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«أخبار وتقارير»
دعوات لحراك مدني واحتذاء بالتجربة الكويتية

حوارات ساخنة بمنتدى »التنمية« بشأن مجالس التشريع في الخليج
الوقت  -حسين سبت:
ن55اقش المش55اركون ف55ي منت55دى التنمي55ة ف55ي نس55خته الـ  ٣١5أم55س  ٤تج55ارب للمج55الس الوطني55ة ف55ي الخلي55ج العرب55ي
''الكويت ،البحرين ،اإلمارات العربية الم ّتحدة والسعودية'' .وشھد المن تدى أم5س ح5وارات س5اخنة بي5ن الم شاركين،
وفيم55ا ات ّف55ق الجمي55ع عل55ى ''تم ّي55ز التجرب55ة الكويتي55ة'' وريادتھ55ا ف55ي المنطق55ة ،اختلف55وا ح55ول التج55ربتين ''البحريني55ة
55برر لواق555ع التج555ربتين الح555اليتين وف555ق الظ555روف االجتماعي555ة والثقافي555ة ،ومنتق555د لمحدودي555ة
واإلماراتي555ة'' ،بي555ن مّ 5
الصالحيات فيھما.
ورأى أغلب أعضاء المنتدى إم كان ''التأس5يس عل5ى التجرب5ة الكويتي5ة واالنط5الق من ھا كن موذج ن5اجح للديمقراطي5ة
رغم ما يعتورھا من نواقص وخلل'' .وشھدت التجربة البحرينية الكث5ير م5ن ال جدل بي5ن معار ضين ب حرينيين ،ح يث
انتقدوا ''عرض النائب عبدالعزيز أبل للتجربة'' متھمين إياه بتجاھ5ل األزم5ة الد ستورية ر غم أھميتھ5ا في التجر بة،
إالّ أن أبل أ ّكد أنه التزم بمحاور المنتدى .افتتحت المنسّ ق ال عام للمنت5دى من5يرة فخ5رو أ مس المنت5دى بكل مة أ شارت
فيھا إلى ضرورة قراءة تجربة المجالس التشريعية من حيث تاريخھا ،أدوارھا وأداؤھا .وقالت ''نسعى لإلجابة على
سؤال محدّ د :ھل جاءت التج5ارب البرلمان ية في الخلي5ج مح فزة أم معيق5ة للتنمي5ة؟'' واع تبرت ف خرو المن تدى ال5ذي
انطلق أمس في فندق الخليج بالمنامة أنه ''اعتاد في كل ع5ام ت ناول مو ضوع رئيس5ي م لح يك5ون ذا أھمي5ة خاص5ة،
عاجلة وبعد استراتيجي مؤثر على مستقبل المنطقة ،وذلك من أجل خلق فھم للقضية المطروحة وبلورة وجھة نظ5ر
بشأنھا''.
وعن اختيار موضوع المجالس التشريعية ،قالت ''أحسسنا بعد مرور  ٣٠عاما بضرورة تقي يم التجرب5ة النيابي5ة في
التطور أو التدھور''.
بلدان الخليج من كا ّفة المستويات ،ومسار التجربة على مستوى
ّ
ورأت فخرو أن ''المنتدى ليس احتجاجيا ً أو يسعى لتوجيه رسائل سلبية ،بل على العكس فھ5و منت5دى يطم5ح ف5ي أن
يس55ھم ف55ي توجي55ه السياس55ات المالي55ة ل55دول مجل55س التع55اون نح55و االس55تثمار األفض55ل لإلمكان55ات البش55رية والمالي55ة
والثقافية التي تمتلكھا''.
وتابعت في ھذا السياق ''ولذلك نسعى في كل مؤتمر أن نقوم بطبع جل األوراق المقدّمة فيه وتوزيعھا ع لى ص5انعي
القرار وراسمي سياسات دول مجلس التعاون الخليجي ،وقد دأبنا على ذلك في كل عام''.
عرض أمس  ٤باحثين تجارب المجالس الوطنية في الكويت ،البحرين واإلمارات والسعودية.
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