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)هاني الشمري( الزمالء مثنى الفريج ود. زهير العباد وأحمد الشحومي وعبدالرحمن العليان وعماد بوخمسني وسليمان اجلاراهلل وعبد احلميد الدعاس  الزمالء وليد النصف ويوسف خالد املرزوق ووليد اجلاسم والشيخ خليفة العلي وأحمد بهبهاني وعبداحلسني السلطان 

جانب من اجتماع رؤساء حترير الصحف اليومية في »األنباء« 

الزمالء عبدالرحمن العليان وعماد بوخمسني وسليمان اجلاراهلل وعبداحلميد الدعاس وعدنان الراشد وناصر العتيبي الزمالء عدنان الراشد وناصر العتيبي وماجد العلي ووليد النصف ويوسف خالد املرزوق ووليد اجلاسم والشيخ خليفة العلي

اعتبر رؤساء حترير الصحف اليومية ان 
التعديالت املقترحة من احلكومة على قانوني 
املطبوعات والنشر واملرئي واملسموع متثل 
محاصرة للعمل اإلعالمي، وأكدوا ضرورة 
ان ينظم القانون ممارسة احلريات وليس 
ان يعطلها أو يصادرها أو يحد منها، كما 
أوضحوا العديد من النقاط مثار القلق والتي 
أملوا من السلطتني التشريعية والتنفيذية 

إعادة صياغتها بشكل ال يكبل احلريات.
وأصدروا بعد اجتماعهم في مقر جريدة 
»األنباء« مس���اء األحد املاضي بيانا فيما 

يلي نصه:
يجري احلديث هذه األيام عن تعديالت 
قاسية جدا على قانون املطبوعات والنشر 
تقدمت به���ا احلكومة إل���ى مجلس األمة 
الغلظة  ف���ي  وتتضمن غرام���ات مفرطة 
والقس���وة إضافة الى التوسع في عقوبة 
احلبس والتوس���ع في محاص���رة العمل 

اإلعالمي.
وقد تدارس رؤس���اء حترير الصحف 
اليومية ف���ي اجتماعهم الذي عقد في مقر 
جريدة »األنباء« األحد املاضي بدعوة كرمية 
من رئيس التحرير الزميل يوس���ف خالد 
املرزوق هذه التعديالت املقترحة، وأكدوا 
على ان أي موقف جتاه مشروع قانون أو 
تعديل على قانون في ش���أن املطبوعات 
والنش���ر وقانون املرئي واملسموع، يجب 
ان ينطل���ق بداية من مبادئ حرية الرأي، 
واحلق في التعبير عنه، وحرية الصحافة 
والطباعة والنشر التي كفلها الدستور في 

املادتني 36 و37 منه.
وال يصح ان يأتي أي مشروع بقانون 
أو تعديل على قانون في هذا الشأن مقيدا 
لهذه احلريات ومضيقا عليها وفارضا املزيد 
من القيود التي تكبلها، فاألساس ان ينظم 
القانون ممارسة هذه احلريات وليس ان 

يعطلها أو يصادرها أو يحد منها.

من رؤساء التحرير، واملأمول من املؤسستني 
التشريعية والتنفيذية إعادة صياغتها بشكل 

ال يكبل احلريات، وتتمحور في التالي:
< النزوع احملموم نحو اإلطباق على 

خناق وسائل اإلعالم وتكبيلها.
< الرغبة في تعزيز الوصاية احلكومية 

على وسائل اإلعالم.
< التوسع غير املسبوق في املمنوعات 
بشكل يحاصر اإلعالم واإلعالميني ويحد 

من قدرتهم على أداء أعمالهم.
< ضرب أهم أسس العمل اإلعالمي في 

مقتل، وهو البحث عن املعلوماتية.
< استخدام معلومات مطاطية تترتب 
عليها مبالغ هائلة من الغرامات وإجراءات 

بالغة القسوة.
< التمس���ك والتوس���ع ف���ي عقوبات 

احلبس.
< الرغبة في استباق األحكام القضائية 
وحتدي���د نطاقها باجت���اه يقلل من منهج 
التسامح والتقدير مع تقليص اخليارات 

نحو التشدد غير املسبوق في األحكام.

الحضور

حضر االجتماع الزمالء: أحمد بهبهاني 
رئيس جمعية الصحافيني، يوسف خالد 
امل���رزوق )األنباء(، الش���يخ خليفة علي 
اخلليفة الصباح ووليد جاس���م اجلاسم 
)الوط���ن(، ولي���د عبداللطي���ف النصف 
)القبس(، ماجد العلي )الراي(، س���ليمان 
عبدالعزيز اجلاراهلل )السياس���ة وأراب 
تاميز(، عماد جواد بوخمس���ني )النهار(، 
عبداحلميد خل���ف الدعاس )عالم اليوم(، 
الس���لطان )الدار(،  عبداحلس���ني صالح 
عبدالرحمن يوسف العليان )كويت تاميز(، 
د.زهير العباد )املستقبل(، مثنى الفريج 
)احلرية(، ناصر العتيبي )اجلريدة(، عدنان 

خليفة الراشد )األنباء(.

ان املشروع بقانون املقدم من احلكومة 
املوقرة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
3 لسنة 2006 في شأن املطبوعات والنشر 
واملقت����رح املوازي اخلاص بقانون املرئي 
واملس����موع ينطوي على أحكام خطيرة، 
وقيود ثقيلة، وعقوبات مشددة، وغرامات 

مغلظ����ة، بل مبالغ فيها على نحو مفرط، 
ناهيك عن التوس����ع امللحوظ في املسائل 
احملظور نش����رها، والصياغ����ات املطاطة 
لبعض املواد التي تصعب العمل الصحافي، 
بل تعوق امك���انية ممارس����ة املهنة، مبا 
يتناقض مع مبادئ احلري����ة التي كفلها 

الدس����تور ومبا يتناقض م����ع الهدف من 
تشريع القوانني لتنظيم احلريات وليس 

مصادرتها.
وفي الوقت نفسه فإننا نرى ان املشروع 
بقانون لتعديل قانون املطبوعات والنشر 
جاء في إطار ردة الفعل على بعض األحداث 

والتطورات، وضمن حالة االحتقان السياسي 
املؤسفة التي تعيشها الكويت، بل ان من 
ش���أن هذه التعديالت تأجيج هذه احلالة 
بدال من املساهمة في التخفيف من حدتها 

والعمل على جتاوزها.
وميكن إجمال النقاط مثار القلق املتصاعد 

رؤساء التحرير: التعديالت الحكومية المقترحة على قانوني
المطبوعات و»المرئي والمسموع« قاسية جدًا وتحاصر العمل اإلعالمي

المشروع جاء في إطار ردة الفعل على بعض األحداث والتطورات وضمن حالة االحتقان السياسي المؤسفة التي تعيشها الكويت

التعديالت تنط�وي على أحكام خطي�رة وقيود ثقيلة 
وعقوب�ات مش�ّددة وغرام�ات مغّلظة وُمبال�غ فيه�ا

أي موقف تجاه مشروع قانون أو تعديل على قانون في شأن المطبوعات 
والنش�ر وقانون المرئي والمس�موع يجب أن ينطلق من مبادئ حرية الرأي

اجتمعوا بدعوة من رئيس تحرير »األنباء« وأصدروا بيانًا بشأنها


