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مـحـتــوى الكـتـيـب

الــقــوانــيــن غــيــر الــدســتـوريـة
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قانون األحوال الشخصية

()1984
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()2000
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اإلنتخابات		
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قانون المطبوعات والنشر

()2006
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التشبه بالجنس اآلخر

()2007
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قانون العمل بالقطاع األهلي

()2007
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الــمــلــحــقــات

تمهيد

1

قانون الجنسية

()1981

ضوابط الحفالت الغنائية في األماكن العامة
دراسة حول قانون المطبوعات والنشر رقم
( )3/2006للمحامي :محمد التويجري
االتفاقيات الدولية المرتبطة بالحريات وحقوق
اإلنسان التي وقعت عليها دولة الكويت

1
صــــو ت
الـكـويـت
مجموعة ضغط شعبي
شبابية -غير سياسية
تعمل من أجل:
4

2
3

المحافظة على الحريات
و غيرها من المكتسبات
الدستورية ،و محاربة التعدي
عليها.

االهتمام بالتعليم كأحد
دعامات بناء المجتمع.

نشر ثقافة الديمقراطية
السليمة ،والتوعية بالدستور
وبنوده ،و التأكيد على مبدأ
الوحدة الوطنية بين أفراد
المجتمع.

من منطلق حماية احلقوق واحلريات
الد�ستورية تعمل جمموعة �صوت الكويت
على التثقيف والتوعية بخطورة القوانني
غري الد�ستورية وتعمل على �إلغائها من
خالل ال�ضغط املنظم على �صناع القرار
والدفع باجتاه تعديل قانوين املحكمة
الإدارية واملحكمة الد�ستورية لتي�سري

الكويتبا�ستعرا�ضبع�ضموادهاو�رشح
تناق�ضها مع بع�ض مواد الد�ستور.
ونحن على علم ب�أن القائمة املقدمة
من القوانني ال تغطي كل القوانني
غري الد�ستورية  ،كما �أننا مل نتطرق
لكل مواد القانون غري الد�ستورية بل
ركزنا على �أهمها والتي حتظى باتفاق

درا�ساتهم لتغطي القوانني التي ال
تتوافق واملعاهدات الدولية التي
وقعت عليها دولة الكويت .فباملعرفة
واملعلومة ال�صحيحة ن�ضع الأ�سا�سات
ال�صلبة للثقافة الدميقراطية وندعم
املمار�سات احل�ضارية ال�سليمة ونعزز
مفهوم املواطنة واالنتماء ال�سليمني.

عملية و�صول املواطن لهاتني املحكمتني
والدفاع عن حقوقه التي �ضمنها د�ستور
الكويت منذ 1962م.
ومن �ضمن جمهودات املجموعة للتوعية
نقدم كتيبنا هذا الذي ي�سلط ال�ضوء على
بع�ض القوانني غري الد�ستورية يف دولة

عام من قبل املخت�صني الد�ستوريني حول
تناق�ضها مع د�ستور دولة الكويت �أو
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
ون�أمل �أن يكون هذا الكتيب الب�سيط
مدخال ملزيد من الدرا�سات امل�شابهة
 ،و�أن يتو�سع املخت�صون يف

احلريات وحقوق الإن�سان كل ال يتجز أ� مالحظاتكم و�أفكاركم و�آراءكم
والتعدي على �أحدها ينتهي بالت�أثري لتح�سني هذا الكتيب و �إ�صدارات
على كلها .لذا حر�صنا على تو�ضيح «�صوت الكويت» امل�ستقبلية
م�س�ؤولية القرار بتذكري
القارئ ب�أ�سماء من �صوت على هذه
القوانني ومواقفهم املختلفة (موافق،

ممتنع �أو غري موافق) .وذلك للتاريخ
وللوطن.
وختاما نود �أن نتقدم بال�شكر لكل
من �شارك يف �إ�صدار هذا الكتيب
�سواء بالدعم املادي �أو املعنوي
�أو باملداخالت الفنية �أو املراجعة
اللغوية .ون�أمل احل�صول على

الجنسية الكويتية

1981

1

ر�سمية مع احتفاظه بنية العودة – خ�صمت �.5أن يكون م�سلما بامليالد �أ�صال� ،أو يكون وزير الداخلية – تكون مهمتها تر�شيح من

مادة 4

يجوز مبر�سوم – بناء على عرو�ض وزير

الداخلية – منح اجلن�سية الكويتية لكل �شخ�ص
بلغ �سن الر�شد �إذا توافرت فيه ال�رشوط

الآتية:

املدة التي يق�ضيها يف اخلارج من ح�ساب قد اعتنق الدين الإ�سالمي وا�شهر �إ�سالمه تقرتح منحهم اجلن�سية من بني طالبي التجن�س

مدة �إقامته يف الكويت.

وفقا للطرق والإجراءات املتبعة ،وم�ضت بالتطبيق لإحكام هذه املادة.

على ذلك خم�س �سنوات على الأقل قبل منحه ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه

�.2أن يكون له �سبب م�رشوع للرزق ،و�أن اجلن�سية الكويتية .وت�سقط عنه هذه اجلن�سية اجلن�سية كل �سنه بالتطبيق لإحكام املادة.

يكون ح�سن ال�سري غري حمكوم عليه جلرمية بقوة القانون ،ويعترب املر�سوم ال�صادر

�.1أن يكون قد جعل بطريق م�رشوع �إقامته

يف الكويت مدة ع�رشين �سنة متتالية على
الأقل �أو خم�س ع�رشة �سنة متتالية على الأقل
�إذا كان عربيا منتميا �إىل بلد عربي ،وال

يخل بالتوايل �أن يخرج طالب اجلن�سية من

الكويت ملهمة ر�سمية – ف�إذا خرج لغري مهمة
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خملة بال�رشف �أو الأمانة.

�.3أن يعرف اللغة العربية.

مبنحه �إياها كان مل يكن بارتداده عن
الإ�سالم �أو �سلوكه م�سلكا يقطع بنيته يف ذلك.
ويرتتب على �سقوط اجلن�سية الكويتية عنه يف

هذه احلالة �سقوطها عمن يكون قد ك�سبها

�.4أن يكون على كفايه �أو �أن يقوم بخدمات معه بطريق التبعية.

حتتاج �إليها البالد.

وت�ؤلف جلنة من الكويتيني – تعني بقرار من

مادة 7

العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات
املجتمع ،والتعاون والرتاحم �صلة
وثقى بني املواطنني.
مادة 9

الأ�رسة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين
والأخالق وحب الوطن ،ويحفظ القانون
كيانها ،وقوي �أوا�رصها ،ويحمي يف
ظلها الأمومة والطفولة.
مادة 35

حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة
حرية القيام ب�شعائر االديان طبقا
للعادات املرعية ،على اال يخل ذلك
النظام العام �أو ينايف الآداب.

مواد الد�ستور ()7و( )9من الباب
الثاين والذي يخ�ص “املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع الكويتي”  ،وكما هو وا�ضح
فان امل�رشع اقت�ضى العدالة وامل�ساواة
كمقومات �أ�سا�سية للمجتمع الكويتي .لذا
فان ا�شرتاط الدين الإ�سالمي للح�صول على
اجلن�سية هو متييز ال �أ�سا�س د�ستوري له يف
جمتمع قائم على التعددية وفيه كويتيون
بالت�أ�سي�س من ديانات �أخرى ويف دولة
قائمة على حرية االعتقاد كما جاء يف
املادة ( )35من الد�ستور.

الدين عليهم .باملقابل يتم جتني�س من ي�شكل
عالة على املجتمع وال ي�ضيف �أي قيمة لن�سيجه
ملجرد انطباق ال�رشوط ال�شكلية مثل الإ�سالم
والعرق.
ون�ص هذه املادة من قانون اجلن�سية تثري
ظاهرة ال يجوز �أن يلج�أ �إليها امل�رشع وهي
ظاهرة عدم الثقة باعتناق مر�شح التجني�س
الإ�سالم ويجب عليه �أن يبقى خم�س �سنوات
يتظاهر �أو يظهر مبظهر امل�سلم من �أداء
ال�شعائر والبقاء على عقيدته لكي يتف�ضل عليه
القانون مبنحه اجلن�سية ،فكيف ميكن �إثبات
بقائه على عقيدته خالل هذه املدة �إال �أن
تكون امل�س�ألة مزاجيه وظنية.

وقد حرمت املادة ( )4من قانون اجلن�سية
الكويتية دولة الكويت من خدمات الكثري من
اخلرباء واملخت�صني الذين خدموا الكويت وقد �أكدت املادتني ( )9و( )35ان الد�ستور
بكل �إخال�ص وتفان لعدم انطباق �رشط الكويتي يقدر ويحرتم كل الأديان دون �أن

يخ�ص الدين الإ�سالمي .وجعل الدين
ب�شكل عام من مقومات املجتمع الكويتي
ولي�س املق�صود هنا الدين الإ�سالمي بل
هو �أي دين يعتنقه الكويتي فكل الأديان
تدعو �إىل الف�ضيلة والأخالق و�ضمن للكل
– املواطن واملقيم – حرية االعتقاد
والقيام بال�شعائر الدينية.

المسؤولون عن القانون
جرى التصويت على القانون بجلسة رقم /423ب 1981 -12-22
الموافقون ()34

قـانـون الـجـنـسـيـة الـكـويتية
غير موافق ()4
�.1أحمد عبدالعزيز ال�سعدون
�.2أحمد فهد الطخيم
.3حممد �أحمد الر�شيد
.4حممد يو�سف العد�ساين
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ممتنع ()11

.1جا�سم حممد اخلرايف
.2حمود حمد الرومي
.3خالد �سلطان بن عي�سى
.4خالد نا�صر الو�سمي
�.5صالح يو�سف الف�ضالة

.6عبداملح�سن يو�سف جمال
.7عدنان �سيد عبدال�صمد
.8في�صل جا�سم الق�ضيبي
.9حممد حبيب بدر
.10نا�صر عبدالعزيز �صرخوه
.11يو�سف �شاهني الغامن

� 1أحمد �سعد اجلا�سر

 4خالد النزال املع�صب

 2حمد عي�سى الرجيب

 5خالد جميعان �سامل

 3خالد العجران

 6خلف �أحمد اخللف

 7خلف دميثري العنزي

� 10سامل عبداهلل احلماد

 8را�شد �سيف احلجيالن � 11سلمان دعيج ال�سلمان

� 9سامل �صباح ال�سامل

� 12صباح الأحمد اجلابر

� 13صياح �شايع بو�شيبه

 16عبدالكرمي هالل
اجلحيديل

 14عبدالرحمن
عبداهلل العو�ضي

 17علي خليفة العذبي

 15عبدالرزاق
عبداحلميد ال�صانع

 18عي�سى حممد املزيدي

 19فايز حامد البغلي  22مبارك راعي الفحماء

 20فالح مبارك
احلجرف

 23مبارك عبداهلل الدبو�س

 21في�صل بندر الدوي�ش  24حممد حمد الرباك

 25حممد �سليمان املر�شد

 28م�شاري جا�سم
العنجري

 31نواف الأحمد اجلابر

 26مر�ضي عبداهلل
الأذينه

 29مطلق حممد ال�شليمي

 32هادي هايف
احلويله

 27مريخان �سعد �صقر

 30نايف عبداهلل بورمية

 33ها�ضل �سامل
اجلالوي

 34يعقوب يو�سف الغنيم

1984

المادة 8

ينعقد الزواج ب�إيجاب من وىل الزوجة
وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامها.

المادة 24
 1ي�شرتط يف �أهلية الزواج العقل

والبلوغ.

 2وللقا�ضي �أن ي�أذن بزواج املجنون
�أو املعتوه ،ذكرا كان �أو �أنثى �إذا اثبت
بتقرير طبي زواجه يفيد يف �شفائه،
ور�ضى الطرف الأخر بحالته.
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المادة 29

 1الويل يف زواج البكر التي بني البلوغ
ومتام اخلام�سة والع�رشين هو الع�صبة
بالنف�س ح�سب ترتيب الإرث وان مل توجد
الع�صبة فالوالية للقا�ضي .وي�رسي هذا
احلكم على املجنون واملعتوه ،ذكرا
كان �أو �أنثى.
 2ي�شرتط اجتماع ر�أي الويل واملوىل
عليها.

المادة 30

2

الثيب �أو من بلغت اخلام�سة والع�رشين من
عمرها ،الر�أي لها يف الزواج ،ولكن ال
تبا�رش العقد بنف�سها ،بل ذلك لوليها.
وا�ستثناء من الفقرة ال�سابقة يجوز للثيب
�أن تطلب من قا�ضي التوثيقات ال�رشعية
ان يتوىل مبا�رشة عقد زواجها من
زوجها ال�سابق ،وذلك بعد �إخطار وليها
ل�سماع ر�أيه.

مادة 7

العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات
املجتمع ،والتعاون والرتاحم �صلة وثقى
بني املواطنني.

مادة 29

النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية،
وهم مت�ساوون لدى القانون يف احلقوق
والوجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك
ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين.

كما هو وا�ضح من مواد قانون الأحوال
ال�شخ�صية اخلا�صة ب�أركان الزواج والأهلية
والوالية يف الزواج ان املر�أة ال تت�ساوى
باحلقوق مع الرجل كما حدد الد�ستور
باملادتني ( )7و ( .)29فالويل ميكنه
تزويج املر�أة العاقلة البالغة وال يتطلب
القانون �سماع القا�ضي ملوافقتها .وال جتب
موافقتها اال اذا كانت ثيب �أو بلغت اخلام�سة
والع�رشين من العمر .وحتى يف هذه احلالة
ال ميكنها تزويج نف�سها دون موافقة وليها.
والد�ستور وا�ضح يف هذه احلالة فال يجوز
ح�سب املادة ( )29التمييز يف حقوق املر�أة
ب�سبب جن�سها.
حتى �رشعا لي�س هناك �إجماع يف فقة
ال�رشيعة الإ�سالمية على هذا الو�ضع بل
تختلف الآراء كذلك تختلف الت�رشيعات يف
البالد الإ�سالمية املختلفة.

المسؤولون
عن القانون

�.1أحمد �سعد اجلا�سر

 .4جا�سم خالد املرزوق

 7حمود حمد الرومي

.10خلف �أحمد اخللف

�.13صالح يو�سف
الف�ضالة

.16عبدالرزاق
عبداحلميد ال�صانع

جرى التصويت على القانون بجلسة
رقم  483بتاريخ 1984 -5-19
الموافقون ()41
غير موافق ()0

ممتنع ()1

 .1نايف عبداهلل بورمية

قانون ا ألحوال الشخصية
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� .2أحمد عبدالعزيز
ال�سعدون

 5جا�سم حممد اخلرايف

 8حمود نا�صر اجلربي  11خلف دميثري العنزي

�.14صياح �شايع بو�شيبه .17عبدالكرمي هالل
اجلحيديل

 .3جا�سر خالد جا�سر

 6حزام فالح امليع

.9خالد �سلطان بن �.12سلمان دعيج ال�سلمان
عي�سى

.15عبدالرحمن عبداهلل
العو�ضي

.18عبداهلل
الدخيل الر�شيد

.19عبداملح�سن
يو�سف جمال

.22عي�سى ماجد
ال�شاهني

.20عدنان �سيد
عبدال�صمد

.23عي�سى حممد
املزيدي

.21علي خليفة العذبي

.24فايز حامد
البغلي

.25فالح مبارك
احلجرف

.28مبارك راعي
الفحماء

.26في�صل بندر الدوي�ش .29مبارك عبداهلل
الدبو�س

.27في�صل جا�سم الق�ضيبي .30حممد �أحمد
الر�شيد

.31حممد حبيب بدر

.34حممد يو�سف
العد�ساين

.32حممد حمد
الرباك

 35مر�ضي عبداهلل
الأذينه

.33حممد �سليمان املر�شد

 36مريخان �سعد
�صقر

.37مطلق حممد
ال�شليمي

.38م�شاري جا�سم
العنجري

.39نا�صر عبدالعزيز
�صرخوه

.40يو�سف �شاهني
الغامن

.41هادي هايف
احلويلة

تنظيم التعليم العالي
بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى قانون رقم  29ل�سنة 1966م يف �شان
تنظيم التعليم العايل والقوانني املعدة له،
وعلى القانون رقم  36ل�سنة 1982م يف
�شان �إن�شاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب والقوانني املعدلة له ،وافق
جمل�س الأمة على القانون االتى ن�صه ،وقد
�صدقنا عليه و�أ�صدرناه.
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مادة أولى

يف �سبيل الو�صول �إىل الو�ضع ال�رشعي
الأمثل تقوم احلكومة خالل مدة ال تتجاوز
خم�س �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
بتطوير املباين القائمة لكليات ومعاهد
ومراكز جامعة الكويت ،والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب مبا يت�ضمن منع
االختالط بو�ضع �أماكن خا�صة للطالبات
يف املباين وقاعات الدر�س واملختربات
واملكتبات والأن�شطة واخلدمات الرتبوية
والإدارية وجميع املرافق على �أن تلتزم
عند ت�صميم املباين التي ت�ستحدث باملتطلبات
ال�سابقة.

مادة ثانية

تقوم اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بتطوير �أنظمتها وال�رشوط الالزم
توافرها يف اللبا�س وقواعد ال�سلوك والن�شاط
الطالبي بها مبا يتفق والقيم الإ�سالمية.

مادة ثالثة

1996

3

مادة رابعة

يقدم وزير الرتبية ووزير التعليم العايل
ملجل�س �أالمه كل �سنة تقريرا مت�ضمنا بيانا
للخطوات التنفيذية التي متت تطبيقا لإحكام
القانون.
مادة خم�سة
على الوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام
القانون ،ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف
اجلريدة الر�سمية.

ت�صدر وزارة الرتبية القرارات املنظمة
لعمل املدار�س اخلا�صة مبا يتفق والأهداف
العامة للرتبية بدولة الكويت ويتالءم مع
�أمري الكويت
القيم الإ�سالمية.
جابر الأحمد ال�صباح
�صدر بق�رص بيان 15 :من ربيع الأول 1417
هـــــ

مادة 7

مادة 10

مادة 8

مادة 13

مادة 16

العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات املجتمع ترعى الدولة الن�شء وحتميه من اال�ستغالل
والتعاون والرتاحم �صلة وثقى بني وتقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين
والروحاين
املواطنني

امللكية ور�أ�س املال والعمل مقومات
�أ�سا�سية لكيان الدولة االجتماعي وللرثوة
الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات
وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

ت�صون الدولة دعامات املجتمع وتكفل الأمن التعليم ركن �أ�سا�سي لتقدم املجتمع تكفله
الدولة وترعاه .
والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص للمواطنني.

المادة 30

احلرية ال�شخ�صية مكفولة.
مادة 36

حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل
�إن�سان حق التعبري عن راية ون�رشه بالقول
�أو الكتابه �أو غريهما ،وذلك وفقا لل�رشوط
والأو�ضاع التي يبينها القانون.

مادة 40

التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة
وفقا للقانون ويف حدود النظام العام
والآداب والتعليم الإلزامي جماين يف
مراحله الأوىل وفقا للقانون .
وي�ضع القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء
على الأمية .
وتهتم الدولة خا�صة بنمو ال�شباب
البدين واخللقي والعقلي

يف قانون تنظيم التعليم انتهاك
وا�ضح للحرية ال�شخ�صية كما يت�ضح من
املادة الثانية من القانون التي تفر�ض
اللبا�س وال�سلوك والن�شاط الإ�سالمي
على الطلبة دون �أي احرتام حلرياتهم
ال�شخ�صية التي �ضمنها الد�ستور يف
املادة ( .)30ولكن اخلطر الأكرب يف
هذا القانون هو فر�ض عدم االختالط
على اجلامعات واملعاهد احلكومية
واخلا�صة بدال من تركه اختياريا
لأولياء الأمور والأ�رس يف اختيار
�أ�سلوب تربية �أبنائهم وبناتهم فهم اقدر
على اختيار ذلك وال يجب �أن يتدخل
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امل�رشع يف هذا االختيار فذلك م�صادره
للحرية يف �إطار بناء الأ�رسة .هذا بالإ�ضافة
للعقبات التي خلقها القانون من تفاقم
التكاليف وانخفا�ض جودة التعليم وت�أخر
تخرج الطلبة الذكور بالذات النخفا�ض
�أعدادهم مقابل الطالبات  ،فان القانون
بن�صه انتهاك لكثري من مواد الد�ستور التي
ترعى حرية التعليم ( )36و ( )40وتكاف�ؤ
الفر�ص (.)8
ويف فر�ض القانون على القطاع اخلا�ص
انتهاك للمادة ( )16من القانون وتدمري
منظم لدور القطاع اخلا�ص يف تطوير
اخلدمات التعليمية .كما �أن لي�س من حق �أية

جهة فر�ض و�ضع مكلف وي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا
على دور القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف
جماالت الرتبية والتعليم.
هذا بالإ�ضافة لتناق�ض القانون الوا�ضح مع
املادة  26من الإعــالن العـاملي حلقـوق
الإن�سان دي�سمرب  1948والتي تن�ص على
�أن:
.1لكل �شخ�ص احلق يف التعلم ،ويجب �أن
يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية
على الأقل باملجان ،و�أن يكون التعليم
الأويل �إلزامي ًا وينبغي �أن يعمم التعليم
الفني واملهني ،و�أن يي�رس القبول للتعليم
العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع

وعلى �أ�سا�س الكفاءة.
.2يجب �أن تهدف الرتبية �إىل �إمناء �شخ�صية
الإن�سان �إمناء كام ً
ال ،و�إىل تعزيز احرتام
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتنمية
التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع
ال�شعوب واجلماعات العن�رصية �أو الدينية،
و�إىل زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم.
.3للآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية
�أوالدهم.
ودولة الكويت هي �أحد الدولة امل�صدقة
على هذا الإعالن  ،وال يجوزان تتناق�ض
قوانينها �رصاحة مع ن�ص مواده .ونحن

دولة خ�ضعت ملحنه �شديدة وقا�سية من املحن
التي ت�صاب بها الأمم من حروب واحتالل
وخراب ،وتكاتفت قوى عامليه و�أقامت
حرب عاملية لرفع هذا الظلم الذي حاق
بوطننا على �أ�سا�س �أننا دولة دميقراطيه
تقد�س احلريات وحتتفي باحلقوق الأ�سا�سية
للفرد من خالل د�ستورها ولي�س لأنها دولة
نفطي .لذا ينبغي املحافظة على الد�ستور بكل
قوة فهو �صورتنا امل�رشفة �أمام العامل.
ملزيد من التفا�صيل:
 http://www.aljarida.com/aljarda/Article.aspx?id=47782

المسؤولون عن القانون
جرى التصويت على القانون بجلسة رقم  756بتاريخ 1996 -5-28
الموافقون ()32

تنظيم التعليم العالي
ممتنع ()12

.1أحمد عبداهلل الربعي
.2أحمد محمد الخطيب
.3جاسم حمد الصقر
.4جاسم محمد العون
.5حبيب جوهر حيات
.6عبدالعزيز دخيل الدخيل
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.7عبداهلل محمد النيباري
.8علي فهد الزميع
.9مشاري جاسم العنجري
.10مشاري محمد العصيمي
.11ناصر عبداهلل الروضان
.12هالل مشاري المطيري

غير موافق ()0

.1ا�سماعيل خ�ضر ال�شطي

�.4أحمد ن�صار
ال�شريعان

�.2أحمد عبدالعزيز
ال�سعدون

�.5أحمد يعقوب باقر

�.3أحمد حممد الن�صار

.6تركي حممد العازمي

.7جمال �أحمد الكندري

.8جمعان فالح العازمي

.9حمود نا�صر اجلربي

.10خالد �سامل العدوة

.11خلف دميثري العنزي

 12را�شد �سلمان
الهبيده

�.13سامل عبداهلل
احلماد

�.16صالح يو�سف
الف�ضالة

.19عبا�س حبيب مناور

.22علي �سامل �أبو
حديده

.25مبارك بنيه اخلرينج

.28حممد �ضيف اهلل
�شرار

�.14سعد بليق
العازمي

.17طالل عثمان ال�سعيد

.20عبداهلل را�شد
الهاجري

.23غنام علي اجلمهور

.26مبارك فهد
الدويلة

.29م�صلح هميجان
العازمي

�.15شارع نا�صر
العجمي

.18عاي�ض علو�ش
املطريي

.21عبداهلل يو�سف
الرومي

.24فهد دهي�سان
اللميع

.27حممد �سليمان
املر�شد

.30مفرح نهار املطريي

.31نا�صر جا�سم ال�صانع

.32هادي هايف
احلويله

إنشاء الجامعات الخاصة			
بعد االطالع على الدستور

المادة األولى

يجوز مبر�سوم ي�صدر بناء على عر�ض وزير
وعلى القانون رقم  29ل�سنة  1966يف �ش�أن التعليم العايل الرتخي�ص ب�إن�شاء جامعات
تنظيم التعليم العايل والقوانني املعدلة له .خا�صة �أو كليات ومعاهد عليا خا�صة �أو
وعلى القانون رقم  63ل�سنة  1982يف فرع جلامعات �أجنبية تكون �أغلبية الأموال
�ش�أن �إن�شاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي امل�شاركة يف ر�أ�سمالها مملوكة للكويتيني.
والتدريب والقوانني املعدلة له.
وافق جمل�س الأمة على القانون الآتي ن�صه المادة الثانية
 ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه.
تهدف اجلامعة اخلا�صة �إىل الإ�سهام يف
حتقيق �أهداف التعليم العايل والتعليم
التطبيقي ومبا يحقق الربط بني هذه الأهداف
واحتياجات املجتمع املتطورة و�أداء
اخلدمات البحثية للغري.
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المادة الثالثة

يبني املر�سوم ال�صادر ب�إن�شاء اجلامعة
اخلا�صة �شكلها القانوين والأحكام
املنظمة لها والكليات واملعاهد العليا التي
تتكون منها وت�شكيل جمل�س الأمناء لها
واخت�صا�صاته ومواردها املالية ويحدد
الدرجات العلمية التي متنحها و�رشوط
احل�صول عليها.

المادة الرابعة

تتمتع اجلامعة اخلا�صة ب�شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة اعتبار ًا من تاريخ ن�رش املر�سوم

		 2000

4

ال�صادر بت�أ�سي�سها يف اجلريدة الر�سمية
وميثلها رئي�سها �أمام الغري و�أمام الق�ضاء
ويكون للجامعة احلق يف متلك الأموال
املنقولة وغري املنقولة و�إبرام العقود مبا يف
ذلك عقود البيع والرهن واالقرتا�ض وقبول
التربعات والهبات والو�صايا و�إجراء �سائر
الت�رصفات القانونية على �أال يتعار�ض ذلك
مع �أهدافها.

المادة الخامسة

تخ�ضع اجلامعة اخلا�صة لإ�رشاف وزارة
التعليم العايل يف كل ما يتعلق بتنفيذ �أحكام

�.1إقامة من�ش�آتها مبا يكفل عدم االختالط
بني الطلبة والطالبات يف جميع الفروع
والأن�شطة التدري�سية والطالبية.
.2مراعاة القيم الإ�سالمية والعادات
املرعية يف الزي والأن�شطة الطالبية.

هذا القانون والئحته التنفيذية و�أحكام
املر�سوم ال�صادر ب�إن�شائها وحتدد الالئحة
التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام
اجلامعة بهذه الأحكام.
ويجوز عند االقت�ضاء بقرار من جمل�س
الوزراء ـ تعيني جمل�س م�ؤقت لإدارة اجلامعة
المادة السابعة
وذلك ملدة ال تتجاوز عامني.
ت�رسي على الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة
وفروع اجلامعات الأجنبية املرخ�ص
المادة السادسة
تلتزم الكليات واجلامعات اخلا�صة وفروع ب�إن�شائها طبق ًا للمادة ) (1الأحكام والقواعد
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
اجلامعات الأجنبية بالآتي:

المادة الثامنة

ي�صدر جمل�س الوزراء بناء على عر�ض
وزير التعليم العايل الالئحة التنفيذية لهذا
القانون يف خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل به.

المادة التاسعة

على الوزراء ـ كل فيما يخ�صه ـ تنفيذ هذا
القانون.

�أمري الكويت
جابر الأحمد ال�صباح
�صدر بق�صر بيان يف  9 :ربيع الثاين 1421
املوافق  11 :يوليو 2000

مادة 7

مادة 10

مادة 8

مادة 13

الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات مادة 40

العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات ترعى الدولة الن�شء وحتميه من اال�ستغالل وظيفة اجتماعية ينظمها القانون
املجتمع والتعاون والرتاحم �صلة وثقى وتقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين
المادة 30
والروحاين
بني املواطنني
احلرية ال�شخ�صية مكفولة.

ت�صون الدولة دعامات املجتمع وتكفل التعليم ركن �أ�سا�سي لتقدم املجتمع تكفله
حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل
الأمن والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص الدولة وترعاه .
�إن�سان حق التعبري عن راية ون�رشه بالقول
للمواطنني.
�أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك وفقا لل�رشوط
مادة 16
امللكية ور�أ�س املال والعمل مقومات والأو�ضاع التي يبينها القانون.
�أ�سا�سية لكيان الدولة االجتماعي وللرثوة
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مادة 36

التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة وفقا
للقانون ويف حدود النظام العام والآداب
والتعليم الإلزامي جماين يف مراحله الأوىل
وفقا للقانون .وي�ضع القانون اخلطة الالزمة
للق�ضاء على الأمية .وتهتم الدولة خا�صة
بنمو ال�شباب البدين واخللقي والعقلي

يحمل هذا القانون نف�س عيوب قانون
تنظيم التعليم العام ملا فيه من انتهاك
وا�ضح للحرية ال�شخ�صية  ،كما يت�ضح من
املادة ال�ساد�سة من القانون التي تفر�ض
اللبا�س وال�سلوك والن�شاط الإ�سالمي
على الطلبة  ،دون �أي احرتام حلرياتهم
ال�شخ�صية التي �ضمنها الد�ستور يف املادة
( )30ولكن اخلطر الأكرب يف هذا القانون
هو فر�ض عدم االختالط على اجلامعات
واملعاهد احلكومية واخلا�صة  ،بدال من
تركه اختياريا لأولياء الأمور والأ�رس
يف اختيار �أ�سلوب تربية �أبنائهم وبناتهم
 ،فهم اقدر على اختيار ذلك وال يجب �أن
يتدخل امل�رشع يف هذا االختيار فذلك
م�صادره للحرية يف �إطار بناء الأ�رسة
 .هذا بالإ�ضافة للعقبات التي خلقها
القانون من تفاقم التكاليف وانخفا�ض
جودة التعليم وت�أخر تخرج الطلبة الذكور

بالذات النخفا�ض �أعدادهم مقابل الطالبات
 ،فان القانون بن�صه انتهاك لكثري من مواد
الد�ستور التي ترعى حرية التعليم ( )36و
( )40وتكاف�ؤ الفر�ص (.)8
ويف فر�ض القانون على القطاع اخلا�ص
انتهاك للمادة ( )16من القانون وتدمري
منظم لدور القطاع اخلا�ص يف تطوير
اخلدمات التعليمية .كما �أن لي�س من حق �أية
جهة فر�ض و�ضع مكلف وي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا
على دور القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف
جماالت الرتبية والتعليم.
هذا بالإ�ضافة لتناق�ض القانون الوا�ضح مع
املادة ()26من الإعــالن العـاملي حلقـوق
الإن�سان دي�سمرب  1948والتي تن�ص على
�أن:

.1لكل �شخ�ص احلق يف التعلم ،ويجب �أن
يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية
على الأقل باملجان ،و�أن يكون التعليم
الأويل �إلزامي ًا وينبغي �أن يعمم التعليم
الفني واملهني ،و�أن يي�رس القبول للتعليم
العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع
وعلى �أ�سا�س الكفاءة
.
.2يجب �أن تهدف الرتبية �إىل �إمناء �شخ�صية
الإن�سان �إمناء كام ً
ال ،و�إىل تعزيز احرتام
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتنمية
التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع
ال�شعوب واجلماعات العن�رصية �أو الدينية،
و�إىل زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم.
.3للآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية
�أوالدهم.

ودولة الكويت هي �أحد الدولة امل�صدقة
على هذا الإعالن  ،وال يجوز �أن تتناق�ض
قوانينها �رصاحة مع ن�ص مواده  .ونحن
دولة خ�ضعت ملحنه �شديدة وقا�سية من
املحن التي ت�صاب بها الأمم من حروب
واحتالل وخراب ،وتكاتفت قوى عاملية
و�أقامت حرب عاملية  ،لرفع هذا الظلم
الذي حاق بوطننا على �أ�سا�س �أننا دولة
دميقراطيه تقد�س احلريات وحتتفي
باحلقوق الأ�سا�سية للفرد من خالل
د�ستورها ولي�س لأنها دولة نفطية  .لذا
ينبغي املحافظة على الد�ستور بكل قوة
فهو �صورتنا امل�رشفة �أمام العامل.
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.1حممد جا�سم ال�صقر

اإلنــتــخــابــات
مادة 1
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لكل كويتي بالغ من العمر �إحدى وع�رشين �سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب ،وي�ستثنى
من ذلك املتجن�س الذي مل مت�ض على جتن�سه ع�رشون �سنه ميالدية وفقا حلكم املادة ()6
من املر�سوم الأمريي رقم � 15سنة  1959بقانون اجلن�سية الكويتية .وي�شرتط للمر�أة
يف الرت�شيح واالنتخاب االلتزام بالقواعد والأحكام املعتمدة يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
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امادة 29
النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية،
وهم مت�ساوون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك
ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين.
مادة 30
احلرية ال�شخ�صية مكفولة.

ا�شرتاط «االلتزام بالقواعد والأحكام املعتمدة
يف ال�رشيعة الإ�سالمية»  ،على املر�أة الراغبة
بالرت�شيح واالنتخاب دون الرجل مثال �آخر
على التمييز الذي ينتهك روح الد�ستور ون�صه
الوا�ضح  ،الذي ي�ساوي بني كل النا�س
ويرف�ض التمييز على �أ�سا�س اجلن�س كما يف
هذا القانون .ويف هذه املادة انتقا�ص وا�ضح
من حقوق الكويتيات غري امل�سلمات وهن
كثريات .ولهن احلق يف الرت�شيح واالنتخاب
 ،وكيف ميكن �أال ينطبق هذا الن�ص يف حقها
وعلى �أي �أ�سا�س تلتزم به.
وقد ر�أينا �آثار هذا القانون عند رف�ض بع�ض
نواب جمل�س الأمة قبول وزارة كل من د.
نورية ال�صبيح ود .مو�ضي احلمود «لعدم

التزامهما بالرداء ال�رشعي» �أي احلجاب .وهذا
تدخل �سافر يف احلرية ال�شخ�صية للوزيرتني ،
حتت حماية ذلك القانون غري الد�ستوري .مل
يو�ضح الت�رشيع ومل ي�رشح الأحكام والقواعد
املعتمدة يف ال�رشيعة الإ�سالمية �إذ لي�س هناك
اتفاق �أو �إجماع على القواعد املق�صودة يف
هذا الن�ص.
كما ي�شكل ا�شرتط م�ضي � 20سنة على التجن�س
انتهاك �آخر حلقوق املواطنة الد�ستورية.
فالد�ستور مل مييز بني املواطنني ح�سب تاريخ
�أو نوع جن�سياتهم  ،والتمييز �ضدهم يف هذا
القانون غري د�ستوري وغري منطقي .فمن يتم
قبوله كمواطن كويتي  ،يكون قد خ�ضع لكل
االعتبارات وال�رشوط التي ت�ؤكد وال�ؤه  ،وال

حاجه لإخ�ضاعه المتحان مدته ع�رشون �سنه
حتى يتمتع بحق الرت�شيح واالنتخاب  ،ف�أما
ومنح اجلن�سية� ،أو �أن يكون
�أن يكون �صاحلا ُ
غري ذلك .وو�ضع املتجن�سني بهذا االمتحان
املهني الذي يدل على عدم �صالحية عملية
التجني�س.

المسؤولون عن القانون
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جا�سم حممد اخلرايف

المـطـبـوعات والـنـشـر
مادة 11

ي�صدر الوزير املخت�ص خالل ت�سعني يوما
من تاريخ الطلب قرارا باملوافقة على منح
الرتخي�ص �أو رف�ضه .ف�إذا انق�ضت املدة
دون �إ�صدار القرار اعترب الطلب مرفو�ضا.
ولذوي ال�ش�أن الطعن يف القرار النهائي
ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �أمام الدائرة
الإدارية وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها
يف املر�سوم بالقانون رقم  20ل�سنة 1981
خالل �ستني يوما من �إبالغهم بالقرار �أو من
تاريخ انتهاء املدة امل�شار �إليها.
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مادة 19

يحظر امل�سا�س بالذات الإلهية �أو القر�آن
الكرمي �أو الأنبياء �أو ال�صحابة الأخيار �أو
زوجات النبي – �صلى الله عليه و�سلم – �أو
�آل البيت -عليهم ال�سالم -بالتعري�ض �أو
الطعن �أو ال�سخرية �أو التجريح ب�أي و�سيلة
من و�سائل التعبري املن�صو�ص عليها يف
املادة  29من القانون رقم  31ل�سنة 1970
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء رقم 16
ل�سنة .1960
مادة 27
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها
قانون �آخر  ،يعاقب رئي�س التحرير وكاتب
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املقال �أو امل�ؤلف:

دينار وال تزيد عن ع�رشة �آالف دينار

� 1إذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة
 19باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة
وغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال
تزيد عن ع�رشين �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني

 4يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال تزيد عن ثالثة �آالف دينار عن كل خمالفة
�أخرى لأحكام الف�صل الثاين من القانون.
ويجوز للمحكمة اجلزائية يف �أي من احلاالت
ال�سابقة �أن ت�أمر ب�إلغاء الرتخي�ص �أو تعطيل
ال�صحيفة مدة ال تزيد على �سنة واحدة
وم�صادرة العدد املن�شور و�ضبط الن�سخة
والدعامة الأ�صلية املثبت عليها و�إعدامها
و�إغالق املطبعة امل�ستخدمة يف الطبع.

� 2إذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة
 20بالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف
دينار وال تزيد عن ع�رشين �ألف دينار
� 3إذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة
 21بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف

مادة 29
النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،وهم
مت�ساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات
العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو
الأ�صل �أو اللغة �أو الدين.

مادة 36
حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل
�إن�سان حق التعبري عن راية ون�رشه بالقول
�أو الكتابه �أو غريهما ،وذلك وفقا لل�رشوط
والأو�ضاع التي يبينها القانون.

مادة 30
احلرية ال�شخ�صية مكفولة.

مادة 37
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة
وفقا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها
القانون

مادة 35
حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة حرية
القيام ب�شعائر الأديان طبقا للعادات املرعية،
على اال يخل ذلك بالنظام العام �أو ينايف
الآداب.

ح�سب الد�ستور مادة ( )36و( )37للكل حق
الطبع و�إ�صدار ال�صحف �أو املجالت �أو الكتب.
موافقة الوزير كما جاء يف املادة  11من
القانون منافية للد�ستور وغري �رضورية .مثلما
�أن �إلغاء الرتخي�ص والتعطيل لكل ال�صحيفة
عقوبة جائرة وغري د�ستورية .و�إغالق املطبعة
ظلم كبري حيث ان املطابع التجارية ال عالقة
لها باختيار �أو التدقيق باملادة املطبوعة.
خ�صو�صا �إذا �أخذنا يف االعتبار عدم و�ضوح
�أو دقة املخالفات كما جاء يف املادة ( )19من
القانون  .فكلمة “امل�سا�س” مثال �صعب قيا�سها
ب�شكل مو�ضوعي وهي عر�ضة لتف�سري املراقب
واملحامي والقا�ضي وغريهم من الب�رش الذين
يختلفون يف ح�سا�سيتهم للكلمات وما يعترب
م�سا�سا �أو وجمرد ر�أي .كما �أن تعريف من هو
“ال�صحابي” يثري جدال طائفيا ومذهبيا نحن
يف غنى عنه.
والأهم ان تلك القيود واملفاهيم تخ�ص فئة
حمددة من املجتمع وال تنطبق على الكل .فماذا
عن غري امل�سلمني من الكويتيني واملقيمني؟ �أال
ي�ضمن لهم الد�ستور ممار�سة �شعائرهم والتعبري
عن �آراءهم والتمتع بحرياتهم ال�شخ�صية؟ هذا

القانون يفتح الباب على م�رصاعيه للمتطرفني
لقمع �أي �أفكار غري �إ�سالمية حتت �شعار
“حظر امل�سا�س” .يف حني ال يعطي نف�س
القد�سية واالهتمام مبعتقداتهم و�شخو�صهم
الدينية.
وال يخفى �أي�ضا �أثر تلك الن�صو�ص املطاطة
والعقوبات غري الد�ستورية على حرية
الدرا�سة والبحث والنقد والن�رش الأكادميي.
اذ يختلف الفقهاء الإ�سالميني يف تعريف
ال�صحابي ما بني من يعتربه كل من ولد مع
الر�سول ور�آه وممن من ي�شرتط �أن يكون
ل�صيقا بالر�سول ويتنزه عن كل الكبائر
وال�صغائر ويخدم الر�سالة خدمة وا�ضحة
م�ؤرخة تاريخيا .وبني هذا وذاك تختلف
الدرا�سات يف و�صف ه�ؤالء ودرا�سة
�شخ�صياتهم والأحداث التاريخية التي مروا
بها ،لذلك فان ن�ص عدم امل�سا�س بال�صحابة
هو ن�ص جترميي واجلرمية من �أ�سا�سياتها
حتديد كيان اجلرمية واملعتدي عليه .وال
يحقق تعبري “�صحابي” غري املحدد تاريخيا
وفقهيا �أ�سا�سيات اجلرمية  ،ويبقى الأمر
مرتوكا لالجتهادات التي حتدد جرم �أو
�إباحة امل�سا�س مبن ي�سمى �صحابي يف
درا�سة �أو ر�أي �أو خطبة �أو بحث علمي.
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.23عادل عبدالعزيز
ال�صرعاوي

.26عبداهلل عكا�ش
العبديل

.29عبدالوهاب را�شد
الهارون

.21طالل مبارك
العيار

.24عبداهلل راعي
الفحماء

.27عبداهلل معتوق
املعتوق

.30ع�صام �سلمان الدبو�س

.31علي جراح ال�صباح

.32علي حمود
الهاجري

.33علي �سامل
الدقبا�سي

.34علي فهد الرا�شد

.35عواد برد العنزي

.36غامن علي امليع

.37فهد دهي�سان امليع

.38فهد �صالح اخلنه

.40حممد براك
املطري

.41حممد جا�سم ال�صقر

.39في�صل علي امل�سلم .42حممد خليفة اخلليفة

 43حممد �ضيف اهلل
�شرار

.46خملد را�شد
العازمي

.49م�شاري جا�سم
العنجري

.44حممد حم�سن
الب�صريي

.47مرزوق فالح
احلبيني

.50مع�صومة �صالح
املبارك

.45حممد حممود
الفجي

.48م�سلم حممد
الرباك

.51نا�صر جا�سم ال�صانع

36

.52وليد خالد اجلري

.53وليد م�ساعد
الطبطبائي

تجريم التشبه بالجنس اآلخر
تعديل املادة  198من القانون رقم ()16
ل�سنة 1960م ب�إ�صدار قانون اجلزاء
 بعد الإطالع على الد�ستور، وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة 1960مب�إ�صدار قانون اجلزاء والقوانني
املعدلة له،
 وافق جمل�س الأمة على القانون الآتين�صه وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه :
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مادة أولى
ي�ستبدل ن�ص املادة  198من القانون رقم )(16
ل�سنة  1960-امل�شار �إليه -بالن�ص الآتي -:
“ من �أتي �إ�شارة �أو فعال فا�ضحا خمال باحلياء
يف مكان عام بحيث يراه �أو ي�سمعه من كان يف
مكان عام �أو ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة
من ال�صور ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة
واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف روبية �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني “
.
مادة ثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما
يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون.

2007

�أمري الكويت
�صباح الأحمد ال�صباح

7

امادة 10

ترعى الدولة الن�شء وحتميه من
اال�ستغالل وتقيه الإهمال الأدبي
واجل�سماين والروحي.

اختلف اخلرباء الد�ستوريون حول مدى
د�ستورية هذه املادة .حيث �أن الت�شبه باجلن�س
الآخر ال يدخل يف نطاق احلرية ال�شخ�صية ،
بل يدخل يف نطاق اجلرمية وفقا للأعراف
والتقاليد والد�ستور ،الذي حدد جن�سي
املواطن بالذكر والأنثى يف مواقع عديدة يف
هذا الد�ستور.
يراع اجلوانب
امل�شكلة يف هذا القانون �أنه مل
ِ
العلمية والنف�سية  ،حيث �أعترب �أن هذا الت�شبه
هو نتيجة �سوء  ،يف حني �أثبتت الدرا�سات
النف�سية والعلمية � ،أن هناك نوع من املر�ض
وحدده مب�سمى ا�ضطراب الهوية اجلن�سية ،
و�أن عالج هذه احلالة ال يتم �إال من خالل
عالج طويل ي�صل �إىل �إجراء عمليات حتويل

اجلن�س � ،أو ا�ستخدام العالج والأدوية ملدة
طويلة .
ومعاقبة الإن�سان على مر�ضه هو انتهاك
لأب�سط حقوق الإن�سان ب�أب�سط �أ�شكالها وتعقيد
للمر�ض و�أعرا�ضه .وحيث �أن �أعرا�ض هذا
املر�ض تبد�أ بالظهور يف فرتة املراهقة ،
ف�إن عالج ودعم ه�ؤالء ال�شباب هو حقهم
الد�ستوري ح�سب املادة  10من الد�ستور ال
عقابهم على ما ابتالهم به الله.
وهنالك العديد من الفتاوى ال�رشعية التي
جتيز عمليات التحويل اجلن�سي كعالج لهذه
الظاهرة  .وهنالك ت�رشيعات قانونية يف
املنطقة تن�صف هذه الفئة وتقدم لها العون
املطلوب.

من ناحية عملية ف�إن ال�صياغة املطاطة
للقانون  ،جعلت الكثريين عر�ضة للأذى
ح�سب فهم موظفي الداخلية للقانون .فهل
�شعر الرجل الطويل ت�شبه بالن�ساء؟ ماذا
عن �صبغ �شعر الر�أ�س �أو اللحية باحلنة؟
و�ضع الكحل؟ مع العلم ان كثري من هذه
امل�سلكيات جزء من الرتاث العربي القدمي
وبع�ضها الآخر من ال�سنة ال�رشيفة.

المسؤولون
عن القانون

�.1أحمد خليفه ال�شحومي .4جمال �أحمد الكندري

.7ح�سن عبداهلل جوهر

.10خالد �سامل العدوه

�.13شريده عبداهلل
املعو�شرجي

�.16صباح اخلالد
ال�صباح

جرى التصويت على القانون بجلسة
الثالثاء 2007 -5-29
الموافقون ()40

غير موافق ()0
ممتنع ()0

تجريم التشبه بالجنس اآلخر
40

�.2أحمد
عبداملح�سن املليفي

�.3أحمد يعقوب باقر

.5جمال ح�سني العمر

.6جمعان ظاهر
احلرب�ش

.8ح�سني مزيد املطريي .11خ�ضري عقله العنزي

�.14صالح �أحمد
عا�شور

�.17ضيف اهلل ف�ضيل
�أبو رميه

�.12سعد رغيان ال�شريع

�.15صالح يو�سف
الف�ضاله

.18عادل عبدالعزيز
ال�صرعاوي

.9ح�سني نا�صر
احلريتي

.19عبداهلل �سعود
املحيلبي

.22عبداهلل مهدي
العجمي

.25عدنان �سيد
عبدال�صمد

.28مبارك بنيه
اخلرينج

.20عبداهلل عكا�ش
العبديل

.23عبداهلل يو�سف
الرومي

.26علي �صالح
العمري

.29حممد براك املطري

.21عبداهلل فالح
راعي الفحماء

.24عبدالواحد
حممود العو�ضي

.27في�صل حممد
احلجي

.30حممد خليفه اخلليفه

.31حممد عبداهلل العليم

.32مرزوق علي
الغامن

.33مرزوق فالح
احلبيني

.34مزعل حممد
النمران

.35م�سلم حممد الرباك

.36م�شاري جا�سم العنجري

.37مو�سى ح�سني
ال�صراف

.38نا�صر جا�سم
ال�صانع

.39نوريه �صبيح
ال�صبيح

.40وليد م�ساعد
الطبطبائي

العمل في القطاع األهلي
مادة 23

ال يجوز ت�شغيل الن�ساء ليال يف الفرتة ما
بني الثامنة م�ساء وال�سابعة �صباحا،
وت�ستثنى من ذلك امل�ست�شفيات وامل�صحات
ودور العالج الأهلية وامل�ؤ�س�سات الأخرى
التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ،على �أن تلتزم جهة
العمل بتوفري متطلبات الأمن لهن من توفري
و�سائل االنتقال من و�إىل جهة العمل.

42

مادة 24

يحظر ت�شغيل املر�أة يف الأعمال اخلطرة �أو
ال�شاقة �أو ال�ضارة �صحيا ،كما يحظر ت�شغيلها
يف الأعمال ال�ضارة بالأخالق والتي تقوم
على ا�ستغالل �أنوثتها مبا ال يتفق مع الآداب
العامة ،وكذلك يحظر ت�شغيلها يف اجلهات
التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
وي�صدر بتحديد تلك الأعمال واجلهات قرار
من وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.

2007
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مادة 29

النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية،
وهم مت�ساوون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف
ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو
الدين.

املادة ( )23من قانون العمل يف القطاع الأهلي
تخ�ص املر�أة باملنع وبذلك متيز �ضدها وتنتق�ص
من حقوقها يف العمل امل�ساوية للرجل ح�سب
الد�ستور مادة  .29ومادة القانون تفرت�ض
�ضمنيا �أن املر�أة غري قادرة على اختيار
الوظيفة التي تتنا�سب وظروفها و�إمكانياتها
 ،وهذا �أي�ضا طعن يف قدراتها العقلية ال
ي�ستند �إىل �أي حقيقة علمية �أو �سند د�ستوري .
وقد ت�رضر قطاع عري�ض من الن�ساء من هذا
القانون وبالأخ�ص العامالت يف جماالت الطب
والتمري�ض والهند�سة وخدمة العمالء .و�أعطت
هذه املادة القطاع اخلا�ص مادة قانونية
للمزيد من التمييز �ضد املر�أة .والد�ستور مينع
التمييز ب�سبب اجلن�س  ،لذا فالن�ص الفار�ض
لأي التزام قائم على هذا الأ�سا�س يعترب غري
د�ستوري ،وال ميكن اعتباره �أ�صلح للمر�أة �إال
�إذا كان اختياريا ال �إجباريا ،باملر�أة املخالفة
لذلك تكون خالفت القانون مما يرتب قيدا على

حريتها يف العمل �إخالال بن�ص د�ستوري.
وينطبق نف�س التحليل على املادة ( )24بالإ�ضافة
خل�صها املنع من العمل بالأعمال “ال�ضارة
بالأخالق” ك�أنه من املقبول عمل الرجل يف
مثل تلك الأعمال .وتخ�صي�ص املر�أة بهذه املادة
�إهانة وانتهاك للمادة  29من الد�ستور .فالأمر
يف هذا املجال ال يقت�رص على املر�أة  ،كذلك
الأمر بالن�سبة للرجل وهو �أمر ال يتعلق بظرف
زمني من ليل �أو نهار ،بل هي قاعدة �أخالقية
عامة تلزم الرجل واملر�أة ،واخت�صا�ص ن�صي
بهذا ال�شكل يعني هذا العمل الت�رشيعي مل يراع
فيه هذا الأمر.
يف دولة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ويف دولة
القواعد القانونية  ،يق�ضي مراعاة عدم قفز
قواعد القانون على الن�صو�ص الد�ستورية
روحا ون�صا  .كما �أن حظر عملها يف “اجلهات
التي تقدم خدماتها للرجال فقط “ ي�شكل عائقا
للمخت�صات واخلبريات وذوات التخ�ص�صات

النادرة يف تقدمي خدماتهن للرجال .مثال على
ذلك عمل ا�ست�شارية لأمرا�ض القلب يف جناح
الرجال يف م�ست�شفى ما.
الد�ستور وا�ضح  ..الأ�سا�س �أن الرجل واملر�أة
مت�ساويان يف احلقوق والواجبات  ،و�أن متلك
املر�أة كما الرجل احلرية يف اختيار ما ينا�سبها
من عمل ويحفظ كرامتها .االفرتا�ض �إن املر�أة
– على عك�س الرجل  -غري قادرة على مثل هذا
االختيار ،افرتا�ض غري علمي �أو منطقي �أو
واقعي  ..والأهم �إنه افرتا�ض غري د�ستوري.
ويف دولة القانون وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،
يقت�ضي عدم قفز قواعد القانون على الن�صو�ص
الد�ستورية روحا ون�صا.
ملزيد من التفا�صيل:
http://www.alqabas.com.kw/
 Temp/Pages/2007/07/03/07-lcal_page.pdf

المسؤولون
عن القانون

�.1أحمد حاجي الري

�.4أحمد عبداملح�سن
املليفي

جرى التصويت على القانون بجلسة
رقم /1184أ
بتاريخ 2007 -6-11
الموافقون ()48
غير موافق ()0
ممتنع ()0

العمل في القطاع األهلي
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.7جابر مبارك ال�صباح

.10جمال ح�سني العمر

.13ح�سني نا�صر
احلريتي

.16خلف دميثري العنزي

�.2أحمد خليفة
ال�شحومي

�.5أحمد يعقوب باقر

.8جا�سم حممد
اخلرايف

.11جمعان ظاهر
احلرب�ش

.14خالد �سامل
العدوة

.17دعيج خلف ال�شمري

�.3أحمد عبدالعزيز
ال�سعدون

.6جابر �سعد العازمي

.9جمال �أحمد الكندري

.12ح�سن عبداهلل
جوهر

.15خ�ضري عقلة
العنزي

�.18سعد رغيان
ال�شريع

�.19سعدون حماد
العتيبي

.22عادل عبدالعزيز
ال�صرعاوي

�.20صالح �أحمد
عا�شور

.23عبداهلل راعي
الفحماء

�.21صالح يو�سف
الف�ضالة

.24عبداهلل �سعود
املحيلبي

.25عبداهلل عكا�ش
العبديل

.28عبدالواحد حممود
العو�ضي

.31علي فهد الرا�شد

.26عبداهلل معتوق .29عدنان �سيد عبدال�صمد
املعتوق

.32غامن علي امليع

.30علي �صالح العمري

.33فالح فهد
الهاجري

.27عبداهلل يو�سف
الرومي

.34في�صل علي امل�سلم

.35في�صل فهد ال�شايع

.36في�صل حممد احلجي

.37حممد براك املطري

.40حممد عبداهلل
العليم

.38حممد جا�سم
ال�صقر

.41حممد حم�سن
الب�صريي

.39حممد �صباح
ال�سامل

.42مرزوق علي الغامن

.43مرزوق فالح احلبيني

.46مو�سى ح�سني
ال�صراف

.44م�شاري جا�سم
العنجري

.47نا�صر جا�سم
ال�صانع

.45مع�صومة �صالح
املبارك

.48وليد م�ساعد
الطبطبائي
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ضوابط
الحفالت
الغنائية في
األماكن العامة
48

بعد

الإطالع على مواد الد�ستور
الثانية ،والثامنة ،والتا�سعة،
والرابعة ع�رش والثالثني ،وعلى الفتوى رقم
13ع  99/ال�صادرة يف  14/2/1999من
�إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية وا�ستذكار للتقاليد والأعراف
الكويتية الأ�صلية وعادات املجتمع وتوجهاته
وميوله ،وا�ستعرا�ضا لل�ضوابط املنظمة
للحفالت الغنائية العامة التي كان �آخرها
حفلة ما �سمي بـ (�ستار �أكادميي).
تقرر ما يلي :
.1ال يجوز �إقامة احلفالت الفنية العامة
�إال للجهات املرخ�ص لها بذلك وامل�سجلة
ر�سميا يف وزارة الإعالم وذلك بعد احل�صول
على الرتخي�ص الالزم من اجلهات الأمنية
املخت�صة بوزارة الداخلية بعد ا�ستكمالها لكافة
الإجراءات وتقدميها جميع امل�ستندات.

.2يجب التقيد يف احلفالت الفنية العامة
بقواعد النظام العام والآداب العامة وعدم
اخلروج عن القيم االجتماعية ال�سائدة داخل
املجتمع الكويتي ومنها عدم �إظهار اجل�سم
الب�رشي عاريا �أو �أن تك�شف املالب�س التي
ترتديها الن�ساء عن تفا�صيل ج�سمانية تتنافى
مع امل�ألوف يف املجتمع.
.3مينع الرق�ص بجميع �صوره و�إ�شكاله منعا
باتا للجن�سني �سواء من امل�شاركني باحلفل
�أو من جمهور احل�ضور كما يحظر ا�ستخدام
�أي عبارات �أو �إ�شارات بذيئة �أو خارجة عن
الذوق العام.
.4ال يجوز منح �أي ترخي�ص لإقامة حفالت
غنائية �أو مو�سيقية باخليام امل�ؤقتة �أو ما
يعرف باخليام الرم�ضانية  ،ويجب �أن يكون
مكان �إقامة احلفل عبارة عن مبنى �إن�شائي
وم�ستوفيا ل�رشوط الرتخي�ص التي تقررها
اجلهات الر�سمية الأخرى ذات العالقة ويجب

قبل الرتخي�ص ب�إقامة حفل فني عام �أن يتم
تقرير �صالحية املكان لإقامة احلفل من
خالل جلنة ت�شكل لهذا العر�ض بعد قيامها
مبعانية املكان والت�أكد من ا�ستيفائه لل�رشوط
املقررة.
.5ي�شرتط يف مكان �إقامة احلفل الف�صل بني
ال�شباب والعوائل وعدم االختالط بينهم.
.6يراعي منح الرتاخي�ص خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل الن يكون مق�صورا على العزف
املنفرد �أو التخت ال�رشقي الذي ي�شارك فيه
ثالثة فنانني كحد �أق�صى وكذلك االبتهاالت
والتوا�شيح الدينية ،على ال يتجاوز موعد
انتهاء هذه احلفالت ال�ساعة الواحدة �صباحا
خالل الع�رش الأواخر من رم�ضان ملا لها من
طبيعة خا�صة.
.7ال يجوز الإعالن عن �إقامة احلفالت الفنية
بالأماكن العامة يف �أي و�سيلة �إعالمية �إال
بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من

وزارة الإعالم ،مع االلتزام بو�ضع رقم
الرتخي�ص على جانب الإعالن.
.8تخ�ضع املوافقة النهائية على منح الرتخي�ص
�أو رف�ضه �أو �سحبه لل�سلطة التقديرية للوزارة
وفقا ملا تراه حمققا للم�صلحة العامة.
.9ال يجوز ال�سماح للم�ؤ�س�سات الفنية �أو
للفنانني يف داخل الكويت �أو خارجها ممن
يروجون ملفاهيم تعترب خمالفة لقيم الدين
واملجتمع وللتقاليد والأ�س�س املو�ضوعة
للرقابة ب�إقامة �أي حفالت عامة ،كما يجوز
حرمانها لفرتة معينة ح�سب حجم املخالفة من
�إقامة احلفالت العامة.
.10يف حالة وقوع خمالفات غري ج�سيمة
بحفل فني عام مرخ�ص ب�إقامته يكون
للوزارة ال�سلطة التقديرية يف تطبيق العقوبة
املنا�سبة حلجم املخالفة والتي من بينها
وقف احلفل �أو �سحب الرتخي�ص �أو حرمان
املتعهد �أو �صاحب املكان من احل�صول على

ذات النوع من الرتاخي�ص �سواء حرمانا
مطلقا �أم م�ؤقتا.
�.11إذا اثبت �إقامة حفل غنائي �أو مو�سيقي
داخل مكان عام دون ترخي�ص من وزارة
الإعالم واجلهات ذات العالقة الأخرى
�أو وقوع خمالفات ج�سيمة بحفل فني عام
مرخ�ص ب�إقامته يكون للوزارة احلق يف
�إيقاف احلفل واتخاذ الإجراءات املالئمة.
.12مع مراعاة ما ورد يف البندين ال�سابقني
�إذا كانت املخالفة متعلقة باملحاذير
الرقابية خا�صة تلك التي تخالف النظام
العام �أو الآداب العامة �أو مت�س قيم
املجتمع الروحية واخللقية مما يندرج حتت
طائلة قانون اجلزاء ففي هذه احلالة حترر
املحا�رض الالزمة وتتم الإحالة �إىل النيابة
العامة والتي تتوىل بدورها حتريك الدعوى
العمومية �ضد املخالف وتطبق بحقه العقوبة
املقررة مبقت�ضى قانون اجلزاء ح�سب نوع

املخالفة وتكييفها القانوين.
.13ينيب وزير الإعالم املوظفني الالزمني
الذين لهم �صفة ال�ضبط الق�ضائي لدخول
الأماكن العامة لرقابة احلفالت الفنية ويكون
لهم احلق يف �إيقاف احلفل و�سحب الرتخي�ص
يف حالة وقوع �أي خمالفات وحترير
املحا�رض الالزمة ولهم احلق يف �إيقاف
احلفل و�سحب الرتخي�ص يف حالة وقوع �أي
خمالفات وحترير املحا�رض الالزمة ولهم
احلق يف اال�ستعانة برجال ال�رشطة يف �أداء
وظائفهم عند احلاجة.
وزير الإعالم
حممد �أبو احل�سن
مايو 2004

دراسة حول
قانون المطبوعات
والنشر رقم
()3/2006
للمحامي :محمد التويجري
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لل

�صحافة والإعالم ب�صفه عامه �أهمية متنامية فى ظل ع�رص املعلوماتية  ،و�إمكانية

احل�صـول على كافة البيانـات واملعلومات من عدد كبري من الو�سائل التكنولوجية املتقدمة ،
الأمر الذى يتطلب توفري �أكرب قدر من احلرية للو�سيلة الأقدم املتمثلة فى ال�صحافة  ،ملا لها
من دور �أ�سا�سى فى عملية تنمية املجتمع �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا .

ـ وفى درا�سة حديثة لـ ) (Freedom Houseالأمريكية والتى �صدرت قبل �صدور قانون

املطبوعات والن�رش اجلديد بتاريخ ال�ساد�س من مار�س ) ، (2006تبو�أت دولة الكويت مكان

ال�صدارة على ( )16دولة عربية ف�ض ً
ال عن الأرا�ضى الفل�سطينية  ،وذلك فى جمال احلرية
املكفولة لو�سائل االعالم وال�صحافة املكتوبة  ،حيث �أ�شارت الدرا�سة اىل كفالة الد�ستور
الكويتى حلرية ال�صحافة  ،و�إىل حرية و�سائل الإعالم فى النقد كما �أ�شارت الدرا�سة اىل
�إجتاه احلكومة الكويتية  ،نحو احلد من منع تراخي�ص ت�أ�سي�س ال�صحف وتقليل عقوبات احلب�س
فى ق�ضايا الن�رش ومنع �إغالق و�سائل الإعالم دون �أمر ق�ضائي .

ولقد حل قانون املطبوعات والن�رش اجلديد رقم ( )3ل�سنة ( )2006حمل القانون امللغى ـ وبالرغم من ادخال عدة تعديالت على القانون رقم ( )3ل�سنة (� )1961إال �أنها مل تكن كافية ،
رقم ()3ل�سنة ( )1961الذي وجهت اليه انتقادات عدة نذكر منها ما يلى  :ـ
لأن تعالج �سلبياته بحيث جتعله وافي ًا ومنظم ًا ل�شئون املطبوعات والن�رش مبفهومها الفكرى و الفنى
املتطور ،وذلك وفق ًا ملا جاء مبذكرة القانون الإي�ضاحية  ،الأمر الذى دعا اىل �إ�صدار القانون
 1ـ ال�سلطات الإدارية الوا�سعة فى �إ�صدار قرارات �إدارية ب�إيقاف الن�رش  ،و�سحب الرتاخي�ص احلاىل وق�صد باملطبوعات فى تطبيق �إحكام القانون احلاىل رقم ( )3ل�سنة (: )2006
و�إ�صدارها بعيد ًا عن الرقابة الق�ضائية  ،الأمر الذى نتج عنه جتميد الرتاخي�ص ال�صحفية واالقت�صار
كل و�سائل التعبري متى كانت مدونة على دعامة ومعدة للتداول مبقابل �أو بدون مقابل وهو
على خم�س �صحف يومية ت�صدر باللغة العربية وثالث باللغة االجنليزية .
 2ـ �إقامة �أحكام القانون على عدد من املعايري ذات ال�صياغة املرنة واملبهمة والتى تعطى م�ساحة ما ي�شمل كل كتابة او ر�سم او �صورة او قو ًال جمرد ًا او م�صحوب ًا باملو�سيقى املحفوظة فى
كتاب �أو �أية و�سيلة اخـرى قدمية �أو حديثة وفق ًا لن�ص املادة الثانية من القانون.
كبرية للتف�سري مثل( ح�سن النية ) و (�أ�سباب معقولة) و ( بلبلة االفكار ) وغريها .
 3ـ املغاالة فى املعاقبة على خمالفات الن�رش بتقرير احلب�س �أو الغرامة املقررة فى املواد (23
حتى املادة � )27إ�ضافة اىل العقوبات التكميلية كامل�صادرة والغلق والتو�سع فى حاالت حظر الن�رش
.
 4ـ تقرير الرقابة امل�سبقة على الن�رش فى بع�ض احلاالت (املادة  35مكرر) .
 5ـ منع تداول املطبوعات الواردة من اخلارج بدعوى املحافظة على النظام العام او الآداب او
حرمة الأديان .

ـ وقبل �أن نعر�ض لأوجه النقد التى ميكن �أن توجه اىل القانون  ،ف�إن الأمانة تقت�ضي �أن ن�شيد
بتطور حميد يتميز به القانون احلايل عن �سابقه  ،وهو عدم �إخ�ضاع ال�صحف لأية رقابة م�سبقة ،
حيث جاء هذا الن�ص ب�صورة مطلقة وهو ما يعني تطبيقه بدون �أى ا�ستثناءات وفق ًا ل�رصيح ن�ص
املادة الثامنة من القانون .
ـ ولعل من �أهم ايجابيات القانون احلاىل اي�ض ًا �إخ�ضاع قرار رف�ض الرتخي�ص ال�رصيح �أو ال�ضمنى
لرقابة الق�ضاء حيث ن�صت املادة ()11على ان :

ي�صدر الوزير املخت�ص ( وزير االعالم ) خالل ت�سعني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب قرار ًا
باملوافقة على منح الرتخي�ص �أو رف�ضه ف�إذا انق�ضت املدة دون �إ�صدار القرار اعترب الطلب
مرفو�ض ًا .
ولذوي ال�ش�أن الطعن فى القرار النهائى ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �أمام الدائرة الإدارية
وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها فى املر�سوم بالقانون رقم ( )20ل�سنة ( )1981خالل
�ستني يوم ًا من �إبالغهم بالقرار �أو من تاريخ انتهاء املدة امل�شار اليها .
ـ وهذا الأمر كان مفتقد ًا يف القانون امللغى � ،إذ كان التظلم من قرار رف�ض الرتخي�ص ال�رصيح �أو
ال�ضمنى يرفع اىل رئي�س دائرة املطبوعات والن�رش  ،وفى حال رف�ضه �أجاز القانون ملقدم الطلب
رفع ا�ستئناف اىل املجل�س الأعلى خالل ع�رشة �أيام من وقت تبليغه الرف�ض ويكون قرار املجل�س
الأعلى نهائي ًا ال يجوز الطعن فيه .
ق�ص امل�رشع عقوبة احلب�س ملدة ال تتجاوز �سنه واحدة وغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار
ـ كما رّ
 ،وال تزيد عن ع�رشين الف دينار على خمالفة حظر الن�رش املن�صو�ص عليها فى املادة ( )19فقط دون
بقية خمالفات حظر الن�رش الواردة باملادة ( )20و ( )21فى حني �إن عقوبة احلب�س �أو الغرامة �أو
كالهما كانت العقوبة املقررة لكل �أوجه خمالفة احلظر ،و�إن مت تغليظ العقوبة حيث ن�ص القانون
القدمي على �أال تزيد مدة احلب�س عن �ستة �أ�شهر ،وعن عام فى حالة العود  .وبالرغم من ذلك ف�إن عقوبة
احلب�س غري م�ستحبة لأنها بالطبع مما مي�س بحرية التعبري كحرية �أ�سا�سية من احلريات التقليدية  ،التى
ن�صت عليها جميع املواثيق الدولية التى �أقرتها دولة الكويت  ،وتبنت �أحكامها كت�رشيعات وطنية  ،لها
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قوة القانون ف�ض ً
ال عن �إنها مبد�أ د�ستورى ن�ص عليه فى د�ستور الدولة:
حرية التعبري حرية د�ستورية حتميها املواثيق الدولية .
ـ وقد ن�صت املادة ( )36من الد�ستور على ان :
حرية الر�أى والبحث العلمى مكفولة  ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أية ون�رشه بالقول �أو
الكتابة او غريها  ،وذلك وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التى بينها القانون .
ـ كما ن�صت املادة ( )37على ان :
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التى يبينها القانون .
ـ وتطبيق ًا لذلك ن�ص القانون رقم ) (3ل�سنة ) (2006فى املادة االوىل منه على ان :
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ـ كما ن�صت املادة ( )19من العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذى اعتمدته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام ( )1996والذى �أقرته دولة الكويت مبقت�ضى القانون رقم
( )12ل�سنة ( )1996على �أن :
-لكل �إن�سان احلق فى اعتناق �آراءه دون م�ضايقة .

لكل �إن�سان احلق فى حرية التعبري وي�شمل هذا احلق حريته فى التما�س خمتلف �رضوب املعلوماتوالأفكار وتلقيها ونقلها اىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود � ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو
فى قالب فنى �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها .
ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها فى الفقرة ) (2من هذه املادة واجبات وم�سئولياتخا�صة  ،وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �رشيطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن
تكون �رضورية :
�أ ـ الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم .
ب ـ حلماية الأمن القومى �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة .
ـ واحلرية املطلقة درب من دروب الفو�ضوية  ،لذا وجب فر�ض قيود على هذه احلرية مبا يحمى
حقوق الآخرين وحرياتهم  ،ومبا يحمى عدد ًا من االعتبارات �إتفقت املجتمعات على �رضورة
�ضمان وجودها  ،كالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة وغريها  .غري �أنه ي�شرتط لذلك
�أال تتخذ تلك االعتبارات ذريعة للع�صف باحلرية ولإفراغها من م�ضمونها ،ولذا ا�شرتط امل�رشع �أن
تكون قيود حرية التعبري �رضورية والزمة ل�ضمان حقوق الآخرين و�سمعتهم  ،وحماية لالعتبارات
�سالفة الذكر وهو ما يقت�ضى تفعيل القيود فى �إطار ال�ضوابط ال�سابقة .
ـ كما ن�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�صادر عن اجلمعية

العامة للأمم املتحدة والذى تبنته دولة الكويت كجزء من ت�شريعها مبقت�ضى القانون رقم ) (11ل�سنة
) (1996يف املادة ) (13منه على �إن :
احلق فى الثقافة هو حق من حقوق الإن�سان والذى يكفل التنمية ال�شاملة لل�شخ�صية الإن�سانية
وللإح�سا�س بكرامتها و�أن تزيد من قوة االحرتام حلقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية .
كما ن�صت املادة ( )15من ذات القانون على �أن :
تقر الدول االطراف فى الإتفاقية احلالية بحق كل فرد يف :
�أ ـ امل�شاركة فى احلياة الثقافية .
ب ـ التمتع مبنافع التقدم العلمى وتطبيقاته .
ج ـ االنتفاع بحماية امل�صالح املعنوية واملادية الناجتة عن الإنتاج العلمى �أو الأدبى �أو الفنى الذى
يقوم هو بت�أليفه.
ـ ويالحظ �إن الن�صو�ص الواردة باملعاهدات الدولية هى قوانني ملزمة لها ما للقوانني الوطنية
من قوة وتخ�ضع لقواعد �رسيان القانون من حيث الزمان عم ً
ال بن�ص املادة ( )70من الد�ستور الذى
ن�صت على �أن :
تكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�رشها فى اجلريدة الر�سمية .

ـ انطالق ًا من مبد�أ النقد الب ّناء للو�صول �إىل الأف�ضل نورد بع�ض املالحظات النقدية القانونية على
القانون رقم ( )3ل�سنة ( )2006والتي نعر�ض لها فى النقاط التالية :

القانون امللغي رقم ( )3ل�سنة ( )1961مل يكن ي�شرتط توافر اجلن�سية الكويتية �إال فى �صاحب اجلريدة
ورئي�س التحرير فقط (م. )11

اقت�صار منح ترخي�ص الأن�شطة املن�صو�ص عليها فى القانون رقم ( )3ل�سنة ( )2006على
�صاحب اجلن�سية الكويتية دون غريه باملخالفة للمواثيق الدولية الإقليمية والعاملية التى
ان�ضمت اليها دولة الكويت :
ـ ق�رصت املادة الثالثة من القانون �سالف الذكر  ،منح الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط �إن�شاء مطبعة او
ا�ستغاللها او فتح حمل لبيع او ت�أجري املطبوعات  ،او الن�رش او التوزيع او الرتجمة او مكتب للدعاية
واالعالن او من�ش�أة لالنتاج الفنى على ال�شخ�ص الكويتى اجلن�سية  ،بالإ�ضافة اىل بقية اال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها باملادة  ،واذا كان طالب الرتخي�ص �شخ�ص ًا اعتباري ًا  ،وجب �أن يكون جميع
امل�ؤ�س�سني او ال�رشكاء كويتيني  ،وكذلك من يتوىل �إدارة الن�شاط  ،كما ال يجوز بيع الرتخي�ص او
التنازل عنه اال ملن تتوافر فيه ذات �رشوط �صاحب الرتخي�ص الأ�صلى ومن بينها �أن يكون كويتى
اجلن�سية .

ـ ورغم ما لقطاع الن�رش والطباعة وال�صحافة ب�صفه عامة من �أهمية وت�أثري على املجتمع و
ثوابته وخ�صو�صيته التى تقت�ضى �إ�ستئثار �أبناء الوطن دون غريهم مبمار�سة الأن�شطة املتعلقة بهذا
القطاع وخا�صه حينما يتعلق الأمر بهدف توفري وظائف �إ�ضافية للقوى العاملة املحلية � ،أال �إن
كل تلك االعتبارات يجب �أال تغفل اجلانب الواقعى لإمكانيات العمل فى ذلك القطاع  ،فف�ض ً
ال عن
�رضورة تدعيم ذلك القطاع بالعنا�رص الوافدة ملا لها من كفاءة او خربات قد ال تتوافر يف العمالة
الوطنية  ،والكويت قد التزمت مبقت�ضى عدد من املعاهدات واملواثيق الدولية بتوفري حرية كافية
حلركة ر�ؤو�س الأموال واال�ستثمارات و اخلربات الب�رشية من واىل الدولة فى ع�رص تراجعت فيه
اعتبارات الدولة القومية ل�صالح اعتبارات �سيادة مبادئ كونية الن�شاط  ،التي تعجز احلدود الوطنية
عن منعها ،ومن هذه الإتفاقيات املعاهدة الإقليمية لدول جمل�س التعاون اخلليجى و�أخرى دولية
ك�إتفاقية منظمة التجارة العاملية.

ـ كما ا�شرتطت املادة العا�رشة من القانون فى �صاحب امل�ؤ�س�سة او ال�رشكة الذى يطلب الرتخي�ص
لإ�صدار �صحيفة �أن يكون كويتى اجلن�سية .

ـ فعلى النطاق الإقليمى � ،شهد جمل�س التعاون اخلليجى خطوات جادة وعملية بهدف حتقيق
(املواطنة الإقت�صادية ) والتى ت�سمح لأى مواطن يحمل جن�سية �إحدى دول جمل�س التعاون اخلليجي
بالتمتع بكافة املزايا واحلقوق التى يتمتع بها كل مواطن خليجى على �إقليم وطنه الأم .

ـ وفى ذات االطار تطلبت املادة ( )16من القانون �أن يكون لكل �صحيفة رئي�س حترير او �أكرث
ي�رشف عليها او على ق�سم معني من �أق�سامها �إ�رشاف ًا فعلي ًا على �أن يكون كويتى اجلن�سية مع العلم ب�أن
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ـ ومن �أهم تلك احلقوق احلق فى ممار�سة العديد من الأن�شطة الإقت�صادية  ،فمنذ توقيع �إتفاقية

النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية عام ( )1981وقرارات قمم املجل�س وجمل�سه
الوزارى تتواىل عام ًا بعد عام ب�إ�ضافة عدد من الأن�شطة امل�سموح مبزاولتها لكل من يتمتع ب�إحدى
جن�سيات دول املجل�س اىل �أن قرر املجل�س الأعلى لدول املجل�س فى دورته احلادية والع�رشون
( عام  ) 2000بال�سماح مبمار�سة جميع الأن�شطة الإقت�صادية واملهن با�ستثناء قائمة حمددة من
الأن�شطة واملهن وعددها ( )17ن�شاطا على �أن يتم تقلي�صها و�إلغاءها تدريجي ًا ومن بني تلك الأن�شطة
بع�ض الأن�شطة الثقافية والتى ت�شمل �إن�شاء املطابع ودور الن�رش وال�صحف واملجالت وا�ستوديوهات
الت�صوير والفرق امل�رسحية ودور ال�سينما وامل�سارح و�صاالت املعار�ض الفنية .

ال ام �آج ً
ـ ويرتتب على ذلك �إنه �سوف ي�سمح للمواطن اخلليجى عاج ً
ال  ،مبمار�سة كافة الأن�شطة التى
ق�رصها قانون الن�رش واملطبوعات على املواطن الكويتى دون �سواه  ،ولتو�ضيح هذا الأمر يلزم
عر�ض العالقة بني املعاهدة الدولية والقانون الوطنى فى حالة التعار�ض بني �أحكامهما  .وقد
�إجته ر�أي اىل �إقرار مبد�أ �سمو املعاهدة فى جميع الأحوال على القانون الوطنى باعتبارها التزام ًا
دولي ًا مبجرد التوقيع عليها والن�رش وهو ما تبناه الد�ستور امل�رصى  ،والر�أي الآخر �أوجب �أن يتم
تبنى املعاهدة الدولية من خالل قانون وطنى و�أن يتم �إتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإقراره
مـن عر�ض على املجل�س النيابى و�إقراره ون�رشه  ،مثله فى ذلك مثل القانون الوطنى �سواء ب�سواء
وبدورنا ن�ؤيد من يقول ب�أن الفي�صل واحلكم فى ذلك هو الت�رشيع الد�ستورى اخلا�ص بكل دولة .

ـ وقد ن�صت املادة ( )27من الإتفاقية على :
تكون الأولوية فى التطبيق لأحكام هذه الإتفاقية عند تعار�ضها مع القوانني والأنظمة املحلية
للدول الأع�ضاء .

واملادة ( )70من الد�ستور الكويتى ن�صت على :
�أن يربم الأمري املعاهدات مبر�سوم ويبلغها جمل�س الأمة فور ًا م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان
 ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�رشها فى اجلريدة الر�سمية
على �إن معاهدات ال�صلح والتحالف  ،واملعاهدات املتعلقة ب�أرا�ضى الدولة او ثرواتها
الطبيعية او بحقوق ال�سيادة او حقوق املواطنني العامة او اخلا�صة ،ومعاهدات التجارة
واملالحة والإقامة واملعاهدات التى حتمل خزانة الدولة �شيئ ًا من النفقات غري الواردة فى
امليزانية او تت�ضمن تعدي ً
ال لقوانني الكويت يجب لنفاذها �أن ت�صدر بقانون  ،وال يجوز فى
ً
�أي حال �أن تت�ضمن املعاهدة �رشوطا �رسية تناق�ض �رشوطها العلنية .

ـ وتواىل بعد ذلك تقلي�ص تلك القائمة اىل �أن �أ�صدر املجل�س الوزارى ملجل�س التعاون فى دورته
اخلام�سة والت�سعني قراره بال�سماح مبمار�سة معظم تلك الأن�شطة الثقافية اعتبار ًا من الأول من
( �سبتمرب  ,)2005فى حني طالبت الأمانة العامة ملجل�س التعاون دول املجل�س بت�رسيع وترية
ا�ستكمال كافة املتطلبات الالزمة لإقامة ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة قبل نهاية عام ( )2007احلاىل
 .الأمر الذى يعك�س ت�صميم وتوجه دول املجل�س على امل�ضي قدم ًا نحو حتقيق الوحدة املن�شودة
بخطوات ثابتة .

ـ وعليه ف�إن املعاهدات اخلا�صة مبجل�س التعاون اخلليجى وما يرتبط بها من قرارات �صادرة من
جمل�س الوزراء وكذلك معاهدات منظمات التجارة العاملية هى بال �شك من قبيل النوع الثانى من
املعاهدات املن�صو�ص عليها باملادة �سالفة الذكر واملتعلقة بالتجارة وحقوق املواطنني والتى قد
تت�ضمن تعدي ً
ال لقوانني الكويت مما ي�ستوجب لتمتعها بقوه القانون �أن يتم �إ�صدارها بقانون .
ـ وبا�ستعرا�ض املراحل التى مر بها جمل�س التعاون اخلليجى يت�ضح بجالء امل�سعى اجلاد للدول
الأع�ضاء لتحقيق التكامل ال�شامل  ،على مراحل �إبرزها يف الوقت الراهن مرحلة التكامل النقدى
و�إ�صدار العملة املوحدة  ،وقد اتخذ عدد من الدول الأع�ضاء �إجراءات ت�رشيعية  ،تتبنى القرارات
جزء من
ال�صادرة عن �أمانة املجل�س وجمل�س وزرائه فى �صورة قوانني وقرارات  ،متثل
ً
الت�رشيعات الداخلية امللزمة وكمثال على ذلك مملكة البحرين ودولة االمارات العربية املتحدة
،والتى ت�ضع كل منهما قرارات �أمانة جمل�س التعاون قيد التنفيذ �أو ًال ب�أول  ،الأمر الذى يجعل
من تلك القرارات جزءا من ت�رشيعاتهما الداخلية  ،مما ي�ؤكد جديتهما فى التعامل معها ويح�سب
للم�رشع الكويتى مبادرته بتبنى تلك القرارات �أو ًال ب�أول  ،ومنذ عام ( )1982توالت القرارات
ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة بال�سماح ملواطنى دول جمل�س التعاون اخلليجى  ،مبمار�سة
،انتهاء بالقرار الوزارى رقم ( )46لعام ( )2006ال�صادر بتاريخ
الأن�شطة الإقت�صادية املختلفة
ً
 5/2/2006ب�ش�أن تقلي�ص قائمة الأن�شطة الإقت�صادية واملهن فى دولة الكويت والذي ن�صت املادة
الأوىل منه على الآتى :

تعدل املادة الثانية من القرار الوزارى ( )141/2002وذلك برفع احلظر الوارد فى
املادة عن الأن�شطة واملهن التاىل ذكرها لي�سمح ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي
مبمار�ستها :
مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة .ت�أجري ال�سيارات .الأن�شطة الثقافية ما عدا ( �إن�شاء املطابع ودور الن�رش و�إ�صدار ال�صحف واملجالت) .ـ ويالحظ �أن قرار ال�سيد وزير التجارة وال�صناعة رقم ( )165لعام ( )2003قد �سمح ملواطنى
جمل�س التعاون مبمار�سة ن�شاط خدمات الدعاية والإعالن  ،وبذلك تكاد تكون الأن�شطة الإقت�صادية
التالية ) �إن�شاء املطابع  ،دور الن�رش � ،إ�صدار ال�صحف واملجالت ( هى اال�ستثناء الوحيد الوارد
على حرية مواطنى �أع�ضاء املجل�س فى ممار�سة �أى ن�شاط اقت�صادي او مهني او حريف فى دولة
الكويت خا�صة فى ظل �إن�ضمامها اىل �إتفاقية منظمة التجارة العاملية .
ـ وعلى م�ستوى املواثيق الإقت�صادية العاملية فقد ان�ضمت دولة الكويت اىل �إتفاقية اجلات )(GATT
بتاريخ ) 3مايو  (1963كما �إنها �أ�صبحت ع�ضو ًا مبنظمة التجارة العاملية )WTO( )World Trade
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 (Orgnisationبتاريخ )  1يناير  (1995وتعد منظمة التجارة العاملية ) (WTOاخللف القانونى
ملنظمة اجلات ) (GATTوالتى انبثقت عنها ثالثة جمال�س هى :
ـ جمل�س جتارة ال�سلع  :الإتفاق العاملى للتعريفات اجلمركية والتجارة (. )GATT
ـ جمل�س جتارة اخلدمات  :الإتفاق العام ب�ش�أن جتارة ). (GATT
ـ جمل�س امللكية الفكرية � :إتفاق اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية )(TRIPS
.

فى هذا الإتفاق  ،تعرف التجارة فى اخلدمات على انها توريد اخلدمة من خالل التواجد التجارى
ملورد اخلدمة من ع�ضو  ،فى �أرا�ضى �أى ع�ضو �آخر .
ـ ويق�صد بتعبري (التواجد التجارى) �أي نوع من امل�ؤ�س�سات التجارية او املهنية مبا فيها:
 1ـ �إن�شاء �شخ�ص قانوين او اقتنا�ؤه او الإبقاء عليه .
 2ـ �إن�شاء مكتب فرعي او متثيلي او االبقاء عليه � ،ضمن �أرا�ضى الع�ضو لأغرا�ض توريد
اخلدمة

ـ وقد �أن�شئت منظمة التجارة العاملية من خالل جوالت ثمان بد�أت منذ عام ( )1947حيث تناوالت
تلك اجلوالت خمتلف جوانب الإقت�صاد من جتارة وزراعة ومن�سوجات ومالب�س وخدمات وا�ستثمار
وحقوق ملكية فكرية وكانت اجلولة الأخرية ( جولة �أوروجواى) والتى مت التوقيع على نتائجها
فى مراك�ش ) املغرب ( فى  15/4/1994والتى بلغ عدد الدول املوقعة عليها ( )125دوله من
بينها دولة الكويت .

وقد عرفت الإتفاقية اخلدمات كالآتى :
ي�شمل تعبري اخلدمات جميع اخلدمات فى كل القطاعات با�ستثناء اخلدمات التى تورد فى �إطار
ممار�سة ال�سلطة احلكومية .

ـ وجاء فى ديباجة اتفاقية (:)GATT
�إن الدول الأع�ضاء ترغب فى �إن�شاء �إطار متعدد الأطراف من املبادئ والقواعد للتجارة فى
اخلدمات بهدف تو�سيع هذه التجارة فى ظروف من ال�شفافية والتحرير التدريجى كو�سيلة من
و�سائل تعزيز النمو الإقت�صادي جلميع ال�رشكاء التجاريني وتنمية البلدان النامية .
واملادة الأوىل من الإتفاقية ن�صت على �أنه :

وفيما يتعلق ب�رشوط معاملة الدولة الأكرث رعاية فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة الثانية على
�أنه :
فيما يتعلق بالإجراءات التى ت�شملها هذه الإتفاقية  ،يجـب على كل ع�ضو �أن مينح للخدمات وموردي
اخلدمات من �أي ع�ضو �آخر فور ًا ودون �رشوط معاملة ال تقل رعاية عن تلك التى مينحها ملا ميثلها
من اخلدمات وموردي اخلدمات من �أي بلد �آخر.

رعاية بالإ�ضافة اىل املعاملة الوطنية وهو ما يفرت�ض �أن يحظى ه�ؤالء وفق ًا للجدول اخلا�ص بكل
دولة بامل�ساواة بينهم وبني رعايا الدولة �صاحبة االقليم ( �رشط املعاملة الوطنية ) باال�ضافة اىل
وكذلـك فقد ن�صت املادة ال�سابعة ع�رش من الإتفاقية على �رشط املعاملة الوطنية وجاء فيها:
يوفر الع�ضو للخدمات او موردي اخلدمات من �أي ع�ضو �آخر فيما يتعلق بجميع الإجراءات املتعلقة �أحقيتهم فى املطالبة ب�أي ميزة �إ�ضافية ميكن منحها لأي دولة فى ممار�سة رعاياها لتوريد اخلدمة
بتوريد اخلدمات معاملة ال تقل رعاية عن تلك التى يوفرها لأمثالها من اخلدمات وموردي اخلدمات الأمر الذى ي�صبح معه ق�رص حق ممار�سة مهنة معينة او ن�شاط �إقت�صادي وحكره على �أ�صحاب جن�سية
دولة الأقليم خمالفة ظاهرة لبنود الإتفاقية.
لديه  ،وذلك فى القطاعات املدرجة فى جدولة وطبق ًا لل�رشوط والأو�ضاع املحددة فيه .
ـ وا�ستناد ًا اىل اعتبار �أن حرية الن�رش من قبيل حرية التعبري التى �أعطى لها الد�ستور الكويتى
ومعاهدات حقوق الإن�سان امل�شار اليها �أهمية خا�صه ف�إنه يلزم احرتام تلك الن�صو�ص الت�رشيعية االكتفاء بتقرير عقوبات القيد على احلرية على جرائم الن�رش املن�صو�ص عليها فى القانون
يقيد حرية من تلك احلريات العامة  ،ومن ثم اجلزائى :
والإلتزامات الدولية حني �إقرار كل قانون من �ش�أنه �أن ّ
يف حالة خمالفة ن�ص القانون لذلك الإطار ف�إن الن�ص يكون عر�ضة للطعن بعدم د�ستوريته وخمالفته
 1ـ ن�صت املادة ( )25من القانون رقم (  ) 31ل�سنة (  )1970بتعديل بع�ض احكام قانون اجلزاء
لتلك العهود الدولية .
وتلقى حرية الن�رش فى ذلك تطبيق ًا �رصيح ًا باعتبارها حرية عامة  ،الأمر الذى ميكن معه الطعن رقم (  ) 16ل�سنة  1960على معاقبة :
يقيدها على نحو خمالف لن�صو�ص الد�ستور بعدم الد�ستورية وذلك فى �إطار التزامات كل من طعن علنا او يف مكان عام او يف مكان ي�ستطيع �سماعه او ر�ؤيته من كان يف مكان عام عن
على �أي ن�ص ّ
الكويت الدولية وحتت مراقبة منظمات حقوق الإن�سان املعنية والتى حتظى تقاريرها الآن باحرتام طريق القول او ال�صياح او الكتابة او الر�سوم او اية و�سيلة اخرى من و�سائل التعبري عن الفكر يف
متزايد فى خمتلف دول العامل .
حقوق الأمري و�سلطته او عاب يف ذات الأمري او تطاول على م�سند الإمارة وعقوبة تلك اجلرائم هي
كما انه انطالق ًا من اعتبار ان خدمات الن�رش واملطبوعات وما يتعلق بها من خدمات م�ساندة هى من احلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات .
�ضمن اخلدمات الواردة فى اتفاقية (( )GATTاالتفاقية العامة ب�ش�أن جتارة اخلدمات ) واملن�ضمة
اليها الكويت والتى يتمتع مبقت�ضاها جميع رعايا الدول املوقعة على الإتفاقية معاملة الدولة الأكرث ـ كما ن�صت املادة ( )29على وجوب :
معاقبة كل من حر�ض علنا او يف مكان عام او يف مكان ي�ستطيع فيه �سماعه او ر�ؤيته من كان يف
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مكان عام عن طريق القول او ال�صياح او الكتابة او الر�سم او ال�صور او اية و�سيلة اخرى من
و�سائل التعبري عن الفكر على قلب نظام احلكم القائم يف الكويت وكان التحري�ض مت�ضمنا احلث
على تغيري هذا النظام بالقوة او بطرق غري م�رشوعة وعقوبة تلك اجلرائم احلب�س مدة ال جتاوز ع�رش
�سنوات .
ويحكم بنف�س العقوبة على كل من دعا بالو�سائل ال�سابقة اىل اعتناق مذاهب ترمي اىل هدم النظم
الأ�سا�سية يف الكويت بطرق غري م�رشوعة او اىل الإنتقا�ض بالقوة على النظام االجتماعي او
الإقت�صادي القائم بالكوتي .
 2ـ ون�صت املادة ( )111من قانون اجلزاء الكويتي على وجوب :
عقوبة كل من �أذاع ب�أي طريقة من الطرق املذكورة فى املادة ال�سابقة �آراء تت�ضمن �سخرية او
حتقري او ت�صغري الدين او مذهب ديني �سواء كان ذلك بالطعن فى عقائده او فى �شعائره او فى
طقو�سه او فى تعاليمه باحلب�س مدة ال تتجاوز ال�سنة والغرامة او ب�إحدى هاتني العقوبتني .
ـ وقررت املادة ( )112من ذات القانون على انه :
ال جرمية اذا �صدرت الأقوال او العبارات امل�شار اليها فى املادة ال�سابقة فى حما�رضة او مقال
او كتاب علمى ب�أ�سلوب هادئ متزن خالٍ من الألفاظ املثرية وثبت ح�سن نية املتهم ب�إجتاهه اىل
النقد العلمي اخلال�ص .
 3ـ كما عاقبت املادة ( )113من ذات القانون :

وحرف فيه عمد ًا على نحو يغري من معناه
كل من ن�رش كتابا مقد�س ًا فى عقيدة دين من الأديان ّ
قا�صد ًا بذلك الإ�ساءة اىل هذا الدين باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة واحدة وبالغرامة او ب�إحدى
هاتني العقوبتني .
 4ـ وفيما يتعلق بجرمية القذف وال�سب فقد عاقبت املادة ( )211من القانون اجلزائى :
كل من باع او عر�ض للبيع موادا �أي ًا كانت حتمل عبارات او ر�سوم ًا او �صور ًا او عالمات مكتوبة
او مطبوعة او حتمل ت�سجيالت لأقوال يعد ن�رشها او �إبدا�ؤها قذف ًا او �سب ًا وهو عامل بذلك باحلب�س
مدة ال جتاوز �ستة �شهور وبالغرامة او �إحدى هاتني العقوبتني  ،كما ن�صت املادة ( )213من ذات
القانون على احوال �إباحة اجلرائم املن�صو�ص عليها فى املادة �سالفة الذكر .
ـ ويالحظ �إن الإجتاه ال�سائد ت�رشيع ًا الآن هو احلد من تطبيق عقوبة احلب�س على ق�ضايا الن�رش
والر�أى ب�صفه عامة واالكتفاء مبا تن�ص عليه غالبية الت�رشيعات العقابية او اجلزائية من جترمي الن�رش
الذى مي�س ب�أمن الدولة وبا�ستقرارها ال�سيا�سى واالجتماعى واالقت�صادى وحرمة الأديان وال�سب
والقذف  ،وح�سن ًا فعل امل�رشع الكويتى بتقلي�ص عقوبة احلب�س املن�صو�ص عليها فى قانون الن�رش
واملطبوعات اجلديد  ،وان كنا ننا�شده باالقت�صار على عقوبة الغرامة فقط على املخالفات الواردة
فى القانون وتطبيق الن�صو�ص اجلزائية كل فيما يخ�صه فالن�صو�ص الواردة فى القانون اجلزائى
تغطى جميع املخالفات التى وردت فى قانون الن�رش واملطبوعات على النحو ال�سالف الذكر .
تطبيق بع�ض احكام قانون الن�رش واملطبوعات ب�أثر رجعى والتو�سع فى مفهوم املطبوعات

 :ـ ن�صت املادة ( )29من القانون على �أن ي�صدر وزير الإعالم قرار ًا خا�ص ًا ب�ش�أن املطبوعات
ال�سمعية والب�رصية وال�سمعية الب�رصية امل�سجلة او املثبتة على ا�رشطة او ا�سطوانات او على �أي
و�سيلة من و�سائل التقنية الأخرى لتنظيم ترخي�ص جمال �إنتاج وت�صوير وت�سجيل طباعة و�إ�صدار
وبيع ون�سخ الأوعية اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ور�سوم تراخي�صها والتفتي�ش والرقابة عليها
وغلقها �إداري ًا وتطبيق ًا لذلك �أ�صدرت وزارة الإعالم القرار الوزارى رقم ( )53ل�سنة ( )2006الذى
ن�صت املادة ( )14منه على ان :
ت�رسى الأحكام ال�سابقة على جتديد الرتاخي�ص ال�سابق �إ�صدارها قبل العمل بهذا القرار .
ـ الأمر الذى ينطوى على تطبيق �أحكام قانون الن�رش واملطبوعات اجلديد  ،مبا يحتويه من �رشوط
جديدة مل تكن موجودة يف القانون ال�سابق  ،كا�شرتاط اجلن�سية الكويتية على مراكز قانونية وجدت
وا�ستقرت �إبان القانون ال�سابق  ،على املحال اخلا�صة باملطبوعات ال�سمعية والب�رصية  ،مبا يعد
تطبيق ًا للت�رشيع احلديث ب�أثر رجعى خمالف ًا فى ذلك مبد�أ (التطبيق الفورى املبا�رش للقانون )  ،وال
يغري من ذلك ن�ص املادة ( )179من الد�ستور التى تبيح تطبيق القانون ب�أثر رجعى  ،مادام فى غري
املواد اجلزائية و�أن يتم �إقرار القانون من جمل�س االمة (وقد مت ب�أغلبية اع�ضائه )  ،حيث ان املادة
�سالفة الذكر كانت لقرار وزاري �صادر من ال�سيد  /وزير الإعالم  ،كما مل يعر�ض للت�صويت عليه
والتكييف احلقيقى لهذا القرار  ،هو �إن الئحة تطبيق القانون رقم ( )3ل�سنة ( )2006فيما يخ�ص
املطبوعات ال�سمعية والب�رصية وال�سمعية الب�رصية حيث انطوت تلك الالئحة على ن�ص غري د�ستوري
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ي�سمح بتطبيق �أحكام الالئحة ب�أثر رجعى خمالفة فى ذلك ن�ص املادة ( )179من الد�ستور وعدم
ا�ستيفائها ما تطلبته املادة لأعمال التطبيق ب�أثر رجعي .
�إن القانون اجلديد قد �صدر خمالفا لتوجه احلكومة الر�شيدة فى جذب اال�ستثمارات الأجنبية
كالقانون رقم ( 8ل�سنة  )2001وما نلم�سه من رغبة فى تقدمي ت�سهيالت �أكرب لتكون دولة الكويت
( �ش�أنها �ش�أن باقي دول العامل احلديث ) دولة جاذبة للإ�ستثمار :
فقرار ال�سادة فى جمل�س الوزراء رقم ( )1006/1ل�سنة ( )2003قد �سمح ب�إن�شاء �رشكات
ـ
�أجنبية بن�سبة ( )100%لقطاعات �إ�ستثمارية حتتاجها الدولة  ،وفقا لل�رشوط والقواعد املن�صو�ص
عليها فى املادة ( )3من القانون رقم ( )8ل�سنة ( )2001فى جماالت عديدة منها ( تقنية املعلومات
وتطوير الربجميات ) و�أي�ضا (الثقافة والإعالم والت�سويق عدا �إ�صدار ال�صحف واملجالت وفتح دور
الن�رش )  ،وهذه الأن�شطة �ست�صطدم دون �شك بهذا القانون واذا و�ضعنا فى احل�سبان وفقا لتقرير
اال�ستثمار العاملي لعام ( )2005ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ( يونكتاد) �إن
الكويت قد �صنفت فى املركز رقم ( )132فى م�ؤ�رش اال�ستثمارات الأجنبية وكانت ح�صة الكويت من
تلك اال�ستثمارات فى عام ( )2005قد بلغت ( 250مليون دوالر ) فقط فى حني �إن دولة الإمارات
العربية املتحدة قد بلغت ح�صتها ( )12مليار دوالر واململكة العربية ال�سعودية ( )4.6مليار دوالر
ومملكة البحرين ( )1.3مليار دوالر ميكن القول بان قانون الن�رش كغريه من املعوقات يقف �أمام
التوجه لفتح الأ�سواق وجذب ر�ؤو�س الأموال اجلادة .

ـ وما تقدم يتعار�ض مع ما ن�ص عليه باملادة ( )2من القانون رقم ( )3ل�سنة ( )2006والتى ق�رصت
الأعمال التالية على املواطنني دون غريهم :
 1ـ �إن�شاء مطبعة او ا�ستغاللها
 2ـ فتح حمل لبيع او ت�أجري املطبوعات او الن�رش او التوزيع
 3ـ الرتجمه او مكتب للدعاية والإعالن
 4ـ من�ش�أة للإنتاج الفنى .
ـ وميكن �أن نتفهم حر�ص الدولة على ان يكون �صاحب امتياز ال�صحف واملجالت كويتي اجلن�سية
وان كان واقع احلال فى ع�رصنا هذا قد ازال احلواجز فمواقع االنرتنت ميكن ان تن�ش�أ دون ان
يكون لأحد �سلطان عليها واجلمهور قد اجته اليها بل وحتى القنوات الف�ضائية �أ�صبحت فى متناول
اجلميع وال تكلف مبالغ طائلة والدليل ان القنوات العربية الف�ضائية فى الوقت احلا�رض تزيد عن الـ
�ضيق
( )300قناة فحتى املعاجلني بالأع�شاب افتتحوا لهم قناة ف�ضائية  ،ويف تقديرنا �إن القانون قد ّ
من �أن�شطة عديدة لن ت�ؤثر �سلب ًا على مرتكزات املجتمع بل وكانت يف واقع الأمر تزيدا غري الزم
يجرى عك�س تيار التوجه الذى نلتم�سه او نتطلع اليه من ال�سادة امل�س�ؤولني فى الدولة .
حممد التويجري  -حمامي  /حمكم
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