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رـــكر وتقدیـــش

، الشاقة والھامةولیة ؤھذه المسأدوا الذین "المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات"الھیئة الرقابیة فيأعضاء إلى●

:السادة اآلتیة أسماؤھمالسیدات ووھم 

فیصل عبدالوھاب الفھد.د–

اعتدال حمد مبارك العیار–

معصومة احمد محمد ابراھیم.د.أ–

سحر عبداهللا الحملي–

د المطیريماجد مفرج محم–

دالل خالد عبداهللا البدر–

.1لى المتطوعین في أعمال المفوضیةإو●

.وإلى مدیر موقع الجمعیة على االنترنت عبدالحمید علي عبدالمنعم●

. بأولوإلى رؤساء تحریر الصحف المحلیة الذین نشروا تقاریر المفوضیة أوًال●

متمنی�ا  ..م2009م في مراقب�ة انتخاب�ات مجل�س األم�ة     جھدھوأفكارھم بالشكر والتقدیر علىإلى كل ھؤالء،  أتقدم  

.السعادةوتملؤھا الصحة تغمرھا لھم حیاة 

صالح محمد الغزالي
رئیس جمعیة الشفافیة الكویتیة
رئیس المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

.انظر قائمة األسماء في المالحق1



-4-

الصفحةالموضوع
83لـــفرز االقتراع وا–الجزء الثاني 

85----------------------------------------------------مالحظات عامة على یوم االقتراع والفرز 

87---------------------------------------------------------------------------نتائج االنتخابات 

93------------------------------------------------------------------------الطعون في النتائج 

95-------------------------------------------------------------واحد ینجح –األحكام القضائیة 

97التوصیــــات

103المالحـــــــق

105-----------------------------------------------م 2009أسماء المتطوعین لمراقبة االنتخابات 

107----------------------------------------------------------------------------استمارة تطوع 

109--------------------------------------------------------------"تقریر یوم االقتراع"نموذج 

111--------------------------------------------------------تقاریر المفوضیة األسبوعیة التسعة 

+5×5(الصالـــح معاییر المرشح  (5-----------------------------------------------------138

139----------------------------------------م 2009البلدي مجلس التقریر بشأن مراقبة انتخابات 

-5-

رـــكر وتقدیـــش

، الشاقة والھامةولیة ؤھذه المسأدوا الذین "المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات"الھیئة الرقابیة فيأعضاء إلى●

:السادة اآلتیة أسماؤھمالسیدات ووھم 

فیصل عبدالوھاب الفھد.د–

اعتدال حمد مبارك العیار–

معصومة احمد محمد ابراھیم.د.أ–

سحر عبداهللا الحملي–

د المطیريماجد مفرج محم–

دالل خالد عبداهللا البدر–

.1لى المتطوعین في أعمال المفوضیةإو●

.وإلى مدیر موقع الجمعیة على االنترنت عبدالحمید علي عبدالمنعم●

. بأولوإلى رؤساء تحریر الصحف المحلیة الذین نشروا تقاریر المفوضیة أوًال●

متمنی�ا  ..م2009م في مراقب�ة انتخاب�ات مجل�س األم�ة     جھدھوأفكارھم بالشكر والتقدیر علىإلى كل ھؤالء،  أتقدم  

.السعادةوتملؤھا الصحة تغمرھا لھم حیاة 

صالح محمد الغزالي
رئیس جمعیة الشفافیة الكویتیة
رئیس المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

.انظر قائمة األسماء في المالحق1



-7-

ةـــالمقدم

،لھا یشارك المجتمع في إدارة الدولة، فمن خال أمثل للحكم في المجتمعات المعاصرةاأسلوب"الدیمقراطیة"تعتبر 

وفي تفاصیلھا یضمن الشعب أن یلبي التشریع احتیاجات�ھ وتحق�ق الرقاب�ة أھ�دافھا،     وبواسطتھا یعبر الشعب عن إرادتھ،      

الكویت، فكان في مقدمتھا اختیار الشعب لممثلی�ھ ف�ي   دولة  ممارسة الدیمقراطیة في  ت حدد الدستور الكویتي مجاال    لذلك

.لتشریعیةالسلطة ا

 ف�ي تل�ك االنتخاب�ات مجموع�ة م�ن      تت�وفر  تحقق الدیمقراطی�ة أھ�دافھا م�ن خ�الل االنتخاب�ات العام�ة، الب�د أن            ولكي

.الشفافیة وحیاد السلطة التنفیذیة، فضال عن اإلدارة الكفؤة للعملیة االنتخابیةالنزاھة و، یأتي في مقدمتھا المعاییر

، كمنظمات أھلیة وأفراد في ھذا المجتمع المدني، نم نضلكي، ملیة االنتخابیةتنظیم الع أھمیة مراقبة من ھنا تأتي

ن م�شاركة المجتم�ع ف�ي الت�صویت الختی�ار ممثلی�ھ ق�د تم�ت         أو.. المطلوبة في س�یر العملی�ة االنتخابی�ة   المعاییر تلك  توفر

.لالنتخاباتوالقوانین المنظمة  في إطار الدستور الناخبین تعبیرا حقیقیا إلرادة تعبر نتائجھبالشكل الذي یضمن أن 

لمراقب�ة ورص�د   "المفوضیة العلیا ل�شفافیة االنتخاب�ات  "من ھذا المنطلق قامت جمعیة الشفافیة الكویتیة بتشكیل     

، والتأكد من ت�وفر كاف�ة مع�اییر النزاھ�ة      عشرالثالثالعملیة االنتخابیة الختیار أعضاء مجلس األمة في فصلھ التشریعي     

. الحكومة وكافة الجھات العامةوالشفافیة وحیاد

جمعیة الشفافیة الكویتیة
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التمھیـــد

 ح�ضرة ص�احب ال�سمو   إل�ى حمد الصباح استقالة حكومتھ رفع سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر محمد األ 

 بح�ل  2009 ل�سنة  85رق�م  ، ث�م ص�در مرس�وم أمی�ري     حفظ�ھ اهللا الكوی�ت، ی أمی�ر – ال�صباح   الج�ابر  حم�د الشیخ صباح األ  

، على أن یصدر مرسوم م18/3/2009بعاء ربحل مجلس األمة في یوم األمن الدستور)107(مجلس األمة وفقا للمادة

. عشرالثالث انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي إلىأمیري في وقت الحق بالدعوة 

ل�ي ف�ي مراقب�ة ش�فافیة ونزاھ�ة       ف�ي ممارس�ة دورھ�ا األھ    جمعی�ة ال�شفافیة الكویتی�ة   في ھذه األجواء، ورغبة من    

لینعق�د  "یة العلی�ا ل�شفافیة االنتخاب�ات   ض� المفو"الھیئ�ة الرقابی�ة ف�ي    تشكیل م 19/3/2009في یوم قرر تاالنتخابات، فقد   

األول ع�ن مراقب�ة االنتخاب�ات ف�ي      المفوض�یة  تقریرثم تم صدور م، 21/3/2009اجتماعھا األول في یوم السبت الموافق   

.23/3/2009یوم االثنین 

جرى االنتخابات س�ت إنومع صدور مرسوم حل مجلس األمة حال دستوریا، یكون الموسم االنتخابي قد بدأ، حیث      

 مجموعة من التصریحات الحكومیة المبشرة بالخیر ب�أن العملی�ة   حل المجلس، فكانت ھناكتاریخ خالل شھرین فقط من     

"اإلع���الم" و"الداخلی���ة"خ���الل أجھزتھ���ا ف���ي وزارات االنتخابی���ة س���تجرى بك���ل ش���فافیة ونزاھ���ة، وأن الحكوم���ة م���ن   

 ستعمل عل�ى تطبی�ق الق�وانین    " االجتماعیة والعملالشؤون" و" اإلسالمیةالشؤون واألوقاف" و"العدل" و "البلدیة"و

.واألنظمة المتعلقة بانتخابات مجلس األمة

:إن نزاھة االنتخابات البرلمانیة في الكویت تمر بمرحلتین ھامتین

ات ھي التي تقع فیھا كل التجاوزو، االنتخابات إلى یوم االقتراعاإلعالن عنة األولى وھي الممتدة من یوم المرحل

أع�ضاء البرلم�ان    كبیر م�ن   والتي قد تؤدي في نھایة المطاف إلى توفیر فرص النجاح لعدد،وكثیر من الجرائم االنتخابیة 

.بطرق ووسائل غیر قانونیة

 تدار من قبل القضاء الك�ویتي الم�شھود ل�ھ بالنزاھ�ة وبوج�ود      ھي مرحلةف، یوم االقتراعأما المرحلة الثانیة وھي   

.وعد األصوات وتجمیعھاالنتباه لعملیات الفرز ا ضرورة مع،عدد كبیر من وكالء المرشحین

ب بشأن السلطة التشریعیة، وعل�ى ق�انون االنتخ�ا   )80/81/82(المواد ، الكویتي الدستورفي  وبناء على ما جاء     

بمتابع�ة ورص�د العملی�ة    "المفوضیة العلی�ا ل�شفافیة االنتخاب�ات   " والقوانین المعدلة لھ، فقد قامت     م1962 لسنة   35رقم

ف�ي مختل�ف  االنتخابیة لمعرفة مدى نزاھتھا وشفافیتھا ومطابقتھ�ا للدس�تور والق�انون، واإلع�الن ع�ن نت�ائج ذل�ك الرص�د            

األجھزة الحكومی�ة والجماع�ات ال�سیاسیة والمرش�حین وك�ل األط�راف الت�ي        م�ا یتعل�ق منھ�ا ب�      ..وللجمھوروسائل اإلعالم   

.تتعاطى وعملیة االنتخابات

وفیم��ا یل��ي خالص��ة عملی��ة الرص��د خ��الل ھ��ذا الموس��م االنتخ��ابي، آمل��ین أن ی��ساھم ھ��ذا التقری��ر بتط��ویر العملی��ة    

.االنتخابیة في المرات القادمة
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.االنتخابیة في المرات القادمة
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المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

 عشر الثالثرغبة من جمعیة الشفافیة الكویتیة في القیام برصد ومراقبة انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي 
م2006مجلس األمة عام  وفق أسس منھجیة ومعاییر علمیة، وانطالقا من تجربة الجمعیة في مراقبة انتخابات م2009
:وضیة، فقد تم اعتماد الجوانب التالیة في عمل المفم2008وعام 

االختصاصـــــات)1(
م والتأك�د م��ن  2009برص�د ومراقب�ة انتخاب�ات مجل�س األم��ة للف�صل الت�شریعي الثال�ث ع�شر         "المفوض�یة "تق�وم  

:نزاھتھا وفقا للقوانین واألنظمة النافذة، وعلى وجھ الخصوص رصد ما یلي

.رصد ما یتعلق بسجل الناخبین وحصانتھ)1

.بلیغ عنھارصد ظاھرة االنتخابات الفرعیة والت)2

.رصد ظاھرة شراء األصوات والتبلیغ عنھا)3

.رصد مخالفات قانون تنظیم الحمالت االنتخابیة والدعایة اإلعالنیة)4

رصد حیادیة الجھات الحكومیة والمسئولین فیھا وعدم تقدیم تسھیالت خدمیة لمعامالت غیر قانونی�ة أو مخالف�ة          )5

.للوائح واألنظمة

. للمرشحینرصد تمویل الحمالت االنتخابیة)6

.رصد العنف أثناء االنتخابات)7

.تدریب المراقبین االنتخابیین)8

.مراقبة نزاھة وانسیابیة االقتراع داخل المراكز وحولھا)9

وقواعد سلوك المراقبین المتطوعینأسس ومعاییر مراقبة االنتخابات)2(

االنتخابات الواردة أدناه، وھي بمثابة  االلتزام بمجموعة من األسس والمعاییر المعنیة بمراقبة "المفوضیة"على 
: االلتزام بھا، وھي على النحو التالي"المفوضیة"قواعد سلوك یجب على األفراد المتطوعین في 

 االنتخابات بتجرد ودون انحیاز إلى أي من المرشحین،  وعدم االرتباط المالي أو التنظیم�ي  رصدممارسة  :ةــــالحیادی-

.الفئات االجتماعیةبأي من الجماعات السیاسیة أو "مفوضیةال"أو اإلداري ألعمال 

األخذ بعین االعتبار جمیع العوامل المتعلقة بأي من العملیات االنتخابی�ة أثن�اء عملی�ة المراقب�ة، وتوض�یح       :ةـــالشمولی-

ي المالحظات كاف�ة  الجوانب التي تمكنت من رصدھا، والدوائر والمناطق التي شملتھا عملیة رصد المالحظات، وأن تغط    

.الجوانب اإلیجابیة والسلبیة

یجب أن تصدر أیة تصریحات حول سیر العملیات االنتخابیة من قبل الشخص المخول بالح�دیث نیاب�ة ع�ن         :المؤسسیة-

. المتطوعین في أعمالھا ولیس األفراد"المفوضیة"

خابات، والتحلیالت التي اعتمدت علیھا، والمنھجیة اإلفصاح عن طرق رصد المعلومات المتعلقة بمراقبة االنت:الشفافیة-

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

االلتزام بمبادئ العمل المھني والموضوعي، دون الشخصي، والعمل بعیدًا ع�ن الع�شوائیة واالنتقائی�ة ف�ي       :ةــــــالمھنی-

. سیر العملیة االنتخابّیةتقویم

 سیادة القانون والحفاظ عل�ى النظ�ام الع�ام باإلض�افة إل�ى      "المفوضیة"یحترم جمیع المتطوعین في   :االلتزام بالقوانین -

.تنفیذ أحكام القوانین واألنظمة

ن أي تع��ارض  اإلف�صاح ف��ي أول ی��وم لتطوع�ھ ع��  "المفوض��یة"یج�ب عل��ى ك��ل متط�وع ف��ي   : تع��ارض الم��صالح تجن�ب -

محتمل للمصالح بین تطوعھ وبین أي من المرشحین في االنتخابات، ویتم اإلفصاح بتعبئ�ة االس�تمارة المخص�صة ل�ذلك،       

 ع�دم الم�شاركة ف�ي أي ن�شاط أو تق�ویم یتعل�ق بحال�ة        – ف�ي ھ�ذه الحال�ة    –وتقدیمھا إلى رئیس الجمعیة، وعلى المتطوع   

".تعارض المصالح"ینطبق علیھا 

ـــة الرقابیـــةالھیئ)3(
: ھیئة رقابیة تتكون من األشخاص التالیة أسماؤھم"المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات"یدیر أعمال 

معصومة احمد ابراھیم.د.أاعتدال حمد مبارك العیارفیصل عبدالوھاب الفھد.دصالح محمد الغزالي

دالل خالد عبداهللا البدرحمليسحر عبد اهللا الماجد مفرج محمد المطیري

:أنشطة المفوضیة )4(

لتل�ك  في سبیلھا لتحقیق أھدافھا، نظمت المفوضیة مجموعة من األنشطة طوال فترة الموس�م االنتخ�ابي، وفیم�ا یل�ي م�وجز             

:ألنشطةا

:التقریر األسبوعي-أ

مرت بتنظیمھ بشكل أسبوعي، حیث  واست23/3/2009أصدرت المفوضیة أول تقاریرھا األسبوعیة في یوم االثنین 

.تنقل للصحافة المحلیة مالحظاتھا األسبوعیة على مراقبة االنتخابات ، وقد صدر عن المفوضیة تسعة تقاریر أسبوعیة

-13-

م14/4/2009–جریدة القبس 

:حاالت فساد انتخابيي أ الجمھور لإلبالغ عن دعوة-ب

 الفساد  عن أي حالة من حاالتلإلبالغدعوة الجمھورتمت 

 ال�صحفیة الت�ي ت�م ن�شرھا ف�ي ع�دد        اإلعالناتالتي تم تحدیدھا في     

، حیث یتم اإلنترنتمن الصحف المحلیة، وفي موقع الجمعیة على 

:استقبال البالغات بأكثر من وسیلة ومنھا

.، موقع الجمعیةاإلنترنت–

.االتصال على أرقام ھواتف الجمعیة–

.البالغات عبر الفاكس–

:لمتطوعیندعوة واستقبال ا-ت

تم���ت دع���وة الم���واطنین للتط���وع ف���ي أعم���ال المفوض���یة       

لت���أھیلھم كم���راقبین محلی���ین لالنتخاب���ات وفق���ا للمع���اییر وقواع���د   

ال��سلوك المتع��ارف علیھ��ا دولی��ا، وذل��ك بھ��دف مراقب��ة مخالف��ات        

وإبالغ المفوضیة عنھا للتعامل معھا، وتق�دیم     ورصدھا  االنتخابات  

.یم نزاھة االنتخاباتوتقكافة المعلومات التي تساعد على 

:تأھیل وتدریب المتطوعین-ث

 وخم���سین متطوع���ا مئ���ةم���ا یق���ارب اس���تقبلت المفوض���یة 

ء  في مراقبة االنتخابات، بعضھم من أعضا اللعمل معھ ومتطوعة،  

ھموبعضھم من المتطوعین من الجمھور، وقد تم اس�تقبال   الجمعیة  

:ب شارك في التدریوقد، وتدریبھم وتوزیعھم على أعمالھم

.صالح الغزالي، رئیس الجمعیةالسید –
.، عضو المفوضیة العلیافیصل الفھد الدكتور –
. واشنطن–المعھد الدیمقراطي الوطني ، الكساندرا أشیرالسیدة –

م12/4/2009القبس م12/4/2009القبس 



-12-

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

االلتزام بمبادئ العمل المھني والموضوعي، دون الشخصي، والعمل بعیدًا ع�ن الع�شوائیة واالنتقائی�ة ف�ي       :ةــــــالمھنی-

. سیر العملیة االنتخابّیةتقویم

 سیادة القانون والحفاظ عل�ى النظ�ام الع�ام باإلض�افة إل�ى      "المفوضیة"یحترم جمیع المتطوعین في   :االلتزام بالقوانین -

.تنفیذ أحكام القوانین واألنظمة

ن أي تع��ارض  اإلف�صاح ف��ي أول ی��وم لتطوع�ھ ع��  "المفوض��یة"یج�ب عل��ى ك��ل متط�وع ف��ي   : تع��ارض الم��صالح تجن�ب -

محتمل للمصالح بین تطوعھ وبین أي من المرشحین في االنتخابات، ویتم اإلفصاح بتعبئ�ة االس�تمارة المخص�صة ل�ذلك،       

 ع�دم الم�شاركة ف�ي أي ن�شاط أو تق�ویم یتعل�ق بحال�ة        – ف�ي ھ�ذه الحال�ة    –وتقدیمھا إلى رئیس الجمعیة، وعلى المتطوع   

".تعارض المصالح"ینطبق علیھا 

ـــة الرقابیـــةالھیئ)3(
: ھیئة رقابیة تتكون من األشخاص التالیة أسماؤھم"المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات"یدیر أعمال 

معصومة احمد ابراھیم.د.أاعتدال حمد مبارك العیارفیصل عبدالوھاب الفھد.دصالح محمد الغزالي

دالل خالد عبداهللا البدرحمليسحر عبد اهللا الماجد مفرج محمد المطیري

:أنشطة المفوضیة )4(

لتل�ك  في سبیلھا لتحقیق أھدافھا، نظمت المفوضیة مجموعة من األنشطة طوال فترة الموس�م االنتخ�ابي، وفیم�ا یل�ي م�وجز             

:ألنشطةا

:التقریر األسبوعي-أ

مرت بتنظیمھ بشكل أسبوعي، حیث  واست23/3/2009أصدرت المفوضیة أول تقاریرھا األسبوعیة في یوم االثنین 

.تنقل للصحافة المحلیة مالحظاتھا األسبوعیة على مراقبة االنتخابات ، وقد صدر عن المفوضیة تسعة تقاریر أسبوعیة

-13-

م14/4/2009–جریدة القبس 

:حاالت فساد انتخابيي أ الجمھور لإلبالغ عن دعوة-ب

 الفساد  عن أي حالة من حاالتلإلبالغدعوة الجمھورتمت 

 ال�صحفیة الت�ي ت�م ن�شرھا ف�ي ع�دد        اإلعالناتالتي تم تحدیدھا في     

، حیث یتم اإلنترنتمن الصحف المحلیة، وفي موقع الجمعیة على 

:استقبال البالغات بأكثر من وسیلة ومنھا

.، موقع الجمعیةاإلنترنت–

.االتصال على أرقام ھواتف الجمعیة–

.البالغات عبر الفاكس–

:لمتطوعیندعوة واستقبال ا-ت

تم���ت دع���وة الم���واطنین للتط���وع ف���ي أعم���ال المفوض���یة       

لت���أھیلھم كم���راقبین محلی���ین لالنتخاب���ات وفق���ا للمع���اییر وقواع���د   

ال��سلوك المتع��ارف علیھ��ا دولی��ا، وذل��ك بھ��دف مراقب��ة مخالف��ات        

وإبالغ المفوضیة عنھا للتعامل معھا، وتق�دیم     ورصدھا  االنتخابات  

.یم نزاھة االنتخاباتوتقكافة المعلومات التي تساعد على 

:تأھیل وتدریب المتطوعین-ث

 وخم���سین متطوع���ا مئ���ةم���ا یق���ارب اس���تقبلت المفوض���یة 

ء  في مراقبة االنتخابات، بعضھم من أعضا اللعمل معھ ومتطوعة،  

ھموبعضھم من المتطوعین من الجمھور، وقد تم اس�تقبال   الجمعیة  

:ب شارك في التدریوقد، وتدریبھم وتوزیعھم على أعمالھم

.صالح الغزالي، رئیس الجمعیةالسید –
.، عضو المفوضیة العلیافیصل الفھد الدكتور –
. واشنطن–المعھد الدیمقراطي الوطني ، الكساندرا أشیرالسیدة –

م12/4/2009القبس م12/4/2009القبس 



-14-

التسجیل
ل�دعوة لت�سجیل    اع�ن ف�تح  ،اإلنترن�ت ة وف�ي موق�ع الجمعی�ة عل�ى     ال�صحف الیومی�  في  تم إصدار إعالن    

تجن�ب  "نم�وذج  عل�ى   وتم استالم طلب�ات الت�سجیل والتأك�د م�ن توقی�ع ك�ل متط�وع            ،النتخاباتلمراقبین  
.ا ومتطوعةمتطوع)150( وقد سجل "تعارض المصالح

ح�ول مراقب�ة االنتخاب�ات ت�ضمنت آلی�ة العم�ل وكیفی�ة التع�رف         للمتطوعین  تدریبیة   عدة دورات تم عقد   التدریب
.على المخالفات

تم توزیع المراقبین عل�ى ال�دوائر الخم�س م�ع تع�ریفھم ب�رئیس ك�ل مجموع�ة ل�ضمان ان�سیابیة وص�ول               التسكین
.المعلومات

. المفوضیة ألعمالانتسابھھویة تطوع تثبت  منح كل مراقب ھویة التطوع

الدورة الثانیة

:لس األمةاللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مج مع العالقة-ج

 ومقدار من أھم عوامل نجاح العملیة االنتخابیة في أي دولة حول العالم ھو مدى تحقق الشفافیة في تلك العملیة،     

بمقابل�ة  م  6/4/2009 ف�ي ثقة منظمات المجتمع المدني والجمھور ب�شكل ع�ام بنزاھ�ة االنتخاب�ات، ل�ذلك قام�ت الجمعی�ة           

دور جمعی�ة ال�شفافیة الكویتی�ة عموم�ا     ش�رح  بھ�دف   عبدالمحسن الحماد  رئیس المجلس األعلى للقضاء المستشار راشد     

. مقار اللجان االنتخابیة في یوم االقتراعبدخولودور المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات، وطلب المفوضیة السماح لھا 

لجن�ة االست�شاریة   ال ال�ى  المعن�ى وقد وافق المجلس األعلى للقضاء مشكورا على طلب الجمعیة، ووجھ كتابا بھ�ذا   

الجزء ( رفضت ذلك، وقد بینا تفاصیل ما حدث في – بكل أسف –، ولكن اللجنة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة

.)شفافیة االنتخابات/15–األول 

:اإلنترنتموقع الشفافیة على -ح

ص�د ال�شفافیة والنزاھ�ة محلی�ا      المھم�ة لر اإللكترونی�ة عل�ى االنترن�ت م�ن المواق�ع       الكویتی�ة   موقع جمعیة الشفافیة    

 زائ�ر  1500إل�ى  ع�دد ال�زوار ف�ي الموس�م االنتخ�ابي      ارتف�ع  وق�د   شخص بشكل یومي،1000ودولیا، ویرتاد ھذا الموقع     

ی�سلط  أن  و، زائر یومیا، لذلك كان مھما أن یواكب ھ�ذا الموق�ع الھ�ام أح�داث مراقب�ة االنتخاب�ات      2000إلىویصل أحیانا   

 اس�تحق م�دیر الموق�ع عبدالحمی�د عل�ي عب�دالمنعم       كوضیة، ل�ذل ف، مع نشر فوري لكافة تقاریر المالضوء علیھا أوال بأول   

.تكریما خاصا في حفل الختام مع الفریق المعاون

-15-

موقع جمعیة الشفافیة على االنترنت

:مراقبة یوم االقتراع -خ

 كافة المالحظات بشأن سیر العملیة الستقبال، وذلك ساعة وھي مدة االقتراع12 عملیات لمدة غرفةتم تخصیص

. في كافة الدوائر االنتخابیةالمراقبیناالنتخابیة، من خالل تخصیص خط ساخن للتواصل المستمر مع كل 

:استقبال الوفود الدولیة-د

طالع على التجربة الكویتیة في االنتخاب�ات، حی�ث  استقبلت جمعیة الشفافیة الكویتیة العدید من الوفود الدولیة لإل     

طني وفد من الجمعیة البحرینیة للشفافیة، ومجموعة من ممثلي الدول العربیة األعضاء في المعھد الدیمقراطي الوحضر 

.ومقره واشنطن

:تكریم المراقبین 

جمعی�ة  والمتطوع�ات ال�ذین ش�اركوا ف�ي مراقب�ة االنتخاب�ات، حی�ث ق�دم رئ�یس            المتط�وعین    لتك�ریم تنظیم حف�ل    تم  

، اإلیجابی�ة الشكر والتقدیر عل�ى الم�شاركة   ئیس المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات صالح الغزالي  الشفافیة الكویتیة ور  

 المالحظ�ات والتوص�یات م�ن المتط�وعین، ك�ذلك ش�ارك أع�ضاء الھیئ�ة الرقابی�ة ف�ي المفوض�یة ف�ي             إل�ى كما تم االس�تماع    

. بوفیھ العشاءىإلتوزیع الشھادات التقدیریة على المتطوعین، وأعقب ذلك دعوة الحضور 
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حفل تكریم المتطوعین

-17-

ذي ـــص التنفیـــالملخ

 ف�ي ی�وم    م�ن الدس�تور  )107( بح�ل مجل�س األم�ة وفق�ا للم�ادة      2009 لسنة  85رقم  بعد صدور المرسوم األمیري     

رس�وم أمی�ري بتحدی�د    موبالفع�ل ص�در   فقد كان معلوم�ا أن االنتخاب�ات س�تجري خ�الل ش�ھرین،        ،   م18/3/2009األربعاء  

م2009 مایو 16موعد انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق 

على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء ھو موض�وع  كان واعتبارا من تاریخ حل مجلس األمة، فإن أھم بند      

 الحقیقیة للن�اخبین ف�ي اختی�ار م�ن یم�ثلھم ف�ي ال�سنوات        إدارة االنتخابات بشكل شفاف ونزیھ یضمن الوصول إلى اإلرادة 

. السلطة التشریعیةمن عمراألربع القادمة 

استعدادا "المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات"وفي تلك األوضاع، قامت جمعیة الشفافیة الكویتیة بإعادة تشكیل 

لمعنی��ة ب��القوانین وال��نظم المتبع��ة ف��ي تل��ك العملی��ة    لمتابع��ة ومراقب��ة م��دى ش��فافیة االنتخاب��ات والت��زام كاف��ة األط��راف ا    

اإلیجابی�ات حیث بدأت الجمعیة بإصدار تقریر اسبوعي ینشر من خالل وسائل االعالم المتنوعة للكشف ع�ن       ..االنتخابیة

مع��اییر موض��وعیة ووس��ائل قی��اس وتحلی��ل بن��اء عل��ى  وتنظ��یم والم��شاركة ف��ي العملی��ة االنتخابی��ة، إدارةوال��سلبیات ف��ي 

 تعتمد في جوھرھا على األمور المعلنة الظاھرة في العملیة االنتخابیة، مع التحلیل المنطقي للح�دث بع�د اإلحاط�ة           ،لمیةع

.بجوانبھ األخرى

رغبة سمو رئ�یس مجل�س   تناولت الصحف الحظنا أن م23/3/2009 وفي تقریر المفوضیة األول الذي صدر في      

وبین ذاتھ،  نموذجا لالنتخابات النزیھة، كما كرر وزیر الداخلیة التوجھ 2009الوزراء بأن تكون انتخابات مجلس األمة    

استعداد الوزارة لمنع أي جرائم انتخابیة وإحالة المتسببین فیھا إلى النیابة العامة، وھ�ذا موق�ف جی�د یح�سب للحكوم�ة،           

 من الحكومة برئاسة ا التقریروقد توقعنا في ھذ أرض الواقع، علىعلى نوایا حسنة من المھم ترجمتھا مبكر وھو مؤشر 

 خاص�ة وأن المؤش�رات باتج�اه تكلی�ف س�مو ول�ي العھ�د بت�شكیل         –سمو الشیخ ناصر المحمد أن تق�دم ف�ي خت�ام أعمالھ�ا       

األطراف والفئات وجمیع نموذجا متمیزا إلدارة انتخابات نزیھة وشفافة وملتزمة بالقوانین مع مختلف –الوزارة الجدیدة 

.المرشحین

: وفق مرحلتینم2009 شفافیة ونزاھة انتخابات مجلس األمة تقییم فإنھ یمكن األحوالوفي كل
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: االقتراعي یسبقالذیوم ال من یوم حل مجلس األمة إلى –المرحلة األولى 

:وھي مرحلة ھامة جدا نلخصھا بما یلي

:مجلس الوزراء-1
س�یر   التابعة لھ في تنظ�یم ومتابع�ة  جھزةاأل التي قامت بھا مختلف  االستعداداتكافةعلى مجلس الوزراء أشرف  

: تعلیق على بعضھایليوفیما وقد اتخذ الكثیر من المواقف والقرارات، أعضاء مجلس األمة، الختیار النتخابات ا

:حل مجلس األمة-أ
 حضرة صاحب السمو أمیر الكویت، ثم بعد ذلك قامت الحكومة برفع مرسوم بحل  إلىتقدمت الحكومة باستقالتھا    

 قبلت استقالتھا وتم تكلیفھا التيجلس األمة، وقد تم حل المجلس بناء على المرسوم المرفوع من الحكومة المستقیلة،     م

بتصریف العاجل من األمور، وال شك أن مرسوم حل مجلس األمة لیس م�ن العاج�ل م�ن األم�ور، والحكوم�ة الم�ستقیلة ال        

.یجوز لھا أن توصي بحل مجلس األمة

:ةمراسیم الضرور-ب
 بتنظیم االنتخاب�ات م�ن خ�الل مراس�یم ال�ضرورة، ولكنھ�ا ل�م        المتعلقةكان بإمكان الحكومة معالجة بعض المسائل        

ال�سماح ل�شریحة كبی�رة م�ن الن�اخبین ف�ي بع�ض        وتمكین عدد من الشرائح من ممارس�ة حقھ�م باالنتخ�اب،     :ومنھاتفعل،  

.وائر الخمسبسبب عدم ضم تلك المناطق ألي من الدالذین حرموا المناطق السكنیة من ممارسة حقھم االنتخابي، 

 الحكومی�ة والھیئ�ات الملحق�ة والم�ستقلة لل�سنة       واإلداراتمراس�یم بق�وانین ب�ربط میزانی�ات ال�وزارات      إصدار  أما

 ، حیث رسم المشرع الدستوري طریقا لمواجھة حاالت )71(ال ینطبق علیھا نص المادةفإن ذلك 2009/2010المالیة 

. الموازنة العامة وھو العمل بالموازنة السابقة إلى حین إقرار الموازنة الجدیدةاعتماد

:وزراء مرشحون-ت
م قبلت الحكومة استقالة وزیر العدل ووزیر واألوقاف والشئون اإلسالمیة حسین الحریتي وكذلك      6/4/2009في  

 یوما من 19، لمدة الترشحا رغبتھما في  إبدائھموزیر الصحة روضان الروضان، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم    

.ن، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبافترة الشھری

:الخدمات الحكومیة للمرشحین-ث
أصدر دیوان الخدمة المدنیة تعمیما إلى الجھات الحكومیة بشأن وقف التعیینات وشغل الوظائف اإلشرافیة والنقل 

تى تاریخ تشكیل الحكومة الجدیدة، ولئن كان ھذا التوجھ محمودًا  وح2009 مارس 16والندب خارج الجھة اعتبارا من 

باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة للقانون 

ن خ�الل تأدیتھ�ا   من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العام�ة عل�ى تطبی�ق الق�انو      

ك إض�رار كبی�ر بم��صالح   لواجباتھ�ا وإنفاذھ�ا الخت�صاصاتھا، فتلج��أ إل�ى وق�ف أعمالھ�ا خ��شیة وق�وع التج�اوزات، وف�ي ذل��         

.المواطنین
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:وزارة الداخلیة-2
 م�ن انط�الق الموس�م االنتخ�ابي وی�ستمر      ابت�داءً تتولى وزارة الداخلیة العبء األكبر في إدارة العملیة االنتخابی�ة ،       

 النت�ائج وت�سلیم ص�نادیق االقت�راع ال�ى مجل�س األم�ة، ل�ذلك س�نتناول دور           بإعالنمرورا بیوم االقتراع وانتھاء     شھرین و 

: لھ، في الجوانب اآلتیةوتقویمناالوزارة 

:االنتخابات الفرعیة-أ

 الفرعی�ة ب�ین القبائ�ل أو    نتخاب�ات  یج�رم وب�شكل واض�ح اال   35/1962ات أع�ضاء مجل�س األم�ة رق�م     ق�انون انتخاب�  

، وق�د أك�د وزی�ر الداخلی�ة وال�وزارة       بشأن االنتخاب�ات تشاوریةاإلعالن عن عقد اجتماعات ، كذلك یجرم القانون   لطوائفا

حی�ث اعتم�دت   ل�م یح�دث،   ذل�ك   تطبیق القانون بحزم في منع االنتخابات الفرعیة، ولكن  علىفي أكثر من مناسبة عزمھم  

. تلك االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامةالوزارة أسلوب ترك االنتخابات تمر، مع رصد لمنظمي

أو الف�رع داخ�ل   "الفخذ"وقد تفشت بشكل واضح االنتخابات الفرعیة التمھیدیة داخل القبیلة الواحدة، حیث یقوم     

ب�إجراء  انتخابات فرعیة لیدخل الفائز في االنتخابات الفرعیة للقبیلة، كما قام�ت إح�دى العوائ�ل الح�ضریة       بإجراءالقبیلة  

. خطر االنتخابات الفرعیة دون أي رادع أو توعیةاتسعانتخابات فرعیة، وھكذا 

وصل و، انتخاباتھا قد أنجزت معظم القبائلكانولم تنجح وزارة الداخلیة في نھایة األمر في منع الفرعیات، حیث 

ت إحالتھ إلى النیاب�ة العام�ة، وق�د ابتلی�ت      نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم17إلى قاعة عبداهللا السالم     

ویبق�ى األم�ل ف�ي األحك�ام الق�ضائیة الت�ي ست�صدر        .. الرابعة والخامسة بھ�ذه المخالف�ة للق�انون ولق�یم المواطن�ة       الدائرتان

ط نتیجة تحویل وزارة الداخلیة لعدد غیر قلیل من المتھمین إلى النیابة العامة، ب�أن تك�ون تل�ك األحك�ام رادع�ة لم�ن یخط�            

.إلجرائھا مستقبال

:شراء أصوات الناخبین-ب

 أن الوزارة لم تقم بأي دور یذكر في توعیة الناخبین حول خطورة إالرغم تجریم القانون لعملیات شراء األصوات 

ف�ي االنتخاب�ات   ص�وات  األ ش�راء   جھ�ات التحقی�ق، فق�د ب�دأ    إل�ى وإح�التھم ھذه الجریمة، كما ل�م تعم�ل عل�ى من�ع مرتكبیھ�ا         

ولك�ن   م�ن الموس�م االنتخ�ابي،    التالی�ة  عملی�ات ش�راء األص�وات ف�ي الفت�رة      وح�ذرنا م�ن اس�تفحال    داخ�ل القبیل�ة،     الفرعیة

في كل الخمسة  بشكل الفت، رغم أن عدد المرشحین الذین یشترون األصوات لم یتجاوز األصوات انتشرتعملیات شراء 

.دائرة

:شراء المرشحین-ت

 الم��الي ال��سیاسي ف��ي ش��راء  اس��تخدامل��ى موض��وع لن��اخبین، ب��ل تط��ور إ  ش��راء أص��وات اعن��دول��م یتوق��ف األم��ر  

ویمنح�ونھم المرشحین ذاتھم، حیث یطوف بعض المتنفذین بأنفسھم أحیانا وبوسطاء غالبا، عل�ى ع�دد م�ن المرش�حین،         

 بعد نجاحھم مبالغ مالیة كبیرة، ال تقل عن مائة ألف دینار، دعما للمرشحین في حملتھم االنتخابیة، بھدف التنسیق معھم
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: االقتراعي یسبقالذیوم ال من یوم حل مجلس األمة إلى –المرحلة األولى 

:وھي مرحلة ھامة جدا نلخصھا بما یلي

:مجلس الوزراء-1
س�یر   التابعة لھ في تنظ�یم ومتابع�ة  جھزةاأل التي قامت بھا مختلف  االستعداداتكافةعلى مجلس الوزراء أشرف  

: تعلیق على بعضھایليوفیما وقد اتخذ الكثیر من المواقف والقرارات، أعضاء مجلس األمة، الختیار النتخابات ا

:حل مجلس األمة-أ
 حضرة صاحب السمو أمیر الكویت، ثم بعد ذلك قامت الحكومة برفع مرسوم بحل  إلىتقدمت الحكومة باستقالتھا    

 قبلت استقالتھا وتم تكلیفھا التيجلس األمة، وقد تم حل المجلس بناء على المرسوم المرفوع من الحكومة المستقیلة،     م

بتصریف العاجل من األمور، وال شك أن مرسوم حل مجلس األمة لیس م�ن العاج�ل م�ن األم�ور، والحكوم�ة الم�ستقیلة ال        

.یجوز لھا أن توصي بحل مجلس األمة

:ةمراسیم الضرور-ب
 بتنظیم االنتخاب�ات م�ن خ�الل مراس�یم ال�ضرورة، ولكنھ�ا ل�م        المتعلقةكان بإمكان الحكومة معالجة بعض المسائل        

ال�سماح ل�شریحة كبی�رة م�ن الن�اخبین ف�ي بع�ض        وتمكین عدد من الشرائح من ممارس�ة حقھ�م باالنتخ�اب،     :ومنھاتفعل،  

.وائر الخمسبسبب عدم ضم تلك المناطق ألي من الدالذین حرموا المناطق السكنیة من ممارسة حقھم االنتخابي، 

 الحكومی�ة والھیئ�ات الملحق�ة والم�ستقلة لل�سنة       واإلداراتمراس�یم بق�وانین ب�ربط میزانی�ات ال�وزارات      إصدار  أما

 ، حیث رسم المشرع الدستوري طریقا لمواجھة حاالت )71(ال ینطبق علیھا نص المادةفإن ذلك 2009/2010المالیة 

. الموازنة العامة وھو العمل بالموازنة السابقة إلى حین إقرار الموازنة الجدیدةاعتماد

:وزراء مرشحون-ت
م قبلت الحكومة استقالة وزیر العدل ووزیر واألوقاف والشئون اإلسالمیة حسین الحریتي وكذلك      6/4/2009في  

 یوما من 19، لمدة الترشحا رغبتھما في  إبدائھموزیر الصحة روضان الروضان، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم    

.ن، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبافترة الشھری

:الخدمات الحكومیة للمرشحین-ث
أصدر دیوان الخدمة المدنیة تعمیما إلى الجھات الحكومیة بشأن وقف التعیینات وشغل الوظائف اإلشرافیة والنقل 

تى تاریخ تشكیل الحكومة الجدیدة، ولئن كان ھذا التوجھ محمودًا  وح2009 مارس 16والندب خارج الجھة اعتبارا من 

باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة للقانون 

ن خ�الل تأدیتھ�ا   من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العام�ة عل�ى تطبی�ق الق�انو      

ك إض�رار كبی�ر بم��صالح   لواجباتھ�ا وإنفاذھ�ا الخت�صاصاتھا، فتلج��أ إل�ى وق�ف أعمالھ�ا خ��شیة وق�وع التج�اوزات، وف�ي ذل��         

.المواطنین
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:وزارة الداخلیة-2
 م�ن انط�الق الموس�م االنتخ�ابي وی�ستمر      ابت�داءً تتولى وزارة الداخلیة العبء األكبر في إدارة العملیة االنتخابی�ة ،       

 النت�ائج وت�سلیم ص�نادیق االقت�راع ال�ى مجل�س األم�ة، ل�ذلك س�نتناول دور           بإعالنمرورا بیوم االقتراع وانتھاء     شھرین و 

: لھ، في الجوانب اآلتیةوتقویمناالوزارة 

:االنتخابات الفرعیة-أ

 الفرعی�ة ب�ین القبائ�ل أو    نتخاب�ات  یج�رم وب�شكل واض�ح اال   35/1962ات أع�ضاء مجل�س األم�ة رق�م     ق�انون انتخاب�  

، وق�د أك�د وزی�ر الداخلی�ة وال�وزارة       بشأن االنتخاب�ات تشاوریةاإلعالن عن عقد اجتماعات ، كذلك یجرم القانون   لطوائفا

حی�ث اعتم�دت   ل�م یح�دث،   ذل�ك   تطبیق القانون بحزم في منع االنتخابات الفرعیة، ولكن  علىفي أكثر من مناسبة عزمھم  

. تلك االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامةالوزارة أسلوب ترك االنتخابات تمر، مع رصد لمنظمي

أو الف�رع داخ�ل   "الفخذ"وقد تفشت بشكل واضح االنتخابات الفرعیة التمھیدیة داخل القبیلة الواحدة، حیث یقوم     

ب�إجراء  انتخابات فرعیة لیدخل الفائز في االنتخابات الفرعیة للقبیلة، كما قام�ت إح�دى العوائ�ل الح�ضریة       بإجراءالقبیلة  

. خطر االنتخابات الفرعیة دون أي رادع أو توعیةاتسعانتخابات فرعیة، وھكذا 

وصل و، انتخاباتھا قد أنجزت معظم القبائلكانولم تنجح وزارة الداخلیة في نھایة األمر في منع الفرعیات، حیث 

ت إحالتھ إلى النیاب�ة العام�ة، وق�د ابتلی�ت      نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم17إلى قاعة عبداهللا السالم     

ویبق�ى األم�ل ف�ي األحك�ام الق�ضائیة الت�ي ست�صدر        .. الرابعة والخامسة بھ�ذه المخالف�ة للق�انون ولق�یم المواطن�ة       الدائرتان

ط نتیجة تحویل وزارة الداخلیة لعدد غیر قلیل من المتھمین إلى النیابة العامة، ب�أن تك�ون تل�ك األحك�ام رادع�ة لم�ن یخط�            

.إلجرائھا مستقبال

:شراء أصوات الناخبین-ب

 أن الوزارة لم تقم بأي دور یذكر في توعیة الناخبین حول خطورة إالرغم تجریم القانون لعملیات شراء األصوات 

ف�ي االنتخاب�ات   ص�وات  األ ش�راء   جھ�ات التحقی�ق، فق�د ب�دأ    إل�ى وإح�التھم ھذه الجریمة، كما ل�م تعم�ل عل�ى من�ع مرتكبیھ�ا         

ولك�ن   م�ن الموس�م االنتخ�ابي،    التالی�ة  عملی�ات ش�راء األص�وات ف�ي الفت�رة      وح�ذرنا م�ن اس�تفحال    داخ�ل القبیل�ة،     الفرعیة

في كل الخمسة  بشكل الفت، رغم أن عدد المرشحین الذین یشترون األصوات لم یتجاوز األصوات انتشرتعملیات شراء 

.دائرة

:شراء المرشحین-ت

 الم��الي ال��سیاسي ف��ي ش��راء  اس��تخدامل��ى موض��وع لن��اخبین، ب��ل تط��ور إ  ش��راء أص��وات اعن��دول��م یتوق��ف األم��ر  

ویمنح�ونھم المرشحین ذاتھم، حیث یطوف بعض المتنفذین بأنفسھم أحیانا وبوسطاء غالبا، عل�ى ع�دد م�ن المرش�حین،         

 بعد نجاحھم مبالغ مالیة كبیرة، ال تقل عن مائة ألف دینار، دعما للمرشحین في حملتھم االنتخابیة، بھدف التنسیق معھم
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لتحقیق أجندة محددة لھؤالء المتنف�ذین، وھ�م ش�ریحة م�ن الشخ�صیات تت�وزع م�ا ب�ین سیاس�یین واقت�صادیین م�ن فئ�ات                    

.اجتماعیة متنوعة

:شطب مرشحین-ث

أنجزت وزارة الداخلیة في وقت مبكر موضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر ف�یھم ش�روط الناخ�ب والمرش�ح،         

على إدارة الفتوى والتشریع، فتم شطب ثالثة مرشحین بعد التأكد المتوقع شطبھا شفًا باألسماء بعد أن عرضت الوزارة ك

، فالوزارة انتھت م�ن ذل�ك ف�ي وق�ت ك�اٍف للم�شطوبین للتق�دم بطع�ونھم عل�ى ق�رار            المطلوبة فیھممن عدم توافر الشروط  

ل�ذلك ل�م   ..ج أس�مائھم ف�ي قائم�ة المرش�حین    الشطب حتى یحصلوا على أحكام قب�ل ی�وم االقت�راع بوق�ٍت یكف�ي إلع�ادة إدرا         

 من الحری�ة ف�ي الترش�ح لك�ل م�ن ل�ھ       جوًانشھد في ھذه االنتخابات أي ردود أفعال قانونیة ألي من المشطوبین، مما وفر     

.الحق بذلك

:وزارة اإلعالم-3
:ومن ذلك خالل انتخابات ھذا العام، ادائھاتألقت الوزارة في 

.ذاعیة على الحیاد بین المرشحین، فلم یسجل أي تحیز في ھذا الجانباإلوقوف أجھزتھا التلفزیونیة و-أ

بالتع�اون م�ع   )فالش�ات (ف�الم إعالنی�ة   ي توعی�ة الن�اخبین م�ن خ�الل إع�داد أ      یجابي ف كان لتلفزیون الكویت دور إ    -ب

.جمعیة الشفافیة الكویتیة حول معاییر المرشح الصالح

لوكیل الوزارة الشیخ فیصل المالك خالص الشكر والتقدیر ولكل اح وفلوزیر االعالم الشیخ صباح خالد الحمد الصب

.العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

:بلدیة الكویت -4
ت��رخیص إقام��ة المق��رات االنتخابی��ة م��ن خ��الل 2009تمی�زت بلدی��ة الكوی��ت ب��شكل الف��ت ف��ي انتخاب��ات ھ�ذا الع��ام    

 ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون اإلعالن�ات ویقیم�ون         بالرغم م�ن تج�اوزات    العامة،   واإلعالنات في األماكن  

 ھن�اك بع�ض التج�اوزات ف�ي     كانولئن المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح،       

إال أن البلدی��ة عمل��ت عل��ى إزال��ة  ی��وم االقت��راع م��ن بع��ض المرش��حین ف��ي وض��ع المق��رات والباص��ات ون��شر اإلعالن��ات،     

.المخالفات بأسرع وقت ممكن

 ك��ل ال��شكر والتق��دیر عل��ى  ل��ھ األخ أحم��د ال��صبیح والف��رق المعاون��ةوللم��دیر الع��ام للبلدی��ةفاض��ل ص��فر .ل��وزیر دلف

.الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي

:ون اإلسالمیةؤوزارة األوقاف والش-5
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رھم  مؤثر بدرجة عالیة في تنظیم موسم انتخابي جید وفي توجیھ الناخبین لممارسة دون الخطاب الدیني السلیمإ

م�ن خ�الل وس�ائل متع�ددة كالتوعی�ة العام�ة وخط�ب ی�وم الجمع�ة وإقام�ة الن�دوات وإع�داد             في اختیار ال�سلطة الت�شریعیة،     

.المطبوعات التوعویة

تخابیة لصالح بعض المرشحین األف�راد أو ل�صالح   نجحت الوزارة في منع استخدام دور العبادة لألغراض االن     وقد  

.جماعات سیاسیة محددة

 لح�ث الن�اخبین عل�ى ممارس�ة دورھ�م ب�شكل       أف�ضل  بإمكانھ�ا القی�ام ب�دور    أما في الدور االیجابي لل�وزارة فق�د ك�ان     

دورھ�ا ك�ان   ن ولك� باالبتع�اد ع�ن مخالف�ة الق�وانین وتطبی�ق ال�نظم الخاص�ة باالنتخاب�ات،         ى الن�اخبین   صحیح، والتنبی�ھ عل�    

مفقودا في موضوع االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیات البغیضة، كما أن دورھا متواضع في التحذیر من الرشوة   

.لمرشح الصالح یأتي على استحیاء دورھا في التنبیھ على اختیار ا كاناالنتخابیة، وكذلك

:الجماعات السیاسیة-6
اري للفئات االجتماعیة القائمة على العصبیة، وذلك من خالل تأكیدھا على تعتبر الجماعات السیاسیة البدیل الحض

فیة ف��ي تموی��ل وأن تم��ارس ال�شفا ، تق��دم ب�رامج انتخابی��ة ی��تم انتخ�ابھم عل��ى أساس�ھا   وأنالتزامھ�ا بق��وانین االنتخاب�ات،   

.الحمالت االنتخابیة

أسس قبلیة، مث�ل كتل�ة العم�ل ال�شعبي     ولكن لوحظ خوض عدد من الجماعات السیاسیة لالنتخابات الفرعیة على      

 المرش�حین المنتم�ین لجماع�ات    معظ�م  ل�وحظ أن  والتجمع اإلسالمي السلفي، كما   )حدس(والحركة الدستوریة اإلسالمیة    

سیاس��یة ف��ضلوا الترش��ح م��ستقلین، واكتف��و بعالق��اتھم االجتماعی��ة وس��یرتھم التاریخی��ة دون أن یلزم��وا أنف��سھم بب��رامج   

 عامة،  قدم أفكارًافبعضھم  أن الجماعات السیاسیة لم تقدم برامج عمل یمكن انتخابھم على أساسھا، انتخابیة، كما لوحظ

.لممثلیھھ وجعلھ اختیاریا بالنسبة وبعضھم قدم برنامجا ثم تراجع عن

الحرك�ة  :كما كان الفتا نزول بعض الجماعات السیاسیة دون تنسیق مع جماعات أخ�رى قریب�ة منھ�ا فكری�ا، مث�ل         

،  التح�الف ال�وطني ال�دیمقراطي   م�ع  المنبر ال�دیمقراطي   والتجمع اإلسالمي السلفي، وكذلك   )حدس(توریة اإلسالمیة   الدس

.التحالف اإلسالمي الوطني وتجمع المیثاق الوطنيفي حین استمر التنسیق بین 

:القبلیة-7
شھدت م 2009 إال أن انتخابات ة، والطائفیبالرغم من أن القانون یجرم االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیة

 عل�ى األق�ل، كم�ا ش�ھدت بع�ض تل�ك       مرشحًا واح�داً  قبلیة واسعة، شملت كل القبائل التي یمكن أن توصل     فرعیة انتخابات

 مع�امالت عل�ى أق�ل تق�دیر، قاب�ل      وإنج�از القبائل أكثر من انتخابات على مرحلتین، وبعضھا شھد عملیات ش�راء أص�وات،      

.في منع تلك االنتخاباتذلك تراخ من الدولة 

، "العن�ف االنتخ�ابي  " ال�ى  ا أن تؤدی� ا كادتة كبیرة، الرأي العام بدرجا شغلتحادثتین الساحة االنتخابیة   كما شھدت 

 وزارة الداخلیة   في الدائرة الخامسة بتحدي–تح باب الترشح حینھا ُفقد لم یكن و–، قیام أحد المرشحین ىاألولالحادثة 

ابات الفرعیة للقبیلة التي ینتمي إلیھا من خالل خروج مجامیع في عدة مناطق تتصدى لھ�ا، مم�ا دف�ع       في أن تمنع االنتخ   



-20-

لتحقیق أجندة محددة لھؤالء المتنف�ذین، وھ�م ش�ریحة م�ن الشخ�صیات تت�وزع م�ا ب�ین سیاس�یین واقت�صادیین م�ن فئ�ات                    

.اجتماعیة متنوعة

:شطب مرشحین-ث

أنجزت وزارة الداخلیة في وقت مبكر موضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر ف�یھم ش�روط الناخ�ب والمرش�ح،         

على إدارة الفتوى والتشریع، فتم شطب ثالثة مرشحین بعد التأكد المتوقع شطبھا شفًا باألسماء بعد أن عرضت الوزارة ك

، فالوزارة انتھت م�ن ذل�ك ف�ي وق�ت ك�اٍف للم�شطوبین للتق�دم بطع�ونھم عل�ى ق�رار            المطلوبة فیھممن عدم توافر الشروط  

ل�ذلك ل�م   ..ج أس�مائھم ف�ي قائم�ة المرش�حین    الشطب حتى یحصلوا على أحكام قب�ل ی�وم االقت�راع بوق�ٍت یكف�ي إلع�ادة إدرا         

 من الحری�ة ف�ي الترش�ح لك�ل م�ن ل�ھ       جوًانشھد في ھذه االنتخابات أي ردود أفعال قانونیة ألي من المشطوبین، مما وفر     

.الحق بذلك

:وزارة اإلعالم-3
:ومن ذلك خالل انتخابات ھذا العام، ادائھاتألقت الوزارة في 

.ذاعیة على الحیاد بین المرشحین، فلم یسجل أي تحیز في ھذا الجانباإلوقوف أجھزتھا التلفزیونیة و-أ

بالتع�اون م�ع   )فالش�ات (ف�الم إعالنی�ة   ي توعی�ة الن�اخبین م�ن خ�الل إع�داد أ      یجابي ف كان لتلفزیون الكویت دور إ    -ب

.جمعیة الشفافیة الكویتیة حول معاییر المرشح الصالح

لوكیل الوزارة الشیخ فیصل المالك خالص الشكر والتقدیر ولكل اح وفلوزیر االعالم الشیخ صباح خالد الحمد الصب

.العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

:بلدیة الكویت -4
ت��رخیص إقام��ة المق��رات االنتخابی��ة م��ن خ��الل 2009تمی�زت بلدی��ة الكوی��ت ب��شكل الف��ت ف��ي انتخاب��ات ھ�ذا الع��ام    

 ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون اإلعالن�ات ویقیم�ون         بالرغم م�ن تج�اوزات    العامة،   واإلعالنات في األماكن  

 ھن�اك بع�ض التج�اوزات ف�ي     كانولئن المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح،       

إال أن البلدی��ة عمل��ت عل��ى إزال��ة  ی��وم االقت��راع م��ن بع��ض المرش��حین ف��ي وض��ع المق��رات والباص��ات ون��شر اإلعالن��ات،     

.المخالفات بأسرع وقت ممكن

 ك��ل ال��شكر والتق��دیر عل��ى  ل��ھ األخ أحم��د ال��صبیح والف��رق المعاون��ةوللم��دیر الع��ام للبلدی��ةفاض��ل ص��فر .ل��وزیر دلف

.الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي

:ون اإلسالمیةؤوزارة األوقاف والش-5
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رھم  مؤثر بدرجة عالیة في تنظیم موسم انتخابي جید وفي توجیھ الناخبین لممارسة دون الخطاب الدیني السلیمإ

م�ن خ�الل وس�ائل متع�ددة كالتوعی�ة العام�ة وخط�ب ی�وم الجمع�ة وإقام�ة الن�دوات وإع�داد             في اختیار ال�سلطة الت�شریعیة،     

.المطبوعات التوعویة

تخابیة لصالح بعض المرشحین األف�راد أو ل�صالح   نجحت الوزارة في منع استخدام دور العبادة لألغراض االن     وقد  

.جماعات سیاسیة محددة

 لح�ث الن�اخبین عل�ى ممارس�ة دورھ�م ب�شكل       أف�ضل  بإمكانھ�ا القی�ام ب�دور    أما في الدور االیجابي لل�وزارة فق�د ك�ان     

دورھ�ا ك�ان   ن ولك� باالبتع�اد ع�ن مخالف�ة الق�وانین وتطبی�ق ال�نظم الخاص�ة باالنتخاب�ات،         ى الن�اخبین   صحیح، والتنبی�ھ عل�    

مفقودا في موضوع االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیات البغیضة، كما أن دورھا متواضع في التحذیر من الرشوة   

.لمرشح الصالح یأتي على استحیاء دورھا في التنبیھ على اختیار ا كاناالنتخابیة، وكذلك

:الجماعات السیاسیة-6
اري للفئات االجتماعیة القائمة على العصبیة، وذلك من خالل تأكیدھا على تعتبر الجماعات السیاسیة البدیل الحض

فیة ف��ي تموی��ل وأن تم��ارس ال�شفا ، تق��دم ب�رامج انتخابی��ة ی��تم انتخ�ابھم عل��ى أساس�ھا   وأنالتزامھ�ا بق��وانین االنتخاب�ات،   

.الحمالت االنتخابیة

أسس قبلیة، مث�ل كتل�ة العم�ل ال�شعبي     ولكن لوحظ خوض عدد من الجماعات السیاسیة لالنتخابات الفرعیة على      

 المرش�حین المنتم�ین لجماع�ات    معظ�م  ل�وحظ أن  والتجمع اإلسالمي السلفي، كما   )حدس(والحركة الدستوریة اإلسالمیة    

سیاس��یة ف��ضلوا الترش��ح م��ستقلین، واكتف��و بعالق��اتھم االجتماعی��ة وس��یرتھم التاریخی��ة دون أن یلزم��وا أنف��سھم بب��رامج   

 عامة،  قدم أفكارًافبعضھم  أن الجماعات السیاسیة لم تقدم برامج عمل یمكن انتخابھم على أساسھا، انتخابیة، كما لوحظ

.لممثلیھھ وجعلھ اختیاریا بالنسبة وبعضھم قدم برنامجا ثم تراجع عن

الحرك�ة  :كما كان الفتا نزول بعض الجماعات السیاسیة دون تنسیق مع جماعات أخ�رى قریب�ة منھ�ا فكری�ا، مث�ل         

،  التح�الف ال�وطني ال�دیمقراطي   م�ع  المنبر ال�دیمقراطي   والتجمع اإلسالمي السلفي، وكذلك   )حدس(توریة اإلسالمیة   الدس

.التحالف اإلسالمي الوطني وتجمع المیثاق الوطنيفي حین استمر التنسیق بین 

:القبلیة-7
شھدت م 2009 إال أن انتخابات ة، والطائفیبالرغم من أن القانون یجرم االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیة

 عل�ى األق�ل، كم�ا ش�ھدت بع�ض تل�ك       مرشحًا واح�داً  قبلیة واسعة، شملت كل القبائل التي یمكن أن توصل     فرعیة انتخابات

 مع�امالت عل�ى أق�ل تق�دیر، قاب�ل      وإنج�از القبائل أكثر من انتخابات على مرحلتین، وبعضھا شھد عملیات ش�راء أص�وات،      

.في منع تلك االنتخاباتذلك تراخ من الدولة 

، "العن�ف االنتخ�ابي  " ال�ى  ا أن تؤدی� ا كادتة كبیرة، الرأي العام بدرجا شغلتحادثتین الساحة االنتخابیة   كما شھدت 

 وزارة الداخلیة   في الدائرة الخامسة بتحدي–تح باب الترشح حینھا ُفقد لم یكن و–، قیام أحد المرشحین ىاألولالحادثة 

ابات الفرعیة للقبیلة التي ینتمي إلیھا من خالل خروج مجامیع في عدة مناطق تتصدى لھ�ا، مم�ا دف�ع       في أن تمنع االنتخ   



-22-

وبن�اء عل�ى ذل�ك، ت�م اعتق�ال      ..مجل�س ال�وزراء لمعالج�ة مث�ل ھ�ذا التح�دي      مع إلى االجتماع األمیرحضرة صاحب السمو  

.امة إلى النیابة العتھالمرشح والتحقیق معھ في وزارة الداخلیة، ثم إحال

  ف�ي ال�دائرة الرابع�ة ب�الھجوم اللفظ�ي      –تح ب�اب الترش�ح حینھ�ا     ل�م یك�ن ُف�    و–الثانیة قی�ام مرش�ح آخ�ر      الحادثة  و

الشخصي على النائب األول لرئیس مجلس الوزراء، بعد أن انتشرت أقاویل باحتمال تكلیفھ من قبل حضرة صاحب السمو 

ق�د أدى ذل�ك إل�ى زی�ادة ال�شحن ال�سلبي الكبی�ر ف�ي نف�وس الن�اخبین           بتشكیل ورئاسة الحكومة القادم�ة بع�د االنتخاب�ات، و          

.لى النیابة العامةلعدة أیام في وزارة الداخلیة ثم إحالتھ إفتم اعتقالھ والتحقیق معھ ..وغیرھم

:الطائفیة-8
تخاب�ات  كذلك یجرم القانون االنتخابات الفرعیة القائمة على أسس طائفیة، وعلى ال�رغم م�ن أنن�ا ل�م ن�شاھد أي ان       

.تمھیدیة طائفیة، إال أن معظم القوائم االنتخابیة قد تشكلت فیھا القوائم االنتخابیة من طائفة واحدة إما سنیة وإما شیعیة

:المنظمات األھلیة-9
تلك المنظمات دورھا بشكل إیجابي وكبی�ر حی�ث ش�كلت جماع�ات ض�غط عل�ى المرش�حین إلقن�اعھم           معظم  مارست  

 باستثناء االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكویت –كما تجنبت تلك المنظمات..مجتمع المدنيببرامج عمل محددة تخدم ال

.مرشح، وفق ما یحظره القانونأي  أي استغالل لھا لمصلحة تیار سیاسي أو قبلي أو –

-23-

:یوم االقتراع–الثانیةالمرحلة 

:القضاء، ومثلة بأكثر من وزارة مالمرحلة األھم، وقد تعامل مع ھذه المرحلة كل من الحكومةوھي 

:الحكومة-1

:ما یلي، وفق ًامتفاوتكان أداء الحكومة في ھذا الیوم 

:وزارة الداخلیة-أ

تنظ�یم االنتخاب�ات عل�ى م�ستوى ال�دوائر      ی�وم االقت�راع ل   ف�ي   وممی�زاً ًا كبی�ر  ًال رجال ون�ساء وزارة الداخلی�ة دور       بذ

 عل�ى تل�ك الجھ�ود الممی�زة،     التي أدارت االنتخابات قي یوم االقتراعلجان الخمس، لذا ال یسعنا إال توجیھ الشكر الجزیل ل    

.كما نخص بالشكر مدیر إدارة شئون االنتخابات األخ علي مراد على جھوده الممیزة في إنجاح ھذا الموسم االنتخابي

:وزارة االعالم-ب

، في متابعتھا لعملیات فرز وعد األصوات، و االنتخابیةجمیع الدوائریوم االقتراع في تغطیة االنتخابات في قامت ب

.وكانت النتائج تعلن أوال بأول

:مراقبة المجتمع المدني لعملیة االنتخابات-ج
تح��رص دول الع��الم المتح��ضر عل��ى ش��فافیة االنتخاب��ات وم��شاركة وس��ائل االع��الم المحلی��ة والدولی��ة ف��ي تغطی��ة     

نتخابات في كافة مراحلھا، بل ذھب بعض مدني في مراقبة االاالنتخابات، كما تحرص دول العالم على مشاركة المجتمع ال

ال�ذي تق�وم ب�ھ وتأكی�دا     دارة الیومیة لعملی�ة االنتخاب�ات ثق�ة منھ�ا ب�دورھا      شراك المجتمع المدني في عملیة اإل لى إ الدول إ 

.جراءاتھاعلى سالمة إ

ى طلبات المجتمع المدني في مراقبة  مسؤولیة الرد علإلقاءتحاول كل جھة حكومیة بینما في االنتخابات الكویتیة 

ذلك ینبغي على مجلس الوزراء أن یكون لھ موقف واضح من السماح لمنظمة أھلیة  لاالنتخابات على األطراف األخرى،     

انظر ( االنتخابات، خاصة بعد توجھات المجلس األعلى للقضاء بالسماح للمنظمات األھلیة بتلك المراقبة بمراقبةأو أكثر 

). من ھذا الملخص التنفیذي)2(لي التابند ال

:م2009اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام -2

تعتبر مشاركة المجتمع المدني في رقابة ومتابعة العملیة االنتخابیة إحدى سمات الدیمقراطیات الحدیثة في العالم، 

 متحضرة تحت�رم المجتم�ع وتعم�ل ب�شفافیة     ًالخابات فیھا تعتبر دوكما أن الدول التي تسمح للمجتمع المدني بمراقبة االنت     

.على أن تظھر دولھا بمظھر النزاھةوحریصة 

من ھذه المنطلقات خاطبت الجمعیة رئیس المجلس األعلى للقضاء المست�شار راش�د عبدالمح�سن الحم�اد بطل�ب مراقب�ة              

طل�ب الجمعی�ة م�شكورًا، وأرس�لت الموافق�ة     على  للقضاء  المجلس األعلىوافقاالنتخابات في یوم االقتراع والفرز، وقد        
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:یوم االقتراع–الثانیةالمرحلة 
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بم�ا ن�شر ف�ي    فوجئ�ت  م، ولك�ن المفوض�یة   2009إلى اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األم�ة لع�ام      

ھ��ذا الموق��ف وأم��ام ..یة الكویتی��ة بمراقب��ة االنتخاب��ات ال��سماح لجمعی��ة ال��شفاف اللجن��ة م��ن رف��ضالحق��ا بع��ض ال��صحف 

 تدارست المفوضیة اتخاذ موقف تجاه ھذا الرفض، فطرحت عدة بدائل، لیستقر الرأي على االحتجاج الرمزي     ربالمستغ

من خالل مقاطعة رئیس الجمعیة لممارسة حقھ باالنتخاب، من دون دعوة أعضاء الجمعیة والمفوضیة والجمھ�ور لمث�ل    

. للموقف االیجابي للمجلس األعلى للقضاءتصعید تقدیرًادون  من لیتم االكتفاء بردة الفعلھذه المقاطعة، 

ألخ الكبیر رئیس المجل�س  ا، نود اإلشادة بكافة أعضاء المجلس األعلى للقضاء، ونخص بالتقدیر والشكر      وأخیرا

المستشار راش�د عبدالمح�سن الحم�اد، وع�ضو المجل�س األخ الفاض�ل المست�شار فی�صل المرش�د عل�ى إیم�انھم ب�المجتمع                

.شفافیة وتعاونھم مع الجمعیة في أكثر من مناسبةالمدني وقناعتھم بال

: ھيم2009المحصلة النھائیة لنتائج انتخابات مجلس األمة -3

 م�ستقلین أو ض�من قائم�ة، أن تح�صد مقع�دین ف��ي      ا بك�ل أطیافھ�ا، س�واء ترش�حو    ال�سیاسیة اس�تطاعت الجماع�ات   

 الدائرة الثالثة، ومقعدین في الدائرة الرابعة، ومقعدین  مقاعد فية مقاعد في الدائرة الثانیة، وأربعةالدائرة األولى، وثالث

%.26 مقعدا، بنسبة بلغت 50 من أصل ًا نیابیًا مقعد13أي ..في الدائرة الخامسة

 مرش�حا، بن�سبة مئوی�ة بلغ�ت     17وقد استطاع أن یصل الى مقاعد مجلس األمة ممن فاز في االنتخاب�ات الفرعی�ة       

34%

:الطعون االنتخابیة-4

نتھاء من فرز أوراق االقتراع وإعالن النتائج، ُفتح باب الطعون لمدة خمسة ع�شر یوم�ًا، تق�دم خاللھ�ا ال�ى        بعد اال 

:أھم األحكام في ھذه النتائجتوزعت على الدوائر الخمس، وكانت انتخابیا، المحكمة الدستوریة إثنى عشر طعنا 

     �ابقا ب�ادي الدوس�ري، وھ�ذا الُحك�م یؤك�د      نجاح المرشح خالد سالم عدوه العجمي بدال عن المعلن عن فوزه س

. وضرورة دراسة حلول حدیثة وآمنة مناسبة لھذا الموضوع الھام،استمرار إشكالیة آلیات الفرز والعد

 من غیرھنتأكید حق النساء في االنتخاب والترشح سواء ممن یرتدین الحجاب أو.

.نتخابیة مستقبالآملین االستفادة من ھذا التقریر لتطویر إدارة العملیات اال

المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات

-25-

لدوائر االنتخابیةا والمقترعون

2:فیما یلي أعداد الناخبین ذكورا وإناثا موزعین على الدوائر االنتخابیة الخمس

المجموعاإلناثالذكورالدائرة

316133751969132األولى

203802309343473الثانیة

277543483362587الثالثة

435525633099882الرابعة

5238057336109716الخامسة

175679209111384790اإلجمالي 

3:والخریطة التالیة تبین توزیع المناطق داخل الدوائر االنتخابیة الخمس

4:فیما یلي المناطق السكنیة وغیر السكنیة موزعة حسب الدوائر االنتخابیة الخمسو

. موقع وزارة الداخلیة على االنترنت2
 جریدة الجریدة3
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المناطق التي تشملھا الدائرةاسم الدائرة

الدائرة االنتخابیة 

األولى

فیلك�ا وس�ائر   جزی�رة  ، ال�شعب ، الدعی�ة ،نی�د الق�ار    ب ، دس�مان  ، المطب�ة  ، الدسمة ،الشرق

، س��لوى،سا ال��ر، الب��دع، ال��سالمیة، م��شرف، بی��ان، می��دان ح��ولي، النق��رة، ح��ولي،الج��زر

. الجابر ضاحیة مبارك العبداهللا،الرمیثیة

الدائرة االنتخابیة 

الثانیة

، المن��صوریة، القادس�یة ، ال�شامیة ، ال�شویخ ، القبل��ة، ض�احیة عب�داهللا ال�سالم   ،المرق�اب 

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

الدائرة االنتخابیة 

الثالثة

،أبرق خیطان، الیرموك، قرطبة، الخالدیة، السرة، الجابریة، العدیلیة، الروضة،كیفان

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

الدائرة االنتخابیة 

الرابعة

 ض��احیة ، جلی��ب ال��شیوخ،األن��دلس، الرقع��ي، الرابی��ة، العمری��ة،س الف��ردو،الفروانی��ة

 ض�احیة  ، اش�بیلیة ، العارضیة، العضیلیة ، الرحاب ، صیھد العوازم  ، الشدادیة ،صباح الناصر 

،العب��داهللا مدین�ة س��عد  ، ال��صلیبیة والم�ساكن الحكومی��ة ، الجھ�راء الجدی��دة ، المب��اركعب�داهللا 

 الممت�دة م��ن ح��دود دول�ة الكوی��ت م��ع الع�راق ش��ماال وغرب��ا وح��دود     الجھ�راء ومن��اطق الب��ر 

.الكویت مع المملكة العربیة السعودیة حتى مركز المتیاھة جنوبا

الدائرة االنتخابیة 

الخامسة

 وارة والصبیحیة والجعیدان حتى حدود الكویت مع المملكة العربیة     المقوع،،األحمدي

ض��احیة الفنیط��یس والم��سیلة و، أب��و حلیف��ة، المھبول��ة، الفنط��اس،ھدی��ةال��سعودیة غرب��ا، 

، مب�ارك الكبی�ر  ، الق�صور ، الع�دان ، القرین، العقیلة، الظھر، الصباحیة ، الرقة ،صباح السالم 

،  ضاحیة عل�ي ص�باح ال�سالم    ، المنقف، الفحیحیل ، ضاحیة جابر العلي   ،ضاحیة فھد األحمد  

 وت�شمل المنطق��ة الجنوبی��ة حت��ى ح�دود الكوی��ت م��ع المملك��ة     ال��وفرة، ال��زور،مین�اء عب��داهللا 

.العربیة السعودیة جنوبا

، وفي نسمة2.213.403 بلغ يالذسكان العدد  من أصل 880.774كان عدد السكان الكویتیین 2005في إبریل 

ن�سمة تقریًب�ا  3.328.136 م�ن أص�ل ع�دد ال�سكان ال�ذي بل�غ       1.038.598الك�ویتیین ال�ى   وصل عدد 2007 یونیو 30

كل سنتین، وھذا یعني أن عدد الكویتیین %15أي أن نسبة الكویتیین تزید أكثر من )حسب اإلدارة المركزیة لإلحصاء(

. ملیون1.2م قرابة 2009في مایو 

م��ن ع��دد الك��ویتیین، فھ��ل ھ��ذه الن��سبة     %32 أي م��ا یع��ادل  384790ف��ي المقاب��ل نج��د أن ع��دد الن��اخبین ھ��و     

ن�سبة الثل�ث   ھناك ع�دد غی�ر قلی�ل م�ن     علما بأن  یحق لھم المشاركة تعبر عن الوجھ الدیمقراطي للدولة؟  لمنالمتواضعة  

:وھذا یقودنا الى مجموعة من النقاط الھامةالتصویت،  في میمارسون حقھال الذین یحق لھم التصویت 

. بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة42/2006قانون المن 4
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:شرائح محرومة من حقھا بالتصویت قسرًا

:سن الناخبید تحد)1

األحك��ام م��ع م��ا أن��ھ ال یتواف��ق ك عام��ًا باعتب��اره س��نًا انتخابی��ًا متوافق��ًا م��ع تج��ارب دولی��ة رائ��دة،   21ال یب��دو س��ن 

القانونیة الكویتیة األخرى، فعلى سبیل المثال یلزم الكویتي بخدمة التجنید اإللزامي، ویستحق العقوبات الجنائی�ة كامل�ة،    

 تخف�یض س�ن الن�اخبین یزی�د م�ن       فإن من جانب آخروة عشرة من العمر؛ ویمكنھ الزواج، وقیادة السیارة في سن الثامن    

.القاعدة االنتخابیة، ویرفع نسبة المشاركین في العملیة الدیمقراطیة، ویزید من الوعي العام

:حرمان العسكریین من حق التصویت)2

علم�اً االنتخابات، حرم قانون االنتخابات في مادتھ الثالثة رجال القوات المسلحة والشرطة من حق التصویت في     

أن ھذا المنع یخالف المعاییر الدولیة في حق الت�صویت، ف�ي الوق�ت ال�ذي ل�م ی�شمل ھ�ذا المن�ع الع�سكریین م�ن الح�رس                ب

 شریحة یحق لھا التصویت ألن ھّنالوطني، كما ظھرت حالة استثنائیة أخرى وھي وجود عدد من العسكریات اإلناث، و

" موجھ للرجال فقط3نص المادة  .. استعمال حق االنتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطةیوقف:  والبد "

ضمنی� بالمعالج�ة بحی�ث   وجود ھذه الفوضى في التعامل م�ع ش�ریحة الن�اخبین م�ن الع�سكریین ج�دیر       أن من اإلشارة إلى   

وھذا ما یت والترشیح، ، فمع ثبات عدم وجود ما یدعو للخوف من استخدام العسكریین لحقھم في التصومساواتھم جمیعًا

اة ، فقد بات معالجة ھ�ذا المل�ف وتطبی�ق ن�صوص الدس�تور بالم�ساو       في االنتخابات  رجال الحرس الوطني  أثبتتھ مشاركة   

. أمرا ضروریًاأبنائھبین جمیع 

 في وزارتي  ألف كویتي40 حرمان ما یقارب ي من ممارسة حقھم في التصویت، یعنان ھذا الحرمان للعسكریین   

.ًا، وھي نسبة كبیرة جدالدفاع والداخلیة

:مناطق سكنیة غیر مدرجة في جداول الناخبین)3

بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة المن�اطق ال�سكنیة التابع�ة      الخاص  42/2006القانون  حدد  

نھا فھ�ي غی�ر مدرج�ة ف�ي ج�دول ال�دوائر       لكل دائرة انتخابیة، وھذا یعن�ي أن أي منطق�ة س�كنیة جدی�دة ی�تم عمرانھ�ا وس�ك         

ابیة، فیكون أمام سكان تلك المنطقة إما الحرمان من ح�ق الت�صویت ، أو أن تك�ون بطاق�اتھم المدنی�ة عل�ى عن�وان               االنتخ

. الثاني غیر قانونيالبدیلو األول غیر دستوري البدیلو حق التصویت، امختلف عن سكنھم الحقیقي لیمارسو

.م بالتصویت ألف ناخب من حقھ20لیھ بوضعھ الحالي حرم قرابة إان القانون المشار 

: تواجھ صعوبات من ممارسة حقھا بالتصویتشرائح

: االحتیاجات الخاصةذوو)4

 ألف كویتي من أصحاب االحتیاجات الخاصة، یصعب علیھم المشاركة في االنتخابات 23تشیر األرقام إلى وجود     

. منھمفي ظل وضع مراكز االقتراع في المدارس بوضعھا الحالي، مما یؤدي الى عزوف نسبة كبیرة

:الخارجفي والعاملونالطلبة )5
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المناطق التي تشملھا الدائرةاسم الدائرة

الدائرة االنتخابیة 

األولى
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الثانیة

، المن��صوریة، القادس�یة ، ال�شامیة ، ال�شویخ ، القبل��ة، ض�احیة عب�داهللا ال�سالم   ،المرق�اب 
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الثالثة
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 ض�احیة  ، اش�بیلیة ، العارضیة، العضیلیة ، الرحاب ، صیھد العوازم  ، الشدادیة ،صباح الناصر 
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كل سنتین، وھذا یعني أن عدد الكویتیین %15أي أن نسبة الكویتیین تزید أكثر من )حسب اإلدارة المركزیة لإلحصاء(

. ملیون1.2م قرابة 2009في مایو 

م��ن ع��دد الك��ویتیین، فھ��ل ھ��ذه الن��سبة     %32 أي م��ا یع��ادل  384790ف��ي المقاب��ل نج��د أن ع��دد الن��اخبین ھ��و     

ن�سبة الثل�ث   ھناك ع�دد غی�ر قلی�ل م�ن     علما بأن  یحق لھم المشاركة تعبر عن الوجھ الدیمقراطي للدولة؟  لمنالمتواضعة  
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:شرائح محرومة من حقھا بالتصویت قسرًا

:سن الناخبید تحد)1

األحك��ام م��ع م��ا أن��ھ ال یتواف��ق ك عام��ًا باعتب��اره س��نًا انتخابی��ًا متوافق��ًا م��ع تج��ارب دولی��ة رائ��دة،   21ال یب��دو س��ن 

القانونیة الكویتیة األخرى، فعلى سبیل المثال یلزم الكویتي بخدمة التجنید اإللزامي، ویستحق العقوبات الجنائی�ة كامل�ة،    

 تخف�یض س�ن الن�اخبین یزی�د م�ن       فإن من جانب آخروة عشرة من العمر؛ ویمكنھ الزواج، وقیادة السیارة في سن الثامن    

.القاعدة االنتخابیة، ویرفع نسبة المشاركین في العملیة الدیمقراطیة، ویزید من الوعي العام

:حرمان العسكریین من حق التصویت)2

علم�اً االنتخابات، حرم قانون االنتخابات في مادتھ الثالثة رجال القوات المسلحة والشرطة من حق التصویت في     

أن ھذا المنع یخالف المعاییر الدولیة في حق الت�صویت، ف�ي الوق�ت ال�ذي ل�م ی�شمل ھ�ذا المن�ع الع�سكریین م�ن الح�رس                ب

 شریحة یحق لھا التصویت ألن ھّنالوطني، كما ظھرت حالة استثنائیة أخرى وھي وجود عدد من العسكریات اإلناث، و

" موجھ للرجال فقط3نص المادة  .. استعمال حق االنتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطةیوقف:  والبد "

ضمنی� بالمعالج�ة بحی�ث   وجود ھذه الفوضى في التعامل م�ع ش�ریحة الن�اخبین م�ن الع�سكریین ج�دیر       أن من اإلشارة إلى   

وھذا ما یت والترشیح، ، فمع ثبات عدم وجود ما یدعو للخوف من استخدام العسكریین لحقھم في التصومساواتھم جمیعًا

اة ، فقد بات معالجة ھ�ذا المل�ف وتطبی�ق ن�صوص الدس�تور بالم�ساو       في االنتخابات  رجال الحرس الوطني  أثبتتھ مشاركة   

. أمرا ضروریًاأبنائھبین جمیع 

 في وزارتي  ألف كویتي40 حرمان ما یقارب ي من ممارسة حقھم في التصویت، یعنان ھذا الحرمان للعسكریین   

.ًا، وھي نسبة كبیرة جدالدفاع والداخلیة

:مناطق سكنیة غیر مدرجة في جداول الناخبین)3

بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة المن�اطق ال�سكنیة التابع�ة      الخاص  42/2006القانون  حدد  

نھا فھ�ي غی�ر مدرج�ة ف�ي ج�دول ال�دوائر       لكل دائرة انتخابیة، وھذا یعن�ي أن أي منطق�ة س�كنیة جدی�دة ی�تم عمرانھ�ا وس�ك         

ابیة، فیكون أمام سكان تلك المنطقة إما الحرمان من ح�ق الت�صویت ، أو أن تك�ون بطاق�اتھم المدنی�ة عل�ى عن�وان               االنتخ

. الثاني غیر قانونيالبدیلو األول غیر دستوري البدیلو حق التصویت، امختلف عن سكنھم الحقیقي لیمارسو

.م بالتصویت ألف ناخب من حقھ20لیھ بوضعھ الحالي حرم قرابة إان القانون المشار 

: تواجھ صعوبات من ممارسة حقھا بالتصویتشرائح

: االحتیاجات الخاصةذوو)4

 ألف كویتي من أصحاب االحتیاجات الخاصة، یصعب علیھم المشاركة في االنتخابات 23تشیر األرقام إلى وجود     

. منھمفي ظل وضع مراكز االقتراع في المدارس بوضعھا الحالي، مما یؤدي الى عزوف نسبة كبیرة

:الخارجفي والعاملونالطلبة )5
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، ف�ضال ع�ن   الع�الم دول  العدید من نتشوین حولمأعداد الطلبة الدارسین في الخارج وحدھم یقدر بعشرات اآلالف    

، حیث ال یوجد ترتیب لتوفیر السبل المناسبة لھؤالء وتمكینھم من ممارسة حقھم المقیمین خارج دولة الكویتوالعاملین 

.بالتصویت

:ضى والسجناءالمر)6

وجد أعداد كبیرة من السجناء الذین یحق لھم التصویت، كما یوجد مئات المرضى في المستشفیات وال یوجد أي ی

.ترتیب لھم لممارسة حقھم بالتصویت

:شرائح غیر مستحقة تشارك بالتصویت

ممن "الجنسیةمزدوجي "تشارك بالتصویت، وھي شریحة عرفت باسم وفي المقابل ھناك شرائح غیر مستحقة 

ل�ى الح�صول عل�ى الجن�سیة األجنبی�ة باختی�ارھم       إلى جانب جنسیتھم الكویتیة، فھؤالء ال�ذین س�عوا   إلدیھم جنسیة أخرى    

ن وویتیة ولم یسقطوھا رغ�م أنھ�م ق�ادر   ولھم على الجنسیة الك كانت لدیھم جنسیة أجنبیة قبل حصرغم أنھم كویتیون، أو  

والح�دیث ھن�ا ع�ن جمی�ع     ..ویتی�ة وم�ن ث�م حرم�انھم م�ن الت�صویت باالنتخاب�ات       سقاط جن�سیتھم الك إسقاطھا، یجب  إعلى  

.الجنسیات ولیس جنسیات دول محددة

أي أن أع�دادھم  !لى نفس عدد المقترعینإعداد مزدوجي الجنسیة تشیر أأن األرقام المعلنة بالصحافة عن علمًا ب 

ى سرعة، وبك�ل حكم�ة، وبالتن�سیق م�ع ال�دول ال�صدیقة،       وھو أمر یجب على السلطات المعنیة معالجتھ بأقصكبیرة جدًا،   

. مع ملفات عدیدة كالصحة والتعلیم واالسكانباعتباره ملفا أمنیًا شائكًا ومتشابكًا
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 موعد االنتخابات)1(

ین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة غیر محسومة، وأن ھناك خیارات التعامل مع المشاكل القائمة بواضحا أن كان 

الناتجة عن تل�ك العالق�ة ال�سیئة ب�ین ال�سلطتین، فق�د رف�ع س�مو رئ�یس مجل�س           األضرار تخفیف أطرافًا عدیدة تسعى إلى     

الوزراء الشیخ ناص�ر محم�د األحم�د ال�صباح اس�تقالة حكومت�ھ إل�ى ح�ضرة ص�احب ال�سمو ال�شیخ ص�باح األحم�د الج�ابر                    

لى حضرة صاحب السمو بحل مجلس األمة، إثم بعد ذلك قامت الحكومة برفع مرسوم ، حفظھ اهللای– أمیر الكویتلصباحا

 بح�ل  2009 ل�سنة  85رق�م  مرس�وم أمی�ري   -وقد تم حل المجلس بناء عل�ى المرس�وم المرف�وع م�ن الحكوم�ة الم�ستقیلة           

م�ن قب�ل   الحكوم�ة  حی�ث اس�تقالت   -م18/3/2009ربعاء یوم األ، صدر في  من الدستور  )107(مجلس األمة وفقا للمادة     

بلت استقالتھا وتم تكلیفھا بت�صریف العاج�ل م�ن األم�ور، وال ش�ك أن مرس�وم ح�ل مجل�س األم�ة ل�یس م�ن العاج�ل م�ن                وُق

.األمور، والحكومة المستقیلة ال یجوز لھا أن توصي بحل مجلس األمة

وبناء على مرسوم أمی�ري بتحدی�د موع�د انتخاب�ات         

مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم ال�سبت   

م، ت�م ف�تح ب�اب الترش�یح ف�ي ی�وم       2009 مایو   16الموافق  

25 ابریل لمدة عشرة أیام، حت�ى ی�وم ال�سبت         16الخمیس  

ابری��ل، كم��ا ت��م اعتم��اد الجن��سیة األص��لیة ب��دال م��ن البطاق��ة  

االنتخابیة للتحقق من شخصیة الناخب وتمكینھ من اإلدالء   

.وتھبص

م16/4/2009–جریدة األنباء 
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 مراسیم ال تحتمل التأخیر)2(

 لھا قوة الق�انون فیم�ا ب�ین    یكون لألمیر أن یصدر مراسیم ز من الدستور الكویتي على أنھ یجو  )71(تنص المادة   

لت�أخیر، ل�ذلك    تحتم�ل ا ھ إذا ك�ان ھن�اك م�ا یوج�ب اإلس�راع ف�ي اتخ�اذ ت�دابیر ال        ـِّأدوار انعقاد مجلس األمة أو ف�ي فت�رة حل�          

س��بوعیة رص��د ھ��ذا الموض��وع والتعلی��ق علی��ھ، خاص��ة وأن ھ��ذه المراس��یم تنب��ع م��ن رغب��ة مجل��س      تناول��ت تقاریرن��ا األ

.الوزراء، وقد یكون بعضھا فیھ تدخل في العملیة االنتخابیة بصورة سلبیة

داول الحكومة في موض�وع تع�دیل   حول تسبوع األول من الموسم االنتخابي شاعت أقاویل كثیرة في األ  ومن ذلك،   

ل���ذلك أك���دنا ف���ي تقری���ر المفوض���یة األول بت���اریخ    ال���دوائر االنتخابی���ة، باس���تخدام م���ا س���مي ب���أداة مرس���وم ال���ضرورة،     

، منھا أن قانون الدوائر أقر بالتراضي بین الحكوم�ة ومجل�س األم�ة، كم�ا     التوجھ أخطاء كثیرةفي ھذا  أن  م23/3/2009

یاب مجلس األمة یعني التدخل بإرادة الناخبین وفي ذلك إساءة كبی�رة للكوی�ت خارجی�ا، ف�ضال     أن تعدیل الدوائر في ظل غ    

عن الشبھات الدستوریة المتعددة لمثل ھذا التفكیر، وانعكاسات سیاسیة سلبیة على الساحة االنتخابیة، بخالف ما یمكن        

 أن تحسم الحكومة ھذا الموضوع بعدم سبوعياألوتمنینا في نھایة التقریر ..أن یترتب على نتائج االنتخابات من طعون       

.التدخل فیھ

م أن الحكوم�ة ق�ررت ص�رف النظ�ر ع�ن      30/3/2009وبالفعل الحظنا ف�ي تقریرن�ا االس�بوعي الث�اني ال�صادر ف�ي           

وھذا..الموضوع واإلبقاء على الدوائر بصیغتھا الحالیة التي تم إقرارھا من قبل مجلس األمة وموافقة الحكومة في حینھ

.شيء جید خاصة وأن الحسم تم سریعًا

حی�ث طالبن�ا ف�ي     الحكومة االنتباه إلیھا لتنظیم موسم انتخ�ابي ن�اجح،   ناشدنافي المقابل ھناك عدد من المواضیع    

تع�دیل ق�انون انتخاب�ات أع�ضاء     :ومنھ�ا  مراسیم الضرورة، داةأر الحكومة الى معالجتھا من خالل أكثر من تقریر أن تباد    

 االحتیاج�ات الخاص�ة،   ذوي: لتمكین عدد من ال�شرائح م�ن ممارس�ة حقھ�م باالنتخ�اب، مث�ل      35/1962 رقم   مجلس األمة 

. یحق لھم االنتخابنالسجناء الذیو، الطلبة والعاملین خارج الكویتوالمستشفیات، والمرضى في 

 من ممارسة حقھم حسم موضوع عدم السماح لشریحة كبیرة من الناخبین في بعض المناطق السكنیةطالبنا بكما 

االنتخابي، بسبب عدم ض�م تل�ك المن�اطق ألي م�ن ال�دوائر الخم�س، وذل�ك بإص�دار تع�دیل عل�ى ق�انون ال�دوائر االنتخابی�ة               

. والجدول المرافق للقانون42/2006لعضویة مجلس األمة رقم 

.لم یحدث شيء من ذلكلألسف ولكن 
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مرس��وم بق��انون ب��شأن تعزی��ز  زھ��ا ربواض��یع، ك��ان أوم ض��رورة لع��دد م��ن الم ي المقاب��ل ، ص��در أكث��ر م��ن مرس�� ف��

ألن�ھ موض�وع یتعل�ق    ، وھ�و مم�ا ینطب�ق علی�ھ حال�ة وج�وب اتخ�اذ ت�دابیر ال تحتم�ل الت�أخیر،             االستقرار المالي في الدولة   

.م على سالمة ھذه الخطوة الھامة6/4/2009 في الصادرلذلك أكدنا في تقریرنا الثالث  ..باألمن االقتصادي

 الحكومی��ة والھیئ��ات الملحق��ة    واإلداراتمراس��یم بق��وانین ب��ربط میزانی��ات ال��وزارات    أن إص��دار  ا ن��بّیف��ي ح��ین  

ع الدس��توري طریق��ا  ، حی��ث رس��م الم��شّر)71( ال ینطب��ق علیھ��ا ن��ص الم��ادة  2009/2010والم��ستقلة لل��سنة المالی��ة 

.رار الموازنة الجدیدةلمواجھة حاالت اعتماد الموازنة العامة وھو العمل بالموازنة السابقة إلى حین إق
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حون المرش)3(

5م 2009إجراءات الترشیح لمجلس األمة 

.في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانین المعدلة لھ)1962 لسنة 35(وفقا ألحكام القانون رقم -
ف��ي الجری��دة ب��دعوة الن��اخبین إلنتخ��اب أع��ضاء مجل��س األم��ة والمن��شور  )2009 ل��سنة 98(وبن��اء عل��ى المرس��وم رق��م -

.15/4/2009ألربعاء الموافق االصادر یوم )918(حق العدد رقم مل)الكویت الیوم (الرسمیة 
 وی�ستمر حت�ى   16/4/2009یفتح باب الترشیح إلنتخاب أعضاء مجلس األمة إعتبارًا من ص�باح ی�وم الخم�یس المواف�ق            -

.25/4/2009نھایة الدوام الرسمي لیوم السبت الموافق 

:یشترط في من یرید ترشیح نفسھ أن تتوافر فیھ الشروط التالیة:شیحشروط التر
.أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقًا للقانون)1
.أن یكون اسمھ مدرجًا في احد جداول االنتخاب)2
. سنھ میالدیة30أال تقل سنھ یوم االنتخاب عن )3
.أن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتھا)4
.م علیھ بعقوبة جنائیة أو في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتبارهأال یكون قد سبق الحك)5

:وتقدیمھكیفیة الحصول على طلب الترشیح
مقاب�ل الجمعی�ة، وذل�ك    )ب( إدارة شئون االنتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشویخ السكنیة إلىلب الترشیح   ا ط قدمتی)1

عد أ الستالم طلب الترشیح الذي ، ظھرًاعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصفاعتبارًا من الساعة الساب 
. شخصیةًاصور)2(دة الجنسیة األصلیة وعدد  مصطحبًا معھ شھا،لھذا الغرض

.ویوقع علیھیتولى طالب الترشیح كتابة البیانات المبینة بطلب الترشیح )2
ف�ي ش��أن  )1962 ل��سنة 35(م�ن الق��انون رق�م   )21(ی��ھ ف�ي الم��ادة  ی�دفع طال�ب الترش��یح مبل�غ الت��أمین المن�صوص عل    )3

.وقدره خمسون دینارًا مقابل حصولھ على إیصال بالسداد,انتخابات أعضاء مجلس األمة
یتوجھ طالب الترشیح أثناء ساعات الدوام الرسمي خالل الفترة المحددة لفتح باب الترشیح إلى مخفر ال�شرطة الواق�ع          )4

.تخابیة التي یرید ترشیح نفسھ فیھا لیقدم الطلب إلیھابمقر الدائرة االن

 یقدم�ھ كتاب�ة إل�ى مخف�ر ال�شرطة ال�ذي ق�دم فی�ھ         لمرشح الحق في التنازل عن الترشیح بطل�ب ل:الترشیحكیفیة التنازل عن
.اه قبل میعاد االنتخاب سبعة أیام على األقلصوذلك في موعد أق,طلب الترشیح

 في أكثر من دائرة انتخابیة ، وإذا تبین انھ مرشح في أكثر من دائرة وج�ب علی�ھ التن�ازل ع�ن     حد نفسھأال یجوز أن یرشح    
ترشیح نفسھ فیما زاد عن دائرة واحده قبل إغالق باب الترشیح ، فإذا لم یفعل ذلك اعتبر ترشیحھ في جمیع الدوائر كأن لم 

.یكن
في )1962 لسنة 35(من القانون رقم )23(ھ مراعاة المادة  فعلیدناه،أإذا كان من یرید ترشیح نفسھ من الفئات المبینة 

ف�ي ش�أن   )2001 ل�سنة  53(من القانون رقم )13/3(شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانین المعدلة لھ والمادة        
:اإلدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة

 لقفل باب الترشیح حتى انتھاء عملیة االنتخابات ممارسة أي  ابتداء من الیوم التاليمتولو الوظائف العامة ال یجوز لھم-1
.اختصاص من اختصاصات وظیفتھم

وأعضاء اإلدارة العامة للتحقیقات ال یجوز لھم ترشیح أنفسھم إال إذا استقالوا ,والنیابة العامة,الوزراء ورجال القضاء-2
.مقدمًا من وظائفھم

ھم من الدرجة األول�ى ال یج�وز لھ�م ترش�یح أنف�سھم ف�ي دوائ�ر عم�ل ھ�ذه          رؤساء لجان قید الناخبین وأعضائھا وأقربائ  -3
.اللجان ما لم یكونوا قد تنحوا عن االشتراك في أعمالھا

فعلیھ أن یقدم ما یثب�ت انتھ�اء خدمت�ھ الع�سكریة عن�د تق�دیم       ,إذا كان من یرید ترشیح نفسھ من رجال الجیش أو الشرطة 
.طلب الترشیح 
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: المنسحبینوعددحین في انتخابات مجلس األمة، شوفیما یلي أسماء المر

:نساء)2(رجال و)43( منھم )45(إجمالي المرشحین في الدائرةو،مرشحین)8(المنسحبون عددھم :الدائرة األولى●

عیسى حجي موسىسعود عبدالعزیز طاھر المطوعأحمد حاجي علي عبداهللا الري
فاضل ابراھیم فاضل احمد الجمیلىھیم نصار محمد الشمريصالح ابرااحمد خلیفھ راشد محمد الشحومى
فاطمھ حجي خضر محمد عبدليصالح أحمد حسن عاشوربدر سعود ناصر شحیتاوى العازمى

فوزى سلمان على السلمان الخوارىعادل عباس حسین شعبان الخضارىجاسم علي محمد شریف أحمد
فیصل سعود صالح الدویسانرم ابراھیمعبداهللا احمد كحزام محمد حزام حسین الخالدى
مبارك سالم مبارك ناصر الحریصعبداهللا اسماعیل محمد الكندرىحسن جعفر عبدالوھاب القطان

محمد حسن یوسف علي الكندريعبداهللا محمد عبداهللا صالح المذنحسن عبداهللا أحمد جوھر
محمد حمد فالح حمدحمود الرشیدعبداهللا محمد عبدالرحمن الطریجىحسن نصیر قمبر محمد جعفر

مخلد راشد سعد غریب العازميعبداهللا موسى خلیفھ عبداهللا المسلمحسین حبیب علي محمد الصفار
معصومھ صالح محمد المباركعبداهللا یوسف عبدالرحمن الروميحسین علي القالف البحراني

 خالد ناصر الوسمىوسمىعبدالواحد محمود محمد العوضيحسین غلوم محمد حسن جمال
ولید أحمد یعقوب یوسفعدنان سید عبدالصمد أحمد سید زاھدحسین ناصر محمد ناصر الحریتي

ولید عبدالرضا علي مرتضى الصفارعدنان عبدالرحمن ابراھیم الحمودحمد طاھر سلمان على بوحمد
 سیدعلى الزلزلھیوسف سیدحسنعلي حسین غلوم حیدر البلوشیيخالد سریع سعد حضرم الھاجرى
یوسف مفلح حمود الصویلحعوض راشد عوض الجویسرىخالد عجیل طرقي شعیب العنزي

:نساء)2(رجال و)43( منھم )45( المرشحین في الدائرةإجماليو،مرشحین)6(المنسحبون عددھم :الدائرة الثانیة●

ین محمد على دشتىعلى حسراشد سلمان محمد الھبیدهأحمد مرزوق مجید ضیدان الضفیري
علي فھد راشد علي الراشدرشدان راشد جلیل رشدان البذاليأحمد حسین حجي رضا فیروز

عوده عوده بشیت ھجیج الرویعيسعد صالح ناصر محمد الخنھاحمد محسن عباس حسین الشطى
هللا الجمعھفھد سعود عبدالعزیز عبداسعود خلیفھ راشد محمد الشحومىانور علي نقي حجي علي النقي

محمد براك عبدالمحسن محمد المطیرسلوى عبداهللا عبداللطیف الجساربھاءالدین میرزا على موسى السلیمى
محمد سالم حمد راشد المرىعادل محمد حمد محمد الجمعھجاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
 خالد العبدالجادرمحمد عبداهللاعبدالرحمن فھد مشاري العنجريجاسم محمد حبیب حسین المتروك

محمد عنیزان مبارك الھاجرىعبداللطیف عبدالوھاب العمیريجمال محمد یعقوب الیوسف
محمد عبدالغفار عبدالصمد الصفارعبداهللا عادل عبداهللا سعود االحمدجمعان ظاھر ماضي الحربش
عفرمحمود غلوم محمد جعبداهللا متعب مسفر مرزوق العرادهجواد مبارك سعود الحسن

مرزوق عایض مرزوق فھد البنیانعبداهللا محمد عبدالرحمن النیبارىحمد محمد جاسم محمد المطر
مرزوق علي محمد ثنیان الغانمعبدالواحد محمد شعبان حبیب خلفانخالد سلطان بن عیسى

منال احمد محمد عبدالرزاقعبید محمد عبید نھار الشمرىخالد عبدالرحمن المضاحكھ
منصور أحمد حمود محارب الھینيعدنان ابراھیم طاھر حجي المطوعثیر عجاج جازع العنزيخلف دمی

نواف شایع صیاح شوردى ابوشیبھعلى ابراھیم حاجى الطباخخلف مبارك فریج الھاجرى
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حون المرش)3(

5م 2009إجراءات الترشیح لمجلس األمة 

.في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانین المعدلة لھ)1962 لسنة 35(وفقا ألحكام القانون رقم -
ف��ي الجری��دة ب��دعوة الن��اخبین إلنتخ��اب أع��ضاء مجل��س األم��ة والمن��شور  )2009 ل��سنة 98(وبن��اء عل��ى المرس��وم رق��م -

.15/4/2009ألربعاء الموافق االصادر یوم )918(حق العدد رقم مل)الكویت الیوم (الرسمیة 
 وی�ستمر حت�ى   16/4/2009یفتح باب الترشیح إلنتخاب أعضاء مجلس األمة إعتبارًا من ص�باح ی�وم الخم�یس المواف�ق            -

.25/4/2009نھایة الدوام الرسمي لیوم السبت الموافق 

:یشترط في من یرید ترشیح نفسھ أن تتوافر فیھ الشروط التالیة:شیحشروط التر
.أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقًا للقانون)1
.أن یكون اسمھ مدرجًا في احد جداول االنتخاب)2
. سنھ میالدیة30أال تقل سنھ یوم االنتخاب عن )3
.أن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتھا)4
.م علیھ بعقوبة جنائیة أو في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتبارهأال یكون قد سبق الحك)5

:وتقدیمھكیفیة الحصول على طلب الترشیح
مقاب�ل الجمعی�ة، وذل�ك    )ب( إدارة شئون االنتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشویخ السكنیة إلىلب الترشیح   ا ط قدمتی)1

عد أ الستالم طلب الترشیح الذي ، ظھرًاعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصفاعتبارًا من الساعة الساب 
. شخصیةًاصور)2(دة الجنسیة األصلیة وعدد  مصطحبًا معھ شھا،لھذا الغرض

.ویوقع علیھیتولى طالب الترشیح كتابة البیانات المبینة بطلب الترشیح )2
ف�ي ش��أن  )1962 ل��سنة 35(م�ن الق��انون رق�م   )21(ی��ھ ف�ي الم��ادة  ی�دفع طال�ب الترش��یح مبل�غ الت��أمین المن�صوص عل    )3

.وقدره خمسون دینارًا مقابل حصولھ على إیصال بالسداد,انتخابات أعضاء مجلس األمة
یتوجھ طالب الترشیح أثناء ساعات الدوام الرسمي خالل الفترة المحددة لفتح باب الترشیح إلى مخفر ال�شرطة الواق�ع          )4

.تخابیة التي یرید ترشیح نفسھ فیھا لیقدم الطلب إلیھابمقر الدائرة االن

 یقدم�ھ كتاب�ة إل�ى مخف�ر ال�شرطة ال�ذي ق�دم فی�ھ         لمرشح الحق في التنازل عن الترشیح بطل�ب ل:الترشیحكیفیة التنازل عن
.اه قبل میعاد االنتخاب سبعة أیام على األقلصوذلك في موعد أق,طلب الترشیح

 في أكثر من دائرة انتخابیة ، وإذا تبین انھ مرشح في أكثر من دائرة وج�ب علی�ھ التن�ازل ع�ن     حد نفسھأال یجوز أن یرشح    
ترشیح نفسھ فیما زاد عن دائرة واحده قبل إغالق باب الترشیح ، فإذا لم یفعل ذلك اعتبر ترشیحھ في جمیع الدوائر كأن لم 

.یكن
في )1962 لسنة 35(من القانون رقم )23(ھ مراعاة المادة  فعلیدناه،أإذا كان من یرید ترشیح نفسھ من الفئات المبینة 

ف�ي ش�أن   )2001 ل�سنة  53(من القانون رقم )13/3(شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانین المعدلة لھ والمادة        
:اإلدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة

 لقفل باب الترشیح حتى انتھاء عملیة االنتخابات ممارسة أي  ابتداء من الیوم التاليمتولو الوظائف العامة ال یجوز لھم-1
.اختصاص من اختصاصات وظیفتھم

وأعضاء اإلدارة العامة للتحقیقات ال یجوز لھم ترشیح أنفسھم إال إذا استقالوا ,والنیابة العامة,الوزراء ورجال القضاء-2
.مقدمًا من وظائفھم

ھم من الدرجة األول�ى ال یج�وز لھ�م ترش�یح أنف�سھم ف�ي دوائ�ر عم�ل ھ�ذه          رؤساء لجان قید الناخبین وأعضائھا وأقربائ  -3
.اللجان ما لم یكونوا قد تنحوا عن االشتراك في أعمالھا

فعلیھ أن یقدم ما یثب�ت انتھ�اء خدمت�ھ الع�سكریة عن�د تق�دیم       ,إذا كان من یرید ترشیح نفسھ من رجال الجیش أو الشرطة 
.طلب الترشیح 
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: المنسحبینوعددحین في انتخابات مجلس األمة، شوفیما یلي أسماء المر

:نساء)2(رجال و)43( منھم )45(إجمالي المرشحین في الدائرةو،مرشحین)8(المنسحبون عددھم :الدائرة األولى●

عیسى حجي موسىسعود عبدالعزیز طاھر المطوعأحمد حاجي علي عبداهللا الري
فاضل ابراھیم فاضل احمد الجمیلىھیم نصار محمد الشمريصالح ابرااحمد خلیفھ راشد محمد الشحومى
فاطمھ حجي خضر محمد عبدليصالح أحمد حسن عاشوربدر سعود ناصر شحیتاوى العازمى

فوزى سلمان على السلمان الخوارىعادل عباس حسین شعبان الخضارىجاسم علي محمد شریف أحمد
فیصل سعود صالح الدویسانرم ابراھیمعبداهللا احمد كحزام محمد حزام حسین الخالدى
مبارك سالم مبارك ناصر الحریصعبداهللا اسماعیل محمد الكندرىحسن جعفر عبدالوھاب القطان

محمد حسن یوسف علي الكندريعبداهللا محمد عبداهللا صالح المذنحسن عبداهللا أحمد جوھر
محمد حمد فالح حمدحمود الرشیدعبداهللا محمد عبدالرحمن الطریجىحسن نصیر قمبر محمد جعفر

مخلد راشد سعد غریب العازميعبداهللا موسى خلیفھ عبداهللا المسلمحسین حبیب علي محمد الصفار
معصومھ صالح محمد المباركعبداهللا یوسف عبدالرحمن الروميحسین علي القالف البحراني

 خالد ناصر الوسمىوسمىعبدالواحد محمود محمد العوضيحسین غلوم محمد حسن جمال
ولید أحمد یعقوب یوسفعدنان سید عبدالصمد أحمد سید زاھدحسین ناصر محمد ناصر الحریتي

ولید عبدالرضا علي مرتضى الصفارعدنان عبدالرحمن ابراھیم الحمودحمد طاھر سلمان على بوحمد
 سیدعلى الزلزلھیوسف سیدحسنعلي حسین غلوم حیدر البلوشیيخالد سریع سعد حضرم الھاجرى
یوسف مفلح حمود الصویلحعوض راشد عوض الجویسرىخالد عجیل طرقي شعیب العنزي

:نساء)2(رجال و)43( منھم )45( المرشحین في الدائرةإجماليو،مرشحین)6(المنسحبون عددھم :الدائرة الثانیة●

ین محمد على دشتىعلى حسراشد سلمان محمد الھبیدهأحمد مرزوق مجید ضیدان الضفیري
علي فھد راشد علي الراشدرشدان راشد جلیل رشدان البذاليأحمد حسین حجي رضا فیروز

عوده عوده بشیت ھجیج الرویعيسعد صالح ناصر محمد الخنھاحمد محسن عباس حسین الشطى
هللا الجمعھفھد سعود عبدالعزیز عبداسعود خلیفھ راشد محمد الشحومىانور علي نقي حجي علي النقي

محمد براك عبدالمحسن محمد المطیرسلوى عبداهللا عبداللطیف الجساربھاءالدین میرزا على موسى السلیمى
محمد سالم حمد راشد المرىعادل محمد حمد محمد الجمعھجاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
 خالد العبدالجادرمحمد عبداهللاعبدالرحمن فھد مشاري العنجريجاسم محمد حبیب حسین المتروك

محمد عنیزان مبارك الھاجرىعبداللطیف عبدالوھاب العمیريجمال محمد یعقوب الیوسف
محمد عبدالغفار عبدالصمد الصفارعبداهللا عادل عبداهللا سعود االحمدجمعان ظاھر ماضي الحربش
عفرمحمود غلوم محمد جعبداهللا متعب مسفر مرزوق العرادهجواد مبارك سعود الحسن

مرزوق عایض مرزوق فھد البنیانعبداهللا محمد عبدالرحمن النیبارىحمد محمد جاسم محمد المطر
مرزوق علي محمد ثنیان الغانمعبدالواحد محمد شعبان حبیب خلفانخالد سلطان بن عیسى

منال احمد محمد عبدالرزاقعبید محمد عبید نھار الشمرىخالد عبدالرحمن المضاحكھ
منصور أحمد حمود محارب الھینيعدنان ابراھیم طاھر حجي المطوعثیر عجاج جازع العنزيخلف دمی

نواف شایع صیاح شوردى ابوشیبھعلى ابراھیم حاجى الطباخخلف مبارك فریج الھاجرى
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:نساء)8(رجال و )45( منھم )53( المرشحین في الدائرةإجماليو،مرشحًا)13(المنسحبون عددھم :الدائرة الثالثة●

محمد راشد عبداهللا الحفیتيعایده عبداهللا شامى احمد القاسمأحمد عبدالعزیز جاسم السعدون
محمد سالم اجویھل محمد الجویھلعبدالرحمن علي عبداهللا شمس الدینأحمد عبداهللا أحمد جوھر

لھدبھمحمد سعود عید اعبدالعزیز حمد محمد صالح الشایجيأحمد عبدالمحسن تركي الملیفي
محمد عبدالقادر الجاسمعبدالعزیز خلیفھ حبیب غلوم جمعھاحمد یوسف احمد محمد ابراھیم

محمد عبدالكریم ناصر السنديعبداهللا علي محمد حاجیھ شمساهاسیل عبدالرحمن حجي تقي العوضي
محمد ناصر عبداهللا محسن الجبرىعبداهللا یوسف رجب المعیوفجمال حسین فھد عمر العمر

ناجي عبداهللا یوسف العبدالھاديعبداهللا راشد احمد عبداهللا الھاجرىحمد عبدالعزیز ابراھیم الناشى
ناصر محمد على الطبیخعبدالمجید عبدالحمید عبدالكریم فرجروضان عبدالعزیز العبداهللا الروضان

اهللا عثمان النامينامي یوسف عبدعبدالوھاب على سعد فرحان الرومىروال عبداهللا علي حاجیھ دشتي
نصار طالب عبداللطیف العبدالجلیلعلى ابراھیم یوسف ابراھیم العلىزید على سبتى الشطى

نعیمھ أحمد عبداهللا حاي الحاىعلي صالح محمد صالح العمیرسالم جواد حسین محمد النصر
مد العلىنوال احمد على احعیسى عبداهللا عیسى فرج الفرجسامى مساعد احمد حسین الجزاف
نوال سلیم صاھود المقیحطغازى ایوب محمد فتح اهللاسعود على سعود صنیتان العراده

ھانى امیر محمد احمدعلى النجادهفیصل علي عبداهللا المسلم العتیبيشیخھ عیسى فھد غانم الغانم
ليھشام حسین عبداهللا طاھر البغقصى عمر احمد عبداهللاصالح محمد مال صالح محمد المال

ولید حمد محمد موسى السیفماضى عبداهللا ماضى الخمیسصالح سعد ناصر العریفي
ولید مساعد السیدابراھیم الطبطبائيمحمد حسین على العمیرىعائشھ سالم فھاد الرشید القروى

محمد حسین محمد حسین الداللعادل عبدالعزیز عبداهللا الصرعاوي

)3(رج�ال و  )32( م�نھم  )35( المرشحین في ال�دائرة إجماليو،مرشحًا)40(ھم  المنسحبون عدد :الدائرة الرابعة ●

:ارتفاع عدد المنسحبین الى أن االنتخابات الفرعیة للقبائل جرت بعد فتح باب الترشیحفي سبب الویرجع ...نساء

مانع صنیھیت متعب شرار المطیرىصالح عبدالعزیز علي البدیويأیمن علي محمد علي الخرس
مبارك بنیھ متعب فھد الخرینجصالح عثمان مزعل السعیدثامر سعد غیث غانم السویط الظفیرى

مبارك محمد كنیفذ مرزوق الوعالنضیف اهللا فضیل ضیف اهللا أبورمیھجمال عبداهللا ھیكل معاشى العنزى
الخلیفھمحمد خلیفھ مفرج ضیف اهللا نھار مسفر نھار العتیبيجمال مبارك عبدالھادي النصافي

محمد عبداهللا حذیان حصوان العجمىطالل منیزل جاسر فجري العنزيحسین جلیعب حسین دغیم السعیدي
محمد ھایف سلطان عریج المطیريعادل عبداهللا عبدالعزیز المسلمحسین مزید عویس ھادي الدیحاني
محمد حمد ناصر البراكمسلم عباس عبداهللا اسماعیل عبداهللا مرادخضیر عقلھ صیاد سحیمان العنزي
مطر طلیحان لھیلم قنیان الشمريعسكر عوید عسكر بقان العنزيذكرى سعود مبارك شریده المجدلي
ناصر غویزي العوید المطیريعلي دخیل شافي جزاع العنزيذكرى عاید عوض بطي الرشیدي

یش الدرویشنوره جاسم محمد دروعلي سالم الجعیالن الدقباسيسعد حمد رویشد العازمي
یوسف سید مھدي سید یوسف جعفرفواز فھد ھادى مترك العدوانىسعد علي خالد خنفور الرشیدي
ماجد موسى عبدالرحمن المطیرىشعیب شباب قدیفان المویزرى
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)1(رج�ال و  )31( م�نھم  )32( المرشحین في ال�دائرة   إجماليو،مرشحین)8(والمنسحبون عددھم   :الدائرة الخامسة ●

:ةامرأ

فالح مطلق ھذال الصواغ العازمىسعد رغیان سعود فھید الشریعأحمد عطااهللا محمد قصاب الفریش
فھد عیاد عویض سودان المطیرىسعد زنیفر سعد على العازمىالصیفى مبارك الصیفى حزام العجمى
ن الكندريفیصل محمد أحمد حسسعدون حماد عبید مزعل العتیبيبادي حسیان محمد الوطیب الدوسري

قاسم خلیل منشد حسن الھندالسلوى محمل ضیف اهللا المطیريبدر فرج احمد الفرج
الفى سامح سلیمان عجیل الشمرىسمیح ابراھیم صالح مدن القالفحمود محمد ناصر أحمد الحمدان
محمد ھادي ھایف عبداهللا الحویلھصقر عبدالرزاق عباس العنزىخالد حیدر مرداس مجلى الھزاع
محمد حسین على صالح الحدادطالل سعد جالل سعود السھلىخالد سالم عبداهللا عدوه العجمى
مناحى رجا عبداهللا الحباج العازمىعبدالصمد صالح محمد مصبح دشتيخالد مشعان منیخر طاحوس

ناصر عبدالمحسن محمد على المرىعلى حسن محمد حسن االنصارىدلیھي سعد راشد ناصر الھاجري
نوري خلف شاوي عبداهللا القالفغانم على فالح على حزام المیعسالم نمالن مدغم مرزوق العازمى
فایز اسباع دعیج خلیفھ الدبوسسالم عبدالحلیم سالم سلطان عبداهللا
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 الحرمان من الترشح لالنتخابات)4(

م�ن الق�انون ح�ـُرم    )2(، وفي الم�ادة  یشترط في المرشح أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في قانون االنتخاب   

المرشح والناخب المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد 

م في ح�سم رأیھ�ا ف�ي من�ع ترش�ح ع�دد م�ن الشخ�صیات         2008 في انتخابات ةإلیھ اعتباره، وقد كان لتأخر وزارة الداخلی   

المادة، أن حدثت أخطاء كثیرة بال�شطب، اس�تطاع معھ�ا أكثری�ة الم�شطوبین ك�سب ق�ضیتھم أم�ام المح�اكم            بناء على ھذه    

طالبن��ا ف��ي التقری��ر ال��سادس للمفوض��یة  بإع��ادة قی��دھم، وھ��ذه أدت إل��ى ص��عوبات ف��ي إع��داد أوراق االقت��راع نف��سھا، ل��ذا   

ف�ي وق�ت مبك�ر لتمك�ین المرش�حین      ح�سم موض�وع ش�طب المرش�حین وفق�ا للق�انون         م ب�ضرورة    27/4/2009الصادر في   

.المشطوبین من اللجوء الى القضاء وحسم الموضوع في وقٍت كاٍف قبل یوم االقتراع

 إدارة الفت�وى  خ�ذ ب�رأي  األج�راءات الحكوم�ة ف�ي    م إ4/5/2009ضیة السابع الصادر ف�ي   أیدنا في تقریر المفو  اكم

لدراس�ة والفح�ص حت�ى ال تتك�رر     الوق�ت الك�افي ل  شطب یعط�ي موض�وع ال�   ف�ذلك   والتشریع بقائمة أسماء المتوقع شطبھم      

 ح�سم ق�رار ال�شطب م�ن عدم�ھ خ�الل       لك ناش�دنا الحكوم�ة ف�ي التقری�ر ال�سابع     م في الموضوع، لذ   2008أخطاء انتخابات   

أسبوع، حتى یتمكن من تشطب أسماؤھم من الطعن أمام القضاء وصدور األحكام قبل االقتراع بوقت كاٍف لطباعة أسماء 

.المرشحین

وزارة الداخلیة ف�ي وق�ت مبك�ر موض�وع ش�طب المرش�حین ال�ذین ال تت�وافر ف�یھم ش�روط الناخ�ب             وبالفعل أنجزت   

والمرشح، بعد أن عرضت الوزارة كشفًا باألسماء على إدارة الفتوى والتشریع، فتم شطب ثالثة مرشحین بعد التأكد من        

مشطوبین للتقدم بطعونھم على قرار الشطب حتى یح�صلوا  عدم توافر الشروط، فالوزارة انتھت من ذلك في وقت كاٍف لل       

لذلك لم نشھد ف�ي ھ�ذه االنتخاب�ات    ..على أحكام قبل یوم االقتراع بوقٍت یكفي إلعادة إدراج أسمائھم في قائمة المرشحین     

.أي ردود أفعال قانونیة ألي من المشطوبین، مما وفر جوا من الحریة في الترشح لكل من لھ الحق بذلك
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مرشحون..وزراء)5(

 خط��ورة اس��تمرار ال��وزیر ف��ي من��صبھ وھ��و یخط��ط للترش��ح ف��ي    إل��ىم 2008لق��د نبھن��ا ف��ي االنتخاب��ات ال��سابقة  

االنتخابات، وأن بع�ضھم اس�تغل المن�صب لتحقی�ق أغ�راض شخ�صیة لنف�سھ أو تی�اره أو جماعت�ھ، وق�د ثب�ت بع�د ذل�ك أن                

، فقد أعلن وزراء في  في ھذه االنتخابات الخطأھذاوقد تكررر، بعضھم استغل المنصب بالفعل فأوقع الحكومة بحرج كبی       

حیث أشرنا في أكث�ر م�ن   ، دة لیست بقصیرةم على رأس عملھمواستمروا رغبتھم بالترشح في االنتخابات       عن الحكومة

وزارت�ھ،  معلومات مؤكدة أن منھم م�ن ی�ستغل من�صبھ ف�ي تمری�ر الكثی�ر م�ن المخالف�ات داخ�ل          لى وجود إسبوعي تقریر أ 

وبعضھم یقوم بإجراء اتصاالت بمسؤولین في وزارات أخرى وی�ستخدم ص�فتھ الوزاری�ة لتمری�ر مع�امالت عب�ر الھ�اتف،             

.سرعة البت في استقالة ھؤالء الوزراءبسمو رئیس الحكومة كنا نتمنى أن یبادر و

م7/4/2009–جریدة الوطن 

وقاف والشئون اإلسالمیة حسین الحریتي وكذلك م قبلت الحكومة استقالة وزیر العدل ووزیر واأل     6/4/2009في  

 یوم�ا م�ن   19 رغبتھم�ا بالترش�ح ، لم�دة     إع�الن وزیر الصحة روضان الروضان، وقد بقي ال�وزیران ف�ي من�صبیھما رغ�م       

.فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة

 الع�دل ووزارة  وزارةالكثیر من المعلومات والبیانات ع�ن تج�اوزات كثی�رة ح�دثت ف�ي ك�ل م�ن           للمفوضیة   وقد ورد 

.ة، نشرت الصحف المحلیة بعضا منھاالصح
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.المرشحین

وزارة الداخلیة ف�ي وق�ت مبك�ر موض�وع ش�طب المرش�حین ال�ذین ال تت�وافر ف�یھم ش�روط الناخ�ب             وبالفعل أنجزت   
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.أي ردود أفعال قانونیة ألي من المشطوبین، مما وفر جوا من الحریة في الترشح لكل من لھ الحق بذلك
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مرشحون..وزراء)5(

 خط��ورة اس��تمرار ال��وزیر ف��ي من��صبھ وھ��و یخط��ط للترش��ح ف��ي    إل��ىم 2008لق��د نبھن��ا ف��ي االنتخاب��ات ال��سابقة  

االنتخابات، وأن بع�ضھم اس�تغل المن�صب لتحقی�ق أغ�راض شخ�صیة لنف�سھ أو تی�اره أو جماعت�ھ، وق�د ثب�ت بع�د ذل�ك أن                

، فقد أعلن وزراء في  في ھذه االنتخابات الخطأھذاوقد تكررر، بعضھم استغل المنصب بالفعل فأوقع الحكومة بحرج كبی       

حیث أشرنا في أكث�ر م�ن   ، دة لیست بقصیرةم على رأس عملھمواستمروا رغبتھم بالترشح في االنتخابات       عن الحكومة

وزارت�ھ،  معلومات مؤكدة أن منھم م�ن ی�ستغل من�صبھ ف�ي تمری�ر الكثی�ر م�ن المخالف�ات داخ�ل          لى وجود إسبوعي تقریر أ 

وبعضھم یقوم بإجراء اتصاالت بمسؤولین في وزارات أخرى وی�ستخدم ص�فتھ الوزاری�ة لتمری�ر مع�امالت عب�ر الھ�اتف،             

.سرعة البت في استقالة ھؤالء الوزراءبسمو رئیس الحكومة كنا نتمنى أن یبادر و

م7/4/2009–جریدة الوطن 

وقاف والشئون اإلسالمیة حسین الحریتي وكذلك م قبلت الحكومة استقالة وزیر العدل ووزیر واأل     6/4/2009في  

 یوم�ا م�ن   19 رغبتھم�ا بالترش�ح ، لم�دة     إع�الن وزیر الصحة روضان الروضان، وقد بقي ال�وزیران ف�ي من�صبیھما رغ�م       

.فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة

 الع�دل ووزارة  وزارةالكثیر من المعلومات والبیانات ع�ن تج�اوزات كثی�رة ح�دثت ف�ي ك�ل م�ن           للمفوضیة   وقد ورد 

.ة، نشرت الصحف المحلیة بعضا منھاالصح
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ك��ذلك یت��داول الكویتی��ون وج��ود تح��الف ق��وي ب��ین      

في إحدى الدوائر االنتخابیة، أحدھما وزیر، اثنین مرشحین 

، ف��تم  نف��سھا ل��ھ أخ یت��ولى م��سئولیة ف��ي ال��وزارة    واآلخ��ر

الع�الج بالخ��ارج، وإن  إدارة تمری�ر الكثی�ر م�ن الملف��ات ف�ي     

 تق�دیم س�ؤال   نتمن�ى ل�ذا  كن�ا ال نمل�ك دل�یال عل�ى ھ�ذا الق�ول،       

برلم���اني ح���ول الع���الج ف���ي الخ���ارج ف���ي ك���ل م���ن وزارات   

الصحة والدفاع والداخلیة، لمعرف�ة ع�دد الق�رارات المتخ�ذة      

. االنتخابات، ومن تقدم بالمعامالت من المرشحینفي فترة

كم�����ا أش�����رنا ف�����ي تقریرن�����ا الراب�����ع ال�����صادر ف�����ي  

ل���ى وج���ود تج���اوزات للق���وانین والل���وائح،  إم 13/4/2009

نشرت بعض الصحف المحلیة عشرات منھا رصدھا دیوان   

رات الت��ي ترش��ح  االخدم��ة المدنی��ة، وكثی��ر منھ��ا ف��ي ال��وز    

ن��ا بع��دم االكتف��اء بإلغ��اء    ل��ذلك طالب..وزراؤھ��ا لالنتخاب��ات 

التج���اوزات وت���صحیح األوض���اع، ب���ل الب���د م���ن محاس���بة      

.المخطئ

م13/4/2009–جریدة القبس 
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الخدمات الحكومیة للمرشحین)6(

حاول بعض المرشحین النتخابات مجلس األمة تسھیل الحصول على خدمات للناخبین في عدد من الجھات العامة 

لقوانین واإلجراءات المتبعة، بواسطة تعاون وتساھل مسؤولین حكومیین مع بعض المرشحین وذلك عن طریق مخالفة ا

دون غیرھم، وقد أصدر رئیس دیوان الخدمة المدنیة تعمیما إلى الجھات الحكومیة بشأن وقف التعیینات وشغل الوظائف 

تشكیل الحكومة الجدیدة، وق�د أش�ارت    وحتى تاریخ 2009 مارس 16 والنقل والندب خارج الجھة اعتبارا من   اإلشرافیة

وسائل اإلعالم إلى تجاوزات تحدث في ع�دد م�ن الجھ�ات العام�ة، وح�سنا فع�ل وزی�ر ال�شئون االجتماعی�ة والعم�ل وك�ذلك             

.وزیر التجارة والصناعة بالتراجع عن قرارات إداریة خاطئة

تكلی�ف لجن�ة   أن یب�ادر إل�ى   م 30/3/2009س�بوعي الث�اني ال�صادر ف�ي     لبنا مجلس ال�وزراء ف�ي التقری�ر األ    وقد طا 

، للتأك�د  الموسم االنتخابيخاللن في الجھات العامة والمسؤولو الوزراء یتخذھامتابعة القرارات التي لحكومیة محایدة، 

، حی�ث رص�دت    ألي ش�بھات ك�التي وقع�ت ف�ي االنتخاب�ات الماض�یة      من مدى مطابقة جمیع تل�ك الق�رارات للق�انون، تفادی�اً      

.یة ودیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة حینھا مئات التجاوزاتالجھات الحكوم

حرصا من مجلس الوزراء على حیاد الجھات العامة في العملیة االنتخابیة فقد قرر وقف الكثیر من المعامالت في 

ك�ان ھ�ذا التوج�ھ    الجھات العامة، منھا ما یتعل�ق ب�التوظیف والم�وظفین ومنھ�ا م�ا یتعل�ق ب�العالج وغیرھ�ا الكثی�ر، ول�ئن                

محمودًا باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة 

للقانون من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العامة عل�ى تطبی�ق الق�انون خ�الل         

ت��صاصاتھا، فتلج��أ إل��ى وق��ف أعمالھ��ا خ��شیة وق��وع التج��اوزات، وف��ي ذل��ك إض��رار كبی��ر    تأدیتھ��ا لواجباتھ��ا وإنفاذھ��ا الخ

لذا یجب إصالح النظام اإلداري في الجھات العامة مستقبًال حتى تسیر خدمات الدولة بشكل طبیعي، ..بمصالح المواطنین

عاقب�ة ك�ل ش�خص یت�سبب ب�ذلك      مع رصد لمن یتسبب بمخالفة القانون أو یتجاوز اللوائح أو ی�ضر بم�راجعین آخ�رین، وم       

. من الوزیر وحتى أصغر موظف في وقت االنتخابات وطوال العامًاالتجاوز، بدء

– أحیان�ا  –رد إلى المفوضیة الكثی�ر م�ن المعلوم�ات ح�ول قی�ام مرش�حین بتمری�ر مع�امالت وأخ�ذ تأش�یرات             كما و 

ن في ال�وزارات م�ن درج�ة وكی�ل وزارة أو     رھا مسؤولوالنتخابات، ویقوم بتمریبالموافقة على أن یتم التنفیذ بعد انتھاء ا     

.أقل، طمعا في رضا ھذا المرشح، بحسب قوة فرص فوزه



-40-

ك��ذلك یت��داول الكویتی��ون وج��ود تح��الف ق��وي ب��ین      

في إحدى الدوائر االنتخابیة، أحدھما وزیر، اثنین مرشحین 

، ف��تم  نف��سھا ل��ھ أخ یت��ولى م��سئولیة ف��ي ال��وزارة    واآلخ��ر

الع�الج بالخ��ارج، وإن  إدارة تمری�ر الكثی�ر م�ن الملف��ات ف�ي     

 تق�دیم س�ؤال   نتمن�ى ل�ذا  كن�ا ال نمل�ك دل�یال عل�ى ھ�ذا الق�ول،       

برلم���اني ح���ول الع���الج ف���ي الخ���ارج ف���ي ك���ل م���ن وزارات   

الصحة والدفاع والداخلیة، لمعرف�ة ع�دد الق�رارات المتخ�ذة      

. االنتخابات، ومن تقدم بالمعامالت من المرشحینفي فترة

كم�����ا أش�����رنا ف�����ي تقریرن�����ا الراب�����ع ال�����صادر ف�����ي  

ل���ى وج���ود تج���اوزات للق���وانین والل���وائح،  إم 13/4/2009

نشرت بعض الصحف المحلیة عشرات منھا رصدھا دیوان   

رات الت��ي ترش��ح  االخدم��ة المدنی��ة، وكثی��ر منھ��ا ف��ي ال��وز    

ن��ا بع��دم االكتف��اء بإلغ��اء    ل��ذلك طالب..وزراؤھ��ا لالنتخاب��ات 

التج���اوزات وت���صحیح األوض���اع، ب���ل الب���د م���ن محاس���بة      

.المخطئ

م13/4/2009–جریدة القبس 
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.أقل، طمعا في رضا ھذا المرشح، بحسب قوة فرص فوزه
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یقوم دیوان الخدم�ة المدنی�ة ب�دور جی�د ف�ي       

تطبی��ق ق��رار مجل��س ال��وزراء ب��شأن وق��ف النق��ل      

والن���دب والترش���یح ف���ي الجھ���ات الحكومی���ة، وق���د  

 جھ�ة حكومی�ة    23 مخالفة في    185استطاع رصد   

 شھر واحد، بواسطة مراقبي شؤون التوظف خالل

الت���ابعین لل���دیوان، فیم���ا ت���م س���حب ن���صف تل���ك       

الق�رارات تقریب�ا، وال��شئ المؤس�ف ف�ي الموض��وع     

أن أكث���ر وزارت����ین ل����دیھما مخالف����ات ھم����ا وزارة  

.الداخلیة ووزارة األوقاف والشؤون االسالمیة

م28/4/2009–جریدة القبس 

م 11/5/2009در ف���ي وف���ي تقریرن���ا الث���امن ال���صا 

االت��صال ال�ذي وردن�ا م��ن وكی�ل وزارة الداخلی��ة    إل�ى  أش�رنا  

المساعد للشئون المالیة واإلداریة أكد فی�ھ أن�ھ ال توج�د اال           

ًا ع�سكری ًا معالجتھا، وأن ھن�اك جھ�از   تجريمخالفة واحدة   

 یخ�ضع لل�وائح دی�وان الخدم�ة المدنی�ة، وأن         في ال�وزارة ال   

..رارات مجل�س ال��وزراء  بق� ال�وزارة حری�صة عل�ى االلت��زام   

ل���ى االت���صال ال���ذي وردن���ا م���ن وكی���ل وزارة    كم���ا أش���رنا إ 

األوقاف والشئون اإلسالمیة أكد فیھ أن القرارات المخالف�ة         

 فق�ط  5 والب�اقي   ق�راراً 20ن�ھ ت�م س�حب     وأ قرارًا25عددھا  

وھ���ي ال ی���شملھا حظ����ر مجل���س ال����وزراء ألنھ���ا ق����رارات     

ئم�ة  ت�ة ولی�ست دا  للتسكین في مناص�ب إش�رافیة لفت�رة مؤق        

ائھ�ا إذا طل�ب ال�دیوان منھ�ا     وأن ال�وزارة عل�ى اس�تعداد إللغ   

.م10/5/2009–جریدة السیاسة .ذلك
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 دور العبادة)7(

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

قوبات بالسجن والغرامة أو أحدھما لمن استخدم دور العبادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى     وأن ھناك ع)45(جاء في المادة    

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

یجابي في ممارس�ة الن�اخبین   ة دور إل ذلك، یجب أن یكون للوزاراستغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقاب  

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

 الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة مجموعة من النصائح العام�ة المتعلق�ة باالنتخاب�ات        ھیئةدرت  أص

وما تشھده من ظواھر سلبیة، مثل نقل األصوات بین الدوائر وشراء األصوات والتنابز بین المرشحین، والتوجیھ بحسن 

.االختیار من الكفاءات ممن یصلح لمھام عضو مجلس األمة

م26/4/2009–جریدة الوطن 

 ادارة الثقاف����ة االس����المیة ف����ي وزارة   نتج����تاكم����ا 

فزی���وني تل)اع���الن(ف���الش االوق��اف وال���شؤون االس���المیة  

:یج����ابي تح����ت عن����وان توع����وي قیم����ي ع����ن التن����افس اإل 

، وقد قام�ت االدارة بتعم�یم   "نتنافس بس ھم احنا حبایب "

والخاص��ة  تلفزیونی��ة الحكومی��ة  لالف��الش عل��ى المحط��ات ا  

مجانا لبثھ بین فقراتھا بھدف توعیة الجمھور 
.م27/4/2009-جریدة الراي

.بأھمیة التنافس لخدمة الوطن مع صفاء النفوس وعدم تشاحنھا
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 لحث الناخبین إمكانھا القیام بدور أكثر إیجابیة ب كانوقد لوحظ بشكل عام أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

م بشكل صحیح، والتنبیھ علیھم باالبتعاد ع�ن مخالف�ة الق�وانین وتطبی�ق ال�نظم الخاص�ة باالنتخاب�ات،        على ممارسة دورھ 

ولكن دورھا كان مفقودا في موضوع االنتخابات الفرعیة القائم�ة عل�ى الع�صبیات البغی�ضة، كم�ا أن دورھ�ا متواض�ع ف�ي          

علم�ا ب�أن   .. المرش�ح ال�صالح ی�أتي عل�ى اس�تحیاء     التحذیر من الرشوة االنتخابیة، وكذلك دورھا في التنبی�ھ عل�ى اختی�ار        

الخطاب الدیني السلیم مؤثر بدرجة عالیة في تنظیم موسم انتخابي جید وفي توجیھ الناخبین لممارسة دورھم في اختیار 

السلطة التشریعیة، ولكنھ ل�م ی�ستخدم، م�ن خ�الل وس�ائل متع�ددة كالتوعی�ة العام�ة وخط�ب ی�وم الجمع�ة وإقام�ة الن�دوات                 

.داد المطبوعات التوعویةوإع

في الجانب اآلخر، فقد ل�وحظ اس�تخدام ال�دین ف�ي          

الموسم االنتخابي بشكل سلبي أحیانا، وذل�ك م�ن أط�راف       

"تجم��ع ثواب��ت األم��ة" حی��ث رف��ع أخ�رى غی��ر حكومی��ة، 

أس��یل العوض��ي متھم��ا  .ض��د المرش��حة د  ق��ضائیة دع��وى

اھ��ا بالتط��اول عل��ى ثواب��ت ال��دین والعقی��دة االس��المیة،    ّیإ

:وھذا التصرف من التجمع علیھ أكثر من مالحظة

متقط�ع  ب�شأن الحادث�ة   التھمة غیر مثبت�ة والت�سجیل    –

.ومبتور

ظھر الكثیر من االختالفات في الموسم االنتخابي ی–
.م8/5/2009–جریدة السیاسة 

ح م�ا  أمینھ العام، وقد یكون في رف�ع ھ�ذه ال�دعوة ت�ضارب م�صال     بین المرشحین، والتجمع لھ مرشح أو أكثر ومنھم        

.بین السیاسي والدعوي

لى ردات فعل بعضھا تم استخدام الدین في معركة سیاسیة كان لھا انعكاساتھا السلبیة على الساحة االنتخابیة، أدت ا–

.غیر صحیح

كم��ا قام��ت الحرك��ة ال��سلفیة بإص��دار فت��وى ت��دعو  

في انتخابات مجلس األمة لى عدم التصویت للمرأة  فیھا إ 

ا محرم شرعًا، وقد أدى ذلك ال�ى  ن التصویت لھ  باعتبار أ 

وك��ان.. ل��دى مؤی�دي الت��صویت للم��رأة ردود فع�ل واس��عة 

من تی�ار سیاس�ي     "فتوى"الالفت بالموضوع ھو صدور     

ان�تظم  م، وقد 2005في قضیة انتخابیة حسمت منذ العام    

تجمع في ساحة اإلرادة للتعبیر عن رفض الفتوى الدینیة 
م5/5/2009–جریدة الجریدة 

ل تح��ریم الت��صویت للم��رأة، ش��ارك فی��ھ مرش��حات النتخاب��ات المجل��س وع��دد م��ن الشخ��صیات الداعم��ة لح��ق الم��رأة     ح��و

.السیاسي وجمھور غفیر
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 شراء األصوات)8(

م رصد عملیات شراء أصوات في دائرتین، وأحالتھما 2008استطاعت وزارة الداخلیة في انتخابات مجلس األمة 

، وقد كان لوقع ھاتین الحالتین أثر إیجابي في 6 باإلدانة القضیتین بالدرجة األولى أحكام فيإلى النیابة العامة، وقد صدر

یج�ابي   األص�وات، كم�ا ك�ان لھ�ذا ال�دور اإل      ممن عرف عنھم ش�راء – حینذاك –تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات    

رش�ح لالنتخاب�ات مم�ن ع�رف ع�نھم ش�راء       م ، حی�ث تراج�ع آخ�رون ع�ن الت    2009لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخابات      

 في العام وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والمسؤولین فیھا..األصوات

.م2008

وناشدنا الوزارة في معظم ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وقد تمنینا في المفوضیة أن تستمر وزارة الداخلیة في 

وأن ت�تمكن ال�وزارة م�ن ض�بط ح�االت ش�راء أص�وات        ف الھ�ام،  ل� ن تحقق نجاحا ملموسا في ھذا المتقاریرنا االسبوعیة أ  

أثی�ث للمن�ازل، حت�ى    لكترونی�ة والت یم ال�دیوانیات وتق�دیم األجھ�زة اإل   تأخذ أشكاال أخ�رى غی�ر ال�شراء النق�دي، ومنھ�ا ت�رم           

.نجازا جدیدا یحسب لھاتضیف الوزارة إ

كالم كثیر ومتواتر بشأن ش�راء األص�وات ف�ي   م أشرنا الى انتشار 27/4/2009وفي تقریرنا السادس الصادر في     

 قی�ام بع�ض المرش�حین ب�شراء      بین الناس المتداول مناالنتخابات الفرعیة، ولكن لم تقع بین أیدینا أدلة ثابتة، حیث كان 

دد أكبر في االنتخابات العامة، ھا مقابل عالراشي لصغر العینة التي یتم شراؤأصوات داخل القبیلة، وھو أمر یستفید منھ 

وتمك��ن الراش��ي م��ن س��ریة إج��راءات الرش��وة، وانخف��اض تكلفتھ��ا لقل��ة الطل��ب داخ��ل االنتخاب��ات الفرعی��ة بالمقارن��ة م��ع    

تتسع في الفترة المتبقیة من الموسم االنتخابي، وھو ما یجب أن سعلمًا بأن عملیات شراء األصوات ..االنتخابات العامة

سّیما وأن محاربة شراء األص�وات علیھ�ا إجم�اع ش�عبي بعك�س تج�ریم االنتخاب�ات        الخلیة على مكافحتھ،    تعمل وزارة الدا  

.الفرعیة

أما موضوع قیام أحد المرشحین في الدائرة الثالث�ة       

بعرض مبلغ مالي ألي مرشح یرغ�ب بالترش�ح ف�ي ال�دائرة            

ي ال یجرم��ھ الثالث��ة، فف��ي تق��دیرنا أن ھ��ذا الت��صرف شخ��ص 

ر د كون���ھ م���ن ب���اب الفكاھ���ة والتن��� ال یع���دوالق���انون، وھ���و 

جراءات قانونی��ة م��ا دام ی��تم  یج��ب منع��ھ أو مواجھت��ھ ب��إ وال

خ���ارج المق���رات الرس���میة للدول���ة، خاص���ة م���ع غی���اب أي   

.معاییر قانونیة لدعم وتمویل المرشحین لالنتخابات
م17/4/2009القبس 

. ببراءة أحدھما– أثناء الموسم االنتخابي –م23/4/2009ر حكم محكمة االستئناف في تاریخ صد6
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. ببراءة أحدھما– أثناء الموسم االنتخابي –م23/4/2009ر حكم محكمة االستئناف في تاریخ صد6
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تل�ف ال�دوائرة االنتخابی�ة، ف�ي     خألص�وات ف�ي م  كما أن الصحف المحلی�ة تن�شر وب�شكل ش�بھ ی�ومي أح�وال ش�راء ا         

:محاولة منھا للضغط على وزارة الداخلیة للقیام بدورھا في مكافحة ھذه اآلفة، وفیما یلي بعض األمثلة الصحفیة

م22/4/2009جریدة السیاسة م4/4/2009–جریدة الدار 

م9/5/2009–جریدة الرؤیة م8/5/2009–جریدة الجریدة 

 وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة ش�راء األص�وات ،   تعلى استعداداأّكد طق الرسمي لوزارة الداخلیة     ان النا رغم  و

 أنباء شراء األصوات لم تستثن أي دائرة انتخابیة، حیث انطلقت عملیات الشراء في االنتخابات  فإنولكن بكل أسف

عملی�ات ال�شراء   بع�دھا  ب�دأت  ث�م  ،  ام األولى ألیافي  الفرعیة  

مستوى االنتخابات العامة، وال یوجد لوزارة الداخلی�ة     على  

رص�د ج�رائم ش�راء األص�وات،     أي عذر في عدم تمكنھا من    

ن الذین یقومون بھ�ذه الج�رائم أع�دادھم قلیل�ة ال        فالمرشحو

تتج��اوز ف��ي أس��وء األح��وال ع��ن خم��سة مرش��حین ف��ي ك��ل    

.دائرة انتخابیة
م30/4/2009–جریدة القبس 

رة الداخلیة إعالن خط ھاتف ساخن الستقبال شكاوى الم�واطنین وبالغ�اتھم ب�شأن عملی�ات ش�راء         وزا ناكما طالب 

.، ولكن لألسف لم یحدث ذلكاألصوات، والتعامل معھا بكل جدیة وسرعة، حتى ال تتھم الوزارة بالتواطؤ
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3/5/2009 ی���وم األح���د  )الرؤی���ة(ن���شرت جری���دة  

ملیون دینار صورة لشیك باسم أحد المرشحین یتلقى قرابة 

من شخصیة خلیجیة، كما نشرت ص�حف أخ�رى أنب�اء ع�ن          

ع مرش�ح آخ�ر، وناش�دنا الجھ�ات       والموضوع نفسھ وموض�   

 تتب����ع  أنالمعنی���ة ف����ي وزارة الداخلی����ة والبن����ك المرك����زي 

تأكی��ده أو نفی��ھ، ألن ھ��ذا ی��شكل  تعم��ل عل��ى  وینالموض��وع

م7/5/2009–جریدة السیاسة .خطرا حقیقیا على األمن الوطني للدولة

ن المح�ّول إلی�ھ   المرشحین بنفي تلقیھ تمویًال خارجیًا لحملتھ االنتخابیة، وبین أن مبلغ الملی�و   ھذین  وقد بادر أحد    

ن عن ضعف حالتھ المادیة، وكذلك ضعف  تسلم قیمتھا، فیما یتحدث الناخبوبل عامین إلبل واآلنجل قمن عملیة بیع باأل 

ت�سلم مبلغ�ا   ال�ذي  بع�ض ال�صحف   الذي أشارت إلیھ في الدائرة الخامسة لمرشح اآلخر  في حین أن ا   ..حالة والده المادیة  

.من جھة خارجیة قیمتھ أربعمائة ألف دینار لم یصدر منھ أي تعلیق

شراء المرش�حین ذاتھ�م، حی�ث    مختلف الدوائر االنتخابی�ة ب�   السیاسي في استخدام المالوھذا یقودنا الى موضوع    

على عدد من المرشحین، ومنحھم مبالغ مالیة كبیرة، ال تقل عن یطوف بعض المتنفذین بأنفسھم أحیانا وبوسطاء غالبا، 

دة محددة لھؤالء نجم بعد نجاحھم لتحقیق أ للمرشحین في حملتھم االنتخابیة، بھدف التنسیق معھ ًامائة ألف دینار، دعم   

والمحزن في ..من فئات اجتماعیة متنوعةالمتنفذین، وھم شریحة من الشخصیات تتوزع ما بین سیاسیین واقتصادیین

خرین ع�ن  اآلاألمر، أن بعض المرشحین یتحدثون فیما بینھم دون استحیاء عن المبالغ التي استلموھا، ویسأل كل منھم   

!! یستلموا مبالغ أقلمالمبلغ الذي حصلوه من ھذا المتنفذ أو ذاك للتأكد من أنھم ل

الع�سكریین الغی�ورین   وطن، حیث بادر عدد م�ن   ھناك بارقة أمل في أبناء ھذا ال وأمام ھذا الحجم من الفساد، كان     

على الوطن من جھات معنیة بمحاربة تلك الجریمة البشعة باالتصال بالمفوضیة للمساعدة في ضبط بعض عملیات شراء 

األصوات، وسبب مبادرتھم ھو حالة التراخي التي تعیشھا تلك األجھزة في مواجھة ھذه الجریمة، وقدرتھم على ضبطھا 

فكل التحیة ..ھم تعلیمات، ولكن المفوضیة اعتذرت عن التنسیق مع العسكریین التزاما منھا بدورھا المدنيحین تصدر ل

.والتقدیر والحب ألولئك العسكریین الشرفاء

رغم الدور المتواضع والسلبي لوزارة الداخلیة في موضوع من�ع االنتخاب�ات الفرعی�ة المجرم�ة قانون�ا،           وأخیرا، ف 

یجابیة في موضوع منع جریمة شراء األصوات، الذي یحظى بقبول كبیر من مختلف فئات إنھا دورا أكثر إال إننا توقعنا م

ألص�وات، وق�د   االمجتمع، باستثناء الشخصیات الفاسدة م�ن المرش�حین وغی�رھم مم�ن یقوم�ون بعملی�ات تموی�ل وش�راء                

. للغایة سلبیاشھدت الدوائر الخمس عملیات واسعة لشراء األصوات، ولكن كان موقف الوزارة
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 االنتخابات الفرعیة)9(

م��ن ق��انون )45(وفق��ا للم��ادة النتخاب��ات الفرعی��ة ب��ین القبائ��ل أو الطوائ��ف    عل��ى أح��د تج��ریم الق��انون ل ىال یخف��

 أو اش�ترك ف�ي تنظ�یم انتخاب�ات     نّظ�م ، حیث تج�رِّم تل�ك الم�ادة فع�ل ك�ل م�ن       35/1962انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم  

 دعا إلیھا الختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین للقبیلة أو الطائف�ة، عل�ى أن یح�بس م�دة ال تزی�د عل�ى خم�س             فرعیة أو 

 بشأن انتخابات أع�ضاء  4/2008 القانون  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، أما   5000–2000سنوات وبغرامة بین    

، ل�ذا   فرعی�ة انتخاب�ات ج�راء  إلت�شاوریة عق�د اجتماع�ات    اإلع�الن ع�ن   حظ�ر نص عل�ى  فقد زاد على ذلك بال   ،مجلس األمة 

 وزارة الداخلی��ة التح��رك ال��سریع والف��وري ل��ردع أي   م30/3/2009ناش��دنا ف��ي التقری��ر الث��اني للمفوض��یة ال��صادر ف��ي    

 للتحقیق ، وإحالة المحرضین والمشاركین في ھذه الجریمة لجھات االختصاص  الفرعیة تاالنتخاباتلك  محاوالت إلجراء   

.معھم

تطبی�ق  ع�زمھم   بوزیر الداخلیة والوزارة الذین أكدوا في أكثر من مناسبة  أشدنا في التقریرین الثاني والثالث    وقد

فھل قامت الوزارة بدورھا في تطبیق القانون مع حاالت االنتخابات الفرعیة؟القانون بحزم في منع االنتخابات الفرعیة، 

س�بوع الثال�ث م�ن الموس�م االنتخ�ابي       الحظنا ف�ي األ   

ت��ردد أع��داد ال ب���أس بھ��ا م���ن مثقف��ي القبائ���ل ف��ي خ���وض      

 أو الم��شاركة فیھ��ا، ألنھ��ا تفتق��د ألدن��ى  ةاالنتخاب��ات الفرعی��

اعتب��ارات العملی��ة الدیمقراطی��ة ف��ي إجراءاتھ��ا وتنظیمھ��ا      

والمشاركین فیھا وإفرازاتھا، فضال عن عدم التزام كثیر 
م4/4/2009–جریدة الراي 

م فیتحالفون سرا مع مرشحین آخرین من خارج القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام، وبشكل ع�ام،    من الفائزین فیھا بقسمھ   

.یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قانونیة

وھذا التوجھ لدى عدد من أبناء القبائل كان یمكن استثماره ودعمھ من خالل حم�الت      

إلعالمیة والدینیة الحكومیة لمنع تلك الجریمة االنتخابیة التي لھا انعكاس�اتھا عل�ى      التوعیة ا 

اعتم�دت –م�ع األس�ف  –ولك�ن وزارة الداخلی�ة    .. المدیین القریب والبعی�د    علىقیم المواطنة   

أسلوب ترك االنتخابات الفرعیة تمر، مع رصد لمنظمي تلك االنتخابات تمھی�دا إلح�التھم إل�ى       

مة، وقد تم إحالة أعداد من المواطنین إلى النیابة العامة للتحقیق معھم في تنظ�یم     النیابة العا 

م، مث�ل انتخاب��ات  2009 نھای��ة ش�ھر م��ایو  ف�ي رتج��انتخاب�ات تخ��ص المجل�س البل��دي الت�ي    

فرعی�ة إح�دى قبائ�ل الجھ�راء ف�ي ال�دائرة الرابع�ة، وإح�دى قبائ�ل الفروانی�ة ف�ي ذات ال�دائرة،             

رة السابقة تؤكد على فشل تجمیع أدلة اإلدانة رغم أن الم�شاركین ف�ي   علما بأن تجارب الوزا   

.االنتخابات الفرعیة بعشرات األلوف

م7/4/2009–جریدة القبس 
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إذن، كان���ت البدای���ة ف���ي م���رور فرعی���ات انتخاب���ات  

 في حینھا – منعھا مجلس البلدي، ولو شعر الناس بجدیةال

تنظیم فرعیات مجلس  كثیر منھم في المشاركة في  لتردد–

فك��ان ھ��ذا ھ��و ال��ضوء األخ��ضر األول ف��ي ال��سماح      األم��ة، 

نج��از الفرعی��ات، ث��م ك��ان ال��ضوء األخ��ضر الث��اني وھ��و       بإ

تمری��ر فرعی��ات أفخ��اذ ع��دد م��ن القبائ��ل النتخاب��ات مجل��س   

م4/4/2009–جریدة الدار األمة التي ُأنجزت دون أي عوائق، علما بأن 

حیث تزید من حدة المشكلة الع�صبیة وأثرھ�ا   وھذا مما یعمق سلبیات االنتخابات الفرعیة،ا،  تنشر أخبارھ الصحف كانت   

 ال�ى أفخ�اذ، وف�ي النھای�ة كان�ت الرس�الة       مج�زأة ل�ى قبائ�ل، ص�ارت القبیل�ة     ل�ى المجتم�ع، فبع�د تق�سیم المجتم�ع إ     السلبي ع 

.ت الفرعیة مسموح بھن تجاوز القانون في تنظیم االنتخاباإ:ضحة لمنظمي االنتخابات الفرعیةوا

 أخب�ار انتخاب��ات  ن�شر توق�د ب�دأت ال�صحف المحلی��ة    

الفرعی����ات للقبائ����ل ف����ي ال����دائرتین الرابع����ة والخام����سة،     

وقف�ت  مواعیدھا والمنظمین لھا وأشكال التنظیم، ف�ي ح�ین       

– ن���شاھد ال���وطن ناوزارة الداخلی��ة مكتوف���ة األی���دي، فب���دأ 

.یتمزق قبلیا على مرأى من أبنائھ–وبكل أسف 

2/4/2009–جریدة الراي 

، احتشدت فیھا ص�فوف أكب�ر        مثالً فالدائرة الخامسة 

 م��ن أص��ل – مقاع��د ةقبیلت��ین لك��ي تح��صد ك��ل منھم��ا أربع��  

 للحف��اظ عل��ى م��ا حققت��ھ ف��ي االنتخاب��ات     –ع��شرة مقاع��د  

ھما للح�صول عل�ى مقع�د خ�امس،     االماضیة، مع س�عي إح�د   

يیلت�ین لك�� وف�ي ال�دائرة الرابع��ة أی�ضا احت�شدت ص��فوف قب    

م4/4/2009–جریدة السیاسة للحصول  مقاعد، مع سعي إحداھما ةتحصد كل منھما أربع

ئرتین أن القبائ�ل ال�صغیرة تجم�ع ص�فوفھا لك�سر س��یطرة      اال�د ض�افیین م�ن خ�الل م�ستقلیھا، فیم�ا نج�د ف�ي        عل�ى مقع�دین إ  

، وت��أثیرھم ف��ي  منعدم��ةوز الكف��اءات م��ن أبنائھ��ا ف�� أن فرص��ةفت��شعربمختل��ف فئاتھ��االقبیلت��ین الكبی��رتین، أم��ا الع��ائالت  

.التصویت ال وزن لھ، مما یدفعھم إلى مقاطعة االنتخابات

م16/4/2009–جریدة النھار م15/4/2009–جریدة الراي 
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م4/4/2009–جریدة الراي 
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بیان��ات التزكی��ة الت��ي ین��شرھا أص��حابھا  –م 20/4/2009 قب��ل –الخ��امس انت��شرت ف��ي ال��صحف خ��الل األس��بوع  

 حصولھم على التزكیة من القبیلة، وھي إعالنات غیر صحیحة، فالتزكیة تتم باإلجماع على شخصیة واح�دة     لإلشارة إلى 

أو باالمتناع عن المنافسة، ولكن الصحیح ھو أن ھؤالء قد خاضوا االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا القانون وفازوا فیھا     

.تراع موزعة على أكثر من منطقة سكنیةباقتراع شمل العدید من المرشحین المتنافسین في مراكز اق

لى بع�ض العوائ�ل   رعیة على القبائل فقط، بل امتدت إولم تقتصر االنتخابات الف  

الحضریة، ومنھم عائلة الكندري، حیث تم تنظیم انتخابات فرعی�ة ف�ي ال�دائرة األول�ى          

ل�ى إص�دار   ا من أبناء الكن�ادرة  ًا كبیرًالتصفیة أعداد المرشحین الكنادرة، مما دفع عدد  

جراء انتخابات فرعی�ة كم�ا یرف�ضون مخرجاتھ�ا، إص�راراً     بیان صحفي یرفضون فیھ إ   

م��نھم عل��ى ق��یم المواطن��ة، وق��د ن��شروا البی��ان ف��ي أكث��ر م��ن جری��دة یومی��ة وبم��ساحة   

 عدم نجاح إلى ذلك أفضى، وقد  كبیر من شخصیات العائلةمن عدٍدكبیرة، وتم توقیعھ 

محم��د ح��سین ال��ذي ل��م ی��دخل     .ث��ة، رغ��م ح��صول د  ة الثالرأي م��ن المرش��حین الكن��اد  

. في الدائرة األولىالتصفیة العائلیة على المركز الحادي عشر

م12/5/2009–جریدة الوطن :نتائج الفرعیات

حسین مزید، محم�د ھ�ایف، ماج�د    : منأنجزت قبیلة مطیر في الدائرة الرابعة انتخاباتھا الفرعیة، حیث اختارت كالً   –

.م2008د ھایف والوعالن فقط من األربعة الفائزین في فرعیة  عاوقد..موسى، مبارك الوعالن

ط�الل منی�زل، عل�ي دخی�ل، جم�ال      : م�ن أنجزت قبیلة عنزة في الدائرة الرابعة انتخاباتھا الفرعیة، حیث اخت�ارت ك�الً   –

.م2008علما بأن القبیلة لم تجر انتخابات فرعیة في عام ..العالطي، خضیر عقلھ

باتھا الفرعیة في الدائرة الخام�سة، وق�د أس�فرت النت�ائج ع�ن ف�وز س�عدون حم�اد، ع�ایض            أنجزت قبیلة عتیبة انتخا   –

.م2008أبوخوصة، علما بأن القبیلة اختارتھما في فرعیة 

سالم نمالن، س�عد  :الدائرة الخامسة، حیث أسفرت عن فوز كل منیلة العوازم انتخاباتھا الفرعیة في  كما أنجزت قب  –

.م2008وقد خسر جمیع الفائزین في فرعیة القبیلة في عام ..المیعزنیفر، فالح الصواغ، غانم 

..كما أنجزت قبیلة مطیر انتخاباتھا الفرعیة ف�ي ال�دائرة الخام�سة، حی�ث ف�از فیھ�ا فھ�د عی�اد، وھ�و یف�وز ألول م�رة             –

ل الج�الل،   السھول والسبیعي ط�ال تاواختارت قبیلة الدواسر بادي الدوسري ، وھو یفوز ألول مرة، كما اختارت قبیل  

وھو یفوز ألول مرة، وأنجزت قبیلة قحطان وبني ھاجر انتخاباتھا الفرعیة التي أسفرت عن فوز دلیھي سعد، وھ�و      

.یفوز ألول مرة

ح��سین جلیعی��ب ال��سعیدي وث��امر س��عد  :أنج��زت قبیل��ة الظفی��ر انتخاباتھ��ا الفرعی��ة فاخت��ارت اثن��ین م��ن أبنائھ��ا ھم��ا  –

.السویط

خال�د الع�دوة، محم��د   : م�ن  ف�ي ال�دائرة الخام�سة انتخاباتھ��ا الفرعی�ة، حی�ث اخت�ارت ك�الً       كم�ا أنج�زت قبیل�ة العجم�ان    –

.م2008 عاد الحویلة فقط من األربعة الفائزین في فرعیة وقد..الحویلة، خالد الطاحوس، الصیفي مبارك
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السیاسي بین قبیلتي العجمان والمرة لسنوات طویلة، ولكن االنتخابات الفرعی�ة  التعاضد الجتماعي وابقي التماسك   –

أبناء قبیلة دفع  شخصیات من قبیلتھم لتمثیل القبیلتین 4 إصرار قبیلة العجمان على اختیار   فقد دفع فرقتھما أخیرا،   

. االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا القانونوھذه واحدة من سلبیات..المرة الختیار من یمثلھم بعیدا عن العجمان

حسنا فعلت قبیلة العوازم في الدائرة األولى حینما قررت عدم تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة، خاص�ة م�ع تجرب�ة انتخاب�ات         –

 حینما اختارت الدائرة ابن القبیلة المرشح حسین الحریتي وھو لم یخض االنتخابات الفرعیة، فیما لم ینجح        2008

. من أربعة، وھذا ما یعزز اللحمة الوطنیة بین أھل الكویت حضرا وقبائلم فرعیة القبیلة إال واحدانتخبتھممن 

وم��ع ص���دور التقری���ر ال���سادس للمفوض���یة بت���اریخ  

م انتھى موسم االنتخابات الفرعیة لھذا الع�ام         27/4/2009

 إتم���ام قبیل���ة الرش���ایدة النتخاباتھ���ا الفرعی���ة، حی���ث      بع���د

لتي رغبت بتنظیم انتخابات فرعیة استطاعت جمیع القبائل ا

إتمامھا دون أي عوائق تذكر، وكان المالحظ ف�ي انتخاب�ات    

 أن وزارة الداخلی�ة ل��م تم��ارس أي دور ف��ي محاول��ة  2009

لمنع الجریمة االنتخابیة، واكتف�ت برص�دھا ومحاول�ة جم�ع       

األدل�ة وتق�دیمھا إل�ى النیاب�ة العام�ة، وھ�و أس�لوب ال یمك�ن         

قامت وزارة من خالل األدلة التي الحكم على جدواه إال
.م27/4/2009–جریدة النھار 

.7 بتجمیعھا ومدى األخذ بھا حین النظر فیھا أمام القضاءةالداخلی

ف�ي  لمعظم القبائ�ل،  بضبط وإحضار المرشحین والمشاركین في االنتخابات الفرعیة أمرت النیابة العامة  علمًا بأن   

.ة الخامسة، فتم التحقیق معھم جمیعا واإلفراج عنھم بكفالة مالیةفي الدائروالدائرة الرابعة، 

م ق�ضت المحكم�ة بوق�ف نظ�ر دع�وى      10/5/2009في حكم لمحكمة الجنایات یعتب�ر األول م�ن نوع�ھ، ص�در ف�ي       و

صل  مواطنا، وقررت المحكمة إحالة القضیة إلى المحكم�ة الدس�توریة للف�   17انتخابات فرعیة قبیلة المطران المتھم فیھا   

خاب�ات أع�ضاء    ف�ي ش�أن انت  45/1962 م�ن الق�انون رق�م    5 البن�د  45فیھا، بعد أن رأت جدیة الدفع بعدم دستوریة المادة  

 و 8 و 7 و 6األول مجموعة من النصوص الدستوریة مثل المواد : الدفاع مرافعتھ على محورینوقد بنى..مجلس األمة

كویتیة الذي صدر بالتع�اون م�ع المنظم�ة الدولی�ة لتق�اریر الدیمقراطی�ة        ، والثاني تقریر جمعیة الشفافیة ال44 و 30 و   9

ن المجتمع س�ینتظر ق�رار المحكم�ة الدس�توریة ف�ي م�دى دس�توریة تج�ریم االنتخاب�ات           وبذلك فإ ..والذي یدعم رأي الدفاع   

.الفرعیة

:مالحظات عامة على النتائجوفیما یلي 

یابة العام�ة،   إلى النمخاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تمت إحالتھ نائبًا ممن  17وصل إلى قاعة عبداهللا السالم      –

. الرابعة والخامسةجمیعھم في الدائرتینو

.شأن تنظیم االنتخابات الفرعیةفي بالبراءةاألحكام عدد من م 2009صدرت في شھر نوفمبر 7
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 ع�دد م�ن أبن�اء    ف�ي تل�ك ال�دوائر   ف�از  ذل�ك  م�ن  رغم ب�ال الدوائر ال�ثالث األول�ى، و  في لم یتم إجراء أي انتخابات فرعیة  –

 أن ب�الرغم م�ن   ح�سین الحریت�ي ومخل�د الع�ازمي،     :وھم�ا ھم اثنان في الدائرة األولى من قبیلة الع�وازم   القبائل، ومن 

خل�ف  :وھم�ا ناخبي القبیلة یشكلون أقلیة، كما نجح اثنان من قبیلة عنزة في الدائرة الثانیة من دون تنظیم فرعی�ة،   

عوضًا ع�ن وھذا یؤكد على اللحمة الوطنیة وقبول البرنامج االنتخابي والعالقات الحسنة   دمیثیر وجمعان الحربش،    

.یاتالعصب

ن مرشح في الدائرة الرابعة الفوز باالنتخابات من دون الدخول في فرعیة قبائلھم، وھم مسلم البراك استطاع أكثر م–

 اختارتھم القبیلة، ونجح عسكر العنزي فیما الذینضیف اهللا بورمیة من قبیلة مطیر فیما خسر واحد من األربعة .و د

.خسر األربعة الذین اختارتھم قبیلة عنزة
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 الطائفیة)10(

النتخابات الفرعیة بین القبائل ا تجریم ینص علىن القانون لخاص باالنتخابات الفرعیة، فإ  أشرنا في الجزء ا   كما  

4/2008 الق�انون  نوكذلك ف�إ ، 35/1962من قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم )45(وفقا للمادة  أو الطوائف   

. بشأن االنتخاباتتشاوریة عقد اجتماعات  اإلعالن عنحظر على ینص،بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة

طائفی��ة وهللا الحم��د، ولك��ن م��ن  قائم��ة عل��ى أس��س ل��م ت��شھد أي انتخاب��ات فرعی��ة  ول��ئن كان��ت ال��ساحة االنتخابی��ة 

.مؤشرات طائفیة عدیدة من شأنھا أن تؤثر على النسیج الوطني االجتماعي، نستعرضھا تباعًاالمالحظ وجود 

خابات فرعی�ة ف�ي ك�ل م�ن     جراء القبائل النت بسبب إ ف–

ة، حی�ث م��ن المتوق��ع أن تف��وز  ال�دائرتین الرابع��ة والخام��س 

ن في المقاعد العشرة جمیعھا في الدائرة الرابعة رغم قبیلتا

م���ن أص���وات  %25أن ن���سبة أص���واتھم جمیع���ا ال ت���صل   

ن في تسعة مقاعد من ائرة، ومن المتوقع أن تفوز قبیلتاالد

لخامسة رغم أن نسبة المقاعد العشرة المخصصة للدائرة ا   

بقلیل، وحیث یقط�ن الكثی�ر م�ن      %20أصواتھم تزید على    

ىالى جانب قبائل أخرى صغیرة، أدالحضر السنة والشیعة 

ل��ى تفكی��ر ج��دي ب���ین ھ��ذه ال��شرائح لت��شكیل ق���وائم        إذل��ك 

انتخابیة بناء على أسس طائفیة وحضریة لمواجھ�ة ق�وائم    

.القبائل التي ترید احتكار المقاعد لنفسھا

م5/4/2009–جریدة النھار 

أن :وجھ مرش�ح یمث�ل تجم�ع ثواب�ت األم�ة اتھام�ا غی�ر مقب�ول للجن�ة إزال�ة التع�دیات عل�ى أم�الك الدول�ة ق�ال فی�ھ                   –

وأق�ل م�ا یق�ال فی�ھ أن�ھ       وھ�ذا ق�ول مرف�وض بك�ل االعتب�ارات      "اللجنة تستعین بعاملین م�ن ال�شیعة لھ�دم م�ساجد ال�سنة            "

 ألن الع�املین بلجن�ة اإلزال�ة م�ن أھ�ل      ب�ھ ، فھ�و إن ك�ان ص�حیحا ف�ال یج�وز ال�تلفظ       تصریح غیر مسؤول، ویشكل جریم�ة،  

متقاع�د س�عود   المتقاع�د محم�د الب�در والمن�سق الع�ام العمی�د       الالكویت وی�أتمرون ب�أوامر الدول�ة، وی�رأس اللجن�ة الفری�ق           

یة والقانونی�ة بسط المفاھیم الدس�تور  ذلك مع أفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافىالخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائ 

.والشرعیة

م12/4/2009–جریدة الدار 
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 لعدد من المرشحین في جمیع الدوائر بنشر السیرة الذاتیةقیام إحدى الصحف الیومیة "الطائفیة"من المالحظات –

.فتنا الكویتیة للطائفة الشیعیة، وھو أمر نتمنى أن تتجنبھ صحااالنتماءاالنتخابیة، ال یجمع بینھم سوى 

.م16/5/2009–جریدة الدار 

برزت ظاھرة جدیدة في ظل ال�دوائر الخم�س، وھ�ي     –

المناطقیة، كردیف للقبلیة والطائفیة، فقد شكل بعض أھالي 

 محافظ����ة لجن����ة مناص����رة مرش����حي "محافظ����ة الجھ����راء 

ل����ى ت����دعو الن����اخبین إل���ى توجی����ھ أص����واتھم إ "الجھ���راء 

اء ، وق��د ن��شأت ھ��ذه الظ��اھرة   المرش��حین م��ن أھ��ل الجھ��ر  

بسبب مباشر لقانون الدوائر االنتخابیة الخم�س ال�ذي ض�م         

محافظتین في دائرة واحدة، وكان نصیب محافظة الجھراء  

من المقاعد الع�شرة الت�ي   مقعد واحد م  2008في انتخابات   

م3/5/2009–جریدة االنباء . سكان محافظة الفروانیةسیطر علیھا تسعة من

والتح�الف ال�وطني   المنبر الدیمقراطي  عن القوائم االنتخابیة المختلطة طائفیا، حتى عزوف كاملوعموما، لوحظ   –

 الث�اني  واش�تملت قائم�ة   ن ھ�ذا التن�وع   م� قائمة األولخلت ثقافیا واجتماعیا ماتنوع تكوینھ عنھما  المعروف  الدیمقراطي  

ة بع�د خ�روج ال�شیعة ع�ن ص�فوف       ال�سنّ إالفیھا لم یبق وكذلك الحال مع كتلة العمل الشعبي التي ة، جمیعھم سنّ مستقلین  

. في االنتخابات القادمة آملین تحقق المزید من االنسجام بین أبناء الشعب الواحدالكتلة في المجلس المنحل،
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 الطائفیة)10(

النتخابات الفرعیة بین القبائل ا تجریم ینص علىن القانون لخاص باالنتخابات الفرعیة، فإ  أشرنا في الجزء ا   كما  

4/2008 الق�انون  نوكذلك ف�إ ، 35/1962من قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم )45(وفقا للمادة  أو الطوائف   

. بشأن االنتخاباتتشاوریة عقد اجتماعات  اإلعالن عنحظر على ینص،بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة

طائفی��ة وهللا الحم��د، ولك��ن م��ن  قائم��ة عل��ى أس��س ل��م ت��شھد أي انتخاب��ات فرعی��ة  ول��ئن كان��ت ال��ساحة االنتخابی��ة 

.مؤشرات طائفیة عدیدة من شأنھا أن تؤثر على النسیج الوطني االجتماعي، نستعرضھا تباعًاالمالحظ وجود 

خابات فرعی�ة ف�ي ك�ل م�ن     جراء القبائل النت بسبب إ ف–

ة، حی�ث م��ن المتوق��ع أن تف��وز  ال�دائرتین الرابع��ة والخام��س 

ن في المقاعد العشرة جمیعھا في الدائرة الرابعة رغم قبیلتا

م���ن أص���وات  %25أن ن���سبة أص���واتھم جمیع���ا ال ت���صل   

ن في تسعة مقاعد من ائرة، ومن المتوقع أن تفوز قبیلتاالد

لخامسة رغم أن نسبة المقاعد العشرة المخصصة للدائرة ا   

بقلیل، وحیث یقط�ن الكثی�ر م�ن      %20أصواتھم تزید على    

ىالى جانب قبائل أخرى صغیرة، أدالحضر السنة والشیعة 

ل��ى تفكی��ر ج��دي ب���ین ھ��ذه ال��شرائح لت��شكیل ق���وائم        إذل��ك 

انتخابیة بناء على أسس طائفیة وحضریة لمواجھ�ة ق�وائم    

.القبائل التي ترید احتكار المقاعد لنفسھا

م5/4/2009–جریدة النھار 

أن :وجھ مرش�ح یمث�ل تجم�ع ثواب�ت األم�ة اتھام�ا غی�ر مقب�ول للجن�ة إزال�ة التع�دیات عل�ى أم�الك الدول�ة ق�ال فی�ھ                   –

وأق�ل م�ا یق�ال فی�ھ أن�ھ       وھ�ذا ق�ول مرف�وض بك�ل االعتب�ارات      "اللجنة تستعین بعاملین م�ن ال�شیعة لھ�دم م�ساجد ال�سنة            "

 ألن الع�املین بلجن�ة اإلزال�ة م�ن أھ�ل      ب�ھ ، فھ�و إن ك�ان ص�حیحا ف�ال یج�وز ال�تلفظ       تصریح غیر مسؤول، ویشكل جریم�ة،  

متقاع�د س�عود   المتقاع�د محم�د الب�در والمن�سق الع�ام العمی�د       الالكویت وی�أتمرون ب�أوامر الدول�ة، وی�رأس اللجن�ة الفری�ق           

یة والقانونی�ة بسط المفاھیم الدس�تور  ذلك مع أفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافىالخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائ 

.والشرعیة

م12/4/2009–جریدة الدار 
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 لعدد من المرشحین في جمیع الدوائر بنشر السیرة الذاتیةقیام إحدى الصحف الیومیة "الطائفیة"من المالحظات –

.فتنا الكویتیة للطائفة الشیعیة، وھو أمر نتمنى أن تتجنبھ صحااالنتماءاالنتخابیة، ال یجمع بینھم سوى 

.م16/5/2009–جریدة الدار 

برزت ظاھرة جدیدة في ظل ال�دوائر الخم�س، وھ�ي     –

المناطقیة، كردیف للقبلیة والطائفیة، فقد شكل بعض أھالي 

 محافظ����ة لجن����ة مناص����رة مرش����حي "محافظ����ة الجھ����راء 

ل����ى ت����دعو الن����اخبین إل���ى توجی����ھ أص����واتھم إ "الجھ���راء 

اء ، وق��د ن��شأت ھ��ذه الظ��اھرة   المرش��حین م��ن أھ��ل الجھ��ر  

بسبب مباشر لقانون الدوائر االنتخابیة الخم�س ال�ذي ض�م         

محافظتین في دائرة واحدة، وكان نصیب محافظة الجھراء  

من المقاعد الع�شرة الت�ي   مقعد واحد م  2008في انتخابات   

م3/5/2009–جریدة االنباء . سكان محافظة الفروانیةسیطر علیھا تسعة من

والتح�الف ال�وطني   المنبر الدیمقراطي  عن القوائم االنتخابیة المختلطة طائفیا، حتى عزوف كاملوعموما، لوحظ   –

 الث�اني  واش�تملت قائم�ة   ن ھ�ذا التن�وع   م� قائمة األولخلت ثقافیا واجتماعیا ماتنوع تكوینھ عنھما  المعروف  الدیمقراطي  

ة بع�د خ�روج ال�شیعة ع�ن ص�فوف       ال�سنّ إالفیھا لم یبق وكذلك الحال مع كتلة العمل الشعبي التي ة، جمیعھم سنّ مستقلین  

. في االنتخابات القادمة آملین تحقق المزید من االنسجام بین أبناء الشعب الواحدالكتلة في المجلس المنحل،
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 العنف االنتخابي)11(

 في شأن انتخابات أع�ضاء مجل�س األم�ة ك�ل م�ن أخ�ل بحری�ة       35/1962 من القانون رقم )45(لقد جرمت المادة  

.االنتخاب أو بنظامھ باستعمال القوة أو التھدید، أو باالشتراك في تجمھر أو صیاح أو مظاھرات

م والمتعلق��ة 2008 مث��ل األح��داث الت��ي ش��ھدتھا انتخاب��ات – وهللا الحم��د –م ل��م ت��شھد 2009كان�ت انتخاب��ات  إذا و

ة ن ال�ساحة االنتخابی�ة ش�ھدت ثالث�    ر، إال أ وردود األفعال من الطرف اآلخ  بالتدخل العسكري للتصدي لالنتخابات الفرعیة    

.شغلت الرأي العام بدرجات متفاوتة"العنف االنتخابي"لى أحداث كادت أن تؤدي إ

م8/4/2009–جریدة الجریدة 

م11/4/2009–القبس جریدة 

ال�دائرة الخام�سة   عقد المرشح خال�د الط�احوس ف�ي        –

وزارة الداخلیة أن فیھا ندوة قبل فتح باب الترشیح، تحدى        

:یھ�ا، وق�ال  تمنع االنتخابات الفرعیة للقبیل�ة الت�ي ینتم�ي إل        

ل��دینا مج��امیع قبلی��ة منظم��ة س��وف تت��صدى ألي محاول��ة  "

، وق��د ك��ان وق��ع ھ��ذا الت��صریح   "حكومی��ة ف��ي ھ��ذا ال��شأن  

یعت�ادوا  على أھل الكویت جمیعا ال�ذین ل�م        صاعقاً يالتھدید

ت تطبیق ذا حاولأو تھدیدھا بمجامیع منظمة إتحدي الدولة 

.لى ردات فعل متعددةالقانون، مما أدى الحقا إ

 جریدة القبس في صدر صفحتھا األولى یوم   ت كتب و

، )لغ��ة الت��صعید ال تفی��د (:م افتتاحی��ة بعن��وان 11/4/2009

ل��ى منزل��ق خطی��ر ألس��باب  عك��ست الخ��وف م��ن ج��ر البل��د إ  

.انتخابیة ومصلحة شخصیة

بینم��ا التق��ى ح��ضرة ص��احب ال��سمو ال��شیخ ص��باح     

م ف�ي لق�اء ھ�ام    12/4/2009األحم�د بمجل�س ال�وزراء ی�وم     

خاللھ وجوب تطبیق القوانین وحف�ظ الدول�ة والمجتم�ع       أكد  

من أي نزعات فئویة بغی�ضة ب�دأت تل�وح ف�ي أف�ق ال�ساحة              

 ل���وزارة  وس���ندًااالنتخابی���ة، كم���ا م���نح ھ���ذا اللق���اء غط���اءً  

. للقانون للقیام بدورھا كامال وفقًابالتحدیدالداخلیة 

م13/4/2009–جریدة القبس 
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الراب��عأثنین�ا ف��ي التقری��ر  ق��د وبن�اء عل��ى ذل��ك، ت��م اعتق�ال المرش��ح الط��احوس م��ن قب�ل أجھ��زة وزارة الداخلی��ة، و    

بالتعامل مع ھذا التھدید من خالل إحالة من أطلقھ ما قامت بھ وزارة الداخلیة م على 13/4/2009الصادر في للمفوضیة 

. على ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشحكما أكدناامة، إلى النیابة الع

جرت خاللھا االنتخابات حتى أفرج عنھ بكفالة مالیة، علما بأن المرشح بقي محجوزا على ذمة التحقیق لعدة أیام، 

. االنتخاباتتلكلیھا المرشح، وقد فاز في رعیة لقبیلة العجمان التي ینتمي إالف

م17/4/2009القبس جریدة 

ض����یف اهللا .وف����ي ق����ضیة أخ����رى، ش����ن المرش����ح د–

بورمیة ھجوما شخ�صیا عل�ى النائ�ب األول ل�رئیس مجل�س       

الوزراء الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح، بعد أن انتشرت 

أقاوی��ل باحتم���ال تكلیف���ھ م���ن قب��ل ح���ضرة ص���احب ال���سمو    

بت��شكیل ورئاس��ة الحكوم��ة القادم��ة بع��د االنتخاب��ات، وق��د       

یمی��تق أداء الرج��ل إل��ى میتقی��ات خرج��ت ع��ن اس�تخدم عب��ار 

شخصھ بأوصاف قد تحط من مكانتھ ، كما أن تكلیف رئیس 

مجل��س ال��وزراء ھ��و م��ن اخت��صاص س��مو األمی��ر وح��ده،       

یؤدي إلى زیادة الشحن و غیر مقبول  المرشحأسلوبوكان 

.السلبي في نفوس الناخبین وغیرھم

 المرش�ح بورمی�ة ف�ي تقری�ر      ت�صریح لذلك اس�تنكرنا    

م، كم����ا  20/4/2009المفوض����یة الخ����امس ال����صادر ف����ي    

استنكرنا في المقابل رد فعل الحكومة المبالغ فیھ، حیث ت�م     

م18/4/2009–جریدة القبس الدولةضبط المرشح في یوم الخمیس وإحالتھ إلى أمن 

اس�تنكرنا التوس�ع ف�ي تكیی�ف ج�رائم ال�رأي لت�صبح ج�رائم أم�ن          لعرضھ على النیابة العامة یوم األحد للتحقی�ق مع�ھ، كم�ا      

ن ردة فعل الحكومة فیھا تع�سف   وأنھ مصاب بمرض السكر، باعتبار أدولة، ومنع أي اتصال بین المرشح وذویھ خاصة       

ی�ة،   الحق، وقد أدت ھذه األحداث إلى تجمھر مؤیدي المرشح في دیوان�ھ وعن�د مبن�ى أم�ن الدول�ة ألی�ام متتال       في استخدام 

حی�ث ال  ..بورمیة من تسجیل نفسھ في كشوف المرشحین لدى إدارة ش�ؤون االنتخاب�ات  .كذلك أكدنا على وجوب تمكین د  

.یجوز منع أي مواطن تنطبق علیھ الشروط من الترشح إال بحكم محكمة بات ونھائي

 في مبنى أمن الدولة، حیث ضیف اهللا بورمیة من الترشح رسمیا لالنتخابات في مكان اعتقالھ.دوبالفعل تم تمكین 

انتقل إلیھ موظف مختص من إدارة شؤون االنتخابات في وزارة الداخلی�ة، وق�د ت�م اإلف�راج ع�ن بورمی�ة ف�ي وق�ت الح�ق              

.ونجح في االنتخابات بعد ذلك
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 العنف االنتخابي)11(

 في شأن انتخابات أع�ضاء مجل�س األم�ة ك�ل م�ن أخ�ل بحری�ة       35/1962 من القانون رقم )45(لقد جرمت المادة  

.االنتخاب أو بنظامھ باستعمال القوة أو التھدید، أو باالشتراك في تجمھر أو صیاح أو مظاھرات

م والمتعلق��ة 2008 مث��ل األح��داث الت��ي ش��ھدتھا انتخاب��ات – وهللا الحم��د –م ل��م ت��شھد 2009كان�ت انتخاب��ات  إذا و

ة ن ال�ساحة االنتخابی�ة ش�ھدت ثالث�    ر، إال أ وردود األفعال من الطرف اآلخ  بالتدخل العسكري للتصدي لالنتخابات الفرعیة    

.شغلت الرأي العام بدرجات متفاوتة"العنف االنتخابي"لى أحداث كادت أن تؤدي إ

م8/4/2009–جریدة الجریدة 

م11/4/2009–القبس جریدة 

ال�دائرة الخام�سة   عقد المرشح خال�د الط�احوس ف�ي        –

وزارة الداخلیة أن فیھا ندوة قبل فتح باب الترشیح، تحدى        

:یھ�ا، وق�ال  تمنع االنتخابات الفرعیة للقبیل�ة الت�ي ینتم�ي إل        

ل��دینا مج��امیع قبلی��ة منظم��ة س��وف تت��صدى ألي محاول��ة  "

، وق��د ك��ان وق��ع ھ��ذا الت��صریح   "حكومی��ة ف��ي ھ��ذا ال��شأن  

یعت�ادوا  على أھل الكویت جمیعا ال�ذین ل�م        صاعقاً يالتھدید

ت تطبیق ذا حاولأو تھدیدھا بمجامیع منظمة إتحدي الدولة 

.لى ردات فعل متعددةالقانون، مما أدى الحقا إ

 جریدة القبس في صدر صفحتھا األولى یوم   ت كتب و

، )لغ��ة الت��صعید ال تفی��د (:م افتتاحی��ة بعن��وان 11/4/2009

ل��ى منزل��ق خطی��ر ألس��باب  عك��ست الخ��وف م��ن ج��ر البل��د إ  

.انتخابیة ومصلحة شخصیة

بینم��ا التق��ى ح��ضرة ص��احب ال��سمو ال��شیخ ص��باح     

م ف�ي لق�اء ھ�ام    12/4/2009األحم�د بمجل�س ال�وزراء ی�وم     

خاللھ وجوب تطبیق القوانین وحف�ظ الدول�ة والمجتم�ع       أكد  

من أي نزعات فئویة بغی�ضة ب�دأت تل�وح ف�ي أف�ق ال�ساحة              

 ل���وزارة  وس���ندًااالنتخابی���ة، كم���ا م���نح ھ���ذا اللق���اء غط���اءً  

. للقانون للقیام بدورھا كامال وفقًابالتحدیدالداخلیة 

م13/4/2009–جریدة القبس 

-57-

الراب��عأثنین�ا ف��ي التقری��ر  ق��د وبن�اء عل��ى ذل��ك، ت��م اعتق�ال المرش��ح الط��احوس م��ن قب�ل أجھ��زة وزارة الداخلی��ة، و    

بالتعامل مع ھذا التھدید من خالل إحالة من أطلقھ ما قامت بھ وزارة الداخلیة م على 13/4/2009الصادر في للمفوضیة 

. على ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشحكما أكدناامة، إلى النیابة الع

جرت خاللھا االنتخابات حتى أفرج عنھ بكفالة مالیة، علما بأن المرشح بقي محجوزا على ذمة التحقیق لعدة أیام، 

. االنتخاباتتلكلیھا المرشح، وقد فاز في رعیة لقبیلة العجمان التي ینتمي إالف

م17/4/2009القبس جریدة 

ض����یف اهللا .وف����ي ق����ضیة أخ����رى، ش����ن المرش����ح د–

بورمیة ھجوما شخ�صیا عل�ى النائ�ب األول ل�رئیس مجل�س       

الوزراء الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح، بعد أن انتشرت 

أقاوی��ل باحتم���ال تكلیف���ھ م���ن قب��ل ح���ضرة ص���احب ال���سمو    

بت��شكیل ورئاس��ة الحكوم��ة القادم��ة بع��د االنتخاب��ات، وق��د       

یمی��تق أداء الرج��ل إل��ى میتقی��ات خرج��ت ع��ن اس�تخدم عب��ار 

شخصھ بأوصاف قد تحط من مكانتھ ، كما أن تكلیف رئیس 

مجل��س ال��وزراء ھ��و م��ن اخت��صاص س��مو األمی��ر وح��ده،       

یؤدي إلى زیادة الشحن و غیر مقبول  المرشحأسلوبوكان 

.السلبي في نفوس الناخبین وغیرھم

 المرش�ح بورمی�ة ف�ي تقری�ر      ت�صریح لذلك اس�تنكرنا    

م، كم����ا  20/4/2009المفوض����یة الخ����امس ال����صادر ف����ي    

استنكرنا في المقابل رد فعل الحكومة المبالغ فیھ، حیث ت�م     

م18/4/2009–جریدة القبس الدولةضبط المرشح في یوم الخمیس وإحالتھ إلى أمن 

اس�تنكرنا التوس�ع ف�ي تكیی�ف ج�رائم ال�رأي لت�صبح ج�رائم أم�ن          لعرضھ على النیابة العامة یوم األحد للتحقی�ق مع�ھ، كم�ا      

ن ردة فعل الحكومة فیھا تع�سف   وأنھ مصاب بمرض السكر، باعتبار أدولة، ومنع أي اتصال بین المرشح وذویھ خاصة       

ی�ة،   الحق، وقد أدت ھذه األحداث إلى تجمھر مؤیدي المرشح في دیوان�ھ وعن�د مبن�ى أم�ن الدول�ة ألی�ام متتال       في استخدام 

حی�ث ال  ..بورمیة من تسجیل نفسھ في كشوف المرشحین لدى إدارة ش�ؤون االنتخاب�ات  .كذلك أكدنا على وجوب تمكین د  

.یجوز منع أي مواطن تنطبق علیھ الشروط من الترشح إال بحكم محكمة بات ونھائي

 في مبنى أمن الدولة، حیث ضیف اهللا بورمیة من الترشح رسمیا لالنتخابات في مكان اعتقالھ.دوبالفعل تم تمكین 

انتقل إلیھ موظف مختص من إدارة شؤون االنتخابات في وزارة الداخلی�ة، وق�د ت�م اإلف�راج ع�ن بورمی�ة ف�ي وق�ت الح�ق              

.ونجح في االنتخابات بعد ذلك
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وفي قضیة ثالثة، تم اعتقال ع�ضو المجل�س البل�دي       –

الذي ینوي الترشح النتخابات مجلس األمة خلیفة الخرافي      

ه لألسرة الحاكمة، وقد جرى االعتقال بأجواء نموذجیة لنقد

ھادئ��ة، وھ��ذا االعتق��ال یقط��ع الطری��ق عل��ى م��ن یح��اول أن   

ی�صور الحكوم��ة بأنھ��ا تتعام��ل م��ع فئ��ات المجتم��ع الك��ویتي   

بتمییز، وقد بقي الخراف�ي محج�وزا ف�ي مبن�ى أم�ن الدول�ة،         

 تمكن من الترشح قب�ل االعتق�ال، ف�تم اإلف�راج عن�ھ بع�د        وقد

.حقیقات، وقد آثر االنسحاب من االنتخاباتالت

م20/4/2009–جریدة القبس 

"برن��امج انتخ��ابي"باعتب��اره خدم ھ��ذا األس��لوب والمالح��ظ ف��ي ھ��ذه األح��داث عموم��ا، أن بع��ض المرش��حین ی��ست 

. حقیقي تنموي یخدم الوطن والناخبینیحصل فیھ على التعاطف والتأیید لیتم انتخابھ عوضا عن تقدیم برنامج انتخابي
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 الجماعات السیاسیة)12(

الجماعات السیاسیة الكویتیة موجودة من�ذ م�ا قب�ل االس�تقالل، ل�ذلك فق�د أك�د الدس�تور الك�ویتي عل�ى وجودھ�ا ف�ي              

ال�سیاسیة  وما جاء في المذكرة التفسیریة بشأن ھذه المادة، حیث أضفى الدستور الك�ویتي عل�ى الجماع�ات        )56(المادة  

 مع كل –تشكیل الحكومة الوزراء بمجلس  قبل تكلیف رئیس –شرعیة كبیرة حین أكد على ضرورة تشاور رئیس الدولة 

.من رؤساء مجلس األمة السابقین ورؤساء مجلس الوزراء السابقین ورؤساء الجماعات السیاسة

ط�ائفي، ف�إن الجماع�ات ال�سیاسیة     لذلك، وبعد تجریم االنتخاب�ات الفرعی�ة القائم�ة عل�ى أس�اس عن�صري قبل�ي أو             

وھ��ذا یؤك��د عل��ى ال��دور الكبی��ر المن��اط    ، البرلمانی��ة وغیرھ��ا النتخاب��ات خ��وض اتعتب��ر ھ��ي الب��دیل األف��ضل والح��ضاري ل  

لالنطالق نحو الدولة الحدیثة بدال مما علیھ الحال حیث ..هالجماعات السیاسیة لترشید العمل السیاسي الكویتي وتطویرب

.ى الدولةتتقدم العصبیة عل

ألم�ور  ومن خالل رصدنا ألداء الجماعات السیاسیة الكویتیة خالل الموسم االنتخ�ابي، فق�د الحظن�ا مجموع�ة م�ن ا         

14( ، وكذلك في )االنتخابیة البرامج –13(كره في ، نذكر بعضھا ھنا، وبعضھا اآلخر نذلیھاالتي من المناسب االنتباه إ

.)االنتخابیة القوائم –

 عل��ى التزامھ��ا ب��أن تؤك�د م طالبن��ا الجماع�ات ال��سیاسیة،  30/3/2009ف�ي التقری��ر الث�اني للمفوض��یة ال��صادر ف�ي    

ت بق��وانین االنتخاب��ات، ف��ال یخ��وض ممثلوھ��ا االنتخاب��ات الفرعی��ة القبلی��ة، وأن تم��ارس ال��شفافیة ف��ي تموی��ل الحم��ال             

 للمرش��حین عام��ة، وأن ت��دعم الحكوم��ة ف��ي تطبیقھ��ا للق��انون، وت��دینھا ف��ي ح��ال    یجابی��ًا إاالنتخابی��ة، حت��ى تق��دم نموذج��اً 

.یرھا في ھذا المجالتقص

 التي نظمتھا  في الدخول إلى االنتخابات الفرعیةالمرشح خالد الطاحوسقامت كتلة العمل الشعبي بدعم وتشجیع   –

 وذلك من خالل حضور – رغم عدم فتح باب الترشیح –، في حفل افتتاح مقر انتخابي قبیلة العجمان في الدائرة الخامسة

في ھذا االفتتاح وإلقاء كلمة بھذه المناس�بة واس�تماعھ إلص�رار المرش�ح عل�ى خ�وض       ك مسلم البراناطق الكتلة الرسمي  

كم��ا ش��ارك ع��ضو الكتل��ة م��رزوق الحبین��ي ف��ي االنتخاب��ات الفرعی��ة لقبیل��ة  ..االنتخاب��ات الفرعی��ة وتح��دي الدول��ة بمنعھ��ا

فیم�ا ترش�ح   ..ا من�ھ بق�رار القبیل�ة   العوازم في ذات الدائرة، وحینما خسرھا لم یخض انتخابات مجلس األمة العامة التزام  

أحمد السعدون م�ستقال ف�ي ال�دائرة الثالث�ة، وم�سلم الب�راك ل�م یخ�ض انتخاب�ات فرعی�ة قبیل�ة مطی�ر ف�ي ال�دائرة الرابع�ة،                       

.ومحمد الخلیفة ترشح مستقال في الدائرة الرابعة

 ل�م ی�نجح   –یر عقل�ھ العن�زي   خ�ض (في فرعیة قبائل عن�زة بالرابع�ة   )حدس(شاركت الحركة الدستوریة اإلسالمیة     –

في في الخامسة، ) لم ینجح بالفرعیة–مبارك صنیدح (والعجمان ) نجح بالفرعیة–فالح الصواغ (والعوازم ، )بالفرعیة

والثالث��ة ) ل��م ی�نجح –عب�داهللا اس��ماعیل الكن�دري  (ف��ي ال�دائرتین األول��ى  م�ستقلین  ن�زول مرش��حیھا  )ح��دس(ح�ین ق�ررت   
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. ل��م ینجح�ا –عب�دالعزیز ال��شایجي ومحم�د ال��دالل  (  اخت��ارت الن�زول ف��ي ال�دائرة الثانی��ة ف��ي قائم�ة واح��دة ض��مت     ابینم��.)

.)لم ینجح(حمد المطر.و د)نجح(جمعان الحربش .د

ل�م  (محم�د الكن�دري   :ف�ي ال�دائرة األول�ى   : ع�ن ممثلی�ھ ف�ي ع�دد م�ن ال�دوائر، وھ�م        التجمع اإلسالمي السلفي  أعلن  –

عل�ي العمی�ر   .د:، ف�ي ال�دائرة الثالث�ة   )لم ینجح(وعبداللطیف العمیري )نجح(ان خالد السلط:في الدائرة الثانیة ،  )ینجح

علمًا بأن ممثل ..، ولم ینزل على قوائم التجمع أحد في الدائرتین الرابعة والخامسة)لم ینجح(ونصار العبدالجلیل )نجح(

فلم یشارك في )لم ینجح(ي الدائرة الرابعة علي دخیل العنزي شارك مستقال في االنتخابات الفرعیة لقبیلة عنزة فالتجمع 

.االنتخابات العامة التزاما منھ بقرار القبیلة

 عدم خوض االنتخابات لھذا العام في بیان لھ ن�شره ف�ي ال�صحافة المحلی�ة، وعلل�وا ذل�ك بوص�ول           حزب األمة قرر  –

.م2008لغایة في انتخابات علما بأن الحزب حقق نتائج متواضعة ل..العملیة السیاسیة إلى طریق مسدود

، )ل��م ینجح��ا( ممثلی��ھ ف��ي ال��دائرة الثانی��ة، وھم��ا عب��داهللا النیب��اري ومحم��د العب��دالجادر   المنب��ر ال��دیمقراطيح��سم –

، وكان الالفت في ھ�ذه االنتخاب�ات ض�عف التن�سیق م�ع التح�الف       )جحن( المال الحصلدائرة الثالثة وترشح عن المنبر في ا  

.الوطني الدیمقراطي الذي قرر أن یترشح أعضاؤه مستقلین

بینم���ا ق���رر التح���الف ال���وطني ال���دیمقراطي ن���زول      –

مرشحیھ ف�ي ال�دائرتین الثانی�ة والثالث�ة م�ستقلین م�ن دون          

علما )نجح(ي الراشد مستقال   قوائم معلنة، حیث ترشح عل    

بأنھ تقدم باستقالتھ من التحالف في وقت سابق، كما ترشح 

، ف�ي ح��ین ترش��حت  )نج��ح(عب�دالرحمن العنج��ري م�ستقال   

.)نجحت( الدائرة الثالثة مستقلة أسیل العوضي في.د

م13/4/2009–جریدة القبس 

"التح�الف اإلس�المي ال�وطني   "النتخابی�ة األول�ى ھم�ا    تشكل أول تح�الف ب�ین أكث�ر م�ن تی�ار سیاس�ي ف�ي ال�دائرة ا            –

یوسف ح�سن الزلزل�ة، وھ�و اس�تمرار     . ویمثلھ د"تجمع المیثاق الوطني"و ویمثلھ عدنان سید عبدالصمد وأحمد الري،      

مرشح رابع ھو حمد "قائمة االئتالف"لیھم تحت إثم انضم .. مع تغییر ممثل التجمع2008للتحالف بینھما في انتخابات 

.الحساویة أو الشیخیة"اھر بوحمد عن ط "
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وھم ال�شیعة  "الحساویة"في حین یبدو أن جماعة     –

من أصول منطقة اإلحساء، لم یكونو عل�ى رأي واح�د، فق�د        

 بیان��ا ص��حفیا ین��ادي بع��دم  )مجل��س أب��ا ذر الغف��اري(أص��در 

تجدید الخالفات التي نشأت في وقت سابق بعد وفاة می�رزا       

ن أتباع�ھ  ن المجلس یؤكد عل�ى أ  االحقاقي، وأ  حسن السلیم 

ل��م یح��ددوا دع��م مرش��حین معین��ین ویترك��ون المج��ال لك��ل      

ن المجل��س ف��ي اختی��ار م��ن ی��راه مناس��با، وب��ذلك ف��إ    واح��د 

.یخالف رأي تجمع الرسالة اإلنسانیة الوطني

ھ��ذا وق��د توجھ��ت كثی��ر م��ن أص��وات الح��ساویة ف��ي   

، وف��ي )نجح��ت(مع��صومة المب��ارك  .ال��دائرة األول��ى ال��ى د 

، وف���ي ال���دائرة )نج���ح(ع���دنان المط���وع :دائرة الثانی���ةال���

).لم ینجح(ھشام البغلي :الثالثة
م27/4/2009–جریدة القبس 

 وأم�ین ع�ام   )نج�ح ( عن ممثلیھ في الدائرة األولى وھما النائب السابق صالح عاش�ور تجمع العدالة والسالمأعلن  –

).لم ینجح(عبدالواحد خلفان مستقال : في حین ترشح في الدائرة الثانیة،)لم ینجح(التجمع حسن نصیر

، إال أن ةالمعیار األھ�م النتخ�اب المرش�حین الم�ستقلین أو الق�وائم االنتخابی�      یعتبر البرنامج االنتخابي وأخیرا، فإن  

 الوع�ود الت�ي ال ترتق�ي ألن    البرامج لم تنتشر كثیرًا في ھذه االنتخاب�ات، وف�ي أح�سن األح�وال ص�درت بع�ض األمنی�ات أو         

الجماع�ات   كثیر م�ن  بقيین، وفي حین صدرت برامج انتخابیة متكاملة من قبل مرشحین مستقل   ..تكون برنامجا انتخابیا  

. انتخابي یمكن محاسبتھم بناء علیھالسیاسیة من دون برنامج
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م13/4/2009–جریدة القبس 
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.الحساویة أو الشیخیة"اھر بوحمد عن ط "
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وھم ال�شیعة  "الحساویة"في حین یبدو أن جماعة     –
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م27/4/2009–جریدة القبس 

 وأم�ین ع�ام   )نج�ح ( عن ممثلیھ في الدائرة األولى وھما النائب السابق صالح عاش�ور تجمع العدالة والسالمأعلن  –
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، إال أن ةالمعیار األھ�م النتخ�اب المرش�حین الم�ستقلین أو الق�وائم االنتخابی�      یعتبر البرنامج االنتخابي وأخیرا، فإن  

 الوع�ود الت�ي ال ترتق�ي ألن    البرامج لم تنتشر كثیرًا في ھذه االنتخاب�ات، وف�ي أح�سن األح�وال ص�درت بع�ض األمنی�ات أو         

الجماع�ات   كثیر م�ن  بقيین، وفي حین صدرت برامج انتخابیة متكاملة من قبل مرشحین مستقل   ..تكون برنامجا انتخابیا  

. انتخابي یمكن محاسبتھم بناء علیھالسیاسیة من دون برنامج
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البرامج االنتخابیة)13(

ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا     تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�         

ناء  مواضیع ال تخدم ب، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة علىالعصبیات

النقد غیر العلمي لمرسوم االستقرار االقتصادي والمطالبة بإسقاط :نطلق من جزئیات، مثلالدولة الحدیثة، وكثیر منھا ی  

الق��روض ورف��ض ھ��دم الم��ساجد المتھالك��ة والمبنی��ة م��ن دون ت��رخیص، وھ��ي مواض��یع ل��و ح��سمت ف��ي الجل��سة األول��ى    

قابل ھؤالء المرشحین تبنیھا فینتھي دورھم، وفي موعات یمكن لھؤالء المرشحین لمجلس األمة القادم فلیس ھناك موض

. سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمةخرى لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعمجموعة أ

 على البرامج االنتخابیة، وھذا مما یزید من خطورة العصبيسیطر االستقطاب في الدائرتین الرابعة والخامسة، و

ب�دأ الت�صفیات م�ن    انما تقوم عل�ى أس�س عائلی�ة، حی�ث ت    الفرعیة، فھي ال تقوم على الفكر وال على البرنامج واالنتخابات  

األكب�ر لك�ل   "الذری�ة "صفیات القبلی�ة، وھ�ي غالب�ا م�ا تك�ون ل�صالح       ت�  ثم تمتد الى األفخ�اذ لتنتھ�ي ف�ي ال        ةالعوائل الصغیر 

مث�ل ح�التین أمنیت�ین لمرش�ح     "الفزع�ة " م�ن  ًااألشخاص نوع� وفي حاالت قلیلة صار اختیار  .. للبرامج یمةقمرشح، وال   

یقابل ذلك نموذج جید لبرنامج انتخابي أعده المرشح ناصر المري في الدائرة ..بالدائرة الرابعة وأخرى بالدائرة الخامسة

.الخامسة وقام بنشره في وسائل االعالم، وھي حالة نادرة

م ظ�� أن معأم��ا ف��ي ال��دوائر ال��ثالث األول��ى، فق��د وج��دنا  

المرش���حین المنتم���ین لجماع���ات سیاس���یة ف���ضلوا الترش���ح       

 بعالقاتھم االجتماعی�ة وس�یرتھم التاریخی�ة        امستقلین، واكتفو 

دون أن یلزموا أنفسھم ببرامج انتخابیة، وھك�ذا وج�دنا ثقاف�ة     

االختیار على أساس برنامج انتخابي قد تراجعت بعد أن كانت 

 الت�ي   ع�ات ال�سیاسیة   أم�ا الجما  ..م2008أفضل في انتخاب�ات     

. تقدیم البرامجفيتت رشحت ممثلین عنھا فقد تفاو

 ت�م   متك�امال  ا انتخابی�  ابرنامج� أع�د   لمنبر الدیمقراطي   فا

مج��االت م��ن ع��الم یحت��وي عل��ى الكثی��ر   ن��شره ف��ي وس��ائل اإل 

العم���ل الت���ي یعت���زم االھتم���ام بھ���ا ف���ي ح���ال نج���اح مرش���حیھ   

ھ�ذا البرن�امج،   باالنتخابات، ولكن ما لبث أن تم التراج�ع ع�ن          

وص��در بی��ان م��ن المنب��ر یؤك��د عل��ى ع��دم إلزامی��ة البرن��امج        

ولك�ن رغ�م ھ�ذا التراج�ع ع�ن البرن�امج اال          ..لمرشحیھ الثالثة 

.م6/5/2009–جریدة القبس .أن محاولة إصداره كانت جیدة ومطلوبة
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ح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض  م إل��ى نفـ��ـَْس الت6/4/2009كم��ا أش��رنا ف��ي تقری��ر المفوض��یة الثال��ث المن��شور ف��ي   

 ی�سھم ف�ي تفتی�ت الوح�دة الوطنی�ة، وھ�و م�ا ی�شكل         امّم� المرشحین الذین یعزفون على أوتار الفئوی�ة القبلی�ة أو الطائفی�ة     

جریمة من الجرائم التي نصت علیھا القوانین الكویتیة، مثل قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یجب التھاون 

على حساب الوحدة الوطنیة، كما یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوح�دة الوطنی�ة إل�ى النیاب�ة      لھ  في منعھ أو المجاملة   

.العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا
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 القوائم االنتخابیة)14(

ح�ق اختی�ار   لناخب لویعطيقسم الكویت إلى خمس دوائر انتخابیة، ی النظام االنتخابي الجدید الذي    ن من أ  رغمبال

إال من البرامج العملیة والفكریة، لتشكیل القوائم االنتخابیة على أساس وما یوفره ذلك من فرصة جیدة ،أربعة مرشحین

حیھا ف��ي ن��ھ ل��وحظ أن الجماع��ات ال��سیاسیة ق��د تراجع��ت ب��شكل كبی��ر ف��ي ال��دوائر ال��ثالث األول��ى وف��ضلت ن��زول مرش��        أ

وف�ي ال�دائرة   %)20(وف�ي ال�دائرة الثانی�ة    %)30(فك�ان ن�صیب الق�وائم ف�ي ال�دائرة األول�ى        االنتخابات بصفة مستقلة،    

..10(الثالثة  حیث كانت %)100(والخامسة %)70(فیما حققت القوائم نتائج كبیرة ومھمة في الدائرتین الرابعة %)

.القوائم قبلیة

:8ابیة على النحو التالي وقد تشكلت القوائم االنتخ

:الدائرة األولى

:م، والقائمتان ھما2008ن فقط ، وقد كانت سبع قوائم في انتخابات ائمتاقاالنتخابات  في ھذه ظھر

.بوحمد، حمد الزلزلةیوسف .د، أحمد الري، 9عدنان عبدالصمد:االئتالف–

.حسن نصیرصالح عاشور،:األولى–

. شخصیات مستقلة الناجحینباقيو%30جحین من القوائم االنتخابیة وقد كانت نسبة النا

:الدائرة الثانیة

ل��ى تی��ارات ا م��ستقلین وإن ك��ان بع��ضھم ینتم��ي إش��ارك ف��ي ھ��ذه ال��دائرة أرب��ع ق��وائم انتخابی��ة، والب��اقون ترش��حو 

:سیاسیة، والقوائم ھي

.، عبداللطیف العمیريخالد سلطان :التجمع اإلسالمي السلفي–

.حمد المطر.د، جمعان الحربش.د:حدس–

.عبداهللا النیباري، محمد العبدالجادر:المنبر الدیمقراطي–

.عوده العوده وخلف الھاجري وھم من سكان الصلیبیخات والدوحة. مرزوق البنیان و د:قائمة تحالف تضم–

. شخصیات مستقلةوالباقون%20وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 

:ائرة الثالثةالد

 أن التیارات السیاسیة نشطة جدا في الدائرة الثالثة اال أن معظ�م مرش�حیھا ف�ضلوا خ�وض االنتخاب�ات        بالرغم من 

.م2009 في كانت ھناك قائمة واحدةم، 2008فبعد أن شاركت سبع جماعات سیاسیة في مستقلین، 

.، نصار العبدالجلیلعلي العمیر.د:التجمع اإلسالمي السلفي–

األول إن القائمة التي فاز فیھا عدد أكبر من المرشحین، والثاني إذا تساوى أكثر من :تم ترتیب القوائم االنتخابیة في الدوائر الخمس وفق معیارین8
...).أ، ب، ت، ث(قائمة في عدد المقاعد فیتم الترتیب وفقا لترتیب الحروف 

.سماء التي تحتھا خط فازت باالنتخاباتاأل9
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. شخصیات مستقلةوالباقون%10وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 

:الدائرة الرابعة

:ظھرت في ھذه الدائرة قوائم قبلیة وأخرى فكریة، ولكن الغلبة كانت للقوائم القبیلة، والقوائم ھي

.الخرینجمبارك ، المویزريشعیب ، الخنفورسعد، الدقباسيعلي:قبیلة الرشایدة–

.، ماجد موسىالوعالنمبارك، حسین مزید، محمد ھایف):المتحدون(قبیلة مطیر –

ید، وض�م ف�ي ع�ضویتھ محم�د عب�داهللا      تحالف رباعي بین قبائ�ل العجم�ان والع�داوین وش�مر وال�سع     :الرابعة للجمیع   –

.العجمي ، فواز فھد العدواني، مطر طلیحان الشمري، صالح عثمان السعید

حسین جلیعیب الظفیري ، ثامر .تحالف رباعي بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، وضم في عضویتھ د:المتوكلون –

.السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار العتیبي، سعد الرویشد العازمي

.جمال عبداهللا، خضیر عقلھ، طالل منیزل، علي دخیل):ملتزمون(قبیلة عنزة –

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

.قبیلة عنزة

:الدائرة الخامسة

 الع��وازم رة الت��ي ت��سیطر علیھ��ا ع��ددیا قبیلت��ا    ق��دم ف��ي ھ��ذه ال��دائ  م��وطئاس��تطاعت قبائ��ل ص��غیرة أن توج��د لھ��ا    

. الفوز بأي مقعدوال المرشحون المستقلونوالعجمان، فیما لم یستطع الحضر 

.اللمیعغانم ، سعد زنیفر، الصواغفالح ،سالم نمالن:قبیلة العوازم–

.العدوهخالد ، الطاحوسخالد ، الصیفي مبارك، الحویلةمحمد .د):المتفائلون(قبیلة العجمان –

 فھ��د ،ب��ادي الدوس��ري ،دلیھ��ي الھ��اجري، العتیب��يس��عدون :تح��الف رب��اعي ب��ین ممثل��ي أرب��ع قبائ��ل وھ��م   :ألجلك��م–

.المطیري

تحالف یضم اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق العنزي، ط�الل الج�الل ال�سھلي،      :محافظون–

.حمد الكندري ، حمود محمد الحمدانفیصل م

.100وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة  %

 أي عن�صر   ل�م ت�شمل  نتخابی�ة اال إن الق�وائم  حی�ث ،ال�ساحة في القوائم الموجودة "ذكورة"ظاھرة  ھناك  لوحظ أن   ●

.نسائي
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 القوائم االنتخابیة)14(

ح�ق اختی�ار   لناخب لویعطيقسم الكویت إلى خمس دوائر انتخابیة، ی النظام االنتخابي الجدید الذي    ن من أ  رغمبال

إال من البرامج العملیة والفكریة، لتشكیل القوائم االنتخابیة على أساس وما یوفره ذلك من فرصة جیدة ،أربعة مرشحین

حیھا ف��ي ن��ھ ل��وحظ أن الجماع��ات ال��سیاسیة ق��د تراجع��ت ب��شكل كبی��ر ف��ي ال��دوائر ال��ثالث األول��ى وف��ضلت ن��زول مرش��        أ

وف�ي ال�دائرة   %)20(وف�ي ال�دائرة الثانی�ة    %)30(فك�ان ن�صیب الق�وائم ف�ي ال�دائرة األول�ى        االنتخابات بصفة مستقلة،    

..10(الثالثة  حیث كانت %)100(والخامسة %)70(فیما حققت القوائم نتائج كبیرة ومھمة في الدائرتین الرابعة %)

.القوائم قبلیة

:8ابیة على النحو التالي وقد تشكلت القوائم االنتخ

:الدائرة األولى

:م، والقائمتان ھما2008ن فقط ، وقد كانت سبع قوائم في انتخابات ائمتاقاالنتخابات  في ھذه ظھر

.بوحمد، حمد الزلزلةیوسف .د، أحمد الري، 9عدنان عبدالصمد:االئتالف–

.حسن نصیرصالح عاشور،:األولى–

. شخصیات مستقلة الناجحینباقيو%30جحین من القوائم االنتخابیة وقد كانت نسبة النا

:الدائرة الثانیة

ل��ى تی��ارات ا م��ستقلین وإن ك��ان بع��ضھم ینتم��ي إش��ارك ف��ي ھ��ذه ال��دائرة أرب��ع ق��وائم انتخابی��ة، والب��اقون ترش��حو 

:سیاسیة، والقوائم ھي

.، عبداللطیف العمیريخالد سلطان :التجمع اإلسالمي السلفي–

.حمد المطر.د، جمعان الحربش.د:حدس–

.عبداهللا النیباري، محمد العبدالجادر:المنبر الدیمقراطي–

.عوده العوده وخلف الھاجري وھم من سكان الصلیبیخات والدوحة. مرزوق البنیان و د:قائمة تحالف تضم–

. شخصیات مستقلةوالباقون%20وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 

:ائرة الثالثةالد

 أن التیارات السیاسیة نشطة جدا في الدائرة الثالثة اال أن معظ�م مرش�حیھا ف�ضلوا خ�وض االنتخاب�ات        بالرغم من 

.م2009 في كانت ھناك قائمة واحدةم، 2008فبعد أن شاركت سبع جماعات سیاسیة في مستقلین، 

.، نصار العبدالجلیلعلي العمیر.د:التجمع اإلسالمي السلفي–

األول إن القائمة التي فاز فیھا عدد أكبر من المرشحین، والثاني إذا تساوى أكثر من :تم ترتیب القوائم االنتخابیة في الدوائر الخمس وفق معیارین8
...).أ، ب، ت، ث(قائمة في عدد المقاعد فیتم الترتیب وفقا لترتیب الحروف 

.سماء التي تحتھا خط فازت باالنتخاباتاأل9
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. شخصیات مستقلةوالباقون%10وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة 

:الدائرة الرابعة

:ظھرت في ھذه الدائرة قوائم قبلیة وأخرى فكریة، ولكن الغلبة كانت للقوائم القبیلة، والقوائم ھي

.الخرینجمبارك ، المویزريشعیب ، الخنفورسعد، الدقباسيعلي:قبیلة الرشایدة–

.، ماجد موسىالوعالنمبارك، حسین مزید، محمد ھایف):المتحدون(قبیلة مطیر –

ید، وض�م ف�ي ع�ضویتھ محم�د عب�داهللا      تحالف رباعي بین قبائ�ل العجم�ان والع�داوین وش�مر وال�سع     :الرابعة للجمیع   –

.العجمي ، فواز فھد العدواني، مطر طلیحان الشمري، صالح عثمان السعید

حسین جلیعیب الظفیري ، ثامر .تحالف رباعي بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، وضم في عضویتھ د:المتوكلون –

.السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار العتیبي، سعد الرویشد العازمي

.جمال عبداهللا، خضیر عقلھ، طالل منیزل، علي دخیل):ملتزمون(قبیلة عنزة –

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

.قبیلة عنزة

:الدائرة الخامسة

 الع��وازم رة الت��ي ت��سیطر علیھ��ا ع��ددیا قبیلت��ا    ق��دم ف��ي ھ��ذه ال��دائ  م��وطئاس��تطاعت قبائ��ل ص��غیرة أن توج��د لھ��ا    

. الفوز بأي مقعدوال المرشحون المستقلونوالعجمان، فیما لم یستطع الحضر 

.اللمیعغانم ، سعد زنیفر، الصواغفالح ،سالم نمالن:قبیلة العوازم–

.العدوهخالد ، الطاحوسخالد ، الصیفي مبارك، الحویلةمحمد .د):المتفائلون(قبیلة العجمان –

 فھ��د ،ب��ادي الدوس��ري ،دلیھ��ي الھ��اجري، العتیب��يس��عدون :تح��الف رب��اعي ب��ین ممثل��ي أرب��ع قبائ��ل وھ��م   :ألجلك��م–

.المطیري

تحالف یضم اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق العنزي، ط�الل الج�الل ال�سھلي،      :محافظون–

.حمد الكندري ، حمود محمد الحمدانفیصل م

.100وقد كانت نسبة الناجحین من القوائم االنتخابیة  %

 أي عن�صر   ل�م ت�شمل  نتخابی�ة اال إن الق�وائم  حی�ث ،ال�ساحة في القوائم الموجودة "ذكورة"ظاھرة  ھناك  لوحظ أن   ●

.نسائي
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 والدعایة االنتخابیةر المرشحین مقا)15(

 ال�������صادر ف�������ي  4/2008نظ�������م الق�������انون رق�������م   

م والخ��اص بتع��دیل ق��انون انتخاب��ات أع��ضاء  29/1/2008

مجلس األمة، موضوع المقار االنتخابیة للمرشحین، حیث   

جاء فیھ تكلیف إدارة االنتخابات بوزارة الداخلیة بالتنسیق 

ی���ة والعم���ل م���ع وزارة التربی���ة ووزارة ال���شؤون االجتماع 

خالل فترة الحملة االنتخابیة بتخ�صیص م�سارح الم�دارس     

وقاع���ات تنمی���ة خدم���ة المجتم���ع وص���االت األف���راح لعق���د    

الن��دوات االنتخابی��ة لك��ل م��ن یطل��ب ذل��ك م��ن المرش��حین        

وبالسویة بینھم، كما جاء في ھذا القانون تكلیف بلدیة 
م20/4/2009–جریدة الراي 

ل مرشح بإقامة مقرین انتخابیین أحدھما لل�ذكور واآلخ�ر لإلن�اث ی�سمح فی�ھ ب�إجراء الن�دوات        الكویت بإصدار ترخیص لك 

االنتخابیة للمرش�ح وال�دعوة إلیھ�ا، وذل�ك اعتب�ارا م�ن ت�اریخ ن�شر المرس�وم أو الق�رار بال�دعوة لالنتخاب�ات ف�ي الجری�دة                   

.الرسمیة

وقد لوحظ في األسبوع الثاني من موسم االنتخابات 

 وھمی����ین بوض����ع لوح����ات لحج����ز بع����ض  قی����ام مرش����حین

الساحات إلقامة مقار انتخابیة، وھي حجوزات وھمیة لغیر 

علىكان لذا ،المرشحین بھدف بیعھا الحقا لمن یدفع أكثر       

.لى ذلك ومنعھإالبلدیة االنتباه 

یجابي في التعامل قد كان جلیا دور بلدیة الكویت اإلل

المقارت ترخص عالنات، حیث كانار االنتخابیة واإلمع المق

.م12/5/2009–جریدة الوطن لشروطاالنتخابیة، وتراقبھا في حال وجود أي تجاوزات 

.عالنات بالطرقات وحول مقار المرشحین، فأبلت في واجباتھا بالء حسنا، كما كان علیھا جھد كبیر في مراقبة اإلالمقار

 ال��سكنیة كمق��ار انتخابی��ة، عل��ى أن تعام��ل معامل��ة المق��ار  المن��ازلاس��تخدام إمكانی��ةبلدی��ة الكوی��ت  نظم��ت وك��ذلك

 التالع�ب ال�ذي ح�دث ف�ي انتخاب�ات      أنھ�ى  وھذا التنظیم 4/2008االنتخابیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم     

 حیث كان بعض المرشحین یح�صل عل�ى مق�رین اثن�ین وفق�ا للق�انون وع�دد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة باعتبارھ�ا                2008

.لیست مقارا انتخابیة
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وأم��ام ھ��ذا اإلنج��از الممی��ز فق��د أش��دنا ف��ي تق��اریر       

المفوض��یة ب��دور الفری��ق الخ��اص بمتابع��ة االنتخاب��ات ف��ي     

فاض�ل  .بلدیة الكویت برئاسة وزیر الدول�ة ل�شئون البلدی�ة د     

صفر، حیث أكدت بلدیة الكوی�ت عل�ى وج�وب الت�زام جمی�ع             

ی��ة الت��ي ب��دأ    االنتخاببالمق��ارالمرش��حین بالنظ��ام الخ��اص   

ن إعالن�ات المرش�حین   ترخیصھا بعد فتح باب الترشیح، وأ    

خ����ارج المق����رات االنتخابی����ة، واإلعالن����ات األخ����رى عل����ى  

وق��د  ..المن��ازل س��یتم إزالتھ��ا جمیعھ��ا ومخالف��ة أص��حابھا     

فعل���ت، كم���ا ك���ان للبلدی���ة دور إعالم���ي ممی���ز ف���ي رص���د       

المخالف���ات واإلف���صاح عنھ���ا مم���ا زاد م���ن ال���شفافیة ف���ي      

.ھاأعمال

م9/4/2009–جریدة الراي 
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 والدعایة االنتخابیةر المرشحین مقا)15(

 ال�������صادر ف�������ي  4/2008نظ�������م الق�������انون رق�������م   

م والخ��اص بتع��دیل ق��انون انتخاب��ات أع��ضاء  29/1/2008

مجلس األمة، موضوع المقار االنتخابیة للمرشحین، حیث   

جاء فیھ تكلیف إدارة االنتخابات بوزارة الداخلیة بالتنسیق 

ی���ة والعم���ل م���ع وزارة التربی���ة ووزارة ال���شؤون االجتماع 

خالل فترة الحملة االنتخابیة بتخ�صیص م�سارح الم�دارس     

وقاع���ات تنمی���ة خدم���ة المجتم���ع وص���االت األف���راح لعق���د    

الن��دوات االنتخابی��ة لك��ل م��ن یطل��ب ذل��ك م��ن المرش��حین        

وبالسویة بینھم، كما جاء في ھذا القانون تكلیف بلدیة 
م20/4/2009–جریدة الراي 

ل مرشح بإقامة مقرین انتخابیین أحدھما لل�ذكور واآلخ�ر لإلن�اث ی�سمح فی�ھ ب�إجراء الن�دوات        الكویت بإصدار ترخیص لك 

االنتخابیة للمرش�ح وال�دعوة إلیھ�ا، وذل�ك اعتب�ارا م�ن ت�اریخ ن�شر المرس�وم أو الق�رار بال�دعوة لالنتخاب�ات ف�ي الجری�دة                   

.الرسمیة

وقد لوحظ في األسبوع الثاني من موسم االنتخابات 

 وھمی����ین بوض����ع لوح����ات لحج����ز بع����ض  قی����ام مرش����حین

الساحات إلقامة مقار انتخابیة، وھي حجوزات وھمیة لغیر 

علىكان لذا ،المرشحین بھدف بیعھا الحقا لمن یدفع أكثر       

.لى ذلك ومنعھإالبلدیة االنتباه 

یجابي في التعامل قد كان جلیا دور بلدیة الكویت اإلل

المقارت ترخص عالنات، حیث كانار االنتخابیة واإلمع المق

.م12/5/2009–جریدة الوطن لشروطاالنتخابیة، وتراقبھا في حال وجود أي تجاوزات 

.عالنات بالطرقات وحول مقار المرشحین، فأبلت في واجباتھا بالء حسنا، كما كان علیھا جھد كبیر في مراقبة اإلالمقار

 ال��سكنیة كمق��ار انتخابی��ة، عل��ى أن تعام��ل معامل��ة المق��ار  المن��ازلاس��تخدام إمكانی��ةبلدی��ة الكوی��ت  نظم��ت وك��ذلك

 التالع�ب ال�ذي ح�دث ف�ي انتخاب�ات      أنھ�ى  وھذا التنظیم 4/2008االنتخابیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم     

 حیث كان بعض المرشحین یح�صل عل�ى مق�رین اثن�ین وفق�ا للق�انون وع�دد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة باعتبارھ�ا                2008

.لیست مقارا انتخابیة
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وأم��ام ھ��ذا اإلنج��از الممی��ز فق��د أش��دنا ف��ي تق��اریر       

المفوض��یة ب��دور الفری��ق الخ��اص بمتابع��ة االنتخاب��ات ف��ي     

فاض�ل  .بلدیة الكویت برئاسة وزیر الدول�ة ل�شئون البلدی�ة د     

صفر، حیث أكدت بلدیة الكوی�ت عل�ى وج�وب الت�زام جمی�ع             

ی��ة الت��ي ب��دأ    االنتخاببالمق��ارالمرش��حین بالنظ��ام الخ��اص   

ن إعالن�ات المرش�حین   ترخیصھا بعد فتح باب الترشیح، وأ    

خ����ارج المق����رات االنتخابی����ة، واإلعالن����ات األخ����رى عل����ى  

وق��د  ..المن��ازل س��یتم إزالتھ��ا جمیعھ��ا ومخالف��ة أص��حابھا     

فعل���ت، كم���ا ك���ان للبلدی���ة دور إعالم���ي ممی���ز ف���ي رص���د       

المخالف���ات واإلف���صاح عنھ���ا مم���ا زاد م���ن ال���شفافیة ف���ي      

.ھاأعمال

م9/4/2009–جریدة الراي 
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 شفافیة االنتخابات)16(

أكید نزاھة ، وذلك لتلبرلماناالشفافیة مھمة في كل الشؤون، وھي أكثر أھمیة في انتخابات عامة الختیار أعضاء 

االنتخابات ولتحقیق الوعي العام كي یمارس الناخبون دورھم وفق أفضل صورة ممكنة لتحقیق أفضل النتائج في اختیار    

لذلك فإن الشفافیة ھي مطلب لیس على الحكوم�ة فق�ط تحقیق�ھ، وإنم�ا عل�ى ك�ل الجماع�ات والمؤس�سات           ..ممثلي الشعب 

.واألفراد

: الخاصاإلعالم

یجابي ف�ي محارب�ة   خابیة دور إتلفزیونیة التي تسلط الضوء على الجرائم االنت  المحطات  الالمحلیة و كان للصحافة 

ظاھرة شراء األصوات وظاھرة االنتخابات الفرعی�ة الت�ي یجرمھ�ا الق�انون، وص�د أي تج�اوزات تق�ع م�ن الجھ�ات العام�ة               

.ع العام، بعدالة وشفافیة وحیادیةودور العبادة وجمعیات النف

يمخالفة ف، بعض وسائل اإلعالم، من خالل إثارة النعرات القبلیة والطائفیةبھامتقسلبي  قابل ھناك دور    في الم 

ف��ي تقری��ر  وزی��ر اإلع��الم طالبن��ا للق��وانین الكویتی��ة مث��ل ق��انون ال��صحافة والن��شر وق��انون المرئ��ي والم��سموع، ل��ذا    ذل��ك

عالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق  القوانین المعنیة بوسائل اإلبتطبیقالقیام المفوضیة الثالث 

.كل اعتبار

ي وانح�دار لغ�ة الح�وار فیھ�ا،     ئ� ل�وحظ إس�فاف بع�ض وس�ائل اإلع�الم المر     وقبل مرور شھر من الموس�م االنتخ�ابي    

ن القن�وات  والبعد عن الطرح الموضوعي واألخالقي الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة ب�ی  

لكسب أكبر عدد من المشاھدین، من خالل طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئ�وي       

.وزارة اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموعتقاعس البغیض، في ظل 

:استطالعات الرأي

معتبرة، ومن خالل مؤسسات علمیة مرخصة، م على أسس ان استطالعات الرأي في انتخابات الدول المتقدمة تقو

ھیئ�ة اإلش�راف عل�ى    «عل�ى  : م�ثال – وھ�ي م�ن دول الع�الم الثال�ث     –وال یجوز أن تطلق عشوائیا، فف�ي الق�انون اللبن�اني           

 بثھ�ا أو  الشروط واألصول التي یخضع لھا نشر نت�ائج اس�تطالع ال�رأي أو   «التي تتبع وزارة الداخلیة تحدید    »االنتخابات

 وتكون لھا الصالحیات الكاملة للتحقق من مطابق�ة اس�تطالع ال�رأي للق�وانین واألنظم�ة      ،توزیعھا أثناء الحملة االنتخابیة  

ذك�ر  »أن یرافق إعالن نتیجة استطالع الرأي أو ن�شرھا أو بثھ�ا أو توزیعھ�ا   «واشترط القانون المذكور   .»ولقرار الھیئة 

ع والجھة التي طلبتھ ودفع�ت كلفت�ھ وت�واریخ إج�راء االس�تطالع می�دانیا وحج�م العین�ة         اسم الجھة التي قامت باالستطال  «

ائج المستطلع رأیھا وطریقة اختیارھا وتوزیعھا والتقنیة المتبعة والنص الحرفي لألسئلة المطروح�ة وح�دود تف�سیر النت�        

النتخ�اب ولغای�ة إقف�ال ك�ل ص�نادیق      خ�الل الع�شرة أی�ام الت�ي ت�سبق ی�وم ا      «ن�ھ حظ�ر   واألھ�م أ  .»ونسبة ھامش الخطأ فیھا   

.»االقتراع نشر أو بث أو توزیع كل استطالعات الرأي والتعلیقات علیھا
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م10/5/2009–جریدة السیاسة 

 أي تنظ��یم الس��تطالعات  ف��ي الكوی��ت ال یوج��دبینم��ا

ل��وحظ انت��شار اس��تطالعات ال��رأي ف��ي ھ��ذه      ال��رأي، ل��ذلك  

غال��ب االنتخاب�ات، كم�ا ل��وحظ خط�أ تل�ك االس��تطالعات ف�ي      

ى الصحف نشرت دراسة وض�حت فیھ�ا     حد إ األحیان، فمثالً 

أسماء الن�اجحین ف�ي االنتخاب�ات، وذل�ك ف�ي فت�رة تق�ل ع�ن          

أسبوع من موعد االنتخابات، وقد كان�ت ن�سبة الخط�أ فیھ�ا        

وھي بذلك ال تتسق مع أي %26كبیرة للغایة وصلت الى     

.معاییر علمیة في استطالعات الرأي

كم�ا ن�شرت ص�حیفة أخ�رى اس�تطالعا لل�رأي یعتم�د        

ى التصویت عبر الرسائل الھاتفیة، وقد ك�ان الن�شر قب�ل        عل

، وف�ي  %28یومین م�ن االنتخاب�ات، فكان�ت نتیج�ة الخط�أ           

نت���ائج ال���دائرة األول���ى یح���صل عبدالواح���د العوض���ي عل���ى  

المركز األول بینما في النتیجة الرسمیة حصل على المركز    

معصومة . بنصف أصوات الحاصلة على المركز األول د14

غی��ر ناجح��ة، ل��ذلك ت��ي ت��شیر الدراس��ة ال��ى أنھ��ا المب�ارك ال 

.للة بكل المقاییس وال یجوز نشرھافھي استطالعات مض

م14/5/2009–جریدة الشاھد 

:وزارة االعالم

: ھذه االنتخابات في المرحلتینلقامت الوزارة بدور جید خال

ھ�زة وزارة   كاف�ة المرش�حین، فل�م ی�تم اس�تخدام أج     تجاهالحیاد بت الوزارة م التزمرحلة ما قبل یوم االقتراع، حیث    –

یجابي ف�ي توعی�ة   ن، كما كان لتلفزیون الكویت دور إذاعة لمصلحة مرشحین دون آخریفزیون واإللاإلعالم في الت  

 مع�اییر المرش�ح   بالتع�اون م�ع جمعی�ة ال�شفافیة الكویتی�ة ح�ول      )فالش�ات (الناخبین من خالل إع�داد اف�الم إعالنی�ة        

.الصالح

السیرة الذاتی�ة لمرش�حي   " كتابا بعنوان   )كونا(أصدرت وكالة األنباء الكویتیة     –

وھ���و یحت���وى عل���ى أس���ماء المرش���حین وس���یرتھم   "2009ومرش���حات أم���ة 

.المرشحینبف ی اإلصدار وثیقة جیدة للتعر ھذاویعتبر..الذاتیة

محطات الذاعتھا عبر یت وإ حیث قام كل من تلفزیون الكو:مرحلة یوم االقتراع–

المتعددة بتغطیة مباشرة لكل وقائع االنتخابات حول وداخل اللجان االنتخابی�ة،      

. أوال بأول تعلنوكانت النتائج



-68-

 شفافیة االنتخابات)16(
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ن�ب الق�وة    كما نأمل أن ت�درس ال�وزارة جوا  ،لذلك استحقت الوزارة اإلشادة بما قامت بھ في ھذا الموسم االنتخابي 

ع التوصیات المناس�بة لالس�تفادة منھ�ا ف�ي المواس�م االنتخابی�ة التالی�ة، وخاص�ة ف�ي مج�ال           ضوالضعف في ھذا الدور، وت    

الت�صویت ب�شكل ص�حیح، وأن عملی�ة اإلص�الح بالدول�ة تب�دأ م�ن الممارس�ة          ة الناخبین بأھمیة ممارس�ة دورھ�م ف�ي      توعی

.الصحیحة لحق االنتخاب

:وزارة الداخلیة

ي كبی�ر  یقع على كاھل مسؤولي ال�وزارة دور إعالم�      –

یجب أن تقوم بھ، وھو توعیة الناخبین بالجرائم االنتخابیة   

 الق�انون بعقوبات�ھ، ولك�ن    مین�الھ التي یج�ب تجنبھ�ا حت�ى ال     

 للغای�ة ف�ي ھ�ذا الجان�ب،     ًالألسف كان دور الوزارة متواضع  

وقد یكون ذلك لس�سب ض�عف الت�شریع ال�ذي یل�زم ال�وزارة            

ارة الداخلی�ة  ین ب�ین دور وز بھذا الدور كما فعل المشرع ح�     

عالنات الي یتم وضعھا في المناطق السكنیة بأسماء   في اإل 

وان ك��ان ھ���ذا ال یعف��ي ال��وزارة م���ن    ..وص��ور المرش��حین  

القیام بمسؤولیتھا في تثقیف الجمھور لالبتعاد عن مواطن     

عالمی�ة المروری�ة وض�د     الجریمة كما یفعل ف�ي الحم�الت اإل       

.المخدرات وغیرھا

باع��ة ق��انون االنتخاب��ات ف��ي ح��ین قام��ت ال��وزارة بط–

وتوزیعھ على المرشحین ووسائل االعالم والمھتمین بشكل 

.عام

كن��ا نتمن��ى م��ن خ��الل مطالبتن��ا المتك��ررة ف��ي        كم��ا  –

 تعل��ن ال��وزارة ع��ن خ��ط    تق��اریر المفوض��یة األس��بوعیة أن  

ب����الغ ع����ن ح����االت الف����ساد  س����اخن وموق����ع إلكترون����ي لإل 

ص��وات وس��وء   الفرعی��ة وش��راء األ كاالنتخاب��اتاالنتخ��ابي 

أغراض انتخابیة وغیرھا لتحقیق استغالل المنصب العام 
.م12/5/2009–جریدة النھار 

 عن على اإلبالغًا صالحًا وال تشجع مواطنًاال أن الوزارة اكتفت بتصریحات صحفیة مقتضبة ال تردع مجرمإ..من جرائم

.حاالت الفساد

 فیھا أس�ماء كاف�ة الن�اخبین    CDسطوانة ممغنطة  أین بتسلیم المرشح– إدارة االنتخابات   – وزارة الداخلیة    قامت–

في الدائرة التي یترشح فیھا، وتشمل األسماء والعناوین وتواریخ المیالد، وھذا أم�ر جی�د ی�وفر لك�ل مرش�ح كاف�ة أس�ماء             

.الناخبین بالدائرة
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10

:م0920اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

تعتب��ر م��شاركة المجتم��ع الم��دني ف��ي رقاب��ة ومتابع��ة العملی��ة االنتخابی��ة عل��ى م��دار ال��سنة ب��شكل ع��ام، وف��ي ی��وم    

االقتراع بشكل خاص، إحدى سمات الدیمقراطیات الحدیثة في العالم، كما أن الدول التي تسمح للمجتمع المدني بمراقب�ة      

ع وتعمل بشفافیة وحریصة على أن تظھر بمظھر النزاھ�ة، م�ن ھ�ذا     متحضرة تحترم المجتم  دولة تعتبر   ،االنتخابات فیھا 

مانھ�ا  لالمنطلق، وألن نزاھة العملیة االنتخابیة وشفافیتھا وخلوھا من الفساد خط�وة أول�ى نح�و إص�الح الدول�ة وبن�اء بر       

الكویتیة شفافیةمن ھذا المنطلق حرصت جمعیة ال..وفقا لمعاییر صحیحة وسلیمة، وإال فما یبنى على باطل یكون باطال

عل��ى الم��شاركة ف��ي مراقب��ة االنتخاب��ات وتأكی��د خلوھ��ا م��ن أي مظ��اھر غی��ر ص��حیحة قانون��ا، لتح��سین ص��ورة الكوی��ت         

الدیمقراطیة على مستوى العالم، رغم أن الرقابة عملیة مرھقة للغایة لجمعیة لیس لھا موارد مالیة وتقوم جھودھا على 

.التطوع

یة رئیس المجلس من ھذه المنطلقات خاطبت الجمع  

األعلى للقضاء المستشار راشد عبدالمحسن الحماد بطل�ب       

مراقبة االنتخابات في یوم االقتراع والفرز، على أن یعام�ل      

متطوعي الجمعیة معاملة اإلعالمیین، وقد ن�اقش المجل�س     

األعلى للقضاء طلب الجمعیة ووافق علیھ مشكورًا، إیمان�ًا     

م6/5/2009–جریدة الرؤیة  وضرورة مشاركتھ من المجلس بأھمیة المجتمع المدني،

ال��دیمقراطیات المتقدم��ة، فأرس��ل المجل��س األعل��ى للق��ضاء كتاب��ًا ف��ي    ف��ي مث��ل ھ��ذه المناس��بات كم��ا ھ��و معم��ول ب��ھ ف��ي     

م، واس�تلمنا ن�سخة   2009م إلى رئیس اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األم�ة لع�ام      22/4/2009

المجلس ال یم�انع م�ن التع�اون م�ع ھ�ذه الجمعی�ة ومعاملتھ�ا معامل�ة         "م، وجاء في الكتاب 26/4/2009اكس في منھ بالف 

".أجھزة اإلعالم في ھذا الشأن

یج�ابي ف�ي موافق�ة    ي ك�ان ل�ھ دور إ  وبناء على اتصال ھاتفي من أحد كبار الم�سؤولین ف�ي ال�سلطة الق�ضائیة وال�ذ      

ع�ن موافق�ة   – بع�د قراب�ة أس�بوعین م�ن الموافق�ة      –ف�ي ال�صحافة المحلی�ة    ة المجلس األعل�ى للق�ضاء، أعلن�ت المفوض�ی       

في دول بما  لدور المجتمع المدني أسوة تفھمھمیة االنتخابیة، ووجھنا شكرا لھم على لالقضاء على مراقبة الشفافیة للعم

.العالم المتقدم وكثیر من دول العالم الثالث

.صورة من أسماء ناخبین كما ھي في القرص المدمج10
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ن�ب الق�وة    كما نأمل أن ت�درس ال�وزارة جوا  ،لذلك استحقت الوزارة اإلشادة بما قامت بھ في ھذا الموسم االنتخابي 

ع التوصیات المناس�بة لالس�تفادة منھ�ا ف�ي المواس�م االنتخابی�ة التالی�ة، وخاص�ة ف�ي مج�ال           ضوالضعف في ھذا الدور، وت    

الت�صویت ب�شكل ص�حیح، وأن عملی�ة اإلص�الح بالدول�ة تب�دأ م�ن الممارس�ة          ة الناخبین بأھمیة ممارس�ة دورھ�م ف�ي      توعی

.الصحیحة لحق االنتخاب

:وزارة الداخلیة

ي كبی�ر  یقع على كاھل مسؤولي ال�وزارة دور إعالم�      –

یجب أن تقوم بھ، وھو توعیة الناخبین بالجرائم االنتخابیة   

 الق�انون بعقوبات�ھ، ولك�ن    مین�الھ التي یج�ب تجنبھ�ا حت�ى ال     

 للغای�ة ف�ي ھ�ذا الجان�ب،     ًالألسف كان دور الوزارة متواضع  

وقد یكون ذلك لس�سب ض�عف الت�شریع ال�ذي یل�زم ال�وزارة            

ارة الداخلی�ة  ین ب�ین دور وز بھذا الدور كما فعل المشرع ح�     

عالنات الي یتم وضعھا في المناطق السكنیة بأسماء   في اإل 

وان ك��ان ھ���ذا ال یعف��ي ال��وزارة م���ن    ..وص��ور المرش��حین  

القیام بمسؤولیتھا في تثقیف الجمھور لالبتعاد عن مواطن     

عالمی�ة المروری�ة وض�د     الجریمة كما یفعل ف�ي الحم�الت اإل       

.المخدرات وغیرھا

باع��ة ق��انون االنتخاب��ات ف��ي ح��ین قام��ت ال��وزارة بط–

وتوزیعھ على المرشحین ووسائل االعالم والمھتمین بشكل 

.عام

كن��ا نتمن��ى م��ن خ��الل مطالبتن��ا المتك��ررة ف��ي        كم��ا  –

 تعل��ن ال��وزارة ع��ن خ��ط    تق��اریر المفوض��یة األس��بوعیة أن  

ب����الغ ع����ن ح����االت الف����ساد  س����اخن وموق����ع إلكترون����ي لإل 

ص��وات وس��وء   الفرعی��ة وش��راء األ كاالنتخاب��اتاالنتخ��ابي 

أغراض انتخابیة وغیرھا لتحقیق استغالل المنصب العام 
.م12/5/2009–جریدة النھار 

 عن على اإلبالغًا صالحًا وال تشجع مواطنًاال أن الوزارة اكتفت بتصریحات صحفیة مقتضبة ال تردع مجرمإ..من جرائم

.حاالت الفساد

 فیھا أس�ماء كاف�ة الن�اخبین    CDسطوانة ممغنطة  أین بتسلیم المرشح– إدارة االنتخابات   – وزارة الداخلیة    قامت–

في الدائرة التي یترشح فیھا، وتشمل األسماء والعناوین وتواریخ المیالد، وھذا أم�ر جی�د ی�وفر لك�ل مرش�ح كاف�ة أس�ماء             

.الناخبین بالدائرة
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10

:م0920اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

تعتب��ر م��شاركة المجتم��ع الم��دني ف��ي رقاب��ة ومتابع��ة العملی��ة االنتخابی��ة عل��ى م��دار ال��سنة ب��شكل ع��ام، وف��ي ی��وم    

االقتراع بشكل خاص، إحدى سمات الدیمقراطیات الحدیثة في العالم، كما أن الدول التي تسمح للمجتمع المدني بمراقب�ة      

ع وتعمل بشفافیة وحریصة على أن تظھر بمظھر النزاھ�ة، م�ن ھ�ذا     متحضرة تحترم المجتم  دولة تعتبر   ،االنتخابات فیھا 

مانھ�ا  لالمنطلق، وألن نزاھة العملیة االنتخابیة وشفافیتھا وخلوھا من الفساد خط�وة أول�ى نح�و إص�الح الدول�ة وبن�اء بر       

الكویتیة شفافیةمن ھذا المنطلق حرصت جمعیة ال..وفقا لمعاییر صحیحة وسلیمة، وإال فما یبنى على باطل یكون باطال

عل��ى الم��شاركة ف��ي مراقب��ة االنتخاب��ات وتأكی��د خلوھ��ا م��ن أي مظ��اھر غی��ر ص��حیحة قانون��ا، لتح��سین ص��ورة الكوی��ت         

الدیمقراطیة على مستوى العالم، رغم أن الرقابة عملیة مرھقة للغایة لجمعیة لیس لھا موارد مالیة وتقوم جھودھا على 

.التطوع

یة رئیس المجلس من ھذه المنطلقات خاطبت الجمع  

األعلى للقضاء المستشار راشد عبدالمحسن الحماد بطل�ب       

مراقبة االنتخابات في یوم االقتراع والفرز، على أن یعام�ل      

متطوعي الجمعیة معاملة اإلعالمیین، وقد ن�اقش المجل�س     

األعلى للقضاء طلب الجمعیة ووافق علیھ مشكورًا، إیمان�ًا     

م6/5/2009–جریدة الرؤیة  وضرورة مشاركتھ من المجلس بأھمیة المجتمع المدني،

ال��دیمقراطیات المتقدم��ة، فأرس��ل المجل��س األعل��ى للق��ضاء كتاب��ًا ف��ي    ف��ي مث��ل ھ��ذه المناس��بات كم��ا ھ��و معم��ول ب��ھ ف��ي     

م، واس�تلمنا ن�سخة   2009م إلى رئیس اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األم�ة لع�ام      22/4/2009

المجلس ال یم�انع م�ن التع�اون م�ع ھ�ذه الجمعی�ة ومعاملتھ�ا معامل�ة         "م، وجاء في الكتاب 26/4/2009اكس في منھ بالف 

".أجھزة اإلعالم في ھذا الشأن

یج�ابي ف�ي موافق�ة    ي ك�ان ل�ھ دور إ  وبناء على اتصال ھاتفي من أحد كبار الم�سؤولین ف�ي ال�سلطة الق�ضائیة وال�ذ      

ع�ن موافق�ة   – بع�د قراب�ة أس�بوعین م�ن الموافق�ة      –ف�ي ال�صحافة المحلی�ة    ة المجلس األعل�ى للق�ضاء، أعلن�ت المفوض�ی       

في دول بما  لدور المجتمع المدني أسوة تفھمھمیة االنتخابیة، ووجھنا شكرا لھم على لالقضاء على مراقبة الشفافیة للعم

.العالم المتقدم وكثیر من دول العالم الثالث

.صورة من أسماء ناخبین كما ھي في القرص المدمج10
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 ال�سماح لجمعی�ة    بنف�ي  م�ن م�صدر ق�ضائي   8/5/2009ف ی�وم  بما نشر ف�ي بع�ض ال�صح   فوجئت ولكن المفوضیة  

 ال�ذي علقن�ا علی�ھ ف�ي تقری�ر      – األزم�ة  –الشفافیة الكویتیة بمراقبة االنتخابات، وقد استوقفنا في الجمعیة ھذا الت�صریح    

:المفوضیة األسبوعي على النحو اآلتي

، وھن�ا  "م�صدر ق�ضائي  "جاء ف�ي الت�صریح أن�ھ م�ن         )1

یفة القضائیة التي یتوالھا القاضي یجب أن نفرق بین الوظ    

ف��ي المحكم��ة وب��ین الوظیف��ة اإلداری��ة الت��ي یتوالھ��ا رئ��یس  

وأعضاء اللجنة االستشاریة التي تشرف على االنتخاب�ات،      

كما انتھت إلى ذلك المحكمة الدستوریة بالكوی�ت، فوظیف�ة          

وان كان���ت مھن���تھم األس���اس   "إداری���ة"أع���ضاء اللجن���ة  

اإلداری���ة مب��اح وم���راقبتھم  ، ونق���دھم ب��صفتھم  "ق��ضائیة "

واج�ب والطع��ن فیم��ا یعلنون��ھ م��ن نت��ائج االنتخاب��ات واق��ع،   

وخیر دلیل أحكام المحكم�ة الدس�توریة الت�ي أبطل�ت أعم�ال           

.م2008رؤساء أكثر من لجنة من اللجان في انتخابات 
.م8/5/2009–جریدة الوطن 

ا أن المجتمع المدني لیس ، وسبب استیائن" یراقب األعلىأن األدنى ال"ساءنا بشكل كبیر ما جاء في ذات التصریح )2

أدنى من السلطة القضائیة وال یعمل لدیھا، كما أن المجتمع المدني ال یعمل لدى اللجنة االستشاریة، والمجتمع المدني في 

الكوی��ت وف��ي الع��الم المتح��ضر یراق��ب ال��سلطات ال��ثالث الت��شریعیة والتنفیذی��ة والق��ضائیة، وال ی��دعي لنف��سھ العل��و ع��ن      

"األعلى"فعلى اللجنة االستشاریة تطبیق ذلك على نفسھا حیث وافق المجلس "أدنى وأعلى" ھناك  كانوإذااآلخرین، 

للقضاء على دخول الجمعیة لمراكز االقتراع، وكان األولى باللجنة قبول رغبة المجل�س وق�راره ال تمحی�صھ والت�ردد ف�ي             

.تطبیقھ

م 2008الشفافیة قد دخلوا في انتخابات مجل�س األم�ة   من المناسب أن تعلم اللجنة االستشاریة أن متطوعي جمعیة      )3

إلى مراكز االقتراع بفضل تفھم كثیر من رؤساء اللجان ألھمیة المجتمع المدني وضرورة مشاركتھ في رقابة االنتخابات، 

یل نقط�ة  وإننا في ھذه االنتخابات فضلنا أن یكون اإلذن عاما بدال من تركھ الجتھاد رؤساء اللجان، وھدفنا في ذل�ك ت�سج         

 أن 2008إیجابیة للكویت وقضائھا بالسماح للمجتمع المدني بالمراقبة بدال مما سجلتھ المنظمات الدولیة ف�ي انتخاب�ات          

.الكویت ال تسمح بمراقبة المجتمع المدني لالنتخابات

ارس��ت وأم�ام إص�رار اللجن�ة االست�شاریة عل�ى منعھ�ا لمتط��وعي المفوض�یة م�ن دخ�ول اللج�ان االنتخابی�ة، فق�د تد            

المفوضیة اتخاذ موقف تجاه ھذا الرفض، فطرحت عدة بدائل، لیستقر الرأي عل�ى االحتج�اج الرم�زي م�ن خ�الل مقاطع�ة           

رئیس الجمعیة لممارسة حقھ باالنتخاب، من دون دعوة أعضاء الجمعیة والمفوضیة والجمھور لمثل ھذه المقاطعة، وقد 

.یجابي للمجلس األعلى للقضاء تقدیرًا للموقف اإلتصعیددون استقر الرأي على ھذا الموقف الرمزي من 
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ألخ الكبیر رئیس المجل�س  ا، نود اإلشادة بكافة أعضاء المجلس األعلى للقضاء، ونخص بالتقدیر والشكر      وأخیرًا

المستشار راش�د عبدالمح�سن الحم�اد، وع�ضو المجل�س األخ الفاض�ل المست�شار فی�صل المرش�د عل�ى إیم�انھم ب�المجتمع                

.اعتھم بالشفافیة وتعاونھم مع الجمعیة في أكثر من مناسبةالمدني وقن

كما البد من توجیھ الشكر والتقدیر الكبیرین إلى القضاة الذین بادروا واتصلوا بالمفوضیة لیعربوا ع�ن احت�رامھم    

ع، حی�ث   ی�وم االقت�را  وتقدیرھم للمجتمع الم�دني وت�رحیبھم باس�تقبال متط�وعي المفوض�یة ل�دخول اللج�ان االنتخابی�ة ف�ي              

 أكثر من نصف اللجان على مستوى الدوائر الخم�س، وھ�و   لىإالدخول  المفوضیة في جمعیة الشفافیة    واستطاع متطوع 

 إلیھ بفوقی�ة  من ینظرما یبعث رسالة قویة عفویة من القضاة لمن یرید تحجیم المجتمع المدني دون سند من القانون أو    

.ئ الدستور ومبادال تتسق مع كافة قیم الدین واإلنسانیة

: اللجنة االستشاریة عمل األخرى علىبعض المالحظاتوفیما یلي 

 فی�ھ ك�ل المعلوم�ات والبیان�ات     تب�ث نترن�ت  یة ناطق رس�مي، وموق�ع عل�ى ش�بكة اإل     یجب أن یكون للجنة االستشار    –

".مصدر مسؤول"الخاصة بأعمال اللجنة، حتى ال تدع مجاال للتفسیر والتأویل واالعتماد على تصریحات 

یجب على اللجنة االستشاریة تقدیم بیانات واضحة وتفصیلیة حول طریقة إدارة االنتخابات، مع تقدیم ورشة عمل –

مطولة لمندوبي المرشحین وبحضور وسائل اإلعالم حول كافة اإلجراءات التي ستتبع في یوم االنتخابات وطریقة 

.فسارات وتعدد االجتھادات في یوم االقتراعالتصویت وطریقة الفرز، بدًال من حدوث التباین وتزاید االست

ام رئ��یس إح��دى اللج��ان االنتخابی��ة بط��رد ممثل��ي     ق��–

وس��ائل االع��الم خ��الل عملی��ة ف��رز األص��وات خالف��اً    

لالتف���اق عل���ى إدخ���ال وس���ائل االع���الم ف���ي العملی���ة  

!تخابیة تأكیدا على مبدأ الشفافیة االن

.م17/5/2009–جریدة الجریدة 
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 ال�سماح لجمعی�ة    بنف�ي  م�ن م�صدر ق�ضائي   8/5/2009ف ی�وم  بما نشر ف�ي بع�ض ال�صح   فوجئت ولكن المفوضیة  

 ال�ذي علقن�ا علی�ھ ف�ي تقری�ر      – األزم�ة  –الشفافیة الكویتیة بمراقبة االنتخابات، وقد استوقفنا في الجمعیة ھذا الت�صریح    

:المفوضیة األسبوعي على النحو اآلتي

، وھن�ا  "م�صدر ق�ضائي  "جاء ف�ي الت�صریح أن�ھ م�ن         )1

یفة القضائیة التي یتوالھا القاضي یجب أن نفرق بین الوظ    

ف��ي المحكم��ة وب��ین الوظیف��ة اإلداری��ة الت��ي یتوالھ��ا رئ��یس  

وأعضاء اللجنة االستشاریة التي تشرف على االنتخاب�ات،      

كما انتھت إلى ذلك المحكمة الدستوریة بالكوی�ت، فوظیف�ة          

وان كان���ت مھن���تھم األس���اس   "إداری���ة"أع���ضاء اللجن���ة  

اإلداری���ة مب��اح وم���راقبتھم  ، ونق���دھم ب��صفتھم  "ق��ضائیة "

واج�ب والطع��ن فیم��ا یعلنون��ھ م��ن نت��ائج االنتخاب��ات واق��ع،   

وخیر دلیل أحكام المحكم�ة الدس�توریة الت�ي أبطل�ت أعم�ال           

.م2008رؤساء أكثر من لجنة من اللجان في انتخابات 
.م8/5/2009–جریدة الوطن 

ا أن المجتمع المدني لیس ، وسبب استیائن" یراقب األعلىأن األدنى ال"ساءنا بشكل كبیر ما جاء في ذات التصریح )2

أدنى من السلطة القضائیة وال یعمل لدیھا، كما أن المجتمع المدني ال یعمل لدى اللجنة االستشاریة، والمجتمع المدني في 

الكوی��ت وف��ي الع��الم المتح��ضر یراق��ب ال��سلطات ال��ثالث الت��شریعیة والتنفیذی��ة والق��ضائیة، وال ی��دعي لنف��سھ العل��و ع��ن      

"األعلى"فعلى اللجنة االستشاریة تطبیق ذلك على نفسھا حیث وافق المجلس "أدنى وأعلى" ھناك  كانوإذااآلخرین، 
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ألخ الكبیر رئیس المجل�س  ا، نود اإلشادة بكافة أعضاء المجلس األعلى للقضاء، ونخص بالتقدیر والشكر      وأخیرًا
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.م17/5/2009–جریدة الجریدة 
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 المنظمات األھلیة)17(

 كما نص على ذلك یعتبر أحد أنواع الجرائم االنتخابیةالھا أو مقارھا من خالل أموالجمعیات والنقاباتإن استخدام 

أن العقوبات بالسجن والغرامة أو )45( في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، حیث جاء في المادة 35/1962القانون 

 من�ذ بدای�ة   أحدھما لمن اس�تخدمھا لل�دعوة إل�ى الت�صویت لم�صلحة مرش�ح مع�ین أو اإلض�رار ب�ھ، ل�ذلك دع�ت المفوض�یة                

.ب المنظمات األھلیة أي مخالفة للقانونالموسم االنتخابي إلى ضرورة تجّن

:یجابیة والسلبیةت األھلیة اإلوفیما یلي أبز أنشطة المنظما

:جمعیة الشفافیة الكویتیة

 األعل�ى   متعددة الى السلطة القضائیة، وفي سابقة تعتبر األولى من نوعھا، وافق المجلستبعد مخاطبات وزیارا –

 م�ایو ، للتأك�د م�ن س�المة العملی�ة      16 دخ�ول مراك�ز االقت�راع ف�ي ی�وم       عل�ى  للقضاء لمتطوعي جمعیة ال�شفافیة الكویتی�ة      

االنتخابی�ة وش��فافیتھا ونزاھتھ��ا وخلوھ�ا م��ن األخط��اء، وھ��ي خط�وة تؤك��د ح��رص الق��ضاء عل�ى نزاھ��ة االنتخاب��ات وب��ث      

ة االنتخابی�ة، ولك�ن اللجن�ة االست�شاریة الم�شرفة عل�ى س�یر انتخاب�ات         الطمأنینة في المجتمع المدني حول شفافیة العملی�    

). االقتراع والفرز–انظر التفاصیل في الجزء الثاني (،  بذلك الجمعیةم رفضت السماح ألعضاء2009مة لعام مجلس األ

www.ivote4q8.com

للكوی�ت  (أعلنت الجمعیة ع�ن حمل�ة وطنی�ة بعن�وان            –

ك���ز تح���ّث فیھ���ا الن���اخبین عل���ى ال���ذھاب إل���ى مرا  )أص���وت

 ل��إلدالء بأص��واتھم،بعد أن  16/5/2009االقت��راع ف��ي ی��وم  

راجت فكرة مقاطعة االنتخابات لدى شریحة لیست بالقلیل�ة   

ن عدم المشاركة في ، ألبسبب اإلحباط من األداء البرلماني

التصویت من شأنھ التقلیل من فرص المرشحین الصالحین 

تنفی�ذ   ت�م  ،للوصول ال�ى البرلم�ان والقی�ام ب�دورھم التنم�وي         

لكوی�ت، حی�ث   ھذا المشروع بالتعاون مع مجموعة ص�وت ا    

 خ��اص، نترن��ت م��ن خ��الل موق��ع   ت��م ن��شر الحمل��ة عل��ى اإل   

 ، youtube:وك���ذلك ت���م ن���شره عل���ى المواق���ع ال���شھیرة   

face book ،ال���ى ش���ریحة الحمل���ة موجھ���ة لم���ًا ب���أن ع

عالن�ات  ت�م إنت�اج العدی�د م�ن اإل    حیث  الشباب بشكل خاص،    

ب شبابي، وبثھا في المواق�ع    بأسلو"فالشات"فزیوینة  لالت

www.youtube.com/user/Ivote4Kuwait.الثالثة لحث الشباب على استخدام حقھم بالتصویت
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"مع��اییر المرش��ح ال��صالح "الجمعی��ة ن��شر أع��ادت –

 مجموعة من المواص�فات الت�ي یج�ب أن       تضمو)5+5×5(

عب ف�ي مجل�س    النائ�ب ع�ن ال�ش   –أكثرھ�ا  ب أو  –یتحلى بھا   

یم ی��تقاألم��ة، یمك��ن للناخ��ب االسترش��اد بھ��ا، فیعم��ل عل��ى      

 ل����شغل مالءم����ةیخت����ار الشخ����صیة األكث����ر  المرش����حین، و

 ق��یم النزاھ��ة جل��س األم��ة، ولق��د ش��ملت المع��اییرع��ضویة م

وال��شفافیة واحت��رام الق��انون، والم��ؤھالت الشخ��صیة م��ن      

حیث الخبرة والكفاءة، والسمات الشخصیة من حیث الق�یم         

القیة، واألطروحات الفكریة، والبرنامج االنتخابي، كما األخ

وقد تم التع�اون م�ع   ..یجب أن یتعھد المرشح بخمسة أمور    

تلفزی��ون الكوی��ت لت��صویر حلق��ات إعالنی��ة تلفزیونی��ة لك��ل     

 خالل البرامج الیومیة، تم بثھایث حمعیار من ھذه المعاییر 

. بھ وزارة اإلعالمامتقیجابي وھو دور إ
م15/4/2009–لراي جریدة ا

بادرت ..ألول مرة في حث المواطنین على ممارسة دورھم بإیجابیة بعیدا عن الدعایة ألي فئة أو تیار أو مرشحو

 وت�رویج الق�یم ال�صالحة    مجانا إیمانا منھا بخدم�ة المجتم�ع  "معاییر المرشح الصالح "إلى نشر بعض الصحف المحلیة    

كما تم توزیع المطبوع الخاص بھا في المقرات عھا على االنترنت، ، كذلك نشرت الجمعیة ھذه المعاییر في موقبین أبنائھ

.واألماكن العامة

:جمعیة المھندسین الكویتیة

 م��ن الموس��م االنتخ��ابي ك��شفت الجمعی��ة أن ل��دیھا   الراب��عف��ي االس��بوع 

برنامج��ا انتخابی��ا مجرب��ا ف��ي عملی��ات الت��صویت ویلب��ي المتطلب��ات القانونی��ة      

"ثقة" للجمعیة، إال أن ًائن كان ھذا الجھد مشكوروالدستوریة في الكویت، ول

لكترون�ي الم�ستخدم ل�ذلك ت�أتي ف�ي      یات الفرز والبرن�امج اإل المرشحین في عمل  

لكترون�ي  عنی�ة ال یمكنھ�ا األخ�ذ بالنظ�ام اإل    المرتبة األولى، وإال فإن الجھ�ات الم      

بات من دون ثقة مطلقة بھ، لذلك قد یكون من المناسب تطبیق النظام في انتخا

جمعی���ات النف���ع الع���ام والجمعی���ات التعاونی���ة، بالتن���سیق م���ع وزارة ال���شئون     

االجتماعیة والعمل، مما یشیع ثقة عامة بالنظام یمكن بعدھا االنتقال بالتطبیق 

.إلى انتخابات المجلس البلدي فمجلس األمة

.م8/4/2009–جریدة القبس 

:االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكویت

 لمصلحة رئیسھ الذي ترشح ف�ي االنتخاب�ات ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ب�شكل       االتحاد  االنتخابات تم استخدام    في ھذه –

غیر قانوني بصورة متكررة، وھي مخالفات یجرمھا القانون بشكل واضح وقاطع ال لبس فی�ھ، وم�ع ذل�ك ل�م تتخ�ذ وزارة           
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.م8/4/2009–جریدة القبس 

:االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكویت

 لمصلحة رئیسھ الذي ترشح ف�ي االنتخاب�ات ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ب�شكل       االتحاد  االنتخابات تم استخدام    في ھذه –

غیر قانوني بصورة متكررة، وھي مخالفات یجرمھا القانون بشكل واضح وقاطع ال لبس فی�ھ، وم�ع ذل�ك ل�م تتخ�ذ وزارة           
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ن تح�رك رئ�یس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد        ، ول�و ك�ا  الشؤون االجتماعیة والعم�ل أي إج�راء تج�اه ھ�ذه التج�اوزات         

والعمال لكن مقبوال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن ی�تم ال�زج باالتح�اد وی�ستخدم ف�ي حمل�ة انتخابی�ة عل�ى                  

 عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد ع�دم      –  ف�ي تق�اریر المفوض�یة األس�بوعیة     –مستوى البرلمان فھو أمر غی�ر ق�انوني، وتمنین�ا           

.م منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیةاداستخ

 بالت����صریحات المتك����ررة م����ن االتح����ادول����م یكت����ِف –

االتح��اد الم��سؤولین فیھ��ا دعم��ا وتأیی��دا للمرش��ح، ب��ل ق��ام     

نشر إعالن نصف  نقابة عمالیة تابعة لالتحاد ب12بمشاركة 

 م��ایو 15ص��فحة ف��ي أكث��ر م��ن جری��دة یومی��ة محلی��ة ی��وم     

سة النتخ�اب رئ�یس االتح�اد    یدعو فیھ ن�اخبي ال�دائرة الخام�    

المرش�ح النتخاب�ات مجل�س األم��ة، وھ�ذا اإلع�الن یتع��ارض      

 لق����انون )45(م����ع ن����ص الفق����رة ال����سادسة م����ن الم����ادة     

االنتخابات والتي تشیر إلى العقوبة بالحبس والغرامة لم�ن     

ی��ستخدم أم���وال الجمعی���ات والنقاب��ات أو ی���ستخدم مقارھ���ا   

ضرار بھاإلالتصویت لمصلحة مرشح معین أو للدعوة إلى 

.م15/5/2009–ي جریدة الوطن وجریدة الرا

:جمعیة الھالل األحمر الكویتي

قامت الجمعیة بدور ممیز في یوم االقتراع في مختلف المراكز االنتخابیة، حیث حضر متطوعوھا في أماكن وجود 

.الناخبین بھدف توفیر خدمة اإلسعافات تحسبًا ألي طارئ، ولمساعدة كبار السن

:جمعیة المعلمین

)مع المعلم( المعلمین الكویتیة میثاق جمعیةأعدت 

ویحتوي على مجموعة من المطال�ب الخاص�ة ب�المعلمین،      

ودع��ت المرش���حین للتوقی���ع عل��ى الوثیق���ة والتعبی���ر ع���ن   

30-29-28دعمھم لقضایا المعلمین في مقر الجمعیة أیام 

.م2009ابریل 

.م26/4/2009–جریدة الوطن 

:جمعیة الخریجین

غ�انم النج�ار   .د:ھیئة تنظیم االنتخابات ضرورة وطنیة، شارك فیھ�ا ك�ل م�ن   : نقاشیة بعنوانحلقةجمعیة المت  نظ

.م في مقر الجمعیة بمنطقة بنید القار5/4/2009والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وذلك مساء یوم األحد 

-77-

:لدیمقراطیةالجمعیة الكویتیة لتنمیة ا

 بیانا نشرتھ بعض ال�صحف تن�اول       الجمعیةأصدرت  

أھم المسائل المثارة في الساحة في ھذا الموسم االنتخابي، 

ومنھ��ا موق��ف الجمعی��ة م��ن االلت��زام بالق��انون ال��ذي یج��رم     

خابات الفرعیة، ودعوة المواطنین إلى ممارسة حقھ�م         االنت

.م8/4/2009–جریدة القبس لھام، االنتخاب وعدم التقاعس عن أداء ھذا الواجب افي 
وأكدت على ضرورة تطبیق القانون على الجمیع ومنھا إزالة التعدیات على أمالك الدولة وما أثیر حینھا بشأن الم�ساجد    

.المبنیة خارج التنظیم

:حقوق االنساناألساسیة لمقومات الكویتیة للجمعیة ال

أصدرت الجمعیة تصریحا صحفیا حذرت فیھ م�ن     

.م6/5/2009–جریدة السیاسة ؤكدا أن ھناك تركیز على ظاھرة شراء األصوات، م

وال�شعبیة ض�د ھ�ذه الظ�اھرة، كم�ا أك�د الت�صریح عل�ى         النساء في انتشار ھذه الظاھرة، مطالبا بتحرك الجھات الحكومی�ة    

خط��ورة اس��تغالل بع��ض الم��سؤولین للمن��صب الع��ام لتمری��ر مع��امالت غی��ر قانونی��ة ل��بعض المرش��حین، وأك��د ف��ي نھای��ة   

.التصریح على أھمیة مشاركة منظمات ومؤسسات حقوق االنسان المحلیة في الرقابة على نزاھة االنتخابات

:جمعیات نفع عام

 ت��سع جمعی��ات نف��ع ع��ام ب��التوقیع عل��ى مناش��دة  ق��ام

تح���سین وطنی��ة للن��اخبین للم��شاركة ف��ي االقت��راع الع��ام و      

لى انتخاب كل من یلتزم بالنقاط عملیة االختیار مع الدعوة إ

حمای��ة حریاتن��ا الدس�توریة والمدنی��ة والشخ��صیة،  :التالی�ة 

 والطائفی�ة  القبلی�ة الوطن یتسع لكل أبنائ�ھ وم�صلحتھ ف�وق      

والعائلیة واالنتماء العرقي أو المناطقي، تدعیم دور مجلس 

األم����ة الت����شریعي والرق����ابي والح����رص عل����ى الممارس����ة   

البرلمانیة الراقیة، وجود رؤیة تنمویة لبناء ال�وطن كدول�ة     

.دیمقراطیة دستوریة عصریة

ج��رى ذل��ك خ��الل م��ؤتمر ص��حفي عق��د ف��ي جمعی��ة       

معیة الخریجین، الجمعیة الثقافیة ج:الخریجین، شارك فیھ

االجتماعی��ة الن��سائیة، الجمعی��ة االقت��صادیة، االتح��اد الع��ام  

لعمال الكویت، الجمعی�ة الكویتی�ة لحق�وق االن�سان، رابط�ة         

األدب��اء، جمعی��ة أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس بجامع��ة الكوی��ت،   

.المسرح العربي، الجمعیة الكویتیة للدفاع عن المال العام
م13/5/2009–ریدة جریدة الج
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ن تح�رك رئ�یس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد        ، ول�و ك�ا  الشؤون االجتماعیة والعم�ل أي إج�راء تج�اه ھ�ذه التج�اوزات         

والعمال لكن مقبوال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن ی�تم ال�زج باالتح�اد وی�ستخدم ف�ي حمل�ة انتخابی�ة عل�ى                  

 عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد ع�دم      –  ف�ي تق�اریر المفوض�یة األس�بوعیة     –مستوى البرلمان فھو أمر غی�ر ق�انوني، وتمنین�ا           

.م منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیةاداستخ

 بالت����صریحات المتك����ررة م����ن االتح����ادول����م یكت����ِف –

االتح��اد الم��سؤولین فیھ��ا دعم��ا وتأیی��دا للمرش��ح، ب��ل ق��ام     

نشر إعالن نصف  نقابة عمالیة تابعة لالتحاد ب12بمشاركة 

 م��ایو 15ص��فحة ف��ي أكث��ر م��ن جری��دة یومی��ة محلی��ة ی��وم     

سة النتخ�اب رئ�یس االتح�اد    یدعو فیھ ن�اخبي ال�دائرة الخام�    

المرش�ح النتخاب�ات مجل�س األم��ة، وھ�ذا اإلع�الن یتع��ارض      

 لق����انون )45(م����ع ن����ص الفق����رة ال����سادسة م����ن الم����ادة     

االنتخابات والتي تشیر إلى العقوبة بالحبس والغرامة لم�ن     

ی��ستخدم أم���وال الجمعی���ات والنقاب��ات أو ی���ستخدم مقارھ���ا   

ضرار بھاإلالتصویت لمصلحة مرشح معین أو للدعوة إلى 

.م15/5/2009–ي جریدة الوطن وجریدة الرا

:جمعیة الھالل األحمر الكویتي

قامت الجمعیة بدور ممیز في یوم االقتراع في مختلف المراكز االنتخابیة، حیث حضر متطوعوھا في أماكن وجود 

.الناخبین بھدف توفیر خدمة اإلسعافات تحسبًا ألي طارئ، ولمساعدة كبار السن

:جمعیة المعلمین

)مع المعلم( المعلمین الكویتیة میثاق جمعیةأعدت 

ویحتوي على مجموعة من المطال�ب الخاص�ة ب�المعلمین،      

ودع��ت المرش���حین للتوقی���ع عل��ى الوثیق���ة والتعبی���ر ع���ن   

30-29-28دعمھم لقضایا المعلمین في مقر الجمعیة أیام 

.م2009ابریل 

.م26/4/2009–جریدة الوطن 

:جمعیة الخریجین

غ�انم النج�ار   .د:ھیئة تنظیم االنتخابات ضرورة وطنیة، شارك فیھ�ا ك�ل م�ن   : نقاشیة بعنوانحلقةجمعیة المت  نظ

.م في مقر الجمعیة بمنطقة بنید القار5/4/2009والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وذلك مساء یوم األحد 

-77-

:لدیمقراطیةالجمعیة الكویتیة لتنمیة ا

 بیانا نشرتھ بعض ال�صحف تن�اول       الجمعیةأصدرت  

أھم المسائل المثارة في الساحة في ھذا الموسم االنتخابي، 

ومنھ��ا موق��ف الجمعی��ة م��ن االلت��زام بالق��انون ال��ذي یج��رم     

خابات الفرعیة، ودعوة المواطنین إلى ممارسة حقھ�م         االنت

.م8/4/2009–جریدة القبس لھام، االنتخاب وعدم التقاعس عن أداء ھذا الواجب افي 
وأكدت على ضرورة تطبیق القانون على الجمیع ومنھا إزالة التعدیات على أمالك الدولة وما أثیر حینھا بشأن الم�ساجد    

.المبنیة خارج التنظیم

:حقوق االنساناألساسیة لمقومات الكویتیة للجمعیة ال

أصدرت الجمعیة تصریحا صحفیا حذرت فیھ م�ن     

.م6/5/2009–جریدة السیاسة ؤكدا أن ھناك تركیز على ظاھرة شراء األصوات، م

وال�شعبیة ض�د ھ�ذه الظ�اھرة، كم�ا أك�د الت�صریح عل�ى         النساء في انتشار ھذه الظاھرة، مطالبا بتحرك الجھات الحكومی�ة    

خط��ورة اس��تغالل بع��ض الم��سؤولین للمن��صب الع��ام لتمری��ر مع��امالت غی��ر قانونی��ة ل��بعض المرش��حین، وأك��د ف��ي نھای��ة   

.التصریح على أھمیة مشاركة منظمات ومؤسسات حقوق االنسان المحلیة في الرقابة على نزاھة االنتخابات

:جمعیات نفع عام

 ت��سع جمعی��ات نف��ع ع��ام ب��التوقیع عل��ى مناش��دة  ق��ام

تح���سین وطنی��ة للن��اخبین للم��شاركة ف��ي االقت��راع الع��ام و      

لى انتخاب كل من یلتزم بالنقاط عملیة االختیار مع الدعوة إ

حمای��ة حریاتن��ا الدس�توریة والمدنی��ة والشخ��صیة،  :التالی�ة 

 والطائفی�ة  القبلی�ة الوطن یتسع لكل أبنائ�ھ وم�صلحتھ ف�وق      

والعائلیة واالنتماء العرقي أو المناطقي، تدعیم دور مجلس 

األم����ة الت����شریعي والرق����ابي والح����رص عل����ى الممارس����ة   

البرلمانیة الراقیة، وجود رؤیة تنمویة لبناء ال�وطن كدول�ة     

.دیمقراطیة دستوریة عصریة

ج��رى ذل��ك خ��الل م��ؤتمر ص��حفي عق��د ف��ي جمعی��ة       

معیة الخریجین، الجمعیة الثقافیة ج:الخریجین، شارك فیھ

االجتماعی��ة الن��سائیة، الجمعی��ة االقت��صادیة، االتح��اد الع��ام  

لعمال الكویت، الجمعی�ة الكویتی�ة لحق�وق االن�سان، رابط�ة         

األدب��اء، جمعی��ة أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس بجامع��ة الكوی��ت،   

.المسرح العربي، الجمعیة الكویتیة للدفاع عن المال العام
م13/5/2009–ریدة جریدة الج
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:المنظمات الطالبیة

ق���ررت إدارة جامع���ة الكوی���ت من���ع المرش���حین م���ن  

ال�دخول إل�ى الجامع�ة وإلق�اء المحاض�رات ف�ي ھ�ذا الموس�م         

االنتخ���ابي، بحج���ة ع���دم انحی���از الجامع���ة لمرش���حین دون   

 وألن المنظم���ات الطالبی���ة تقت���صر دعواتھ���ا عل���ى   ھمغی���ر

مح���سوبین علیھ���ا، ون���رى ف���ي  ممثل���ین لتی���ارات سیاس���یة 

المفوضیة إن ھذا القرار غیر ص�حیح، وان المن�ع یج�ب أن           

یقت��صر عل��ى است��ضافة مرش��حین داخ��ل الف��صل الدراس��ي      

للت����رویج لبرن����امج انتخ����ابي، أو قی����ام م����سؤول ج����امعي      

ألحد المرشحین، أما باستخدام موقع عملھ للترویج 
م4/5/2009–جریدة الراي 

 غی�ر الف��صول  –الن�دوات العام�ة خ��ارج الف�صل الدراس��ي الت�ي تقیمھ��ا المنظم�ات الطالبی��ة ف�ي س��احة الجامع�ة ومرافقھ��ا         

 فھي مباحة ومطلوبة، شریطة عدم اس�تخدامھا للت�رویج االنتخ�ابي المباش�ر ألح�د المرش�حین، وان تت�صرف             –الدراسیة  

.بحیادیة ووفقا للوائح المنظمة لألنشطة الطالبیة في الجامعةة المنظمة الجھ

:یرلندا فرع بریطانیا وإ–تحاد الوطني لطلبة الكویت اال

 دعا فیھا المرشحین للتوقیع على وثیقة لالبتعاد عن الت�أزیم واالھتم�ام بالتنمی�ة،       ) أھم الكویت(حملة  االتحادنظم  

. یوقعون على الوثیقةنونبذ التعصب الطائفي والقبلي، مع الدعوة للتصویت لصالح المرشحین الذی

:عام لطلبة ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریباالتحاد ال

بھدف تعزیز المواطن�ة ال�صالحة، ومحارب�ة ش�راء األص�وات، واالبتع�اد ع�ن التع�صب          )بقناعة(نظم االتحاد حملة    

.قعینالطائفي أو القبلي أو العائلي، و دعا المرشحین للتوقیع على المیثاق، حیث یتم نشر إعالن صحفي بأسماء المو

:مجموعة من دكاترة الجامعة

ًا ص�حفی ًا جامع�ة الكوی�ت بیان�    أصدر عدد من دك�اترة    

حت��ى ت��صان حرم��ة الجامع��ة وخ��صوصیة الف��صل   :بعن��وان

صوت بالدراسي، وذلك في أعقاب انتشار تسجیل یدعى أنھ 

أسیل العوضي وھي تلقي محاضرة ف�ي جامع�ة        .المرشحة د 

ورة احت�رام خ�صوصیة   الكویت، حیث أك�د البی�ان عل�ى ض�ر        

ن ی�ة والن�أي ع�    قحامھا في المعارك االنتخاب   الجامعة وعدم إ  

س���اتذتھم لتحقی���ق  اس���تخدام الطلب���ة ف���ي التج���سس عل���ى أ  

.انتصارات غیر صحیحة على خصوم انتخابیین
.م13/5/2009–جریدة الجریدة 

-79-

:متطوعون من أجل الكویت

ق���ام مجموع���ة م����ن الناش���طین بتنظ����یم ع���دد م����ن     

األنشطة، تركزت على دعوة الن�اخبین إل�ى ح�سن االختی�ار         

ل وض�رورة الم�شاركة ف�ي ی�وم الت�صویت، م�ن خ�الل وس�ائ        

عالن����ات التلفزیونی����ة  متع����ددة كاإلعالن����ات ال����صحفیة واإل 

.المتكررة

 لھ��ذا الم�شروع ال��وطني  ابعوق�د ك�ان ال��شخص المت�   

.عالمي یوسف الجاسماإل

.م16/5/2009–جریدة القبس 

:اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان

 علمیا لنواب الدائرة الخامسة تقویمًاأصدرت اللجنة 

 في ھمیقوم على أساس التزامھم بقضایا البیئة خالل وجود    

م، كما أعدت اللجنة میثاقًا خاصًا ببیئة 2008مجلس األمة  

الملوث��ات والت��ي  منطق��ة أم الھیم��ان الت��ي فیھ��ا الكثی��ر م��ن    

لعدی���د م���ن  ی���نعكس أثرھ���ا عل���ى س���كان المنطق���ة، فب���ادر ا   

ل��ى الم��شاركة ب��التوقیع  المرش��حین ف��ي ال��دائرة الخام��سة إ  

الالف��ت أن  عل��ى میث��اق متابع��ة التل��وث ف��ي أم الھیم��ان، و     

جمیع الناجحین العشرة في الدائرة الخام�سة ف�ي انتخاب�ات        

.م5/4/2009–قبس جریدة ال.ن على وثیقة اللجنةم موقعو2009

:مؤتمر كویت األمل

نظ���م مجموع���ة م���ن ال���شباب یقط���ن أكث���ریتھم ف���ي    

ال��دوائر ال��ثالث األول��ى م���ؤتمرًا یعك��س رؤی��تھم لم���ستقبل      

الكوی�ت وطموح��اتھم م�ن مجل��س األم��ة الق�ادم، ش��ارك فی��ھ    

المرش�حین، كم�ا ش�ارك ف�ي     عدد من الشخ�صیات م�ن غی�ر       

التوقی��ع عل��ى وثیق��ة الم��ؤتمر الت��ي تتعل��ق بق��ضایا ال��شباب   

عدد كبیر من المرشحین، وقد شارك في المؤتمر أكث�ر م�ن       

.مائتي شاب من الجنسین
.م7/5/2009–جریدة الوطن 
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:المنظمات الطالبیة

ق���ررت إدارة جامع���ة الكوی���ت من���ع المرش���حین م���ن  
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للت����رویج لبرن����امج انتخ����ابي، أو قی����ام م����سؤول ج����امعي      
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م4/5/2009–جریدة الراي 
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:متطوعون من أجل الكویت
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.م16/5/2009–جریدة القبس 

:اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان
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:تجمع كویتي نزیھ

ھ���و تجم���ع ش���بابي یت���ولى أمانت���ھ العام���ة عب���داهللا     

لى تعزیز قبھ، ویضم أطیاف المجتمع، ویسعى إسلطان بور

ال��شفافیة والنزاھ��ة خ��الل الفت��رة االنتخابی��ة وض��د الف��ساد      

.السیاسي

ب لمرش���حي  ھ���ذا التجم���ع جل���سات اس���تجوا  ی���نظم

الدائرة الخامسة، حیث یشارك ف�ي اللق�اء الواح�د ع�دد م�ن             

المرش�����حین، والتجم�����ع ی�����دیر الجل�����سة ویق�����دم األس�����ئلة   

للمرشحین لیأخ�ذ ك�ل مرش�ح دوره ف�ي تبی�ان وجھ�ة نظ�ره             

.في المسائل المطروحة للمناقشة
.م9/5/2009–جریدة القبس 

:لجنة كفاءة

 والطائفیة وما القبلیةتدعو اللجنة الى محاربة االنتخابات الفرعیة 

 ال الى الفرد وكفاءتھ، تخرجھ من قوائم عصبیة عرقیة تنظر للقبیلة والدم

وھي بذلك تظلم فئة كبیرة من الناس وتخالف قوانین البالد وتغیب صوت    

 المجتمع، كما تدعو اللجنة الى أفرادالمرأة وتزید الشحناء والبغضاء بین 

التصدي لظاھرة شراء األصوات، حیث نشط رئیس اللجنة باسل الزیر في 

.ات الصحفیة لشرح رؤیة اللجنةتنظیم الكثیر من الندوات العامة واللقاء
م23/4/2009جریدة النھار 

:حملة شبابیة وطنیة

"عل��شان الكوی��ت  "حمل��ة ش��بابیة وطنی��ة بعن��وان    

تضم العشرات من الشباب م�ن الجن�سین تھ�دف إل�ى الح�ث          

على المشاركة في التصویت وحسن اختی�ار المرش�ح ال�ذي      

.م24/4/2009–جریدة الوطن .مةیصلح للرقابة والتشریع في مجلس األ

:صوتك جھراوي"حملة شعبیة  "

حملة شعبیة بعنوان –وھي جزء من الدائرة الرابعة مع معظم محافظة الفروانیة–انطلقت في محافظة الجھراء 

.م2008بعد أن وصل من الجھراء مرشح واحد من أصل عشرة إلى قبة البرلمان في انتخابات "حول صوتك جھراوي"

-81-

:حركة ال للخمسین نائبا

أعق��اب ح��ل مجل��س األم��ة  ف��ي ھ��ذه الحرك��ةظھ��رت

ب��سبب ع��دم تحقی��ق األع��ضاء لطموح��ات الم��واطنین، وق��د    

Faceانتشروا بدایة م�ن خ�الل    Book   وص�احبة الفك�رة ، 

ي، حیث ینادون بوصول وجوه جدیدة الى مجل�س     لمھا البغ 

.األمة ألن ذلك من شأنھ تقدیم أفكار جدیدة

.م8/4/2009–لقبس جریدة ا

:جماعة الخط األخضر البیئیة الكویتیة 

أص��درت الجماع��ة بیان��ا ت��دعو فی��ھ المرش��حین إل��ى    

االھتم�ام بالق��ضایا البیئی�ة ض��من ب�رامجھم االنتخابی��ة، كم��ا    

دع��ت الن��اخبین إل��ى اختی��ار المرش��ح ال��ذي یھ��تم بالق��ضایا     

.البیئیة
.م3/5/2009–جریدة الراي 

:منتدى أكادیمیون بال حدود

أصدر المنتدى میثاقًا حدد فیھ األسس التي یجب أن   

ن الى التقید بھا تتوافر في عضو مجلس األمة داعیا الناخبی

عند اختیار ممثلیھم، حیث ح�ددوا مواص�فاتھ وأعلن�وا عن�ھ      

مث��ل ال��سمات الشخ��صیة لم :ر ص��حفي، وش��ملت ف��ي م��ؤتم 

األمة، تعزیز الوح�دة الوطنی�ة، إرس�اء ال�شفافیة والنزاھ�ة،        

الرتق�����اء بم�����ستوى الخ�����دمات  دع�����م التنمی�����ة ال�����شاملة، ا 

ض������اري ال������شمالي، .د:وأع������ضاء المنت������دىاألساس������یة، 

جاسم االستاذ، .نزار جمعة، د.داللطیف بن نخي، دعب.د
.م26/4/2009–جریدة الراي 

.حمید رمضان، عادل خلف.أحمد حسین، د.عبدالكریم العریعر، د.د
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مالحظات عامة على یوم االقتراع والفرز 

 دورنا في فترة فرز األصوات أقل بكثیر من دورنا في وكانالنتخابات بشكل كامل، ننا لم نتمكن من مراقبة اإحیث 

فترة التصویت، فإننا ال نستطیع أن نعطي رأیا علمیا واضحا ودقیقا حول مدى شفافیة ونزاھة االنتخابات، أما مالحظاتنا 

:على یوم االقتراع، فھي على النحو اآلتي بیانھ

للمرش�حین داخ�ل لج�ان االنتخاب�ات أو ب�القرب منھ�ا وم�ع ذل�ك ل�وحظ وج�ود إعالن�ات              یحظر القانون وجود إعالنات     –

. في وقت الحق وبعضھا بقي دون إزالةمرشحین بكثرة ، بعضھا تمت إزالتھلل

راتوجد أكشاك وخیم وباصات مخص�صة للدعای�ة االنتخابی�ة ح�ول اللج�ان االنتخابی�ة وب�القرب منھ�ا، كم�ا توج�د مق�                  –

. قلیلةًالمرشحین تبعد أمتار

م��ن غی�ر الم�سموح لھ��م بال�دخول م��ن    و ھ�م  "الم��دارس"اللج�ان االنتخابی�ة   المرش��حین بكث�رة داخ��ل  ومؤی�د تواج�د –

.المرشحین ووكالئھم ومندوبیھم 

ینص القانون على استمرار عملیة التصویت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ب�شكل متواص�ل،    –

لج�ان أن ت�م وق�ف االقت�راع للغ�داء ولل�صالة والختی�ار من�دوبین لوق�ت الف�رز وغیرھ�ا م�ن             ولكن حدث في كثیر من ال    

.األسباب

لم یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقع�ة م�ن قب�ل أح�د     وفي عدد غیر قلیل من اللجان االنتخابیة  في حاالت كثیرة    –

.من النساء لمطابقة االسماالنتخابیة أعضاء اللجنة 

 اللجنة فقط وبكل الناخب إذا لم یكن باستطاعتھ أن یدلي برأیھ بنفسھ أن یسر باختیاراتھ لرئیسیوجب القانون على –

ام بع�ض   وق� ، عن األس�ماء ب�شكل علن�ي أم�ام المن�دوبین      فیھا اإلفصاحتّمسریة، ولكن حدث العدید من الحاالت التي   

.األقارب بتوجیھ بعض كبار السن بصوت عاٍل

 أس�ماء، وأن�ھ طل�ب اس�تبدالھا ول�م      ةار بالسن م�ن ت�سلیمھ ورق�ة فیھ�ا إش�ارة عل�ى ثالث�       اشتكى لنا أحد الناخبین الكب    –

یسمح لھ، وطلب منھ رئیس اللجنة وضع األسماء األربعة التي یریدھا لیصبح المجموع سبعة، ثم طل�ب من�ھ وض�ع     

!ورقتھ بالصندوق

عل��ىوج��د أي ص��فة لط��واف أي م��ن أع��ضاء ال��سلطة التنفیذی��ة     یال –

ن�ھ ال ب�أس   إف�ي ح�ین   حتى مع توافر حسن النیة،   بیة،اللجان االنتخا 

أثناء وض�ع ورق�ة الت�صویت ف�ي      اللجنة االنتخابیة  في   تصویرھممن  

.الصندوق

نسبة كبیرة من الع�سكریین ف�ي وزارة الداخلی�ة ك�انوا متع�اونین م�ع            –

 مع لمن تعاملالجمھور ومع متطوعي الجمعیة، وتوجد حاالت قلیلة 

.ضاريمتطوعینا بشكل فج وغیر ح

.م17/5/2009–جریدة الجریدة 



-85-

مالحظات عامة على یوم االقتراع والفرز 
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.، وھذا مخالف للقانون بعض الحاالت أن اطلع رئیس اللجنة على ورقة االقتراع قبل إدخالھا بالصندوق فيحدث–

 یسلم ورقتھ إلى رئیس اللجنة لی�ضعھا بال�صندوق، وھ�و ن�ص غی�ر معم�ول       الناخبقانون االنتخابات على أن   ینص  –

. ومن المھم النظر في تعدیلھبھ، وقد یكون غیر عملي،

ت����م وب����شكل واس����ع اس����تخدام األطف����ال ف����ي العملی����ة  –

ل��ذا م�ن ال��ضروري أن   س�نة،  15 س��ناالنتخابی�ة دون 

یكون ذلك بما یتوافق واتفاقی�ة األم�م المتح�دة لحق�وق        

، كما ینبغي تنظیم اس�تخدام األف�راد والمن�دوبین           الطفل

.في یوم االنتخاب بمقابل مادي
.م17/5/2009–جریدة القبس

تم توزیع وجبات ع�شاء داخ�ل اللج�ان االنتخابی�ة بأس�ماء مرش�حین، وینبغ�ي أن ی�تم ت�وفیر الوجب�ات لكاف�ة أع�ضاء              –

.اللجان من قبل الدولة

 أوراق َلَع�  من الباب في بعض اللجان، مما لم یوفر خصوصیة للتصویت وجَ ة قریب تكان"استاند"طاولة التصویت   –

.وبین وغیرھماالقتراع مكشوفة للمند

ن الذین وار السن والمقعد ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبفي عوائق كثیرة أمام ذوي االحتیاجات الخاصة توجد–

. للتصویتةاستطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم طاولة خاص

 دعای�ة للمرش�حین حت�ى آخ�ر نقط�ة       مؤیدو المرشحین في بعض اللجان االنتخابیة داخل المدارس، ویتم عم�ل      حضر–

.قبل االقتراع

 طوابیر طویلة في بعض اللجان، وخاص�ة عن�د       دتوج–

بع��ض األح��رف، م��ع وج��ود أكث��ر م��ن لجن��ة مزدحم��ة     

 مم�ا زاد م�ن الزح�ام واإلرھ��اق،    بجان�ب بع�ض  بع�ضھا  

خاصة مع تكرره ف�ي أكث�ر م�ن     وضع حل لھ    لذا ینبغي 

.انتخاب

ك ال���شرطة للم���رة األول���ى ف���ي ت���اریخ الكوی���ت ت���شار   –

الن��سائیة ف��ي تنظ��یم االنتخاب��ات ال��ى جان��ب ال��شرطة      

الرجال، وذلك بعد أن ت�م التح�اق ع�دد م�ن الن�ساء ف�ي        

.م17/5/2009–جریدة الراي .الشرطة ومباشرتھم العمل بعد انتھاء فترة التدریب

 ص�وت،  500م�ن  ى أق�ل   مرش�حًا ح�صلوا عل�   30 ص�وت، ی�ضاف إل�یھم    100 مرشحًا حصلوا على أقل من     37ھناك–

م تأثیر سلبي في عملی�ة ف�رز وع�ّد    وقد كان لھمن عدد المرشحین، %32 یشكلون نسبة  67ن ال ووھؤالء المرشح 

األصوات، وكذلك في إدارة ملفات المرشحین والمشطوبین، لذلك من المھم إع�ادة النظ�ر ف�ي مبل�غ الخم�سین دین�ارا         

إل�ى می�دان   من ال یأخذ أمر الترش�ح بجدی�ة عل�ى الن�زول     التي یدفعھا المرشح كشرط لقبول ترشحھ،، حتى ال نشجع     

.االنتخابات

-87-

االنتخاباتجـــنتائ

فق�د  ،  انتخابات الفصل التشریعي الثالث عشر لمجلس األم�ة إعالن نتائج ومع انتھاء أعمال فرز أصوات الناخبین     

زارة الع�دل، م�ع   وووزارة الداخلی�ة  ل  أن�ھ ل�م ی�تم االع�الن ع�ن النت�ائج م�ن أي جھ�ة رس�میة ف�ي الدول�ة، مث�                 ملحوظًاكان  

 مخ�الف  فھ�و فزیون�ات وال�صحف،   لع�الم كالت ئل اإلعالنھ داخل اللجان االنتخابیة، وم�ا قام�ت بن�شره وس�ا      االكتفاء بما تم إ   

نترنت یجد نتائج انتخابات  إلى موقع وزارة الداخلیة على اإلألبسط مبادئ العملیات االنتخابیة، وحینما یدخل أي شخص  

م، بم��ا ف��ي ذل��ك انتخاب��ات المجل��س  2006م وحت��ى انتخاب��ات 1963م��ة لجمی��ع الف��صول الت��شریعیة من��ذ ع��ام   مجل��س األ

.م2009م والعام 2008التأسیسي، في حین غابت أي إشارة لنتائج انتخابات مجلس األمة في العام 

، ائر االنتخابی�ة الخم�س  وفق�ا لل�دو  كما نشرتھا الصحف المحلیة الكویتی�ة،  وفیما یلي نتائج انتخابات مجلس األمة   

:قبل البت في الطعون االنتخابیة على النتائج
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:الدائرة األولى ●

النسبةاألصواتاسم المرشحمالنسبةاألصواتاسم المرشحم

%20853فاطمھ حجي خضر محمد عبدلي24%1424721معصومھ صالح محمد المبارك1

%18463ین غلوم محمد حسن جمالحس25%1330519حسین علي القالف البحراني2

%18393یوسف مفلح حمود الصویلح26%1061115حسین ناصر محمد الحریتي3

%9161عادل عباس حسین الخضارى27%1049315حسن الزلزلھیوسف سید4

%9131فوزى سلمان على الخوارى28%994314فیصل سعود صالح الدویسان5

%4991فاضل ابراھیم فاضل الجمیلى29%831412ورصالح أحمد حسن عاش6

%4581عدنان عبدالرحمن الحمود30%774611عبداهللا یوسف الرومي7

%4491ولید عبدالرضا علي الصفار31%753611مخلد راشد سعد العازمي8

%2870عبداهللا محمد عبداهللا صالح المذن32%682710حسن عبداهللا أحمد جوھر9

%2650بدر سعود ناصر العازمى33%671710عدنان سید عبدالصمد سید زاھد10

%2340عبداهللا موسى خلیفھ المسلم34%657310محمد حسن یوسف الكندري11

%2280صالح ابراھیم نصار الشمري35%64389مبارك سالم مبارك الحریص12

%1770حسن نصیر قمبر محمد جعفر36%63619أحمد حاجي علي عبداهللا الري13

%1360حسین حبیب علي محمد الصفار37%62389عبدالواحد محمود العوضي14

%1310سعود عبدالعزیز طاھر المطوع38%61559عبداهللا محمد الطریجى15

%890حزام محمد حزام حسین الخالدى39%54508احمد خلیفھ راشد الشحومى16

%820خالد سریع سعد حضرم الھاجرى40%51827 حمد فالح حمد الرشیدمحمد17

%700ولید أحمد یعقوب یوسف41%51697عبداهللا اسماعیل الكندرى18

%590عیسى حجي موسى42%48077وسمى خالد ناصر الوسمى19

%580علي حسین غلوم حیدر البلوشیي43%40646حمد طاھر سلمان على بوحمد20

%520خالد عجیل طرقي شعیب العنزي44%29164جاسم علي محمد شریف أحمد21

%230عبداهللا احمد كرم ابراھیم45%27224عوض راشد الجویسرى22

%21283حسن جعفر عبدالوھاب القطان23
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7596مرزوق علي محمد الغانم1
1654عبداهللا عادل عبداهللا االحمد18%24

4%

6826علي فھد راشد علي الراشد2
1442خالد عبدالرحمن المضاحكھ17%25

3%

6472جاسم محمد الخرافي3
1136خلف مبارك فریج الھاجرى16%26

3%

5929جمعان ظاھر الحربش4
1085 محمد الیوسفجمال14%27

2%

5168عبدالرحمن فھد العنجري5
1063مرزوق عایض البنیان12%28

2%

5061خالد سلطان بن عیسى6
883منصور أحمد محارب الھیني12%29

2%

4945خلف دمیثیر عجاج العنزي7
849سعود خلیفھ الشحومى12%30

2%

4932محمد براك المطیر8
میرزا على السلیمىبھاءالدین 12%31

835
2%

4781عدنان ابراھیم طاھر المطوع9
824رشدان راشد جلیل البذالي12%32

2%

4776سلوى عبداهللا الجسار10
161منال احمد عبدالرزاق12%33

0%

4583حمد محمد جاسم المطر11
109جاسم محمد حبیب المتروك11%34

0%

4481عبداهللا محمد النیبارى12
79محمد عنیزان الھاجرى11%35

0%

4378عبداللطیف عبدالوھاب العمیري13
77على حسین محمد دشتى11%36

0%

3998عبدالواحد محمد خلفان14
48على ابراھیم حاجى الطباخ9%37

0%

3954محمد عبداهللا العبدالجادر15
33فھد سعود الجمعھ10%38

0%

3727عبداهللا متعب العراده16
30أحمد حسین فیروز9%39

0%

3389نواف شایع صیاح ابوشیبھ17
29عادل محمد حمد الجمعھ8%40

0%

2551راشد سلمان محمد الھبیده18
25محمد سالم حمد المرى6%41

0%

2092عبید محمد عبید الشمرى19
جواد مبارك سعود الحسن5%42

23
0%

2080انور علي نقي النقي20
22احمد محسن عباس الشطى5%43

0%

2044سعد صالح ناصر الخنھ21
22محمود غلوم محمد جعفر5%43

0%

1832عوده عوده بشیت الرویعي22
18أحمد مرزوق الضفیري4%45

0%

1695محمد عبدالغفار الصفار23
4%
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النسبةاألصوات المرشحاسممالنسبةاألصواتاسم المرشحم

13107روضان عبدالعزیز الروضان1
562نامي یوسف عبداهللا النامي22%28

1%

11860اسیل عبدالرحمن العوضي2
472ولید حمد محمد السیف20%29

1%

10969أحمد عبدالعزیز السعدون3
401عبدالرحمن علي شمس الدین19%30

1%

9295فیصل علي المسلم العتیبي4
370سعود على سعود العراده16%31

1%

9075صالح محمد مال صالح المال5
299عبدالعزیز خلیفھ جمعھ15%32

0%

8329ناجي عبداهللا العبدالھادي6
191نعیمھ أحمد عبداهللا الحاى14%33

0%

7666روال عبداهللا علي دشتي7
186شیخھ عیسى فھد الغانم13%34

0%

7552بدالعزیز الصرعاويعادل ع8
158محمد حسین على العمیرى13%35

0%

7452ولید مساعد الطبطبائي9
128ھانى امیر محمد النجاده13%36

0%

6573علي صالح محمد العمیر10
102عبداهللا راشد الھاجرى11%37

0%

6154عبدالعزیز حمد الشایجي11
75محمد راشد الحفیتي10%38

0%

5970أحمد عبدالمحسن الملیفي12
71ناصر محمد على الطبیخ10%39

0%

5471عبداهللا یوسف المعیوف13
69نوال احمد على احمد العلى9%40

0%

5408محمد حسین محمد الدالل14
46حمد عبدالعزیز الناشى9%41

0%

4158ھشام حسین عبداهللا البغلي15
41على ابراھیم العلى7%42

0%

3968عبداهللا علي محمد شمساه16
37عبدالمجید عبدالحمید فرج6%43

0%

3535جمال حسین فھد العمر17
36نوال سلیم صاھود المقیحط6%44

0%

3412محمد سالم الجویھل18
31محمد عبدالكریم السندي5%45

0%

2824عبدالوھاب على الرومى19
29عیسى عبداهللا عیسى الفرج5%46

0%

2765نصار طالب العبدالجلیل20
29احمد یوسف احمد ابراھیم4%46

0%

2605محمد عبدالقادر الجاسم21
28غازى ایوب محمد فتح اهللا4%48

0%

2335محمد ناصر الجبرى22
25قصى عمر احمد عبداهللا4%49

0%

2203أحمد عبداهللا أحمد جوھر23
20سالم جواد حسین النصر4%50

0%

1992ماضى عبداهللا الخمیس24
17زید على سبتى الشطى3%51

0%

848عائشھ الرشید القروى25
15صالح سعد ناصر العریفي1%52

0%

734محمد سعود عید الھدبھ26
9عایده عبداهللا شامى القاسم1%53

0%

672سامى مساعد الجزاف27
1%
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النسبةاألصواتاسم المرشحمالنسبةاألصواترشحاسم المم

18779مسلم محمد حمد البراك1
3839جمال مبارك النصافي20%19

4%

16200محمد ھایف سلطان المطیري2
3723جمال عبداهللا ھیكل العنزى17%20

4%

13388حسین مزید الدیحاني3
3685خضیر عقلھ صیاد العنزي14%21

4%

13112اهللا فضیل أبورمیھضیف 4
2821ضیف اهللا نھار العتیبي14%22

3%

12869عسكر عوید عسكر العنزي5
2764محمد عبداهللا العجمى14%23

3%

12649علي سالم الدقباسي6
2432مطر طلیحان لھیلم الشمري13%24

2%

12385شعیب شباب المویزرى7
2222صالح عثمان مزعل السعید13%25

2%

12324مبارك محمد كنیفذ الوعالن8
2144سعد حمد رویشد العازمي13%26

2%

12132مبارك بنیھ متعب الخرینج9
991ذكرى سعود مبارك المجدلي13%27

1%

11836سعد علي خالد الرشیدي10
618یوسف سید مھدي جعفر13%28

1%

10702محمد خلیفھ مفرج الخلیفھ11
375بداهللا اسماعیل مرادعباس ع11%29

0%

10390ماجد موسى المطیرى12
285مانع صنیھیت شرار المطیرى11%30

0%

6949حسین جلیعب السعیدي13
212أیمن علي محمد الخرس7%31

0%

6825علي دخیل شافي العنزي14
191نوره جاسم محمد الدرویش7%32

0%

6635ذكرى عاید الرشیدي15
114دل عبداهللا المسلمعا7%33

0%

6520ثامر سعد السویط الظفیرى16
83ناصر غویزي المطیري7%34

0%

4223طالل منیزل جاسر العنزي17
66صالح عبدالعزیز البدیوي4%35

0%

3898فواز فھد ھادى العدوانى18
4%
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16602فالح مطلق الصواغ العازمى1
5237سعد رغیان سعود فھید الشریع16%17

5%

15647سعدون حماد عبید العتیبي2
3490صقر عبدالرزاق عباس العنزى15%18

3%

15637سالم نمالن مدغم العازمى3
2613محمد حسین على صالح الحداد15%19

2%

15393ر سعد على العازمىسعد زنیف4
1866خالد حیدر مرداس الھزاع15%20

2%

15202غانم على فالح على المیع5
1479مناحى رجا الحباج العازمى15%21

1%

14103خالد مشعان منیخر طاحوس6
1064سمیح ابراھیم صالح القالف14%22

1%

14025الصیفى مبارك الصیفى 7
918مطیريسلوى محمل ال14%23

1%

13905دلیھي سعد راشد الھاجري8
870قاسم خلیل منشد حسن الھندال14%24

1%

13331محمد ھادي ھایف الحویلھ9
790نوري خلف شاوي القالف13%25

1%

10
12986بادي حسيان حممد الدوسري

690عبدالصمد صالح محمد دشتي13%26
1%

12669فھد عیاد عویض المطیرى11
508على حسن محمد االنصارى12%27

0%

1112515خالد سامل عدوه العجمى12
377فایز اسباع دعیج الدبوس11%28

0%

10025فیصل محمد أحمد الكندري13
324الفى سامح سلیمان الشمرى9%29

0%

9946ناصر عبدالمحسن المرى14
134أحمد عطااهللا محمد الفریش9%30

0%

9563د جالل السھلىطالل سع15
121بدر فرج احمد الفرج9%31

0%

7933حمود محمد ناصر الحمدان16
85سالم عبدالحلیم سالم عبداهللا7%32

0%

صوتًا، وجاء في الترتیب العاشر، فیما )13115(بعد صدور الحكم القضائي في الطعن المقّدم من خالد العدوه، فقد فاز باالنتخابات وحصل على 11
.خسر بادي الدوسري

-93-

 في النتائـــجـونــالطعــ

قت�راع ف�ي ال�دوائر    م ب�دأت تظھ�ر نت�ائج ف�رز ص�نادیق اال     2009 م�ایوم  17حد مع الساعات األولى من فجر یوم األ    

م الت�ي ج�رت انتخاباتھ�ا للم�رة     2008ص�وات ف�ي ع�ام    م ب�شكل ع�ام أف�ضل وأس�رع م�ن ف�رز األ      ، حیث كان التنظ�ی    الخمس

.االولى وفق نظام الدوائر الخمس

م13/7/2009جریدة القبس 

م�دة خم�سة ع�شر یوم�ًا م�ن إع�الن نتیج�ة        )41( ق�د ح�دد ف�ي الم�ادة     35/1962نتخاب�ات رق�م    ق�انون اال ولم�ا ك�ان  

ي ع�شر طعن�ًا، وھ�   يإثن� )12( لتقدیم الطعون في نتائجھا، فقد بدأ تقدیم الطعون خالل ھذه المدة، حیث بلغ�ت      اإلنتخابات

:على النحو اآلتي بیانھ

انتخاب�ات ال�دائرة االول�ى    بط�الن  ، طالب�ًا  )11حاص�ل عل�ى المرك�ز    (طعن من محمد حسن الكندري     :الدائرة االولى )1

.وإعادة الفرز والتجمیع وإعالنھ ناجحًا
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: طعون انتخابیةة أربعجرى فیھا تقدیم:الدائرة الثانیة)2

   ع�الن ف�وزه ح�سب    إإع�ادة تجمی�ع نت�ائج لج�ان ال�دائرة بالكام�ل و      طالب�ًا  )11المرك�ز  (حم�د محم�د المط�ر     طعن من

).العاشر(ترتیبھ 

 فوزه حسب وإعالن تجمیع نتائج لجان الدائرة بالكاملطالبًا إعادة ):12المركز (عبداهللا محمد النیباري طعن من

.ترتیبھ

 وإع�الن  تجمیع نت�ائج لج�ان ال�دائرة بالكام�ل     طالبًا إعادة ):13المركز (عبداللطیف عبدالوھاب العمیري طعن من

.فوزه حسب ترتیبھ

:انتخابیة طعون ةجرى فیھا تقدیم أربع:الدائرة الثالثة)3

   ال�دائرة الثالث�ة    ف�ي ابات وبطالن نت�ائج االنتخاب�ات  عبداهللا مبارك المطوع طالبًا وقف العمل بنتائج اإلنتخطعن من 

 والمتعلقین بالشرط المتطلب للمرأة في االنتخاب 67/2005 و 17لوجود مال سیاسي، وعدم دستوریة قانوني      

.والترشیح ومسألة قیدھا في الجداول االنتخابیة

 ھانفس ابنھ عبداهللاطالبًا طلبات)الدائرة االولىب طعنوأیضا(سعدون المطوع طعن من مبارك.

طعن من خالد سامي جاسم، طالبًا إعادة فرز وتجمیع نتائج لجان الدائرة بالكامل.

   طالب��ًا بط��الن قب�ول ترش��یح روال دش��تي و أس�یل العوض��ي لع��دم    )41المرك�ز  (طع�ن م��ن حم�د عب��دالعزیز الناش��ي ،

. الحجاب-التزامھما بالضوابط الشرعیة

 طارق حمود الحطاب، طالبًا بطالن ترشیح وانتخاب مبارك الوعالن وحرمانھ م�ن    طعن مقدم من  :الدائرة الرابعة )4

 وھم��ا محم��د الخلیف��ة  م��ن المرش��حین لت��ولي ع��ضویة مجل��س األم��ة ی��ةع��الن ص��احب األغلبی��ة العددإالع��ضویة، و

).12المركز (و ماجد موسى أ)11المركز (

:طعنین انتخابیینجرى فیھا تقدیم :الدائرة الخامسة)5

 طالبًا إعادة تجمیع نتائج لج�ان ال�دائرة بالكام�ل وإع�الن ف�وزه ح�سب       ):11المركز ( فھد عیاد المطیري  طعن من

.ترتیبھ

 طالب�ًا إع�ادة ف�رز وتجمی�ع نت�ائج لج�ان ال�دائرة بالكام�ل وإع�الن          ):12المركز ( العجمي ه سالم عدو   خالد طعن من

.فوزه حسب ترتیبھ

-95-

 ینجح واحد–األحكام القضائیة 

لمحكمة الدستوریة ھي الجھة المختصة قضائیا في البت في الطعون االنتخابیة، وقد تكونت المحكمة الدستوریة  ا

: من السادة التالیة أسماؤھم–م 2009 التي نظرت في الطعون االنتخابیة النتخابات مجلس األمة –

( رئیسا–المستشار یوسف غنام الرشید)1 )رئیس المجلس األعلى للقضاء.

. عضوا–تشار فیصل المرشد المس)2

. عضوا –المستشار راشد الشراح )3

. عضوا–المستشار خالد سالم )4

. عضوا–المستشار صالح الحریتي )5

:الدائرة األولى ●

oحكمت المحكمة برفض الطعن:محمد حسن الكندري.

:الدائرة الثانیة ●

o  الوھاب العمیري، ھاني مخت�ار محم�د ح�سین    حمد محمد جاسم المطر، عبداهللا محمد النیباري، عبداللطیف عبد

.حكمت المحكمة برفض الطعون المقدمة منھم:وآخرون

م29/10/2009جریدة القبس 
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:الدائرة الثالثة ●

o    حكم�ت المحكم�ة   :مبارك سعدون المطوع، عبداهللا مبارك المطوع، حمد عبدالعزیز الناشي، خالد سامي جاسم

.برفض الطعون المقدمة منھم

:رة الرابعة الدائ●

oحكمت المحكمة بقبول الطعن شكًال، ورفضھ موضوعًا:طارق حمد الحطاب.

:الدائرة الخامسة ●

oحكمت المحكمة برفض الطعن:فھد عیاد المطیري.

o  حكمت المحكمة ببطالن إعالن انتخاب بادي الدوسري في ال�دائرة االنتخابی�ة الخام�سة،    :خالد عدوة العجمي

ل��س األم�ة، وب��إعالن ف�وز  خال��د س�الم عب��داهللا ع�دوة العجم��ي ف�ي انتخاب��ات ھ��ذه       وبع�دم ص��حة ع�ضویتھ بمج  

.الدائرة

م29/10/2009جریدة القبس 

وبصدور ھذه األحكام القضائیة في كافة الطعون في نتائج االنتخابات، تكون ع�ضویة كاف�ة أع�ضاء مجل�س األم�ة             

. منھصحیحة، بعد خروج أحد النواب ودخول آخر من الطاعنین بدال

-97-

اتــــالتوصي
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لعملیة االنتخابیة على مدى شھرین، وحرص�ا عل�ى تط�ویر العملی�ة االنتخابی�ة ف�ي دول�ة الكوی�ت،          اخالل رصد   من  

 من قبل األطراف المعنیة في – في االنتخابات القادمة –على أمل أن یتم األخذ بھا، 12قدم مجموعة من التوصیاتنفإننا 

:النقاط التالیةفي نوجزھا لمان والجماعات واألفراد، الحكومة والبر

:إدارة االنتخابات)1

ھناك مسؤولیة مشتركة عن إدارة االنتخابات بین عدد من الجھ�ات مث�ل وزارة الداخلی�ة ووزارة الع�دل والق�ضاء،       

ور اللجنة االستشاریة  دولقد كانمكن أن تتمخض عن تطبیق غیر متناسق للقانون في مراكز االقتراع المختلفة، یوالتي 

العلیا في االنتخابات غیر منظم بشكل قاطع وتفصیلي، فضًال عن الحرج الذي ینشأ حین نظر القاض�ي ف�ي طع�ون مقدم�ة         

على نتائج انتخابات تم التوقیع علیھا م�ن قب�ل ق�اٍض زمی�ل، أم�ا قب�ل ی�وم االقت�راع فالم�سؤولیة أكث�ر ت�شتتا لی�ضاف إل�ى               

الكوی�ت ووزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة ووزارة ال�شؤون االجتماعی�ة والعم�ل ووزارة        الجھات أعاله كل من بلدی�ة     

مستقلة دائمة لالنتخابات الوطنی�ة البرلمانی�ة والبلدی�ة، عل�ى أن ت�وفَّر لھ�ا ك�ل        وطنیة إنشاء ھیئة بنوصي لذلك  ..اإلعالم

ة االنتخابی�ة من�ذ بدای�ة الموس�م االنتخ�ابي وحت�ى       اإلمكانیات المادیة والبشریة لممارسة دورھا المستقل ف�ي إدارة العملی�       

للتأك�د م�ن س�المة العملی�ة االنتخابی�ة، كم�ا ینظ�ر الق�ضاء ف�ي أي          السلطة الق�ضائیة    ب الھیئة   وتستعینانتھاء االنتخابات،   

.طعون تقدم إلیھ

:كشوف الناخبین)2

اسم من یكمل المدة القانونیة، وحذف  إضافة تمربط جداول الناخبین بالھیئة العامة للمعلومات المدنیة، فیبنوصي 

ب�شكل تلق�ائي، دون الحاج�ة للجھ�د ف�ي الت�سجیل، وف�ي ال�شطب أو الطع�ن ف�ي            منطقتھ السكنیة، ومن غّیراسم المتوفى،  

إل�زام وزارة الداخلی�ة بالمراجع�ة ال�سنویة م�ن خ�الل إج�راءات من�ضبطة لت�صحیح          مع  جداول الناخبین في حال الوفیات،      

، ویسمح باالعتراض وتتم في الشھر الذي یبدأ بالستین یوم�ا للتجدی�د للمجل�س أو ال�سابقة     اقع الحقیقيالجداول وفقًا للو 

.لكل انتخابات جدیدة بعد الحل

:تنظیم المجتمع سیاسیًا)3

الجماعات السیاسیة، على أن یمنع تشكلھا على أساس قبلي أو طائفي /اإلسراع في إصدار قانون تنظیم األحزاب 

لتمازج الثقافي لاالندماج فیما بینھم تحقیقعلى انالوطھدف تشجیع أبناء ب..أو عصبي، ویسمح لھا بخوض االنتخابات

.واالجتماعي بدال من االنغالق وتنمیة العصبیة بین أبناء الوطن

:انتشار العصبیات)4

نتخابات الفرعیة وغیرھا من دراسة ظاھرة االستقطابات القبلیة والطائفیة في إطار بحث كیفیة معالجة االبنوصي 

ویج�ب مالحظ�ة أن   ، شكل خط�را عل�ى الوح�دة الوطنی�ة     ت� اباعتبارھ� وأثرھا ال�سلبي عل�ى المواطن�ة،    ، المشابھةمظاھر  ال

م، وكذلك تمت االستفادة من وثیقة الحوار الوطني 2008تخابات، كما تمت االستفادة من توصیات تقریر المفوضیة لعام من واقع رصد ھذه االن12
.م2009لالصالح السیاسي الصادرة عن جمعیة الشفافیة الكویتیة في ابریل 
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لعملیة االنتخابیة على مدى شھرین، وحرص�ا عل�ى تط�ویر العملی�ة االنتخابی�ة ف�ي دول�ة الكوی�ت،          اخالل رصد   من  

 من قبل األطراف المعنیة في – في االنتخابات القادمة –على أمل أن یتم األخذ بھا، 12قدم مجموعة من التوصیاتنفإننا 

:النقاط التالیةفي نوجزھا لمان والجماعات واألفراد، الحكومة والبر

:إدارة االنتخابات)1

ھناك مسؤولیة مشتركة عن إدارة االنتخابات بین عدد من الجھ�ات مث�ل وزارة الداخلی�ة ووزارة الع�دل والق�ضاء،       

ور اللجنة االستشاریة  دولقد كانمكن أن تتمخض عن تطبیق غیر متناسق للقانون في مراكز االقتراع المختلفة، یوالتي 

العلیا في االنتخابات غیر منظم بشكل قاطع وتفصیلي، فضًال عن الحرج الذي ینشأ حین نظر القاض�ي ف�ي طع�ون مقدم�ة         

على نتائج انتخابات تم التوقیع علیھا م�ن قب�ل ق�اٍض زمی�ل، أم�ا قب�ل ی�وم االقت�راع فالم�سؤولیة أكث�ر ت�شتتا لی�ضاف إل�ى               

الكوی�ت ووزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة ووزارة ال�شؤون االجتماعی�ة والعم�ل ووزارة        الجھات أعاله كل من بلدی�ة     

مستقلة دائمة لالنتخابات الوطنی�ة البرلمانی�ة والبلدی�ة، عل�ى أن ت�وفَّر لھ�ا ك�ل        وطنیة إنشاء ھیئة بنوصي لذلك  ..اإلعالم

ة االنتخابی�ة من�ذ بدای�ة الموس�م االنتخ�ابي وحت�ى       اإلمكانیات المادیة والبشریة لممارسة دورھا المستقل ف�ي إدارة العملی�       

للتأك�د م�ن س�المة العملی�ة االنتخابی�ة، كم�ا ینظ�ر الق�ضاء ف�ي أي          السلطة الق�ضائیة    ب الھیئة   وتستعینانتھاء االنتخابات،   

.طعون تقدم إلیھ

:كشوف الناخبین)2

اسم من یكمل المدة القانونیة، وحذف  إضافة تمربط جداول الناخبین بالھیئة العامة للمعلومات المدنیة، فیبنوصي 

ب�شكل تلق�ائي، دون الحاج�ة للجھ�د ف�ي الت�سجیل، وف�ي ال�شطب أو الطع�ن ف�ي            منطقتھ السكنیة، ومن غّیراسم المتوفى،  

إل�زام وزارة الداخلی�ة بالمراجع�ة ال�سنویة م�ن خ�الل إج�راءات من�ضبطة لت�صحیح          مع  جداول الناخبین في حال الوفیات،      

، ویسمح باالعتراض وتتم في الشھر الذي یبدأ بالستین یوم�ا للتجدی�د للمجل�س أو ال�سابقة     اقع الحقیقيالجداول وفقًا للو 

.لكل انتخابات جدیدة بعد الحل

:تنظیم المجتمع سیاسیًا)3

الجماعات السیاسیة، على أن یمنع تشكلھا على أساس قبلي أو طائفي /اإلسراع في إصدار قانون تنظیم األحزاب 

لتمازج الثقافي لاالندماج فیما بینھم تحقیقعلى انالوطھدف تشجیع أبناء ب..أو عصبي، ویسمح لھا بخوض االنتخابات

.واالجتماعي بدال من االنغالق وتنمیة العصبیة بین أبناء الوطن

:انتشار العصبیات)4

نتخابات الفرعیة وغیرھا من دراسة ظاھرة االستقطابات القبلیة والطائفیة في إطار بحث كیفیة معالجة االبنوصي 

ویج�ب مالحظ�ة أن   ، شكل خط�را عل�ى الوح�دة الوطنی�ة     ت� اباعتبارھ� وأثرھا ال�سلبي عل�ى المواطن�ة،    ، المشابھةمظاھر  ال

م، وكذلك تمت االستفادة من وثیقة الحوار الوطني 2008تخابات، كما تمت االستفادة من توصیات تقریر المفوضیة لعام من واقع رصد ھذه االن12
.م2009لالصالح السیاسي الصادرة عن جمعیة الشفافیة الكویتیة في ابریل 
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المدى الطویل حیث یتم التركی�ز عل�ى وس�ائل التربی�ة      األمني و القصیرىعالج ھذه الظاھرة یحتاج إلى معالجة على المد    

.الت التوعیة العامة والتوعیة الدینیة من خالل المساجد ورجال العلم الشرعيوالتعلیم واإلعالم وحم

:الراغبون بالترشحالوزراء )5

اؤھم أكث�ر م�ن ذل�ك،    یتم حسم رغبة الوزراء بالترشح خالل أسبوع من بدایة الموس�م االنتخ�ابي، وال یج�وز بق�     ان  

.ألن في ذلك تعارض صارخ في المصالح

:سقف أعلى لمصاریف الدعایة االنتخابیة )6

بالنظر إلى الدور المؤثر الذي یلعبھ المال في االنتخابات، ولخلق المزید من الظروف المت�ساویة إلقام�ة الحم�الت       

 وحتى ال یصل إلى المجلس إال األغنیاء، مع عدم إتاح�ة الفرص�ة لمح�دودي الم�وارد عل�ى ال�رغم م�ن احتم�ال                االنتخابیة،

تموی�ل الحم�الت   تنظ�یم میزانی�ة وأحك�ام    وضع ق�انون خ�اص ب  نوصي بلذا ..رات كبیرة تفید السلطة التشریعیة تمتعھم بقد 

:یبین الجوانب اآلتیةأو تعدیل قانون االنتخابات، االنتخابیة، 

.قواعد تمویل الحمالت االنتخابیة–

.تحدید سقف لإلنفاق على الحمالت االنتخابیة، بما ال یتجاوز اثني عشر ضعفًا لراتب عضو مجلس األمة الشھري–

اإلفصاح عن مصادر تمویل حمالتھم بتحدید طبیعة التبرعات التي یتلقاھا المرشح، مع إلزام جمیع المرشحین –

.االنتخابیة

.ى لكل متبرع بما ال یتجاوز مقدار راتبي عضو مجلس األمةتحدید سقف أعل–

.تحدید الحاالت التي یتم فیھا قیام مجموعات مدنیة بتنظیم حمالت انتخابیة داعمة لمرشح–

.حظر قبول التبرعات من أطراف أجنبیة سواء كانوا أفرادًا أو منظمات أو شركات أو حكومات–

.م بھا القطاع اإلعالمي الحكومي والخاصضوابط الحمالت االنتخابیة التي یقووضع –

تقدیم إقرار ببیان مالي عن كل إعالن أو ظھور إعالمي خالل أسبوع من تاریخ تمامھ، مرفق معھ توضیح لقیمتھ –

.ومصدر تمویلھ

:وزارة الداخلیة)7

یجابی�ات وط�رق   ابي ووض�ع اإل نوصي ال�وزارة بت�شكیل لجن�ة محای�دة لتقی�یم أداء ال�وزارة ف�ي ھ�ذا الموس�م االنتخ�            

:ا نوصي الوزارة باآلتيالمحافظة علیھا وتطویرھا، ودراسة السلبیات وتحدید طرق الحد منھا والقضاء علیھا، كم

إعالن خط ھاتف ساخن الستقبال شكاوى المواطنین وبالغاتھم بشأن عملیات شراء األصوات، والتعامل معھا بكل –

.جدیة وسرعة

.عالمیة للمرشحین، وفرض االلتزام بھا بقوة القانون خاصة بمصروفات الحمالت اإلوضع أو اقتراح الئحة–

لى إات الفرعیة ویشمل أدوار كل من وزارات االعالم واألوقاف والتربیة، ورفعھ وضع تصور متكامل لمنع االنتخاب–

.مجلس الوزراء
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:عالموزارة اإل)8

وضع التوصیات المناسبة لالستفادة منھا في أن تنوصي أن تدرس جوانب القوة والضعف في دورھا االنتخابي، و

:المواسم االنتخابیة التالیة، وخاصة في المجاالت اآلتیة

عیة الناخبین بأھمیة ممارسة دورھم بالتصویت بشكل صحیح، وأن عملیة اإلصالح بالدولة تبدأ من الممارسة تو–

.الصحیحة لحق االنتخاب

وضع تنظیم خاص باستطالعات الرأي والجھات التي تقوم بھا حول توجھات الناخبین نحو المرشحین، وفقا –

.للمعاییر العلمیة

 للحد من الطرح االعالمي السلبي الذي یثیر – وفقا للقانون –الم المرئي والمسموع عإحكام الرقابة على وسائل اإل–

.النعرات القبلیة والطائفیة فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:األوقاف والئون اإلسالمیةوزارة )9

 ال�صالح ل�دعم المرش�ح  الت�صویت ب�شكل إیج�ابي    ي ف�  حقھم یمارسوالتوعیة الناخبین ي فالدیني دور ھام للخطاب  

ضل، وأن ال یقتصر دورھا على فا في العملیة االنتخابیة بشكل أبأن یكون حضورھارة  لذا نوصي الوز  ،للتشریع والرقابة 

ت�ستفید  ب�ل  أو إعداد إعالنات تلفزیونیة ُیطلب من المحطات التلفزیونیة الخاصة بثھا مجانا، تصریحات صحفیة مقتضبة  

كم�ا  تبادر بالتعاون مع وزارة اإلع�الم لن�شر التوعی�ة االنتخابی�ة،     بشكل أكبر من خطبة الجمعة وعلى مدى شھرین، وأن     

.دني في مواضیع التوعیةع المجتمع الملتعاون ملمن المھم أن تبادر الوزارة أنھ 

:الخدمة المدنیةدیوان )10

 حرص على منع ھ فیدیوان بوقف التعیین والنقل والندب وشغل الوظائف اإلشرافیة خالل موسم االنتخاباتالقرار 

 ت��شدید ل�ى أن ی�تم  عالموس�م االنتخ��ابي ھ�و األول�ى ،    خ�الل  ف��ي ھ�ذه األم�ور   ن�رى أن اس�تمرار الوض�ع    لك�ن  التج�اوزات، و 

ضة عل��ى ل��وی��ة المغالرقاب��ة عل��ى الجھ��ات الحكومی��ة وإلغ��اء أي ق��رار مخ��الف لل��نظم والل��وائح المق��ررة م��ع توقی��ع العق      

.المتجاوزین

: الناخبین من ممارسة دورھمجمیعتمكین )11

ك�ن  ممارسة االنتخابات حق لكل من كفل لھ القانون حق التصویت، لذا یجب توفیر كافة الوس�ائل وال�سبل الت�ي تم     

الناخب من اإلدالء بصوتھ، ولكن في الواقع العملي فان القانون واللوائح واإلج�راءات فیھ�ا نق�ص كبی�ر یمن�ع العدی�د م�ن         

، مث��ل ذوي االحتیاج��ات الخاص��ة، والمرض��ى بالمست��شفیات، وال��سجناء ال��ذین یح��ق لھ��م       االفئ��ات م��ن اإلدالء بأص��واتھ  

، وبعض اإلجراءات النافذةتعدیل قانون االنتخابات واللوائح بنوصي ا لذ..التصویت، والطلبة والعاملین في خارج الدولة

في مراكز االقتراع لتمكین المواطنین غی�ر الق�ادرین عل�ى الح�ضور إل�ى مراك�ز االقت�راع ل�سبب مح�دد لت�سھیل إج�راءات                 

.13في التصویتتمكنھم من ممارسة حقھم و، تحقق الرقابة والشفافیة،االنتخابات بالنسبة لھم، عبر وسیلة مناسبة

.في مطلع الكتاب"المقترعون والدوائر االنتخابیة"انظر 13
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المدى الطویل حیث یتم التركی�ز عل�ى وس�ائل التربی�ة      األمني و القصیرىعالج ھذه الظاھرة یحتاج إلى معالجة على المد    

.الت التوعیة العامة والتوعیة الدینیة من خالل المساجد ورجال العلم الشرعيوالتعلیم واإلعالم وحم

:الراغبون بالترشحالوزراء )5

اؤھم أكث�ر م�ن ذل�ك،    یتم حسم رغبة الوزراء بالترشح خالل أسبوع من بدایة الموس�م االنتخ�ابي، وال یج�وز بق�     ان  

.ألن في ذلك تعارض صارخ في المصالح

:سقف أعلى لمصاریف الدعایة االنتخابیة )6

بالنظر إلى الدور المؤثر الذي یلعبھ المال في االنتخابات، ولخلق المزید من الظروف المت�ساویة إلقام�ة الحم�الت       

 وحتى ال یصل إلى المجلس إال األغنیاء، مع عدم إتاح�ة الفرص�ة لمح�دودي الم�وارد عل�ى ال�رغم م�ن احتم�ال                االنتخابیة،

تموی�ل الحم�الت   تنظ�یم میزانی�ة وأحك�ام    وضع ق�انون خ�اص ب  نوصي بلذا ..رات كبیرة تفید السلطة التشریعیة تمتعھم بقد 

:یبین الجوانب اآلتیةأو تعدیل قانون االنتخابات، االنتخابیة، 

.قواعد تمویل الحمالت االنتخابیة–

.تحدید سقف لإلنفاق على الحمالت االنتخابیة، بما ال یتجاوز اثني عشر ضعفًا لراتب عضو مجلس األمة الشھري–

اإلفصاح عن مصادر تمویل حمالتھم بتحدید طبیعة التبرعات التي یتلقاھا المرشح، مع إلزام جمیع المرشحین –

.االنتخابیة

.ى لكل متبرع بما ال یتجاوز مقدار راتبي عضو مجلس األمةتحدید سقف أعل–

.تحدید الحاالت التي یتم فیھا قیام مجموعات مدنیة بتنظیم حمالت انتخابیة داعمة لمرشح–

.حظر قبول التبرعات من أطراف أجنبیة سواء كانوا أفرادًا أو منظمات أو شركات أو حكومات–

.م بھا القطاع اإلعالمي الحكومي والخاصضوابط الحمالت االنتخابیة التي یقووضع –
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:عالموزارة اإل)8
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-102-

:شفافیة العملیة االنتخابیة)12

نزاھ�ة  ض�مان  العلنی�ة، و من أھم العناصر التي یجب أن تحظى بھا أي دیمقراطی�ة ح�ول الع�الم، عن�صر ال�شفافیة و      

جمیع اإلجراءات المتعلقة بالعملیة االنتخابیة منذ أول لحظة، وحتى صدور نتائج االنتخاب�ات، وھ�و دور من�وط بالجھ�ات         

اعتماد مبدأ الشفافیة الكاملة في العملیة االنتخابیة قوًال بنوصي لذا ..الحكومیة التي تشرف على جمیع مراحل االنتخابات

بدءًا من السماح للصحافة والمحط�ات التلفزیونی�ة المحلی�ة، وك�ذلك ال�صحافة      ، ل تعدیل قانون االنتخاباتمن خالوعمًال،  

والمحطات التلفزیونیة األجنبیة، من تغطیة االنتخابات، وانتھاء بتمك�ین منظم�ات المجتم�ع الم�دني الك�ویتي والمنظم�ات         

.اھتھا، وذلك لتعزیز مصداقیة االنتخابات الكویتیة محلیًا ودولیًااألھلیة الدولیة المعنیة بمتابعة االنتخابات للتأكد من نز

: األصواتفرزاتإجراء)13

نج�د  ، بینم�ا   مرشح خالصة العملیة الدیمقراطی�ة تعتبر عملیة فرز أوراق االقتراع وكذلك عد أصوات الناخبین لكل  

 واضحًا، وال عملیة عد األص�وات ش�فافة، ف�شابھا الكثی�ر م�ن األخط�اء، وص�لت إل�ى ح�د الطع�ون ف�ي           أن نظام الفرز لیس   

– أكثر من م�رة  –كما تم م،2009 في العام أقل، وتكرر الحال بشكل 2008 في عام  لدوائر االنتخابیة  في جمیع ا   النتائج

: في االعتباراآلتیةاألمور لذا ینبغي أخذ ..إبطال عضویة نواب تم اإلعالن عن فوزھم

الصنادیق خالل  ساعة من انتھاء عملیة االقتراع، على أن تبقى 12أن یبدأ فرز الصنادیق خالل بدراسة نوصي –

.المدة من انتھاء االقتراع إلى بدء أعمال الفرز تحت نظر مندوبین یمثلون المرشحین في الدائرة

على أن یخضع للتنظیم القانوني وضماناتھ، وأن النظر بجدیة في األخذ بالنظام االلكتروني للتصویت والعد، نوصي ب–

.اطةیتمتع بقدر كبیر من األمانة والنزاھة والسرعة والبس

زیادة درجة شفافیة عد وتجمیع األصوات، و ترتیبھا بشكل یسمح لجمیع المرشحین أو ممثلیھم بالحضور، نوصي ب–

.وینبغي منح المرشحین أو ممثلیھم الحق في الحصول على نسخة معتمدة من المحضر الرسمي للجان االنتخابیة

راع، وذلك بصورة علنیة فور توقیع المحضر من إعالن نسخة واحدة من نتائج االنتخابات لكل مركز اقتنوصي ب–

اللجنة الفرعیة، وینبغي أن ُیطلب من إدارة االنتخابات نشر نتائج االنتخابات لجمیع مراكز االقتراع، على سبیل 

.المثال على موقعھا على شبكة اإلنترنت في موعد ال یتجاوز موعد إعالن النتائج الرسمیة

 ساعة 48وجوب نشر النتائج التفصیلیة لكافة اللجان االنتخابیة خالل االنتخابات أن یتضمن قانون نوصي بوكذلك –

.من إعالن النتائج الرسمیة
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2009أسماء المتطوعین لمراقبة االنتخابات 

 متطوع من الرجال 97شارك في مراقبة االنتخابات 

أعمال الموضیة بع�د االع�الن   والنساء، بادروا للتسجیل في  

ع���ن اس���تقبال المتط���وعین، وھ���ؤالء المتط���وعین بخ���الف    

50متط�وعي الجمعی�ة اآلخ�رین ال�ذین ی�صل ع�ددھم قراب�ة        

متطوع��ا، حی��ث ص��رفت للمتط��وعین ھوی��ات ص��ادرة ع��ن       

الجمعیة تعبر عن تطوعھم في أعمالھا، یمكنھم استخدامھا 

 بأسماء حین دخول اللجان االنتخابیة، وفیما یلي قائمى

:المتطوعین الذین تم توزیعھم على اللجان االنتخابیة في الدوائر الخمس

:الدائرة األولى

فارس ذریان العنزيزھرة عبداهللا برویزبدر علي عبداهللا البلیس

فواز علي عبداهللا البلیسمریم سامي المرجانجاسم محمد القیالني

كمیل العنزينشمیة حمود الشمريیوسف عبداهللا الزاید

یوسف حبیب السنافيبدر خالد المطیريسامي دعیج الفھد

حاتم عمر عایدعبداهللا حمود محمد الظفیري

:الدائرة الثانیة

حنین سلیمان المنیسعبد الرزاق محمد الخالدحسین محارب سلطان الفضلي

دالل أحمد البالولھاني سید الموسويخالد احمد الدوسري

رھف عبداهللا العنجريعبداهللا بدر محمد المطیريالد الخلیفيسلیمان خ

غنیمة حاتم العتیبيقتیبة عبداهللا العتیقيضاري عادل عبدالرحمن  الحویل

فاطمة فؤاد الزویدعلي عبدالعزیز اشكنانيطالل عاجل الظفیري

فرح یوسف الشاھینسعود محمد علي الكندريمنیرة متعب المطیري

عجاج المطوطحمحمد مجبل 

:الثالثةالدائرة 
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حصة أحمد سلطانفھد بدر العنزيمحمد عبداهللا الدیحاني

زینة بدر بن ناجيمحمد سالم الشمريفالح ضویحي السویري.د

سما عادل سالم العبدالجادرباسل الزید المطیريعبدالعزیز جمال الجناحي

عائشة على محمد المطیريمطیريمحمد بدر العبدالعزیز محمد نھار المطیري

ھیا متعب المطیرياحمد الطراحعبداهللا بدر المرشد

ھیا ناصر السمارسارة عباس دھرابعبداهللا زاید دواس

فاطمة بدر المطوعفجر مفرج الخلیفةغازي عبداهللا الدیحاني

:الرابعةالدائرة 

 جمال خورشیدروانمحمد حمد شطي العجميعبدالعزیز طھ یاسین اسماعیل

عایشة فرحان مبارك الفضليمنصور نافع ربديعبدالعزیز مطلق الصلیلي

سارة فرحان مبارك الفضليعبدالعزیز محمد عاید السلیمانعذبي عادل العصفور

فاطمة جمال خورشیدضاري حطاب الشمريعلي ابراھیم مزعل الدوسري

رشیدغیداء جمال خوفواز حطاب الشمريعلي حسین دشتي

فوزیة الظفیريفالح السویري.دغانم حسین غلوم سند

لطیفة عبداهللا الفرحانرضا الموسويفواز فھاد الحربي

جاسم محمد عایدعبدالكریم محمد نھار المطیريمساعد أعجمي الھرشاني

:الخامسةالدائرة 

طالل سلمان سعد الفضليمشعل خالد اسماعیل محمداحمد فھد الشمري

محمود إبراھیم المطوعابراھیم عادل الشمري مبارك ھادي الیحانيجراح

راجح ناصر سالم الھاجريعبداللطیف خلیف العنزيحمود ماطر مجبل الشریكة

سعاد طعیس العنزيفھد مفرج المطیريطارق أحمد ملك الكندري

مروة عبداهللا مبارك الشطيفواز أحمد الشمريطالل عوض ساري المطیري

حسین تركي محمد العنزيفواز فراج مفرج المطیريد علي الشمريعای

محمد عثمان عطیة العدواني
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  تطــــوعاستمـــارة 

  

    :التاريــــخ 

    :االسـم الكامل 

    :المؤهل العلمي 

    :الوظيفـــة 

    :البطاقة المدنية 

  :ف  :ن  :ع  :م  : التلفـــون  

    :السكن  عنوان

    :بريد الكتروني 
  :احتمال تعارض مصالح 

  :حيث يقوم المتطوع مع المفوضية بمراقبة االنتخابات، فيجب اإلفصاح عن الحاالت التالية
عمل تجاري أو سياسي أو (وجود شراكة مع أحد المرشحين .. وجود قرابة مع أحد المرشحين من الدرجة الرابعة

  ).أھلي أو وظيفي
  الدائرة  الشراكة/ القرابة   اسم الشخص

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  .كما أقر بأني قد اطلعت على المعايير وقواعد السلوك خلف ھذه االستمارة ووافقت عليھا

التوقيع

  .برجاء إرفاق صورة من البطاقة المدنية وصورة شخصية
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 استمارة تطوع–تابع 

معايیر وقواعد السلوكال

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

:النحو التالي

 االنتخاب��ات بتج��رد ودون انحی��از إل��ى أي م��ن المرش��حین،      رص��دممارس��ة :ةـــ��ـالحیادی)14
ب�أي م�ن الجماع�ات    "المفوض�یة "لمالي أو التنظیمي أو اإلداري ألعمال   وعدم االرتباط ا  

.السیاسیة أو القبائل أو الطوائف ومن في حكمھم
األخذ بعین االعتبار جمیع العوامل المتعلقة بأي من العملیات االنتخابیة أثناء :ةـــالشمولی)15

ر والمن�اطق الت�ي   عملیة المراقب�ة، وتوض�یح الجوان�ب الت�ي تمكن�ت م�ن رص�دھا، وال�دوائ             
ش���ملتھا عملی���ة رص���د المالحظ���ات، وأن تغط���ي المالحظ���ات كاف���ة الجوان���ب اإلیجابی���ة      

.والسلبیة
یج��ب أن ت��صدر أی��ة ت��صریحات ح��ول س��یر العملی��ات االنتخابی��ة م��ن قب��ل         :المؤس��سیة)16

.ولیس األفراد"المفوضیة"الشخص المخول بالحدیث نیابة عن 
معلوم���ات المتعلق���ة بمراقب���ة االنتخاب���ات،    اإلف���صاح ع���ن ط���رق رص���د ال   :ةــــال���شفافی)17

.والتحلیالت التي اعتمدت علیھا، والمنھجیة المتبعة في ذلك
.االعتماد على معلومات دقیقة وغیر مشكوك فیھا في عملیة المراقبة:ـةــــــالدقــ)18
االلتزام بمبادئ العمل المھني والموضوعي، دون الشخ�صي، والعم�ل بعی�دًا     :ةــــــالمھنی)19

. العشوائیة واالنتقائیة في تقییم سیر العملیة االنتخابّیةعن
 سیادة القانون والحفاظ عل�ى  "المفوضیة"یحترم جمیع المتطوعین في :االلتزام بالقوانین )20

.النظام العام باإلضافة إلى تنفیذ أحكام القوانین واألنظمة
أول یوم لتطوعھ  اإلفصاح في "المفوضیة" یجب على كل متطوع ب :تعارض المصالح)21

عن أي تعارض محتمل للمصالح ب�ین تطوع�ھ وأي م�ن المرش�حین ف�ي االنتخاب�ات، وی�تم         
اإلف���صاح بتعبئ���ة االس���تمارة المخص���صة ل���ذلك، وتق���دیمھا إل���ى رئ���یس الجمعی���ة، وعل���ى  

 ع�دم الم��شاركة ف�ي أي ن�شاط أو تقی��یم یتعل�ق بحال�ة تنطب��ق      – ف�ي ھ��ذه الحال�ة   –المتط�وع  
."تعارض المصالح"علیھا 
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" تقریر یوم االقتراع "نموذج 

رقم المراقبمركز االقتراعالمنطقة:الدائرة

يعني يوجد خطأ:اليعني صواب:نعم:قبل بدء عملیة االقتراع:أوال
        نعم             ال؟ مركز االقتراعإلى لوحات واضحة ترشد الناخبین توجد)1

        نعم             ال؟ أو بالقرب منھ للمرشحین داخل مركز االقتراععالناتإال توجد)2

        نعم             ال؟ أكشاك أو خیم أو باصات مخصصة للدعایة االنتخابیة خارج مركز االقتراعتوجدال)3

        نعم             ال مركز االقتراع في الوقت المناسب؟إعدادتم )4

        نعم             ال؟جمیع أعضاء لجنة االقتراع حاضرون)5

        نعم             ال؟صندوق االقتراع مرئي ومؤمن وخالي)6

        نعم             الكشوفات الناخبین متوفرة وجاھزة وكافیة ومتطابقة؟)7

        نعم             ال؟یسمح لھم بالدخولجد مؤیدي المرشحین داخل مركز االقتراع بخالف من اتویال)8

:التصویت طوال یوم االنتخاب:ثانیا

        نعم             ال)یرجى تحدید الوقت( صباحا؟ 8وھو  فتح صندوق االقتراع في الوقت المحدد تم)9

 نعم             ال؟ة بطریقة تسمح للناخبین التصویت بكل خصوصیةأقاعة االنتخاب مھی)10

        نعم             ال ویسر خارج المركز وداخلھ؟تسیر عملیة االقتراع بكل سھولة)11

        نعم             الالتصویت بكل سھولة؟وكبار السن یمكن للمعاقین )12

  نعم             ال؟ المركز الصحیحإلىإرشاده كان الناخب في مركز االقتراع الخطأ یتم إذا)13

        نعم             ال؟ لما یتوجب علیھ القیام بھإرشاده كان الناخب ال یحمل شھادة الجنسیة یتم إذا)14

        نعم             الإلى العزوف عن التصویت؟الناخبین بتؤدي طوابیر لالنتظار طویلة ال توجد)15

        نعم             ال؟ ألي سببعن التصویتاب الناخبین  یوجد أشخاص یحاولون منع أو ارھال)16

        نعم             ال؟خارج مركز االقتراعمخالفة للقانون  مظاھرات أو أنشطة ال توجد)17

        نعم             ال؟)الخ.. صالة –غداء ( عملیة االنتخاب ألي سبب من األسباب إیقافتم لم ی)18

        نعم             ال؟ الناخبین بكیفیة التصویت وعدد المرشحین المسموح لھم اختیارھمشادإریتم )19

        نعم             ال؟ یسمح باستخدام جھاز الھاتف المحمول داخل قاعة االقتراعال)20

        نعم             الاالسم؟یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقعة من قبل مندوبة وزارة الداخلیة لمطابقة )21

        نعم             ال؟ كان الناخب ال یستطیع أن یدلي برأیھ بنفسھ یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل سریةإذا)22

 ال        نعم            لم یتم رصد أي عملیات شراء أصوات من المراقب أو من جمھور الناخبین في المركز؟)23
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        نعم             ال؟خارج مركز االقتراعمخالفة للقانون  مظاھرات أو أنشطة ال توجد)17

        نعم             ال؟)الخ.. صالة –غداء ( عملیة االنتخاب ألي سبب من األسباب إیقافتم لم ی)18

        نعم             ال؟ الناخبین بكیفیة التصویت وعدد المرشحین المسموح لھم اختیارھمشادإریتم )19

        نعم             ال؟ یسمح باستخدام جھاز الھاتف المحمول داخل قاعة االقتراعال)20

        نعم             الاالسم؟یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقعة من قبل مندوبة وزارة الداخلیة لمطابقة )21

        نعم             ال؟ كان الناخب ال یستطیع أن یدلي برأیھ بنفسھ یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل سریةإذا)22

 ال        نعم            لم یتم رصد أي عملیات شراء أصوات من المراقب أو من جمھور الناخبین في المركز؟)23
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: مركز االقتراعإغالق:ثالثا

        نعم             ال)یرجى تحدید الوقت( مساًء؟ 8 وھو  مركز االقتراع بالوقت المحددإقفالتم )24

        نعم             ال؟دخول مركز االقتراعمن سمح ألي شخص بعد الساعة الثامنة لم ی)25

        نعم             ال بعد الساعة الثامنة مساًء؟ مركز االقتراع بالتصویت داخلالموجودینجمیع تم السماح ل)26

        نعم             الإغالق مركز االقتراع عند الساعة الثامنة مساًء؟ عملیة بإعاقةأي شخص لم یقم )27

        نعم             ال؟تم تحریر محضر بختام عملیة االقتراع)28

:فرز األصوات:بعارا

        نعم             ال؟على عدد األصوات التي تم فرزھابین مندوبي المرشحین ھناك اتفاق )29

        نعم             ال؟على عدد األوراق الباطلةبین مندوبي المرشحین ھناك اتفاق )30

        نعم             ال؟ات الرسمیةھناك توافق بین عدد أوراق االقتراع وعدد المصوتین حسب الكشوف)31

        نعم             ال أثناء الفرز؟االطالع على أوراق االقتراع بیسمح لمندوبي المرشحین)32

        نعم             ال؟یتم فرز األصوات بالنداء باالسم)33

      نعم             الیتم تسجیل أصوات المرشحین وتجمیعھا یدویًا ولیس آلیًا؟)34

        نعم             التم البدء بعملیة فرز صنادیق االنتخابات داخل جمیع اللجان في نفس الوقت؟)35

        نعم             الال یوجد اختالف بین المرشحین وإدارة االنتخابات على عملیة الفرز وتجمیع األصوات؟)36

*مالحظات عامة :

.یتم كتابة رقم السؤال والمالحظة الخاصة بھ*
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تقاریر المفوضیة األسبوعیة التسعة

م23/3/2009 بتاریخ األولالتقریر 

18 م�ن الدس�تور، ی�وم األربع�اء     107 بح�ل مجل�س األم�ة وفق�ا للم�ادة      2009 ل�سنة   85بعد صدور المرسوم رقم     

"المفوض�یة العلی�ا ل�شفافیة االنتخاب�ات    "ویتیة بتشكیل الھیئة الرقابیة ألعم�ل   م، قامت جمعیة الشفافیة الك    2009مارس  

م، وذل��ك بھ�دف رص��د ومراقب��ة انتخاب��ات مجل��س األم�ة للف��صل الت��شریعي الثال��ث ع��شر    2009 م��ارس 19ی�وم الخم��یس  

.م والتأكد من نزاھتھا وفقا للقوانین واألنظمة النافذة2009

:تعداد لالنتخابات منذ حل المجلس إلى یوم كتابة ھذا التقریروفیما یلي أھم المالحظات على االس

:حل مجلس األمة 

تم حل مجلس األمة بناء على مرسوم تم رفعھ من رئیس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الوزراء، علما 

 إل�ى أن الحكوم�ة   بأن الحكوم�ة تق�دمت باس�تقالتھا ف�ي وق�ت س�ابق وت�م قب�ول اس�تقالتھا، وق�د أش�ار ع�دد م�ن المخت�صین               

.المستقیلة ال یجوز لھا أن توصي بحل مجلس األمة

:موقف حكومي مبدئي إیجابي

 نموذج�ا لالنتخاب�ات   2009تناولت الصحف رغبة سمو رئیس مجلس الوزراء بأن تكون انتخابات مجل�س األم�ة          

 انتخابیة وإحالة المت�سببین فیھ�ا إل�ى    النزیھة، كما كرر وزیر الداخلیة ذات التوجھ وبین استعداد الوزارة لمنع أي جرائم    

النیابة العامة، وھذا موقف جید یحسب للحكومة، وھو مؤشر على نوای�ا ح�سنة م�ن المھ�م ترجمتھ�ا عل�ى أرض الواق�ع،          

كما نتوقع من الحكوم�ة برئاس�ة س�مو ال�شیخ ناص�ر المحم�د أن تق�دم ف�ي خت�ام أعمالھ�ا نموذج�ا متمی�زا إلدارة انتخاب�ات                 

.لتزمة بالقوانین مع مختلف األطراف والفئات وجمیع المرشحیننزیھة وشفافة وم

:مراسیم الضرورة 

ج��رى ح��دیث ح��ول ت��داول الحكوم��ة ف��ي موض��وع تع��دیل ال��دوائر االنتخابی��ة، باس��تخدام م��ا س��مي ب��أداة مرس��وم         

كوم�ة ومجل�س األم�ة،    الضرورة، وفي ھذا أخطاء كثیرة لو تم التوجھ إلیھ، منھا أن قانون الدوائر أقر بالتراضي ب�ین الح  

كما أن تعدیل الدوائر في ظل غیاب مجلس األمة یعني الت�دخل ب�إرادة الن�اخبین وف�ي ذل�ك إس�اءة كبی�رة للكوی�ت خارجی�ا،             

فضال عن الشبھات الدستوریة المتعددة لمثل ھذا التفكیر، وانعكاسات سیاسیة سلبیة على الساحة االنتخابیة، بخالف ما        

وإن كانت ھناك مؤشرات لإلبقاء على الوضع القائم للدوائر، نأمل أن ..االنتخابات من طعونیمكن أن یترتب على نتائج      

.تحسم الحكومة ھذا الموضوع بعدم التدخل فیھ
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: مركز االقتراعإغالق:ثالثا

        نعم             ال)یرجى تحدید الوقت( مساًء؟ 8 وھو  مركز االقتراع بالوقت المحددإقفالتم )24

        نعم             ال؟دخول مركز االقتراعمن سمح ألي شخص بعد الساعة الثامنة لم ی)25

        نعم             ال بعد الساعة الثامنة مساًء؟ مركز االقتراع بالتصویت داخلالموجودینجمیع تم السماح ل)26

        نعم             الإغالق مركز االقتراع عند الساعة الثامنة مساًء؟ عملیة بإعاقةأي شخص لم یقم )27

        نعم             ال؟تم تحریر محضر بختام عملیة االقتراع)28

:فرز األصوات:بعارا

        نعم             ال؟على عدد األصوات التي تم فرزھابین مندوبي المرشحین ھناك اتفاق )29

        نعم             ال؟على عدد األوراق الباطلةبین مندوبي المرشحین ھناك اتفاق )30

        نعم             ال؟ات الرسمیةھناك توافق بین عدد أوراق االقتراع وعدد المصوتین حسب الكشوف)31

        نعم             ال أثناء الفرز؟االطالع على أوراق االقتراع بیسمح لمندوبي المرشحین)32

        نعم             ال؟یتم فرز األصوات بالنداء باالسم)33

      نعم             الیتم تسجیل أصوات المرشحین وتجمیعھا یدویًا ولیس آلیًا؟)34

        نعم             التم البدء بعملیة فرز صنادیق االنتخابات داخل جمیع اللجان في نفس الوقت؟)35

        نعم             الال یوجد اختالف بین المرشحین وإدارة االنتخابات على عملیة الفرز وتجمیع األصوات؟)36

*مالحظات عامة :

.یتم كتابة رقم السؤال والمالحظة الخاصة بھ*
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كما نتوقع من الحكوم�ة برئاس�ة س�مو ال�شیخ ناص�ر المحم�د أن تق�دم ف�ي خت�ام أعمالھ�ا نموذج�ا متمی�زا إلدارة انتخاب�ات                 

.لتزمة بالقوانین مع مختلف األطراف والفئات وجمیع المرشحیننزیھة وشفافة وم

:مراسیم الضرورة 

ج��رى ح��دیث ح��ول ت��داول الحكوم��ة ف��ي موض��وع تع��دیل ال��دوائر االنتخابی��ة، باس��تخدام م��ا س��مي ب��أداة مرس��وم         

كوم�ة ومجل�س األم�ة،    الضرورة، وفي ھذا أخطاء كثیرة لو تم التوجھ إلیھ، منھا أن قانون الدوائر أقر بالتراضي ب�ین الح  

كما أن تعدیل الدوائر في ظل غیاب مجلس األمة یعني الت�دخل ب�إرادة الن�اخبین وف�ي ذل�ك إس�اءة كبی�رة للكوی�ت خارجی�ا،             

فضال عن الشبھات الدستوریة المتعددة لمثل ھذا التفكیر، وانعكاسات سیاسیة سلبیة على الساحة االنتخابیة، بخالف ما        

وإن كانت ھناك مؤشرات لإلبقاء على الوضع القائم للدوائر، نأمل أن ..االنتخابات من طعونیمكن أن یترتب على نتائج      

.تحسم الحكومة ھذا الموضوع بعدم التدخل فیھ
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تع�دیل  :في المقابل ھناك عدد من المواضیع یجب على الحكومة االنتباه إلیھا لتنظیم موسم انتخابي ناجح، ومنھا  

ذووا : لتمكین عدد من الشرائح من ممارسة حقھم باالنتخاب، مث�ل 35/1962مة رقم قانون انتخابات أعضاء مجلس األ    

االحتیاجات الخاصة، المرضى بالمستشفیات، الطلبة والعاملین خارج الكویت، السجناء الذي یحق لھم االنتخاب، وھؤالء 

.مجتمعین تصل نسبتھم قرابة ُسدس الناخبین

 كبیرة من الناخبین في بعض المناطق السكنیة من ممارس�ة حقھ�م   كما یجب حسم موضوع عدم السماح لشریحة   

االنتخابي، بسبب عدم ض�م تل�ك المن�اطق ألي م�ن ال�دوائر الخم�س، وذل�ك بإص�دار تع�دیل عل�ى ق�انون ال�دوائر االنتخابی�ة               

. والجدول المرافق للقانون42/2006لعضویة مجلس األمة رقم 

:استقالة الوزراء الراغبین بالترشح

بھنا في االنتخابات السابقة من خطورة استمرار الوزیر في منصبھ وھو یخطط للترشح في االنتخابات، وأن لقد ن

بع��ضھم اس��تغل المن��صب لتحقی��ق أغ��راض شخ��صیة لنف��سھ أو تی��اره أو جماعت��ھ، وق��د ثب��ت بع��د ذل��ك أن بع��ضھم اس��تغل    

 أعلن وزراء في الحكومة رغبتھم بالترشح في المنصب بالفعل فأوقع الحكومة بحرج كبیر، والیوم یتكرر ذات الخطأ، فقد

 على رأس عملھم، وقد وردتنا معلومات مؤك�دة أن م�نھم م�ن ی�ستغل من�صبھ ف�ي تمری�ر الكثی�ر م�ن             ااالنتخابات وما زالو  

المخالفات داخل وزارتھ، وبعضھم یقوم بإجراء اتصاالت بمسؤولین في وزارات أخرى ویستخدم صفتھ الوزاریة لتمری�ر   

بر الھاتف، لذا نتمنى من سمو رئیس الحكومة سرعة البت في استقالة ھؤالء الوزراء حتى ال یتم الطعن ف�ي   معامالت ع 

.نزاھة االنتخابات

:مزدوجي الجنسیة

یت��داول ال��شارع ال��سیاسي الك��ویتي أن ھن��اك ن��سبة كبی��رة م��ن األش��خاص ال��ذین ل��دیھم جن��سیة أخ��رى إل��ى جان��ب   

: من قانون الجنسیة الكویتیة تنص على ما یلي11لیون شخص، في حین أن المادة الجنسیة الكویتیة، تصل قرابة ربع م

" مكرر تنص على م�ا یل�ي  11والمادة "یفقد الكویتي الجنسیة إذا تجنس مختارا بجنسیة أجنبیة    " عل�ى األجنب�ي ال�ذي    :

 خ�الل ثالث�ة ش�ھور م�ن     – إذا ك�ان ل�ھ جن�سیة أخ�رى     –أن یتنازل ع�ن جن�سیتھ األجنبی�ة    ...حصل على الجنسیة الكویتیة   

وان ص�حت األرق�ام الم�ذكورة ف�إن ف�ي ذل�ك إخ�الل كبی�ر ف�ي ش�ریحة الن�اخبین            "..تاریخ حصولھ عل�ى الجن�سیة الكویتی�ة     

ینعكس بشكل تلقائي على المرشحین الذین یفوزون باالنتخابات، وعلى الحكومة حسم ھذا الموضوع بالنسبة للمرشحین 

.بین وفق جدول وخطة زمنیة، حتى ال نفتح بابا للطعون بعد ظھور نتائج االنتخاباتفي الوقت الحالي، وبالنسبة للناخ
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م30/3/2009 بتاریخ الثانيالتقریر 

قامت الحكومة خالل األسبوع المنصرم بتشكیل اللجنة المعنی�ة باإلش�راف عل�ى االنتخاب�ات، كم�ا ی�ستعد المجل�س            

إدارة االنتخابات في یوم االقتراع وإدارة عملیة فرز وعد األصوات، كما األعلى للقضاء لتشكیل لجنتھ العلیا التي ستتولى 

قامت الحكومة بإصدار عدد من مراسیم ال�ضرورة، ف�ي ح�ین ب�دأت الجماع�ات ال�سیاسیة والفئ�ات االجتماعی�ة وع�دد م�ن            

.الناشطین األفراد باإلعالن عن خوض االنتخابات

:م2009ابات خالل األسبوع الثاني من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخ

:تعارض مصالح في اللجنة التي تشرف على االنتخابات

ذكرنا في التقریر األول للمفوضیة ضرورة قبول استقالة الوزراء الراغبین في خوض االنتخابات فورا، فال یج�وز   

وھو أمر لم یحدث حتى اآلن، وقد وردتنا أنباء أكیدة ب�شأن  بقائھم في مناصبھم وقد عزموا على الترشح في االنتخابات،   

استغالل وزیر على األقل لسلطاتھ بالسعي إلى تمریر العدید من المعامالت لناخبین في دائرتھ، داخل وزارتھ وفي وزارات 

زاری�ة المعنی�ة   أخرى عبر االتصاالت الھاتفیة، كما أن وزیرین ممن یرغبون بالترشح لالنتخاب�ات أع�ضاء ف�ي اللجن�ة الو      

بتنظ��یم االنتخاب��ات، وھم��ا وزی��ر الع��دل ووزی��ر البلدی��ة، وف��ي ذل��ك تع��ارض ص��ارخ ف��ي الم��صالح، م��ع تق��دیرنا ل��شخص        

.الوزیرین

:مراسیم الضرورة 

نبھن��ا ف��ي التقری��ر األول م��ن خط��ورة تع��دیل ال��دوائر ب��إرادة منف��ردة م��ن حكوم��ة، م��ستقیلة، م��ن خ��الل م��ا ع��رف      

ت الحكومة حین قررت صرف النظر عن الموضوع واإلبقاء على الدوائر ب�صیغتھا الحالی�ة     بمرسوم ضرورة، وحسنا فعل   

.التي تم إقرارھا من قبل مجلس األمة وموافقة الحكومة في حینھ

ف��ي ح��ین نبھن��ا ف��ي تقریرن��ا األول عل��ى ض��رورة إص��دار مراس��یم ض��رورة ت��نظم االنتخاب��ات م��ن واق��ع الكثی��ر م��ن    

م، وحددنا الجوانب التي تحتاج إلى إعادة تنظیم، ولكن لم یحدث شيء م�ن ذل�ك    2008ات  األخطاء التي وقعت في انتخاب    

ذووا االحتیاج���ات الخاص���ة، المرض���ى  :تمك���ین ع���دد م���ن ال���شرائح م���ن ممارس���ة حقھ���م باالنتخ���اب، مث���ل     (حت���ى اآلن 

من�اطق ال�سكنیة غی�ر    بالمستشفیات، الطلبة والعاملین خارج الكویت، السجناء الذي یحق لھم االنتخاب، ض�م ع�دد م�ن ال       

).المدرجة حالیا في الدوائر الخمس إلى أي منھا

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

یحاول بعض المرش�حین النتخاب�ات مجل�س األم�ة ت�سھیل الح�صول عل�ى خ�دمات للن�اخبین ف�ي ع�دد م�ن الجھ�ات                   

 م�سؤولین حك�ومیین م�ع بع�ض     العامة وذلك عن طریق مخالفة الق�وانین واإلج�راءات المتبع�ة، بواس�طة تع�اون وت�ساھل         

المرشحین دون غیرھم، وقد أصدر رئ�یس دی�وان الخدم�ة المدنی�ة تعمیم�ا إل�ى الجھ�ات الحكومی�ة ب�شأن وق�ف التعیین�ات                 

 وحت�ى ت�اریخ ت�شكیل الحكوم�ة    2009 م�ارس  16وشغل الوظائف اإلش�رافیة، والنق�ل والن�دب خ�ارج الجھ�ة اعتب�ارا م�ن           



-112-

تع�دیل  :في المقابل ھناك عدد من المواضیع یجب على الحكومة االنتباه إلیھا لتنظیم موسم انتخابي ناجح، ومنھا  

ذووا : لتمكین عدد من الشرائح من ممارسة حقھم باالنتخاب، مث�ل 35/1962مة رقم قانون انتخابات أعضاء مجلس األ    

االحتیاجات الخاصة، المرضى بالمستشفیات، الطلبة والعاملین خارج الكویت، السجناء الذي یحق لھم االنتخاب، وھؤالء 

.مجتمعین تصل نسبتھم قرابة ُسدس الناخبین

 كبیرة من الناخبین في بعض المناطق السكنیة من ممارس�ة حقھ�م   كما یجب حسم موضوع عدم السماح لشریحة   

االنتخابي، بسبب عدم ض�م تل�ك المن�اطق ألي م�ن ال�دوائر الخم�س، وذل�ك بإص�دار تع�دیل عل�ى ق�انون ال�دوائر االنتخابی�ة               

. والجدول المرافق للقانون42/2006لعضویة مجلس األمة رقم 

:استقالة الوزراء الراغبین بالترشح

بھنا في االنتخابات السابقة من خطورة استمرار الوزیر في منصبھ وھو یخطط للترشح في االنتخابات، وأن لقد ن

بع��ضھم اس��تغل المن��صب لتحقی��ق أغ��راض شخ��صیة لنف��سھ أو تی��اره أو جماعت��ھ، وق��د ثب��ت بع��د ذل��ك أن بع��ضھم اس��تغل    

 أعلن وزراء في الحكومة رغبتھم بالترشح في المنصب بالفعل فأوقع الحكومة بحرج كبیر، والیوم یتكرر ذات الخطأ، فقد

 على رأس عملھم، وقد وردتنا معلومات مؤك�دة أن م�نھم م�ن ی�ستغل من�صبھ ف�ي تمری�ر الكثی�ر م�ن             ااالنتخابات وما زالو  

المخالفات داخل وزارتھ، وبعضھم یقوم بإجراء اتصاالت بمسؤولین في وزارات أخرى ویستخدم صفتھ الوزاریة لتمری�ر   

بر الھاتف، لذا نتمنى من سمو رئیس الحكومة سرعة البت في استقالة ھؤالء الوزراء حتى ال یتم الطعن ف�ي   معامالت ع 

.نزاھة االنتخابات

:مزدوجي الجنسیة

یت��داول ال��شارع ال��سیاسي الك��ویتي أن ھن��اك ن��سبة كبی��رة م��ن األش��خاص ال��ذین ل��دیھم جن��سیة أخ��رى إل��ى جان��ب   

: من قانون الجنسیة الكویتیة تنص على ما یلي11لیون شخص، في حین أن المادة الجنسیة الكویتیة، تصل قرابة ربع م

" مكرر تنص على م�ا یل�ي  11والمادة "یفقد الكویتي الجنسیة إذا تجنس مختارا بجنسیة أجنبیة    " عل�ى األجنب�ي ال�ذي    :

 خ�الل ثالث�ة ش�ھور م�ن     – إذا ك�ان ل�ھ جن�سیة أخ�رى     –أن یتنازل ع�ن جن�سیتھ األجنبی�ة    ...حصل على الجنسیة الكویتیة   

وان ص�حت األرق�ام الم�ذكورة ف�إن ف�ي ذل�ك إخ�الل كبی�ر ف�ي ش�ریحة الن�اخبین            "..تاریخ حصولھ عل�ى الجن�سیة الكویتی�ة     

ینعكس بشكل تلقائي على المرشحین الذین یفوزون باالنتخابات، وعلى الحكومة حسم ھذا الموضوع بالنسبة للمرشحین 

.بین وفق جدول وخطة زمنیة، حتى ال نفتح بابا للطعون بعد ظھور نتائج االنتخاباتفي الوقت الحالي، وبالنسبة للناخ
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م30/3/2009 بتاریخ الثانيالتقریر 

قامت الحكومة خالل األسبوع المنصرم بتشكیل اللجنة المعنی�ة باإلش�راف عل�ى االنتخاب�ات، كم�ا ی�ستعد المجل�س            

إدارة االنتخابات في یوم االقتراع وإدارة عملیة فرز وعد األصوات، كما األعلى للقضاء لتشكیل لجنتھ العلیا التي ستتولى 

قامت الحكومة بإصدار عدد من مراسیم ال�ضرورة، ف�ي ح�ین ب�دأت الجماع�ات ال�سیاسیة والفئ�ات االجتماعی�ة وع�دد م�ن            

.الناشطین األفراد باإلعالن عن خوض االنتخابات

:م2009ابات خالل األسبوع الثاني من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخ

:تعارض مصالح في اللجنة التي تشرف على االنتخابات

ذكرنا في التقریر األول للمفوضیة ضرورة قبول استقالة الوزراء الراغبین في خوض االنتخابات فورا، فال یج�وز   

وھو أمر لم یحدث حتى اآلن، وقد وردتنا أنباء أكیدة ب�شأن  بقائھم في مناصبھم وقد عزموا على الترشح في االنتخابات،   

استغالل وزیر على األقل لسلطاتھ بالسعي إلى تمریر العدید من المعامالت لناخبین في دائرتھ، داخل وزارتھ وفي وزارات 

زاری�ة المعنی�ة   أخرى عبر االتصاالت الھاتفیة، كما أن وزیرین ممن یرغبون بالترشح لالنتخاب�ات أع�ضاء ف�ي اللجن�ة الو      

بتنظ��یم االنتخاب��ات، وھم��ا وزی��ر الع��دل ووزی��ر البلدی��ة، وف��ي ذل��ك تع��ارض ص��ارخ ف��ي الم��صالح، م��ع تق��دیرنا ل��شخص        

.الوزیرین

:مراسیم الضرورة 

نبھن��ا ف��ي التقری��ر األول م��ن خط��ورة تع��دیل ال��دوائر ب��إرادة منف��ردة م��ن حكوم��ة، م��ستقیلة، م��ن خ��الل م��ا ع��رف      

ت الحكومة حین قررت صرف النظر عن الموضوع واإلبقاء على الدوائر ب�صیغتھا الحالی�ة     بمرسوم ضرورة، وحسنا فعل   

.التي تم إقرارھا من قبل مجلس األمة وموافقة الحكومة في حینھ

ف��ي ح��ین نبھن��ا ف��ي تقریرن��ا األول عل��ى ض��رورة إص��دار مراس��یم ض��رورة ت��نظم االنتخاب��ات م��ن واق��ع الكثی��ر م��ن    

م، وحددنا الجوانب التي تحتاج إلى إعادة تنظیم، ولكن لم یحدث شيء م�ن ذل�ك    2008ات  األخطاء التي وقعت في انتخاب    

ذووا االحتیاج���ات الخاص���ة، المرض���ى  :تمك���ین ع���دد م���ن ال���شرائح م���ن ممارس���ة حقھ���م باالنتخ���اب، مث���ل     (حت���ى اآلن 

من�اطق ال�سكنیة غی�ر    بالمستشفیات، الطلبة والعاملین خارج الكویت، السجناء الذي یحق لھم االنتخاب، ض�م ع�دد م�ن ال       

).المدرجة حالیا في الدوائر الخمس إلى أي منھا

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

یحاول بعض المرش�حین النتخاب�ات مجل�س األم�ة ت�سھیل الح�صول عل�ى خ�دمات للن�اخبین ف�ي ع�دد م�ن الجھ�ات                   

 م�سؤولین حك�ومیین م�ع بع�ض     العامة وذلك عن طریق مخالفة الق�وانین واإلج�راءات المتبع�ة، بواس�طة تع�اون وت�ساھل         

المرشحین دون غیرھم، وقد أصدر رئ�یس دی�وان الخدم�ة المدنی�ة تعمیم�ا إل�ى الجھ�ات الحكومی�ة ب�شأن وق�ف التعیین�ات                 

 وحت�ى ت�اریخ ت�شكیل الحكوم�ة    2009 م�ارس  16وشغل الوظائف اإلش�رافیة، والنق�ل والن�دب خ�ارج الجھ�ة اعتب�ارا م�ن           
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إل��ى تج��اوزات تح��دث ف��ي ع��دد م��ن الجھ��ات العام��ة، وح��سنا فع��ل وزی��ر ال��شئون      الجدی��دة، وق��د أش��ارت وس��ائل اإلع��الم   

.االجتماعیة والعمل وكذلك وزیر التجارة والصناعة بالتراجع عن قرارات إداریة خاطئة

 ال�وزراء  یتخ�ذھا بمتابع�ة الق�رارات الت�ي    لذا یجب على مجلس الوزراء أن یب�ادر بتكلی�ف لجن�ة حكومی�ة محای�دة،          

 ألي ش��بھات ك��التي وقع��ت ف��ي ، للتأك��د م��ن م��دى مطابق��ة جمی��ع تل��ك الق��رارات للق��انون، تفادی��اً نتخ��ابيالموس��م االخ�الل 

...، حیث رصدت الجھات الحكومیة ودیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة حینھا مئات التجاوزاتاالنتخابات الماضیة

:االنتخابات الفرعیة

م��ن ق��انون )45(وفق��ا للم��ادة  الفرعی��ة ب��ین القبائ��ل أو الطوائ��ف  النتخاب��اتال یخف��ي عل��ى أح��د تج��ریم الق��انون ل  

، حیث تج�رِّم تل�ك الم�ادة فع�ل ك�ل م�ن نظ�م أو اش�ترك ف�ي تنظ�یم انتخاب�ات            35/1962انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم  

زی�د عل�ى خم�س    فرعیة أو دعا إلیھا الختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین للقبیلة أو الطائف�ة، عل�ى أن یح�بس م�دة ال ت           

 بشأن انتخابات أع�ضاء  4/2008 القانون  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، أما   5000–2000سنوات وبغرامة بین    

، ل�ذا نأم�ل م�ن     ب�شأن االنتخاب�ات  تشاوریة اإلعالن عن عقد اجتماعات حظرنص على  فقد زاد على ذلك بال    ،مجلس األمة 

، وإحال��ة المحرض��ین   الفرعی��ةتاالنتخاب��ا تل��ك ردع أي مح��اوالت إلج��راء  وزارة الداخلی��ة التح��رك ال��سریع والف��وري ل��    

. للتحقیق معھموالمشاركین في ھذه الجریمة لجھات االختصاص

وال یسعنا في ھذا المجال إال اإلشادة بوزیر الداخلیة وال�وزارة ال�ذین أك�دوا ف�ي أكث�ر م�ن مناس�بة تطبی�ق الق�انون             

الحرص على البعد عن أسلوب المواجھة العنیفة ما أمك�ن ذل�ك، إل�ى جان�ب ت�وفیر      بحزم في منع االنتخابات الفرعیة، مع   

الحمایة الالزمة ألبناء الوزارة ممن یعمل على تطبیق القانون، آملین من جمیع أبناء الكویت تأیید الوزارة على تطبیقھا      

.للقانون وفرض ھیبة الدولة، في ھذا القانون وفي جمیع القوانین

ن�اخبین مكاف�أة المرش�حین ال�ذین یرف�ضون خ�رق الق�وانین والخ�روج علیھ�ا ومعاقب�ة م�ن یخ�رق              كما یؤم�ل م�ن ال     

.القانون من خالل عدم التصویت لھم

:المنظمات األھلیة

 كم�ا ن�ص عل�ى    یعتبر أح�د أن�واع الج�رائم االنتخابی�ة    من خالل أموالھا أو مقارھا الجمعیات والنقاباتإن استخدام   

 بأن العقوبات بالسجن والغرامة 45 شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، حیث جاء في المادة  في35/1962ذلك القانون 

.أو أحدھما لمن استخدم الجمعیات والنقابات للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو اإلضرار بھ

 وجمعیات طالبیة ولئن كان باب الترشح لم ُیفتح بعد، إال إن ظھور بعض من یتوقع ترشحھم في أنشطة التحادات

ونفع عام یخالف القانون، كما یجب أن ال یستخدم أي عضو في جمعیة نفع عام منصبھ التطوعي في الجمعی�ة ألغ�راض       

.انتخابیة

لذا تأمل المفوضیة من جمیع منظمات المجتمع المدني البع�د ع�ن دع�م أو مھاجم�ة أي مرش�ح النتخاب�ات مجل�س             

.تجاوزات یمكن أن تحدث من خالل تقاریرنا األسبوعیةاألمة، وأننا سنرصد ذلك ونعلن عن أي 
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:الجماعات السیاسیة

یؤمل من الجماعات السیاسیة أن تكون البدیل الحضاري للفئات االجتماعیة القائمة على العصبیة، لذا نتوقع منھا 

.كل خاصأن تمارس دورھا اإلیجابي في دعم العملیة الدیمقراطیة بشكل عام والعملیة االنتخابیة بش

إال أن الجماعات السیاسیة لم تم�ارس أي دور ایج�ابي حت�ى اآلن ف�ي التأكی�د عل�ى التزامھ�ا بق�وانین االنتخاب�ات،                 

.وبعض تلك الجماعات ینتظر نتائج  االنتخابات الفرعیة لإلعالن عن ممثلیھا، وفي ھذا تجاوز صارخ للنظام والقانون

شفافیة في تمویل الحمالت االنتخابیة، حتى تق�دم نموذج�ا ایجابی�ا    كما نأمل من الجماعات السیاسیة أن تمارس ال       

للمرشحین عامة، كما نتمنى من الجماعات السیاسیة أن تؤكد التزامھا بكافة قوانین الدولة المتعلقة بتنظ�یم االنتخاب�ات،    

.وأن تدعم الحكومة في تطبیقھا للقانون، وتدینھا في حال تقصیرھا في ھذا المجال

:عالموسائل اإل

وفي ختام التقریر، نود اإلشادة بوسائل اإلعالم المحلیة من صحافة ومحطات تلفزیونیة التي ت�سلط ال�ضوء عل�ى       

الجرائم االنتخابیة، وما لھا من دور ایجابي في محاربة ظاھرة شراء األصوات وظاھرة االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا 

مة ودور العبادة وجمعیات النفع العام، بعدالة وشفافیة وحیادیة، كما لھا القانون، وصد أي تجاوزات تقع من الجھات العا

.دور كبیر في تطویر تجربتنا الدیمقراطیة

م6/4/2009 بتاریخ الثالثالتقریر 

قامت الحكومة خالل األسبوع المنصرم بإصدار مرسوم ضرورة یتعلق باالستقرار االقتصادي، مع إص�دار الئحت�ھ       

 استأنفت لجنة إزالة التعدیات على أم�الك الدول�ة أعمالھ�ا الخاص�ة بإزال�ة الم�ساجد المخالف�ة الت�ي ت�م          التنفیذیة، في حین  

بناؤھا من دون ترخیص، وقد شكل الموضوعین مادة أساس�یة لخط�اب ع�دد كبی�ر م�ن المرش�حین، فیم�ا تتح�صن ج�داول             

في ظل أداء جید لبلدیة الكویت، وتراج�ع ل�دور   م، 6/4/2009الناخبین بانتھاء ساعات الدوام الرسمي لھذا الیوم االثنین   

.وزارة الداخلیة في منع إجراء االنتخابات الفرعیة التي تنظمھا القبائل

:م2009وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الثالث من الموسم االنتخابي 

:مراسیم الضرورة 

 یجور لألمیر أن یصدر مراسیم تكون لھا قوة القانون فیما بین أدوار انعقاد  من الدستور على أنھ71تنص المادة 

مجلس األمة أو في فترة حلھ إذا كان ھناك ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل الت�أخیر، وق�د ص�در ع�ن مجل�س             

ال�ة وج�وب اتخ�اذ ت�دابیر ال     ، وھ�و مم�ا ینطب�ق علی�ھ ح    مرسوم بقانون بشأن تعزیز االس�تقرار الم�الي ف�ي الدول�ة      الوزراء  

 الحكومی�ة والھیئ�ات الملحق�ة     واإلداراتمراس�یم بق�وانین ب�ربط میزانی�ات ال�وزارات     تحتمل التأخیر، ف�ي ح�ین أن إص�دار           

 ، حیث رسم المشرع الدستوري طریقا لمواجھة 71 ال ینطبق علیھا نص المادة 2009/2010والمستقلة للسنة المالیة 

.العامة وھو العمل بالموازنة السابقة إلى حین إقرار الموازنة الجدیدةحاالت اعتماد الموازنة 
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إل��ى تج��اوزات تح��دث ف��ي ع��دد م��ن الجھ��ات العام��ة، وح��سنا فع��ل وزی��ر ال��شئون      الجدی��دة، وق��د أش��ارت وس��ائل اإلع��الم   

.االجتماعیة والعمل وكذلك وزیر التجارة والصناعة بالتراجع عن قرارات إداریة خاطئة

 ال�وزراء  یتخ�ذھا بمتابع�ة الق�رارات الت�ي    لذا یجب على مجلس الوزراء أن یب�ادر بتكلی�ف لجن�ة حكومی�ة محای�دة،          

 ألي ش��بھات ك��التي وقع��ت ف��ي ، للتأك��د م��ن م��دى مطابق��ة جمی��ع تل��ك الق��رارات للق��انون، تفادی��اً نتخ��ابيالموس��م االخ�الل 

...، حیث رصدت الجھات الحكومیة ودیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة حینھا مئات التجاوزاتاالنتخابات الماضیة

:االنتخابات الفرعیة

م��ن ق��انون )45(وفق��ا للم��ادة  الفرعی��ة ب��ین القبائ��ل أو الطوائ��ف  النتخاب��اتال یخف��ي عل��ى أح��د تج��ریم الق��انون ل  

، حیث تج�رِّم تل�ك الم�ادة فع�ل ك�ل م�ن نظ�م أو اش�ترك ف�ي تنظ�یم انتخاب�ات            35/1962انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم  

زی�د عل�ى خم�س    فرعیة أو دعا إلیھا الختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین للقبیلة أو الطائف�ة، عل�ى أن یح�بس م�دة ال ت           

 بشأن انتخابات أع�ضاء  4/2008 القانون  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، أما   5000–2000سنوات وبغرامة بین    

، ل�ذا نأم�ل م�ن     ب�شأن االنتخاب�ات  تشاوریة اإلعالن عن عقد اجتماعات حظرنص على  فقد زاد على ذلك بال    ،مجلس األمة 

، وإحال��ة المحرض��ین   الفرعی��ةتاالنتخاب��ا تل��ك ردع أي مح��اوالت إلج��راء  وزارة الداخلی��ة التح��رك ال��سریع والف��وري ل��    

. للتحقیق معھموالمشاركین في ھذه الجریمة لجھات االختصاص

وال یسعنا في ھذا المجال إال اإلشادة بوزیر الداخلیة وال�وزارة ال�ذین أك�دوا ف�ي أكث�ر م�ن مناس�بة تطبی�ق الق�انون             

الحرص على البعد عن أسلوب المواجھة العنیفة ما أمك�ن ذل�ك، إل�ى جان�ب ت�وفیر      بحزم في منع االنتخابات الفرعیة، مع   

الحمایة الالزمة ألبناء الوزارة ممن یعمل على تطبیق القانون، آملین من جمیع أبناء الكویت تأیید الوزارة على تطبیقھا      

.للقانون وفرض ھیبة الدولة، في ھذا القانون وفي جمیع القوانین

ن�اخبین مكاف�أة المرش�حین ال�ذین یرف�ضون خ�رق الق�وانین والخ�روج علیھ�ا ومعاقب�ة م�ن یخ�رق              كما یؤم�ل م�ن ال     

.القانون من خالل عدم التصویت لھم

:المنظمات األھلیة

 كم�ا ن�ص عل�ى    یعتبر أح�د أن�واع الج�رائم االنتخابی�ة    من خالل أموالھا أو مقارھا الجمعیات والنقاباتإن استخدام   

 بأن العقوبات بالسجن والغرامة 45 شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، حیث جاء في المادة  في35/1962ذلك القانون 

.أو أحدھما لمن استخدم الجمعیات والنقابات للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو اإلضرار بھ

 وجمعیات طالبیة ولئن كان باب الترشح لم ُیفتح بعد، إال إن ظھور بعض من یتوقع ترشحھم في أنشطة التحادات

ونفع عام یخالف القانون، كما یجب أن ال یستخدم أي عضو في جمعیة نفع عام منصبھ التطوعي في الجمعی�ة ألغ�راض       

.انتخابیة

لذا تأمل المفوضیة من جمیع منظمات المجتمع المدني البع�د ع�ن دع�م أو مھاجم�ة أي مرش�ح النتخاب�ات مجل�س             

.تجاوزات یمكن أن تحدث من خالل تقاریرنا األسبوعیةاألمة، وأننا سنرصد ذلك ونعلن عن أي 
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:الجماعات السیاسیة

یؤمل من الجماعات السیاسیة أن تكون البدیل الحضاري للفئات االجتماعیة القائمة على العصبیة، لذا نتوقع منھا 

.كل خاصأن تمارس دورھا اإلیجابي في دعم العملیة الدیمقراطیة بشكل عام والعملیة االنتخابیة بش

إال أن الجماعات السیاسیة لم تم�ارس أي دور ایج�ابي حت�ى اآلن ف�ي التأكی�د عل�ى التزامھ�ا بق�وانین االنتخاب�ات،                 

.وبعض تلك الجماعات ینتظر نتائج  االنتخابات الفرعیة لإلعالن عن ممثلیھا، وفي ھذا تجاوز صارخ للنظام والقانون

شفافیة في تمویل الحمالت االنتخابیة، حتى تق�دم نموذج�ا ایجابی�ا    كما نأمل من الجماعات السیاسیة أن تمارس ال       

للمرشحین عامة، كما نتمنى من الجماعات السیاسیة أن تؤكد التزامھا بكافة قوانین الدولة المتعلقة بتنظ�یم االنتخاب�ات،    

.وأن تدعم الحكومة في تطبیقھا للقانون، وتدینھا في حال تقصیرھا في ھذا المجال

:عالموسائل اإل

وفي ختام التقریر، نود اإلشادة بوسائل اإلعالم المحلیة من صحافة ومحطات تلفزیونیة التي ت�سلط ال�ضوء عل�ى       

الجرائم االنتخابیة، وما لھا من دور ایجابي في محاربة ظاھرة شراء األصوات وظاھرة االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا 

مة ودور العبادة وجمعیات النفع العام، بعدالة وشفافیة وحیادیة، كما لھا القانون، وصد أي تجاوزات تقع من الجھات العا

.دور كبیر في تطویر تجربتنا الدیمقراطیة

م6/4/2009 بتاریخ الثالثالتقریر 

قامت الحكومة خالل األسبوع المنصرم بإصدار مرسوم ضرورة یتعلق باالستقرار االقتصادي، مع إص�دار الئحت�ھ       

 استأنفت لجنة إزالة التعدیات على أم�الك الدول�ة أعمالھ�ا الخاص�ة بإزال�ة الم�ساجد المخالف�ة الت�ي ت�م          التنفیذیة، في حین  

بناؤھا من دون ترخیص، وقد شكل الموضوعین مادة أساس�یة لخط�اب ع�دد كبی�ر م�ن المرش�حین، فیم�ا تتح�صن ج�داول             

في ظل أداء جید لبلدیة الكویت، وتراج�ع ل�دور   م، 6/4/2009الناخبین بانتھاء ساعات الدوام الرسمي لھذا الیوم االثنین   

.وزارة الداخلیة في منع إجراء االنتخابات الفرعیة التي تنظمھا القبائل

:م2009وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الثالث من الموسم االنتخابي 

:مراسیم الضرورة 

 یجور لألمیر أن یصدر مراسیم تكون لھا قوة القانون فیما بین أدوار انعقاد  من الدستور على أنھ71تنص المادة 

مجلس األمة أو في فترة حلھ إذا كان ھناك ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل الت�أخیر، وق�د ص�در ع�ن مجل�س             

ال�ة وج�وب اتخ�اذ ت�دابیر ال     ، وھ�و مم�ا ینطب�ق علی�ھ ح    مرسوم بقانون بشأن تعزیز االس�تقرار الم�الي ف�ي الدول�ة      الوزراء  

 الحكومی�ة والھیئ�ات الملحق�ة     واإلداراتمراس�یم بق�وانین ب�ربط میزانی�ات ال�وزارات     تحتمل التأخیر، ف�ي ح�ین أن إص�دار           

 ، حیث رسم المشرع الدستوري طریقا لمواجھة 71 ال ینطبق علیھا نص المادة 2009/2010والمستقلة للسنة المالیة 

.العامة وھو العمل بالموازنة السابقة إلى حین إقرار الموازنة الجدیدةحاالت اعتماد الموازنة 
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:أداء جید لبلدیة الكویت

م انجازا جیدا على مستوى تنظیم االنتخابات، وتحدی�دا ف�ي   2008حققت بلدیة الكویت في انتخابات مجلس األمة    

 االنتخابی�ة واإلعالن�ات ف�ي األم�اكن العام�ة،      الجوانب المتعلقة باختصاصاتھا وفقا للقانون، وھي ترخیص إقام�ة المق�رات   

وما زالت البلدیة مستمرة في دورھا ب�شكل ایج�ابي، رغ�م التج�اوزات م�ن ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون                 

.اإلعالنات ویقیمون المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح

ت بھذا الم�ستوى م�ن العدال�ة والم�ساواة ف�ي تطبی�ق الق�انون عل�ى الجمی�ع س�یكون نقط�ة            إن استمرار بلدیة الكوی 

.مضیئة في مسیرة البلدیة والقائمین علیھا في الشأن االنتخابي

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ت في حرصا من مجلس الوزراء على حیاد الجھات العامة في العملیة االنتخابیة فقد قرر وقف الكثیر من المعامال

الجھات العامة، منھا ما یتعل�ق ب�التوظیف والم�وظفین ومنھ�ا م�ا یتعل�ق ب�العالج وغیرھ�ا الكثی�ر، ول�ئن ك�ان ھ�ذا التوج�ھ                   

محمودًا باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة 

 إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العامة عل�ى تطبی�ق الق�انون خ�الل     للقانون من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال    

تأدیتھ��ا لواجباتھ��ا وإنفاذھ��ا الخت��صاصاتھا، فتلج��أ إل��ى وق��ف أعمالھ��ا خ��شیة وق��وع التج��اوزات، وف��ي ذل��ك إض��رار كبی��ر     

ت الدولة بشكل طبیعي، لذا یجب إصالح النظام اإلداري في الجھات العامة مستقبًال حتى تسیر خدما..بمصالح المواطنین

مع رصد لمن یتسبب بمخالفة القانون أو یتجاوز اللوائح أو ی�ضر بم�راجعین آخ�رین، ومعاقب�ة ك�ل ش�خص یت�سبب ب�ذلك             

.التجاوز، بدء من الوزیر وحتى أصغر موظف في وقت االنتخابات وطوال العام

:االنتخابات الفرعیة

خلی��ة للفئ�ات االجتماعی��ة م��ن إج�راء االنتخاب��ات الفرعی��ة الت��ي    لق�د أش��دنا ف��ي تقریرن�ا ال��سابق بتح��ذیر وزارة الدا  

یجرمھا القانون، خاصة مع تردد أعداد ال بأس بھا من مثقفي القبائل ورفضھم إلجراء تلك االنتخابات، ألنھا تفتقد ألدن�ى    

ج�ھ ل�دى ع�دد م�ن أبن�اء      وھ�ذا التو ..اعتبارات العملیة الدیمقراطیة في إجراءاتھا وتنظیمھا والمشاركین فیھ�ا وإفرازاتھ�ا      

القبائل كان یمكن استثماره ودعمھ من خالل حمالت التوعیة اإلعالمیة والدینیة الحكومیة لمنع تل�ك الجریم�ة االنتخابی�ة         

.التي لھا انعكاساتھا على قیم المواطنة في المدیین القریب والبعید

فرعی��ة تم��ر، م��ع رص��د لمنظم��ي تل��ك       أس��لوب ت��رك االنتخاب��ات ال  – حت��ى اآلن –وق��د اعتم��دت وزارة الداخلی��ة   

االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامة، وقد تم إحالة أعداد م�ن الم�واطنین إل�ى النیاب�ة العام�ة للتحقی�ق معھ�م ف�ي              

م، مثل انتخابات فرعیة إحدى قبائل 2009تنظیم انتخابات تخص المجلس البلدي التي ستجري انتخاباتھ نھایة شھر مایو 

 في الدائرة الرابعة، وإحدى قبائل الفروانیة في ذات الدائرة، علما بأن تجارب ال�وزارة ال�سابقة تؤك�د عل�ى ف�شل          الجھراء

.تجمیع أدلة اإلدانة رغم أن المشاركین في االنتخابات الفرعیة بعشرات األلوف

ی�د م�ن ح�دة الم�شكلة     كما لوحظ انجاز العدید من االنتخابات الفرعیة على م�ستوى أفخ�اذ بع�ض القبائ�ل، وھ�ذا یز            

أن تج��اوز الق��انون ف��ي تنظ��یم   :الع��صبیة وأثرھ��ا ال��سلبي عل��ى المجتم��ع، ویعط��ي رس��الة لمنظم��ي االنتخاب��ات الفرعی��ة     

.االنتخابات الفرعیة مسموح بھ

:المال السیاسي
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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:أداء جید لبلدیة الكویت

م انجازا جیدا على مستوى تنظیم االنتخابات، وتحدی�دا ف�ي   2008حققت بلدیة الكویت في انتخابات مجلس األمة    

 االنتخابی�ة واإلعالن�ات ف�ي األم�اكن العام�ة،      الجوانب المتعلقة باختصاصاتھا وفقا للقانون، وھي ترخیص إقام�ة المق�رات   

وما زالت البلدیة مستمرة في دورھا ب�شكل ایج�ابي، رغ�م التج�اوزات م�ن ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون                 

.اإلعالنات ویقیمون المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح

ت بھذا الم�ستوى م�ن العدال�ة والم�ساواة ف�ي تطبی�ق الق�انون عل�ى الجمی�ع س�یكون نقط�ة            إن استمرار بلدیة الكوی 

.مضیئة في مسیرة البلدیة والقائمین علیھا في الشأن االنتخابي

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ت في حرصا من مجلس الوزراء على حیاد الجھات العامة في العملیة االنتخابیة فقد قرر وقف الكثیر من المعامال

الجھات العامة، منھا ما یتعل�ق ب�التوظیف والم�وظفین ومنھ�ا م�ا یتعل�ق ب�العالج وغیرھ�ا الكثی�ر، ول�ئن ك�ان ھ�ذا التوج�ھ                   

محمودًا باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة 

 إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العامة عل�ى تطبی�ق الق�انون خ�الل     للقانون من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال    

تأدیتھ��ا لواجباتھ��ا وإنفاذھ��ا الخت��صاصاتھا، فتلج��أ إل��ى وق��ف أعمالھ��ا خ��شیة وق��وع التج��اوزات، وف��ي ذل��ك إض��رار كبی��ر     

ت الدولة بشكل طبیعي، لذا یجب إصالح النظام اإلداري في الجھات العامة مستقبًال حتى تسیر خدما..بمصالح المواطنین

مع رصد لمن یتسبب بمخالفة القانون أو یتجاوز اللوائح أو ی�ضر بم�راجعین آخ�رین، ومعاقب�ة ك�ل ش�خص یت�سبب ب�ذلك             

.التجاوز، بدء من الوزیر وحتى أصغر موظف في وقت االنتخابات وطوال العام

:االنتخابات الفرعیة

خلی��ة للفئ�ات االجتماعی��ة م��ن إج�راء االنتخاب��ات الفرعی��ة الت��ي    لق�د أش��دنا ف��ي تقریرن�ا ال��سابق بتح��ذیر وزارة الدا  

یجرمھا القانون، خاصة مع تردد أعداد ال بأس بھا من مثقفي القبائل ورفضھم إلجراء تلك االنتخابات، ألنھا تفتقد ألدن�ى    

ج�ھ ل�دى ع�دد م�ن أبن�اء      وھ�ذا التو ..اعتبارات العملیة الدیمقراطیة في إجراءاتھا وتنظیمھا والمشاركین فیھ�ا وإفرازاتھ�ا      

القبائل كان یمكن استثماره ودعمھ من خالل حمالت التوعیة اإلعالمیة والدینیة الحكومیة لمنع تل�ك الجریم�ة االنتخابی�ة         

.التي لھا انعكاساتھا على قیم المواطنة في المدیین القریب والبعید

فرعی��ة تم��ر، م��ع رص��د لمنظم��ي تل��ك       أس��لوب ت��رك االنتخاب��ات ال  – حت��ى اآلن –وق��د اعتم��دت وزارة الداخلی��ة   

االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامة، وقد تم إحالة أعداد م�ن الم�واطنین إل�ى النیاب�ة العام�ة للتحقی�ق معھ�م ف�ي              

م، مثل انتخابات فرعیة إحدى قبائل 2009تنظیم انتخابات تخص المجلس البلدي التي ستجري انتخاباتھ نھایة شھر مایو 

 في الدائرة الرابعة، وإحدى قبائل الفروانیة في ذات الدائرة، علما بأن تجارب ال�وزارة ال�سابقة تؤك�د عل�ى ف�شل          الجھراء

.تجمیع أدلة اإلدانة رغم أن المشاركین في االنتخابات الفرعیة بعشرات األلوف

ی�د م�ن ح�دة الم�شكلة     كما لوحظ انجاز العدید من االنتخابات الفرعیة على م�ستوى أفخ�اذ بع�ض القبائ�ل، وھ�ذا یز            

أن تج��اوز الق��انون ف��ي تنظ��یم   :الع��صبیة وأثرھ��ا ال��سلبي عل��ى المجتم��ع، ویعط��ي رس��الة لمنظم��ي االنتخاب��ات الفرعی��ة     

.االنتخابات الفرعیة مسموح بھ

:المال السیاسي
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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:أداء جید لبلدیة الكویت

م انجازا جیدا على مستوى تنظیم االنتخابات، وتحدی�دا ف�ي   2008حققت بلدیة الكویت في انتخابات مجلس األمة    

 االنتخابی�ة واإلعالن�ات ف�ي األم�اكن العام�ة،      الجوانب المتعلقة باختصاصاتھا وفقا للقانون، وھي ترخیص إقام�ة المق�رات   

وما زالت البلدیة مستمرة في دورھا ب�شكل ایج�ابي، رغ�م التج�اوزات م�ن ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون                 

.اإلعالنات ویقیمون المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح

ت بھذا الم�ستوى م�ن العدال�ة والم�ساواة ف�ي تطبی�ق الق�انون عل�ى الجمی�ع س�یكون نقط�ة            إن استمرار بلدیة الكوی 

.مضیئة في مسیرة البلدیة والقائمین علیھا في الشأن االنتخابي

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ت في حرصا من مجلس الوزراء على حیاد الجھات العامة في العملیة االنتخابیة فقد قرر وقف الكثیر من المعامال

الجھات العامة، منھا ما یتعل�ق ب�التوظیف والم�وظفین ومنھ�ا م�ا یتعل�ق ب�العالج وغیرھ�ا الكثی�ر، ول�ئن ك�ان ھ�ذا التوج�ھ                   

محمودًا باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة 

 إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العامة عل�ى تطبی�ق الق�انون خ�الل     للقانون من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال    

تأدیتھ��ا لواجباتھ��ا وإنفاذھ��ا الخت��صاصاتھا، فتلج��أ إل��ى وق��ف أعمالھ��ا خ��شیة وق��وع التج��اوزات، وف��ي ذل��ك إض��رار كبی��ر     

ت الدولة بشكل طبیعي، لذا یجب إصالح النظام اإلداري في الجھات العامة مستقبًال حتى تسیر خدما..بمصالح المواطنین

مع رصد لمن یتسبب بمخالفة القانون أو یتجاوز اللوائح أو ی�ضر بم�راجعین آخ�رین، ومعاقب�ة ك�ل ش�خص یت�سبب ب�ذلك             

.التجاوز، بدء من الوزیر وحتى أصغر موظف في وقت االنتخابات وطوال العام

:االنتخابات الفرعیة

خلی��ة للفئ�ات االجتماعی��ة م��ن إج�راء االنتخاب��ات الفرعی��ة الت��ي    لق�د أش��دنا ف��ي تقریرن�ا ال��سابق بتح��ذیر وزارة الدا  

یجرمھا القانون، خاصة مع تردد أعداد ال بأس بھا من مثقفي القبائل ورفضھم إلجراء تلك االنتخابات، ألنھا تفتقد ألدن�ى    

ج�ھ ل�دى ع�دد م�ن أبن�اء      وھ�ذا التو ..اعتبارات العملیة الدیمقراطیة في إجراءاتھا وتنظیمھا والمشاركین فیھ�ا وإفرازاتھ�ا      

القبائل كان یمكن استثماره ودعمھ من خالل حمالت التوعیة اإلعالمیة والدینیة الحكومیة لمنع تل�ك الجریم�ة االنتخابی�ة         

.التي لھا انعكاساتھا على قیم المواطنة في المدیین القریب والبعید

فرعی��ة تم��ر، م��ع رص��د لمنظم��ي تل��ك       أس��لوب ت��رك االنتخاب��ات ال  – حت��ى اآلن –وق��د اعتم��دت وزارة الداخلی��ة   

االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامة، وقد تم إحالة أعداد م�ن الم�واطنین إل�ى النیاب�ة العام�ة للتحقی�ق معھ�م ف�ي              

م، مثل انتخابات فرعیة إحدى قبائل 2009تنظیم انتخابات تخص المجلس البلدي التي ستجري انتخاباتھ نھایة شھر مایو 

 في الدائرة الرابعة، وإحدى قبائل الفروانیة في ذات الدائرة، علما بأن تجارب ال�وزارة ال�سابقة تؤك�د عل�ى ف�شل          الجھراء

.تجمیع أدلة اإلدانة رغم أن المشاركین في االنتخابات الفرعیة بعشرات األلوف

ی�د م�ن ح�دة الم�شكلة     كما لوحظ انجاز العدید من االنتخابات الفرعیة على م�ستوى أفخ�اذ بع�ض القبائ�ل، وھ�ذا یز            

أن تج��اوز الق��انون ف��ي تنظ��یم   :الع��صبیة وأثرھ��ا ال��سلبي عل��ى المجتم��ع، ویعط��ي رس��الة لمنظم��ي االنتخاب��ات الفرعی��ة     

.االنتخابات الفرعیة مسموح بھ

:المال السیاسي
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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:أداء جید لبلدیة الكویت

م انجازا جیدا على مستوى تنظیم االنتخابات، وتحدی�دا ف�ي   2008حققت بلدیة الكویت في انتخابات مجلس األمة    

 االنتخابی�ة واإلعالن�ات ف�ي األم�اكن العام�ة،      الجوانب المتعلقة باختصاصاتھا وفقا للقانون، وھي ترخیص إقام�ة المق�رات   

وما زالت البلدیة مستمرة في دورھا ب�شكل ایج�ابي، رغ�م التج�اوزات م�ن ع�دد كبی�ر مم�ن یرغب�ون بالترش�ح، فین�شرون                 

.اإلعالنات ویقیمون المقرات االنتخابیة أو یحجزون أماكنھا بشكل غیر قانوني قبل فتح باب الترشیح

ت بھذا الم�ستوى م�ن العدال�ة والم�ساواة ف�ي تطبی�ق الق�انون عل�ى الجمی�ع س�یكون نقط�ة            إن استمرار بلدیة الكوی 

.مضیئة في مسیرة البلدیة والقائمین علیھا في الشأن االنتخابي

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ت في حرصا من مجلس الوزراء على حیاد الجھات العامة في العملیة االنتخابیة فقد قرر وقف الكثیر من المعامال

الجھات العامة، منھا ما یتعل�ق ب�التوظیف والم�وظفین ومنھ�ا م�ا یتعل�ق ب�العالج وغیرھ�ا الكثی�ر، ول�ئن ك�ان ھ�ذا التوج�ھ                   

محمودًا باعتباره یحد من استغالل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة ویمنع المرشحین من تمریر معامالت مخالفة 

 إن ھذا التوجھ یعني عدم قدرة الجھات العامة عل�ى تطبی�ق الق�انون خ�الل     للقانون من خالل عالقاتھم مع المسؤولین، إال    

تأدیتھ��ا لواجباتھ��ا وإنفاذھ��ا الخت��صاصاتھا، فتلج��أ إل��ى وق��ف أعمالھ��ا خ��شیة وق��وع التج��اوزات، وف��ي ذل��ك إض��رار كبی��ر     

ت الدولة بشكل طبیعي، لذا یجب إصالح النظام اإلداري في الجھات العامة مستقبًال حتى تسیر خدما..بمصالح المواطنین

مع رصد لمن یتسبب بمخالفة القانون أو یتجاوز اللوائح أو ی�ضر بم�راجعین آخ�رین، ومعاقب�ة ك�ل ش�خص یت�سبب ب�ذلك             

.التجاوز، بدء من الوزیر وحتى أصغر موظف في وقت االنتخابات وطوال العام

:االنتخابات الفرعیة

خلی��ة للفئ�ات االجتماعی��ة م��ن إج�راء االنتخاب��ات الفرعی��ة الت��ي    لق�د أش��دنا ف��ي تقریرن�ا ال��سابق بتح��ذیر وزارة الدا  

یجرمھا القانون، خاصة مع تردد أعداد ال بأس بھا من مثقفي القبائل ورفضھم إلجراء تلك االنتخابات، ألنھا تفتقد ألدن�ى    

ج�ھ ل�دى ع�دد م�ن أبن�اء      وھ�ذا التو ..اعتبارات العملیة الدیمقراطیة في إجراءاتھا وتنظیمھا والمشاركین فیھ�ا وإفرازاتھ�ا      

القبائل كان یمكن استثماره ودعمھ من خالل حمالت التوعیة اإلعالمیة والدینیة الحكومیة لمنع تل�ك الجریم�ة االنتخابی�ة         

.التي لھا انعكاساتھا على قیم المواطنة في المدیین القریب والبعید

فرعی��ة تم��ر، م��ع رص��د لمنظم��ي تل��ك       أس��لوب ت��رك االنتخاب��ات ال  – حت��ى اآلن –وق��د اعتم��دت وزارة الداخلی��ة   

االنتخابات تمھیدا إلحالتھم إلى النیابة العامة، وقد تم إحالة أعداد م�ن الم�واطنین إل�ى النیاب�ة العام�ة للتحقی�ق معھ�م ف�ي              

م، مثل انتخابات فرعیة إحدى قبائل 2009تنظیم انتخابات تخص المجلس البلدي التي ستجري انتخاباتھ نھایة شھر مایو 

 في الدائرة الرابعة، وإحدى قبائل الفروانیة في ذات الدائرة، علما بأن تجارب ال�وزارة ال�سابقة تؤك�د عل�ى ف�شل          الجھراء

.تجمیع أدلة اإلدانة رغم أن المشاركین في االنتخابات الفرعیة بعشرات األلوف

ی�د م�ن ح�دة الم�شكلة     كما لوحظ انجاز العدید من االنتخابات الفرعیة على م�ستوى أفخ�اذ بع�ض القبائ�ل، وھ�ذا یز            

أن تج��اوز الق��انون ف��ي تنظ��یم   :الع��صبیة وأثرھ��ا ال��سلبي عل��ى المجتم��ع، ویعط��ي رس��الة لمنظم��ي االنتخاب��ات الفرعی��ة     

.االنتخابات الفرعیة مسموح بھ

:المال السیاسي
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           

للقوانین الكویتیة مثل ق�انون ال�صحافة والن�شر وق�انون المرئ�ي والم�سموع، ل�ذا نطال�ب وزی�ر اإلع�الم القی�ام ف�ي تطبی�ق               

.القوانین المعنیة بوسائل اإلعالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:مفوضیةتقاریر ال

وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات

-119-

:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة
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بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           
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وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات
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بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           

للقوانین الكویتیة مثل ق�انون ال�صحافة والن�شر وق�انون المرئ�ي والم�سموع، ل�ذا نطال�ب وزی�ر اإلع�الم القی�ام ف�ي تطبی�ق               

.القوانین المعنیة بوسائل اإلعالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:مفوضیةتقاریر ال

وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة
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:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة
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بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           

للقوانین الكویتیة مثل ق�انون ال�صحافة والن�شر وق�انون المرئ�ي والم�سموع، ل�ذا نطال�ب وزی�ر اإلع�الم القی�ام ف�ي تطبی�ق               

.القوانین المعنیة بوسائل اإلعالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:مفوضیةتقاریر ال

وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات
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:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة
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بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           

للقوانین الكویتیة مثل ق�انون ال�صحافة والن�شر وق�انون المرئ�ي والم�سموع، ل�ذا نطال�ب وزی�ر اإلع�الم القی�ام ف�ي تطبی�ق               

.القوانین المعنیة بوسائل اإلعالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:مفوضیةتقاریر ال

وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات

-118-

بالدور االیجابي الذي تق�وم فی�ھ العدی�د م�ن وس�ائل اإلع�الم المق�روءة        )الثاني(لمفوضیة السابق  أشدنا في تقریر ا   

والمرئیة في محاربة الظواھر السلبیة والج�رائم االنتخابی�ة والدراس�ات العلمی�ة ح�ول االنتخاب�ات، وف�ي ھ�ذا التقری�ر ن�ود             

 خ�الل إث�ارة النع�رات القبلی�ة والطائفی�ة بالمخالف�ة       اإلشارة إلى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تق�وم فی�ھ بع�ض وس�ائل اإلع�الم، م�ن           

للقوانین الكویتیة مثل ق�انون ال�صحافة والن�شر وق�انون المرئ�ي والم�سموع، ل�ذا نطال�ب وزی�ر اإلع�الم القی�ام ف�ي تطبی�ق               

.القوانین المعنیة بوسائل اإلعالم، فالحریة یجب أن تكون مسؤولة، والوحدة الوطنیة فوق كل اعتبار

:مفوضیةتقاریر ال

وختاما، تود المفوضیة التأكید على أن تقاریرھا األسبوعیة تصدر مكتوبة باسم رئیسھا ورئیس جمعیة الشفافیة      

الكویتی��ة، وی��تم ن��شرھا ف��ي موق��ع الجمعی��ة عل��ى االنترن��ت، وھ��ي تق��اریر تت��ضمن م��ا ترص��ده المفوض��یة م��ن ایجابی��ات        

منظمات األھلیة أو المرشحین من األفراد والجماع�ات ال�سیاسیة   وسلبیات، سواء ما یتعلق منھا بالجھات الحكومیة أو ال  

والفئات االجتماعیة األخرى، مع حرص المفوضیة على البعد عن ذك�ر األس�ماء حرص�ا منھ�ا عل�ى نب�ذ الظ�واھر ال�سلبیة              

ابات، ولیس نقد أشخاص بعینھم، وعلیھ فال صحة لوجود كشوف لدى الجمعیة حول تجاوزات الوزراء في التدخل باالنتخ

.كما أشار بعض الكّتاب في صحف محلیة

م13/4/2009 بتاریخ الرابعالتقریر 

م لق�اءا ھام�ا أك�د خالل�ھ     12/4/2009كان لقاء حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد بمجل�س ال�وزراء ی�وم        

ة االنتخابیة، كم�ا  وجوب تطبیق القوانین وحفظ الدولة والمجتمع من أي نزعات فئویة بغیضة بدأت تلوح في أفق الساح     

منح ھذا اللقاء غطاءا وسندا لوزارة الداخلیة تحدیدا للقیام بدورھا كامال وفقا للقانون بعد أن لحظنا ف�ي المفوض�یة ت�ردد     

.الوزارة في التعامل مع الجرائم االنتخابیة ألسباب سیاسیة

:م2009من الموسم االنتخابي وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الرابع 

:وزیران یترشحان لالنتخابات

م ب�ضرورة اس�تقالة ال�وزراء ال�ذین یرغب�ون      23/3/2009بعد مطالبتنا ف�ي التقری�ر األول للمفوض�یة ال�صادر ف�ي           

بالترشح في االنتخابات، فقد قبلت الحكومة استقالة وزی�ر الع�دل ووزی�ر واألوق�اف وال�شئون اإلس�المیة ح�سین الحریت�ي             

م، وقد بقي الوزیران في منصبیھما رغم رغبتھما بالترشح ، لمدة 6/4/2009وكذلك وزیر الصحة روضان الروضان في 

. یوما من فترة الشھرین، أي ما یعادل ثلث المدة تقریبا، وھي أطول من مدة العام الماضي التي بلغت ُربع المدة19

عامالت غیر قانونیة تحقیقا ألغراض شخصیة، من خالل كما طالبنا بضرورة رصد الجھات العامة خشیة تمریر م   

قیام دیوان المحاسبة ودیوان الخدمة المدنیة بالتأكد من عدم وجود أي تج�اوزات للق�وانین والل�وائح، وق�د ن�شرت بع�ض              

الصحف المحلیة عشرات التجاوزات التي رصدھا دیوان الخدمة المدنیة، وكثیر منھا في الوزرات الت�ي ترش�ح وزراؤھ�ا        

.وھذا ما نبھنا منھ، لذلك ال یكفي إلغاء التجاوزات وتصحیح األوضاع، بل البد من محاسبة المخطئ..لالنتخابات
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م م��ن رص��د عملی��ات ش��راء أص��وات ف��ي دائ��رتین،  2008اس��تطاعت وزارة الداخلی��ة ف��ي انتخاب��ات مجل��س األم��ة  

لتھما إلى النیابة العامة، وقد صدر في القضیتین بالدرجة األولى أحكامًا باإلدانة، وقد كان لوقع ھ�اتین الح�التین أث�ر        وأحا

 ممن عرف عنھم شراء األصوات، كما كان لھذا ال�دور  – حینذاك –إیجابي في تراجع آخرین عن الترشح في االنتخابات        

م ، حیث تراجع آخرون عن الترشح لالنتخابات مم�ن ع�رف ع�نھم    2009ات االیجابي لوزارة الداخلیة أثر جید في انتخاب  

..وفي ذلك نجاح كبیر في محاصرة استخدام المال السیاسي یحسب لوزارة الداخلیة والم�سؤولین فیھ�ا   ..شراء األصوات 

 أش�كاال أخ�رى   آملین أن یستمر ھذا النجاح في تلك االنتخابات، وأن تتمكن الوزارة من ضبط حاالت ش�راء أص�وات تأخ�ذ          

غیر الشراء النقدي، ومنھا ترمیم الدیوانیات وتقدیم األجھزة االلكترونیة والتأثیث للمنازل، حت�ى ت�ضیف ال�وزارة انج�ازا      

.جدیدا یحسب لھا

كما ال یخفى أن ھناك ماال آخر یؤثر في نتائج االنتخابات غیر المال الذي ی�تم فی�ھ ش�راء أص�وات الن�اخبین، وھ�و         

.الذي یتم فیھ شراء ذمم مرشحین من خالل تمویل حمالتھم االنتخابیة، یمكن تناولھ في تقاریرنا التالیةالمال السیاسي 

:دور العبادة

كما  أحد أنواع الجرائم ویعتبرھافي الحمالت االنتخابیة  استخدام دور العبادة    35/1962یحظر قانون االنتخابات    

غرام�ة أو أح�دھما لم�ن اس�تخدم دور العب�ادة أو دور العل�م لل�دعوة إل�ى          وأن ھناك عقوبات بال�سجن وال 45جاء في المادة  

الت��صویت لم��صلحة مرش��ح مع��ین أو اإلض��رار ب��ھ، ووزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة ھ��ي المعنی��ة بالتأك��د م��ن ع��دم      

ممارس�ة الن�اخبین   استغالل دور العبادة بما یسيء للعملیة االنتخابیة، مقابل ذلك، یجب أن یكون للوزارة دور ایجابي في   

لدورھم الوطني الھام، كالتحذیر م�ن الم�ال ال�سیاسي وم�ن االنتخاب�ات الفرعی�ة، كم�ا یج�ب تبی�ان ض�رورة الم�شاركة ف�ي                

التصویت الختیار من یصلح للتشریع والرقابة بشكل عام ولیس بتوصیف ال ینطبق مع�ھ الح�ال إال عل�ى مرش�ح مع�ین أو       

.تیار فكري محدد

: للمرشحینالبرامج االنتخابیة

تتراجع أھمیة البرامج االنتخابیة التي یجب أن یتم اختیار الن�اخبین عل�ى أساس�ھا ف�ي ظ�ل انتخاب�ات تنت�شر فیھ�ا              

العصبیة، لذا وجدنا أن معظم المرشحین في ھذه االنتخابات قد قاموا ببناء حملتھم االنتخابیة على مواضیع ال تخدم بناء    

النق�د غی�ر العلم�ي لمرس�وم االس�تقرار االقت�صادي والمطالب�ة بإس�قاط الق��روض         :الدول�ة الحدیث�ة وجزئی�ة وص�غیرة، مث�ل     

ورفض ھدم المساجد المتھالكة والمبنیة من دون ترخیص، وھي مواضیع لو ح�سمت ف�ي الجل�سة األول�ى لمجل�س األم�ة         

مجموع�ة أخ�رى   القادم فلیس ھناك موضوع یمكن لھؤالء المرشحین من تبنیھ فینتھي دورھ�م، یقاب�ل ھ�ؤالء المرش�حین          

.لدیھم برنامج عمل یصلح ألربعة سنوات قادمة ھي عمر مجلس األمة

كم��ا ن��شیر إل��ى نفـ��ـَْس التح��ریض ال��ذي ینتھج��ھ بع��ض المرش��حین ال��ذین یعزف��ون عل��ى أوت��ار الفئوی��ة القبلی��ة أو    

لقوانین الكویتیة، مثل الطائفیة بما یسھم في تفتیت الوحدة الوطنیة، وھو ما یشكل جریمة من الجرائم التي نصت علیھا ا

قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر، وال یج�ب التھ�اون ف�ي منع�ھ أو المجامل�ة عل�ى ح�ساب الوح�دة الوطنی�ة، كم�ا             

.یجب إحالة من یعمل على تفتیت الوحدة الوطنیة إلى النیابة العامة تطبیقا ألحكام القوانین المشار إلیھا

:وسائل اإلعالم
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:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة

-119-

:تحصین كشوف الناخبین
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 حف�ل افتت�اح مق�ر    قامت كتلة العمل الشعبي بدعم وت�شجیع أح�د أع�ضائھا ف�ي ال�دخول إل�ى االنتخاب�ات الفرعی�ة، ف�ي              –

 وذلك من خالل حضور ناطق الكتلة الرسمي في ھذا االفتتاح وإلقاء كلم�ة  – رغم عدم فتح باب الترشیح     –انتخابي  

.بھذه المناسبة واستماعھ إلصرار المرشح على خوض االنتخابات الفرعیة وتحدي الدولة بمنعھا

أن اللجن�ة  :إزالة التعدیات على أمالك الدولة ق�ال فی�ھ  وجھ مرشح یمثل تجمع ثوابت األمة اتھاما غیر مقبول للجنة     –

تستعین بعاملین من الشیعة لھدم مساجد السنة، وھذا قول مرفوض بكل االعتبارات، فھو إن كان صحیحا فال یجوز   

بدر التلفظ فیھ ألن العاملین بلجنة اإلزالة من أھل الكویت ویأتمرون بأوامر الدولة، ویرأسھا الفریق متقاعد محمد ال

والمنسق العام العمید متقاعد سعود الخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافي ذلك        

.مع أبسط المفاھیم الدستوریة والقانوینة والشرعیة

:المجتمع المدني

 ویلبي المتطلبات القانونیة أفادت جمعیة المھندسین الكویتیة بأن لدیھا برنامجا انتخابیا مجربا في عملیات التصویت–

والدستوریة في الكویت، ولئن كان ھذا الجھد مشكور للجمعیة، إال أن ثقة المرشحین في عملی�ات الف�رز والبرن�امج     

االلكتروني المستخدم لذلك تأتي في المرتبة األولى، وإال فإن الجھات المعنیة ال یمكنھا األخذ بالنظام االلكتروني من 

، لذلك قد یكون من المناسب تطبیق النظام في انتخابات جمعیات النفع العام والجمعیات التعاونیة، دون ثقة مطلقة بھ

بالتنسیق مع وزارة الشئون االجتماعیة والعم�ل، مم�ا ی�شیع ثق�ة عام�ة بالنظ�ام یمك�ن بع�دھا االنتق�ال ب�التطبیق إل�ى               

.انتخابات المجلس البلدي فمجلس األمة

 لیس من حقھ الدفاع عن مرشح، وكذلك النقابات األعضاء في االتحاد، ولو كان تحرك تالكویاالتحاد الوطني لعمال –

رئیس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد والعم�ال لك�ن مقب�وال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن یت�دخل                    

عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد     االتحاد ویستخدم في حملة انتخابیة على مستوى البرلمان فھو أمر غیر قانوني، ونتمنى        

.عدم استخدم منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیة

:وسائل اإلعالم

لوحظ إسفاف بعض وسائل اإلعالم المرئي وانحدار لغة الحوار فیھا، والبع�د ع�ن الط�رح الموض�وعي واألخالق�ي             

ر عدد من المشاھدین، من خالل الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة بین القنوات لكسب أكب

طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئوي البغیض، في ظل التقاعس الواضح لوزارة      

.اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموع

م20/4/2009 بتاریخ الخامسالتقریر 

 ابریل، كما تم تحدید موعد 25ة أیام، حتى یوم السبت  ابریل لمدة عشر16تم فتح باب الترشیح في یوم الخمیس 

م، كما تم اعتم�اد الجن�سیة   2009 مایو 16انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق     

بین األصلیة بدال من البطاق�ة االنتخابی�ة للتحق�ق م�ن شخ�صیة الناخ�ب وتمكین�ھ م�ن اإلدالء ب�صوتھ، فیم�ا بل�غ ع�دد الن�اخ                 
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 ناخبا، موزعین على الدوائر الخمس، وفیما یلي أھم المالحظات على 175679 ناخبة، 209111 ناخبا، منھم 384790

:م2009االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الخامس من الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة

في بلدیة الكویت برئاسة وزیر الدولة لشئون أشدنا في تقاریرنا السابقة بدور الفریق الخاص بمتابعة االنتخابات 

البلدیة فاضل صفر، حیث أكدت بلدیة الكویت على وجوب التزام جمی�ع المرش�حین بالنظ�ام الخ�اص ب�المقرات االنتخابی�ة         

التي بدأ ترخیصھا بعد فتح باب الترشیح، وان إعالنات المرشحین خارج المق�رات االنتخابی�ة، واإلعالن�ات األخ�رى عل�ى       

 مق�ر  32 إعالن انتخابي مخ�الف، و  4129زل سیتم إزالتھا جمیعھا ومخالفة أصحابھا، وقد استطاعت البلدیة إزالة     المنا

انتخابي مخالف على مستوى المحافظات الخمس، فیما نود التأكید على ضرورة السرعة في إزالة ھذه المخالف�ات وبك�ل       

.عدالة ومساواة

:تحصین كشوف الناخبین

13ھو الموعد النھائي لتقدیم الطعون على أسماء الناخبین المدرجین ف�ي الج�داول، وفق�ا للم�ادة      ابریل 20الیوم  

 في موعد أقصاه آخ�ر ش�ھر یونی�و،    – إن وجدت –من قانون االنتخابات، على أن تفصل المحكمة الكلیة في ھذه الطعون  

.أن تكون جداول الناخبین محصنة من قانون االنتخابات، أي إن االنتخابات ستجري من دون 14وفقا للمادة 

:االنتخابات الفرعیة

انتشرت في الصحف خالل ھذا األسبوع بیانات التزكیة التي ینشرھا أصحابھا لإلش�ارة إل�ى ح�صولھم عل�ى التزكی�ة           –
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 حف�ل افتت�اح مق�ر    قامت كتلة العمل الشعبي بدعم وت�شجیع أح�د أع�ضائھا ف�ي ال�دخول إل�ى االنتخاب�ات الفرعی�ة، ف�ي              –

 وذلك من خالل حضور ناطق الكتلة الرسمي في ھذا االفتتاح وإلقاء كلم�ة  – رغم عدم فتح باب الترشیح     –انتخابي  

.بھذه المناسبة واستماعھ إلصرار المرشح على خوض االنتخابات الفرعیة وتحدي الدولة بمنعھا

أن اللجن�ة  :إزالة التعدیات على أمالك الدولة ق�ال فی�ھ  وجھ مرشح یمثل تجمع ثوابت األمة اتھاما غیر مقبول للجنة     –

تستعین بعاملین من الشیعة لھدم مساجد السنة، وھذا قول مرفوض بكل االعتبارات، فھو إن كان صحیحا فال یجوز   

بدر التلفظ فیھ ألن العاملین بلجنة اإلزالة من أھل الكویت ویأتمرون بأوامر الدولة، ویرأسھا الفریق متقاعد محمد ال

والمنسق العام العمید متقاعد سعود الخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافي ذلك        

.مع أبسط المفاھیم الدستوریة والقانوینة والشرعیة

:المجتمع المدني

 ویلبي المتطلبات القانونیة أفادت جمعیة المھندسین الكویتیة بأن لدیھا برنامجا انتخابیا مجربا في عملیات التصویت–

والدستوریة في الكویت، ولئن كان ھذا الجھد مشكور للجمعیة، إال أن ثقة المرشحین في عملی�ات الف�رز والبرن�امج     

االلكتروني المستخدم لذلك تأتي في المرتبة األولى، وإال فإن الجھات المعنیة ال یمكنھا األخذ بالنظام االلكتروني من 

، لذلك قد یكون من المناسب تطبیق النظام في انتخابات جمعیات النفع العام والجمعیات التعاونیة، دون ثقة مطلقة بھ

بالتنسیق مع وزارة الشئون االجتماعیة والعم�ل، مم�ا ی�شیع ثق�ة عام�ة بالنظ�ام یمك�ن بع�دھا االنتق�ال ب�التطبیق إل�ى               

.انتخابات المجلس البلدي فمجلس األمة

 لیس من حقھ الدفاع عن مرشح، وكذلك النقابات األعضاء في االتحاد، ولو كان تحرك تالكویاالتحاد الوطني لعمال –

رئیس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد والعم�ال لك�ن مقب�وال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن یت�دخل                    

عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد     االتحاد ویستخدم في حملة انتخابیة على مستوى البرلمان فھو أمر غیر قانوني، ونتمنى        

.عدم استخدم منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیة

:وسائل اإلعالم

لوحظ إسفاف بعض وسائل اإلعالم المرئي وانحدار لغة الحوار فیھا، والبع�د ع�ن الط�رح الموض�وعي واألخالق�ي             

ر عدد من المشاھدین، من خالل الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة بین القنوات لكسب أكب

طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئوي البغیض، في ظل التقاعس الواضح لوزارة      

.اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموع

م20/4/2009 بتاریخ الخامسالتقریر 

 ابریل، كما تم تحدید موعد 25ة أیام، حتى یوم السبت  ابریل لمدة عشر16تم فتح باب الترشیح في یوم الخمیس 

م، كما تم اعتم�اد الجن�سیة   2009 مایو 16انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق     

بین األصلیة بدال من البطاق�ة االنتخابی�ة للتحق�ق م�ن شخ�صیة الناخ�ب وتمكین�ھ م�ن اإلدالء ب�صوتھ، فیم�ا بل�غ ع�دد الن�اخ                 
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ر عدد من المشاھدین، من خالل الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة بین القنوات لكسب أكب

طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئوي البغیض، في ظل التقاعس الواضح لوزارة      

.اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموع

م20/4/2009 بتاریخ الخامسالتقریر 

 ابریل، كما تم تحدید موعد 25ة أیام، حتى یوم السبت  ابریل لمدة عشر16تم فتح باب الترشیح في یوم الخمیس 

م، كما تم اعتم�اد الجن�سیة   2009 مایو 16انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق     

بین األصلیة بدال من البطاق�ة االنتخابی�ة للتحق�ق م�ن شخ�صیة الناخ�ب وتمكین�ھ م�ن اإلدالء ب�صوتھ، فیم�ا بل�غ ع�دد الن�اخ                 
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 ناخبا، موزعین على الدوائر الخمس، وفیما یلي أھم المالحظات على 175679 ناخبة، 209111 ناخبا، منھم 384790

:م2009االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الخامس من الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة

في بلدیة الكویت برئاسة وزیر الدولة لشئون أشدنا في تقاریرنا السابقة بدور الفریق الخاص بمتابعة االنتخابات 

البلدیة فاضل صفر، حیث أكدت بلدیة الكویت على وجوب التزام جمی�ع المرش�حین بالنظ�ام الخ�اص ب�المقرات االنتخابی�ة         

التي بدأ ترخیصھا بعد فتح باب الترشیح، وان إعالنات المرشحین خارج المق�رات االنتخابی�ة، واإلعالن�ات األخ�رى عل�ى       

 مق�ر  32 إعالن انتخابي مخ�الف، و  4129زل سیتم إزالتھا جمیعھا ومخالفة أصحابھا، وقد استطاعت البلدیة إزالة     المنا

انتخابي مخالف على مستوى المحافظات الخمس، فیما نود التأكید على ضرورة السرعة في إزالة ھذه المخالف�ات وبك�ل       

.عدالة ومساواة

:تحصین كشوف الناخبین

13ھو الموعد النھائي لتقدیم الطعون على أسماء الناخبین المدرجین ف�ي الج�داول، وفق�ا للم�ادة      ابریل 20الیوم  

 في موعد أقصاه آخ�ر ش�ھر یونی�و،    – إن وجدت –من قانون االنتخابات، على أن تفصل المحكمة الكلیة في ھذه الطعون  

.أن تكون جداول الناخبین محصنة من قانون االنتخابات، أي إن االنتخابات ستجري من دون 14وفقا للمادة 

:االنتخابات الفرعیة

انتشرت في الصحف خالل ھذا األسبوع بیانات التزكیة التي ینشرھا أصحابھا لإلش�ارة إل�ى ح�صولھم عل�ى التزكی�ة           –

من القبیلة، وھي إعالنات غیر صحیحة، فالتزكیة ت�تم باإلجم�اع عل�ى شخ�صیة واح�دة أو باالمتن�اع ع�ن المناف�سة،              

لصحیح ھو أن ھؤالء قد خاضوا االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا الق�انون وف�ازوا فیھ�ا ب�اقتراع ش�مل العدی�د        ولكن ا 

.من المرشحین المتنافسین في مراكز اقتراع موزعة على أكثر من منطقة سكنیة

 ھ�ایف، ماج�د   حسین مزی�د، محم�د  :أنجزت قبیلة مطیر في الدائرة الرابعة انتخاباتھا الفرعیة، حیث اختارت كل من  –

.م2008حیث عاد ھایف والوعالن فقط من األربعة الفائزین في فرعیة ..موسى، مبارك الوعالن

ط�الل منی�زل، عل�ي دخی�ل، جم�ال      :أنجزت قبیلة عنزة في الدائرة الرابعة انتخاباتھا الفرعیة، حیث اخت�ارت ك�ل م�ن          –

.م2008 في عام علما بأن القبیلة لم تجر انتخابات فرعیة..العالطي، خضیر عقلھ

أنجزت قبیلة عتیبة انتخاباتھا الفرعیة في الدائرة الخام�سة، وق�د أس�فرت النت�ائج ع�ن ف�وز س�عدون حم�اد، ع�ایض               –

.م2008أبوخوصة، علما بأن القبیلة اختارتھما في فرعیة 

نم�الن، س�عد   س�الم  :كما أنجزت قبیلة العوازم انتخاباتھا الفرعیة بالدائرة الخامسة، حیث أس�فرت ع�ن ف�وز ك�ل م�ن        –

.م2008وقد خسر جمیع الفائزین في فرعیة القبیلة في عام ..زنیفر، فالح الصواغ، غانم المیع

..كما أنجزت قبیلة مطیر انتخاباتھا الفرعیة ف�ي ال�دائرة الخام�سة، حی�ث ف�از فیھ�ا فھ�د عی�اد، وھ�و یف�وز ألول م�رة             –

كما اختارت قبیلتي السھول والسبیعي طالل الجالل، واختارت قبیلة الدواسر بادي الدوسري ، وھو یفوز ألول مرة، 
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:تحصین كشوف الناخبین

حضر إلى المفوضیة بعض الناخبین مبدین رغبتھم في الطعن في كشوف الناخبین اس�تنادًا إل�ى ازدواج الجن�سیة      

ا من المفوضیة إفادتھم حول اإلجراءات القانونیة التي یمكن لھم إتباعھا لتقدیم ھذه ألعداد كبیرة من الناخبین، وقد طلبو 

13 و 8الطعون، وقد درست المفوضیة الموضوع من الناحیة القانونیة، وتبین لھ�ا إمكانی�ة تق�دیم الطع�ون وفق�ا للم�واد              

ن تكون طرفا في تلك الطعون، وأنھا م، ولكن المفوضیة قررت أنھا ل20/4/2009من قانون االنتخابات في موعد أقصاه 

.تدع ذلك لقرار الناخبین

:االنتخابات الفرعیة

.الوطن یتمزق قبلیا على مرأى من أبناءه، ودور متواضع لوزارة الداخلیة لحمایة الوطن ووحدتھ

ققت�ھ ف�ي   فالدائرة الخامسة، تحتشد فیھا صفوف أكبر قبیلتین لكي تحصد ك�ل منھم�ا أرب�ع مقاع�د للحف�اظ عل�ى م�ا ح            –

االنتخابات الماضیة ، فیما القبائل الصغیرة تجمع صفوفھا لكسر سیطرة القبیلت�ین الكبی�رتین، أم�ا الع�ائالت بفئ�اتھم           

.فیشعرون أن فرصة الكفاءات من أبنائھم منعدمة

ي إحدى القبیلتین الكبیرتین في الدائرة الخامسة عزم ستة مرشحین على خ�وض االنتخاب�ات العام�ة دون الم�رور ف�            –

خاصة مع مالحظة أن كثی�ر م�ن المرش�حین یح�صل عل�ى معظ�م األص�وات م�ن خ�ارج القبیل�ة،               ..االنتخابات الفرعیة 

فضال عن عدم االلتزام من قبل كثیرین یقومون بعدم البر بقسمھم فیتح�الفون س�را م�ع مرش�حین آخ�رین م�ن خ�ارج            

.القبیلة التي تعھدوا لھا بااللتزام

عض فروع القبائل م�ن انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، مث�ل إح�دى القبائ�ل ف�ي محافظ�ة الفروانی�ة،          في الدائرة الرابعة، انتھت ب  –

فیما أصدرت النیابة العامة أوامر ضبط وإحضار لسبعة من مرشحي القبیلة، وھو أول إجراء على مستوى انتخابات 

وفي انتخابات ..ت قبلیةمجلس األمة، بینما یعتزم خمسة مرشحین خوض االنتخابات العامة دون المرور في انتخابا

فرعیة أخرى بمحافظة الجھراء وصلت فیھا الخالفات إلى حد المشاجرات العنیف�ة ب�ین أبن�اء القبیل�ة الواح�دة األم�ر          

.الذي أدى إلى استدعاء الشرطة لفك التشابك

.نونیةبشكل عام، یمكن مالحظة عزوف مثقفي القبائل عن خوض االنتخابات الفرعیة ألسباب شرعیة وأخرى قا

:العنف االنتخابي

اح�د مرش�حي الفرعی�ات بال�دائرة الخام��سة تح�دى وزارة الداخلی�ة ف�ي أن تمن��ع االنتخاب�ات الفرعی�ة للقبیل�ة الت��ي           

"ینتمي إلیھا، وقال   ، وح�سنا فعل�ت   "لدینا مج�امیع قبلی�ة منظم�ة س�وف تت�صدى ألي محاول�ة حكومی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن            :

بالتعامل مع ھذا التھدید م�ن خ�الل إحال�ة م�ن أطلق�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة، م�ع تأكی�دنا عل�ى            وزارة الداخلیة والنیابة العامة   

.ضرورة االلتزام بالقانون في كل المراحل التي یتم فیھا التعامل مع المرشح

:الجماعات السیاسیة
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 حف�ل افتت�اح مق�ر    قامت كتلة العمل الشعبي بدعم وت�شجیع أح�د أع�ضائھا ف�ي ال�دخول إل�ى االنتخاب�ات الفرعی�ة، ف�ي              –

 وذلك من خالل حضور ناطق الكتلة الرسمي في ھذا االفتتاح وإلقاء كلم�ة  – رغم عدم فتح باب الترشیح     –انتخابي  

.بھذه المناسبة واستماعھ إلصرار المرشح على خوض االنتخابات الفرعیة وتحدي الدولة بمنعھا

أن اللجن�ة  :إزالة التعدیات على أمالك الدولة ق�ال فی�ھ  وجھ مرشح یمثل تجمع ثوابت األمة اتھاما غیر مقبول للجنة     –

تستعین بعاملین من الشیعة لھدم مساجد السنة، وھذا قول مرفوض بكل االعتبارات، فھو إن كان صحیحا فال یجوز   

بدر التلفظ فیھ ألن العاملین بلجنة اإلزالة من أھل الكویت ویأتمرون بأوامر الدولة، ویرأسھا الفریق متقاعد محمد ال

والمنسق العام العمید متقاعد سعود الخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافي ذلك        

.مع أبسط المفاھیم الدستوریة والقانوینة والشرعیة

:المجتمع المدني

 ویلبي المتطلبات القانونیة أفادت جمعیة المھندسین الكویتیة بأن لدیھا برنامجا انتخابیا مجربا في عملیات التصویت–

والدستوریة في الكویت، ولئن كان ھذا الجھد مشكور للجمعیة، إال أن ثقة المرشحین في عملی�ات الف�رز والبرن�امج     

االلكتروني المستخدم لذلك تأتي في المرتبة األولى، وإال فإن الجھات المعنیة ال یمكنھا األخذ بالنظام االلكتروني من 

، لذلك قد یكون من المناسب تطبیق النظام في انتخابات جمعیات النفع العام والجمعیات التعاونیة، دون ثقة مطلقة بھ

بالتنسیق مع وزارة الشئون االجتماعیة والعم�ل، مم�ا ی�شیع ثق�ة عام�ة بالنظ�ام یمك�ن بع�دھا االنتق�ال ب�التطبیق إل�ى               

.انتخابات المجلس البلدي فمجلس األمة

 لیس من حقھ الدفاع عن مرشح، وكذلك النقابات األعضاء في االتحاد، ولو كان تحرك تالكویاالتحاد الوطني لعمال –

رئیس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد والعم�ال لك�ن مقب�وال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن یت�دخل                    

عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد     االتحاد ویستخدم في حملة انتخابیة على مستوى البرلمان فھو أمر غیر قانوني، ونتمنى        

.عدم استخدم منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیة

:وسائل اإلعالم

لوحظ إسفاف بعض وسائل اإلعالم المرئي وانحدار لغة الحوار فیھا، والبع�د ع�ن الط�رح الموض�وعي واألخالق�ي             

ر عدد من المشاھدین، من خالل الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة بین القنوات لكسب أكب

طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئوي البغیض، في ظل التقاعس الواضح لوزارة      

.اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموع

م20/4/2009 بتاریخ الخامسالتقریر 

 ابریل، كما تم تحدید موعد 25ة أیام، حتى یوم السبت  ابریل لمدة عشر16تم فتح باب الترشیح في یوم الخمیس 

م، كما تم اعتم�اد الجن�سیة   2009 مایو 16انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق     

بین األصلیة بدال من البطاق�ة االنتخابی�ة للتحق�ق م�ن شخ�صیة الناخ�ب وتمكین�ھ م�ن اإلدالء ب�صوتھ، فیم�ا بل�غ ع�دد الن�اخ                 
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 حف�ل افتت�اح مق�ر    قامت كتلة العمل الشعبي بدعم وت�شجیع أح�د أع�ضائھا ف�ي ال�دخول إل�ى االنتخاب�ات الفرعی�ة، ف�ي              –

 وذلك من خالل حضور ناطق الكتلة الرسمي في ھذا االفتتاح وإلقاء كلم�ة  – رغم عدم فتح باب الترشیح     –انتخابي  

.بھذه المناسبة واستماعھ إلصرار المرشح على خوض االنتخابات الفرعیة وتحدي الدولة بمنعھا

أن اللجن�ة  :إزالة التعدیات على أمالك الدولة ق�ال فی�ھ  وجھ مرشح یمثل تجمع ثوابت األمة اتھاما غیر مقبول للجنة     –

تستعین بعاملین من الشیعة لھدم مساجد السنة، وھذا قول مرفوض بكل االعتبارات، فھو إن كان صحیحا فال یجوز   

بدر التلفظ فیھ ألن العاملین بلجنة اإلزالة من أھل الكویت ویأتمرون بأوامر الدولة، ویرأسھا الفریق متقاعد محمد ال

والمنسق العام العمید متقاعد سعود الخترش، فال یجوز إثارة النعرات الطائفیة بین أبناء المجتمع حیث یتنافي ذلك        

.مع أبسط المفاھیم الدستوریة والقانوینة والشرعیة

:المجتمع المدني

 ویلبي المتطلبات القانونیة أفادت جمعیة المھندسین الكویتیة بأن لدیھا برنامجا انتخابیا مجربا في عملیات التصویت–

والدستوریة في الكویت، ولئن كان ھذا الجھد مشكور للجمعیة، إال أن ثقة المرشحین في عملی�ات الف�رز والبرن�امج     

االلكتروني المستخدم لذلك تأتي في المرتبة األولى، وإال فإن الجھات المعنیة ال یمكنھا األخذ بالنظام االلكتروني من 

، لذلك قد یكون من المناسب تطبیق النظام في انتخابات جمعیات النفع العام والجمعیات التعاونیة، دون ثقة مطلقة بھ

بالتنسیق مع وزارة الشئون االجتماعیة والعم�ل، مم�ا ی�شیع ثق�ة عام�ة بالنظ�ام یمك�ن بع�دھا االنتق�ال ب�التطبیق إل�ى               

.انتخابات المجلس البلدي فمجلس األمة

 لیس من حقھ الدفاع عن مرشح، وكذلك النقابات األعضاء في االتحاد، ولو كان تحرك تالكویاالتحاد الوطني لعمال –

رئیس االتح�اد ف�ي ق�ضایا تخ�ص االتح�اد والعم�ال لك�ن مقب�وال دف�اع االتح�اد والنقاب�ات ع�ن رئی�سھم، أم�ا أن یت�دخل                    

عل�ى ال�زمالء ف�ي االتح�اد     االتحاد ویستخدم في حملة انتخابیة على مستوى البرلمان فھو أمر غیر قانوني، ونتمنى        

.عدم استخدم منظمة نقابیة لتحقیق أغراض شخصیة

:وسائل اإلعالم

لوحظ إسفاف بعض وسائل اإلعالم المرئي وانحدار لغة الحوار فیھا، والبع�د ع�ن الط�رح الموض�وعي واألخالق�ي             

ر عدد من المشاھدین، من خالل الذي تفرضھ أخالقیات وشرف المھنة اإلعالمیة، بحجة المنافسة بین القنوات لكسب أكب

طرح كل ما ھو غریب وشاذ، كما لوحظ تزاید وتیرة الطرح الطائفي والفئوي البغیض، في ظل التقاعس الواضح لوزارة      

.اإلعالم عن تطبیق قانون المرئي والمسموع

م20/4/2009 بتاریخ الخامسالتقریر 

 ابریل، كما تم تحدید موعد 25ة أیام، حتى یوم السبت  ابریل لمدة عشر16تم فتح باب الترشیح في یوم الخمیس 

م، كما تم اعتم�اد الجن�سیة   2009 مایو 16انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الثالث عشر في یوم السبت الموافق     

بین األصلیة بدال من البطاق�ة االنتخابی�ة للتحق�ق م�ن شخ�صیة الناخ�ب وتمكین�ھ م�ن اإلدالء ب�صوتھ، فیم�ا بل�غ ع�دد الن�اخ                 
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وھو یفوز ألول مرة، وأنجزت قبیلة قحطان وبني ھاجر انتخاباتھا الفرعیة التي أسفرت عن فوز دلیھي سعد، وھ�و      

.یفوز ألول مرة

محم��د خال��د الع�دوة،  :كم�ا أنج�زت قبیل��ة العجم�ان ف��ي ال�دائرة الخام��سة انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی��ث اخت�ارت ك��ل م�ن        –

.م2008حیث عاد الحویلة فقط من األربعة الفائزین في فرعیة ..الحویلة، خالد الطاحوس، الصیفي مبارك

 والسیاسیة بین قبیلتي العجمان والمرة لسنوات طویلة، ولكن االنتخابات الفرعیة فرقتھما   ةبقیت اللحمة االجتماعی  –

ن قبیل�تھم لتمثی�ل القبیلت��ین دف�ع أبن�اء قبیل�ة الم��رة       شخ��صیات م� 4أخی�را، فم�ع إص�رار قبیل��ة العجم�ان عل�ى اختی�ار       

.وھذه واحدة من سلبیات االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا القانون..الختیار من یمثلھم بعیدا عن العجمان

:العنف االنتخابي

ة ض�یف اهللا بورمی��ة ص�رح بمعارض��تھ لتكلی�ف شخ��صیة معین�ة م��ن األس�رة الحاكم��ة لت�ولي رئاس��       .النائ�ب ال��سابق د –

مجلس الوزراء في تشكیلھ القادم، وقد استخدم عبارات خرجت عن تقییم أداء العمل إلى تقییم شخصھ بأوصاف قد        

تحط من مكانتھ ، كما أن تكلیف رئ�یس مجل�س ال�وزراء ھ�و م�ن اخت�صاص س�مو األمی�ر وح�ده، وھ�و أس�لوب غی�ر               

لمقابل كان رد فع�ل الحكوم�ة مبالغ�ا فی�ھ،     مقبول یؤدي إلى زیادة الشحن السلبي في نفوس الناخبین وغیرھم ، في ا       

فتم ضبط المرشح في یوم الخمیس وإحالتھ إلى أمن الدولة لعرضھ على النیابة العامة یوم األحد للتحقیق معھ، كما    

یتم التوسع في تكییف جرائم الرأي لتصبح جرائم أمن دولة، كما تم منع أي اتصال بین المرشح وذویھ خاصة وأنھ    

كر، وھذه ردة فعل من الحكومة فیھا تعسف باستخدام الحق، وقد أدت ھ�ذه األح�داث إل�ى تجمھ�ر      مصاب بمرض الس  

مؤیدي المرشح في دیوانھ وعند مبنى أمن الدولة ألیام متتالیة، وفي كل األحوال یجب تمك�ین المرش�ح م�ن ت�سجیل        

ن تنطبق علیھ الشروط م�ن  حیث ال یجوز منع أي مواط..نفسھ في كشوف المرشحین لدى إدارة شؤون االنتخابات     

.الترشح إال بحكم محكمة بات ونھائي

كم�ا ت�م اعتق�ال ع�ضو المجل�س البل��دي ال�ذي ین�وي الترش�ح النتخاب�ات مجل��س األم�ة خلیف�ة الخراف�ي لنق�ده لألس��رة              –

الحاكم��ة، وق��د ج��رى االعتق��ال ب��أجواء نموذجی��ة ھادئ��ة، وھ��ذا االعتق��ال یقط��ع الطری��ق عل��ى م��ن یح��اول أن ی��صور     

 بأنھا تتعامل مع فئ�ات المجتم�ع الك�ویتي بتمیی�ز، واألم�ر عموم�ا بی�د الق�ضاء ال�ذي یحظ�ى بثق�ة كبی�رة ف�ي               الحكومة

.عدالة إجراءاتھ وأحكامھ

:الجماعات السیاسیة

التح�الف  "تشكل خالل ھذا األسبوع أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األول�ى م�ن تی�ارین ھم�ا        –

 مع تغییر ممث�ل  2008وھو استمرار للتحالف بینھما في انتخابات  "تجمع المیثاق الوطني  " و   "اإلسالمي الوطني 

.التجمع

أعلن تجمع العدالة والسالم عن ممثلیھ في الدائرة األولى وھم�ا النائ�ب ال�سابق ص�الح عاش�ور وأم�ین ع�ام التجم�ع              –

.حسن نصیر

، وھم�ا عب�داهللا النیب�اري ومحم�د العب�دالجادر، وھ�ذا م�ن        حسم المنبر الوطني الدیمقراطي ممثلیھ في ال�دائرة الثانی�ة     –

شأنھ تحسین فرص االتفاق على قائمة تمثل التیار الوطني اللیبرالي، مما یعزز من العمل الجم�اعي داخ�ل البرلم�ان       

.بدال من العمل الفردي
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أم�رھم عل�ى أن یم�ثلھم    یبدو أن تجمع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�رف بالح�ساویة أو ال�شیخیة، ق�د حزم�وا           –

معصومة المبارك في ال�دائرة األول�ى، وع�دنان المط�وع ف�ي ال�دائرة الثانی�ة،          .الوزیرة السابقة د  :باالنتخابات كل من  

معصومة تؤك�د أنھ�ا تترش�ح    .وعضو المجلس البلدي ھشام البغلي بالدائرة الثالثة، وھو اتفاق غیر نھائي، كما أن د       

.في االنتخابات مستقلة

 حدس المحامي أسامة الشاھین أعلن عن استعداده إلطالق –تب الشباب في الحركة الدستوریة اإلسالمیة رئیس مك–

حمل��ة لتعزی��ز الم��شاركة االیجابی��ة لل��شباب م��ن الجن��سین ف��ي العملی��ة االنتخابی��ة، م��ن خ��الل الوس��ائل اإلعالمی��ة            

.ولیس لخدمة تیار سیاسيوااللكترونیة، وھي حملة موجھة لتشجیع الناخبین على التصویت بشكل عام 

س��محت تی��ارات سیاس��یة عریق��ة لممثلیھ��ا خ��وض االنتخاب��ات الفرعی��ة للقبائ��ل، حی��ث ش��اركت الحرك��ة الدس��توریة     –

اإلسالمیة حدس ف�ي فرعی�ة قبائ�ل عن�زة بالرابع�ة والع�وازم والعجم�ان ف�ي الخام�سة، ف�ي ح�ین ش�اركت كتل�ة العم�ل                

.الخامسةالشعبي في فرعیة قبیلتي العوازم والعجمان في 

:المجتمع المدني

"5+5×5(مع�اییر المرش�ح ال�صالح    "ن�شر أعادت جمعیة الشفافیة الكویتیة      وفیھ�ا مجموع�ة م�ن المواص�فات     )

 النائب عن الشعب في مجلس األمة، یمك�ن للناخ�ب االسترش�اد بھ�ا، فیعم�ل عل�ى       – أو أكثرھا –التي یجب أن یتحلى بھا      

ق�یم النزاھ�ة   :األكثر مالئمة لشغل ع�ضویة مجل�س األم�ة، ولق�د ش�ملت المع�اییر       تقییم المرشحین، حتى یختار الشخصیة      

وال��شفافیة واحت��رام الق��انون، والم��ؤھالت الشخ��صیة م��ن حی��ث الخب��رة والكف��اءة، وال��سمات الشخ��صیة م��ن حی��ث الق��یم     

وق�د ت�م التع�اون م�ع     ..األخالقیة، واألطروحات الفكریة، والبرنامج االنتخابي، كما یجب أن یتعھد المرش�ح بخم�سة أم�ور          

تلفزیون الكویت لتصویر حلقات إعالنیة تلفزیونیة لكل معیار من ھذه المعاییر لیتم بثھا خالل البرامج الیومیة، وھو دور 

ایجابي تقوم بھ وزارة اإلعالم ألول مرة في حث المواطنین على ممارسة دورھم بإیجابیة بعیدا ع�ن الدعای�ة ألي فئ�ة أو         

 ب��ادرت بع��ض ال�صحف المحلی��ة بن��شر المع�اییر مجان��ا إیمان�ا منھ��ا بخدم��ة المجتم�ع وت��رویج الق��یم      كم�ا ..تی�ار أو مرش��ح 

.الصالحة بین أبناءه، كذلك نشرت الجمعیة ھذه المعاییر في موقعھا على االنترنت

م27/4/2009 بتاریخ السادسالتقریر 

 امرأة، وقد بلغ 19 مرشحًا منھم 282ین  ابریل، حیث بلغ عدد المرشح25تم إغالق باب الترشیح في یوم السبت 

 مرش�حا، وف�ي   65 مرش�حا، وف�ي ال�دائرة الثالث�ة     51 مرشحا، وفي الدائرة الثانی�ة  52عدد المرشحین في الدائرة األولى      

 مرشحا، علما بأن باب االنسحاب سیبقى مفتوح�ا مم�ن س�یتناقص    40 مرشحا، وفي الدائرة الخامسة 74الدائرة الرابعة  

ن ف�ي األی�ام القادم�ة، وفیم�ا یل�ي أھ�م المالحظ�ات عل�ى االس�تعداد لالنتخاب�ات خ�الل األس�بوع ال�سادس م�ن                   عدد المرشحی 

:م2009الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة
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وھو یفوز ألول مرة، وأنجزت قبیلة قحطان وبني ھاجر انتخاباتھا الفرعیة التي أسفرت عن فوز دلیھي سعد، وھ�و      

.یفوز ألول مرة

محم��د خال��د الع�دوة،  :كم�ا أنج�زت قبیل��ة العجم�ان ف��ي ال�دائرة الخام��سة انتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی��ث اخت�ارت ك��ل م�ن        –

.م2008حیث عاد الحویلة فقط من األربعة الفائزین في فرعیة ..الحویلة، خالد الطاحوس، الصیفي مبارك

 والسیاسیة بین قبیلتي العجمان والمرة لسنوات طویلة، ولكن االنتخابات الفرعیة فرقتھما   ةبقیت اللحمة االجتماعی  –

ن قبیل�تھم لتمثی�ل القبیلت��ین دف�ع أبن�اء قبیل�ة الم��رة       شخ��صیات م� 4أخی�را، فم�ع إص�رار قبیل��ة العجم�ان عل�ى اختی�ار       

.وھذه واحدة من سلبیات االنتخابات الفرعیة التي یجرمھا القانون..الختیار من یمثلھم بعیدا عن العجمان

:العنف االنتخابي

ة ض�یف اهللا بورمی��ة ص�رح بمعارض��تھ لتكلی�ف شخ��صیة معین�ة م��ن األس�رة الحاكم��ة لت�ولي رئاس��       .النائ�ب ال��سابق د –

مجلس الوزراء في تشكیلھ القادم، وقد استخدم عبارات خرجت عن تقییم أداء العمل إلى تقییم شخصھ بأوصاف قد        

تحط من مكانتھ ، كما أن تكلیف رئ�یس مجل�س ال�وزراء ھ�و م�ن اخت�صاص س�مو األمی�ر وح�ده، وھ�و أس�لوب غی�ر               

لمقابل كان رد فع�ل الحكوم�ة مبالغ�ا فی�ھ،     مقبول یؤدي إلى زیادة الشحن السلبي في نفوس الناخبین وغیرھم ، في ا       

فتم ضبط المرشح في یوم الخمیس وإحالتھ إلى أمن الدولة لعرضھ على النیابة العامة یوم األحد للتحقیق معھ، كما    

یتم التوسع في تكییف جرائم الرأي لتصبح جرائم أمن دولة، كما تم منع أي اتصال بین المرشح وذویھ خاصة وأنھ    

كر، وھذه ردة فعل من الحكومة فیھا تعسف باستخدام الحق، وقد أدت ھ�ذه األح�داث إل�ى تجمھ�ر      مصاب بمرض الس  

مؤیدي المرشح في دیوانھ وعند مبنى أمن الدولة ألیام متتالیة، وفي كل األحوال یجب تمك�ین المرش�ح م�ن ت�سجیل        

ن تنطبق علیھ الشروط م�ن  حیث ال یجوز منع أي مواط..نفسھ في كشوف المرشحین لدى إدارة شؤون االنتخابات     

.الترشح إال بحكم محكمة بات ونھائي

كم�ا ت�م اعتق�ال ع�ضو المجل�س البل��دي ال�ذي ین�وي الترش�ح النتخاب�ات مجل��س األم�ة خلیف�ة الخراف�ي لنق�ده لألس��رة              –

الحاكم��ة، وق��د ج��رى االعتق��ال ب��أجواء نموذجی��ة ھادئ��ة، وھ��ذا االعتق��ال یقط��ع الطری��ق عل��ى م��ن یح��اول أن ی��صور     

 بأنھا تتعامل مع فئ�ات المجتم�ع الك�ویتي بتمیی�ز، واألم�ر عموم�ا بی�د الق�ضاء ال�ذي یحظ�ى بثق�ة كبی�رة ف�ي               الحكومة

.عدالة إجراءاتھ وأحكامھ

:الجماعات السیاسیة

التح�الف  "تشكل خالل ھذا األسبوع أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األول�ى م�ن تی�ارین ھم�ا        –

 مع تغییر ممث�ل  2008وھو استمرار للتحالف بینھما في انتخابات  "تجمع المیثاق الوطني  " و   "اإلسالمي الوطني 

.التجمع

أعلن تجمع العدالة والسالم عن ممثلیھ في الدائرة األولى وھم�ا النائ�ب ال�سابق ص�الح عاش�ور وأم�ین ع�ام التجم�ع              –

.حسن نصیر

، وھم�ا عب�داهللا النیب�اري ومحم�د العب�دالجادر، وھ�ذا م�ن        حسم المنبر الوطني الدیمقراطي ممثلیھ في ال�دائرة الثانی�ة     –

شأنھ تحسین فرص االتفاق على قائمة تمثل التیار الوطني اللیبرالي، مما یعزز من العمل الجم�اعي داخ�ل البرلم�ان       

.بدال من العمل الفردي
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أم�رھم عل�ى أن یم�ثلھم    یبدو أن تجمع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�رف بالح�ساویة أو ال�شیخیة، ق�د حزم�وا           –

معصومة المبارك في ال�دائرة األول�ى، وع�دنان المط�وع ف�ي ال�دائرة الثانی�ة،          .الوزیرة السابقة د  :باالنتخابات كل من  

معصومة تؤك�د أنھ�ا تترش�ح    .وعضو المجلس البلدي ھشام البغلي بالدائرة الثالثة، وھو اتفاق غیر نھائي، كما أن د       

.في االنتخابات مستقلة

 حدس المحامي أسامة الشاھین أعلن عن استعداده إلطالق –تب الشباب في الحركة الدستوریة اإلسالمیة رئیس مك–

حمل��ة لتعزی��ز الم��شاركة االیجابی��ة لل��شباب م��ن الجن��سین ف��ي العملی��ة االنتخابی��ة، م��ن خ��الل الوس��ائل اإلعالمی��ة            

.ولیس لخدمة تیار سیاسيوااللكترونیة، وھي حملة موجھة لتشجیع الناخبین على التصویت بشكل عام 

س��محت تی��ارات سیاس��یة عریق��ة لممثلیھ��ا خ��وض االنتخاب��ات الفرعی��ة للقبائ��ل، حی��ث ش��اركت الحرك��ة الدس��توریة     –

اإلسالمیة حدس ف�ي فرعی�ة قبائ�ل عن�زة بالرابع�ة والع�وازم والعجم�ان ف�ي الخام�سة، ف�ي ح�ین ش�اركت كتل�ة العم�ل                

.الخامسةالشعبي في فرعیة قبیلتي العوازم والعجمان في 

:المجتمع المدني

"5+5×5(مع�اییر المرش�ح ال�صالح    "ن�شر أعادت جمعیة الشفافیة الكویتیة      وفیھ�ا مجموع�ة م�ن المواص�فات     )

 النائب عن الشعب في مجلس األمة، یمك�ن للناخ�ب االسترش�اد بھ�ا، فیعم�ل عل�ى       – أو أكثرھا –التي یجب أن یتحلى بھا      

ق�یم النزاھ�ة   :األكثر مالئمة لشغل ع�ضویة مجل�س األم�ة، ولق�د ش�ملت المع�اییر       تقییم المرشحین، حتى یختار الشخصیة      

وال��شفافیة واحت��رام الق��انون، والم��ؤھالت الشخ��صیة م��ن حی��ث الخب��رة والكف��اءة، وال��سمات الشخ��صیة م��ن حی��ث الق��یم     

وق�د ت�م التع�اون م�ع     ..األخالقیة، واألطروحات الفكریة، والبرنامج االنتخابي، كما یجب أن یتعھد المرش�ح بخم�سة أم�ور          

تلفزیون الكویت لتصویر حلقات إعالنیة تلفزیونیة لكل معیار من ھذه المعاییر لیتم بثھا خالل البرامج الیومیة، وھو دور 

ایجابي تقوم بھ وزارة اإلعالم ألول مرة في حث المواطنین على ممارسة دورھم بإیجابیة بعیدا ع�ن الدعای�ة ألي فئ�ة أو         

 ب��ادرت بع��ض ال�صحف المحلی��ة بن��شر المع�اییر مجان��ا إیمان�ا منھ��ا بخدم��ة المجتم�ع وت��رویج الق��یم      كم�ا ..تی�ار أو مرش��ح 

.الصالحة بین أبناءه، كذلك نشرت الجمعیة ھذه المعاییر في موقعھا على االنترنت

م27/4/2009 بتاریخ السادسالتقریر 

 امرأة، وقد بلغ 19 مرشحًا منھم 282ین  ابریل، حیث بلغ عدد المرشح25تم إغالق باب الترشیح في یوم السبت 

 مرش�حا، وف�ي   65 مرش�حا، وف�ي ال�دائرة الثالث�ة     51 مرشحا، وفي الدائرة الثانی�ة  52عدد المرشحین في الدائرة األولى      

 مرشحا، علما بأن باب االنسحاب سیبقى مفتوح�ا مم�ن س�یتناقص    40 مرشحا، وفي الدائرة الخامسة 74الدائرة الرابعة  

ن ف�ي األی�ام القادم�ة، وفیم�ا یل�ي أھ�م المالحظ�ات عل�ى االس�تعداد لالنتخاب�ات خ�الل األس�بوع ال�سادس م�ن                   عدد المرشحی 

:م2009الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة



-124-

س�محت اللجن�ة العلی��ا لالنتخاب�ات ف��ي بلدی�ة الكوی��ت بت�رخیص المن�ازل ال��سكنیة كمق�ار انتخابی��ة، عل�ى أن تعام��ل          

 وھذا التنظیم ینھي التالع�ب ال�ذي ح�دث    4/2008بیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم معاملة المقار االنتخا 

 حیث كان بعض المرشحین یحصل على مقرین اثنین وفقا للقانون وعدد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة         2008في انتخابات   

.باعتبارھا لیست مقارا انتخابیة

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

م�ن الق�انون ح�ـُرم    )2(ي المرشح أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في قانون االنتخاب، وفي الم�ادة    یشترط ف 

المرشح والناخب المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد 

م في ح�سم رأیھ�ا ف�ي من�ع ترش�ح ع�دد م�ن الشخ�صیات         2008 في انتخابات ةإلیھ اعتباره، وقد كان لتأخر وزارة الداخلی   

بناء على ھذه المادة، أن حدثت أخطاء كثیرة بالشطب، استطاع معھا أكثریة المشطوبین من كسب قضیتھم أمام المحاكم 

بإعادة قیدھم، وھذه أدت إلى صعوبات في إعداد أوراق االقتراع نفسھا، لذا یجب حسم موض�وع ش�طب المرش�حین وفق�ا        

نون في وقت مبكر لتمكین المرشحین المشطوبین من اللجوء الى القضاء وح�سم الموض�وع ف�ي وق�ٍت ك�اٍف قب�ل ی�وم            للقا

.االقتراع

:الناخبون

حرم قانون االنتخابات في مادتھ الثالثة رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الت�صویت ف�ي االنتخاب�ات، وق�د         

لمع��اییر الدولی��ة ف��ي ح��ق الت��صویت، ف�ي الوق��ت ال��ذي ل��م ی��شمل ھ��ذا المن��ع   بین�ا ف��ي تقری��ر س��ابق أن ھ��ذا المن��ع یخ�الف ا  

العسكریین من الحرس الوطني، كما ظھرت حالة استثنائیة أخرى وھي وجود عدد من العسكریات اإلناث، وھن ش�ریحة   

ام�ل م�ع    موج�ھ للرج�ال فق�ط، والب�د م�ن اإلش�ارة إل�ى وج�ود ھ�ذه الفوض�ى ف�ي التع           3یحق لھا الت�صویت ألن ن�ص الم�ادة       

شریحة الناخبین من العسكریین جدیر بمعالجتھ من خالل مساواتھم جمیعا، فمع ثبات ع�دم وج�ود م�ا ی�دعو للخ�وف م�ن           

استخدام العسكریین لحقھم في التصویت والترشیح، كما ھو الحال مع رجال الحرس الوطني، فقد بات معالجة ھذا الملف 

.ءه أمرا ضروریًا، ویستحق معھ استخدام أداة مرسوم الضرورةوتطبیق نصوص الدستور بالمساواة بین جمیع أبنا

:شراء األصوات

انتشر كالم كثیر ومتواتر بشأن شراء األصوات في االنتخابات الفرعیة، ولكن لم تقع بین أیدینا أدلة ثابت�ة، حی�ث    

ي ل�صغر العین�ة الت�ي ی�تم     كان المتداول قیام بعض المرشحین بشراء أصوات داخل القبیل�ة، وھ�و أم�ر ی�ستفید من�ھ الراش�         

شراءھا مقابل ع�دد أكب�ر ف�ي االنتخاب�ات العام�ة، وتمك�ن الراش�ي م�ن س�ریة إج�راءات الرش�وة، وانخف�اض تكلفتھ�ا لقل�ة                      

.الطلب داخل االنتخابات الفرعیة بالمقارنة مع االنتخابات العامة

نتخ�ابي، وھ�و م�ا یج�ب أن تعم�ل      علمًا بأن عملیات شراء األص�وات ق�د تت�سع ف�ي الفت�رة المتبقی�ة م�ن الموس�م اال               

وزارة الداخلیة على مكافحتھ، خاصة وأنھا نجحت في العام الماضي بضبط حالتین، س�ّیما وأن محارب�ة ش�راء األص�وات        

.علیھا إجماع شعبي بعكس تجریم االنتخابات الفرعیة

:االنتخابات الفرعیة
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الرش�ایدة النتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی�ث اس�تطاعت جمی�ع       انتھى موسم االنتخابات الفرعیة لھ�ذا الع�ام م�ع إتم�ام قبیل�ة        –

 أن 2009القبائل التي رغبت بتنظیم انتخابات فرعیة من إتمامھا دون أي عوائق تذكر، وكان المالحظ في انتخابات 

وزارة الداخلی�ة ل�م تم�ارس أي دور ف��ي محاول�ة لمن�ع الجریم��ة االنتخابی�ة، واكتف�ت برص��دھا ومحاول�ة جم�ع األدل��ة          

ةا إلى النیابة العامة، وھو أسلوب ال یمكن الحكم على جدواه إال من خالل األدل�ة الت�ي قام�ت وزارة الداخلی�        وتقدیمھ

.بتجمیعھا ومدى األخذ بھا حین النظر فیھا أمام القضاء

ح��سین جلیعی��ب ال��سعیدي وث��امر س��عد  :أنج��زت قبیل��ة الظفی��ر انتخاباتھ��ا الفرعی��ة فاخت��ارت اثن��ین م��ن أبنائھ��ا ھم��ا  –

.السویط

حسنا فعلت قبیلة العوازم في الدائرة األولى حینما قررت عدم تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة، خاص�ة م�ع تجرب�ة انتخاب�ات         –

 حینما اختارت الدائرة ابن القبیلة المرشح حسین الحریتي وھو لم یخض االنتخابات الفرعیة، فیما لم ینجح        2008

.ذا ما یعزز اللحمة الوطنیة بین أھل الكویت حضرا وقبائلممن انتخبتھم فرعیة القبیلة إال واحدا من أربعة، وھ

أمرت النیابة العامة بضبط وإحضار المرشحین والمشاركین في االنتخابات الفرعیة من قبیلة عنزة ومن قبیلة مطیر –

لتحقی�ق  ومن قبیلة الظفیر في الدائرة الرابعة، ومن قبیلة العوازم ومن قبیلة بني ھ�اجر ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ف�تم ا          

.معھم جمیعا واإلفراج عنھم بكفالة مالیة

دلیھي الھاجري وفھد المطیري وبادي :تم اإلعالن عن تحالف رباعي بالدائرة الخامسة بین ممثلي أربع قبائل وھم       –

الدوسري وسعدون حماد العتیبي

:العنف االنتخابي

حوس بكفالة مالیة، وقد استطاع ترشیح نفسھ شھد ھذا األسبوع اإلفراج عن المرشح في الدائرة الخامسة خالد الطا–

.لخوض االنتخابات، خاصة بعد نجاحھ ضمن أربعة مرشحین في االنتخابات الفرعیة التي نضمتھا قبیلة العجمان

ضیف اهللا بورمیة من الترشح رسمیا لالنتخابات في مكان اعتقالھ في مبنى أمن الدول�ة، حی�ث    .تم تمكین المرشح د   –

ختص م�ن إدارة ش�ؤون االنتخاب�ات ف�ي وزارة الداخلی�ة، وق�د ت�م اإلف�راج ع�ن بورمی�ة ف�ي وق�ت             انتقل إلیھ موظف م 

.الحق خالل ھذا األسبوع

ك��ذلك ت��م اإلف��راج ع��ن المرش��ح خلیف��ة الخراف��ي، ال��ذي تمك��ن م��ن الترش��ح قب��ل االعتق��ال، وب��ذلك ل��م یب��ق أح��د م��ن        –

.المرشحین رھن االعتقال

رشح في االنتخاب�ات، كم�ا نتمن�ى أن یح�رص جمی�ع المرش�حین عل�ى االلت�زام          ألي متآملین أن ال تتكرر االعتقاال    

.بالقانون في حمالتھم االنتخابیة، حتى یبقى االختالف في إطار خدمة الكویت

:دور العبادة

أصدرت إدارة الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة مجموعة من النصائح العامة المتعلق�ة باالنتخاب�ات          

ده من ظواھر سلبیة، مثل نقل األصوات بین الدوائر وشراء األصوات والتنابز بین المرشحین، والتوجیھ بحسن وما تشھ

.االختیار من الكفاءات ممن یصلح لمھام عضو مجلس األمة
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الرش�ایدة النتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی�ث اس�تطاعت جمی�ع       انتھى موسم االنتخابات الفرعیة لھ�ذا الع�ام م�ع إتم�ام قبیل�ة        –

 أن 2009القبائل التي رغبت بتنظیم انتخابات فرعیة من إتمامھا دون أي عوائق تذكر، وكان المالحظ في انتخابات 

وزارة الداخلی�ة ل�م تم�ارس أي دور ف��ي محاول�ة لمن�ع الجریم��ة االنتخابی�ة، واكتف�ت برص��دھا ومحاول�ة جم�ع األدل��ة          

ةا إلى النیابة العامة، وھو أسلوب ال یمكن الحكم على جدواه إال من خالل األدل�ة الت�ي قام�ت وزارة الداخلی�        وتقدیمھ

.بتجمیعھا ومدى األخذ بھا حین النظر فیھا أمام القضاء

ح��سین جلیعی��ب ال��سعیدي وث��امر س��عد  :أنج��زت قبیل��ة الظفی��ر انتخاباتھ��ا الفرعی��ة فاخت��ارت اثن��ین م��ن أبنائھ��ا ھم��ا  –

.السویط

حسنا فعلت قبیلة العوازم في الدائرة األولى حینما قررت عدم تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة، خاص�ة م�ع تجرب�ة انتخاب�ات         –

 حینما اختارت الدائرة ابن القبیلة المرشح حسین الحریتي وھو لم یخض االنتخابات الفرعیة، فیما لم ینجح        2008

.ذا ما یعزز اللحمة الوطنیة بین أھل الكویت حضرا وقبائلممن انتخبتھم فرعیة القبیلة إال واحدا من أربعة، وھ

أمرت النیابة العامة بضبط وإحضار المرشحین والمشاركین في االنتخابات الفرعیة من قبیلة عنزة ومن قبیلة مطیر –

لتحقی�ق  ومن قبیلة الظفیر في الدائرة الرابعة، ومن قبیلة العوازم ومن قبیلة بني ھ�اجر ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ف�تم ا          

.معھم جمیعا واإلفراج عنھم بكفالة مالیة

دلیھي الھاجري وفھد المطیري وبادي :تم اإلعالن عن تحالف رباعي بالدائرة الخامسة بین ممثلي أربع قبائل وھم       –

الدوسري وسعدون حماد العتیبي

:العنف االنتخابي

حوس بكفالة مالیة، وقد استطاع ترشیح نفسھ شھد ھذا األسبوع اإلفراج عن المرشح في الدائرة الخامسة خالد الطا–

.لخوض االنتخابات، خاصة بعد نجاحھ ضمن أربعة مرشحین في االنتخابات الفرعیة التي نضمتھا قبیلة العجمان

ضیف اهللا بورمیة من الترشح رسمیا لالنتخابات في مكان اعتقالھ في مبنى أمن الدول�ة، حی�ث    .تم تمكین المرشح د   –

ختص م�ن إدارة ش�ؤون االنتخاب�ات ف�ي وزارة الداخلی�ة، وق�د ت�م اإلف�راج ع�ن بورمی�ة ف�ي وق�ت             انتقل إلیھ موظف م 

.الحق خالل ھذا األسبوع

ك��ذلك ت��م اإلف��راج ع��ن المرش��ح خلیف��ة الخراف��ي، ال��ذي تمك��ن م��ن الترش��ح قب��ل االعتق��ال، وب��ذلك ل��م یب��ق أح��د م��ن        –

.المرشحین رھن االعتقال

رشح في االنتخاب�ات، كم�ا نتمن�ى أن یح�رص جمی�ع المرش�حین عل�ى االلت�زام          ألي متآملین أن ال تتكرر االعتقاال    

.بالقانون في حمالتھم االنتخابیة، حتى یبقى االختالف في إطار خدمة الكویت

:دور العبادة

أصدرت إدارة الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة مجموعة من النصائح العامة المتعلق�ة باالنتخاب�ات          

ده من ظواھر سلبیة، مثل نقل األصوات بین الدوائر وشراء األصوات والتنابز بین المرشحین، والتوجیھ بحسن وما تشھ

.االختیار من الكفاءات ممن یصلح لمھام عضو مجلس األمة
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الرش�ایدة النتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی�ث اس�تطاعت جمی�ع       انتھى موسم االنتخابات الفرعیة لھ�ذا الع�ام م�ع إتم�ام قبیل�ة        –

 أن 2009القبائل التي رغبت بتنظیم انتخابات فرعیة من إتمامھا دون أي عوائق تذكر، وكان المالحظ في انتخابات 

وزارة الداخلی�ة ل�م تم�ارس أي دور ف��ي محاول�ة لمن�ع الجریم��ة االنتخابی�ة، واكتف�ت برص��دھا ومحاول�ة جم�ع األدل��ة          

ةا إلى النیابة العامة، وھو أسلوب ال یمكن الحكم على جدواه إال من خالل األدل�ة الت�ي قام�ت وزارة الداخلی�        وتقدیمھ

.بتجمیعھا ومدى األخذ بھا حین النظر فیھا أمام القضاء

ح��سین جلیعی��ب ال��سعیدي وث��امر س��عد  :أنج��زت قبیل��ة الظفی��ر انتخاباتھ��ا الفرعی��ة فاخت��ارت اثن��ین م��ن أبنائھ��ا ھم��ا  –

.السویط

حسنا فعلت قبیلة العوازم في الدائرة األولى حینما قررت عدم تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة، خاص�ة م�ع تجرب�ة انتخاب�ات         –

 حینما اختارت الدائرة ابن القبیلة المرشح حسین الحریتي وھو لم یخض االنتخابات الفرعیة، فیما لم ینجح        2008

.ذا ما یعزز اللحمة الوطنیة بین أھل الكویت حضرا وقبائلممن انتخبتھم فرعیة القبیلة إال واحدا من أربعة، وھ

أمرت النیابة العامة بضبط وإحضار المرشحین والمشاركین في االنتخابات الفرعیة من قبیلة عنزة ومن قبیلة مطیر –

لتحقی�ق  ومن قبیلة الظفیر في الدائرة الرابعة، ومن قبیلة العوازم ومن قبیلة بني ھ�اجر ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ف�تم ا          

.معھم جمیعا واإلفراج عنھم بكفالة مالیة

دلیھي الھاجري وفھد المطیري وبادي :تم اإلعالن عن تحالف رباعي بالدائرة الخامسة بین ممثلي أربع قبائل وھم       –

الدوسري وسعدون حماد العتیبي

:العنف االنتخابي
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.الحق خالل ھذا األسبوع
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س�محت اللجن�ة العلی��ا لالنتخاب�ات ف��ي بلدی�ة الكوی��ت بت�رخیص المن�ازل ال��سكنیة كمق�ار انتخابی��ة، عل�ى أن تعام��ل          

 وھذا التنظیم ینھي التالع�ب ال�ذي ح�دث    4/2008بیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم معاملة المقار االنتخا 

 حیث كان بعض المرشحین یحصل على مقرین اثنین وفقا للقانون وعدد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة         2008في انتخابات   

.باعتبارھا لیست مقارا انتخابیة

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

م�ن الق�انون ح�ـُرم    )2(ي المرشح أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في قانون االنتخاب، وفي الم�ادة    یشترط ف 

المرشح والناخب المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد 

م في ح�سم رأیھ�ا ف�ي من�ع ترش�ح ع�دد م�ن الشخ�صیات         2008 في انتخابات ةإلیھ اعتباره، وقد كان لتأخر وزارة الداخلی   

بناء على ھذه المادة، أن حدثت أخطاء كثیرة بالشطب، استطاع معھا أكثریة المشطوبین من كسب قضیتھم أمام المحاكم 

بإعادة قیدھم، وھذه أدت إلى صعوبات في إعداد أوراق االقتراع نفسھا، لذا یجب حسم موض�وع ش�طب المرش�حین وفق�ا        

نون في وقت مبكر لتمكین المرشحین المشطوبین من اللجوء الى القضاء وح�سم الموض�وع ف�ي وق�ٍت ك�اٍف قب�ل ی�وم            للقا

.االقتراع

:الناخبون

حرم قانون االنتخابات في مادتھ الثالثة رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الت�صویت ف�ي االنتخاب�ات، وق�د         

لمع��اییر الدولی��ة ف��ي ح��ق الت��صویت، ف�ي الوق��ت ال��ذي ل��م ی��شمل ھ��ذا المن��ع   بین�ا ف��ي تقری��ر س��ابق أن ھ��ذا المن��ع یخ�الف ا  

العسكریین من الحرس الوطني، كما ظھرت حالة استثنائیة أخرى وھي وجود عدد من العسكریات اإلناث، وھن ش�ریحة   

ام�ل م�ع    موج�ھ للرج�ال فق�ط، والب�د م�ن اإلش�ارة إل�ى وج�ود ھ�ذه الفوض�ى ف�ي التع           3یحق لھا الت�صویت ألن ن�ص الم�ادة       

شریحة الناخبین من العسكریین جدیر بمعالجتھ من خالل مساواتھم جمیعا، فمع ثبات ع�دم وج�ود م�ا ی�دعو للخ�وف م�ن           

استخدام العسكریین لحقھم في التصویت والترشیح، كما ھو الحال مع رجال الحرس الوطني، فقد بات معالجة ھذا الملف 

.ءه أمرا ضروریًا، ویستحق معھ استخدام أداة مرسوم الضرورةوتطبیق نصوص الدستور بالمساواة بین جمیع أبنا

:شراء األصوات

انتشر كالم كثیر ومتواتر بشأن شراء األصوات في االنتخابات الفرعیة، ولكن لم تقع بین أیدینا أدلة ثابت�ة، حی�ث    

ي ل�صغر العین�ة الت�ي ی�تم     كان المتداول قیام بعض المرشحین بشراء أصوات داخل القبیل�ة، وھ�و أم�ر ی�ستفید من�ھ الراش�         

شراءھا مقابل ع�دد أكب�ر ف�ي االنتخاب�ات العام�ة، وتمك�ن الراش�ي م�ن س�ریة إج�راءات الرش�وة، وانخف�اض تكلفتھ�ا لقل�ة                      

.الطلب داخل االنتخابات الفرعیة بالمقارنة مع االنتخابات العامة

نتخ�ابي، وھ�و م�ا یج�ب أن تعم�ل      علمًا بأن عملیات شراء األص�وات ق�د تت�سع ف�ي الفت�رة المتبقی�ة م�ن الموس�م اال               

وزارة الداخلیة على مكافحتھ، خاصة وأنھا نجحت في العام الماضي بضبط حالتین، س�ّیما وأن محارب�ة ش�راء األص�وات        

.علیھا إجماع شعبي بعكس تجریم االنتخابات الفرعیة

:االنتخابات الفرعیة
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أم�رھم عل�ى أن یم�ثلھم    یبدو أن تجمع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�رف بالح�ساویة أو ال�شیخیة، ق�د حزم�وا           –

معصومة المبارك في ال�دائرة األول�ى، وع�دنان المط�وع ف�ي ال�دائرة الثانی�ة،          .الوزیرة السابقة د  :باالنتخابات كل من  

معصومة تؤك�د أنھ�ا تترش�ح    .وعضو المجلس البلدي ھشام البغلي بالدائرة الثالثة، وھو اتفاق غیر نھائي، كما أن د       

.في االنتخابات مستقلة

 حدس المحامي أسامة الشاھین أعلن عن استعداده إلطالق –تب الشباب في الحركة الدستوریة اإلسالمیة رئیس مك–

حمل��ة لتعزی��ز الم��شاركة االیجابی��ة لل��شباب م��ن الجن��سین ف��ي العملی��ة االنتخابی��ة، م��ن خ��الل الوس��ائل اإلعالمی��ة            

.ولیس لخدمة تیار سیاسيوااللكترونیة، وھي حملة موجھة لتشجیع الناخبین على التصویت بشكل عام 

س��محت تی��ارات سیاس��یة عریق��ة لممثلیھ��ا خ��وض االنتخاب��ات الفرعی��ة للقبائ��ل، حی��ث ش��اركت الحرك��ة الدس��توریة     –

اإلسالمیة حدس ف�ي فرعی�ة قبائ�ل عن�زة بالرابع�ة والع�وازم والعجم�ان ف�ي الخام�سة، ف�ي ح�ین ش�اركت كتل�ة العم�ل                

.الخامسةالشعبي في فرعیة قبیلتي العوازم والعجمان في 

:المجتمع المدني

"5+5×5(مع�اییر المرش�ح ال�صالح    "ن�شر أعادت جمعیة الشفافیة الكویتیة      وفیھ�ا مجموع�ة م�ن المواص�فات     )

 النائب عن الشعب في مجلس األمة، یمك�ن للناخ�ب االسترش�اد بھ�ا، فیعم�ل عل�ى       – أو أكثرھا –التي یجب أن یتحلى بھا      

ق�یم النزاھ�ة   :األكثر مالئمة لشغل ع�ضویة مجل�س األم�ة، ولق�د ش�ملت المع�اییر       تقییم المرشحین، حتى یختار الشخصیة      

وال��شفافیة واحت��رام الق��انون، والم��ؤھالت الشخ��صیة م��ن حی��ث الخب��رة والكف��اءة، وال��سمات الشخ��صیة م��ن حی��ث الق��یم     

وق�د ت�م التع�اون م�ع     ..األخالقیة، واألطروحات الفكریة، والبرنامج االنتخابي، كما یجب أن یتعھد المرش�ح بخم�سة أم�ور          

تلفزیون الكویت لتصویر حلقات إعالنیة تلفزیونیة لكل معیار من ھذه المعاییر لیتم بثھا خالل البرامج الیومیة، وھو دور 

ایجابي تقوم بھ وزارة اإلعالم ألول مرة في حث المواطنین على ممارسة دورھم بإیجابیة بعیدا ع�ن الدعای�ة ألي فئ�ة أو         

 ب��ادرت بع��ض ال�صحف المحلی��ة بن��شر المع�اییر مجان��ا إیمان�ا منھ��ا بخدم��ة المجتم�ع وت��رویج الق��یم      كم�ا ..تی�ار أو مرش��ح 

.الصالحة بین أبناءه، كذلك نشرت الجمعیة ھذه المعاییر في موقعھا على االنترنت

م27/4/2009 بتاریخ السادسالتقریر 

 امرأة، وقد بلغ 19 مرشحًا منھم 282ین  ابریل، حیث بلغ عدد المرشح25تم إغالق باب الترشیح في یوم السبت 

 مرش�حا، وف�ي   65 مرش�حا، وف�ي ال�دائرة الثالث�ة     51 مرشحا، وفي الدائرة الثانی�ة  52عدد المرشحین في الدائرة األولى      

 مرشحا، علما بأن باب االنسحاب سیبقى مفتوح�ا مم�ن س�یتناقص    40 مرشحا، وفي الدائرة الخامسة 74الدائرة الرابعة  

ن ف�ي األی�ام القادم�ة، وفیم�ا یل�ي أھ�م المالحظ�ات عل�ى االس�تعداد لالنتخاب�ات خ�الل األس�بوع ال�سادس م�ن                   عدد المرشحی 

:م2009الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة
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نتخ�ابي، وھ�و م�ا یج�ب أن تعم�ل      علمًا بأن عملیات شراء األص�وات ق�د تت�سع ف�ي الفت�رة المتبقی�ة م�ن الموس�م اال               
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.علیھا إجماع شعبي بعكس تجریم االنتخابات الفرعیة

:االنتخابات الفرعیة
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الرش�ایدة النتخاباتھ�ا الفرعی�ة، حی�ث اس�تطاعت جمی�ع       انتھى موسم االنتخابات الفرعیة لھ�ذا الع�ام م�ع إتم�ام قبیل�ة        –

 أن 2009القبائل التي رغبت بتنظیم انتخابات فرعیة من إتمامھا دون أي عوائق تذكر، وكان المالحظ في انتخابات 

وزارة الداخلی�ة ل�م تم�ارس أي دور ف��ي محاول�ة لمن�ع الجریم��ة االنتخابی�ة، واكتف�ت برص��دھا ومحاول�ة جم�ع األدل��ة          

ةا إلى النیابة العامة، وھو أسلوب ال یمكن الحكم على جدواه إال من خالل األدل�ة الت�ي قام�ت وزارة الداخلی�        وتقدیمھ

.بتجمیعھا ومدى األخذ بھا حین النظر فیھا أمام القضاء

ح��سین جلیعی��ب ال��سعیدي وث��امر س��عد  :أنج��زت قبیل��ة الظفی��ر انتخاباتھ��ا الفرعی��ة فاخت��ارت اثن��ین م��ن أبنائھ��ا ھم��ا  –

.السویط

حسنا فعلت قبیلة العوازم في الدائرة األولى حینما قررت عدم تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة، خاص�ة م�ع تجرب�ة انتخاب�ات         –

 حینما اختارت الدائرة ابن القبیلة المرشح حسین الحریتي وھو لم یخض االنتخابات الفرعیة، فیما لم ینجح        2008

.ذا ما یعزز اللحمة الوطنیة بین أھل الكویت حضرا وقبائلممن انتخبتھم فرعیة القبیلة إال واحدا من أربعة، وھ

أمرت النیابة العامة بضبط وإحضار المرشحین والمشاركین في االنتخابات الفرعیة من قبیلة عنزة ومن قبیلة مطیر –

لتحقی�ق  ومن قبیلة الظفیر في الدائرة الرابعة، ومن قبیلة العوازم ومن قبیلة بني ھ�اجر ف�ي ال�دائرة الخام�سة، ف�تم ا          

.معھم جمیعا واإلفراج عنھم بكفالة مالیة

دلیھي الھاجري وفھد المطیري وبادي :تم اإلعالن عن تحالف رباعي بالدائرة الخامسة بین ممثلي أربع قبائل وھم       –

الدوسري وسعدون حماد العتیبي

:العنف االنتخابي

حوس بكفالة مالیة، وقد استطاع ترشیح نفسھ شھد ھذا األسبوع اإلفراج عن المرشح في الدائرة الخامسة خالد الطا–

.لخوض االنتخابات، خاصة بعد نجاحھ ضمن أربعة مرشحین في االنتخابات الفرعیة التي نضمتھا قبیلة العجمان

ضیف اهللا بورمیة من الترشح رسمیا لالنتخابات في مكان اعتقالھ في مبنى أمن الدول�ة، حی�ث    .تم تمكین المرشح د   –

ختص م�ن إدارة ش�ؤون االنتخاب�ات ف�ي وزارة الداخلی�ة، وق�د ت�م اإلف�راج ع�ن بورمی�ة ف�ي وق�ت             انتقل إلیھ موظف م 

.الحق خالل ھذا األسبوع

ك��ذلك ت��م اإلف��راج ع��ن المرش��ح خلیف��ة الخراف��ي، ال��ذي تمك��ن م��ن الترش��ح قب��ل االعتق��ال، وب��ذلك ل��م یب��ق أح��د م��ن        –

.المرشحین رھن االعتقال

رشح في االنتخاب�ات، كم�ا نتمن�ى أن یح�رص جمی�ع المرش�حین عل�ى االلت�زام          ألي متآملین أن ال تتكرر االعتقاال    

.بالقانون في حمالتھم االنتخابیة، حتى یبقى االختالف في إطار خدمة الكویت

:دور العبادة

أصدرت إدارة الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة مجموعة من النصائح العامة المتعلق�ة باالنتخاب�ات          

ده من ظواھر سلبیة، مثل نقل األصوات بین الدوائر وشراء األصوات والتنابز بین المرشحین، والتوجیھ بحسن وما تشھ

.االختیار من الكفاءات ممن یصلح لمھام عضو مجلس األمة
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س�محت اللجن�ة العلی��ا لالنتخاب�ات ف��ي بلدی�ة الكوی��ت بت�رخیص المن�ازل ال��سكنیة كمق�ار انتخابی��ة، عل�ى أن تعام��ل          

 وھذا التنظیم ینھي التالع�ب ال�ذي ح�دث    4/2008بیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم معاملة المقار االنتخا 

 حیث كان بعض المرشحین یحصل على مقرین اثنین وفقا للقانون وعدد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة         2008في انتخابات   

.باعتبارھا لیست مقارا انتخابیة

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

م�ن الق�انون ح�ـُرم    )2(ي المرشح أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في قانون االنتخاب، وفي الم�ادة    یشترط ف 

المرشح والناخب المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد 

م في ح�سم رأیھ�ا ف�ي من�ع ترش�ح ع�دد م�ن الشخ�صیات         2008 في انتخابات ةإلیھ اعتباره، وقد كان لتأخر وزارة الداخلی   

بناء على ھذه المادة، أن حدثت أخطاء كثیرة بالشطب، استطاع معھا أكثریة المشطوبین من كسب قضیتھم أمام المحاكم 

بإعادة قیدھم، وھذه أدت إلى صعوبات في إعداد أوراق االقتراع نفسھا، لذا یجب حسم موض�وع ش�طب المرش�حین وفق�ا        

نون في وقت مبكر لتمكین المرشحین المشطوبین من اللجوء الى القضاء وح�سم الموض�وع ف�ي وق�ٍت ك�اٍف قب�ل ی�وم            للقا

.االقتراع

:الناخبون

حرم قانون االنتخابات في مادتھ الثالثة رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الت�صویت ف�ي االنتخاب�ات، وق�د         

لمع��اییر الدولی��ة ف��ي ح��ق الت��صویت، ف�ي الوق��ت ال��ذي ل��م ی��شمل ھ��ذا المن��ع   بین�ا ف��ي تقری��ر س��ابق أن ھ��ذا المن��ع یخ�الف ا  

العسكریین من الحرس الوطني، كما ظھرت حالة استثنائیة أخرى وھي وجود عدد من العسكریات اإلناث، وھن ش�ریحة   

ام�ل م�ع    موج�ھ للرج�ال فق�ط، والب�د م�ن اإلش�ارة إل�ى وج�ود ھ�ذه الفوض�ى ف�ي التع           3یحق لھا الت�صویت ألن ن�ص الم�ادة       

شریحة الناخبین من العسكریین جدیر بمعالجتھ من خالل مساواتھم جمیعا، فمع ثبات ع�دم وج�ود م�ا ی�دعو للخ�وف م�ن           

استخدام العسكریین لحقھم في التصویت والترشیح، كما ھو الحال مع رجال الحرس الوطني، فقد بات معالجة ھذا الملف 

.ءه أمرا ضروریًا، ویستحق معھ استخدام أداة مرسوم الضرورةوتطبیق نصوص الدستور بالمساواة بین جمیع أبنا

:شراء األصوات

انتشر كالم كثیر ومتواتر بشأن شراء األصوات في االنتخابات الفرعیة، ولكن لم تقع بین أیدینا أدلة ثابت�ة، حی�ث    

ي ل�صغر العین�ة الت�ي ی�تم     كان المتداول قیام بعض المرشحین بشراء أصوات داخل القبیل�ة، وھ�و أم�ر ی�ستفید من�ھ الراش�         

شراءھا مقابل ع�دد أكب�ر ف�ي االنتخاب�ات العام�ة، وتمك�ن الراش�ي م�ن س�ریة إج�راءات الرش�وة، وانخف�اض تكلفتھ�ا لقل�ة                      

.الطلب داخل االنتخابات الفرعیة بالمقارنة مع االنتخابات العامة

نتخ�ابي، وھ�و م�ا یج�ب أن تعم�ل      علمًا بأن عملیات شراء األص�وات ق�د تت�سع ف�ي الفت�رة المتبقی�ة م�ن الموس�م اال               

وزارة الداخلیة على مكافحتھ، خاصة وأنھا نجحت في العام الماضي بضبط حالتین، س�ّیما وأن محارب�ة ش�راء األص�وات        

.علیھا إجماع شعبي بعكس تجریم االنتخابات الفرعیة

:االنتخابات الفرعیة
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س�محت اللجن�ة العلی��ا لالنتخاب�ات ف��ي بلدی�ة الكوی��ت بت�رخیص المن�ازل ال��سكنیة كمق�ار انتخابی��ة، عل�ى أن تعام��ل          

 وھذا التنظیم ینھي التالع�ب ال�ذي ح�دث    4/2008بیة، وفقا لضوابط وشروط قانون االنتخابات رقم معاملة المقار االنتخا 

 حیث كان بعض المرشحین یحصل على مقرین اثنین وفقا للقانون وعدد كبی�ر م�ن المن�ازل ال�سكنیة         2008في انتخابات   

.باعتبارھا لیست مقارا انتخابیة

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

م�ن الق�انون ح�ـُرم    )2(ي المرشح أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في قانون االنتخاب، وفي الم�ادة    یشترط ف 

المرشح والناخب المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد 

م في ح�سم رأیھ�ا ف�ي من�ع ترش�ح ع�دد م�ن الشخ�صیات         2008 في انتخابات ةإلیھ اعتباره، وقد كان لتأخر وزارة الداخلی   

بناء على ھذه المادة، أن حدثت أخطاء كثیرة بالشطب، استطاع معھا أكثریة المشطوبین من كسب قضیتھم أمام المحاكم 

بإعادة قیدھم، وھذه أدت إلى صعوبات في إعداد أوراق االقتراع نفسھا، لذا یجب حسم موض�وع ش�طب المرش�حین وفق�ا        
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أم�رھم عل�ى أن یم�ثلھم    یبدو أن تجمع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�رف بالح�ساویة أو ال�شیخیة، ق�د حزم�وا           –

معصومة المبارك في ال�دائرة األول�ى، وع�دنان المط�وع ف�ي ال�دائرة الثانی�ة،          .الوزیرة السابقة د  :باالنتخابات كل من  

معصومة تؤك�د أنھ�ا تترش�ح    .وعضو المجلس البلدي ھشام البغلي بالدائرة الثالثة، وھو اتفاق غیر نھائي، كما أن د       

.في االنتخابات مستقلة

 حدس المحامي أسامة الشاھین أعلن عن استعداده إلطالق –تب الشباب في الحركة الدستوریة اإلسالمیة رئیس مك–

حمل��ة لتعزی��ز الم��شاركة االیجابی��ة لل��شباب م��ن الجن��سین ف��ي العملی��ة االنتخابی��ة، م��ن خ��الل الوس��ائل اإلعالمی��ة            

.ولیس لخدمة تیار سیاسيوااللكترونیة، وھي حملة موجھة لتشجیع الناخبین على التصویت بشكل عام 

س��محت تی��ارات سیاس��یة عریق��ة لممثلیھ��ا خ��وض االنتخاب��ات الفرعی��ة للقبائ��ل، حی��ث ش��اركت الحرك��ة الدس��توریة     –

اإلسالمیة حدس ف�ي فرعی�ة قبائ�ل عن�زة بالرابع�ة والع�وازم والعجم�ان ف�ي الخام�سة، ف�ي ح�ین ش�اركت كتل�ة العم�ل                

.الخامسةالشعبي في فرعیة قبیلتي العوازم والعجمان في 

:المجتمع المدني

"5+5×5(مع�اییر المرش�ح ال�صالح    "ن�شر أعادت جمعیة الشفافیة الكویتیة      وفیھ�ا مجموع�ة م�ن المواص�فات     )

 النائب عن الشعب في مجلس األمة، یمك�ن للناخ�ب االسترش�اد بھ�ا، فیعم�ل عل�ى       – أو أكثرھا –التي یجب أن یتحلى بھا      

ق�یم النزاھ�ة   :األكثر مالئمة لشغل ع�ضویة مجل�س األم�ة، ولق�د ش�ملت المع�اییر       تقییم المرشحین، حتى یختار الشخصیة      

وال��شفافیة واحت��رام الق��انون، والم��ؤھالت الشخ��صیة م��ن حی��ث الخب��رة والكف��اءة، وال��سمات الشخ��صیة م��ن حی��ث الق��یم     

وق�د ت�م التع�اون م�ع     ..األخالقیة، واألطروحات الفكریة، والبرنامج االنتخابي، كما یجب أن یتعھد المرش�ح بخم�سة أم�ور          

تلفزیون الكویت لتصویر حلقات إعالنیة تلفزیونیة لكل معیار من ھذه المعاییر لیتم بثھا خالل البرامج الیومیة، وھو دور 

ایجابي تقوم بھ وزارة اإلعالم ألول مرة في حث المواطنین على ممارسة دورھم بإیجابیة بعیدا ع�ن الدعای�ة ألي فئ�ة أو         

 ب��ادرت بع��ض ال�صحف المحلی��ة بن��شر المع�اییر مجان��ا إیمان�ا منھ��ا بخدم��ة المجتم�ع وت��رویج الق��یم      كم�ا ..تی�ار أو مرش��ح 

.الصالحة بین أبناءه، كذلك نشرت الجمعیة ھذه المعاییر في موقعھا على االنترنت

م27/4/2009 بتاریخ السادسالتقریر 

 امرأة، وقد بلغ 19 مرشحًا منھم 282ین  ابریل، حیث بلغ عدد المرشح25تم إغالق باب الترشیح في یوم السبت 

 مرش�حا، وف�ي   65 مرش�حا، وف�ي ال�دائرة الثالث�ة     51 مرشحا، وفي الدائرة الثانی�ة  52عدد المرشحین في الدائرة األولى      

 مرشحا، علما بأن باب االنسحاب سیبقى مفتوح�ا مم�ن س�یتناقص    40 مرشحا، وفي الدائرة الخامسة 74الدائرة الرابعة  

ن ف�ي األی�ام القادم�ة، وفیم�ا یل�ي أھ�م المالحظ�ات عل�ى االس�تعداد لالنتخاب�ات خ�الل األس�بوع ال�سادس م�ن                   عدد المرشحی 

:م2009الموسم االنتخابي 

:المقار االنتخابیة
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وقد لوحظ بشكل عام أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بإمكانھا القیام بدور أكثر إیجابیا لحث الناخبین على 

ارسة دورھم بشكل صحیح، والتنبیھ علیھم باالبتعاد عن مخالفة القوانین وتطبی�ق ال�نظم الخاص�ة باالنتخاب�ات، ولك�ن       مم

دورھا كان مفقودا في موضوع االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیات البغیضة، كما أن دورھا متواضع في التح�ذیر         

علم�ا ب�أن الخط�اب    ..لى اختی�ار المرش�ح ال�صالح ی�أتي عل�ى اس�تحیاء      من الرشوة االنتخابیة، وكذلك دورھا في التنبیھ ع     

الدیني السلیم مؤثر بدرجة عالیة في تنظیم موسم انتخابي جید وفي توجیھ الناخبین لممارسة دورھم في اختیار السلطة  

لن�دوات وإع�داد   التشریعیة، ولكنھ لم یستخدم، م�ن خ�الل وس�ائل متع�ددة كالتوعی�ة العام�ة وخط�ب ی�وم الجمعی�ة وإقام�ة ا              

.المطبوعات التوعویة

:الجماعات السیاسیة

محم�د الكن�دري ف�ي ال�دائرة األول�ى، خال�د       :أعلن التجمع اإلس�المي ال�سلفي ع�ن ممثلی�ھ ف�ي ع�دد م�ن ال�دوائر، وھ�م              –

ین�زل  علي العمیر ون�صار العب�دالجلیل ف�ي ال�دائرة الثالث�ة، ول�م       .السلطان وعبداللطیف العمیري في الدائرة الثانیة، د 

.على قوائم التجمع أحد في الدائرتین الرابعة والخامسة

قرر حزب األمة عدم خوض االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام ف�ي بی�ان ل�ھ ن�شره ف�ي ال�صحافة المحلی�ة، وعلل�وا ذل�ك بوص�ول                –

.العملیة السیاسیة إلى طریق مسدود

ف بالح�ساویة أو ال�شیخیة ق�د ح�ددوا     أشرنا في بیاننا الخامس إل�ى أن تجم�ع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�ر              –

ممثلیھم باالنتخابات، فیما نشر خالل ھذا األسبوع إعالن مدفوع الثمن في عدد من الصحف المحلیة من مجلس أب�ا      

 فیھ أن التجمع ال یمثلھم وال یعدوا أنھ یمثل مجموع�ة  اذر الغفاري الذي تدیره مجموعة من رجاالت الحساویة بینو       

.قلیلة من الحساویة

 حدس شارك ممثلھا في االنتخابات الفرعیة لقبیلة –أشرنا في تقریرنا الخامس إلى أن الحركة الدستوریة اإلسالمیة –

 سھوا اس�م مرش�ح التجم�ع اإلس�المي ال�سلفي عل�ي دخی�ل ال�ذي خ�اض االنتخاب�ات نف�سھا لقبیل�ة                –عنزة، ولم نذكر    

حدس والسلف أنھم ترشحوا في االنتخاب�ات الفرعی�ة   عنزة، لذا اقتضى التنویھ، وفي كل األحوال، فقد ذكر مرشحي      

لعدد من القبائل م�ستقلین ال ممثل�ین لتی�ارات سیاس�یة ف�ي ك�ل م�ن عن�زة ال�دائرة الرابع�ة وع�وازم وعجم�ان ال�دائرة                     

.الخامسة

:المجتمع المدني

عي جمعی��ة ف��ي س��ابقة تعتب��ر األول��ى م��ن نوعھ��ا، وافق��ت الجھ��ات المخت��صة بتنظ��یم انتخاب��ات مجل��س األم��ة لمتط��و  –

 مایو ، للتأكد من سالمة العملیة االنتخابیة وشفافیتھا ونزاھتھا 16الشفافیة الكویتیة دخول مراكز االقتراع في یوم  

وخلوھا من األخطاء، وھي خطوة تؤكد حرص المنظمین على نزاھة االنتخابات وبث الطمأنینة في المجتمع المدني 

 الثقة بجمعیة الشفافیة الكویتیة باعتبارھا جمعیة تم�ارس دورھ�ا بمھنی�ة     حول شفافیة العملیة االنتخابیة، كما تؤكد     

.عالیة ومسؤولیة كبیرة

ی�دعو فیھ�ا المرش�حین للتوقی�ع     "حمل�ة الكوی�ت أھ�م   " فرع بریطانیا وایرلن�دا   –ینظم االتحاد الوطني لطلبة الكویت      –

ائفي والقبل�ي، م�ع ال�دعوة للت�صویت ل�صالح      على وثیقة لالبتعاد عن التأزیم واالھتم�ام بالتنمی�ة، ونب�ذ التع�صب الط�        

.المرشحین الذي یوقعون على الوثیقة
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ت�ضم الع�شرات م�ن ال�شباب م�ن الجن�سین تھ�دف إل�ى الح�ث عل�ى            "عل�شان الكوی�ت   "حملة شبابیة وطنی�ة بعن�وان       –

.المشاركة في التصویت وحسن اختیار المرشح الذي یصلح للرقابة والتشریع في مجلس األمة

ویحتوي على مجموعة من المطالب الخاصة بالمعلمین، ودعت )مع المعلم(المعلمین الكویتیة میثاق أعدت جمعیة –

 ابری�ل  30-29-28المرشحین للتوقی�ع عل�ى الوثیق�ة والتعبی�ر ع�ن دعمھ�م لق�ضایا المعلم�ین ف�ي مق�ر الجمعی�ة أی�ام                 

.م2009

م4/5/2009 بتاریخ السابعالتقریر 

االنتخابي نشاطا ملحوظا للمجتمع المدني، كما ب�دأ موس�م ش�راء األص�وات ف�ي      شھد األسبوع السابع من الموسم  

جمیع الدوائر ، وھو ما یجعل المسؤولیة عل�ى وزارة الداخلی�ة كبی�رة ف�ي تأكی�د ش�فافیة ونزاھ�ة االنتخاب�ات وخلوھ�ا م�ن              

 المرشحین ممن ال تنطبق الجرائم االنتخابیة، وفیما لم یتبقى من الموسم االنتخابي سوى عشرة أیام فإن موضوع شطب

.علیھم الشروط ما زال معلقا لم ینجز بعد

:م2009 وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع السابع من الموسم االنتخابي 

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ق�ف النق�ل والن�دب والترش�یح ف�ي      یقوم دیوان الخدمة المدنیة بدور جید في تطبیق ق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن و         

 جھ�ة حكومی�ة خ�الل ش�ھر واح�د، بواس�طة مراقب�ي ش�ؤون         23 مخالف�ة ف�ي    185الجھات الحكومیة، وقد اس�تطاع رص�د        

التوظف التابعین للدیوان، فیما تم سحب نصف تلك الق�رارات تقریب�ا، وال�شئ المؤس�ف ف�ي الموض�وع أن أكث�ر وزارت�ین           

.ة ووزارة األوقاف والشؤون االسالمیةلدیھما مخالفات ھما وزارة الداخلی

– أحیان�ا  –كما ترد إلى المفوض�یة الكثی�ر م�ن المعلوم�ات ح�ول قی�ام مرش�حین بتمری�ر مع�امالت وأخ�ذ تأش�یرات                 

بالموافقة على أن یتم التنفیذ بعد انتھاء االنتخابات، ویقوم بتمریرھا م�سؤولین ف�ي ال�وزارات م�ن درج�ة وكی�ل وزارة أو        

.ضا ھذا المرشح، بحسب قوة فرص فوزهأقل، طمعا في ر

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

أكدنا في تقریر سابق على ضرورة حسم الحكومة في وقت مبكر لموضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر فیھم 

 أو ف�ي  من قانون االنتخاب الت�ي حرم�ت المرش�ح والناخ�ب المحك�وم علی�ھ بعقوب�ة جنای�ة         )2(شروط الناخب وفقا للمادة     

جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد إلیھ اعتباره، ولعل أخذ رأي إدارة الفتوى والتشریع 

م 2008بقائمة أسماء المتوقع شطبھم یعطي موضوع الشطب الحق في الدراسة والفحص حتى ال تتكرر أخطاء انتخابات 

رار الشطب من عدمھ خالل ھذا األسبوع، حتى یتمكن من تشطب أسماؤھم في الموضوع، لذا ینبغي على الحكومة حسم ق

.من الطعن أمام القضاء وصدور األحكام قبل االقتراع بوقت كاٍف لطباعة أسماء المرشحین

:شراء األصوات
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وقد لوحظ بشكل عام أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بإمكانھا القیام بدور أكثر إیجابیا لحث الناخبین على 

ارسة دورھم بشكل صحیح، والتنبیھ علیھم باالبتعاد عن مخالفة القوانین وتطبی�ق ال�نظم الخاص�ة باالنتخاب�ات، ولك�ن       مم

دورھا كان مفقودا في موضوع االنتخابات الفرعیة القائمة على العصبیات البغیضة، كما أن دورھا متواضع في التح�ذیر         

علم�ا ب�أن الخط�اب    ..لى اختی�ار المرش�ح ال�صالح ی�أتي عل�ى اس�تحیاء      من الرشوة االنتخابیة، وكذلك دورھا في التنبیھ ع     

الدیني السلیم مؤثر بدرجة عالیة في تنظیم موسم انتخابي جید وفي توجیھ الناخبین لممارسة دورھم في اختیار السلطة  

لن�دوات وإع�داد   التشریعیة، ولكنھ لم یستخدم، م�ن خ�الل وس�ائل متع�ددة كالتوعی�ة العام�ة وخط�ب ی�وم الجمعی�ة وإقام�ة ا              

.المطبوعات التوعویة

:الجماعات السیاسیة

محم�د الكن�دري ف�ي ال�دائرة األول�ى، خال�د       :أعلن التجمع اإلس�المي ال�سلفي ع�ن ممثلی�ھ ف�ي ع�دد م�ن ال�دوائر، وھ�م              –

ین�زل  علي العمیر ون�صار العب�دالجلیل ف�ي ال�دائرة الثالث�ة، ول�م       .السلطان وعبداللطیف العمیري في الدائرة الثانیة، د 

.على قوائم التجمع أحد في الدائرتین الرابعة والخامسة

قرر حزب األمة عدم خوض االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام ف�ي بی�ان ل�ھ ن�شره ف�ي ال�صحافة المحلی�ة، وعلل�وا ذل�ك بوص�ول                –

.العملیة السیاسیة إلى طریق مسدود

ف بالح�ساویة أو ال�شیخیة ق�د ح�ددوا     أشرنا في بیاننا الخامس إل�ى أن تجم�ع الرس�الة اإلن�سانیة ال�وطني أو م�ا یع�ر              –

ممثلیھم باالنتخابات، فیما نشر خالل ھذا األسبوع إعالن مدفوع الثمن في عدد من الصحف المحلیة من مجلس أب�ا      

 فیھ أن التجمع ال یمثلھم وال یعدوا أنھ یمثل مجموع�ة  اذر الغفاري الذي تدیره مجموعة من رجاالت الحساویة بینو       

.قلیلة من الحساویة

 حدس شارك ممثلھا في االنتخابات الفرعیة لقبیلة –أشرنا في تقریرنا الخامس إلى أن الحركة الدستوریة اإلسالمیة –

 سھوا اس�م مرش�ح التجم�ع اإلس�المي ال�سلفي عل�ي دخی�ل ال�ذي خ�اض االنتخاب�ات نف�سھا لقبیل�ة                –عنزة، ولم نذكر    

حدس والسلف أنھم ترشحوا في االنتخاب�ات الفرعی�ة   عنزة، لذا اقتضى التنویھ، وفي كل األحوال، فقد ذكر مرشحي      

لعدد من القبائل م�ستقلین ال ممثل�ین لتی�ارات سیاس�یة ف�ي ك�ل م�ن عن�زة ال�دائرة الرابع�ة وع�وازم وعجم�ان ال�دائرة                     

.الخامسة

:المجتمع المدني

عي جمعی��ة ف��ي س��ابقة تعتب��ر األول��ى م��ن نوعھ��ا، وافق��ت الجھ��ات المخت��صة بتنظ��یم انتخاب��ات مجل��س األم��ة لمتط��و  –

 مایو ، للتأكد من سالمة العملیة االنتخابیة وشفافیتھا ونزاھتھا 16الشفافیة الكویتیة دخول مراكز االقتراع في یوم  

وخلوھا من األخطاء، وھي خطوة تؤكد حرص المنظمین على نزاھة االنتخابات وبث الطمأنینة في المجتمع المدني 

 الثقة بجمعیة الشفافیة الكویتیة باعتبارھا جمعیة تم�ارس دورھ�ا بمھنی�ة     حول شفافیة العملیة االنتخابیة، كما تؤكد     

.عالیة ومسؤولیة كبیرة

ی�دعو فیھ�ا المرش�حین للتوقی�ع     "حمل�ة الكوی�ت أھ�م   " فرع بریطانیا وایرلن�دا   –ینظم االتحاد الوطني لطلبة الكویت      –

ائفي والقبل�ي، م�ع ال�دعوة للت�صویت ل�صالح      على وثیقة لالبتعاد عن التأزیم واالھتم�ام بالتنمی�ة، ونب�ذ التع�صب الط�        

.المرشحین الذي یوقعون على الوثیقة
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ت�ضم الع�شرات م�ن ال�شباب م�ن الجن�سین تھ�دف إل�ى الح�ث عل�ى            "عل�شان الكوی�ت   "حملة شبابیة وطنی�ة بعن�وان       –

.المشاركة في التصویت وحسن اختیار المرشح الذي یصلح للرقابة والتشریع في مجلس األمة

ویحتوي على مجموعة من المطالب الخاصة بالمعلمین، ودعت )مع المعلم(المعلمین الكویتیة میثاق أعدت جمعیة –

 ابری�ل  30-29-28المرشحین للتوقی�ع عل�ى الوثیق�ة والتعبی�ر ع�ن دعمھ�م لق�ضایا المعلم�ین ف�ي مق�ر الجمعی�ة أی�ام                 

.م2009

م4/5/2009 بتاریخ السابعالتقریر 

االنتخابي نشاطا ملحوظا للمجتمع المدني، كما ب�دأ موس�م ش�راء األص�وات ف�ي      شھد األسبوع السابع من الموسم  

جمیع الدوائر ، وھو ما یجعل المسؤولیة عل�ى وزارة الداخلی�ة كبی�رة ف�ي تأكی�د ش�فافیة ونزاھ�ة االنتخاب�ات وخلوھ�ا م�ن              

 المرشحین ممن ال تنطبق الجرائم االنتخابیة، وفیما لم یتبقى من الموسم االنتخابي سوى عشرة أیام فإن موضوع شطب

.علیھم الشروط ما زال معلقا لم ینجز بعد

:م2009 وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع السابع من الموسم االنتخابي 

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ق�ف النق�ل والن�دب والترش�یح ف�ي      یقوم دیوان الخدمة المدنیة بدور جید في تطبیق ق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن و         

 جھ�ة حكومی�ة خ�الل ش�ھر واح�د، بواس�طة مراقب�ي ش�ؤون         23 مخالف�ة ف�ي    185الجھات الحكومیة، وقد اس�تطاع رص�د        

التوظف التابعین للدیوان، فیما تم سحب نصف تلك الق�رارات تقریب�ا، وال�شئ المؤس�ف ف�ي الموض�وع أن أكث�ر وزارت�ین           

.ة ووزارة األوقاف والشؤون االسالمیةلدیھما مخالفات ھما وزارة الداخلی

– أحیان�ا  –كما ترد إلى المفوض�یة الكثی�ر م�ن المعلوم�ات ح�ول قی�ام مرش�حین بتمری�ر مع�امالت وأخ�ذ تأش�یرات                 

بالموافقة على أن یتم التنفیذ بعد انتھاء االنتخابات، ویقوم بتمریرھا م�سؤولین ف�ي ال�وزارات م�ن درج�ة وكی�ل وزارة أو        

.ضا ھذا المرشح، بحسب قوة فرص فوزهأقل، طمعا في ر

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

أكدنا في تقریر سابق على ضرورة حسم الحكومة في وقت مبكر لموضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر فیھم 

 أو ف�ي  من قانون االنتخاب الت�ي حرم�ت المرش�ح والناخ�ب المحك�وم علی�ھ بعقوب�ة جنای�ة         )2(شروط الناخب وفقا للمادة     

جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد إلیھ اعتباره، ولعل أخذ رأي إدارة الفتوى والتشریع 

م 2008بقائمة أسماء المتوقع شطبھم یعطي موضوع الشطب الحق في الدراسة والفحص حتى ال تتكرر أخطاء انتخابات 

رار الشطب من عدمھ خالل ھذا األسبوع، حتى یتمكن من تشطب أسماؤھم في الموضوع، لذا ینبغي على الحكومة حسم ق

.من الطعن أمام القضاء وصدور األحكام قبل االقتراع بوقت كاٍف لطباعة أسماء المرشحین

:شراء األصوات
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ل  وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة شراء األصوات ، ولكن بكتأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلیة على استعدادا       

أسف أنباء شراء األصوات لم تستثن أي دائرة انتخابیة، حیث انطلقت عملیات الشراء في االنتخابات الفرعیة في الفترة   

الماضیة، وبدأت اآلن عملیات الشراء على مستوى االنتخابات العامة، وال یوجد لوزارة الداخلیة أي عذر في عدم تمكنھا 

الذین یقومون بھذه الجرائم أعدادھم قلیلة ف�ي ح�دود خم�سة مرش�حین ف�ي      من رصد جرائم شراء األصوات، فالمرشحین     

كل دائرة انتخابیة، وان كان ھناك تقصیر من الوزارة في مكافحة االنتخابات الفرعی�ة ومنعھ�ا، فنتوق�ع منھ�ا ع�دم الف�شل           

.في منع شراء األصوات، في جمیع الدوائر االنتخابیة

خن الس��تقبال ش��كاوى الم��واطنین وبالغ��اتھم ب��شأن عملی��ات ش��راء   وعل��ى وزارة الداخلی��ة إع��الن خ��ط ھ��اتف س��ا 

.األصوات، والتعامل معھا بكل جدیة وسرعة، حتى ال تتھم الوزارة بالتواطؤ

 صورة لشیك باسم أحد المرشحین یتلقى قرابة ملی�ون دین�ار م�ن    3/5/2009كما نشرت جریدة الرؤیة یوم األحد    

. وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتبع الموضوع وتأكیده أو نفیھشخصیة خلیجیة، وعلى الجھات المعنیة في

:االنتخابات الفرعیة

وضم "المتوكلون"تم اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، تحت اسم  –

.عتیبي، سعد الرویشد العازميحسین جلیعیب الظفیري ، ثامر السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار ال.في عضویتھ د

)الجمی�ع (تشكلت أیضا خالل ھ�ذا األس�بوع قائم�ة جدی�دة ف�ي محافظ�ة الجھ�راء التابع�ة ال�ى ال�دائرة الرابع�ة بعن�وان               –

.ضمت كل من مطر طلیحان الشمري، محمد الحذیان العجمي، فواز العدواني، صالح السعید

 اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق في الدائرة الخامسة، یضم)محافظون(تم تشكیل تحالف –

العنزي، طالل الجالل السھلي، فیصل محمد الكندري ، حمود محمد الحمدان، والقائمة الجدیدة تواجھ قائمة العوازم   

.وقائمة العجمان وقائمة الھواجر مع مطیر والدواسر وعتیبة

:الجماعات السیاسیة

إلى تشكل أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األولى من تیارین ھم�ا  أشرنا في التقریر الخامس    –

ویمثل��ھ "تجم��ع المیث��اق ال��وطني"ویمثل��ھ ع��دنان س��ید عبدال��صمد وأحم��د الري، و "التح��الف اإلس��المي ال��وطني"

الحساویة "مد عن مرشح رابع ھو حمد طاھر بوح"قائمة االئتالف"یوسف حسن الزلزلة، وقد انضم إلیھم تحت .د

.أو الشیخیة "

أصدرت الحركة السلفیة، وھي حرك�ة قریب�ة م�ن ح�زب األم�ة ال�ذي ق�رر مقاطع�ة االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام بع�د نتائج�ھ                   –

بتحریم التصویت "فتوى"م، أصدرت الحركة بیانا مستھجنا عبرت فیھ عما وصفتھ 2008المتواضعة في انتخابات 

.للمرأة

حم�د المط�ر، ف�ي ح�ین     .جمع�ان الح�ربش و د  . في الدائرة الثانی�ة حی�ث ض�مت ك�ل م�ن د     عن قائمتھا"حدس"أعلنت  –

.قررت نزول مرشحیھا في الدائرتین األولى والثالثة مستقلین، وفي الدائرة الخامس ضمن قائمة قبیلة العوازم

.ن قوائم معلنةقرر التحالف الوطني الدیمقراطي نزول مرشحیھ في الدائرتین الثانیة والثالثة مستقلین من دو–

:المجتمع المدني
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انطلقت في محافظة الجھراء ، وھي جزء م�ن ال�دائرة الرابع�ة م�ع معظ�م محافظ�ة الفروانی�ة، حمل�ة ش�عبیة بعن�وان                  –

بعد أن وصل من الجھراء مرش�ح واح�د م�ن أص�ل ع�شرة إل�ى قب�ة البرلم�ان ف�ي انتخاب�ات           "حول صوتك جھراوي  "

.م2008

لمرشحین من الدخول إلى الجامعة وإلقاء المحاضرات في ھذا الموس�م االنتخ�ابي،   قررت إدارة جامعة الكویت منع ا     –

بحجة عدم انحیاز الجامعة لمرشحین دون غیرھم، وألن المنظمات الطالبیة تقت�صر دعواتھ�ا عل�ى ممثل�ین لتی�ارات        

 عل��ى سیاس��یة مح��سوبین علیھ��ا، ون��رى ف��ي المفوض��یة إن ھ��ذا الق��رار غی��ر ص��حیح، وان المن��ع یج��ب أن یقت��صر      

استضافة مرشحین داخل الفصل الدراسي للترویج لبرنامج االنتخابي، أو استخدم م�سؤول ج�امعي ف�ي موق�ع عمل�ھ          

للترویج ألحد المرشحین، أما الندوات العامة خ�ارج الف�صل الدراس�ي الت�ي تقیمھ�ا المنظم�ات الطالبی�ة فھ�ي مباح�ة                 

 ألح��د المرش��حین، وان تت��صرف الجھ��ة المنظم��ة   ومطلوب��ة، ش��ریطة ع��دم اس��تخدامھا للت��رویج االنتخ��ابي المباش��ر  

.بحیادیة ووفقا للوائح المنظمة لألنشطة الطالبیة في الجامعة

، عل�ى  )الكوی�ت مرك�ز م�الي وتج�اري    (أنجزت جمعیة الشفافیة الكویتیة منتدى الكویت للشفافیة الثالث تحت شعار     –

نمویة والخطة العامة التي تحتاجھا الدولة، وق�د ب�دأ   أمل أن تتوجھ البرامج االنتخابیة للمرشحین تجاه المشاریع الت    

.مجلس الوزراء االھتمام بالموضوع، في حین أخذ بعض المرشحین الموضوع باھتمام كبیر ضمن برنامج عملھ

أص�درت بیان�ا ت��دعو فی�ھ المرش�حین إل�ى االھتم��ام بالق�ضایا البیئی�ة ض��من        :جماع�ة الخ�ط األخ�ضر البیئی��ة الكویتی�ة    –

.خابیة، كما دعت الناخبین إلى اختیار المرشح الذي یھتم بالقضایا البیئیةبرامجھم االنت

تح�ث فیھ�ا الن�اخبین عل�ى     )للكوی�ت أص�وت  (تعلن جمعیة الشفافیة الكویتیة الیوم االثنین ع�ن حمل�ة وطنی�ة بعن�وان            –

یت م�ن ش�أنھ    ل�إلدالء بأص�واتھم، إلن ع�دم الم�شاركة ف�ي الت�صو      16/5/2009الذھاب إلى مراك�ز االقت�راع ف�ي ی�وم       

.التقلیل من فرص المرشحین الصالحین للوصول الى البرلمان والقیام بدورھم التنموي

أعدت اللجنة میثاقًا خاصًا ببیئة منطقة أم الھیمان التي فیھا الكثیر من :اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان–

 م��ن المرش�حین بال��دائرة الخام�سة ف��ي الم��شاركة   الملوث�ات والت��ي ی�نعكس أثرھ��ا عل��ى س�كان المنطق��ة، فق�ام العدی��د    

.بالتوقیع على میثاق متابعة التلوث في أم الھیمان

عل�ى االنترن�ت، وتحت�وي عل�ى ثالث�ین معی�ارا،       )5+5×5معاییر المرشح الصالح (أطلقت جمعیة الشفافیة الكویتیة     –

.قرات واألماكن العامةوھي منشورة على موقع الجمعیة، كما یتم توزیع المطبوع الخاص بھا في الم

بھ�دف تعزی�ز المواطن�ة    )بقناع�ة (نظم االتحاد العام لطلبة ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیق�ي والت�دریب حمل�ة         –

الصالحة، ومحاربة شراء األصوات، واالبتعاد عن التعصب الطائفي أو القبلي أو العائلي، ودعت المرشحین للتوقیع 

. إعالن صحفي بأسماء الموقعینعلى المیثاق، حیث یتم نشر

أصدروا میثاقًا الختیار النائب الوطني المخلص، حی�ث ح�ددوا مواص�فاتھ وأعلن�وا عن�ھ      :منتدى أكادیمیون بال حدود –

.في مؤتمر صحفي
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انطلقت في محافظة الجھراء ، وھي جزء م�ن ال�دائرة الرابع�ة م�ع معظ�م محافظ�ة الفروانی�ة، حمل�ة ش�عبیة بعن�وان                  –

بعد أن وصل من الجھراء مرش�ح واح�د م�ن أص�ل ع�شرة إل�ى قب�ة البرلم�ان ف�ي انتخاب�ات           "حول صوتك جھراوي  "

.م2008

لمرشحین من الدخول إلى الجامعة وإلقاء المحاضرات في ھذا الموس�م االنتخ�ابي،   قررت إدارة جامعة الكویت منع ا     –

بحجة عدم انحیاز الجامعة لمرشحین دون غیرھم، وألن المنظمات الطالبیة تقت�صر دعواتھ�ا عل�ى ممثل�ین لتی�ارات        

 عل��ى سیاس��یة مح��سوبین علیھ��ا، ون��رى ف��ي المفوض��یة إن ھ��ذا الق��رار غی��ر ص��حیح، وان المن��ع یج��ب أن یقت��صر      

استضافة مرشحین داخل الفصل الدراسي للترویج لبرنامج االنتخابي، أو استخدم م�سؤول ج�امعي ف�ي موق�ع عمل�ھ          

للترویج ألحد المرشحین، أما الندوات العامة خ�ارج الف�صل الدراس�ي الت�ي تقیمھ�ا المنظم�ات الطالبی�ة فھ�ي مباح�ة                 

 ألح��د المرش��حین، وان تت��صرف الجھ��ة المنظم��ة   ومطلوب��ة، ش��ریطة ع��دم اس��تخدامھا للت��رویج االنتخ��ابي المباش��ر  

.بحیادیة ووفقا للوائح المنظمة لألنشطة الطالبیة في الجامعة

، عل�ى  )الكوی�ت مرك�ز م�الي وتج�اري    (أنجزت جمعیة الشفافیة الكویتیة منتدى الكویت للشفافیة الثالث تحت شعار     –

نمویة والخطة العامة التي تحتاجھا الدولة، وق�د ب�دأ   أمل أن تتوجھ البرامج االنتخابیة للمرشحین تجاه المشاریع الت    

.مجلس الوزراء االھتمام بالموضوع، في حین أخذ بعض المرشحین الموضوع باھتمام كبیر ضمن برنامج عملھ

أص�درت بیان�ا ت��دعو فی�ھ المرش�حین إل�ى االھتم��ام بالق�ضایا البیئی�ة ض��من        :جماع�ة الخ�ط األخ�ضر البیئی��ة الكویتی�ة    –

.خابیة، كما دعت الناخبین إلى اختیار المرشح الذي یھتم بالقضایا البیئیةبرامجھم االنت

تح�ث فیھ�ا الن�اخبین عل�ى     )للكوی�ت أص�وت  (تعلن جمعیة الشفافیة الكویتیة الیوم االثنین ع�ن حمل�ة وطنی�ة بعن�وان            –

یت م�ن ش�أنھ    ل�إلدالء بأص�واتھم، إلن ع�دم الم�شاركة ف�ي الت�صو      16/5/2009الذھاب إلى مراك�ز االقت�راع ف�ي ی�وم       

.التقلیل من فرص المرشحین الصالحین للوصول الى البرلمان والقیام بدورھم التنموي

أعدت اللجنة میثاقًا خاصًا ببیئة منطقة أم الھیمان التي فیھا الكثیر من :اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان–

 م��ن المرش�حین بال��دائرة الخام�سة ف��ي الم��شاركة   الملوث�ات والت��ي ی�نعكس أثرھ��ا عل��ى س�كان المنطق��ة، فق�ام العدی��د    

.بالتوقیع على میثاق متابعة التلوث في أم الھیمان

عل�ى االنترن�ت، وتحت�وي عل�ى ثالث�ین معی�ارا،       )5+5×5معاییر المرشح الصالح (أطلقت جمعیة الشفافیة الكویتیة     –

.قرات واألماكن العامةوھي منشورة على موقع الجمعیة، كما یتم توزیع المطبوع الخاص بھا في الم

بھ�دف تعزی�ز المواطن�ة    )بقناع�ة (نظم االتحاد العام لطلبة ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیق�ي والت�دریب حمل�ة         –

الصالحة، ومحاربة شراء األصوات، واالبتعاد عن التعصب الطائفي أو القبلي أو العائلي، ودعت المرشحین للتوقیع 

. إعالن صحفي بأسماء الموقعینعلى المیثاق، حیث یتم نشر

أصدروا میثاقًا الختیار النائب الوطني المخلص، حی�ث ح�ددوا مواص�فاتھ وأعلن�وا عن�ھ      :منتدى أكادیمیون بال حدود –

.في مؤتمر صحفي
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ل  وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة شراء األصوات ، ولكن بكتأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلیة على استعدادا       

أسف أنباء شراء األصوات لم تستثن أي دائرة انتخابیة، حیث انطلقت عملیات الشراء في االنتخابات الفرعیة في الفترة   

الماضیة، وبدأت اآلن عملیات الشراء على مستوى االنتخابات العامة، وال یوجد لوزارة الداخلیة أي عذر في عدم تمكنھا 

الذین یقومون بھذه الجرائم أعدادھم قلیلة ف�ي ح�دود خم�سة مرش�حین ف�ي      من رصد جرائم شراء األصوات، فالمرشحین     

كل دائرة انتخابیة، وان كان ھناك تقصیر من الوزارة في مكافحة االنتخابات الفرعی�ة ومنعھ�ا، فنتوق�ع منھ�ا ع�دم الف�شل           

.في منع شراء األصوات، في جمیع الدوائر االنتخابیة

خن الس��تقبال ش��كاوى الم��واطنین وبالغ��اتھم ب��شأن عملی��ات ش��راء   وعل��ى وزارة الداخلی��ة إع��الن خ��ط ھ��اتف س��ا 

.األصوات، والتعامل معھا بكل جدیة وسرعة، حتى ال تتھم الوزارة بالتواطؤ

 صورة لشیك باسم أحد المرشحین یتلقى قرابة ملی�ون دین�ار م�ن    3/5/2009كما نشرت جریدة الرؤیة یوم األحد    

. وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتبع الموضوع وتأكیده أو نفیھشخصیة خلیجیة، وعلى الجھات المعنیة في

:االنتخابات الفرعیة

وضم "المتوكلون"تم اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، تحت اسم  –

.عتیبي، سعد الرویشد العازميحسین جلیعیب الظفیري ، ثامر السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار ال.في عضویتھ د

)الجمی�ع (تشكلت أیضا خالل ھ�ذا األس�بوع قائم�ة جدی�دة ف�ي محافظ�ة الجھ�راء التابع�ة ال�ى ال�دائرة الرابع�ة بعن�وان               –

.ضمت كل من مطر طلیحان الشمري، محمد الحذیان العجمي، فواز العدواني، صالح السعید

 اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق في الدائرة الخامسة، یضم)محافظون(تم تشكیل تحالف –

العنزي، طالل الجالل السھلي، فیصل محمد الكندري ، حمود محمد الحمدان، والقائمة الجدیدة تواجھ قائمة العوازم   

.وقائمة العجمان وقائمة الھواجر مع مطیر والدواسر وعتیبة

:الجماعات السیاسیة

إلى تشكل أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األولى من تیارین ھم�ا  أشرنا في التقریر الخامس    –

ویمثل��ھ "تجم��ع المیث��اق ال��وطني"ویمثل��ھ ع��دنان س��ید عبدال��صمد وأحم��د الري، و "التح��الف اإلس��المي ال��وطني"

الحساویة "مد عن مرشح رابع ھو حمد طاھر بوح"قائمة االئتالف"یوسف حسن الزلزلة، وقد انضم إلیھم تحت .د

.أو الشیخیة "

أصدرت الحركة السلفیة، وھي حرك�ة قریب�ة م�ن ح�زب األم�ة ال�ذي ق�رر مقاطع�ة االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام بع�د نتائج�ھ                   –

بتحریم التصویت "فتوى"م، أصدرت الحركة بیانا مستھجنا عبرت فیھ عما وصفتھ 2008المتواضعة في انتخابات 

.للمرأة

حم�د المط�ر، ف�ي ح�ین     .جمع�ان الح�ربش و د  . في الدائرة الثانی�ة حی�ث ض�مت ك�ل م�ن د     عن قائمتھا"حدس"أعلنت  –

.قررت نزول مرشحیھا في الدائرتین األولى والثالثة مستقلین، وفي الدائرة الخامس ضمن قائمة قبیلة العوازم

.ن قوائم معلنةقرر التحالف الوطني الدیمقراطي نزول مرشحیھ في الدائرتین الثانیة والثالثة مستقلین من دو–

:المجتمع المدني
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ل  وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة شراء األصوات ، ولكن بكتأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلیة على استعدادا       

أسف أنباء شراء األصوات لم تستثن أي دائرة انتخابیة، حیث انطلقت عملیات الشراء في االنتخابات الفرعیة في الفترة   

الماضیة، وبدأت اآلن عملیات الشراء على مستوى االنتخابات العامة، وال یوجد لوزارة الداخلیة أي عذر في عدم تمكنھا 

الذین یقومون بھذه الجرائم أعدادھم قلیلة ف�ي ح�دود خم�سة مرش�حین ف�ي      من رصد جرائم شراء األصوات، فالمرشحین     

كل دائرة انتخابیة، وان كان ھناك تقصیر من الوزارة في مكافحة االنتخابات الفرعی�ة ومنعھ�ا، فنتوق�ع منھ�ا ع�دم الف�شل           

.في منع شراء األصوات، في جمیع الدوائر االنتخابیة

خن الس��تقبال ش��كاوى الم��واطنین وبالغ��اتھم ب��شأن عملی��ات ش��راء   وعل��ى وزارة الداخلی��ة إع��الن خ��ط ھ��اتف س��ا 

.األصوات، والتعامل معھا بكل جدیة وسرعة، حتى ال تتھم الوزارة بالتواطؤ

 صورة لشیك باسم أحد المرشحین یتلقى قرابة ملی�ون دین�ار م�ن    3/5/2009كما نشرت جریدة الرؤیة یوم األحد    

. وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتبع الموضوع وتأكیده أو نفیھشخصیة خلیجیة، وعلى الجھات المعنیة في

:االنتخابات الفرعیة

وضم "المتوكلون"تم اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، تحت اسم  –

.عتیبي، سعد الرویشد العازميحسین جلیعیب الظفیري ، ثامر السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار ال.في عضویتھ د

)الجمی�ع (تشكلت أیضا خالل ھ�ذا األس�بوع قائم�ة جدی�دة ف�ي محافظ�ة الجھ�راء التابع�ة ال�ى ال�دائرة الرابع�ة بعن�وان               –

.ضمت كل من مطر طلیحان الشمري، محمد الحذیان العجمي، فواز العدواني، صالح السعید

 اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق في الدائرة الخامسة، یضم)محافظون(تم تشكیل تحالف –

العنزي، طالل الجالل السھلي، فیصل محمد الكندري ، حمود محمد الحمدان، والقائمة الجدیدة تواجھ قائمة العوازم   

.وقائمة العجمان وقائمة الھواجر مع مطیر والدواسر وعتیبة

:الجماعات السیاسیة

إلى تشكل أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األولى من تیارین ھم�ا  أشرنا في التقریر الخامس    –

ویمثل��ھ "تجم��ع المیث��اق ال��وطني"ویمثل��ھ ع��دنان س��ید عبدال��صمد وأحم��د الري، و "التح��الف اإلس��المي ال��وطني"

الحساویة "مد عن مرشح رابع ھو حمد طاھر بوح"قائمة االئتالف"یوسف حسن الزلزلة، وقد انضم إلیھم تحت .د

.أو الشیخیة "

أصدرت الحركة السلفیة، وھي حرك�ة قریب�ة م�ن ح�زب األم�ة ال�ذي ق�رر مقاطع�ة االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام بع�د نتائج�ھ                   –

بتحریم التصویت "فتوى"م، أصدرت الحركة بیانا مستھجنا عبرت فیھ عما وصفتھ 2008المتواضعة في انتخابات 

.للمرأة

حم�د المط�ر، ف�ي ح�ین     .جمع�ان الح�ربش و د  . في الدائرة الثانی�ة حی�ث ض�مت ك�ل م�ن د     عن قائمتھا"حدس"أعلنت  –

.قررت نزول مرشحیھا في الدائرتین األولى والثالثة مستقلین، وفي الدائرة الخامس ضمن قائمة قبیلة العوازم

.ن قوائم معلنةقرر التحالف الوطني الدیمقراطي نزول مرشحیھ في الدائرتین الثانیة والثالثة مستقلین من دو–

:المجتمع المدني
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ت�ضم الع�شرات م�ن ال�شباب م�ن الجن�سین تھ�دف إل�ى الح�ث عل�ى            "عل�شان الكوی�ت   "حملة شبابیة وطنی�ة بعن�وان       –

.المشاركة في التصویت وحسن اختیار المرشح الذي یصلح للرقابة والتشریع في مجلس األمة

ویحتوي على مجموعة من المطالب الخاصة بالمعلمین، ودعت )مع المعلم(المعلمین الكویتیة میثاق أعدت جمعیة –

 ابری�ل  30-29-28المرشحین للتوقی�ع عل�ى الوثیق�ة والتعبی�ر ع�ن دعمھ�م لق�ضایا المعلم�ین ف�ي مق�ر الجمعی�ة أی�ام                 

.م2009

م4/5/2009 بتاریخ السابعالتقریر 

االنتخابي نشاطا ملحوظا للمجتمع المدني، كما ب�دأ موس�م ش�راء األص�وات ف�ي      شھد األسبوع السابع من الموسم  

جمیع الدوائر ، وھو ما یجعل المسؤولیة عل�ى وزارة الداخلی�ة كبی�رة ف�ي تأكی�د ش�فافیة ونزاھ�ة االنتخاب�ات وخلوھ�ا م�ن              
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.علیھم الشروط ما زال معلقا لم ینجز بعد

:م2009 وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع السابع من الموسم االنتخابي 

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ق�ف النق�ل والن�دب والترش�یح ف�ي      یقوم دیوان الخدمة المدنیة بدور جید في تطبیق ق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن و         

 جھ�ة حكومی�ة خ�الل ش�ھر واح�د، بواس�طة مراقب�ي ش�ؤون         23 مخالف�ة ف�ي    185الجھات الحكومیة، وقد اس�تطاع رص�د        

التوظف التابعین للدیوان، فیما تم سحب نصف تلك الق�رارات تقریب�ا، وال�شئ المؤس�ف ف�ي الموض�وع أن أكث�ر وزارت�ین           

.ة ووزارة األوقاف والشؤون االسالمیةلدیھما مخالفات ھما وزارة الداخلی
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بالموافقة على أن یتم التنفیذ بعد انتھاء االنتخابات، ویقوم بتمریرھا م�سؤولین ف�ي ال�وزارات م�ن درج�ة وكی�ل وزارة أو        
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:الحرمان من الترشح لالنتخابات

أكدنا في تقریر سابق على ضرورة حسم الحكومة في وقت مبكر لموضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر فیھم 
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:شراء األصوات
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ل  وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة شراء األصوات ، ولكن بكتأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلیة على استعدادا       
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:االنتخابات الفرعیة
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.عتیبي، سعد الرویشد العازميحسین جلیعیب الظفیري ، ثامر السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار ال.في عضویتھ د

)الجمی�ع (تشكلت أیضا خالل ھ�ذا األس�بوع قائم�ة جدی�دة ف�ي محافظ�ة الجھ�راء التابع�ة ال�ى ال�دائرة الرابع�ة بعن�وان               –

.ضمت كل من مطر طلیحان الشمري، محمد الحذیان العجمي، فواز العدواني، صالح السعید

 اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق في الدائرة الخامسة، یضم)محافظون(تم تشكیل تحالف –

العنزي، طالل الجالل السھلي، فیصل محمد الكندري ، حمود محمد الحمدان، والقائمة الجدیدة تواجھ قائمة العوازم   

.وقائمة العجمان وقائمة الھواجر مع مطیر والدواسر وعتیبة

:الجماعات السیاسیة

إلى تشكل أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األولى من تیارین ھم�ا  أشرنا في التقریر الخامس    –

ویمثل��ھ "تجم��ع المیث��اق ال��وطني"ویمثل��ھ ع��دنان س��ید عبدال��صمد وأحم��د الري، و "التح��الف اإلس��المي ال��وطني"

الحساویة "مد عن مرشح رابع ھو حمد طاھر بوح"قائمة االئتالف"یوسف حسن الزلزلة، وقد انضم إلیھم تحت .د

.أو الشیخیة "

أصدرت الحركة السلفیة، وھي حرك�ة قریب�ة م�ن ح�زب األم�ة ال�ذي ق�رر مقاطع�ة االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام بع�د نتائج�ھ                   –

بتحریم التصویت "فتوى"م، أصدرت الحركة بیانا مستھجنا عبرت فیھ عما وصفتھ 2008المتواضعة في انتخابات 

.للمرأة

حم�د المط�ر، ف�ي ح�ین     .جمع�ان الح�ربش و د  . في الدائرة الثانی�ة حی�ث ض�مت ك�ل م�ن د     عن قائمتھا"حدس"أعلنت  –

.قررت نزول مرشحیھا في الدائرتین األولى والثالثة مستقلین، وفي الدائرة الخامس ضمن قائمة قبیلة العوازم

.ن قوائم معلنةقرر التحالف الوطني الدیمقراطي نزول مرشحیھ في الدائرتین الثانیة والثالثة مستقلین من دو–

:المجتمع المدني
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انطلقت في محافظة الجھراء ، وھي جزء م�ن ال�دائرة الرابع�ة م�ع معظ�م محافظ�ة الفروانی�ة، حمل�ة ش�عبیة بعن�وان                  –

بعد أن وصل من الجھراء مرش�ح واح�د م�ن أص�ل ع�شرة إل�ى قب�ة البرلم�ان ف�ي انتخاب�ات           "حول صوتك جھراوي  "

.م2008

لمرشحین من الدخول إلى الجامعة وإلقاء المحاضرات في ھذا الموس�م االنتخ�ابي،   قررت إدارة جامعة الكویت منع ا     –

بحجة عدم انحیاز الجامعة لمرشحین دون غیرھم، وألن المنظمات الطالبیة تقت�صر دعواتھ�ا عل�ى ممثل�ین لتی�ارات        

 عل��ى سیاس��یة مح��سوبین علیھ��ا، ون��رى ف��ي المفوض��یة إن ھ��ذا الق��رار غی��ر ص��حیح، وان المن��ع یج��ب أن یقت��صر      

استضافة مرشحین داخل الفصل الدراسي للترویج لبرنامج االنتخابي، أو استخدم م�سؤول ج�امعي ف�ي موق�ع عمل�ھ          

للترویج ألحد المرشحین، أما الندوات العامة خ�ارج الف�صل الدراس�ي الت�ي تقیمھ�ا المنظم�ات الطالبی�ة فھ�ي مباح�ة                 

 ألح��د المرش��حین، وان تت��صرف الجھ��ة المنظم��ة   ومطلوب��ة، ش��ریطة ع��دم اس��تخدامھا للت��رویج االنتخ��ابي المباش��ر  

.بحیادیة ووفقا للوائح المنظمة لألنشطة الطالبیة في الجامعة

، عل�ى  )الكوی�ت مرك�ز م�الي وتج�اري    (أنجزت جمعیة الشفافیة الكویتیة منتدى الكویت للشفافیة الثالث تحت شعار     –

نمویة والخطة العامة التي تحتاجھا الدولة، وق�د ب�دأ   أمل أن تتوجھ البرامج االنتخابیة للمرشحین تجاه المشاریع الت    

.مجلس الوزراء االھتمام بالموضوع، في حین أخذ بعض المرشحین الموضوع باھتمام كبیر ضمن برنامج عملھ

أص�درت بیان�ا ت��دعو فی�ھ المرش�حین إل�ى االھتم��ام بالق�ضایا البیئی�ة ض��من        :جماع�ة الخ�ط األخ�ضر البیئی��ة الكویتی�ة    –

.خابیة، كما دعت الناخبین إلى اختیار المرشح الذي یھتم بالقضایا البیئیةبرامجھم االنت

تح�ث فیھ�ا الن�اخبین عل�ى     )للكوی�ت أص�وت  (تعلن جمعیة الشفافیة الكویتیة الیوم االثنین ع�ن حمل�ة وطنی�ة بعن�وان            –

یت م�ن ش�أنھ    ل�إلدالء بأص�واتھم، إلن ع�دم الم�شاركة ف�ي الت�صو      16/5/2009الذھاب إلى مراك�ز االقت�راع ف�ي ی�وم       

.التقلیل من فرص المرشحین الصالحین للوصول الى البرلمان والقیام بدورھم التنموي

أعدت اللجنة میثاقًا خاصًا ببیئة منطقة أم الھیمان التي فیھا الكثیر من :اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان–

 م��ن المرش�حین بال��دائرة الخام�سة ف��ي الم��شاركة   الملوث�ات والت��ي ی�نعكس أثرھ��ا عل��ى س�كان المنطق��ة، فق�ام العدی��د    

.بالتوقیع على میثاق متابعة التلوث في أم الھیمان

عل�ى االنترن�ت، وتحت�وي عل�ى ثالث�ین معی�ارا،       )5+5×5معاییر المرشح الصالح (أطلقت جمعیة الشفافیة الكویتیة     –

.قرات واألماكن العامةوھي منشورة على موقع الجمعیة، كما یتم توزیع المطبوع الخاص بھا في الم

بھ�دف تعزی�ز المواطن�ة    )بقناع�ة (نظم االتحاد العام لطلبة ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیق�ي والت�دریب حمل�ة         –

الصالحة، ومحاربة شراء األصوات، واالبتعاد عن التعصب الطائفي أو القبلي أو العائلي، ودعت المرشحین للتوقیع 

. إعالن صحفي بأسماء الموقعینعلى المیثاق، حیث یتم نشر

أصدروا میثاقًا الختیار النائب الوطني المخلص، حی�ث ح�ددوا مواص�فاتھ وأعلن�وا عن�ھ      :منتدى أكادیمیون بال حدود –

.في مؤتمر صحفي
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یت م�ن ش�أنھ    ل�إلدالء بأص�واتھم، إلن ع�دم الم�شاركة ف�ي الت�صو      16/5/2009الذھاب إلى مراك�ز االقت�راع ف�ي ی�وم       

.التقلیل من فرص المرشحین الصالحین للوصول الى البرلمان والقیام بدورھم التنموي

أعدت اللجنة میثاقًا خاصًا ببیئة منطقة أم الھیمان التي فیھا الكثیر من :اللجنة البیئیة التطوعیة لمنطقة أم الھیمان–

 م��ن المرش�حین بال��دائرة الخام�سة ف��ي الم��شاركة   الملوث�ات والت��ي ی�نعكس أثرھ��ا عل��ى س�كان المنطق��ة، فق�ام العدی��د    

.بالتوقیع على میثاق متابعة التلوث في أم الھیمان

عل�ى االنترن�ت، وتحت�وي عل�ى ثالث�ین معی�ارا،       )5+5×5معاییر المرشح الصالح (أطلقت جمعیة الشفافیة الكویتیة     –

.قرات واألماكن العامةوھي منشورة على موقع الجمعیة، كما یتم توزیع المطبوع الخاص بھا في الم

بھ�دف تعزی�ز المواطن�ة    )بقناع�ة (نظم االتحاد العام لطلبة ومتدربي الھیئة العامة للتعلیم التطبیق�ي والت�دریب حمل�ة         –

الصالحة، ومحاربة شراء األصوات، واالبتعاد عن التعصب الطائفي أو القبلي أو العائلي، ودعت المرشحین للتوقیع 

. إعالن صحفي بأسماء الموقعینعلى المیثاق، حیث یتم نشر

أصدروا میثاقًا الختیار النائب الوطني المخلص، حی�ث ح�ددوا مواص�فاتھ وأعلن�وا عن�ھ      :منتدى أكادیمیون بال حدود –

.في مؤتمر صحفي
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ل  وزارة الداخلیة لمحاربة ظاھرة شراء األصوات ، ولكن بكتأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلیة على استعدادا       

أسف أنباء شراء األصوات لم تستثن أي دائرة انتخابیة، حیث انطلقت عملیات الشراء في االنتخابات الفرعیة في الفترة   

الماضیة، وبدأت اآلن عملیات الشراء على مستوى االنتخابات العامة، وال یوجد لوزارة الداخلیة أي عذر في عدم تمكنھا 

الذین یقومون بھذه الجرائم أعدادھم قلیلة ف�ي ح�دود خم�سة مرش�حین ف�ي      من رصد جرائم شراء األصوات، فالمرشحین     

كل دائرة انتخابیة، وان كان ھناك تقصیر من الوزارة في مكافحة االنتخابات الفرعی�ة ومنعھ�ا، فنتوق�ع منھ�ا ع�دم الف�شل           

.في منع شراء األصوات، في جمیع الدوائر االنتخابیة

خن الس��تقبال ش��كاوى الم��واطنین وبالغ��اتھم ب��شأن عملی��ات ش��راء   وعل��ى وزارة الداخلی��ة إع��الن خ��ط ھ��اتف س��ا 

.األصوات، والتعامل معھا بكل جدیة وسرعة، حتى ال تتھم الوزارة بالتواطؤ

 صورة لشیك باسم أحد المرشحین یتلقى قرابة ملی�ون دین�ار م�ن    3/5/2009كما نشرت جریدة الرؤیة یوم األحد    

. وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتبع الموضوع وتأكیده أو نفیھشخصیة خلیجیة، وعلى الجھات المعنیة في

:االنتخابات الفرعیة

وضم "المتوكلون"تم اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل الظفیر وعتیبة والعوازم، تحت اسم  –

.عتیبي، سعد الرویشد العازميحسین جلیعیب الظفیري ، ثامر السویط الظفیري، ضیف اهللا نھار ال.في عضویتھ د

)الجمی�ع (تشكلت أیضا خالل ھ�ذا األس�بوع قائم�ة جدی�دة ف�ي محافظ�ة الجھ�راء التابع�ة ال�ى ال�دائرة الرابع�ة بعن�وان               –

.ضمت كل من مطر طلیحان الشمري، محمد الحذیان العجمي، فواز العدواني، صالح السعید

 اثنین من الحضر واثنین من القبائل، وھم صقر عبدالرزاق في الدائرة الخامسة، یضم)محافظون(تم تشكیل تحالف –

العنزي، طالل الجالل السھلي، فیصل محمد الكندري ، حمود محمد الحمدان، والقائمة الجدیدة تواجھ قائمة العوازم   

.وقائمة العجمان وقائمة الھواجر مع مطیر والدواسر وعتیبة

:الجماعات السیاسیة

إلى تشكل أول تحالف بین تیارین سیاسیین في الدائرة االنتخابیة األولى من تیارین ھم�ا  أشرنا في التقریر الخامس    –

ویمثل��ھ "تجم��ع المیث��اق ال��وطني"ویمثل��ھ ع��دنان س��ید عبدال��صمد وأحم��د الري، و "التح��الف اإلس��المي ال��وطني"

الحساویة "مد عن مرشح رابع ھو حمد طاھر بوح"قائمة االئتالف"یوسف حسن الزلزلة، وقد انضم إلیھم تحت .د

.أو الشیخیة "

أصدرت الحركة السلفیة، وھي حرك�ة قریب�ة م�ن ح�زب األم�ة ال�ذي ق�رر مقاطع�ة االنتخاب�ات لھ�ذا الع�ام بع�د نتائج�ھ                   –

بتحریم التصویت "فتوى"م، أصدرت الحركة بیانا مستھجنا عبرت فیھ عما وصفتھ 2008المتواضعة في انتخابات 

.للمرأة

حم�د المط�ر، ف�ي ح�ین     .جمع�ان الح�ربش و د  . في الدائرة الثانی�ة حی�ث ض�مت ك�ل م�ن د     عن قائمتھا"حدس"أعلنت  –

.قررت نزول مرشحیھا في الدائرتین األولى والثالثة مستقلین، وفي الدائرة الخامس ضمن قائمة قبیلة العوازم

.ن قوائم معلنةقرر التحالف الوطني الدیمقراطي نزول مرشحیھ في الدائرتین الثانیة والثالثة مستقلین من دو–

:المجتمع المدني
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ت�ضم الع�شرات م�ن ال�شباب م�ن الجن�سین تھ�دف إل�ى الح�ث عل�ى            "عل�شان الكوی�ت   "حملة شبابیة وطنی�ة بعن�وان       –

.المشاركة في التصویت وحسن اختیار المرشح الذي یصلح للرقابة والتشریع في مجلس األمة

ویحتوي على مجموعة من المطالب الخاصة بالمعلمین، ودعت )مع المعلم(المعلمین الكویتیة میثاق أعدت جمعیة –

 ابری�ل  30-29-28المرشحین للتوقی�ع عل�ى الوثیق�ة والتعبی�ر ع�ن دعمھ�م لق�ضایا المعلم�ین ف�ي مق�ر الجمعی�ة أی�ام                 

.م2009

م4/5/2009 بتاریخ السابعالتقریر 

االنتخابي نشاطا ملحوظا للمجتمع المدني، كما ب�دأ موس�م ش�راء األص�وات ف�ي      شھد األسبوع السابع من الموسم  

جمیع الدوائر ، وھو ما یجعل المسؤولیة عل�ى وزارة الداخلی�ة كبی�رة ف�ي تأكی�د ش�فافیة ونزاھ�ة االنتخاب�ات وخلوھ�ا م�ن              

 المرشحین ممن ال تنطبق الجرائم االنتخابیة، وفیما لم یتبقى من الموسم االنتخابي سوى عشرة أیام فإن موضوع شطب

.علیھم الشروط ما زال معلقا لم ینجز بعد

:م2009 وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع السابع من الموسم االنتخابي 

:الخدمات الحكومیة للمرشحین

ق�ف النق�ل والن�دب والترش�یح ف�ي      یقوم دیوان الخدمة المدنیة بدور جید في تطبیق ق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن و         

 جھ�ة حكومی�ة خ�الل ش�ھر واح�د، بواس�طة مراقب�ي ش�ؤون         23 مخالف�ة ف�ي    185الجھات الحكومیة، وقد اس�تطاع رص�د        

التوظف التابعین للدیوان، فیما تم سحب نصف تلك الق�رارات تقریب�ا، وال�شئ المؤس�ف ف�ي الموض�وع أن أكث�ر وزارت�ین           

.ة ووزارة األوقاف والشؤون االسالمیةلدیھما مخالفات ھما وزارة الداخلی

– أحیان�ا  –كما ترد إلى المفوض�یة الكثی�ر م�ن المعلوم�ات ح�ول قی�ام مرش�حین بتمری�ر مع�امالت وأخ�ذ تأش�یرات                 

بالموافقة على أن یتم التنفیذ بعد انتھاء االنتخابات، ویقوم بتمریرھا م�سؤولین ف�ي ال�وزارات م�ن درج�ة وكی�ل وزارة أو        

.ضا ھذا المرشح، بحسب قوة فرص فوزهأقل، طمعا في ر

:الحرمان من الترشح لالنتخابات

أكدنا في تقریر سابق على ضرورة حسم الحكومة في وقت مبكر لموضوع شطب المرشحین الذین ال تتوافر فیھم 

 أو ف�ي  من قانون االنتخاب الت�ي حرم�ت المرش�ح والناخ�ب المحك�وم علی�ھ بعقوب�ة جنای�ة         )2(شروط الناخب وفقا للمادة     

جریمة مخلة بالشرف واألمانة من التصویت أو الترشیح إلى أن یرد إلیھ اعتباره، ولعل أخذ رأي إدارة الفتوى والتشریع 

م 2008بقائمة أسماء المتوقع شطبھم یعطي موضوع الشطب الحق في الدراسة والفحص حتى ال تتكرر أخطاء انتخابات 

رار الشطب من عدمھ خالل ھذا األسبوع، حتى یتمكن من تشطب أسماؤھم في الموضوع، لذا ینبغي على الحكومة حسم ق

.من الطعن أمام القضاء وصدور األحكام قبل االقتراع بوقت كاٍف لطباعة أسماء المرشحین

:شراء األصوات



-130-

م11/5/2009 بتاریخ الثامنالتقریر 

رز المالحظ�ات خ�الل ھ�ذا    م، ولعل أب� 2009 مایو 16بقي أقل من أسبوع واحد على یوم االنتخابات الذي یصادف      

األسبوع، ھو موافقة المجلس األعلى للقضاء عل�ى رقاب�ة المجتم�ع الم�دني لھ�ذه االنتخاب�ات ممثل�ة ف�ي جمعی�ة ال�شفافیة              

الكویتیة من خالل معاملة متطوعیھا معاملة رجال اإلع�الم، وت�ردد اللجن�ة االست�شاریة ف�ي قب�ول رغب�ة المجل�س األعل�ى               

یات شراء األصوات في جمیع الدوائر وع�دم تمك�ن أجھ�زة وزارة الداخلی�ة م�ن إلق�اء الق�بض         للقضاء، كذلك استمرار عمل   

.على أي مرشح أو معاونیھ في تلك الجریمة البشعة، وقرار المحكمة بإحالة تجریم الفرعیات إلى المحكمة الدستوریة

:م2009ن الموسم االنتخابي  وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الثامن م

:م2009اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

الجمعیة خاطبت رئیس المجلس األعلى للقضاء بطلب مراقبة االنتخاب�ات ف�ي ی�وم االقت�راع والف�رز، عل�ى أن یعام�ل          –

 طل�ب الجمعی�ة وواف�ق علی�ھ، إیمان�ًا م�ن       متطوعي الجمعیة معاملة اإلعالمیین، وقد ن�اقش المجل�س األعل�ى للق�ضاء     

المجلس بأھمیة المجتمع المدني، وضرورة مشاركتھ في مثل ھذه المناسبات كما ھ�و معم�ول ب�ھ ف�ي ال�دیمقراطیات         

 إلى رئیس اللجنة االستشاریة، واستلمنا نسخة منھ 22/4/2009المتقدمة، فأرسل المجلس األعلى للقضاء كتابًا في 

المجلس ال یمانع م�ن التع�اون م�ع ھ�ذه الجمعی�ة ومعاملتھ�ا معامل�ة        "م، وجاء في الكتاب 26/4/2009بالفاكس في  

".أجھزة اإلعالم في ھذا الشأن

 نف��ي م��ن م��صدر ق��ضائي ال��سماح لجمعی��ة ال��شفافیة الكویتی��ة بمراقب��ة     8/5/2009ص��در ف��ي بع��ض ال��صحف ی��وم   –

: نعلق علیھ باآلتياالنتخابات، وقد استوقفنا في الجمعیة ھذا التصریح الذي یجب أن

، وھنا یجب أن نفرق بین الوظیفة الق�ضائیة الت�ي یتوالھ�ا القاض�ي ف�ي      "مصدر قضائي"جاء في التصریح أنھ من    

المحكمة وبین الوظیفة اإلداریة التي یتوالھا رئیس وأعضاء اللجنة االستشاریة التي تشرف على االنتخابات، 

وان كان�ت مھن�تھم األس�اس    "إداری�ة "وی�ت، ف�وظیفتھم باللجن�ة    كما انتھت إل�ى ذل�ك المحكم�ة الدس�توریة بالك     

، ونقدھم بصفتھم اإلداریة مباح ومراقبتھم واجب والطعن فیما یعلنونھ من نتائج االنتخابات واقع، "قضائیة"

وخی�ر دلی�ل أحك�ام المحكم��ة الدس�توریة الت�ي أبطل�ت أعم��ال رؤس�اء أكث�ر م�ن لجن��ة م�ن اللج�ان ف�ي انتخاب��ات             

.م2008

، وسبب استیائنا أن المجتمع المدني لیس "أن األدنى ال یراقب األعلى"ا بشكل كبیر ما جاء في ذات التصریح ساءن

أدنى من السلطة القضائیة وال یعمل لدیھا، كما أن المجتمع المدني ال یعمل لدى اللجنة االستشاریة، والمجتمع 

ث الت�شریعیة والتنفیذی�ة والق�ضائیة، وال ی�دعي     المدني في الكویت وفي العالم المتحضر یراقب السلطات ال�ثال        

فعل�ى اللجن�ة االست�شاریة تطبی�ق ذل�ك عل�ى نف�سھا        "أدن�ى وأعل�ى  "لنفسھ العلو عن اآلخرین، وان كان ھناك     

للقضاء على دخول الجمعیة لمراكز االقتراع، وكان األولى باللجنة قبول رغبة   "األعلى"حیث وافق المجلس    

. والتردد في تطبیقھالمجلس وقراره ال تمحیصھ
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م 2008من المناسب أن تعلم اللجنة االستشاریة أن متطوعي جمعیة الشفافیة قد دخلوا في انتخابات مجل�س األم�ة        

إلى مراكز االقتراع بفضل تفھم كثیر من رؤساء اللجان ألھمیة المجتمع المدني وضرورة مشاركتھ ف�ي رقاب�ة        

نا أن یكون اإلذن عاما بدال من تركھ الجتھاد رؤساء اللجان، وھدفنا االنتخابات، وإننا في ھذه االنتخابات فضل  

في ذلك تسجیل نقطة إیجابیة للكویت وقضائھا بالسماح للمجتمع المدني بالمراقبة بدال مما سجلتھ المنظم�ات   

. أن الكویت ال تسمح بمراقبة المجتمع المدني لالنتخابات2008الدولیة في انتخابات 

:اتنا األخرى على اللجنة االستشاریةوفیما یلي مالحظ–

یجب أن یكون للجنة االستشاریة ناطق رسمي، وموقع على شبكة االنترنت یبث فی�ھ ك�ل المعلوم�ات والبیان�ات         .1

".مصدر مسؤول"الخاصة بأعمال اللجنة، حتى ال تدع مجاال للتفسیر والتأویل واالعتماد على تصریحات 

انات واضحة وتفصیلیة حول طریق�ة إدارة االنتخاب�ات، م�ع تق�دیم ورش�ة       یجب على اللجنة االستشاریة تقدیم بی     .2

عمل مطولة لمندوبي المرشحین وبحضور وسائل اإلعالم حول كافة اإلجراءات التي ستتبع في یوم االنتخابات        

وطریق��ة الت��صویت وطریق��ة الف��رز، ب��دًال م��ن ح��دوث التب��این وتزای��د االستف��سارات وتع��دد االجتھ��ادات ف��ي ی��وم    

.تراعاالق

آن األوان لتأسیس إدارة عامة لالنتخابات تتولى كافة أعمال االنتخابات الموزعة حالیا عل�ى ع�دد م�ن الجھ�ات            .3

العامة والق�ضاء، لمن�ع ال�سلبیات الموج�ودة، وللقی�ام ب�أدوار م�ا زال�ت مفق�ودة ال تق�وم بھ�ا أي جھ�ة، ولمراقب�ة                 

.الصرف على الحمالت االنتخابیة وغیرھا من أمور

:ات الحكومیة للمرشحینالخدم

 جھ�ة حكومی�ة لق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن وق�ف النق�ل         23أشرنا في تقریرنا السابع إل�ى وج�ود تج�اوزات ل�دى        –

 في الجھات الحكومیة، وأن وزارة الداخلیة ثم وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة ف�ي مقدم�ة      والترشیحوالندب  

زارة الداخلیة الم�ساعد لل�شئون المالی�ة واإلداری�ة أك�د فی�ھ أن�ھ ال        الجھات المخالفة، وقد وردنا اتصال من وكیل و     

 یخ�ضع لل�وائح دی�وان الخدم�ة     توجد اال مخالفة واحدة جاري معالجتھا، وأن ھناك جھ�از ع�سكري ف�ي ال�وزارة ال           

.المدنیة، وأن الوزارة حریصة على االلتزام بقرارات مجلس الوزراء

 ق�رارا  25ف وال�شئون اإلس�المیة أك�د فی�ھ أن الق�رارات المخالف�ة ع�ددھا         من وكیل وزارة األوق�ا     اتصالكما وردنا   –

 فقط وھي ال یشملھا حظر مجلس الوزراء ألنھا قرارات للتسكین ف�ي مناص�ب   5 قرارا والباقي   20وأنھ تم سحب    

فوض�یة  والم..إشرافیة لفترة مؤقتة ولیست دائمة وأن الوزارة على اس�تعداد إللقائھ�ا إذا طل�ب ال�دیوان منھ�ا ذل�ك       

تسجل شكرھا لحرص الوزارتین على االلتزام بقرار مجل�س ال�وزراء، كم�ا أن المفوض�یة س�تتابع ھ�ذا المل�ف ف�ي              

.نھایة االنتخابات آملین التزام كافة الجھات بموسم انتخابي خاٍل من الفساد

وھذا أمر جید نتمنى ھناك توجھ جید لدى مجلس الوزراء بمعاقبة من یتجاوز قراراتھ في التعیین والنقل والندب، –

.تطبیقھ بعدالة وسواسیة على جمیع المخالفین في كافة الجھات دون النظر إلى مسمیاتھم الوظیفیة
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م11/5/2009 بتاریخ الثامنالتقریر 

رز المالحظ�ات خ�الل ھ�ذا    م، ولعل أب� 2009 مایو 16بقي أقل من أسبوع واحد على یوم االنتخابات الذي یصادف      

األسبوع، ھو موافقة المجلس األعلى للقضاء عل�ى رقاب�ة المجتم�ع الم�دني لھ�ذه االنتخاب�ات ممثل�ة ف�ي جمعی�ة ال�شفافیة              

الكویتیة من خالل معاملة متطوعیھا معاملة رجال اإلع�الم، وت�ردد اللجن�ة االست�شاریة ف�ي قب�ول رغب�ة المجل�س األعل�ى               

یات شراء األصوات في جمیع الدوائر وع�دم تمك�ن أجھ�زة وزارة الداخلی�ة م�ن إلق�اء الق�بض         للقضاء، كذلك استمرار عمل   

.على أي مرشح أو معاونیھ في تلك الجریمة البشعة، وقرار المحكمة بإحالة تجریم الفرعیات إلى المحكمة الدستوریة

:م2009ن الموسم االنتخابي  وفیما یلي أھم المالحظات على االستعداد لالنتخابات خالل األسبوع الثامن م

:م2009اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

الجمعیة خاطبت رئیس المجلس األعلى للقضاء بطلب مراقبة االنتخاب�ات ف�ي ی�وم االقت�راع والف�رز، عل�ى أن یعام�ل          –

 طل�ب الجمعی�ة وواف�ق علی�ھ، إیمان�ًا م�ن       متطوعي الجمعیة معاملة اإلعالمیین، وقد ن�اقش المجل�س األعل�ى للق�ضاء     

المجلس بأھمیة المجتمع المدني، وضرورة مشاركتھ في مثل ھذه المناسبات كما ھ�و معم�ول ب�ھ ف�ي ال�دیمقراطیات         

 إلى رئیس اللجنة االستشاریة، واستلمنا نسخة منھ 22/4/2009المتقدمة، فأرسل المجلس األعلى للقضاء كتابًا في 

المجلس ال یمانع م�ن التع�اون م�ع ھ�ذه الجمعی�ة ومعاملتھ�ا معامل�ة        "م، وجاء في الكتاب 26/4/2009بالفاكس في  

".أجھزة اإلعالم في ھذا الشأن

 نف��ي م��ن م��صدر ق��ضائي ال��سماح لجمعی��ة ال��شفافیة الكویتی��ة بمراقب��ة     8/5/2009ص��در ف��ي بع��ض ال��صحف ی��وم   –

: نعلق علیھ باآلتياالنتخابات، وقد استوقفنا في الجمعیة ھذا التصریح الذي یجب أن

، وھنا یجب أن نفرق بین الوظیفة الق�ضائیة الت�ي یتوالھ�ا القاض�ي ف�ي      "مصدر قضائي"جاء في التصریح أنھ من    

المحكمة وبین الوظیفة اإلداریة التي یتوالھا رئیس وأعضاء اللجنة االستشاریة التي تشرف على االنتخابات، 

وان كان�ت مھن�تھم األس�اس    "إداری�ة "وی�ت، ف�وظیفتھم باللجن�ة    كما انتھت إل�ى ذل�ك المحكم�ة الدس�توریة بالك     

، ونقدھم بصفتھم اإلداریة مباح ومراقبتھم واجب والطعن فیما یعلنونھ من نتائج االنتخابات واقع، "قضائیة"

وخی�ر دلی�ل أحك�ام المحكم��ة الدس�توریة الت�ي أبطل�ت أعم��ال رؤس�اء أكث�ر م�ن لجن��ة م�ن اللج�ان ف�ي انتخاب��ات             

.م2008

، وسبب استیائنا أن المجتمع المدني لیس "أن األدنى ال یراقب األعلى"ا بشكل كبیر ما جاء في ذات التصریح ساءن

أدنى من السلطة القضائیة وال یعمل لدیھا، كما أن المجتمع المدني ال یعمل لدى اللجنة االستشاریة، والمجتمع 

ث الت�شریعیة والتنفیذی�ة والق�ضائیة، وال ی�دعي     المدني في الكویت وفي العالم المتحضر یراقب السلطات ال�ثال        

فعل�ى اللجن�ة االست�شاریة تطبی�ق ذل�ك عل�ى نف�سھا        "أدن�ى وأعل�ى  "لنفسھ العلو عن اآلخرین، وان كان ھناك     

للقضاء على دخول الجمعیة لمراكز االقتراع، وكان األولى باللجنة قبول رغبة   "األعلى"حیث وافق المجلس    

. والتردد في تطبیقھالمجلس وقراره ال تمحیصھ
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م 2008من المناسب أن تعلم اللجنة االستشاریة أن متطوعي جمعیة الشفافیة قد دخلوا في انتخابات مجل�س األم�ة        

إلى مراكز االقتراع بفضل تفھم كثیر من رؤساء اللجان ألھمیة المجتمع المدني وضرورة مشاركتھ ف�ي رقاب�ة        

نا أن یكون اإلذن عاما بدال من تركھ الجتھاد رؤساء اللجان، وھدفنا االنتخابات، وإننا في ھذه االنتخابات فضل  

في ذلك تسجیل نقطة إیجابیة للكویت وقضائھا بالسماح للمجتمع المدني بالمراقبة بدال مما سجلتھ المنظم�ات   

. أن الكویت ال تسمح بمراقبة المجتمع المدني لالنتخابات2008الدولیة في انتخابات 

:اتنا األخرى على اللجنة االستشاریةوفیما یلي مالحظ–

یجب أن یكون للجنة االستشاریة ناطق رسمي، وموقع على شبكة االنترنت یبث فی�ھ ك�ل المعلوم�ات والبیان�ات         .1

".مصدر مسؤول"الخاصة بأعمال اللجنة، حتى ال تدع مجاال للتفسیر والتأویل واالعتماد على تصریحات 

انات واضحة وتفصیلیة حول طریق�ة إدارة االنتخاب�ات، م�ع تق�دیم ورش�ة       یجب على اللجنة االستشاریة تقدیم بی     .2

عمل مطولة لمندوبي المرشحین وبحضور وسائل اإلعالم حول كافة اإلجراءات التي ستتبع في یوم االنتخابات        

وطریق��ة الت��صویت وطریق��ة الف��رز، ب��دًال م��ن ح��دوث التب��این وتزای��د االستف��سارات وتع��دد االجتھ��ادات ف��ي ی��وم    

.تراعاالق

آن األوان لتأسیس إدارة عامة لالنتخابات تتولى كافة أعمال االنتخابات الموزعة حالیا عل�ى ع�دد م�ن الجھ�ات            .3

العامة والق�ضاء، لمن�ع ال�سلبیات الموج�ودة، وللقی�ام ب�أدوار م�ا زال�ت مفق�ودة ال تق�وم بھ�ا أي جھ�ة، ولمراقب�ة                 

.الصرف على الحمالت االنتخابیة وغیرھا من أمور

:ات الحكومیة للمرشحینالخدم

 جھ�ة حكومی�ة لق�رار مجل�س ال�وزراء ب�شأن وق�ف النق�ل         23أشرنا في تقریرنا السابع إل�ى وج�ود تج�اوزات ل�دى        –

 في الجھات الحكومیة، وأن وزارة الداخلیة ثم وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة ف�ي مقدم�ة      والترشیحوالندب  

زارة الداخلیة الم�ساعد لل�شئون المالی�ة واإلداری�ة أك�د فی�ھ أن�ھ ال        الجھات المخالفة، وقد وردنا اتصال من وكیل و     

 یخ�ضع لل�وائح دی�وان الخدم�ة     توجد اال مخالفة واحدة جاري معالجتھا، وأن ھناك جھ�از ع�سكري ف�ي ال�وزارة ال           

.المدنیة، وأن الوزارة حریصة على االلتزام بقرارات مجلس الوزراء

 ق�رارا  25ف وال�شئون اإلس�المیة أك�د فی�ھ أن الق�رارات المخالف�ة ع�ددھا         من وكیل وزارة األوق�ا     اتصالكما وردنا   –

 فقط وھي ال یشملھا حظر مجلس الوزراء ألنھا قرارات للتسكین ف�ي مناص�ب   5 قرارا والباقي   20وأنھ تم سحب    

فوض�یة  والم..إشرافیة لفترة مؤقتة ولیست دائمة وأن الوزارة على اس�تعداد إللقائھ�ا إذا طل�ب ال�دیوان منھ�ا ذل�ك       

تسجل شكرھا لحرص الوزارتین على االلتزام بقرار مجل�س ال�وزراء، كم�ا أن المفوض�یة س�تتابع ھ�ذا المل�ف ف�ي              

.نھایة االنتخابات آملین التزام كافة الجھات بموسم انتخابي خاٍل من الفساد

وھذا أمر جید نتمنى ھناك توجھ جید لدى مجلس الوزراء بمعاقبة من یتجاوز قراراتھ في التعیین والنقل والندب، –

.تطبیقھ بعدالة وسواسیة على جمیع المخالفین في كافة الجھات دون النظر إلى مسمیاتھم الوظیفیة
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:الحرمان من الترشح لالنتخابات

ح�سنًا فعل�ت وزارة الداخلی��ة حینم�ا انتھ��ت ف�ي وق�ت مبك��ر م�ن موض��وع ش�طب المرش�حین ال��ذین ال تت�وافر ف��یھم           

عد أن عرضت الوزارة كشفًا باألسماء على إدارة الفتوى والتشریع، فتم شطب ثالثة مرشحین شروط الناخب والمرشح، ب

بعد التأكد من عدم توافر الشروط، فالوزارة انتھت من ذلك في وقت كاٍف للمشطوبین للتقدم بطعونھم على قرار ال�شطب       

.م في قائمة المرشحینحتى یحصلوا على أحكام قبل یوم االقتراع بوقٍت یكفي إلعادة إدراج أسمائھ

:شراء األصوات

أشرنا في تقریرنا السابق إلى تلقي أحد المرشحین قرابة ملیون دینار من شخصیة خلیجیة بواسطة شیك، وطالبنا –

الجھات المعنیة في وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتب�ع الموض�وع وتأكی�ده أو نفی�ھ، وق�د ب�ادر المرش�ح ع�سكر             

یًال خارجی�ًا لحملت�ھ االنتخابی�ة، وب�ین أن المبل�غ المح�ّول إلی�ھ م�ن عملی�ة بی�ع باآلج�ل قب�ل                العنزي بنفي تلقیھ تمو   

.عامین إلبل واآلن تسلم قیمتھا

بقي الشخص اآلخر في الدائرة الخامسة الذي تسلم مبلغا من جھة خارجیة قیمتھ أربعمائة ألف دینار لم یصدر منھ     –

.أي تعلیق

ات، وبقاء أیام معدودة على االنتخابات ، إال أن وزارة الداخلیة لم تتمكن حتى رغم تواتر الحدیث عن شراء األصو–

اآلن من اإلمساك بأي دلیل على عملیات الشراء، علمًا بأن صدى القبض على حاالت شراء أصوات في انتخابات 

تحقق الوزارة متمنین أن .م قد أثر كثیرا وبشكل إیجابي على عملیات شراء األصوات ولكن لم یقض علیھا2008

. في ھذا الملف الذي یشكل قلقا كبیرا على نزاھة االنتخابات وعلى سمعة الدیمقراطیة الكویتیةًاھذا العام انجاز

:االنتخابات الفرعیة

تم خالل ھذا األسبوع اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل العجمان والعداوین وش�مر وال�سعید،          –

وضم في عضویتھ محمد عبداهللا العجمي ، فواز فھد العدواني، مطر طلیحان الشمري، "بعة للجمیعالرا"تحت اسم 

.صالح عثمان السعید

ع�وده الع�وده وخل�ف    .تم خالل ھذا األسبوع اإلعالن عن قائمة تح�الف ف�ي ال�دائرة الثانی�ة ت�ضم م�رزوق البنی�ان و د           –

.الھاجري وھم من سكان الصلیبیخات والدوحة

م ق��ضت المحكم��ة بوق��ف نظ��ر دع��وى   10/5/2009كم��ة الجنای��ات یعتب��ر األول م��ن نوع��ھ، ص��در ف��ي   ف��ي حك��م لمح–

 مواطن�ا، وق�ررت المحكم�ة إحال�ة الق�ضیة إل�ى المحكم�ة الدس�توریة         17انتخابات فرعیة قبیلة المطران المتھم فیھا      

 في شأن انتخابات 45/1962قم  من القانون ر5 البند 45للفصل فیھا، بعد أن رأت جدیة الدفع بعدم دستوریة المادة 

6األول مجموعة من النصوص الدستوریة مثل المواد :وقد بنا الدفاع مرافعتھ على محورین..أعضاء مجلس األمة

 ، والث��اني تقری��ر جمعی��ة ال��شفافیة الكویتی��ة ال��ذي ص��در بالتع��اون م��ع المنظم��ة الدولی��ة      44 و 30 و 9 و 8 و 7و 

وب��ذلك ف��ان المجتم�ع س��ینتظر ق�رار المحكم��ة الدس�توریة ف��ي م��دى     .. رأي ال�دفاع لتق�اریر الدیمقراطی��ة وال�ذي ی��دعم  

.دستوریة تجریم االنتخابات الفرعیة
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:الجماعات السیاسیة

، إال أن الب�رامج ل�م   ةیعتر البرنامج االنتخابي ھو المعیار األھ�م النتخ�اب المرش�حین الم�ستقلین أو الق�وائم االنتخابی�             –

تخابات، وف�ي أح�سن األح�وال ص�درت بع�ض األمنی�ات أو الوع�ود الت�ي ال ترتق�ي ألن تك�ون           تنتشر كثیرًا في ھذه االن  

.في حین صدرت برامج انتخابیة متكاملة من قبل مرشحین مستقلین..برنامجا انتخابیا

م�ا  في خطوة الفتة، أصدر المنبر الدیمقراطي برنامجًا انتخابیًا شامال لكثیر من القضایا ف�ي مج�االت متع�ددة، ولك�ن            –

.لبث أن تم التراجع عن ھذا البرنامج، وصدر بیان من المنبر یؤكد على عدم إلزامیة البرنامج لمرشحیھ الثالثة

.بقیت كثیر من الجماعات السیاسیة من دون برنامجي انتخابي یمكن محاسبتھم بناء علیھ–

:المجتمع المدني

 ال�دوائر ال�ثالث األول�ى م�ؤتمرًا یعك�س رؤی�تھم       نظ�م مجموع�ة م�ن ال�شباب یقط�ن أكث�ریتھم ف�ي         :مؤتمر كویت األمل  –

لمستقبل الكویت وطموحاتھم من مجل�س األم�ة الق�ادم، ش�ارك فی�ھ ع�دد م�ن الشخ�صیات م�ن غی�ر المرش�حین، كم�ا               

شارك في التوقیع على وثیقة المؤتمر التي تتعلق بقضایا الشباب عدد كبیر من المرشحین، وقد شارك في الم�ؤتمر       

.ن الجنسینأكثر من مائتي شاب م

قام مجموعة من الناشطین بتنظیم عدد من األنشطة، تركزت على دع�وة الن�اخبین إل�ى    :متطوعون من أجل الكویت –

.حسن االختیار وضرورة المشاركة في یوم التصویت، من خالل وسائل متعددة كاإلعالنات الصحفیة والتلفزیونیة

م18/5/2009 واألخیر بتاریخ التقریر التاسع

ـ��ـ م، 16/5/2009جزت انتخاب��ات مجل��س األم��ة للف��صل الت��شریعي الثال��ث ع��شر الت��ي عق��دت ف��ي ی��وم ال��سبت     أُنـ

 ، ولعل أبرز ما جاء فیھا انسیابیة عملیات التصویت، واإلعالن عن فوز أربع نساء 17/5وظھرت نتائجھا في یوم األحد 

التاس�ع ھ�و آخ�ر تقری�ر أس�بوعي ت�صدره ب�شأن        مرشحات في الدوائر الثالث األول�ى، فیم�ا تؤك�د المفوض�یة ب�أن تقریرھ�ا        

االنتخابات، على أن یصدر تقریر ختامي مفصل بایجابیات وسلبیات كافة األطراف المشاركة ف�ي االنتخاب�ات ، م�ع تق�دیم            

قائمة بالتوصیات التي یمكن االستفادة منھا في االنتخابات القادمة، على مستوى السلطات الثالث الت�شریعیة والتنفیذی�ة          

.لقضائیةوا

:م2009وفیما یلي أھم المالحظات على األسبوع األخیر من الموسم االنتخابي 

:م2009اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

یشرف القضاء الكویتي على إدارة االنتخابات في یوم االقتراع، حیث تم تكلی�ف كثی�ر م�ن الق�ضاة ووك�الء النیاب�ة         

لجان االنتخابیة بمستویاتھا الثالثة، بواقع لجنة رئیسیة لكل دائرة انتخابیة، تتبعھا لجانا أصلیة وفي ك�ل منھ�ا     برئاسة ال 

لجانا فرعیة، ورغم أن إدارة عملیة االنتخابات ھي عمل إداري بح�ت، وال ت�دخل ض�من األعم�ال الق�ضائیة، إال إنن�ا وم�ن         

كوین صورة شبھ كاملة ب�شأن رؤس�اء اللج�ان وم�دى قن�اعتھم بأھمی�ة       خالل إصرارنا على مراقبة االنتخابات، استطعنا ت     
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:الحرمان من الترشح لالنتخابات

ح�سنًا فعل�ت وزارة الداخلی��ة حینم�ا انتھ��ت ف�ي وق�ت مبك��ر م�ن موض��وع ش�طب المرش�حین ال��ذین ال تت�وافر ف��یھم           

عد أن عرضت الوزارة كشفًا باألسماء على إدارة الفتوى والتشریع، فتم شطب ثالثة مرشحین شروط الناخب والمرشح، ب

بعد التأكد من عدم توافر الشروط، فالوزارة انتھت من ذلك في وقت كاٍف للمشطوبین للتقدم بطعونھم على قرار ال�شطب       

.م في قائمة المرشحینحتى یحصلوا على أحكام قبل یوم االقتراع بوقٍت یكفي إلعادة إدراج أسمائھ

:شراء األصوات

أشرنا في تقریرنا السابق إلى تلقي أحد المرشحین قرابة ملیون دینار من شخصیة خلیجیة بواسطة شیك، وطالبنا –

الجھات المعنیة في وزارة الداخلیة والبنك المركزي تتب�ع الموض�وع وتأكی�ده أو نفی�ھ، وق�د ب�ادر المرش�ح ع�سكر             

یًال خارجی�ًا لحملت�ھ االنتخابی�ة، وب�ین أن المبل�غ المح�ّول إلی�ھ م�ن عملی�ة بی�ع باآلج�ل قب�ل                العنزي بنفي تلقیھ تمو   

.عامین إلبل واآلن تسلم قیمتھا

بقي الشخص اآلخر في الدائرة الخامسة الذي تسلم مبلغا من جھة خارجیة قیمتھ أربعمائة ألف دینار لم یصدر منھ     –

.أي تعلیق

ات، وبقاء أیام معدودة على االنتخابات ، إال أن وزارة الداخلیة لم تتمكن حتى رغم تواتر الحدیث عن شراء األصو–

اآلن من اإلمساك بأي دلیل على عملیات الشراء، علمًا بأن صدى القبض على حاالت شراء أصوات في انتخابات 

تحقق الوزارة متمنین أن .م قد أثر كثیرا وبشكل إیجابي على عملیات شراء األصوات ولكن لم یقض علیھا2008

. في ھذا الملف الذي یشكل قلقا كبیرا على نزاھة االنتخابات وعلى سمعة الدیمقراطیة الكویتیةًاھذا العام انجاز

:االنتخابات الفرعیة

تم خالل ھذا األسبوع اإلعالن عن تحالف رباعي في الدائرة الرابعة بین قبائل العجمان والعداوین وش�مر وال�سعید،          –

وضم في عضویتھ محمد عبداهللا العجمي ، فواز فھد العدواني، مطر طلیحان الشمري، "بعة للجمیعالرا"تحت اسم 

.صالح عثمان السعید

ع�وده الع�وده وخل�ف    .تم خالل ھذا األسبوع اإلعالن عن قائمة تح�الف ف�ي ال�دائرة الثانی�ة ت�ضم م�رزوق البنی�ان و د           –

.الھاجري وھم من سكان الصلیبیخات والدوحة

م ق��ضت المحكم��ة بوق��ف نظ��ر دع��وى   10/5/2009كم��ة الجنای��ات یعتب��ر األول م��ن نوع��ھ، ص��در ف��ي   ف��ي حك��م لمح–

 مواطن�ا، وق�ررت المحكم�ة إحال�ة الق�ضیة إل�ى المحكم�ة الدس�توریة         17انتخابات فرعیة قبیلة المطران المتھم فیھا      

 في شأن انتخابات 45/1962قم  من القانون ر5 البند 45للفصل فیھا، بعد أن رأت جدیة الدفع بعدم دستوریة المادة 

6األول مجموعة من النصوص الدستوریة مثل المواد :وقد بنا الدفاع مرافعتھ على محورین..أعضاء مجلس األمة

 ، والث��اني تقری��ر جمعی��ة ال��شفافیة الكویتی��ة ال��ذي ص��در بالتع��اون م��ع المنظم��ة الدولی��ة      44 و 30 و 9 و 8 و 7و 

وب��ذلك ف��ان المجتم�ع س��ینتظر ق�رار المحكم��ة الدس�توریة ف��ي م��دى     .. رأي ال�دفاع لتق�اریر الدیمقراطی��ة وال�ذي ی��دعم  

.دستوریة تجریم االنتخابات الفرعیة
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:الجماعات السیاسیة

، إال أن الب�رامج ل�م   ةیعتر البرنامج االنتخابي ھو المعیار األھ�م النتخ�اب المرش�حین الم�ستقلین أو الق�وائم االنتخابی�             –

تخابات، وف�ي أح�سن األح�وال ص�درت بع�ض األمنی�ات أو الوع�ود الت�ي ال ترتق�ي ألن تك�ون           تنتشر كثیرًا في ھذه االن  

.في حین صدرت برامج انتخابیة متكاملة من قبل مرشحین مستقلین..برنامجا انتخابیا

م�ا  في خطوة الفتة، أصدر المنبر الدیمقراطي برنامجًا انتخابیًا شامال لكثیر من القضایا ف�ي مج�االت متع�ددة، ولك�ن            –

.لبث أن تم التراجع عن ھذا البرنامج، وصدر بیان من المنبر یؤكد على عدم إلزامیة البرنامج لمرشحیھ الثالثة

.بقیت كثیر من الجماعات السیاسیة من دون برنامجي انتخابي یمكن محاسبتھم بناء علیھ–

:المجتمع المدني

 ال�دوائر ال�ثالث األول�ى م�ؤتمرًا یعك�س رؤی�تھم       نظ�م مجموع�ة م�ن ال�شباب یقط�ن أكث�ریتھم ف�ي         :مؤتمر كویت األمل  –

لمستقبل الكویت وطموحاتھم من مجل�س األم�ة الق�ادم، ش�ارك فی�ھ ع�دد م�ن الشخ�صیات م�ن غی�ر المرش�حین، كم�ا               

شارك في التوقیع على وثیقة المؤتمر التي تتعلق بقضایا الشباب عدد كبیر من المرشحین، وقد شارك في الم�ؤتمر       

.ن الجنسینأكثر من مائتي شاب م

قام مجموعة من الناشطین بتنظیم عدد من األنشطة، تركزت على دع�وة الن�اخبین إل�ى    :متطوعون من أجل الكویت –

.حسن االختیار وضرورة المشاركة في یوم التصویت، من خالل وسائل متعددة كاإلعالنات الصحفیة والتلفزیونیة

م18/5/2009 واألخیر بتاریخ التقریر التاسع

ـ��ـ م، 16/5/2009جزت انتخاب��ات مجل��س األم��ة للف��صل الت��شریعي الثال��ث ع��شر الت��ي عق��دت ف��ي ی��وم ال��سبت     أُنـ

 ، ولعل أبرز ما جاء فیھا انسیابیة عملیات التصویت، واإلعالن عن فوز أربع نساء 17/5وظھرت نتائجھا في یوم األحد 

التاس�ع ھ�و آخ�ر تقری�ر أس�بوعي ت�صدره ب�شأن        مرشحات في الدوائر الثالث األول�ى، فیم�ا تؤك�د المفوض�یة ب�أن تقریرھ�ا        

االنتخابات، على أن یصدر تقریر ختامي مفصل بایجابیات وسلبیات كافة األطراف المشاركة ف�ي االنتخاب�ات ، م�ع تق�دیم            

قائمة بالتوصیات التي یمكن االستفادة منھا في االنتخابات القادمة، على مستوى السلطات الثالث الت�شریعیة والتنفیذی�ة          

.لقضائیةوا

:م2009وفیما یلي أھم المالحظات على األسبوع األخیر من الموسم االنتخابي 

:م2009اللجنة االستشاریة المشرفة على سیر انتخابات مجلس األمة لعام 

یشرف القضاء الكویتي على إدارة االنتخابات في یوم االقتراع، حیث تم تكلی�ف كثی�ر م�ن الق�ضاة ووك�الء النیاب�ة         

لجان االنتخابیة بمستویاتھا الثالثة، بواقع لجنة رئیسیة لكل دائرة انتخابیة، تتبعھا لجانا أصلیة وفي ك�ل منھ�ا     برئاسة ال 

لجانا فرعیة، ورغم أن إدارة عملیة االنتخابات ھي عمل إداري بح�ت، وال ت�دخل ض�من األعم�ال الق�ضائیة، إال إنن�ا وم�ن         

كوین صورة شبھ كاملة ب�شأن رؤس�اء اللج�ان وم�دى قن�اعتھم بأھمی�ة       خالل إصرارنا على مراقبة االنتخابات، استطعنا ت     
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المجتمع المدني وإیمانھم بالشفافیة،  على مستوى اللجان كافة، وال شك بأن ھذه الصورة تفی�دنا بب�اقي أعم�ال الجمعی�ة       

.على مدار العام والمتعلقة باإلصالح ومحاربة الفساد في كافة المجاالت

ألخ ا نود أوال اإلش�ادة بكاف�ة أع�ضاء المجل�س األعل�ى للق�ضاء، ونخ�ص بالتق�دیر وال�شكر          ومع بدایة ھذا التقریر،  

الكبیر رئیس المجلس المستشار راشد عبدالمحسن الحماد، وعضو المجلس األخ الفاضل المستشار فیصل المرشد على        

.بةإیمانھم بالمجتمع المدني وقناعتھم بالشفافیة وتعاونھم مع الجمعیة في أكثر من مناس

كما البد من توجیھ الشكر والتقدیر الكبیرین إلى القضاة الذین بادروا واتصلوا بالمفوضیة لیعربوا ع�ن احت�رامھم    

وتقدیرھم للمجتمع الم�دني وت�رحیبھم باس�تقبال متط�وعي المفوض�یة ل�دخول اللج�ان االنتخابی�ة ف�ي ی�وم االقت�راع، حی�ث                  

دخول أكثر من نصف اللجان على مستوى الدوائر الخمس، وھو ما استطاع متطوعي المفوضیة في جمعیة الشفافیة من 

یبعث رسالة قویة عفویة من القضاة لم�ن یری�د تحج�یم المجتم�ع الم�دني دون س�ند م�ن الق�انون أو النظ�ر إلی�ھ بفوقی�ة ال                

. ومبادئ الدستورتتسق مع كافة قیم الدین واإلنسانیة

وعي المفوض�یة م�ن دخ�ول اللج�ان االنتخابی�ة، فق�د تدارس��ت       وأم�ام إص�رار اللجن�ة االست�شاریة عل�ى منعھ�ا لمتط��      

المفوضیة اتخاذ موقف تجاه ھذا الرفض، فطرحت عدة بدائل، لیستقر الرأي عل�ى االحتج�اج الرم�زي م�ن خ�الل مقاطع�ة           

رئیس الجمعیة لممارسة حقھ باالنتخاب، من دون دعوة أعضاء الجمعیة والمفوضیة والجمھور لمثل ھذه المقاطعة، وقد 

.تصعید تقدیرًا للموقف االیجابي للمجلس األعلى للقضاءدون استقر الرأي على ھذا الموقف الرمزي من 

:مالحظات عامة على یوم االنتخابات

حیث أننا لم نتمكن من مراقبة االنتخابات بشكل كامل، وأن دورنا في فترة فرز األصوات أقل بكثیر من دورن�ا ف�ي      

ع أن نعطي رأیا علمیا واضحا ودقیقا حول مدى شفافیة ونزاھة االنتخابات، أما مالحظاتنا فترة التصویت، فإننا ال نستطی

:على یوم االقتراع، فھي على النحو اآلتي بیانھ

یحظر القانون وجود إعالنات للمرش�حین داخ�ل لج�ان االنتخاب�ات أو ب�القرب منھ�ا وم�ع ذل�ك ل�وحظ وج�ود إعالن�ات                   –

.ھا في وقت الحق وبعضھا بقي دون إزالةللمرشحین بكثرة ، بعضھا تمت إزالت

توجد أكشاك وخیم وباصات مخصصة للدعایة االنتخابیة حول اللجان االنتخابی�ة وب�القرب منھ�ا، كم�ا توج�د مق�رات           –

.لمرشحین تبعد أمتار قلیلة

م�ن غی�ر الم�سموح لھ�م بال�دخول م�ن       و ھ�م  "الم�دارس "بكث�رة داخ�ل مراك�ز االقت�راع     تواج�دوا  مؤی�دي المرش�حین   –

.المرشحین ووكالئھم ومندوبیھم 

ینص القانون على استمرار عملیة التصویت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ب�شكل متواص�ل،    –

ولكن حدث في كثیر من اللج�ان أن ت�م وق�ف االقت�راع للغ�داء ولل�صالة والختی�ار من�دوبین لوق�ت الف�رز وغیرھ�ا م�ن                 

.األسباب

لم یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقع�ة م�ن قب�ل أح�د      عدد غیر قلیل من اللجان االنتخابیة  وفيفي حاالت كثیرة    –

.أعضاء اللجنة من النساء لمطابقة االسم
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یوجب القانون على الناخب إذا لم یكن باستطاعتھ أن یدلي برأیھ بنفسھ أن یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل –

وقیام بعض .لحاالت التي یتم فیھا اإلفصاح عن األسماء بشكل علني أمام المندوبینسریة، ولكن حدثت العدید من ا     

.األقارب بتوجیھ بعض كبار السن بصوت عاٍل

.حدثت بعض الحاالت أن اطلع رئیس اللجنة على ورقة االقتراع قبل إدخالھا بالصندوق–

 أس�ماء، وأن�ھ طل�ب اس�تبدالھا ول�م      ةل�ى ثالث�  اشتكى لنا أحد الناخبین الكبار بالسن م�ن ت�سلیمھ ورق�ة فیھ�ا إش�ارة ع         –

یسمح لھ، وطلب منھ رئیس اللجنة وضع األسماء األربعة التي یریدھا لیصبح المجموع سبعة، ثم طل�ب من�ھ وض�ع     

!ورقتھ بالصندوق

تصویرھمال توجد أي صفة لطواف أي من أعضاء السلطة التنفیذیة في اللجان االنتخابیة، في حین أنھ ال بأس من     –

.أثناء تصویتھملجانھم االنتخابیة في 

 س�نة، وھ�ذا ممن�وع قانونی�ا، كم�ا ینبغ�ي تنظ��یم       15ت�م وب�شكل واس�ع اس�تخدام األطف�ال ف�ي العملی�ة االنتخابی��ة دون        –

.استخدام األفراد والمندوبین في یوم االنتخاب بمقابل مادي

 ی�تم ت�وفیر الوجب�ات لكاف�ة أع�ضاء      تم توزیع وجبات ع�شاء داخ�ل اللج�ان االنتخابی�ة بأس�ماء مرش�حین، وینبغ�ي أن        –

.اللجان من قبل الدولة

نسبة كبیرة من العسكریین في وزارة الداخلیة كانوا متعاونین مع الجمھور ومع متطوعي الجمعیة، وتوج�د ح�االت          –

.قلیلة تعاملوا مع متطوعینا بشكل فج وغیر حضاري

 مما لم یوفر خصوصیة للتصویت وجع�ل أوراق   من الباب في بعض اللجان، ة قریب تكان"استاند"طاولة التصویت   –

.االقتراع مكشوفة للمندوبین وغیرھم

توجد عوائق كثیرة أمام ذوي االحتیاجات الخاصة من ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبار السن والمقعدین الذین   –

. للتصویتةاستطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم طاولة خاص

مؤیدو المرشحین في بعض اللجان االنتخابیة داخل المدارس، ویتم عمل دعای�ة للمرش�حین حت�ى آخ�ر نقط�ة           تواجد  –

.قبل االقتراع

تواجدت طوابیر طویلة في بعض اللجان، وخاصة عن�د بع�ض األح�رف، م�ع وج�ود أكث�ر م�ن لجن�ة مزدحم�ة بجان�ب                  –

.ع تكرره في أكثر من انتخابات وضع حل لھ خاصة ملذا ینبغيبعضھا مما زاد من الزحام واإلرھاق، 

 یسلم ورقتھ إلى رئیس اللجنة لی�ضعھا بال�صندوق، وھ�و ن�ص غی�ر معم�ول       الناخبقانون االنتخابات ینص على أن    –

.بھ، وقد یكون غیر عملي، ومن المھم النظر في تعدیلھ

 ص�وت،  500 مرش�حًا ح�صلوا عل�ى أق�ل م�ن      30 صوت، ی�ضاف إل�یھم   100 مرشحًا حصلوا على أقل من        37یوجد–

م تأثیر سلبي ف�ي عملی�ة ف�رز وع�ّد     وقد كان لھمن عدد المرشحین، %32 یشكلون نسبة    67وھؤالء المرشحین ال  

األصوات، وكذلك في إدارة ملفات المرشحین والمشطوبین، لذلك من المھم إع�ادة النظ�ر ف�ي مبل�غ الخم�سین دین�ارا         

ف��ي  یأخ��ذ أم��ر الترش��ح بجدی��ة عل��ى الن��زول    الت��ي ی��دفعھا المرش��ح ك��شرط لقب��ول ترش��حھ،، حت��ى ال ن��شجع م��ن ال     

.االنتخابات

:شراء األصوات
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المجتمع المدني وإیمانھم بالشفافیة،  على مستوى اللجان كافة، وال شك بأن ھذه الصورة تفی�دنا بب�اقي أعم�ال الجمعی�ة       

.على مدار العام والمتعلقة باإلصالح ومحاربة الفساد في كافة المجاالت

ألخ ا نود أوال اإلش�ادة بكاف�ة أع�ضاء المجل�س األعل�ى للق�ضاء، ونخ�ص بالتق�دیر وال�شكر          ومع بدایة ھذا التقریر،  

الكبیر رئیس المجلس المستشار راشد عبدالمحسن الحماد، وعضو المجلس األخ الفاضل المستشار فیصل المرشد على        

.بةإیمانھم بالمجتمع المدني وقناعتھم بالشفافیة وتعاونھم مع الجمعیة في أكثر من مناس

كما البد من توجیھ الشكر والتقدیر الكبیرین إلى القضاة الذین بادروا واتصلوا بالمفوضیة لیعربوا ع�ن احت�رامھم    

وتقدیرھم للمجتمع الم�دني وت�رحیبھم باس�تقبال متط�وعي المفوض�یة ل�دخول اللج�ان االنتخابی�ة ف�ي ی�وم االقت�راع، حی�ث                  

دخول أكثر من نصف اللجان على مستوى الدوائر الخمس، وھو ما استطاع متطوعي المفوضیة في جمعیة الشفافیة من 

یبعث رسالة قویة عفویة من القضاة لم�ن یری�د تحج�یم المجتم�ع الم�دني دون س�ند م�ن الق�انون أو النظ�ر إلی�ھ بفوقی�ة ال                

. ومبادئ الدستورتتسق مع كافة قیم الدین واإلنسانیة

وعي المفوض�یة م�ن دخ�ول اللج�ان االنتخابی�ة، فق�د تدارس��ت       وأم�ام إص�رار اللجن�ة االست�شاریة عل�ى منعھ�ا لمتط��      

المفوضیة اتخاذ موقف تجاه ھذا الرفض، فطرحت عدة بدائل، لیستقر الرأي عل�ى االحتج�اج الرم�زي م�ن خ�الل مقاطع�ة           

رئیس الجمعیة لممارسة حقھ باالنتخاب، من دون دعوة أعضاء الجمعیة والمفوضیة والجمھور لمثل ھذه المقاطعة، وقد 

.تصعید تقدیرًا للموقف االیجابي للمجلس األعلى للقضاءدون استقر الرأي على ھذا الموقف الرمزي من 

:مالحظات عامة على یوم االنتخابات

حیث أننا لم نتمكن من مراقبة االنتخابات بشكل كامل، وأن دورنا في فترة فرز األصوات أقل بكثیر من دورن�ا ف�ي      

ع أن نعطي رأیا علمیا واضحا ودقیقا حول مدى شفافیة ونزاھة االنتخابات، أما مالحظاتنا فترة التصویت، فإننا ال نستطی

:على یوم االقتراع، فھي على النحو اآلتي بیانھ

یحظر القانون وجود إعالنات للمرش�حین داخ�ل لج�ان االنتخاب�ات أو ب�القرب منھ�ا وم�ع ذل�ك ل�وحظ وج�ود إعالن�ات                   –

.ھا في وقت الحق وبعضھا بقي دون إزالةللمرشحین بكثرة ، بعضھا تمت إزالت

توجد أكشاك وخیم وباصات مخصصة للدعایة االنتخابیة حول اللجان االنتخابی�ة وب�القرب منھ�ا، كم�ا توج�د مق�رات           –

.لمرشحین تبعد أمتار قلیلة

م�ن غی�ر الم�سموح لھ�م بال�دخول م�ن       و ھ�م  "الم�دارس "بكث�رة داخ�ل مراك�ز االقت�راع     تواج�دوا  مؤی�دي المرش�حین   –

.المرشحین ووكالئھم ومندوبیھم 

ینص القانون على استمرار عملیة التصویت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ب�شكل متواص�ل،    –

ولكن حدث في كثیر من اللج�ان أن ت�م وق�ف االقت�راع للغ�داء ولل�صالة والختی�ار من�دوبین لوق�ت الف�رز وغیرھ�ا م�ن                 

.األسباب

لم یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقع�ة م�ن قب�ل أح�د      عدد غیر قلیل من اللجان االنتخابیة  وفيفي حاالت كثیرة    –

.أعضاء اللجنة من النساء لمطابقة االسم
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یوجب القانون على الناخب إذا لم یكن باستطاعتھ أن یدلي برأیھ بنفسھ أن یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل –

وقیام بعض .لحاالت التي یتم فیھا اإلفصاح عن األسماء بشكل علني أمام المندوبینسریة، ولكن حدثت العدید من ا     

.األقارب بتوجیھ بعض كبار السن بصوت عاٍل

.حدثت بعض الحاالت أن اطلع رئیس اللجنة على ورقة االقتراع قبل إدخالھا بالصندوق–

 أس�ماء، وأن�ھ طل�ب اس�تبدالھا ول�م      ةل�ى ثالث�  اشتكى لنا أحد الناخبین الكبار بالسن م�ن ت�سلیمھ ورق�ة فیھ�ا إش�ارة ع         –

یسمح لھ، وطلب منھ رئیس اللجنة وضع األسماء األربعة التي یریدھا لیصبح المجموع سبعة، ثم طل�ب من�ھ وض�ع     

!ورقتھ بالصندوق

تصویرھمال توجد أي صفة لطواف أي من أعضاء السلطة التنفیذیة في اللجان االنتخابیة، في حین أنھ ال بأس من     –

.أثناء تصویتھملجانھم االنتخابیة في 

 س�نة، وھ�ذا ممن�وع قانونی�ا، كم�ا ینبغ�ي تنظ��یم       15ت�م وب�شكل واس�ع اس�تخدام األطف�ال ف�ي العملی�ة االنتخابی��ة دون        –

.استخدام األفراد والمندوبین في یوم االنتخاب بمقابل مادي

 ی�تم ت�وفیر الوجب�ات لكاف�ة أع�ضاء      تم توزیع وجبات ع�شاء داخ�ل اللج�ان االنتخابی�ة بأس�ماء مرش�حین، وینبغ�ي أن        –

.اللجان من قبل الدولة

نسبة كبیرة من العسكریین في وزارة الداخلیة كانوا متعاونین مع الجمھور ومع متطوعي الجمعیة، وتوج�د ح�االت          –

.قلیلة تعاملوا مع متطوعینا بشكل فج وغیر حضاري

 مما لم یوفر خصوصیة للتصویت وجع�ل أوراق   من الباب في بعض اللجان، ة قریب تكان"استاند"طاولة التصویت   –

.االقتراع مكشوفة للمندوبین وغیرھم

توجد عوائق كثیرة أمام ذوي االحتیاجات الخاصة من ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبار السن والمقعدین الذین   –

. للتصویتةاستطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم طاولة خاص

مؤیدو المرشحین في بعض اللجان االنتخابیة داخل المدارس، ویتم عمل دعای�ة للمرش�حین حت�ى آخ�ر نقط�ة           تواجد  –

.قبل االقتراع

تواجدت طوابیر طویلة في بعض اللجان، وخاصة عن�د بع�ض األح�رف، م�ع وج�ود أكث�ر م�ن لجن�ة مزدحم�ة بجان�ب                  –

.ع تكرره في أكثر من انتخابات وضع حل لھ خاصة ملذا ینبغيبعضھا مما زاد من الزحام واإلرھاق، 

 یسلم ورقتھ إلى رئیس اللجنة لی�ضعھا بال�صندوق، وھ�و ن�ص غی�ر معم�ول       الناخبقانون االنتخابات ینص على أن    –

.بھ، وقد یكون غیر عملي، ومن المھم النظر في تعدیلھ

 ص�وت،  500 مرش�حًا ح�صلوا عل�ى أق�ل م�ن      30 صوت، ی�ضاف إل�یھم   100 مرشحًا حصلوا على أقل من        37یوجد–

م تأثیر سلبي ف�ي عملی�ة ف�رز وع�ّد     وقد كان لھمن عدد المرشحین، %32 یشكلون نسبة    67وھؤالء المرشحین ال  

األصوات، وكذلك في إدارة ملفات المرشحین والمشطوبین، لذلك من المھم إع�ادة النظ�ر ف�ي مبل�غ الخم�سین دین�ارا         

ف��ي  یأخ��ذ أم��ر الترش��ح بجدی��ة عل��ى الن��زول    الت��ي ی��دفعھا المرش��ح ك��شرط لقب��ول ترش��حھ،، حت��ى ال ن��شجع م��ن ال     

.االنتخابات

:شراء األصوات
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رغم الدور المتواض�ع وال�سلبي ل�وزارة الداخلی�ة ف�ي موض�وع من�ع االنتخاب�ات الفرعی�ة المجرم�ة قانون�ا، إال إنن�ا               

ف فئ��ات توقعن�ا منھ�ا دورا أكث�ر ایجابی�ة ف�ي موض�وع من�ع جریم�ة ش�راء األص�وات، ال�ذي یحظ�ى بقب�ول كبی�ر م�ن مختل�                

المجتمع، باستثناء الشخ�صیات الفاس�دة م�ن المرش�حین وغی�رھم مم�ن یقوم�ون بعملی�ات تموی�ل وش�راء ألص�وات، وق�د                  

ش�ھدت ال�دوائر الخم�س عملی�ات واس�عة ل�شراء األص�وات، ولك�ن ك��ان موق�ف ال�وزارة س�لبیا، علم�ا ب�أن ھن�اك ع�دد م��ن                

الجریم��ة الب��شعة ق��د ب��ادروا باالت��صال بالمفوض��یة    الع��سكریین الغی��ورین عل��ى ال��وطن م��ن جھ��ات معنی��ة بمحارب��ة تل��ك     

للمساعدة في ضبط بعض عملیات شراء األص�وات، وس�بب مب�ادرتھم ھ�و حال�ة التراخ�ي الت�ي تعی�شھا تل�ك األجھ�زة ف�ي              

مواجھ�ة ھ��ذه الجریم��ة، وق��درتھم عل��ى ض��بطھا ح��ین ت��صدر لھ�م تعلیم��ات، ولك��ن المفوض��یة اعت��ذرت ع��ن التن��سیق م��ع     

.فكل التحیة والتقدیر والحب ألولئك العسكریین الشرفاء..نھا بدورھا المدنيالعسكریین التزاما م

:االنتخابات الفرعیة

 نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم�ت إحالت�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة،      17وصل إلى قاعة عبداهللا السالم  –

.ن ولقیم المواطنةوقد ابتلیت الدائرتین الرابعة والخامسة بھذه المخالفة للقانو

 عدد م�ن أبن�اء القبائ�ل، وم�نھم     فاز باالنتخاباتلم یتم إجراء أي انتخابات فرعیة بالدوائر الثالث األولى، ورغم ذلك      –

اثنان في الدائرة األولى من قبیلة العوازم رغم أن ناخبي القبیلة یشكلون أقلیة، كما نجح اثن�ان م�ن قبیل�ة عن�زة ف�ي       

تنظیم فرعیة، وھذا یؤكد على اللحمة الوطنیة وقبول البرنامج االنتخابي والعالقات الح�سنة  الدائرة الثانیة من دون    

. العصبیةعوضًا عن

استطاع أكثر من مرشح في الدائرة الرابعة من الفوز باالنتخابات م�ن دون ال�دخول ف�ي فرعی�ة قب�ائلھم، وھ�م م�سلم         –

 اخت�ارتھم القبیل�ة، ونج�ح ع�سكر     ال�ذین د م�ن األربع�ة   ضیف اهللا بورمیة من قبیلة مطی�ر فیم�ا خ�سر واح�       .البراك و د  

.العنزي فیما خسر األربعة الذین اختارتھم قبیلة عنزة

:دور الجھات الحكومیة بالتنظیم

ب�ذل رج�ال ون�ساء وزارة الداخلی�ة دورا كبی�ر وممی�زا ف�ي تنظ�یم االنتخاب�ات عل�ى م�ستوى ال�دوائر                 :وزارة الداخلیة –

جیھ الشكر الجزیل لوكیل الوزارة الفریق أحمد الرجی�ب والشخ�صیات واللج�ان المعاون�ة     الخمس، لذا ال یسعنا إال تو  

لھ على تلك الجھود الممیزة، كما نخص بالشكر مدیر إدارة شئون االنتخابات األخ علي م�راد عل�ى جھ�وده الممی�زة         

.في إنجاح ھذا الموسم االنتخابي

ھا التابعة م�ن تلفزی�ون وإذاع�ة ف�ي تغطی�ة االنتخاب�ات ف�ي جمی�ع         لقد تألقت وزارة اإلعالم في أجھزت     :وزارة اإلعالم –

الدوائر، وفي متابعتھا لعملی�ات ف�رز وع�د األص�وات، فلوكی�ل ال�وزارة ال�شیخ فی�صل المال�ك خ�الص ال�شكر والتق�دیر               

.ولكل العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

كویت بشكل الفت ف�ي انتخاب�ات ھ�ذا الع�ام م�ن خ�الل ت�رخیص المق�رات االنتخابی�ة          لقد تمیزت بلدیة ال  :بلدیة الكویت –

واإلعالنات، ولئن كانت ھناك بعض التجاوزات في یوم االقتراع من بعض المرشحین في وضع المق�رات والباص�ات     

ة األخ أحم��د م��دیر ع�ام البلدی�� لون�شر اإلعالن��ات، إال أن البلدی�ة عمل��ت عل��ى إزال�ة المخالف��ات بأس��رع وق�ت ممك��ن، ف     

.الصبیح والفرق المعاونة لھ كل الشكر والتقدیر على الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي
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:المجتمع المدني

 م�ایو  15االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكویت نشر إعالنا نصف ص�فحة ف�ي أكث�ر م�ن جری�دة یومی�ة محلی�ة ی�وم              –

ئیس االتحاد المرشح النتخابات مجل�س األم�ة، وھ�ذا اإلع�الن یتع�ارض      یدعو فیھ ناخبي الدائرة الخامسة النتخاب ر   

 لقانون االنتخابات والتي تشیر إلى العقوبة بالحبس والغرام�ة لم�ن ی�ستخدم    45مع نص الفقرة السادسة من المادة  

.أموال الجمعیات والنقابات أو یستخدم مقارھا للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو إضرار بھ

ر بیان صحفي من عائلة الكنادرة یرفض فیھ ما قیل عنھ انتخابات فرعیة للعائلة في الدائرة األولى قام بتنظیمھ    صد–

محم�د  .ة الثالثة، رغ�م ح�صول د  ر عدم نجاح أي من المرشحین الكنادإلى ذلك أفضىعدد آخر من أبناء العائلة، وقد     

. عشرحسین الذي لم یدخل التصفیة العائلیة على المركز الحادي

انتظم تجمع في ساحة اإلرادة للتعبی�ر ع�ن رف�ض الفت�وى الدینی�ة الت�ي أطلقتھ�ا الحرك�ة ال�سلفیة ف�ي الجھ�راء ح�ول                –

تح��ریم الت��صویت للم��رأة، ش��ارك فی��ھ مرش��حات النتخاب��ات المجل��س وع��دد م��ن الشخ��صیات الداعم��ة لح��ق الم��رأة       

.السیاسي وجمھور غفیر

-136-

رغم الدور المتواض�ع وال�سلبي ل�وزارة الداخلی�ة ف�ي موض�وع من�ع االنتخاب�ات الفرعی�ة المجرم�ة قانون�ا، إال إنن�ا               

ف فئ��ات توقعن�ا منھ�ا دورا أكث�ر ایجابی�ة ف�ي موض�وع من�ع جریم�ة ش�راء األص�وات، ال�ذي یحظ�ى بقب�ول كبی�ر م�ن مختل�                

المجتمع، باستثناء الشخ�صیات الفاس�دة م�ن المرش�حین وغی�رھم مم�ن یقوم�ون بعملی�ات تموی�ل وش�راء ألص�وات، وق�د                  

ش�ھدت ال�دوائر الخم�س عملی�ات واس�عة ل�شراء األص�وات، ولك�ن ك��ان موق�ف ال�وزارة س�لبیا، علم�ا ب�أن ھن�اك ع�دد م��ن                

الجریم��ة الب��شعة ق��د ب��ادروا باالت��صال بالمفوض��یة    الع��سكریین الغی��ورین عل��ى ال��وطن م��ن جھ��ات معنی��ة بمحارب��ة تل��ك     

للمساعدة في ضبط بعض عملیات شراء األص�وات، وس�بب مب�ادرتھم ھ�و حال�ة التراخ�ي الت�ي تعی�شھا تل�ك األجھ�زة ف�ي              

مواجھ�ة ھ��ذه الجریم��ة، وق��درتھم عل��ى ض��بطھا ح��ین ت��صدر لھ�م تعلیم��ات، ولك��ن المفوض��یة اعت��ذرت ع��ن التن��سیق م��ع     

.فكل التحیة والتقدیر والحب ألولئك العسكریین الشرفاء..نھا بدورھا المدنيالعسكریین التزاما م

:االنتخابات الفرعیة

 نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم�ت إحالت�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة،      17وصل إلى قاعة عبداهللا السالم  –

.ن ولقیم المواطنةوقد ابتلیت الدائرتین الرابعة والخامسة بھذه المخالفة للقانو

 عدد م�ن أبن�اء القبائ�ل، وم�نھم     فاز باالنتخاباتلم یتم إجراء أي انتخابات فرعیة بالدوائر الثالث األولى، ورغم ذلك      –

اثنان في الدائرة األولى من قبیلة العوازم رغم أن ناخبي القبیلة یشكلون أقلیة، كما نجح اثن�ان م�ن قبیل�ة عن�زة ف�ي       

تنظیم فرعیة، وھذا یؤكد على اللحمة الوطنیة وقبول البرنامج االنتخابي والعالقات الح�سنة  الدائرة الثانیة من دون    

. العصبیةعوضًا عن

استطاع أكثر من مرشح في الدائرة الرابعة من الفوز باالنتخابات م�ن دون ال�دخول ف�ي فرعی�ة قب�ائلھم، وھ�م م�سلم         –

 اخت�ارتھم القبیل�ة، ونج�ح ع�سكر     ال�ذین د م�ن األربع�ة   ضیف اهللا بورمیة من قبیلة مطی�ر فیم�ا خ�سر واح�       .البراك و د  

.العنزي فیما خسر األربعة الذین اختارتھم قبیلة عنزة

:دور الجھات الحكومیة بالتنظیم

ب�ذل رج�ال ون�ساء وزارة الداخلی�ة دورا كبی�ر وممی�زا ف�ي تنظ�یم االنتخاب�ات عل�ى م�ستوى ال�دوائر                 :وزارة الداخلیة –

جیھ الشكر الجزیل لوكیل الوزارة الفریق أحمد الرجی�ب والشخ�صیات واللج�ان المعاون�ة     الخمس، لذا ال یسعنا إال تو  

لھ على تلك الجھود الممیزة، كما نخص بالشكر مدیر إدارة شئون االنتخابات األخ علي م�راد عل�ى جھ�وده الممی�زة         

.في إنجاح ھذا الموسم االنتخابي

ھا التابعة م�ن تلفزی�ون وإذاع�ة ف�ي تغطی�ة االنتخاب�ات ف�ي جمی�ع         لقد تألقت وزارة اإلعالم في أجھزت     :وزارة اإلعالم –

الدوائر، وفي متابعتھا لعملی�ات ف�رز وع�د األص�وات، فلوكی�ل ال�وزارة ال�شیخ فی�صل المال�ك خ�الص ال�شكر والتق�دیر               

.ولكل العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

كویت بشكل الفت ف�ي انتخاب�ات ھ�ذا الع�ام م�ن خ�الل ت�رخیص المق�رات االنتخابی�ة          لقد تمیزت بلدیة ال  :بلدیة الكویت –

واإلعالنات، ولئن كانت ھناك بعض التجاوزات في یوم االقتراع من بعض المرشحین في وضع المق�رات والباص�ات     

ة األخ أحم��د م��دیر ع�ام البلدی�� لون�شر اإلعالن��ات، إال أن البلدی�ة عمل��ت عل��ى إزال�ة المخالف��ات بأس��رع وق�ت ممك��ن، ف     

.الصبیح والفرق المعاونة لھ كل الشكر والتقدیر على الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي
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یوجب القانون على الناخب إذا لم یكن باستطاعتھ أن یدلي برأیھ بنفسھ أن یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل –

وقیام بعض .لحاالت التي یتم فیھا اإلفصاح عن األسماء بشكل علني أمام المندوبینسریة، ولكن حدثت العدید من ا     

.األقارب بتوجیھ بعض كبار السن بصوت عاٍل

.حدثت بعض الحاالت أن اطلع رئیس اللجنة على ورقة االقتراع قبل إدخالھا بالصندوق–

 أس�ماء، وأن�ھ طل�ب اس�تبدالھا ول�م      ةل�ى ثالث�  اشتكى لنا أحد الناخبین الكبار بالسن م�ن ت�سلیمھ ورق�ة فیھ�ا إش�ارة ع         –

یسمح لھ، وطلب منھ رئیس اللجنة وضع األسماء األربعة التي یریدھا لیصبح المجموع سبعة، ثم طل�ب من�ھ وض�ع     

!ورقتھ بالصندوق

تصویرھمال توجد أي صفة لطواف أي من أعضاء السلطة التنفیذیة في اللجان االنتخابیة، في حین أنھ ال بأس من     –

.أثناء تصویتھملجانھم االنتخابیة في 

 س�نة، وھ�ذا ممن�وع قانونی�ا، كم�ا ینبغ�ي تنظ��یم       15ت�م وب�شكل واس�ع اس�تخدام األطف�ال ف�ي العملی�ة االنتخابی��ة دون        –

.استخدام األفراد والمندوبین في یوم االنتخاب بمقابل مادي

 ی�تم ت�وفیر الوجب�ات لكاف�ة أع�ضاء      تم توزیع وجبات ع�شاء داخ�ل اللج�ان االنتخابی�ة بأس�ماء مرش�حین، وینبغ�ي أن        –

.اللجان من قبل الدولة

نسبة كبیرة من العسكریین في وزارة الداخلیة كانوا متعاونین مع الجمھور ومع متطوعي الجمعیة، وتوج�د ح�االت          –

.قلیلة تعاملوا مع متطوعینا بشكل فج وغیر حضاري

 مما لم یوفر خصوصیة للتصویت وجع�ل أوراق   من الباب في بعض اللجان، ة قریب تكان"استاند"طاولة التصویت   –

.االقتراع مكشوفة للمندوبین وغیرھم

توجد عوائق كثیرة أمام ذوي االحتیاجات الخاصة من ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبار السن والمقعدین الذین   –

. للتصویتةاستطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم طاولة خاص

مؤیدو المرشحین في بعض اللجان االنتخابیة داخل المدارس، ویتم عمل دعای�ة للمرش�حین حت�ى آخ�ر نقط�ة           تواجد  –

.قبل االقتراع

تواجدت طوابیر طویلة في بعض اللجان، وخاصة عن�د بع�ض األح�رف، م�ع وج�ود أكث�ر م�ن لجن�ة مزدحم�ة بجان�ب                  –

.ع تكرره في أكثر من انتخابات وضع حل لھ خاصة ملذا ینبغيبعضھا مما زاد من الزحام واإلرھاق، 

 یسلم ورقتھ إلى رئیس اللجنة لی�ضعھا بال�صندوق، وھ�و ن�ص غی�ر معم�ول       الناخبقانون االنتخابات ینص على أن    –

.بھ، وقد یكون غیر عملي، ومن المھم النظر في تعدیلھ

 ص�وت،  500 مرش�حًا ح�صلوا عل�ى أق�ل م�ن      30 صوت، ی�ضاف إل�یھم   100 مرشحًا حصلوا على أقل من        37یوجد–

م تأثیر سلبي ف�ي عملی�ة ف�رز وع�ّد     وقد كان لھمن عدد المرشحین، %32 یشكلون نسبة    67وھؤالء المرشحین ال  

األصوات، وكذلك في إدارة ملفات المرشحین والمشطوبین، لذلك من المھم إع�ادة النظ�ر ف�ي مبل�غ الخم�سین دین�ارا         

ف��ي  یأخ��ذ أم��ر الترش��ح بجدی��ة عل��ى الن��زول    الت��ي ی��دفعھا المرش��ح ك��شرط لقب��ول ترش��حھ،، حت��ى ال ن��شجع م��ن ال     

.االنتخابات

:شراء األصوات
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رغم الدور المتواض�ع وال�سلبي ل�وزارة الداخلی�ة ف�ي موض�وع من�ع االنتخاب�ات الفرعی�ة المجرم�ة قانون�ا، إال إنن�ا               

ف فئ��ات توقعن�ا منھ�ا دورا أكث�ر ایجابی�ة ف�ي موض�وع من�ع جریم�ة ش�راء األص�وات، ال�ذي یحظ�ى بقب�ول كبی�ر م�ن مختل�                

المجتمع، باستثناء الشخ�صیات الفاس�دة م�ن المرش�حین وغی�رھم مم�ن یقوم�ون بعملی�ات تموی�ل وش�راء ألص�وات، وق�د                  

ش�ھدت ال�دوائر الخم�س عملی�ات واس�عة ل�شراء األص�وات، ولك�ن ك��ان موق�ف ال�وزارة س�لبیا، علم�ا ب�أن ھن�اك ع�دد م��ن                

الجریم��ة الب��شعة ق��د ب��ادروا باالت��صال بالمفوض��یة    الع��سكریین الغی��ورین عل��ى ال��وطن م��ن جھ��ات معنی��ة بمحارب��ة تل��ك     

للمساعدة في ضبط بعض عملیات شراء األص�وات، وس�بب مب�ادرتھم ھ�و حال�ة التراخ�ي الت�ي تعی�شھا تل�ك األجھ�زة ف�ي              

مواجھ�ة ھ��ذه الجریم��ة، وق��درتھم عل��ى ض��بطھا ح��ین ت��صدر لھ�م تعلیم��ات، ولك��ن المفوض��یة اعت��ذرت ع��ن التن��سیق م��ع     

.فكل التحیة والتقدیر والحب ألولئك العسكریین الشرفاء..نھا بدورھا المدنيالعسكریین التزاما م

:االنتخابات الفرعیة

 نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم�ت إحالت�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة،      17وصل إلى قاعة عبداهللا السالم  –

.ن ولقیم المواطنةوقد ابتلیت الدائرتین الرابعة والخامسة بھذه المخالفة للقانو

 عدد م�ن أبن�اء القبائ�ل، وم�نھم     فاز باالنتخاباتلم یتم إجراء أي انتخابات فرعیة بالدوائر الثالث األولى، ورغم ذلك      –

اثنان في الدائرة األولى من قبیلة العوازم رغم أن ناخبي القبیلة یشكلون أقلیة، كما نجح اثن�ان م�ن قبیل�ة عن�زة ف�ي       

تنظیم فرعیة، وھذا یؤكد على اللحمة الوطنیة وقبول البرنامج االنتخابي والعالقات الح�سنة  الدائرة الثانیة من دون    

. العصبیةعوضًا عن

استطاع أكثر من مرشح في الدائرة الرابعة من الفوز باالنتخابات م�ن دون ال�دخول ف�ي فرعی�ة قب�ائلھم، وھ�م م�سلم         –

 اخت�ارتھم القبیل�ة، ونج�ح ع�سكر     ال�ذین د م�ن األربع�ة   ضیف اهللا بورمیة من قبیلة مطی�ر فیم�ا خ�سر واح�       .البراك و د  

.العنزي فیما خسر األربعة الذین اختارتھم قبیلة عنزة

:دور الجھات الحكومیة بالتنظیم

ب�ذل رج�ال ون�ساء وزارة الداخلی�ة دورا كبی�ر وممی�زا ف�ي تنظ�یم االنتخاب�ات عل�ى م�ستوى ال�دوائر                 :وزارة الداخلیة –

جیھ الشكر الجزیل لوكیل الوزارة الفریق أحمد الرجی�ب والشخ�صیات واللج�ان المعاون�ة     الخمس، لذا ال یسعنا إال تو  

لھ على تلك الجھود الممیزة، كما نخص بالشكر مدیر إدارة شئون االنتخابات األخ علي م�راد عل�ى جھ�وده الممی�زة         

.في إنجاح ھذا الموسم االنتخابي

ھا التابعة م�ن تلفزی�ون وإذاع�ة ف�ي تغطی�ة االنتخاب�ات ف�ي جمی�ع         لقد تألقت وزارة اإلعالم في أجھزت     :وزارة اإلعالم –

الدوائر، وفي متابعتھا لعملی�ات ف�رز وع�د األص�وات، فلوكی�ل ال�وزارة ال�شیخ فی�صل المال�ك خ�الص ال�شكر والتق�دیر               

.ولكل العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

كویت بشكل الفت ف�ي انتخاب�ات ھ�ذا الع�ام م�ن خ�الل ت�رخیص المق�رات االنتخابی�ة          لقد تمیزت بلدیة ال  :بلدیة الكویت –

واإلعالنات، ولئن كانت ھناك بعض التجاوزات في یوم االقتراع من بعض المرشحین في وضع المق�رات والباص�ات     

ة األخ أحم��د م��دیر ع�ام البلدی�� لون�شر اإلعالن��ات، إال أن البلدی�ة عمل��ت عل��ى إزال�ة المخالف��ات بأس��رع وق�ت ممك��ن، ف     

.الصبیح والفرق المعاونة لھ كل الشكر والتقدیر على الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي

-137-

:المجتمع المدني

 م�ایو  15االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكویت نشر إعالنا نصف ص�فحة ف�ي أكث�ر م�ن جری�دة یومی�ة محلی�ة ی�وم              –

ئیس االتحاد المرشح النتخابات مجل�س األم�ة، وھ�ذا اإلع�الن یتع�ارض      یدعو فیھ ناخبي الدائرة الخامسة النتخاب ر   

 لقانون االنتخابات والتي تشیر إلى العقوبة بالحبس والغرام�ة لم�ن ی�ستخدم    45مع نص الفقرة السادسة من المادة  

.أموال الجمعیات والنقابات أو یستخدم مقارھا للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو إضرار بھ

ر بیان صحفي من عائلة الكنادرة یرفض فیھ ما قیل عنھ انتخابات فرعیة للعائلة في الدائرة األولى قام بتنظیمھ    صد–

محم�د  .ة الثالثة، رغ�م ح�صول د  ر عدم نجاح أي من المرشحین الكنادإلى ذلك أفضىعدد آخر من أبناء العائلة، وقد     

. عشرحسین الذي لم یدخل التصفیة العائلیة على المركز الحادي

انتظم تجمع في ساحة اإلرادة للتعبی�ر ع�ن رف�ض الفت�وى الدینی�ة الت�ي أطلقتھ�ا الحرك�ة ال�سلفیة ف�ي الجھ�راء ح�ول                –

تح��ریم الت��صویت للم��رأة، ش��ارك فی��ھ مرش��حات النتخاب��ات المجل��س وع��دد م��ن الشخ��صیات الداعم��ة لح��ق الم��رأة       

.السیاسي وجمھور غفیر
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رغم الدور المتواض�ع وال�سلبي ل�وزارة الداخلی�ة ف�ي موض�وع من�ع االنتخاب�ات الفرعی�ة المجرم�ة قانون�ا، إال إنن�ا               

ف فئ��ات توقعن�ا منھ�ا دورا أكث�ر ایجابی�ة ف�ي موض�وع من�ع جریم�ة ش�راء األص�وات، ال�ذي یحظ�ى بقب�ول كبی�ر م�ن مختل�                

المجتمع، باستثناء الشخ�صیات الفاس�دة م�ن المرش�حین وغی�رھم مم�ن یقوم�ون بعملی�ات تموی�ل وش�راء ألص�وات، وق�د                  

ش�ھدت ال�دوائر الخم�س عملی�ات واس�عة ل�شراء األص�وات، ولك�ن ك��ان موق�ف ال�وزارة س�لبیا، علم�ا ب�أن ھن�اك ع�دد م��ن                

الجریم��ة الب��شعة ق��د ب��ادروا باالت��صال بالمفوض��یة    الع��سكریین الغی��ورین عل��ى ال��وطن م��ن جھ��ات معنی��ة بمحارب��ة تل��ك     

للمساعدة في ضبط بعض عملیات شراء األص�وات، وس�بب مب�ادرتھم ھ�و حال�ة التراخ�ي الت�ي تعی�شھا تل�ك األجھ�زة ف�ي              

مواجھ�ة ھ��ذه الجریم��ة، وق��درتھم عل��ى ض��بطھا ح��ین ت��صدر لھ�م تعلیم��ات، ولك��ن المفوض��یة اعت��ذرت ع��ن التن��سیق م��ع     

.فكل التحیة والتقدیر والحب ألولئك العسكریین الشرفاء..نھا بدورھا المدنيالعسكریین التزاما م

:االنتخابات الفرعیة

 نائبًا ممن خاضوا االنتخابات الفرعیة، معظمھم تم�ت إحالت�ھ إل�ى النیاب�ة العام�ة،      17وصل إلى قاعة عبداهللا السالم  –

.ن ولقیم المواطنةوقد ابتلیت الدائرتین الرابعة والخامسة بھذه المخالفة للقانو

 عدد م�ن أبن�اء القبائ�ل، وم�نھم     فاز باالنتخاباتلم یتم إجراء أي انتخابات فرعیة بالدوائر الثالث األولى، ورغم ذلك      –

اثنان في الدائرة األولى من قبیلة العوازم رغم أن ناخبي القبیلة یشكلون أقلیة، كما نجح اثن�ان م�ن قبیل�ة عن�زة ف�ي       

تنظیم فرعیة، وھذا یؤكد على اللحمة الوطنیة وقبول البرنامج االنتخابي والعالقات الح�سنة  الدائرة الثانیة من دون    

. العصبیةعوضًا عن

استطاع أكثر من مرشح في الدائرة الرابعة من الفوز باالنتخابات م�ن دون ال�دخول ف�ي فرعی�ة قب�ائلھم، وھ�م م�سلم         –

 اخت�ارتھم القبیل�ة، ونج�ح ع�سكر     ال�ذین د م�ن األربع�ة   ضیف اهللا بورمیة من قبیلة مطی�ر فیم�ا خ�سر واح�       .البراك و د  

.العنزي فیما خسر األربعة الذین اختارتھم قبیلة عنزة

:دور الجھات الحكومیة بالتنظیم

ب�ذل رج�ال ون�ساء وزارة الداخلی�ة دورا كبی�ر وممی�زا ف�ي تنظ�یم االنتخاب�ات عل�ى م�ستوى ال�دوائر                 :وزارة الداخلیة –

جیھ الشكر الجزیل لوكیل الوزارة الفریق أحمد الرجی�ب والشخ�صیات واللج�ان المعاون�ة     الخمس، لذا ال یسعنا إال تو  

لھ على تلك الجھود الممیزة، كما نخص بالشكر مدیر إدارة شئون االنتخابات األخ علي م�راد عل�ى جھ�وده الممی�زة         

.في إنجاح ھذا الموسم االنتخابي

ھا التابعة م�ن تلفزی�ون وإذاع�ة ف�ي تغطی�ة االنتخاب�ات ف�ي جمی�ع         لقد تألقت وزارة اإلعالم في أجھزت     :وزارة اإلعالم –

الدوائر، وفي متابعتھا لعملی�ات ف�رز وع�د األص�وات، فلوكی�ل ال�وزارة ال�شیخ فی�صل المال�ك خ�الص ال�شكر والتق�دیر               

.ولكل العاملین في یومي االنتخابات والفرز من أبناء الوزارة المخلصین

كویت بشكل الفت ف�ي انتخاب�ات ھ�ذا الع�ام م�ن خ�الل ت�رخیص المق�رات االنتخابی�ة          لقد تمیزت بلدیة ال  :بلدیة الكویت –

واإلعالنات، ولئن كانت ھناك بعض التجاوزات في یوم االقتراع من بعض المرشحین في وضع المق�رات والباص�ات     

ة األخ أحم��د م��دیر ع�ام البلدی�� لون�شر اإلعالن��ات، إال أن البلدی�ة عمل��ت عل��ى إزال�ة المخالف��ات بأس��رع وق�ت ممك��ن، ف     

.الصبیح والفرق المعاونة لھ كل الشكر والتقدیر على الجھود المضنیة طوال شھري الموسم االنتخابي
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یوجب القانون على الناخب إذا لم یكن باستطاعتھ أن یدلي برأیھ بنفسھ أن یسر باختیاراتھ لرئیس اللجنة فقط وبكل –

وقیام بعض .لحاالت التي یتم فیھا اإلفصاح عن األسماء بشكل علني أمام المندوبینسریة، ولكن حدثت العدید من ا     

.األقارب بتوجیھ بعض كبار السن بصوت عاٍل

.حدثت بعض الحاالت أن اطلع رئیس اللجنة على ورقة االقتراع قبل إدخالھا بالصندوق–

 أس�ماء، وأن�ھ طل�ب اس�تبدالھا ول�م      ةل�ى ثالث�  اشتكى لنا أحد الناخبین الكبار بالسن م�ن ت�سلیمھ ورق�ة فیھ�ا إش�ارة ع         –

یسمح لھ، وطلب منھ رئیس اللجنة وضع األسماء األربعة التي یریدھا لیصبح المجموع سبعة، ثم طل�ب من�ھ وض�ع     

!ورقتھ بالصندوق

تصویرھمال توجد أي صفة لطواف أي من أعضاء السلطة التنفیذیة في اللجان االنتخابیة، في حین أنھ ال بأس من     –

.أثناء تصویتھملجانھم االنتخابیة في 

 س�نة، وھ�ذا ممن�وع قانونی�ا، كم�ا ینبغ�ي تنظ��یم       15ت�م وب�شكل واس�ع اس�تخدام األطف�ال ف�ي العملی�ة االنتخابی��ة دون        –

.استخدام األفراد والمندوبین في یوم االنتخاب بمقابل مادي

 ی�تم ت�وفیر الوجب�ات لكاف�ة أع�ضاء      تم توزیع وجبات ع�شاء داخ�ل اللج�ان االنتخابی�ة بأس�ماء مرش�حین، وینبغ�ي أن        –

.اللجان من قبل الدولة

نسبة كبیرة من العسكریین في وزارة الداخلیة كانوا متعاونین مع الجمھور ومع متطوعي الجمعیة، وتوج�د ح�االت          –

.قلیلة تعاملوا مع متطوعینا بشكل فج وغیر حضاري

 مما لم یوفر خصوصیة للتصویت وجع�ل أوراق   من الباب في بعض اللجان، ة قریب تكان"استاند"طاولة التصویت   –

.االقتراع مكشوفة للمندوبین وغیرھم

توجد عوائق كثیرة أمام ذوي االحتیاجات الخاصة من ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبار السن والمقعدین الذین   –

. للتصویتةاستطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم طاولة خاص

مؤیدو المرشحین في بعض اللجان االنتخابیة داخل المدارس، ویتم عمل دعای�ة للمرش�حین حت�ى آخ�ر نقط�ة           تواجد  –

.قبل االقتراع

تواجدت طوابیر طویلة في بعض اللجان، وخاصة عن�د بع�ض األح�رف، م�ع وج�ود أكث�ر م�ن لجن�ة مزدحم�ة بجان�ب                  –

.ع تكرره في أكثر من انتخابات وضع حل لھ خاصة ملذا ینبغيبعضھا مما زاد من الزحام واإلرھاق، 

 یسلم ورقتھ إلى رئیس اللجنة لی�ضعھا بال�صندوق، وھ�و ن�ص غی�ر معم�ول       الناخبقانون االنتخابات ینص على أن    –

.بھ، وقد یكون غیر عملي، ومن المھم النظر في تعدیلھ

 ص�وت،  500 مرش�حًا ح�صلوا عل�ى أق�ل م�ن      30 صوت، ی�ضاف إل�یھم   100 مرشحًا حصلوا على أقل من        37یوجد–

م تأثیر سلبي ف�ي عملی�ة ف�رز وع�ّد     وقد كان لھمن عدد المرشحین، %32 یشكلون نسبة    67وھؤالء المرشحین ال  

األصوات، وكذلك في إدارة ملفات المرشحین والمشطوبین، لذلك من المھم إع�ادة النظ�ر ف�ي مبل�غ الخم�سین دین�ارا         

ف��ي  یأخ��ذ أم��ر الترش��ح بجدی��ة عل��ى الن��زول    الت��ي ی��دفعھا المرش��ح ك��شرط لقب��ول ترش��حھ،، حت��ى ال ن��شجع م��ن ال     

.االنتخابات

:شراء األصوات
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تقریر المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات
م2009نتخابات المجلس البلدي مراقبة ابشأن 

 أع�ضاء بواق�ع ش�خص    10م انتخابات المجلس البل�دي الختی�ار   2009 یونیو  25فق  اجرت في یوم الخمیس المو    

م المالحظات على تلك االنتخابات، وبعض  مرشحا، وفیما یلي أھ71واحد عن كل دائرة من الدوائر العشر، وذلك من بین 

.التوصیات التي من شأنھا االرتقاء بالعملیة االنتخابیة في المرات القادمة

:قبل یوم االقتراع

:االنتخابات الفرعیة
شھدت ستة من أصل ع�شرة دوائ�ر انتخاب�ات فرعی�ة ألكث�ر م�ن قبیل�ة الختی�ار أح�د أبنائھ�ا لتمثیلھ�ا ف�ي االنتخاب�ات                 

رغم تجریم القانون لالنتخابات الفرعیة، حیث جرت االنتخاب�ات الفرعی�ة ف�ي ال�دوائر م�ن الخام�سة إل�ى العاش�رة،              العامة،  

معظمھا قبل حل مجلس األمة، وبعضھا قبل ستة أشھر، وقد قامت وزارة الداخلیة برصد عدد من تلك االنتخابات، وتحویل 

.ر في التھم، ویبدو أن التھم جمیعھا ستحفظ لعدم كفایة األدلةعدد من المشاركین فیھا الى النیابة العامة، التي تنظ

:المال السیاسي
كان التداول بشأن استخدام المال لشراء أصوات الناخبین محدود جدا، ولم یتم تداول الحدیث  حولھ اال في دائرة أو 

السیاسي، كما لم یكن الموضوع محل تواتر اثنتین، ولم یكن منتشرا وال شائعا ولم تتوفر للمفوضیة أدلة حول استخدام المال 

.وال یشكل ظاھرة

:معامالت للناخبین للحصول على األصوات

مع تغیر قانون المجلس البلدي إلى ما ھ�و معم�ول ب�ھ حالی�ا، فق�د خف�ت بری�ق ع�ضو المجل�س البل�دي ال�ذي یخ�تص                  

یت، لذلك ل�م یع�د ع�ضو المجل�س البل�دي بی�ده ت�سھیل        بالتشریع والرقابة، مع انتقال األعمال التنفیذیة بالكامل إلى بلدیة الكو  

انجاز معامالت للناخبین، وھذا األمر قلل كثیرا من سوء استغالل عضویة المجل�س لتمری�ر مع�امالت مخالف�ة للق�انون ف�ي            

.فترة االنتخابات، ولعل ذلك یعتبر أحد أسباب عزوف الناخبین عن المشاركة بالتصویت

:یوم االقتراع

:م2009فة على انتخابات المجلس البلدي اللجنة المشر

متابعة س�یر  "بناء على الموافقة المسبقة للمجلس األعلى للقضاء على تمكین متطوعي جمعیة الشفافیة الكویتیة من     

م للسماح لمتطوعي 2009، فقد قامت الجمعیة بمخاطبة اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي     "العملیة االنتخابیة 

ة من دخول مراكز االقتراع في یوم االنتخابات والفرز، وق�د ج�اء خط�اب رس�مي م�ن رئ�یس اللجن�ة الم�شرفة عل�ى            الجمعی

"انتخاب��ات المجل��س البل��دي المست��شار عب��دالعزیز الفھ��د أك��د فی��ھ      إن اللجن��ة ال تم��انع م��ن قی��ام الجمعی��ة بمتابع��ة العملی��ة    :
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تقریر المفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات
م2009نتخابات المجلس البلدي مراقبة ابشأن 

 أع�ضاء بواق�ع ش�خص    10م انتخابات المجلس البل�دي الختی�ار   2009 یونیو  25فق  اجرت في یوم الخمیس المو    

م المالحظات على تلك االنتخابات، وبعض  مرشحا، وفیما یلي أھ71واحد عن كل دائرة من الدوائر العشر، وذلك من بین 

.التوصیات التي من شأنھا االرتقاء بالعملیة االنتخابیة في المرات القادمة

:قبل یوم االقتراع

:االنتخابات الفرعیة
شھدت ستة من أصل ع�شرة دوائ�ر انتخاب�ات فرعی�ة ألكث�ر م�ن قبیل�ة الختی�ار أح�د أبنائھ�ا لتمثیلھ�ا ف�ي االنتخاب�ات                 

رغم تجریم القانون لالنتخابات الفرعیة، حیث جرت االنتخاب�ات الفرعی�ة ف�ي ال�دوائر م�ن الخام�سة إل�ى العاش�رة،              العامة،  

معظمھا قبل حل مجلس األمة، وبعضھا قبل ستة أشھر، وقد قامت وزارة الداخلیة برصد عدد من تلك االنتخابات، وتحویل 

.ر في التھم، ویبدو أن التھم جمیعھا ستحفظ لعدم كفایة األدلةعدد من المشاركین فیھا الى النیابة العامة، التي تنظ

:المال السیاسي
كان التداول بشأن استخدام المال لشراء أصوات الناخبین محدود جدا، ولم یتم تداول الحدیث  حولھ اال في دائرة أو 

السیاسي، كما لم یكن الموضوع محل تواتر اثنتین، ولم یكن منتشرا وال شائعا ولم تتوفر للمفوضیة أدلة حول استخدام المال 

.وال یشكل ظاھرة

:معامالت للناخبین للحصول على األصوات

مع تغیر قانون المجلس البلدي إلى ما ھ�و معم�ول ب�ھ حالی�ا، فق�د خف�ت بری�ق ع�ضو المجل�س البل�دي ال�ذي یخ�تص                  

یت، لذلك ل�م یع�د ع�ضو المجل�س البل�دي بی�ده ت�سھیل        بالتشریع والرقابة، مع انتقال األعمال التنفیذیة بالكامل إلى بلدیة الكو  

انجاز معامالت للناخبین، وھذا األمر قلل كثیرا من سوء استغالل عضویة المجل�س لتمری�ر مع�امالت مخالف�ة للق�انون ف�ي            

.فترة االنتخابات، ولعل ذلك یعتبر أحد أسباب عزوف الناخبین عن المشاركة بالتصویت

:یوم االقتراع

:م2009فة على انتخابات المجلس البلدي اللجنة المشر

متابعة س�یر  "بناء على الموافقة المسبقة للمجلس األعلى للقضاء على تمكین متطوعي جمعیة الشفافیة الكویتیة من     

م للسماح لمتطوعي 2009، فقد قامت الجمعیة بمخاطبة اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي     "العملیة االنتخابیة 

ة من دخول مراكز االقتراع في یوم االنتخابات والفرز، وق�د ج�اء خط�اب رس�مي م�ن رئ�یس اللجن�ة الم�شرفة عل�ى            الجمعی

"انتخاب��ات المجل��س البل��دي المست��شار عب��دالعزیز الفھ��د أك��د فی��ھ      إن اللجن��ة ال تم��انع م��ن قی��ام الجمعی��ة بمتابع��ة العملی��ة    :
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قضاء الكویتي على إشراك المجتمع المدني في متابعة سیر العملیة وھذه الموافقة تدل على حرص كبیر من ال"..االنتخابیة

.االنتخابیة، تأكیدا منھم على شفافیتھا ونزاھتھا

:ضعف اإلقبال على االنتخابات

م ھي األضعف في تاریخ االنتخابات البلدیة، فقد شارك 2009تعتبر مشاركة الناخبین في انتخابات المجلس البلدي 

م بلغ�ت  1999، وف�ي الع�ام   %52 بلغ�ت  2005، في ح�ین ان ن�سبة الم�شاركین ف�ي انتخاب�ات       %21ة  في االنتخابات قراب  

.68 بلغت 1984، وفي العام %48 بلغت 1993وفي العام %54 بلغت 1995وفي العام 61% %

ب ضعف ھذا الضعف في المشاركة بانتخابات المجلس البلدي، التي بلغت حدا تلغى فیھ النتائج في بعض الدول بسب

تمثیل الفائزین للمجتمع، لھ أسباب عدیدة من المھم تدارسھا واالھتمام بمعالجتھا في االنتخابات التالیة، ومن ھ�ذه األس�باب     

:النقاط اآلتیة

تم تنظیم االنتخابات في یوم عمل، وھو یوم الخمیس، علما بأنھ كان باإلمكان إجرائھا في یوم ال یوجد فیھ عمل 

.م27/6/2009ثل یوم السبت الموافق بالجھات الحكومیة م

ضعف القناعة لدى الن�اخبین ف�ي أھمی�ة المجل�س البل�دي، وذل�ك ب�سبب الق�انون ال�ذي ی�نظم أعمال�ھ، وممارس�ة                  

أعضاء المجلس، وتواضع األدوار التي یقوم بھا المجلس البلدي مقارنة مع ما علیھ الوضع في البلدیات 

.الجادة حول العالم

.عد فترة وجیزة من انتھاء انتخابات مجلس األمةتنظیم االنتخابات ب

تنظیم انتخاب�ات فرعی�ة ف�ي أكثری�ة ال�دوائر االنتخابی�ة، جعل�ت ب�اقي أبن�اء ال�دائرة یعزف�ون ع�ن الم�شاركة ف�ي                    

.االنتخابات باعتبارھا محسومة النتائج قبل إجرائھا

.غیاب اإلعالم الرسمي وضعف اإلعالم الخاص في تغطیة االنتخابات

مكان اللجان االنتخابیة في انتخابات البلدیة عنھا في انتخابات مجلس األمة، أدى إلى أن الناخب ذھب إلى تغیر 

نفس المدرسة التي اقترع فیھا بانتخابات مجلس األمة فلم یجد اسمھ م�درجا ف�ي ك�شوفات الن�اخبین وأن            

ی�ر م�ن الن�اخبین ع�ن     علیھ الذھاب إلى مدرسة أخرى، مع ما في ذل�ك م�ن م�شقة، أدى إل�ى ان�صراف كث       

.العملیة االنتخابیة برمتھا

 درجة مئویة أمر یجب إعادة النظر 50إجراء االنتخابات في نھایة شھر یونیو حیث درجة الحرارة تصل إلى 

.فیھ ومعالجتھ قانونیا

 وھي یوجد إحباط عام بین المثقفین وأصحاب الرأي من العملیة االنتخابیة ونفعھا في إصالح األوضاع العامة،

.مسؤولیة یتحملھا السیاسیین في الحكومة والبرلمان والجماعات السیاسیة والفئات االجتماعیة

ضعف إقبال الجماعات السیاسیة على انتخابات المجلس البلدي جعلت المنافسة متواضعة، مما أثر سلبًا عل�ى    

.اإلقبال على عملیة التصویت

.ضعف المشاركة النسائیة بشكل الفت
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لتقری�ر المخت�صر ب�شأن متابع�ة س�یر انتخاب�ات المجل�س البل�دي، فإنن�ا نوص�ي بع�دد م�ن النق�اط لتط�ویر                  من ھ�ذا ا   

:العملیة االنتخابیة

.إجراء االنتخابات في یوم عطلة أو راحة ولیس في یوم عمل–

ف�ض  النظر في إمكانیة دمج موعد انتخابات مجلسي األمة والبلدي في یوم واحد، وھذا یشجع على الت�صویت، ویخ        –

.التكالیف على الدولة

ضرورة قیام مجلس الوزراء بتشكیل فریق عمل إلعداد دراسة جادة وعلمیة لموضوع االنتخابات الفرعی�ة القائم�ة    –

أمن�ي لھ�ذا الموض�وع الھ�ام ال�ذي یم�س ص�میم        /ت�شریعي /على أساس عصبي قبلي أو طائفي، ووضع حل سیاسي    

.المواطنة

لتصبح في شھور السنة التي یكون فیھا الطق�س معت�دًال م�ع تثبی�ت ھ�ذا الموع�د       النظر في تعدیل مواعید االنتخابات     –

.بشكل قانوني

البد من قیام الجھات اإلعالمی�ة بالدول�ة بتوجی�ھ الن�اخبین إل�ى أھمی�ة ممارس�ة دورھ�م ف�ي اختی�ار أع�ضاء المجل�س               –

.البلدي

التي تتولى القیام بكافة الشئون االنتخابیة من نؤكد في ھذا التقریر على أھمیة تأسیس ھیئة مستقلة إلدارة االنتخابات –

التوعیة العامة بقانون االنتخاب�ات والج�رائم المتعلق�ة ب�ھ، إل�ى الت�شجیع عل�ى الت�سجیل بقی�د الن�اخبین، ووض�ع نظ�ام              

).أمة، بلدي(في أي انتخابات عامة ..لتمویل الحمالت االنتخابیة والتأكد من االلتزام بھ، إلى إدارة یوم االقتراع

  إض�افة إل��ى  –كم�ا نوص�ي ك��ذلك، بع�دد م��ن التوص�یات الت��ي م�ن ش�أنھا تط��ویر أعم�ال المجل��س البل�دي والبلدی��ة          

"تقریرنا السابق بعنوان : نوجزھا بالنقاط اآلتیة–"المشكلة واحل..بلدیة الكویت :

ق�وم البلدی�ة ب�دورھا    ضرورة إجراء مراجعة ش�املة ل�دور المجل�س البل�دي وعالقت�ھ بجھ�از البلدی�ة وال�وزیر، حت�ى ت           –

.الحقیقي الذي یقنع الناخبین والجمھور بأھمیة المجلس وأثره في حیاتھم والخدمة التي یحصلون علیھا

ضرورة إعادة النظر في تقسیم الدوائر االنتخابیة وعدد المقاعد التي تمثل كل دائرة وعدد األصوات لكل ناخب، بما –

.یسھم في تحقیق التمازج االجتماعي

إعادة النظر في عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبین، بما یحقق توفیر الع�دد المناس�ب ألعم�ال المجل�س        ضرورة  –

ولجانھ المتنوعة والمساحة الجغرافیة التي یغطونھا، بعد أن تجاوز عدد السكان ثالثة مالیین نفسًا واتسعت المنطقة 

.الحضریة التي تشملھا خدمات البلدیة

م30/6/2009
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