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يف  الترشيعيــة  العمليــة  تعيــش 
نتيجــة  الفــوىض  مــن  حالــة  الكويــت 
ارتباطهــا بفكــرة »املكســب االنتخــايب« 
ــر  ــر، اذ أن كث ــاح أو التطوي ــس اإلص ولي
مــن االقرتاحــات بقوانــن املقدمــة مــن 
القانــوين  البنــاء  اىل  تفتقــر  النــواب 
وتفتقــد  االســتعجال،  نتيجــة  الســليم 
غالــب  ويف  منهــا،  الهــدف  وضــوح 

ارتباطاتهــا  يف  يبحــث  ال  األحيــان 
يجعلهــا  مــا  األخــرى  بالترشيعــات 
يف حالــة تعــارض أو تشــابك أو عــدم 

دســتورية.

ــس«  ــابق لـــ »دارك بولتك ــر س يف تقري
يف  اإلعاميــة  »الحريــات  بعنــوان 
ــود  ــن القي ــدة م ــة جدي ــت .. هاوي الكوي
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النيابيــة والســلطة الحكوميــة«، تبــن 
ــع دون  ــتعجال يف الترشي ــورة االس خط
مراجعــة متأنيــة، ولعــل هــذا امللــف 
ليــس الوحيــد، بــل هنــاك ملــف آخــر ال 
يقــل خطــورة عنــه أثــره ســلبي عــى 

املجتمــع. يف  فئــات 

أبناء الكويتيات والبدون

مــن ضمــن القوانــن التــي سيناقشــها 
الخاصــة  جلســته  يف  األمــة  مجلــس 
املقــررة يــوم الخميــس املقبــل تقريــر 
الربملانيــة  البرشيــة  املــوارد  لجنــة 
العامــة  الوظائــف  تكويــت  بشــأن 

املحــال بصفــة االســتعجال، وباالطــاع 
ــن  ــرشوع يتب ــايئ للم ــص النه ــى الن ع
مــواده  يف  دســتورية  عــدم  شــبهة 
مــن حيــث متييــز املواطــن الكويتــي 
واملســجلن  الكويتيــات  أبنــاء  عــن 
بالجهــاز املركــزي كمقيمــن بصــورة 
يعرفــوا  كــا  أو   – قانونيــة  غــر 
باإلضافــة اىل  مبصطلــح »البــدون«  – 

الكويتيــن. غــر 

ينــص البنــد )د( مــن املــادة الخامســة 
مــن النــص النهــايئ للقانــون يف تقريــر 
اللجنــة عــى »ال يســتحق غــر الكويتــي 
أي مكافــآت دوريــة أو ســنوية أو أي 
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ــا  ــان أو أي مزاي ــور اللج ــن حض ــدالت ع ب
الراتــب  باســتثناء  أخــرى  وامتيــازات 
الشــهرية  املكافــأة  أو  الشــهري 

املقــررة لــه«.

البنــد الســابق، بالصيغــة الــواردة يف 
ــاء  ــى أبن ــا ع ــق أيض ــون ينطب ــص القان ن
أن كاهــا  اذ  الكويتيــات و«البــدون«، 
ال يعتــربان مــن فئــة الكويتــي قانونيــا، 
ومل يتــم اســتثنائها مــن هــذا الحظــر 
بشــكل مبــارش وواضــح، بالتــايل ينطبــق 
املكافــآت  اســتحقاق  عــدم  عليهــا 
أو البــدالت أو أي مزايــا أخــرى أســوة 

بالكويتيــن.

حرمان من الوظيفة

اإلشــكالية األخــرى يف القانــون الــذي 
ســيصوت عليــه يف الجلســة القادمــة، 
أبنــاء  ســتواجه  التــي  املعضلــة  أو 
الكويتيــات و«البــدون« أن القانــون حــدد 
مــدة التعاقــد معهــم بســنة واحــدة 
مــن  أ  البنــد  نــص  اذ  للتجديــد،  قابلــة 
املــادة الخامســة عــى »يتــم التعاقــد 
الوظيفــة  لشــغل  الكويتــي  غــر  مــع 
)أ(-  التاليــة:  الضــواط  وفــق  العامــة 
قابلــة  واحــدة  ســنة  ملــدة  التعاقــد 
مــدد  تتجــاوز  ال  أن  عــى  للتجديــد، 
التجديــد ثــاث ســنوات، بصــورة متواصلة 
البنــد  ويضــع  الــخ«،   .. متقطعــة  أو 
)ب( مــن نفــس املــادة ســقف أعــى 
رشيطــة  ســنوات  ســتة  اىل  للتجديــد 
موافقــة مجلــس الخدمــة املدنيــة بنــاء 

عــى طلــب الوزيــر املختــص.

اختالالت جسيمة

هــذه القيــود التــي وضعتهــا اللجنــة 
عــى  بنــاء  الكويتــي،  غــر  عــى 
منهــا،  واجتهــاد  نيابيــة  مقرتحــات 
ــات  ــاء الكويتي ــت أبن ــة أصاب ــران صديق ن
مــن  وســتحرمها  و«البــدون«، 
بالوظائــف  العمــل  يف  االســتقرار 
العامــة، وتصــادر حقهــا يف العمــل 
بعــد  العامــة  الوظائــف  يف  مجــددا 
إقــرار  حــال  يف  ســنوات  ســت  مــرور 
القانــون بالصيغــة التــي ســتعرض عــى 
الخميــس. جلســة  يف  األمــة  مجلــس 

القوانــن  إقــرار  عــى  التســابق 
رفــع  الربملانيــة  اللجــان  واســتعجال 
تقاريرهــا اىل املجلــس، أصــاب البنــاء 
باختــاالت  الكويتــي  الترشيعــي 
جســيمة ال سيا يف الســنوات األخرة، 
ويقــاس أثــر ذلــك عــى طبيعــة األحكام 
يضمنهــا  التــي  والرســائل  القضائيــة 
القضــاة للمرشعــن والحكومــة عــى 
حــد ســواء، فالبحــث عــن تســجيل أهداف 
انتخابيــة أو سياســية أصبــح ســمة غالبة 
عــى الترشيــع، وال يســتثنى مــن هــذه 
الحالــة الحكومــة، فهــي األخــرى الكثــر 
املحكمــة  أبطلتهــا  ترشيعاتهــا  مــن 
الدســتورية بســبب أخطــاء تــدل عــى 
ضعــف الجهــاز القانــوين الحكومــي.
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تقرير صادر من رشكة Dark Politics لاستشارات السياسية واإلعامية.
hello@darkpolitics.net :ملزيد من املعلومات والتواصل

Twitter: @DarkPolitics | @DPFactCheck
Instagram: @DPFactCheck


