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حّذروا في ندوة »الكويتيون البدون بين الحل واآلمال« من تداعيات مثول وزير العدل أمام محكمة العدل الدولية في مايو المقبل

نواب طالبوا الحكومة بمنح »البدون« الحقوق المدنية واالجتماعية

حمد العنزي
اجمع عدد من اعضاء مجلس االمة املشاركني في الندوة التي نظمها 
جتمع »جلنة الكويتيني البدون« مساء اول من امس وجاءت حتت عنوان 
»الكويتيون البدون بني احلل واآلمال« على ضرورة ان تبادر احلكومة 
الى حل قضي����ة »البدون« من الداخل قبل ان تأتي احللول من اخلارج، 
معتبرين ان القضية قد طال انتظارها ولم جتد من يحلها من احلكومات 
املتعاقبة، مؤكدين في الوقت ذاته انها قضية عادلة البد من حلها. بداية، 
قال اخلبير الدس����توري د.عبيد الوسمي انه كان يتحاشى املشاركة في 
االنشطة التي تقام للمطالبة بحق البدون وذلك لعلمه ويقينه بانها كانت 
تستخدم للضغط واالبتزاز السياسي، مبينا ان القضية استخدمت في 

الصراع الدائر بني احلكومة والنواب داخل البرملان.

الحق في وضع القوانين

وبني ان لكل دولة في العالم احلق في وضع قوانني وضوابط التجنيس 
وفق سيادتها، لكن ليس دستوريا وال يتفق مع املعاهدات التي وقعتها 
الكويت هذا احلظر على التجنيس، مشددا على املسألة القانونية في املقام 
االول وال ينبغي ان يتم نقاشها من جانب سياسي مجرد، قائال ان هناك 
م����ن االعضاء من تقدم بطلب تعديل على الفقرة االولى من مادة قانون 
اجلنس����ية التي حتظر على القضاء النظر في قضايا التجنيس، مشددا 
على انه بهذا التعديل سنكون قد حللنا القضية وال حاجة للمهرجانات 
واحلوارات السياسية، فإما ان يكون الشخص مستحقا للجنسية وينالها، 
واما ان يكون غير مس����تحق فينال حقوقه االنسانية. واضاف ان هذه 
فرصة تاريخية للبدون ملعرفة املوقف احلقيقي للنواب وللحكومة على 

حد سواء، فهذا املقترح سيحسم هذه القضية.

الكويت لمن يخدمها

م����ن جانبه، قال النائب مبارك الوعالن اننا عندما نتكلم عن البدون 
فإننا نتكلم على اخواننا واهلنا ومن ضحى بدمه فداء للوطن، مستشهدا 
في موكب االمير الراحل الشيخ جابر االحمد والذين شاركوا في احلروب 
العربي����ة املختلفة وآخرها حرب حترير الكويت، معربا عن اس����فه ألن 
الكوي����ت التي تدين للمنظمات الدولية الت����ي اتخذت قرارات وانصفت 
الكويتيني ابان االحتالل الغاشم تأتي اآلن وتخالف قوانني هذه املنظمات 
ورمبا سيأتي يوم تفرض علينا فيه القرارات من منظمة العدل الدولية 
حلل قضية البدون. واعلن الوعالن تبنيه للمقترح الذي تقدم به اخلبير 
الدس����توري د.عبيد الوسمي، مؤكدا ان الكويت من شمالها الى جنوبها 
جلميع من يخدمها وليس كما يريد البعض ان يصنف الشعب الكويتي 
بأهل قبلة وشرق فقط، مبينا ان من ضحى الجل الكويت لم يضح من 
اجل املال، فال يوجد عاقل يقتل نفسه الجل املال، وهذا يدحض ما يحاول 
ان يروجه البعض بأن البدون شاركوا في احلروب ومنها حرب حترير 

الكويت من اجل املال فقط.

القيود األمنية الجائرة

من جهته، قال النائب د.حس����ن جوهر انني طالبت مبارك الوعالن 
بضم اسمي مع االس����ماء املطالبة بإلغاء القيود االمنية، وسنستمر في 
املطالب����ة باقرار القان����ون لالحتكام للقضاء، مش����يرا الى مجموعة من 
االفكار حلل القضية، فالقيود االمنية اجلائرة وضعت من قبل االجهزة 
االمني����ة لوضع العقبات امام حل هذا املوضوع، واليوم بفضل املتابعة 
املستمرة اعترفت االجهزة االمنية بأن اكثر هذه القيود هي قيود جائرة 
وملفق����ة وانه متت ازالة الكثير منها، الفتا الى اننا ال نزايد على قضية 
البدون وسنكون مبواجهة امام العالم اجمع حللها بعد ان سببت سوء 

سمعة ملكانتنا في العالم.
واش����ار جوهر الى انه في شهر مايو املقبل سيمثل وزير العدل امام 
محكمة العدل الدولية ليحاس����ب على االجراءات غير االنس����انية التي 
يتعرض لها ابن����اء البدون ولو طلب مني فس����أذهب الى هذه احملكمة 
واش����هد بان احلكومة والوزير مقصرون وس����أدلي بشهادتي لضمان 

حقوقهم كاملة.
وشدد على ان تواجه احلكومة مسؤولياتها وتتحملها ألنها انتهكت 
حقوق االنسان، متمنيا ان يقوم وزير العدل واحلكومة بحل هذه القضية 
وال نري����د ان متثل الكويت امام احملكمة الدولية بس����بب انتهاك حقوق 
االنسان، مبينا ان على احلكومة ان تتدارك الوضع قبل مايو املقبل، وبني 
ان في مجلس االمة الكثير من الشرفاء الذين يعملون على اقرار احلقوق 
املدنية واالنسانية للبدون، مشيرا الى اجلهود التي بذلها النائب فيصل 
الدويسان لعقد جلسة خاصة بقضية البدون من اجل اقرار حقوقهم، واضاف 
ان 10 ديسمبر املقبل سيكون نقطة حتد واختبار للحكومة وللنواب في 
انصاف ابناء هذه الفئة واقرار حقوقها املدنية واالنسانية، وفي حال افشال 

وذكر الشليمي ان أوضاع البدون تدهورت ألبعد احلدود حتى وصل 
االم����ر الى ان احد ابناء البدون أصيب مبرض انفلونزا اخلنازير وذهب 
الى مس����توصف الصليبية للعالج قالوا له »ليس لك عالج ألنك بدون« 
متمنيا من النواب ان يقوموا باس����تجواب رئيس احلكومة أو يتنازلوا 

عن كراسيهم ان كانوا يخافون اهلل في فئة البدون.
بدوره، قال رئيس جلن����ة الكويتيني البدون احمد التميمي: اننا في 
هذه املناسبة نعزي اهل اجلهراء في النائب والوزير السابق طالل مبارك 
العيار ونس����تذكر كذلك هيف احلجرف رحمه اهلل الذي قال كلمة حق 

بهذه القضية في حضرة صاحب السمو األمير.
واضاف: اننا عندما التقينا باملفوضية العليا حلقوق االنسان سئلنا 
ماذا فعلتم لقضيتكم غير الظهور والتلميع عبر وسائل االعالم، وبالتالي 

البد ان نتحرك وان نصنع لنا تاريخا في حل هذه القضية.
وأوضح ان منطقة اجلهراء شهدت انطالقا ألبطال البدون للمشاركة 
في احل����روب العربية ومن هنا ودعهم األمير الراحل الش����يخ عبداهلل 

السالم ليحملوا لواء الدفاع عن احلقوق العربية.
وتط����رق الى املقابلة التي أجرتها احدى الصحف اليومية مع الرائد 
حمد الس����نافي الذي قاد كتيبة من اجليش الكويتي التي انسحبت الى 
السعودية في االحتالل الغاشم وعادوا بعد ذلك لتحرير الكويت، مؤكدا 
في مقاله على ان البدون هم اول من شكلوا نواة اجليش الكويتي وهذا 
خير رد على اجلهالء من امثال النائب السابق احمد املليفي الذي طعن 

في والء البدون.
عبداهلل صالح املال ممثل احلكومة وش����ركة نفط الكويت أن ذاك في 
ان تأتيهم اللجنة إلى أماكن عملهم ملنحهم اجلنسية ولكنهم ظلموا في 
ذلك ذاكرا أن حملة إحصاء 65 سجلوا على أنهم كويتيون ألن حصص 
النفط يش����ترط حسب املنظمات الدولية أن توزع بحسب عدد السكان 

وبالتالي املفترض أنهم حصلوا عليها ألنهم كويتيون.
من جانبه قال رئيس تيار املسار األهلي »متاهي« عبد املانع الصوان 
ان اجلمي����ع يعلم أن الكوي����ت كانت من ضمن الدول الرأس����مالية بعد 
االنقسام الذي شهده العالم، وكثير من الدول املجاورة انضمت إلى هذا 
احللف بعد اكتشاف نفط الكويت حيث كانت هناك حاجه ماسة حلماية 
اآلبار النفطية فتمت االس����تعانة بأهالي بادية الكويت كما مت توظيفهم 
حلماي����ة األمن الداخلي وبالتالي فإن فئ����ة البدون كانت حتمي الكويت 
داخليا وخارجيا وخاصة بعد التهديدات التي أطلقها عبد الكرمي قاسم 
خرجت توصيات بتوظيف عدد أكبر من أبناء البادية للوقوف أمام املد 
الش����يوعي وبالفعل متت االستعانة باملزيد منهم على عجالة وزج بهم 
أمام العدو على احلدود وأدت هذه الفئة واجبها على أكمل وجه وقاومت 
بعد ذلك املد البعثي األول في العام 1973 واستمر هذا املنوال إلى ان جاء 
املد الثاني في الغزو العراقي الغاشم ويعرف اجلميع التضحيات التي 

قدمها والء البواسل من دون أن يشعر أحد مبعاناته.
المشكلة ليست »البدون«

م����ن جانبه قال اإلعالم����ي صالح جرمن ان هناك مش����كلة أكبر من 
مشكلة البدون وهم أبناؤهم املواليد الذين ال ميلكون سوى بالغ والدة 
وال يحملون أسماء، متسائال ما التسمية التي تريدون أن نطلقها عليهم 

أهي مفقود أم مولود؟!
وبني أنه في كل دول العالم يكون التعريف باألشخاص بالزوج بينما 
البدون يسجل في عقده »املدعو« مستغربا أن تكون احلقوق مشروعة 
لألجانب بينما يحرم البدون منها وهم أبناء هذا البلد، وتس����اءل كيف 
تريدون للب����دون أن يعيش وهو محروم من كل احلقوق وحتى إثباته 
مكتوب عليه »ال يعتبر إثبات ش����خصي« وكأنهم يريدون من رجل أن 
ميش����ي من غير رجلني. واستعرض جرمن مأساة أحد املعاقني من فئة 
الب����دون وهو طفل وقال: من األحق بأن تقدم له الرعاية وحقوق املعاق 

وهو اآلن موجود بينكم أم املعاقون الذين يتم تسجيلهم بالتزوير؟
وتطرق إلى قضية القيود األمنية التي توضع بشكل عشوائي متسائال 
ان كانوا ميلكون إثباتات على هذه القيود فلماذا ال يقدمونها للشخص 
املهتم بها وملاذا يس����محون له من األساس بأن ميشي في الشارع وهو 
عليه قيد أمني، مبينا أن األصول أصبحت تنس����ب للبدون من مشارق 
األرض ومغاربها! وعرض على اجلمهور مفرش����ا جلديا كان احد أبناء 
البدون املأسورين في س����جن الرمادي يضعه أسفل فراشه وهو راسم 
عليه خارطة الكويت وقائال للموجودين معه من األسرى إن مت اذهبوا 
بها إلى ابني وهي رس����مة خلارطة الكويت وإلى اآلن هذا الش����خص لم 
يجن����س الفتا إلى أن أحد أبنائه قال له »ليتك يا أبي قد مت« لنفرح بك 
أن تكون شهيدا ونحن كويتيون ولكن في ظل هذه األوضاع الراهنة وما 
يتعرض له البدون من ظلم نحمد اهلل أن أبي لم ميت فإنه لم يعتبروه 

شهيدا ولم يعتبروه كويتيا.

احلكومة لهذه اجللسة او سعيها 
لعرقلة هذا املش����روع االنساني 
وتكون قد اثبتت مرة اخرى انها 
ضد حل قضية البدون، وسنلجأ 
الى ادواتنا الدس����تورية املناسبة 
للمحاس����بة على هذا االمر، وقال: 
يا حكومة ان املسألة ال تتحمل ان 
يحرم املواليد من شهادات امليالد 
او يحرم املتوفى من شهادة الوفاة، 
وكفى ما يتعرضون له من مأساة 
وقس����وة في القلوب بهذا الشكل 
املخزي ش����رعا ووجدانا وقانونا 
حلرمان ه����ذه الفئة من ابس����ط 

حقوقها التي شرعها لها اهلل.

المشاركة في تحرير الكويت

ومن جانبه، قال النائب فيصل 
الدويس����ان ان قضية ما يس����مى 
بالبدون هي قضية صغيرة وكان 
مفتاح حلها بيد احلكومة ومازالت 
قادرة على حلها بإشارة واحدة منها 

او حلها على طريقة دفعتني االولى تكون في إعطاء احلقوق اإلنسانية 
لهذه الفئة التي اعتمدت عليها في الدفاع عن الوطن واحلقوق العربية 
وأعطتها أسرارها من خالل وجودهم في شتى وزارات الدولة جميعا دون 
استثناء وثانيا التطرق مللف التجنيس واال يخضع هذا امللف لألهواء او 
لتوجيهات أصحاب الدماء الزرقاء الذين ينظرون لهذه الفئة على أنهم 
دخالء على الوطن، مش����يرا الى ان االيام والشواهد الكثيرة أثبتت انهم 
كويتيون وانهم ابناء هذا الوطن خصوصا عندما افتدوا س����مو االمير 
الراحل املغفور له الشيخ جابر االحمد ودافعوا عن الوطن في 2 أغسطس 
واملشاركة في احلروب العربية وليس كما يدعي البعض ان والءه للوطن 
من خالل الغناء والشعر فمن قدم دمه للوطن فهو كويتي، والسؤال الذي 
نطرحه على اجلميع هل عاملنا ابناء الش����هداء كما هو مطلوب؟ مؤكدا 
انه متفائل جدا بأن وكيل جهاز أمن الدولة الش����يخ عذبي الفهد سيقوم 
برفع القيود األمنية عن فئة البدون خصوصا التي وضعت من صغار 

املوظفني في اللجنة املركزية، وذلك ملا لهذا الرجل من سمعة طيبة.
وبدوره أكد النائب عس����كر العنزي أنه أحد املوقعني على اجللس����ة 
اخلاص����ة بالبدون ومن املؤيدين حلقوقهم كاملة ويجب أن تكون هناك 

معاجلة جذرية حلل هذه املشكلة وليس مقترحات مؤقتة.
وخاطب عس����كر أبن����اء فئة البدون قائال لهم: تعبت����م من املزايدات 
واملهاترات التي لم توصلنا إلى حل ولن يتم ذلك إال من خالل التعاون 
مع احلكومة والعمل بهدوء وصمت كما أنكم ستجدوننا في االنتخابات 
املقبلة نعيد نفس احلديث واجلميع يعرف عس����كر العنزي ويعلمون 
مواقفه الداعمة واملؤيدة ألبن����اء البدون الذين أفتخر بأن يكونوا أهلي 
وإخواني. وبني العنزي أن الدفعات الس����ابقة للتجنيس والتي كان من 
املفترض أن تخصص للبدون أعطيت فيها اجلنس����ية للمقيمني بسبب 
التالعب واحملسوبية، مشيرا إلى أن القيود األمنية التي وضعت على أبناء 
البدون قيود عش����وائية حتى وصل األمر الى أن وضعوا لهم جنسيات 

أخرى ليس لهم أي عالقة بها.

التجمع في ساحة اإلرادة

م����ن جهته قال النائب د.ضيف اهلل بورمية: انتم احلل وأنتم مفتاح 
القضية وال تعتقدوا أن أحدا سيحل قضيتكم مؤكدا أن ال� 100 ألف بدون لو 
جتمعوا بساحة اإلرادة أو أن اآلالف منهم خرجوا إلى الشوارع فستصدر 
احلكومة حال لقضيتهم قبل عقد اجللسة اخلاصة. وأضاف قائال »كفاك 
يا حكومة تسويفا« وإطالة لهذه القضية، مستغربا أن يتم حرمان هذه 
الفئة من أبس����ط حقوقها، مشددا على ضرورة أن متتلئ قاعة عبداهلل 
السالم بالبدون في يوم اجللسة اخلاصة وفي محيط مجلس األمة، مؤكدا 
أنه ال احلكومة وال النواب املعارضون لقضية البدون سيتجرأون على 
الوقوف بوجهها عندما نرى هذه االعداد متعهدا بأن يتم إدخال أي شخص 

يحمل البطاقة اخلضراء »األمنية« غصبا عن أكبر واحد.
وبدوره قال النائب محمد هايف ان الرسول الكرمي ژ أعلن حقوق 
اإلنسان قبل 1400 سنه واآلن املآسي التي تتألم لها القلوب يتعرض لها 
البدون لدرجة أن أحدهم يتمنى أن يتوفى والده ليحصل على اجلنسية 
وأخرى تفضل الطالق من زوجها حتى ينال أبناؤها حقوقهم، الفتا إلى 
ان أبناء الش����هيد حمود العنزي اليزال����ون »محاصرين« في األردن وال 

حياة ملن تنادي رغم املناش����دات 
العديدة للمسؤولني.

وأكد ان ملف الفساد في قضية 
الب����دون يكفي إلس����قاط حكومة 
بأكملها وان على احلكومة ان تتحمل 
ما صنعته يدها، مش����يرا إلى ان 
عرض على رئيس الوزراء أوراق 
أحد األشخاص ميلك وثيقة تعود 
إلى عام 1920 فقال أنه يس����تحق 
اجلنس����ية ولكن����ه ل����م يفعل له 
شيئا حتى اآلن وكذلك مع الوزير 

املختص.
وش����دد على أن هذه القضية 
لن حتل ما لم يتم تفعيل االدوات 
الدستورية واس����تجواب رئيس 
ال����وزراء، مؤك����دا ان اكثر قضية 
تستحق ان يحل املجلس عليها هي 
قضية البدون وباتهامه من قبل احد 
احلضور بأنه وقف ضد احلقوق 
االنسانية للبدون قال هايف: كيف 
أنا تقدمت  الذي  القانون  أعارض 
به، مؤكدا ان هذا االمر غير صحيح، وانه لم يحضر االجتماع الذي متت 
فيه مناقش����ة هذا املقترح للجنة املختصة ألنه لم يكن يعلم ان القانون 

سيناقش في ذلك االجتماع.
واشار الى ان قضية البدون لن حتل ما لم يتحركوا هم أنفسهم ومع 
ذلك فإن موقفنا مع البدون يحتمه الواجب الش����رعي واالنساني وهذه 
السنني العجاف التي مضت على البدون ستسجل نقطة سوداء في تاريخ 
الكويت، مؤكدا اننا لن نقصر ومازلنا مستمرين في دعم قضية البدون 

وهلل ال نريد من احد جزاء وال شكورا.

قضية الكويت األولى

م����ن جانبه، اكد النائب عدنان املط����وع ان قضية البدون هي قضية 
الكويت االولى وكل النواب، وهي مشكلة موجودة في السجالت ويجب 
وض����ع حلول دائمة لها، حيث كانت احللول في الس����ابق على درجات 
ليس����ت بالطموح الكافي حلل هذه القضية بشكل نهائي ويجب وضع 
قوانني تشريعية تساهم في حل هذه القضية حال جذريا ولن نقبل بأن 
يكون في الكويت أناس مسلوبون االرادة واحلقوق والتي يجب اعطاؤها 
للجميع وهي حقوق شرعية لهم وأول هذه احلقوق هي االثباتات الرسمية 
من ش����هادات امليالد وعقود الزواج والس����كن الذي يضمن لهم احلياة 
الكرمي����ة ولن نقبل مبثل هذا الظلم واحلرمان الذي يتعرض له البدون 
ألنه وصمة في جبني الكويت أمام العالم أجمع. وطالب بأن كل من يلد 
في الكويت من البدون يج����ب ان يكون كويتيا ومن حقه على اجلميع 
ان يعيش حياة كرمية وهو أولى من املليونني الوافدين الذين نستعني 
به����م بالوظائف، فالبدون هم أهلنا وهم مواطنون كويتيون ال غنى لنا 
عنهم ومطالبهم تعتبر مطالبنا، وال فرق بيننا وبينهم، مش����يرا الى ان 
مطالب الب����دون بحل هذه القضية هي مطالب مخلصة ويجب الوقوف 

معها مواقف الرجال وليس مجرد كالم أو آمال لن تتحقق.
وذكر املطوع انه في جلنة الداخلية والدفاع كشف ال� 2000 اخذ منا 
فقط خمس دقائق، وفي املقابل تأخرت احلكومة في اقراره، وهذا اثبات 

على ان االعضاء املوجودين مخلصني لهذه القضية.
واضاف رئيس مكتب احلركة السلفية فهيد الهيلم ان قضية البدون 
تق����ع على ثالث لوائم: االولى عل����ى احلكومة التي قامت بوضع القيود 
على بعض االشخاص الذين لهم والء لهذا البلد اللوم الثاني على البدون 
أنفسهم الذين لم يتحركوا ولم يتعاونوا في حل قضيتهم بأنفسهم وان 
يومي 10 و12 يعتبر ان يوم الكرامة واالنتصار بالنس����بة لهم، والالئمة 
الثالثة على نواب مجل����س االمة الذين صوتوا على قانون جتنيس ال� 
2000 وان هذا القانون هو الذي يكبر املشكلة ويعطل حل هذه القضية، 
موضحا: يجب ان نضع هذه القضية أمام أعيننا ونتكاتف على حلها.

من جانب آخر، قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان هناك اناسا 
يضللون من النواب ويوهمون احلكومة بان فئة البدون غير كفؤة وانهم 
قادم����ون من »برة الديرة« ولكن نرد ونقول لهم ان هؤالء البدون منهم 
من ضحى وقاتل في س����بيل الكويت ولم يحصل على اجلنسية، ولكن 
الطب����اخ في احدى وزارات الدولة حصل على جنس����ية وكأنه اولى من 
هؤالء بها، الفتا الى ان حل هذا املوضوع ان يقوم احد النواب باستجواب 

رئيس احلكومة ومن ثم سنحلها.

جوهر: القيود األمنية وضعتها بعض األجهزة لوضع العقبات أمام حل قضية »البدون«
عسكر: وضعوا قيودًا أمنية عشوائية وأجبروا »البدون« على استخراج جنسيات أخرى

المطوع: يجب إعطاء »البدون« حقوقهم الشرعية كشهادات الميالد والزواج والسكن
الدويس�ان: »الب�دون« ش�اركوا ف�ي الح�روب العربي�ة وح�رب تحري�ر الكويت

بورمي�ة: ل�و تجّمع 100 ألف »ب�دون« بس�احة اإلرادة فس�تحل الحكومة القضية
هاي�ف: أحد »الب�دون« لدي�ه ثبوتّيات س�نة 1920 وحت�ى اللحظة ل�م يجّنس

جرم�ن: المش�كلة اآلن تج�اوزت قضية »الب�دون« إلى م�ن ال يحمل حتى اس�مًا!
الوع�الن: س�أتبنى مقت�رح الوس�مي ع�ن »الب�دون« والكوي�ت لم�ن يخدمه�ا

طفلتان حتمالن لوحة »مستقبلنا أمانة في أعناقكم«
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