
الثالثاء
28  يوليو 2009

27
آراء

عبدالعزيز الكندري

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد انه سيتم انطالق املشاريع التنموية 
العمالقة في البلد، وسيكون من بينها مشروع 
مدينة احلرير، وس���يطرح مع بداية دور 
االنعقاد املقبل ملجلس االمة، حتى يتم اقراره 
وفق القنوات القانونية والفنية املختلفة.

ومشروع مدينة احلرير، يقع في مدينة 
الصبية شمال الكويت، وعلى مساحة تقدر 
ب� 250 كلم، وسيس���تغرق بن���اء املدينة 
العمالقة 25 سنة تقريبا، وانتهاء املرحلة 
االولى للمش���روع في 7 سنوات، وبتكلفة 
تق���در ب� 25 مليار دينار، وسيس���اهم هذا 
املش���روع التنموي في توفير وخلق اكثر 
من 400 الف فرصة عمل، وباس���تثمارات 
خارجي���ة واجنبية كبيرة، وتعتبر مدينة 
احلرير صورة من صور الش���راكة ما بني 
القطاع اخلاص والعام، وسيحدث نهضة 
اكثر من  عمرانية، واملدينة ستس���توعب 

700 الف نسمة.
وسيقام على املدينة أعلى برج في العالم 
بارتف���اع 1001م ويتكون م���ن 250 طابقا، 
باالضافة الى مدينة سكنية، ومدينة االعمال 
ومناط���ق رياضية وصناعي���ة وتعليمية 
وبيئية وثقافية وترفيهية، الى جانب محمية 
كبيرة، وجسر الشيخ جابر الذي سيربط 
بني املدينة اجلديدة والعاصمة، وستكون 
قرب املطار اجلديد، وسيكون باملدينة اربعة 
مراكز رئيسية، املدينة املالية والترفيهية 
والثقافية والقرية البيئية، وستزود املدينة 
بشبكة للسكك احلديدية لتربط بني العراق 
وايران، وذلك بسبب موقع املدينة املميز، 
واعتقد ان هناك رغبة بذلك، ولكون الكويت 

تريد ان تصبح مركزا ماليا وجتاريا.
وق���د قامت الزميل���ة »القبس« بتاريخ 
16 اجلاري بنش���ر تقرير ديوان احملاسبة، 
واملتعلق مبدينة احلري���ر، واملطروح من 
ش���ركة التمدي���ن العقارية، وب���ني تقرير 
ديوان احملاس���بة مدى الروت���ني والبطء 
في االج���راءات احلكومية، والتي ادت الى 
تأخر املشروع، وبدوره حرم البالد من هذا 
املشروع التنموي، كما ذكر التقرير التواريخ 
اخلاصة باالجتماعات العديدة مع اجلهات 
الرسمية املختلفة حول املشروع، وكان عدد 

االجتماعات كبيرا جدا.
ومدينة به���ذا احلجم، تس���تحق عمل 
مؤمترات صحافية شهرية أو ربع سنوية، 
وذلك لبيان مدى اهمية وفائدة املش���روع 
املرجوة، وبيان حج���م فرص العمل التي 
س���يوفرها، ولتوضيح آلية وسير العمل 
في���ه وعلى اعضاء مجل���س االمة تغليب 
صوت العقل في مثل هذه املش���اريع، وان 
كانت هناك مالحظات لديهم حول املشروع، 
فاملكان الصحيح ملناقش���ة املالحظات هو 
ف���ي مطابخ مجلس االم���ة، اي في اللجان 
البرملاني���ة املتخصصة، ووف���ق القنوات 
القانونية والفنية، والتي يتميز اعضاؤها 
باخلبرة الفنية الكافية، والبعد عن التصاريح 
والندوات االنتخابي���ة، ودغدغة عواطف 
الناخبني، خاصة في املش���اريع التي فيها 

خير للبالد أوال وللعباد ثانيا.
akandary@gmail.com

مدينة الحرير.. نيويورك الكويت

وجهة نظر
ذعار الرشيدي

في شهر أكتوبر من العام 1990 إبان االحتالل العراقي 
للكويت التحقت بالدفعة الثانية من املتطوعني، وتخرجت 
في نوفمبر مع 1200 متطوع آخر من جميع أطياف املجتمع 
الكويتي أغلبنا انضم إلى فرقة اإلمداد والتموين ودخلنا 
البالد في نهاية ش���هر فبراير بعد التحرير بأيام قالئل، 
ومنذ ذلك التاريخ حتى ش���هر س���بتمبر من العام 1991 
عملت متطوعا وبعدها عدت لعملي األصلي في ش���ركة 

البترول الوطنية. 
ف���ي العام 1994 طلبت للتجنيد »أي���ام ما كان عندنا 
جتنيد« والتحقت بالدفعة 34، وانضممت للكتيبة الثانية 
وبالتحديد الس���رية األولى بالفصيل األول ومن ثم إلى 
فرقة فك وتركيب السالح، وكنت أعمل على سالحي إم 16 
وسالح إم 60، وبعد تخرجي نقلت »تعسفيا« إلى كتيبة 
املدرع���ات وتلقيت دورة على مدرعة برقان ملدة ش���هر، 
ثم وبواس���طة من حماي »جد أوالدي« انتقلت من معهد 
التدريب إلى فرع برمجة امليزانية التابع للجيوان، كإداري 
مهمتي تنحصر في تسجيل كتب الصادر والوارد للدبابات 

واملدرعات التي يتعاقد لشرائها اجليش الكويتي.
أنهيت التجنيد في العام 1996، وفي العام 1997 ولسوء 
حظي جاءت ضربة ثعلب الصحراء ومت استدعاء جميع 
املجندين االحتياط »حسبالهم إحنا كوماندوز«، ونقلت 
مع 14 مجندا إلى منطقة األبرق ضمن كتيبة قالوا لنا انها 
تعرف باس���م القوة الضاربة، وكان جل ما يفعله أفراد 
»القوة الضاربة« التي كنت أحد أفرادها البواسل هو األكل 
والنوم و»السوالف« و»هواش عشان نبطل قواطي جنب 

الرد كاو« كل صباح.
التجنيد كتجربة في الكويت وال شك كانت فاشلة بكل 
املقاييس س���واء على مستوى النظرية أو على مستوى 
التطبيق، وأعتقد أن الدفعات الثالث التي تدرب أفرادها 
من املتطوعني في الدمام بني شهري سبتمبر ونوفمبر من 
العام 1990 إبان االحتالل العراقي أفضل 10000 مرة من 
جمي���ع دفعات التجنيد ال� 38 التي بدأت منذ العام 1978 
وحتى الع���ام 2000 عندما أوقف العمل بقانون التجنيد 

اإللزامي سيئ الذكر.

ومنذ ثالث س���نوات ونحن نس���مع أن وزارة الدفاع 
ستعيد قانون التجنيد اإللزامي بعد تغيير عدد كبير من 
فقراته سواء في شكله أو مخرجاته وطريقته وأسلوبه، 
ولكن بقي جل ما سمعناه مجرد أحاديث عابرة ووعود 
وأماني متاما كأماني »عشاق املراهقة«، وقبل أيام التقيت 
شخصا مطلعا على ملف قانون التجنيد اجلديد وأبلغني 
أن اللجنة املكلفة برسم شكل القانون اجلديد وصياغة 
مواده والذي من املنتظر أن تعرضه احلكومة قريبا أجمعت 
على فش���ل قانون التجنيد اإللزامي السابق كونه أخذ 
بالكامل من قانون التجنيد إلحدى الدول العربية، وكأننا 
كنا بحاجة إلى 22 عاما حتى نعرف أن قانون جتنيدنا 
فاش���ل، 22 عاما من التجربة ولم يقتنع املسؤولون أن 
قانونهم يصرخ ومنذ سنته األولى من ألم الفشل، »تكود« 
املئات وطورد اآلالف ومنع من الس���فر آالف غيرهم في 
سبيل إجبارهم على التجنيد اإلجباري، ودخل عشرات 
اآلالف بيضا وخرجوا أكثر بياضا مما دخلوا فيه، فكل 
ما كانوا يدربوننا عليه هو »املس���ير« و»وزنا« و»مينا 
أنظ���ر« و»الفحة« و»دق ركض م���ن صباح اهلل خير« 
وبعدها نقضي ايامنا في احلراسات و6 أيام حجز عقوبة 

و15 يوما في النظارة و30 يوما حجز طوارئ.
املهم أن املصدر املطلع، أبعد اهلل عنه أعني املسؤولني، 
أبلغني أن اللجنة املكلفة توصلت إلى أن املواطن الكويتي 
يختلف اجتماعي���ا 180 درجة عن املواطن العربي الذي 
أخذت من دولته مواد التجنيد اإللزامي الس���ابق، ورأت 
اللجنة وبحسب ما هو مكتوب في توصياتها على ذمة 
املصدر أن يتم األخذ بالنموذجني اإلسرائيلي والسويسري 
ألنهما التجربتان األكثر مواءمة للكويت، طبعا صدمت 
ملا أورده »املطلع« فحقيقة ال أعرف ما وجه الشبه بيننا 
وبني السويس���ريني وأعداء أمتنا اإلسرائيليني، وعندما 
حاولت أن أجره إلى التفسير أكثر اكتفى بالقول »سيكون 
جتنيدا على الطريقة اإلس���رائيلية بنكهة سويسرية« 
مختتما حديثه قائال »واللي يرحم والدينك بس ال تعم 

علينا«.
Waha2waha@hotmail.com

التجنيد القادم.. إسرائيلي بنكهة سويسرية
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ناصر حمد الخالدي

ش���اب لديه إعاقتان األولى في بصره والثانية فيما يراه 
من الطعن ف���ي انتمائه لوطنه الذي ل���م يعرف غيره، وال 
أدري أيهما أصعب؟ ظالم في ظالم، والصباح أشبه ما يكون 
باملساء، وال أمل له في اخلروج لالستمتاع بضوء الشمس أو 
شكل القمر، متاما كما أنه ال مجال لإلحساس بروعة االنتماء، 
إعاقتان العامل املشترك بينهما الظالم، إال أن األولى لها كل 
الرضا والتسليم والثانية معها كل الظلم واحلرمان إلنسان 

يحق له أن يعيش كغيره من أفراد هذا املجتمع.
هذا الشاب تخرج في الثانوية العامة بنسبة 82% يعني 
أن بينه وبني النسبة احملددة لدخول اجلامعة 3 نقاط تقريبا 
وعندما تقدم للجامعة مت رفضه، فقال والده ملوظفة التسجيل 
أعلم أن إدارة اجلامعة تعطي الطالب املعاق 5 درجات فأجابت 
املوظفة قائلة: نعم هذا صحيح لكل اجلنسيات إال »البدون«، 
وحقيقة إذا كان هذا الكالم صحيحا فعلى الدنيا السالم، واهلل 
يرحم أيام التربية والتعليم وسأصلي على الرحمة التربوية 
صالة الغائب إلى أن تتدخل وزيرة التربية د.موضي احلمود 
فتنقذ املوقف وهي أهل لذلك، وشهادتنا بها مجروحة ملواقفها 
النبيلة وإسهاماتها اخليرة الكثيرة، وللعلم هذا الشاب لديه 3 
اخوان بنفس اإلعاقة ولكنهم غاية في األدب واألخالق والذكاء 

وعلى مس���توى عال من اللباقة واإلتق���ان وهم في مدارس 
التربية اخلاصة أش���هر من نار على علم، والدهم يعمل في 
وزارة الدفاع ووالدتهم من بنات الكويت وعقولهم س���ليمة 
ويستطيعون النجاح والتفوق، فيا وزيرة التربية جرة قلم 

مصحوبة بإحساس األمومة تنهي هذه املأساة.
نأمل أن تتدخل د.موضي احلمود وتأخذ بيد هذا الشاب 
لتدخله اجلامعة حتى ميارس حياته الطبيعية ويشعر بأنه 
ال فرق بني البشر وأنهم سواء في املعاملة وأن التعليم للكل 
دون استثناء ولدينا عنوان واسم هذا الطالب الذي يعيش 
اآلن أسوأ حلظات حياته وكان املفروض أن يكون العكس.

> > >
في إحدى الزيارات جلامعة دمشق وأنا أمشي في أروقة 
اجلامعة لفت انتباهي ش���اب يجلس ف���ي غرفة صغيرة ال 
يوج���د بها إال طاولة وكرس���ي وكان الش���اب يقرأ بطريقة 
»برايل« للمكفوفني، وقفت أتأمل هذا الكفاح وملا سألت عنه 
كانت املفاجأة انه يعرف أكثر من لغة ويحضر اآلن لرسالة 
املاجس���تير هذا موقف يؤكد على أن بعض املكفوفني أفضل 

بكثير من بعض املبصرين الذين ال هدف وال طموح لهم.
N_alkhaldi79@hotmail.com

هل وصلنا إلى هذه الدرجة من التميز؟

أثير الكلمة

مطلق الوهيدة

كتبنا على مدار مقالني سابقني عن رجاالت الكويت وتسلسل 
بعض االحداث املهمة في تاريخها والتي قسمناها الى 6 حقب، 

ونكمل اليوم احلديث عن جزء مهم من هذا التاريخ:
احلقبة الس���ابعة: ظهر النفط كما تعلمون في اواس���ط 
الثالثينيات واكتشفت بعض احلقول املنتجة، ومت حفر بعض 
اآلبار االختبارية، ولكن بعد ان اندلعت احلرب العاملية الثانية 
س���نة 1939 رحلت هذه الشركات ومن ثم عاودت في اوائل 
1946 وأتت بزخم من املوظفني والعمال واملعدات والذين مت 
انزالهم في منطقة الشويخ ومت بناء بعض املساكن واملكاتب 
لهم وأرسلت هذه املعدات الى ميادين العمل في الصحراء، 
وكان يتم تس���جيل العمالة احمللية في منطقة الشويخ في 
بادئ االمر، فعندما يتم فحصهم بشكل مبدئي يتم ارسالهم 
مليادين العمل املنتشرة في صحراء الكويت، وكان الكويتيون 
منهم يعطون جنس���ية وهي عبارة عن ورقة عليها بيرق 
الكوي���ت ذو البيرق االحمر ومكت���وب عليه كلمة الكويت، 
وكان يصرفه���ا في ذلك الوقت املرحوم صالح املال ومن ثم 
انشئت مدينة االحمدي واختير لها موقع استراتيجي على 
هضبة العدال وسميت فيما بعد باالحمدي نسبة الى أمير 
الكويت الراحل الش���يخ أحمد اجلابر، رحمه اهلل، وذلك في 
اوائل 1949، ومت اختيار هذا املوقع لسببني، االول: اقتصاديا 
ألنها ترتفع عن سطح البحر ويتم تصدير النفط انسيابيا 
بواسطة اجلاذبية، والسبب الثاني: ملا يتمتع به هذا املوقع 
من شعاب ورواب وبعض من املنحدرات الصغيرة )الشعيب 
والبحرة(، وجزئت هذه املدينة في بادئ االمر الى 3 احياء 
وهي املنطقة الشمالية North Area، وكان يسكنها االجنليز 
واالميركان، واملنطقة الوسطى أي Mid Area ويسكنها الهنود 
 ،South One من الكومنولث، واملنطقة اجلنوبية وتس���مى
وتسكنها العمالة الباكستانية والعمالة االخرى، اما العمالة 
الكويتية فكانت تسكن في بادئ االمر غرب هذه املدينة في 
بركسات مبنية من الطني والتنب ومغطاة ببعض الصفائح 
احلديدية املقوسة مثل مهاجع اجليش، والبعض اآلخر كان 
يسكن في اخليام. وكانت جميع املواد ومتطلبات العمل تترك 
في الفضاء دون أي سياج يحميها ويقوم بحراستها بعض 
من البلوش الذين كان���وا يخدمون في اجليش االجنليزي 
وقام أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد اجلابر، رحمه اهلل، 
بإرسال املزيد من احلراس من أبناء البادية ملساندة هؤالء، 
وأوكل بتس���جيل هؤالء احلراس الى الرجل الفاضل سعود 

بن منران وهو من املقربني من األمير.
وقامت العمالة الكويتية بإشراف من االجنليز والهنود 
مبد اخلطوط النفطية من احلقول النفطية مترامية االطراف، 
وكانت هناك صعوب���ة النقل والتنقل في صحراء الكويت، 
ولكن جبروت هؤالء الرجال الذين قلنا لكم سبق ان خدموا 
في احلربني العامليتني االولى والثانية كانوا يعملون 24 ساعة 
على قدم وس���اق في فصل الصيف والشتاء وبني احراش 
الصحراء التي كانت مملوءة باالش���جار البرية واحلشرات 
والدواب الس���امة. ومت بناء بعض النوادي الرياضية التي 
كان يقام فيها بعض من االنشطة الرياضية مثل كرة القدم 
والغلف والركبي والبلياردو و»تيبل تنس«، وكذلك أقيم في 
كل حي من هذه االحياء مطعم يعمل 24 ساعة خلدمة جميع 
الورديات، كما اقيم فيها س���وق مركزي خاص باملوظفني، 
ومت بناء خزانات النفط اجلنوبية وكانت تساج بكثبان من 
الطني وكان يقوم بهذا العمل مقاول ورجل فاضل يسمى ابن 
هنيدي، ويعمل معه كثير من القصمان وأهل الزلفى وكانوا 
يجلبون هذه الرمال من دراكي���ل ويحملونها، أعزكم اهلل، 
في ذلك الوقت على احلمير، كما مت بناء املجمعات النفطية 
في البرقان وفي املعدنيات غرب قرية املقوع التي بني فيها 

مستشفى شركة نفط الكويت.
وقبل ذلك مت انشاء خط اسفلتي من مدينة الكويت الى 
االحمدي ومن ثم الى وارة والبرقان، وعلى هذه املدينة النفطية 
ذات النموذج الغربي والتي كانت تتطلب ادارة تتماشى مع 
مفهوم سكانها ذي الطابع الغربي الى حد ما وذي الثقافات 
العالية مت تعيني أمير القلوب الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل 
وطي���ب ثراه، وكان يتمتع بثقافة عالية ومفكر من الدرجة 
االولى، وكان متدينا وهادئا وعالي اخللق ويتمتع مبعلومية 
واسعة في الشؤون النفطية والعاملني فيها من االوروبيني 
ومسايرة ظروفهم التي حتتاج الى التأقلم مع الظروف في 
تلك الفترة، وكان دائما يزور هذه احلقول مترامية االطراف 
ويقابل العاملني فيها ويتعرف عل���ى احتياجاتهم ويطلع 
على سير العمل فيها ويتعرف على انواع هذه احلقول كما 
وكيفا، وكان مكتبه في موقع القيادة غرب مدينة االحمدي 
اآلن، وفي ذلك الوقت كان هن���اك صنفان من االمن حماية 
النفط واملواد املتعلقة به، وهذا يتبع الش���يخ جابر االحمد 
رحمه اهلل، وهناك ما يس���مى بأمن احلراسات داخل مدينة 
االحمدي وهو تنظيم السكان في ذلك الوقت مروريا وأمنيا 

ويسمى دائرة ال� Safety وكان االمن مستتبا.
وكان الشيخ جابر االحمد، رحمه اهلل، يتابع ويطلع على 
النفط انتاجا وتخزينا وتكريرا وتصديرا، وكانت تأتيه هذه 
املعلومات يوميا من مكتب شؤون النفط احلكومي والذي 
كان يترأسه احملامي خالد خلف وابراهيم املال، وكان يتمتع 
رحمه اهلل بخبرة واسعة في الشؤون النفطية ومشتقاتها 

وكان رزين العقل وذا طابع متدين واخالق ال توصف.
وكان له بيتان بيت في مدينة االحمدي وبيت في البرقان 
ف���ي منطقة جعيدان يرتاح فيهما عندما يكون عنده بعض 
م���ن الوفود أو االجتماعات في ميدان العمل وكان يأتي من 
قصر دسمان يوميا وبرفقته أمنيا السادة غامن وعبدالكرمي 
وجراد وحربي وفي بعض االحيان كان يرافقه من رجال والده 
القدامى الفاضالن عدس بن منران وخالد الطشة الدقباسي، 
كما كان يأتي معه عبدالعزي���ز الوطبان الدويش وفيصل 
سعود الدويش ايضا، فعندما يأتي الى الدائرة يجلس في 
املجلس العام ويس���تعرض بعض القضايا امليدانية، وبعد 
ساعة ينتقل الى مكتبه اخلاص )املختصر( والذي يستعرض 
فيه ش���ؤون العمل والقضايا الرسمية، ومن ثم انتقل من 

االحمدي سنة 1959 الى مدينة الكويت دائرة املالية.
فرحمك اهلل يا أبومبارك وأس���كنك اهلل فسيح جنانه.. 
هذا وس���نتابع معكم املتبقي م���ن املعلومية حول احلركة 
الوطنية والنقابية وجمعيات النفع العام إن ش���اء اهلل في 

احلقبة الثامنة.

األحمد.. األحمدي.. وأمير القلوب

رأي


