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الوزراء والنواب في جلسة افتتاح دور االنعقاد

»اتجاهات للدراسات« يحلل مضامين كلمة رئيس مجلس األمة في افتتاح دور االنعقاد الثالث

136 توصية وردت في الخطاب أبرزها الحرص على النظام الديموقراطي
القطاع، حيث أشار اخلرافي في 
مواضع عدة إلى هذا الشأن منها 
قوله: »لم يكن عملنا اإلمنائي 

مبستوى التحديات«.
وفي سياق آخر يقول اخلرافي 
»ان اقتصادن���ا الوطني مازال 
يعاني من نتائ���ج تلك األزمة 
ويش���هد حالة م���ن الركود بل 
والتراجع في أداء القطاعني العام 
واخلاص نتيجة غياب املعاجلة 
اجلادة والفعالة الحتواء تلك 
النتائج«، كما حمل أيضا خطاب 
الرئيس عددا كبيرا من الكلمات 
واملضامني السلبية عند تقييمه 
لألداء السياسي واإلعالمي وذلك 
مبعدل 15 كلمة سلبية في حني 
لم ي���ورد في خطاب���ه ايا من 
كلمات االمتنان او الشكر على 
األداء السياسي او اإلعالمي، فقد 
أكد في حديثه عدة مرات على 
نظرته السلبية لألداء في هذين 
القطاعني كقوله »ان نبرة التهديد 
والوعيد ومفردات التجريح قد 
تنامت في اخلطاب السياس���ي 
واإلعالمي ممن ل���م يتوافر له 
لألسف الشديد اإلدراك والوعي 
بخطورة ذلك على حالة الوفاق 
والتوافق التي ينعم بها املجتمع 
الكويتي«، وفي سياق آخر يقول: 
»لم يكن أداؤنا السياسي يبعث 

على االطمئنان«.
ومن األهمية مبكان اإلشارة 
إلى ان رئيس املجلس وقف في 
منتصف الطريق بني احلكومة 
ونواب املجلس وهو ما توضحه 
السابق، حيث  نتائج اجلدول 
جاءت الكلمات السلبية املعبرة 
عن تقييمه لألداء البرملاني من 
ناحية األداء احلكومي، من ناحية 
أخرى متساوية في العدد والقوة 
التعبيرية أيضا حيث وصف 
اخلرافي األداء احلكومي خالل 
الفترة املاضية ب� 11 كلمة سلبية 
و3 كلمات ايجابية وهو نفس 
العدد في السلب واإليجاب عند 

تقييمه لألداء البرملاني.
فالرئيس اخلرافي قد أشار 
في خطابه إلى مالمح التحرك 
في السياسة اخلارجية، مشيرا 
إل���ى ان الكويت تعمل على أن 
يعم األمن والسالم هذه املنطقة 
وتؤكد على أن احلوار واملبادرات 
السلمية العادلة واملتوازنة هي 
الس���بيل ملعاجلة مواقع وبؤر 
التوتر فيها، كما عبر اخلرافي ب� 
11 كلمة دالة ومعبرة عن مساعي 
الكوي���ت احلثيثة على تدعيم 
العمل اخلليجي املشترك بقوله 
»ان العمل اخلليجي املش���ترك 
العمق االس���تراتيجي لنا  هو 
وألش���قائنا ف���ي دول مجلس 
التع���اون«. كما أوضح رئيس 
املجلس في خطابه أن الكويت 
عازمة على إقامة عالقات جيدة 
مع الش���عب العراقي بواقع 10 
كلمات دال���ة، مؤكدا ان الرؤية 
الكويتية حلل أزمة امللف النووي 
اإليراني تقوم على أساس سلمي 
وذل���ك بواقع 9 كلمات دالة في 
حني أشار إلى املساعي لتحقيق 
املصاحلة الفلسطينية كمدخل 
إلع���الن الدولة املس���تقلة ب� 8 

كلمات دالة.

يرى ان »التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية هو حجر 
األس���اس في املرحل���ة املقبلة 
ويجب أن يكون قاعدة ال استثناء 
وستكون فعالية األداء احلكومي 
القياس« كما  ومصداقيته هما 
أوصى بأهمية »إصالح القطاعات 
اإلنتاجية واخلدمية«، وبصفة 
عامة ميكن اإلش���ارة إلى هذه 
التوصيات خالل الشكل البياني 

التالي:
تشير بيانات اجلدول السابق 
رقم )1 - ب( الى ان اخلرافي لديه 
انطباعات سلبية في مجال األداء 
االقتصادي واإلمنائي حيث جاء 
ذلك في الترتيب األول بواقع 17 
كلمة دالة حتمل صورة سلبية 
بنسبة 31.5% من إجمالي الكلمات 
الدالة السلبية وذلك في مقابل 
3 كلمات ايجابية فقط في هذا 

على أعض���اء احلكومة احترام 
القرارات التنفيذية والعمل على 
تنفيذها كفريق متضامن«، وفي 
س���ياق متصل يشير اخلرافي 
إلى »خطورة التدخل في مجرى 
العدالة م���ن أي كان وخطورة 
أو تلميحا  التشكيك تصريحا 
أو دون قص���د بأحكام  بقصد 
القضائية  القضاء فالس���لطة 
كفيلة مبعاجلة شؤونها«، وقد 
شدد اخلرافي في خطابه على 
عدد آخر من التوصيات بعدد من 
الكلمات الدالة املعبرة مثل أهمية 
»العمل على اس���تقرار الوضع 
الوحدة  السياسي« و»صيانة 
الوطنية ودرء الفنت« و»مواجهة 
تأثير األزمة املالية العاملية على 

االقتصاد الوطني«.
كما أوصى اخلرافي بأهمية 
»التعاون بني السلطتني« حيث 

الهيئات واجلهات املختصة وذلك 
في قوله: »ان خطة التنمية التي 
مت اعتمادها ومت احلديث عنها 
البدائل املتاحة  كثيرا هي أحد 
وينبغي التيقن من أن تنفيذها 
سيحقق النتائج املطلوبة ويجب 
أن تكون أداة للتنمية احلقيقية 
الش���املة ال مص���درا لتمويل 
معاجلات جزئية أو حلول مؤقتة 
أو وسيلة لهدر املوارد املالية في 

دهاليز السياسة.
وحازت توصي���ة »احترام 
التنفيذية وتبجيل  الق���رارات 
الثالث  الترتيب  القضاء« على 
بواق���ع 17 كلمة دالة ونس���بة 
12.5%، حيث دعا اخلرافي في 
خطابه إلى أهمية عدم التدخل 
في ش���ؤون القضاء، كما شدد 
القرارات  على أهمية احت���رام 
التنفيذي���ة في قول���ه »يجب 

وحصلت توصية »االستعداد 
التحدي���ات اإلقليمية  ملواجهة 
والدولية« على الترتيب الثاني 
بواقع 20 كلمة دالة ونس���بة 
14.7%، وه���و نف���س الترتيب 
والنس���بة الذي حصلت عليه 
توصية »تفعيل خطة التنمية 
وتنفي���ذ البرنامج احلكومي«، 
وقد أشار سمو رئيس املجلس 
ف���ي أماكن عدة من خطابه إلى 
التوصيتني كقوله: »ان  هاتني 
واقع منطقة الش���رق األوسط 
مبا ش���هده تاريخها من توتر 
ونزاع وما يشهده حاضرها من 
قضايا معقدة وملفات ساخنة 
يحتم علينا اليقظة واالستعداد 
الدائ���م«. ثم يتاب���ع اخلرافي 
حديثه ليوصي بأهمية تفعيل 
خطة التنمية وتنفيذ البرنامج 
احلكومي بالتعاون مع جميع 

بالنظام الدميوقراطي في مواضع 
كثي���رة داخل منت خطابه منها 
قوله »... فالدميوقراطية ليست 
مسرحا للنزاع واالنقسام ولكنها 
نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه 
العالقات االجتماعية وتترسخ 
في إطاره الوحدة الوطنية فتكون 

وسيلتنا للتقدم واالزدهار«.
وفي نفس الترتيب والنسبة 
وع���دد الكلم���ات الدالة جاءت 
توصية »حتسني األداء البرملاني« 
الثاني بنسبة  الترتيب  فنالت 
15.4% و21 كلم���ة دالة ومعبرة 
حتدث بها اخلرافي في خطابه 
كقوله »ان مسؤوليات مساوية 
باحلجم مماثلة باألهمية تقع على 
عاتق مجلس األمة الذي ينبغي 
أن يكون منوذجا في األداء وقدوة 
في ممارسة الدميوقراطية ومثاال 

في ترسيخ مبادئها وقيمها.

كلمة معب���رة، وإلضفاء مزيد 
البيانات  التوضيح عل���ى  من 
الكمية والكيفي���ة التي وردت 
في سياق اجلدول السابق رقم 
1 فضل »اجتاهات« ان يدرج في 
سياق تقريره عددا من اجلداول 
التحليلية واألش���كال البيانية 

التالية:
تش���ير بيان���ات اجل���دول 
الس���ابق رق���م )1 - أ( إلى ان 
توصية »احلرص على النظام 
الدميوقراطي« كانت التوصية 
األولى التي ركز عليها رئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
خالل إلقاء اخلطاب، حيث جاء 
ذلك ف���ي الترتيب األول بواقع 
21 كلمة دالة ومعبرة من أصل 
136 توصي���ة مت التركز عليها 
بنسبة 15.4% فقد أشار رئيس 
املجل���س إلى أهمية التمس���ك 

أج���رى مرك���ز اجتاه���ات 
للدراسات والبحوث »اجتاهات« 
الذي يرأسه خالد عبدالرحمن 
املضاحك���ة حتلي���ل مضمون 
ببعدي���ه الكم���ي والكيفي ل� 3 
خطابات ألقيت في افتتاح دور 
االنعق���اد الع���ادي الثالث من 
الفصل التش���ريعي ال� 13، كان 
السامي لصاحب  النطق  أولها 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وثانيها اخلطاب األميري 
الذي ألقاه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وثالثها كلمة رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، حيث عكست كل 
»كلمة« في اخلطابات ال� 3 توجها 
ما رصده »اجتاهات« في تقريره 
بأسلوب علمي قائم على الرصد 
والتحليل واملتابعة واإلحصاء 
معتمدين على وحدة »الكلمة« 
كأساس علمي لتحليل مضامني 

اخلطابات ال� 3 السابقة.
وإلعطاء »هوية« لكل خطاب 
فضل »اجتاهات« ان يتم حتليل 
كل منها على ح���دة للتوصل 
ف���ي النهاية إلى ط���رح رؤية 
شاملة ال تضيع في اجلزئيات 
وال تس���تغرق ف���ي التفاصيل 
مع إبراز للقواس���م املشتركة، 
التالية أورد  التفاصي���ل  وفي 
»اجتاه���ات« تقريره عن كلمة 
رئيس مجلس جاسم اخلرافي، 
ففي خطابه ال���ذي ألقاه خالل 
العادي  افتت���اح دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التش���ريعي 
ال� 13 حتدث عن عدد من القضايا 
الرئيسية التي ضمت في طياتها 
عددا كبيرا من الكلمات الفرعية 
الدالة على كل قضية على حدة 
وهو ما أوضحه »اجتاهات« في 

اجلداول التالية:
تش���ير بيان���ات اجل���دول 
السابق رقم 1 الى ان الغالبية 
العظمى من الكلمات الدالة في 
مضمون خطاب رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي كانت في 
عموميتها »توصيات عامة« في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
حيث بلغ عدد الكلمات املعبرة 
عن التوصي���ات 136 كلمة من 
أصل 260 كلمة دالة استخدمها 
اخلرافي ف���ي خطاب���ه وذلك 
بنسبة 52.3% من إجمالي هذه 
الكلم���ات، وتالها في الترتيب 
الثان���ي الكلمات الدالة املعبرة 
عن »مالمح السياسة اخلارجية 
في الشرق األوسط« بواقع 38 
كلمة دالة وبنس���بة 14.6% في 
الكلم���ات املعبرة  حني جاءت 
عن »املسيرة االيجابية في عهد 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل« في 
الترتيب الثالث بواقع 23 كلمة 
وبنسبة 8.8%، ثم الكلمات الدالة 
على تقيي���م اخلرافي للجانب 
االقتصادي واإلمنائي بواقع 20 
كلمة دالة بنسبة 7.6%، وتالها 
في الترتيب الكلمات التي قيم بها 
اجلوانب االقتصادية والسياسية 
ثم الكلمات املعبرة عن تقييم 
سموه لألداء احلكومي والبرملاني 
ليصبح إجمالي الكلمات الدالة 
التي شملها خطاب اخلرافي 260 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يلقي خطابه في افتتاح دور االنعقاد

خالد عبدالرحمن املضاحكة

جدول رقم )1( يوضح القضايا الرئيسية التي اشتملت عليها كلمة رئيس مجلس األمة
النسبة المئويةعدد الكلمات المعبرةالقضايا الرئيسية التي شملها الخطاب

13652.3توصيات عامة
3814.6مالمح السياسة اخلارجية للكويت في الشرق األوسط

مسيرة الكويت اإليجابية في عهد صاحب السمو األمير 
238.8الشيخ صباح األحمد

207.6تقييم اجلانب االقتصادي واإلمنائي
155.7تقييم األداء اإلعالمي
145.4تقييم األداء احلكومي
145.4تقييم األداء البرملاني
260100إجمالي الكلمات الدالة

جدول رقم )1 - أ( توصيات الرئيس الخرافي
النسبة المئويةعدد الكلمات الدالةالتوصيات

2115.4احلرص على النظام الدميوقراطي
2115.4حتسني األداء البرملاني

2014.7االستعداد ملواجهة التحديات اإلقليمية والدولية
2014.7تفعيل خطة التنمية وتنفيذ البرنامج احلكومي

1712.5احترام القرارات التنفيذية وتبجيل القضاء
1410.2العمل على استقرار الوضع السياسي
96.6صيانة الوحدة الوطنية ودرء الفنت 

64.4مواجهة تأثير األزمة املالية العاملية على االقتصاد الوطني
43التعاون بني السلطتني

43إصالح القطاعات اإلنتاجية واخلدمية 
136100عدد الكلمات الدالة

جدول رقم )1 - ب( تقييم رئيس مجلس األمة 
للمسيرة الحكومية والبرلمانية خالل الفترة الماضية

 التقييم  

نوعية األداء

ايجابيسلبي
النسبة المئويةتكرار الكلمات الدالةالنسبة المئويةتكرار الكلمات الدالة

1731.5333.3األداء االقتصادي واإلمنائي
1527.700األداء السياسي واإلعالمي

1120.3333.3األداء احلكومي العام
1120.3333.3األداء البرملاني العام

541009100اإلجمالي

ك�لم�ة   54
 17 منها  س�لبية 
االقتصادي  لألداء 
و15 منه�ا لألداء 
و11  الس�ياسي 
ل�ألداء الحكومي 
ومثلهما للبرلماني


