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مقدمة 

تشــهد الكويــت حــراكً سياســيً متالحقــً علــى وقــع موافقــة الحكومــة الكويتيــة 

ــاح،  ــد الصب ــواف األحم ــيخ ن ــالد الش ــر الب ــى أمي ــا إل ــري، ورفعه ــو األمي ــيم العف ــى مراس عل

تمهيــدًا إلصــدار العفــو األميــري العــام فــي الكويــت. وكان أميــر الكويــت قــد كلــف 

ــي  ــام ف ــو الع ــط العف ــراح ضواب ــة اقت ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات التش ــاء الس رؤس

ــابق. ــت س ــي وق ــت ف الكوي

يأتــي العفــو األميــري بعــد احتقــان سياســي شــديد منــذ االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة 

فــي ديســمبر/كانون األول الماضــي، ورفــض الحكومــة التعــاون مــع أعضــاء البرلمــان 

ــان  ــام البرلم ــة اقتح ــي قضي ــن ف ــامل للمتهمي ــو الش ــون العف ــرح قان ــوا بط ــن تقدم الذي

ــن  ــان م ــل البرلم ــة داخ ــس الحكوم ــتجواب رئي ــب اس ــرة مطال ــع وتي ــا رف ــو م ــي، وه الكويت

ــي. ــان الكويت ــي البرلم ــة ف ــاء المعارض ــل أعض قب

يحــاول تقديــر الموقــف البحــث فــي انعكاســات العفــو األميــري علــى الواقــع الكويتــي، 

ومــدى إمكانيــة انعكاســه علــى دول الجــوار، باإلضافــة إلــى ذكر ســياقات العفــو ومحددات 

ــتقبلية. آثاره المس
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سياقات العفو األميري

حكــم القضــاء الكويتــي، عــام 2017، بســجن 67 شــخصً، بينهــم نــواب ســابقون، فــي 

ــس  ــتقالة رئي ــت باس ــيرة طالب ــة مس ــى خلفي ــوة عل ــي عن ــان الكويت ــام البرلم ــة اقتح قضي

الــوزراء الشــيخ ناصــر المحمــد الصبــاح عــام 2011، وهــو مــا جعــل الكويــت تدخــل فــي مرحلــة 

احتقــان سياســي امتــد أكثــر مــن عشــر ســنوات.

ــتوري  ــه الدس ــتخدام حق ــت اس ــر الكوي ــرر أمي ــان ق ــة االحتق ــاء مرحل ــبيل إنه ــي س وف

للمــادة 75 مــن الدســتور التــي تســمح بالعفــو عــن العقوبــة أو تخفيضهــا بحــق المتهميــن 

ــة  ــة أميري ــرى، كمحاول ــات أخ ــمل فئ ــو ليش ــيع العف ــان، وتوس ــام البرلم ــة اقتح ــي قضي ف

ــددًا  ــاون مج ــتقرار والتع ــادة االس ــت، وإع ــي الكوي ــية ف ــاة السياس ــل الحي ــة عراقي لمعالج

بيــن مختلــف مكونــات العمــل السياســي فــي الكويــت. ومــن أبــرز ســياقات العفــو األميــري:

توسع األزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

شــهدت الكويــت أزمــة متصاعــدة بيــن الحكومــة ومجلــس األمــة بعــد انتخابــات مجلــس 

األمــة فــي 5 ديســمبر/كانون األول 2020، التــي تمكنــت فيهــا المعارضــة مــن تحقيــق 

ــان، دون أن  ــين للبرلم ــد الخمس ــل المقاع ــن أص ــدًا م ــى 24 مقع ــا عل ــر بحصوله ــاح كبي نج

تتمكــن مــن الحصــول علــى رئاســة المجلــس، التــي احتفــظ بهــا مــرزوق الغانــم رغــم إجماع 

المعارضــة علــى عــدم التصويــت لــه.

ــة  ــت الحكوم ــان، وطالب ــل البرلم ــائل داخ ــدة مس ــرة ع ــا الكبي ــة بكتلته ــارت المعارض أث

بإجــراء عــدد مــن اإلصالحــات، وال ســيما تلــك المتعلقــة بمعالجــة ملفــات الفســاد والعفــو 

ــع 31  ــا دف ــو م ــتجب، وه ــم تس ــة ل ــارج، إال أن الحكوم ــي الخ ــن معارض ــامل ع ــري الش األمي

نائبــً إلــى إعــالن موافقتهــم علــى اســتجواب رئيــس الحكومــة، لتدخــل الحيــاة السياســية 

فــي الكويــت فــي حالــة شــلل تــام.

إذ تقــدم رئيــس الحكومــة باســتقالة أكثــر مــن مــرة، وتعطلــت جلســات البرلمــان 

الكويتــي فــي أكثــر مــن تاريــخ، واســتمرت مطالبــات المعارضــة بإســقاط الحكومــة والدعــوة 

ــات جديــدة حتــى تعــود الحيــاة السياســية فــي الكويــت مجــددًا إلــى مســارها  إلــى انتخاب

ــي. الطبيع

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
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دخول البالد في أزمات داخلية عديدة

انعكــس جمــود الحالــة السياســية علــى عمــل الحكومــة فــي معالجــة األزمــات الماليــة 

لالقتصــاد الكويتــي فــي اآلونــة األخيــرة، الــذي شــهد انكماشــً كبيــرًا علــى إثــر أزمــة كورونــا 

وانخفــاض أســعار النفــط، وهــو مــا دفــع الحكومــة الكويتيــة إلــى تســييل أصــول ســيادية 

لســد عجــز الميزانيــة الــذي بلــغ حوالــي 20% مــن إجمالــي الناتج المحلــي لعــام 2021، ودفع 

الحكومــة الكويتيــة إلــى ســحب 3.3 مليــارات دوالر شــهريً مــن صنــدوق االحتياطــي العــام، 

وفقــً لديــوان المحاســبة الكويتــي، لتغطيــة التزامــات الدولــة وســداد مــا عليهــا مــن ديــون.

كذلــك، ونتيجــة للســجاالت الطويلــة بيــن الحكومــة والبرلمــان الكويتــي لــم ُيَقــرَّ قانــون 

ــم  ــرين األول 2017، ول ــي أكتوبر/تش ــه ف ــت صالحيت ــذي انته ــت ال ــي الكوي ــام ف ــن الع الدي

تتمكــن الحكومــة مــن الحصــول علــى حــل شــاٍف لألزمــات االقتصاديــة المســتعصية فــي 

البــالد وتخفيــف الضغــط علــى صنــدوق االحتياطــي العــام الــذي تقتــرب أموالــه مــن النفــاد، 

وهــو مــا يجعــل الوضــع المالــي للكويــت علــى مشــارف أزمــة يصُعــب تــدارك آثارهــا.

التفرغ للتحديات الخارجية اإلقليمية

 2 فــي  عنهــم  صــدر  بيــان  فــي  الكويتــي،  األمــة  مجلــس  فــي  نائبــً   40 التمــس 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، مــن أميــر البــالد إقــرار العفــو عــن المحكوميــن لــرأي أو 

موقــف سياســي فــي الســابق، كخطــوة أساســية مــن خطــوات المصالحــة الوطنيــة، وذكــر 

المشــاركون فــي البيــان أن الكويــت بحاجــة إلــى نبــذ الخــالف وإلــى العمــل السياســي 

ــرى. ــات كب ــارعة وتحدي ــرات متس ــن تغي ــم م ــهده اإلقلي ــا يش ــك لم ــترك، وذل المش

ــة  ــرة بالسياس ــا متأث ــارعة تجعله ــة متس ــرات إقليمي ــع تغي ــى وق ــت عل ــش الكوي إذ تعي

األمريكيــة المنســحبة مــن العــراق وأفغانســتان، وقريبــة مــن المجــال اإلقليمــي للتنافــس 

األمريكــي الصينــي، ومتأثــرة بعواقــب عــدم التوصــل إلــى اتفــاق نــووي بيــن الغــرب وإيــران، 

وهــذا مــا يؤكــد ضــرورة المحافظــة علــى وحــدة البيــت الداخلــي وتالحمــه، حتــى يتســنى 

للبــالد مواجهــة التحديــات الخارجيــة بنجــاح.

https://www.youtube.com/watch?v=yGZjlasn5gQ
https://www.youtube.com/watch?v=yGZjlasn5gQ
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/8/20/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/8/20/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A
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انعكاسات العفو األميري على الداخل الكويتي

علــى الرغــم مــن كــون العفــو األميــري فــي بدايتــه كان للمحكــوم عليهــم فــي قضيــة 

اقتحــام البرلمــان، فــإن هنــاك -وفقــً لمصــادر نقلتهــا صحيفــة القبــس الكويتيــة- »تعليمــات 

ــع فــي أعــداد المشــمولين بالعفــو للعــام المقبــل  صــدرت لقطــاع تنفيــذ األحــكام بالتوسُّ

.»2022

وقالــت المصــادر إنــه مــن المتوقــع أن يشــمل العفــو اإلفــراج أو تخفيف العقوبة لســجناء 

جنائييــن ُيقــدر عددهــم بـــ 600 ســجين، وكذلــك المتهمــون فــي قضيــة خليــة العبدلــي 

التــي أديــن بهــا إيرانــي وعــدد مــن الكويتييــن مــن التيــار الشــيعي بالتجســس لمصلحــة إيــران 

وجماعــة حــزب اهلل، وإســقاط مديونيــات عــن ســجناء آخريــن، دون أن تشــمل متهميــن 

فــي قضايــا أمــن الدولــة أو قضايــا فســاد وغســل أمــوال. ومــن أبــرز االنعكاســات المتوقعــة 

عــن قــرار العفــو األميــري فــي الكويــت:

تحقيق حوار وطني شامل لألطياف الكويتية

ــر  ــي 5 أكتوب ــة ف ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــي بي ــوار الوطن ــات الح ــدأت جلس ب

/تشــرين األول 2021، وذلــك بنــاء علــى دعــوة مــن أميــر الكويــت للســلطتين بهــدف وضــع 

ــا الملحــة التــي تواجههــا الكويــت فــي  ــً والتركيــز علــى معالجــة القضاي خالفاتهمــا جانب

الوقــت الراهــن.

ــن  ــي بي ــوار الوطن ــة الح ــة لرعاي ــود األميري ــية بالجه ــالت السياس ــن التكت ــد م ــت العدي رحب

الســلطتين، وأملــت بنتائــج تنهــي االختــالف وتحقــق اإلصالحــات التــي ينتظرهــا الشــعب. ومــن 

المأمــول أن تتســع جهــود الحــوار الوطنــي لتشــمل جميــع المكونــات السياســية واالجتماعية 

لتحقيــق فعاليــة أكبــر مــن نتائجــه المرجــوة.

تثبيت استقرار الوضع السياسي في الكويت

ــدور  ــد ص ــا بع ــي تركي ــن ف ــابقين الموجودي ــواب الس ــن الن ــدد م ــن ع ــادر ع ــان ص ــي بي ف

أحــكام اإلدانــة بأحــداث اقتحــام البرلمــان، أشــادوا بجهــود أميــر الكويــت الســاعية إلصــدار 

ــرأي  ــري ال ــجناء ومهج ــة س ــي صفح ــي »ط ــم ف ــن أمله ــن ع ــم، معبري ــو بحقه ــرار عف ق

والموقــف السياســي«، وأن يكــون العفــو بوابــة االنتقــال لالســتقرار السياســي، واحتــرام 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110191050477866-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1286628-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85/
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ــتور. ــن والدس القواني

ويعطــي جلــوس الحكومــة الكويتيــة فــي جلســات حــوار مــع المعارضــة السياســية انطباعً 

عامــً بشــأن إقــرار الحكومــة الكويتيــة بفعاليــة دور المعارضــة الكويتيــة فــي رســم المشــهد 

السياســي، وهــو مــا يمنــح التكتــالت المعارضــة فــي البــالد الشــعور بالرضــا النســبي عــن 

ــة. ــا االنتخابي ــاء حمالته ــي أثن ــا ف ــدت به ــي وع ــك الت ــيما تل ــا، وال س ــي حققته ــبات الت المكتس

 هــذا الشــعور قــد يخلــق اســتقرارًا سياســيً، ال ســيما مــع تقديــم الحكومــة الكويتيــة 

ــتجوابات  ــقاط االس ــدف »إس ــه به ــو إلي ــيم العف ــع مراس ــب رف ــالد عق ــر الب ــى أمي ــتقالتها إل اس

البرلمانيــة المقدمــة ضــد رئيــس الــوزراء ووزراء الدفــاع والداخليــة والصحــة«، وهــو مــا فتــح 

ــة. ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــاون بي ــن التع ــدة م ــة جدي صفح

كذلــك، مــن المحتمــل أن تنعكــس آثــار إنهــاء األحــكام القضائيــة، وإســقاط بعــض القضايــا 

السياســية عــن الشــخصيات الموجــودة فــي الخــارج، واإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين، 

علــى الوضــع السياســي فــي الكويــت، خاصــة أن ملــف العفــو العــام شــهد محطــات خــالف 

عصيبــة علــى مــدى األشــهر الماضيــة.

إنهاء حالة االستقطاب بين مكونات العمل السياسي

ســعت المعارضــة الكويتيــة منــذ اكتســاحها مقاعــد البرلمــان الكويتــي فــي انتخاباتــه 

األخيــرة إلــى الحصــول علــى موافقــة أميريــة إلقــرار قانــون العفــو العــام، وإتبــاع هــذه الخطــوة 

بإجــراء مصالحــة وطنيــة شــاملة.

ونتيجــة عــدم تمكــن المعارضــة مــن إقــرار العفــو الشــامل وغيرهــا مــن القضايــا التــي 

ســعت إلــى إثارتهــا فــي جلســات البرلمــان المختلفــة، توســعت حالــة االســتقطاب بيــن التكتالت 

السياســية ومــن بعدهــا الجماهيــر الشــعبية لتدعــم رؤى فريــق ضــد آخــر، وهــو مــا جعــل 

االســتقطاب الداخلــي يصــل إلــى مراحــل متقدمــة فــي اآلونــة األخيــرة.

ــاء  ــى إنه ــك عل ــس ذل ــع أن ينعك ــامل يتوق ــري الش ــو األمي ــدور العف ــن ص ــالن ع ــع اإلع وم

حالــة االســتقطاب -التــي بــدأت مالمحــه مــع إعــالن الحكومــة اســتقالتها، والبــدء بمرحلــة 

ــل  ــة داخ ــة التنمي ــريع عجل ــالح، وتس ــة اإلص ــدء بعملي ــية، والب ــات السياس ــن المكون ــق بي التواف

ــت. الكوي

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%9F
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/2414884
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/2414884
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انعكاسات العفو األميري على الحالة الخليجية

ــدود  ــارج ح ــة خ ــادرات مماثل ــالق مب ــت إط ــي الكوي ــري ف ــو األمي ــة العف ــجع حال ــد تش ق

الجــوار  علــى  العفــو  انعكاســات  أهــم  ومــن  الجــوار،  بلــدان  لــدى  ســيما  وال  الكويــت، 

: لخليجــي ا

إمكانية إطالق مبادرات مماثلة في دول الخليج

قــد تخلــق اآلثــار اإليجابيــة للعفــو األميــري علــى الســاحة الداخليــة الكويتيــة تحفيــزًا 

ــج  ــب دول الخلي ــيما أن أغل ــة، وال س ــادرات مماثل ــاذ مب ــي اتخ ــاورة ف ــدول المج ــات ال لحكوم

تعيــش العديــد مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة، وتحقيــُق المصالحــة الداخليــة ســيوثر 

ــة. ــات الحالي ــة العقب ــي مواجه ــة ف ــي أداء الحكوم ــً ف إيجاب

وتصــدر مبــادرات العفــو الخــاص عــن الهيئــات الحاكمــة فــي الــدول الخليجيــة بيــن الحيــن 

واآلخــر، وتســهم فــي زيــادة كســب الــوالء للســلطات الحاكمــة، وتمنحهــا مزيــدًا مــن التأييــد 

الشــعبي؛ لمراعاتهــم الجوانــب اإلنســانية للمشــمولين بالعفو.

ــً  ــملت أحيان ــو، ش ــرارات العف ــدار ق ــي إص ــل ف ــخ طوي ــعودية تاري ــة الس ــة العربي فللمملك

معارضيــن سياســيين فــي فتــرات ســابقة، كالعفــو الصــادر بحــق أصحــاب الــرأي بعــد حــرب 

ــزت  ــي تمي ــك الت ــن تل ــرة ع ــة مغاي ــدء بمرحل ــة بالب ــمح للمملك ــا س ــو م ــة، وه ــج الثاني الخلي

باالحتقــان الشــعبي والسياســي المتزايــد. ومــن خــالل تجــارب المملكــة الســابقة فــإن نمــاذج 

ــا الخارجيــة. العفــو شــكلت حالــة مــن االســتقرار الداخلــي، والتفــرغ للقضاي

ــرارات  ــي ق ــابقة ف ــات الس ــن المحط ــدد م ــارات ع ــن واإلم ــات البحري ــدى حكوم ــك، ل كذل

العفــو الشــامل، وهــو مــا مكنهــا مــن حفــظ أمــن واســتقرار البــالد وتقويــة اللُّحمــة الوطنيــة 

والترابــط بيــن أبنائهــا.

ــة،  ــاالت الخاص ــض الح ــي بع ــري ف ــو األمي ــط بالعف ــا ترتب ــادة م ــة ع ــرارات الملكي ــذه الق ه

هــذه  تتمكــن  قــد  المجتمــع  فــي  أخــرى  فئــات  ليشــمل  العفــو  توســيع  حــال  وفــي 

ــة  ــى حال ــاع إل ــه األوض ــالد، وتتج ــي الب ــة ف ــع المعارض ــدة م ــة جدي ــدء بمرحل ــن الب ــدول م ال

السياســي. االســتقرار  مــن 
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توسع التعاون الخليجي إلدارة ملفات المنطقة

فــي ظــل العالــم المعولــم، تصبــح الحاجــة إلــى التعــاون المشــترك فــي إدارة التحديــات 

المتداخلــة أمــرًا ال بــد منــه، وكذلــك الحــال بالنســبة لــدول التعــاون الخليجــي التــي تشــترك 

فــي عــدد كبيــر مــن الملفــات الشــائكة، ومنهــا الملفــات األمنيــة، وتحــدي الحــرب فــي اليمــن، 

ــن  ــا م ــران، وغيره ــع إي ــية م ــات السياس ــط، والتفاهم ــعار النف ــاع أس ــة، وارتف ــات المالي واألزم

القضايــا.

مــن الطبيعــي أن تنعكــس تهدئــة الملفــات الداخليــة لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــع  ــتركة م ــرى المش ــا، أو األخ ــة به ــة الخاص ــا الخارجي ــي إدارة القضاي ــدول ف ــة ال ــى فعالي عل

الــدول المجــاورة لهــا، وهــذا مــا يتوقــع أن ينتــج فــي حــال مــا قــررت الحكومــات الخليجيــة 

األخــذ بسياســة العفــو األميــري الداخلــي، وال ســيما فــي تحقيق المزيــد من التوافــق الخليجي 

الــذي لــم تكتمــل صورتــه بعــد اتفاقيــة العــال المنهيــة للخــالف الخليجــي فــي يناير/كانــون 

الثانــي الماضــي، والــذي ربمــا يحتــاج فــي تثبيتــه إلــى إنجــاز المزيــد فــي المصالحــة الوطنيــة 

للــدول الموقعــة علــى اتفــاق العــال.
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محددات نجاح قرار العفو األميري

ــراء أي  ــل إج ــن أج ــه م ــراف أن ــي االعت ــت، ينبغ ــي الكوي ــات ف ــن اإلصالح ــث ع ــد الحدي عن

إصــالح حقيقــي لألزمــات المتراكمــة فــي البــالد ال بــد أواًل مــن نــزع فتيــل األزمــة السياســية 

ــري،  ــو األمي ــد العف ــرب موع ــن ق ــالن ع ــع اإلع ــت. وم ــي الكوي ــان ف ــة والبرلم ــن الحكوم بي

واعتبــاره الخطــوة األساســية نحــو إنهــاء األزمــة السياســية القائمــة، فإنــه ال بــد مــن الحفــاظ 

علــى عــدد مــن المحــددات التــي تضمــن آثــاره اإليجابيــة مســتقباًل، ومنهــا:

شمول العفو جميع الشخصيات ومزاولة العمل البرلماني

المعارضــة  ورمــوز  األســماء  جميــع  عــن  الشــامل  األميــري  العفــو  إعــالن  ســيمكن 

ــل  ــدة للعم ــد جدي ــاء قواع ــد، وإرس ــل البل ــي داخ ــتقرار السياس ــن االس ــة م ــق حال ــن خل م

المشــترك، متجــاوزة بذلــك العراقيــل الســابقة. لذلــك يعــد وضــع شــروط تمنــح العفــو عــن 

كل النشــطاء السياســيين، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج، ســبيل إنقــاذ ناجعــً لحلحلــة أزمــات 

ــة. ــت المختلف الكوي

التزام جميع التكتالت السياسية بمبدأ التعاون المشترك

ــل  ــتمر لعم ــل المس ــة التعطي ــهر؛ نتيج ــذ أش ــأس من ــة الي ــي حال ــارع الكويت ــش الش يعي

مؤسســات الدولــة، وقــد تزايــدت المطالبــات بإنهــاء أســباب التــأزم بيــن مختلــف المكونــات 

السياســية، ولــذا مــن الضــروري أن يلتــزم الفرقــاء بالحفاظ علــى مقومات الصفحــة الجديدة 

فــي البــالد، ومنهــا التعــاون المشــترك بينهــم، ومحافظــة التكتــالت السياســية علــى منــح 

الطــرف اآلخــر الوقــت الكافــي لتنفيــذ التزامــه علــى أرض الواقــع، وتجنــب البرلمــان الكويتــي 

إحــداث أي عراقيــل لعمــل الحكومــة الجديــدة لفتــرة مــن الزمــن.

ابتعاد المكونات السياسية عن تكرار أسباب التأزم

إن التــزام المعارضــة بتجنــب االســتجواب المتكــرر لرئيــس الحكومــة، والتعــاون مــع 

ــوزاري  ــاز ال ــزام الجه ــا، والت ــادم معه ــالد دون التص ــا الب ــي إدارة قضاي ــدة ف ــة الجدي الحكوم

بوضــع خطــط توافقيــة تتناســب مــع مــا تتطلبــه المرحلــة الجديــدة قــد يســمح بخلــق حالة 

مــن الثقــة المتبادلــة، وهــو مــا قــد يســهم فــي الحفــاظ علــى مخرجــات العفــو األميــري، 

وعــودة االســتقرار للوضــع السياســي فــي البــالد.
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سيناريوهات ما بعد العفو األميري في الكويت

األميــري  العفــو  إقــرار  بعــد  الكويــت  داخــل  السياســي  المشــهد  يتجــه  أن  يتوقــع 

الشــامل، وتنفيــذ حيثياتــه، إلــى جوهــر األزمــة بيــن الحكومــة والبرلمــان الكويتــي، ومــن أبــرز 

ــي: ــت اآلت ــي الكوي ــية ف ــداث السياس ــا األح ــه إليه ــع أن تتج ــي يتوق ــيناريوهات الت الس

سيناريو إعادة االنتخابات

ــات  يرجــح هــذا الســيناريو صــدور قــرار عــن أميــر الكويــت بحــل البرلمــان وإعــادة االنتخاب

ــت. ــي الكوي ــية ف ــات السياس ــف المكون ــد لمختل ــي جدي ــار سياس ــدء بمس والب

ويدعم هذا السيناريو:

المعارضــة  مــع  والجلــوس  السياســية،  العمليــة  عراقيــل  بحلحلــة  األميريــة  الرغبــة   -

والتفاهــم مــع رؤيتهــا لمعالجــة األوضــاع السياســية بعــد أن كان أمــرًا صعبــً فــي الســابق.

  - تقديــم الحكومــة الكويتيــة اســتقالتها إلــى أميــر الكويــت، كخطــوة ممهــدة للعفــو 

األميــري، ومحاولــة لوقــف القطيعــة بيــن الحكومــة والبرلمــان. وهــو مــا قــد يدفــع أميــر 

الكويــت إلــى الدعــوة إلــى انتخابــات جديــدة، لمــا ترتــب علــى اســتقالة الحكومة مــن تغيرات 

فــي المشــهد السياســي الكويتــي.

ــرار  ــت لق ــر الكوي ــاذ أمي ــة باتخ ــلبية المرتبط ــات الس ــيناريو االنعكاس ــذا الس ــف ه ويضع

حــل البرلمــان وإعــادة االنتخابــات علــى العمليــة التوافقيــة والحــل التفاهمــي بيــن مختلــف 

المكونــات السياســية.

سيناريو حكومة برلمانية

يتوقــع هــذا الســيناريو أن يتجــه أميــر الكويــت إلــى إعــادة تشــكيل الحكومــة فــي 

الكويــت، وبمــا ينســجم مــع تحقيــق التوافــق السياســي فــي البــالد.

ويدعم هذا السيناريو:

- الحاجــة إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة عقــب اســتقالة حكومــة الصبــاح، ُتراعــى فــي 

تشــكيلها متطلبــات المشــهد السياســي الراهــن للكويــت، وهــو مــا يرجــح إمكانيــة توافــق 
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األطــراف علــى تشــكيل حكومــة تمنــح حقائــب وزاريــة لعــدد مــن أعضــاء البرلمــان.

- زيــادة التكلفــة االقتصاديــة الســتمرار االحتقــان السياســي فــي البــالد، والتوجــه القائــم 

فــي البــالد مــن المكونــات السياســية بمعالجــة جميع معوقــات االســتقرار االقتصادي.

إال أن هــذا الســيناريو يعتمــد علــى مــدى جديــة جميــع األطــراف السياســية فــي الكويــت 

فــي منــح حقائــب وزاريــة بآليــات مختلفــة عــن تلــك المتبعــة فــي تشــكيل الحكومــة 

ــن  ــة وم ــرة الحاكم ــن األس ــة م ــام المحاصص ــى نظ ــادة عل ــد بالع ــي تعتم ــة، والت الكويتي

الشــخصيات ورجــال القبائــل البارزيــن.
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الخاتمة

يؤكــد العفــو األميــري تميــز الكويــت مجــددًا فــي عمليتهــا السياســية، وكياســة إداراتهــا 

الحاكمــة فــي اختيــار القــرارات الُمنهيــة للخالفــات المتراكمــة بيــن مختلــف مكوناتهــا 

ــه  ــر إلي ــا ُينظ ــدر م ــارة بق ــبً وخس ــه مكس ــري بكون ــرار األمي ــى الق ــر إل ــال ُينظ ــية، ف السياس

ــالد. ــي الب ــدة ف ــة جدي ــدء مرحل ــل لب ــذة أم ــه ناف ــى أن عل

لــدى الكويــت مــن المقومــات مــا يدعــم البــدء بعمليــة التوافــق بيــن مكونــات العمــل 

السياســي، ولعــل مســاحة حريــة التعبيــر المكفولــة دســتوريً، والنضــج الديمقراطــي لــدى 

التكتــالت السياســية، تســاعد توجهــات الســلطة الحاكمــة فــي إنهــاء حالة النزاع السياســي، 

واالتجــاه نحــو مزيــد مــن االســتقرار فــي الكويــت.

وعلــى الرغــم مــن حالــة التفــاؤل التــي تســود الكويــت بشــأن مســتقبل سياســي 

واقتصــادي أفضــل بعــد إعــالن العفــو األميــري، فإنــه ليــس هنــاك مــا يضمــن انتقــااًل 

ــة،  ــية الكويتي ــراف السياس ــف األط ــن مختل ــم بي ــة التفاه ــى حال ــات إل ــً ودون معوق سلس

ــل  ــادئ العم ــرام مب ــازالت، واحت ــات للتن ــع المكون ــم جمي ــدى تقدي ــة بم ــل رهين ــي تظ والت

ــر. ــق اآلخ ــة للفري ــن ني ــداء حس ــترك، وإب المش

ــي  ــتقرار السياس ــى االس ــان إل ــة االحتق ــاوز مرحل ــن تج ــت م ــت الكوي ــال تمكن ــي ح وف

ســيما  وال  العربيــة،  المنطقــة  حكومــات  تتخــذ  هــل  المطــروح:  الســؤال  يظــل  بنجــاح، 

الخليجيــة منهــا، قــرار طــي صفحــة الخــالف، واتخــاذ قــرارات العفــو عــن معارضيهــا حتــى 

تتمكــن مــن خلــق مرحلــة جديــدة يســودها الوفــاق؟ هــذا مــا ســتجيب عنــه األيــام القادمة.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




