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توزيع األرز على احملتاجني

الشيخ جابر بن عبداهلل الصباح الشيخ صباح بن جابر بن عبداهلل

مجرد اقتراح
على ثقة من انهم لن يقلوا حماسة لدعم بالدهم 
عما فعله االجداد ايام الش���يخ صباح بن جابر 
بن عبداهلل )1859-1966م( الن الروح الوطنية 
واحدة، ومحب���ة الوطن ال حد لها عند اجلميع 

من سابقني او الحقني.
ولهذا فانني اقترح ما يلي:

»كما سبقت االش���ارة فان من املطلوب في 
يومنا هذا ان يساهم كل مواطن مبا يقدر عليه 
من مال يدفعه بالطريقة التي سنقترحها هنا، 
وهذا ال يخص الرجال وحدهم، ولكنه يش���مل 
النساء واألطفال، وبذلك فإن كل كويتي سيرى 
نفسه مساهما في دعم وطنه، ودفع الشر عنه«. 

ومن أجل ذلك ينبغي أن يتم ما يلي:
1 - تكوين جمعية عمومية مش���رفة على 
املشروع املشار اليه، تتكون من بعض الهيئات 
احلكومي���ة ذات العالقة، ومن البنوك الوطنية 
والشركات وهيئة االستثمار والصندوق الكويتي 

للتنمية.
2 - يكون دور هذه اجلمعية هو اإلش���راف 

على تنفيذ املشروع بكامله، معتمدة على:
أ - جمع األموال.
ب - استثمارها.

ج - حتوي���ل ما تراه س���نويا الى ميزانية 
الدولة.

3 - ومن أجل ذل���ك يكون للجمعية مكتب 
تنفيذي يتول���ى املتابعة وتنفيذ ما يصدر من 

قرارات.
4 - يصدر املكتب التنفيذي بطاقات من أربع 
فئات هي: الدينار، وخمس���ة الدنانير، وعشرة 

الدنانير والعشرون دينارا.
5 - يتولى املكتب التنفيذي الدعاية الواسعة 
للمشروع، وتسهم الهيئات احلكومية واألهلية 
بال مقابل في القي���ام بدورها في مجال اإلعالم 

عنه.
6 - يقوم األهالي بالتقدم الى اجلهات التي 
يحددها املكتب التنفيذي، وذلك لشراء ما يقدرون 
عليه من بطاقات، يكون مردودها على الدولة 

ماديا، وعليهم فخريا.
7 - ليس للمساهمة في شراء البطاقات زمن 
محدد، بل ان العمل في هذا املش���روع مستمر، 

وبصورة ال تنقطع.
8 - يعرض املكتب التنفيذي على اجلمعية 
العمومية ما يراه من اقتراحات بش���أن تكرمي 
أولئ���ك الذين يداومون على ش���راء البطاقات 
ويحرصون عل���ى تقدمي بعض ما ميلكون من 
مال لصالح الوطن، وُتعدُّ بهذه املناسبة حفالت 
سنوية من أجل التكرمي، وهي في الوقت نفسه 
حافز للجميع، وال مانع من أن يش���مل التكرمي 
الرجال والنساء واألطفال، كل بحسب ما يدفعه 
من فئته، وستكون البطاقات التي يجمعها أفراد 
كل أسرة مبثابة تراث وطني يفخر به كل فرد 

من تلك األسر.
9 - سيكون هذا املشروع مثاليا ومعبرا عن 
روح املواطنة الصادقة، وسببا مباشرا من أسباب 

االحتفاظ باملكتسبات املادية الشعبية.
10 - األمل كبير في أن يتم تنفيذ هذا املشروع 
الرائد الذي سيرفع اسم الكويت عاليا، ويزيل 

عنا َهمَّ التوقعات السيئة.
11 - ميكن لكل مقيم في الكويت أن يشتري 
ما يشاء من البطاقات املعروضة، مساهمة منه 

في اجلدوى املطلوبة منها.
12 - كم���ا أن للش���ركات بجمي���ع أنواعها، 
وألصحاب املتاجر، شراء ما يشاءون من البطاقات 
دون حتديد لكمية أو ثم���ن، بل ان عملهم هذا 

مطلوب كما هو مطلوب من األفراد.
>>>

ال أدعي أن هذا هو كل شيء لعالج املوقف، بل 
ان هذا الذي قدمته هو ما خطر ببالي، وهو اقتراح 
قليل اخلطورة. ولكن االخوة أبناء البالد ال بد 
أن تكون لهم اقتراحات بناءة أخرى. ويكفيني 
أنني قد رميت املاء الراكد بحجر. حتى نخرج 
من القيل والقال دون أن نصل الى نتيجة يرتاح 

اليها اجلميع.
حفظ اهلل بالدنا وأهلنا من كل مكروه.

في هذا الشأن فاننا نعود قليال الى تاريخنا لنجد 
مدى اهتمام ابناء الكويت مبصالح وطنهم، ولنجد 
تعاونهم في جمي���ع االمور، وفي هذا املجال نقدم 
مثاال ينبغي أال مير عليه مرور الكرام او ان ننساه، 
وهو ما حدث قدميا في فترة حكم الش���يخ صباح 
بن جابر ب���ن عبداهلل، وهو والد الش���يخ مبارك 
الصباح، وقد تولى الشيخ صباح حكم البالد في 
سنة 1859م، وتوفي في س���نة 1866م، وورد عنه 
ما يدل على اس���تقامته وعمله الدائب في مصلحة 

الكويت واهلها.
ذكر عنه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في 
كتابه »صفحات م���ن تاريخ الكويت« انه كان في 
حياة والده ابكر مس���اعد له، وعندما تقدم السن 

بوالده آلت االحكام كلها اليه.
ووالده جابر بن عبداهلل هو املش���هور بقولهم: 

جابر العيش، لكرمه واطعامه األرز للمحتاجني.
وجاء عنه ان ايام حكمه كانت كلها هناءة وسعة 
في املعيشة، وفي وقته تقدمت التجارة، وقد وجد انه 
من االفضل ان تزداد موارد البالد املالية، فعزم على 
وضع رسوم على البضائع الصادرة من الكويت، 
وعندما علم جتار البالد بهذه النية عنده، زاروه، 
وابلغوه بأن الرسم على الصادر ليس في مصلحة 
التجارة الكويتية، بل هو يضر بها كثيرا، ويعيق 
تقدمها. وفي مقابل ذلك عرضوا عليه عرضا يدل 
على صدقهم ومحبتهم لوطنهم حني قالوا له: »ان 
كنت في حاجة الى االموال فما عندنا ش���يء يعز 

عليك«.
هذا هو موق���ف أبناء الكويت احلقيقيني الذين 
ال يدخرون ماال حتتاج اليه بالدهم، ونحن اليوم 
في موقف يشبه ذلك املوقف التاريخي الذي جرى 
قبل سنة 1866م، فماذا نحن فاعلون؟ ان احلديث 
عن الضرائ���ب يتكاثر واحلديث عن الغاء الدعوم 
املختلفة يزداد حدة يوما بعد يوم، فهل ننتظر الى 
ان تصل السكني الى اعناقنا دون ان نتقدم مبا يجب 
علينا القيام به أسوة بآبائنا األولني الذين عرضوا 
كل ما ميكلون دون تردد حتى ال حتتاج بالدهم الى 

مال، وال تنقص ميزانية الكويت شيئا.
ان الفزع���ة مطلوبة، وهذا هو اوانها، وهذا هو 
دأب أبناء هذا الوطن الذين لم يتأخروا عن جندته، 

ومن اجل ذلك يأتي هذا االقتراح:
هناك امر س���هل حتصل الدولة بس���ببه على 
مساهمات طوعية يقدمها االهالي كل بقدر استطاعته. 
وذلك عن طريق تبرع مالي يقدم لهيئة يتم انشاؤها 
لهذا الغرض وهي بدورها تق���وم بتنظيم املوارد 
واستثمار االموال، ثم دفعها باألسلوب املالئم الى 

مالية الدولة.
وانا هنا اتقدم ال���ى اهلي من ابناء وطني وانا 

نحن مقبل���ون - واهلل أعلم - على جدب 
مالي، بعد كل الرفاهي���ة التي مرت بنا منذ ما 
بعد سنة 1961م الى يومنا هذا. فقد كانت احلياة 
ميس���رة، والنفط ميدنا بكل حاجتنا من املال، 
والتج���ارة رائجة، والتنمية في البالد تس���ير 
على قدم وساق. ومع االسف الشديد فإننا في 
الفترة االخيرة صرنا نعاني من امرين مهمني، 
اولهما: هبوط اسعار النفط الى درجة متدنية 
جدا بحيث تؤثر عل���ى مالية البالد، وثانيهما: 
املبالغة التي ال حد لها في املصروفات، وسوء 
االدارة املالية بش���كل عام حتى اصبحنا نرى 
املشروعات التنموية تتلكأ او تتوقف او يرتفع 

رأسمالها الى اقصى ما يكون.
ولو قارنا تكاليف املباني احلكومية كل في 
وضعها احلالي وفي الس���ابق لوجدنا الفارق 
الشاسع، وليس هذا بسبب ارتفاع اسعار املواد 
وحده، ولكنه ناجت - الى حد كبير - عن املبالغة 
في املواصفات، وتضخيم احجام املش���روعات 
بحيث تخرج عن قيمته���ا احلقيقية الى قيمة 

باهظة.
واذا أضفنا الى ذلك فتح البالد على مصراعيها 
لكل من هب ودب حتى اقامت بها اعداد كبيرة 
جدا من االجانب دون عمل، ودن ان يس���تفيد 
الوطن منهم، ب���ل انهم عنصر كلفة مؤثرة في 
اخلدمات املتعددة، وعلى االخص منها خدمات 
الصح���ة، اضافة الى اج���ور العمال املرتبطني 
بأعمال حكومية، وهم في الوقت نفسه يزيدون 
عن احلاجة بشكل نراه باعيننا، وبخاصة منهم 
عمال النظافة الذين يلفت عددهم الطاغي االنظار، 
ويكلف املبالغ الطائلة، واقل من نصفهم يكفي 

الداء العمل.
اذن فنحن بحاجة الى اعادة النظر في وضعنا 
من عدة نواح، فاألمر اليوم غيره باالمس، وما 
نتوقعه اشد مما نتصوره، وما متت االشارة اليه 
هنا يوجب على كل مواطن ان يفكر في جاري 
احلال، ويبحث لنفسه ولوطنه عن احلل الذي 

يعيد االمور الى نصابها.
وهذا ال يعفي احلكومة الكويتية من القيام 
بدورها املأمول في سبيل اتخاذ االجراء املناسب 
واحليطة املطلوبة حتى ال نتعرض الى ما نتوقعه 
من مشكالت، وهذا بال شك من اهم مسؤولياتها 
من باب احلديث الشريف الذي يؤكد ان كل راع 
مسؤول عن رعيته، وتكفي هذه النداءات التي 
نلحظها بني الناس وعل���ى صفحات الصحف 
للقيام مبا يجب جتاه هذه املشكلة التي ستحل 
بنا بعد سنوات الرفاه وتنقلنا الى سنوات جدباء 
نخاف على انفسنا وعلى أبنائنا واحفادنا من 

الوقوع حتت وطأتها.
وما دام األمر واجبا وطنيا بالدرجة األولى، 
فان كل مواطن مسؤول عن االدالء بدلوه فيما 
قد َيِعنُّ ل���ه من آراء أو اقتراحات، فان في ذلك 
ما يفتح الطريق الى العالج السليم. ولقد تقدم 

آنفا اننا ينبغي ان نحرص على:
1- دراسة املشروعات والتخفيف بقدر االمكان 

من تكاليفها الباهظة.
2- تقليل اعداد املقيمني في البالد دون عمل 

مجد.
3- التخفيف من اعداد االيدي العاملة واالكتفاء 

مبا يسد احلاجات منها.
ثم انه وال بد من األمور ما ميكن ان يضاف 
الى هذه النق���اط الثالث، وهي امور ال يصعب 
تنفيذها على اجلهات املختصة، بل ان من املمكن 
التوصل الى بن���ود اخرى تخفف من غائلة ما 

نتوقعه في االيام املقبلة.
>>>

ومشاركة في تقدمي ما يجب طرحه من آراء 

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

aljalahmahq8@hotmail.com
محمد الجالهمة

عطاء
 بال حدود

في األسابيع املاضية عمت 
الفرحة أرجاء الوطن في عدة 
مناسبات مفرحة، وكان ختام 
املناسبات تلك السبت املاضي 

حينما جرى تنظيم عرض 
ممتع لأللعاب النارية على 

شرف افتتاح أبراج الكويت 
ومناسبة الذكرى العاشرة 

لتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد- مقاليد 
احلكم، وهي مناسبة عزيزة 

على القلوب لتولي القائد 
مقاليد احلكم وهو الذي رفع 

من شأن اسم الكويت في 
كل احملافل. وزارة الداخلية 
بذلت جهودا كبيرة تستحق 
عليها الشكر سواء في تأمني 
نحو 300 ألف حضروا حفل 

األلعاب النارية أو شاركوا 
في احتفاالت الكويت بأعياد 

االستقالل والتحرير.
قائد مسيرتنا تولى دفة 

البالد في مرحلة دقيقة على 
الصعد احمللية واإلقليمية 
واستطاع بحنكة أن يصل 

بنا إلى بر األمان في 
أوضاع شديدة التعقيد، 

صاحب السمو حينما تولى 
املسؤولية الوطنية اختار 
املخلصني واحملبني لهذا 

الوطن نظرا لدقة املرحلة 
ولكي يساندوا سموه في 
حتمل املسؤولية فاختار 

أميرنا وأحسن االختيار من 
بني شخصيات كفاءة فكانت 

االختيارات الناجعة واحدا 
تلو اآلخر فوقع االختيار 
على سمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيسا ملجلس الوزراء 
فكان االختيار الصائب 

ألنه رجل سياسي بامتياز 
ولكون سمو الشيخ ناصر 
لديه رؤية لكويت احلاضر 
واملستقبل والتي تتفق مع 

رؤية صاحب السمو الثاقبة 
بأن تتحول الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري عاملي 
وها نحن في طريقنا إلى 

مستقبل واعد.
سمو الشيخ ناصر احملمد 

لديه رصيد وافر من احملبة 
لدى الكويتيني الذين اعتادوا 
على ابتسامته وكرمه ونبل 

أخالقه املستمدة من قيم 
أسرته الكرمية الذين بنوا 

الكويت احلديثة وجبلوا على 
حب الشعب، سمو الشيخ 

ناصر احملمد حتمل األمانة 
واملسؤولية في مرحلة دقيقة 

وكان نعم األخ لصاحب 
السمو األمير والسند وكان 

ينظر للوطن وللمواطنني 
بقلبه وعقله، ورغم تعرضه 
حلملة انتقادات غير مبررة 

من أعداء النجاح ولكنه 
صمد ألجل الكويت وألجل 

حاضرها املشرق ومستقبلها 
الواعد، تاريخه الديبلوماسي 

والسياسي الذي جعل منه 
عنوانا للكويت وطموحها 

في التقدم والتعاون مع 
كافة اخلطوط السياسية 

الديبلوماسية في املجتمع 
الدولي، آمن بأن القانون 
فوق اجلميع واعتبر ذلك 

مبدأ له منذ اللحظة األولى 
لتولي املسؤولية التاريخية.

ال يخفى على القاصي 
والداني مدى عطاء سمو 

الشيخ ناصر احملمد حفظه 
اهلل فقد اعتاد سموه 

على اإلنفاق على الفقراء 
واملرضى وطلبة العلم وعامة 

احملتاجني، فهنيئا للكويت 
بهذا الرجل املعطاء في كل 

شيء واحملب لوطنه بامتياز 
فهنيئا لنا بأميرنا القائد 

وولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وسمو الشيخ 

ناصر احملمد.

وجهة نظر

»الشباب شعلة من اجلنون« مقولة حتاكي الواقع وتبسط 
احلال ملرحلة الصبا املفعمة بالطاقة واملشحونة باألفكار 

احلادة التي ال ترضى بالتقارب وال نقاط االلتقاء، بل تنظر 
إلى خيار السلم وتقدمي األمن على أنه ركون للدنيا وتثاقل 

إلى األرض، هي مرحلة جتارب مجهولة وأهواء متالطمة 
يغذيها الفضول واالستكشاف وأحيانا النظر القاصر واحلظ 
العاثر، وهي أيضا محطة للترقي واالختيار واكتساب اخلبرة 
وصنع اآلراء وتبني األفكار، يطبعها اجلنوح نحو إثبات الذات 

وامليل طورا جتاه البطوالت الزائفة وامليادين التي تزل فيها 
األقدام وتعطب من هولها األرواح واملهج، وطورا آخر في 

ساحات الشرف دفاعا عن البالد والعباد واحلرم.
كثير من الشباب ميتلئ باحلماس املفرط ملا يؤمن به أو 

باألصح ملا لقنه أوال ثم آمن به، وهذا ال غبار عليه طاملا لم 
يؤد به إلى اإلقصاء وحمل السالح، فالشاب يسرع إلى التأثر 

باألطروحات التي متايزه عن اآلخرين وتصنع منه »بطال« 
قطنيا يرى أن مصير األمة وقفا على »بطوالته« التي يسفك 

طلبا لها الدماء املعصومة وينتهك بها احلرمات، ولذا جتد 
بعض الشباب نهبا للحركات اإلرهابية والثورية تتخطفهم 

ببريقها الذي يخفي خلف أستاره الدمار والبوار، وليس عجبا 
أن جتدهم أيضا يذرون ما هم عليهم ليصيروا إلى نقيضه 

في أثناء جلسة واحدة تخاطب فيها عواطفهم وتغيب عقولهم، 
وذلك لقلة خبرتهم وضعف جتاربهم وأحيانا حسن طويتهم.
كلما تقدم بك العمر أيها الشاب ستجد أنك متيل إلى تغيير 

كثير من آرائك التي كنت لها تتحمس ومن أجلها تناكف 
اآلخرين مبا في ذلك الدائرين حولك، وستدرك أن األمر 
أوسع من الضيق الذي أحطت به نفسك وعزلت به عن 

الصواب عقلك، وما كان مفصليا باألمس غدا ثانويا اليوم، 
وحسبك أن تعي اآلن قبل أن تقع الواقعة التي تأسرك في 

سخط اهلل ولعنة الناس أن االعتدال ال يعد تنازال وأن الرغبة 
في احلياة ليست مهانة وضعفا كما تتوهم، لتضع في 

حسبانك أن اآلراء تتباين وأن األفهام تتعدد، وكل فريق لديه 
جانب من احلقيقة وشيئ من ظلها ولن تكون أنت أو القلة 

التي تنتمي إليها االستثناء الذي يحتكر احلقيقة كاملة ويوزع 
صكوكها على الثلة املتبقية.

صدمة كبرى عندما نرى أو نسمع أو تصلنا مقاطع ڤيديو 
لبعض أبناء الكويت وهم يقضون أياما جميلة في أماكن 

ترفيهية أوروبية أو حدائق في دول الغرب بل حتى يتمتعون 
بالسهر خارج املنازل لنكتشف بعد ذلك أن »بعضا منهم« 

وصل إلى هناك بتذكرة ومصاريف دفعتها وزارة الصحة لهم 
أو لذويهم لغرض العالج باخلارج، هذا املصطلح لطاملا فتح 

الباب على مصراعيه لـ »الشطار« أصحاب النفوس الضعيفة 
الذين استهلكوا الكثير من مقدرات األمة للتنزه وشم الهواء 

األوروبي على حساب عدد كبير من املواطنني البسطاء الذين 
لم يجدوا دربا أخضر إلى نائب من النواب ليسهل لهم السفر 

وعالج ما بهم من أمراض شديدة.
هذا املشهد املتكرر أمام مأساة الكثيرين من اصحاب 

االمراض املزمنة وخصوصا السرطان هو ما يبرر اليوم 
وبقوة اتخاذ قرار من مجلس الوزراء املتعلق لوضع خطة 

»ذكية« تضمن تقليص املخصصات وترشيدها لالستشفاء 
خارج البالد، لكنني ال أعلم ملاذا استنفر هذا القرار عددا 

من النواب وبعض املواطنني في الشارع الكويتي، فهو 
برأيي الشخصي ورأي الكثيرين من احملرومني وقليلي 

احليلة والناظرين إلى األمر على انه مصلحة وطنية صائب، 
وخصوصا في ظل سعي احلكومة إلبعاد شبح األزمة 

االقتصادية وحتقيق االمن للجميع، ما يستدعي أن نكون 
جميعا يدا واحدة في مواجهة مختلف االحداث.

وفي الوقت ذاته ال ميكنني ايضا أن أتفق مع هذا القرار 
بالكامل فهو ليس حال عمليا ملشكالت املرضى واحملتاجني 
للعالج باخلارج، فعندما تقوم احلكومة مبثل هذه اخلطوة 

كان املفترض بها أن تقدم البدائل الواقعية واجلدية كإنشاء 
املدن الطبية املتقدمة وإعالن احلرب على الروتني احلكومي 

وإعادة النظر في آلية املناقصات التي باتت مسرحا كبيرا 
للتنفع واستنزاف الدولة، وكذلك إطالق برنامج شامل 

الستقدام اخلبرات والكفاءات من مختلف الدول املشهورة 
بالتخصصات املطلوبة، باإلضافة إلى تدريب األطباء على 

التخصصات النادرة.
كما ان القرار فيه ثغرة تتعلق بتقليص النفقات، فاألمر كان 

بحاجة إلى حتديد اجلهات التي علينا تطبيق القرار عليها، 
أما مرضى السرطان فهؤالء يجب استثناؤهم، باإلضافة إلى 

أصحاب األمراض املستعصية الذين تتوقف حياتهم على مثل 
هذه العالجات إلى جانب املصابني بالعقم من الرجال او النساء 

فهؤالء أبناء الكويت ومن واجب الوطن الوقوف إلى جانبهم 
وعدم التخلي عنهم حلني حتقيق أحالمهم.

قد ال يتفق البعض مع رؤيتي لضرورة دعم أصحاب 
العقم بصورة كاملة، ولكن املسألة تتعلق بنظرة املجتمع 
إلى التعامل مع هذه احلاالت القليلة ويؤكد احترام الدولة 
لهم وتقدير حاجتهم إلى الذرية والنسل، إلى جانب أنه ال 

نهضة في املجتمع من دون االعتماد على املوارد البشرية 
الفاعلة التي تضع املصلحة العامة فوق جميع املصالح وهذا 
ال يتحقق إال إذا شعر املواطن أن الوطن يقدم له اساسيات 

وجوده.
أتساءل كما الكثير من أبناء الكويت: ملاذا ال تقوم احلكومة 
بإنشاء مراكز متطورة للعالج الطبيعي يشارك فيه القطاع 
اخلاص بنسبة 50% وجعل العالج داخليا على نفقة الدولة، 

هذا التوجه سيقلص النفقات تدريجيا ويوفر على احلكومة 
ماليني الدنانير.

ومبا أننا نتحدث عن مسألة في غاية االهمية تتعلق باملوارد 
البشرية وحسن اإلدارة للملفات، فإن وزارة الصحة كغيرها 

من اجلهات اخلدمية عليها مسؤولية كبرى في التعامل مع 
هذه األمور بكياسة وحكمة وخصوصا في ظل الظروف 

الراهنة، ولديها من اخلبرات ما يجعلها قادرة على ممارسة 
دورها بالشكل األمثل فالدكتور خالد السهالوي على سبيل 

املثال وحسب شهادات من املواطنني منوذج يحتذى، فهو 
صاحب مواقف راقية وخبرة واسعة وعلم جم وخلق طيب.

لقد أكدت أكثر من مرة وعبر مقاالت سابقة أنه ال مكان 
لنا بني األمم إال من خالل تعلم فن اإلدارة واالستفادة من 

اخلبرات املتراكمة لشخصيات مثل د.السهالوي، فال يكفي أن 
تكون عاملا من دون ان تعرف كيفية نقل السعادة لآلخرين، 

من خالل االبتسامة البريئة واملعاملة الراقية. 
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