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وافق مجلس األمة أمس باملداولتني 
األولى والثانية على قانون حتديد العدد 
الذي يجوز منحه اجلنسية خالل 2018 
، وواف��ق على امل��داول��ة األول��ى لتعديل 
قانون إنشاء الديوان الوطني حلقوق 
اإلنسان. وكلف املجلس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية باالنتهاء خالل 
شهر من مناقشة التعديالت املقدمة على 
قوانني )اجل��زاء - املطبوعات والنشر 

- املرئي واملسموع(.
وفي التفاصيل ، أقر املجلس قانونا 
بشأن حتديد العدد ال��ذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية خالل عام ٢٠١٨ مبا 
ال يزيد على ٤ آالف شخص في مداولتيه 
بأغلبية ال��ن��واب. وواف��ق على املداولة 
األول��ى 38 نائباً ورفض 5 ن��واب، فيما 
واف��ق على امل��داول��ة الثانية 39 نائباً 

ورفص 5 نواب.
وينص القانون على التالي »يحدد 
ال��ع��دد ال���ذي ي��ج��وز منحه اجلنسية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة س��ن��ة 2018 وف��ق��ا حلكم 
البند )ثالثا( م��ن امل���ادة اخلامسة من 
املرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959 
املشار إليه مبا ال يزيد على أربعة آالف 

شخص«.
وخ����الل امل��ن��اق��ش��ات ط��ال��ب ن���واب 
مبعاجلة ال��ت��ج��اوزات ف��ي ه��ذا امللف، 
وجتنيس املستحقني من حملة إحصاء 
1965. كما طالب نواب احلكومة بحصر 
املستحقني وجتنيسهم طبقا لقانون 

اجلنسية وليس من باب الترضيات.
وواف���ق مجلس األم���ة ف��ي امل��داول��ة 
األولى على تعديل املادة )4( من القانون 
رقم )67( لسنة 2015 في شأن الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان مبوافقة 30 

عضوا ورفض 16 عضوا.
وينص التعديل على أن يتم تعيني 
أعضاء ال��دي��وان مبرسوم أميري بناء 
على ترشيح مجلس ال���وزراء وإلغاء 
شرط موافقة مجلس األمة على تسمية 

رئيس الديوان ونائبه.
ورف�����ض امل��ج��ل��س ط��ل��ب ال��ل��ج��ن��ة 
التشريعية سحب تقريرها عن القانون 
إلضافة تعديالت أخ��رى لم يتضمنها 

التقرير.
وتنص امل���ادة األول���ى م��ن االق��ت��راح 
بقانون على التالي »يستبدل بنص املادة 
)4( من القانون رقم )67( لسنة 2015 
املشار إليه النص اآلتي: يصدر بتعيني 
أع��ض��اء املجلس م��رس��وم أم��ي��ري ملدة 
أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة 
بناء على ترشيح من مجلس ال��وزراء 
ويشترط ف��ي العضو: 1 - أن يكون 

كويتي اجلنسية.
2 - أال يقل عمره عن ثالثني سنة.

3 - أن يكون محمود السيرة حسن 
السلوك.

4 - أال يكون ق��د ص��در ض��ده حكم 
ن��ه��ائ��ي ف��ي ج��ن��اي��ة أو ج��ن��ح��ة مخلة 
بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه 

اعتباره.

5 - أن ي��ك��ون ح��اص��ال على مؤهل 
جامعي على األقل«.

وأك���د ن���واب ف��ي م��داخ��الت��ه��م خ��الل 
مناقشة التعديل أهمية متتع الديوان 
باستقاللية متكنه م��ن ت��أدي��ة عمله 
بشفافية، مطالبني مب��س��اواة الديوان 
مب��ا تتمتع ب��ه اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة من 
استقاللية. واعتبر ال��ن��واب أن مجال 
حقوق اإلن��س��ان هو درة ت��اج األوط��ان 
ومطلب أممي ودول��ي، مطالبني بأهمية 
أن تعمل جميع اجل��ه��ات على تعزيز 
مكانة الكويت كوجهة عاملية للعمل 

اإلنساني.
وواف���ق املجلس على طلب نيابي 
بتكليف اللجنة التشريعية باالنتهاء 
خالل شهر واحد من مناقشة التعديالت 

املقدمة على قوانني اجلزاء، واملطبوعات 
والنشر، واملرئي واملسموع.

ثم رفع رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
ال��غ��امن جلسة مجلس األم���ة العادية 
التكميلية نهائيا لعدم اكتمال النصاب 
ال���الزم الستكمال ال��وق��ت املتبقي من 

اجللسة.
إشادة نيابية

وعقب رف��ع اجللسة ، أش��اد ع��دد من 
ال��ن��واب ب��إق��رار املجلس قانون حتديد 
العدد ال��ذي يجوز منحه اجلنسية في 
2018، واص��ف��ني ق���رار املجلس بأنه 
إجن���از ألع��ض��ائ��ه ب��اع��ب��ت��اره ق��ان��وًن��ا 

مستحًقّا طال انتظاره.
وطالب النواب في تصريحات متفرقة 
عقب اجللسة احلكومة بتنفيذ فوري 

للقانون وجتنيس أكبر عدد وأال يكون 
مصير ال��ق��ان��ون ه��و التجميد بسبب 

شروط أوعقبات أمام التنفيذ.
من جانبه طالب مراقب مجلس األمة 
النائب نايف املرداس احلكومة بتطبيق 
قانون التجنيس الذي أقره مجلس األمة 
اليوم على ارض الواقع ، وإعطاء كل ذي 

حق حقه .
وق��ال امل��رداس في تصريح صحافي 
ب��امل��رك��ز اإلع��الم��ي ف��ي مجلس األم��ة« 
ان��ه ي��وم ف��رح بالنسبة لي بعد إجناز 
قانون التجنيس بالتوافق بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية«.
وأضاف أن هذه احلملة تبناها لدعم 
إقرار القوانني التوافقية بني السلطتني 
متوجها بشكر اخل��اص لنائب رئيس 

مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية لدعمه 
قانون التجنيس.

ولفت إلى أنه عندما كان مقررا للجنة 
الداخلية وال��دف��اع ف��ي مجلس ٢٠١٢ 
حضر رئيس اجلهاز املركزي للمقيمني 
بصورة غير مشروعة صالح الفضالة 
إلى اللجنة وأقر بوجود ٣٤ ألف شخص 
من البدون يستحقون التجنيس ، رافضا 
التذرع بالقيود األمنية وغيرها ملنع منح 

اجلنسية ملستحقيها من البدون .
وأكد أن التجنيس سيكون له أثر كبير 
على اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية 
والنفسية وع��ل��ى سمعة الكويت في 

احملافل الدولية .
من جهته اعتبر النائب محمد هايف 
أن إق���رار مجلس األم���ة ال��ي��وم قانون 

التجنيس إجن���از لنصرة املظلومني 
واملستحقني للجنسية الكويتية سواء 
من البدون وكذلك من عدلوا أوضاعهم 
جل��ن��س��ي��ات أخ����رى، م��ت��م��ن��ًي��ا أن يتم 
ال��ب��دء بتجنيس األح���ق مم��ن تقادمت 
إحصاءاتهم وإثباتاتهم ومن شاركوا في 
احلروب العربية وحترير الكويت ومن 

حصلوا على التقاعد من احلكومة.
وقال هايف إن القانون يلغي الذريعة 
في عدم جتنيس من سحبت جناسيهم 
ول��ذل��ك على أع��ض��اء جلنة النظر في 
اجلنسيات املسحوبة أن يسارعوا بعقد 

اللجنة.
ودع���ا إل���ى إن��ص��اف م��ن ظ��ل��م��وا في 
املرحلة املاضية سواء ممن يستحقون 
اجلنسية أو من مت سحب جنسياتهم، 

مبيًنا أن هناك اتفاًقا مسبًقا وتفاهمات 
مع احلكومة وعليها أن تسارع بذلك .

ومتنى هايف أن يقوم نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية بزيادة 
ع��دد املجنسني املستحقني، في ظل ما 
يعانيه البدون من مضايقات ومعاناة 
وح���االت إنسانية وانتحار وحرمان 
م��ن التعليم وال�����زواج وال��ت��ع��ث��ر في 
األوراق الرسمية حتى للمواليد الذين 
ال يحصلون على شهادات امليالد بينما 

بعضهم يستحقون اجلنسية.
وق��ال إن املسارعة مبنح اجلنسية 
مستحقيها، واجب إلقامة العدل ورفع 
الظلم، م��ؤك��دا أن��ه ال ع��ذر أم��ام جميع 
األط��راف في حتريك عجلة التجنيس 
للمستحقني، متمنًيا أن نرى في األيام 
املقبلة فرحة على وجوه من يستحقون 
ال��ت��ج��ن��ي��س.وط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ناصر 
الدوسري احلكومة بتنفيذ قانون العدد 
الذي يجوز منحه اجلنسية خالل عام 
٢٠١٨، وجتنيس ٤ آالف شخص، وعدم 

االكتفاء بتجنيس أقل من هذا العدد.
وش��ك��ر ال��دوس��ري السلطتني على 
روح التعاون التي سادت في اجللسة 
وأث��م��رت ع��ن إق���رار ه��ذا ال��ق��ان��ون في 
املداولتني، لكنه حذر من مغبة االلتفاف 
في تطبيقه، عبر جتنيس عدد قليل ومن 

ثم ادعاء تنفيذه.
وقال إن الشريحة الكبرى املستفيدة 
م��ن ال��ق��ان��ون ه��ي ش��ري��ح��ة ال��ب��دون 

املستحقني للجنسية.
وأكد النائب حمدان العازمي أن إقرار 
قانون التجنيس يعد إجن��اًزا للنواب 
واحلكومة، مطالًبا احلكومة بتجنيس 
أكبر عدد وأاّل يتم التعامل مع القانون 
كما في املجلس السابق الذي لم يشهد 

جتنيس إاّل أعداًدا قليلة .
وقال العازمي إن حملة إحصاء ١٩٦٥ 
يستحقون التجنيس وكذلك العسكريون 
وم��ن خاضوا احل��روب وح��رب حترير 
ال��ك��وي��ت وم���ن ع��دل��وا أوض��اع��ه��م إل��ى 
جنسيات أخرى، مستغرًبا عدم التعامل 
مع املشاركني في حرب حترير الكويت 
مبثل التعامل مع املشاركني في حرب 
١٩٦٧ مبنحهم ال��روات��ب التقاعدية 

وجتنيسهم.
ورف��ض أن تشوب عملية التجنيس 
محاصصة و)ك��وت��ة( لترضية بعض 

املتنفذين أو النواب أو الوزراء .
من ناحيته شدد النائب عبد الله فهاد 
على ضرورة تطبيق قانون التجنيس، 
ومنح األولوية في التجنيس للمشاركني 
في احلروب العربية والعاملني القدامى 
في النفط وحملة إحصاء ١٩٦٥، مؤكًدا 
أن هؤالء يجب أن يكونوا من أوائ��ل من 
يتم جتنيسه .وق���ال إن القانون جاء 
بتوافق نيابي حكومي، وحتدثنا مع 
وزي��ر الداخلية وأخ��ذن��ا ضمانات بأن 
يطبق القانون على املستحقني، معتبًرا 
أنه التزام أدبي وتاريخي على احلكومة 
مؤكًدا »لن نقبل بتجنيس أع��داد قليلة 

لذر الرماد في العيون«
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» األمة« يقر إلغاء شرط موافقة املجلس على تعيني رئيس مجلس » ديوان حقوق اإلنسان«

2018  وإحالته على احلكومة 4 آالف شخص في  املوافقة على  قانون جتنيس 

– محمد صابر( )تصوير  وزير الداخلية مشاركاً في جلسة األمس 

ص������������ال������������ح األن����������ب����������ع����������ي: 
انتخابات احتاد املزارعني 
س�����������ارت ح�����س�����ب ال���ن���ظ���م 

6والقوانني 

138 توجه إلى جنيف للمشاركة في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� 

الغامن: واثقون من قدرتنا على دحض الشكاوى بحق الكويت وبرملانها
ربيع �سكر

أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن ثقته 
بقدرة الوفد البرملاني ال��ذي سيتوجه ال��ى جنيف 
اليوم حلضور اجتماعات مؤمتر االحت��اد البرملاني 
الدولي على دحض الشكاوى املوجهة ضد الكويت 

وبرملانها.
وق���ال ال��غ��امن ف��ي تصريح للصحافيني قبيل 
مغادرته الى جنيف » تذكرون عندما ذكرت ان هناك 
ثالث شكاوى مقدمة وهناك من حاول ان يشكك فيها 
واتضح بعد ذلك ان كالمنا هو الصحيح » مؤكدا ان 
الرد على الشكاوى سيكون في هذه الزيارة »وانا 
واث��ق ك��ل الثقة م��ن قدرتنا على دح��ض االك��اذي��ب 

املوجودة في هذه الشكاوى«.
وأوض��ح الغامن » من لديه شكوى ويفتخر بها 
ينشرها، ملاذا لم ينشرها إذا ما كان فيها امر يفتخر 
فيه؟ واذا كان فيها إس��اءة للكويت او مؤسساتها 
س��واء كان برملانا او غيره فبالتأكيد هذه محاولة 

لإلساءة للكويت لن نقبل فيها » .
وتابع الغامن » اؤك��د لكم ب��إذن الله اوال ثقتي 
بأعضاء الشعبة البرملانية واالخ���وة في االمانة 
العامة في مجلس االمة الكويتي ولدينا كافة الردود 

الباطلة التي وردت في الشكاوى ».
وزاد الغامن » من يدعي انه لم يشتك على الكويت 
امنا اشتكى على مرزوق الغامن عليه ان يذهب الى 
مخفر ضاحية عبدالله السالم او الى مخفر الصاحلية 

وتقدم بشكواك لديهم، تشتكي على مرزوق الغامن 
بصفته ورئيس البرملان ال يصدر قرارات وإمنا يدير 
جلسات البرملان، امنا من يصدر القرارات هو أغلبية 
البرملان، فأي شكوى على البرملان هي شكوى على 

مؤسسة نفتخر فيها بالكويت ».
وت��اب��ع » ي��ا ليت ك��ان��ت ال��ش��ك��وى صحيحة أو 
سليمة بل هي شكاوى تكتب ويطلب من اشخاص 
معينني ان يقدموها وال أري��د احلديث بالتفاصيل 
أكثر، وبعد ايام قليلة سوف نقدم عرضنا ونرى رأي 
االحتاد البرملاني الدولي ورأي جلنة حقوق االنسان 
للبرملانيني في هذه الشكاوى التي أؤكد انها شكاوى 

باطلة«.
وق��ال »أي شكوى تقدم ض��د الكويت اعتبرها 
شكوى سخيفة، ففي الكويت لله احلمد لدينا سقف 
ع��ال من حرية إب��داء ال��رأي ولدينا برملان منتخب 
نفتخر به وسمعته في اخلارج بالتأكيد تثير البعض 
ول��ذل��ك اجت��ه��وا ه��ذا االجت���اه وسلكوا ه��ذا املسلك، 
وسوف ترون بعد ايام قليلة نتائج هذه الشكاوى 
بعد ان يتم عرضها وسيتم االس��ت��م��اع ل��ردودن��ا 

كبرملان كويتي«.
وت��وج��ه ال��غ��امن على رأس وف��د برملاني اليوم 
األربعاء إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� ١٣٨ الذي 

سيعقد خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مارس اجلاري.
وك��ان في وداع الغامن على أرض املطار كل من 

أم��ني س��ر مجلس األم��ة د.ع���ودة الرويعي ووزي��ر 
الدولة لشؤون مجلس األمة عادل اجلار الله اخلرافي 
واألمني العام املساعد لقطاع املعلومات خالد املطيري 
واألم���ني ال��ع��ام امل��س��اع��د ل��ش��ؤون ح��رس املجلس 
اللواء خالد الوقيت.ومن املقرر أن يلقي الرئيس 
الغامن كلمة وفد دولة الكويت أمام اجلمعية العامة 
للمؤمتر الذي سيناقش ملف املهاجرين والالجئني 
وما يستجد من أعمال من بنود طارئة على جدول 
األعمال وفي مقدمتها البند الطارئ بعنوان )أحقية 
الفلسطينيني بالقدس( والذي تقدم به الوفد الكويتي 
إضافة إلى وفود برملانية أخرى يهدف إلى التشديد 
على الرجوع إلى امليثاق الدولي وق��رارات منظمة 
األمم املتحدة بهذا الشأن ليكون متماشيا مع الدعوات 
العاملية جتاه إدان��ة اعتبار القدس عاصمة للكيان 

الصهيوني املغتصب.
وسيحضر ال��غ��امن على هامش أع��م��ال املؤمتر 
جلنة حقوق اإلنسان للبرملانيني لتفنيد الشكاوى 
واالدع��اءات غير الصحيحة املقدمة من نائب حالي 
وآخ��ر سابق في مجلس األم��ة الكويتي وشكاوى 
أخرى مقدمة من الكيان الصهيوني موجهة ضد دولة 

الكويت وبرملانها.
وسيشهد امل��ؤمت��ر مناقشة االق��ت��راح الكويتي 
ومقترحات أخرى بتعديل النظام األساسي لالحتاد 
البرملاني الدولي بحيث يسمح لالحتاد بتوجيه 
االنذار ثم تعليق العضوية والفصل للبرملانات التي 

ال تلتزم مببادئ االحت��اد الدولي املرتبطة ارتباطا 
وثيقا ومباشرا بقرارات األمم التحدة وتطبيقها.

وسيترأس ال��غ��امن على هامش أع��م��ال املؤمتر 
االج��ت��م��اع التنسيقي للمجموعة اخلليجية كما 
سيشارك في االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية 
وذل��ك بهدف تنسيق امل��واق��ف جت��اه القضايا التي 
ستطرح للنقاش في املؤمتر الدولي وتوحيد وجهات 

النظر بشأنها.
وسيشارك وفد الشعبة البرملانية في اجتماعات 
اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد التي ستناقش  
قضايا وموضوعات عدة منها احلفاظ على السالم 
كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة ومناقشة مشروع 
ال��ق��رار ال��ذي سيعتمد في ال���دورة ال��� ١٣٩ املقبلة 
لالحتاد بشأن تعزيز التعاون البرملاني الدولي 
بشأن الهجرة وإدارة شؤون الهجرة وصياغة قرار 
حول إشراك القطاع اخلاص في تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة ف��ي مجال الطاقة امل��ت��ج��ددة ومناقشة 
التحضيرات ل���دورة امل��ن��ت��دى السياسي الرفيع 
املستوى لألمم املتحدة لعام ٢٠١٨ بشأن التنمية 

املستدامة.
ويضم الوفد البرملاني املشارك كال من النواب 
نايف املرداس العجمي ود.خليل عبدالله أبل وعلي 
الدقباسي واحلميدي السبيعي وعمر الطبطبائي 
وصفاء الهاشم واألمني العام ملجلس األمة عالم علي 

 الغامن يصرح للصحافينيالكندري
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