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أمريي  عفو  إعالن  فور  موطنهم  إىل  املاضية  األسابيع  خالل  الكويتيني  املعارضني  من  العديد  عاد 

بالعفو  أمرييني  مرسومني  الصباح"  األحمد  "نواف  الشيخ  الكويت  أمري  أصدر  حيث  بحقهم، 

شخصاً، وشمل العفو النواب والناشطني السياسيني   35وتخفيض مدة العقوبة املحكوم بها على 

"اقتحام مجلس األمة" إىل جانب عدد من املتهمني يف ما يعرف بـ "خلية العبديل" اليت يف قضية  

 .والذي اتهم فيها العرشات بالعمل لصالح إيران وحزب هللا 2017تعود إىل عام 

وعاد النائب السابق مسلم الرباك بصحبة معارضني آخرين منهم خالد الطاحوس، ودمحم البليهيس،  

ومشعل الرداس،  النائب    ونارص  من  كل  وتوجه  كبري.  شعيب  حضور  وسط  موطنهم  إىل  الذايدي 

السابق مبارك الوعالن وسامل النمالن بالشكر إىل األمري، فيما أثار النائب عبدالكريم الكندري الجدل 

بترصيحاته السياسية الحادة عندما عّلق قائاًل: "مع عودة مهجري قضية دخول املجلس يسدل 

كرب قضايا الفساد بالكويت، بدأت بتضخم الحسابات والتحويالت مروراً  الستار على واحدة من   أ

القضية   "أغلقت  مضيفا:  املصلحني"،  مالحقة  بعدها  ومن  بالحكومة  فاإلطاحة  لإلرادة  بالخروج 

 دفرتياً دون محاسبة الفاسدين، لكن سيبقى التاريخ شاهداً على أفعالهم". 

ف أمري الكويت رؤساء السلطات التنفيذية والترشيعية  جاء القرار الرسمي للعفو بعد أيام من تكلي

املحكومني يف   للعفو عن بعض    20والقضائية بإعداد اقرتاحات وضوابط تمهيدا إلصدار مرسوم 

كتوبر املايض وكان عدد من أعضاء مجلس األمة قد قدموا التماساً إىل األمري للموافقة على البدء   .أ

لة بإقرار العفو عن العديد من املعارضني يف قضايا مختلفة،  بأول خطوات املصالحة الوطنية الشام

املادة   تنص  أن   75حيث  أو  العقوبة  عن  بمرسوم  يعفو  أن  "لألمري  أنه  على  الكويت  دستور  من 

كرث من عام احتقان سيايس شديد منذ االنتخابات الربملانية األخرية   يخفضها". وتشهد البالد منذ أ

الترشيعية والتنفيذية، وكانت الحكومة قد تباطأت يف االستجابة  بني السلطتني    2020يف ديسمرب  

لنواب الربملان الذين تقدموا بطرح قانون العفو الشامل للمتهمني يف قضية اقتحام الربملان الكوييت،  

ما رفع وترية مطالب استجواب رئيس الحكومة داخل مجلس األمة من قبل أعضاء املعارضة يف 

 .الربملان
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 ته بعد األزمة مل تن

بعد أيام قليلة    2011نوفمرب من عام    16تعود األزمة اليت هاجر بسببها أبرز املعارضني الكويتيني إىل  

عندما   الدول؛  من  بعدد  العريب  الربيع  احتجاجات  وانتشار  املرصية  يناير  ثورة  آالف من  اندفع 

مبىن   واقتحموا  املعارضة،  من  نواب  يرافقهم  حاشدة  مظاهرة  يف  ىف الكويتيني  األمة  مجلس 

العاصمة الكويتية ودخلوا إىل القاعة الرئيسية وهم يرددون النشيد الوطىن قبل أن يغادروا املكان 

الكويت يخ  تار ىف  مسبوق  غري  مشهد  يف  بدقائق  ذلك  باإلصالح    .بعد  مطالب  املتظاهرين  ورفع 

ح" بسبب مزاعم السيايس يف الكويت وحل مجلس األمة وإقالة رئيس الوزراء آنذاك "نارص الصبا

 تتعلق بالفساد، واعرتضت قوات األمن املتظاهرين ومنعتهم من االستمرار.

يخ الكويت" إال أنه وافق على إقالة  ورغم وصف األمري الراحل لهذا الحدث "باليوم األسود يف تار

اقتحام   نفسه  الوقت  واعترب يف  انتخابات جديدة،  إىل  والدعوة  األمة  الوزراء وحل مجلس  رئيس 

يخ الكويت وأمر بمتابعة القضية قانونياً. ومج ظلت القضية متداولة لس األمة سابقة مهينة يف تار

يف أروقة املحاكم إىل أن صدر بشأنها حكم محكمة التميزي، وهي أعلى محكمة بالدولة يف نوفمرب  

بالحبس  2017 حكمها  أصدرت  واليت  النواب   3،  لجميع  والنفاذ  الشغل  مع  ونصف  سنوات 

سنوات بحق النائب السابق مسلم الرباك، كما أيدت   7والحاليني املتهمني يف القضية و  السابقني

براءة اثنني من املتهمني، وقضت يف الوقت نفسه بالحبس عامني، لعدد من املتهمني مع وقف 

 النفاذ.

ومنذ ذلك الوقت تسعى املعارضة السياسية إىل إقرار قانون العفو الشامل، حيث تقدم يف ديسمرب  

من العام املايض، النائب يف مجلس األمة الكوييت "مرزوق الخليفة" باقرتاح قانون العفو الشامل 

يخ االقتحام وحىت سبتمرب  ، ونص مقرتح القانون على العفو 2016عن الجرائم اليت وقعت من تار

القانون رقم   املنصوص عليها يف  الجرائم  املواد  1960لسنة    16عن  إليه يف  املشار   ،134  ،135 ،
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والجرائم املرتبطة بها. كما نص القانون املقرتح على إسقاط جميع أحكام اإلدانة،    254،  249،  147

 واإلفراج عن جميع املحكومني واملتهمني يف الجرائم املشار إليها.

العفو  2021ويف فرباير   قانون  االتفاق على  الكوييت،  األمة  الترشيعية يف مجلس  اللجنة  أعلنت   ،

من القضايا بالبالد، بعدما أفىض االختالف حول القانون املقدم من عدد من النواب   الشامل يف عدد

إىل تشابك باأليدي بني عدد منهم أثناء جلسة مجلس األمة الكوييت. حيث اشتعل التشابك بني  

، شنَّ 2021أربعة نواب هم: دمحم املطري، وخليل أبل، وخالد العتييب، وصالح خورشيد. ويف مارس  

كويتيون بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون مقيمون يف الخارج، هجوما رصيحاً    معارضون

ضد نواب املعارضة بمجلس األمة، بسبب عدم دخول نواب األغلبية قاعة مجلس األمة والتصويت 

نائًبا بحجة "عدم تمكني    32على قانون العفو الشامل خالل انعقاد جلسة القسم اليت قاطعها  

ية    الحكومة من أداء القسم". وازدادت حدة الخالف بني السلطات عندما ألغت املحكمة الدستور

بعدم   14يف   املحكمة  الربملان، وقضت  الداهوم" يف  "بدر  املعارض  النائب  املايض، عضوية  مارس 

 بتهمة إهانة األمري الراحل الشيخ "صباح األحمد".  2014أهليته لالحتفاظ بمقعده ألنه أدين عام 

م من األجواء االحتفالية اليت صاحبت عودة املعارضني والنواب السابقني إىل الكويت،  لكن على الرغ

تداولت وسائل إعالم كويتية خرب تجميد أعمال لجنة العفو، حيث كان من املقرر أن ترفع اللجنة  

أسماء جديدة إىل القيادة السياسية الشهر القادم تمهيدا لشمولها بشكل رسمي يف قوائم عفو  

وقالت صحيفة القبس نقال عن مصادر محلية، أن هناك تعليمات صدرت لقطاع تنفيذ   جديدة.

، وأضافت إنه من املتوقع أن يشمل  2022األحكام بالتوسع يف أعداد املشمولني بالعفو للعام املقبل  

سجني، وكذلك املتهمون يف   600العفو اإلفراج أو تخفيف العقوبة لسجناء جنائيني يقدر عددهم بـ  

بالتجسس   قضية الشيعي  التيار  من  الكويتيني  من  وعدد  إيراين  بها  أدين  اليت  العبديل"  "خلية 

ملصلحة إيران وحزب هللا، وإسقاط مديونيات عن سجناء آخرين، دون أن تشمل متهمني يف قضايا  

أمن الدولة أو قضايا فساد وغسل أموال، وهو مامل يحدث بسبب قرار التجميد املتداول، األمر الذي 

 طه البعض بعودة التصعيد من جانب املعارضني املشمولني بالعفو ضد الحكومة.رب
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وكان النائب السابق "فيصل املسلم" قد وّجه حديثه إىل أمري البالد خالل خطبة بعد عودته للكويت 

قائاًل: "غريب أن يكون العفو مكرمة باسم سمو األمري". كما شن هجوماً الذعاً على رئيس مجلس  

، وأضاف "إن كان هناك تعاون فإن أيدينا ممدودة لكل مصلح  "فه بأنه "خصم الشعباألمة ووص 

حمل هم البلد وعمل على مواجهة الفساد، لكنها حتماً لن تمتد بالتعاون إىل أي فاسد يف الكويت  

 بأي موقع كان، وجزماً لن تمتد ملرزوق الغانم وحلفائه". 

العفو   الهدف منه إيصال رسالة غاضبة من   -مؤقت  بشكل-يتوقع مراقبون أن قرار وقف لجنة 

قبل القيادة السياسية الكويتية إىل املعارضة يف البالد، خاصة بعد هذه التلميحات األخرية من بعض  

السابق   الربملان  األمة. من جانبه قال عضو  الكويت، ورئيس مجلس  أمري  بالعفو ضد  املشمولني 

زمة مل تنته بعد، ألن هناك ناشطني ما زالوا مسجونني  نوفمرب إن األ  25"صالح املال" يف تغريدة يف  

 بتهم سياسية. 

 مستقبل املعارضة الكويتية 

النظر إىل جذور  ينبغي  املقبلة،  الشهور  املعارضة واسترشاف مواقفها يف  عند اإلشارة إىل مستقبل 

وه األمة،  اقتحام مجلس  أحداث  منذ  املاضية خاصة  السنوات  وتحوالتها يف  املعارضة  ي صحوة 

 النقلة النوعية اليت قفزت باملعارضة إىل مربع جديد يف خريطة واقعها الداخلي وعالقتها بالسلطة.

يرة، فإن عام   شهد عدة ظواهر ودالالت جديدة على واقع املعارضة    2011وفقا لدراسة مركز الجز

الظاهرة اليت الكويتية، أولها ظهور الشارع يف املعادلة كأداة من أدوات املعارضة السياسية، وهي  

يعة سانحة للسلطات إلنهاء هذه  أقلقت السلطة وحّفزتها، وجاء "خطأ اقتحام املجلس" كمربر وذر

الظاهرة يف مهدها. وثاين الدالالت هي انتقال سلوك املعارضة من النقد السيايس ألداء الوزراء إىل 

أحد أبناء األرسة الحاكمة    التصعيد عرب الضغط املبارش والرصيح لتغيري رئيس الحكومة، الذي يعترب

السلطة  تعامل  نمط  األخرية هي  والداللة  التنفيذية.  للسلطة  كرئيس  أخرى  رمزية  اعتبارات  وله 

يف  الجنايئ"  "الشق  على  الرتكزي  عرب  املعارضة،  ومطالب  األساسية  السياسية  القضية  مع  األمنية 
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ت إليه، األمر الذي أدى إىل تنامي  اقتحام مجلس األمة دون الرتكزي على العوامل السياسية اليت أد

 بعض الغضب الشعيب وتضامنهم مع املعارضة.

، الذي ترجعه املعارضة  2012هذه الظواهر تبعتها تضاؤل وجود املعارضة يف مجلس األمة منذ عام  

إىل مرسوم قانون نظام الصوت الواحد وقدرته على الحد من قدرة املعارضة على النجاح يف ضوء  

ديناميكيات املنافسة االنتخابية بعد الحراك السيايس الذي احتضنه الربيع العريب. وقد   التغيريات يف 

بربملان   تتمتع  إذ  العريب،  الخليج  دول  بايق  عن  ومختلف  نسيب  ديمقراطي  بنظام  الكويت  تمزيت 

يخها عانت من احتدام  منتخب ذو صالحيات كبرية يف محاسبة الحكومة، لكن الدولة على مر تار

نواب الرصاع   استمر  حديثاً،  املنتخب  الحايل  املجلس  ويف  والتنفيذية.  الترشيعية  السلطتني  بني 

معارضون باتخاذ مواقف احتجاجية منذ الجلسة األوىل ملجلس األمة يف دورته الحالية، وخالل أول 

شهور من املجلس استقالت الحكومة وتوقفت أعمال املجلس ملدة شهر ثم أعيد تشكيل الحكومة   4

من الدستور،   106فرباير، علق األمري مجلس النواب ملدة شهر بموجب املادة    18أخرى. ففي  مرة  

مارس أعلن األمري تشكيل   2. ويف  2012واليت مل تستخدم إال مرة واحدة خالل اضطرابات عام  

ير الداخلية،   حكومة جديدة تم فيها استبدال أربعة وزراء لتخفيف حدة التوتر مع املجلس بينهم وز

ن قرار األمري بإعادة تعيني رئيس الوزراء "صباح الخالد" أثار تكهنات باستقالة الحكومة مرة أخرى لك

 أو حاًل للربملان، وهو مامل يحدث. 

الحكومة يف معالجة   السلطتني على عمل  نزاع  السياسية بسبب  الحالة  الجمود  انعكست حالة 

النفط وتذبذب السيولة والجدل الخاص    األزمات االقتصادية يف العام األخري، مع اضطراب أسعار 

 بقانون الدين العام، واالستفادة من صندوق األجيال القادمة وغريها.

مراقبه   القادمة من خالل  الفرتة  يف  املعارضة  استرشاف مستقبل  يمكن  فإنه  ما سبق،  على  بناًء 

 نهجها يف عدة محاور أهمها: 
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بالشارع   .1 الكويتية  املعارضة  أخرى عالقة  مرة  إليه  االحتكام  إىل  نيتهم  ومدى  والجماهري 

للضغط على السلطات الكويتية، ورغم أن الكويت كدولة خليجية تبدو للباحثني بعيدة عن االنزالق  

إىل مسار ثروات الربيع العريب، إال أن السلطات األمنية والسياسية تدرك جيدا األسباب اليت تؤدي 

ركبة من عدة عوامل مثل: االنسداد السيايس واالحتقان املجتمعي  إليه يف النهاية، وهي منظومة م

امليدانية وغريها. وهو ما   الحقويق والفعاليات  بالداخل والخارج، والرتويج  املعارضة  الداخلي وبؤر 

العوامل يف بدايتها قبل أن تتضخم رشارات   املعنية تحاول تفكيك هذه  أن السلطات  يظهر جلياً 

 اإلنذار. 

أن  .2 القانون  ويرى خرباء  العفو،  بعد  العائدين  السابقني  للنواب  السيايس  العمل  مستقبل 

أدينوا   الذين  األفراد  يمنع  املفعول  يزال ساري  ال  الكوييت  االنتخابات  لقانون  رئييس  تعديل  هناك 

املسألة الخالف حول هذه  أن  املستقبلية. وال شك  االنتخابات  الرتشح يف  األمري من  إهانة   بتهمة 

 سيؤثر على العالقة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية. 

التنفيذية   .3 والسلطة  األمة"،  "مجلس  الترشيعية  السلطة  مع  للتعامل  املعارضة  رؤية 

"الحكومة والوزراء"، ويبدو أن هناك خالفا بني املعارضني املشمولني بالعفو األمريي حول هذا األمر،  

آلخر توافقية، لذلك من املبكر توقع رؤيتهم املستقبلية  وبدت ترصيحات بعضهم هجومية والبعض ا

والوضع  الفساد  مثل:  البالد  يف  الهامة  القضايا  من  املعارضة  موقف  وكذلك  اإلطار.  هذا  يف 

 االقتصادي والرتكيبة السكانية وغريها.

قدرة املعارضة على تنظيم صفوفها وتمتني شعبيتها واالستعداد لالنتخابات القادمة، وهو   .4

حدي األكرب لها خاصة وأن مشهد االستقبال الجماهريي يوحي بأن شعبية النواب السابقني ال  الت

 تزال صالحة للبناء عليها.

 

يف دراسته بمركز الخليج للتنمية، أبدى الدكتور دمحم الرميحي أستاذ علم االجتماع بجامعة الكويت  

للعبة مل تتغري" موضحاً أن االعتقاد بأن تحفظه على التفاؤل بنتائج العفو، وعنون دراسته بـ "قواعد ا
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التوترات الكويتية قد خّفت أمر مفهوم بالنظر إىل الخطوات اإليجابية اليت تم اتخاذها خاصة العفو 

واستقالة الحكومة، ومع ذلك ليس من املؤكد أن هذه التغيريات تشري إىل مرحلة جديدة، ألن معايري  

 اآلن، وبدون تغيريات يف "قواعد اللعبة"، سيستمر أعضاء  الديمقراطية داخل الكويت مل تتغري حىت

الحكومة والربملان يف استخدام نفس األساليب، وسيكررون يف النهاية نفس األخطاء اليت أدت إىل 

األزمة األخرية. مضيفا أن الكويت تحتاج إىل تغيريات على عدة مستويات للحفاظ على الديمقراطية،  

يخية وبعيدة املدى، معلاًل  وسيكون من الصعب تنفيذ بع  ض هذه التغيريات وستتطلب خطوات تار

بأن العديد من أعضاء الربملان لديهم أجندة طويلة، ويتوقعون أن تليب السلطة التنفيذية مطالبهم،  

أخرى. يف  مرة  الحكومة  أن تسقط  أزمة جديدة من شأنها  يف  البالد  أن يضع  املحتمل  وهذا من 

املناقشة ا الكويتية، سيعين  تناقض صارخ مع  للديمقراطية  ية حول "مرحلة جديدة"  الجار ملثالية 

ية إىل املشاكل القديمة.    ذلك عودة فور

ير" يف تحليلها املنشور على منتدى الخليج الدويل، استمرار معضلة   الباحثة "كورتيين فر وتوقعت 

أ إىل  بالنظر  ية،  قوانني دستور بأي  متوقعة عدم حلها  بالكويت  السلطات  يتمتع رصاع  الربملان  ن 

بسلطة كافية لعرقلة ترصفات السلطة التنفيذية اليت يعارضها، لكنه يف كثري من األحيان ال يمتلك 

السلطة السياسية لوضع أجندته الخاصة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. وتتفاقم هذه 

من الرغم  على  باملجلس  املعينني  الوزراء  مجلس  أعضاء  أن  حقيقة  بسبب  غري    املعضلة  أنهم 

الثقة عن   بحجب  التصويت  يستطيعون  ال  أنهم  الرغم من  وعلى  نواًبا.  أيًضا  يعتربون  منتخبني، 

يخياً بتقويض أجندة املعارضة.    زمالئهم الوزراء إال أن موقعهم يف الربملان ما زال يسمح لهم تار

الخليج   بمعهد  الكويت"  الدائم يف  الجمود  الذي حمل عنوان "سياسة  يره  تقر واشنطن،  ويف  يف 

يادة من فاعلية مجلس األمة ليقوم بدوره  وضعت الدراسة روشتة إصالحات عاجلة من شأنها ز

كرث وضوحاً  الحقيقي يف الترشيع واملراقبة مثل: تعديل النظام الداخلي ملجلس األمة تعديله ليكون أ

ية السابقة، وسد الثغرات يف األحكام   اليت يمكن استغاللها  وتفصياًل مع التعلم من األزمات الدستور

ية لتشمل أعضاء   ية. باإلضافة إىل إصالح املحكمة الدستور لتقويض املجلس أو املحكمة الدستور
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يتم تعيينهم بالتشاور مع مجلس األمة، وبهذه الكيفية فإن الرصاع بني مجلس األمة والسلطة 

ي  ة محايدة ومستقلة  التنفيذية على الدستور والنظام الداخلي سيتم حله عن طريق محكمة دستور

امليول  وكبح  املؤثرة"  "الجماعية  لتشجيع  الكويت  يف  االنتخابات  قانون  تعديل  وأخريا  ومتوازنة. 

 الفردية بني أعضاء الربملان، وإعادة النظر يف تحديد الدوائر االنتخابية. 

 املصادر: 

ير  − الجز الخلف،  مازن  والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني  جهود  لتوحيد  وطين  كتوبر  حوار  أ ، 2021ة، 
https://cutt.ly/jREaQhd 

، منظار للدراسات والشئون السياسية، نوفمرب  الحوار الوطين والعفو األمريي: هل تتشكّل كويت جديدة −
2021 ،https://cutt.ly/EY4VUXS 

كتوبر   − أ العرب،  السياسية،  األزمة  إلنهاء  املعارضة  مع  جديدة  صفحة  تفتح  ، 2021الكويت 
https://cutt.ly/VREaGDN 

كتوبر   − أ القبس،  ابراهيم،  دمحم  األمريي،  العفو  بقواعد  مسبوق  غري  ع  ، 2021توسُّ
https://cutt.ly/wREaKqj 

قضية العفو عن املعارضني: لغم قد يفسد العالقة بني الربملان والحكومة، أحمد حجاجي، رويرتز، فرباير  −
2021 ،https://cutt.ly/xREaV6a 

ومساء − النواب  عن  العفو  الكويت:  يف  مرشوط  كتوبر  حوار  أ العرب،  الوزراء،  رئيس  ، 2021لة 
https://cutt.ly/tREs9Oy 

يوليو   − األمة،  مجلس  دخول  قضية  يف  النهايئ  التميزي  محكمة  حكم  ، 2018نص 
https://cutt.ly/fREsbYA 

نو − تفاوض  الكويتية  يونيو  الحكومة  الجديد،  الخليج  البالد،  خارج  هاربني  معارضة  ، 2021اب 
https://cutt.ly/WREsA94 

،  2021مبادرة أمري الكويت: العفو مقابل تخفيف استجوابات الربملان، أحمد جعفر، قناة الحرة، سبتمرب   −
https://cutt.ly/bREsL3R 

الين،   − أون  الخليج  حمود،  يوسف  الديمقراطية،  إرساء  يف  الكويت  نجحت  ، 2021كيف 
https://cutt.ly/mbIA2QH 

بواشنطن،   − الخليج  معهد  الالركيا،  لويس  الكويت،  يف  الدائم  الجمود  ، 2021سياسة 
https://cutt.ly/ibISs0P 

األوسط،   − الرشق  الرميحي،  دمحم  الكوييت،  السيايس  املرسح  على  قراءته  يمكن  ،  2021ما 
https://cutt.ly/ubISlY9 

https://cutt.ly/jREaQhd
https://cutt.ly/EY4VUXS
https://cutt.ly/VREaGDN
https://cutt.ly/wREaKqj
https://cutt.ly/xREaV6a
https://cutt.ly/tREs9Oy
https://cutt.ly/fREsbYA
https://cutt.ly/WREsA94
https://cutt.ly/bREsL3R
https://cutt.ly/mbIA2QH
https://cutt.ly/ibISs0P
https://cutt.ly/ubISlY9
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ا − اندبندت  العزني،  حمد  األمة،  مجلس  حل  إىل  الكويت  يف  السياسية  األزمة  تقود  ، 2021لعربية،  هل 
https://cutt.ly/qbISWGm 

األخبار،   − ابراهيم،  حسني  الجديد،  العهد  تخترب  املعارضة  الكويت:  يف  السياسية  األزمة  ، 2021احتدام 
https://cutt.ly/FbISYq1 

− How politics at home shapes Kuwait’s foreign policy, Courtney Freer, Brookings, 
2020, https://cutt.ly/bREs5hi 
− The Politics of Permanent Deadlock in Kuwait, Luai Allarakia, The Arab Gulf States 
Institute in Washington, 2021, https://cutt.ly/uREdtdm 
− Kuwait’s Disunited Opposition Finds Grilling Ministers Its Only Way to Fight Back, 
Courtney Freer, Gulf International Forum, 2021, https://cutt.ly/1REdich 
− A new Kuwait; Gulf state’s leader prepares to pardon dissidents, paving the way 
for political reform, Ahmed Aboudouh, Independent, 2021, https://cutt.ly/nREdcXZ 
− Kuwait emir launches steps to provide amnesty of dissidents, Amnesty 
International, middle east eye, 2021, https://cutt.ly/SREdTW8 
−  The ‘tribal advantage’ in Kuwaiti politics and the future of the opposition, Freer 
and Leber, Apr.2021, Brookings, https://cutt.ly/RQEkYcQ 
− Democratic Norms in Kuwait: Changing the Rules of the Game, Mohammad Al-
Rumaihi, Gulf International Forum, 2021, https://cutt.ly/xY4VkGD 
 

 

https://cutt.ly/qbISWGm
https://cutt.ly/FbISYq1
https://cutt.ly/bREs5hi
https://cutt.ly/uREdtdm
https://cutt.ly/1REdich
https://cutt.ly/nREdcXZ
https://cutt.ly/SREdTW8
https://cutt.ly/RQEkYcQ
https://cutt.ly/xY4VkGD

