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»تطوير اجلزر 
ومدينة احلرير« 

آخر األحالم الكويتية
اجلزر اخلمس أصال غير 

مأهولة وغير مستغلة، وليست 
بأكثر من قطع أراض يابسة 

ال فائدة منها اآلن على أي 
مستوى، رغم متتعها مبواقع 

استراتيجية عالية القيمة 
واألهمية على كل املستويات، 
وحتويلها قانونيا إلى أراض 

حرة حتت سلطة حاكمية 
عاملية مشتركة ليس تنازال 

عن سيادة أراضي الدولة كما 
يتخوف البعض، بل خطوة في 

االجتاه الصحيح خللق كيان 
إداري »وليس سياسيا« مواٍز 

عاملي حر لدولتنا، وذلك بهدف 
تشجيع االستثمار وحتويل 
تلك األراضي غير املستفاد 
منها منذ اخلليقة إلى أراض 
تدر املليارات على اقتصاد 

البلد وبشكل مستدام، فمفهوم 
هيئة حاكمية إلدارة تلك اجلزر 

بهدف تطويرها، والذي أعلن 
عنه وزير الديوان األميري 

الشيخ ناصر صباح األحمد 
القصد منه خلق جهاز إداري 

إلدارة شؤون تلك اجلزر 
وليس خلق جهاز سياسي 

حاكم باملفهوم التقليدي، 
وهذا أمر معمول به في عدد 
من األقاليم التجارية احلرة 

كهونغ كونغ املثال األقرب لنا 
مع فارق التكوين السياسي 

واالقتصادي بل وحتى 
التاريخي.

مشروع تطوير اجلزر 
ومدينة احلرير أو دمجهما 

كمشروع قانون متكامل مينح 
استقاللية اقتصادية مرنة لهذا 
املشروع، الذي يرى املراقبون 

االقتصاديون املنصفون 
انه أضخم مشروع واجهة 

اقتصادية بحرية في العالم، 
بل إننا نخلق مشروعا جديدا 

رائدا على مستوى العالم.
ومن يروج لفكرة أن مشروع 

مثل هذا القانون اخلاص 
باجلزر أو من قبله مشروع 

مدينة احلرير مينح صالحيات 
للهيئة اإلدارية اكبر من 

صالحيات السلطة التنفيذية 
لدينا ويروج ألن هذا املشروع 

دولة داخل دولة إمنا هو إما 
انه لم يقرأ القانون كامال أو 
انه ال يقدر أن هذا املشروع 

هو إعادة بناء اقتصاد الدولة 
بالكامل وينتشلها من خطر 

االعتماد على النفط كمصدر 
دخل وحيد الى مركز مالي 

واقتصادي عاملي وليس 
إقليميا فقط مبشاركة جهات 

متعددة اجلنسيات.
وهذا املشروع العمالق ليس 

مناقصة بناء جامعة أو مصفاة، 
بل مشروع يحرر الدولة من 
العقلية البيروقراطية وينقلها 

من دولة نامية تعاني من 
الركود االقتصادي املزمن الى 

دولة حية اقتصاديا وماليا.
مشروع تطوير اجلزر ومعه 

مشروع مدينة احلرير ال 
يهدف فقط الى جذب املال 
او خلق حترير اقتصادي 

بل يهدف الى خلق اقتصاد 
متعدد اجلنسيات من شأنه أن 
يكون بالتالي غطاء أمنيا على 
املستويني اإلقليمي والعاملي 

للبلد ومن دون اي تكلفة 
سياسية، وهذا أمر يفهمه من 
يعرف دور قوة االقتصاد في 
تأمني األمن ألي بلد في العالم.
مشاريع قوانني تطوير اجلزر 

اآلن في عهدة مجلس األمة، 
واألمر ال يحتمل إال أن يتم 

متريره في اسرع وقت وفي 
دور االنعقاد القادم، فنحن 

نتحدث عن وجوب متريرهما 
من منطلق ان املشروع هو 

اعادة حترير البلد.
باملناسبة بعض معارضي 

املشروع ال يريدون 
للبيروقراطية أن متوت إذ إنها 
سبب رئيسي في بقاء نفوذهم 

سياسيا وماليا.
املشروع يجب أن مير، إذ انه 
سيكون إعادة حترير للكويت 

وسيعيدها كما كانت ليس فقط 
درة للخليج بل ستكون درة 
آسيا ككل وقبلة أموال العالم.

وإلى حديث آخر اكثر تفصيال 
في مقاالت أخرى عن هذا 

املشروع.
توضيح الواضح: هذا املشروع 

هو إعادة تكوين للبلد وليس 
مجرد مشروع آخر. 
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م.غنيم الزعبي

د. جاسم المطوع

من أطرف شواهد السلوك االستهالكي للمواطن 
الكويتي ما تراه كثيرا أمام كاشير اجلمعية آخر 3 

أيام قبل نزول الرواتب، يتحول اجلميع إلى أوروبيني 
وأميركان يشترون فقط حاجتهم حتى أن سلة 

األغراض الكبيرة ال أحد يقترب منها، بل يفضلون 
الصغيرة وأحيانا كثيرة حتى الصغيرة ال يحتاجون 

إليها ويكتفون بأخذ عينات تكفي حاجتهم لهذين 
اليومني احلاسمني.

اآلن هذا وضع الكويتيني بعد فقط مرور 27 يوما 
على نزول املعاشات، فماذا تتوقعون حني مير عليهم 

45 يوما من دون راتب؟.. »يا للهول« على قولة 
املرحوم يوسف وهبي.

وإذا عرفنا أن هذا الراتب سيتم التهام جزء كبير منه 
ملصروفات العيد ولوازمه فهذا يجعلنا نشفق على 

تلك األسر التي ستكون األيام العشرة األخيرة قبل 
نزول الراتب القادم صعبة وصعبة جدا.

أفضل رأي قرأته بخصوص معضلة راتب الـ 45 
يوما كانت من تغريدة لألستاذ الفاضل عيسي 

بورسلي، حيث اقترح أن يكون موعد نزول الراتب 
القادم هو 18 الشهر ثم الشهر الذي بعده يكون 20 

الشهر، وهكذا بالتدريج حتى تتوازن ميزانية األسرة 
الكويتية وتعود للتأقلم مع موعد نزول الراتب 

املعتاد. وهو اقتراح أمتنى من وزارة املالية التفكير 
فيه جديا.

ومن أكثر الذين أتابعهم باهتمام على برنامج 
السناب شات هو اخلبير االقتصادي األستاذ صالح 

اجليماز، حيث تكلم كثيرا عن هذا املوضوع ولديه 
نصائح جميلة ومفيدة لألسرة الكويتية كيف توازن 

ميزانيتها بهذا الشهر الطويل.. أنصح مبتابعته 
واالستفادة من تلك النصائح.

نقطة أخيرة: برأيي الشخصي، أعتقد أن أهم أولويات 
األسرة في هذا الشهر الطويل هي )الثالجة(. أقصد 

بها شراء حاجة البيت واألطفال ولوازمهم خاصة إذا 
كانوا رضعا ملدة 40 يوما على األقل، وترك مبلغ كاف 
لوقود سيارات األسرة ويفضل شراء بطاقات الوقود 
مسبقة الدفع. واهلل يوفق اجلميع وينعم علينا وعلى 

ديرتنا باألمن واألمان.. وعيدكم مبارك مقدما.

قالت: ابني عمره 8 سنوات ودائما يسألني ملاذا 
منوت؟ وقال الثاني: في أي سن أحتدث مع أبنائي 
عن اجلنة والنار؟ وقالت الثالثة: صعب أشرح عن 

البعث ومراحل اليوم اآلخر ألبنائي فماذا أقول 
لهم؟ وقال الرابع: سألتنى بنتي هل في اجلنة 

حيوانات والعاب؟ وقالت اخلامسة: ابني عمره 13 
سنة ويقول ماذا يحصل للميت في القبر؟ 

هذه بعض األسئلة التي وردتني حول كيف نربي 
أبناءنا ونتحدث معهم عن اليوم اآلخر، وقبل 

اجلواب عن هذا السؤال البد من حتديد عمر الطفل 
ومستوى فهمه ألن األطفال الذين تقل أعمارهم 

عن 8 سنوات من الصعب عليهم استيعاب األمور 
الغيبية أو تخيلها، ولهذا البد أن نراعي هذا اجلانب 
ونحن نتحدث مع األطفال، فاألطفال الصغار مهم 

جدا أن نركز معهم أثناء حديثنا بأن اهلل يحبهم 
ويحب لهم اخلير، ونتكلم عن صفات اهلل وعن 

قوته وجماله وإبداعه وأننا علينا شكره ألنه أنعم 
علينا بالصحة والعافية واحلياة، من غير الدخول 

في تفاصيل اليوم اآلخر مبراحله من القبر إلى 
البعث ثم احلشر وفيه الشفاعة واحلساب وامليزان 

وتطاير الصحف واحلوض واختبار املؤمنني 
والصراط وجهنم والقنطرة ثم أخيرا اجلنة، فال 

داعي للدخول في هذه التفاصيل كلها مع األطفال 
األصغر من سن 8 سنوات، وال مانع أن نتحدث 
معهم عن اجلنة وأن فيها كل ما تشتهيه أنفسهم 

من ألعاب وشوكوالتة وغيرها حتى نحببهم باجلنة 
وباهلل تعالى.

أما األطفال األكبر من 8 سنوات فال مانع من 
الدخول معهم في بعض التفاصيل العامة وليست 

الدقيقة في مراحل اليوم اآلخر، ولكن األطفال 
األكبر من 12 سنة نتحدث معهم في التفاصيل 
الدقيقة ألنهم صاروا قريبني من البلوغ وصار 

تفكيرهم ناضجا.
أما مسألة املوت فنطرحها بطريقة صحيحة 

وبسيطة حسب فهم الطفل، وأذكر أن زوجا دخل 
علّي مع زوجته ويشتكي من رفضها للسفر وعند 

الدخول في تفاصيل املشكلة اكتشفت أن جدتها 
توفيت وهي صغيرة فقالت لها أمها بأن جدتك 

سافرت، فكرهت السفر وخافت منه من ذلك اليوم، 
فاجلواب اخلاطئ يقود لتربية خاطئة، واملوت 

مرحلة من مراحل احلياة، فإذا شاهد الطفل طائرا 
ميتا نستثمر هذه الفرصة ونتحدث عن املوت 

بأنه مرحلة أخرى للحياة غير الدنيا ينتقل فيها 
اإلنسان للقاء ربه، ولكن املهم أن نعمل صاحلا في 

الدنيا حتى تكون مرحلة املوت أجمل من الدنيا 
التي نعيشها، هكذا نتكلم مع الطفل عن املوت 

من غير تخويف أو كذب، أما لو كان الطفل أكبر 
من 8 سنوات فنعطيه معلومات أضافية عامة، 
ولو كان أكبر من 12 سنة فيمكننا أن نتحدث 

معه عن خروج الروح ونعيم القبر وعذابه ولكن 
بشكل مختصر كذلك، ونركز على أهمية أن يكون 

اإلنسان صاحلا ومطيعا لربه وذا أخالق طيبة 
وعالقات مميزة مع اآلخرين ويخدم مجتمعه، 

فنركز على توجيه الطفل للعمل الصالح ونعيم 
اآلخرة أكثر من تركيزنا على املعلومات التي ترعبه 

وتخيفه.
هذه اإلجابة في حالة لو نحن حتدثنا مع الطفل، 
أما لو أن الطفل سألنا ولديه معلومات تفصيلية 

سمعها من اآلخرين، ففي هذه احلالة يكون جوابنا 
له مختلفا ونفصل له بعض الشيء، ونكون 

صادقني معه عند تقدمي املعلومة من غير الدخول 
في التفاصيل الكثيرة حتى نطمئنه.

راتب لـ 45 
يومًا.. ياااه

يا ساتر

كيف تتحدث 
مع أبنائك

عن اليوم اآلخر؟

في الصميم

جتارب حياتية

في عام 1967 كنت مذيعا إخباريا في إذاعة 
الكويت عندما قامت احلرب بني إسرائيل 

من جهة ومصر وسورية واألردن من جهة 
أخرى.

وكنا ننتظر وقوع هذه احلرب بحماس، ظنا 
منا وحسب وعود قادة ذلك الزمن بأن النصر 

مضمون لنا نحن العرب الذين كنا نعيش 
اإلحساس القومي العربي ووحدة املشاعر 

وبقية التوشيحة، فلم نكن نعتبر أن احلرب 
هي بني الدول العربية احملاربة وإسرائيل 

فقط، بل كنا نعتبرها حربا بيننا كلنا كعرب 
وإسرائيل، هذا من ناحية اإلحساس الفردي 

العام، أما رسميا فإن معظم الدول العربية 
كانت لها بالفعل قوات على تلك اجلبهات 

وشاركت بتلك احلرب وقدمت شهداء 
وامتزجت الدماء العربية ببعضها في ساحات 

تلك احلرب اخلاطفة التي لم تستغرق سوى 
ست ساعات.

خالل تلك الساعات الست متددت إسرائيل 
جغرافيا وكبرت مساحتها وزاد نفوذها 

ومتكنت من إضافة مساحات شاسعة إلى 
رقعتها األرضية تفوق كثيرا املساحة التي 

كانت تشكل دولتها، متكنت من احتالل سيناء 
املصرية وغزة الواقعة حتت اإلدارة املصرية 

واجلوالن السورية والضفة الغربية اخلاضعة 
لإلدارة األردنية. 

كل هذه الوقائع احملطمة للنفس العربية 
التواقة الى النصر واملوعودة به، حدثت خالل 
ست ساعات فقط، ولكننا نحن كإعالم عربي 
كنا نذيع أخبار النصر وكيف أننا بتنا على 

أبواب تل أبيب وما إلى ذلك من أخبار عاكست 
حقائق األرض ولم تعكسها.

نحن كإذاعات وأجهزة إعالم عربية لم نكن 
مسؤولني عما كنا نبث من أخبار كاذبة ولكن 

كنا نذيع ما يردنا من املصادر اإلعالمية للدول 
احملاربة وعلى رأسها مصر وكان سيد إعالمها 
املسموع آنذاك أحمد سعيد مدير إذاعة صوت 

العرب أهم منبر إعالمي في ذلك الوقت.
إذا كان حجم الكذب ومغايرة الواقع كان 

يحدث مبثل هذه الصورة الفجة حينما كان 
اإلعالم حكرا على الدول وحتت نظرها ومقيدا 

وليس منفلتا، فال نستغرب إذن وقد تفلت 
اإلعالم من عقاله اآلن وأصبح كل فرد على 

سطح األرض منصة إعالمية خاصة من خالل 
ما توفره مواقع التواصل االجتماعي لألفراد 

كي يدلوا بآرائهم أو بتلفيقاتهم وأخبارهم 
الكاذبة ورمبا مكائدهم التي يرمون من ورائها 

إصابة بريء أو تبرئة جان. 

لكل أمة نسيجها، أديانها ومذاهبها، أعراقها 
وأصولها، بدوها وحاضرها )خصوصية اخلليج 

وبعض الدول العربية(، ولهذا النسيج عصبه 
احلائر ما إن اختل، حتى تستشعر آالمه في كل 

مكون!
ولهذا البلد اجلميل )الكويت(، نسيج املتألق 

منذ القدم، فتلك بشرة بيضاء وأخرى سمراء 
)قام حظك جسوم(، وتلك أعراق متتد أصولها 
جنوبا إلى احلجاز، وآخرين للشمال، ومنها ما 

يعبر اخلليج )العيم(، اجتمعوا جميعا بهذا العقد 
االجتماعي الرائع )الدستور( فانتظمت فيهم 

عالقة احلاكم باحملكوم...
مجتمع ذو تركيب اجتماعي معقد )يعني 

دقيق(، ولست هناك أخلق أو أصنع ظرفا 
ليس موجودا، بل هو مجتمع لديه من 

العادات والتقاليد واألعراف ما لم جنده في 
خمس حضارات مجتمعة )راعي العزمية آخر 

واحد يقوم(، ناهيك عن لهجاتنا املختلفة 
ومصطلحاتنا املتباينة، )شكر وال شكر(، 
ولد جبلة ولال شرق ولال املرقاب - املطبة 

ولال فريج النخبة بالصاحلية على كالم 
السنعوسي؟!...

وأنا ومن أجالس من أصدقاء، جزء ال يتجزأ 

من هذا املجتمع، تشملنا األصول، وتتملكنا 
اللهجات املختلفة، وتشكلنا العادات والتقاليد 

واألعراف بشتى ألوانها وأنواعها! 
وملجلسنا الذي جنتمع فيه )ديوانية/ قهوة/ 

شاليه..( صورة مصغرة ملا أشرت إليه سالفا، 
من كل عناصر التركيب االجتماعي، كألوان 

مختلفة، ما إن اجتمعت حتى كونت ذلك الطيف 
اجلميل.

جنتمع، في كل أسبوع بل وفي كل يوم، حبا 
لأللفة واملودة فيما بيننا، ولهذا االجتماع 

عدده، ولهذا العدد ميوله وتنوعه واختالفه، 
كأنها أمة! أرى فيهم االنقسام واالختالف 

أكثر من تلك التي قالوا عنها في الذرة والنواة! 
وصور اختالفهم تكاد ال حتصر، شهاداتهم، 

وظائفهم، ميولهم، أصولهم، قبائلهم، مذاهبهم، 
وتوجهاتهم الفكرية والسياسية )في واحد منهم 
متأكد ما عنده(، لوحة فنية غارقة في تضارب 

ألوانها وتداخلها، مكون اجتماعي غارق في 
األصالة، فاستوقفتني تلك اللوحة، فجلت أتفقد 

فيها، فوجدتها فوضى تخلق كل جميل في 
مجتمعنا! 

فاختالفهم طاغ على ما يتفقون فيه، وتراهم 
حني االختالف أشداء في اختالفهم، مبا متليه 

عليهم عقولهم وبراهينهم التي يصدحون بها 
)عادة البراهني صراخ وتهويل(، يختلجك من 
اختالفهم أنهم ال يريدون االتفاق وال الوفاق 

بينهم! فال يجتمعون في علم وال رأي وال حتى 
في رياضة )مدريد وبرشلونة(! كأن غاية ما 

يصبون إليه هو االختالف! )ال اتشوفون بدران 
مع بوشعبان(!

لكنهم، ومن بعد ذاك االختالف، سرعان ما 
يتسامون فيما بينهم، وتغمرهم أواصر احملبة 

والصداقة واألخوة، فترى املودة تغمرهم، 
فتلمس من ذلك، أن اخلالف وإن أسسته منابع 

الفهم أو املصالح والدوافع وامليول، فإن لهذا 
سقفا ال نتجاوزه، وسياجا ال نتخطاه، توارثناه 
جيال بعد جيل، فال ينسف اخلالف طرفا، وال 

يتعدى كونه خالفا في فكرة أو رأي، وأن 
امليراث احلقيقي والثمرة املرجوة من كل ذلك..

املودة واحملبة والتسامح، رغم كل اختالف، 
وفوق كل تباين.. فيبقى النسيج محفوظا وفيه 

حفظ الوطن، واحلصن املنيع.
نحن أبناء هذه الفرجان القدمية، ورثنا هذه 

اللحمة، وسنبقى عليها ما بقينا.
ومضة: أقبل االختالف عنك، ولكن ذلك ال 

يعني أني أختلف معك! 

حديث وزير الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد عن رؤية 2035 بشأن 
مشروع تطوير اجلزر الكويتية، كان اكثر 

من رائع ومميز، حيث إنه قدم احللول، وجاء 
ذلك في ظل الركود االقتصادي الذي نعيشه 
مقارنة ببعض الدول األخرى، والذي دائما ما 

يجعلنا في حالة خوف من املستقبل.
أهم ما استوقفني في حديث الشيخ 

ناصر عندما أكد على عدة نقاط ابرزها 
ربط االقتصاد باألمن، وهذا جزء اساسي 
ومهم جدا خاصة ان موقع بلدنا في أمس 
احلاجة الى هذه اخلطوة، ما يؤكد وجود 

فكر اقتصادي متمكن قادر على خلق أمن 
باإلضافة الى مصدر دخل آخر بجانب 

مصدر دخل النفط الذي مازال ميثل اكثر 
من 94٪  من ميزانية الدولة.

وكذلك هناك أمر مهم جدا تطرق له الشيخ 
ناصر عندما قال إن دخل النفط بعد 4 

سنوات لن يكفي اال لدفع رواتب املوظفني، 
وهذا نذير خطر جاء من مسؤول دولة يعني 

ما يقوله، فمن هذا الباب على احلكومة 
ان تأخذ هذا التصريح بعني االعتبار قبل 
سقوط الفأس بالرأس، وحينها لن ينفع 

اي صوت حكومي يسعى للتبرير او رمي 

االسباب على تراكمات حكومات سابقة.
وما قاله الشيخ ناصر هو أمر طبيعي وقد 
يحدث فعال بعد 4 سنوات في ظل هبوط 

اسعار النفط، فضال عن وجود عجز 
سنوي في امليزانية يتم سدها من صندوق 
االجيال، واإلنذار الذي اطلقه الشيخ ناصر 

يؤكد رغبته امللحة في حل تلك املعضلة 
واستمرار بلد الرفاه، وذلك من خالل 

مشروع تطوير اجلزر، والعمل على شراكة 
وجذب املستثمر األجنبي، وفتح قنوات 

شراكة جديدة لبناء اجلزر مع دول مجاورة 
من دون السماع الصوات النشاز التي ال 
يحكمها عقل بقدر ما حتكمها الكراهية، 

والبدء بتلك اخلطوة ينم عن عقلية 
اقتصادية جبارة قادرة على فهم متطلبات 

املستقبل وحتقيق طموحات االجيال 
القادمة، وهنا حتما ندرك معنى اهمية 

مفهوم ربط االقتصاد باألمن. 
مجرد البدء برؤية 2035 مبباركة السلطتني 

التشريعية والتنفذية وذلك من خالل تسهيل 
كل االجراءات وكسر كل العراقيل والصعاب 
وتسهيل االجراءات على املستثمر االجنبي، 

هنا سنشعر بوجود جدية في حتقيق هذا 
احللم الذي كان احلديث عنه منذ الثمانينيات 

ولكن كان مجرد حبر على ورق، اليوم علينا 
البدء باخلطوة االولى خاصة بوجود دول 
ابدت استعدادها للشراكة في تطوير تلك 

اجلزر، فلن يبقى اال التنفيذ ولنا في امارة 
دبي عبرة وكذلك في سنغافورة، فاألمر 
بحاجة الى اصرار وإرادة ومتخصصني 

يعشقون بلدهم، واملهم واألهم هو ابعاد اي 
صراعات للتكسب من هذا املشروع، وان 

توضع رؤية صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، اولوية بعيدا عن الترضيات التي 

تكون سببا في افشال املشاريع الكبرى.
وانا على ثقة بأن الشيخ ناصر صباح 

االحمد مع فريق العمل، قادرون على حتقيق 
هذا احللم، وهو حلم كل كويتي يسعى 

للمصلحة العامة، واألمر الذي يجعلنا اكثر 
ثقة هي مشاريع الديوان األميري االخيرة 

التي اجنزت بوقت قياسي ومن دون اي 
عراقيل، حتى ان البعض متنى أن تتحول 
كل املشاريع الكبرى حتت قيادة وتنفيذ 
الديوان األميري الذي جنح جناحا كبيرا 

وابهرنا بجمال وجودة مشاريعه، ومعروف 
عن الشيخ ناصر انه ذو عقلية اقتصادية 
متميزة، لذا نتمنى أن يترجمها الى ارض 

الواقع على اراضي اجلزر الكويتية.
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