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فقدان النصاب »عّطل« التصويت على المداولة األولى لقانون »البدون«

الرومي: هذا تكّسب انتخابي وهناك من  يريد الذهاب لألمم المتحدةالخال�د: عملت بملف »البدون« منذ ع�ام 1982 وهؤالء في عهدتي 

الوعان: نخش�ى أن نكون دولة مارقة فهناك اتفاقات دولية س�تطبقالعدوة: »يوم حجت حجايجها« حمل البدون الس�اح ونرفض تهميش�هم 

الخرافي دعا الحكومة والنواب إلى تقديم تعديالتهم في اللجنة إلعداد تقرير ومناقشته في جلسة خاصة 

مبارك الوعالنالشيخ جابر اخلالد )متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي والشيخ أحمد الفهد ود.محمد البصيري في حديث »املنصة«

 مساجالت كالمية بني عبداهلل الرومي وحسني القالف

لذلك نق���ول ان بيان احلكومة 
يؤكد ض���رورة مناقش���ة هذا 

القانون.
الس���عدون: هل هذه  احمد 
هي املرة االول���ى التي نناقش 
فيها ه���ذا املوضوع؟ اول مرة 
ناقشنا فيها كان عام 1966 والغى 
بنود التجنيس لالقامة الطويلة، 
وقضية اليوم من اخطر القضايا 
وقل���ت ع���ام 1987 ان القضية 
الى قنبلة موقوتة،  ستتحول 
لذلك يجب ان حتمل هذه القضية 
الكل  من جذوره���ا، ويج���رد 
ويتجنس من يستحق ومن ال 
يستحق، يقال له انك ال تستحق 
وفي السابق وجهت سؤاال عن 
الش���يخ  ابان تولي  »البدون« 
نواف االحم���د وزارة الداخلية 
واتتني بع���ض االرقام، وعدد 
الذين حددوا جناسيهم 12095 
شخصا يحملون جناسي، واما 
الذين عدلوا اوضاعهم فعددهم 
1188 شخصا اما احلقوق املدنية 
فيجب ان تعطى منذ س���نوات 
ولكن يجب اال تكون بقانون اآلن 
القانون األمة فقط للكويتيني 
واالج���راءات املوجودة يترتب 

عليها اجراءات اخرى.
وعدد الذين طالبوا باجلنسية 
93 الف شخص، وفي احصاء 
1985 ضموا البدون للكويتيني، 
ووجهت سؤاال لوزير التخطيط 
عن انخفاض عدد الكويتيني بعد 
الغزو فقال انه ضم البدون معهم، 
وذلك لدرء االخطار واالطماع من 

دول اجلوار آنذاك.
اثناء صدور  والسؤال اآلن 
قرار مجلس االمن الذي اعتمد 
عدد سكان الكويت، ماذا سيكون 
عليه احلال؟ الناس احملرومون 
من اجلنسية حرموا منها وايضا 
حرم اصحاب الكفاءات، وهناك 

افتتح نائب رئيس مجلس 
األمة عبداهلل الرومي جلسة امس 
الساعة ال� 9 صباحا، وبعد تالوة 
اسماء املعتذرين انتقل املجلس 
ملناقشة قانون احلقوق املدنية 

للبدون.
روضان الروضان: احلكومة 
تترقب حاًل شاماًل لهذه القضية 
ونحن معنيون جميعا بحل هذه 
القضية الوطنية التي تشترك 
الس���لطات جميعا ف���ي حلها، 
وتش���ارك فيه���ا كل الوزارات 

)ويلقي بيانا مكتوبا(.
اخلرافي: نتيجة الهمية هذا 
البيان سيوزع على النواب واذا 
كان هناك بيان من وزير الداخلية 

سيوزع على النواب.

هذا ملف

الشيخ جابر اخلالد: عملت 
بهذا امللف منذ عام 1982 وصنفنا 
هذا امللف ل� 3 اجزاء وتركته في 
وزارة الدفاع وفي س���نة 1996 
رأي���ت من واجبي ان اش���ارك 
النهم في عهدتي كاخوان سالح 
ورفعته للشيخ سعد العبداهلل 
رحمة اهلل، وال أدري أين اآلن 

التقرير، وحينما تسلمت  هذا 
الداخلي���ة أعدت امللف  وزارة 
مرة ثانية ورفعته الى اللجنة 
العليا في مجلس الوزراء وهذا 
مقترح ال استطيع احلديث عنه 
اال بع���د اعتماده ف���ي مجلس 
الوزراء ومشاكل البدون كلها في 
وزارة الداخلية، وتقدر اهتمام 
النواب، هناك مجموعة تدرس 
القيود األمنية واعادة ادخالها 
بالش���كل الصحيح وتوزيعها 
عل���ى مجموع���ات، والقانون 
سيفيدنا في العمل لذلك ارجو 
الى  اللجنة  الى  القانون  اعادة 
حني تقدم احلكومة ما لديها، ال 
نريد تضييع القضية في دهاليز 
السياسة واحلكومة جادة في 

هذا امللف.
انك  اخلرافي: كث���ر خيرك 
عملت من���ذ ع���ام 1982 ولكن 
الوقت طويل ومن حق النواب 

العمل.
عادل الصرعاوي: اعترض 

على تثبيت التقرير.
اخلرافي: ال احد يس���تطيع 
تثبي���ت  عل���ى  االعت���راض 

التقرير.

القانون، ومعلوماته التي طرحها 
املناقش���ة،  انه يؤيد  يفترض 
يقول اننا في بلد مؤسس���ات 
وقان���ون فلم���اذا حتجر على 
القضية  املناقشة لهذه  النواب 
احلساس���ة؟ نحن نعاني من 
فراغ تش���ريعي، وبسبب هذا 
الف���راغ، الناس تتألم وتعيش 
حياة صعبة، بيان احلكومة يقر 
اوضاع غير مسبوقة والسبب هو 
مؤسسات الدولة، ونريد نقاشا 

الصرع���اوي: اعترض على 
التثبيت ف���ي املضبطة، هناك 
اقتراح���ات كبيرة قدمت واآلن 
لدينا اقت���راح واحد من جلنة 
»البدون« وامتنى من املجلس 
ع���دم مناقش���ة التقري���ر الن 
املناقشة تعني تثبيت املخالفة 

الدستورية.
اخلرافي: املوضوع طرح على 
املجلس وهو الذي غير الوقت من 

12 احلالي الى جلسة  اليوم.

حضاريا يحترم اآلراء، وبعضهم 
يلمز ان القانون له كلفة مالية 
الكويتيني، وهذا  حتى يخوف 
غير صحيح ونطالب احلكومة 
مراجعة »اتفاقية حقوق الطفل« 
التي وقعتها الكويت وتفرض 
على الكويت حق التعليم لكل 
طفل، ويقول 32 ألف جواز سفر 
واس���ألكم باهلل هل يستخرج 
اجلواز من غير واسطة؟ يقول 
عقود الزواج ال تقر اال باحملكمة، 

عبداهلل الرومي: مع تقديري 
لرئيس اللجنة املقرر يدافع عن 
تقرير اللجنة وال يجوز ان يدافع 
عن وجهة نظره اخلاصة وهذا 
من حقه ولكن يفترض من داخل 

القاعة وليس من املنصة.
د.حسن جوهر )املقرر(: من 
وحي بيان احلكومة وكالم وزير 
الداخلية، ما طرحوه يستوجب 
مناقش���ة هذا القان���ون فهناك 
تناقض���ات ومحاولة لنس���ف 

فئة ثالث���ة وهي الذين حرموا 
من اجلنس���ية الكويتية، وهم 
من ول���دوا الم كويتية وهؤالء 
كويتي���ون بق���وة القانون من 
الذي تس���بب بحرمانهم طوال 
هذه السنني؟ وحينما كان الشيخ 
جابر االحمد رحمه اهلل رئيسا 
للوزراء قال حينها: »عدم شعور 
املواطنني باملسؤولية ادى الخطاء 
في التجنيس فحرم بعض من 
يستحقها وحصل عليها من ال 
القضية  يستحقها« لذلك هذه 

يجب ان حتسم بشكل نهائي.
الش���يخ جابر اخلالد: اثنى 
على كل كلمة قالها السعدون، 
ونقول ابناء الكويتيات ابناؤنا 
وهن���اك اعداد كبي���رة رفعت 
ملجلس الوزراء، وسنغلق هذا 

امللف قريبا.
أحمد الس���عدون: يجب ان 
ننتهي من ه���ذه القضية، من 
يستحق اجلنسية هو املتضرر 

االكبر.

مكان آخر

حسني القالف: بيان احلكومة 
وداني الى مكان آخر، يا حكومة 
م���اذا قدمتم لهذه الفئة؟ اليوم 
هناك رجل اسمه جابر اخلالد 
أتى حلل ه���ذه القضية ولديه 
مشروع قدمه ملجلس الوزراء، 
وزيرة التربية ووزير الصحة 
يق���والن انهم على اس���تعداد 
لتوظي���ف »الب���دون« وه���ذه 
اخلبرات امر جيد االس���تفادة 
منها، كيف يأتي ديوان اخلدمة 
املدنية ويقول ال يجوز توظيف 
البدون؟ والسؤال اآلن منذ متى 
مت تغيير مسمى البدون الى غير 
محددي اجلنس���ية؟ والقضية 
تكبر وال ن���دري ما هو موقف 

العمير: هناك مصانع البد من إصاح 
أوضاعها ونقلها الحقًا بعيدًا عن السكان

لتفريغ القرص المدمج

تأجيل نظر دعوى رئيس الوزراء 
ضد الجاسم إلى 4 فبراير

العدوة يدعو إلنشاء فرع متكامل
ل� »التأمينات« في األحمدي ومبارك الكبير

قال النائب خالد العدوة: نظرا الهمية املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية جلميع شرائح املجتمع وخاصة شريحة املواطنني املتقاعدين 
ونظرا للكثافة السكانية ولبعد محافظتي االحمدي ومبارك الكبير 
عن مبنى املؤسسة الرئيس���ي، لذا فانني اقترح انشاء فرع متكامل 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في كل من محافظتي االحمدي 

ومبارك الكبير.

ذكر النائب د.علي العمير ان اللجنة البيئية اجتمعت )أمس( 
على هامش جلسة »البدون« وترأس االجتماع نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وأعضاء جلنة 
البيئة، وغالبية نواب الدائرة اخلامسة، ودار احلديث حول آخر 
اإلجراءات التي توصلت اليها الهيئة العامة للبيئة، وتبني ان هناك 
مصانع البد من إصالح أوضاعها خالل أشهر قليلة، ونقلها فيما 

بعد الى أماكن أخرى ليست قريبة من السكان.
وق���ال العمي���ر ان اللجنة أرجأت أي ق���رارات الى حني اتخاذ 
مجلس الوزراء قراراته في هذا الشأن، لنرى ما اذا كنا سنطمئن 

لتلك القرارات أو ال.
وب���نينّ العمير: ان احلل اآلن يكمن في معاجلة معدالت التلوث 
وليس فقط في إغالق املصانع الستة، وإمنا في تخفيض املعدالت 
في البحيرات النفطية والقطاع النفطي، وقد وجهت س���ؤاال الى 
مدير ع���ام الهيئة العامة للبيئة، لو أغلقنا املصانع الس���تة هل 
سنقضي على معدالت التلوث؟ ولم يقل لي معلومة واضحة في 
هذا الشأن، ألن أغلب امللوثات ثانوية، ومازالت املعلومة غائبة، 
وبالتالي تبقى ج���دوى اإلغالق غير واضحة في خفض معدالت 

التلوث في أم الهيمان.
وأكد العمير ان احلل ليس بإغ���الق املصانع وإمنا باملعاجلة 

الشاملة.

مؤمن المصري
نظرت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة اجلنح أمس برئاسة القاضي 
عصام الفهد وأمانة س����ر محمد عبد الفتاح أمس القضية املرفوعة من 
الش����يخ ناصر احملمد ضد الكاتب محمد عبد القادر اجلاسم وذلك على 
خلفية قيام اجلاسم بسب وقذف الشيخ ناصر احملمد بديوان العليان.

وقد حضر عن الشيخ ناصر احملمد احملامي بدر باقر من مكتب الوقيان 
والعوضي والسيف الذي طلب إحالة القرص املدمج اخلاص بالندوة إلى 
وزارة اإلعالم لتفريغه وإثبات محتواه. وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى 

جللسة 2010/2/4 لتفريغ القرص املدمج من قبل وزارة اإلعالم.

قال النائب فيصل الدويسان في سؤال 
برملاني وجهه الى وزير االعالم ووزير 
النفط: جبل املجتمع الكويتي مبختلف 
اطيافه عل����ى الوحدة الوطنية واحترام 
الرأي االخر وعقائده����م ونبذ كل اثارة 
للفتن����ة الطائفية والقبلية والفئوية اال 
ان هناك من يحاول اثارة هذه الفنت بني 

احلني واآلخر ومنها ما قام به احد املوظفني 
العاملني في القط����اع النفطي »عمليات 
مصفاة ميناء االحمدي« وذلك بارس����ال 
رسائل الكترونية للموظفني عن طريق 
شبكة االنترنت التابعة ملقر عمله بعنوان 
رسالة الى كل شيعي، يطعن فيها بعقيدة 
الش����يعة. وأضاف هل هناك رقابة على 

خدمة االنترنت التي تزود بها الشركات 
النفطية موظفيه����ا؟ وهل مت رصد هذه 
الرسالة ومعرفة كاتبها وناشرها وفي 
حال االيجاب الرجاء تزويدي بنسخة منها 

واسم املوظف الذي قام بنشرها؟
ما االجراءات القانونية التي اتخذتها 

ادارة الشركة جتاه هذا املوظف؟

الدويسان: هل هناك رقابة على اإلنترنت في شركات النفط؟

سامح عبدالحفيظ
ارجأ مجلس االمة ام��س التصويت على املداولة االولى لقانون 
»احلق��وق املدنية واالجتماعية للبدون« بس��بب فق��دان النصاب 

القانوني الالزم للتصويت على مواد القانون.
ودع��ا رئيس املجلس جاس��م اخلرافي الن��واب واحلكومة الى 
ض��رورة تقدمي التعدي��الت الى جلنة البدون البرملانية لدراس��تها 
واألخذ بها قبل صياغة تقرير اللجنة الذي ستقدمه للمجلس وتتم 

مناقشته في جلسة خاصة حتدد الحقا.
وتباينت ردود الفع��ل النيابية جتاه مواد القانون اذ رأى نواب 
ان القانون هو مبثابة منح جنسية للبدون في حني رأى آخرون ان 
روح القان��ون تهدف الى منح البدون حق التعليم والعالج واصدار 

شهادات امليالد وعقود الزواج فقط. وفيما يلي نص اجللسة:

نص قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية
مادة أولى: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بغير محدد 
اجلنسية كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء 
بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من املسجلني 
ف���ي اللجنة التنفيذية للمقيمني بص���ورة غير قانونية او 
اللجنة العليا للجنس���ية مبجلس ال���وزراء او لدى مكتب 
الش���هيد، وكذلك فروع من ذكروا املولودين بدولة الكويت 

واملقيمني بها.
مادة ثانية: تتولى وزارة الداخلية خالل ثالثة اش���هر من 
تاريخ العمل بهذا القانون حصر اسماء غير محددي اجلنسية 
املخاطبني باحكامه واملسجلني لدى اجلهات احلكومية املشار 

اليها في املادة األولى من هذا القانون.
مادة ثالثة: مينح كل من غير محددي اجلنس���ية املش���ار 
اليه���م باملادة الثانية من هذا القانون بطاقة مدنية صاحلة 
ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد وحتمل رقما مدنيا خاصا 
ب���ه، ويحق له احلصول على الوثائ���ق التي تكفل حقوقه 

القانونية واملدنية وعلى وجه اخلصوص:
1- االقامة الدائمة بالكويت.

2- العالج املجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك 
احلصول على الدواء مجانا.

3- معاملة املعاق غير محدد اجلنسية وابنائه املعاقني 
معاملة الكويتي املع���اق في مجال احلقوق واملزايا املقررة 

لذوي االحتياجات اخلاصة.

4- احلصول على شهادات امليالد والوفاة.
5- حترير وتوثيق عقود ال���زواج والطالق والوصية 

وحصر االرث وجميع ما يتعلق باالحوال الشخصية.
6- رخص القيادة بجميع انواعها.

7- احلصول على جواز سفر.
8- احلق في العمل في القطاع العام واخلاص والقطاع 
النفطي مع اس���تحقاق مكافأة نهاية اخلدمة املقررة في اي 

منها.
9- احلق في متلك العقارات بصورة فردية او باالشتراك 

مع الغير.
10- احلق في التعليم بجميع مراحله.

مادة رابعة: مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ينص عليها 
قانون اخر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة والغرامة 
التي ال تتج���اوز الف دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل 
من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجان املختصة 
املشار اليها في املادة األولى من هذا القانون او ادلى ببيانات 
غير صحيحة امامها بقصد االستفادة من احكام هذا القانون 

سواء لنفسه او للغير وايا ما كانت وسليته في ذلك.
مادة خامسة: تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير املختص وذلك 

خالل ثالثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة سادسة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

البقية ص7


