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تشكل قضایا الحریات في الكویت أحد أوجھ الخالفات العمیقة ما بین أعضاء مجلس األمة وكتلھ، والقوى 
السیاسیة وتیاراتھا، ومكونات الشعب وأفراده، فرغم االتفاق الشكلي على أھمیتھا والدفاع عنھا، إال أن لكل 

 .فئة فھمھا الخاص للحریات وحدود المستویات التي یجب أن تقف عندھا
 

ورا د ونتیجة لذلك التفاوت في الفھم، فإن طبیعة األحداث والموجھ الشعبیة والصرعات الفئویة تجاھھا تلعب
رئیسیا في تحول المدافعین عن الحریات الى مناھضین لھا، والعكس صحیح، وھذا ما یبدو واضحا وجلیا 
في تعامل السیاسیین مع قضایا الحریات، إذ أن الحدث ھو المحرك الرئیسي التخاذ الموقف ولیس القناعة 

 .بحقوق الفرد بحریاتھ
 

بشكل عام وحریة التعبیر بشكل خاص، على المطالبات بإسقاط تلك الحالة المتناقضة في فھم الحریات 
بتعدیل التشریعات القائمة باتجاه إلغاء عقوبات السجن عن أصحاب الرأي، فإن المزاج السیاسي والشعبي 

 .ال یعطي انطباعا إیجابیا تجاه تحقیق تلك األھداف
 

 إشكالیات حریة التعبیر
 

 تجاه رفع مستوى حریة التعبیر في اآلونة األخیرة، إال صحیح أن الشارع السیاسي والشعبي تعالت أصواتھ
أن ما یتم طرحھ وتسویقھ نیابیا وإعالمیا ال یخرج عن العناوین العامة لحمایة أصحاب الرأي من أحكام 
السجن، أما التفاصیل فھي محرجة، لذا دائما ما یتم تجنب الحدیث فیھا ومناقشتھا، فالشارع الذي یطالب 

 .اتھ سیعترض على التعدیالت متى ما تقاطعت مع مفاھیمھ ومعتقداتھ الخاصةبرفع السقف ھو ذ
 

ولقیاس ذلك، فإن القوانین الكویتیة التي تشمل في موادھا عقوبات الحبس المتعلقة بالرأي تنحصر في ثالثة 
اإلساءة  یااتجاھات رئیسیة، أوال اإلساءة للذات اإللھیة واألنبیاء والصحابة وزوجات النبي وآل البیت، ثان

 .للذات األمیریة، وأخیرا التعرض الى الدول الشقیقة ورؤسائھا
 

الحدیث عن الغاء عقوبات الحبس في قضایا الرأي التي یكون فیھا الدین الطرف اآلخر، تمثل اشكالیة 
عقائدیة تتجاوز مفھوم الحریات الى مرحلة التشابك التي تعیشھا الكویت حول ھویتھا ونظامھا السیاسي، 
فھي دولة مدنیة بمجتمع أغلبیتھ تحول الى التدین شكلیا أو فعلیا. لذا فإنھ من السھل اثارة الشارع سیاسیا 

 .وشعبیا لمعارضة تلك التعدیالت تحدیدا، إذ أن العامل الدیني بات أقوى من الحاجة للحریات



 
 
 
 

 الدولة العشائریة
 

التي تنص على عقوبات الحبس فھي تنطلق من  أما على صعید قضایا اإلساءة للذات األمیریة، فالقوانین
إرث الدولة العشائریة التي نجحت في ان تكون جزءا من النظام الدستوري عبر نصوص واضحة، فاألمیر 
رئیس الدولة ذاتھ مصونة ال تمس وھو رئیس السلطات الثالث، وھنا اإلشكالیة األخرى التي تعاني منھا 

لدستور أعطى لرئیس الدولة كامل الصالحیات في إدارة الدولة وفي حریات الرأي والتعبیر "سیاسیا"، فا
 ."الوقت ذاتھ وضعھ في مرتبھ غیر قابلھ لالنتقاد والمساس، حفاظا على "ھیبة الحكم

 
وما بین "الھیبة العشائریة" و"النقد المدني"، یكمن صراع الدولتین، والذي انعكس وتأثر بھ مستوى حریات 

 .التعبیر والرأي
 

صعید متصل، فھناك عامل ال یمكن تجاھلھ في حال فُتح ملف إلغاء عقوبات السجن للمسیئین للذات  وعلى
األمیریة، وھو "الخوف والقلق على مستقبل النظام والدولة" الذي سیطر على فئات من الشعب لیست بقلیلة 

فلم توفر الخطابات  وما ترتب علیھ من تصعید، ۲۰۱۱بعد أحداث الحراك السیاسي الذي انطلق في نوفمبر
الطمأنینة، مما دفع الكثیرون الى التمسك بـ  -والتي تجاوزت سقف الحریات المتاح  -السیاسیة ونوعیتھا 

 ."الھیبة العشائریة" بحثا عن صمام أمان وإن كان على حساب تراجع مستوى حریات التعبیر
 

 االستثمار في الخالف الخلیجي
 

یقة ورؤسائھا، فإقرار تلك التعدیالت أو رفضھا، ووفق الظروف التي تمر وفیما یتعلق بالتعرض للدول الشق
بھا منطقة الخلیج العربي تحدیدا، فمنطلقاتھا ال تبدو من رحم االیمان بحریة التعبیر عن الرأي، بل من واقع 

 .الصراعات السیاسیة الداخلیة، والخارجیة مع الدول المجاورة بسبب األزمة الخلیجیة الراھنة
 
د تغیرت الكثیر من الظروف واالصطفافات بعد األزمة، فمن رفع سقف المطالب بمالحقة المسیئین لدول لق

الخلیج ورموزھم، یبحث الیوم عن مخارج لخفض السقف بعد أن أصبح في مرمى عقوبات السجن. ولكن 
لى ناك من یسعى اھل فعال حریة التعبیر والرأي ھي الھدف الوحید المنشود لمثل تلك التعدیالت؟ أم أن ھ

رض الخلیجي، ال سیما وأن الكویت أ -استثمار حریة التعبیر والرأي لتحقیق استفادة من الخالف الخلیجي 
 .خصبة إلدارة المعارك اإلعالمیة بین الدول الخلیجیة المتنازعة

 
 من ھم أصحاب الرأي؟

 
لمدنیة إیجابیة بكل تأكید في الدول االتعدیالت التشریعیة نحو الغاء عقوبات السجن في قضایا الرأي خطوة 

والدیمقراطیة، ولكن قد تتطلب األوضاع في موازاة ذلك وضع تعریف واضح لمن ھم أصحاب الرأي، وما 
 .ھي الحدود الفاصلة ما بین التعبیر واإلساءة

 



 
 
 

خرین، وال وقبل ذلك، فإن المناھج التعلیمیة في الكویت ال تسع لغرس مفاھیم الرأي والرأي اآلخر وتقبل اآل
تعزز كثیرا من مفاھیم الحریات العامة الحقیقیة من حیث حریة اعتناق األدیان وإقامة الشعائر الدینیة والبحث 
العلمي والحریات الشخصیة .. الخ رغم أنھا محمیة دستوریا، لذا فإن أي تعدیل تشریعي في ھذا الصدد 

ائج ة التعبیر بشكلھا الخاص في المواطن فلن تأتي بنتبعیدا عن إعادة بناء مفھوم الحریات بشكلھا العام وحری
 ذات قیمة.
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