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)فريال حماد( املتحدثون في ندوة جمعية اخلريجني  

جانب من احلضور في ندوة جمعية اخلريجني

سياسيون ومثقفون: التعسف الرقابي أصبح السمة الغالبة على معرض الكتاب
ومنع الكثير من الكتب من المشاركة فيه ُيعّرض سمعة الكويت للخطر

والسياسية مما يلزمها مبا جاء 
في هذه املواثيق.

واته���م املظفر عملية الرقابة 
بالغبية ألن كل منع يؤدي لزيادة 
االنتشار في اشارة منه الى كتاب 
»آيات شيطانية« ملؤلفه سلمان 
رشدي الذي منع رغم وجوده في 
كل بيت اليوم لدرجة ان الكتاب 
مت���ت ترجمته م���ن االجنليزية 
الى العربية، مم���ا يؤكدا ان من 
يسعون ملنع الكتب يسيرون في 
اجتاه خاطئ يساهم في نشر هذه 

الكتب.
واستفس���ر املظفر عن كفاءة 
وامانة القائم على عملية الرقابة 
ليكون حكم���ا على عقول عموم 
الناس ليمنع عنهم االطالع على اي 
مطبوع، مستطردا أن من يستطيع 
ذلك يكون »س���وبرمان فكري« 
لكي يق���در م���دى تأثيرها على 
القراء، مستغربا  افكار واخالق 
من تصريح وزارة االعالم بأنها 
بصدد مراجع���ة الكتب التي مت 
منعها من مع���رض الكتاب بعد 
منعها، متسائال عن مبرر للمنع في 
االساس؟ مما يدل على انه لم يتم 
بحث دقيق في الكتب املمنوعة. 
وقال املظفر ان من عهد اليه مراقبة 

ملنع الكتب املبتذلة والهابطة ال 
النتاج الثقافي واألدبي اجلاد.

النجار: تدهور كبير

على صعيد متصل أكد استاذ 
العلوم السياس���ية في جامعة 
الكويت د.غامن النجار ان معرض 
الكويت الدولي للكتب أصبح أسوأ 
معرض ف���ي العالم العربي وان 
معرض السعودية للكتاب أفضل 
منه مبراحل. واعرب النجار عن 
ذهوله مبا وجده من سماح للعديد 
من الكتب في مع���رض الكتاب 
السعودي في شهر ابريل املاضي، 
الفتا الى ان بعض الناشرين من 
خ���ارج الكوي���ت يطلقون على 
معرض الكويت للكتاب معرض 
كتب الطبخ ومثلث برمودا بسبب 
التعامل  البدائية السياسية في 
مع املعرض. وق���ال النجار اننا 
نتحدث عن تدهور املعرض وكأنه 
الشيء الوحيد الذي تدهور في 
الكويت في اشارة منه الى تدهور 
العديد من األمور املتعلقة باحلرية 
والتعبير، مستغربا من عدم وجود 
مقي���اس لطريقة منع الكتب في 
املعارض املختلف���ة للكتاب في 
الكويت حيث متن���ع كتب ملدة 

كتب املعرض ليست لديه امكانية 
لكي يقرأ ويفن���د 24 الف كتاب 
بحيث يتم السماح بدخول هذه 
الكتب من عدمه، متعجبا من منع 
كتب تتناول قضايا سياسية في 
بلدانها وسمح بنشرها في هذه 
البلدان لتمنع في معرض الكويت 
الدولي للكتاب، مضيفا: هل نحن 
حريصون على مصلحة هذه البالد 
اكثر من مسؤوليها؟ واكد املظفر ان 
سمعة الكويت في احملافل الدولية 
هي املتضرر االكبر قبل القراء من 
الكتب في املعرض،  عملية منع 
الفتا الى ان وفد الكويت الذي قدم 
معلومات مفبركة الى اجتماعات 
حقوق االنسان في جنيڤ مؤخرا 
في الوقت الذي كانت تنتهك فيه 
حقوق االنسان هنا، ومشيرا الى 
وجود عيون ومراقبني من املجتمع 
الدولي ملا يحدث في الكويت في 
مجال حقوق االنسان ومنها قضايا 

احلريات.

النصف: نسير للخلف

من جهتها، أكدت رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النس���ائية ش���يخة النصف أن 
السبب وراء ما وصلنا إليه هو 

عامني ثم يسمح بنشرها، مثلما 
حدث مع كتاب د.احمد اخلطيب 
الذي نشر باجلريدة ثم منع بعدما 
طبع الكتاب ليسمح بنشر اجلزء 
األول منه ومنع اجلزء الثاني من 

النشر.
واضاف النجار ان أزمة الرقابة 
على الكتب مت اكتشافها في فترة 
حل مجل���س األمة من عام 1986 
وحتى 1990، مؤكدا ان موضوع 
الرقاب���ة على الكت���ب جزء من 
الس���ائد  التحرمي واملنع  ذهنية 
في املنطقة العربية. وبني النجار 
ان عملية منع الكتب عن الناس 
أصبحت ممل���ة بعد ان حتولت 

الى قضية.

المظفر: مبرر المنع

بدوره ش���دد ممثل اجلمعية 
الكويتي���ة حلق���وق االنس���ان 
عبداحملس���ن املظف���ر عل���ى ان 
الدستور الكويتي يجب ان يحكم 
كثيرا من التصرفات خاصة وانه 
أتاح احلري���ات املختلف، مؤكدا 
الدولية  املواثيق واملعاهدات  ان 
في مجال حقوق االنس���ان التي 
الكويت نصت  صادقت عليه���ا 
على العديد من احلريات املدنية 

عادل الشنان
اجمع عدد من السياس���يني 
واملثقفني ان منع عدد من الكتب 
عن املشاركة في معرض الكتاب 
الدولي يعرض س���معة الكويت 
للخطر، مؤك���دا ان الكويت هي 
املتض���رر االكبر م���ن ذلك قبل 
مصلحة القراء، مشيرين الى ان 
الرقابي اصبح السمة  التعسف 
الغالبة على معرض الكتاب ما أدى 

الى تراجع دوره الثقافي.
واك���د املتحدث���ون في ندوة 
جمعي���ة اخلريج���ني احتجاجا 
على منع كتب من املشاركة في 
املعرض ان هناك ناشرين من دول 
خارجي���ة يطلقون على معرض 
الكتاب الدولي معرض كتب الطبخ 

ومثلث برمودا.
أك���د النائب صالح املال ان ما 
يحدث اآلن من منع للكتب هو امر 
طبيعي وعادي في ظل حكومة 
اصبحت خانعة وآثرت السالمة 
وان االصل فيما يتعلق بالكتب 
ومعرض الكتاب هو االباحة، وأن 
املنع هو االس���تثناء ولكن اآلن 
انقلبت اآلية واصبح العكس هو 
الصحيح، مبديا اسفه خالل الندوة 
التي نظمتها جمعية اخلريجني 
مساء امس االول احتجاجا على 
منع بعض الكتب من املش���اركة 
في معرض الكويت الدولي، من 
اشادة عدد كبير من النواب بوزير 
االعالم على خلفية منعه 24 كتابا 
في معرض الكتاب احلالي وهم 
الذين طرحوا فيه الثقة قبل ثالثة 

اشهر.
وقال املال »أحتدى ان يعرف 
وزير االعالم عناوين الكتب التي 
منعت«، مشيرا الى ان هذا املنع 
الكويت للخطر،  يعرض سمعة 
الناش���رين  بدليل ان كثيرا من 
والروائيني والكت���اب واملثقفني 
اعلنوا مقاطعتهم معرض الكويت 
الدولي للكتاب بسبب هذا املنع، 
واضاف انه يجب في هذه املناسبة 
ان نتذكر بكل اجالل الراحل د.احمد 
الربعي والراحل د.احمد البغدادي، 
مشددا على اننا في حاجة الى مزيد 
املهرجانات اخلطابية لعمل  من 
ضغط ش���عبي لتوعية الشارع 
الكويتي بخط���ورة ما يحصل، 
الفتا الى ان »االزمة البغيضة التي 
مررنا بها قبل فترة وجيزة اتت 
من خالل اخلور الفكري وسنوات 
القمع والتحال���ف احلكومي مع 
قوى املنع والتخلف والتعصب 

الفكري«.
وأبدى املال استغرابه واستياءه 
من وجود نائب واحد فقط في هذا 
املهرجان اخلطابي مما ميثل خلال 
كبيرا، مستنكرا ترحيب معظم 
نواب مجلس األمة بخطوة وزير 
اإلعالم منع الكت���ب وكأنه فتح 

روما.

الديين: ابتزاز

من جانبه أكد الناشط السياسي 

ع���دم اإلمي���ان بالدميوقراطية، 
داعية إلى اتخاذ موقف حاس���م 
وحازم، وقالت »بلغ السيل الزبى 
وأصبحنا نسير للخلف وننتقل 
من طريق ضي���ق إلى آخر أكثر 
ضيقا، فباألمس كان منع االختالط 
وتاله منع التجمعات واالحتفاالت 
ثم احلف���الت الرمضانية أو أي 
صورة من صور احلياة والبهجة 
ثم منعت الندوات واس���تضافة 
املفكرين واألدباء واليوم يأتي منع 
الكتاب من الوصول إلى أيدينا. 
لقد ضاقت صدورنا بهذه القرارات 
واملمنوعات، ضيق أولئك بالكتاب 
واحلرية والس���ؤال الذي يطرح 
نفسه: ما الذي يخيفهم من الكتاب؟ 
وأوضحت النصف في كلمتها أن 
هناك من نصبوا أنفسهم أولياء 
على أمورنا ومنحوا انفسهم حق 
تقرير مصيرنا وحتديد ماذا نلبس 
وعلى أي مقعد في اجلامعة جنلس 
واي كتاب نق���رأ فكيف وصلوا 
لذلك وكيف وصلنا لهذه احلالة 
الفكر ومنع  املتردية من تعتيم 
احلريات حتى أصبح الفرد منا 
يبحث عن حلظة سعادة أو فرح 
أو كتاب في دولة أخرى، ووجهت 
رسالة إلى من نصب نفسه وليا 
على أمرن���ا أننا نضجنا وبلغنا 
سن الرشد وأصبحنا قادرين على 
التمييز بني الغث والسمني وعلى 

االختيار.

الشطي: أين حرية االختيار؟

من جانبه، قال ممثل املسرح 
العربي فؤاد الش���طي إن حرية 
التعبير لإلنس���ان مكفولة منذ 
اخلليقة واملبدعون لهم أن يعبروا 

عن آرائهم في جميع املجاالت.
واشار الشطي إلى أن الرقابة 
يجب ان تكون الحقة ال سابقة على 
النشر والعمل اإلبداعي، مضيفا 
أنن���ا لنا 3 عق���ود ونحن نرفع 
الصوت عاليا من محاوالت هؤالء 
الذين يريدون سرقة مكتسباتنا 

الدستورية.
وأوضح أن احلكومة لألسف 
أذعنت لفت���رات طويلة لهؤالء، 
مش���ددا على أن مجل���س األمة 
تقع عليه مس���ؤولية كبيرة في 
تصحيح ه���ذا اخلطأ، مؤكدا أن 
رجاالت الكويت األوائل من الرعيل 
األول اتسموا باحلكمة وكان الكثير 
منهم قليل التحصيل العلمي إال أن 
آفاقهم كانت تتسع لكل شيء وهم 
وراء تلك اإلجنازات واملؤسسات 

التي ننعم بها.
من جانبه قال ممثل جمعية 
اخلريجني ابراهي���م املليفي: ان 
»الس���كني وصل العظم« بسبب 
تس���يد الفكر املتعصب وإغالق 
نادي االس���تقالل ومنع الكتب، 
داعي���ا املثقفني بعدم العزلة عن 

املجتمع.
وأشار إلى أن االحتجاج ضد 
منع الكتب بدأ منذ العام 2006، 
مؤكدا أن قضية منع الكتب ليست 

والكاتب الصحافي أحمد الديني ان 
الدولي  الكويت للكتاب  معرض 
يعتبر الثال���ث عربيا وكان يعد 
حدثا ثقاقيا كبيرا منذ انطالقه في 
أواسط السبعينيات والذي شهد 
حتوال كبيرا بدءا من دورته ال� 22 
ع���ام 1997 في عهد وزير اإلعالم 
األسبق الشيخ سعود الناصر الذي 
أفسح املجال لبعض الكتب التي 
حجبتها الرقابة دون مبرر وقدم 
بحقه استجواب من قبل بعض 
املتعصبني من التيارات اإلسالمية 
نتيجة تسريب تقارير عن جلنة 
الرقابة بالكتب املمنوعة أعقبها 

استقالة احلكومة عام 1998.
وقال الديني انه منذ ان ابتلينا 
بهذه اآلفة في الدورة 22 للمعرض 
واملسلسل يتواصل لدرجة قيام 
رقباء غير رسميني بابتزاز دور 
النشر لتعرض كتبا مثيرة للجدل 
وفق مقاييسهم فأصبحت الرقابة 
الكتاب والتعسف  على معرض 
الرقابي السمة الغالبة عليه مما 

أدى لتراجع دوره.
وأضاف الديني اننا لسنا ضد 
وجود رقابة من حيث املبدأ خاصة 
على الكتب اإلباحية والتي حتض 
على الكراهية والطائفية رافضا 
منع الكتب العلمية حتت ذريعة 
انه���ا إباحية، رافضا التعس���ف 
الرقاب���ي والذي حتاول ان تقلل 
منه وزارة اإلعالم بانها منعت 25 
كتابا من أصل 24 ألفا، مشيرا الى 

عدم دقة هذه االدعاءات.
ولفت الى ان دور النشر اجلادة 
قاطع���ت منذ س���نوات معرض 
الكتاب أو لم تدع اليه الى جانب 
ان كثيرا منها تتجنب ان تبحث 
الكتب التي يحتم���ل منعها في 
الكويت بسبب التعسف الرقابي، 
مؤكدا ان معرض الكويت للكتاب 
أصبح األسوأ من حيث التنظيم 
والتشدد الرقابي مقارنة مبعرض 
الرياض للكتاب مما يلقي بآثاره 
السلبية أوال على القارئ الكويتي 
ال���ذي حرم من اجلديد من نتاج 
دور النشر واملطابع وثانيا على 

سمعة الكويت.
ون���وه الديني الى ان الروائي 
املصري يوسف القعيد والسعودي 
عبده خال اعتذرا عن عدم املشاركة 
الكويت  كضيوف في مع���رض 
للكتاب بسبب التشدد والتعسف 
الرقابي، معترضا على اعتبار األمر 
خالفا بني الليبراليني واإلسالميني 
لكن���ه ف���ي أساس���ه معركة مع 
املتزمتني في ظل تواطؤ السلطة 
معهم بتشددها الرقابي ألن القراء 
ليس���وا جميعا ليبراليني عالوة 
على وجود مس���تنيرين من كال 

التيارين.
وطالب الديني بهامش رقابي 
أرحب خالل فترة املعرض وتغيير 
فلسفة الرقابة التي تقوم على ان 
جميع الكتب ممنوعة في األصل 
وان افساح املجال للبعض منها هو 
االستثناء ألن العكس هو املطلوب 

قضية شعبية وليس لها جمهور 
عريض، مش���يرا إلى أن املثقفني 
نوع���ان األول يتف���رج واآلخر 
متواطئ مع السلطة. وأضاف ان 
هامش احلرية الذي أوجده دستور 
62 يتآكل، مشككا في عدد الكتب 
التي مت منعه���ا، مضيفا أن دور 
النشر تبعث للكويت أسوأ الكتب، 
مؤكدا أن جلن���ة الرقابة تتكون 
من 8 أو 9 أشخاص من اين لهم 
أن يقرأوا 100 كتاب خالل بضع 
ساعات، الفتا إلى أن بعض الكتب 
متنع م���ن مجرد قراءة عنوانها، 
مستشهدا بكتاب »الفنون في غرف 
النوم« منع في الكويت وأجيز في 
اململكة العربية السعودية وسبب 
املنع ألن الهوامش املوجودة فيه 
أقوى من املنت. وأوضح أن مكافأة 
الرقي���ب ال تتعدى ال�150 دينارا 
وه���ذه املكافأة لم تصرف منذ 6 

أشهر.

العثمان: جريمة في حقنا

من جهتها، قالت الروائية ليلى 
العثمان ان من راقب الناس مات 
كمدا لكن م���ن يراقبون االبداع 
اما من  ارواح طويلة،  بس���بعة 
تتم مراقبتهم فس���يموتون من 
الهم، مؤكدة ان الرقابة املتخلفة 
العربية  ف���ي وزارات االع���الم 
وعلى رأس���ها الكويت مسؤولة 
عن انحس���ار املواهب اجلديدة. 
واضاف���ت العثم���ان ان مظاهر 
الكت���ب ومنعها تؤرق  مالحقة 
شباب الكتاب وجتعلهم في زمن 
العوملة واالنفتاح اما يلجأون الى 
االسماء املس���تعارة او يكتبون 
ما يغلب عليه الطابع االصالحي 
او نش���ر كتابات مبهمة وكأنهم 
يريدون ان يأمنوا ش���ر الرقابة 

واملنع. 
واعتبرت ان منع الكتب جرمية 
يرتكبها رقباء االعالم والظالميون 
ممن س���ادت افكارهم واجتاحت 
عقول الشباب حتى اصبح الكثير 
منهم يغلق نوافذ الفكر واملعرفة 
ويعلق مفتاح اجلنة على صدره، 
بعد ان اصبحت املقصات في ايدي 
اخلياطني تقوم بعمل فني ابداعي 
لصلح االنسان بينما هي في ايدي 
الرقباء مشرطا لقصقصة اجنحة 
االبداع والفك���ر اللذين يجب ان 
يكونا في منطقة آمنة بعيدا عن 

الوصاية والضغط. 
وتابعت العثمان: كنت وجيلي 
من الكتاب احملظوظني يوم بدأنا 
الكتابة في الستينات حتى اشرق 
عهد الدميوقراطية مع اول برملان 
كويتي وفي ذلك الزمن اجلميل 
كتبنا ونش���رنا بكل حرية ولم 
يجرمنا او يكفرنا احد، متحسرة 
مم���ا نعانيه اليوم من مطاردات 
القناصة الظالمي���ني الصواتنا 
وافكارن���ا مرة بحج���ة العادات 
والتقالي���د ومرة اخرى باس���م 
الدين حتى وصل االمر الى جترمي 

وتكفير االدباء.

الديي�ن: رقب�اء غي�ر رس�ميين يقوم�ون بابت�زاز بع�ض دور النش�رالمال: نحتاج لمزيد من المهرجانات الخطابية لعمل ضغط ضد خطورة ما يحدث
المظف�ر: س�معة الكويت ه�ي المتض�رر األكبر قب�ل مصلح�ة القراء

مع�رض  أس������وأ  أصب��ح  الكوي�ت  مع�رض  النج�ار: 
بمراح�ل أفض�ل  الس�عودية  ومع�رض  العرب��ي  العال�م  ف�ي 

النصف: هناك من منحوا أنفس�هم حق تقرير مصيرنا وتحدي�د ما نلبس أو نقرأ

خالل ندوة نظمتها جمعية الخريجين احتجاجًا على المنع

السبعان: الحض على الكراهية والجمل المقززة سبب منع الكتب
قالت ممثلة رابطة االدباء ليلى السبعان ان املؤسسات املدنية 
في الكويت صوتها مسموع داخليا وخارجيا، مشيرة الى ان 
الكوي���ت تتمتع بقدر عال جدا من احلرية، الفتة الى ان جلنة 
الرقابة في وزارة االعالم منعت 24 كتابا ألن عددا كبيرا منها 

يحض على الكراهية، وكتابا آخر يحتوي على جمل مقززة. 
واوضح���ت ان الكويت بها جه���ة رقابية واحدة هي وزارة 
االعالم ام���ا في دول عربية اخرى فإن هن���اك 5 جهات متنع، 

مشددة على ان الثقافة في الكويت ماتزال بخير.


