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 التقيت مبحـــض املصادفة أحد االخوة األعزاء من العاملني في 
جلنـــة إزالة التعديات على أمالك الدولـــة فعاتبني بحكم االخوة 
على مقالي املنشور يوم األربعاء املوافق ١٠ نوفمبر اجلاري حتت 
عنوان «جلنـــة اإلزالة دولة داخل الدولة» قائـــال إن إزالة مقرات 
حمالت احلج لم تكن بقرار من جلنة اإلزالة وإمنا عن طريق بلدية 
الكويـــت وال عالقة للجنة بهذه العملية ال من قريب وال من بعيد، 
أما بخصوص فرع جمعية السالم والصديق بالقطعة ٧ فإن اللجنة 
قامت بإنذار اجلمعية قبل ما يزيد على الســـنة، وبناء على طلب 
مقدم من جهة حكومية، وأعضاء اللجنة ينفذون القانون وليسوا 

مع طرف ضد طرف.
  وفي احلال أعلنت له أسفي، وأعلنه اليوم للقائمني على جلنة 
اإلزالة ولقارئي الكرمي عن اخلطأ الذي وقعت فيه بسبب ما نشر 
في بعض وسائل اإلعالم من أن جلنة اإلزالة هي التي قامت بإزالة 
مقرات حمالت احلج. أما فيما يتعلق بإزالة فرع جمعية الســـالم 
بالقطعة ٧ فقد أكـــد ذلك العتب صحة ما ذهبت إليه من أن جلنة 
اإلزالة بإنذارها جلمعية السالم وأمرها لوزارة الكهرباء واملاء بقطع 
التيار الكهربائي هو عمل مخالف وجتاوز صريح لقوانني الدولة، 
«ويبدو أنه يحدث من حيث ال يشعر القائمون على تلك اللجنة» 
ألن ذلك الفرع أقامته اجلمعية بعد أن قامت باملخاطبات الرسمية 
إلى أن حصلت على الترخيص الرسمي من جهة االختصاص التي 
عينها الدســـتور والقانون وهي هنا املجلس البلدي الذي ال تنفذ 
قراراته إال بعد مصادقة مجلس الوزراء، كما أن عملية تنفيذ إزالة 
ذلك الفرع أو اإلنذار بإزالته تتطلب أول ما تتطلب قرارا يصدر من 
املجلس البلدي بإلغاء أو إيقاف الترخيص ومن ثم يصادق عليه 
مجلس الوزراء وبعـــد ذلك يتم اإلنذار باإلزالة، ومن ثم تنفيذها، 
وعند صدور هذا القرار من جهة االختصاص التي عينها القانون 

يصبح اإلنذار باإلزالة واإلزالة إجرائني قانونيني ١٠٠٪. 
  أما قبل صدور مثل ذلك القرار فإن اإلنذار يتحول إلى قرار غير 
قانوني بل وبتمرد وجتاوز على الشرعية الدستورية والقانونية 
التي فرحنا كمواطنني عندما أنشئت جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة وقضت أو هي في طريقها لتقضي إن شاء اهللا على جميع 
هذه التعديات والتجاوزات ونأمل ونتطلع ألن تســـتمر في القيام 
بدورها الذي رسمه القانون لها بحماية أمالك الدولة وصونها من 

التعدي واالغتصاب.
  هـــذا ملخص ملا دار بيني وبـــني ذاك األخ الكرمي بصورة ودية 
وطلبت منه وقتها وأطلب اليوم من االخوة األفاضل القائمني على 
تلك اللجنـــة وفي مقدمتهم الفريق البدر عـــرض األمر على جهة 
قانونية يثقون بها قبل أن يزيلوا هذا الفرع الذي بني لي أمني سر 
مجلس إدارة جمعية السالم األخ جاسم الكندري أهمية ذلك الفرع 
خلدمة سكان املنطقة التي لم تكتمل أفرع اجلمعية فيها وعن حجم 
اخلسائر التي سيمنى بها مســـاهمو تلك اجلمعية من املواطنني، 
وهنا ال نطلب مهلة مبخالفة القانون أو بدافع شفقة، وإمنا نقول 
تنفيذ مقتضيات ومتطلبات القانون نفسه الذي أنشأ جلنة إزالة 
التعديات على أمالك الدولة ومن أجل تنفيذه وانني على ثقة عالية 
بأن الصورة عندما تتضح للواء ومساعديه سيعود األمر لنصابه 
ألنني ملســـت اهتماما بالغا في حديث صاحبي للوضع القانوني 
لدى القائمني علـــى جلنة اإلزالة وحرصا علـــى عدم جتاوزه أما 
اجلهة احلكومية فلها أن تلجأ بشكواها للمجلس البلدي وهو جهة 
االختصاص وليس جلنة اإلزالة املعنية بإزالة املخالفات واغتصاب 
أراضـــي الدولة أما املرخص لهم ويقومون بدفع إيجار للدولة فال 

عالقة للجنة اإلزالة بهم ال من قريب وال من بعيد.
 aljaser_b08@hotmail.com  

 ال شك أن ما متثله قضية املقيمني بصورة غير قانونية من خطر 
أمنــــي واجتماعي على الكويت يجعلنا نعيش في حالة من اخلوف 
والهلع الشــــديدين على أمن البلد وأبنائه، فمن الطبيعي أن ترك ما 
يفوق الـ ١٠٠ ألف إنسان دون هوية أو عمل أو حل جذري سيؤدي 
في نهايــــة املطاف إلى ماال حتمد عقباه، فتركهــــم بهذا العدد وهذا 
الوضع غير الطبيعي ســــيدفع البعض منهم حتما إما للســــرقة أو 
الرضوخ ألي جهة معادية تقدم لهم األموال لتستغلهم بعد ذلك في 
العبث بأمن البلد، لذلك نرى أن بصيص األمل في حل هذه املشكلة 
املزمنة في اجلهاز املركزي الذي أنشئ حلل هذه القضية، لكننا نرى 
أيضا أن إنشاء هذا اجلهاز لم يكن باألمر الصعب بل إن األصعب هو 
اختيار الشخصية التي ستتولى إدارة هذا اجلهاز، ومما ال شك فيه 
أن مرســــوم تعيني صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا لهذا اجلهاز أعاد 
لنا الثقة في اختيار احلكومة ملن يتولى املناصب احلساسة من جهة 

وعلى جديتها في وضع حل جذري لهذه املشكلة املزمنة.
  لذلــــك نتمنى على احلكومة ومجلس األمة إثبات اجلدية في حل 
هذه القضية من خالل االبتعاد عن التدخل في ســــير عمل الفضالة 
ومن معه في هذا اجلهاز، ليتسنى لهم تطبيق اخلطة التي وضعها 
املجلــــس األعلى للتخطيط علــــى أرض الواقع، فاخلطة وضعت ٥ 

سنوات كعمر افتراضي إلنهاء هذه القضية.
  رسالة إلى صالح الفضالة: موافقتك على تولي هذا اجلهاز ليس 
باألمر السهل، فالكل يدرك مدى استفادة بعض نواب مجلس األمة 
انتخابيا من اســــتمرار هذه القضية دون حل، وهم على اســــتعداد 
«لفركشة» كل احللول من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، فضال 
عن وجود الكثير من املزورين ممن دخلوا الكويت بليلة ظلماء يرون 
في وجود صالح الفضالة على رأس هذا اجلهاز بداية لنهايتهم، لذلك 
نقول لك يابو فضالة: توكل على اهللا سبحانه في حل هذه القضية 
دون االلتفات إلى نواب البــــدون وال خفافيش االنترنت، فوجودك 

في هذا اجلهاز هو أملنا في حل هذه القضية.
 m.almashan@hotmail.com  

 باسل الجاسر

 اإلزالة تتطلب
   قرارًا إداريًا

 رؤى كويتية

 محمد المشعان

 صالح الفضالة.. 
اختيار موفق

 بيني وبينك

 يعيش العالم اآلن عصر ثورة اإلعالم وهي 
الثورة غير املسبوقة في إعداد وسائل اإلعالم 
املتزايدة سواء اإلعالم املقروء أو املرئي أو 
املسموع أو اإلعالم احلديث من خالل الشبكة 
العنكبوتية العاملية وما تتضمن من مواقع 
للتواصل والتفاعل اإلعالمي (مثل الفيس 
بوك، واليوتيوب، والتويتر) وأدى هذا إلى 
تدفق ســـريع للرسائل اإلعالمية وتداولها 
بحرية ودون تدخل من السلطات احلكومية 
الرســـمية بل إن ذلك قـــد أدى إلى فقدان 
السيطرة على ما ينشر في وسائل اإلعالم 
وعدم التأكد من مصداقيته واستناده إلى 
احلقائق العلمية والتزامه باألخالقيات املهنية 
والضوابط االجتماعية والثقافية ومراعاة 

ظروف وخصوصيات املجتمعات.
  بل إن التوسع اإلعالمي الكبير أدى أيضا 
إلى تضاعف أعداد اإلعالميني وظهور رسائل 
إعالمية سريعة كالوجبات السريعة فإنها 
متأل البطن وبسرعة ولكنها ال تفيد اجلسم 

وليس لها أي عائد إيجابي على الصحة.
  وفي هذا العصر اجلديد لثورة وسائل 
اإلعالم فـــإن التصدي لإليـــدز ومكافحته 
تتطلب الوعي واإلدراك باحلقائق العلمية 
واملستجدات من جانب اإلعالميني وتوخي 
احليطة والدقة واالستعانة باملتخصصني 
عند إعداد وبث وتداول املواد والرســـائل 

اإلعالمية.
  أما ما يخص موضوع اإليدز بالتحديد 
فإن دور اإلعالم احلديث هو بث املعلومات 
الصحيحـــة مـــن مصادرها املوثـــوق بها 
وإعداد الرسائل اإلعالمية املناسبة لفئات 
املجتمـــع املختلفة ومراعـــاة خصوصية 
املجتمع والضوابـــط األخالقية والثقافية 
واالجتماعية وحقوق املرضى وذلك ضمن 
سياق حقوق اإلنســـان، حيث مت اختيار 
شعار يوم اإليدز العاملي هذا العام ليكون 
«مثلما أمتتع بحقوقي فأنا احترم حقوق 

اآلخرين».
  والتحدي احلقيقي أمام املسؤولني عن 
التصدي لإليدز هو القدرة على االستفادة 
من عصر ثورة املعلومات واإلعالم إلعداد 
وبث ونشر الرسائل اإلعالمية الهادفة ذات 
املضمون العلمي وباســـتخدام األســـلوب 
املناسب واملبســـط ملخاطبة جميع فئات 
الذين  الشباب  املجتمع وخصوصا أجيال 
يقبلون بشدة على مواقع اإلنترنت ويقضون 
األوقات الطويلة أمام شاشات احلاسب اآللي 
لتصفح املواقع املختلفة واختيار ما يناسبهم 
دون أي قيود أو حواجز. وهذه املسؤولية 
يجـــب أن يتحملها اجلميع ســـواء كانوا 
إعالميني أو قياديني أو مسؤولني عن الوقاية 
ومكافحة اإليدز وغيره من األمراض الوبائية 
األخرى بأن تكون الرسائل واملواد اإلعالمية 
ضمن إطار حقوق اإلنسان واحملافظة على 
خصوصية املرضى. إذ إن اإليدز له أهمية 
خاصة ألن التصدي له أحد األهداف اإلمنائية 
لأللفية وهو التزام دولي أمام منظمة األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية تنفيذا لقرارات 
قمة رؤساء وملوك دول العالم مبؤمترهم 

مع بداية األلفية. 

 د.هند الشومر

 ألم وأمل

 ذكرني عنوان املقالة بالكتب 
العلمية  التاريخية والوثائق 
للعلماء العـــرب قدميا، حيث 
كان حرصهـــم كبيرا على كل 
كلمة وكل حرف زائد السجع في 
العنوان والذي يضفي جمالية 
كبيرة وتشويقا للقارئ، فهنيئا 
لنا بهم. أما موضوعنا فهو عن 
تعريف اإلميان، وكيف يؤدي 

بنا لصناعة اإلنسان؟
  سؤاالن مهمان يخطران ببالك عزيزي القارئ فدعنا 

ال نتأخر في اإلجابة املفيدة لك عنهما: 
  أقصر تعريف شملته القواميس اللغوية عرف اإلميان 
بأنه التصديق والثقة، كيف تؤدي بنا الثقة إلى صناعة 
إنسان؟ عندما تثق في هذا اإلنسان وتراهن عليه وعلى 
قدراته وتفتح آفاقه على ضرورة تنمية ذاته التنمية التي 
تنقله إلى مصاف املتقدمني والناجحني واملميزين، أنت بذلك 
تصنعه وتعيد إنتاجه إلى سلعة مميزة عالية اجلودة في 

سوق احلياة حيث يكثر هناك العرض والطلب.
  لم أستغرب تخصص العديد من مشايخ الدين أمثال 
د.طارق ســـويدان، د.عائض القرني، د.محمد العريفي 
وغيرهم كثيرون في مجال التنمية الذاتية بل أكاد أجزم 
بأن قوة دينهم وإميانهم قادتهم إلى هذا الطريق اجلميل 
الذي يهدف إلى صناعة اإلنسان القوي القادر على عبادة 
اهللا وتعمير األرض. من اجلميل جدا الترويج لصناعة 
تعتبر من أهم الصناعات والتي تقوم عليها كل الصناعات 
وترتفع بها هامات الدول وهي صناعة البشر بشكل شامل 
من حيث اجلوانب العقلية والنفسية واملعنوية بل وحتى 
الروحية واالستثمار بكنوز املستقبل الغنية واستغاللها 

بذكاء ألغراض خدمة البلد والدين والعلم.
  كشفت دراسات نفســـية أن جميع مدمني املخدرات 
يتشابهون في أشياء مثل عدم الثقة بالنفس وتهميش الذات 
ورؤيتها مبنظار سلبي وكلنا يعرف النتيجة الطبيعية 
واحلتمية لهذا الطريق املظلم وفي اجلانب املقابل املشرق 

الذات بصورة ايجابية  رؤية 
وسليمة وقوية ينعكس على 
الفرد ويصبح فعاال أكثر في أداء 
دوره اجتماعيا وذاتيا وبالتالي 
رؤية الناجحني واملميزين في 

كل املجاالت احلياتية.
  ال شك أن صناعة اإلنسان 
هي من الصناعات املكلفة ماديا 
ومعنويا على مستوى األفراد 
واجلماعات لكنها األكثر عطاء وفائدة حتى على املستوى 

القصير من عمر األفراد والطويل من عمر الدول.
  مبادرة كهذه يجب أن تتبناها الدول قبل األفراد ملا لها 
من فوائد جمة تعود وتصب في مصلحتها، فالشباب هم 
وقود التقدم والنجـــاح والرقي إذا ما أعدوا إعدادا جيدا 

يالئم األدوار التي حتتاجهم فيها البالد فيما بعد.
  وخير مثال على ذلك أديسون الشرق (حسن الصباح) 
الـــذي لم يحظ بدعم ورعاية بلده األم لبنان ووجد هذه 
الرعاية في الواليات املتحدة األميركية، حيث يعد مكسبا 
كبيرا لهم إذ ينسب إليه اآلن ما يقارب الـ ٧١ اختراعا له 
مبفرده و١١ اختراعا مبشاركة آخرين، ومن أهم اختراعاته 
جهاز تلفزيوني يستخدم لالنعكاس اإللكتروني، واجلدير 
بالذكر أن أول اختراعاتـــه كان في فترة الطفولة حيث 
اختـــرع بالونا ورقيا يطير بالغـــاز.. موهبة كهذه كان 
األجدر رعايتها من قبل الدولة التي كانت ستجني الكثير 

من اهتمام كهذا.
  اإلميان العميق والعمل على حتقيق هذا اإلميان وحتويله 
إلى واقع من أسباب نهضة األمة العربية وصالح الشباب 
العربي املســـلم وتبني هذه الصناعـــة والتخطيط لها 
ودراستها ســـيعود على اجلميع بفوائد جمة وعديدة، 
فيقول شـــخص ناجح «ميكنك أن حتلم وتبتكر وتبدع 
أعظم األفكار في العالم، لكنك بحاجة إلى فريق لتحويل 
األفكار إلى نتائج، ميكننا الوصول إلى القمر إذا ما أوقفنا 

بعضنا على أكتاف بعض»، والت دزني.
m-m-alaloush@hotmail.com  

 مشاري محمد العلوش

 اإليمان
   في صناعة اإلنسان

 رأي

 وســـام يســـتحقه رجال 
«الداخلية» جميعا وخصوصا 
أمن ومديرية محافظة األحمدي 
على ما يقومون به من جهود 
مضنية وكبيرة ســـواء في 
احملافظة على األمن باحملافظة 
أو بســـهرهم علـــى تطبيق 
القانون على املســـتهترين 

واملتسكعني خصوصا هذه الفترة (فترة إتالف البر) 
واخلطوط السريعة وال نريد أن نذكر أسماء لقيادات 
حتـــى ال نخص فالنا ونبخس حـــق آخر، بل كل من 
يعمل باألمن في تلك احملافظة اجلميلة.. واألجمل في 

محافظها الشيخ د. إبراهيم الدعيج.
< < <  

  وســـام يســـتحقه الفريق الذي تابع مشكلة غاز 
األحمـــدي وبيوت األحمدي ابتداء من الشـــيخ جابر 
املبارك مرورا باللواء جاسم املنصوري.. واألمني العام 
ملجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ووكيل وزارة 
الداخلية باإلنابة الفريق غازي العمر، وأعضاء اللجنة 
العليا للدفاع املدني إلى أصغر رتبة في الداخلية أو 
اإلطفاء على يقومون به من جهود تســـتحق اإلشادة 
وقرارات وتصرفات تســـتحق الثناء، جتاه ما أصاب 
بعض بيوت األحمدي من تســـرب للغاز، واهللا إنكم 
تســـتحقون التصفيق تقديرا واحتراما.. في الوقت 
الذي يحتفل به أهل الكويت فرحني بالعيد بني أهلهم 
كان هؤالء يعملون بني الغازات واألخطار ملساندة أهل 

مدينة األحمدي املتضررين.. فحق لكم الوسام.
< < <  

  أعتب على من يسخر من بعض العوائل التي ساهمت 
قدميا في ازدهار االقتصاد والتجارة بالكويت، ويريد 
أن ميحو تاريخ هذه العوائل الكويتية القدمية جتاريا 
وسياسيا للعلم فإن جتار الكويت وعوائلهم هم من 
كانوا وراء إنشـــاء أول مجلس تشـــريعي، وهم من 
ساهموا في وضع الدستور احلالي حتت راية ومظلة 

ومباركة حكامنا عبر التاريخ.. 
ومـــن يقلل من شـــأن هذه 
العوائل وتاريخها املشـــرف 
يقلل من شأن نفسه إن كان 
كويتيا وال يحفظ التاريخ.. 
فمثـــل ما للكويـــت حكامها 
الذين نعتز بهم ورجالها في 
احلروب واملعـــارك.. ومثل 
ما لها شـــهداؤها وبحاروها ونواخذتها وطواويشها 
وعلماؤها وأدباؤها.. عبر اكثر من ٣ قرون.. لها أيضا 
جتارها.. (فالشمس ما يغطيها منخل) مهما حاولت.. 

واهللا املستعان.
< < <  

  مـن الفرية: «حمدعبداهللا الصقر، يوسف بن عيسى 
القناعي، أحمد الفهد اخلالد، عبدالرحمن خلف النقيب، 
مشـــعان اخلضير اخلالد، أحمـــد صالح احلميضي، 
مرزوق الداود البدر، شمالن بن علي بن سيف، هالل 
فجحان املطيري، ابراهيم املضف، خليفة الشـــاهني 
الغامن، عبدالعزيز أحمد الرشـــيد.. هؤالء هم أعضاء 
مجلس الشورى عام ١٩٢١، وكان رئيس املجلس حمد 

الصقر.. رحمهم اهللا جميعا».
  «عبداهللا احلمد الصقر، الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي، السيد علي السيد سليمان، مشعان اخلضير 
اخلالد، عبد اللطيف الثنيان الغامن، محمد الشـــاهني 
الغامن، سليمان خالد العدساني، يوسف مرزوق املرزوق، 
صالح العثمان الراشـــد، يوسف الصالح احلميضي، 
محمد الداوود املرزوق، سلطان إبراهيم الكليب، مشاري 
حسن البدر، خالد العبداللطيف احلمد. هؤالء هم أعضاء 
املجلس التشريعي ١٩٣٨ وكان رئيس املجلس األمير 
الراحل الشـــيخ عبداهللا السالم، رحمهم اهللا جميعا، 
وكان اجتماع اللجنة التي اختارت الناخبني الالئقني 
مبنزل املرحوم السيد يوســـف املرزوق».. «فضلكم 

على رأسنا ما دمنا أحياء»..
 reemw25@hotmail.com  
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