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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 

واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 
وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 

االصعدة.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 

الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 
املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

سكان قطعة 2 من الصباحية جاءوا من الشعيبة بعد تسرب الغاز في سبعينيات القرن الماضي

رواد ديوانية الجهيم لـ »األنباء«: ضرورة تشجيع المستثمرين الكويتيين 
على تنفيذ المشروعات الحيوية لتحقيق التنمية االقتصادية المرجوة

في البداية حتدث احمد اجلهيم 
ان اهل الصباحية قاطني  قائال 
قطعة 2 هم في الس���ابق كانوا 
في منطقة الشعيبة مثل الصقر 
واحلربان واجلهي���م والصالل 
الى عوائل  والياقوت باإلضافة 
من املطران والعوازم واستقروا 
في جبله منطقة الشعيبة، ففي 
السبعينيات حدث تسرب غازي 
من مصنع البتروكيميكال فسبب 
اختناقات ألهل القرية فاتخذ قرار 
سياس���ي بأن هذه املنطقة غير 
صاحلة للسكن، وفي ذلك الوقت 
كانت منطقة الصباحية مجهزة 
ومخططة ومنفذة طرقها وخدماتها 
على نظام الدخل احملدود فقاموا 
باستثناء قطعة 2 التي أصبحت 
على نظام قسائم فلجأت أغلب 
العوائل الى قطعة 2 من منطقة 
الصباحية كما ان هناك عددا ذهب 
للسكن في املناطق الداخلية، فأنا 
شخصيا لم اسكن الصباحية كنت 
في الشعيبة ثم ذهبت للدراسة في 
اواخر اخلمسينيات في الشويخ 
ثم ذهبت إلى أميركا ثم عدت في 
الوق���ت الذي توزع فيها منطقة 
الصباحية فقمت بتصميم بيت 
والدي وذهبت للسكن في ضاحية 
عبداهلل السالم، فأنا اتردد على 
الصباحية بني الفينة واألخرى 
ملالقاة زمالئي أهالي الش���عيبة 
وتبادل الذكريات اجلميلة في تلك 
املنطقة، ومع مرور الوقت وبعد 
سكني عن اهلي ومشاغلي الكثيرة 
والعائلة تزداد واحلمد هلل بني 
احلني واآلخر وتوزع افراد العائلة 
فقررنا انشاء هذه الديوانية جلمع 
افراد العائلة، الرجال في ديوانية 
والنساء واألطفال في ديوانية، 
فهذه الفكرة كانت ناجحة وموفقة 
تلمن���ا وتعرفنا عل���ى البعض 
وان ش���اء اهلل تك���ون خطوة 
جتمع اصحابنا اهالي الشعيبة 
الذين افترقنا عنهم مدة طويلة 
واآلن جتمعن���ا، الديوانيات في 
الس���ابق كانت جميلة وبسيطة 
عبارة عن غرفة وجلسة ارضية، 
فنحن عندم���ا كنا اطفاال نذهب 
إلى الديوانيات ونسمع قصصهم 
وأعمالهم وانتقالهم من مكان إلى 
آخر سواء كان في البحر أو البر، 
أما اآلن فالديوانيات مدتها قصيرة 
فهي يوم واحد في األسبوع لكن 
األساس لم يختلف لكن الطريقة 

واألسلوب اختلفا.
ففي الس���ابق كن���ا اذا اردنا 
الذه���اب للمقاه���ي الش���عبية 

بسيارتهما ويركنانها باالحمدي 
ويأتياننا في الشعيبة ويدخالن 
بيوتنا ومزارعنا وزوجته عندما 
كانت تتجول على البيوت تربط 
فرس���ها على الباب وتدخل عند 
النساء في ذاك الوقت وتتبادل 
الكالم عن اجلزيرة العربية وكانا 
محبوبني لدى اهل املنطقة ولهما 
قدر خاص، وكان ديكس���ون اذا 
ذه���ب الى البر من اولوياته انه 
ال يترك بيت ش���عر اال ان يأتيه 
وكان مع���ه مس���جل ويص���ور 
ويحفظ القصيد ومؤرخ واحبه 

اهل املنطقة حلبه لهم.

كرم وتواضع

وق���ال راش���د الهاج���ري ان 
الطبيعة الس���ابقة ف���ي منطقة 
الشعيبة من اروع املناطق فكانت 
اشجارها طيبة وكبيرة ونحن 
نخاف التجول فيه���ا في الليل 
لضخامة االشجار وكانت املاشية 
تضيع وتختفي لضخامة النباتات 
وكل النبات���ات تكون موجودة، 
وكان شيوخنا كرماء ومتواضعني 
في ذلك الوقت فكان الشيخ صباح 
الناصر يحمي منطقة العريفجان 
وعندما اردنا استئذانه لدخولها 
ابتهل بالفرح واكرمنا من حالله 
وادخلنا في احملمية فكان شيخا 

شجاعا وكرميا.

حياة بسيطة

واخيرا حتدث حامد احلربان 
ال���ذي كان جده نوخذة في ذلك 
الوقت حسني احلربان صاحب 
مركب الشوعي قائال ان احلياة 
في الش���عيبة جميلة وبسيطة 
والناس كلهم يعرفون بعضهم 
بعضا فكنت أذهب مع جدي وابي 
وعدد م���ن النواخذة الى البحر 
للغوص في اجلليع���ة والزور 
ونصل الى اخليران وفي بعض 
االحيان نصل الى البحرين عن 
طري���ق احملامل الكب���ار، وتابع 
احلربان الديوانيات تسمى بشبات 
مثل فالن شبة العصر واآلخر في 
الظهر اي جلس���ة في الديوانية 
العص���ر او الظهر، وكنا جنتمع 
ونتناقش في امور البر والبحر، 
والدراس���ة في منطقة الشعيبة 
كنا ندرس االبتدائي واملتوسط 
في الشعيبة لكن الثانوي انتقلنا 
الى الفحيحيل وكان اهلنا جادين 
في االهتمام بنا في الدراسة لكن 
ليس مث���ل اآلن وكانت افكارنا 

وحياتنا فطرية.

غير صحيح فلكل منطقة عاداتها 
وتقاليدها ونحن نفتخر بأن ابناءنا 
يتحلون بصفات الرجولة، كما ان 
اخللط بني التطور احلضاري وبني 
اصولنا وتقاليدنا يلعب دورا كبيرا 
في عملية تكوين شخصية الفرد 
وان����ا اعتقد ان ه����ذه املناطق لها 
النف����ط فيها واهلها  ثقل لوجود 
معروفون منذ مئات السنني ولم 
تأتها عملية التجنيس او النزوح 
فإذا قلن����ا انهم من اه����ل البادية 
صحيح لكن اصبح لهم سنوات عدة 
واصبحوا »غريب دار« فالبدوي هو 
ال����ذي يعيش بصحراء وال يوجد 
من هو في الصحراء اآلن، فنحن 
بحاجة الى فكر يجمع بني احلاضر 
واملاضي والتقاليد املعروفة وان 
تقارع احلجة باحلجة فإذا كانت في 
املناطق الداخلية خبرات وكفاءات 
ففي املناطق اخلارجية كذلك خبرات 
وكفاءات وبش����هادة اجلميع وهم 

اناس معروفون.

منطقة زراعية

ومن جهته اوضح س���لمان 
الصقر ان معيشة اهل الشعيبة 
كانت في الس���ابق على الزراعة 
فكانت املنطق���ة مليئة باملزارع 
وينبت فيها كل ش���يء وجميع 
التي تستوردها  انواع اخلضار 
احلكومة من اخلارج حاليا فإننا 
كنا منشي بالشارع نشم رائحة 
اخلض���ار والفواك���ه. ومنطقة 
الشعيبة برية بحرية فكان في 
السابق جميع البوادي تورد في 
الشعيبة، وكان جميع اهل الكويت 
يأتوننا في الربيع يقضون الربيع 
في منطقة الشعيبة ملا حتمله من 
طبيعة خالبة من خالل اشجارها 
الكثيرة والكبيرة وجمال الطبيعة، 
وتابع الصقر ان البر في السابق 
افضل بكثير من احلالي فلم يكن 
في السابق تلوث في البيئة ولم 
تكن هناك س���يارات واحلراثات 
هي التي شوهت البيئة وجعلتها 
تتغير ولم تنشأ فيها االشجار 
الطيبة والتي اصبحت لدينا اآلن 
غريبة، فكان الفقع في كل مكان 
لدرجة اننا اذا اردنا بناء خيمة 
جنده عند أطناب اخليام، وتابع 
الصقر معتبرا اجلمال في السابق 
مبثابة السيارات للتنقل من مكان 
الى آخر فبيت جت���د فيه جمل 
وبيت جملني وهكذا، وكان اكبر 
تاجر في املنطقة في ذاك الوقت 

مبارك اجلري رحمه اهلل.
وكان ديكسون وزوجته يأت 

ابناء الشعيبة.

دور النواب

وألوم نواب مجلس االمة على 
عدم طرح مثل هذه القضايا فلماذا 
مناطقنا مناطق طاردة وليست 
جاذب���ة، مل���اذا اذا ازدادت ثروة 
احد ابناء هذه املنطقة ذهب الى 
املناطق الداخلية؟ على الرغم من 
وجود اماكن جميلة في املنطقة، 
فنحن بحاجة الى من يطرح مثل 
هذا الفكر فيوجد لدينا مفكرون 
ومهندسون واطباء قادرون على 
حتمل املسؤولية، وانا آمل من اهل 
املنطقة الذين لديهم مناصب في 
الدولة او في القطاع اخلاص ان 
يجتمعوا ويقرروا تطوير املنطقة 

وتوفير افضل اخلدمات لها.
فأنا كن����ت ومازلت اعاني من 
اعتقاد البعض ان كل من يس����كن 
املناط����ق اخلارجية هم����ج وهذا 

للتفحيط واملخدرات.

تفكير خاطئ

فهناك مشكلة نعانيها، عندما 
ذهبنا الى املناطق الداخلية كوننا 
من اوائل الن���اس الذين ذهبوا 
هناك، كانوا يعتقدون اننا كوننا 
اتينا من املناطق اخلارجية ال نفهم 
وهذا تفكير خاطئ فقد كان قبل 
منطقة الصباحية مثل الشعيبة 
وابوحليف���ة والفنط���اس هذه 
املناطق اخلارجية على نظام قرى 
وكل اهل الداخل موجودون وكان 
يوجد بادية وحاضرة ومتداخلة 
تداخ���ال كليا ف���ي العمل، واآلن 
لالسف ننفصل ففي ايام الشعيبة 
كانت الروابط االجتماعية قوية 
ب���ني الناس ومي���زة مهمة لهم، 
فكان���وا متكاتفني، والدليل على 
اس���تمرار ذلك وجودنا في هذه 
الديوانية التي تلم شمل جميع 

الغياب االمني  في املنطقة فبدأ 
يرع���ب اهالي املنطق���ة في ظل 
االستهتار والتهور الذي يسبب 
ازعاجا وخطرا على الناس في مثل 
هذه املنطقة النموذجية وهناك 
االهتمام باجلانب التعليمي في 
املنطقة فال يوجد لدينا جامعات 
وال معاهد لك���ي يدرس ابناؤنا 
فيها وهذا يجعلنا نتجشم عناء 
طويال الداخلية في وسط االزدحام 
امل���روري لكي نعلم ابناءنا ففي 
اجلانب االجتماعي يختلف اختالفا 
كبيرا عن املناطق الداخلية ففي 
الداخل ال يوجد تعدد النس���اء 
بكثرة وال يوجد 9 ابناء للزوجني 
على س���بيل املثال فهذه تعتبر 
كعملية خنق كمية كبيرة ممن 
هم حتت 20 سنة وهم في احلاجة 
الى خلق اجواء تلهيهم مبا هو 
مفيد مثل نواد وهيئات رياضية 
وغيرها مما يجعلهم ال يذهبون 

من املثقفني واغلب نوابها اصبحوا 
وزراء، لك���ن املنطقة تعاني من 
عدم وج���ود توج���ه تنظيمي 
وحكوم���ي وبالطبع افتتح هذه 
املنطقة سمو امير البالد الراحل 
الش���يخ صباح السالم وسميت 
املنطقة باس���مه وهي كانت من 
النموذجية في  املناط���ق  أوائل 
املنطقة، املشكلة في هذه املنطقة 
او املج���اورة تفتقد ثالثة انواع 
م���ن التنظيم الن���وع األول هو 
ن���زوح عدد كبير من الش���باب 
املوجودين ف���ي الصباحية الى 
املناطق الداخلية والقرب منها ففي 
هذه املنطقة لدينا نواب مؤثرون 
في املجلس لكن لألس���ف يؤخذ 
علينا اننا ابناء مناطق خارجية 
وال يوجد م���ن يفكر في تنظيم 
هذه املنطقة من خالل التشجير 
املهدي على  والتخضير، وشدد 
ض���رورة تواجد اجلانب األمني 

اذا  الن���اس ألنهم  نختبئ م���ن 
ش���اهدونا في هذه املقاهي نأكل 
يعتقدون أن هناك خالفا اسريا في 
العائلة، فكلنا اهل منطقة واحدة 
ومتفهمون ألوضاع اآلخرين، فلم 
يكن األكل خارج املنزل طبيعة 
متعارف عليه���ا. فالديوانيات 
كانت في الس���ابق متواجدة في 
كل فريج وتق���دم خدمة كبيرة 
للمجتمع واإلنسان عندما يتردد 
عليها يشعر بأن الناس تراقبه 
وحتاس���به بأنه يجب ان يكون 

شخصا مستقيما ومتزنا.
األم���ور  يخ���ص  وفيم���ا 
والنشاطات االقتصادية وطريقة 
معاجلتها أوضح اجلهيم ان نظام 
B.O.T قد ب���دأ منذ فترة طويلة 
وهناك مشاريع مهمة وحيوية 
مت تنفيذها وكانت متميزة مثل 
سوق شرق واملارينا مول وسوق 

الساملية واسواق كبيرة. 
وهن���اك دراس���ة قدمته���ا 
للجه���ات املختصة ب���أن يكون 
طرح املش���روعات م���ن خالل 
ش���ركات مساهمة وتعطى فقط 
الدراسة 10% ونسبة %10  قيمة 
التكلفة  من املش���روع مخفض 
مع الناس اآلخري���ن فهذه غير 
مغرية ومحفزة ومشجعة ايضا 
للمس���تثمر الكويتي لكي يبني 
وينه���ض ببل���ده، فنحن نعمل 
ثالث إلى اربع دراسات لكي نصل 
الى الدراسة املطلوبة فنحن كم 
صرفنا لكي نصل الى الدراس���ة 
املفترض ان  الدراسة من  وهذه 
تنفذ ولك���ن املالحظ انه ال يتم 
تنفيذها وبعدها تعطى الدراسة 
لشخص يستثمرها ويعطيك %10، 
فمن املفت���رض اعطاء مغريات 
كبيرة وكثيرة وتشجيع الناس 
على املش���اركة وعندم���ا تزايد 
الدولة قادرة  االقبال واصبحت 
على حتصيل عائد اكبر وضعت 
احلكومة ش���روطا، فالناس في 
الكالم العامي: »كعت« أين قانون 
B.O.T ال���ذي ينتظر من مجلس 
األمة؟ فهذا القانون حتت املجهر، 
واصحاب القرار يرون ان املستثمر 
يأخذ فوق حقه رغم ان املستثمر 
كل ما يفعل���ه بغض النظر عن 
اجلانب االقتصادي اال انه يصب 
في مصلحة الوطن واملواطن في 
االخير، ف���ي النهاية اذا جنحت 
التجارة والصناعة والهندس���ة 

جنح البلد ككل.
وبدوره، اكد وليد املهدي ان 
منطقة الصباحية فيها الكم الكبير 

الصباحية تفتقر إلى توفير الخدمات كالتشـجير والتخضير وإنشـاء أفرع الجامعات والمعاهد والنوادي الرياضية 

على نواب المنطقة وأبنائها العمل على خدمة المنطقة وجعلها جاذبة ال طاردة من خالل المشـروعات التنموية 

صورة أرشيفية قدمية لعدد من املدرسني وبعض الطلبة أمام البوابة الرئيسية ملدرسة الشعيبة املتوسطة ـ بنني عام 1952

رواد ديوان الجهيم في الصباحية 
يتبادلون هموم وشؤون المنطقة 

)أسامة البطراوي(سلمان الصقر وراشد الهاجري وم. أحمد اجلهيم

حسين البريكان

نزلنا ضيوفا هذا األسبوع على ديوانية اجلهيم الكائنة في منطقة الصباحية قطعة 2 التي انتقل إليها أغلب أهالي 
منطقة الشعيبة بعد حادثة تسرب الغاز في أوائل السبعينيات واملنطقة كانت حتمل اسم املغفور له بإذن اهلل 

تعالى الشيخ صباح السالم رحمه اهلل وهو الذي افتتحها.
ومت بناء هذا الديوان ليجمع أبناء منطقة الشعيبة السابقني الذين ازدادوا عددا وانتشروا في كثير من املناطق 

ومت حتديد يوم للقاء أبناء املنطقة في الديوانية ويوم آخر خاص للنساء، حيث يتم تبادل األحاديث الودية وسرد 
الذكريات اجلميلة في منطقة الشعيبة واحلياة البسيطة ولم يكن هناك اي شكل من اشكال التعصب او العنصرية 
وكما يقول املثل: »كلنا عيال قرية وكلنا يعرف خيه« وأوضحوا ان الشعيبة كانت تعتبر مكشات ومرباع للبدو الرحل 
وألهـل الديرة وكانوا يتعنون في الربيع بالشـعيبة واملناطق املجاورة لها جلمال الطبيعـة هناك وتوافر الصيد 
الكثير ولم يكن رواد املنطقة يسـببون اي ضرر لنا او ازعاج، وشددوا على تواضع شيوخنا الكرام في ذلك الوقت 

وكرمهم وشـجاعتهم وأبدوا انزعاجهم من بعض الطروحات التي تؤثر سـلبا في العالقة بني ابناء الوطن الواحد 
والتي تهدد الوحدة الوطنية وتعوق مسيرة التنمية الواجب ان تأخذ طريقها الى األمام، وأكدوا على أهمية متابعة 
اجلانب االقتصادي وحتفيز رجال األعمال واملسـتثمرين على اقامة املشروعات التنموية التي تعود بالنفع على 
اجلميع، كما حتدثوا عن التلوث البيئي وآثاره السـلبية والكثير من املوضوعات التي تطرق إليها رواد الديوانية، 

وفيما يلي التفاصيل:


