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وشفافية »الديوان«
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ذعار الرشيدي

يعاني الناس من احتقان تنموي في مختلف املجاالت، الصحية 
والتعليمية واخلدماتية بشكل عام، وال يالمون وهم يرون التنمية 
تســبقهم في بلدان كانت الكويت سببا في وجودها وتنميتها، 
وال يتداولون ذلك من باب الترف الفكري، بقدر ما هو من باب 
احلرقة على هذا الوطن املعطاء، فالكويت ال تستحق هذا اإلهمال 
والتقصير من البعض، مسؤولني وأفرادا ومواطنني ومستهلكني 
للخدمة، وال ما يقوم به البعض في التركيز على جانب واحد من 
التنمية، وهــو تنمية جيوبهم، فالكويت أعطتهم الكثير الكثير، 

فهال أعطوها اليسير اليسير!
ومما يزيد الناس ضجرا، تضخيم صغار األعمال، واعتبارها من 
اإلجنازات التي طاملا انتظرها الناس، فتقام االحتفاالت واحلمالت 
اإلعالمية ملشــاريع اقل من مستوى مفتتحيها، فيصاب الناس 
باإلحباط، خصوصا عندما نرى اجتهادات الشــباب في وسائل 
التواصل االجتماعي في ربــط صورة إجناز »مضخم«، مقابل 

إجنازات ضخمة فعال في دول أخرى.
وأثقل ما في هذه اإلجنازات تصريحات املدير، عندما يشكر 
كل مســؤوليه، فيقول: ولم يتحقق هذا اإلجناز  إال بتوجيهات 
الوزير فالن، ودعم الوكيل فالن، وإسناد الوكيل املساعد فالن، 
ومتابعــة املدير العام فالن، وهكذا، حتى يكاد يأخذ ذلك نصف 

مساحة التصريح!
وقد يكون الوزير حديث عهد بالوزارة، وال يعلم شــيئا عن 
اإلجناز الذي صار لهم سنتني يعملون به، فمن أين جاءت توجيهاته؟! 
ويبالغ البعض بالثناء فيقول »سيدي« معالي الوزير، وكلمة 

سيدي تقال عند العسكر فقط، فلم هذا التزلف؟!
طيب، لــو الوزير أو الوكيل لم يوجهــك، ألن تقوم بدورك 
ووظيفتك ومهامك؟ ألن يتحقق هذا اإلجناز؟ ألن تنظم السير؟ ألن 
تغلق محالت األطعمة الفاسدة؟ ألن متنع املهربني؟ ألن.. ألن..؟!

لســت مبالغا إذا قلت إن معظم املشاريع املنجزة إمنا جاءت 
بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، وإال ملا رأينا اجلسور الكبيرة ومركز جابر الثقافي، 
ومستشفى جابر األحمد، ومركز صباح األحمد، ومركز عبداهلل 

السالم الثقافي، وغيرها من اإلجنازات الكبرى.
نعم، ليس من املناسب أن تتباهى أيها املسؤول بدورك العملي، 
ويحــق لك أن تتباهى بدورك اإلبداعي، وال ينبغي أن تنســب 
اإلجناز لغير أهله، فاملوظفون الشباب الذين تابعوا وعملوا هم 

أولى بالشكر والثناء.
ومن هنا، أدعو املسؤولني إلى تخفيف حفالت االفتتاح لكل 
شاردة وواردة، شارع، طيارة، مكتب خدمات، تنظيف العباسية، 
وغيرهــا، ألن هذه مرحلة جتاوزناها، ونحتاج إلى قفزة ومتيز 
في اإلجنازات، نريد إجنازا يتحدث عن نفســه، ال يتحدث عنه 
املسؤول، ونريد مشروعا يفرح به املواطنون، ال التجار وحدهم 

يفرحون!
وأخيرا.. لنهتم بالتعليم قليال، أساس كل الوزارات والشركات، 
فمن التعليم تنطلق فرص اإلبداع والتميز، ومن التعليم تتفتح 
اآلفــاق، ولن يكون ذلك إال باالهتمام باملعلم واملناهج واإلدارة، 

وفي الفم ماء.

في شهر ابريل من عام 2013 أصدرت حكومة الكويت قانون 
رقم 2013/98 بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وكان الهدف واألمل واحللم هو ان يساهم الصندوق في دعم 
ومتويل املشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على العمل احلر 
لتساهم في دفع العجلة االقتصادية للبالد، علما بأن جناح هذه 
املشروعات سيساهم وبشكل فعال في خلق فرص عمل للشباب 

الكويتي في مختلف قطاعات القطاع اخلاص.
إال اننا ولألســف جند أن الصندوق فارغ كما يبدوا! حيث 
بدأ متعثرا بسبب اإلجراءات الروتينية الكثيرة والتأخير الكبير 

في دعم املشاريع الصغيرة.
ومن جتربة عملية انقلها عن احد احلاملني في دعم الصندوق 
الوطني نســلط الضوء على أول أزمة تواجــه املبادر املتقدم 
للصندوق. والتي تكمن في شــركات إعداد دراسات اجلدوى 
االقتصادية للمشروع والتي سيتم تقدميها للصندوق الوطني.
حيث تقوم الشــركات بتصميم الدراسة وتكييفها لتحقق 
مواصفات موافقة الصندوق دون دراسة واقع السوق التجاري 

او وضع األرقام الصحيحة للمشروع.
هناك مــن املبادرين من حصلوا علــى موافقة الصندوق، 
ورفضوا تسلم دعم الصندوق، وذلك بسبب الدراسة الوهمية 

املقدمة لهم من قبل دكاكني دراسات اجلدوى.
ما يحصل في الصندوق أزمة حقيقية، اخلاسر فيها املبادر 
والذي ســينتهي مبديون جديد في مجتمعنا، وتتسبب الدولة 
في تبديد اموالها بغير جدوى، والرابح الوحيد دكاكني دراسات 

اجلدوى املستنفعة!
لذلك اقترح على السادة في اإلدارة اجلديدة للصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة مجموعة من االفكار بناء على 
جتارب حقيقية وواقعية ملموسة لعل وعسى ان تكون لها فائدة:
1 - أن يتقــدم املبادر بالفكرة، ويتكفل الصندوق بدراســة 
اجلدوى االقتصادية للمشروع وبناء عليها يتم متويل املشروع 

من عدمه، وكما هو معمول به في اململكة األردنية الهاشمية.
2 - إلزام املبادر الناشــئ باملشروع باالنخراط في برنامج 
تدريبي متكامل في املشــاريع الصغيرة وملدة شهر على االقل 

حتى يستطيع ادارة مشروعه ومبادرته.
3 - توجيه الشــباب إلى القطاعات التي يحتاجها الســوق 
الكويتي وعلى سبيل املثال )صناعات البتروكيميكال - والثروة 
احليوانية - وغيرها( وتسهيل االجراءات لهم في تلك املشاريع، 

وكما هو معمول في سنغافورة.
4 - إنشاء ادارة تســمى عيادة املشاريع الصغيرة ملعاجلة 
وتوجيه املشــاريع املتعثرة لتقوم من جديد كما هو معمول به 

في بنك قطر للتنمية.
5 - تخصيص جلسات استشارية للمبادرين بشكل دوري 
ملتابعة مشروعه ومراحل اإلجناز وتوجيهه قبل الوقوع باألخطاء.
6 - العمل على تســهيل وتنسيق وربط املشاريع الصغيرة 
بالســوق العراقي في الشمال والسوق السعودي في اجلنوب، 
فهي اسواق كبيرة يستطيع املبادر العمل على تلبية احتياجاتها 
وجتعل الكويت مركزا جتاريا يربط هاتني الدولتني الشقيقتني 

ويساهم في دعم العجلة االقتصادية للبالد.
7 - احملافظة على حقوق امللكية الفكرية ملشروع املبادر الذي 
اشتكى كثيرا منها بسبب رفض املشروع من جانب الصندوق 
ليفاجأوا بعد ذلك بأن آخرين استخدموا ذات الفكرة لنيل دعم 

الصندوق ووافقوا عليه فعال!
ختاما لدي قناعة راسخة وعميقة بأن املستقبل هو ألصحاب 
املشاريع واملبادرات وان العمل في القطاع العام هو مقبرة الطموح، 
فافتحوا األبواب للشباب لينطلقوا بحرية بدال من السجن في 

األعمال احلكومية اململة!

كنت وما زلــت أرى أن 
مجلس اخلدمة املدنية مجرد 
وكالة توظيف حكومية، وأن 
هذا األمر يجب أن يتوقف، 
ألنــه من غيــر املعقول أن 
تستمر احلكومة في تكديس 
املوظفني بوزارات تعاني من 
ترهل وظيفي ال نظير له في 
العالم دون وجود حلول أخرى 
خللق وظائف خارج منظومة 

هذه الوكالة املركزية.
> > >

ديوان اخلدمة املدنية ظل 
لسنوات أشبه مبعقل بعيد 
عن اإلعالم عدا من البيانات 
التي  املكتوبة  والتصريحات 
يطلقها بــني احلني واآلخر، 
إما إلعالن فتح باب تسجيل 
أو إعالن أســماء مرشحني 
لوظائــف أو لتحديد عطلة، 
حتى قبل عام ونصف عندما 
الديــوان يظهر إعالميا  بدأ 
بشكل مغاير، وحتديدا عندما 
مت تعيني بدر احلمد الذي ظهر 
وعلى مدار عام في أكثر من 
لقــاء تلفزيوني ليفتح بذلك 
قلب وعقل ديــوان اخلدمة 
املدنية للجمهور ويكشــف 
من الداخل سياسات الديوان 
والتعامل مــع التوظيف أو 
ترشيحات القياديني، ليكون 
الشكل إعالميا  ظهوره بهذا 
أقرب إلى ممارسة الشفافية 
التي كان الديوان يفتقد شيئا 

منها.
> > >

بدر احلمــد وحتى قبل 
تعيينه وكيال لديوان اخلدمة 
املدنية كان ميارس دورا كبيرا 
في إبراز جوانب عمل الديوان 
وقراراتــه إعالميا بشــكل 
احترافي متمكن على الوجهني 
اإلعالمي والفني أو القانوني، 
وهذا يتضح جليا من خالل 
اللقاءات التي أجريت معه في 
عدد من القنوات والصحف.

> > >
حضوره اإلعالمي مميز 
الدولة، متمكن  كقيادي في 
من أدواته ويعمل وفق مبدأ 
املعادلة العادلة، ومن النادر أن 
الوجهني  جتد قياديا يحمل 
الفنــي واإلعالمي في قالب 

واحد.
> > >

توضيــح الواضــح: مدير 
شؤون اإلقامة والهجرة في 
محافظة اجلهراء العقيد بدر 
سيار اجلري الشمري يتمتع 
بصدر شــمالي حقيقي في 
املراجعني، كما أن  استقبال 
للمراجعني  مكتبه مفتــوح 
ويستمع للجميع دون واسطة 
أو معرفة، اذكره جيدا عندما 
كان رئيس قسم املركبات في 
الفروانية، وكذلك عندما تسلم 
مهام مرور الفروانية مديرا 
يعمل بذات النهج واألسلوب، 

بارك اهلل فيك يا بوخالد.

ال يزيد على مائتي دينار، فـ %80 
الدائنني  إلــى  الراتــب يذهب  من 
عشرون منها أصل الدين وستون 
منها للفوائــد! ماذا يفعل رب هذه 
األسرة؟ بل ماذا يفعل أطفالها؟ هل 
فكرت عزيزي املواطن في أن أمنك 
سيخترق من أقرب الناس إليك؟ إننا 
مسؤولون عن أمننا فال ندع احلسد 
والغيرة حتطم أجسادنا وممتلكاتنا، 
فهيا نسرع قبل فوات األوان. أما 
بالنسبة إلى االستقرار االقتصادي 
، فواهلل إن شراء املديونية ستعزز 
اقتصادنــا ونصبح مركــزا ماليا 
يحتذى، بل ســترفع درجاتنا عند 
اخلالق قبل اخللق، ألننا سنتعاون 
التنمية والبنــاء وليس على  على 
اإلثم والعدوان، فهيا نســرع قبل 
فوات األوان، هيا ننقذ كويتنا وأهلنا 
وجنعل هذا القانون خالصا لوجه اهلل 
تعالى بعدما مّن علينا بشفاء والدنا 

وقائدنا »قائد اإلنسانية«.
أرجوحة كويتيــة ـ أردنية: ما بني  ٭ 
الكويت واألردن جذور محبة ارتوت 
وعانقت السماء، لذلك أصوات األقزام 

لم تؤثر ولن تؤثر أبدا.

وزير اإلعالم محمد اجلبري 
أعلن سابقا عن بدء االستعدادات 
للفعاليــات والتغطيات اإلعالمية 
امليمونة، ووضع  لعودة ســموه 
خطة من الفعاليات روعي فيها أن 
تكون معبرة عن فرحة أهل الكويت 
واملقيمني على ارضها بعودة »والد 
اجلميع وقائد مسيرتنا حفظه اهلل 

ورعاه«.
املطلــوب كذلك مــن جميع 
احملافظات كال على حدة أن تعلن 
عن برنامج االحتفاالت اخلاصة بها 
في هذه املناسبة وكذلك مشاركة 
احملافظني في هذه الفعاليات إضافة 
إلى تخصيص يوم مفتوح في جميع 
املدارس واجلامعات احتفاال بعودة 
سمو ساملا معافى إلى أرض الوطن 
يتم من خالله استعراض مسيرة 
ســموه احلافلة التي نفتخر بها 
جمعيا. أخيرا نطلب من اهلل العلي 
القدير أن يحفظ ســموكم ويدمي 

عليكم موفور الصحة والعافية.

إضافــة إلى من انهــار منهم وبدأ 
بعضهم بعرض أعضاء من جسمه 
للبيع! فهل يعقل هذا في بلد اخلير 
والعطاء؟! إن االستقرار االجتماعي 
هو الذي تبحث عنه املجتمعات بل 
الدول بأســرها فهيا نسبق الزمن 

قبل فوات األوان. 
أما االســتقرار األمني فإنه من 
النعم الكبرى يا أهل الكويت، وكما 
قيل في األمثال نعمتان مجحودتان، 
أمن في األوطان وصحة في األبدان، 
فتخيل عزيــزي املواطن أن هناك 
بعض األسر املتبقي لها من راتبها 

بهذه املناسبة في مكان معني وتزين 
الشوارع وامليادين بأعالم الكويت 
وصور الشيخ صباح األحمد إضافة 
إلى عرض إجنازات سموه سياسيا 

وإنسانيا.
وصول سموه إلى بلده مشافى 
معافى أكبر بشارة ُزفَّت للشعب 
الكويتي الــذي يدعو اهلل في كل 
صالة بأن ميد في عمره ويلبسه 

ثوب الصحة والعافية.

بدال من عشر؟ ال شيء بل سيفرح 
لزيد ومبارك ألنهما  عبيد وسعيد 
استطاعا أن يتخلصا من أكبر الكبائر 
وهو الربا، يا أهل الكويت إنكم جبلتم 
على التعاضد والترابط واحملبة وحب 
اخلير لبعضكم بعضا، وستستمرون 
على هذا النهج طــوال حياتكم إن 
شاء اهلل، فإذا كنت جتهل عزيزي 
القارئ وأيها التاجر واملسؤول معاناة 
إخوانك من الكويتيني فهذه بعض 
احلقائق بل أقلها تأثيرا أضعها بني 
يديك، هناك أكثر من خمسني ألف 
عائلة كويتية مهددة بكارثة اجتماعية، 

الــوزراء لالطمئنان على صحته 
بادر سموه وزير التربية ووزير 
العالي بسؤاله لالطمئنان  التعليم 
الدراســي  العام  على جاهزيــة 

واالستعدادات الستقبال الطلبة.
أن  الوزراء  أمتنى من مجلس 
يأمــر اجلهات الرســمية بإعداد 
استقبال خاص مبناسبة وصول 
األمير يعبر مــن خالله  ســمو 
املواطنون واملقيمون عن فرحتهم 

يا أهل الكويت، إن مشروع شراء 
القروض الشخصية للمواطنني )التي 
ال تتجاوز السبعني ألفا( سيعود على 
املواطن والوطن بكثير من الفوائد 
على مســتوى الفــرد واجلماعة، 
وسيحقق االســتقرار االجتماعي 
واألمني واالقتصــادي، وهذا هو 
املطلوب الذي يســعى كل مجتمع 
إلى حتقيقه على الصعيدين الرسمي 

والشعبي. 
يا أهل الكويــت، يا أهل اخلير 
إلى االستقرار  والعطاء، فبالنسبة 
االجتماعي فإنني أقسم وأجزم بأن 
كل فرد فينا لــه أخ مدين للبنوك 
والشركات التمويلية، هذا إذا لم يكن 
كل فرد هو املديــن، ألن 80% من 
الشــعب الكويتي بل أكثر من ذلك 
مدينون للجهات املذكورة حســب 
اإلحصاءات الرسمية، وقد يستمر 
معهم هذا الدين لسنوات عدة، بل قد 
يصل معهم إلى اللحد بعد عمر طويل 
إن شاء اهلل، فماذا يضر عبيدا إذا 
استرجع زيد األموال التي اقترضها 
من دون فائدة، وماذا يضر سعيدا إذا 
دفع مبارك أقساطه مدة 5 سنوات 

الكويت بعودة  قرت عني أهل 
غاليها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل قادما من 
الواليات املتحدة األميركية بعد رحلة 
كان من ضمنها فترة عالج تكللت 

نتائجها بالنجاح وهلل احلمد.
خبر عودة سموه ألرض الوطن 
استقبل بفرحة عارمة وسعادة ال 
توصف بني املواطنني واملقيمني على 
هذه األرض املباركة بأن يشاهدوا 
والدهم وهو بخير وصحة وعافية، 
فوجود سموه يعد األمان بعد اهلل 
للبالد وللمنطقة بحكمته وحنكته، 

حفظه اهلل.
يعجز اللسان عن شكر سموه 
وكل ما نقدمه لهذا احلاكم والوالد 
قليل في حقه، وجدناه رغم تعبه 
يتابع ويهتم  الذي ضايقنا كثيرا 
بشــؤون أبنائه املواطنني ويتابع 
قضاياهم وخير شاهد بعد تعافيه 
من العارض الصحي األخير وقبل 
مغادرته إلى نيويورك خالل زيارة 

ذلك بدافع حب الوطن حقا، 
لكنه يتصرف بتطرف دون 
أن يشعر، وبعضهم يعتقد 
ذلك ســالحا يستخدمه في 
وجوه معارضيه، وبعضهم 
الطرق  اآلخر يراه أســهل 
للوصول الى السلطة خاصة 
إذا كانت عنده مقومات أخرى 
للمناصب كالعشيرة والتعليم 

والعالقات وغيرها!
بل إن الوطنية قد أصبحت 
سالحا بيد األنظمة تستخدمه 
الوطن  أبناء  للتصعيد ضد 
أنفســهم، فــكل من طالب 
باإلصالح السياسي أو العدالة 
أو حتى حقوق  االجتماعية 
عمالية يصنف على أنه غير 

وطني!

لقد وصل هذا التطرف، 
وفي كثير من املجتمعات، إلى 
مرحلة الظلم وقلة األدب في 
حق اآلخرين، ففي املجتمعات 
الوطن  الغربية تطرف حب 
ليفرز ظاهــرة اخلوف من 

 ،XENOPHOBIA املهاجرين
التــي أفــرزت الكثير من 
االعتداءات اللفظية واجلسدية 
بحق األجانب، وامتد األمر 
إلى الرياضة فحولها إلى قلة 
أدب وعنصريــة ومفاخرة 

أو معايرة باجلــذور، كما 
حدث فــي األردن أكثر من 
الوحدات  مرة في مباريات 
والفيصلي، وفرز أبناء الوطن 
الواحد ألردني وفلسطيني، 
وكما حدث قبــل أيام بعد 
انتشار مقطع حفنة شاذة 
من الشباب األردني التي لم 
حتترم الضيف، ولم تقدر 
مشــاعر األخــوة العربية 
وتفننت في جرح الضيف 
الكويتي بهتافات من اجلمهور 
)الوطني( األردني عن طريق 
تذكيره مبن غزا بلده وشرد 
شــعبه واستحضار محطة 
تاريخية بطريقة مســتفزة 
مازال العرب يدفعون ثمنها 

غاليا.

لعل الوطنية من بني أكثر 
التــي وظفت في  املفاهيم 
ســياقات خاطئة وأغراض 
مشبوهة وممارسات منحرفة، 
فاألصل في معناها أنها التعلق 
لبلد معني  العاطفي والوالء 
بصفة خاصة واستثنائية عن 
البلدان األخرى، والوطني 
يحب بالده، لدرجة التضحية 
براحتــه ومصاحله ورمبا 

حياته من أجلها! 
إال أن العديد من األنظمة - 
سواء بقصد أو دونه - روجت 
للوطنية بصورة سلبية، حني 
صرفت من أجلها امليزانيات 
الضخمة وأقامت الكثير من 
االحتفاالت، التي ركب موجتها 
كثيــرون، فمنهم من يفعل 

كل هــذا نتاج الغباء في 
الوطنية، وبصورة  تكريس 
متطرفــة، دون حســاب 
لســلبياتها على املستويني 
الداخلي واخلارجي، متزيق 
النسيج االجتماعي داخليا، 
واإلســاءة الى العالقات مع 

الشعوب األخرى خارجيا.
إن الوطنية بهذه الصورة 
املتطرفة ليســت إال صنما 
معبودا، ما كان ينبغي له إن 
يعبــد، وإن االنحراف بهذا 
املعنى الراقي، لإلساءة بحق 
اآلخرين، جرمية ال يســع 
صاحب ضمير إال أن يدينها، 
وما التطــرف الرياضي إال 
مظهر ونتيجة لهذه اجلرمية 

باسم حب الوطن!

أصــدر، املغفور له بإذن 
اهلل، ســمو األميــر الراحل 
الشــيخ عبداهلل السالم في 
عام 1962 قانونا بالرقم 35 
البرملانية وحدد  لالنتخابات 
فيه الشروط اخلاصة باملرشح 
وإجراءات سير عملية االقتراع 
وفرز األصوات وإعالن النتائج 
والطعن في صحتها ووافق 
آنذاك  التأسيســي  املجلس 

عليه.
الذي يجب أن  والسؤال 
يتأكد املواطن من إجابته هو 
»كيف تختار من ميثلك في 
مجلس األمــة؟« وقد اعتاد 
الكثير من املواطنني اختيار 
نواب مجلس األمة بعد االطالع 

على برنامجهــم االنتخابي 
وبعد حضور بعض الندوات 
للمرشحني وكذلك فإن البعض 
ينتخب مرشحه بعد أن يخدمه 
في إحدى املسائل الشخصية.
ولكــن بعد الفــوز في 
عضوية املجلس ماذا يفعل 
النواب؟ هل يستمرون على 
نهجهم أم أن هناك تغييرا في 
برنامجهــم االنتخابي أم أن 
البرنامج وضع لفترة محدودة 
فقط وحلني الفوز بعضوية 

املجلس؟
البد أن يتأكد كل مواطن 
عند اختيار مــن ميثله في 
املجلس من تاريخه وان يكون 
ناصع البياض وصافيا ونقيا 

من أي شــوائب وال ينبهر 
باخلطــب الرنانة والكلمات 
املنمقــة والنــدوات املليئة 
باملأكوالت والبوفيهات ألن 
االختيار يجب أن يبنى على 

أســس معينة تخدم الوطن 
واملواطن واحتياجاته.

املواطنني  وتقــع علــى 
إنهم  مسؤولية كبيرة حيث 
يجب أن يراجعوا اختياراتهم 

السابقة واجلدوى من هذه 
االختيارات ومن ثم حتديد من 
يجب أن يتم انتخابه مستقبال 
خلدمة الوطن واملواطن كهدف 
أول ومن ثم التنمية الشاملة 
للبالد وأال ينتخب أي مرشح 
السابقة فقط دون  للمعرفة 
التأكد مما ســيقوم به بعد 

الفوز بعضوية املجلس.
األمــة هو  إن مجلــس 
السلطة التشريعية في الكويت 
ويتكون من 50 عضوا منتخبا 
من قبل الشعب الكويتي وله 
مهام رئيســية وتشريعية 

ومالية وسياسية.
التشريعية  املهمة  تتمثل 
القوانني عن طريق  بســّن 

االقتراحــات واملشــاريع 
ومناقشتها باملجلس والسلطة 
املالية تشــمل الرسوم التي 
قد تصــدر بناء على قانون 
القــروض أيضا  وتشــمل 

بأنواعها املختلفة.
أما السلطة السياسية فهي 
السؤال من قبل عضو  حق 
مجلس األمة بهدف احلصول 
على معلومات أو لفت النظر 

إلى املخالفات.
ونظرا ألهمية مهام أعضاء 
مجلس األمة في صنع القوانني 
البالد فال بد من حسن  في 
االختيار حتــى ال تتدهور 
البالد ونحافــظ على أمنها 

واستقرارها.
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