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أصحاب المحالت ناشدوا رئيس الوزراء التدخل للمحافظة على الهوية التراثية للمدينة وإنقاذ 1160 عاماًل من التشرد

.. إنهم يغتالون التراث!

هدم السوق القديم في األحمدي حلقة جديدة من مسلسل تجاهل المعالم التراثية
استغرب حوفان الهاجري، 
من سكان املدينة، القرار املتسرع 
به���دم الس���وق ال���ذي يعتبر 
املتنفس الوحيد لسكان مدينة 
األحمدي والذي يلبي مختلف 
احتياجاتهم ويوفر عليهم اجلهد 
والوقت في التسوق ويشتمل 
على خدمات متكاملة وبأسعار 
معقولة، مشيرا إلى أنه يسكن 
في املنطقة منذ عام 1988 ويرتاد 
السوق منذ حوالي 21 عاما مما 
يجعل عالقته بالسوق تتخطي 
كونه مكانا للتبضع حيث يحمل 
في قلبه له العديد من الذكريات 

املميزة. 
وأوضح الهاجري أن مختلف 
دول العالم تسع للحفاظ على 
أماكنه���ا التاريخية والتراثية 
لتحافظ على هوي���ة األماكن 
وزرعها في نفوس الشباب جيال 
بعد جيل كونها أحد أبرز عناصر 
االنتماء للوطن، مشددا على أن 
سوق األحمدي هو أحد املعالم 
األثرية املوج���ودة في املدينة 
حيث مت بن���اؤه أيام االحتالل 
اإلجنليزي للكويت ولذلك يجب 
احلفاظ عليه وترميمه، إن كان 
األمر يس���تدعي ذلك، بدال من 

اتخاذ قرار بهدمه.
وتس���اءل: ملاذا ال يهدمون 
التي حتفل بالظواهر  األماكن 
غير األخالقية والتي تس���اهم 
في انحراف الشباب مثل أندية 
وصالونات املس���اج وغيرها 
بالرغم من عل���م اجلميع مبا 

يحدث فيها؟!

مكانة تراثية

أما زوبع بن احلميد فأكد أنه 
مواطن متقاعد من سكان املدينة 
ويس���كن فيها منذ عام 1956 
املدينة  أفراح وأتراح  وعاصر 
وعاين نشأة وبناء السوق الذي 
يخدم سكان مدينة األحمدي منذ 
أوائل الستينيات لكونه السوق 
الوحيد بها، معربا عن أس���فه 
لقرار هدم السوق الذي لم يراع 
املكانة التراثية له وال ارتباطه 
بتاريخ املدينة، ناهيك عن املكانة 
االجتماعية له فكم من األجيال 
ارتادوا هذا السوق أطفاال مع 
آبائهم وهم اآلن يرتادون السوق 

نفسه مع أبنائهم.
وأوضح احلميد أن س���كان 
مدين���ة األحم���دي يحترمون 
الشرعية، فإذا كان هذا السوق 
قد أصبح متهالكا، مع أننا نراه 
غير ذلك، ف���ال مانع لدينا من 
إعادة بناه مع احلفاظ على نفس 
البديل املالئم  الهوية وتوفير 
ألصحاب احملالت حلني االنتهاء 
من بناء السوق اجلديد، مشيرا 
إلى أن سكان املنطقة إذا مت هدم 
الس���وق فس���يتحملون عناء 
ومشقة توفير احتياجاتهم من 
املدن القريبة، داعيا املسؤولني 
إلى إعادة النظر في قرار الهدم 
والتري���ث فيه حفاظ���ا على 

مصلحة السكان.

ذكريات السوق

من جهته أعرب هاني خضر، 
من رواد السوق، عن انزعاجه 
من قرار هدم الس���وق الذي له 
مكانة مميزة في نفوس أهالي 
املنطقة ألسباب عديدة منها أنه 
يقع في قل���ب املدينة ويغطي 
اليومي���ة لهم،  االحتياج���ات 
باإلضافة إلى أنه أحد األماكن 
التراثي���ة في املدين���ة، حيث 

أسامة دياب ـ عبدالهادي العجمي
مدينة األحمـدي من أجمل مدن الكويـت وأعرقها فهي املدينة 
الرئيسية الثانية بعد مدينة الكويت.ال يوجد تاريخ محدد لتأسيسها، 
إال أن املظاهـر العمرانية بدأت بالظهور بعد تصدير أول شـحنة من 
النفط عام 1946وأخذت املدينة اسـمها من اسم مؤسسها حاكم 
الكويت األسبق املغفور له الشيخ احمد اجلابر الصباح. لفترة طويلة 
من تاريخ الكويت كانت املدينة متنفسا ترفيهيا ومتنزها ألهالي الكويت 
جميعا اذ كانوا يقصدونها أيام العطل واإلجازات ليقضوا في حدائقها 

ومرابعها وقتا ممتعا.
لم تسـلم املدينة اجلميلة من بطش العدوان العراقي الغاشـم 
الذي حاول طمس هويتها التراثية بإحراق أحد أهم معاملها املميزة 
أال وهو املكتب الرئيسـي لشركة نفط الكويت. ولكن على ما يبدو أن 
املدينة التي تعاني في احلاضر من اإلهمال وكأنها سـقطت عمدا من 
أجندة التطوير في البالد، فخدماتها في أدنى مستوياتها، على موعد مع 
ضربة أخرى من الداخل تنال من سوقها الوحيد الذي مت بناؤه في أوائل 
الستينيات والذي يعتبر من معاملها التاريخية بعد قرار وزارة املالية 
إزالة السوق وحتديد 2009/12/31 كموعد نهائي إلخالئه متهيدا 
لهدمه، في الوقت الذي تسعى فيه كل دول العالم للحفاظ على هوية 
أماكنها التاريخية وأسواقها التراثية جند أننا نهدم تلك األماكن. أسئلة 
كثيرة تطرح نفسها: ملاذا ال يكون الترميم حال بديال للحفاظ على هوية 
السوق؟ ملاذا التسرع بالهدم قبل توفير البديل وخصوصا أن سوق شرق 
األحمدي هو السـوق الوحيد الذي يخدم 17 قطعة في املدينة؟ من 
سـيعوض أصحاب 116 محال جتاريا عن خسائرهم؟ ما مصير العمال 

الذين يقدر عددهم بــ 1160 عام سيشردون بعد هدم السوق؟ 
»األنباء« نزلت لسوق شـرق األحمدي واستطلعت آراء املواطنني 
واستمعت لشـكاوى وآالم أصحاب احملالت التجارية والعمال فإلى 

التفاصيل:

وأض���اف احلمي���د أن على 
احلكوم���ة التدخ���ل إليق���اف 
ه���ذا العب���ث وإنق���اذ الهوية 
التاريخية والتراثية للس���وق 
الذي يرتبط معه سكان املنطقة 
املميزة  الذكريات  بالعديد من 
من أطفال وشب����اب ورج���ال 

وشي��وخ.
بدوره، أعرب صاحب محل 
التمور مريبد  مركز س���لطان 
محم���د مريب���د الديحاني عن 
دهشته من اإلنذار الذي تسلمه 
من قبل أم���الك الدولة بتاريخ 
7- 10 – 2009 والذي ينص على 
ضرورة إخالء احملالت التجارية 
بالسوق وتسليمها لهيئة أمالك 
الدولة في موعد أقصاه 30 – 12 
– 2009 وذلك بحجة سوء احلالة 
الفنية ملباني السوق وما متثله 
من خطورة على أمن وسالمة 
مرتاديه وبالتالي يجب أن يتم 
إخالؤه وإزالته، مشيرا إلى أن 
ذلك يعتبر تناقضا واضحا، فإذا 
كانت حالة السوق بهذا السوء 
فلماذا رخصت اجلهات املعنية 
املختصة للمحالت التجارية فيه 
والتي تبلغ 116 محال جتاريا، 
باإلضافة إلى أن املدارس الواقعة 
أمام السوق بنيت في نفس عام 
بناء السوق ومازالت الدراسة 

فيها جارية.
ولفت الديحاني إلى العواقب 
الوخيمة التي ستطول أصحاب 
التجارية في السوق  احملاالت 
البديل  بس���بب عدم توفي���ر 
أنه متقاعد  املناسب، موضحا 
ووضع مكافأة نهاية اخلدمة وكل 
ما ميلك في هذا احملل، وبالتالي 
فإن هدمه بهذه الصورة يشكل 
تهديدا له وألسرته. واستعرض 
بعض اإلجراءات التي قام بها 
أصحاب احملالت التجارية مع 
جهات االختصاص إلعادة النظر 
في القرار اجلائر ومنها كتاب 
رسمي مشفوع بالوثائق وموقع 
من أصحاب احملالت لوكيل وزارة 
املالية، وكتابان آخران أحدهما 
للبلدية ولرئيس املجلس البلدي 
على أن تكون اخلطوة القادمة 
اللجوء حملافظ األحمدي ورفع 
كت���اب له عن طري���ق مختار 
املنطقة. ولف���ت إلى أن مدينة 
األحمدي هي الوحيدة املنسية 
بني مختلف مناطق الدائرة ال� 5 
وخدماتها في أدني مستوياتها، 
فاجلمعية الوحيدة بها عبارة 
عن بقالتني مؤجرتني من أمالك 
الدولة وحالتها س���يئة جدا، 
وليس لدينا مستوصف طبي 
ومداخل املنطقة تغلقها املنشآت، 
وليس لدينا مدخل وال مخرج 
سوى جسر احملافظة على طريق 
أما اجلسر  امللك فهد السريع، 
اآلخر فهو جسر أعور له مدخل 
ميني وليس ل���ه مخرج. وقال 
الديحاني إن أعضاء مجلس األمة 
العشرة الذين ميثلون الدائرة كل 
يخدم أجندته اخلاصة وأقرباءه 
وال نراهم إال في وقت الندوات 
االنتخابية والواقع الذي نعيشه 
أنهم يأخذون أصواتنا بوعود 
زائفة ويتركوننا بال خدمات وال 
يسعون في مصاحلنا مبجرد 
وصوله���م إلى قب���ة عبداهلل 

السالم.

مدينة الكشتات

ومن جهته أكد صاحب محل 

مت بناؤه في أوائل الس���تينيات 
املدينة بال استثناء  وكل سكان 
يحملون العديد من الذكريات مع 

هذا السوق.
وأوضح خضر أنه يتذكر أول 
مرة أتى فيها للسوق حينما كان 
في اخلامس���ة من عمره، مشددا 
على ضرورة احلفاظ على هوية 
املكان بترميمه بدال من هدمه ألنه 
مهما كانت أهمية املشروع الذي 
س���يبني مكانه فإنه ال يساوي 
الطفولة مع  حلظة من ذكريات 
هذا املكان، معربا عن خش���يته 
من أن تطول يد اإلهمال املتبقي 

من معالم املدينة األثرية.
الس���وق  ووصف قرار هدم 
باجلائر، ألنه جاء دون س���ابق 

إنذار ودون توفير البديل املناسب، 
مش���يرا إلى أنهم يسمعون عن 
الهدم من���ذ عام 2003 وعن بناء 
س���وق للضاحية بجوار البنك 
التجاري إال أنهم لم يروا شيئا 

على ارض الواقع.
أما محمد العجمي، من سكان 
الس���وق،  املنطق���ة وأحد رواد 
فأكد أن التسرع في هدم السوق 
بهذه الص���ورة يثير في نفوس 
األهالي ش���كوكا كبيرة ورائحة 
جتار متنفذين وراء قرار الهدم، 
خصوصا بع���د توزيع عدد من 
التج���ار مجموعة من اإلعالنات 
على أصحاب احملالت بخصوص 
مح���الت بديل���ة ف���ي األحمدي 
الصناعية، مستهجنا قرار الهدم 

واصفا إياه باجلائر وخصوصا 
أن السوق حالته مغايرة ملا ورد 
في األوراق الرسمية واإلنذار الذي 
بعثت به وزارة املالية ألصحاب 

احملال التجارية.
وأشار العجمي إلى سوء حالة 
جمعية املنطقة وصغر حجمها مما 
يجعل السوق هو املتنفس الوحيد 
لألهالي لتغطية احتياجاتهم، الفتا 
إلى أنه لو سلمنا جدال أن حالة 
الهدم  السوق سيئة وتستدعي 
حفاظا على أرواح الناس، فبالتالي 
كان ينبغي على احلكومة أن توفر 
البديل قبل اتخاذ قرار الهدم من 
خالل محالت بنفس املساحة توزع 
عن طري���ق القرعة هذا من باب 
االلتزام مببادئ الشفافية ولتالفي 

أي تالعب أو وساطات.

إيجاد البديل

من جهته أكد عبداهلل احلميد، 
من سكان املنطقة ورواد السوق، أن 
قرار هدم سوق األحمدي كشف عن 
افتقارنا في العالم العربي لفلسفة 
إيجاد البديل فال يعقل أن نتخذ 
قرارا بهدم مرفق حيوي يعتمد 
عليه آالف م���ن املواطنني نظرا 
اليومية  الرتباطه باحتياجاتهم 
دون توفي���ر البديل املناس���ب، 
خصوصا في ظ���ل تدني وضع 
اجلمعي���ة الوحيدة في املنطقة، 
وإن كان ه���ذا املرفق احليوي ذا 
مكانة تراثية، تاريخية واجتماعية 

هامة فإن املصيبة أعظم.

ملاذا يصرون على إزالة سوق شرق األحمدي؟

مطعم برسم اإلزالة

حالق ينظر في أسى ملا آل إليه حال السوق
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