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الحريتي: القضاة يعيشون وضعًا ال يمكن قبوله ويجب تعزيز استقاللية القضاء
الهن��دي: مطل�وب م�ن الس�لط��ة التش�ريعي��ة االقت�راب 
من الس�لطة القضائي�ة والتع���اون ف�ي االختصاص�ات المش�تركة

المحاضرون في مهرجان »الرقابة تحمي الجهل«:
ال لتقييد الحريات الثقافية واإلبداعية في الكويت

»البيئة« تشارك في تحكيم مسابقة 
أفضل نص صحافي حول طبقة األوزون

دارين العلي
يشارك رئيس قسم املطبوعات والتصوير 
بإدارة العالقات العامة واإلعالم عبدالرضا 
مندني ومن ادارة رصد تلوث الهواء بالهيئة 
العامة للبيئة  ندى الدباش في اجتماع جلنة 
حتكيم املسابقة االقليمية لشباب الصحافيني 
وحضور جانب من اجتماع مسؤولي األوزون 

يومي 29 و30 أكتوبر اجلاري. 
وقال مندني في تصري����ح صحافي ان 

املسابقة تأتي ضمن برنامج األمم املتحدة 
للبيئة حيث اعلن عنها وخصصها لشباب 
الصحافي����ني العاملني في وس����ائل االعالم 
املق����روءة بإقليم غرب آس����يا حول قضايا 
طبقة األوزون وتضمنت املوضوعات الواجب 
االلتزام به����ا كمحاور للمس����ابقة: حماية 
طبق����ة األوزون وعالقتها بالتغير املناخي 
من خالل التجارب والدروس املستفادة من 
بروتوكول مونتريال، وحماية طبقة األوزون 

والتكنولوجيا احلديثة: حتديات ما بعد 2010 
ودور املجتمع والفرد في حماية طبقة األوزون 
والتجارب وقصص النجاح. وعن دوره في 
املسابقة قال عبدالرضا مندني: سأشارك في 
جلنة حتكيم املس����ابقة من خالل مراجعة 
التوعوية واختيار  املقاالت واملطبوع����ات 
الفائزين على مس����توى اقليم غرب آس����يا 
علما ان قرار اللجنة س����يكون نهائيا غير 

قابل للنقض.

مع العلم أنها تصل إلى معارض 
الدول املجاورة مثل دول اخلليج، 
وتساءل د.رمضان ماذا حدث حتى 

تصبح الرقابة بهذا الشكل؟
وأضاف د.رمضان انه بدال من 
أن تسير الدولة التي كانت تشيد 
بها اليونسكو في أيام الستينيات 
إلى األمام رجعت إلى اخللف وازداد 
اجلهل والتخلف.  من جانبه أوضح 
د. صالح العجيري للحضور أهمية 
الق����راءة فهي غذاء الروح ومتعة 
العقل وفيها يجد اإلنسان متعة، 
وأضاف د.العجي����ري أن القراءة 
وسيلة هامة من وسائل حتقيق 
الثقافة والتقدم احلضاري والقراءة 
أن����واع املعلومات،  ل����كل  مفتاح 
وبالقراءة تتقدم الدول ومن دونها 
تقف مكانها عاجزة عن املضي قدما، 
فأول ما نزل عل����ى نبينا الكرمي 
ژ كان )اقرأ باسم ربك( من هنا 
بدأ االهتم����ام بالتعليم والقراءة 
ف����ي نهاية حديثه  حيث أوصى 
على االطالع عب����ر االنترنت مع 

عدم نسيان الكتاب. 

التمثيل، وبعض املشاهد جنعل 
املشاهد هو بنفسه يستنتجها وتلك 
األشياء كانت في السابق، واآلن 
أس����لوب التمثيل اختلف، أصبح 
شيئا مباشرا دون لف أو دوران.
وأض����اف الصال����ح ان هناك 
أمورا ال نستطيع أن نتطرق لها 
في التمثيل مث����ل الذات االلهية، 
الرس����ول ژ والصحابة،  وذات 
والذات األميرية ال ميكن التطرق 
لها حسب الدستور، وأكد الصالح 
أن هناك احتراما للحريات وهو 
أحد املبادئ الدس����تورية ونحن 
نحتاج أن يوس����عوا لن����ا دائرة 
احلري����ة حتى نوص����ل املعلومة 
للمش����اهد »فنطلب من مسؤولي 
الرقابة أن يرأفوا بحالنا شوي ألننا 
نعمل من أجل املجتمع«. واعتبر 
احملامي عبدالعزيز أن فكرة الرقيب 
أصبحت فكرة كوميدية مضحكة، 
العبارة استذكر  ولتوضيح هذه 
موقف����ا حدث ألحد الزمالء عندما 
حاول أن يعرض كتابه املمنوع في 
معرض الكتاب الدولي، وبني أنه 

ميكن االطالع على الكتب املمنوعة 
م����ن خالل الش����بكة العنكبوتية 
وهذا يبني أن دور الرقيب أصبح 
من مخلفات العصر، وقال لدينا 
ثقافة منتشرة في مجتمعنا وهي 
ثقافة الوصاية فالرجل وصي على 
امل����رأة، والرجل وصي حتى على 
أوالده الكبار، واملدرس وصي على 
تالميذه، وهذا أكبر دليل على أن 
الوصاية أصبحت ثقافة عامة في 
املجتمع، وأكد اخلطيب أن هاجس 
الوصاية هو الذي يحرك املجلس 
واحلكومة والدولة، ونحن كأفراد 
ال نقبل الوصاية علينا من الرقيب 
وال من غير الرقيب، وأضاف أن 
الرقابة احلقيقي����ة هي أن تترك 
احلرية للناس لالنتقاء.  وبدوره 
بني األمني الع����ام لرابطة األدباء 
د.خالد عبداللطيف رمضان أنه في 
السنوات املاضية قل إقبال املشاركني 
في معرض الكتاب الدولي، كثير 
من دور النشر انسحبت ألن هناك 
تشددا من الرقابة، ومنعت الكثير 
من الكتب من دخول دولة الكتب 

لميس بالل
أقام����ت اجلمعي����ة الثقافي����ة 
النس����ائية في مقرها باخلالدية 
مهرجانا خطابيا بعنوان »الرقابة 
حتمي اجلهل« بهدف مناهضة الفعل 
الثقافية  املقيد للحريات  الرقابي 
الكويت، ورسالة  واإلبداعية في 
للرقابة والرقيب لرفض توصياته 
وتعسفه وتعديه على قضية الفكر 
والتعبير وإبداء الرأي من جوانب 
الفنان  مختلفة، بحضور كل من 
غامن الصالح، د.صالح العجيري، 
األدب����اء د.خالد  أمني عام رابطة 
عبداللطيف رمض����ان، واحملامي 
عبدالعزيز طاهر اخلطيب، وذلك 
مبناسبة قرب موعد افتتاح معرض 
الكويت الدولي للكتاب في الثامن 

والعشرين من الشهر اجلاري.
في البداية حتدث الفنان غامن 
الصالح عن تعريف الرقابة وبني أن 
مفهوم الرقابة بالنسبة للمصنفات 
الفنية من مسرح وتلفزيون ذو 
تفسير متش����عب يطول شرحه، 
العنوان  أنه لفت نظره  وأوضح 
»الرقابة حتمي اجلهل« فالعنوان 
متوسع بحد ذاته وميكن أن نفسره 
بطريقة أخرى فالرقابة ميكن أن 
تقود إل����ى اجلهل وهذا ما يحدث 
ف����ي أجوائنا احلالي����ة، وحتدث 
الغامن عن خبرته كفنان بش����أن 
مفهوم الرقابة، فالرقابة كمصنفات 
ألعمال تلفزيونية تخضع لقانون 
وضع من قبل مسؤولني، وأن هذه 
األعمال أو هذه النصوص جتوز أو 
ال جتوز.  أما في حقبة الستينيات 
فكانت هنال����ك رقابة ذاتية، فكنا 
نراقب املصنفات والنصوص أثناء 
التصوير، وأثناء  العمل، وأثناء 

نشر الثقافة القانونية
قال املدير العام ملركز القانون والتدريب احملامي مبارك 
الشمري ان املركز اخذ على عاتقه حتمل مسؤولية ملتقى 
القانونيني واحملامني وذلك عن طريق نشر الثقافة القانونية 
بكل جوانبها وباعتبار ان مشروع قانون استقالل السلطة 
القضائية لصيق بعمل احملامني باعتباره القضاء الواقف.

وبني الش����مري ان من اهداف املركز مناقش����ة مشروع 
االستقالل املالي واالداري للسلطة القضائية في جو علمي 
وموضوعي لتحقيق املصلحة العامة على الصعيدين القضائي 

واملجتمعي.

رندى مرعي
أكد النائب حسني احلريتي انه 
ستتم محاسبة احلكومة في حال 
إخفاقها في تنفيذ خطة التنمية التي 
تبدأ ف����ي العام 2009 وتنتهي في 
العام 2014 وذلك بعد مراقبتها في 
تنفيذ برامج هذه اخلطة والتزامها 

بالوقت احملدد لها.
كالم احلريت����ي ج����اء خ����الل 
مش����اركته في ندوة »االستقالل 
املالي واالداري في قانون السلطة 
التي نظمه����ا مركز  القضائي����ة« 
ف����ي جمعية  القان����ون للتدريب 
اخلريجني، مبش����اركة املستشار 
خالد الهندي ورئيس مجلس ادارة 
الغزالي  الشفافية صالح  جمعية 
وأدار الندوة د.ناصر الزيد بحضور 

نخبة من اهل القانون.
وقال احلريتي ان سلطة القضاء 
هي واحدة من اهم 3 سلطات لذلك 
كان البد من تقدمي اقتراحات تضمن 
استقاللية هذه السلطة، متمنيا ان 
يرى املجلس كوكبة من احملامني 
وأهل القانون وذلك ألن الس����لطة 
التشريعية هي املصدر القانوني، 
لذلك يجب على النواب ان يكونوا 
من حملة الشهادة القانونية دون 
التقليل من شأن اي من األعضاء 
النقد والتغيير  الذين يتقبل����ون 
ولديهم احلس ويتفهمون املعلومة. 
وقال احلريتي ان الدستور مبادتيه 
50 و51 يحمي السلطة القضائية، 
الدس����تور تقضي  فاملادة 50 من 
بأن يكون نظام احلكم قائما على 
اساس فصل السلطات مع تعاونها 
وال يجوز ألي سلطة التنازل عن 

اختصاصاتها إال وفق الدستور.
واملادة 51 التي تنص على ان 
السلطة التشريعية يرأسها األمير 
واعضاء مجلس األمة، والسلطة 
التنفيذية يرأسها األمير ومجلس 
الوزراء، والسلطة القضائية تصدر 
األحكام باسم األمير وفق الدستور. 
ومن هذا املنطلق تقدمت مجموعة 
من الن����واب ب� 3 اقتراحات تهدف 

منها يحتاج الى تعديل والبعض 
اآلخر يحتاج الى تشريع. كما ان 
هناك جهات اخرى يجب اال تغيب 
عن ذهننا بحجم ما تقوم به من عمل 
يجب ان يكون هناك ضمانات ومنها 
االدارة القانونية في البلدية والتي 
تعمل عمال مهما جدا وهو التخطيط. 
وقال احلريتي ان القضاة يعيشون 
وضعا ال ميكن قبوله وهو ان بعض 
الوزراء يقتطعون ج����زءا كبيرا 

وضعها القانوني الصحيح اذ البد 
ان تكون جرائم اجلنح واجلنايات 
في النيابة العامة، هذا األمر الذي 
متت مناقشته واملوافقة عليه حني 
كان احلريتي وزيرا للعدل مع وزير 
الداخلية جابر اخلالد، وهذا األمر 
يحتاج الى تعديل تشريعي وسيقدم 
ه����ذا االقتراح ف����ي دور االنعقاد 
احلالي. وتاب����ع احلريتي انه في 
الكويت هناك تخمة قوانني بعض 

الى تطبيق نص املواد الدستورية 
على ان القضاء سلطة من السلطات 
الثالث وأب����رز ما ج����اء في هذه 
االقتراح����ات ان يك����ون للقضاء 
املالية واإلدارية تأكيدا  س����لطته 
على انه ال س����لطان على القاضي 

في أحكامه وقضائه.
وتهدف ايضا الى إيجاد تعاون 
في حدود الدستور مع إعطاء هذه 
السلطة س����لطتها في ميزانيتها 
وإدارتها. وأكد احلريتي انه يجب 
ان يك����ون هناك م����ن ميثل هذه 
السلطة امام وزارة املالية ليتحمل 
املسؤولية في حال وجود اي خلل 

في هذه امليزانية.
وقد مت إع����داد ه����ذا االقتراح 
بكل حرص حتى ال يخدش مكانة 
القاضي مع إعطاء هذه الس����لطة 
حقوقها للخروج بقضاء ال يخضع 

الى اي ضغوطات.
وعليه مت اقتراح وجود امانة 
عامة للمجلس يكون األمني العام 
فيها بدرجة مستشار ومساعدي 
امني عام، األول إداري واآلخر مالي 
ميثل السلطة القضائية امام ديوان 
احملاسبة ووزارة املالية وتشرف 
هذه اللج����ان على األمور االدارية 

ايضا ويستعان بها من قبل اإلدارات 
احلكومية. وتابع احلريتي ان هناك 
تعاون����ا بني الس����لطة القضائية 
ووزي����ر العدل في األمور االدارية 
والتعيينات وظهرت جليا خالل 
السنوات املاضية اذ كان هناك بعض 
الوزراء حصلت خالفات بينهم وبني 
بعض اإلداريني في سلك القضاء 
ق����رارات فصل بحقهم  وأصدروا 
وحصل تدوير فيمن يتولى ادارة 

السلطة القضائية.
وقال احلريتي انه لقد مر على 
هذا االقتراح سنوات عديدة اذ منذ 
العام 2006 ل����م حتالفه الظروف 
ولم ير النور، اآلن مت عرض هذا 
التشريعية  اللجنة  االقتراح على 
ومت التوصل الى مجموعة اقتراحات 
أبدت اللجنة رأيها فيها بعد التنقيح 
وحددت موعد جلسة 11/18 ليطرح 
فيها املش����روع. وأكد احلريتي ان 
اهتمام النواب ليس منصبا فقط 
على س����لطة القضاء بل مت اقرار 
قانون هيئة الفتوى والتش����ريع 
وس����يدرج على مجلس األمة كما 
ان هن����اك اقتراح����ات مبا يتعلق 
بالتحقيق����ات وهو ام����ر في غاية 
األهمية باعتبار اجلنح ليست في 

امليزانية املخصصة للقضاء،  من 
ويجب ان يتمتع القاضي بقضاء 
مستقل وان تعزز هذه االستقاللية 
من خالل توفي����ر الضمانات. ثم 
حتدث املستشار خالد الهندي عن 
الش����روط التي يجب توفرها في 
اي س����لطة قضائية حتى تكون 
كاملة االستقالل، ووفقا لالجتاهات 
الدولية الستقالل السلطة القضائية 
هذه الشروط هي ان يكون القاضي 
غير قابال للعزل اال عند املرض او 
لسبب سلوكي، وعدم ارتباط تقدير 
رواتب رجال القضاء تقديرا مطلقا 
او  التشريعية  باحدى السلطتني 
التنفيذية والتزام السلطات االخرى 
بتنفيذ االحكام القضائية، االستقالل 
الذاتي في ادارة الش����ؤون املالية 
واالدارية، ومس����ؤولية السلطة 

القضائية »التفتيش والتأديب«.
واكد الهن����دي ان احلديث عن 
املالي واالداري يجرنا  االستقالل 
ال����ى البحث ع����ن املقاصد  دائما 
الدستورية التي تتضمنها املواد رقم 
50 و53 و123 و162 و163، لذلك فإن 
استقالل السلطة القضائية ليس 
منتجا نهائيا متكامال ذا مواصفات 
قياس����ية متفق عليها، فما يعتبر 

ماسا باستقالل السلطة القضائية 
في الكويت قد ال يعتبر كذلك في 

دولة اخرى والعكس صحيح.
وق����ال الهن����دي ان الوظيف����ة 
التي تؤديها الس����لطة  القضائية 
القضائية املستقلة البد ان تتوافر 
فيها عدة عناص����ر لقيامها وهي 
وج����ود درجة م����ن االحتراف في 
الوظائف القضائية، وعزل السلطة 
القضائية ع����ن التأثير اخلارجي 
التنفيذية  والداخلي للس����لطتني 
والتشريعية فيما يتعلق بشؤون 
التعيني والترقية وحتديد الوظائف 
والنقل والع����زل واملرتبات وغير 
ذلك من وظائف العمل واخلدمات، 
الذاتي  واالعت����راف باالس����تقالل 
لالدارة القضائي����ة وبقواعد عدم 
التدخل من الس����لطتني التنفيذية 
والتشريعية في الدور املخصص 
للسلطة القضائية واملعهود اليها 
القضائية في  مسؤولية السلطة 

اطار استقالل القضاء.
واكد الهندي ان استقالل القضاء 
ضرورة الن����ه التطبيق الصحيح 
لنصوص الدستور والن االستثناء 
هو خضوع احتياجات الس����لطة 
القضائي����ة املالي����ة واالدارية الى 

تقديرات السلطة التنفيذية. وكذلك 
احلالة االدارية واملالية التي وصلت 
اليها مرافق السلطة القضائية واثر 
ذلك عل����ى حتقيق العدالة وهيبة 
القضائية، والن  ومكانة السلطة 
واقع احلال يدعو الى ابعاد السلطة 
القضائية عن التجاذب السياسي 
وما يستتبع ذلك من تأثيرات على 
اتخاذ القرارات التي تسهل للسلطة 

القضائية اداء مهمتها.
وانته����ى الهندي الى القول ان 
التشريعية  السلطة  املطلوب من 
ه����و االقتراب اكثر من الس����لطة 
ف����ي  والتع����اون  القضائي����ة 
االختصاصات املشتركة وتبادل 
النصائح بطريقة تتناس����ب مع 
مكانة الس����لطة القضائية، ودعم 
املشاريع املتعلقة باستقالل السلطة 
القضائية، ودعم املش����اريع التي 
تتبناه����ا الس����لطة القضائية في 
املجاالت التي تسهل على املواطنني 
يسر وسرعة التقاضي. بدوره قال 
صالح الغزالي ان مكافحة الفساد 
ومناهضته تبدأ من مكافحة الفساد 
املالي واالداري ف����ي الدولة لذلك 
تناول احلوار الوطني الذي اقامته 
جمعية الشفافية السلطة القضائية 
في احد محاور هذا احلوار، وتبني 
ان النقطة النهائي����ة في محاربة 
الفساد هي القضاء واذا كان هناك 
اي نقص تشريعي ينتج عنه عدم 
دعم السلطة القضائية في تأدية 
مهامها حينها ال ميكن الوصول الى 

اية نتائج وحلول.
وتابع الغزال���ي انه بعد عقد 
جلسات في السلطات التشريعية 
توصل املجتمعون الى 116 نقطة 
تفصيلية في الكويت حتتاج الى 
اص���الح وان 28 نقطة من ال� 116 
تتعلق بالقضاء، بالتالي فإن خمس 
مشاكلنا في الكويت ميكن حلها 
بحل مشكلة القضاء. وعمال مبقولة 
»العدل اساس امللك« فإن اساس 
استقرار البلد واساس القضاء هو 

االصالح في السلطة القضائية.

الغزال�ي: ُخم�س مش�اكلنا ف�ي الكوي�ت يمك�ن حله�ا بح�ل 
مش�كلة القض�اء وتأمين اس�تقالليته باعتباره أس�اس اس�تقرار البالد

خالل ندوة االستقالل المالي واإلداري في السلطة القضائية في جمعية الخريجين

حسني احلريتي واملستشار خالد الهندي وصالح الغزالي خالل اللقاء

د.صالح العجيري والفنان غامن الصالح ود.خالد عبداللطيف واحملامي عبدالعزيز اخلطيب خالل املهرجان

)سعود سالم( احلضور خالل اللقاء


