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سياسة

الربملان يحذف املوعد احلكومي املقرتح من
م�سودة قانون االنتخابات

الت�شريع ّية والتنفيذ ّية
ت�ستو�ضحان الق�ضاء حول
د�ستور ّية الت�أجيل
 بغداد  /حممد �صباح
�أطاحت اللجن ��ة القانونية النيابية
باملواعيد الت ��ي اقرتحتها احلكومة
لإج ��راء االنتخاب ��ات يف الن�ص ��ف
الأول ل�شه ��ر �أيار املقب ��ل ،ورف�ضت
ت�ضمينه ��ا يف التعدي�ل�ات الت ��ي
�أجرته ��ا عل ��ى م�س ��ودة قان ��ون
االنتخابات ،تاركة للربملان �إمكانية
حتدي ��د مواعيد جديدة لالنتخابات
�سيت ��م حتديده ��ا يف جل�س ��ة نهاي ��ة
الأ�سبوع اجلاري.
وتلق ��ت املحكمة االحتادية خطابني
م ��ن الربمل ��ان واحلكوم ��ة ب�ش ��كل
منف ��رد  ،ي�ستو�ضح ��ان فيه ��ا ع ��ن
د�ستوري ��ة ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات.
وتنتظ ��ر ال�سلطت ��ان الت�شريعي ��ة
والتنفيذي ��ة رد الق�ض ��اء حل�س ��م
اجل ��دل ح ��ول مواعي ��د االنتخابات
يف جمل�س النواب.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة
زان ��ا �سعيد ،يف حدي ��ث مع (املدى)
�أم�س� ،أن "اللجن ��ة القانونية بد�أت
مبراجع ��ة ودرا�س ��ة كل املقرتحات
الت ��ي و�صلته ��ا م ��ن قب ��ل الكت ��ل
والن ��واب عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات
جمل� ��س الن ��واب" ،كا�شف ��ا ع ��ن �أن
"اجتماع ��ات القانوني ��ة النيابي ��ة
الي ��وم (�أم� ��س) الثالث ��اء انته ��ت
باالتف ��اق عل ��ى خم�س ع�ش ��رة مادة
من مواد القانون".
وكانت اللجنة القانونية قد ك�شفت،
ي ��وم الإثن�ي�ن املا�ض ��ي لـ(امل ��دى)،
ت�سلمه ��ا  70تعدي�ل�ا مقرتح ��ا عل ��ى
قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س النواب
الناف ��ذ لت�ضمينه ��ا يف امل�س ��ودة
النهائي ��ة ،ور�أت �أن الوقت ال يكفي
لالنتهاء من هذه املقرتحات.
وي�ضي ��ف �سعي ��د �أن "اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابي ��ة و�ضعت مع كل

اجلبوري
يف اجتماع
�سابق مع
اللجنة القانونية
الربملانية
مادة من املواد الـ ١٥التي �أجنزتها،
مقرتح� � ًا �سيتم ح�سمه ��ا يف جمل�س
الن ��واب" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "قان ��ون
االنتخابات الربملانية رقم  45ل�سنة
 2013النافذ يتكون من  48مادة".
ويلف ��ت النائ ��ب عن كتل ��ة اجلماعة
ال�سالمي ��ة اىل �أن "امل ��واد الت ��ي
تخ�ص اجلوان ��ب الفني ��ة ال �إ�شكال
فيه ��ا ب�ي�ن مكون ��ات وكت ��ل جمل�س
الن ��واب و�سيج ��ري متريره ��ا بكل
�سهول ��ة" ،م�ست ��درك ًا بالق ��ول "لكن
التحدي ��ات الت ��ي واجهتن ��ا �أثن ��اء

مناق�ش ��ة القان ��ون تتمث ��ل يف �شكل
النظام االنتخابي و�شروط املر�شح
من العمر �إىل ال�شهادة الدرا�سية".
ويب�ي�ن ع�ضو اللجن ��ة القانونية �أن
"النظام االنتخابي وفق ًا للتعديالت
اجلدي ��دة �سيك ��ون على وف ��ق نظام
�سان ��ت ليغ ��و املع ��دل ب� �ـ(،")1,7
م�شريا اىل �أن "هن ��اك كت ًال برملانية
تق�ت�رح تعديل عم ��ر املر�شح من 30
�سن ��ة �إىل � 28سن ��ة واعتماد �شهادة
البكالوريو� ��س بدال م ��ن الإعدادية
يف القانون النافذ".

مع�صوم ون ّوابه يدعون
حل�سم قانوين املوازنة
واالنتخابات

 بغداد /املدى
�ش ��دد رئي�س اجلمهورية ف� ��ؤاد مع�صوم ،خالل اجتماع عقده مع نوابه الثالثة،
عل ��ى �ضرورة الإ�سراع بح�سم قان ��وين االنتخابات واملوازنة املالية العامة من
قبل الربملان ،فيما �أب ��دى ترحيب ًا بالتطورات االخرية التي �شهدتها الأزمة بني
بغداد و�أربيل.
وذك ��ر بيان لرئا�س ��ة اجلمهورية ،ح�صل ��ت (املدى) على ن�سخة من ��ه� ،أن "ف�ؤاد
مع�ص ��وم ،اجتم ��ع ي ��وم الثالث ��اء ،يف ق�ص ��ر ال�س�ل�ام ببغ ��داد بن ��واب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة نوري املالكي و�إياد ع�ل�اوي و�أ�سامة النجيفي" ،مبين ًا �أن "جدول
الأعم ��ال ت�ضمن مناق�شة عدد من امللف ��ات املهمة ذات ال�صلة باالنتخابات املقبلة
وقانون املوازنة واحلوار ما بني احلكومة االحتادية و�إقليم كرد�ستان" .
يذك ��ر �أنّ قان ��ون املوازن ��ة �سيك ��ون �ضمن جدول �أعم ��ال جل�س ��ة الربملان ليوم
الأربع ��اء لغر� ��ض عر�ضها عل ��ى الق ��راءة االوىل ،فيم ��ا �سيت ��م الت�صويت على
التعديالت التي اجريت على قانون االنتخابات يف جل�سة غد اخلمي�س.
و�أك ��د االجتماع ،بح�سب البيان ،على "�ضرورة تعزيز التفاهم ما بني احلكومة
وجمل�س النواب للتو�صل �إىل تفاهمات ت�ساعد يف �سرعة �إقرار قانون املوازنة،
مبا ي�ساعد على مت�شية �أمور الدولة" ،كما �شدد املجتمعون على "�أهمية تكثيف
اجله ��ود داخ ��ل الربمل ��ان من �أج ��ل ح�سم موع ��د االنتخاب ��ات وت�شري ��ع قانون
االنتخاب ��ات" .و�أ�شاد االجتماع بـ"اال�ستجاب ��ة �إىل مبادرة رئا�سة اجلمهورية،
وباحل ��وار املتوا�صل ما بني ال ��وزارات يف احلكومة االحتادية والإقليم ب�ش�أن
اجلوانب الفنية العالقة ،و�صو ًال �إىل تفاهمات مطلوبة حلل جميع الإ�شكاالت"،
م�ؤك ��د ًا "�ضرورة تفعي ��ل وتكثيف اجلهود للو�صول �إىل حل ��ول عملية ملختلف
جوانب الأزمة على وفق ال�سياقات الد�ستورية".
وعق ��ب انته ��اء االجتماع ،قال مع�ص ��وم ،خالل م�ؤمتر �صحف ��ي عقده بح�ضور
الن ��واب الثالث ��ة وتابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن "رئا�س ��ة اجلمهورية قام ��ت مببادرات
عدي ��دة لإيجاد احللول للخالفات ب�ي�ن حكومتي �أربيل وبغداد" ،مبدي ًا ترحيبه
بـ"االتفاق ��ات ب�ي�ن الطرف�ي�ن" ،م�ش ��دد ًا يف الوقت ذات ��ه على �ض ��رورة "تفعيل
وتكثي ��ف اجله ��ود للو�ص ��ول اىل حل ��ول عملي ��ة ملختل ��ف جوان ��ب االزمة على
وف ��ق ال�سياقات الد�ستورية" .وو�صل وف ��د حكومي اىل �أربيل قادم ًا من بغداد
برئا�سة االمني العام لرئا�سة الوزراء ،مهدي العالق ،يف خطوة هي االوىل منذ
�إجراء ا�ستفتاء الإقليم يف �أيار املا�ضي.
و�أف�ضت  5اجتماعات عقدها الوفد مع جلان فنية وم�س�ؤولني يف حكومة �إقليم
كرد�ستان اىل التو�صل لتفاهمات م�شرتكة ب�شان �إعادة فتح املطارات يف الإقليم
�أمام الطريان الدويل التي حظرتها بغداد يف �أحد �إجراءاتها التي فر�ضتها على
الإقليم رد ًا على �إ�صرارها امل�ضي باجتاه اال�ستفتاء.

وم ��ا يخ� ��ص مواعي ��د االنتخابات،
يق ��ول النائ ��ب زان ��ا �سعي ��د ان
"القانوني ��ة النيابي ��ة �ألغت الفقرة
اخلا�صة التي تن�ص على �أن جتري
انتخابات جمل� ��س النواب العراقي
لدورته الرابعة يف اليوم والتاريخ
وال�سن ��ة  "2014/5/1م�ضيف ��ا ان
جلنته "اكتفت بالفق ��رة التي ت�شري
�إىل حتدي ��د مواعي ��د االنتخاب ��ات
بقرار من جمل�س الوزراء بالتن�سيق
مع مفو�ضية االنتخابات وم�صادقة
الربملان عليها".

�ضم
العامري :مل نعار�ض ّ
احلكيم وال�صدر وان�سحابنا
من "الن�صر" �أ�سبابه فن ّية
 بغداد  /املدى
�أعلنت مفو�ضية االنتخابات� ،أم�س
الثالث ��اء� ،أن ع ��دد التحالفات التي
�صادقت عليها بلغ  27حتالف ًا ،فيما
بلغ عدد الأحزاب املن�ضوية يف تلك
التحالفات  143حزب ًا �سيا�سي ًا.
وق ��ال رئي� ��س الإدارة االنتخابي ��ة
ريا� ��ض الب ��دران ،يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "ع ��دد
التحالف ��ات االنتخابي ��ة امل�ص ��ادق
عليها بل ��غ ( )27حتالف ًا انتخابي ًا"،
الفت� � ًا اىل �أن "ع ��دد االح ��زاب
املن�ضوي ��ة يف تل ��ك التحالفات بلغ
( )143حزب ًا �سيا�سي ًا".
و�أ�ضاف البدران �إن "االحزاب التي
مل تدخل يف التحالفات االنتخابية
ب�إمكانه ��ا امل�شارك ��ة باالنتخاب ��ات
ب�ش ��كل منف ��رد" ،داعي� � ًا االح ��زاب
ال�سيا�سية والتحالفات اىل "تقدمي
قوائم املر�شح�ي�ن للمفو�ضية �ضمن
املدة املحددة التي بد�أت يف الرابع
من كانون الث ��اين احلايل وتنتهي
يف العا�شر من �شباط املقبل".
واطلع ��ت (امل ��دى) عل ��ى قوائ ��م
التحالف ��ات وكان �أبرزه ��ا ،حتالف
الق ��رار العراق ��ي ،وحتال ��ف قائمة
ال�س�ل�ام الكرد�ستاني ��ة ،وائت�ل�اف

ولف ��ت النائ ��ب الك ��ردي اىل �أن
"املواعي ��د املقرتح ��ة م ��ن قب ��ل
احلكوم ��ة ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
�سي�ت�رك �أمره ��ا ملجل� ��س الن ��واب
بامل�صادق ��ة عليه ��ا �أو تغيريه ��ا
مبواعيد �أخرى" ،م�ؤكدا �أن "اللجنة
القانونية مل ت�ض ّم ��ن املواعيد التي
اقرتحتها احلكوم ��ة يف التعديالت
اجلديدة لقان ��ون انتخابات جمل�س
الن ��واب ال ��ذي �سي ��درج يف جل�س ��ة
اخلمي�س".
و�أو�ضح ع�ضو اللجنة القانونية �أن

"ما و�ضعناه يف التعديالت اجلديدة
ه ��و فق ��ط الآلي ��ة التي تتح ��دث عن
حتديد مواعيد االنتخابات مبقرتح
م ��ن جمل�س ال ��وزراء بالتن�سيق مع
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات وم�صادق ��ة
جمل� ��س الن ��واب" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"هذا املقرتح ،الذي و�ضعته اللجنة
القانوني ��ة ،مل ي�ش ��ر �إىل التاري ��خ
والي ��وم وال�سن ��ة وت ��رك الق ��رار
ملجل� ��س الن ��واب لتحدي ��د مواعي ��د
االنتخابات".
وي�ش ��دد زان ��ا �سعي ��د عل ��ى �أن

"جل�س ��ة نهاي ��ة الأ�سب ��وع �سرتك ��ز
على مناق�ش ��ة مواعي ��د االنتخابات
�أوت�أجيلها"،مبين� � ًا �أن "رئي� ��س
جمل� ��س الن ��واب �سيعر� ��ض قانون
االنتخاب ��ات للت�صوي ��ت لك ��ن
�ستعرت� ��ض اللجن ��ة القانوني ��ة
عل ��ى اعتب ��ار �أنه ��ا مل ت�ستكم ��ل
مراجعته و�إع ��داد م�سودة امل�شروع
النهائي ��ة" .ولف ��ت اىل �أن "اللجن ��ة
القانوني ��ة اتخ ��ذت ق ��رار ًا ب� ��أن
توا�صل اجتماعاتها ملناق�شة قانون
االنتخاب ��ات مع �أح ��د �أع�ضاء هيئة

رئا�سة الربملان".
بدوره ي�ؤك ��د النائب �صادق اللبان،
الع�ضو الآخر يف اللجنة القانونية،
�أن "مواعي ��د االنتخابات �ستعر�ض
للمناق�ش ��ة يف جل�س ��ة ي ��وم غ ��د
اخلمي� ��س" ،الفتا اىل �أن جلنته "مل
ت�ضم ��ن مواعي ��د االنتخاب ��ات التي
اقرتحتها احلكوم ��ة يف التعديالت
اجلدي ��دة التي جرت عل ��ى م�سودة
القانون النافذ".
وح ��ول �إمكاني ��ة ت�صوي ��ت جمل�س
الن ��واب عل ��ى ت�أجي ��ل االنتخابات،
ي�ؤكد اللب ��ان ،يف ت�صريح لـ(املدى)
�أم� ��س� ،أن "الكتل الراف�ضة للت�أجيل
والكت ��ل الداعمة لالنتخاب ��ات تكاد
تك ��ون بكفت ��ي مي ��زان متقاربتني"،
م�ش�ي�را �إىل ان "ال�ساع ��ات القليل ��ة
املقبل ��ة �ستح ��دد مواعي ��د �إج ��راء
االنتخابات".
و�أو�ضح ع�ض ��و اللجن ��ة القانونية
�أن "ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل �سيبحث ��ون،
خالل اجتماعاتهم �صباح اخلمي�س،
ب�ش ��كل مرك ��ز مو�ض ��وع ت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات م ��ن عدم ��ه" ،الفت ًا �إىل
�أن "م ��ن �أك�ث�ر النق ��اط خالفية على
قان ��ون االنتخاب ��ات ه ��ي حماول ��ة
بع� ��ض الن ��واب �إدراج مقرتح مينع
مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة م ��ن امل�شاركة
يف االنتخابات املقبلة".
وي�ضي ��ف اللبن ��ان ان "التحال ��ف
الوطن ��ي يعتقد �أن خ ��رق الد�ستور
�أخط ��ر م ��ن �إج ��راء االنتخاب ��ات
وتفوي ��ت الفر�ص ��ة عل ��ى البيئ ��ة
االنتخابي ��ة يف بع� ��ض املناط ��ق"،
كا�شف� � ًا � ّأن "الربمل ��ان واحلكوم ��ة
خاطب ��ا ب�ش ��كل منف ��رد املحكم ��ة
االحتادي ��ة ب�ش� ��أن د�ستورية ت�أجيل
االنتخاب ��ات" ،م�ؤك ��د ًا �أن "ال ��كل
ينتظ ��ر رد املحكم ��ة للب ��تّ به ��ذا
املو�ضوع ب�شكل قطعي".

ت�ضم
املفو�ض ّية ت�صادق على  27حتالف ًا ّ
 143حزب ًا خلو�ض االنتخابات

الن�ص ��ر ،وعراقيون ر�ؤي ��ة وقرار،
وحتال ��ف الفت ��ح ،وحتال ��ف ن ��داء
الع ��راق للإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر،
وحتال ��ف وطني ��ون للإ�ص�ل�اح،
وائت�ل�اف دولة القان ��ون ،وحتالف
�إنقاذ دياىل ،وحتالف �صالح الدين
هويتنا ،وائتالف الكلدان ،وتوحيد
وتالحم العرب يف كركوك ،وجبهة
تركمان كرك ��وك ،وحتالف احلكمة
لبن ��اء الدول ��ة ،وحتال ��ف ع ��راق
ال�س�ل�ام ،وحتال ��ف كت ��ل الإ�صالح
الوطني ��ة .و�ض ّم (حتال ��ف الن�صر)
ال ��ذي يرت�أ�س ��ه رئي� ��س ال ��وزراء
حي ��در العب ��ادي 29 ،حزب� � ًا وه ��م
ع ��راق النه�ض ��ة وال�س�ل�ام ،وحزب
م�ؤمتر �صحفي �سابق لأع�ضاء جمل�س مفو�ضية االنتخابات
الف�ضيلة ،وكتلة م�ستقلون ،وحزب
احلق امل ��دين الرتكماين ،واالحتاد اليق�ي�ن الوطن ��ي ،وجتم ��ع �ص ��وت �أم� ��س� ،إن "ان�سحاب حتالف الفتح رئي� ��س ال ��وزراء �أخوي ��ة �صادق ��ة،
الإ�سالمي لرتكمان العراق ،وجتمّع اجلماه�ي�ر ،وجتمع �أخيار العراق ،م ��ن حتال ��ف الن�ص ��ر ج ��اء لأ�سباب ونحن م�ستعدون للتحالف مع ُه بعد
تنمي ��ة ،وكتلة الن�ص ��ر والإ�صالح ،وتي ��ار احلكم ��ة الوطن ��ي ،وتنظيم فنية ،ولي� ��س كما ي�شاع يف الإعالم االنتخابات" .وتاب ��ع زعيم منظمة
وكتلة اال�ستق ��رار ،وتيار الإ�صالح الداخل ،وحزب التط ��ور العراقي ،واملت�صيدي ��ن باملاء العك ��ر �إنه جاء ب ��در �إن "دعوة ال�سيد عمار احلكيم
الوطني ،وجتمع مقت ��درون لل�سلم وجتم ��ع ث ��وار االنتفا�ض ��ة ،وتيار خلالف ��ات مع الأخ رئي� ��س الوزراء وال�سي ��د مقت ��دى ال�ص ��در ون ��وري
ّ
والبن ��اء ،وحزب الثب ��ات العراقي ،ال�شهي ��د الأول ،وجتم ��ع الع ��راق ح ��ول �ش ��روط
الرت�ش ��ح لرئا�س ��ة املالكي له ��ذا التحالف كان باالتفاق
وحركة الوف ��اء العراقية ،وامل�ؤمتر اجلديد ،وتيار الأبرار الوطني.
الوزراء املقبلة".
م ��ع رئي�س الوزراء .وم ��ا ي�شاع �أن
الوطن ��ي العراقي ،وك ّلن ��ا العراق ،وان�سح ��ب (حتالف الفت ��ح) ،الذي و�أ�ض ��اف العام ��ري "للأمان ��ة حتالف الفتح ا�ش�ت�رط على رئي�س
االنتفا�ض ��ة ال�شعباني ��ة /االمان ��ة يرت�أ�س ��ه الأم�ي�ن الع ��ام ملنظم ��ة التاريخي ��ة �إن رئي� ��س ال ��وزراء مل ال ��وزراء ع ��دم م�شارك ��ة حتال ��ف
العامة ،وتي ��ار العدالة والنهو�ض ،ب ��در ه ��ادي العام ��ري م ��ن حتالف يبح ��ث يف ه ��ذا املو�ض ��وع مطلق� � ًا ال�سيد احلكي ��م وال�سيد ال�صدر يف
وحرك ��ة انتفا�ضي ��ون /جمل� ��س العب ��ادي .وق ��ال مكت ��ب العامري� ،أثن ��اء املفاو�ضات ال م ��ن قريب وال ه ��ذا التحال ��ف م ��ا ه ��ي �إال �أكاذيب
الأمن ��اء ،وحرك ��ة عط ��اء ،وح ��زب يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة منه من بعيد ،و�ستبقى عالقتنا مع الأخ لي�س لها �أ�سا�س من ال�صحة".

وخت ��م العام ��ري بالق ��ول "نح ��ن
ما�ضون يف م�شروعنا التغيريي يف
خدمة ه ��ذا ال�شعب بقلوب مفتوحة
و�أي ��ا ٍد مم ��دودة ل ��كل املخل�ص�ي�ن
امل�شاركني يف بناء الوطن".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك� ،أعل ��ن نائ ��ب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة �أ�سام ��ة
النجيف ��ي تر�ؤ� ��س حتال ��ف الق ��رار
العراق ��ي ال ��ذي ي�ض ��م  11حزب� � ًا.
وق ��ال حتالف الق ��رار العراقي ،يف
بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه،
�إن ��ه ي�ضم "�أح ��د ع�ش ��ر حزبا وهي
ح ��زب للع ��راق متح ��دون� /أ�سام ��ة
عبد العزي ��ز النجيف ��ي ،وامل�شروع
العرب ��ي يف الع ��راق /خمي� ��س
اخلنج ��ر ،وامل�ستقب ��ل الوطن ��ي/
�سلمان اجلميلي ،وم�شروع الإرادة
ال�شعبية /مزهر اخلربيط ،وحزب
الهيب ��ة الوطني ��ة /هيب ��ت حم ��د
عبا� ��س ،وح ��زب املج ��د العراق ��ي/
ط�ل�ال الزوبع ��ي ،وح ��زب الغ ��د
العراق ��ي /علي زي ��د منهل ،وحزب
النداء الوطني /حازم حميد حمد،
وح ��زب حرك ��ة النه�ض ��ة ال�شبابية
ع ��ز� /إبراهيم حممد �سعيد ،وحزب
احل ��ق الوطن ��ي /ال�سي ��د �أحم ��د
امل�س ��اري ،وح ��زب احت ��اد �ص�ل�اح
الدين� /أحمد امل�شهداين".

امل��ح��ك��م��ة االحت���اديّ���ة ت��ط��ال��ب ب��ت�����ش��ري��ع "جمل�س االحتاد"
بغداد  /املدى
�أك ��دت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا� ،أم� ��س الثالث ��اء،
�ض ��رورة ا�ستكم ��ال مكون ��ات ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة
بت�شريع قانون جمل�س االحتاد.
ومن املقرر ان جتري االنتخابات الربملانية وجمال�س
املحافظ ��ات يف � 12أي ��ار املقب ��ل ،و�سيح ��ل جمل� ��س
النواب نف�سه مع افتتاح �صناديق االقرتاع.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي �إيا� ��س ال�سام ��وك يف بيان
تابعت ��ه (امل ��دى) �إنه "م ��ع اق�ت�راب ال ��دورة النيابية
احلالية عل ��ى االنتهاء يجدر اال�ش ��ارة �إىل حكم �صدر
عن املحكمة االحتادية العلي ��ا بالعدد ( /72احتادية)
ال�ص ��ادر عام  2012يخ� ��ص �إكمال مكون ��ات ال�سلطة
الت�شريعية ب�إ�صدار قانون جمل�س االحتاد".
و�أ�ض ��اف ال�سام ��وك �أن "احلكم جاء عل ��ى �إثر مطالبة
جمل� ��س الن ��واب بتف�سري املادت�ي�ن ( )65و( )137من

الد�ستور املتعلقتني مبجل�س االحتاد".
وتن�ص امل ��ادة ( )65من الد�ستور عل ��ى ان يتم �إن�شاء
جمل� � ٍ�س ت�شريع ��ي يُدعى ب� �ـ (جمل�س االحت ��اد) ي�ضم
ممثل�ي�ن ع ��ن الإقالي ��م واملحافظات غ�ي�ر املنتظمة يف
�إقلي ��م ،وينظ ��م تكوين ��ه ،و�ش ��روط الع�ضوي ��ة في ��ه،
�ون ّ
ي�سن
واخت�صا�صات ��ه ،وكل م ��ا يتعل ��ق ب ��ه ،بقان � ٍ
ب�أغلبية �أع�ضاء جمل�س النواب.
كم ��ا ن�صت املادة ( )137من الد�ست ��ور على �أن ي�ؤجل
العم ��ل ب�أح ��كام امل ��واد اخلا�ص ��ة مبجل� ��س االحت ��اد
�أينم ��ا وردت يف ه ��ذا الد�ست ��ور ،اىل ح�ي�ن �ص ��دور
�رار م ��ن جمل� ��س الن ��واب ،ب�أغلبي ��ة الثلث�ي�ن ،بع ��د
ق� ٍ
دورت ��ه االنتخابية االوىل الت ��ي يعقدها بعد نفاذ هذا
الد�ستور .و�أ�شار �إىل �أن "احلكم �أكد �أن هاتني املادتني
يكمل بع�ضها البع�ض ب�إ�ص ��دار قانون يت�ضمن �إن�شاء
جمل� ��س االحتاد وينظ ��م تكوينه و�ش ��روط الع�ضوية
فيه واخت�صا�صاته وكل ما يتعلق به من �ش�ؤون".

ولف ��ت املتح ��دث الر�سم ��ي با�سم املحكم ��ة االحتادية،
�إىل �أن ��ه "وفق ًا ملا ذهبت �إليه املحكمة االحتادية العليا
ف�إنه يل ��زم �أن ت�سبقه مرحلة حت�ض�ي�ر و�إعداد لأهمية
ه ��ذا املجل� ��س ال ��ذي ي�ش ��كل اجلن ��اح الآخ ��ر لل�سلطة
الت�شريعي ��ة بعدما �شكل جمل�س النواب جناحه االول
حيث وردت �أحكامه يف �صلب الد�ستور ،وهذا ما كان
يقت�ضي بالن�سبة ملجل�س االحتاد".
وتاب ��ع ال�سام ��وك �أن "احلك ��م ال�ص ��ادر ع ��ن املحكمة
�ش ��دد على �أهمية ا�ستيفاء القان ��ون لل�شروط ال�شكلية
واملو�ضوعي ��ة وعلى م�ستوى الو�ض ��وح والدقة التي
متنع االجتهادات املتعار�ض ��ة ،لذا يلزم �أن ي�صدر عن
جمل�س النواب قرار (بيان) ي�شري �إىل توجيه جمل�س
النواب بت�شريع قانون ملجل�س االحتاد لإكمال جناحي
ال�سلط ��ة الت�شريعية الوارد ذكرها يف املادة ( )48من
الد�ستور التي تن�ص على (تتكون ال�سلطة الت�شريعية
من جمل�س النواب وجمل�س االحتاد)".

و�أو�ض ��ح ال�سام ��وك �أن "املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا
�أك ��دت على ان �إن�ش ��اء جمل�س االحتاد يك ��ون بقانون
عل ��ى وف ��ق �أحكام امل ��ادة ( )137من الد�ست ��ور ،وذلك
ب�أغلبي ��ة الثلث�ي�ن وعل ��ى وف ��ق الن�صاب ال ��ذي ين�ص
الد�ستور علي ��ه" .و�أورد املتح ��دث الر�سمي �أن "على
جمل� ��س الن ��واب يف ق ��راره ،وف ��ق تف�س�ي�ر املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا� ،أن يدع ��و ال�سلطت�ي�ن التنفيذي ��ة
والق�ضائي ��ة واملنظم ��ات واملعني�ي�ن ب�إع ��داد االف ��كار
والت�صورات التي تخ�ص جمل�س االحتاد بكل �أبعاده
ومراميه وذلك يف �ضوء ما ورد يف املبادئ اال�سا�سية
للد�ستور وجتارب الدول يف هذا املجال".
وب�ّي�نّ �أن "ق ��رار املحكمة �أكد على �ض ��رورة �أن جتمع
تلك االفكار والت�ص ��ورات وال�صياغات لت�صاغ �أحكام
القان ��ون على وفق ال�سياق ��ات الت�شريعية من جمل�س
الدولة ث ��م يعود امل�شروع ليناق�ش يف جمل�س النواب
ّ
وي�سن ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س".

