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جلسة »البدون« طارت لعدم اكتمال النصاب
عوا على طلب لعقد جلسة جديدة يوم 24 الجاري إلقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية 20 نائبًا وقَّ

الدقباس�ي: قانون »البدون« يتماش�ى مع االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان

سامح عبدالحفيظ
االم����ة في عقد  اخفق مجلس 
جلسته اخلاصة امس بسبب عدم 
القانوني لعقد  النص����اب  اكتمال 

اجللسة.
وحضر امس 28 عضوا للجلسة 
التي كان مقررا لها ملناقشة قانون 
املدني����ة لفئة غير  منح احلقوق 
محددي اجلنس����ية، وف����ور رفع 
اجللسة اعرب نواب عن اسفهم لعدم 
اكتمال النصاب واعتبروا ان غياب 

االعضاء »اتفاق مع احلكومة«.
النائب علي الدقباسي اعرب عن 
اسفه لعدم عقد اجللسة اخلاصة 

بغير محددي اجلنسية.
وقال في بيان صحافي ان تقرير 
جلنة غير محددي اجلنسية كان 
يتضم����ن مختصرا مفي����دا يوفر 
احلد االدنى من احلقوق الشرعية 
واالنس����انية لهذه الفئة بش����كل 
قانوني، واضاف ان القانون املقترح 
مينح حق االقامة والعمل والعالج 
والتعليم وحترير وتوثيق عقود 
الزواج والوصية واالرث ومتلك 
العقارات بش����كل فردي، وقال ان 
عدم اقرار القانون حرم هذه الفئة 
واملجتمع من فوائد متعددة، واضاف 
ان القان����ون يتضمن كذلك فرض 
عقوب����ات على كل من قدم بيانات 
او مستندات غير صحيحة للجهات 
املختصة، مشيرا الى ان هذا القانون 
يتماش����ى مع االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بحقوق االنس����ان، وقال 
ان هذا القانون كان فرصة جيدة 

حلل مشكلة قدمية متجددة.
واعل����ن الدقباس����ي في ختام 
تصريحه الصحافي انه مت توقيع 
طل����ب برملاني بع����رض القانون 
املقترح على جدول اعمال اول جلسة 

برملانية مقبلة متهيدا القراره.
الدقباس����ي احلكومة  وح����ث 
والنواب عل����ى تبني هذا املقترح 
والدفع به ال����ى االجناز ملصلحة 
الدولة واملجتمع، مؤكدا ضرورة 
التي استفحلت  مواجهة املشكلة 
نتيجة الهمالها وع����دم البت بها 
الس����نني مما تسبب في  عشرات 
معاناة شديدة ومؤملة لبشر واطفال 
ام اخلير  الكويت  يعيش����ون في 
التي تسارع  واالنسانية والرأفة 
الى اغاثة املنكوبني والالجئني في 

كل مكان.

إنصاف »البدون«

من جانبه قال مراقب مجلس 
االمة النائب د.محمد احلويلة ان 
مجلس االمة لن يقبل اال بإنصاف 
فئة البدون وحتقيق العيش الكرمي 
لهم وألسرهم، مشيرا الى انه من 
غير املقبول ان جنعل ما حصل في 
جلسة امس مير مرور الكرام بعدما 
صاحب جلسة اقرار احلقوق املدنية 
للبدون من احداث وان مجلس االمة 

لن يقبل اال بإقرار هذا القانون.
وذكر د.احلويلة في تصريح 
صحافي انه مت جمع تواقيع نحو 
20 نائبا لتحديد جلس����ة خاصة 
ملناقش����ة قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعي����ة للب����دون مطالبا 
النواب واعضاء احلكومة  جميع 
بالتعاون وااللتزام بحضور هذه 
اجللسة واقرار احلقوق االنسانية 
لفئة البدون ورفع معاناتهم مشيرا 
الى ان هذا القانون قد انصف فئة 
البدون من خالل اقرار العديد من 
املزايا واحلقوق االنس����انية التي 
يس����تحقونها بعد معاناة طويلة 
في االوض����اع العامة والوظيفية 

واالنسانية.
واوضح د.احلويلة ان املطلوب 
في هذا الصدد تعاون الس����لطتني 
التشريعية والتنفيذية معا الجناز 
هذا القانون الذي يتفق عليه غالبية 
النواب من مجلس االمة معربا عن 

االجراءات االمنية املشددة والتي 
اغلقت الش����وارع وادت الى عدم 
متكن وصول عدد من النواب الى 
مجلس االمة، االمر الذي افضى الى 

افشال اجللسة.
وبني د.احلربش ان هناك تنسيقا 
يجري حاليا بني عدد من االعضاء 
لتقدمي طلب جلسة خاصة يوم 24 

اجلاري للغرض نفسه.
ولف����ت د.احلرب����ش الى ان ما 
يحدث من اجراءات امنية مشددة 
امنا هو جزء من العبث الذي تتم 
ممارس����ته، مبينا ان اكثر النواب 
تعذر وصولهم مجلس االمة بسبب 
هذه االجراءات االمنية التي تأتي 
ضمن املخطط احلكومي املدبر له 

البطال اجللسة.

إجراءات أمنية مكثفة

من جانبه، انتقد النائب مسلم 
الغياب احلكومي  البراك بش����دة 
عن جلسة قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعي����ة لغي����ر مح����ددي 
اجلنسية، مس����تغربا االجراءات 
االمنية املكثفة التي تذكرتها فجأة 
وزارة الداخلية والتي اعاقت وصول 

كثير من النواب والصحافيني.
ف����ي تصريح  الب����راك،  وقال 
للصحافيني امس، ان الطوق االمني 
الذي احاطت به القوات العسكرية 
املنطقة ما كان اال محاولة حكومية 
لعرقل����ة اجللس����ة وحرمان غير 
محددي اجلنسية من التعبير عن 
معاناتهم امام بيت االمة، مستدركا: 
هذه الفئة التي كونت اجليل الرابع 
في الكويت واثبتت وفاءها في احلك 
اي����ام االحتالل العراقي  الظروف 
وحرب حترير الكويت، آس����فا ان 
عددا من النواب شاركوا احلكومة 
مخططها الفشال اهداف اجللسة.

ولفت البراك الى ان احلكومة 
تولي مشاريعها اخلاصة اهتماما 
بالغا وحتضر بكامل اعضائها في 
حني تغض طرفها وبتعمد مقيت 
عن االقتراحات النيابية وبالذات في 
قضية البدون حيث تعودنا على 
مماطلة احلكومة في وضع احللول 
املنصف����ة لهم، مبينا ان احلضور 
احلكومي املتمثل بوزيري الدولة 
لشؤون مجلس����ي الوزراء واالمة 
حضور متواضع وال يتناسب مع 
النواب  القضية، وبع����ض  حجم 
يدافع����ون عن ه����ذه احلكومة اذا 
ما استخدمنا االدوات الدستورية 
ويتهمونن����ا باملؤزمني، مؤكدا ان 
فشل جلسة البدون امس وصمة 

عار على جبني احلكومة.
واسف البراك جتاهل احلكومة 
النيابي����ة والتي من  لالقتراحات 
اهمه����ا هذه القضية االنس����انية، 
مش����يرا الى انه كان متوقعا من 
احلكومة »الت����ي جتلس اآلن في 
الس����يف وتضحك علينا«  قصر 
عدم التزامها بتعهداتها، الس����يما 
ان ملف غير محددي اجلنس����ية 
جتاوزت ابع����اده االقليمية وبات 
اآلن في متناول املنظمات الدولية 
حلقوق االنسان. وتندر البراك على 
اوضاع النواب الذين لم يحضروا 
اجللس����ة امس، مؤكدا ان من حق 
احلكومة االستخفاف مبجلس مثل 
هذا املجلس الذي ال يستطيع الدفاع 

عن نفسه.
واكد البراك انه وعددا من النواب 
تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة 
قريبا ملناقشة قانون غير محددي 
اجلنس����ية الى جان����ب طلب آخر 
يقضي بإدراج تقرير جلنة معاجلة 
اوضاع البدون على جدول اعمال 

اجللسة املقبلة في 22 اجلاري.

اللوم على النواب

من جهته ق����ال النائب مبارك 
الوعالن انه من دواعي االسف ان 

امله ان يت����م حتقيق هذا االجناز 
لهذه الفئة.

ألغيت سفري

من جانبها أكدت النائب د.أسيل 
العوض����ي ان االزدح����ام املروري 
الشديد الذي شهدته الطرق املؤدية 
ملجلس االم����ة حال دون وصولها 
لقاعة عبداهلل السالم في موعدها 
ووصلت بعد دقائق قليلة من رفع 
اجللسة اخلاصة ملناقشة قانون 
احلقوق االجتماعية لغير محددي 
اجلنسية، موضحة انها كانت من 
ضمن االعضاء املوقعني على طلب 

عقد هذه اجللسة ألهميتها.
وقالت د.العوضي في تصريح 
ل� »األنباء« ان اهمية هذه اجللسة 
جعلتها تلغي ترؤسها لوفد برملاني 
رس����مي للمش����اركة ف����ي مؤمتر 
يعقد ف����ي مملكة البحرين خاص 
بالبرملانيات العربيات وذلك حتى 
تتمكن من حضور هذه اجللس����ة 
اخلاصة مبينة ان الزحام املروري 
الشديد الذي احاط باملجلس حال 
دون وصولها في موعدها ووصلت 
بعد رفع اجللسة بدقائق معدودة 
مؤكدة حرصها على اعطاء هذا امللف 
اولوية النسانيته وارتباطه بقانون 
اجتماعي يرفع الكثير من االسى عن 
فئة مهمة مبينة انها ستوقع على 
الطلب اجلديد اخلاص بعقد جلسة 

اخرى ملناقشة هذا القانون.

تهاون نيابي

النائب خالد  من جهته، ق����ال 
العدوة ان هناك تهاونا من بعض 
النواب في اجللسة اخلاصة إلقرار 
احلقوق املدنية والقانونية لغير 
محددي اجلنسية، وذلك لوجودهم 
في اس����تراحة الن����واب، رغم ان 
اجللسة رفعت ملدة نصف ساعة، 
وان ادى ذلك الختالل النصاب وعدم 

عقد اجللسة.
الع����دوة انه وبعض  وأضاف 
النواب وقعوا مقترحا ملناقش����ة 
القضية ب����أن يخصص لها وقت 
ضمن اجللس����ات العادية، بحيث 
تتم مناقش����ة كل ما يتعلق بهذا 
امللف، موضح����ا ان ملف البدون 
متخضم ومليء باملظالم، ويجب 
ان يحسم، وان الدولة في الوقت 
احلالي ال ميكن ان تراهن على مزيد 
من الوقت لاللتفاف عليه ومن ثم 

البد من حسمه وحله.
وردا على سؤال حول حضور 
احلكوم����ة، قال الع����دوة: الئحيا 
احلكومة متثل ولو بوزير ولكن 
العتب على النواب اخلمسني ونحمل 
احلكومة اليوم كذلك بتواجدها فقط 
بوزيرين وهذا يؤكد ان احلكومة 
مازالت تفكر في حل قضية البدون 
بالنمط التقليدي املتباطئ في حل 

هذه املشكلة.

تمثيلية بطولة بعض النواب

بدوره، اعتب����ر النائب فيصل 
الدويس����ان ان ما حدث امس ازاء 
جلس����ة مناقشة قانون »البدون« 
متثيلية من بطولة عدد من النواب، 
واخراج متميز من احلكومة، مؤكدا: 
لن يهدأ لنا ب����ال حتى تأخذ فئة 
غير محددي اجلنسية احملرومة 

ما تستحقه من الكرامة.
واكد الدويس����ان في تصريح 
للصحافيني بش����دة على متابعته 
وع����دد من الن����واب للقضية بكل 
تفاصيلها حتى يتسنى للمجلس 
اقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
للبدون، موضح����ا: ما ضاع حق 
وراءه مطالب، وعن قريب سنحقق 

ذلك.
وقال الدويسان انه وعددا من 
اعضاء املجل����س تقدموا بطلبني 
احدهما إلدراج تقرير جلنة »البدون« 

يكون عدم حضور هذه اجللس����ة 
على حساب آالم ومشاكل »البدون 

املساكني«.
واضاف الوع����الن ان الغريب 
والعجيب هو ان املوقعني على طلب 
عقد هذه اجللسة هم 35 نائبا ولم 

يحضروا.
وتابع الوعالن قائال ألقي اللوم 
على بعض الزمالء املتواجدين في 
االستراحة ولم يحضروا حتى يزيد 
العدد ويكتمل النصاب، مش����يرا 
الى ان مشكلة »البدون« ساهمت 
احلكومة في عدم حلها وهي تتفاقم 
وتتزايد، الفتا الى ان هذه املشكلة 
من املنتظر ان تكون لها في الغد آثار 
امنية فضال عن آثارها االجتماعية 

احلالية.
الوعالن من اخلاسر  وتساءل 
ومن ثم اجاب الوطن هو اخلاسر 

االول واالكبر في هذا الصدد.
واضاف مس����تنكرا هل يعقل 
ان يحرم انس����ان من حق العالج 
والدراسة والوظيفة فضال عن باقي 

احلقوق؟!
وتابع الوعالن قائال: من الغريب 
والعجي����ب ان توقع احلكومة في 
الدولية،  املجتمعات واملنظم����ات 
على حقوق ولكنها تنكرها داخل 

الوطن.
مشيرا الى ان ما يحدث حاليا 
ال ين����م عن تعاونا نهائيا وال حل 
الهروب  ان  الى  للمش����كلة، الفتا 
لن يفل����ح ولن يفيد وأنه البد من 
املواجه����ة حت����ى وان كان بعض 
االعضاء لديه����م مالحظات فكان 
يتعني عليهم تدوينها ومناقشتها 
دون ان يترك����وا اجللس����ة كم����ا 

حدث.
مضيفا الوعالن انه ليست هناك 
مش����كلة في مناقش����ة التعديالت 
واملقترحات، مستشهدا بتعديالت 
النائب خالد السلطان والتي قدمها 

في هذا الشأن للجنة البدون.
وعليه طالب الوعالن احلكومة 
بضرورة مواجهة هذه االشكالية 

والعمل على االنتهاء منها.
اكد النائب حس����ني القالف ان 
الى »رجل  البدون بحاجة  قضية 
رشيد« يحسم هذه القضية بشكل 
نهائي بدال من سياسة التهرب التي 
متارسها احلكومة، مضيفا »وبهذا 
السلوك يا حكومة تعطون مبررا 
لآلخرين ان يدوسون على راسكم«. 
وقال القالف في تعليقه على عدم 
انعقاد اجللسة ان اول نقطة يجب 
ادراكها هي اننا نعاني من سلوك 
حكومي متخلف فهم ال يستطيعون 
ان يقرأوا الساحة والكيف يتعاملون 
معها خصوصا ان هناك من يحاول 
ان يتصيد في املاء العكر ويسعى 
السقاط احلكومة وهناك من يريد 
رأس رئي����س احلكوم����ة ووزير 

الداخلية.
وش����دد عل����ى ان قضية غير 
محددي اجلنسية حساسة وخطرة 
وفيها جوانب شرعية وانسانية 
وقانوني����ة ودولية وسياس����ية 
وبالتالي فإنه كان على احلكومة 
ان حتضر بفاعلية ال ان تس����جل 
حضورها بتمثيل متواضع لتعطي 
بذلك ذريعة للمتصيدين واملؤزمني 
العالية ان  واصحاب االص����وات 
يحملوها اخلطأ، متس����ائال »متى 
يأتي رجل رشيد ينقذ الناس ويبرئ 

ذمتها من قضية البدون؟«.
واضاف أننا اآلن ال نتحدث عن 
التجنيس اليوم بل فقط عن رفع 
املعاناة عن ه����ذه الفئة املظلومة 
ونريد من ميتلك الشجاعة ليتخذ 
القرار السليم ملعاجلة هذه القضية 
العقيمة التي بدأنا نشعر باألسى 
امام اهلل  ونخشى من املس����اءلة 
عليها. وبنينّ ان »البدون« اصبحوا 

اخواننا الكويتيني البدون، مشيرا 
لوجود بعض النواب في استراحة 
املجلس »لالفطار« مما فوت الفرصة 
الكتمال النصاب وعقد اجللسة وهم 
الذين اقسموا على مصلحة الكويت 

والكويتيني.
البدون  ان  الص����واغ  واضاف 
لهم مواقف بطولية ومن الواجب 
الشرعي انصافهم واعطائهم ابسط 
احلقوق، مؤكدا انه عمل في اللجان 

اخليرية ملدة 15 عاما واطلع على 
احوالهم التي ال تسر حيث توجد 
اس����ر متعففة ضعيف����ة ماديا ال 
حتصل قوت يومها وحتى البطاقات 

الثبوتية ال توجد لديهم.
وش����دد الصواغ على ضرورة 
انص����اف ه����ذه الفئ����ة، مبينا ان 
خيرات الكويت تصل الى اصقاع 
العالم فما بالك مبن يعيش بيننا، 
موضحا لن نس����كت عن حقوقهم 

البرملانية على جدول اعمال جلسة 
22 اجلاري، واآلخر طلب جلسة 
خاصة ملناقش����ة القضية في 24 
اجلاري ايض����ا، متمنيا ان تأخذ 
احلكوم����ة ما حدث بعني االعتبار 
البدون  ودافعا إلق����رار حق����وق 
االجتماعي����ة واملدنية، خصوصا 
انهم شاركوا في كثير من ميادين 
خدمة الكويت س����واء في املجال 

العسكري أو املدني.
وعن س����بب اختياره حتديدا 
لتاريخ 22 اجلاري قال الدويسان 
انه رأى عدم ادراجها على جدول 
جلس����ة 23 اخلاصة مبناقش����ة 
القروض، حيث خش����ينا تعكير 
النائب  الغاءها.قال  أو  اجوائه����ا 
حسني مزيد ان ما حدث امر مؤسف 
لعدم عقد اجللسة اخلاصة للبدون 
بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرا 
الى ان هذه القضية مضى عليها 
اكثر م����ن 40 عام����ا وهي قضية 
آملتنا بسبب معاناة البدون لعدم 
وجود متطلبات احلياة لهذه الفئة 
املظلومة من ابس����ط حقوقها من 
تعليم وتطبيب وفرص عمل ومنح 

شهادات ميالد وعقود زواج.
واكد مزي����د التوقيع لعدد من 
النواب لعقد جلسة خاصة االسبوع 
املقب����ل القرار ه����ذا القانون النه 
مشروع وطني لندخل التاريخ من 
اوس����ع ابوابه النه ميس املواطن 
بشكل مباش����ر، معبرا عن شكره 
لوسائل االعالم التاحته توضيح 

االمر.
م����ن جهته ق����ال النائب فالح 
الصواغ كن����ا نرغب في ان يتخذ 
مجلس االمة موقفا ايجابيا جتاه 

املدني����ة وهذا عهد علينا ونتمنى 
اال يتكرر هذا املوقف بعدم حضور 
بعض النواب، وبني الصواغ وجود 
اعداد من البدون تستحق التجنيس 
ومنهم العسكريون واالعالميون، 
معربا عن أمله في إنصاف البدون 
واالنته����اء من هذه املش����كلة في 

القريب العاجل.

القضية سياسية

ب����دوره، اس����تغرب النائ����ب 
د.جمع����ان احلربش غياب بعض 
النواب والغياب احلكومي الكبير 
عن جلسة مناقشة قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية لغير محددي 
التجاهل  ان  اجلنس����ية، مؤك����دا 
والتأجي����ل س����يزيدان من حجم 
القضية  ان  املش����كلة، خصوصا 
تط����ورت من مش����كلة اجتماعية 
الى سياس����ية وقد تتحول تاليا 

الى مشكلة امنية.
وقال د.احلربش، في تصريح 
للصحافيني امس عقب رفع اجللسة، 
انه مهما اختلفت وجهات النظر فإن 
احلل لن يكون بالتجاهل الذي كان 
سياسة حكومية ثابتة، ولالسف 
اصبح اليوم سياسة نيابية، امنا 
احلل باملواجه����ة ووضع احللول 
اجلذرية والدائمة لكل مشكالتنا 
والتوصل الى انسبها السيما في 

قضية البدون.
وفضل د.احلرب����ش ان يتقدم 
اي نائب لديه تعديالت او وجهة 
نظر على القوانني املدرجة للقانون 
المكانية دراستها والنظر في مدى 
مالءمته����ا، وبالتال����ي التصويت 
عليها، متس����ائال: ما السبب وراء 

أسيل: ألغيت ترؤسي وفدًا رسميًا.. والزحام المروري منعني من الوصول مبكرًا
الوعالن: نلقي اللوم على بعض النواب الذين جلس�وا في االستراحةالحويلة: المجلس لن يقبل إال بإنصاف »البدون« وتحقيق العيش الكريم لهم

الحربش: التأجيل سيزيد من حجم المشكلة والقضية أصبحت سياسية

األعضاء المتواجدون 
في القاعة قبل رفع الجلسة

األعضاء الذين دخلوا بعد رفع الجلسة
عادل الصرعاوي، غامن امليع، سالم النمالن، محمد املطير، 
خالد السلطان، محمد هايف، صالح املال، مرزوق الغامن، أسيل 

العوضي ومحمد احلويلة.

جاسم اخلرافي، احمد السعدون، الصيفي مبارك الصيفي، 
جمعان احلربش، حس���ن جوهر، حسني القالف، حسني 
مزيد، حس���ني احلريتي، خالد العدوة، دليهي الهاجري، 
روضان الروضان، س���عد زنيفر، سعد اخلنفور، شعيب 
املويزري، صالح عاش���ور، ضي���ف اهلل أبورمية، عدنان 
املطوع، عسكر العنزي، عدنان عبدالصمد، علي الدقباسي، 
فالح الصواغ، فيصل الدويسان، مبارك اخلرينج، مبارك 
الوعالن، محمد البصيري، مسلم البراك، ناجي العبدالهادي 

ووليد الطبطبائي.

البراك: نس�تغرب إجراءات إعاقة وصول النواب والصحافيين إلى المجلس

جانب من اجللسة بعد رفعها للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب )متين غوزال(مبارك الوعالن وحسني مزيد وسعد اخلنفور أثناء دخولهم القاعةالرئيس جاسم اخلرافي محييا النواب قبل بدء اجللسة

جانب من اإلجراءات األمنية املشددة التي فرضتها وزارة الداخلية حول مجلس األمة أمس

الوزير الروضان وعمل متواصل 24 ساعة
مريم بندق

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
اس���تمر في العمل خالل اجللس���ة التاريخية التي عقدت 8 
ديس���مبر اجلاري طوال 24 س���اعة وقام بالرد على جميع 
املالحظات التي اثيرت خاللها س���واء فيما يتعلق بالالئحة 

الداخلية او مواد الدستور.
وسجل املراقبون للروضان فطنته ويقظته واملامه الكامل 

بكل صغيرة وكبيرة طرحت في اثناء اجللسة.
والتقطت هذه الصورة للوزير بو عبدالعزيز وهو يغادر 
املجلس عند السابعة من صباح األربعاء 9 ديسمبر بعد ان 
كان حضر عند السابعة من صباح الثالثاء 8 ديسمبر وتبدو 
عالمات التعب واالره���اق على وجهه بعد اجلهود اجلبارة 

آثار التعب واإلرهاق بادية على روضان الروضانالتي بذلها وكانت آثارها ايجابية جدا للحكومة.

البقية ص9




