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المحافظ الحجرف ألف مبروك

يا أعضاء المجلس
 ...من أنتم؟!

يو�صف القوي الأمني لقيادة املهمات
ال�صعبة احل�سا�سة وال��ق��وة تلك
اذا غلفها العقل والر�شد والطاقة
واحليوية ال�شابة جندها كلها مت�أ�صلة
يف املحافظ نا�رص ف�لاح احلجرف
الذي تقلد مهام من�صبه يف مار�س من
العام احلايل ,ومن يعرف �أ�رسة العم
فالح احلجرف ب�صفة خا�صة ويبخ�ص
ت��اري��خ عائلة احل��ج��رف ال��ك��رام يف
الكويت وله عالقة متوا�صلة بقبيلة
العجمان العربية يعرف �أن االختيار
ال�سامي ال��ذي مت ك��ان بعد درا�سة
ومتعن واهتمام مب�ستقبل املحافظة
الأك�ب�ر يف دول���ة ال��ك��وي��ت ,ومل��اذا
اختري ال�سيد نا�رص احلجرف من �ضمن
�أبناء املحافظة ذاتها وهنا نت�أكد �أن
الر�ؤية امل�س�ؤولة عن البالد والعباد
لها ا�سرتاتيجية حم��دده ت�ؤمن بها
وتعمل من �أج��ل تر�سيخها يف �شتى
امل��ج��االت واجل��ه��ات والتخ�ص�صات
لهذا اختري املحافظ وبا�رش عمله
حمافظا مل�سقط ر�أ�سه ومرباه الذي

من �أنتم؟ عبارة �أطلقها الرئي�س الليبي املخلوع
معمر القذايف على �شعبه الثائر �ضده ،وكان ق�صده
منها ت�صغريهم واال�ستهزاء بهم ،واليوم نحن نعيد
هذا ال�س�ؤال ونوجهه لأع�ضاء جمل�س الأمة ،ال بهدف
اال�ستهزاء �إمن��ا بهدف معرفة حقيقة مطالباتهم
بحقوق ال�شعب والتي �أزعجونا بها وقت تر�شحهم
لالنتخابات ،ف�أين ذهبت �صيحاتهم و�أين �إ�صالحهم
املن�شود و�أي��ن التطوير والت�صدي للف�ساد وملاذا
ت�ضاعفت ال�سلبيات التي وع��دوا مبحاربتها خالل
حمالتهم االنتخابية؟
�إن الهدف من الربملانات هو انتزاع حقوق املواطنني
من «بالعيم» احلكومة ،ودعونا نتجاوز م�سميات
الربملانات حول العامل مثل «جمل�س ال�شعب ،جمل�س
النواب وجمل�س الأمة» وغريها من امل�سميات �إلى ما هو
�أعمق من ذلك ،فالربملانات ناجتة عن الدميقراطية
التي تجُرب الدول واحلكومات على �إ�رشاك ال�شعوب
باتخاذ القرار ،ثم تنق�سم هذه الدميقراطية �إلى �أ�شكال
خمتلفة ،فمنها الدميقراطية ال�شعبية �أو «املبا�رشة»
والتي ميار�س من خاللها ال�شعب ال�سلطة بنف�سه ودون
احلاجة ملجال�س نيابية وهي مناذج حمدودة ،ومنها
الدميقراطية �شبه ال�شعبية والتي تعطي لل�شعب
احلق بعد اختيار نوابه �أن ميار�س بع�ض ال�صالحيات
املهمة واجلوهرية مثل �إقالة النائب �أو حل املجل�س
النيابي� ،أما ال�شكل الثالث والأخري فهي الدميقراطية
النيابية وهي املنطبقة لدينا يف الكويت والتي ال
تعطي لل�شعب �أي �سلطة مبا�رشة ،و�إمنا تعطيه احلق
باختيار من ميثله يف الربملان وميار�س �سلطته من
خاللهم ،ومن املفرت�ض �أن اختيار النواب يكون
وفق معايري الكفاءة وامل�صداقية والأمانة ،ولكن مع
حتول معايري
الأ�سف ما ن�شاهده اليوم يف بلدنا هو
ّ
اجل��ودة هذه ملعايري القرابة والقبلية والطائفية
والتي بدورها �أدت لأن يظهر ال�شعب يف النهاية
مبظهر املتناق�ض ال��ذي يتذمر من �أداء املجل�س
الفا�شل ثم يعيد انتخاب نف�س النواب الفا�شلني وفق
معايري الفئوية ،وكما هو وا�ضح للجميع �أن العيب
لي�س بالدميقراطية بل العيب فينا ،فبعد كل مرة
تنتهي بها االنتخابات وينجح من ينجح ويتم اغالق
باب املجل�س على نوابه اجلدد جندهم ي�أتون بعدها
ب�أطروحات جديدة وغريبة وخمتلفة كلي ًا عن تلك التي
كانوا يتغنون بها �أثناء االنتخابات لرنى بع�ضهم قد
ا�ستغنى ب�رسعة ال�صاروخ والبع�ض الآخر قام بتعيني
�أقربائه مبنا�صب مهمة و�آخرين يح�صلون على م�صالح
ال يعلمها �إال الله ،ويدل على ذلك «�سكوتهم» ،كيف ال
ي�سكتون ؟ كيف ال يتمل�صون من وعودهم التي قطعوها
على �أنف�سهم لل�شعب وهم يعتربون ال�شعب جمرد �أداة
تو�صلهم لـ«جنة» املجل�س ومزاياه الفلكية ؟ كيف ال
يرمون ناخبيهم وراء ظهورهم وهم مت�أكدون ب�أنهم
�إذا عادوا لهم يف االنتخابات التالية �سيح�صلون على
�أ�صواتهم مبجرد �إثارة بع�ض النعرات ؟
�إننا اليوم ن��رى ن��واب املجل�س يهم�شون ال�شعب
ومطالبه ب�شكل كامل وال يتحركون «نيابي ًا» �إال
وفق ما متليه عليهم م�صاحلهم اخلا�صة وه��ذا ما
�أثبتته ممار�ساتهم الغريبة التي �شهدناها ،فهذا
يقدم ا�ستجواب ًا وي�سحبه خالل �أ�سبوع وذاك يتبادل
التحيات مع احلكومة �إذا ما حافظت على من�صب ابن
عمه� ،ضاربني بعر�ض احلائط ال�شعب املنكوب الذي
�أو�صلهم لكرا�سيهم اخل�رض ،حيث �أخذوا ي�ساومون
احلكومة من خاللها حتى و�صل احلال بهم �أن اعتقدوا
يف �أنف�سهم �أن ع�ضوية املجل�س «ت�رشيف» لهم من
قبل ال�شعب يخدمون به �أنف�سهم و ذويهم فقط ال
«تكليف» ينتزعون من خالله حقوق ال�شعب التعي�س
من احلكومة ،وهنا يحق لنا �أن ن�س�أل ه�ؤالء النواب
«من �أنتم ؟» ،حتى ت�رضبوا ال�شعب ومطالباته بعر�ض
احلائط ؟ �أال تعلمون �أن ال�شعب قادر على ا�ستبدالكم
� ..إن �أراد ذلك ؟ و�س�ؤال �آخر �أريد توجيهه لل�شعب:
�إلى متى و�أنت متار�س العملية االنتخابية مبعايري
الفئوية التي �أو�صلتك ملرحلة الي�أ�س لتجل�س بعدها
يف املنزل �أو الديوانية وتتذمر من �أداء النواب ؟ �أمل
يحن الوقت للتغيري �أيها ال�شعب املنكوب؟!

مذكرات السفاح األسترالي –

ترعرع فيه .نا�رص احلجرف غني عن
التعريف كما هو وال��ده العم فالح
مبارك احلجرف رحمه الله �صاحب
الراية النقية البي�ضاء واليد الكرمية
التي كانت وما زالت ت�صل كل ذي
حاجة من �أبناء املحافظة وغريهم,
ال �أقول هذا مداهنا �أو جمامال �إمنا
هي احلقيقة التي ال نقاب عليها فقد
�أكون من�صفا �إن قلت وبفخر واعتزاز
�إن بيت العم فالح احلجرف و�أبنائه
دون ا�ستثناء احتواين طفال و�صبيا
وكهال يف ال�ستني �أو جتاوزت ال�ستني
من عمري ,ل��ذا اع��رف ما ميكن �أن
يقدمه املحافظ من عطاء و�أداء ح�سن
متميز ويف نف�س الوقت الذي ابارك له
هذه الثقة ال�سامية ادعو له بالتوفيق
والنجاح مع الو�صية ورجاء �أن يكون
هذا ال�شبل من ذاك اال�سد الذي رحل
�إلى جوار ربه را�ضيا مر�ضيا .ف�ألف
ال��ف م�بروك �أخ��ي العزيز �أب��و فالح
واعانك الله على ثقل امل�س�ؤولية التي
ب�إذن الله انت قدها وبجدارة.

«االستبدال الكبير»

ن�رش ال�سفاح اال�سرتايل الذي يعرف عن نف�سه ب�أنه «الرجل
الأبي�ض» من الطبقة العمالية  ،ومن ذوي الدخل املتدين،
بيان ًا �أو مذكرة حتتوي على � 74صفحة فيها جمموعة من
الأفكار واال�سئلة والأجوبة التي تو�ضح �ضحالة وق�صور الفكر
بعنوان «اال�ستبدال الكبري» ،يف �إ�شارة �إلى �إحدى نظريات
امل�ؤامرة املنت�رشة يف �أو�ساط ون�شاطات وحمالت ومواقع
اليمني املتطرف  ،والتي ت�شري �إلى خطورة ا�ستبدال ال�شعوب
الأ�صلية بغريها من املهاجرين.
وقد �أو�ضح «الرجل الأبي�ض» �سبب تنفيذ االعتداء يف نيوزيلندا
ربا عن ذلك ب�أنه «ما من منطقة يف العامل مبن�أى ومعزل
مع ً
عن الغزاة املنت�رشين على �أرا�ضينا ،وال يوجد مكان �آمن،
حتّى �أكرث الأماكن النائية».
وهذه جمموعة حوارات خمت�رصة مما ن�رشه «الرجل الأبي�ض»
عرب ح�سابه اخلا�ص مبلف « ،»pdfونحاول ت�سليط ال�ضوء
خلطر موجود وباقي ويتمدد حيث �أ�شار يف املقدمة « �إذا
كان هناك �شيء واحد �أريدك �أن تتذكره من هذه الكتابات ،
فيجب �أن تتغري املواليد  ،حتى لو قمنا برتحيل اجلميع
غري الأوروبيني من �أر�ضنا غ ًدا  ،واال ف�سيظل ال�شعب الأوروبي
يت�صاعد �إلى الوفاة واملوت يف نهاية املطاف».
«كل يوم ي�صبح عددنا �أقل  ،ونكرب �سنًا ون�صبح �أ�ضعف  ،يف
النهاية يجب �أن نعود �إلى م�ستويات اخل�صوبة البديلة � ،أو
�أنها �ستقتلنا».
للحفاظ على ال�سكان  ،يجب على النا�س حتقيق معدل مواليد
ي�صل �إلى م�ستويات اخل�صوبة البديلة يف العامل الغربي ...
فال توجد دولة غربية واحدة  ،وال �أمة بي�ضاء واحدة ،ت�صل
�إلى هذه امل�ستويات.
لي�س يف �أوروبا ،ولي�س يف الأمريكيتني  ،ولي�س يف �أ�سرتاليا
�أو نيوزيلندا فقط ،ف�شل البي�ض يف التكاثر ،وف�شلوا يف
تكوين �أ�رس  ،وف�شلوا يف �إجناب الأطفال!».
وننتقل �إل��ى جمموعة من احل��وارات التي و�ضعها الرجل
الأبي�ض مع نف�سه ليربر اجلرمية النكراء والدافع الرئي�سي
لقتل ال�ضحايا الأبرياء مبا�رشة «�أون الين» وبدم بارد حيث
ي�س�أل نف�سه ويجيب ،وهذه بع�ضها:
 من متثل؟• املاليني من ال�شعوب الأوروبية وال�شعوب القومية «الإثنية»
العرقية الأخرى التي ترغب يف العي�ش ب�سالم بني �شعوبها
 ،والعي�ش على �أرا�ضيها  ،وممار�سة تقاليدها اخلا�صة بها
وحتديد م�ستقبلها من نوعها.
 هل �أنت جزء من �أي جمموعات �أو حركات �سيا�سية؟رشا يف �أي منظمة �أو جمموعة  ،رغم �أنني
• ل�ست
ً
ع�ضوا مبا� ً
تربعت بالعديد من املجموعات القومية وتفاعلت مع العديد
من املجموعات الأخرى.
 هل نفذت الهجوم من �أجل ال�شهرة؟ريا
أمرا مث ً
• ال � ،إن القيام بهجوم من �أجل ال�شهرة �سيكون � ً
لل�ضحك  ،بعد كل ذلك  ،فال ميكن تذكر ا�سم املهاجمني يف
هجوم � 11سبتمرب يف نيويورك مثال؟ وماذا عن الهجوم على
البنتاغون؟ املهاجمون يف الطائرة التي حتطمت يف امليدان
يف نف�س اليوم؟ �سوف نن�سى ب�رسعة ...بعد كل �شيء �أنا
�شخ�ص يف الغالب انطوائي.
لكن الهزة االرتدادية الناجمة عن �أفعايل �ستمتد ل�سنوات
مقبلة ،ما ي�ؤدي �إلى خطاب �سيا�سي واجتماعي  ،وخلق جو
�أو خوف وتغيري مطلوب.
 ملاذا ا�ستهدفت ه�ؤالء النا�س؟• لقد كانوا جمموعة وا�ضحة و�ضوحا كبريا من «الغزاة» ،
من ثقافة ذات معدالت خ�صوبة �أعلى  ،وثقة اجتماعية �أعلى
وتقاليد قوية جدا ت�سعى �إلى احتالل �أرا�ضي �شعبي وحتل
حمل �شعبي.
 كم من الوقت كنت تخطط لهذا الهجوم؟• بد�أت بالتخطيط لهجوم قبل عامني تقري ًبا وهجوم على
مقدما قبل ثالثة �أ�شهر.
املوقع يف «كراي�ست �شري�ش»
ً
 ملاذا اخرتت هذا الوقت للهجوم؟• �أف�ضل وقت للهجوم كان بالأم�س  ،و�أف�ضل وقت هو اليوم ،مت
التخطيط للهجوم لإتاحة الوقت الكايف للتدريب  ،وو�ضع خطة
 ،وت�سوية �ش�ؤوين  ،وتدوين �آرائي  ،ثم تنفيذ الهجوم.
ما يثري اال�ستغراب من هذه احلوارات �أن مثل هذه الأن�شطة
واحلمالت املوجهة �ضد املهاجرين وامل�سلمني على وجه
اخل�صو�ص مل يلتفت �إليها �أحد ،ال من الأمن وال من اجلهات
املخت�صة ،رغم �أن مثل هذه امل�ؤ�رشات واالعرتافات املن�شورة
هي حمل ل�شك وتدبري االح�ترازات الأمنية وقانون يحمي
الأفراد واجلماعات من مثل هذه الأفكار واالنتهاكات ال�صارخة
بحق الإن�سان  ..فما حدث م�أ�ساة �إن�سانية مبعنى الكلمة.
يتبع

قراءة

دهر يوسف الشمري

من التاريخ الجميل
تُ رجعني الذكريات الى الزمن املا�ضي
من عمري وانا يف طفولتي و�صباي يف
وطني االحواز احلبيبة ،ومن العادات
والتقاليد العربية اال�صيلة يف االحواز
وانا يف �صغري ولقد �شاهدتها بعيني
يف الوطن ويف قبيلتي ويف البيت �أن
ال عنك او ً
يكون الكل م�س�ؤو ً
ال يف االخالق
العالية والرتبية وت�أمني حياتك والأمن
والأم��ان ،هذه من الأ�صول العربية،
وهذا ما ن�ش�أنا عليه ويف امل�ضايف ومن
ي�رشع يف قوانني العربية ومن الرجال
يفر�ضون وين�رصون احلق �ضد الباطل
ومن العادات العربية يقدمون القهوة
والقدوع وهو التمر ،ويف م�ضايف
الأجاويد توجد دالل القهوة العربية
واليزال وذلك من ح�سن ال�ضيافة.
تعترب ال�ضيافة م��ن �أه���م العادات
ال و�سه ً
العربية االحوازية اه ً
ال التي
تعد من الواجبات املقد�سة ،والتي
يعود �أ�صلها للبادية العربية والذين
ا�شتهروا بالرتحال الدائم ،الذي �أثر
على وجوب ال�ضيافة البدوية لبع�ضهم
وذل���ك للبقاء على قيد احل��ي��اة يف
البيئة ال�صحراوية ،ومع مرور الزمن
توارثت ال�شعوب العربية تلك العادات
و�أ�صبحت من العادات ُ
املهمة لدى جميع
الدول العربية واالحواز خا�صة ،ومل
تنح�رص فقط على البدو ،بل احل�رض

والعربان يف االحواز العربية ،اي�ض ًا
من عادات وتقاليد العرب املوروثة
لأكرث من خم�سة �آالف �سنة او اكرث،
وم��ن ال��ع��ادات والتقاليد العربية
احلناء والديرم والكحل التي اعتُ ربت
رم��ز ًا للحياة اجلميلة ،وه��ذه اي�ض�آ
�صحية ،وقد ا�ستخدم الكحل الرجال
والن�ساء على حد �سواء يف القدمي
للجمال وال��دواء ،ومن خالل تطبيق
عجني احلنة على الأيدي والأرجل بنظام
معني ،كما ا�ستخدمها القدماء يف �صبغ
ال�شعر الطبيعي ويف �صبغ �ألوان فراء،
وكانت احلناء وال تزال تُ �ستخدم يف
ُ
حيث يتم
حفالت الزفاف املختلفة،
ا�ستخدام عجينة احلناء يف الر�سم على
�أيدي و�أرجل العرو�س بت�صاميم معقدة
وجذابة للجمال وذل��ك قبل �أن تزف
لعري�سها ،ويف االحواز تقوم االهازيج
اي الهو�سات والهالهل ،الهو�سات
تقام يف ك��ل املنا�سبات ���س��واء يف
االفراح او االحزان والعادات العربية
متح من ذاكرة االحوازيني ابداً ،هذا
مل
َ
ما تعودنا عليه من اجدادنا العرب،
ولكن العادات الدخيلة علينا مثل عيد
ال��ن�يروز ،هل ممكن نتجرعها وهو
دخيل علينا ،فيجب علينا ان نت�صدى،
فحذارِ من العادات غري اال�سالمية وغري
العربية.

حسبة مغلوطة

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

التخصيص هو الحل يا حكومة «»2-2
مما خلق ت�ضخم امل�شاكل االقت�صادية واخلدمية ب�سبب
ال�ضعف االداري لتلك ال��دول ،والتعامل مع امل�شاكل
ب�سلبية ما ادى الى اختالالت اقت�صادية �سافرة وخدمات
متدنية ي�صاحبها هدر كبري للأموال العامة بدون �أي
عوائد اقت�صادية �أو خدمية �أو اجتماعية ،وذلك يف كل
امل�سارات املتعلقة بالدولة ،لذلك فكل مرحلة من مراحل
التاريخ متر الدول مبتغريات ح�سب �ضعفها وواقعها
واحلاجة الى النظام االقت�صادي املطلوب لكل مرحلة،
فماذا عندنا نحن يف الكويت؟ ان التاريخ االقت�صادي
للكويت قد مر مبراحل خمتلفة ح�سب احلاجة وظروف
الواقع ،فكان قبل مرحلة النفط كان القطاع اخلا�ص هو
املحرك والداعم للدولة يف اقت�صادها ،والدولة دورها
ثانوي يف تلك املرحلة ويخت�ص يف الأم��ور ال�سيادية
�إال ان وبعد خروج وتدفق النفط ح�صل تغيريا كبريا
يف تقل�ص دور القطاع اخلا�ص وتعاظم دور الدولة يف
االقت�صاد وكان دور الدولة يف ادارة االقت�صاد والتنمية
يف البدايات مهما و�رضوريا يف نقل الدولة الى الدولة
املدنية احلديثة وكان لها دور يف و�ضع كثري من الأ�س�س
التعليمية وال�صحية والعمرانية حتى �صارت الكويت يف
تلك املرحلة درة اخلليج العربي ،وعم اخلري للنا�س من
توزيع الرثوة حتى �صارت الطبقة املتو�سطة يف الكويت
من اكرب الطبقات يف دول العامل وهذه مرحلة كانت جيدة

ومهمة للدولة يف متلك وادارة االقت�صاد واخلدمات.
ولكن مل تفهم الدولة املتغريات التاريخية والتحوالت
االجتماعية وتعقد ال��دول��ة من زي��ادة ع��دد ال�سكان
والتجني�س الع�شوائي وق�ضية البدون وعدم قدرة جهازها
االداري على التعامل مع تلك املتغريات و�ضعف خمرجات
التعليم والذي هو ع�صب تقدم الدول .فهذا االرباك للدولة
يف متلك وادارة كل امل�ؤ�س�سات الأقت�صادية واخلدمية.
وو�ضع خطط تنموية غري قابلة للتطبيق .وال�سيطرة
على عامل البطالة ال�سافرة واملقنعة ما دفع الدولة الى
ال�رصف للتغطية على امل�شاكل االقت�صادية مما و�ضعها
يف طريق �صعب غري قابل لال�ستمرار يف امل�ستقبل ب�سبب
الإ�رصار على االدارة والتملك ،ان املتغريات التاريخية
لالقت�صاديات يجب �أن يح�سب ح�سابها واالنحناء اليها
لو�ضعها يف اطارها ال�صحيح ح�سب املرحلة اجلديدة
املقبلة وح�سب ما مرت به دول العامل املتقدمه .لذلك
كما �رشحنا ان كان للقطاع اخلا�ص دور قبل النفط
والدولة بعد النفط والآن لي�س لنا حل غري العودة الى
القطاع اخلا�ص عن طريق التخ�صي�ص العلمي املجرب
يف كثري من دول العامل الناجحة .ان التخ�صي�ص �صار
هو احلل الوحيد واملطلوب للمرحلة املقبلة حتى ن�سري
يف الطريق ال�صحيح خلدمة م�ستقبل هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

كرامة مقترض «»2-2

ن��ع��م م��ا ن���راه ال��ي��وم ه��و رف�����ض ناعم
ل�سيا�سات احلكومة التي يجب عليها
�أن ت�صحح م�سارها يف عدة نواح ،وهذا
ما نريد منها كي تكون حكومة ر�شيدة.
ف��أي��ن امل�شكلة �إن غ�يرت احلكومة من
بع�ض �سيا�ساتها وعاجلت بع�ض امل�شاكل
التي ت�سببت لها بال�سخط العارم؟ وماذا
يعني �أن يكون اال�صالح ومواجهة الف�ساد
ع��ن��وان املرحلة ف��ه��ذا يعطي انطباعا
جيدا عن ت�صحيح احلكومة مل�سارها؟ اذا
ملاذا ال تبادر احلكومة الى �سماع مطالب
املقرت�ضني وقطع الطريق على املتك�سبني
ممن يريدون �أن يحرجوها دولي ًا وعاملي ًا
بل واظهارها ب�شكل حكومة متعالية على
�شعبها كما فعلت االمرباطورة الفرن�سية
ماري �أنطوانيت �إزاء الذي قام به ال�شعب
الفرن�سي بعد �أن تعالت �صيحاته و�أ�صبح
عدم العدالة عنوان مرحلة حكمها والتي
كانت الثورة الفرن�سية العارمة ما جنته
من تعاليها على �شعبها وهذا ما ال نحبذ
ونرى �أن تكون احلكومة واعية الى مطالب
�شعبها وتبادر لقطع الطريق بل واالقتداء

ب�إن�سانية ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ومناق�شة ق�ضية القرو�ض و�سبل
حلحلتها ب�شكل �أو ب�آخر حتى متت�ص غ�ضب
ال�شارع عليها الذي �أرى انه بد�أ يف التنامي
بكراهية احلكومة وال نعلم ما �ست�سفر عنه
الأيام وقد نقع يف «كرامة مقرت�ض» �أ�سوة
بكرامة وط��ن التي تعاين من تبعاتها
احلكومة ذاتها ال��ى اليوم و�سببت لها
هاج�سا فال تنتظروا وب��ادروا يا حكومة
الى �سماع ال�شعب وط��رح ومعرفة احلل
ملعاجلة الق�ضية وحلحلتها ب�شكل جذري
�صحيح وهذا ما �أود �أن تكون له احلكومة
فاعلة بعد م��ا قامت ب��ه اجت��اه ال��دول
ون�سيت �أن ت�ستمع الى �شعبها �أو يبادر
املجل�س الى طلب جل�سة ملناق�شة ق�ضية
القرو�ض وو�ضع حلول لها من منطلق �أن
هذا ال�شعب الذي انتخب نواب املجل�س
ليقوموا بالت�رشيع وف��ر���ض القوانني
املنظمة للحياة وت�سيريها ال ت�ضييقها
وبعرثة املواطنني وت�شتيتهم �إذا ليبادر
من بيده احلل الى تقدميه ولت�سفر هذه
املبادرة عن مبادرات يف �سبيل الإ�صالح.

