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 بعث رئيـــس مجلس االمة  7 
جاســـم اخلرافي ببرقية تهنئة 
الـــى رئيس مجلس الشـــورى 
االســـالمي فـــي اجلمهوريـــــة 
االسالمية االيرانية علي اردشير 
الريجاني، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. 

 الخرافي يهنئ نظيره اإليراني

النائب   أجـــرى 
صالح عاشور عملية 
جراحيـــة لعينـــه 
اليمنى في مستشفى 
األحمدي.. «سالمات 

بومهدي».
  

 سالمات 
بومهدي

ــى النائب د.محمد   نف
ــة تعرضه حلادث  احلويل
انقالب بالسيارة، مشيرا 
الى ان احلادث وقع ألحد 
بسيـارة  ــكرتـاريتـه  س
النائب، ومتـنى احلويـلة 
ــالمة  الس ــكرتــيره  لس
ـــأل  ــن س ــاكرا كل م ش

لالطمئنـان علـيه. 

 .. وينفي تعرضه لحادث

 الحويلة إلنشاء مكتبة إلكترونية للمكفوفين
  لتشجيعهم على مزيد من اإلبداع 

ملن يحتاجها من املكفوفني حسب 
امكانياتها. 

  وتقدم اللجنة جوائز للمكفوفني 
الذين يقومون بتأليف مصنفات أو 
كتيبات تشجيعا لهم على مزيد من 

االبــداع وحثـا لغيرهم عليه.  

  وزاد: يرجى تزويدي بقواعد 
وأحكام التعيـــني التي وضعها 
مجلس اخلدمـــة املدنية في كل 
الفنية  الوظائف  من مجموعتي 
املســـاعدة والوظائف املعاونة؟ 
العاطلني عن  املواطنـــني  وعدد 
العمل ممن يتقاضون بدال نقديا؟ 
مختتما سؤاله بالقول: في ظل 
العاطلني  تزايد أعداد املواطنني 
عن العمل هل قام مجلس اخلدمة 
املدنية بحساب معدل التوظيف 
والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك 
املعدالت؟ وهل قام مجلس اخلدمة 
املدنية بوضع دراســـة عن تلك 
الظاهرة ووضع حلول للحيلولة 
دون تزايدهـــا؟ يرجى تزويدي 

بتلك الدراسة واملقترحات. 

ومعروضا على مجلس األمة إلى 
أن يبت فيه بالقبول أو الرفض، 
وان تعاقبت الفصول التشريعية 
عليه، وذلك مادام لم يصدر من 

األمير مرسوم تال بسحبه.
  وجاء قضاء احملكمة بالنص 
التي  القوانني  «إن مشــــروعات 
تتقدم بها احلكومة إلى مجلس 
األمة إعماال للحق املقرر باملادة ٦٥ 
من الدستور، وفي ضوء أحكام 
املــــادة ١٠٩ من الدســــتور، هذه 
املشروعات ال يوقف إجراءاتها 
أو يــــؤدي إلى ســــقوطها تغير 
الوزيــــر أو الــــوزارة أو انتهاء 
الفصل التشريعي ملجلس األمة، 
بل تظل قائمة ومطروحة على 
املجلس حتى يقرها أو يرفضها، 
ولو في فصل تشريعي آخر، ما 

لم تقم احلكومة بسحبها».
  وقدمت احلكومة الطلب رقم 
١لسنة ١٩٨٦ ليكون الرابع وصدر 
به حكم في ١٤-٦-١٩٨٦ بتفسير 
املادة ١١٤ من الدســــتور (جلنة 
البنــــك املركزي)  التحقيق في 
واقــــرت احملكمة حق الســــلطة 
التشــــريعية في تشكيل جلان 
التحقيق ومباشــــرتها لدورها 
الرقابي من خاللها بجميع الوسائل 
واالطالع على البيانات الالزمة اال 
انها استثنت في حيثيات احلكم 
ما يخص التجاوز على السرية من 
األعمال املصرفية ما يتعلق منها 
بالذمة املالية لعمالء البنوك، ذلك 
أن نشر ما يتعلق بالذمة املالية 
ألحد األشخاص إمنا يعتبر من 
قبيل املساس باحلق في احلياة 
اخلاصة مبا ال يجوز معه الكشف 
عن عناصرها وإشاعة أسرارها 

التي يحرص عليهــــا الفرد في 
املجتمع مبا ينبغي معه حماية 
هذا السر (الذمة املالية) تأكيدا 
الشــــخصية ورعاية  للحريــــة 
ملصلحــــة اجلماعــــة مــــن اجل 
العام باعتباره  تدعيم االئتمان 
مصلحة اقتصادية عليا للدولة، 
مبا يصح معه القول ان التعرض 
لعناصر الذمة املالية للفرد فيه 
مساس بحقه في اخلصوصية 
وهو حق يحميه الدستور، شأنه 
في ذلك شــــأن التعرض حلالته 
الصحية والعاطفية والعائلية، 
ومتتد احلماية أيضا للشخص 
االعتباري، وعلى هذا األساس 
فانه توفيقا ملقتضى احلق في 
الرقابة البرملانية بإجراء التحقيق 
السياسي، مبا يستلزم معه اطالع 
عضو املجلس املنتدب للتحقيق 
على أعمال البنك وبني احلفاظ 
املاليــــة للعمالء  املراكــــز  على 
خلصوصية حياتهم في شــــأن 
عناصر ذمتهم املالية، فان األمر 
املنتدب  يقتضي اطالع العضو 
على جميــــع الوثائق واألوراق 
املتخــــذة انصياعا  واإلجراءات 
حلكــــم املادة ١١٤ من الدســــتور 
ولكــــن دون التعــــرض ملا فيه 
املساس بأصحاب املراكز املالية 
من العمالء، أشخاصا طبيعيني 

أو اعتباريني.

  اختصاص تشريعي ورقابي

  وجاء الطلب رقم ٢ لسنة ١٩٨٦ 
لتفسير املادة ١١٤ من الدستور 
ايضا ولكن ذلك كان في موضوع 
مختلف اال انه صدر به احلكم في 
ذات اليوم حلكم طلب تفسير عن 

املصوب أو املصحح ملا تنتهي إليه 
هذه احملكمة من قرارات تفسير 
ملزمــــة، أو أن ميلي عليها فهما 
ال تستفيده من هذه النصوص 
بنظرها املستقل، وبالتالي فإن 
الدفع املثار في هذا الصدد، وما 
سيق من مجادلة حول اختصاص 
هذه احملكمة في هذا الشأن، وما 
جاء من تعقيــــب على ما صدر 
عنها من قــــرارات ملزمة، يغدو 
في جملته في غير موضعه، ومن 

ثم غير مقبول.
  وفيما يخــــص اختصاصها 
بتفســــير نص دستوري سبق 
ان قامت بتفسيره في حكم سابق، 
قالت احملكمة في حكم لها بالطلب 
رقم ٣\٢٠٠٤ الصادر قرارها فيه 
في ١١\٤\٢٠٠٥ «ليس من شأن قيام 
احملكمة بتفسير نص دستوري 
على ضــــوء نصــــوص معينة 
وردت بالدستور ما يحول دون 
قيامها بتفســــير ذات النص في 
اطار نصوص اخرى بالدستور 
تتصل به في تطبيقات مختلفة 

ومتنوعة».

  حارس على الدستور

  ودافعــــت عــــن اختصاصها 
بالتفسير واهميته بالقول «ان 
ما وسد الى احملكمة من اختصاص 
امللزمة  التفســــيرات  بإصــــدار 
للنصوص الدستورية بوصفها 
الدستور  احلارسة على احكام 

والرقيبة عليها».
  ومن اجلدير بالذكر ان مجلس 
االمة كان اول من جلأ الى احملكمة 
الدستورية عندما غمض عليه 
فهــــم تطبيق نص املادة ١١٤ من 
الالئحة الداخلية له اثر االشتباه 
في مخالفتها لنص املادة ٩٧ من 
الدستور فيما يخص التصويت 
على رفض املراســــيم الصادرة 
في غيبــــة مجلس االمة تطبيقا 
لنص املــــادة ٧١ من الدســــتور 
ليكون الرفض بأغلبية االعضاء 
الذين يتألف منهم مجلس االمة 
او بأغلبية االعضاء احلاضرين 
وبتاريــــخ ١١\٧\١٩٨١ صدر حكم 
الطعن  الدستورية في  احملكمة 
البرملانــــي رقم ٢ لســــنة ١٩٨١ 
الى دستورية  وانتهت احملكمة 
املادة ١١٤ من القانون رقم ١٢ لسنة 
١٩٦٣ في شأن الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
  وفتحت اخلطوة النيابية الباب 
للحكومة في اللجوء الى احملكمة 
الدستورية فقدمت طلب تفسير٣ 
لســــنة ١٩٨٢ لنص املادة ٩٩ من 
الدستور والتي تنص على «لكل 
عضو من أعضاء مجلس األمة أن 
يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
وإلى الوزراء أسئلة الستيضاح 
األمور الداخلة في اختصاصهم، 
وللسائل وحده حق التعقيب مرة 

واحدة على اإلجابة».
  وقالــــت احملكمة في قضائها 
انه من املسلم به وكما أوضحته 
املادة ١٢٢ من الالئحة الداخلية 
ملجلــــس األمة أن حق الســــؤال 
ليس حقا مطلقــــا ال يقيده قيد 
وال يحده حد إذ حتوطه بعض 
الضوابط واالعتبارات منها أن 
يرد على الوقائع واألمور املطلوب 

الى  اللجوء   يعتبر 
احملكمة الدستورية 
في الفصل بني نزاعات 
السلطتني التشريعية 
تطورا  والتنفيذية 
سياســــيا يتماشى 
وتفعيــــل املادة ١٧٣ 
من الدستور وتوفيقا 
للقاعدة الدستورية «السلطة حتد 
الســــلطة. وقد رسخت احملكمة 
الدستورية مبادئ هامة في ١٤ 
طلب تفســــير وطعن قدم اليها 
من احلكومة ومن مجلس االمة 
منذ العام ١٩٨١ مارســــت خالله 
ثالثة اختصاصات، االول حقها 
في تفســــير نصوص الدستور 
واملــــواد القانونية املرتبطة بها 
والثاني حقها في الرقابة الالحقة 
والفصــــل في مدى دســــتورية 
قانــــون قائم وثالثهما حقها في 
الرقابة املســــبقة في الفصل في 
مدى دستورية مشروع بقانون 
يكون معروضــــا للنقاش قبل 
اقراره للحيلولة دون صدوره 

بعيب عدم الدستورية.

  الرقابة القضائية

  كما اكدت احملكمة الدستورية 
في ممارستها لدورها على صحة 
وأحقيتها في ان تفســــر النص 
او املادة الدســــتورية اكثر من 
مرة وذلك على ضوء االستفهام 
الذي يرد في طلب التفسير ومن 
سوابقها تفسير نص املادة ٩٩ 
مرتني وتفسير نص املادة ١١٤فيما 

يخص جلان التحقيق مرتني. 
  وقالت احملكمة في حيثيات 
احلكم بالطلب رقم (٨) لســــنة 
٢٠٠٤ ردا على دفوع مجلس االمة 
التي طرحت امامها من ان طلبات 
التفسير تنقيح مستتر للدستور: 
«ال يعد تفســــير احملكمة لهذه 
النصوص تنقيحا للدستور، وال 
وجه لقياس عملها في هذا الشأن 
على أنه تنقيح للدســــتور على 
أي وجه من الوجوه، الختالف 
الطبيعة  كال األمرين من حيث 
واملعنــــى القانونــــي الصحيح 
اختالفا يتنافر معه إعمال حكم 
القيــــاس، فضال عن أنه لم يقل 
أحد إن تفسير نصوص الدستور 
القضائية  الرقابــــة  لدى إعمال 
على دستورية التشريعات يعد 
تنقيحا للدستور، وإال حتولت 
هذه الرقابة إلى فراغ ليس لها 
من قوام، واحلاصل أن تفسير 
احملكمة لنصوص الدستور بناء 
على طلب مقدم إليها بذلك إمنا 
يقوم في األساس على عالقة بني 
فرع وأصل ليــــس في ذلك من 

محيص».
  كما انتقدت احملكمة الدستورية 
في احكامها الدعوة لعدم قبول 
طلبات التفســــير بالقول: إذ ال 
يتصور أن يكون لطلب التفسير 
الدستوري خصوم يتنازعون أو 
أطراف يتعــــددون، كما أنه وإن 
كان ألي من املجلسني أن يطلب 
التفسير من هذه احملكمة أو ال 
يطلبه، إال أنه ليس بســــائغ أن 
يحجب أحدهما عن اآلخر حقه 
فــــي تقدمي طلب  املقرر قانونا 
التفســــير، أو أن يقــــوم بدور 

ذات املادة وان كان موعدا تقدمي 
الطلبــــني مختلفني ولم يتزامنا 

معا.
  وانتهت احملكمة الى أن حق 
مجلس األمة في إجراء حتقيق 
نيابي على مقتضــــى املادة ١١٤ 
من الدستور يشمل كل موضوع 
يدخل في اختصاصه التشريعي 
أو الرقابي ومنه نشاط مؤسسة 
تسوية املعامالت املتعلقة بأسهم 
التي متــــت باألجل  الشــــركات 
ويكــــون للجنة التحقيق إعمال 

اختصاصاتها.
  على عقد القرض الذي أبرمته 
املؤسسة املذكورة في إجراءاتها 
وما يرتبط به من بيانات مبا فيها 
أسماء املستفيدين من القرض.

  وفي طلب التفســــير رقم ٣ 
لسنة ١٩٨٦ واملقدم من احلكومة 
والصــــادر حكمه في ١٩٨٦/٦/١٤ 
لتفســــير نص املادة (١٧٣) من 
الدستور لبيان مدى والية اجلهة 
القضائية (احملكمة الدستورية) 

تفسير نصوص الدستور.
  ويعتبر احلكم في هذا الطلب 
من أهم االحــــكام حيث انه أكد 
على حق احملكمة الدســــتورية 
اضافــــة الى انه جاء حكما مهما 
رســــخ اختصاصها في الرقابة 
القوانني  السابقة على مشاريع 
التي يناقشها املجلس متى طلب 
تفســــيرها لنصوص الدستور 

املعلقة في املشروع.
  وكان مبرر الطلب تقدمي بعض 
اقتراحا  األمــــة  أعضاء مجلس 
بقانون بتعديل املادة األولى من 
القانون ١٩٧٣/١٤ على نحو يسلب 
احملكمة اختصاصها بتفســــير 

النصوص الدستورية.
انه    وقالت احملكمــــة: وحيث 
تأكيدا ملا ســــلف إيــــراده ما جاء 
باملذكرة التفسيرية للدستور بصدد 
املادة ١٧٣ املشار إليها حينما قالت 
«اثر الدســــتور أن يعهد مبراقبة 
إلى  القوانني واللوائح  دستورية 
محكمة خاصة.... بدال من أن يترك 
ذلك الجتهاد كل محكمة على حدة، 
مما قد تتعــــارض معه اآلراء في 
تفسير النصوص الدستورية أو 
بعرض القوانني واللوائح للشجب 
دون دراسة ملختلف وجهات النظر 
واالعتبارات.... وانــــه يترك لها 
القيام على وضع التفسير القضائي 
الصحيح ألحــــكام القوانني وفي 
مقدمتها الدستور، قانون القوانني» 
مما يتضح معه على وجه اليقني 
أن املشرع الدستوري أراد أن تكون 
احملكمة الدستورية هي اجلهة التي 
يوكل إليها أمر تفسير ما غمض من 

نصوص الوثيقة الدستورية.

  الفصل في الطعون

  وحيث انه إعماال لنص املادة 
١٧٣ مــــن الدســــتور فقد صدر 
القانــــون رقــــم ١٩٧٣/١٤ مقررا 
الدســــتورية والية  للمحكمــــة 
التفسير للنصوص الدستورية 
باإلضافة إلى اختصاصها بالفصل 
في طعون املتعلقة بالدستورية، 
مما يعني أن احملكمة إمنا تباشر 
هذا االختصاص استقالال، بصفة 
أصلية، وقــــد جاء ذلك القانون 
النيابي  ثمرة عمــــل املجلــــس 

استيضاحها خاليا من التعليق 
واجلــــدل واآلراء اخلاصة وأال 
يتضمن عبــــارات وألفاظا غير 
الئقة أو ذكر أشخاص واملساس 
بكرامتهم وما يتعلق بأمورهم 

اخلاصة.
الدستور  أن    واضاف احلكم 
كفــــل حق املواطن فــــي حريته 
الشــــخصية مبا يقتضيه ذلك 
من صون كرامته واحلفاظ على 
معطيات احليــــاة التي يحرص 
على عــــدم تدخل النــــاس فيها 
امتهانها وانتهاك أسراره  بعدم 
فيها، إعماال حلقــــه في احترام 
حياتــــه اخلاصة، مبا يقف معه 
احلــــق في اخلصوصيــــة قلعة 
يحتمي فيهــــا الفرد ضد تعكير 
صفــــو حياته اخلاصــــة ومرد 
ذلك أن كل مــــا يتعلق باحلياة 
اخلاصة لإلنســــان هو جزء من 
كيانه املعنوي فال يجوز الحد ان 
يناله أو ينشر عنه شيئا إال بإذنه 
الصريح أو وفقا للقانون، ومن 
ذلك حالته الصحية وما يعانيه 
من أمراض، فلكل شخص احلق 
في أن يحجب أسراره عن أعني 
الناس وأسماعهم حتى ال يصبح 
مضغة في أفواههم وحديثا من 
أحاديثهم في مجالسهم اخلاصة 

والعامة.
  وقررت احملكمة أن حق عضو 
مجلس األمة في توجيه السؤال 
وفق أحكام املادة ٩٩ من الدستور، 
ليس حقا مطلقا وإمنا يحده حني 
ممارسته حق الفرد الدستوري 
الشــــخصية،  في كفالة حريته 
مبا يقتضيه مــــن احلفاظ على 
كرامته واحترام حياته اخلاصة 

واحلكومة، وجتسيدا الجتاههما 
ورغبتهما في إصداره على نحو 
يكفــــل تنفيذ خطاب املشــــرع 
الدستوري بجعل والية احملكمة 
الدستورية شاملة االختصاص 
الدستورية  بتفسير النصوص 
بصفة أصلية ومستقلة وهو ما 
كشفت عنه املناقشات التي دارت 
داخل املجلس بني أعضائه حول 
مشروعي قانون إنشاء احملكمة 
املقدمني من احلكومة واملجلس، 
كما أمده اخلبير الدستوري الذي 
شــــارك في املناقشات، وساهم 
في صياغته وصياغة الدستور 
مــــن قبل، فقد جاء في رده على 
بعض استفسارات أعضاء مجلس 
األمة حول اختصاصات احملكمة 
الدستورية ودور املجلس في تقدمي 
الطعون إليها ما يلي «اختصاص 
املجلس بان يقــــدم طعونا إلى 
الدســــتورية مقصود  احملكمة 
به بصفة خاصــــة أمران: األول 
الطعــــون االنتخابية التي تقدم 
إلى احملكمة  للمجلس فيحيلها 
الثاني ليس  الدستورية، األمر 
الطعن مبخالفة القوانني العادية 
للدستور، الن هذا كما قال العضو 
احملترم أمر بيــــد املجلس، إمنا 
حيث يختلف على تفسير مادة 
دستورية – كما حدث مثال من قبل 
بالنسبة للمادة ١٣١ تختلف اآلراء 
الدستورية...  املادة  في تفسير 
فـــــيريد املجلس قبل أن يصدر 
قانونــــا في أمر مــــن األمور أن 
التفسير الصحيح لهذه  يعرف 
املادة من احملكمة الدســــتورية، 
وهذا منصوص عليه في املادة 
األولى من مشروع القانون بعبارة 
«احملكمة الدستورية تختص بنظر 
تفسير الدستور» ثم دستورية 
القوانــــني املخالفة للدســــتور، 
فالطعن االنتخابي والتفســــير 
هما احلالتان اللتان يأتي الطلب 
انتهى  فيهما من مجلس األمة» 
وتراجع في ذلك مضبطة اجللسة 
العاشرة املعقودة في ١٩٧٣/١/٢٧ 
وحيث انه ملا كان البني من نص 
املادة ١٧٣ من الدستور انه قد ألزم 
املشرع بتعيني اجلهة القضائية 
املختصة بالفصل في املنازعات 
القوانني  املتعلقة بدســــتورية 
والتي تدخــــل فيها املنازعة في 
فهم النص الدســــتوري وطلب 
تفسيره، وفق ما أسلفنا – كما 
فوض النص املشرع في حتديد 
اختصاص تلــــك اجلهة، إعماال 
للقاعــــدة العامــــة املقــــررة في 
الدستور، مبا  املـــــادة ١٦٤ من 
يجب معه على املشرع االلتزام 
بحدود التفويض، والذي ينبغي 
أن يقتصر على تنظيم صالحيات 
تلك اجلهــــة بالقدر الذي يحفظ 
لها جوهرهــــا املنصوص عليه 
في املادة ١٧٣ من الدســــــــتور 
وبغير مساس بها، ومن ثم فإن 
والية احملكمة بتفسير النصوص 
الدستورية، اســــتقالال أو تبعا 
تكون نابعة من الدستور مقررة 
من املشــــرع العادي، ما يترتب 
عليه لزوما عدم املســــاس بهذا 
االختصاص إال بنص يعدل املادة 
١٧٣ من الدستور وال يتأتى ذلك 

بتشريع عادي يقرره.

اخلدمة املدنية والتي تؤدي الى 
التنسيق بني مخرجات املؤسسات 
التعليميـــة والتدريبية وفرص 
العمل املتاحة في اجلهات املختلفة؟ 
وما اإلجراءات التي اتخذت بشأن 
وضع نظام تعيني مراقبني لشؤون 
التوظيف بالوزارات واإلدارات 
احلكومية واجلهـــات امللحقة؟ 
وما الوزارات التي قامت بإنشاء 
جلنة للتخطيط وفق املادة ٨ من 
القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية مع تزويدي 
باالقتراحات واخلطط والبرامج 
التي وضعتها ومدى  التنفيذية 
تنفيذها؟ وما أسباب عدم إنشاء 
هذه اللجان في بعض الوزارات 

إن وجدت؟

باالقتراحـــات والقـــرارات التي 
املدنية  وضعها مجلس اخلدمة 
لتعديـــل تركيبة القوى العاملة 
مبا يؤدي الى تنفيذ خطط إحالل 
العمالـــة الوطنية محل العمالة 

الوافدة.
  وأضاف في ســـؤاله: يرجى 
افادتي عن دور مجلس اخلدمة 
املدنيـــة في وضـــع النظم التي 
تشجع القطاعات غير احلكومية 
على تشـــغيل القوى الوطنية، 
والسياسات العامة التي وضعها 
مجلس اخلدمة املدنية واملتعلقة 
بالتطويـــر اإلداري في اجلهات 
احلكومية مبا يكفـــل تنظيمها 
وتخطيط القـــوى العاملة فيها 
وتنميتها وكذلـــك تطوير نظم 

الدقباسي  النائب علي   وّجه 
سؤاال برملانيا الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان جاء في مقدمته: في ظل 
تزايد أعداد البطالة ودور مجلس 
اخلدمة املدنية في القضاء على 
تلك الظاهرة وحتقيق االستخدام 
األمثل للموارد البشـــرية، حتى 
ال يكـــون لتلك الظاهرة أبعادها 
اخلطيرة اجتماعيا واقتصاديا 
وسياســـيا، طالبـــا إفادته عن 
السياسات التي وضعها مجلس 
اخلدمة املدنية الستخدام القوى 
العاملـــة الوطنيـــة في اجلهات 
املختلفـــة ومتابعة تنفيذها مبا 
الفرص  يحقق املساواة وتكافؤ 
بني جميـــع املواطنني، وتزويده 

حصر الكتب واملصنفات املوجودة 
حاليا على أقراص احلاسب اآللي 
 (Floppy) او املرنة (CD) املضغوط
لــــدى مطابع ومكتبــــات اجلهات 
الراعية للمكفوفني، وتعمل اللجنة 
على تقدمي اخلدمات الشخصية 

التوظف وغيرهـــا من مجاالت 
اخلدمـــة املدنية؟ متســـائال ما 
التي اتخذها مجلس  اإلجراءات 

بعدم انتهاك أسراره فيها، ومنها 
حالته الصحية ومرضه، مبا ال 
يصح معه ملن اســــتودع السر 
الطبي ـ ومنهم وزير الصحة ـ 
أن يكشــــف سر املريض مبا في 
ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص 

من القانون.

  حق تشكيل اللجان

  وفي ٢٩-٦-١٩٨٥ صدر ثالث 
حكم للمحكمة الدســــتورية في 
التفســــير برقم ١ لســــنة ١٩٨٥ 
لتفسير الفقرة األولى من املادة 
٦٥ من الدستور بطلب حكومي 
لبيان احلق الذي ميارسه األمير 
في إطار هذا النص، وهل املرسوم 
الذي يصدره األمير إعماال لهذا 
احلق بإحالة مشروع قانون إلى 
مجلس األمــــة هو حق موقوف 
بباقي مدة الفصل التشــــريعي 
احملال خالله املشروع إلى مجلس 
األمة، بحيث يسقط هذا املرسوم 
ويعتبر ملغيا عند نهايته أم أن 
هذا املرسوم يظل ساريا ونافذا 

 تقدم النائب د.محمد احلويلة 
باقتراح برغبــــة قال فيه: مبا ان 
احلاسب اآللي يعد اليوم الوسيلة 
األولــــى الكتســــاب املعلومــــات 
والقيــــام باألبحاث فــــي مختلف 
العلوم لــــذا أصبح من احملتم ان 
يكون للمكفوفني ما يعينهم على 
االستفادة من هذا املجال التقني 
العلمي، خاصة ان مطالعة الكتاب 
االلكتروني لم تعد صعبة اليوم 
بفضل اهللا ثم بفضل الوســــائل 
املعينة للكفيف على التعامل مع 
احلاسب اآللي. وطالب احلويلة في 
اقتراحه انشاء مكتبة الكترونية 
عربية للمكفوفني تقوم على األسس 
التالية: تشــــكيل جلنة مشتركة 
تتكــــون من نخبة مــــن املثقفني 
امللمني بعلوم احلاسب  والفنيني 
اآللي وخاصة فــــي مجال برامج 
املكفوفني،  وتناط باللجنة مهمة 

 د.محمد احلويلة 
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