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ليس غريباً على أهل الكويت حكومة وشعبا تقدمي 
العمــل اخليري مما أفاء اهللا به على هذا الوطن الطيب 
وعلى شعبها من خيرات كثيرة، حيث تأسس الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية لدعم الدول احملتاجة وكذلك 
تأسيس اجلمعيات اخليرية ومبا تقدمه من اعمال خيرية 

للفئات املستحقة من الشعوب املختلفة.
وفي الظروف الصعبة كما في الغزو العراقي الغاشم 
لدولتنا احلبيبة ظهر معدن ابنائها البررة وفي مقدمتهم 
العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، والذي قام بتسخير 
كل إمكانياته املادية ووضعها حتت إمرة احلكومة الكويتية 
آنذاك اميانا منه بأن الكويت قدمت الكثير البنائها، وحان 
الوقت لرد اجلميل لها وهذا ما فعله رحمة اهللا عليه العم 

الراحل خالد يوسف املرزوق.
وعلى هذه اخلطى تقدم الســيد الفاضل فواز خالد 
يوسف املرزوق بهذه املبادرة الكرمية «الكويت تستاهل» 
في ظل الظروف الصحية الطارئة والتي اثرت على كل 
مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية فيها ومساهمته 
الســخية «كمواطن» لهذه الدعوة لتكون فاحتة العمل 
اخليري املجتمعي ولكــي مينح الفرصة ألهل الكويت 
واملؤسســات االهلية وللمواطنني واملقيمني ملن يرغب 
في املساهمة املادية بهذا الصندوق والذي تشرف عليه 
الدولة للوقوف في هذا الظرف الوطني الصحي الطارئ 
مع اجلهود احلكومية والتطوعية في مواجهة تداعيات 

وباء «كورونا».
 فشكرا للسيد فواز خالد يوسف املرزوق على تبنيه 
هذه الفكرة املجتمعية (#الكويت_تستاهل) والتي تؤسس 
لعمل منظم، ونحن على يقني بأن الدولة ليست بحاجة 
لهذا، ولكن من باب االحساس باملسؤولية املجتمعية، وأال 
تترك اجلهود احلكومية وحيدة في مواجهة هذا الظرف 
الطارئ، وال شك ان مثل هذه املبادرات املجتمعية االهلية 
ســتعزز من التكاتف املجتمعي كما جبل عليه املجتمع 
الكويتي من فعل اخلير، والذي نأمل من اجلميع مؤسسات 
وافراد املســاهمة فيه مبا جتود به اليد لنسجل بصمة 

ناصعة في سجل التعاضد املجتمعي.

لم أستغرب أبدا عندما سمعت عن املبادرة الكرمية التي 
أطلقها الســيد فواز خالد يوسف املرزوق باسم «الكويت 
تســتاهل»، فتاريخ هذه األسرة الكرمية مليء مبثل هذه 
املبادرات الوطنية التي تعبر عن حب حقيقي للكويت وأهلها، 
ومن ينســى املواقف الوطنية الكرمية للمرحوم بإذن اهللا 
العم خالد يوسف املرزوق حني وضع كل ما ميلك في خدمة 
الكويت وأهلها خالل فترة االحتالل العراقي الغاشم عام 
١٩٩٠؟ وقد أخبرني أحد األصدقاء ممن كانوا في القاهرة 
في تلك األيام أن الســيد فواز خالد يوسف املرزوق كان 
يجول بنفسه على مســاكن الكويتيني هناك ويقدم لهم 
املســاعدات، في عمل يضاهي عمل حكومات ومؤسسات 
كاملة، فجزاهم اهللا خير اجلزاء، ورفع اهللا قدرهم، وبوركت 

هذه اجلهود الوطنية الطيبة.
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مبادرة «الكويت تســتاهل» هي فزعة كويتية أصيلة، 
أطلقها السيد فواز خالد يوسف املرزوق ليعلن من خاللها 
عن تأسيس «صندوق شعبي» يجمع املساهمات من أهل 
الكويت الراغبني في دعم جهود احلكومة الكويتية ملواجهة 
انتشار وباء ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩)، وقد 
حرص على أن يبدأ بنفســه من خالل املساهمة مببلغ ١٠ 
ماليني دوالر أميركي، كما حرص على أن يكون هذا الصندوق 
حتت مظلة احلكومة الكويتية لضمان الشفافية واملتابعة، 
وليكون حتت تصرف حكومة الكويت مبختلف قطاعاتها 
في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بالدنا الكويت، والذي 
بذلت فيه احلكومة الغالي والنفيس حلماية الكويت وأهلها، 
وشــهد لها اجلميع باحلكمة وحسن التصرف وبصورة 
استباقية في مواجهة هذا الوباء، في وقت تتخبط فيه دول 
عظمى ومتقدمة بسبب تأخر القرارات وسوء إدارة األزمة.

فالذي يتأمل فيما يجري في العالم يرى العجب، حيث 
يعاني الناس في كثير من الدول املتقدمة من فراغ محالت 
املواد الغذائية والصيدليات، ومن طوابير طويلة ومرهقة 
وبال خدمات، وصراع على ســلع بسيطة وأولية، وتخبط 
في إجراءات احلجر والوقاية وتأمني احلياة، في حني ننعم 
في الكويت بفضل اهللا عــز وجل ثم بفضل األداء الرائع 
للحكومة واجلمعيات اخليرية واجلمعيات التعاونية وتعاون 
الناس وفزعات أهل الكويت اخليرين، ننعم باألمن والرخاء 
وتوافر كل مستلزمات احلياة األساسية والكمالية أيضا، 
إنها نعمة تستوجب الشكر هللا عز وجل أوال، ثم شكر كل 
من شارك بإيجابية في إشعال شمعة وتقدمي املساعدة بدال 

من لعن الظالم ونشر اليأس.
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شكراً كبيرة نقولها للسيد فواز خالد يوسف املرزوق 
على هذه املبادرة الطيبة، وعلى هذه املساهمة الكرمية، وعلى 
هذه الفزعة الكويتية األصيلة في إطالق مبادرة «الكويت 
تستاهل». وبدورنا ندعو اجلميع إلى املشاركة فيها بقدر 
املستطاع، فاحلكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمني متطلبات 
احلياة من غذاء ودواء، ولكن في ظل انهيار أسعار النفط 
يصبح علينا جميعا دور وطني نرد فيه جزءا بسيطا من 
خيــر الكويت علينا، ومن أهم عوامل جناة الدول من هذا 
الوباء واســتمرارها في توفير متطلبــات احلياة واألمن 
لشعوبها هو تكاتف الشعب مع احلكومة، وهذا ما حظيت 
به الكويت دائما، فلنســاهم جميعا في مبادرة «الكويت 
تســتاهل»، لتبقى الكويت بإذن اهللا أرض اخلير واألمن 

والرخاء لنا وألبنائنا من بعدنا.

في هذه األجواء املشوبة باحلذر 
والقلق من هذا املرض الفتاك الذي 
يجتاح العالم بال هوادة، ونحن في 
الكويت جــزء من هذا العالم، حيث 
جتيّش الدولة كل إمكاناتها حملاصرة 
هذا الوباء، ويعيش شــعبنا الوفي 
الفزعة، كما هي عادته في األزمات 

العصيبة التي مرت بها الكويت.
يبرز رجال الكويت من أهل النخوة 
واحلمية، حيث يتسابقون، كل يريد 
أن يفديها بكل جهده ومبا ميلك في 
يده من إمكانات تسخر من أجل صحة 
الكويت وعافية أهلها، وكلها شموع 

تضيء القلوب باألمل والتفاؤل.
وها هي شمعة أحد رجالها السيد 
فواز خالد يوسف املرزوق، يضيئها 
نــورا وهاجا مببادرتــه الوطنية: 
«الكويت تســتاهل»، والذي تقدم 
اجلميع مبســاهمته السخية بـ ١٠ 
ماليني دوالر توضع حتت تصرف 
الدولة لدعــم مواجهة وباء ڤيروس 
«كورونا»، وهي مبــادرة مأجورة 
من رب العاملني إن شــاء اهللا تعالى، 
ومشكورة من أهل الكويت، في فزعة 
وطنية ستحكى لألجيال، فهكذا هي 
الوطنية احلقــة عندما تتحول من 
الكالم املنمق الــى الفعل امللموس 

واحملسوس.
هنيئا لكم يا أهل الكويت بقيادتكم 
السياسية ممثلة بصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي ضم إلى 
قلبه الكبير أبناءه املواطنني والوافدين 
برعايته األبوية، وهنيئا لكم يا أهل 
الكويت برجالكم ونسائكم الشرفاء 

الذين يفدونكم بالغالي والرخيص.
وشكرا البن الكويت البار السيد 
فواز خالد يوسف املرزوق على هذه 
املبادرة الفذة التي تفتح الباب على 
مصراعيه ملزيد من الدعم واملؤازرة.
وحقــا قلت وفعلــت: «الكويت 

تستاهل».

ما قدمته يا سيد فواز يجعلنا 
ندرك كم هــي الكويت غالية 
علينا، وانت متثل خيرة أبناء 
الكويت املخلصني، فباســمي 
واســم جميع أبنــاء الكويت 
وباسم جميع قراء «األنباء» نقول 
«الكويت تستاهل» ولتكن انت 
قدوة لنساهم جميعا مواطنني 
ومقيمني، فعسى أن يكون هذا 
الصندوق عونا في مواجهة هذه 
الكارثة التــي تتربص بالعالم 
الكويتيني  أجمع، ولنكن نحن 
مع من يشــاركنا العيش على 
أرض الوطن نتقدم شعوب العالم 
بضــرب أروع أمثلة االنتماء 
والوالء، نعم الكويت تستاهل.

نعم الكويت تستاهل أن نكون 
على هذا القدر من املسؤولية، 
نقول شكرا البن الكويت البار 

السيد فواز خالد املرزوق.
الكويــت قدرنا نحن  نعم 
أبناؤهــا وهي تســتحق منا 
التضحية والفداء بأغلى ما لدينا، 

شكرا أيها الكرمي ابن الكرمي.

يكون حتت مظلــة احلكومة 
الكويتية، والتي من شأنها أن 
جتمع كل أبناء الكويت مبذاهبهم 
ومللهــم، بألوانهم وأعمارهم، 
بــكل أطيافهم يجتمعون على 
قلب رجل واحد، يســاهمون 
للمساهمة  في هذا الصندوق 
مع احلكومة ومســاعدتها في 
التصدي لهذا الوباء الذي اجتاح 
العالم، شــكرا على مبادرتك 
الكويتيني  التي جعلت  النبيلة 
بأهلها  يشكلون سورا يحيط 

ويحميها من كل شر.

الوطنيــة النبيلة التي اطلقتها 
أن  يا ســيد فواز، وتستحق 
يكون مــن أبنائها رجل مثلك 
يضع كل ما ميلك فداء للكويت 
وألهلها، فشكرا لك وقد أعدت 
إلينا صورة من ماضينا اجلميل، 
شكرا لك وقد فجرت في نفوسنا 
والء يضاعف إحساسنا بحب 
الكويت والتضحية من أجلها، 

نعم الكويت تستاهل.
الرائعة  شكرا على فكرتك 
التي  الشــعبية  املبادرة  لهذه 
تتضمن صندوقا للمســاهمة 

الكويــت تســتاهل، نعم 
تســتاهل، فهي كويت العطاء 
القوة  البــذل، كويت  وكويت 
وكويت اإلصرار، كويت احملبة 
الشامخة  الكويت  والســالم، 
بأهلهــا بقيادتهــا بتاريخها، 
الكويت تســتاهل وتستحق 
تضافر كل اجلهود من أبنائها، 
هذه الدولة الصغيرة التي تقدم 
الدروس لدول العالم وشعوبه في 
التضامن والتماسك والتالحم.

الكويت تستاهل، نعم ثم نعم يا 
سيد فواز خالد يوسف املرزوق، 
وهي ليست غريبة عليك وانت 
الكرمي ابن الكرمي، ابن أحد رجاالت 
الكويت الشامخني، الذي وضع كل 
ما ميلك حتت تصرف احلكومة 
حني رأى الكويت تتعرض للخطر 
أثناء الغزو العراقي الغاشم مسطرا 
أســمى معاني احلب واالنتماء 
الراحل  العم  ابــن  والوالء، انك 
املرزوق، رحمه  خالد يوســف 

اهللا وغفر له.
الكويت تستحق تلك املبادرة 

كتــب التاريخ عن الكثيــر من النماذج 
املشرفة وعن فزعة أهل الكويت وتكاتفهم في 
أوقات احملن منذ ان كانت اإلمكانات محدودة 
في البالد وخالل سنوات ما قبل النفط، حيث 
كان يضرب بهم املثل في التراحم والتكاتف 
املجتمعي الفطري ملجابهة الكوارث واحملن.

واليوم ومع محنة انتشار العدوى بڤيروس 
كورونا املســتجد فإننا أمام اختبار معدن 
أهل الوطن وعلينا جميعا مسؤولية التعاون 
والتكاتف إلنشاء صندوق أو مشروع مجتمعي 
يجسد أخالق أبناء الوطن والقيم األصيلة 
والنبيلة التي نشــأوا عليها، كما أن علينا 
أال نترك كل شــيء على الدولة، وأن يكون 
لكل منا مساهمته سواء ماديا أو إنسانيا أو 
معنويا ألن التحدي كبير والوطن يستحق 

منا الكثير.
لذلك فإن الســيد فواز خالد يوســف 
املرزوق، صاحب اليــد البيضاء والذي ال 
يبخل على وطنه بكل ما ميلك، أطلق مبادرة 

شعبية باســم «الكويت تستاهل» تتضمن 
صندوقا حتت مظلة احلكومة الكويتية، وذلك 
ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا، بحيث يتم 
من خالل الصندوق جمع مســاهمات أهل 

اخلير ووضعها حتت تصرف احلكومة.
وقد بدأ السيد فواز خالد يوسف املرزوق 
هذه املبادرة بنفسه مبساهمة منه مببلغ ١٠ 
ماليني دوالر لتكون بداية لإلسهامات الكويتية 
الشعبية، وذلك خير مثال ملواجهة ڤيروس 

كورونا املســتجد ودليل على حب الوطن. 
وتكاتف أهل الكويت أمر معروف منذ القدم 
وكان مثاال واضحا وحيا إبان الغزو العراقي 
اآلثم والذي لن تنساه األجيال املتعاقبة، كما 
أن عائلة املــرزوق الكرام معروفة بوقفتها 
اجلــادة مع الكويت دائما أثناء احملن، حيث 
تبرع املرحوم بــإذن اهللا تعالى العم خالد 
يوسف املرزوق مببلغ ١٠٠ مليون دوالر في 
بداية الغزو العراقي الغاشم ملساعدة الدولة 

في مصيبتها آنذاك.
وإنني أدعو جميع اجلهات اخليرية ورجال 
األعمال واملؤسسات الى املساهمة في مبادرة 
«الكويت تستاهل» التي أطلقها السيد فواز 
خالد يوسف املرزوق لتكون عونا للحكومة 
في هذه األزمة التي مير بها وطننا الغالي، 
وعلى كل من لديه إمكانات أن ميد يد العون 
للوطن ويفكر في كيفية استفادة الوطن منها 
ألن األمم تتقدم بعزائم وإرادة أبنائها ووفائهم 
وفزعتهم في الظروف الصعبة، وهذا وقت 
العطاء للوطن ممن أنعم اهللا عليهم بالرزق 
وممن ينعمون باألمن واألمان في كنف هذا 
الوطن العزيز الذي أعطانا الكثير ويستحق 
منا رد جزء مــن اجلميل. وهذا العطاء هو 
خير تعبير عما يكنّه أبناء الوطن من مشاعر 

حيال وطن أغدق عليهم الكثير.
أدعو اهللا عز وجل أن يصرف عنا وعن 

وطننا كل سوء في ظل قيادتنا احلكيمة.

اليوم يستذكرون  إلى  الكويتيون  اليزال 
العم الراحل خالد يوسف املرزوق، رحمة اهللا 
عليه، وهو أحد رجاالت الكويت الكبار، أعطى 
بلــده الكثير وأخلص لها وأبدع في مجاالت 
كثيرة، وله مواقف وطنية مشرفة باقية في 
أذهان الكويتيني، الســيما أثناء فترة الغزو 

الصدامي الغاشم للكويت.
لســنا بعيدين عن ذلك اليوم ونحن أمام 
مبادرة شعبية أطلقها جنله السيد فواز خالد 
يوسف املرزوق، وهي إنشاء صندوق حتت 
عنوان «الكويت تستاهل» يكون حتت تصرف 
احلكومة دعما جلهودها في مكافحة ڤيروس 

كورونا..
فعال الكويت تستاهل الوقوف الى جانبها 

في هذا املوقــف الصعب، وفي مواجهة هذا 
الڤيروس اخلطير الذي أنهك العالم كله.

وألنه «من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا»، 

أود أن أشيد هنا بهذه املبادرة الوطنية الطيبة 
التي أطلقها السيد فواز خالد يوسف املرزوق، 
وشكره على مساهمته السخية كأول املساهمني، 

حيث أعلن عن املساهمة مببلغ ١٠ ماليني دوالر.
البد من القول أيضا ان احلكومة فعال ما 
قّصرت، وأفتخر مبا قامت به من اإلجراءات 
الالزمة للمحافظة على صحة املواطنني واملقيمني 
وإنفاقها مبالغ كبيرة للحد من انتشار الڤيروس.

كما ينبغي أيضا القول انه يجب على كل 
مواطن ووافد يحــب أرض وتراب الكويت 
ان يفزع للمشــاركة في هذه املبادرة الطيبة 
ويشارك في دعم الكويت، كل على طريقته، 
إلى ان تنجلي هذه الغمــة عنا.. حفظنا اهللا 

وإياكم من كل شر ومكروه.
من الفرية: دولة صغيرة مبساحتها لكن 

بأفعالها كبيرة.. #الكويت_تستاهل.

عرف عن الكويــت وأهلها تالحمهم 
وتكاتفهم في األزمات واملواقف احلقيقية.
لقد كان أهل الكويت مضرب املثل في 
الوحدة الوطنية إبان الغزو العراقي الغاشم.
وعندما نقفز من التســعينيات ومن 
أزمة الغزو العراقي الغاشــم الى أحداث 
اليوم وإلى أزمــة كورونا، جند ان أهل 
الكويت وشبابها واملقيمني على أرضها 
متالحمون ويتنافسون على التواجد في 
مقدمة الصفوف. وفي أقل من ١٢ ساعة 
تقــدم ٨٠٠٠ كويتي للتطوع لدى الدفاع 
املدنــي للعمل فيما حتتــاج اليه الدولة، 
ومبادرة تلو املبادرة تخرج من الكويت 

وأهلها.
وملا كانت «األنباء»، والعم الراحل خالد 
يوسف املرزوق، رحمه اهللا، مضرب املثل 
في الوطنية واملواقف املشرفة خالل أزمة 

الغزو الصدامي الغاشم للكويت، حيث لم 
تتوقف الصحيفة عن الصدور إبان الغزو 
العراقي فكانت تصدر من جمهورية مصر 
العربية وتوزع على الكويتيني مجانا لتبث 
فيهم روح العزمية والطمأنينة وتشــحذ 

هممهم وتدافع عــن القضية، وكان للعم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، مواقفه 
الكويتية في  للحكومة  الداعمة  املشــرفة 
مواجهــة األزمة، لذا فإنني لم أســتغرب 
أبدا عندما أطلق السيد فواز خالد يوسف 

املرزوق املبادرة الشعبية «الكويت تستاهل» 
التي تتضمن صندوقا حتت مظلة احلكومة 
الكويتية جلمع املســاهمات دعما للجهود 

احلكومية في مواجهة أزمة كورونا.
كذلك لم يدهشني أن يبدأ السيد فواز 
املرزوق بنفسه واملساهمة مببلغ قيمته ١٠ 
ماليني دوالر، لدعم الصندوق الذي سيوضع 
حتت تصــرف احلكومة الكويتية ملواجهة 

أزمة انتشار ڤيروس كورونا.
ومن هذا املنبر أدعو الشــعب الكويتي 
والقطاع اخلاص ورجاالت الكويت وجتارها 
الى املساهمة واملشاركة في هذا الصندوق، 
وما ذلك إال رد جلزء من عطاء هذه األرض لنا.
شكرا للســيد فواز املرزوق على هذه 
املبادرة، ونســأل اهللا سبحانه وتعالى ان 
يزيل هذه الغمة عن بالدنا وبالد املسلمني 

والعالم أجمع.

قضية ورأي

نعم..
الكويت تستاهل

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

نظرات

مبادرة
كرمية

bodalal@me.comمحمد هالل اخلالدي

ألم وأمل

مساهمة إيجابية
في مواجهة
أزمة كورونا

د. هند الشومر

هندس

تالحم 
الكويتيني 

منوذج مشرف
@Al _ Derbass

Tariq@Taqatyouth.com
م.طارق جمال الدرباس

أرجوحة

كويت
العطاء

د.مناور بيان الراجحي

رمييات

مبادرة اخلير..

reemw٢٥@hotmail.com رمي الوقيان


