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في 1959/6/28 صدر القانون 229 بإنشاء غرفة 
التجارة والصناعة وتولى صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل رئاستها الفخرية منذ 
ذلك اليوم حتى اليوم، وليس صحيحا ان املغفور له 
الشيخ عبداهلل السالم لم يوقع على مرسوم انشائها، 
بل مت التوقيع على الصفحة األولى من املرسوم اال 
ان ما نشر في اجلريدة الرسمية هو الصفحة الثالثة 

متذكرين ان الكويت آنذاك كانت في بداية مشوارها اإلداري والتنظيمي 
وكانت بعض املراسيم توقع من قبل مديري اإلدارات.

> > >
وقد نختلف ش����خصيا ويختلف معنا آخرون مع بعض توجهات 
الغرفة السياس����ية الس����ابقة إال ان ما يتفق عليه هو الدور الوطني 
واملتجرد للغرفة ورجاالتها األفاضل حيث كانت الداعم األول لترسيخ 
مبادئ الدميوقراطية واملساواة واحلرية في البلد وكان ابرز رجاالتها 
اعضاء في املجلس التأسيسي الذي خلق الدستور الذي يستظل بعض 

مهاجميها بظله هذه األيام.
> > >

وما يعترض البعض عليه من استحصال الغرفة على رسوم اشتراكات 
ضئيلة جدا من األعضاء، وهي باملناسبة األقل في اخلليج، هو أمر يدفع 
مقابل اخلدمات التي تقدمها لألعضاء، كما أن الغرفة مش����ابهة لكثير 
من جمعيات النفع العام التي تفرض االنضمام واالنتساب اليها ودفع 
الرسوم لها كي ميارس املهني كالطبيب واملهندس واحملامي مهنته، وفي 
هذا السياق قامت الغرفة بتأسيس احتاد الغرف التجارية اخلليجية 
ولعبت دورا بارزا ومهما ابان الغزو الصدامي عندما تسلمت وأمنت 

بضائع الكويتيني بعد حتويلها ملوانئ اخلليج األخرى.
> > >

وغرفة جتارة وصناعة الكويت هي لرمبا الغرفة الوحيدة في العالم 
التي وقفت ضد احتكار الوكالء للوكاالت وتقدمت مبقترح قانون لعدم 
حماية الوكيل التجاري رغم أن كثيرًا من اعضائها الفاعلني هم وكالء 
� بحكم أقدميتهم في العم����ل التجاري – للوكاالت الكبرى، وقالت إن 

على املوكل � ال الدولة � حماية الوكيل ان اراد.
> > >

ول����م يعرف خالل تاريخ الغرفة وج����ود اي جتاوزات مالية على 
ما يدفع من اش����تراكات والت����ي يذهب اغلبها للتدري����ب على العمل 
التج����اري واالقتصادي وقد حصلت الغرف����ة على املركز األول دوليا 
في خدمات االنترن����ت والكمبيوتر وحتصد دائما مكانة متقدمة على 
العالم أجم����ع ضمن تصنيف الغرف التجارية، فما املراد من محاولة 
إدخالها ضمن الروت����ني احلكومي الذي يعمل العالم جاهدا والكويت 
من ضمنه للتخلص منه والتحول للخصخصة وكأن هناك من يريد 

احلج والناس عائدة؟!
> > >

آخ�ر محطة: )1( قضية إدخال السياسة في االقتصاد والتقصد القائم 
على الهوية ال القضية واس����تهداف مؤسسة ناجحة كالغرفة ال يراد 
منه اخلير للبلد، بل ان يكون للبعض النيابي داللة للتوسط وتكبيل 

الغرفة بالبيروقراطية احلكومية.
)2( ل����و كانت الغرفة حترص على مصالح الكبار ملا اهتمت بعدم 
إلزام اصحاب احلرف الصغيرة باالش����تراك في عضويتها ولسعدت 

بتحولها لناد لألثرياء فقط.

 تشابكت بعض احلوادث في تاريخ 
الكويت عام 1938 ما يتطلب وقفة لفرز 
بعضه����ا من بعض، وإمن����ا أطرح هذا 
املوضوع اليوم لوجود بقية من اجليل 
املعاصر لذلك احلدث أو ممن سمع به، 
وقد يصحح لي أحدهم مشكورا إن كنت 
مخطئا، فقد تزامن تأس����يس املجلس 
التشريعي في 29 يونيو 1938مع أعمال 
التنقيب عن النفط الذي تولته شركة 
النفط االجنليزية الفارسية باالشتراك 
مع »جلف اويل« ع����ام1934، حيث مت 
اكتش����اف وجود كمي����ات جتارية من 
النفط في فبراير 1938 في حقل بحرة 
شماال، ودخل الشيخ أحمد اجلابر في 
مفاوضات مكثفة م����ع اإلجنليز حيث 
طالب الشيخ بزيادة س����عر البرميل، 
وكان املقيم السياسي البريطاني النقيب 
ديجوري حريصا على إخضاع اجلانب 
الكويتي مبختلف الط����رق، من بينها 
استغالله للتوتر في الوضع السياسي 
احمللي الذي تزامن في التوقيت مع تلك 
املفاوضات، وبلغ من ديجوري االندفاع 
أن بث برقي����ة حتريضية مزورة عبر 
إذاع����ة قصر الزهور بالع����راق الواقع 
حتت اإلدارة االجنليزية املباشرة، وقد 
أعلن خالد العدساني أن تلك البرقية قد 
نسبت إليه زورا وبهتانا وراجع مكتب 
البريد الذي أرسلها ملعرفة املرسل فلم 
يحظ بجواب، ولم تك����ن تلك البرقية 
لتبث حتى لو كانت حقيقية لوال رغبة 
االجنليز في استخدامها للضغط لصالح 
تلك املفاوضات، وقد سمعت أيضا من 
أحد املعاصرين أن بيانات حتريضية 
كانت تطبع في مكتب القنصل ديجوري 
ويوزعها موظف إيراني بالليل، سعيا 
وراء التش����ويش على مجهود وطني 
صادق س����عى إلى االنتقال إلى مرحلة 
عصرية تدار معها البالد عبر إنش����اء 
دائرة مختصة للصحة والتعليم..الخ، 
وموضوعنا اليوم لي����س تلك النوايا 
الصادق����ة وال التضحيات التي قدمتها 
تلك الكوكبة، ولكن فرز تأثير مفاوضات 
النفط من مساعي اإلصالح السياسي. 
 حادثة أخرى تزامنت مع تلك املرحلة، 
كانت بدايتها بسيطة ولكنها حتولت إلى 
مأساوية بسبب التداخل، حيث كثرت 
الشكاوى من استخدام بعض سيارات 
األج����رة من قبل أف����راد يخرج أحدهم 

مع امرأة ملمارس����ة 
البغاء في الصحراء، 
يتركهما السائق على 
سجادة وأثاث بسيط 
لساعة أو ساعتني 
ثم يعود بهما وقد 
حصل عل����ى أجرة 

تساوي عمل يومني بالطريقة العادية، 
أدت كثرة تلك احلوادث وشكاوى األهالي 
منها إلى صدور قرار مبنع عبور سيارات 
األجرة من بوابات الس����ور بعد غروب 
الشمس، األمر الذي أثار حفيظة هؤالء 
فتجمهروا وتعالت أصواتهم، وصادف 
ذلك عودة بعض املتحمسني للمجلس 
التشريعي من البصرة فقاموا مبسيرة 
بتلك السيارات، وموتوسيكل، وهتفوا 
بعبارات حتريضي����ة أعطت احتجاج 
س����ائقي األجرة طابعا لم يقصدوه، ما 
أدى إل����ى حترك قوة م����ن رجال األمن 
ملواجهة تل����ك املظاهرة، وكان الصدام 
املؤس����ف الذي ترك بصمة دامية على 

تاريخ الكويت.
ف����رز تل����ك احلوادث  اله����دف من 
واملداخالت هو زي����ادة درجة اليقظة، 
فالنوايا الطيبة ليس����ت كافية بوجود 
أصحاب مكيدة، م����ن أمثال ديجوري، 
وأصحاب قضي����ة معينة تنحرف إلى 
شيء آخر، كما حدث مع أصحاب سيارات 
األجرة في تلك األيام، حيث حدثت أمور 
لم يرغب في وقوعها الوطنيون الذين 
قادوا حتركا لإلصالح السياسي، ولكن 
قفز الى العربة من حول مسارها إلى ما 

لم يدر بحسبان أحد منهم.
كلم�ة أخي�رة: احلوادث املش����ار اليها 
أعاله من التاري����خ املروي الذي يقول 
عنه د.مصطفى أبو حاكمة ».. والتاريخ 
املروي ال يقل أهمية عن التاريخ املكتوب« 
ففي تلك الفترة كانت الوثائق البريطانية 
هي السجل الدقيق واليومي شبه الوحيد 
للتأريخ احمللي، وال ميكن لتلك الوثائق 
أن تس����جل إدان����ة للمقيم السياس����ي 
البريطاني، ومثل ذلك يقال عن حادثة 
س����يارات األجرة التي ال يحبذ بعض 
الناس الكالم عنها، يبقى أنه بوسع من 
لم يس����مع بهذه أو تلك أن ينفي علمه 
بها، وال يعن����ي ذلك بالضرورة نفيها، 
ففي األمثال »قد علمت ش����يئا، ولكن 

غابت عنك أشياء«.

وقفة مع أحداث سنة 1938 في الكويتما سبب الهجوم على »الغرفة«؟!
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

عبداهلل الشمالي االثنين وياكم
تستضيف »األنباء« باچر »االثنني« جنم 
وسط النادي العربي لكرة القدم عبداهلل 
الشمالي بني الساعتني 3 و5 مساء، وذلك 
للحديث عن حظوظ العربي في املنافسة 
على البطوالت احمللية وفرصة انضمامه 
ل���ألزرق في الفترة املقبلة، واحلديث عن 
أبرز ذكرياته ف���ي املالعب، باإلضافة الى 
الرد على أسئلة القراء، وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322، 

داخلي: 131 � 318.

عبير الوزان
 تتعرض لحادث

 بسيط في الفردوس

محمد الدشيش
تعرض����ت املذيع����ة 
الوزان  املتألق����ة عبي����ر 
حلادث تصادم بس����يط 
بني منطقت����ي الفردوس 
والعارضية اس����فر عن 
تلفي����ات غير جس����يمة 
مبركبته����ا رباعية الدفع 
دون اصابات، س����المات 
عبير الوزانوماتشوفني شر يا عبير.

وال�ي الخرط�وم عبدالرحمن الخض�ر: نريد إنش�اء مكتب خاص لالس�تثمار 
وإقرار قانون خاص بالوالية ال يتعارض مع القوانين االستثمارية االتحادية ص23

والي اخلرطوم د.عبدالرحمن اخلضر متوسطا الوفد الصحافي الكويتي الزمالء عدنان الراشد ود.هيلة 
املكيمي ومنى ششتر ودينا الطراح وسامي النصف وسفيرنا في اخلرطوم د.سليمان احلربي


