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أعلن في لقاء مع «الشاهد» نيته الترشح لمنصب مراقب المجلس في دور االنعقاد المقبل

الفضل :بعض النواب عبارة عن «نمور من ورق»
صنعهم اإلعالم وعقولهم خاوية

�أجرى احلوار
فار�س امل�رصي:

���ش� ّ�ن ال��ن��ائ��ب �أح��م��د الف�ضل
ه��ج��وم�� ًا ح�����اد ًا ع��ل��ى خلية
العبديل معترب ًا �أن ما قامت به
تلك اخللية يعترب خيانة عظمى
مطالب ًا بالبحث عن جذورها
ومعاجلة �أ�سبابها م�شري ًا �إلى
ان التع�صب الأع��م��ى ال دين
ل��ه .كما �شن الف�ضل هجوم ًا
�آخ���ر على جماعة االخ���وان
امل�سلمني ،م�ؤكد ًا انهم جماعة
�إره��اب��ي��ة حت����اول تقوي�ض
�أرك��ان الدولة واالنق�ضا�ض
على احل��ك��م م��ن خ�لال زرع
�أف��ك��اره��م و�أدب��ي��ات��ه��م التي
تدعو �إلى ذلك ،الفت ًا �إلى ان
ت�رصفاتهم يف الكويت ت�شري
�إلى �أنهم �سعوا وراء اخلراب
من خالل تهييجهم لل�شباب حيث
اع��دوا لهم الأج��واء للخروج
على نظام احلكم.
ولفت �إلى �أن �إخوان الكويت
تدخلوا يف �ش�ؤون دول خليجية
�أخ���رى بدليل ان االم���ارات
طلبت �شخ�صيات كويتية حاولت
االن��ق�لاب على ن��ظ��ام احلكم
ه��ن��اك ،مت�سائ ًال :ه��ل يعقل
�أن جميع تنظيمات االخ��وان
حتتوي على تنظيم �رسي م�سلح
بخالف �إخوان الكويت؟ وهل
االخوان �شياطني يف كل دول
العامل ومالئكة يف الكويت؟
م�ستغرب ًا ملاذا مل تقم احلكومة
بدورها ب�ش�أن اتفاق الريا�ض
املتعلق بتحجيم دور االخوان
امل�سلمني؟
و�أ���ش��ار �إل��ى ان��ه فوجئ بعد
دخوله املجل�س كنائب ب�أمور
ك��ث�يرة و�أب���رزه���ا ان الكثري
ممن يعتربهم البع�ض �أو ممن
يعتربون �أنف�سهم رموز ًا لي�سوا
���س��وى «ن�سفة غ�ت�رة وعقال
مرتبة» ولكن حتت ذلك العقال
«خ�����واء وف�����ض��اوة وط��وف��ة
بي�ضة» ،حيث مبناق�شة �أحدهم
تكت�شف مدى ال�سطحية وانهم
جمرد «منور من ورق» �صنعهم
الإعالم وعمل منهم �أبطا ًال.
«ال�شاهد» التقت النائب الف�ضل
وحاورته يف �أب��رز الق�ضايا
ال��ت��ي ت����دور ع��ل��ى ال�ساحة
امل��ح��ل��ي��ة ،و�إل��ي��ك��م تفا�صيل
اللقاء:

صدمت

من الذين يطلقون
عليهم «رموز»

عندما اكتشفت
أنهم سرقوا

مقترحات النواب
•••
أرفض

التجنيس

وأطالب بوقفه
15عام ًا وقانون
المرور أهم منه

• أحمد الفضل

• كل ملفاتنا شائكة وتعيين القياديين يجب أن يخضع لمقاييس رقمية

• مناهجنا الدراسية عفى عليها الزمن بما فيها العلوم والتربية الدينية
• ال يوجد وزير محصن من االستجواب بمن فيهم رئيس الحكومة
• كيف ت��رى جتربتك النيابية
الأولى ،وما املفاج�آت التي ر�أيتها
بعد دخولك املجل�س؟
 �أمور كثرية فرقت معي قبل دخويلللمجل�س وبعدها ،فعن قرب ات�ضحت
ال�صورة ب�شكلها احلقيقي ،حيث
ر�أيت ان الكثري ممن يعتربهم البع�ض
رم���وز ًا عبارة عن «ن�سفة غرتة»،
وحت��ت ال��ع��ق��ال «خ���واء وف�ضاوة
وطوفة بي�ضة» ،وتقعد مع ال�شخ�ص
وتناق�شه فتكت�شف مدى ال�سطحية
و�أنهم جمرد «منور من ورق» �صنعهم
االعالم وعمل منهم �أبطا ًال ،وهذا من
االكت�شافات واملفاج�آت غري ال�سعيدة
التي ر�أيتها ،كما �أنني وجدت منهم
احل��رام��ي ال��ذي ي�رسق اقرتاحات
غ�يره وهناك من ي�سب النواب ثم
يذهب لنف�س النواب ليقبل �أقدامهم
لي�صوتوا برف�ض رفع احل�صانة عنه،
للأمانة ما ر�أيته كان منظر ًا كئيب ًا.
• كيف تقيم �أداء املجل�س خالل دور
االنعقاد الأول؟
 �أنا اطلق على دور االنعقاد املا�ضي«دور انعقاد اخلديعة» لأننا ُخدعنا
به ،حيث اننا مددنا يد التعاون
يف ت�شكيل اللجان وتركنا املجال
لغرينا ولكنهم ا�ستبدوا و�أ�سا�ؤوا
ا�ستخدامها خا�صة جلنتي الأولويات
والت�رشيعية ،وكل مو�ضوع عر�ض
يف املجل�س ويعتقد �أغلب ال�شعب
�أنها ال مت�سه فكانت من �صنيعتهم،
ومن املفرت�ض ان تتغري الوجوه يف
اللجان خالل دور االنعقاد املقبل،
ونقول لهم �شكر الله �سعيكم لأن هناك
مرارة ب�سبب توليهم تلك املنا�صب،
ودورنا الآن الت�صدي وا�ستالم زمام
املبادرة لرتى النا�س الفارق ،ان
كان يف اللجنة الت�رشيعية �أو جلنة
الأولويات.
• ولكن العملية دميقراطية وميكن
ان يعودوا للجان التي حتدد �سري
املجل�س مثل االولويات والت�رشيعية
مرة �أخرى فما موقفكم؟
 اللجان مل يكن عليها ��صراع يفال�سابق و�إمن��ا منحت ودي�� ًا ،و�أنا
�شخ�صي ًا قمت بالتنازل لنايف
امل��ردا���س عن من�صب امل��راق��ب مع
علمي امل�سبق �أنني لو �أكملت لأخذت
املن�صب لأن اال�صوات التي �أملكها
تفوق ا�صواته بكثري ،ولكن من باب
تلوين املن�صة تنازلت ،ونف�س االمر
ح�صل يف اللجنة الت�رشيعية حيث
�آثرنا ان يتوالها من له خربة يف
القانون فتمت تزكية من تر�شح دون
مناف�سة ،الآن لن نبكي على اللنب
امل�سكوب و�إذا �آل��ت اللجان بيدنا
ف�سننجز ونحا�سب على �سري �أعمال
املجل�س ،وحتديد االولويات على
ج��دول اع��م��ال جل�سات املجل�س،
ول���ذل���ك ي��ج��ب ان ن��ح�����ص��ل على
الفر�صة.
• ه��ل �سترت�شح ملن�صب مراقب
املجل�س؟
 ومل ال ..جتربة ج��دي��دة ولديالرغبة يف خو�ضها ،وان مل يكن
يف دور االنعقاد املقبل ف�سيكون
بالأدوار التي تليه ،واهتمامي بهذا
املن�صب ي�أتي من �أن حامله يكون
ع�ضو ًا يف مكتب املجل�س ،ومكتب
املجل�س هو املعني بتطوير الأداء
داخل جمل�س الأم��ة ،واعتقد �أنه يف
ح��ال ت�سهلت لنا الأم��ور يف مكتب
املجل�س �سنتمكن من �إحداث الفارق
و�سي�ستفيد من وجودنا الكل لأننا
ن�ضع �أر�ضية للجميع.
• ما املكان الذي ترى نف�سك فيه
وت�ستطيع العطاء من خالله؟
 مراقب املجل�س ه��ديف القادم،واللجان التي �أطمح لها اللجنة
الت�رشيعية مع بقائي يف اللجنة
امل��ال��ي��ة ،وفيما يخ�ص اللجان
الأخرى يوجد تن�سيق مع الآخرين.
�أجندة خا�صة

• ه��ل امل��ج��م��وع��ة التي
���س��ي��ط��رت ع��ل��ى اللجان
امل��ه��م��ة م���ررت �أج��ن��دة
خا�صة بها؟
 هذا ما ر�آه ال�شعبالكويتي حيث انها
ح���اول���ت م���ن خ�لال
�سيطرتها على جلنة
االول��وي��ات واللجنة
الت�رشيعية تقدميه
ق���وان���ي���ن���ه���ا

و�أولوياتها رغم ًا عن ر�أي االغلبية
يف املجل�س ،ور�أي االغلبية ات�ضح يف
الت�صويت داخل القاعة �أثناء رف�ض
قانون املحكمة االداري���ة وقانون
العفو العام وغريها من القوانني
التي مل يكن مرغوب ًا فيها ،ور�أيي
�أن قانون امل��رور �أه��م من قانون
اجلن�سية.
• حمل ترف�ض التجني�س؟
 نعم �أرف�ض و�أطالب بفرتة عدمجتني�س مل���دة  15ع��ام�� ًا �سوى
امل�ستحقني ،و�إي��ق��اف��ه حتى يتم
غربلة امللف.
امللف الريا�ضي

• تتهم جلنة ال�شباب والريا�ضة
ب�أنها �أقرت قانونا ينايف القانون
الدويل فما ردك على ذلك؟
 ال اعتقد ان م��و���ض��وع االيقافالريا�ضي له عالقة بجودة القانون
الريا�ضي ،لأن قانوننا من �أجود
القوانني يف املنطقة ،وهناك دول
متار�س ا�شد ان��واع الديكتاتورية
يف هذا ال�ش�أن ،ولوال احلكومة ملا
قامت قائمة للريا�ضة يف املنطقة،
والهدف من ان�شاء هذه اللجنة كان
تطوير الريا�ضة ،ومو�ضوع الإيقاف
�أمر طارئ ي�أتي ويذهب واعتقد ان
احلق مع موقف الكويت ،وما مور�س
يف حق الكويت مبالغ فيه ،واعتقد
ان قرار االيقاف مت�رسع.
• هل الو�ضع الريا�ضي يف حالة
تخبط؟
 انا م�س�ؤول عن اللجنة الريا�ضيةوما ي�صدر عنها ،و�إن تخبط �شخ�ص
خارج اللجنة ف�أنا غري م�س�ؤول عنه
وال عالقة يل به ،بحيث ان تخبط
االحت��اد او احلكومة فانا لي�س يل
عالقة بهما ،املهم ان يكون عملي
داخل اللجنة منظما ،ونحن عملنا
ما بو�سعنا لرفع الإيقاف وكل ما
ميكننا تقدميه قدمناه ،وبعد ذلك
�سنعمل على تطوير الريا�ضة.
• ملاذا توقف الريا�ضة يف الكويت
دون غريها؟
 ما يح�صل يف بع�ض الدول املجاورة�أكرث مما يح�صل يف الكويت ومل يتم
االيقاف لأن��ه ال يوجد من ي�شتكي
عليهم من ابناء بلدهم.
• ه��ل احل��ك��وم��ة غ�ير ق���ادرة على
ال�سيطرة على ال��ذي��ن ت�سببوا يف
االيقاف الريا�ضي؟
 احلكومة غري قادرة من ال�سيطرةعلى �أي مرفق خدمي وال يجب عليها
�أن ت�سيطر �أ�صالً ،فمثلما �أخط�أ من
ت�سبب بالإيقاف فللحكومة تخبطاتها
الكبرية بامللف الريا�ضي �أي�ض ًا،
ون�سعى باللجنة مع الوزير اجلديد
للخروج ب�صيغة توافقية تنه�ض
باملنظومة الريا�ضية ب�شكل عام.
• ماذا با�ستطاعتكم فعله يف ملف
�شائك كامللف الريا�ضي؟
 كل ملفاتنا �شائكة وه��ل امللفال�صحي والتعليمي وال�����ش ��ؤون
والبلدية وغريها غري �شائكة؟ نحن
جئنا �إلى جمل�س الأمة للعمل على
حل هذه امل�شاكل «واللي يبي الدح
م��ا يقول �أح» نحن ن��ح��اول تقليم
ال�شوك لهذه امل�شاكل حتى ن�ستطيع
�إ�صالحها ،ومرفو�ض ان يقال اننا
غري قادرين على اال�صالح ،ولكننا
�سنحاول اال�صالح وان مل ن�ستطع فقد
ت�رشفنا باملحاولة.
تعيني القياديني

• قانون تعيني القياديني ت�أخر يف
اللجنة املالية فما �سبب ذلك؟
 اعتقد ان قانون تعيني القيادينييجب ان ت�شكل له جلنة خا�صة كما
كان معموال به يف ال�سابق مثل جلنة
املوارد الب�رشية ،لأن الرقم يجربك
حيث �أن هناك � 360أل��ف موظف
يعملون يف احلكومة وه��م فعلي ًا
يفوقون  % 90من القوى العاملة
التي ت�سيطر على كل مناحي حياتك
كمواطن �أو كوافد ،وهناك تخبط يف
تلك الإدارات ،ولذلك يجب ان تكون
�آلية االختيار قابلة للقيا�س ولي�س
جمرد كالم مر�سل ،ويجب ان تعتمد
العملية على االرقام بحيث هي التي
حتدد ال�شخ�ص الكف�ؤ القادر على
القيادة.
• ه��ل ت��ط��ال��ب مبناق�شة جميع
ال��وظ��ائ��ف يف احلكومة ان كانوا
قياديني او غري قياديني؟

 4لجان ومقرر

ا�شرتك النائب �أحمد الف�ضل يف
ع�ضوية  4جل��ان برملانية هي
جلنة الرد على اخلطاب الأمريي
واللجنة املالية وجلنتا ال�شباب
والريا�ضة وحت�سني بيئة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية اللتان حاز
من�صب املقرر فيهما.

هند الصبيح لم تتعامل
بشكل جيد في موضوع
«الكويتية»
•••

وزير التربية من أبطأ الوزراء
في اتخاذ القرارات و«التطبيقي»
المحك بيننا وبينه
•••

أطالب بعدم إلغاء العمل
التعاوني مع إفساح المجال
للقطاع الخاص لفتح جمعيات
خاصة على غرار التعاونيات

• أحمد الفضل متحدثا ً للزميل فارس املصري

إخوان الكويت يمولون الحركة
مالي ًا ويكتفون بدور التابع
•••

التجنيد اإللزامي يؤلف بين فئات
المجتمع وينزع فتيل الصراع
الطائفي
•••

تقدمت بقانون لتنظيم التبرعات
حتى نعلم أين تذهب هذه األموال
•••

دور االنعقاد الماضي كان دور
الخديعة ويجب تغيير الوجوه
في اللجان

 52قانون ًا

قدم النائب �أحمد الف�ضل خالل دور االنعقاد الأول من
الف�صل الت�رشيعي اخلام�س ع�رش  52اقرتاح ًا بقانون
منها  22اقرتاح ًا منفرد ًا و 30اقرتاح ًا م�شرتك ًا مع عدد
من النواب.
وتناولت هذه القوانني ق�ضايا مهمة منها على �سبيل
املثال ال احل�رص «الرعاية ال�سكنية وامل�ساعدات

 القياديون ب�صفة خا�صة لأنك الت�ستطيع ان حتا�سب كل املوظفني
ب��ه��ذا ال���ع���دد ال��ك��ب�ير م���ا دام ال
يوجد تو�صيف وظيفي ،وبالتايل
املحا�سبة يجب ان تكون مل�س�ؤول
الق�سم ،وكل املهام يف الق�سم هو
امل�س�ؤول عنها ،ولذلك يجب ان
يكون هناك قيا�س رقمي للمهام وملا
�أجنز منها وعليه يتم تعيني وعزل
القياديني.
تنظيم التربعات

• تقدمت باقرتاح بقانون لتنظيم
التربعات فما املغزى من ذلك؟
 اال�صل ان تعلم الدولة اين �آلتاموال التربعات وعدم علمها يعترب
خطيئة ،حيث من املمكن ان تذهب
�أموال التربعات �إلى م�آالت خطرية
مثل دعم االره��اب و��شراء ال�سالح،
وهناك من �رصح بالفعل ب�أنه قام
ب�رشاء اال�سلحة واملدافع ثم اعتذر
بعد � 7سنوات م�برر ًا ما قاله ب�أنه
�أتى خالل موجة غ�ضب ،ونحن نقول
له :ع�ساك هديت ب�س !! لهذا ال�شخ�ص
و�أ���ش��ك��ال��ه يجب تنظيم مو�ضوع
التربعات.
فتح كل امللفات

• علمنا ان��ك تعد طلبا ملناق�شة
ما اتفقت عليه الدول اخلليجية يف
م�ؤمتر الريا�ض؟
 نعم هذا الطلب من �شقني� ،شقيتعلق ب�ضبط كل الهاربني من �أحكام
�أمن الدولة وملاذا مل يقب�ض عليهم
ومل يكونوا مر�صودين من وزارة
الداخلية قبل هروبهم ،ويف نف�س
ال�سياق هناك اتفاق يعود لعام 2013
وهناك بنود تكميلية له يف عام 2014
ين�صان على عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية لأي من دول املجل�س ب�شكل
مبا�رش او غري مبا�رش وع��دم ايواء
او جتني�س اي م��واط��ن ل��ه ن�شاط
يتعار�ض مع انظمة دولته وعدم
دع��م ال��ف��ئ��ات امل��ارق��ة واالخ���وان
امل�سلمني على وجه اخل�صو�ص او
اي من املنظمات او التنظيمات او
االفراد الذين يعادون دول اخلليج،
وال�س�ؤال :ماذا فعلت احلكومة حيال
هذا امللف وكيف طبقت هذا االتفاق
على ار���ض الواقع ،وهل احلكومة
حاربت االخوان امل�سلمني يف الكويت
ومنعت متددهم مبفا�صل الدولة كما
ن�صت عليه االتفاقية الأمنية؟ يجب
مناق�شة كل الأم��ور وعلينا فتح كل
امللفات ان كان خلية العبديل �أو
االخوان او غريهما من ق�ضايا مت�س
�أمن البلد.
اخوان الكويت

• جميع دول اخلليج اعتربت جماعة
االخوان امل�سلمني جماعة ارهابية
فماذا عن اخوان الكويت؟
 �إن كان املق�صود بالإرهاب هوحمل ال�سالح وا�ستخدام العنف
فاخوان الكويت ال يعتربون منظمة
�إرهابية ،ولكن �إن كان الإره��اب
يعني تقوي�ض نظام الدولة فال �شك
�أنهم �أ�س�س الإرهاب ودليلك ما حدث
من �أعمال �شغب بالكويت فقد كان
الأخوان هم املحر�ض واملعد الأول
لها ،كما �أن مطالبات االم��ارات
ب�شخ�صيات كويتية اخوانية لأنهم
تدخلوا يف ال�ش�أن االماراتي وحاولوا
االن��ق�لاب على النظام احلاكم يف
االم����ارات .ول��ذا ف��الإره��اب لي�س
جمرد ا�ستخدام العنف ولكن الدعوة
لالنق�ضا�ض على احلكم تعترب كذلك
ارهاب ًا والدعوة �إلى انهاء ال�سلم
االجتماعي تعترب �أي�ض ًا ارهابا،
حيث ال يكون هناك ا�ستقرار يف البلد
كما تدعو كل ادبياتهم لذلك.
• وه��ل ح��اول��وا االنق�ضا�ض على
احلكم يف الكويت؟
 نعم لقد ح��اول��وا ذل��ك ،و�أولخطوة لالنق�ضا�ض ه��ي تقوي�ض
النظام عن طريق بث الإ�شاعات
وتعظيم الأخطاء واخفاء املزايا
واحل�سنات التي تقوم بها الدولة
وت�صوير ان البلد يف م�ؤخرة الدول،
حتى يت�سلل �إلى عقول النا�س قناعة
ب�أن النظام فا�شل ،فعندما ترت�سخ
تلك القناعات يف الوجدان العام
ال تكون هناك ممانعة حقيقية من
ال�شعب عند ح��دوث الإنقالب على
ال�رشعية ،ونحن نقول نعم لدينا

العامة ومكافحة العنف الأ�رسي وحتويل «الكويتية»
�إلى �رشكة م�ساهمة وذوو الإعاقة واالع�لام املرئي
وامل�سموع والت�أمني ال�صحي ومنح مكاف�آت ا�ستثنائية
للع�سكريني والتطوير الريا�ضي واالحرتاف واحلقوق
القانونية واملدنية لغري حمددي اجلن�سية وجمل�س
خما�صمة الق�ضاء وجمع التربعات».

اخ��ط��اء ولكن ل�سنا �أ���س��و�أ دولة
بالعامل لأن ما يح�صل عليه املواطن
بالكويت ال يحلم به مواطن �آخر يف
دول اخرى ،واالحداث التي ح�صلت
بالكويت مل تكن م�سلحة بل ح�صلت
من خالل الورود ،وكان الهدف من
ورائها �سيئ ًا جد ًا ف�أينما حط االخوان
رحالهم ُوج��د اخل��راب ،وال�س�ؤال
امل�ستحق هل الأخ���وان �إرهابيني
و�شياطني يف جميع الدول العربية
وبالكويت ي�صبحون مالئكة؟ وهل
�إخوان الكويت غري �إخوان العامل؟
بالت�أكيد ال.
التجنيد االلزامي

• بعد تطبيق ق��ان��ون التجنيد
االل��زام��ي ،تخلف ع��دد كبري من
ال�شباب عن اخلدمة االلزامية فما
احل��ل يف ذل��ك ه��ل ه��و يف تعديل
القانون؟
 ه��ذا �أم��ر طبيعي والتخلف عنالتجنيد �أم���ر ق���دمي واحل���ل هو
بال�رشطة الع�سكرية ،حيث ان
التجنيد مهم و�رضوري لأنه ي�ؤلف
بني فئات املجتمع ويقرب وجهات
النظر كما انه ينزع فتيل ال�رصاع
الطائفي البغي�ض ويذوب اخلالفات
بني اجلميع.
• هل ت�ؤيد ال�رشطة الن�سائية يف
الكويت؟
 بالت�أكيد �أ�ؤيد ذلك و�أنا مع ا�رشاكاملر�أة يف �أي مكان يتواجد به الرجل
طاملا كانت قادرة عليه وال ي�رضها
وبرغبتها.
اجلمعيات التعاونية

• ما ر�أيك ب�أداء وزيرة ال�ش�ؤون ؟
 ال �أتفق مع وزيرة ال�ش�ؤون ول�ستمعها فيما قامت به يف كثري من
االج�����راءات ،خ�صو�ص ًا يف ملف
الكويتية.
• قدمت احلكومة م�رشوع ًا بقانون
خالل الف�صل الت�رشيعي املا�ضي
خل�صخ�صة اجلمعيات التعاونية
فهل ت�ؤيد ذلك؟
 ال انا �ضد خ�صخ�صة اجلمعياتلأنها تنهي العمل التعاوين و�أنا
مع تطوير العمل التعاوين ولي�س
انهاءه ،ومع اعطاء القطاع اخلا�ص
فر�صة ،وان��ا مع ان يكون هناك
جمعيتان واح��دة خا�صة واخرى
عامة بحيث يتم فتح فر�ص جديدة
لل�شباب لفتح جمعيات خا�صة غري
التعاونيات.
الق�ضية التعليمية

• هل ت�ضع وزي���را معينا حتت
امل��ج��ه��ر ومي��ك��ن ان ت�ستجوبه
م�ستقبالً؟
 يف احلقيقة �أنا مهتم بالق�ضيةالتعليمية كما انني مل �أر من الوزير
ما ي�شفي ال�صدور يف هذا اجلانب،
وال��وزي��ر ك��ان ع�ضوا يف جلنة
ال�شهادات الوهمية وهو الآن وزير
واملفرت�ض ان يكون �ضليعا يف
هذا امللف و�أمامه ق�ضية التطبيقي
فهي �ستكون الفا�صل بيننا وبينه،
وم�شكلتنا الأخرى مع وزير الرتبية
بط�ؤه يف تطبيق القرارات.
• هل �ستقدم له ا�ستجوابا يف حال
مل يقم باال�صالحات املطلوبة ؟
 هو �أو غريه من الوزراء ال يوجد�أح���د حم�صن مب��ن فيهم رئي�س
ال���وزراء ونحن الآن مع م�صلحة
الوطن.
• مطالبات نيابية لتعديل املناهج
فما ر�أيك يف ذلك؟
 انا من املنادين بتعديل املناهجوهوجمت ب�سبب ذلك كثرياً ،يجب
ه��دم فل�سفة املناهج ب�شكل عام
حيث عفى عليها الدهر ،والطرق
التدري�سية والتدريبية املتعبة
حالي ًا لي�ست املثلى لتلقي العلوم
خ�صو�ص ًا يف املراحل الت�أ�سي�سية،
والعامل يف تطور م�ستمر يف هذا
اجلانب ،ونحن ال نزال على النمط
ال��ق��دمي ال��ذي ُي��ك��رِّ ه الطالب يف
الكتاب.
• هل حتديث املناهج يرتبط
ب�شعارك االنتخابي «فكر غري»؟
 ال ..انا اقول اليوم لي�س املطلوبان نفكر غري ،بل املطلوب االقتبا�س
من الدول املتقدمة وتقليد الدول
املتقدمة مثل الرنويج و�سنغافورة
واي�سلندا.

 62سؤا ً
ال
و 18اقتراح ًا

قدم النائب �أحمد الف�ضل خالل دور
االن��ع��ق��اد املا�ضي ��� 62س���ؤا ًال و18
اقرتاح ًا برغبة ا�شتملت على عدد من
الق�ضايا املهمة كما �شارك يف التوقيع
على طلب مناق�شة الق�ضية الإ�سكانية.

