
محلياتاالحد  17  اكتوبر  2010   4

www.islam.gov.kw/quran         alquran@islam.gov.kw

22493235 22493236 22492857

السيد محمد باقر املهري

أكد وكيل املرجعيات الدينية في الكويت السيد 
محمد باقر املهري ان الوحدة الوطنية والتآزر والتآلف 
ورص الصفوف أمر ضروري للغاية، والتفرقة بني 
فئات ومكونات الشعب الكويتي أمر خطير للغاية، بل 
يعتبر لعبا بالنار، وقال ان الكويت للجميع للحضر 
والبدو وللشيعة والسّنة وال توجد طبقة في الكويت 
متتاز عن طبقة أخرى اال علوا في االرض واستكبارا، 
وأضاف ان االخوة البدو احملترمني لهم دور أساسي 
في بناء الكويت وعمرانها، وكذلك الش���يعة الكرام، 
ومن ينكر ذلك كأمنا ينكر ضوء الش���مس في رابعة 
النهار، وإنكار ذلك خالف احلقيقة والواقع،، فما قاله 
احد االشخاص في بعض الديوانيات مرفوض متاما 
وعلى القائل االعتذار من االخوة البدو والشيعة ألن 
اجلميع أبناء هذا الوطن على حد سواء، وأسرة احلكم 

� حفظهم اهلل تعالى � تنظر اليهم نظرة واحدة دون 
متييز وتفرقة، ومش���كلة غرفة التجارة حتل داخل 
أروقة مجلس االمة ال في الديوانيات وبهذه الصورة 
والنظرة االستعالئية التي هي وهم وخيال باطل وال 
مح���ل لها في هذا البلد، ودماء الكويتيني كافة لونها 

واحد وكلها فداء للوطن دون متييز بني دم وآخر.
وأكد ان م���ن ينكر احلقائق التاريخية والقضايا 
الواقعية زعما منه���م بأنهم فقط ال غيرهم أصحاب 
االرض والكويت وهم الذين أسسوا هذا البلد الكرمي 
دون غيرهم ويجب أال يحاس���بوا عما يفعلون وما 
يقول���ون ويظنون أنهم أعلى وأرفع درجة حتى من 
ديوان س���مو رئيس الوزراء تصورهم باطل وبعيد 
عن احلقيقة والواقع، وعلى الذين يحملون مثل هذه 

التصورات الباطلة االعتذار من عموم الشعب.

مدريد � كونا: أكد وكيل وزارة 
األوقاف والش����ؤون االسالمية 
د.عادل الفالح أن الكويت متثل 
منارة للوسطية في العالم فيما 
شدد على أهمية الدور الذي تقوم 
به الكويت في نش����ر التعايش 
الس����لمي وبث صورة االسالم 
املشرقة في جميع أنحاء العالم 
في صورة تعكس ما جبل عليه 
الكويتيون من حب اخلير ونشر 

الود والوئام والسالم.
وقال د.الف����الح في لقاء مع 
»كونا« على هامش مش����اركته 
في مؤمتر »لقاء عاملني..التكامل 
الثقاف����ي العرب����ي االس����المي 
الذي اختتم أعماله  االسباني« 
يوم أمس ان مفاهيم الوسطية 
هي قضايا اسالمية حقيقية ذات 
بعد انس����اني عميق من شأنها 
حتقيق آمال الشعوب املعاصرة 
في التحالف احلضاري والسالم 
العاملي والتعايش السلمي انطالقا 
من مبادئ احل����وار واالنفتاح 

وتقبل مختلف اآلراء.

وأض����اف أن الكوي����ت عم����ال 
بتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لم تأل جهدا 
في نشر الوس����طية حيث أقامت 
مؤمترات عاملية للوسطية في لندن 
وواشنطن وموس����كو والكويت 

اضافة الى مس����اهمة الكويت في 
عدد كبير من املؤمترات باملشاركة 
مع الدول التي تبنت الوس����طية 
منهج����ا لتخليص املجتمعات من 
الفكر املتطرف واالرهاب والتشاحن 
الذي تش����هده بعض املجتمعات 

والدول. وق����ال الفالح ان صدى 
الوس����طية التي نشرتها الكويت 
القى ترحيبا كبي����را في عدد من 
الدول التي شرعت بإنشاء مراكز 
للوس����طية مثل قط����ر واألردن 
وموسكو وتشاد وأذربيجان ولبنان 
والعراق وغيرها من الدول التي 
الوسطية على  أخذت تنشر قيم 
املس����تويات الرسمية والشعبية 
على السواء لتحقيق االندماج مع 
احلفاظ على الهوية االسالمية ودفع 
التفاعل االيجابي واملش����اركة في 

حياة املجتمع وعدم االنعزال.
وع����ن العمل اخليري قال »ان 
صاحب السمو األمير لطاملا دعا الى 
عمل اخلير وحرص كل احلرص 
على أن يكون بذاته شعلة اخلير 
النابضة وجسد ذلك في مشروعه 
الكبير مشروع )احلياة الكرمية( 
ال����ذي قدم ل����ه 100 مليون دوالر 
ملس����اعدة الدول االس����المية في 
جهودها الرامية الى حتقيق األمن 
الغذائي وتأمني احلق األساس����ي 

لشعوبها في الغذاء«.

الفالح: الكويت منارة للوسطية في العالم

المهري: قضية »الغرفة« ال تُحلّ داخل الديوانيات

د.عادل الفالح ومطلق القراوي خالل اللقاء

أكاديميون: الدستور كفل حرية التعبير.. وإحالة أصحاب الرأي للنيابة جريمة
أكدوا لـ »األنباء« ثقتهم بعدالة ونزاهة القضاء ورجاله معتبرين إجراء وزارة اإلعالم سقطة

د.شمالن العيسى د.عايد املناع د.عواد الظفيري د.خليفة احلميدة د.مناور الراجحي

الراجح�ي: إحال�ة أصحاب ال�رأي للنياب�ة تؤثر عل�ى س�معة الكوي�ت وديموقراطيتها

الظفي�ري: حري�ة ال�رأي والتعبي�ر حق�وق كفله�ا الدس�تور وتحكمه�ا الديموقراطية
الحمي�دة: العق�اب الحقيق�ي أله�ل ال�رأي ه�و بمن�ح الحرية م�ع مراقبة من يس�يء

له�م خطي�رة  اتهام�ات  وتوجي�ه  ال�رأي  أصح�اب  مالحق�ة  مح�زن  أم�ر  المن�اع: 
العيسى: اتهام أصحاب الرأي جريمة في حق الوطن والمواطن فهم أصحاب الفكر التنويري

عبدالحميد الخطيب
متثل الكاتبة فجر عثمان الس��عيد صباح اليوم أمام النيابة 
العامة، وذلك إلكمال التحقيقات بشأن الشكوى اخلطيرة التي 
وجهتها لها وزارة اإلعالم والتي تنص على اتهامها بالتحريض 
على قلب نظام احلكم واحلث على تغيير النظام بالقوة. وفور 
انتهائها من التحقيقات ستكون الكاتبة فجر السعيد ضيفة في 
برنامج »مع الناس« والذي يقدمه الزميل س��عود الورع وذلك 
ف��ي متام الس��اعة الثالثة عصرا لكش��ف احلقائق بخصوص 
الشكوى التي تقدمت بها »اإلعالم« ضدها في النيابة. يذكر ان 
هذه هي املرة األولى ف��ي تاريخ الكويت التي يتهم فيها كاتب 
وإعالم��ي كويتي مبثل هذه التهمة اخلطيرة وس��ابقة أولى ان 

تتهم وزارة اإلعالم أحد األشخاص بهذه التهمة.

تكشف الحقائق على »سكوب«

فجر السعيد تمُثل أمام النيابة اليوم

سعود الورع

آالء خليفة � بيان عاكوم
اجمع عدد من أساتذة القانون 
والصحاف����ة واإلعالم على ان 
الكوي����ت دول����ة ديموقراطية 
الرأي  ودستورها كفل حرية 
والتعبير، واتفق����وا على ان 
ظاهرة إحال����ة أصحاب الرأي 
الى النيابة العامة تعد إساءة 
لس����معة الكويت في المحافل 
الدولية، وه����ذه هي حصيلة 
التحقيق الذي أجرته »األنباء« 
ح����ول إحال����ة اإلعالمية فجر 

السعيد إلى النيابة.
في البداية قال أستاذ اإلعالم 
والصحاف����ة بجامعة الكويت 
الراجحي: نحن كلنا  د.مناور 
ثقة في قضائنا الكويتي النزيه 
وفي رج����ال القضاء والنيابة 
العامة ولكن حتى لو لم يتخذ 
ال����رأي احكام  بحق اصحاب 
الى  ف����ان إحالتهم  وعقوبات 
النيابة تحد من وجود الكويت 
في المراتب األولى بالنس����بة 
لحرية الصحاف����ة والتعبير 
عن الرأي، فالكويت كانت في 
المراكز األولى في عدة تقييمات 
 عالمية ومنها صحافة بال حدود
و»Freedom House« ولكن في 
ظل االجراءات الحالية سيتراجع 

مركز الكويت كثيرا.
»اإلعالم« تهدم الحرية

واف����اد د.الراجحي بأنه ال 
يمكن اتهام من يضع يده على 
الجرح بأنه متسبب في قلب 
ف����ال يجرؤ وال  الحكم،  نظام 
يفكر وال يحلم وال يتمنى أي 
رجل كويتي ان يزال حكم آل 
الصباح الكرام فكيف سيتجرأ 
اح����د على عم����ل انقالب على 
التهمة ساقطة  الحكم؟! فتلك 

ساقطة ساقطة.
وتابع قائال: ان وزارة اإلعالم 
هي وزارة اإلعدام كما وصفها 
احد الكتاب بأنها تعدم وتهدم 
الحري����ة وهذا ه����و وضعها 
الحقيقي في ظل األش����خاص 
المس����ؤولين عنها وهم غير 
مختصين وال يفقهون ش����يئا 
ع����ن اإلع����الم، فكي����ف يمكن 
تعيينه����م قياديي����ن في تلك 
التي تعتبر  المهم����ة  الوزارة 
سلطة رابعة من بعد السلطات 
الثالث ف����ي الدولة؟! فنحن ال 
نتحدث فقط عن اإلعالمية فجر 
الس����عيد وإنما نتحدث أيضا 
عن ن����واف الفزيع الذي اظهر 
على صفح����ات الصحف وفي 
البرام����ج التلفزيونية الكثير 
من تجاوزات المسؤولين في 
الكثير من وزارات الدولة ومن 
بينها وزارة النفط ومع األسف 
الشديد تم اتهامهما منذ يومين 
بالتسبب في إحداث الفوضى 

في البلد.
وأردف د.الراجحي قائال: فإذا 
كان الفزيع يستخدم السلطة 
الرابعة التي تراقب السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وكانت 
الس����ابق تراقب السلطة  في 
القضائية ولكن بموجب احترام 
رجال القضاء فقد رفع رجال 
اإلعالم أقالمهم عن الس����لطة 
القضائية، فهل يكون مصيره 
التحويل إل����ى النيابة وإلقاء 

التهم عليه جزافا؟!
متابعا: وأستغرب حقيقة 
من ان وسائل اإلعالم الرسمية 
في البلد تكذب الحقائق، فكيف 
يمكن لوسيلة إعالمية رسمية 
الكويت ان يعطي  كتلفزيون 
حقائق غير صحيحة؟! فقد قام 
احد الوزراء بإعطاء معلومات 
مغلوطة وغير صحيحة فهل 
وصلنا لتلك المرحلة؟! فهؤالء 
ه����م من يفت����رض ان يذهبوا 
الى النيابة وليس األشخاص 
الذين يظهرون على الس����طح 
التي تس����يء  القضايا  بعض 
للكويت في حال استمرارها، 
مؤكدا ان هؤالء هم من يريدون 
قل����ب نظام الحكم وهؤالء هم 
من يشوش����ون على حكم آل 
الصباح بكذبهم وتصرفاتهم 
الرعناء وغير المدروسة، هم من 
يفترض تحويلهم إلى المحاكمة 
وليس األشخاص الشرفاء الذين 

موضحا ان السماح ألصحاب 
اآلراء بإبداء آرائهم يعتبر أمرا 

جيدا.
متابع����ا: أما فيم����ا يتعلق 
باإلحاالت وإلقاء التهم والذهاب 
الى النيابة العامة بس����بب ما 
قد يطرح من ه����ؤالء األفراد 
فالمرجع النهائي في تلك الحالة 
هو النياب����ة العامة والقضاء، 
وع����ادة م����ا تق����وم اإلدارات 
الحكومية بالتوسع في حقها من 
خالل التضييق على أصحاب 
اآلراء، مش����يرا الى انه عندما 
تم وض����ع قانون المطبوعات 
»المرئي والمسموع« لوحظ 
ان هناك الكثير من المفردات 
والمصطلحات التي استخدمت 
لتحديد الجرائم المتعلقة بتلك 
األنشطة وهي كلمات فضفاضة 
وتحتاج الى الكثير من التعريف 

بها.
وأوضح د.الحميدة ان تحويل 
الش����خص الى النيابة العامة 
يعتبر في القانون متهما مادام 
قيد التحقي����ق والمتهم بريء 
حتى تثبت إدانته، مؤكدا ثقته 
بنزاهة رج����ال النيابة العامة 

والقضاء.
وقال: فمن الممكن بسهولة 
الجه����ات الحكومية  ان تأتي 
وتضي����ق الحري����ة من خالل 
المس����لمة  القانونية  األدوات 
لها للحفاظ على النظام العام 

عن التجريح والشخصانية.
ان  د.الظفي����ري  وي����رى 
النيابة  الى  احالة اش����خاص 
لمجرد انهم عبروا عن ارائهم 
ف����ي بلد ديموقراط����ي يعتبر 
منافيا للديموقراطية ويسيء 
لسمعة الكويت في المح��افل 

الدولية.
وأضاف: ونحن في جمعية 
اعضاء هيئة التدريس اصدرنا 
بيانا منذ ايام اس����تنكرنا من 
خالل����ه ق����رار من����ع الندوات 
فالكويت دول����ة ديموقراطية 
ومواد الدس����تور كفلت حرية 

التعبير والرأي.
أمر مستغرب

الدولية  العالقات  اس����تاذ 
د.عاي����د المناع ق����ال انه امر 
محزن ومؤسف ان يتم مالحقة 
اصحاب الرأي حتى لو كان هذا 
الرأي غير مناسب وان يوجه 
اتهام خطير الى اعالميين مثل 
محاولة قلب نظام الحكم، مشيرا 
الى ان هذا االمر مستغرب الن 
االعالمي ممكن ان يتهم باالثارة 
واالساءة لشخوص عامة ولكن 

ليس لقلب نظام الحكم.
الفتا الى ان احالة االعالمية 
فجر السعيد مؤخرا واتهامها 
بذلك وهي من اش����د الموالين 
امر مستغرب، مشيرا  للحكم 
الى ان توجيه اتهام كهذا بسبب 

يظهرون على السطح بعض 
القضايا التي تكون غائبة عن 
الجمهور،  السواد األعظم من 
مؤك����دا انه البد م����ن احترام 
أصح����اب ال����رأي وتخليدهم 
وتخصيص منتدى فكري لهم 
حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم 

كيفما يشاءون.
وأضاف د.الراجحي قائال: 
لقد انتهينا م����ن العقد األول 
من القرن الواحد والعشرين، 
فإلى هذه الدرجة يحال صاحب 
النيابة؟!  إل����ى  الح����ر  الرأي 
ولكننا على ثقة كبيرة برجال 
النيابة والقضاء وفي اعتقادي 
الشخصي ان تحويل األحرار 
الشرفاء إلى النيابة أمر مخز 
وسقطة بالنسبة لوزارة اإلعدام 

وليس اإلعالم.
التضييق على أصحاب اآلراء

من ناحيته أكد أستاذ القانون 
الدس����توري بكلي����ة الحقوق 
الكوي����ت د.خليفة  بجامع����ة 
الحمي����دة ان تطبيق القانون 
بالنسبة للحقوق والحريات 
الرأي والصحافة  خاصة حق 
يكون عن طريق اإلجراء الوقائي 
أو العقابي، وبالنسبة لإلجراء 
الوقائي يكون عن طريق منع 
الحرية من األساس أما العقابي 
فيكون من خالل منح الحرية 
مع مراقبة من يسيء استخدامها 

للدولة ولكن المرجع النهائي 
هو القضاء، موضحا ان القانون 
المقارن يمدنا بأنه كلما كانت 
هناك إحاالت في بداية تطبيق 
القانون إلى الجهاز القضائي كان 
ادعى الى وضع القضاء يده على 
تلك الحقوق من خالل وضع 
مبادئ لما س����يكون التطبيق 

عليه في المستقبل.

حق كفله الدستور

وم����ن وجهة نظ����ر رئيس 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.عواد الظفيري 
فإن حرية الرأي والتعبير هي 
حقوق كفلها الدستور الكويتي 
وكذلك فإن نظام الحكم بالدولة 
ديم��وقراطي والديموقراطية 
تعني حرية ابداء الرأي وحرية 
الرأي في اي بلد ديموقراطي 
تعطي الشخص حرية انتق�اد 
الحكومة وتقيي����م ادائها وقد 
يوج�ه النقد الى رئيس الحكومة 
او اح����د وزرائ����ه وكذلك الى 
الدول�ة وهذا  المسؤولين في 

امر م��شروع.
اك����د د.الظفيري على  كما 
ان يج����ب ان يكون النقد بناء 
ويكون موجها العمالهم وليس 
الش����خاصهم فيجب ان تكون 
هناك ح����دود وضوابط بأن ال 
يكون النقد به تجريح وان يكون 
االنتقاد العمال الحكومة بعيدا 

مسلسل فكاهي ال يمكن ان يكون 
سببا لالستهانة بنظام الحكم 
بالرغم من اش����ارته المكانية 
وج����ود تجاوز بما يعرض اال 
ان اصحاب الشأن العام يجب 

ان يتحملوا ذلك.
وأرجع المناع الس����بب في 
الى ضعف وزير االعالم  ذلك 
ال����ذي برأيه يح����اول ارضاء 
النواب وتجنب صداع  بعض 
ال����رأس منهم مش����يرا الى ان 
وزارة االعالم تحاول ان تبرئ 
نفسها من اتهامات النواب ومن 
طالهم االنتقاد من خالل وضع 
القضية في ذمة القضاء الفتا 
الى ان القضاء ال يمكن ان يقبل 
اصدار احكام قاسية تقلب نظام 
الحكم وبالتالي لن يعير لذلك 

اي اهتمام.
جريمة بحق الوطن

ومن ج��هته قال االس����تاذ 
في العلوم السياسية د.شمالن 
العيسى ان هذه الظاهرة جريمة 
الوط����ن والمواطن الن  بحق 
اصحاب الرأي هم القيادة التي 
تقود لالمن واالس�����تقرار في 
اي بلد ومن دون فكر تنويري 
ال يصلح حال اي بلد معتبرا 
تقديم االع�المية فجر السعيد 
الى النيابة العامة قضية سخيفة 
الن ه��ذه االخيرة قريبة جدا 
من النظام مشيرا الى حضور 

صاحب السمو الشيخ صباح 
االحمد حفل زفافها منذ ستة 

اشهر .
واك����د العيس����ى ان بعض 
الذين  االم����ة  ن����واب مجلس 
طالهم االنتقاد هم من يحاولون 
االنقالب عل����ى نظ��ام الحكم 
وليس فجر السعيد التي من 
حقها ان تمارس رأيها ضد اي 
تعسف واخالل بالديموقراطية 
الكويتي����ة م����ن قب����ل بعض 
الذين قفزوا على  نواب االمة 
التنفيذية  صالحيات السلطة 

واخذوا دورها.
ان ما قامت  العيسى  وقال 
به فجر الس����عيد اب����داع فني 
حاولت م����ن خالله ان توصل 
رسالة للنظام والشعب الكويتي 
ان م����ا يحصل من قبل بعض 
ممثلي االمة ال ي�مك�ن الس�كوت 

عنه.
العيس����ى ذل����ك  وأرج����ع 
ال����ى ض�ع����ف وزارة االع�الم 
وبالت�حديد وزير االعالم الذي 
يحاول تل�ميع صورته مؤكدا ان 
ما يح�صل في الك�ويت اليوم 
قد يؤدي الى فوضى خالقة الن 
النواب لي�س����وا اغبياء وانما 
يمارس����ون الذك��اء السياسي 
وي�حاول����ون خل����ق ب�ليل����ة 
اليهام الشارع انهم المنقذون 
في ظ����ل غياب رؤية حكومية 

واضحة.

اإلعالمية فجر السعيد


