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تقرير حول حرية الرآي فی دولة الکويت
المركز العربي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي يصدر تقريره حول حرية الرأي والتعبير بدولة
الكويت.
أصدر المركز العربي االوربي لحقوق االنسان والقانون وهو منظمة دولية مقره أوسلو النرويج
تقريره حول الزيارة التي قضاها الوفد الخاص بالمركز لدولة الكويت بدعوة من وزارة اإلعالم
الكويتية والمسئولين وجاء ذلك التقرير بعد عده لقاءات اجراها المركز مع المسئولين ومندوبي
ومبعوثي الدول والمنظمات وكان علي رأس الوفد أمين عام المركز المستشار إيهان جاف
وقد أعرب امين عام المركز عن شكره وتقديره للمسئولين عما ما بذ لوه من جهود مضنيه مع
وفد المركز وأعرب جاف عن أستعداد المركز لعقد ندورات ومؤاتمرات مع الوزرات المختلفة
للتثقيف والتوعية بمجال العلوم االنسانية كافة ومراقبة االنتخابات .
من جهتة أعرب جاف بأن هناك عالقة وثيقة بين مدى توفر حرية الرأي ومدى تقدم
المجتمعات اإلنسانية  ،وذلك بحكم أن حرية الرأي هي إحدى أبرز الحريات العامة الالزمة
إلنطالقة النشاط اإلنساني في شتى المجاالت الفكرية واالجتماعية واالقتصادية ويالحظ ان دولة
الكويت بقيادتها الحكيمة تراعي حقوق اإلنسان وحرية التعبير والراي ويحث المسئولين علي
ضرورة عقد الندوات والمؤاتمرات للتوعية بمجاالت حقوق اإلنسان.
ونظرا لما يتمتع به المجتمع الكويتي من وسائل إعالم رسمية وشعبية تتميز بالتنوع والقدرة
على التأكيد واالنتشار نتيقن حقيقة أن الكويت هي بلد الحريات وأن صحافتها ووسائل االعالم
تتحرك داخليا وخارجيا بال قيود مما يجعل من حرية الرأي والتعبير واقعا معاشا يميز الوطن
والمواطن..
واذا كان النقد البناء سمة من سمات حرية الرأي فإنه كذلك إنعكاس إيجابي للتفاعل الحي بين
فئات وقطاعات المجتمع إذا يضع القضايا العامة تحت مجهر العرض والتقييم ويكشف فيها
الجوانب السلبية واإليجابية ويحدد في تواصل بناء سبل تالفي األخطاء وتنمية العطاء  .هذا
النقد البناء هو جوهر الجهد اإلعالمي الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة في ظل حرية الراي
والتعبير.
أما عندما يكون النقد صادرا عن حسابات أخرى فإنه في هذه الحالة يخرج من دائرة النقد
البناء إلى دائرة تصفية الحسابات ومن ميدان العمل من أجل المصلحة إلى ميدان العمل من أجل
مصالح ذاتية محدودة.
ومن الطبيعي مع هذا النوع من النقد أن يغيب التقييم الصحيح وتكثر االجتهادات الشخصية
وتبدو الصورة غائمة المعالم متضاربة المالمح مما يشيع لونا من ألوان الفوضى الفكرية ،
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ويخرج بحرية الرأي عن مسارها الطبيعي كإحدى الحريات السياسة التي تخدم المجتمع تماما
كما هو الحال من أي نوع آخر من أنواع الحرية حين ال يلتزم بالمسؤولية .
وفي صعيد أخر قال جاف العضاء المركز والمسئولين عبر اللقاءات الصحفية أن "الكويت
لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات
شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو االقوى في المنطقة وأكدت الحكومة ايمانها بحرية وسائل
اإلعالم والنظام الديمقراطي والقضاء المستقل في الكويت".وأضاف انه "منذ استقاللها كانت
المناقشة المفتوحة حجر الزاوية في ثقافة الكويت والدولة تواصل تشجيع المشاركة
الديمقراطية والتمثيل وحرية التعبير وفقا لسيادة القانون".وأوضح أن "حرية التعبير مكفولة
في الدستور الكويتي وال يزال لدينا مجتمع منفتح وديمقراطي حيث تجري أكثر من  02قناة
تلفزيونية وصحيفة مستقلة مناقشات حية حول السياسة الكويتية يوميا" .وأوضح أن
"الدستور الكويتي الذي صدر في عام  2690يضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه
وأفكاره في مختلف القضايا المتصلة بشؤون الدولة".وأضاف أن "الدستور ينص بوضوح في
المادة ال  69على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه
ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون"

ايهــــان جاف
االمين العام للمرکز العربي االوربي لحقوق االنسان والقانون الدولي
نسخه منه الی/
وزارة الخارجية الکويتية.
دائرة المنظمات في مجلس حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة .
ممثل الکويت في مجلس حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة.
ممثل االتحاد األوروبي لدى مملكة النروج.
وسائل اإلعالم العربية والدولية .
مكاتب وسفراء المركز في دول العالم.
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