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»التنمية واإلصالح« حملت أشهر استجواب في تاريخ الحياة السياسية
»اتجاهات للدراسات« يرصد مواقف وتصويتات الكتلة خالل دور االنعقاد الثاني

يطلق مركز اجتاهات للدراسات والبحوث)اجتاهات( الذي يرأسه خالد عبدالرحمن 
املضاحكة أربعة تقارير سياسية نوعية عن اجتاهات تصويت ممثلي أربع كتل نيابية 
ف�ي مجلس األمة بعد فض دور االنعق�اد الثاني في إطار مح�ددات البحث العلمي 
املنهجي، وبعيدا عن االنحياز ألي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية في إطار 
قيم املوضوعية واالس�تقاللية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية مت 
اختيارها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على املوضوعات التي تصدت لها الكتل خالل 

دور االنعقاد وفيما يلي تقرير عن نواب كتلة التنمية واإلصالح:

في السابع والعشرين من مايو 
2009 أعلن عن تشكيل كتلة التنمية 
واإلصالح في مجل����س األمة من 
ثالثة أعضاء، هم د.فيصل املسلم، 
الطبطبائي، ود.جمعان  ود.وليد 
احلربش، بهدف تنسيق املواقف 
حول عدد م����ن القضايا وامللفات 
ذات الطابع التنموي واإلصالحي 
بحسب ما جاء في بيان التأسيس 
آن����ذاك والدفاع ع����ن قيم وهوية 
املجتمع، والدفاع عن املكتسبات 
الدس����تورية والوطنية وحماية 
املال العام، لينضم إليهم فيما بعد 
النائب فالح الصواغ، بحيث ارتفع 
عدد أعضائها إل����ى أربعة نواب. 
إلى احلركة  اثنان منهم ينتميان 

الدستورية اإلسالمية »حدس« هما: 
جمعان احلربش وفالح الصواغ، في 
حني ينتمي النائب وليد الطبطبائي 
إلى احلركة السلفية العلمية، أما 
النائب فيصل املسلم فيوصف بأنه 

اسالمي مستقل.
عل����ى الرغم من أنه����ا الكتلة 
األح����دث وجودا على مس����توى 
الكت����ل البرملانية، إال أنها متكنت 
من حتقي����ق نوع من التماس����ك 
أنها  والتوافق بني أعضائها، كما 
رسمت لنفسها صورة حتت قبة 
البرملان، صورة جعلتها في دور 
االنعقاد الثاني، أحد أبرز فصائل 
املعارضة الرئيسة في املجلس إلى 
جانب كتلة العمل الشعبي، فهي 

صاحبة أشهر استجواب في تاريخ 
احلياة السياسية في الكويت، ذلك 
النائب  الذي قدمه  االس����تجواب 
فيصل املسلم لسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
وعلى مس����توى توافق األداء 
الرقابي ألعضائها، فثمة مؤش����ر 
يبني متاس����ك أعضائها وبلوغهم 
درجة عالية من التجانس، من خالل 
تطابق أصوات أعضائها األربعة 
بنسبة 100% في التصويت على 
نتائج االستجوابات الثالثة التي 
قدمت ف����ي أعقابها طلبات لطرح 
الثقة وع����دم التعاون، فهم أيدوا 
جميعا كتاب عدم التعاون مع رئيس 
احلكومة في أعقاب االس����تجواب 

املق����دم من عضو الكتلة نفس����ها 
فيصل املس����لم، كما أيدوا سحب 
الثقة من وزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلالد بعد استجواب عضو 
كتلة العمل الشعبي النائب مسلم 
البراك له، وكذلك صوتوا مع سحب 
الثقة من وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
النائب  العبداهلل بعد استجواب 

علي الدقباسي له. 
التوافق عند  واس����تمر ه����ذا 
التصويت على طلبات تشكيل جلان 
التحقيق، وإحالة بعض القضايا إلى 
ديوان احملاسبة، وإن كان بدرجة اقل 
من ذي قبل، ففيما وافق األعضاء 
األربعة على مقترح تشكيل جلنة 
حتقيق في عقود طوارئ الكهرباء 
لعام����ي 2007 و2008، أي����د ثالثة 
منهم اقتراحا يقضي بإحالة تقييم 
أصول مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية إلى ديوان احملاسبة في 
ظل غياب النائب فيصل املس����لم 

عن التصويت. 
أم����ا عل����ى صعي����د القضايا، 
والقوانني ذات الطابع االقتصادي، 
فلوحظ تطابق اجتاهات التصويت 
ف����ي البعض منه����ا، وتباينه في 
البعض اآلخر، فعلى سبيل املثال، 
تطابق تصويت النواب األربعة في 
قانون اخلصخصة، عندما صوتوا 
على رفضه باإلجماع، على الرغم 
من موافقة املجلس على التعديل 
الكتلة، والداعي ألن  الذي قدمته 
تكون اخلصخص����ة وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، كما تبنى ثالثة 
نواب رفض اقرار مشروع قانون 

العامة للدولة في غياب  املوازنة 
النائب فيصل املس����لم، وتفاوتت 
أيضا اجتاهات تصويت األعضاء 
في قضايا أخرى، من بينها تأييد 
النائبني احلربش والصواغ للخطة 
اإلمنائية للدول����ة، مقابل رفض 
املسلم لها، وغياب الطبطبائي عن 
جلسة التصويت، كما اعترض كل 
من احلربش واملسلم على قانون 
اخلطة السنوية، في حني استمر 

الصواغ على موقفه املؤيد لها.
وف����ي اإلط����ار نفس����ه، وافق 
كل من احلرب����ش والصواغ على 
قانون هيئة سوق املال، في حني 
غاب عن التصويت عليه كل من 
املسلم والطبطبائي، وفيما رفض 
احلربش مترير موازنة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية، امتنع كل من 
الصواغ والطبطبائي عن التصويت 

عليها.
ومع ذلك فهذا التجانس الذي 
جتلى بوضوح في االستجوابات، 
وتراج����ع نس����بيا ف����ي القوانني 
والقضايا االقتصادية، عاد ليظهر 
من جديد في القضايا ذات الطابع 
اإلنساني، وكان على رأسها قضايا 
املواطنني،  ش����راء فوائد قروض 
وصن����دوق املتعثرين، واحلقوق 
االجتماعي����ة واملدني����ة للبدون، 
وذوي االحتياج����ات اخلاصة، إذ 
أيد النواب األربعة باإلجماع قانونا 
يلزم الدولة بإسقاط فوائد القروض 
عن املواطنني وإعادة جدولتها من 

جديد.
وفيما رفض النائبان احلربش 

والصواغ التعديالت التي قدمتها 
احلكومة على قان����ون صندوق 
املتعثرين، غاب املسلم والطبطبائي 
عن جلس����ة التصويت. كما أيد 3 
منهم عقد جلس����ة خاصة إلقرار 
املدني����ة واالجتماعية  احلق����وق 
للبدون، ووافق النواب األربعة على 
القطاع األهلي،  العمل في  قانون 
وأيد 3 منهم قانون املعاقني الذي 
غاب فيصل املسلم عن التصويت 

عليه. 
وعلى صعيد قضايا املرأة، لم 
تبد الكتلة حماسا كبيرا للتقارير 
التي أعدتها جلنة شؤون املرأة في 
مجلس األمة بشأن تعديل بعض 
القوانني ملنح النس����اء املزيد من 
احلق����وق واالمتي����ازات، إذ غاب 
النائبان احلربش والطبطبائي عن 
التصويت عليه، فيما أيد املسلم 
والصواغ تقريرين يتعلق األول 
بتعديل قان����ون اخلدمة املدنية، 
الكويتية  بحيث متنح املوظف����ة 
حقوقا أكثر على مستوى إجازات 
الوضع ورعاي����ة الطفل ومرافقة 
الزوج املبتعث للعمل أو العالج أو 
الدراسة إلى اخلارج، في حني تضمن 
االقتراح الثاني بعض التعديالت 
على قانون اإلقامة بحيث يسمح 
للمواطنة املتزوجة من أجنبي بأن 
تكفل الزوج واألوالد وأن مينحوا 
إقامة دائمة في البالد مع إعفائهم 

من دفع الرسوم املقررة.
الكتلة خ����الل دور  خاض����ت 
االنعقاد الثاني للمجلس 4 معارك 
رئيس����ية، كان أبرزها استجواب 

رئيس الوزراء على خلفية بعض 
التصرفات املالية واإلدارية لديوان 
سموه، كما راحت تتصدى إلبرام 
صفقة طائرات »رافال« الفرنسية، 
وإبرام عقود خاصة بوزارة الدفاع 
 c130j لش����راء طائرات الش����حن
وإنش����اء مصنع للذخيرة، حيث 
حم����ل هذا املل����ف نائبها جمعان 
احلرب����ش منذ املجل����س املاضي 
معزية سبب معارضتها إلى وجود 
عالمات اس����تفهام، ولوبي منظم 
ومتشعب له مصالح جتارية يقف 
خلف هذه العقود، ما دفع النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك إلى طلب 
عقد اجتماع م����ع جلنة الداخلية 
والدفاع في املجلس لشرح ما مت 
من إجراءات بشأن صفقة الرافال، 
كما تعهد خالله بعدم التوقيع على 
أي عقود أو اتخ����اذ أي إجراءات 
إال بع����د الرج����وع إل����ى مجلس 
األمة وفق القنوات الدس����تورية 
والقانونية، ووافق املجلس على 
إحالة العقود العس����كرية الثالثة 
إلى ديوان احملاس����بة لفحصها. 
كما شاركت »التنمية واإلصالح« 
مع »العمل الشعبي« في الضغط 
على احلكوم����ة، لتطبيق قانوني 
املطبوعات والنشر واإلعالم املرئي 
واملسموع، فضال عن حملها لواء 
الداخلية ملجلس  الالئحة  تعديل 
األمة، بحيث تعقد اجللسات من 

دون حضور احلكومة.
وفي استجواب وزير اإلعالم، 
أعلنت الكتلة ع����ن دعمها الكامل 

الستجواب وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل فور تقدمي النائب 
علي الدقباسي للصحيفة، وتصدى 
عضو الكتلة النائب جمعان احلربش 
النواب  ملهمة جم����ع توقيع����ات 

املؤيدين ملساءلة العبداهلل.
الكتلة في نحو 537  ساهمت 
نش����اطا برملانيا مبتوسط 124.2 
ل����كل عضو وبنس����بة 13.5% من 
إجمالي 3993 األنشطة التي ساهم 
جميع أعضاء مجل����س األمة في 
تقدميها، وش����ارك أعضاء الكتلة 
ف����ي 87 اقتراحا بقان����ون و229 
أثناء اجللسات، وقدموا  اقتراحا 
115 اقتراحا برغبة، كما قدم أعضاء 
الكتلة اس����تجوابا واحدا من بني 
6 قدمت خالل ال����دورة، ووافقوا 
9 مرات عل����ى طلبات طرح الثقة 
ووجهوا 96 سؤاال، بينها 18 سؤاال 
إلى وزيرة التربية وحدها، ومبعدل 
18.8% من إجمالي أسئلتهم، ورمبا 
يرجع ذلك إلى اخللفية األكادميية 
لألعضاء حيث يحمل 3 منهم درجة 
الدكتوراه، فض����ال عن اهتمامهم 
إلى  املناه����ج واالبتعاث  بقضايا 

اخلارج.
وجاء وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير بعد زيارة التربية، من حيث 
استهدافه من أعضاء الكتلة، حيث 
وجه إليه 13 سؤاال بنسبة %13.5 
من إجمالي أس����ئلة الكتلة، ومن 
ثم جاء وزير املواصالت د.محمد 
البصيري وتلقى 10 أسئلة تركزت 
غالبيته����ا حول التج����اوزات في 

مؤسسة املوانئ.

خالد املضاحكة

دور مشهود للراحل في الدفاع عن قضايا الكويت العادلة

ممثل صاحب السمو عزى بوفاة رئيس مالطا األسبق غويدو دي ماركو

اجتمع ممثل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
في القصر الرئاسي بالعاصمة املالطية فاليتا مع رئيس 
جمهورية مالطا الصديقة د.جورج ابيال بحضور اعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.
ونقل سموه خالل اللقاء تعازي صاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد والشعب الكويتي له والشعب املالطي 
الصديق بوفاة الرئيس املالطي السابق غويدو دي ماركو. 
وقال سموه في تصريح صحافي لوسائل االعالم املالطية 
عقب اللقاء ان الرئيس املالطي السابق دي ماركو صديق 
عزيز للكويت ملواقفه املشهودة خالل رئاسته للجمعية 
العامة لالمم املتحدة عام 1990 ومناصرته لقضية الكويت 
العادلة ابان العدوان العراقي على الكويت. واضاف سموه 
ان الكويت لن تنسى مواقف الرئيس املالطي الراحل التي 

كانت داعمة للحق الكويتي وحريته واستقالله.
كما اجتمع س���موه مع رئيس وزراء جمهورية مالطا 
د.الورنس غونزي حيث نقل سموه تعازي الكويت والقيادة 
السياس���ية بوفاة الرئيس املالطي الس���ابق غويدو دي 
ماركو. واستعرض سموه خالل اللقاء مع نظيره غونزي 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتطويرها في شتى املجاالت مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء والوفد املرافق زار 
اس���رة الرئيس املالطي الس���ابق، حيث نقل لهم تعازي 
صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد وتعازي الشعب 
الكويتي، مس���تذكرا في هذا الش���أن مواقف الراحل من 
قضية الكويت وعودة شرعيتها واستقاللها خالل رئاسته 

للجمعية العامة لالمم املتحدة في العام 1990.

سبتمبر 1990 هنأ دي ماركو على انتخابه رئيسا للجمعية 
العامة وقال »انك تنتمي الى بلد صديق تربطه بالكويت 
اوثق الروابط ونستمد معا قوة وفاعلية دولنا من مبادئ 
العدل والش���ريعة الدولية... اننا لواثقون بقدرتك على 
حتقيق األهداف التي يتطلع اليها املجتمع الدولي من هذه 

الدورة وفي وسط هذه الظروف الدولية املعقدة«.
يذكر ان الراحل دي ماركو أكد في مناس���بات عديدة 
تقديره لدور الكويت البارز واملس���اهمات الفعالة التي 
تضطلع بها في مجاالت التنمية وإحالل السالم واالستقرار 

في العالم.
وكان دي ماركو قد زار الكويت مرتني األولى في أعقاب 
التحرير من احملتل العراقي عام 1991 حيث التقى س���مو 
امير البالد الراحل واطلعه على حجم الدمار الذي خلفه 
الغزو ف���ي القطاع النفطي واملنش���آت العلمية والعامة 
والكارثة البيئية التي خلفتها حرائق النفط التي أشعلها 

النظام العراقي السابق.
أم���ا الزيارة الثانية فكانت في عام 2004 حيث أجرى 
خاللها مباحثات رسمية مع الشيخ جابر األحمد تركزت 
حول العالقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع املجاالت 
اضافة الى القضايا ذات االهتمام املش���ترك ومت تقليده 
قالدة مبارك الكبير توطيدا للعالقات املتينة بني البلدين 
وتقديرا ملواقف مالطا في مساندة احلق والشرعية الدولية 

جتاه الكويت خالل محنة الغزو.
ويعود تاريخ العالقات الكويتية - املالطية املتميزة 
في جميع املجاالت الى سبتمبر عام 1964 وللكويت متثيل 
ديبلوماسي محال من روما منذ عام 1973 وفي املقابل يوجد 
متثيل ملالطا في الكويت من اململكة العربية الس���عودية 

منذ عام 1975.

وكان للرئيس الراحل دي ماركو دور مشهود في الدفاع 
عن قضايا الكويت العادلة عندما كان يتبوأ منصب وزير 
اخلارجية في بالده كما ان له مواقف بارزة عندما ترأس 
الدورة ال� 45 للجمعي���ة العامة لألمم املتحدة عام 1990 
ابان الغزو العراقي الغاشم للكويت حيث دافع باستماتة 
قل نظيرها في األوساط السياسية عن الشرعية الدولية 
وسيادة الكويت على ارضها وطالب املجتمع الدولي بإقرار 
املواثيق الدولية للحفاظ على س���يادة الدول وإدانة كل 

منتهك للقرارات الدولية.
وعندما القى أمير البالد الراحل املغفور له الشيخ جابر 
األحمد كلمته التاريخية من على منبر االمم املتحدة في 27 

  الراحل طالب المجتمع الدولي بإقرار المواثيق الدولية للحفاظ على س�يادة الدول وإدانة المنتهكين للقرارات الدولية

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد مكرما غويدو دي ماركو

سمو الشيخ ناصراحملمد وعبدالرحمن العتيقي وخالد اجلاراهلل ومحمد ابو احلسن يقدمون التعازيسمو رئيس مجلس الوزراء ينقل تعازي صاحب السمو األمير ألسرة رئيس مالطا األسبق

ترحيب من الرئيس جاسم اخلرافي بالرئيس الراحل )أرشيف(

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا برئيس مالطا األسبق في لقطة أرشيفية ويبدو الشيخ  فيصل السعودصورة أرشيفية من استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد للرئيس الراحل غويدو دي ماركو

وزير الديوان التقى سفير إيطاليا وأعضاء المراكز الثقافية

ولي العهد استقبل الميع والحريتي والصالح

محمد الصباح تلقى رسالتين من نظيريه في البحرين وكندا

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد مبكتبه في قصر السيف صباح 
أمس سفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت انريكو 

جرنارا.
كما استقبل اعضاء املراكز الثقافية د.ابراهيم 

بورسلي وعبداهلل العثمان ووليد العوضي.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس النائب غامن 

علي امليع. 

كما اس���تقبل س���موه النائب حسني احلريتي، 
واس���تقبل س���موه بقصر الس���يف ام���س خالد 

الصالح.

تلق���ى نائب رئي���س مجلس ال���وزراء ووزير 
الش���يخ د.محم����د الصب����اح رسالة  اخلارجية 
خطية من وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ 
خال���د بن احمد بن محم���د آل خليف����ة تتعل����ق 

بالعالق����ات الثنائي����ة ب���ني البلدي���ن وبح���ث 
سب���ل تطويره���ا.

كما تلقى رس���الة مماثلة م���ن لورانس كانون 
وزير خارجية كندا.

سمو رئيس مجلس الوزراء حلظة وصوله لتقدمي التعازي


