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مادة  ٣٦من الد�ستور الكويتي:
«حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة
 ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه
ون�رشه بالقول �أو الكتابة �أو غريهما.
وذلك وفقا لل�رشوط والأو�ضاع التي
يبينها القانون».

مع الكتاب
 ..معاهدة سالم
يحمل بني طياته �أ�سبابا للتقدير والإكرام و�أخرى للمنع والإبادة.

�رشعنا ببحثنا هذا عن الرقابة لنفهم كيف ن�صوغ معاهدة �سالم بيننا وبني

الكتاب ،انطالقا من احلقوق الد�ستورية التي كفلها د�ستور دولة الكويت (املادة
 )-37 36ومن مواد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مثل ( املادة  )19والتي متت

امل�صادقة عليها مما ي�ستدعي العمل بها ،و لرغبتنا من خالل جتمع �صوت
الكويت ا�ست�شفاف ت�صور وا�ضح عن مفهوم الرقابة يف الكويت و اقرتاح ما
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ين�سب لتحقيق املعنى املراد منه و الآلية املن�شودة لتحقيقه.

�سياق تاريخي جغرايف و�صوال �إىل الكويت

نقيم على
لكي نحدد الأ�س�س و املعايري التي
ّ

�أ�سا�سها �أي فعل �أو رد فعل ين�ش�أ جتاه الكتاب

يف الكويت متخذين معر�ض الكويت الدويل

للكتاب حقال للدرا�سة و احل�رص باعتباره من
�أوائل ملتقيات الثقافة على ال�صعيد الدويل و

الذي بد�أ منذ عام  1975و حتى يومنا هذا ،و منه

ن�ستطيع تقييم الق�ضية ا�ستعانة مبا منلك
مادة  ٣٧من الد�ستور الكويتي:
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش
مكفولة وفقا لل�رشوط والأو�ضاع التي
يبينها القانون».

من �إح�صائيات و ت�صنيفات اعتمدنا فيها على

قائمة الكتب املمنوعة التي ن�رشتها جريدة
القب�س بالإ�ضافة �إىل مقارنة املعلومات مع
غريها من املعار�ض يف الكويت و اخلليج.

ثم ننتقل ل�رشح قانون املطبوعات يف
الكويت و الآلية املتبعة لتطبيقه و ر�أي

املخت�صني ب�ش�أنه .و نختم بعدها با�ستعرا�ض

�إن عالقة الكتاب بالإن�سان هو كعالقة الإن�سان بالإن�سان بينهما تن�ش�أ مبادرات
قيم ورديء ،وكالهما
ال�سلم ،وبينهما ت�شتعل نريان احلرب .كالهما ي�صنف بني ّ

ن�رسد يف البداية عالقة الإن�سان بالكتاب �ضمن

موقف م�ؤ�س�سات املجتمع و �أفراده من ق�ضية

املادة ( )19من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان« :لكل �شخ�ص احلق
يف حرية الر�أي والتعبري وي�شمل هذا
احلق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل
 ،وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها
و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد
باحلدود اجلغرافية».

الرقابة

نتقدم بال�شكر جلميع اجلهود التي �ساهمت

يف �إجناز هذا العمل راجني ب�أن يبلغ الهدف
املن�شود يف �إيجاد و تطبيق �آلية رقابية �أكرث
مو�ضوعيةً و و�ضوح ًا.
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و لعلنا ندرك من تاريخ الكتاب تكرارا ً يف

يرى هو ب�أنها خملة بالآداب .و�صل وزن

و الثقافية مع حماولة تنقية املجتمع .فقد

اعتماداً على قانون كوم�ستوك اىل  120طن ًا

�سن يف القرن التا�سع ع�رش يف بريطانيا ،و
ُ
بعد الثورة ال�صناعية ما ي�سمى بقانون الأخالق

من تاريخ
الكتاب الممنوع

“

“

من بيت احلكمة يف بغداد �إىل مكتبة
الإ�سكندرية ودار العلوم بالقاهرة ثم �إىل
مكتبة قرطبة يف بالد الأندل�س.
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�إن لنا يف تاريخ الكتب وقفات للرثاء والعزاء ،و رمبا يتبادر للأذهان �أن و�أد
الكتب �أو منعها �أو حرقها �إمنا كانت دليال على جهل ورجعية ،لكن الأمر
خالف ذلك ،حيث �أن �أعظم اجلرائم يف حق الكتاب قامت يف �أكرث الدول و
املدن اهتماما بالعلم و الثقافة فمن بيت احلكمة يف بغداد �إىل مكتبة
الإ�سكندرية ودار العلوم بالقاهرة ثم �إىل مكتبة قرطبة يف بالد الأندل�س.
كلها منارات للعلم هدمت �إما بدافع الختالف الفكر �أو املذهب �أو الدين �أو
ب�سبب احلروب التي ال تخلف �إال الرماد.

الڤيكتوري ن�سبة �إىل امللكة ڤيكتوريا

و ُيعد من �أ�شد القوانني �رصامة بدافع تنقية

لت�صل خالل �سنة واحدة �إىل قرابة  600طن

و كان كوم�ستوك يتفاخر ب�إثني ع�رش كاتب ًا

دفعهم قانونه القمعي اىل االنتحار.

“

“

�سياق ق�صته عندما تتزامن النه�ضات العلمية

املطبوعات املحروقة يف ال�ساحات العامه

املجتمع .و رغم االهتمام الكبري باملفكرين

احتفلت �أملانيا بطقو�س
حرق الكتب التي تخالف
عرقها.

للمجتمع حم�ض واجهة.

رغم ذلك فقد كانت الواليات املتحدة من

و العلماء يف هذا العهد من تاريخ بريطانيا
�إال �أنه ات�سم بالتناق�ض ،فلم متنع القوانني

الأخالقية العديد من اجلرائم و ق�ضايا االنحالل
الأخالقي مما جعل هذا القانون يكون

و

من

قانون

ڤيكتوريا

�أكرث الدول �إدانه حلادثة حرق الكتب التي

الأخالقي،

�أخذ

كوم�ستوك زمام الرقابة يف الواليات املتحدة
يف �أوائل القرن الع�رشين ،بعدما ا�ستنكر

�أخالق زمالئه من اجلنود �أثناء احلرب الأهليه

و قرر ت�أ�سي�س قانون للرقابة با�سم الدين و
حماية الن�شء فقمع الكتّاب ومنعت العديد
من الكتب .حتى �أنه قام مبنع العديد من
الكتب الأكادميية واملدر�سية يف الطب
و بقية العلوم ،ال ملا حتمل من �أخطاء �أو

ت�صحيف و�إمنا ملا حتمل من �صور وتو�ضيحات

نفذها الطلبة النازيون يف �أملانيا عام 1933

بقيادة جوزف جوبل�س (الوزير النازي للتنوير
العام والدعاية ) والذي ر�سم هو �أي�ضا برناجما

للتناغم الثقايف حيث �أ�صبحت الفنون يف

خدمة الأهداف النازية و اتهمت احلكومة
املنظمات الثقافية اليهودية و �أخرى غريها

بو�صفها معار�ضه فني ًا و�سيا�سي ًا .لقد قامت

احلملة النازية كما �سابقتيها يف بريطانيا و

الواليات املتحدة بدافع التنقية �أو التنظيف ،و

لكن هنا �ضد “الروح الغري �أملانية” ،و احتفلت
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�أملانيا بطقو�س حرق الكتب التي تخالف

الوهابية و خا�صة الوافدين �إليها من جند ،و

العالقات التجارية يحتم احلفاظ على اجلودة و

ال�شعور بالذنب ملا اقرتف من جرائم يف حق

املنع الأخالقي بالتحرمي لكل العادات املنهي

ال�شعب �أكرث تقب ً
وتفهما و �إقباالً على
ال
ً
اجلديد واملختلف على عك�س فكرة االحتفاظ

عرقها .مل تتمخ�ض هذه الأحداث �إال باحلروب و

الفكر والعلم والتعبري.

نرجع مرة �أخرى �إىل وطننا
العربي

لن�سمع

فكرة

خطابات

الرئي�س

جمال

القومية العربية تعلو يف
عبدالنا�رص بعدما كان �أحد

هي من احلركات الدينية املت�شددة ،فكان
عنها يف القر�آن و ال�سنة و �أقيمت حدود

فقد ت�أثر الفكر ال�سائد يف
بدايات ن�ش�أة الكويت باحلركة
الوهابية و خا�صة الوافدين
�إليها من جند ،و هي من
احلركات الدينية املت�شددة،

ال�رشيعة الإ�سالمية كما
جاءت يف كتب الفقه
الإ�سالمية ،وقد ظهرت

هذه

احلركة

بقيادة

حممد بن عبدالوهاب

يف القرن الثامن ع�رش

القيمة ،كما �أن الرتحال يف طلب الرزق جتعل

و التم�سك بقيم و هوية الإقليم الواحد التي ال
تُغر�س يف الثقافة و �إمنا تت�شكل مع �سياق
التاريخ.

حتى مت اكت�شاف النفط الذي بد�أت به الكويت

ع�رص احلداثة و التنمية و اال�ستقالل (و من
هنا ن�ستطيع تتبع اخلط الزمني املو�ضح)

�أحد قائدي الثورة �ضد النظام امللكي يف

فهجر التجار البحر ال�ستغالل الفر�ص اجلديدة

يف الفكر النا�رصي ي�أتي �أوالً ثم الدميقراطية،

يف الأمثلة ال�سابقة.

املنتجات البرتولية.

و لهذا كان يغر�س مبادئه يف الفنون و الآداب
قيد من يخالف �آرائه من النقابات و اجلماعات
و ّ
ال�سيا�سية لكي ال تقف يف طريق �أهدافه

التي مل تر النور.

غري �أن �شعب الكويت ظل من �أكرث ال�شعوب
يف املنطقة ت�ساحم ًا و تقب ً
ال لالختالف و

حر�ص ًا على العالقات اخلارجية و ذلك ب�سبب
خط التجارة الذي انتع�ش يف القرن التا�سع

�أما يف الكويت؛ هذه الدولة التي تقع بني ثالثة

ع�رش و بدايات القرن الع�رشين .و قد كان

ال نرانا نلعب �إال دور املت�أثر ،فقد ت�أثر الفكر

غري قانون مفرو�ض �إال امل�صلحة املتبادلة،

من �أعظم الدول يف تاريخ احل�ضارة الإن�سانية

ال�سائد يف بدايات ن�ش�أة الكويت باحلركة
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ذلك التوا�صل احل�ضاري مدر�سة للأخالق من

فك�سب الثقه يوجب االحرتام وا�ستمرار

كاال�ستثمار والإن�شاءات و العمل يف جمال

“

النفع العام بالظهور بعد التوقيع على
الد�ستور الكويتي و ذلك لتعزيز روح امل�شاركة
و التوعية ب�أ�ساليب التوا�صل احل�ضاري احلديثة.

�إن حتول مقيا�س العالقات االقت�صادية �إىل

كانت توازيها حركات دينية تعزز وحتث على

قيام الدولة الإ�سالمية التي تطبق قوانني و

�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �أ�سوة باململكة

العربية ال�سعودية ،فقامت الثورة يف �إيران

لت�صبح جمهورية �إيران الإ�سالمية مثاالً �آخراً
لل�سلطة الدينية ،بالإ�ضافة �إىل حركة الإخوان
امل�سلمني يف م�رص و التي انتقلت بعد ذلك

…التوقيع على الد�ستور
الكويتي و ذلك لتعزيز روح
امل�شاركة و التوعية ب�أ�ساليب
التوا�صل احل�ضاري احلديثة.

“

الثورية يف الوطن العربي حيث �أن اال�ستقالل

هو تعبري م�شابه لتنقية املجتمع الذي ورد

دخول م�صطلح املال العام ،فبد�أت جمعيات

عالقات بني الدول حتت �شعار القومية العربية

ملا َوجد يف �أهل �شبه اجلزيرة العربية من
�إهمال و تق�صري يف اتباع تعاليم الإ�سالم و

م�رص ،و قد �ساند يف فرتة حكمه احلركات

تو�سع مفهوم امل�صلحة امل�شرتكة بعد

و حتولت جغرافية العالقات الكويتية التجارية

من الهند و اليمـن وزجنبار �إىل م�رص و

فل�سطني و �سادت بني �أو�ساط املجتمع

�إىل الكويت لت�ؤ�س�س قاعدة من القياديني و
املفكرين .و لهذا ف�إن التغريات التنظيمية
ال�رسيعة يف الدول املجاورة بالإ�ضافة �إىل
التغري ال�رسيع الذي كانت ت�شهده الكويت
بعد اكت�شاف النفط والذي �صاحبته �صعوبات

يف الت�أقلم مع النظام الدميقراطي ،كلها
�أمور �أدت �إىل �سن قانون للمطبوعات يف
الثمانينات من القرن املا�ضي.

الكويتي فكرة القومية العربية و التي منها
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توالت احلروب يف اخلليج بعد ذلك من حرب

العراق على �إيران ثم حرب العراق على الكويت،
ثم حرب حترير العراق مما �سبب ما يكفي من

القلق وال�شك يف ماهية الوحدة العربية� ،أو

ب�صفة �أ�شمل يف طبيعة املجتمعات و عالقتها
ببع�ضها البع�ض .و ما زالت الآراء و الأفكار و

النظريات تتكاثر جراء الأحداث و التقنيات يف

عاملنا املعا�رص و عليه �صار لزام ًا علينا �أن جند

و�سيلة للتفاهم و التقييم .فاليوم مل تعد
اللغة هي م�صدر االن�سجام و �إمنا القبول و احلوار

و تبادل النقد على الأ�س�س املعتمدة للتقييم

كالقاعدة و النظرية والتجربة.

“

…ف�إن التغريات التنظيمية
ال�رسيعة يف الدول املجاورة …
�صاحبتها �صعوبات يف الت�أقلم
مع النظام الدميقراطي.

“
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تاريخ قانون المطبوعات
١٩٦١

١٩٧٥

١٩٧٦

استقالل دولة
الكويت وانتخابات
المجلس التأسيسي

أول معرض
للكتاب.االول
خليجي ًا والثالث
عربيا بعد مصر
ولبنان .والرقابة
كانت ذاتية في
السنوات االولى
للمعرض

صدور مرسوم
أميري لتعديل مادة
العقوبات (مادة )8
ورفع العقوبة من
 37إلى  200دينار
كويتي والحبس مدة
ال تتجاوز  6اشهر او
باحدى العقوبتين

تشكيل لجنة
الرقابة ألول مرة
وكانت مخصصة
بمراقبة الكتب
الدينية آنذاك فقط

قترة الحل غير
الدستوري االول
وكان لمدة اربع
سنوات مع تعطيل
مجلس االمة

أزمة الحرب الخليج
األولى (العراقية
االيرانية)

صدور قانون رقم 3
لسنة  1961لتنظيم
المطبوعات والنشر
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١٩٨٢

١٩٨٦

١٩٨9

١٩90

فترة الحل غير
الدستوري الثاني
واستمر حتى 1992
مع تعطيل مجلس
االمه

فترة دواوين
االثنين والتحرك
الشعبي والمطالبة
بعودة العمل
بالدستور وإرجاع
مجلس االمه

حرب الخليج
الثانية (الغزو
العراقي على
الكويت)

صدور مرسوم
أميري بتعديل
واضافة مادة
العقوبات (مادة 35
مكرر) بند الغرامة
الماليه التقل عن
 3آالف والتزيد عن
 5آالف دينار كويتي
باالضافة إلى زيادة
صالحية وزير
االعالم بتعطيل
الجريدة دون الرجوع
لمجلس الوزراء ,مع
اضافة مواد للرقابة
المسبقة للصحف

١٩92
عودة الحياة
النيابية

١٩9٣
إزالة تعديالت
مرسوم 1986
بعد عودة
العمل بالدستور
وتصويت أعضاء
مجلس االمة
باالغلبية

١٩9٨

٢٠٠٦

إصدار قانون رقم 3
إستجواب الشيخ
لسنة  2006في شأن
سعود الناصر وزير
االعالم آنذاك بسبب المطبوعات والنشر
وهو ما يتم العمل
السماح بعرض
به حتى االن
كتب ممنوعة ثم
تداولها في معرض
الكتاب الـ  22وثم
مناقشة اإلستجواب
من قبل االعضاء
المستجوبين
(د.وليد الطبطبائي,
محمد العليم,
د.فهد الخنه)
وشارك فيها
الوزير,ثم تقدم
النواب طلب طرح
الثقه في الوزير
وتأجل لمدة  7أيام
إال ان الحكومة
قدمت استقالتها
قبل تاريخ الطرح
بيوم واحد.
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معرض
الكويت
الدولي
معرض الكويت
للكتاب
للكتاب
الدولي
لقد كانت فكرة معر�ض الكتاب ليكون �أول معر�ض دويل للكتاب بادرة
من �أع�ضاء املجل�س الوطني للثقافة و الفنون و الآداب عندما كان الدكتور

عبدالعزيز ح�سني رئي�س ًا للمجل�س و وزيراً ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء و �ضم
فريق العمل على هذا املعر�ض كل من:
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�أحمد العدواين

 1998لكونه العام الذي قام فيه بع�ض نواب

الأمني العام

جمل�س الأمة با�ستجواب وزير الإعالم الأ�سبق

•خليفة الوقيان
م�ساعد الأمني العام
• يحيى الربيعان
مدير ال�ش�ؤون الإدارية
• �صدقي حطاب
مدير ال�ش�ؤون الثقافية

ال�شيخ �سعود النا�رص ال�صباح ب�سبب بع�ض
الكتب التي منعت يف معر�ض الكتاب -
خا�صة كتب املذهب ال�شيعي -و عام 2009
الذي ا�ستقينا ت�صنيفات الكتب و الكتاب من
�إح�صائياته ،ثم �أتبعنا اجلدول مبا ا�ستطعنا
جمعه من �إح�صائيات املعار�ض الأخرى حملية
كانت (معر�ض الكتاب الإ�سالمي) �أو خليجية
(معر�ض الريا�ض للكتاب و معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب).

• عبدالعزيزال�سريع
م�س�ؤول الأمانة العامة
و قد �أقيم املعر�ض الأول عام  1975يف ذات
ال�سنة التي �أقيم فيها �أول معر�ض للكتاب
الإ�سالمي من قبل جمعية الإ�صالح االجتماعي.
و قد �أعددنا اجلدول التايل لكي نبني به
�إح�صائية الكتب املعرو�ضة خالل ال�سنوات
الثالث الأوىل من املعر�ض و انتقينا عام
15

احصائيات المعارض المحلية والخليجية
الكتب املعرو�ضة
الدول امل�شاركة
دور الن�رش امل�شاركة
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•ال تتوافر معلومات كافية عن �أعداد الدول امل�شاركة يف معر�ض الكتاب الإ�سالمي و معر�ض ال�شارقة ،كما ال نعلم كمية الكتب املعرو�ضة يف معر�ض ال�شارقة.

25,000

املكان

�صالة كلية
العلوم باخلالدية

�أر�ض املعار�ض
بال�شويخ

�أر�ض املعار�ض
بال�شويخ

�أر�ض املعار�ض
بامل�رشف

�أر�ض املعار�ض
بامل�رشف

�أر�ض املعار�ض
بامل�رشف

6 50
30

املعر�ض

معر�ض
الكويت الدويل
للكتاب االول

معر�ض
الكويت الدويل
للكتاب الثاين

معر�ض
الكويت الدويل
للكتاب الثالث

معر�ض الكويت
الدويل للكتاب
الثاين والع�رشون

معر�ض الكتاب
الدويل للكتاب
الرابع والثالثون

معر�ض الكتاب
اال�سالمي اخلام�س
والثالثون

770

ال�سنة

١٩٧٥

١٩٧6

١٩٧7

1998

2009

2010

2010

٢٠٠٩

معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب

معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب
الثامن والع�رشون

الريا�ض،اململكة
العربية ال�سعودية

ال�شارقة ،الإمارات
العربية املتحدة
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“

لقد اعتمد معر�ض الكويت الدويل للكتاب
يف �سنواته الثالث الأوىل على الرقابة الذاتية،
و لهذا نرى �أعداد دور الن�رش و الدول امل�شاركة
�آخذ باالزدياد مما يدل على جناح املعر�ض و
حتقيقه �أهدافه املرجوة� ،إال �أننا نرى تراجع ًا
ملحوظ ًا يف عدد الكتب املعرو�ضة بعد
ع�رشين �سنة (معر�ض الكويت الدويل
للكتاب الثاين و الع�رشون  )1998 -رغم زيادة
عدد دور الن�رش و الدول امل�شاركة .كما نالحظ
�أي�ضا تقارب عدد الكتب املجازة يف معر�ض
الكويت للكتاب الرابع و الثالثون من عدد
الكتب املعرو�ضة يف ثالث معر�ض للكتاب
يف الكويت و نرى يف ذلك مفارقة خا�صة مع
زيادة �أعداد دور الن�رش يف معر�ض  2009على
تلك التي كانت يف معر�ض  1977مبا يقارب
 370دار ن�رش.
18

و تتجلى لنا يف �ضوء هذه الأ�شكال
املعرو�ضة عدة مالحظات و مفارقات .ففي
�شكل  2و الذي يبني نوعية الكتب نالحظ
غياب ت�صنيف الكتب اجلن�سية من الكتب
املمنوعة و ذلك راجع �إىل �أن الكتب التي
متنع ل�سبب جن�سي ال ن�ستطيع ت�صنيفها
على �أنها كذلك.
فهي �إما �أن تكون رواية �أو ديوان �شعري
حوى م�ضمون ًا جن�سي ًا ،و على هذا الأ�سا�س ال
ميكن حجب ( 36%و هي جمموع الروايات و

“

و فيما يخ�ص �شكل  4ف�إننا نريد التنويه ب�أن
ن�سبة الذكور �إىل الإناث ال تعني �أن هناك
بناء على اجلن�س �إال �أن
عن�رصية يف احلجب
ً
الن�سبة ظهرت ب�سبب قلة ن�سبة الكاتبات
عن عدد الكتاب ب�صفة عامة.

�إ نه ملن ا ملحز ن �أ ن
نر ى �أن الكتب املمنوعة
�أغلبها يف الأدب و النقد و
الفل�سفة ،التي مل نر يف
حمتواها حطا من القيمة
الفكرية بل تنمية لها.

“

“

لقد ا عتمد معر �ض
الكويت الدويل للكتاب
يف �سنواته الثالث ا لأوىل
على ا لر قا بة ا لذ ا تية  ،و
لهذا نرى �أعداد دور الن�شر
و الدول امل�شاركة �آخذ
باالزدياد…

و تت�أكد لنا هذه املفارقة �أكرث عندما نقارن
ن�سبة عدد الكتب املعرو�ضة �إىل عدد دور
الن�رش بني معر�ض  2009و معر�ض الكتاب
الإ�سالمي  .2010و لكي نفهم م�ضمون
هذه الأعداد �أعددنا ر�سوما تو�ضيحية تبني
ت�صنيف املعلومات املذكورة يف قائمة
الكتب املمنوعة التي ن�رشتها جريدة
القب�س و التي ت�ضم  320كتاب ًا �ألغينا منها
لهذه الدرا�سة  30كتابا لعدم و�ضوح البيانات
اخلا�صة بها ،علم ًا ب�أن هذه القائمة ال ت�شمل
جميع الكتب املمنوعة و ال ت�ضم جميع دور
الن�رش املوجودة ب�سبب حتفظ وزارة الإعالم
يف ن�رشها ،و هي ك�شكل ( �أ ).

دواوين ال�شعر) و هي غري م�صنفة حتى على
�أنها من الأدب اجلن�سي ،مع العلم ب�أن كتب
الثقافة اجلن�سية م�سموحة يف املعر�ض .و
�إنه ملن املحزن �أن نرى �أن الكتب املمنوعة
�أغلبها يف الأدب و النقد و الفل�سفة ،التي مل
نر يف حمتواها حطا من القيمة الفكرية بل
تنمية لها.

يجب علينا �إيجاد �أ�سلوب يف ا�ستكمال هذه
احلروب الفكرية بالتوا�صل ال باملقاومة.

�أما املفارقة الثانية فهي تظهر ب�شكل 3
حيث �أن �أغلب الكتب املمنوعة مل ت�أت من
ثقافات خمتلفة عن ثقافتنا بل هي منها
و �إليها لكننا للأ�سف نرى الن�سبة املمنوعة
الكربى هي من الدول العربية و اخلليجية .و
ك�أننا نقاوم دواعي �أفكارنا و نتاجها ب�أنف�سنا،
و رمبا يكون هذا الفعل طبيعيا حيث �أن
العامل العربي يواجه �رصاعات عدة� ،إال �أنه
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تصنيف الكتب الممنوعة

(شكل أ)

امل

م�

رص

�
شعر

غ رب

ندرج هنا ت�صنيفا اح�صائيا يبني عدد الكتب املمنوعه بح�سب دار الن�رش ،نوعية الكتاب ،موطن
امل�ؤلف ،وجن�س امل�ؤلف

روا

ية

دن

االر

5% 4%

11%
25%

8%

كتب متنوعة
�سوريا

5%

�سي

�سيا

8%

10%
وب

حو

ترا

تب
ك
وعة

ممن

ريخ

نق

د وم

ذ
كرات

و�س

وتا
ث

درا

ث

7%

1%
5%
ني
دي

�سا

ت

6%

رية ذ
اتية

23%

3%

كتب فكرية

لبنان

53%

ح�سب بلد
دار الن�شر

نوعية الكتب

29%

غري حمدد

20

(�شكل )١

(�شكل )2
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تصنيف الكتب الممنوعة
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(�شكل )3

(�شكل )4
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الكتب الممنوعة حسب دور النشر

�إن معر�ض الكتاب هو من و�سائل ال�سالم

ال�شارقة وامل�رشف العام بخ�صو�ص املعر�ض

اخلالفات ،و لذا ف�إننا نحزن على عدم �إعطاء

ال�شارقة الدويل للكتاب و الذي بد�أ منذ عام

بني الدول و احل�ضارات ،تذوب من خالله جدران
هذه الفعالية قيمتها التي ت�ستحقها ،و

ال نق�صد ب�إعطائه القيمة ب�أن تُرفع الرقابة

امل�سبقة فقط ،و لكن �أي�ض ًا بوجوب مواكبة

م�ؤ�س�سه العربية للدرا�سات والن�رش \ دار ال�ساقي

لبنان

دار العربية للعربية للعلوم نا�رشون \ دار الفارابي
دار االنت�شار العربي

مصر

دار العامل العربي

املعر�ض ،فبينما جتري العادة يف افتتاح

15

معار�ض الكتاب من قبل ر�ؤ�ساء الدول نرى

11

غري جاذب �إال للمهتمني.

دار ال�رشوق
دار �أزمنة

االردن

سوريا
24

كنوز املعرفه

5
16
4

دار االهلية \ دار النفائ�س

1

دار الن�رش ال�سورية

23

دار ورد

دار التكوين \ دار االوائل \ دار احلوار

5
4

حديثه بنفي وجود الئحة �سوداء يف هذا

فيها دولة الكويت مثل مو�سوعة جربان
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8

�إيجابي مع مفهوم الرقابة الذاتية» و �أنهى

املعر�ض مع م�ستجدات هذا الع�رص و

معر�ض الكويت الدويل للكتاب حدثا هام�شي ًا

المغرب ملركز الثقايف العربي

 ،1982و�أن دور الن�رش نف�سها جتاوبت ب�شكل

املعر�ض .و �ضم املعر�ض العديد من الكتب

بتحديث الأ�سلوب التنظيمي و النوعي لهذا

16

«�أنه ال توجد رقابة على الكتب يف معر�ض

القيمة و التي قد متنع يف بع�ض الدول مبا

خليل جربان املعربة ،مو�سوعة جربان خليل
جربان الغربية ،رواية عزازيل ،اال�ستبداد عند

خري �أمة �أخرجت للنا�س ،لو كان بيننا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،روايتي اجلبل

و لنا يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

اخلام�س و اخليميائي”

جناحني جديدين �أولهما جناح الكتب النادرة

و �إننا لرنى الأمل يف مثال معر�ض الريا�ض

خري مثال عندما ت�ضمن املعر�ض الأخري
التي تنتهي عناوينه املعرو�ضة مبن�شورات

عام 1950وجناح الكتب العربية الأكرث مبيعا
التابع جلائزة نوبل امل�ستحدثة لأكرث الكتب
العربية مبيعا.

و قد �أكد الدكتور يو�سف عيدابي مدير عام
�إدارة التخطيط يف دائرة الثقافة والإعالم يف

الدويل للكتاب الذي �شهد تغريا كبريا عند
اتخاذ �إدارته موقفا م�رشفا يف التوا�صل
الثقايف عندما �رصح عبد الرحمن الهزاع

الناطق الر�سمي با�سم وزارة الثقافة والإعالم
ال�سعودية «ب�أن �أفق الرقابة وا�سع وطالب دور

الن�رش امل�شاركة بااللتزام باملعايري التي
25

مت االتفاق عليها م�سبقا و االلتزام بعر�ض

عبده خال (ترمي ب�رشر) ،كما توجه بنف�سه

على املخزون القدمي للكتب على �أن تكون

كانت تتح�سب من توفريها يف ال�سابق

الإنتاج اجلديد لهذه الدور وعدم اعتمادها
العناوين املعرو�ضة امل�شاركة ذات وزن معريف
�سيا�سي واجتماعي وثقايف وديني كما �أن

تت�سم بالتنوع فالقاعدة �أن الأ�صل يف الكتاب
جماز ما مل يخرج عن الذوق االجتماعي �أو الديني

�أو ال�سيا�سي �أو الثقايف”.

و قد كان الإقبال على املعر�ض كبرياً خا�صة

على دور الن�رش اللبنانية و ال�سورية وامل�رصية

و ذلك لعدم توفر مطبوعاتها يف اململكة

العربية ال�سعودية �إال يف الع�رشة �أيام التي
تتحدد بها مدة املعر�ض.

و من �أبرز املواقف التي اتخذت ل�صالح معر�ض
الريا�ض هي �إلغاء وزير الثقافة و الإعالم

د.

عبدالعزيز خوجة للقرار الذي �أ�صدره امل�رشف

على معر�ض الريا�ض الدكتور عبد اهلل اجلا�رس

ب�إغالق جناح دار اجلمل نتيجة عدم االلتزام
بال�رشوط وال�ضوابط التي ت�ضمنها العقد،

و قرار �سحب �إدارة املعر�ض جميع ن�سخ رواية
26

�إىل دور الن�رش و حثها على �إح�ضار �أية كتب
ب�سبب املنع ،و انف�صلت بذلك �إدارة املعر�ض

عن الهيئة العامة للأمر باملعروف والنهي عن
املنكر التي كان لها دورا كبريا يف �سن الرقابة
على الكتب.

آلية الرقابة
على الكتب
�إن الرقابة يف القانون الكويتي متمثلة
فعليا يف قانون املطبوعات والن�رش رقم 3
ل�سنة  2006وبامل�سائل املحظور ن�رشها يف
املطبوع �أو ال�صحيفة و العقوبات ،و الرقابة
�أ�شكال كالتي ي�سنها القانون على الن�صو�ص
امل�رسحية و على الن�صو�ص التلفزيونية
و لكننا �سوف نعر�ض هنا �آلية الرقابة التي
تنظم العالقة مع دور الن�رش.
تقوم �إدارة الرقابة يف وزارة الإعالم بدور الرقيب
على الكتاب بطريقتني الكتب املحلية و غري
املحلية و هي التي �أفادتنا بالإجراءات الر�سمية
التي مير بها الكتاب حتى يتم ترخي�صه .و
ت�أتي معها وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الإ�سالمية
و الديوان الأمريي كجهات م�ساعدة متلك
�صالحية املنع و �إبداء الر�أي.

27

 )1الكتاب املحلي

الكتاب

يجب �أن يعتمد من وزارة الإعالم ،و يف حال
وجود بع�ض املالحظات على الكتاب يرفع

1

موظفوا �إدارة الرقابة املخت�صون -و هم

ع�رشة موظفني حتت �إ�رشاف املدير -تقريرا ً

�إىل جلنة الرقابة .و هي جلنة يرت�أ�سها م�ساعد

2

وكيل وزارة الإعالم و هو الذي يختار �أع�ضاءهامن
كتّاب و �أ�صحاب دور ن�رش و جمموعة خمتلفة
من طوائف املجتمع حيث يقومون بالإجازة
�أو املنع يف اجتماعها الأ�سبوعي املفرت�ض،
و لكنها يف الواقع نادراً ما جتتمع ،فيت�أخر

3
4

بذلك موعد ن�رش العديد من الكتب .فعندما
زرنا الإدارة يف �شهر �أبريل من عام  2010كان
�آخر اجتماع للجنة منذ �شهر يناير من نف�س

5

العام مما �أخر  120كتابا ثالثة �أ�شهر من �أجل
ا�ستكمال �إجراءات الن�رش.

6
منع الكتاب
وحتويلة
للمحكمة
لتحديد العقوبة
الالزمة
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 )2الكتاب غري املحلي

الكتاب

ف�آلية الرقابة عليه تكون بنف�س الطريقة
املطبقة على الكتب املحلية الآنف ذكرها،

وزارة االعالم ق�سم
املطبوعات

عدا �أنها ال ت�ستلزم الإيداع �أو طلب الإخطار �إمنا
تتم قراءتها من قبل �إدارة الرقابة فقط و ال

�إخطار بالطباعة
وختم املطبعة

مينح الكتاب املمنوع ترخي�ص التداول والبيع
داخل الكويت.

2

و قد مت ا�ستحداث نظام �إلكرتوين م�ؤخرا ً

�إيداع ن�سخه من
الكتاب يف الوزارة
مراجعة الكتاب من
قبل موظفي �إدارة
الكتب العربية

1

ي�صل �إدارة الكتب يف وزارة الإعالم مع جميع
دور الن�رش لتزويدها بقائمة �أ�سماء الكتب
عدم وجود
مالحظات
�إعطاء الرتخي�ص
وال�سماح
بالتداول

وجود مالحظات
مع �إعداد تقرير
فيها

3

وزارة االعالم ق�سم
املطبوعات
مراجعة الكتاب من
قبل موظفي �إدارة
الكتب العربية
وجود مالحظات مع
�إعداد تقرير فيها

املمنوعة و حتديثها ،حيث �أن هذه القائمة
متغرية و قد ُيرخ�ص كتاب ممنوع �أو يمُ نع
كتاب ُمرخ�ص على فرتات زمنية متفاوتة.

4

منع الكتاب

جلنة الرقابة

عدم وجود
مالحظات
�إعطاء الرتخي�ص
وال�سماح
بالتداول

جلنة الرقابة

�إعطاء
الرتخي�ص
وال�سماح
بالتداول

�إعطاء
الرتخي�ص
وال�سماح
بالتداول
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لقاء مع د .عبيد الو�سمي
(:)11-7-2010

الرأي
القانوني في
الرقابة على
الكتب

�إن وزارة الإعالم ب�آلية الرقابة التي و�ضعتها تكون

اجلهة املنفذة لقانون املطبوعات .و على هذا
الأ�سا�س كان توجهنا لال�ستعانة ب�أ�ستاذي القانون
بجامعة الكويت د .عبيد الو�سمي و د .حممد الفيلي
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اللذين �أجابا علينا مبا لديهما من �آراء و مقرتحات.

يرى �أ�ستاذ القانون يف جامعة الكويت
د.عبيد الو�سمي ب�أننا يف الكويت نعاين
من م�شكلة يف حتديد بع�ض املفاهيم،
فال يوجد ت�صنيف وا�ضح ملا ُيعد من الأقوال
ر�أي ًا و ما يعد نق ً
ال للمعلومة .مما ي�ؤثر على
طبيعة عمل الرقابة .و يجد الدكتور يف قانون
املطبوعات والن�رش لعام  – 2006رغم ما يرى
فيه من بع�ض الق�صور -حتديداً للمحاذير
التي ال ميكن اخلو�ض فيها كالذات الأمريية،
�أما فيما يتعلق بالأمور الدينية و�آل البيت
وال�صحابة فهي مادة قد �أتت حلفظ النظام
العام والبعد عن كل ما من �ش�أنه �أن يخلق
نزاع فئوي بني �أطياف املجتمع .و قال الدكتور
عبيد ب�أن املادة املتعلقة بال�سلطة الق�ضائية
وحياديتها هي مادة مكررة بالقواعد العامة
وميكن االكتفاء بذلك دون و�ضعها من �ضمن
املحظورات يف قانون املطبوعات كما �أنها
مادة عائمة غري حمددة املعامل .
و حول �آلية الرقابة على الكتب يف وزارة
الإعالم من الناحية القانونية فنوه ب�أنه البد من
التمييز بني نوعني من الرقابة :
-1الرقابة امل�ؤ�س�سية
( كعمل مدققي احل�سابات مثال ).

-2الرقابة الق�ضائية
( وهي الرقابة الإدارية الالحقة التي تقوم
مبراقبة العمل امل�ؤ�س�سي ).
و �أ�شار الو�سمي �إىل الرقابة امل�ؤ�س�سية ب�أنها
غري معنية مب�صادرة الكتاب و �إمنامبدى
متا�شيه مع النظام القانوين يف الكويت ،و
لهذا ف�إن �آلية الرقابة املتبعة حاليا تخالف
املادة  50من الد�ستور التي تن�ص على
الف�صل بني ال�سلطات ،فعندما ت�صادر جلنة
الرقابة الكتاب ت�أخذ مكان ال�سلطة الق�ضائية.
و علق �أن �أ�سلوب العمل غري منطقي و غري
عادل ال�ستحالة ح�رص عدد الكتب التي يجب
البت فيها.
و بناء على ذلك ف�إن د.عبيد الو�سمي يقرتح
الرقابة الق�ضائية فتتحول امل�س�ؤولية الرقابية
�إىل الكاتب �أو النا�رش و منها يتعهد مبراعاة
الكتاب ملحاذير الن�رش يف الكويت ،و يف
حالة املخالفة يرفع املت�رضر دعوى ق�ضائية
على النا�رش ويرتك للقا�ضي احلكم و التقدير
على ح�سب ال�رضر و الذي ممكن �أن يزيد
فيه عن عقوبة اجلزاء يف قانون املطبوعات
والن�رش يف حال ر�أى ذلك.
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لقاء مع د .حممد الفيلي
(:)19-7-2010
بد�أ الدكتور حممد الفيلي �أ�ستاذ القانون يف
جامعة الكويت حديثه ب�أن حرية التعبري عن

الر�أي مكفولة د�ستوريا وفق املادة  36منه و�أكد
�أنه ال يجوز �إخ�ضاعه لرقابة م�سبقة .ثم �رشح

الفيلي �آلية الرقابة والتي جاءت مطابقة ملا
�أفادتنا به وزارة الإعالم ،و �أ�ضاف ب�أن جلنة الرقابة

تت�شكل على ح�سب الأ�صوات ال�سيا�سية و

تباين ت�أثري التيارات فيها.

ومن الناحية القانونية ف�إن قرار منع تداول
بع�ض الكتب هو قرار �إداري يجوز الطعن فيه
من قبل الق�ضاء ،و لكن ال متتلك املحكمة

الد�ستورية �صالحية �إلغاء هذا القرار الإداري.

ومن احللول التي اقرتحها �أثناء اللقاء:
� 1إزالة الرقابة امل�سبقة على الن�رش.
2

عمل ا�ستطالع ر�أي من فئات املجتمع

املختلفة عن الرقابة.

 3العمل على رفع مهنية الرقابة الإدارية وفق
معايري �أكادميية �أو وجود قا�ضي يف اللجنة
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يرفع من الأداء التنفيذي ال�ضعيف.

كما �شدد على �رضورة �أن يكون جمال احلرية

�أكرب و �أو�سع يف معر�ض الكتاب وهو الأمر الذي
كان متعارف عليه �سابق ًا منذ بدايات املعر�ض و

ا�ستنكر ما يجري يف معر�ض الكتاب يف الآونة

الأخرية �ضارب ًا املثل يف النموذج ال�سعودي
الإ�سالمي املت�شدد الذي رفع هام�ش احلرية

يف معر�ضه الأخري.

و ختام ًا نوه الفيلي ب�أن الرقابة على الكتب ال

تت�ساوى و رقابة ال�صحف رغم �أن كال اجلهتني

تتناوالن و تن�رشان موا�ضيع ًا مت�شابهة و

كالهما تخ�ضعان لنف�س القانون مع الت�أكيد
على مبد�أ �أن الأ�صل يف الأمور الإباحة.

موقف
مؤسسات
المجتمع من
قضية الرقابة
�إن م�ؤ�س�سات املجتمع هي ال�شكل و مر�آته على
حد �سواء فهي تعطي �صورة عن حالة املجتمع
و �آرائه و توجهاته ،و يف نف�س الوقت ت�ؤثر على
املجتمع و تنقل فكر جمموعة �إىل �أفراد ،و منها
ين�ش�أ املنطق العام .و لذلك ف�إن االهتمام بالعالقة
ما بني م�ؤ�س�سات املجتمع هي من �أهم ما ميكن
فعله من �أجل حتقيق ال�سالم الفكري و االرتقاء
مب�ستوى التبادل الثقايف.
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فمع بدايات معر�ض الكتاب و كونه ي�أخذ
�صفة ال�شمولية ،كانت جمعيات و م�ؤ�س�سات
املجتمع تقيم معار�ض الكتاب يف جمال
توجهها و جهة اهتمامها دون التدخل �أو
االعرتا�ض على ما يقدم من خالل غريها من
اجلهات فكانت جمعية الإ�صالح االجتماعية
على ر�أ�س هذه اجلهات عندما �أقامت معر�ض
الكتاب الإ�سالمي عام ( 1975يف ذات ال�سنة
التي �أقيم بها معر�ض الكتاب الدويل) و تلتها
م�ؤ�س�سات عدة متتلك معايريها الرقابية �أو
التخ�ص�صية املختلفة مثل معر�ض الكتاب
الرتبوي و اجلامعي و املدر�سي لتكون كلها
مثاال على ال�سالم الفكري املرجو بني الآراء
املختلفة ،فعندما اختلفت املعايري الرقابية
لدى فئات املجتمع مل حتاول جهة �أن ت�سلب
جهة �أخرى حق البقاء ،و �إمنا جاد ٌ
كل مبا عنده
و �س ّلموا للفرد حق االختيار.
�أما الآن و بعد التوتر ال�سيا�سي منذ الثمانينات
�إىل �أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي كما
ذكرنا �آنف ًا و بعد ا�ستجاوب وزير الإعالم عام
 1998حول الرقابة على معر�ض الكتاب �أن�ش�أت
جمعية اخلريجني جلنة الدفاع عن حرية
التعبري يف الكويت عام  1999و �أعدت التقارير
ال�سنوية للدفاع عن حق التعبري الذي كفله
الد�ستور يف مادته  36ومن �أهداف اللجنة «
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�إ�شاعة التعددية الفكرية القائمة على الت�سامح
ومنع تقييد الر�أي الآخر �إىل جانب دعم الكتاب
واملثقفني بغ�ض النظر عن انتماءاتهم �أو
توجههم ال�سيا�سي �أو الأيدلوجي يف �إطار
التم�سك وااللتزام مببادئ الد�ستور « و قد
تنوع عمل اللجنة ما بني « تنظيم اللقاءات
والندوات و�إ�صدار البيانات والت�رصيحات كذلك
امل�شاركة يف االعت�صامات ال�سلمية امل�ؤيدة
حلرية التعبري وح�ضور جل�سات حماكمة بع�ض
الكتاب وتكليف املحامني « من �أجلهم ،
ومن �أهم �إ�صدارات اجلمعية كتاب (حالة حرية
التعبري يف الكويت .)1995-2007

و �أبرز هذه االعت�صامات مو�ضحه يف اجلدول التايل:

التاريخ

املكان

� 12أغ�سط�س 2007

رابطة الأدباء
يف العديلية

 17نوفمرب 2007

و لقد زاد ن�شاط امل�ؤ�س�سات يف تنظيم
االعت�صامات للمطالبة برفع الو�صاية على
الفكر و �إلغاء الرقابة امل�سبقة يف ال�سنوات
الأخرية املا�ضية

�أمام �صالة معر�ض
الكتاب مب�رشف

2008

�أمام �صالة معر�ض
الكتاب مب�رشف

2009

يف معر�ض
الكتاب مب�رشف

املطالبة
احتجاج جمموعة من
الكتاب على منع كتاب
«�أفكار عارية» للكاتب
يو�سف خليفة و رف�ض
وزارة الإعالم تقدمي
مربرات املنع
منا�شدة الكتاب و ال�شباب
و بع�ض النواب اللجنة
التعليمية يف جمل�س
الأمة و �إدارة الرقابة يف وزارة
الإعالم ل�ضبط �آلية املنع و
حماية املبدعني
اعت�صام �سلمي �صامت قر�أ
فيه املجتمعون من كتاب و
�شباب ممنوعا رفع الو�صاية
على الرقابة امل�سبقة ،و
ن�رش الثقافة القائمة على
التعددية
بح�ضور العديد من املنظمات
الأهلية و قام املعت�صمون
ب�إلقاء مق�صات يف حاوية
نفايات كتعبري عن التخل�ص
من مق�ص الرقيب

ال�شعار
لنا حرية
التعبري و لهم
حرية االختيار

لنا حرية
التعبري و لهم
حرية االختيار

�إقر�أ ما ت�شاء

القراءة حق
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بيان مشترك

( إلغاء الرقابة على الكتب مطلب حضاري )

جمعية ال�صحافيني الكويتية

مظلة العمل الكويتي (معك)

اجلمعية االقت�صادية الكويتية

مبدعون كويتيون

مركز تقومي وتعليم الطفل

رابطة ال�شباب الوطني الدميقراطي

رابطة االجتماعيني

املنرب الدميقراطي الكويتي

الرقابة املتذبذبة  ،ف�صارت ذاتية م�سبقة من

اجلمعية الكويتية حلماية الطفل

اجلمعية الثقافية االجتماعية

عناوين معينة وحمدودة فقط �أي تلك التي ال

جتمع �صوت الكويت

رابطة الأدباء يف الكويت

مركز حوار للثقافة (تنوير)

نادي الكويت لل�سينما

التحالف الوطني الدميقراطي

جمعية املكتبات واملعلومات الكويتية

جمعية اخلريجني الكويتية

اجلمعية الكويتية لأولياء �أمور املعاقني

و متخ�ضت هذه االعت�صامات ببيان م�شرتك �صادر عن  24جهة من جمعيات النفع العام والقوى املدنية

عنوانه ( �إلغاء الرقابة على الكتب مطلب ح�ضاري ) حيث مت ذكر الركائز الأ�سا�سية لهذه املطالبة و هي :

1

�إن عدم فر�ض رقابة على معار�ض الكتب

الثالثه الأوىل يف تاريخ الكويت مل ي�ؤدي

�إىل انهيار يف البناء الإجتماعي �أو الأخالقي

للمجتمع .و�إن كانت هذه الرقابه املفرو�ضه
على معر�ض الكتاب يف الوقت احلايل ت�أتي

للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا والتما�شي

معها ،فنحن ن�شهد �إلغاءها على معار�ض
الكتاب يف �إمارة ال�شارقه ومعر�ض الريا�ض

وهي دول تت�سم ب�سمات جمتمعنا وعاداته
وتقاليده.

2

�أن بقاء مفهوم الرقابة يف وقت ثورة

االت�صاالت واملعلومات �أ�صبح �أمر غري جمدي،

كما �أن هذا املفهوم يعزز من مقولة �أن كل

ممنوع مرغوب.
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�أ�سماء اجلهات املوقعة على البيان :

3

�أن دور الن�رش امل�شاركة يف معر�ض

الكتاب امتلكت بف�ضل اخلربة املرتاكمة

�أ�سلوبا م�سبقا يف التعامل مع منظومة
قبل �أ�صحاب دور الن�رش وهذا يعني و�صول
ترقى لبناء قارئ حقيقي .

4

�رضورة اعتماد منهج ت�صنيف الإ�صدارات

وفق الفئة العمرية مما يعطي الوالدين

والأبناء حق االختيار.

5

�أن نظام الرقابة هو نظام يق�صي ومينع

ويلغي وي�صادر حقوق الآخرين ورغباتهم وهذا

يتنافى مع مبد�أ احلرية التي كفلها د�ستور
دولة الكويت .

اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية

اجلمعية الرتبوية االجتماعية الكويتية

جلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

جمموعة زوايا

اجلمعية الكويتية حلقوق الإن�سان

جمموعة �سامي حممد للفنون الت�شكيلية
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الرقيب
بين كاتب و
ناشر و قارئ
�إن وزارة الإعالم هي اجلهة امل�س�ؤولة عن
الرقابة على الكتب ،وذلك يعني �أنها البد
و تت�أثر باملنهج الإعالمي الذي يتبعه الوزير

خالل كل ف�صل ت�رشيعي ،و يعترب هذا
الت�أثر �صحي ًا و مرغوب ًا عندما يتطور املنهج
بنمط مكمل غري م�شابه ملا �سبقه من

مناهج .لكن ما نراه هو �أن املنهج الإعالمي

م�ستمر على منط واحد وعندما يتكثف
النمط ت�صعب مقاومته.

و يف ذلك يرى وزير الإعالم ال�سابق د�.سعد
بن طفلة �أن املقاومة �صعبة ل�ضعف ثقافة
القراءة و التي منها ي�ستمد املجتمع القوة
للت�أثري على القوانني الرقابية والوعي العام
و بالتايل االرتقاء بالتعليم و يلوم بذلك
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امل�ؤ�س�سات املدنية امل�س�ؤولة عن التوعية

يف القيمة هو اقت�صار قائمة الكتب الأكرث

كما تذمر القا�ص والفنان الت�شكيلي يو�سف

و�سيلة للقارئ مع الرقابة ال�ساذجة �إال الإهمال

املهارات ال�شخ�صية و علم النف�س و التنومي

باملوافقة على كتابه بعنوان (�أفكار عارية) ،ثم

وتفعيل دور املجتمع� .أما يف الو�ضع الراهن فال
فهي �أ�ص ً
ال مغلوبة �أمام التقنية احلديثة التي

توفر للقارئ حرية احل�صول على ما يريد دون
الوقوف على ر�أي الرقيب.

مبيع ًا على كتب الأن�ساب و القبائل و كتب
املغناطي�سي و ق�ص�ص الرعب.

�إن للرقيب ،كما قال لنا �أحمد الديني �أثناء

زيارتنا له يف دار قرطا�س ،ثالث حمرمات

كما ي�أتي النا�رش د .خالد عبدالكرمي ليعزز

يحا�سب على �أ�سا�سها �أي كاتب و هي الدين

الرتاجع يف الإقبال على معر�ض الكتاب �إىل

عند التقييم بني الفكر النقدي و االبتذال.

فكرة عدم ت�أثر القراء بالرقابة و لكنه يرد
ت�أثر القراء ال بالرقابة نف�سها و �إمنا باحلملة

الإعالمية �ضد الرقابة ،على الرغم من �أن

املعر�ض ي�ضم الآالف من الكتب اجليدة و التي

ت�ستحق القراءة .و هكذا على ح�سب قوله

وال�سيا�سة و اجلن�س ،و لكن يجب التمييز

�إال و�سيلة لإثبات الوجود ،حيث �أن التجارب

ر�أي �آخرعندما قال ب�أن حجب مئات الكتب

امل�ستوردة بدال من الن�سخ الكاملة ال�ستعجال

بالتايل انخفا�ض القيمة الفكرية لدى القارئ

عندما يقت�رص الت�صنيف النوعي للكتب ب�أنها
�إما جمازة �أو ممنوعة ،و دليل هذا االنخفا�ض

اخلا�ص مبنع الكتاب.

لقد �أفادتنا الأ�ستاذة هدى الدخيل من املجل�س
الوطني للثقافة والفنون و الآداب ب�أن �إ�صداراتهم

الكتاب ال يرون يف املنع الذي ت�سنه الرقابة

و لكن يف ت�أثري الرقابة على القارئ عند فار�س

ي�ؤدي �إىل خلل يف توازن الطرح النوعي و

عن نوع الإ�ساءة رف�ضت اللجنة تقدمي التقرير

الإعالم فهي جهة خا�ضعة للرقابة الذاتية ،و

القيمة الفكرية �إال �أن العديد من النا�رشين و

�أ�سلوب جديد يف التعامل مع الرقابة ب�أن

بحجة �أنها مثرية طائفيا �أو جن�سيا �سوف

ب�سبب �إ�ساءته لأخالق املجتمع ،و ملا ا�ستف�رس

مع موافقتنا ملا �سبق من �آراء من �أجل تعزيز

�أثبتت �إهمال اللجنة يف عملها ،و نرى يف

الكامل -م�س�ؤول املبيعات يف مكتبة �آفاق-

جاء الرد عليه بعد ما يزيد عن � 3أ�شهر باملنع

(مثل �سل�سلة عامل املعرفة وجملة عامل

ُيعر�ض القارئ عن معر�ض الكتاب ليبحث
عن الكتاب املمنوع بعد �أن زادت �شهرته لأنه

ممنوع حتى لو مل ي�ستحق هذه ال�شهرة.

خليفة من �إهمال اللجنة عندما ت�أخرت

مكتبة فريجني مثاال عندما بادرت بطرح
تر�سل املكتبة للجنة قائمة بعناوين الكتب

�إجراءات الرتخي�ص ،و لكن بعد �أن رخ�صت
اللجنة رواية �شيكاغو للكاتب عالء الأ�سواين

قامت اللجنة بعد �ستة �أ�شهر مبنع الرواية
من جميع املكتبات و خ�صت فريجني ب�إغالقه

بال�شمع الأحمر.

الفكر) تخرج عن �سلطة �إدارة الرقابة يف وزارة
بناء على ذلك �أن امل�ؤمترات الر�سمية
لقد ظننا
ً

و منتديات الإقليمية �أو اخلليجية خا�ضعة �أي�ض ًا
للرقابة الذاتية ،و لكن مل يكن هذا الظن يف

حمله ،حيث �أنه مت منع كتاب (اخلليج )2025
للدكتور حممد الرميحي الذي �ضم �أطروحات

الباحثني يف منتدى التنمية لدول اخلليج

العربية التا�سع و الع�رشون يف عام  2008يف
ا�ست�رشاف م�ستقبل دول اخلليج العربية و
الأخطار اخلارجية و الداخلية التي قد تهددها

حتى عام .2025
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اخلامتة

�إن الفكرة مفهوم ح�سا�س ،فهي الف�ضاء
ل�شبكة �أفعالنا ،و لهذا فهي دائما ت�ستلزم
احلركة .و نحن هنا نخاطب العاملني امل�ؤثرين
على املجتمع من هذه الفكرة :الكاتب و
الرقيب.
من خالل بحثنا هذا ر�أينا �إهماالً من الرقيب
يف فهمه و توا�صله مع املجتمع ،و لعل
�أول حل نطرحه هو �إلغاء الرقابة امل�سبقة
وا�ستبدالها بالرقابة الالحقة .و لكننا نظن �أن
احلكومة يجب �أن ت�ستمر باالطالع على الكتب
و تقييمها لأنها يجب �أن تكون ملمة بالأفكار
و الآراء و نوعية الكتب املتداولة ،دون حق
منعها �أو �سحبها �إال مبوجب قوانني الرقابة
الالحقة و �إمنا تكون جهة ت�صدر التقارير
النقدية يف الكتب ذات الفكر املختلف �أو
امل�ؤثر على املنطق �أو الر�أي العام.
و لنا يف ا�ستمرار هذا العمل التقييمي
مالحظات وهي كالتايل:

�شكر وتقدير
1

وجوب التقييم على �أ�سا�س �أكادميي
علمي و �إننا نرى �أن �أف�ضل تنظيم لذلك هو
يف تطبيق الالمركزية على جلنة الرقابة (�أو
اللجنة املقيمة) ،فتوجه الكتب �إىل الوزارات
على ح�سب التخ�ص�ص.

2

و�ضع �آلية خا�صة يف حال تغري الأو�ضاع
ال�سلمية مبينة بالأ�سباب و ت�أخذ �صفة
العر�ضية.

3

اجتماع دوري للجمعيات الثقافية
ملناق�شة ما ي�ستجد من كتب �أو تقارير حول
هذه الكتب ،و جعل هذه اجلمعيات فاعلة
كحلقة و�صل بني املجتمع و احلكومة من
خالل هذه النقا�شات واملداوالت.

4

�أن حتدد جلنة الرقابة مدة لرتخي�ص
الكتب املجازة و بذلك ال يحق لأي جهة �سحب
�أي كتاب جماز �إال بعد انتهاء مدة الرتخي�ص.
و لنا يف خطابنا �إىل �أي م�صدر للعلم �أو الإبداع
ب�أال يقف عاجزا ً �أمام الرقابة ،و ال �أن يحاربها
بعينها و يلقي اللوم عليها .فقد ُر�سمت
احلدود ال لتعيقنا و ال لنتذمر منها� ،إمنا ُر�سمت
احلدود للتحدي.
مع جزيل ال�شكر والتقدير
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جريدة القب�س الكويتية
وزارة الإعالم الكويتية – ق�سم الكتب العربية
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
دار القرطا�س للن�رش
مكتبة فريجن ميغا�ستور
مكتبة جرير
مكتبة �آفاق
�أحمد الديني
نورة ال�صباح
هيا الرا�شد
د�.سعد بن طفلة
د.عبد اهلل الغنيم
هدى الدخيل
فار�س الكامل
�أحمد عي�سى
�إبراهيم املليفي
د.حممد الفيلي
د.عبيد الو�سمي
�إميان البداح
خليفه الوقيان
ب�شاير ال�شمري
�أ�ستاذ اللغة العربية /حممد عبد العزيز
�أ�ستاذ اللغة العربية /حبيب ال�سنايف
�شكرا لكل من �ساهم بدعمنا معنويا ولكل من �أبدى ر�أيه و�أثرى هذا البحث
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25مايو.2010
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مقالة معر�ض الريا�ض للكتاب بال رقابة وال
مفاج�آت � ،أحمد زين  17 ،مار�س http://www. ،2010
albadeeliraq.com/article2682.html
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heet.com/show_news.aspx?nid=316109&pg=1
موقع حكومة ال�شارقة – دائرة الثقافة والإعالم ،
http://www.sdci.gov.ae/news64.html
مدونة لبنى http://lubnablog.com/?p=976 ،
مقابلة مع �أ�ستاذ القانون يف جامعة الكويت
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