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قال رئيس جمعية مقومات 
حقوق االنسان د.عادل الدمخي 
إن أملنا كبير في حكمة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
الكاتب  بإنه���اء قضية  األحمد 
محمد  اجلاس���م التي ش���غلت 
العام احمللي، واإلقليمي  الرأي 
والدول���ي في الفت���رة املاضية 
وحتى ال تكون سابقة في عهد 
س���موه امليم���ون وخاصة مع 
تدهور حالة اجلاسم الصحية، 
مشيرا إلى أنه باألمس القريب 
أقمنا ن���دوة إقليمية عن حرية 
اإلعالم ف���ي اخلليج وأوصينا 

فيها بحماية الصحافيني واحترام حقوقهم إال أننا وقبل أن يجف 
احلبر على الورق بل وقبل أن يس���دل الستار على مناقشة تقرير 
الكويت في االمم املتحدة فوجئنا بحجز الكاتب محمد اجلاسم في 
نيابة أمن الدولة، مؤكدا اننا ال نتفق بالضرورة مع كل ما يطرحه 
وقد نختلف معه األس���لوب واملضمون لكننا نستغرب محاسبته 
بأث���ر رجعي وعن كل ما كتب وألف من���ذ فترة طويلة، مبينا أنه 
شخصية معروفة وكاتب رأي وله صفة اعتبارية وقد سلم نفسه 
طواعية للنيابة وبالتالي نطالب باالفراج عنه واالكتفاء بالتحقيق 

معه بالنيابة التي نحترمها.
وأضاف نحن مع القانون ومع احترام الرموز والش���خصيات 
االعتبارية وال نقبل بجعل حرية الرأي شماعة للقذف أو اإلساءة 
وخاص���ة الذات األميرية لكننا نؤكد أننا ضد جميع أش���كال قمع 
احلريات وتكميم االفواه أو ممارس���ة االرهاب الفكري ضد كتاب 

الرأي.
وأوض���ح ان امل���ادة 36 تنص على أن »حري���ة الرأي والبحث 
العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط واالوضاع التي يبينها 
القانون »كما جاء في إعالن القاهرة حلقوق اإلنس���ان الذي وقعت 
علي���ه دول منظمة املؤمتر اإلس���المي ذكر في امل���ادة 22 )أن لكل 
إنس���ان احلق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع 
املبادئ الش���رعية، وان االعالم ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم 
استغالله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة االنبياء 
فيه، وممارس���ة كل ما من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة املجتمع 

بالتفكك أو االنحالل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد(.
واشار الى ان الوضع احلالي للدولة يحتم معاجلة االمور بحكمة 
حتى ال تتفاق���م االزمات الداخلية � التي متوج بالكويت بني فترة 
وأخرى � وتتحول دميوقراطية الكويت املشهود لها إقليميا ودوليا 

الى االستبداد والقمع.

)سعود سالم(النائب مسلم البراك واملشاركون في املهرجان اخلطابي لـ11/11 »احلرية للجاسم«

خالل مهرجان خطابي نظمته قوى 11/11 تحت شعار »الحرية للجاسم« 

البراك: اعتصام مؤسسات المجتمع المدني لوقف الجلسات القضائية مع الجاسم

النائب علي الراشد متوسطا د.محمد الفيلي وصالح الغزالي خالل املؤمتر

»المرأة والقضاء« في جمعية المحامين بالتعاون مع نظيرتها »األميركية«

الراشد: اإلسالم كّرم المرأة ولها الحق في تولي منصب القضاء

ألقى رئي����س جمعية  بداي����ة 
احملامني الكويتية عمر العيسى كلمة 
أكد فيها انه ال يوجد في الكويت اي 
نص قانوني يعارض تولي املرأة 
القضاء في الكويت دولة القانون 
واملؤسسات السيما ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
رحب بتلك الفكرة خالل االجتماع 
انها مسألة  األخير معه، موضحا 
وقت ال غير لتكون املرأة قاضية في 
الكويت. وقال العيسى ان جمعية 
احملامني منذ تأسيس����ها تقف الى 
جانب املرأة من خالل جلان اجلمعية 
املتعددة حيث شاركت في الدفاع عن 
حقوقها من خالل جلان اجلمعية 
املتعددة حيث شاركت في الدفاع 
ع����ن حقوقها من خ����الل منظمات 
الدولية.  املدني واحملافل  املجتمع 
وتابع ان املرأة في الكويت لعبت 
الرجل  دورا جوهريا في مساندة 
من خالل التضحيات التي قدمتها 
أثناء االحتالل العراقي الغاشم أو من 
خالل اطفاء آبار الكويت املشتعلة، 
او من خالل متثيلها في األمم املتحدة 
او من خالل توليها الوزارة وجناحها 
في اس����تحقاق مناصب قانونية 
مهمة كالفتوى والتشريع واإلدارة 
العامة للتحقيقات واالدعاء العام 
التابعني ل����وزارة الداخلية. وقال 
ان امل����رأة الكويتية جنحت في أن 
تكون محكمة معترفا بها في مجال 
التحكيم الدولي او الوطني من خالل 

األحكام التي تصدر عنها.

دعم المبادرات

ثم ألقى ممثل جمعية احملامني 
األميركية باول سيمونت كلمة أكد 
فيها دع����م اجلمعية حلقوق املرأة 
القضائية ف����ي العديد من البلدان 
العربي����ة من خالل مبادرات تقوم 
بها اجلمعية لصال����ح احملاميات 
القضائ����ي. وتابع  ومس����تقبلهن 

س����يمونت ان اجلمعية االميركية 
تدع����م املبادرة االردني����ة في هذا 
املجال وحتاول تقدمي كل وسائل 
املس����اعدة في هذا االط����ار مقيمة 
كل الفرص الت����ي تقدم في جميع 
اجلهات في مهنة القضاء س����واء 
كانت حكومات او جمعيات او حتى 
مدارس حقوقية. وأشاد سيمونت 
باملبادرة الكويتية في تنظيم مؤمتر 
»املرأة والقضاء« الذي يناقش اهمية 
حصول املرأة على حقها في تولي 
منصب القضاء وعرض التجارب 
العربية واألجنبية في هذا املجال.

كان »املنظور القانوني في الكويت« 
عنوان اجللسة األولى التي أدارها 
النائب علي الراشد، وكان املتحدث 
األول د.محم����د الفيلي من جامعة 
الكويت ورئيس جمعية الشفافية 
صالح الغزالي. وقال النائب علي 
الراشد ان املرأة بشكل عام تواجه 
حربا شرسة في جميع األعمال على 
املستوى العاملي مع ان اإلسالم جاء 
لتكرمي املرأة ومساواتها بالرجل، 
مؤكدا ان هناك من يقوم بتشويه 
اإلس����الم لتحقي����ق توجهاته من 
خالل بث أف����كاره ومعتقداته بأن 
اإلس����الم هو الذي يؤكد ما يؤمن 
به وأحيانا يقول البعض ان على 
املرأة املك����وث في املنزل أو العمل 
في وظائف معينة وهذا كله مناف 
للتعاليم اإلس����المية. وأضاف ان 
اإلس����الم لم يحرم املرأة من تولي 
الكرمي ژ  القضاء وكان رسولنا 
يعطي السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها حق االفتاء وهو أعظم من حق 
القضاء، كما كانت تستشار املرأة 

في بعض الغزوات.
وأعلن الراشد اننا في حاجة الى 
قرار إلعطاء املرأة حقها املسلوب في 
تولي مناصب القضاء وهذا القرار 
ميكن إصداره من قبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء بتعيني قاضية في 

 رندى مرعي

لم يبق امام املرأة الكويتي�ة اي باب موصد اال باب القضاء، فعلى الرغم من 
وصول املرأة الى قبة البرملان وتسلمها حقائب وزارية ومناصب قانونية مهمة إال 
أنها مازالت ال تتمتع بحق احلصول على منصب قضائي. وتزامنا مع تاريخ حصول 
املرأة على حقوقها السياسية، نظمت جمعية احملامني الكويتية بالتعاون مع 
جمعية احملامني األميركية مؤمتر »املرأة والقضاء« الذي حضره عدد من السفراء 
والشخصيات القانونية وشاركت فيه قاضيات عرب وأجانب حتدثن عن جتاربهن 

وذلك في جمعية احملامني الكويتية وفيمايلي التفاصيل:

من تتماثل مراكزهم القانونية غير 
جائز وهناك أحكام تؤكدها احملكمة 
بشأن املبدأ السابق ولكنها تضيف 
له فكرة التمييز املباح أو التمييز 
القائم على أسباب موضوعية وهي 
املبررة للتمييز،  العامة  املصلحة 
ويجب ان تكون متصلة مباشرة 
مبقاصد التشريع والزمة لتحقيق 
هذه املقاصد كم����ا يجب أال تكون 
هذه املصلحة ممنوعة بنص أعلى 
من النص الذي قررها.واكد اهمية 
اختيار ما يتسق مع احكام الدستور 

وترك ما يتعارض معه.
وبني د.الفيلي ان حكم احملكمة 
رقم 2009/2492 بشأن التظلم الذي 
تقدمت به املدعية لاللتحاق مبعهد 
الدراسات القضائية ليتم تعيينها 
في س����لك النيابة العامة، وهو ما 
يس����مح في وقت الح����ق بإمكان 
التعيني في س����لك القضاء، وبعد 
ان مت رفض طلبه����ا توجهت الى 
النيابة في محكمة التمييز للطعن 
بالقرار السلبي الذي صدر من قبل 
القضائية، كما  الدراس����ات  معهد 
قامت النيابة بعدم قبول الدعوى 
من املدعية، وعليه تقدمت املدعية 
االدارية في  الدائرة  الى  بشكواها 
احملكم����ة الكلية طاعن����ة بالقرار. 
واستكمل حديثه ان احلكومة رأت 
االخذ بآراء الفقهاء الش����ريعة في 
الدعوة املقدمة من الشاكية فاختلفت 
اآلراء، فهناك من اجاز ألن شهادة 
املرأة تصح وهكذا وقد خلص دفاع 
احلكومة من ذلك الى حق االدارة في 
االخذ مبا تراه من هذه اآلراء دون 
ان تكون قد اخلت مببدأ املساواة 
ما دامت املادة الثانية من الدستور 
وتقرر ان دين الدولة االسالم وان 
الشريعة االسالمية مصدر رئيسي 
للتشريع. ورأى ان بعض االحكام 
تتأث����ر باعتبارات الزم����ان لكننا 
نعتقد ان اغلبية املجتمع الكويتي 
ال ترفض عم����ل املرأة في القضاء 
حال توليها القضاء. اما عن عمل 
املرأة في النيابة العامة، فإن موقف 
املجتمع الكويتي منه ال يختلف عن 
موقفه من توليه����ا اعمال االدعاء 
العام وهي تت����واله اآلن، كما اننا 
ال نش����اطر احملكمة في اجتهادها 
بالنسبة إلطالق السلطة التقديرية 
لالدارة في هذا املوضوع واجتهاد 
احملكمة مع تقديرنا الكامل له، وانه 
قابل للفحص واعادة النظر من قبل 
محكمة االستئناف ومحكمة التمييز. 

واختتم حديثه بالتأكيد على عدم 
وجود اي نص قانوني يفرق بني 
الذكور واالناث من املواطنني تطبيقا 
ملبدأ املساواة، اذن نحن في حاجة 
ماسة الى قرار بتعيني املرأة قاضية.

حوكمة القضاء
حوكمة القضاء

وكانت محاضرة رئيس جمعية 
الش����فافية صالح الغزالي بعنوان 
»حوكمة القضاء« التي تناول فيها 
خمسة محاور لزيادة حوكمة القضاء 
في الكويت، أولها استكمال السلطة 
القضائية من خالل تعزيز استقالل 
القضاء، وجعل القضاء سلطة سيادية 
بوض����ع خطة لتكوينه وتش����كيل 
املجل����س األعلى للقضاء برئاس����ة 
انش����اء  الى  قاض متف����رغ اضافة 
محكمة دستورية كما انه يجب ان 
يرى مجلس الدولة النور وانش����اء 
النيابة االداري����ة وتفعيل اجراءات 
احملاكم من خالل انشاء محاكم في 
جميع احملافظات وتعيني خبراء في 
احملاكم لبع����ض القضايا واحلاالت 
املس����تعجلة. وتن����اول الغزالي في 
احملور الثاني التعيينات القضائية 
التي يجب أن تكون مستقلة، ووجود 
مركز معلومات يوفر أكبر قدر من 
املعلومات واألحكام ويجب مراعاة 
التدريب املستمر وندب القضاة وإعادة 
النظر في موضوع املرأة القاضية إذ 
ان بعض احملاكم حتتاج الى املرأة 
القاضية اكث����ر من الرجل القاضي. 
إلى جانب النظر في الهيئة الوظيفية 
حيث ان هناك كما من القضايا يوجب 
وجود ضعف عدد القضاة احلاليني 
على األقل. وفي احملور الثالث بعنوان 
املس����اءلة والنظام قال الغزالي انه 
يجب ضمان حصانة القاضي وتطوير 
نظام الشكوى واملزيد من الشفافية 
في التفتي����ش القضائي ومخاصمة 
القض����اة اضافة ال����ى وضع قواعد 
س����لوك ملزمة، وفي احملور الرابع 
شدد الغزالي على ضرورة الشفافية 
في الذمة املالية للقضاة والكش����ف 
ع����ن تض����ارب املصال����ح واعتماد 
مبادئ بنجلور التي تضع عناصر 
حلوكمة العم����ل القضائي. وتطرق 
الغزالي الى مس����ألة ادارة اخلدمات 
القضائية من خالل تبسيط االجراءات 
وحتديد املس����ؤوليات واالنتقاالت 
القضائية واسناد الدعوى واإلدارة 
القضائية وضرورة وجود القضاء 

االلكتروني.

احملاكم خصوصا ان املرأة الكويتية 
تعمل اآلن في الفتوى والتشريع 
بكل متيز. أما بالنس����بة للخبير 
الدس����توري د.محمد الفيلي، فقد 
حت����دث عن اجلانب التش����ريعي 
والدستوري في تولي املرأة القضاء 
في الكويت. وق����ال د.الفيلي بعد 

ان منحت امل����رأة الكويتية حقها 
السياس����ي في 16 مايو 2005 مت 
إلغاء لفظ الذك����ور، كما ان هناك 
قانونا في تنظيم القضاء ال يقتصر 
على الذكور في تولي القضاء ولم 
يحدد أو يشترط أن يتولى القضاء 
ذكرا أم انث����ى، مؤكدا ان املوروث 

الثقافي للمجتمع هو الذي يحدد 
ويستبعد أن تكون املرأة قاضية 
خصوصا ان مبدأ املساواة قد أقره 
الدستور وفي العدل واحلرية ألنهما 
من دعامات املجتمع الكويتي، كما 
يتضمن الدستور توجيها للمشرع 
بالتدخل لتوفير س����بل املساواة 

الفعلي����ة للمواطنني في احلقوق 
والواجب����ات، ال متييز بينهم في 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين 
وهذا يؤكد ان اجلميع متساوون 

في القانون وأمام القانون.
وأضاف ان احملكمة الدستورية 
ف����ي الكويت تقرر أن التمييز بني 

الجسار: ال معوقات تشريعية أمام تولي المرأة القضاء
اكدت عضو مجلس االمة د.سلوى اجلسار انه ال توجد اي معوقات 
ــريعية أمام تولي املرأة منصب القضاء في الكويت خاصة بعد  تش
ــة باالنتخاب ما اثبت ان املرأة  وصول النائبات االربع ملجلس االم

متقدمة، بالتالي فإن طريق وصول املرأة للقضاء اصبح سالكا.
وتتمتع املرأة الكويتية بكفاءة قانونية عالية املستوى ووصلت 

الى مسميات ومناصب قانونية وتشريعية تؤهلها لتكون قاضية، 
ــزال من املواضيع  ــكلة في الكويت ان هذا املوضوع الي لكن املش
احلساسة وهناك بعض اآلراء التي وجدت ان املرأة ال يجب ان تكون 
ــي البرملان جتد انه ال ميكن للمرأة ان تتولى مهام القضاء، لذلك  ف

فإن هذه املسألة هي مسألة قرار ووقت وهو قريب جدا.

باعتبار حرية التعبير مكفولة للجميع شرعيًا ودستوريًا وقانونيًا

الدمخي: نأمل إنهاء 
احتجاز الجاسم 

د.عادل الدمخي

عادل الشنان
طالب النائب مس���لم البراك 
مؤسسات املجتمع املدني بعمل 
اعتص���ام باس���م احلرية حتى 
يتم وقف اجللس���ات القضائية 
للكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 

اجلاسم.
املهرجان  جاء ذل���ك خ���الل 
اخلطابي الذي نظمته قوى 11/11 
مس���اء امس االول حتت شعار 
»احلرية للجاس���م« تضامنا مع 
الكاتب وإليصال رسالة للقضاء 
مفادها ان اجلاسم يتعرض للظلم 
والتسلط من قبل احلكومة. وقال 
البراك ان احلكومة لم جتد سوى 
طريق الهروب الكبير مثلما حدث 
في عام 2008، مؤكدا أهمية دور 
الشعب الذي من حقه ان يحتج 
ويعترض، ألن كل ابناء الشعب 
مؤمنون مبا قاله اجلاس���م وانا 

واحد منهم من األلف إلى الياء.
البراك: إن استطاعت  وتابع 
احلكومة سجن الشعب الكويتي 
فلن تستطيع ان تسجن الكلمة 
مهم���ا حاولت بعد ان س���اهمت 
انتش���ار كلمات  احلكوم���ة في 
اجلاسم من حيث ال تعلم حتى 
آمن الن���اس بأهمية هذه الكلمة 
في ظل خشية احلكومة من رجل 
ال ميلك إال قلمه احلر املس���تنير 
الذي رفع من خالله سقف النقد 
للمرة األولى في التاريخ لدرجة 
ان الناس تتلهف الى مقالة اجلاسم 
في اي موقف او قضية. وأوضح 
البراك انه إن صح اتهام اجلاسم 
على كتب ومقاالت نشرت منذ 5 
سنوات ان صح معها هذا االتهام 
فاملفترض ان تتم محاكمة جميع 
مسؤولي وزارة اإلعالم ووزيرهم 
على خلفية هذه القضية بعد ان 
أجازوا للجاسم نش���ر مقاالته 
لكنهم يريدون سجن فكر اجلاسم 
واملراد من ذلك تأديب الشعب في 
ش���خصه، الفتا الى ان من سوء 
حظ احلكومة انه���م وقعوا مع 
شخص معاند في قضية حرية 
الكلمة. وقال البراك: لن نسكت 
سواء في داخل مجلس األمة او 
خارجه، وأفتخر بأن أكون موجودا 
في أي قضية رأي س���واء كنت 
أعرف صاحبها أو ال أعرفه، بعد 
ان وصل احلال باحلكومة للتعامل 
مع اجلاسم من خالل أمن الدولة 

بدوره قال مدير املكتب السياسي 
للحركة السلفية فهيد الهيلم، اننا 
نقول للجاسم ان أحرار الكويت 
معك فال يضيرك ان تصمد واعلم 
ان مدى وطنيتك وحرصك على 
ب���الدك بقدر ما تتعرض للمحن 
وبقدر ما تتحق���ق مصداقيتك. 
وأكد الهيل���م ان األحرار عليهم 
ان يستعدوا لالعتقال ألن أصوات 
احلرية يراد إسكاتها، مضيفا لن 
تبح أصواتنا ولن نسكت وحق 
اجلهاد بالكلمة احلرة ومساندة 
كل أصحاب الرأي احلر، من جهته، 
قال نائب رئيس جمعية احملامني 
الس���بيعي ان جميع  احلميدي 
اإلجراءات التي اتخذت بحق محمد 
عبدالقادر اجلاسم غير قانونية 
كون الشكوى املقدمة بحقه باطلة 
وحتولت حملاكمة سياسية ضد 
اجلاسم قبل ان تصدر بحقه أحكام 
قضائية، الفتا الى ان قيام وزير 
شؤون الديوان األميري بصفته 
الشخصية بتحريك الشكوى ال 
يحق له وفق القانون، مما يؤكد 
بطالن الشكوى. وقال السبيعي 
ان الشكوى جاءت عائمة وكالمها 
عاميا، مما يؤكد بطالنها الى جانب 
التأخر في تقدمي الش���كوى ضد 
مق���االت مضى عليه���ا أكثر من 
5 س���نوات، في حني ان القانون 
يس���قط احلق في اقامة الدعوى 
بعد مضى 3 أش���هر على كتابة 

املقاالت.
بدوره، ق���ال رئيس جمعية 
البرملاني  متابعة وتقييم االداء 
أمني عام قوى 11/11 ناصر الشليمي 
ان م���ا يحدث مع اجلاس���م يعد 
استقصادا من قبل السلطة لهذا 

الرجل.
واضاف ان بعض نواب مجلس 
االمة ال ميثلون االمة واستغلوا 
توكيلها لهم وأساءوا استخدام هذا 
التوكيل كمثل من خانة األمانة، 
مؤكدا ان هناك اتصاال جاريا مع 
مؤسسة أطباء بال حدود والتي 
أكدت ان اجلاس���م يندرج حتت 
ذوي االحتياجات اخلاصة نظرا 
لالمراض التي يعاني منها. ودعا 
الشليمي الشعب الى املشاركة في 
مهرجان التضامن مع اجلاسم، كما 
أكد تبني قوى 11/11 لدعوة النائب 
مسلم البراك الى عقد انتخابات 

مبكرة. 

للزج بأصحاب الرأي في السجون. 
وأس���تغرب منع زوجة اجلاسم 
من رؤية زوجها في املستشفى 
العس���كري من قبل رجال أمن 
الدولة املعنيني بأمن الدولة وأمن 
شعبها، في ظل امتناع اجلاسم 
الطعام واألدوية، ما  عن تناول 
جعل أهله يعيشون بألم ومرارة 
وخوف على صحته كونه أجرى 
أكثر من 9 عملي���ات في القلب. 
ولفت البراك الى ان املسيرة التي 
بدأت من قصر العدل حتى مجلس 
األمة سببت الكثير من االزعاج 
للحكومة بعد ان علمت ان التحرك  
كان من أجل حرية الكلمة ال من 

أجل اجلاسم كشخص.
من جهت���ه، أكد رئيس حزب 
األمة د.عواد الظفيري ان اتهامات 
اجلاسم كيدية تنتقص من مكانة 
الكويت التي نفتخر بأنها دولة 
دميوقراطية، وتساءل ان كانت 

الدميوقراطية ممثلة في  الدولة 
األمة فكيف مينع مواطن كويتي 

من التعبير عن رأيه بحرية.
وقال الظفيري ان اجلاس���م 
مارس حقه الطبيعي في التعبير 
عن رأيه، وتتم محاكمته بعدة تهم 
منها تقويض نظام احلكم رغم انه 
أهدى الكثير من كتبه لصاحب 
السمو األمير ولسمو ولي العهد 
ولسمو رئيس الوزراء، الفتا الى 
ان هذه املقاالت والكتب صدرت 
منذ 5 س���نوات رغم ان قانون 
املطبوعات يؤكد انه ال يجوز رفع 
أي قضية على الصحافيني مبضي 

3 أشهر على هذه الكتابات.
عل����ى صعي����د متص����ل أكد 
الكات����ب الصحافي أحمد الديني 
تق����دم مجموعة م����ن احملامني 
بطلب للنائب العام لإلفراج عن 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
صباح أول من امس بعد صدور 

قرار بحبسه 21 يوما على ذمة 
التحقيق، الفتا الى ان أس����رته 
حاولت زيارته في املستش����فى 
العسكري قبل ان يتم ترحيله 
الى الس����جن املرك����زي دون ان 
يتمكنوا من ذلك. ولفت الديني 
الى ان املعلومات املتعلقة بصحة 
اجلاسم غير واضحة حتى اآلن، 
متمنيا ان تكون موافقة أطباء 
العسكري على نقل  املستشفى 
اجلاسم الى السجن املركزي بعد 
التأكد من استقرار حالته الصحية 

مؤكدا اتهام اجلاسم ب� 3 تهم.
وأكد ان جميع مقاالت اجلاسم 
متواجدة على مواقع اإلنترنت، 
مستغربا من اعتقاله على خلفية 
هذه املقاالت التي رمبا قد تكون 
مزيف���ة م���ن جان���ب املبلغ أو 
التحريات، ألن املقاالت األصلية 
ال تتضمن انتهاكا للقوانني، وأكد 
ان اجلاسم س���يظل سجني رأي 

ال إرهابيا أو جاسوس���ا مناشدا 
النائب العام إطالق سراحه وفق 
سلطاته التي مينحها له القانون.  
بدوره استغرب أمني عام املنبر 
النيباري  الدميوقراطي عبداهلل 
من وجود قضية اجلاسم خالل 
اجتماع منظمة حقوق االنسان في 
جنيڤ في الوقت الراهن والذي 
الكويت، وأكد ان  تش���ارك فيه 
القضية ال متثل شخصا تعرض 
للغنب امنا تصدى للمساس بقضية 
حقوق اإلنسان التي نص الدستور 

الكويتي على احترامها.
وبني النيباري ان التعامل مع 
الناس يجب ان يتم وفق القانون 
خاصة ان حرية التعبير محمية 
بنص الدستور والقانون، وحينما 
يكون هناك مخالفة فالقضاء أولى 
بالبت فيه���ا، خاصة مع وجود 
صراع سياس���ي وسعي لتنفيذ 
القانون والدس���تور.  وتطبيق 

األحمد: الجاسم أوقف إضرابه عن الطعام
ــن احملامي عبداهلل األحمد عن توقف الكاتب محمد عبدالقادر  أعل
اجلاسم عن اضرابه عن الطعام، مشيرا الى ان هذه اخلطوة جاءت بعد 
ــن التحقيقات معه وان االضراب كان من منطلق اعتراض  االنتهاء م
اجلاسم على التحريات التي استبقت توقيفه والتحقيقات التي أجريت 
ــه من قبل أجهزة وزارة الداخلية. وقال األحمد وهو احد احملامني  مع
الذين يدافعون عن الكاتب اجلاسم ان النائب العام رفض اليوم )أمس( 
ــراح موكله، مؤكدا ان هناك اجراءات قانونية  طلبا جديدا الطالق س
اخرى سيمضي فيها فريق الدفاع، منها التقدم بطلبات الطالق سراحه، 
مضيفا ان التأييد الشعبي لقضية اجلاسم سيدعونا الى تكرار املطالبة 

بإطالق سراحه من منطلق احلفاظ على حرية الرأي.

البصيري: قضية الجاسم بيد القضاء
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير املواصالت والناطق 
الرسمي باسم احلكومة د.محمد البصيري، ان قضية الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم في يد السلطة القضائية، وهناك مبدأ الفصل بني 
السلطات، واملواد الدستورية تكفل اجراءات التقاضي، وأال يتم حجز 

او اعتقال اي شخص اال وفقا لالجراءات القانونية.
ــلطة  ــه بيد القضاء وكلنا ثقة واعتزاز بالس ــال ان األمر برمت وق
ــي مثل هذه القضايا ما دامت  ــتطيع ان نخوض ف القضائية، وال نس
منظورة امام القضاء حتى ال يكون هناك اي تأثير على سير العدالة، 
مضيفا: ان شاء اهلل لن يكون هناك اي تعسف في استعمال القانون 

سواء مع اجلاسم او غيره.

الفيلي: المواطنون متس�اوون ف�ي الحقوق والواجب�ات وال يوجد نص 
قانوني يف�رق بين الذكور واإلن�اث ونحتاج إلى قرار تعيين الم�رأة في القضاء

الغزال�ي: إعادة النظر في الهيئة الوظيفية فع�دد القضايا أمام المحاكم يتطلب 
ضع�ف عدد القض�اة الحاليين م�ع ضم�ان حصانة القاض�ي وتطوير نظام الش�كوى


