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غالف الكتاب

د.سلوى اجلسار

أشاد بتعاون جميع وزارات الدولةأكدت أن مشروع التعلم اإللكتروني ال يستند إلى رؤية متكاملة

الجسار: إعطاء »الب توب« لكل طالب هدر
للمال العام ونتائجه وخيمة على العملية التعليمية

الدغيشم: االنتهاء من ترتيبات
حفل افتتاح دور االنعقاد الثالث

املراسم  ادارة  أعلن مدير 
والعالقات العامة جمال خليفة 
االدارة قامت  ان  الدغيش���م 
بتوجيه دعوات حلضور حفل 
افتتاح دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التشريعي 
الثالث عشر واملزمعة اقامته 
الثالث���اء 26 اجلاري،  يوم 
وأثنى الدغيشم على تعاون 
االدارات ف���ي االمانة العامة 
لتسهيل عملية التوزيع في 

وقت قياسي.
منبه���ا عل���ى ض���رورة 
حضور املدعوين قبل الثامنة 
والنصف والتقيد بالتعليمات 

الواردة في الدعوة. مش���يدا مبتابعة رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي، وبالدور االشرافي 

الكندري،  العام عالم  لألمني 
مثني���ا على تع���اون جميع 
وزارات الدولة وعلى رأسهم 
الديوان األميري، ودي����وان 
سم����و ولي العه����د في عمل 
الالزم����ة له���ذا  الترتيبات 

احلف��ل.
الفع���ال لتغطية  والدور 
وزارة االع���الم لهذا العرس 
الى  الدميوقراطي، مش���يرا 
املواطنني  امكانية حض���ور 
بعد خ���روج موكب صاحب 
السمو األمير، متمنيا النجاح 
لهذا الفصل التش���ريعي في 
خدمة الوطن واملواطنني في 
ظ����ل القي���ادة احلكيم���ة لصاحب السم���و 

األمي����ر وسم���و ولي العه��د.

حذرت عضو مجلس االمة د.سلوى اجلسار وزارة التربية 
من ان تطبيق مش���روع التعلم االلكتروني من خالل اعطاء كل 
طالب »الب توب« يحقق نتائج وخيمة وغير مقبولة ضحيتها 
العملية التعليمية بشكل عام والطالب بشكل خاص، وقالت هذا 
مسار خطير لهدر املال العام في تخصيص مبلغ 25 مليون دينار 
لتوزي���ع »الب توب« لكل طالب في حني ان املعلمني واملوجهني 
واملديرين هم من يجب ان نبدأ معهم في مشروع التمكني الثقافي 
الستخدام التعلم االلكتروني قبل ان توضع االجهزة املكلفة في 
ايدي الطلبة، فالرفاهية السلبية في النظام التعليمي ستنعكس 
على تراجع منظومة القيم والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على 

اهداف النظام التربوي والتعليمي في الكويت.
واضافت اجلسار ان جهود وزارة التربية في تبني مشروع 
التعلم االلكتروني جهود ال تستند الى رؤية متكاملة تهدف الى 
تطوير النظام التعليمي في الكويت وجعله مس���ايرا للتطور 

التعليمي في الدول املتقدمة، اال ان املتابع لواقع النظم التربوية 
في مجال استخدام التعلم االلكتروني يجد ان معظم املؤسسات 
ب���دأت في هذا النوع من التعليم وفق اجتهادات معينة دون ان 
تنظ���ر الى ان هذا النوع من التعليم مش���روع ضخم واالعداد 
والتجهيز له يحتاج الى استراتيجية واضحة الرؤية واالهداف 
وتتطلب س���نوات من الدراسة للتنفيذ والتطبيق اذا كنا فعال 
نريد ان نطبق هذا املش���روع بالشكل الصحيح والناجح، فانه 
يحتاج الى متطلبات خاصة سواء في مجال البنية التحتية او 
في بناء برامج تعليمية خاصة وحتديد املعايير وبناء مناهج 
الكترونية وتهيئة البيئ���ة التعليمية، وتدريب للمعلمني على 
هذا النوع من التعليم وكذلك تهيئة الطالب واملجتمع ككل أي 
ان التعلي���م االلكتروني كل وليس جزءا يتجزأ ميكن جتربته، 
ب���ل ان التطبيق يجب ان يتم عندم���ا تتوافر االمكانات املادية 

والبشرية لذلك.

جمال الدغيشم

كتاب للزميل ناهس العنزي تضمن معلومات قيمة بطريقة مميزة

»الجرائم الصحفية واألسرار التحريرية« إضافة حقيقية للمكتبتين اإلعالمية والقانونية

احملامي ناهس العنزي

اصدر الزميل احملامي ناهس 
العن����زي كتابا يحم����ل عنوان 
»اجلرائم الصحفية واالس����رار 
التحريري����ة«، وج����اء في 724 
صفحة من القطع الكامل، وقام 
برسم غالفه الزميل عبدالسالم 
مقبول، والكت����اب يعتبر بحق 
اضاف����ة للمكتبت����ني االعالمية 
والقانونية على حد السواء ملا 
فيه من معلومات جمعت واعدت 
بطريقة س����هلة جدا وتناس����ب 
جميع الش����رائح والفئات، وان 
كانت بالنس����بة ألي رجل اعالم 
تعتبر اضافة كبيرة ومهمة في 
كتاب جمع كل شيء تقريبا عن 
الصحافة تاريخيا وقانونيا بشكل 

متقن.
والكتاب الذي قسمه العنزي 
الى 6 فصول مبقدمة جاءت في 
27 صفحة حتدث خاللها املؤلف 
ع���ن احلاجة ملثل ه���ذا الكتاب، 
موضحا اهمية حرية الصحافة 
وعالقتها وتأثيرها في املجتمعات 
وانعكاساتها على الدميوقراطية 
واحلياة االقتصادية، مدلال على 
ان الدول االكثر دميوقراطية تكون 
اكثر حرية في صحافتها،  عادة 
والدول ذات الصحافة احلرة تكون 
اكثر تقدما من الناحية االقتصادية، 
ويسرد كذلك تأثيرات الصحافة 
وحريتها على اجلانبني الثقافي 

واالجتماعي.
في الفصل التمهيدي يستعرض 
املؤلف عدة محاور اهمها تعريف 
احلرية الصحافية ومدلولها في 
الشريعة االسالمية والقانون، ثم 
يتطرق الى مفهوم احلرية الشامل 
في االسالم، وفي املطلب الثاني 
يؤكد العنزي عل���ى ان احلرية 
هي املدخ���ل احلقيقي لالصالح، 
معتبرا ان احلرية هي اس���اس 
حقوق االنسان، كما يستعرض في 
املطلب الثالث للفصل ذاته ضوابط 

وحدود احلرية في االسالم.
اما في الفصل االول من الكتاب 
فيعدد املؤلف حريات الصحافة 
في املجتمعات الغربية من خالل 
استعراض تاريخي للمراحل التي 
مرت بها الصحافة في املجتمعات 
الفردية والنظريات الثالث التي 
مرت خاللها احلريات وهي نظرية 
السلطة ونظرية احلرية ونظرية 

املسؤولية االجتماعية.
وأهم ما يقدمه خالل الفصل هو 

حرية الصحافة في كل من فرنسا 
وبريطاني���ا والواليات املتحدة 
االميركية واليابان والفروقات بني 
كل جتربة من بني الدول االربع.

ويعود املؤلف ناهس العنزي 
في الفص���ل الثان���ي الى حرية 
اصدار الصحف وتداولها مركزا 
عل���ى التجربة الكويتية في هذا 
املجال، مبينا مواد وقانون اصدار 
الصحف والتراخي���ص ويقدم 
جدوال يضم 38 صحيفة كويتية 
بتواريخ اصدار كل منها، ثم يرفق 
املبحث ذاته بجدول عدد الصحف 
والنسخ والنسب بدول مجلس 
التعاون مقارنة مع مصر ولبنان 

وبريطانيا.
الثالث، يتطرق  الفصل  وفي 
املؤلف ملبحث مه���م جدا، وهو 
ف���ي ظل  تعري���ف الصحاف���ي 
التشريعات املختلفة، سواء من 
الناحية اللغوية او القانونية في 
الكويت ومصر وقطر واليمن.. 
ليوضح الفوارق التشريعية بني 
الدول االربع، وفي املبحث الثاني 
يبني احلقوق القانونية للصحافي 
وأم���ن الصحافي، مس���تعرضا 
مدخال مهما جدا وهو مدى احقية 
الصحافي في الكتابة حتت اسم 
مس���تعار وعدم احقية افصاح 
الصحافي عن مصادره السرية، 
مبينا اآلراء املؤيدة واملعارضة 

لهذا احلق.
وف���ي الفصل الراب���ع، يفتح 
املؤلف ب���اب القضايا االعالمية 
الشهيرة التي متت خاللها محاكمة 
وسائل اعالمية، سواء قنوات او 
صحف او حتى مراسلني صحافيني، 
مستعرضا طريقة تغطية وسائل 
االعالم ملثل تلك القضايا، ويقدم 

العنزي 43 قضية متنوعة.
وفي الفصل اخلامس يكتفي 
املؤلف باستعراض واقع ومستقبل 
حري���ة الصحاف���ة ف���ي الدول 

العربية.
اما في الفصل السادس فيقدم 
تفصيال قانونيا لقانون املطبوعات 
والنشر اجلديد الصادر في العام 

.2006
ولعل أهم األبواب التي قدمها 
العنزي في كتابه هو بيان الفرق 
في حري���ة الصحافة في كل من 
فرنس���ا وبريطاني���ا والواليات 

املتحدة األميركية.
وجاء في البح���ث األول عن 

يعمل بالصحافة.
ومم���ا س���بق يتب���ني لنا ان 
االش���تغال بالصحافة امر متاح 
للجميع وال يتطلب مؤهال معينا 

او سنا معينة.

الحقوق التي كفلها القانون 
الفرنسي للصحافي

للصحافي احلق في التعويض 
في حالة انهاء العقد باالضافة الى 
مكافأة نهاية خدمة اذا كان الفصل 

بغير مبرر مشروع.
وفرق املشرع بني الصحافي 
الذي قضى خمس���ة عشر عاما 
في العمل الصحافي ومن قضى 
مدة أقل من خمسة عشر عاما من 
حيث اجلهة التي تختص بنظر 
التعويض املستحق للصحافي، 
فإذا كان الصحافي قد جتاوزت مدة 
عمله بالصحافة خمسة عشر عاما 
يعرض أمره على جلنة حتكيم 
تشكل من اثنني محكمني ميثالن 
الهيئات املهنية ألصحاب الصحف 
واثنني آخري���ن ميثالن الهيئات 
املهنية للصحافيني ويرأس اللجنة 
أحد كبار املوظفني أو قاض متقاعد 
أو ف���ي اخلدم���ة وتختص هذه 
اللجنة بتقدير التعويض ملن لم 
يتجاوز تعاقده هذه املدة في حالة 
ارتكابه خطأ جسيما وتكون لقرار 
هذه اللجنة قوة تنفيذية بإيداعه 
احملكمة االبتدائية التي صدر القرار 
بدائرته���ا وال تقبل قرارات هذه 
اللجنة االس���تئناف إال في حالة 
مخالفة قواع���د االختصاص أو 

النظام العام.
كذلك للصحافي حق معنوي 
في إنتاجه الفكري ويقصد به حق 
امللكية األدبية والفنية والهدف 
من تقرير هذا احلق هو احليلولة 

دون اقتباس الغير لهذه األفكار 
ونسبتها لنفسه إال ان هذا احلق 
ال يكفي حلماية الصحافي إذا ما 
اعتنقت اجلريدة اجتاها أو فكرا 
جديدا، وآلت اجلريدة ملالك آخر 
أو توقفت ع���ن الصدور نهائيا 
وذلك ألن الصحافي وان كان أجيرا 
لدى مال���ك اجلريدة وتربطه به 
رابطة التبعية إال ان هذه الرابطة 
ال تصل ال���ى احلد الذي يتخلى 
معه الصحافي عن أفكاره ويتغير 
تبعا ملا يطرأ على املنهج الفكري 
للجريدة م���ن تغيير، فالبد من 
االعتراف للصحافي باحلق في 
فسخ العقد وفي احلصول على 
جمي���ع التعويضات التي كفلها 
القانون إذا فس���خ العقد بسبب 
راجع ملالك اجلريدة، ولذلك فقد 
اعتنق املشرع الفرنسي هذا الشرط 
ف���ي القانون الص���ادر في 1935 
الفرنسي  العمل  بتعديل قانون 
ويعتبر هذا الشرط استثناء على 

القواعد العامة.
ويطبق هذا الشرط في حاالت 

معينة وهي:
1- التنازل عن اجلريدة.

التغيي���ر اجل���ذري في   -2
خصائ���ص أو اجت���اه اجلريدة 
أو الدوري���ة إذا ترتب على هذا 
التغيير مساس بكرامة أو بسمعة 
الصحافي أو بحقوقه املعنوية.

وفي املبحث الثاني حول حرية 
الصحافة في بريطانيا، يوضح 
العنزي ان اجنلترا كانت اسبق 
االمم الى احلرية، اصدرت العام 
1556 اول صنوف الرقابة في البلد 
احلر وكان هدفها سياسيا ودينيا 
معا، ولقد متيز القرنان السابع 
عشر والثامن عش���ر بالصراع 
الدائم بني الصحاف���ة والرقابة 
احلكومية حتى متكنت الصحافة 
في بريطانيا من احلصول على 
قدر كبير من احلرية في السنوات 
االخيرة في القرن الثامن عش���ر 
التاسع عشر،  القرن  ومع بداية 
وذلك بفضل ما حتقق من سيطرة 
الطبقة البورجوازية البريطانية 
على مقاليد الس���لطة في البالد 
واعتمادها للفلس���فة الليبرالية 
مبا تعنيه م���ن حرية الصحافة 
ال���رأي والتعبير، وهو  وحرية 
االمر ال���ذي ادى الى ظهور كبار 
الصحافيني والكتاب البريطانيني 
امث���ال دانيل ديفو واديس���ون 

وسويفت ثم جون ولتر منشئ 
التاميز ودانيل ستيوارت مؤسس 
املورتغ بوست ونورتكيف صاحب 

الديلي ميل.
وعلى الرغم مما بلغه الشعب 
االجنليزي من الوعي، فإن ما بني 
الصحافة واحلكومة لم يكن دائما 
صفاء وال بني الصحافة واجلمهور 
)القراء( حتى ساءت العالقات بني 
الثالثة ال���ى درجة ان احلكومة 
التي كان���ت قائمة في عام 1953 
كون���ت جلنة ملكي���ة تنظر في 
امر الصحافة وش���تى عالقاتها 

باجلمهور وباحلكومات.
اللجنة ما درست  ودرس���ت 
وكش���فت عن كثي���ر من عيوب 
الصحافة القائمة، ومن امثال ما دل 
على ان الصحافي يدخل الصحافة 
وهو يحم���ل بني جنبيه فضائل 
ورذائل حمله���ا اوالد آدم ومنها 
اقتحام���ات على حرية اجلمهور 
واقتحامات حلرمة املنزل هذا الى 
حزبية جتعل من األبيض أسود 
ومن األسود أبيض حتى حرية 
الق���ول التي تنادي بها الصحف 
أو نداء اتض���ح انها عملت على 

تعطيلها احلني بعد احلني«.
امللكية  اللجن���ة  ونصح���ت 
املذكورة بإقامة مجلس صحافة 
واقترح���ت ان يتألف من رجال 
الصحف. وفي ع���ام 1964 أعيد 
النظ���ر فيه ألن املجلس مال إلى 
الدفاع عن الصحافة والصحافيني 
املواطنني وتغير  على حس���اب 
الكثير من أساليب إجراءاته ومن 

أهم اختصاصات املجلس:
1- دراس���ة كل ما من شأنه 
ان يؤدي الى تقييد حرية تدفق 

األخبار.
2- مراقبة كل ما من ش���أنه 
أن ي���ؤدي ال���ى قي���ام تركز أو 

احتكار.
3- تلقي الش���كاوى من كل 
شخص أو هيئة تعمل في مجال 

الصحافة.
4- العمل على تطوير وتأهيل 
الصحافيني وتش���جيع البحوث 

املهنية أيا كانت طبعتها.
وقد أدى مجلس الصحافة دورا 
رائدا في ضمان حرية الصحافة 
اقت���دت به مجالس  وكان مثاال 
ال���دول األخرى  الصحاف���ة في 
فكان له دور مهم في إعادة الثقة 

للصحافة البريطانية.

حرية الصحافة في فرنس���ا ان 
اعالن حقوق االنس���ان الصادر 
في 1789 بفرنس���ا أرسى دعامة 
حرية اص���دار الصحف وحرية 
الصحاف���ة اذ نص���ت املادة )11( 
على حق االنس���ان في التعبير 
عن طري���ق الكتابة او الكالم او 
الطباعة بحرية كاملة وذلك في 

االطار الذي رسمه القانون.
وقد صادف هذا االعالن احتراما 
لفت���رة مح���دودة اذ انه في ظل 
االمبراطورية األولى لم يعترف 
بحرية اصدار الصحف ولم مينح 
احلق في ملكيتها اال على سبيل 
االس���تثناء في شكل امتياز كان 

مينح بواسطة االمبراطور.
وبعد ان أرسى اعالن حقوق 
االنسان مبدأ احلرية صدر بعد 
ذل���ك قانون حرية الصحافة في 

29 يوليو 1881.
وع���رف القانون الفرنس���ي 
الصحافي في امل���ادة 2/671 من 
قانون العمل الفرنسي بأنه »كل 
من ميارس مهنة الصحافة بصفة 
أساسية ومنتظمة في جريدة او 
اكثر يومية او دورية او في وكالة 
انباء ويستمد دخله األساسي من 
هذا العم���ل« ومن هذا التعريف 
ميكن لنا ان نستخلص الشروط 
التي تطلبها املشرع الفرنسي في 

االشتغال بالصحافة وهي:
املهن���ة بصفة  1 � ممارس���ة 

أساسية ومنتظمة.
2 � يجب ان يستمد الصحافي 
دخل���ه األساس���ي م���ن عمل���ه 

بالصحافة.
3 � يجب ان ميارس الشخص 
عمله في جريدة او وكالة انباء، 
ومؤدى هذه الشروط ان العمل 
بالصحافة في فرنس���ا يتطلب 
ان يك���ون هو النش���اط الغالب 

للشخص.
وقد قض���ت محكمة النقض 
الفرنس���ية بأن الصحافي الذي 
ميارس عمل مندوب اعالن بصفة 
عرضية يخضع للنظام اخلاص 

للصحافيني.
وكذل���ك يج���ب ان يس���تمد 
الصحافي دخله األساس���ي من 
عمله بالصحافة وأيضا يجب ان 
ميارس الصحافي عمله في جريدة 
او وكالة انباء، لم يشترط املشرع 
الفرنسي ان يكون مع الصحافي 
بطاقة حتقيق الش���خصية لكي 

تعريف حرية الصحافة
للصحافة دور مهم وكبير فهي تبّصر الرأي العام، إذ انها هي 
املرآة التي تكشف جوانب النقص في املجتمع ويرى من خاللها 
عيوبه وتعمل الصحافة على دفع اجلهات املس��ؤولة الى اصالح 
وتكملة هذا النقص، سواء كان هذا النقص من الناحية السياسية 
او االجتماعية او الثقافية. فالصحافة احلرة مبفهومها احلقيقي 

هي التي تستطيع ان حتقق أهدافها. 
فحق االنسان في احلرية هو هبة او تفضل من املولى سبحانه 
وتعالى ولهذا صارت احلرية قيمة خالدة في الضمير االنس��اني 
ت��زداد حينا بعد ح��ن، وتزداد هذه احلرية قيم��ة وتربو مكانة 
حينما تقترن بالصحافة، وترتبط بها وذلك للمكانة التي تتبوأها 
الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في املجتمع املعاصر. 
وتعتبر حرية الصحافة رافدا من روافد احلرية وهي امتداد حلرية 
الفكر واالعتقاد حينما تبرز الى العالم اخلارجي وتتجاوز مرحلة 
الفكرة التي يؤمن بها الش��خص الى مرحلة اشراك اآلخرين في 
هذه الفكرة او العقيدة بعرضها عليهم. إذن فما املقصود بحرية 

الصحافة؟ وما طبيعة هذه احلرية وحدود هذه احلرية؟


