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جانب من احلضور

نواب في ندوة »التحالف«: نرفض إقحام القضاء في الصراعات السياسية

خليفة اخلرافي

محمد عبدالقادر اجلاسمد.غامن النجار

محمد العبداجلادر

)اسامة البطراوي( د.أسيل العوضي  عبدالرحمن العنجري د.حسن جوهر د.فيصل املسلم مسلم البراك

البراك: الفضالة صاحب قلب جريء وعقل متيقظ وضمير حي ويد نظيفة

الطاحوس: الفضالة جاء إلى مهرجان العقيلة لترس�يخ الوحدة الوطنية

جوهر: نرفض تحويل الكويت إلى دولة بوليسية مهمتها مالحقة السياسيين

أسيل: علينا التصدي لقانون المطبوعات وتقديم تعديالت على »الجزاء«
على احترام القضاء وأحكامه وال 
نريد أحدا يزايد على التحالف في 

هذا اجلانب.
وأضاف���ت ان احلكم به جانب 
سياسي ألن مقيم الدعوى يقف على 
رأس السلطة السياسية واملدعى 
عليه يقف على رأس جتمع سياسي 
له مواقف وتاريخ ممتد، مضيفة ان 
محاولة زج التشكيك في القضاء 
مع قضية »خال���د« هي محاولة 
ج���ادة خلل���ط األوراق. وجددت 
تساؤلها لس���مو رئيس الوزراء 
مبدى االس���تفادة التي استفادها 
الرئيس من إدخال »خالد« السجن 
مستدركة »يا سمو الرئيس أريد 
معرفة م���ا أولوياتك، وأريدك أن 
جتيب عنه«. وتساءلت كذلك: من 
األخطر على الدولة مالحقة »خالد« 
أم مالحقة املفسدين واخلارجني 
على القانون؟ الفتة الى ان السجن 
للمجرمني وليس للكلمة مطالبة 
في الوقت نفسه بالتصدي لقانون 
املطبوعات والنشر وكذلك أن يكون 

العقاب على الكلمة عقابا مدنيا.
وطالبت د.أس���يل بالتصدي 
لقانون املطبوعات وتقدمي تعديالت 
على قانون اجلزاء وتقدمي قانون 
مخاصمة القضاء انتصارا حلرية 

الرأي والتعبير.
وف���ي اخلت���ام ق���ال النائب 
عبدالرحمن العنجري ان شهادته 
الفضالة،  ف���ي خال���د  مجروحة 
مؤكدا ان الدميوقراطية ليس���ت 
بانتخاب الس���لطة التش���ريعية 
وامنا الدميوقراطية احلقيقية هي 
بانتخاب السلطة التنفيذية، مشيرا 
الى انه مخطئ من يظن ان الكويت 
دميوقراطي���ة. وأضاف ان تولي 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئاسة 
حكومة للسنة السادسة هو خالف 
للمفهوم واملبدأ الدميوقراطي، الفتا 
ال���ى ان الدميوقراطية احلقيقية 
هي التي تأتي فيها احلكومة من 

األغلبية البرملانية.
ووجه العنجري رس���الة الى 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بأال يقحم القضاء في أتون 
الصراع السياسي، فالفكر يواجه 

بالفكر وليس بالسجون.

القوى الوطنية التي ليس لديها 
مصلحة وتريد بناء الوطن والدفاع 

عن الدستور واملال العام«.
ان���ه كلما  الطاحوس  وق���ال 
اعتقل مواطن س���يعلو الس���قف 
ويرتف���ع العدد، مش���يرا الى ان 
الفضالة مرفوع الرأس سجن من 
اجل وطن ال من اجل امور اخرى 
مطالبا بضرورة توحيد كل القوى 
الوطنية، نعم توحيد كل القوى 
الت���ي تبعثرت نتيجة  الوطنية 

سياسات احلكومة.
وألقى االم���ني العام للتحالف 
الوطني باالنابة صالح املضف كلمة 
التحالف وقال فيها: ان اعتقال خالد 
الفضالة جاء ال النه اعتدى على 
املال بل النه عبر عن حبه للكويت، 
الفتا الى ان مواقف التحالف كلها 
القضاء،  دائما داعمة الستقاللية 
مؤكدا في الوقت نفسه انه في هذا 
اليوم متت االساءة للقضاء من قبل 
بعض االطراف التي حتاول خلط 

االوراق بني السياسة والقضاء.
وأض���اف املض���ف ان التيار 
الوطني احلر سيستمر في خطه 
الوطني مهما كانت العواقب التي 
شاهدناها ونشاهدها هذه االيام، 
مؤكدا ان مالحقة »خالد« زادتنا 

شدة وصالبة.
واك���د احملام���ي والنش���اط 
السياسي محمد عبدالقادر اجلاسم 
ان بيان جمعية احملامني الكويتية 
انتهازي ال يليق بسمعة ووظيفة 
اجلمعية، مشيرا الى ان »مجلس 
ادارة اجلمعية لم يكتب وال يدري 
شيئا عن هذا البيان وامنا ارسل الى 
اجلمعية ومت وضع خامت اجلمعية 

عليه«.
وأضاف اجلاس���م ان اجلميع 
يحترم القضاء لي���س من قبيل 
النفاق أو من ب���اب املهادنة، أما 
احلكوم���ة واملرتزق���ة فه���م من 
القضاء  القضاء وعلى  يس���تغل 
ان ينتب���ه مل���ا ي���دور حوله من 
محاوالت الستخدامه في املالحقات 
واخلصومات السياسية، مضيفا 
ان هناك قواعد ونصوصا تتيح 

للجميع انتقاد أحكام القضاء.
وتساءل اجلاسم عمن ساوم 

القضاة على رواتبهم أليس القضاة 
هم من اعلنوا عن مقاضاة احلكومة 
وهددوا باالضرابات لسوء تعامل 
احلكومة مع طلباتهم؟ مؤكدا ان 
احلكومة هي التي دمرت مجلس 
األمة وتالحق النشطاء وتسعى الى 

تدمير القضاء والسيطرة عليه.
وكشف اجلاسم عن محاوالت 
إلقن���اع مجلس القض���اء لتقدمي 
بالغات ضد النائبني د.الطبطبائي 
والبراك بتهمة االساءة الى القضاء، 
العاجزة عن  مضيفا: احلكوم���ة 
املواجه���ة تريد ان يدخل القضاء 
في مواجهة مع املجلس في فترة 
البرملانية،  عدم وجود احلصانة 
منبها القضاء لضرورة ترك مسافة 
كافية بينه وبني احلكومة. وكشف 
كذلك عن ترتيبات لتقدمي قضية 
أمن دولة ضد النائب مسلم البراك 
وهناك معلومات وردت له بترتيب 
قضية أخرى ضد الكاتب الصحافي 

أحمد الديني.
وق���ال انه ش���اءت االقدار ان 
الفضالة يوم  تكون قضية خالد 
االثنني املقبل في نفس يوم قضيتي 
وسيكون النظر في القضيتني من 
نفس القاضي وفي نفس القاعة، 
مؤكدا ان يوم االثنني سيكون يوما 

حاسما للكويت كافة.
وأكد أن نفوذ الش���يخ ناصر 
احملمد لن يتخط���ى عتبة مبنى 
الرقعي ولن يتمكن ناصر احملمد من 

ادخال نفوذه الى قاعة احملكمة.
من جهته، أكد النائب د.حسن 

التحالف ويحمل مشروعا وطنيا 
يحافظ على الوحدة الوطنية، الفتا 
الى ان جترب���ة االعتقال أجمعت 
عليها كل القوى السياس���ية، اال 
ان س���قف هذا الوط���ن وأرضه 
يستوعبان اجلميع سّنة وشيعة، 

بدوا وحضرا.
وأضاف ان هن���اك من يعتقد 
ان سياسة »فّرق تسد« هي التي 
جتعل الفساد يستمر في الوطن 
ويستنزف الكويت ويوجد الفرقة 
بني املجتمع الكويتي، مضيفا ان 
هناك من يس���تخدم أقذر االعمال 
ضد هذا الوطن لتمزيقه لكي يحيى 
أعداء احلرية والدستور الساعون 
الى نه���ب املال العام وتدمير هذا 

املجتمع.
وأض���اف البراك ان الش���عب 
الكويت���ي أثبت قدرت���ه على أن 
يتسامى فوق اخلالفات منذ األزل 
وفي كل مع���ارك الكويت، مؤكدا 
ان الفضالة أكد مبا ال يدع مجاال 
للشك عندما سّلم نفسه احترامه 
للقضاء ولألحكام القضائية، واصفا 
»الفضالة« بأنه صاحب قلب جريء 
وعقل متيق���ظ وضمير حي ويد 
نظيفة، فهو مش���روع وطني أكد 
الوحدة  مبمارساته حرصه على 

الوطنية.
البراك دعم���ه والتكتل  وأكد 
الش���عبي للفضالة، معتبرا إياه 
األمني العام لكتلة العمل الشعبي 
مطالبا بس���رعة إطالق س���راحه 

فورا.

واشترى خالد وطنه ولم يبعه، 
مضيفا ان ضعفاء النفوس واالشرار 
البل���د يحاولون متزيق  في هذا 
النسيج االجتماعي ويصورون ان 
املعارضة السياسية احلقيقية قد 
انتهت ويحاولون متزيق الساحة 
الكويتي���ة الى مناط���ق داخلية 
وخارجي���ة ويحاولون القول ان 
القبائل فقط أصبحت هي املعارضة 
وبالتالي: »يا أهل الديرة ويا أهل 
احلضر علين���ا أن نقف في وجه 
هذه القبائل اال ان خالد الفضالة 

كسر هذا احلاجز«.
تحذير

وح���ذر جوهر م���ن االجنرار 
وراء هذه احمل���اوالت ووراء هذا 
التشدد واملقولة التي أطلقها خالد 
صحيحة، ونقول له: انت اشتريت 

البلد وما بعته.
واختتم د.جوه���ر مبطالبته 
النظر في  مجلس االمة باع���ادة 
قضية املرف���ق القضائي بالكامل 
دفاعا ع���ن القضاء وعن أحكامه، 
قائال: يجب اعادة النظر في قوانني 
اجلزاء واستقاللية القضاء ويجب 
القضاء  اقرار قان���ون مخاصمة 
ليكون لنا احلق في انتقاد االحكام 

القضائية.
وأعرب النائب مسلم البراك عن 
تشرفه بالوقوف في مقر التحالف 
الوطني الدميوقراطي للدفاع عن 
خالد الفضال���ة، واصفا اياه بأنه 
نتاج مخاض احلركة الشبابية في 

جوهر ان القض���اء ونزاهته أهم 
من الكل مبن فيهم خالد الفضالة، 
رافضا احملاوالت البائسة واملريضة 
التي تريد اقحام القضاء في آتون 
السياسية واصفا هذه  اخلالفات 
احمل���اوالت باجلرمية التي يجب 
على اجلميع التصدي لها، مضيفا 
ان القضاء هو املالذ للجميع وهو 
الس���لطة الدس���تورية التي لها 

احترامها وكيانها.
وأشار: اننا كمواطنني لنا احلق 
الكامل في انتقاد االحكام القضائية 
الصادرة، مؤكدا ان احلكم القضائي 
الصادر بحق »الفضالة« حكم قاس 
وظالم، رافضا فت���ح الباب امام 
حتويل الكويت الى دولة بوليسية 
مهمتها فقط املالحقة السياسية 
وزج الناس في الس���جون ملجرد 

التعبير عن الرأي.
وأض���اف ان مجل���س االم���ة 
وبنفس هذه احلكومة برئيسها أقر 
املجلس قانوني املرئي واملسموع 
واملطبوع���ات والنش���ر بإجماع 
السلطتني، الفتا الى ان احدى نقاط 
االجماع هي الغاء عقوبة احلبس، 
متسائال: كيف اآلن ومبجرد كلمة 
تتم املالحقة السياسية ويسجن من 
ينتقد؟ وملاذا الدخول من النافذة 
للمالحقة السياسية بشأن النشطاء 

السياسيني؟
وقال ان خالد الفضالة سجل 
بأحرف من نور ما عجزت كل قوى 
الشر في هذا البلد أن ُتسّيرنا عليه 
املاضية  الس���نوات االربع  خالل 

أما النائب د.فيصل املسلم فبدأ 
حديثه بقوله: »كلنا خالد الفضالة 
فهو بطل في زمن كثر فيه اجلبناء، 
وضحى بحريته، فهو طليق حر 
رغما عن أنوفهم فهم الس���جناء، 
يفخر السجن بك وتفخر الكويت 

كلها بك«.
وقال املسلم ان اليوم »نعيش 
أس���وأ العهود الدس���تورية منذ 
استقالل الكويت، نعيش عهد عدم 
االلتزام بالدستور وسلب املال العام 
جهارا نهارا، مش���يرا الى ان هذا 
الزمن احلكومات تنشأ فيه على 
مب���ادئ احملاصصة والترضيات 

على حساب األمانة«.
وقال املسلم ان احلكومة تنتهج 
نهجا جديدا عل���ى الكويت ألنها 
أدركت ضعف التيارات السياسية 
والكت���ل التي كبل���ت بالعالقات 
البينية  االجتماعية والصراعات 
مطالبا رئي���س الوزراء بالرحيل 
قائال له: »ارحل فالكويت تستحق 
األفض���ل، نحن أص���دق لك من 
مستشاريك، من اجل الكويت ارحل، 
فلست بقادر على إكمال املسار في 
مس���تقبل بلد، سلبياتك أكثر من 
إيجابياتك«، مضيفا ان سمو رئيس 
الوزراء يرفع قضايا في اجلانب 
اجلنائي ألنه يريد سجن املدعى 
عليهم وكان من املفترض ان يرفع 

قضاياه في اجلانب املدني.
مواجهة

وأضاف املسلم يجب مواجهة هذا 
النهج الذي أصبح واضحا ومستمرا 
وفي حاجة للتحرك لتغيير نهج 
إدارة الدولة داعيا الكتل السياسية 
والتيارات البرملانية الى إعداد شيء 
من التنسيق فيما بينها ملواجهة 
النه���ج الذي يس���عى الى تدمير 
الدولة، البد من مواجهة إعالمية 
شاملة في اإلعالم احلر ومطلوب 
منهم موقف وطني، وكذلك هيئة 
محامني تتطوع وتتحرك في هذا 
النائبة د.أسيل  اجلانب وأعربت 
العوضي عن استيائها ملا يطرح 
في الصحف حول التش���كيك في 
القضاء، الفتة الى انه في كل مرة 
يعقد »التحالف« مهرجانا خطابيا 
منذ اعتق���ال »خالد« يتم التأكيد 

سامح عبدالحفيظ
طالب املشاركون في املهرجان 
التحالف  الذي نظم���ه  اخلطابي 
الوطني الدميوقراطي تضامنا مع 
امينه العام خالد الفضالة بسرعة 

اطالق سراحه.
وأك���د املش���اركون احترامهم 
للقضاء الكويتي واحكامه رافضني 
رفضا قاطعا اقحام القضاء في أتون 
الصراعات السياسية وطالب نواب 
االمة املشاركون في املهرجان وهم 
د.حسن جوهر وخالد الطاحوس 
الب���راك وعبدالرحمن  ومس���لم 
العنجري ود.فيصل املسلم ود.أسيل 
العوض���ي باس���تقاللية القضاء 
والتص���دي لقان���ون املطبوعات 
والنش���ر وتقدمي تعديالت على 
قانون اجلزاء وكذلك تقدمي قانون 
مخاصمة القضاء انتصارا حلرية 

الرأي والتعبير.
احترام القضاء

في البداية اك���د النائب خالد 
الطاح���وس ان اجلمي���ع يحترم 
ان  الى  القضاء واحكام���ه، الفتا 
السلطة التشريعية وخاصة في 
اللجنة التشريعية اول من طالبت 
باستقاللية القضاء واول من دافعت 
عن القضاء واستقالليته، مضيفا: 
»اننا لم نكن نريد ان يصل االمر 
الى ما وص���ل اليه رافضا انتقاد 
جمعيات النفع العام التي شككت 

في عدم احترامنا للقضاء«.
واوض���ح الطاحوس ان خالد 
الفضالة جاء الى مهرجان العقيلة 
لترسيخ الوحدة الوطنية، مبينا ان 
لديه مشروعا وطنيا وعدة افكار 
الوطني  التحالف  تبناها باس���م 
الدميوقراطي الذي ضرب معاقل 

الفساد وسراق املال العام.
ولفت الى ان جميع املدونات 
واملواقع االلكترونية تبني حجم 
االستياء من الذي يحدث اآلن من 
اعتقاالت للكلمة والرأي مخاطبا 
الوزراء بقوله: »صديقك  رئيس 
من صدقك ول���ن تفيدك بطانتك 
الفاسد املوجه  الفاسدة واعالمك 
لضرب الوحدة الوطنية والرموز 
الوطني���ة، ويجب عليك ان كنت 
تريد االستمرار ان تنظم امورك مع 

خالل مهرجان خطابي تضامناً مع األمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة أقيم مساء أمس األول


