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محمد هالل الخالدي
مجموع���ة املبادرات الوطنية عبارة عن 
جتمع يضم عددا من شباب وبنات الكويت 
املستنيرين، لديهم طموح جميل وواقعي في 
املجال االقتصادي، وحتركهم رؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري عاملي، حيث 
بادرت املجموعة لتقدمي أول مشاريعها منذ 
عام 2007 وهو عبارة عن مش���روع وطني 
كبير يس���تهدف حل مشكلة منطقة جليب 
الشيوخ وحتويلها إلى »مثلث ذهبي« إقليمي 
يحقق توجهات صاحب الس���مو األمير كما 
يخدم سكان املنطقة واملناطق احمليطة بها 
والكويت بشكل عام. فكرة مشروع املثلث 
الذهبي تقوم على تقس���يم منطقة جليب 
الشيوخ إلى ستة قطاعات خدمية مختلفة 
تقدم خدمات مباش���رة إلى منطقة صباح 
الس���الم اجلامعية ومدينة جابر الرياضية 
وكليات الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدري���ب وعدد م���ن اجلامعات اخلاصة 
ومطار الكويت الدولي وميناء الش���ويخ، 
إضافة إلى نصف مليون مواطن يعيشون 
في املنطقة احمليطة بالدائري السادس. مت 
عرض املب���ادرة التي ي���رأس فريق العمل 
فيها ناصر البرقش ويشرف عليها م.وليد 
املرشد وحمود الشهري على أكثر من جهة 
عاملية متخصصة أبدت جميعها الكثير من 
االستحسان كما مت تقييمها من قبل مؤسسات 
عاملية متخصصة بقيمة تصل لنصف مليون 
دوالر. كما تشرف الفريق العامل مبجموعة 
املبادرات الوطنية بلقاء سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بتاريخ 9 نوفمبر 
اجلاري حيث عرضوا على سموه مشروع 
املبادرة فأشاد بها وبجهود الشباب الكويتي 
الطم���وح ووعدهم بلقاء قريب مع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ليقدموا 
لسموه عرضا عن املبادرة من أجل أن ترى 
النور وجتد طريقه���ا للتطبيق على أرض 

الواقع في أقرب وقت ممكن. 

المثلث الذهبي

بدأت الفكرة في أذهان فريق املجموعة منذ عام 
2007 عندما الحظوا أهمية املوقع اجلغرافي ملنطقة 
جليب الشيوخ والوضع احلالي للمنطقة والتي 
تعاني من اإلهمال غير املسبوق بسبب جتاهل 
احلكومات املتعاقبة ألهمية هذه املنطقة حتى غدت 
مرتعا لكل أنواع اجلرائم. فاملنطقة يحدها من 
جهة الشمال طريق الدائري السادس الذي يربط 
شمال الكويت بجنوبها ومن جهة الشرق طريق 
الغزالي ومطار الكويت الدولي وغربا ضاحية 
عبداهلل املبارك السكنية ومنطقة صباح السالم 
اجلامعية، وبذلك تشكل منطقة جليب الشيوخ 
مثلثا ذهبيا كما أطلقوا عليه خاصة أنها تقع في 

قلب املنطقة العمرانية للكويت.

واقع المنطقة

م���ن املعروف أن منطقة جليب الش���يوخ 

القدمية نس���بيا تعاني منذ فترة طويلة عدة 
مشكالت سكانية وعمرانية وتنظيمية وأمنية 
بسبب تكدس العمالة الوافدة فيها بشكل كبير 
األمر الذي يقابله غياب واضح للرقابة من أجهزة 
الدولة املختلفة، فبناء على اإلحصاءات الرسمية 
يقطن منطقة جليب الشيوخ ربع مليون وافد 
في حني يبلغ عدد املواطنني فيها 120 شخصا 
فقط، وهو اختالل كبير في التركيبة السكانية 
ينتج عنه بال شك العديد من املشكالت األمنية 
بالدرجة األولى، فهذا التكدس السكاني للعمالة 
أدى إلى انهي���ار في البنية التحتية للمنطقة 
فضال عن اس���تغالل مراف���ق الدولة وأمالكها 
خاصة الساحات العامة بطريقة غير قانونية 
في ظل غياب الرقابة، فاس���تغلت الساحات 
لتصبح مواقف س���يارات غير مرخصة لعدد 
من الش���احنات وحافالت النقل ما تسبب في 
جعل حركة الدخول واخلروج من هذه املنطقة 
أمرا بالغ الصعوبة، ويؤثر بشكل مباشر في 
إعاقة حركة املرور في املناطق القريبة منها، 

كما أن غياب التواجد األمني فيها س���اهم في 
انتش���ار اجلرائم واملخدرات وأوكار الدعارة 
بصورة مقززة وت���دل على غياب الدولة عن 
هذه املنطقة احليوية، ففي اجلليب كل شيء 
موجود ما عدا القانون، وبالرغم من أن املنطقة 
قد شهدت مؤخرا حمالت أمنية مكثفة أسفرت 
عن الكشف عن الكثير من هذه اجلرائم واملخاطر 
االجتماعية التي تعج بها جليب الشيوخ، إال 
أنها لم تقدم حال جذريا لتلك املشكالت املتراكمة 
نظرا حلالة الفوضى التي تعاني منها املنطقة 
والتي تتطلب ح���ال جذريا يقتلع تلك اآلفات 
ويعيد تنظيم املنطقة لتأخذ دورها املفترض 
واملأمول والذي يتناسب مع موقعها اجلغرافي 
املتميز والذي يؤهلها ألن تصبح مدينة جتارية 
عصرية حتقق توجه القيادة العليا في حتويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري متميز. 

تكلفة الفرصة البديلة

إن عدم قيام الدولة بإنش���اء مدن سكنية 

خاصة بالعمال بالرغم من تخصيص األراضي 
لها فاقم من مش���كلة جليب الشيوخ وأوجد 
املناخ املناسب لكسر القانون الذي مينع العزاب 
من السكن في مناطق السكن اخلاص، إضافة 
إل���ى أن وجود منطقة اجلليب بهذه الصورة 
احلالي���ة يخدش صورة الكويت من الناحية 
اجلمالي���ة كونها تقع في منطقة حيوية ذات 
اتصال مباشر مع القادمني للكويت من خالل 
املطار وكذلك لقربها من مدينة جابر الرياضية 
التي ستس���تضيف بطوالت دولية وإقليمية 
فض���ال عن قربها من منطقة صباح الس���الم 

اجلامعية. 

مشروع المبادرة

قامت مجموعة املبادرات الوطنية بعدة 
دراسات شارك فيها مستشارون عامليون، كما 
قاموا بزيارات ميدانية ملناطق منوذجية في 
مختلف دول العالم كانت في السابق تعاني 

مجموعة المبادرات الوطنية تطرح تصور
»المثلث الذهبي« لحل مشكلة جليب الشيوخ

مشروع واعد يواكب رؤية صاحب السمو األمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي

تخطيط عصري ملدينة عصرية تصور افتراضي للمنطقة التجارية

البقية ص31

القطار الكهربائي الذي سيكون وسيلة التنقل األساسية في جليب الشيوخ

استغالل أمالك الدولة بصورة غير قانونية سوق اخلضار والفاكهة في جليب الشيوخ حاليا

موقف خاص لألبقار الفوضى جتتاح املنطقة من كل جانب الفوضى والعشوائية في جليب الشيوخ

الجليب مـنطقـة تحـتضن الفـوضـى والجـرائم

1- المنطقة الرياضية والتعليمية
2- منطقة الفنادق والمنتجعات

3- المنطقة االدارية والمالية

4- منطقة الثقافة والمعارض
5- المنطقة الحكومية

6- المنطقة التجارية والترفيهية




