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رحالت

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

• خارطة الدول التي زارها الرحالة النمساوي

• الشيخ فهد السالم رحمه الله بجنوا

شاهدنا مصارف وبنوك ًا كثيرة وهناك أسواق رائجة لألفالم المصرية
الظهر مجانا.
كما شجع األم��ي��ر آب���اء األط��ف��ال
ال��ف��ق��راء وخ��ص��ص لهم روات��ب
شهرية لكل من يرسل ابنه إلى
املدرسة ليقضي كل ساعة فيها.
ويقول في هذا الفصل:
«كانت عند أمير الكويت خطة
كرمية حيث فوجئ بها مهندسو
االنكليز واألميركان وخاصة على
عبقرية األمير املرحوم عبد الله
السالم الصباح أال وهي:
أراد األمير أن يعقد مع العراق
اتفاقية لشراء نصف مياه شط
ال��ع��رب وأن يحفر قناة جبارة
طولها  200كيلومترا بحيث قسم
منها يخترق شط العرب ويجري
امل���اء إل��ى الكويت لكي تتحول
الصحراء إلى حدائق وجنينات
وم�����زارع وب��س��ات�ين .وع��ن��دئ��ذ
ستصبح الكويت بالدا كالوردة
ال��ن��وارة ال��زاه��رة .وأن مثل هذا
املشروع العظيم سيكلف مئات
املاليني من الدوالرات.
كما حتدث عن أول مجلة صدرت
في الكويت بعنوان اليقظة وعن
بناء جامعة الكويت ومعاهدها
واحلي اجلامعي.
وتدليال على االث��ر الكبير الذي
اوقعته زيارة الكاتب للكويت في
نفسه فقد اختار الكويت عنوانا
لكتابه رغم ان الكتاب الذي يقع
ف��ي نحو  250صفحة ق��د حوى
تفصيال ش��ام�لا ل��زي��ارات��ه إل��ى

كل من لبنان واالردن وسورية
والسعودية والعراق.
وق��د زار ماكس راي��ش الكويت
في فترة محورية في تاريخها
احل��دي��ث واملعاصر حيث كانت
تضع اللبنات االساسية لكويت
التقدم والتنمية معتمدة على
ق��ي��ادت��ه��ا احلكيمة والبصيرة
املتمثلة في سمو الشيخ عبدالله
السالم الصباح الذي تولى حكم
البالد سنة 1950م ومستندة إلى
العوائد النفطية الضخمة التي
اخذت في جنيها منذ ان بدأت في
ان��ت��اج نفطها وتصديره بشكل
جتاري عام .1946
ل��ذا فقد غطت النهضة االداري��ة
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال��ص��ح��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة ع��ل��ى م��ا سجله
ماكس رايش من مالحظات تتعلق
بزيارته إلى الكويت عام .1952
يتضمن الكتاب مجموعة نادرة من
الصور التي التقطها رفيق الرحالة
النمساوي في اثناء زياراته للدول
العربية وه��و طبيب االس��ن��ان
األملاني رول��ف هيكر ومجموعة
اخرى من الصور النادرة وفرتها
عائلة الرحالة النمساوي ماكس
رايش ملترجم الكتاب من ارشيفه
اخلاص.
مكانة بارزة

احتلت الكويت مكانة ب��ارزة في
اهتمامات هؤالء الرحالني السباب

• ثانوية الشويخ وهي قيد االنشاء

عدة لم تقتصر على النفط وحده
فقد اشتهرت بصناعتها للسفن
التي كانت جت��وب مياه اخلليج
العربي واحمليط الهندي كما كان
ملوقعها اجليوستراتيجي املميز
دور كبير ف��ي ح��رك��ة التجارة
االقليمية والدولية وقبل هذا وذاك
عرف صيادوها مبهارتهم الفائقة
في الغوص بحثا عن اللؤلؤ.
ل��ك��ن��ه وم����ع ان��ت��ص��اف ال��ق��رن
العشرين ات��خ��ذت ال��ك��وي��ت من
ع��ائ��دات النفط مصدرا رئيسيا
لدخلها الوطني وكان من حكمة
قادتها ان شرعوا على الفور في
وضع خطط البناء والتنمية في
شتى املجاالت مستفيدين من هذه
العائدات الضخمة التي جلبها
النفط ومثل سمو عهد الشيخ
عبدالله السالم الصباح الذي بدأ
عام  1950بداية حقيقية ملنظومة
التحديث التي م��ازال��ت الكويت
حتيا وتستند إل��ى اسسها حتى
يومنا هذا.
وق��د حمل سمو الشيخ عبدالله
ال��س��ال��م ال��ص��ب��اح ع��ل��ى كتفيه
م��س��ؤول��ي��ة االرت���ق���اء ب��ال��وط��ن
وأبنائه في شتى املجاالت فجلب
املستشارين واخلبراء والعمال
م���ن اخل�����ارج ل���وض���ع االس���س
الراسخة ملجتمع واعد يستحق ان
ينعم مبا َّ
من الله عليه من ثروات
ل��م تتح لكثير م��ن دول العالم
واخذ هؤالء املختصون في وضع

• أطول أنبوب تاب الين  1700كيلومترا ومبحاذاته
قاد الرحالة سيارته

خطط التنمية للسنوات التالية
وشرعوا في تأسيس بنية حتتية
قوية لدولة يحلم قادتها وابناؤها
مبكانة م��رم��وق��ة على خريطة
العالم لن يحظوا بها سوى في
اطار نهضة اقتصادية وتعليمية
وصحية وثقافية.
من جنوا إلى الكويت

ف��ي ظ��ل ه��ذه االج����واء ال��واع��دة
واملبشرة وحتديدا في صيف عام
 1952زار الرحالة النمساوي
ماكس رايش الكويت ضمن رحلة
شملت لبنان وسورية واالردن
والسعودية والعراق بدأت على
ظ��ه��ر السفينة اس��ب��ي��ري��ا التي
حتركت من رصيف ميناء جنوا
االيطالي بتاريخ  23فبراير من
العام ذات��ه والتي شحن رايش
ع��ل��ى س��ط��ح��ه��ا س��ي��ارت��ه ال��ت��ي
استخدمها ف��ي ج��والت��ه بالدول
العربية والتي اثارت اهتمام كل
م��ن رآه��ا لتجهيزاتها الداخلية
املميزة وقتئذ.
ولد ماكس رايش في النمسا في
 12من اكتوبر  1912وتوفي بها
ايضا في  18من يناير  1985وكان
مهندسا قديرا عرف باهتماماته
اجل���غ���راف���ي���ة وال���ت���اري���خ���ي���ة
والصحافية له عديد من املؤلفات
والدراسات نشر اغلبها.
وق����د ع����رف ع���ن راي����ش ول��ع��ه
ب��ال��س��ف��ر وال��ت��رح��ال وخ��اص��ة

ل��دول املشرق ف��زار بالد البلقان
واألن��اض��ول وف��ارس واألراض��ي
الهندية وسورية ولبنان واألردن
والعراق والسعودية والكويت
وبعض الدول االفريقية.
وقد ذكر رايش في كتابه هذا كل
األماكن التي زاره��ا أو أق��ام فيها
ف��ي ال��ك��وي��ت وس��ج��ل مالحظات
وخواطر متنوعة فنجده يشيد
ب��أج��واء احل��ري��ة امل��وج��ودة في
ال��ك��وي��ت وك��ي��ف أن مسؤوليها
يعفون جميع السلع والبضائع
الواردة اليها من اجلمارك كما أن
األجنبي الذي يرغب في الدخول
اليها ال يحتاج للحصول على
تأشيرة «فيزا».
واس��ت��ط��رد راي����ش ف���ي وص��ف
ال��ش��وارع وال��ط��رق االسفلتية
املوجودة في الكويت سواء التي
تقع مب��ح��اذاة م��ي��اه اخلليج أو
املوجودة داخل املدينة.
حقل برقان

ك��م��ا ن���ال ح��ق��ل ب��رق��ان وميناء
األحمدي الكثير من اهتمام رايش
فقد وصف حقل برقان بأنه كنز
عظيم لكونه أغنى حقول النفط
ف��ي ال��ع��ال��م حسب ق��ول��ه ون��وه
راي���ش ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها
الشيخ عبدالله السالم الصباح
من أجل رفعة البالد وتقدمها في
شتى املجاالت.
وأش��ار الرحالة النمساوي إلى

• وقوف الرحالة النمساوي على سيارته في ساحة
الصفاة بالقرب من سوق الغربللي

وض��ع امل��دارس اجليد في البالد
وال��ى كثرة أع��داد الطالب البنني
والبنات وال��ى نظافة امل��دارس
ومتنى أن ينال املعلم األوروب��ي
التقدير امل��ادي نفسه الذي يلقاه
املعلم في الكويت.
وت��اب��ع راي��ش احل��رك��ة الثقافية
النشطة بالكويت وأشاد بها بعد
أن زار مجلة «اليقظة» التي كانت
تصدر آنذاك.
ولفتت األمانة الشديدة التي متتع
بها الكويتيون وحالة األم��ن في
البالد انتباه راي��ش فأشاد بهما
في ش��يء من املبالغة حني قال:
«ان املرء ال يجد أقفاال في الكويت
فال حاجة لغلق األب���واب» وأكد
راي��ش ان الكويت لم تكن يوما
مستعمرة أو حتت االنتداب كما
لم تكن محمية فقد كانت مستقلة
متاما وتدير شؤونها بنفسها على
حد وصفه وأنها كانت تستشير
بريطانيا فقط في بعض األمور
اخلارجية .كما وص��ف الكويت
بأنها «زهرة متفتحة في بحر رمال
العرب» وأشاد رايش باالشخاص
ال��ذي��ن التقاهم ف��ي رحلته هذه
كالشيخ فهد ال��س��ال��م الصباح
والشيخ عبدالله املبارك الصباح
مدير األمن العام والشيخ محمد
الصباح رئيس قوات الشرطة كما
التقى رايش مجموعة من االجانب
الذين كانوا يعيشون في الكويت
كالكولونيل ديكسون وزوجته

• رايش بجوار سيارته التي زار بها الكويت عام 1952

