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في ندوة لجمعية المحامين

البغلي:  قضية »أبناء الكويتيين« 
من أمهات »بدون« مرشحة للتفاقم!

الكمي��خ: مس�ؤولون لديه�م العل�م
 بمدى خطورة هذه المشكلة منذ العام 2006

فرج ناصر
اكد رئيس جمعية حقوق االنس���ان علي البغلي ان مسألة 
قضية ابناء الكويتيني من امهات من فئة غير محددي اجلنسية 
وضع انساني خاطئ، مشيرا الى ان هذا الوضع يراكم مشاكل 
البدون. واضاف خالل مؤمتر صحافي نظمته جمعية احملامني 
بالتعاون مع جتمع حقوق اطف���ال الكويت صباح امس حتت 
عنوان »اطفال الكويت بني الواقع واملستقبل« ان هذه املشكلة 
غي���ر حقيقية الن القانون ينص على ان الطفل ينس���ب البيه 
وما دام االب كويتيا فيجب نسبة االبن له في حني لم يشترط 

القانون معرفة جنسية األم.
واوض���ح البغلي ان هذه الفئة مظلوم���ة ظلما بينا وفادحا 
وعلى جميع اجلهات املعنية تبني قضيتها، وعلى مجلس االمة 
التحرك حلل هذه القضية حتى ال تكبر وتتفاقم وتصبح مشكلة 
»بدون« جديدة فالبدون وجع مزمن للكويت يؤثر على سمعة 
الكويت في مجال حقوق االنسان في احملافل الدولية، متسائال 

كيف لو كانوا بدونا من اب كويتي.
وعن حترك حقوق االنس���ان حلل هذه القضية قال البغلي 
لم نعلم بهذه املشكلة اال منذ شهر ويجب حلها قبل ان تصبح 
كك���رة الثلج، الفتا الى ان جمعية حقوق االنس���ان تبنت هذه 
القضي���ة وعلى الف���ور مت االتصال بعدد من املس���ؤولني على 
رأس���هم وزير الصحة د.هالل الساير الذي ابدى تعاونا كبيرا 
واجتمع بن���ا هو وعدد من قياديي الوزارة وقال هذا قرار مني 
باست���خراج شهادات ميالد لهم واعدا بتذليل عدد من املصاعب 
واصدار شهادة امليالد البناء الكويتيني من امهات بدون وتكتب 
جنس���ية األب وي����وضع رمز امام جنسية األم أو حتى تترك 

هذه اخلانة فارغة.
واس���تغرب البغلي عدم اعت���راف وزارة الداخلية باحكام 
اثبات عقود الزواج رغم انها احكام نهائية وواجبة النفاذ على 

اجلميع.

تسيس الوعود

من جانب���ه قال رئيس اللجنة االس���المية العاملية حلقوق 
االنس�����ان احملامي مبارك املطوع ان هذه القضية انسانية ولم 
ت����جد له���ا الدولة حال حتى اآلن رغ���م كل الوعود والقضية 
سيست حتى ميارس نوع من الضغط وهذا خطأ الن الضغط 
ال يك���ون في القضايا االنس���انية الضغط ال يكون في الصحة 

او التعليم.
وطال���ب املطوع بان يتبنى جتمع اطفال الكويت قضايا كل 

اطفال الكويت وخاصة ابناء ضحايا حوادث السير.
بدوره قال احملامي عيدان اخلالدي ان احلكم قانوني باصدار 
ش���هادة ميالد لالبن من االب الكويتي فكي���ف يتم جتاوز هذا 
القانون وهذا تداخل بني الس���لطات والضحية ابناء الكويتيني 

من امهات بدون.
واستغرب اخلالدي من ان يكون طفل من اب كويتي محروما 
من حق االسم والصحة والتعليم ومحروما من ابسط حقوقه، 
مطالبا احلكومة بالوقوف وقفة جادة جتاه هذا املوضوع، فقد 
طال العمر والى االن ليس هناك حل لهذه الفئة املظلومة، مضيفا 

ان املواطن كفل له الدستور جميع احلقوق والواجبات.
وبني اخلالدي ان املادة الثامنة تنص على ان متنح اجلنسية 
للزوجة غير الكويتية بالتبعية لزوجها الكويتي حتى ان كانت 
اوروبية او آس���يوية اال البدون وه���ذا يزيد الضغط على هذه 

الفئة بالتالي تنبذ وال يتزوج منهم احد.
وقال رئيس جلنة حقوق االنسان في جمعية احملامني الكويتية 
احملامي فهد الكميخ اننا نريد ارسال رسالة الى اجلهات املعنية 
بوجود اعداد من االطفال آلباء كويتيني لم يتم منحهم اي هوية 
وترتب على هذا األمر سقوط جميع احلقوق االساسية لإلنسان 

من تعليم وهوية وعالج واألهم التمتع بجنسية والده.
وبني الكميخ اننا اردنا من خالل هذا التجمع ابراز املش���كلة 
منذ ظهورها ونعول على كثير من املسؤولني في احلكومة الذين 

لديهم العلم مبدى خطورة هذه املشكلة منذ العام 2006.
ومن جانبه قال امني س���ر جتمع حقوق الكويتيني البدون 
نواف البدر ان هذه القضية سلس���لة من حرب احلكومة على 
البدون ووصلت الى املواطن بعمل تلك االزمة ليحد من زواجه 

بفئة البدون.
واشار البدر الى ان هذه القضية جرمية ترتكب بحق اطفال 
الكويت مطالبا مبراجعة القيود االمنية الضاغطة على البدون 
املشكوك في امرها متس���ائال ملاذا لم تعرض هذه القضايا الى 
احملاكم الخذ الق���رار الصحيح فيها بدال م���ن ترك امللفات في 

اللجنة التنفيذية.

»اآلثار« تنظم محاضرة حول 
»الحرب في الفن« االثنين

تنظم دار اآلثار اإلس���المية االثن���ني املقبل محاضرة باللغة 
االجنليزي���ة حول »احلرب في الفن � حملة تش���ارلز اخلامس 
على تونس في لوحات نسجية« ضمن موسمها الثقافي تلقيها 

د.اجنيس سلتفرد.
وقال���ت »الدار« في بيان صحاف���ي امس ان احملاضرة تدور 
حول عرض وشرح مجموعة رائعة من اللوحات النسجية التي 
تعود للقرن ال� 16 التي جرى إعدادها لالحتفال بحملة إمبراطور 
هابسبرغ تش���ارلز اخلامس على تونس عام 1535 ومجموعة 
اخرى صممت في القرن ال� 18. وتتناول احملاضرة التي يديرها 
رئيس اللجنة التأسيسية ألصدقاء )الدار( بدر البعيجان مقارنة 
بني املجموعتني من الناحية الفنية والتاريخية وخاصة عالقة 

الهابسبرغ في القرن ال� 16 بالدولة العثمانية.
يذكر أن د.ستلفرد تعمل رئيسة قسم التثقيف واالتصاالت 
مبتحف تاريخ الفن في ڤيينا ونش���رت دراسات حول مختلف 
مج���االت الفن »الباروكي« وس���اهمت في عدد م���ن إصدارات 
وكتالوجات املتاحف فضال عن تدريس���ها تاريخ الفن كأستاذ 
مس���اعد في اجلامعة األميركية بالقاهرة واجلامعة األميركية 

في الكويت.
ودرست التاريخ وتاريخ الفن واآلثار في جامعات »فريبيرج« 
و»ميونيخ« بأملانيا وجامعة ڤيينا بالنمسا وحصلت على الدكتوراه  

في موضوع عمارة الكنيسة النمساوية في القرن ال� 17.

احملامي فهد الكميخ علي البغلي


