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رافضين  للمواطنين، وبين  بناء وحدات سكنية  برية لصالح  بإزالة محمية نخيل وأشجار  بين من يطالب  بيئية،  أزمة  الكويت  تعيش 
خشية التسبب بكارثة بيئية، وما زال السجال مستمرًا

محمية النخيل
سجال بيئي ـ حقوقي في الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

ر نــــاشــــطــــون بـــيـــئـــيـــون فــي 
ّ
ُيـــــحـــــذ

الكويت من كارثة بيئية متوقعة، 
ــرار مــســؤولــي لجنة  ــ فـــي ظـــل إصـ
ــة على  ــ ــــؤون اإلســـكـــان فـــي مــجــلــس األمـ شـ
إزالـــة أكــبــر محمية نخيل )تــضــم أشــجــارًا 
أخــــرى أيــضــا( فــي الـــبـــاد، إلعــاقــتــهــا بناء 
منطقة جنوب سعد العبد الله في شمال 
الكويت. وتبلغ مساحة املحمية املخططة 
ــا أكـــثـــر مــــن 400 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع،  ــهـ ــتـ إزالـ
وتضم 4500 نخلة ومئات األشجار البرية 
مثل األثــل والسدر والعرفج، وقد تشكلت 
حياة بيئية فيها منذ إقامتها قبل ثاثة 

عقود. 
ــة لـــلـــرعـــايـــة  ــامــ ــعــ ــــطــــت املــــؤّســــســــة الــ

ّ
ــط وخــ

عــقــاريــة صديقة  مــديــنــة  إلنــشــاء  السكنية 
للبيئة في منطقة جنوب سعد العبد الله 
تحت إشـــراف مطور عــقــاري كـــوري. وكــان 
محمية  على  األخــيــر  يحافظ  أن  يفترض 
ــتـــي تـــقـــع فــــي قــلــب  ــار الـ ــ ــــجـ الــنــخــيــل واألشـ
منطقة جنوب سعد العبد الله، وتحويلها 
إلـــى مــتــنــزه ضــمــن املـــشـــروع بــعــد دمجها 
واملدنية  الهندسية  املخططات  إطـــار  فــي 

للمشروع. 
 األهــالــي الــذيــن يــفــتــرض بــهــم السكن 

ّ
لــكــن

في منطقة جنوب سعد العبد الله، والذين 
خّصصت لهم الحكومة الكويتية األراضي 
تقليل  املنطقة، رفضوا  هــذه  في  والبيوت 
عدد الوحدات السكنية املعروضة في حال 
عـــدم إزالــــة املــتــنــزه. وعــمــدت لجنة شــؤون 
ــلـــى املـــؤّســـســـة  ــــى الـــضـــغـــط عـ ــان إلــ ــ ــكـ ــ اإلسـ
التعاقد  وعـــدم  السكنية،  للرعاية  العامة 
مــع املــطــور الــعــقــاري والــعــودة إلــى النظام 
ــع األراضـــــــــي الــســكــنــيــة  ــوزيــ ــي تــ ــديـــم فــ ــقـ الـ
مباشرة من الحكومة من دون تطويرها، 
 مواطن له أرض 

ّ
وإعطاء قرض سكني لكل

فـــي مــنــطــقــة جــنــوب ســعــد الــعــبــد الـــلـــه، ما 
ــة املــحــمــيــة الــخــاصــة بالنخيل  ــ يــعــنــي إزالـ
بــشــكــل نـــهـــائـــي وتـــجـــريـــفـــهـــا، األمــــــر الــــذي 

يسبب أضرارًا كبيرة بالبيئة. 
ودعــــا نــاشــطــون بــيــئــيــون الــســلــطــات إلــى 
الــفــوري إلنــهــاء تجريف املحمية  الــتــدخــل 
ــي بـــــــدأت الــــحــــكــــومــــة، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــتــ الــ
ناشطني بيئيني، تشييدها قبل 30 عاما، 
ومـــا زالـــت مــســتــمــرة. ويــقــود حــمــود عقلة 
ــنــــزي، وهـــــو عـــضـــو املـــجـــلـــس الــبــلــدي  الــــعــ
الكويتي، باإلضافة إلى ناشطني بيئيني، 
الــحــمــلــة الــتــي تــســعــى إلـــى مــنــع الحكومة 
مـــن تــجــريــف أشـــجـــار الــنــخــيــل واألشـــجـــار 
»العربي الجديد«: »هناك  األخرى. ويقول لـ
جريمة بيئية ستحدث في حال استمرار 
املؤّسسة العامة للرعاية السكنية بقرارها 
ــة مــحــمــيــة األشـــجـــار الــتــي تــمــتــد على  ــ إزالـ
مــســافــة 400 ألـــف مــتــر مــربــع، وفــيــهــا أكثر 
البرية  األشــجــار  ومــئــات  نخلة   4500 مــن 
كــالــســدر والـــعـــرفـــج، وقـــد أســســت قــبــل 30 
ــاء بــهــا طـــــوال هــذه  ــنـ ــتـ عـــامـــا، وجـــــرى االعـ
إلــــى خــلــق مــحــمــيــة بيئية  مـــا أدى  املــــــدة، 
زاخــرة تضم أنواعا كثيرة من الحيوانات 
موقع  ها 

ّ
أن كما  وغيرها.  البرية  والطيور 

مهم للطيور املهاجرة في الكويت«. 
ـــ »الــعــربــي  يــضــيــف الــعــنــزي فـــي حــديــثــه لـ
الــــجــــديــــد«: »قــــررنــــا فــــي املـــجـــلـــس الــبــلــدي 
الــوقــوف مهما كــان الثمن، فــي وجــه إزالــة 

هوامش

محمية النخيل المهددة في الكويت )العربي الجديد(

ــذه املــحــمــيــة، ومـــارســـنـــا ضــغــوطــا على  هــ
الــجــهــات املــســؤولــة كــافــة، وأوضــحــنــا لهم 
فــي حماية  كــبــيــرًا  املــنــطــقــة دورًا  لــهــذه  أن 
املــنــاطــق املحيطة بــهــا مــن الــتــصــحــر، كما 
أنـــهـــا تـــســـاهـــم فــــي الـــحـــد مــــن االحـــتـــبـــاس 
ــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــــت الـــهـ ــــرضـ الــــــــحــــــــراري«. وعـ
لـــــشـــــؤون الـــــــزراعـــــــة والـــــــثـــــــروة الــســمــكــيــة 
األشــــجــــار املــــوجــــودة فـــي املــحــمــيــة للبيع 
ــزاد الــعــلــنــي إلفـــســـاح الــطــريــق أمـــام  ــ فـــي املـ
املــواطــنــني للسكن فــي هــذه املنطقة، األمــر 
الــذي أغضب ناشطني بيئيني، من بينهم 
شــبــيــب الــعــجــمــي. ويـــقـــول: »لــــو حــــدث ما 
حدث فإنها ستكون جريمة بيئية كبيرة 
تؤدي إلى موت الحياة الطبيعية وترسل 
ــنــا فــي الــكــويــت ال نهتم 

ّ
رســالــة سيئة بــأن

بالبيئة«. 
مــن جــهــتــه، حـــاول الــنــاشــط البيئي أحمد 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــع أعـ ــ ــر، الــــتــــواصــــل مـ ــ ــاهـ ــ مـ
األمــــــة، خــصــوصــا أعـــضـــاء لــجــنــة شـــؤون 
ــــرورة حــمــايــة  ــــضـ اإلســـــكـــــان، إلقـــنـــاعـــهـــم بـ
التي سيؤدي تجريفها  البيئة واألشجار 
»الــعــربــي  لـــ إلـــى كــارثــة ال تحتمل. ويــقــول 
ــلـــى تــجــريــف  الــــجــــديــــد«: »تـــــــّم االتـــــفـــــاق عـ
ــي املـــــــــزاد الــعــلــنــي  ــ ــا فـ ــهـ ــيـــعـ ــار وبـ ــ ــجــ ــ األشــ
ــي أمــــــور أخــــــــرى، وبـــنـــاء  الســـتـــخـــدامـــهـــا فــ

منطقة  فــي  نفسها  املــســاحــة  فــي  محمية 
ــه 

ّ
ــــت«. لــكــن ــويـ ــ ــكـ ــ ــن الـ ــ حـــــدوديـــــة بـــعـــيـــدة عـ

بنيت  التي  الطبيعية  »البيئة   
ّ
أن يوضح 

في هذه املحمية ال يمكن تعويضها بأّي 
يمكن  إسمنتية  ليست مدينة  فهذه  ثمن؛ 
ــر، بل  ــ ــى آخـ نــقــلــهــا بــســهــولــة مـــن مـــكـــان إلــ
محمية تضم عشرات األنــواع من الطيور 
والــنــبــاتــات الــتــي اســتــوطــنــت املــكــان على 

مدى سنوات طويلة«. 
ــز غــنــام  ــايـ مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـــنـــائـــب فـ
 سكن املواطنني يعد أولوية 

ّ
الجمهور، أن

»العربي  لـ  
ً
قــائــا بيئية،  محمية  أّي  على 

الـــجـــديـــد«: »نـــرفـــض اإلبـــقـــاء عــلــى محمية 
 403 تضييع   يعني  بقاءها   

ّ
ألن النخيل 

قــســائــم بــيــت عــلــى املــواطــنــني، وبــاإلمــكــان 
بــنــاء هـــذه املحمية فــي مــكــان آخـــر، وعلى 
املــــســــؤولــــني فــــي الـــحـــكـــومـــة اإلســـــــــراع فــي 
توزيع األراضــي على املواطنني«. يضيف 
 »الــنــخــيــل فــي هـــذه املحمية هــو نخيل 

ّ
أن

غير مــجــٍد ومــيــت ولــيــس بــاإلمــكــان إعــادة 
ــبـــت إزالـــــــة هـــذه  ــالـــي، وجـ ــتـ ــالـ إحـــيـــائـــه. وبـ
املحمية واستبدالها بمنطقة سكنية كما 

هو مخطط لصالح املواطنني«. 
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون الــزراعــة 
ها أوقفت عملية بيع 

ّ
والثروة السمكية أن

املـــزاد العلني، وذلــك بعد  4500 نخلة فــي 
أوامــــر مــن وزيـــر الــدولــة لــشــؤون البلدية، 
العملية إلى  وليد الجاسم، بتجميد هذه 
 وســـطـــي يــرضــي 

ّ
ــل حـــني الـــتـــوصـــل إلــــى حــ

ــنــــة شـــــؤون  ــيـــني ولــــجــ ــئـ ــيـ ــبـ ــنــــاشــــطــــني الـ الــ
اإلســكــان فــي مجلس األمـــة، ثــم املواطنني 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــحــصــول عــلــى سكن 

بغض النظر عن املحمية. 
ــقـــول أحـــمـــد الـــحـــبـــانـــي وهـــو  ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
نــاشــط ضــمــن مــجــمــوعــة تــضــم املــواطــنــني 
يــنــتــظــرون وحــداتــهــم السكنية في  الــذيــن 
»العربي  منطقة جنوب سعد العبد الله، لـ
الــــجــــديــــد«: »أتـــفـــهـــم مــــخــــاوف الــنــاشــطــني 
 تــضــيــيــع أكـــثـــر مــــن 400 

ّ
الـــبـــيـــئـــيـــني. لـــكـــن

مــنــزل على املــواطــنــني ألســبــاب بيئية هو 
أولوية  فللمواطن  تماما.  مقبول  أمر غير 
على الجميع، ويمكن تجاوز هذه املحمية 
ببناء محمية أخرى قريبة من املنطقة أو 
بناء حزام أخضر حول املنطقة، باإلضافة 
إلى الحدائق العامة في املشروع«. يضيف 
أن  واملعقول  املقبول  غير  »مــن  الحباني: 
مجموعة  لــضــغــوط  الــحــكــومــة  تستجيب 
ــن نـــاشـــطـــي الـــبـــيـــئـــة وتـــعـــطـــل مــشــروعــا  مــ
سكنيا ضخما تستفيد منه 23 ألف أسرة 

كويتية«.

دعا ناشطون بيئيون 
السلطات إلى التدخل 

الفوري إلنهاء تجريف 
املحمية التي بدأت 
الحكومة بالتعاون 
مع ناشطني بيئيني 

تشييدها قبل 30 عامًا، 
وما زالت مستمرة

■ ■ ■
العنزي: لهذه املنطقة 
دور كبير في حماية 
املناطق املحيطة بها 

ها 
ّ
من التصحر، كما أن

تساهم في الحّد من 
االحتباس الحراري

■ ■ ■
الجمهور: النخيل 

في هذه املحمية هو 
نخيل غير مجٍد وميت 

وليس باإلمكان 
إعادة إحيائه

باختصار

نجوى بركات

أريد شاطئًا لي وحدي، برماٍل بيضاء ناصعة، ومياه 
ة 

ّ
ــد شــاطــئــًا بفض  وأنـــــــوارًا. أريــ

ً
ــة ــ رقـــراقـــة تــتــأأل زرقـ

 
ٍّ

وفيروز وينابيع باردة عذبة وأقحوان، منبسطًا ككف
 
ً
 كلفظة حرف الياء. فوقه، أنصب خيمة

ً
رحيمة، سهال

 تنمو عليه 
ٌ

لها شجٌر مورق
ّ
صفراء بلون الشمس، يظل

تتبّدل  وحيٌد  كتاٌب  وداخلها  واالمتالء،  الغبطة  ثمار 
 حني، فال أنهي قراءته وال تنتهي قّصته، 

ّ
سطوره كل

وال يموت أبطاله أو يشيخون.
أريد قاربًا عاجيًا أمأه خبزًا وزهرًا وأسماكًا بيضاء 
ــافــة، أحــمــل فــيــه ذاكــرتــي 

ّ
بــعــيــون لــؤلــؤيــٍة وأجــســام شــف

إلى جزيرٍة  البعيد،  إلى  أطــوف بها  القتيلة، ثم  الثقيلة، 
ــي زرتها يومًا 

ّ
أن نائية أنسى اسمها ومكانها، وحتى 

أخترع  الترحال،  من  قدماي  تتعب  وإذ  أعــود.  أن  بعد 
 أول املــســاء، لــكــي أرقــب 

ً
ــة، يــتــمــّدد طـــوال

ّ
كــرســّيــًا بــمــظــل

أنقلب  الهجيع لكي  املغيب ما طاب لي، ثم عرضًا في 
على جانبي، فيما أنا أسامر قمرًا مائل الرأس بصوٍت 
يعلو فوق هدير األمواج. سأضيف إلى املشهد فراشاٍت 

مرفرفة ال تموت، وال تحرقها األضواء، وفراشًا أبيض 
مــتــفــاوت األحـــجـــام تــتــبــّدل ألـــوانـــه مــع ســاعــات الــنــهــار، 
ذهب  من   صغيرة 

َ
قناديل الليل   

ُ
حلكة تحّوله  أن  قبل 

الصباح،  الظالم. وفي  تبّدد خشية  وبرتقال، بأجنحٍة 
 مــن ألــيــاٍف تمتد بــعــيــدًا، بــعــيــدًا، وتصنع 

ً
أصــنــع حــبــاال

قة لزّوار محتملني، لغرقى ُمقبلني، لبحارٍة 
ّ
جسورًا معل

أضاعوا خرائطهم، وتاهوا عن أمهاتهم، ولجيوٍش من 
قتلى شربتهم األرُض، وحّولتهم إلى نبات. 

أفق أيها السّيد الذي بال اسم وال عنوان. افتح عينيك 
الــســدود، وتوقد  األوان لكي توقظ  آن  لقد  هنا واآلن. 
الــرمــاد، ثــم تكسر العصا الــتــي رافــقــت خــطــاك. ضع 
قــدمــك عــلــى هـــذي الــرمــال الـــعـــذراء، ولــتــكــن دعساتك 
ــــذي بال  عــلــيــهــا هـــي أّول الـــعـــبـــارات. قـــم أيــهــا الــعــبــد ال
أسياد، واخترع سّيدًا لك، ثم اشطره نصفني، نصفًا 
ــعــه قطعًا 

ّ
 عـــني، ونــصــفــًا ثــالــثــًا لكلتا الــيــديــن. قــط

ّ
لــكــل

ــدرب املـــديـــد، وبــعــد  ــ ــوال الـ صــغــيــرة تــرمــيــهــا تــبــاعــًا طــ
ساعاٍت ال أكثر، يأتيك الغول الذي يسرح ويمرح في 
اجتز شجرة  تقول:  مك رسالة شفهية 

ّ
ليسل الغابات 

السنديان، اقفز فوق التي فيها ثمر البالن، وال تخطئ 

مع  ويثرثر  األرض  يطاول  الــذي  الغصن  اختيار  في 
، وما رأيَت شيئًا أمامك سوى الفراغ،  املاء. وإذا التفتَّ
انــحــرف  صــوب اليمني، ثم داعــب شعرك عــدة مــرات، 

ك بّت في أمان.  
ّ
ك أن

ُ
لكي يدرك غول

ــِك علّي؟ 
ّ
دل ومــن  تفعلني هنا  مــاذا جئِت  وباملناسبة، 

 الــلــئــيــم. كـــان وجــهــه مــمــلــوءًا بــثــورًا 
ُ

صـــرخ بــي الـــغـــول
 وقحًا ليس به أدنى 

ً
بنفسجية وزرقاء، وأنفه متطاوال

ُمسبلني  جانبيه  على  وســاعــداه  احــتــرام،  أو  تناسق 

ر بــهــمــا. كــيــف تــســألــنــي، أجــبــُت 
ّ
وطــويــلــني يــكــاد يتعث

ــي 
ّ
ــك مــاٍض في انتظاري، وأن

ّ
متلعثمة، وأنــت مــدرك أن

حتمًا قادمة إليك. بابتسامٍة ماكرة تابع الغول: حسنًا، 
 

ّ
بقني أحالمك في الخارج، وكل

ُ
إليِك إذًا هذا االتفاق، ت

مــا يــمــّت إلــيــهــا بــصــلــٍة مــن قــريــب أو بــعــيــد، فـــآذن لك 
ي في حلم اآلن، أجبته، فإن استيقظُت 

ّ
بالدخول. ولكن

 ما فيها، وانتفيَت أنت.  
ُّ

 وكل
ُ
انتفِت الغابة

ضرب الغول قدمه في األرض، فارتّجت بقوة، ففتحُت 
 
ٌ
، فإذا ُحلمي قد انصرف عني، وإذا غّصة

ً
عينّي هلعة

فيما صدى  بــاملــرارة،  غريٌب  وطعٌم  الحلق  في  عالقة 
صوت الغول يترّدد في أذنّي، مبتعدًا كحصاة تتقافز 
فوق املــاء. حتى أحالمي اللطيفة رهــٌن بــإرادٍة طاغيٍة 
بــأس،  الــلــه؟ ال  يــا  ُيفتي بما يصلح وال يصلح،  قبيح 
أغمض عينّي بالقّوة وأخترع حلمي من جديد... أريد 
ــمــا لــيــس فــي لبنان، 

ّ
شــاطــئــًا أبــيــض فــي أّي مــكــان، إن

ولــيــس فــي آســيــا حــتــى، وال فــي ســواهــا مــن الــقــاّرات، 
أغفو تمامًا،  أن  أمــس، قبل  ليل  رأيــتــه  الــذي  مثل ذاك 
وبعدما أطفأُت الشاشة الصغيرة وحروبها الكثيرة، 

 روحي على البالط.
ً
متقّيئة

شاطئ لي وحدي

وأخيرًا

أريد شاطئًا أبيض في أّي 
مكان، إنّما ليس في لبنان، 
وليس في آسيا حتى، وال 

في سواها من القارّات
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