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 قال النائب مخلد العازمي ان ما تناولته الصحف خالل الفترة املاضية  6 
من ضبط أطنان من املواد الغذائية الفاسدة بدءا باللحوم ثم اخلبز وسائر 
املواد األساسية متثل بكل املقاييس كارثة تواجه صحة املواطن وتتطلب 
الوقوف أمامها وإيجاد سبل لعالجها واتخاذ اإلجراءات الوقائية لضمان 
عدم تكرارها. وأضاف: اذا كانت األجهزة الرقابية ومفتشو بلدية الكويت 
ووزارة التجارة متكنوا من كشف هذه املخالفات اجلسيمة فهذا يثير التساؤل 

أين كانت تلك الرقابة وأجهزة التفتيش طوال الفترة السابقة؟ 

 الصيفي إلدراج مهنة التعليم مخلد: المواد الغذائية الفاسدة كارثة تواجه صحة اإلنسان
  ضمن المهن الشاقة

  
  قدم النائب الصيفي مبارك الصيفي 
اقتراحا برغبة بشأن: «إدراج مهنة التعليم 
من ضمن املهن الشـــاقة على أن يتمتع 
املعلمون واملعلمات بجميع املزايا التي 

يتمتع بها أصحاب املهن الشاقة». 

 الخرافي: قرار رفع الحصانة بيد المجلس ليعرف النائب حدوده التي يقف عندها .. والمهم هو اتباع مواد الدستور والالئحة

 «التشريعية» رفضت رفع الحصانة عن المسلم بموافقة ٤ أصوات 
مقابل واحد تأكيدًا على مبدأ حصانة النائب لكل ما يقوله في القاعة

الناحية  انه مـــن  واحد، أرى 
الدستورية للنائب احلق في 
ابداء ما لديه من آراء داخل قاعة 
عبداهللا السالم، وال يساءل على 
ما يبديه من آراء، وانطالقا من 
هذا املبدأ سأصوت مع تقرير 
اللجنة اي ضد رفع احلصانة 
مـــن النائب املســـلم في هذه 

القضية.
  وأضـــاف العنجـــري انهم 
يريدون أن تكون هناك سوابق 
برفع احلصانة بشكل مخالف 

الحـــكام الدســـتور الكويتي 
وبصفة عامة أنـــا ضد ثقافة 
التخوين فنحـــن نعيش في 
مجتمع دميوقراطي يجب فيه 
احترام الـــرأي والرأي اآلخر، 
كما أن االختالف في الرأي ال 

يفسد للود قضية.
أبدى    ومن جهـــة أخـــرى 
العنجـــري تأييده لتشـــكيل 
جلنة حتقيق في قضية اللحوم 
الفاسدة، مطالبا بالكشف عن 
الشـــركات املتورطة في هذه 

القضية، السيما وانها شركات 
محلية تخضع لقوانني الرقابة 

احمللية.

  لم نقتنع بالمبررات

  من جهته كشف عضو جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية النائب خالد العدوة 
عـــن تصويته برفـــض رفع 
احلصانة عن العضو د.فيصل 
املسلم، كما مت رفض رفعها عن 
النائبني حسني القالف ومسلم 

البراك.
  وأوضح العدوة في تصريح 
للصحافيـــني امس ان اللجنة 
التشريعية لم تقتنع مببررات 
رفع احلصانة عن النائب املسلم 
حيـــث يتحدثون فـــي مجمل 
كالمهم بأنه أفشـــى أســـرارا 
ووافقت في النهاية على رفض 

رفع احلصانة عنه.

  النائب حر في أقواله

  بدوره أعلن النائب حسني 

 سامح عبدالحفيظ
  أكد رئيـــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ان رفع احلصانة 
البرملانية عـــن اي نائب بيد 
مجلـــس األمة املخـــول طبقا 
لالئحة التصويت مع او ضد رفع 
احلصانة، واستنادا الى تقرير 
التشريعية املختصة،  اللجنة 
مشـــددا على ان املهم في هذا 
األمر هو اتباع مواد ونصوص 

الدستور والالئحة.
  وأضاف في رده على سؤال 
حول مدى قانونية رفع دعوى 
قضائية وطلب رفع احلصانة 
عن نائب بسبب كالم قاله داخل 
القاعة البرملانية: ان القرار بيد 
املجلس، وحتى يعرف النائب 
احلدود التي ميكـــن ان يقف 
عندها، مشيرا الى انها ليست 
املرة األولى ولن تكون األخيرة 
التي يتم بها التصويت على رفع 
النواب، وحتى  احلصانة عن 
األخ فيصل املسلم مت التصويت 
في السابق على طلبات برفع 
احلصانة عنه، والقرار دائما 

ملجلس األمة.
  من جانب آخر، وردا على 
سؤال في شأن دعوة منظمات 
دولية الكويت الى االفراج عن 
الكاتب الصحافي محمد اجلاسم 
أوضح اخلرافـــي ان من حق 
الهيئـــات الدولية إبداء وجهة 
نظرهـــا، لكننا نحن في دولة 
مؤسسات، وليس أمامنا سوى 
احترام مؤسساتنا وإجراءاتها 

القانونية.
التشريعية  اللجنة    وكانت 
رفضت في اجتماعها امس رفع 
احلصانة عـــن النواب فيصل 
املسلم وحسني القالف ومسلم 

البراك.

  ٤ أصوات

  وقالت مقررة اللجنة النائبة 
د.معصومة املبارك ان اللجنة 
رفضـــت رفـــع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم مبوافقة 
٤ أصوات مقابل صوت مؤيد 
لرفعها وكذلـــك رفضت رفع 
احلصانة عن النائب حســـني 
القـــالف مبوافقـــة ٣ أصوات 
وامتنـــاع و موافقـــة صوت 
ورفضت رفـــع احلصانة عن 
النائب مسلم البراك مبوافقة ٣ 

أصوات وأيد رفعها عضوان.
  وأوضحت املبارك ان صحيفة 
االدعاء كانت واضحة جدا بأن 
االدعاء يرتكز على ما قدم في 
قاعة عبداهللا السالم في جلسة 
االستجواب، ولم تكن هناك أي 
اشارة الى ان معلومة استخدمها 
املسلم في عرض الشيك خارج 

قبة عبداهللا السالم.
  وزادت: وبناء عليه واعتمادا 
وتأكيـــدا على مبـــدأ حصانة 
لـــكل مـــا يقوله وما  النائب 
يطرحه من افـــكار حتت قبة 
عبداهللا الســـالم هي محصنة 
وبناء عليه اتخذنا القرار بعدم 

رفع احلصانة عنه.

  احترام الدستور

  واوضحـــت انـــه اذا كانت 
صحيفة االدعـــاء ترتكز على 
موقف خـــارج قاعة عبداهللا 
الســـالم فاالمر بالنســـبة لي 
كان سيختلف، مشيرة الى ان 
موقفها مبني على احترام املادة 
الدستورية وحماية النائب من 
اي تعسف فيما يقوله او اي 
اقتصاص ممـــا يقوله داخل 

القاعة.
  وقالت ان من اختصاصات 
اللجنة االصيلة مناقشة جميع 
طلبات رفع احلصانة واللجنة 
تنظر في الكيدية ودستورية 
الطلبـــات ونحن ال نطعن في 
النيابة العامة، لكن ننظر فيما 
هو اعلى من النيابة وهو املادة 
١١٠ من الدســـتور، واكدت: لو 
ان النائب مـــارس ذات الفعل 
خـــارج قبة عبداهللا الســـالم 
فاالمـــر يختلف متاما، خاصة 

بالنسبة لي.
  واضافـــت د.املبـــارك ان 
اللجنة نظـــرت في مجموعة 
من االقتراحات برغبة ورفضت 
احدها وهو املقدم من العضو 
العمير بتشكيل هيئة  د.علي 
للرؤيـــة جتتمـــع في شـــهر 
محرم ونظرت في مقترح آخر 
للدكتـــور العمير بجعل خط 
مباشر لتلقي اتصاالت العنف 

املمارس ضد املرأة واقتراح آخر 
بشأن اســـتعانة وزارة العدل 
الكاتبة  الكمبيوتـــر  بأجهزة 
والصوتية في جميع احملاكم، 
وقد وافقت اللجنة على هذين 

االقتراحني.
  وقالت ان اللجنة ناقشـــت 
املشـــاريع بقوانـــني املتعلقة 
بالتعديل على قانون االحداث 
ورفضت طلـــب وزارة العدل 
بتخفيض ســـن احلـــدث الى 
١٦ عامـــا بدال مـــن ١٨، واكدت 
االلتزام  اللجنة على ضرورة 
بالنص احلالي وهـــو ١٨ عامــــا 
ألن ذلـــــــك يتفـــق مــــع كل 
املواثيــــــق واالتفاقيــــــات 

الدوليــة.

  ضد رفع الحصانة

  اعلن النائـــب عبدالرحمن 
العنجري انه ســـيصوت مع 
رفض رفـــع احلصانـــة عن 
النائب د.فيصل املســـلم عند 
التصويـــت على تقرير جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية، 
واملتوقع ان يكون في جلسة 

يوم غد.
  وقال العنجري في تصريح 
للصحافيني امس: بعد اجتماع 
اللجنة التشريعية امس ورفض 
رفـــع احلصانة عـــن النائب 
د.فيصل املسلم بنتيجة ٤ مقابل 

مزيد أنه ســـيصوت ضد رفع 
احلصانة عن النائب د.فيصل 
املســـلم واملقرر مناقشته في 
اجللســـة القادمة وذلك إميانا 
منه بأن النائب حر في أقواله 
وآرائـــه وأفـــكاره حتت قبة 

عبداهللا السالم.
  وقـــال مزيد فـــي تصريح 
صحافـــي اننـــا مبوقفنا هذا 
ندافع عن الدســـتور ومواده 
ونصوصه التي هي مكتسبات 
الكويتي، الفتا  كفلها للشعب 
الى ان هنـــاك محاوالت تريد 
اضعاف املؤسســـة البرملانية 
من جهة الرقابة على الفســـاد 

واملفسدين.

  العبث بالدستور

أنه البد من    وأضاف مزيد 
الوقوف موقفا حازما ضد هؤالء 
الذين يريدون العبث بالدستور 
إذ إن  وتفريغه من محتـــواه 
املادتني ١٠٨، ١١٠ تعطيان احلق 
للنائب في قول ما يشاء حتى 
لو خالف أحد القوانني العامة 
دون الرجوع عليه باملسؤولية 

اجلنائية.
نـــواب األمة    ودعـــا مزيد 
والـــوزراء الـــى اتخاذ موقف 
مناصـــر للدســـتور الوثيقة 
آباؤنـــا حلمايتها  التي جاهد 
وإيصالها لنـــا كما هي خالية 

من الشوائب والعبث، الفتا الى 
ان التاريخ لن يرحم من اراد 
أو من سولت له نفسه العبث 
بالدستور وتفريغه من محتواه 
فرفع احلصانة عن املسلم هو 
مبثابـــة رفـــع احلصانة عن 

الدستــور.

  الحصانة ال تشمل األفعال

  بدوره أكـــد النائب فيصل 
الدويسان ان احلصانة النيابية 
تشمل فقط أقوال النائب حتى 
يستطيع ان يعبر عما في داخله 
بكل حرية ولكنها ال تشـــمل 
االفعال بحيث ميكن للعضو 
التعدي على اآلخرين متمتعا 
بهذه احلصانة مشـــددا على 
انه صـــوت مع رفع احلصانة 
عن النائب فيصل املسلم بناء 
على قناعة عززتها آراء الفقهاء 

القانونيني.
  وقال الدويسان في تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة 
ان احلصانة البرملانية تشمل 
األقـــوال وليس األفعال وذلك 
حسب املادة ١١٠ من الدستور، 
كمـــا انه ال توجـــد كيدية في 
القضية ما دام البنك املتضرر 
جلأ إلـــى القضاء بعد اتضاح 
القرينة بعرض الشيك، مؤكدا 
ان حيازة الصورة الضوئية 
عن الشـــيك بحد ذاتها تعتبر 

جرما.

  رؤية واضحة

  وعما يقال بأن رفع احلصانة 
النائب فيصل املســـلم  عـــن 
سيقوض عمل النواب في قاعة 
الدويسان  السالم رد  عبداهللا 
أمـــر عـــادي، فاملجلس  بأنه 
ينظر فـــي رفـــع احلصانات 
دائما وبالتالـــي فما اجلديد، 
مبينا ان موقفه في التصويت 
مع رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم ينبع من رؤية 
قانونية واضحة واراء فقهاء 
قانونيني يعتبرون ان الفعـــل 
ليـــس مشـــموال باحلصانة 

البرملانيـــة.
  واضـــاف «ماذا لو قام احد 
النواب بصفـــع نائب آخر أو 
أي شخص آخر موجود حتت 
الســـالم، فهل  قبة عبـــداهللا 
يعتبر النائب في هذه احلالة 
متمتعا باحلصانة، ويستطيع 
ان يصفع من يشاء؟! مشددا 
على ان احلصانة في االقوال 
وليس االفعـــال وان ما فعله 
النائب فيصل املسلم بعرض 
صورة الشيك خالل اجللسة 
قرينة كشـــفت عن حيازتـــه 

للشيــك.

  تنسيق لسحب الطلب

  مـــن جهته، اعلـــن النائب 
محمد هايف انه سيتقدم بطلب 
بالتنســـيق مع النواب خالل 
جلســـة الغد الثالثاء لسحب 
تقريـــر اللجنة التشـــريعية 
اخلاص برفض رفع احلصانة 
النائب د.فيصل املســـلم  عن 
ملخالفة طلـــب رفع احلصانة 
الدســـتور وحتـــى ال تكون 

سابقة.
فـــي تصريح    وقال هايف 
للصحافيـــني مبجلـــس االمة 
امس: اعتبر ان هناك ثمة خطأ 
مبناقشة تقرير رفع احلصانة 
عن النائب د.فيصل املسلم في 
اللجنة التشريعية، معتبرا ان 
ذلك مخالف للدستور، وان هناك 
سابقــــة مــــن خـــالل تقدمه 
بشكوى دخوله املجلس ضد 
احـــد النـــواب آنذاك لتهجمه  
علي داخــــل القاعــــة، اال ان 
طلبي مت رفضه من خالل تقرير 
مت رفعه من قبـــل مستشاري 
املجلس الى رئيـــس املجلـــس 
اكـــدوا بـــأن ذلـــك مخالـــف 

للدستـــور.
  وشـــدد على اهمية رفض 
مناقشة اي طلب يتحدث عما 
يقوله العضو داخل القاعة، لذا 
كان على اللجنة التشـــريعية 
الطلب ملخالفته  عدم مناقشة 
الدستور ولوجود سابقة بهذا 

الصدد.
  وكشـــف هايف انه ينسق 
مع النواب لتقدمي طلب خالل 
جلســـة الغد بســـحب تقرير 
اللجنة التشـــريعية اخلاصة 
برفع احلصانة عن املسلم حتى 

ال يكون سابقة. 
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 المسلم: هناك أطراف تريد تشويه الحقائق سعيًا لضرب المؤسسة البرلمانية
 أكد النائب د.فيصل املسلم أن هناك أطرافا 
تريد تشويه احلقائق سعيا الى حتقيق مقصد 
أساسي هو ضرب املؤسسة البرملانية والدستور 
من خالل ضرب املادتني ١٠٨ و١١٠، هادفني الى 
ضـــرب اجلانب الرقابي الذي يؤلم كثيرا من 

املفسدين.
  ودعا النواب جميعا الى اتخاذ موقف للدفاع 
عن الدستور وحمايته من خالل رفض رفع 
احلصانة عنه إذ بذلك املوقف سيتبني من هم 

عقالء املجلس.
  وقال املسلم في مؤمتر صحافي عقده وعضو 
الكتلة النائب فـــالح الصواغ أمس في قاعة 
االحتفـــاالت الكبرى في مجلس األمة ان حق 
التقاضي مكفول للجميع وال أحد ينازع فيه 
إال ان هذا الطلب اخلاص برفع احلصانة من 
بني الطلبات التي قدمت الى مجلس األمة الذي 
أخذ زخمـــا وقلقا وخوفا، مبينا ان هذا األمر 
كان أكبر من قضية رفع احلصانة عن نائب، 
بل جتاوز ذلك باملساس بالدستور والتطاول 

عليه واملساس بإرادة األمة.
  وقـــال: «رغم جلد الفاجر وحرص اإلعالم 
الفاسد على تشويه احلقائق وعلى التلبيس 
سعيا الى حتقيق املقصد األساسي وهو ضرب 
املؤسسة البرملانية والدستور، إال انني أرفع 
عتبا أخويا ووديـــا الى اإلعالم احلر صحفا 

وقنوات بأنهم غابوا عن املعركة».
  وأمل املسلم في ان يكون هناك موقف من 
أجل الدســـتور من أجل الكويت ومستقبلها 
وليس من أجل فرد واحد موجها الشكر الى 
قناة وصحيفة الراي لتناولها القضية في احلد 
األدنى وكنا متعودين ان يكون السقف عاليا 
من حيث تناول مثل تلك القضايا والتفاعل 

معها.
  وأكد ان «حضورنـــا اليوم ليس من اجل 
فيصل املسلم، وسبق ان رفعت احلصانة عن 
فيصل املسلم ٣ مرات ولم تكن هناك مثل هذه 
الضجة أو هذا اخلوف بل رفعت عني احلصانة 
في ذات القضية من قبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ولم تكن هناك 

مثل هذه الضجة».
  وقال ان كان من حقـــه رفع القضية ألنه 
يرى ان هناك سبا وقذفا من قبلي في قضية 
الشيكات، مشيرا الى ان هذه القضية تختلف، 
في ظل وجود أناس ال ميلكون من أمرهم شيئا 
ويكابرون ويلبسون احلقائق ويشوهونها.

  وزاد: «دفاعا عن الدستور حضرنا وانطلقت 
البيانات والندوات واملقاالت وان كنا النزال 
نقول للقوى السياســـية واملجتمعية وقوى 

املدنـــي والكتل  املجتمـــع 
ولالحتـــادات  البرملانيـــة 
الطالبيـــة والنقابيـــة كان 
يفترض ان يكون لهم موقف 
يسطر ألجل بيان مواقفهم 
في هـــذه املرحلة املفصلية 

والتاريخية للكويت.
  وتابع: «جئنا دفاعا عن 
الدستور، وكلنا يعرف ماذا 
يعني الدستور»، مستعرضا 
كتابا للكاتب احمد الديني عن 
الكويتي  الدســـتور  تاريخ 
يعرض فيه التضحيات التي 
بذلت من اجل هذا الدستور 

الـــذي ننعم به اآلن، مضيفـــا: «قتل من قتل 
واستشهد وأسر وسجن من سجن حتى حتفظ 
هذه الوثيقة ومنهم الشـــهيد محمد املنيس، 
ومحمد القطامي، وسليمان العدساني وسيد 
علي الرفاعي وعبداللطيف ثنيان الغامن ومشعل 
اخلضير ويوسف املرزوق وصالح العثمان 
وكلهم سجنوا وغيرهم من أعطى حتى ننعم 
بهذه الوثيقة التي تضمن لنا الكرامة والرقي 
وحفظ األموال واحلقوق واملشاركة في إدارة 

شؤون الدولة.
  وقال انه كان هناك توافق عليها بني احلاكم 
واحملكومني بني الشيخ عبداهللا السالم ورجاالت 
الكويت لوضع هذه الوثيقة عام ١٩٦٢، الفتا 
الى انه ليس في حاجة الستعراض سعي أعداء 
الدســـتور لضربه بدءا من منع الصدور الى 
التطاول عليه الى محاولة تنقيحه عام ١٩٨١ الى 
محاولة تعديله ومازالت تلك احملاوالت قائمة 

حتى تريد ان تصل الى محاوالت تفريغه.
  وزاد املسلم: «يجب ان ندرك ماذا سنخسر 
فمن أجل أال نخســـر كان هذا التحرك ويجب 
ان يســـتمروا، آمال، ان تكون االستجابة من 
مجلس وأعضائه يوم الثالثاء غدا في اجللسة، 
كما كانت االستجابة اليوم (امس) في اللجنة 
التشريعية مسجال لهم شكره على تفهمهم.

  ولفت الى ان أعضاء اللجنة التشـــريعية 
قاموا بدعوته وأدلى بدلوه فيما يتعلق بتحفظه 
سواء على الشق الدستوري او شق الكيدية 
مستدركا، بقوله: «أشكرهم على هذا املوقف 
وأعلم أنكم ال تريدون مني جزاء وال شكورا 
إال أنكم تســـجلون مواقفكم ألنكم مطالبون 

بهذا وفقا ألماناتكم».
  وقال كل أعداء الدســـتور خلص (بلبلهم 
ومهبولهم عندما قال ان عبداهللا السالم وضع 
الكويت في قرقور وقطها في البحر) ولألسف لم 

حتاسبه احلكومة عندما اثرنا 
النقطة في استجواب  هذه 

وزير االعالم.
  وزاد ال.. فالدستور هو 
اعـــداء مجلس  الذي قـــط 
األمة في قرقور والدستور 
الدستور وقطهم  اعداء  قط 
البحر، مقـــدرا املوقف  في 
الوطنية  االعالمي واحلملة 
مـــن املدونني والشـــبكات 
والصحف االلكترونية، مؤكدا 
ان املوقف االعالمي في هذا 
الشق كان رائدا وأرادوا منها 
ان يقولوا ان هذه احلملة من 
اجل الدستور وليست من اجل فيصل املسلم 
وارادت ان تؤكد ان الشباب حي وال ميكن ان 
يقبل بأن يرضـــخ أو ان متس حياة اجلميع 

من خالل مس مؤسسات الدولة.
  وأوضـــح ان البعض تصـــور انها فرصة 
كبيرة لضرب املادتني ١٠٨، ١١٠ لضرب اجلانب 
الرقابي مشيرا الى ان املفسدين اكثر ما يؤملهم 
هو اجلانب الرقابي، وكلنا يعلم انه بتفعيل 
اجلانب الرقابي تضمن ان يصل الى السلطة 
او احلكومة من يســـتحق ان يصل شارحا: 
عندما متارس الرقابة بشكل صحيح نضمن 
ان يصل الى اجلانـــب التنفيذي من هو أكفأ 

ومن يصحح املسار.
  واضاف: ان البعض تصور في هذه القضية 
الرتباطها بسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك 
من خالل اللبس الذي وضعه االعالم الفاسد 
انه ستكون هناك استجابة أو أنهم ظنوا أن 

الشعب لن ينتفض والقوى لن تتحرك.
  واســـتعرض املســـلم كالم عميـــد الفقه 
الدستوري عثمان عبدامللك في كتابه النظام 
الدستوري عن احلصانة املوضوعية وقال ان 
املادة ١١٠ من الدستور نصت على ان «لعضو 
مجلس األمة احلرية فيمـــا يبديه من اآلراء 
واألفكار باملجلس أو جلانه وال جتوز مؤاخذته 
عن ذلك في حال من االحوال». وقال املســـلم 
ويضيف عثمان عبدامللـــك ان الهدف هو ان 
يتوافر للنواب الشعور باحلرية والطمأنينة 
الالزمتني ألداء مهامهم النيابية دون خشية 
أو حـــرج، مضيفا ان هذا هـــو الهدف الذي 
يريدون ضربه بحيث ال يســـتطيع نائب ان 
يتحرك او يقول رأيه بعد ان يحاســـب نائبا 

آخر ومحاسبته.
  وأضاف سيخشى اجلميع خوفا من رفع 
القضايا على اثر الفعل وبعد ان جنحوا في 

تطويق السؤال وتكبيل جلان التحقيق واهمال 
تقاريـــر ديوان احملاســـبة وجلانه وضربوا 
االســـتجوابات في مقتل باجللسات السرية 
ارادوا ان يقتلوا آخر االسلحة وهو ابداء الرأي 

في قاعة عبداهللا السالم.
  وعاد ليسرد ما قاله عثمان عبدامللك قائال: 
وللعضو في حدود ذلك ان يبدي ما شاء من 
االقوال واآلراء واألفكار مهما حملت في ذاتها 
جرائم يعاقب عليها لو أنها صدرت من شخص 
عادي فله ان يتهم موظفا او وزيرا او زميال 
له بالتزوير او الرشـــوة أو اســـتغالل نفوذ 
واخليانة أو الى ذلك دون انتظار مسؤولية 
جنائية أو مدنية فإن الدستور يحصنه ضد 

هذه املسؤولية فهذه حصانة مطلقة.
  واختتم املســـلم حديثه قائـــال: من أجل 
الدستور مطلوب موقف جماعي متمنيا هذا 
املوقف من اجلميع حتـــى من احلكومة بأن 
تراجع نفسها في هذا الطلب، ومن كل النواب 
مهما يكن هناك من اختالفات او صراعات او 
مصالح اال ان يبقى اليوم انهم يتكلمون عن 

ارادة امة.
  وقال من يرفع احلصانة عن فيصل فليرفعها 
عن الدســـتور، من يصوت ضـــد احلصانة 
يصوت حلصانة الدستور واملؤسسة ومجلس 

األمة.
  وقال ان النواب في هذا املوقف غالبيتهم 
سيصوتون وفق أماناتهم وسيتضح من هم 

عقالء املجلس.
  من جانبه، قـــال النائب فالح الصواغ ان 
النواب في اللجنة التشريعية وقفوا مع حماية 
الدســـتور الكويتي أما النائب فيصل املسلم 
فهو غني عن الدفاع عنه كاشفا عن عقد ندوة 
فـــي ديوانه بالفنطاس دفاعا عن الدســـتور 
لنبني للشـــعب الكويتي ما هـــي املواد التي 

يراد العبث بها.
  وأضاف ان املسلم حتدث حتت قبة عبداهللا 
السالم وفق املادتني ١٠٨، ١١٠ وهو حق كفله له 
الدستور واملسألة مسألة مبدأ على أال متس 
احلريات أو الدستور فإذا لم نقف هذا املوقف 
الرافض لرفع احلصانة سيؤدي الى تراجع 
مســـتوى احلريات في الكويت في التقارير 
الدولية موضحا ان استجواب د.فيصل املسلم 
لرئيس الوزراء كان راقيا خاليا من التجريح 
او املساس ونتجت عنه قضايا ما انزل اهللا بها 
من سلطان واملستندات كانت رسمية واصلية 
ولم يأت املسلم بشـــيء جديد داعيا النواب 
جميعهم الى الوقوف مع الدســـتور وتفعيل 

مواده والتصويت ضد رفعها عن املسلم. 
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