
 الملكٌة الدستورٌة

تعقٌب علً خلٌفه الكواري على مقال أالستاذ عبد العزٌز الخاطر على مدونة نحو 

 مجلس تشرٌعً منتخب 

الصوره "حٌن قال  هبالعزٌز أبو محمد فٌما ختم مقاله مع أخً  أتفق

الملكٌه بل وٌحترمها تتمثل فى  ةٌصورها التارٌخ لحكم القبٌل التًالكبرى 

شراقة اطوٌر الماضى وذروة سنام الحاضر وقمة ت وهى  الدستورٌه

 " .المستقبل التى التغٌب

 أالن مواطنً المنطقة  تحركات عبر مطروح  هو وبكل تأكٌد فأن ما

فً  اإلصالحٌٌنفهذه هً مطالب  "ةٌالملكٌة الدستور"ٌتعدى سقفه  ال

دستور لعمل بالعودة ل وهً مطالب العرٌضة الشعبٌة من أجل .السعودٌة

ً المطلب الدستوري وما زالت الملكٌة الدستورٌة ه ,3791البحرٌن لعام 

 .فً البحرٌن

التً ترتفع  بها األصوات القطرٌة أالن وكانت  جوهر المطالبات وهً  

 .فً قطر 3771ضة ٌحجر األساس فً مطالب عر

وفً سلطنة عمان تمثل الملكٌة الدستورٌة مطلب عرٌضة راهنة  وال أظن 

 .إال إنهم ٌسعون لمثل ما تسعى إلٌه بقٌة شعوب المنطقة أهل اإلمارات

ٌحقق المشاركة  ٌنشدون إصالحا وإنما رادٌكالٌافال أحد ٌرٌد تغٌر  

الشٌخ أول بٌن " وٌطور المفهوم القبلً األصٌل الذي ٌعتبر السٌاسٌة الفعالة

تاركة ممارسة السلطات لمن  ,بملكٌة دستورٌة ذاتها مصونة ,"متساوٌن

بار الشعب مصدر دورٌا عن طرٌق االنتخابات باعت ٌفوضه الشعب

نحن قابلون وال "وبذلك  .صاحبة الوالٌة على نفسها أألمة السلطات و

   "بنا إنهم لن ٌصلحون إال وٌدركون فهل ٌقبلون بنا نصلح إال بهم

إلى ما تم  األسرة الحاكمة هو عودةف 3771عام  فً مؤتمر الطائف ما حصل  بخصوص و

الحاكمة  قبل الغزو قد حلت  أألسرةبعد إن كانت  3791علٌه فً دستور الكوٌت لعام  أالتفاق

المجلس الوطنً الذي شوه بمت مكانه ما سمً ابعض مواد الدستور  وأق وعلقت مجلس األمة

 .صورة الكوٌت



 الكوٌت مع األسرة شعب فقما توا ودة للصواب وتأكٌدومن هنا فأن مؤتمر الطائف هو ع 

ق دستور وففاعلة  سٌةاسٌ من مشاركة ,الحاكمة علٌه فً عهد الحاكم المستنٌر عبد هللا السالم

 وهو النموذج الذي ٌستحق أن , أن ٌحافظ علٌه أهل الكوٌتالذي ٌجب  3791الكوٌت لعام 

كما " المستقبل الماضً ونبلغ ذروة سنام الحاضر و إشراقهٌتطور "حتى   فً المنطقة ٌحتذي

      .القٌم مقاله ,محقا ٌختم الخاطر


