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بقلم: د.عادل اإلبراهيم

القانون 2007/61 بحق دستور إعالمي 
لتنظيم المرئي والمسموع

»الع�دل« و»اإلع�الم« و»الداخلي�ة« و»الش�ؤون« اتفق�ت عل�ى أن 
قانون المرئي والمس�موع في مجمل�ه العام ممتاز ع�دا بعض الثغرات

صحيفة االستجواب والتي تعتبر في النهاية احلل االخير عندما 
ال يتجاوب الوزير.

اذا التس����اؤل الذي يطرح نفسه، أين تكمن املشكلة؟ هل هو 
القانون رقم 2007/61 وما اشتمل عليه من مواد؟ أم تقع املشكلة 
على تطبيق القانون؟ أم تراخي السلطتني التشريعية والتنفيذية 

في تطبيق القانون؟
بداية، فإن قانون املرئي واملسموع رقم 2007/61 صدر بتوافق 
السلطتني التشريعية والتنفيذية في اطار تنظيم عملية البث 
الفضائي للقنوات وما يجب ان تشتمل عليه الدولة من قوانني 
تواكب التطور التكنولوجي والذي أصبح العالم بفضله قرية 

صغيرة.
ان القانون رقم 2007/61 بشأن االعالم املرئي واملسموع وضع 
مبواده العشرين من الضوابط والشروط واملسائل احملظور فيها، 
وكذلك العقوبات التي حتد من املمارس����ات السلبية والوقوف 
أمامها عند أداء القنوات الفضائي����ة لدورها االعالمي واملأمول 
منها ملمارسة االعالم املرئي واملسموع وما اشتملت عليه املادة 
العش����رون من القانون من قيام وزارة االعالم باصدار الالئحة 
التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه مشتملة على نظام 
ترخيص البث واعادة البث وغيرها من االمور الفنية واالدارية 
واملالية املرتبطة بها كما تتضمن تلك املادة اصدار الوزير قرارا 
بني شروط وضوابط تغطية القنوات النتخابات مجلس االمة 

واملجلس البلدي.

الالئحة التنفيذية للقانون

صدر القرار الوزاري رقم 2008/6 اخلاص بالالئحة التنفيذية 

للقانون 2007/61 الذي حدد الضوابط ملمارسة البث واعادة البث 
والش����روط لتراخيص القنوات املرئية واملسموعة واالجراءات 
الواجب اتباعها من قبل صاحب الترخيص والرس����وم املقررة 
وايجاز املصنف وعرضه على الوزارة إلجازته وعدم مخالفته 
للنظام العام لآلداب، وعدم جواز اس����تيراد املعدات واالجهزة 
الالزمة ألعمال البث املرئية واملس����موعة اال بعد احلصول على 
موافقة خطية مسبقة من وزارة االعالم وال يتم االفراج اجلمركي 
عن مثل هذه املعدات واالجه����زة اال بعد احلصول على موافقة 

الوزارة.
كما أصدر وزير االعالم القرار الوزاري رقم 2008/16 بش����أن 
شروط وضوابط تغطية القنوات املرئية واملسموعة النتخابات 
مجلس االمة واملجلس البلدي، حيث اشارت املادة الثالثة منه 
الى أنها ال تتضمن ما يس����وء الى املرشحني أو غيرهم بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة من خالل الكلمات أو الصور أو الرموز 
أو الرسوم أو غيرها من الوس����ائل، كما تضمن القرار املذكور 
تشكيل جلنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي اخلبرة 
واالختصاص تتولى رصد االداء االعالمي للقنوات وتغطيتها لها 
والتأكد من مراعاتها ألحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات 
وتلقي الطلبات والشكوى وبحثها والتأكد من صحتها واالجراءات 

الالزمة بشأنها.
يتضح ان مواد القانون والقرارات الوزارية الالحقة توضح 
حجم املهام واملسؤوليات امللقاة على اجلهة املنفذة والتي اسندت 
الى قطاع املطبوعات بداية صدوره املثقل بواجباته ومسؤولياته، 
االمر الذي يتطلب ادارة متخصصة ان لم تكن هيئة مس����تقلة 
لالعالم واحتياجات مادية وبشرية وبتعاون اجلهات الرسمية، 

ش����هدت وتشهد الساحة احمللية منذ فترة ليست بالقصيرة 
سجاال واس����عا فيما يتعلق بحدود حرية التعبير في مختلف 
وسائل االعالم املقروءة واملرئية، وجتاذبا سياسيا بني السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية، فيما يتعلق بح����دود الضوابط التي 
يفت����رض ان تلتزم بها تلك الوس����ائل عل����ى الرغم من وجود 
القوانني اخلاصة باملطبوعات والنشر واملرئي واملسموع، وقد 
بلغت ذروة تلك التجاذبات بتقدمي العضو احملترم علي س����الم 
الدقباسي صحيفة استجواب لوزير االعالم احلالي الشيخ احمد 
العبداهلل حول عدم تنفيذ وتطبيق قانون املرئي واملسموع بحق 
القنوات الفضائية املخالفة، وبغض النظر عن تأييد االستجواب 
من عدمه ولكن يأتي طرح املوضوع لتبيان حقائق كثيرة تأتي 
في مقدمتها املمارسات اخلاطئة لبعض القنوات الفضائية وما 
يحتاجه القانون من توفير البنية االساس����ية لتنفيذ القانون 

منذ صدوره.
وال شك ان ما ش����هدته الساحة احمللية مؤخرا حتت ذريعة 
حرية التعبير والتي استغلت للتجريح واالساءة الى النسيج 
االجتماع����ي للمجتمع الكويتي الذي لم يألف تلك املمارس����ات 
االعالمية الهابطة التي تؤدي الى املزيد من الش����قاق والتفرقة 
والطائفية واثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية وازدراء 
الدستور ادى الى التفاف كل طرف حتت شعار العصبية القبلية 

والطائفية.
ولعل ابرز ما شهدته الساحة احمللية هو ذلك الفرز الطائفي 
البغيض على القنوات الفضائية دون حسيب او رقيب مما ادى 
الى امتعاض اجلميع من تلك املمارسات التي ألقت بظاللها على 
متاسك املجتمع الكويتي مما حدا بصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد على االشارة الى تلك املمارسات.
ذلك الطرح ولألسف لم يحرك ساكنا من قبل االجهزة املعنية 
بالدول����ة اال بعد ان وصلت االمور ال����ى حد كادت تكون خارج 
الس����يطرة على الرغم من وجود قانون املرئي واملسموع رقم 
2007/61 الذي يجس����د سلطة وزارة االعالم في متابعة وتنفيذ 

وتطبيق القانون.
والسؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل ذلك التهاون في تطبيق 
القانون الذي ادى الى احتاد جميع القوى والتيارات السياسية 
على اخت����الف انتماءاتها امام وزارة االعالم وتهاونها جتاه من 
يريد التعرض الى الوحدة الوطنية واملساس بها وهو ما يتضح 

جليا في مواقف العديد من النواب في تأييد االستجواب.
وكردة فعل ملا حصل على الس����احة احمللية برزت مطالبات 
بإعادة النظر في قانون املرئي واملسموع رقم 2007/61 وتعالت 
االصوات من هنا وهناك بفرض املزيد من العقوبات مما اوجد 
تيارا مناقضا اعتبره تقييدا للحريات، تلك التعديالت التي يتم 
ترويجها والداعية الى تش����ديد عقوبة احلبس وزيادات كبيرة 
في الغرامة لالسف ستؤدي في النهاية الى قمع وخنق احلريات 
االعالمية املسموعة واملرئية واملقروءة والتي ال طائل منها لوجود 
القانون 2007/61 الذي يعتبر بحق شامال جامعا منصفا للحرية 
االعالمية مقارنة مع ما يتم املطالبة به من تعديالت وخاصة ان 
تلك املمارسات اتت ليس نتيجة لضعف في القانون بل نتيجة 
الى عدم تنفيذ القانون الذي اوجد العقوبات املناسبة بحق اية 
قناة تخالف وايضا لعدم وجود ادارة متخصصة لتنفيذ القانون 
هذا ما كشف عنه املسؤولون بوزارة االعالم بصورة صادقة ال 
لبس فيها منذ اكثر من س����نة اثناء مناقشات احدى اللجان ان 
االمكانيات محدودة ووفق املتاح من االمكانيات على الرغم من 
املطالب املتكررة باالحتياجات املادية والبشرية والفنية لتنفيذ 

هذا القانون بالصورة املطلوبة.
وان القاء اللوم على وزير االعالم احلالي قد يكون صحيحا 
نظرا ملا مت في عهده من جتاوز القنوات الفضائية للقانون وعدم 
اتخاذ اي اجراءات بحقها فورا ولكن بدال من توجيه االستجواب 
كان االجدر مبمارسة االدوات الدستورية املختلفة قبل توجيه 

وهو غير متوافر في الوقت احلاضر ما ينعكس سلبا على تنفيذ 
تلك القرارات على الرغم من تقدمي طلب بإنش����ائها الى ديوان 
اخلدمة املدنية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة االعالم منذ فترة 

ليست بالقصيرة ولم يتم البت فيه الى اآلن.
مبراجعة مواد القانون رقم 2007/61 رغم شموليتها، اال انه 

لم مينع من وجود ثغرات قانونية تتمثل في اآلتي:
� عدم اعطاء اجلهة االدارية بوزارة االعالم صالحيات بتوقيع 
أي جزاءات أو تدابير اداري����ة قبل االحالة الى القضاء في حق 
القنوات املخالفة للمس����ائل احملظور فيها، حيث جعل ذلك من 

اختصاص القضاء وحده.
� اقتصار املادة العش����رين من القان����ون رقم 2007/61 على 
التغطية االعالمية النتخابات مجلس االمة واملجلس البلدي فقط 
دون ان يشتمل على تغطية كل اشكال االنتخابات واملهرجانات 
والتجمعات اخلطابية وأنش����طة النقابات واالحتادات العمالية 

والطالبية وغيرها.
� اقتصرت املادة احلادية عشرة من القانون رقم 2007/61 احلظر 
على القنوات الفضائية اإلضرار بالعالقات الكويتية وغيرها من 
الدول العربية أو الصديقة اذا مت ذلك عن طريق حمالت اعالمية 
منظمة مما يعتبر ش����رطا فضفاضا يسمح للقنوات الفضائية 
بان تقوم باالضرار بعالق����ات دولة الكويت وغيرها من الدول 
االخ����رى ما دام ذلك لم يكن عن طريق حمالت اعالمية منظمة، 

وإمنا مجرد تعبير عن رأي القناة أو القائمني عليها.

بداية التحرك الحكومي

وال يخف����ى بأنه خالل احلمالت االنتخابية ملجلس االمة عام 
2008 استخدم املرشحون القنوات الفضائية واتسعت التغطية 
االعالمي����ة لندواتهم في تلك القنوات وما تخلل ذلك من برامج 
حوارية وما مت طرحه من مواضيع والتطرق واملساس باملسؤولني 
وما شاب ذلك من مظاهر االثارة والشحن والتمادي في االتهام 
والهجوم غير املبرر ملسؤولني وما ميثله ذلك من مساس باملصلحة 
العامة، فقد حترك مجلس الوزراء وأصدر قراره رقم 2008/506 
بتشكل جلنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلي الدولة 
املعنية )العدل – االعالم – الشؤون االجتماعية( تتولى دراسة 
وضع القنوات الفضائية من كل االبعاد واحللول املقترحة بهذا 
الشأن، حيث توصلت الى مجموعة من التوصيات التشريعية 

واالدارية املهمة التي تصب في الصالح العام ومن أهمها:
التأكيد على حرية الرأي والتعبير وفقا ملا نصت عليه املادة 
رقم 36 من الدس����تور والقوانني والقرارات املنظمة لذلك دون 
املساس بحقوق وحريات اآلخرين واحترام النظام العام وعدم 

االخالل باملصلحة العليا للبالد.
� ش����مولية مواد القانون رقم 2007/61 مبا احتوت عليه من 
ضوابط وش����روط وعقوبات وضرورة تفعيله بإنش����اء ادارة 
متخصصة أو هيئة مستقلة لالعالم املرئي وتلبية االحتياجات 
املادية والبشرية املتخصصة وتعاون اجلهات احلكومية املعنية 

مع وزارة االعالم بتنفيذه.
بناء على ما متت االشارة اليه يتضح ان ما توصلت اليه اللجنة 
من شمولية القانون وضرورة تفعيله يهدف في املقام االول الى 
احلفاظ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في اطار 
القان����ون 2007/61 واني على يقني بانه لو مت تنفيذ التوصيات 
الواردة ملا وصلت االمور الى هذا احلد من سجال وجتاذب وما 
يتم االش����ارة اليه من ضرورة اع����ادة النظر في القانون وكأن 
أس����اس ما حصل هو القانون 2007/61 كما اننا ال نريد اضاعة 
مزي����د من الوقت بالبحث عن تعديل القانون، فالقانون واضح 
وصريح وميكن تسميته بحق بالدستور االعالمي الذي ينظم 
االعالم املرئي واملسموع، وان تطلب االمر بتعديله فإلى املزيد من 
حرية التعبير ال التضييق عليها، وليس قانون »قص ولصق« 

كما قال احد االعضاء مؤخرا.
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تحركت  لما  األخي�رة 
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القان��ون  وتنفي��ذ 
رق���م 2007/61
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االمكاني�ات البش�رية 
والفني��ة  والمادي��ة 
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