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 المحامي فيصل الكندري 

 حكمة صاحب السمو وحنكته المعروفة تزيدنا ثقة في عدم خروجه عن الدستور أو تعليقه

 الكندري: التناحر السياسي وتدّني لغة الحوار سيجعالن المجلس 
عاجزًا عن إصدار أي تشريعات تصّب في خدمة الوطن وتنميته

  محمد راتب

  أكد املرشـح السـابق ملجلس األمة عن الدائرة الـ ٥  احملامي فيصل الكندري أن ما تشهده الساحة السياسـية من صراعات حكومية نيابية ومهاترات وانقسامات بني أعضاء املجلس 

أنفسهم سيزيد من تصدع الوحدة الوطنية وسيعيق النهوض بالتنمية وحتقيق املشاريع احليوية التي تخدم الوطن واملواطن.

  ومن خالل لقائه مع «األنباء» شـدد الكندري على أهمية محاسـبة املقصرين من نواب مجلس األمة الذين لم يوقعوا على طلب جلسة طارئة ملناقشة وباء إنفلونزا اخلنازير متهما إياهم 

بالعبث بأرواح املواطنني واملقيمني، وقال: «إن املجتمع الكويتي معني مبحاسبة هؤالء على استهتارهم وتخاذلهم عن السعي حلل مشكلة الوباء اجلديد»، محذرا من أن تباطؤ مؤسسات 

الدولة واملجلس في إيجاد حلول ناجعة، سيفاقم الوضع احلالي وسيصل باألمور إلى مستوى كارثي قد يحصد معه العديد من األرواح بشكل يومي، وأشاد الكندري مبساعي احلكومة في 

مسألة حتديد اجلنسية، معتبرا أن ذلك سـيزيد من تالحم املواطنني ويساوي بني أبناء الشعب مطالبا إياها بسرعة إقرار هذه اخلطوة.ووصف ما يثيره بعض النواب 

من نعرات طائفية بـ «املعول» الذي يهدم املجتمع ويزجه في أتون فتنة قد ال تنطفئ بسهولة، مثمنا الدعوات املتكررة من صاحب السمو األمير لدرء تلك املفاهيم 

غير املعهودة في املجتمع الكويتي، وذلك من خالل خطاباته وتصريحاته السـامية. احلديث عن االستجوابات، والتضخم، والتأجيل الدراسي، ومشكلة الصرف 

الصحي والتلوث البيئي والبدون وديون العراق إلى غير ذلك من القضايا املهمة في سطور هذا اللقاء املطول مع الكندري.. فإلى تفاصيله:

 قلنا للحكومة وللنواب والنزال نقول: ضعوا الكويت في ضمائركم وضعوا أهلها في أعينكم

 ترشـحي عزز معرفتي بالمجال السياسـي.. ومحبة الناس لي تاج على رأسـي

 تأجيـل الدراسـة  ضـرورة ملحّـة.. وخالف ذلـك ليس له تفسـير 

          ال أرى مــا يمنــع النائـب مـن اسـتخـدام االسـتجــواب 
كحـق دسـتوري.. لكـن بعـد اسـتنفاد مـا قبلـه مـن وسـائل

 نعرات طائفية
  سألنا الكندري حول ما شهدته اآلونة األخيرة من إثارة البعض للنزعات 
الطائفية وخصوصا فيما يتعلق باحلضر والبدو واملناطق الداخلية واخلارجية 
والســــنة والشــــيعة، فكيف ميكن اجتثاث هذه النزعــــات غير املعهودة في 
املجتمع الكويتي؟ فرد بقوله: هذه مشــــكلة خطيرة جدا، وكفيلة بأن تهدم 
مجتمعا بأســــره إذا ما وصلت العملية إلى النعــــرة الطائفية، وال أعتقد أن 
أحدا له مصلحة في ذلك، فنحن جميعنا كويتيون، واملسألة فردية وليست 
جماعية واحلمد هللا، كما أن صاحب السمو االمير لم يأل جهدا في نبذ هذه 
املفاهيم اخلاطئة من خالل خطاباته وتصريحاته السامية، وأنا أشيد ببعض 
الصحف التي قامت ـ مشكورة ـ بإيقاف نشر املقاالت التي تثير هذه الفتنة، 
والتي يدير قيادها ولألسف بعض نواب املجلس، فالتصريحات الطائفية لم 
نسمعها من مشايخ وال من املواطنني، إمنا من بعض النواب، والذين نتمنى 
منهم أن ينتهوا عن ذلك، فنحن كويتيون ومجتمعنا الصغير جتمعه األلفة 
واحملبة، وأنا في هذا الصدد أثمن جهود احلكومة في مشروع توحيد اجلنسية 
الكويتية ألن ذلك سيســــاوي بني أبناء الشــــعب ويقوي التالحم والترابط 
بينهم، كما نطالب احلكومة بســــرعة إقرار هذه اخلطوة، فالدول تقوم على 
أســــاس متني يربط املواطن بوطنه، ويزرع الثقافة الوطنية، وحكوماتها ال 
جتد بأســــا في احتفاظ كل الفئــــات بخصوصيتها الدينية طاملا لم تصطدم 

بالقانون أو تسيء لبعض فئات الشعب.

 ديون العراق حق عام للشعب
   ال يملك أحد التصرف فيه

 تحدث الكندري عن  السياسة الخارجية للكويت، 
فقال وكيف يجد التعامل مع مسألة إسقاط الديون 

عن العراق؟
  إسقاط الديون عن العراق أرفضه رفضا تاما، 
ألن هذه الديون حق عام لكل الشعب الكويتي وال 
يملك أحد التصرف فيه، فهناك الكثير من األســـر 
التـــي فقدت أحد أبنائها أو أكثـــر خالل االحتالل 
العراقي الغاشـــم وهناك من فقـــد بيته، والثروة 
الطبيعية والبنية التحتية أصابهما الدمار، وأرى 
أن األجدر إسقاط قروض المواطنين قبل إسقاط 
قروض العراق التي ليست حقا خاصا، وإنما هي 
حق عام، فالمجتمع الكويتي سيتضرر بأسره حال 

إسقاط هذه الديون.
   وأعتقد أن ما خسرناه من المليارات وااللتزامات 

التي ترتبت على الكويت.
   إضافة إلى الحالة النفسية التي اعترت أبناء 
مجتمعنا وعاشـــوا فيها لمدة ٧ شهور تفوق هذه 
التعويضـــات، وأنا أقـــول: إذا كان بعض اإلخوة 
يريدون أن يتناسوا ما فعله العراقيون في الكويت 

فإننا لن ننسى ولن ننسى.

ــابق  ــح س  بداية، أنت كمرش
ــس األمة، ما الذي  لعضوية مجل
ــتفدته من ترشحك لدورتين  اس

انتخابيتين؟
  من المعروف أن أي تجربة 
يخوضها اإلنسان يكون هو أكثر 
النهاية  المستفيدين منها في 
أو  سواء من حيث إيجابياتها 
سلبياتها، وما استفدته من خالل 
ترشحي للمجلس هو تعزيز 
معرفتي بالمجال السياسي وما 
يدور على الساحة الكويتية من 
قضايا بدأت تتبلور في نفسي 
أكثر وأكثـــر، واألهم من ذلك 
هو أني اكتسبت محبة الناس 
خصوصا في الدائرة الخامسة 
وأعتبر أن ذلك بحد ذاته أسمى 
عندي من الوصول لكرســـي 
المجلس، ألن محبة الناس لي 
شـــيء عظيم وتاج أفتخر به 

وأضعه على رأسي.
ــج االنتخابات  نتائ ــهدت    ش
النيابية األخيرة إفرازات ووجوها 
جديدة في مجلس األمة، فكيف 

تقيم الوضع الحالي؟
  الحقيقة أن المجلس الحالي 
إفرازات  شـــهد بالفعل وجود 
جديدة، وجاء ذلك متوافقا مع 
المطلب الـــذي كان ينادي به 
المجتمـــع الكويتي بعد الحل 
األخير للمجلـــس، حيث إنهم 

شعروا بأهمية إحداث تغيير 
في العملية السياسية، كما أن 
ما الحظناه من انخفاض نسبة 
إلى  الدورة  الناخبين في هذه 
٥٥٪ ـ مقارنـــة بمـــا قبلها من 
دورات وصلـــت فيها نســـبة 
االقتراع إلـــى ٧٥٪ فأكثر ـ اثر 
على نتائـــج االنتخابات وكان 
سببا في ظهور وجوه جديدة 

تحت قبة عبداهللا السالم.

  «ال تبوق وال تخاف»

ــي خضم العملية    لو دخلنا ف
السياسية وتحديدا مسألة استخدام 
األدوات الدستورية، ما تعليقك على 

ما يحدث من استجوابات؟
  ال أرى مـــا يمنع النائب من 
استخدام االســـتجواب كحق 
دســـتوري له، وأين المشكلة 
إذا صعـــد وزير الداخلية مثال 
إلـــى المنصة، وفند األســـئلة 
الموجهة لـــه؟ وكما يقال: «ال 
تبوق وال تخاف»، فلماذا يخاف 
الوزير مادام ليس لديه أخطاء 
أو تجاوزات في وزارته، ويعمل 
تحت سياق الخطة الحكومية 
وأطر وقوانين ولوائح الدولة، 
ومـــن هنا أقـــول: نريد وزراء 
أمناء يعملون  أقوياء أشـــداء 
لمصلحة البلد، ونرفض الوزير 
الذي يخاف من استجواب النائب 

الذي لـــم تمرر مصالحه، فهذا 
الزمان انتهى، ولنعمل من أجل 
هذا البلد، السيما أننا في أزمة 
اقتصادية عالمية، والذي نعاني 
منه هو تعطيل المصالح وتوقف 
عملية التنمية بسبب المشكلة 
السياسية الداخلية، وكنا نقول 
في السابق للحكومة والمجلس 
وال نزال نقول: ضعوا الكويت 
فـــي ضمائركم وضعـــوا أهل 

الكويت في أعينكم».

  االستجواب آخر دواء

  ولكن، كيف يمكن استخدام 
االستجواب كأداة دستورية تخدم 

الشفافية والمصلحة العامة بدال 
من استخدامها بصورة تعسفية 
تنعكس سلبا على قضايا األمة؟

  مـــن الممكن االســـتفادة من 
االســـتجوابات التي تمت خالل 
المراحل الســـابقة، وينبغي أال 
نصل لمرحلة االستجواب إال بعد 
االنتهاء من عدة مراحل، وليكن 
إذا  الدواء األخير  االســـتجواب 
لم ينفع ما قبلـــه من خطوات، 
فالبداية يجب أن تكون بالجلوس 
والتحاور مع الوزير الذي لديه 
التجاوزات، ونناقشـــها  بعض 
معه وذلك مع إحســـان الظن به 
كونه قـــد ال يعلم عن تجاوزات 

وزارته، فإذا لم يقم بعالجها، قمنا 
بتوجيه أسئلة برلمانية له، فإذا 
لم يرد عليها انتقلنا إلى مرحلة 
البرلمانية  الكتل  التنسيق بين 
بهذا الشأن، فإذا لم ينفع ذلك كله 
لجأنا إلى االستجواب، ومن هنا 
أقول: لنعط الوزير فرصة لحل 
مشاكل وزارته والتجاوزات التي 
حدثت بغير علمه، وإذا كان لديه 
معرفة بها فليصلحها في الحال، 
أما استخدام االستجواب بسرعة 

فهو أمر غير منطقي.

  حل غير دستوري

ــادي بحل غير    البعض كان ين

دستوري، وفي الجانب اآلخر هناك 
من ينادي اليوم بتجريم من يتطرق 
للحل غير الدستوري، فما تعليقك 

على الموضوع؟
  عندما تقول «غير دستوري» 
فإن ذلك يعني أن الدســـتور لم 
ينص عليه، وأنـــا ال أوافق وال 
أؤيـــد ذلك، وكلي ثقة في حكمة 
الوالد صاحب السمو، وبأنه لن 
يخرج عن الدستور الكويتي، وهو 
يحكم هذا البلد بموجب الدستور، 
ونحن مع الدستور، والدستور 
سيبقى، ومن يطالب بحل غير 
دستوري من النواب فليجلس في 
بيتـــه، وإذا كان من غير النواب 

فهذا رأيه الشخصي، والشعب لن 
يرضى بتعليق الدستور، ونحن 
واثقون بأن صاحب السمو لن 
يلجـــأ إليه، حيث ال نعرف عنه 

إال الحنكة السياسية.

  عصا سحرية

  من خالل قراءتك لجو المجلس 
الحالي، هل ترى أنه قادر على إصدار 
ــريعات تالئم متطلبات الفترة  تش

الحالية وتخدم البلد؟
  ال أعتقـــد في ظـــل التناحر 
السياســـي وانعدام لغة الحوار 
أنفسهم،  النواب  والتعاون بين 
وبين المجلـــس والحكومة، أن 
نشهد مشاريع أو تشريعات، وقد 
أصبح هذا األمر أمنية بالنسبة 
لنا، رغم أن صاحب السمو يدعو 
في جميع خطاباته إلى التعاون 
بين الســـلطتين، وإلـــى إعطاء 
الـــوزراء فرصة لحل األمور من 
الحوار، ولكن لألسف لم  خالل 

نجد آذانا صاغية لذلك.
ــة، فما هي  ــك أمني   إذا كان ذل
العوامل التي ستساعد على تحقيق 
تلك األمنية؟ وهل للوعي الشعبي 
دور في ذلك خالل الفترة المقبلة؟ 
وهل يتطلب األمر عصا سحرية؟

  األمر ال يتطلب عصا سحرية، 
ولكن المفترض أن يجلس النواب 
والـــوزراء ويضعـــوا مصلحة 

الكويت نصب أعينهم من خالل 
خلـــق لغة حـــوار هادفة تخدم 
مصلحة البلد، بعيدا عن الهرولة 
الستخدام الحق الدستوري في 
االســـتجواب، ولنمـــش خطوة 
فخطوة، وليكن هدفنا مساعدة 
البلد، فالنائب مشرع، ومهمته 
تشريع قوانين تلبي طموحات 
أمته، لكن الذي نسمعه لألسف 
هو مجـــرد اقتراحات تنقلها لنا 
النـــواب، وعندما  الصحف عن 
نأتي إلى جلسات طارئة تتناول 
المواطنين  الحفاظ على أرواح 
نراهم يغادرون الجلســـة، كما 
حدث عند طلب انعقاد الجلسة 
الطارئة لبحث تداعيات انتشار 
مرض انفلونزا الخنازير، فبعض 
هؤالء النواب تحجج بأن اللجنة 
الصحية تبحث األمر، وتجاهلوا 
أن اللجنة الصحية اجتمعت قبل 
ذلك، وانتشار الوباء يزيد، وصرنا 
اآلن نتكلم عن أعـــداد ضخمة، 
إذن كيف نديـــر أظهرنا ونترك 
أمرا خطيرا كهـــذا لهذه اللجنة 

الصحية؟

  تلميع إعالمي

إلى موضوع  ــاقنا    الحديث س
إنفلونزا الخنازير وطريقة تعامل 

 البقية ص ٧ 

 (محمد ماهر)  احملامي فيصل الكندري متحدثا للزميل محمد راتب 

 ال يوجد سـبب مقنــع للتضخــم إال تقاعــس «التجـارة».. والقوانين 
الصارمـة سـتحّد مـن الغـالء الـذي أكل لحـوم المواطنين قبـل جيوبهم
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