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  رـــكر وتقدیـــش
  

ولیة ؤالمسھذه أدوا الذین  "المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات" الھیئة الرقابیة في أعضاء إلى ●

  :السادة اآلتیة أسماؤھم، وھم الشاقة والھامة

  محمد عبدالمحسن المقاطع.د –

  فیصل عبدالوھاب الفھد.د –

  اعتدال حمد مبارك العیار –

  .حمود عقلھ العنزي –

  .1لى المتطوعین في أعمال المفوضیةإو ●

  .وإلى مدیر موقع الجمعیة على االنترنت عبدالحمید علي عبدالمنعم ●

  :، وھمإلدارة الذین شاركوني مراجعة ھذا التقریر الختاميلى أعضاء مجلس اوإ ●

  .أمین السر –صالح عبدالعزیز الحمیضي  –

  .عضو مجلس اإلدارة –سلمى حمد العیسى  –

  .وإلى رؤساء تحریر الصحف المحلیة الذین نشروا تقاریر المفوضیة أوال بأول ●

  

ى    إلى كل ھؤالء،أتقدم  دیر عل رھم  بالشكر والتق ي مرا  و فك ة     جھدھم ف س األم ات مجل ة انتخاب قب

  .السعادةوتملؤھا الصحة تغمرھا متمنیا لھم حیاة .. م2008

  

  صالح محمد الغزالي
  رئیس مجلس اإلدارة
  جمعیة الشفافیة الكویتیة

  

                                                
  .انظر قائمة األسماء في المالحق 1



 

- 6  - 



 

- 7  - 

  ةـــالمقدم
  

ع  أمثل للحكم في المجتمعات المعاصرة اأسلوب" الدیمقراطیة"تعتبر  ، فمن خاللھا یشارك المجتم

ھ،       ،في إدارة الدولة ن إرادت ر الشعب ع طتھا یعب ذلك وبواس اال     ل ویتي مج تور الك ممارسة   تحدد الدس

  .الكویت، فكان في مقدمتھا اختیار الشعب لممثلیھ في السلطة التشریعیةدولة الدیمقراطیة في 

  

ات      ولكي ك االنتخاب ي تل ق ف تحقق الدیمقراطیة أھدافھا من خالل االنتخابات العامة، البد أن تتحق

الشفافیة وحیاد السلطة التنفیذیة، فضال عن اإلدارة   النزاھة و، یأتي في مقدمتھا المعاییرن مجموعة م

  .الكفؤة للعملیة االنتخابیة

  

أتي   ا ت ات،     من ھن ة االنتخاب ة مراقب ي أھمی ع       ، نمنض  لك ذا المجتم ي ھ راد ف ة وأف كمنظمات أھلی

ویت    أو.. ةالمطلوبة في سیر العملیة االنتخابی المعاییر، تحقق تلك المدني ي التص ع ف ن مشاركة المجتم

من أن        ذي یض د تمت بالشكل ال ھ ق ر نتائجھ  الختیار ممثلی ا إلرادة    تعب را حقیقی اخبین تعبی ار    الن ي إط ف

  .یةنتخابعملیة االالدستور والقوانین المنظمة لل

  

فافیة االنتخا  "من ھذا المنطلق قامت جمعیة الشفافیة الكویتیة بتشكیل  ا لش ات المفوضیة العلی " ب

، والتأكد لمراقبة ورصد العملیة االنتخابیة الختیار أعضاء مجلس األمة في فصلھ التشریعي الثاني عشر

  .من توفر كافة معاییر النزاھة والشفافیة وحیاد الحكومة وكافة الجھات العامة
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  التمھیـــد
  

ھ    رفع سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر محمد األ تقالة حكومت د الصباح اس ى  حم رة   إل حض
در  17/3/2008 ناالثنییوم  فيحفظھ اهللا  – الصباح الجابر حمدصاحب السمو الشیخ صباح األ م، ثم ص

وم األ     ي ی ة ف اء  رمرسوم أمیري بحل مجلس األم ي      19/3/2008بع ري ف وم أمی ى أن یصدر مرس م، عل
  .انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثاني عشر إلىوقت الحق بالدعوة 

  
في ممارسة دورھا األھلي في مراقبة شفافیة  جمعیة الشفافیة الكویتیة األجواء، ورغبة من  في ھذه

ات ضالمفو"تشكیل  ونزاھة االنتخابات، فقد قررت الجمعیة  ة    " یة العلیا لشفافیة االنتخاب ة نھای الل عطل خ
ق    م صدور    م، 22/3/2008األسبوع، لینعقد اجتماعھا األول في یوم السبت المواف م ت ر تث المفوضیة   قری

  .م24/3/2008األول عن مراقبة االنتخابات في یوم االثنین 
  

ث أن        دأ، حی د ب ابي ق م االنتخ ون الموس توریا، یك ال دس ة ح س األم ل مجل وم ح دور مرس ومع ص
مجموعة من التصریحات الحكومیة  خالل شھرین فقط من حل المجلس، فكانت ھناك جرىاالنتخابات ست

ي     المبشرة بالخیر بأن الع ا ف ن خالل أجھزتھ ملیة االنتخابیة ستجرى بكل شفافیة ونزاھة، وأن الحكومة م
ة"وزارات  الم"و "الداخلی ة"و "اإلع دل"و "البلدی اف"و "الع ؤونو األوق المیة الش ؤون"و "اإلس  الش

  .ستعمل على تطبیق القوانین واألنظمة المتعلقة بانتخابات مجلس األمة "االجتماعیة والعمل
  

ي مقد  ویأتي ى             ف وزراء إلحدى الصحف وعل یس مجلس ال ھ سمو رئ ا قال ریحات، م ك التص ة تل م
وم   ل المش     23/3/2008صدر صفحتھا األولى ی ات وتعتق ة ستداھم الفرعی ا م أن الحكوم ا  .. اركین فیھ كم

ر    آخر إیجابي كان ھناك تصریح ت مجھ وات تح ة  وزارة لوزیر الداخلیة أكد فیھ أن شراء األص .. الداخلی
ق       كما صدر تصری ول تطبی ة الكویت ح ام بلدی دیر ع انون الح إیجابي ثالث من م أن ال  ق ار بش ة   مق والدعای

  .على كافة المرشحین دون تمییز نتخابیةاال
  

س     ات مجل أن انتخاب إن المبادرة الحكومیة في تلك التصریحات اإلیجابیة ھي بمثابة تعھد حكومي ب
ي المفوضیة    فإننا من ھذا المنطلق االیجابي.. ستكون أفضل وأنزه انتخابات تشھدھا البالد 2008األمة  ف

ا    بدأنا نالحظرصد ومراقبة االنتخابات على فرضیة أن صفحة الحكومة ناصعة البیاض، وب قمنا دار م مق
وداء    سیقع على تلك اط س ن نق وم الصفحة البیضاء م ا  ، نق ن        بتناولھ كل أسبوعي م ائل اإلعالم بش ع وس م

  .صدر عن المفوضیةت اریرتقخالل 
  

  :إن نزاھة االنتخابات البرلمانیة في الكویت تمر بمرحلتین ھامتین
ھي التي تقع فیھا و ،االنتخابات إلى یوم االقتراع اإلعالن عنالمرحلة األولى وھي الممتدة من یوم 

اح       ،ات وكثیر من الجرائم االنتخابیةكل التجاوز رص النج وفیر ف ى ت اف إل والتي قد تؤدي في نھایة المط
  .أعضاء البرلمان بطرق ووسائل غیر قانونیةمن  كبیر لعدد

راع وم االقت ي ی ة وھ ة الثانی ا المرحل ةف، أم ي مرحل ھ   ھ ھود ل ویتي المش اء الك ل القض ن قب دار م ت
ن وكالء المرشحین    ع  ،بالنزاھة وبوجود عدد كبیر م رورة   م رز    اض ات الف اه لعملی وات   النتب د األص وع

  .في ظل نظام جدید للدوائروتجمیعھا 
  

ابي،  ومن ھ   المالحظات الھامة في ھذا الموسم االنتخ ن االستعداد ل     أن ر م الل األسبوع األخی وم  خ ی
اء            االقتراع، وم الثالث اء ی الم الصباح مس داهللا الس عد العب د الشیخ س ر الوال تم اإلعالن عن وفاة سمو األمی



 

- 10  - 

فیما جرت .. مایو 15-14 األربعاء والخمیس م، فتم اإلعالن عن تعطیل مرافق الدولة یومي13/5/2008
   .م17/5/2008یوم السبت نتخابات اال

  
انون      80/81/82الكویتي المواد  الدستورفي وبناء على ما جاء  ى ق بشأن السلطة التشریعیة، وعل

نة   35االنتخاب رقم  د قامت      1962لس ھ، فق ة ل وانین المعدل ات    "م والق فافیة االنتخاب ا لش " المفوضیة العلی
الن  بمتابعة ورصد العملیة ا النتخابیة لمعرفة مدى نزاھتھا وشفافیتھا ومطابقتھا للدستور والقانون، واإلع

ات  .. عن نتائج ذلك الرصد لمختلف وسائل اإلعالم والجمھور ما یتعلق منھا باألجھزة الحكومیة والجماع
  .السیاسیة والمرشحین وكل األطراف التي تتعاطى وعملیة االنتخابات

  
ویر  وفیما یلي خالصة عملیة ال رصد خالل ھذا الموسم االنتخابي، آملین أن یساھم ھذا التقریر بتط

  .العملیة االنتخابیة في المرات القادمة
  
  

          :دادـــإع

  رئیس مجلس اإلدارة 

  صالح محمد الغزالي

  
  :ةـــمراجع

  عضو مجلس اإلدارة    أمین سر مجلس اإلدارة

  سلمى حمد العیسى    صالح عبدالعزیز الحمیضي
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  وضیة العلیا لشفافیة االنتخاباتالمف
  

رغبة من جمعیة الشفافیة الكویتیة في القیام برصد ومراقبة انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي 
وفق أسس منھجیة ومعاییر علمیة، وانطالقا من تجربة الجمعیة في مراقبة انتخابات  م2008الثاني عشر 

  :ب التالیة في عمل المفوضیةم، فقد تم اعتماد الجوان2006مجلس األمة عام 
  

  

  
  

 الفھد، العنزي.المقاطع، العیار، الغزالي، د.د: من الیمین

  

  االختصاصـــــات) 1(
برصد ومراقبة انتخابات مجلس األمة والتأكد من نزاھتھا وفقا للقوانین واألنظمة  "المفوضیة"تقوم 

  :النافذة، وعلى وجھ الخصوص رصد ما یلي
  .تعدیالتھا وتحصینھا قانونیاالناخبین وبقیود ما یتعلق  رصد -1/1
  .رصد ظاھرة االنتخابات الفرعیة والتبلیغ عنھا -1/2
  .رصد ظاھرة شراء األصوات والتبلیغ عنھا -1/3
 .والدعایة االنتخابیة مقاربشأن ال قانونالرصد مخالفات  -1/4
ة والمس  -1/5 ات الحكومی ة الجھ د حیادی ھ ؤرص دیم تس دم تق ا وع ر  ولین فیھ امالت غی ة لمع یالت خدمی

 .قانونیة أو مخالفة للوائح واألنظمة
 .رصد تمویل الحمالت االنتخابیة للمرشحین -1/6
 .رصد العنف أثناء االنتخابات -1/7
  .تدریب المراقبین االنتخابیین -1/8
  .مراقبة نزاھة وانسیابیة االقتراع داخل المراكز وحولھا -1/9
  .ابیة أخرى تتصل بالعملیة االنتخابیةأیة ظواھر سلبیة أو إیج -1/10
  
  وقواعد سلوك المراقبین المتطوعین أسس ومعاییر مراقبة االنتخابات) 2(

  
ة قواعد   اییر المعنیة بمراقبة االنتخاباتبمجموعة من األسس والمع "المفوضیة"تلتزم  ، وھي بمثاب

  :على النحو التاليااللتزام بھا، وھي  "المفوضیة"سلوك یجب على األفراد المتطوعین في 
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االنتخابات بتجرد ودون انحیاز إلى أي من المرشحین،  وعدم االرتباط  رصدممارسة : ةــــالحیادی -2/1
ف    "  المفوضیة"المالي أو التنظیمي أو اإلداري ألعمال  ل أو الطوائ بأي من الجماعات السیاسیة أو القبائ

  .ومن في حكمھم
 
ة       لعتبار األخذ بعین اال: ةـــالشمولی -2/2 اء عملی ة أثن ات االنتخابی ن العملی أي م جمیع العوامل المتعلقة ب

د     ة رص ملتھا عملی ي ش اطق الت دوائر والمن دھا، وال ن رص ت م ي تمكن ب الت یح الجوان ة، وتوض المراقب
  . المالحظات، وأن تغطي المالحظات كافة الجوانب اإلیجابیة والسلبیة

 
ت حول سیر العملیات االنتخابیة من قبل الشخص المخول یجب أن تصدر أیة تصریحا: المؤسسیة -2/3

  .ولیس األفراد "المفوضیة"بالحدیث نیابة عن 
 
ي         : ةــــالشفافی -2/4 یالت الت ات، والتحل ة االنتخاب ة بمراقب ات المتعلق رق رصد المعلوم اإلفصاح عن ط

  . اعتمدت علیھا، والمنھجیة المتبعة في ذلك
 
  . د على معلومات دقیقة وغیر مشكوك فیھا في عملیة المراقبةاالعتما: ـةــــــالدقــ -2/5
 
ـالمھنی -2/6 ن       : ةـــــ دًا ع ل بعی ي، والعم وعي، دون الشخص ي والموض ل المھن ادئ العم زام بمب االلت

  . سیر العملیة االنتخابّیة تقویمالعشوائیة واالنتقائیة في 
 
ي    : االلتزام بالقوانین -2/7 وعین ف ع المتط ى النظام       "مفوضیة ال"یحترم جمی اظ عل انون والحف سیادة الق

     .العام باإلضافة إلى تنفیذ أحكام القوانین واألنظمة
 
ن أي      "المفوضیة" یجب على كل متطوع في :تعارض المصالح -2/8 وم لتطوعھ ع اإلفصاح في أول ی

ھ و  ین تطوع الح ب ل للمص ارض محتم ین تع اح ب تم اإلفص ات، وی ي االنتخاب حین ف ن المرش ة  أي م بتعبئ
وع     ى المتط ة، وعل یس الجمعی ى رئ دیمھا إل ذلك، وتق ة ل تمارة المخصص ة   –االس ذه الحال ي ھ دم  –ف ع

  ".تعارض المصالح"نطبق علیھا ییتعلق بحالة  تقویمالمشاركة في أي نشاط أو 
  
  الھیئـــة الرقابیـــة) 3(

ال   دیر أعم ات  "ی فافیة االنتخاب ا لش ـة  "المفوضیة العلی ـة رقابیــ خاص    ھیئــ ن األش ون م ةتتك  اآلتی
  : أسماؤھم

  .صالح محمد الغزالي –
  .محمد عبدالمحسن المقاطع.د –
  .اعتدال حمد مبارك العیار –
  .فیصل عبدالوھاب الفھد.د –
  .حمود عقلھ العنزي –

  
  :أنشطة المفوضیة ) 4(

ابي، و     رة الموسم االنتخ وال فت ا  في سبیلھا لتحقیق أھدافھا، نظمت المفوضیة مجموعة من األنشطة ط فیم
  :ألنشطةلتلك ایلي موجز 
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 : المؤتمر الصحفي األسبوعي - أ

ین   وم االثن حفي ی ؤتمر ص یة أول م ت المفوض نظم
ث     24/3/2008 ھ بشكل أسبوعي، حی م واستمرت بتنظیم

ون       ات التلفزی ض محط ة وبع حافة المحلی ل للص تنق
الل  .. مالحظاتھا األسبوعیة على مراقبة االنتخابات من خ

وب، وق ر مكت در تقری ن اد ص اریر  ع عة تق یة تس لمفوض
 .أسبوعیة

 
 : دعوة واستقبال المتطوعین - ب

تمت دعوة المواطنین للتطوع في أعمال المفوضیة  
اییر     ا للمع ات وفق ین لالنتخاب راقبین محلی أھیلھم كم لت

ا  ا دولی ارف علیھ لوك المتع د الس دف وقواع ك بھ ، وذل
ات     ات االنتخاب ة مخالف دھا  مراقب الغ المفوضیة   ورص وإب

ا لل  اعد     عنھ ي تس ات الت ة المعلوم دیم كاف ا، وتق ل معھ تعام
  .یم نزاھة االنتخاباتوعلى تق

  
  : تأھیل وتدریب المتطوعین - ت

ل   وعین للعم ن المتط ددا م یة ع تقبلت المفوض اس
ائھا       امعھ ن أعض ھم م ات، بعض ة االنتخاب ي مراقب ف

تقبال     م اس د ت ور، وق ن الجمھ وعین م ن المتط وبعضھم م
وزیع  دریبھم وت وعین وت ا   المتط ق م الھم وف ى أعم ھم عل

  :یلي
  

    
1  

 التسجیل
ي  تم إصدار إعالن   حف الیومی  ف جیل مراقبین      ةالص دعوة لتس تح ال م استالم    لبف ات وت النتخاب

الح  "نموذج  على سجیل والتأكد من توقیع كل متطوع طلبات الت ارض المص ا     "تع جل م د س وق
 .امتطوع) 150(یزید عن 

 التدریب
 

إدارة أعمال المتطوعین وكان في تنصب مھامھم  ذینلمراقبین األوائل التم عقد دورة تدریبیة ل
 قدم الدورة نھال وجیھ، " إدارة المتطوعین " عنوان الدورة حول 

ى     رف عل ة التع ل وكیفی ة العم منت آلی ات تض ة االنتخاب ول مراقب ل ح ة عم داد لورش م اإلع ت
عدد ممكن من المتطوعین المسجلین كبر أالمخالفات وتم عقد الدورة كل أسبوع لضمان تدریب 

  .، قدم الورشة حمود عقلھ العنزي متطوع) 100( وتم تدریب عدد یفوق 

مان انسیابیة              التسكین ل مجموعة لض رئیس ك ع تعریفھم ب دوائر الخمس م ى ال راقبین عل ع الم تم توزی
 .وصول المعلومات

ي المفوضیة ،          التصریح ل ف ھ العم م تصریح یخول ل مراقب رق ب       منح ك ل مراق ة لك دار بطاق م إص وت
 انتخابي

  
                                                

  .حول أعمال المفوضیةالمحلیة الصحف  تم نشرھا في عدد منإعالنات  1
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 ورشة عمل تدریب مراقبي االنتخابات
  

 :رغبة بالتعاون مع منظمي االنتخابات - ث
ك            ي تل ق الشفافیة ف دى تحق و م الم ھ ول الع ة ح ي أي دول من أھم عوامل نجاح العملیة االنتخابیة ف

ة، كل ع    العملی ور بش دني والجمھ ع الم ات المجتم ة منظم دار ثق ذلك  ومق ات، ل ة االنتخاب ت ام بنزاھ قام
ة  ةالجمعی ة لش        بمخاطب ر الدول وزراء ووزی س ال یس مجل ب رئ ن نائ ل م ي   ؤك وزراء ف س ال ون مجل

اریخ  27/3/2008م، وكذلك وزیر العدل بتاریخ 23/3/2008 ا  26/3/2008م، ووزیر الداخلیة بت م، كم
ةخاطب ى ان    ت الجمعی رفة عل ا المش اریة العلی ة االستش یس اللجن س  رئ ات مجل ةتخاب یس  2008 األم رئ

س  27/3/2008في المحكمة الكلیة المستشار خالد سالم  م، ثم طلبت الجمعیة موعدا للقاء سمو رئیس مجل
ة   زة الحكومی بیل    ،الوزراء، كل ذلك بھدف تقدیم دعم جمعیة الشفافیة الكویتیة كمنظمة  أھلیة لألجھ ي س ف

ي      ة ف فافیة والنزاھ ق الش ة،   تأكید التعاون لتحقی ات العام ا ب    االنتخاب ة رغبتھ دت الجمعی ا أب ع   كم اون م التع
ن     ة لإلبالغ ع ة بالدول زة المعنی اد انتخابي    أي األجھ دة      حاالت فس د لم ذي یمت م االنتخابي ال خالل الموس

  .إال أن كل تلك الجھود قوبلت بالتجاھل شھرین
  

  :وإعداد التقاریر المراقبة - ج
الموسم االنتخابي الممتد لشھرین، حیث   الم تقاریرھم خالل استالبدء بن أعمالھم وتم وباشر المراقب
اریر   لیم التق دة،        یتم تس اذج المع وم سبت حسب النم ل ی د  ك اریر      وق ي التق راقبین ف ات الم زت مالحظ ترك

ة   األسبوعیة  ات التالی ات  : على المخالف ة اال مخالف حین  راة ومق نتخابی الدعای ات  اال، المرش ة،  النتخاب فرعی
ة    االعنف الوات، صاألجرائم شراء  ق العام اءة استغالل المراف ادة  نتخابي، إس ارة  ودور العب ات  ال، إث نزع

  .عصبیةال
  

  :موقع الشفافیة على االنترنت - ح
فافیة    ة الش ع جمعی ة موق فافیة      الكویتی د الش ة لرص ة المھم ع االلكترونی ن المواق ت م ى االنترن عل

عدد الزوار في الموسم  ارتفعوقد  ل یومي،شخص بشك 1000والنزاھة محلیا ودولیا، ویرتاد ھذا الموقع 
ع         2000 إلىزائر ویصل أحیانا  1500 إلىاالنتخابي  ذا الموق ا أن یواكب ھ ان مھم ذلك ك ا، ل زائر یومی

ات    ة االنتخاب داث مراقب ام أح اریر        أن و ،الھ ة تق وري لكاف ر ف ع نش أول، م ا أوال ب وء علیھ لط الض یس
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ق    استحق مدیر الموقع عبدال كوضیة، لذلفالم ع الفری ام م حمید علي عبدالمنعم تكریما خاصا في حفل الخت
  .المعاون
  

  

  
  

 موقع جمعیة الشفافیة على االنترنت
  

 :برنامج تدریبي للوكیل والمندوب - خ
ة برنامج فافیة الكویتی ة الش ت جمعی دریبی انظم وان  ات ة "بعن ي مراقب دوب ف ل والمن دور الوكی

ة     " االنتخابات وم الجمع ي ی ك ف ي المفوضیة         16/5/2008وذل وعین ف دریب عدد من المتط ھ ت م خالل ، ت
وعدد من وكالء ومندوبي بعض المرشحین، وقد قام بتقدیم البرنامج الخبیر الدستوري وعضو المفوضیة 

  .محمد المقاطع. د.أ
 

  :مراقبة یوم االقتراع  - د
دة   غرفة تم تخصیص راع     12عملیات لم دة االقت ي م ك ساعة وھ ة الم   ، وذل تقبال كاف ات  الس الحظ

في كافة  المراقبینخط ساخن للتواصل المستمر مع كل بشأن سیر العملیة االنتخابیة، من خالل تخصیص 
  .الدوائر االنتخابیة

 
 :استقبال الوفود الدولیة - ذ

فافیة الكوی  ة الش تقبلت جمعی ة لإل اس ود الدولی ن الوف د م ة العدی ي   تی ة ف ة الكویتی ى التجرب الع عل ط
ث   ات، حی ر االنتخاب د حض ة       وف دول العربی ي ال ن ممثل ة م فافیة، ومجموع ة للش ة البحرینی ن الجمعی م

اریر   ة لتق ة الدولی ن المنظم ین ع نطن، وممثل ره واش وطني ومق دیمقراطي ال د ال ي المعھ اء ف األعض
  .الدیمقراطیة ومقرھا برلین
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 لشفافیة الكویتیة خالل موسم االنتخاباتوفود متعددة من دول عربیة وأجنبیة في ضیافة جمعیة ا
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  :تكریم المراقبین  -  ر
  

وعین من    تم  ریم المتط ل لتك یس         تنظیم حف ة ورئ فافیة الكویتی ة الش یس جمعی ور رئ راقبین بحض الم
  .المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات صالح الغزالي وأمین سر الجمعیة صالح الحمیضي

  
  

  
  

  كریم المتطوعینتحفل 
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  ذي ـــص التنفیـــلخالم
  

م، فقد كان معلوما أن االنتخابات 19/3/2008بعد صدور المرسوم األمیري بحل مجلس األمة في 
  .م19/5/2008من الدستور، أي قبل ) 107(ستجري خالل شھرین، وفقا للمادة 

  
د    م بن إن أھ ة، ف س األم ل مجل اریخ ح ن ت ارا م ان واعتب س  ك ات مجل ال اجتماع دول أعم ى ج عل

اخبین  الوزر اء ھو موضوع إدارة االنتخابات بشكل شفاف ونزیھ یضمن الوصول إلى اإلرادة الحقیقیة للن
  .في اختیار من یمثلھم في السنوات األربع القادمة في السلطة التشریعیة

  
ت    ت الكوی ة كان ة وحساس واء دقیق ي أج ر وف ا تم ابي  بھ م االنتخ الل الموس ض   ،خ ود بع ع وج م

ري    الضبابیة في الموقف الحك وم األمی د     ومي، وخاصة تأخر صدور المرس ات، فق د موعد االنتخاب بتحدی
إال أننا .. ھناك الكثیر من التأویالت السلبیة للتصرفات واألفعال التي قامت بھا أجھزة الدولة المختلفة كان
س معاییر موضوعیة ووسائل قیایمنا لعملیة إدارة االنتخابات وفق وأن یصدر تقنحرص على الجمعیة  في

ة ل علمی ل       ،وتحلی ع التحلی ة، م ة االنتخابی ي العملی اھرة ف ة الظ ور المعلن ى األم ا عل ي جوھرھ د ف تعتم
  .المنطقي للحدث بعد اإلحاطة بجوانبھ األخرى

  
  :م وفق مرحلتین2008م شفافیة ونزاھة انتخابات مجلس األمة من تلك المنطلقات فإنھ یمكن تقوی

  

  :قبل االقتراعما ألمة إلى یوم من یوم حل مجلس ا –المرحلة األولى 

  :وھي مرحلة ھامة جدا نلخصھا بما یلي
 : بلدیة الكویت  - 1

  .المرشحین والدعایة االنتخابیة مقاربدرجة عالیة في التعامل مع  ًاجیدھا ؤكان أدا
  
 : ون اإلسالمیةؤوزارة األوقاف والش - 2

د    ا جی ان أداؤھ ع استخدام       ًاك ي من ة ف را  دبدرجة عالی ادة لألغ ض    ور العب الح بع ة لص ض االنتخابی
وزارة       ون لل ة أن یك ع إمكانی ة، م المرشحین، وفي التوعیة العامة للجمھور لتجنب الجرائم االنتخابی

  .مستقبال دور أفضل في توعیة الناخبین
 

 : وزارة اإلعالم - 3
، بدرجة عالیة  ًاجیدفیما بین المرشحین، فقد كان موقف الوزارة  في وقوفھا على الحیادفیما یتعلق 

 :ةفي حین كان تقصیر الوزارة في الجوانب التالیفلم یسجل أي خلل في ھذا الجانب، 
 .بالجرائم االنتخابیةفیما یتعلق الناخبین  فالوزارة بدور توعوي ھام لتثقیعدم قیام  - أ
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 61/2007قانون التأخر الوزارة في إصدار الالئحة التنفیذیة والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام  - ب
ال  أن اإلع ة      بش وابط تغطی روط وض ث وش رخیص الب ام ت ا نظ موع، ومنھ ي والمس م المرئ

دي       س البل ة والمجل س األم ات مجل موعة النتخاب ة والمس وات المرئی درت  .. القن ین ص وح
ات     ى إعالن رف عل الالئحة التنفیذیة كانت ناقصة ولم تعالج عددا من المسائل مثل سقف الص

 .المرشحین
 

 :وزارة الداخلیة - 4
ات - أ ع االنتخاب ة من ات المجَر: الفرعی ك االنتخاب اد تل ع انعق وزارة أن تمن ت ال ًاحاول ة قانون ، م

ى  رة األول ة  وللم س األم ات مجل اریخ انتخاب ي ت ع ف وة لمن وزارة الق تخدمت ال ات اس  الفرعی
.. في ھذا األمر ىولیة كبرؤوتعاملت مع الظاھرة بشكل جدي للغایة، وتحمل رجال األمن مس

ن بعضھا    خذ على الوزارة في حین ُأ مواجھتھا القویة لبعض االنتخابات الفرعیة وسكوتھا ع
 .اآلخر

نجح و م ت ات   ل ع الفرعی ي من ر ف ة األم ي نھای ة ف ل وزارة الداخلی م القبائ زت معظ ث أنج ، حی
ویبقى األمل في األحكام القضائیة التي ستصدر نتیجة تحویل وزارة الداخلیة لعدد .. انتخاباتھا

ا ئإلجراأن تكون تلك األحكام رادعة لمن یخطط بالنیابة العامة، غیر قلیل من المتھمین إلى   ھ
  .مستقبال

ت في ضبط         : منع شراء أصوات الناخبین - ب د نجح ك الظاھرة، وق ع تل وزارة أن تمن حاولت ال
ا ضبط      حادثتین في كل من الدائرة الثالثة والدائرة الخامسة،  تم فیھ ي ی ى الت وھي المرة األول

و  راء األص ین بش خاص متھم د أش ت، وق ي الكوی ت إجراءاتھ ات ف بعض   اكان ا ل ك رادع تل
ح   راغبین بالترش وات     ال راء األص نھم ش رف ع ن ع رروا مم ث ق ن    حی ر ع رف النظ ص

اك   .. الترشح كوك مع مالحظة أن ھن دى  ًاش ن    ل ر م دد كبی واطنین   ع ي  الم اك حاالت   ف أن ھن
 . نفسھا الطریقةبأخرى لم یتم التعامل معھا شراء أصوات 

 
  :ءمجلس الوزرا - 5

س             ة، ورغم حرص المجل س األم ات أعضاء مجل ى سیر االستعدادات النتخاب س عل أشرف المجل
  :على نزاھة االنتخابات، وحیاد الحكومة أمام كافة المرشحین إال أن ذلك شابھ بعض السلبیات ومنھا

لقد سمح الدستور بصدور مراسیم خالل فترة غیاب مجلس األمة، : مراسیم ال تحتمل التأخیر - أ
د   على أ ھ، وق روع   ن تعرض علیھ في أول اجتماع ل وم  أعد مش انون  مرس أن تنظیم    بق ي ش ف

ة     لوحظ فیھ الكثیر من المثالب، االجتماعات والمواكب العامة، طرت الحكوم ا اض سرعان م
ة  من جانب  التحرك المنظم والواسعإلى التراجع عنھ بعد  ات األھلی ضد  والمرشحین   المنظم

  .مشروعذلك ال
دمات الحكوم  - ب حین الخ ة للمرش بعض      : ی دمات ل ك الخ دیم تل ھیل تق تم تس ادة أن ی رت الع ج

وزراء واضحة          س ال ات مجل ات كانت تعلیم ذه االنتخاب المرشحین دون غیرھم، ولكن في ھ
متابعة ورصد لومعلنة لكل الجھات العامة بمنع تلك الظاھرة، خاصة مع قیامھا بتشكیل فریق 

 .مكنةأي مخالفات تقع ومعالجة ذلك بالسرعة الم
ح    - ت ض المرشحین للترش ن          : حرمان بع واطن م ا الم رم منھ ي یح االت الت انون الح د حدد الق لق

و   ْرترشیح نفسھ لالنتخابات، وقد أقدمت الحكومة على َح ة منھم طعن  ام خمسة مرشحین، ثالث
ن      ان م الحھم، اثن ة لص ت المحكم ومي وقض القرار الحك ة  ب ؤالء الثالث اق   ھ تطاعا اللح اس
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اء      بالترشح في آخر ی ا للقض دم طعن م یستطع وق ث ل رار   .. وم قبل االقتراع، والثال د أدى ق وق
 .بشكل كبیر الحكومةإلى إحراج ورفض القضاء لتلك القرارات  الحكومة بالشطب

اوالت    - ث ة  رفضت الحكومة كل مح ات األھلی ق      ل المنظم ات لتحقی ة االنتخاب اركة في مراقب لمش
یة الشفافیة الكویتیة بطلبھا إلى كل من مجلس ، حیث تقدمت جمعالمزید من الشفافیة والنزاھة

 .الوزراء ووزارتي الداخلیة والعدل
  

  : یوم االقتراع –المرحلة الثانیة 

  :ممثلة بأكثر من وزارة الحكومةوالقضاء وھي المرحلة األھم، وقد تعامل مع ھذه المرحلة كل من 
د  - 1 وم جی ذا الی ي ھ ة ف ان أداء الحكوم ن خالل وزارة الداخلی اك ان ، فم الزم للج ن ال وفیر األم م ت ة ت

االقتراع مع توفیر انسیابیة التصویت، ومن خالل وزارة اإلعالم تحققت الشفافیة بدرجة عالیة جدا 
  .من خالل النقل المباشر بواسطة التلفزیون واإلذاعة لما یدور في اللجان بمختلف الدوائر االنتخابیة

، فعلى الرغم من اإلشادة الكبیرة بنزاھة على االنتخاباتأما وزارة العدل واللجنة العلیا التي أشرفت  - 2
ا     ع األرق ات تجمی د       مالقضاء الكویتي، إال أننا شھدنا أخطاء كثیرة في عملی ي لع ام آل ال نظ م إدخ وت

ي  اطعن) 33(تقدیم أثر بشكل كبیر في النتائج النھائیة المعلنة، أدت إلى األصوات،  ائج شملت    ف النت
وقد حكم القضاء لصالح مرشحین بإعالن فوزھما بدال من اثنین دخال مجلس .. ھاكل الدوائر الخمس

 .تغیرت أصوات العدید من المرشحین بعد الطعوناألمة فعال، كما 
  

میة     زة الرس توى األجھ ى مس ذا عل ات      .. ھ ة والجماع ات األھلی توى أداء المنظم ى مس ا عل أم
  :في ما یليالسیاسیة والقبلیة، فیمكن تلخیصھا 

  
یجابي وكبیر حیث شكلت جماعات ضغط مارست تلك المنظمات دورھا بشكل إ :ت األھلیةالمنظما - 1

ات أي  .. على المرشحین إلقناعھم ببرامج عمل محددة تخدم المجتمع المدني كما تجنبت تلك المنظم
 .استغالل لھا لمصلحة تیار سیاسي أو قبلي أو مرشح، وفق ما یحظره القانون

  
ا    لقد كا: الجماعات السیاسیة - 2 ات مفاجئ نھم  ن موعد االنتخاب ر م ع منھ      لكثی و متوق ا ھ دم م م تق ، ا، فل

ك الجماعات         ض تل ة إال بع رامج انتخابی دم ب م تق ابي، ول ع   فانشغلت بیومیات العمل االنتخ ا وق ، فیم
 .بعضھا بأخطاء كبیرة

 
ة - 3 ال: القبلی ن رغم ب بیة م ى العص ة عل ة القائم ات الفرعی رم االنتخاب انون یج ذه إال أن ھ ،أن الق

االنتخابات قد شھدت نموا حادا للتعصب للقبیلة على حساب الدولة، وصل إلى حد المواجھة العنیفة 
 .ما بین أجھزة الدولة األمنیة وبعض أبناء القبائل

 
، وعلى الرغم من أننا لم أسس طائفیةكذلك یجرم القانون االنتخابات الفرعیة القائمة على : الطائفیة - 4

ة  نشاھد أي انتخابات تمھی وائم االنتخابی ین     – دیة طائفیة، إال أن معظم الق ة أو أثن تثناء حال د   –باس ق
 .شیعیة وإماإما سنیة  ةالقوائم االنتخابیة من طائفة واحد فیھا تشكلت
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واء  : العنف االنتخابي - 5 كانت  أال یوجد عنف انتخابي فیما بین المرشحین واألطراف التي یمثلونھا س

یة أ  ات سیاس ة أ مجماع ةع مقبلی ة أو ا – ائلی تثناء حال ابي  –ین ت ثنباس ف االنتخ ر العن ین ظھ ي ح ف
ض          ین بع ادم ب ن التص االت م دثت عدة ح ة فح حینما أرادت وزارة الداخلیة منع االنتخابات الفرعی

 .أبناء القبائل واألجھزة األمنیة
  

  :م ھي2008لقد كانت المحصلة النھائیة لنتائج انتخابات مجلس األمة 
  

ا      ) %34( انائب 17 - 1 ة قانون ة مجرم ات فرعی  ،وصلوا إلى مقاعد البرلمان من خالل خوضھم انتخاب
  .وعلیھم قضایا منظورة أمام القضاء

 .محال إلى النیابة العامة بتھمة شراء أصوات الناخبین%) 2(نائب واحد  - 2
لفھما تم الحكم بنجاح اثنین ممن لم یحا، ھاكل الدوائر الخمس شملتنتائج االنتخابات  في ًاطعن) 33( - 3

 .النجاح في النتائج المعلنة بعد الفرز
  

  .آملین االستفادة من ھذا التقریر لتطویر إدارة العملیات االنتخابیة مستقبال
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  لدوائر االنتخابیةاو المقترعون
  

  1 :فیما یلي أعداد الناخبین ذكورا وإناثا موزعین على الدوائر االنتخابیة الخمس
  المجموع  اإلناث  الذكور  الدائرة

  66641  36571  30070  األولى

  41365  22103  19262  الثانیة

  58674  33056  25618  الثالثة

  93711  54351  39360  الرابعة

  101294  54418  46876  الخامسة

  361685  200499  161186  جمالي اإل

  
  2 :والخریطة التالیة تبین توزیع المناطق داخل الدوائر االنتخابیة الخمس

  
                                                

 .موقع وزارة الداخلیة على االنترنت 1
  جریدة الجریدة 2
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  1 :السكنیة وغیر السكنیة موزعة حسب الدوائر االنتخابیة الخمس المناطقفیما یلي 

  
 المناطق التي تشملھا الدائرة اسم الدائرة

الدائرة االنتخابیة 

 األولى

عب  ،الدعیة ،نید القارب ،دسمان ،المطبة ،الدسمة ،الشرق رة   ،الش ا  جزی فیلك
زر  ولي  ،وسائر الج رة  ،ح ولي   ،النق دان ح ان  ،می رف  ،بی المیة  ،مش دع  ،الس  ،الب

 .الجابر ضاحیة مبارك العبداهللا ،الرمیثیة ،سلوى ،ساالر
الدائرة االنتخابیة 

 الثانیة
اب الم   ،المرق داهللا الس احیة عب ة ،ض ویخ ،القبل امیة ،الش یة ،الش  ،القادس

 .القیروان ،غرناطة ،الدوحة ،الصلیبخات ،النزھة ،الفیحاء ،المنصوریة

الدائرة االنتخابیة 

 الثالثة
ان  ة  ،الروضة  ،كیف ة  ،العدیلی رة  ،الجابری ة  ،الس ة  ،الخالدی وك ،قرطب  ،الیرم

 .الزھراء ،الشھداء ،حطین ،الصدیق ،السالم ،خیطان الجدیدة ،أبرق خیطان

الدائرة االنتخابیة 

 الرابعة

ة  ،سالفردو ،الفروانیة ة  ،العمری ي  ،الرابی دلس  ،الرقع ب الشیوخ   ،األن  ،جلی
ر   باح الناص احیة ص دادیة ،ض یھ ،الش وازم ص اب ،د الع یلیة  ،الرح  ،العض

یة بیلیة ،العارض ارك  ،اش داهللا المب احیة عب دة  ،ض راء الجدی لیبیة  ،الجھ الص
ة اكن الحكومی عد  ،والمس ة س داهللامدین ر ،العب اطق الب راء ومن ن  الجھ دة م الممت

ة   حدود دولة الكویت مع العراق شماال وغربا وحدود الكویت مع المملكة العربی
 .المتیاھة جنوبا السعودیة حتى مركز

الدائرة االنتخابیة 

 الخامسة

دي ع       ،األحم ت م دود الكوی ى ح دان حت بیحیة والجعی وع، وارة والص المق
الفنیطیس  ،أبو حلیفة ،المھبولة ،الفنطاس ،ھدیةالمملكة العربیة السعودیة غربا، 

یلة و  الموالمس باح الس احیة ص ة  ،ض باحیة ،الرق ر ،الص ة ،الظھ رین ،العقیل  ،الق
د ور ،انالع ر ،القص ارك الكبی د  ،مب د األحم احیة فھ ي  ،ض ابر العل احیة ج  ،ض

الم     ،المنقف ،الفحیحیل ي صباح الس داهللا  ، ضاحیة عل اء عب زور  ،مین وفرة  ،ال  ال
عودیة        ة الس ة العربی ع المملك ت م دود الكوی ى ح ة حت ة الجنوبی مل المنطق وتش

 .جنوبا

                                                
  .بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة 42/2006قانون المن  1
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   تاالستعداد لالنتخابا –الجزء األول 
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  اباتــد االنتخــموع
  

اد ال یجاوز شھرین      107وفقا للمادة  ي میع من الدستور، یجب إجراء االنتخابات للمجلس الجدید ف
ي    م ف ل          19/3/2008من تاریخ حل مجلس األمة الذي ت ا ح م فیھ ي ت رات الت ي الم ادة ف د جرت الع م، وق

ن موعد ا  2006م وعام 1999مجلس األمة عام  س،      م أن یتم اإلعالن ع ل المجل الن ح ع إع ات م النتخاب
أخیر صدور   24/3/2008قرر مجلس الوزراء في اجتماعھ یوم االثنین م  2008ولكن في ھذه المرة  م ت

اوز     د ال یتج ى موع ات  إل ى االنتخاب دعوة إل ري بال وم األمی ل  17المرس ت ردود 2008ابری م، وتراوح
  :الفعل في الساحة االنتخابیة بین التحلیالت التالیة

  
 .أن التأجیل یعطي فرصة الستكمال االنتخابات الفرعیة القبلیة، وھو تحلیل مستبعد )1
راد    أن التأجیل  )2 ل واألف ل والكت یعطي الفرصة لمراجعة الحسابات لعموم الجماعات السیاسیة والقبائ

 .للدوائر المرشحین، خاصة وأن االنتخابات تجرى ضمن نظام جدید
 

  

  
1  

  
  
  

  
2  

  
ة أن  ع مالحظ الم اك     الحم ي أن ھن ذا یعن یح، وھ اب الترش الق ب د إغ دأ إال بع ن تب ة ل ت االنتخابی

ط، أي  ا فق رین یوم رامج  إعش اریع وب رح مش ة وط الت االنتخابی ة للحم رة المخصص ص الفت ھ یقل ن
ة       مما یقلل من تعرف الناخبین على المرشحین ،المرشحین ى الحكوم حین عل وم المرش ن ھج ل م ، كما یقل

  .ةفي الحمالت االنتخابی
 

                                                
 .م2/4/2008جریدة الراي  1
 .م26/3/2008جریدة الوسط  2
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د دار    اإلعالنومع ھذا التأخیر في  ات فق ة      الرسمي عن موعد االنتخاب احة االنتخابی ي الس دیث ف ح
، أي أن حل المجلس سیكون حال غیر م17/5/2008التأجیل لموعد االنتخابات إلى ما بعد احتماالت حول 

توري،  حیفت  دس رتھ ص ر نش و خب ة  اوھ وم الجمع ب  28/3/2008ن ی وم الس رى ی دة أخ ت م ، وجری
 . للخبر بدال من السكوت حكومي إصدار نفي كان من المؤملم، و29/3/2008

  
ي   ،وفي الیوم العشرین لحل المجلس م 7/4/2008جاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعھ المنعقد ف

 23إلى یوم األربعاء  14ابریل وفتح باب الترشیح من یوم االثنین  13لیحدد موعد صدور المرسوم بیوم 
د      2008ابریل  ك المواعی د تل اء تحدی ئن ج التوافق م، ول ا      ب ة، إال أنھ وانین المعنی ع الق ى   ام رة األول ي  لم ف

  .تاریخ الكویت السیاسي الحدیث یتأخر فیھا صدور المرسوم بالدعوة إلى االنتخابات كل ھذه المدة
  

م 13/4/2008المرسوم األمیري بالدعوة إلى االنتخابات بالجریدة الرسمیة یوم األحد وبالفعل، نشر 
ین      وم االثن ن ی یح م اب الترش تح ب دد ف اء   14لیح وم األربع ى ی ل  23إل رى  .. م2008ابری ى أن تج عل

  .م17/5/2008انتخابات الفصل التشریعي الثاني عشر لمجلس األمة یوم السبت 
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  ال تحتمل التأخیرمراسیم 
  

جب اإلسراع في اتخاذ بإصدار مراسیم شریطة وجود ما یو) 71(سمح الدستور الكویتي في المادة 
وزراء  وافقتتدابیر ال تحتمل التأخیر، وقد  ین    الحكومة في اجتماع مجلس ال وم االثن ى  م 7/4/2008ی عل

اع          ي اجتم ھ ف ادقة علی تم المص ى أن ت ة عل ب العام ات والمواك أن تنظیم االجتماع ي ش وم ف صدور مرس
احب السمو، و     14/4/2008 االثنین المجلس یوم رة ص ى حض ھ إل ة      م ورفع ھ حال وافر فی انون ال تت و ق ھ
، خاصة وأن الفترة الباقیة على عودة انعقاد مجلس األمة في حدود شھر التي ال تحتمل التأخیر االستعجال

ام   باواحد، كما أنھ یثیر جدال واسعا باعتباره شبیھا  ي ع م 2006لقانون الذي أبطلتھ المحكمة الدستوریة ف
ة الخریجین     –جمعیة نفع عام  ةعشر تانھذا وقد قام اث.. منھ أیكن أسوإن لم  ن جمعی وم    –بمبادرة م ي ی ف

دار   من خاللھ م بتنظیم مؤتمر صحفي والتوقیع على بیان عبروا 10/4/2008الخمیس  عن رفضھم إلص
د      وم األح ي ی ت ف ة الكوی وطني لطلب اد ال م االتح ا نظ وم، كم ذا المرس احة 13/4/2008ھ ي س ا ف م تجمع

عن قرارھا في  للتراجعالحكومة مما اضطر  ،مة للتعبیر عن رفض المرسوماإلرادة قرب مبنى مجلس األ
ل الشعبیة     اعتماد المرسوم على أن تحیلھ إلى مجلس األمة للنظر فیھ، وھو موقف جید یتناسب وردة الفع

  .المرسوم ذلك التي أجمعت على رفض
  

  

  
1  

  
وم  صدروكذلك  انون  مرس م  بق انون     25/2008 رق ام ق ض أحك دیل بع س     بتع اء مجل اب أعض انتخ

ى خمس،    35/1962األمة  ل   لمعالجة المستجدات الخاصة بتقلیص عدد الدوائر إل ى أم ذا   عل اھم ھ أن یس

                                                
 م11/4/2008جریدة األنباء  1
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ط    15وضع حال لكثرة عدد المندوبین في كل لجنة لیكون  حیثعملیة الفرز،  تنظیمالقانون في  دوبا فق من
دیل   "مدرسة "لھ وكیل في كل  ذلك بزیادة عدد وكالء المرشح لیكونعن ، واستعاض كل مرشحعن  وتع

حین   میعاد التنازل عن الترشیح بسبعة أیام بدال من أربعة، واإلعالن في یوم االنتخابات عن أسماء المرش
داخل        إورغم .. بعرضھا على أبواب اللجان االنتخابیة بالدوائر ى ت وى عل ھ احت انون، إال أن ذا الق ة ھ یجابی

مما .. االنتھاء من فرزھا یم صنادیق االقتراع إلى مجلس األمة بعدإجرائي یجب معالجتھ في من یقوم بتسل
تسلیم الصندوق إلى رئیس اللجنة بتباع إجراء یحفظ صحة ھذه العملیة بقیام رئیس اللجنة الفرعیة ایتطلب 

ھ     وم بنقل ة لیق األصلیة وتوقیعھ على ذلك ثم إعادة تسلیم الصندوق من قبل األخیر إلى رئیس اللجنة الفرعی
اب   إ انون االنتخ ي ق ئن  .. لى مجلس األمة حسب ما ھو مقرر ف ي ول وم   لق ذا المرس ا من   ھ ض   اعتراض بع
ي     في الجھات التي تشرف على االنتخابات مرشحین، إال أنھ تم استدراكھال ات الشفھیة ف من خالل التعلیم

  .تنظیم نقل الصنادیق
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  المرشحـــون
 
 .نساء) 4(رجال و) 61(منھم  )65(إجمالي المرشحین في الدائرة: الدائرة األولى ●

 فوزي ابراھیم الدویسان )3 خالد حسین عبد علي الشطي )2 احمد ابراھیم خورشید عوض )1
 فیصل سعود صالح الدویسان )6 خالد عبداهللا احمد ابراھیم النوه )5 احمد حاجي علي عبداهللا الري )4
 يفیصل عبدالوھاب بورسل )9 خالد محمد التمیمي الحوطي )8 احمد عبداهللا ناصر المرشد )7

 قاسم محمد علي الصراف )12 خلیل ابراھیم محمد الصالح )11 أمینة جاسم محمد حسین القالف )10
 كاظم عباس حسن ابل )15 رضا علي النقي )14 انور جواد احمد بوخمسین )13
 كامل غضبان القالف )18 سالم مثیب احمد مثیب االذینھ )17 ایمن علي محمد علي الخرس )16
 رك سالم مبارك الحریصمبا )21 سعد سلطان سلمان المزعل )20 بدر جعفر یوسف حسن الشیبھ )19
 محمد حسن یوسف الكندري )24 صالح احمد حسین عاشور )23  بدر فالح خلیفة عقیل العازمي )22
 محمد راشد عبداهللا الحفیتي )27 صالح عبدالعزیز علي البدیوي )26 خالد عبد الحمید زامل الزامل )25
 محمد سالم علي نجم السنافي )30 صالح محمد صخي العنزي )29 جابر سید خلف البھبھاني )28
 محمد عبدالوھاب خورشید )33 صالح نوح صالح المسباح )32 محمد شریف احمدجاسم علي  )31
 مخلد راشد سعد غریب العازمي )36 صباح حمید احمد العلي )35 جاسم محمد خضر حسن الخضر )34
 مدغش محمد سعد الھاجري )39 عبداهللا یوسف الرومي )38 جعفر جمعة محمد صفر العابدین )37
 مشاري خالد حبیب الصراف )42 يعبداهللا یوسف محمد الكندر )41 جمال احمد جمال محمد الكندري )40
 منصور محمد منصور الخزام )45 عبدالمجید عبداهللا خلف البناي )44 جمیل میرزا حسین عبداهللا )43
 نادیة سلیمان العبدالعالي  )48 عبدالمحسن مدعج المدعج )47 حسن عباس جاسم محمد الدریع )46
 نجالء علي نقي النقي )51 عبدالواحد محمود العوضي )50 حسن عبداهللا احمد جوھر )49
 نواف سلیمان علي الفزیع )54 عدنان سید عبدالصمد سید زاھد )53 ین احمد بوحمدحسین سعد حس )52
 نوري یوسف حسین الوتار )57 علي حسن عبداهللا حسن االستاد )56 حسین علي القالف البحراني )55
 ھاني سلیمان ابراھیم الخلیفي )60 علي حسین غلوم حیدر البلوشي )59 حسین محمود محمد غلوم  )58
  ولید احمد یعقوب یوسف )63 عیسى حجي موسى )62 حسین ناصر محمد الحریتي )61
   فاطمة حجي خضر محمد عبدلي )65 خالد حسین عباس احمد الدوخي )64
 
  .نساء) 2(رجال و) 45(منھم  )47( المرشحین في الدائرة إجمالي :الدائرة الثانیة ●

 فایز سالم سعد النشوان )3 سعد غصاب زاید المطیري )2 احمد حسین حجي رضا فیروز )1
 مؤید عبداهللا خلف السعید )6 یز المطیريسعود عبدالعز )5 احمد علي عبداهللا دیین )4
 محمد براك عبدالمحسن المطیر )9 سلوى عبداهللا الجسار )8 بدر عبید مبارك الصالح البذالي )7

 محمد جاسم الحمد الصقر )12 صالح عبدالرحمن الجسار )11 بدر نعیر نعیر فالح الھاجري )10
 محمد عبدالقادر الجاسم )15 طالل محمد سیف البذالي )14 بسام علي محمد البسام )13
 محمد عبداهللا خالد العبدالجادر )18 عبداالمیر عبدالصمد التركي )17 محمد الخرافي جاسم )16
 محمد مفرج عاصي المسیلم )21 عبدالرحمن فھد العنجري )20 جمعان ظاھر ماضي الحربش )19
 محمد ھزاع ذواد الھاجري )24 عبداللطیف عبدالوھاب العمیري )23 جواد مبارك سعود الحسن )22
 مرزوق عایض مرزوق البنیان )27 هللا صالح الیحیاعبداهللا علي عبدا )26 حسین حبیب علي محمد الصفار )25
 مرزوق علي محمد ثنیان الغانم )30 عبداهللا محمد حجاب العجمي )29 حسین علي كاظم علي القالف )28
 مرسال سعد الغدیر الماجدي )33 عبدالواحد محمد شعبان خلفان )32 خالد سلطان بن عیسى )31
 مھینيب المنصور احمد محار )36 عدنان ابراھیم طاھر المطوع )35 خالد عبدالرحمن الفارس )34
 ھیثم حمد عبدالعزیز الشایع )39 علي عدنان الرفاعي )38 خالده عبدالحي عباس الخضر )37
 ولید محمد جاسم محمد حسین )42 علي فھد راشد علي الراشد )41 خلف دمیثیر عجاج العنزي )40
 یوسف سید مھدي جعفر )45 علي ھود یاسین مبارك )44 دعیج خلف حسن الشمري )43
   ویعيعودة عودة بشیت الر )47 راشد سلمان محمد الھبیدة )46
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 .نساء) 12(رجال و ) 44(منھم  )56( المرشحین في الدائرة إجمالي :الدائرة الثالثة ●

 عیسي صالح عبداهللا العتال )3 شیخة عیسى فھد غانم الغانم )2 احمد عبدالعزیز جاسم السعدون )1
 غنیمة محمد عثمان الحیدر )6 صادق محمد سلیمان البسام )5 احمد عبدالمحسن تركي المیلفي )4
 فارس سعد عید عبداهللا العتیبي )9 صالح محمد مال صالح المال )8 العوضي اسیل عبدالرحمن )7

 فاضل حمزة عباس خورشید )12 صالح سعد ناصر العریفي )11 باسل جاسر الجاسر الراجحي )10
 فیصل حمد ابراھیم المزین )15 طالل فھد یوسف ثنیان الغانم )14 بدر ناصر معتوق العسالوي )13
 فیصل علي المسلم العتیبي )18 یمطیبة حمد عبداهللا االبراھ )17 جاسم محمد سعود الراجحي )16
 فیصل فھد محمد علي الشایع )21 عائشة صالح یحیى الخلیفي )20 جاسم محمد عبدالرسول حیات )19
 مبارك عبداهللا محمد شعیب )24 عائشة غانم مبارك العمیري )23 جلیل ابراھیم حاجي الطباخ )22
 معاذ خالد المسعود الفھید )27 عادل عبدالعزیز الصرعاوي )26 جمال حسین فھد عمر العمر )25
 ناجي عبداهللا یوسف العبدالھادي )30 عباس حسین شعبان الخضاري )29 ة عباس الفودريجمیل )28
 ناصر جاسم عبداهللا الصانع )33 عباس ماجد ابداح عباس بوردن )32 حمد ابراھیم التویجري )31
 نامي یوسف عبداهللا النامي )36 عبدالعزیز حمد محمد الشایجي )35 حمود عبداهللا حمود التوحید )34
 نبیلة سلمان انقیان العمیري )39 كریم جاسم احمد بن حیدرعبدال )38 خالد عبدالرزاق الزید الخالد )37
 نعیمة احمد عبداهللا حاي الحاي )42 عبداهللا علي محمد شمساه )41 خلیفة مساعد خلیفة الخرافي )40
 نوال سلیم صاھود المقیحط )45 عبداهللا یوسف رجب المعیوف )44 خلیل جاسم محمد عیسى الخلیل )43
 ره جاسم محمد الدرویشنو )48 عبدالوھاب محمد الكندري )47 روضان عبدالعزیز الروضان )46
 ولید عبدالرضا علي الصفار )51 علي صالح محمد صالح العمیر )50 روال عبداهللا علي حاجیھ دشتي )49
  ولید مساعد الطبطبائي )54 علي عبداهللا خلف السعید )53 سالم دعسان الدعسان )52
   علي عبداهللا علي حاجیھ دشتي )56 سعود مبارك سالم ھمل العجمي )55
 
 .نساء) 5(رجال و ) 49(منھم  )54( في الدائرةالمرشحین  إجمالي :الدائرة الرابعة ●

 فاضل حسن عبداهللا الصباغة )3 سعود عبدالعزیز بوشھري )2 احمد مرزوق مجید الضفیري )1
 فیصل خالد سلیمان السعید )6 سلوى محمل المطیري )5 احمد نصار مطلق الشریعان )4
 فیصل علي ھلیل المیموني )9 صالح عثمان مزعل السعید )8 بدر مانع مطلق مانع الھدبة )7

 فیصل محمد ناصر حمد العنزي )12 ضیف اهللا فضیل ابو رمیھ )11 عفر نجف محمد جمشیر عليج )10
 مبارك محمد كنیفذ الوعالن )15 طالل منیزل جاسر العنزي )14 حسین قویعان محمد المطیري )13
 محمد خلیفة مفرج الخلیفة )18 عائشة محمد خالد الراجحي )17 حسین محمد عبدالرضا عوض )16
 محمد دھیم غازي الضفیري )21 ون العلبانعادل احمد سعد )20 حسین مزید عویس الدیحاني )19
 محمد سلیمان فالح الرشیدي )24 عادل عبداهللا عبدالعزیز المسلم )23 حمد فارس ھادي فرحان العنزي )22
 محمد محسن جدیع البصیري )27 عباس عبداهللا اسماعیل مراد )26 خالد حمد علي حامد المھندي )25
 ان المطیريمحمد ھایف سلط )30 عبداهللا صالح فھد المطوطح )29 خالد رفاعى محمد الشلیمى )28
 مسلم محمد حمد ناصر البراك )33 عبداهللا مدلول فرحان الجنفاوي )32 خضیر عقلھ صیاد العنزي )31
 مطلق عوید عوض ماجد العنزي )36 عسكر عوید عسكر بقان العنزي )35 ذكرى سعود مبارك المجدلي )34
 منصور صالح منصور الرفدي )39 علي دخیل شافي جزاع العنزي )38 ذكرى عاید عوض الرشیدي )37
 ناصر رجا عاید الماجدي )42 علي سالم الجعیالن الدقباسي )41 المطیري رجا حجیالن شباب )40
 ناصر غویزي العوید المطیري )45 علیھ صفوق ثویني العنزي )44 رشید حمود نزال رشید المعصب )43
 ناصر فھد علي فھد الدویلة )48 عواد محمد عبداهللا الظفیري )47 سعد حمد رویشد العازمي )46
 نایف عبدالعزیز عبداهللا العنزي )51 ھعون عبداالمیر مكي ط )50 سعد علي خالد خنفور الرشیدي )49
  یوسف احمد صفر علي اشكناني )54 فارس مطني سلمان الخالدي )53 سعد مفرح مبارك العجمي )52
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 .نساء) 4(رجال و ) 49(منھم  )53( في الدائرة المرشحین إجمالي :الدائرة الخامسة ●

 علیان علوش عوض المطیري )3 سودان علي عقاب الشمري )2 احمد عبداهللا احمد جوھر )1
 عماد فالح عوض جلوي الجلوي )6 سیف رشدان سیف الھاجري )5 ت علي بخیت علي المريبخی )4
 عیسى اسماعیل صفر بھزاد )9 صالح محمد خلیفة حسین بھمن )8 بداح محمد فھید )7

 فاطمة یوسف صالح احمد النھام )12 عادل محمد علي فریدون رستم )11 بدر ملك علي حسین بوصفر )10
 فھد دھیسان زبن حزمي اللمیع )15 تیبيعایض نایف عایض الع )14 ثامر راكان عبیسان الحربي )13
 فھد محمد حسن محمد علي )18 عبدالرضا باقر احمد الزنكوي )17 جابر سعد خنیفر عاید العازمي )16
 فیصل محمد احمد الكندري )21 عبدالصمد صالح محمد دشتي )20 جمعان فالح سالم زبن العازمي )19
 محمد قمبرمحمد خلیل ابراھیم  )24 عبدالعزیز خلیف حویدر العنزي )23 حسین براك ھادي الدوسري )22
 محمد عبداهللا الخنین العجمي )27 عبدالعزیز عامر نوري خیر اهللا )26 حمود محمد ناصر احمد الحمدان )25
 محدم فالح عبید عاید العجمي )30 عبدالعزیز عبداهللا الدویش )29 خالد ضویحي خالد السبیعي )28
 محمد معتوق مرزوق المعتوق )33 عبداهللا احمد عبداهللا السمحان )32 خزنھ عبداهللا جاسم العماني )31
 محمد ھادي ھایف الحویلھ )36 عبداهللا حشر عاید البرغش )35 یل ابراھیم نصار الشمريخل )34
 مذكر سعود ثویران المطیري )39 عبداهللا عكاش سعد مطر العبدلي )38 خلیل عبداهللا علي عبداهللا )37
 مرزوق فالح الحبیني العازمي )42 عبداهللا فالح راعي الفحماء )41 سالم حمد عبداهللا سالم المسباح )40
 موسى درویش حسن عباس )45 عبداهللا مھدي عبداهللا العجمي )44 بداهللاسالم عبدالحلیم سالم ع )43
 نادیة مصطفى عوض علي )48 عصام بدر راشد الطاحوس )47 سعدون حماد عبید العتیبي )46
  نوري خلف شاوي القالف )51 عصام سلمان عبداهللا الدبوس )50 صالح القالف إبراھیمسمیح  )49
   علي حمود منصور الھاجري )53 سمیرة یوسف مراد الشطي )52
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  ح لالنتخاباتلترشالحرمان من ا
ر    وم األخی ي الی حین ف ة مرش طب خمس ة بش ت الحكوم یح    قام ن الترش ازل ع دد للتن د المح        للموع

ود    ، أي قبل أسبوع من موعد االنتخابات، وذلكم9/5/2008الجمعة  وھو یوم) االنسحاب( ى وج بناء عل
ة   رف واألمان س بالش ة تم ام نھائی ة    ،أحك ر الحكوم ة نظ ق وجھ اوھ ،وف ر م انالز انطش اب  م لالنتخ

و    إبل " شطب مرشح"القانون اسمھ في والترشح، علما بأنھ ال یوجد شيء  انون ھ وارد بالق ان  "ن ال حرم
ح       " ناخب ھ من الترش ك حرمان ع ذل ة ویتب رف واألمان ذا  .. من حقھ باالنتخاب في حال عدم تمتعھ بالش وھ

   .رار الشطبعن بقالتكییف القانوني الخاطئ سیكون في مصلحة المشطوبین حین الط
  

یجب كان الدوائر الخمس في  –وردتنا  –ء لمرشحین آخرین وجود أسما وھناك حدیث منتشر حول
ات ن االنتخاب انھم م بابل حرم ھا ألس ك،  نفس تم ذل م ی بوعي  ول ر األس ي التقری ة ف ن الحكوم ا م د طلبن وق

 ،نھا تكیل بمكیالینإیقال عنھا توضیح كل ھذه المالبسات بكل شفافیة لجمھور الناخبین حتى ال  للمفوضیة
ل          ،ولكن لألسف لم تفعل ن ك ح واحد م ع مرش س بواق دوائر الخم ون ال علما بأن المشطوبین الخمسة یمثل

  !دائرة
  

  

  
1  

  

  
2  

  

دم اثن   الخمسة،  مرشحینالبعد أن قامت الحكومة بشطب  لیمي    ن من المشطوبین   اتق د الش ا خال وھم
ة   بالطعن في قرار الحكووخالد الزامل  طب،   مة أمام القضاء، وقد حكمت المحكم رار الش اء ق فقامت   بإلغ

ھ الحكومة باالستشكال في تنفیذ الحكم، فتم النظر  ال  – فی ن  رغم ب ر       م مو األمی اة س ة بسبب وف ود عطل وج
ة    –الوالد  ل   وتم رفض استشكال الحكوم م الزام تم إدراج اس ى و     ف دائرة األول ي ال ح ف لیمي   للترش م الش اس

ل أداء    فیما قدم المرشح المشطوب بالدائرة الثالثة .. ئرة الرابعةالدافي للترشح  ا بتعطی ل طلب محمد الجویھ
تمكن      طعنا في انتخابات الدائرة الثالثةالفائزین في الدائرة الثالثة للقسم كما قدم  ى ی ا حت ة بإعادتھ والمطالب

  .من ممارسة حقھ بالترشح
  

قیت الحرج، ھذا التوفي من أسباب الشطب، و إن االستعجال الحكومي بشطب مرشحین دون التأكد
حیحة،       وضع الحكومة في موقف  ر ص طب غی راءات بالش ة وأن اإلج ره، خاص فضال  صعب علیھا تبری

عن النتائج السلبیة التي تترتب على شطب المرشحین االثنین في الدائرتین األولى والرابعة، وما یمكن أن 
  .بإعادة االنتخاباتفیھ یطالب وأمام المحكمة یسفر عنھ طعن المرشح في الدائرة الثالثة 

                                                
 .م14/5/2008جریدة القبس  1
 .م15/5/2008جریدة الراي  2
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  الخدمات الحكومیة للمرشحین
  

یحاول بعض المرشحین النتخابات مجلس األمة تسھیل الحصول على خدمات للناخبین في عدد من 
اھل مس    اون وتس ولین ؤالجھات العامة وذلك عن طریق مخالفة القوانین واإلجراءات المتبعة، بواسطة تع

ع بع   ومیین م ت         حك ذا طلب ات، ل وزھم باالنتخاب رص ف ین ف دف تحس رھم، بھ حین دون غی ض المرش
یة بوعیة ،المفوض ا األس ر تقاریرھ ن  ،عب ة م تخدام تالحكوم دم اس ة   ع ات العام ي الجھ دمات ف وفیر الخ

  .لترجیح كفة مرشح على حساب آخر
  

  

  
1  

  
وم       ● ة ی س األم ل مجل وم بح دور مرس ن ص رغم م ى ال ھ 19/3/2008وعل اك  م، إال أن وحظ أن ھن ل

ع  ن یرغبان بخوض االنتخابات في الدائرتین األولى والخامسة، وھما ما زاال على رأس عملھما اوزیر م
 أن یتوقفااستقالتھما فورا، أو  أن یقدماخوض االنتخابات، والمفترض في رغبتھما عن صحفیا  أنھما أعلنا

عدم تمریر تابعة لھما الوزارة في الجھات ال وكیل طالبناعن مباشرة العمل إلى حین قبول استقالتھما، كما 
ا       و المسئولیة عنھ ھ سیتحمل ھ ا ألن تم      ،أي معاملة مشكوك في أسباب تمریرھ ي ی امالت الت وخاصة المع

  .تمریرھا بتعلیمات شفھیة
  

ذي  28/3/2008یوم الجمعة المحلیة نشرت إحدى الصحف  وبالفعل فقد م أن مكتب أحد الوزراء ال
ین  ! ت قد تحول إلى مكتب تخلیص معامالت للناخبینیود خوض االنتخابا ونشرت جریدة أخرى یوم االثن

راء   امكانصار نفسھ م أن مكتب الوزیر 31/3/2008 اورات "إلج ة " مش ا     فرعی ي إلیھ ي ینتم ة الت .. للقبیل
ل لم  ھإصدار نفي لھذا الخبر ولكن عنيمن الوزیر الم طلبناوكنا  أن   ، یفع ا ب اجر   علم الح الھ وزیرین ف ي ال

ي  د العوض دما بوعبدالواح وم تق تقالتیھما ی ل  م31/3/200اس ن الح بوعین م د أس دة % 25(أي بع ن م م
  .لخوض انتخابات مجلس األمة وذلك) الشھرین وھما على رأس عملھما

  
الذي یرغب في خوض االنتخابات  –بمنع استغالل الوزیر  نحن وغیرنا،تنا المتكررة ارغم مطالبو

تبین أن ھناك العشرات من  إال أنھبالمخالفة للوائح والقوانین،  حملتھ االنتخابیة لمنصبھ لتحقیق أغراض –
وزارات    القرارات االنتخابیة التي اتخذت ي إحدى ال رارات  وھي   ف ة  ق ر قانونی ذلك ف غی یس   إ، ل ھ ل ا  ن كافی

ام  المتسبب في استغالل ال الوزیرقانونیة ضد إجراءات اتخاذ ب طالبناإلغاء تلك القرارات وإنما  منصب الع
   .لتحقیق أغراض شخصیة
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2  

  
داریة اإلعمال األمجلس الوزراء منع التوظیف والنقل والندب وغیرھا من  في األسبوع الثالث أعلن ●

ى   المصاحب للحمالت االنتخابیة، " الفساد اإلداري"تدخل في مجال التي  ك حت ل،    20وذل ایو المقب م  م وت
د الشیخ ثامر جابر داء الحكومي األ متابعة تكلیف نائب رئیس جھاز ذھا      األحم ي اتخ رارات الت ة الق بمتابع

الفترة الماضیة، بما في ذلك األیام التي سبقت صدور المرسوم الخاص بحل مجلس األمة،  الوزراء خالل
اً    انون، تفادی رارات للق ك الق ع تل ة جمی دى مطابق ن م د م ات  للتأك ي االنتخاب ت ف التي وقع بھات ك  ألي ش

س     ر یحسب لمجل و أم وزراء  الماضیة، وھ الً       ال امر ك ى الشیخ ث افة ال ق باالض ن   ، ویضم الفری ین  األم م
ة    المساعد ألمانة اللجان باأل دیوان الخدم ة ب مانة العامة لمجلس الوزراء والوكیل المساعد للشؤون القانونی

إدارة مراقبي شؤون التوظیف في  المدنیة والوكیل المساعد لشؤون الرقابة المالیة في وزارة المالیة ومدیر
  .یوان الخدمة المدنیةد
  

  

  
3  

  

  
4  

  
دب واإل  كما یقوم دیوان المحاسبة أیضا بمتابعة تنفیذ قرار مجلس  ین والن ارة  الوزراء بوقف التعی ع

ي        والترقیة  ات ف ات، من خالل تسجیل المالحظ د االنتخاب في جمیع وزارات ومؤسسات الدولة إلى ما بع
  .قرارات مجلس الوزراءبالوزارات والمؤسسات الحكومیة التي ال تلتزم  نسنوي عال التقریر نصف
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مقاال أشارت فیھ إلى أن المجلس  –في األسبوع الخامس  – كتبت عضو في المجلس البلديفي حین  ●
ظام البلدي قام بتمریر معامالت عدیدة كانت مرفوضة في وقت سابق، وھي معامالت مخالفة للقانون والن

رة  ول        التحضیر ل  تم تمریرھا في فت ذا الق ض األطراف، وھ الح بع ا لمص ات تحقیق و   إالنتخاب ن صدق فھ
ذا    ا، ل دنا محاولة للتأثیر في مجرى االنتخابات ال یمكن السكوت عنھ یس  ناش ك      رئ ع تل دي من س البل المجل

 .بقرفض تمریر أي معامالت تم رفضھا في وقت سابوزیر البلدیة  طالبناالمعامالت، و
 
ة       من رغم بال ● ات إال أن وزارة التربی رة االنتخاب ي فت ات ف ف التعیین  قامت قرار مجلس الوزراء بوق

را    دور ق ل ص ع تأجی افیین م ین ثق ارین وملحق ار مستش ابالت الختی إجراء مق د ب ا بع نھم لم رات تعیی
  .، وفي ذلك التفاف على قرار وقف التعییناالنتخابات

 
ا  ● ةكم حافة المحلی رت الص امس ف – نش بوع الخ ي   –ي األس ارج ف الج بالخ ي الع اوزات ف ن تج ع

المعامالت وفق القانون معاملة، وقد نفي وزیر الصحة ذلك الحقا وأكد على أن كل  125 ـِوزارة الصحة ل
  .واللوائح
  

اح   أم 14/4/2008نشرت الصحف یوم  ● ادة افتت نة "ن أحد المرشحین في الدائرة الثانیة قام بإع  " مس
الطراد   لنزول مكان –الدوحة  ر   سفن الصید الصغیرة أو ما یسمى ب ى البح الل      – إل ن خ دائرة م اء ال ألبن
د ھ بالجھات الحكومیة المعنیة، وھذا إجراء یتنافى مع تاتصاال ع       تأكی ة م ات الحكومی اد الجھ ة بحی الحكوم

 .كافة المرشحین وبأنھا على مسافة واحدة من جمیع المرشحین
  

تم رصد حافلة ركاب تابعة للھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب  17/5/2008وفي یوم االقتراع  ●
راد   ، كما تم رصد  مرشحین بالدائرة ضمن قائمة واحدةتتجول في الدائرة األولى وعلیھا صور ل ض أف بع

ن مرا  القرب م ون ب ذین یقف ة ال رطة وزارة الداخلی دوریات الش راع ب ز االقت یارات  ك بعض س محون ل یس
ض الخی  ، في حین تركت  ر فیما یمنعون غیرھماخبین بالمروالن حي     ابع ة لمرش وزارة الداخلی م الخاصة ب

  .إحدى القبائل في الدائرة الرابعة
  
لحة             ة لمص ة العام تغالل الوظیف ع اس وع من ي موض ومي ف ان األداء الحك د ك ام، فق كل ع وبش

، م2006بات مجلس األمة مرشحین باالنتخابات كان أداء جیدا بدرجة كبیرة، خاصة عند القیاس مع انتخا
 .وذلك وفق ما ھو متاح لنا من معلومات في الوقت الراھن
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  دور العبـــادة
ة    رائم االنتخابی واع الج ص    إن استخدام دور العبادة في الحمالت االنتخابیة یعتبر أحد أن ا ن ى  كم عل

ك انون  ذل ادة      35/1962الق ي الم اء ف ث ج ة، حی س األم اء مجل ات أعض أن انتخاب ي ش اك أن 45ف  ھن
عقوبات بالسجن والغرامة أو أحدھما لمن استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصویت لمصلحة 
ذا            ل ھ م مث ادة والعل رورة تجنیب دور العب ى ض یة إل ت المفوض ذلك دع ھ، ل رار ب مرشح معین أو اإلض

  .الصراع السیاسي
  

عایة أحد المرشحین لدورة حفظ قرآن كریم حیث تم اإلعالن عن ر الرابعةحالة في الدائرة  تم رصد ●
ة      حف الیومی رت الص م نش  –في أحد مراكز تحفیظ القرآن التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، ث

أجھزة الوزارة ودور  وقوفون اإلسالمیة بضرورة ؤتوجیھات لوزیر األوقاف والش –م 9/4/2008في 
  .في العملیة االنتخابیةعلى الحیاد العبادة 
  

 عنون اإلسالمیة بتوعیة الناخبین ؤجدا یجب أن تقوم بھ وزارة األوقاف والش ھام ھناك دوركذلك  ●
ة   رائم االنتخابی مالج رعي  والحك االش ف    فیھ اخبین والعن وات الن راء أص ة وش ات الفرعی ل االنتخاب ، مث
یم  ون اإلسؤقامت وزارة األوقاف والشنتخابیة، وقد االجرائم المن  االنتخابي وغیرھا المیة مشكورة بتعم

الح  ة فیھا الكثیر من المعاني اإلخطبة جمع یجابیة الوعظیة التي تحث المواطنین على اختیار المرشح الص
ن          تتوفر الذي  ع التحذیر م ریع م ة والتش ام الرقاب ولى مھ رة لیت م والخب فیھ مواصفات األمانة والقوة والعل

 .ك جریمة شراء األصواتَرالوقوع في َش
  

  

  
1  

  
ح    ي األسبوع الخامس ف ● ام مرش ي  ق ة          ف ة الدعی ي بمنطق ي مسجد النق ان ف ع بی ى بتوزی دائرة األول ال

ة  والتحدث عبر المایكروفون بعد صالة الجمعة مھاجمًا ة    إجراءات وزارة الداخلی ات الفرعی  ضد االنتخاب
  .في منطقة الصباحیة، وقد أحیل إلى جھات التحقیق في وزارة الداخلیة

 
ح  ● دى الص رت إح ة ف نش ورة المحلی ةص اب   لحافل ل رك م  نق ة باس داخلھا لوح غیرة وب وزارة  ص

الدائرة في قف أمام مقر انتخابي لمرشح ت يمایكروفونات وھ الحافلة اإلسالمیة وبداخل الشؤوناألوقاف و
أن  رالرابعة ینتمي لجماعة سیاسیة، وقد  ة ت دت الوزارة ب ود الحافل ا  ع وزارة       ملكیتھ ع ال د م ھ عق اول ل لمق

ذا ثال    وھ یس مم فتھ ول ح بص ع المرش ل م ذي یتعام و ال اول ھ ذا المق وزارة، ل ا لل دید الب طالبن ات تش جھ
  .عن مثل ھذا التجریح ھا بإبعاد اسمھایعلى مقاول الحكومیة
  

حف    ● ض الص رت بع ادس نش بوع الس ي األس ر   ف ة   خب اعداتھا المالی ف مس ة بتكثی رات خیری ام مب قی
ون ؤوزارة الش طالبنارغم عدم وجود أي دالئل على ذلك، إال أننا للمحتاجین في ھذا الموسم االنتخابي، و
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القیام بدورھا الرقابي على عملیات الصرف للتأكد من عدم الزیادة في المبالغ أو عدم باالجتماعیة والعمل 
دى  – خالفًاتیین وفي دوائر معینة توجیھھا إلى الكوی ة  ل ة شھور الس   ل – المقارن ي سبقت الموسم    بقی نة الت

ل   صورة الحرص على عدم تشویھ التي نتوقع منھا الجھات الخیریة ولیةؤ، وأیضا ھذه مسنتخابياال العم
 .سمعة الجھات الخیریة تسيء إلىالخیري أو اإلساءة إلى فریضة الزكاة ألغراض سیاسیة 

  
ب               ● ع عل ة بتوزی دائرة الرابع ة بال ن حذاف داهللا ب جد عب ة في مس د صالة الجمع قام أحد المرشحین بع
ھذا األمر  أن تمنعون اإلسالمیة ؤوزارة األوقاف والش وناشدناحارم ورقیة علیھا اسمھ كدعایة انتخابیة، م

 . االنتخابیة دعایةالمسجد في الوأي أمر من شأنھ استغالل 
  

  

  
1 

 
اف      ● ة وزارة األوق د بخطب دم التقی في ظل رغبة بعض خطباء الجمعة ارتجال خطب خاصة بھم وع

اب        ون اإلسالمیؤوالش ق االنتخ ي ممارسة ح ھ ف ح والتوجی ام للنص ة فإنھ یجب علیھم االلتزام باإلطار الع
وزارة            د أحسنت ال راد المتنافسین، وق ات واألف ین الجماع ات السیاسیة ب ي الخالف جد ف زج بالمس دم ال وع

ة اء الجمع د خطب ا أح ي  – بإیقافھ ر ف ھیره  –األسبوع األخی بب تش لبًابس ى یبق س یة، حت ة سیاس ى بجماع
  .المسجد والخطیب محل تقدیر كافة أفراد المجتمع

  
  

  
2  

  

أن دور العبادة قد كانت على الحیاد مع كافة المرشحین، باستثناء بعض ببشكل عام، یمكن القول 
 .الحاالت الفردیة التي ال تشكل ظاھرة
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  شـــراء األصـــوات
  

ولكن ما حصل أنھ استطاع ات، ظاھرة شراء األصو أن یحد مننظام الدوائر الخمس من كنا نأمل 
ا نرصد  نابدأ علیھا، فقد بدرجة  لیست بالقلیلة دون أن یقضيأن یكشفھا  ي   رأس تلك الظاھرة یطل علین ف

ة      وقت مبكر من الموسم االنتخابي ات وھمی دایا وتعیین وال وھ وات    ، من خالل أم راء األص ة ش إن جریم
 .الشيء الكثیر لقائمین بھا لدیھم من األسالیب المبتكرةتعتبر من أكبر الجرائم االنتخابیة وأخطرھا، وان ا

 
ة   ب تقاریرھا األسبوعیة في ولقد طالبت المفوضیة  وم وزارة الداخلی ال    بأن تق ا ورج تسییر دوریاتھ

اخبین     ءلتعقب المرشحین الذین یتداول الناس أسما المباحثو األمن وات الن ن مشتري أص ھم باعتبارھم م
ن شأن ھذا التعقب لھم ولمفاتیحھم ومؤیدیھم أن یكشف عن مجریات التجاوزات بشتى أنواع الرشوة، إذ م

ضبط ومداھمة، مع الحكمة والتخطیط إلثبات  عملیات التي تتم في ھذا النوع من الجرائم البشعة من خالل
  .األدلة على الجریمة

  
كثر الحدیث ، ثالثفي األسبوع ال انشغلت الساحة االنتخابیة بموضوع االنتخابات الفرعیةوفي حین  ●

دوائر،       عن ي عدد من ال وات ف دور    جرائم شراء األص ان ی د ك ي       فق وات ف راء األص ن ش وي ع دیث ق ح
ط       ا نش ة، كم دائرة الثالث ى وال دائرة األول ن  ال دیث ع وات  شراء األ  الح ر   في  ص ة بشكل كبی دائرة الثانی ، ال

  .شراء أصوات في الدائرة الخامسة حدیث عن وھناك أیضا
  

النقدي وشراء تذاكر الطیران  العطاء مابین، كال شراء األصوات في مختلف الدوائرقد تنوعت أشل ●
دایا ال   ارج والھ ا     للطلبة الدارسین بالخ ة مالی دمات مكلف دیم خ ة وتق دة أسبوع أو شھر    و ،ثمین  ،التوظیف لم

ـ  ومرتب مقابل العمل " التصویت"یتباین السعر ما بین مرتب على و ابي  "ك اح انتخ اع  " مفت ف حیث یتض
كما توجد صورة أخرى للشراء وھي تأجیر المنازل لمدة قصیرة تتراوح ما بین شھر أو شھرین .. السعر

  .وھذه الصور كلھا یجرمھا القانون الكویتي.. مقابل مبالغ كبیرة
  

ن      –مشكورة  –قامت قناة سكوب الفضائیة  ● ار لم درھا عشرة آالف دین باإلعالن عن جائزة مالیة ق
ة بشراء أصوات ناخب مع تقدیم الدلیل على ذلك صوتیا أو مرئیا أو یكشف لھا عن جریمة  .. أوراق ثبوتی

 .شكرون علیھاألمر الذي ی
  

دنا ● ا  ناش ن تعاملھ ل ع ة ال تق اھرة بجدی ذه الظ ع ھ ل م ة التعام ع وزارة الداخلی ة م ة األمنی  المواجھ
اتیح االن   ل دین والمف حین الفاس ا المرش مل مالحقاتھ ة، لتش ات الفرعی واتھم  النتخاب ائعي أص ة وب تخابی

اتھم اھرة   ألن.. وكرام ك الظ ة تل ن محارب كوت ع أن  الس ن ش ت   ھم معة الكوی اس بس ا  المس ا ودولی محلی
 .وإیصال مرشحین فاسدین لسدة التشریع والرقابة

  
حین   ● د المرش ام أح ي ق اریف      ف دفع مص ة، ب س األم ابي لمجل م االنتخ الل الموس ة خ دائرة الثانی ال

د،      ي ناٍدالالعبین المحترفین ف رة الی ق األول لك ریاضي یقع ضمن دائرتھ االنتخابیة لتدعیم صفوف الفری
ى    في النادي نفسھ مكافأةدینار لالعبي فریق كرة القدم  3700كما قدم مبلغ  ول عل على مجھودھم بالحص
 .ثاني الدوري

  
ع ● بوع م ة األس امس بدای ة  الخ ب وزارة الداخلی وحظ طل حفي  ،ل ریح ص ر تص واطن ،عب ن الم ین م

ك       ن تل الغ ع اتف لإلب م الھ ة ورق د اإلدارة المعنی اخبین دون تحدی وات الن راء أص االت ش ن ح الغ ع اإلب
 ، ردا على مطالبات المجتمع المدني بالرقابة،الحاالت، في حین كان ھناك تصریح آخر تؤكد فیھ الوزارة



 

- 41  - 

ة ترصد وتتابع تلك الجرائم ن الوزارأأماكن وجود الجرائم االنتخابیة و لىعدم حاجتھا ألي طرف یدلھا ع
  .وسوف تقبض على المجرمین في عملیات شراء األصوات

 
أنھم لیسوا جواسیس  وزارة الداخلیة تكدذاتھ، أ ومن خالل تصریح صحفي آخر في نھایة األسبوع ●

ف              و موق ة وطنھم، وھ دون خدم حین یری وات وأن كل المرش راء األص ال السیاسي وش وا الم حتى یتتبع
ن وزا  تغرب م وات    مس راء األص ي ش ر لمجرم وء أخض ة وض ب   .. رة الداخلی بط واج التحري والض ف

  .لوزارة ومن صلب اختصاصھاعلى اقانوني دستوري و
  

وات   ● أمام الضغط الكبیر من المجتمع المدني وبعض المرشحین في الحدیث عن ظاھرة شراء األص
ة  فقد  ر الداخلی ع    توعد وزی ي األسبوع الراب وات       ف وم بشراء أص ن یق ل م ق اإلجراءات    ك اخبین بتطبی الن

م   القانونیة وذلك من خالل الصحافة المحلیة، ولكن رغم كل الحدیث الدائر حول شراء األصوات إال أنھ ل
 .مرور شھر من الموسم االنتخابيعد ب حالة حتى أي القبض على یتم

  
ة     ● حف المحلی دى الص امس    نشرت إح ي األسبوع الخ ف      ف ى یكش ى صدر صفحتھا األول را عل  تقری

م      ع بصمة للمشتري، وت عملیة شراء صوت انتخابي باألدلة، ونشرت صورة التعاقد وصورة الكمبیالة م
عة سیاسیة باألحرف األولى، فیھا توجیھ االتھام إلى شخصیة سیاسیة دون أن تسمیھ، كما أشارت إلى جما

د ناشدنا  و ة   ق دء  وزارة الداخلی ا لل    الب ذه القضیة الحساسة وإحالتھ ي ھ التحقیق ف ود    ب ن وج د م اء للتأك قض
  .تستجبلم  اإال أنھ الجریمة من عدمھا

 
م أنباء عن تمكن أجھزة وزارة 21/4/2008 األسبوع الخامس یوم نشرت الصحف المحلیة فيفیما  ●

ة والخامسة،      دائرتین الثالث ي ال ة     الداخلیة من ضبط عملیتي شراء أصوات بالجرم المشھود ف م إحال د ت وق
حین وا  ن المرش ین م ذی  المتھم وات ال ائعي األص ن ب م وعدد م ة لھ ة التابع اتیح االنتخابی بطھم  نلمف م ض ت

 .في وقت الحقمعھم متلبسین وكم كبیر من دفاتر الجنسیة األصلیة، تم إحالتھم إلى النیابة وبدأ التحقیق 
إن تمكن وزارة الداخلیة من رصد وضبط بعض عملیات شراء األصوات أمر یشكرون علیھ، وھي 

  .لمرة األولى في الكویتحادثة تتم ل
  

  

  
1  
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دائرة الخامسة، ف     ● ة وال  ن القضیة أصبحت  إبعد القبض على مجموعة من المتھمین في الدائرة الثالث
ي     ة الت ستقدمھا وزارة   أمام القضاء الكویتي، وستظھر لنا األیام القادمة جدیة ھذه الخطوة من خالل األدل

وقد كنا نأمل .. من المتھمین للتحقیق معھم أمام النیابة العامةللمحكمة، حیث تم استدعاء العشرات  الداخلیة
ن یستحق    أن یتم البت باألحكام القضائیة قبل یوم االقتراع لتطبیق العقوبات على من یدان وتبرئة ساحة م

ي           أ، إال ةالبراء د ف وز بمقع وات الف راء األص ین بش ك واستطاع أحد المتھم ل ذل ن االنتخابات قد جرت قب
   .مةمجلس األ

شراء ب ن یقومونوزارة الداخلیة من ضبط مندوبی أیضا تمكنتوفي األسبوع األخیر من االنتخابات  ●
ي   أصوات لمصلحة أحد المرشحین   ة وزارة         ف ي قبض ة ف ذي وقعت مفاتیحھ االنتخابی دائرة الخامسة ال ال

ادق     الداخلیة في األسبوع الخامس ي أحد الفن اء ف ن النس ا ضب   ،، حیث ضبطت مجموعة م ي   كم ط رجل ف
الح   وات لص ك  فندق مجاور، جمیعھم یقومون بشراء أص ة،      . .مرشح ال ذل ة العام ى النیاب التھم إل وتمت إح

  .اعترافاتھم، تم استدعاء المرشح والتحقیق معھ تمھیدا إلحالة الملف إلى القضاءإدالئھم بوبعد 
  

ري م           ● ا یج كوت عم نھم والس خاص بعی ع أش ر وم ي دوائ اھرة ف ك الظ دي لتل راء  أن التص ن ش
ة  من  طلبنا ،لألصوات في دوائر أخرى ومع شخصیات أخرى یثیر عالمات استفھام كبیرة وزارة الداخلی

دانیا   ا می ي             إوإال ف .. اإلجابة علیھ أثیر ف ة الت ة محاول د یحسب في خان ة ق ھ وزارة الداخلی وم ب ا تق ن كل م
 .االنتخابات والتدخل لمصالح أطراف دون أخرى أو لحسابھا

  
د  ● د أك یةت الق وم  لمفوض در ی اص ص ان خ ي بی راع  15/5ف وم االقت حف ی رتھ الص أن  17/5ونش

 ابھدف شراء أصوات جدیدة وبعضھ اعملیات بیع وشراء األصوات سوف تنشط في یوم االقتراع، بعضھ
رائم        ك الج ة برصد تل ا وزارة الداخلی ویت، وطالبن لتسدید الدفعة الثانیة لبائعي أصواتھم بعد قیامھم بالتص

ي         والقب رة، بعضھا ف ن دائ ر م ي أكث ر ف ض على مرتكبیھا، وبالفعل تمت عملیة شراء أصوات بشكل كبی
ة  ات     .. منازل وبعضھا في سیارات متنقل د استطاعت إحدى المتطوع ي  وق ى أحد     ف دخول إل المفوضیة ال

د  المنازل التي یتم فیھا تسلیم األموال، وطلبنا منھا المغادرة فورا لعدم وجد تنسیق مع وزارة ا لداخلیة، وق
 . لم تفلحمحاوالتنا حاولنا إبالغ الوزارة والتنسیق معھا ولكن 

  
تقلة    ● ة المس وردت المفوضیة معلومات حول قیام ما یسمى بالحرك

اك (ألبناء الكویت  ت   "وشعارھا  ) حم ا كوی اك اهللا ی ل صندوق   " حم بعم
ف   مالي لدعم عدد من المرشحین في الدوائر المختلفة، من خالل التوظی

ي  غ       ف ین بمبل ن الجنس باب م ن الش رة م ة كبی ائیة لمجموع رة المس الفت
ا      ا وردتن ات، كم د االنتخاب ل وبع زأین قب ى ج دفع عل ار ت مائة دین خمس
م      ذین دعمھ أسماء بعض المسئولین عن الصندوق وأسماء المرشحین ال
ي       ن الشباب ف ات م ف المئ ھذا الصندوق في عدة دوائر من خالل توظی

  .حمالتھم االنتخابیة

  

  
1  
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  ةـــات الفرعیــــاالنتخاب
  

ل أو الطوائف مجرَّ    ین القبائ ا مَ صار معلوما أن االنتخابات الفرعیة ب ادة    ة قانون ا للم ن  ) 45(وفق م
م أو اشترك    ، حیث تجر35/1962ِّ رقم قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة ن نظ م تلك المادة فعل كل م

ختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین للقبیلة أو الطائفة، على أن في تنظیم انتخابات فرعیة أو دعى إلیھا ال
 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، أما 5000 – 2000یحبس مدة ال تزید على خمس سنوات وبغرامة بین 

اإلعالن عن  حظرنص على فقد زاد على ذلك بال ،بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 2008 / 4القانون 
ابي       بشأن االنتخابات تشاوریةعقد اجتماعات  ذ األسبوع األول للموسم االنتخ ي المفوضیة من ، لذا أكدنا ف

رك   ة تح ى أھمی ةعل یم و وزارة الداخلی ع الحك ریع لمن راء الس ك إج اتل ة تاالنتخاب ة الفرعی ، وإحال
ون    المحرضین والمشاركین في ھذه الجریمة لجھات االختصاص واإلعالن عن تل ا تك راءات لعلھ ك اإلج

  .المحظور بعدفي ة لمن لم یقع ظرادعا وع
  

د ● یة لق ت المفوض ة و  الحظ ات فرعی یم انتخاب ول تنظ حفیة ح ات ص ر إعالن رى النش ات أخ جتماع
إعالنات في األسبوع األول من الموسم االنتخابي لتشاوریة إحدى القبائل في الدائرة  تشاوریة، وكان منھا

ي مسة، وإعالن لقبیلة أخرى الرابعة، وإعالن آخر لقبیلتین بالدائرة الخا دائرة   ف بھدف التصفیات   نفسھا  ال
 .األولیة ثم التحالف مع قبائل أخرى

  

      
  

1 2  
  

ة  تفصیلیة حول  ًاكما نشرت معظم الصحف المحلیة أخبار ● ات الفرعی ا     االنتخاب ي تنظمھ ل الت والقبائ
ى           ل بعضھا إل ل وص ا، ب ا إلیھ ن دع ا وم رت فیھ ي ج ل      ومن خاضھا والمواقع الت ن قب ا م تم تنظیمھ أن ی

  .بصفتھم الشخصیة، حسب ما نشر في الصحف المحلیة ولین في وزارة الداخلیةؤمس
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ات،     ● ن موسم االنتخاب خالل األسبوع الثاني م
اض ات     خ ة االنتخاب ن وزارة الداخلی باط م ض

دائرة الخامسة       ي ال ل ف دى القبائ ة إلح دم (الفرعی مق
ب  د ونقی اك ).. ورائ ا وھن ابط أیض ي ض یش الف ج

اء     ة األنب ة لوكال ر الداخلی د وزی د أك ویتي، وق الك
ة  ا(الكویتی ة   )كون ى معاقب وزارة عل زم ال ع

ذین  كریین ال ل  العس ات قب ون االنتخاب یخوض
تقالتھم  ي    اس ن الضباط ف د م ارك العدی ي حین ش ، ف

اذ أي     تم اتخ م ی تنظیم االنتخابات الفرعیة لقبائلھم ول
  .إجراء، علني على األقل، ضد ھؤالء

  
1  

  
ة إلحدى   6/4/2008خالل األسبوع الثالث، نشرت الصحف المحلیة یوم  ● م نتائج االنتخابات الفرعی

ة دائرة الخامس ي ال ل ف رت  القبائ ي ج ة الت وم الجمع ي م 4/4/2008ی وز والت ن ف فرت ع حین  4أس مرش
دة،     ة واح ة قبلی ي قائم ة ف س األم ات مجل ون انتخاب ذه  سیخوض ر ھ ة"، وتعتب راق " الفرعی األول االخت

ریحات         تالستعدادا ا رغم كل التص ي تنظیم فرعیتھ ة ف وزارة الداخلیة لمنع الفرعیات، فكان نجاح القبیل
ائط،        ذا الح ار ھ ات فانھ ع الفرعی ي من الحكومیة المتشددة ضد الفرعیات بمثابة الضربة لحائط الحكومة ف

الدائرة االنتخابیة الخامسة في  م بأنھ تجول بنفسھ5/4/2008علما بأن وزیر الداخلیة صرح للصحافة یوم 
 !في یوم االنتخابات ولم یشاھد أي أمر مخالف للقانون

 

  
2  
 
فرعیة إحدى القبائل الكبیرة في الدائرة  ا حولأخبارالمحلیة  نشرت الصحف وخالل األسبوع الرابع ●

م، 11/4/2008-10الخامسة قبل حدوثھا بیوم، وقد جرت تلك االنتخابات بالفعل یومي الخمیس والجمعة 
الل     ن خ ات م ك االنتخاب ع تل ة من ة وزارة الداخلی م محاول ودورغ ة   وج دائرة، إال أن القبیل ي ال ا ف قواتھ

د      ابات الفرعیة، واستطاعت إتمام االنتخ وم األح ائزة ی ا استطاعت   13/4/2008أعلنت األسماء الف م، كم
 .رعیةالف ھاتخاباتإجراء ان الخمس القبائل في مختلف الدوائر العدید من

  
  

                                                
 . م25/3/2008جریدة الوسط  1

  م6/4/2008جریدة القبس  2
 



 

- 45  - 

  

  
1  
  

  

ة           ثلقد كانت األحدا ود الوطنی ل الجھ ة لك ربة قوی م االنتخابي ض ن الموس ع م خالل األسبوع الراب
فكان فشل وزارة .. لدمج المجتمع تحت مظلة الدولة، فقد فازت القبیلة على الدولة، والعصبیة على القانون

صابتھ الصدمة من ھزیمة الدولة، ومن كان الداخلیة صدمة لكل أھل الوطن، فمن كان یؤید تنفیذ القانون أ
ھا     ي ینقص قة والت ر المنس ا وغی الغ فیھ ة والمب ة العنیف ن المواجھ دمة م ابتھ الص انون أص ق الق د تطبی ض

ر،  اعي كبی رخ اجتم ا بش عورا عام د ش ذي أوج ر ال ة، األم ة والحكم ى ا السیاس ك إل ود ذل د یع ار قوق تص
  .وسائل السیاسیة في المعالجةالمعالجة على الوسائل األمنیة واستبعاد ال

 
امس  ● بوع الخ ي األس ة  ف ى والرابع دوائر األول ي ال ل ف ن القبائ دد م ة لع ات فرعی دة انتخاب رت ع ج

ومن .. داخلیة إلحدى العوائل الحضریة في الدائرة الخامسةتصفیات والخامسة، كما جرت وللمرة األولى 
دائرة  ھذه التطورات لوحظ تغیر إجراءات وزارة الداخلیة بعد  مواجھتھا إلحدى االنتخابات الفرعیة في ال

ون     أملوكنا ن.. بة دون أي تدخل منھاالخامسة، حیث اقتصر دور الوزارة على المراق وزارة أن یك ن ال م
 .موقفھا وسطا بین استخدام العنف والقوة والتھدید بالسالح وبین موقف المتفرج

  
  

  
1  
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، بمحافظة الجھراء إلحدى القبائل في الدائرة الرابعةفرعیة  انتخابات جرتخالل األسبوع السادس  ●
، معھما إضافة إلى مرشح ثالث أفرزت ثالث شخصیات، اثنان منھم محسوبین على جماعات سیاسیةوقد 
اروا       كما  د اخت حف، وق ا بالص ت نتائجھ ة، وأعلن جرت انتخابات فرعیة إلحدى القبائل في الدائرة الخامس

 .أجرت ھي األخرى فرعیاتھا في وقت سابق واحدا لیتحالف مع قبائل أخرى
  

د    ● ابع، وبع ي           في األسبوع الس ل أسبوعین ف ة قب ا الفرعی رة انتخاباتھ ل الكبی دى القبائ زت إح أن أنج
ة أل    ات فرعی رت انتخاب د ج ة، فق ن وزارة الداخلی ف رادع م ھولة ودون أي موق ة بس دائرة الرابع ر ال كب

لوزارة في منع إجراء تلك االنتخابات الفرعیة من أفضل عملیات القبائل بالدائرة الرابعة، وقد كان تدخل ا
الوزارة في التصدي للفرعیات على مستوى االنتخابات، فقد استطاعت الوزارة اإلمساك بأدلة دامغة على 

ورغم ذلك فقد .. قضائیة رادعة للقائمین بتلك الجرائم االنتخابیة ًاتنظیم الفرعیات من شأنھا أن توفر أحكام
وا   استك م یخوض ملت القبیلة انتخاباتھا الفرعیة واختارت أربعة مرشحین إلى جانب ثالثة من أبناء القبیلة ل

ي حین       من% 90علما بأن ھاتین القبیلتین قد سیطرتا على . .االنتخابات الفرعیة ة ف دائرة الرابع مقاعد ال
لكل أبناء الدائرة اآلخرین من وھذا أدى إلى تھمیش كبیر ! من أصوات الدائرة% 37ملكان أقل من تأنھما 

  .فانظروا ماذا تفعل االنتخابات الفرعیة.. قبائل أخرى وحضر وشیعة
  

  

  
2  

 
ى            ● ام مبن ة أم اء القبیل ر أبن ة، وتجمھ ات فرعی ى تنظیم انتخاب ة عل بعد القبض على األشخاص واألدل

ین    الدولة بالتوسطفي ن كبار ووزارة الداخلیة في محافظة الفروانیة، قام مسئول الفین المعتقل إلخراج المخ
دخل     ذا الت ري، وھ دیوان األمی ي ال ار ف نھم مستش ن، م زة األم دى أجھ یة   –ل دوافع شخص ان ب  –وإن ك

ا ویس    وض تمام ة            يءمرف ذا یجب محاسبة كاف ة، ل ة االنتخابی ي العملی اد ف ى الحی دیوان عل رص ال ى ح إل
ك إساءة لمؤسساتھم ما تنوعت ألن في ذلولین الذین یتوسطون لصالح أشخاص یرتكبون الجرائم مھؤالمس

  . ھافیالتي یعملون 
 
اد            ومع ذلك، ف  ● ة والسماح النعق ات الفرعی ض االنتخاب اد بع ع انعق ي من ة ف زة األمنی دخل األجھ إن ت

ة   ي الفرعی ر   .. ھانفس  أخرى، وكذلك التصدي لمرشحین في فرعیات والسماح لمرشحین آخرین ف ر یثی أم
  .على وزارة الداخلیة وعلى حیاد الحكومة في االنتخابات الكثیر من عالمات االستفھام
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ن            ● ة بسبب طع راد القبیل ین أف الف ب ا لخ دائرة الخامسة أدت نتائجھ ي ال إحدى االنتخابات الفرعیة ف
لبیة  إحدى الفائز بالمركز الثاني بنتائج االنتخابات التي تھدف الختیار شخص واحد فقط، وھذه  النتائج الس

  .ةلالنتخابات الفرعی
ا            في حین  ي أجرتھ ة الت ات الفرعی ھ بنتیجة االنتخاب دائرة الخامسة طعن ي ال أعلن أحد المرشحین ف

ن خاضت مواجھة عنیفة مع قوات األ قبیلتھ وأفرزت أربعة مرشحین بعد أن ح    م م المرش د اتھ وات   ، وق ق
  .ا لدیوانیات أخرىتدخلت لصالح الفائزین بمنعھا لالنتخابات الفرعیة في دیوانیات وسماحھ من بأنھااأل

  
  

  
1  

 

ت         ● ا اكتمل ات بأسبوعین تقریب ل االنتخاب ابع وقب ا      في األسبوع الس ة، منھ وائم القبلی مجموعة من الق
وازم   ات قائم ي الع دائر ف ى  تینال ان   واألول ة العجم ي الخامسة، وقائم ایدة   ف ة الرش ة، وقائم دائرة الخامس ال

 .الدائرة الرابعةفي وقائمة المطران 
  

ائج،   ومع انتھا ● ور النت ة       سبعة استطاع  ء االنتخابات وظھ ات الفرعی وا االنتخاب حا خاض ر مرش عش
واب من أعضاء      ، %  34أي ما نسبتھ الوصول إلى عضویة مجلس األمة،  ن الن دد م إن وصول ھذا الع

ان       إلضفاءمجلس األمة یوجب وضع تشریع خاص لتلك الحاالت  ى أداء البرلم د من المصداقیة عل المزی
  .نھعن الصادرة والقوانی
  

ھم            ● راك بعض تم إش ان ی ابقة ك رات الس ي الم ة ف ات الفرعی ي االنتخاب ي  من المالحظ أن الفائزین ف ف
ى              ھ تجاوزات عل ا أن بعضھم لدی نھم، كم ر م بعض اآلخ ى ال وزارة عل رض ال ا تع التشكیل الوزاري فیم

مشاركة في إدارة الدولة من ومع ذلك یطلب منھم اللقوانین، اتجاوزات وخرق الأمالك الدولة وغیرھا من 
ي   خالل مجلس الوزراء، لذا أكدنا في المفوضیة على أھمیة عدم إشراك المتجاوزین على قوانین الدولة ف

ة   .. مجلس الوزراء س أم وقد لوحظ في التشكیل الوزاري الذي أعقب االنتخابات عدم ضم أي عضو مجل
لیھ سمو رئیس مجلس الوزراء، ولكن المفاجأة خاض االنتخابات الفرعیة إلى الحكومة، وھو أمر یشكر ع

لطة    ي الس اني ف ب الث ى المنص ل إل ة لیص س األم اء مجل د أعض الح أح ة لص ویت الحكوم ي تص ت ف كان
 !!ممن خاض االنتخابات الفرعیة كما ھاجمت قواعده االنتخابیة مبنى أمن الدولة وھو التشریعیة
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  ةـــالطائفی
  

ود عزوف     لم تشھد الساحة الكویتیة أ ظ وج ن المالح ي انتخابات فرعیة طائفیة وهللا الحمد، ولكن م
دیمقراطي            وطني ال الف ال وائم التح ى ق ا، حت ة طائفی ة المختلط وائم االنتخابی ن الق امال ع ون ك اد یك یك

ل الشعبي         أي المعروف بتنوع تكوینھ خلت قوائمھ الثالث من ة العم ع كتل ال م ذلك الح مرشح شیعي، وك
م    ت تض ي كان ح      الت ى الترش دو عل ر وب ن حض حیھا السنة م ع مرش رص جمی ث ح ا سنة وشیعة حی نواب
اعتین شیعیتین     إمستقلین في حین  الف جم ة بتح ي قائم ا  .. ن نواب التكتل ذاتھ من الشیعة قد ترشحوا ف فیم

یة         ة سیاس ل أي جماع دو ال تمث ن سنة وشیعة وب دائرة الخامسة م دة بال ة واح رت قائم ق  .. ظھ ین تحق آمل
 . في االنتخابات القادمة من االنسجام بین أبناء الشعب الواحدالمزید 

 
دوائر الخمس         في حین  ي ال حي الشیعة ف ة استفتاء لمرش ة الیومی حف المحلی ي   نشرت إحدى الص ف

ان،         األیام األخیرة قبل یوم االقتراع ي البرلم ھ ف ینتخب لتمثیل ن س ور الشیعي بم بھدف معرفة رأي الجمھ
ابات لالنتخ ًامخفف طائفي أمر مستغرب وجدید على الساحة، إال أنھ قد یكون بدیًالورغم أن وجود استفتاء 

 ،تخفیض عدد المرشحین الشیعة لمصلحة أصحاب الفرص األكبر منھم ھدفالفرعیة على أساس طائفي ب
 .في مختلف الدوائر االنتخابیة

  
  

  
1  
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  ابيــــف االنتخـــالعن
  

ن        35/1962 قمر من القانون 45لقد جرمت المادة  ل م ة ك س األم ات أعضاء مجل في شأن انتخاب
د       وة أو التھدی تعمال الق ھ باس اب أو بنظام ة االنتخ ل بحری یاح أو    ،أخ ر أو ص ي تجمھ تراك ف أو باالش

  .مظاھرات
  

ي  ا ف ة"تناولن ات الفرعی ف   " االنتخاب ائع العن ا وق اول ھن س، ونتن دوائر الخم ي ال داث ف یر األح س
  .تلك األحداثاالنتخابي التي صاحبت 

  
بحدود  –تجمھر أفراد من ثالث قبائل أمام مبنى اإلدارة العامة للمباحث الجنائیة في األسبوع الثاني  ●

خاص    إجراء انتخابات فرعیة قبلیة في الدائرة الخامسة خلفیةعلى  –شخص  300 واعتقال عدد من األش
ة الت  للتحقیق معھم،  ریقھم  وقد حدث اشتباك بین الجمھور والقوات الخاص ر     ،ي قامت بتف ع وزی د اجتم وق

 .ق الوزارة للقوانین ال رجعة فیھالداخلیة بعدھا بوجھاء القبائل وأكد لھم أن تطبی
  

  

  
1  

  

  
1  
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ونتیجة لرفض بعض األفراد والمجامیع تطبیق وزارة الداخلیة للقانون وقیامھم بالتعدي على بعض  ●
أدیتھم   للمفوضیة بضرو تقاریرطالبنا في فقد  رجال األمن، اء ت رة توفیر الحمایة الالزمة لرجال األمن أثن

 .منھا حمایة میدانیة ومنھا حمایة تشریعیةواجبھم في منع الجرائم االنتخابیة، 
  
وبعد أن أنجزت إحدى أكبر قبیلتین بالدائرة انتخاباتھا الفرعیة بسالسة، قامت  .. في األسبوع الرابع ●

ف      القبیلة األخرى األكبر بإجراء انتخابات وة وعن ل ق ا بك ھا الفرعیة، وھنا حاولت قوات األمن التصدي لھ
ن              ة م اول مجموع د ح ھ، وق ل الدخانی ا استخدمت القناب ات كم وات الخاصة والمروحی دخلت الق لمنعھا، ف
ادت أن               رة ك ة خطی ت المواجھ ارة، فكان الل رشقھم بالحج ن خ ة م وات الخاص ة التصدي للق شباب القبیل

  .تتطور بشكل كبیر
  
  

  
2  
  
  
  
  

  3  
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ل      ● ر القبائ ة ألكب ات فرعی بط انتخاب ة ض تطاعت وزارة الداخلی د أن اس ابع، وبع بوع الس ي األس وف
ن             دد م ھ وع ي بداخل ن الصندوق االنتخابي واألوراق الت ال األم د رج ع تحت ی بالدائرة الرابعة بحیث وق

ة، ف   اء القبیل ن أبن اخبین م حین والن ماء المرش وف بأس ة وكش اركین بالفرعی بوطات المش ت المض د أحال ق
واألشخاص الموجودین بالمقر االنتخابي إلى مبنى األمن التابع لوزارة الداخلیة في محافظة الفروانیة، ولم 

ع     یمِض ین م ن المعتقل وقت قلیل حتى تجمھر آالف من أبناء القبیلة حول مبنى األمن مطالبین باإلفراج ع
ن  ف الذي كان ینذر بوقوع تصادم بین التھدید باقتحام المبنى، ولم یتم انتھاء الموق ال األم  المشاغبین ورج

 .على وزارة الداخلیةمورست إال بعد أن تم اإلفراج عن المعتقلین استجابة لضغوط 
  

  

  
1  

  
د أصدرت         ا، فق رى فیھ ا ج حافة لم ون وص وحول ھذه األحداث، وتغطیة وسائل اإلعالم من تلفزی

  :وزارة الداخلیة البیان التالي
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  الرحمن الرحیم و الصالة و السالم على أشرف المرسلینبسم اهللا

واطنین الكرام               ا یلي للم ة إیضاح م ود وزارة الداخلی وم ت اء الی ة مس ة   .. إشارة لما حدث في محافظة الفروانی ھ نتیج بأن
ر الصا   . لمداھمة رجال األمن إلحدى الدیوانیات بمنطقة صباح الناصرفي محافظة الفروانیة ذًا لألوام ة   تنفی درة من النیاب

العامة بھذا الشأن و القاء القبض على من كان بھا أثناء إجرائھم االنتخابات الفرعیة، حیث نقل من تم ضبطھم مع صندوق 
تجمع عدة آالف من األشخاص حول مبنى مدیریة أمن الفروانیة یطالبون باطالق ... االقتراع إلى الجھة األمنیة المختصة 

و قد كان بینھم فئة غوغائیة بادرت إلى قذق مبنى المدیریة بالحجارة مما أدى إلى كسر زجاج  سراح من تم القبض علیھم
و على الفور تم إرسال رجال القوات الخاصة للتعامل معھم حیث تم إنذارھم بالخروج من مبنى .. واجھة المبنى كما اقتحم عدد منھم مبنى المدیریة 

و تعاون في ذلك رجال شرطة ... ھم بالقوة و علیھ استجابوا لألمر و خرجوا من المحیط الداخلي للمدیریة المدیریة بصورة سلیمة و إال سیتم إخراج
  .المحافظة و رجال المباحث مع القوات الخاصة

ة        ل أغراض انتخابی ن أج الموقع م ید  و في ذات الوق  ... و الوزارة لتأسف للدور التحریضي الذي مارسھ بعض المرشحین الذین تواجدوا ب ت تش
ث  الوزارة بتدخل و جھد بعض رجال كبار القبیلة القناع المتجمھرین بفض تجمھرھم حیث لوال ذلك الجھد لتطور األمر إلى ما ال یحمد عقباه،  حی

  .إن رجال القوات الخاصة كان لدیھم أمر بالتصدي بالقوة لفض التجمھر إن لم یستجب لصوت العقل

ة أمن                 و تؤكد الوزارة بأنھا ستتخذ كافة   ھ مدیری ذي تعرضت ل داء ال ن حرض أو ساھم أو شارك في ھذا االعت ل م ة ضد ك اإلجراءات القانونی
دي على       ) 12/2008(الفروانیة بدون مبرر، وذلك تنفیذًا للمرسوم بالقانون رقم  ة على من یعت بتعدیل بعض أحكام قانون الجزاء الذي شدد العقوب

دة  رجال الشرطة أثناء تأدیة واجبھم و جعل  ة آالف       5االعتداء علیھم جریمة یعاقب علیھا القانون بالحبس لم د على خمس ة ال تزی نوات و غرام س
  1.دینار

  
ة        ات الفرعی ع تنظیم االنتخاب ة لمن اعي وزارة الداخلی ھذا ما یتعلق بالعنف االنتخابي الناجم عن مس

  :النحو التاليللقبائل، أما أشكال العنف األخرى التي وقعت في االنتخابات فھي على 
  

أن      ● را بش حف خب رت الص امس نش ي األسبوع الخ الة    يتلق ف دائرة الخامسة رس حین بال د المرش أح
ات،  لاستمر في الترشیح  فیما لوتحتوي على التھدید بالقتل لھ وألسرتھ  حین     النتخاب ن أحد المرش ا أعل كم

 .اب دینیةالدائرة األولى عن تلقیھ تھدیدا بالقتل عبر بریده االلكتروني ألسبفي 
  

كتبت إحدى الصحف عن تعرض مرشحة للضرب على ید أحد الناخبین بسبب  في األسبوع السابع  ●
  .، وھذه الحادثة مرفوضة تماماآرائھا العلمانیة ، فتوجھت المرشحة إلى المخفر

  
راءات وزارة         ل إلج ض القبائ ن شباب بع ة مجموعة م وبخالف العنف االنتخابي الناتج عن مقاوم

ة    الداخلیة ب منع االنتخابات الفرعیة، فإن االنتخابات لم تشھد أحداث عنف ألي أسباب أخرى باستثناء ثالث
  .أحداث بسیطة أشرنا إلیھا أعاله
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  یةــــات السیاســـالجماع
  

ى            ویتي عل د الدستور الك د أك ذلك فق ل االستقالل، ل ا قب ذ م الجماعات السیاسیة الكویتیة موجودة من
ویتي  سیریة بشأن ھذه المادة، حیث أضفى الدستور ال   فوما جاء في المذكرة الت )56( ةمادالوجودھا في  ك

ة  على الجماعات السیاسیة شرعی یس     –ة كبیرة حین أكد على ضرورة تشاور رئیس الدول ف رئ ل تكلی قب
وزراء ا         –وزراء لتشكیل الحكومة  س ال ابقین ورؤساء مجل ة الس س األم اء مجل ن رؤس ابقین  لمع كل م س

  .اعات السیاسةورؤساء الجم
  

ات   لذلك، وبعد تجریم االنتخابات الفرعیة القائمة على أساس عنصري قبلي أو طائفي، فإن الجماع
ات  خوض اتعتبر ھي البدیل األفضل والحضاري لالسیاسیة  ا  النتخاب ة وغیرھ ى    ، البرلمانی د عل ذا یؤك وھ

لالنطالق نحو الدولة . .هوتطویر یتيید العمل السیاسي الكوالجماعات السیاسیة لترشالدور الكبیر المناط ب
  .الحدیثة بدال مما علیھ الحال حیث تتقدم العصبیة على الدولة

  
ا           د الحظن ابي، فق م االنتخ الل الموس ة خ یة الكویتی ات السیاس دنا ألداء الجماع الل رص ن خ وم

  .مجموعة من األمور التي من المناسب االنتباه الیھا
  

م ا   ● ن الموس ق  النتخابي  خالل األسبوع الثاني م ین  األأطل ام  الم وة     لع ویتي دع دیمقراطي الك ر ال لمنب
یطالبھم فیھا بتعدیل النظام الوزراء و مجلس الوزراءرئیس سمو لى إموجھة إلى حضرة صاحب السمو و

ابياال ھ     نتخ ذي أقرت س ال دوائر الخم ام ال ن نظ دال م ة ب وائم االنتخابی دة والق دائرة الواح ام ال ذ بنظ واألخ
زة    الحكومة والم رة وجی ل فت ین قب ة مناقشة   ! جلس مجتمع وع  ورغم منطقی ة     موض دة ومكان دائرة الواح ال

ة    ا السیاسیة والتاریخی س           ،مطلقھ ام خم انون نظ رار الق د إق ذا التوقیت بع ي ھ داء ف ذا الن إال أن صدور ھ
برلمانیة الجماعات السیاسیة والكتل الوبعد أن دخلت كل  ،دوائر وتصویره بأنھ سیجر الكویت إلى كارثةال

أدى إلى مما م 2006عام في  مع الحكومة إلقرار القانونبرلمانیة مواجھة سیاسیة والنواب المستقلین في 
على المحك، بل ذھبت بعض التحلیالت إلى  كثیر من األطرافھو نداء یضع مصداقیة حل مجلس األمة، 

 .مطلقھا ذلكأن النداء ھو بمثابة دعوة إلى حل غیر دستوري للبرلمان وان لم یقصد 
  

  

  
1  
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دوائر  االنتخابیة وفيتشكیل لقوائمھ  باإلعالن عنقام حزب األمة في األسبوع الثالث  ● م  جمیع ال ، ول
ي الكویت   ح   ، یشمل النساء، كما قام بتقدیم شرح مناسب لرؤیتھ لإلصالح السیاسي ف ض بشكل واض  ورف

 .في االنتخابات الفرعیة مشاركة مرشحیھ
  
ث   ● بوع الثال ي األس المیة قاف توریة اإلس ة الدس ت الحرك دس(م میةبت) ح حیھا  س ي مرش دائرتینف  ال

ي    القبائلانتخابات فرعیات  نتھاءا تنتظراالثانیة والثالثة، في حین  ى  الستكمال مرشحیھا ف دوائر األول  ال
م یك    من المشاركة في االنتخابات الفرعیة حدس الرابعة والخامسة، ویبدو أن موقف و ا ل ة قانون  نالمجرم
ارك بعضھم     بدئیا وإنما ترك القرار فیھم ل حیث یش ا،  لممثلیھا بالقبائ ھم المشاركة    م فی فیھ رفض بعض ا ی

ا حي فیھ اح مرش دم نج ة لع دس ، ونتیج ل ح ات القبائ ي فرعی ي ف ي  ف د ف ا أح م یمثلھ ة، فل دائرة الخامس ال
ارك  تلك الدائرةفي  االنتخابات العامة ان ، في حین ش حي    اثن ن مرش ي االنتخا حدس  م ات  ف ي   ب ة ف الفرعی

 .االنتخابات العامةفي الدائرة الرابعة لقبیلتین، أحدھما خسر بالفرعیة واآلخر فاز بالفرعیة ثم خسر 
  
ارك  ● حش ن  مرش ةم دائرة   كتل ي ال ا ف ة قانون ة المجرم ات الفرعی عبي باالنتخاب ل الش ة، العم الرابع
ارك و دائرة  ش ي ال ة ف ر للكتل ح آخ ض  مرش ین رف ي ح ة، ف ح ثالخامس ة مرش ث للكتل ة ال دائرة الرابع بال

یس       االنتخابات الفرعیة فيالمشاركة  دائرة ول روف ال ا لظ ل مرشح وفق ، وھذا یؤكد أن القرار متروك لك
 .ھناك قرار مبدئي قاطع

  
ي      في األسبوع الرابع  ● ات ف ھ التي ستخوض االنتخاب قام التحالف الوطني الدیمقراطي بإعالن قوائم

ثالثة، وقد لوحظ وجود امرأة واحدة ضمن قائمتھ في الدائرة الثالثة، وتعتبر تلك الدوائر األولى والثانیة وال
ب  ن   القائمة ھي األولى التي تضم امرأة إلى جان ین م ى أن     الرجال المرشحین   اثن ابي نتمن ر إیج و أم ، وھ

ح      تحذو الجماعات والكتل والقوائم السیاسیة األخرى حذوھا ن أي مرش ھ م ت قوائم  مستقبال، في حین خل
شیعي لتحقیق التمازج المنشود بین أبناء الوطن الواحد، وكنا نود من التحالف استكمال نموذجھ في تشكیل 

  .قوائمھ االنتخابیة من كل مكونات المجتمع الكویتي
   

ة        ● ا االنتخابی ر برامجھ وائم بنش ات والق ة الجماع بوعیة كاف ا األس ر تقاریرھ یة عب ت المفوض طالب
اخبین  مزید من الشفافیة ضفاء إل ع الن ین  م ى تب ة          ، وحت س األم ر مجل ن عم ة م ة القادم ي المرحل ا ف دورھ

ة    ،ورؤیتھا في الشأن العام للدولة وائم االنتخابی ون  ل وھذا أمر مطلوب من كل الجماعات السیاسیة والق یك
 .نوالناخب على درایة كافیة بما یھدف إلیھ المرشح

  

 : سیة برامجھ االنتخابیة، وھيمع اقتراب یوم االقتراع، أتم بعض الجماعات السیا ●
 .حدس –
 .ةحزب األم –
 .التجمع اإلسالمي السلفي –
 .الف الوطني الدیمقراطيالتح –
    

وطني     في حین  الف ال وائم التح ا ق اكتملت مجموعة من القوائم التي تمثل الجماعات السیاسیة، ومنھ
وقائمة حزب األمة التي تخوض .. الدیمقراطي التي تخوض االنتخابات في الدوائر األولى والثانیة والثالثة

ة  .. االنتخابات في الدوائر الخمس وقائمة حدس التي تخوض االنتخابات في الدوائر األولى والثانیة والثالث
ة         .. والرابعة ة والثالث ى والثانی دوائر األول ي ال ات ف وض االنتخاب ي تخ وقائمة التجمع اإلسالمي السلفي الت
 . والرابعة
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1  
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وحظ  17/5/2008 یوم قتراع فيمع بدء اال ● یة   م فقد ل ات سیاس ة  أن جماع وائم انتخابی م    وق ددة ل متع

في حین قام عدد غیر قلیل من المرشحین المستقلین بنشر برنامج انتخابي ، ةانتخابی برامجیصدر عنھا أي 
  .طموح وشامل زاد من ثقة الناخبین بھ على حساب بعض الجماعات والقوائم

                                                
 .م23/4/2008جریدة القبس  1
 .م24/4/2008طن جریدة الو 2
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  ةالقوائم االنتخابی
 

ع حق             ة، وم ر انتخابی س دوائ ى خم ت إل یم الكوی ذي أخذ بتقس د ال بعد إقرار النظام االنتخابي الجدی
ن     دال م ام فرصة مناسبة           االناخب باختیار أربعة مرشحین ب ذا النظ ر ھ د وف ام السابق، فق ق النظ ین وف ثن

اس     ى أس ة عل وائم االنتخابی ة، و    من  لتشكیل الق ة والفكری رامج العملی ردي بشكل     ن استمر إالب ح الف الترش
ا    ة، فیم الفت، ومع ذلك استطاعت القوائم أن تحقق نتائج جیدة في الدوائر الثالث األولى وھي قوائم فكری

  .حققت القوائم نتائج كبیرة ومھمة في الدائرتین الرابعة والخامسة حیث كانت القوائم عنصریة قبلیة
  

  :1 وقد تشكلت القوائم االنتخابیة على النحو التالي
  

   :الدائرة األولى
  :ظھرت في ھذه الدائرة مجموعة من القوائم االنتخابیة وھي

  
  .، جابر بھبھانيأحمد الري، عدنان عبدالصمد، حسن جوھر.د :االئتالف –
  .عماد بوخمسین، خلیل الصالح ،صالح عاشور :األولى –
لفي  – المي الس ع اإلس دري  :التجم د الكن دوائر الث  ( محم حین بال مل مرش ة تش ع قائم ة  م ة والثالث انی

  ).والرابعة
  .، سالم األذینة، مبارك الحریص، بدر العقیلمخلد العازمي :قبیلة العوازم –
  ).مع قائمة تشمل مرشحین في الدوائر الثانیة والثالثة والرابعة(جمال الكندري  :حدس –
  ).مع قائمة تضم مرشحین بالدوائر األربع األخرى(منصور الخزام  :حزب األمة –
ة      (عبدالمحسن المدعج .د :ي الدیمقراطيالتحالف الوطن – دائرتین الثانی حین بال ة تشمل مرش مع قائم

  ).والثالثة
  

  .والباقي شخصیات مستقلة% 50وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 
  
  

   :الدائرة الثانیة

  :وفیھا أقل عدد من القوائم االنتخابیة على مستوى الدوائر الخمس، وھي
  

و – الف ال دیمقراطيالتح قر :طني ال د الص د، محم ي الراش دالجادر، عل د العب دالرحمن محم ، عب
 .العنجري

 .عبداللطیف العمیري، خالد سلطان بن عیسى :التجمع اإلسالمي السلفي –
 .، دعیج الشمريالحربش جمعان.د :حدس –
 .فایز النشوان، علي الرفاعي :حزب األمة –
 .محمد عبدالقادر الجاسم، أحمد الدیین –

  
  .والباقي شخصیات مستقلة% 60ت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة وقد كان

                                                
األول إن القائمة التي فاز فیھا عدد أكبر من المرشحین، والثاني إذا تساوى أكثر من : تم ترتیب القوائم االنتخابیة في الدوائر الخمس وفق معیارین 1

 ...).أ، ب، ت، ث(قائمة في عدد المقاعد فیتم الترتیب وفقا لترتیب الحروف 
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   :الدائرة الثالثة

  :ظھرت في ھذه الدائرة عدد من القوائم االنتخابیة الفكریة، وھي
 .عبدالعزیز الشایجي، ناصر الصانع. د :حدس –
 .علي العمیر. د :التجمع اإلسالمي السلفي –
 .الصالح الم :المنبر الوطني الدیمقراطي –
عبي  – ل الش ة العم عدون  :كتل د الس حوا      ( أحم ا ترش م وإنم ذا االس حیھا بھ ن مرش ة ع ن الكتل م تعل ل

 ).مستقلین
 .نعیمة الحاي، نوال المقیحط، نبیلة العمیري :االتحاد النسائي  –
 .أسیل العوضي، فیصل الشایع، خالد الخالد.د :التحالف الوطني الدیمقراطي –
 .جاسم الراجحي :حزب األمة –
  

  .والباقي شخصیات مستقلة% 50انت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة وقد ك
  

   :الدائرة الرابعة

  :ظھرت في ھذه الدائرة قوائم قبلیة وأخرى فكریة، ولكن الغلبة كانت للقوائم القبیلة، والقوائم ھي
 .يالھطالنمحمد سلیمان .د ،ناصر الدویلة ،سعد الخنفور، علي الدقباسي :قبیلة الرشایدة –
 .مبارك الوعالن، حسین قویعان.د، رجا الحجیالن، محمد ھایف ):قبیلة مطیر( المتحدون –
 .، محمد الخلیفة الشمريمسلم البراك :كتلة العمل الشعبي –
 .علي دخیل العنزي :التجمع اإلسالمي السلفي –
 .محمد البصیري، خضیر العنزي. د :حدس –
 .ي، فیصل الحمد العنزيعواد الظفیر. عبداهللا الجنفاوي، د. د :حزب األمة –
 .، خالد الشلیمي)حدس ( ، محمد دھیم )شعبي ( أحمد الشریعان  :قبیلة الظفیر –

  
  .من قبیلة مطیر فیما نجح اثنان مستقالن% 70وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 

  
  :القوائم في ھذه الدائرة قبلیة، وھي اثلث :الدائرة الخامسة

 .فھد اللمیع ،عبداهللا راعي الفحماء، )شعبي( مرزوق الحبیني ،بر المحیلبيجا :قبیلة العوازم –
  ،عبداهللا مھدي، عبداهللا البرغش، محمد الحویلة.د ،محمد فالح عبید ):قبیلة العجمان( لونئمتفا –
د السبیعي   ، ) بعد فرعیة للقبیلة( علي حمود الھاجري :نریدھا للجمیع – ة   (خال اوریة للقبیل د تش ، ) بع

 ).بعد تشاوریة للقبیلة(، مذكر ثویران المطیري ) بعد تشاوریة للعائلة(ندري فیصل الك
ا   – ت تجمعن ي    :تحالف الكوی اد العتیب ة   ( سعدون حم ة للقبیل د فرعی ي   )بع ة   (، عایض العتیب د فرعی بع

 .، عبدالعزیز العنزي) بعد تشاوریة للقبیلة(، حسین براك الدوسري )للقبیلة
دة  . ( خلیل العبداهللا. جلوي العنزي، محمد المعتوق، دعماد ال :تحالف الوحدة الوطنیة – القائمة الوحی

 ).المختلطة من سنة وشیعة وقبائل
 .، سیف الھاجري، محمد الخنین العجميالمطیريعبداهللا عكاش  :حزب األمة –
  .موسى درویش حسن، أحمد عبداهللا جوھر –

  % .90وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 
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مل  نتخابیةاال ن القوائمإ حیث ،القوائم الموجودة بالساحة" ذكورة"ھناك ظاھرة  لوحظ أن ● أي  لم تش
ضمت مرشحة واحدة  والتي، باستثناء قائمة التحالف الوطني الدیمقراطي في الدائرة الثالثة عنصر نسائي

  .إلى جانب مرشحین أثنین من الرجال
 

ة   بعد اإلعالن عن قائمة قبلیة رباعیة في الدائرة  ● ة قبلی ة  الخامسة، تم اإلعالن عن قائم ة رباعی ، ثانی
ة         –وكنا نتمنى  ى أربع ة إل حي القبیل ات وتصفیة مرش ة الفرعی اء       –رغم إقام ین أبن ا ب دماج م تم االن أن ی

ا      الفكر تخفیف ابھ ب ل أو تش رامج عم الل ب ن خ ویتي م عب الك ل والش اء القبائ اقي أبن ع ب دة م ة الواح القبیل
 .كل كبیر خالل ھذه الفترةللعصبیة التي نمت بش

 
ین،      ● ائمتین قبلیت ة ق ة، لمواجھ تم اإلعالن عن قائمة واحدة من تحالف ثالث قبائل في الدائرة الخامس

ونأمل أن ال  –تنافس أن ھذا األمر یؤكد على ال إالورغم أن ھذه الصیغة أخف من القائمة القبلیة الواحدة، 
  .یةبین القبائل بشكل سلبي للغا – صراعیكون ال
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  المنظمـــات األھلیـــة
  

كما  یعتبر أحد أنواع الجرائم االنتخابیةمن خالل أموالھا أو مقارھا  الجمعیات والنقاباتإن استخدام 
ادة      35/1962القانون  على ذلكنص  ي الم أن   45في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، حیث جاء ف ب

تخدم  ن اس دھما لم ة أو أح جن والغرام ات بالس ین أو  العقوب ح مع ویت لمصلحة مرش ى التص دعوة إل ھا لل
ة أي     ات األھلی ب المنظم اإلضرار بھ، لذلك دعت المفوضیة منذ بدایة الموسم االنتخابي إلى ضرورة تجن

  .مخالفة للقانون
  

ع             ● ي األسبوع الراب ا ف ة، الحظن ات األھلی ھ بعض المنظم ذي وقعت ب لبي ال ومن رصدنا للدور الس
ة دائرة األ إقام ح بال ىمرش ًال  ول ادات  حف ریم القی یم  لتك ة للتعل ة العام ت والھیئ ة الكوی ي جامع ة ف الطالبی

  .  ، وھو أمر كان یجب تجنبھ في ھذه الفترةالتطبیق والتدریب
  

 :، وھيوقوع عدد من التجاوزات، نأمل عدم تكرارھا مستقبالوفي األسبوع الخامس الحظنا  ●
دائرة       اھرةفرع الق –االتحاد الوطني لطلبة الكویت رئیس  – حین بال د المرش ا ألح ر إعالن ینش

وز          ى الف اعدتھم عل وي ومس ادي والمعن ھ الم ى دعم كره عل ھ یش اء قبیلت ن أبن ة م الخامس
 .باالنتخابات

 .مرشح بالدائرة الثانیة یرعى تنظیم نشاط طالبي لرابطة طالبیة في جامعة الكویت –
 .یة اإلصالح االجتماعياإلسالمي لجمعمرشح بالدائرة الثانیة یرعى معرضا للكتاب  –
  .مرشح بالدائرة الثالثة یرعى دورة ریاضیة لقائمة انتخابیة في جامعة الكویت –

ھ       ایجابیًا المفوضیة دورًا رصدتفي الجانب اآلخر، فقد  ي توجی دني ف ع الم ات المجتم كبیرا لمنظم
من قبل لم تكن موجودة ة في ھذا الموسم االنتخابي دالمرشحین للقضایا التي یؤمنون بھا، وھي ظاھرة جدی

  .بھذه الكثافة
  

  

  
1  

  

  
2  

                                                
  م في الصحف المحلیة30/3/2008 1
  م20/4/2008القبس جریدة  2
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ان      26في األسبوع الثالث قامت  ● ع عام بإصدار بی ت    (جمعیة نف اء الكوی ي بن م ف ھ   ) معك دوا خالل أك
وقوفھم مع كافة االجراءات التي من شأنھا تطبیق القانون على الجمیع بعدالة ومساواة، وقد تم نشر البیان 

م، ثم قامت تلك 30/3/2008في معظم الصحف المحلیة الیومیة یوم األحد  على شكل إعالن مدفوع األجر
م              ال لھ ان، في حین ق ي البی ور ف وقفھم المنش ھ م دوا ل وزراء وأك س ال الجمعیات بزیارة سمو رئیس مجل

  .ن الحكومة ستطبق القانون على الجمیع وستكفل انتخابات نزیھة وشفافة وفق القانونإ هسمو
  

وطني   ● اد ال ام االتح ت   ق ة الكوی رع  –لطلب ف
ى       ع عل ة للتوقی ت بتنظیم حمل ة الكوی اءة " جامع " كف

ة  یم البرلمانی اءة والق اق الكف ع  ،میث ع تواقی لجم
رورة   اخبین لض دعو الن ة ت ى وثیق حین عل المرش
األخذ بمعیار الكفاءة بعین االعتبار أثناء التصویت، 

ان ي    وك ة ف ى الوثیق ع عل ل   التوقی ي ك ام ف ل یق حف
 .ةدائرة انتخابی

  

  
  

ى  إفیھ الناخبین  افرع أمریكا إعالنا في الصحف المحلیة دع –نشر االتحاد الوطني لطلبة الكویت  ● ل
ت             ون الكوی ة لتك ة والمساواة والدیمقراطی ة والعدال تم بالدستور والحری ذي یھ ل ال ح األفض اختیار المرش

 .خالیة من الفساد
 

ادس   ● بوع الس ي األس ة   ف ین الكویتی ة المعلم ت جمعی ایا   قام ام بالقض ى االھتم حین إل دعوة المرش ب
ى           اه إل ة للفت االنتب ب الجمعی ن جان ة م وة موفق ي خط التعلیمیة في حمالتھم االنتخابیة وفي برامجھم، وھ

 .القضایا التعلیمیة التي تحتاجھا الدولة
  

ذي  ا" المیثاق الوطني إلصالح السلطتین  "أعلنت جمعیة الشفافیة الكویتیة عن في األسبوع السابع  ● ل
ة ویقضي             ریعیة والتنفیذی ین السلطتین التش ة ب ور العالق ا أن یط ل بھ أن العم یضع سبعة عشر بندا من ش
على كثیر من أسباب التأزیم بینھما ویجعل التركیز على األداء واإلنجاز والتنمیة بشكل أفضل مع االلتزام 

د د  توریة، وق ادئ الدس اقبالمب ى المیث ع عل حین للتوقی ت المرش ث شع ي ارك ، حی م ف ھ معظ ع علی التوقی
  .الجماعات السیاسیة وعدد من المرشحین المستقلین

  
  

  
1  

                                                
 .م9/5/2008النھار جریدة  1
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دة المرشح؟      "نظمت جمعیة المعلمین الكویتیة حلقة نقاشیة بعنوان  ● ي أجن رأة ف ع الم ن موق وھي  " أی
ام       ل المرشحین بشكل ع امج عم وھي  .. حلقة تدعو المرشحین لالھتمام بقضایا المرأة وجعلھا ضمن برن

  .ة جیدة من الجمعیةخطو
 

ن        " أنا مستعد "أطلقت جمعیة المھندسین الكویتیة حملة  ● ایا المھندسین وم ي قض ى تبن دف إل ي تھ الت
  .ضمنھا دعم كادر المھندسین وترویجھ لدى المرشحین النتخابات مجلس األمة

 

ة    ● دأت حمل ة"ب ام لط       " بقناع اد الع ن تنظیم االتح ي م دافھا ، وھ ول أھ حفیة ح ات ص ر إعالن ة نش لب
 .ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب

  
  

  
  

  

  

 

وات   ● ة "قام مجموعة من الشباب بتنظیم الحملة الوطنیة لمحاربة شراء األص اء   " نزاھ تسعى لالرتق
  .بالعملیة الدیمقراطیة وضمان خلوھا من مظاھر بیع الذمم وشراء األصوات
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ت ● م ال   روج باب باس ن الش ة م ة   مجموع دعم التنمی وطني ل ع ال اء"تجم ة   " نم اق التنمی ع میث لوض
اق   " شباب ضد الفساد"وااللتزام بھ من قبل مرشحي مجلس األمة، متعاونین مع مجموعة  دف المیث ، ویھ

إلى االلتزام باالرتقاء في الممارسة النیابیة وتغلیب المصلحة العلیا للوطن على المصالح الخاصة والتعھد 
   .المشاریع التنمویة، وھو مجھود یشكرون علیھ بانجاز مجموعة من

  
المدارس في لمواجھة منع االختالط " صوت الكویت"قام مجموعة من أولیاء األمور باإلعالن عن  ●

ال یتجزأ من  ًاالخاصة من خالل وثیقة شرف مطالبین مرشحي مجلس األمة التوقیع علیھا باعتبارھا جزء
  .حقوقھم الدستوریة

  
 ذا     " میثاق المعاقین"یتي الریاضي للمعاقین أعد النادي الكو ى ھ حین عل ع المرش ونظم حفال لتوقی

، كما قام مجموعة من المعاقین بطرح مشروع دعم قضایا المعاقین في مجلس األمةبالمیثاق التزاما منھم 
 .صوتك معانا تم فیھ دعوة المرشحین التعھد بدعم قضایا المعاقین

 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
1  

  
امن  في األسبوع  ● حین           الث دعوة المرش ة ب ات العمالی ام والنقاب ع الع ات النف ن جمعی قامت مجموعة م

ة         إلى الالنتخابات  وق المدنی انون الحق روع ق رار مش د وإق ى تأیی ع عل ة،    ولتوقی رأة الكویتی ة للم االجتماعی
ي       ع ف ل التوقی م تنظیم حف ة     11/5/2008حیث ت ین الكویتی ة المعلم ر جمعی ي حین ردت   ، بمق  مجموعة ف

 .بإصدار بیان تعترض فیھ على القانونبعد أیام معدودة أخرى من جمعیات النفع العام 
  
  

                                                
 .م11/5/2008الوطن جریدة  1
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1  

  

  
2  

  
ة     ● المرأة الكویتی اص ب قامت لجنة إنصاف المواطنة الكویتیة بدعوة المرشحین للتوقیع على میثاق خ

  .ات الحكومیةالمتزوجة من غیر كویتي لتوفیر السكن للكویتیات وتجنیس أبنائھا وتوظیفھم بالجھ
 

امن  ● بوع الث ي األس وم ف ة العل ت كلی نظم
ت     ة الكوی ع لجن اإلداریة بجامعة الكویت بالتعاون م

الح   "الوطنیة للتنافسیة   ى التنافسیة لإلص وم  " ملتق ی
ي   7/5/2008 یة الت ات التنافس رح مكون دف ش م بھ

وة         ن خالل دع ة الكویت م ي دول وافر ف یجب أن تت
د  ى   المرشحین ومنظمات المجتمع الم ع عل ني للتوقی

  .میثاق التنافسیة
  

  

  
  

  
الم   في األسبوع األخیر للموسم االنتخابي  ● أقامت اللجنة البیئیة التطوعیة في ضاحیة علي صباح الس
ا   ن منوشارك فیھا مرشح" صحتنا بیئتنا"ندوة  –أم الھیمان سابقا  – الدائرة الخامسة، حیث تم في ختامھ

  .لقضیة البیئیة للمنطقة ذات أولویة في مجلس األمة القادمالتوقیع على میثاق یدعو إلى جعل ا
 

                                                
 .م11/5/2008في الصحف یوم نشر  1
 .م14/5/2008نشر في الصحف یوم  2



 

- 64  - 
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  اتـــة االنتخابـــشفافی
  

ة،   ؤالشفافیة مھمة في كل الش س األم ون، وھي أكثر أھمیة في انتخابات عامة الختیار أعضاء مجل
ام       وعي الع ق ال ات ولتحقی ة االنتخاب ي وذلك لتأكید نزاھ ق أ     ك م وف اخبون دورھ ارس الن ورة   یم ل ص فض
ة      .. ممكنة لتحقیق أفضل النتائج في اختیار ممثلي الشعب ى الحكوم یس عل ب ل ي مطل لذلك فإن الشفافیة ھ

  . ، وإنما على كل الجماعات والمؤسسات واألفرادتحقیقھ فقط
  

ات مدفوعة         الجمعیة  دعت لذلك الل إعالن ن خ اد االنتخابي، م االت الفس ن ح المواطنین لإلبالغ ع
  .فضال عن االتصال على الخط الساخن للجمعیة موقعھا على شبكة االنترنتو صحفیةالثمن ولقاءات 

  

  
1  

  
في تحقیق ھذا الھدف، حیث أعلنت الوزارة تخصیص تتحمل عبئا كبیرا وزارة اإلعالم  كذلك، فان ●

اج إل       تاالستودیوھاعدد من  ة تحت ة االنتخابی ا أن العملی ى والتحضیر لمجموعة من البرامج، والالفت ھن
ور   ة الجمھ ذلك توعی ات وك رائم االنتخاب ور بج ة الجمھ ي لتوعی ل اإلعالم ن العم ر م وقھم الكثی بحق

 .أي دور یذكر في ھذا الشأن یمارس لماإلعالم الرسمي  وواجباتھم، ولكن
  
ول  ● ى وص دنا عل ث للمفوضیة أك ر الثال ي التقری ة ف رائم االنتخابی ن الج ات ع ن البالغ رات م  العش

ة   وزارة ال  وزارة الداخلیة عنھا، إال أن واستعدادنا إلبالغ د أي رغب م تب ع  ب ل اون م ة   التع ات األھلی  المنظم
 !عن تلك الجرائم وھي المكلفة بمنعھا ھاإلبالغالمواطنین و

  
  

                                                
 .م26/3/2008الوسط جریدة  1
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1  
  

ل   )الكویت(تلفزیون أن  المفوضیةرصدت  ● الرسمي بعید عما یجري في الساحة االنتخابیة، في مقاب
ل      )سكوب(وقناة  )الوطن(وتلفزیون  )الراي(نشاط ملحوظ وكبیر في قناة  دة مث وات جدی رت قن ا ظھ ، كم

ة  (وقناة  )العدالة(وقناة  )فالش(وقناة  )القرین(قناة  ة انتخابی اة   )بطاق الف  (وقن ا تح ى     ،)نبیھ ا تسعى إل كلھ
 .تسلیط الضوء على المرشحین

  
لى بأسماء موظفین نشرت إحدى الصحف كشفا كامال على صدر صفحتھا األوالسادس  األسبوعفي  ●

ائیة،  " part time" ًاإضافی ًاوقت أیضا یعملون كما في وزارة اإلعالمیعملون  في مؤسسات تلفزیونیة فض
تطبیق اللوائح المعنیة في مثل تلك الحاالت لضمان عدم استغالل الوظیفة العامة بوزارة اإلعالم طالبنا لذا 

 .ألغراض شخصیة والتأكد من مسألة تعارض المصالح
  

ي           ● ات ف ائج االنتخاب اتھم بنت واطنین وتوقع ر استطالعات رأي الم ي تنش ات الت ظھر العدید من الجھ
 غیر على أسالیب تعتمد، وقد لوحظ على معظمھا عدم المھنیة أو الحرفیة في العمل، حیث الخمسالدوائر 

ك الم  كان في استطالعات الرأي، لذا  ةعلمی ع تل ع وعدم السماح    یجب على الجھات المعنیة بالدولة من واق
إجراء إال للجھات المرخصة  وم            ب ي تق ة الت ن الجھ ف ع ع الكش انون، م ا للق الدراسات االستطالعیة ووفق

جریدة الوسط استطالعا للرأي یتم  –وعلى مدى أیام  –فقد نشرت . .مثل تلك االستطالعات ونظم عملھاب
ت النتیجة   من خالل دخول الجمھور إلى موقع الجریدة على االنترنت والتصو یت لصالح مرشحیھم، فكان

إن نسبة         % 76النھائیة للفائزین ھي  اھد ف دة الش ا جری ائزین، أم ب الف ي ترتی صحیحة مع اختالف كبیر ف
ت  %80الصواب كانت  ة      ،% 85، ونسبة الصواب في أنظمة صالح الجاسم كان بة العلمی أن النس ا ب علم

 .فقط% 3-2الرأي ھي المسموح بھا الحتماالت الخطأ في نتیجة استطالعات 
 
  

  
2  

                                                
 .م9/4/2008جریدة أوان  1
 م16/5/2008الشاھد جریدة  2
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1  

  

  
  

  
  :في مقابل تلك السلبیات، فقد كان ھناك مجموعة من األمور اإلیجابیة التي یجب االنتباه إلیھا، وھي

  
ح  –إدارة االنتخابات  –وزارة الداخلیة  قیام ● ة    بتسلیم المرش طوانة ممغنط ة     CDاس ا أسماء كاف فیھ

، وتشمل األسماء والعناوین وتواریخ المیالد، وھذا أمر جید یوفر لكل الناخبین في الدائرة التي یترشح فیھا
 .مرشح كافة أسماء الناخبین بالدائرة

  
  

  
2  
 
ة    في األسبوع الثامن  ● اء الكویتی ة األنب ا (أصدرت وكال وان    )كون ا بعن حي    "كتاب ة لمرش السیرة الذاتی

اإلصدار وثیقة  ھذا ویعتبر.. اتیةوھو یحتوى على أسماء المرشحین وسیرتھم الذ" 2008ومرشحات أمة 
  .المرشحینبف یجیدة للتعر

 
ا     886622ت وزارة الداخلیة عن خط ساخن رقم أعلن ● رد علیھ واطنین وال الستقبال استفسارات الم

 .من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وھو أمر یستحق الثناء ،والمتعلقة بمواقع االقتراع
  

ي     أقامت وزارة اإل ● ة ف ة والدولی ة والعربی عالم مركزا إعالمیا للصحف والمحطات الفضائیة المحلی
مایو مزود بجمیع وسائل االتصال من فاكسات وخطوط  18إلى  15أحد الفنادق الكویتیة خالل الفترة من 

 .ھاتفیة دولیة وخطوط انترنت وأجھزة حاسب آلي وذلك لتسھیل التغطیة اإلعالمیة لعملیة االنتخابات
  

                                                
 .م16/5/2008الوسط جریدة  1
 .اخبین كما ھي في القرص المدمجصورة من أسماء ن 2
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ت وزارة ا ● وم     قام دى ی ى م ة عل ة كامل الم بتغطی دوائر       إلع ل ال ملت ك ھ، ش ذي یلی راع وال االقت
ة  ل     ،االنتخابی ت ك ي خصص س الت ات اإلذاعة الخم ع محط ي جمی ى وف اة األول ت القن ون الكوی ي تلفزی ف

 .وقد شھد الجمیع للوزارة بھذا الجھد المتمیز.. ة لدائرة انتخابیةیإذاعمحطة 
  
ت وزارة الدا  ● وع قام ع مطب ة بتوزی ة   خلی ى كاف وي عل ة یحت حافة المحلی الل الص ن خ ماء  م أس

ویت،   المرشحین في الدوائر االنتخابیة الخمس كما ھي في ورقة االقتراع، وإرشادات ھامة لطریقة التص
  1 .وھي بادرة تشكر الوزارة علیھا

  

      
 

ي  بنشر إعالن مدفوع األجر  "اللجنة االستشاریة المشرفة على االنتخابات –وزارة العدل "قامت  ● ف
الصحف الیومیة یبین حاالت بطالن حق التصویت أثناء االقتراع، وحاالت بطالن ورقة االنتخاب، وھي  

  .بادرة تشكر الوزارة علیھا
  

  

  
2  

  
                                                

 .بعض صفحات المطبوع الذي وزعتھ وزارة الداخلیة وفیھ كافة أسماء المرشحین كما ھي في ورقة االقتراع 1
 .م13/5/2008 اعالن نشرتھ وزارة العدل في صحف صدرت یوم 2
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  المرشحین مقار
  

بتعدیل قانون انتخابات والخاص  4/2008 رقم م وھو القانون29/1/2008نظم القانون الصادر في 
ھ     المقارء مجلس األمة، نظم موضوع أعضا اء فی ث ج ف االنتخابیة للمرشحین، حی ات   تكلی إدارة االنتخاب

ة ووزارة     ع وزارة التربی یق م ة بالتنس وزارة الداخلی ؤونب ة     الش رة الحمل الل فت ل خ ة والعم االجتماعی
د   راح لعق االت األف ع وص ة المجتم ة خدم ات تنمی دارس وقاع ارح الم ة بتخصیص مس دوات االنتخابی الن

یة الكویت دبل تكلیفكما جاء في ھذا القانون  ،االنتخابیة لكل من یطلب ذلك من المرشحین وبالسویة بینھم
اث یسمح فی        بإصدار ترخیص  ر لإلن ذكور واآلخ ابیین أحدھما لل رین انتخ إجراء   ھلكل مرشح بإقامة مق ب

ار   ن ت ارا م ك اعتب ا، وذل دعوة إلیھ ح وال ة للمرش دوات االنتخابی دعو  خیالن رار بال وم أو الق ر المرس ة نش
  .لالنتخابات في الجریدة الرسمیة

  
ات    ● م االنتخاب ز       وقد لوحظ في األسبوع الثاني من موس ات لحج ع لوح ین بوض حین وھمی ام مرش قی

دفع   مقاربعض الساحات إلقامة  انتخابیة، وھي حجوزات وھمیة لغیر المرشحین بھدف بیعھا الحقا لمن ی
 .ومنعھا إلیھالدیة االنتباه الب لذا یجب على ،أكثر

  
  

  
1  

  
رغم   واإلعالنات االنتخابیة المخالفة بوقت قیاسي،  مقارلوحظ قیام البلدیة بإزالة الكما  ● ى ال ولكن عل

االت ل   االنتخابیة إال بعد الترشیح رسمیا، فقد  مقارتأكیدات بلدیة الكویت بمنع إقامة ال من بعض رصدنا ح
 .لذلك دوة عامة ونشر إعالنن مینظتومخیم  بإقامةالمرشحین 

  
ع      ● ي األسبوع الراب انون، فف ة أسماء    وتطبیقا للق اطق     80حددت وزارة التربی ف المن ة بمختل مدرس

الجھات المعنیة  وقد طالبناكمقار لندوات المرشحین، وھي خطوة إیجابیة ضمن االلتزام بأحكام القانون ، 
 .مقاراإلعالن بوضوح عن آلیة االستفادة من تلك الب

  
ت،  ● لبي الف ور س ي تط یم  وف ي تق دیوانیات الت ن ال دد م ة ع ة بمراقب ن وزارة الداخلی وات م ت ق قام

ة،          دائرة الثانی ي ال اء ف ن الرجال ومن النس ور م ام  حیث ندوات انتخابیة مفتوحة للجمھ ال     ق ن رج عدد م
ا    ! بتسجیل أرقام سیارات مرتادي تلك الدیوانیات ودخول بعضھا األمن نص الم ذا مخالف ل ن   44دة وھ م

                                                
 .م28/3/2008جریدة الراي  1
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ل صدوره رسمیا    ،ب العامةفي ذلك تطبیق قانون تنظیم االجتماعات والمواك وحجتھمالدستور،  ، حتى قب
 .والذي تم سحبھ فیما بعد

  
حین     في األسبوع السادس لوحظ و ● بعض المرش ازل السكنیة الستخدامھا ل  انتشار ظاھرة تأجیر المن

ور،    ، وا لكل مرشحدون أن تحتسب ضمن المقرین االنتخابیین المسموح بھم ة أم یجب ھنا التأكد من ثالث
ب أن        إف اخبین فیج تقبال الن ة الس ار انتخابی تخدم كمق ازل تس ك المن ت تل رین   ن كان من المق ب ض تحس

ات  لل االنتخابیین  مرشح، وان كانت تستخدم للجان العاملة التابعة للمرشح فیجب أن ال یوضع علیھا إعالن
أس وان    انتخابیة، وفي كل األحوال البد م ال ب ة ف ن التأكد من أسعار التأجیر فإن كانت في الحدود المعقول

دخل    –كما یشاع  –كانت بمبالغ مضاعفة  أنھ أن ی دون مبرر حسب أعراف سوق التأجیر فإن ذلك من ش
  .تلك العملیات التأجیریة ضمن الرشوة االنتخابیة
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  ــةـة االنتخابیـالدعایــ
  

س ا    ل مجل ن ح ھرین م ل من ش ل أق ة صدر  قب انون الألم م ق ي  م 4/2008رق انون القاض دیل ق بتع
ل أو               ذا القبی ام أو أي شيء من ھ اك أو خی ة أكش انون إقام ع الق ة، حیث من س األم اء مجل انتخابات أعض
ر    ل المق دا داخ ا ع ا، وفیم راع أو غیرھ ان االقت ام لج ة أم ة االنتخابی د الدعای ل بقص ائل النق تعمال وس اس

ن     االنتخابي للمرشح أو على الن ع حین أو اإلع أسواره، یحظر إقامة إعالنات أو الفتات أو صور للمرش
اء      د انتھ و بع حین، ول ة للمرش كر أو تھنئ الن ش ات أو أي إع أن االنتخاب اور بش ات للتش د أي اجتماع عق

وم     آالعملیة االنتخابیة في الطرق العامة أو المنش حین ، وتق ة للمرش ة كدعای ت أو المباني العامة أو الخاص
وزارة الداخلیة ، بعد قفل باب الترشیح، بوضع لوحات إعالنیة في مراكز الضاحیة وأفرعھا وبأیة أماكن 
رة              ل دائ ورھم عن ك حین وص ع المرش ح موحد أسماء جمی ا بخط واض دون بھ أخرى تراھا الوزارة، م

ة أع    ة أی ت بإزال تم   مرتبة ترتیبا حسب حروف الھجاء، وتقوم وزارة الداخلیة مع بلدیة الكوی ال ت ةً م  مخاِلف
  .لذلك فورا على نفقة المخالف

  
امس    ● اب الترشیح      –في األسبوع الخ تح ب د ف ة      رصدنا   –أي بع ات المخالف ن اإلعالن دد م ود ع وج

اك    ،النقل العام، وقد بادرت أجھزة البلدیة بمنع تلك اإلعالنات حافالتللقانون، كاإلعالن على  ا أن ھن كم
رة     من اإلعالنات المخالفة عل ًاعدد ات مباش ا إعالن دوائر، منھ ى المباني العامة وفي الطرقات في جمیع ال

ة الكویت،            اني جامع ي مب ى سیارات وف ات عل ا إعالن ان ومنھ كر وعرف ومنھا إعالنات دعم وتأیید أو ش
 .وھذه كلھا إعالنات مخالفة یجب إزالتھا تنفیذا للقانون

 
م       زالة اإلعبإبلدیة الكویت وفي األسبوع السادس قامت  ● ھ ت ا بأن ازل، علم ى المن ودة عل النات الموج

ور         بأخذ تعھدات من المرشحین  ة وجس ات المروری رق والعالم ى األشجار والط ات عل ر اإلعالن عدم نش
دوائر    ادة وال ة ودور العب اني األثری اء والمب والت الكھرب دارس ومح وار الم ارة وأس دة اإلن اة وأعم المش

سرعة التحرك إلزالتھا بالمساواة  ببلدیة الكویت  طالبنامن اإلعالنات العدید  ظھرإال أنھ فعلیا .. الحكومیة
 .فیما بین كافة المرشحین

  
اء      كما  ● وات عش ى شكل دع ات عل ي  تم نشر إعالن ات، وھي       ف ف المحافظ ي مختل ة ف رق العام الط

ع    حاب السیارات بوض ض أص وم بع ا یق ورا، كم ا ف ة إزالتھ ى البلدی ب عل انون ویج ة للق ات مخالف إعالن
 .وزارة الداخلیة مخالفة أصحابھا والعمل على منع تلك الظاھرة طالبناعالنات على السیارات إ

  
  

  
1  

                                                
 م30/3/2008جریدة القبس  1
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ابع   تقوم بلدیة الكویت بجھد مشھود في إزالة اإلعالنات المخالفة، إال أنھ لوحظ  ● أن في األسبوع الس

ر أوجد   ادر بإزالتھا، أحد فروع البلدیة في الدائرة الرابعة یتساھل مع اإلعالنات المخالفة وال یب وھذا األم
رین     خلال بة المقص ة ومحاس دوائر االنتخابی ا     .. في تطبیق القوانین على كل ال دائرة الخامسة فیھ ا أن ال كم

ى      ة وعل ات التعاونی یارات الجمعی ف س ات ومواق رة بالطرق ات المنتش ي اإلعالن ات ف ن المخالف د م العدی
  .السیارات
  

حف والمجالت ھي    لوحظ مؤخرا أن القیمة المالیة ا ● لتي یتم صرفھا على الدعایة اإلعالنیة في الص
ار          ین دین رة مالی غ عش ع أن تبل ن المتوق دنانیر وم ن ال ین م  قیمة عالیة جدا، یصل بعضھا إلى بضعة مالی

لبرلمان على حساب یفضي إلى وصول أصحاب األموال إلى مقعد امن شأنھ أن وھذا لبعض المرشحین، 
اءة  حاب الكف ذا یج  ،أص ى       ل رف عل ى للص قف أعل ع س ة لوض الت االنتخابی ریعات الحم ویر تش ب تط

 .الحمالت االنتخابیة ال یجوز تجاوزه
  

بشكل عام، فإن أداء الجھات الحكومیة في ھذا الجانب كان أداء جیدا، وقد یتطلب جھدا إضافیا من و
 .بلدیة الكویت ووزارة الداخلیة
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   والفرز عاالقترا –الجزء الثاني 
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  وجوب االستعداد لیوم االقتراع
  

ذه   یعتبر االستعداد الحكومي لیوم االقتراع أمرًا ذا أھمیة بالغة ألكثر من سبب، ففضال عن أھمیة ھ
دوائر الخم    إن ھذه االنتخابات ُتحیث المناسبة لكل مؤسسات الدولة وأفرادھا،  ام ال ق نظ ر   سجرى وف غی

نتخابات قد صیغ لیتناسب مع ظروف الدوائر العشر بعدد منخفض من المجرب من قبل، كما أن قانون اال
ام   1962الناخبین في عام  ي ع دوائر     1981م، ثم للدوائر الخمس وعشرین ف د ذي ال ع الجدی ا الوض م، أم

القلیلة وعدد الناخبین المرتفع خاصة بعد دخول المرأة إلى الكتلة التصویتیة، كل ذلك أوجب تعامال خاصا 
ع  ودقیقا مع  إدارة تلك االنتخابات، لذلك كنا في المفوضیة ننبھ إلى موضوع إدارة یوم االقتراع حتى ال یق

ات   ائج االنتخاب ع المفوضیة         .. المحظور وھو التشكیك بنت اون م دم التع ررت ع ة ق دو أن الحكوم ن یب ولك
  .العلیا لشفافیة االنتخابات

  

عدد ا على ضرورة معالجة مسألة كثرة م أكدن31/3/2008في تقریر المفوضیة الثاني الصادر في 
رز،     إزدحاممندوبي المرشحین في مراكز االقتراع مما یزید من  ة الف ل عملی ال عن   المكان ویعط أّن فض

من  أن حملتھم االنتخابیة، كما واالستفادة منھم في المرشحین لتوفیر المؤیدین تخفیض عدد المندوبین یفید
راع وغلھا المندوبشأنھا أن توفر في المساحة التي سیش وع     . .ن داخل مراكز االقت ذا الموض ى ھ دنا عل وأك

م وقد قامت الحكومة مشكورة باألخذ بوجھة النظر 28/4/2008في تقریر المفوضیة السادس الصادر في 
  .ھذه بأن أصدرت مرسوما عالج ھذه المسألة

  

ر   عھا على المواطنینتوزیوضعف البطاقات االنتخابیة كما أشرنا في تقریرنا الثاني إلى مشكلة  وأث
ة   مقارأن الناخب یراجع رصدت المفوضیة قد ف، ذلك على یوم االقتراع ب المختارین الستالم البطاق  فُیطل

للحضور مرة ثانیة لتقدیم صورتھ الشخصیة ثم الحضور مرة ثالثة یضطر فمنھ إحضار صورة شخصیة، 
ة،  افالستالم البطاق ة  طالبن إعالم الوزارة الداخلی واطب ھیال م یة تس ورة شخص ار ص رورة إحض نین بض

ة       رات المراجع دد م وفیر ع راءات لت یط اإلج ي تبس ر ف ات، والنظ لیم البطاق ا   لتس ي إلغائھ ر ف ، أو النظ
ا لیة ءواالكتف دفتر الجنسیة األص ق .. ب بوع واف د أس ي وبع وزراء ف س ال وم 7/4/2008مجل ى مرس م عل

ي      ،ن البطاقة االنتخابیةدومن بقانون یسمح بتصویت الناخب بشھادة الجنسیة  ابي یصب ف رار إیج وھو ق
  .صالح العملیة الدیمقراطیة

  

الحكومیة  – ضرورة انتباه اللجنة العلیاأكدنا على  28/4في التقریر السادس للمفوضیة الصادر یوم 
ة،      – ول ال  المعنیة باإلشراف على االنتخابات إلى مجموعة من المشكالت المتوقع ا ط رة  ومنھ ة  فت الزمنی
وكیفیة التعامل مع تلك الحالة من حیث  ،ساعة 24المتوقع لھا أن تزید على وفرز األصوات النتخابات ول

رز     ارة عملیة الفرز بنزاھة وشفافیةإد ات الف ات وعملی ، وما حذرنا منھ قد وقع حیث استمر وقت االنتخاب
ذي أحدث المشكال      في ساعة عمل متواصلة  30إلى قرابة  دوائر، األمر ال ع    بعض ال ي تجمی رة ف ت الكثی

  .النتائج والطعون التي أعقبت ذلك
  

وم   ومین     –م 15/5/2008كما أكدنا في البیان الصادر عن المفوضیة ی راع بی ل االقت ى   –أي قب عل
ة   كل          أھمی امج المستخدم بش وع البرن رز ون ة الف ي عملی ر ف وتر والبروجكت ة استخدام الكمبی توضیح كیفی

رشحین، مع مالحظة أھمیة وجود فرز یدوي للمطابقة في حال االختالف شفاف حتى یلقى ارتیاح كافة الم
  .أو االعتراض

 

وم        ي ی ادر ف امن للمفوضیة الص ر الث ا أن  12/5/2008وفي التقری اخبین   م بین وات الن  مشتري أص
ھ لھم،  ةفي یوم االقتراع باعتباره الفرصة األخیر نینشطوسوف  اوالت     وأن اه ألي مح ب االنتب راء  لیج ش

وااأل الل    وأّنت، ص ن خ وات م راء أص ة ش ن أي حال الغ ع واطنین لإلب وة الم ة دع ى وزارة الداخلی عل
  .ذلكشيء من ولكن لم یحدث . .اإلعالن عن رقم ھاتف یمكن االتصال بھ حین رصد أي جریمة انتخابیة
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  بیان ھام قبل یوم االقتراع
  

ة في مراقبة انتخابات مجلس األمة قبل یومین من االقتراع، ومن واقع خبرة جمعیة الشفافیة الكویتی
ي ا م، وحتى ال تتكرر بعض األخطا2006عام  ات  ء ف دار      2008نتخاب ى إص ادرت المفوضیة إل د ب م، فق

ى مجموعة      –غیر التقاریر األسبوعیة  –م 2008بیان خاص في مایو  اه إل رورة االنتب أكدنا فیھ على ض
  :من المسائل، ونظرا ألھمیة البیان ، نورده ھنا نصا

  
  تقریر ھام وعاجل للمفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

  ضرورة استدراك السلبیات المتوقعة في تنظیم االقتراع

وم   ذكیر    17/5/2008مع قرب موعد االقتراع النتخابات مجلس األمة في دور انعقاده الثاني عشر ی ود الت ا ن م فإنن
ا      بمجموعة من المخاطر والسلبیات المتوقع حدوثھا في یوم اال ا األسبوعیة كم ي تقاریرن ھا ف قتراع والتي أشرنا إلى بعض

ة          2006أشرنا إلیھا في توصیات تقریرنا النتخابات عام  فافیة وانسیابیة عملی ي نزاھة وش ؤثر ف د ت ات ق ي مالحظ م ، وھ
  .االقتراع
  

  في ساحات االنتخاب وعودة بعض الناخبین  الشدیدالتزاحم  –
ال     ءبط يالمتكررة في معظم الدوائر االنتخابیة ھكانت إحدى المالحظات الجوھریة و راع ، نظرا إلقب عملیة االقت

راع دون اإلدالء      ز االقت ن مراك ل م ر قلی دد غی ودة ع ى ع ك إل د أدى ذل إلدالء بأصواتھم ، وق اخبین ل ن الن ر م دد كبی ع
ابیة وضخامة عدد المرشحین بأصواتھم ، وھو أمر متوقع حدوثھ ھذا العام بشكل مضاعف خاصة مع اتساع الدوائر االنتخ

أربع منصات  –التزاحم وذلك من خالل زیادة منصات االقتراع  لمنعفي كل دائرة، لذا یجب تسھیل إجراءات االنتخابات 
  .لضمان االنسیابیة وعدم التأخیر –على األقل في كل فصل 

تخابیة قرب مراكز االقتراع مثل منع وتجدر اإلشارة ھنا إلى ضرورة تطبیق القوانین واللوائح الخاصة بالدعایة االن
  .متر 500وسائل النقل في الدعایة االنتخابیة وإبعاد المقار االنتخابیة عن مراكز االقتراع 

  
  ) : المدرسة(إقصاء رجال األمن لجمھور الناخبین خارج ساحة االنتخاب  –

ي         ًام تشدد 2006دونت مشاھدات مراقبي االنتخابات في الدوائر المختلفة عام  ن ف ال األم ل رج ن قب رر م ر مب غی
ث   ة         إتنظیمھم لعملیة االنتخاب حی ن المراكز االنتخابی ر م دد كبی ي ع اموا ف م ق احة      بنھ ارج س اخبین خ ور الن إقصاء جمھ

اب  ة ( االنتخ اخبین   ) المدرس ى الن س عل ا انعك و م أثرب، وھ مس    ھمت ربات الش االت ض ھم لح س وتعرض رارة الطق بح
ذا   رر ، وھ اء المتك اخبین       واإلغم ور الن ین جمھ وتر ب االت ت بب ح ا س اخبین ، كم ریح للن ر م ا غی وا انتخابی ق ج ا خل م

البد من االنتباه إلى حسن إدارة العملیة االنتخابیة وإتاحة أماكن مریحة للناخبین فإنھ  لكلذ. في الساحة االنتخابیة الموجودین
  .استراحات مظللة ومخصصة وإنشاءفي المراكز االنتخابیة 

  
  :رة سرعة تعامل وزارة الداخلیة مع الجرائم االنتخابیةضرو –

نھ على الرغم من إبالغ رجال األمن في وزارة الداخلیة عن حاالت اشتباه واضحة أم ، 2006لوحظ في انتخابات 
ذه          ن مع ھ ل أجھزة األم ة وتفاع راء األصوات، إال أن حرك لممارسات غیر متفقة مع أحكام القانون، كعملیات واسعة لش

االت     ا ات حول ح لتبلیغات واإلرشادات كان بطیئا جدا، لذا یجب على وزارة الداخلیة التعامل بجدیة وسرعة مع أي بالغ
  .مخالفة القانون في االنتخابات الحالیة، تعزیزا للثقة والشفافیة في العملیة االنتخابیة

  
  .التدخل السلبي لبعض رجال األمن في إجراءات العملیة االنتخابیة –

وتر والتخوف     ًابصورة سلبیة تشیع جو  ونیتدخل وام ، أن بعض رجال األمن كان2006ظ في انتخابات لوح ن الت م
اخبین ، أو إخ      انتھارمثل  ن لجمھور الن ي          راجرجال األم ة ف اب المدرس ل ب اب ، أو قف ز االنتخ ض مراك ن بع وة م ھم عن

ول في الساحة االنتخابیة دون البعض اآلخر ، وھي الدخبوجوھھم ومنعھم من الدخول ، فضال عن السماح لبعض الناخبین 
ة             ة ونزاھ اد الحكوم ى حی ا عل ات حرص ي ھذه االنتخاب ب أن ال تتكرر ف ن یج جمیعھا أشكال سلبیة من تدخل رجال األم

  .االنتخابات
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  :حضور رجال أمن الدولة لعملیة فرز االنتخابات –
إلى اللجان االنتخابیة بعد انتھاء عملیة  واأمن الدولة حضروعناصر من  ًام، أن أفراد2006لوحظ في انتخابات عام 

رز        ة ف ور عملی ات لحض دیھم تعلیم ة وأن ل ن الدول ال أم ن رج ارھم م ان باعتب اء اللج ھم لرؤس دموا أنفس راع ، وق االقت
م     فة لھ دم وجود ص ودھم لع ض وج ن رف ین م ا ب ة متفاوت ان االنتخابی اء اللج ان جواب وموقف رؤس د ك وات ، وق األص

ا     ل د خروج انون ویع م الق لحضور أثناء عملیة الفرز ، وبین من سمح لھم بالحضور، وھذا تصرف مستغرب ومخالف لحك
ھ               ى وج ة عل لطة التنفیذی ة والس ة بصورة عام ل أجھزة وزارة الداخلی ن قب ة م ة االنتخابی ي العملی على مبدأ عدم التدخل ف

  .یجب أن ال یتكرر في ھذه االنتخاباتوالخصوص 
  

  :یق االقتراع صناد –
ة      ى مجلس األم م إل كما یجب ضمان النقل اآلمن والقانوني والسریع لصنادیق اللجان الفرعیة ثم اللجان الرئیسیة ث

  .والتفاھم بشأن ذلك مع وكالء المرشحین حتى ال یحدث ما یؤدي إلى أي تشكیك أو طعون في نتائج الفرز
الفرز ھو قرار جید بشكل عام ، وكنا نود توضیح كیفیة استخدام إن قرار استخدام الكمبیوتر والبروجكتر في عملیة 

تلك الوسیلة ونوع البرنامج المستخدم بشكل شفاف حتى یلقى ارتیاح كافة المرشحین، مع مالحظة أھمیة وجود فرز یدوي 
  .للمطابقة في حال االختالف أو االعتراض

لضمان تحریز أوراق االنتخابات بعد إعالن النتائج، وفقا الالزمة كافة االحتیاطیات  اتخاذوفي كل األحوال البد من 
  .لما ھو مقرر في القانون

راع      ي  لوحظ في االنتخابات الماضیة أن بعض اللجان أخلیت من الحاضرین وبقیت صنادیق االقت ة   ف القاعة برفق
ى    رجال األمن أو دون وجود أحد وذلك لتناول وجبة الغداء، وھو مسلك قد یولد الطعن من بعض  ذا نشیر إل المرشحین، ل

طوال فترة  ،یتم تغطیة فتحة وضع األوراق بالصنادیقأن تطلب األمر ألي ضرورة یقدرھا القاضي  ذاضرورة الحذر، وإ
  .مع التوقیع علیھا ،التوقف

ب  رز و  ویج ة الف ى عملی وكالء عل دوبین أو ال الع المن ى اط فافیة  ااألوراق الملغعل ز الش ان وتعزی ث االطمئن ة لب
  .ن النزاھة تجنبا ألي اعتراضات أو تحفظاتوضما

  
  :أھم المالحظات التفصیلیة على االنتخابات العامة –

ات    ي انتخاب االت تصویت        2006تعددت المالحظات التي تم تسجیلھا ف ین ح ات ب ك المالحظ ث تراوحت تل م، حی
ن ذلك بسبب عدم مالئمة حجم الفصول  كاأعلني مخالف ألحكام القانون، وبین عدم التقید بمتطلبات سریة االنتخاب سواء 

التي كانت مقارا لالنتخاب وسمحت تبعا لذلك بإمكانیة مشاھدة اختیارات الناخبین في أوراق االقتراع ، أو تلك التي تمثلت 
بعدم تغطیة النوافذ الزجاجیة لبعض الفصول التي كانت مركزا للجان االنتخابیة ، وبین أخرى تتعلق ببعض حاالت تعطل 

تحقت          الع ال بصورة اس اء والرج ن النس ین م ماع صوت األمی راءات س ي إج ة ف دم الدق ا ، أو بع ة أو توقفھ ة االنتخابی ملی
داد         . التسجیل  اب مع أع ة أعداد أوراق االنتخ ي مطابق ة ف دم الدق وفضال عن ذلك فقد ظھرت بعض السلبیات الخاصة بع

ة ، أو   ان االنتخابی وف اللج ي كش اخبین ف ن الن جلین م ة   المس یر العملی راءات س ى إج حین عل دوبي المرش الع من ي إط ف
ن             اخبین م ماء الن االت سقوط أس رر ح ك تك ى ذل اف إل ة، ویض ة االنتخابی ة للعملی ة الكامل ق المراقب ة بشكل یحق االنتخابی

ا أن الفرز الكشوف االنتخابیة، وأیضا وجود عدد كبیر من أسماء الناخبین والناخبات المتوفین في الكشوف االنتخابیة ، كم
اآللي المتعجل من قبل وزارة الداخلیة وما صاحبھ من بث تلفزیوني لألرقام األولیة لالنتخابات أحدث نوعا من اإلرباك أثر 
اخبین ویحرف    سلبیا على عملیات الفرز، وھو ما یجب معھ منع البث المباشر للنتائج، حتى ال یؤثر ذلك على توجھات الن

  .إرادتھم تحت ذلك التأثیر

  .وھي مالحظات یجب أن ال تتكرر في ھذه االنتخابات

  :عرض أوراق االقتراع لتسھیل التعرف على المرشحین –
ة        وزارة الداخلی د ل ة، الب ات الحالی ي االنتخاب ن  في ظل العدد الكبیر للمرشحین بعد تطبیق نظام الدوائر الخمس ف م

ذلك في ساحات االقتراع وأمام كل لجنة انتخابیة لتسھیل العمل على تعلیق وعرض أوراق االقتراع في األماكن العامة وك
  .التعرف على المرشحین من قبل الناخبین لضمان انسیابیة العملیة االنتخابیة
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  والفرز مالحظات عامة على یوم االقتراع
  

ات،   اتخالل األسبوع األخیر من االستعداد ر   لالنتخاب ث خب د ال    ب ر الوال مو األمی اة س شیخ سعد   وف
ن تعطیل مرافق الدولة م، فتم اإلعالن ع13/5/2008مساء یوم الثالثاء  رحمھ اهللا العبداهللا السالم الصباح

الموافق س األمة یوم السبت لفیما جرت انتخابات الفصل التشریعي الثاني عشر لمج..  مایو 15-14یومي 
ل    وأقفل باب التصویت في الساعة الثامنة مساء،،  م2008مایو  17 ودین داخ مع السماح للناخبین الموج

وم  ى      مقار االقتراع باإلدالء بأصواتھم، لیبدأ الفرز في وقت متأخر من مساء الی رز حت نفسھ، ویستمر الف
  .م ، في حین أعلنت نتائج باقي الدوائر ظھرا18/5/2008األحد  صباح الیوم التالي

  
وم اال       ر ی بوعي واألخی ا األس یة تقریرھ درت المفوض د أص ین وق مل 19/5/2008ثن م  م، وش أھ

من الموسم االنتخابي، كما شمل مالحظاتنا على یوم  ألسبوع الختاميالمالحظات حول االنتخابات خالل ا
  .االقتراع والفرز

  
  :، ذكرنا األمور التالیةتوحول مالحظات المفوضیة بشأن األسبوع األخیر من االنتخابا

  
اخبین     تم ● ل الن افالت لنق ز امن مر توفیر ح ى   والض  ك راع، وھي   احي السكنیة إل ز االقت ة  مراك  خدم

 .للناخبین الجھات الحكومیةقدمتھا جیدة ة یإضاف
بعض لجان االقتراع شھد زحاما شدیدا في أوقات معینة، مما أدى إلى انصراف الناخبین، كما شھد  ●

ان     ك اللج ي تل رف   (بعض اللجان زحاما شدیدا بسبب كثرة أسماء الناخبین ف دأ بح التي تب رف    ك ین وح الع
 ).المیم

دوائر             ● ع ال ي جمی انون ف ة للق ة المخالف ار االنتخابی ة المق حین وكاف ات للمرش ة اإلعالن لم یتم منع كاف
 .االنتخابیة

 .اإلدالء بأصواتھم في معظم مراكز االقتراعفي الناخبون المعاقون صعوبة واجھ  ●
منازل وبعضھا في سیارات شراء أصوات بشكل كبیر في أكثر من دائرة، بعضھا في  اتتمت عملی ●

وقد استطاعت إحدى المتطوعات بالمفوضیة الدخول إلى أحد المنازل التي یتم فیھا تسلیم األموال،  ،متنقلة
ا  وطلبنا منھا المغادرة فورا لعدم وجد تنسیق مع وزارة الداخلیة، وقد حاولنا إبالغ الوزارة والتنسی ق معھ

  .لم تفلح ولكن محاوالتنا
ى وردت  ● ت      المفإل اء الكوی تقلة ألبن ة المس مى بالحرك ا یس ام م ول قی ات ح یة معلوم اك(وض ) حم

ن         " حماك اهللا یا كویت"وشعارھا  ة، م دوائر المختلف ي ال ن المرشحین ف دد م دعم ع بعمل صندوق مالي ل
دفع          ار ت غ خمسمائة دین ن الشباب من الجنسین بمبل خالل التوظیف في الفترة المسائیة لمجموعة كبیرة م

حین    ؤین قبل وبعد االنتخابات، كما وردتنا أسماء بعض المسعلى جزأ ماء المرش ولین عن الصندوق وأس
 .الذین دعمھم ھذا الصندوق في عدة دوائر من خالل توظیف المئات من الشباب في حمالتھم االنتخابیة

  
  :یوم االقتراع والفرز، فقد ذكرنا األمور التالیة وحول مالحظات المفوضیة بشأن

  
رض ع  ● د        اعت اخبین، وق وات الن ي ألص رز اآلل إدارة الف ركة ب ف ش ى تكلی حین عل ن المرش دد م

أوضحت وزارة العدل بأن النظام ال یفرز أصوات الناخبین وإنما یساھم في سھولة عد األصوات، وكنا قد 
ن                أشرنا د م ب المزی ذا الوقت الضیق یتطل ي ھ ام ف ذا النظ ل ھ ال مث أن إدخ في تقریر سابق للمفوضیة ب

اءة  نزاھة إلى یطمئن كافة المرشحین  لكيافیة الشف ال         وكف ي اتص د، وف رز والع ة الف ام في عملی ذا النظ ھ
أكد المدیر على أن الفرز  –في صبیحة یوم االقتراع  –للمفوضیة مع إدارة االنتخابات في وزارة الداخلیة 

 .وأن المندوبین سیوقعون على نتائج الفرز الیدوي ًاوآلی ًاسیكون یدوی
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ة         تابع ● ود حال ورات الخاصة بوج أن التط داولھا في ش م ت ت المفوضیة وبصورة دقیقة األنباء التي ت
دوائر،            ة ال ي كاف اخبین ف وات الن رز أص ة ف ي لحقت عملی ات الت واسعة من االضطراب والتباین والفروق

ا،  ومع التأكید على نزاھة القضاء واإلقرار بدوره الحیادي المشھود في إدارة االنتخابات واإلش راف علیھ
اء     ال القض ن أي تشكیك برج دا ع ول  .. وبعی ات    ب نق ائج االنتخاب ة بنت ة العام بب    –أن الثق زت بس ي اھت الت

اء الجسیمة    ن،           –مجموعة من األخط ن الشك والظ ة م ع أي حال رز لمن ادة الف ال لتكریسھا إال بإع ال مج
 :وإلیكم جملة من المالحظات التي یمكن تلخیصھا بما یلي

 

ة     التداخل بی )1 تم بمتابع رز ت ن أسلوب الفرز اآللي وأسلوب الفرز الیدوي وعدم وجود نماذج مریحة للف
 .مباشرة من جانب مندوبي المرشحین

ر        )2 دوبین الخمسة عش ین عن المن ة ممثل اكتفاء بعض رؤساء اللجان بإتمام عملیة الفرز بحضور خمس
 .وبین وفقا للعدد المقرروذلك خالفا للقانون، وھو ما ترتب علیھ غیاب المتابعة من المند

وجود نماذج متفاوتة استخدمت في عملیة الفرز  )3
ن       لیة م ة واألص ان الفرعی ي اللج ي ف التجمیع
ذي     ر ال اوت، األم ائي متف ب ھج الل ترتی خ

ھ  ب علی ع  ترت د التجمی ض   عن ل بع أن حص
دل   المرشحین أرقاما لمرشحین آخرین بسبب تب
ن      وذج ع ل نم ي ك حین ف ماء المرش ع أس مواق

 .ج اآلخرالنموذ
ن        )4 أول م ا أوال ب تم إعالنھ ان ی ي ك ائج الت النت

مع عدم  –غیر الكفء  –خالل نظام الكمبیوتر 
ود    دم وج ى ع افة إل بق، باإلض تعداد المس االس
جمع یدوي مباشر، أدى إلى اختالف في إعالن 
رة   ن م ر م رز ألكث حیح الف ادة تص ائج وإع النت

ة  ام   .. ولكن بصورة جزئی ا أن األرق ة  كم النھائی
ون     مع تتفاوت لمعلنةا ي تلفزی ة ف األرقام المعلن

  .على الھواء مباشرة الكویت

  
  

  
1  

اعتماد بعض رؤساء اللجان على نماذج الفرز اآللي بدال من الیدوي أدى إلى حالة من عدم االطمئنان  )5
ة    ائج المعلن ة بالنت یة      .. والقي بظالل من الشك وفقدان الثقة العام ة الرئیس یس اللجن د رئ د أك دائرة  وق لل

د        18/5/2008الثانیة في تصریح لتلفزیون الكویت یوم الفرز  حیحھا بع م تص اء ت د وقعت أخط أنھ ق
ي  نفسھا مراجعة نتائج الفرز، األمر الذي یبقى معھ السؤال مفتوحا حول األخطاء  دوائر  صنادیق  ف ال

 .االنتخابیة األخرى
 

التزویر أو التالعب     ● ا ب ود لنوای اء،       إننا نؤكد على أنھ ال وج ال القض دى رج ات ل ائج االنتخاب بنت
راع    ل االقت والمشكلة ھي في القرار بإدخال نظام العد اآللي وبإدارة شركة خاصة في األیام األخیرة قب
ر   وضبابیة ھذا النظام، مع عدم وجود العد الیدوي في كثیر من اللجان االنتخابیة، وكذلك اإلجھاد الكبی

ائم  ھ الق ر ب ذي م دید ال ب الش اعة   ووالتع رین س ع وعش ن أرب ر م رز ألكث راع والف ى إدارة االقت ن عل
  .كل ذلك أدى إلى ما أشرنا إلیھ.. متواصلة بلغت ثالثین ساعة في بعض الدوائر

  
أن یتم التعامل مع ھذا الموضوع بشفافیة كاملة على نحو یعید االعتبار والثقة واالطمئنان بنزاھة  یجبلذا 

  .نتائج االنتخابات

                                                
 .تقریر المفوضیة التاسع كما نشرتھ الصحف جمیعا، وھذه تغطیة جریدة الراي للتقریر 1
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  نتخاباتاال جـــنتائ
  

ائج،  و مع انتھاء أعمال الفرز ألصوات الناخبین د قامت  إعالن النت ائج     فق ر النت ة بنش وزارة الداخلی
ت  في موقعھا الرسمي ن ب    على شبكة االنترن م الطع ھ ت ا بأن ك ال ، علم ائج  تل ات      ،نت ائج انتخاب ي نت ا یل وفیم

  :مجلس األمة وفقا للدوائر االنتخابیة الخمس
  

  :الدائرة األولى  ●

  األصوات  المرشح  م  األصوات  المرشح  م

 298 احمد عبداهللا ناصر المرشد  34 9314 صالح أحمد حسن عاشور  1
 279 نادیة سلیمان عثمان القناعي  35 9314 عبداهللا یوسف عبدالرحمن الرومي  2
 228 احمد ابراھیم خورشید عوض  36 8464 عبدالواحد محمود محمد العوضي  3
 196 صالح نوح صالح المسباح  37 7756 رحسن عبداهللا احمد جوھ  4
 154 خالد عبدالحمید زامل الزامل  38 7338 حسین ناصر محمد الحریتي  5
 151 امینة جاسم محمد القالف  39 7274 حسین علي السید خلیفة حسین البحراني  6
 139 محمد راشد عبداهللا الحفیتي  40 7155 عدنان سید عبدالصمد احمد سید  7
 108 كامل غضبان عبدالرسول القالف  41 6919 علي الرياحمد حاجي   8
 106 منصور محمد منصور الخزام  42 6872 مخلد راشد سعد العازمي  9

 85 صالح محمد صخي العنزي  43 6064 محمد حسن یوسف علي الكندري  10
 74 قاسم محمد علي الصراف  44 5716 جمال احمد جمال الكندري  11
 59 محمد سالم علي السنافي  45 5432 یصمبارك سالم مبارك الحر  12
 58 جعفر جمعة محمد العابدین  46 5263 بدر فالح خلیفة العازمي  13
 57 حسن عباس جاسم الدریع  47 4918 انور جواد احمد بوخمسین  14
 55 حسین سعد حسین بوحمد  48 4890 عبدالمحسن مدعج محمد المدعج  15
 47 حسین محمود محمد حسین  49 4816 ذینةسالم مثیب احمد مثیب احمد مثیب اال  16
 44 علي حسن عبداهللا االستاد  50 3626 خلیل ابراھیم محمد الصالح  17
 41 ولید احمد یعقوب یوسف  51 3480 جاسم علي محمد احمد  18
 36 بدر جعفر یوسف الشیبھ  52 3076 جابر سید خلف السید البھبھاني  19
 35 ھاني سلیمان ابراھیم الخلیفي  53 2848 فیصل سعود صالح الدویسان  20
 31 خالد محمد حمد عبداهللا الحوطي  54 2184 فاطمة حجي خضر عبدلي  21
 30 ایمن علي محمد الخرس  55 1907 فیصل عبدالوھاب خلیفة بورسلي  22
 29 علي حسین غلوم البلوشي  56 1789 نواف سلیمان علي الفزیع  23
 27 عیسى حجي موسى  57 1658 محمد عبدالوھاب عباس خورشید  24
 26 صالح عبدالعزیز علي البدیوي  58 1276 عبدالمجید عبداهللا خلف البناي  25
 24 سعد سلطان سلمان المزعل  59 1035 خالد حسین عبد علي الشطي  26
 24 مدغش محمد سعد الھاجري  60 997 فوزي ابراھیم عبداللطیف الدویسان  27
 23 رضا علي النقي  61 672 دريعبداهللا یوسف محمد عبدالرحمن الكن  28
 22 صباح حمید احمد العلي  62 604 جاسم محمد خضر الخضر  29
 20 خالد عبداهللا احمد النوه  63 511 جمیل میرزا حسین عبداهللا  30
 16 مشاري خالد حبیب الصراف  64 362 نوري یوسف حسین الوتار  31
 13 خالد حسین عباس الدوخي  65 337 نجالء علي نقي النقي  32
       300 كاظم عباس حسن ابل  33
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  : الثانیةالدائرة  ●

  األصوات  المرشح  م  األصوات  المرشح  م

 1065 احمد علي عبداهللا دیین  25 10887 مرزوق علي محمد الغانم  1
 914 بسام علي محمد البسام  26 10839 جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي  2
 872 رزوق البنیانمرزوق عایض م  27 8657 خالد سلطان بن عیسى  3
 625 طالل محمد سیف البذالي  28 7508 محمد براك المطیر  4
 453 عبداالمیر عبدالصمد تركي التركي  29 6496 جمعان ظاھر ماضي الحربش  5
 451 بدر عبید مبارك البذالي  30 6266 محمد جاسم الحمد الصقر  6
 381 حسین حبیب علي محمد الصفار  31 5902 علي فھد راشد الراشد  7
 374 خالدة عبدالحي عباس الخضر  32 5569 عجاج العنزي  خلف دمیثیر  8
 365 مرسال سعد مرسال الماجدي  33 5361 عبداللطیف عبدالوھاب العمیري  9

 309 بدر نعیر نعیر الھاجري  34 3636 محمد عبداهللا خالد العبدالجادر  10
 287 جعفریوسف سید مھدي   35 3564 عدنان ابراھیم طاھر المطوع  11
 258 حسین علي كاظم القالف  36 3411 دعیج خلف حسن الشمري  12
 147 خالد عبدالرحمن العبداهللا الفارس  37 3397 عبدالرحمن فھد مشاري العنجري  13
 147 علي عدنان السید مصطفى الرفاعي  38 3309 عبدالواحد محمد شعبان خلفان  14
 122 ز سالم سعدفای  39 2669 ھیثم حمد عبدالعزیز الشایع  15
 83 جواد مبارك سعود الحسن  40 2592 راشد سلمان محمد الھبیدة  16
 50 عبداهللا محمد حجاب العجمي  41 2527 محمد عبدالقادر الجاسم  17
 40 احمد حسین حجي فیروز  42 2215 سلوى عبداهللا عبداللطیف الجسار  18
 38 الجسار فعبدالرحمن عبداللطیصالح   43 1971 محمد مفرح المسیلم  19
 37 سعود عبدالعزیز محسن المطیري  44 1955 منصور احمد حمود الھیني  20
 33 سعد غصاب زاید المطیري  45 1897 عودة عودة بشیت الرویعي  21
 26 علي ھود یاسین مبارك  46 1752 محمد ھزاع ذواد الھاجري  22
 23 ولید محمد جاسم حسین  47 1217 عبداهللا علي عبداهللا الیحیا  23
     1163 مؤید عبداهللا خلف السعید  24
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  : الثالثةالدائرة  ●

  األصوات  المرشح  م  األصوات  المرشح  م

 1281 عبدالكریم جاسم احمد بن حیدر  29 12695 فیصل علي عبداهللا العتیبي  1
 1205 باسل جاسر خالد الراجحي  30 11242 عادل عبدالعزیز عبداهللا الصرعاوي  2
 976 حمود عبداهللا حمود التوحید  31 9753 د ابراھیم الطبطبائيولید مساعد السی  3
 924 عبدالوھاب محمد الكندري  32 8931 علي صالح محمد العمیر  4
 865 ولید عبدالرضا علي الصفار  33 7656 صالح محمد مال محمد المال  5
 722 نامي یوسف عبداهللا النامي  34 6948 احمد عبدالمحسن تركي الملیفي  6
 615 فیصل حمد ابراھیم المزین  35 6586 ان عبدالعزیز العبداهللا الروضانروض  7
 432 غنیمة محمد عثمان الحیدر  36 6250 عبدالعزیز حمد محمد الشایجي  8
 428 عائشة صالح یحیى الخلیفي  37 6105 احمد عبدالعزیز جاسم السعدون  9

 337 سانسالم دعسان عید الدع  38 6058 ناصر جاسم عبداهللا الصانع  10
 221 صادق محمد سلیمان البسام  39 5173 اسیل عبدالرحمن حجي العوضي  11
 175 شیخة عیسى فھد الغانم  40 5047 ناجي عبداهللا یوسف العبدالھادي  12
 164 جاسم محمد سعود الراجحي  41 4808 عبداهللا یوسف رجب المعیوف  13
 128 شیدفاضل حمزة عباس خور  42 4802 فیصل فھد محمد الشایع  14
 97 نعیمة احمد عبداهللا الحاي  43 4464 روال عبداهللا علي دشتي  15
 92 عائشة غانم مبارك العمیري  44 4266 جمال حسین فھد العمر  16
 78 جاسم محمد عبدالرسول حیات  45 3890 خلیفة مساعد خلیفة الخرافي  17
 76 جمیلة عباس عبدالوھاب الفودري  46 3642 حمد ابراھیم عبدالرحمن التویجري  18
 72 طیبة احمد عبداهللا االبراھیم  47 3001 علي عبداهللا خلف السعید  19
 57 نبیلة سلمان انقیان العمیري  48 2937 عباس حسین شعبان الخضاري  20
 54 خلیل جاسم محمد الخلیل  49 2503 خالد عبدالرزاق خالد الخالد  21
 54 سعود مبارك سالم العجمي  50 2426 جلیل ابراھیم حاجي الطباخ  22
 50 عیسى صالح عبداهللا العتال  51 2409 عبداهللا علي محمد شمساه  23
 35 نوال سلیم صاھود المقیحط  52 2183 فارس سعد عید العیتبي  24
 33 مبارك عبداهللا محمد شعیب  53 2125 طالل فھد یوسف الغانم  25
 31 سعد ناصر العریفيصالح   54 1729 علي عبداهللا علي دشتي  26
 21 نورة جاسم محمد الدرویش  55 1668 عباس ماجد ابداح بوردن  27
 17 بدر ناصر معتوق العسالوي  56 1654 معاذ خالد المسعود الفھید  28
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  : الرابعةالدائرة  ●

  األصوات  المرشح  م  األصوات  المرشح  م

 755 عواد محمد عبداهللا الظفیري  28 14043 مسلم محمد حمد البراك  1
 678 فیصل خالد سلیمان السعید  29 12548 علي سالم الدقباسي  2
 666 رشید حمود نزال المعصب  30 12106 محمد ھایف المطیري  3
 640 سعد مفرح مبارك العجمي  31 11482 ضیف اهللا فضیل ابورمیة  4
 625 حمد فارس ھادي العنزي  32 10567 سعد علي خالد الرشیدي  5
 592 خالد حمد علي المھندي  33 10488 ناصر فھد الدویلة  6
 555 حسین محمد عبدالرضا عوض  34 9765 محمد سلیمان الرشیدي  7
 530 فیصل محمد ناصر العنزي  35 9474 رجا حجیالن المطیري  8
 445 عون عبداالمیر مكي طھ  36 8394 حسین قویعان المطیري  9

 417 الجنفاويعبداهللا مدلول فرحان   37 8340 مبارك محمد الوعالن  10
 300 ذكرى سعود مبارك المجدلي  38 7354 محمد خلیفة مفرج الخلیفة  11
 291 منصور صالح منصور الرفدي  39 7345 حسین مزید عویس الدیحاني  12
 237 عباس عبداهللا اسماعیل مراد  40 7103 1عسكر عوید عسكر العنزي  13
 160 نزيمطلق عوید عوض الع  41 6082 علي دخیل شافي العنزي  14
 158 جعفر نجف محمد علي  42 6035 خالد رفاعي محمد الشلیمي  15
 153 بدر مانع مطلق الھدبة  43 4459 احمد نصار مطلق الشریعان  16
 148 سعود عبدالعزیز یوسف بوشھري  44 4332 محمد محسن جدیع البصیري  17
 125 عائشة محمد خالد الراجحي  45 3176 عبداهللا صالح فھد المطوطح  18
 107 سلوى محمل ضیف اهللا المطیري  46 2790 محمد دھیم غازي الضفیري  19
 97 احمد مرزوق مجید الضفیري  47 2207 خضیر عقلة صیاد العنزي  20
 96 فاضل حسن عبداهللا الصباغة  48 2141 صالح عثمان مزعل السعید  21
 93 فارس مطني سلمان الخالدي  49 2122 ذكرى عاید عوض الرشیدي  22
 90 ناصر غویزي العوید المطیري  50 1889 طالل منیزل جاسر العنزي  23
 80 علیھ صفوق ثویني العنزي  51 1601 سعد حمد رویشد العازمي  24
 63 عادل عبداهللا عبدالعزیز المسلم  52 1552 ناصر رجا عاید الماجدي  25
 46 فیصل علي ھلیل المیموني  53 1211 نایف عبدالعزیز عبداهللا العنزي  26
 13 عادل احمد سعدون العلبان  54 880 یوسف أحمد صفر اشكناني  27

                                                
ب العاشر،      ) 9702(بعد صدور الحكم القضائي في الطعن المقدم من عسكر العنزي، فقد فاز باالنتخابات وحصل على  1 اء في الترتی صوتا ، وج

امھم        صوتا،  ) 9048(فیما خسر مبارك الوعالن بعد أن حصل على  د زادت أرق أن العشرة األوائل وغیرھم ق ا ب دمتھا      –علم ي ق ام الت ا لألرق وفق
  .بعد إعادة تجمیع أصوات الناخبین وإضافة أصوات لجنة انتخابیة لم تجمع أصواتھا من قبل –وزارة الداخلیة إلى المحكمة الدستوریة 
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  : الخامسةالدائرة  ●

  األصوات  المرشح  م  األصوات  المرشح  م

 916 سودان علي عقاب الشمري  28 15118 جابر سعد خنیفر العازمي  1
 803 سمیح ابراھیم صالح القالف  29 14864 مرزوق فالح العازمي  2
 774 محمد معتوق مرزوق المعتوق  30 14546 ميمحمد فالح عبید العج  3
 713 سیف رشدان سیف الھاجري  31 14472 عبداهللا فالح الفحماء  4
 686 فاطمة یوسف صالح النھام  32 14087 فھد دھیسان زبن اللمیع  5
 558 نادیة مصطفى عوض علي  33 13271 محمد ھادي ھایف الحویلة  6
 502 علي بخیت المريبخیت   34 13135 عبداهللا حشر البرغش  7
 474 عیسى اسماعیل صفر بھزاد  35 10719 عصام سلمان عبداهللا الدبوس  8
 364 سمیرة یوسف مراد الشطي  36 10587 علي حمود منصور الھاجري  9

 353 عصام بدر راشد الطاحوس  37 10285 عبداهللا مھدي عبداهللا العجمي  10
 348 اهللا جاسم العمانيخزنة عبد  38 10071 فیصل محمد احمد الكندري  11
 347 صالح محمد خلیفة بھمن  39 9691 1سعدون حماد عبید العتیبي  12
 306 عبدالصمد صالح محمد دشتي  40 9346 مذكر سعود ثویران المطیري  13
 303 عبدالرضا باقر احمد الزنكوي  41 8078 حسین براك ھادي الدوسري  14
 299 علوش عوض المطیري علیان  42 7349 خالد ضویحي خالد السبیعي  15
 293 محمد خلیل ابراھیم قمبر  43 6993 عایض نایف عایض العتیبي  16
 280 عبداهللا احمد عبداهللا السمحان  44 5307 حمود محمد ناصر الحمدان  17
 272 نوري خلف شاوي القالف  45 5159 عبداهللا عكاش سعد العبدلي  18
 236 ز عبداهللا عبدالعزیز الدویشعبدالعزی  46 4898 عبدالعزیز خلیف العنزي  19
 156 عادل محمد علي فریدون رستم  47 3295 خلیل عبداهللا علي عبداهللا  20
 118 سالم حمد عبداهللا المسباح  48 2706 خلیل ابراھیم نصار الشمري  21
 101 بدر ملك علي بوصفر  49 2694 جمعان فالح سالم العازمي  22
 85 فھد محمد حسن علي  50 2506 احمد عبداهللا احمد جوھر  23
 83 عبدالعزیز عامر نوري خیر اهللا  51 1951 موسى درویش حسن عباس  24
 49 بداح محمد فھید  52 1757 عماد فالح عوض الجلوي  25
 40 سالم عبدالحلیم سالم عبداهللا  53 1626 محمد عبداهللا ناصر العجمي  26
     1115 ثامر راكان عبیسان الحربي  27

                                                
امن ،      ) 10914(فاز باالنتخابات وحصل على  بعد صدور الحكم القضائي في الطعن المقدم من سعدون حماد ، فقد  1 ب الث اء في الترتی صوتا وج

  .فیما خسر عبداهللا مھدي
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  النتائـــج في ونـــــالطع
  

م   ا أن ت د     اإلعالن م وم األح ة ی ات مجلس األم ة النتخاب ائج النھائی ن النت ا 18/5/2008ع ع م م، م
ان    في صاحبھا من مفاجآت  رین ك النتائج من جھة نجاح مرشحین لم یكن متوقعا لھم النجاح، وسقوط آخ

ن    الفرز نتائج نقلت تكان وزارة اإلعالمنتائج الفرز األولى، خصوصا أن في ظاھرا تقدمھم  أول م أوال ب
س  االنتخابیةاللجان مقار  ي     عبر شاشة تلفزیون الكویت والمحطات اإلذاعیة الخم دأت الشكوك ف ى ب ، حت

وضیة التاسع فالم أن تزایدت شیئا فشیئا، في حین أصدرنا تقریر تلك الشكوك ما لبثتونتائج االنتخابات، 
ى و   م 19/5/2008یوم واألخیر  ھ عل دنا فی ع یجب حسمھا         الذي أك د والتجمی ي الع اء جسیمة ف وع أخط ق

  .لمانیة الكویتیةرال یطعن في نزاھة االنتخابات الب لكيومعالجتھا 
  

  

  
1  

  
خمسة عشر یوما من إعالن مدة  41قد حدد في المادة  35/1962 رقم ن قانون االنتخاباتإوحیث 

اب ة االنتخ ات   نتیج ائج االنتخاب ي نت ون ف دیم الطع ھدنلتق د ش دیم   ، فق ن تق الن ع داث لإلع ارع األح ا تس
ف     ي مختل راع ف ة صنادیق االقت ائج التفصیلیة لكاف ن النت ن ع م تعل ة ل أن وزارة الداخلی ا ب ون، علم الطع

  .الشكوك لدى الكثیر من المرشحین الفائزین منھم وغیر الفائزین زادالدوائر االنتخابیة، وھذا ما 
  

  

  
2  

  
ائج اال  رین     وبدأت تتوالى الطعون في نت ن الخاس یس م ات، ل ي  نتخاب ات  ف ب االنتخاب ان   فحس ل ك ، ب

وجمیعھم  عدنان عبدالصمد وأحمد الريوحسن جوھر .ن في تلك االنتخابات، كما حصل مع دومنھم فائز
ي        في الدائرة األولى وة ف اعنین ق نح الط ا م ذا م وزھم وھ ، وھو أمر یسجل لھم بأن طعنوا بالنتائج رغم ف

                                                
 ، وقد استند الكثیر من الطاعنین عند تقدیم طعونھم على تقاریر جمعیة الشفافیة الكویتیة وطلبوا شھادتھا أمام القضاءم21/5/2008السیاسة جریدة  1
 .م20/5/2008جریدة الوطن  2
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ار    كما .. ي العام الكویتيحجتھم أمام القضاء والرأ ل ص ة، ب لم یقتصر تقدیم الطعون على الحاالت الفردی
 عن جماعیة تعبرعریضة  اونشروھناك تحرك جماعي حیث عقد مجموعة من الطاعنین مؤتمرا صحفیا 

  .خیبة أملھم في نزاھة االنتخابات
  

  

  
1  

  
راء االنتخ  ي إج ن ف ة، طع كال ثالث ین أش ون ب ت الطع ذلك تراوح ات ك ن اب اعن م ین الط دون تمك

ح  ى،         الترش دائرة األول دث بال ا ح و م ائزین وھ ب الف بب ترتی ن بس ة، وطع دائرة الثالث ا حدث بال و م ، وھ
، باإلضافة إلى طعن وطعن في النتائج النھائیة ألعضاء مجلس األمة وھو ما حدث في كل الدوائر الخمس

  .مرشحین غیرأو أكثر من ناخبین 
  

م، حیث 2/6/2008، وأغلق باب الطعون في الیوم األخیر أسبوعینمدة وقد استمرت فترة الطعون 
  :وھي على النحو التاليطعنا انتخابیا، ) 33(بلغت الطعون 

 
 : ) طعن واحد( كل الدوائر ●

  .حول مشاركة النساء في االنتخابات و ھن غیر ملتزمات بالضوابط الشرعیة
  

 : ) تسعة طعون( األولى الدائرة ●
نواف الفزیع، بدر العازمي، مبارك الحریص، خالد  ،عبدالصمد، أحمد الري حسن جوھر ، عدنان

 .الشطي، أنور بوخمسین، فاطمة العبدلي
  

 : ) ثمانیة طعون( الثانیة الدائرة ●
وع،         ور المحارب، دعیج الشمري، عدنان المط ان، منص د خلف  محمد عبدالقادر الجاسم، عبدالواح

 .السعید ف، محمد المسیلم، مؤید الخلراشد الھبیدة

                                                
 .م23/5/2008األنباء جریدة  1
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 : ) سبعة طعون( الثالثة الدائرة ●

ل د الجویھ ویجري، ، محم د الت دالھادي، حم اجي العب ر، ن ل الجاس وف باس داهللا المعی ان( عب ، )طعن
 .عبداهللا شمساه

  
 : ) طعون خمسة( الرابعة الدائرة ●

، ) أحدھما عن طریق مجلس األمة، وقد قام بدمجھما فیما بعد طعنان( عسكر العنزيعباس مراد، 
 محمد الخلیفة، خالد الشلیمي،

  
 : ) طعون ثالثة( الخامسة الدائرة ●

ومة  طعنان (سعدون حماد  ھ الخص داهللا  ،  )، وقد ترك الخصومة في أحدھما فقبلت المحكمة ترك عب
  .الغنام
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  ینجح اثنان – األحكام القضائیة
  

ة، وقد تكونت الطعون االنتخابیفي المحكمة الدستوریة ھي الجھة المختصة قضائیا في البت 
من السادة  –م 2008النتخابات مجلس األمة التي نظرت في الطعون االنتخابیة  –المحكمة الدستوریة 

  :التالیة أسماؤھم
  

  )رئیس المجلس األعلى للقضاء( .رئیسا –المستشار سالم الحماد  )1
  .عضوا –المستشار یوسف غنام الرشید  )2
  .عضوا –المستشار فیصل المرشد  )3
  .عضوا –المزیدي المستشار كاظم  )4
  .عضوا  –المستشار راشد الشراح  )5

   
بطلب الوصول للحقائق من خالل مخاطبة وزارة الداخلیة ووزارة العدل،  إلىالمحكمة  سعتوقد 

كانت نتیجة فثم ندبت أعضاء منھا لفتح بعض صنادیق االنتخابات في مجلس األمة، بعض البیانات، 
  :وفق ما یليم، 17/9/2008كان آخرھا یوم ، ثر من جلسةفي أك أحكامھا في الطعون المقدمة إلیھا

  
  

  
1  

  
 
  : كل الدوائر ●

o          رعیة وابط الش ات بالض ر ملتزم ن غی ات و ھ ي االنتخاب اء ف اركة النس ول مش ت   –ح حكم
 . المحكمة برفض الطعن

 
 :  األولى الدائرة ●

o  د الري مد، أحم دنان عبدالص وھر ، ع ن ج ة : حس ت المحكم و حكم ن لف ول الطع دم قب زھم بع
 .باالنتخابات

o ادتین    حكمت المحكمة بعدم جدیة : نواف الفزیع دم دستوریة الم انون    39و  36الدفع بع ن الق م
انون          35/1962رقم  دیلھما بموجب الق ل تع ك قب ة، وذل س األم في شأن انتخابات أعضاء مجل
 .وبرفض الطعن موضوعا ،25/2008رقم 

                                                
  م17/6/2008القبس  1
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o حكمت المحكمة : وخمسین، فاطمة العبدليبدر العازمي، مبارك الحریص، خالد الشطي، أنور ب
 .برفض الطعن

  
 :  الثانیة الدائرة ●

o  ،محمد عبدالقادر الجاسم، عبدالواحد خلفان، منصور المحارب، دعیج الشمري، عدنان المطوع
 .حكمت المحكمة برفض الطعن: راشد الھبیدة، مؤید الخلف السعید

o دم دستور    : محمد المسیلم دفع بع رفض ال م    یة حكمت المحكمة ب انون رق وم بق  25/2008المرس
م    انون رق ة،       35/1962بتعدیل بعض أحكام الق س األم اء مجل ا أعض رفض   في شأن انتخاب وب

 .الطعن موضوعا
 

  

  
1  
  
 :  الثالثة الدائرة ●

o  ل ة   : محمد الجویھ ات         حكمت المحكم ة االنتخاب ق بعملی بابا ال تتعل اق أس ھ س ن ألن رفض الطع ب
 .نفسھا

o لمحكمة برفض الطعن لعدم الجدیة في المنازعةحكمت ا: عبداهللا شمساه. 
o نوحكمت المحكمة برفض الطع: ) طعنان( باسل الجاسر، عبداهللا المعیوف.  
o دفع حكمت المحكمة برفض : ناجي العبدالھادي ادة         ال ة من الم رة الثانی ص الفق دم دستوریة ن بع

انو  27 ن الق م  نم د      35/1962رق ة المع س األم اء مجل ات أعض أن انتخاب ي ش ب ف ل بموج
  .وبرفض الطعن موضوعا ،25/2008قانون رقم بالمرسوم 

                                                
  م17/7/2008 األنباءجریدة  1
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o م     الدفعحكمت المحكمة برفض : حمد التویجري انون رق وم بق  25/2008بعدم دستوریة المرس
في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة  35/1962من القانون رقم  27والفقرة الثانیة من المادة 

 .وبرفض الطعن موضوعا ،لیھإالمعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار 
  

 :  الرابعة الدائرة ●
o ن صفة          حكمت المحكمة برفض الطعن :عباس مراد د الطع ا أفق ھ، مم ند لطلب ره أي س دم ذك لع

 .الجدیة
o حكمت المحكمة برفض الطعن: محمد الخلیفة. 
o  لیمي د   : خالد الش ة بع ت المحكم دفع   محكم ة ال ن        جدی ة م ى والثانی ادتین األول دم دستوریة الم بع

وبرفض الطعن  بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة، 46/2006قانون رقم ال
 .موضوعا

o مبارك محمد كنیفذ انتخاب  إعالنحكمت المحكمة ببطالن : )طعنان تم دمجھما( عسكر العنزي
ة،        ویتھ بمجلس األم حة عض دم ص ة وبع إعالن الوعالن في الدائرة االنتخابیة الرابع وز   وب ف

  .وید عسكر العنزي في انتخابات ھذه الدائرةعسكر ع
  
 :  الخامسة الدائرة ●

o دوائر  حكمت المحكمة  :عبداهللا الغنام بعدم قبول الطعن ألنھ طلب إبطال االنتخابات في جمیع ال
  .الخمس

o اد عدون حم بطالن : س ة ب ت المحكم النحكم اب  إع ي  انتخ ي ف داهللا العجم دي عب داهللا مھ عب
ة الخام   دائرة االنتخابی ة،     ال ویتھ بمجلس األم دم صحة عض ة، وبع إعالنس وز   وب عدون  ف س

 .حماد عبید العتیبي في انتخابات ھذه الدائرة
  
  
  

  
1  

  

                                                
  م28/7/2008القبس جریدة  1
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األحكام القضائیة في كافة الطعون في نتائج االنتخابات، تكون عضویة كافة أعضاء  ھذه وبصدور
  .الطاعنین بدال منھمان من ین آخرین من النواب ودخول اثنیمجلس األمة صحیحة، بعد خروج اثن

  
ولئن انتھت تلك الطعون قضائیا، فإن ما حدث من تشكیك في نتائج فرز وعد أصوات الناخبین، أثر 

سمعة نزاھة االنتخابات البرلمانیة الكویتیة محلیا ودولیا، وھذا ما یوجب على السلطات الثالث على كثیرا 
ع       التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة االستفادة مما حدث، ى من ل عل فافیة والعم ل ش وتحدید مواطن الخلل بك

  ).انظر التوصیات(حدوثھا مستقبال 
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ي     من ااستخالصا  ة ف ة االنتخابی ویر العملی لعملیة االنتخابیة على مدى شھرین، وحرصا على تط
اح لنا تحدیثھا وفق ما یوھي لیست حصریة ویمكن تقدم مجموعة من التوصیات، ندولة الكویت، فإننا 

ات،    ن معلوم ا  م تم األخذ بھ ل أن ی ى أم ة    – عل ات القادم ي االنتخاب ي    –ف ة ف راف المعنی ل األط ن قب م
  :نوجزھا بالنقاط التالیةالحكومة والبرلمان والجماعات واألفراد، 

  
ة  مستقلة دائمة لالنتخاباتحكومیة ھیئة  إنشاء )1 ل    البرلمانیة والبلدی ا ك وفر لھ ى أن ت ات   ، عل اإلمكانی

ات      ة االنتخاب ي إدارة العملی ا المستقل ف ة دورھ ریة لممارس ة والبش ون  المادی راف ، وتك ت إش السلطة  تح
 .القضائیة في ھذا الشأن

 
ة     بربط جداول الناخبین  )2 دة القانونی ل الم ن یكم الھیئة العامة للمعلومات المدنیة، فیكون إضافة اسم م

ائي دون الح  كل تلق وفي بش م المت داول   وحذف اس ي ج ن ف طب أو الطع ي الش جیل وف ي التس د ف ة للجھ اج
ات   ال الوفی ي ح اخبین ف بطة      الن راءات منض الل إج ن خ نویة م ة الس ة بالمراجع زام وزارة الداخلی ، وإل

 .لتصحیح الجداول وفقا للواقع الحقیقي
  
ة  )3 ات الخاص ذوي االحتیاج ات ل راءات االنتخاب ھیل إج من تس ات لیض انون االنتخاب دیل ق ث تع ، حی

 .ألف معاق كویتي 23تشیر األرقام إلى وجود 
  

  

  
1  
 
في تعدیل قانون االنتخابات لتمكین الطلبة والعاملین المقیمین خارج دولة الكویت من ممارسة حقھم  )4

ة الدارسین        داد الطلب أن أع ا ب ات، علم ي  االنتخاب دھم  الخارج ف رات اآلالف   وح در بعش ي   یق ن  ف د م العدی
 .حول العالم الدول

  
في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، لیبدأ فرز الصنادیق  35/1962من قانون  36المادة تعدیل  )5

ى      على أن تبقى الصنادیق .. ساعة من انتھاء عملیة االقتراع 12خالل  راع ال اء االقت دة من انتھ خالل الم
 .مرشحین في الدائرةال یمثلونوبین دتحت نظر منأعمال الفرز  ءبد
  

                                                
 .م29/4/2008القبس جریدة  1
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ا عدم    كشفت االنتخابات وفق  )6 لبیات، منھ اوي النظام الجدید للدوائر االنتخابیة عن العدید من الس  تس
اخبین  داد الن ي أع ى  ف دفعنا إل ذا ی ة، وھ اب المواطن ى حس ز العصبیة عل ا تعزی ة، ومنھ دوائر االنتخابی ال

اخبین،        ضرورة ین الن ة ب ن العدال د م ق المزی ي إعادة النظر في توزیع الدوائر االنتخابیة لتحقی ون یك  ولك
 .مجلس األمة أكثر تعبیرا عن إرادة الناخبین دون تمییز

  
ب     )7 عفا لرات ر ض وضع سقف أعلى لمصاریف الدعایة االنتخابیة لكل مرشح بما ال یتجاوز أثني عش

حھ       اریف ترش ة مص املة كاف ھري ش ة الش ة       عضو مجلس األم ل لمیزانی ات، وإصدار تنظیم كام لالنتخاب
 .تھم االنتخابیةكافة المرشحین اإلفصاح عن مصادر تمویل حمالإلزام المرشح والرقابة علیھا، مع 

  
رح           )8 امج عمل مقت دیم برن راد بتق وائم وأف ن ق حین م ة المرش زام كاف ھ    إل یة ل اور أساس ھ  أو مح ، یمكن

راع وتقدیم نسخة منھ إلى إدارة االنتخابات ، تطویره الحقا وفق ما یراه مناسبا  قبل سبعة أیام من یوم االقت
 .كحد أقصى

  
دء           ا )9 ع، ب ى أرض الواق ا عل ال عملی دأ وفع ة مب ة االنتخابی ي العملی ة ف ن   ًاعتماد مبدأ الشفافیة الكامل م

ماح ة    الس ة األجنبی ات التلفزیونی حافة والمحط ذلك الص ة وك ة المحلی ات التلفزیونی حافة والمحط ن للص م
ة   لمنظمات المجتمع المدني الكویتي وللمنظما لسماحوانتھاء باتغطیة االنتخابات،  ة المعنی ت األھلیة الدولی

ا  االنتخابات بمتابعة ات   والتأكد من نزاھتھ ة االنتخاب ك   ،بمراقب ات    وذل داقیة االنتخاب ز مص ة  لتعزی الكویتی
 .محلیا ودولیا

  
ة      )10 ات الفرعی ة االنتخاب ة معالج ث كیفی ار بح ي إط ة ف ة والطائفی تقطابات القبلی اھرة االس ة ظ دراس

مالحظة أن عالج   ویجب  ، شكل خطرا على الوحدة الوطنیة ت اتبارھ، باعالمشابھةمظاھر الوغیرھا من 
المدى الطویل حیث یتم التركیز على وسائل األمني و القصیر ىھذه الظاھرة یحتاج إلى معالجة على المد

م       ال العل اجد ورج الل المس ن خ ة م ة الدینی ة والتوعی ة العام الت التوعی الم وحم یم واإلع ة والتعل التربی
 . الشرعي

  
اس   / سراع في إصدار قانون تنظیم األحزاب اإل )11 ى أس الجماعات السیاسیة، على أن یمنع تشكلھا عل

ا  على ا الوطنھدف تشجیع أبناء ب.. قبلي أو طائفي أو عصبي، ویسمح لھا بخوض االنتخابات الندماج فیم
 .ء الوطنبین أبنا بدال من االنغالق وتنمیة العصبیةلتمازج الثقافي واالجتماعي ل اتحقیقبینھم 

  
وبخوض انتخابات  بكافة القوانین المنظمة لالنتخابات، والقوائم االنتخابیةالجماعات السیاسیة  التزام )12

ل     إلى وأن یبادر كافة المرشحین  نزیھة تكون المنافسة فیھا شریفة ومشروعة، ادر تموی ف عن مص الكش
 .لدیمقراطیة في الدولةالحترام القانون وتأصیال ل اتأكیدالحمالت االنتخابیة ومصاریفھا، 

  
انتخابات مجلس األمة وھو على رأس وزارتھ بعد مضي یومین  إلىمنع أي وزیر من ترشیح نفسھ  )13

ال ثب         ي ح ا أسبق، وف ات أیھم د موعد االنتخاب  ھت استغاللھ لمنصب  ومن قرار حل المجلس أو قرار تحدی
 .لتحقیق أغراض شخصیة یمنع من خوض االنتخابات

  
 .انتخابیة إضافیة مقارأكثر من مقرین لكل مرشح، فال یسمح باستخدام المنازل ك التقید بمنع إقامة )14

  
ات أو        الفوري والمنع ال )15 ي الطرق اوریة ف ات تش ة أو اجتماع ات فرعی ن انتخاب مبكر ألي إعالنات ع

  .لصحافة أو أي وسیلة إعالمیة أخرىا
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  مھام مراقبي االنتخابات
  

ة         المراق ا لمراقب ل من خاللھ ات یعم فافیة االنتخاب ا لش ب االنتخابي ھو متطوع لدى المفوضیة العلی
اعد           ي تس ات الت دیم المعلوم ا ، وتق د منھ ا بغرض الح ورصد مخالفات االنتخابات وإبالغ المفوضیة عنھ

  :ینقسم مراقبي االنتخابات إلى قسمین و ،لتقییم مدى نزاھة االنتخابات
 مراقب انتخابي أول  
 مراقب انتخابي  

  
  :مراقب انتخابي أول 

ون  شخصا  ) 11(عددھم وأعضاء فریق إدارة المراقبین یشارك ضمن  ام     –یتول ى مھ باإلضافة إل
لیمھم        –مراقبة االنتخابات  ن تس د م دریبھم والتأك راقبین وت اقي الم مھام إداریة أخرى متعلقة باالتصال بب

  .لتقاریرھم
  

  :وتتمثل مھامھم حسب اآلتي 
  .كد من تسلیم المراقبین صورھم الشخصیة والبطاقة المدنیة وإصدار بطاقة لھم واستالمھاالتأ –
  .االجتماع مع المتطوعین بشكل دوري والمحافظة على روح الحماس والعمل الجماعي –
 .العمل بمھام المراقب االنتخابي –
ساعدتھم في إعداد وم ستمر معھمموالتواصل ال بھماالتصال المتطوعین المعتمدین، و استالم أسماء –

  .التقاریر
  .تقسیم المتطوعین على مناطق للعمل وتشكیل فرق بینھم عند الحاجة –
  .التأكد من فھم المراقبین للمطلوب منھم بالتحدید –
د    أسبوعیا، واستالم تقاریر المراقبین  – ات والتأك ي المالحظ ن أن مراجعة التقریر لتالف ات   م المعلوم

  .ة من حیث الزمان والمكانخة ومحدددقیقة ومحددة وواضحة وشاملة ومؤر
  .وتوصیلھا للمفوضیة طارئةاستالم أي بالغ على حادثة  –
  .الرد على استفسارات المراقبین وضمان انسیابیة وصول المعلومات لھم –
  .متابعة المالحظات المھمة التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري وحاسم معھا –
  .قبة االنتخاباتحث المتطوعین على كسب متطوعین جدد للعمل في مرا –

  
  :مراقب انتخابي 

ل المفوضیة           ھ من قب رح ل ات مص ة االنتخاب ل في مراقب وع للعم الزم    ،ھو متط دریب ال د الت  ،بع
جیلھا ویعمل میدانیا في الدوائر االنتخابیة  ى المراقب   و ،على مراقبة ورصد مخالفات االنتخابات وتس یتلق

الل     و ،ول المعلوماتعلى تعبئة نماذج معینة لضمان انسیابیة وص اتدریب ن خ ابي م یعمل المراقب االنتخ
  .االنتخابیة الدوائرشبكة مراقبین لضمان متابعة كافة 

  
  :وتتمثل مھام عملھ باالتي 

       ة ذه المنطق ص لھ ق المخص ل والفری ة العم ل  الو التنسیق مع رئیس المجموعة لتحدید منطق تواص
  .معھ باستمرار

 حین  مراقبة فعالیات االنتخابات من خالل أنش ة     وطة وفعالیات المرش ي منطق ة ف ات الحكومی الجھ
  .العمل

  ات و ال ور الملتقی الل حض ن خ ات م ع المعلوم ارجم ع مق اء م اخبین، االلتق ور الن ارة  جمھ ، زی
  .أماكن المخالفات
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  والمعلوماتمدعمة للمشاھدات قدر اإلمكان االحتفاظ بوثائق.  
 لتنسیق مع رئیس المجموعةإعداد التقریر باتسجیل المخالفات بدقة وشمولیة، و.  
  أسبوعیاتسلیم التقریر.  
 عن المخالفات االستثنائیة والطارئة التي ال تحتمل التأخیر الفوري اإلبالغ.  
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  2008أسماء المتطوعین لمراقبة االنتخابات 
  

     اللجنة المركزیة 
  الرقم  الصفة  االســـــــم  م
 2008001  مراقب انتخابي أول حمود عقلة العنزي 1
 2008002  مراقب انتخابي أول ایمان الشرھان 2
 2008003  مراقب انتخابي أول  عادل عبدالكریم حسین 3
  2008101  مراقب انتخابي أول  أسعد مصطفى الفھد 4
 2008201  مراقب انتخابي أول  محمد درویش عبدالسالم  5
 2008301  مراقب انتخابي أول  قتیبة عبداهللا العتیقي 6
  2008302  اقب انتخابي أولمر  خالد منیر العتیبي 7
 2008303  مراقب انتخابي أول حنان محمد العوضي 8
 2008401  مراقب انتخابي أول أنور عیسى الشعیب 9

 2008411  مراقب انتخابي أول  نواف خلف الرشیدي  10
 2008501  مراقب انتخابي أول  بشار خلیف العنزي 11

     الدوائر االنتخابیة
   ابيمراقب انتخ  أسعد مصطفى الفھد 12
   مراقب انتخابي  كمیل عبد عبید العنزي 13
   مراقب انتخابي  عبدالخضر یعقوب عبدالرضا 14
   مراقب انتخابي  عبدالعزیز محمد المھنا 15
   مراقب انتخابي  شمائل حسین الكندري 16
   مراقب انتخابي  احمد عبداهللا العازمي 17
   مراقب انتخابي فاطمة أحمد ناصر 18
   ابيمراقب انتخ افراح الخلفان 19
   مراقب انتخابي أمینة مصطفي الصایغ 20
   مراقب انتخابي  ثامر خالد فرحان العنزي 21
   مراقب انتخابي  عبداهللا محمد العنزي 22
   مراقب انتخابي  محمد إبراھیم الدوسري 23
   مراقب انتخابي ھنادي عباس عبداألمام 24
   مراقب انتخابي  أحمد خالد العنزي 25
   راقب انتخابيم  خالد محمد عبداهللا الشمري 26
   مراقب انتخابي  عبداهللا مانع عبداهللا 27
   مراقب انتخابي  حسن محمد المھنا 28
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  المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

  استمـــارة تطــــوع

  

    :التاریــــخ 
    :االسـم الكامل 

    :المؤھل العلمي 
    :الوظیفـــة 

    :البطاقة المدنیة 
  :ف  :ن  :ع  :م  : التلفـــون  

    :عنوان السكن 
    :برید الكتروني 

  : احتمال تعارض مصالح

  :یجب اإلفصاح عن الحاالت التالیةفالمفوضیة بمراقبة االنتخابات،  المتطوع معیقوم حیث 

عمل تجاري أو سیاسي أو (وجود شراكة مع أحد المرشحین . .وجود قرابة مع أحد المرشحین من الدرجة الرابعة
  ).ظیفيوأھلي أو 

  الدائرة  الشراكة/ القرابة   اسم الشخص
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  .كما أقر بأني قد اطلعت على المعاییر وقواعد السلوك خلف ھذه االستمارة ووافقت علیھا

  التوقیع

  برجاء إرفاق صورة من البطاقة المدنیة وصورة شخصیة
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  استمارة تطوع –تابع 

  

  المعاییر وقواعد السلوك

یة "على  ة بم       "المفوض اییر المعنی س والمع ن األس زام بمجموعة م واردة    االلت ات ال ة االنتخاب راقب
ى     "المفوضیة"أدناه، وھي بمثابة قواعد سلوك یجب على األفراد المتطوعین في  ي عل ا، وھ االلتزام بھ

  :النحو التالي

االنتخابات بتجرد ودون انحیاز إلى أي من المرشحین،  وعدم االرتباط المالي  رصدممارسة : ةــــالحیادی
بأي من الجماعات السیاسیة أو القبائل أو الطوائف ومن في  " المفوضیة"أو التنظیمي أو اإلداري ألعمال 

 .حكمھم

األخذ بعین االعتبار جمیع العوامل المتعلقة بأي من العملیات االنتخابیة أثناء عملیة المراقبة، : ةـــالشمولی
د الم       ة رص ي شملتھا عملی اطق الت دوائر والمن ات،  وتوضیح الجوانب التي تمكنت من رصدھا، وال الحظ

 . وأن تغطي المالحظات كافة الجوانب اإلیجابیة والسلبیة

یة ول    : المؤسس خص المخ ل الش ن قب ة م ات االنتخابی ول سیر العملی ریحات ح ة تص در أی ب أن تص یج
 .ولیس األفراد "المفوضیة"بالحدیث نیابة عن 

دت   اإلفصاح عن طرق رصد المعلومات المتعلقة بمراقبة االنتخابات،: ةــــالشفافی والتحلیالت التي اعتم
 . علیھا، والمنھجیة المتبعة في ذلك

 . االعتماد على معلومات دقیقة وغیر مشكوك فیھا في عملیة المراقبة: ـةــــــالدقــ

وائیة        : ةــــــالمھنی دًا عن العش ل بعی ي، والعم وعي، دون الشخص ي والموض االلتزام بمبادئ العمل المھن
 . العملیة االنتخابّیةواالنتقائیة في تقییم سیر 

وعین ف    : االلتزام بالقوانین ع المتط رم جمی یاد  "المفوضیة "ي یحت ام      س ى النظام الع اظ عل انون والحف ة الق
    .باإلضافة إلى تنفیذ أحكام القوانین واألنظمة

الح  ارض المص وع    :تع ل متط ى ك ب عل یة" بیج ن أي   اإلفص  "المفوض ھ ع وم لتطوع ي أول ی اح ف
صالح بین تطوعھ وأي من المرشحین في االنتخابات، ویتم اإلفصاح بتعبئة االستمارة تعارض محتمل للم

عدم المشاركة في أي  –في ھذه الحالة  –المخصصة لذلك، وتقدیمھا إلى رئیس الجمعیة، وعلى المتطوع 
  ."تعارض المصالح"بحالة تنطبق علیھا  نشاط أو تقییم یتعلق

  
  

  "تقریر مراقبة االنتخابات"نموذج 
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  مراقبة فترة ما قبل االقتراع
  
  

  :أوال تقریر مراقبة انتخابات أسبوعي من 
  
    الدائرة
    فریق 

    رقم المراقب االنتخابي
    التاریخ
  

  :ثانیا ملخص تنفیذي
  

  
  
  
  

  
  ثالثا  الجرائم والمخالفات االنتخابیة 

  
  :أنواع المخالفات 

  
  انتخابات فرعیة     مقاروالة حمالت انتخابیالمخالفات   
  عنف انتخابي        جرائم شراء أصوات 
  إثارة نزعات عصبیة     إساءة استغالل المرافق والسلطات العامة 
    مخالفات أخرى 

  
  

  ال    نعم    مقارالحمالت االنتخابیة والمخالفات ) 1
  
  
  

  
  ال    نعم    جرائم االنتخابات الفرعیة) 2
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  ال    نعم    األصواتجرائم شراء ) 3
  
  
  

  
  ال    نعم    المرافق والسلطات العامة إساء استغالل) 4
  
  
  

  
  ال    نعم    ظواھر العنف االنتخابي) 5
  
  
  

  
  ال    نعم    إثارة النزعات العصبیة)  6
  
  
  

  
  ال    نعم    مخالفات أخرى)  7
  
  
  

  
  :رابعًا تقییم آلیة مراقبة االنتخابات 

  
  ال    نعم    ھل واجھتك صعوبات في مراقبة مخالفات االنتخابات) 1
  
  
  

  
  ال    نعم    مالحظات عامة ) 2
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  تقاریر المفوضیة األسبوعیة التسعة

  م24/3/2008بتاریخ  األولالتقریر 

  % ::100انتخابـــات نزیھـــة 

فافیة           تجرى بكل ش ة االنتخابیة س أن العملی الخیر ب ة المبشرة ب لقد شھدنا في األیام القلیلة الماضیة مجموعة من التصریحات الحكومی
زتھا في وزارات الداخلیة واإلعالم والبلدیة والتجارة والعدل ستعمل على تطبیق القوانین واألنظمة المتعلقة ونزاھة، وأن الحكومة من خالل أجھ

  .بانتخابات مجلس األمة
  

وم                  ى ی فحتھا األول در ص ى ص حف وعل دى الص وزراء إلح س ال یس مجل مو رئ ھ س ا قال ریحات، م ك التص ة تل ي مقدم ان ف د ك وق
كما كان ھناك تصریحا إیجابیا لوزیر الداخلیة أكد فیھ أن شراء األصوات .. فرعیات وتعتقل المشاركین فیھام أن الحكومة ستداھم ال23/3/2008

كما صدر تصریح إیجابي ثالث من مدیر عام بلدیة الكویت حول تطبیق قانون تنظیم الحمالت االنتخابیة والدعایة اإلعالنیة .. تحت مجھر الداخلیة
  .على كافة المرشحین دون تمییز

  
ة         ات مجلس األم أن انتخاب ومي ب زه     2008إن المبادرة الحكومیة في تلك التصریحات اإلیجابیة ھي بمثابة تعھد حك تكون أفضل وأن س

لذلك، ومن باب تصدیق الحكومة، فإننا سوف نبدأ في رصد ومراقبة االنتخابات على فرضیة أن صفحة الحكومة ناصعة .. انتخابات تشھدھا البالد
لحظ في المفوضیة مقدار ما سیقع على تلك الصفحة البیضاء من نقاط سوداء سوف نتناولھا مع وسائل اإلعالم بشكل أسبوعي من البیاض، وسن

  .خالل ملتقى الشفافي
   

  ::االنتخابات الفرعیة 

ا    م   صار معلوما أن االنتخابات الفرعیة بین القبائل أو الطوائف مجرمة قانونا، بل زادت مكونات التجریم في الق ر رق نة   4نون األخی لس
بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة حیث نص القانون على حظر اإلعالن عن عقد أي اجتماعات      1962لسنة  35باإلضافة على قانون  2008

  :ولقد الحظنا نشر إعالنات صحفیة حول تنظیم انتخابات فرعیة واجتماعات تشاوریة، وكان منھا.. للتشاور بشأن االنتخابات
o 22/3/2008م:  

  .فخذ الشاللحة من قبیلة مطیر تدعو لملتقى تشاوري
  .قبیلة قحطان وبني ھاجر تدعو الجتماع كافة الراغبین بالترشیح بالدائرة الخامسة

o 23/3/2008م :  
  .قبیلة مطیر تعلن دعوة ألبناء القبیلة للتشاور والتنسیق

o 24/3/2008م:  
  )مره -العجمان -یام(تشاور بھدف التنسیق مع قبائل قبیلة المره تعلن دعوة لمرشحي الدائرة الخامسة لل

كما نشرت معظم الصحف المحلیة أخبار تفصیلیة حول الفرعیات والقبائل التي تنظمھا ومن خاضھا والمواقع التي جرت فیھا ومن دعا 
  .إلیھا، بل وصل بعضھا إلى أن یتم تنظیمھا من قبل مسئولین في وزارة الداخلیة

ات،  فمتى ستتحرك وزارة  الداخلیة؟ ھل بعد االنتھاء من تنظیم الفرعیات؟ إننا نأمل من وزارة الداخلیة التحرك السریع لمنع تلك الفرعی
ع       م یق ن ل ا وعضة لم ون رادع ا تك راءات لعلھ ك اإلج الن عن تل اص واإلع ات االختص ة لجھ ذه الجریم ي ھ اركین ف ین والمش ة المحرض وإحال

  .بالمحظور بعد
  

  ::ي والمسموع قانون اإلعالم المرئ

  :م ما یلي10/7/2007بشأن اإلعالم المرئي والمسموع الصادر في  2007لسنة  61من القانون رقم ) 20(جاء في المادة 
یف في    ....)) یصدر الوزیر الالئحة التنفیذیة والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ (( م یض ث

دي      ((نھایة المادة  ات مجلس األمة والمجلس البل ذا  )) .. كما یصدر الوزیر قرارا بشروط وضوابط تغطیة القنوات المرئیة والمسموعة النتخاب ل
ى مجلس                ذا الشأن إل ا بھ ا خطاب ا وجھن ا بأنن وات المرئیة والمسموعة، علم ة القن نطالب بسرعة إصدار القرار الخاص بشروط وضوابط تغطی

  .ریع وزارة اإلعالم إلصدار القرارالوزراء وطالبنا فیھ تس
  

  ::تحصین سجل الناخبین 

یبقى                  اب الطعن باألسماء س اخبین، حیث أن ب ین سجل الن تم تحص ل أن ی دة قب ات جدی دعوة النتخاب م ال لقد تم حل مجلس األمة ومن ث
ھر    م، ومن ثم فإن الفترة المتبقیة حتى إجراء االنتخابات وھي أ 20/4/2008مفتوحا حتى یوم األحد  ة    ) م17/5/2008(قل من ش لن تكون كافی

ا للطعن                   اب مفتوح یكون الب م س ات، ومن ث اء االنتخاب ام بعد انتھ ل ستصدر األحك اخبین، ب ین سجالت الن لصدور األحكام التي من شأنھا تحص
ین   قد طعن في ) بنتائج االنتخابات 11ترتیبھ (بالنتائج في أكثر من دائرة انتخابیة إذا ما تبین أن الطاعن  ھ وب عدد من األسماء یفوق الفارق بین

  !الناجح العاشر
لذلك فعلى الحكومة معالجة ھذا الموضوع سریعا باعتباره من أعمال الضرورة بإصدار مرسوم یقلص من فترة الطعون ویقدم المواعید 

  .لیتم تحصین الجداول قبل یوم االقتراع
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  ::المال السیاسي 

ا  كنا نأمل بأن یقضي نظام الدوائر  الخمس على ظاھرة شراء األصوات، وقد بدأ الحدیث بین الناس بأن رأس تلك الظاھرة بدأ یطل علین
دوائر                     یة المتواجدین في ال وعي المفوض نبقى نرصدھا من خالل متط د، وس دینا بع م تثبت ل ة، وھي ل ات وھمی وال وھدایا وتعیین من خالل أم

  .قبل استفحالھا االنتخابیة، وندعو وزارة الداخلیة لضبط أي محاولة
  

  :الخدمات االنتخابیة

ا      ى إبالغن دعو المواطنین إل كما نأمل من الحكومة الوفاء بالتزاماتھا في عدم استخدام مرافقھا وخدماتھا لمصلحة مرشح دون آخر، ون
ات العامة و      ي الجھ وعین للتواجد ف ا     عن أي حالة فساد معامالت، علما بأن المفوضیة قد اختارت مجموعة من المتط املین فیھ ل مع الع التواص

  .للتأكد من عدم وجود تجاوزات إداریة
  

  ::مصالح المرشحین 

أعلن عدد من أعضاء المجلس البلدي رغبتھم بالترشح النتخابات مجلس األمة، في حین یمارسون مھامھم ومسئولیاتھم إلى حین تقدیم 
یھم   ترشیحھم رسمیا، ونتمنى من نواب البلدي األفاضل االنتباه إلى عد م وجود أي تعارض مصالح فیما یقررون بشأن المعامالت المعروضة عل

  .الى حین توقفھم عن ممارسة دورھم بعد ترشحھم رسمیا، وھذا الوضع ینطبق على كافة المرشحین ممن یعملون في القطاع العام
  

  ::وأخیرا 

د    وم األح وزراء ی س ال ى مجل ة إل دمت الجمعی د تق ا23/3/2008فق ب اعتمادھ راع،    م بطل وم االقت ي ی ات ف ى االنتخاب ا عل ا أھلی مراقب
  .والتعاون مع األجھزة المعنیة بالدولة لإلبالغ عن حاالت فساد انتخابي

بكة                    ا على ش ین عن حاالت فساد انتخابي من خالل موقعھ وعین أو المبلغ ول المتط ا لقب ین حددت الجمعیة وسائل االتصال بھ في ح
ت  ة      www.transparency-kuwait.orgأو  www.shafafeyah.orgاالنترن اخن للجمعی ط الس ى الخ ال عل أو  5358901أو االتص
  5358903والفاكس  5358902

  
  

  م31/3/2008التقریر الثاني بتاریخ 

فافیة                ا لش یة العلی د رصدت المفوض ى تاریخھ، وق دة حت ات جدی دعوة إلجراء انتخاب وم ال م یصدر مرس رغم حل مجلس األمة، إال أنھ ل
ت               االنتخاب دعو الحكومة بشكل عام ووزارة الداخلیة وبلدیة الكوی ذا ن ات، ل فافیة االنتخاب ى ش أثیر سلبا عل ات بعض األمور التي من شأنھا الت

  .ووزارة اإلعالم بشكل خاص إلى قراءة ھذا التقریر ومعالجة السلبیات الواردة فیھ لمزید من شفافیة االنتخابات
  

  ::موعد االنتخابات غیر مؤكد 

ین       قرر  )1 وم االثن وزراء في اجتماعھ ی ى موعد ال          24/3/2008مجلس ال ات  إل ى االنتخاب دعوة إل وم األمیري بال أخیر صدور المرس م ت
 :م، وتراوحت ردود الفعل في الساحة االنتخابیة بین التحلیالت التالیة2008ابریل  17یتجاوز 

 
o ھو تحلیل مستبعدأن التأجیل یعطي فرصة الستكمال االنتخابات الفرعیة القبلیة، و. 
o     ات تجرى یعطي الفرصة لمراجعة الحسابات لعموم الجماعات السیاسیة والقبائل والكتل واألفراد المرشحین، خاصة وأن االنتخاب

 .ضمن نظام دوائر جدید
o    ر ھ یقلص الفت ة المخصصة  الحمالت االنتخابیة لن تبدأ إال بعد إغالق باب الترشیح، وھذا یعني أن ھناك عشرین یوما فقط، أي أن

 .للحمالت االنتخابیة وطرح مشاریع وبرامج المرشحین مما یقلل من تعرف الناخبین على المرشحین
  

ة      .. م17/5/2008یدور حدیث في الساحة االنتخابیة حول التأجیل لموعد االنتخابات إلى ما بعد  )2 وم الجمع ر نشرتھ صحیفتین ی وھو خب
م، وكنا نتمنى من الحكومة إصدار نفي للخبر بدال من السكوت، ألن ذلك یخالف 29/3/2008یوم السبت  م ، وجریدة أخرى28/3/2008

 . أحكام الدستور التي تقرر بأن االنتخابات تجري خالل شھرین من تاریخ الحل
 
ا                )3 البھم فیھ ائھا یط یس الحكومة وأعض ى رئ احب السمو وال وة موجھة إلى حضرة ص دیمقراطي الكویتي دع ر ال  أطلق أمین عام المنب

ھ الحكومة والمجل       دوائر الخمس الذي أقرت س بتعدیل النظام االنتخابي واألخذ بنظام الدائرة الواحدة والقوائم االنتخابیة بدال من نظام ال
ورغم منطقیة طرح مناقشة الدائرة الواحدة ومكانة مطلقھا السیاسیة والتاریخیة إال أن صدور ھذا النداء في ! مجتمعین قبل فترة وجیزة

ى كارثة             ھذا ا یجر الكویت إل ھ س ویره بأن ر وتص انون بنظام خمس دوائ رار الق د إق ارات بمواجھة      ! لتوقیت بع ت كل التی د أن دخل وبع
ھو نداء أقل ما یقال فیھ أن مستغرب، ویضع مصداقیة التیارات السیاسیة على المحك، بل ذھبت .. سیاسیة مع الحكومة إلقرار القانون

  .ء ھو بمثابة دعوة إلى حل غیر دستوري للبرلمان وان لم یقصد مطلقھا ذلكبعض التحلیالت إلى أن الندا
  

  :: سجالت الناخبین

o   ار ال تزال العدید من البطاقات االنتخابیة لم یتم توزیعھا على المواطنین، وقد لوحظ أن الناخب یراجع تم      مق ة فی تالم البطاق ارین الس المخت
تالم            الطلب منھ إحضار صورة شخصیة، حیث یضطر الم  ة الس م الحضور مرة ثالث یة ث ورتھ الشخص دیم ص رة ثانیة لتق ور م واطن للحض
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یط      ات، والنظر في تبس البطاقة، وكان یفترض بوزارة الداخلیة اإلعالن للمواطنین بضرورة إحضار صورة شخصیة تسھیال لتسلیم البطاق
  .اإلجراءات لتوفیر عدد مرات المراجعة

o  رة             ما زلنا نذكر الحكومة بأن علیھا یر فت ي تقص بوع الماض ا األس ا علیھ د اقترحن ة، وق ین الجداول االنتخابی أن تضع حال لموضوع تحص
  .الطعون االنتخابیة بإصدار مرسوم ضرورة لمعالجة الوضع االستثنائي لھذه االنتخابات

  
  ::تجریم االنتخابات الفرعیة 

o ة خاضوا االنتخ     نشرت إحدى الصحف باطا من وزارة الداخلی دائرة الخامسة        أن ھناك ض ل في ال ة إلحدى القبائ ات الفرعی د   (اب دم ورائ مق
كونا عزم الوزارة على معاقبة العسكریین الذین  –وھناك ضابط بالجیش الكویتي، وقد أكد وزیر الداخلیة لوكالة األنباء الكویتیة ).. ونقیب

  .یخوضون االنتخابات قبل استقالتھم
o ذا یجب      ) اإلعالن(ات الفرعیة كما جرم تجدر المالحظة أن القانون جرم االنتخاب دون إعالن، ل ا ب عن اللقاءات التشاوریة ولم یمنع انعقادھ

أن              ا ب اءات التشاوریة، علم ع اللق ورھا وال تمن تى ص ات الفرعیة بش ع إجراء االنتخاب ة أن تمن انون تجریم   " روح"على وزارة الداخلی ق
 .ر سلبا على الوحدة الوطنیة عموما وتمثیل النائب لألمة خصوصااالنتخابات الفرعیة بھدف الحد من العصبیة التي تؤث

o      ع من المناسب قیام وزارة الداخلیة بمنع جریمة االنتخابات الفرعیة قبل وقوعھا بناء على معلومات وأدلة صحیحة، والتشدد في ھذا المن
یة   دون أن یتم التعرض لحق االجتماع المكفول دستوریا والذي ال شبھة فیھ، كما ندعو ل القض ھا الستكمال إجراءاتھا الصحیحة عند تحوی
 .إلى النیابة العامة حتى تصدر األحكام المناسبة بحق المتسببین باالنتخابات الفرعیة

o  على ذمة إجراء انتخابات فرعیة قبلیة في  –شخص  300بحدود  –تجمھر أفراد من ثالث قبائل أمام مبنى اإلدارة العامة للمباحث الجنائیة
ل   .. رة الخامسة، وقد حدث اشتباك بین الجمھور والقوات الخاصة التي قامت بتفریقھمالدائ اء القبائ وقد اجتمع وزیر الداخلیة بعدھا بوجھ

 .وأكد لھم أن تطبیق الوزارة للقوانین ال رجعة فیھ، وھو موقف یحسب للوزارة
o ینة أو جنس محدد، بھدف تحقیق التمازج الثقافي واالجتماعي بین نحث على نبذ تشكیل قائمة انتخابیة من أبناء قبیلة واحدة أو طائفة مع

  .أبناء الوطن
o  حتى اآلن -القوائم الموجودة بالساحة حیث لم تشمل أي قائمة انتخابیة أي عنصر نسائي" ذكورة"ھناك ظاھرة. 
o     ا ف ة، ورغم أنن وقر      رغم أن وزارة الداخلیة تؤكد أنھا تعمل بكل جدیة لمواجھة الجرائم االنتخابی وزراء الم ا مجلس ال یة خاطبن ي المفوض

  .ووزارة الداخلیة باستعدادنا للتعاون معھم لرصد الجرائم االنتخابیة، إال أن األجھزة الحكومیة لم تبد أي استجابة لمبادرتنا التطوعیة
  

  ::شراء أصوات الناخبین 

o االنتخابات الفرعیة، ورغم أن عملیة شراء األصوات تأتي عادة   رغم أن الفترة االنتخابیة في بدایتھا حیث تطفوا على السطح حالیا جرائم
ا، ونتمنى أن تتعامل وزارة                  د منھ تم التأك م ی وات ل ة شراء األص وحظ بدایة حدیث متكرر عن عملی ة، إال أنھ ل في نھایة الفترة االنتخابی

ا للتفواض    .. الداخلیة مع ھذه الظاھرة بمثل تعاملھا مع االنتخابات الفرعیة، ومن تلك الحاالت یات أبناءھ بعض العوائل تقوم بتجمیع جنس
ة عن شراء           -مع مرشحین النجاز معامالتھا وتحقیق مصالحھا في الدائرة الرابعة  دائرة الثالث اخبین في ال ا یتحدث الن منطقة خیطان، كم

دائر )دك أسبوعیا 1000(مفاتیح انتخابیة من خالل عقود وھمیة  ة عن دعم قطب حكومي وأفراد       ، كما یتحدث أحد المرشخین بال ة الرابع
  .من األسرة الحاكمة ألحد المرشحین بالدائرة

o  ننبھ جھاز إعادة الھیكلة من سعي بعض األطراف لتمریر تعیینات وھمیة برواتب متدنیة مضافا إلیھا رواتب دعم العمالة كأحد بدائل شراء
 .أصوات الناخبین

o فة حاالت العالج بالخارج والبعثات الدراسیة التي تتم دون المرور على قنوات معلنة من خالل نطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار بإیقاف كا
  .وزارة الصحة ووزارة التعلیم العالي وذلك تحقیقا للشفافیة في فترة االنتخابات

 
  ::عیوب وثغرات متوقعة في تنظیم االقتراع 

o المرشحین كبیر في كل مراكز االقتراع مما یزید من زحمة المكان ویعطل من  ھناك احتماالت جادة بأن یكون عدد مندوبي: كثرة المندوبین
دوب    دد من یض ع ة تخف ن دراس د م ذا الب رز، ل ة الف تھم    يعملی دین لحمل وفیر المؤی ا المرشحین لت تفید منھ ل مرشح، وھذه العملیة یس ك

  .مراكز االقتراعاالنتخابیة، كما من شأنھا أن توفر في المساحة التي سیشغلھا المندوبین داخل 
o ر سیتضاعف في        : بطئ عملیة االقتراع و األم ة، وھ وابیر طویل لوحظ في االنتخابات السابقة بطء عملیة االقتراع ووقوف الناخبین في ط

دد  : لذلك یجب وضع حلول لھذه المشكلة، ومنھا.. ھذه االنتخابات ى  إ 10(ومنھا اختیار قاعات كبیرة لالقتراع، وزیادة منصات اقتراع لع ل
  .شخص في ذات الوقت، واالستعانة بقاعات أخرى إضافة إلى المدارس، وزیادة أعداد اللجان االنتخابیة) 20

o ار الناخب مرشحیھ     -ستحتوي الورقة التي تضم أسماء المرشحین : ورقة االقتراع ات السابقة،        -لیخت ي االنتخاب دد ف خمسة أضعاف الع
ام أسماءھم    وھو مما یقلل من الشفافیة ویزید من تأخر  یة للمرشحین أم ب   .. االقتراع، لذا نرى أھمیة وضع الصور الشخص تم ترتی وأن ی

  .األسماء بالقرعة
  

  ::شفافیة االنتخابات 

o ء من أھم عوامل نجاح العملیة االنتخابیة في أي دولة حول العالم ھو مدى تحقق الشفافیة في تلك العملیة، وتتحمل ھنا وزارة اإلعالم العب
ا أن              األكبر في  رامج، والالفت ھن یر لمجموعة من الب تدیوھات والتحض یص عدد من االس وزارة تخص تحقیق ھذا الھدف، حیث أعلنت ال

اتھم،     وقھم وواجب ور بحق  العملیة االنتخابیة تحتاج إلى الكثیر من العمل اإلعالمي لتوعیة الجمھور بجرائم االنتخابات وكذلك توعیة الجمھ
  .الم الرسمي بأي دور یذكر في ھذا الشأنولكن حتى اآلن لم یبدأ اإلع

o        ھ و صح فإن ر ل و أم ات، وھ نشرت بعض الصحف عن توجھ وزارة اإلعالم لترخیص خمس محطات فضائیة بعضھا لمرشحین في االنتخاب
ل          ة وتعم وات حیادی ون تلك القن ات لتك افؤ   یجب تطبیق قانون المرئي والمسموع علیھا وكذلك اللوائح األخرى الخاصة باالنتخاب دأ تك بمب
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رة للمرشحین،      .. الفرص بین المرشحین حتى ال یتمیز صاحب المال عن غیره من المرشحین رخیص في ھذه الفت مع تفضیل عدم منح الت
  .فال یجوز منح ترخیص بإنشاء قنوات فضائیة لمرشحین دون غیرھم

  
  ::الحمالت االنتخابیة 

o  ة ال ة بإزال ام البلدی وحظ قی ارل ات االنتخ مق ة ال  واإلعالن ع إقام ت بمن ة الكوی دات بلدی م تأكی ھ رغ ي، إال أن ت قیاس ة بوق ة المخالف ارابی  مق
المقر بالدائرة (االنتخابیة إال بعد الترشیح رسمیا، فقد لوحظ أن بعض المرشحین قد أقام مخیما ونضم ندوة عامة ونشر إعالنا بھذه الدعوة 

  ).الرابعة
o انتخابیة، وھي حجوزات وھمیة لغیر المرشحین بھدف    مقارجز بعض الساحات إلقامة كما لوحظ قیام مرشحین وھمیین بوضع لوحات لح

  .وھي ظاھرة یجب على البلدیة االنتباه لھا.. بیعھا الحقا لمن یدفع أكثر
  

  ::استقالة الوزراء المرشحین 

o  ا صحفیا   لوحظ أن ھناك وزیران یرغبان بخوض االنتخابات في الدائرتین األولى والخامسة، وھما ما زاال على رأس عملھما رغم إعالنھم
ا یجب          تقالتھما، كم ول اس ین قب ى ح ل إل رغبتھما خوض االنتخابات، والمفترض ھو تقدیم استقالتھما فورا، أو توقفھما عن مباشرة العم

ئولیة   ا وخاصة تلك    على وكیل الوزارة في الجھات المعنیة عدم تمریر أي معاملة مشكوك في أسباب تمریرھا ألنھ سیتحمل ھو المس عنھ
  .المعامالت التي یتم تمریرھا بتعلیمات شفھیة

o       ة وم الجمع یص             28/3/2008كما نشرت إحدى الصحف ی ى مكتب تخل ول إل د تح ات ق وض االنتخاب ود خ ذي ی وزراء ال م أن مكتب أحد ال
وكنا نود من .. فرعیة" مشاورات"م أن مكتب ذات الوزیر مكان إلجراء 31/3/2008یوم االثنین  ونشرت جریدة أخرى! معامالت للناخبین

  .الوزیر المختص إصدار نفي لھذا الخبر ولكن لم یتم
  

  ::الجماعات السیاسیة 

ى           ع عل ر یق اك دورا كبی ان ھن ذلك ف بیات، ل ى العص ات القائمة عل ل والحضاري لالنتخاب دیل األفض ي الب یة ھ ات السیاس ر الجماع تعتب
ل   مسئولیة الجماعات السیاسیة لترشید وتطویر ا لعمل السیاسي الكویتي، ونخشى أن تتأثر سلبا تلك الجماعات السیاسیة بدال من أن تكون عام

  .تطویر وتحدیث للعملیة السیاسیة الكویتیة
  

  م7/4/2008بتاریخ  الثالثالتقریر 

وز    یس مجلس ال ة   مع صدور التقریر األسبوعي الثالث للمفوضیة العلیا لالنتخابات فقد نشر تصریح صحفي لنائب رئ ر الدول راء ووزی
ات    7/4/2008لشئون مجلس الوزراء في  یع عن توجھ م بأن مرسوم الدعوة لالنتخابات سیصدر في موعده الدستوري، وھذا یعتبر نفیا لما أش

وم   7/4/2008ثم جاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعھ المنعقد في .. لحل مجلس األمة حال غیر دستوري  13م لیحدد موعد صدور المرسوم بی
م، ولئن جاء تحدید تلك المواعید بالموافقة مع القوانین المعنیة، 2008ابریل  23إلى یوم األربعاء  14ابریل وفتح باب الترشیح من یوم االثنین 

د               ات كل ھذه المدة، خاصة بع ى االنتخاب دعوة إل وم بال ا صدور المرس أخر فیھ صدور  إال أنھا للمرة األولى بتاریخ الكویت السیاسي الحدیث یت
رة ق     ى المرشحین خالل فت یرة  القوانین الجدیدة التي تنظم الحمالت االنتخابیة، حیث یؤثر ھذا التأخیر سلبا على قدرة الناخبین في التعرف عل ص

  .تقارب ثالثة أسابیع
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o  كافة االجراءات التي من شأنھا تطبیق القانون على أكدوا خاللھ وقوفھم مع ) معكم في بناء الكویت(جمعیة نفع عام بإصدار بیان  26قامت
م، ثم 30/3/2008الجمیع بعدالة ومساواة، وقد تم نشر البیان على شكل إعالن مدفوع األجر في معظم الصحف المحلیة الیومیة یوم األحد 

ین قال لھم سمو أن الحكومة ستطبق قامت تلك الجمعیات بزیارة سمو رئیس مجلس الوزراء وأكدوا لھ موقفھم المنشور في البیان، في ح
 .القانون على الجمیع وستكفل انتخابات نزیھة وشفافة وفق القانون

o  م ، وأسفرت 4/4/2008في الدائرة الخامسة إجراء انتخابات فرعیة یوم الجمعة   – تعرف عنھما التحالف باالنتخابا –استطاعت قبیلتان
وز    ات مجلس األم    4عن ف وم        مرشحین سیخوضون انتخاب حافة ونشر ی ة صرح للص ر الداخلی أن وزی ا ب ة واحدة، علم ة قبلی ي قائم ة ف

شھادة  "م بأنھ تجول بنفسھ بالدائرة االنتخابیة الخامسة في یوم االنتخابات ولم یشاھد أي أمر مخالف للقانون، وھو تصریح  5/4/2008
أن ھناك تراجعا عن تطبیق القانون، أو أن ھناك ضغوط  : حتمالینوھو األمر الذي یؤكد أحد ا! لالنتخابات الفرعیة المجرمة قانونا" براءة

ات   –على مجلس الوزراء جعلتھ یكف عن منع إجراء االنتخابات الفرعیة المجرمة قانونا، مع إحالة المتسببین فیھا  كما جرى في االنتخاب
 .ین الحكومة مسئولة عن ھذه المخالفة الجسیمةإلى القضاء فتصدر أحكام بالبراءة بسبب نقص األدلة، وفي كال االحتمال –السابقة 

o        ،رة ر من م قام بعض األشخاص بتھدید رجال من وزارة الداخلیة بالقتل بسبب قیامھم بمراقبة االنتخابات الفرعیة، وقد حدث ذلك في أكث
القیام بمھامھما بنفس الجدیة، ویجب ونتمنى على وزارة الداخلیة اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لحمایة رجالھا، دون أي تراجع منھا عن 

ة، مع ضرورة            ى جدی توفیر كافة أسباب الحمایة لرجال الداخلیة عند تنفیذ القانون واتخاذ كل االحتیاطات الالزمة وأخذ الموضوع بأقص
 .مالحقة ھؤالء األشخاص وتقدیمھم للعدالة

o ة الداخلیة ترفض التعاون مع المواطنین لإلبالغ عن تلك الجرائم وھي تصلنا العشرات من البالغات عن الجرائم االنتخابیة وحتى اآلن وزار
 !المكلفة بمنعھا
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  ::شراء أصوات الناخبین 

o          دور حدیث دوائر، حیث ی وات في عدد من ال انشغلت الساحة االنتخابیة بموضوع االنتخابات الفرعیة، في حین نشطت جرائم شراء األص
افس أكثر من       قوي عن شراء األصوات في الدائرة األو ر حیث یتن لى والدائرة الثالثة، كما نشط شراء األصوات بالدائرة الثانیة بشكل كبی

ون بالشراء لمصلحة     مرشح في عملیة الشراء، وھناك أیضا شراء أصوات في الدائرة الخامسة، ھذا وتملك الجمعیة أسماء لمفاتیح یقوم
ة   وقد تنوع الشراء مابین النقدي وشراء .. بعض المرشحین تذاكر الطیران للطلبة الدارسین بالخارج والھدایا الثمینة وتقدیم خدمات مكلف

ا ا        .. مالی مل مالحقاتھ ة، لتش ات الفرعی ع االنتخاب ا م ن تعاملھ ل ع ة ال تق اھرة بجدی ذه الظ ع ھ ل م ة التعام ى وزارة الداخلی ب عل ذا یج ل
ات       ائعي أصواتھم وكرام ة وب اتیح االنتخابی ألن من شأن ذلك المساس بسمعة الكویت وإیصال مرشحین         .. ھمالمرشحین الفاسدین والمف

 .فاسدین لسدة التشریع والرقابة
o  ل تلك   " إنسانیة "قام وزیر الصحة بتغییر عدد كبیر من أعضاء اللجنة المعنیة بالموافقة على ارسال المرضى للعالج بالخارج، ورغم عم

م، ونحن سنرصد 2006في فترات سابقة وخاصة في انتخابات مجلس األمة عام  اللجنة وأھمیتھ، إال أن اللجنة استخدمت بشكل سلبي جدا
 .ھذا التغییر الذي نأمل أن یكون لصالح وقف أي تجاوزات في العالج بالخارج

o      ال ي مج دخل ف ة ت ال إداری ن أعم ا م دب وغیرھ ل والن ف والنق ع التوظی وزراء بمن ام مجلس ال اد اإلداري"ق الت " الفس احب للحم المص
از  ابیة، وتم االنتخ یس جھ وزراء خالل             تكلیف نائب رئ ي اتخذھا ال رارات الت ة الق د بمتابع امر جابر االحم یخ ث واطن الش رة   خدمة الم الفت

انون     األمة، التي سبقت صدور المرسوم الخاص بحل مجلس  األیامبما في ذلك ، الماضیة ع تلك القرارات للق  ،للتأكد من مدى مطابقة جمی
   .، وھو أمر یحسب للمجلس، وسنتابع مدى االلتزام بھذا التوجھاالنتخابات الماضیة لتي وقعت فيتفادیا ألي شبھات كا

 
  :: سجالت الناخبین

o   وزراء لقد أكدنا بالتقریرین األول والثاني، وكذلك من خالل رسالة رسمیة إلى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشئون مجلس ال
ة بإصدار مرسوم ضرورة لمعالجة الوضع         بأھمیة تحصین الجداول االنتخا رة الطعون االنتخابی بیة، وقد اقترحنا على الحكومة تقصیر فت

دعاوى        .. االستثنائي لھذه االنتخابات اح ال ادم في مھب ری ان الق واب البرلم ولكن شیئا من ذلك لم یحدث، وھذا یجعل عضویة العدید من ن
 فھل ھو شيء مقصود؟.. القضائیة

o   ا في الت دد             تناولن ة وع ة االنتخابی ى العملی أثیر عل ذا من شأنھ الت واطنین، وأن ھ ات االنتخابیة للم ة تسلیم البطاق ئ عملی اني بط ر الث قری
ة    7/4/2008المشاركین فیھا، وقد وافق مجلس الوزراء في  دون البطاق م على مرسوم بقانون یسمح بتصویت الناخب بشھادة الجنسیة ب

  .صب في صالح العملیة الدیمقراطیةوھو قرار إیجابي ی.. االنتخابیة
  

  ::قانون اإلعالم المرئي والمسموع 

ة     س األم ات مجل موعة النتخاب ة والمس وات المرئی ة القن وابط تغطی رار بشروط وض دار ق ة ووزارة االعالم باص ا للحكوم د مطالبتن بع
ادة    م    ) 20(والمجلس البلدي حسب ما جاء في الم انون رق نة   61من الق أن اإل  2007لس ي والمسموع الصادر من خالل رسالة        بش عالم المرئ

وھو .. م4/4/2008م، أصدر وزیر اإلعالم قرارا نشر في الصحافة المحلیة بتاریخ 24/3/2008رسمیة ومن خالل تقریرنا األول الصادر بتاریخ 
  .أمر جید حتى وان تأخر صدوره

عالمیة التي شملتھا القوانین واللوائح، بما یحقق االنضباط في العمل كما یطلب من وزارة االعالم تطبیق القانون على كافة الوسائل اال
  .االعالمي وعدم االنحیاز لطرف دون طرف بما ال یخل بالشفافیة التي ننشدھا جمیعا

  
  ::الحمالت االنتخابیة 

انون، أ        ق الق یة بإصدار قرار وف ر الداخلیة قرارا بتش     بعد مطالبتنا في الملتقى األول للمفوض تركة من   صدر وزی ة مش وزارة  كیل لجن
ة     وزیر وحدد  ، الداخلیة والبلدیة برئاسة مدیر عام البلدی ة    ال ذ    باإلشراف اختصاصات اللجن ى تنفی ام عل ادتین   أحك ررا أ،   31مكررا و  31الم مك

البلدیة،  ووزیر الدولة لشؤون وزیر الداخلیة إلى بإعمالھا أسبوعیاوتقدم تقریرا  ،2008لسنة  4قانون االنتخابات بالقانون رقم  إلىالمضافتین 
  .وھو قرار من شأن العمل بھ ضمان تطبیق القانون في ھذا المجال. .خالل فترة االنتخابات

  
  ::الجماعات السیاسیة 

o           ارس م تم ك الجماعات ل ھ من المالحظ أن أي من تل ى أن رغم أن سنام العمل السیاسي للجماعات والكتل ھو في ھذا الموسم االنتخابي، ال
م             الت اف المجتمع الكویتي، ول ام حزب األمة بوضع تشكیل لقوائمھ یشمل أطی وعیة السیاسیة حتى اآلن، مع بعض االستثناءات، حیث ق

  .ورفض بشكل واضح الدخول في االنتخابات الفرعیة.. یشمل النساء، كما قام بتقدیم شرح مناسب لرؤیتھ لإلصالح السیاسي في الكویت
o ین          : ة والتجمع اإلسالمي السلفيالحركة الدستوریة اإلسالمی ة والثالثة، في ح ى والثانی د مرشحیھا بالدوائر األول اعتین بتحدی قامت الجم

ف      تنتظر الجماعتین انتھاء انتخابات فرعیات القبائل المجرمة قانونا الستكمال مرشحیھا في الدائرتین الرابعة والخامسة، ویبدو أن موق
 .حیث یشارك بعضھم فیھا ویرفض بعضھم المشاركة فیھا بدوائر أخرى الجماعتین متروك لممثلیھا بالقبائل

o أما بقیة الجماعات السیاسیة فما زالت لم تمارس دورھا السیاسي بعد. 
  

  ::مالحظات أخرى 

o  حدیثة في   أھمیة دراسة استخدام الوسائل التكنولوجیة ال بشأن –باإلضافة إلى نظام الدوائر الخمس  –نؤید التقریر الوزاري الذي أوصى
اء للعملیة االنتخابیة ویخفف  آلمن، وفق ما تقره السلطات القضائیة ومنھا االقتراع االلكتروني، كونھ یوفر سالسةا التصویت والفرز  أعب

 .وعد النتائج األصواتفرز 
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o      وم تقالتیھما ی دما اس ي ق د العوض اجري وعبدالواح الح الھ وزیرین ف ة،  31/3/200ال س األم ات مجل وض انتخاب ع أن   م لخ ن المتوق وم
باب انتخابیة حتى ال         –سابقا  –المسئولین في الجھات التابعة لھما  ا صادرة ألس یوقفون أي تعلیمات صادرة من الوزیر قد یشك في أنھ

  .یعرضوا أنفسھم للمسائلة
  

  م14/4/2008بتاریخ  الرابعالتقریر 

ا لشفافیة االنت        یة العلی بوعي الرابع للمفوض ر األس د نشر          مع صدور التقری ات ق ى االنتخاب دعوة إل ري بال ون المرسوم األمی ات یك خاب
ین     13/4/2008بالجریدة الرسمیة یوم األحد  وم االثن یح من ی اء     14م لیحدد فتح باب الترش وم األربع ى ی ل   23إل ى أن تجرى   .. م2008ابری عل

  .م17/5/2008انتخابات الفصل التشریعي الثاني عشر لمجلس األمة یوم السبت 
  

  ::م الضرورة مراسی

د قامت   ) 71(سمح الدستور الكویتي في المادة  بإصدار مراسیم شریطة وجود ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر، وق
 م بالموافقة على صدور مرسوم في شأن تنظیم االجتماعات والمواكب العامة على أن7/4/2008الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء یوم االثنین 

م ورفعھ إلى حضرة صاحب السمو، وھو قانون ال تتوافر فیھ حالة االستعجال، خاصة 14/4/2008تتم المصادقة علیھ في اجتماع المجلس الیوم 
ھ ال      ذي أبطلت انون ال بیھا للق اره ش ة  وأن الفترة الباقیة على عودة انعقاد مجلس األمة في حدود شھر واحد، كما أنھ یثیر جدال واسعا باعتب محكم

یس   –بمبادرة من جمعیة الخریجین  –ھذا وقد قامت اثني عشر جمعیة نفع عام .. م إن لم یكن أسوء منھ2006الدستوریة في عام  في یوم الخم
م بتنظیم مؤتمر صحفي والتوقیع على بیان عبروا فیھ عن رفضھم إلصدار ھذا المرسوم، كما نظم االتحاد الوطني لطلبة الكویت في 10/4/2008

وقد بلغتنا األخبار الیوم بتراجع الحكومة .. م تجمعا في ساحة اإلرادة قرب مبنى مجلس األمة للتعبیر عن رفض المرسوم13/4/2008حد یوم األ
عن قرارھا في اعتماد المرسوم على أن تحیلھ إلى مجلس األمة للنظر فیھ، وھو موقف جید یتناسب وردة الفعل الشعبیة التي أجمعت على رفض 

  .المرسوم
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o   یس نشرت الصحف أخبار فرعیة إحدى القبائل الكبیرة في الدائرة الخامسة قبل حدوثھا بیوم، وقد جرت تلك االنتخابات بالفعل یومي الخم
بیلة استطاعت م، ورغم محاولة وزارة الداخلیة منع تلك االنتخابات من خالل تواجد قواتھا في الدائرة، إال أن الق11/4/2008-10والجمعة 

ف       13/4/2008یوم األحد   ةإتمام االنتخابات الفرعیة المجرمة قانونا، وقد أعلنت األسماء الفائز ل في مختل تطاعت معظم القبائ ا اس م، كم
 .الدوائر إجراء االنتخابات الفرعیة المجرمة قانونیا

 
o         ى ا ك إل د یعود ذل ات، وق ع الفرعی ي من ة ف ى التصعید         لوحظ فشل كافة جھود وزارة الداخلی وء إل وزارة في اللج ھ ال ذي انتھجت ألسلوب ال

العسكري المبالغ فیھ، واختصار المعالجة على الوسائل األمنیة واستبعاد الوسائل السیاسیة في المعالجة، ویجب المالحظة أن عالج ھذه     
 :الظاھرة یحتاج إلى أمرین

في حین كانت المعالجة تنقصھا الحكمة واستخدام األسالیب المدنیة حیث نفذت وزارة الداخلیة جزء منھ، : معالجة على المدى القصیر -1
ل ھذه    والحضاریة باإلضافة إلى دخول أطراف أخرى غیر وزارة الداخلیة، وقد نادینا كثیرا بضرورة مشاركة المجتمع المدني في مث

 .تقع في أخطاء كان یمكن تجنبھاالمسائل الحساسة ولكن إصرار الوزارة على التصدي لألمور وحدھا جعلھا مكشوفة الظھر و
ل   -2 ا ضمانات لألشخاص             : معالجة على المدى الطوی ة وفیھ إجراءات قانونی یق الحدود وب ة بأض تخدم األسالیب األمنی و عالج یس وھ

ة الدینیة من خالل المساجد               یم واإلعالم وحمالت التوعیة العامة والتوعی ة والتعل ى وسائل التربی ز عل  وحریاتھم، حیث یتم التركی
 . ورجال العلم الشرعي

 
o       ى وزارة عل ا تعرض ال وزاري فیم من المالحظ أن الفائزین في االنتخابات الفرعیة في المرات السابقة كان یتم إشراك بعضھم بالتشكیل ال

و             اؤل ھ وانین، والتس ا من تجاوزات وخرق للق ة وغیرھ ى أمالك الدول اوزات عل ھ تج ل س  : البعض اآلخر منھم، كما أن بعضھم لدی یتم ھ
 .إشراك المتجاوزین على قوانین الدولة في الوزارة القادمة؟ نأمل أن ال یكون ذلك

 
o              بیھة، ألن ا من مظاھر ش ات الفرعیة وغیرھ ة معالجة االنتخاب ار بحث كیفی ة في إط البد من دراسة ظاھرة االستقطابات القبلیة والطائفی

ا     ة مجردة، وإنم ى الوحدة           الخطر ال یكمن في مظھر االنتخابات الفرعی اره یشكل خطرا عل ي والطائفي باعتب تقطاب القبل ید االس ي تجس ف
 .الوطنیة وألن العصبیة إذا لم تكن للدولة فإنھا فتنة

  
o ،وقد  كنا قد طالبنا في تقریر سابق للمفوضیة بضرورة توفیر الحمایة الالزمة لرجال األمن أثناء تأدیتھم واجبھم في منع الجرائم االنتخابیة

ھ      7/4/2008الوزراء في اجتماعھ یوم  وافق مجلس ل الشرطة ورفع م على مرسوم یقضي بتغلیظ العقوبة على الجرائم التي تقع ضد رج
 .آملین أن یكون ذلك في إطار الشرعیة واإلجراءات الدستوریة.. إلى حضرة صاحب السمو

  
  ::شراء أصوات الناخبین 

o ل         توعد وزیر الداخلیة كل من یقوم بشراء أصوات الناخبی ة، ولكن رغم ك ن بتطبیق اإلجراءات القانونیة وذلك من خالل الصحافة المحلی
إن جریمة شراء األصوات تعتبر من أكبر الجرائم .. الحدیث الدائر حول شراء األصوات إال أنھ لم یتم القبض على حالة واحدة حتى تاریخھ

دیھم من األسالیب المبتك        ا ل ائمین بھ ا، وان الق ة     االنتخابیة وأخطرھ درات وزارة الداخلی وق ق ا یف وزارة في      –رة م ى أداء ال اس عل بالقی
 .األیام وحدھا ستكشف اإلجابة.. وال ندري إن كانت الوزارة قادرة على التفوق على مخططي تلك الجرائم النكراء –الفرعیات 
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o حین الذین یتداول الناس أسمائھم باعتبارھم من  نطالب بشدة أن تقوم وزارة الداخلیة في تسییر دوریاتھا ورجال األمن فیھا لتعقب المرش
مشتري أصوات الناخبین بشتى أنواع الرشوة، إذ من شأن ھذا التعقب لھم ولمفاتیحھم ومؤیدیھم أن یكشف عن مجریات التجاوزات التي 

والجھود التي تمت مع االنتخابات تتم في ھذا النوع من الجرائم البشعة من خالل ضبط ومداھمة، آملین أن تتم تلك اإلجراءات بنفس الحجم 
 .الفرعیة مع الحكمة والتخطیط إلثبات األدلة على الجریمة

  
 
o             وائح ة لل ة بالمخالف ات وعدم اتخاذھم ألي قرارات انتخابی ون بخوض االنتخاب ذین یرغب وزراء ال طالبنا بضرورة التأكد من عدم تجاوز ال

ذي حق،    والقوانین، وتحدیدا في وزارة التجارة والصناعة، وق د تبین أن ھناك العشرات من القرارات االنتخابیة التي اتخذت وھي لیست ل
لذلك فانھ لیس كافیا إلغاء تلك القرارات وإنما المطلوب ھو اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد الشخص المتسبب في استغالل المنصب 

 . دابیر الالزمة لمحاسبة المتسببین في ھذا الفسادالعام لتحقیق أغراض شخصیة وعلى مجلس األمة القادم اتخاذ الت
 
o  دائرة من خالل اتصالھ         14/4/2008نشرت الصحف یوم اء ال نة الدوحة ألبن اح مس م إن أحد المرشحین في الدائرة الثانیة قام بإعادة افتت

فة المرشحین وبأنھا على مسافة واحدة من بالجھات الحكومیة المعنیة، وھذا إجراء یتنافى مع قول الحكومة بحیاد الجھات الحكومیة مع كا
 .جمیع المرشحین

 
  :: استخدام دور العبادة

o       ث دائرة الخامسة حی م  إن استخدام دور العبادة في الحمالت االنتخابیة یعتبر أحد أنواع الجرائم االنتخابیة، وقد رصدنا حالة واحدة في ال ت
ي أحد مراكز تحفیظ القرآن التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، وذلك   اإلعالن عن رعایة أحد المرشحین لدورة حفظ قرآن كریم ف

اف و    –م 9/4/2008في   –مطلع األسبوع الماضي، ثم نشرت الصحف الیومیة   وزیر األوق ؤون توجیھات ل اد     الش اإلسالمیة بضرورة حی
  .أجھزة الوزارة ودور العبادة في العملیة االنتخابیة

  
o  اإلسالمیة بتوعیة الناخبین بكل الجرائم االنتخابیة والرأي الشرعي بشأنھا،  الشؤونأن تقوم بھ وزارة األوقاف وھناك دور مھم جدا یجب

  .مثل االنتخابات الفرعیة وشراء أصوات الناخبین والعنف االنتخابي وغیرھا
  

  ::استخدام المنظمات األھلیة 

ا       من استغالل المنظمات األھلیة كجمعیات النفع العام حذرنا  د الحظن رھم، وق واالتحادات الطالبیة والنقابات لمصلحة مرشحین دون غی
  .  قیام مرشح بالدائرة األولى بإقامة حفل لتكریم القیادات في بعض المنظمات األھلیة، وھو أمر كان یجب تجنبھ في ھذه الفترة

  
  ::الحمالت االنتخابیة 

o  كمقار لندوات المرشحین، حیث بین القانون أنھ یجب على وزارة التربیة ووزارة مدرسة بمختلف المناطق  80حددت وزارة التربیة أسماء
ل           الشؤون رین لك انون وجود مق ث حدد الق دواتھم العامة، حی تخدامھا لن االجتماعیة والعمل توفیر أماكن مناسبة یمكن للمرشحین من اس

انون            ام الق زام بأحك ة ضمن االلت دائرة، وھي خطوة إیجابی ة          مرشح في كل ال وح عن آلی ات المعنیة اإلعالن بوض ى الجھ ا یجب عل ، كم
 .مقاراالستفادة من تلك ال

  
o قامت قوات من وزارة الداخلیة بمراقبة عدد من الدیوانیات التي تقیم ندوات انتخابیة مفتوحة للجمھور من الرجال ومن النساء في الدائرة 

.. وھو أمر غریب جدا على المجتمع الكویتي! دي تلك الدیوانیات ودخول بعضھاالثانیة، وقد قامت تلك القوات بتسجیل أرقام سیارات مرتا
  .حتى قبول صدوره رسمیا.. والحجة في ذلك تطبیق قانون تنظیم االجتماعات والمواكب العامة

  
  ::الجماعات السیاسیة 

o     دوائر األو ات في ال تخوض االنتخاب ود امرأة        قام التحالف الوطني الدیمقراطي بإعالن قوائمھ التي س وحظ وج د ل ة، وق ة والثالث ى والثانی ل
و أمر إیجابي            رجلین، وھ ى جانب المرشحین ال واحدة ضمن قائمتھ في الدائرة الثالثة، وتعتبر تلك القائمة ھي األولى التي تضم امرأة إل

 . نتمنى أن تحذوا الجماعات والكتل والقوائم السیاسیة األخرى حذوھا
o       ل الشع ل العم ك           شارك طرف من تكت ین رفض المشاركة بتل دائرة الخامسة، في ح ا وذلك في ال ة قانون ة المجرم ات الفرعی بي باالنتخاب

 .االنتخابات الفرعیة ممثلوھا بالدائرة الرابعة
  

  ::مالحظات أخرى 

o             دال من نھم ب ا بی دماج فیم ازج واالن ل للتم اء القبائ ة واحدة، والھدف تشجیع أبن ة    نوصي بمنع نزول قوائم كاملة من قبیل االنغالق وتنمی
 .العصبیة بین أبناء الشعب الواحد

  
  م21/4/2008بتاریخ  الخامسالتقریر 

ى     .. إن نزاھة االنتخابات البرلمانیة في الكویت تمر بمرحلتین ھامتین، ات إل د موعد االنتخاب المرحلة األولى وھي الممتدة من یوم تحدی
دد        .. من الجرائم االنتخابیة یوم االقتراع فھي التي تقع فیھا كل التجاوزات وكثیر اح لع وفیر فرص النج ى ت اف إل ة المط والتي قد تؤدي في نھای
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أما المرحلة الثانیة وھي یوم االقتراع فال یخشى علیھا من التزویر أو .. نأمل أن ال یصل إلى نصف أعضاء البرلمان بطرق ووسائل غیر قانونیة
ائج، خاصة وأ     ي فرز النت ویت أو ف ي التص ن وكالء        التالعب ف ر م دد كبی ھ بالنزاھة وبوجود ع ھود ل اء الكویتي المش ل القض ن قب دار م ا ت نھ

  .المرشحین
  

  .وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع المنصرم
  

  ::شراء أصوات الناخبین 

o  بط    21/4/2008نشرت الصحف المحلیة في ة من ض الجرم المشھود في        م أنباء عن تمكن أجھزة وزارة الداخلی عملیتي شراء أصوات ب
تح     ا تس ر انجازا ھام ق الدائرتین الثالثة والخامسة، وان تمكنت الوزارة من ضبط األدلة التي تدین القائمین على تلك الجرائم فان ذلك یعتب

اذ   .. الدائرة الثانیة وزارة الداخلیة الشكر والتقدیر علیھ، كما نأمل ضبط حاالت أخرى لمرشحین في دوائر أخرى وتحدیدا في ل اتخ على أم
ا یتناسب             وع بم ھ بالموض ل أن تصدر أحكام ذي نأم ھ ال ادل النزی ى القضاء الع اإلجراءات الالزمة على وجھ السرعة وإحالة الموضوع إل

 .وسرعة األحداث االنتخابیة
  
o  غ عن حاالت شراء أصوات الناخبین دون تحدید من المواطنین اإلبال -عبر تصریح صحفي  -لوحظ طلب وزارة الداخلیة في بدایة األسبوع

دلھا عن     اإلدارة المعنیة ورقم الھاتف لإلبالغ عن تلك الحاالت، في حین كان ھناك تصریح آخر تؤكد فیھ الوزارة عدم حاجتھا ألي طرف ی
 .عملیات شراء األصوات أماكن وجود الجرائم االنتخابیة وان الوزارة ترصد وتتابع تلك الجرائم وسوف تقبض على المجرمین في

 
o     وات وأن ومن خالل تصریح صحفي آخر في نھایة األسبوع تؤكد الوزارة أنھم لیسوا جواسیس حتى یتتبعوا المال السیاسي وشراء األص

فالتحري والضبط .. كل المرشحین یریدون خدمة وطنھم، وھو موقف مستغرب من وزارة الداخلیة وضوء أخضر لمجرمي شراء األصوات
 .قانوني ودستوري للوزارة ومن صلب اختصاصھاواجب 

  
o  تنوعت أشكال شراء األصوات في مختلف الدوائر، فبعد أن أشرنا في تقریر سابق إلى الشراء النقدي وبواسطة الھدایا الثمینة ومن خالل

این ال      ھر یتب بوع أو ش دة أس ف لم ا التوظی دة أھمھ ائل جدی ؤخرا وس رت م ارج، ظھ ة بالخ فر للطلب ذاكر الس ى   ت ب عل ین مرت ا ب عر م س
دة          .. حیث یتضاعف السعر  " مفتاح انتخابي"ومرتب مقابل العمل " التصویت" ازل لم أجیر المن ورة أخرى للشراء وھي ت ا توجد ص كم

 . وھذه الصور كلھا یجرمھا القانون الكویتي.. قصیرة تتراوح ما بین شھر أو شھرین مقابل مبالغ كبیرة
  
o     ر ة تقری د              نشرت إحدى الصحف المحلی ورة التعاق ة، ونشرت ص ة شراء صوت انتخابي باألدل ف عملی ى یكش فحتھا األول ا على صدر ص

یة             ارت إلى جماعة سیاس ا أش یة دون أن تسمیھ، كم یة سیاس ام إلى شخص ھ االتھ وصورة الكمبیالة مع بصمة للمشتري، وتم فیھا توجی
الت   دأت ب ود          باألحرف األولى، ونتمنى على وزارة الداخلیة أن تكون قد ب د من وج ا للقضاء للتأك یة الحساسة وإحالتھ ي ھذه القض حقیق ف

 .الجریمة من عدمھا
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o        ى أحد ا جرت وللمرة األول جرت عدة انتخابات فرعیة خالل األسبوع المنصرم لعدد من القبائل في الدوائر األولى والرابعة والخامسة، كم
ة        .. ائل الحضریة وذلك في الدائرة الخامسةنماذج التصفیات الداخلیة إلحدى العو ر إجراءات وزارة الداخلی وحظ تغی ورات ل ومن ھذه التط

وكنا نتوقع من .. بعد مواجھتھا إلحدى االنتخابات الفرعیة في الدائرة الخامسة، حیث اقتصر دور الوزارة على المراقبة دون أي تدخل منھا
 .عنف والقوة والتھدید بالسالح وبین موقف المتفرجالوزارة أن یكون موقفھا وسطا بین استخدام ال

 
o       ائج االنتخاب اني بنت المركز الث ائز ب ن الف ات إحدى االنتخابات الفرعیة في الدائرة الخامسة أدت نتائجھا لخالف بین أفراد القبیلة بسبب طع

 .التي تھدف الختیار شخص واحد فقط، وھذه أحد النتائج السلبیة لالنتخابات الفرعیة
  
o ر الشیخ أحمد صباح السالم أن أبناء األسرة یتدخلون في االنتخابات، ورد علیھ وزیر الداخلیة بأن علیھ إبالغ حضرة صاحب السموذك. 
  

 ::الجھات الحكومیة 

o  لى معاملة، وقد نفي وزیر الصحة ذلك الحقا وأكد ع 125نشرت الصحافة المحلیة عن تجاوزات في العالج بالخارج في وزارة الصحة لعدد
 .أن كل المعامالت وفق القانون واللوائح، على أمل أن یتم كشف ذلك في مجلس األمة القادم

 
  :: دور العبادة

o  مسجد  إن استخدام دور العبادة في الحمالت االنتخابیة یعتبر أحد أنواع الجرائم االنتخابیة، وقد قام مرشح بالدائرة األولى بتوزیع بیان في
ى        النقي بمنطقة الدعیة والت ل إل د أحی باحیة، وق ة الص ة في منطق حدث عبر المایكروفون بعد صالة الجمعة مھاجما إجراءات وزارة الداخلی

 .جھات التحقیق في وزارة الداخلیة
 
o اف و    تنشرت إحدى الصحف صورة لباص نقل ركاب وبداخلھ مایكروفونا ى وزارة األوق ؤون یعود إل ر       الش ام مق ف أم اإلسالمیة وھو یق

ح بالدائرة الرابعة ینتمي لجماعة سیاسیة، وقد أفادت الوزارة بأن الباص یعود لمقاول لھ عقد مع الوزارة وھذا المقاول ھو انتخابي لمرش
ل ھذا التجریح السم                اد اسمھا عن مث ا بإبع ى مقاولھ وزارة عل ب تشدید ال ذا یج وزارة، ل الذي یتعامل مع المرشح بصفتھ ولیس ممثال لل

  .الوزارة
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  ::ھلیة المنظمات األ

د       اد، وق ى الحی یمنع القانون قیام أي من منظمات المجتمع المدني بدعم أحد المرشحین لالنتخابات، حیث یجب أن تبقى تلك الجھات عل
 :لوحظ وقوع عدد من التجاوزات، نأمل عدم تكرارھا مستقبال

 
o مرشح بالدائرة الثانیة یرعى تنظیم نشاط طالبي لرابطة طالبیة في جامعة الكویت. 

  
o مرشح بالدائرة الثانیة یرعى معرضا للكتاب إلحدى جمعیات النفع العام. 
  
o مرشح بالدائرة الثالثة یرعى دورة ریاضیة لقائمة انتخابیة في جامعة الكویت.  
  
o ي والمعنوي رئیس اتحاد طالبي كویتي بدولة عربیة ینشر إعالنا ألحد المرشحین بالدائرة الخامسة من أبناء قبیلتھ یشكره على دعمھ الماد

 .ومساعدتھم على الفوز باالنتخابات
  

  ::الحمالت االنتخابیة 

o  ا عن جریمة شراء أصوات           –مشكورة  –قامت قناة سكوب الفضائیة ف لھ ار لمن یكش باإلعالن عن جائزة مالیة قدرھا عشرة آالف دین
 .كرون علیھ ونأمل تجاوب المواطنیناألمر الذي یش.. ناخب مع تقدیم الدلیل على ذلك صوتیا أو مرئیا أو أوراق ثبوتیة

  
o كما أن .. لوحظ وجود عدد من اإلعالنات المخالفة للقانون، كاإلعالن على باصات النقل العام، وقد بادرت أجھزة البلدیة بمنع تلك اإلعالنات

باشرة ومنھا إعالنات دعم وتأیید أو ھناك عدد من اإلعالنات المخالفة على المباني العامة وفي الطرقات في جمیع الدوائر، منھا إعالنات م
 .شكر وعرفان ومنھا إعالنات على سیارات وفي مباني جامعة الكویت، وھذه كلھا إعالنات مخالفة یجب إزالتھا تنفیذا للقانون

  
o أنھا رفع الوعي یعتبر تلفزیون الحكومة الرسمي بعید عما یجري في الساحة االنتخابیة، وكان من المأمول منھ تكثیف البرامج التي من ش

اط ملحوظ             ل نش ي مقاب ة، ف الجرائم االنتخابی اخبین ب ة الن ة وتوعی ي العملیة االنتخابی ة ف  العام فیما یتعلق باإلجراءات الصحیحة واالیجابی
اة بطاقة انتخا        ة وقن اة العدال اة فالش وقن اة   وكبیر في قناة الراي وتلفزیون الوطن، كما ظھرت قنوات جدیدة مثل قناة القرین وقن ة وقن بی

 .نبیھا تحالف
  
o ن بدأت تنتشر بعض اإلعالنات االنتخابیة لقوائم قبلیة، مثل إعالن إلحدى القبائل عن قائمتھا الرباعیة في الدائرة الخامسة، وھي مظاھر م

 .شأنھا تعزیز العصبیة القبلیة
  
o  تم اإلعالن عن موقع جدید على شبكة االنترنت بعنوانwww.kuwaitelect.com د    . .ل بین المرشح والناخبللتواص تخدام جی وھذا اس

 .لالنترنت
  

  ::الجماعات السیاسیة 

o  أصدرت الحركة الدستوریة اإلسالمیة برنامجھا االنتخابي الذي یحتوي على دورھا في المرحلة القادمة من عمر مجلس األمة ورؤیتھا في
ا           آملین من القوى السیاسیة والقوائم االنتخابی .. الشأن العام للدولة ى درایة كافیة بم ا االنتخابیة حتى یكون الناخب عل ة إصدار برامجھ

 .یھدف إلیھ المرشحین
  

  ::العنف االنتخابي 

o               ى ات، نتمن یح باالنتخاب ي الترش تمر ف ي حال اس ل لھ وألسرتھ ف د بالقت ى التھدی وي عل تلقى أحد المرشحین بالدائرة الخامسة رسالة تحت
 .د والوصول إلى من یقف خلفھ وتقدیمھ للمحاكمةمتابعة وزارة الداخلیة لھذا التھدی

 
  ::مالحظات أخرى 

o لم یتم حتى اآلن اإلعالن عن أي قائمة انتخابیة تضم مرشحین سنة وشیعة، كما لم یتم اإلعالن عن أي قائمة مختلطة بین أبناء القبائل. 

  
  م28/4/2008بتاریخ  السادسالتقریر 

ام من        380ن بلغوا مع إغالق باب الترشیح لالنتخابات والذی ة أی ل أربع ات حتى قب مرشحا ومرشحة، وفتح باب االنسحاب من االنتخاب
اح ال  ار موعد االقتراع، فان الشغل الشاغل في ھذه األیام للساحة االنتخابیة الكویتیة ھو في بدء افتت ر       مق وات في دوائ ة، وشراء األص االنتخابی

  .عداد لیوم االقتراع الذي تغیرت مالمحھ عن حال الدوائر الخمسأخرى لم تطالھا ید وزارة الداخلیة بعد، واالست
  

  .وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع المنصرم
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  ::شراء أصوات الناخبین 

o ضاء الكویتي، وستظھر لنا بعد القبض على مجموعة من المتھمین في الدائرة الثالثة والدائرة الخامسة، فان القضیة أصبحت الیوم أمام الق
ام   م أم  األیام القادمة جدیة ھذه الخطوة من خالل األدلة التي سیتم تقدیمھا للمحكمة، حیث تم استدعاء العشرات من المتھمین للتحقیق معھ

 .احة من یستحق البراءةآملین أن یتم البت باألحكام القضائیة قبل یوم االقتراع لتطبیق العقوبات على من یدان وتبرئة س.. النیابة العامة
 
o        یات ر أخرى ومع شخص ي دوائ وات ف كما أن التصدي لتلك الظاھرة في دوائر ومع أشخاص بعینھم والسكوت عما یجري من شراء لألص

سب في   وإال فان كل ما تقوم بھ وزارة الداخلیة قد یح.. أخرى یثیر عالمات استفھام كبیرة نتمنى من وزارة الداخلیة اإلجابة علیھا میدانیا
 .خانة محاولة التأثیر في االنتخابات والتدخل لمصالح أطراف دون أخرى أو لحسابھا

  
o      ة ورة الكمبیال ارة عن ص تحدثنا في التقریر الخامس عما نشرتھ إحدى الصحف المحلیة عن عملیة شراء صوت انتخابي مع نشر دلیل عب

بھة،    وفیھا بصمة للمشتري، وقد طالبنا وزارة الداخلیة التعامل مع  رت علیھ الش الموضوع بجدیة وكشف الجریمة أو تبرئة ساحة من أثی
ولم یحدث شيء من ذلك، رغم تأكید الجریدة على موقفھا، علما بأن الشخص والتجمع السیاسي المعني بالموضوع قد طلبا في افتتاح مقر 

 .تحت یدھما من أدلة انتخابي من الصحیفة التوجھ إلى وزارة الداخلیة لإلبالغ عن الجریمة وتقدیم ما
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o               ة ى الحرك ل الشعبي وآخر محسوب عل ة العم ى كتل ا شخص محسوب عل د شارك فیھ جرت فرعیة إلحدى القبائل في الدائرة الرابعة، وق
 .الدستوریة اإلسالمیة، وتم اختیارھما من قبل القبیلة إضافة إلى مرشح ثالث

 
o ل أخرى أجرت     جرت انتخابات فرعیة إلحدى القب ائل في الدائرة الخامسة، وأعلنت نتائجھا بالصحف، وقد اختاروا واحدا لیتحالف مع قبائ

 .ھي األخرى فرعیاتھا في وقت سابق
  
o              د أن خاضت ھ وأفرزت أربعة مرشحین بع ا قبیلت ة التي أجرتھ ات الفرعی ھ بنتیجة االنتخاب أعلن أحد المرشحین في الدائرة الخامسة طعن

ات          مواجھة عنیفة ة في دیوانی ات الفرعی ا لالنتخاب ائزین بمنعھ دخلت لصالح الف مع قوات الشرطة، وقد اتھم المرشح أن قوات الشرطة ت
 .وسماحھا لدیوانیات أخرى قریبة

 
  :: دور العبادة

o      ،ابي ود أي    كثر حدیث وسائل اإلعالم عن قیام مبرات خیریة بتكثیف مساعداتھا المالیة للمحتاجین في ھذا الموسم االنتخ ورغم عدم وج
االجتماعیة والعمل القیام بدورھا الرقابي على عملیات الصرف للتأكد من عدم الزیادة في  الشؤوندالئل على ذلك، إال أننا نتوقع من وزارة 

ا  .. النتخابيالمبالغ أو عدم توجیھھا إلى الكویتیین وفي دوائر معینة بالخالف عند المقارنة مع بقیة شھور السنة التي سبقت الموسم ا كم
نأمل من كافة الجھات الخیریة الحرص على عدم تشویھ العمل الخیري أو اإلساءة إلى فریضة الزكاة ألغراض سیاسیة تعود بالسلب على 

 .سمعة كل الجھات الخیریة
 
o علیھا اسمھ كدعایة انتخابیة،  قام أحد المرشحین بعد صالة الجمعة في مسجد عبداهللا بن حذافة بالدائرة الرابعة بتوزیع علب محارم ورقیة

 . اإلسالمیة منع ھذا األمر وأي أمر من شأنھ استغالل المسجد في الحمالت االنتخابیة الشؤونآملین من وزارة األوقاف و
 

  ::المنظمات األھلیة 

o     ت ة الكوی وطني لطلب اد ال ام االتح ى     –ق ع عل ة للتوقی یم حمل ت بتنظ ة الكوی رع جامع یم "ف اءة والق اق الكف ة  میث ع " البرلمانی لجمع تواقی
المرشحین على وثیقة تدعو الناخبین لضرورة األخذ بمعیار الكفاءة بعین االعتبار أثناء التصویت، وسیكون التوقیع على الوثیقة في حفل 

نھ قد ال یكون من المناسب وألن كانت دعوة الناخبین الختیار األكفأ دعوة ھامة یشكر علیھا شباب االتحاد، إال أ.. یقام في كل دائرة انتخابیة
 ".الناخبین"لتوقیع الوثیقة نیابة عن " المرشحین"دعوة 

 
o قامت جمعیة المعلمین الكویتیة بدعوة المرشحین إلى االھتمام بالقضایا التعلیمیة في حمالتھم االنتخابیة وفي برامجھم، وھي خطوة موفقة 

 .التي تحتاجھا الدولةمن جانب الجمعیة للفت االنتباه إلى القضایا التعلیمیة 
  

  ::الحمالت االنتخابیة 

o      ودة ات الموج ة اإلعالن أشرنا في تقریرنا األخیر عن اإلعالنات المخالفة للقانون، وقد نشرت الصحف خبرا حول تحرك بلدیة الكویت إلزال
ى األشجار والطرق              ات عل ى عدم نشر اإلعالن م أخذ تعھدات من المرشحین عل ھ ت ة وجسور     على المنازل، علما بأن ات المروری والعالم

د     .. المشاة وأعمدة اإلنارة وأسوار المدارس ومحوالت الكھرباء والمباني األثریة ودور العبادة والدوائر الحكومیة ا توجد العدی ھ فعلی إال أن
 .من اإلعالنات یجب على بلدیة الكویت سرعة التحرك إلزالتھا بالمساواة فیما بین كافة المرشحین

  
o د من الجھات التي تنشر استطالعات رأي المواطنین وتوقعاتھم بنتائج االنتخابات في الدوائر الخمس، وقد لوحظ على معظمھا ظھرت العدی

ى أسالیب ال تمت بصلة           عدم المھنیة أو الحرفیة في العمل، وأنھا تقوم ألھداف تجاریة أو لمصلحة بعض المرشحین، حیث یعتمدون عل
تطالعا  ف إلرادة                للقواعد العلمیة في اس دور المزی ع تلك المواقع من ممارسة ھذا ال ة من ة بالدول ات المعنی ى الجھ ذا یجب عل رأي، ل ت ال
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ك            ل تل ي تقوم بمث ن الجھة الت ع الكشف ع انون، م ا للق تطالعیة ووفق ي الدراسات االس ات المرخصة ف دم السماح إال للجھ اخبین وع الن
 . االستطالعات ونظم عملھا

  
o ون          نشرت إحدى الصحف كشفا ي وزارة اإلعالم ویعمل وظفین ف ى بأسماء م فحتھا األول ایم  "كامال على صدر ص ارت ت في مؤسسات   " ب

تلفزیونیة فضائیة، لذا یجب على وزارة اإلعالم تطبیق اللوائح المعنیة في مثل تلك الحاالت لضمان عدم استغالل الوظیفة العامة ألغراض  
 .شخصیة والتأكد من مسألة تعارض المصالح

  
o انتخابیة لبعض المرشحین، ویجب ھنا التأكد من ثالثة أمور، فان كانت تلك  مقارحظ انتشار ظاھرة تأجیر المنازل السكنیة الستخدامھا كلو

المنازل تستخدم كمقار انتخابیة الستقبال الناخبین فیجب أن تحسب ضمن المقرین االنتخابیین لكل مرشح، وان كانت تستخدم للجان العاملة 
إن كانت في الحدود                   التابعة  أجیر ف د من أسعار الت د من التأك ات انتخابیة، وفي كل األحوال الب ا إعالن للمرشح فیجب أن ال یوضع علیھ

اعفة       الغ مض أس وان كانت بمب ا یشاع    –المعقولة فال ب دخل تلك             –كم إن ذلك من شأنھ أن ی أجیر ف وق الت دون مبرر حسب أعراف س
 .النتخابیةالعملیات التأجیریة ضمن الرشوة ا

  
o  یتم نشر إعالنات على شكل دعوات عشاء بالطرق العامة في مختلف المحافظات، وھي إعالنات مخالفة للقانون ویجب على البلدیة إزالتھا

ع تلك       ى من ل عل فورا، كما یقوم بعض أصحاب السیارات بوضع إعالنات على السیارات یجب على وزارة الداخلیة مخالفة أصحابھا والعم
 .ةالظاھر

  
o  لوحظ مؤخرا أن القیمة المالیة التي یتم صرفھا على الدعایة اإلعالنیة في الصحف والمجالت ھي قیمة عالیة جدا، یصل بعضھا إلى بضعة

ان على حساب         .. مالیین من الدنانیر ومن المتوقع أن تبلغ عشرة مالیین دینار د البرلم ى مقع وھذا یفضي إلى وصول أصحاب األموال إل
 .لذا یجب تطویر تشریعات الحمالت االنتخابیة لوضع سقف أعلى للصرف على الحمالت االنتخابیة ال یجوز تجاوزه.. ءةأصحاب الكفا

  
  ::مالحظات أخرى 

ھا     –الحكومیة  –ضرورة انتباه اللجنة العلیا لالنتخابات  ة، بعض المعنیة باإلشراف على االنتخابات إلى مجموعة من المشكالت المتوقع
  :ي تقاریر سابقة وبعضھا نعرضھ على النحو التاليأشرنا إلیھ ف

 
o لألعداد المرتفعة للمندوبین في یوم االقتراع توضع حل للمشكلة المتوقعة في عدم سعة مقار االنتخابا. 
 
o  وعدم كفایتھا ألسماء المرشحین –سبورة  –اآللیة التقلیدیة للفرز باستخدام لوحات. 
  
o ك الحالة من حیث إدارة عملیة الفرز بنزاھة            24ون طویلة تزید على فترة فرز األصوات المتوقع لھا أن تك ل مع تل ة التعام ساعة وكیفی

 .وشفافیة
  
  

  م5/5/2008بتاریخ  السابعالتقریر 

ر انشغاال                   ت، وبدأت الساحة أكث د اكتمل ل ق ة للقبائ ات الفرعی إن االنتخاب بوعین، ف ل من أس ي تبعد أق ات الت مع اقتراب موعد االنتخاب
كذلك فان الضربة القویة .. لفات التي یمكن اإلعالن عنھا بین أكثر من تیار سیاسي، وبین تیارات سیاسیة وقبائل، وبین أكثر من قبیلة أقلیةبالتحا

ء راالتي نفذتھا وزارة الداخلیة ضد عملیات شراء األصوات قد قللت من تلك الجریمة إال أنھا لم تقضي علیھا وحولتھا إلى أشكال أخرى من الش
ام        ى من أی ا تبق ا في فرض          .. یجب على وزارة الداخلیة الیقظة لتلك األنواع التي ستنشط في م ات المجتمع المدني الفت ان تحرك منظم ذلك ك ك

  .أجندات إصالحیة ومطلبیة على المرشحین
  

  .وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع المنصرم
  

  ::مراسیم الضرورة 

اء           31/3/2008ا قد أشرنا في تقریرنا الثاني بتاریخ كن دوبین أثن رة المن وم ضرورة لموضوع كث ل من خالل مرس م بضرورة وضع ح
تجدات                   ة لمعالجة المس اء مجلس األم اب أعض انون انتخ ام ق دیل بعض أحك بوع مرسوم ضرورة بتع عملیة االقتراع، وقد صدر خالل ھذا األس

خمس، ومن المؤمل أن یساھم ھذا القانون في تسریع عملیة الفرز، كما وضع حال لكثرة عدد المندوبین في كل  الخاصة بتقلیص عدد الدوائر إلى
ة   ".. مدرسة"مندوبا فقط عن جمیع المرشحین، واستعاض ذلك بزیادة عدد وكالء المرشح لیكون لھ وكیل في كل  15لجنة لیكون  ورغم ایجابی

مما .. إجرائي یجب معالجتھ في من یقوم بتسلیم صنادیق االقتراع إلى مجلس األمة بعد االنتھاء من فرزھا ھذا القانون، إال أنھ احتوى على تداخل
ا     م إع ك ث ى ذل دة یتطلب إتباع إجراء یحفظ صحة ھذه العملیة بقیام رئیس اللجنة الفرعیة تسلیم الصندوق إلى رئیس اللجنة األصلیة وتوقیعھ عل

ات            تسلیم الصندوق من قبل األخیر إلى انون االنتخاب ا ھو مقرر في ق ى مجلس األمة حسب م ھ إل أن   .. رئیس اللجنة الفرعیة لیقوم بنقل ذلك ف ك
ات     ي انتخاب تمر          2006المرسوم لم یعالج ازدحام الناخبین المتوقع ، وھو األمر الذي حدث ف د تس ة ق اخبون في طوابیر طویل حیث یصطف الن

  .لساعات في بعض األحیان
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  ::المال السیاسي 

o               م د ت ة والخامسة، وق ابیتین الثالث دائرتین االنتخ ا في ال ین في شراء األصوات وبیعھ تجري النیابة العامة التحقیق مع األشخاص المتھم
 .استدعاء المرشحین المتھمین

 
o رة  .. لمحلیة باألدلةلم تعلن وزارة الداخلیة حتى اآلن عن إجراءاتھا ضد جرائم شراء األصوات بالدائرة الثانیة والتي نشرتھا الصحف ا وم

  .أخرى نكرر أن عدم التصدي لكل الجرائم بنفس الجدیة یثیر عالمات استفھام یجب على وزارة الداخلیة إعالن مبرراتھا
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o      ف ھولة ودون أي موق ة بس دائرة الرابع ي ال بوعین ف ل أس ة قب ا الفرعی رة انتخاباتھ ل الكبی زت إحدى القبائ د أن أنج ن وزارة بع رادع م
وزارة في منع إجراء تلك                   دخل ال ان ت د ك ة، وق دائرة الرابع ل بال ات فرعیة لكبرى القبائ ر انتخاب بوع األخی الداخلیة، فقد جرت خالل األس
وزارة              تطاعت ال ات، فقد اس توى االنتخاب ى مس ات عل وزارة في التصدي للفرعی ات ال االنتخابات الفرعیة المجرمة قانونا من أفضل عملی

ة            ا ائمین بتلك الجرائم االنتخابی ام قضائیة رادعة للق وفر أحك ات من شأنھا أن ت یم الفرعی د    .. إلمساك بأدلة دامغة على تنظ ورغم ذلك فق
 .استكملت القبیلة انتخاباتھا الفرعیة واختارت أربعة مرشحین إلى جانب ثالثة من أبناء القبیلة لم یخوضوا االنتخابات الفرعیة

 
o ألشخاص واألدلة على تنظیم انتخابات فرعیة، وتجمھر أبناء القبیلة أمام مبنى وزارة الداخلیة في محافظة الفروانیة، قام بعد القبض على ا

دخل        ري، وھذا الت دیوان األمی وإن  –مسئولین كبار بالدولة بالتوسط إلخراج المخالفین المعتقلین لدى أجھزة األمن، منھم مستشار في ال
فوض تماما ویسئ إلى حرص الدیوان على الحیاد في العملیة االنتخابیة، لذا یجب محاسبة كافة المسئولین الذین مر –كان بدوافع شخصیة 

 .یتوسطون لصالح أشخاص یرتكبون الجرائم مھما تنوعت ألن في ذلك إساءة لمؤسساتھم التي یعملون بھا
  
o لسماح النعقاد أخرى، وكذلك التصدي لمرشحین في فرعیات والسماح إن تدخل األجھزة األمنیة في منع انعقاد بعض االنتخابات الفرعیة وا

 .أمر یثیر الكثیر من عالمات االستفھام على وزارة الداخلیة وعلى حیاد الحكومة في االنتخابات.. لمرشحین آخرین في نفس الفرعیة
   

  :الخدمات االنتخابیة

o  البلدي قام بتمریر معامالت عدیدة كانت مرفوضة في وقت سابق، وھي   كتبت عضو في المجلس البلدي مقاال أشارت فیھ إلى أن المجلس
معامالت مخالفة للقانون والنظام تم تمریرھا في فترة االنتخابات تحقیقا لمصالح بعض األطراف، وھذا القول أن صدق فھو محاولة للتأثیر 

ر      في مجرى االنتخابات ال یمكن السكوت عنھا، لذا یجب على رئاسة المجلس البلد ة رفض تمری ر البلدی ى وزی ي منع تلك المعامالت، وعل
 .أي معامالت تم رفضھا في وقت سابق

  
o  بوقف التعیینات والنقل والندب خالل فترة انتخابات مجلس األمة، وھو قرار ایجابي یمنع  –في وقت سابق  –أصدر مجلس الوزراء قرارا

اك      وحظ أن ھن ھ ل ة، اال أن ي             الفساد الوظیفي لمصالح انتخابی رارات الت ى الق اف حت م إیق ث ت وزراء بحی رارات مجلس ال یر لق أ بالتفس خط
 .صدرت في وقت سابق لحل مجلس األمة، وبذلك صار التطبیق بأثر رجعي مما سلب حقوقا لعدد من الموظفین دون سند من القانون

  
  ::الحمالت االنتخابیة 

ات المخال       ة اإلعالن ھود في إزال د مش ة الكویت بجھ ة یتساھل مع         تقوم بلدی دائرة الرابع ي ال ة ف د فروع البلدی وحظ أن أح ة، إال أنھ ل ف
بة ا     ة ومحاس دوائر االنتخابی ل ال .. لمقصرین اإلعالنات المخالفة وال یبادر بإزالتھا، لذا یجب التوجیھ بالمعاملة بالمثل في تطبیق القوانین على ك

  .النات المنتشرة بالطرقات ومواقف سیارات الجمعیات التعاونیة وعلى السیاراتكما أن الدائرة الخامسة فیھا العدید من المخالفات في اإلع
  

  ::العنف االنتخابي 

ى المخفر   ل  .. كتبت إحدى الصحف عن تعرض مرشحة للضرب على ید أحد الناخبین بسبب آرائھا العلمانیة ، فتوجھت المرشحة إل وبك
  .ظاھرة مرفوضة تماما –اب مھما كانت األسب –األحوال فإن ظاھرة العنف االنتخابي 

  
  ::القوائم االنتخابیة 

o       ا یات، وكن ع شخص بعد اإلعالن عن قائمة قبلیة رباعیة في الدائرة الخامسة، تم اإلعالن ھذا األسبوع عن قائمة قبلیة ثانیة مكونة من أرب
ین    –رغم إقامة الفرعیات وتصفیة مرشحي القبیلة إلى أربعة  –نتمنى  ا ب ل        أن یتم االندماج م اء القبائ اقي أبن ة الواحدة مع ب اء القبیل أبن

 .والشعب الكویتي من خالل برامج عمل أو تشابھ بالفكر تخفیفا للعصبیة البغیضة التي نمت بشكل كبیر خالل ھذه الفترة
 
o  الصیغة أخف من القائمة تم اإلعالن عن قائمة واحدة من تحالف ثالث قبائل في الدائرة الخامسة، لمواجھة قائمتین قبلیتین، ورغم أن ھذه

  .بین القبائل بشكل سلبي للغایة –ونأمل أن ال یكون التصارع  –القبلیة الواحدة، اال أن ھذا األمر یؤكد على التنافس 
  

  ::اإلعالم المرئي والمسموع 

ا ب             تم اإلعالن عنھ ة وی ام صحف وجھات بعمل استطالعات رأي غیر علمی تمر، ومن    ذكرنا في التقریر السادس ِإشكالیة قی شكل مس
ھا        ي، حتى وصل بعض نھج علم ى أي م المؤسف أن ھذه الظاھرة غیر العلمیة في ازدیاد، لذا یجب وضع حد الستطالعات الرأي التي ال تقوم عل

ھا من خالل المواقع االلكترونی      ك الجھات اعتم      ةإلتباع آلیة التصویت بالرسائل الھاتفیة مقابل مبالغ مالیة وبعض ذا نأمل من تل اد األسالیب  ، ل
  . العلمیة المتبعة في استطالعات الرأي، مع التوصیة بمنع تلك االستطالعات غیر العلمیة قانونیا في القریب
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  ::الجماعات السیاسیة 

o      ا ھي ي نشرت برامجھ ات الت : لم تقم أي من الجماعات السیاسیة األخرى خالل ھذا األسبوع بنشر برامجھا االنتخابیة، وبذلك فان الجماع
 .حدس، التحالف الوطني الدیمقراطي، حزب األمة فقط –لحركة الدستوریة اإلسالمیة ا

  
o  اكتملت مجموعة من القوائم التي تمثل الجماعات السیاسیة، ومنھا قوائم التحالف الوطني الدیمقراطي التي تخوض االنتخابات في الدوائر

وض اال     .. األولى والثانیة والثالثة ة التي تخ دوائر الخمس    وقائمة حزب األم ات في ال ات في       .. نتخاب وض االنتخاب وقائمة حدس التي تخ
ة        .. الدوائر األولى والثانیة والثالثة والرابعة ة والثالث ى والثانی دوائر األول ات في ال وض االنتخاب وقائمة التجمع اإلسالمي السلفي التي تخ

 . والرابعة
  
o  العوازم بالدائرة األولى والدائرة الخامسة، وقائمة العجمان بالدائرة الخامسة، وقائمة كما اكتملت مجموعة من القوائم القبلیة، ومنھا قائمة

 .الرشایدة وقائمة المطران بالدائرة الرابعة
  
o توجد مجموعة من القوائم االنتخابیة في طور التشكل بین أكثر من تیار سیاسي وأكثر من قبیلة، سیتم االنتھاء منھا في األیام القادمة.  
  

  ::مات األھلیة والمجتمع المدني المنظ

o  وطني إلصالح السلطتین    "أعلنت جمعیة الشفافیة الكویتیة عن اق ال ا أن یطور           " المیث دا من شأن العمل بھم بعة عشر بن ذي یضع س ال
نجاز والتنمیة بشكل العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ویقضي على كثیر من أسباب التأزیم بینھما ویجعل التركیز على األداء واإل

 .أفضل مع االلتزام بالمبادئ الدستوریة، وقد دعت المرشحین للتوقیع على المیثاق
 
o  وھي حلقة تدعو المرشحین لالھتمام بقضایا " أین موقع المرأة في أجندة المرشح؟"نظمت جمعیة المعلمین الكویتیة حلقة نقاشیة بعنوان

 .وھي خطوة جیدة من الجمعیة.. شكل عامالمرأة وجعلھا ضمن برنامج عمل المرشحین ب
  
o  التي تھدف إلى تبني قضایا المھندسین ومن ضمنھا دعم كادر المھندسین وترویجھا " أنا مستعد"أطلقت جمعیة المھندسین الكویتیة حملة

 .لدى المرشحین النتخابات مجلس األمة
  
o  ی " حملة بقناعة"بدأت یم التطبیقي         نشر إعالنات صحفیة حول أھدافھا ، وھي من تنظ ة للتعل ة ومتدربي الھیئة العام ام لطلب اد الع م االتح

 .والتدریب
  
o  فرع الجامعة بحملتھ اإلعالنیة للتوقیع على میثاق الكفاءة والقیم البرلمانیة من قبل مرشحي الدائرة  –یستمر االتحاد الوطني لطلبة الكویت

 .الثالثة، بعد أن أنجز دوائر انتخابیة أخرى
  
o  ا       " نزاھة "من الشباب بتنظیم الحملة الوطنیة لمحاربة شراء األصوات قام مجموعة ة وضمان خلوھ ة الدیمقراطی اء بالعملی تسعى لالرتق

 .من مظاھر بیع الذمم وشراء األصوات
  
o  الب      " صوت الكویت"قام مجموعة من أولیاء األمور باإلعالن عن ة شرف مط ین لمواجھة منع االختالط بالمدارس الخاصة من خالل وثیق

 .مرشحي مجلس األمة التوقیع علیھا باعتبارھا جزء ال یتجزأ من حقوقھم الدستوریة
  
o  ة،      " نماء"تروج مجموعة من الشباب باسم التجمع الوطني لدعم التنمیة ل مرشحي مجلس األم لوضع میثاق التنمیة وااللتزام بھ من قب

وطن  ، ویھدف المیثاق إلى اال" شباب ضد الفساد"متعاونین مع مجموعة  لتزام باالرتقاء في الممارسة النیابیة وتغلیب المصلحة العلیا لل
 .على المصالح الخاصة والتعھد بانجاز مجموعة من المشاریع التنمویة، وھو مجھود یشكرون علیھ

  
  :التوصیات 

o ضرورة تعدیل قانون االنتخابات لیضمن تسھیل إجراءات االنتخابات لذوي االحتیاجات الخاصة. 
 
o أن أعداد           ضرورة تع ا ب ات، علم م باالنتخاب ة الكویت من ممارسة حقھ دیل قانون االنتخابات لتمكین الطلبة والعاملین المقیمین خارج دول

 .ألف طالب وطالبة في قرابة عشرین دولة حول العالم 35الطلبة الدارسین بالخارج قد زاد عن 
  

  م12/5/2008بتاریخ  الثامنالتقریر 

ات التي تبعد أقل من أسبوع، فإن المشھد السیاسي تركز حول إغالق باب االنسحاب من االنتخابات، كما ثارت مع اقتراب موعد االنتخاب
  .ردود أفعال قویة بشأن شطب خمسة مرشحین، فیما بدء الحدیث بشكل كبیر حول رئاسة مجلس األمة القادم وكذلك رئاسة مجلس الوزراء

  .نتخابات خالل األسبوع المنصرموفیما یلي أھم المالحظات حول االستعداد لال
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  :الحرمان من الترشیح لالنتخابات

ة   ام نھائیة تمس بالشرف        9/5/2008قامت الحكومة بشطب خمسة مرشحین في الیوم األخیر لالنسحاب الجمع ى وجود أحك اء عل م بن
و     " مرشح  شطب "واألمانة وھي شروط الزمة لالنتخاب والترشح، علما بأنھ ال یوجد شيء بالقانون اسمھ   انون ھ وارد بالق ل أن ال ان  "ب حرم

ھ من الترشح    " ناخب ك حرمان یكون في       .. من حقھ باالنتخاب في حال عدم تمتعھ بالشرف واألمانة ویتبع ذل انوني الخاطئ س ف الق وھذا التكیی
ل     مصلحة المشطوبین حین الطعن بقرار الشطب، أما عن أسباب الشطب فان كانت بسبب كفالة شخص آخر أصدر شیك    یس بفع ا بدون رصد ول
ا   –وردتنا  –المرشح نفسھ فإن المحكمة ستصدر حكمھا بالموضوع قریبا، ولعل الحدیث الدائر عن وجود أسماء لمرشحین آخرین  علیھم أحكام

ات بكل شفافیة مخلة بالشرف واألمانة بالدوائر الخمس یجب حرمانھم من االنتخابات ولم یتم ذلك، یوجب على الحكومة توضیح كل ھذه المالبس
! علما بأن المشطوبین الخمسة یمثلون الدوائر الخمس بواقع مرشح واحد من كل دائرة.. لجمھور الناخبین حتى ال یقال عنھا أنھا تكیل بمكیالین

  .فھل سیتم الطعن بنتائج كل الدوائر؟ ھذا ما ستكشفھ األیام القادمة
  

  ::المال السیاسي 

ا  تمكنت وزارة الداخلیة من ضبط من دوبي شراء أصوات لمصلحة أحد المرشحین، حیث ضبطت مجموعة من النساء في أحد الفنادق كم
ة     دائرة الخامس الح مرشح بال وات لص راء أص ون بش یعھم یقوم اور، جم دق مج ي فن ل ف بط رج د   .. ض ة، وبع ة العام ى النیاب التھم إل ت إح وتم

 .الملف إلى القضاءاعترافاتھم، تم استدعاء المرشح والتحقیق معھ تمھیدا إلحالة 
 

  ::االنتخابات الفرعیة 

o      ة وائم االنتخابی امال عن الق لم تشھد الساحة الكویتیة أي انتخابات فرعیة طائفیة وهللا الحمد، ولكن من المالحظ وجود عزوف یكاد یكون ك
ث من مرشح شیعي، وكذلك الحال مع  المختلطة طائفیا، حتى قوائم التحالف الوطني الدیمقراطي المعروف بتنوع تكوینھ خلت قوائمھ الثال

تقلین       ى الترشح مس دو عل ى   –كتلة العمل الشعبي التي كانت تضم نوابا سنة وشیعة حیث حرص جمیع مرشحیھا السنة من حضر وب حت
د ترشحو      –اآلن  یعة ق ھ من الش یعیتین      افي حین أن نواب التكتل ذات اعتین ش ي قائمة بتحالف جم ا ظھرت قائمة واحدة بال     .. ف دائرة فیم

 . آملین تحقق المزید من االنسجام بین أبناء الشعب الواحد.. الخامسة من سنة وشیعة وبدو ال تمثل أي جماعة سیاسیة
 
o           ینتخب یعي بمن س ة رأي الجمھور الش نشرت إحدى الصحف المحلیة الیومیة استفتاء لمرشحي الشیعة في الدوائر الخمس بھدف معرف

ة     لتمثیلھ في البرلمان، ورغم أن و ات الفرعی ف لالنتخاب دیل مخف جود استفتاء طائفي أمر مستغرب وجدید على الساحة، إال أنھ قد یكون ب
 .على أساس طائفي بجھة تخفیض عدد المرشحین الشیعة لمصلحة أصحاب الفرص األكبر منھم

  
  :الخدمات االنتخابیة

o  ات إال أن وز ین        رغم قرار مجلس الوزراء بوقف التعیینات في فترة االنتخاب ار مستشارین وملحق ابالت الختی إجراء مق ة تقوم ب ارة التربی
 . ثقافیین مع تأجیل صدور قرارات تعیینھم لما بعد االنتخابات

  
o            اریخ ل ت ي صدرت قب ات الت ین للموافق رارات التعی ھ لق أن وقف یحا بش ة توض ة المدنی وان الخدم أن أي  24/3/2008أصدر دی م موضحا ب

 .فقد تقرر تأجیل صدور تلك القرارات إلى ما بعد انتھاء االنتخابات 24/3التعیین قبل " قرار"ر بشأنھا موافقات على التعیین ولم یصد
  
o                ات ھي ئولین في مؤسسات عامة مع أطراف باالنتخاب امالت وعدم وقوف مس ر مع خطوة الحیاد الحكومي في االنتخابات من عدم تمری

لس منتخب مع أحد مرشحي الجماعات السیاسیة من أبناء عمومتھ، وكنا نتمنى  خطوة مھمة وواجبة، وكان مستغربا وقوف أمین عام مج
 .أن ینأى بنفسھ وما یمثلھ من منصب عن الدخول مع طرف ضد آخرین وانعكاس ذلك على حیاده في مسؤولیاتھ الوظیفیة مستقبال

  
  :دور العبادة 

o واطنین         اإلسالمیة مشكورة بتعمیم خطبة جمعة ف الشؤونقامت وزارة األوقاف و ة التي تحث الم اني االیجابیة الوعظی ر من المع یھا الكثی
على اختیار المرشح الصالح الذي فیھ مواصفات األمانة والقوة والعلم والخبرة لیتولى مھام الرقابة والتشریع مع التحذیر من الوقوع في  

 .شرك جریمة شراء األصوات
 
o      م ال خطب خاصة بھ ة ارتج اف و     في ظل رغبة بعض خطباء الجمع یھم      الشؤون وعدم التقید بخطبة وزارة األوق اإلسالمیة فإنھ یجب عل

ین الجماعات واألفراد                یة ب ات السیاس ھ في ممارسة حق االنتخاب وعدم الزج بالمسجد في الخالف االلتزام باإلطار العام للنصح والتوجی
دیر         المتنافسین، وقد أحسنت الوزارة بإیقافھا أحد خطباء الجمعة بسبب تشھیره ب ب محل تق یة، حتى یبقى المسجد والخطی جماعة سیاس

 .كافة أفراد المجتمع
  

  :شفافیة االنتخابات

o  وھو یحتوى على أسماء المرشحین " 2008السیرة الذاتیة لمرشحي ومرشحات أمة "كونا كتابا بعنوان  –أصدرت وكالة األنباء الكویتیة
 .ف على المرشحینویعتبر اإلصدار وثیقة جیدة للتعر.. وسیرتھم الذاتیة

 
o  راع من الساعة      886622أعلنت وزارة الداخلیة عن خط ساخن رقم ع االقت الستقبال استفسارات المواطنین والرد علیھا والمتعلقة بمواق

 .الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وھو أمر یستحق الثناء
  



 

- 121  - 

  :الجماعات السیاسیة 

م         أصدر التجمع اإلسالمي السلفي برنامجھ ھ وأھ یرة الذاتیة لمرشحیھ الخمسة وأولویات ھ والس االنتخابي، حیث ذكر فیھ شعاره وأھداف
ا في انجازاتھ، ومن المالحظ أن جماعات سیاسیة وكتل برلمانیة متعددة لم یصدر عنھا أي برنامج انتخابي، باستثناء الجماعات التي أشرنا إلیھ

  .تقاریر سابقة
  

  ::لمدني المنظمات األھلیة والمجتمع ا

o      یة ة للتنافس ة الكویت الوطنی یة لإلصالح   "نظمت كلیة العلوم اإلداریة بجامعة الكویت بالتعاون مع لجن وم  " ملتقى التنافس م 7/5/2008ی
ى        ات المجتمع المدني للتوقیع عل بھدف شرح مكونات التنافسیة التي یجب أن تتوافر في دولة الكویت من خالل دعوة المرشحین ومنظم

 .تنافسیةمیثاق ال
 
o  ي دعم قضایا             " میثاق المعاقین"أعد النادي الكویتي الریاضي للمعاقین نھم ف ا م اق التزام ى ھذا المیث ونظم حفال لتوقیع المرشحین عل

 .المعاقین في مجلس األمة
  
o  برلمانیة من قبل مرشحي الدائرة فرع الجامعة بحملتھ اإلعالنیة للتوقیع على میثاق الكفاءة والقیم ال –یستمر االتحاد الوطني لطلبة الكویت

 .الرابعة والدائرة الخامسة، بعد أن أنجز دوائر انتخابیة أخرى
  
o ن قامت مجموعة من جمعیات النفع العام والنقابات العمالیة بدعوة المرشحین لالنتخابات البرلمانیة للتوقیع على تأیید وإقرار مشروع قانو

 .بمقر جمعیة المعلمین الكویتیة 11/5/2008یة، حیث تم تنظیم حفل التوقیع في الحقوق المدنیة االجتماعیة للمرأة الكویت
  

  :یوم االقتراع

o  ات إلى مجموعة من           م28/4/2008بتاریخ  السادسالتقریر أشرنا في ى االنتخاب ا المعنیة باإلشراف عل ة العلی حول ضرورة انتباه اللجن
ى  .. وعدم كفایتھا ألسماء المرشحین –سبورة  –ستخدام لوحات المشكالت المتوقعة، ومنھا اآللیة التقلیدیة للفرز با وقد تمت الموافقة عل

 .استخدام أجھزة الكمبیوتر والبروجكتر في عملیة فرز األصوات بدال من السبورة األمر الذي سیسھل من عملیة فرز األصوات
  
o اه ألي محاوالت شراء       سوف یحرص مشتري أصوات الناخبین أن ینشطوا في یوم االقتراع باعتباره الفر ذا یجب االنتب م، ل صة األخیر لھ

اتف یمكن االتصال        أصوات، ویجب على وزارة الداخلیة دعوة المواطنین لإلبالغ عن أي حالة شراء أصوات من خالل اإلعالن عن رقم ھ
 .بھ حین رصد أي جریمة انتخابیة

  
  م19/5/2008بتاریخ  التاسعالتقریر 

وم       خالل األسبوع األخیر من اال باح مساء ی داهللا السالم الص ستعداد لالنتخابات، تم اإلعالن عن وفاة سمو األمیر الوالد الشیخ سعد العب
وم    ..  15/5-14م، فتم اإلعالن عن تعطیل مرافق الدولة یومي 13/5/2008الثالثاء  ة ی فیما جرت انتخابات الفصل التشریعي الثاني لمجس األم
ل وأعضاء مجلس األمة بشكل خاص          18/5ئج یوم األحد م ، وأعلنت النتا17/5/2008السبت  یة والقبائ ، لیبدأ الحدیث بین الجماعات السیاس

  .حول التشكیل الوزاري الجدید، وتوزیع المناصب في مجلس األمة
  .وفیما یلي أھم المالحظات حول االنتخابات خالل األسبوع المنصرم

  
  :الحرمان من الترشیح لالنتخابات

ین من المشطوبین     بعد أن قامت ال دم اثن حكومة بشطب خمسة مرشحین في الیوم األخیر لالنسحاب وقبل أسبوع من موعد االقتراع، تق
م، ف     ذ الحك تم بالطعن في قرار الحكومة أمام القضاء، وقد حكمت المحكمة بإعادتھما إلى جداول المرشحین، فقامت الحكومة باالستشكال في تنفی

ى       –بب وفاة سمو األمیر الوالد رغم وجود عطلة بس –النظر بھ  دائرة األول وتم رفض استشكال الحكومة ومن ثم إعادة أسمیھما للترشح في ال
م یسعفھ الوقت     .. والدائرة الرابعة فیما قدم المرشح المشطوب بالدائرة الثالثة طعنا في قرار الحكومة بشطبھ وصدر حكما بإلغاء قرار شطبھ ول

  .قد یدفعھ للطعن بانتخابات الدائرة الثالثةإلعادتھ لكشوف المرشحین، مما 
إن االستعجال الحكومي بشطب مرشحین دون التأكد من أسباب الشطب، وبھذا التوقیت الحرج، وضع الحكومة في موقف یصعب علیھا 

  .تبریره، خاصة وأن اإلجراءات بالشطب غیر صحیحة، كما أوضحنا ذلك في تقریر سابق للمفوضیة
  

  ::المال السیاسي 

o  على أن عملیات بیع وشراء األصوات سوف تنشط في     17/5ونشرتھ الصحف یوم االقتراع  15/5لقد أكدنا في بیان خاص أصدرناه یوم
ا وزارة       امھم بالتصویت، وطالبن د قی واتھم بع یوم االقتراع، بعضھم بھدف شراء أصوات جدیدة وبعضھم لتسدید الدفعة الثانیة لبائعي أص

ازل      الداخلیة برصد تلك الج ي من رة، بعضھا ف رائم والقبض على مرتكبیھا، وبالفعل تمت عملیة شراء أصوات بشكل كبیر في أكثر من دائ
ا      .. وبعضھا في سیارات متنقلة ا تسلیم األموال، وطلبن تم فیھ وقد استطاعت إحدى المتطوعات بالمفوضیة الدخول إلى أحد المنازل التي ی

ا       منھا المغادرة فورا لعدم وجد تنسیق مع م تفلح محاوالتن ا ولكن ل یق معھ إن وصول  .. وزارة الداخلیة، وقد حاولنا إبالغ الوزارة والتنس
ة یضع       .. متطوعة شابة إلى داخل مقر بیع األصوات وكذلك رصد متطوعونا لسیارات شراء األصوات ل عدم تمكن وزارة الداخلی في مقاب

  .عالمات استفھام كبیرة
o اء الكویت   وردت المفوضیة معلومات حول قیا اك (م ما یسمى بالحركة المستقلة ألبن ت   "وشعارھا  ) حم ا كوی اك اهللا ی ندوق   " حم بعمل ص

مالي لدعم عدد من المرشحین في الدوائر المختلفة، من خالل التوظیف في الفترة المسائیة لمجموعة كبیرة من الشباب من الجنسین بمبلغ 
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ات، كما وردتنا أسماء بعض المسئولین عن الصندوق وأسماء المرشحین الذین دعمھم خمسمائة دینار تدفع على جزأین قبل وبعد االنتخاب
 .ھذا الصندوق في عدة دوائر من خالل توظیف المئات من الشباب في حمالتھم االنتخابیة

o      ا تھم بعض لجانھ ة بصرف   تقدم أحد المواطنین برفع دعوى قضائیة ضد إحدى جمعیات النفع العام المحسوبة على تیار سیاسي ی الخیری
ھ في إدانة أو            ول كلمت ل أن یق دي القضاء، فنأم ین ی ة ب مساعدات مالیة لمحتاجین دون غیرھم خدمة ألغراض انتخابیة، وحیث أن التھم

 .تبرئة تلك الجمعیة بأقرب وقت ممكن
o لمحترفین في نادي ریاضي یقع ضمن    قام أحد المرشحین بالدائرة الثانیة خالل الموسم االنتخابي لمجلس األمة، بدفع مصاریف الالعبین ا

ودھم        3700دائرتھ االنتخابیة لتدعیم صفوف الفریق األول لكرة الید، كما قدم مبلغ  ادي على مجھ ذات الن دم ب رة الق دینار لالعبي فریق ك
  .بالحصول على ثاني الدوري

 
  :یوم االقتراع

o ت الناخبین، وقد أوضحت وزارة العدل بأن النظام ال یفرز أصوات اعترض عدد من المرشحین على تكلیف شركة بإدارة الفرز اآللي ألصوا
یق   الناخبین وإنما یساھم في سھولة عد األصوات، وكنا قد طلبنا في تقریر سابق للمفوضیة بأن إدخال مثل ھذا النظام في ھذا الوقت الض

دیر إدارة       یتطلب المزید من الشفافیة حتى یطمئن كافة المرشحین لنزاھة ھذا النظام في عملی یة مع م د، وفي اتصال للمفوض ة الفرز والع
ى        –في صبیحة یوم االقتراع  –االنتخابات في وزارة الداخلیة  یوقعون عل دوبین س ي وأن المن دوي وآل یكون ی أكد المدیر على أن الفرز س

 .نتائج الفرز الیدوي
  
o ت الخاصة بوجود حالة واسعة من االضطراب والتباین والفروقات تابعت المفوضیة وبصورة دقیقة األنباء التي تم تداولھا في شأن التطورا

ي إدارة               ھود ف ادي المش دوره الحی رار ب ى نزاھة القضاء واإلق د عل دوائر، ومع التأكی التي لحقت عملیة فرز أصوات الناخبین في كافة ال
التي اھتزت بسبب مجموعة  –امة بنتائج االنتخابات نقول أن الثقة الع.. االنتخابات واإلشراف علیھا، وبعیدا عن أي تشكیك برجال القضاء

یمة  اء الجس ن     –من األخط ي یمك ات الت ن المالحظ ة م یكم جمل ة من الشك والظن، وإل ع أي حال رز لمن ادة الف ھا إال بإع ال لتكریس ال مج
 :تلخیصھا بما یلي

اذج مریحة لل        )1 ود نم دوي وعدم وج رز الی دوبي        التداخل بین أسلوب الفرز اآللي وأسلوب الف ة مباشرة من جانب من تم بمتابع فرز ت
 .المرشحین

 
ا         )2 و م انون، وھ ا للق اكتفاء بعض رؤساء اللجان بإتمام عملیة الفرز بحضور خمسة ممثلین عن المندوبین الخمسة عشر وذلك خالف

 .ترتب علیھ غیاب المتابعة من المندوبین وفقا للعدد المقرر
  

فرز التجمیعي في اللجان الفرعیة واألصلیة من خالل ترتیب ھجائي متفاوت، األمر الذي وجود نماذج متفاوتة استخدمت في عملیة ال )3
 .ترتب علیھ أن حصل بعض المرشحین أرقاما لمرشحین آخرین بسبب تبدل مواقع أسماء المرشحین في كل نموذج عن النموذج اآلخر

  
مع عدم االستعداد المسبق، باإلضافة إلى عدم وجود  –غیر الكفء  –النتائج التي كان یتم إعالنھا أوال بأول من خالل نظام الكمبیوتر  )4

ة   ي    .. جمع یدوي مباشر، أدى إلى اختالف في إعالن النتائج وإعادة تصحیح الفرز ألكثر من مرة ولكن بصورة جزئی ام الت ا أن األرق كم
 .أعلنتھا وزارة الداخلیة متفاوتة عن األرقام المعلنة في تلفزیون الكویت

  
دان  اعتماد ب )5 عض رؤساء اللجان على نماذج الفرز اآللي بدال من الیدوي أدى إلى حالة من عدم االطمئنان والقي بظالل من الشك وفق

أنھ قد  18/5/2008الكویت یوم الفرز  نوقد أكد رئیس اللجنة الرئیسیة للدائرة الثانیة في تصریح لتلفزیو.. الثقة العامة بالنتائج المعلنة
نادی       وقعت أخطاء تم تصح تة ص م على س دائرة الثانیة ت فقط   قیحھا بعد مراجعة نتائج الفرز، وقد علمت المفوضیة أن التصحیح في ال

ھ     ؤال ذات و الس فأدى ذلك إلى تغیر في أرقام المرشحین، األمر الذي یبقى معھ السؤال مفتوحا حول مصیر نتائج الصنادیق األخرى، وھ
 .خابیة األخرىالذي یطول ذات األخطاء في الدوائر االنت

  
ام الع   د إننا نؤكد على أنھ ال وجود لنوایا بالتزویر أو التالعب بنتائج االنتخابات لدى رجال القضاء، والمشكلة ھي في القرار بإدخال نظ

ان االنتخابیة، وكذلك اآللي وبإدارة شركة خاصة في األیام األخیرة قبل االقتراع وضبابیة ھذا النظام، مع عدم وجود العد الیدوي في كثیر من اللج
اعة    ین س في   اإلجھاد الكبیر والتعب الشدید الذي مر بھ القائمین على إدارة االقتراع والفرز ألكثر من أربع وعشرین ساعة متواصلة بلغت ثالث

  .كل ذلك أدى إلى ما أشرنا إلیھ.. بعض الدوائر
  

ل  یتھ،          لذا فإن تزاید إعالن بعض المرشحین عن قیامھم بتقدیم طعون من أج وع وحساس د جدیة ھذا الموض ات یؤك رز االنتخاب إعادة ف
 .ونتمنى أن یتم التعامل مع ھذا الموضوع بشفافیة كاملة على نحو یعید االعتبار والثقة واالطمئنان بنزاھة نتائج االنتخابات

  
o وفیما یلي مجموعة من المالحظات األخرى على یوم االقتراع: 

الق   )1 ة عن إط ت وزارة الداخلی ار    أعلن اتھم ومق اخبین عن بیان ار الن ي الستفس رد اآلل ام ال اخبین بنظ االت للن دین لالتص ین جدی خط
ت          ر االنترن اخبین عب وزارة للن ى خدمات أخرى قدمتھا ال انتخابھم وكذلك توفیر حافالت لنقل الناخبین لمراكز االقتراع، وھي إضافة إل

 .والھاتف النقال
  

ا شدیدا        بعض لجان االقتراع شھدت زحاما شدیدا )2 ھدت بعض اللجان زحام ا ش في أوقات معینة، مما أدى إلى انصراف الناخبین، كم
 ).كالتي تبدأ بحرف العین وحرف المیم(بسبب كثرة أسماء الناخبین في تلك اللجان 

  
 .لم یتم منع كافة اإلعالنات للمرشحین وكافة المقار االنتخابیة المخالفة للقانون في جمیع الدوائر االنتخابیة )3
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دائرة           10.30والساعة   9.30تم توقف العملیة االنتخابیة بین الساعة   )4 یة التابعة لل ة العارض راع بمنطق باحا في أحد مراكز االقت ص
 !الرابعة لغرض تناول اإلفطار

  
 .الناخبون المعاقون واجھوا صعوبة باإلدالء بأصواتھم في معظم مراكز االقتراع )5

  
  :الخدمات االنتخابیة

o  ركاب تابعة للھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب تتجول في الدائرة األولى وعلیھا صور لمرشحین بالدائرة ضمن قائمة تم رصد حافلة
 .واحدة

 
o یسمحون لبعض سیارات الناخبین بالمرور فیما  ابعض أفراد وزارة الداخلیة الذین یقفون بالقرب من مراكز االقتراع بدوریات الشرطة كانو

 .میمنعون غیرھ
  
o بعض الخیم الخاصة بوزارة الداخلیة تركت لمرشحي إحدى القبائل في الدائرة الرابعة. 

  :شفافیة االنتخابات

o  قامت وزارة الداخلیة بتوزیع مطبوع بأسماء المرشحین في الدوائر االنتخابیة الخمس كما ھي في ورقة االقتراع، وإرشادات ھامة لطریقة
 .علیھاالتصویت، وھي بادرة تشكر الوزارة 

 
o  ین حاالت بطالن حق               –قامت وزارة العدل ات بنشر إعالن مدفوع األجر بالصحف الیومیة یب ى االنتخاب اللجنة االستشاریة المشرفة عل

 .التصویت أثناء االقتراع، وحاالت بطالن ورقة االنتخاب، وھي بادرة تشكر الوزارة علیھا
  
o 15ت الفضائیة المحلیة والعربیة والدولیة في أحد الفنادق الكویتیة خالل الفترة من   أقامت وزارة اإلعالم مركزا إعالمیا للصحف والمحطا 

ة        18إلى  ھیل التغطی ك لتس ي وذل مایو مزود بجمیع وسائل االتصال من فاكسات وخطوط ھاتفیة دولیة وخطوط انترنت وأجھزة حاسب آل
 .اإلعالمیة لعملیة االنتخابات

  
o  على مدى یومي االقتراع والذي یلیھ، شملت كل الدوائر االنتخابیة في تلفزیون الكویت القناة األولى وفي قامت وزارة اإلعالم بتغطیة كاملة

 .وقد شھد الجمیع للوزارة بھذا الجھد المتمیز.. جمیع محطات اإلذاعة الخمس التي خصصت كل إذاعة لدائرة انتخابیة
 

  ::المنظمات األھلیة والمجتمع المدني 

o   فاف ة الش ت جمعی وان   نظم دریبي بعن امج ت ة برن ات  "یة الكویتی ة االنتخاب ي مراقب دوب ف ل والمن ة  " دور الوكی وم الجمع ي ی ك ف وذل
16/5/2008. 

 
o         ة د من الجمعی ث شارك وف ات، حی استقبلت جمعیة الشفافیة الكویتیة العدید من الوفود الدولیة لالطالع على التجربة الكویتیة في االنتخاب

ة    البحرینیة للشفافیة، ومجم ین عن المنظم وعة من ممثلي الدول العربیة األعضاء في المعھد الدیمقراطي الوطني ومقره واشنطن، وممثل
 .الدولیة لتقاریر الدیمقراطیة ومقرھا برلین

 
o  ان سابقا    –أقامت اللجنة البیئیة التطوعیة في ضاحیة علي صباح السالم دوة   –أم الھیم ا  "ن دائ    " صحتنا بیئتن ا مرشحي ال رة شارك فیھ

 .الخامسة، حیث تم في ختامھا التوقیع على میثاق یدعو إلى جعل القضیة البیئیة للمنطقة ذات أولویة في مجلس األمة القادم
  
o                وفیر ویتي لت ر ك ة المتزوجة من غی المرأة الكویتی اق خاص ب ى میث ع عل دعوة المرشحین للتوقی ة ب قامت لجنة إنصاف المواطنة الكویتی

 .أبنائھا وتوظیفھم بالجھات الحكومیة السكن للكویتیات وتجنیس
  
o               وق انون الحق د وإقرار مشروع ق ى تأیی ة بدعوة المرشحین للتوقیع عل ات العمالی ام والنقاب ع الع بعد أن قامت مجموعة من جمعیات النف

 .القانون المدنیة االجتماعیة للمرأة الكویتیة، قامت مجموعة أخرى من جمعیات النفع العام بإصدار بیان تعترض فیھ على
  

  ::االنتخابات الفرعیة 

o   ات استطاع ثمانیة عشر مرشحا خاضوا االنتخابات الفرعیة الوصول إلى عضویة مجلس األمة، كما استطاع مرشح واحد النجاح باالنتخاب
واب یشكلون    .. وعلیھ تھمة شراء األصوات منظورة أمام النیابة العامة ة   من عدد أعضاء    % 38إن وصول ھذا العدد من الن مجلس األم

 .یوجب وضع تشریع خاص لتلك الحاالت حتى نضفي المزید من المصداقیة على أداء البرلمان والقوانین الصادرة منھ
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  المیثاق الوطني إلصالح السلطتین

  

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون : "وقولھ جل شأنھ" وأمرھم شورى بینھم: "انطالقا من قولھ تعالي
  ".ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس: "، وتذكیرا بقولھ تعالى" وینھون عن المنكربالمعروف 

كما أرید بھذا االنعطاف أال یفقد الحكم : "واستجابة لما قررتھ المذكرة التفسیریة في التصویر العام للنظام الدستوري
یدي في الشورى، وفي التعقیب السریع على أسلوب الحكم طابعھ الشعبي في الرقابة البرلمانیة أو یجافي تراثنا التقل

وتصرفات الحاكمین، ولیس یخفى أن الرأي إن تراخى والمشورة إن تأخرت، فقدا في الغالب أثرھما، وفات دورھما في 
  "*توجیھ الحكم واإلدارة على السواء

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،  واستشعارا ألھمیة التصدي الوطني الموحد لوقف حالة التجاذب السیاسي الحاد
وإسھامھما في إیجاد ھذه الحالة السلبیة، وانعكاس ذلك على بعض الممارسات التي خرجت عن حدود ما رسمھ لھما 
الدستور أو قامتا بالتعسف في استعمال الحق أو السلطة، بما في ذلك ھبوط مستوى الحوار والخطاب بین األعضاء أنفسھم 

  .والمجلس، مما یتنافى مع سمو المسئولیة الملقاة على عاتق ھاتین السلطتین وواجباتھما الدستوریة وبین الحكومة

ونھوضا بواجبات المواطنة المقررة في الدستور نحو تحقیق المساھمة المباشرة في تحمل المسئولیات الوطنیة 
فة خاصة رقابة الرأي العام التي ال شك في أن أن توجد وبص"انطالقا من أن الحكمة من وراء التنظیم الدستوري للسلطات 

الحكم الدیمقراطي یأخذ بیدھا ویوفر مقوماتھا وضماناتھا، ویجعل منھا مع الزمن العمود الفقري في شعبیة الحكم، وھذه 
 وینمو في ظلھا الوعي" * المقومات والضمانات في جملتھا ھي التي تفيء على المواطنین بحبوحة من الحریة السیاسیة

  .وتمضي في ركابھا التنمیة، بما یعود على الوطن والمواطنین باالزدھار والرفاه االقتصادي واالجتماعي

فإننا نحن الموقعین أدناه، قد وحدنا جھودنا وكلمتنا ومواقفنا من أجل تكریس كل مبادئ الشفافیة واإلصالح الوطني 
تحقیق التطبیق المسئول لألحكام الدستوریة، وإفساح المجال الشامل، بما حواه ھذا المیثاق لبعض التوجھات األساسیة، ل

للعمل المشترك بین السلطتین وإصالحھما في جو من الثقة واالحترام المتبادل، تحقیقا لتنمیة الدولة واالرتقاء بممارستھا 
  :   السیاسیة في إطار الدستور وفقا لما یلي

  ::في نطاق السلطة التشریعیة 

  :ى إصالح الوضع في السلطة التشریعیة وفقا للبنود التالیةااللتزام بالعمل عل

تقسیم دور االنعقاد الواحد إلى ثالث فترات زمنیة ال تقل مدة كل منھا عن ثمانین یوما، ال یناقش في األخیرة منھا  )1
 .مةإال المیزانیات والمشروعات التنمویة المرتبطة بھا، ویتم ذلك بتعدیل على الالئحة الداخلیة لمجلس األ

منع العضو من مراجعة وزارات الدولة ومؤسساتھا إلنھاء أیة معاملة، واعتماد المخاطبة المكتوبة فیما یكون  )2
للمواطنین من حقوق أو مصالح مشروعة أو ما وقع علیھم من مظالم، والرد من الجھة المعنیة یكون مكتوبا، 

 .حة الداخلیة لمجلس األمة وتعدیل القائم منھاومحاسبة العضو المخالف وفقا إلجراءات محددة تدرج ضمن الالئ
لضمان منع استغالل عضویة المجلس لتحقیق أغراض خاصة من " لجنة نزاھة العمل البرلماني"االلتزام بإنشاء  )3

خالل التشریع أو الرقابة، ومنع كافة أشكال تعارض المصالح، مع تقدیم تقاریر متابعة دوریة عن وضع األعضاء 
 .وزیع نسخ من التقریر على األعضاءلرئیس المجلس وت

إصدار القوانین والتشریعات الوطنیة التي تھدف إلى إرساء قیم اإلصالح وتكریس مبادئھ في السلطتین، وعلى وجھ  )4
الخصوص ما ورد في قانون اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الكشف عن 

 .حق االطالع الذمة المالیة وقانون

 

  .مقتطفات من المذكرة التفسیریة للدستور الكویتي *
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إنشاء مركز استشاري للمجلس تحال لھ كافة الموضوعات المتداولة في المجلس إلعداد تقاریر دراسة خبیرة فیھا  )5

 .لترشید العمل التشریعي
توریة والقانونیة لمنع التصعید أو تكوین ھیئة خبراء دستوریین مستقلة داخل المجلس تعرض علیھا الخالفات الدس )6

 .التجاذب بین السلطتین
وضع آلیة حقیقیة لمراجعة االستجواب من قبل مكتب المجلس ورئیسھ لتفعیل السلطة المخولة لھما دستوریا، لمنع  )7

 . االستجوابات الشخصانیة أو التعسفیة التي تتعارض مع الدستور
تم مناقشة أي موضوع مستعجل إال بعد ثالثة أیام من تقدیم طلبھ، مع االلتزام بمناقشة جدول أعمال المجلس، وال ی )8

  .قیام المجلس بإقرار جدول أولویات یتم مناقشتھ وإقراره لكل دور انعقاد
یحاسب األعضاء سیاسیا من قبل مجلس األمة بإسقاط عضویة المخالفین للدستور والالئحة ، بتفعیل واستحداث ما  )9

  .خلیة لمجلس األمةیلزم من نصوص الالئحة الدا
 یحققضبط الصرف على الحمالت االنتخابیة ویو االنتخابيمنع الفساد بما یتنظیم الحمالت االنتخابیة  العمل على )10

  .وصرفھا شفافیة مصادر تمویلھا
االلتزام بالمشاركة في مؤتمر وطني عام للحوار في شأن اإلصالح السیاسي والذي یجري اإلعداد لھ من قبل  )11

 .دنيالمجتمع الم

  ::في نطاق السلطة التنفیذیة 

  :االلتزام بدعم الجھود الساعیة إلصالح الوضع في السلطة التنفیذیة وفقا للبنود التالیة )12
إلزام الحكومة بتشكیل وزاري منسجم على أساس الكفاءة والبرنامج على نحو ما أشارت إلیھ المذكرة التفسیریة  )13

عبر عنھ الناخبون في القضایا التي یتبناھا والشخصیات التي جاء  من الدستور لتعكس ما 57تعلیقا على المادة 
 .التشكیل الوزاري بھا بما ینسجم مع تشكیل البرلمان

من  98إلزام الحكومة بتقدیم برنامجھا خالل مدة أقصاھا أربعة أسابیع تطبیقا للفوریة المقررة لتقدیمھ في المادة  )14
 .الدستور

الذي یوجب وضع خطة طویلة األمد للتنمیة  االقتصادیة  1986لسنة  60قم مطالبة الحكومة بتطبیق القانون ر )15
 .واالجتماعیة ومحاسبتھا على التقصیر في ذلك

 .إلزام الحكومة بإقرار جدول أولویات ألعمالھا في كل دور انعقاد بالموازاة مع جدول أولویات مجلس األمة )16
زمة قرارات وسیاسات لوقف المعامالت الخدمیة مطالبة السلطة التنفیذیة بإجراءات اإلصالح من خالل ح )17

لألعضاء، ونشر االستثناءات بإعالن جدول دوري یوضح ذلك، ودعم الجھود البرلمانیة الھادفة لتحقیق شفافیة 
 .إجراءات السلطة التنفیذیة، بما یمنع التكسب السیاسي لبعض األعضاء والوزراء

نین وموظفي القطاع العام وفئات الشعب لالرتقاء بمستوى الوعي إلزام الحكومة نشر الثقافة العامة بین المواط )18
 .بأشكال الفساد وأسالیبھ ومجاالتھ، وتشجیعھم لإلبالغ عن ممارسیھ

العمل على تأسیس ھیئة وطنیة لشئون االنتخابات، تتولى إدارة العملیة االنتخابیة كاملة، لكل من مجلس األمة  )19
 –رى، یشارك فیھا ممثلون عن السلطة القضائیة وعن السلطة التنفیذیة والمجلس البلدي وأي انتخابات عامة أخ

  . وعن المجتمع المدني –وزارة الداخلیة ووزارة العدل ووزارة اإلعالم وبلدیة الكویت 

ا، والتمسك باألسس      دة جھودن وعلى ھذا، وبعد التوكل على اهللا، وبثقة كاملة بصدق التزامنا و صالبة عزمنا ووح
ة               الدستوریة ا ن حال ي للخروج م اق عمل ذه المسئولیة الجسیمة بتحرك ومیث ى النھوض بھ ا عل د عزمن ذلك، فق لحاكمة ل

  .اإلحباط وتحریك التنمیة وإعادة الثقة بالمؤسسات الدستوریة

  .أوافق على قبول مراقبة ومتابعة التزامي بما ورد في ھذا المیثاق

  :االسم

  

  :التوقیع
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  الموقعــــون
  

      دستوریة اإلسالمیةالحركة ال
  بدر الناشي.د  جمال أحمد الكندري  عبدالعزیز حمد الشایجي  ناصر الصانع.د

      جمعان الحربش.د  دعیج خلف الشمري
      

      سلفیون
        ولید مساعد الطبطبائي.د
        

      المنبر الدیمقراطي الكویتي
      صالح محمد المال  فیصل فھد الشایع

        
      یمقراطيالتحالف الوطني الد

  محمد عبداهللا العبدالجادر  محمد الصقر  عبدالرحمن العنجري  علي فھد الراشد
        

      من كتلة العمل الوطني
    مرزوق علي الغانم  عبداهللا الرومي  احمد عبدالمحسن الملیفي

        
      من كتلة العمل الشعبي

        حسن جوھر.د
        

      التحالف اإلسالمي الوطني 
        ريأحمد حاجي ال

        
      تجمع المیثاق الوطني

        جابر سید بھبھاني
        

      الشیرازیة ،تجمع العدالة والسالم
      خلیل إبراھیم الصالح  صالح عاشور

        
      الحساویة ،تجمع الرسالة اإلنسانیة الوطني

        أنور بوخمسین
        

      قائمة بالدائرة الثانیة
      اسممحمد عبدالقادر الج  أحمد الدیین

        
      آخـــــرون

  فاطمة العبدلي.د  روال دشتي.د  سلوى عبداهللا الجسار.د  ناصر الدویلة
    مرسال سعد الغدیر  ناجي عبداهللا العبدالھادي  خلیفة الخرافي
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  5) + 5×5(معایـــیر المرشـــح الصالـــح 
  

  

  
  

  

  م2006مجلس األمة ل تقریر بشأن مراقبة االنتخابات البرلمانیة
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  مقدمة

فافیة    ادي عشر         ) شمعة (سعى التحالف المدني لإلصالح والش ل التشریعي الح ات الفص ة انتخاب ام بمراقب ى القی إل
ات         29/6/2006لمجلس األمة التي عقدت بتاریخ  وم االنتخاب ل ی رة قب ریقین، األول طوال الفت ذا الغرض ف ، وقد شكل لھ

ات   .. لیوم االنتخاباتوالثاني یوم االنتخابات، ویعتبر ھذا التقریر مخصص  ك االنتخاب ولتحقیق المراقبة المدنیة الالزمة لتل
ذا           ) شمعة(فقد تمت مخاطبة وزارة الداخلیة العتماد  ذي رفض ھ وزراء، وال س ال ى مجل ل األمر إل د أحی ذلك ، وق للقیام ب

ة ال تت    ل المراقب دخال وال إخالال    المطلب، بحجة تعارضھ مع القوانین، وحیث أن ذلك لم یكن صحیحا ، لكون عم من ت ض
ة     فافیة الدول دأ ش بالعملیة االنتخابیة ، فضال عن أنھا عملیة مفروضة بحكم القانون على كل ناخب بل ومواطن إظھارا لمب
الف              ل التح ن قب ة م ة عام م تشكیل لجن ث ت ات، حی ة االنتخاب ة مراقب ام بمھم في إدارة مسؤولیاتھا ، فقد تم المضي في القی

ل التشریعي         المدني لإلصالح وا ویتي للفص ة الك ة لمجلس األم ات البرلمانی ة االنتخاب لشفافیة، لتتولى مھمة متابعة ومراقب
  .29/6/2006الحادي عشر والتي تمت یوم الخمیس الموافق 

  
ة       ة للعملی ة والمتابع ة المراقب ولى إدارة عملی ة لتت ة عام كلت لجن د تش راع، فق وم االقت ي ی ات ف ة االنتخاب ولمراقب

  :یة، من كل مناالنتخاب
 رئیسا    الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع  
 نائبا للرئیس      الدكتور فیصل الفھد  
 مراقبا عاما وعضوا      األستاذ فیصل الیحیى  
 مراقبا عاما وعضوا      األستاذ صالح الیحیى  

  
بة العملیة االنتخابیة متطوعا ، و تم إسناد مھمة مراق انتخابیامراقبا  23وقد ضمت اللجنة العامة لمراقبة االنتخابات 

  .لھؤالء المراقبینفي الدوائر االنتخابیة الخمس وعشرین 
  

  األعمال التمھیدیة لمراقبة االنتخابات: أوال 
  

باشرت اللجنة العامة استعداداتھا لمراقبة االنتخابات مھامھا قبل یوم االنتخابات بفترة مناسبة، وقد أشتمل ذلك على 
  :دیة الجوھریة، تمثلت بما یليالعدید من اإلجراءات التمھی

، في مقر 18/6/2006، وذلك یوم األحد الموافق )المراقب االنتخابي(إقامة برنامج تدریبي عام لمھام ومسؤولیات  )1
وتولى إعداد المادة العلمیة . جمعیة المحامین الكویتیة، وقد تم اإلعالن عنھ وشارك فیھ نحو خمسین متدربا ومتدربة

  . ألستاذ الدكتور محمد المقاطعللبرنامج وتنفیذه ا
شرح وبیان مھام المراقب االنتخابي ، وكیفیة التعامل مع السلبیات االنتخابیة المرصودة ، لخاصین  اجتماعینعقد  )2

  .والتقریر المطلوب إعداده
یسیة وضع نموذج موحد للتقریر الدوري الخاص بتمام عملیة مراقبة االنتخابات ومتابعتھا ، متضمنا العناصر الرئ )3

التي یجب أن تتضمنھا المراقبة ، مع منح المرونة لتدوین أیة مالحظات أخرى، في الجزء المخصص للمالحظات 
  .األخرى

منح ھویات مراقب انتخابي لجمیع المراقبین للتعریف بصفتھم ، والطلب من الجھات المعنیة الرسمیة التعاون معھم  )4
  .، وتقدیم التسھیالت الالزمة لقیامھم بمھامھم

ال           )5 ن أعم ل م أي عم ام ب دم القی ائھا وع ات وأعض ة االنتخاب التأكید على الموقف الحیادي والدور الموضوعي للجن
دم     ائع، وع اھدات والوق المساندة أو التأیید ألي مرشح في الدائرة المسندة لكل مراقب، واالكتفاء بمھمة تدوین المش

اذ ة مال   اتخ ة أی رف ، وإحال أي تص ھام ب راء أو اإلس ات   أي إج ة لالنتخاب ة المركزی ة للجن ة وھام ات جوھری حظ
  .المتواجدة في جمعیة الشفافیة الكویتیة

  
ا          ات ومتابعتھ ة االنتخاب ة مراقب ا عملی ي كشفت عنھ ة الت وفي إطار ھذا التقریر فإننا سوف نورد المالحظات العام

ا      وكذلك سنعرض فیھ المالحظات التفصیلیة المتعلقة بالعملیة االنتخابیة في كل  دوائر الخمس والعشرین ، كم ن ال دائرة م
  .أثبتت ودونت في التقاریر التفصیلیة المقدمة من المراقبین كل على انفراد 
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  المالحظات العامة على االنتخابات : ثانیا 
  
  االنتخابات تمت بصورة عامة بجو من الحریة والنزاھة والشفافیة المقبولة -1

ة       یمكن أن نسجل أولى المالحظات العا م بصورة عام ي جو اتس ت ف مة حول االنتخابات ، وھي أن االنتخابات تم
ھ         ویتي وأجوائ دیمقراطي الك ام ال لحة النظ ب لمص ي تحس ة ، والت فافیة المقبول ة والش ة والنزاھ ن الحری رة م ة كبی بدرج

لطة التنفیذی           ذتھا الس ي اتخ رة الت ھ أیضا لإلجراءات الكثی ل فی ب الفض ة   الحضاریة من جھة ، كما ینس ا المختلف ة بأجھزتھ
وم        ي ی ة ف ة االنتخابی ابت العملی ي ش لتحقیق تلك األجواء، غیر أنھ ال یعني ذلك عدم وجود بعض الممارسات واألعمال الت
االنتخابات كما ھي واردة في ھذا التقریر، وال یفوتنا التنویھ إلى وجود بعض الظواھر التي صاحبت العملیة االنتخابیة منذ 

ر      حل مجلس األمة  رأي عب ة ال ع حری ة ، أو بمن وإلى یوم االنتخاب مثل حاالت التأثیر بإرادة الناخبین بوسائل مالیة مختلف
  . تقیید بعض المحطات والقنوات الفضائیة من قبل وزارة اإلعالم

  
  : التزاحم الشدید في ساحات االنتخابات وعودة بعض الناخبین دون االقتراع –2

ال  كانت إحدى المالحظات الجوھری ة والمتكررة في معظم الدوائر االنتخابیة ھي بطئ عملیة االقتراع ، نظرا إلقب
راع دون اإلدالء       ز االقت ن مراك ل م ر قلی دد غی ودة ع ى ع ك إل د أدى ذل واتھم ، وق إلدالء بأص اخبین ل ن الن ر م دد كبی ع

ات      بأصواتھم ، وقد حاولنا استدراك ھذا األمر في یوم االقتراع ذاتھ ، حیث اتصلنا بال دیر إدارة االنتخاب ي مراد م سید عل
ذا األمر             ان ھ ا ك ابي ، ولم ل مركز انتخ ي ك ة اإلدالء باألصوات ف ل عملی للبحث معھ في الوسائل العملیة لتسھیل وتعجی

  .متروك لتقدیر رجل القضاء في كل لجنة انتخابیة ، فلم نتمكن من التوصل إلى حلول عملیة مع السید علي مراد
  

ا أن أ  ح لن اخبین أو       واتض دد الن ادة نسبة ع ى زی ود إل راع تع ة االقت ئ عملی ى بط ي أدت إل ة الت باب الھام حد األس
ناخب أو ناخبة في كل لجنة  1000إلى  850الناخبات في اللجان االنتخابیة حیث وصل متوسط العدد في كل لجنة ما بین 

اخبین     2003في انتخابات عام على انفراد وبمقارنة ھذا العدد بعدد الناخبین في كل لجنة انتخابیة  دد الن نجد أن متوسط ع
  %.100إلى % 80ناخب ، أي أن عدد الناخبین في اللجنة الواحدة زاد بنسبة  500إلى  400كان ما بین 

  
كما أن كفاءة الفصول الدراسیة التي كانت مقرا لالنتخاب في عدد من المراكز كان سببا آخرا في التزاحم نظرا ألن 

ذا سببا آخر        الفصل ال یتس ا بھ ا ألحقن ھ ، وإذا م ت نفس ع في معظم الحاالت ألكثر من ناخب واحد لإلدالء بصوتھ في الوق
ة ،   أیضا ھو تشدد بعض رجال القضاء من رؤساء اللجان في عدم سماحھم ألكثر من ناخب في الوقت ذاتھ ألسباب مختلف

ن اإلدالء       أدركنا أثر ذلك كلھ على التزاحم على مراكز االنتخاب الذي أد اخبین ع ن الن ر م ام عدد كبی ى بالنتیجة إلى إحج
  .درجة مئویة في الظل 45بأصواتھم وعودتھم خصوصا في فترة صیفیة یصل معدل درجة الحرارة فیھا 

  
  : بشكل غیر مبرر) المدرسة(إقصاء رجال األمن لجمھور الناخبین خارج ساحة االنتخاب  –3

ة    دونت مشاھدات مراقبي االنتخابات في  ي تنظیمھم لعملی الدوائر المختلفة تشدد غیر مبرر من قبل رجال األمن ف
ة  ( االنتخاب حیث أنھم قاموا في عدد كبیر من المراكز االنتخابیة بإقصاء جمھور الناخبین خارج ساحة االنتخاب  المدرس

اء المتكرر ، وھذا قد خلق ، وھو ما انعكس على تأثر الناخبین بحرارة الطقس وتعرضھم لحاالت ضربات الشمس واإلغم)
ك       ام ذل ة، وأم احة االنتخابی ي الس جوا انتخابیا غیر مریح للناخبین، كما سبب حاالت توتر بین جمھور الناخبین المتواجد ف
فإن حسن إدارة العملیة االنتخابیة یتطلب إتاحة أماكن مریحة للناخبین في المراكز االنتخابیة، لتجنب الظواھر السلبیة التي 

  .في االنتخابات حدثت
  
  : التبلیغ الجھات األمنیة عن حاالت إخالل شابت العملیة االنتخابیة لم یتم التعامل معھا بصورة مناسبة –4

ي       ) شمعة ( تنفیذا لالتفاق الذي تم بین  ؤثر ف لبیة أو مشبوھة ت اھر س ة مظ ووزارة الداخلیة لإلرشاد والتبلیغ عن أی
ك    نزاھة وسالمة العملیة االنتخابیة ، من أجل إتاحة المجال لرجال األمن باتخاذ إجراءات المراقبة والمداھمة والضبط لتل

الغ       ن إب رغم م ى ال معة  ( الممارسات المشبوھة، وعل حة         ) ش االت اشتباه واض ن ح ة ع ي وزارة الداخلی ن ف ال األم لرج
ان (النتخابیة الرابعة عشرة   لممارسات غیر متفقة مع أحكام القانون ، في عدد من الدوائر كما حصل في الدائرة ا ، ) خیط

إال أنھ وبكل أسف كانت حركة وتفاعل أجھزة األمن مع ھذه التبلیغات واإلرشادات ). الصلیبیخات(والدائرة الثامنة عشرة 
ساحة ومسؤولیة وزارة الداخلیة من جھة والسلطة التنفیذیة من جھة أخرى من خالل  یبرئوتخلو من الحماس الذي  بطیئة

ذه                  تعامل ج  ي وقف ھ ة ف ال الداخلی ة رج اس وجدی دینا بعدم حم ا ل د رأی ا ول ذا م ادات ، وھ ات واإلرش ك التبلیغ ع تل دي م
  .الممارسات المشبوھة
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  .التدخل السلبي لبعض رجال األمن في إجراءات العملیة االنتخابیة –5

، أن بعض رجال األمن كان یتدخل  لوحظ عبر مشاھدات متفاوتة من متابعات المراقبین من قبلنا للعملیة االنتخابیة
ن بعض        وة م م عن اخبین ، أو إخالئھ ن الن بصورة سلبیة تشیع جو من التوتر والتخوف مثل تعنیف رجال األمن لجمھور م
دخول   مراكز االنتخاب ، أو قفل باب المدرسة في وجوھھم ومنعھم من الدخول ، فضال عن السماح لبعض الناخبین من ال

یة دون البعض اآلخر ، وھي جمیعھا من األشكال السلبیة لتدخل رجال األمن أوجدت جوا انتخابیا غیر في الساحة االنتخاب
  .مریح

  
  :التفاوت في التعامل مع مراقبي اللجنة في متابعة انتخابات –6

ة مرا               یھم عملی ة المسندة إل ي اللجن ل مع مراقب ي التعام اوت ف ك التف ات ذل وم االنتخاب اء ی ارزة أثن ة  كانت سمة ب قب
االنتخابات ، سواء من رجال السلطة القضائیة أو من رجال األمن ، حیث أنھ كان من األمور اإلیجابیة ھو التعاون الواسع 
م            ال لھ اح المج ة وإفس ي اللجن ة لمراقب ان االنتخابی اء اللج ن رؤس ائیة م لطة القض ال الس ذي قدمھ رج ر ال والتسھیل الكبی

  . ع البیانات والمعلومات ، وھو ما قام بھ أیضا بصورة إیجابیة بعض رجال األمن للوصول إلى اللجان االنتخابیة وتجمی
  

ث              ة ، حی ي اللجن ع مراقب ن م ال األم ن رج درت م اریة ص ر حض لبیة غی إال أنھ في المقابل كانت ھناك مواقف س
ال     منعوھم من دخول مراكز االنتخاب وحجبوھم عن ذلك بصورة كاملة ، بل وصل األمر في بعض الدوائر ى قول رج إل

ة  ( األمن أنھ لدینا تعلیمات خاصة بمنعكم أنتم  دا ،        ) المقصود مراقبي اللجن راع تحدی احة االقت ان وس ى مك دخول إل ن ال م
  .وھذه مالحظة تتنافى وفكرة شفافیة الدولة وأعمالھا وعلى وجھ الخصوص نزاھة وشفافیة االنتخابات 

  
  :خاباتحضور رجال أمن الدولة لعملیة فرز االنت -7

لوحظ من التقاریر والمشاھدات المختلفة للمراقبین وبعض الناخبین الذین أبلغوا اللجنة ، أن أفراد وعناصر من أمن 
ن   الدولة حضرت إلى اللجان االنتخابیة بعد انتھاء عملیة االقتراع ، وقدموا أنفسھم لرؤساء اللجان باعتبارھم من رجال أم

عملیة فرز األصوات ، وقد كان جواب وموقف رؤساء اللجان االنتخابیة متفاوتا بین من الدولة وأن لدیھم تعلیمات لحضور 
م بالحضور، وھذا تصرف مستغرب          مح لھ ن س ین م رفض وجودھم لعدم وجود صفة لھم للحضور أثناء عملیة الفرز وب

ل أج       ن قب ة م ة االنتخابی ي العملی دخل ف ة    ومخالف لحكم القانون ویعد خروجا على مبدأ عدم الت ن ووزارة الداخلی ھزة األم
  .بصورة عامة والسلطة التنفیذیة على وجھ الخصوص
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