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موسكو ـ كونا: أعربت رئيسة 
الوفد البرملانــــي الكويتي النائبة 
ارتياحها  املبارك عن  د.معصومة 
لنتائج املباحثات التي أجرتها مع 
املســــؤولني في اذربيجان. وقالت 
املبارك في تصريح أدلت به هاتفيا 
لـ »كونا« انها أجرت سلسلة من 
املباحثات مع نائب رئيس املجلس 
الوطنــــي االذربيجاني )البرملان( 
بهــــار مرادوفا تركزت على تبادل 
اآلراء حول سبل تعزيز العالقات 
البرملانيــــة بني البلديــــن وأهمية 
ضمان اكبر قدر من التنسيق في 
احملافل الدولية، الســــيما االحتاد 

البرملاني الدولي واالحتاد البرملاني االسالمي.
وأعربت عن قناعتها بوجود العديد من القضايا 
واملجاالت التي تســــتوجب مثل هذا التنسيق بهدف 
اخلروج بقرارات من شأنها ان تخدم السالم العاملي 
والشعوب االسالمية، موضحة ان اجلانب االذربيجاني 
أبــــدى اهتمامه بضرورة تطوير مثــــل هذا التعاون، 
السيما ان البلدين يرتبطان بعالقات صداقة وتعاون 

وتفاهم.
وذكرت انها طرحت فكرة تكوين منتدى للبرملانيات 
املسلمات في اطار االحتاد البرملاني االسالمي بهدف 
خلق جتمع يســــاهم في بلورة القرارات والتوجهات 

التي تهم املرأة في العالم االسالمي، 
مؤكدة ان اجلانب االذربيجاني رحب 
بهذه الفكرة. وأضافت ان املباحثات 
التي أجراها الوفد البرملاني الكويتي 
مع رئيســــة جلنة الدولة لشؤون 
العائلة واملرأة والطفولة هجران 
حسينوفا ورئيسة جلنة حقوق 
االنسان في البرملان االذربيجاني 
ربيات اصالنوفــــا تناولت تبادل 
التي تتعلق  القضايا  اآلراء حول 
بحقوق االنسان بشكل عام وحقوق 

املرأة والطفل بشكل خاص.
وقالت ان اجلانبني أجمعا على 
ضرورة مواصلــــة العمل لضمان 
احترام املواثيق واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق 
االنسان واملرأة والطفل. وأشارت الى اتفاق اجلانبني 
على ضرورة العمل من اجل بلورة تشريعات وطنية 
حتمي حقوق املرأة والطفل، السيما ان هذه القضية 

تهم شرائح واسعة في املجتمع االسالمي.
ويضم الوفــــد البرملانــــي الكويتــــي اضافة الى 
د.معصومة كال من النائبة د.سلوى اجلسار والنائبة 

د.روال دشتي والنائبة د.اسيل العوضي.
وكان الوفد البرملاني الكويتي قد وصل الى باكو 
اجلمعة املاضي في زيارة تلبية لدعوة رســــمية من 

نائب رئيس البرملان االذربيجاني. 

وجه النائب مرزوق الغامن سؤاال لوزير 
الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي، أكد فيه انه حماية للمال العام 
وتقيدا بأحكام املرسوم بالقانون رقم 31 
لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد امليزانية 
العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب 
اخلتامي، يحظر على اجلهات املخاطبة 
بأحكامها وفقا للمادة 58 من القانون، التقدم 
الى مجلس الوزراء الستصدار قرارات عامة 
او قوانني ترتب اعباء مالية على امليزانيات 
العامة، اال بعد اخــــذ رأي وزارة املالية، 
مضيفا: وهذا التوجيه التشريعي يلزم 
بالتالي مجلس الوزراء بعدم النظر في 
املوافقة على اي متطلبات مالية تتجاوز 
امليزانيات احملددة للجهات ووفق ما ورد 
بقانون اعتماد امليزانية الســــنوية لها، 
ويلزم التقيد بهذه االجراءات خاصة اذا 
كان تصدي مجلــــس الوزراء للنظر في 
املوافقة عليها سيؤدي إلى حتميل ميزانية 
اجلهة بأعباء مالية كبيرة تنعكس سلبا 
على قدرتها تنفيذ سائر التزاماتها املالية، 
وبالنظر الى ما تبني من مناقشات انشطة 
بعض الهيئات الرياضية ان الهيئة العامة 
قامت بصرف مبلغ اجمالي جتاوز مليون 
دينار مبوجب اعتمــــاد مجلس الوزراء 
قيام الهيئة العامة للشــــباب والرياضة 
باعتمــــاد وصــــرف املبلغ املشــــار اليه 
لتغطية نفقات بطولة سمو االمير الوالد 

رحمه اهلل لالسكواش 
)كأس العالم للرجال(، 
علــــى الرغم من تأكيد 
الهيئة ان هذا االعتماد 
يترتــــب عليه حتميل 
ميزانيتها بأعباء كبيرة 
انعكست بالسلب على 
قيامها بتنفيذ البرامج 
الرياضية واملشاركات 
واخلارجية  الداخلية 
امليزانية  وعلى بنــــد 
وجاء ذلك كله رغم قيام 
الهيئة مبحاوالت لتدارك 
هذه اآلثار باملناقلة بني 

بند الدورات الرياضية ومثل قرار مجلس 
الوزراء الزامها بالصرف على املســــابقة 
هاجسا امام الهيئة آثر سلبا على متكينها 

من الوفاء بالتزاماتها.
وقال الغامن: وملــــا كان اعتماد املبلغ 
املشــــار اليه قد مت على دفعتني، االولى 
مببلغ 420.000 دينــــار والثانية مببلغ 
506.50 آالف دينار، االمر الذي يؤكد ان 
االعداد القامة البطولة والتمويل الالزمة 
لها لم يقم على اســــس صحيحة حددت 
سلفا هذه التكاليف، بل جاءت بناء على 
مطالبات جــــرت على ضوء ما تكبد من 
نفقات وتكاليف اقامة اسس املسابقة، مع 
استثناء اعتماد الصرف الى مطالبة فردية 

غير مدروسة.
وتساءل: ما اجلهة 
املنظمة لبطولة الدولة 
رجال لالسكواش للعام 
2009؟ وهــــل كانــــت 
مدرجة ضمن برنامج 
اســــتضافة البطوالت 
مبيزانية الهيئة العامة 
للشباب والرياضة؟ ما 
االسباب التي ادت الى 
عــــدم التحديد الدقيق 
واملســــبق لتكاليــــف 
اقامــــة البطولــــة قبل 
االعالن عنها واقامتها؟ 
وما تفاصيل املبالــــغ التي انفقت عليها 
واستلزمت جتاوز تكاليف اقامتها املليون 
دينار؟ وهل تضمن طلب اعتمادها بيانا 
تفصيليــــا لبنود صرفهــــا؟ هل مت دعم 
سائر االندية الرياضية فيما اقامته من 
بطوالت مبثل هذا املبلغ؟ يرجى تزويدي 
باملبالغ التفصيلية لدعم االندية لالحتادات 
الرياضية خالل عام 2009؟ هل مت التنسيق 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل 
اقامة هــــذه البطولة؟ وهل قامت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع 
وزارة املاليــــة تقيدا بالقانون؟ هل درج 
العمل على جتاوز احكام املرسوم بالقانون 
رقم 31 لسنة 1978 املشار اليه وتصدى 

مجلس الوزراء العتماد صرف مبالغ على 
ميزانيات اجلهــــات احلكومية بناء على 
طلب افراد وليس اجلهات ذات العالقة؟ ما 
القواعد احملددة القامة البطوالت العاملية 
او استضافتها بالكويت؟ وهل اتبعت ذات 
االجراءات في اســــتضافة بطولة العالم 
لالســــكواش لعام 2009؟ وما البطوالت 
العاملية التي مت اقامتها او اســــتضافتها 
بالكويت خالل االعوام من 2007 الى تاريخ 
السؤال؟ مع بيان تكاليف اقامة كل منها 
واجلهة املعدة لها واالجراءات التي اتبعت 
القامتها وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1993 
بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ 
على ان تكون االجابة مشفوعة مبالحظات 
ديوان احملاسبة على اعمال الهيئة خالل 
عامــــي 2008 و2009؟ هــــل عرض على 
مجلس الــــوزراء موافقات الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على اقامة البطوالت 
التي اجريت خالل عام 2009/2008 قبل 
استضافتها؟ وما االسباب التي ادت الى 
تصدي مجلس الوزراء بإصدار قرارات 
الدعم املالي لبعض البطوالت على ميزانية 
الهيئة العامة للشباب والرياضة دون  او 
قبل اعتماد التقرير الالزم القامتها؟ وما 
اآلثار السلبية على نشاط الهيئة والتي 
ترتبت على إلــــزام الهيئة بتمويل عدة 
بطوالت مببالغ اثرت على قدرتها على 

استكمال برامجها احملددة بامليزانية؟

مرزوق الغامن

د.معصومة املبارك

عسكر لتسليم وثائق بيوت
 أسر الشهداء الكويتيين إلى ورثتهم

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة طالب 
فيه بأن »تبدأ الهيئة العامة للرعاية الســـكنية 
بتسليم وثائق بيوت اسر الشهداء الكويتيني الى 
ورثتهم، تنفيذا للقانون رقم 47 لسنة 1993، الذي 

ينص على منح الشهداء أولوية دائمة«.

القالف يطلب أسماء المرشحين
لتولي منصب وكيل مساعد في »األشغال«

وجه النائب حسني القالف سؤاال لوزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر طلب فيه أسماء من مت ترشيحهم لتولي 
منصب وكيل مساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة االشغال. 
والسيرة الذاتية للوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتنمية م.محمد 

عبداهلل بن نخي، والسيرة الذاتية جلميع املديرين في الوزارة.

خالل ندوة »تعديل الدستور.. التوقيت والمبررات« أقامها تجمع الكتاب

الراشد: تعديالتي المقترحة على الدستور »مسّودة« قابلة للمناقشة
العمير: نرفض التشكيك في النوايا وقناعتنا أن الدستور قابل للتعديل

أكــــد النائب علي الراشــــد أنه 
آن أوان إلجراء تعديل على مواد 
الدستور ليواكب متطلبات العصر 
والتطور الطبيعي للمجتمع، جاء 
ذلك خالل الندوة التي أقامها جتمع 
الكتاب بديوان البرجس في منطقة 
هدية مساء أمس األول والتي كانت 
بعنوان »تعديل الدستور.. التوقيت 
النائب  واملبررات« وشــــارك بها 
د.علي العمير واخلبير الدستوري 

د.محمد الفيلي.
وقال الراشــــد »ال شك في ان 
دســــتور 1962 عندمــــا وضع من 
قبل رجال أفاضل، وضعوا لنا فيه 
البرملانية  أنارت لنا احلياة  مواد 
في الكويت، حيث أوضحوا لنا ان 
هذا الدســــتور وضع لـ 5 سنوات 
بشكل جتريبي، وبعد ذلك يجب ان 
يتم تعديله، ولكن ظروف احلياة 
السياسية في ذلك الوقت لم تسمح 
حيث حصل تزوير في االنتخابات 
وأعقبها أحداث سياسية كثيرة«.

الحياة السياسية لم تستقر

وأضاف »فال يوجد مجلسا منذ 
بداية احلياة السياسية في الكويت 
استمر حيث ان احلياة السياسية 
لم تســــتقر أبدا، ولذلك مت إيقاف 
التعديل على الدستور حتى تتم 
تهيئة األجواء ويكون هناك الوقت 
املناسب للتعديل«، موضحا »فعندما 
رشحت نفسي ملجلس األمة في عام 
2003 فكرت في دســــتور الكويت 
وطبعت نسخة من الدستور بينت 
من خاللها فكرة التعديل ووزعتها 

على الناخبني«.
واستطرد الراشد »كتبت على 
هذه النسخة ان الدستور »ما هو 
إال عقد بني احلاكم والشعب وعندما 
وضع كان نبراسا للدميوقراطية وآن 
األوان لتعديله ليواكب متطلبات 
العصر، متوجها بالرد على كل من 
اتهمنا بأن فكرة تعديل الدستور 
هي توجهــــات حكومية وما تقدم 
هو دليل على صــــدق كالمي بأن 
فكرة تعديل الدســــتور هي فكرة 
نابعة من إحساســــي باملسؤولية 

جتاه وطني«.
وتســــاءل: »إلى متى يريدون 
منا ان ننتظر ونصبر على تنقيح 
وتعديل الدستور فأنا شخصيا مّر 
على وجــــودي 4 مجالس نيابية 
وبعض املعارضني يقول لم يئن 
األوان«، موضحا »ان دساتير الدول 
الراقية يتم  الدميوقراطيــــة  ذات 
التعديل عليها مرارا وتكرارا الى 
ان وصلوا الى ما هم عليه اآلن مثل 
فرنسا والواليات املتحدة وكذلك 
مصر، إال نحن أصبح الدســــتور 
لدينا وكأنه قرآن أو أعظم من القرآن 
فاهلل أنزل القرآن ونسخ منه آيات 
إال الدســــتور الكويتي ال يريدون 

تغييره«.
وأفاد الراشد »ان من يعارض 
ما أطرحه اليوم من تعديالت هم 
من قدموا التعديالت املكتوبة على 
الدســــتور في وقت سابق، فاألمر 
واضح وفيه شخصانية، ومن وجهة 

يختلف احد حول نص املادة 175 
من الدســــتور ان الدســــتور قابل 
للتعديل بعد خمس سنوات وهذه 
الفترة وضعت كاختبار للدستور 
ان كان يعكس اي استقرار سياسي 

ام ال«.
واضاف »كذلــــك فكرة رفض 
تعديل الدســــتور ليــــس لها اي 
مبرر والدستور ليس قرآنا وهذا 
حق والدستور من وضع الرجال 
والدساتير ال تصنع الرجال والدول 
بــــل ان الرجــــال واملجتمعات هي 
من تصنع الدســــاتير وهي التي 
تختار ما يناسبها وما يؤدي الى 
مصلحة هذه الدول واملجتمعات«، 
مشيرا الى »اننا وقعنا في مأزق 
عندما يأتي التعديل من شــــخص 
نقول انه مشروع النه من )فالن( 
وعندما يأتــــي التعديل من غيره 
اصبح االتهام والتنابذ والتحقير 

ملا يقدم«.

التشكيك مرفوض

واكــــد العمير »على ان النائب 
علي الراشــــد ال ميكــــن ان يقدم 
شيئا فيه ضرر للمجتمع خاصة 
الدســــتورية فنحن  النواحي  في 
نختلف كثيرا في قضايا االقتراحات 
السياسية  والقوانني والتوجهات 
التشكيك مرفوض واعتقد  ولكن 
ان فيه نوعا من التجني«، متابعا 
»فمع اقتناعنا بأن الدستور قابل 
للتعديل ولكن علينا ان ننظر الى 
ما يدعونا الى اختيار هذه املرحلة 
لتعديل الدستور خاصة انه مرتبط 
بأذهاننا وليس بعيدا عنا مجلس 
1981 عندما حاولت احلكومة ادخال 
التعديالت على الدستور وكان من 
بينها مواد تقيد احلريات«. واشار 
الى ان هذا االمر اذا اقترن بالفترات 
التي مررنا بها من محاوالت ازدراء 
الدســــتور وانه ليس وثيقة بني 
احلاكم واحملكوم تدعونا دائما الى 
التريث بل الــــى التوجس من اي 
دعوة تقدم لتعديل الدستور وهذا 
ما دعانا الى ان نقول ان »الدستور 

خط احمر« و»إال الدستور«.
وبني العمير »ان من التعديالت 
الواجبة قبل كل شيء، راجيا ممن 
يخالفني الرأي ان يتسع صدره، 
تعديل املادة الثانية من الدستور 
وهي التي يجب ان ننظر لها والتي 
جعلت شرع اهلل مع باقي الشرائع 
ولم متيزه وهذه مادة من املمكن 
تعديلها وكدنا ســــابقا نصل الى 
العدد املطلوب حتى نقدم التعديل 
ومن التعديالت املطلوبة االعراف 
الدســــتورية حيــــث اصبح لدينا 
هناك خطاب ســــام قبل اخلطاب 
االميــــري وقســــم للــــوزراء غير 
قسمهم امام صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وغير هذا 
وتوضيح االشــــياء املختلف فيها 
مثل حضــــور احلكومة من عدمه 
وصحة اجللسات«. قال امني عام 
جتمع الكتاب مفرج الدوسري »ان 
التجمــــع يتصدى لكل من يحاول 

شق الوحدة الوطنية«.

السمو األمير ليقول رأيه فيه، مؤكدا 
على ان تعديل الدســــتور يحتاج 
الى توافق نيابي ـ حكومي، ومن 
هاجمني اســــتغل ما طرحته في 
الندوات للنقــــاش وأنا أطلب من 
اعــــادة دعوتها  جريدة »القبس« 
ملؤمتر شــــعبي لتعديل الدستور 
فهذا اجلمود الذي نعيش في ضوئه 

الى أين يقودنا؟
وذكر الراشد املواد التي الى اآلن 
اعتبرها مسودة ولم أقم بتقدميها 
امنا اطرحها اليوم لسماع وجهات 
النظر اذا كانت هناك تعديالت او 
اضافات فأنــــا قابل لتعديلها وإذا 
كانت هناك مادة أنا اخطأت فيها 
فلنتناقش فيها وأنا على استعداد 
اللغائها وإذا كانت هناك مادة لم 
أتطرق اليها ونســــيتها فأنا على 
استعداد إلضافتها ولكن يجب ان 
نتناقش مبوضوعيــــة بعيدا عن 
الشخصانية وهذه االتهامات هي 
التي تقود الكويت الى أمر ال نتمناه، 

فمــــن ال يتغيــــر ال يتطور فنحن 
نحتاج الى تغيير هذا الدستور.

التعديل بعد 5 سنوات

بدوره، قال اخلبير الدستوري 
محمد الفيلي: التوقيت الدستوري 
هو انه بعد خمس سنوات يجوز 
تعديله، موضحا ان الدستور كنص 
امامنا لم يوضع خلمس سنوات، 
فالدســــتور لم يكن مصمما لعمر 
خمس سنوات بل يجوز تعديله 

بعد خمس سنوات.
وأضاف: فالدســــتور الكويتي 
جامد وال يتم تعديله اال لضرورة 
ويجب ان نبرز مبررات التعديل 
وأهميات قصــــوى لذلك، وعندما 
احتدث عن دستور جامد فهو وضع 
للعمل به ملدة اطول، وهذا يعني 
ان االندفاع للتعديل دون دراسة 

متأنية سيؤثر على الكثير.
الفيلــــي: فاليوم من  وأشــــار 
الصعــــب ان نناقش افــــكار علي 

الراشــــد ولكن لدي مالحظة عامة 
فهو يحاول احملافظة على التركيبة 
في الدستور من حفظ مكانة رئيس 
الوزراء، مبينا ان الدستور لم يصمم 
على ان االستجواب هو طرح للثقة 
ونحن اآلن نعيش تطورا سياسيا 
بعد ان استطاعت احلكومة التخلص 
من فوبيا االستجواب ولذلك يجب 
ان تتم دراســــة التعديالت بشكل 
أوسع من خالل مشاركة املجتمع 

املدني.

خبراء

وتابع الفيلي: ونود من الراشد 
ان يعرض هــــذه التعديالت على 
اخلبراء قبل عرضها على اعضاء 
مجلس االمة وهذه افكار للنقاش، 
وهــــو من الناحيــــة االجرائية لم 
يتقدم به فعليا بل هو مارس دوره 
كمواطن، الفتــــا: فاليوم األولوية 
لدينا هي تنظيم احلياة السياسية 
ويجب ان تقدم على تعديل الدستور 

فيجب ان تقر األحزاب السياسية 
في البلد ويجــــب تداركها بوضع 

قانون لألحزاب السياسية.
الفيلي: عندما تصادفنا  وقال 
مشــــكلة موقــــف احلكومــــة من 
التلويح باملساءلة السياسية فهل 
احلل بتقليص اجراءات املساءلة 
السياســــية ام بتطويــــر داخــــل 
احلكومة ملواجهة هذه املساءلة؟ 
قضية التعديل مطلوبة في العالم 
الثالث ولكن بشــــكل مدروس من 

خالل تنظيم احلياة السياسية.
وتساءل: هل التعديالت لضبط 
االستجواب أم لضبط طرح الثقة؟ 
فان كانت القضية االستجواب فال 
مصلحة كبيــــرة منها، واذا كانت 
القضية ضبط االستقرار الوزاري 
فيمكــــن ذلك من خــــالل االختيار 

السليم.
وشدد الفيلي على ان اي تعديل 
يجب ان يكون ضروريا وواضحا 
من حيث تبعاته، واتخاذ القرار فيه 

التي قدموها  التعديــــالت  نظري 
تنســــف النظام الدســــتوري في 
الكويت وليس مادة من الدستور، 
لكن القضية قضية شــــخصانية 
وليســــت قضية قانونية لألسف 
يريدون أن يدار البلد بهذه الطريقة، 
اما ان ندخل عبــــر بوابتهم أوال، 
اما ان يقدموا هم التعديالت وهم 
حــــراس البوابة الدســــتورية او 
هذه التعديالت سيئة وانبطاحية 

وحكومية بوجه نيابي«.
وأضــــاف »فالقضية واضحة 
وشخصية، فجميع من هاجمني 
في هذا االجتاه اما انه تقدم شخصيا 
بتعديل الدستور أو انه يؤيد من قام 
بطلب التعديل في محاولة تغيير 
املادة الثانية من الدستور والتي 

تنسف النظام الدستوري«.
وأعلن الراشــــد »املــــواد التي 
الدســــتور،  يقترح تعديلها على 
فهذه املواد ليست رغبة شخصية 
الكويت دستور جامد  فدســــتور 
وصعب وال يتم تغييره وتعديله 
بسهولة كما يظن البعض  فلتقدمي 
الطلب احتاج إلى 22 نائبا وبعد 
ذلك يرفع هذا التعديل الى صاحب 

يجب ان يكون بعد بحث، ويفضل 
اال يقدم االقتراح اال بعد ان يطرح 

للنقاش الشعبي.

األحزاب السياسية

وختم الفيلي بأن تنظيم احلياة 
السياسية مقدم اليوم كأولوية على 
التنظيم  الدســــتور وهذا  تعديل 
يقتضي احزابا سياســــية، وهذا 
يعني ان جزءا من عدم االنضباط 
البرملانــــي ليس ناجتا  االداء  في 
عن احكام املســــؤولية السياسية 
املوجودة في الدستور وليس ناجتا 
عن عدم وضوح االجتاه البرملاني 
في الدستور بل انه ناجت عن ضعف 
تنسيق وتنظيم وعدم وجود احزاب 
سياســــية، موضحــــا ان هذه هي 
االولوية اليــــوم وميكن حتقيقها 
من خالل وضــــع قانون لألحزاب 

السياسية.
ومن جانبه قــــال النائب علي 
العمير »نحن ســــعداء اليوم بهذا 
الطرح الذي ســــمعناه وال شــــك 
عندما تناقش هذه االمور في وجود 
املختصني لــــن يكون مصيرها اال 
النجاح واالثــــراء«، مبينا »انه ال 

معصومة: طرحنا فكرة تكوين
منتدىللبرلمانيات المسلمات

الغانم للعفاسي: ما الجهة المنظمة لبطولة الدولة لإلسكواش؟

 الفيلي: تنظيم الحياة السياس�ية يقتضي وجود أحزاب سياس�ية

تعديل المواد 80 و 98 و 100 و147
بني النائب علي الراشد ان هناك معارضة على التعديالت التي تقدم بها 
أخيرا على الدس��تور، مطالبا النواب املعارضني مبناقشة هذه التعديالت 
قبل مباشرة العمل فيها »وسيكون هذا ردا على من يقول انها تعديالت 
حكومية بوجه نيابي«. وأوضح الراشد في تصريح صحافي في مجلس 
األمة أمس ان من ضمن التعديالت ان احلكومة ممثلة في س��مو رئيس 
الوزراء يجب ان تقدم برنامج عملها قبل مباش��رة عملها ويصوت عليه 

بالثقة من قبل النواب »كما هو في التجربة األردنية«.
وكش��ف الراشد ان التعديالت ستش��مل 4 مواد، )80( و)98( و)100( 
و)147(، مبينا ان التعديل في املادة )80( يشمل عدد الدوائر بحيث تصبح 

)6( دوائر وكل دائرة ميثلها 12 نائبا مبجموع 72 نائبا.
وأضاف الراشد ان  املادة )98( ستعدل بحيث يصبح هناك تصويت 
على الثقة باحلكومة من قبل النواب بعد تقدميها برنامج عملها، الفتا الى 
ان التعدي��ل على املادة 100 هو ان االس��تجواب اذا كان مقدما الى وزير 
يج��ب ان يزكى من قبل 4 نواب اضافة الى النائب املقدم لالس��تجواب 

بحيث يصبح املجموع 5 واذا كان مقدما الى رئيس الوزراء يزكى من 9 
نواب اضافة الى النائب املستجوب.

»وفي احلالتني يصعد على املنصة نائب واحد فقط«، و»النائب الذي ال 
يستطيع إقناع 4 نواب باستجوابه أعتقد ان استجوابه غير جدي«.

وأش��ار الراشد الى ان عدم التعاون مع رئيس الوزراء في التعديالت 
يس��تلزم ان يقدمه 15 نائبا وليس 10 وذلك لزيادة عدد النواب، مبينا ان 
التعديل على امل��ادة 147 جاء بإضافة فقرة ثانية بحيث تصبح كل أعباء 
مالية على اخلزان��ة العامة ترتبها قوانني اقترحها النواب خالل الس��نة 
املالية يكون تدبير ما يقابلها عن طريق خفض تقديرات اإلنفاق الواردة 

في قانون امليزانية.
وزاد: ان اي نائ��ب يقدم قانونا عليه أعباء مالية يجب عليه ان يكتب 

في القانون من اين سيأتي باملال وعلى اي بند من بنود امليزانية.
وأكد الراشد انه لن يتقدم بهذه التعديالت إال بعد سماع رأي الدستوريني 
والقانونيني وأعضاء مجل��س األمة، موضحا ان املجال مفتوح لإلضافة 

والتعديل عليها.
ولفت الراشد الى ان تعديل املادة الثانية سبق ان رفضه بينت احلكم 
من خالل سمو الشيخ جابر رحمه اهلل وأي تعديل يجب ان يكون مبوافقة 
الطرفني حاكما ومحكوما، مبينا ان التعديالت املقدمة منه اذا رفضت من 

قبل صاحب السمو األمير فلن يتقدم بها مرة اخرى.
وبس��ؤاله عما اذا كان اس��تحداث دائرة سادسة تخرج من الدائرتني 
الرابعة واخلامس��ة أتى لكسب تأييد نواب تلك الدوائر أجاب الراشد بأن 
هذا املوضوع مطروح سابقا وصاحب الفكرة هو النائب السابق مشاري 
العنجري وهي فكرة ليس��ت جديدة وأتت إنصافا للبعض وجلعل أرقام 

الدوائر متقاربة وليس كما يحصل حاليا.
وعما اذا كان تقدمي اي تعديل على املادة الثانية في الدستور سيضير 
تعديالته اذا أتى بالتزامن معها، قال الراشد: نعم سيضر ويخلط األوراق. 
وطالب الراشد الطرف املعارض بالتأني وقراءة مسودة التعديالت ومن 

ثم إبداء رأيه للوصول الى رؤية مشتركة يتفق عليها اجلميع.

)أسامة البطراوي(علي الراشد ود. علي العمير ود. محمد الفيلي في جتمع الكتاب بديوان البرجس ويبدو الزميالن سامي النصف ود. بدر اخلضري


