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 ال يعقل أن أقف في ميدان 
التحرير ٦ أيام كاملة وارفض 
ضـــرب املتظاهرين في مصر 
واقبل في الوقت ذاته أن يضرب 
أو ُتطلق  البدون املتظاهرون 
عليهم القنابل الدخانية، فأنا 
أرفض التعامل مع أي إنسان 
بأي شـــكل ميكن أن يحط من 

كرامته أو آدميته أو يضربه ال في 
مصر وال في ليبيا وال في البحرين وال في الكويت طبعا 

كويتيا كان أو بدونا أو مقيما.
  ولكن قضية البدون بحاجة الى التفكير بشكل عقالني 
بعيدا عن العاطفة، أولى نقاط العقل تقول ان هؤالء البدون 
هم شركاء لنا في الوطن، واألهم أن البدون ليسوا طيفا 
واحدا وال حالة واحدة محددة املالمح بل حاالت تختلف 
من واحدة ألخرى، فهناك حملة إحصاء ٦٥ وأبناء الشهداء 
ومن خدموا في اجليش والشرطة ومؤسسات الدولة لعقود 
طويلة، وهؤالء من يجب أن نطلق عليهم مصطلح «بدون 
جنسية»، ويجب أن مينحوا اجلنسية وفق القانون دون 
إبطـــاء، وال يجب على أمثال هـــؤالء أن يراجعوا اللجنة 
املركزية للمقيمني بصفة غير شرعية ألنهم بدون جنسية 

مستحقون لها وليسوا مقيمني بصورة غير شرعية.
  وهناك «غير محددي اجلنسية» وهو مصطلح يجب 
أن يطلق فقط على من ال يحملون إحصاء ٦٥ وال تنطبق 
عليهم شروط التجنيس ولكن لظروف معينة لم يستخرجوا 
اإلحصاء خاصة أنهم أبناء اجليل الثالث أو حتى الثاني من 
شخص عاش فوق هذه األرض ولظرف ما لم يحصل على 
اجلنسية وهذا يجب أن يتم منحه احلقوق املدنية الكاملة 
في التعليم والصحة واستخراج الشهادات الرسمية املثبتة 

لهويته حتى ميارس حياته 
كإنسان طبيعي ال إنسان بال 

أوراق.
الثالثة،    وهناك الشريحة 
أبناء فئة  وهي ســـبب أزمة 
البدون، وهؤالء من جاءوا في 
منتصف الثمانينيات وقاموا 
الثبوتية  بتمزيق أوراقهـــم 
وادعوا انهم «بدون» وهم ال 

يشكلون عامة نسبة الـ ٢٠٪ وفق املنطق.
  إذن البدون هم شـــريحة «بدون جنســـية» وشريحة 
«غير محددي اجلنسية» وشريحة «املقيمني بصورة غير 
شـــرعية»، هكذا يجب أن ننظر للبدون حتى ميكن حل 
مشـــكلتهم والتي تكمن في شيء واحد فقط، وهو إعطاء 
الـ«بدون جنســـية» من حملة إحصاء ٦٥ اجلنسية وفق 
القانون ودون إبطـــاء أو مماطلة، وأن يتم منح احلقوق 
املدنية الكاملة للشريحة الثانية منهم، وأعني «غير محددي 
اجلنسية»، وأما املقيمون بصورة غير شرعية فأعتقد انهم 
هم أحد األسباب الرئيسية جلميع شرائح البدون، رغم انني 
أرى ان أبناء الشريحة الثالثة، وأعني «املقيمني بصورة 
غير شرعية» ال ذنب لهم فيما ارتكبه آباؤهم الذين مزقوا 
أوراقهم الثبوتية حتت شعار «ان أكون بدونا في الكويت 
خير من أن أكون مواطنا في بلدي األصلي»، أما الســـبب 
الهام في تنامي كرة ثلج البدون فهو التعاطي احلكومي 
مع قضيتهم، واألمر بحاجة إلى قرار وقرار حاسم وسريع 
وفاعل وليس بتشـــكيل جلان تأخذ املستحق للجنسية 
للبدون بجريرة من مزق أوراقه منهم حتت شعار «بدون 

في الكويت خير من مواطن بلدي».
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 اجتمع العم الفاضل صالح الفضالة مع رئيس الوزراء 
العراقـــي نوري املالكي أثناء زيارتـــه للكويت ونتج 
عن هذا االجتماع تفاهم وتنســـيق لتبادل املعلومات 
ما بني الكويت والعراق حول غير محددي اجلنسية، 
ومت تسليم املالكي كشفا ببيانات ٢٥ ألف اسم من فئة 
املقيمني بصورة غير قانونية املشتبه بانتمائهم للعراق 
وبعد مغادرة املالكي للكويت صرح الفضالة بأن «بدون 
العراق للعراق»، ولذلـــك أعتقد جازما أن ما دعا هذه 
الفئة املقيمة بصورة غير قانونية لتحدي قوانني الدولة 
بالنزول إلى الشارع للمظاهرات والتخريب في أجمل 
أعياد الوطن هو شعورهم بالهلع واخلوف من مغبة 
انكشاف جنســـياتهم احلقيقية كونهم عراقيي األصل 
واملربى والوالء، وأنا على يقني تام بأن محرضهم القابع 
في لندن املدعو (محمد والي) سيئ الذكر هو من أوهم 
املزورين املندســـني بني املستحقني من هذه الفئة بأن 
النزول للشارع في هذه الظروف التي مير بها الوطن 

العربي كفيلة بأن تدول قضيتهم. 
  صحيح أن هناك من يســـتحق اجلنسية الكويتية 
ومن الواجب علينا الوقوف معهم ومناشدة احلكومة 
إنصافهم في أســـرع وقت ممكن، لكن هذا ال يعني أن 
نقف مكتوفي األيدي أمام املخربني ممن يضمرون احلقد 
والكراهية لهذا الوطن، وال يعتقد هذا (البعثي) القابع 
في لندن أن الكويتيني سيقبلون بدمار بلدهم على يد 

أزالم البعث البائد.
  إن الهجـــوم الذي يتعرض له العم صالح الفضالة 
من بعض املزورين غير املستحقني للجنسية الكويتية 
وبعض الكتاب املتعاطفـــني معهم ال ينقص من قدره 
ووطنيتـــه قيد أمنله، فأهل الكويـــت هم من يدركون 
مدى وطنية هذا الرجل ونظافة يده، بالتالي أرى لزاما 
على كل شـــخص يريد حل هذه األزمة أن يدعم جهود 

هذا الرجل. 
  نقطة أخيرة: نواب املعارضة في مجلس األمة والقوى 
السياسية أجلت كل أنشطتها السياسية إلى حني انتهاء 
شهر فبراير، إذ ان هذا الشهر هو شهر األعياد الوطنية 
للكويـــت وخروج هؤالء املخربني في هذا الشـــهر هو 
محاولة إلفســـاد فرحة الكويتيني في أعيادهم ولذلك 
أمتنى أن يعي املستحقون للجنسية الكويتية أن من 
دعـــا لتلك املظاهرات والتخريب هـــم «بدون العراق» 
املستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه فابتعدوا 

عنهم وهاجموهم كي ال يسيئوا لقضيتكم احلقة. 
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 لســـت بأي حال من األحوال ضـــد أن تعبر 
الشعوب عن رأيها وإرادتها وتغيير واقعها باحلوار 
البناء الهادف، وليـــس بالفوضى والتظاهرات 
التي تخرب املجتمعات ومرافقها وتعطل أحوال 
الناس وتعود بهم الى الوراء، خصوصا في دولنا 
اخلليجية املعروفة بأنها مساملة وارتضت بحكامها 
الذين تالحموا مع شعوبهم منذ القدمي، دون ان 

يكون هناك حواجز بني احلاكم واحملكوم.
  وما يحدث في البحرين هذه األيام ما كنا نتمنى، 
كشعب كويتي، ان يحدث وتصل األمور الى هذا 
احلد، وخوفنا ان تنتهي الى أمور ال حتمد عقباها، 

تهدد جميع دول اخلليج واستقرارها.
  وحسنا فعل ولي عهد مملكة البحرين األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، حني دعا الى إعالن 
احلداد العام على من قتلوا خالل األحداث األخيرة، 
ومطالبته بااللتزام بالهدوء والتعاون مع جميع 
القوى السياسية في مملكة البحرين، ودعوته 
ايضا الى االنضمام للحكومة في تهدئة األوضاع 

واحلوار.
  إن دعوة ولـــي العهد البحريني قرار صائب 
وحكيـــم لوأد الفتنة التـــي تعصف بالبحرين، 
وكذلك قراره ســـحب القوات من دوار اللؤلؤة 
فورا وكذلك من شوارع البحرين، وهذا يدل على 
بعد نظر، وداللة على الوعي السياســـي وحبه 
ألبناء وطنه ونبذه للعنف في حل املسائل، وان 
مناشدته للمتظاهرين بالتفرق لتنفيذ مبادرته 
مـــن أجل الهدوء واحلوار هـــي نظرة تعبر عن 

حبه ألبناء شعبه.
  وأنتم يا إخواني شعب البحرين شيعة وسنة 
تكاتفوا مع قيادتكم وأثبتوا للعالم أجمع ان ما 
يجري في بلدكم هو «سحابة صيف» ذهبت دون 
رجعة بـــإذن اهللا، وانكم يد واحدة مع قيادتكم 

قلبا وقالبا.
  اننا نقف مع حكومة مملكة البحرين بقيادة 
جاللة امللك حمد بن عيســـى آل خليفة وســـمو 
ولي العهـــد األمير ســـلمان، ونتمنى للبحرين 
وقيادتهـــا أن تتجاوز هذه احملنـــة، وان يعمها 
األمن واألمان، ألن لهـــا مكانة مميزة في قلوب 
أهل الكويت خاصة وقلوب أهل مجلس التعاون 
اخلليجي عامة، ونبتهل الـــى اهللا عز وجل ان 
تصفو النفوس وتتحســـن األمور ملا فيه اخلير 

لهذا البلد الكرمي.
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 بدون في الكويت خير
   من مواطن في بلدي

 الحرف ٢٩

 سارت على رياح التغيير في تونس ومصر 
بعض الشـــعوب العربية في املشرق كما في 
املغرب العربي الكبير، فاملتطلع للواقع اجلغرافي 
للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى ووجودها بني تونس مصر فان وضعها 
السياسي مختلف نوعا ما، فإذا كانت الواليات 
املتحدة االميركية حليفة استراتيجية ملصر، 
وكذلك االحتاد االوروبي وبالذات فرنسا التي 
لها التأثير الكبير على القرار السياســـي في 
تونس، فإن عالقة ليبيا مع الواليات املتحدة 
االميركية ليســـت على املستوى املطلوب مع 
اعالن تخلي ليبيا عن برنامجها النووي عام 
٢٠٠٣ وكذلك عالقة ليبيا مع االحتاد االوروبي 

ليست على ما يرام.
  وفي اجلماهيرية والتي يبلغ عدد شعبها 
٦ ماليني نسمة، ويحكمها االخ القائد العقيد 
معمر القذافي منذ عام ١٩٦٩ استجدت في مدينة 
بنغازي في الشـــرق الليبي احداث مظاهرات 
مواكبة حلالة التغير السياسي التي تعصف 
بكثير من الدول العربية، وفي املقابل قاد االخ 
العقيد معمر القذافـــي مظاهرات مضادة في 

طرابلس.
  ان االخ القائد العقيد معمر القذافي يستمد 
قيادتـــه للجماهيريـــة من عالقتـــه املتميزة 
بالقبائل التي متثل الرقم املهم في النســـيج 
االجتماعي والسياسي باجلماهيرية، وان كانت 
اجلماهيرية ذات طبيعة مختلفة على مستوى 
العالم وكذلك االخ القائد العقيد معمر القذافي 
مميز فـــي قيادته فإنني اتوقع نهاية مختلفة 
جدا لالحداث في اجلماهيرية الليبية العربية 

االشتراكية العظمى.
  اما فـــي موريتانيـــا ذات التجربة الوليدة 
للدميوقراطيـــة على النمـــوذج العربي التي 
اجريت في نواكشـــط عام ٢٠٠٩ فإن الشعب 
املوريتاني بانتظار ان تؤتي ثمارها سلبا او 
ايجابا، فإن متضامـــني مع رياح التغيير من 
سياسيني ومثقفني من جميع شرائح املجتمع 
املوريتاني قد حذروا من استبداد بعض احلكام 
في املنطقة والذين يحكمون بلدانهم بقبضة 
حديدية ويســـتقوون على شعوبهم بالقوى 

اخلارجية.
  اما في اجلمهوريـــة اجلزائرية التي يبلغ 
عدد ســـكانها ما يزيد على ٣٥ مليون نسمة 
وتعتبر دولـــة مصدرة للنفـــط والغاز فإن 
احلكومـــة اجلزائرية قد حشـــدت باجلزائر 
العاصمة اكثر من ٣٠ ألف شرطي ملنع التظاهرات 
التي دعت لها التنســـيقية الوطنية للتغيير 
والدميوقراطيـــة (تضم عدة احزاب ونقابات 
ومنظمات املجتمع املدني) في منتصف شهر 
فبراير، وقد اكد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
السماح للمظاهرات في جميع املدن اجلزائرية 
ما عدا اجلزائر العاصمة، وطلب من احلكومة 
احتواء املعارضة في وسائل االعالم الرسمية 
وتعهد بوعود منها رفع حالة الطوارئ واحلد 
من ارتفاع االسعار وتأمني الوظائف للعاطلني 
من الشباب اجلزائري الذي تبلغ نسبة البطالة 

فيه ٢٠٪.
  اما في اململكة املغربية فالوضع مختلف متاما 
فإن رياح التغير والتغيير قد هبت قبل عقد 
من الزمان، وقادها امللك محمد السادس حيث 
اســـس جاللته «هيئة االنصاف واملصاحلة» 
وفتح ملف حقوق االنســـان باملغرب واطلق 
التي  البشـــرية»  الوطنية للتنمية  «املبادرة 
ترفع من مستوى املواطن املغربي وحتد من 
الفقر والتهميش وفتح مشـــاريع كبرى تهتم 
بالبنية التحتية والسير في اجتاه «اجلهوية 
املوسعة» وتنمية جميع جهات البالد واقرار 
«مشروع احلكم الذاتي لالقاليم اجلنوبية» حلل 
نزاع الصحراء ان زيارات امللك املغربي محمد 
الســـادس امليدانية واملستمرة جلميع جهات 
ومناطق اململكة ان دلت على شيء فإمنا تدل 

على قربه من شعبه بجميع اطيافه.
 nayefshrar@hotmaile.com  

 قامت ثورة ٢٣ يوليو في العام ١٩٥٢، تلك الثورة التي أْردت 
الدميوقراطية وتداول السلطة السلمي وحرية الرأي والكلمة 
صرعى دون حراك لعقود من الزمن في مصر، ومبا أن مصر 
قلب الشرق األوسط النابض فقد صارت هذه الثورة عنوانا 
ومصدر إلهام ملعظم شـــعوب الشرق األوسط آنذاك، فخالل 
بضع ســـنوات انتشرت الثورات بالشرق مينة ويسرة، بل 
انتشرت انتشار النار بالهشيم في العراق والسودان وليبيا 
وسورية حتى وصلت إلى إيران وغيرها من البالد، كل هذا 
خالل عقدين ونيف من الزمن، حتـــى قتلت الدميوقراطية 
وغابت عن تلك الشعوب وما عادت تفكر فيها خوفا من النظام، 
ومثلما أطاحت ثورة يوليو في مصر بالدميوقراطية وأتت 
بالدكتاتورية، فإن الثـــورات التي قامت على اثرها أطاحت 
بالدميوقراطيات التي كانت قائمة، منها ما كان موجودا في 
ليبيا والعراق وإيران فذهبت دميوقراطيات هذه الشـــعوب 
وحلت محلها دكتاتوريات صعبة املراس وأحيانا متوحشة، 
فذلت شـــعوبها بعدما كانت عزيزة وتخلفت رغم ما حباها 
اهللا من نعم ليـــس أهمها النفط الذي تكدس فيها.. واليوم 
نشهد حالة تسير باالجتاه املعاكس ملا كان بعد يوليو ١٩٥٢، 
فاليوم تسقط الدكتاتورية في مصر ولكنها وإن سقطت بعدما 
أسقطت في العراق بفضل اهللا ثم القوة العسكرية األميركية، 
بيد أنها في مصر سقطت بفضل شباب مصر، وها نحن نرى 
الدكتاتوريـــة في ليبيا وإيران تترنح حتت وطأة الضربات 
الشديدة واملتالحقة من الشعب الليبي في ليبيا رغم النظام 
البوليسي والقمع بل والقصف.. وكذلك هو احلال بالنسبة 
للشعوب اإليرانية على اختالف أعراقها ودياناتها، فهل يكون 
عام ٢٠١١ عام سقوط الدكتاتوريات بالشرق األوسط وعودة 

شعوبه لصدر الدميوقراطية احلاني؟
  أعتقد أن الوضع سيكون كذلك خصوصا في حال استقرت 
األحوال في مصر وبدأ شـــعبها يعتاد استنشـــاق نســـائم 
الدميوقراطية وأجنز املصريون التحول لها بشكل قانوني 
ودستوري، وفي هذه احلالة فإنني أجزم بأن الدميوقراطية 
ستعود أوال وبسرعة مذهلة للشعوب التي كانت تتمتع بها 
قبل أن تغزوهم جحافل الدكتاتورية ومن ثم وخالل أعوام 
قليلة ستنتشر الدميوقراطية بالشرق األوسط ليرتفع شأن 
شعوبها بعد أن تدنى إلى احلضيض في أحيان كثيرة، هذا 
بخالف الفساد والظلم والقهر الذي حاصرهم لعقود من الزمن، 
فهل تنجز ثورة مصر اســـتحقاقات التحول الدميوقراطي 
لتفتح األبواب النتشار الدميوقراطية بالشرق األوسط من 
جديد؟ هذا ما أمتناه مخلصا وأرجو وأضرع للعزيز القدير 

أن ينجزه سبحانه وتعالى.
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 ســـيناريو ١: تقوم مجموعة بتنظيم مظاهرة سلمية في 
وقت ومكان محدد، يجتمعـــون ويهتفون ويرفعون بعض 
الشـــعارات للمطالبة ببعض احلقـــوق، وزارة الداخلية ال 
متنعهم وال ترسل القوات اخلاصة وال تقمعهم وال تهددهم، 
وسائل اإلعالم تتواجد في املكان لتغطية احلدث، فما الذي 
ميكن أن يحدث؟ ال شيء، سيقفون لفترة محددة ثم يذهبون 
وتنتهي املظاهرة بطريقة حضارية ودون عنف وال إصابات 
وال تشـــويه ســـمعة ألحد. في اليوم التالي وسائل اإلعالم 
ستكتفي بكتابة «خبر عادي» عن املظاهرة السلمية، والكل 
سيشيد بالتعامل احلضاري واحترام البلد للحريات العامة 

وحق التظاهر والتعبير عن الرأي. 
  ســـيناريو ٢: نفس املجموعة تذهب فـــي الوقت احملدد 
للتظاهر ورفع الشعارات، ولكن وزارة الداخلية ترسل املئات 
من القوات اخلاصة ورجال األمن ومباحث أمن الدولة، شيئا 
فشـــيئا ترتفع وتيرة األحداث ويزيد مســـتوى األدرينالني 
وتصبح األجواء مشـــحونة بالغضب واحلماس والشعور 
بالقوة، الشـــرطة تبدأ بإعطائهم فترة محددة وتطلب منهم 
االنصراف، املتظاهرون يهتفون بأنهم لن يرحلوا قبل حتقيق 
مطالبهم، تزداد األمور تعقيدا، وتصبح املسألة «حتديا» بني 
هيبة القانون ورجال األمن وحقوق املتظاهرين ومطالبهم، 
تنتهي عادة بأعمال عنف وتكسير وسقوط ضحايا، ووسائل 
اإلعالم ستكتب أيضا، ولكن هذه املرة سيكون أمامها «مادة 
إعالمية» وليس مجرد «خبر»، وستشكل هذه املادة اإلعالمية 
موضوعا يســـتمر أليام، يحرك منظمات حقوق اإلنســـان 
ووســـائل اإلعالم األجنبية وتصبح البلد طوال هذه الفترة 
مادة لالستهالك اإلعالمي ومحط انتقاد عاملي وتوصف بأنها 

دولة قمعية.
< < <  

  العالم يشهد مظاهرات بالعشرات كل يوم، بعض الدول 
ال يكاد مير عليها يوم بال اعتصام أو مظاهرة مثل فرنســـا 
وغيرها، ومع هذا وحدهـــا الدول القمعية هي التي تتحول 
إلى مـــادة إعالمية وتتعرض للنقد والتشـــهير، فقط ألنها 
تلجأ دائما إلى الســـيناريو رقم ٢ في تعاملها مع املظاهرات 
الســـلمية وتتســـبب بتحولها إلى أعمال عنف وشغب. إذا 
كان الكل يردد بأن املظاهرات الســـلمية حق للناس وجزء 
من احلياة الدميوقراطية، فلماذا ال نشاهد في عاملنا العربي 
سوى السيناريو رقم ٢، ملاذا متتلئ شاشات التلفزيون عبر 
العالم بأخبار سقوط الضحايا وقمع الشرطة للمتظاهرين 
في عاملنا املريض؟ فإلى وزارة الداخلية، في املرات القادمة 
جربوا الســـيناريو رقم ١ وانظروا بأنفســـكم كيف ستكون 
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