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٢٣تحقيق
األربعاء 12 صفر 1431 هـ  - 27 يناير 2010  - السنة 38 - العدد 13170

األولى، مجلة «الفجر» التي صدر العدد األول منها 

يـــوم 2 فــبــرايــر 1955، مــعــبــرة عــن «نــــادي الخريجني» 

الذي يشكل أعضاؤه النخبة الثقافية والسياسية في 

الكويت.

هذه املجلة توقفت عن الصدور بعد 17 عددًا وبقيت 

محتجبة مــا يــقــارب ثــالث ســنــوات، الــى أن عــادت عام 

1958، وسبب التعطيل هذا يعود الى قانون املطبوعات 

الذي اشترط «تفرغ» رئيس التحرير للعمل الصحفي، 

 للنقد، بسبب صعوبة تنفيذه، كون 
ً
وهو ما كان مجاال

الصحافة في ذلك الوقت غير منتمية الى أحزاب، ولم 

الى  املـــادي، حيث تحولت  الدعم  لها مجاالت  تتوافر 

عبء على صاحبها.

اتــــخــــذت املـــجـــلـــة مـــوقـــفـــًا واضــــحــــًا حـــيـــال الـــحـــريـــات 

معاهدة  على  هجوم  أعنف  وشنت  العربية  القومية 

 13 بتاريخ  نشرته  لها  كعنوان  البريطانية،  الحماية 

مايو 1958 «املعتمد يهني الكويت حكومة وشعبًا. الى 

متى تستمر معاهدة الحماية»؟

وفي عدد 13 مايو 1958 أيضًا، كتبت تحت عنوان 

بــــارز «شــعــب لــبــنــان يــخــوض غــمــار ثــــورة دامــيــة ضد 

حكامه الطغاة» وطالبت أكثر من االنضمام الى مصر 

وسورية في دولة الوحدة ورفعت شعار «هذا بترولكم 

يا جمال» اشارة الى جمال عبدالناصر.

وما يستحق االشــارة اليه هو بيت الشعر العربي 

الــــذي كـــان يــتــصــدر صفحتها األولـــــى بــجــانــب االســـم 

وهــو: اذا كنت ال تــدري فتلك مصيبة وان كنت تدري 

فاملصيبة أعظم.

وفـــــي عـــــدد أكـــتـــوبـــر 1958 تـــحـــت عــــنــــوان عــريــض 

ورئيسي طالبت باالنضمام للجامعة العربية.

لم  والــتــي  «الــشــعــب»  الثانية وهــي مجلة  املطبوعة 

تعمر أكــثــر مــن ســنــة، اذ صــدر الــعــدد األول منها عام 

1957 في الخامس من ديسمبر احتجبت عقب العدد 

الذي ظهر يوم أول فبراير عام 1959.

صـــدرت هــذه املجلة فــي مرحلة املــد الــقــومــي وسط 

ارهاصات سادت شعوب املنطقة العربية في مختلف 

أقاليمه بالتطلع الى الحرية واالستقالل، لذلك سعت 

الى  الــدعــوة  تــجــاه  الكويت  للتعبير عــن رؤيـــة مثقفي 

القومية واالنتماء لهذه األمة.

من  الــذي عملت  الهدف  «الشعب»  التسمية  وكانت 

أجله أال وهو العودة الى القومية العربية.

والــذي يمكن  الكاتب خالد خلف،  تــرأس تحريرها 

اعـــتـــبـــاره مـــن أوائــــــل الــصــحــافــيــني املــتــفــرغــني للعمل 

الصحفي في الكويت.

وتــوقــفــت «الـــشـــعـــب» كــمــا تــوقــفــت «الـــفـــجـــر»، ليس 

فقط ألسباب مالية، بل للشروط التي وضعها قانون 

املــطــبــوعــات الــجــديــد والــــذي فـــرض «الــتــفــرغ» لرئيس 

الــتــحــريــر، وهـــــذا يــعــتــبــر مـــن الـــعـــوائـــق الـــتـــي واجــهــت 

صحافة الخمسينات.

الكويتية» عن  تــورد «املوسوعة  الواقعة  حــول تلك 

أسباب التوقف وعدم الصدور بالنص «أغلقت جميع 

األندية في 3 فبراير 1959، وشمل ذلك تعطيل جميع 

بيان  التعطيل  لذلك  الــكــويــت، وقــد مهد  فــي  الصحف 

آنــذاك - الشيخ عبدالله السالم  موجه من أمير البالد 

- أملح فيه الى أن الحرية والديموقراطية املتوفرة قد 

استغلت أســـوأ اســتــغــالل، لــدرجــة الــتــطــاول على ذات 

األمير»، وقد سمح بعد ثالث سنوات بإصدار الصحف 

وفتح األندية.

وفي هذا الصدد هناك من يعتقد بأن التوقف كان 

مجالت  بقيت  بينما  «الشعبية»:  بالصحافة  حصرًا 

مثل «العربي» و«حماة الوطن» و«املجتمع» التي كانت 

تــصــدرهــا دائــــرة الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة وأن الصحف 

عــاودت الــصــدور مع اقــرار الدستور ووضــع القوانني 

املنظمة فيما بعد.

 يــمــكــن الـــقـــول ان صــحــافــة الــخــمــســيــنــات، خــلــت من 

صحف يومية، لكنها كانت تعبر عن معظم التوجهات 

الـــفـــكـــريـــة الـــقـــومـــيـــة مــنــهــا واالســــالمــــيــــة والــحــكــومــيــة 

بالطبع.

وفي كتاب «الصحافة العربية: نشأتها وتطورها» 

يــقــول املــؤلــف اديـــب مـــروة: تــعــود نــشــأة الصحافة في 

الــكــويــت والــبــحــريــن وســـائـــر اقـــطـــار الــخــلــيــج الــعــربــي 

الى عوامل سياسية  العربية  الجزيرة  وجنوبي شبه 

وطنية اكثر منها الى عوامل اخبارية. بيد ان الدوافع 

الوطنية والرغبة التي تعتمل في نفوس ابناء االقطار 

في رفع مستوى اقطارهم وتحسني احوالها ومسايرة 

النهضة في االقطار العربية املتقدمة، هي التي املت 

محلية  صحف  اصـــدار  الوطنية  الصحافة  رواد  على 

خــاصــة لتعبر عــن امــانــي الــشــعــب ومــطــامــحــه. ولــهــذا 

مــنــيــت صــحــف اقـــطـــار الــخــلــيــج بــالــضــغــط والتعطيل 

واالندثار اغلب االحيان.

أول قانون للمطبوعات

قبل االنتقال الى فترة الستينات، ال بد من ان نذكر 

وللمرة  شهدت  الكويت  فــي  الصحافة  خمسينات  ان 

املــطــبــوعــات والنشر  قــانــون  اول  فــي تاريخها  االولـــى 

الذي ينظم العالقة بني الحكومة وبني اصحاب املطابع 

الرفيع».  العاملني في هذا «امليدان  والصحف وسائر 

هكذا جاءت العبارة في تقديم القانون - حتى يتمكن 

املسائل  الــزمــن وعــالج  مــن مسايرة  الحاكم واملحكوم 

العامة ورعاية االصول.

صدر القانون في شهر يونيو عام 1956 واحتوى 

على 35 مادة، افرد للمواد املمنوع نشرها خمس مواد 

والعقوبات سبع مواد.

وحـــــدد املــــــواد املـــمـــنـــوع نــشــرهــا بـــعـــبـــارات مــطــاطــة 

التي  كــتــلــك  والـــتـــأويـــل،  بالتفسير  االخـــتـــالف  تحتمل 

تقول «محظور نشر كل ما من شأنه املساس برؤساء 

الدول االجنبية»، ولم يفسر او يوضح املشرع ما هو 

املقصود بالدول االجنبية.

دائــرة املطبوعات والنشر  القانون صــدر من  وهــذا 

فــي 13 فبراير  الــتــي تأسست  االعـــالم ســابــقــا)  (وزارة 

تأسيسها،  مــن  تقريبا  بــعــد ســنــة  جـــاء  والــــذي   ،1955

وكـــــأن وظــيــفــتــهــا الـــوحـــيـــدة انـــحـــصـــرت بــــاصــــدار هــذا 

القانون وتفرغت له بعناية واتقان.

النفط  عصر  الــى  الكويت  انتقلت  الستينات  بداية 

املتحدة  االمـــم  اعــتــراف  بعد  املستقل  كيانها  وظــهــور 

وجامعة الدول العربية بها، واخذت الدولة مقوماتها 

واركانها التي اتاحت لها تنظيم اداراتها ووزاراتها، 

وباتت مشاريع اصدار الصحف من قبل الدولة تأخذ 

طابعا تجاريا وامتيازات ودعما ماليا من الدولة، عبر 

االعــالن  عــن  والــقــرض، فضال  االرض  منح  تسهيالت 

التجاري الذي ساهم بدعم الصحف ماليا وتوجيهيا، 

اضـــافـــة الـــى عــامــل مــهــم وهـــو وجــــود مــطــابــع خــاصــة 

وحكومية، وان كانت محدودة وضعيفة، وشهدت هذه 

الفترة دخول االلوان على الصحافة وللمرة االولى.

المادة 35 والسيف المصلت

«الـــرأي  فــكــانــت صــحــافــة االســـتـــقـــالل الــتــي بــــدأت بــــــــ

الـــعـــام»: اول صــحــيــفــة يــومــيــة كــويــتــيــة فـــي 16 ابــريــل 

الــتــي صـــدرت للمرة االولــى  سنة 1961 و«الــســيــاســة» 

الــى يومية عام  عــام 1965 بشكل اســبــوعــي وتــتــحــول 

1968 ثــم «الــوطــن» التي صــدر الــعــدد االول منها عام 

1962 اسبوعية وتحولت الى يومية في 17 يناير عام 

1974 و«القبس» كصحيفة يومية في 22 فبراير 1972 

و«االنباء» عام 1976، باالضافة الى صحيفتني باللغة 

تــايــمــز» عـــام 1963 و«آراب  االنــكــلــيــزيــة هــمــا «كـــويـــت 

تايمز» عام 1977. 

 هذه «النهضة» الصحفية، اذ جاز التعبير، واكبها 

صدور قانون للمطبوعات والنشر وهو القانون رقم 

3 لسنة 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، 

والذي مازال القاعدة التشريعية والقانونية التي يتم 

االحتكام اليها.

النفيسي  بحسب مــا كتبه االســتــاذ احــمــد يــوســف 

في «الطليعة» بتاريخ 11 يناير 2003، روى استقالة 

االعـــــضـــــاء الـــثـــمـــانـــيـــة مــــن مـــجـــلـــس االمـــــــة عــــــام 1965 

احــتــجــاجــا عــلــى تــمــريــر ثــالثــة قــوانــني مجحفة، منها 

بتعطيل  الحكومة  يــد  اطلق  الــذي  املطبوعات  قــانــون 

الــصــحــف اداريــــا وســحــب االمــتــيــاز، وكـــان اول الغيث 

صدور قرار وزاري بإغالق «الطليعة» مدة عام كامل، 

لكن هذا التعطيل الغي بقانون قدمه املرحوم سامي 

املنيس ووافق عليه املجلس سنة 1972.

طــرأ على هــذا الــقــانــون تــعــديــالت واضـــافـــات، منها 

اضــافــة مــادة جــديــدة بأمر أمير تحت الــرقــم 59 لسنة 

1976 واملعروفة باملادة 35 مكرر، وكذلك تعديل املادة 

الثامنة من القانون والخاصة بالعقوبات.

وقــــد شــكــلــت املــــــادة 35 مـــكـــرر الـــتـــي أضــيــفــت على 

حرية  على  مصلتا  سيفا  والنشر  املطبوعات  قــانــون 

الصحافة. ووضع املزيد من القيود عليها، اضافة الى 

كونها تحولت ملادة خالف رئيسية بني مؤيد لحرية 

الصحافة ومعارض لها وهذه املادة تعطي للحكومة 

حـــق الــتــعــطــيــل اإلداري لــلــصــحــف وايـــقـــاف اصـــدارهـــا 

عــنــد «الــــضــــرورة» - الــقــصــوى - ملـــدة ثــالثــة اشــهــر او 

ملــدة  الــــــوزراء،  مجلس  مــن  وبـــقـــرار  الصحيفة  تعطيل 

انها  ثبت  «اذا  ترخيصها،  الغاء  او  ال تجاوز سنتني 

تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او ان سياستها 

تتعارض مع املصلحة الوطنية».

وسلسلة التغييرات التي طالت تلك املادة، اعتبرت 

تــاريــخــا لــعــالقــة الــصــحــافــة بــالــســلــطــة وخــطــا بيانيا 

يجسد حرية الصحافة صعودا وهبوطا في مختلف 

املراحل. وسيظهر هذا من خالل استعراض نص املادة 

وما لحقها من اضافات.

تــنــص املـــــادة 35 بـــاألصـــل عــلــى: «يـــجـــوز بـــقـــرار من 

رئــيــس دائــــرة املــطــبــوعــات والــنــشــر، تعطيل الــجــريــدة 

ملدة ال تزيد على سنة واحــدة او الغاء ترخيصها اذا 

مع  تتعارض  اجنبية  دولــة  مصالح  تخدم  انها  ثبت 

املصلحة الوطنية، او ثبت ان الجريدة غير السياسية 

قــد حـــادت عــن غرضها وخــاضــت فــي أمـــور سياسية، 

ويــجــوز التظلم مــن الــقــرار امــام املجلس االعــلــى خالل 

عشرة ايام من وقت ابالغه». 

وفــي سنة 1965 صــدر القانون رقــم 29 لسنة 1965 

بــتــعــديــل مــــادة فـــي قـــانـــون املــطــبــوعــات والــنــشــر على 

النحو التالي:

الجريدة  الـــوزراء تعطيل  بقرار من مجلس  «يجوز 

ملــدة ال تزيد على سنة واحـــدة، اذا نشرت مــا يخالف 

الحظر الــوارد في املادة 23 والفقرة األخيرة من املادة 

24 واملادتني 27 و30 من هذا القانون.

ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الغاء الرخصة 

حسب األحــوال امــام مجلس الــوزراء خالل عشرة أيام 

مـــن وقـــت ابــــالغ مــالــك الــجــريــدة أو رئــيــس تــحــريــرهــا 

بــالــقــرار املــذكــور، ويعتبر الــقــرار الــصــادر مــن مجلس 

الوزراء في التظلم نهائيا.

وال يــمــنــع قـــــرار الــتــعــطــيــل أو الـــغـــاء الـــرخـــصـــة من 

محاكمة املسؤولني أمام املحكمة املختصة اذا اقتضى 

األمر».

وفــــي ســنــة 1972 صــــدر قـــانـــون بـــتـــنـــاول املــــــادة 35 

ويحمل الرقم 9 جاء فيه:

1 - ال يجوز تعطيل أية جريدة أو الغاء ترخيصها 

اال بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، 

الــجــريــدة عــلــى سنة  وال يــجــوز ان تــزيــد مـــدة تعطيل 

واحدة.

2 - ويـــقـــدم مــالــك الــجــريــدة ورئـــيـــس تــحــريــرهــا الــى 

العام املختص بعد تحقيق  النائب  املحكمة بقرار من 

من  اليها  يقدم  بــالغ  على  بناء  العامة  النيابة  تجريه 

وزير االعالم.

3 - ومـــع ذلـــك يــجــوز لــرئــيــس دائــــرة الــجــنــايــات عند 

الضرورة ان يقرر بناء على طلب يقدم اليه من النيابة 

العامة - ايقاف صدور الجريدة مؤقتا اثناء التحقيق 

أو اثناء املحاكمة ملدة ال تتجاوز ثالثة اسابيع.

 تعديل 1976

وفـــي ســنــة 1976 اضــيــفــت مـــادة جــديــدة إلـــى قــانــون 

مــكــررا، ونصت   35 بــاملــادة  ألحقت  والنشر  املطبوعات 

على:

«مــع عــدم اإلخــالل بالجزاءات املنصوص عليها في 

هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس 

الوزراء تعطيل الجريدة ملدة ال تجاوز سنتني أو بالغاء 

اذا ثبت   انها تخدم مصالح دولــة او هيئة  ترخيصها 

اجنبية او سياستها تتعارض مع املصالح الوطنية او 

اذا تبني انها حصلت من اي دولة او جهة اجنبية على 

معونة او مساعدة او فائدة في اي صورة كانت والي 

عليها  بها  تسمية حصلت  او  اي حجة  وتــحــت  سبب 

بغير اذن من وزارة االعالم.

كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار 

الــجــريــدة بــقــرار مــن وزيـــر االعـــالم ملــدة ال تــجــاوز ثالثة 

اشهر.

وال يجوز الي جريدة نشر اي اعالن او بيان من دولة 

او هيئة اجنبية قبل موافقة وزارة االعالم.

كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار 

الــجــريــدة بــقــرار مــن وزيـــر االعـــالم ملــدة ال تــجــاوز ثالثة 

اشهر.

او  االلــغــاء  او  التعطيل  قـــرار  مــن  التظلم  يــجــوز  وال 

الــوقــف الــى مجلس الــــوزراء خــالل اسبوعني مــن ابــالغ 

مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.

جولة 1986

وكانت جولة جديدة من االضافات والتعديالت في 

الثالث من يوليو عام 1986 باصدار االمر االميري الذي 

نص على ما يلي:

- مادة اولى يستبدل بنص املادة 35 من القانون رقم 

3 لسنة 1961 النص اآلتي..

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة ملدة 

انها  تبني  اذا  ترخيصها  الــغــاء  او  تــتــجــاوز سنتني  ال 

تخدم مصالح دولــة او هيئة اجنبية، او ان ما تنشره 

يتعارض مع املصلحة الوطنية، او اذا ثبت انها حصلت 

من اي دولــة او جهة اخــرى على معونة او مساعدة او 

اذن مــن وزارة  فــي اي صـــورة والي سبب بغير  فــائــدة 

االعـــالم. كما يجوز لوزير االعــالم عند الــضــرورة وقف 

الجريدة عن الصدور ملدة ال تزيد عن ثالثة اشهر.

- مادة ثانية تضاف الى القانون رقم 3 لسنة 1961 

من  ترخيص مسبق  بغير  املطبوعات  قانون  بــاصــدار 

وزارة االعالم، وذلك عدا املطبوعات الدورية والحكومية 

وذات الصفة التجارية. 

• مادة 27 مكرر: يحظر نشر اي اعالن او بيان غير 

تــجــاري صــــادر عــن هــيــئــة او جــمــاعــة او مــجــمــوعــة من 

االشخاص من اي دولــة او هيئة اجنبية بغير موافقة 

مسبقة من وزارة االعالم.

• مـــادة 35 مــكــرر: يــجــوز لــوزيــر االعــــالم ان يخضع 

املطبوعات الدورية للرقابة املسبقة على النشر، ويحظر 

نشر ما امرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.

• مادة 35 مكرر (1): يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنة وال تزيد على ثــالث ســنــوات وبغرامة ال تقل عن 

ثالثة آالف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار او 

بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف احكام املواد 4 

مكرر و27 مكرر و25 و35 مكرر.

• ويجوز للجهة القائمة على الرقابة ان تأمر بضبط 

ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص.

ان  االعــــــالم  وزارة  ملــفــتــشــي  (ب):  مـــكـــرر   35 مـــــادة   •

بيع  والجرائد ومحالت  والنشر  الطباعة  دور  يدخلوا 

القانون وضبط ما يعد  املطبوعات ملراقبة تنفيذ هذا 

مخالفا الحكامه.

• مادة ثالثة: تلغى املادة 23.

(يتبع)

2تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ــ2010
ما هو جدير باملالحظة، ان الصحافة الكويتية في العشرينات وحتى االربعينات، 

خــرجــت مــن ديـــار الــعــروبــة واالســــالم، الــى ان جـــاءت مجلة «كــاظــمــة» حيث تولى 

اصدارها عبد الحميد الصانع وعبد الصمد تركي جعفر واحمد زين السقاف، 

وتزامنت مع وصول اول مطبعة «دائرة املعارف»، وهو ما كانت تفتقر اليه الكويت، 

وذلك في يوليو سنة 1948 واستمرت بالصدور لغاية شهر مارس لسنة 1949 

حيث توقفت بعد ذلك، بسبب كونها شهرية، وغلب طابع االسماء غير الكويتية 

عليها.

«الحديثة»  الصحف  لنشوء  الحقيقي  املــخــاض  اعتبرت  الخمسينات  مرحلة 

بمعناها الشائع في حينه نذكر منها:

الرشيد  العزيز  اعــاد اصــدارهــا يعقوب عبد  «الــكــويــت»: وهــي مجلة شهرية   >

تكريما لوالده وصدرت ملدة ستة اشهر.

• «الفكاهة»: صدرت عام 1950 وكان يرأس تحريرها فرحان راشد الفرحان.

• «البعث»: مجلة شهرية ثقافية صدرت عام 1950 استمرت ملدة 3 اشهر.

• «اليقظة»: مجلة طالبية صدرت عام 1952.

• «الرائد»: مجلة شهرية اهتمت بمعالجة االوضاع االجتماعية اصدرها نادي 

املعلمني عام 1952 واستمرت لغاية 1954.

• «االيمان» : مجلة شهرية، عنيت بالشؤون السياسية واالجتماعية، اصدرها 

النادي الثقافي القومي عام 1953 وبقيت لغاية 1955.

• «االرشاد»: اصدرتها جمعية االرشاد االسالمية عام 1953.

للكويت، صدرت  الرسمية  الجريدة  اليوم»: جريدة اسبوعية، وهي  «الكويت   •

عام 1954 ومازالت تصدر حتى اآلن. 

• «الــرائــد االســبــوعــي»: اسبوعية جامعة، اصــدرهــا نــادي املعلمني عــام 1954 

وتوقفت عام 1956.

• «العربي»: مجلة شهرية عامة ومنوعة صدرت عام 1958 وال تزال.

وغــيــرهــا مــن األســـمـــاء الــتــي ال تسمح املــســاحــة بــتــعــدادهــا، لــكــن نــتــوقــف عند 

مطبوعتني صدرتا في الخمسينات ملا لهما من تأثر وحضور مميزين.

نشأة الصحافة تعود 

لدوافع وطنية

أكثر منها مهنية

128 سنة الفارق بني 

بدايات الصحافة العربية 

والكويتية

صحافة الستينات 

تحولت الى صحافة 

الجاليات وصحافة 

التسعينات استعادت 

وجهها الكويتي
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مارست  الرقابة حيث  تحت سلطة  الصحافة  عاشت    

الحكومة شرعيتها الرقابية من خالل قانون املطبوعات 

والنشر الصادر عام 1961 ملدة ست سنوات، وهي رقابة 

مسبقة على النشر الى ان صدر قرار من وزير االعالم في 

يناير عام 1992 بإلغائها. وخــالل تلك املــدة، كانت هناك 

«مجازر» بالجملة نعرضها كالتالي:

أوال: الــــقــــرارات الــخــاصــة بــإيــقــاف الــصــحــف واملــجــالت 

الصادرة عام 76:

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة

76-9-31 أشهرالطليعة

76-9-32 أشهرالهدف

76-9-35 أشهرالرسالة

76-9-36 أشهرالرائد

76-11-4أسبوعالرأي العام

76-12-1031 أيامالسياسة

واملجالت  الصحف  بإيقاف  الخاصة  الــقــرارات  ثانيا: 

الصادرة عام 77: 

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة

5 - 1 - 377 أشهرالطليعة

31 - 5 - 377 أشهرالرسالة

12 - 6 - 377 أشهرالسياسة

28 - 7 - 77اسبوعكويت تايمز

21 - 12 - 377 أيامالرأي العام

صوت 

الخليج
24 - 12 - 77شهر

واملــجــالت  الصحف  بإيقاف  الخاصة  الــقــرارات  ثالثًا: 

الصادرة عام 78:

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة 

13 - 1 - 78أسبوعالرأي العام

11 - 6 - 378 أيامالرأي العام

22 - 11 - 378 أيامالرأي العام

27 - 1 - 78أسبوعالوطن

18 - 4 - 78شهرالبالغ 

1 - 5 - 78شهراناملجتمع

10 - 5 - 378 أشهرمرآة األمة

21 - 8 - 78أسبوعان مرآة األمة

15 - 6 - 378 ايامالقبس

15 - 6 - 478 أسابيعالهدف

17 - 6 - 478 أسابيعالنهضة

21 - 8 - 78شهراناالتحاد 

واملجالت  الصحف  بإيقاف  الخاصة  الــقــرارات  رابــعــًا: 

الصادرة عام 79:

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة 

24 - 6 - 379 أشهرالطليعة

12 - 12 - 479 أسابيعالطليعة

24 - 6 - 79شهرالهدف

16 - 7 - 79شهرالبالغ

31 - 12 - 79أسبوعانالبالغ

16 - 7 - 79شهراملجتمع

5 - 9 - 79شهراملجتمع

24 - 12 - 79أسبوعاناملجتمع

10 - 9 - 379 أيامالسياسة

30 - 9 - 79أسبوعالنهضة

30 - 9 - 79يوم واحدالوطن

خامسًا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف واملجالت 

الصادرة عام 80

تاريخ القرار مدة التوقفاسم الجريدة

26 - 3 - 80أسبوعاناملجتمع

8 - 10 - 1580 يومااملجتمع

28 - 4 - 380 أيامالرأي العام

28 - 5 - 80أسبوعانالطليعة

23 - 6 - 1580 يوماالطليعة 

28 - 6 - 80يومانالسياسة

سادسًا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف واملجالت 

الصادرة عام 81

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة

17 - 6 - 81أسبوعاملجتمع

21 - 8 - 81أسبوعاناملجتمع

16 - 11 - 81شهراملجتمع

81-06-327 أسابيعالطليعة

81-10-319 أيامالرأي العام

واملجالت  الصحف  بإيقاف  الخاصة  القرارات  سابعًا: 

الصادرة عام 82

تاريخ القرارمدة التوقفاسم الجريدة

82-03-02أسبوعاناملجتمع

املمنوعات

أبعادا  الحريات  على  والتضييق  للرقابة  ان  وكما 

تطال ما يمس جوهر الدستور وحق التعبير عن حرية 

اصابتها  التي  للصحف  بالنسبة  االمــر  كذلك  الـــرأي، 

حالة من التراجع من خالل االعالن والتوزيع.

فقد انخفض التوزيع نتيجة حل مجلس االمة سنة 

وانخفض   ،1985 عــام  عليه  كــان  عما  الــى 11%   1986

إيـــراد اإلعـــالن عــام 1986 الــى %14 عما كــان عليه عام 

.1985

الــــدارس لهذه  وبــدراســة االســبــاب، يمكن ان يلحظ 

الرقابة املسبقة  ان  الظاهرة عددا من املؤشرات منها، 

جعلت الصحف وكأنها نسخ متماثلة، تشبه بعضها، 

وان الــقــارئ اصبح يكتفي بصحيفة واحـــدة، بــدال من 

اثنتني او اربع كما كان في السابق.

ولم يكن مسموحا القول ان هناك تذبذبا في اسعار 

السوق بالبورصة وان النهج الغالب في الحركة لعام 

الخمسية  الخطة  عــن  الحديث  أو  1986كـــان سياسيًا، 

بسخرية والتكلم عن الوزراء واملسؤولني بطريقة تنم 

الــدول  باستقاللية  التشكيك  او  بــــاالداء  ضعفهم  عــن 

االسالمية في اتخاذ القرار السياسي.

خاضعة  الصحف  كانت   (86-90) الحل  فترة  أثــنــاء 

لرقيب معني من قبل وزارة االعــالم كــان بمنزلة االمر 

الناهي يملك السلطات كافة والصالحيات باملنع، ومن 

القصص املعاشة عندما نشرت «القبس» مرة كلمات 

التحرير  جــهــاز  فــوجــئ  الــتــســالــي  بصفحة  متقاطعة 

«الحل» وهي  كلمة  استبدال  الرقيب  بايقافها، وطلب 

«املعتصم بالله» ألنها تعني دعوة الناس لالعتصام 

مـــن وجــهــة نــظــر الــرقــيــب! وبــمــا انــنــا اعــتــمــدنــا منهج 

التاريخ للصحافة الكويتية من زاوية املراحل الزمنية 

واعطينا لكل مرحلة، جملة من السمات والخصائص، 

فــــان ملــرحــلــة الــســتــيــنــات ايـــضـــا، شــيــئــا مـــن ذلـــــك، فقد 

جاليات،  صحافة  الــى  الكويت  فــي  الصحافة  تحولت 

بــعــد ان وصـــل عـــدد الــوافــديــن فيها الـــى مــا يــقــرب من 

مليون و467 ألف شخص، بعد ان كانوا عام 1965 298 

الف وافد، في حني ان عدد السكان الكويتيني وصل الى 

حوالي 600 الــف كويتي لغاية 1990 بعد ان كــان عام 

1965 حوالي 168 الف مواطن.

فالجالية الفلسطينية، كانت تشكل العدد االكبر من 

البعض بحوالي 450  الوافدة والتي قدرها  الجاليات 

الف فلسطيني، حتى عام 1990، وهذا الرقم كان يعني 

الصحافة  عملت  مسيسًا  فلسطينيا  قــارئــا  هــنــاك  ان 

الكويتية على استقطابه من خالل خدمات واهتمامات 

يعني   بها، لدرجة ان حادث مرور يقع في احدى مدن 

الضفة الغربية تتسابق الصحف على نشر تفاصيله 

واسماء املصابني او املتوفني نتيجته.

وهذا االمر ينطبق على الجالية املصرية التي اخذت 

حصة من صفحات الصحف التي تصدر في الكويت.

خــالصــة هــــذا االمــــر ان اشـــبـــاع حـــاجـــات الــجــالــيــات 

الـــــوافـــــدة رفـــــع مــــن نــصــيــب الــــتــــوزيــــع واملـــنـــافـــســـة فــي 

الصحافة، التي استقطبت عددا كبيرا من الصحافيني 

العرب، كاللبنانيني والفلسطينيني واملصريني، وكان 

االهتمام  جــاء  لذلك  اقلية!!  فيها  يشكلون  الكويتيون 

بــاملــراســلــني والــحــدث الــعــربــي والـــدولـــي ليحتل مكان 

الصدارة واالهتمام.

ربما كان هذا الخليط من السكان وانتقال الصحف 

الى مشاريع تجارية وربحية هما ما ساهم بانعاش 

الـــصـــحـــف وتـــوســـعـــهـــا وزيـــــــــادة امـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الــفــنــيــة 

والتسويقية واالعالنية، وباتت من القوة في االنتشار 

مـــا اكــســبــهــا تــأثــيــرا ونـــفـــوذا واســـعـــني عــلــى املــســتــوى 

العربي.

وهــــذا مـــا ادى الـــى جــعــلــهــا فـــي دائـــــرة الـــضـــوء على 

التأثير في  املستوى املحلي، لتلعب دورا مباشرا في 

الوعي  زيــادة  في  السياسي، وتساهم  القرار  اصحاب 

لـــــدى املـــواطـــنـــني بـــاملـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة، خــصــوصــا 

فــي مــواســم االنــتــخــابــات او مــن خـــالل خـــوض مــعــارك 

االمــة، حيث  لــدور ونشاطات مجلس  سياسية رديفة 

عن هموم  للتعبير  والوحيدة  املتاحة  الوسيلة  كانت 

الشارع الكويتي، ال سيما في مواسم تعطيل مجالس 

االمة.

عــلــى ان مـــن الــســمــات االخـــــرى لــصــحــافــة االســتــقــالل 

ــــقــــوى الــســيــاســيــة  ال حـــتـــى عــــــام 1990 تـــعـــبـــيـــرهـــا عــــن 

اتها وتوجهاتها،  والتجمعات الدينية بمختلف انتماء

املجتمع  خصائص  مع  تتشابه  تكاد  «خاصية»  وهــي 

اللبناني الذي تتوزع صحافته على الطوائف واالحزاب 

والتجمعات.

ثــم جـــاءت مرحلة مــا بعد تحرير دولـــة الــكــويــت من 

االحــــتــــالل الـــعـــراقـــي، وهــــي مــرحــلــة جـــديـــدة بــمــقــايــيــس 

من  املحلية  القضايا  على  التركيز  اصبح  فقد  سابقة، 

ضمن االولــويــات، وتراجع االهتمام بالخبر او الحدث 

الــعــربــي والـــدولـــي بشكل عـــام، وهـــذا نــاتــج مــن افــــرازات 

الغزو العراقي 

 صحافة ما بعد التحرير

حازت القضايا املحلية على االهتمام الكامل، وباتت 

تتصدر الصفحات االولى، يجري التسابق على نشرها 

الــعــربــي النصيب  يــكــون للحدث  وابـــرازهـــا مــن دون ان 

الــكــافــي، فــقــد تــراجــع الـــى الــــوراء بنسبة كــبــيــرة نتيجة 

للصدمة التي اصابت الكويت من جراء الغزو العراقي، 

ومساندة عدد من الدول العربية ملواقف صدام، وخروج 

معظم افراد الجالية الفلسطينية بسبب تأييد القيادة 

الــعــراقــي  االحـــتـــالل  لــســيــاســة  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 

الفلسطيني  الــشــأن  مــا جعل  عــربــي شقيق، وهــو  لبلد 

في الصحافة حدثا ليس ذا اهمية كما كانت الحال في 

فترة ما قبل 1990.

عــمــومــًا أصــيــبــت الــفــكــرة الــعــربــيــة فــي الــصــمــيــم على 

الــرأي العام الكويتي، وهــو ما انعكس بــدوره  مستوى 

على الصحافة واهتماماتها، وكانت مقولة «دول الضد» 

من اكثر التعابير الشائعة في الصحافة، وتعني كل من 

وقف او ساند صدام والعراق في احتالله للكويت، هذا 

بعدما  تقريبا  التسعينات  اواخـــر  الــى  استمر  التوجه 

العربية،   - الكويتية  الــعــالقــات  فــي  مــراجــعــات  حصلت 

واخـــتـــفـــت عـــبـــارة دول الـــضـــد مـــن قـــامـــوس الــصــحــافــة 

والشارع.

ومع دخول االلفية الجديدة بقي املوضوع العراقي 

الشغل الشاغل للصحافة وللرأي العام وملجلس االمة 

والحكومة، الى ان سقط نظام البعث وصدام في حرب 

2003 على يد القوات االميركية، واستبدل بنظام آخر 

جديد لتعود ولو نسبيًا االهتمامات باملحيط العربي، 

واالنـــفـــتـــاح عــلــيــه بــعــدمــا ســقــط الـــعـــدو رقــــم واحــــد في 

الــحــدود بني  التي اختبأ فيها، وجــرى ترسيم  الحفرة 

الجيران بقرارات دولية ملزمة. 

رقابة رؤساء التحرير

 أحــدث تعديل على قانون املطبوعات تم عــام 2006 

بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس االمـــــة عــلــيــه ونـــشـــره بــالــجــريــدة 

الرسمية.

بــعــد رفــــع الـــرقـــابـــة مـــن قــبــل وزارة االعــــــالم، عــاشــت 

الـــصـــحـــافـــة حــقــبــة جــــديــــدة وفـــــق مــعــطــيــات مــســتــجــدة 

بالنظام  االلــتــزام  سيما  ال  التحرير،  ظـــروف  فرضتها 

الديموقراطي والحريات.

ومــنــذ الــتــســعــيــنــات عــرفــت الــبــالد نــوعــا جــديــدا من 

الــرقــابــة الــذاتــيــة مــارســهــا أصــحــاب الــصــحــف ورؤســـاء 

الــتــحــريــر عــلــى الــكــتــاب واالخـــبـــار ومـــا هــو مــســمــوح به 

او ممنوع، وهــي اشــد انــواع الرقابة ايالما وكانت في 

لــلــنــشــر، حيث  تــجــد طــريــقــهــا  لــم  لــكــتــاب  آراء  معظمها 

الــنــهــائــي، مــمــا اضطر  تــعــرضــت امـــا للتعديل أو املــنــع 

بعض الكتاب اليجاد صحف ثانية او مواقع الكترونية 

الــنــاس  بــني  تتنقل  والــحــديــث عنها وصــــارت  لنشرها 

بطرق سرية.

ازاء هذا الوضع وجد رؤساء التحرير انفسهم امام 

مسؤوليات وحــالــة جــديــدة اوجــبــت عليهم فــي احيان 

كــثــيــرة، وهـــذا ليس تــبــريــرا او تــأيــيــدا بــل واقـــع موثق، 

الى الوحدة الوطنية، كما   التدخل بمنع اخبار تسيء 

حصل في شهر ديسمبر عام 2003، على سبيل املثال، 

الــى منازعات  الــذي تحول  تــداول «الكاسيت»  وقضية 

طائفية مدمرة، او كما بادرت «القبس» الى االعالن عنه 

باالمتناع   (2007-2010) االخيرة  الثالث  السنوات  في 

عن نشر اخبار فيها تحريض واثارة وفتنة طائفية.

 

 التعطيل والمحاكم في التسعينات

ما يخص الرقابة على الصحف خالفًا لحاالت الكتب، 

املتصلة  الـــدعـــاوى  مــن  عـــددًا  التسعينات  فــقــد سجلت 

بــحــريــة الــتــعــبــيــر فـــي مــجــال اصـــــدار حــــاالت التعطيل 

قبل  من   1992 عام  املرفوعة  القضية  والتقييد، ومنها 

وزارة الدفاع بواسطة النيابة العامة ضد محمد جاسم 

الصقر بوصفه رئيس تحرير «القبس» واملحرر خضير 

الــعــنــزي بــســبــب نــشــر خــبــر يــتــعــلــق بــتــنــقــالت وتعيني 

بــالــبــراءة بتاريخ  املــحــكــمــة  بــالــجــيــش، حكمت  ضــبــاط 

10/4/1993 ألن نشر الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع 

ليس من األسرار املمنوع نشرها.

قـــــرارًا بتعطيل  الـــــــوزراء  عــــام 1995 اصـــــدر مــجــلــس 

صحيفة «األنباء» ملدة خمسة أيام، وهو قرار باطل بعد 

رفض مجلس األمة عام 1982 األمر األميري بالقانون 

رقم 59 لسنة 1976 والخاص بنفاذ املادة 35 مكرر من 

قانون املطبوعات والنشر، وكذلك رفضه مرة ثانية عام 

1993 عدم املوافقة على األمر األميري للقانون رقم 73 

لسنة 1986 والصادر في أعقاب حل مجلس األمة، وكان 

املنع بسبب نشر مقابلة ألمني عام الحركة الدستورية 

الوطنية ومثيرة  للوحدة  اعتبرت تقويضًا  االسالمية 

للفتنة.

عــــام 1998 صــــدر حــكــم ضـــد مــحــمــد جــاســم الــصــقــر 

رئــيــس تــحــريــر الــقــبــس والــزمــيــل ابــراهــيــم مــــرزوق بعد 

يقضي بحبسهما  االعـــالم  وزارة  مــن  مرفوعة  شــكــوى 

ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأمرت املحكمة بإغالق 

الــصــحــيــفــة ملـــدة أســـبـــوع، ومـــصـــادرة الــعــدد رقـــم 8817 

في  «ابتسامة»  فقرة  والــذي تضمن   5-1-1998 بتاريخ 

صفحة خدمات وتسالي، عبارة عن رسم كاريكاتيري 

يصور آدم وحــواء وطردهما من الجنة، اعتبر مسيئًا 

للذات االلهية.

كذلك جرى تعطيل «السياسة» ملدة أسبوع وغرامة 

مالية بسبب مقابلة صحفية أجريت مع فتاة قيل أنها 

خادشة للحياء العام، وذلك في عام 1998.

وفي تقرير أعده الزميل ابراهيم املليفي، وصدر عن 

جمعية الخريجني الكويتية يرصد حاالت انتهاك حرية 

الــى عام  التعبير على مــدى خمس ســنــوات مــن 1995 

2000 أورد أنه   وفي اكتوبر 1999 أصدرت دائرة الجنح 

السياسية  العلوم  قسم  رئــيــس  بحبس  نهائيا  حكما 

السابق في جامعة الكويت د. أحمد البغدادي ملدة شهر 

بعد ادانته بتهمة الطعن في ثوابت العقيدة االسالمية 

والــتــعــرض إلــى مــقــام الــنــبــوة. وفــي أكــتــوبــر 1999 مثل 

شمالن  د.  الكويت  بجامعة  السياسية  العلوم  اســتــاذ 

الــعــيــســى امــــام الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى خــلــفــيــة الــدعــوى 

املــرفــوعــة ضــده مــن قبل مــواطــن فــي شــأن مــا ورد على 

لسانه في املقابلة مع مجلة «مــرآة األمــة»، والتي اعلن 

فيها رفضه تطبيق الشريعة االسالمية في الكويت.

كــمــا حــقــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي اكــتــوبــر 1999 مع 

ورئيس  النصف  وليد  القبس  صحيفة  تحرير  رئيس 

الحياء  خــدش  بتهمة  جبير  عــبــده  القبس  مجلة  قسم 

لجسم  توضيحي  رســم  نشر  عــن  ملسؤوليتهما  الــعــام 

بــشــري، األمـــر الـــذي اوضــحــاه امـــام الــنــيــابــة الــعــامــة ان 

املــوضــوع مترجم مــن مجلة اجنبية وتــم شــراؤهــا من 

احــــدى املــكــتــبــات بــالــكــويــت وهـــي بــالــتــالــي مــجــازة من 

وزارة اإلعالم.

الحكومة صحيفة  عــام 1999 عطلت  اكــتــوبــر   وفــي 

للذات  تعرضها  بسبب  ايـــام  ملــدة خمسة  «الــســيــاســة» 

األمــيــريــة ومــســنــد اإلمــــــارة. بــعــد نــشــرهــا وقـــائـــع نـــدوة 

عقدها الشيخ حامد العلي األمني العام للحركة السلفية 

قـــال فــيــهــا مـــا اعــتــبــر مــثــيــرا للفتنة ويــضــر بــاملــصــالــح 

العليا للبالد.

الــزمــيــلــني  االعـــــالم  احـــالـــت وزارة  مـــايـــو 1999  وفــــي 

ماضي الخميس رئيس تحرير مجلة «الحدث» وسعد 

الــعــنــزي الـــى الــنــيــابــة الــعــامــة بــســبــب قــصــيــدة شعرية 

تضمنت عـــبـــارات تــخــدش الــحــيــاء الــعــام وصـــدر حكم 

يقضي بوقف اصدار املجلة ملدة شهر.

بـــدورهـــا أقــدمــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي شــهــر نوفمبر 

1999 على اتهام «القبس» و«الوطن» و«االنباء» بنشر 

وقــائــع جلسات ســريــة ملجلس األمـــة، معتبرة ذلــك من 

بـــاب نــشــر اخـــبـــار ســريــة يــحــظــر الــقــانــون نــشــرهــا لكن 

املحكمة برأتها.

فـــي عــــام 2000 تــســبــب نــشــر مـــرســـوم أمـــيـــري ملفق 

يــتــعــلــق بـــــزيـــــادة رواتـــــــب الـــعـــســـكـــريـــني بــــحــــدوث ازمــــة 

لكن  امتيازهما،  واغــالق صحيفتني وسحب  سياسية 

تم الغاء جميع االجراءات املتعلقة بواقعة النشر بأمر 

من سمو أمير البالد. 

عــالوة على ذلــك أوقفت جريدة {الشاهد} ملــدة سنة 

الترخيص،  مخالفة  بسبب   2002 عــام  السنة  ونصف 

وصدر حكم قضائي آخر بحقها في ديسمبر 2009 ملدة 

15 يومًا، وتعرضت جريدة {الشعب} اللغاء الترخيص 

عام 2008 إضافة إلى {االبراج} و{الديموقراطي}.

كتب حمزة عليان:

تناولت الحلقة األولى استعراض لتاريخ نشوء الصحافة الكويتية والعربية، وحديث عن صحافة الخمسينات، ثم صدور أول قانون للمطبوعات عام 1956 والشروط التي فرضها في مجال النشر، سواء ما يتعلق منها بتفرغ رئيس 

التحرير أو بالعقوبات، يليه قانون 1961 وقصة املادة 35 مكرر، والتعديالت التي طالت االقنون اثناء فترتي حل مجلس األمة عامي 1976 و 1986 وفيما يلي استكمال للحلقة األولى:

ست سنوات من الرقابة أنتجت «مجازر» جماعية بالتوقف

الرقابة جعلت الصحف الخمس تشبه بعضها البعض

انخفض توزيع الصحف 11% 

أثناء حل مجلس 1986.. وإيراد 

اإلعالنات تراجع بنسبة 14%

حذف الرقيب كلمة

ض على 
ِّ
«املعتصم بالله» ألنها تحر

االعتصام!
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