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ك�ثر احلديث حول التوج��ه نحو رفع الدعم عن اخلدم��ات التي تقدمها الدولة
للمواط��ن ،وما �س��ينتج عن ذلك م��ن رفع تكلفة هذه اخلدمات وارتفاع ا�س��عار
خمتل��ف ال�سلع والتي �ست�ؤثر بكل ت�أكي��د على دخل املواطن وخا�صة ذوي الدخل
املح��دود واملتو�س��ط ..ومل تفلح الت�صريحات التي يطلقه��ا امل�س�ؤولني يف طمئنة
املواط��ن الذي يعلم جيدا انه لن يكون بعي��دا عن ت�أثرياتها ال�سلبية ..وان جيبه
لن يكون بعيد ًا عن الت�صويبات احلكومية حتت خمتلف امل�سميات كدعم املوازنة
العامة وتر�ش��يد االنفاق وحت�س�ين اخلدمات وغريها من املربرات التي ت�سوقها
حكومتنا من وقت لآخر..
هذه الهواج�س واملخاوف لدى املواطن لي�ست من باب التخلي عن دوره الوطني..
بل هو تعبري عن واقع الدخول التي مل تعد ا�ص�لا تن�سجم مع املتطلبات اليومية
يف ظ��ل موجات الغالء التي جتتاح العامل اجمع ومن �ضمنهم الكويت ..فلم يعد
من املقبول حتميله عبئا جديدا يفوق امكانياته املثقلة �أ�صال بالديون واالق�ساط
ل��دى خمتلف ال�شركات وما يتبقى من راتب��ه بعد ت�سديد ديونه ال�شهرية بالكاد
يفي متطلباته و�أ�سرته اليومية..
وق�ضي��ة دعم ميزانية الدول��ة وتنمية االقت�صاد وتنويع م�ص��ادره من الق�ضايا
الهام��ة الت��ي ت�ؤرق اجلميع ،واملواطن لي�س مبعزل عن ه��ذه الق�ضايا التي تهدد
حا�ض��ره وم�ستقبل��ه ،وكنا �سن�ؤي��د م�شاركته وحتميله حل ه��ذه الق�ضايا لو كان
ذلك هو اخر احللول ..ولكن يعلم اجلميع ان حكومتنا لديها الكثري من احللول
واال�صالحات القادرة على تنفيذها لتعوي�ض فارق �إنخفا�ض �أ�سعار النفط بعيدا
ع��ن جيب املواطن ورفع الدعم عن اخلدمات الت��ي ي�ستفيد منها وخا�صة ذوي
الدخل املحدود واملتو�سط ،والذين ميثلون �شريحة كبرية يف املجتمع تفوق كثريا
التقديرات احلكومية لأعدادهم ..فهم الطبقة العاملة يف هذا البلد ومعاناتهم
مل تنقط��ع حت��ى مع وجود الوفرة يف امليزانية ووج��ود الدعم احلكومي ..فكيف
�سيكون احلال مع رفع الدعم عن اخلدمات؟.
ان االزم��ة املالي��ة التي ي�شهدها اخلل��ل يف ميزان املدفوع��ات ب�سبب انخفا�ض
ا�سع��ار النف��ط وما نتج عنه من خل��ل يف ميزانية الدولة ..رغ��م ق�ساوتها ..هي
فر�ص��ة حقيقي��ة ..العادة ر�س��م االقت�صاد الكويت��ي من جدي��د وتخلي�صه من
االعتم��اد على النفط كم�صدر وحيد لهذا االقت�ص��اد ..والبحث بكل جدية عن

