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الطبطبائي 6 النائــــــب د.وليد  قـــــدم 
الســـماح لألئمة  اقتراحا برغبة بشـــأن 
بـــوزارة األوقاف والشـــؤون  واملؤذنني 
االســـامية من غيـــر الكويتيني بإحلاق 
ثاثة من ابنائهم بحد أقصى في املدارس 

احلكومية.

السماح لألئمة غير الكويتيين
بإلحاق 3 من أبنائهم بالمدارس الحكومية

نواب وسياسيون طالبوا بعدم التضييق على الحريات

أن تكون تطويرا لبادنا وحماية 
لدستورنا، مؤكدا على براءة اجلاسم 
مهما كان احلكم وإدانة السلطات.

من ناحيته بني النائب السابق 
مشاري العصيمي ان الباد وأهلها 
يعانون من مشكلة االنتقائية في 
القانون وقضية اجلاسم  تطبيق 
مورست بها االنتقائية خصوصا 
ان كتبــــه مت ترخيصهــــا من قبل 
وزارة اإلعام قبل 5 سنوات كما ان 
وزير اإلعام الشيخ احمد العبداهلل 
هو املســــؤول ألنه هو من أعطى 
الترخيص وأجاز النشــــر مضيفا 
أن أمن الدولة خط أحمر ال ميكن 
جتاوزه لكن لألسف بعض املسؤولني 
انتهكوه وحجز احلرية يعتبر شيء 
كبير ونحن في بلد دميوقراطي كما 
اننا لم نر »عتاوية« املال العام في 
قصر العــــدل ولكننا رأينا الفقراء 

الشرفاء من املواطنني.
 الحجز من أجل اإلهانة

من جهته قال النائب السابق فهد 
اخلنة انه عندما يصرح مصدر رفيع 
ويقول القضاء ال ينصح نقول له 
ينصح القضاء واحلكومة واملجلس 
وهم جميعا حتت رقابة األمة واذا 
أصبحــــت النيابة حتجــــز وتقيد 
احلريات يجب ان يتدخل مجلس 
األمة ملنعها وعندما تريد احلكومة 
احلجز من أجل اإلهانة يجب على 
نواب األمة مراجعة قانون االحتجاز 
حتى ال يتم التعســــف من خاله 
ضد احلريات، ووجه اخلنة رسالة 
فحواها »لن نقبل املساس بدستورنا 
ونحن نحبكم وانتم حتبوننا وال 
نريد أن يفنت بيننا أحد وال تنسوا 

على اعتقاالت أكثر وأوسع وخاطب 
احلكومة قائا »طمنوا عن رحايلكم« 
سنذهب ألبعد مدى ولن نتنازل عن 
احلرية وبيننا وبينكم الدستور 

وغيره »البحر«.
وأضاف الطاحوس ان املفرح 
املبكي هو توقيف اجلاســــم على 
كتب أجازت وزارة االعام نشرها 
أي أن النية مبيتة والوضع مقلوب 
كما يجب ان يعاد النظر في قضية 
اجلاسم من قبل النائب العام جتاه 
االجراءات التي اتخذت بحق اجلاسم 
وكاشــــفا عن تقدمي تشريعات في 
االسبوع املقبل تضمن حرية الكلمة. 
من جهته استغرب النائب مبارك 
الوعان من محاسبة اجلاسم على 
كتابات أجازت وزارة االعام نشرها 
قبل 5 ســــنوات قائا »صح النوم 
يا حكومة« وجميع اهل الكويت ال 
يختلفون على حرية الرأي والكلمة 
وما يحدث للجاسم مرفوض متاما 
وعلى احلكومة ان تفهم رســــالة 
األمــــة والشــــعب الكويتي احلر، 
مؤكدا انه سيتقدم بسؤال لوزير 
االعام عن كيفية إجازة النشــــر 

لكتب اجلاسم.
وضع مزٍر

من جانبه، أكد النائب السابق 
أحمد اخلطيــــب ان الوضع الذي 
وصلت له الباد مزر وقد بدأ ذلك 
منذ عام 87 بإلغاء وانتهاك القوانني 
والدستور وقد وصلنا ملرحلة عم 
بها الفساد وأصبحنا متخلفني في 
عدة مجاالت ورغم كل هذه الظروف 
كان للكويت نكهتها اخلاصة التي 
تتميز بها عن البلــــدان املجاورة 

فضل أهل الكويت عليكم ابان الغزو 
الغاشم وال جتربونا فقد جربتمونا 

ولم تنجحوا«.
من جانبه بني النائب السابق 
محمد اخلليفــــة أن الكاتب محمد 
اجلاسم حتمل من أجل رفع سقف 
احلريات في بادنا والوصول بها 
ألعلى املســــتويات وكان ناصحا 
للسلطة في كتاباته وهنا نتساءل أين 
أمن الدولة من »كوهني« واملتنفذين؟ 
وأين احلكومة التي بعثت وزيرها 
العفاسي باألمس الى جنيڤ ليدافع 
عن مواقفها اإلنســــانية من حجز 
اجلاسم الذي يجب محاسبته حسب 
قانــــون املطبوعات وليس قانون 
أمن الدولــــة؟ وأين هي مما حدث 

في بنك اخلليج؟
بدوره قال الوزير السابق سعد 
بن طفلة ان هناك من يكره الشعب 
الكويتي، وهناك من غاظه اعتاء 
الكويت املرتبة األولى في احلرية، 
مشيرا الى ان مناصرته للجاسم 
فــــي ســــاحة اإلرادة للوقوف مع 
حق اإلنسان في احلرية، وذكر بن 
طفلة أنه بصفته ناشرا لصحيفة 
إلكترونية رفعت عليه العديد من 
القضايا، وقام النائب العام مشكورا 

بحفظها.
من ناحيته أكــــد نائب رئيس 
جمعية احملامني احلميدي السبيعي 
أن جمعية احملامني دائما موجودة 
وسباقة في الدفاع عن احلريات، 
وقد جاءت اليوم تقدم الدعم لسجني 
الرأي محمد اجلاسم ووضع جميع 
إمكانياتهــــا للدفاع عنه كما طالب 
النواب بالذود عن احلريات وإيضاح 
موقفهم للشارع الكويتي وشارحا 

والبعيدة وهي احلرية في الكلمة، 
أما اآلن لألسف الشديد فقد حرمنا 
منها ولم يتبق شــــيء وأصبحنا 
في »التلش« في كل شــــيء، رابطا 
ما يحدث هذه األيام من اجراءات 
مبا كان يحدث من اعتقاالت دون 
جرمية في ديوانيات االثنني باسم 
التوقيف من أجل اإلهانة والتخويف 
بهدف اخافة اآلخرين متمنيا عدم 

جناح ما يحدث اليوم.
وقال اخلطيب: ان هذا التجمع 
رسالة حتذيريه للجميع من خال 
اقحام أمن الدولة في كل صغيرة 
وكبيرة بهدف التخويف، مؤكدا ان 
الشعب الكويتي لن »يقبر« كل ما 
بناه اآلباء واألجداد ويجب إزالة كل 
ما بيننا من خافات من أجل احلفاظ 
على مصلحة الكويت التي تعتبر 
منارة للجميع وان ثقتي بالشباب 
كبيرة فنحن »رايحني« لكن هم اللي 
»بياكلونها« لذلك يجب ان ينتصروا 

للكويت وألنفسهم.
بدوره وصف النائب الســــابق 
عبداهلل النيباري التجمع باحلزين 
ألنه حدث للدفاع عن مواطن عبر 
عن رأيه وفقا للدستور الذي رسخت 
جذوره وقواعده في املجتمع وأصبح 
حصنا وسورا للحريات ومع األسف 
أصيب الدستور بـ »هوة« و»فرية« 
النتهاك حــــق احلرية في إيضاح 
املواطن لرأيه السياسي أو رأيه في 
أجهــــزة الدولة املختلفة بينما من 
سرقوا أموال الدولة أحرار يتمتعون 
مبا سرقوه من الشعب مبينا ان ما 
حدث للجاسم أمر مستنكر ومسيء 
لسمعة الكويت وعشمنا في هذه 
الوقفة الشعبية والوحدة الوطنية 

عادل الشنان
تابــــع عدد مــــن نــــواب األمة 
والناشــــطني في حقوق االنسان 
والسياسيني باإلضافة الى بعض 
مؤسسات املجتمع املدني والقوى 
الطابية والسياسية حملة »احلرية 
التي انطلقت احتجاجا  للجاسم« 
على احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم على خلفية الدعوى املرفوعة 
ضده من قبل وزير الديوان األميري 
بصفته حيث أقيم مساء أمس األول 
مهرجان خطابي في ساحة اإلرادة 
شــــاركه فيه عدد من نواب األمة 
احلاليني والسابقني باإلضافة الى 
ممثلي مؤسســــات املجتمع املدني 

وبعض النشطاء السياسيني.
زعيم المعارضة

النائب مســـلم البراك قال ان 
احلكومة لو كانت تعلم ان احتجاز 
الكاتب محمد اجلاسم سينتج عنه 
هذا التجمع للمواطنني وللقوى 
السياســـية ومؤسسات املجتمع 
املدني وانصـــار احلرية جميعا 
ملا فعلت ما فعلته له واليوم قد 
رأينا جتمعا يجمع زعيم املعارضة 
واحد صناع الدستور وهو احمد 
اخلطيب مع منظم هذه التظاهرة 
الشاب عبداهلل العرادة الذي لم 
يتجاوز عمره السابعة عشرة كما 
انه من املفترض اال يكون اجلاسم 
خلف القضبان بل حكومة الكويت 
التي تعودت ورئيسها على قمع 
احلريات وقال معبرا عن استيائه 
»مو معصي واحد بل ستني معصي 
يا رئيس احلكومة«. مضيفا ان 
احلكومة ال تقرأ التاريخ وان قرأته 
فا تستوعبه وان استوعبته فا 
تفهمه فالكويت واهلها ال يتنازلون 
عن احلرية ابـــدا كما اننا لو كنا 
نعلم ان حبس اجلاسم سيوحد 
الصفوف بهذا الشكل الذي نفتخر 
به جميعـــا ككويتيني »لتمنيناه 
من زمان«. وخاطب البراك النائب 
العام قائا ان النيابة حلماية افراد 
الشعب وليس السلطة ونحن اليوم 
غاضبون الن احلرية تضرب بعنف 
وال جرميـــة للجاســـم كما وجه 
رسالة البناء االسرة احلاكمة باسم 
احلرية وكل قطاعات ابناء الكويت 
الرافضني لإلجراءات القمعية ضد 
اجلاسم مضمونها »نعم نعتز بكم 
ولكن ما حدث امر معيب حني يكون 

اقتراحا من جمعية احملامني لتعديل 
بعض القوانني منها تعديل املادة رقم 
31/ 70 بشأن أمن الدولة الداخلي 
حتــــى ال يتم العبــــث بها في غير 
محلها واستحداث منصب قاضي 
التحقيق كما هو معمول في كل دول 
العالم باالضافة الى عدم الفصل بني 

احملامي وموكله في أي مكان.
من جهته ســــخر الناشط في 
حقوق اإلنسان د.غامن النجار من 
تصريح وزير الدولة الذي قال فيه ان 
سجل الكويت ناصع البياض وهذه 
دعاية غسيل أو معجون أسنان، أما 
سجل الكويت فداكن اللون، كما أكد 
أن توقيت احتجاز اجلاسم بيوم 
يســــبق املراجعة الدولية حلقوق 
اإلنسان في جنيڤ يؤكد أن هناك 
من يريد تشــــويه سمعة الكويت 

أمام العالم أجمع.
مـــن جانبه قال الكاتب أحمد 
الديني نقا عن الكاتب واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم ان األخير 
متأكد من براءته من التهم املوجهة 
له على خلفية القضية املرفوعة 
من قبل وزير شـــؤون الديوان 
األميري. وأضاف انها تهم باطلة، 
وتوجيه التهم يجب أن يتم من 
خال قانون املطبوعات والنشر. 
وبني الديني أن اجلاسم أكد له أنه 
مت نقله إلى املستشفى وهو مقيد 

باألصفاد.
بدوره قـــال احملامي عبداهلل 
األحمد انه أمر محزن أن يتمسك 
البعـــض بآرائه رغم أن التجمع 
أمام قصر العدل بني مدى عدالة 
القضية، مشيرا الى ان حتريات 
ضابط املباحث هي الدليل الوحيد 
املقدم ضد اجلاســـم، وهو أمر ال 
يجوز أن يحبـــس على كتابني 
مضمونهما مقـــاالت في املوقع 
اإللكترونـــي، وهي مرخصة من 

قبل وزارة اإلعام.
من جهته أكد أمني عام التحالف 
الوطنـــي الدميوقراطـــي خالد 
الفضالة اننا ال نستحق احلرية اذا 
لم ندافع عن آراء من نختلف معهم، 
وأشار الفضالة الى ان اخلطيب 
والنيباري والعصيمي نســـوا 
خصومتهم في ســـبيل احلرية. 
وأضـــاف الفضالة قائا: في هذا 
الزمن الغريب ميكن أن نتغاضى 
عن جتاوز بـ 5 مايني دينار، أو 
بخور بـ 4 مايني دينار، أو شيكات 

اجلاسم بالسجن وسراق املال العام 
تفتح لهم االبواب على مصراعيها« 
كما ان الكويتي يقبل التقصير في 
قوته ومعيشته لكنه ال يقبل إطاقا 
الشعور بانه دون حرية، مؤكدا ان 
احلكومة ستعاقب عقابا وخيما 

في قاعة عبداهلل السالم.
وزارة الداخلية

من جانبه أكــــد النائب د.وليد 
الطبطبائــــي أن كاميــــرات وزارة 
الداخلية تنقل هذا احلدث مباشرة، 
وان كل الشعب الكويتي يرفض ما 
حدث للجاسم كما ان الشعب الكويتي 
يفخر بحريته فــــي جميع الدول 
االخرى، مستذكرا أن احد اصدقائه 
مت إيقافه في احد املنافذ احلدودية 
إلحدى الدول العربية ومت سؤاله 
عن بعض الشخصيات من ضمنها 
وليد الطبطبائي وعند إجابته لهم 
بأنه يعرف الطبطبائي وهو صديقه 
قال له احدهم »هذا الطبطبائي ماخذ 
راحته بالتصريحات« اي ان احلرية 
في التعبير لدينا يفتقدها العديد 

من الدول.
النائــــب د.جمعان  بدوره بني 
احلربش ان التجمــــع اليوم جاء 
من اخلوف على الكويت ومصادرة 
حرية الرأي بها باالضافه الى اعتقاد 
بعض مستشاري السوء املفرقني 
بني االسرة احلاكمة والشعب والذي 
يعتبر اعتقــــادا خاطئا ألن والءنا 
قائم أساسا على االحترام واحلرية، 
قائا ان اجلاسم حر وان كان داخل 
السجن والسجناء وان كانوا خارج 
السجن هم من حركوا الدعوة ضد 
اجلاسم كما على احلكومة ان تعلم 
ان ما يفيدها هــــو ما قاله الراحل 
عبداهلل السالم وااللتحام مع الشعب 
ونحن خصوم من يحاول املساس 
مبكانة أســــرة احلكــــم ولكننا لن 
نسمح ألي كان بان يهدم الكويت 
ويجب أن يتوقف التحول لدولة 
استبداد الننا أموات من دون حرية 

وان كنا أحياء.
محكمة ألمن الدولة

مــــن ناحيته، أوضــــح النائب 
خالد الطاحوس ان االعتقاالت لن 
تقف عند اجلاســــم ان لم جتد من 
يردعها الن هناك فكرة ســــتطرح 
وهي متداولة حاليا إلنشاء محكمة 
ألمن الدولة مما يعني انهم مقبلون 

تعطى لبعض الشخصيات، ولكن 
أمرا واحدا ال ميكن أن نتنازل عنه 

وهي احلرية.
من ناحيته قال رئيس حزب 
األمة عواد الظفيري ان 90% من 
الشعب الكويتي يقرأون كتابات 
اجلاسم، إذن فليضعوا الشعب 

الكويتي في السجن.
مؤكدا أنـــه لم ير في كتابات 
اجلاســـم أي مس بأمن الدولة، 
ومطالبا بإحالة من يسمح لكل 
ســـاقط والقـــط بالتهجم على 
الدولة، وختم  الشرفاء إلى أمن 
حديثـــه بقوله أول من يجب أن 
تتـــم إحالته ألمـــن الدولة هي 

احلكومة.
بـــدوره رأى عضـــو املكتب 
السياســـي لقـــوى 11/11 فيصل 
الطويـــح ان احلكومة تتصرف 
هكذا ألن املجلس ضعيف لذلك 
يجب أن يتبنى نواب األمة الشرفاء 
فكرة االنتخابات املبكرة ليقول 
الشعب رأيه في هذا األمر   بدوره 
أكد ممثل االحتاد الوطني لعمال 
موظفي الكويت أنـــور الداهوم 
الدعم التام للجاسم الذي ساهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر في 
رفع ســـقف احلريات وموجها 
رسالة للحكومة يقول من خالها 
»يا حكومة تســـتطيعني جمع 
األموال واحتجاز األرواح ولكن 

لن تستطيعي حجب حريتنا«.
من جانبه، قال ممثل اللجنة 
الوطنية للحرية والتعبير عبداهلل 
الشاحي ان مواد الدستور نصت 
علـــى احلرية لكن ما نراه اليوم 
من جرائم إعامية لشـــق وحدة 
الصف والفتك باللحمة الوطنية 
لم يحاسبها أحد في حني يحتجز 
اجلاسم بسبب التعبير عن رأيه 
اخلاص والذي لم يتطرق ملثل هذه 
األمور ولكن هذا يعني أن هناك 
حتركات لانقاب على الدستور 
من خال االعتداء املباشر أو غير 

املباشر على مواده.
من جهته قال ابن الكاتب محمد 
اجلاسم، عمر اجلاسم انه واثق من 
براءة والده مما نسب اليه وكل 
دقيقه متضي على والده محتجزا 
نفتخر بها ونعتز بها فوالدنا قد 
عبر عن رأيه بكل صراحة، مضيفا 
انه يثق بالقضاء الكويتي العادل 

والنزيه وانه سينصف والده.

في حملة »الحرية للجاسم« في ساحة اإلرادة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وقوى طالبية

)سعود سالم( أحمد اخلطيب متحدثا للحضور في ساحة اإلرادة مساء أمس األول 

س�ُتعاَقب  الحكوم�ة  الب�راك: 
عقابًا وخيمًا في قاعة عبداهلل السالم

الخطيب: أصبحنا في »التلَّش« 
في كل شيء وهذا التجمع رسالة

الطبطبائ�ي: كاميرات وزارة 
الداخلية تنقل هذا الحدث مباشرة

م�ن  أم�وات  الحرب�ش: 
أحي�اء كن�ا  وإن  حري�ة  دون 

الطاحوس: لن نتنازل عن الحرية 
»البحر« وغيره  الدستور  وبينكم  وبيننا 

الكوي�ت  أه���ل  الوعالن: 
ال يختلف�ون عل�ى حري�ة ال�رأي

العصيم�ي: إذا اتبع�ت وس�يلة 
»العين الحمرا« فنحن جميعًا »عين حمرا«

أصيب  األس�ف  مع  النيب�اري: 
و»فرية« »ه�وة«  ب�  الدس�ت���ور 

الخليفة: الحكومة بعثت العفاسي 
النجار: مقولة إن سجل الكويت ناصع واهية ألن سجلها داكن اللونل� »حقوق اإلنسان« وحجزت الجاسم!

الفضالة: ال نستحق الحرية إذا 
لم ندافع عن آراء من نختلف معهم

 »حقوق اإلنسان«: الجاسم سجين رأي ونطالب الحكومة والنيابة بسرعة اإلفراج عنه
قامت بجولة في أرجاء السجن المركزي واطمأنت على صحته وأكدت تمتعه بمعنويات عالية

أكد رئيس جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان مبجلس األمة د.وليد 
الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق اإلنسان 
في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مشددا على حق اللجنة في القيام 
بزيارات مفاجئة ألي جهة كانت ترى ان من واجبها االطاع على مدى 

التزامها بقوانني الدولة اخلاصة باحترام حقوق اإلنسان.
وأضاف د.الطبطبائي ان اللجنة قامت بزيارات دورية سابقة للسجن 
املركزي وهذه ليست الزيارة األولى والحظت اللجنة حتسن اخلدمات 
املقدمة للسجناء والتطور اإليجابي في مدى التعامل اإلنساني داخل 
السجن ولم تتلق اللجنة أي شكاوى باستثناء جودة الطعام املقدمة 
للنزالء، كما منى الى علم اللجنة انه جار اآلن جتهيز مطبخ مركزي 

وسيعمل خال أسبوعني.
من جانب آخر، قامت اللجنة بزيارة عدد من عنابر السجن املركزي 
خاصة السجناء احملكومني بقضايا أمن الدولة، كما قامت اللجنة بزيارة 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم حيث اطمأنت على سامة اإلجراءات 
املتبعة معه من قبل إدارة الســــجن، وحول ذلك قال د.الطبطبائي ان 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاســــم يتمتع مبعنويات عالية، ونطمئن 

ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة. واستغرب مقرر جلنة حقوق اإلنسان 
البرملانية النائب محمــــد هايف املطيري عدم اهتمام وزارة الداخلية 
بالســــجن املركزي، إذ رأينا مبنى متهالكا بني منذ عام 62 ولم يرمم 
بالشكل اجليد، حتى يصبح الئقا. وقال هايف في تصريح للصحافيني 
بعد قيامه مع أعضاء جلنة حقوق اإلنسان بزيارة ميدانية الى السجن: 
»رأينا العجب في ســــجن ال يصلح للســــكن اآلدمي، وان كانت إدارة 
السجن ناجحة، ويشــــكر اللواء خالد الديني على اجلهد الذي يبذله، 

والقصور من وزارة الداخلية، التي ال تولي السجن أهمية.
وذكر هايف: ان هناك ارضا خصصت إلقامة سجن جديد في منطقة 
كبد، ولكن الداخلية لم تضعها بعني االعتبار، وكان من املفترض ان 
يوضع الســــجن اجلديد ضمن اخلطة اخلمسية للدولة، واملفارقة ان 

»الداخلية« طالبت بتخصيص هذه األرض للخيالة.
وأفاد هايف بقوله: زرنا عددا من العنابر، ووجدنا حاالت إنسانية، 
صدر عفو بحقها، ومع ذلك تركوا في السجن، خصوصا من فئة البدون 
املتهمني بقضايا تهم أمن الدولة، فاملعاملة مع هؤالء السجناء ليست 
باملثل، إذ أفرج عن مجموعة من األشخاص ينتمون الى جنسيات معروفة، 

وفي الوقت نفسه لم يفرج عن البدون املتهمني بقضايا مماثلة.
وأكــــد هايف: ان الكاتب محمد عبدالقادر اجلاســــم يتمتع بصحة 
جيدة، وقد زرناه، ورأينا ان معنوياته عالية، وال ريب انه اتهم بقضايا 
سقطت بالتقادم، ألن قانون النشر واملطبوعات يسقط أي قضية بعد 
3 أشهر، أما اجلاسم فيحاسب على قضية وقعت في عام 2006 او عام 
2007، وال أتصور كيف يحاكم على هذا األمر. وبني هايف: ان خطورة 
محاكمة اجلاسم ال تكمن في شخصه فحسب، وإمنا تتمثل على احلرية 
في الكويت بشــــكل عام، فمن الصعب ان تتم محاكمة كاتب صحافي 
على مقاالت كتبها منذ 4 سنوات تقريبا، واألنكى ان ما اتهم به اجلاسم 
مرخص من وزارة اإلعام، وهم على دراية بفحواها، ونشر اجلاسم 
كتبه ومقاالته على مرأى ومسمع من العالم. وطالب هايف باإلفراج 
عن الكاتب اجلاسم فورا، وعلى النيابة العامة ان تتحمل مسؤوليتها 
كاملة، وتنصف الرجل، وإذا كانوا متأكدين ان اجلاسم سيحصل على 
البراءة، فلماذا يتعســــفون في سجنه، وهو موجود راهنا في سجن 

الوارد، وهو مكان غير إنساني، وال يصلح للسكن اآلدمي.
وأوضح النائب خالد العدوة ان جلنة حقوق اإلنســــان البرملانية 

زارت كعادتها السجن املركزي لاطاع على أوضاع السجن وحقوق 
املساجني، مشيرا الى انه على الرغم من حاجة السجن لبعض اخلدمات، 
إال ان إدارة السجن لها جهود واهتمام أثنى عليهما السجناء السيما فيما 

يتعلق بالرعاية الصحية وتعليم القرآن واخلدمات االجتماعية.
و أعرب خالد العدوة عن شكره لوزير الداخلية والوزارة للتعاون 
في جانب حقوق اإلنســــان، مشيرا الى ان هناك مشروعا لبناء مبنى 
جديد للسجن املركزي. وذكر ان الوفد البرملاني التقى احملامي والكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم واطلعوا على وضعه، متمنيا ان يتم اإلفراج 
عنه في أقرب وقت ممكن، خصوصا انه صاحب فكر ورجل معروف 
محتجز في قضية رأي. ومتنى على احلكومة والنيابة العامة سرعة 
اإلفراج عنه ألن احلفاظ على نظافة سجل حقوق اإلنسان في الكويت 
تستدعي سرعة اإلفراج عنه وعدم الزج به مع احملكومني بقضايا تتعلق 
بارتكاب اجلرائم، مناشدا املسؤولني إعادة اجلاسم الى بيته وأبنائه. 
وأكد ان جلنة حقوق اإلنسان ستتابع هذه القضية ووعدت اجلاسم 
بإجراء اتصاالتها حلل هذه القضية حتى ال يزج بأي صاحب قلم خلف 

القضبان، وقال: »ال نريد ان نرى أي صاحب قلم خلف القضبان«.

جمعيات نفع عام تطالب باالنتصار للدستور وقيم الحرية
أص��درت 10 جمعي��ات نفع عام بيانا طالب��ت فيه باالنتصار 
للدس��تور وقيم احلرية. وجاء في البي��ان الذي أصدرته جمعية 
اخلريج��ن وحقوق االنس��ان واجلمعي��ة الكويتي��ة للمقومات 
األساسية حلقوق االنسان واجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية 
وجمعي��ة املعلم��ن الكويتية وجمعي��ة اعضاء هيئ��ة التدريس 
ورابطة اعضاء هيئة التدري��س بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري��ب واجلمعي��ة االقتصادية الكويتي��ة واالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت واالحتاد الع��ام لعمال الكويت، ان جمعيات النفع 
العام املوقعة على هذا البيان ترى ان دورها الوطني يتطلب منها 

االنتصار للدس��تور، وقيم احلرية واالعالن صراحة ان اوضاع 
حري��ة الصحافة، وحري��ة التعبير عن الرأي ل��م تعد بالصورة 
التي س��عى اليها واضعو دس��تور الكويت، بعد ان أخذت بعض 
القضايا، وآخرها قضية الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم منحى 
سياس��يا واضحا، يغلفه التعسف في استخدام الصالحيات، لذا 
تناش��د جمعيات النفع العام املوقعة على هذا البيان الس��لطات 
احت��رام حرية الرأي والتعبير كحق كفله الدس��تور حفاظا على 
وجه الكويت احلضاري، والتي طاملا فاخرت بعدم وجود سجناء 

للرأي على أراضيها الطاهرة.


