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د.فيصل املسلم )انور الكندري(خالد الطاحوس ود.فيصل املسلم وعبداهلل النيباري وصالح عاشور يتوسطهم عريف الندوة صالح عاشور خالل الندوة

جانب من احلضور خالل الندوة

اتحاد »التطبيقي« دّشن أولى ندواته السياسية بـ »قضية الشيك في دفعه أم كشفه؟« مساء أمس األول

سياسيون طالبوا رئيس الحكومة بصعود المنصة والرد على االستجواب

عاش�ور: إذا صعد رئيس الوزراء المنصة فس�يكون أول عربي يقوم بذلك

الطاحوس: الشعب الكويتي بحاجة لمعرفة الحقيقة حول قضية الشيكات

المسلم: من غير المقبول أن يدفع رئيس الوزراء شيكًا لنائب في المجلس

النيباري: نستهجن الترويج للحل غير الدستوري وهو انقالب على الدستور
تقدميه على هذا النحو. 

واستغرب املسلم ان ُيشكل 
فريق وزاري ملواجهة االستجواب 
بطرق غير س���ليمة وملتوية 
وبعيدة كل البعد عن الفصاحة 
الدستوري  السياسية والعمل 
ومن هذه الطرق الضغط على 
النواب من خالل االتصال بهم 
التأجيل، وعندما  وحثهم على 
لم يفلحوا ذهبوا الى اجللسة 
الس���رية ولكنه���م يواجهون 
صعوبات منها رد احد النواب 
عليهم بقوله لهم: على سموه ان 
يواجه ويبرئ نفسه ان كان فعال 
على حق وعليه ابعاد الشبهات 
عنه وعن اعضاء مجلس األمة 

السابقني واحلاليني.
 وأسف املسلم من احد النواب 
عندما قال نريد اجللسة سرية 
حتى ال تأتي اجلموع الغوغائية 
ويضغط���وا علين���ا ويغيروا 
مواقفن���ا، وانا اق���ول لهم: من 
يغير مواقفه بس���بب الضغط 
ال يستحق شرف متثيل االمة 
مطلقا وأنا هنا احّمل الش���عب 
الكويتي مواقفه من االستجواب 
والتحول الى جلس���ة س���رية 
والذي سيدفع ثمنها كل الشعب 
الكويتي، وعن موقفي من سرية 

امامكم كما  اجللس���ة فأعلنها 
اعلنتها سابقا لن اسمح بذلك 
واذا فرضت السرية فسنبحثها 
واقسم باهلل ان السرية تعطينا 
م���ا ال تعطين���ا العلني���ة من 
حرية في كشف بعض اخلبايا 
من االمور.واضاف املس���لم ان 
االستجواب قائم على شواهد 
وادلة واضحة ناجتة عن جلنة 
ثامر وتقرير ديوان احملاسبة، 
فهل يعقل ان تكون هنالك 577 
فاتورة قيمتها 16 مليون دينار 
وال تعرف ماهية املشتريات وال 
يوجد عليها دليل اين صرفت، 
وكذلك تسجيل سيارات وانشاء 
متحف للس���يارات، مبينا ان 
هناك تضليال للشعب الكويتي 
الرد على  ومجلس االمة بعدم 
اسئلتنا منذ سنة ونصف السنة 
والى اآلن لم يتم التحرك جتاه 
مصروفات سمو رئيس مجلس 
الوزراء وال يوجد سوى ورقة 
حولت الى النيابة ولم يتم البت 
فيها الى اآلن فهل يعقل ان تذهب 
مصالح االمة وتستباح كرامتها 

من اجل مصلحة شخص.
وخاطب املسلم سمو رئيس 
مجلس الوزراء قائال له يا سمو 
الرئيس تعرف قبل غيرك اننا 

اثنين���ا عليك عندما رأينا منك 
بوادر لالصالح، ولكن االن اقول 
لك توقف فال تستطيع املضي 
الى االمام نهائي���ا خاصة انك 
الرجل التنفيذي االول والرجل 
الذي ال يستطيع ان يدافع عن 
نفس���ه ويواجه االستجواب ال 
يصلح ان يقود بلد املؤسسات 
بكل قطاعاتها سواء تنموية او 

تطور. 
واكد املسلم اننا منر مبنعطف 
تاريخي وهو هدم اركان الدولة 
بأكملها، واصبح رجال الدولة 
ومسؤولوها على احملك فالشعب 
اليوم يري���د ان يعرف موقف 
سموه والنواب ايضا من حماية 
الدستورية وحماية  مصاحله 
االموال العامة، مشيرا ان املواجهة 
وصعود املنصة هدفه االول ولن 
يقبل ان يتم االستجواب بطريقة 
غير دس���تورية. ورثى املسلم 
حال الوزراء االن، متأسفا على 
عدم وقوف رج���ل دولة واحد 
ال���وزراء ويقدم  من مجل���س 
استقالته ويجب على االفاضل 
باملجلس امثال د.هالل الساير 
ود.محمد العفاسي واملستشار 
راشد احلماد ان يؤثروا تاريخهم 
املشرف ويستقيلوا ألننا نحبهم 

ونتحسر على حرق تاريخهم مع 
حكومات ناصر احملمد.

 وتوقع املس���لم ان يؤجل 
االس���تجواب ويت���م البت في 
االستجوابات املقدمة من الزمالء 
الداخلية  والتضحية بوزي���ر 
وإقالة وزراء آخرين او استقالة 
احلكومة كاملة ونحذر من هذا 
السيناريو ونؤكد انه ال يثنينا 
عن مواقفنا جتاه سمو الرئيس 
ومصروفاته مقسما انه ال يخاف 
اال اهلل وعندما طلبوا مني ابي 
وامي وهم أغلى ما عندي عدم 
تقدمي االستجواب خالل الفترة 
املاضي���ة اس���تأذنتهما وقمت 
التوضيح بان  بتقدميه واريد 
احل���ل ليس برحيل ش���خص 
ولكن بتغيير نهج دولة وسيادة 

القانون.
النائب صالح  وبدوره قال 
عاشور ان ما مييز الكويت عن 
الدميوقراطية  الدول هو  باقي 
وحرية الرأي، مشيرا الى انها 
املخرج احلقيقي لهذه االزمة التي 
نعيشها اليوم من استجوابات 
كثي���رة ولعل اهمه���ا قضية 
الشيك، موضحا اذا صعد رئيس 
مجلس الوزراء الى املنصة وقبل 
السياسية فسيكون  باملساءلة 

محمد المجر
دّشن احتاد طلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب أولى ندواته السياسية 
حتت عنون »قضية الشيك في 
دفعه أم كشفه؟« والتي شارك 
فيه���ا كل من النائب الس���ابق 
عب���داهلل النيب���اري والنواب 
د.فيص���ل املس���لم وصال���ح 
عاشور وخالد الطاحوس وعلي 

الدقباسي وصالح املال. 
في البداية قال النائب السابق 
عبداهلل النيباري ان احلالة التي 
متر بها الكويت مخزية رغم ما 
ميلكه البلد من مقومات تعينها 
على االستقرار والنمو وامتالكنا 
نظاما دستوريا قانونيا مييزنا 

عن الدول املجاورة.
واش���ار النيب���اري الى انه 
خالل السنوات الثالث املاضية 
مت تشكيل 6 حكومات مما سبب 
عدم استقرار، مستهجنا الترويج 
للحل غير الدس���توري والذي 
وصفة باالنقالب على الدستور، 
مبين���ا ان االنحراف انتقل من 
التجاوز على القوانني الى القيم 

واملبادئ.
 وعن االستجوابات املقدمة 
من قبل النواب علق النيباري 
بأن مرجعنا الرئيسي الدستور 
ونرفض ما ي���روج للحل غير 
الغاء  الدستوري، معتبرا ذلك 
للدستور، وجربنا ذلك مرتني 
وأدى ال���ى اس���تباحة البل���د 
واالس���تيالء ونهب املال العام 
واآلن احلالة اخطر من السابق 
وهو ان تدار البلد كما يدار الشأن 
الرياضي، مبينا ان الدس���تور 
حدد آلية العمل ومنها موضوع 
املساءلة السياسية فاالستجواب 
حق لكل عضو وعلى احلكومة 
االستجابة والتصدي لالستجواب 
سواء كان سيئا او جيدا ويرد 
عليه باملناقش���ة فوق املنصة، 
مطالبا احلكومة بعدم التحجج 
في املواجهة كاإلحالة للمحكمة 
الدستورية او تأجيل االستجواب 
فهذه االعذار ال تنفع وعلى رئيس 
مجلس ال���وزراء املواجهة من 

خالل املنصة.
وعن شيكات سمو الرئيس 
قال النيباري ان استخدام املال 
السياس���ي يع���د جرمية وهو 
تزييف للحياة السياسية، الفتا 
الى انه يوجد االن شيكان من 
خالل ما اش���ار الي���ه النائبان 
املس���لم والطبطبائي، مؤكدا: 
انني اعرف نوابا قبلوا شيكات 
وتنازلوا عن مصلحة البلد وعلى 
رئيس ال���وزراء اآلن االفصاح 
الش���يكات فال يظهر  عن هذه 
القول بأن الش���يكات من املال 
اخلاص، فانا يزعجني النقاش 
عن تبرير موضوع الشيكات، 
موضحا ان الدس���تور في هذه 
احلالة سيكون ضعيفا وتصبح 
اذا لم نلتزم  قوانينه مخترقة 

ما يدور في هذه القضية، مشيرا 
الوزراء  الى ان رئيس مجلس 
وابناء عمومته كانوا يصرفون 
امواال وقت االنتخابات، مشددا 
على اال يتأجل االستجواب وال 
الى  يكون بالسرية او االحالة 
الدس���تورية ونعم للمواجهة 
وصعود املنص���ة والوعد في 

قاعة عبداهلل السالم.
 وقال النائب علي الدقباسي 
ان قضايا التنمية معطلة، ولم 
تصدر أي تشريعات منذ ثالث 
سنوات لعدة اسباب من بينها حل 
البرملانات بسبب االستجوابات 
وعدم مواجهتها، مطالبا رئيس 
مجلس الوزراء االمتثال لالدوات 

الدستورية.
واكد الدقباسي ان هذا احلراك 
السياس���ي يصب ف���ي صالح 
الكويت والدستور هو احلضن 
الذي نحتمي فيه ويجب ان يكون 
للنواب موقف واضح بصلتهم 
فيه وان هذا يعود ملصلحة البلد، 
ومن جانبه قال النائب صالح 
املال ان احلديث عن استجواب 
رئيس ال���وزراء ومبرراته هو 
مضيعة للوقت، مؤكدا على ان 
مساءلة رئيس مجلس الوزراء 
استحقاق سياسي ولم نرتكب 
جرما حينما نوجه استجوابات 
الوزراء مستغربا من  لرئيس 
نائب اقس���م على احلفاظ على 
أم���وال الش���عب والدفاع عن 
مكتس���باته وعمل على انتهاك 
هذا القسم، وان مادة االستجواب 
لن تستثني رئيس احلكومة، 
وطوال الس���نوات املاضية لم 
يكن احد يتجرأ على طرح مثل 
هذه األسئلة ألن منصب رئاسة 
احلكومة م���ع والية العهد وال 
يجوز مساءلة رئيس املستقبل، 
الفصل اصبحت  واليوم وبعد 
املساءلة حقا سياسيا، وحديث 
الشيك حديث مهم، واعتقد انه 
على رئيس الوزراء ان يكشف 
عما اذا كانت هنالك أطراف أخرى، 
مبينا انه ال توجد دولة بالعالم 
لديه���ا هذا الدس���تور املتطور 
اخلالي م���ن قوانني التمصلح، 
فالقان���ون ال يجرم اذا كان من 
املال اخلاص، ولكن أخالقيا ال 
يجوز من النائب قبول هذا األمر 
وال من على رأس السلطة دفع 
مثل هذه األموال، من حق رئيس 
الوزراء االستماع له من قبلنا، 
واقول من اآلن هذا الش���يك أيا 
كان سنس���تمع ملن دفعه ومن 
يس���ائل املدفوع، قائال اقس���م 
باهلل العظيم س���نتخذ موقفنا 
للمحافظة على الدستور. وبني 
املال انه ل���ن يصوت مع احالة 
اجللسة الى س���رية ولنخسر 
الكرس���ي وال نخس���ر مبادئنا 
معتبرا ان محاولة الوزراء في 
النواب في احالة  التأثير على 
اجللس���ة الى سرية دليل على 
تورط رئيس مجلس الوزراء.

السلوكية واالخالقيات  بالقيم 
التي تنظم تصرفاتنا، مطالبا 
بالرجوع الى الدستور واالحتكام 
اليه حتى وان كانت املواجهة مع 

حكومة ضعيفة.
 وم���ن جانب���ه ق���ال مقدم 
استجواب سمو رئيس الوزراء 
النائب فيصل املسلم انه مع كثرة 
الك���وادر واملاكينات االعالمية 
يلتب���س ل���دى البع���ض انه 
يستطيع ان يضلل الشعب في 
قضية الشيكات وفي موضوع 
استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء وبعضهم عن حسن نية، 
مبينا ان القضية تكمن في دفع 
الشيكات وليس في كشفها الن 
األمر خطير وغير مقبول اطالقا 
ان يصرف رئيس مجلس الوزراء 
شيكا لنائب في املجلس دون ان 
يفند اس���باب الصرف ومع كل 
هذا يأتينا وكيل ديوان رئيس 
مجلس ال���وزراء لينكر صرف 
الشيك بشكل نهائي ال من املال 
العام او اخلاص لسموه، واآلن 
يعترف وكيله اآلخر مجبرا ويرد 
ليقول ان هذا الش���يك من املال 
اخلاص وال���ذي ال يحق ألحد 
مراقبته س���وى اهلل وضمير 

سموه.
واضاف املس���لم ان هناك � 
والكل يعل���م � اراضي ومزارع 
وشيكات ولكن ان يصل االمر الى 
التبجح في طريقة الرد والقول 
انها من املال اخلاص لسموه فهذا 
األمر ال نقبله اطالقا، متسائال ملاذا 
يستخدم سموه سياسة السكوت 
وعدم الرد والبعد عن املواجهة 
وعندما قدمنا استجوابا سابقا 
وحولناه الى اس���ئلة برملانية 
في بداي���ة املجلس احلالي الى 
ان وصل األمر الى عدم االجابة 
بعد محاوالتنا اجلاهدة للحصول 
على اجابة سموه مما دفعنا الى 
تقدمي االستجواب والذي اوجب 

ه���و االول عربي���ا م���ن خالل 
صعوده للمنصة، مؤكدا يجب 
اال نعطي ص���ورة متردية في 
حالة عدم قبول س���مو رئيس 
الوزراء االس���تجواب  مجلس 
الذي سيعطي االنعكاس السلبي 
الدميوقراطية  عل���ى احلي���اة 

الكويتية.
 ولفت عاشور الى ان احلياة 
الدميوقراطية داخل قبة عبداهلل 
السالم تعيش وضعا تأزمييا، 
متمني���ا من ان يخرج احلكماء 
في املجلس ويضعوا احللول 
املناس���بة للوضع السياس���ي 
ان قانون  التأزمي���ي، مبين���ا 
االنتخابات م���ازال ناقصا من 
حيث املصاريف على احلمالت 
االنتخابية، مؤكدا انه البد من 
وضع قانون يلزم املرشح بأن 
يلتزم مبصاريف معينة حلملته 
االنتخابي���ة حتى ال يس���تغل 
البعض استخدام املال السياسي 
في االنتخابات.واستغرب النائب 
الطاح���وس من حتميل  خالد 
البعض الدستور اسباب االزمات 
الت���ي ترجع الى ع���دم فهمهم 
الصحيح ملواده وقوانينه مؤكدا 
ان الدستور وثيقة يجب احلفاظ 
عليها وااللتزام به، مشددا على 
ضرورة مواجهة االستجوابات 
وفقا ملا ينص عليه الدس���تور 
مطالبا رئيس مجلس الوزراء 
بأن يكون ق���دوة لوزرائه وان 
يصعد املنص���ة ويفند محاور 
االستجواب موضحا ان الهروب 
من هذه االستجوابات ليس لها 
حل متمنيا اال يحدث للوزراء 
كما حدث للوزير السابق عبداهلل 
املعتوق. واك���د الطاحوس ان 
الش���عب الكويتي بحاجة الى 
معرفة احلقيقة بش���أن قضية 
التهرب من  »الشيكات« وعدم 
كشف مالمساته من صرف الشيك 
وملن منح فمن حق الشعب معرفة 

استغربت املنس����قة العامة في اللجنة الشعبية 
لقضايا الكويتيني البدون احملامية فوزية الصباح 
بش����دة عدم اكتمال النصاب النعقاد اجتماع جلنة 
البدون البرملانية. واشارت الى ان اللجنة البرملانية 
تتكون من النواب د.حسن جوهر وعسكر العنزي 
ومبارك الوعالن ود.ضيف اهلل بورمية وعلي الدقباسي 
وسعد اخلنفور وغامن امليع، اال انه لم يحضر سوى 
النائب د.جوهر مما ادى الى ارجاء اللجنة اجتماعها 
الذي كان محددا ملناقش����ة قان����ون احلقوق املدنية 
واالنسانية لفئة البدون نتيجة عدم اكتمال النصاب. 
واضاف����ت احملامية فوزية الصباح ان الدعوة كانت 
موجهة لعدة جهات حكومية ممثلة بوزارة الداخلية 
واللجنة العليا للجنسية ومجلس الوزراء ووزارتي 
العدل والصحة، وانه نتيجة تغيب اعضاء اللجنة 
واعتذار البعض اآلخر مت الغاء االجتماع على الرغم 
من حضور اجلهات املدعوة قبل موعد االجتماع، مما 

يدل على عدم اهتمام ه����ؤالء النواب بهذه القضية 
االنس����انية رغم تصريحاتهم الصحافية املستمرة 

عن تعاطفهم مع هذه القضية.
واضافت: ان كان����ت آالم وعذابات اطفال البدون 
وانينهم لم يصل الى مسامع هؤالء النواب، فلماذا 
اختاروا العضوية في ه����ذه اللجنة ولكانوا تركوا 
املجال لغيرهم، وان كانت هذه القضية االنس����انية 
ليس����ت من اولويات اعمالهم فلتكن سمعة الكويت 
اخلارجي����ة التي اصبحت عل����ى احملك من اولويات 
اعمالهم، خصوصا ان القضية في طريقها الى التدويل 
بس����بب سياس����ة عدم املباالة التي اتبعها املجلس 
واحلكومة معا. واكدت ان منظمات حقوق االنسان 
العاملي����ة تتابع عن كثب احلقوق االنس����انية التي 
سيقرها املجلس، خصوصا مع اقتراب جلسة مناقشة 
قضية البدون في 10 ديسمبر املقبل تزامنا مع اليوم 

العاملي حلقوق االنسان.

دع����ا النائب س����عد اخلنفور 
احلكومة ممثل����ة بوزارة التجارة 
الى ضرورة مواجهة موجة الغالء 
الذي تشهده سوق االغنام حاليا 
خصوص����ا مع ق����رب حلول عيد 
الفطر املبارك، حيث وصلت اسعار 
الضحايا الى مبالغ خيالية وخرافية 

بلغت 150 دينارا وأكثر.
وق����ال اخلنفور ف����ي تصريح 
ل����ه: لق����د كن����ا ومازلن����ا ننادي 
ونطالب احلكوم����ة بوضع آليات 
واستراتيجيات ملواجهة هذا النوع 
من الغالء الذي ال نراه اال في املواسم 
فقط اما عن طري����ق دعم املربني 
بجميع ش����رائحهم او عن طريق 
ايجاد البدائل وفتح قنوات اخرى 

وتسهيالت بهدف وضع حد لهذا 
االستهتار الذي ميارسه بعض من 
خلت قلوبهم من الرحمة بحق اهل 
الكويت ممن هم دخولهم محدود، 
متسائال: كيف ملواطن متقاعد راتبه 
ال يتع����دى ال����� 600 دينار ولديه 
ابناء وبنات يريدون منه الصرف 
عليهم في مناسبات العيد ناهيك 
ع����ن املتطلبات احلياتية اليومية 
ومنها املدرسية ان يشتري اضحية 
بهذه املبالغ اخليالية واملبالغ فيها 

حلد اجلنون؟
ورأى اخلنف����ور ان احلكومة 
تقاعس����ت عن القيام بدورها في 
حماية املواطنني واملقيمني من شبح 
الغالء الذي يجتاح السوق بني فترة 

التحذيرات  واخرى ونحن نطلق 
واملطالبات دون ان جتد آذانا صاغية 
او جهات تضع يدها على اجلرح 
لعالجه محذرا من التمادي في هذه 
السياسة العقيمة التي لم جتلب 
من خالل التج����ارب اال املزيد من 
التأزمي واملشاحنات بني السلطتني 
على امور بديهية ال يجب ان تكون 
محل خالف او تذكير من احد بأن 
هناك تقصيرا هنا وهناك بني الفينة 
واالخرى ومن ثم تسارع الصدار 
قرارات اقرب ما تكون او توصف 
بانها ترقيعية وغير كاملة مطالبا 
احلكومة مجتمعة بوضع حلد لهذا 
االستهتار واملهزلة التي ال يقبل بها 

ال عاقل وال مجنون.

واشار الى االقتراحات التي تقدم 
بها بخصوص دعم مربي املاشية 
واالغنام، مشيرا الى ان احلكومة لو 
سارعت لدعم هذه الفئة من املربني 
لكان الوضع بالتأكيد جيدا والوضع 
حتت السيطرة، موضحا نحن ال 
نقدم مثل هذه االقتراحات دون ان 
نش����عر بأن مردودها على الدولة 
واملواطنني يعود بالنفع فنحن لم 
نعتد على اسلوب دغدغة املشاعر 
بل دائما والكل يالحظ اننا نعمل 
وننتج وهلل احلمد واملنة دون اي 
اثارة او بهرجة ألننا صادقون فيما 
نفعل ونقوم به من عمل ومخلصون 
لوطننا مواطنينا ونعتقد دائما انه 
متى ما كانت نوايانا سليمة فإن 

عملنا سيكون سليما %100.
وشدد اخلنفور على ضرورة 
ان تتدخ����ل وزارة التجارة ممثلة 
بالقطاع الذي اشبه ما يكون بامليت 
وهو قطاع حماية املستهلك الذي 
غاب ع����ن دوره احلقيقي حملاولة 
اعادة االمور ال����ى نصابها وكبح 
جماح بعض ضعاف النفوس الذي 
يحاولون التكس����ب على حساب 
ذوي الدخول احملدودة واملتوسطة 
وان تقوم بالدور املناط بها وفقا 
للقان����ون وان توقف هذا العبث، 
مطالبا بأن تق����دم الوزارة مذكرة 
لدعم بعض القطاعات االنتاجية في 
البالد والذين يعملون على تأمني 

متطلبات السوق احمللية.

فوزية الصباح تستغرب عدم انعقادطالب الحكومة بوضع حّد ودعم مربي الماشية واألغنام
اجتماع لجنة البدون البرلمانية الخنفور: أسعار األغنام وصلت لمبالغ خيالية مع اقتراب العيد

العدوة: محاوالت تفكيك  االستجوابات أمر مرفوض
قال النائب خالد العدوة ان محاوالت تفكيك 
االس���تجوابات وافراغها من محتوياتها امر 
مرفوض وعلى رئي���س احلكومة والوزراء 
املعنيني باالس���تجوابات ان يعتلوا املنصة 
وينزلوا على رغبة الش���ارع الكويتي الذي 
يدعوهم ال���ى مواجهة هذه االس���تحقاقات 
وتفنيدها والرد عليها دون مماطلة وهروب، 
وهذه هي حقيقة الدولة القائمة على املنهج 
الدستوري والبرملاني، وهي استحقاقات تظل 
قائمة وتعتبر فريض���ة حتمية ملن يتولى 
مقاليد السلطة في الكويت كنظام برملاني، 
بل اننا نذهب الى ما هو ابعد من ذلك، فليس 
لدينا مانع م���ن ان يقود احلكومة رجل من 
عامة الشعب الكويتي، فليس بالضرورة ان 
يكون رئيس احلكومة من االس���رة الكرمية 
احلاكمة وزعيم اكبر دولة في العالم الواليات 

املتحدة االميركية باراك اوباما س���يد البيت 
االبيض اليوم من اب مهاجر قدم من كينيا، 
اال اذا استطاع سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ان يواجه ويتخطى االستجواب 
ويقنع ممثلي الشعب الكويتي بسالمة موقفه 

وحكومته.
من جانب آخر، اشار النائب خالد العدوة 
الى تضامنه الكبير مع محمد عبدالقادر اجلاسم 
صاحب القلم الرزين واملواقف املشرفة، وقال: 
ليس مكانة محمد عبدالقادر اجلاسم ان يجرجر 
الى ساحات احملاكم ويحجز في النيابة العامة 
نظير كفالة بقيمة الف دينار، ان رفع القضايا 
من قبل احلكومة على اصحاب الفكر والقلم 
والرأي دليل صارخ على عدم اميان احلكومة 
بحرية الرأي وحرية الكلمة وحرية تعاطي 

العمل السياسي دون قيود ومضايقات.


