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هللا َِلِيم خ ِبير "
شعُوبًا َو َقبَا ِئ َل لِتعَارَ فوا إِنَّ أكرَ َمك ْم ِِ ن ََ ِ
هللا أتقاك ْم إِنَّ َ
مقَمة:
قَ يخفى ِلي الكثيرين من متخذي القرار ومن ِامة الشعب ما تعانيه المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي أو مطلقة منه أو االرملة منه ولَيها منه أوالَ من ظروف
صعبة للعيش في موطنها وبين أهلها إجتماِيا وماليا ونفسيا وِليه فإننا نطالب بضرورة تشريع القوانين التي تنص في مصلحة أسرتها في كافة مناحي الحياة خاصة إذا
أن الَستور الكويتي قَ حفظ كيان األسرة في مواَ مقومات المجتمع األربع وهي  :الماَة السابعة من الَستور التي تنص ِلي ( أن العَل والحرية والمساواة َِامات
المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ) وال يخفى الجميع ما قامت به المرأه الكويتية من َور في رحلة البناء والتعمير والتنمية فقَ خاضة تجارب فريَة
من نوِها وساهمت بشكل فائق في شتى المجاالت بل أنها تفوقت ِلي الرجل الكويتي في بعض األحيان فهي الزوجه واألم والمَرسة والطبيبة والمهنَسة والشهيَة
واألسيرة وربة المنزل وقَ أستشعر المشرع الكويتي إمكانات الكويتية فقرر لها في الَستور الحقوق والواجبات في الماَة  42التي تنص ِلى ( أن الناس سواسية في
الكرامة االنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم في ذلك من ناحية الجنس أو االصل أو اللغة أو الَين) وكلنا يعلم أن مواَ
الَستور تعتبر حقوقا ً أصيلة ملزمة مستمَة من الشريعة اإلسالمية .والكويت تعتبر َولة مَنية تعتمَ الشريعة اإلسالمية ثم الَستور الذي يعتبر مكسبا ً حضاريا ً مهما ً مما
يتضمنه من مواَ تركز ِلي القيم اإلنسانية ويعتبر مصَر رئيسا للتشريع ورغم ذلك ما زال َور الكويتية مهمشا ً رغم أنها تؤَي واجباتها ِلي أكمل وجه لكن حكومتها
ظلمتها بعَم منحها كافة حقوقها المَنية  .والكويت لم تعش بمأذن ومنها ِن َول العالم هذا االنفتاح فتح لها آفاق التواصل مع الَول اآلخري التي هاجرت إليها سعيا ً
لطلب الرزق كون أنها َولة غنية وش رع هللا ذلك ألن األصل فيه األباحة  .وقَ أجبرت ظروف الحياة بعض الكويتيات ِلي األقتران بأجانب وكان ذلك أول اصطَامها
بالحكومات المتعاقبه التي بخستها حقوقها لألسف ولم يكن ِلي الكويتية أن تواجه حكومتها فقط بل وجَت أنها تعيش في مجتمع ذكوري ِنصري ال يركب فيها قالً وال
ذمة نبذها بمجرَ أن زواجها بأجنبي يمثل بصمة ِار لها ولم يتقبل أوالَها ألنها ِال ِلي المجتمع العنصري الذي يرفض ويقصي اآلخر وال يقبل التعايش معه فأبت
حكومتها اال أن تحطم كيان أسرتها رغم أن في ذلك مخالفة صريحة للماَة  2من الَستور التي تنص ِلي أن ( :األسرة أساس المجتمع قوامها الَين واالخالق وحب
الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أظافرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة )  .في سياق مساِي تسليط الضوء ِلي معاناة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وضمن
تحركها النتزاع حقوقها التي كفلها الَستور طرحت قضيتها لتكشف مَى الظلم الواقع ِليها فهي تعاني معاناة مزَوجة من جهة تقع ِليها كل األشكال التمييز واإلقصاء
كمواطنة ومن جهة آخري فإن حقوقها المَنية مسلوبة والكويتية ال تعامل كمواطن من الَرجة االولي الذي يتمتع بكافة الحقوق فهي محرومة من حق السكن وكفالة
أوالَها وتعليمهم وِالجهم طالما هي متزوجة بغير كويتي فالقانون يعتبرها ناقصة األهلية وال يعاملها كفرَ مستقل كما أن هذه القضية تعَ إنتهاكا صارخا لألتفاقيات
والمعاهَات الَولية التي وقعتها الكويت وصَقت ِليها أهم هذه األتفاقيات معاهَة حقوق االنسان (وإتفاقية سيَاو) ( إتفاقية القضاء ِلي كافة اشكال التمييز ضَ المرأة )
 .ونشير هنا أن الكويتية ال يمكنها إنتزاع حقوقها إذا لم تشارك في ِملية صنع القرار وطالما أن حقوقها مهمشه فإنها ستبقا ضحية القوانين الجائره الذي شرِها الرجل
الكويتي .
قانون الجنسية :
الماَة  1تنص من الفترة الثانية من القانون الجنسية ِ 5212/ 51لي أن ( يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء ِلي ِرض وزير الَاخلية للمولوَ من أم كويتية
المحافظة ِلي االقامة بالكويت لحين بلوغه سن الرشَ إذا كان أبوه األجنبي قَ طلق أمها طالقا بائنا ً أو توفي ِنها ويجوز بقرار من وزير الَاخلية معاملة القصر من ما
تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشَ ) ليس لَينا إحصائيات َقيقة حول ََِ الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين حتى هذه اللحظة لكن نسبه
كبيرة منهم متزوجات بغير محََي الجنسية وجزء آخر متزوجات بعرب أما النسبة األقل فهنا كويتيات متزوجات بأجانب .
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يالحظ من قانون الجنسية أن هناك شروطا ً معينة تعجيزيه ال تتناسب بوضع الكويتيات وأوالَها من
ذلك أن القانون يشترط ِلي األم التي تتقَم بنقل جنسيتها ألوالَها أن تكون كويتية بالتأسيس أي حاصلة ِلي الجنسية :
●

أوالً  :شرط بصفة أصلية بمعني أن الكويتيات التي يحمل ن المواَ االخري من الجنسية الكويتية ال يستطعن نقل جنسيتهم ألوالَهم كالماَة  7أو ال 7فقرة 3
بصفه أصلية أو ال 1أو ال 8أما الجنسيات الثالث ال 7وال 1وال 8قَ حصلت ِليهم الكويتيات بالتجنس والجنسية األولي حصلت ِليها الكويتية بالتبعية أما
الماَة ال 8فقَ حصلت ِليها األجنبية المتزوجة بغير كويتي بعَ إِالن رغبته في تجنسيها أي أنها اكتسبت الجنسية ِن طريق زوجها الكويتي من هنا يتضح
لنا أن الكويتية بالتأسيس هي الوحيَة التي يسمح لها القانون بتجنيس أوالَها وقَ أقر هذا الشرط فقهاء من المذهبي السني والجعفري .

●

ثانيا ً  :من شروط قانون الجنسية أن تكون األم الكويتية مطلقه طالقا ً بائنا ً ال رجعه فيه وهذا الشرط كما يتضح لنا تعسفي وجائر ألنه يناقض مقومات المجتمع
الكويتي الذي ينص ِليه الَستور .

●

ثالثا ً  :شرط البصمة الوراثية وهو إجراء مختبري لفحص الجينات الوراثية أو ال  DNAلألم الكويتية وجميع أوالَها وهذا اإلجراء يطبق ِلي الكويتية فقط
المتزوجة بغير كويتي وال ينطبق ِلي الكويتي المتزوج بأجنبيه أو كويتيه وهنا يتضح لنا َِم وجوَ العَالة االجتماِية وَِم تطبيق المساواة .

●

رابعا ً  :شرط القيَ األمني هو سيف مسلط ِلي رقاب أوالَ الكويتيات المتزوجات برجال من فئة غير محََي الجنسية و الَستور الكويتي ينص في الماَة
ِ 34لي أن ( ال جريمة وال ِقوبة اال بناء ِلي قانون ) كما أن الماَة رقم  33من الَستور تنص ِلي أن العقوبة شخصية مـصـَقــا لـقـولـه تعالي " َو َال
ازرَ ة ِو ْزرَ أ ُ ْخرَ ى "والماَة  32تنص ِلي أن المتهم بريئ حتى تثبت إَانته في محاكمة قانونية تأمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الَفاع
َت ِز ُر َو ِ
 .نجَ أن هذا الشرط تعسفي وال تقبله األِراف والَساتير السماوية واألرضية ألن فيه ظلما ً كبيراً يقع ِلي هذه الفئة فلو افترضنا أن أحَ أقارب زوج الكويتية
مهاجر فأن ه يتبعه في جنسية ذلك البلَ وإذا كان أحَ أقاربه أو أي شخص له صلة قرابه معه يملك أي جنسية كانت فأنه يتبع جنسيته أما إذا ابتلي أحَ أقاربه
باإلنتماء للجيش الشعبي أثناء الغزو العراقي فإن الكويتية يقع ِليها وِلي أوالَها قيَ أمني وإذا أحَ أقاربه من الَرجة االولي يملك جنسية معينة فإن أوالَها
كذلك يحرمون من التجنيس وكذلك إذا وقعت ِلي زوجها أو أحَ أوالَها جريمة مخلة بالشرف أو أحَ جرائم المال العام كالنصب واإلحتيال أو حتى إذا كان
أحَ أوالَها معاقبا بالسجن ِنَما كان حَثا فأن هذه التهمة تلتصق به وقَ تحرم كافة أخوانه .

●

خامسا ً  :شرط الترمل يشترط القانون ِلي الكويتية المتقَمة برغبة تجنيس أوالَها أن تكون أرملة أي متوفا ِنها زوجها .

●

ساَسا ً  :شرط التسلسل الَراسي يشترط القانون ِلي أوالَ الكويتية المتزوجة بغير كويتيين إحضار شهاَة تثبت أنهم أتموا تعليمهم في المراحل الثالث
اإلبتَائي والمتوسط والثانوي في الكويت فيما يطلق ِليه شهاَة التسلسل الَراسي .

●

سابعا ً  :شرط خلو الزوجية طوال فترة إنتظار تجنيس أوالَ الكويتيات ِلي األم الكويتية أن تحضر شهاَة خلو زوجية بمعني أن تثبت أنها لم تتزوج هي
وبناتها وإن ثبت زواجها بشخص يحرم األوالَ أو يحرمون كذلك في حال الرجوع الي طليقها والَ أبنائها واإلَارة العامة للجنسية تطالبها بإحضار هذه
الشهاَة في كل مراجعة لإلَارة وإال يسقط حق األبناء .

أصَرت اإلَارة العامة للجنسية مؤخراً مزيَاً من العراقيل ِلي الكويتيات المتقَمات ألوالَهن بنقل الجنسية :
 -5أ ن يمر ِلي طالقها البائن من والَ أوالَها سبع سنوات بعَ مضيها يحق لها أن تقَم ألوالَها الجنسية الكويتية.
 -4تشترط اإلَارة العامة للجنسية ِلي األرملة مضي خمس سنوات بعَ وفات زوجها ِلي أال تتزوج بعَها.
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ال ننكر فضل الحكومة الكويتية ِلي الكويتية المتزوجة بغير كويتي إذ أنها قامت بإحتواء أوالَها وشملتهم برِايتها منذ والَتهم وتكفلت بتَريسهم حتي الجامعة
وِالجهم مجانا َون مقابل مما يوضع لنا أنهم كويتيوا الَم والمولَ والنشأة لكن ما يحز بالنفس أن هناك تمييزاً واضحا ً ِليهم ذلك أنهم ال يحصلون ِلي شهاَات ميالَ
متشابهة لشها َات ميالَ أوالَ الكويتيين ويحرمون من الحصول ِلي بعض اإلمتيازات العالجية أسوة بأوالَ الكويتيين كاألَوية والعمليات الطبية ويمنع ِليهم الَراسة
والعالج بالخارج بعَ حصولهم ِلي الشهاَات العليا في الجامعة والَبلوم و في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ال يتم توظيفهم وال تسجيلهم في َيوان الخَمة المَنية وإن تم
توظيفهم في قطاِات الَولة المختلفة فإنهم يحصلون ِلي رواتب متَنية جَا ال تناسب مؤهالتهم العلمية أو يتم تعيينهم ِلي بنَ المكآفات أو الراتب المقطوع .
حق السكن :
ال شك أن المنزل هو الحصن اآلمن الذي يؤمن ألي أسرة ا ألمن واالستقرار والحماية الكاملة وهو حق شرِي للكويتية المتزوجة بغير كويتي والكويت من الَول التي
تمنح الرِاية السكنية لمواطنيها لكن وزارة اإلسكان تعتبر األسرة كويتية إذا كان فرَان فيها كويتيين مما يشكل انتهاكا ِلي أسرة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وقَ
توقفت الوزارة ِن صرف الرِاية السكنية للكويتية منذ أواخر السبعينات بعَ أن كانت تحصل ِلي منزل ِلي سبيل االنتفاع بصفة إيجار مَي الحياة يسترجع للحكومة
في حال وفاتها في حين أن الكويتي يحق له تملك البيت بعَ فترة من الزمن هناك بعض الكويتيات الالتي يترين بيوتا من حر أموالهن أي أنهن يمتلكن تلك البيوت لكن ال
يحق لهن توريث ِقاراتهن للورثة الشرِيين بعَ وفاتهن إال اذا كانوا خليجيين أي ينتمون لمنظومة َول مجلس التعاون الخليجي.
حق الرِاية االجتماِية :
تلعب وزارة الشئون االجتماِية َوراً بارزاً في تحسين مستوي معيشة بعض الفئات ف ي المجتمع وتعيل األسر التي ال يعمل معيلها نظرا ألسباب مرضية أو َواع أخري
معينة تعوَ إلِاقته ِن العمل وهناك الكثير من الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ال يعملن وهن ربات بيوت والَولة ملزمة بمنحهن حق الرِاية االجتماِية لكن
الوزراء الذين تعاقبوا ِلي وزارة الشئ ون تعسفوا بحق الكويتية المتزوجة بغير كويتي فحرموها تارة من المساَِة وتارة من بَل اإليجار وِالوة األوالَ ومعونة
المالبس  ،ما زالت الكويتية المتزوجة حتي هذه اللحظة تعاني من َِم نيلها حقوقها المَنية رغم أنها حصلت ِلي حقها السياسي سنة  4111وحق العمل في سلك
القضاء سنة  4153بناء ِلي الماَة  42من الَستور التي تَِو إلي تطبيق مبَأ المساواة بين الكويتي والكويتية في الحقوق والواجبات ال وجوَ للكرامة اإلنسانية إذا كان
حق الكويتية المتزوجة بغير كويتي منقوصا والمطالب كثيرة أهمها سقف المطالب األِلي وهو حق الكويتية المتزوجة بغير كويتي في نقل مواطنتها ألوالَها ِن طريق
تجنيسهم ورفع شرط الطالق من قانون التجنيس إلضفاء مزيَ من الحرية والكرامة ألسرتها.
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