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الرومي والزلزلة: المجلس الحالي نجح
في إقرار العديد من القوانين المهمة

الدقباسي: تذبذب الحكومة في  التعامل 
مع قضية »المعسرين« أحرج النواب

حمد العنزي
أكد النواب املتحدثون في الندوة التي نظمتها 
جمعية متابعة وتقييم األداء البرملاني أول من أمس 
بعنوان »املعسرين بني الصندوق وشراء الفوائد« 
والتي شارك فيها النائبان علي الدقباسي ود.روال 
دشتي وأدارها رئيس اجلمعية ناصر الشليمي، 
على أهمية مشكلة القروض التي تعاني منها أغلب 
األسر الكويتية احملتاجة وأصبحت تؤثر عليها، 
محملني احلكومة جزءا من املش���كلة، ومؤكدين 
ان سياس���ات احلكومة املالية اذا لم تعدل فنحن 
مقبلون على كوارث مالية، مطالبني احلكومة بأن 
يكون لها رأي واضح وس���ريع للقضاء على هذه 
املشكلة وإيجاد احللول التي تنهي هذه املشكلة 

التي طال انتظارها.
 في البداية حتدث رئي���س اجلمعية ملتابعة 
وتقييم االداء البرملاني ناصر الشليمي مؤكدا أن 
قضية املعسرين تشكل أرقا لألمن االجتماعي، والبد 
أن تكون هناك حلول، وإذا كان املواطن أخطأ أو 
احلكومة أهملت الرقابة على البنوك أو الشركات، 
فالعملية مش���تركة بني جميع األطراف في خلق 
هذه األزمة، البد أن تكون هناك حلول س���واء في 

صندوق املعسرين أو في شراء الفوائد.
من جانبها قالت النائبة د.روال دشتي ان قضية 
القروض في منتهى األهمية وتؤثر على الكثير من 
األسر الكويتية، وسقوط مشروع إسقاط الفوائد 
يشكل جدال بني الدستوريني والنواب، فهناك من 
يقول انه سقط من جدول األعمال، والنواب يقولون 
ال، لم يسقط من جدول األعمال، ما يدخل القضية 
في جدل عقيم، مؤكدة أن معاجلة قروض املواطنني 

لن تتم إال عبر صندوق املعسرين.
وأشارت إلى أن املسؤول عن القضية أطراف 
عدة، تتحمل احلكومة جزءا منها بسبب إخفاقها 
من خالل البنك املركزي، الذي كان به ضعف رقابي 
على املؤسسات املالية، وتتحمل جزءا منها البنوك 
التي خالف���ت تعليمات البنك املركزي، وأقرضت 
املواطن���ني أكثر من قدراتهم، وجزء منها املواطن 
الذي كان يعلم أنه ليست لديه القدرة وتالعب في 
إعطاء البنوك مداخيل غير حقيقية، ووقعت الفأس 
في الرأس. وعبرت عن اعتقادها بأن هذا امللف يجب 

أن ينتهي، ويجب أال يكون موضوعا انتخابيا أو 
يستخدم لدغدغة مشاعر املواطنني، وقالت نحن 

نريد مساعدة الناس بطريقة صحيحة.
من جانبه، قال عضو املكتب السياسي لقوى 
11/11 فيصل الطويح ان قانون صندوق املعسرين 
عطل نصا دستوريا وهو حق التقاضي، مؤكدا ان 
صندوق املعسرين أطال املدة على املواطن، حيث 
كان القرض من 15 إلى 18 سنة كحد أقصى، اآلن 
قانون املعسرين فتحها إلى 40 و50 سنة حسب 
الدي���ن، وهناك وثيقة من البنك املركزي بأن مدة 
القرض 15 سنة تزيد 3 سنوات، وإذا خالف البنك 
املقرض ذلك وزادت املدة، فعليه أن يتحمل باقي 

الدين من امليزانية العامة للبنك.
واتهم الطويح قانون املعسرين بأنه جاء حلماية 
من س���لبوا املواطن البسيط إرادته، وهذه كارثة 
كبرى، حيث كان يفترض معاقبة هذه البنوك وأن 

يعاقب محافظ البنك املركزي.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي ان قضية 
املعسرين مرتبطة بالسياسات املالية احلكومية 
اخلاطئة، وعبر عن اعتقاده بأن السياسات املالية 
للحكومة أق���ل ما يقال عنها إنها عقيمة، وأنها ال 
حتقق الهدف وال تصل له أبدا، وكان املفترض عبر 

سنوات متتالية تقدمي رؤية واضحة.
وأضاف نحن معس���كر حاملي راية اإلصالح، 
ال نق���ول إننا األفضل، أو نتهم زمالءنا بأنهم أقل 
من���ا، على العكس، لكن كان هن���اك اتهام موجه 
لنا بأننا نزايد، وأثبت���ت األرقام واإلحصائيات 

صحة رؤانا.
وأكد أن املشكلة مرتبطة بكل السياسات املالية 
للحكومة، سياسات التوظيف، واخلدمات العامة 
للدولة، ال توجد أس���رة كويتية ال تلجأ للقطاع 
اخلاص الصحي، ألن مستشفيات احلكومة أصبحت 
في حالة يرثى لها، وبالتالي فاألسرة تتحمل أعباء 
مالية بسبب اخلدمات املتردية للدولة، التي يعاني 

منها القطاع التعليمي وكل اخلدمات األخرى.
وطالب احلكومة بأن يكون لها رأي واضح في 
قضية املعسرين تثبت عليه، لكن التغير والتذبذب 
والصعود والهبوط أحرج احلكومة وأحرج النواب 

أنفسهم املتبنني للفكرة.

إيج�اد موارد مالية جدي�دة اختبار حقيقي 
أمام الس�لطتين في ظل عدم ثبات سعر النفط

خالل ندوة »تقييم أداء مجلس األمة« في ديوان الري

خالل ندوة نّظمتها جمعية متابعة وتقييم األداء البرلماني

حمد العنزي
أكد النائبان عبداهلل الرومي ود.يوسف الزلزلة ان 
اداء املجلس احلالي اكثر من جيد مقارنة باملجالس 
السابقة التي كانت مقلة في تشريع القوانني نتيجة 
بعض االشكاليات في الالئحة الداخلية للمجلس 
مم���ا اوجد صعوبة لدى االعضاء في التعامل مع 
تلك القوانني املطروحة، الفتني إلى دور املجلس 
احلالي في تش���ريع واق���رار العديد من القوانني 
الكبيرة واملهمة بعد تعديل الالئحة الداخلية التي 

كانت تشكل حجر عثرة امام العديد منها.
جاء ذلك خالل ندوة »تقييم اداء مجلس االمة« 
في ديوانية النائب الس���ابق احمد الري وشارك 
فيها النائبان عبداهلل الرومي ود.يوسف الزلزلة، 
وقال الرومي: ان الوضع احلالي املتمثل في املرونة 
باقرار القوانني يسير بشكل جيد وفي االجتاه الذي 
يصب في مصلحة الدولة وان كانت هناك بعض 
القوانني التزال دون اقرار كقانون االيجار، معتبرا 
ان احلكومة لعبت دورا اساس���يا في عدم اقرار 
العديد من القوانني في املجالس السابقة نتيجة 

عدم دعمها للمشاريع التي تطرحها.
ووص���ف الرومي اهمية ايجاد م���وارد مالية 
جديدة باالختبار احلقيقي للس���لطتني، السيما 
في ظل حترك اسعار النفط وعدم ثباتها على سعر 
محدد، الفتا الى انه في حال هبوط اسعار النفط 
قد يجعل احلكومة غي���ر قادرة على دفع رواتب 
املوظف���ني او مواجهة زيادة طلبات التوظيف في 
االعوام املقبلة. واعتبر ان اقرار احلكومة العديد من 
الكوادر وزيادة الرواتب ملوظفي بعض املؤسسات 
احلكومية خطأ فادح منها ساهم في اعطاء الوظيفة 
احلكومية جاذبية اكب���ر، بعد ان كان الكثير من 
املواطنني يسعى ويطمع في احلصول على وظيفة 
في القطاع اخلاص، مؤكدا أن اقرار الكوادر كان قرارا 
غير سليم وبعيدا عن العدالة فيما بني املوظفني 
والفئ���ات الوظيفية، االمر الذي يجعل من كيفية 
معاجلة هذه االمور حتدي���ا كبيرا امام احلكومة 
في ظل عجز امليزانية واملطالبة بايجاد بديل عن 
مورد النفط الوحيد. وقال ان تطبيق اخلصخصة 

بشكل س���ليم سيساهم في حل جزء من املشكلة 
شريطة ان يكون التطبيق بعيدا عن طريقة تعامل 
املجلس الذي جزأ القطاعات بش���كل غير سليم 
ملفهوم اخلصخصة، معتبرا التخوف الذي ابداه 
البعض من قانون اخلصخصة كان نتيجة كونه 
جتربة جديدة غير معلومة اآلثار واالنعكاس���ات 

لدى البعض املعارض للقانون.

الزلزلة: سابقة تاريخية

من جانبه، قال النائب د.يوس���ف الزلزلة ان 
املجلس احلالي ساهم في ان تقر امليزانية بشكل 
مالئم للخطة التنموية للدولة وذلك عندما مت طرح 
اخلطة التنموية امام املجلس احلالي تقدمت اللجنة 
املالية للحكومة بطلب ان تكون امليزانية مالئمة 
حلجم املش���اريع، االمر الذي ادى وألول مرة في 
الدولة الى ان تكون امليزانية متناغمة مع اخلطة 
االستراتيجية لها، مضيفا انه لم يحدث في تاريخ 
الكويت ان تقدم اس���تجوابات ألعضاء احلكومة 
بهذا الكم الذي قدم في املجلس احلالي اضافة الى 
صعود رئيس الوزراء الى منصة االستجواب، االمر 
الذي يشير الى ان املجلس احلالي كان االشرس 
من بني املجالس البرملانية في التاريخ السياسي 

للدولة.
واعتبر د.الزلزلة احلكومة عاجزة عن حتقيق 
االهداف املرجوة ورغبة صاحب السمو االمير في 
حتوي���ل الدولة الى مركز مالي واقتصادي عاملي 
وتعمل عل���ى تخليص العاجل من االمور اضافة 
الى دور بعض النواب في الدفع بهذا االجتاه من 
خالل ممارساتهم التي ال تصب في املصلحة العامة، 
مش���يرا الى وجود بعض الوزراء في احلكومة ال 

يستحق ان يكون عضوا فيها.
وش���دد على ضرورة ايجاد فريق من الوزراء 
يكون على قدر كبير من الشجاعة في اتخاذ القرارات 
التي تتماش���ى مع املصلحة العامة للدولة دون 
االلتفات الى مطالب���ات بعض النواب التي تأتي 
من خالل نظرتهم الضيقة املتركزة في قواعدهم 

االنتخابية.

د.غامن النجار وعلي البغلي خالل الندوة

مسلم البراك

جانب من احلضور في ندوة جمعية اخلريجني

طالبوا بضرورة إتاحة حرية الحصول على المعلومات وفق االتفاقيات الدولية

المشاركون في الحلقة النقاشية ل� »الخريجين«:
نرفض سجن أي مواطن على خلفية قضية رأي

البراك: تعديالت جديدة س�نقدمها على قانون الحريات خالل دور االنعقاد المقبل

الفيلي: نأسف لعدم تطبيق االتفاقيات .. والجميع مرشح ألن يكون »زبون« النصوص السيئة
النجار: نعاني من مأساة نتيجة استخدام قوانين غير قانون المطبوعات مع قضايا الرأي

الديي�ن: هن�اك قوانين من ش�أنها فرض الوصاية عل�ى الحريات العام�ة وتقييدها

فيصل القناعي

عب���رت جمعية الصحافي���ني الكويتية عن ارتياحها 
خلبر االفراج عن الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم بكفالة 
مالية بعد فترة طويلة من احتجازه على خلفية دعوى 

قضائية مرفوعة ضده.
ووصف أمني السر العام للجمعية فيصل القناعي قرار 
محكمة اجلنايات باالفراج عن الزميل اجلاس���م بالقرار 
احلكيم الذي يعزز اإلميان بعدالة وحياد القضاء الكويتي، 
متمنيا ان يكون هذا القرار موضع ترحيب من املنظمات 
الدولية املهتمة بحري���ة الصحافة والتي تابعت قضية 
الزميل اجلاسم منذ البداية. وشدد القناعي على أهمية 
ان حتافظ الكويت على س���جلها وموقعها املتقدم دوليا 
وعربيا في مجال احت���رام حرية الرأي. وكانت جمعية 
الصحافي���ني الكويتية قد طالبت قبل فترة في بيان لها 

باالفراج عن اجلاسم ومراعاة ظروفه الصحية.

»الصحافيين«: اإلفراج عن الجاسم يعزز اإليمان بعدالة وحياد القضاء الكويتي

عادل الشنان
أب����دى عدد من الش����خصيات 
السياسية واألكادميية رفضهم التام 
لسجن أي مواطن يبدي رأيه في 
موضوع ما، مشددين على ضرورة 
إتاحة حرية التعبير وفق االتفاقيات 

الدولية التي وقعتها الكويت.
وطالب املشاركون في احللقة 
النقاشية جلمعية اخلريجني مساء 
ام����س األول بعن����وان »احلريات 
العام����ة بني الواق����ع والطموح«، 
بض����رورة إتاحة حرية احلصول 
على املعلومات ما لم تتعارض مع 

امن الدولة.
النائب مسلم البراك كشف خالل 
الندوة ع����ن نيته تقدمي تعديالت 
جدي����دة عل����ى قان����ون احلريات 
والدميوقراطية خالل دور االنعقاد 
املقبل، متهما الس����لطة التنفيذية 

بعدم إميانها باحلريات.
وق����ال الب����راك: ان عدم إميان 
السلطة باحلريات والدميوقراطية 
ليس بجديد وإمنا له تاريخ يشهد 
على ذلك منذ عام 1976 حني تصدت 
القبض  النقابية وإلقاء  للحركات 
على قياداتها من اجل إضعاف تلك 
احلركات وتهدي����د مختلف فئات 
الشعب من خالل ضرب احلركات 
البراك حادثة  النقابية، واستذكر 
سابقة كدليل على محاربة احلكومة 
للحريات العام����ة حني قام جهاز 
أمن الدولة عام 1988 باس����تدعائه 
مع مجموعة من زمالئه في نقابة 
البلدية لس����ؤالهم ع����ن موضوع 
صندوق االخوة الذي كانوا ينوون 
إنش����اءه آنذاك وبعدها مت إسناد 
تهم التعاون مع ليبيا وس����ورية 
للمجموعة ولسبب واحد فقط هو 
ان احد األش����خاص لم يكن يريد 
للصندوق ان يرى النور في ذلك 
الوقت فقام باالتصال بأمن الدولة 
لتنسيق كيفية إيقافنا عن السير 
قدما في هذا الشأن وكشف البراك 
عن نيته تقدمي عدة تعديالت على 
القانون ف����ي دور االنعقاد املقبل 

ملجلس األمة.
وقال الب����راك ان البعض لهم 
موقف من الراحل عبداهلل السالم 
لدرج����ة ان احدهم ق����ال: »لو قرأ 
الدستور لرفضه  السالم  عبداهلل 
ولكنه لم يقرأه« ألنهم ال يؤمنون 
باحلريات التي نص عليها الدستور، 
والس����لطة مزدوجة في تعاملها 
مع الن����اس فقد وجهت نفس تهم 
محمد عبدالقادر اجلاسم الى مبارك 
الدعيج، إال انه ل����م يعامل نفس 
املعاملة التي القاها اجلاسم الذي 
كل مشكلته انه وجه انتقادات الى 
رئيس احلكومة وال����وزراء ليتم 
التعام����ل معه بدرجة وصلت الى 
ان يقوم احد املستشارين بصياغة 
كل ش����يء ويأتوا بضابط ليوقع 
فقط دون ان يعلم شيئا حتى اننا 
سمعنا ان الضابط لم يحضر في 

احملكمة لسماع شهادته.
وزاد البراك: ان البالد لم تخل 
من القضاة حتى يتم إرسال قضية 
اجلاسم الى قاض هو وكيل وزارة 
مساعد اي انه حتت السلطة التي 
تعتبر خصما للجاس����م وإن كان 
القانون ال ميانع ذلك مع ش����ديد 
احترامنا للسلطة القضائية، مؤكدا 
ان هناك استهدافا للجاسم من اجل 
تأديب اآلخري����ن به والدليل على 
ذلك ان التقرير الذي جاء للقاضي 
ينص على ان السجن غير مالئم 
حلالة اجلاسم واملستشفى هو املكان 
املالئم ولم يتخذ القاضي قرارا بهذا 
الشأن مع انه صرح بحرص احملكمة 

على حالة اجلاسم الصحية.
وتابع البراك ان رئيس الوزراء 
البقاء  واحلكومة ال يس����تحقون 
ولألسف استطاع رئيس الوزراء ان 
يزور املجلس دون ملس الصناديق 
كما حدث سابقا من خالل السيطرة 

يكون باملستش����فى ومع كل ذلك 
استمر حبس����ه االحتياطي ملاذا؟ 
هل يريدون موته وهو مسجون 
ألنهم ال يستطيعون مواجهة آرائه 
واف����كاره؟ مضيفة ان����ه في حال 
احلاجة لنقل اجلاسم للمستشفى 
سيقوم بذلك طبيب السجن وليس 
هناك داع للجنة من اجل التكسب 
االعالمي فقط وال يوخذ برأيها في 

النهاية.
البغلي: اعتداء على الحريات

من جانبه، وصف رئيس جمعية 
حقوق االنسان الكويتية علي البغلي 
الدستور مبنجم احلريات واملشرع 
الدستوري من شدة حرصه على 
احلريات العام����ة قارنها بالنظام 
االمي����ري ولكن لالس����ف اعتدنا 
عل����ى ان الس����لطة التنفيذية هي 
العامة  من يعتدي على احلريات 
وغير مؤمنة بها ولالس����ف ايضا 
ان هناك نوابا معادون للحريات 
وسلسلة من القوانني التي متس 
احلريات صدرت عنهم مثل قانون 
حترمي جتنيس غير املسلم والذي 
ال وجود ل����ه في اي دولة بالعالم 
حتى اململكة العربية الس����عودية 
وقانون حظر االختالط الذي كلف 
الدول����ة 300 ملي����ون وتأخر ملدة 
عامني وقانون الرقابة على الكتب 
الذي سلب حرية الفكر باالضافة 
الى قانون ضواب����ط احلفالت ال� 
13 وجلنة الظواهر السلبية التي 
تدخل انفها فيما ال يخصها كما ان 
بعض النواب انزعج من القانون 
اجلديد الذي كسر احتكار الصحف 
اخلمسة وفتح املجال لفتح صحف 
جدي����دة، والبع����ض ايضا نعت 
الصحف اجلديدة باالعالم الفاسد 
واآلخرين انزعجوا من تقليد قناة 
سكوب لهم في حني انه في الدول 
االخرى مت تقليد رؤسائها وليس 
النواب فقط، مضيفا انه ضد حبس 
اي ش����خص على قضية رأي كما 
يجب الغ����اء قانون 1977/31 الذي 

اساء للكويت.
الفيلي: تناقض مع االتفاقات

عبر اخلبير الدستوري محمد 
الفيلي عن اسفه ملا يحدث بشأن 
توقيع االتفاقي����ات الدولية وفقا 
لدس����تورنا ونتناسى او ال ننتبه 
الى اننا ندخل في تناقض مع هذه 
االتفاقيات ويتحمل ذلك السلطتان، 
الفتا النظر الى ان القوانني السيئة 
قابل����ة للتطبي����ق ووجودها في 
االدراج ال يعني عدم اس����تعمالها 
واجلميع مرشح الن يكون »زبونا« 

للنصوص السيئة.
من جهت����ه، رأى الكاتب احمد 
الديني ان عنوان الندوة كان يجب 
اال يشمل كلمة عامة ويقتصر على 
كلمة احلريات فقط حتى يش����مل 
احلريات الش����خصية الى جانب 
العامة، مشيرا الى وجود قوانني 
جاءت ليكون من ش����أنها فرض 
وصاية عل����ى احلريات وتقييدها 
مع ان الكويت وقعت على اتفاقيات 
دولية بشأنها وكاشفا عن وجود 
مسودة يتم اعدادها ملشروع قانون 
الحياء موضوع محكمة امن الدولة 
من جديد. وتساءل الديني: اذا كان 
اجلاسم قد تعرض للذات االميرية 
فعال من خالل كتاباته فلماذا ال تتم 
محاكمته وفقا لقانون املطبوعات؟ 
واذا كان النائب العام قد صرح عن 
وضع قانون جلرائم االنترنت فكيف 
يحاسب اجلاسم على ما كتبه في 
موقعه االلكتروني وال يوجد قانون 

الى االن يجرم ذلك؟

على غالبية النواب في هذا املجلس 
الذي ال ننتظر منه شيئا اذا استمر 
4 سنوات، مش����يرا الى اننا اآلن 
نواجه ثقاف����ة جديدة وهي ثقافة 
الهيبة حي����ث اصبحنا على كلمة 
جند من يقول ماكو هيبة، الهيبة 
في الس����عودية والبحرين، وكأن 
الهيبة ال ميكن ان تكون موجودة 
إال اذا قام احد املس����ؤولني بإنزال 
مواطن من س����يارته وضربه في 
الشارع دون وجه حق، وهذا امر 
ال ميكن قبول����ه بتاتا في الكويت 
واكد البراك انه سيكشف حتت قبة 
عبداهلل السالم يوم الثالثاء املقبل 
عن الشخص الذي من املفترض ان 
يكون في السجن متمنيا االحتفال 
قريبا بإخالء سبيل اجلاسم انتصارا 
للحريات وخوفا على مس����تقبل 

البالد.
النجار: موضوع مقدس

العلوم  من جانبه، بني استاذ 
السياسية في جامعة الكويت غامن 
النجار ان هذه احللقة النقاشية تأتي 
في سياق حملة التضامن مع الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم، واحلريات 
العامة مبختلف مفاهيمها يفترض 
ان تكون هي قلب النظام السياسي 
الدميوقراطي واحملرك السياسي 
وليست فقط في صناديق االقتراع 
والكويت ترتكز في حرياتها على ما 
هو منصوص عليه بالدستور الذي 
اعطاها وزنا، ووازنها في النظام 
األميري حيث ال يجوز تنقيحها إال 
للمزيد من احلريات والعهد الدولي 
للحقوق املدنية واالجتماعية الذي 
صادق عليه مجلس األمة ليصبح 
قانونا لكافة احلريات مثل حرية 
التنظيم، لتنظيم جمعيات النفع 
املثال واحلق  العام على س����بيل 
في التجمع وهو موضوع مقدس، 
ولكن ف����ي الكويت يتم النظر لها 

بنظرة يتخللها الشك والريبة وقد 
توافق إلغاء قانون التجمعات مع 
الق����وى للمطالبة بتغيير  حترك 
الدوائ����ر االنتخابي����ة الى خمس 
دوائر باإلضافة الى حرية التعبير 
التي تعرضت للمساس واإلذالل 
في الكويت عبر التاريخ من قبل 
السلطة التنفيذية حيث متت اضافة 
امل����ادة 35 مكرر ف����ي العام 1976 
لتصبح وزارة االعالم ذات سلطة 
لسحب االمتياز واغالق الصحف، 
وأغلقت جريدة يومية ملدة شهر 
وجريدة اس����بوعية ملدة 6 اشهر 
وفي عام 1986 بعد حل مجلس األمة 
العمل بالدستور حدثت  وجتميد 
مأساة من خالل وضع رقابة على 
الصحف وصلت ملنع اسماء معينة 
واعتبار كلمة دميوقراطية تهديدا 
ألمن الدول����ة وممنوع نزولها في 

الصحف.
الكوي����ت  ان  النج����ار  وق����ال 
جتربته����ا لألس����ف ال تتناغم مع 
حقوق االنسان وفي دراسة قام بها 
فريق بريطاني على ثالث دول هي 
الكويت والبحرين واليمن اثبتت 
ان الكويت في املؤخرة دميوقراطيا 
مستذكرا انه في الستينيات قدم 
8 نواب استقالتهم احتجاجا على 
صدور قوانني مناهضة للحريات 
ألنه����م كانوا ذوي وع����ي بأهمية 
احلريات، مش����يرا الى ان قوانني 
احملكمة الدستورية بها خلل ألنها ال 
تسمح لألفراد مبراجعتها مباشرة، 
مبينا ان البالد تعاني من مأساة 
نتيجة اس����تخدام قوانني اخرى 
غير قانون املطبوعات مع قضايا 
الرأي مثل قانون 1977/31 اخلاص 
بجرائم امن الدولة والذي يعتبر 
سبة في حق الكويت وكان يطبق 
بشكل كبير خالل احلرب اإليرانية 
العراقية وهو يعتبر قانونا حجريا 
ويجب إلغاؤه وال يطبق في الدول 

الدميوقراطية  وقد مت إلغاء محكمة 
امن الدولة عام 1995.

واضاف النجار ان حرية التعبير 
الهدف األساس����ي في ضبط  هي 
املجتمع وحالة اجلاسم غريبة من 
خالل استخدام قانون جرائم امن 
الدولة في قضية رأي، األمر الذي 
سيدخلنا في نفق مظلم وعند القول 
ان مقاال سيؤثر في هيبة الدول يدل 
ذلك على ان املشكلة موجودة اساسا 
في هيبة الدولة، وهذا النهج اساسا 
سيؤثر سلبا مستقبال وسيكون 
خطرا حيث ان السلطة ليست لها 
قناعة باحلريات العامة لذلك يجب 
انهاء قضية اجلاس����م من الداخل 
دون ان يكون هناك ضغط خارجي 

إلنهائها.
الغزالي: تطبيق االتفاقات الدولية

بدوره، ش����دد رئيس جمعية 
الشفافية صالح الغزالي على اهمية 
حرية احلصول على املعلومات التي 
وقعت عليها الكويت في االتفاقية 
الدولية ملكافحة الفساد ولم تترجم 
على ارض الواقع مضيفا ان الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم من حقه 
احلصول عل����ى املعلومات ما لم 
تتعلق باألمن العام للبالد وبعض 
احلاالت الشخصية للمرضى متمنيا 
االفراج عن اجلاسم دون تعسف.
وفاء الجاسم: لماذا اللجنة الطبية؟

من جهتها، قالت وفاء اجلاسم 
إن التقرير الطبي من جلنة احملكمة 
واللجنة الصحية الذي مت بناء على 
طلب القاضي عادل الهويدي الذي 
قال ان احملكمة حريصة على صحة 
محمد عبدالقادر اجلاس����م كشف 
عن ان اجلاس����م يعاني من ضيق 
مزمن في الشرايني وعدم استقرار 
حالته منذ حبسه كما ان وجوده 
بالس����جن غير مناسب ويجب ان 
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