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ب- امل�شاركة ف�ي تاأ�شي�س حمطة لتقطري املياه �شنة 1913م:

تقـع دولة الكـويـت فـي منطقة �سحراوية ال تتوافر فـيها م�سـادر طبيعية   

للميـــاه العذبـــة، اإال فـيما نـــدر، غري اأن موقعها على �ســـاحل البحـــر مكنها من 

اإن�ساء حمطات التحلية، التي وفرت املياه العذبة، لتكون دعامة اأ�سا�سية للتطور 

االجتماعي واالقت�سادي خالل اخلم�سني عاما املا�سية.

واعتمد الكويتيون قدميا على االأمطار لتاأمني حاجتهم من املياه، وقاموا   

ببناء ال�ســـدود الرملية، وت�ســـييد الربك فـي بع�ص ال�سعاب والوديان، لالحتفاظ 

مبياه االأمطار اأطول فرتة ممكنة.

وقد حركت قلة املاء فـي الكويت اأحا�ســـي�ص �ساعر الكويت ال�سهري فهد   

بور�ســـلي، املتوفـى �ســـنة 1961م، عندما ظهر النفط وتدفق بغزارة فـي الكويت، 

االأمر الذي جعله يتمنى لو حتول هذا النفط اإىل ماء، وفـي هذا داللة وا�ســـحة 

على مدى معاناة الكويت من نق�ص املياه، فكتب ق�سيدة.
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ل�����������ي�����������ت ه����������ال����������ن����������ف����������ط ال���������غ���������زي���������ر

ق اأوروب����������������������������������ه ن���������ف���������ط���������ه���������ا غ�����������������������������رهّ

اأه������������ل������������ه������������ا م����������������ات����������������وا ع�������ط�������ا��������ش�������ه

ي�������������زي�������������ده الل  خ��������������������ري  ق�������������ل�������������ت 

م������������ا ن��������ب��������ي ال��������ن��������ف��������ط وم������ع������ا�������ش������ه

ج�����������اب�����������وا )ك�������ن�������دي���������������ش�������ه( ج�������دي�������دة

������������ه م������������ن ال��������ف��������ج��������ر ���������ش��������اي��������ل ْق������������َربهّ

������ش�����������������������رب�����ن�����������������������ا ول  زرع��������ن��������������������������ا  ل 

م��������������ن ع�������ج�������م�������ن�������ا وم�������������������ن ع�������رب�������ن�������ا

ع�����������������رب�����������������اي�����������������ن م����������������������ا ت��������ب��������ي��������ع��������ك

ي�����������ن�����������ق�����������ل�����������ب م������������������������������������اٍي غ�����������دي�����������ر

وال������������ظ������������م������������ا ْب�������������ه�������������ا ي���������������ش�������ت�������دي�������ر

������������ش�����������اع ب��������ال��������ط��������و���������ش��������ه ال������ف������ق������ري

وازرع���������������������������������������وا ح��������ن��������ط��������ة و��������ش�������ع�������ري

�����������ش����������رن����������ا ل����������ل����������ع����������امل ط�������م�������ا��������ش�������ه

ق����������������ال����������������وا ب������������ال������������ع������������امل وح�����������ي�����������دة

ي�����������ش�����ب�����ه درب  ل�������������و  ي���������ب���������ي  ب�������������������س 

ك����������������ل ق���������ي���������ظ���������ة ن�����������������ش��������ي��������ح رب��������ن��������ا

ك������������������ل م������������������ن اأ���������������ش��������������ب��������������ح خ������ط������ري

وامل��������������������������ه��������������������������ارا م��������������������ا ت�������ط�������ي�������ع�������ك

قال فـيها:-
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م��������������ن ع����������وي����������ن����������ك م��������������ن ف�������زي�������ع�������ك

�������������ش������������ف ب����������������������������الدك ي�����������������ا ول������������دن������������ا

م������������������ا ن������������ل������������وم������������ك ي������������������ا ب��������ل��������دن��������ا

ن�������������������ش���������ت���������ك���������ي ع�������������ن�������������د الأم�������������������������ري

م����������������ا ب�����������ه�����������ا م�����������ف�����������ر������������س ح�������������ش������ري

وال�������������������������ش������������ب������������ب ك�����������������������رة ع������������ددن������������ا

وجلـــاأ بع�ص ال�ســـكان اإىل بناء برك فـي منازلهم، حلفـــظ مياه االأمطار   

التي تت�ســــاقـط على االأ�سطح، ومن الو�سائل التـي ا�ستخدمـت فـي هـذا املـجـال 

(ال�ســـرت)، وهو عبارة عن قطعة مربعة كبرية من القما�ص تن�ســـب عـلى �ســـطـح 

املنــــزل، وفــــي و�ســـطها فوهة ت�ســـب املاء املتجمـــع من املطر فــــي الربكة. كما 

ا�ســـتخدم ال�ســـكان االأوعية اخل�ســـبية والفخارية جلمع ميـــاه االأمطار وحفظها 

لوقت احلاجة.

ونظـــرا لعدم كفاية كميات املياه املتجمعة من االأمطار، اعتمد ال�ســـكان   

فـي �ســـد حاجتهم من املاء على االآبار التي حفروها و�سط املدينة، وفـي مناطق 

حويل وال�ســـامية والعديلية، والنقرة والفنطا�ص والفحيحيل واجلهراء، اإ�ســـافة 

اإىل جزيرة فـيلكا.

ومع ازدياد عدد ال�سكان تبني عدم كفاية مياه االآبار، وظهرت اأزمة املياه   

الأول مرة فـي عهد ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح، احلاكم ال�سابع للكويت، وباالأخ�ص 

عامي 1907م و 1908م، وذلك ب�ســـبب قلة �ســـقوط االأمطار فـي ذلك ال�ســـتاء، 

وقد بادر اأحد املواطنني اإىل ا�ســـترياد املياه من �ســـط العرب على ظهر �سفـينته 

ال�ســـراعية، ل�ســـد حاجات ال�ســـكان من املاء الأغرا�ص ال�ســـرب واال�ســـتعماالت 

اليومية. 
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ولكن هذه العملية مل تكن جمدية من الناحية العملية، نظرا لبعد امل�سافة   

وقلة كمية املياه التي ميكن اأن حتملها ال�سفن، وكذلك لوقوع تلك العملية حتت 

رحمة العالقات بني ال�سيخ مبارك ال�سباح وبني كعب فـي الب�سرة.

كما اأن هذه العملية مل تكن �ســـحية بدرجة كبرية، حيث كانت ال�ســـفن   

فـي هذا الوقت، تقوم باحل�سول على املياه مبا�سرة من م�سب النهر فـي منطقة 

�سط العرب، وذلك من خالل التوغل داخل املنطقة، والتاأكد من �سالحية املياه 

لل�سرب فـي تلك النقطة.

ومـــن ثـــم تبداأ عملية تعبئة ال�ســـفن باملياه، والتي كانت ت�ســـتغرق ما بني   

3 اإىل 4 �ســـاعات، وهـــو اأمـــر - من الناحيـــة العملية ومع تزايد عدد ال�ســـكان 

فــــي الكويـــت - مل يكن ذا جدوى حقيقية، حيـــث كان من املمكن اأن يقوم رجال 

اجلمـــارك العراقية بحجز تلك ال�ســـفن ومنعها من املغادرة، حتى ت�ســـدد بع�ص 

الر�ســـوم اجلمركية، وهو االأمر الذي كان يعرقل ويحد من القيمة االقت�ســـادية 

لتلك العملية فـي هذا الوقت، على الرغم من العائدات الكبرية التي كانت تعود 

 »1«
على اأ�سحاب تلك ال�سفن من جراء تلك العملية.

كمـــا اأن اعتمـــاد الكويـــت على املياه الواردة من �ســـط العـــرب، كان من   

املمكن اأن يعيد اأطماع الدولة العثمانية فـي الكويت مرة اأخرى، اإذ من املمكن اأن 

ت�ســـتخدم تلك العملية كاأداة لل�سغط على حاكم الكويت ال�سيخ مبارك ال�سباح، 

لكي يقبل باأي نوع من التبعية للدولة العثمانية، وهو االأمر الذي عار�ســـه ب�سدة 

فـي بداية حكمه.

(1) حممد بن اإبراهيم ال�ســـيباين : من اأوراق خان بهادر عبد اهلل بن عبد االإله القناعي، جريدة 

القب�ص العدد 10152، بتاريخ 21 �سبتمرب 2001.
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ومل يتوقـــف االأمـــر عند هذا احلد، بل واجهت هـــذه العملية الكثري من   

امل�ســـاعب والعقبات االأخرى، فكانت حركة ال�ســـفن تتاأثر بظروف املد واجلزر، 

اأي ن�ســـبـة تـوفر املياه فـي �ســـط العرب �ســـيفا و�ســـتاًء، ففـي اأيام ال�سيف مثال 

كانت عملية نقل املياه ت�ستغرق يومـا ون�سـفاً، بـمعدل 14 رحلة فـي ال�سهر، الأن 

ماء النهر يدفعه الهـواء املتجه من ال�ســـمال، اأما عندما تكون الرياح �ســـرقية مع 

وجود العوا�ســـف، فاإن الرحلة الواحدة كانت ت�ســـتغرق حوايل ثمانية اأيام، هذا 

باالإ�سافة اإىل الر�سو بعيدا عن ال�ساحل، الذي قد ي�ستغرق وقتا اأي�سا.

ومما واجهته العملية من م�ساعب اأي�سا، االإجراءات التي كانت تتم من   

قبل �سلطات اجلمارك العراقية وال�سرائب وعمليات التفتي�ص، وذلك خوفا من 

اأن ت�سارك هذه ال�سفن فـي عمليات التهريب، ح�سب ادعاء هذه ال�سلطات، وكان 

ذلك من خالل �ســـيطرة �ســـلطات االنتداب الربيطاين على العراق والكويت من 

حيث املوافقة على ا�ســـتمرار النقل، هذه العقبـات كانت توؤدي فـي اأحيان كثيـرة 

 »1«
اإىل تاأخر و�سول املياه، اأو ارتفاع اأثمان املياه فـي الكويت.

لذلك فلقد اأ�سار املعتمد الربيطاين  

 فـي الكويت علــــى ال�سيخ مبـــارك الكبيـــر،

باإمكانية �سراء اآلة اإجنليزية لتقطيـر امليـــاه،

عرفت با�سم الكنـدي�ســـة، مببلـــغ 250 األــف

روبيــة، من اإحــــدى ال�ســــركات االإجنليــــزية

املتخ�ســـ�ســـــة فــــي ت�سنيــــــع تلـــك االآالت،

وهي �سركة �سرتيك للمـالحـــة فــــي الهـــند،

 »2«
حلل تلك امل�سكلة.

(1) د. مو�ســـى الغ�ســـبان: حكام الكويت اجتهدوا فـي حل م�سكلة املياه، جريدة عامل اليوم، بتاريخ 

.2008 / 8 / 18

(2) الكندي�سة كلمة م�ستقة من كلمة (Condenser) االإجنليزية التي تعني املكثف الذي يتم من 

خالله تكثيف الغاز والبخار وحتويله اإىل �سائل. 

اآلة تغطري املياه (اآلة الكندي�سة)
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ولكن ال�ســـيخ مبارك مل يكن ميلك هذا املبلغ الكبري ل�ســـراء تلك االآلة،   

لذلك جلاأ اإىل كبار جتار الكويت اآنذاك من اأجل امل�ساهمة فـي �سراء تلك االآلة 

 »1«
حلل تلك امل�سكلة.

وبنظـــرة �ســـريعة على الوثيقـــة املوجودة بـــني اأيدينا والتي متثل ك�ســـفاً   

مف�ساًل باأ�سماء ال�سخ�سيات امل�سرتكة فـي �سراء اآلة تقطري املياه، والتي جاءت 

 »2«
كالتايل:

(1) يو�سف عبد املح�سن الرتكي :- ما�سي الكويت.

(1) الوثيقة احلكومية االأوىل.

عدد االأ�سهم

500

1000

1000

1000

1000

500

1000

1000

300

250

200

200

200

200

5000

10000

10000

10000

10000

5000

10000

10000

3000

2500

2000

2000

2000

2000

نا�سر البدر

فهد اخلالد واخوانه

�سقر العبداهلل

ح�سني بن علي بن �سيف

هالل املطريي

اإبراهيم بن م�سف

جا�سم بودي

حجي حممد علي معرفـي

اأحمد احلميظي

مال �سالح املال

عبداهلل الر�سيد البدر

عبداهلل ال�ساير ال�سحنان

عثمان الرا�سد

حممد ال�سامل ال�سديراوي

ا�سم امل�ساهم اأو امل�سرتك�سعر االأ�سهم بالروبية
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وبنظرة متفح�ســـة للوثيقة، يتبني لنا اأن اأ�ســـرة الزنكي قد �ساهمت فـي   

تلك ال�ســـركة مببلغ 5000 روبية، خم�ســـة اآالف روبية لها فـيها، وهو مبلغ كبري 

مبقايي�ص الع�ســـر الذي مت فـيه �ســـراء تلك االآلة، وهذا االأمر ي�ســـع اأمام اأيدينا 

دلياًل على املكانة التي حظيت بها اأ�سرة الزنكي بني االأ�سر الكربى فـي املجتمع 

الكويتـــي، ويو�ســـح لنـــا الدور الكبـــري الذي قامت به االأ�ســـرة خلدمـــة املجتمع 

الكويتـــي، فلـــم يكــــن الـهدف مـن هذا امل�ســـروع هو حتقيق الربـــح الذي يهدف 

عدد االأ�سهم

400

100

500

200

200

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4000

1000

5000

2000

2000

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

�سامل اأبو قماز

زاحم بن عثمان

عبدالرحيم زنكي

يو�سف املطوع

حممد تقي واأوالده

اإبراهيم الغامن و�سركاه

يو�سف بن مانع

عبدالرحمن بن بحر

فار�ص الوقيان

عبدالرزاق الدو�سري

حمد الداود املرزوق و�سركاه

حممد بن امطري

عبدالعزيز بن خمي�ص

خالد بن �سليمان البدر

فهد بن �سليمان احلمود

جمعة احللواجي

ا�سم امل�ساهم اأو امل�سرتك�سعر االأ�سهم بالروبية
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اإليـــه كل تاجـــر لديه اأموال يحاول تنميتها، ويعمل جاهدا على حتقيق اأعلى ربح 

ممكن، واإمنا كان الهدف االأ�سا�ســـي فـي نظرنا هو دعم ال�ســـيخ مبارك ال�سـباح 

فـي مواجهة القوى اخلارجية املحيطة بالكويت، والتي لديها الرغبة فـي التحكم 

فـي الكويت و�سعبها. 

اإن م�ســـاركة االأ�ســـرة فــــي هذا امل�ســـروع كان ينبع من اإميانها باالأ�ســـرة   

الواحدة، وظلت الكويت تعاين من �ســـح موارد املياه مع تنامي اأعداد ال�ســـكان، 

حتى و�ســـلت فـي منت�ســـف القرن املا�سي - مع انت�سار تقنية حتلية مياه البحر 

فـي الكويت - للحل الدائم لهذه امل�سكلة باإذن اهلل.

ولقد كرمت الدولة تلك ال�سخ�سية بت�سمية اأحد �سوارع الكويت با�سمه اإكراما ملا قام به خلدمة 

وطنه الكويت.




