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والنــر.
الرصاع السيايس
عــرت املداولــة األوىل للتعديــات يف
خضــم رصاع ســيايس بــن الســلطتني
الترشيعيــة والتنفيذيــة ،وضغــط نيــايب
لتمريرهــا تنفيــذا لوعــود انتخابيــة،
واستســام حكومــي هربــا مــن
املســائلة السياســية ،لــذا مل تحــظ
التعديــات مبناقشــة إعالميــة وقانونية
مختصــة ،ومل يضعهــا النــواب تحــت
مجهــر التدقيــق قبــل التصويــت عليهــا،
ومل يحــدد أي طــرف بواطــن الخلــل يف
الترشيــع وأثــر التعديــات عــى إصالحــه.

يقــف االعــام الكويتــي بشــكل عــام،
والصحافــة بشــكل خــاص أمــام مرحلــة
جديــدة مــن رصاعهــا الدائــم بــن
القيــود والحريــة ،وبــن التوســع
يف مســاحة الــرأي والتضييــق عــى
التعبــر ،اذ مــن املقــرر أن يصــوت
مجلــس األمــة يف جلســة  ١٨الشــهر
الجــاري عــى املداولــة الثانيــة لتقريــر
اللجنــة التعليميــة الربملانيــة بشــأن
التعديــات عــى قانــون املطبوعــات

وتــأيت أهميــة قانــون املطبوعــات
والنــر الرتباطــه بقوانــن أخــرى،
الجرائــم
واملســموع،
املــريئ
االلكرتونيــة واالعــام االلكــروين ،اذ
تســتمد تلــك القوانــن محظوراتهــا
«املطبوعــات
مــن
وعقوباتهــا
والنــر» ،وأي تعديــل يتــم عليــه
ينســحب بالتبعيــة عــى بقيــة
الترشيعــات املرتبطــة بالصحافــة
الكويتيــة ،التقليديــة وااللكرتونيــة ،ومــا
يوازيهــا مــن مواقــع وســائل التواصــل
ا ال جتام عــي .
حامية الدميقراطية
وتعــود جــذور الجــدال بتعديــل قانــون
املطبوعــات والنــر – منــذ اقــراره
 -حــول العقوبــات الســالبة للحريــة
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الــواردة فيــه ،والســجال حــول رضورة
وأهميــة حاميــة األفــراد واملؤسســات
مــن اإلعــام املوجــه والحســابات
االلكرتونيــة وابتزازهــا ،وتنقســم
اآلراء بــن التشــدد بعقوبــات الســجن،
بالغرامــات
باســتبدالها
واخــرى
املاليــة العاليــة .بيــد أن الجميــع مل
ينظــر اىل زاويــة االعــام مــن حيــث
التنظيــم الحقيقــي الفعــال ،ودوره
يف حاميــة الدميقراطيــة ،كأســس
ينطلــق منهــا يف تطويــر القوانــن
ودراســتها وفقــا للقضايــا واألحــكام
الصــادرة يف دعاويهــا ،مــا يوفــر
مزيــد مــن الحريــات واملحافظــة عــى
الخصوصيــات ،ومنــح االعــام املســاحة
الكافيــة ملامرســة أدواره وحاميــة
اآلخريــن مــن انحرافاتــه.
بالرجــوع اىل املداولــة الثانيــة املقــرر
مناقشــتها يف الجلســة القادمــة
ملجلــس األمــة ،يــرى النــواب أنهــم
يســعون – مــا أمكــن  -اىل الغــاء
عقوبــات الحبــس الــواردة يف القانــون،
وتخفيــض عــدد املحظــورات ،ولكــن
هــل التعديــات تحقــق الهــدف أم
أنهــا ســتعقد أكــر مــن وضــع الحريــات
والصحافــة يف الكويــت وتدخلهــا يف
جحيــم جديــد مــن القيــود؟
تقرير «التعليمية»
تقريــر اللجنــة التعليميــة الربملانيــة
بشــأن التعديــات النيابيــة عــى قانــون
املطبوعــات والنــر أســهب بالحديــث

عــن مســببات تراجــع الكويــت يف
مــؤرشات الدميقراطيــة والصحافــة
والحريــات الدوليــة ،وهــو األســاس
الــذي بــررت عليــه اللجنــة موافقتهــا
عــى التعديــات املقرتحــة وإلغــاء
بعــض املحظــورات ،بيــد أن التقريــر
نفســه رســم خارطــة طريــق للســلطة
لتطبيــق
والقضائيــة
التنفيذيــة
عقوبــات الحبــس عــر قوانــن أخــرى،
فعــى ســبيل املثــال حذفــت اللجنــة
املحظــورات التاليــة:
 -١إهانــة أو تحقــر رجــال القضــاء أو
أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد
مساســا بنزاهــة القضــاء وحياديتــه.
وفــق قانــون املطبوعــات والنــر،
فــإن عقوبــة هــذا املحظــور الغرامــة
املاليــة التــي ال تقــل عــن ثالثــة آالف
دينــار وال تزيــد عــى عــرة آالف دينــار،
وقامــت اللجنــة بحذفــه مــن القانــون
باعتبــار أن الفعــل مجــرم يف قانــون
الجــزاء املــادة ( )١٤٧التــي تنــص عــى:
«يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتني
وبغرامــة ال تجــاوز  ١٥٠دينــار  ..الــخ».
 -٢املســاس بالحيــاة الخاصــة للموظــف
أو املكلــف بخدمــة عامــة أو نســبة
أقــوال أو أفعــال غــر صحيحــة لــه
تنطــوي عــى تجريــح لشــخصه أو
اإلســاءة إليــه.
عقوبــة هــذا املحظــور ذات الغرامــة
املاليــة الســابقة ،وأعــادت اللجنــة ذات
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التوجــه بحذفــه لوجــود نــص آخــر يف
قانــون الجــزاء يجــرم الفعــل ،والتــي
تصــل العقوبــة فيــه وفــق نــص املــادة
( )١٣٤اىل الحبــس مــدة ال تتجــاوز ثالثــة
أشــهر  ..فــإذا وقعــت اإلهانــة عــى
محكمــة قضائيــة أو أحــد أعضائهــا
أثنــاء انعقــاد الجلســة ،كانــت العقوبــة
الحبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة  ..الــخ.
بــل إن اللجنــة ذهبــت اىل أبعــد مــن ذلك
بالقــول أن حــق األشــخاص يف عــدم
املســاس بكرامتهــم محــل حاميــة
بأحــكام الســب والقــذف املنصــوص
عليهــا يف قانــون الجــزاء يف املــواد
( ،)٢١٣ – ٢١٢ – ٢١١ – ٢١٠ – ٢٠٩وتنــص
عــى الحبــس ال تجــاوز ســنتني ،الحبــس
ال تجــاوز ســنة ،الحبــس ال تجــاوز ســتة
أشــهر ،الحبــس مــدة ال تتجــاوز شــهرا
بالتــوايل.
 -٣إثــارة الفــن الطائفيــة أو القبليــة
أو نــر األفــكار الداعيــة اىل تفــوق
أي عــرق أو جامعــة أو لــون أو أصــل
أو مذهــب دينــي أو جنــس أو نســب،
أو التحريــض عــى عمــل مــن أعــال
العنــف لهــذا الغــرض.
وال تختلــف عقوبــة هــذا املحظــور عــن
ســابقيه مــن حيــث الغرامــة املاليــة،
ومجــددا تكــرر اللجنــة التعليميــة
الربملانيــة ســلوكها يف تحويــل
العقوبــات اىل قوانــن أشــد ،اذ يذكــر
التقريــر تربيــرا لحــذف هــذا النــص
«لــورود هــذا املحظــور يف قانــون

آخــر وهــو املرســوم بقانــون رقــم ()١٩
لســنة  ٢٠١٢يف شــأن حاميــة الوحــدة
الوطنيــة ،الــذي ينــص عــى عقوبــة
الســجن ملــا ال يزيــد عــن ســبع ســنوات
للمخا لفــن .
أمن الدولة اإلعالمي
هــذا التعديــل تحديــدا ،يعتــر األخطــر
عــى مســتوى تعديــات القانــون،
فقانــون الوحــدة الوطنيــة مبثابــة
قانــون «أمــن الدولــة اإلعالمــي»
مــن حيــث الصياغــة الفضفاضــة
واملطاطــة فيــا يتعلــق بالــرأي،
ويبســط ســلطته عــى كافــة وســائل
النــر مبختلــف أنواعهــا ،وتصــل فيــه
العقوبــات املتشــددة اىل الحبــس ملــا
ال يزيــد عــن ســبع ســنوات ومصــادرة
الوســائل واألمــوال واألدوات والصحــف
واملطبوعــات املســتعملة ،وتضاعــف
العقوبــة يف حالــة العــود.
تعاملــت اللجنــة التعليميــة الربملانيــة
مــع التعديــات مــن بــاب تخفيــض عــدد
املحظــورات وليــس تحريــر االعــام
الكويتــي منهــا ،وصــوت أعضــاء مجلــس
األمــة عــى املداولــة األوىل عــى
هــذا األســاس باعتبــاره انجــازا للحريــات
اإلعالميــة يف الكويــت ،إال أن الحقيقــة
مغايــرة متامــا ،فــا قــام بــه الربملــان
فعليــا هــو الغــاء عقوبــة الغرامــة
املاليــة عــى بعــض املحظــورات
واســتبدالها بعقوبــة الحبــس ،وهــذا
مــا صــوت عليــه النــواب والحكومــة يف
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جلســة  ٣٠مــارس مــن العــام املــايض.
ومــن منطقــة املحظــورات اىل منطقــة
أكــر حساســية يف قانــون املطبوعــات
والنــر ،وهــي املتعلقــة مبادتــن
تجرمــان التعــرض للــذات اإللهيــة
واالنبيــاء والرســل  ..اىل آخــر املــادة
األوىل ،واىل شــخص أمــر البــاد ،فقــد
أبقــت اللجنــة عقوبــة الحبــس ملــدة
ســنة يف األوىل ،ووجهــت باســتخدام
العقوبــات األشــد يف أي قوانــن
أخــرى يف املــادة الثانيــة.
نتائج سلبية
إن أخطــر أنــواع الترشيعــات تلــك التــي
تولــد نتيجــة ردود أفعــال رسيعــة
وغاضبــة عــى حــوادث فرديــة وليســت
ظاهــرة أو حــل ملشــكلة ،وأســوء أنــواع
التعديــات تلــك التــي ال تبحــث عــن
اآلثــار املرتتبــة عليهــا أو تقيــس مــدى
فعاليتهــا مــن عدمــه ،وأشــد املواقــف
السياســية رضرا تلــك التــي يتخذهــا
النــواب مــن بــاب تحقيــق املكاســب
الخاصــة ،وكل ذلــك ميكــن رؤيتــه يف
آليــة التعامــل مــع قانــون «املطبوعــات
والنــر» ،فــا مزيــد مــن الحريــات
تحقــق ،وال تنظيــم للعمليــة نتــج ،وال
حاميــة لكرامــة األفــراد اســتقر ،وال
تطويــر للدميقراطيــة وقــع!
ال شــك أن مــا بــن الحريــات والفــوىض
خيــط رفيــع ،ويف ظــل تطــور مواقــع
التواصــل االجتامعــي وســهولة النــر
واالنتشــار ،فــإن املحافظــة عــى هــذا

الفاصــل صعــب جــدا ،لكــن ذلــك ال يعنــي
التخــي عــن مســؤولية حراســة حريــات
االعــام والصحافــة ،األمــر الــذي يضــع
مجلــس األمــة أمــام اختبــار حقيقــي
يف جلســة  ١٨الشــهر الجــاري ،فإمــا
تصويــت بإقــرار املداولــة الثانيــة مــن
تقريــر اللجنــة التعليميــة الربملانيــة
بالصــورة املرفقــة عــى جــدول أعــال
املجلــس ،وبالتــايل فتــح أبــواب الجحيم
عــى الصحافــة الكويتيــة ومســتخدمي
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،أو
التــأين وإعــادة التقريــر اىل اللجنــة
وبحثــه بصــورة حقيقيــة تهــدف اىل
انقــاذ الحريــات اإلعالميــة مــن القيــود
املفروضــة عليهــا بالتــوازي مــع
املحافظــة عــى كرامــات األفــراد
وحقوقهــم.
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