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أكد أن هناك أطرافًا سّخرت األموال واإلعالم لضرب اإلسالميين وتحجيم دورهم وإدخال عناصر بديلة كالمرأة وبعض الليبراليين

السلطان لـ »األنباء«: التجمع السلفي ليس في جيب الحكومة 
وليس تيارًا معارضًا من أجل المعارضة وأطروحاته معتدلة

مـن الصعب تحديد األولويـات أو االلتزام بها أو متابعتها فقـد تطرأ قضايا جديدة على السـاحة أو تتغير أولويات المجلس
االنت�خاب���ات  لن��تائ��ج  ق�راءت��ك  م��ا 

األخ�يرة؟
االنتخابات االخيرة اظهرت تدخال وتواطؤا 
واسعا الطراف سخرت ادوات اعالمية وامواال 
ومستشارين خارجيين للوصول الى نتائج 
محددة ونجحوا بعض الش���يء فيما سعوا 
الي���ه االمر الذي انعكس س���لبا على نتائج 

انتخابات 2009.
معنى ذلك ان هن��اك اطرافا حاولت التأثير 

على نتائج االنتخابات؟
تواط���أت اطراف متع���ددة واتفقت على 
تحجيم دور االس���الميين وانج���اح المرأة 

والتيار الليبرالي.
وهل نجحت في ذلك؟

بالطب���ع، كان نجاحهم لي���س بالقليل، 
وأدخلوا بعض العناص���ر البديلة واالعالم 
كان له دور في ذلك، لكن كانت هناك جهات 
توافقت ونظمت حملة على مستوى الكويت 
ككل وس���خرت االموال لضرب االسالميين 
وتقليص دوره���م وعددهم وانجاح آخرين 

في حين غفلة من االسالميين.

حملة ضد اإلسالميين

ولماذا تقلص عدد اعضاء التجمع الس��لفي 
تحديدا وال االسالميين بشكل عام؟

التجمع االس���المي الس���لفي كان معتدال 
في طرحه وطالت هذه الحملة التجمع الذي 
م وكما ان الحملة التي نظمت  كان غير مؤزِّ
ضد االسالميين انعكست سلبا على التجمع 
السلفي، فمواقفنا في المجلس السابق كانت 
تؤهل التجمع ال���ى المحافظة على مواقعه 
ومقاع���ده لك���ن الحملة التي ت���م تنظيمها 
استهدفت االسالميين ككل، وأثر تلك الحملة 
كان واضحا في تش���ويه سمعة االسالميين 
في االنتخابات ولم تخص تلك الحملة تيارا 

اسالميا بعينه.
هل تم الترتيب فيما بين التجمع الس��لفي 

لتالفي ذلك مستقبال؟
لدين���ا معلوم���ات كاملة عما ت���م اثناء 
االنتخاب���ات وقبلها للتأثي���ر على التجمع 
السلفي والتيارات االسالمية الباقية ونحن 
اآلن نتاب���ع وندرس كي���ف نتعامل مع هذه 

الحملة اذا تكررت في المستقبل.

توازنات قبلية

بم تفس��ر عدم وجود تمثيل نيابي للتجمع 
في الدائرتين الرابعة والخامسة؟

الدائرتان الرابعة والخامس���ة تخضعان 
لتوازنات قبلية وفرعيات وبالتالي تركيبة 
وفخ���وذ القبيلة هي الت���ي تحكم هذا االمر 
ومن ينجح وم���ن ال ينجح فإذا كانت لدينا 
عناصر فإنها تستبعد قبل دخولها وخوضها 
االنتخابات العامة فلو كانت خاضت االنتخابات 
فمن الممكن ان تكون لها فرصة للنجاح كما 
ان الفرعيات تحس���م مرشحي القبائل على 
اسس تحكمها التوازنات القبلية االمر الذي 
يصعب تمثيل التجمع في الدائرتين الرابعة 
والخامس���ة، ونأمل ان تكون الفرص طيبة 

في المستقبل.
هل هناك ترتيب او تخطيط لتمثيل التجمع 

فيهما؟
نعم، نحن ال نهمل الدائرتين وسنجتهد 
فيهما، والس���لفيون هناك لم يفردوا جهودا 
سياسية محددة لتقديم مرشحين وانجاحهم، 
والبد ان تكون القاعدة الدعوية لديها توجه 
في هذا االتجاه فالقاعدة الدعوية الس���لفية 
هناك في الدائرتين الرابعة والخامسة التزال 
ينقصها الحم���اس النتخابات مجلس االمة 
وه���ي بحاجة الن يكون لديهم حماس فاعل 

لخوض االنتخابات.

والية عامة

ذك��رت ان هن��اك طائفة خطط��ت القصاء 
التجمع الس��لفي ووصول ليبراليين ووصول 
المرأة ال��ى البرلمان، فهل لديكم اعتراض على 

دخول المرأة الى البرلمان؟
 طبعا موقفنا هو عدم مشروعية دخول 
الم���رأة الى مجلس االمة الن���ه والية عامة، 
ولكن القضية هي انها »دخلت على حساب 
من« فهي دخلت على حس���اب االسالميين 
فالحملة استهدفت اصال االسالميين بشكل 

خاص وطالت بعد ذلك عوام الناس.
لماذا لم تخوض��وا انتخابات المناصب في 

المجلس؟
بالنس���بة لمنصب نائب الرئيس فتقدم 
النائب عبداهلل الرومي فحس���م االمر والبد 
من دراس���ة فرص النجاح قبل الخوض في 
االنتخابات وهناك اشخاص عندما يتقدمون 
للترشيح ال نرغب في منافستهم فلو ترشح 
اكثر من طرف فالفرص حينها ستقل خاصة 

لو كانت هناك اطراف اخرى غير مرغوبة.

التنسيق بين اإلسالميين

بم تفسر غياب التنس��يق بين االسالميين 
في المجلس؟

كالمك غير دقيق.
معنى ذلك ان هناك تنسيقا بينهم؟

البد ان يكون هناك تنسيق بين االعضاء 
االسالميين وغيرهم.

ولكن الواضح انه ال يوجد تنسيق؟
معلوماتك غير دقيقة.

اذن اين يتجسد هذا التنسيق؟
ع���دم االع���الن لي���س معن���اه انع���دام 

التنسيق.
هل هو تنسيق في الخفاء؟

ال يوجد ش���يء اس���مه في الخفاء ولكن 
هناك درجات من التنسيق مثل التنسيق على 

انتخابات اللجان وعلى المواقف وعلى مشاريع 
القوانين فهناك درجة من التعاون دوالتنسيق 
بين االسالميين في جوانب محددة كما انه 
ال يوجد شيء يستوجب االفصاح عنه فهي 
ليست كتلة لالعالن عنها وانما هناك تبادل 

لآلراء يجري في أمور محددة.

هدنة مع الحق

هل التجمع السلفي في هدنة مع الحكومة؟
نحن عندنا هدنة مع الحق فأينما يكون 
الح���ق فنحن معه ومواقفن���ا هي اتحاد مع 
الحق فالحق ضالة المؤمن والتجمع السلفي 
له مواقف معارض���ة للحكومة في جوانب 
وال نعارض من أج���ل المعارضة واذا رأينا 
طريق الحق نس���ير فيه سواء مع الحكومة 

او غيرها.

ال نقبل التصنيف

معنى ذلك ان الكتل االخرى ليست مع الحق 
طالما انها تعارض الحكومة؟

ال اتكلم عن الكت���ل االخرى واكرر نحن 
مع الحق سواء مع الحكومة او غيرها فنحن 
لسنا في جيب الحكومة ولسنا تيارا معارضا 
م���ن اجل المعارضة نحن نس���ير مع الحق 
فإذا كان الحق مع الحكومة سرنا معها واذا 
كان الحق ضد الحكومة وقفنا ضد الحكومة 
فعندما تبحث عن الحق تجد مواقفنا مع هذا 
الحق وال نقبل التصنيف مع او ضد فنحن 
نترش���ح لعضوية المجلس الهداف محددة 
منها خدمة مصالح الشعب الكويتي والوقوف 
مع الحق ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية 
واالصالح وحل المش���اكل المستعصية في 
البلد واينما يكون الحق في كل هذه القضايا 

فنحن معه.
بما تفسر غياب التمثيل السلفي في حكومة 

المحمد السادسة؟
رأى التجمع الس���لفي ومكتبه السياسي 

عدم المشاركة في الحكومة.

لماذا؟
التشكيل الحكومي يستوجب عدم الدخول 

في الحكومة.
وما معطيات ذلك؟

المعطيات هي نتيجة لمجريات االحداث في 
الحكومة السابقة فقد تشكلت اكثر من حكومة 
في فترات قصيرة وبالتالي استمرار هذا النمط 
من التشكيل الحكومي يجعل االنسان يأخذ 
الحيطة والتحفظ على الدخول في التشكيل 
الحكومي، االمر اآلخر ان عدم التمثيل يعطي 
الحرية الكاملة في اتخاذ المواقف من دون 

اي تأثير.
وه��ل تخلت الحكوم��ة عن الوزي��ر احمد 

باقر؟
اوال ل���م نطلب ابدا توزير احمد باقر وال 
طلبنا توزير اي شخص من التجمع فنحن 
لم نطلب توزير اي ش���خص م���ن التجمع 
ف���ي الحكومة وه���ذه رس���الة وصلت عبر 

التصريحات.
الحالي  المجل��س  الليبرالي ف��ي  التنام��ي 
أال يخل��ق لديك��م الخوف من وج��ود قوانين 

ليبرالية؟
أؤكد ان اغلبية المجلس من المحافظين 
وحتى ان الليبراليين الموجودين اصحاب 
دين وال يقبلون باالنفالت الذي يحمله البعض 
وليس لدينا تخوف من تبني المجلس اجندة 
ليبرالية او اجندة معادية لالسالم، حتى بعض 
الناس الذين يس���مون ليبراليين فمواقفهم 

محافظة وال نجد تناقضا بيننا وبينهم.
ولك��ن دائما ما يالحظ اخت��الف في اآلراء 
بين التيارين االسالمي والليبرالي حول بعض 

القضايا؟
غير صحيح، فالقضايا الش���رعية ليس 
عليها خالف وهذا التصنيف غير صحيح فمثال 
في قضية تأجيل العام الدراسي وهي قضية 
غير شرعية وانما قضية اجتهادية كنت ضد 
تأجيل العام الدراسي وهناك من االسالميين 
كان مع التأجيل وكذلك من الليبراليين من 

كان مع التأجيل ومنهم من كان ضد التأجيل 
وعندما اجتمعت اللجنة الصحية مع وزيري 
التربي���ة والصحة كان لي رأي واضح وهو 

أنه ال داعي لتأجيل العام الدراسي.

انسجام األولويات

بم تفسر خلو أولويات الحكومة من قضيتي 
»البدون« و»القروض«؟

اللجن���ة المكلفة من قب���ل المجلس كان 
يفت���رض عليها ان تعك���س توجهات نواب 
المجلس وغي���اب هاتين القضيتين يعكس 
عدم االنسجام بين توجه اللجنة مع غالبية 
اعضاء المجلس فهن���اك قضايا مهمة تتفق 
عليها غالبية االعضاء مثل القروض والبدون 
وغيرها وهذا هو احد االسباب التي ستقود 

الى عدم التزام المجلس بهذه االولويات.
وكان االولى ان تكون االولويات منسجمة 
مع غالبية االعضاء وهذا ما لم يحدث واتوقع 
ان تقدم اللجنة االولويات وتقرها في حين 

لم يلتزم بها المجلس.
وهل هذا ما حدث في الفصل السابق؟

صحيح، وسيتكرر ذلك ليس فقط بسبب 
عدم انس���جام االولويات مع توجه غالبية 
االعضاء وانما قد تأتي او تستحدث قضايا 
جديدة او تطرأ قضايا جديدة على الساحة او 
قد تكون اهتمامات المجلس قد تغيرت وعلى 
ذلك فمن الصعب تحديد أولويات وااللتزام 

بها وايضا يصعب متابعتها.
وعلمت ان من قدم ه���ذه األولويات هي 
اللجان وقد تكون هذه األولويات مش���اريع 
قوانين ومقترحات موجودة لديها قبال ولكن 
هناك أشياء تستجد من قبل النواب وبعضها 
قد ُيعطى صفة االس���تعجال فالبد أال نغلق 

باب هذه األولويات دون سواها.

أكثر من حكومة

صدرت االشارة األولى إلعادة فتح »القروض« 
من نواب قريبين من الحكومة في حين أعلنت 

رفضها القاطع حل القضية بعيدا عن صندوق 
المعسرين، بم تفسر ذلك؟

معنى ذلك ان هناك أكثر من حكومة، أعني 
انه إذا كان هناك تناقض في موقف الحكومة 
فمعنى ذلك ان هناك أكثر من حكومة أو أكثر 

من توجه لدى الحكومة.
وف��ي ح��ال رأت الحكومة زيادة رأس��مال 
قاع��دة  وتوس��يع  المعس��رين  صن��دوق 

المستفيدين هل ستؤيدونه في هذه الحالة؟
أنا ش���خصيا ال أتفق مع هذا التوجه ألن 
صندوق المعسرين لم يحل مشكلة الفوائد 
المركبة التي تثقل كاهل المواطنين وبالتالي 
القضية ليست قضية معسرين فقط وانما 
قضية تجاوزات وعقود اذعان أثقلت كاهل 
المقترضين حتى أصبح العبء على نسبة 
كبيرة منهم ويجب اعادة النظر في الممارسات 
المستقبلية حتى ال تتكرر مثل هذه المشكلة، 
وفي اقتراحنا شددنا على ضرورة وقف عملية 

القروض االستهالكية في المستقبل.
هذه وجه��ة نظرك الش��خصية فما وجهة 

نظر التجمع بشكل عام؟
ال استطيع الحديث باس���م التجمع، أنا 
أتحدث بأنني قدمت مع د.علي العمير مشروعا 
بقانون يعتبر من أفضل الحلول التي تعالج 
مشكلة القروض االس���تهالكية ووقع معنا 
النائب محمد المطير وعضوان آخران وهما 
شعيب المويزري ومخلد العازمي ونسعى 

الى تمريره.
وكيف يحد مقترحكم من الفوائد المركبة؟

تدخ���ل البنك المرك���زي يعيد النظر في 
الفوائد المتراكمة على المواطنين فهو يلغي 
ما يزيد على الحد القانوني من هذه الفوائد 
وهناك حكم من محكمة التمييز بإلغاء هذه 
الفوائد المركبة وهذا سيقلص ما تراكم على 

المواطنين من فوائد الى أدنى حد.

أفضل الحلول

هناك م��ن يرى ان الهدف م��ن وراء إعادة 
مل��ف الق��روض هو تهيئ��ة األج��واء الى حل 

المجلس؟ فماذا ترى؟
ال أعتقد ذلك، فلو درست الحكومة االقتراح 
الذي تقدمنا به ستجده أفضل الحلول وستتبناه 
فهو ال يكلف الدولة شيئا، ويخلصها من فوائد 
الودائع الربوية ويخلص المواطنين كذلك من 
الفوائد الربوية وفي الوقت نفسه تبقى العالقة 
قائمة بين البنوك والمقترضين دون تدخل 
الحكومة ويعاد جدولتها بين البنك وأصحاب 
القروض واألموال التي تودع لتغطية هذه 
العملية موجودة فعال لدى البنوك يبقى فقط 
ان تلتفت الحكوم���ة الى أصحاب القروض 
والعبء الواقع عليهم وتأخذ موقفا متوازنا 
بين البنوك وما على المواطنين من أعباء. 
ونرى ان تركيز الدولة متجه الى المصارف 

والبنوك وليس الى المواطنين.
ولكن الحكومة ترف��ض جميع المقترحات 

التي تتعلق بالمديونيات؟
نعم الحكومة لها موقف من شراء المديونيات 
لك����ن االقتراح الذي قدمناه غير ذلك فهو يحل 
المشكلة حال معقوال دون شراء القروض وتكلفته 
أقل المقترحات المقدمة فالتكلفة الوحيدة، هي 
التخلي عن الفوائد الربوية وهي مبالغ زهيدة 
حسب نسب فوائد الودائع في الوقت الحاضر 
وهي أيضا ليس����ت تكلفة بل تنازل عن فوائد 

ربوية تدخل الى ميزانية الدولة.

نطح الحائط

ولكن هناك بعض النواب يتحدون الحكومة 

تدخـل البنك 
يعيـد  المركـزي 
النظـر في الفوائد 
علـى  المتراكمـة 
الـمـواطـنـين 
مـا  بإلغاء  ويقـوم 
الحد  عـن  يزيـد 
منهـا القـانونـي 

ة  ر فو سنـغـا
إلى  بقيادتها  قـام 
رئيـس  التـطور 
الوزراء ونيوزيالندا 
أعادت هـيـكلـة 
االقـتصاد بطريقة 
وعلينـا  مبـدعـة 
بـهـما االقـتداء 

مصالح  لخدمـة  للبرلمان  نترشـح 
الشـعب والوقـوف مع الحـق ومحاربة 
واإلصـالح التنميـة  وتحقيـق  الفسـاد 

مقتـرح التجمـع السـلفي يعتبر 
أفضل الحلول التي تعالج مشـكلة 

القروض االستهــالكـية 
والفـوائـد الربـويـة
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االموال وبعض االدوات االعالمية وبعض املستشـارين للتأثير في نتائجها وضرب التيار االسـالمي ككل لتحجيم وتقليص عدده ودوره وادخال عناصر بديلة كاملرأة 
والليبراليني. السلطان احملنك سياسيا واقتصاديا عقلية اقتصادية فذة يدير الكثير من الشركات االقتصادية الكبرى، مبهارة واقتدار، يؤكد في حوار خاص مع »األنباء« 
ان التجمع السلفي طرحه كان معتدال اال ان احلملة التي نظمت ضد االسالميني انعكست بالسلب على اعضاء التجمع. خالد السلطان يسعى دائما مخافة هلل وابتغاء 
مرضاته الى العمل الدؤوب لتطبيق الشـريعة االسـالمية على جميع القوانني االقتصادية واالجتـماعية والـسياســية التي تخرج من مجلس االمة واضفاء الصيغة 

الشرعية عليها.
المس بانسـانيته اجلارفة معاناة »البدون« وحتدث عنها في كلمته »كبير السن« امام صاحب السـمو األمير في افتتاح دور االنعقاد االول من الفصل التشريعي الـ 
12 وتعهد بالعمل على حل جميع قضاياهم، يسعى بكل ما اوتي من قوة الى احلد من املشاريع الربوية فتقدم مبشروع ال يكلف الدولة اعباء مالية اضافية ويخلص 

املواطنني من قروض الربا.
النه واثق بان احلق هو ضالة املؤمن فهو يبحث عنه دائ ما في كل االمور احلياتية والسياسية واالجتماعية وفي شتى مجاالت احلياة ويتبعه ويؤكد ان 

التجمع ليس معارضا من اجل املعارضة وليس في جيب احلكومة رافضا رفضا قاطعا مبدأ التصنيف مع او ضد.
وألنه صادق مع نفسـه ومع ديرته فهو يرفض بكل جرأة وشجاعة شـراء قروض املواطنني ويقول عنه »لن يحقق 
النتيجة املرجوة سوى دغدغة عواطف الناخبني، عضو املجلس االعلى للتخطيط خطط لنواب التجمع 
السلفي كيفية طرح وتقدمي املشاريع بقوانني احليوية والتي تهدف الى خدمة املواطن 
الكويتـي وخدمة االقتصاد الوطني منها الصنـدوق الوطني للتنمية، 
وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، وتصور حلل قضية غير محددي 
اجلنسية، ورفع كفاءة التعليم واخلدمات الصحية، ووضع اطروحات 
حلل قضية االسـكان، وتقومي الظواهر السلبية والدخيلة، ومحاربة 
الفساد. ويركز دائما في اطروحاته على ضرورة بناء االنسان الكويتي 
ويعتبر ان اهم عنصر من عناصر التنمية هو االستثمار البشرى ثم 
االستثمار البشري ثم االستثمار البشري ثم استثمار النفط 

ملستقبل بلد وليس لالستهالك، والى تفاصيل اللقاء:

أغلبية المجلس من المحافظين.. والليـبــراليــون أصحاب ديـن وال يقبــلون باالنفالت األخالقي

البقية ص9




