
الجمعة
5  فبراير 2010

11
آراء

تبنى وزير اإلعالم التعديالت املقترحة 
على قانون املرئي واملسموع، الذي يشدد 
العقوبات على بعض املخالفات املاسة بثوابت 
البلد ووحدته ومعتقداته وش���خصياته 
العامة وقد القت تلك التعديالت املقترحة 
استنكارا واس���تهجانا كثيرا من رؤساء 
حترير الصح���ف اليومية والكتاب حتى 
وصل األمر لتهديد بعض الصحافيني بعدم 
نشر أخبار أو مقترحات أي نائب يؤيد تلك 
املقترحات، ونحن نقول لصحفنا اليومية 
والقنوات الفضائية املرخصة أبشروا بسعة 
احلرية واخلير في قادم األيام ال ارتكانا 
لرف���ض مجلس األمة لهذه املقترحات بل 
استنادا ألمرين، أولهما أن حكومتنا - مع 
األسف - ضعيفة فهي تكاسلت وترددت 
في تطبيق قانون املرئي واملسموع الساري 
رغم أنه يكفي عن كل مقترح جديد فكيف 
إن احتوى القانون على عقوبات شديدة 
فسيزيد التردد والضغوطات على من بيده 
القرار، خاصة أننا ف���ي مجتمع صغير، 
وثانيهما أن قضاءنا الشامخ منهجه انه 
كلما كبرت جسامة العقوبة إزاء فعل معني 
تشدد القاضي في االستيقان )أي التيقن( 
من صحة وقوعه ثم تطبيق العقوبة عليه 
مبعنى ال تطبق هذه األخيرة نتيجة قيام 
 أي ش���بهة أو ظن أو اتهام مرس���ل دون

دلي���ل واحلكم في النهاي���ة نتيجة لذلك 
البراءة.

خالصة القول وفصل اخلطاب أننا نعاني 
ضعف بعض الوزراء والوهن في تطبيق 
القوانني الس���ارية ومن املعيب أن نعالج 
ذلك الضعف بتعديل ما لم يطبق أصال فهذا 
حال القائمني على وزارة اإلعالم، وقريب 
من ذلك ما يحصل في وزارة الداخلية من 
أمثلة يطول سردها، منها اجلهل بالقانون 
وحدود االختصاص ولعل آخرها حادث 
وصلة الدوح���ة الذي راح ضحيته 5 من 
شباب الكويت، رحمهم اهلل سبحانه، نتيجة 
اخلطأ بتحويل البالغ جلهة غير مختصة 
وهي مخف���ر الصليبخات في حني اجلهة 
املختصة إداريا وقانونيا هي اإلدارة العامة 
للمرور فهي املنوط بها كبح جماح الرعونة 
في الطرق ومحاسبة وضبط املستهترين 
في القيادة، وما انزواء املسؤولية وحصرها 
مبوظف في مخفر إال جتاهل للقانون وعدم 
التطبيق الصحيح له وإهدار ألرواح أناس 
أعزاء على أهلهم ورصيد مدخر لوطنهم، 
فالواجب تثقيف موظفي العمليات ومتلقي 
البالغات في االختصاصات وحدودها لكل 
جهة، فاألخطاء تبدأ صغيره وتنتهي كبيرة 
إذا لم يتم تداركه���ا وهذا حال ما حصل 
السابقتني، واهلل سبحانه  الوزارتني  في 

خير حافظ.
 salman.f@msn.com

نتائج الضعف في تطبيق القوانين

المحامي سلمان البرازي

األوج بالحق

ناقش املش���اركون في مؤمتر لندن الذي 
مت عقده في الس���ابع والعش���رين من الشهر 
املاضي إمكانية دمج حركة طالبان في العملية 
السياسية وتقدمي مبالغ مالية إليهم مقابل تخلي 
احلركة عن سالحها. وتأتي هذه اخلطوة كتحّول 
نوعي مفاجئ ف���ي موقف حلف الناتو جتاه 
حركة طالبان بعد حرب دامت تسع سنوات 
لم تسفر عن أية نتيجة لصالح قواته بقيادة 
الواليات املتحدة األميركية مما يؤكد حقيقة ما 
توقعه املراقبون والروس بتعثر تلك القوات 
في املستنقع األفغاني كما تعثروا هم فيه أثناء 
اجتياحهم أفغانستان نهاية السبعينيات من 
القرن املاضي وأدى إلى خروجهم منها مهزومني 
جراء ما تعرضوا له من استنزاف شديد من 
قبل األفغان كان أحد أهم أسباب تفكك االحتاد 
السوفييتي السابق. وقبل االحتاد السوفييتي 
أخفق اإلجنليز في السيطرة على بالد األفغان 
وُمني جيشهم بهزمية مهينة على أيدي الشعب 
األفغاني في احلرب التي امتدت في الفترة بني 

عامي 1838 و1842.
يأتي رفض حركة طالبان إلغراءات مؤمتر 
لندن ليؤكد أن احلرب في أفغانستان لم تتحدد 
نهايتها بعد، رغم كل ما تتمتع به قوات »الناتو« 
من إمكان���ات لم متنع من متلم���ل أعضائها 
ورغبتهم في االنسحاب حتت وطأة ضغوط 
شعوبهم التي باتت تهدد بتفكك حتالفهم. وإذا 
كان مؤمتر لندن ال يرى جدوى من االستمرار 
في حرب أفغانستان ويبحث عن حل سياسي 
لها فمن باب أولى كذل���ك الكف عن الضغط 
على اجليش الباكس���تاني وتوريطه بش���ن 
حرب بالوكالة ضد طالبان باكستان وإيجاد 
حل سياسي لها قبل استنزاف قوى باكستان 
وتقويض أمنها واستقرارها في حرب لن تكون 
نتائجها بأفضل من احلرب الدائرة في جارتها 
أفغانستان التي جتمعهما معا روابط قبلية 

ودينية متينة.

نش���كر اهلل سبحانه وتعالى على عودة 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي معافى ال���ى ارض الوطن بعد غياب 
طويل، ولكنه م���ع غيابه عن ارض الوطن 
ف���ي رحلة عالجه لم يك���ن غائبا في قلوب 
وعق���ول الكويتيني حكومة وش���عبا، وقد 
ارتسمت الفرحة على وجوه االطفال والكبار 
بعودته امليمونة املباركة، وظهر ذلك جليا في 
االستقبال احلافل من اجلميع ابتداء من صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
وسمو الشيخ س���الم العلي مثال للقائد 
الذي يحرص على العمل اجلاد واداء املهمات 
على اكمل وجه، ومما يثلج صدره ان يتعاون 
اجلميع ويتبعون املسار الصحيح لالرتقاء 
بالوطن، واكبر دليل على ذلك قيادته احلكيمة 
للحرس الوطن���ي وتطويره خلدمة الوطن 
واحلفاظ على أمن واستقرار البالد. وال يخفى 
علينا ان سمو الشيخ سالم العلي احد اعمدة 
اسرة آل الصباح كما ال يخفى على أحد حرصه 
على مساعدة احملتاجني ومبادرته وتبرعه 
الكرمي لصندوق املعسرين لفك ازمات العائالت 

احملتاجة واسر شهداء الكويت.
وكان لسمو الشيخ س���الم العلي الدور 
الريادي عندما تولى الرئاسة الفخرية جلمعية 
املهندسني الكويتية وكذلك عندما تولى وزارة 

االشغال العامة.
ندعو اهلل ان يحفظ س���مو الشيخ سالم 
من كل ش���ر ويدمي عليه الصحة والعافية 
ويوفقه خلدمة اهله ومواطنيه ملا عرف عنه 
من املواقف االنسانية في اعمال اخلير ونشر 

العلم.
ق���رت عيون اهل الكويت بعودة س���مو 
الش���يخ س���الم حفظه اهلل وحفظ الكويت 
وشعبها وش���يوخها من كل شر وادام اهلل 

األمن واالستقرار على ارض الوطن.

عودة ميمونة

د.هند الشومر

ألم وأمل

حروب خاسرة

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

اخلائفون من النقد هم الداعمون احلقيقيون للحكومة في مسعاها 
للتعديالت على قانوني »املطبوعات« و»املرئي واملسموع«، الساعون 
إل���ى أن يكونوا فوق التعرض الكتابي هم من قاموا بفرش البس���اط 
األحمر للحكومة لتسير في طريقها إلى تلك التعديالت التي اعتذرت 
احلكومة عنها مؤخرا مشيرة إلى أنها »مسودة« لتعديالت »مقترحة«، 
احلكوم���ة هنا لم تنف تهمة محاولتها خنق احلرية بل اعترفت وبفم 
»مليان«، هي تقول »لم أخنق ولكنني حاولت اخلنق«، والبد أن حتاسب 
على نيتها »املعلنة«، وأن يقف عضو مجلس محترم ويس���ائل وزير 

إعالمها حامل لواء التعديالت.
ول���و عدنا إلى التعديالت احلكومية املقترحة جند أنها جاءت قبل 
حتى تفعيل القانون األصلي واملوجود أصال، وبحس���ب تعبير وزير 
اإلعالم في لقائه مع رؤساء حترير الصحف احمللية قبل ثالثة أسابيع 
وال���ذي قال فيه: »ليس���ت هذه التعديالت س���وى مقدمة فقط ملا هو 
أكبر« ما يعني أنه مبجرد قبول الناشرين والكتاب والصحافيني لهذه 
التعديالت التي اسماها الوزير ب� »مقدمة ملا هو آت« سيفتح هذا الباب 
للحكوم���ة أي حكومة قادمة وأي وزير قادم لكي يقدم ما هو أكبر من 
أجل تضييق اخلناق أكثر على حرية الرأي والنشر في البالد وحتويل 
الصحف من س���لطة رابعة إعالمية إلى صفحات بيضاء بال طعم وال 
ل���ون وال رائحة وال عالقة له���ا ال باإلعالم وال بالصحافة ال من قريب 
وال من بعيد وس���تكون مجرد تغطية الس���تقباالت رسمية للوزراء 
والقياديني في الدولة والذين سيكونون محميني من النقد والتعرض 
مبوجب التعديالت اجلديدة، أي أن صحافتنا ستتحول إلى صفحات 

مجتمع ال أكثر وال أقل.
الكويت وبفضل احلرية الصحافية والسقف العالي الذي تتمتع به 
اس���تطاعت أن تضع نفسها ولسنوات متتالية على هرم أكثر البلدان 
حرية صحافية في الشرق األوسط، ومبجرد تطبيق تلك التعديالت أو 
مترير حتى جزء منها ستتراجع الكويت كبلد إلى ذيل قائمة احلريات 
ومبجرد القبول بهذه التعديالت، يعني أننا ننزع بأنفس���نا عن صدر 

بلدنا وسام فخر التقدم في مجال الصحافة الذي عرفت به بالدنا.
وما كانت احلكوم���ة لتجرؤ على تقدمي مقترحاتها لتعديل قوانني 
النش���ر املطب���وع أو املرئي إال بعد أن وجدت قب���وال ضمنيا من قبل 
البعض ممن يهمهم أن يكونوا فوق مستوى النقد سواء من القياديني 
أو حت���ى بعض أعضاء مجلس األمة الذين كان صمتهم كافيا لنعرف 

أنهم متضامنون مع التعديالت احلكومية بإغالق أفواههم.
waha2waha@hotmail.com

التقارير اإلخبارية األخيرة حول انتهاكات حقوق األطفال سواء 
في الكويت أو في دول خليجية أخرى وجدت لها رواجا كبيرا في 
صحافتنا احمللية والعربية، حتى بدأنا نسمع من بعض املنهزمني 
نفسيا ونقرأ لهم تعليقات ساخرة من أوطانهم التي يزعمون أنها 
ال تعرف للحرية معنى، وال تعرف للحقوق اإلنسانية وزنا، وليس 
ه���ذا بغريب منهم، فقد عودونا على أنهم يس���تعرون من بلدانهم 
ومجتمعاتهم نتيجة نظرتهم املتش���ائمة والسوداوية من العرب 

واملسلمني.
نعم، لدينا في بلداننا انتهاكات وجتاوزات عديدة كمثل استخدام 
األطفال في س���باقات الهجن، أو تعذيب اخلدم، وكلها أفعال مدانة 
ش���رعا وعقال ال جدال في ذلك، لكن املش���كلة حني يقوم املجتمع 
الغربي بعمل زوم على تصرفات العرب واملسلمني دون اآلخرين، 
ويس���لطون الضوء على ناحية واحدة قامتة من اللوحة الكبيرة 
ويتركون الباقي اجلميل رغم كثرته، وذلك بفضل امتالكهم األدوات 

اإلعالمية الواسعة بالطبع.
لكن املش���كلة الكبرى هي ما اعتدناه من بعض املغترين بثقافة 
الغ���رب واملتيمني بها، من أبناء جلدتنا، الذين س���ارعوا إلى إدانة 
االنتهاكات في بلدانه���م دون حتر أو متهل، فالكل أدلى بدلوه أمال 
بإقناع اآلخرين بأنه متفتح ومتحرر وحقوقي، في حني لم نسمع 
من أمثاله أي إدانة أو ش���جب أو حت���ى أي تعليق حول فضيحة 
الهيئات اخليرية األميركية املتهم���ة بخطف األطفال في هاييتي، 
والتي اس���تغلت حالة الفوضى هناك بعد الزلزال وبدأت باالجتار 

باألطفال واألعضاء البشرية دون أدنى رحمة!
ومع األس���ف لم يأخذ هذا احلدث حقه ف���ي إعالمنا العربي وال 
الغربي خاصة حادثة اختطاف األطفال بحجمها احلقيقي، بل إني 
قرأت إش���ادات من بعض املرجفني واملهزوزين عندنا بدور جلان 
اإلغاثة األميركية وس���رعتها الحتواء آثار الكارثة اإلنس���انية في 
هاييتي كما يزعمون، فتساءلت، وحق لي التساؤل، لو كانت اللجان 
اخليرية املتهمة بخط���ف األطفال من أحضان أمهاتهم هي جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، أو جمعية اإلصالح االجتماعي، أو الهيئة 
العاملية اخليرية أو غيرها من اللجان الطيبة الذكر، فكيف ستكون 
األصداء عند الغرب وعندنا هنا؟ أظن »تصير فضيحتنا بجالجل، 

وما تدري من طقاقك«.
ختاما، أعجبني العم صالح العجيري في لقائه املوفق مع الزميل 
املتألق ذعار الرش���يدي، وباألخص ما يتعلق مبوضوع احلس���د، 
والذي قال فيه »وجاء � س���لطان الكليب � بفكرة »مشروع اآلنة« 
وهو أن يقوم بعمل حصاالت معدنية يقوم عليها شباب متطوعون 
ويطوف���ون بها على التجار ليضع كل تاجر فيها أنة واحدة فقط، 
ثم يتم تقس���يم املبلغ على احملتاجني مبعرفة الكليب والش���باب 
املتطوعني معه، وبدأ املشروع ينجح لوال أن بعض التجار البخالء 
واحلس���اد أشاعوا جملة مفادها »سلطان الكليب حكم في الكويت 
وبدأ يجمع الضرائب من التجار« وكانت هذه اإلش���اعة سببا في 
إنهاء »مش���روع اآلنة اخليري«. صدقوني، ليس���ت هناك شعوب 
تهاجم هيئاتها اإلغاثية واخليرية مبثل ما يحدث عندنا، وال أدري 

هل هو احلسد؟ أو كره اخلير للناس؟! 
dhari0395@hotmail.com

خاطفو األطفال
 واألصوات النشاز
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الشك ان التضييق 
ع���ل���ى امل�����دون�����ات 
املنتشرة  اإللكترونية 
املعلومات  شبكة  في 
)اإلنترنت(  العاملية 
يعتبر مبثابة مخالفة 
الفكر  ملنهجية جتديد 
وإبداء الرأي في ظل عالم 

منفتح ومتطور وسريع التغيير، ففي املاضي كانت 
املعلومة والفكرة واملعرفة تتطلب الوقت الكبير، 
كي تصل الى املتلقي، إال ان الوقت احلالي يحتم 
ان يكون استخدامها بالشكل املنطقي الصحيح 

واملثالي.
وال شك ان املدونات اإللكترونية تتميز بأنها 
مجال واسع لالطالع على كل مجريات احلياة، وان 
مسألة املنع واحلجر والتقييد ستجعل طريق االقبال 
عليها كبيرا بشكل ملحوظ أو يتجه اليها اإلنسان 
بالبحث عنها بالطرق امللتوية للوصول إليها انطالقا 
من قاعدة »كل ممنوع مرغوب« لذا أؤكد انه البد 

ان يتم االنفتاح وفتح 
مصراعيه  على  الباب 
على املدونني وأصحاب 
املواقع مع أهمية فرض 
قانونية  ذاتية  رقابة 
حتاشيا  قبلهم،  م��ن 
أو  ألي تعرض بالسب 

القذف.
ومن هنا انتشرت مخاوف وتسريبات عن توجه 
احلكومة في التعديالت املقترحة منها لقانون املرئي 
واملسموع الى حتول األمر الى حتجيم وفرض 
الرقابة على حرية التعبير والوقوف ضد سياسة 
االقصاء وتضييق ملساحة احلريات والعمل على 
ارجاع اخلطوات الى اخللف، وهذا الذي ال نرغب 

فيه في وجود العقالء من هذه األمة.
> > >

فاكهة الكالم: يقال »إن اللي عنده كالم محيره.. 
يروح الندوات ويطيره«.

aliku1000@yahoo.com

ثورة المدونات 
اإللكترونية!

د.بدر نادر الخضري

لمسات


