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في أعقاب رحلتهم حول العالم على الدراجات النارية تحت شعار »كوكبنا المشترك«

أكثر من 200 شخص أضاءوا الشموع في أرض المعارض ورددوا شعارات مناهضة للرقابة

الرحالة الكويتيون الثالثة يستعرضون تجربتهم المثيرة بحضور سفراء 9 دول

سياسيون ومثقفون وأدباء احتجوا ضد الرقابة  على الكتب: ال تعيدوا الكويت إلى الوراء

الرحالة الثالثة علي البيرمي ومهند السلطان وحسني أشكناني يقدمون الشكر إلى البعثات الديبلوماسيةصورة جماعية للرحالة الثالثة مع املسؤولني في السفارات

فرج ناصر
أقام الرحالة الكويتيون الثالثة »كويتيون حول العالم« بعد عودتهم 
من رحلتهم حول العالم على الدراجات النارية حتت شعار »كوكبنا 
املشترك« احتفاال في ديوان البيرمي استعرضوا فيه جتربتهم عن 
الرحل���ة املثيرة التي مروا خاللها بأراضي عدة دول وهي األولى من 
نوعها الت���ي يقيمها مواطنون من مجلس التعاون اخلليجي، وذلك 
بحضور عدد من سفراء وديبلوماسيني من 9 دول متت زيارتها من 

قبل الرحالة الكويتيني الثالثة.
ومن ثم قام مهند السلطان وهو صاحب فكرة الرحلة ومهندسها 
بتقدمي عرض مرئي عن رحلتهم حول العالم، موضحا خط سيرهم 
من الكويت عبر قارة آسيا ثم أميركا الشمالية وآالسكا وكندا عبورا 

الى قارة اوروبا ثم العودة الى الكويت حيث استغرقت الرحلة 105 
ايام، وحتدث السلطان عن جتربتهم وخبرتهم حول هذه الرحلة وقدم 
شرحا مفصال أمتع احلضور مدعما بالصور الفوتوغرافية والڤيديو عن 
مراحل رحلة املغامرين الثالثة في القرى واملدن العديدة حول العالم 
وااللتقاء بش���عوبها، مشيرا الى انه بالرغم من الصعوبات العديدة 
التي واجهوها اثن���اء رحلتهم في بعض املناطق من وعورة الطرق 
وعدم توافر املسكن والطعام املالئم لهم اال ان املعاملة الكرمية التي 
تلقوها من الش���عوب الطيبة بجميع الدول التي متت زيارتها كانت 
مبثابة الوقود الذي ش���د من عزمهم وبث ترحيب الشعوب الكرمية 

االطمئنان في نفوسهم لسعادة الناس بلقاء رحالة من الكويت.
هذا وقد أبدى سفير الهند إعجابه الشديد وشكره الختيار الهند 

بلدا يعبرونه والتعرف على الع���ادات والثقافات املتنوعة فيه، اما 
س���فير مملكة بوتان فوصف اعضاء الفريق بأنهم خير سفراء سلم 
للتقارب بني الش���عوب واعتبر رحلتهم هذه من األدوات التي تعزز 
هذا التقارب، وقال امللحق التجاري االيطالي انهم فخورون بالرحالة 
الكويتيني وعلى علم بهم وق���د مت تكرميهم بتقدمي درع وميداليات 
تذكارية ألعضاء الفريق في مدينة سينيجاليا االيطالية، اما امللحقة 
الثقافية الفرنسية فإنها أشادت بإرادة الفريق وأبدت إعجابها بهذه 
املغامرة وعبرت عن س���رورها بس���ماع قصة رحلتهم حول العالم، 
ووصف نائب رئيس البعثة بسفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
جناح الرحلة بأنه محل اعت���زاز ليس للكويت فقط وامنا ملواطني 
دول اخلليج وانه سعيد بلقاء الرحالة ومتنى جلميع الرياضيني من 

شباب دول مجلس التعاون التوفيق في حتقيق اجنازات عاملية نفخر 
بها. وفي نهاية اللقاء طالب علي البيرمي من الس���فراء ايصال شكر 
الفريق الى ش���عوب دولهم واضاف ان الدرس الكبير الذي تعلموه 
من هذه الرحلة هو انه مهم���ا تعددت اللغات والديانات واألجناس 
واألعراق اال ان الطبيعة البشرية املس���املة الطيبة وحب املساعدة 

كانت هي السمة الغالبة.
وقدم أعضاء الفريق ومدير املشروع د.راشد الشطي هدايا رمزية 
تذكارية للسفراء والديبلوماسيني تعبيرا عن حبهم وامتنانهم لشعوبهم 
الكرمية التي اس���تضافتهم في مدنها وقراها برحابة صدر كما وجه 
شكره الى د.حمود فليطح نائب املدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة 

العامة للشباب والرياضة حلضوره ورعاية الهيئة للمشروع.

املشاركون في االعتصام احتجوا على مقص الرقيب بطريقتهم اخلاصة وفي اإلطار طفلة حرصت على املشاركة

عدد من املشاركني في االعتصام  علي الراشد وابتهال اخلطيب شاركوا في االعتصام ضد الرقيب

.. وأخرى تنتقد الرقابة على الكتب الفتة رفعها مشاركون في االعتصام

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة الزاحم الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

عبداملح�سن فهد عبدالعزيز الزاحم
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

أسامة ابو السعود
على ضوء الشموع، وللعام اخلامس على 
التوالي رفع معتصمون شعارات مناهضة 
للرقابة على الكتب واملطبوعات وذلك في 
وقفة احتجاجية نفذها أكثر من 200 اديب 
ومثقف وسياسي مس����اء أمس أمام املقهى 
الثقافي في معرض الكويت الدولي للكتاب 
ال� 34 بأرض املعارض مبشرف معبرين عن 
استيائهم ملنع العديد من اإلصدارات والكتب 

والعناوين من دخول البالد.
في البداية وصف النائب محمد العبداجلادر 
ف����ي تصريحات ل� »األنباء« االعتصام بأنه 
رسالة حضارية من الشباب املهتم بالثقافة 
واإلبداع إلى السلطة التي تفرض رقابة مسبقة 
على الفكر واالدب، مشيرا إلى ان هذه الرقابة 
تق����ف ضد االبداع حيث قد يفهم الرقيب ما 
يرنو اليه املبدع خطأ ويصدر اوامره مبنع 

الكتاب دون إبداء األسباب.
وشدد على ان اجلميع مع القانون واحترام 
احلقوق الدستورية ولكن مع مراعاة ان تشهد 
معارضنا انفتاحا ثقافيا ويقوم الناشرون 
بعرض ما لديهم م����ن ابداعات خاصة اننا 
نعي����ش في عصر االنترن����ت والفضائيات 

واالنفتاح الثقافي العاملي غير املسبوق.
وم����ن جانبه����ا وصفت أس����تاذة االدب 
االجنلي����زي في جامعة الكوي����ت د.ابتهال 
اخلطي����ب منع الكتب بأنه »اهانة مضاعفة 
وشعور باننا غير مؤهلني حلماية انفسنا 
وابنائنا«. وتساءلت: »متى اصبح الرقيب 
شرطيا وقاضيا وسيافا يحكم ويعدم وما 
فائدة قانون املطبوعات اذا لم يتسن للكتاب 
املنافسة الشريفة مع البقية على الرفوف؟«. 
وقالت اخلطيب: »ال اعرف انس����انا مؤهال 
ليحكم وحده على 3000 بل الف بل مائة او 50 
كتابا ويكون حكمه صاحلا عليها جميعا«.

وشددت على انه ليس من الرقابة بأي حال 
من االحوال حمايتنا وتابعت قائلة: »الرقابة 
تعني ترسيخا للرأي الواحد، الرأي السائد، 
والغاء لكل ما يخالفه، والرقابة تريد حتديد 

كمية املعلومات التي تصل الينا«.

واك���دت ان الرقابة على الكتب مخالفة 
للدستور الكويتي وقواعده التي تكفل حق 
االعتقاد والقراءة والنشر والبحث العلمي 
وترسخ لثقافات خطيرة كثقافة التجسس 
واخلوف من الكلمة«. ومن ناحيته قال منسق 
االعتصام املناه���ض للرقابة عقيل عيدان 
ان عدد املعتصمني في العام اخلامس على 
التوالي فاق ال� 200 شخص من قوى املجتمع 
املدني واملثقفني والسياسيني الذين عبروا 
عن رفضهم للرقابة واملؤسسات الرقابية 
كذهنية ومؤسس���ة وعمل الننا نعتقد ان 
الكويت كانت منارة ثقافية وحضارية ولكن 
لالسف الشديد فان املؤسسة الرقابية اعادت 
الكويت الى الوراء عقودا من الزمن وذلك 
من خالل منع الكتب الفكرية والثقافية التي 
ال تتناسب وافكار بعض الرقباء ومع هذه 
الكتب الفكرية. وشدد على ان هذا االعتصام 
يأتي انتصارا للثقافة التي تدعو للحرية 
املسؤولة واالنفتاح على اآلخر والى التعددية 

الفكرية والدينية والثقافية.
واصدرت العديد م���ن جمعيات النفع 
العام والقوى املدنية املناهضة ملا وصفته 
ب� »التعس���ف الرقابي« بيانا طالبت فيه 
بالغاء الرقابة على الكتب باعتباره مطلبا 

حضاريا، وجاء في البيان:
منذ استقالل الكويت واملشروع الثقافي 
كان لصيقا بكل مشاريع بناء الكويت احلديثة 
عمرانيا وتش���ريعيا ومؤسسيا، وأنشئت 
من أج���ل تكريس هذا املش���روع الثقافي 
املتصل بتعزيز التنمية البش���رية العديد 
من املؤسسات الرسمية والشعبية القادرة 
على النهوض بذلك املشروع الثقافي الذي 
لم يتوقف تأثيره على الكويت فقط بل أمتد 
إلى العالم العربي، ومنذ بداية الثمانينيات 
واجه ذلك املشروع الثقافي تراجعا بطيئا 
حتت وطأة االعتبارات السياسية وتنامي 
األفكار والتيارات املتش���ددة التي ترفض 
التعددية وقيم التسامح والقبول بالثقافات 
األخرى، وكان معرض الكويت للكتاب من 
أوائل اجله���ات التي ذهبت ضحية للواقع 

السياسي واالجتماعي اجلديد، بعد أن عانى 
من التزمت الرقابي والوصاية املركزية على 
عقول الناس. لقد عبرنا كمؤسسات وقوى 
فاعلة في املجتمع أكثر من مرة عن رفضنا 
الرقابة املفروضة  واستنكارنا ألس���لوب 
دون أن جند من يستشعر خطورة غياب 
الثقافة اجلادة والبح���ث العلمي الرصني 
وترك الس���احة لكل ما هو مسيء لصورة 
الكوي���ت احلضارية. من هنا وجدنا نحن 
املوقعني على ه���ذا البيان، أنه من واجبنا 
هذا العام أن نرفع صوتنا مجتمعني ونعلن 
عن مطالبتنا بالغ���اء الرقابة على الكتب 
وكل اإلصدارات الفكرية واألدبية والفنية 
األخرى، وتنطلق هذه املطالبة من خمس 

ركائز أساسية:
أوال: لم تف���رض الرقابة على معارض 
الكتب الثالثة األولى في تاريخ الكويت ولم 
ينتج عن تلك اخلطوة املتقدمة انهيار في 
البناء االجتماعي أو األخالقي للمجتمع، وفي 
الوقت الذي زدنا نحن فيه من جرعات الرقابة 
املفروضة على معرض الكتاب ألغت إدارة 
معرض الكتاب في إمارة الشارقة الرقابة 
على معرضها السنوي، كما سمح للكثير 
من الكتب التي منعت في الكويت بالتداول 

في معرض الرياض السنوي للكتاب.
ثانيا: ان بقاء مفهوم الرقابة في الوقت 
الذي تش���هد فيه وسائل االتصاالت ثورة 
بكل املعاني أصبح غير ذي جدوى كما انه 

يعزز مقولة ان كل ممنوع مرغوب.
ثالثا: ان دور النشر املشاركة في معرض 
الكتاب امتلكت بفض���ل اخلبرة املتراكمة 
اس���لوبا مس���بقا في التعامل مع منظومة 
الرقابة املتذبذبة، فصارت ذاتية/مسبقة من 
قبل أصحاب دور النشر وهذا يعني وصول 
عناوين محدودة/معينة فقط، أي تلك التي 
ال ترقى لبناء قارئ حقيقي يحتاج إلثراء 

مكتبته اخلاصة باجلديد املميز.
رابع���ا: ان اعتماد منه���ج »تصنيف« 
اإلصدارات وفق الفئة العمرية، س���يتيح 
املجال حلرية وجودها للقارئ والباحث على 

الس���واء، دون املساس أو اإلخالل مببادئ 
التربية، علما بأن هذا األس���لوب متبع في 

العديد من الدول املتقدمة.
خامسا: ان نظام الرقابة إمنا هو نظام 
يقص���ي ومينع ويلغي ويص���ادر حقوق 
اآلخرين ورغباتهم، وهذا يتنافى مع معنى 
احلرية التي كفلها دس���تور الكويت، فإن 
احلق في املعرفة واالطالع والتعلم والبحث 
والقراءة، إمنا هو من حقوق تشكيل وبناء 
الفرد، وبالتالي حقوق اإلنس���ان، ومنعه 
منها يعني تعطيل بناء اإلنس���ان وحماية 

للجهل.
إن املوقعني على هذا البيان مبا ميثلونه 
من قطاعات واسعة ومتنوعة من الشعب 
الكويتي يؤكدون متسكهم بنشاط معرض 
الكويت الدول���ي للكتاب ألنه ملك جلميع 
الكويتيني املهتمني مبمارسة حقهم في القراءة 
واالختيار، ويعلنون مجددا مطالبتهم بالغاء 
الرقابة املسبقة على الكتب حتى تستعيد 

الكويت مكانتها الثقافية عربيا ودوليا.

الجهات الموقعة على البيان: 

اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية، 
الكويتي����ة، جمعية  جمعي����ة اخلريج����ني 
الصحافي����ني الكويتية، رابط����ة األدباء في 
الكويت � جلنة احلريات، اجلمعية الكويتية 
للفنون التش����كيلية، اجلمعية االقتصادية 
الكويتية، نادي الكويت للسينما، اجلمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مركز تقومي 
وتعليم الطفل، جمعية املكتبات واملعلومات 
الكويتية، اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان، 
رابطة االجتماعيني، اجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور املعاقني، مظلة العمل الكويتي )معك(، 
اجلمعية الوطنية حلماية الطفل، اجلمعية 
التربوية االجتماعي����ة الكويتية، مبدعون 
كويتيون، جماعة صوت الكويت، مجموعة 
زوايا، رابطة الشباب الوطني الدميوقراطي، 
مركز حوار للثقافة )تنوير(، مجموعة سامي 
محمد للفنون التشكيلية، املنبر الدميوقراطي 

الكويتي، التحالف الوطني الدميوقراطي.

)هاني الشمري(


