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تحقيق
محللون وأكاديميون ومراقبون سياسيون قرأوا واقع العالقة بني السلطتني على أعتاب الـ25 من أكتوبر

دور انعقاد برملاني جديد... أي قميص يرتدي؟
|  كتبت بشاير عبداهلل  |

 ع��ل��ى س��ط��ح امل��ش��ه��د السياسي 
ف�����ي ال�����ب�����اد ت����ت����داف����ع ه������ذه األي������ام 
قضايا وم��ل��ف��ات ع��دي��دة، ي��دف��ع كل 
م���ن���ه���ا ب���ال���ع���اق���ة ب����ن ال��س��ل��ط��ت��ن 
مزيد  إل��ى  والتنفيذية  التشريعية 

من »التأزيم«.
 ف��ب��دءًا م��ن م��ل��ف االس��ت��ج��واب��ات 
امل��ق��دم��ة ال���ى س��م��و رئ��ي��س مجلس 
التعليم،  ب��م��ل��ف  وم�����رورًا  ال�������وزراء، 
وب������أزم������ة ال����ط����اق����ة االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة 
الوطنية،  التعليمية  للمؤسسات 
ول��ي��س ان��ت��ه��اء ب��ال��ق��ض��اي��ا امل��ث��ارة 
حول شبهات الفساد املالي متمثلة 
ف���ي م���ا اص��ط��ل��ح ع��ل��ى ت��س��م��ي��ت��ه ب�  
»القضية  أو  البنكية«  »االي��داع��ات 
على  ال��ح��ص��ول  وتعثر  املليونية« 
ت��واق��ي��ع ال��ع��دد ال��ك��اف��ي م��ن ال��ن��واب 
ملناقشة  ط���ارئ���ة  دورة  ل��ع��ق��د   )33(
القضية، إضافة الى ما أثاره موقع 
»وي��ك��ل��ي��ك��س«. ك���ل ه���ذه ال��ع��ن��اوي��ن 
وغ��ي��ره��ا، ت��م��ث��ل اح��ت��م��االت قائمة 
وم������ؤش������رات ل�����ص�����دام وش����ي����ك ب��ن 
ق���ط���ب���ي ال����ح����ي����اة ال���س���ي���اس���ي���ة ف��ي 

الكويت، الحكومة واملجلس.
 وي����ط����رح ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل��ح��ل��ل��ن 
ف��رض��ي��ة م��ف��اده��ا أن دور االن��ع��ق��اد 
امل��ق��ب��ل ال�����ذي ي��س��ت��ه��ل أع���م���ال���ه في 
ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن م���ن أك��ت��وب��ر 
ال��ج��اري سيحمل ع��ن��وان »ان��ف��راط 

عقد التعاون بن السلطتن«.
 ويرى آخرون أن هذا الفصل من 
ع��م��ر ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة سيحمل 
م���ف���اج���آت ع��ل��ى ج��ان��ب��ي امل���ع���ادل���ة، 
ربما تغير من النتيجة واملحصلة 
النهائية لهذه املرحلة من املمارسة 

الديموقراطية. 
 ف����ي ال���س���ط���ور ال���ت���ال���ي���ة ت��ض��يء 
»ال��������راي« ع��ل��ى امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي 
الكويتي من وجهة نظر مجموعة 
م��������ن امل�����ح�����ل�����ل�����ن واألك������ادي������م������ي������ن 
وامل����راق����ب����ن ال���س���ي���اس���ي���ن، ال���ذي���ن 
حللوا واقع العاقة بن السلطتن، 
وأج�����اب�����وا ع����ن ال����س����ؤال األه�������م: م��ا 
ف��ي دور  املقبل؟ وم���اذا ننتظر  ه��و 

االنعقاد املقبل؟
 رئ����ي����س ق���س���م ال����ق����ان����ون ال���ع���ام 
بكلية الحقوق في جامعة الكويت 
أن  ي��رى  الحمود  إبراهيم  الدكتور 
األم��ة  املقبل ملجلس  االن��ع��ق��اد  دور 
وذل��ك  بامتياز،  »ملتهبًا«  سيكون 
ب��س��ب��ب اق���ت���راب���ن���ا م���ن ن��ه��اي��ة عمر 
املجلس ال��ح��ال��ي. وه��و األم���ر ال��ذي 
س��ي��ج��ع��ل ال�����ن�����واب ي����ع����م����دون إل���ى 
بكل  الشعبية  ال��س��اح��ة  »ت��س��خ��ن« 
الوسائل، من خال تجيير مختلف 
امل���وض���وع���ات وامل��ل��ف��ات امل��ط��روح��ة 
طريق  عن  االنتخابية  ملصلحتهم 
تأجيجها ليظهروا بمظهر املدافع 

عن املال العام. 
 وي���ع���ت���ب���ر ال����ح����م����ود أي����ض����ًا أن 
س��ي��ح��م��ل  امل����ق����ب����ل  االن�����ع�����ق�����اد  دور 
ع����ن����وان »ال���ب���ح���ث ع����ن اإلن�����ج�����ازات 
الشكلية« وسيبتعد عن اإلنجازات 
املوضوعية الفعلية، »خاصة وأننا 
ف��ي ال��ك��وي��ت نفتقد وج���ود أح���زاب 
التشريعي،  األداء  تنظم  سياسية 
وت���ح���دد امل���ن���ج���زات ال���خ���اص���ة بكل 

توجه سياسي«. 

 ي����ض����ي����ف: ك����م����ا ن�������رى ف�������إن ك��ل 
بشكل  يتصرف  املجلس  في  نائب 
م���ن���ف���ص���ل، وال����ش����ع����ب ال ت����ت����اح ل��ه 
فرصة التعامل مع منظومة فكرية 
وس���ي���اس���ي���ة م����ح����ددة وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 
يتمكن  إنما  منها،  موقف  واتخاذ 
فقط من إعادة تقييم النائب كفرد، 
وم�����ع ذل�����ك ف����ي ال���غ���ال���ب ال ت��ت��غ��ي��ر 
م���خ���رج���ات ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
وذل����������ك ب����س����ب����ب ث�����ب�����ات ال���ط���ري���ق���ة 
مجلس  أعضاء  باختيار  الخاصة 
األم��������ة م�����ن ق���ب���ل أف���������راد امل���ج���ت���م���ع، 
وامل��ع��ت��م��دة أس���اس���ًا ع��ل��ى ال��ص��ات 

االجتماعية.
 وف�����������ي م��������ا ي����ت����ع����ل����ق ب�������������األداء 
يرى  املقبلة  املرحلة  في  الحكومي 
الحمود أن أعضاء الحكومة أيضًا 
يهمهم ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ث��ق��ة أف���راد 
ال���ش���ع���ب م����ن ن���اح���ي���ة، وث���ق���ة س��م��و 
أمير الباد من ناحية أخرى، وذلك 
وزاري  تشكيل  على  مقبلون  ألننا 
جديد، لذلك ربما تسعى الحكومة 
مل���زي���د م����ن ال����ت����ع����اون م����ع امل��ج��ل��س 
ول��ك��ن ستجابه ب���أداء ت��أزي��م��ي من 

قبل النواب.
 ويقول: ولو نظرنا إلى القضايا 
امل����ط����روح����ة ح���ال���ي���ًا ع���ل���ى ال��س��اح��ة 
س��ن��ج��د أن��ه��ا ق��ض��اي��ا م���ن الصعب 
ت����ح����دي����د وج�����ه�����ة ال����ن����ظ����ر إل����ي����ه����ا، 
ال��ح��ك��وم��ة في  وب��ال��ت��ال��ي محاسبة 
حال تقصيرها في التعامل معها. 
املليونية  اإلي��داع��ات  قضية   

ً
فمثا

ف�����ي أرص���������دة ب���ع���ض ال�����ن�����واب ه��ي 
قضية تحيط بها تعقيدات معينة، 
املهنة املصرفية،  منها حماية سر 
ولكن وفي الوقت ذاته للمال العام 
ال��ص��م��ت على  ي���ج���وز  ح��رم��ت��ه وال 

شبهات خاصة باالستياء عليه.
 :

ً
قائا حديثه  الحمود  ويتابع   

من املهم إق��رار قانون الذمة املالية 
ألع���ض���اء ال��س��ل��ط��ت��ن، وف����ي ال��وق��ت 
نفسه م��ن ال��ض��روري إق���رار قانون 
الضريبة، وذلك ألنه الكفيل الفعلي 
إلم���ك���ان���ي���ة م���راق���ب���ة ال����ذم����م امل��ال��ي��ة 
قانون  أن  كما  السلطتن،  ألعضاء 
ال��ض��ري��ب��ة ي��أخ��ذ ف��ي ع��ن االع��ت��ب��ار 
»ال��ح��د األدن����ى للمعيشة«  م��راع��اة 
وهو واجب مدني اجتماعي مهم. 

 وع����ن ال���ق���وان���ن وال��ت��ش��ري��ع��ات 
امل��ه��م االل��ت��ف��ات إل��ي��ه��ا ف���ي امل��رح��ل��ة 
املقبلة يقول الحمود: يأتي قانون 
األح�������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي امل��ق��دم��ة 
م��ن وجهة  يجب  وك��ذل��ك  ألهميته، 
ن���ظ���ره ت��ص��ح��ي��ح ت��ق��س��ي��م ال���دوائ���ر 
ال��ح��ال��ي »غ��ي��ر ال���ع���ادل« وذل����ك من 
خ�����ال ال����ع����ودة إل�����ى ن���ظ���ام ال��ع��ش��ر 
لتوفير  األق���ل، ضمانًا  على  دوائ���ر 
ع��دال��ة أك��ب��ر ف��ي م��ا يتعلق بصوت 

امل���واط���ن وح���ض���وره وت��م��ث��ي��ل��ه في 
السلطة التشريعية الرقابية. 

 وأما بخصوص مقترح الدائرة 
ال���واح���دة ف��ي��ق��ول ال��ح��م��ود أن��ه��ا لن 
ت���ك���ون م��ج��دي��ة إال ف���ي ظ���ل وج���ود 

األحزاب السياسية.
 ال����ك����ات����ب����ة ال���ص���ح���اف���ي���ة إق����ب����ال 
األح��م��د ت���رى األم����ور واض��ح��ة بما 
املعروفة  الحسابية  املعادلة  يشبه 
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 ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا أن انعقاد 
ال��������دور امل���ق���ب���ل م����ن ع���م���ر امل��ج��ل��س 
ب���وج���ود األش���خ���اص أن��ف��س��ه��م، لن 
ي���س���ف���ر إال ع�����ن م���ش���اه���د م��زع��ج��ة 
التشريعية  ال��ف��ص��ول  م��ن  وم��ك��ررة 

السابقة.
 وت��ؤك��د األح��م��د أن وج���ود ذات 
ال���وج���وه ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ب��ر عن 
رأي��ه��ا وم��وق��ف��ه��ا م��ن ك��ل القضايا 
بعيدة  منطلقات  إل���ى  ب��االس��ت��ن��اد 
عن مصلحة الوطن ومستقبله، لن 

ينتج عنه أي فائدة فعلية للوطن 
واملواطن. وفي ظل التصدع الحالي 
في واقع الحياة العامة، والتراجع 
ف���ي ك���اف���ة امل��س��ت��وي��ات وامل���ج���االت، 
وم��ع ع��دم االلتفات إل��ى امل��ح��اوالت 
اإلص���اح���ي���ة ال����ج����ادة ال���ت���ي ت��ع��ب��ر 
عنها بعض الشخصيات املسؤولة 
ف�����ي م�����واق�����ع ع���م���ل���ه���ا، وب���ح���ض���ور 
العقلية التي تنحاز إلى قناعاتها 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة وال���ق���ب���ل���ي���ة، وت���ت���ج���اوز 
أه����داف األم���ة ف��ي تعاملها م��ع كل 
واالقتصادية  السياسية  القضايا 
واالجتماعية. في ظل كل ه��ذا فإن 
مآله  املقبل سيكون  االن��ع��ق��اد  دور 

سيئًا مع األسف.
 وت��ت��اب��ع ق��ائ��ل��ة: س��ن��رى ت��ك��رارًا 
لفصول تمثيلية ومشاهد تزعمها 
»أب�����ط�����ال«، ك���ل م��ن��ه��م ك����ان ي��ح��اول 
ال���ت���ج���اوز ع��ل��ى دور اآلخ�����ر، ول��ف��ت 
أنظار الجمهور إلى أدائه متجاوزا 
ي��ح��اول  ال���ذي  »امل���خ���رج«  تعليمات 

ابراهيم الحمود

سليمان الخضاري

• إبراهيم الحمود: دور 
ملتهب بامتياز
     بعض النواب 

»يسخنون« الساحة 
الشعبية 

    بكل الوسائل

• الحكومة ستسعى إلى 
مزيد من التعاون مع 

املجلس لكنها ستجابه 
بأداء تأزيمي من النواب

• سليمان الخضاري: 
شظيات »الربيع 

العربي« زخم 
يتماهى مع الحراك 

الشبابي املسّيس

ج���اه���دا ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��س��رح��ي��ة. 
ول��ك��ن ي��ب��دو أن ب��ع��ض أب���ط���ال ه��ذه 
امل��س��رح��ي��ة ي���ص���رون ع��ل��ى ت���ج���اوزه 
الجمهور  »أن  جيدا  يعرفون  ألنهم 
ع�����اوز ك�����ده« وإال مل���ا اس���ت���م���روا في 
حضور العروض واحدا تلو اآلخر.

دور  ف�������إن  األح������م������د  رأي  وف�������ي   
االن����ع����ق����اد امل���ق���ب���ل س��ي��م��ث��ل ت��أك��ي��دًا 
ل���ق���ن���اع���ات وص������ل إل���ي���ه���ا ال���ش���ع���ب، 
أو ل��ن��ق��ل م��ع��ظ��م أف������راد ال��ش��ع��ب، أن 
اإلص����اح ض�����رورة، خ��اص��ة ف��ي ظل 
استمرار فوضى العروض وتشابك 
النصوص واختاط األصوات حتى 

ضاعت الفكرة وتاهت القضية. 
 وتشدد في ختام حديثها على 
»أننا يجب أال نتوقع تحواًل باهرًا 
وت��غ��ي��ي��را م��ف��اج��ئ��ا ف���ي ظ���ل وج���ود 
ن���ف���س ال���ش���خ���وص ب��ن��ف��س ال���ن���واي���ا 
واألج������ن������دات«، »ال���ت���ي ل���أس���ف يتم 
ب��ع��د  دورًا  وت���ن���ف���ي���ذه���ا  ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
دور وف���ي ك��ل مجلس م��ن��ذ س��ن��وات 

طويلة«.
 وت�������ق�������ول: »ط����������ال ش����وق����ن����ا إل����ى 
امل����س����رح����ي����ات ال������ج������ادة ال�����ت�����ي ك��ن��ا 
وحضورها  متابعتها  إل��ى  نتطلع 
بأبطالها العظماء وحوارها الراقي. 

فمتى نراها؟«. 
 أم�����ا ال���ك���ات���ب ال���ص���ح���اف���ي أح��م��د 
الصراف فيختلف مع وجهة النظر 
التي ال ترجح وج��ود أي جديد في 
أننا  ي���رى  إذ  امل��ق��ب��ل،  دور االن��ع��ق��اد 
س��ن��ش��ه��د م���ف���اج���آت ع����دي����دة، م��ن��ه��ا 
بعض االستقاالت في املجلس وفي 

الحكومة. 
: إننا لم 

ً
 ويشرح ال��ص��راف ق��ائ��ا

نصل إلى هذا املستوى املتدني من 
ال��ش��ك ف��ي ال��ذم��م امل��ال��ي��ة، وال��ت��اع��ب 
األخاقية  واملشكات  ال��ع��ام،  ب��امل��ال 
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ت���اري���خ ال��ن��ي��اب��ي في 
الباد. وهذا يرجع من وجهة نظره 
الجاد  ال��رؤي��ة والتصور  إل��ى غياب 

ملستقبل الكويت.
أن مشكاتنا  ال���ص���راف  وي��ق��ول   
كبيرة  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  العملية  ف��ي 
ومتشعبة وتحتاج إلى وقفة جادة 
التي  الذهنية  ف��ي  حقيقي  وتغيير 

ترتكز عليها العملية االنتخابية.
 وع�����ن ت����ص����ورات����ه ح�����ول ال����ق����ادم 
م��ن م��ج��ري��ات نيابية ي��ق��ول: أت��وق��ع 
األسوأ مع األسف، ويكفي أن ننظر 
إلى حال أولويات نوابنا والصراع 
ب��ي��ن��ه��م، وت���دن���ي م��س��ت��وى ال���ح���وار، 
مع  املناسب  غير  التعامل  وطبيعة 

مختلف القضايا لنتأكد من ذلك.
 األس�����ت�����اذ ف����ي ج���ام���ع���ة ال��ك��وي��ت 
للمواطنة  الكويتي  امل��رك��ز  ورئ��ي��س 
ال��ف��اع��ل��ة ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��وه��ي��ب 
ي��ق��ول ان ب��إم��ك��ان امل��راق��ب ل��أح��داث 
ف����ي ال���ك���وي���ت أن ي����ق����رأ ال�����واق�����ع م��ن 
زاوي��ت��ن: األول��ى إقليمية، تتلخص 
الشعبي  السياسي  الحراك  في هذا 
على األرض ال��ذي عبر في أكثر من 
قطر عربي عن حالة عنيفة من عدم 

الرضا تجاه النخب الحاكمة. 
 يقول: هذا الحراك أو كما يحلو 
للبعض تسميته ب� »الربيع العربي« 
هو في رأيي املتواضع تعبير عنيف 
وم���ب���اش���ر ع����ن ف����ق����دان ه�����ذه ال��ن��خ��ب 
ل��ش��رع��ي��ت��ه��ا ال���ت���ي ال ي��م��ك��ن ل��ه��ا أن 
عن  ناهيك  الشعب،  م��ن  إال  تستمد 
عقم هذه السياسات النخبوية التي 
فشلت فشا ذريعا على مستويات 
عدة، سياسية كانت أم اقتصادية أم 

اجتماعية. 
ال��زاوي��ة االخ���رى، يقول الوهيب   
انها محلية بالطبع، حيث برزت مع 
حكومات سمو الشيخ ناصر املحمد 
عدة أمور يبدو أن املزاج السياسي 
ال��ك��وي��ت��ي ل���م ي��ك��ن ل��ي��ت��ق��ب��ل��ه��ا. على 
ال��ح��ص��ر، استخدام  ال  امل��ث��ال  سبيل 
املال السياسي، أضف إلى ذلك هذا 

ال���ص���راع امل��ح��ت��دم ب��ن ب��ع��ض أب��ن��اء 
األس����رة ال��ح��اك��م��ة، وه���و األم���ر ال��ذي 
بطريقة  أيضا  للعيان،  ظاهرا  ب��ات 
غير مسبوقة، وال��ذي زاد من وقود 

األزمات السياسية املتاحقة. 
 وي������ؤك������د أن��������ه ك���ن���ت���ي���ج���ة ل���ه���ذه 
ال���ع���وام���ل ال���خ���ارج���ي���ة وال���داخ���ل���ي���ة، 
ي��ص��ب��ح م����ن ال���ص���ع���ب ت���ص���ور ع���دم 
ت���ح���ن ال����ف����رص ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��م��زي��د 
م��ن اإلص��اح��ات، األم���ر ال���ذي يعني 

مزيدا من املصادمات.
 ان���ه 

ً
 وي���ض���ي���ف ال���وه���ي���ب ق����ائ����ا

ي��ن��ب��غ��ي أن ن��ن��ب��ه ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق 
إل�����ى وج������ود ال���ع���دي���د م����ن األق���ط���اب 
السياسية داخل األس��رة وخارجها 
ال������ت������ي ح�������اول�������ت اس������ت������خ������دام ه�����ذه 
املوضوعية  اإلصاحية  املطالبات 
السياسية  أه��داف��ه��ا  تحقيق  بغية 

الخاصة. 
 وفي ما يتعلق بمسألة التأزيم، 
امل���رح���ل���ة  ف�����ي  ح���ت���م���ي���ة  ك����ان����ت  وان 
ال��وه��ي��ب أن ه���ذه هي  ي��ق��ول  املقبلة 
ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ع��ة ل��ل��ش��ي��خ ن��اص��ر 
املحمد في وقت يقارب ال� 3 سنوات، 
وب���ح���س���اب ب��س��ي��ط ي��ح��ت��م��ل ال��خ��ط��أ 
ال���ط���ف���ي���ف ي���ب���دو أن ك����ل ح��ك��وم��ات��ه 
يقارب 6 أشهر.  افتراضي  لها عمر 
ال��ي��وم تتجاذبه  امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي 
أولها  امل��ؤث��رة،  القوى  مجموعة من 
ثانيها،  أقطابها.  أو بعض  األس��رة 
ط�����رف ي��ش��ك��ل أغ��ل��ب��ي��ة ب��راغ��م��ات��ي��ة 
املجلس  داخ���ل  نفعية  طبيعة  ذات 
ال��وزراء،  تؤيد سمو رئيس مجلس 
وثالثها ما يعرف جدال باسم نواب 
ال���ت���أزي���م وه����م ال���راف���ض���ون ل��وج��ود 
بأنه سر  العتقادهم  الرئيس  سمو 
األزم�������ات امل��ت��اح��ق��ة ال���ت���ي تعصف 

بالكويت. 
ال��������ح��������ال  ب������ط������ب������ي������ع������ة   ه���������ن���������اك 
اس��ت��ج��واب��ان لسمو رئ��ي��س ال���وزراء 
أح��ده��م��ا ع��ل��ى ط���اول���ة امل��ج��ل��س في 
بداية دور انعقاده وثانيهما ينتظر 
وه���و  ال����دس����ت����وري����ة،  امل���ح���ك���م���ة  رأي 
االس����ت����ج����واب امل����ق����دم م����ن ال��ن��ائ��ب��ن 
أح����م����د ال����س����ع����دون وع���ب���دال���رح���م���ن 
ي��ن��ب��غ��ي أن  أن���ن���ا ال  ال���ع���ن���ج���ري. إال 
ن��ن��زع��ج م���ن ك���ث���رة االس���ت���ج���واب���ات، 
إن ك���ان ال��غ��رض منها ح��م��اي��ة امل��ال 
الحقوق  للمزيد من  أو كسبا  العام 
أو رف��ع��ا مل��س��ت��وى معيشة اإلن��س��ان 

الكويتي.
الحقيقة   :

ً
ق��ائ��ا حديثه  ويتابع   

السياسي في  ال��ص��راع  م��ا يميز  أن 
ال������دول ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، 
وك��������أي ص��������راع آخ��������ر، أن�������ه الب�������د ل��ه 
إزاح�������ة  ع����ب����ر  وذل���������ك  ي���ن���ت���ه���ي  وأن 
ط���رف م���ا ن��ت��ي��ج��ة اس��ت��خ��دام أدوات 

ديموقراطية قانونية. 
 أم��ا بعض ال��دول الديموقراطية 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  »ال���دي���ك���وري���ة«، أي 
امل���ن���ق���وص���ة،  أو  ف����ق����ط  ال����ظ����اه����ري����ة 
فمشكلتها أن صراعاتها السياسية 
ال تحل أبدا، وكنتيجة لهذا تصيب 
ال���دول���ة ب���إرب���اك ش��دي��د م��ن الصعب 
ان��ه��اؤه. وال��س��ب��ب ف��ي ذل��ك ه��و عدم 
ق�����درة ال���ق���ان���ون ع��ل��ى إزاح������ة بعض 
األف���راد، أو كي نكون أكثر تحديدا، 
ع���دم ق����درة ال��ح��ك��وم��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
وأسباب  بإزاحتهم.  القانون  تنفيذ 
ه����ذا ال��ع��ج��ز ال��ق��ان��ون��ي- ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ح���ل ال�����ص�����راع -وه�������و األم�������ر ال����ذي 
ي����ج����رد ال�����ق�����ان�����ون م�����ن ه���ي���ب���ت���ه ه��و 
وج���ود البعض ف��وق ال��ق��ان��ون. هذه 
ال���وض���ع���ي���ة »ف������وق ال����ق����ان����ون«، ه��ي 
نتيجة ألم���ور ع���دة، أه��م��ه��ا ت��داخ��ل 
ع���وام���ل م���ا ق��ب��ل دي���م���وق���راط���ي���ة في 
الديموقراطية،  السياسية  العملية 
ك��وج��ود ق���وة م��رك��زي��ة م��ؤث��رة ألس��ر 
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ندوات »االرادة« تجري عملية اإلحماء لدور االنعقاد

 • محمد الوهيب: ال ينبغي
أن ننزعج من كثرة االستجوابات
     إذا كان هدفها حماية املال العام

• مشكلة بعض الدول الديموقراطية 
 »الديكورية« أن صراعاتها السياسية

 ال تحل أبدًا

عبدالله املال

• عبدالله املال: من الخطأ االستمرار في إقرار 
قوانني تصب في اتجاه هدر مقدرات الدولة

• االقتصاد الوطني مشلول وغير حر العتماده 
على القطاع الحكومي بنسبة 90 في املئة
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