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المشاركون في ندوة المرصد: مشروع قانون المرئي والمسموع مرحلة ال تبشر بالخير
حمد العنزي

أقام املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية ندوة مساء أول من أمس 
بعنوان »احلريات اإلعالمية الى أين« حيث اتفق املشاركون على خطورة 
ما جاء في املشروع األخير املقدم من احلكومة بخصوص قانون املرئي 
واملسموع، وأن العقوبات التي تضمنها مشروع القانون بداية ملرحلة ال 
تبشر باخلير على مستقبل الدستور ومكتسبات الوطن الدميوقراطية، 
واتفقوا كذلك على أهمية احلفاظ علي املكتسبات الدستورية التي كفلها 
دس����تور 62 ومن أهمها حرية الصحافة واإلع����الم كرديف مهم لتطور 

الدميوقراطية وصورة من صور الدولة املدنية الدستورية.
بداية حتدث رئيس الهيئة التنفيذية للمرصد الكويتي فيصل العازمي 
عن عدم القبول أو الرضوخ ألي تنازل للمكتسبات الدستورية وأهمها 
حرية الفكر والراي والكلمة، مؤكدا عدم صحة ما جاء على لسان بعض 
املس����ؤولني من أن البلد ال يكتم أفواه أبن����اءه، وانتقد الذي يجري عند 
حتويل بعض الكتاب والنش����طاء الى اجلهات األمنية بس����بب مقالة أو 
تصريح وذلك بسبب وجهة نظر بعض املسؤولني في احلكومة وقال ان 
هذا دليل على سياسة التكميم، مؤكدا على رفض املرصد لهذا املشروع 

املليء بالعقوبات املغلظة غير املنطقية.
من جانبه قال الناشر في جريدة اآلن اإللكترونية الكاتب زايد الزيد 
ان معرفة أبعاد هذه املرحلة يجب أن تقرأ بالشكل الصحيح وفي سياق 
ما يحدث بالبلد من احتقان مصطنع وتداعيات على النسيج االجتماعي 
كلها نتائج ملسببات الهدف منها إلهاء املجتمع والشارع السياسي بقضايا 
جانبية إلخفاء املبتغى احلقيقي من وراء مايجري أال وهو وأد الدستور 
واستنزاف مقدرات البلد املالية في ظل الوفرة احلالية من قبل متنفذين 
لم نس����تطع رغم وجود البرملان وديوان احملاسبة والدستور وقوانني 
حماية املال العام ضبطهم وإيقافهم وإيقاف مسلس����ل النهب املستمر، 
مش����يرا الى ان لألطراف املعادية للدستور أس����اليب عدة الختيار ردة 
فعل الشارع، األمر الذي يدلنا على ان هناك نية مبيتة لوأد الدستور أو 
االنقالب عليه، ومنها على س����بيل املثال اطالق بالونات اختبار شبيهة 
بالذي أطلقه النائب علي الراش����د حول مس����ألة تنقيح الدستور والتي 

والدميوقراطية، مؤكدا ان القضية كلها مفتعلة ومقصودة ألمور خفية 
ال يعلم ما يحاك فيها للبلد.

بدوره ذكر نائب رئيس اجلمعي����ة الكويتية لتقييم األداء البرملاني 
ناصر الشليمي ان ما يجري ما هو اال عملية ممنهجة لتقويض املكتسبات 
الدميوقراطية، مشيرا الى انه كلما أصبح في البلد فائض مالي اجته الى 
تعطيل احلياة الدس����تورية دون أسباب وجيهة، موضحا ان من وضع 
هذه العقوبات املالية املغلظة في مشروع قانون املرئي واملسموع يعتبر 
احلرية والعدالة والدميوقراطية مبقاييس الصفقات التجارية لألسف.

وأضاف ان اقرار ميزانية التنمية الكبرى والتي جتاوزت 100 مليار 
دوالر متت بسالس����ة وبقبول نيابي شامل دون أي اعتراض مما شكل 
دعامة لألطراف املتنفذة الى اش����غال احلركة الوطنية بقضايا جانبية 
وهامش����ية أثارت البلبلة وأشاعت الفوضى بني أفراد املجتمع من أجل 
املضي قدما في تنفيذ هذه اخلطة املريبة والتي تثار حولها التساؤالت 
واالستفهامات. من جهته أكد أمني سر جمعية تقييم األداء البرملاني مطلق 
العبيسان ان العقوبات املريبة التي جاءت في قانون املرئي واملسموع 
ما كانت لتحصل لوال الوضع السياسي املزري الذي نعيش فيه وأوله 
سياس����ة االنبطاح التي نراها في س����لطتنا التشريعية والتي أصبحت 
مطواعة في يد السلطة التنفيذية ولعل أبرزها ان هذا الضعف والهزال 
أدى لع����دم حضور احلكومة ومباالتها بالعديد من اجللس����ات اخلاصة 
املصيرية بقضايا املعاقني والبدون، مضيفا ان مواقف بعض جمعيات 
النفع العام لألس����ف أصبحت مريبة وتثير األسى واألسف على ما آلت 
الي����ه حال املدينة ولعل أبلغ دليل على ه����ذا الضعف واجلنب ردة فعل 
اجلمعيات املنوطة باحلريات اإلعالمية، وحقوق اإلنسان فهذه املواقف 
املهترأة واخلائبة هي مواقف أتاحت الفرصة ألعداء احلرية والكلمة ان 
يتجهوا الى تغليظ العقوبات وتشديدها بطريقة جنائزية الهدف منها 
تكميم األفواه احلرة واشاعة جو من اخلوف واجلنب بني أوساط الكتاب 
والنش����طاء، مشددا على ان صانع هذا املشروع لم يقرأ تاريخ الكويتني 
والذي عرفهم عدوهم قبل صاحبهم بعشقهم للحرية والوطن ولم يقبلوا 

أبدا بقوانني تهدف لوأد احلرية أو قول احلق.

متثل ناقوس خطر ملعرفة ما س����يقع مستقبال اذا استمر نفس املخطط 
املقوض ملكتسباتنا الدستورية.

وأكد الزيد ان ما حصل ويحصل من تهديد لوحدتنا الوطنية واالثارة 
املصطنعة للفنت الطائفية والعرقية واجتاه املجتمع الى حتصن الكثير 
م����ن ابنائه خلف مكوناتهم االجتماعي����ة والطائفية وادعاء ان مكونات 
املجتمع تتناحر حتى يتس����نى للمتنفذي����ن حتقيق أجندتهم اخلطيرة 
لنهب البلد والقضاء على الدس����تور، منبها الى غض الكتاب واإلعالمني 
الط����رف عن خطة التنمية الكبرى التي ناهزت ال� 37 مليار دينار وذلك 
بسبب انشغال اإلعالميني بقضايا خطيرة على الوطن واملجتمع أال وهي 

الفنت الطارئة والنيران التي تأكل االخضر واليابس.
وفي الس����ياق ذاته أعلن رئيس جمعية تنمية الدميوقراطية ناصر 

العبدل����ي ان محاولة التضييق على أصح����اب املدونات ما هي إال بداية 
ملرحلة تتمثل في التضييق على احلريات ومحاولة تكميم االفواه التي 
تتطرق الى االوض����اع اخلاطئة في البلد، مبينا ان مس����ألة الدفاع عن 
احلريات أيا كانت منوطة باملجتمع نفس����ه فعليه ان يتحمل مسؤولية 

احلفاظ على مكتسباته الدستورية.
من جانبه قال الناش����ط السياسي فيصل الطويح ان عنوان ندوتنا 
ه����و احلريات اإلعالمية ال����ى أين؟ وأنا أقول البلد الى أين؟مس����تغربا 
من انش����غال احلكومة بحضور معرض الس����يارات القدمية في حني لم 
حتضر احلكومة اجللسة املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة، معربا 
ع����ن تأمله ملا جرى ويجري للبلد في حال أق����ر القانون اجلديد للمرئي 
واملسموع في وقت عاش الشعب الكويتي منذ األزل على عشق احلرية 

خالل ندوة أقامها لتأصيل الديموقراطية بعنوان »الحريات اإلعالمية.. إلى أين؟!«

املشاركون في ندوة املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية

شيخة الغامن

شيخة الغانم: الكويت ليست بحاجة إلى قانون خاص للمطبوعات والنشر
رأت الناشطة السياسية شيخة 
الغامن انه ال حاجة الى اي تعديل جديد 
لقانون املطبوعات والنشر وان اي 
قصور في القانون احلالي ال ميكن 
ان يعالج بتطويق املنابر اإلعالمية 
التلفزيونية، وقالت  او  الصحافية 
الغامن في تصريح صحافي ان الكويت 
التي عبر العال���م مرارا عن تقديره 
للحريات اإلعالمية التي تتمتع بها 
استنادا الى مواد الدستور يجب اال 
تتخلى عن هذه اخلصلة التي تتميز 
بها عن الكثير م���ن الدول العربية 

وغير العربية التي نعرفها.

وأكدت ان مبدأ النص على معاقبة 
الصحافي او مقدم البرامج التلفزيونية 
او كات���ب املق���ال او رئيس حترير 
اجلريدة او مدي���ر القناة الفضائية 
او ضيوف البرام���ج، مرفوض وال 
الدستورية  املمارس���ة  ينسجم مع 
والعالقة املميزة التي تنظم التعاطي 
بني احلكم والشعب، وقالت ان النص 
على السجن وتغليظ العقوبات في اي 
قانون يتعلق بالرأي والعمل السياسي 
يشكل نقطة ضعف وعورة كبيرة 
فاضحة في اي قانون وفي اي دولة 
حتى ان كان في أكثر الدول تقدما في 

العالم. واعتبرت الناشطة السياسية 
ان القوانني الكويتية احلالية تختص 
بقضايا النشر على مختلف أنواعها 
وما يضاف من تعديالت وفق التطور 
احلاصل عامليا وحتتاج ان توفر لها 
البيئة القضائي���ة املؤهلة للتعامل 
معها بدال من استخدام قانون تقره 
احلكومة بنفسها وجتد أنه لم يعد 
يلبي احلاجة في ظل ظهور تشعبات 
جديدة في املمارسة اإلعالمية وإبداء 
الرأي من خالل القنوات الفضائية وما 
يثار في برامجها من أفكار ووجهات 
نظر ومعلومات. وذكرت الغامن انه من 

األفضل للكويت أال تلجأ الى العقوبات 
في مواجهة االنفتاح اإلعالمي الذي 
يشكل بحد ذاته متاشيا طبيعيا مع 
تطور املمارسة النيابية ومع اتساع 
نطاق اس���تفادة العالم من وسائل 
الفضائيات  اإلعالم احلديثة ومنها 
واألعمدة الصحافية التي باتت هي 
األخرى واحدة من أهم أدوات الرأي 
العامة. وأشارت  الداعمة للحريات 
مؤكدة الى ان الكويت ليست دولة 
أحزاب وال تقوم عل���ى حزبية وال 
تنافسية على النظام واحلكم فرئيس 
الدولة هو صاحب السمو األمير هو 

حاكم الدولة مبقتضى نصوص وقواعد 
شكل دعامتها دستور الكويت.

ودع���ت الغامن إلى إلغاء القانون 
اخلاص باملطبوعات والنشر معتبرة 
انه لي���س من حق احلكومة احتكار 
الس���لطة ألي س���بب من األسباب 
وان مب���دأ عدم دس���تورية التداخل 
بني الس���لطات التي فصل الدستور 
اختصاصاتها وحدد مهامها ينطبق 
على الس���لطة التنفيذية في طريقة 
تعاملها مع احلريات اإلعالمية لذلك 
فإن من باب أولى ان يوكل األمر الى 
القضاء في البت في القضايا اخلالفية 

وفي تقدير س���المة أو عدم سالمة 
ما ي���رد من معلوم���ات او اقوال او 
بيانات او اخبار في الصحافة وبقية 
وسائل اإلعالم. واستشهدت شيخة 
الغامن بالدول األكثر خبرة في مجال 
التعامل مع وسائل اإلعالم واحلريات 
الصحافية، قائلة انه ليس���ت هناك 
وزارات لإلعالم في هذه الدول وامنا 
جهات منظمة للعمل اإلعالمي، تاركة 
سلطة تقدير سالمة او عدم سالمة 
العمل اإلعالمي في اي جهاز او مؤسسة 
الى القضاء واجلهات املختصة وهي 

هيئات مستقلة وليست حكومية.


