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وجهة نظر

المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

خذ وخل

إلى الشيخ أحمد النواف مع التحية
صرح الشيخ احمد النواف ان التنسيق جار مع المحافظين
بشأن وض��ع سياسة متعلقة بالتطوير االداري ف��ي كل
المحافظات لمناقشة الهيكل التنظيمي لها وهذه بادرة جيدة
ومفيدة للبلد من الشيخ احمد بحيث ان الدول الناجحة
ه��ي التي تختار انظمة اداري��ة المركزية تخدم شعوبها
من جميع النواحي االقتصادية والخدمية واالجتماعية
والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية والفكرية ،بحيث
تخلق التنافس والتكامل في تقدم ورفاهية المجتمع ،وهذا
الفكر والنهج جرب في كثير من الدول وثبت نجاحه ،فلماذا
اليطبق في الكويت؟
ان الكويت تطبق نظام المركزية في ادارة البلد بحيث يجب
على المواطن ان يتعامل مع مؤسسات الدولة في اماكن
حكومية م�ح��ددة مهما ك��ان م��وق��ع سكنه أو منطقته أو
محافظته ،ما يخلق االزدحام المروري في مناطق محددة
في العاصمة وتأخر المعامالت لتركزها في مناطق محددة
ويخلق التذمر لدى المواطن من حيث الوصول لتلك المناطق
وفترة ترك عمله االصلي لتخليص معامالته ،وهنا تحصل
الفوضى في صعوبة األداء والرقابة على االنجاز ويكثر
التذمر من الطرفين من المواطنين اصحاب المعامالت

«يـا انشـراح املجلس القـادم أحسـن مـن إللي راح؟»

والموظفين الذين يخلصون تلك المعامالت .فكيف نتخلص
من تلك المشكلة المزمنة ياشيخ؟ وما الحل؟
الحل العملي يكمن في تطبيق نظام الالمركزية في ادارة
البلد .بحيث يتم تقسيم البلد حسب المحافظات الست،
بحيث يكون لكل محافظة كامل عملها من ميزانياتها
ومدارسها ومستشفياتها وبلدياتها وسجلها العقاري
ومجلسها المحلي الدارتها ،وهنا نحقق المطلوب من حيث
ع��وام��ل ع��دة منها تقليل االزدح ��ام ال�م��روري ف��ي ش��وارع
العاصمة وخلق التنافس بين المحافظات في االداء ويكون
اهل المحافظة هم من يديرونها لمصلحتهم والحرص على
تقدمها وبروزها بين المحافظات .وهنا يكون الفارق بين
الال مركزية والمركزية في األداء ،اما دور الحكومة المركزية،
فهي لها جميع الوزارات السيادية والرقابة على سير العمل
في جميع المحافظات وتحسين عملها.
إن الالمركزية في االدارة هي الحل لجميع مشاكل البلد
الحالية والمستمرة في معاناة المواطنين لذلك يجب التفكير
بجدية لتحقيق ذلك لما فيه مصلحة المواطن والوطن على
كل المستويات .ان ذلك امر مهم وضروري لما فيه خير
وراحة هذا البلد الطيب .والله المستعان.
حامد السيف

قلم جاف

مجلس يبدع ..بالوقتني الضائع واإلضافي
غريب وعجيب أمر نواب مجلس األمة الحالي ،الجماعة
في الوقت الضائع واالضافي بدأوا يتحركون ويقدمون
القوانين والمقترحات ،والجميع يعرف بأنها لن تمر،
والوقت لن يسعفهم ،مثال ذلك تغيير النظام االنتخابي
ال��ذي ق��دم في آخ��ر أسبوعين من عمر المجلس ون��واب
صمتوا  4س�ن��وات وف��ي آخ��ر اس�ب��وع يطالبون ب��زي��ادة
الرواتب ،وبعضهم يطالب بإسقاط القروض وديا.
وال نعرف سبب الصمت  4سنوات وفي الوقت الضائع
جاء بعض النواب الوحي .أعتقد أن كل هذه المقترحات
والتصريحات لن تمر على الناخبين والكل يعرف انها
لتسجيل موقف والب��راء الذمة ،والمواطن لن تمر عليه
مثل هذه األمور وأنا ادعو الناخب الى أن يكون مراقبا
ج�ي��دا ألداء ال �ن��واب وم��واق�ف�ه��م خ��الل  4س �ن��وات ،وم��اذا
قدموا س��واء من قوانين ومقترحات وموقفهم بالدور

الرقابي يعني االستجوابات وبعدها يبدي رأيه بالمرشح
الذي سيختاره خالل االنتخابات القادمة هذا اذا أرادوا
التغيير والعمل مع النهج الجديد الذي ينتظره الكثيرون
وأن يكون المجلس عونا للمواطن ويعمل على تحسين
الخدمات التي تقدم له وان يرفع عن كاهله العديد من
الهموم والمشاكل وأن ال يكون المجلس المقبل كما كان
أداء المجلس الحالي الذي اعتمد على محاباة الحكومة
وتمرير ماتريده والبعض منهم «يتحلطم» على الحكومة
وأداء المجلس بوسائل التواصل ،لكل ذلك أطالب الناخبين
بحسن االختيار ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل
وبعد أي شيء.
وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من
كل مكروه وأدع��و الله سبحانه أن يزيل عنا هذا الوباء
وعن العالم بأسره.
يوسف حجي

عنوان مقالنا اليوم مستوحى من المثل المصري
الشعبي ال��ذي ي�ق��ول (زغ��رط��ي ي��ا ان �ش��راح إللى
ج��اي أح�س��ن م��ن إل�ل��ي راح) وي�ت��م ذك��ر ان�ش��راح
لدى اشقائنا بجمهورية مصر العربية في حال
مترد
السخرية واالستهجان من وضع ما او حال ٍ
لشيء ما ،واليوم انا اذكر انشراح ونحن نعيش
اليوم االخير من عمر مجلس األمة المتعارف عليه
بمجلس  2016وبهذا يكون انهى اربعة اع��وام
ميالدية وفق الدستور الكويتي بالمادة ( )83التي
تنص على االتي (مدة مجلس االمة اربع سنوات
ميالدية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد
خالل ال�  60يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع
مراعاة حكم المادة  107واألعضاء الذين تنتهي
مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم وال يجوز
مد الفصل التشريعي إال لضرورة في حالة الحرب
ويكون هذا المد بقانون) وهنا نقول الحمدهلل اننا
وصلنا لنهاية مجلس  2016ونحن بهذه الحال.
وهنا نعود النشراح التي تزغرط في سوء الحال
واالداء المتردي والمرفوض كما هي الحال بمجلس
2016م بهذا الحوار بينها وبين المواطن الكويتي
البسيط من فئة الغالبية الصامتة من أهل الكويت:
● المواطن :زغرطي يا انشراح هل القادم احسن
من إللي راح؟
● انشراح :وهو إللي راح فيه حاجة؟
● المواطن :بس فيه حاجه إللي راح ما خالش
حاجة يا انشراح.
● انشراح :ازيوش يعني مخالش حاجة؟
● المواطن :عندما وصل هذا المجلس في ديسمبر
2016م كان أمل حياتي كمواطن.
● انشراح :ازيوش يعني احكيلي وشوف عشان
ازغرط أو ال؟
● ال�م��واط��ن :ك��ان األم��ل ل��ي بحيث يكون مجلس
الرقابة والتشريع ومجلس الوقوف بجانب المواطن.
● انشراح :أمال كان أيه وضعه؟
● المواطن :شقولك يا انشراح وأخلي ايه؟
● انشراح :أحكيلي يا حبيبي عن الصحة عندكم
عاملة اي واحنا بزمن كورونا المعكرونة.
● المواطن :الصحة كويسة وكان لها حركة جميلة
واستحلفتنا باهلل والمجلس خارج التغطية.
● انشراح :يا خرابي هو مجلسكم كده طب احكيلي
عن التعليم يا عمري انت.
● المواطن :التعليم تحول للحجاج الثقفي عدما
ردد ابيات الشاعر سحيم بن وثيل.

● انشراح :انت بتقول ايه ده شاعر عاش 100
س�ن��ة  40س�ن��ة ب��ال��زم��ن ال�ج��اه�ل��ي وال� �� 60الباقية
بالعصر االسالمي.
● المواطن :وبات التعليم عندنا طالع الثنايا الذي
يبحث عن العمامة حتى يعرف التعليم رايح فين.
● انشراح :يا خرابي يا خرابي ومجلسكم عمل ايه؟
● ال�م��واط��ن :الغالبية العظمى منه ف��ي اآلي��ة رقم
( )18من سورة البقرة (بسم اهلل الرحمن الرحيم
– صم بكم عمي فهم ال يرجعون – ص��دق اهلل
العلي العظيم).
● انشراح :يا لهوي يا لهوي على التعليم عنكم
وفيه كمان وال خالص؟
ً
● المواطن :وبسبب «كورونا» بات الكل ناجحا يا
انشراح والمهم لما يكون التعليم عن بعد المواطن
هو من يدفع فاتورة التعليم.
● انشراح :هو التعليم عندكم عن بعد يا حبيبي
البعيد جبله؟
● المواطن :اكلمك يا انشراح أو ال؟
● انشراح :طيب نوابكم االفاضل عملوا ايه بال� 4
سنوات بتوعهم؟
● المواطن :ثالث سنوات وشهران يبحثون عن
مصالحهم ال�خ��اص��ة وم�ص��ال��ح م��ن ح��ول�ه��م من
الدرجة االول��ى تحت شعار اللهم ارزقني وأرزق
حولي ،و 6أشهر بيات «كورونا» وآخرها كومة
استجوابات استعراضية.
● انشراح :بس خالص يا حبيبي ما تكملش أنت
يا مواطن كويتي من حقك تغني وتدندن للست
أم كلثوم عن حالك مع مجلسكم الخالص اليوم
وتقول ( يا ظالمني يا هاجرني وقلبي من رضاك
م�ح��روم تلوعني وتكويني تحيرني وتضنيني
ولما أشكي تخاصمني وتغضب لما أقولك يوم
يا ظالمني).
● المواطن :ها يا انشراح راح تزغرطي أوال؟
● انشراح :يا كويتي انت مش عاوز حد يزغرطلك
أنت بحاجة لحد يرقع لك بالصوت الحياني من
مجلسكم ده يا لهوي يا لهوي.
وبعد هذا الحوار بين المواطن البسيط وانشراح
عرفت انه اختيارك كمواطن مهم لمن يمثلك بقاعة
عبداهلل السالم أو ال؟ والحين ما ظل سوى الدعاء
ل��رب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها
وشعبها من كل سوء وشر ويرزق أهل الكويت
مجلسا وحكومة قلبهم على الوطن والمواطن،
وال يصح إال الصحيح.
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