
 
 
 

 
 

 ... قانون العفو العاممشروع 
 سیاسیة تتجاوز القانونیةوعقبات تعقیدات 

 
 

 
 2017 نوفمبر 28الكویت 

 
 
 

 في سیاسيال والطابع الخلفیة ذات القضایا أشھر أحد في للنظر الكویتیة المحاكم استغرقتھا سنوات سبعة
 إذ وسابقین، حالیین نواب بینھم من مواطنا 70 فیھا والمتھم األمة المجلس دخول حادثة وھي الكویت،

 ھموأدانت الحكم ألغت “االستئناف” أن إال إلیھم، المنسوبة التھم من ببراءتھم درجة أول محكمة أحكام جاءت
 ودخول المجلس حرس ضد والقوة العنف استخدام منھا بتھم سنة الى سنوات 9 بین ما تتراوح سجن بأحكام
 .الغیر حیازة في عقار

 
 بالذكر لجدیروا. وباتا نھائیا الحكم یصبح أن قبل التمییز محكمة أمام أخیرة تقاضي درجة للمتھمین ویتبقى

 م،األحكا صدور فور األمنیة السلطات الى طواعیة أنفسھم سلموا المواطنین من وعددا المدانین النواب أن
 لقبضا من الجنائیة المباحث وإدارة الدولة أمن لجھاز تابعین وأفراد ضباط من مشتركة لجنة تمكنت فیما
 .اآلخرین عن البحث وجاري بعضھم على

 
 قاسیة ومؤلمة

 
 وىس لیست - تصریحاتھم بحسب - الحادثة أن إذ “والمؤلمة القاسیة“بـ اإلدانة أحكام نائب من أكثر وصف

 إلیداعاتا قضیة( التشریعیة السلطة في أعضاء طالت ضخمة مالیة فساد حاالت ضد سیاسي احتجاجي عمل
 .الدولة في عام مرفق تخریب أو جرائم ارتكاب تعمد منھا المقصود ولیس ،)الملیونیة

 
 تكونول والتأزیم الخالفات صفحة طي” بھدف شامل عفو قانون مشروع إلقرار توجھا تبینھم عن وأعلنوا
 .“الكویت في المحیطة االقلیمیة الظروف ظل في سیما ال وتوافق، تھدئة مرحلة المقبلة المرحلة

 
 قطس ولكنھ الماضي أبریل في إلصداره سابقة محاولة وھناك بجدید، لیس عام لعفو قانون عن الحدیث

 إجمالي من عضوا 20 وموافقة عضوا، 41 موافقة بعدم النتیجة وجاءت األمة، مجلس داخل بالتصویت
 .عضوا 61 عددھم البالغ الحضور

 
 بحقھم صدرت من جمیع عن 2013 عام من یولیو في خاص أمیري عفو صدور المحاولة، تلك وسبقت
 یسعدني” تلفزیونیة كلمة في األحمد صباح الشیخ سمو الكویت أمیر قال إذ األمیریة، بالذات المساس أحكام



 
 
 

 اماحك بحقھم صدرت من كل على امیریا عفوا اصدر ان المبارك رمضان شھر من االواخر العشر بمناسبة
 .“حالیا بحقھم تنفیذھا ویتم االمیریة بالذات بالمساس المتعلقة القضایا في نھائیة

 
 من وع،المشر لصیاغة قانونیة منھا أكثر سیاسیة تعقیدات عن كشف جدید عام عفو قانون عن االن الحدیث

 وھو تفیدیس قد ومن المرتكبة؟ للجرائم التاریخیة الفترة ھي وما بالعفو؟ المشمولة الجرائم ھي وما سیشمل؟
 قراراالست سیحقق العفو ھل بل األحداث؟ تكرار عدم سیضمن العفو وھل السیاسیة؟ باألحداث معني غیر

 فعال؟
 

 قروب الفنطاس
 

 تاریخ نم عنھا العفو المراد  للجرائم التاریخیة الفترة حددت برلمانیا، سقط الذي األول، العفو قانون في
 قضیة تفجر عقب الكویت في الشعبي الحراك بدایة منذ أي ،2016 سبتمبر 8 الى 2011 نوفمبر 16

 ، فیما لم توضح لماذا اختارت تاریخ النھایة.الملیونیة االیداعات
 

 أو معا موظف على التعدي عملھ، تأدیتھ أثناء الموظف إھانة: التالیة الجرائم أعاله المذكور القانون وشمل
 خرأ حیازة في عقار دخول الغیر، ممتلكات تخریب أو اتالف للقضاة، اإلساءة والعنف، بالقوة مقاومتھ
 التمرد، على األمن تحریض األمیریة، الذات في الطعن كاذبة، أخبار إذاعة بالقوة، حیازتھ منع قاصدا

 .ترخیص دون مظاھرة أو موكب أو عام اجتماع تنظیم وأخیرا عام، مكان في التجمھر
 

 لمجلسا دخول قضیة في المدانون ھم منھ المستفیدون أغلب فإن القانون، في المشمولة الجرائم الى بالنظر
 قضایا في المدانین ، - ومواطنة مواطنا 56 عددھم - عبثا كفى خطاب مرددو ،- مواطنا 70 عددھم -

 الى ةباإلضاف - بعددھم رسمیة إحصائیة توجد ال - االجتماعي التواصل مواقع عبر األمیریة للذات اإلساءة
 .وطن كرامة مسیرات أحداث خالل التجمھر قضایا في المدانین

 
 الحراك من بھمأغل المستفیدین أن صحیح إذ الجرائم، تلك لمثل عفو إلقرار السیاسیة التعقیدات تبدأ ھنا ومن

 القائمة ضمن من ستكون بالحراك لھا عالقة ال أخرى مجموعة ھناك أن إال الفترة، تلك خالل السیاسي
 سنوات سةوخم عشرة بین ما تتراوح بأحكام “الفنطاس قروب” بقضیة یعرف ما في المدانون وھم المستفیدة،

 الذي األمر للقضاء، واإلساءة كاذبة أخبار اذاعة ھي لھم الموجھ التھم أن إذ ، - البالد خارج ھاربون -
 .القانون على بالموافقة التصویت قبل والتریث حساباتھم في النظر إلعادة النواب من عدد سیدفع

 
 اإلساءة لدول الخلیج

 
 حكامأ ضدھم صدرت وقد والصدیقة، الشقیقة للدول اإلساءة قضایا في المدانین من الموقف ھو اآلخر األمر
 أن ولاأل لسببین، بالعفو المشمولة الفئات ضمن ادراجھم الصعب من أنھ إذ سنوات، الخمس تتجاوز سجن
 دشتي دالحمیدعب. د السابق النائب أن والثاني السعودیة، العربیة للملكة باإلساءة متعلقة القضایا تلك أغلب

 حرج في الدخول - الحكومة وحتى - النواب یرید وال عاما، 49 الى سجنھ أحكام وتصل المدانین ضمن من



 
 
 

 تروتو الراھنة الخلیجیة األزمة ظل في خاصة المدانین وبقیة دشتي عن باإلفراج السعودیة القیادة مع
 .البلدین بین ما العالقات

 
 للعفو المعارضین النواب قبل من سالحا وسیستخدم الحكومة، على حرجا سیشكل االستثناء بمبدأ القبول
 ذاتھ،ل دستوریة حمایة یملك الذي - القضاء أحكام لھ انتھت ما وفق - لألمیر أساؤوا من عن یُعفى فھل العام،

 الشكاوى عظمم وأن سیما ال الخلیجیة؟ والدول لألنظمة المسیئین حبس یستمر فیما القانون، بقوة عنھم ویفرج
 - كذلك اعتبرت ما اذا - الرأي حریة وھل والعفو؟ بالعقاب أولى أیھما بالدھم، سفارات قبل من مقدمة
 من یسوق لمن خاصة مقنع مخرج تتطلب الجزئیة ھذه الجوار؟ دول تجاه ومحظورة األمیر تجاه مباحة
 .الرأي أصحاب یشمل عفو لقانون النواب

 
 خلیة العبدلي

 
 تعرضونی أیضا فھم البرلمان، في الشیعیة الكتلة موقف ھو عام، عفو قانون إلقرار الرئیسیة المعضلة أما

 مدانینال عدد یصل والذي “العبدلي خلیة” بـ یعرف فیما الصادرة اإلدانة أحكام نتیجة قواعدھم من لضغوط
 اولتتد أخرى قضیة ھناك أن كما سجن، سنوات والخمس المؤبد بین ما تتراوح بأحكام شخصا 16 الى فیھا
 .مواطنا 23 حوالي فیھا المتھمین عدد ویبلغ المدانین، إیواء وھي حالیا المحاكم في

 
 تقدیم الح وفي وطائفتھم، قواعدھم من المدانین یشمل ال عفو بقانون الشیعیة الكتلة تقبل أن الصعب من

 آخر قانون على العمل أو الخلیة، في المدانین یشمل أن باتجاه تدفع مطالبات فستظھر القانون، مشروع
 القضیة نأ كما السجن، حكم الى ینظر ما بقدر الجرم نوعیة الى الیوم ینظر ال الشیعي فالمعسكر  منفصل،
 .اآلخر المعسكر في الحال ھو كما قانونیة، ولیست سیاسیة لھ بالنسبة

 
 القیادة السیاسیة

 
في حال تجاوز العقبات السیاسیة السابقة، یبقى ھناك اعتبار آخر مرتبط بالقیادة السیاسیة، فقبولھا بقانون 

یجب أن یكون لھ مقابل، فطي صفحة  -طالما تملك األغلبیة في البرلمان وسلطة رد القانون  –العفو 
الخالفات ووقف حاالت التأزیم یجب أن یكون من الطرفین، فإن كان النظام بیده القبول بقانون العفو، فإن 

لیس ي الحالي وضمانات بعدم تقدیم استجوابات طوال فترة الفصل التشریعقد یُطلب منھ الطرف اآلخر 
ودة ع النظام سیبحث كذلك عن مصلحتھ فيولكن  إلغاء مشاریع قوانین شعبویة .. الخ، االكتفاء بدور انعقاد،

بش وولید الطبطبائي وفیصل المسلم الى الساحة أسماء معارضة للمجلس مثل مسلم البراك وجمعان الحر
 ھم الجنائیة.ئم ویرفعھا من صحیفتفالعفو سیسقط عنھم الجرا البرلمانیة،

 
 صیغة توافقیة

 
 وھدف میا،رس المقترح تقدیم تسبق عدة اجتماعات یتطلب قد عام عفو لقانون توافقیة صیغة الى الوصول
 قانون فأي عدة، أطراف من تنازالت أیضا یتطلب السابقة المرحلة بھا تطوى جدیدة مرحلة الى الدخول

 .األول ترحالمق في حدث كما إسقاطھ الحكومة على السھل من سیكون النیابیة األغلبیة بتأیید یحظى ال یقدم



 
 
 
 

 سوةأ خاص أمیري عفو طلب عبر وأسرھم المدانین بل النواب، بید یكون لن األخیر الخیار فأن ذلك، عدا
، وھو ما قد ال یقبلھ واعتذار استرحام كتاب بتقدیم مشروط سیكون العفو ھذا ولكن ،2013 في حدث بما

 مما یعید الجمیع والوضع السیاسي الى المربع األول.الكثیر منھم خاصة النواب الحالیین أو السابقین، 
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