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 اعتبـــر مختار منطقة العيون ملوح احلربي تظاهـــرات البدون عمال غير مقبول وان ما حدث 
من شـــأنه ان يعرقل حل قضيتهم خاصة اننا كشعب واحد نعيش هذه االيام افراحا غالية علينا 

كاالعياد الوطنية وذكرى تولي سموه مقاليد احلكم.
  واضاف أن قضية البدون لم تأت بهذه الطريقة خاصة بعد الصدامات مع رجال االمن واالمور 

التي لم نكن نتمنى ان حتدث.
  وطالب احلربي العقالء في البدون بالوقوف ضد من يقوم مبثل هذه التظاهرات مستقبال خاصة 

ان الكويت ال تستاهل ذلك. 

 الحربي: تظاهرات البدون تعرقل حل قضيتهم

 ما حدث باألمس من خروج أبناء فئة «غير محددي 
اجلنسية» مطالبني الدولة مبعاجلة قضيتهم في 
مظاهرة غير سلمية أمر ال نرضى به على اإلطالق 
حيث حتولت تلك املظاهرات إلى أعمال شغب وهو 
ما دفع رجال األمن والقوات اخلاصة للتعامل مع 
هؤالء املتظاهريـــن بتفريقهم وضبط عدد منهم، 
وكل ما أقوله ان مثل تلك املظاهرات تسيء للكويت 
وكذلك لتلك الفئة، فكل من يســـعى الى تفويض 
الدميوقراطية في بالدنا حتت حجج واهية ميكن 
حلها باحلوار السلمي سنقف له باملرصاد، ألنه يجب 
أن يكـــون رائدنا في ذلك املصلحة العليا للوطن، 
فالدولة يحكمها دستور وقانون وهما عماد بنائها 
واألساس ألي عملية تصحيحية بها، فال استقرار 
دون دســـتور وقانون وال تصحيح دون حتقيق 

الدميوقراطية وتصحيح مســـارها، فيجب على هؤالء املتظاهرين 
الذين يطالبون بحقوقهم أن تكون مطالبتهم بالســـير على النهج 

السليم للدميوقراطية وأن يكون ذلك باحلوار البناء.
  أما التحريض على الشغب والفتنة فالبد أن توقف ويجب على 
هؤالء املتظاهرين استيعاب تلك الرسالة ومراعاة معادلة احلرية 
واملسؤولية لتفادي املســـاس بأمن واستقرار البالد ـ فاملؤسسات 
السياسية والندوات البناءة هي اإلطار األنسب للنقاش الدميوقراطي 
وليس التظاهرات في الشارعـ  فما شهدناه على الساحة احمللية باألمس 
من مظاهرات وممارسات مؤسفة من خالل التجمعات والتظاهرات 
واستخدام العنف بدال من احلوار يتنافى مع ما جبل عليه مجتمعنا 
من روح التآخي واحملبة وااللتزام باملسؤولية والدميوقراطية فما 
حـــدث بتلك التظاهرات ليس خطأ من قوات األمن فهي كانت تقوم 
بدورها في تطبيق القانون، ولكن بسبب تصرفات من حرض هذه 
الفئـــة على القيام بتلك املظاهرات فكل مـــا يهمهم هو أن تنحرف 
الدميوقراطية في بالدنا عن مســـارها الصحيح، فيجب اال تنسى 
هذه الفئة أن الكويت لم ولن تبخل عليهم ال بالتعليم وال بالصحة 
وال بغيرهما من مجاالت احلياة األخرى ـ لذلك فانني استغرب من 
قفز فئة «غير محددي اجلنسية» على وصلة التظاهرات متجاهلني 
وسائل أخرى قد تكون أكثر فاعلية مثل احلوار البناء مع احلكومة 
أو طرح املوضوع على مجلس األمة ومناقشـــته وانني على يقني 
بأن احلكومة لديها رغبة ملحة وسريعة في حل تلك املشكلة لكن 
يجب أن يكون احلل من خالل قنوات شرعية ال من خالل جتمعات 

وتظاهرات تؤدي إلى شغب في البالد.
   فالبـــد لهذه الفئة أن تغلب العقل واملصلحة العامة للبالد على 

أي غاية شخصية لها وال يغيب عن أذهاننا دور 
وأهمية وســـائل االعالم في معاجلة تلك القضية 
بروح عقالني وهو ما تنتهجه تلك الوسائل، إال أن 
البعض من هؤالء املتظاهرين يسيء استخدام تلك 
األدوات في االنحراف بالدميوقراطية عن مسارها 
الصحيـــح واحلقيقي، وإذا كنـــا نؤكد حق هؤالء 
املتظاهرين من فئة «غير محددي اجلنسية» في 
التعبير عن آرائهم إال أن ذلك البد أن يكون بعيدا 
عن تأجيج املشاعر غير املبررة ونقل آرائهم للشارع 
والقيام بأعمال الشغب ملا فيه من اإلخالل بالنظام 
العام في البالد، فما فعله هؤالء املتظاهرون يعد 
جرمية مشهودة مجرمة قانونا وأن املادتني ١٦ و٢٠ 
من قانون ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن التجمعات أفردتا 
عقوبـــة على ذلك حيث نصت املـــادة ١٦ على أنه 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ســـنتني وبغرامة ال تتجاوز ألف 
دينـــار أو بأحدى هاتني العقوبتني كل من نظم أو عـــــقد اجتماعا 
عاما أو موكبا أو مظاهرة أو جتمعا دون ترخيـــــص وكل من دعا 
إلى ذلك، ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثــــة أشهر وغرامة 
ال تتجاوز مائتي دينار أو باحـــدى هاتني العقوبتني كل من أشترك 

في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة غير مرخص لها.
   كما نصت املادة (٢٠) على ان يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ســـتة أشـــهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة دينار أو باحدى هاتني 
العقوبتني كل من ال يستجيب لألمر الصادر بفض تلك املظاهرات، 
فضال عن ان هؤالء املتظاهرين اشتركوا في االشتباك مع قوات األمن 
التي خرجت لفض تلك التظاهرات األمر الذي أوقع هؤالء املتظاهرين 
لعقاب املادة ١٣٥ من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشرع اجلزائي 

عقوبة احلبس مدة ال جتاوز خمس سنوات.
   لـــذا فانني في نهاية هذا املقال أقول ان من حقوق هؤالء الفئة 
أن نسمع لهم، ألنهم أبناء الوطن وال نشك في والئهم كونهم قدموا 
الكثير من الشهداء فداء لهذا الوطن ولهم اقارب وابناء كويتيون إال 
أنه يجب أن يكون ذلك في اإلطار الســـليم والدميوقراطي واحلوار 
البناء ال قيامهم باملظاهرات وأعمال الشغب وانني أدعو احلكومة 
بالتحرك الســـليم نحو هذا امللف بحيث تتخذ خطـــــــوات عملية 
توفق بني مصلحة البلد من جهـــة ورفع املعاناة عن هــــذه الفئة 
من جــــهة أخرى وتســـهيل حياتهم وذلك في إطار الشـــرعيــــة 

والدميوقراطية.
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 املظاهرة التي قام بها مجموعة من 
املدعني انهم من فئة البدون وقاموا من 
خاللها باالعتداء على رجال الشــــرطة 
مدعني املطالبــــة بحقوقهم واملطالبة 
باســــقاط صالح الفضالــــة وعبداهللا 
الوقت  فــــي  املليفي  الرومي واحمــــد 
الذي يعلن فيه رئيس جهاز معاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
صالح الفضالة الذي طالب املتظاهرون 
باسقاطه انه قابل صاحب السمو االمير 
وعرض عليه االجراءات والتحركات التي 
اتخذها اجلهــــاز حلل القضية وتلقيه 
توجيهات من صاحب الســــمو االمير 
بالتعامل اجلدي مع القضية النهائها، 

كما بشــــر الفضالة البدون قائال: اطمئنوا كل شخص من 
البدون سيأخذ حقه بالتمام والكمال، في هذا الوقت ودون 
ان تستجد اي نتائج سلبية بل ان االمر يسير في االجتاه 
الصحيح حلل القضية حتدث هذه املظاهرة مما يجعلنا 
نتسائل عن اســــبابها ومسببيها لنعرف حقيقة ابعادها 

ومقاصدها، وهي على الوجه التالي:
  ١ ـ هناك فئة كبيــــرة من املدعني انهم من فئة البدون 
يعلمون علم اليقني ان حل قضية البدون يعني انكشاف 
امرهم وفضــــح ادعاءاتهم انهم من فئــــة البدون ووقف 
اســــتغاللهم لهذه الصفة واحلصول علــــى املزايا التي ال 
يجوز لهم ان يحصلــــوا عليها، ناهيك عن قطع الطريق 
عليهم للحصول على اجلنسية الكويتية من خالل الطرق 
امللتوية وغير املشــــروعة، فمن مصلحتهم عرقلة احلل 

وخلط االوراق.
  ٢ ـ رغــــم ان املعارضة الكويتيــــة واحتراما العيادنا 
الوطنية ومناسباتنا الســــعيدة، قد اوقفت كل انشطتها 
وجتمعاتهــــا حتى ال تعكر صفو هذه الفرحة، اال ان هذه 
الفئة ضربت كل هذه الظروف بعرض احلائط ولم تراع 
مشــــاعر الكويتيني وارادت ان تنغــــص عليهم فرحتهم 
باستقالل الكويت وحتريرها من ايدي البعث الصدامي، 
وألن فرحتنا بتحرير وطننا تشعرهم باحلزن والغضب 
بســــقوط صنمهم االكبر املقبور صدام واندحار حزبهم 

االغبر البعث فال يريدوننا ان نفرح في 
يوم حزنهم.

  ٣ ـ ان التقارب الكويتي ـ العراقي 
واستعداد احلكومة العراقية للتعاون 
لكشف املزورين والبعثيني سيعجل 
في كشف الكثير من االسماء املزورة 
وسيكـــشف البعثيني واذنابهم فجعلهم 
يقفزون خوفا من انكشاف امرهم خللط 
االوراق واعــــادة القضيــــة الى املربع 

االول.
  اذن، واضــــح ان مــــن خطط لهذه 
املظاهرة وسعى الى قيامها في هذا الوقت 
بالذات امنا يسعى الى خلطبة االوراق 
واعادة احلل الشامل لهذه القضية، ولعل 
بعض حسني النية من ابناء البدون قد اجنرفوا خلفهم 
وهم ال يعلمون ان هناك ايادي بعثية وخاليا جاسوسية 
تعمل بتكتيك واضــــح وتخطيـــــط منظم من اجل بقاء 
املوضوع كما هو واالســــاءة الى الشــــرفاء وحســـــني 

النية من ابناء البدون لوضعهم في سلة واحدة.
  ولالســــف ان بعض اعضاء مجلــــس االمة قد انطلت 
عليهم احليلة واختلطــــت عليهم اوراق اللعبة، فطالبوا 
مبا يحقق للمندسني رغباتهم واملزورين اهدافهم قافزين 
على احلقيقة التي تثبتها االوراق وتكشفها املستندات ان 
هناك فئة كبيرة من مدعي البدون هم ليسوا كذلك بل هم 
اعداء هذا الوطن وان لبســــوا لباس احلمل وذرفوا عليه 

دموع التماسيح.
  فهل يعي ابناء البدون احلقيقيني هذه اللعبة التي يريد 

ان يزجهم بها امثال هؤالء املدعني؟ 
  وهل يعــــي اعضاء مجلس االمــــة املندفعني ملناصرة 
املزورين والبعثيني حقيقة من يناصرون وخطورة من 

يدعمون؟
  امــــا مطالبة بعض املتظاهريــــن وقياداتهم من اذناب 
صدام وبقايا البعث بسقوطي شخصيا فأقول لهم انني 
ال يشرفني ان يهتف باسمي مزور وال ان يصفق لي بعثي 

فموتوا بغيظكم.
  أحمد عبدالمحسن المليفي 

 وإن كنا متعاطفين مع البدون  ولكن ال نقبل كسر القانون
 

 بيان حول مظاهرة البدون

 تحرك أصابع البعث  وصحوة الخاليا النائمة

 رياض الصانع 

 أحمد عبداحملسن املليفي 

 رئيس الجهاز المركزي لمعالجة األوضاع بصورة غير قانونية أكد أن الدولة آلت على نفسها منذ عقود رعاية هذه الفئة

 الفضالة: الكويت لم ولن تبخل بتوفير الخدمات 
اإلنسانية لجميع المقيمين على أراضيها

 الحكومة أنشـأت صندوقـًا خيريًا بميزانيـة ٨ ماليين دينار سـنويًا 
  لتعليـم أبناء المحتاجين ومنهم فئة البدون اسـتفاد منه ١٢ ألف طالب

 «الرعاية السـكنية» خصصت ٤٨٦٦ بيتًا بإيجار رمزي للعسـكريين البدون في الداخلية والدفاع 
إضافة لصرف بدل سـكن بقيمة مليوني دينار سـنويًا لمن لم يحصل منهم على سـكن حكومي

 الدولـة خفضت كلفة الضمان الصحي للبـدون إلى ٥ دنانير وأكثر من 
٣٩ ألف «بدون» اسـتفادوا من بطاقات الضمان الصحي لألسر المحتاجة  
 منح اإلقامـة فورًا ألبنـاء البدون الذيـن يقومون بتعديـل أوضاعهم
   هم وأسرهم دون مساءلة جنائية مع عدم إلزامه بسداد رسوم المخالفات

 أكــــد رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضــــاع املقيمني بصورة غير 
قانونية صالح الفضالة ان الكويت لم ولن تبخل يوما ما بتوفير وتقدمي 

كل اخلدمات االنسانية واملدنية لهذه الفئة.
  وقال الفضالة في لقاء مع «كونا» امس ان الدولة آلت على نفســــها 
منذ عقود مــــن الزمن تقدمي جميع اخلدمات االنســــانية واملدنية لكل 
املقيمني على ارضها بال اســــتثناء اضافة الــــى معاجلة قضية املقيمني 

منهم بصورة غير قانونية.
  واشار الى ان اجلهاز أولى منذ تشكيله «جل اهتمامه» بدراسة قضية 

هذه الفئة والتعرف على حيثياتها وسبل عالجها.
  وفند الفضالة ما يدعيه بعض ابناء هذه الفئة في شــــأن حرمانهم 
من الزواج او منح شهادات الوفاة وامليالد ورخص القيادة وغيرها من 
املســــتندات حيث قال ان اجلهاز «تــــدارس املعوقات التي يتعرض لها 
هؤالء في استخراج تلك املستندات»، مبينا ان «ايا من االجهزة احلكومية 
ال متتنع عن تقدمي اي مســــتند اذا ما استوفت املتطلبات الالزمة التي 

يحددها القانون».
  واضاف «كما تبني للجهاز ان اجلهات املعنية في الدولة حترص ما 
امكن على تقدمي املزايا املمكنة وفق ما يسمح به القانون ومنها التعليم 
والرعاية الصحية والسكن واستخراج جوازات السفر مادة ١٧ واستخراج 
وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطالق وتبسيط اجراءات منح االقامة 
ومستحقات نهاية اخلدمة واستخراج شهادات امليالد وشهادات الوفاة 

وصرف اعانات من بيت الزكاة».
  واوضح الفضالة في هذا السياق ان احلكومة انشأت صندوقا خيريا 
لتعليم ابناء احملتاجني في البالد ومنهم فئة املقيمني بصورة غير قانونية 
حيث بلغ عدد املســــتفيدين من الصنــــدوق من هذه الفئة نحو ١٢ الف 
طالب، مشيرا الى ان االعتمادات املالية املقررة لتعليم هذه الفئة بلغت 

نحو ستة ماليني دينار كويتي سنويا.
  وذكر ان تعليم ابناء العســــكريني العاملني في الشرطة او اجليش 

وابناء الكويتيات يتم في املدارس احلكومية بتكلفة تقدر بأربعة ماليني 
دينار كويتي سنويا.

  وعن الرعاية الصحية قال الفضالة ان «احلكومة انشأت بالتعاون 
مــــع بيت الزكاة صندوقا خيريا لتقــــدمي الرعاية الصحية للمحتاجني 
بالدولــــة ومنهم فئة املقيمني بصورة غيــــر قانونية، علما أن معاجلة 
ابناء العســــكريني في اجليش والشرطة تتم في املستشفى العسكري 
وعيادات الشــــرطة وتتم معاجلة ابناء الكويتيات في املراكز الصحية 
واملستشــــفيات مجانا فيما تتم معاجلة العاملــــني في القطاع النفطي 

واسرهم في مستشفى شركة نفط الكويت».
  واضاف ان الدولة خفضت كلفة الضمان الصحي للمقيمني بصورة 
غير قانونية الى خمسة دنانير عوضا عن ٥٠ دينارا «مقررة على غيرهم 

من املقيمني بصورة قانونية».
  ومضــــى قائال «ومن خالل هــــذا التعاون بني بيت الــــزكاة ووزارة 
الصحة مت اصدار بطاقات الضمان الصحي لالســــر احملتاجة لدى بيت 
الزكاة حيث استفاد من هذه اخلدمة منذ شهر سبتمبر ٢٠٠٣ وحتى ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩ ما يزيد على ٣٩ الف فرد من هذه الفئة وبلغت تكلفتها 

لعام ٢٠٠٩ نحو مليون و١٢٧ الف دينار.
  وعن الرعاية السكنية قال الفضالة انه مت تخصيص اربعة االف و٨٦٦ 
بيتا بايجار رمزي للعســــكريني العاملني في وزارتي الدفاع والداخلية 
اضافة الى صرف بدل سكن بقيمة مليوني دينار سنويا «ملن لم يخصص 

لهم سكن حكومي من هذه الفئة».
  وأكد ان وزارة الداخلية ال تألو جهدا في استخراج جوازات سفر لهذه 
الفئة وفقا للمادة ١٧ وذلك ملساعدتهم على اداء فريضة احلج والعمرة 
والعالج باخلارج والدراسة وغيرها من االسباب والدواعي االنسانية 
وفق ضوابط معينة، مشــــيرا الى ان عدد اجلوازات التي صدرت لهذه 

الفئة بلغ نحو ٣٢٫٧٢٧ الف جواز «خالل سنة ونصف السنة».
  وعن استخراج وتوثيق شهادات عقود الزواج والطالق، قال الفضالة 

انه تبني للجهاز عدم امتناع وزارة العدل عن القيام بذلك، مبينا ان عدد 
عقود الزواج وشهادات الطالق املوثقة خالل السنوات الثالث االخيرة 

وصل الى ١٠٢١٠ معامالت.
  وشدد في هذا الصدد على ان «هناك العديد من فئة املقيمني بصورة 
غير قانونية ميتنعون عن اســــتكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق 

نظرا لوجود بيان جنسيتهم االصلية».
  في ســــياق متصل قال الفضالة ان وزارة الصحة تقوم بالتنسيق 
والتعاون مع اجلهاز املركزي باســــتخراج شهادات امليالد والوفاة لهذه 
الفئة، مبينا ان عدد شهادات امليالد املستخرجة «ملن قبل منهم بتسلمها» 
بلغ نحو ٣٦٠٨ شــــهادات في الفترة ما بني (٢٠٠٥ - ٢٠١٠) في حني ان 
عدد الذين لم يراجعوا الوزارة لتســــلم شهاداتهم في الفترة ذاتها بلغ 

نحو ١٢٤٧١ شهادة على الرغم من استكمال استخراج الشهادة».
  واضاف ان ذلك «يدل على التزام وزارة الصحة باستخراج شهادات 
امليالد وفقا للقانون اال ان العديد من هؤالء يرفضون تسلم هذه الشهادات 

التي توضح بيان جنسياتهم االصلية».
  وعن اجراءات منح االقامة البناء هذه الفئة، قال الفضالة ان وزارة 
الداخليــــة متنح االقامة «فورا ودون اي معوقات لكل من يقوم بتعديل 
وضعه غير القانوني في البــــالد من املقيمني من هذه الفئة هو وافراد 
اســــرته دون مساءلته جنائيا مع عدم الزامه بتسديد رسوم املخالفات 

بعد تعديل وضعه بينما يلزم املواطن بذلك».
  واشــــار الى قيام الدولة مبنح معاش تقاعدي للعسكريني من هذه 
الفئة من مؤسســــة التأمينات االجتماعية تكرميا خلدماتهم حيث بلغ 
اصحاب املعاشــــات منهم نحو ٩٢١ فــــردا على قيد احلياة، كما يصرف 
لورثة غيرهم من املتوفني معاش تقاعدي، مستدركا بالقول ان مؤسسة 
التأمينات «هي مظلة تأمينية للمواطنني فقط وفقا لقانون انشائها وقد 

مت استثناء هذه الفئة بقرار من مجلس الوزراء».
  واضاف ان جزءا من مستحقات نهاية اخلدمة للعسكريني يتم صرفه 

للمساعدة في تعديل اوضاعهم.
  واشار الى اعانات ومساعدات يقدمها بيت الزكاة السر وابناء املقيمني 
بصــــورة غير قانونية منها مســــاعدات مالية شــــهرية مقطوعة (منذ 
منتصف ٢٠١٠) لعدد ١٠٩٢٣ أسرة بواقع ٥٥٢٧٨ فردا وبتكلفة اجمالية 

قدرها خمسة ماليني دينار كويتي.
  وبني ان بيت الزكاة يقدم كذلك مساعدات عينية (مواد غذائيةـ  اثاث 
ـ حقائب مدرســــية ـ مالبس ـ اجهزة كهربائية) حيث بلغ عدد االســــر 
املســــتفيدة في عام ٢٠٠٩ نحو ٣١٨٠ اسرة بواقع ٢٢٢٦٠ فردا وبتكلفة 

اجمالية قدرها ٦١٨ الف دينار كويتي.
  وفي رده على سؤال في شأن ما تردد أمس عن قيام وزارة الداخلية 
واجلهاز املركزي برصد املتظاهرين وان وضع هؤالء ســــيزداد تعقيدا 

قال الفضالة ان «هذا الكالم غير صحيح».
  واضاف «نحن نعمل بشــــكل حثيث علــــى ايجاد حل لهذه الفئة اما 
املواجهة االمنية فهذه اختصاصات جهات معنية في الدولة وليســــت 

من اختصاصاتنا».
  واكد في الوقت ذاته ان املقيم بصورة غير قانونية «حر في العمل» 
في اي جهة يريدها نافيــــا بذلك ما تردد عن قيام اجلهاز باصدار قرار 

مبنع ابناء هذه الفئة من العمل.
  وقــــال الفضالة «لــــم نصدر قرارا ولم مننع اي فــــرد من هؤالء من 
العمل في اجلهات احلكومية او في القطاع اخلاص»، مســــتدركا بقوله 
ان «كل مــــا قلناه هو ضرورة ان تقوم اجلهة التي يريد املقيم بصورة 
غير قانونية العمل فيها باخطار اجلهاز املركزي بذلك» في اشــــارة الى 

ان «ذلك ال يعني املنع».
  وفي رده على سؤال عما اذا كانت الوثائق اخلاصة بفئة املقيمني 
بصـــورة غير قانونية موجـــودة فقط لدى مقر اجلهـــاز املركزي، 
اكتفى الفضالة بالقول ان «هذه الوثائق محفوظة في اكثر من مكان 

آمن». 


