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العمير: اتفاق بين »التعليمية« ورؤساء التحرير على إجراء تعديالت على قانون النشر
تكليف جمعية الصحافيين بإعداد تعديالتها وإرسالها للجنة التعليمية البرلمانية

الشيخ مبارك الدعيج والزميل سليمان اجلاراهلل الزمالء رضا الفيلي ووليد النصف وفيصل القناعيالزمالء د.بركات الهديبان ويوسف اجلالهمة وعبداحلميد الدعاس

الجالهمة: »اإلعالم« تطبق »المرئي والمس�موع« بمزاجية بعيدًا عن المهنية
الجاراهلل: ندعم التشريعات التي تعزز الحريات المتوافقة مع الدستور

القناعي: جمعية الصحافيين ترفض أي تعديالت حكومية على »المطبوعات« 
عقب االجتماع ان اعضاء اللجنة 
التعليمي����ة اكدوا موقفهم املبدئي 
والثاب����ت برف����ض أي تعديالت 
حكومية على قانوني املطبوعات 
واملرئ����ي واملس����موع، األمر الذي 
يعك����س روحا طيبة من االخوات 
واالخوة النواب الذين أبدوا اميانا 
املكتوبة  ب����دور الصحافة  مطلقا 
واملرئية، وهو موقف نش����كرهم 

عليه.
واوضح اجلار اهلل ان رؤساء 
التحرير اجمع���وا على دعم أي 
تش���ريعات من ش���أنها تعزيز 
احلريات املكفولة وفق الدستور، 
مشيرا الى ان اللجنة التعليمية 
طلبت من رؤساء التحرير احالة 
مالحظاتهم ومقترحاتهم ومرئياتهم 
لتعديل املواد التي تتطلب تعديال 
في قانون املطبوع���ات واملرئي 
واملسموع، مبينا ان اللجنة وعدت 

بدعمها.

القوانني القائمة.
وعبر د.العمير عن تفاؤله بأن 
يتم ذلك خالل االس����ابيع املقبلة 
وال يأخذ فت����رات طويلة خاصة 
بعد حاجة وإحلاح ملس����ناهما من 
)اخواننا( في »اإلعالم« بضرورة 
تطبيق القوان����ني التي لم تطبق 
واجراء تعديالت تس����اهم بحرية 
اكبر للتعبير وحرية  ومس����احة 

الرأي.

بعيدًا عن المهنية

من جانبه، اكد رئيس حترير 
العام  جريدة »ال����راي« واملدي����ر 
لقناة »الراي« يوس����ف اجلالهمة 
ان وزارة اإلع����الم تطب����ق قانون 
املرئي واملسموع مبزاجية بعيدا 

عن احلرفية واملهنية.
وقال اجلالهم����ة في تصريح 
للصحافي����ني عق����ب خروجه من 
اجتماع جلنة الشؤون التعليمية 

البرملانية ان هناك اخطاء مهنية 
في صياغة مواد القانون، الفتا الى 
وجود متادي في الالئحة الداخلية 
مما يجعلها اقوى من القانون ذاته 

بل طغت عليه.
وأشار اجلالهمة الى ان الوزارة 
في كثير من املراحل كانت تتغاضى 
عن امور معينة لكن نتيجة بعض 
التحركات السياس����ية واألنشطة 
البرملانية تتح����رك لتنفيذ مواد 

القانون.
انه مت  وأوضح اجلالهم���ة 
االتفاق م���ع اللجنة التعليمية 
على ارس���ال مالحظاتنا على 
الداخلي���ة وعن مواد  الالئحة 
قانون املرئي واملسموع لدراستها 
القنوات  الالزم وف���ق  واجراء 

لم تتقدم مبشروع التعديالت وأن 
التعديالت نشرت فقط في إحدى 
الصحف قبل فترة، مشيرا إلى أن 
رؤساء التحرير اجتمعوا قبل فترة 
ملناقشة التعديالت والتي نشرت في 
الصحافة وقد مت أخذ موقف موحد 
ومت التأكيد عليه من قبل مجلس 
إدارة جمعية الصحافيني وكذلك مت 
التأكيد عليه اليوم مبباركة جميع 
التحرير برفض جميع  رؤس����اء 
التعديالت املطروحة من احلكومة 
حسب ما قرأناه وكذلك رفض اي 
تعديالت متس حرية الرأي وتتسبب 
في التضييق على احلريات. ولفت 
القناعي إلى أن أمورا كثيرة نوقشت 
اثناء االجتماع تتعلق بالصحافة 
واحلريات ومت االتفاق على ان يبعث 

الدس���تورية املعم���ول بها في 
مجلس األمة.

موقف جمعية الصحافيين

من جانبه جدد أمني سر جمعية 
الصحافيني فيصل القناعي تأكيد 
الرافض ألي  موق����ف اجلمعي����ة 
تعدي����الت حكومية عل����ى قانون 
املطبوع����ات واملرئي واملس����موع 
والتي من ش����أنها التضييق على 

احلريات.
وق����ال القناعي ف����ي تصريح 
ف����ي مجلس  للصحافي����ني امس 
األمة عقب انته����اء اجتماعهم مع 
اللجن����ة التعليمية »اجتمعنا مع 
رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية 
وفوجئنا بأن احلكومة حتى اآلن 

رؤساء التحرير باقتراحاتهم الى 
جمعية الصحافيني الكويتية خالل 
اسبوعني على قانون املطبوعات 
احلال����ي الن هناك وجه����ة نظر 
لدى جمعية الصحافيني ورؤساء 
التحرير ألن القانون احلالي فيه 
بعض التشدد ويحتاج إلى تعديل 

بعض مواده.
وب����ني القناع����ي ان جمعي����ة 
اقتراحات  الصحافيني س����تجمع 
رؤساء حترير الصحف ووجهات 
نظرهم وس����تبعثها ال����ى اللجنة 
التعليمي����ة البرملاني����ة، موضحا 
أن أعضاء اللجنة تعهدوا بتقدمي 
تعديالت واعطائها الصفة العاجلة 
لقانون املطبوعات احلالي وليس 
كقانون جديد متكامل وأن اللجنة 

التعديالت طريقها أسهل  رأت ان 
وطريقها أسرع واتفقنا معهم على 

ذلك.
القناع����ي ان خ����الل  وب����ني 
االجتماع وقف رؤس����اء التحرير 
وجمعي����ة الصحافي����ني واعضاء 
التعليمي����ة وقفة واحدة  اللجنة 
أمام أي محاول����ة للتضييق على 
احلري����ات مش����يدين بالصحافة 
الكويتية ومواقف رؤساء التحرير 

الوطنية.
ب����دوره وصف نائ����ب رئيس 
حترير »السياسة« الزميل سليمان 
اجلاراهلل اجتماع رؤساء حترير 
الصحف احمللية مع اعضاء اللجنة 
البرملاني����ة باملثمر،  التعليمي����ة 
معربا ع����ن تقديره لتفهم النواب 
الزمالء االعالميني  جميع مطالب 
وحرصهم على عدم التضييق على 

احلريات.
واضاف في تصريح صحافي 

سامح عبدالحفيظ
التعليمية  اللجن����ة  اجتمعت 
بحضور رؤساء حترير الصحف 
الفضائيات ملناقش����ة  ومدي����ري 
التعدي����الت احلكومي����ة عل����ى 
قان����ون الفضائيات واملطبوعات 

والنشر.
وقال مقرر اللجنة د.علي العمير 
ان هناك اتفاقا بني اعضاء اللجنة 
الفضائيات ورؤس���اء  ومديري 
حتري���ر الصحف عل���ى احلاجة 
لبعض التعديالت التي يحتاجها 
قانون النشر وكذلك تطبيق فعلي 
املرئي واملس���موع فيما  لقانون 
يتعلق مبراقبني ماليني ومتابعة 
حثيثة من وزارة اإلعالم ويوجد 
توافق لتكليف جمعية الصحافيني 
بإع���داد بع���ض التعديالت التي 
يحتاجها قانون النشر واملطبوعات 
وإرس���الها للجنة التعليمية من 
اجل اعدادها جيدا ووضعها على 

)هاني الشمري(

الحريتي: نرفض أي تغليظ للعقوبات على »المطبوعات« و»المرئي«
العام����ني وأمورهم  االش����خاص 
الشخصية واحلياتية ال يختلف 

عليه اثنان.
وأبدى اس����تغرابه من إعطاء 
الوزير في التعديالت املقدمة حق 
العقوبة، وقال: العقوبة فقط من 
حق القضاء الفاصل في مثل هذه 

القضايا.
العنزي  أما املستشار د.سعد 
فرأى أن ما يحدث على الساحة جاء 
كردة فعل لسبب معروف، وقال: 
اننا لسنا بحاجة الى تشريع قوانني 

وتشريعات، فالقانون موجود.
ال ننك����ر ان هن����اك ما ينبغي 
املرئي  ف����ي قان����ون  مراجعت����ه 
واملس����موع لعام 2007 فهو ليس 
قرآنا من����زال، ونقولها: هناك في 
قانون 2007 بعض النقاط واملواد 
التي حتتاج الى تعديل وصياغة 
جديدة. وش����دد العنزي على ان 
وضع العقوبات البد ان يأتي من 
قبل أهل االختصاص ويكون فيها 
دراس����ة وتأن، وال تأتي مسببة 

وكردة فعل.
ورأى العنزي ان مراقبة الوزارة 
للقنوات الفضائية فيها تدخل في 
خصوصية عمل تلك القنوات، ومن 
املمكن للوزارة مراجعة املس����ائل 
االعالمية مع مس����ؤولي القنوات 

وليست األمور املالية.
العن����زي قائال: وحدة  وتابع 
املجتمع خط أحمر لسالمة األمم 
والشعوب، والبد أن تتحقق الوحدة 
بانضباط م����ن قبل قانون ينظم 
العمل، ولكن دون تغليظ العقوبات 
واحلد من احلريات، مشيرا الى ان 
اتخاذ القرارات القانونية واجلزائية 
ليس من سلطة الوزير املختص 
امنا من سلطة القضاء، فالسلطة 
القانونية هي ولي األمر واحلاكم 

احلقيقي لضبط السلوكيات.
 من جهته قال د.زهير العباد: إن 
الصحافة هي مرآة عاكسة لألحداث 
على الس����احة من خالل منظومة 
النشر والبث، وأناشد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ايق����اف التعديالت املقترحة على 
قانون املرئي واملس����موع، وذلك 
لوجود حتفظات شديدة من قبل 
جميع املعنيني على قانون 2007 
ومن أهم عيوب هذا القانون تعيني 
وزارة االع����الم مراقبا حس����ابيا 
للقناة او الصحيفة، مش����يرا الى 
ان هذه املؤسسات كيان مستقل 
وذا شخصية اعتبارية ال يجوز 

التدخل في شؤونها الداخلية.
 وقال العباد: خطأ شخص ال 
يتحمله اجلمي����ع، فكافة اطياف 
املجتمع الكويتي ترفض املساس 
الوطنية، فالكويتيون  بوحدتنا 
مزيج متجانس جبلوا على الوحدة 
الوطني����ة والتجانس االجتماعي 
والفكري من ابناء البدو واحلضر، 
السنة والش����يعة، ولعل جتربة 

الغزو أكبر دليل على ذلك.

موضح����ا ان جمعي����ة احملام����ني 
الكويتية رفض����ت اصدار قانون 
املرئي واملس����موع لع����ام 2007 
بالس����رعة التي اصدر بها ملا فيه 
من دور هام لتنظيم عالقة الناس، 
ومع ان القانون مت اصداره بصورة 
س����ريعة اال انه ص����در بصورة 

جيدة.
وأعرب احلريص عن أسفه من 
ان تأتي تعديالت على قانون كردة 
فعل سريعة لواقعة، مشددا على 
ان التشريعات ال تصلح كردة فعل، 
فالقوانني الصادرة كردة فعل تخرج 

في شكل غير صحيح.
وقال: الواقعة التي حدثت مت 
التعامل معه����ا قانونيا بطريقة 
سليمة، وقانون املرئي واملسموع 
لعام 2007 فيه من املواد ما ينظم 

مثل هذه األمور.
واستطرد احلريص قائال: هناك 
اختالف داخل مجلس الوزراء حول 
التعديالت، وم����ا يحدث االن من 
الشعب الكويتي يشكل ضغطا على 
احلكومة لرفض تلك التعديالت، 
ونثمن للشعب الكويتي هذه الوقفة 
لعدم اخلضوع للتراجع للخلف 
نتيج����ة تعديالت أتت كردة فعل 
لقضية معين����ة، وأطالب بوقفة 
جادة من جميع النواب والكتاب 
واإلعالميني والنشطاء السياسيني 
بل وكافة الشعب بأن يقفوا صفا 
واحدا ضد تلك التعديالت ملا فيها 
من تدمير وتراجع للخلف، موضحا 
أن االعالم هو اجلناح الرئيس����ي 
للدميوقراطية وتطورها وعلينا 
تركه للعمل بحرية لإلبداع ومن 

أجل مزيد من احلريات.
ومن جانبه قال رئيس احتاد 
احملامني الكويتيني احملامي ناصر 
الهيفي: احلرية ليست مطلقة كما 
يدعي البعض امنا هي حرية مقيدة 
بح����دود حريات اآلخرين، ونحن 
هنا نتحدث عن احلرية املسؤولة 

وليست املطلقة.
وأوضح الهيف����ي أن العقوبة 
نتيجة لفع����ل اجرامي، وما جاء 
في قانون املرئي واملسموع لعام 
2007 من املساس بالذات االلهية 
أو املس����اس بال����ذات االميرية أو 

3 سنوات ونحن بحاجة الى فترة 
زمنية كافية من املمارسة والتعلم 
من هذه القفزة التي شهدناها منذ 
العم����ل بالقانون، ومن  انطالقة 
الطبيع����ي ان تص����اب مثل هذه 
التجربة في بعض األخطاء التي 
البد ان تعالج بشكل تدريجي، كما 
ان لها بكل تأكيد حسناتها كما لها 
سيئاتها، ومن الظلم احلكم على 
الصحافة اجلدي����دة حكما قاطعا 
بعد جتربة 3 س����نوات فقط، في 
حني ان التجربة السابقة استمرت 
ملدة 44 عاما. مضيفا أن االنفتاح 
واتساع مساحة احلرية وهي التي 
منحتها الفترة السابقة طوال ثالث 
سنوات مساحة أكبر من احلرية، 
والدستور الكويتي يحتوي على 
8 مواد تؤكد على حرية الصحافة 
والبيان والنشر، مما يعزز موقع 
الدس����تور في حياتنا اإلعالمية 

والعادية«. 
 وحول احلديث عن مقترحات 
وزير اإلعالم للتعديل على قانون 
املطبوعات قال السلطان: إن هذا 
االقتراح يع����د انقالبا على حرية 
الصحافة، كما فيه تعد على حرية 
الرأي وتعسف في القانون اجلزائي 
وجميع رؤساء حترير الصحف بال 
استثناء قدموا اعتراضهم بشكل 
شامل على تلك املقترحات خاصة 
على العقوبات خالل اجتماعهم في 

جمعية الصحافيني.
الس����لطان: مل����اذا  وتس����اءل 
التعديالت وتغليظ العقوبات في 
أمور لم يص����در فيها حكم واحد 
طيلة م����ا يقارب 47 عاما ماضية 
منذ نشأة قانون املطبوعات، وقال: 
التغليظ في العقوبات قتل للحرية 
وتراجع وفيه ظلم لسمعة الكويت 
دوليا، ال ننكر أن هناك بنودا في 
القانون املعم����ول به بحاجة الى 
تعديالت لكن ليست بهذه الصورة 

والطريقة املجحفة.

رفض التعديالت

ومن جانبه قال ثالث املشاركني 
في الندوة احملامي مبارك احلريص: 
هناك إجماع من قبل كافة أطياف 
املجتمع على رفض تلك التعديالت، 

االلهية، وال����ذات االميرية، ومن 
يخالف االداب العامة ومن يتعرض 
ألي مس����ؤول، اال ان القانون مت 
تعديله نتيجة للوعي املجتمعي 
حيث الغيت عقوبة احلبس بتاتا 
عدا من يق����وم باالعتداءات على 
الذات االلهية أو القرآن الكرمي او 
النب����ي ژ أما غي����ر ذلك فال يتم 
حبسه. وهذا التطور يجعلنا نسعى 
الى التقدم لالمام وليس الرجوع 
للخلف من خالل التعديالت املقدمة 
وتقليص احلريات التي تعد خطوة 

للخلف.
واوض����ح ان قان����ون 2007 
املعمول ب����ه حاليا فص����ل كافة 
املخالفات تفصيال كامال ووضع 
العقوبات على تل����ك املخالفات، 
ووضع ما يقارب 14 بندا تتعلق 
باحملظورات لعل أبرزها املساس 
بالذات اإللهية بأي شكل من أشكال 
التعبير وهذا القانون أعطى احلق 
لوزارة االعالم في تعيني مندوب 
للرقابة احلس����ابية لها في القناة 
الفضائية على ميزانية املؤسسة 
وليس للتدخل في العمل، لتكون 
القناة بعيدة عن أية تدخل خارجي 

قد يأتي من خالل التمويل.

الممارسة والتعلم

أما رئيس حترير جريدة الدار 
الزميل عبداحلسني السلطان فأشار 
الى أن الكويت نالت املركز األولى 
على مس����توى العالم العربي في 
حرية الصحافة من خالل تقييم 
»صحافيون بال حدود لعام 2009« 
وقال الس����لطان: يرجع ذلك الى 
التطور الذي طرأ في املجال االعالمي 
الكويتي من بداية الستينيات الى 
ما وصل عليه في 2006 مبرور 44 
عاما على التجربة التي عبرت بها 
حتوالت ومفترقات طرق ساعدت 
على كسر حاجز االحتكار في عام 
2006 في عهد د. أنس الرشيد الذي 
استطاع كسر هذا االحتكار وطرح 
قانون املرئي واملسموع الذي خرج 
في عصر الوزير الس����ابق محمد 

السنعوسي.
وقال الس����لطان: لم مير على 
قانون املطبوعات اجلديد سوى 

دانيا شومان
النائب حسني احلريتي  أعلن 
رفضه التام للتعديالت على قانون 
املرئي واملسموع، مؤكدا عدم قبوله 
للتعدي����الت واصف����ا إياها بأنها 
عودة إلى للوراء، وانه مع احلرية 
املسؤولة ومع تطبيق القانون على 
من يخالف تلك احلرية املسؤولة 

في اإلعالم أو غير اإلعالم.
وأوضح خالل احللقة النقاشية 
التي قام بتنظيمها احتاد القنوات 
العربية اخلاصة مبنطقة سلوى 
مساء أول من أمس حتت عنوان 
»قانون املرئي واملس����موع 2007 
والتعديل املقترح وميثاق الشرف 
االعالمي الكويتي« أن العالم أصبح 
عاملا صغيرا والتواصل فيه أصبح 
سهال عن طريق الفضائيات وتطور 
وسائل االعالم منذ التسعينيات. 
وق����ال احلريت����ي: »إن جتربتنا 
في الكوي����ت ومنذ بدأت النهضة 
االعالمي����ة خاص����ة ف����ي العمل 
الصحافي من قبل سنتني فقط ومع 
قانون املطبوعات اجلديد شهدت 
طفرة كبيرة ومتيزا وارتفاع سقف 
احلرية، ولكن ومنذ احلديث عن 
التعديالت املقدمة على هذا القانون 
اجلديد فانن����ا ال نعرف عنها اي 
شيء، ولكن بعض وسائل اإلعالم 
نشرت مس����ودة تلك التعديالت 
املقترحة على قانوني املطبوعات 
واملرئي واملسموع وهي تعديالت 

تعيدنا إلى اخللف«.
وأك����د احلريت����ي أن القانون 
املطبق حاليا شامل وعام فيه من 
احلرية املسؤولة قدر كاف، فضال 
عن وجود الكثير من املواد التي 
حتمل عقوب����ات على من يخالف 
مواده، تلك العقوبات التي قد تصل 
الى الس����جن، مشددا على رفضه 
ألية تعديالت لتغليظ العقوبات 
خاصة ان جاءت كردة فعل على 

قضية معينة.
وأض����اف: ال ننكر ان القانون 
احلالي فيه بعض القصور، أهمها 
انه يحمل مجمل العقوبة على مدير 
القناة ومنت����ج ومقدم البرنامج، 
ونس����يان الضيف نفسه الذي له 
حق التحدث وق����د يكون حديثه 
مخالفا للقوانني، فالقانون احلالي 
لم يش����ر من بعيد أو قريب بأية 

عقوبة على الضيف.

الديموقراطية المسؤولة

ولفت احلريتي الى الدميوقراطية 
املسؤولة التي تتمتع بها الكويت 
منذ أيام صباح األول الى ان جاء 
قانون املطبوعات عام 1961 واستمر 
العمل به الى ان مت التعديل عليه 
في 2007، مشيرا الى ان الدستور 
الكويت����ي يحمل الكثير من املواد 
التي تتحدث عن احلريات مبختلف 

أنواعها.
وتابع: في القدمي كان العقاب 
باحلبس لكل من يعتدي على الذات 

خالل حلقة نقاشية تحت عنوان »قانون المرئي والمسموع 2007 والتعديل المقترح وميثاق الشرف اإلعالمي الكويتي«

)اسامة البطراوي(عبداحلسني السلطانحسني احلريتي متحدثا

الوعالن: صفر يعّين مستشارًا قانونيًا
ب� »شهادة مزورة« وتم تهريبه إلى خارج البالد

ديوان احملاس���بة، موضحا ان 
الفساد استشرى في جميع اركان 
البلدية واصبحت التالعبات تتم 
جهارا نهارا، فالتجاوزات املذكورة 
جزء من كم هائل وليس ادل على 
ذلك من الفضائح االخيرة التي 
اثيرت حول مستش���ار قانوني 
البلدية وأثيرت  آخر يعمل في 
حوله العديد من الش���بهات ما 
ادى الى انهاء خدماته في فترة 
سابقة، وبعد تعيني الوزير في 
منصبه اجلديد مت ارجاعه مرة 
اخرى الى منصبه خوفا من كشف 
التالعبات التي حتدث بالداخل 
مع اعطائه صالحيات اكبر من 
ذي قب���ل باالضافة الى تعيينه 
في قطاع وبنفس الوقت منتدب 
الى قطاع اخر وفي الوقت نفسه 
يعمل مبكتب احد كبار القياديني، 
كما ان نطاق الفساد زاد خصوصا 
القرارات االخيرة الصادرة  مع 
لالستعانة بخدمات اكثر من 300 
موظف ف���ي االدارات املختلفة، 
فهذا العدد الكبير سيكون مجاال 

خصبا للتالعبات والتنفيع.

موظف���ني وافدين، بحيث تقوم 
بتعيينهم برواتب مرتفعة بعد 
قبولها لشهادات مزورة بأسمائهم 
لترفع مستواهم التعليمي ومن 
ثم رواتبهم علم���ا انها هي من 
تقوم بالتنس���يق م���ع ديوان 
اخلدمة املدنية باعتماد مثل هذه 

الشهادات.
كما انه يص���رف لها مكافأة 
شهرية تزيد على الثالثمائة دينار 
لعملها مندوبة وممثلة للبلدية 
في تلك اجلهة والتي اكتش���فها 

قال النائ���ب مبارك الوعالن 
ان مسلسل التجاوزات والفساد 
املالي واالداري في البلدية مازال 
مستمرا، مش���يرا الى ان وزير 
االش���غال العامة ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لشؤون 
مازال مي���ارس جتاوزاته على 
القانون، واك���د ان آخر فصول 
هذه التجاوزات هو تعيني الوزير 
ملستشار قانوني في مكتبه يحمل 
شهادة مزورة، وعندما افتضح 
امره قام وبالتنسيق مع احدى 
املوظفات من احملسوبني عليه 
لها عالقة مع نائبة حالية، والتي 
تعمل في شؤون املوظفني بالبلدية 
بتهريب املستشار القانوني الذي 
يعمل لدى الوزير صفر ومبكتبه 
الى بلده بعد ان مت اكتشاف ان 
ش���هادته مزورة وهو ال يحمل 
القانون ولم يعرف  شهادة في 

مستواه التعليمي حتى اآلن.
واضاف الوعالن ان التجاوزات 
ل���م تقف عند هذا احلد بل ثبت 
ان هذه الش���خصية احملسوبة 
على الوزي���ر متورطة في عدد 
من العقود املزورة واملبرمة مع 

مبارك الوعالن


