
»الـــــــــــــــراي«: مــــاهــــي الــبــصــمــة 
وقاعدة البيانات الوراثية وهل 
هـــنـــاك حـــاجـــة أمـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة 
الوراثية  البصمة  قانون  إلقــرار 

وما هي هذه الحاجة ؟
الدكتور بدر خليفة: البصمة 
الــوراثــيــة كــتــعــريــف هــي الصفة 
لــأشــخــاص،  الــفــرديــة  الجينية 
وهــــي الـــتـــي مـــن خــالــهــا يمكن 
الوراثية  الصفات  على  التعرف 
ــعـــرف  ــتـ ــانــــيــــة الـ ــكــ لــــــافــــــراد وامــ
عـــلـــيـــهـــم فــــــي حـــــالـــــة الــــــكــــــوارث 
والوفاة، وفي نفس الوقت هذه 
البصمة تحدد أصــول وانساب 
االشخاص وتطور استخدامها 
الجينية  الهجرات  اليوم ملعرفة 
كهجرة العرب للقارة االوربية او 
االسيويني كما بإمكانها التنبؤ 
باالمراض التي يمكن ان يصاب 
ــا االشـــــخـــــاص بــاملــســتــقــبــل،  ــهـ بـ
والـــيـــوم بــــدأت شــركــات الــتــأمــني 
بالغرب االستعانة بها لحماية 
مــصــالــحــهــا عــنــد الــتــأمــني على 
االشخاص وقد بدأ استخدامها 
لـــاســـتـــعـــراف عــلــى االشـــخـــاص 
واملــجــرمــني، والــيــوم تــطــور هــذا 
ــاء قــواعــد  ــدام فـــي انـــشـ ــتـــخـ االسـ
ــراض األمـــنـــيـــة  ــ ــ ــــأغـ ــ ــــات لـ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
بمعنى حصر البصمة الوراثية 
ــــني واملــــــســــــاجــــــني  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الرجوع  يمكن  حتى  والسوابق 
لــهــا عــنــد وقــــوع الـــجـــرائـــم، وقــد 
تــقــدمــت انـــا بــمــقــتــرح مـــن خــال 
ادارة  مــــديــــر  ــنـــصـــب  مـ ــلـــي  ــغـ شـ
الــعــامــة  االدارة  فـــي  املــخــتــبــرات 
وزارة  ــــي  فـ الـــجـــنـــائـــيـــة  ــة  ــ ــــأدلـ لـ
الــراحــل  االمــيــر  لسمو  الداخلية 
الــشــيــخ جــابــر األحــمــد بمقترح 
ــتــــخــــدام قـــاعـــدة  لـــلـــتـــوســـع بــــاســ
بــــيــــانــــات الـــبـــصـــمـــة الــــوراثــــيــــة 
لــتــشــمــل عــــاوة عــلــى املــســاجــني 
واملــــــدانــــــني الـــســـلـــك الـــعـــســـكـــري 
والـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــي واالســـــــــــرة 
الحاكمة لكن من دون التعرض 

ملوضوع النسب.
يـــمـــكـــن  ــــف ال  ــيـ ــ كـ »الـــــــــــــــــــراي«: 
الــتــعــرض ملــوضــوع الــنــســب في 
حــــال جــمــع الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة 
وتوفير قاعدة بيانات وراثية ؟

الـــدكـــتـــور بــــدر خــلــيــفــة: نحن 
نــســتــطــيــع عــمــل بــصــمــة وراثــيــة 
ألي شريحة لكن باتباع النظام 
االميركي أو االوروبــي للرجوع 
الــوفــاة للتعرف  إليها فــي حــال 
عــــلــــى الــــجــــثــــث الـــــتـــــي يــصــعــب 
ــلـــى أصــحــابــهــا  االســــتــــعــــراف عـ
الوراثية  البصمة  جمع  بمعنى 
بشكل  تصنيفها  دون  شريطة 
إلــى حــني الحاجة إليها،  فـــردي 
لـــكـــن الـــقـــانـــون الـــكـــويـــتـــي الــــذي 
صدر للبصمة الوراثية فاجأنا 
بعمل البصمة الوراثية لجميع 
والزائرين  واملقيمني  املواطنني 
وســـــؤالـــــي ملـــــــاذا اعــــــد الـــقـــانـــون 
ذلك  يعني  وهــل  الصيغة  بهذه 
لكارثة  سنتعرض  جميعا  اننا 
وعــنــدهــا ســيــكــون هــنــاك حاجة 
للتعرف  الـــوراثـــيـــة  لــبــصــمــاتــنــا 

علينا ؟
ثـــــــم مـــــــا الـــــــهـــــــدف مـــــــن إلـــــــــزام 
والزائرين  واملقيمني  املواطنني 
الوراثية هل  بتقديم بصماتهم 
الـــهـــدف االســـتـــعـــراف؟... فــاملــادة 
ــون حــــــددت  ــانــ ــقــ ــلــ ــة لــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
تحديد  فــي  البصمة  اســتــخــدام 
ذاتـــــيـــــة املـــشـــتـــبـــه بــــهــــم وكــــذلــــك 
االســــــتــــــعــــــراف عــــلــــى أصــــحــــاب 
ــثـــث وهـــــــذه امـــــــور مـــمـــتـــازة  الـــجـ
باستخدامها  املقصود  ما  لكن 
يعني  وهــل  العليا؟  للمصلحة 
ــاء  ــنـ ــا ابـ ــنــ ــك الـــتـــحـــقـــق مــــن انــ ــ ذلــ

ابائنا أم ال ؟
فــنــحــن نـــريـــد ان يـــحـــدد مــن 
ــانــــون هـــــذه الــنــقــطــة  ــقــ وضـــــع الــ
ــهــــا  ــيــــحــ تــــوضــ تـــــــــم  إن  ألنـــــــنـــــــا 
ــارك  ــبـ ــنـ وشــــعــــرنــــا بــــــاألمــــــان سـ
الــقــانــون، نحن ال نعارض  هــذا 
انــشــاء قــاعــدة بــيــانــات البصمة 
نعرف  ان  ينبغي  لكن  الوراثية 

حــــــــــــدود اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا ومـــــن 
سيستخدمها.

»الــــــراي«: أســتــاذ عــــادل قــد ال 
يعارض الدكتور بدر استخدام 
البصمة الوراثية من حيث املبدأ 
لـــكـــن لـــديـــه مــــخــــاوف مــــن حــيــث 
تعارضه  انــت  لكنك  االستخدام 
من حيث املبدأ ولوحت بالطعن 
الوراثية... فما  بقانون البصمة 

هي أسباب معارضتك ؟
املحامي عادل العبد الهادي: 
اعارض قانون البصمة الوراثية 
ــدأ،  ــ ــبـ ــ ــيــــث املـ ــن حــ ــ وتـــطـــبـــيـــقـــة مــ
املتحضرة  العالم  دول  فجميع 
والديموقراطية تعارض وتمنع 
وتـــحـــد  مــــتــــشــــددة  قـــــوانـــــني  أي 
مــــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة فــي 
ــــراســـــات أوتــنــتــهــك  الــتــنــقــل واملـ
ــيــــة كـــالـــحـــســـابـــات  الــــخــــصــــوصــ
الــبــنــكــيــة او الـــحـــالـــة املـــرضـــيـــة، 
انني  املستحيل  مــن  وبــالــتــالــي 
ــري مـــمـــن يـــؤمـــنـــون بــهــذه  ــيــ وغــ
ــأي تــشــريــع  املــفــاهــيــم الـــقـــبـــول بــ
انــتــهــاك الخصوصة  مــن شــأنــه 
كــمــســألــة الـــبـــحـــث الــجــيــنــي فــي 

االنسان.
ــــن فـــــي الــــكــــويــــت دولـــــة  ــــحـ ونـ
ــة تــــنــــص املــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الـــســـادســـة مــــن الـــدســـتـــور عــلــى 
بـــالـــكـــويـــت  الــــحــــكــــم  نـــــظـــــام  ان 

ديموقراطي السيادة فيه لأمة 
مـــــصـــــدر الــــســــلــــطــــات جـــمـــيـــعـــا، 
الــســيــادة على  وتــكــون ممارسة 
ــه املـــبـــني بـــهـــذا الـــدســـتـــور،  الـــوجـ
والــديــمــوقــراطــيــة هــي الــحــريــات 
ــــون هـــنـــاك  ــانـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ وبــــمــــثــــل هـــــ
تــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات وهـــذا 
اخـــال بــالــنــظــام الــديــمــوقــراطــي 
عندما  شخصيا  وانـــا  لــلــدولــة، 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى مــــــــواد الـــقـــانـــون 
وجدته ال ينسجم مع الحريات 
ــــواد الــدســتــور واالتــفــاقــيــات  ومـ
وقعتها  التي  الدولية  املواثيق 
القانون  لــهــذا  وبالنظر  الــبــاد، 
فــــقــــد تـــــم اقـــــــــــراره بــــعــــد تــفــجــيــر 
مسجد االمام الصادق بأسبوع، 
واألصـــل فــي أي قــانــون الــتــروي 

والتريث.
ان رغبة  اعلم  وانــا شخصيا 
الحكومة بإقرار قانون البصمة 
الـــوراثـــيـــة مـــن الـــســـابـــق والــنــيــة 
ــن ال نـــعـــارض  ــحــ مـــــوجـــــودة ونــ
قـــوانـــني تحقق  إلقــــــرار  نــيــة  أي 
بهذا  النية  لكن  الــعــام،  الصالح 
ــفـــة لـــلـــدســـتـــور  الــــقــــانــــون مـــخـــالـ
ــه وقــد  ــا الـــتـــصـــدي لـ ــررنـ لـــذلـــك قـ
ــانـــون فـــي يــــوم 2  ــقـ نــشــر هــــذا الـ
أغسطس ويبدو اننا نحن على 
موعد باألحداث املشؤومه بهذا 

التاريخ.
نـــحـــن فــــي مــكــتــبــنــا عــــــادة مــا 
ألنها  العامة  باملواضيع  نهتم 
قد تؤثر على قضايانا الخاصة 
وفــــي ضــــوء ذلــــك اعـــتـــدنـــا جمع 
البيانات عن هذه القضايا وقد 
عن  بــيــانــات  وان جمعنا  ســبــق 
تــجــربــة الــبــصــمــة الــوراثــيــة قبل 
اقرار قانونها ولدينا أيضا من 
فنحن  املتقدمة،  الـــدول  تــجــارب 
مراقبون تماما للدول املتقدمة، 
ــا مـــــواقـــــف صــــــــدرت عــن  ــنــ ــديــ ولــ
فالبرملان  االوروبية،  البرملانات 
ــام 2008  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــدر قــــانــــون الـــبـــصـــمـــة لــكــنــه  ــ ــ أصـ
بلير  توني  وكذلك  عنه،  تراجع 
في انجلترا أقر القانون وتراجع 
عـــنـــه، وبـــالـــتـــالـــي الــــــدول األكــثــر 
حــريــة وديــمــوقــراطــيــة تراجعت 
ــذه الــــتــــجــــربــــة ورفــــضــــت  ــ ــ عـــــن هـ
مثل هــذه الــقــوانــني رغــم حــدوث 
ففي  لديها،  الضخمة  الحوادث 
إنــجــلــتــرا حــدثــت تــفــجــيــرات في 
األنــفــاق ورغـــم ذلـــك لــم يــقــر هــذا 
ــقـــانـــون وخـــصـــص فــقــط على  الـ
الــحــال في  املشتبه بهم وكــذلــك 

بعض الدول األوروبية.
ــام صــــــدرت فــي  ــكــ ــاك أحــ ــنــ وهــ
وأميركا حالت  إنجلترا  من  كل 
الــبــصــمــة  قـــانـــون  تــطــبــيــق  دون 
ــام و حــتــى  ــ ــيــــة بــشــكــل عـ الــــوراثــ
اميركا بعد أحداث 11 سبتمبر 
ــم تــســتــطــع تــطــبــيــق الــبــصــمــة  لــ
لدينا  التي  بصيغتها  الوراثية 

في الكويت.
 »الــــــــراي«: هــنــاك فـــوائـــد لــهــذا 

ــــون دكــــــتــــــور بــــــــدر وهــــو  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
اللجنة  أعـــمـــال  فـــي  مــطــبــق  اآلن 
املركزية للمقيمني بصورة غير 
ــراض  ــتــ ــة، فـــلـــمـــاذا االعــ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
عــلــيــه االن بـــعـــد تــطــبــيــقــه عــلــى 

املواطنني؟
 الـــدكـــتـــورالـــخـــلـــيـــفـــة: تــطــبــيــق 
نــــظــــام الـــبـــصـــمـــة الــــوراثــــيــــة فــي 
ــة لــلــمــقــيــمــني  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة املـ ــنـ ــلـــجـ الـ
بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة واضـــح 
ــه  ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــلـــــف عـــــــن اسـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ويـ
ــون الــــجــــديــــد،  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي نـــــص الـ
الجنسية  مــنــح  ان  يعلم  فــالــكــل 
السيادية  االمـــور  مــن  الكويتية 
ــلــــم فـــــي الــلــجــنــة  ــذا الــــعــ لــــكــــن هـــــ
يستخدم بهدف منح الجنسية 
ــتـــرض مـــثـــا بـــأن  ــفـ ــنـ بـــمـــعـــنـــى لـ
لــديــنــا أخـــويـــن أحــدهــمــا حصل 
على الجنسية الكويتية واآلخر 
بدون ويدعي أنه أخ هذا املواطن 
الكويتي يتم استخدام البصمة 
ــالــــة  الــــــوراثــــــيــــــة فــــــي هــــــــذه الــــحــ
لتحقيق االستعراف على صلة 
على  بينهما  للحصول  القرابة 
ــو الــجــنــســيــة  ــ ــر ســــيــــادي وهــ ــ أمــ
الــكــويــتــيــة مـــشـــروط بــالــبــصــمــة 
الوراثية وبرضى الطرفني فهنا 
تطبيق البصمة الوراثية سليم 

وال يوجد فيه خاف.
امــا اجــبــار الــنــاس على تقديم 
تــوافــق  الـــوراثـــيـــة دون  الــبــصــمــة 
فـــهـــذا  ــاب  ــ ــبــ ــ األســ مـــعـــرفـــة  ودون 
مــخــالــف ونـــحـــن نـــريـــد أن نــعــرف 
ــانــــون، هــل  ــقــ ــذا الــ ــ الــــغــــرض مــــن هـ
جاء ألغراض أمنية أم اجتماعية 
فــرديــا  أم سيتم  وهــل استخدامه 
ــعــــرف عــــلــــى تـــبـــعـــيـــة الـــنـــســـب  الــــتــ
فرق  وهــنــاك  الجنسية  وأغــــراض 
ــالـــي  ــتـ ــالـ بـــــني االســــتــــخــــدامــــني وبـ
نحن نريد أن نعلم نظام البصمة 
الــوراثــيــة األمــنــي والــفــنــي وكيف 
سيتم العمل به  والى أين سيصل 
وهذا االمر سيتضح من الائحة 

التنفيذية للقانون.
ــا أن  ــنـ ــتـــرضـ »الــــــــــــراي«: لــــو افـ
ــيــــة  تـــصـــنـــيـــف الـــبـــصـــمـــة الــــوراثــ
هي  فــمــا  فــرديــة  بطريقة  سيتم 

املشكلة بهذا القانون؟
الــخــلــيــفــة: إذا مــعــنــى ذلـــك أن 
الدولة تريد صرف مبالغ طائلة 
ــبـــار أن هـــنـــاك كـــارثـــة  ــتـ عـــلـــى اعـ
الله  لنا جميعًا ال سمح  ستقع 
للبصمة  أن  فــيــه  شـــك  ال  ومـــمـــا 
الوراثية اضرارا كبرى باإلمكان 
اســتــخــدامــهــا فـــي كــشــف أســــرار 
ــة، وهـــنـــاك  ــيـ األفـــــــــــراد الـــشـــخـــصـ
ــقــــانــــون  ــلــــى الــ مــــآخــــذ آخــــــــرى عــ
فــمــن هـــو الـــطـــرف املـــســـؤول عن 
البصمة الوراثية، هل هي وزارة 
ــن الــــطــــرف ومـــن  ــ ــة،  ومـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الذي سيسمح لها باالستخدام.

مــا وجــدتــه فــي الــقــانــون اآلن 
أن الطرف الــذي سيحصل على 
ــعـــني هــــو الــــطــــرف ذاتــــــه الــــذي  الـ
وزارة  وهــــــي  ســـيـــســـتـــخـــدمـــهـــا، 

ــا مــن  ــنـ ــؤال هـ ــ ــســ ــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
التنفيذ  الــرقــيــب عــلــى  ســيــكــون 
وفـــي رأيـــي الــشــخــصــي  مــشــروع 
ــاؤه لــجــهــة  ــ ــطـ ــ كـــهـــذا يــنــبــغــي إعـ
ــة لـــــــوزارة  ــابـــعـ ــيـــر تـ مــســتــقــلــة غـ
الــداخــلــيــة ويـــكـــون لــهــا مجلس 
ادارة مشكل مــن قــضــاة ورجــال 
أمــن،  ومما أثــار مخاوفنا حول 
ــــون عــــنــــد صــــــــــدوره  عــــدم  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
التنفيذية حتى  خــروج الئحته 
االن وما نسمعه عن ربط تنفيذه 
بإصدار الجوازات اإللكترونية... 
واضــح  غير  الــقــانــون  وبالتالي 
والـــــــســـــــؤال املــــــطــــــروح عــــلــــي أي 
ــنــــني  ــواطــ ــيـــعـــطـــي املــ أســـــــــاس  سـ
واملــقــيــمــني الـــزائـــر الــعــيــنــة،  وأنــا 
ال أعـــــــــارض تـــطـــبـــيـــق الـــقـــانـــون 
ــارض  ــ ألغـــــــراض أمـــنـــيـــة لـــكـــن اعـ
واالســتــخــدام،  التطبيق  كيفية 
ــدي شـــــروط االســـتـــخـــدام   فـــانـــا لــ
األمني البصمة الوراثية بحيث 
ضمانات  هناك  تكون  أن  يجب 
املــلــف  ــدام  ــتــــخــ اســ دون  تــــحــــول 
للتعرف على االمور الشخصية 
ــذلــــك الــتــعــرف  مـــثـــل الـــنـــســـب وكــ
الـــذي سيستخدم  الــطــرف  عــلــى 
هــذه البصمة،  والــيــوم فــي دول 
بريطانيا  مثا  اآلخـــرى  الــعــالــم 
وأمـــيـــركـــا هـــنـــاك اســـتـــخـــدامـــات 
منها  الــوراثــيــة  للبصمة  محدد 

املــحــكــومــني  عـــيـــنـــات  أخـــــذ  أوال 
ــونــــني ألن  ــجــ ــســ ـــني املــ ــ ــيـ ــ ــدانــ ــ واملــ
إثبات  عــودة مرتكبي  الدرسات 
بـــعـــض الــــجــــرائــــم    لـــجـــرائـــمـــهـــم 
ـــم أخــــــذ الــبــصــمــة  ــالــــي تــ ــتــ ــالــ وبــ
الـــوراثـــيـــة لــلــمــحــكــومــني وكــذلــك 
فــي الــجــوانــب الــعــســكــريــة حيث 
واجــهــت هــذه الـــدول إشكاليات 
في التعرف على جثث ضحايا 
ــدام الــبــصــمــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وحــــصــــر اسـ
الوراثية في هذه االستخدامات 
 اما التطبيق املطروح لدينا أنا 
للتعرف  اســبــابــه هـــل  أعــــرف  ال 
عــلــى الــضــحــايــا أم االســتــخــدام 

االمني ؟
كــان االستخدام  اذا  »الــــرأي«: 
أمــنــيــا لــلــتــعــرف عــلــى املــجــرمــني 
فـــي مــســرح الــجــريــمــة مــثــا فما 
الوراثية  بالبصمة  املشكلة  هي 

؟  
ــة: هـــنـــا أقــــــــول عــلــى  ــفـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
هــذا  تــوضــيــح  الــداخــلــيــة  وزارة 
األمر حتى يمكن قبوله بمعنى 
جــمــع الــبــصــمــات الــوراثــيــة دون 
تـــصـــنـــيـــف حــــتــــى يــــتــــم الــــعــــودة 
لــهــا عــنــد وقــــوع الــجــرائــم وهــذا 
ــول بــــــخــــــاف األمـــــــر  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــر مـ
ــــذي يــتــم خــالــه  غــيــر املــقــبــول الـ
تــصــنــيــف الـــعـــيـــنـــات فـــفـــي هـــذه 
ــة األولــــــــــــى  لــــيــــس فــيــهــا  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
بمعنى  الــخــصــوصــيــة  انــتــهــاك 
ــذه الــعــيــنــة عند  أن تــســتــخــدم هـ

الجريمة بإذن  من القضاء.
»الـــــــــراي«:أســـــــــتـــــــــاذ عــــــــــــادل... 
ــتــــور بـــــدر ال تــــوجــــد لــديــه  الــــدكــ
مــشــكــلــة بـــاالســـتـــخـــدام االمـــنـــي 
الـــفـــردي فـــي الــبــصــمــة الــوراثــيــة 
عند الجرائم وبإذن من القضاء 
لــلــخــصــوصــيــة،  ــاك  ــهــ ــتــ انــ دون 
ــه انــــــت طـــاملـــا  ــارضــ ــعــ ــاذا تــ ــمــ ــلــ فــ

الهدف أمني ؟
عادل العبدالهادي: قد تكون 
لكن  فنية،  الدكتور  نظر  وجهة 
القانونية  النظر  وجهة  من  أنــا 
أرى أنـــه ال يــجــوز أخـــذ املــواطــن 
يـــجـــوز  ــجــــــرم  وال  املــــ ــرة  ــ ــريـ ــ ــــجـ بـ
مجرم  معاملة  املــواطــن  معاملة 
والقانون الحالي ينص على أنه 
ال يجوز لأشخاص الخاضعني 
لــلــقــانــون االمـــتـــنـــاع عـــن تــقــديــم 
الوراثية،  البصمة  من  العينات 
ــذه تــعــنــي مــعــامــلــة املـــواطـــن  ــ وهـ
يجبر  املجرم  والقانون  معاملة 
على تقديم العينة الوراثية في 
حال امتناع األفراد غير املشتبه 
ان  »دي  ـــ الــ مــن  بهم بمنح عينة 
آيه« فإنهم سيعاقبون بالحبس 
ملدة عام  وهذه مخالفة صارخة 
ــذا  ــتــــــور  وهــــ ــدســــ ــون والــــ ــانــ ــقــ ــلــ لــ
التطبيق أشبه ما يكون بمثال 
وجــــود إخــبــاريــة بــدخــول كمية 
من املخدرات للباد فهل يجوز 
لوزارة الداخلية عندها تفتيش 
جميع املنازل في الكويت طبعا 
ال يــــجــــوز  ومــــخــــالــــف لــلــقــانــون 

والخصوصية والديموقراطية، 
ومــثــال آخـــر الــيــوم وقـــع تفجير 
ــردة فعل  فـــي أحـــد املــســاجــد وكـــ
الحصول  الداخلية  وزارة  تريد 
عــلــى جــمــيــع عــيــنــات املــواطــنــني 
الـــوافـــديـــن والــــزائــــريــــن وهـــــذا ال 
يـــجـــوز،  فــهــو مــخــالــف لــلــقــانــون 
الديموقراطية  والخصوصيات 
وليس من حق أحد صرف أموال 
قاعدة  الشكل على  بهذا  الدولة 

بيانات وما هي الضرورة لها.
ــن املـــشـــكـــلـــة إذا  ــ »الــــــــــــرأي«: أيــ
كالحصول على فصيلة  نظرنا 

الدم بالبطاقة املدنية ؟
عـــادل الــعــبــدالــهــادي: فصيلة 
بـــــي وال تــخــص  الــــــــدم خــــاصــــة 
أبــنــائــي وأهـــلـــي ونــســبــي ملــئــات 

السنني.
هناك  لعل  الخليفة:  الدكتور 
تــــســــاؤالت  مـــشـــروعـــة بــاالمــكــان 
ــذا الــــقــــانــــون  ــ ــ ــول هـ ــ ــ طــــرحــــهــــا حـ
وهــي هل هــذا املشروع سيكون 
ــا إلــــــــــى األبــــــــــــد وإلـــــــى  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
ــتــــى ســـيـــتـــم الــــحــــصــــول عــلــى  مــ
عــيــنــات املـــواطـــنـــني والـــوافـــديـــن 
ـــن، ومـــتـــى ســيــنــتــهــي  ــريــ ــ ــزائـ ــ والـ
ــم ذلـــــــــــك وبــــــــأي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وكـــــــيـــــــف سـ
امــكــانــيــات ومــــا هـــي الــخــطــوات 
القدرة  لزيادة  املتبعة مستقبا 
املعقول  من  االستيعابية،  وهــل 
أن كــل عــام سيتم زيـــادة القدرة 
تعداد  ارتــفــاع  مع  االستيعابية 
ــانــــي وفـــــــي حـــــــال زيـــــــادة  ــكــ الــــســ
عــــدد الـــزائـــريـــن لــلــكــويــت فــهــذه 
املــايــني ملــــاذا ســيــتــم صــرفــهــا و 
ــا هـــي الــخــطــوات  ــاذا ومــ ــ عــلــى مـ
العلمي  التطور  ملواكبة  املتبعة 
املجال هناك تساؤالت  هــذا  في 
تطبيق  طرحهاعند  يجب   عــدة 
ــــون، وهــــــل ســتــعــدم  ــانـ ــ ــقـ ــ هــــــذا الـ
الــــــعــــــيــــــنــــــات فـــــــــي حــــــــــــال وفـــــــــاة 
الكويت  ــغـــادرة  أومـ األشـــخـــاص 
ــبــــادل  ــتــ  وهـــــــــل هــــــنــــــاك نــــــظــــــام لــ
الــدول  الــوراثــيــة بــني  املعلومات 
مجلس  ودول  والــكــويــت  العالم 
لاستعراف  الخليجي  تــعــاون 
عــلــى بــعــض الــعــيــنــات فــعــنــدمــا 
ــيـــني مسجد  ــابـ فــجــر احــــد االرهـ
بالكويت وهو  الــصــادق  االمـــام 
سنحصل  على  فكيف  سعودي 
ــذا الــشــخــص  ــاعـــدة بـــيـــانـــات هــ قـ
ــان فـــي بـــلـــده ال تـــوجـــد له  إذا كــ
ــة ومــــــا فـــائـــدتـــه  ــ ــيــ ــ بـــصـــمـــة وراثــ
استعرافي عليه ولو كان هناك 
الجنسية  يحمل  مــثــا  شــخــص 
ــة فــي  ــمـ ــة وقــــــــام بـــجـــريـ ــريــ املــــصــ
الـــكـــويـــت قــبــل مـــغـــادرتـــه فكيف 
ســيــتــم االســـتـــعـــراف عــلــيــه وهــو 
في بلد ال تعمل بنظام البصمة 
فائدة صرف  ومــا هي  الوراثية 
هــــذه املــبــالــغ عــلــى الــبــصــمــة ثم 
عند تطبيقها على الزائرين هل 
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ندوة »الراي« طرحت القانون للمناقشة وتساءلت ... هل فيه »انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية؟«

»البصمة الوراثية« ... في عيون املختّصني:
تكشف األسرار واألنساب والجرائم ... وتزوير الجناسي 

|   أدار الندوة وليد الهوالن   |

على  والتأكيد  التبرير  إلــى  واملــخــاوف،  والهواجس  السلبيات  من 
حاجته، تباينت ردود املختصني بقانون البصمة الوراثية الذي أقره 
مجلس األمة أخيرًا، لكنه قبل التطبيق اليزال محل جدل وطعن، وربما 

سيكون مفتوحًا على احتجاجات ومفاجآت في حال طبق فعليًا.
»الــراي« طرحت االسئلة الجدلية حول هذا القانون »وما اذا كان 
لتثار  املختصني  على  ؟«  أمنية  أم حاجة  للخصوصية  انتهاك  فيه 
املالحظات على نحو يثير التكهنات حول امكانية تطبيقه في ظل 
االستعداد للطعن  فيه في املحكمة الدستورية على خلفية امكانية 

انتهاكه للخصوصية.
مدير ادارة املختبرات الجنائية سابقًا، ومؤسس البصمة الوراثية، 

واستاذ مادة األدلة والتحقيق الجنائي، الدكتور بدر الخليفة سجل 
مالحظات عدة على القانون، مبديا معارضته إلنشاء قاعدة بيانات 
استخدامها  املواطنني، مشددا على ضــرورة معرفة حــدود  تخص 
قضاة  مــن  تشكل  الداخلية  وزارة  غير  مستقلة  لجهة  »واعطائها 

ورجال أمن«.
وقال: »ما اثار مخاوفنا حول القانون عدم صدور الئحته وربط 
تنفيذه بالحصول على الجوازات االلكترونية«، مشددا على »أهمية 

ان تكون هناك ضمانات بعدم استخدامه للتعرف على األنساب«.
اجتماعية،  أم  أمنية  ألغــراض  القانون  اقر  الخليفة:»هل  وتساءل 
الجنسية؟«،  وأغــــراض  األنــســاب  على  بالتعرف  سيستخدم  وهــل 
مؤكدا ان للبصمة أضرارا كبرى وباالمكان استخدامها بالكشف 

عن أسرار األفراد الشخصية.

واقترح تطبيق البصمة جزئيًا على الشرائح العسكرية احتياطا 
أمنية لكن  فــوائــد  »لــه  الــقــانــون  ان  للخطر، مبينا  مــعــرضــون  ألنــهــم 

ضرره االجتماعي اكبر بكثير«.
لكن املــحــامــي عـــادل الــعــبــدالــهــادي الـــذي أعــلــن أنــه سيطعن على 
ــارض تطبيقه ألنـــه من  الــقــانــون فـــي املــحــكــمــة الــدســتــوريــة فــقــد عــ
املستحيل القبول بانتهاك الخصوصية والبحث الجيني باالنسان.

بعد  القانون  هــذا  تراجع عن  البرتغالي  »البرملان  أن  إلــى  وأشــار 
االنــفــاق فيها، وحتى  مــتــرو  انكلترا رغــم تفجيرات  اقـــراره وكــذلــك 
التي  اميركا بعد احــداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيقه بالصيغة 

لدينا«.
االقتراح  مقدمي  أحــد  باعتباره  رد  املعيوف،  عبدالله  النائب  أمــا 
يهدف  القانون  ان  فقال  البرملانية،  والــدفــاع  الداخلية  لجنة  ورئيس 

إلى توفير الوسائل »لحماية االمن والتعرف على مرتكبي الجرائم 
والجثث املجهولة«، الفتًا إلى أن »الغرض االساسي للقانون امني وال 

يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية«.
وقال: »لوال املعلومات التي وردت من السعودية ملا عرفنا من قام 
بتفجير مسجد االمام الصادق«، متسائال:»من يضمن عدم تكرار 
الجرائم، خصوصا أن البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب 

جريمة دون التعرف عليه«.
وأضــاف:»املــصــلــحــة الــعــلــيــا هــدفــنــا، واقــولــهــا بــصــراحــة، ان كــان 
اال  »يجب  لكن  كشفه«،  علينا  بالتزوير  الجنسية  على  من حصل 
يستخدم بالتصفيات السياسية وال نقبل الحصول على الجنسية 

بالتزوير«.
وفي مايلي تفاصيل ما دار في الندوة.

التتمة ص 5

توضيح
حـــالـــت ظـــــروف الــنــائــب 
دون  ــيــــوف  مــــعــ ــلــــه  ــبــــدالــ عــ
حــــــــضــــــــوره الـــــــــنـــــــــدوة مـــع 
ــفـــني فـــــي مـــوعـــدهـــا  ــيـ الـــضـ

املحدد .
 ومـــــن مــنــطــلــق حـــرص 
»الـــــــراي« عــلــى نــقــل الــــرأي 
والرأي االخر واالتــزان في 
نقل وجهات النظر، التقته 
التالي وطرحت  اليوم  في 
عليه مــخــاوف وهــواجــس 
ــات الـــضـــيـــفـــني  ــ ــظــ ــ ــــاحــ ومــ

حول القانون لنقل رده .

تعريف
الــوراثــيــة هي   البصمة 
الــفــرديــة  الجينية  الــصــفــة 
لـــأشـــخـــاص وبــإمــكــانــهــا 
تــــــــــحــــــــــديــــــــــد األنــــــــــــســــــــــــاب 
واألصول وقد استخدمت 
لـــاســـتـــعـــراف ثـــم تــطــورت 
الجينية  الهجرات  ملعرفة 
يمكن   باألمراض  والتنبؤ 
اســتــخــدامــهــا فــي الــتــعــرف 
على املشتبه بهم والجثث. 

ملفات التزوير
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور بــــدر 
الخليفة ان البصمة يمكن 
استخدامها  بحق املشتبه 
بحصولهم على الجنسية 
ــا عــن  ــربــ ــعــ بـــالـــتـــدلـــيـــس مــ
اعتقاده بــأن  الــغــرض من 
القانون أن يكون أداة مللف 
الــجــنــســيــة وقــــد اليــعــتــمــد 

أمام القضاء.

مخالفات
عــــــادل  ــي  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ املـ رأى 
الــقــانــون  أن  عـــبـــدالـــهـــادي 
يـــخـــالـــف اتـــفـــاقـــيـــة الــعــهــد 
الدولي الخاص بالحقوق 
املــدنــيــة والــســيــاســيــة، كما 
عــلــى  ــا  ــقـ ــيـ ــيـ تـــضـ فــــيــــه  أن 
الحريات وإخاال بالنظام 
الديموقراطي، والينسجم 
مــــــــع الـــــــحـــــــريـــــــات ومــــــــــواد 
ـــور واالتـــفـــاقـــيـــات  ــتـ ــدســ الــ

واملواثيق الدولية. 

العبدالهادي:

أقر بعد تفجير مسجد 
اإلمام الصادق بأسبوع 

واألصل بالقوانني الروية

الحاجة لقاعدة البيانات 
فهي لن تردع جريمة 

وهذا القانون سيتعرف 
على آباء اللقطاء 

وسيهتك أسرا

القانون يعطي الحجية 
للبصمة أمام القضاء بما 

يعارض ما استقرت 
عليه الشريعة

الشك أن الغرض منه 
االستخدام في قانون 

الجنسية وانتهاك حرية 
الناس وإن ادعوا غير ذلك

  الخليفة:

أقترح أن يبدأوا جزئيًا 
على الشرائح العسكرية 
والديبلوماسية واألسر 

الحاكمة والوزراء احتياطًا 
ألنهم معرضون للخطر

ينبغي إعطاء قاعدة 
البيانات لجهة مستقلة 

غير وزارة الداخلية تشكل 
من قضاة ورجال أمن

البد أن تكون هناك 
ضمانات بعدم استخدامها 

للتعرف على األنساب

يمكن استخدامها بحق 
املشتبه بحصولهم على 
الجنسية بالتدليس عبر 

القضاء وليس بفرض 
األمر علينا

على الهامش


