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 وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد جاء فيه: ال 
شك ان مشكلة غير محددي اجلنسية من 
املشكالت التي يعاني منها املجتمع الكويتي 
ويطالب بحلها حـــال جذريا عادال يضمن 
احلقوق االجتماعية واالنسانية لهذه الفئة ملا 
لها من ارتباطات اجتماعية وجذور كويتية 
وملـــا قدمته من خدمات جليلة جتاه البالد 
الداخلية  ويطالعنا املسؤولون في وزارة 
بتصريحـــات صحافية حللول انســـانية 
واجتماعية وتطبيقها، اال اننا ال جند ذلك 
اال من باب االعالم دون اي شـــيء ملموس 
على ارض الواقع. لذا يرجى تزويدي باآلتي: 

آخر احصائية عن اعداد غير محددي اجلنسية املسجلني في اللجنة التنفيذية 
وذلك حســـب تصنيف اللجنة لهم من حيث االصول وغير محددي االصول 
واملسجلني بإحصاء ســـنة ١٩٦٥ وغير مسجلني باالحصاء لسنة ١٩٦٥ ومن 
لهم اقرباء من الدرجة االولى كويتيون بالتأســـيس وبالتجنيس. وكشـــف 
بأعداد غير محددي اجلنسية املتزوجني من كويتيات واعداد الذين امهاتهم 
كويتيات. وتزويدنا بالدراســـات واخلطط التي اعدتها الوزارة حلل مشكلة 
غير محددي اجلنسية مع تزويدنا بالبرنامج الزمني لتطبيقها. وما االساس 
القانوني الذي تعتمده اللجنة التنفيذية لالصول التي تعتمدها لغير محددي 
اجلنســـية؟ وملاذا ال يتـــم اعتماد البطاقة األمنية الســـارية املفعول الجناز 
معامالتهم «رخصة قيادةـ  شـــهادات ميـــالدـ  عقود زواج وطالقـ  جوازات 
ســـفر.. الخ» دون طلب شهادة اللجنة التنفيذية؟ وما االعداد التي تستحق 
احلصول على اجلنسية الكويتية وما االسباب التي منعت منحهم اجلنسية 
الى اآلن؟ وسبق ان اعلنت الوزارة من خالل عدة تصريحات للقياديني فيها 
عن تســـهيالت ملعامالت غير محددي اجلنســـية مثل جتديد رخص القيادة 
والبطاقات وشهادات امليالد وعقود الزواج والطالق ..الخ، اال انه لم يطبق اي 
منها حتى تاريخ السؤال لذا يرجى تزويدي باالجراءات التي طبقتها والتي 

ستطبقها الوزارة والتي صرح بها القياديون في الوزارة. 

 الخرافي: الحكومة أبلغتني نيتها مناقشة االستجواب في جلسة سرية 
 المطلوب عدم إثارة أي تأزيم أو استفزاز وعدم مخالفة القانون أو االحتكاك برجال األمن 

اسـتجواب  آخـر  أو  أول  ليـس  وهـذا  الصحيحـة  بالديموقراطيـة  نؤمـن  وأن  يحتمـل  ال  فبلدنـا  الكويـت  فـي  اهللا  نتقـي  أن   علينـا 

(متني غوزال)   الرئيس اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي يستمعان لشرح عن مشاريع البوابه االلكترونية للمجلس من عبداهللا اجلبر بحضور عالم الكندري ومظفر عبداهللا وامل املطوع  الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه للصحافيني  د.محمد البصيري متحدثا للصحافيني 

 هايف: على الحكومة فهم رسـالة النواب بتأييد عـدد كبير لعدم التعاون

 البراك: لماذا تطلب الحكومة السـرية إذا كانت لديها أدلة ووثائق دامغة؟

 الحريتي: إعالن الحكومة استعدادها لالستجواب تقويم للعمل الدستوري

 طالــــب رئيــــس 
الداخليــــة  جلنــــة 
البرملانية  والدفــــاع 
شــــعــيب  النائــــب 
املويــــزري احلكومة 
بسرعة إرسال زيادة 
العسكريني إلى مجلس 
األمــــة، إلقرارها في 
أقرب وقت. الفتا الى 
ان احلكومة ســــبق 
ان وافقــــت على هذه 
الزيــــادة لكن لم تقم 
بإحالتها الى البرملان. 

وقال املويزري في تصريح صحافي: إنني أستغرب 
من عدم إرســــال مشــــروع زيادة العســــكريني الى 
مجلس األمة حتى اآلن، رغم ان احلكومة هي التي

تبنــــت هذا املوضوع ووافقــــت كل اجلهات املعنية 
على هذه الزيادة. 

  وأشــــار املويزري الى ان العاملني في القطاعات 
العسكرية املختلفة يستحقون تقدمي كل أنواع الدعم 
املادي واملعنوي، ألنهم األعني الساهرة حلماية حدودنا 

وحفظ األمن الداخلي واخلارجي.
  وتابع املويزري: إننا بانتظار وصول مشــــروع 
الزيادات املالية إلخواننا العســــكريني الى مجلس 
األمــــة إلقراره وإحالته الــــى احلكومة لتطبيقه في 
أسرع وقت ممكن  خصوصا أن ابنائنا العسكريني 

يستحقون املزيد من االهتمام. 

 أصدر حزب األمة بيانا جاء في نصه: إن حزب األمة ليؤكد 
على أن املمارسات اخلطيرة التي مارستها احلكومة جتاه الشعب 
الكويتي بقيام قوى األمن بضرب أبناء الشعب الكويتي وممثليه 
من أعضاء مجلس األمة لهي ســـابقة خطيرة وانتهاك لكرامة 
الشعب الكويتي وحقه الطبيعي والدستوري في التعبير عن 
رأيه الذي كفلته املادة ٣٦ والتي نصت على ان لكل إنسان حق 
التعبير عن رأيه ونشـــره بالقول أو الكتابة او غيرهما وحقه 
فـــي االجتماع الذي كفلته املادة ٤٤ لألفراد حق االجتماع دون 
حاجة إلذن او إخطار ســـابق، وال يجوز ألحد من قوات األمن 
حضور اجتماعاتهم اخلاصـــة واالجتماعات العامة واملواكب 
والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، 
على ان تكون أغراض االجتماع ووســـائله سليمة وال تنافي 
اآلداب ولم تكتف احلكومة بهذه املمارســـات، بل ألقت القبض 
على املواطنني الضحايا لهذه املمارسات غير الدستورية، كما 

جرى مع د.عبيد الوسمي للتغطية على هذه املمارسات وإجلام 
كل صوت معارض بدال من ان تتحمل احلكومة برئاسة الشيخ 
ناصر احملمد مسؤوليتها السياسية والدستورية والقانونية 

وتبادر الى تقدمي استقالتها.
  لذا، فإن حزب األمة ليدعو أعضاء مجلس األمة الى املبادرة 
لإلعالن عن عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر احملمد النتهاكها 
كرامة الشعب الكويتي وحقوقه وضربها للحريات العامة بشكل 
صريح ال لبس فيه وحتميلها املسؤولية السياسية والدستورية 
والقانونية ومحاسبة كل من انتهك حقوق املواطنني وكرامتهم 
واعتدى عليهم، فهذا هو أقل ما يقبل به الشعب الكويتي، وإال 
فعلى أعضاء مجلس األمة تقدمي استقاالتهم انتصارا حلقوق 
الشعب الكويتي ومكتســـباته الشرعية والدستورية ورفضا 
منهم للعملية السياسية التي أفسدتها احلكومة وممارساتها 

غير الدستورية. 

 المويزري: على الحكومة سرعة إرسال
  زيادات العسكريين إلى المجلس 

 حزب األمة يدعو النواب إلى إعالن عدم التعاون مع الحكومة 
النتهاكها حقوق الشعب وكرامته

 أعلن رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ان وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري 
ابلغه نيـــة احلكومة طلب عقد 
جلسة الغد (اليوم) سرية ملناقشة 
استجواب سمو رئيس الوزراء، 
موضحا انه سيعرض هذا الطلب 

على املجلس للتصويت.
  وذكـــر اخلرافي في تصريح 
الى الصحافيني، ان املطلوب منا 
جميعا عدم اثـــارة اي تأزمي او 
تشدد في طرح اآلراء، وان يكون 
االعتراض او التأييد ألي موقف 

بعيدا عن االستفزاز.
  مؤكـــدا ان بلدنـــا ال يحتمل، 
وعلينـــا ان نتقـــي اهللا فـــي 
الكويت، ونؤمن بالدميوقراطية 
الصحيحـــة، وكيفية مناقشـــة 
مواضيعنا داخل قاعة عبداهللا 
السالم وفقا لالجراءات الالئحية 

والدستورية.
  واضـــاف «هـــذا ليـــس اول 
اســـتجواب، ولن يكون االخير، 
وامتنى ان مير هذا االستجواب 
وغيره باالسلوب الصحيح الذي 
ميكننا من مناقشـــة مواضيعنا 
مـــن خالل احلرص علـــى بلدنا 
الى استقراره،  وعدم االســـاءة 
وحتاشـــي خلق الفـــنت في هذا 

املجتمع الصغير.
  وحـــول حـــدود صالحيات 
رئيس املجلـــس في حفظ االمن 
خارج مجلس االمة قال اخلرافي 
«ان صالحياتي كرئيس للمجلس 
متعلقة باالمـــور داخل مجلس 
االمة، اما ما يتعلق بحفظ األمن 
او االجراءات االمنية خارج املجلس 
فهذا مـــن اختصاص احلكومة»، 
معربـــا عن امله في عدم مخالفة 
االجراءات القانونية وعدم االحتكاك 
بأفراد القوات األمنية الذين يؤدون 

واجبهم في حفظ األمن.

  حضور الجلسة

  من جهته أعلـــن أعلن وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري 

حتى يقع ضمن نطاقها تنظيم أمن 
املبنى، مشيرا الى ان هذا االجراء 
الذي قامت به وزارة الداخلية هو 
أبلغ دليل على تدخل الســـلطة 
التنفيذية في عمل واختصاصات 
السلطة التشريعية « ولم يبق 
للحكومـــة إال أن تضـــع نقاطا 
لتفتيش أعضـــاء مجلس األمة 

قبل الدخول للمبنى».
  واكد هايـــف ان هذا االجراء 
األمني وضع احلكومة احلالية 
في موقف ال حتســـد عليه أمام 
العالم أجمع وليس أمام شعبها 
فقط «فهذا املنظر املهني يدل على 
توجههـــا للقمع وتقييد حريات 
املواطنني حتى في األماكن العامة»، 
متوقعا ان يشهد يوم غد (اليوم) 
مصادمات بني املواطنني وممثلي 
وزارة الداخليـــة الذين يبيتون 
املواطنني من  النية للصدام مع 
خالل وضع مثل هذا الطوق األمني 
مبحاذاة مبنى مجلس األمة وهي 
نية مبيتة على غرار نيتهم في 

ندوة الصليبيخات.
  وأعرب هايـــف عن متنياته 
ان يحقق االســـتجواب األهداف 
املرجوة منه خاصة انه االستجواب 
األول في تاريـــخ الكويت الذي 
يحظى بدعـــم وتأييد عدد كبير 
من النواب إلعالن عدم التعاون 
مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
قبل مناقشة االستجواب، مشيرا 
الى ان هذا التأييد هو أبلغ رسالة 
توجه للحكومة احلالية وعليها ان 
تستوعبها بتقدمي استقالتها قبل 
مناقشة االستجواب خاصة بعد 
ان عجزت احلكومة عن احلصول 
على دعم التأييد من خالل وثيقة 

أطلق عليها وثيقة التعاون.

  تقويم دستوري

  وقال النائب حسني احلريتي 
ان اعالن احلكومة اســـتعدادها 
لالستجواب هو ممارسة طبيعية 
الدســـتوري،  وتقـــومي للعمل 
معبرا عن تفاؤله بسير العملية 

الدميوقراطية على أكمل وجه.

انه أبلغ رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي عن نية احلكومة حضور 
جلســـة املجلس غـــدا (اليوم) 
ومناقشة االســـتجواب املوجه 
الى سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، فيما رفض االجابة 
عن سؤال فيما ان كانت احلكومة 
ســـتطلب عقد اجللســـة سرية 

ومبرراتها في هذا الطلب.
  وأكـــد فـــي تصريـــح الـــى 
الصحافيني ان احلكومة ستدخل 
اجللســـة وهي أكثـــر ثقة بقوة 
وصالبة وسالمة موقفها، مشيرا 
الى ان ســـمو الرئيس سيعتلي 
املنصة ولديه من األدلة والوثائق 
واحلجة ما يرد به بشكل قاطع 
وباألدلـــة الدامغـــة واحلجـــج 
والبراهني الـــواردة حول كل ما 

ورد في صحيفة االستجواب.
  وأعرب الوزير البصيري عن 
أمله في ان متضي جلســـة الغد 
(اليوم) بكل هدوء وشـــفافية، 
وان تكون جلسة تاريخية راقية 
نؤصل فيها األعراف الدميوقراطية 
الدستورية وااللتزام  واألصول 
بكل ما ورد في الالئحة الداخلية 
من ضوابط ملثل هذه اجللسات 

احلساسة التي ينتظرها الكل.
  وقـــال: نحن علـــى ثقة بأن 
االخوة واالخوات النواب يريدون 
ملثل هذه اجللســـة ان متر بكل 
هدوء والتزام بالالئحة والدستور، 
حتى يتمكن األعضاء من اصدار 
احلكم العادل فيما ورد بصحيفة 
االستجواب وما سيرد من تفنيد 

لهذه الصحيفة.

  رسالة

  وفي هذا السياق دعا النائب 
محمد هايف احلكومة الى قراءة 
الرسالة النيابية املتمثلة في تأييد 
عدد كبير من النواب إعالن عدم 
التعاون مع سمو رئيس مجلس 
الوزراء قبل مناقشة استجوابه 
يوم غـــد (اليـــوم) خاصة انها 
ســـابقة تاريخية لم تشـــهدها 
البرملانيـــة من  االســـتجوابات 

  وأكـــد احلريتي أن اإلجراءات 
األمنية خـــارج مجلس األمة هي 
حماية للمواطن، مشـــيرا الى ان 
حضور اجللســـة ُمتاح للجميع 
فإذا كانت هذه اإلجراءات تنظيمية 

فال بأس بها.
  وأضاف احلريتي أن مسؤولية 
وزارة الداخلية هي حفظ األمن 
مشـــددا على ضـــرورة تطبيق 
اللوائح والقوانني واتباع تعليمات 
رجال األمن لتنظيم حركة املركبات 
في منطقة تكتظ بها املشـــاريع 

ولسهولة الوصول للمجلس.

  لماذا السرية؟

  من جانبه علق النائب مسلم 
البراك على تصريح وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس األمـــة ووزير 
البصيري  املواصالت د.محمـــد 
حول جلســـة االستجواب قائال: 
«إن الوزيـــر البصيري يقول ان 
جلسة االستجواب ستكون جلسة 
تاريخية»، وأنا أقول له: بالفعل هي 
جلسة تاريخية وأتفق معك وهي 
تاريخية بفعل حكومتك السيئ 
وذلك لضرب النواب واملواطنني 
وأســـاتذة اجلامعـــة بالهراوات 

والسحل وهدر الكرامات.
  وقـــال البراك فـــي تصريح 
صحافي «ان هذه احلكومة هي أول 
حكومة في تاريخ الكويت تلوث 
اجلو والبحر وتؤكل املواطنني 
حلوما فاســـدة وتهدر كرامات 
املواطنـــني والنـــواب»، مضيفا 
ان الوزيـــر البصيري يقول ان 
احلكومة لديها األدلة والوثائق 
واحلجة والبراهني الواضحة على 
كل ما ورد بصحيفة االستجواب، 
وانا أقول له انـــه بعد كل هذه 
العبارات التي ذكرها وهي عبارات 
بعيدة عن احلقيقة تأتي احلكومة 
لتطلب سرية جلسة االستجواب، 
وبذلك حتجـــب املعلومات عن 
أبناء الشـــعب الكويتي، فلماذا 
ال تتركونها علنية حتى يسمع 
اجلميع األدلة والوثائق والبراهني 

التي متتلكونها. 

تذكر، فهذا التطويق غير طبيعي 
وقد يحول دون وصول أعضاء 
مجلس األمة الى مبنى املجلس غدا 
(اليوم) الفتا الى ان هذا االجراء 
مخالـــف للمبادئ الدســـتورية 

وللحريات.
  وتســـاءل هايف هل حصلت 

قبل، مســـتغربا في الوقت ذاته 
النية  سعي احلكومة وتبييتها 
للتصادم مع املواطنني من خالل 
تطويقها األمنـــي مبنى مجلس 
األمـــة للحيلولـــة دون حضور 
املواطنني ملبنـــى مجلس األمة 
ملتابعة مجريات جلسة استجواب 

احلكومة على إذن مســـبق من 
رئيس مجلس األمة قبل القيام 
بإجراءات التطويق األمني حول 
مبنـــى مجلس األمة؟ خاصة ان 
سلطات مجلس األمة مستقلة وفق 
النصوص الدستورية وال يحق 
ألي سلطة التدخل في سلطاتها 

سمو رئيس الوزراء.
فـــي تصريح    وقـــال هايف 
للصحافيني أمس «ان هذا التهور 
احلكومـــي املتمثل في التطويق 
األمني ملبنـــى مجلس األمة هو 
أبلغ دليل على ســـعي احلكومة 
احلالية للتأزمي دون أي مبررات 

 البصيـري: رئيـس الـوزراء سـيعتلي المنصـة ولديـه مـن األدلـة 
االسـتجواب علـى  قاطـع  بشـكل  بـه  يـرد  مـا  والحجـج  والوثائـق 

 قدم النائب ناجي العبدالهادي مقترحا 
يطلب فيه: «قيام اجلهات املختصة بوزارة 
الصحة وبلدية الكويت وسائر اجلهات ذات 
الصلة بإنشاء مختبرات مركزية باملناطق 
احلدودية وجميع املوانئ الكويتية، وتكون 
مؤهلة باخلبراء واالجهزة واملعدات الالزمة 

الجراء فحص الواردات الغذائية واملواد 
االستهالكية لتأكيد صالحيتها قبل االفراج 
عنها والتصريح بإدخالها الى البالد، مع 
تشديد ســـبل الرقابة واملتابعة لها بعد 
االفراج عنها وفقـــا لتواريخ الصالحية 

املسجلة عليها». 

 العبدالهادي يقترح إنشاء مختبرات مركزية لفحص 
  المواد الغذائية بالمناطق الحدودية

 يستحقون كل أنواع الدعم المادي والمعنوي 

 شعيب املويزري 

 سالم النمالن 

 النمالن يطلب آخر إحصائية
 المليفي: مشكلتنا عدم تطبيق القانون بعدالة والحكومة هي المسؤولة  عن أعداد غير محددي الجنسية

 خلفـان: انتقـال الصراع السياسـي من قبة 
  البرلمـان إلـى الشـارع خطر يهـدد المجتمع

 الظفيـري: الحكومـة اسـتخدمت التنـوع 
  االجتماعي  فـي صراعها السياسـي مع النواب

 خالل ندوة «الوحدة الوطنية» بديوانية رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ «التطبيقي»

 محمد هالل الخالدي
  حذر النائب السابق أحمد املليفي من 
خطورة الوضع الذي متر به الكويت هذه 
األيام معتبرا أن ما نشهده مجرد قمة اجلبل 
وأن هناك أمورا مخفية. وقال خالل ندوة 
«الوحدة الوطنية» التي نظمتها رابطة 
أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مساء 
أمس إن الكويت مرت عليها محن كثيرة 
ومنها محنة االحتــــالل العراقي، والتي 
أثبت الكويتيون فيها والءهم وانتماءهم 
لوطنهم ودفاعهم عنه، وما نشهده اليوم 
من تفرقة ومتزيق هو مبثابة ردة كبيرة 
حيث حلت الطائفة والقبيلة محل الوطن. 
وأضاف أننا حذرنا مــــرارا وتكرارا من 
خطورة اللعب بورقة الوحدة الوطنية 
واستغاللها ألهداف شخصية، وها نحن 
نكرر التحذير خاصة للسلطة التنفيذية 
فهي املسؤولة عن تطبيق القانون بعدالة 
على اجلميع. وفي هذه اللعبة السياسية 
اخلطيرة ســــتكون الكويت هي اخلاسر 
األكبر، ولكننــــا ال نريد أن نتباكى على 
األوضاع وإمنا علينا أن نحول هذه احملنة 
إلى أمل ودعــــوة إلى العمل، وهو أمر ال 
يتحقق إال من خالل تطبيق القانون بعدالة 
ومساواة على اجلميع، وهذه مسؤولية 
الســــلطة التنفيذية حتديدا. فمشكلتنا 

احلقيقية هي عدم تطبيق القانون بصورة 
صحيحة، وأعتقد أن األغلبية تتطلع إلى 
تطبيق القانون واملشاركة في التنمية، 
فإذا كانت هناك رسالة فهي رسالة نوجهها 
إلى احلكومة بضرورة تطبيق القانون 
على اجلميع. ثم حتــــدث د.عبدالواحد 
خلفان والذي قال إننا كنا نعيش طوال 
السنوات املاضية صراعا سياسيا مريرا، 
ولكن ما نشهده من أحداث خالل األسابيع 
املاضية حتى اليوم يعتبر أخطر ما مر 
على الكويت عبــــر تاريخها، بل أخطر 
مرحلة منذ التحرير، واملشكلة ليست في 
الصراع السياسي بني السلطتني أو في 

االستجوابات، بل في انتقال هذا الصراع 
السياسي من قبة البرملان إلى الشارع. 
والوحدة الوطنية ليست شعارات تقال 
وترفع بل ممارسة وســــلوك، والتنوع 
االجتماعي موجود في كل املجتمعات وهو 
عنصر قوة ألي بلد فلماذا يصبح عندنا 
عنصر متزيق واختالف؟! وحذر د.خلفان 
من خطورة االنــــزالق إلى نفق الصراع 
االجتماعي مستشــــهدا بكثير من الدول 
انتقلت  التي شهدت صراعات سياسية 
من البرملان إلى الشــــارع فتحولت إلى 
حروب أهلية طاحنة مثل لبنان والصومال 
والعراق.  أما د.محمد الظفيري فاعتبر أن 

احلديث عن أساسيات وبديهيات تكوين 
الدولة بعد مرور أكثر من ١٠٠ عام على 
بناء الكويت احلديثة ومرور ٥٠ عاما على 
الدستور، هو دليل على تراجع خطير لقيم 
املواطنة. وأضاف كنا نتمنى لو أن من 
يثير احلديث عن الوحدة الوطنية ويوزع 
املواطنة هنا وهناك يقدم لنا حديثا علميا 
ومنطقيا وواقعيا عــــن املواطنة، ولكن 
املصيبة أنه أصبح يصنف الناس ويوزع 
الوالءات على أســــاس السكن والشارع 
واملنطقة والزمــــن وغيرها من أحاديث 
عفى عليها الزمن وجتاوزتها الشعوب 
املتحضرة. وأكــــد أن املجتمع الكويتي 
يتكون من نســــيج وأطيــــاف متنوعة 
هــــي عنصر قوة ألي مجتمع، وهذه هي 
أميركا التي تكونت أساسا من الهجرات 
تقود العالم بفضل توحدها واملســــاواة 
بني جميع مواطنيهــــا بغض النظر عن 
انتماءاتهم وأعراقهم وأصولهم، واملشكلة 
أن احلكومة لم تعد تتعامل مع التيارات 
السياســــية بوصفها كتال سياسية، بل 
نقلت الصراع السياسي إلى الشارع بعد 
أن قســــمت املجتمع وأصبحت تضرب 
هذه الفئة بتلك وهذه الشــــريحة بتلك 
حتى أصبحنا نشهد انقساما ومتزقا يهدد 

وحدتنا الوطنية.  

 (محمد ماهر)  د. عبدالواحد خلفان وأحمد املليفي ود. محمد الظفيري خالل الندوة 


