
 .. مع سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا (رحمه اهللا) والعم خالد يوسف املرزوق ووليد خالد املرزوق (رحمهما اهللا)  سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

 الجمعة
  ١٤  يناير ٢٠١١ 

 18 

 أعوام متضي وسمو أمير البالد الراحل الشيخ 
جابر األحمد (رحمه اهللا) باق في قلوبنا ومنجزاته 
ماثلة أمام ناظرينا وعطاءاته وبصماته تزين كل 
مرافق الديرة التي تســـتذكر اليوم مرور خمسة 
أعوام على رحيل األمير الذي كان البر رفيقه الدائم 

وغرس املنجزات شغله الشاغل.
  حفلت سنوات حكم سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد (رحمه اهللا) بالعديد من االجنازات 
في كافة املجاالت لكن يبقى أهمها تعزيز وتثبيت 
اســـتقالل البالد بعد اخطر محنة او كارثة ميكن 

ان تتعرض لها دولة على االطالق.
  ولد (رحمه اهللا) سنة ١٩٢٨ وكان االمير الثالث 
عشر في عائلة الصباح الكرام وثالث امير للكويت 

منذ استقاللها.
  التحق باملدرستني املباركية واألحمدية وتلقى 
تعليما خاصا على أيدي اساتذة خصوصيني في 

الدين واللغة العربية واللغة االجنليزية.
  أتاح له والده املرحوم الشيخ احمد اجلابر حاكم 
الكويت االسبق ان يزور العديد من بلدان العالم 
فرأى عن كثب أحوال الشعوب األخرى وحينما بلغ 
من العمر احدى وعشرين سنة تقريبا، بدأ ممارسته 
العملية واتصاله املباشر بأمور احلكم والسياسة، 
ففي عام ١٩٤٩ عني (رحمه اهللا) رئيسا لألمن العام 
في االحمدي التي جسدت انتقال الكويت من حياة 
الغوص والسفر الى عصر النفط وأصبحت احدى 
أكثر املناطق الصناعيـــة اهمية في دول اخلليج 
العربي، هذه املسؤولية رفدت سمو األمير الراحل 
(رحمه اهللا) بخبرة ادارية عريضة وخلقت لديه 

اهتماما بشؤون النفط.
  في عام ١٩٥٩ تولى (رحمه اهللا) رئاسة الدائرة 
املاليـــة الى ان صدر املرســـوم األميري القاضي 
بتغيير اسمها الى  وزارة املالية بتاريخ ١٩٦٢/١/١٧ 
حيث كان اول وزير للمالية واالقتصاد في الكويت 
وفي أول حكومة شكلت عقب االستقالل في عهد 

املجلس التأسيسي بتاريخ ١٩٦٢/١/١٧.
  بتاريخ ١٩٦١/٧/٥ زار (رحمه اهللا) العديد من 
البلدان العربية لشـــرح قضية الكويت العادلة 
بشأن األزمة العراقية الكويتية بتاريخ ١٩٦١/٦/٢٥ 
بعد االستقالل في ١٩٦١/٦/١٩، حيث تلقت الكويت 
من حاكم العراق عبدالكرمي قاسم ادعاءات ظاملة 
باطلة بضم الكويت الى العراق ورفض االعتراف 

باستقاللها وسيادتها.
  عني (رحمه اهللا) وزيـــرا للمالية والصناعة 
عام ١٩٦٣ فـــي عهد مجلس األمـــة األول بتاريخ 

 .١٩٦٣/١/٢٨
بتاريـــخ  الـــوزارة  باســـتقالة    اســـتقال 

.١٩٦٤/١١/٣٠
  ثم عـــني (رحمه اهللا) بتعيني الوزارة بتاريخ 
١٩٦٥/١/٣ وأصبح وزيرا لوزارتي املالية والصناعة 

والتجارة.
بتاريـــخ  الـــوزارة  باســـتقالة    واســـتقال 

.١٩٦٥/١١/٢٧
  وعني (رحمه اهللا) رئيسا ملجلس الوزراء بتاريخ 
١٩٦٥/١١/٣٠ وبتاريخ ١٩٦٦/٥/٣١ صدر مرســـوم 
اميري بتعيني ســـموه وليا للعهد بعد مبايعته 

للوالية باالجماع.
  ونودي بســـموه (رحمه اهللا) اميرا للكويـت 
بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣١ اثر وفاة املغفور له الشـــيخ 
صباح الســـالم الصباح الذي كان احلاكم الثاني 
عشر للبالد فأصبح سموه األمير الثالث عشر من 

اسرة آل الصباح الذي تولى مقاليد احلكم.

  أولى المسؤوليات

  كانت أولى املسؤوليات العملية لألمير الراحل 
أواخر االربعينيات عندما تولى منصب نائب األمير 
في مدينة األحمدي النفطية الناشئة ثم رأس فيها 
األمن العام مدة عقد كامل نهضت خاللها املدينة 
بصورة واضحة ثم انه تولى بعد ذلك رئاسة دائرة 
املالية وأمالك الدولة مع ما يعنيه ذلك من انخراط 
مبكر في املسائل التنموية واملالية، وفوق هذا فإنه 
كان مفوضا لتمثيل الكويت لدى شركات النفط 
مع ما كانت متثله هذه الشـــركات من موقع مهم 
وتقبل األمر الذي يتطلب متابعة حثيثة للحصول 

على حقوق الكويت فيها.
  أما أهم املهام التي توالها (رحمه اهللا) فكانت 
في مجال التصدي العربي والعاملي حملاولة الرئيس 
العراقي عبدالكرمي قاسم ضم الكويت وعدم االعتراف 
باستقاللها عن بريطانيا حيث زار على التوالي كال 
من الرياض والقاهرة واخلرطوم وطرابلس الغرب 
وتونس واملغرب فلبنان ثم قام بسلسلة زيارات 

عاملية للدول املؤثرة آنذاك وهي اثمرت فيما بعد 
تبادل اعتراف مبكر مع االحتاد السوفييتي والصني 
ضمن سياسة الكويت املتوازنة في حقبة احلرب 
الباردة التي استمرت بعد ذلك في اطار منظومة 

عدم االنحياز واحلياد االيجابي.
  استهل سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد، 
رحمه اهللا، بداية توليه احلكم بإلقاء كلمة في وداع 
األمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح يوم ٢ 
يناير اكد فيها ان الراحل الكبير كان والدا للجميع 
احب الكويـــت واهلها حبا خالصا فبادلته احلب 
واالخالص وكان وفيا ألمانيها وتطلعات شعبها 

فبادلته الوفاء والوالء.
  وتعهد ســـموه (رحمـــه اهللا) بأن يكمل 

املسيرة اخليرة التي اختطها األمير الراحل 
وأن يســـير على خطاه ليحقق للكويت 
مزيدا من االجنازات في مختلف املجاالت 
واشار الى انه سيبذل كل ما في وسعه 
من جهد ووقت لتحقيق ما يصبو إليه 

الشعب الكويتي من آمال وأمان.
  وفي ١٤ فبراير ١٩٧٨ حدد سموه 
السياسة العامة التي سيسير عليها 
وأكد أن الكويت ستظل حريصة 
الدميوقراطية  علـــى ترســـيخ 
األصيلة باملشـــاركة الشعبية 
النابعـــة من تـــراث وتقاليد 
الكويـــت وتعهـــد ســـموه 
(رحمه اهللا) بأنه سيعمل 
علـــى تطويـــر وإنضاج 
وممارسة الدميوقراطية 
تلبية ملتطلبات املجتمع 
الكويتي في إطار القيم 
واألخالق ومبادئ الدين 

االسالمي احلنيف.
  واكد ســـمو األمير 
الراحل (رحمه اهللا) ان 
من واجب الوفاء على 
هذا اجليل اال ينســـى 
الذين  الرعيـــل األول 
قامت على سواعدهم 
الكويت والذين ضحوا 
بأرواحهم وأموالهم في 
سبيلها بأن نكون لهم 
ابنـــاء بـــررة أوفياء 
نراعـــي حقهـــم في 
التقدير واإلجالل ملا 
قاموا به وما قدموه 

من تضحيات.
  وذكر سموه (رحمه 
اهللا) ان بنـــاء كويت 
املستقبل هو التحدي 
الكبير الذي يجب على 
الكويتيني ان ينهضوا 
ملواجهتـــه وينـــذروا 
أنفسهم لتحقيقه ومن 
ان  اجـــل ذلـــك علينا 
نشـــرع في بناء الدولة 
التـــي تأخذ  احلديثـــة 
بأسباب التقنية املتقدمة 
واألساليب العصرية في 
مختلف مجاالت احلياة.

  وقال إن املســـؤولية 
يتحملها جميع الكويتيني 

كبيرهم وصغيرهم غنيهم 
وفقيرهم مضيفا ان الكويت 

لنا جميعـــا وعلينا جميعا 
مسؤولية بنائها والذود عنها 
ودفع عجلـــة التقدم والرقي 

فيها.
  ففـــي برنامجـــه الى األمة 

والذي تضمنه خطاب ١٤ فبراير 
عام ١٩٧٨ قال سمو أمير البالد 

الراحل الشيخ جابر األحمد 
(رحمه اهللا) ســـتواصل 

الكويت دورها املعهود 
فـــي تطوير التعاون 
االخوي في مختلف 
املجاالت مع اشقائنا 
فـــي اخلليـــج الذين 
تربطنا بهم منذ األزل 
القربى  اوثق اواصر 

والتاريخ واملستقبل املشترك.
  واضاف سموه (رحمه اهللا) وسنعمل جاهدين 
على تعزيز هذه الروابط االخوية كما سنستمر 
في سياسة التنسيق والتعاون املشترك لصالح 
املنطقة وخير بلدانها مؤكدين ان احلفاظ على أمنها 
واستقرارها مسؤولية دولها وأن هذه املنطقة ذات 
االهمية احليويـــة للعالم كله يجب ان تظل 

مبأمن من الصراعات الدولية.
  وتابع ســـموه (رحمـــه اهللا) بالقول: 
انتهاج سياستها  الكويت  وســـتواصل 
اخلارجية الثابتة وستظل تبني عالقاتها 
مع ســـائر الدول على أساس التقدير 
واالحترام املتبادل وعدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية دون حتيز بني 
شرق وغرب ومبا يخدم مصاحلنا 

الوطنية وقضايانا القومية.
الراحل    لقد حدد سمو األمير 
(رحمـــه اهللا) أهـــداف وأطـــر 
السياسة اخلارجية للكويت 
بحيث تكون بالنسبة للدائرة 
اخلليجيـــة متتـــني اواصر 
العالقات مع الدول الشقيقة 
وحتقيق امن واستقرار 
املنطقة والنأي بها عن 
التدخالت اخلارجية.

  وجاءت تصورات 
سموه (رحمه اهللا) 
الكويت  لسياسة 
اخلارجية مطابقة 
وروح  ملـــواد 
الذي  الدســـتور 
اكـــد ان الكويت 
دولة عربية دينها 
الى  االسالم تسعى 
السالم والتعاون مع 
دول العالـــم امللتزمـــة 
مبواد وتوجهات ميثاق االمم 
املتحدة وتوجهات الشرعية الدولية.

  وقد حرص ســـمو االمير الراحل 
(رحمه اهللا) منذ توليه مقاليد احلكم 
على وضع تصوراته موضع التنفيذ 
فأطلق مبادرته اخلاصة بتأســـيس 
اطار يجمـــع دول مجلـــس التعاون 
الست املتشابهة في ظروفها االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية والتاريخية 
(الكويت والسعودية واالمارات وعمان 
وقطر والبحريـــن) ويوحد خططها 
الداخلية واخلارجية بشكل متدرج، 
لتحقيق مصاحلها ومصالح مواطنيها 
في زمن اصبح الـــوزن مييل فيه 
لصالح التكتـــالت الكبرى وليس 

الكيانات الصغيرة.
  وكان سمو األمير الراحل (رحمه 
اهللا) قد قام في نهاية العام ١٩٧٨ 
بزيارات الـــى الرياض واملنامة 
والدوحـــة وابوظبي ومســـقط 
تركزت املناقشـــات خاللها على 
اســـتعراض الوضع في منطقة 
اخلليـــج وتوطيد العالقات بني 
الدول الست في كل امليادين وبذل 
كل اجلهود املمكنة لضمان امنها 
واســـتقرارها، وهي زيارة ميكن 
وصفها بأنها اســـتهدفت استطالع 
امكانية خلق اطار مؤسســـي يجمع 

بني الدول الست.
  فظهر مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية في عام ١٩٨١ والذي ولدت فكرته 
في عقل وضمير ســـمو األمير الراحل 

(رحمه اهللا).
  وفـــي عام ١٩٨٩ اقترح ســـمو امير 
البـــالد الراحل (رحمـــه اهللا) اضفاء 
الطابع الشـــعبي على مسيرة املجلس 
من خالل تأســـيس مجلس استشاري 
يدرس ويقدم مرئياته إزاء كل ما يحيله 
إليه املجلس االعلى من قضايا ومشكالت 
لتكون املعاجلة متوافقة مع توجهات 
وطموحات مواطني الدول الست، وقد 
تأجلت مناقشة املقترح بسبب العدوان 
اآلثم على الكويت في ٢ أغســـطس 

.١٩٩٠

  وفي عام ١٩٩٦ اعاد سموه (رحمه اهللا) طرحه 
على القـــادة فوافقوا عليه من ناحية املبدأ وبعد 
دراسات اقرت القمة اخلليجية الثامنة عشرة في 
الكويت ١٩٩٧ تأسيس املجلس االستشاري كرافد 
شـــعبي ملجلس التعاون وكتعبير عن اخلطوات 
التي قطعتها الدول الســـت على طريق الشورى 

والدميوقراطية.

  سياسة حكيمة

  استطاعت الكويت خالل عهد سمو األمير الراحل 
(رحمه اهللا) احلفاظ على أمنها واستقرارها وسط 
التغيرات الكبيرة التي طالـــت املنطقة العربية 
واخلليجية في عقود السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشـــرين كما استطاعت كذلك جتاوز 
جتربة الغزو الذي مثل حتديا لسياســـة األمير 
(رحمه اهللا) على املستويني الداخلي واخلارجي، 
وميكن عرض اهم مالمح السياسة اخلارجية لسموه 

(رحمه اهللا) من خالل العناصر التالية:
  ١ـ العالقات مع العراق:

  تولى سمو األمير (رحمه اهللا) قضية الدفاع 
عـــن الكويت امام االدعاءات العراقية منذ بدايات 
االستقالل عام ١٩٦١ حيث دفعته االزمة التي افتعلها 
حاكم العراق عبدالكرمي قاسم في ٢٥ يونيو ١٩٦١ 
مع الكويت الى حترك خارجي يشمل معظم الدول 

العربية لشرح املوقف الكويتي.
  فقد ترأس سموه (رحمه اهللا) الذي كان رئيسا 
لدائرة املالية آنذاك وفدا غادر البالد في ٥ يوليو 
١٩٦١ لزيارة الرياض حيث اجتمع بامللك الراحل 
سعود بن عبدالعزيز كما قام بزيارة جلمهورية 
مصر العربية واجتمع مع الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر في قصر املنتزه في املعمورة، هذا اضافة 
الى سفره الى السودان ثم ليبيا في ١٥ يوليو من 
ذلـــك العام وبعدها تونس في ١٨ يوليو واملغرب 
ومنهـــا الى لبنان ثم الكويت عائدا في ٢٦ يوليو 
وقد اثمرت تلك اجلولة التي قادها الشـــيخ جابر 
آنذاك جناحا بارزا متثل في تأييد الدول العربية 
مجتمعة لقضيـــة الكويت في مواجهة االدعاءات 

واملطالبات العراقية.

  دعوة إلى المقاومة

  ففي اخلامس من اغسطس ١٩٩٠ وجه سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) نداء كتبه 
بخط يده الى اوالده ابناء الكويت دعاهم فيه الى 
مقاومة االحتالل والصمود في وجه املعتدين واعدا 

اياهم بالتحرير قريبا مبشيئة املولى عز وجل.
  وقال سموه (رحمه اهللا) في ندائه: انني احتدث 
إليكم اليوم ومشاعر األلم واحلزن تعتصر قلبي ألن 
كويتنا العزيزة تعرضت لعدوان غاشم استهدف 
ارضنا وشعبنا بعد ان اجتاحت هذا البلد الصغير 
اآلمن املسالم مئات الدبابات وانهالت عليه عشرات 
األلوف من اجلنود وعصفت بســـمائه الصافية 

جموع الطائرات تنشر الرعب والدمار.
  فما يحزننا ايها االخوة ان مصدر هذا العدوان 
الغاشم لم يكن عدوا معروفا فنتقي شره، او بعيدا 
عنا فنرتاب في امره، بل هو لألسف الشديد جاء 
العدوان من اخ وجار قريب شددنا ازره في محنته 
ووقفنا الى جانبه في ضيقه، واصابنا من جراء 

ذلك ما اصابنا.
  وأضاف (رحمه اهللا) اذا كان العدوان قد متكن 
من احتالل ارضنا فإنه لن يتمكن ابدا من احتالل 

عزميتنا.
  واذا كان املعتـــدون اســـتولوا علـــى مرافقنا 
ومنشآتنا العامة فإنهم لن يستطيعوا ابدا االستيالء 

على ارادتنا.
  فعزميتنـــا وارادتنا هما عزمية وإرادة ابنائنا 
وأجدادنا الذين واجهوا اعتى التحديات فلم تلن 
لهم قناة ولم يخضعوا ألي عدوان، وكويت اليوم 
هي كويت األمـــس ارض العزة والكرامة ومنبت 
الرجال ومنبت األبطال ال تطأطئ رأســـها للغزو 
وال خفضت جبينها للمعتدين. وأكد سموه (رحمه 
اهللا) ان التاريخ سيسجل لكم مبداد الفخر والعز 
كما سجل آلبائكم وأجدادكم من قبلكم تلك الوقفة 
الشجاعة والتصدي الباسل الذي قمتم به وقامت به 
قواتكم املسلحة من جيش وحرس وطني وشرطة 
ملواجهة جحافل العدوان بقلوب ثابتة مؤمنة باهللا 
ومؤمنة بكل ذرة من تراب الوطن الطاهر رواها 
اآلباء واألجداد بالدم والعرق ليقود (رحمه اهللا)

بكل اقتدار وعزمية معركة حترير الوطن ولتكون 
كلماته نبراســـا للمقاومني األبطال اللذين رفعوا 

علم الكويت على ترابها احملرر. 

 جابر األحمد أسس مكانة مرموقة للكويت
   وقاد باقتدار معركة تحرير الوطن

 خمس سنوات على رحيل أمير الخير واإلنسانية جابر األحمد 



 الجمعة
  ١٤  يناير ٢٠١١ 

 19 

 كان سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، يفضل بحكم 
تكوينه وطبيعته ان تبقى أعمال اخلير واملســــاهمات اإلنســــانية التي 
يتفضل بها داخل البالد وخارجها طي الكتمان، اال ان هذه املســــاهمات 

فرضت نفسها وكشفت معدنها اإلنساني وتوجهاتها ومقاصدها.
  فقد قدم، رحمه اهللا، بعد حترير الكويت من االحتالل العراقي الغاشم 
الكثير من املســــاهمات للتخفيف عن الدول واملؤسسات وحتى األطفال 

كانوا قريبني من قلب سموه الذي ساهم في تخفيف معاناتهم.
  يذكر انه بعد التحرير أمر ســــمو األمير الراحل، رحمه اهللا، بإلغاء 
جميع الديون عن أهــــل الكويت عرفانا منه مبا أصاب أهل الكويت من 
تدمير ممتلكاتهم الشــــخصية وتدمير منازلهم مــــن قبل قوات النظام 

العراقي التي عاثت فسادا في الكويت.
  وجاء اقتراح سموه، رحمه اهللا، من فوق منبر األمم املتحدة في ٢٨ 
ســــبتمبر ١٩٨٨ بإلغاء الفوائد عن الديون املستحقة لدى الدول النامية 
مع إســــقاط جزء من أصول الديون املســــتحقة لدى الدول األشد فقرا، 
وقرر ســــموه إسقاط الديون عن بعض الدول العربية وإسقاط الفوائد 

عن ديون الدول النامية وجزء من أصل هذه الديون.
  وبلغ إجمالي ما مت إسقاطه حسب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٥ والصادر 

في ٢٣ يناير ١٩٩٥ مبلغ ٩١٨ مليونا و٦٦٥ ألفا و٥٨٧ دينارا.
  وأكدت املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون انه تقرر إسقاط الديون 
جتاه مصر وســــورية وإلغاء الفوائد املتراكمة على ديون الكويت جتاه 
الدول النامية تدعيما لصالت اإلخوة العربية والتزاما باملبادئ واملواقف 
التي أكدتها هذه الدول والدول النامية غير العربية أمام احملافل الدولية 

بشأن معاجلة ديون الدول النامية.
  ونستعرض ما قدمه سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، من تبرعات بعــــد االحتالل العراقي الغاشــــم للكويت لتظل هذه 
املســــاهمات خير دليل لرجل قدم اخلير لكل دول العالم، إميانا منه ان 
ما يعمله هو إلعالء اسم الكويت في احملافل الدولية كبلد محب للسالم 

واخلير والعطاء الدائم.
  ففي ٣ ســــبتمبر ١٩٩٢ تبرع سموه، رحمه اهللا، باسم الكويت مببلغ 
١٠ ماليني دوالر إســــهاما في إغاثة منكوبي اإلعصار في واليتي فلوريدا 

ولويزيانا بالواليات املتحدة األميركية.
  وفي ١٥ سبتمبر ١٩٩٢ تبرع سموه، رحمه اهللا، بنصف مليون دوالر 
لدار الهالل في مصر، وجاء تبرع سموه إسهاما من حكومة الكويت في 

دعم الدار وهي حتتفل بالذكرى املئوية.
  وفي ٢١ نوفمبر ١٩٩٢ تبرع ســــموه، رحمه اهللا، مببلغ مليون دينار 
للجنة العالم اإلسالمي إلنشاء أكبر دار أليتام البوسنة والهرسك، وأتى 
تبرع سموه ملا يعانيه أيتام املسلمني في البوسنة والهرسك من تشرد 
ومجاعة، حيث أبدى ســــموه، رحمه اهللا، تعاطفــــه كعادته مع قضايا 
املســــلمني في العالم، وكذلك تقدير من سموه جلهود اللجنة اإلنسانية 

الواضحة في قضية البوسنة والهرسك.
  وفي ٢ ديسمبر ١٩٩٣ افتتح عبداحلميد البعيجان سفيرنا السابق في 
مصر ٥ مدارس للتعليم األساسي بـ(محافظة قنا) تبرع بإقامتها سموه، 

رحمه اهللا، بتكلفة بلغت ٤ ماليني و٩٨٧ ألف جنيه.

  وفي ٦ أغسطس ١٩٩٣ تبرع سمو األمير الراحل، رحمه اهللا، بـ ٣ ماليني 
دينار للهيئات اإلسالمية اخليرية ملساعدة مسلمي البوسنة والهرسك 
مساهمة منه في أعمال اإلغاثة التي تقوم بها املنظمات اخليرية الكويتية، 

ومنها اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة وجلنة العالم اإلسالمي.
  وفي ٢٢ أغسطس ١٩٩٣ تبرع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهللا، مببلغ ١٧ ألف دينار لألنشطة الشبابية ملراكز الشباب ونادي 
املعاقني واجلوالة ومعســــكرات العمل، وكانت هذه املبادرة الكرمية من 
سموه، رحمه اهللا، جريا على عادته في كل عام لدعم وتشجيع الشباب 
لالنخراط في هواياته املختلفة ورفع املستوى العام لألنشطة الشبابية 

الستغالل أوقات الفراغ في عمل يعود بالنفع على الكويت.
  وسبق لســــمو األمير الراحل الشــــيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، أن 
تبرع لنادي املعاقني مببلغ ٥٠ ألف دينار دعما لنشــــاطاته ومشاركاته 

في حتقيق نتائج تشرف الرياضة الكويتية.
  وفي ٢٩ نوفمبر ١٩٩٣ تكفل سموه، رحمه اهللا، بتحمل نفقات عالج 
طفلة ليبيرية تبلغ من العمر ٧ ســــنوات تعاني من تشــــوهات خلقية 
قــــد تفضي الى موتهــــا ما لم تتلق العالج وذلك في احد املستشــــفيات 

التخصصية في هولندا.
  وتكللت عملية الطفلة عندمــــا أجرتها في ١٨ فبراير ١٩٩٤ بالنجاح، 
وأشاد البروفيسور موليناره الذي أشرف على عالج الطفلة في مستشفى 
امللكة صوفيا التخصصي لألطفال في روتردام بهولندا مببادرة ســــمو 
األمير الراحل، رحمه اهللا، في إنقاذ الطفلة، شاكرا إنسانيته واهتمامه 

بقضايا أطفال العالم.
  وفي ٨ مارس ١٩٩٤ تبرع ســــموه، رحمه اهللا، مببلغ مليوني دوالر 
لبناء مدرسة في املركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك وأتت هذه املساهمة 
جريا على عادة ســــمو أمير البالد الراحل، رحمه اهللا، في تشجيع بناء 
املراكــــز اإلســــالمية املتكاملة لكي تكون صروحا تنطلــــق منها تعاليم 

الدين احلنيف.
  وفي ٢١ ابريل ١٩٩٤ وضع رئيس الوزراء املصري الســــابق د.عاطف 
صدقي حجر األساس لترعة السالم «ترعة الشيخ جابر األحمد» حيث 
بلغت تكاليف املشروع ٢٠٠ مليون جنيه (نحو ٦٧ مليون دوالر) وأتت 
تسمية الترعة باسم الشــــيخ جابر األحمد كرمز للعالقات الوثيقة بني 
الكويت ومصر واعترافا مصريا باجلميل ملا قامت به الكويت من مساهمة 

في املشروع التنموي احليوي.
  وفي ٢٣ فبراير ١٩٩٥ سلم سفيرنا السابق لدى اليابان د.سهيل خليل 
شحيبر شيكا مببلغ ٦ ماليني دوالر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الياباني يوهي كونو تنفيذا لتوجيهات سمو األمير الراحل، 
رحمه اهللا، مبساعدة ضحايا زلزال ضرب اليابان وأدى الى مقتل ٥٤٢٦ 

شخصا وتشريد قرابة ٢٠٠ ألف شخص.
  وقد غطت األجهزة اإلعالمية اليابانية باهتمام كبير تلك املبادرة التي 

قامت بها الكويت لضحايا الزلزال املدمر.
  وفي ٢٩ مايو ١٩٩٥ تبرع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه 
اهللا، أثنــــاء وجوده في العاصمة البريطانية لندن مببلغ نصف مليون 
جنيه استرليني لبناء مستشفى لالجئني العراقيني في إيران، وذلك في 

إطار مشروع الصندوق اخليري لالجئني املوجودين في لندن.
  وقد أشاد وزير اخلارجية البريطاني السابق دوغالس هيرد باللمحة 
الذكية والعمل اخليري الســــخي من ســــمو األمير الراحل، رحمه اهللا، 

بتبرعه للصندوق اخليري إلغاثة الالجئني العراقيني.
  وفي ٢١ يونيو ١٩٩٥ ســــلم سفيرنا في بريطانيا خالد الدويسان الى 
عدد من املؤسسات اخليرية البريطانية تبرعات بلغت في جملتها مليونا 

و١١٥ ألف جنيه استرليني مقدمة من سمو األمير الراحل، رحمه اهللا.
  وفي الوقت نفسه قدم السفير الدويسان تبرعا آخر مببلغ ٢٥٠ ألف 
جنيه موزعة بالتساوي بني صناديق املساعدة التابعة للقوات املسلحة 
البريطانية وذلك تقديرا للدور الــــذي قامت به القوات البريطانية في 
حرب حترير الكويت ووقوفهم بشجاعة الى جانب احلق الكويتي وقت 

الشدة.
  وفي ٨ مايو ١٩٩٦ حتمل سموه، رحمه اهللا، جميع املصاريف املتعلقة 
بعالج عضو البرملان الســــنغالي شريف حيدرا الذي يحتاج الى عملية 
زرع كلى، كذلك أمر سموه بصرف تذكرتي سفر لشخصني آخرين ملرافقة 

املريض والبقاء في الكويت مدة عالجه على حساب سموه اخلاص.
  وفي ٦ يونيو ١٩٩٦ أشاد مجلس أمناء جامعة اخلليج العربي باملكرمة 
األميرية بتمويل كرسي امليكروبيولوجيا الطبية وعالج املناعة بجامعة 
اخلليج العربي، وقد رفع رئيس اجلامعة الى سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، باسم جميع منسوبي اجلامعة وافر الشكر واالمتنان لهذا التبرع 

الكرمي.
  وفي ١٢ يناير ١٩٩٨ تبرع ســــموه، رحمــــه اهللا، الى جمهورية جزر 
القمر اإلســــالمية، وقامت الهيئة اخليرية اإلســــالمية التي تلقت تبرع 
سموه بإيصال وتركيب ٤ مولدات طاقة كهربائية ضخمة كل منها الف 
كيلو وات وقدم رئيس جمهورية جزر القمر الشكر واالمتنان الى سمو 

األمير الراحل، رحمه اهللا.
  وفي ١٥ يناير ١٩٩٨ ومببادرة من ســــموه، رحمه اهللا، أثناء زيارته 
جمعية املكفوفني ونادي املعاقني والصم قدم ســــموه تبرعا سخيا لكل 

جمعية من اجلمعيات الثالث مببلغ ٢٠ ألف دينار.
  وفي ٢١ اكتوبــــر ١٩٩٨ تبرع، رحمه اهللا، مببلغ نصف مليون دوالر 
لرئيس أوزبكستان إسالم كرميوف وجاءت املكرمة األميرية للمشاركة 

في بناء مسجد اإلمام البخاري في مدينة سمرقند.
  وفي ٦ ابريل ١٩٩٩ قرر ســــموه، رحمه اهللا، التبرع باســــم أسرة آل 
الصباح الكرمية بقيمة مليون دوالر لشعب كوسوڤو املسلم الذي تعرض 

للقتل والتشريد والتهجير القسري على أيدي القوات الصربية.
  وفي ٣ مايو ١٩٩٩ تبرع ســــمو األمير الراحل، رحمه اهللا، مببلغ ٢٠ 
ألف دينار لدعم مكتب املخترعني بالنادي العلمي، وتأتي املكرمة تقديرا 
من ســــموه ألبنائه العلماء من املخترعني واملوهوبني ولتسجيل وحفظ 

براءة حقوق االختراعات التي يتوصلون اليها خلدمة املجتمع.
  وفي ١٣ مايو ١٩٩٩ تبرع سموه، رحمه اهللا، بسجاد فاخر مخصص 
للصالة تبلغ مســــاحته ٢٠٠ متر لصالح املقر الثاني للمركز اإلسالمي 
في مدينة نيويورك والذي يؤمه املســــلمون القاطنون في غرب املدينة 

مانهاتن.

  يذكر ان سمو األمير الراحل، رحمه اهللا، كان اول املساهمني في بناء 
املركز منذ ان وضع حجر األساس ملئذنة اجلامع التابع للمركز في عام 
١٩٨٨ وذلك على هامش مشــــاركته في افتتاح الــــدورة الـ ٤٣ للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
  وفي ١٥ أكتوبر ١٩٩٩ أعلنت الكلية امللكية البحرية البريطانية انها 
تلقت باعتزاز تبرعا من سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، مببلغ ٦٠ ألف جنيه اســــترليني مخصص لتجديد أحد املباني في 
الكليــــة التي تخرج فيها أعضاء من العائلة امللكية البريطانية والعديد 

من الطلبة الكويتيني على مدى سنوات.
  وتقديرا لدور ســــموه، رحمه اهللا، فقد تقرر إطالق اسم سموه على 
املبنى اخلــــاص بالرياضة في الكلية بعد جتديــــده تقديرا لهذا التبرع 
السخي من سموه، إال ان سموه، رحمه اهللا، رفض ان يطلق اسمه على 

هذا اجلناح الذي تبرع بتجديده وأمر بأن يكون باسم الكويت.
  وفي ٢٥ أكتوبر ١٩٩٩ تبرع، رحمه اهللا، مببلغ مليون دوالر لصالح 
معهد العالم العربي في باريس، ويأتي هذا التبرع الســــخي تعبيرا عن 

حرص سموه على احملافظة على التراث العربي.
  وفي ١٥ نوفمبر ١٩٩٩ أشاد األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي السابق 
عز الدين العراقي مببادرة ســــموه ملواقفه املســــاندة للمنظمة وتبرعه 
مببلغ ٣ ماليني دوالر اضافية للحصة املالية الســــنوية املفروضة على 

الكويت بصفتها احدى الدول األعضاء باملنظمة.
  وفي ٢٩ فبراير ٢٠٠٠ أمر ســــموه، رحمه اهللا، بتقدمي مساعدة مالية 
وقدرها ١٥ مليــــون دوالر الى اجلمهورية اللبنانية الشــــقيقة إلصالح 
بعض ما دمرته الغارات العدوانية اإلســــرائيلية وحتديد الدعم الالزم 

إلعادة إعمارها.
  كما تفضل، رحمه اهللا، مبكرمــــة أميرية مبنح مبلغ ١٠٠ دينار لكل 
مواطن من العاملني في اجلهات احلكومية واملتقاعدين وأصحاب املعاشات 
اخلاصة، وذلك احتفاال مبرور ٤٠ عاما على استقالل الكويت و١٠ سنوات 

على التحرير.
  وفي ٣٠ اكتوبر ٢٠٠١ تبرع سموه، رحمه اهللا، نيابة عنه وعن األسرة 
احلاكمة مببلغ مليون دوالر لصالح الشعب األفغاني الذي نزح اآلالف 

منه عن مدنه الداخلية بسبب األحداث األخيرة.
  وتشكل مبادرات سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، 
مبساعدة املنكوبني من الزالزل والفيضانات والسيول واجلفاف عالمة 
في سجله املستمر في العطاء خلدمة اإلنسانية في كل أرجاء العالم، فما 
ان حتل كارثة انسانية بأي دولة من دول العالم إال ويعلن سموه، رحمه 
اهللا، ارسال مواد إغاثة عاجلة ملســــاعدة املتضررين وتخفيف املعاناة 

والظروف القاسية الناجمة عن الكارثة.
  وكان اختيار ســــمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، 
شــــخصية العام ١٩٩٥ ليس بالغريب او املصادفة في أضخم استطالع 
للرأي في املنطقة قامت به «مؤسســــة املتحدون والتســــويق الدولية» 
ومبشــــاركة ٥ ماليني مواطن عربي وجاء ذلك ملا قدمه ســــموه من دعم 
مالي للمؤسسات العاملية التي ترعى الفقراء وملواقفه املشرفة من أجل 

رفعة العرب أجمعني. 

 جهود كبيرة في ترسيخ مسيرة العمل الخيري

  جابر األحمد.. يد بيضاء عمت بخيرها العالم

 خمس سنوات على رحيل أمير الخير واإلنسانية جابر األحمد 

 كان (رحمه اهللا) حريصا على تكرمي وتشجيع حفظة القرآن  (رحمه اهللا) مستقبال عددا من رجال الدين 



 سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) مفتتحا سوق شرق 
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 منجزات جابر األحمد االقتصادية أثمرت الخير للكويت
 مبادرات رائدة عكست رؤيته المستقبلية الثاقبة التي كّرسته أحد أهم بناة االقتصاد الكويتي

 

 خمس سنوات على رحيل أمير الخير واإلنسانية جابر األحمد 

 عطاءات سمو األمير الراحل الشـــيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) 
أكبر من ان حتصى على اختالف مجاالتها وتنوع مضامينها ومنها 
الركن االقتصادي الذي أواله ســـمو األمير الراحل اهتماما أساسيا، 
فكان رحمه اهللا احد اهم بناة االقتصاد الكويتي منذ انطالقته األولى 
في بداية اخلمسينيات من القرن املاضي عندما ارتبط اسمه بالنفط 
عصب االقتصاد الكويتي وعني حينها مسؤوال عن مدينة األحمدي، 
ومنها توالت اجنازاته االقتصادية بإنشـــاء سلسلة من املؤسسات 
االقتصادية وأخرى علمية واجتماعية لها طابع اقتصادي في محاولة 
جادة ومضنية لتنويع مصادر الدخل واالرتقاء بالكويت الى مصاف 

الدول املتقدمة.
  بل ان مبادراته العديــــدة ـ رحمه اهللا ـ عززت دور الكويت اقليميا 
وعربيا ودوليا وكانت لها جذورها االقتصادية سواء بانشاء الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية او باطالق مبادرة انشاء مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية التي عكست رؤيته املستقبلية الثاقبة 
فــــي محاوالته العديــــدة إليجاد تكتالت اقتصادية كــــي تنعم املنطقة 
باالستقرار، هذا عدا مبادراته غير املسبوقة مبساهمة الدولة في انشاء 
شركات عمالقة الســــتثمار املوارد الطبيعية والبشرية التي تنعم بها 
الكويت سواء كانت شركات بترولية او صناعية او مالية او استثمارية 

او غيرها.

  نقطة التحول

  كان اكتشاف النفط وبدء تصديره في مطلع اخلمسينيات نقطة 
حتول مهمة في حتديث وتبديل منط احلياة االقتصادية في الكويت، 
فقد بدأت الفوائض املالية بالتزايد مع جتاوز ايرادات النفط لالنفاق 
العام مما دفع سموه رحمه اهللا الى تبني مبادرات اقتصادية الستثمار 
تلك الفوائض وتنميتها للصالح العام حيث اشرفت على تلك اجلهود 
آنذاك ادارة املالية العامة في احلكومة والتي كان يرأسها سموه رحمه 

اهللا ومن خالل مكتب االستثمار الكويتي في لندن.
  ومن موقعه هذا اتخذ سموه رحمه اهللا في عام ١٩٦٠ عدة خطوات 
لتنظيم مالية الدولة كان من ضمنها انشـــاء االحتياطي العام الذي 
يتم متويله من فائض امليزانية واشتمل االحتياطي العام حينها على 

جميع استثمارات الدولة سواء داخل البالد او خارجها.

  االحتياطي العام

  فـــي اطار اخلطوات التـــي اتخذتها ادارة املاليـــة العامة لتنظيم 
األوضاع املالية للدولة صدر املرسوم بالقانون رقم ١٩٦٠/١ املتعلق 
باقـــرار اعداد امليزانية العامة او اســـلوب تنفيذهـــا، وقد اعلن هذا 
القانون انشـــاء االحتياطي العام ووضع التشـــريع الالزم لتمويله 
من فائض امليزانية، وأناط مسؤولية ادارته بادارة املالية العامة او 
بوزارة املالية حاليا وشـــمل االحتياطي العام في ذلك احلني جميع 
استثمارات الدولة والتي تضمنت فيما بعد املشاركة في العديد من 
املشاريع التنموية واالقتصادية واالجتماعية منها على سبيل املثال 
بنك التســـليف واالدخار والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وعشرات املشاريع احمللية األخرى هذا باالضافة الى جميع 

االستثمارات اخلارجية التي متلكها الدولة.

  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

  الصندوق الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية يعتبر اجنازا 
اقتصاديا آخر من اجنازات سموه رحمه اهللا في املجال االقتصادي 
بل يعتبر من اول اجنازاته على طريق استثمار االمكانيات الكويتية 
علـــى جميع االصعدة االقليمية والدولية والتي اشـــاد بها القاصي 
قبل الداني حتى اضحت ســـفارة كويتية تقدم مســـاعداتهــا املالية 

لـ ١١٩ دولة.
  ويعد الصندوق الكويتي للتنمية من اقدم املؤسسات االقراضية 
التي تعمل في مجال منح املساعدات وتأكيد التعاون العربي والدولي 
حيث انشئ منذ عام ١٩٦١ اي بعد اشهر قليلة من استقالل الكويت، 
وظل حتى يوليـــو ١٩٧٤ يقصر عملياته على البلـــدان العربية ثم 
اتســـع نطاق نشاطاته االقراضية ليشمل معظم الدول النامية التي 

اصبحت تستخدم مساعدات الصندوق وقروضه في عمليات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.

  ديوان المحاسبة

  تنفيذا لنص املادة ١٥١ من الدســــتور صدر القانون رقم ٣٠ لســــنة 
١٩٦٤ بانشــــاء ديوان احملاسبة بالكويت ونصت املادة األولى منه على 
انه تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة املالية تسمى ديوان احملاسبة وتلحق 

مبجلس األمة.
  كما تضمن القانون رقم ٣٠ لســــنة ١٩٦٤ انشاء ديوان احملاسبة من 
االحكام ما يحقق له االستقالل الوظيفي والعضوي واملالي، كما احاطته 
بالضمانات التي تكفل له العمل بحرية واطمئنان ومتكنه من ممارسة 

اعمال الرقابة دون معوقات.
  اما الغرض من انشاء هذا الديوان وبواعثه فأوضحته املادة الثانية 
من قانون انشائه حيث نصت على انه يهدف اساسا الى حتقيق رقابة 
فعالة على االمــــوال العامة وذلك عن طريق ممارســــة االختصاصات 

املخولة له مبقتضى القانون وعلى الوجه املبني فيه.
  ولهذا كان األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه اهللا يحرص على 
متابعة كل ما ينجزه ديوان احملاسبة في بداية تأسيسه بنفسه وبشكل 
حازم ويطالب بتدقيق احلسابات وخاصة ما يتعلق بالصفقات االستثمارية 
في اخلارج رغم ان الكويت كانت في بداية عهدها باالستثمارات حيث 
كان يهتم بأن متارس اجلهات الرقابية دورها كما حددها لها الدستور 

ولم يخل بهذا الشرط طوال فترة تقلده منصبه كوزير للمالية.
  وكانت تتم حتت اشرافه رحمه اهللا جميع االستثمارات بالتعاون مع 
اجهزة الرقابة واحملاسبة والتدقيق، وكان يقول ان جهاز االستثمارات 
له كامل احلرية في اختيار العمل ولكن ذلك ال مينع من ضرورة املتابعة 
وممارســــة الرقابة على جميع العمليات من األجهزة املختصة، وبذلك 
كان يضرب لهم املثل في طهارة اليد والنزاهة ثم الدقة واحلرص على 

املال العام وكان يختار الكفاءات الوطنية بدقة شديدة للعمل معه في 
املجاالت االقتصادية.

  بنك الكويت المركزي

  وقد أولى سموه رحمه اهللا اهتماما ملحوظا وحرصا غير مسبوق 
على ان تقوم االدارة االقتصادية للدولة بشكل عام واجلانب املالي منه 
على اسس سليمة راسخة لكي تكفل له التطور والنمو، فقد اسهم وبشكل 
فاعل في ابــــراز اهمية بنك مركزي يكون من بني مهامه العديدة وضع 
نظام نقدي شــــامل يدعم انضمام الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي لالنشاء والتعمير، وصدر القانون رقم ٣٢ لسنة 

٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية.
  وقد كان انشــــاء بنك مركزي في الكويت احد تطلعات سمو األمير 
الراحل الشــــيخ جابر االحمد رحمه اهللا االقتصادية منذ ان كان وزيرا 
للماليــــة لكي تعمل هذه اجلهة على تأمــــني ثبات النقد الكويتي وعلى 
توجيه سياسة االئتمان مبا يساعد على التقدم االقتصادي واالجتماعي 
وزيادة الدخل القومي ومراقبة اجلهاز املصرفي في الكويت اضافة الى 

القيام بوظيفة بنك احلكومة وتقدمي املشورة املالية لها.
  وقــــد اكتمل حلم ســــموه رحمه اهللا في ابريــــل ١٩٧٧ بافتتاح املقر 
اجلديد لبنك الكويت املركزي لكي يتمكن هذا اجلهاز املالي من احلفاظ 
على زخم االقتصاد الكويتي وجتنيبه قدر االمكان اي تأثيرات سلبية 
ناجتة عما تشــــهده الســــاحة العاملية من اضطرابــــات مالية وتقلبات 
اقتصادية الى جانب االهتمام بالسياســــة النقديــــة واملالية لتحقيق 

األهداف االقتصادية للدولة.
  كما أولى صاحب الســــمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه 
اهللا اهتمامــــا ملحوظا بالنقد الكويتي اثــــر توليه مقاليد احلكم حيث 
طرح بنك الكويت املركزي في ٣٠ فبراير عام ١٩٨٠ اوراقا نقدية جديدة 
للتداول كما اصدر البنك مطلع فبراير ١٩٨٢ قرارا بشــــأن سحب اوراق 

النقد املتداولة التي حتمل صورتي املغفور لهما بإذن اهللا الشيخ عبداهللا 
السالم والشيخ صباح السالم طيب اهللا ثراهما.

  معهد الكويت لألبحاث العلمية

  انشئ معهد الكويت لألبحاث العلمية برغبة اميرية سامية كنتيجة 
حتمية ووالدة طبيعية الفكار ســــموه املتطــــورة واملوجهة نحو دعم 
االقتصاد الوطني بشــــتى السبل العلمية والعملية املتاحة وهو ما دفع 
نحو انشــــاء دائرة االقتصاد التقني في املعهد والتي من أهدافها تعزيز 
املهارات والقــــدرات في القضايا املتعلقة بتخطيــــط االقتصاد الوطني 

وتطوير املوارد وأبحاث العمليات.
  وصدر مرسوم اميري بانشاء املعهد في يوليو من عام ١٩٧٣ كمحاولة 
علمية اليجاد احللول ملختلف املشاكل واملعضالت التي قد يتعرض لها 
املجتمع الكويتي في ســــعيه نحو التطور والرقي في شــــتى القطاعات 
االقتصاديــــة والعلمية واالجتماعية وغيرهــــا ومن ثم رفع التصورات 

والبدائل الى صانعي القرار السياسي.
  ومن ضمن األغراض التي انشئ من اجلها املعهد النهوض بالبحوث 
العلمية والتطبيقية السيما فيما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد 
الثروة الطبيعية واملواد الغذائية وسائر املقومات األساسية التي تساعد 

االقتصاد القومي على النمو.

  احتياطي األجيال القادمة

  والشك ان حكمة القيادة الكويتية جتلت في السبعينيات حني قامت 
بخطوة واسعة متثلت في تنظيم األوضاع االستثمارية في اطار رؤية 

مستقبلية شاملة.
  وكانت اخلطوة املهمة التالية بعد قانون االحتياطي العام هي انشاء 
احتياطي االجيال القادمة، وقد جاءت النظرة الثاقبة لصاحب الســــمو 
األمير رحمه اهللا لتنظيم األوضاع االســــتثمارية باصدار القانون رقم 
١٠٦ لسنة ١٩٧٦ القاضي بتكوين احتياطي االجيال القادمة، وقد نظمت 
عملية استثماره في احملافظ االستثمارية العاملية من االسهم والسندات 
والودائع واملشاريع االقتصادية املختلفة باشراف اخلبراء االقتصاديني 
سواء داخل الدولة او في املؤسسات االستثمارية العاملية التي عهد اليها 

باستثمار اصول احتياطي االجيال القادمة.
  وقد برزت اهمية هذا االحتياطي وبشكل واضح في الدور الرئيسي الذي 
لعبه في تأمني احتياجات البالد اثر االحتالل العراقي اآلثم في اغسطس 
١٩٩٠ اذ كان املمول االول في تسديد نفقات التحرير واعادة اعمار البالد، 

فكان ذلك االحتياطي خير معني للكويت على مواجهة محنتها.

  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  تعتبر املؤسســــة العامة للتأمينات االجتماعيــــة احدى اهم االفكار 
االقتصادية التي تفتــــق عنها الفكر االقتصادي لســــمو األمير الراحل 
الشــــيخ جابر االحمد لتوفير العيش الكرمي لالسرة الكويتية وعكست 
العقلية االقتصادية التي يتميز بها سموه ووجدت الفكرة طريقها الى 
التنفيذ مبوجب قانون التأمينــــات االجتماعية الصادر باألمر األميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ كمؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تكون 
لها الشخصية املعنوية وتخضع الشراف وزير املالية ويرأس مجلس 
ادارتها كذلك. واذا كانت الكويت تطبق نظام املعاشــــات التقاعدية منذ 
منتصف اخلمسينيات وكان يستفيد منه بعض املواطنني في املؤسسات 
احلكومية فانه في أواخر عام ١٩٧٦ وبإقرار القانون اجلديد بدئ بتأمني 
الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة للعاملني املدنيني في القطاع احلكومي 
وفــــي القطاعني األهلي والنفطي وتأمــــني اصابات العمل. ويتميز نظام 
التأمينات االجتماعية في الكويت بالشــــمول والوحدة وسخاء املزايات 
التأمينية ويعتبر املعاش التقاعدي من ابرز احلقوق التي كفلها قانون 
التأمينات االجتماعية للمؤمن عليهم بل ميكن القول ان املعاش التقاعدي 

هو الهدف االول للتأمينات االجتماعية.

  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  وكانت امكانيات ســــموه رحمه اهللا ومبادراته االقتصادية ال تعرف 
احلدود، فما ان يتم تنفيذ فكرة من افكاره او مبادرة من مبادراته العديدة   ...ومفتتحا مبنى غرفة التجارة والصناعة 
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حتى يبدأ بطرح أخرى.
  ونتيجة الهتمامه املتزايد باالقتصاد ودوره في التنمية البشــــرية 
الشــــاملة فقد أولى األمير الراحل رحمه اهللا اهمية للجانب العلمي لهذا 
القطاع احليوي فتم انشــــاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كمؤسسة 
خاصة ذات نفع عام مبوجب مرســــوم أميــــري تتلقى الدعم املادي من 
الشركات املساهمة الكويتية مبقدار ٥٪ من صافي االرباح السنوية لهذه 

الشركات مت خفضه الى ٢٫٥٪ قبل بضع سنوات.
  وقد أسهمت املؤسسة في تدعيم البحوث العلمية مبختلف فروعها 
وتشجيع العلماء والباحثني في الكويت والبالد العربية االخرى واالسالمية 
حيث تقوم املؤسســــة بتخصيص جوائز في مختلف العلوم وذلك في 

برامجها السنوية.

  الهيئة العامة لالستثمار

  كان البد للتزايد املتنامي في حجم األموال املخصصة لالســـتثمار 
والتوســـع في دائرة توظيف األموال مـــن ان يترجم بخطوة نوعية 
تتناسب مع حجم وسرعة واضطراد هذا التزايد، ومتثلت هذه اخلطوة 
في انشـــاء الهيئة العامة لالستثمار لتحل محل وزارة املالية في ادارة 
وتنمية احتياطات الدولة املالية، حيث صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ 
الذي نص على انشاء الهيئة العامة لالستثمار كمؤسسة ذات شخصية 
اعتبارية مســـتقلة تلحق بوزير املالية وتتولى باسم حكومة الكويت 
وحلســـابها ادارة اموال االحتياطي العام للدولة واألموال املخصصة 
الحتياطـــي األجيال القادمة وغير ذلك من األموال التي يعهد بها وزير 

املالية الى الهيئة الدارتها وتوظيفها.
  واليـــوم تعد االســـتثمارات الكويتية في اخلـــارج واحدة من أهم 
مصادر الدخل القومي للبالد بعد الصناعة النفطية مؤكدة بذلك حجم 
جناح االنشطة املالية والتوظيف االستثماري لالحتياطي العام للدولة 
واحتياطي األجيال القادمة، وأضحت هذه االستثمارات خير برهان على 
نفاذ بصيرة القيادة الكويتية والتي وضعت الكويت بني الدول الرائدة 
في مجال التخطيط واالستثمار املالي، وذلك بالرغم من املصاعب التي 

تعرضت لها البالد وأبرزها االحتالل العراقي اآلثم.
  وتنفيذا لسياسة الدولة والتوجيهات الرسمية تساهم الهيئة بشكل 
فعال في دعم مشـــاريع التنمية في بلدان العالم الثالث بوجه خاص 
والسيما املشاريع احليوية التي تساهم في تطوير البنية االقتصادية 
في هذه البلدان وذلك انسجاما مع خطط وبرامج التنمية التي يضعها 
البنك الدولي واجهزة االمم املتحدة وضمن اتفاقيات رسمية بني الكويت 

وتلك الدول.
  واذا كانت املبادرات االقتصادية العديدة التي اطلقها ســـمو االمير 
الراحل رحمه اهللا على املستوى احمللي جاءت لترسيخ اسس الدولة 
العصريـــة من خالل خلق دولة املؤسســـات وتوفيـــر العيش الكرمي 
للمواطـــن الكويتي فإن مبادراته (رحمه اهللا) تخطت احلدود احمللية 
الى املســـتويني االقليمي والدولي لتوطيد دعائم األمن واالستقرار في 
ربوع الكرة األرضية ومنها مبادرته الشهيرة بانشاء مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وهو ما يشـــير الى فكره االستراتيجي ونظرته 
املســـتقبلية لتعزيز الوجود اخلليجي في احملافل الدولية على جميع 

املستويات السياسية واالقتصادية والعسكرية.
  وقد نشـــأت فكرة قيام التجمع اخلليجـــي في عقل وضمير األمير 
الراحل رحمه اهللا منذ ان كان وزيرا للمالية لتوسيع وتوحيد مجاالت 
التعاون االقتصادي وتيســـير ممارسة األنشطة االقتصادية بالنسبة 
للمواطنـــني اخلليجيني ثم فاحت اخوانه قادة اخلليج مبا تراه الكويت 
من تصور ملســـتقبل اخلليج اقتصاديا فحظيت تلك الرؤية باملوافقة 

باجماع اآلراء.
  وبذلت الكويت ممثلة بأميرها رحمه اهللا جهودا حثيثة وحتركات 
مكثفة سعيا وراء حتقيق الوحدة بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست وحتقيق متطلبات وآمال شعوبها، وكثيرا ما كان يشدد في لقاءاته 
مع اخوانه القادة اخلليجيني وخالل خطبه على االهتمام باالقتصاد وما 
يحققه من بناء ملستقبل االنسانية والنهوض بالشعوب الى أرقى املراتب 
في سبيل التخلص من مخلفات اجلهل والفقر والتشتت مذكرا بأن األمن 

واالقتصاد هما الدرع احلصينة لدول مجلس التعاون اخلليجي.

  أما زيارات ســـموه اخلارجية رحمه اهللا فلم تكن تخلو من اهداف 
اقتصادية فالغالبية العظمى من هذه الزيارات ســـواء للدول العربية 
واالســـالمية او للدول النامية األخرى كانـــت تعقد خاللها االتفاقيات 
االقتصادية الى جانب االتفاقيات الثقافية والسياسية لتحقيق التكامل 
االقتصادي بني الدول العربية واالسالمية ولتعزيز التنمية االقتصادية 

الشاملة خاصة للدول التي تعاني من الفقر والكوارث الطبيعية.
  كما ان هذه الزيارات لم تخل من لفتاته الكرمية بتبرعه مبنح مالية 
الى املؤسســـات ذات الطابع اخليري والتي من شأنها دعم اقتصادات 
دولها العانتها على االنخراط في املجتمع الدولي وتعبيرا انسانيا من 
لدن سموه رحمه اهللا عن تقديره ملواقف هذه الدول املساندة لقضايا 

الكويت املصيرية والعادلة.
  كما كان ســـمو األمير الراحل الشـــيخ جابر األحمد رحمه اهللا في 
طليعـــة قادة دول العالم املطالبني مـــن منصة األمم املتحدة عام ١٩٨٨ 
باســـقاط الديون املتراكمة على الدول الناميـــة التي عانت كثيرا من 
ازمات اقتصادية خانقة، وينبع هذا االهتمام من اهمية األمن الغذائي 
واألمن االقتصادي لشعوب الدول النامية وهو ما دفع منظمة االغذية 
والزراعة الدولية (الفاو) لزيادة االهتمام مبثل هذه اجلوانب من خالل 
اصدار القرارات والتوصيات الالزمة لتلبية احتياجات االنسانية من 

الغذاء السليم.
  وهو ما يؤكد ان سموه رحمه اهللا لم يكن يحمل على كاهله هموم 
الشعب الكويتي فقط، وامنا حمل هموم شعوب الدول النامية واملستضعفة 
ايضا، ولم يكن هذا بغريب على تطلعات سموه لنشر اخلير في ربوع 
االرض فهو من اصدر قراره في بداية عهد الكويت باالستقالل بانشاء 
الصنـــدوق الكويتي للتنمية االقتصاديـــة العربية لدفع عجلة النمو 

والتطور في الدول العربية واالسالمية.
  وفـــي خطابه الشـــهير والذي ألقاه على منصـــة االمم املتحدة في 
اواخر الثمانينيات قال ســـموه رحمه اهللا في العالقات االقتصادية ما 

بني الشـــمال واجلنوب: «وأبرز ما في هـــذه العالقة الديون وفوائدها 
املتزايدة وقد أصبحت بصورتها احلالية عقبة في سبيل التنمية وقيدا 
عليها ووســـيلة ضغط على اجلنوب للحصول على انتاجه من املواد 
األولية بأســـعار متدنية وبيع انتاج الشمال من مصنوعات وحبوب 
غذائية بأســـعار مســـتمرة في ارتفاعها مما تزداد الفجوة اتساعا بني 

الشمال واجلنوب».
  وأضاف سموه رحمه اهللا: «أود في هذه املناسبة ان أقترح مشروعا 

من ثالثة بنود:
  أوال: ان تدعو الدول الدائنة الى عقد اجتماع فيما بينها لبحث الغاء 
الفوائد على ديونها املستحقة لدى الدول املدينة، مع اسقاط جزء من 

اصول الديون املستحقة لدى الدول األشد فقرا.
  وان الكويت كدولة دائنة على اســـتعداد حلضـــور هذا االجتماع 
وااللتزام مبا يصدر عنه من قرارات ألن ذلك في اعتقادنا افضل بكثير 
من ترك األمر ملطالبات الدول املدينة من ناحية، ولتباين مواقف الدول 

الدائنة من ناحية اخرى.
  وسيكون تنفيذ هذا االقتراح عونا للدول املدينة على القيام مبشروعات 

التنمية.
  وسينعكس هذا على النشــــاط االقتصادي واالجتماعي الذي تعود 

آثاره االيجابية على كل من الدائن واملدين.
  ثانيا: نقتــــرح على صندوق النقــــد الدولي والبنــــك الدولي اعادة 
النظر في شروطهما القاسية على الدول التي تطلب املساعدة لتحسني 

اوضاعها.
  واملأمول في التعديالت ان تكون من املرونة واالنسانية بحيث تراعي 
الفروق بني دولة وأخــــرى، وان تكون مالئمة لظروف الدول املقترضة 

وعونا للتنمية فيها.
  ثالثا: زيادة وتنظيم العون العلمي والتقني الذي يقدمه الشمال الى 
اجلنوب، مع مراعاة العناية بالعامل البشري في التنمية دون االقتصار 

على األرقام احلسابية الصماء.
  وســــيؤدي هذا حتما الى التعاون على صيانة املــــوارد الطبيعية 
والبشرية في حاضرها ومستقبلها ومحاربة التلوث ودعم مشروعات 
التنمية والتوســــع فيها ويصبح العلم وســــيلة للتعمير والتقدم، ال 

للتخريب واالنحدار».
  واختصر سموه رحمه اهللا أسباب مبادراته االقتصادية ذات الطابع 
االنساني لتنمية قدرات الدول النامية فقال: «ان أهل اجلنوب والشمال 
اخــــوة، اختلف بهم املكان وجمع بينهم الزمان في أســــرة اإلنســــانية 

الواحدة.
  وان التعاون احلضاري هو اللقاء احلميد بني الشمال واجلنوب وهو 

الفجر الصادق لالخاء اإلنساني العاملي.
  واذا كان البعــــض مازال يتحدث عن املــــوارد الطبيعية في بعض 
دول اجلنوب والتوزيع املالــــي ملناطق انتاج النفط، فلنذكر ان النفط 
ثروة غير مجددة وان البحث عن بدائله مســــتمر، وانه مجرد مرحلة 
في تاريخ الطاقة، وان األمل األكبر لتلك الدول يكمن في رفع املستوى 
العلمي والتقني ألجيالها اجلديدة، ذلك ألن عقول البشــــر هي الثروة 

القابلة للزيادة بغير حدود.
  وبالعلم والتعاون في إطار نظام اقتصادي وإنساني عاملي جديد نرجو 
جميعا، بعون من اهللا تعالى، ان نتغلب على الفقر واملجاعات، وان نكون 
أقدر على مواجهة تقلبات العوامل الطبيعية، وان نساهم بقدر أكبر في 

االبداع الفكري العاملي، فهذا هو التأمني احلقيقي لألجيال املقبلة.
  ويصل سموه رحمه اهللا في قمة ايثاره جتاه الشعوب املستضعفة 
وأوج اهتمامه بقضاياها االقتصادية املصيرية عندما ألقى خطابه في 
األمم املتحــــدة ابان االحتالل العراقي الغاشــــم لبالدنا وحتديدا في ٢٧ 
ســــبتمبر ١٩٩٠ عندما قال رحمه اهللا: «لقد مضى عامان على املبادرة 
التي قدمتها هنا من فوق هذه املنصة مناشدا إلغاء الديون التي تعاني 
من وطأتها وأعبائها دول حرمتها مختلف الظروف من الرخاء وتكالبت 
عليها الضغــــوط، واذا كان قد مت حتقيق بعض التقدم في هذا اإلطار، 
إال انه اليزال حجم املشكلة ونطاقها مصدر تهديد خطير حلياة ماليني 
البشــــر، وهو التهديد الذي وبال شــــك يواجه ايضا االستقرار واألمن 
العامليني، اذ توصل بعض املفكرين منذ زمن طويل الى الرباط الوثيق 
بني االستقرار االقتصادي واالستقرار السياسي، وحسبنا ان ننظر في 
كل ذلك الى النتائج العامة ملؤمتر باريس الذي عقدته األمم املتحدة هذا 
الشهر، بشأن مشكالت الدول األقل منوا لندرك حجم املشكلة والطابع 
امللح إلحراز التقدم امللموس نحو معاجلتها بشكل فعال يخدم مصالح 

البشرية.
  لهذا فإن الكويت من جانبها وانسجاما مع اقتراحنا السابق قررت 
إلغاء جميع الفوائد على قروضها، كما ســــتبحث أصول القروض مع 
الدول األشــــد فقرا وذلك من اجل تخفيف عبء الديون التي تقع على 

كاهل تلك الدول».
  لقد كان بلدي يتشــــرف منذ أولى سنوات استقالله بأنه في طليعة 
الدول التي تقدم املســــاعدات في مجــــال التنمية للدول األخرى، وكان 
حجم تلك املســــاعدات يشكل أعلى املعدالت بالنســــبة للناجت القومي 
االجمالــــي، اذ بلغ ٨٫٣٪ وهذا يؤكد حرص الكويت على املســــاهمة في 
رفع مستوى الشعوب النامية وانها سباقة في بناء البنية االقتصادية 

للدول األخرى».
  تلك هي مسيرة املبادرات االقتصادية التي اطلقها سمو أمير الكويت 
الراحل الشــــيخ جابر األحمد الذي قضى معظم حياته السياســــية في 
محاوالت تنمية االقتصاد الكويتــــي وتطوير امكانيات الدول النامية 
ملســــاعدتها على اللحاق بركب الدول املتقدمة، فكان (رحمه اهللا) أمير 
االجنازات االقتصادية ليس على املســــتوى احمللي فحسب، وامنا على 

املستويني االقليمي والدولي أيضا.
  لقد اســــتطاع ســــموه رحمه اهللا، وخالل أكثر من خمسني عاما ان 
يرسم املالمح املشرقة للكويت في احملافل الدولية فكانت مبنزلة البذرة 
اإلنسانية التي زرعها رحمه اهللا ليحصد ثمارها في أحلك الظروف التي 
مــــرت بها دولتنا احلبيبة عندما قام العراق باحتالل بالدنا فوقفت كل 
دول العالم مع الكويت تعبيرا عن امتنانها ملواقف الكويت اإلنسانية 

النبيلة.   سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) أثناء حضور أحد أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية 

 ...وملقيا كلمته في افتتاح بنك الكويت املركزي  سموه (رحمه اهللا) أثناء االحتفال بالذكرى اخلمسني لتصدير أول شحنة من نفط الكويت 


