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وجه النائب غامن امليع سؤاال لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي قال فيه: ما التاريخ احملدد 
النشاء جمعية ضاحية فهد األحمد 

التعاونية؟

الميع للعفاسي: متى تنشأ 
جمعية ضاحية فهد األحمد؟

اعتصام نواب وقانونيين للمطالبة باإلفراج عن محمد الجاسم

الدقباس�ي: متضامنون مع الجاسم ونأمل أن تطوى هذه الصفحة على خير

الوعالن: عدم إخالء سبيل الجاس�م في هذه الفترة يدل على الشخصانية

النجار: مهما كان ما قاله الجاسم فما يحدث ما كان يجب أن يتم بهذه الصورة

البراك: أتمنى أن تأخذ األمور منحى آخر وأن يكون الجاسم بين أهله ومحبيه

مؤمن المصري
اعتصم أكثر من أربعني شخصية نيابية وقانونية ونشطاء سياسيون 
مع أفراد أس����رة الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر اجلاس����م أمام قصر 
العدل أمس تضامنا مع اجلاس����م احملجوز ل����دى املباحث اجلنائية منذ 
عش����رة أيام على ذمة قضية سب وقذف مرفوعة ضده من سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وقد أمرت النيابة العامة باستمرار حجز اجلاسم للعرض عليها غدا 
بع����د أن حققت معه على ذمة القضية في حضور عدد من احملامني فيما 

تنظم اليوم جمعية احملامني لقاءا تضامنيا معه.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيني: أمتنى أن تأخذ األمور في هذه 
القضية منحى آخر وأن يكون اجلاسم بني أهله ومحبيه، فمحمد عبدالقادر 

اجلاسم قيمة نقدية وأدبية وقيمة إنسانية مهمة لكل الكويتيني.
وأض����اف البراك: نتمنى أال يتع����رض الكتاب في الكويت ملا تعرض 
له اجلاسم فال ميكن لس����مو رئيس مجلس الوزراء أن يستمر في رفع 
دعاوى ضد كل من ينتقد احلكومة أو ينتقد رئيس احلكومة، »من يرد 

أال يحاسب أو أال يتعرض للنقد فليقعد في بيته«.
وزاد البراك: إن محمد اجلاس����م ناقد سياس����ي رفع سقف النقد إلى 
مستوى عال وصل إلى قمة الهرم، والذي يجب أن يتسع صدره للنقد. 
وأضاف أن اجلاس����م آثر أن يكون في خندق الناس، وقد قال اجلاس����م 
يوما إنه مستعد لدفع ثمن رأيه من حريته، وهاهو يدفع ثمن رأيه من 

حريته كما قال.
وقال الب����راك: »نقول لرئيس الوزراء اس����تعد لرفع مئات القضايا 
ض����د الكويتيني الذين لن يتوقفوا عن نقدك، ان اجلاس����م ليس عاجزا 
ع����ن دفع الكفالة ماديا، بل عاجز معنويا عن التعامل مع هذا املوضوع، 
أما ماديا فباس����تطاعته أن يدفع الكفالة لو كان����ت 10 ماليني دينار، إن 
الدس����تور الكويتي حدد صاحب الس����مو األمير فقط بأن ذاته مصونة 
بحكم الدس����تور وال يجب املساس بها، أما رئيس الوزراء الذي يريد أن 

يجعل ذاته مصونة فال نقبل بهذا أبدا«.
من جانبه عبر النائب علي الدقباسي عن تضامنه مع احملامي والكاتب 
محمد اجلاس����م متمنيا أن تطوى هذه الصفحة على خير داعيا اهلل عز 

وجل أن يعزز املسار الدميوقراطي للكويت.
وأكد النائب د.ضيف اهلل بورمية أن ما يحدث اآلن هو نتيجة ملا حدث 
أيام انتخابات مجلس األمة األخيرة عندما مت اقتياده هو والنائب خالد 

خطيرة في األمر وهي أنه لم يكن هناك س����قف معني ملدة حجز اجلاسم 
مما يعتبر قمة التعسف في استخدام السلطة.

أما النائب خالد الطاحوس فقد عبر عن اس����تيائه من حجز الكاتب 
واحملامي اجلاسم، مؤكدا أن هذه الوقفة وقفة تضامنية مع اجلاسم، مؤكدا 
أن ما حدث مع اجلاسم كان من الواجب أال يحدث فاملكان الذي يقبع فيه 
اجلاس����م ليس مكانه وإمنا مكان املجرمني. مضيفا: البد أن يشارك الكل 

في هذه الوقفة ألننا نعتقد أن اجلاسم سجني رأي.
وأض����اف: »نحن نتضامن مع اجلاس����م ويجب أن تكون هناك وقفة 
تضامني����ة مع كل صاحب رأي وأيضا مع املدونني الذين بدأت احلكومة 
تطاردهم، فقضية اجلاسم قضية الكل ألنه قضية أصحاب الرأي وأصحاب 
الفكر، أقول لرئيس الوزراء: س����تتعب إذا قمت برفع قضية ضد كل من 
يبدي رأيه في هذا البلد فال ميكن أن تكمم أفواه الذين ينتقدونك، واألمر 

في النهاية للقضاء«.
وتضامنا مع اجلاسم كان هناك أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.غامن النجار الذي صرح ل� »األنباء« بأن هذا 
املوض����وع يجب أال يأخذ مثل هذه الصورة، فمهما كان الرأي الذي قاله 

الكاتب اجلاسم لم يكن يجب أن يتم حجزه بهذه الصورة.
وأضاف النجار: يفترض أن يتم إخالء سبيل اجلاسم بكفالة شخصية 
ث����م يعرض املوضوع على احملكمة لتتخذ قرارها. فلم يكن هناك حجز 
ابتدائي ولم يكن هناك توجيه تهمة للجاس����م، وهذه من األخطاء التي 
يجب أن يتم تصحيحها. وأكد د.النجار أن هذه التصرفات اخلاطئة أدت 
إل����ى أن عدة منظمات دولية رأت في هذه اإلجراءات التي مت اتخاذها مع 
الكاتب اجلاسم أنها غير قانونية، متمنيا أن يتم غلق هذا امللف بسرعة 

وأن يتم إخالء سبيل اجلاسم بالضمان الشخصي وتنتهي املشكلة.
من جانبه متنى احملامي أحمد نشمي الظفيري أن يتم إغالق هذا امللف 
وأن نضع مثاال للخالف النبيل، والذي يحدث في جميع الدول املتقدمة، 
وأال يأخذ شكل اللدد في اخلصومة. ومتنى الظفيري على املسؤولني في 
البالد أن يتقبلوا النقد املباح ذا الصلة مبناصبهم وصفاتهم لكي نحافظ 

على دميوقراطيتنا التي ارتضيناها كأسلوب للحكم الرشيد.
وعبرت سمية محمد عبدالقادر اجلاسم في تصريح خاص ل� »األنباء« 
عن أسفها ملا يحدث لوالدها من حجز طوال هذه املدة في قضية أبعادها 
كثي����رة وأطرافها متداخلة، وقررت أنه����ا تعتقد أن القضية قضية قمع 

للحريات، مضيفة: نحن في انتظار قرار النيابة العامة.

تضع حدا لهذه التصرفات.
م����ن جانبه أكد النائب مبارك الوعالن أن اس����تمرار احتجاز الكاتب 
واحملامي محمد اجلاس����م يعتبر عيبا ف����ي جبني احلكومة التي أفرجت 
عن جميع احملتجزين في اجليش والشرطة بينما تقبع شخصية كبيرة 
مثل اجلاس����م في احلجز بسبب قضية رأي ال تستحق كل هذا حيث إن 
الرجل لم يرتكب جرمية أخالقية أو جرمية شرف حتى يتم حجزه كل 
هذه املدة. واس����تغرب الوعالن أن يتم اس����تدعاء اجلاسم فقط للنيابة 
العامة بعد أن جتمع من جتمع أمام قصر العدل مضيفا أن هناك سابقة 

الطاح����وس إلى مباحث أمن الدولة على خلفية عبارات نقد عبر بها كل 
منهما عن موقف نقدي يبيحه القانون والدستور الكويتي.

وقال بورمية: لو كان هناك حترك سياس����ي من كل قوى الشعب في 
ذلك الوقت ملا حدث لألخ محمد اجلاسم ما يحدث اليوم، مضيفا أن مثل 

هذه التصرفات احلكومية التعسفية البد أن تتوقف.
ومتنى بورمية أن تتم إحال����ة القضية إلى القضاء فورا حتى تأخذ 
العدالة مجراها الطبيعي، مؤكدا ثقة اجلميع في القضاء الكويتي العادل 
النزي����ه، وكرر أن االعتصامات ستس����تمر للضغط على احلكومة حتى 

بورمية: ما يحدث نتاج عدم تحرك القوى السياسية على أحداث مماثلة سابقة

الطاحوس: مكان الجاسم الحالي ليس له بل للمجرمين واألمر يحتاج لوقفة

أكثر من 40 شخصية عامة تجمهروا أمام قصر العدل والنيابة تأمر باستمرار حجزه للخميس إذا لم يقم بدفع الكفالة و»المحامين« تنظم اليوم لقاء تضامنيًا معه

د.ضيف اهلل بورمية

)محمد ماهر(أحمد الديني وعباس الشعبي ومحمد الوشيحي مع املعتصمني

احملامي عبداهلل األحمد مع النواب خالل االعتصام د.غامن النجار متحدثا للزميل مؤمن املصريعباس الشعبي يرفع الفتة ملناشدة النيابة االفراج عن اجلاسم بحضور البراك ود.بورمية وناصر الشليمي وصالح السعيدي

علي الدقباسي مبارك الوعالن خالد الطاحوس

نش�مي: نتمنى أن يتم إغالق هذا الملف وأن نضع مث�ااًل للخصام النبيل 

هدم سلطة إكرامًا لشخص يزعزع الكيان القانوني للكويت
أصدر احملامي نواف الياسني بيانا جاء فيه: ان للدول مؤسسات 
تقوم على أكتاف الرجال وال تهدم بس����بب رج����ل واحد، عماد هذه 
املؤسسات ومقومها االساسي الضامن حلقوق االفراد واملهيمن على 
معنى العدالة يلج����أ اليه إلنصاف املظلوم واحقاق احلق، رادع لكل 
متجاوز، ومحقق غايات كل متجاوز عليه، هذه املؤسسة هي السلطة 
القضائية وأعوانها، كل مس����اس وجتريح فيها يظل عالقا بالنفوس 
قبل العقول، وكل تعد على معاني اخلصومة الش����ريفة التي متثلها 
النيابة العامة فيه هدم لركيزة من ركائز الدولة الدستورية واملدنية 
القائمة على تعاون الس����لطات واحترامها، فما بالكم بالسلطة التي 

تنصف املظلوم وحتقق العدالة؟!
بعد هذا التجريح ومحاوالت النيل الصريحة من عدالة وانصاف 
وفهم النيابة العامة لصحيح القانون وقدرتها على إعمال صحيحه 
موضوعا كان أو اجراء، كيف لعموم الناس في الكويت ان يطمئنوا 
الى سالمة االجراءات القانونية وعلى قدرة وشرف القائمني عليها؟! 
ونحن نتساءل: أين رجال القانون ورجال القضاء الذين لهم السبق 
دون العاملني بالدفاع والذود عن هذه املؤسسة القضائية؟! كيف يكون 

التجريح والتشكيك للتقليل من قيمة هذه السلطة التي ان هدمت الثقة 
فيها فلن تبنى فينهار النظام القانوني الذي ال يوجد اال بوجودها؟! 
ووجودها ال يكفي ان لم يكن معه احترام وثقة للرجال القائمني عليها. 
ونحن نؤكد عدم مشروعية تدخل اعضاء مجلس االمة الكويتي في 
عمل النيابة العامة والقضاء بش����كل عام استنادا لنص املادة 50 من 
الدستور ونص املادة 27 من الالئحة الداخلية، كذلك ما استقرت عليه 
قرارات التفسير الصادرة من احملكمة الدستورية التي حترم وحتظر 
التجاوز منهم على اختصاصات السلطة القضائية والنيابة العامة.

وبالتالي فإنه من باب أولى عدم جواز تدخل غيرهم من عامة الناس 
اشخاصا طبيعيني كانوا أو جماعات سياسية أو جمعيات نفع عام، 
فأصحاب احلق االصيل في الرقابة وهم اعضاء املجلس التش����ريعي 
حظر عليهم كما بينا التدخل في اجراءات هذه السلطة، فكيف ملتهم 
رهن التحقيق وحتت والية النيابة العامة ان يكون سببا للنيل من 
هذه السلطة والتش����كيك في حيادها؟! فهدم سلطة اكراما لشخص 

يزعزع الكيان القانوني للكويت.
أنا أش����ك ان محمد عبدالقادر اجلاس����م احملامي والعالم بصحيح 

القانون يقبل ان جترح هذه الس����لطة وان متتهن وان اختلف معها، 
وهو الذي قرر في الكثير من دراساته املنشورة التأكيد على الفصل 
بني السلطات وعدم جواز التدخل في عمل السلطة القضائية، خاصة 
في مقاله املنشور بجريدة عالم اليوم العدد 642 بتاريخ 2009/2/12 
املعنون ب� »املسؤولية السياسية واملسؤولية اجلنائية«، فهو من دافع 
بكثير من كتاباته ودراساته عن حرمة التجاوز على السلطة القضائية 
والنيابة العامة، فال يعقل ان يكون هو الس����بب واملعول الذي تهدم 
به هيبة وحياد وشرف هذه السلطة، وكذلك ال ميكن قبول ان تكون 
هناك جماعات ضغط متارس وسائل وان شرعها القانون وأجازها من 
جتمعات أو مهرجانات خطابية، للتأثير على قرارات النيابة العامة 
أو القضاء، فهذه السلطة يجب أن يساهم اجلميع في حيادها وعدم 

تعريضها ألي نوع من أنواع الضغوط املباشرة وغير املباشرة.
ونح����ن ال نقول ان رجال النيابة العام����ة او القضاء معصومون 
من االخطاء، فهم في النهاية بش����ر يصيب����ون ويخطئون، وقد قرر 
القان����ون جملة من االجراءات الواج����ب اتباعها اذا ما حدث خطأ من 
رجال النيابة العامة أو القضاة، فيطعن على االجراء كما يطعن على 

االحكام وتقدم الش����كاوى ضمن املؤسس����ة القضائية، ولكن ال يتم 
التش����هير والتحريض بشكل مباشر أو غير مباشر على امتهان هذه 
السلطة والتأثير عليها، فهم ان لم يكونوا احرارا فلن يكونوا عادلني 

والعدل أساس امللك.
فالتقدير كل التقدير لرجال القضاء ورجال النيابة العامة حبا في 
الكويت، وليست هناك اعتبارات شخصية، فالتقدير كل التقدير لهذه 
السلطة التي هي مالذ جلميع الكويتيني، وندعو اجلميع الى ان يخافوا 
اهلل في الكويت وأن ينظروا الى أبعد من املصالح الضيقة اآلنية التي 

ان حتققت على حساب ما هو اكبر فسندفع كلنا الثمن.
فليهب رجال القانون قبل غيرهم للذود عن هذه السلطة والدفاع 
عنها، فالدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن الكويت والكويتيني، فهي 
االقدر على تصحيح اخطائها ان وجدت، فهناك من آلياتها الداخلية 
ما تصحح به أخطاءها، ولكن ال يجوز قانونا ودستورا التجاوز على 
هذه املؤسسة، فإنه يصعب بعد ذلك ان يقوم ما هدم في نفوس الناس 

من ثقة تفقد بكل جتاوز أو طعن في هذه املؤسسة القضائية.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

السيف: كرامة رئيس الحكومة كإنسان
ومكانته كقطب عصية على المساس

رد محامي س���مو رئيس الوزراء عماد السيف على 
تصريح النائب مسلم البراك قائال ان تصريح النائب البراك 
بقوله ان ذات الرئيس غير مصونة صحيح ولكن كرامته 
كإنس���ان واعتباره كمواطن ومكانته كقطب من أقطاب 
احلكم عصية على املساس من أي كان! وتصوير قضية 

اجلاسم بأنها قضية رأي استخفاف بعقول الكويتيني!
وقضية اجلاسم هي قضية سب وقذف يعاقب عليها 
قانون اجلزاء، ومحبة الكويتيني للش���يخ ناصر احملمد 
ال تنتظر تأشيرة أحد، ورفض االنصياع لقرار قضائي 
صادر من النيابة العامة واخلاص بدفع الكفالة في قضية 
جنائية من قبل محام متمرس ال يعطي الصورة الناصعة 

ملهنة احملاماة باعتبارها من املهن املعاونة للقضاء.


