيل  باب  فتح  عن  التعاونية  م�صرف  جمعية  تعلن 

جمال مقاوالت االأعمال االن�صائية لتنفيذ م�صروع اأعمال ا�صالحات ملواقف �صيارات 

جمعية م�صرف التعاونية.

فعلى ال�صركات الراغبة بامل�صاركة يف امل�صروع اأعاله التقدم بامل�صتندات املذكورة اأدناه 

لدى اإدارة اجلمعية اأثناء فرتة الدوام الر�صمي مبكتب ال�صكرتارية خالل فرتة ع�صرة 

اأيام من تاريخ االعالن.

1- بيان اخلربة يف امل�صاريع املماثلة.
اأن تكون ال�صركة م�صنفة لدى  2- تقدمي ن�صخة من �صهادة ت�صنيف ال�صركة على 

جلنة املناق�صات املركزية الدرجة االأوىل اأو الثانية ان�صاءات.

3- تقدمي ال�صرية الذاتية لل�صركة �صاملة اجلهاز الفني.
4- تقدمي بيان للمعدات واالأجهزة التابعة لل�صركة.

 2010/11/3 املوافق  االأربعاء  يوم  التاأهيل  لتقدمي طلبات  اآخر موعد  باأن  علمًا 

ال�صاعة  اإىل  �صباحًا   7:30 ال�صاعة  من  الر�صمي  الدوام  اأوقات  يف  اجلمعية  باإدارة 

12:30 ظهرًا ومن 4:00 اإىل 8:00 م�صاًء.

جمعية م�شرف التعاونية

جمل�س الإدارة

اإعالن تاأهيل ال�شركات املتخ�ش�شة

 يف جمــال املقـــاولت

لال�صتف�صار / البدالة : 25389000 داخلي 545 - 588 - فاك�س : 25390705

)ت�صريح رقم ف/ي/12/2010/10(

وذلك لت�سيري رحلة العمرة للم�ساهمني

يف الفرتة من 2010/12/22 وحتى 2010/12/25

جمعيـة العديليـة التعاونـيـة

Adelliyyah Co-Operative Society

تعلن جمعيـة العديلـيـة التعاونـية 

جمل�س الإدارة 

22574085 / 22564036 لال�ستف�سار ت:

عن رغبتها يف �لتعاقد مع �إحدى 

�سركات �ل�سياحة و�ل�سفر
من اأ�سحاب الخت�سا�س

وعلى من يرغب من هذه ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال مراجعة 

ر�سم  نظري  وذلك  ال�سروط،  كرا�سة  ل�ستالم  الإدارة  جمل�س  �سكرتري 

قدره 30 د.ك غري قابل للرد، على اأن ت�سلم عرو�س الأ�سعار يف مظاريف 

الدوام  اأثناء  وذلك   ،2010/11/1 تاريخ  حتى  الأحمر،  بال�سمع  مغلقة 

الر�سمي لإدارة اجلمعية.


