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د. معصومة املبارك وصفاء الهاشم وعلي الراشد وشمالن العيسى وجنالء النقي وأحمد املليفي وباسل اجلاسر في مقدمة احلضور                                                                                                                                                                                                                                 )أحمد علي(

أقيمت مساء أمس في مقر اجلمعية بالشويخ

املشاركون في الوقفة التضامنية بـ»الصحافيني« للدفاع عن احلريات: 
إغالق »الوطن« انتهاك حلرية الصحافة في الكويت وخطأ فادح

الزميل عبدالسالم مقبول متحدثا

احمد املليفي يلقي كلمة  د. معصومة املبارك تلقي كلمتها

محمد الدالل يلقي كلمته

صفاء الهاشم متحدثة  علي الراشد متحدثا

جانب من الوقفة التضامنية جانب من احلضور خارج جمعية الصحافيني قبيل بدء الوقفة 

أسامة أبو السعود ـ محمد راتب 

أع���رب ع���دد كبي���ر من 
الوزراء السابقني والسياسيني 
واالعالميني عن تضامنهم مع 
الزميلة صحيف���ة »الوطن« 
لق���رار  القاط���ع  ورفضه���م 

إغالقها.
الذين  وشدد احلاضرون 
احتشدوا تضامنا مع الزميلة 
الوقف���ة  »الوط���ن« خ���الل 
الت���ي نظمتها  التضامني���ة 
جمعية الصحافيني الكويتية 
مس���اء امس مبقر اجلمعية 
بالشويخ للدفاع عن احلريات 
حتت عنوان »ال.. لتقييد حرية 
الصحافة الكويتية« على ان 
قرار إغالق الوطن يعتبر رده 
في زمن يعي���ش العالم فيه 
مزيدا من احلريات الصحافية 
وانتهاكا حلري���ة الصحافة 
في الكويت التي طاملا عرفت 
بأنها األولى عربيا في مجال 

احلريات اإلعالمية. 
وأعرب الوزي���ر والنائب 
الراش���د عن  الس���ابق علي 
حزنه النتهاك حرية الصحافة 
الكويتية في عام 2015، مشددا 
على ان قرار إغالق »الوطن« 
هو قرار سياسي وليس تطبيق 

قانون »التجارة«.
وتس���اءل الراش���د: »ملاذا 
الي���وم والوطن، وهذا  عالم 
الس���ؤال في قل���ب كل أهل 
الكوي���ت«، مضيفا: »إذا كان 
لك رأي معارض فس���يطبق 
القانون بتعسف وإذا  عليك 
كان رأيك معنا فخالف القانون 

وال يهمك«. 
الراش���د قائ���ال:  وتاب���ع 
»أقول للحكومة ماذا تريدون 
ان تس���ووا بالكوي���ت بهذه 

التصرفات؟«.
وأضاف قائال: »نحمد اهلل 
اننا لسنا شعبا ثوريا وال نفكر 
في يوم من االيام في تغيير 
النظام النه اس���تقرار وأمن 
وامان لنا، ولكننا لسنا راضني 

عن االدارة احلكومية«.
وقال ان »الكويت تتراجع 
في التنمية والرياضة ونحن 
مقهورون حينما نتطلع لدول 
اخلليج � اهلل يزيدهم � ولكننا 
نتحسر على بلدنا ومع ذلك 
متحملني ألننا نتميز بشيء 
حلو اسمه احلرية فال تأخذوها 

منا«. 
ولف���ت الراش���د ال���ى ان 
»احلرية« بالنسبة للكويتيني 
اال  الكبريت وندعو اهلل  هي 
نصل لهذه املرحلة... افهموا 

الرسالة عدل يا حكومة«.
»كل  قائ���ال:  وتاب���ع 

والفس���اد  احملس���وبيات 
والتج���اوزات كلها نتحملها 
ولس���نا راضني بها ولكن اال 
احلرية، واللي تسوونه هو 

لعب بالنار«. 
وأردف قائ���ال: »قلتها في 
يوم للمعارضة واليوم اقولها 

للحكومة«.
وقال الراشد: »املنا كبير 
في القضاء الكويتي وهو مالذنا 

االخير إلنقاذ الكويت«.
الراش���د حديثه  وخت���م 
القيادة السياسية  مبناشدة 

إعادة احلق إلى أصحابه.

حضور حاشد 

م���ن جانبه اع���رب ممثل 
جمعية الصحافيني الكويتية 
فيص���ل القناع���ي عن حزنه 
الغ���الق صحيفة وس���حب 
ترخيصها وغل���ق صحيفة 
وفضائية اخرى، معربا عن 
سعادته ايضا بهذا احلضور 
احلاشد للتضامن حتت سقف 
خيم���ة احلرية وهي جمعية 
الصحافيني التي شهدت وقفات 

تاريخية. 

وأك����د ان احل����ل غي����ر 
الدس����توري الذي ش����هدته 
الكويت مرتني كان يرفق به 
دائما مرسوم الرقيب وتقييد 
الصحافة التي هي الطاقة التي 
ان  الى  تكشف اخللل، الفتا 
التاريخية  هذه املؤش����رات 
جتعلنا نضع يدنا على قلوبنا 
وهل هناك واقعة خطيرة جدا 
س����تحدث وهل هذه رسائل 

للصحافة والصحافيني؟
وشدد املليفي على أن هذا 
التجمع رسالة واضحة بأن 
ما يسير فيه البلد امر غير 
صحيح ويج����ب ان نراجع 
صاحب القرار ونؤكد ان ما 
يحدث اآلن على الساحة هو 

عكس التيار.
الدميوقراطية  وقال »ان 
تق����وم دائما عل����ى جناحني 
هم����ا األح����زاب والصحافة 

احلرة«. 
واستشهد املليفي بكلمات 
الراحل الشيخ جابر  االمير 
االحمد وكلمات قائد االنسانية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح االحمد ع����ن حرية 

دائما سواء كانت نائبة او بعد 
ان استقالت من هذا املجلس 

»املخزي«.
وشددت على ان ما قام به 
وزير التجارة »خطأ فادح«.

وتساءلت قائلة »هل االمر 
دبر بليل بن����اء على قانون 
التراخيص، واهلل امر معيب 
ان ش����ركة بحج����م جريدة 
الوطن الت����ي فاق عمرها ٤1 
سنة تعامل بقانون تراخيص 

البقاالت«. 
وأضافت الهاشم »هل هكذا 
تدار األمور ف����ي الكويت؟« 
الق����ول »جمعية  وتابع����ت 
الصحافيني أقوى صوت ممكن 
حاليا ورسالتنا ستصل إلى 

احلكومة«.
واردف����ت »لي����س عندي 
اكثر مم����ا قاله صوت العقل 
علي الراشد الذي لم يستغل 
منصبه كرئيس ملجلس األمة 
ليوقف صحيفة عالم اليوم 
التي كانت تهاجمه يوميا«.

م����ن جانبه، ق����ال عضو 
مجلس األمة السابق وممثل 
احلركة الدستورية االسالمية 
ال����دالل ان  احملام����ي محمد 
القضية اكب����ر من موضوع 
او  »الوط����ن«، فق����د نتفق 
نختلف معها وهو الطبيعي 
على الس����احة السياس����ية، 
وان ما هوم غير طبيعي ما 
يحدث في السلطة التنفيذية، 
تلك العقلية التي تريد غزو 
السلطات األخرى، عقلية تريد 
االستحواذ على كل السلطات 
مبا فيها الصحافة السلطة 
الرابعة. ودعا الدالل جمعية 
الصحافيني إلى تشكيل فريق 
عمل من واق����ع تلك الوقفة 
التضامنية للعمل وفق خطة 
للعمل عل����ى أال يتكرر هذا 

وأعرب القناعي عن أمله ملا 
تعرض له مئات من الصحافيني 
في صحيف���ة الوطن وقبلها 
اليوم،  اليوم وفضائية  عالم 
التي  الطريقة  ان  الى  مشيرا 
اغلقت بها الوطن غير مسبوقة 
حتى ان بعض العاملني التزال 
اجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم 

مفتوحة الى احلني.
وأك���د عل���ى دور جمعية 
الداعم حلرية  الصحافي���ني 
الصحافي���ني وحقوق جميع 
الزمالء، داعي���ا الى ضرورة 
اخلروج برأي وموقف موحد 
سواء سمعت احلكومة لذلك 

ام لم تسمع.
الوزير  ق���ال  من جانبه، 
املليفي ان  الس���ابق احم���د 
الدفاع ع���ن حرية الصحافة 
ج���زء ال يتجزأ م���ن مبادئنا 
ألن الصحافة احلرة املسؤولة 
الفساد والتجاوزات  تكشف 
واألالعيب، الفتا الى ان إشعال 
احلرب اللبنانية كان بسبب 
كشفها للفساد وللمخططات 
التي كانت حت���اك لألمة من 

العدو الصهيوني.

الصحافة والرأي والتعبير.
النائبة  من جهتها، قالت 
السابقة صفاء الهاشم »ال املك 
في الكويت ش����يئا وال افخر 
بشيء اال بحريتنا في التعبير 
ودستور جميل أعطتنا إياه 
أس����رة حاكمة، أعطتنا حبا 
فاعطيناه����ا وف����اء وعطاء، 
أسرة نحبها، كنا معاهم عمرنا 
وما حسينا يوم من االيام ان 
هذه االسرة تبخس حقنا في 

حريتنا«.
وتابعت الهاشم »جريدة 
الوطن ه����ي جريدة الوطن 
واالسرة والسلطة وتشميعها 
بهذه الصورة املشينة يخدش 
شكل االسرة بالنسبة لي«. 

الهاشم قائلة  وتساءلت 
ن����واب مجلس األمة  »وين 
الش����عب  احلاليني وممثلي 
والرأي والرأي اآلخر، وين 
النواب الل����ي الوطن وقفت 
معاهم وقفة حق، عيب هذا 
الصم����ت، وعيب يا حكومة 
ف����ي تطبي����ق  االنتقائي����ة 
القانون«. مؤكدة ان نهجها هو 
الدفاع عن احلقوق واحلريات 

املش����هد وان ترجع احلقوق 
الى اصحابها.

وشدد على ان حال األمة 
ال يصلح اال باحلق والعدل 
ولي����س بالتضيي����ق على 

احلريات وضياع احلقوق.
من جهتها، قالت الوزيرة 
الس����ابقة معصومة املبارك 
الكويتي يؤكد  الدستور  إن 
على مجموع����ة من الثوابت 
من بينها احلريات، مشددة 
على انه ال يجوز تنقيح املواد 
املتعلقة باحلريات اال باملزيد 
من احلريات متسائلة »اين 
نحن من هذه املبادئ الرائعة 
التي نفتخر بها وأننا لن نعود 
لكي نؤكد عليها ألنها مؤكدة 

مثل املاء والهواء«.
وقال����ت اننا كن����ا نفخر 
دوما بارتفاع سقف احلرية 
في الكويت وانها مسؤولية 
يحددها القانون ونحتكم فيها 
الى القضاء، ومع االسف ان 
ما شهدته الساحة االعالمية 
مؤخرا نش����عر بضرورة ان 
نقف لنؤكد على هذه الثوابت 
مرة اخرى وان ندافع عنها.

وتابع����ت قائلة »كما قال 
الزميل فيصل القناعي: نحن 
اليوم ال نقف من اجل جريدة 
الوطن ولكن من اجل انفسنا« 
ولفتت الى انه اذا كان هناك 
صرح به����ذه الضخامة وهذا 
العمق التاريخي وبهذا العطاء 
يتم اغالقه ب�»شخطة قلم«، فما 

الذي سيحدث لنا كأفراد«.
وأردفت قائل����ة »اذا كان 
السبب قانونيا فعليهم اللجوء 
للقضاء وهو الذي سيحدد ما 
إذا كانت دار الوطن قد انحرفت 
في تطبيق القانون او مازالت 
على اخلط السليم، وعندي 
ثقة كبيرة في قضائنا الشامخ 
ألن القضاء سينصف »الوطن« 
الصحيفة، وسينصف الوطن 

االكبر الكويت«.
بدوره، قال احملامي محمد 
السبتي ان قرار اغالق الوطن 
اعتمد على مادتني اوالهما املادة 
17٤ من قانون الشركات واملادة 
الثانية في قانون تراخيص 
احملالت التجارية، مشيرا الى 
ان املادة تتحدث عن خسران 
جل امل����ال او 75% من رأس 
القرار  املادة ضد  املال وهذه 

وليست معه. 
من جهته، رفض الزميل 
عبد السالم مقبول في كلمته 
نيابة عن رسامي الكاريكاتير 
سياسة تكميم األفواه وتقييد 
احلريات والرجوع للخلف في 
حرية الصحافة التي هي فخر 
للكويت ولصحافتنا احلرة.

الراشد: ملاذا 
استهداف »الوطن« 

و»عالم اليوم« 
حتديداً؟

.. نحن نتميز 
باحلرية فال تأخذوها 

منا


