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أكد أن على رأس أولوياته تعديل قوانني حماية املال العام ومكافحة الفساد 

: أداء املجلس السابق  يوسف الفضالة ل� 
عت األولويات غير مرضي والصراعات اجلانبية ضيَّ

في البداية سألنا عن برنامجه االنتخابي 
حيث أجاب قائال: ال املك برنامج انتخابي، 
لنكن صريحني العمل البرملاني بالنظام 
احلالي هو عمل ف��ردي ، البرامج االنتخابية 
القابلة للتطبيق توضع وتنفذ بالبرملانات 
احلزبية وهذا غير مطروح حاليا بالكويت، 
لذلك املشرع لم يلزم املجلس ككل او العضو 
كفرد بوضع برنامج بل على النقيض الزم 
احلكومة لتقدمي برنامج عمل )حسب املادة 
98( لعرضه و اعتماده باملجلس و لألسف 
يتم تقدميه دائما بشكل صوري كما في مجلس 
2016، والت��ل��ت��زم فيه حتى احلكومة فلو 
ترجع ل 16 وزير للبرنامج احلكومي ستجد 
16 إجابة مختلفة، فاالرجتال باحلكومات 
املتعاقبة ه��و سيد امل��وق��ف واعطيك مثاال 
بسيطا ، اغلب احلكومات بالعالم وضعت 
احللول واخل��ط��وات للخروج اقتصاديا من 
ازمه كورونا، وبالكويت مازلنا ال منلك حتى 
رؤية لوضع خطه للخروج من االزمة القادمة 
) ول��ن جتد أي خطه في برنامج  للحكومة 

القادمة ملعاجله اثار ازمة كورونا(
· قوانني كنت تتمنى أن تنجز خالل الدورة 

السابقة ولم يتسنى للمجلس إجنازها؟
لألمانة ه��ن��اك ق��وان��ني ع��دة كنت أمتنى 
أن ت��ن��ج��ز خ���الل ف��ت��رة امل��ج��ل��س ال��س��اب��ق 
ولكن لألسف لضياع األول��وي��ات باملجلس 
واالن��ش��غ��ال ب��األم��ور ال��ث��ان��وي��ة، وضعت 
القوانني والتشريعات املهمة في األدراج. 
ف��ن��رى ه���ذا ال��ت��خ��ب��ط واض����ح ف��ي تسابق 
النواب بآخر جلسة لتقدمي قانون تعديل 
نظام االنتخابات وه��ي من أولوياتهم في 
االنتخابات السابقة، فهذا القانون من القوانني 
التي كنت أمتنى أن تقر وبالفعل سعيت 
شخصيا بذلك ووقدمت طلب استعجال من 
قبل أكثر من سنه باملجلس ولكن لألسف لم 
يلقى أي جت��اوب في وقته من قبل الزمالء 
لضياع أولوياتهم ف��ي تلك الفترة. أيضا 
هناك ربط القيود االنتخابيةبالبطاقة املدنية 
وال���ذي تقدمت ب��ه وال���ذي س��وف يحد من 
تزوير إرادة األمه من خالل احلد من عملية 
نقل األص��وات بني الدوائر لنكرس ممارسة 

برملانيه سليمه.
·ما توقعاتك للمجلس القادم؟ هل ترى أن 

حظوظه أوفر من املجلس السابق؟  
ال منلك اال التفاؤل والسعي حتى نصل 

ملمارسه برملانيه ترضي طموحات املواطنني، 
ولكن يجب أن نأخذ بعني االعتبار أن التفاؤل 
مرتبط بجديه احلكومة وطريقه تعاطيها 
م��ع املشهد م��ن خ��الل جديتها ف��ي مواجهة 
األم���ور العالقة، ال يخفى على اجلميع أنا 
نواجه حاليا مشكالت اقتصاديه وعجز كبير 
بامليزانية على احلكومة أن تكون أكثر جدية 
مبواجهتها، أضف إل ذلك مشاكل التوظيف 

والتعليم والبيروقراطية احلكومية.
· وما رؤيتك ملعاجلة قضايا الفساد التي 

ظهرت في اآلونة االخيرة؟
لألسف أغلب قضايا الفساد تكشف من 
قبل جهات أو أطراف خارج منظومة الدولة، 
فقضيه كقضية ال��ص��ن��دوق امل��ال��ي��زي نرى 
أن الكشف عنها مت خارجيا، مم��ا وضعنا 
في ح��رج دول��ي بسبب ع��دم ق��درة أجهزتنا 
الرقابية على التصدي وكشف القضية، 
بل األده��ى واألم��ر هو تستر بعض اجلهات 
الداخلية على هذه القضية وذلك بعد انكشاف 

التسجيالت و التحقيقات في هذا األمر.
· في رأيكم ما نسبة التغيير في املجلس 

القادم ؟
-ال يخفى على اجلميع أن هذه االنتخابات 
تختلف ع��ن ك��ل انتخابات بسبب جائحة 
كورونا فالتواصل مع الناخبني وإلتماس 
همومهم أصعب بسبب التباعد واإلج��رآت 
الصحية. وبالطبع هذا سينعكس على نتائج 
االنتخابات بشكل أو بآخر فنسبة احلضور 
ي��وم التصويت سيكون لها تأثير بالطبع 
باإلضافه ال��ى جت��اوب الناس مع القضايا 
املطروحه وردة فعلها لطروحات املرشحني، 
بالنهاية التكهن بنسبة التغيير لن يكون 
سهال، ولكن بكل األح���وال نتمنى أن يصل 
األفضل للمجلس، لتغيير الواقع الى واقع 

أفضل للوطن..
· هل مجلس 2016 أرضى طموحك وطموح 

الشعب الكويتي؟
بالتأكيد أداء املجلس غير مرضي وهناك 
دائما ص��راع��ات جانبية وضياع أولويات 
وكانت لي مواقف واضحة داخل قبة عبدالله 
السالم عندما أك���دت أن��ي أش��ع��ر ف��ي كثير 
من األح��ي��ان بالغصة واألل��م ملا وصلت له 
التجربة البرملانية احلالية وأن الشعب 
الكويتي ينتظر منا املزيد لنقدمه و لنتفت 
ألولوياته، و لكن باملقابل يجب يجب أن ال 

نستسلم و إن س��اءت الظروف، مهما كانت 
التجربة سيئة علينا أن ال نتركها بل نستمر 
في محاولة اإلص��الح و تعديل النظام و إن 

كانت اخلطوات بطيئة.
· كيف تقيم جتربتك الشخصية كنائب ؟ 
وهل جنحت منفرداً؟ أم أنك كنت تفضل أن 
متارس العمل البرملاني حتت إطار حزبي أو 

تيار معني؟
بالتأكيد العمل ال��ف��ردي بالبرملان هو 
أصعب بكثير من العمل اجلماعي وه��ذا ما 
فرضه علينا نظامنا احلالي، ولكن ال يجب 
أن نرمي أي إخفاقات أو ممارسات سلبيه 
على العمل ال��ف��ردي، فعلى ال��رغ��م م��ن هذه 
الظروف استطعت على املستوى الشخصي 
حتقيق بعض األمور اللي أعتقد انها ساهمت 
ولو بشكل بسيط بإيجابيه تعود على أبناء 
ال��وط��ن، م��ن اجل��ان��ب التشريعي هناك 15 
قانون ساهمت بتشريعها وإقرارها باملجلس، 
أما اجلانب الرقابي فقد حققت نقاط جيده في 
التصدي لعدة ملفات بوزارة الصحة ووزارة 

النفط والكهرباء.
· ك��ان يطلق على مجلس 2016 مجلس 
الشباب.. فكيف تقيم جتربة النواب الشباب؟ 
وه��ل جنحوا في حمل هموم امل��واط��ن وحل 
مشاكله أم أن اخلبرة البرملانية كانت أوفر 

حظاً؟
منذ اإلنتخابات املاضية كنت أرفض هذه 
التسمية فمعيار العمر ليس هو الفيصل في 
اإلختيار وال يجب أن نعتمد هذا املقياس بحكم 

التجارب السابقة يبقي املعيار األساسي هو 
بعمل العضو نفسة بغض النظر عن عمره 

وسنة.
· 32 استجواباً في الفصل التشريعي 
السابق، هل ه��ذا العدد من االستجوابات 
ك��ان مستحقاً، وه��ل تظن فعال أن اجلانب 
الرقابي طغى على التشريعي، في ظل أن 
القوانني العامة التي مت إقرارها 69 قانوناً 
عاما بخالف قوانني االتفاقيات وامليزانيات 

واحلسابات اخلتامية.
استحقاق االستجواب يبقي تقديرة لدى 
النائب الذي يقدر هذه املساءلة من عدمها، 
ولكن تبقي هذه األداة هي اخر العالج الذي 
يستخدمه النائب في حال عدم اصالح اخللل.

· ق��ات��ل��ت م��ن أج���ل إق����رار »والي����ة امل���رأة 
الصحية« وقد مت إقراره فلماذا كنت متمسكاً 

بهذا القانون؟
ل��ألم��ان��ة ه��ذا استحقاق متأخر للمرأة 
وأستغرب أنه لم يكن من أولويات نواب هذا 
املجلس أو املجالس السابقة، فهو حق من 
املعيب أصال النقاش به بهذا الوقت، هو نتاج 
لسنوات سابقة من عدم املتابعة ال��ذي كان 
يسلب املرأة أبسط حقوقها، بالوقت احلاضر 
أصبحنا نرى املرأة بالسلك القضائي وبالطبع 
أصبحت عضو باحلكومة واملجلس، كما نراها 

متواجدة في أرفع املناصب بالدولة.
أتطلع حاليا إلق��رار تشريعات إضافية 
تعطي مزيد من احلرية واحلقوق للمرأة، 
فنحن ف��ي زم���ن أص��ب��ح��ت م��ج��االت العمل 
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حوار: ريا�ض عواد

الوسط التقت النائب ومرشح الدائرة الثالثة يوسف صالح  الفضالة والذي فتح قلبه وحتدث عن اداء مجلس 2016 بإيجابياته وسلبياته ما له وما عليه ، كما حتدث أيضا عن رؤيته 
للمجلس القادم وكذلك عن أولوياته وطموحه وعن ادائه ومواقفه من القضايا الشعبية، ومن القوانني التي مت اجنازها ومن القوانني التي لم يتم اجنازها كما حتدث عن مواقفه من 

االستجوابات التي وصلت الى 32 استجوابا خالل فترة املجلس وكذلك حتدث عن رؤيته في كيفية معاجلة قضايا الفساد التي ظهرت في االونة االخيرة ، وجاء اللقاء على النحو التالي:

 الفضالة خالل لقائه الزميل رياض عواد

ك�����ن�����ت أمت�������ن�������ى إق����������رارق����������ان����������ون ت�����ع�����دي�����ل ن�������ظ�������ام االن�������ت�������خ�������اب�������ات وق��������دم��������ت ط�����ل�����ب اس����ت����ع����ج����ال

ب��ال��وزي��ر ال��ث��ق��ة  ال��ت��ع��اط��ي م��ع أزم����ة ك���ورون���ا ووق��ع��ت ع��ل��ى ك��ت��اب ط���رح  ال��ت��رب��ي��ة ف��ش��ل��ت ف��ي  وزارة 

أزم�����������������ة ك������������ورون������������ا س�������ت�������ؤث�������ر ع�������ل�������ى ح���������ض���������ور ال�������ن�������اخ�������ب�������ني وال������ت������غ������ي������ي������ر س�������ي�������ك�������ون ك�������ب�������ي�������رًا 

ال�����ت�����ف�����اؤل م����رت����ب����ط ب����ج����دي����ة احل����ك����وم����ة وط����ري����ق����ه ت���ع���اط���ي���ه���ا ف�����ي م����واج����ه����ة األم����������ور ال���ع���ال���ق���ة

مفتوحة وأص��ب��ح اإلب���داع والتطوير غير 
مرتبط بجنس م��ع��ني. فالشعب الكويتي 
من بداية تأسيس الكويت كان للمرآة دور 
م��ح��وري ف��ي��ه، ال ننسى أن األج���داد كانوا 
يذهبون للسفر والغوص وتاركني خلفهم. 
زوجاتهميتحملون مسؤولياتهم وكانوا 
يقومون بها على أكمل وجه، فمن املعيب أن 
نبخس امل��رأة أبسط حقوقها التي كفل لها 

الدستور.
· تابعت تعديل قانون الالئحة الداخلية 
ملجلس األم��ة فيما يتعلق باملادة 16 بشأن 
إسقاط العضوية، ملاذا لم يتم إقراره .. رفضت 
القانون في امل��داول��ة الثانية وأن��ت صاحب 
االقتراح ! هناك اتهامات بأن القانون يجعل 
مجلس األمة يتنازل عن صالحياته بإسقاط 
عضوية النائب دون التصويت؟ هل يؤثر 

رفض القانون على املجلس القادم؟ 
نعم بعد شطب املادة)16( في الالئحة 
الداخلية بسبب حكم احملكمة الدستورية 
تقدمت باقتراح لسد الفراغ املوجود باالئحة 
وغير صحيح بأني رفضت التعديل فأنا 
وافقت على مقترحي ورفضت البقية، األن 
م��ازال��ت امل���ادة )16( غير م��وج��ودة و على 

املجلس القادم سدها.
· تعديل قانون االنتخابات فيما يتعلق 
بالصوتني بدال من الصوت الواحد، وافقت 
على فتح باب ما يستجد من أعمال، لكن هل 
لو متت مناقشة الطلب النيابي بعرض 
القانون والتصويت عليه في اجللسة 
األخ��ي��ر، ه��ل كنت س��ت��واف��ق عليه؟ 

وملاذا؟
النظام االنتخابي احلالي يجب 
أال يستمر، أمانًة لم يكن تعديل 
النظام االنتخابي من األم��ور التي 
كنت مسلط الضوء عليها فترة االنتخابات 
باملجلس السابق، ولم أعطي وعود انتخابيه 
أو التزامات للناخبني في تلك الفترة، ولكن 
بعد دخ��ول��ي املجلس تقدمت قبل سنة من 
اآلن تقريبا بطلب استعجال مناقشة تعديل 
النظام االنتخابي، ليس لغرض إبراء الذمة 
ولكن استشعارا للمسؤولية، لألسف الذي 
رأيناه بأخر جلسة هو أقرب ما يكون إبراء 
للذمة أمام الناخبني من تسابق على محاولة 
تعديل النظام بالوقت الضائع، فهناك ضياع 
لألولويات في األربعة السنني السابقة و 
انشغال بأمور أغلبها ثانويه ال ترقى لطموح 

املواطنني.
· م��ن ال��غ��ري��ب أن��ك وق��ع��ت على طلبني 
بطرح الثقة في وزير اإلعالم والشباب محمد 
اجل��ب��ري ووزي���رة ال��ش��ؤون غدير أسيري 
وواف��ق��ت على طلب ط��رح الثقة ف��ي وزي��ر 
التربية سعود احلربي ولكنك لم تقدم أي 
استجواب ولم تطرح الثقة في العديد من 
ال��وزراء ..وف��ي الوقت نفسه لم توافق على 
إحالة استجوابي رئيس الوزراء إلى اللجنة 
التشريعية؟ ه��ل تعتبر ذل��ك تناقضاً في 
مواقفك أم انسجاماً أم أن أداء غالبية الوزراء 

كان جيداً؟
بالعكس هذا انسجام طبيعي مع مواقفي، 
انا ال أملك أي مواقف مسبقة من أي استجواب 
املوقف يتخذ بعد سماع محاور االستجواب 
وال���ردود عليها، وه��ذا تكريس للممارسة 
البرملانية السليمة، فنحن أمام مسؤوليه و 
أمانه جتاه الشعب الكويتي و علينا تأديتها 
بالوجه الصحيح، بالنهاية االستجوابات 
يجب أن تبتعد عن الشخصانية او التسيس 
فهي أم��ور فنية أو جت��اوزات و علينا النظر 
لها م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ف��ق��ط، أم بخصوص 
تقدمي االستجوابات فاملوضوع ليس مرتبط 
بكثرة االس��ت��ج��واب��ات أو م��ن عدمنها، بل 
االستجواب عبارة عن سؤال برملاني مغلظ، 
و ان��ا شخصيا أعلنت في املجلس السابق 
عن تقدمي استجوابني في حال لم يتم اتخاذ 
إج��راءات في بعض القضايا أحدها وجهته 
لرئيس الوزراء شخصيا، ولكن مت التجاوب 
مع مطالبنا املستحقة و اتخاذ اإلج���راءات 

القانونية الصحيحة.
· ق��ان��ون التركيبة السكانية ال��ذي مت 
إق���راره ف��ي اجللسة األخ��ي��رة ه��ل سيقضي 
على املشكلة نهائياً؟ أم أن احل��ل يتوقف 
على اإلرادة احلكومية واملواجهة احلقيقية 

لتجارة اإلقامات؟
ق��ان��ون التركيبة السكانية أق��ر بتوافق 
حكومي نيابي بالتأكيد أي ق��ان��ون يجب 
تفعيلة ودور املجلس القادم أكبر حيث يراقب 

احلكومة ومدى جديتها بتفعيل القانون.
· كنت أح��د ال��ن��واب ال��ذي��ن تبنوا هموم 
أص��ح��اب امل��ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة 
ولكنك رف��ض��ت ق��ان��ون الضمان امل��ال��ي ذي 

الثالثة مليارات دينار؟ ملاذا؟
لألسف القانون لم يكن يستهدف الشركات 
الصغيرة واملتوسطة وإن مت تسويقه على هذا 
النحو، فباعتراف وزير املالية شخصيا عندما 

مت تخفيض املبلغ من 3 مليار الى 500 مليون 
ملجرد إزال���ة بند يتيح مساعدة الشركات 
الكبرى، فهنا اتضحت نية احلكومة لتمرير 
هذا القانون حتت ذريعة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ولكن باملقابل هو طريق ل تنفيع 
بعض األف��راد والشركات الكبرى لالستفادة 
من حصة األسد من هذا القانون. نحن لسنا 
ضد دع��م االقتصاد والقطاع اخل��اص ولكن 
هناك استحقاقات على الدولة وأيضا أصبح 
لزاما عليها أن تكون أكثر حصافة بالتعامل 
مع امليزانية خصوصا بسبب ما نعاني منه 
حاليا من عجوزات مالية ضخمه بسبب زيادة 

املصروفات وتقلص إيرادات الدولة.
· نأتي جلائحة ك��ورون��ا التي اجتاحت 
العالم وواجهتها حكومة الكويت بإجراءات 
مختلفة وعلى أصعدة شتى، كيف تقيم هذه 
اإلجراءات على الصعيد الصحي واالقتصادي 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي؟ وه���ل جن��ح��ت احل��ك��وم��ة في 

املواجهة ؟ 
من الصعب تقييم تعامل احلكومة مع ازمة 
ك��ورون��ا ككيان واح��د هناك جهات جنحت 
نسبيا وهناك جهات فشلت. على سبيل املثال 
تعامل وزارة التربية مع ازمة كورونا حيث 
ك��ان لي موقف واض��ح معه في االستجواب 
بالتوقيع على ورق��ه ط��رح الثقة فقد كان 
التعامل كارثيا وما زلنا نعاني من تبعاته 
ومن سوء القرارات بالوزارة فالطلبة وأولياء 
األم��ور يعانون كل ي��وم من ه��ذه ال��ق��رارات. 
باملقابل ت��رى من��اذج مشرفه م��ن العاملني 
بالقطاع احلكومي من رجال داخليه وأطباء 
والعاملني بالقطاعات احليوية بالدولة من 
تسيير وتسهيل والتعامل مع هذه اجلائحة 
بشكل استثنائي فاق مبراحل أداء احلكومة 

املتخبط. 
· طرحت الثقة في وزير التربية إلخفاقه 
في عملية التعليم، فلماذا لم تستجوب وزير 
الصحة طاملا أن احلكومة لم تنجح في مواجهة 

األزمة الصحية كما ينبغي وفق حديثكم؟
كما اش��رت بالسؤال السابق من الصعب 
تقييم احلكومة في ظل أزم��ة كورونا ككتلة 
واح��دة ف��األداء تباين من وزارة الى أخرى، 
وزارة الصحة بإدارتها ألزمة كورونا لها ما 
لها وعليها ما عليها وك��ان لي ع��دت مواقف 
بينت فيها مواطن اخللل والقصور بالوزارة، 
ولكن ال يخفيك أن هناك كان بالوزارة كوادر 
وأطباء احلقيقة نفخر بهم ونفخر مبا قدموه 
من عمل وإخ��الص وتفاني، وضعوا أنفسهم 
بالصفوف األمامية مخاطرين بأرواحهم 
وأيضا أرواح القريبني منهم، فقط ألجل خدمة 

هذا الوطن بهذه اجلائحة.
· كيف ترى االنتخابات احلالية في ظل 
أزمة كورونا وعدم وجود مقرات أو ندوات 

للمرشحني؟
ه��ذه االنتخابات مختلفة متاما لظروف 
كورونا بسبب ظ��روف التباعد االجتماعي 
واجلائحة، فاألولوية لالشتراطات الصحية 
والتباعد االجتماعي، لألسف ننحرم من 
التواصل م��ع الناخبني والتماس همومهم 
بشكل مباشر واالستماع الى مطالبهم، ولكن 
وج��ود وسائل االتصال ووسائل التواصل 

االجتماعي، قد هون األمور جزئيا.
·من اآلن يكثر احلديث عن أن املجلس 
القادم لن يستمر طويال، بسبب عدم سالمة 
اإلج���راءات الدستورية في مراسيم الفض 
واالفتتاح وغيرها من اإلج��راءات، فهل أنت 

مطمئن لسالمة اإلجراءات؟
ه���ذا احل��دي��ث نسمعه وي��ت��ك��رر ف��ي كل 
انتخابات، ولذلك شخصيا قدمت اقتراحا 
بتنظيم عملية الطعون االنتخابية ووضعها 
حت��ت إط���ار االن��ت��خ��اب��ات الزمني حتى يتم 
البت في جميع الطعون قبل يوم التصويت 
وهذا الشي يحد ويساهم في تنظيم العملية 
الدميقراطية حتى ال نقع في دوامة وإشكاليه 
ح��ل املجلس بعد ك��ل ان��ت��خ��اب��ات. فتنظيم 
العملية االنتخابية يساهم بشكل كبير بالدفع 
وبتطوير النظام االنتخابي كما في األنظمة 

الدميقراطية املتطورة.
· النائب يوسف الفضالة هل الزال هناك 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��م��وح��ات ال��ت��ي ل��م تستطع 
حتقيقها في املجلس السابق؟ وتتمنى العمل 

على حتقيقها في املجلس القادم ؟
بالتأكيد هناك رؤي حتققت ولله احلمد 
وه��ن��اك رؤي ح��ري��ص أن ت��ك��ون م��وج��ودة 
على أرض ال��واق��ع منها قضية التوظيف 
وحقوق موظفي القطاع اخلاص وكذلك بعض 
التشريعات اخل��اص��ة ب��امل��رأة واملتقاعدين 

والقضايا العامة التي تهم الوطن واملواطنني.
و على رأس األول��وي��ات تفعيل و تعديل 
قوانني الرقابة وحماية املال العام وبالطبع 
مكافحة الفساد فأصبحنا نسمع كل يوم عن 
تهم وسرقات و إختالسات و دورنا باملجلس 
ليس فقط كشف تلك القضايا، ب��ل جتنب 

وقوعها من البداية.

يوسف  الفضالة متحدثاً


