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وصلنا في حديثنا ع���ن رجاالت الكويت وتاريخها احلافل إلى 
»احلقبة العاشرة« حسب تقس���يمنا، وفي هذه احلقبة يطيب لنا 
ان نتحدث عن احلركات العمالية في القطاع النفطي التي سبقتنا 
والتي عايشناها في أوائل اخلمسينيات، حيث كانت األعمال شاقة 
ومترامي���ة األطراف ومتباعدة في مواقعها ف���ي صحراء الكويت، 
وهذا كان تترتب عليه امور مكلفة وكثيرة، خصوصا ان وس���ائل 
النقل في ذلك الوقت كانت بس���يطة، واملواد املستعملة في البناء 
ومراكز التجم���ع والصهاريج التخزينية للنفط من اآلالت الثقيلة 
مع الظروف البرية التي ال تخفى عليكم قس���اوتها، فقام رجال من 
الذين يتمتعون بالوعي مبطالبة ش���ركة نفط الكويت بتحس���ن 
ظروف العمل وإعطائهم بعض احلقوق، ولكن الشركات االحتكارية 
ما كانت مس���تعدة لهذه املطالب واإلذعان لها، مما دفع العمال في 
ذلك الوقت الى القيام ب���أول حركات إضراب عن العمل، مما جعل 
الش���رارة األولى تنطلق من عمال النفط، وقاد هذا اإلضراب رجال 
أعرف منهم اثنن أحدهما اسمه عاشور واآلخر اسمه سعود سعد 
الفارس املعصب، الذي كان مسؤوال في دائرة النقليات مما جعله 
يب���ذل جهدا خاصا في تعطيل حركة النقل في أيام اإلضراب. وهو 
من الناس الواعن والرجال الذين لهم مواقف مميزة، وأنتم تعلمون 
صعوبة هذه املواقف، خصوصا في أيام سيطرة االجنليز مع قلة 

الوعي بن صفوف العمال في ذلك الوقت.
وبعده���ا بدأت اخلاليا العمالية تتجم���ع في ميادين العمل هنا 
وهناك وبدأ الوعي ينتشر بن صفوف العمال والتعرف على حقوقهم 
ومكتسباتهم التي يجب على الشركة دفعها كما يقول املثل »احلاجة 
ام االختراع«، وأصبح املد القومي من الديرة ومن العرب ميتد إلينا 
شيئا فشيئا حتى تكونت خاليا عمالية حتمل أفكارا وطنية وأعانها 
في ذلك قسوة العمل وعدم تطبيق العالوات التي تطبق في القطاع 
احلكومي فبدأت تنشط نشاطا كبيرا بفضل رجال أصبحوا منظمن 
فكريا وقوميا، خاصة بعد ان عمل في الشركة قطاع كبير من العرب 
والفلسطينين، وهنا أخذت هذه التجمعات تتصادم مع الشركات 
االحتكارية حتى اصبح لها تأثير على مستوى النفط والبلد بشكل عام، 
والفضل في ذلك يرجع الى القوى الوطنية التي تتمثل في مجموعة 
الطليعة والشطر الناصري بقيادة جاسم القطامي ابومحمد، وعدد من 
املثقفن الذين ال نستطيع عدهم لكثرتهم، واملستغرب في ذلك، وقليال 
ما يحدث في العالم ان قطاعا من التجار الذين يسمون بالرأسمالية 
الوطنية كانوا يدعمون هذه املطالب، خصوصا ما يتعلق بالتكوين 
النقابي، حتى أخذت الكويت استقاللها وشرعت القوانن، وأنشئت 
أول نقابة لشركة نفط الكويت كما أنشئت فيما بعد نقابة البترول 
الوطنية ونقابة شركة اخلفجي ونقابة البتروكيماويات وانضوت 
هذه النقابات حتت لواء احتاد عمال البترول ومن ثم انضمت الى 

احتاد القطاع احلكومي وكونت االحتاد العام لعمال الكويت.
وكان هناك بعض من العاملن الذين أش���رفوا على بناء اجلسم 
النقابي في تلك الظروف العصيبة في القطاع النفطي، وهؤالء الرجال 
كانوا يحملون حسا وطنيا وارتباطا وثيقا مع القوى الوطنية في 
الكويت والوطن العربي وكانوا مفاوضن من الطراز األول ونذكر 
منهم على سبيل املثال وليس احلصر السادة حسن فالح وعجمان 
قبالن وناشي سعد وراشد سيف وبشير الشمري وماجد العتيبي 
وعبيد الش���الحي وضيف اهلل فالح وناصر الفرج وجاسم التورة 

والفي احلربي.
وكنا دائما نعقد اجتماعات يغلب عليها في أكثر األحيان طابع 
الس���رية حتى بدأت املصادمات بيننا وبن هذه الش���ركات وقمنا 
بإضرابات متعددة لتحقيق املطالب العمالية، وكذلك لكسر سيطرة 
الشركات االحتكارية ألن الهدف كان يحمل مطلبا وطنيا وماديا في 
نفس الوقت، وس���أذكر واحدا من هذه اإلضرابات التي متت أوائل 
الس���بعينيات وكانت للمطالبة بتطبيق القانون 28 لس���نة 1969 
للقطاع النفطي ألن هذا اإلضراب كان دس���م املكاس���ب، ملا احتوى 
عليه من مكاسب مادية ومعنوية مثل تكويت الشركات والعالوة 
االجتماعية واملعيشة والزوجية والعمل اإلضافي وعالوة الطريق 
واملاء والكيروسن وتذاكر سفر الطيران واإلجازات السنوية ودمج 
العمال في س���لم املوظفن حتى نقضي على الف���وارق التدرجية 
والترقيات من درجة الى اخرى، وهذا ما جعل الشركات تصر على 
إفشال اإلضراب وعدم جناحه، ولكن بتكتيك خاص كدراسة األحوال 
اجلوية، لكي ميتد اإلضراب أطول مدة ممكنة في وقت ال ترسو فيه 
البواخر على املوانئ وتكون خزانات النفط لغير التصدير مملوءة 
بالنف���ط مما يجعل اإلنتاج يتأثر تأث���را كبيرا وينعكس ذلك على 

الوقود ووسائل الطاقة في البالد.
وكان األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل وليا للعهد 
ورئيسا ملجلس الوزراء وحث شركة نفط الكويت على تطبيق القانون 
وإعطاء العمال حقوقهم، وأال يعرضوا البالد ملشاكل ميكن االستغناء 
عنها ولكن الش���ركة تعهدت بأن تفشل هذا اإلضراب، وأعدت جيدا 
لذلك، ولكننا استطعنا بعون من اهلل وبتكتيك معن ان نكون أعلى 
منها تخطيطا، حيث قام اثنان من الذين يعملون في دائرة النقليات 
بتعطيل جميع احلافالت التي كانت معدة لنقل العمال مليادين العمل 
وهنا مت النجاح والفالح لإلضراب وعندما شعرت احلكومة بفشل 
ش���ركة النفط في إمتام وعودها، طلبتنا عن طريق وزير الشؤون 
ف���ي ذلك الوقت حمد العيار واجتمعنا في بيته وجرت املفاوضات 
الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وكان حاضرا هذا االجتماع 
رئيس الزميلة »السياس���ة« احمد اجلاراهلل وكان صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد وقتها وزيرا للخارجية، وكان سموه 
على اتصال مس���تمر مع وزير الشؤون حلثه على تذليل العقبات 
واالتفاق على احلل وإنهاء اإلضراب، ومت ذلك وكنا مس���نودين من 
القوى الوطنية وبعض من أعضاء مجلس األمة في ذلك الوقت ومن 

جميع القوى وحتى القوى النسائية ال ننسى تضامنها معنا.
هذا وسنتابع معكم بعضا من هذه األحداث حتى يتبن لكم ان 
الفضل بعد اهلل يعود للعناصر التي سبق ان ذكرناها، حتى أصبح 
اجلميع يتمتع اآلن بتنظيمات وإن اختلفت أهدافها ومفاهيمها ولكنها 
نتيجة للتفاعالت التي سبقتها آنفة الذكر فال أحد يجحد ما سبقه 

حتى ال يجحد عمله في املستقبل.
مهما يك���ون صيفك حار.. مهما يكون فيه غبار
أنت واهلل يا ب���الدي.. ثمرة م���ن أحلى الثمار
مهما يكون ومهما يكون.. أنت أغلى ما في الكون
واللي مو عاجبه يا ن���اس.. خلوها لنا تكفون
هي في قلوبنا محفورة.. حقيقة مو هذي صوره
من أسس���وها األجداد.. أميرنا منشي في شوره
أسس���وا لنا الدس���تور.. واحلكم بيننا بشور
واللي يخطي نقول له هوب .. ونصلح اللي مكسور

كلمات: سالم الوهيدة

لعلنا نتذكر في تاريخ رحالت السفن 
الكويتي���ة التجارية أنها وصلت إلى 
سواحل دول شرق أفريقيا بحثا عن 
الرزق احلالل وحتمل مشقات طريق 
بحري طويل مير من اخلليج العربي إلى 

احمليط الهادي مرورا ببحر العرب.
رحالت السفن الكويتية كانت لنقل 
التمور إلى سواحل ممباسا وزجنبار، 
وف���ى العودة يتم ش���حن اخلش���ب 
)اجلندل( الذي كان يستخدم في صناعة 
أسقف املنازل خالل خمسينيات القرن 

املاضي.
بعد ظهور النفط توقفت رحالت 
السفن اخلشبية الكويتية إلى السواحل 
األفريقية، وبدا أن التجارة بن الكويت 
وسائر الدول اخلليجية قد توقفت إن لم 
نقل قد اختفت بعد تنامي النقل البحري 
للسفن القادمة من آسيا والتي كانت 
حتمل كل ما حتتاجه الدول اخلليجية 

في مرحلة البناء واألعمار.
في الشهر املاضي أعاد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
إلى ذاكرتنا رحالت التجار الكويتين 
إلى الق���ارة األفريقي���ة، وحمل معه 
رغب���ة وإصرار الكوي���ت على أعلى 
املستويات لفتح قنوات االتصال بأكثر 
من دولة أفريقية متلك ثروات زراعية 
واقتصادية، ال ندعي إذا قلنا إن كثيرا 
منها لم يكتشف بعد، ولكن سمو رئيس 
مجلس الوزراء رأى وبتوجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أن���ه من الالزم التوس���ع في 
كشفها، ومد يد التعاون الصادق مع 
قادة ومسؤولي هذه الدول، وهو تعاون 
يهدف في األس���اس إلى استفادة كل 

طرف من اآلخر.
إن الكويت متلك من املال ما يدعوها 
الستثماره في الدول األفريقية، وبالعكس 
فالدول األفريقية متلك ثروات في باطن 
األرض وفوقها لم تكتشف حتى اآلن، أو 
لم يتيسر اكتشافها بسبب قلة املوارد 
املالية واخلبرات الفنية، وهي موجودة 
لدى اجلانب الكويتي، وهو ما عرضه 
سمو الشيخ ناصر احملمد على قادة 

الدول األفريقية السبع التي زارها.
والبد من اإلش���ارة إلى أن الوعود 
التي أطلقها واليزال سمو الشيخ ناصر 
احملمد في السعي نحو جعل الكويت 
مركزا ماليا عاملي���ا، إمنا تنطلق من 
اجلوالت التي يقوم بها سواء في أفريقيا 
أو ما س���بقها في دول آسيوية لديها 
مقومات ناجحة لالستثمار االقتصادي 

والتجاري.
إلى ذلك أقول مختتمة وملن يشكك في 
جناح اجلولة األفريقية لرئيس مجلس 
الوزراء، عليكم بالتوجه ملسؤولي غرفة 
التجارة والصناعة ووجهوا لهم سؤاال 
مفاده: ماذا أعادت عليكم مشاركتكم في 
اجلوالت األفريقية لسمو الشيخ ناصر 
احملمد؟ وهل ساهمت احلكومة في فتح 
األبواب لكم الستثمار املال الكويتي في 

هذه الدول الواعدة اقتصادية أم ال؟
n.aldarwesh@hotmail.com

من شرق الجزيرة العربية إلى أفريقيا

نوال الدرويش

وقفة

في هذه املساحة سأسطر حديثا هادئا، في 
فق���رات ملواضيع مختلفة، وكلي أمل أن تلقى 

استحسانكم.
عندما ركبت معها الطائرة كانت تتحاشى 
النظر من النافذة الصغيرة التي حتاذي مقعدها، 
فهي تشعر باخلوف عندما ترى شكل األرض 
والعالم اخلارجي وهو يصغر وتتالشى صورته، 
مع ارتفاع الطائرة إلى أعلى، قلت لها ملاذا تنظرين 

إلى األسفل وال تنظرين باجتاه السماء إلى األعلى، وتتخيلن 
لو أننا نحلق بأجنحتنا نحو األفق، ونخترق السحاب والغمام 
ونالمسه بأيدينا، فستشعرين حقا كم هو هذا اإلحساس ممتع، 

نظرت إلي بتعجب، فهزت رأسها قائلة: ال ميكن أبدا.. أبدا.
> > >

كانت تعيش بإخالص غريب داخل مربع حبست فيه برنامج 
حياتها، تقيسه بأقدامها وتسير باحترام على أضالعه، ومجرد أن 
طرأ أمر جديد على دنياها، اختلت ساعتها البيولوجية، وثارت 
عاصفة في خريطتها الذهنية، فلماذا يكره بعضنا التغيير، وال 
يتعامل معه بروية، رمبا عندما يتغير شكل املربع الذي نعيش 
في حدوده، يتحول أسلوب حياتنا لألفضل، من الوضع اململ 

واجلامد، إلى وضع أكثر متعة وحرية.
> > >

كانت جتلس في مكتبها وحيدة، تتجاذبها مشاعر اخليبة 
واملرارة، بسبب صديقاتها املقربات، والالتي قد تعاهدت معهن 
على الوفاء حلمل مشروعهن املستقبلي ورعايته، ودب بينهن 
خالف بسيط، لكنه ازداد اتساعا ش���يئا فشيئا، حتى قررت 
العمل بعيدا عنه���ن ولوحدها، فجاءها زمي���ل لها في العمل 
لم تتوق���ع حضوره، بعد أن عرف باملوضوع كامال، وقال لها 

مواسيا »بعض األحيان يحتاج اإلنسان للسير 
مبفرده، ويكافح م���ن أجل هدفه«، أعجبتني 
جملته هذه عندما سمعتها، نعم هذا صحيح.. 
بعض األحيان يحتاج اإلنسان للسير مبفرده 
في هذه احلياة، ألنه الوحيد الذي يعرف أين 

تتجه بوصلة قلبه.
> > >

دخلت على ابنتها الساعة السادسة صباحا 
لتوقظها للمدرسة، فوضعت يدها على كتفها وهزتها بلطف، وقالت 
لها »صباح اخلير.. قومي حبيبتي، انه يوم جديد ينتظرك«.. 
تذك���رت عندها تلك األم التي توق���ظ أبناءها صباحا بطريقة 
همجية، وتهز أكتافهم بقوة »قوموا.. أيها البليدون، ما أتسعكم 

وما أشقاني بكم«.. شتان بن هذه األم وتلك.
> > >

كانت تس���ير مع زوجها الضرير في أحد األسواق، وحينما 
طلب منها أن تعدل أكمامه، اصطدمت بسيدة مع زوجها، التفتت 
نحو زوج الس���يدة وإذا به يبتسم ويغمز لها بعينيه، حينها 
متنت داخل نفسها لو أن زوجها مبصرا كذاك الرجل، كي يرى 
جمالها ومدى جاذبيتها، بينما السيدة التي الحظت نظرات زوجها 
الدنيئة لتلك املرأة، وأخفت عنه ما قد رأت، متنت لو كان زوجها 

ضريرا مثل ذاك الرجل كي ترتاح من خياناته.
> > >

قلت إلحدى الفتيات الشابات بعد حديث طويل عن موضوع 
يخصها: تذكري حبيبتي.. أال تغادري مكانا إال وتغرس���ي في 
نفوس الذين مررت عليهم.. )وردة(.. وأنا كم أمتنى قبل ختام 

كل مقال أكتبه، لو تركت في نفوس قرائي.. باقة ورود.
Falcom6yeb@yahoo.com

عندما يش����كك عضو برملان يفترض انه ميتلك 
مقومات اإلحساس باملسؤولية الوطنية بكل سهولة 
في بعض امللحقن العسكرين اجلدد ويتهمهم دون 
دلي����ل بالتخابر مع دول أجنبية م����ن املفترض أال 
ُيعتبر كالمه فقط كالما خطيرا وسلبيا وخارجا عن 
املألوف، بل من املفترض وقبل كل ش����يء ان تتخذ 
الس����لطات اإلجراءات املناسبة والطبيعية في مثل 
هذه األحوال خاصة ان احلصانة البرملانية مرفوعة 
تلقائيا خالل العطلة البرملانية، وماذا كان سيقول لو 
حدث ذلك أثناء دور االنعقاد حيث يختبئ كثيرون 

وراء احلصانة.
> > >

نائب آخر ال يعجبه العجب، معارض دون معنى 
من اآلن وحتى يرث اهلل األرض ومن عليها، يقول 
إّن خطة الوزارة ملكافحة وباء انفلونزا اخلنازير ال 
ترقى الى مستوى الطموح، فإذا كان ميتلك ويعرف 
خطة طموحا قارن بها خطة وزارة الصحة فلماذا ال 
يفصح عنها قبل ان يفقد إنسان بريء حياته بسبب 

هذا الوباء، خاصة ان شقيقه طبيب؟
> > >

تقرير األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
يقول إن 53% من الوافدين بالكويت أميون، وكأنه 
كان من املفترض أن � يهب � إلى الكويت مليون من 
حملة املاجستير والدكتوراه احلقيقية وليست مثل 
أغلب الشهادات اللي عندنا وذلك في ظل سرح ومرح 
وجرأة جتار البش����ر واإلقام����ات وفي ظل الفوضى 
الهائمة العارمة في وزارات ومؤسسات الدولة التي 
جعلت من الكويت وبجدارة أس����هل دولة يستطيع 

ان يدخلها األميون في هذا العالم.
> > >

جاء رمضان الكرمي وستأتي وتظهر بالتأكيد معه 
املطالبات املوسمية لنوعية معينة معروفة من البشر 
بعطلة األيام العشرة األخيرة منه ليسهل صيام وقيام 
موظفن حكومين يعملون اكثر من األملان واليابانين، 
خاصة في وزارة األوقاف � وباملرة � ارس����لوهم في 
مهمة رسمية مدفوعة للصيام في الدول اإلسكندنافية 
حيث ال تشرق الشمس أكثر من 5 ساعات فيصبح 

صيامهم وقيامهم أسهل من السهولة نفسها.
Mike14806@hotmail.com

ُجبل اهل الكويت منذ القدم على االعتماد على النفس 
والعمل بجد واخالص خلدمة وطنهم والنهوض به اليصاله 
بأمانة ال���ى االجيال املتعاقبة، فلقد م���ارس اهل الكويت 
جميع االعمال واملهن واحلرف بأنواعها واشكالها املختلفة 
معتمدين على انفسهم، كما استغلوا موقع بلدهم الكويت 
املتميز عل���ى رأس اخلليج الذي اكس���به اهمية جتارية، 
فاستغلوه واوجدوا الوسيلة املساعدة الستغالله، فقاموا 
ببناء الس���فن بأنواعها واحجامها املختلف���ة بكل مهارة، 
فجابوا البحر للنشاط التجاري متجهن الى الهند وشرق 
افريقيا وموانئ اخ���رى، كما ابحروا متجهن الى الهيرات 
)املقاصات( للبحث عن اللؤلؤ متحملن الصعاب واهوال 
البحر كما استغلوا ما صنعوه من السفن املختلفة للنقل 
البحري الى جانب صيد السمك، مما ادى الى ازدهار النشاط 

االقتصادي الكويتي.
كانت فترة مهمة من تاريخ الكويت، قام بعض الكتاب 
مشكورين بتوثيق هذه احلقبة الزمنية من خالل اصدارات 
ومؤلفات لتعريف االجيال املتعاقبة مبرحلة من مراحل كفاح 
واستبسال االنسان الكويتي من اجل احملافظة على الكويت 
مزدهرة مفعمة، ونحن اذ نذكر بالعرفان فإننا نذكر املربي 
الفاضل النوخذة ثامر السيار الذي متيز بفكرته العملية 
بتوثيق متميز لذكرى الغوص ووضع الئحة تنظم سير 
العمل له الى جانب اع���داده كتيبا يتضمن كل ما يتعلق 
بالغوص من معلومات وادوات مستخدمة ليتدرب عليها 
الشباب الذين يش���اركون في احياء الذكرى التي ينظمها 
النادي البحري الرياضي الكويتي ليتعرف الشباب على 
اخلط���وات املتبعة في الغوص كما كان في املاضي، وذلك 
اليصال معلومة مهمة ومفيدة يطلع عليها اجليل احلاضر 

عمليا ألصعب املهن البحرية واقساها.
ولقد اطلعت على الئحة تنظ���م العمل ومقرر تدريب 
الش���باب الذي اعده النوخذة ثامر السيار موضعا بعناية 
تامة ومستوفيا املعلومة الكاملة فيما يتعلق بنشاط الغوص 

ويستفيد منها كل من يطلع عليه وهذا جهد محمود.
هذا ما ننادي به وننشده الى كل من يستطيع ان يوثق 
مراحل االحداث من تاريخ الكويت كتابيا او عمليا ليكون 
مثاال يحتذى كسجل يحفظ جهود االجيال املاضية ليقتدي 
به االجي���ال املتعاقبة ويكون حاف���زا للمزيد من اجلهود 

والعطاء من اجل كويتنا احلبيبة.
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