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«أخبار وتقارير»
ينطلق اليوم في نسخته الـ  ٣١بالمنامة

المجالس التشريعية في الخليج تحت مجھر »منتدى التنمية«
الوقت  -حسين سبت:
المنسق العام لمنتدى التنمية منيرة فخرو إن المنتدى اختار من موضوع المجالس التش4ريعية في دول مج لس
قالت
ّ
التعاون الخليجي موض4وعا ً أسا سيا ً ل4ه ،حي4ث يتن4اول تج4ارب تل4ك الم جالس من ح يث تاريخ ھا ،أدوارھ4ا ،موض4وع
األزمة المالي4ة و تداعياتھا ع لى منطق4ة الخلي4ج في ضوء االنخ فاض الكب4ير ا لذي ش4ھدته أس4عار الن فط ف4ي األش4ھر
األخيرة.
واعتبرت فخرو المنتدى الذي ينطلق اليوم في فندق الخليج بالمنامة في نس4خته الحادي4ة والثالثي4ن بأن4ه ‘’اعت4اد ف4ي
كل عام تناول موضوع رئيسي ملح يكون ذا أھم ية خاص4ة ،عاج لة وب عد اس4تراتيجي مؤث4ر ع لى م ستقبل المنطق4ة،
وذلك من أجل خلق فھم للقضية المطروحة وبلورة وج ھة نظ4ر ب شأنھا’’ ،وأض4افت ‘’ي تم تن4اول القض4ية المطروح4ة
من خالل محاور معدة للنقاش تسمح بتغطية الموضوع وطرح األسئلة االستھاللية المناسبة’’.
وعن اختيار موضوع المجالس التشريعية ،قالت ‘’أحسسنا بعد مرور  ٣٠عاما بضرورة تقييم التجر بة النيابي4ة في
التطور أو التدھور’’.
بلدان الخليج من المستويات كا ّفة ،ومسار التجربة على مستوى
ّ
ورأت فخرو أن ‘’المنتدى ليس احتجاجيا ً أو يسعى لتوجيه رسائل سلبية ،بل على العكس فھو منت4دى يطم4ح ف4ي أن
يس44ھم ف44ي توجي44ه السياس44ات المالي44ة ل44دول مجل44س التع44اون نح44و االس44تثمار األفض44ل لإلمكان44ات البش44رية والمالي44ة
والثقافية التي تمتلكھا’’.
وتابعت في ھذا السياق ‘’ولذلك نسعى في كل مؤتمر أن نقوم بطبع جل األوراق المقدّمة فيه وتوزيعھا على ص4انعي
القرار وراسمي سياسات دول مجلس التعاون الخليجي ،وقد دأبنا على ذلك في كل عام’’.
وبشأن التوصيات التي قد يخرج بھا المنتدى ،رأت فخرو ليس من الضروري أن ي خرج المن تدى بتو صيات مكتو بة
في خاتمة على غرار بقية المؤتمرات ،فما يھ ّمنا بدرجة أولى ھو تبادل األفكار وال حوارات الثر ّي4ة ال4تي تؤ سس ل ھا
أوراق عمل رصينة ،وكل ما سي ّقدم في المنتدى من أفكار وطروحات ستكون منش4ورة وستص4ل إل4ى صانعي الق4رار
وھذا ھو ھدفنا بدرجة أولى’’.
ويتض ّمن المنتدى ھذا العام بحسب فخرو خمس أوراق عمل أسا سية ،تتطل ّع إل4ى اإلجاب4ة عل4ى ت ساؤل ‘’ھ4ل جاءت
التجارب البرلمانية محفزة أم معيقة للتنمية في كل دول4ة؟’’ ،ك ما س4يتناول الل قاء  ٣مح4اور أول ھا اس4تعراض شامل
مقارن بين دول الخليج ،والثاني يتناول تجارب محـددة ،فيما يركز المحور الثالث على ال مرأة والمش4اركة السيا سية
في الكويت.
وبحس4ب فخ4رو ،ف قد تّ 4م ت سمية غ4انم النج4ار مديرا للمنت4دى ال44ذي س44يتحدث في44ه ك4ل م4ن الباح4ث عب4دالكريم الدخي4ل
وس44يقدم ورق44ة تق44دم عرض44ا ش44امال مقارن44ا بي44ن دول الخلي44ج ،فيم44ا س44يتناول النائ44ب عب44دالعزيز أب44ل تجرب44ة مملك44ة
البحرين ،وستكون ورق4ة البا حث ع بدالرحيم شاھين مخصص4ة لتجرب4ة المج لس الو طني االت حادي بدول4ة اإلم4ارات
العربية المتحدة ،وسيطرح مدير المشروع غانم النجار نشأة وتطور الديمقراطية في الخليج ،وسيكون محور المرأة
والمشاركة السياسية في الكويت ضمن ورقة عمل تقدمھا الباحثة مريم حسن.
كما سيلقي األستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت غانم النجار الض4وء ف4ي ورق ته ال4تي سيقدمھا ع لى ن شأة
وتطور الديمقراطية في الكويت ويصف فيھا النظام السياس4ي الكو يتي بأن4ه يتس4م بخص4ائص تم4يزه إ لى حد م4ا ع4ن
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الكثير من األنظمة العربية ،فرغم اإلحاطة اإلقليمية غ4ير المنفت حة سياسّ 4يا ،فإ نه يال حظ ا ستمرارية قدر ن سبي م4ن
االنفتاح السياسي الداخلي الذي ظل يفرض نفسه على الحياة السياسية منذ ما يزيد على  ٩٠عاما،
رابط المقال http://www.alwaqt.com/art.php?aid=198060 :
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