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تخصيص شواطئ للكويتيني فكرة جيدة تصطدم بالواقع!
ثامر السليم

أثــارت مطالبــة النائبــة 
صفاء الهاشم بفرض رسوم 
علــى الوافدين مــن مرتادي 
الشــواطئ خصوصــا بعــد 
الفوضى واملخلفات الرهيبة 
التي ظهرت على شاطئ البحر 
في الفترة املاضية، العديد من 
املطالبات بتخصيص شواطئ 
للكويتيني فقط مبا يتناسب 

مع عادات وتقاليد املجتمع.
آراء  »األنباء« استطلعت 
عــدد مــن املواطنــني ملعرفة 
وجهات نظرهم في ذلك املقترح 
ومدى إمكانية تطبيقه.. فكان 
ردهم أن تخصيص شواطئ 
للمواطنني يعــد فكرة جيدة 
لكنها تصطــدم بالواقع، فلم 
تعد هناك مساحات على البحر 
بعد أن مت تخصيصها للعديد 
من املشــاريع، بينما رحبوا 
بفكرة أن تكون هناك رسوم 
رمزية لالستفادة من الشواطئ 
واحلفاظ على نظافتها شرط 
أن تكون رمزية، وال مانع من 
أن تكون هذه الرســوم على 
الوافدين أو على اجلميع سواء 
مواطنون أو وافدون، وفيما 

يلي التفاصيل:
فــي البداية، قال ســعود 
حمد: ال أجد أنه مقترح جيد 
بتخصيص شاطئ للكويتيني 
فقط كون الشاطئ غير موجود 
أصال، فحاليا »الكورنيش« من 
الســاملية إلى الديرة »عمي« 
مــا تقــدر تقعد علــى البحر 
وال توجد أماكــن مخصصة 
للشواطئ، متسائال: أين سيتم 
تخصيص هذا الشاطئ إن متت 

املوافقة عليه أصال؟!.
وأضــاف: أرفــض فرض 
رســوم علــى الوافدين على 
الوضع احلالي متى ما أرادوا 
االســتفادة من البحر حاليا، 
أمــا في حالة وضــع خدمات 
للشــواطئ فال مانــع من أن 
تكون هناك رسوم رمزية جدا 

الشــركات والقطاع اخلاص، 
مشــيرا الــى ان تخصيــص 
شاطئ للكويتيني فكرة جيدة 
ولكنها لن تطبق فعليا على 

أرض الواقع.
وعن فرض رســوم على 
الوافديــن، قال إنني ال أمانع 
فرض رســوم ماليــة عليهم 
علــى  تطبيقهــا  شــريطة 
املواطنــني أوال ألن فــي هــذا 

الرسوم على الوافدين في كل 
املرافق حتى ان بعض الدول 
تفرض رسوما على مالية على 
الطرق السريعة فهي ضرورية 

على غير الكويتيني.
من جانبه، قــال املواطن 
خالــد املطيــري ان تطبيــق 
املقترح بتخصيص شواطئ 
للكويتيني هو أمر جيد، لكن 
أتوقع أن يكون تطبيقه على 

األمر فائدة كبيرة على اجلميع.
من جانبه، قال د.حســني 
اكبر ان مناخ الكويت وأجواءه 
حارة، لذا فإن فكرة تخصيص 
شواطئ للكويتيني لن تنجح 
ويجب االستثمار في مشاريع 
أخرى، مشيرا الى ان مثل تلك 
الشواطئ لن تعطي أي مؤشر 

إيجابي في هذا اخلصوص.
وأكــد انه يجــب تطبيق 

أرض الواقــع صعبــا جــدا، 
الفتــا الى ان هناك مشــاريع 
خدمية هي أولى من تخصيص 
شواطئ ترفيهية يجب تنفيذها 

ومع ذلك لم يتم تنفيذها.
وأشــار الــى ان تطبيــق 
رســوم علــى الوافديــن هو 
أمر جيــد ولكــن تخصيص 
الوافديــن فقــط دون وجود 
خدمات حقيقية وملموســة 

مواطنون لـ »األنباء«: فرض رسوم على دخول الشواطئ سيكون مفيداً للجميع للحفاظ على نظافتها وحتسني اخلدمات املوجودة بها

موسى الزويدد. حسني أكبر محمد كرم

احملامي فريح الكوحاحملامي خالد طرقي

سعود حمدفارس فيصل

كربع دينــار او نصف دينار 
تكون على اجلميع كأشــياء 
رمزيــة كما هــو معمول في 
حديقة الصفا في دبي وستدفع 
مبلغا ولكن ال ميكن إلقاء أي 
مخلفات فخالف ما هو موجود 
عندنا على البحر مع كل أسف.
مــن جانبه، قال موســى 
الزويد إن تخصيص شاطئ 
للكويتيني فكرة جيدة ولكن 
في الوقــت ذاته فإن إخواننا 
الوافدين سيعترضون عليها 
ملــاذا يتم تخصيص شــاطئ 
للكويتيني مبفردهم وملاذا ال 
يكون كما هو معمول به في 
بلدهــم، حيث إن الشــواطئ 

متاحة للجميع.
واشترط الزويد أخذ رسوم 
على الوافدين في حال وجود 
خدمــات لهم بحيــث يلمس 
نظافة لهذه الشواطئ على ان 
تكون رمزية ال ترهق كاهلهم، 
مضيفا: نحن ال نرضى مبثل 
هــذه الرســوم الباهظــة في 
ظــل الغالء املعيشــي وغالء 
اإليجارات، والوافدون إخوان 

لنا.
أمــا املواطن محمــد كرم 
فقال إن البحر »مســكر« من 
اجلنــوب إلــى الســيف كله 
مغلق، حيث كان في السابق 
مفتوحــا، أما اآلن فقد أخذته 

محاميان: فكرة تتعارض  مع العدالة والدستور
الكوح  رفض احملاميــان فريــح 
وخالد طرقي فكرة تخصيص شواطئ 
للكويتيــني فقط، موضحــني أن ذلك 
يتعارض مع العدالة ومبادئ الدستور، 
كما أنهــا ال تتوافق مع ما هو معمول 
به في معظم دول العالم. وقال احملامي 
فريح الكوح ان الشواطئ من املتنزهات 
الطبيعية وهي متنفس للعوائل لقضاء 
أوقات سعيدة وتكوين ذكريات جميلة، 
الفتا الى انه ال يجوز االســتئثار فيها 

ألشخاص معينني وال حرمان طائفة منها 
ألي سبب من األسباب. ولفت الى ان ها 
األمر يتعارض مع مبادئ الدستور التي 
جعلت الناس شركاء باملوارد الطبيعية 

ولم نذكر املواطنني بل عممت.
من جانبه، قال احملامي  خالد طرقي 
للكويتيني هذا  ان تخصيص شواطئ 
ليس من باب العدالة ألن املقيمني إخواننا 
وأهلنا ودليل على ذلك عندما نسافر إلى 
بلدانهم ال نرى هناك شواطئ مخصصة 

لهم وشواطئ مخصصة للزوار والسياح 
ولكن ميكن تخصيص شواطئ للكويتيني 
ويكون فيها رسم للوافدين هذا هو احلل 
األفضل. وأشار الى ان املبررات القانونية 
تستند الى مادة 29 من الدستور الكويتي 
الذي نص على أن الناس سواسية في 
الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى 
القانون في احلقوق والواجبات العامة، 
ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس 

أو األصل أو اللغة أو الدين.
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تصوير : قاسم باشا - محمد هنداوي

هو أمر غير عادل، داعيا الى 
االرتقاء بكل األماكن الترفيهية 
وتقدمي اخلدمات اجليدة ملن 

يرغب بها.
أما محمد السويد فقال إنني 
أرفــض تخصيص شــواطئ 
للكويتيــني فقــط، حيث ان 
الشــواطئ هي ملك للجميع 
وأفضل ما ميكن ان يكون هو 
اخللطة بالنــاس واالجتماع 
معهم، مشيرا إلى أننا عندما 
نذهب الى الــدول األخرى ال 
جند أماكن مخصصة ألصحاب 

تلك البالد عن غيرهم.
الســويد فرض  ورفــض 
الرسوم املالية على الوافدين 
كون الكويت هي بلد اإلنسانية 
وبلد العطاء وماذا ستفعل هذه 
الرسوم املالية التي ستفرض 

على هــذه الفئــة التي تقوم 
بخدمة الكويت وأهلها؟ مؤكدا 
ان الكويت وصلت مساعداتها 
وخيراتهــا إلــى شــتى بقاع 
األرض فأقــل ما يقــدم لهذه 
الفئــة القليلة تقدمي الترفيه 

وخالفه باملجان.
بدوره، قال حمد املطيري 
ان تخصيص شاطئ للكويتيني 
هو أمر جيد بل هو أمر واجب 
القيــام بــه للمحافظــة على 
عــادات وتقاليد أهل الكويت 
مما يخالف عاداتنا وتقاليدنا، 
داعيا الى املضي قدما في هذا 
األمر وال ميكــن االنتظار كل 
هذه الفتــرة دون تخصيص 
شاطئ للكويت وأهلها كنوع 

من اخلصوصية لهم.
وأكــد املطيــري ان فرض 
الرســوم علــى الوافدين هو 
أمر مســتحق وواجب القيام 
به وهو معمول به في أغلب 
الــدول العربيــة واألوروبية 
جراء اســتفادتهم مبــا يقدم 
لهــم مــن خدمــات ترفيهية 
وسياحية، الفتا الى ان الكويت 
زاخــرة بالعديد مــن األماكن 
الســياحية والترفيهية متى 
مــا مت اســتغاللها جيدا فإنه 

سيكون لها كبير األثر.
مــن جهتــه، قــال نواف 
الشــواطئ  إن  اخلالــدي 
للكويتيــني هــو أمر ال ميكن 
تطبيقه حاليا في الكويت فال 
توجد هناك شواطئ متاحة او 
مباشرة الى البحر، مشيرا الى 
ان األحالم امر والواقع شيء 
آخر وال ميكن تطبيق هذا األمر 
على أرض الواقع وذلك حلرارة 

املناخ والطقس واجلو.
وأضاف ان فرض الرسوم 
على الوافدين هو أمر حتمي 
أســوة بباقي الــدول وعلى 
ســبيل ما تقوم بــه اململكة 
الســعودية ضــد  العربيــة 
الوافديــن، مبينــا ان هــذه 
الرسوم نظير اخلدمات التي 

تقدم لهم.

ملشاهدة الڤيديو


