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تحرك عاجل 14/47 :الكويت

تحرك عاجل
اعتقال سبعة رجال عديمي الجنسية  ،و إساءة معاملتهم
بين  19و  24فبراير /شباط ألقي القبض في الكويت على سبعة رجال من طائفة " البدون" ( " عديمي الجنسية" ) بعد انعقاد ملتقى
لهم في تيماء ،غرب مدينة الكويت ،بمناسبة الذكرى الثالثة لمظاهرات قام بها أفراد طائفة البدون مطالبين بمنحهم الجنسية.
في  19فبراير /شباط اعتقل الناشط البدون عبد هللا عطا هللا .،وفي اليوم السابق العتقاله كانت الذكرى الثالثة الحتجاجات البدون
للمطالبة بالجنسية  ،إذ انه قد ألقى خطابا في تيماء  ،وهي المنطقة الواقعة غرب مدينة الكويت  ،وفيه وصف كل وزراء الداخلية
الكويتين ،في الماضي والحاضر " ،بالمجرمين " ،ووجه رسالة لسمو أمير البالد قائال  ":كنا نعتقد انك ال تعرف عن محنتنا  ،ولكن
وسائل االعالم تعرضها اآلن  ،لذلك أريد أن أقول لكم إنكم تالمون عن هذا " .وقد مثل أمام النيابة العامة التي أمرت باعتقاله على ذمة
التحقيق بتهمة "إهانة األمير "  ،و" التجمع غير القانوني " و " إتالف ممتلكات للشرطة (سيارة ) " .وتم نقله إلى السجن المركزي في
مدينة الكويت .وقد جدد أمر اعتقاله لمدة  10أيام في  4مارس /آذار على ذمة التحقيق.
في  20فبراير /شباط استدعي ناشط البدون اآلخر ،عبدالحكيم الفضلي ،إلى مركز الشرطة في تيماء و قيل له إنه سيواجه اتهامات من
بينها " الدعوة إلى االحتجاجات "  .تم القبض عليه وعلى شقيقه عبد الناصر الفضلي يوم  24فبراير /شباط ،واقتيدا إلى إدارة أمن
الدولة بعد مطاردة سيارتهم واال صطدام بها .وفي  3مارس /آذار مثال أمام النيابة العامة وجدد اعتقالهما لمدة  10أيام على ذمة التحقيق
و نقال إلى السجن المركزي .وكالهما يواجه تهم ًا بإتالف سيارات دوريات الشرطة واالعتداء على رجال األمن ،في حين يتهم
" بايواء هارب " .وقال عبد الحكيم الفضلي إنه خالل األربع
عبدالحكيم الفضلي أيضا " بالتحريض على التمرد " ويتهم شقيقه
ساعات التي تات اعتقاله تعرض للضرب و التهديد باالغتصاب.
أما األربعة الباقون من البدون المعتقلين ،فهم :حسين جبر و يوسف مطرو أحمد سعد و مشعل متعب ،وقد ألقي القبض عليهم ووجهت
لهم تهمة " التجمع غير القانوني" .وهم أيضا محبوسون في السجن المركزي على ذمة التحقيق.
يرجى الكتابة فورا باللغة العربية أواإلنجليزية أو بلغتكم األصلية:
 مطالبة السلطات إلى اإلفراج عن الرجال السبعة ( يرجى ذكر أسمائهم) على الفور ودون شروط ،إذا كانوا محتجزين لمجرد
ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛
 مطالبتها أن تضمن حمايتهم من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة و منحهم حق التواصل المنتظم مع عائالتهم
ومحاميهم؛
 مطالبتها بإصدار أمر بإجراء تحقيق محايد و مستقل فيما أبلغ عنه من تعذيب وقع على عبد الحكيم الفضلي وتقديم المسؤولين
عنه إلى العدالة.
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تحرك عاجل
اعتقال سبعة رجال عديمي الجنسية  ،و إساءة معاملتهم
معلومات إضافية
بوحي من االحتجاجات التي اندلعت عام  2011في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا األوسع ،بدأ أبناء طائفة
البدون يحتجون سلميا في فبراير /شباط  ،2011مطالبين باالعتراف بهم كمواطنين كويتين .وقد استخدمت قوات األمن
القوة لتفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ،وبعضهم مازال يُحاكم بتهمة المشاركة في المظاهرات .وقال رئيس
مجلس الوزراء الكويتي لمنظمة العفو الدولية 18في أكتوبر /تشرين األول  2012إن الحكومة سوف تمد الجنسية
الكويتية إلى  34ألف ًا من البدون وسوف تنهي الحاالت المتبقية في غضون خمس سنوات .وفي مارس /آذار  2013،أقر
البرلمان الكويتي مشروع قانون لمنح الجنسية ألعداد من ' األجانب ' قد تصل إلى  4آالف شخص بحلول نهاية عام
 .2013ومع ذلك لم يتم حتى اآلن تجنيس فرد واحد من البدون.
صادف عام  2011الذكرى الخمسين الستقالل الكويت وكذلك الذكرى الخمسين النعدام الجنسية بالنسبة لطائفة البدون
في الكويت .لقد ظل البدون يحتجون على استمرار حالة " انعدام الجنسية" و يطالبون بالجنسية الكويتية ،والتي من
شأن ها أن تسمح لهم بالوصول إلى التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية وفرص العمل على قدم المساواة مع
المواطنين الكويتيين.
هناك أكثر من مائة ألف من البدون في الكويت .كثير منهم من نسل المهاجرين ،القبائل البدوية التي تتجول بحرية عبر
الحدود في منطقة الخليج ،ولكن ألن أجدادهم لم يفهم أهمية المواطنة ،أو لتمسكهم بطريقة الحياة كما عاشوها قرون ًا من
الزمان فهم لم يريدوا االنتماء إلى بلد واحد مهما كان ،كما أن البعض اآلخر منهم مازال أمي ًا ،ولكل ذلك لم يتقدموا بطلب
الجنسية .هناك عدد كبير من البدون يؤكدون أن األغلبية تمتلك الوثائق القانونية التي تثبت بها استيطانها منذ فترة طويلة
ومستمرة في الكويت.
في عام 1959أصبح قانون الجنسية موضع التنفيذ :وهو يعرف المواطنين الكويتيين بأنهم األشخاص الذين استقروا في
الكويت قبل عام  1920والذين حافظوا على إقامتهم العادية فيها حتى نشر هذا القانون .لذا تم االعتراف بالعديد
باعتبارهم مواطنين كويتيين؛ وتم تجنيس آخرين و منحهم حقوق ًا جزئية ،و أطلق على المجموعة المتبقية اسم "
البدون".
وأدرج العديد منهم في تعداد  ،1965وهو معيار رئيسي نحو الحصول على اعتراف بهم كمواطنين كويتيين  .خدم.
خالل البعض اآلخر في الجي وقوات الشرطة .وفي ثمانينات القرن الماضي ،تدهور الوضع األمني في الكويت ،و
تغير الموقف من البدون :فلم يعد لديهم إمكانية اإللتحاق بالمدارس الحكومية ،أو الحصول على الرعاية الصحية المجانية
أو بعض الوظائف الحكومية .وذكر مسؤولون حكوميون أن معظم البدون هم من مواطني الدول المجاورة و التي كانت
قد دمرت وثائقهم من أجل المطالبة بالمزايا الممنوحة للمواطنين الكويتيين ،و أنهم بالتالي " المقيمون بصورة غير
قانونية " .بعد الغزو العراقي عام  1991و ما أعقبه من تحرير الكويت ،كان يشتبه في تعاون أعداد كبيرة من البدون
مع العدو و بالتالي لم يعودوا يعتبرون جزءًا من المجتمع الكويتي .وفقد الكثيرون وظائفهم في جي البالد وشرطتها
والوظائف األخرى في القطاع العام.
لمزيد من المعلومات أنظر :النشرة عن حملة سبتمبر /أيلول  " :2013البدون" في الكويت :الجنسية لعديمي الجنسية
اآلن

