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7 يقيم النائب د.يوسف الزلزلة مساء اليوم ندوة 
بعنوان »التنمية وتعاون السلطتني« بديوان الزلزلة 
مبنطقة الدسمة قطعة 2 شارع بلقيس جادة 25 منزل 
1، وسيش���ارك في الندوة كل من النواب د.الزلزلة 
ود.معصومة املبارك وناجي العبدالهادي وحسني 

احلريتي.

»التنمية وتعاون السلطتين«
 بديوان الزلزلة اليوم

خالل ندوة بعنوان »القصور التشريعي لبعض القوانين« أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني

الحريتي:  منح الجنسية أو جواز السفر  للبدون من أعمال السيادة 
أسامة دياب

اتفق املشاركون في ندوة القصور التشريعي لبعض 
القوانني والتي أقامتها اجلمعي����ة الكويتية ملتابعة 
وتقييم األداء البرملاني مساء أمس األول بحضور عدد 
من نواب األمة والناش����طني واملهتمني بالشأن العام 
على أن السبب املباشر للقصور التشريعي لبعض 
القوانني هو حالة عدم االستقرار السياسي التي تشهدها 
الس����احة الكويتية منذ عام 2006 وحتى اآلن والتي 
شهدت 3 مجالس نيابية و6 حكومات، موضحني أن 
حل املجلس يؤخر مختلف مجاالت التنمية في البلد 
ملدة ال تقل عن خمس س����نوات، داعني الى أال يطغى 
اجلانب الرقابي على اجلانب التش����ريعي متمنني أن 
حتمل دورة االنعقاد القادمة بارقة أمل تس����ير دورة 

يسير فيها اجلانبان في خطني متوازيني.
في البداية أكد رئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة 
وتقييم األداء البرملاني مطلق السويط أن نتائج تقييم 
األول ألداء النواب الذي أصدرته اجلمعية مؤخرا عن 
الفترة م����ن 5/31 إلى 7/2 كانت مخيبة لآلمال ودون 
الطموح حيث كش����فت النتائج أن بعض نواب األمة 
لم يقدموا سؤاال وال اقتراحا وال مشروع قانون خالل 
دورة االنعقاد املاضية، معربا عن أمله في أن تكون 
نتائج التقييم حافزا لتغيير األداء في االنعقاد القادم، 
مشيدا بالتفاعل اإليجابي ملختلف وسائل اإلعالم مع 
التقييم، معربا عن س����عادته أن أحدا من النواب لم 

يشكك في نتائجه.
من جهته أكد النائب على الدقباس����ي أن السبب 
الرئيسي للقصور التشريعي هو عدم استقرار األجواء 
السياس����ية في الكويت وعدم وج����ود مناخ للعمل 
ومحاوالت مرفوضة من قبل البعض لتهميش دور 
مجلس األمة، موضح����ا أن احلكومة تتحمل اجلزء 
األكب����ر من هذه القضية نتيجة ع����دم تقبلها للرأي 
والرأي اآلخر معربا عن أسفه أنه خالل ثالث سنوات 
شهدت البلد 3 مجالس نيابية منتخبة و6 حكومات 
وهذا ما يش����به إلى حد كبير املطبات الهوائية التي 
أثرت على مجمل القضايا التشريعية وبعض القوانني 
التي حتظى بإجماع من مختلف أطياف املجتمع مثل 

قوانني املعاقني وقوانني البيئة.
وأوضح الدقباس����ي أن احلكوم����ة هي أكبر كتلة 
في البرملان ولديها جيش عرمرم من املستش����ارين 
واخلبراء ومراك����ز األبحاث واملراكز املتخصصة في 
التخطيط ومع ذلك هن����اك إحجام حكومي عن مثل 
هذه املبادرات باإلضافة إلى محاوالت البعض لتحميل 
مجلس األمة تبعة القضية وهذا كالم عار من الصحة 
فمجلس األمة لم مينع احلكومة من إقامة املستشفيات 
أو املدارس واجلامعات والطرق واملش����اريع، مشيرا 

إلى أن مجلس األمة يعني ويؤيد كل املشروعات التي 
تصب في مصلحة الوطن واملواطن ولكنه لن يتخلي 
عن دوره في الرقابة ولن يتنازل عنه إلى اخر حدوده 

الدستورية.
ومن جهته أكد الناشط السياسي خالد الشليمي 
أن احلكومة تتحمل اجلانب األكبر من املسؤولية عن 
القصور التشريعي لوقفها مسلسل اإلجنازات وحل 
مجلس االمة أكثر من مرة كان سببا مباشرا في عدم 
إجناز القوانني ومنذ عام 2006 وحتى عام 2009 قدم 
النواب 1016 قانونا أجنز منها 174 قانونا فقط، الفتا 
لدور األحداث السياسية في قضية القصور التشريعي 
وعلى سبيل املثال ما حدث في موضوع قضية التجنيس 
التي شاب بعضها بعض املخالفات وكان نتيجة ذلك 
أن امللف برمته أصبح حبيس األدراج، مشيرا إلى أن 

قضية التجنيس تأتي في أخر أولويات احلكومة.
من جهته وجه رئيس اللجنة التشريعية النائب 
املستشار حسني احلريتي الشكر للجمعية الكويتية 
ملتابع����ة وتقييم األداء البرملان����ي والتي ال ميكن أن 
يقاس عمره����ا بفعلها حيث تنقل للناخب والناخبة 
أداء النائب الذي أوصلوه للبرملان، معبرا عن دعمه 

للجمعية وثقته في تقاريرها.
وأشار احلريتي إلى أن الفصل التشريعي القادم 
سيبدأ خالل أسبوعني، معربا عن أمله في أن تكون 
بداية الفصل التشريعي العمل واإلجناز وأال يطغي 

اجلانب الرقابي على اجلانب التش����ريعي كما حدث 
في الدورة املاضية، متمنيا أن يس����ير اجلانبان في 
خط����ني متوازيني ال يطغي جانب فيه����ا على االخر 
ألن البلد يدار بالس����لطتني فاملجلس يشرع ويراقب 

واحلكومة تنفذ.
وصرح احلريتي بأن اللجنة التشريعية عقدت 15 
اجتماعا من شهر 6 املاضي حتى اليوم ولم تتوقف إال 
خالل العشرة األواخر من رمضان وعرض على اللجنة 
287 مقترحا، بني اقتراح نيابي ومش����اريع حكومية 
أجنزت اللجنة منه����ا 134 مقترحا أي ما يعادل %45 
مما عرض عليها، مطالبا بعدم تكرار مقترحات النواب 

حيث ان 50% من املقترحات املقدمة للجنة مكررة.
ولف����ت إلى أن اللجنة أجنزت الكثير من القوانني 
بعضها يتعلق بالقضاء، االقتصاد، اإلسكان، غير محددي 
اجلنسية، قوانني اجلزاء، قوانني البيئة، والبعض أحيل 
منها للجان املختصة والبعض اآلخر من اختصاصنا 
يحال مباشرة ملجلس األمة ليأخذ دوره في املناقشة، 
معربا عن أمله في أن يسمو األعضاء فوق خالفاتهم 
ويركزوا على مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن تأخير 
التشريع أحيانا له جانب إيجابي حيث يعطينا مزيدا 

من الوقت للبحث واملناقشة وتعديل ما يلزم.
ومن جهته قال مسلم البراك ان املرحلة املقبلة هي 
مرحلة حساسة وخطيرة بكل ما حتمله من معنى، 
وخصوصا عقب التصريح����ات األخيرة وباألخص 

تصريح النائب خلف دميثير بأن عدد النواب الذين 
يتفقون مع احلكومة يزداد ووصل الى 42 نائبا ولم 
يتبق سوى 8 نواب فقط مؤزمني. ويرى أن احلكومة 
تعيش في خوف مستمر منذ العمل بدستور البالد، 
موضحا أنه متى ش����عرت احلكوم����ة بأنها أحكمت 
س����يطرتها على املجلس انتهت معه����ا قدرتها على 

اإلجناز.
وأش����ار البراك إلى أن احلكوم����ة وحدها هي من 
تطبق ما تضمنه خطاب صاحب الس����مو األمير في 
رمضان، حول عدم سماح سموه ألي كائن كان بأن 
ميس الوحدة الوطنية، وأضاف أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء بعد أيام من خطاب س����موه وعبر تصريح 
في احدى الصحف أكد عل����ى تطبيقه للقانون لكل 
من يخالف األوامر السامية، مشيرا إلى ان احلكومة 
فش����لت فش����ال ذريعا في اجلزئية املتعلقة بحماية 
الوحدة الوطنية، حي����ث أنها لم تطبق احلد األدنى 

من العقوبة عن مرتكبيها.
وأضاف: نحن أمام مشكلة بسبب عدم قدرة احلكومة 
على ممارسة أي عمل تنموي مبختلف أشكاله، وهذا 
ما يتطلب من مجلس األمة ممارس����ة دوره الرقابي 
والتشريعي حملاس����بة احلكومة، وان على جمعيات 
املجتمع املدني املساهمة في تفعيل دورها سواء جتاه 
متابعة أعمال املجل����س أو احلكومة، وخصوصا أن 
أخطر شيء أن يتم حتويل النواب الى قديسني، وأن 
الزمن اجلميل الذي يتغنى به أهل املصالح هو الزمن 
الذي ذاقوا فيه طعم العسل في غياب الدستور وتوقف 

احلكومة عن العمل التنموي.
ورد النائب حسني احلريتي على ما ذكره البراك 
قائال ان 7 اقتراحات تخص غير محددي اجلنسية 
عرضت على اللجنة يوم األحد املاضي ولم يسعفنا 
الوقت ملناقشتها وأجلناها ليوم الثالثاء املاضي 
وناقشناها وهي تتعلق بحق التعليم، إصدار بطاقة 
مدنية، حق العالج، التملك، رخصة القيادة، احلصول 
على جواز سفر ومت التصويت باإلجماع على كل 
املقترحات ما عدا جواز الس���فر ومنح اجلنسية 
ألبناء الشهيد من غير محددي اجلنسية ألنهما من 
أعمال الس���يادة التي ال رأي لنا فيها، موضحا أن 
مشكلة البدون مشكلة صنعتها احلكومة ويجب 
عليها أن حتلها بأسرع وقت ممكن الن هذا امللف 
يسيء للكويت في جميع احملافل الدولية ونتمنى 

أن يحل في اجللسة املخصصة ملناقشته.
وعلق البراك قائال ان أعمال السيادة ليست حكرا 
على احلكومة فالس����يادة للقانون الذي تتفق عليه 
احلكومة واملجلس، ما الضرر لو منحنا هؤالء جواز 

سفر فال يجوز أن نحول الكويت لسجن كبير.

علي الدقباسي مسلم البراك وحسني احلريتي ومطلق السويط وخالد الشليمي خالل الندوة

الدقباسي: القصور التش�ريعي سببه عدم استقرار األجواء السياسية

البراك: أعمال السيادة للقانون الذي تتفق عليه السلطتان

الطبطبائي يقترح شمول المدارس
الخاصة بقانون منع االختالط

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا لتعديل قانون تنظيم التعليم 
العالي في جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
والتعليم في املدارس اخلاصة وذلك 
بشمولها لقانون منع االختالط، جاء 
فيه: يستبدل نص املادة الثالثة من 
القانون رقم 24 لسنة 1996 املشار 
اليه النص التالي: »تسري احكام 
املادة األولى من هذا القانون على 
املدارس اخلاصة مبا يتفق واالهداف 
العامة للتربية بالكويت ويتالءم مع 

القيم اإلسالمية«.
م���ن جه���ة اخ���رى طال���ب 
الطبطبائ���ي وزارة االش���غال 
مبراجعة اجراءات امن وسالمة 
الطرق في منطقتي »الصليبية« 

اذ تتس���بب جتاوزات  و»كبد« 
السائقني وقيام بعضهم باعادة 
فتح منافذ مغلق���ة في حوادث 

كثيرة.

د.وليد الطبطبائي

مغادرة وفد رئيس مجلس األمة باإلنابة
البالد امس وفد برملاني  غادر 
برئاسة رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهلل الرومي الى اململكة املغربية 
الشقيقة وذلك للمشاركة في اجتماع 
اللجنة التنفيذية الحتاد البرملاني 
القانونية  اللجنة  العربي وكذلك 
لالحتاد خالل 12 و13 اكتوبر اجلاري 
واملنعقد في الرباط، وضم الوفد 
في عضويته كال من النائ ب علي 
الراشد وامني عام مجلس األمة عالم 
الكندري، وكان في وداع الوفد كبار 
املسؤولني باألمانة العامة ملجلس 

عبداهلل الرومياألمة.

بورمية: فتوى »األوقاف«  عن الضوابط 
الشرعية  يجب أن تكون ملزمة

الراشد يقترح إضافة ممثل لديوان 
المحاسبة في لجنة المناقصات

الدويسان: الجلسة الخاصة للحقوق المدنية وليست للتجنيس

صرح النائب د.ضيف اهلل بورمية بأن فتوى وزارة االوقاف بخصوص 
الضوابط الشرعية يجب ان تكون ملزمة، حيث ان وزارة االوقاف هي اجلهة 
الوحيدة املخولة في الكويت بتحديد ما يسمح به الشرع او يخالفه وذلك 
من خالل الفتاوى الشرعية التي تصدر منها. واضاف بورمية مستغربا 
من هذا التحامل على الضوابط الشرعية قائال نحن بلد اسالمي واالولى 
بنا االلتزام بالضوابط الش����رعية حيث انها من صميم ديننا احلنيف.  
وتساءل: متى كان االحتشام والتستر اتباعا الوامر اهلل ونواهيه يعتبر 
مقيدا للحرية ومثارا للضجر والتذمر؟، واضاف: على من يريد احترام 
القانون ان يحترم دينه الذي يعتنقه اوال ويطبق اوامر اهلل ونواهيه. 
وحذر بورمية من مغبة املجاملة على حس����اب الدين والشرع االسالمي 
والتطاول عليه، موضحا ان االلتزام بالضوابط الشرعية لالسالم ليس 
مقيد للحرية كما يدع����ي البعض وامنا هو امتثال الوامر اهلل عز وجل 

وحفظ لكرامة االنسان.

قدم النائب علي الراشد اقتراحا بشأن تعديل قانون املناقصات العامة، 
جاء فيه: مادة اولى: يس����تبدل بنص املادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 
1964 في ش����أن املناقصات العامة املشار اليه النص اآلتي »تتألف جلنة 
املناقصات املركزية من: ي � ممثل عن ديوان احملاسبة بصفته مراقبا دون 
ان يكون له حق التصويت، ويش����ترط لصحة انعقاد جلنة املناقصات 
املركزية حضور ستة من اعضائها على االقل من بينهم الرئيس او نائبه 

وممثل ادارة الفتوى والتشريع وممثل عن ديوان احملاسبة«.

أكد النائب فيصل الدويسان ان اجللسة اخلاصة 
املقرر عقدها في احلادي عشر من ديسمبر املقبل 
هي ليست ملناقشة التجنيس، ولكن إلقرار احلقوق 
املدنية لغير محددي اجلنس���ية لهذه الفئة التي 
تعرضت لظل���م كبير وعملية اب���ادة من خالل 
حرمانه���ا الكثير من احلقوق االنس���انية بغية 

القضاء عليها.
واكد الدويس���ان ان اللجنة التش���ريعية في 
اجتماعيها االخيرين رفضت مقترحات التجنيس 
وما يتعلق بجواز الس���فر باعتب���ار ان ذلك امر 

سيادي.
وقال الدويسان ان اجللسة ستركز على احلقوق 
املدنية واالنسانية لهذه الشريحة املظلومة، وهذا 

يعد اجنازا للمجلس، أما مس���ألة البحث في االمر الس���يادي وهو 
التجنيس فهذا أمر آخر.

واضاف الدويسان ان اللجنة التش���ريعية اقرت في اجتماعها 
يوم االحد املاضي بتجنيس ال��2000 وهو االقتراح املقدم من النائب 
صالح عاشور، مشيرا الى ان هذا االقتراح يلزم احلكومة بتجنيس 
2000 شخص من البدون، ولكن هذا االمر ال ينتقص من سيادتها، 
ألنه���ا هي من تختار ال�2000 ونقوم بتجنيس���هم، ولكن ان جنبر 
احلكوم���ة على جتنيس كل من لديه احصاء 65 أو كل من ش���ارك 
في احلروب العربية أو حرب حترير الكويت، فهذا امر سيادي قد 
ينتقص من س���يادة احلكومة، مؤكدا ان ه���ذا هو ما اختلف عليه 

االخوان في اللجنة التشريعية.
وقال الدويسان: نتمنى ان يأخذ كل املستحقني اجلنسية والكثير 
ظل���م في هذه الناحية وحرم ايضا من اللجوء الى القضاء كما كان 
س���ابقا بحيث يحدد القضاء اذا كان مس���تحقا أم ال، مشيرا الى ان 
اجللسة هي ليست دعوة للتجنيس ولكن ملنح هذه الفئة احلقوق 

الت���ي حرمت منها وس���معة الكويت في احملافل 
الدولية والتي نريد احلفاظ عليها هي إلعطائهم 

احلقوق املدنية وليس التجنيس.
وأوضح الدويسان ان احلقوق االنسانية التي 
حرم منها البدون ت���كاد تصل الى جرمية ابادة 
اجلنس البش���ري، ولو تأملنا لوجدنا ان هناك 
تضييقا على ش���ريحة معينة من الناس وعدم 
اصدار ش���هادات مواليد بحيث يتقلص عددهم 
وهذه امور كلها تضر بس���معة الكويت وال نريد 

للكويت ان حتاكم بسبب هذه االمور.
واكد الدويسان ان الشيء املطلوب هو اقرار 
نهائي للحقوق املدنية للب���دون كخطوة اولى، 
أما التجنيس فهو امر آخر. مش���يرا الى ان هناك 
ترتيبا إلجناح اجللس���ة بحيث اذا مت تداول اكثر من موضوع في 
هذه اجللسة فسنفشل ألننا س���نفقد االغلبية التي تريدها إلمرار 

»احلقوق املدنية«.
ولفت الدويسان الى ان اغلبية النواب متفقون على اعطاء البدون 
احلق���وق املدنية، ولكن اذا فتحنا قضية التجنيس فس���نفقد هذه 

االغلبية، ولكن يبقى الباب مفتوحا ملناقشة مثل هذا االمر.
وقال الدويس���ان: ان ما حصل في اللجنة التشريعية واختلف 
عليه االخوان هو كيف جتبر الدولة على جتنيس كل من شارك في 
احلروب وكل من لديه احصاء 65 وما الى ذلك، والدولة دائما تقول 
ان هذا االمر سيادي واذا انت اردت ان تشرع قانونا بهذه الطريقة 
فأنت ممكن ان جتنس 50 الف نس���مة دفعة واحدة، مشيرا الى ان 
للحكومة مالحظات في هذا االمر. واكد الدويسان ان اعضاء اللجنة 
التشريعية رفضوا مقترحات التجنيس حتى ال تأتي التقارير وتؤثر 
على اجللسة اخلاصة بالبدون، مؤكدا ان جواز السفر أمر سيادي 

وقد يستخدم كمستند إلثبات اجلنسية، ولذلك مت رفضه.

فيصل الدويسان

الصرعاوي: نأسف للدعوة إلى جلسة خاصة للبدون دون معرفة اإلجراءات الحكومية
النائب عادل الصرعاوي  أكد 
انه من املؤسف الدعوة إلى عقد 
جلس���ة خاصة لع���الج قضية 
الب���دون قبل االنتهاء من معرفة 
حقيقة االجراءات احلكومية التي 
اتخذتها لتس���وية استحقاقات 
تقرير فريق عم���ل التحقق من 
مالبسات منح اجلنسية مبوجب 
املرسوم رقم 2007/397 لبعض 
األشخاص )تقرير جلنة ثامر(، 
كما هو مؤسف ملا تتناقله وسائل 
اإلعالم عن توجه حكومي لعالج 
قضي���ة املقيمني بص���ورة غير 
قانونية )البدون( قبل تس���وية 
استحقاقات نتائج تقرير جلنة 
ثامر، ان مكافحة الفساد كل وليس 
ج���زءا فمثل محاربة اس���تخدام 
السياسي بالفساد وضرب  املال 
الدميوقراطي���ة ف���إن التجنيس 
السياس���ي احدى أدوات الفساد 
ونحر الدميوقراطية وبالتالي فإننا 
جميعا مطالبون بوقفة جادة أمام 
التجنيس السياسي حتى ال يضيع 

البلد فهو أمانة في أعناقنا علينا 
جميعا احملافظ���ة عليه، ان هذا 
الصمت احلكومي وعدم التعامل 
اجلاد مع ه���ذا التقرير يؤكد ما 
ذهبنا اليه س���ابقا بأن احلكومة 
شريكة في اس���تخدام هذا امللف 
العبث السياسي  أدوات  كإحدى 
والترضية لتحقيق أغلبية داخل 
املجلس وعلى حساب من، على 
حس���اب الوطن وهيبة القانون 

وعدم التفاعل اجلاد من املجلس 
قد يؤدي الى قناع���ة بأن هناك 
أطرافا داخل املجلس يرتضيهم هذا 
العمل او هم مستفيدون وبشكل 
مباشر من هذا امللف وبالتالي هم 
شركاء في العبث السياسي وهو ما 
يؤكد ان هناك من يتلذذ باملتاجرة 
بهذه القضية، حيث كثر احلديث 
على من كان يس���عى لتجنيس 
أقاربه ومعارفه وس���كرتاريتهم 

ومن هم م���ن تيارهم وقبيلتهم 
واتباعهم على حساب من تنطبق 
عليهم شروط التجنيس وبعد ذلك 
نراهم الي���وم يتباكون على من 
يستحق التجنيس وفق نظرهم، 
وقد شدد النائب الصرعاوي على 
ان تقرير جلنة ثامر يسقط دولة 
وليس حكومة حيث ذلك يعني 
ان املواطنة واالنتماء للدولة محل 
متاجرة وعبث ومتى ما حتقق ذلك 

اعتقد انه كفيل بأن يسقط هيبة 
القانون وبسقوط هيبة القانون 
تسقط احلكومة وبالتالي تسقط 
الدولة، مؤكدا في هذا الصدد اننا 
ومنذ فترة طويل���ة حذرنا كما 
حذر قبلن���ا الكثيرون بأن ملف 
التجنيس وبالذات البيانات القيمة 
لدى اللجنة التنفيذية للمقيمني 
بصورة غي���ر قانوني���ة كانت 
مستهدفة من قبل الكثير ملا متثله 

من عائ���ق أمام جتنيس األقارب 
واحملس���وبني والذين ال تنطبق 
عليهم متطلبات التجنيس فتارة 
يستهدفون القائمني عليها وتارة 
يستهدفون البيانات املوثقة لديهم 
ومن خالل التشكيك والتسفيه كل 
التجنيس السياسي  ذلك بهدف 
والذين وجدوا كل سهولة ودعم من 
بعض األطراف احلكومية في ذلك 
وعلى حساب الوطن والقانون.

محمد هايف عادل الصرعاوي

هايف: لن نتوانى في دعم من يستحق التجنيس
قال النائب محمد هايف في تصريح صحافي 
اننا لن نتوانى في دعم من يستحق التجنيس من 
إخواننا البدون وقد قدمنا قانون احلقوق املدنية 
لغير محددي اجلنسية واضاف قائال: غير صحيح 

انني ضمن من صوت على عدم منح اجلنسية لهذه 
الفئة التي نتشرف بالدفاع عنها فقد تزامن ذلك مع 
خروجي من اللجنة في اجتماع خارج املجلس حدد 

مسبقا الساعة الواحدة والنصف ظهرا.


