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)أحمد باكير(املشاركون في ندوة جماعة اخلط األخضر بديوان أحمد السعدون

حسني مزيد د.حسن جوهر

في ندوة لجماعة الخط األخضر بديوانه حضرها نواب وأكاديميون ومهتمون بسالمة البيئة

السعدون: ما يحدث في البيئة قد ال يخرج عن دائرة الصراع بين أصحاب المصالح

مزيد: الوضع مأساوي فكل األزمات يمكن حلها إال التلوث ألنه مرتبط بالصحة
الصيفي: األمراض الغريبة والس�رطان انتش�رت بش�كل لم يكن موجودًا
الدقباسي: أغلب مصادر التلوث تابعة ألجهزة حكومية ومنها القطاع النفطي

البراك: لم نجتمع لمحاس�بة المسؤول بل للوصول لمعالجة أفضل وأعمق
الطاح�وس: جماعة الخط األخضر حذرت من كارثة قبل محطة مش�رف
جوهر: ضد تسييس القضية واالتهام السياسي والبد من تشكيل فريق وطني

سامح عبدالحفيظ
في حش����د نيابي بيئي كبير، أكد عدد من النواب أن موعدهم 
في دور االنعقاد املقبل حملاس����بة املس����ؤولني عن كارثة مشرف 
والتلوث البيئي اخلطير الذي سبب انواعا من االمراض لم تشهدها 
الكويت من قبل، مطالبني بفزعة وطنية وبحزمة من التشريعات 
حلماية البيئة، منتقدين تهوين القضية من قبل املسؤولني. جاء 
ذل����ك في االجتماع الطارئ الذي عقدته جماعة »اخلط االخضر« 
في ديوان النائب احمد السعدون وبحضور النواب مسلم البراك 
وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر وعلي الدقباسي وحسني مزيد 
والصيفي مبارك ود.روال دش����تي ومن جماعة »اخلط االخضر« 

خالد الهاجري وحميد السبيعي وجاسم الشواف.
في البداية، حتدث النائب مس����لم البراك عن خطورة الوضع 
البيئي، خصوصا بعد تعرض البالد لكارثة محطة الضخ مبشرف، 
مش����يدا بجماعة »اخلط االخضر« كراصد حقيقي وغير مسيس 

ملعرفة ادق التفاصيل الفنية لهذا الوضع ولهذه الكارثة.
واك����د أن اجتماع االمس جاء بن����اء على طلب جماعة »اخلط 
االخضر« للوصول الى حقائق يجب ان تكون واضحة امام الرأي 
العام، واضاف لم جنتمع حملاسبة املسؤول فحسب بل للوصول 
ملعاجل����ة افضل واعمق فيما يتعل����ق بالوضع البيئي، فالوضع 

البيئي بالغ اخلطورة.
واش����ار الى ما يحدث من انتهاك بالغ للبيئة في جميع ارجاء 
البالد من جنوبها إلى ش����مالها، الفتا إلى خطورة الوضع في ام 
الهيمان ومصانع االس����منت في منطقة حولي والكارثة البيئية 
ف����ي اجلهراء وكارثة مبارك الكبير، حي����ث اقيمت منطقة كاملة 
على املرادم، والناس تتنفس، لالسف الشديد، مثل هذه االوبئة 
وصوال الى القرار الذي اتخذ بضخ مياه الصرف مبحطة مشرف 

الى البحر.
وعبر عن اعتقاده بان الوصول الى احلقائق في هذه اللحظات 
املهمة واحلساس����ة هو املطلوب، وهو الذي يجب التركيز عليه، 
ألن اي معاجلة في الوقت احلالي ومعرفة اسباب الكارثة ستقي 

هذا الوطن وحتميه في املستقبل من أي كوارث بيئية مقبلة.

معرفة حجم المشكلة

من جانبه، قال النائب أحمد السعدون: ان مهمتنا اليوم وااليام 
املقبلة هي معرفة حجم املشكلة وكيفية مواجهتها، نحن ال نريد 
التهويل وال نريد التهوين، نريد احلقيقة وهل مت ذلك بفعل فاعل؟ 
وه����ل مت ذلك عن قصد ام من دون قص����د؟ وهل مت بتقصير ام 
من دون تقصير؟ وننتظر من جماعة »اخلط األخضر« التركيز 

على تلك اجلوانب.
وأشار السعدون إلى أن اهتمامه بالقضايا البيئية من زمان، 
حيث قدم مشاريع بقوانني، منها 3 قوانني رئيسية تناقش الوضع 
البيئي احلالي، ومنها اقتراح بقانون مينع الصيد باجلرافات بكل 
أنواعها، مع استثناء الصيد املوسمي، وقانون يخص التعويضات 
التي وافق����ت األمم املتحدة على منحها للكوي����ت إلعادة تهيئة 
البيئة في الكويت، حيث قدرت حجم الدمار البيئي بالكويت ب� 
3 مليارات، لكن هذه املليارات لم تستغل حتى اآلن، وهناك تهديد 
من األمم املتحدة بس����بب عدم استغالل التعويضات في إصالح 
الوضع البيئي بالكويت، وكان هناك من أصحاب املصالح عيونهم 
على تلك املليارات، ولذلك تقدمنا باقتراح بقانون، من خالله يتم 
تشكيل شركة مساهمة عامة ملواجهة كل القضايا، وكل ما يتعلق 
بإعادة تأهيل البيئة بالكويت، كم����ا يفرض على الهيئة العامة 
للبيئة بعقد مؤمتر سنوي دولي تدعو له كل املنظمات املتخصصة 
واجلهات العاملية املتخصصة، م����ن كل الدول املتقدمة، وجميع 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية املهتمة بش����ؤون البيئة، مع 
األخذ باالعتبار االهتمام بالتقارير واألبحاث التي تقدم، ووضع 

برنامج لتنفيذ تلك التقارير.
وتطرق الس����عدون للكوارث األخرى التي ال ميكن جتاهلها 
ومنها مشكلة انقطاع الكهرباء، حيث ان قضية الكهرباء ال تخرج 

عن صراع املصالح الذي يحدث بالكويت. 

موقف موحد

وبدوره أكد النائب حسني مزيد أن قضية البيئة متس املواطن 
بشكل مباشر، والوضع مأساوي، فقد وصل اخلطر إلى مياه الشرب، 
فكل األزمات ميكن حلها، أما إذا وصل األمر إلى مياه الشرب فهذه 
هي اخلط����ورة بعينها، مطالبا مبوقف موحد أمام هذه القضية، 
فقضية مش����رف هي أم القضايا، ويجب معرفة حقيقة ما حدث، 
فالقضية إلى اآلن غير واضحة، فالتصريحات متضاربة وهناك 

وأض����اف علينا الرجوع لتقاري����ر وزارة الصحة، واألمراض 
اجلديدة الت����ي ظهرت والتي حتمل الدول����ة الكثير من األرواح 
واألموال، مطالبا بفزع����ة وطنية ببرنامج عمل واضح، حتى ال 

تنطوي القضية وتضيع في غياهب النسيان. 

أجهزة حكومية

وبدورة أشار النائب علي الدقباسي إلى أن اغلب مصادر التلوث 
التي تتعرض لها البالد تابعة ألجهزة حكومية سواء مصانع أو 
القطاع النفطي وأخيرا محطة مش����رف ومحطة العارضية التي 

تتعرض ألعطال متكررة. 
وأكد أن ما يحدث من تلوث للبحر ميثل خطورة حقيقية على 
املواطنني الذين يأكلون ويشربون من هذا البحر، مشيرا إلى أن 
هذه الكارثة جاءت نتيجة إهمال متراكم خالل السنوات األخيرة 
بسبب عدم وجود هيئة عامة للبيئة باملستوى املطلوب نتيجة 
الفتقارها إلى اإلمكانيات أو اإلدارة احلقيقية. الفتا إلى عدم وجود 
سياسات حكومية تعالج املشاكل البيئية بشكل جذري بدال من 

احللول الترقيعية املتبعة حاليا جتاه هذه الكوارث. 
وأكد أن النواب في انتظار محاسبة املقصرين واملتسببني في 
كارثة مش����رف، وأنهم ميدون يد العون، مطالبا بحلول جلميع 
مصادر التلوث في البالد س����واء املصانع غير املرخصة أو غير 
املطبقة لالشتراطات البيئية وغيرها من املشاريع التي تتطلب 

إعادة النظر فيها. 
وقال الدقباسي لعل هذه الكارثة متثل دافعا لالهتمام باجلانب 
البيئي في جميع مشاريعنا ومنشآتنا للحفاظ على صحة أبنائنا 

ومحاسبة كل من يسيء للبيئة الكويتية. 
وم����ن جانبه أكد ممثل جماعة اخل����ط األخضر البيئية خالد 
الهاجري أن اجلماعة س����جلت اعتراضها على إنش�������اء محطة 
الصرف الصحي وسط املناطق السكنية منذ عام 2002 من خالل 
مشاركتها في احتجاج أهالي املنطقة على إنشاء احملطة وخاصة 
إنها تفتقر الى االشتراط��ات البيئية الت�ي تضمن عملها بالشكل 

الصحيح. 
وأش����ار إلى أن هذه الكارثة كشفت عدم وجود خطط إلدارة 
األزمات والكوارث في الب����الد، قائال أن ما نراه اليوم هو خطط 
ترقيعية حتل مشكلة مبشكلة اكبر وخاصة مع ضخ مئات اآلالف 
م����ن نفايات الصرف الصحي امللوثة في البحر الذي أصبح غير 

قادر على حتمل جميع هذه امللوثات. 
وأكد الهاجري إننا كنا نستطيع تالفي هذه الكارثة من البداية 
إذا مت تطبيق االش����تراطات الصحيحة بعدم وجود احملطة في 
املناطق السكنية، مشيرا إلى أن الكويت مطوقة مبصادر التلوث 
من جميع االجتاهات فنجد املصانع في املنطقة اجلنوبية والتي 
أثبتت أضرارها عل����ى األطفال، ما يؤكد وجود عبث حقيقي في 
الوضع البيئي في الكويت، باإلضافة إلى تلوث الكويت باإلشعاع 

متحديا أي مسؤول ينكر هذه القضية. 
وتطرق الهاجري إلى مشكلة عدم وجود قانون بيئي يحمي 
البيئة ويحمي املواطنني، وكذلك عدم وجود نص قانون يعاقب 
املتسبب في قضية مشرف من الناحية البيئية وتلويث البحر، 

مشيرا إلى أن الكويت تفتقر إلدارة بيئية صحيحة 
وبني أن الكويت س����تعاني من كارثة مشرف لسنوات عديدة 
الن البيئة البحرية لدينا هش����ة نتيجة امللوثات التي تلقى فيها 

على مر السنني سواء من املصانع أو محطات الصرف. 
وأشار إلى عدم وجود استراتيجية بيئية واضحة ميكن تتبعها 
خالل مرحلة زمنية، الفتا إلى أن هيئة البيئة طبقت نظام الهرب 
لألمام في قضية مشرف في حني كنا نتمنى ان تشارك مؤسسات 

املجتمع املدني ذات االرتباط بالبيئة. 
وأكد الهاجري على أن الهيئة العامة للبيئة هي املسؤولة عن 
الرقابة البيئية املسبقة على مثل هذه املشاريع حتى ال تقع مثل 
هذه الكارثة ولألسف الهيئة ال تقوم بدورها كما يجب وذلك لعدم 
وجود الكفاءات واإلمكانيات التي تس����تطيع من خاللها تطبيق 

دورها كما يجب. 
وأش����ار إلى أن جماعة اخلط األخضر ستقدم للنواب جميع 
املعلوم����ات التي لديها حول الوضع البيئي في الكويت ونرحب 
مبشاركتهم وشراكة أي جهة أخرى حريصة على البيئة بشكل 
جاد، موضحا أن الكويت أكثر دولة وقعت على اتفاقيات بيئية 
من اجل »البرستيج« في حني لم تطبق أي من هذه االتفاقات. 

وأخيرا أكد أن »اخلط األخضر« س����تقوم بدورها كمؤسس����ة 
مجتمع مدني مبراقبة حجم االجنازات في املجال البيئي من قبل 

السلطتني التنفيذية والتشريعية.

مستندات تدل على تورط وتقاعس وتكاسل الوزارة، وعدم األخذ 
باملكاتبات الرس����مية بني املقاول وال����وزارة في اخللل املوجود، 
وفي قطع الغيار املفقودة، وفي األعطال املوجودة، الفتا إلى أن 
مضخة مشرف هي الوحيدة بالكويت، حيث مت إيقاف املضخات 
األخرى، ووصل األمر إلى وضع كارثي على مستوى الكويت كلها، 
العارضية وجليب الش����يوخ واجلهراء واملنطقة العاشرة، كلها 
بها طفح مجاري، ورغم ذلك الوزارة تهون من خطورة الوضع، 

وتصرح بكالم غير صحيح لطمأنة املواطن.
وأضاف أن قضية محطة مش����رف هي قضية فس����اد، وعلى 
وزير األشغال فاضل صفر أن يتحمل املسؤولية، ويكون موقفه 
واضحا، ويعلن احلقائق عن مس����ؤولية اخلطأ، سواء كانت من 
املقاول أو الوزارة، وعند ذلك يكبر في عيون أهل الكويت ويدخل 
التاريخ من أوسع أبوابه، وال نريد منه تسويق الباطل، وطالب 
بأن يكون هناك موقف موحد، ش����عبا وحكومة ووزراء ونوابا 

حتى يكون هناك إجناز يسجل بخصوص البيئة. 

جماعة الخط األخضر

ومن جهته، أش����ار النائب خالد الطاحوس إلى كارثة مشرف 
والكوارث البيئية التي تعاني منها عدة مناطق بالكويت، وخاصة 
أم الهيمان حيث التلوث جوي، بينما في مشرف الكارثة بحرية 
وكالهما يصل إلى حياة اإلنس����ان، الفتا إل����ى أن جماعة اخلط 
األخضر ح����ذرت قبل بناء احملطة من كارث����ة بيئية قد حتدث، 
وحدث ما حذرت منه، ونحن اآلن أمام كارثة، يجب أال متر مرور 
الكرام، مثل الكوارث التي مرت من قبل وتعاملت معها احلكومة 
بكل بس����اطة، وهذا األمر بالنسبة لنا مصيري، ولن نسمح بأن 
مير مرور الكرام، فما حدث مبش����رف كارثة بيئية، هناك فساد 
وهناك تقاعس، وسنتابع هذا األمر، وقد بدأنا اتخاذ اإلجراءات.

وأضاف هناك كارثة بيئية في أم الهيمان وس����قطت بسببها 
األرواح، وهناك أمراض تنتش����ر بشكل مذهل، وعلينا الوقوف 
وقفة جادة حلماية البيئة البحرية والبرية، فتلوثها يهدد حياة 

اإلنسان.
وسلط الطاحوس الضوء على توزيع قسائم صناعية مؤخرا 
في صبحان، وهناك قسائم صناعية أخرى ستوزع في الشدادية، 
بالقرب من العارضية واملناطق السكنية، وكلها ملوثة للبيئة، 
الفتا إلى أهمية وجود اشتراطات بيئية، فالبيئة في الكويت في 
خطر، ال يوجد تعامل حكومي حازم جتاه الهيئة العامة للبيئة، 

وعلينا اليوم أن نحمي البيئة في ظل التقاعس احلكومي. 

األمراض الغريبة

من جهته، أكد النائب الصيفي مبارك أن الدول املتقدمة لديها 
أحزاب، تتبنى احلياة البيئية، وتس����اهم في تش����كيل كثير من 
احلكومات، لكن الهيئة العامة للبيئة بالكويت بال أي دور، الفتا 
إلى انتشار األمراض الغريبة والسرطان بشكل لم يكن موجودا 
من قبل، مؤكدا أن تلك األمراض لها ارتباط كبير بالتلوث البيئي، 

فالتلوث ال يوجد من يراقبه، واللي عنده واس����طة ميش����ي عند 
هيئة البيئة، وهذا األمر خطير على صحة اإلنسان. 

وأضاف أن هناك افتتاحا بعد 6 ش����هور حملطة العقيلة وهي 
محطة مشابهة ملشرف، متمنيا أال يكون هناك رداءة في التصميم 

أو في املعدات. 

 االتهام السياسي

وقال النائب د.حسن جوهر ان قضية مشروع الصرف الصحي 
مبشرف دقت ناقوس اخلطر بشكل واضح، استقطب كل الضمائر 
احلية على مس����توى الكويت، فالقضاي����ا البيئية قضايا مهملة 
وغائبة عن أجندة احلكومة، وليس هناك اهتمام بيئي في القاموس 
السياس����ي العملي للحكومة، منوها باالعتصام الش����عبي الذي 
ش����ارك به عام 2002 ملنع إقامة احملطة خش����ية أن تتسبب في 
كارثة، وبتوجيهه أكثر من 30 سؤاال برملانيا عن مشروع محطة 

مشرف وعن التلوث البيئي.
وأكد جوهر أنه ضد تسييس القضية، وضد االتهام السياسي، 
لكن مصلحة الكويت تقتضي تشكيل فريق وطني متكامل على 
كل األصعدة مبا في ذلك احلكومة ملتابعة هذا املوضوع ومحاولة 

منع أي كوارث محتملة.
وأشاد جوهر باجلهود اإلدارية للوزير فاضل صفر وتواجده 
باإلضافة إلى املسؤولني مبختلف القطاعات في امليدان ومتابعة 
هذا املوضوع ومحاولة منع أي كوارث محتملة للبيئة وخاصة 
التلوث البحري، مثنيا على جهود العلماء والباحثني واملهندسني 
الكويتيني الذين سجلوا مثاال رائعا في التضحية وحب الكويت، 
حيث تواجدوا 24 س����اعة حتت األرض بعم����ق 40 مترا، خدمة 
للكويت وأهل الكويت، في حني أن الش����ركات األجنبية التي مت 

االستعانة بها هربت.
وطالب بحملة شعبية يشارك فيها النواب واملهتمون بالبيئة 
للتصدي للقضاي����ا البيئية، منتقدا وجود ك����وارث بيئية رغم 
إنشاء الهيئة العامة للبيئة منذ 30 عاما، الفتا إلى إهمال الهيئة 
العامة للبيئة ملدة 5 س����نوات، كانت فيه����ا الهيئة دون إدارة أو 

إشراف حكومي. 
واقترح جوهر أن تكون هناك حزمة من التشريعات اجلديدة 
مع إلزام احلكومة بدراس����ات امل����ردود البيئي، الفتا إلى احتمال 
ضي����اع ال� 3 مليارات التي رصدتها األمم املتحدة إلعادة التأهيل 

البيئي بالكويت ولم تستغل ألن املدة انتهت. 
وأشار إلى العلماء والباحثني الكويتيني التي تستعني بهم األمم 
املتحدة، وأهمية أن تستفيد منهم الكويت، مشيرا الى املشاريع 
املستقبلية التي قد تسبب دمارا للبيئة، مطالبا بتفعيل اجلانب 

الرقابي حلماية البيئة.
ومتنى جوهر أن تأتي جلنة التحقيق التابعة ملجلس الوزراء 
بنتائ����ج، قائال ال نقب����ل أن تقيد القضية ض����د مجهول، مطالبا 
صفر بإظهار احلقيقة وإعالن املس����ؤولني عن الكارثة، حتى تتم 

محاسبتهم.

اعرب النائب ناجي العبدالهادي عن اس���فه 
للحادث املروع الذي متثل في قضية اعتداء احد 

اآلباء على بناته االطفال في منطقة العدان.
واعلن العبدالهادي، ف���ي تصريح صحافي، 
انه بصدد تقدمي مشروع بقانون حلماية الطفل 
اجتماعيا وصحيا وتعليمي���ا مع مجموعة من 

زمالئه النواب قريبا.

العبدالهادي يأسف لحادثة منطقة العدان


