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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

يوسف املرزوق: قوانني اإلعالم اجلديدة مجحفة ومقيدة
والكم الهائل من الوسائل اإلعالمية ال تتحمله «الديرة»

أعدها للنشر سلطان العبدان

أكد  رئيــس التحريــر الزميل 
يوســف خالد املــرزوق أن امللكية 
واإلدارة يجب أن تكونا منفصلتني، 
الفتــا إلــى أن أغلــب الصحف في 
الكويت مدموجة في امللكية واإلدارة 
وهذا املفهــوم قد يكون خاطئا في 

العموم.
وأعرب املرزوق خالل مشاركته 
في ندوة «قواعد واليات التطوير 
لالعالم الكويتي» التي نظمها امللتقي 
االعالمي العربي عن سعادته برؤية 
الرموز واألســاتذة في هذه الندوة 
املهمة والتي جــاءت على اجلرح، 
مؤكــدا أن «ڤيــروس كورونــا لم 

يقيدنا».
وتابع املرزوق أنه «باإلمكان أن 
نهاجم ونقول ما نريد إال أن قوانني 
اإلعالم اجلديدة مجحفة جدا» مشيرا 
إلــى أن «الهجــوم يأتي من احملبة 
وليس عن شخصانية وإمنا نهاجم 

ملصلحة بلدنا ومحبتنا له».
ولفت إلى أن «القوانني اجلديدة 
مجحفة جدا ومقيدة وبها الكثير من 

البنود نستطيع احلديث عنها».
وقــال «أحتــدث عــن نفســي 
وعــن جريــدة «األنبــاء» فإننا ال 
نقبــل بالشــخصانية أو الهجــوم 
الشــخصاني، ولكن نحن نتحدث 
عن مصلحة البلد»، مشيرا إلى أن 
العقوبات كانت في الســابق ٥٠٠١ 
دينــار، أما اآلن فوصلت إلى مئات 

اآلالف.
وأضــاف ان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب رئيس دولة عظمى إال 
أنه لم يقدر على الصحافة أو اإلعالم 

وال يستطيع فعل أي شيء لهم.
وأشــار إلــى أن وزارة اإلعالم 
متعاونــة وتفتح املجال والســعة 
والصــدر للكثيــر مــن الوســائل 
اإلعالمية، مبينا أن هذا العدد والكم 
من هذه الوسائل اإلعالمية ال تتحمله 

«الديرة».
وقال إنه على مدار تاريخ الكويت 
كان ُيضرب املثل بالصحافة احلرة 
والسقف العالي من احلرية، إال أن 
هذا األمر لم يعــد موجودا اليوم، 
حتــى أصبحت هنــاك دول أخرى 
صحافتها أعلى من الكويت، متمنيا 
عودة احلرية التي كانت حتظى بها 

الكويت في الزمن اجلميل.
وتقدم املرزوق بالشكر اجلزيل 
الــى هذا اجلمع الطيــب، مؤكدا أن 
«كورنا» لم يستطع تعطيل األعمال.
وقال إن احلكومة قامت بتقدمي 
وطــرح أول قانــون جديد لإلعالم 
«وحينهــا قلنــا رأينــا فــي ذلــك 
بصراحة، ولألســف كان مصيرها 

األدراج».
وأكد املرزوق «نحن مع مسألة 
العقاب والثــواب، لكن ليس بهذه 
الطريقــة املبالغ فيهــا، آمال عودة 
الكويت الى عهدها الذهبي من حرية 
الصحافة وتعديل مســار املجلس 

واحلكومة».
وكان الزميل  ماضي اخلميس 
افتتح الندوة  قائال: ان امللتقى عقد 
جلســتني كانتا رائعتني للمهتمني 
باإلعــالم وهــذه اجللســة الثالثة 
لنخــرج برؤية تفيــد احلكومة أو 
اجلانب التشريعي ملا ينقصنا كواقع 
للجانب اإلعالمي من كافه جوانبه.

علي الدقباسي

وحتدث النائب علي الدقباسي 
قائال: في احدى الندوات التي عقدت 
في مجلس األمة عن مستقبل الكويت 
طرح البعض فكرة ان تخرج توصية 
بأن يكــون لدينا جيش الكتروني 
للدفاع عن الكويت، وال شك ان القلم 
والكلمــة الصحيحة القوية أخطر 
من الدبابــة أو الطائرة، خصوصا 
أننا نســمع افتراءات على الكويت 
وذبابًا الكترونيًا ميســها وهي بلد 
االحترام واخلير في املنطقة، ومع 
ذلك يتهمونها بتجارة البشر وهي 
تنفــق جزءا كبيرا مــن ميزانيتها 
علــى الوافدين، لذلك أنــا أرى أن 
إعالمنا رغم متيزه، إال انه ال يزال 
تقليديا ويحتاج الى تطوير ونحن 
نرحب بجميع اآلراء، ولكن أنا ضد 

الفوضى.
وزاد الدقباسي: هناك نوعان من 
اإلعالم: الرســمي واخلاص، وبكل 
أسف أنا إلى اليوم استقي أخباري 
من وسائل اإلعالم العربية وأشاهد 
محطــات أخــرى ألن لديهــا آليات 
جديدة لتقدمي األخبار، وهذا كالم 
احملب الغيور على بلده، ومن يتمنى 
أن يرى اإلعالم الرسمي مبستوى 
متقــدم ونؤكد انه ال احد يعترض 
علــى تطوير اإلعــالم ولكن هذا ال 
يكفــي، واذا كان هنــاك قانــون أو 
تشريعات بحاجة ملراجعة أو تعديل، 
فلمــاذا ال نقــوم بتعديلها ووضع 
ايدينا على اخللل؟ وأنا شــخصيا 
وكل محب يتمنى أن تكون الكويت 
في مصاف الدول. وهنا ال ننسى ان 

لقطــاع االعــالم اخلارجــي ووكيل 
قطاع االخبار والبرامج السياسية 
في وزارة االعالم فيصل املتلقم قائال: 
يجــب ان نضع في بالنا ان اإلعالم 
الرســمي لديه محاذيــر، ولكن في 
الفترة الســابقة كان لدينا برنامج 
«ماذا بعد» الذي حتدث عن قضية 
الوافدين في الكويت ومع ذلك نحن 
ال نستطيع تشبيه اإلعالم الرسمي 
باإلعالم اخلاص، فالرســمي تبقى 
لديــة محاذير معينــة، وفي احدى 
الســنوات طلبت شخصيا من احد 
الوزراء ان يكون لدينا اخبار حصرية 
عن مجلس الوزراء لتطوير العمل 
ويجــب ان نعلم ان مــا يصدر عن 
التلفزيون الرسمي يصبح رسميا 
ونحــن نبحــث عن اجلــودة ودقة 
االخبار علــى ان تكون من مصادر 

رسمية.
وأضاف املتلقم: بالنسبة لتطوير 
البرامــج اتفق معكــم نحن نحتاج 
الى املزيد من الدعم، واإلعالم بدون 
الدعم املالي اعتقد انه ال يستطيع ان 
يعمل وهناك جانب آخر مهم، وهو 
اننا نحتاج الــى أكادميية إعالمية 
تواكــب اإلعــالم احلديــث، ونحن 
بحاجة ملزيد من العناصر اجليدة، 
مشــيرا الى أن اجلميع شــاهد في 
الفترة االخيرة خالل جائحة كورونا 
تلفزيون الكويت كيف قام بتغيير 
كل البرامــج واصبــح التلفزيــون 
يبث على الهواء مباشرة ٢٤ ساعة 
بتغطية لكل املؤسسات التي تعمل 
فــي جائحة كورونا وضغطنا على 
انفســنا لتوعية املجتمــع من هذه 

وأوضح الكندري أن من ميارس 
الصحافة يعتبــر تاجرا وال بد أن 
يتطلب التشــريع عضوا مستقال 
في مجلس اإلدارة وال نريد تطبيق 
قانون الشركات، بل يجب أن تكون 
هناك حوكمــة بحيث ان توجهات 
وطموحات ورغبات املالك ال تنعكس 
باستغالل غير سليم حلرية الرأي 

والتعبير.
وليد اجلاسم

بــدوره اتفــق رئيــس حترير 
«الراي» الزميل  وليد اجلاسم مع 
املتحدثني بأن القوانني احلالية مكبلة 
للحريات واإلعالم، مشيرا إلى أنه 
صحافي ميارس العمــل اإلعالمي 

منذ ٣٠ سنة.
وأكــد أن مكافحــة الفســاد لن 
تتحقق في ظل وجود إعالم مكبل، 
مشــيرا إلــى أن الصحافة لو متت 
إدارتها بأســلوب احملاماة لفشلت 

والعكس متاما.
وبني أنه لــوال اإلعالم اخلاص 
ملــا أثيــرت قضايا الفســاد، إذ انه 
إذا متــت إثارتها من قبــل اإلعالم 
الرسمي فستكون محرجة وستخلق 

صراعات وزارية- وزارية.
وقــال إن اإلخــوة فــي اإلعالم 
يعانون من احلاجة إلى توازنات، 
إذ ان اإلعــالم الرســمي لن يتمكن 
من كشــف الفساد خاصة إذا ظلت 
القوانني احلالية التي تكبل اإلعالم.

وأكد أنه في بداية التسعينيات 
كانت احلريات أعلى من اليوم بكثير، 
مشيرا إلى أنه إذا ظلت واستمرت 

صحفنا يتهافت عليها العالم العربي 
ألن هنــاك ثقة باإلعــالم الكويتي 
ولكــن هناك تراجعا على اكثر من 
مســتوى، وكلنا نعلــم ان اإلعالم 
سالح خطير خاصة في ظل االجواء 
اخلطــرة اإلقليميــة، ولذلك نحن 
بحاجة الى إعالم بنفس املستوى 
العاملي بحيث يتلفت الناس فيجدون 
احملتوى واالفكار اجلديدة بدال من 
االنحدار. وقال الدقباسي ان اإلعالم 
الرســمي دون الطموح وبعيد عن 
الواقع وغير قادر على إظهار الوجه 
املشــرق للكويت التي تستحق ان 
تظهر بصورتها احلقيقية للعالم، 
وهذا نتيجة للتراجع التشــريعي 
ومسألة التطوير وإظهار االبداعات 
أمر بســيط لكنه بحاجة الى جهد 
ونحن نرى اإلعالم اخلاص بالرغم 
من قلة إمكانياته، اال انه قادر على 
املنافســة ومثل هذا املؤمتر ملاذا ال 
تنظمــه الدولة وملاذا ال تزال لدينا 
آليات قدمية، وهنا نؤكد ان انتقاد 
احلكومــة ال يعني انتقــاد الدولة 
ونحن نشــيد بــكل عمــل، وجهد 
يبــذل لكن لنكــن واقعيني ونقول 
ان هنــاك تراجعًا وصل حتى على 
مستوى حتى املسلسالت واالعمال 

التلفزيونية.
د.فايز الكندري

ومــن ثم قــال اســتاذ القانون 
بجامعة الكويــت د.فايز الكندري 
إن اإلعــالم احلكومي ميلك قدرات 
وكفــاءات لكنــه يحتــاج إلى همة 
وعزميــة واســتطاع فــي جائحة 
كورونــا ان يبرهن علــى انه قادر 
على قيادة اإلعالم بكل صوره، حيث 
كنا نشاهد القنوات الرسمية وكانت 
تغنينــا عــن مصــادر املعلومات. 
وأضاف: اإلعــالم احلكومي يكون 
قــادرا عندما تتوافر لــه إمكانيات 
ال تتوافــر فــي القطــاع اخلــاص، 
وبالنســبة لإلعالم اخلاص يجب 
ان يكــون هناك متييــز بني املالك 
والقناة وقنــاة املوقع االلكتروني 
وما بــني الغاية، وأشــهد أن هناك 
قنوات إلكترونية وصحفا تعبر عن 
رأي ُمالكها وتســتغل حرية الرأي 
والنقد لتحقق أهداف املالك، وهذا 
األمر يؤخــذ على اإلعالم اخلاص، 
ولنكن واقعيني عندما نتحدث عن 
الوجــه املشــرق للكويت يجب أال 
نتناســى أن هناك جوانب سيئة، 
ولألســف ســمعة البلد في قضية 
االجتــار بالبشــر ســيئة والدليل 
العمالة الســائبة وغسيل األموال 
وهــذا ال يعني ان الكويت ليســت 
لديها أياد مشرقة، وال شك أن احد 
اهم أسباب القضاء على االشاعة هو 
الشفافية وعندما تتمتع احلكومية 
بشــفافية لن تكون هنــاك تبعات 
لإلشاعات وخالفها وعلى احلكومة 
االستمرار بنهج الشفافية كما فعلت 
فــي جائحة كورونا مــن خالل ان 
تكون سباقة في إذاعة اخلبر وعقد 
املؤمترات، وأنا أمتنى على اإلعالم 
التحرر من التحفظــات والتعامل 
بشــفافية حتى ال نحتــاج إلى ان 
ننظر للحسابات الوهمية التي اذا 
اســتطاعت احلكومة كسب الرأي 
العــام والثقة والتعامل بشــفافية 

فسوف لن يكون لها مفعول.
فيصل املتلقم

بعد ذلك حتدث الوكيل املساعد 

عصاة غليظة ملصاحلها وأنا مع كل 
االجراءات، وبعد التطبيق أو املرحلة 
االنتقالية تشــهد عبثا أو استغالال 
والقارئ بالكويت واملتابع ذكي جدا.

من جانبه، قال د.فايز الكندري 
«إن لدينا فوضى تشريعية وزحمة 
تشريعية ولدينا قوانني من اجلزاء 
واملطبوعــات والنشــر واجلرائــم 
اإللكترونية واإلعالم اإللكتروني»، 
الفتــا إلــى أن بينها وبــني بعضها 

البعض ازدواجية في األحكام.
وأضــاف أن (النائــب احلاكم) 
اضطر ألن يقــدم مقدمة تعريفية 
حول كل قانون ومجال اختصاص 
كل قانون في التحقيق، معربا عن 
أسفه أن يكون هذا األمر في الكويت.

وأكد أن التشــريع في الكويت 
عبارة عن ردة فعل، و«هذا أمر غاية 
في اخلطورة ونعيش في فوضى 
تشريعية وتغيب عن التشريعات 
الدقة». ولفت إلى أن هذا األمر بشكل 
أو بآخر ميثل قيودا على حرية الرأي 
والتعبير وتعتبر مبنزلة السيف 
املصلت علــى اإلعالميني والرقابة 
والنشــر. وبني أن هنــاك تراجعا 
في األخالقيــات وااللتزام بأصول 
الصحافة، مشددا على ضرورة أن 
تكون الفلسفة التشريعية والعقوبة 

واحدة في القوانني.
ودعــا إلــى إعــادة النظــر في 
التشــريعات املنظمــة لإلعــالم، 
مبديا شفقته على وزارات اإلعالم 
والداخليــة واالتصــاالت، إذ إنهــا 
معنية بتطبيق القانون وكل منها 

ال يعرف مجال اختصاصاته.

اجلائحــة، ونحــن نعلــم ان هناك 
تقصيرا لكن اإلعالم الرسمي يطور 

نفسه باستمرار.
وزاد بقوله: في فترة من الفترات 
كان هناك ملحقون إعالميون باخلارج 
يقومــون بدورهم واإلعــالم حاليا 
اصبح متنوعا فهناك إعالم سياسي 
وآخر برملاني ورياضي، وبخصوص 
اإلعالم الرسمي اعتقد ان هناك تغييرا 
في االهتمام بالعنصر البشري من 
خالل التدريــب والتميز والتطوير 
وتوفير التقنيات. ثــم عاد النائب 
علي الدقباســي للحديث بقوله إن 
سياســات الدولة يجب أن تتطور 
وتواكــب ما يجري بشــأن اإلعالم 
وأطالب احلكومة بضرورة مواكبة 
التطــورات اجلديدة ليكون اإلعالم 
الرسمي مقروءاً وله تأثير، والكويت 
تستحق االفضل واليوم نحن بحاجة 
الى آليات وأفكار جديدة والنجاحات 
ال تكــون من عمل فردي وهذا عمل 
وطني والكويت تستحق األفضل، 
ولن يكون هذا التطوير طاملا بقيت 
القرارات احلكوميــة مثل القرارات 
التي تعمل منــذ زمن. وزاد بقوله: 
لقد شاركت وأبديت مالحظات موثقة 
في مضابط مجلس األمة وشاركت 
في القوانني بالرغم من مخاوفي، إال 
أنني انتصر إلنشاء اإلعالم اخلاص 
وأنا مع مزيد من احلريات، وسأظل 
إن شاء اهللا كذلك وفي هذا املجلس 
ألقيت كل ثقلي بقوانني التأمينات 
وقوانني املتقاعدين وال أعفي نفسي 
من التقصيــر، واعتقد أن كل جهة 
إعالمية تكتفي لتحويل الوسيلة الى 

القوانني اإلعالمية بهذا الشكل فال 
تصدق أن هناك تصديا للفساد.

وأشــار إلــى أن ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد أبدى 
استغرابه من وجود فساد في ظل 
وجود كل هذه اجلهــات الرقابية، 
مبينــا أن الســبب في ذلــك أن كل 
جهة حتول عملهــا إلى روتني وال 

توجد جهة محايدة.
   بــدوره، رحــب النائــب علي 
الدقباســي بقــدوم رئيس حترير 
جريدة «األنباء» األســتاذ يوسف 

خالد املرزوق.
واتفــق الدقباســي مــع حديث 
د. فايــز الكنــدري بشــأن فوضى 
قائال:«معظــم  التشــريعات، 
التشريعات أتت في فترة كنت خارج 
املجلس ألنني قاطعت االنتخابات 
في مجلســني وأتيت فــي املجلس 

الثالث».
وأوضح الدقباســي أن املسألة 
حتتاج عمال أكبر، مشــيرا إلى أن 
احلكومة اكبر كتلــة في املجلس، 
فلماذا متتنع عن تقدمي التشريعات 

وحتدد هي القوانني؟
وأكــد أن احلريــة مســؤولية 
وليست فوضى والقصور التشريعي 
موجود وكل همي هو عمل تعديالت 

بقوانني التأمينات.
وأكد أن مجالس الصوت الواحد 
لم يكن بها اهتمام بالرأي العام ولم 
يطرح أي تعديل يتصل بهذا األمر، 
قائال: ان«قضيتنا مهمة للغاية بشأن 

اإلعالم الرسمي وكيف نطوره».
وكشف الدقباسي عن ضرورة 
وضــع خارطة عمل وطنية إلعالم 
وطنــي يليــق بالكويــت ويدافــع 
عنها، ونحن نعمــل على حتقيقه 
معا خاصــة كل أهل االختصاص، 
مشددا على ضرورة الدفع باجتاه 
مزيد من احلريات املسؤولة حتى 
تستعيد الكويت مكانتها وريادتها. 
الدقباســي بقولــه:  واختتــم 
«يوســف املــرزوق رئيس حترير 

جريدة بيتي ومدرستي األنباء».
محمد العواش 

الوكيــل  أعــرب  مــن جهتــه، 
املســاعد لقطاع الصحافة والنشر 
واملطبوعات  محمــد العواش عن 
سعادته بهذه الكوكبة خاصة لنتعلم 
منها ومن األخ د.فايز الكندري عندما 

كان بوزارة اإلعالم.
وقال: إن «اإلخوان وليد اجلاسم 
ويوسف املرزوق والزميل املتجدد 
واملتألق علي الدقباســي والزميل 
فيصل املتلقم من الشخصيات التي 

نعتز فيها».
وأشار العواش إلى أن احلديث 
عن قوانني إعالمية نافذة وليست 
مشــاريع بقوانــني مقدمــة، مبينا  
أننا«جهــة تنفيذيــة مطلــوب منا 
تطبيق هذه القوانني التي صدرت 

من مجلس األمة».
وأكد أن وزارة اإلعالم ال تتعسف 
في تطبيق القانــون وال تلجأ إلى 
تطبيق القانون اآلن بعد التواصل 
أو العالقــات املباشــرة، وال يوجد 
تعســف مــن قبــل وزارة اإلعالم، 
مضيفا «لكن نحن محاسبون على 
تطبيــق القانون مــن عدمه وحان 
الوقت لتعديل القوانني اإلعالمية».

وأضاف أن وزارة اإلعالم قامت 
بتشكيل فريق إلعادة تغيير القوانني 
اإلعالميــة الثالثة، وقامت الوزارة 
أيضا بإشــراك مؤسسات املجتمع 

املدني في هذا الشأن.
وقــال إنــه منذ صــدور قانون 
اإلعــالم اإللكترونــي منحــت ٣٨٥ 
رخصة، مشيرا إلى أنه إذا امتنعت 
عن إصــدار الرخصة علــى الرغم 
من توافر الشروط في الترخيص 
فســوف يذهب الشخص ليقاضي 
وزارة اإلعالم. وعاد اإلعالمي وليد 
اجلاســم ليؤكــد أن وزارة اإلعالم 
متعاونة وغير متعسفة في تطبيق 
القوانني وتستجيب لإلعالم اخلاص 
إال أن اإلعالم اخلاص يعاني كثيرا 
في جلــب املعلومــة والتثبت من 

مصداقية اخلبر.
وأكد أن العلة في مجلس الوزراء 
أو مجلس األمة، حيث إنه من املمكن 
أن يقومــا بتعديل القوانني املكبلة 
للحريــات والتي بدورها تكبل أي 

خطوات إصالحية في البلد.
وأوضح اجلاسم أن اإلعالم حالة 
شمولية عامة، متمنيا أن تكون هناك 
نهضة تعيد للكويت رونقها أيا كان 
منبعها، مضيفــا «نحن نحتاج أن 
نتنفس حرية أكبر لكي نبدع وفكرة 
القانون املوحد يبدو أنها فكرة جيدة 

جدا وأمر جميل جدا».
ومتنى اجلاسم على وزارة اإلعالم 
أال تنسى دورها القدمي في الثقافة 
واملســرح واإلنتــاج القيمي، مبينا 
أن املجتمع بحاجة إلى إعادة غرس 
لبعض القيم واملفاهيم ألن القطاع 
اخلــاص يعانــي كثيــرا وال ميكن 
التعويل عليه في عمل قفزة نوعية.

أكد خالل مشاركته في ندوة «قواعد وآليات التطوير لإلعالم الكويتي» أن الكويت كان ُيضرب بها  املثل في الصحافة احلرة والسقف العالي للحرية

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزميل ماضي اخلميس خالل الندوة

املشاركون في الندوة د.فايز الكندري ورئيس حترير الراي الزميل وليد اجلاسم وفيصل املتلقم والنائب علي الدقباسي ومحمد العواش ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

الدقباسي: معظم التشريعات املكبلة للحريات أتت في فترة كنت خارج املجلس 
اجلاسم: قوانني اإلعالم احلالية مكّبلة للحريات ومكافحة الفساد لن تتحقق في ظل إعالم مكّبل

الكندري: التشريع في الكويت عبارة عن ردة فعل وهذا األمر ميثل قيودًا على حرية الرأي والتعبير
املتلقم: اإلعالم حاليا أصبح متنوعًا ونحتاج إلى املزيد من الدعم والعناصر اجليدة لتطوير البرامج

العواش: وزارة اإلعالم قامت بتشكيل فريق إلعادة تغيير القوانني اإلعالمية الثالثة


