
البصمة باملراكز  سيتم تطبيق 
الــــحــــدوديــــة وتـــعـــمـــل 24 ســاعــة 

الخذ العينات ؟
الــعــبــدالــهــادي:  هــــذا الــقــانــون 
أيــضــا يـــعـــارض اتــفــاقــيــة دولــيــة 
وقــعــتــهــا الــكــويــت فـــي الـــعـــام 96 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية  وتنص على 
 عدم جواز التعرض ألي شخص 
قانوني  غير  أو  تعسفي  بشكل 
والــتــدخــل فـــي خــصــوصــيــات او 
ــق كــل  ــ ــه ومــــــن حـ ــ ــرتـ ــ شــــــــؤون اسـ
من  القانون  يحميه  ان  شخص 

مثل هذا التدخل او املساس.
في  يحمل  البصمة  وقــانــون 
طــيــاتــه إجــبــار املــواطــن والــزائــر 
وفي  عينة  تقديم  على   واملــقــيــم 
حال عدم إعطاء العينة يسجن 
وهـــــــذا فـــيـــه تــــدخــــل فــــي شــــؤون 
اسرة الفرد،  فبمجرد حصولهم 
على العينة كأنهم حصلوا على 
حــســاب الــفــرد الــبــنــكــي وهــــذا ال 
االتفاقية  لهذه  يجوز  ومخالف 
ا مـــن املــنــظــومــة  الــتــي تــعــد جــــزء
الــقــانــونــيــة لــلــبــاد  نــاهــيــك عن 
ــذا  ــــي هــ مـــخـــالـــفـــة الـــــدســـــتـــــور فــ
الــقــانــون  فهو يخالف املـــادة 30 
املــتــعــلــقــة بكفالة  الــدســتــور  مـــن 
الــحــريــة الــشــخــصــيــة  فــالــقــانــون 
يـــوم معلوم  فــي  املــواطــن  يجبر 
الــوراثــيــة  بصمته  عينة  تــقــديــم 
فأين الحرية الشخصية وإذا لم 
مخالفة  يسجن  وكذلك  يقدمها 
ــادة 31 مـــن الــدســتــور والــتــي  ــ املـ
ال تــجــيــز حــبــس مـــواطـــن بـــريء 
او  إقامته  تهديد  او  تفتيش  او 
تنقله  أو  فــيــهــا  تــقــيــيــد حــريــتــه 
يــعــرض  ــانـــون وال  ــقـ الـ ــــق  وفـ إال 
املـــواطـــن لــلــتــعــذيــب أو املــعــامــلــة 
القانون  للكرامة  فــهــذا  الــحــاطــة 
جريمة بحق املواطن واملواطنة 
والذي ال يعي هذه الجريمة يقر 
على نفسه انتهاك خصوصيته 
ــادة 38 مــن الــدســتــور  وكــذلــك املــ
تنص على أن للمساكن حرمة  ال 
يجوز دخولها بغير إذن اهلها 
بمعنى حتى وزارة الداخلية ال 
إال  لــلــبــيــوت  الـــدخـــول  تستطيع 
بإذن فما بالك بدخول اإلنسان 
االنــســان حتى  و تفتيش جــســد 
البنكية  الشخصية  الحسابات 
فــي  اال  لــــهــــا  دخــــــــول  يــــجــــوز  ال 
حــــــال ارتـــــكـــــاب جــــــرم بـــــــإذن مــن 
النيابة العامة   وحتى استخدام 
الصور الشخصية في إعان أو 
يتيح  اذن  دون  لشخص  دعاية 
مقاضاة من قام بذلك فما بالك 

باالنسان.
»الــــراي«: ومـــاذا عــن املحاذير 
االجــتــمــاعــيــة وعـــاقـــة الــبــصــمــة 
بمسألة األنــســاب... هــل توضح 

هذا األمر دكتور بدر ؟
 الــخــلــيــفــة: الــبــصــمــة الــوراثــيــة 
هـــي صــفــاتــك الــجــيــنــيــة ويــمــكــن 
استخدامها لاستعراف مثلها 
لكن  الشخصية،  الــصــورة  مــثــل 
ــة خــطــورتــهــا  ــيـ ــوراثـ الــبــصــمــة الـ
يمكنها  معلومات  تحوي   أنها 
أن تدمر املجتمع فهي بإمكانها 
أن تتعرف من خال ما تحويه 
ابن  الطفل  البيانات أن هذا  من 
أبيه أم ال وهذه البنت ابنة هذا 
استخدامها  ال  وعند  أم  الــرجــل 
مــن هـــذا الــجــانــب فــإنــهــا تنتهك 
خــصــوصــيــة األســــر وأمــــور الله 
سبحانه وتعالى سترها وهي 
مخالفة للشرع الذي أكد على أن 
االبن للفراش ونحن ليس لدينا 
ضمانات في هذا القانون  بعدم 

حدوث مثل هذه االمور.
معالجة  يمكن  هــل  »الـــــراي«: 

هذا االمر بالقانون ؟
معالجة  يمكن  نعم  الخليفة: 
مــســألــة الــخــصــوصــيــة فـــي هــذا 
الـــــقـــــانـــــون مــــــن خــــــــال تـــحـــديـــد 
الـــنـــظـــام الـــــذي ســيــســتــخــدم بــه، 

االستخدامات  الغرب  في   حتى 
فــرديــة، فــفــي امــيــركــا مــحــدد في 
ــراف عــلــى الــعــســكــريــني  ــعـ ــتـ االسـ
على  فقط  يطبق  إنجلترا   وفــي 
املحكومني وفي استراليا تعدم 
الــعــيــنــة بــعــد اســتــخــدامــهــا على 
املشتبه بهم وفــي فرنسا سقط 

القانون.
»الراي«: كيف يكون التطبيق 

السليم ؟
وزارة  أجـــبـــرت  إذا  الــخــلــيــفــة: 
ــة عـــلـــى وضـــــع قـــاعـــدة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
بــــيــــانــــات لـــلـــبـــصـــمـــة الــــوراثــــيــــة 
فـــــرديـــــة وال  تــــكــــون  أن  ــيـــجـــب  فـ

تصنف.
عــــــادل الــــعــــبــــدالــــهــــادي:  لــيــس 
ــة نــهــائــيــا إليـــجـــاد  ــاجـ ــاك حـ ــنـ هـ
قاعدة بيانات للبصمة الوراثية 
فــهــي ال تـــردع الــجــريــمــة اســاســًا 
واالســـتـــخـــدامـــات لــهــا بــالــغــرب 
يتم فقط على املدانني علما بأن 
البصمة تعدم بعد استخدامها، 
ونحن الجنسية الكويتية اليوم 
مــا يقارب  للقيط وهــنــاك  تمنح 
1000 منهم اليوم وبعد تطبيق 
ــة ســيــعــرف  ــ ــيـ ــ ــوراثـ ــ الـــبـــصـــمـــة الـ
ابــاؤهــم وهــذه جريمة  قد يكون 
آباؤهم مسؤولني و شخصيات 
ــي الـــــدولـــــة  كـــمـــا ان  ــ ــة فـ ــعــــروفــ مــ
الــبــصــمــة الــوراثــيــة عــــاوة على 
دخــولــهــا فــي االنــســاب ستدخل 
في مسألة امليراث ويهتك األسر 
إن  تقول  قاعدة شرعية  وهناك 
مـــقـــدم عــلــى جلب  املــفــاســد  درء 
ــقــــاف هـــذا  ــالـــح  والــــيــــوم إيــ املـــصـ
القانون وعدم إقراره درء ملفسدة 
مقبلة  وهذا القانون حوى على 
تعال صــارخ فــي بعض مــواده، 
فــإحــدى هـــذه املــــواد تــنــص على 
أداة  تــعــد  الــوراثــيــة  البصمة  أن 
حــجــيــة أمــــام املــحــاكــم  ووســيــلــة 
أســاســيــة مـــن وســـائـــل االثـــبـــات، 
استقرت  املحاكم  الكويت  وفــي 
عــلــى األخــــذ مــن مــجــلــة  األحــكــام 
املـــأخـــوذ مــن الشريعة  الــعــدلــيــة 
ــام مــحــكــمــة  ــ ــكـ ــ ــة، وأحـ ــيــ ــامــ اإلســ
تــعــارض  إذا  جميعها  التمييز 
ــاعـــدة الــشــرعــيــة  ــقـ قـــانـــون مـــع الـ
»الولد للفراش«... سيطبق  فيها 

الولد للفراش.
رسائل  وصلتني،  الــيــوم  أنــا 
مـــن بــنــات كــويــتــيــات مـــن حملة 
الـــجـــنـــســـيـــة األولــــــــــــى تـــعـــرضـــن 
ــنـــود  العـــــــتـــــــداء  جـــنـــســـي مــــــن جـ
ــزو والـــلـــه  ــ ــغـ ــ ــيــــني فــــتــــرة الـ ــراقــ عــ
ستر عليهن وغــدا بعد تطبيق 

القانون لن يوجد هذا الستر  .

األســر  حــتــى  الــيــوم  الخليفة: 
ــة حــصــولــهــا  ــقـ ــريـ ــطـ ــه بـ ــبـ ــتـ املـــشـ
عــلــى الــجــنــســيــة بــالــتــدلــيــس قد 
يستخدم هذا القانون بالتعرف 
ملــــاذ يتحمل  عــلــيــهــا والــــســــؤال 
الـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــيـــة مــاحــصــل 
عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة بــــالــــتــــزويــــر، 
ــر مــشــتــبــه  ــ ــاك أسـ ــنـ ــانـــت هـ  إذا كـ
ــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة  بـــحـــصـــولـــهـــا عــ
ــر تـــخـــتـــصـــر جــمــيــع  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
على  الــوراثــيــة  البصمة  عينات 
هــــذه املــشــتــبــه بــهــا و مـــن خــال 
ــأمـــر  رفــــــع دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة وبـ
قضائي وليس فرض األمر على 

الجميع.
ــد أن  ــقــــصــ »الـــــــــــــــــــراي«: هـــــــل تــ
الغرض من هذا القانون الكشف 

عن الجنسية املزورة؟
الــخــلــيــفــة:  اعــتــقــد ان الــغــرض 
مللف  اداة  يكون  ان  القانون  مــن 
ــكــــن ملـــــــــاذا نــحــن  الـــتـــجـــنـــيـــس، لــ
ــدفـــع ثـــمـــن تــجــنــيــس  ــاء نـ ــ ــريـ ــ األبـ
وقد  القانون  هــذا  بمثل  خاطئ 
ال يعتد بالقانون امام القضاء ؟

ــك لـــدي  ــ  الـــعـــبـــدالـــهـــادي: الشـ
بأن الغرض من قانون البصمة 
ــيــــة هــــو اســـتـــخـــدامـــه فــي  الــــوراثــ
قـــــانـــــون الـــتـــجـــنـــيـــس وانــــتــــهــــاك 
حرية الناس وأن ادعو غير ذلك.

»الــــــــــراي«: ســـحـــب الــجــنــســيــة 
ليست  والحكومة  قــرار سيادي 
ــة لـــلـــبـــصـــمـــة الــــوراثــــيــــة  بــــحــــاجــ

لسحب الجنسية ؟
ــدالـــهـــادي: ســيــســتــخــدم  ــعـــبـ الـ
كــدلــيــل لــســحــب الــجــنــاســي في 
حال وجود شك لديهم بالتزوير 
اثباته ومــع ذلك  وعــدم امكانية 
ال اعتقد ان هناك دولة محترمة 
هذا  بمثل  تقبل  وديموقراطية 
ــذا الــقــانــون  الـــقـــانـــون،  كــمــا ان هـ
سيواجه مشاكل حتى الزائرين 
ولـــــيـــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى فــقــط 
املــواطــنــني واملــقــيــمــني، ونــحــن ال 
عليه  وطعننا  به  القبول  يمكن 
ــدار  ــ ــقـــط اصــ جــــاهــــز ونـــنـــتـــظـــر فـ

الئحته التنفيذية.
ــة: أنــــــــا مــــــن وجـــهـــة  ــفــ ــيــ ــلــ الــــخــ
يـــــبـــــدأوا   ان  واقـــــــتـــــــرح  نـــــظـــــري 
جزئيًا على الشرائح العسكرية 
والـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة واألســــــــــر 
الـــحـــاكـــمـــة والــــــــــوزراء احــتــيــاطــًا 
ــر  ــلـــخـــطـ ــون لـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ألنـــــــهـــــــم مـ
 وبــــالــــتــــالــــي لـــــو كـــــــان البـــــــد مــن 
تطبيقه على الجميع فيجب أن 
يــطــبــق بــشــكــل صــحــيــح وفـــردي 
ــيــــه هــيــئــة  ــلــ بــــحــــيــــث تـــــشـــــرف عــ
ــذ عــيــنــات  مــســتــقــلــة وال يــتــم اخــ

بــإذن  إال  املقيمني  أو  املــواطــنــني 
من القضاء.

الــعــبــدالــهــادي: التــوجــد جهة 
مستقلة في الكويت حتى هيئة 
الــوزراء  رئيس  الفساد  مكافحة 
بعد  بعودتهم  ضمانة  اعطاها 
ابــــطــــال الـــقـــانـــون فــكــيــف تــكــون 
مـــســـتـــقـــلـــة، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
يضمن عودتهم، وبالتالي حتى 
فــي حــال اشـــراف هيئة مستقلة 
لـــيـــس هـــنـــاك ضـــمـــانـــة مــــن عـــدم 
اســتــخــدام هــذا الــقــانــون للمزيد 
ــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــن الــــعــــنــــصــــريــــة والـ ــ مــ
والفئوية اكثر مما هو موجود 
وهذا املوضوع يجب ان يرفض 
من جميع افراد املجتمع ونحن 
ــــدوره زاد  كــلــنــا ضـــده وبــعــد صـ

اصرارنا على معارضته.
»الـــــــــــــراي« بــــــدورهــــــا طـــرحـــت 
الــــــــتــــــــســــــــاؤالت الــــــتــــــي اثــــــارهــــــا 
ــد مــقــدمــي  ــلـــى أحــــ الــــضــــيــــوف عـ
االقــــــــتــــــــراح الـــــنـــــائـــــب عـــبـــدالـــلـــه 
ــيـــوف وفـــــي الــــبــــدايــــة دعــتــه  ــعـ املـ
لـــــشـــــرح أســــــبــــــاب تــــقــــديــــم هــــذا 

القانون؟
ــيــــوف:  الـــغـــرض  ــعــ وأجـــــــــاب مــ
مــن هـــذا الــقــانــون تــوفــيــر إحــدى 
ــة  ــيـ ــلـ ــــل لـــــــــــوزارة الـــداخـ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
لــحــمــايــة األمــــن والـــتـــعـــرف على 
ذاتـــيـــة مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــتــي 
تمثل تعديا على النفس واملال 
 وكــذلــك الــتــعــرف عــلــى أصــحــاب 
الـــجـــثـــث املـــجـــهـــولـــة واملـــشـــاكـــل 
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا رجـــــــال األمــــن  الــ
ــلــــى اصــــحــــابــــهــــا،  ــعــــرف عــ ــتــ ــالــ بــ
ــــي مــــن هـــذا  ــاسـ ــ فـــالـــغـــرض األسـ
ــنـــي وال يــســتــهــدف  الـــقـــانـــون أمـ
اغراضا اجتماعية او شخصية 
كــمــا ان الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة قد 
 تــســاعــد املــحــاكــم والـــقـــضـــاء ملن 
يــريــد االســتــدالل على مثل هذا 
وبالتالي  املعلومات  من  النوع 
تــكــون هناك  أن  الــيــوم  يمكن  ال 
حرية شخصية أو ديموقراطية 
من دون وجود أمن . واالستقرار 
االمــــــنــــــي جــــــــزء ال يــــتــــجــــزأ مــن 
واالجــتــمــاعــي  الشخصي  األمـــن 
ــن يـــــــروج بـــأن  ــ والـــســـيـــاســـي ومــ
هــذا املــوضــوع يحد من الحرية 
او يتدخل بها فهو  الشخصية 
مــخــطــئ  ونــحــن الـــيـــوم ال يمكن 
أن نتحدث عن إلغاء دور إمني 
فـــــي ظـــــل األوضـــــــــــاع الـــســـاخـــنـــة 
فــــي املــنــطــقــة وتــــجــــدد اســألــيــب 
الــجــريــمــة وتـــعـــدد تــكــنــولــوجــيــا 
ــــرات  ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاملـ ــ ــا كـ ــ ــهــ ــ الــــــقــــــيــــــام بــ
 وبــالــتــالــي الـــهـــدف مـــن الــقــانــون 

الذي يخرج من لجنة الداخلية 
والدفاع البرملانية أمني بحت.

»الـــــــــــــراي«: كـــيـــف ال يــخــالــف 
القانون الحرية الشخصية وقد 
حــمــل فـــي طــيــاتــه جــبــر املــواطــن 
عــلــى تــقــديــم الــبــصــمــة الــوراثــيــة 
ــــب بـــالـــحـــبـــس كـــمـــا ان  ــوقــ ــ واألعــ
ــنـــي والــســاســي  ــتـــقـــرار االمـ االسـ
ــي الـــبـــلـــد قـــبـــل اقـــــرار  مـــتـــوافـــر فــ

القانون؟
مــعــيــوف:  هـــل عــلــيــنــا ننتظر 
املـــشـــاكـــل واإلضــــطــــرابــــات حتى 
نـــعـــي أهـــمـــيـــة تـــطـــبـــيـــق قـــانـــون 
الــيــوم لوال  الــوراثــيــة...  البصمة 
مــن  ــا  ــنــ ــيــ الــ وردت  ــلــــومــــات  ــعــ مــ
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لم 
ــانـــك الــــتــــعــــرف عــلــى  ــكـ ــإمـ ــكـــن بـ يـ
اإلمــام  قــام بتفجير مسجد  مــن 
 
ً
الصادق ومن يضمن مستقبا

 اال تــتــكــرر مــثــل هـــذه الـــحـــوادث، 
وليس  مفتوح  بلد  الــيــوم  نحن 
لدينا قيود على دخول األجانب 
والعرب  وأي إنسان بإمكانه أن 
الكويت ويرتكب جريمة  يدخل 
دون أن أعرف هويته  وبالنسبة 
للحديث عن الحرية الشخصية 
أن  أوضــــــــــح  ان  هــــنــــا  يـــهـــمـــنـــي 
الــحــريــة الــشــخــصــيــة هــي حرية 
الــــــرأي وحـــريـــة الــعــقــيــدة ولــكــن 
ال تــعــنــي حــريــة إنـــقـــاص الــــدور 
التي  األمنية  والقوانني  األمني 
الــدســتــور  فهل  مــع  تتناقض  ال 
باسم الحرية  اسمح باستخدام 
امتاكه وهــل باسم  او  الــســاح 
الــحــريــة يــمــكــن الــقــيــام بــأعــمــال 
تتنافي العادات والتقاليد مثل 
ــارة  يـــجـــب أال نــخــلــط بــني  ــ ــــدعـ الـ
الحرية واألمن ومن يخلط لديه 

خوف.
»الــراي«: البصمة الوراثية ال 
تمنع الجريمة لكنها تستعرف 
عــلــى مــرتــكــبــهــا وبــالــتــالــي ردع 

الجريمة غير موجود ؟
مـــعـــيـــوف:  الـــقـــانـــون ال يــــردع 
الـــجـــريـــمـــة فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال 
تــنــفــيــذ حـــكـــم اإلعــــــــدام ال يــمــنــع 
جـــرائـــم الــقــتــل لــكــن يــحــد منها 
ــا بــعــد  ــ ــعــــت ملـ و الــــقــــوانــــني وضــ
الجريمة والتعرف على مرتكب 
الجنائية  األدلــة  الجريمة حتى 
الجريمة  للتعرف على  وضعت 

أو مرتكبها وليس ردعها.
»الـــــــــــــــــراي«:هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك جــــبــــر 
بــالــحــصــول عــلــى الــعــيــنــة وهـــذا 
يعد مخالف للدستور والقانون 

فما هو ردك ؟
ــاظ عـــلـــى أمـــن  ــفـ ــحـ ــيـــوف:  الـ ــعـ مـ

البلد واجب على كل مواطن مقيم 
القوانني  تسخر  أن  يجب  وعليه 
لــخــدمــة هــــذا الــبــلــد فــعــلــى سبيل 
اإللــزامــي   التجنيد  قــانــون  املــثــال 
وهــو قانون فيه جبر ولــم نسمع 
الــوراثــيــة  البصمة  يــعــارض  ممن 
اعتراضا عليه وكذلك آخر شهادة 
املــيــاد فيها جبر فما هــو ردهــم 
على هذا الجبر،  ونحن اليوم في 
ال  الوراثية  البصمة  عن  الحديث 
تفاصيلها  على  الحصول  يمكن 
مـــعـــلـــومـــات  مـــــن  ــا  ــهــ بــ ورد  ومـــــــا 
اال بـــأمـــر قـــضـــائـــي  والـــجـــبـــر هــنــا 
ــــن ولـــيـــس النــتــهــاك  ألغـــــراض األمـ
يتعمد  ومــن  الشخصية  الــحــريــة 
ــاء بــصــمــتــه الـــوراثـــيـــة  ــطــ عـــــدم اعــ
لديه خلل هو يتحمله  وأنــا اريد 
يــأتــيــنــي  أن  املـــــعـــــارض  بـــــالـــــرأي 
تــنــص عــلــى الخصوصية  بــمــادة 
بــــالــــدســــتــــور، ومـــــن يـــتـــحـــدث عــن 
ــة الــشــخــصــيــة فـــالـــقـــانـــون  ــريـ الـــحـ
ــا  ــمــ ــة وانــ ــريــ ــالــــحــ ــه بــ ــ ــة لــ ــ ــــاقـ ال عـ
الخصوصية  األمـــور  فــي  متعلق 
وال تـــوجـــد مــــــادة فــــي الـــدســـتـــور 
الخصوصية  مسألة  على  تنص 
بـــــالـــــتـــــالـــــي عـــــنـــــدمـــــا تــــتــــعــــارض 
األمني  الجانب  الخصوصية مع 
يــقــدم األمــــن عــلــى الــخــصــوصــيــة، 
القانونيني  وأنا اتحدى اإلخــوان 
بـــالـــدســـتـــور  يــــــذكــــــروا  مـــــــــادة  أن 
ـــة...  ــيـ ــخــــصــــوصــ ــدث عــــــن الــ ــحــ ــتــ تــ
مصطلح الخصوصية جاء ذكره 

في تفسيراملحكمة الدستورية.
»الــــــــراي«:اليــــــــوجــــــــد تــطــبــيــق 
ــة  ــيــ بـــالـــعـــالـــم لـــلـــبـــصـــمـــة الــــوراثــ
كــــمــــا هــــــو حـــــاصـــــل بـــالـــكـــويـــت 
يــــوفــــر  لـــــــم  الــــــقــــــانــــــون  ان  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ضمانات لحماية الخصوصية 
كــل شأنه  وانــاطــت  االجتماعية 

لوزارة الداخلية؟
ــــح  ــيــــوف:  الــــقــــانــــون واضـ ــعــ مــ
ويــتــحــدث عـــن اجـــــــراءات أمــنــيــة 
املسؤولية  بها  املــنــوط  والجهة 
الــداخــلــيــة  وزارة  هــــي  األمـــنـــيـــة 
ــلــــومــــات يــجــب  ــعــ ــالــــي املــ ــتــ ــالــ وبــ
الــداخــلــيــة  لـــدى وزارة  تــكــون  أن 
او  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  ــــس  ــيـ ــ ولـ
اإلعــــام،  وبالنسبة  أو  الــصــحــة 
لــــلــــضــــمــــانــــات الــــــقــــــانــــــون نـــص 
عــلــى مــعــاقــبــة مـــن يـــســـرب هــذه 
املعلومات أو يحرفها بالسجن 
وزارة  من حق  وليس  والغرامة 
الداخلية إخراج هذه املعلومات 
اال بــنــاء عــلــى أمـــر مــن املحكمة، 
ــــوف مـــن  ــــخـ ــتـ ــ ــل يـ ــ ــكــ ــ والــــــــيــــــــوم الــ
الــجــانــب االجــتــمــاعــي وهــوغــيــر 
مـــعـــنـــي بــــصــــورة اســـاســـيـــة فــي 
الــقــانــون ولـــن يــكــون مــعــنــيــا إال 

بناء على طلب من املحكمة.
ــيــــوف الـــــنـــــدوة ذكــــــــروا ان  ضــ
الغرض من هذا القانون قضية 

الجنسية الكويتية ؟
معيوف:  قضية الجنسية من 
اعطي الجنسية بغير وجه حق 
هــو مــن يعلم مــن حصل عليها 
بــشــكــل غــيــر مستحق وقـــد قيل 
نفس الكام عن قانون التجنيد 
ــراره من  ــ اإللـــزامـــي عــنــدمــا تــم إقـ
قبل املجلس قيل أن الغرض من 
أن  املــزدوجــني  والحقيقة  كشف 
بيننا وبــني معارضي  الــخــاف 
الــقــانــون نــظــروا لــه مــن الجانب 
االجتماعي ونحن نظرنا له من 
الجانب األمــنــي ونــحــن نــرى ان 
الجانب األمني أهم من الجانب 
عــلــى  تــــرتــــب  وإن  االجـــتـــمـــاعـــي 
الـــقـــانـــون  أي مــخــالــفــة  تــطــبــيــق 
فــــإن الــجــمــيــع مــلــتــزم بــالــقــاعــدة 
للفراش  كما  االبــن  أن  الشرعية 
أنــنــا لــم نسمع مــن رجـــال الدين 
إي أعتراض على القانون او انه 

فيه مخالفة شرعية.
»الراي«:وماذا عن الضمانات 

بحفظ أسرار االسر ؟
ــــوف:  هــــــنــــــاك عــــقــــوبــــات  ــيــ ــ ــعــ ــ مــ
بــالــقــانــون ملــن يــســرب معلومات، 
الداخلية  في  وجودها  وبالتالي 
ــتـــى جـــهـــة مــســتــقــلــة أيــضــا  أو حـ
اليعطي ضمانات غير العقوبات 

وفـــــي حـــــال تـــســـريـــب مــعــلــومــات، 
نــتــيــجــة  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ ــلـــب  ــطـ تـ وإذا 
وجود مخالفات عند التطبيق ال 
يوجد مايمنع أن يتم نقل قاعدة 
الــبــيــانــات إلـــى الــجــســم القضائي 
هــي  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  االن   لـــكـــن 
الــــجــــهــــة املـــــنـــــوط بــــهــــا األشــــــــراف 
هــذه النها  البيانات  قــاعــدة  على 

املسؤولة عن الجانب االمني.
»الـــــراي«: نــص الــقــانــون على 
اســـتـــخـــدامـــه لـــاســـتـــعـــراف على 
ــثـــث  ــجـ ــم والـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ مـــرتـــكـــبـــي الـ
كــمــا ذكــــر اســتــخــدامــه ألغــــراض 
فما  العليا  باملصلحة  متصلة 
املـــقـــصـــود بــــأغــــراض املــصــلــحــة 

العليا ؟
مــعــيــوف: يــخــضــع اســتــخــدام 
الــــقــــانــــون ألي  أمــــــر مـــــن شـــأنـــه 
خـــدمـــة مــصــلــحــة الـــبـــلـــد الــعــلــيــا 
ولنفرض  األمنية  ومصلحتها 
أن هــنــاك شــخــصــًا  مـــن جنسية 
أخــــرى وحــصــل عــلــى الجنسية 
الــكــويــتــيــة ومـــشـــكـــوك فـــي أمـــره 
ــة  ــمــ ــبــــصــ نــــــحــــــن مـــــــــن خــــــــــــال الــ
الوراثية يمكن أن نتعرف عليه، 
فــمــا املــانــع مــن هـــذا االســتــخــدام 
فاملصلحة العليا يجب أن تكون 
هـــدفـــا،  وأنـــــا أقـــولـــهـــا بــصــراحــة 
كـــــان هـــنـــاك مــــــزور فــعــلــيــنــا  إذا 
اكــتــشــاف هــذا املـــزور لكن يجب 
الوراثية  البصمة  تستخدم  أال 

في التصفيات السياسية.
ان يــحــصــل  يــقــبــل  الــجــمــيــع ال 
ــد عـــلـــى الــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة  ــ احـ
بــالــتــزويــر وبــالــتــالــي  امـــن الــوطــن 
وأمــــن الــكــويــت وشــعــبــه فـــوق كل 
اعتبار ومن غلط أو غش أو زور 
يتحمل  واملجرم  التزوير  يتحمل 
جــريــمــتــه، وال يــتــحــمــل املــجــتــمــع 
ــة...  ــيـ بــســبــب حـــريـــة وديـــمـــوقـــراطـ
الــديــمــوقــراطــيــة والــحــريــة تنتفي 

إذا ضاع األمن.
»الــــــــراي«: تــجــمــيــع مــثــل هــذه 
ــــون صــعــبــا  ــكـ ــ ــد يـ ــ الــــبــــيــــانــــات قــ
للمواطن واملقيم والزائر ايضًا، 
اجــــانــــب  زوار  هــــنــــاك  فــــالــــيــــوم 
ــأتـــون  ــان واوروبــــــيــــــني يـ ــركــ ــيــ امــ

للبلد فكيف سيطبق عليهم ؟
ــع بـــيـــانـــات  ــيـ ــمـ ــجـ ــــوف:  تـ ــيـ ــ ــعـ ــ مـ
ــن واملــقــيــم  ــواطــ الــبــصــمــة عـــلـــى املــ
ــــل خـــاصـــة  ــهـ ــ ــمـــكـــن وسـ الــــــزائــــــر مـ
في  يــتــم جمعها  املــعــلــومــات  وأن 
حــاســب آلــي ومــن يتوفى تنتهي 
ــادر  ــ ــغـ ــ ــتــــه وكـــــــذلـــــــك مـــــــن يـ ــمــ بــــصــ
لكن  وسهل  باإلمكان   فالتطبيق 
ــأل ســـؤاال مــن يــزور  أنـــا الــيــوم أسـ
الـــكـــويـــت عـــن طـــريـــق كــــرت زيــــارة 
ــيــــف يــمــكــن  ــة كــ ــمــ ــريــ وارتــــــكــــــب جــ
لدينا  تكون  لــم  مــا  عليه  التعرف 
بـــصـــمـــتـــه الـــــوراثـــــيـــــة وبـــالـــتـــالـــي 
ــقــــانــــون هـــنـــا مــنــطــقــي  تــطــبــيــق الــ
للتطبيق  بالنسبة  ومستحق  و 
على الــزوار األجانب اليوم هناك 
اميركيني  »داعش«  لـ املنتمني  من 
ــلـــيـــط غـــربـــي  ــيــــني  وهــــــي خـ ــربــ وغــ
وهـــنـــاك اعـــتـــراف مـــن األمــيــركــيــني 
انفسهم بأن هناك 2000 اميركي 
»داعــــش« وامــيــركــيــني  مــنــتــمــني لـــــ
مــن أصـــول اميركية وهــنــاك أملــان 
تطبيق  يجب  لــذلــك  وإنجليزيني 
ــة.   والــــــيــــــوم قـــــد نــتــعــب  ــبــــصــــمــ الــ
ونــــصــــرف مـــبـــالـــغ لـــكـــن ســنــحــقــق 
قانون  ولكل  كبرى    أمنية  فائدة 
ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات، ملــــاذا يتم 
الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــانـــب الــســلــبــي 
ويـــتـــرك الــجــانــب اإليــجــابــي لــهــذا 
الــقــانــون والـــذي يمكن مــن خاله 
التعرف على األسرى واملفقودين 
 وحــل أي نـــزاع أســـري على نسب 
الخلل  القضاء  ويعالج   من خال 
الذي يحصل في األدلة الجنائية 
في مسرح الجريمة كما أنه يتيح 
ــعـــرف عـــلـــى مـــرتـــكـــبـــي جـــرائـــم  ــتـ الـ
ــاب  ــتــــصــ ــل واالغــ ــتــ ــقــ ــة والــ ــرقــ الــــســ
 وهذا القانون معمول به في دول 
عـــدة وقـــاعـــدة الــبــيــانــات مــوجــود 
فــــي أمـــيـــركـــا واإلمـــــــــــارات و قــطــر 
وبريطانيا وأملانيا ويطبق على 

العسكريني واملدنيني.
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املعيوف: علينا كشف كل من حصل على الجنسية بالتزوير 

الزميل وليد الهوالن يحاور الخليفة والعبدالهادي   )تصوير أسعد عبدالله( 

الخليفة والعبدالهادي
 المعيوف

 القانون لحماية األمن 
والتعرف على مرتكبي 

الجرائم والجثث املجهولة

من يضمن عدم تكرار 
الجرائم إذا كان هناك 
قناعة بعدم مقدرتنا 

على اكتشاف مرتكبيها

البلد مفتوح وبإمكان 
أي فرد دخوله وارتكاب 

جريمة دون التعرف عليه

القانون يعنى باإلجراءات 
األمنية واملعني بها وزارة 

الداخلية وليس الكهرباء 
أو اإلعالم

القانون نص على معاقبة 
من يسرب أو يحرف 
املعلومات بالسجن 

والغرامة

ليس من حق وزارة 
الداخلية إخراج هذه 

املعلومات إال بناء 
على أمر املحكمة

قيل نفس الكالم عن 
التجنيد وأنه يستهدف 
الكشف عن املزدوجني

الخالف بيننا وبني من 
يعارض القانون أنهم 

ينظرون من الجانب 
االجتماعي ونحن

 من الجانب األمني

الجميع ملتزم بالقاعدة 
الشرعية بأن االبن للفراش 
كما أننا لم نسمع اعتراض 

رجال الدين على القانون


