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من يقرع جرس مخاطبة 
القضاء قبل فوات األوان؟ 



 األوان فوات قبل القضاء مخاطبة جرس یقرع من

 2020 أغسطس 09الكویت 

 الغرف في یقال فما والشعبي، السیاسي االنتقاد سھام عن بعیدة الكویت في القضائیة السلطة أسوار تعد لم
 تجاوز مستغربا یعد ولم الضیقة، الحدود تلك خارج فشیئا شیئا صداه یُسمع بدأ الخاصة والتجمعات المغلقة

 .االجتماعي التواصل مواقع في سیما ال القضاة، بعض شخوص الى األحكام مستوى االنتقادات

 الرقابة الشعبیة

 الرقابة مجھر تحت القضائیة السلطة وضعت والتجاوزات والفساد العامة األموال على االعتداء فقضایا
 التواصل مواقع في الفردیة أو صحف من المؤسسیة – اإلعالمیة األضواء تسلیط أن شك وال الشعبیة،

 من المجرد الحكم سندان بین كذلك وضعتھا المحاكمات؛ وجلسات العامة النیابة تحقیقات على - االجتماعي
 قیادیین ضد بالحبس أحكام بصدور الشارع تطلعات ومطرقة اإلعالمیة، والضغوط السیاسیة االعتبارات

 .العام المال من علیھ االستیالء أو ھدره تم ما واسترداد متنفذین أو الحكومة في

 المساس حد بلغ القضائیة السلطة على ضغطا شكلت المستمرة والمتابعة الفساد قضایا على المجتمع رقابة
 اإلدانة، حجة ضعفت أو أدلتھا كانت مھما مقبولة النفاذ وقف أو البراءة أحكام تعد فلم وتصریحا، تلمیحا بھا

 في جدید منحى أخذ الشارع أن بل مالیة، بكفالة التحقیق جھات من الخروج قرارات الى الرفض وانتقل
 .الكفالة مبلغ تقییم

 تعد ولم القانونیة، والوقائع الحقائق استیعاب من وأكبر أقوى ومؤسساتھا الدولة واقع على الشعبي الغضب
 والتنفیس الغضب الحتواء كافیة بھما، الثقة الشعب فقد أن بعد والتنفیذیة، التشریعیة السلطتین انتقاد مساحة

 .الدولة مفاصل على الفساد مؤسسة سیطرة قناعاتھ أعماق في ترسخ الذي الشعبي االحتقان عن

 السندان والمطرقة

 لھا تعرضت عنیفة بھزات مدفوعة القضائیة السلطة في الشك شرارات تولدت والمطرقة، السندان بین وما
 كبار بعض تلقي عن الفھد أحمد الشیخ تبناھا التي التسجیالت أخطرھا لعل الماضیة، السنوات مدى على

 بقضیة عرف فیما القضائي الحكم فھو أھمھا أما عنھا، واعتذر صحیحة غیر أنھا تبین مالیة رشاوي القضاة
 عقوبة من الخلیفة علي الشیخ األسبق المالیة وزیر وأنقذ أبطلھ مما وتوقیع تاریخ دون صدر الذي الناقالت
 ."التشریعات نقص" بسبب النواب لبعض الملیونیة االیداعات قضایا حفظ وأغربھا السجن،



 
 
 

 السلطتین بجانب الدولة إدارة في شریك القضاء أن شك ال المسؤولیة؟ القضائیة السلطة تتحمل ھل لكن
 ۱٦۲ المادة فبحسب والبرلمان، الحكومة من مرتبة أعلى بھ المناط الدستوري والدور والتنفیذیة، التشریعیة

 فھو ،"والحریات للحقوق وضمان الملك أساس وعدلھم، القضاة ونزاھة القضاء، شرف"  فإن الدستور من
 الحكومة تطبیق على المراقب وھو الدستوریة، المحكمة عبر منھ یصدر وما األمة مجلس على الرقیب
 القضاء على المسؤولیة فإن لذا لحقوقھم، والحافظ للمواطنین األمان بوابة ھو وأخیرا واللوائح، للقوانین
 .السلطتین دور عن تقل وال جسیمة

 
 طرحھ سلطتھ تود وال للقضاء، مزعجا بابا یفتح والمجتمع الدولة تجاه القضائیة المسؤولیة عن والحدیث
 تجاوزا لھا التطرق ویعتبر القضائي، الجسد في الداخلیة الرقابیة المسؤولیة وھو العام والنقاش للتداول
 .الكثیر عنھا یعرف ال غامضة مساحة وھي القوانین، من أكثر األعراف صنعتھا التي الحمراء للخطوط

 
 الرقابة الداخلیة

 
 وإضافة النیابة، ووكالء القضاة كفاءة تقییم مھمتھ قضائي تفتیش جھاز ھناك للقضاء األعلى المجلس في
 في القضاء قانون علیھا نص التي الرقابیة األدوات من الجھتین وتعتبر القضاة، تأدیب مجلس ذلك على
 وفاعل؟ صحیح بشكل مفعلة األدوات ھذه ھل ولكن الوظیفي، وسلوكھم النیابة وكالء وأعمال القضاة أحكام
 ووكالء القضاة عدد عن رسمیة إحصائیة ھناك توجد وال تعلن، وال سریة القرارات أن إذ ذلك، یعرف ال

 .علیھم وقعت عقوبات نتیجة اإلداریة الى القضائیة الوظائف من إحالتھم أو عزلھم تم الذین النیابة
 

 الشكوك مع طردیة عالقة خلق الفساد قضایا في البراءة أحكام مع القضائیة السلطة داخل الرقابي الغموض
 المعادلة ھذه جیدا یدرك القضاء ولعل أكثر، الشكوك زادت المثیرة واألحكام الغموض زاد فكلما الشعبیة،
 سلطاتھ على القدسیة ھالة فرض ترید التي القدیمة الكالسیكیة بالمدرسة متسمك یزال ال أنھ إال بھا ویشعر

 القضاء أن إال واسعا، وشعبیا نیابیا تأییدا ونال القضاء مخاصمة قانون تقدیم الى دفع ما وھو وقضاتھ،
 القضاء مخاصمة قانون األمیر سمو رد. قانونھ في علیھا المنصوص الرقابیة بأدواتھ وتمسك برمتھ، رفضھ
 .الصعداء القضاء وتنفس موضوعیة، ولیست دستوریة ألسباب

 
 بطء ملف االستفھام، عالمات من العدید حولھا وتثار كثیرا، المواطنون عندھا یتوقف التي الملفات ومن
 بقضایا المتعلقة السیما باتھ أحكام بھا تصدر حتى السنین عشرات تأخذ المحاكمات من فكثیر العدالة، سیر
 ینص مبدأ ھناك اإلنجلیزي الفقھ في. التأخیر ألسباب مبررات ھناك تكون ما ونادرا العامة، واألموال الفساد
 ".للعدالة نكران ھو العدالة تعطیل" على

 
 البالغات الشكلیة

 
 تعكس بجدیة الفساد قضایا مع تتعامل ال أجھزتھا بكافة التنفیذیة السلطة أن القضاء یرى االخر، الجانب على
 وأحیانا والشعبوي اإلعالمي الضغط تحت وناقصة مشوھة البالغات تقدم الحكومة أن بل لمحاربتھ، توجھا
 .البالغات ولتعزیز األدلة استكمال في بھا المناط بالدور األمنیة التحریات أجھزة تقوم وال النیابي،

 



 
 
 

 ھیئة الى أو العامة النیابة الى منھا المباشرة الشكلیة، البالغات تقدیم فكرة في مؤخرا الحكومة توسعت لقد
 ذمتھا، إلبراء النتائج كانت مھما مالعبھا خارج الكرة رمي الى سعت التنفیذیة السلطة أن أي الفساد، مكافحة
 على االعتداء قضایا في البراءة أحكام صدور على وانعكست القضائیة السلطة على وخیمة العواقب فكانت
 .العام المال

 
 بسبب التجارة، وزارة قبل من تقدیمھا من ساعات بعد العقاري النصب قضایا ترد العامة النیابة ھي فھا

 في المحولة الشكاوى أن إلى ونوھت جرائم، وجود على دالئل من یكفي ما وجود وعدم البیانات نقص
 .القضاء أروقة بھا تزخر عدیدة حاالت الحالة ھذه ومثل جرائم، وجود إلى یشیر ال الحالي شكلھا

 
 الفوضى التشریعیة

 
 واللغویة الفنیة باألخطاء الملیئة والقوانین والمتداخلة، المتضاربة التشریعات كثرة من كذلك القضاء ویشكو

 القوانین ھیكل في التشریعیة الفوضى أن ویرى فیھا، الواردة والعقوبات أحكامھا تطبیق معھ یصعب مما
 القوانین سن في مقبول غیر مسارا انتھجتا اللتان والتنفیذیة التشریعیة السلطتان مسؤولیتھا تتحمل الكویتیة

 ینفذ قانونیة ثغرات خلق في وساھمت وأجھزتھ، القضاء أربكت سیاسیة تفاھمات أو أحداث على فعل كرد
 .الفساد بقضایا المتھمون منھا

 
 والبرلمان الحكومة الى رسائل اإلدانة، أو البراءة أحكام من العدید عبر القضائیة، السلطة وجھت لقد

 وإصالح ،تدعو السلطتین الحترام القوانین مجتمعیة وأخرى وسیاسیة دستوریة رسائل منھا والمجتمع،
 السلطات القضاء فیھا یخاطب التي الوحیدة الوسیلة وھي الرقابیة، الجھات تقاریر وتفعیل الدولة مفاصل
 الرسائل؟ لھ ویوجھ صراحة القضاء مخاطبة جرس یقرع من السؤال یبقى ولكن والمجتمع، األخرى
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