






في الذكرى الرابعة لتتويج سمو 
األمير قائدًا إنسانيًا

الكلمة األولى

فـي التاسـع مـن سـبتمبر 2014م تّوجت األمـم المتحـدة بمقّرها في 
نيويـورك سـمو الشـيخ صبـاح األحمـد الجابـر الصبـاح أميـر البـاد، 
قائدًا إنسـانياً؛ تقديرًا للجهود المحورّية والمهّمة لسـمّوه في المجال 
اإلنسـاني والتنمـوي العالمـي، كمـا جـاء تسـمية دولة الكويـت مركزًا 
إنسـانيًا عالميـًا فـي السـياق نفسـه، ترجمـة لما تشـهده من تجسـيد 
ومسـاعدة  اإلنسـاني  والتعاضـد  االجتماعـي  التكافـل  لقيـم  رائـع 

المضيـوم وإغاثـة الملهـوف.

 أيـام قليلـة وتحـّل الذكـرى الرابعـة لهـذا التكريـم األممـي الرفيـع  
لدولـة الكويـت وأميرها اإلنسـان، وبهذه المناسـبة أضاف الكويتيون 
إلـى قائمـة أعيادهـم الوطنيـة عيدًا وطنيًا وإنسـانيًا جديـدًا، اعتادوا 
االحتفـاء بـه علـى مـدى السـنوات الثاثة الماضيـة افتخـارًا بأميرهم 
وتوجهاتـه، واعتـزازًا بدولتهـم اإلنسـانية، وتعظيمـًا للعمـل الخيـري 
ُتعـرف فـي  باتـت  أن  بعـد  للدولـة  البـارزة  العناويـن  أحـد  بوصفـه 

المحافـل اإلقليميـة والدوليـة ببلـد اإلنسـانية.

 وتشـّكل هـذه المناسـبة جليلـة القـدر ورفيعة الشـأن رافعة رسـمّية 
مهّمـة للعمـل الخيـري ومؤسسـاته الفاعلـة، إذ أصبحـت تعمـل بكل 
إخـاص وتفـاٍن ومهنّيـة في السـاحات الرحبـة للعطـاء والبذل وفعل 
هـذه  تحـت  والمنكوبيـن  والمحتاجيـن  المعوزيـن  ومسـاعدة  الخيـر 

اإلنسـانية. المظلة 

 ميدانيًا، أعطت هذه المناسبة العمل الخيري زخمًا كبيرًا ومشروعية 
غيـر مسـبوقة فـي الوقـت الـذي لـم تتوقـف فيـه سياسـة التربـص 
واالسـتهداف لهـذا النشـاط النبيـل، وقد دأبت قيـادات العمل الخيري 
علـى اعتبارهـا إنجـازًا تاريخيـًا وانعكاسـًا لواقـع إنسـاني مشـّرف لـم 
تتـواَن خالـه الكويـت عـن تقديـم المسـاعدات لمختلـف المحتاجيـن 

فـي أنحـاء العالـم بقطـع النظر عـن العـرق أوالديـن أو اللغة.

ذي  موسـم  أعقـاب  فـي  النفـع  عظيمـة  الذكـرى  هـذه  وتأتـي    
الحجـة الـذي وصلـت فيـه أضاحـي الكويتييـن إلـى مئـات اآلالف مـن 
الجائعـة، كمـا رسـمت عيدياتهـم وصدقاتهـم وتبرعاتهـم  األفـواه 
البسـمة علـى وجـوه اليتامـى فـي مختلـف أصقـاع العالم في مشـهد 
إنسـاني عـّز نظيـره وصعـب وصفـه، جّسـدته المؤسسـات الخيريـة 
وفـي مقدمتهـا الهيئـة الخيريـة عبـر جمـع التبرعـات وشـراء األضاحي 
لذبحهـا فـي عشـرات الـدول لإلسـهام فـي تخفيـف معانـاة الفقـراء 
الشـؤون  وزارة  فيـه  أعلنـت  الـذي  الوقـت  فـي  هـذا  والمحتاجيـن، 
االجتماعيـة والعمـل أن الجمعيـات الخيريـة المعتمـدة وعددهـا 31 
جمعيـة قـد حّصلـت أكثـر مـن 50 مليـون دينـار فـي شـهر رمضـان 

الماضـي كحصيلـة أوليـة قابلـة للزيـادة.

وإضافـة إلـى أن العمـل الخيـري هـو نتـاج ثقافـة إسـامية راسـخة 

فـي العقـل والوجـدان الجمعـي الكويتـي، فـإن هنـاك قناعـة ثابتـة 
لـدى أهـل الكويـت - حكامـًا ومحكوميـن - أن هـذا العمل اإلنسـاني 
السـامي فـي غاياتـه وأهدافـه هـو سـياج حافـظ للكويـت، وهـذا مـا 
تجّسـد خـال فتـرة الغـزو الغاشـم، حيـث أّيـدت معظـم دول العالـم 
عدالـة القضيـة الكويتيـة واحتضنـت شـعبها، عرفانـًا بالـدور الخيـري 
للكويـت، ومـا هي إال أشـهر معـدودات، وتحررت الكويت في سـابقة 

سمو األمير لدى تتويجه قائدًا إنسانيًا بمقر األمم المتحدة عام 2014م



)العالمية(

فريـدة، واسـتأنفت بعـد اندحـار العدوان الغاشـم ريادتها اإلنسـانية 
عبـر تحركاتهـا الميدانية الواسـعة.

الدبلوماسـية مـع  الـدول لتطـور عاقاتهـا  الكثيـر مـن   وتؤسـس 
الكويـت بمـا قدمتـه األخيـرة لهـا من مسـاعدات ومبادرات إنسـانية 
ودعـم لمشـاريعها التنمويـة، فقـد أعلن سـفير جمهوريـة نيكاراغوا 
لدى الباد محمد الشـتر على سـبيل المثال أن أول مشـروع مّولته 
الصنـدوق  بمسـاعدة  مستشـفى  إنشـاء  هـو  بـاده  فـي  الكويـت 
فـي  وذلـك  دوالر،  مليـون   ٣٣ بمبلـغ  العربيـة  للتنميـة  الكويتـي 
معـرض حديثـه عـن العاقـات بيـن البلديـن، وهـذا ينسـحب علـى 

دول كثيـرة.

 العمـل الخيـري عمـل عريـق وذو تاريـخ طويـل، فقـد ُجبـل أهـل 
الكويـت منـذ نشـأة بادهـم قبـل أربعـة قـرون علـى حـب الخيـر، 
فكانـوا أهـل نجـدة ومـروءة يفزعـون إلـى إغاثـة السـفن التجاريـة 
القيـم  هـذه  األجيـال  وتوارثـت  سـواحلهم،  قبالـة  تغـرق  التـي 
المدرسـة  فأسسـوا   ، بهـا  تمسـكًا  وازدادوا  العظيمـة،  اإلنسـانية 
المباركيـة أول مدرسـة تطوعية في 1912م، والمدرسـة األحمدية 

1921م. فـي 

وكان لتجـار الكويـت أثـر كبيـر وبالـغ فـي مسـيرة العمـل الخيـري، 
حيـث قـام مجموعة من التجار األفاضل بتأسـيس »اللجنة الشـعبية 
الشـعوب  معانـاة  تخفيـف  بهـدف  1954م  فـي  التبرعـات«  لجمـع 
العربيـة فـي فلسـطين والجزائر ومصـر وغيرها، وقد اختـارت اللجنة 
الشـعبية سـمو الشـيخ صباح األحمد رئيسـًا فخريًا لها حينئذ، وكان 

يعمـل وقتهـا رئيسـًا لدائـرة الشـؤون االجتماعية.

الكويـت  تحتضـن  الرسـمي،  اإلنسـاني  الموقـف  هـذا  إطـار  وفـي 
عشـرات المؤسسـات اإلنسـانية والتنمويـة والوقفيـة منهـا الرسـمي 
مثـل: الصنـدوق الكويتـي للتنميـة االقتصاديـة والعربيـة، واألمانـة 
العامـة لألوقـاف، وبيـت الـزكاة، والهـال األحمـر الكويـت ، ومنهـا 
والرحمـة  العالميـة،  اإلسـامية  الخيريـة  الهيئـة  مثـل:  األهلـي 
والكويتيـة  النـوري،  عبـداهلل  والشـيخ  التـراث،  واحيـاء  العالميـة، 
لاغاثـة، والنجـاة الخيريـة، والقائمـة تطول ألكثر مـن 100 جمعية.

وقـد شـّكلت تلـك المؤسسـات نقطـة تحـّول مميـزة فـي التاريـخ 
اإلنسـاني للكويـت بمـا تقّدمـه مـن مسـاعدات صحّيـة وتعليميـة 
فـي  للمنكوبيـن  إغاثيـة  للفقـراء ومسـاعدات  وتأهيليـة  وتنمويـة 
حـاالت الكـوارث والنكبـات والحـروب والمجاعـات، وقـد بـرز نشـاط 
الجمعيـات واللجـان الخيريـة الكويتيـة فـي الفتـرة األخيـرة من خال 
إغاثـة الاجئيـن السـوريين فـي دول الجـوار، مثـل األردن ولبنـان 
وتركيـا، وإغاثـة النازحيـن فـي اليمـن والعـراق وفلسـطين وإقامـة 
المشـاريع التنمويـة فـي الـدول األفريقيـة الفقيـرة وبعـض الـدول 

اآلسـيوية.

الكويـت  السياسـة اإلنسـانية، جـاءت اسـتضافة  وفـي إطـار هـذه 
للمؤتمـرات الثـاث للمانحيـن لدعـم الوضـع اإلنسـاني فـي سـورية 
مشـاركتها  إلـى  باإلضافـة  واألهلـي،  الرسـمي  المسـتويين  علـى 

فـي رئاسـة ورعايـة المؤتمـر الرابـع للغـرض نفسـه فـي العاصمـة 
بحصليـة  الرابـع  المنظمـات  مؤتمـر  وكذلـك  لنـدن،  البريطانيـة 
تعهـدات دوليـة زادت علـى الــ 18 مليـار دوالر، كان لهـا بالـغ األثـر 

فـي تخفيـف معانـاة ضحايـا األزمـة السـورية.

تلـك  علـى  السـوري  للشـعب  الكويتيـة  المسـاعدات  تقتصـر  ولـم 
المؤتمـرات األربـع، بـل انطلقـت حمـات اإلغاثـة مع انـدالع األزمة 
والهيئـات  الكويتيـة  الجمعيـات  ومازالـت  2011م،  عـام  السـورية 
الخيريـة والفـرق التطوعيـة مسـتمرة فـي تسـيير القوافـل اإلغاثيـة 

وتدشـين المشـاريع اإلنسـانية حتـى اليـوم. 

ومـع تفاقـم أزمـة الشـعب اليمنـي؛ حرصـت الكويـت علـى اسـتمرار 
إلغاثـة  المسـاعدات  حمـات  إطـاق  عبـر  اإلنسـانية  جهودهـا 
الخيريـة  الهيئـة  مـن  ولـكل  األوضـاع،  تدهـور  مـن  المنكوبيـن 
اإلسـامية العالميـة وجمعيـة الهـال األحمـر الكويتـي وغيرهـا مـن 
الجمعيـات الكويتيـة دور بـارز فـي تقديـم العـون للشـعب اليمنـي 
والصحـة  التعليـم  قطاعـات  فـي  اليمنيـة  المحافظـات  جميـع  فـي 
واإليـواء والغـذاء والميـاه وذلـك ضمـن برامجهـا اإلغاثيـة العاجلـة 

فـي اليمـن.

ممـا  الموصـل  مدينـة  تحريـر  العراقيـة  الحكومـة  إعـان  وعقـب   
يسـّمى بتنظيـم »داعـش« فـي يوليـو 2017م  اسـتضافت الكويت 
فـي شـهر فبرايـر الماضـي مؤتمـرًا دوليـًا إلعـادة إعمـار المناطـق 
اإلنسـانية فـي  العـراق وذلـك تماشـيًا مـع مبادئهـا  المحـررة فـي 
دعـم األشـقاء، وبلغـت تعهداتـه الدوليـة 30 مليـار دوالر، فضـًا 
عـن 337 مليـون دوالر حصيلـة مؤتمـر المنظمـات غيـر الحكوميـة 
الحصيلـة  هـذه  وجـاءت  العـراق،  فـي  اإلنسـاني  للوضـع  الداعمـة 
علـى هيئـة قروض وتسـهيات ائتمانيـة وتبرعات وذلك لمسـاعدة 
الشـعب العراقـي فـي تجـاوز محنتـه خصوصـًا بعـد أن عانـى كثيـرًا 

مـن الحـروب التـي وقعـت علـى أرضـه خـال الفتـرة الماضيـة.

وتمضـي مسـيرة الكويـت اإلنسـانية حثيثـة إلى األمام وإلـى المزيد 
مـن اإلنجـازات اإلنسـانية ، وفـي هذا اإلطار تسـتعد الهيئـة الخيرية 
السـتضافة أعمال المؤتمر السـنوي الثامن للشراكة الفعالة وتبادل 
المعلومـات مـن أجـل عمـل إنسـاني أفضـل، فـي تحـرك إنسـاني 
جديـد بهـدف تدشـين برنامـج توفيـر مليـار وجبـة غذائية فـي إطار 
مكافحـة ظاهـرة الجـوع بمشـاركة محلية وإقليمية ودولية واسـعة.

 هـذه الجهـود اإلنسـانية هي مجـرد أمثلة على عطـاء أهل الكويت 
قديمـًا وحديثـًا، وهـي التـي حـدت باألمـم المتحـدة أن تمنـح سـمو 
أميـر البـاد لقب »قائد إنسـاني«، وأن تتّوج الكويت مركزًا إنسـانيًا 
المباركـة  المناسـبة  بهـذه  والتبريـكات  التهانـي  فخالـص  عالميـًا، 
لصاحـب السـمو، وهنيئـًا ألهـل الكويـت بقائدهـا اإلنسـاني، واهلل 
وأن  مكـروه وسـوء  مـن كل  وأميرهـا  الكويـت  يحفـظ  أن  نسـأل 

يجعلهـا دار أمـن وأمـان ورخـاء واسـتقرار.
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ألف   13 من  أكثر  بواقع  دولة   28 في  المشروع  الهيئة  ونفذت   
أضحية ، استهدفت 520 ألف فقير والجئ ونازح بقطاع غزة في 
فلسطين ومخيمات الاجئين السوريين في تركيا واألردن ولبنان، 
من  العديد  الى  باإلضافة  الشتات،  في  الفلسطينية  والمخيمات 

الدول األفريقية واآلسيوية والغربية. 
الكويت،  مناطق  مختلف  في  فرعًا  و18  الرئيس  مقرها  وفي   
استقبلت  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإللكتروني  موقعها  وعبر 
الهيئة تبرعات المحسنين لهذا الموسم بهدف إحياء هذه الشعيرة 
اإلسامية والعمل على إطعام الفقراء وضحايا الحروب والنزاعات، 
وزارة  في  المعتمدة  الجمعيات  من  العديد  مع  بالشراكة  وذلك 

الخارجية الكويتية. 
ووجه مدير عام الهيئة م. بدر سعود الصميط خال حفل تبادل 
المبارك خالص الشكر والتقدير للمتبرعين  التهاني بعيد األضحى 
الفرحة  إدخال  في  وإسهامهم  األضاحي  لمشروع  الكبير  لدعمهم 

والسعادة على قلوب آالف الفقراء والاجئين والنازحين.
وفي السياق نفسه نشطت الفرق التطوعية المنضوية تحت لواء 
األضاحي  لشراء  التبرعات  جمع  في  كبيرة  جهودًا  وبذلت  الهيئة، 
عيد  في  إال  اللحم  طعم  يذوقون  ال  يكادون  لفقراء  وتقديمها 
التطوعي  العمل  مكتب  مدير  بذلك  صرح  كما  المبارك  األضحى 

عبداهلل العوضي.
تباعًا   الهيئة  أعلنت  والمصداقية،  للشفافية  وتكريسًا  ذلك،  إلى 

قبيل يوم عرفة قائمة بالدول التي تم إيقاف استقبال األضاحي 
لها الكتمال العدد المستهدف، ومنها الصومال ومنغوليا وأوغندا 
تركيا  في  السوريين  الاجئين  ومخيمات  واليمن  وجيبوتي 

وبنغاديش والسنغال وقرغيزيا.
  وفي مقابل اختيار فقهي يقر بأولوية أن تذبح األضحية في البلد 
الذي فيه المضحي ألن في ذبحها في البلد تحصيل سننها ومنها 
وأهله  وأكله هو  ذبحها،  أو حضوره  بيده  اإلنسان أضحيته  ذبح 
التصّدق  إلى  باإلضافة  والضيف  والصديق  للجار  وإهداؤه  منها، 
منها، اختارت الهيئة االختيار الفقهي الذي عليه جمع من العلماء 
المعاصرين  الذين يقولون بجواز تحصيل الهيئة أثمان األضاحي 
بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على  من أصحابها وشراء أضاحٍ 
هؤالء  ومن  احتياًجا،  وأشد  فقًرا  أكثر  باد  في  المسلمين  الفقراء 
الخيرية ورئيس  الهيئة  الشرعية في  الرقابة  العلماء رئيس هيئة 

رابطة علماء الشريعة في الخليج د.عجيل النشمي. 
وأشار رئيس مكتب الرقابة الشرعية في الهيئة الشيخ علي الكليب 
وخير  للمحسن  خير  األضحية  أن  إلى  الحملة  إبان  تصريحه  في 
المستفيد  فيما  حسنة،  منها  شعرة  بكل  له  فالمحسن  للمستفيد، 
ينعم بفرحة كبيرة ويشعر أنه وأسرته كغيره من الناس يأكلون 

اللحم الطيب بهذا اليوم المبارك.
ولفت الكليب إلى أن سياسة الهيئة في تقديم األضاحي للفقراء 
تكمن بالعمل الجاد والشاق على إيصالها لألشد فقرًا واألكثر حاجة 

لها في 28 دولة فقيرة تعج بمن ينتظرونها من العيد إلى العيد.
أول  حتى  لألضاحي  التبرعات  تلقي  في  الهيئة  استمرت  وفيما   
األسر  إسعاد  بهدف  اإللكتروني  الموقع  عبر  العيد  أيــام  وثاني 
الفقيرة، تعاقدت مسبقًا مع عدة جهات موثوقة ومعتمدة رسميًا 
في بادها ووزارة الخارجية الكويتية لتقوم بتنفيذ أعمال الذبح 

والتوزيع.
الخارج  في  األضاحي  وتجميد  وتعليب  ذبح  على  الهيئة  وحرصت 
وغزة  والضفة  )القدس  فلسطين  مناطق  مختلف  إلى  وتوريدها 

مشروع األضاحي ..توسعة على أكثر من 520 
ألف فقير والجئ ونازح في 28 دولة

إلى جانب مشاريع كسوة اليتيم وبناء المساجد وحفر اآلبار وكفالة حافظ للقرآن

 شــهدت الهيئة الخيرية نشاطًا إعالميًا وتسويقيًا مكثفًا خالل 
موســم ذي الحجة، وكان مشروع األضاحي أحد أبرز مشاريعها 
التــي طرحتها خالل هذا الموســم تحت شــعار »أضحيتك خير 
تلقاء«، ونشــرت عبــر موقعهــا اإللكتروني ووســائل اإلعالم 
المختلفــة قوائــم بأســعار األضاحي التــي بدأت بـــ15 دينارًا 
فــي بعض الــدول، ووصلت إلــى 120 دينارًا فــي دول أخرى.

الفرق التطوعية لم تدخرًا وسعًا في تسويق مشروع األضاحيمشروع األضاحي أحد أبرز مشاريع الهيئة خالل موسم الحج
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على  والعمل  الفلسطيني  اإلنساني  للوضع  مراعاة  والمخيمات( 

الفقراء  معاناة  وتلّمس  غزة  قطاع  على  الحصار  وطأة  تخفيف 

بحيث  المستفيدين  قاعدة  وتوسيع  اللحوم  من  واحتياجاتهم 

السنة،  أيام  مدار  على  الفقراء  يد  متناول  في  اللحوم  تصبح 

فضًا عن تزويد المستشفيات بكميات كبيرة من اللحوم إلطعام 

المرضى طوال العام أيضًا.

 واستثمارًا لأليام العشر قدمت الهيئة للمتبرعين مجموعة متنوعة 

تلك  مستثمرة  وأجــرًا«،  »برًا  العشر  صدقة  منها  المشاريعة  من 

األيام التي ُعرفت في األدبيات اإلسامية بأنها خير أيام اهلل  وأن 

الشريف:  الحديث  في  ورد  كما  عظيم  فيها  الصالح  العمل  أجر  

األيام  إلى اهلل من هذه  الصالح فيهن أحب  العمل  أيام  )ما من 

فقال:  اهلل،  الجهاد في سبيل  وال  اهلل،  يا رسول  فقالوا:  العشر(، 

)وال الجهاد في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 

من ذلك بشيء(.

 ومن هذه المشاريع بناء مسجد وحفر بئر وكفالة حافظ للقرآن 

وكسب حال ألسرة كي تعّفها، وتحفيزًا لذلك لفتت إلى أنه يمكن 

رفيق  أو  الزوجة  أو  للوالدين  المشاريع  هذه  وأجر  ثواب  إهداء 

الدرب أو أي شخص آخر.  

وعيدية  كسوة  مشروع  دعم  إلى  المحسنين  الهيئة  دعت  كما 

الفرح  مشاعر  إدخال  على  العمل  العطاء  أهل  مناشدة  اليتيم، 

والسرور على قلوب الفقراء وذوي الحاجة. 

 ومن منطلق استثمار األجواء اإليمانية يوم عرفة في حملة الهيئة 

اليوم العظيم،  الكليب فضائل هذا  التسويقية، عّدد الشيخ علي 

على  والسرور  الفرح  إدخال  في  ودورها  الصدقات  مؤكدًا عظمة 

الفقراء.

أطلقت الهيئة خال األيام اأُلَول من شهر ذي الحجة حملة »عشرة 
فيها شفاء« لتوفير الدواء لمئات اآلالف من المرضى في قطاع غزة 
كبيرًا ودعمًا الفتًا  إقباالً  الحملة شهدت  أن  إلى  المحاصر، مشيرة 

من جمهور المحسنين.
وخصصت الهيئة قيمة دعم مشروع الشفاء بـ 10 دنانير أو بأكثر 

إلغاثة المرضى المحاصرين.
وأشارت الحملة إلى أن أكثر من 180 ألف حالة بانتظار عائد هذه 
الطبي  العوز  حاالت  احتياجات  لتلبية  العاجلة   اإلنسانية  الحملة 
والدوائي عند الكثير من المحتاجين والفقراء داخل القطاع وتوفير 

األدوية لألمراض المستعصية وغير المتاحة بالمستشفيات.
 900 عن  الكيماوي  العاج  توقف  خطورة   من  تقارير  وحــّذرت 
مريض بالقطاع بينهم 200 طفل، ومنع االحتال %55 من مرضاه 

من الوصول للمستشفيات.
الهيئة  بالهيئة يوسف الصميعي: إن  الحمات  وقال رئيس فريق 
أولويات مشاريعها  أهمية كبيرة في سّلم  الصحي  القطاع  تولي 
األيام  خال  المحسنين  على  طرحت  وأنها  المختلفة،  وبرامجها 
األول من شهر ذي الحجة مشروع شفاء لتلبية االحتياجات الصحية 

والدوائية لإلنسان الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. 
ولفت إلى أن قطاع غزة يشهد نقصًا حادًا في األدوية وتدهورًا 
كبيرًا في الخدمات الصحية المختلفة، وأن العديد من مستشفياته 
والمواد  األدويـــة  توريد  مجال  في  كاملة  فزعة  إلــى  بحاجة 
االستشفائية والعاجات والشاش وغيرها من المستلزمات الطبية.

ويعيش مليونا فلسطيني في القطاع أوضاعًا معيشية واقتصادية 
غاية في الصعوبة والقسوة، مع استمرار الحصار الجائر على مدى 

12 عامًا.
اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  المركز  نشرها  إلحصائية  ووفًقا 
الفقر،  خط  تحت  يعيشون  السكان  من   40% فإن   ،2016 عام 

ويتلقى %80 منهم مساعدات دولية.
تلبية  عن  عجزها  القطاع  في  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك  وإلى 
األدويــة  في  العجز  نسبة  أن  كاشفة  الصحية،  السكان  حاجات 
بلغت  الطبية  المستلزمات  في  العجز  نسبة  وأن   ،.35% تجاوزت 

..40%
صنفًا  و270  األدوية  من  صنفًا   170 نفاد  إلى  الــوزارة  وأشارت 
السرطان  مرضى  أدوية  من   90% وأن  الطبية،  المسلتزمات  من 

مفقودة.

شفاء«  فيها  »عشرة  حملة  إطــالق 
لمساعدة المرضى في قطاع غزة

شهدت دعماً الفتاً من جمهور المحسنين ذبح وتعليب وتجميد األضاحي وتوريدها إلى مختلف مناطق فلسطين

الهيئة نفذت المشروع بالشراكة مع العديد من الجمعيات المحلية
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الرحلة نظمها وأعد لها المشروع الشبابي التعليمي العالمي »ادفع 
للشباب،  الدولي  اليوم  مع  بالتزامن  الدارين«  واكسب  دينارين 
بمشاركة 28 إعاميًا ومتطوعًا ومتطوعة من الكويت والسعودية، 
وسلطنة عمان على نفقتهم الخاصة، من بينهم أحد رموز العمل 

الخيري عبداهلل الحيدر، والكاتب واإلعامي وليد إبراهيم األحمد.
تسويق  إلــى  التطوعي  الشبابي  الدينارين«  »فريق  ويسعى 
حيث  جديدة،  مشاريع  إنجازاته  إلى  ليضيف  األربعة،  المدارس 

أطلق 13 مشروعاً تعليميًأ ومكتبة حول العالم منذ انطاقته.
العوضي: إن  بالهيئة عبداهلل  التطوعي  العمل  إدارة   وقال مدير 
اإلدارة تهدف من خال هذه الرحلة إلى تفعيل دور الشباب في 

مجال العمل التطوعي وتنمية قدراته اإلبداعية.
أخرى؛  إنسانية  أهــداف  تحقيق  إلى  تسعى  الرحلة  إن  وأضــاف: 
القرى  في  الطلبة  حال  على  والتعّرف  والمدارس،  األيتام  كزيارة 

الفقيرة بقرغيزيا.
في  معتمدة  دولية  مدربة  تعمل  التي  الغامدي  خيرية  الناشطة 
تنمية وتطوير الذات شاركت في الرحلة الشبابية، حيث قالت: إنها 
رحلة من العمر، رحلة جعلتني شخصيًا أعيد ترتيب أولوياتي في 
الحياة، رحلة لعالم إنساني يعيش الحياة البسيطة وأغلى أحامه 

العلم واإليمان ودراسة  وأمنياته فقط فصل دراسي يتعّلم فيه 
القرآن الكريم.

وكان  طويلة  سنوات  منذ  يراودني  حلم  إنه  الغامدي:  وأضافت 
أبحث هنا وهنا  لي شبه مستحيل،  في كل عام كنت  بالنسبة 
وأتواصل مع كثير من الجهات الخيرية والشخصيات المشهورة في 

هذه األعمال ولكن دون جدوى.
 وتابعت: كنت أقول يارب ما الحكمة؟ هل أحتاج أن أصحح النية؟ 
هل أحتاج قوى خارقة؟ هل أنا ال أستحق؟ هل وهل... كعادتي 
اللوم على ذاتي ولكنني كنت أسأل اهلل دومًا أن  البشرية أضع 
ال  تحقيقه،  تأخر  لماذا  والظروف...  والصحة  األسباب  لي  يسّخر 
أعلم؟ ،هل أنا السبب أم الظروف المحيطة؟ ال أعلم، كل ما أعلمه 
اآلن أنها جاءت في وقتها نفسيًا وجسديًا وصحيًا وفكرًي ، ربي لك 

الحمد كله أنت األكرم وأنت األعظم وأنت األرحم. 
مفرحًا  كان  األساس  حجر  وضع  لدى  األهالي  لقاء  إن  وأردفت:   
األهالي  أن  إلى  الفتة  وكبارًا،  صغارًا  لألطفال  ومفرحًا  ومبهجًا 
قاموا بتسجيل أسماء الوفد واسم السفير والمسؤولين الحاضرين 
حافظة  في  وضعت  وقد  ورقــة  على  والمحافظين  ــوزراء  ال من 
وتم غرسها عند صب اإلسمنت لعملية البناء، وهذه فكرة رائعة 

وعميقة المعنى.
 أما المتطوع ابراهيم البدر فقال: لقد شاركت في الرحلة الشبابية 
الدارين، ورأيت شبابًا وبناٍت  ضمن فريق ادفع دينارين واكسب 
خدمة  هدف  لديهم  والسعودية  ُعمان  وسلطنة  الكويت  من 

اإلنسان ورسم البسمة على وجوه األطفال.
رونقًا مميزًا حضور سفيرنا طارق  البرنامج  أعطى  وأضاف: ومما 
الفرج وإلقاؤه كلمة للوفد، حّث فيها أعضاءه على االستمرار في 
السنابل،  مؤسسة  زار  الوفد  أن  إلى  مشيرًا  التطوعية،  األعمال 
وهي مؤسسة خيرية تشرف على المشاريع الخيرية، واطلع على  

شــيء  ال  الصادقتيــن،  القويتيــن  واإلرادة  العزيمــة  أمــام 
مســتحياًل، فمــن العزيمــة واإلرادة تتوّلد النجاحــات، ويحقق 
أصحابها اإلنجــازات، وتتحول التطلعات واألحــالم إلى حقائق 
ومشــروعات... هــذه الكلمــات جســدتها الرحلــة الشــبابية 
اإلنســانية التعليميــة التــي أطلقتهــا الهيئــة الخيرية خالل 
الفتــرة من 12 إلى 18 أغســطس الفائت تحت شــعار »زمرة 
الدارين«، بهدف وضع حجر أســاس أربع مدارس في قرغيزيا.

»زمرة الدارين« تدّشن حجر أساس 
4 مدارس في قرغيزيا

بمشاركة 28 متطّوعًا خليجيًا في رحلة إنسانّية تعليمّية

الناشط إبراهيم البدر مع عدد من أطفال قرغيزيا فريق زمرة الدارين خالل جولته التعليمية في قرغيزيا
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مشاريع المؤسسة من خال ما قدمته من عرض مميز أثبت أنها 
على مستوى المسؤولية، كما زار الوفد دارًا لأليتام وشارك معهم 

في برنامج هادف ومفيد. 
التابع  األهلي  للتدريب  كامز  معهد  عام  مدير  قال  جهته،  ومن 
الدارين مبادرة  الثويني: إن زمرة  النجاة الخيرية عثمان  لجمعية 
من المبادرات التي نفتخر بها كمواطنين ومقيمين في الكويت، 
رجال  بها  يقوم  التي  والزيارات  الرحات  حلقة من سلسلة  فهي 
ونساء من خيرة المجتمع من أجل تحقيق أهداف وغايات إنسانية 
سامية لرفعة الشعوب والمجتمعات، وهذا هو وطني الذي أفتخر 

به، وبمثل هذه المبادرات تزدان كويتنا.
»ادفع  التعليمي  الشبابي  المشروع  مديرة  قالت  جانبها،  من 
إن  الميمني:  سمية  الخيرية  بالهيئة  الدارين«  واكسب  دينارين 
الفريق المميز انطلق من الكويت إلى قرغيزيا لخدمة التعليم ومحو 
األمية وبناء أربع مدارس ضمن البرنامج اإلنساني لفريق الدارين.

من  بالعديد  وحافلة  متنّوعة  جاءت  الرحلة  فقرات  إن  وأضافت: 
الكويتي  السفير  بقيادة  الوفد  استقبال  حفل  منها  الفعاليات؛ 
بقرغيزيا طارق الفرج، وأعضاء البرلمان والمحافظين بقرية ارسي 
مركز كوشغر محافظة نارين، وتقديم فقرة عن الوفد وأهدافه، 
مع  ماتع  وقت  وقضاء  السنابل،  جمعية  إنجازات  على  والتعّرف 
األيتام، وتوزيع الهدايا عليهم والقيام بجولة سياحية، هذا فضًا 

عن المشاركة في فعاليات وضع حجر األساس.
ولفتت الميمني إلى أن انطاق رحلة زمرة الدارين صادف اليوم 
الدولي للشباب، وأنها ضّمت 28 متطوعًا ومتطوعة من الكويت 
ألربع  األساس  حجر  وضع  بهدف  ُعمان،   وسلطنة  والسعودية 

مدارس في قرغيزيا، والعمل على تسويق هذه المدارس.
وأشارت إلى أن مشروع » الدارين« يركز على الشريحة العمرية 
التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 30 عامًا وخاصة طلبة الجامعات 
وحديثي التخّرج لتوعيتهم بمجاالت العمل الخيري نظريًا وعمليًا 
 350 نحو  استقطاب  في  نجح  المشروع  أن  موضحة  وميدانيًا، 
 55 به  ويعمل   ،2010 في  انطاقه  منذ  ومتطوعة  متطوعًا 

متطوعاً من الشريحة الشبابية.
في  انطلق  الــداريــن  واكسب  دينارين  ادفــع  فريق  أن  ُيذكر 
10/10/2010م، ويهدف إلى تشجيع الشباب لتحقيق أكبر إنجاز 

و  الشباب بصفة عامة  العالم، من خال حّث  تعليمي خيري في 
الطلبة بصفة خاصة على دعم البرامج التعليمية في الدول األكثر 

احتياجًا.
افتتح  الذي  الصين،  في  الدارين  معهد  المشروع  إنجازات  ومن 
بمقاطعة نينغيشيا في 2014م وتدرس فيها 900 طالبة، ومدرسة 
فيها  ويدرس  2014م  فونوروغو  إندونيسيا  في  لألوالد  الدارين 
فونوروغو  إندونيسيا  في  للبنات  الدارين  ومدرسة  طالب،   300

2014م وتدرس فيها 300 طالبة.

ظهرت  الخيري  االنساني-  الكويتي-  صورالعطاء  من  صــورة   
الجاري، عندما شمرت  بوضوح في العشر األوائل من ذي الحجة 
لجاننا وجمعياتنا الخيرية عن ساعديها لـ )تفزع( للفقراء وااليتام 
من  صــورة  في  وخارجها  الكويت  داخــل  والمحتاجين  ــل  واألرام

صوراإلنسانية- الخيرية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
ولعل مايفرح في هذا المجال أن تنجح جميع لجاننا الخيرية في 
الوصول إلى هدفها، الذي وضعته لها عندما بلغت المبلغ المطلوب 
جمعه بل وزادت عليه تمثل في إنشاء المستشفيات ودورالعلم 
عن  ناهيك  وتعليمه،  الكريم  القرآن  تحفيظ  وجلسات  واأليتام 

إغاثة المحتاج واألسر الفقيرة وتوزيع األضاحي في كل مكان.
تحية لجمعية العون المباشر- الهيئة الخيرية االسامية العالمية- 
جمعية اإلصاح االجتماعي- جمعية إحياء التراث االسامي- جمعية 
جمعية  الخيرية-  النوري  عبداهلل  الشيخ  جمعية  الخيرية-  النجاة 
الهال االحمر الكويتي- جمعية صندوق اعانة المرضى- واألمانة 

العامة للعمل الخيري وغيرها الكثير.
يقول اهلل في محكم تنزيله في سورة البقرة:

َوَما  َيْعَلُمُه  اهللَّ  َفِإنَّ  َنْذٍر  ِمْن  َنَذْرُتْم  َأْو  َنَفَقٍة  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  “َوَما 
َوِإْن  ِهَي  ا  َفِنِعمَّ َدَقاِت  الصَّ ُتْبُدوا  ِإْن   )270( َأْنَصاٍر  ِمْن  ِللظَّاِلِميَن 
ُر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم  ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفِّ

َواهللَّ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر” )271(.
على الطاير:

بجولة  المتطوعين  من  مجموعة  تقوم  ان  جدا  وجميل  جميل   -
خيرية انسانية توعوية لشباب اليوم، تجمعهم كلمة الخير في كل 

مكان رافعين اسم الكويت با ضجيج او بهرجة!
العالمية  االسامية  الخيرية  للهيئة  التابع  )الدارين(  لفريق  تحية 
بقيادة األخت الفاضلة سمية الميمني وفريقها البالغ مايقارب من 
30 متطوعا، وجولتهم االخيرة في جمهورية قرغيزيا خال الفترة 
من 12-18 اغسطس الجاري 2018 حيث تم وضع حجر االساس 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  واخرى  لايتام،  وزيارة  مدارس  الربع 
وغيرها، بمشاركة من السفير الكويتي لدى قرغيزيا النشط طارق 

الفرج.
ومن الجميل أن ينضم الى الفريق التطوعي ابنتا الفنان الراحل 
عبدالحسين عبدالرضا رحمه اهلل وهما )منى وبيبي( حفظهما اهلل.

ومن أجل )تشجيع( هذه األوضاع... بإذن اهلل نلقاكم!

 صورة من بالدي!

 بقلم وليد ابراهيم االحمد      

سمية الميمني تشارك في وضع حجر أساس احدى المدارس
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نتاج شراكة ناجحة بين الهيئة والرحمة العالمية وبلسم التطوعي

السودان... صرح تعليمي  الخير في  دار 
نموذجي بدعم أهل الكويت 

والخدمية  والصحية  واإلداريــة  التعليمية  بمرافقه  التعليمي  الصرح   
نتاج شراكة متميزة بين الهيئة الخيرية والرحمة العالمية وفريق بلسم 
التطوعي وبالتعاون مع منظمة الرعاية بالسودان وعدد من الوزارات 

السودانية )التربية والتعليم والشؤون االجتماعية والصحة(.
في  وخاصة  عامة  بصفة  التعليم  في  ضعفًا  كسا  منطقة  وتعاني 
مجال تعليم البنات، فضًا عن تزايد أعداد األيتام وارتفاع نسبة الفقر 

والمرض في الوالية وانتشار األمية. 
ويقع هذا المشروع الذي انطلق العمل فيه منذ مطلع يناير 2016 م، على 
مساحة 53 ألف متر مربع كأضخم مشروع من نوعه ليس على مستوى 
ويضم  قاطبة،  السودان  مستوى  على  وإنما  وحده،  السودان  شرق 
إلى جانب المنشآت والوحدات والمرافق التعليمية والصحية واإلدارية 
والخدمية 15 ألف متر مربع مساحات خضراء، و9 آالف متر مربع طرق 
مرصوفة بطول 1800 متر مربع فضًا عن أماكن النتظار السيارات. 
مئات  الستقبال  الماضي  يونيو  شهر  في  افتتحت  الدولية  مدارسه 
من  وعــددًا  مسجدًا  المجمع  ويضم  واإلداريين،  والمعلمين  الطلبة 
المدارس )ثانوية، متوسطة، ابتدائية، روضة(، وسكن داخلي لمئات 
األغراض  متعددة  وقاعة  للمابس،  وكي  غسيل  ووحــدة  األيتام، 
ومعهد  للمجمع،  إداري  ومبنى  ومخازن،  ومخبز  مسرح(،  )مطعم، 

حرفي، وبئر ارتوازية ومستوصف وغيرها من المرافق.
 ويستهدف المشروع رعاية 1000 يتيم وكفالة حياة تربوية وروحية 
مستوى  من  للتعليم  متكامل  مجمع  وهو  لهم،  وتعليمية  وصحية 
رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية بجانب التعليم الحرفي، يهتم 
انترنت، ومعمل حاسوب، وقاعة وسائط  التعليم )شبكة  بتكنولوجيا 
تعليمية، وشبكة اتصاالت، وشبكة كهربائية، ومكتبة الكترونية(، كما 
وشبكة  وشبكة صرف صحي،  ري،  (شبكة  أخرى  بشبكات  مزّود  أنه 

تحكم، ومراقبة(.
السكن وغيره  بجانب  والعاجية  الصحية  الخدمات  المجمع  يوفر  كما 

من االحتياجات الازمة لتوفير الحياة الكريمة لأليتام.
بلسم  وفريق  العالمية  والرحمة  الخيرية  الهيئة  إنجازه  وتتشارك في 
وقوي  متميز  جيل  وتخريج  رعاية  إلى  المشروع  ويهدف  التطوعي، 
الرعاية  إلى  التعليم  من  لهم  الكاملة  الكفالة  وتوفير  لوطنه  ونافع 
في  متين  أساس  حجر  ليكون  والسكن،  الحرفي  والتدريب  الصحية 

تنمية وإعمار مناطق الشرق السوداني.
الذي  المتفّرد  اإلنساني  العطاء  المشروع صورة من صور  ويعد هذا 
إلى  والمساعدات  العون  تقديم  مرحلة  من  اإلنساني  بالعمل  ينتقل 
كل  على  متواصل  بشكل  النفع  ليعود  التنموي  العمل  فضاءات 

الشرائح المستهدفة من المحتاجين.
يقدم  إذ  اإلنساني،  العمل  لمفهوم  جديدًا  فكريًا  منهجًا  يعد  كما 
المعرفة  تقديم  بجانب  اإلنسانية  الحاجة  تامس  جديدة  مفاهيم 

والعلوم والرعاية الصحية.
الهندسية  للتصاميم  وفقًا  جاء  المشروع  في  العمل  أن  إلى  وُيشار 
ويطابق  مبنى،   13 على  ويحتوي  العالمية،  للمواصفات  المطابقة 

مجمعات مماثلة تم تنفيذها في دولتي جيبوتي والصومال.
الذين  )كسا(  مدينة  سكان  من  كبير  بتقدير  المشروع  ويحظى 
يحتفظون بود كبير ألهل الكويت تقديرًا لإلسهام الكويتي في إعمار 
السودان  لشرق  المانحين  مؤتمر  انعقاد  منذ  السودان  وتنمية شرق 

الذي استضافته الكويت في ديسمبر 2010م.
أنه  خاصة  جاورها  وما  كسا  والية  تغطية  في  المشروع  ويسهم 
على  الحجم  بهذا  الشريحة  تلك  يستهدف  الــذي  الوحيد  المشروع 

مستوى واليات الشرق الثاث )كسا والبحر األحمر والقضارف(.
مختلف  في  البيضاء  الكويت  أليادي  امتدادًا  المشروع  هذا  ويأتي   
اإلنساني، ضمن  للعمل  مركز  لقب  جدارة  لتستحق عن  العالم  بقاع 
تجربة رائدة من الشراكة اإلنسانية، دشنتها هيئات ومنظمات كويتية 
لإلسهام في تنمية وإعمار شرق السودان، عبر إنجاز حزمة مشاريع 
الموقف  سياق  في  السودان،  شرق  في  وتدريبية  وتعليمية  تنموية 
دوليًا  مؤتمرًا  استضافتها  في  تجّلى  الذي  الكويت  لدولة  اإلنساني 
لتنمية وإعمار شرق السودان في مطلع ديسمبر 2012 برعاية سمو 

أمير الباد الشيخ صباح األحمد، وتوجيهاته السامية.

قريبًا.. االفتتاح الرسمي لمجمع دار الخير التنموي في حي مستورة 
بمدينة كســال العاصمة التاريخية لشــرق السودان، بتكلفة 6 
مالييــن دوالر، وهو مشــروع خيري تنمــوي تعليمي نموذجي 
يهدف لرعاية 1000 يتيم، وخدمة مئات األسر بدعم من أهل 
الكويت الذين ارتبط اسم بالدهم بالخير والعطاء واإلنسانية.

المشروع من ثمار أيادي الكويت البيضاءمجمع دار الخير يهدف لرعاية 1000 يتيم
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لشؤون  العام  المدير  ونائب  المبادرة،  رئيس  وقال 
اإلعام وتنمية الموارد في الهيئة الخيرية عبدالرحمن 
الهيئة  من  وفــدًا  إن  صحافي:  تصريح  في  المطوع 
المساعد  الوكيل  التقى  الشؤون  ووزارة  الخيرية 
األوقــاف  بــوزارة  الخارجية  والعاقات  الحج  لشؤون 
محمد العليم، ومدير إدارة العاقات الخارجية بالوزارة 

المبادرة  برنامج  الوزارة  قيادات  مع  وطرح  العمر،  خالد 
إحدى  مع  بالتنسيق  التدريبية  واحتياجاتها  تأسيسها  ومراحل 

العالمية. الشركات 

وأضاف المطوع: إن قيادات وزارة األوقاف أعربت عن استعدادها 
للشراكة في المبادرة وترتيب لقاء مع وزير العدل وزير األوقاف 
والشؤون اإلسامية الدكتور فهد العفاسي ووفد المبادرة لبحث 
برنامجها وأفكارها والدور المنشود من الوزارة، مشيرًا إلى أن 
الوثيق  والتعاون  الشراكة  جهود  سياق  في  يأتي  التحرك  هذا 

بين الهيئة الخيرية ووزارات الهيئة وأجهزتها المختلفة.

مجلس  عضو  ضّم  قد  والشؤون  الهيئة  وفد  أن  إلى  ولفت 
المبادرة،  ورئيس  القراوي  مطلق  د.  السر  وأمين  الهيئة  إدارة 
الهيئة  الموارد في  العام لشؤون اإلعام وتنمية  المدير  ونائب 
ومديرة  المبادرة  رئيس  ونائب  المطوع،  عبدالرحمن  الخيرية 
النشاط  متابعة  لجان  مقررة  والمبرات  الخيرية  الجمعيات  إدارة 
منيرة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  الخيري  للعمل  الميداني 

الكندري، ومدير إدارة العمل التطوعي عبداهلل العوضي.

مشاوراتها  تّوجت  تمكين  مبادرة  أن  إلــى  المطوع  ــار  وأش
األسس  من  بمجموعة  سابق  وقت  في  التنسيقية  واجتماعاتها 
لجنة  خــال  من  العمل  وورش  التدريب  وبــرامــج  والقواعد 
تنسيقية شملت ممثلين عن وزارة الشؤون ومختلف المؤسسات 

الكويتية. الخيرية 

إطــاق  على  رئــيــس  بشكل  تعتمد  الــمــبــادرة  أن  ــح  وأوضـ
المعارف  أهم  يشمل  ومفّصل،  طموح  تدريبي  تطوير  برنامج 
على  يتحّتم  التي  واإلستراتيجيات،  والمهارات  والمعلومات، 
من  واكتسابها؛  وتعّلمها  بها  اإللمام  الخيري  بالقطاع  العاملين 
تقديم  الازمة، ويشارك في  قدراتهم ومهاراتهم  أجل تطوير 
فعالياته نخبة من الخبراء واألكاديميين والمدربين المحترفين. 

إلى بناء شراكات فاعلة،  المبادرة  المطوع: كما تهدف  وأضاف 
بالمسؤولية  والقيام  والفائدة،  والنفع  الثقة  تبادل  على  تقوم 
منها  الربحية  المختلفة؛  العمل  بقطاعات  المنوطة  االجتماعية 
محليًّا  واإلنساني؛  الخيري  العمل  فائدة  فيه  لما  الربحية؛  وغير 
وإقليميًّا وعالميًّا، ومصلحة الفئات األكثر احتياجًا على المستوى 

اإلنساني.

وأعرب عن أمله في أن تمثِّل هذه المبادرة انطاقة مهّمة نحو 
والتطوعية  الخيرية  المنظمات  جميع  داعيًا  أرحب،  خيرية  آفاق 
سعيًا  التدريبي  برنامجها  إلى  لانضمام  الصلة  ذات  والجهات 
متخصصة  كفاءات  وبناء  احترافية  خيرية  مؤسسات  إقامة  إلى 

ومدربة ومنتجة.

األوقــــاف تــبــدي اســتــعــدادهــا لــدعــم مــبــادرة 
»تمكين« لتطوير أداء العاملين بالحقل الخيري

أبدت وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية استعدادها 
لدعم برنامج مبادرة »تمكين« التي دشــنتها الهيئة 
الخيريــة اإلســالمية العالميــة بالشــراكة مــع وزارة 
الشــؤون االجتماعية بهدف تنمية قــدرات العاملين 
أدائهــم. وتطويــر  والتطوعــي  الخيــري  بالقطــاع 

في لقاء ضم قيادات الوزارة ووفد الشؤون والهيئة الخيرية

المطــوع: المبــادرة انطالقــة مهمــة نحو  	 
بنــاء مؤسســات خيريــة احترافيــة وتأهيــل 

كوادر متخصصة  

د. مطلق القراوي والمطوع والكندري والعوضي لدى لقائهم العليم والعمر
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أحمد  الدكتور  السودان  في  الخيرية  الهيئة  مكتب  مدير  وقال 
اهتمام  ضمن  تأتي  القافلة  إن  صحافي:  تصريح  في  السنوسي 
السيول  آثار  بمعالجة  الخرطوم  في  سفارتها  عبر  الكويت  دولة 
احتواء  إلى  مشيرًا  مؤخرًا،  النهود  مدينة  اجتاحت  التي  واألمطار 
القوافل على مواد غذائية ومواد إيواء وأدوات صحية، وأن القافلة 
تستهدف خمسمائة أسرة ضمن المرحلة األولى من حمات اإلغاثة 

التي ستتبعها مراحل أخرى تعنى بإعادة اإلعمار.
على  يعمل  العربية  للمنظمات  اإلسامي  المنتدى  أن  إلى  وأشار 
العربية  المنظمات  منتدى  وأن  المتضررين،  لدعم  الشركاء  حشد 
كردفان  غرب  ووالية  كسا  لوالية  عاجلة  إنسانية  قوافل  دّشن 
العون  مفوضية  مع  بالتنسيق  الماضي  األسبوع  النهود  محلية 
واالحتياجات  التسهات  لتوفير  المفوضية  شــاكــرًا  اإلنساني، 

للمنظمات للوصول للمتضررين.
من جانبه، أشاد سفير دولة الكويت بسام محمد القبندي بجهود 
وسرعة  واألمطار  السيول  من  المتضررين  إلغاثة  الخيرية  الهيئة 
بنفسه على محتويات  االطاع  استجابتها، وقد كان حريصًا على 
القافلة قبل مغادرتها، كما أشاد بالتنسيق والعاقة المميزة التي 

تربط مكتب الهيئة بالسفارة.

قمر  عبدالوهاب  حمد  اإلنساني  العون  مفوض  ممثل  ثّمن  كما 
دور دولة الكويت الشقيقة عبر مكتب الهيئة الخيرية والمنظمات 
ومواقفها  الخيرية  والمنظمات  بالسودان  واإلسامية  العربية 
وشركاء  المانحين  بجهود  مشيدًا  اإلنسانية،  القضايا  في  الدعمه 

العمل التطوعي واإلنساني.
المفوضية  اهتمام  ضمن  تأتي  القوافل  هذه  إن  حمد:  وقــال   
في  للطوارئ  غرفًا  شّكلت  وأنها  واألمطار،  السيول  آثار  بمعالجة 
كافة الواليات لاستجابة للمتضررين، مؤكدًا أن القوافل تشتمل 

على مواد غذائية ومواد إيواء للواليتين.
النهود  بمدينة  المنازل  آالف  دّمرت  قد  واألمطار  السيول  وكانت 
بوالية غرب كردفان، وأودت بحياة عدد من األشخاص من بينهم 

أطفال لم يتمّكنوا من النجاة بسبب السيول واألمطار ليًا.
وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من المدينة تحّول إلى أطال، 
في  حــاد  نقص  ظل  في  مــأوى  با  األســر  من  اآلالف  وأضحى 

المساعدات اإلنسانية.
األوضاع  تدهور  والبيئة من  الصحة  وحّذر مسؤولون في مجال   
بسبب انهيار المرافق الصحية وانقطاع الماء والكهرباء ونقص الدواء.

وتعاني المنطقة هشاشة في البنية التحتية وأن معظم المنكوبين 
فقراء يعيشون أوضاعًا صعبة، وزاد من معاناتهم انتشار األمراض 

والبعوض الناقل للماريا.
 من جهته، أفاد المدير التنفيذي اللجنة العليا لتطوير والية غرب 
العالمية  الخيرية  السام  حمام  لمنظمة  العام  واألمين  كردفان، 
الصافي سالم أن جملة المنازل المتضررة في مدينة النهود بلغت 
1500 تضررت تضررًا كامًا، وأن  2500 منزل، منها نحو  حوالي 

عدد األسر المتأثرة بهذه السيول واألمطار بلغ 4 آالف أسرة.

قوافل إغاثّية لمتضرري السيول واألمطار 
في والية غرب كردفان

ســّيرت الهيئة الخيرية مؤخرًا قوافل دعم وإسناد للمتضررين 
بمحليــة النهــود بغــرب كردفــان بجمهورية الســودان من 
أمــام مقر ســفارة دولــة الكويــت بالخرطوم بحضور ســفير 
دولة الكويت لدى الســودان بســام محمد القبنــدي، وممثل 
مفــوض العون اإلنســاني وممثليــن عن منظمــات المنتدى 
اإلســالمي ومنظمــة حمام الســالم الخيرية العالميــه هايكو.

دشنها مكتب الهيئة بالسودان بحضور السفير القبندي

القافلة احتوت على مواد اغاثية وايوائية وأدوات صحية جانب من انطالق القافلة اإلغاثية
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ويهدف المؤتمر وفق دراسة أعدها المركز العالمي لدراسات العمل 
الجهات  مختلف  بين  الشراكات  تعزيز  إلى  للهيئة  التابع  الخيري 
وتعزيز   ، اإلنسانية  وآثاره  الجوع  على  القضاء  مجال  في  الفاعلة 
استحداث  من  المستفيدين  وتمكين  والتنمية،  الغذائي  األمــن 
منتظم  بشكل  الغذاء  إلى  الوصول  من  تمكنهم  فاعلة  وسائل 
ومستدام، فضًا عن إطاق برنامج توفير مليار وجبة عبر تعهدات 
سنة  مدى  على  سيتم  والذي  المشاركة،  اإلنسانية  المؤسسات 

كاملة )2018 - 2019( م .
اللجان  عليا وعددًا من  لجنة  الهيئة  نفسه، شكلت  السياق   وفي 
الفنية والمتخصصة لإلعداد والتجهيز المبكر للمؤتمر والعمل على 
والمشرف  الرائد  اإلنساني  الموقف  إطار  في  النبيلة  أهدافه  بلوغ 

لدولة الكويت. 
 ويتوقع أن تتناول محاور المؤتمر التعريف بمشكلة الجوع بوصفها 
ظاهرة عالمية وآثارها على اإلنسان، والنزاع المسلح في مناطق 
الخيرية  والمؤسسات  الجوع،  مشكلة  تفاقم  في  ودوره  الصراع 
تجارب  وعرض  والتطلعات،  ..الواقع  الجوع  ومكافحة  واإلنسانية 
رائدة ومتميزة في مجال مكافحة الجوع ، ودور المؤسسات الخيرية 
في دعم مبادرة “مليار وجبة لمليار جائع”، وجهود الشراكة بين 

المؤسسات والهيئات الخيرية في هذا المجال.
 ويأتي اهتمام الهيئة بإطاق هذا المؤتمر اإلنساني السنوي في 
إصداره الثامن تسليطًا للضوء على تلك القضية المحورية، ورفعًا 
للوعي بأهمية الشراكة اإلنسانية في مواجهة مخاطر الجوع وأثاره 
المدمرة حول العالم، وتنبيهًا على أن اإلنسان الجائع ال يمكن أن 
الشاملة  التنمية اإلنسانية  يسهم في تنمية مجتمعه، وأن جهود 
اذا  إال  جدوى  ذا  تكون  لن  والعمل  والصحة  التعليم  حقول  في 

وضعت اإلنسان في بؤرة اهتمامها. 
من  السابقة  السبعة  لإلصدارات  امتدادًا  المؤتمر  هذا  ويمثل    
مؤتمر “الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني 

أفضل” ، حيث استضافت مملكة البحرين نسخته السابعة ، فيما 
احتضنت دولة الكويت المؤتمر من النسخة الثانية إلى السادسة، 
وجمعية  الخيرية  والهيئة  الكويتية  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
العون المباشر ومكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية “أوتشا”، 

فيما أطلقت سلطنة عمان طبعته األولى في عام 2010م.
كما يعد اإلصدار الثامن أحد تجليات مؤتمر واشنطن للتحالف بين 
األديان الذي عقد في واشنطن في شهر فبراير الماضي، وشارك 
الختامي  بيانه  وأوصى  المعتوق،  عبداهلل  د.  الهيئة  رئيس  فيه 
إلطعام  وجبة  مليار  لتوفير  إنسانية  لحملة  دعوة  تحمل  بمبادرة 
العالم  حول  للعنف  تعرضت  التي  المجتمعات  في  المحتاجين 
في  لألديان  الناصعة  اإلنسانية  الصورة  تمثل  خطوة  بوصفها 

مكافحة الجوع. 
ويعاني مايين البشر من انعدام األمن الغذائي على خلفية العديد 
المنتجة  المناخية  والتغيرات  المسلحة  والنزاعات  الصراعات  من 
لحالة الجفاف والتصحر وحدوث المجاعات في مختلف دول العالم. 
عانوا  دولة   51 في  تقريبا  مليون شخص   124 إن   إلى  ويشار   
العام  خال  الشديد،  الجوع  أي  الحاد،  الغذائي  األمن  انعدام  من 
الماضي بزيادة قدرها 11 مليونا عن عام 2016، وذلك وفق تقرير 

حديث حذر من ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم.
وتنتشر خريطة الجوع في بقاع كثيرة من العالم، وال يجد نحو 795 
مليون إنسان في العالم -من مختلف األعمار واألجناس- ما يكفي 
العدد هم  بحياة صحية نشطة، وغالبية هذا  للتمتع  الطعام  من 
من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، والفقراء المهمشين الذين 
يسكنون العشوائيات والضواحي، والمرضى واليتامى خصوصا من 

األطفال والنساء وسكان المجتمعات الريفية.

للشراكة..  الثامن  السنوي  المؤتمر 
إنسانية واحدة ضد الجوع

في إطــار مســؤوليتها اإلنســانية ، تســتعد الهيئــة الخيرية 
الســتضافة أعمال المؤتمر الســنوي الثامن للشــراكة الفعالة 
وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل في 26 نوفمبر 
المقبل تحت شــعار« إنســانية واحدة ضد الجوع« بالشــراكة 
مع مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشؤون اإلنسانية«أوتشا« 
ومنظمــات محليــة وإقليميــة ودوليــة ومســؤولين دوليين. 

تستضيف الهيئة أعماله في 26 نوفمبر المقبل بمشاركة دولية

شريحة األطفال األكثر معاناة من الجوع!!
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فهو  مسّمى،  على  اسم  أنه  وأنشطته  الفريق  اسم  من  ويبدو   
يسعى إلى بناء جسور وروابط من اإلخوة والتراحم بين األغنياء 
والفقراء، وقد دّشن العديد من المشاريع مثل بناء المساجد، وحفر 
النيجر  دول  وخاصة  أفريقيا  في  الطبية  الحمات  وإطاق  اآلبار، 

وبنين والصومال.
ولتسليط الضوء على الفريق من حيث النشأة واألهداف والنشاط 
والمسيرة والمشاريع المستقبلية حاورت »العالمية« رئيس فريق 

التآخي التطوعي عادل العازمي، فكان هذا الحوار. 
دوافع النشأة والتطلعات

العمل  فضاء  في  انطلق  ومتى  الفريق،  نشأة  دوافــع  أهم  ما   -
الخيري؟ 

التطوعي عندما اجتمعت مجموعة من  التآخي  ولدت فكرة فريق 
وما  األمة  أوضاع  في  يتأّملون  وأخــذوا  للخير،  المحبين  الشباب 
المنكوبين  إغاثة  على  وتعاهدوا  وكــوارث،  نكبات  من  بها  حّل 

والمستضعفين في كل مكان، وكان ذلك قبل ثاث سنوات.

وكيف  وأهدافه،  وآماله  للفريق  اإلنسانية  التطلعات  عن  وماذا   -
تبلورت؟

بدأت الجلسات التشاورية لألعضاء بتدوين أحام وأفكار وتطلعات 
الشباب التي كانت تدور في مخيلتنا وجلساتنا على الورق، ومنها 
تم صياغة أهداف الفريق، التي تحّولت الحقًا إلى واقع ملموس، 

رئيس فريق التآخي: نطمح إلنشاء 
العلم  لنشر  أفريقيا  في  جامعة 

والثقافة

فريق التآخي التطوعي.. أحد فــرق الهيئة الخيرية الـ 36 التي 
تنشــط في نشــر الخير حول العالم منذ ثالث ســنوات، ويضم 
كوكبــة مــن المتطوعيــن المحبيــن للخيــر الذيــن تعاهدوا 
علــى تخفيــف معاناة الفقــراء وضحايــا النكبــات والكوارث.

تحدث عن نشأة الفريق وأهدافه ومسيرته ومشاريعه المستقبلية

نشاط إنساني واسع لفريق التآخي في أفريقيا

عادل العازمي في لقطة »سيلفي« مع عدد من أبناء المستفيدين
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ركائزه،  أهم  من  األهداف  كانت  للفريق  األساسي  النظام  وفي 
ويحرص الشباب في الفريق على ترجمة هذه األهداف في أرض 

الواقع وبيانها كالتالي:
والكساء  والدواء  بالغذاء  والمنكوبة  الفقيرة  الشعوب  إغاثة   -  1

والمأوى.
الكويت  داخل  والمتعففة  والفقيرة  المحتاجة  األسر  إعانة   -  2

وخارجها.
3 - بناء المساجد والمدارس ودور األيتام وحفر اآلبار.

4 - تنفيذ المشاريع الموسمية كإفطار الصائم واألضاحي وزكاة 
الفطر وكفالة الحاج والمعتمر وجمع الزكاة.

5 -  كفالة الدعاة واأليتام واألرامل واألسر الفقيرة والطلبة.
6 - رعاية حلقات تحفيظ القرآن والمراكز الدعوية والتعليمية.

والتطرف  الغلو  ومحاربة  الوسطي  الصحيح  اإلســام  نشر   -  7
والتكفير.

8 - تعزيز العاقة مع الداعمين والتواصل معهم. 
العضوية وآليتها

- حدثنا عن أعضاء الفريق وعددهم وآلية إدارته؟ 
20 عضوًا، ويدير نشاط  الفريق يزيدون على  بفضل اهلل أعضاء 
الفريق مجلس إدارة منتخب، وهم عادل العازمي رئيسًا وعيسى 
العنزي نائبًا للرئيس وخالد الرشيدي أمينًا للصندوق، وهيف ناصر 

الدوسري ومحمد حمد اللواء وناصر عبداهلل العجمي أعضاء.
تقسيم  خال  من  بالامركزية  تتسم  الفريق  في  العمل  وآلية 
األعمال إلى سبع لجان متخصصة، ولكل لجنة رئيس متمرس في 

األعمال الموكلة إلى لجنته ومعه مجموعة من األعضاء.
- ما أدبيات الفريق وما شروط وآلية االنضمام إليه؟ 

أهم أدبيات الفريق أن يكون العمل الخيري أهم اهتمامات العضو 
أي  النضمام  ذراعيه  يفتح  والفريق  إلينا  االنضمام  في  الراغب 

عضو يرغب في العمل التطوعي ونحن وضعنا شروط تنظيمه في 
انضمام أي عضو جديد  بها عند  نلتزم  للفريق  األساسي  النظام 
الجنسية  كويتي  يكون  أن  منها  عليه،  انطباقها  عند  به  ونرّحب 
لهذا  ويمكن  والسلوك،  السير  بُحسن  ويتمتع  عامًا   21 وعمره 
العضو التدّرج في هيكل الفريق اإلداري بما يبذله من جهد وعمل 

تطوعي. 
لماذا الهيئة؟

- لماذا اتخذتم الهيئة الخيرية مظلة للفريق؟ وإلى أي مدى تقدم 
لكم تسهيالت؟

من المعلوم للجميع أن دولة الكويت هي دولة قانون ومؤسسات 
المنظمة  للقوانين  ُتدار فيها يجب أن تخضع  التي  األعمال  وكل 
بالحصول  أوالً  قمنا  ولذلك  الخيري،  العمل  ومنها  األعمال  لهذه 
ثم  العلن  إلى  التآخي  فريق  ليظهر  الشؤون  وزارة  موافقة  على 
اشترطت بعد ذلك وزارة الشؤون بضرورة انضمام الفرق ومنهم 
قانونية،  اعتبارية  بشخصية  وتتمتع  قائمة  جمعية  إلى  فريقنا 
ولذلك كان لنا شرف االنضمام تحت مظلة الهيئة إلسباغ الشكل 

 مــن المشــاهد المؤّثــرة أننــا وّزعنــا حلوى 	 
على مجموعة أفارقة ولّما تذّوق أحدهم 
قطعــة الحلوى قــال: ال إله إال الله... هذا 

طعام أهل الجنة!!

 عمــل الفريــق ال يرتبــط فقــط باألزمــات 	 
والكــوارث الطارئــة وإنمــا يقّدم باســتمرار 

يد العون على مدار العام

عجوز تقول خرجت من بيتي ال أدري كيف 	 
أجلــب الطعام لعائلتي فــإذا بالله يرزقني 

بسّلة طعام كاملة تكفيني لمدة شهر!!

نطمــح إلــى عمــل تنموي ممّيــز من خالل 	 
بناء جامعة التآخي اإلسالمية في أفريقيا 

ألجل رفع الجهل ونشر العلم 

من مشاريع الفريق في الصومال

الفريق ينشط في بناء المساجد والمدارس ودور األيتام
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القانوني على الفريق.
الكثير من أعمالنا  وكان النضمامنا للهيئة عظيم األثر في إنجاز 
التي  التسهيات  خال  من  الكويت  وخارج  داخل  في  التطوعية 
تقّدم للفريق عند القيام بحمات تطوعية والسفر إلى الخارج من 
أعمالنا في  لتسهيل  الكويتية  الخارجية  التواصل مع وزارة  خال 

الدول التي نقوم بزيارتها ونقدم فيها أعمالنا التطوعية.
العمل في أفريقيا

- حققتم نجاحات كبيرة وحضورًا قويًا خالل الفترة الماضية خاصة 
دشنها  التي  اإلنسانية  والحمالت  المشاريع  أبرز  ما  أفريقيا..  في 

الفريق؟
النيجر  دول  وخاصة  أفريقيا  في  عديدة  مشاريع  الفريق  يقّدم 
وبنين والصومال من بينها بناء المساجد، وتم حفر أكثر من مائة 
القيام بحمات طبية  ارتوازية، وكذلك  آبار  بئر سطحي، وتسعة 
ومنها أربع حمات لمكافحة العمى، وعمل دورات تأهيلية للدعاة 
أربع  بنين، وتجهيز  والدعاة في  األيتام  النيجر، وكفالة  في دولة 
قوافل طبية، وتوزيع عشرة آالف سلة وقت المجاعة في الصومال، 
وحفر العديد من اآلبار فيها، باإلضافة إلى حمات اإلغاثة الفورية، 
غذائية  سلة  ألف  عشر  أربعة  وتوزيع  والشراب،  الطعام  وتقديم 
تلك  في  رمضان  في  الصائم  إفطار  وكذلك حمات  للروهينغيا، 

الدول.
- هل وجود الفريق مرتبط فقط باألزمات والكوارث أم هو فريق 
دائم وقابل للتطوير للتعاطي مع مختلف األوضاع اإلنسانية بشكل 

عام؟
عمل الفريق ال يرتبط باألزمات والكوارث الطارئة، ذلك أننا نقدم 
دائمًا وباستمرار يد العون على مدار العام، ولكن في حالة ظهور 
أزمات أو كوارث طارئة، نقوم على الفور بعمل حمات والسفر في 

أسرع وقت، ومن ذلك حملة إغاثة الصومال األخيرة.
والفريق يقوم دائمًا بتطوير التعاطي مع مختلف األزمات اإلنسانية، 
كانت سوريا  وقبلهم  بورما  إغاثة  ذلك حمات  على  دليل  وخير 
واليمن، ونحن نقّدم يد العون لكل المحتاجين، ونتمنى أن نصل 
بفضل  كله  وذلك  العون،  إلى  يحتاج  الذي  العالم  بقاع  إلى كل 
ولم  للفريق  داعم  أميرًا وحكومة وشعبًا، فهم خير  الكويت  أهل 

يتأخر أيٌّ منهم في تقديم يد العون دائمًا.

أعضائه،  أداء  تقيّم  الفريق كيف  رأس  على  - من خالل وجودكم 
لتفجير  حاجة ضرورية  التطوعي  العمل  لهم  مدى شّكل  أي  وإلى 

نوازع الخير لديهم؟
 – العامة  العاقات   – )المشاريع  منها:  لجان  مجموعة  هناك 
والمتابعة(،  التطوير   – العلمية   – المالية   - اإلدارية   – اإلعامية 
وهذه اللجان يوجد على رأس كل لجنة رئيس وبها أعضاء، ويتم 
التقييم من خال كل رئيس لجنة، وهو الذي يقوم بالتقييم من 
خال معايير محددة وسرية وبناًء على هذه المعايير يتم التقييم 

بموضوعية وشفافية مطلقة.
 كل أعضاء الفريق بدون استثناء يتميزون بصفات ممتازة وحب 
قوي للعمل الخيري ويتسابقون في إبراز تلك السمات في شتى 
األعمال التي توكل إليهم، وال يألون جهدًا في التضحية بالوقت 
والمال والسفر في أي وقت في حمات اإلغاثة إلى كل دولة نقوم 

بزيارتها.
- هل من مواقف مؤثرة انطبعت في أذهانكم عند قيامكم بقيادة 

الفريق وتنفيذ برامجه ميدانيًا؟
اثناء الرحات اإلغاثية رأينا مآسي المنكوبين التي تعجز الكلمات 
عن وصفها، بل تقف الصور أيضًا عاجزة عن نقلها، ومن المواقف 
المؤّثرة أنني رأيت امرأة عجوز تبكي وهي رافعة يديها بالدعاء، 
فلما سألت المترجم قال هي تدعو لكم وتقول: لقد خرجت من 
بيتي ال أدري إلى أين وكيف سأجلب الطعام لعائلتي، فإذا باهلل 

يرزقني بسلة كاملة تكفيني لمدة شهر.

الفريق يسعى إلى بناء جسور وروابط من اإلخوة والتراحم بين األغنياء والفقراءمن المشاريع اإلغاثية الناجحة للفريق

إغاثة الشعوب الفقيرة والمنكوبة من أولويات الفريق
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ومشهد آخر أكثر تأثيرًا عندما وزعنا حلوى على مجموعة أفارقة، 
فلما تذوق أحدهم قطعة الحلوى قال ال اله إال اهلل - هذا طعام 

أهل الجنة.
العمل  في  العطاء  لتقويه  دافعا ً  تشكل  وغيرها  المواقف  هذه 

الخيري.
الكويتي والخليجي والعربي والمسلم من  - ما رسالتكم للشباب 

وحي تجربتكم الناجحة في قيادة الفريق التطوعي؟ 
إن في الدنيا جنة ولذة ال تقّدر بثمن ال يلمسها إال من ذاقها وهى 
التطوعي  العمل  يجرب عشق  لم  من  أقول:  ودائمًا  العطاء،  لذة 
لم يعرف معنى العشق، لذلك أقول للشباب: إن االمة اإلسامية 

بحاجة لكل جهد منكم.
تواصل دائم مع المتبرعين

مدى  أي  وإلى  التطوعي  الفريق  أداء  المتبرعون  يستقبل  كيف   -
يتعاطفون معه ويحرصون على إنجاحه؟

نحن على تواصل دائم مع المتبرعين الذين يتسابقون إلى التبرع 
من خال الروابط التي نرسلها لهم عن الحمات التي نقوم بها، 
التي  الحمات  جميع  أن  قلوبنا  في  األثر  الطيبة  المشاهد  ومن 
نطلقها تنتهي بجمع المبالغ المطلوبة قبل انتهاء أربعة وعشرين 
ساعة من إطاقها، وذلك بفضل اهلل عز وجل وتفاعل المتبرعين 

معنا، ووعيهم القوي بأهمية هذا العمل الخيري.
نافذة  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  اتخذوا  الفريق  أعضاء   -

للتواصل مع جمهور المتبرعين، كيف نجحوا في هذا اإلطار؟ 
ممتازًا،  استثمارًا  التواصل  صفحات  جميع  باستثمار  األعضاء  قام 
وبعضهم له عاقات جيدة مع نجوم مشهورة في هذه الصفحات، 
ولهم متابعون كثيرون، وكان لهذه الصفحات أثر عظيم من خال 
التواصل مع المتبرعين والداعمين باستمرار، وهو األمر الذي حّقق 

لنا انتشارًا جيدًا كان له أبلغ األثر عند انطاق أي حملة.
- ما أبرز برامج ومشاريع الفريق خالل الفترة المقبلة؟

على  بالفائدة  نفعه  يعود  ممّيز  تنموي  عمل  إلى  الفريق  يطمح 
المجتمع وعلى الفرد، من خال رفع الجهل ونشر العلم، من خال 
بناء جامعة التآخي اإلسامية، وستكون في إحدى الدول األفريقية 

بإذن اهلل.

لتشمل  الكويت  بدعم  المرتبط  اإلنساني  العمل  مسيرة  وتمتد 
أوقات  ففي  وجنوبا  وشماال  وغربا  شرقا  العالم  بقاع  مختلف 
وباكستان  والصومال  وسورية  اليمن  في  اإلنسانية  الطوارئ 
عامًا  الكويت  مساهمات  كانت  المتضررة  الــدول  من  وغيرها 
أعلنت  وقد  للمتضررين،  والدعم  الصحية  الرعاية  لتوفير  رئيسيًا 
منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي أكثر من مرة شكرها 
للكويت لعطائها السخي، كذلك تقدمت منظمة األغذية والزراعة 

بالشكر للكويت.
وقبل عدة أعوام كانت مبادرة سموه لدعم جهود منظمة الصحة 
العالمية للتصدي لوباء إيبوال في أفريقيا والذي حصد المئات من 
الضحايا، واستحقت الكويت مكانة دولية متميزة كعاصمة للعمل 
اإلنساني، كما استضافت عدة مؤتمرات للدول المانحة للتصدي 

للكوارث اإلنسانية.
األحمر  الهال  جمعية  به  تقوم  ما  السياق  هذا  في  ننسى  وال 
تقديم  من  الخيرية  والجمعيات  العام  النفع  وجمعيات  الكويتي 

الدعم واإلغاثة للمناطق المتضررة وتوزيع المساعدات.
ومن أبناء الكويت توجد نماذج متميزة للعطاء اإلنساني المتجرد 
مثل المرحوم د.عبدالرحمن السميط، طيب اهلل ثراه، والذي أفنى 
حياته في خدمة الشعوب والمجتمعات المتضررة أو ذات الظروف 

الصعبة وغوث ورعاية األيتام في أفريقيا.
العالمي للعمل اإلنساني ، على وسائل اإلعام  اليوم  وبمناسبة 
المختلفة إلقاء الضوء على النماذج المتميزة من العطاء اإلنساني 
المضيئة  إشعاعاته  امتدت  والذي  الكويت  من  المنطلق  المتجرد 
لتغمر العالم بأسره وتكون تلك النماذج دروسا لألجيال القادمة 
حتى يتسابقوا في العمل اإلنساني ويحافظوا على مكانة الكويت 

في المجتمع الدولي كمركز إشعاع في العطاء اإلنساني.

اليوم العالمي للعمل 
اإلنساني

يحتفــل العالــم فــي 19 أغســطس مــن كل عــام باليــوم 
العالمــي للعمل اإلنســاني والــذي ارتبط بــكل المجاالت على 
مســتوى العالم باســم صاحب الســمو األمير ودولــة الكويت 
لمــا يتــم تقديمــه مــن مبــادرات ودعــم للعمل اإلنســاني 
عالميا ســواء كان من صاحب الســمو مباشــرة أو بتوجيهاته.

بقلم : د.هند الشومر
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بادهم  خارج  العراقيين  برعاية  الدولية  األكاديمية  وتختص 
إنسانية  بشراكة  وترتبط  األحمد،  عبدالرحمن  دكتور  ويرأسها 
التدريبية  والدورات  العمل  ورش  مجاالت  في  الخيرية  الهيئة  مع 

والتأهيلية.  
رسالتهم  الكويت  في  الخير  أهل  يرعاهم  الذين  الطلبة  وأطلق 
من  مستقبل  وصنع  الماضي  جراح  للثم  العراق  شعب  عن  نيابة 

االمل والسام.
العالم  مستوى  على  رائــدة  طابية  مؤسسة  األكاديمية  وتعد   
العربي، ومقرها اسطنبول، تلتزم بقيم النجاح واإلبداع والتمّيز في 
المستقبلية  القيادات  صناعة  في  بفاعلّية  والمساهمة  مناهجها، 

والحضارية.
مناطق  في  عراقيين  وشباب  ألهالي  ــورًا  ص مــغــّردون  ــداول  ت
الفتات  يحملون  وهم  الرافدين  أرض  من  متفّرقة  ومحافظات 
مكتوب عليها: )عذرًا أهل الكويت فأنتم أهلنا(، وهم يعّبرون عن 

حبهم للكويت ويعتذرون بطريقتهم ألشقائهم في الكويت. 
وغرد حساب الودعاني الدوسري بأبيات من الشعر ناظمًا: 

سكبت دمعًا  إلخواني معتذرًا
هم األقربون في قلبي ومقلتي 

إلى أهلي في الكويت وأحبتي 
أرجو قبول اعتذاري ولوعتي 

من ابن العراق العز أرسل أسفي 
على ما جرى منا ولسماحة وارتجي

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو التي تشيد بكويت النخوة وكويت 
يحملون  وهم  العراقيين  الشباب  من  عدد  لسان  على  السام 

الفتات ُكتبت عليها شعارات الحب واالعتذار. 
وحمل أحد المقاطع كلمات نابضة بالحب والسام ألهل الكويت:

من كل بقعة في أرض الرافدين 
ومن بين دجلة والفرات 

نقول لكم: عذرًا أهل الكويت 
عذرًا لكل قطرة دم سالت على أيدي الظالمين 

عذرًا لكل لحظة ظلم جرت عليكم 
من كل العراق.. دمتم إخوة لنا 

ودامت اإلخوة رابطًا لنا
ال يفرق بيننا ظلم الظالمين وال كيد الحاقدين. 

المقطع،  بهذا  جدًا  فرحت  واهلل  لكم،  شكرًا  المغردين:  أحد  وقال 
الكويتيون  ونتكاتف،  والــحــروب  الكره  ننسى  أن  فعًا  أتمنى 
ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي  )ُهَو  وحدة  نفس  كلنا  البشر  وكل  والعراقيون 

من عمق العراق.. شباب ينبض بالحب 
والسالم ألهل الكويت

أطلق طلبة األكاديمية الدولية للقيادة والتنمية IALD(( رسالة 
حب واعتذار تحت شــعار: »عذرًا أهل الكويت« مع حلول ذكرى 
الغزو العراقي الغاشــم في الثاني من أغسطس لعام 2018م.

#عذرًا_أهل_الكويت.. دمتم إخوة لنا
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َنْفٍس َواِحَدٍة(. 
وكانت الكويت قد تسامت على مرارات الغزو الغاشم، واستضافت 
مؤتمر الكويت إلعادة إعمار العراق في شهر فبراير الماضي في 
نظرة ثاقبة للقيادة، ووصلت تعهدات الدول والجهات المشاركة 
إلى 30 مليار دوالر ، قدمت للعراق على شكل قروض وتسهيات 
ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته 

الحرب.
وجاءت هذه التعهدات نتاجًا لمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية 
ودولية  إقليمية  مالية  ومؤسسة  تنموياً  صندوقًا  و51  ودولية 
غير  المنظمات  من  ودولية  وإقليمية  محلية  منظمة  و107 

الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.
للنازحين  واإلغاثة  العون  يد  مد  على  وتكرارًا  مرارًا  حرصت  كما 
ما  المانحين  أكبر  من  حاليا  أصبحت  حتى  العراقيين  والاجئين 
الكويتية  العراقية إلى اإلشادة بالجهود اإلنسانية  دفع بالحكومة 

الهادفة إلى تخفيف المعاناة االنسانية للشعب العراقي.
مليون   200 بمبلغ  تبرعها  الكويت  أعلنت دولة   2015 ففي عام 
ذاته تدشين  العام  العراق، كما شهد  النازحين في  دوالر إلغاثة 
باشراف  العراق  أنحاء  مختلف  في  االغاثية  المشاريع  من  العديد 
السفارة  مع  وبالتعاون  الكويتي  األحمر  والهال  الخيرية  الهيئة 

الكويتية في بغداد.

المتبرعين  المناسبة األليمة بدعوة  الخيرية هذه  الهيئة  استقبلت 
إلى اعتبار الثاني من أغسطس من كل عام ذكرى لرفض الظلم، 
وإعاء قيمة العدل، ومساعدة المنكوبين والضعفاء كما ورد على 

لسان مدير إدارة اإلعام والعاقات العامة خالد الخليفي.
التواصل  مواقع  على  ُنشر  فيديو  مقطع  في  الخليفي  وقــال 
االجتماعي بهذه المناسبة: إنها ذكرى لإلحساس بآالم المشردين، 
وذكرى لشكر هلل على نعمائه وآالئه بعودة وطننا الحبيب محررًا 

من براثن الوحشية الغاشمة.
وتابع: في هذه المحنة لم ينس العالم المواقف اإلنسانية للكويت 
وشعبها الكريم الذي لم يّدخر جهدًا في إغاثة الملهوف ومساعدة 

المحتاج وتضميد الجراح، والوقوف إلى جانب الشقيق والصديق.
الذين  األبرار  شهداءنا  واإلكبار  اإلجال  بكل  نستذكر  وأضــاف:  
الكويت  تبقى  أن  أجل  من  وطنهم  سبيل  في  بأرواحهم  ضّحوا 

شامخة، معطاءة، داعمة للخير وقيم السام في العالم.
واستدعى الخليفي الحديث النبوي: »صنائع المعروف تقي مصارع 
من  أنه  إلى  مشيرًا  الــرب«،  غضب  تطفئ  السر  وصدقة  السوء، 
ودخول  الدنيا،  في  القضاء  وسوء  الباء  صرف  المعروف  ثمرات 
اآلخرة، سائًا  وأهوال  عذاب  والنجاة من  الذنوب  ومغفرة  الجنة، 
وسائر  ومكروه  كل سوء  من  بادنا  يحفظ  أن  القدير  العلي  اهلل 

باد المسلمين.

القيم  إلعـــالء  ذكـــرى  الخليفي: 
المنكوبين  ومساعدة  اإلنسانية 

والضعفاء
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التفاعل اإليجابي
بين  يوًما  جلس  »ســقــراط«  اليوناني  الحكيم  أن  ــروى  ُي
النقاش، وسألوه جميًعا وتحّدثوا، عدا  بينهم  تاميذه، فدار 
مشاركة؛  دون  صمت  في  هناك  يجلس  كان  منهم،  واحًدا 
وحكمة  مثًا  صارت  التي  قولته  »سقراط«  معلمه  له  فقال 

مشهورة: »يا هذا، تكّلم حتى أراك”!
 لقد طلب »سقراط« من تلميذه الصامت أن يتكّلم، وعّلل 
طلبه بقوله: »حتى أراك«! ولم يقل: حتى أعرفك، أو حتى 
أبلغها من جملة تلك! »حتى  أسمعك، أو حتى أفهمك، وما 
الواحد مّنا با مشاركة ليس سوى شيء غير  أراك«! فكأن 

مرئي! أو كأنه والعدم سواء!
بـ  المعرفي« وبدأت  »البناء  استبانة  أطلقنا في وقت سابق 
)8( مشاركات فقط ثم ارتفعت مشاركاتها إلى )25( مشاركة 
خال يوم واحد، وهو الرقم الذي وإن كان بعيًدا عن مستوى 
الطموح، إال أنه دليل على استجابة تستحق الشكر، كما أنه 
دليل على سهولة التفاعل إذا توّفرت اإلرادة، فبين االستقرار 
لـ)25(  االرتفاع  )8( مشاركات خال أسبوع كامل، ثم  عند 
في يوم واحد، فرق كبير، لم يتطّلب أكثر من أن يشارك كلٌّ 

حتى  عذر  من  للمترددين  بقي  فماذا  واحد؛  ماء  بكوب  مّنا 
يشاركوا بأكوابهم لتمتلئ البئر عن آخرها؟!

رمضان،  لحملة  خطة  لعرض  اإلعــام  إدارة  فعالية  وفي 
على  بناء  الجميع،  مشاركة  على  حرصها  من  وانطاقًا 
توجيهات بضرورة مشاركة الجهود والطموح بين موظفينا، 
انتباهي هو  باعتبارنا أعضاء فريق واحد، كان أول ما لفت 
في  نسبّية  زيادة  عن  عّبر  فقد  اللقاء،  في  المشارك  العدد 
تحقيقه  المطلوب  المستوى  دون  أيًضا  ظّل  لكنه  التفاعل، 

لمؤسسة ناجحة.
وكم  المؤسسة؟  في  الموظفين  عدد  كم  أتساءل:  وإنني   
عدد الفاعلين منهم؟ وكيف تكون أنت موجوًدا دون أن تراك 
القيادة؟! إن النجاح دائًما يأتي من الكيف وليس الكم، فكم 
من مؤسسة خاوية على عروشها وإن تكّدست بالموظفين! 
لك  ر  ُقدِّ فإذا  كامل؛  كوكب  بأنها  تشعر  مؤسسة  من  وكم 
زيارتها فوجئت بأن عدد موظفيها ال يتجاوز أصابع اليدين!.

إننا ال يمكن أن نطمح لتفاعل متميِّز مع مشاريعنا وأنشطتنا 
درب  في  ونتعّثر  نحبو  زلنا  ما  ونحن  الخارجي؛  محيطنا  من 
قبيل  من  يكون  فهذا  الداخلي!  المستوى  على  التفاعل 
للمؤسسة شيًئا، ومشاركتك مجرد  م  يقدِّ التمنِّي، صمتك ال 
طريق  على  أبعد  خطوة  التطوير  ألفكار  وطرحك  خطوة، 

التفاعل اإليجابي.
التقويم وتقبل نتائجه

وأخاقيات  وآدابه،  النقد  عن  تحدثت  سابقة  نبضات  خال 
بـ«التقويم«  أسميه  أن  ل  أفضِّ كنت  وإن  له،  االستجابة 

و«تقّبل التقويم”.
وماحظاتهم  الموظفين  إبداء  سابق  وقت  في  طلبت  فقد   

 التفاعــل اإليجابــي مــع فعاليــات المؤسســة إبــداء للــرأي 
التقويــم  نتائــج  والمقترحــات، وقبــول  وتقديمــًا لألفــكار 
حتــى لو كانــت مخالفة لقواعــد التقويم الصحيــح والصحي، 
وااللتزام بــآداب النقد والنصــح، والحذر مــن الوقوع في فخ 
الغيبة المؤسســية.. نبضــات إدارية قيمّية وأخالقية تســعى 
إلــى تشــكيل بنيــة معرفّيــة، وثقافــة مؤسســّية، وصياغــة 
المؤسســة المتعلِّمة، وتحقيق التغيير المنشود في المؤسسة.

الـــمـــنـــاصـــحـــة ال 
الــــمــــنــــاطــــحــــة.. 
ــة ال  ــارحـ ــصـ ــمـ والـ

المصارعة!!

بقلم: عبدالرحمن المطوع 
نائب المدير العام لشؤون اإلعالم وتنمية الموارد

  boafnan@gmail.com 
 @boafnan
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من  إليه  نطمح  لما  سعًيا  القطاع؛  إدارات  إحدى  أداء  على 
تقويم وتطوير في كافة إداراتنا، فأتت استجابتكم سريعة، 
كانت  كما  عليها،  أشكركم  شكٍّ  با  صحية  عامة  وهي 
على  يًدا  بعضها  وضع  متميزة،  معظمها  في  ماحظاتكم 
أن  يمكن  جيدة،  اقتراحات  بعضها  وقّدم  القصور،  مواطن 
القصور  لمعالجة  إرشادية  عامات  المعنية  لــإلدارة  تمثِّل 

الذي يستشعره اآلخرون في أدائها.
ره ألحد من خلقه؛  وألن اهلل اختّص الكمال لنفسه ولم يقدِّ
أقول:  قليلة نسبيًّا،  آراء  المقّدمة من  الماحظات  فلم تخل 
إنها كانت غير موّفقة، وغير متوائمة مع ما تعلمناه من آداب 
غير  تلميحات  بعضها  حوى  حيث  والتقويم،  والنقد  النصح 
مريحة، واستهدف بعضها النقد دون تقديم حلول، كما حمل 
بعضها ادعاءات دون تقديم أدلة، وحوى بعضها ألفاًظا رأى 
فيها إخواننا انتقاًصا من جهودهم، وسخرية من شخوصهم، 

ال تقويًما ألدائهم.
وبالرغم من عدم رضاي عن ذلك؛ ال لشيء سوى لمخالفته 
الستئذان  دفعني  ما  والصحي،  الصحيح  التقويم  لقواعد 
فأذنوا  القروب،  على  وضعها  قبل  المعنية  اإلدارة  مسؤولي 
أكثر  يعنيني  ما  أّن  إال  ذلك؛  كل  من  بالرغم  أقول:  بذلك، 
هو طريقة استجابتنا لما يقّدم لنا من ماحظات على أدائنا، 

وهو ما شغلني بالدرجة األولى في تلك الحادثة.
فاالستماع للنصيحة والتجاوب معها ليس تفّضًا وال تجّمًا؛ 
خصوًصا في مجال العمل، ولو أحببت األخذ بنصيحتي فأقول 
كل  على  والواجب  الشخصي!  المستوى  على  حتى  وال  لك: 
واحد مّنا تجاه النصيحة أمور ثاثة بشكل أساسي؛ أولها: أال 
ز على الثوب الذي أتت فيه النصيحة؛ من مظاهر وألفاظ،  يركِّ
ز على المحتوى الذي يتيح له رؤية ما ال يستطيع أن  بل يركِّ
في  ومتوازًنا  موضوعيًّا  يكون  أن  وثانيها:  نفسه،  في  يراه 
أن  أراد  وإن  اإليجابي،  وُيهمل  السلبي  يضخم  فا  رؤيته، 
يدلِّل على خاف ما يظّنه الناس فيه فا بأس؛ إن رأى فيما 
ه، وثالثها: أن ُيشيد بما  ُيقال تجنًيا أو عدم إنصاف في حقِّ
ُقّدم إليه من خير، ويأخذ خطوات فعلية تجاه تنفيذه، ويعلن 

عن خطته لعاج ما ورد تجاهه من ماحظات.
إن  وقلنا:  حياتنا،  في  العمياء  النقاط  عن  سابًقا  تحدثنا   
مهما  منقوص،  إدراك  وسلوكنا  وأداءنا  لشخوصنا  إدراكنا 
بلغت دقتنا وحرصنا على الكمال؛ لذا كان اإلنصـات لآلخرين 
لتطوير  مهّمة  وسيلة   - قسوته  كانت  مهما   - ولتقويمهـم 
أنفسنا واالرتقاء بأدائنا وسلوكنا، سواء كانت تلك النصيحة 
عبر كتاب نقرأه، أو إشارة تقّدم إلينا من صديق أو زميل، 
أو ِعبرة يلقيها اهلل في نفوسنا ُتحدث عظة وتغييًرا، وواجبنا 
ذلك،  لنا  يّسر  أن  على  وعا  جل  نحمده  أن  ذلك  كل  في 
وأن نردِّد مع عمر رضي اهلل عنه: رحم اهلل رجًا أهدى إلينا 

عيوبنا!
آداب النقد والنصح

آداب  أهم  من  أدبين  نتناول  السابقة،  للنبضة  استكماالً 
في  سبًبا  به  يكون  الذي  الوجه  على  أداءه  يضمنان  النقد؛ 
األجر أوالً، ويجعل فيه مظّنة قبول المنصوح للنصيحة ثانًيا.
يمكن  لكن  تيّقنه،  يمكن  ال  ُخلقًا  األدبين  هذين  فــأول 
التماس آثاره، إْذ هو سرٌّ بينك وبين ربِّك، له تأثير بالغ في 
قبول النصيحة؛ أال وهو: التجّرد، والتجّرد في النصيحة هو: 
اإلخاص هلل جل وعا فيها، فيكون المولى تعالى مقصودك 
الوحيدة،  بغيتك  المنصوح  لدى  النصيحة  وَتحّقُق  األوحد، 
وال تكون غايتك االستظهار بالعلم والفهم، وال إبداء التمّيز 
والتفوق، وال إظهار المنصوح في موطن الضعف واالنتقاص.

االنتقاص  النصيحة  لوازم  أن من  يظّن  لألسف  بعضنا  وإن 
الضعف  مظهر  في  وإظهاره  منه،  والسخرية  المنصوح،  من 
والنقص، وينسى أنه قد جاء في الحديث: »ال ُتظهِر الّشماتَة 
اإلخاص  ثمار  من  وإن  ويبتلَيَك«!   

ُّ
اهلل فيرحَمُه  ألخيَك؛ 

والتجّرد: التركيز في النصيحة على سلوك المنصوح ال على 
موضع  السلوك  ذلك  أبغضت  وإن  تحّبه  فأنت  شخصه، 
لدى  التغيير  تحّقق  يكون  أال  يستلزم  وذلك  لديه،  النصيحة 

المنصوح أهم لديك من المنصوح نفسه!
أال  األدبين؛ فهو خلق ملموس محسوس؛  ثاني هذين  وأما 

شــيًئا 	  للمؤسســة  م  يقــدِّ ال  صمتــك 
ومشاركتك مجّرد خطوة وطرحك ألفكار 
التطويــر خطوة أبعد علــى طريق التفاعل 

اإليجابي

إدراكنا لشــخوصنا وأداؤنا وسلوكنا إدراك 	 
ة  منقــوص وإنصاتنا لآلخرين وســيلة مهمَّ

لتطوير أنفسنا واالرتقاء بأدائنا وسلوكنا

يجــب علــى الناصــح أن ينصح فيمــا يعرف 	 
ويتقن وأن يختار الوسيلة األليق واألذكى 

لتقديم نصائحه  

المؤسســة 	  قــوة  علــى  عالمــة  التناصــح 
وقدرتهــا على التعّلم والبقاء واالســتماع 
ــاًل  للنصيحــة والتجــاوب معهــا ليــس تفضُّ

اًل وال تجمُّ
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أمــر به  ــن«،  الرفق، و«الــرفــق دي وهــو: 
)َفِبَما  رّبنا؛ فقال تعالى في وصف نبيه: 
َفظًّا  ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت  اهللِّ  ِمَن  َرْحَمٍة 
َحْوِلَك(، وقال  ِمْن  اَلْنَفّضوا  اْلَقْلِب  َغِليَظ 
َبْيَنُهْم(،  )ُرَحــَمــاُء  صحابته:  وصف  في 
الجنة:  أهل  المؤمنين  وصف  في  وقال 
)َوَتَواَصْوا ِباْلَمْرَحَمِة(، كما دعا إلى الرفق 
نبّينا الكريم؛ فقال صلى اهلل عليه وسلم: 
فَق، وُيعطي على   رفيٌق ُيِحّب الرِّ

َ
»إّن اهلل

وقال:  العنِف«،  على  ُيعطي  ال  ما  فِق  الرِّ
ْفِق؛ فقْد ُأْعِطَي  »َمْن ُأْعِطَي حّظُه ِمَن الرِّ
ِمَن  حّظُه  ــِرَم  ُح وَمــْن  الخيِر،  ِمَن  حّظُه 

ْفِق؛ َفَقْد ُحِرَم َحّظُه ِمَن الخيِر”. الرِّ

ــأن  وك يسلك  بعضنا  فـــإن  ــألســف  ول
أن  أو  المناطحة!  تعني  المناصحة 
وليس  المصارعة!  تستلزم  المصارحة 
األمر كذلك، فإن ما تقوله بنبرة صارخة 
تصوغه  وما  هادئة،  بنبرة  قوله  يمكن 
صياغته  يمكن  منفِّرة،  قاسية  بكلمات 
بكلمات ودودة محّبة، وما تؤدِّيه وعلى 
السخرية،  أو  الغضب  عامات  وجهك 
يمكن أداؤه وعلى وجهك ابتسامة صفاء 
النصيحة  أن  ب ذلك.. فسترى  وِبشر، جرِّ
تماًما  سيختلف  الفعل  رّد  لكن  واحــدة، 

باختاف أسلوب الفعل نفسه.

الناصح  على  يجب  أخرى  كثيرة  أخاق 
نصحه  يكون  أن  منها:  بها؛  يتحّلى  أن 
ما  إال  ينصح  وأال  ويتقن،  يعرف  فيما 
األولى  ما هو خاف  أو  فيه خطأ صرف، 
إخوانه  على  يضيِّق  وال  فائدة،  واألكثر 
ُتقبل  فيما  يتعّسف  وال  سعة،  فيه  فيما 
فيه وجهات نظر عدة، وأن يختار كذلك 
بها  ليوصل  ــى؛  واألذك األليق  الوسيلة 
فيه،  ليقدمها  األطيب  والثوب  نصيحته، 
األحوال عامة  في كل  التناصح  ويبقى 
وقدرتها  المؤسسة،  قــوة  على  صحية 
على التعلم والبقاء، فتناصحوا هلل وباهلل، 
رحمة  تظللكم  نصحكم،  في  وتراحموا 

اهلل جل وعا، وتحوطكم رعايته.

ال  ــا  ذكــيًّ شخًصا  نجد  أن  ــوارد  الـ ومــن 
ليس  آخر  نجد  حين  في  ذكاءه،  يستثمر 
ومثابر  مجتهد  لكنه  الذكاء،  جين  لديه 
على إعمال عقله، فالذكاء أشبه بالسيارة 
التي تتفاوت في السرعة واإلمكانات، أما 

التفكير فأشبه بقيادة السيارة. 
ال  لكنه  فارهة،  سيارة  لديه  ثّمة شخص 
سيارة  لديه  آخر  وثّمة  بمهارة،  يقودها 
متوسطة، لكنه يقودها بمهارة، وبإعمال 
العقل يصل من يقود بمهارة إلى هدفه، وما 
يسعى إليه، بل وأكثر عمن يفتقر إلى مهارة 
القيادة، على الرغم مما لديه من إمكانات.
* من أصعب ما يعانيه اإلنسان أن يكون 
بداخله أحاسيس كأحاسيس األطفال نحو 
لما  فينفر من بعضهم، ويختبئ،  الناس، 
ببعضهم  ويسعد  إزعــاج،  من  له  يسببه 

ويفرح بما يسّببه من شعور باالرتياح. 
تكون  أن  المرء  يعانيه  ما  أصعب  من   *
الجودة مقدمة عنده على أي شيء، حتى 
نفسية  فيتحمل ضغوًطا  التسليم،  موعد 

هائلة.
جماحها،  كبح  يعني  النفس  احترام   *
يسوق  أن  يعني  النفس  جماح  وكبح 

اإلنسان نفسه، وليس العكس.
منهًجا  يعتنق  أن  اإلنسان  على  وبالتالي 
)أو حتى  الدليل  أو  المرشد  يكون بمثابة 
على  ليساعده  التعبير(،  جاز  إن  الكتالوج 
أعلم  من  هناك  وهل  نفسه،  ترويض 

بالنفس من خالقها لنتبع منهجه؟! 
مضايقته  الرجل  ضعف  مظاهر  من   *

المرأة، واستصغاره لها. 
* تكرار المشكلة نفسها يعني تعدد فرص 

المعالجة واستيفاء الدروس الُمستفادة.
يستوجب  الخاطئة  المفاهيم  تصحيح   *
االختاف  مواجهة  أوله  مضنيًّا  مجهوًدا 

عن التيار السائد.

* معرفة الذات ال تأتي إال بالمرور بمواقف 
صعبة أو ظروف سيئة. 

* االلتزام بمنهجية ما، يقلل فرص سوء 
الفهم. 

وقًتا  يستغرق  العمل  تنظيم  كان  إذا   *
طويًا فَحْصر العمل غير المنظم ولملمة 
أطــول،  وقًتا  يستغرق  الُمَبعَثر  وضعه 
العمل قبل الشروع  فاألولى إذن تنظيم 

فيه.
* ما أجمل الصدق حتى في الكراهية، وما 

أقبح الكذب حتى في المجاملة!
ال  العمل  تنظيم  قيمة  يقدر  ال  من   *

يَعظِّم كفاءة اإلنتاج. 
* الوقاية من اإلصابة بمرض سوء الظن 
اإلنسان  نقاء  من  ينال  ــذي  ال بالناس 
تحتاج إلى َتْذِكرة دائمة بأن حسن الظن 

من عامات الفطرة السليمة.
والفطرة هي مقياس أوجده الخالق داخل 
اإلنسان ليعرف به إذا أخطأ أنه أخطأ من 

دون توجيه. 
وإنسانية  الضمير  مثل  صفات  ثمة   *
السيرة  تستطيع  ال  وأخــاقــه  اإلنــســان 
ُتكتشف  لكنها  حملها   )CV( الــذاتــيــة 

بالمعاملة.
اإلبداعية عمل شاق  والترجمة  الكتابة   *

يتطلب مزاًجا رائًقا.
يسعى  التي  تلك  اإلبداعية هي  الترجمة 
النص  ليكون  دؤوًبا  سعيًّا  المترجم  فيها 

المترجم أشبه بنص أصلي غير مترجم.
* رؤية الحقائق بدون تحيز أو تأثر برأي 
باستمرار،  التسامح  على  النفس  وحث 

يعنيان نضوج اإلنسان. 
* الذي يسعى إلى محبة الناس لن ينالها؛ 
لكن الذي يسعى إلى تطبيق العدالة بين 

الناس يحظى باحترامهم قبل حبهم.

هوامش على دفتر الحياة
ثّمــة فــرق بين الــذكاء والتفكيــر؛ فالــذكاء منحة مــن الخالق، وله جيــن وراثي 
كمــا يقــول العلمــاء، أمــا التفكيــر فهو ناتج عــن مجهــود الشــخص واجتهاده. 

بقلم : أسماء راغب نوار
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برنامج  مرتفع:  بصوٍت  سويًّا  ر  نفكِّ تعالوا 
مليون  المالية  َتكلفُتها  حملة  أو  مشروع  أو 
دوالر، مع الجهد الكبير لِفَرِق العمل واألدبيات 
الوقت  إلى  إضافًة  ذلك،  إلى  وما  والتنسيق، 
الذي قد َيطول وقد يقصر... المخرج والفائدة 
الفرد  مستوى  على  الحملة  من  الحقيقية 
ُيمكن  ال  ا،  جــدًّ ضئيٌل  األســرة  أو  الُمستهدف 
الحملة  ُمدخات  بحجم  مناسبته  أو  مقارنته 
بجميع مجاالتها، والتساؤل هو : لو َتّم تنفيُذ 
األمد  طويل  ــدروس  م إستراتيجي  مشروع 

بأموال تلك الحملة، هل يكون ذلك أعّم نفًعا وأدوم أثًرا؟!
باعتقادي أن االستفادة ستطول أكبَر عدٍد من أفراد المجتمع، وتقضي على 

بطالة كبيرة، وتحقق استثماًرا نموذجيًّا، وتكسب جهًدا ووقًتا ومااًل.
نستهدف   - المتنوعة  وبرامجنا  المشكورة،  وجهودنا  الحسنة،  بنّياتنا  نحن 
وحل  المجال،  وإيجاد  والتطّور  النهضة  بغرض  والفرد،  واألسرة  المجتمع 
المشكلة وتنوير الّدرب، ولكّن كثيًرا من برامجنا تحتاج إلى ُمراجعة جذرية؛ 

إْذ ال بّد أن ُتحقِّق أمرين أساسيين للُمستهدف في هذا الزمن:
برنامًجا  يكون  فا  )االستدامة(،  وهو  ذاته،  بالبرنامج  يتعّلق  األول:  األمر 
أو  ُيسّطر فيه  أو حفٍل ختامي،  نهائي  بتقريٍر  وُيشّيع  بانتهاء وقته،  ينتهي 
ُيْتلى ما وَصل إليه من نتائج، أو ما حّققه من ُمخرجات، هي في الحقيقة 
ُمجّرد أرقام، وقد تحمل إيجابية، )نعم(، ولكن ما نتكّلم عنه هو )ُمناسبة 
البرنامج(،  )استدامة  األمر  هذا  في  ينبغي  ولهذا  للُمدخات(...  الُمخرجات 
وذلك بنجاحه الذي َيكُتبه أثًرا في الميدان، وبعدد األفراد المستفيدين فعًا، 
وبهذا  الواقع،  في  نفسه  يحكي  بشكٍل  تطويره  أو  إنتاجهم  بداية  بدليل 

يستحّق البرنامج أن ُيكّرر وُيْسَتْنَسُخ وُيدَعم.
وهو  للمستفيد،  البرنامُج  يوّجَه  أن  به  وأعني  االحتضان،  الثاني:  األمر 
ُمستعد وقادٌر على أن يحتضَن ذلك المستفيد بعد َتخّرجه منه أو َنْيِله إّياه، 
وليس بالضرورة أن يضّم أّي برنامج كّل المستفيدين أو حتى بعضهم، إْذ 
بالقيام بما يلزم في هذا  المعنّية والمهتمة  الجهات  التنسيق مع  باإلمكان 
األمر، والمهم أن يجد المستفيد في البرنامج حاجَته المعرفّية، ثم يجد بعدها 
حاجته العملّية؛ حتى ُيفرغها فيها، ويكسب بذلك الفائدَة التامة، كما يكسب 
البرنامج ُمخرًجا حقيقيًّا له أن ُيفاخر فيه، ويعّده من أهم نجاحاته وتمّيزه، 

وسبًبا كبيًرا لدعمه والوقوف معه.
األمرين  المتنوعة إلعادة صياغتها على هذين  برامجنا  إلى  عودة حقيقية 
لضمان  وقناعاتنا  أفكارنا  ُمنطلقات  إلى  شاملة  وعودة  األســاس،  وهذا 
استثمار الُمستقبل، والتفكير الجاد في صناعة النهضة التي ال بّد أن ُنوجدها 

لتستمّر بنا ونستمّر بها.

تسعى  التي  الشراكة  جهود  إطار  في  الرحلة  هذه  تأتي 
الخاص  والقطاع  المهنية  الجمعيات  مع  لتدشينها  الهيئة 

بهدف تفعيل قيم المسؤولية المجتمعية والتطوعية.
ونشرت الجمعية إعانًا تطالب فيه األطباء من تخصصات 
ونساء  وأطفال  وعظام  وعيون  عامة  وجراحة  باطنة 

وتوليد وأنف وأذن وحنجرة باالنضمام إلى رحلتها.
وتهدف الرحلة إلى االطاع على األوضاع الصحية آلالف 
للفرار  الظروف  اضطرتهم  ممن  الروهينغيا  المتضررين 
هرًبا  وميانمار،  بنغاديش  بين  الواقعة  الحدود  لمنطقة 

من العنف الذي يتم بحقهم بإقليم أركان )راخين(.
قد  العوضي  عبداهلل  التطوعي  العمل  مكتب  مدير  وكان 
على  إدارتها  مجلس  أعضاء  وأطلع  الطبية  الجمعية  زار 
جهود الهيئة الخيرية في مجال العمل اإلغاثي، وكان لقاًء 
ايجابيًا، ومن المأمول أن توّقع الهيئة مذكرة تفاهم خال 
األيام المقبلة مع الجمعية الضطاع األخيرة بمسؤوليتها 

في دعم الجانب الصحي. 
وتقّدر أعداد مسلمي الروهينغيا الذين فروا من االضطهاد 
منذ  الــمــجــاورة،  بنغاديش  مع  الــحــدود  على  والقتل 

أغسطس 2017، بنحو 700 ألف.
العازلة«  »المنطقة  في  عالقون  هؤالء  أن  إلى  ويشار 
ويعتمدون على المساعدات الدولية التي ترسلها بنغاديش. 
على  بورما  في  المسلمة  األقلية  الروهينغيا  إلى  وُينظر 
أنهم مهاجرون غير شرعيين وصلوا من بنغاديش فيما 
يعيش معظمهم في ظروف صعبة للغاية، حيث يحرمون 
من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وال يتمكنون 

من السفر. 
ويخشى الكثير من الروهينغيا من العودة إلى البلد، حيث 
على  لعقود  التمييز  وعانوا  والقتل،  العنف  إلى  تعرضوا 

أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية.
مع  ميانمار  جيش  يرتكب  2017م،  أغسطس   25 ومنذ 
ضد  وحشية  ومجازر  واعتداءات  جرائم  بوذية  مليشيات 
أقلية الروهينغيا المسلمة أسفرت عن مقتل اآلالف منهم، 

بحسب تقارير دولية.
الروهينغيا »مهاجرين   وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين 
األمم  تصنفهم  فيما  بنغاديش«،  من  شرعيين  غير 
في  اضطهاًدا  األكثر  الدينية  »األقلية  بأنهم  المتحدة 

العالم”.

رحلة إغاثية لالجئي الروهينغيا االستدامة واالحتضان
بالشراكة مع الجمعية الطبية 

في أكتوبر المقبل د المشــاريع والبرامــُج بأنواعها فــي المؤسســات الخيرية، ويتم  تتعدَّ
م خيًرا  اســتهداُف المجتمعات بهــا هنا وهناك، وهذه المؤسســات تقدِّ
عظيمــًا بمــا تقوم بــه، وبرغم هــذا نرى قصــوًرا ال ينبغي أن يســتمر 
الجمعيــة أو ُيغَفــل عنــه؛ إْذ ال بدَّ مــن التفكير بطريقــة أعّم نفًعــا وأدوم أثًرا. مــع  بالشــراكة  الخيريــة  الهيئــة  تنظــم 

لالجئيــن  طبيــة  إغاثيــة  رحلــة  الكويتيــة  الطبيــة 
الروهينغيــا في منطقة كوكس بــازار في بنغالديش 
المقبــل. أكتوبــر   31  -  25 مــن  الفتــرة  خــالل 

 د. محمد علي 
ناشط يمني
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المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من  بقرار  تشكلت  التي  فالوكالة 
يحمل الرقم 302 عام 1949، واقترانه بقرار آخر شهير يحمل الرقم 
194 عام 1948، ويخص حق العودة لاجئين الفلسطينيين، يصبغ 
المساهمة  ناحية  من  السياسية،  بالصبغة  الوكالة  تشكيل  قرار 
اإليجابية في العمل على إعادة الاجئين من ديارهم التي هجروا 

منها قسرًا نتيجة االحتال.

تفويض  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  به  أوصت  ما  بين  ومن 
دائم  لحل  التوصل  حين  إلى  لاجئين  الدعم  تقديم  )أونــروا( 
لقضيتهم، حيث تفّرع هذا الدعم إلى تنفيذ برامج المساعدات في 
قطاعات التعليم، والصحة، وتشغيل العاطلين عن العمل، إضافة 

لبرامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية.
بحث  يجري بشكل دوري  أيضًا  والقانوني  السياسي  الشأن  وفي 
على  ُيدرج  كبند  الفلسطينيين  الاجئين  لقضية  العامة  الجمعية 
جدول أعمالها، وإقرارها بشكل مستمر على »حق عودة الاجئين 
غير القابل للتصرف إلى ديارهم، وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي 
لإلرادة  الفعلي  الغياب  أن  إال  والتشريد«،  االحتال  خسروها جراء 
يحول دون حل  القرارات  تنفيذ  االحتال  دولة  إلزام  في  الدولية 

هذه القضية.
الطوعي  التبرع  على  واعتمادها  الوكالة،  نشأة  لظروف  وللمتتبع 
الواليات  التبرع على  األكبر من هذا  القسط  الدول، واقتصار  من 

»األونروا«.. أكثر من 6 ماليين الجئ 
فلسطيني في مهب الريح!!

ظلــت وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي الشــرق األدنى )أونــروا( منذ تأسيســها 
قبــل عقود تمثل »برميــل البارود الصامــت« المهيأ لالنفجار 
فــي أية لحظة نتيجــة ارتباطهــا بعوامل سياســية وقانونية 
وإنســانية، مّهدت لها الظروف السياســية لتلعب دور »ورقة 
ضغــط سياســي«، ســيما وأنهــا تمس بشــكل مباشــر حياة 
الجئيــن ينتمون لقضيــة تعتبر األعقد في التاريــخ المعاصر.

هل تطلق الدول العربية منظمة لرعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين؟

قرار الواليات المتحدة األمريكية بوقف دعم »األونروا« تكريس لحالة البؤس والفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين

إعداد د. عصام يوسف 
رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة

26338

العدد

سبتمــــبر 2018م
ذو الحجة 1439 هـ

قضايا إنسانية



خليجية  دول  الثانية  الدرجة  في  تليها  أوروبية،  ودول  المتحدة 
كالمملكة العربية السعودية، يكاد يلقي المزيد من األضواء لفهم 
الخدمات  في  وتراجع  تقليص  من  الحالية  المرحلة  في  يحدث  ما 
الضفة  في  الموزعين  الاجئين  لمايين  ــروا  األون تقدمها  التي 

الغربية وقطاع غزة، واألردن وسوريا ولبنان.
القرارات وتبحث في آليات تنفيذها،  التي تصدر  المتحدة  فاألمم 
تعجز عن هذا التنفيذ حين يتعّلق األمر بالقرارات الصادرة لصالح 
ليس  العودة،  حق  رأسها  وعلى  وحقوقه،  الفلسطيني  الشعب 
القاصي  يعرفها  ولكن العتبارات  الخارقة إلسرائيل،  القوة  بسبب 
في  المتحكمة  للدول  التاريخي  التحالف  في  تتلّخص  والداني 
باتت  االحتال، حيث  بدولة  المتحدة  األممية كالواليات  المنظمة 

هذه الدول هي الضامن الحقيقي لبقاء إسرائيل وضمان أمنها.
على  »األونــروا«  تأسيس  قرار  المتحدة  األمم  تتبنى  فلماذا  إذن 
أروقة  في  مكانها  تراوح  الاجئين  إبقاء قضية  بديهة  الرغم من 

المنظمة الدولية طيلة عقود من الزمن؟!
باعتقادي أن السبب الرئيس يتركز حول خشية العديد من دول 
موت  جراء  ستصيبهم  التي  »الفضيحة«  عبء  تحمل  من  الغرب 
الاجئين جوعًا ومرضًا في دول الشتات، بعد تقديم الدعم لدولة 
الدولة  دعائم  وترسيخ  تأسيس  في  الحقًا  ومساندتها  االحتال 

المصطنعة، على حساب الشعب الفلسطيني.
وربما يضاف إلى ذلك سعي الدول المتحكمة في األمم المتحدة 
باعتبار  الفلسطينيين  الاجئين  لمسألة  الجدي  التناول  إلرجــاء 
أنها تسير بشكل متواٍز مع ملفات سياسية أخرى في إطار إيجاد 
تسوية للقضية الفلسطينية، يتم على أساسها – ومع مرور الزمن 
- تغليب خيار توطين ودمج الاجئين في الدول التي لجأوا إليها، 

وتعويضهم عن أرضهم التي ُشردوا منها.
وقد أسهم حال العجز العربي في تفرد الدول العظمى بالتحكم في 
المانحة، ولوالها  العام، باعتبار أنها الدول  األونروا ورسم نهجها 
اإلنساني  الدعم  برامج  تنفذ  مالية  موازنة  أية  هنالك  كانت  لما 
لاجئين، حيث الدعم العربي واإلسامي لألونروا محدود - )يقدر 

بـ 2 %( - إذا ما قورن بالدعم األمريكي واألوروبي.
وفي حين أن األونروا تأسست بعد اإلعان عن قيام دولة االحتال 
اإلسرائيلي، واعتراف العواصم صاحبة القرار الدولي بها تباعًا، أي 
الجديد، حيث تضمن بنودًا  للواقع  أن قرار تأسيسها جاء تكريسًا 
إنهاء  بغية  وقت  أقرب  في  الفّعالة  اإلجــراءات  »اتخاذ  إلى  تشير 
ليظهر ذلك فيما بعد من سياساتها  الدولية لإلغاثة«،  المساعدة 
دمج  لغايات  أكبر  موازنات  تخصيص  خال  من  اتبعتها  التي 

الاجئين في مجتمعات دول الشتات، منها لغايات اإلغاثة.
إاّل أن تقليص خدماتها الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح يسير اليوم 
المتحدة  الواليات  بوتيرة أسرع من ذي قبل، سيما بعد تخفيض 
األمريكية - الداعم األكبر للوكالة - قيمة تبرعاتها من 125 مليون 
ثم  الحالي،  العام  مليون دوالر خال   60 إلى   ،2017 عام  دوالر 
بظاله  يلقي  بات  الــذي  األمــر  الدعم،  وقف  قــرار  على  إقدامها 
»الكارثية« على األوضاع اإلنسانية ألكثر من 6 مايين الجئ في 

األراضي الفلسطينية وفي مخيمات الشتات.
واضح  بشكل  تظهر  اإلنسانية  الكارثة  مامح  بالفعل  بدأت  وقد 
أبواب  فتح  على  قدرتها  عدم  احتمالية  عن  األونروا  إعان  عقب 
توفر  عدم  بسبب  المقبل  الدراسي  العام  الطلبة  أمام  مدارسها 
الدعم الكافي لذلك، سبقها قرار »برنامج األغذية العالمي« تعليق 
غزة  قطاع  في  فقير  ألف   92 لنحو  المقدمة  الغذائية  المساعدات 

بسبب نقص التمويل.
 وكان من نتائج المأزق المالي الذي تعانيه األونروا إنهاء خدمات 
العشرات من الموظفين في مؤسسات الوكالة في األردن، مطلع 
العام الجاري، وقد طال القرار إنهاء خدمات عمال نظافة، وعمال 
المياومة  بنظام  العمل  ووقف  والعيادات،  المدارس  في  التنظيف 

آالف 	  مئــات  أوضــاع  تخّيــل  يمكــن  كيــف 
األســر حرمــوا مــن شــبكة أمــان اجتماعي 

تساعدهم بالكاد على البقاء أحياء؟

العربيــة 	  المنظمــات  تشــارك  هــل 
تدعيــم شــبكة  إعــادة  فــي  واإلســالمية 
الالجئيــن  لمالييــن  االجتماعــي  األمــان 
ومســاعدة أكثــر مــن نصف مليــون تلميذ 
تابعــة  مدرســة   711 فــي  فلســطيني 

لألونروا؟
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المخيمات  كافة  العمال  خدمات  إنهاء  قرار  شمل  وقد  والعقود، 
الفلسطينية في األردن.

ومؤخرًا أنهت الوكالة خدمات 1000 موظف لديها في قطاع غزة، 
وبحسب بيانات صادرة عنها فإنها تنوي االستغناء عن المزيد من 
الموظفين في الفترة المقبلة إن استمر المأزق المالي على حاله، 
وأخرى  لألطفال،  الصيفية  كالمخيمات  توقفت  ألنشطة  إضافة 

ستتوقف في المستقبل القريب.
سدة  ترامب  دونالد  اعتاء  عقب  المتحدة،  الواليات  تبني  ومع 
الرئاسة، موقفًا متطرفًا تجاه الوكالة، يشير إلى طبيعة التحوالت 
التي تشهدها المرحلة، والتي تحمل مامح ذهنية اإلدارة األمريكية 
الجديدة في التعاطي مع قضية الاجئين خاصة، وتسوية الصراع 
الموقف  فإن  عامة،  األوســط  الشرق  في  اإلسرائيلي   - العربي 
األمريكي الجديد يصل إلى حدود التماهي مع الموقف اإلسرائيلي 
الاجئين  لحقوق  أثر  أي  محو  بهدف  ــروا  األون لتصفية  الساعي 

الفلسطينيين.
اآلونة  في  صريح  بشكل  عنه  التعبير  جرى  األمريكي  الموقف 
األخيرة، حامًا معه تبريرات ترضي شغف اإلدارة الجديدة في تنفيذ 
مخططات شاملة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة 
التفاوض،  طاولة  عن  الاجئين  ملف  إزاحة  طريق  عن  االحتال، 
وهضم حقوقهم، لدرجة وصل معها الحال إلى إطاق واشنطن 
بالاجئين  أضــرت  »األونـــروا  بأن  ومفاده  المضلل  »تقييمها« 
الفلسطينيين وبأن تفويضها جاء بنتائج عكسية عليهم«، فكيف 

يكون ذلك؟.
من السذاجة استعصاء فهم طبيعة وضع الاجئين الفلسطينيين 
واألردن  غــزة،  وقطاع  الغربية  )الضفة  مناطق  بين  الموزعين 
مايين   5 الحاضر  الوقت  في  عددهم  والبالغ  ولبنان(،  وسوريا 
من  أنه  كما  »األونــروا«،  إحصاءات  بحسب  شخص،  ألف  و900 
البداهة - بناًء على ذلك - تصور حجم االحتياجات المتزايد لهذا 
الصحية  الخدمات  توفير  إلى  الحاجة  ومدى  الاجئين،  من  العدد 
ندرك  تواجدهم، في وقت  أماكن  لهم في  والخدمية  والتعليمية 
التي يقطن  الدول  تعانيها  التي  االقتصادية  المصاعب  فيه حجم 

فيها هؤالء الاجئون.
كيف يمكن تخّيل أوضاع مئات آالف األسر وقد حرمت من شبكة 
أمان اجتماعي تساعدهم بالكاد على البقاء على قيد الحياة؟ وأي 
أبناء  من  والعمال  الموظفين  من  اآلالف  عشرات  ينتظر  مصير 
الوكالة حين يجدون أنفسهم على قارعة  العاملين في  الاجئين 

الطريق دون عمل، ودون مصدر رزق؟.
السياسي  المستوى  على  ذلك  تداعيات  تقدير  الممكن  من  وهل 

بعد  الاجئون، خاصة  فيها  يعيش  التي  المجتمعات  واألمني، في 
إليه  تصل  أن  يمكن  وما  بينهم؟  والبطالة  الفقر  أوضاع  تفاقم 
التداعيات من تأثير على األمن اإلقليمي، بينما تعيش العديد من 
خلقت  استثنائية  وسياسية  أمنية  أوضاعًا  األوسط  الشرق  بلدان 
بيئة غير سليمة، وخصبة لنمو النبت الشيطاني للتطرف واإلرهاب.

الصورة  عليه  تكون  أن  يمكن  بما  ــروا«  »األون استشعار  وأمــام 
أطلقت  المالية،  أزمتها  استمرت  حال  في  القاتمة،  المستقبلية 
عددًا من الحمات والنداءات لسد العجز الحاصل في موازنتها كي 
تكون قادرة على االستمرار في عملها والوفاء بالتزاماتها اإلنسانية 
الدول  على  بات  الاجئين،  مايين  تجاه  والقانونية  واألخاقية 
العربية واإلسامية اتخاذ التدابير الازمة لمنع وقوع الكارثة من 

خال تخصيص ميزانيات يمكن لها أن تساهم في سد العجز.
دور المنظمات اإلنسانية والخيرية

كما أن هنالك دور أساسي يمكن للمنظمات اإلنسانية والخيرية 
طريق  عن  تلعبه  أن  واإلسامي  العربي  العالمين  في  المنتشرة 
إسهاماتها في تعويض البرامج واألنشطة التي توقفت األونروا عن 
االجتماعي  األمان  شبكة  تدعيم  إعادة  في  والمشاركة  تنفيذها، 
مليون  نصف  من  أكثر  ومساعدة  الاجئين،  مايين  تخدم  التي 
تلميذ فلسطيني يتلقون تعليمهم في 711 مدرسة تابعة لألونروا، 
الاجئون  فيها  يتلقى  كبيرًا  صحيًا  مركزًا   143 على  والمحافظة 
العاج، فضًا عن إدامة البرامج اإلغاثية، وبرامج اإلقراض، وبرامج 

الخدمات الطارئة.
وال بد أن يكون هنالك توجه حقيقي لطرح بدائل منطقية وبعيدة 
المدى لواقع أزمة »األونروا«، المالية والسياسية، كإطاق مشروع 
شؤون  رعاية  مهامها  من  يكون  وإسامية«  عربية  »منظمة 
في  بما  واإلدارية،  السياسية  الناحية  من  الفلسطينيين  الاجئين 
الدعم  تقديم  أجل  من  الازمة  المالية  المخصصات  توفير  ذلك 
لكافة القطاعات المتعلقة بحياة الاجئين من تعليم وصحة، ودعم 
إنساني، تحول دون تحكم الدول المانحة بالدعم المالي المقّدم 
توفير  مهمة  إغفال  دون  سياسية،  ألغراض  وتوظيفه  لاجئين 
الدعم السياسي الازم لحماية الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها 
حق العودة لاجئين، والوقوف في وجه مخططات تصفية القضية 

الفلسطينية، سيما المتعّلق منها بحقوق الاجئين.
ومن أولويات ذلك أن تقوم »المنظمة العربية واإلسامية« على 
عقيدة وإيمان راسخ وثابت بحقوق الشعب الفلسطيني كحق عودة 
الاجئين، والتعويض، إضافة لدعم وتأييد حق الفلسطينيين في 

بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 هــل يمكــن المحافظــة علــى 143 مركــزًا 	 
صحيــًا كبيــرًا يتلقى فيهــا الالجئون العالج 
فضاًل عن إدامــة برامج اإلغاثة واإلقراض 

والخدمات الطارئة؟

مــن 	  اآلالف  عشــرات  ينتظــر  مصيــر  أي 
الموظفين والعمال حين يجدون أنفسهم 

على قارعة الطريق؟
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تميز الدعيج بنبله وعطائه الخير حتى بات يعرفه القاصي والداني 
بعميد الدبلوماسيين لتميزه وابداعه وانتشاره شعبويا ورسميا ، ال 
بل اصبح االقرب الى نبض قلوب االردنيين كما الكويتين والعرب .

ان  يجب  العربي  الدبلوماسي  العمل  في  ظاهرة  الدعيج  حمد 
في  الفائقة  لقدراته  العالمية  الدبلوماسية  معاهد  في  تدرس 
العمل الدبلوماسي ، وانجازاته الخارقة وقدراته في بناء الجسور 
ووعورة  العمل  وصعوبة  التحديات  رغم  واالجتماعية  السياسية 

الطريق وعظم تحديات المرحلة .
بين  مزجوا  الذين  القائل  الدبلوماسين  من  الدعيج  ويعتبر 
اجتماعية  استراتيجيات  وفق  االجتماعية  والقضايا  الدبلوماسية 
الجانب  تعظيم  على  وقدرته  السياسي  ارثه  الى  محكمةمستندا 
وتقاطعها  المسارات  تعارض  رغم  السياسي  بالجانب  االنساني 

عرضيا وطوليا .
او  يوما  الدبلوماسي  بابه  اغلق  انه  الدعيج  لحمد  يسجل  لم 
نافذة روحه الخيرة أمام أحد ، الن السياسة الكويتية التي بنيت 
العمل  ابجديات  علمته  قد  والشورى  والحرية  الديمقراطية  على 
جذوره  تعود  سياسي  نظام  خريج  انه  الى  اضافة  الدبلوماسي 
االنظمة  اعرق  يعتبر من  انه  ، حيث  السنين  مئات  الى  التاريخية 
 ، والوضوح   ، الشفافية  المبنية على  بعاقتها  الت عرفت  العربية 
ارقى  يظاهي  حر  نظام  انه  نعم  شعبها  وبين  بينها  والمكاشفة 
واكثرالديمقراطيات العالمية في حجم المشاركة السياسية المبنية 
على نظام الشورى ، مما انعكس على طبيعة العقل الدبلوماسي 

الكويتي .
ليس من الغريب ان يكسر الدعيج االعراف الدبلوماسية بتواضعه 
وليس   ، ومعاناتهم  الناس  وجع  من  اكثر  ليقترب   ، وبانسانيته 
ايادي  يمد  خيرية  جمعية  نشاط  في  فجأة  تجده  أن  الغريب  من 
العون والمساعدة ، او على باب مدرسة اطفال يقود طفا صغيرا 
يأخذ بيده لقطع الشارع ، وال تستغرب اذا اصاب احد ابنائه من 
الطلبة الكويتيين انفلونزا او أي عارض صحي بسيط، ان يكون 
فوق رأسه في البيت او المستشفى ، وال تستغرب ان تجده بين 

االردنيين البسطاء يشاركهم افراحهم وأتراحهم .

نعم تجمع النخب السياسية والثقافية واالجتماعية في االردن على 
أن حمد الدعيج صاحب مشروع نهضوي للعاقات االردنية الكويتية 
، وصاحب رؤية استراتيجة لبناء جدار قوي ومتين للعاقات العربية 
العربية ، ونتمنى أن تستمر هذه القامة الدبلوماسية في استكمال 
مشروعها النهضوي ، ونتمى على المرجعيات السياسية الكويتية ، 
أن تعطي الدعيج الفرصة الزمنية ليستكمل مشروعه الدبلوماسي 
النهضوي للعاقات الكويتية االردنية ، وفي مد جسور عظيمة في 
العمل الدبلوماسي االردني الكويتي الذي اصبح انموذجا للعاقات 

العربية العربية .
الدبلوماسي  العمل  بوصلة  يكون  ان  استطاع  بحق  الدعيج  حمد 
، وأن يضع الروح االنسانية في العمل الدبلوماسي ، النه يمتلك 
االدارة  استاذ  وهو  ال  كيف  والبرمجة  بالتخطيط  تتسم  عقلية 
جندي  الدعيج  حمد   ، سابقا  الكويت  جامعة  في  االستراتيجية 
كويتي عروبي دائما يردد لو كلفني سمو االمير ان أكون مدرسا 
في مدرسة نائية في صحراء الكويت أو أي دولة عربية لما ترددت 

طرفة عين .
وعلى ابواب سفارة الكويت تبقى ايادي الدعيج البيضاء منبسطة 
بنورها تسر الناظرين ، وفي وداع االخ والصديق نزف اعطر التحايا 
اعجاب  االردني، تحية كلها  والدحنون  القسيون  برائحة  المشبعة 
وتقدير الى صاحب الرؤيا وااليادي البيضاء في العمل الدبلوماسي 
االحمد  صباح  السمو  صاحب  توجيهات  ينفذ  ان  استطاع  الذي 
الصباح بكفاءة واقتدار ، والذي بحق استطاع ان يكون المصباح 
واالنساينة  والمحبة  بالضياء  يشع  الظلمة  دربــات  في  المنير 

والحنكة والذكاء .

في وداع السفير الدعيج
انفرد ســفير دولــة الكويت الشــقيقة الدكتور حمــد الدعيج 
بســمات التواضع ودماثة الخلق وبروحــه الغنية بالعطاء التي 
امتدت على خارطة وطننا الحبيب يغرس العلم والخير وينشــر 
المحبــة ويبني جســور عالقات االخــوة بيــن االردن والكويت
الدبلوماســية  الشــخصية  هــذه  بصمــات  ان  الــى  اضافــة 
القلــوب فــي  خالــدة  ســتبقى  األبيــة  العروبيــة 

د.زهير طاهات
كاتب أردني

د.حمد الدعيج
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الوكالة، يأتي العمل على  التي تتعّرض لها  التهديدات  وفي ظل 
لكي  الوكالة  بتمويل  االستمرار  على  المانحة  الدول  حّث  ضرورة 

تقوم بدورها بغوث ومساعدة الاجئين.
وتشغيل  غوث  وكالة  باسم  المتحدث  كشف  اإلطــار،  هذا  وفي 
حوار  في  مشعشع  سامي  ــروا«  »األونـ الفلسطينيين  الاجئين 
تجاوز  األونروا  موازنة  تواجهه  الذي  التراكمي  العجز  أن  صحافي 
تقديم  الستمرار  المطلوب  المبلغ  وهو  دوالر،  مليون  المئتي 

خدماتها التعليمية في مناطق عملها الخمس ومنها األردن.
وخطط،  واستراتيجيات  محاوالت  وجود  على  مشعشع  وشدد   
دور  إلنهاء  سياسيًا  ممّولة  وهي  بعناية،  أعّدت  وسيناريوهات 

األونروا.
وفيما يلي نص الحوار:

عن  اللجوء  صفة  بإزالة  تطالب  التي  ــوات  األص جدية  مدى  ما 
الالجئين الفلسطينيين وإنهاء دور األونروا؟

- لألسف هناك أصوات جادة، وممّولة، تمويًا كبيرًا، وتحظى بدعم 

سياسي، ولديها خطط، وتصورات، واستراتيجيات، وسيناريوهات، 
قد أعّدت بعناية.

ونّيف هناك  فمنذ عقدين  اللحظة،  وليدة  ليست  المحاوالت  هذه 
إضعاف  على  يعملون  وغيرهم  إسرائيليون  وبّحاثة  مؤسسات 
ملف الاجئين والتشكيك في أعدادهم ومحاولة استيعابهم أينما 
وذلك  العاقة،  ذات  الدولية  القرارات  على كل  وااللتفاف  وجدوا، 

بتمويل كبير وبتصور واضح.
 ومن أهم المداخل لهذا العمل هو التشكيك في الوكالة منذ فترة 
الدولي،  العام  الرأي  لتأليب  محاولة  في  ودهاء  باستمرار  طويلة 
بأن  واالدعاء  وغيرها  أمريكا  في  القرار  وصّناع  الساسة  وتحديدًا 
قضية  تعّزز  وأنها  لها،  حيادية  ال  وأنها  للشفافية،  تفتقر  الوكالة 
وال  فاسدة  وأنها  العودة،  في  )الاجئين(  أحام  وتنّمي  االتكالية 

تستثمر األموال بشكل جيد... إلخ.
أصبحت  نشازًا  السابق  في  كانت  التي  األصوات  هذه  وبالتالي   
أصواتًا جادة وتؤّثر على القرار السياسي لدول نافذة ومؤّثرة جدًا، 
في  التشكيك  محاولة  أن  المؤسف  ومن  القلق،  يأتي  هنا  ومن 

موارد الوكالة بدأت تأخذ منحى خطيرًا.
ولكن هذه األصوات، بالمقابل، ليست قدرًا حتميًا على الاجئين، 
واليتها  من  الشرعية  تأخذ صفتها  الوكالة  ألن  الوكالة،  على  وال 
 167 وهناك  المتحدة،  لألمم  العمومية  الجمعية  من  تأتي  التي 
والية  لتجديد  للمستقبل  بالتصويت  المعنيون  هم  دائمًا  عضوًا 

باسم »غــوث«: مئتا مليون  المتحدث   
دوالر عجز تراكمي في موازنة األونروا 

كشف عن استراتيجيات وسيناريوهات إلنهاء دور الوكالة

فــي ظل غيــاب حل عــادل لمســألة الجئي فلســطين، عملت 
علــى  المتحــدة وبشــكل متكــرر  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
ومــن  وإغاثتهــم،  لمســاعدتهم  األونــروا  واليــة  تجديــد 
ثــّم فــإن إلغاءهــا ال يكــون إال بقــرار مــن األمــم المتحدة.

األوضاع بائسة في ظل وجود األونروا  .. فماذا لو تراجع دورها أو تم إلغاؤها؟!
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والتفويض  سنوات،   3 كل  1950م  منذ  تتجدد  والتي  الوكالة، 
الحالي ينتهي في منتصف 2020م، ومن ثم فإن إلغاء »األونروا« 

ال يأتي إال بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة.
هل تتوقعون تجديد التفويض؟

- نحن على قناعة كاملة أن الدعم السياسي الكبير الذي حصلنا 
عليه وتحديدًا هذه السنة والذي ُأردف بدعم مالي سيستمر، وأن 

العالم يدرك دور الوكالة.
المتحدة  األمــم  من  بقرار  أنشئت  األونـــروا  أن  المعروف  ومــن 
لمساعدة وإغاثة الاجئين الفلسطينيين، وأن إلغاءها يتطّلب قرارًا 

من المنظمة الدولية.
 وال ينبغي أن ينسحب فشل المجتمع الدولي السياسي في حل 
تمكين  يجب  لذا  الوكالة،  على  الفلسطينيين  الاجئين  قضية 
والشامل  العادل  السياسي  الحل  يتحقق  األونروا من عملها حتى 

لاجئين.
ما مصير العام الدراسي القادم للطلبة في ظل األزمة المالية؟ وما 

المبلغ المطلوب لذلك؟
- هناك حاجة ماّسة إلى 217 مليون دوالر لفتح أبواب المدارس، 
هذا  من  جزء  على  ونحن حصلنا  األمــوال،  هذه  من  جزءًا  وليس 
المبلغ، ونريد المبلغ كامًا، ألن أسوأ رسالة تربوية تبعثها للطلبة 
أن تفتح أبواب المدارس وبعد أشهر عدة تغلقها النعدام التمويل.

 نحن نريد أن نحصل على المبلغ كامًا لكي يتيّسر لنا فتح العام 
الدراسي واالستمرار برأب الصدع، وبالتالي أنا أعتبره قرارًا مهمًا، 
ونحن نواصل الليل بالنهار لنحصل على هذا التمويل مع إدراك 
أن هذا الموقف أيضًا يثير نوعًا من البلبلة والمخاوف لدى أهالي 
العام يقف أمام مسؤوليته كمفّوض عام  الطلبة، لكن المفّوض 

ويريد أن يضمن المبلغ كامًا قبل أن نفتح أبواب مدارسنا.
لكن هل هناك من أفق لحل العجز قبل بداية العام الدراسي؟

- كان لنا نجاحات مميزة بحكم أننا حصلنا على 238 مليون دوالر 
جديدة من أصل عجز 446 مليوناً. ندرك اآلن أن المرحلة أصعب. 
طرقنا كل األبواب التي استطعنا الوصول إليها، لكن أيضًا لم تأت 
الصدقات  نتائج  تأت  ولم  رمضان،  شهر  لحملة  النهائية  النتائج 
من تركيا ومن أندونيسيا، ونأمل أن تكون مبالغ جيدة. باإلضافة 

لجذب  أخرى  محاولة  في  لنا  تقليديين  متبرعين  مع  نتصل  أننا 
تبرعاتهم.

أيضا، نلجأ إلى القطاع الخاص وصندوق البنك الدولي، وبالتالي 
هذا  على  للحصول  عليها  ونعمل  نحاول  ومسارات  أبواب  هناك 
العام  هذا  من  االنتهاء  فقط  ليس  ذلك  من  أهم  ولكن  المبلغ، 
الصعب على خير، ولكننا أيضًا بنفس الجهد وبجهد مرادف العمل 

على ضمان مداخيل كافية للعام 2019م والسنوات التي تليها.
ما الحاجات السنوية لألونروا؟ وماذا عن برامجها؟ 

وإغاثة،  وصحة،  وتعليم،  مدارس  من  العادية  خدماتنا  هنالك   -
وبرامج اقراضية، باإلضافة إلى ميزانية الطوارئ لسوريا، وميزانية 
وأيضًا  منفصلة،  ميزانية  هذه  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي 
تتعّلق  وكبيرة  ضخمة  ميزانية  وهي  المشاريع  ميزانية  هنالك 
المخيمات في غزة  المخيمات ومدارس  ما دمر من  إعمار  بإعادة 
لبنان  في  البارد  نهر  مخيم  إعمار  وإعادة  المتتالية،  الحروب  بعد 

الذي دّمر بالكامل عام 2006.
تعمان  الفلسطينية  والدبلوماسية  األردنية  الدبلوماسية  اآلن 
بشكل كثيف مع الوكالة للتعامل مع هذا العجز المالي، كان هناك 
في  للنظر  األردني  الخارجية  وزير  مع  العام  للمفوض  مهم  لقاء 

آليات الخروج من هذه األزمة.
والتربوية،  والتعليمية،  الصحية،  للجميع:  الوكالة معروفة  خدمات 
واإلغاثية، واإلقراضية، ولكن مع هذا العجز المالي هذا يؤثر على 
في  الطارئة  خدماتنا  علقنا  نحن  السبب  لهذا  الطارئة،  خدماتها 
العادية. وفي  برامجنا  الغربية، ونستوعب بعضًا منها في  الضفة 
غزة، أبقينا على المراكز األساسية في خدمات الطوارئ، وخّفضنا 
من غيرها، مما يعني بأننا لم نجّدد عقود وظيفية لـ13 زميًا على 
أيضًا  الغربية  الضفة  المؤقتة في غزة، و174 وظيفة في  العقود 

على نظام العقود المؤقتة لم يتم تجديدها.
كيف أثر العجز المالي على نوعية وجودة الخدمات؟

الكم والنوع. أنت لديك ميزانية عادية تتخّطى  أّثر على  - طبعًا 
هذا  وبالتالي  وصعب،  مستأصل  عجز  وفيها  دوالر،  مليون   760
يؤثر على عدد الطلبة في الصف الواحد. كما يرتفع عدد المرضى 
األمان  ويؤثر عن شبكة  الطبيبة،  أو  الطبيب  يعاَينون من  الذين 
االجتماعي، وقدرتك على االلتفات إلى حاالت العسر الشديد وأفقر 

الفقراء ما بين الاجئين. كما يؤّثر على البرمجة العادية األخرى.
ننادي  فترة  منذ  نحن  السبب  ولهذا  والكيف،  الكم  سيتأثر  طبعًا 
نتمّكن  لكي  المدى  للوكالة ومستديم وطويل  كبير  مالي  بشفاء 
من إعادة بناء الكم والكيف في خدماتنا البنيوية العادية، ولكن 
أيضًا اإلبقاء على المحاور األساسية، خدماتنا الطارئة تحديدًا في 
لمليون و200  حياة  الخدمات هي شريان  سوريا وغزة؛ ألن هذه 

ألف في غزة ولـ 560 ألف الجئ فلسطيني في سوريا.

إلغــاء »األونــروا« ال يكــون إال بقــرار مــن 	 
الجمعية العامة لألمم المتحدة

حيــاة 	  شــريان  تمّثــل  الوكالــة  خدمــات 
لمليون و200 ألف في غزة ولـ 560 ألف 

فلسطيني في سوريا

المتحدث باسم األونروا يحذر من تداعيات إنسانية خطيرة
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الخاص؛  بمفهومه  الخيري  العمل  في  كبير  بدور  النذر  ويضطلع 
نظرًا ألن النذر من صدقة أو إطعام أو غير ذلك من األمور المالية 
مختص بالفقراء أو المساكين حصرًا، وألن النذر يقع من كثير من 
الناس مدفوعين إليه ألسباب كثيرة ليس أقلها الرغبة في العمل 
الخيري، والحرص على تحصيل المأمول والمرغوب فيه لديهم مما 

ُعّلق النذر عليه.
وبصرف النظر عن حكم النذر ابتداء - والذي هو موضع خاف بين 
الفقهاء - فإن الوفاء بالنذر واجب، وقد دّل على وجوبه نصوص 

تشريعية كثيرة من الكتاب والسنة، ومن هذه النصوص:
َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيّطّوُفوا  ْلَيْقُضوا  1 - قوله تعالى: )ُثّم 
بالوفاء  أمر اهلل سبحانه وتعالى  29[ فقد  ]الحج:  اْلَعِتيِق(  ِباْلَبْيِت 
بالنذر من خال الفعل المضارع المقترن بام األمر، وهذه الصيغة 

من أقوى الصيغ الدالة على وجوب المأمور به.
2 - قوله صلى اهلل عليه وسلم: »من نذر أن يطيع اهلل فليطعه، 

ومن نذر أن يعصي اهلل فا يعصه« أخرجه البخاري.
وقد مدح اهلل سبحانه وتعالى الموفين بالنذر، كما دّل على ذلك 
َشّرُه  َكاَن  َيْوًما  َوَيَخاُفوَن  ِبالّنْذِر  )ُيوُفوَن  وتعالى:  سبحانه  قوله 
َوَأِسيًرا(  َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  الّطَعاَم  َوُيْطِعُموَن  ُمْسَتِطيًرا. 

]اإلنسان: 8-7[.
كما جاء عدم الوفاء بالنذر في أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم 
)خير  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قوله  ذلك  ومن  الذم،  معرض  في 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد 
ذلك قوم يشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفون ويظهر 

فيهم الِسمن(. أخرجه البخاري
فالنذر هو التزام من قبل المخلوق نحو خالقه يتمّثل في عمل من 
وعلى  به،  الوفاء  يجب  االلتزام  وهذا  والتقوى  والبر  الخير  أعمال 
وهي  الخيري،  للعمل  اإللزامية  المصادر  من  يعد  النذر  فإن  ذلك 

أكثر إسهاماً في رفد العمل الخيري من المصادر التطوعية.
وال يقتصر إسهام النذر في العمل الخيري على الجوانب المالية من 
صدقة أو إطعام أو ذبح بعض األنعام وتوزيعها على الفقراء، إلى 
غير ذلك مما اعتاد الناس نذره الجوانب المالية، وإنما يتجاوز ذلك 
وفكرية  بدنية  بأعمال  القيام  ينذر  أن  للناذر  يمكن  حيث  بكثير، 
للنذر،  وفاء  نذرت  إن  بها  القيام  يلزم  التي  األعمال  تلك  أيضًا، 

كما يلزم الوفاء بالنذور 
المالي،  الطابع  ذات 
األعمال  هــي  وكثيرة 
يمكن  الــتــي  البدنية 
القيام  ينذر  أن  للناذر 
بها، ومن هذه األعمال:
الخدمة  ينذر  أن   -  1
مراكز  فــي  التطوعية 
اإليــــــواء، ســــواء في 
كبار  إيــواء  مراكز  ذلك 
الــســن والـــعـــجـــزة أو 
اللقطاء  إيـــواء  مــراكــز 
إلى  النسب،  ومجهولي 
مراكز  مــن  ذلــك  غير 

لإليواء  المحتاجين  إيواء 
في  يحدد  أن  الناذر  ويستطيع  وغيرهم،  والاجئين  كالمشردين 
أن  وله  بل  ومدتها،  أدائها  وكيفية  التطوعية  الخدمة  نوع  نذره 
يحّدد مقدار الساعات في اليوم ووقتها، وال يلزمه سوى ما نذره، 
ومن ذلك أن يقول الناذر نذرت هلل أن أخدم الاجئين في مركز 
كذا شهرًا ولخمس ساعات يوميًا، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة 
ويكون  نذر،  التي  وبالكيفية  نذر  بما  الوفاء  حينئذ  فيلزمه  ظهرًا، 

ذلك قربة يتقّرب بها إلى اهلل سبحانه وتعالى.
-2 مراكز التربية الخاصة: هنالك مراكز للتربية الخاصة تعنى بذوي 
االحتياجات الخاصة من أصحاب اإلعاقة العقلية والبدنية؛ كمرضى 
اإلعاقات  أصحاب  من  وغيرهم  التوحد  ومرضى  الدماغي  الشلل 
األخرى، كأصحاب اإلعاقات الحركية وغيرها، وال توفر الدولة في 
بعض أقطار العالم اإلسامي الرعاية المجانية لهؤالء الناس، وال 
تسمح الدخول المتواضعة لكثير من الناس في هذه األقطار ممن 
ابتليت أسرهم بوجود شخص أو أكثر من أصحاب تلك اإلعاقات 
من توفير الرعاية الازمة لهم من خال مراكز التربية الخاصة ذات 
الطابع الربحي، ولذا فإن الجمعيات الخيرية قد توّفر جانبًا محدودًا 

من الرعاية لهؤالء األشخاص.
البدني تجاه هذه الشريحة من  الناذر أن يوّجه نذره   ويستطيع 
النزالء والمرضى في  القيام بخدمة معينة نحو  الناس، بأن ينذر 
الغالب جمعيات خيرية، وهذه  التي تقوم عليها في  المراكز  هذه 
تأهيلية  خدمة  تكون  قد  ينذرها،  أن  للناذر  يمكن  التي  الخدمة 
تعليمية من أصحاب التخصص الذين يمكنهم القيام بمثل هذه 
الخدمات التأهيلية والتعليمية، وقد تكون خدمة غير تأهيلية من 
متخصصين  وغير  التأهيلية،  بالخدمات  القيام  يحسنون  ال  الذين 
ينذر  أن  الناذر  يستطيع  الحالة  هذه  وفي  الخاصة،  التربية  في 
القيام ببعض الخدمات المساندة كاإلطعام، أو النظافة، أو العاج 
المهن  أصحاب  من  أو  األطباء،  فئة  من  الناذر  كان  إذا  الطبي 

الطبية األخرى، كالممرضين وغيرهم.

النذر والعمل الخيري
النذرهو إلزام مســلم مكلف نفســه قربة لم تكن واجبة عليه 
بأصل الشــرع، وهو مطلــق ومقّيد، ويتمّثــل المطلق في أن 
ينــذر المرء نذرًا دون أن يعّين ســبب الوفــاء بالنذر أو زمنه، 
كأن يقــول هلل علّي أن أتصــّدق بكذا، وأما المقّيد فيعّين فيه 
الناذر ســبب الوفاء أو زمنه، كأن يقول هلل علّي أن أذبح شــاة 
وأوّزع لحمهــا علــى الفقراء إذا جاء آخر الشــهر، أو إذا شــفي 
مريضــي أو عــاد غائبــي، أو نجحــت باالمتحان أو نحــو ذلك.

د.عبد المجيد محمود الصالحين
عميد كلية الشريعة سابقًا في الجامعة األردنية

 أستاذ الفقه وأصوله في الكلية
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3 -  الخدمات اإلغاثية: يمكن للناذر أن ينذر تقديم خدمات إغاثية 
اإلغاثية  والجمعيات  اإلغاثة  منظمات  خال  من  وذلك  مختلفة، 
المختلفة، وتتمثل هذه الخدمات في أعمال بدنية، كاإلسهام في 
إقامة المخيمات ومراكز اإليواء أو العمل في طهي الطعام وتقديمه 
إلى غير ذلك من األعمال اإلغاثية البدنية المختلفة، والتي يدخل 

فيها األعمال اإلدارية المرتبطة بالجهود اإلغاثية.
4 -  جمع التبرعات: ليس ثمة ما يمنع من أن ينذر الناذر القيام 
المشاريع  لشتى  المتبرعين  من  التبرعات  بجمع  ترتبط  بأعمال 
الخيرية، ودعوتهم إلى القيام بذلك عن طريق متطوعين يتصلون 
بالمحسنين من التجار ورجال األعمال، أو بالجمهور عمومًا، بغية 
جمع التبرعات لمشاريع خيرية مختلفة، على أن تكون هذه األعمال 
تحت المظلة القانونية، وفي إطار قانوني ينظمه، حتى ال تخرج 
عن هدفها الخيري المعلن، ويرتبط بجمع التبرعات للعمل الخيري 
جملة من األعمال المساندة؛ كالنقل واألعمال المحاسبية واألعمال 
التي تدخل في  البدنية والفكرية  الجهود  اإلدارية وغير ذلك من 

إطار القرب والمرتبطة بالعمل الخيري بمفهومه الخاص.
5 - الخدمات اإلعامية: يدخل في إطار األعمال البدنية المرتبطة 
بالعمل الخيري والتي يمكن للناذر نذر القيام بها جملة من الخدمات 
الخيرية  األعمال  على  اإلعان  في  والمتمثلة  المختلفة  اإلعامية 
والدعوة إليها والتعريف بها، وهذه الخدمات اإلعامية متنوعة تبدأ 
بالدروس الدينية وخطب الجمعة التي تحض على العمل الخيري، 
التواصل االجتماعي، مرورًا بالصحف والمجات  وتنتهي بمنصات 
في  ويدخل  الفضائية،  التلفزيونية  والقنوات  اإلذاعة  ومحطات 
كما  وتقديمها،  وإنتاجها  البرامج  إعداد  اإلعامية  الخدمات  تلك 
يدخل في ذلك إعداد الملصقات والمطويات، بل واألعمال الفنية 
التمثيلية  والبرامج  كاللوحات  الخيري،  العمل  على  تحض  التي 

والمسرحية واألناشيد اإلسامية المختلفة.
توّفر مساحة كبيرة وآفاقًا  النذور  أن  ومن خال ما تقّدم، يظهر 
رحبة تتيح انطاقات واسعة للعمل الخيري في فضاءات مختلفة 
وقد  سواء،  حد  على  والفكرية  والبدنية  المالية  الجوانب  تنتظم 
من  ينذر  كي  كافية  مرونة  للناذر  التشريعية  النصوص  أتاحت 
األعمال والقرب ما يدخل تحت طاقته، وفي إطار اهتماماته وتتجه 
للنذر، حيث  تحديد مجاالت محددة  مهاراته من خال عدم  إليه 
جاءت النصوص التشريعية عامة ومطلقة، كي تتيح للناذر خيارات 
مختلفة لنذره، قال اهلل تعالى: )َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن 

 َيْعَلُمُه( ]البقرة: 270[، فلم يحدد النص القرآني نوع 
َّ
َنْذٍر َفِإّن اهلل

النذر أو صفته أو جنسه، وإنما ترك ذلك كله للناذر مع االسترشاد 
بقواعد الشريعة ومقاصدها وكلياتها التي يمكن تطبيقها في هذا 
اإلطار والتي تبيح تعدد مجاالت النذر وتشعبها، وتمنع النذر في 
اهلل  قوله صلى  المعصية كما دل على ذلك  حاالت معينة كنذر 
عليه وسلم: »ومن نذر أن يعصي اهلل فا يعصه«، والنذور العبثية 
يبقى  وأن  يصوم  أن  نذر  الذي  الرجل  كقصة  قربًا  تعد  ال  التي 
فليقعد  »مروه  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  فقال  الشمس،  في  واقفًا 
النبي صلى  أمره  فقد  البخاري،  أخرجه  وليتم صومه«  وليستظل 
الصوم،  إتمام  نافعة وهو  قربة  بما هو  بالوفاء  عليه وسلم  اهلل 
قائمًا  والبقاء  كالقيام  العبثية  النذور  إطار  في  يدخل  عّما  ونهاه 

في الشمس.
 ولما سأل رجل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أخته التي نذرت 
أن تحج إلى بيت اهلل ماشية، قال له صلى اهلل عليه وسلم: »إن 
لغني، مرها فلتحج ولتركب«، فقد  اهلل عن تعذيب أختك نفسها 
أمرها النبي صلى اهلل عليه وسلم بأن تفي بما هو قربة وهو الحج، 
العبثي وهو المشي، ألن الشريعة اإلسامية ال  النذر  ونهاها عن 
تقصد إلى إعنات الناس وجلب المشاق لهم، فإن المشقة ليست 
هذا  على  يرتب  ال  والشارع  المطهر،  الشرع  في  لذاتها  مقصودة 
الازمة  المشاق  على  األجر  يرتب  وإنما  أجرًا،  المشاق  من  النوع 

إلقامة العبادة والتي ال تنفك العبادة عنها.
إن التطّوع بنذر القيام باألعمال البدنية والفكرية فوق أنه داخل 
أنه قد دّل عليه بذاته  العامة ومتسق مع األصل  النصوص  في 
نصوص كثيرة تعتبره من الصدقة، ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه 
الترمذي،  أخرجه  صدقة«  الطريق  عن  األذى  »وإماطتك  وسلم: 
ومن  اإليمان  من  جزءًا  التشريعية  النصوص  بعض  وعدتها  بل 
متمماته، كما جاء في ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: »اإليمان 
بضع وسبعون شعبة، أعاها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى 
عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان« أخرجه مسلم، هذا غيض 
من فيض مما يمكن للنذر أن يضطلع به في مجال العمل الخيري 
في مفهومه الخاص، فضًا عما يمكن أن يقوم به في إطار العمل 

الخيري بمفهومه العام.

النــذر التزام مــن قبل المخلوق نحو خالقه 	 
ويتمّثــل فــي عمل مــن أعمال الخيــر والبر 

والتقوى وهذا االلتزام يجب الوفاء به

 مــن أعمــال النــذر الخدمــة التطوعية في 	 
مراكــز إيــواء كبار الســن والعجــزة أو مراكز 

إيواء اللقطاء ومجهولي النسب وغيرها
  يســتطيع النــاذر تقديــم خدمــات إغاثيــة 	 

الخيريــة  الجمعيــات  خــالل  مــن  مختلفــة 
كاإلســهام فــي إقامة المخيمــات ومراكز 

اإليواء

إسهام النذر في العمل الخيري يمتد إلى 	 
األعمال البدنية والفكرية وال يقتصر على 
الجوانــب المالية من صدقــة أو إطعام أو 

ذبح بعض األنعام 
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ونريد بعد هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات والمورد المبارك 
من موارد النفحات، أن نأخذ العظات والدروس والِعبر من تلك األيام 

المباركة السعيدة، ويمكن أن نذكر بعض هذه الدروس ومنها:
وطيب  قلبه  وراحة  المسلم  حياة  على  الطيب  وأثرها  الطاعة  بركة 
وهم  نفوسهم،  من  والهّم  قلوبهم،  من  القلق  انقشع  فقد  نفسه، 
يؤّدون أعمالهم الصالحة في تلك األيام المباركة التي قضوها بين 
وهذا  ودعاء،  وصدقة  هلل،  وذبح  وصيام  وصاة،  وحج  وشكر،  ذكر 
الصراط  هذا  على  والسير  القويم  النهج  هذا  في  نستمر  أن  يدعونا 
وال طمأنينة  راحة  فا  وأبداننا،  قلوبنا  راحة  وجدنا  المستقيم، حيث 
وال خير وال سعادة إال في رحاب طاعة اهلل وكثرة ذكره والبعد عن 
محارمه، ولهذا قال اهلل تعالى: )فمن تبع هداي فا خوف عليهم وال 

هم يحزنون( )البقرة: 38(.
وقال تعالى: )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( )الرعد: 28(، 

وقال سبحانه وتعالى: )من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
يعملون(  كانوا  ما  بأحسن  أجرهم  ولنجزينهم  طيبة  حياة  فلنحيينه 

)النحل: 97(.

وتراص  المسلمين  وحدة  أهمية   
كلمتهم  واتـــحـــاد  صــفــوفــهــم 
ذلك  ففي  وتراحمهم،  وتواصلهم 
عّزهم وقوتهم ومجدهم، وارتفاع 
ظهر  ما  وهذا  األمــم،  بين  رايتهم 
المباركة،  األيـــام  تلك  فــي  جليًا 
فحجاج بيته يقفون في صعيد واحد 
بلباس واحد، ربهم واحد، وقبلتهم 
تلك  قضوا  الحجاج  وغير  ــدة،  واح
وبالتواصل  والطاعة  بالذكر  األيام 

والوفاء  الحب  يملؤها  نقية  بقلوب صافية  التهاني  وتبادل  والتراحم 
قلوب  في  لتأصيله  اإلســام  يسعى  عظيم  أمر  وهــذا  ــاص،  واإلخ
المسلمين، حيث قال سبحانه: )إنما المؤمنون إخوة( )الحجرات: 10(، 
)رواه  المسلم«  أخو  »المسلم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  وقال 

مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة(.
 االتعاظ بمرور الزمن وانقضاء األعمار، فهكذا مّرت أيام العشر من ذي 
الحجة ويوم النحر وأيام التشريق كلمح البصر، أو هو أقرب، وهكذا 
ستمر بقية أيامنا في الدنيا، وعلينا أن نأخذ العظة والعبرة من ذلك 
وأن نصحح مسيرة حياتنا وأن نسعى بمرضاة اهلل واالستعداد للقائه، 
الدار اآلخرة آٍت ال محالة، وإنما هي  الدنيا والرحيل عنها إلى  ففراق 

مسألة وقت.
تقّبل اهلل طاعتكم وجعل سعيكم مشكورًا، وذنبكم مغفورًا، وأعاد 
والُيمن  بالخير  المسلمين  جميع  وعلى  وعليكم  علينا  األيــام  هذه 

والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

بقلم: الشيخ علي الكليب

ماذا بعد عيد األضحى المبارك؟
 هكذا مــّرت أيام عيد األضحى وبعدها أيام التشــريق ومثلها 
العشــر األوائل من ذي الحجة ويوم عرفــة، وهي أيام مباركة 
وأوقــات ســعيدة قضاها المســلمون في طاعــة اهلل وبكثرة 
ذكــره، فبعضهــم قضاهــا في أداء مناســك الحــج، والبعض 
اآلخــر بذكر اهلل وصيــام يوم عرفة، وذبــح األضاحي يوم عيد 
النحــر، وأيــام التشــريق، فالحمــد هلل على فضلــه وتوفيقه.

المهندس  التطوعي  خير«  »صحبة  فريق  مؤسس  الــدورة  قّدم   
عمرو الشامي تحت عنوان: »حول ُحسن استثمار الموارد البشرية 

والمالية والعاقات المتاحة.
 والشامي صاحب خبرة وباع طويلين في مجال العمل التطوعي 
فهو مؤسس نشاط )صحبة خير( الذي يهتم بتطوير وتنمية أداء 
التخطيط  جودة  إلى  وإرشادهم  والمتطوعين  التطوعية  الفرق 

االستثماري للمشاريع التطوعية الخيرية وغيرها.
 وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة عبداهلل العوضي في 
تصريح صحافي: إن اإلدارة نظمت ورشة »هندس خيرك« لتكون 
خال  والمتطوعين  التطوعية  للفرق  الهيئة  تنظمها  التي  الثالثة 

العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يأتي في سياق اهتمام 
مجال  في  الكويتي  الشباب  أداء  وتحسين  وتطوير  بدعم  الهيئة 
ونوعية  مستوى  تحسين  على  ومساعدتهم  التطوعي،  العمل 
إضافة  فيها،  يعملون  التي  للمجتمعات  يقدمونها  التي  الخدمات 
إلى زيادة وتحسين خبراتهم في تنمية وتطوير أفكار ومشاريع 

تنموية تخدم الفقراء والمحتاجين حول العالم.

»هندس خيرك« لتحسين األداء التطوعي للشباب وُحسن 
استثمار قدراته

 في إطار برامجها التدريبية، نظمت الهيئة الخيرية منتصف الشهر 
الفائت ورشة عمل تدريبية بعنوان: »هندس خيرك« بمشاركة 
ممثلين عن العديد من الفرق التطوعية بهدف تحسين األداء.

الزميل عادل العنزي مكرمًا مهندس عمرو الشامي
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work. Al Badr also indicated that the delegation 
visited the Sanabil Association, a charity 
overlooking charitable projects. The delegation 
members were made aware of the association’s 
projects through a distinguished presentation, 
which proved it was very effective in its work. 
The delegation also visited an orphanage and 
participated in objective and beneficial activities 
with the orphans.
The General Manager of the CAMS Institute for 
Training, part of Al-Najat Charitable Association, 
Mr. Othman Al Thuwaini, said that the ‘Al Darayn 
Team’ is an initiative valued by all Kuwaiti citizens 
and residents. It represents an episode of a series 
of visits carried out by the best men and women 
in the society to achieve high humanitarian 
objectives and help elevate peoples and societies. 
“This is my country which I am proud of and our 
Kuwait is beautified by such initiatives”. 
On her part, the Director of this youth educational 
project “Pay two Dinars and Earn the Hereafter” 
at the IICO, Sumaya Al Maimani, said that this 
distinguished team travelled from Kuwait to 
Kirghizia to serve educational goals and eradicate 
illiteracy by building four schools as part of their 
humanitarian mission.
She added that the journey’s stages were varied 
and full of activities including the reception party 
held by the Kuwaiti Ambassador to Kirghizia, 
Mr. Tariq Al Faraj, members of parliament and 
governors of the town of Irsi in the Province 
of Koshagar in the Naryn Governorate. The 
delegation and its objectives were introduced 
to the local community. The achievements of 
the Sanabil Association were outlined and the 

delegation spent fun time with the orphans while 
distributing gifts among them. The delegation 
also took a tour and participated in the activity 
of placing the foundation stone for the schools 
project.
Al Maimani mentioned that the “Al Darayn 
Team’s” visit coincided with International Youth 
Day and included 28 male and female volunteers 
from Kuwait, Saudi Arabia and Oman. It aimed 
at placing the foundation stone for the building 
of four schools in Kirghizia and marketing these 
schools. She mentioned that the project focused 
on the age group from 18 to 30 years, especially 
university students and fresh graduates, to bring 
their awareness to fields of charitable work 
theoretically, practically and in the field. She 
added that the project has succeeded in drawing 
around 350 male and female volunteers since its 
launching in 2010 and that 55 youth volunteers 
run the project.
It can be mentioned that the “Pay two Dinars and 
Earn the Hereafter” team was launched on 10 
December 2010. It aims at encouraging youth to 
achieve the largest charitable educational project 
in the world. It seeks to accomplish this by urging 
youth in general and students in particular to 
support educational programs in countries of 
most need.
Among the project’s achievement is the Al Darayn 
Institute, launched in the Ningxia Province in 
China in 2014 accommodating 900 students, 
Al Darayn Boy’s School in Ponorogo, Indonesia, 
launched in 2014 and accommodating 300 
students and another girl’s school in Ponorogo 
accommodating 300 female students. 
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human goals such as visiting orphans and schools 
and getting to know the living conditions of 
students in poor villages in Kirghizia.
Activist, Khairiah Al Ghamdi, who works as 
an accredited international trainer in self-
development participated in the youth trip and 
described it as a trip of a lifetime. She added that 
the journey made her reorganize her priorities in 
life after discovering a human community living a 
simple life with its dearest of dreams and hopes 
being a school class to learn various sciences, 
Islamic belief and the Holy Quran.
Al Ghamdi stated that this trip was a dream she 
had dreamt for long years and seemed almost 
impossible. She said she searched for such an 
opportunity year after year and contacted many 
famous people and charities working in this field 
with no luck.
She added: “I would ask God, what is the reason? 
Must I change my intention? Do I need super 
powers? Don’t I deserve this? As I am human, I 
would blame myself. But I always asked God to 
pave the way for me and set the right reasons 

and conditions. Why was it delayed? I don’t know. 
Was I the reason or the surrounding conditions? 
I don’t know. All that I know is that the trip came 
at the right time psychologically, physically, 
health wise and intellectually. To you, God, is all 
my gratitude. You are the most generous, the 
greatest and the most merciful. 
She elaborated by saying that meeting the 
families while placing the foundation stones 
was so enjoyable and brought happiness to the 
children, young and old. She pointed out that the 
families wrote down the names of the delegation 
members, the ambassador and the officials 
present such as ministers and governors on a 
piece of paper. They put the paper in a small bag 
and placed it with the foundation stone while 
the cement was being poured for construction. 
She described this as a wonderful idea with deep 
meanings.
The volunteer, Ibrahim Al Badr, said that he also 
participated in the trip and met young men and 
women from Kuwait, the Sultanate of Oman and 
Saudi Arabia who all had the same goal: to serve 
humanity and draw a smile on the faces of young 
children.
He added: “the program was even more special 
due to the presence of our ambassador, Tariq Al 
Faraj, who delivered the delegation’s speech and 
urged the members to continue with volunteer 
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“Al-Darayn Team” lay Foundation 
Stones for Four Schools in Kirgizia

Nothing can stand in the way of strong 
honest determination and human will. From 
determination and strong will, success is born 
and people can achieve anything. People’s 
aspirations and dreams become realities and 
result in successful projects. These words were 
embodied by the educational humanitarian 
youth trip launched by the International Islamic 
Charitable Organization (IICO) during the period 
from 12 to 18 August 2018 and carried out by 
the “Al-Darayn Team” in the aim of placing the 
foundation stones for four schools in Kirghizia. 

The journey was prepared for and organized by 
the international educational youth project “Pay 
two Dinars and Earn the Hereafter” coinciding 
with International Youth Day. It included 28 
media figures and male and female participants 

from Kuwait, Saudi Arabia and the Sultanate of 
Oman who participated at their own expense. 
Among them was a well-known charity worker, 
Abdullah Al Haidar, and the writer and media 
figure, Waleed Ibrahim Al Ahmad.

The youth volunteering “Two Dinars” team seeks 
to market the four schools to add them to its new 
projects. So far, it has launched 13 educational 
projects and libraries around the world since its 
establishment.

Manager of Volunteer Work at IICO, Abdullah 
Al Awadhi said that the organization aims 
through this journey to activate the role of youth 
in the areas of volunteer work and creative 
development.

He added that the trip seeks to achieve other 

28 Volunteers from the Gulf Participate in a Humanitarian Journey
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orphans and ensuring they receive high standard 
educational, spiritual and health services. The 
complex provides comprehensive education 
starting from the kindergarten level until 
reaching secondary school. It also provides 
occupational education and gives special interest 
to education technology in the form of: an 
internet network, computer lab, educational 
media hall, communication network, electricity 
network and an electronic library. It also provides 
other networks such as an irrigation network, a 
sewage system and a control and surveillance 
system. 
The complex also provides health treatment 
services, housing and other requirements 
ensuring a dignified life for the orphans.
The project was jointly accomplished by IICO, 
Care Organization, Rahma International and the 
Balsam Group. It aims at providing care to the 
orphans and helping to create a distinguished 
and empowered generation that can benefit 
its country. It provides these orphans with 
comprehensive sponsorship such as education, 
health care, vocational training and housing. 
This step will form a strong foundation for the 
development and construction of the East Sudan 
region.
This project represents a special form of 
humanitarian work as it surpasses the stage 
of providing relief services and assistance to 
providing developmental services that benefit 
all targeted needy sectors in a more sustainable 
and continuous manner. It also represents a new 
methodology for the concept of humanitarian 

work as it touches on basic humanitarian needs 
and provides knowledge, scientific services and 
health care to its beneficiaries.

It should also be mentioned that work on the 
project abided to engineering designs that met 
international standards. The project includes 
13 buildings and conforms to similar projects 
implemented in Djibouti and Somalia.

The project is greatly valued and appreciated by 
the people of Kasla city who hold great admiration 
to the people of Kuwait for their contributions to 
building and developing East Sudan since the 
East Sudan Donors Conference hosted by Kuwait 
in December, 2010.

The project covers the Kasla Governorate and 
its surroundings and is the first and only project 
of its size to target this sector in all three East 
Sudan governorates (Kasla, the Red Sea and Al 
Qadarif).

This project comes as an extension to the 
benevolent acts of Kuwait throughout the world 
that result in its worthiness of being called 
the center of humanitarian work. This was 
the outcome of a pioneering experience and 
humanitarian partnership launched by Kuwaiti 
agencies and organizations to help construct and 
develop East Sudan through the achievement 
of a group of developmental, educational and 
training projects there. These projects come in the 
context of Kuwait’s humanitarian stance towards 
Sudan, which was manifested in its hosting of an 
international conference for the development 
and construction of East Sudan in the beginning 
of December, 2010 under the sponsorship and 
directions of His Highness Amir Sabah Al Ahmad.

Kuwaiti charity institutions give large importance 
to developmental and productive work due to 
their effective and constructive roles in the 
reawakening of the Ummah and ending its 
poverty and need. This requires joint efforts 
between all parties towards real partnership to 
implement ambitious projects and programs to 
benefit the Ummah and its people.
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Coming soon….the official opening of Dar 
Al-Khair Development Complex in Mastoura 
Neighborhood in Kasla City, the historical capital 
of Eastern Sudan. The project comes at a cost of 6 
million dollars and is a charitable, developmental 
and educational model aiming at providing care 
to 1000 orphans and services to hundreds of 
families. It was funded by the people of Kuwait, 
whose name has always been connected to 
generosity, giving and humanity.

This educational establishment with its 
educational, administrative, health and services 
facilities was the outcome of a distinguished 
partnership between the International 
Islamic Charitable Organisation (IICO), Rahma 
International and Balsam Group in cooperation 
with Care Organization in Sudan and a number 
of Sudanese ministries including ministries of 
education, social affairs and health.

The Kasla region suffers from poor educational 
services in general and especially education 
of girls. It also suffers from rising numbers 

of orphans, extreme poverty, poor health and 
widespread illiteracy.
This project, which was launched in early 2016, 
occupies a total area of 53,000 m2. It is the 
largest of its kind not only in East Sudan but 
also in the whole of the country. Alongside its 
educational, health, administrative and services 
facilities, units and installments, it also includes 
15,000 m2 of green spaces and 9,000 m2 of 
paved roads with a total length of 1800 m. This is 
not to mention the car parks. 
Its international schools opened their doors 
last June to hundreds of students, teachers and 
administrative staff. The complex includes a 
mosque and a number of secondary, middle and 
primary schools, as well as a kindergarten, internal 
housing for hundreds of orphans, a clothes 
washing and ironing unit, a multi-purpose hall 
(restaurant and theatre), a bakery, storehouses, 
an administration building, a handicraft institute, 
an artesian well, a clinic and other facilities. 
The project aims at providing care to 1000 

Dar Al-Khair Orphanage Project in Sudan…
.A Model Educational Establishment 
funded by the people of Kuwait

Development Projects
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In order to alleviate the suffering of people of 
Gaza Strip, who have been living under an unfair 
siege for 12 years now, the International Islamic 
Charitable Organisation (IICO) has implemented 
20 social, relief and health projects for tens of 
thousands of patients, people with special needs 
and the poor in cooperation with local, regional 
and international charities.

Since the beginning of 2018, the IICO has been 
keen to launch those charitable projects in Gaza 
Strip, some of which have been completed 
while others are under implementation, in 
cooperation with: ‘Al Amal Association for 
Welfare and Development’ and ‘Ghiras for 
Development’ in Lebanon, ‘Way of Life’ and 
‘Gazi Destek’ associations in Turkey, ‘Patient 
Care’ and ‘Peace’ charities, ‘House of Palestinian 
Orphans’, ‘Sawa’id for Relief and Development’, 
‘Taysir for Marriage and Development’, ‘Makkah 
Al Mukarramah Association’, ‘Future Association 
for the Adult Deaf’, ‘Haifa Medical Charitable 
Centre Association’ in Gaza and others, which are 
accredited associations by the Kuwaiti Ministry 
of Foreign affairs.

Among the health projects funded by the IICO 
are Speech and Language Therapy at schools for 
100 students, providing electric wheelchairs, the 
development and rehabilitation of the Operations 
Theatre in Al Karama Hospital, providing medical 
spectacles for 1000 children, a Shifaa Project 
to assist 10 patients in surgery, an urgent relief 
project for the injured, and an emergency health 

relief project. 

Relief projects included providing Gaza hospitals 

with medicines and medical consumables, 

an emergency relief project to provide for the 

requirements of 6 hospitals in the Strip, an 

emergency relief project to provide some of the 

needs of Gaza hospitals, and emergency medical 

appeal project.

On the social level, the list included the safe 

lighting project for 500 houses, the Iftar Project 

of 1439 AH, the construction restoration and 

maintenance project of the great Omari Mosque, 

the project of educating mothers (400 women 

benefited), the project of providing drinking water 

for 400 families, the economic empowerment 

project for the deaf for 40 young men and 

women, A well-drilling project and a desalination 

plant in the name of an anonymous benevolent 

lady, the project of drilling a well and desalination 

plant in the name of the late Da’id Shahin, and 

the project of drilling a well and desalination 

plant in the name of the third of the late Nasser 

Abdul Mohsen Abdullah.

IICO continues to present more and more relief 

and health projects in the Gaza Strip to the 

Committees of Relief and Programs & Projects 

for consideration and approval.

20 social, relief and health projects 
have been implemented 

In alleviation of the sufferings of the people of Gaza,
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The International Islamic Charitable Organization 
(IICO) launched a medical assistance campaign 
on the first day of the Arabic month, Dul Hija, to 
provide medicines to hundreds of thousands of 
patients in the stranded and besieged Gaza Strip. 
IICO mentioned that the campaign received large 
attention and support from donors. 

IICO set the minimum donation amount at 10 
Dinars to help provide relief to stranded patients 
in Gaza.

The campaign mentioned that more than 
180,000 cases are awaiting the results of this 
urgent humanitarian campaign, which will help 
meet their medical needs. The poorest in Gaza 
will benefit the most from this campaign, which 
will help provide them with medicines unavailable 
in Gaza’s hospitals for the treatment of chronic 
illnesses.

Some reports have warned of the danger resulting 
from the stop of chemotherapy delivered to 
900 cancer patients in the strip including 200 
children. It should be mentioned that the Israeli 
Occupation prevents 55% of Gaza’s patients from 
reaching Israeli hospitals.

The Head of Campaign Teams at IICO, Mr. Yousef 
All Soma’i said that the organization places the 
health sector at the top of its priority list through 
various projects and programs. Therefore, the 
organization suggested this project to donors on 
1st Dul Hija to help meet the health and medical 
needs of Palestinians, especially those living in 
Gaza. 

He mentioned that the Gaza strip suffers from an 
acute shortage of medicines and a large decline 
in its health services. A number of its hospitals 
are in need of urgent help to import medicines 

and medical supplies etc.  

Two million people in Gaza are living through 
extremely harsh living and economic conditions 
with the Israeli blockade reaching its 12th 
consecutive year.

According to a report published by the Euro-
Mediterranean Human Rights Monitor in 2016, 
40% of Gaza’s population live under the poverty 
line and 80% receive international aid.

The Health Ministry in the strip announced that 
it is unable to meet the health requirements of 
the population. It revealed that the deficit in 
medicines has reached 35% and the deficit in 
supplies has reached 40%.

The ministry mentioned that 170 types of 
medicines and 270 types of medical supplies 
are unavailable in the territory and that 90% of 
cancer medicines are missing.

A Medical Assistance Campaign to 
help Patients in Gaza receives Notable 
Support from Donors 

Humanitarian projects
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in the same country as that of its owner as this 
achieves many of the Prophet Muhammad’s 
traditions such as slaughtering the animal by its 
owner or him witnessing its slaughter and the 
owner and his family eating from the Udhia and 
giving some of its meat to neighbors, friends, 
visitors and the poor. However, IICO has chosen 
the more modern opinion which states that it 
is permitted for the organization to collect the 
prices of the ‘Udhias’ from their owners and to 
buy the cattle, slaughter them at due time and 
distribute them among poor Muslims living in 
poorer and more needy countries. Among the 
scholars who support this view are the Head of 
the Sharia Control Committee at IICO and the 
Head of Sharia Scholars Association in the Gulf, 
Dr. Ajail Al Nashmi.

Head of the Sharia Control Committee at IICO, 
Sheikh Ali Al Kulaib, mentioned in a statement 
during the campaign that the ‘Udhia’ is good for 
the donor and the beneficiary alike. The donor 
receives a good deed for every hair from the 
cattle’s body, whereas, the beneficiary is lit with 
happiness by feeling that he and his family are no 
different from other people in this blessed day.

Al Kulaib also pointed out that IICO policy in 
providing ‘Udhias’ is based on its serious and 
hard efforts to deliver them to those most in 
need throughout 28 poor countries full of people 
waiting for them from one Eid to the next.

While IICO continued to receive ‘Udhia’ donations 
until the first and second days of Eid through 
its website, it had previously contracted with 
a number of trusted and officially authorized 

parties in each country, as well as the Kuwaiti 
Ministry of Foreign Affairs to carry out the 
slaughtering and distribution processes.  

IICO was keen on slaughtering, canning and 
freezing ‘Udhia’ meat abroad and then supplying 
them to all areas inside Palestine (Jerusalem, 
West Bank, Gaza and refugee camps). It took 
into consideration the humanitarian situation in 
Palestine and worked on alleviating the sufferings 
of those besieged in Gaza to meet the needs and 
requirements of the poor there through providing 
meat throughout the year, as well as supplying 
hospitals with large amounts of meat to feed 
patients throughout the year too.

To invest in these ten holy days, IICO provided 
donors with a group of projects such as the charity 
of the ten days. The first ten days of Dhul Hijja are 
known in Islamic literature as the best days of God 
and the reward of good deeds carried out during 
them is great as was mentioned in the Prophet 
Muhammad’s tradition when he said: “There are 
no days during which righteous deeds are more 
beloved to Allah than these days,” meaning the 
(first) ten days of Dhul- Hijjah. They said: “O 
Messenger of Allah! Not even Jihad in the cause 
of Allah?” He said: “Not even Jihad in the cause of 
Allah, unless a man goes out with himself and his 
wealth and does not bring anything back”.

Among these projects was the building of a 
mosque, digging wells, sponsoring memorizers of 
the holy Quran and providing families with Halal 
income to lift them from poverty. To encourage 
donors, IICO brought to donors’ attention that 
the reward of donations for such projects may 
be gifted to parents, one’s spouse, a lifetime 
companion or anyone else.

IICO also called on donors to support the Clothing 
and Eid Gift Project for orphans to bring happiness 
and joy to the hearts of the poor and needy.

Also, to invest in the high spiritual atmosphere 
of ‘Arafa Day’ for charitable marketing purposes, 
Sheikh Ali Al Kulaib mentioned the virtues of this 
holy day stressing the greatness of charity and 
its role in bringing happiness and joy to the lives 
of the poor.
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  The International Islamic Charitable Organization 
(IICO) witnessed large-scale media and marketing 
activities during the Dhul Hijja season. One of its 
main projects was the ‘Udhia Project’ launched 
during the season. IICO published lists of ‘Udhia’ 
prices on its website and through various social 
media networks. These prices ranged from 15 
Dinars in some countries and reached 120 Dinars 
in others.

IICO implemented its project in 28 different 
countries targeting the poor, refugees and those 
displaced in the Gaza Strip in Palestine, Syrian 
refugee camps in Turkey, Jordan and Lebanon, 
Palestinian refugee camps in the Diaspora 
and many other African, Asian and European 
countries.

IICO received donations at its HQ, 18 other 
branches throughout Kuwait and through social 
media. The project aimed at reviving this Islamic 
ritual and at feeding the poor and victims of wars 
and conflicts. This came in partnership with many 
other associations authorized by the Kuwaiti 
Ministry of Foreign Affairs. 

In the same context, volunteering teams 
working under IICO’s umbrella were activated 
and exerted large efforts in collecting donations 

and purchasing Udhias to deliver to the poor. As 
stated by the Head of the Volunteer Work Office 
at IICO, Mr. Abdullah Al Awadhi, many of these 
poor only get the chance to eat meat during the 
Eid Al Adha season.

To achieve transparency and credibility, IICO 
announced before Arafa day lists of countries, 
which have reached the target numbers and will 
no longer receive new donations. These countries 
included Somalia, Uganda, Djibouti, Yemen, 
Syrian refugee camps in Turkey, Bangladesh, 
Senegal and Kirghizia.

The classical Islamic jurisprudence opinion is that 
priority must be given to slaughtering the ‘Udhia” 

In addition to its many other programs, 
the Udhia Project comes to Provide Food 
Aid to the Poor in 28 Countries Worldwide

Seasonal Projects
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recognition of Kuwait’s humanitarian initiatives 
and development projects in those countries. For 
example, the Nicaraguan ambassador to Kuwait, 
Mohamed Lashtar, announced that the first project 
funded by Kuwait in his country was the building of 
a hospital with the help of the Kuwait Fund for Arab 
Economic Development at a cost of 33 million USD. 
He mentioned this during his speech about relations 
between the two countries. This recognition was 
also stressed by many other states.  
Charitable work has ancient roots in Kuwait. Since 
the establishment of their state four centuries 
ago, the people of Kuwait have always been good-
hearted people. In the past, they rescued ships that 
sunk close to their coasts. Subsequent Kuwaiti 
generations have inherited these human values and 
embraced them even more. Kuwaitis established 
the Mubarakiya School, the first volunteering school 
of its kind, in 1912 and the Ahmadiya School in 1921. 
Kuwaiti merchants had a large effect on the course 
of charity work. A number of noble merchants 
founded the “Popular Fundraising Committee” 
in 1954 in the aim of alleviating the sufferings of 
Arabs in other countries such as Palestine, Algeria, 
Egypt etc. The committee selected Sheikh Sabah al-
Ahmad as its honorary president. He was working 
as Head of the Social Affairs Department at the 
time.
In the framework of this official humanitarian 
stance, Kuwait now hosts tens of humanitarian, 
development and Waqf foundations. Some are 
official such as the Kuwait Fund for Arab Economic 
Development, the General Secretariat of Waqf, the 
Zakat House and the Kuwait Red Crescent Society. 
Others are civil associations such as the IICO, Rahma 
International, Ihya al-Turath, the Sheikh Abdallah 
Al-Nouri Society, the Kuwaiti Society for Relief and 
Al Najat Charitable Society. The list includes over 
100 organizations.
These institutions have led to a turning point in the 
human history of Kuwait through their provision 
of medical, educational, developmental and 
rehabilitation aid to the poor and relief to those 
affected by disasters, wars and famines. The roles 
of Kuwaiti charities and committees have emerged 
clearly in recent years through their relief activities 
for Syrian refugees in neighboring countries such 
as Jordan, Lebanon and Turkey. This role has also 
been clear through relief missions sent to displaced 
people in Yemen, Iraq and Palestine, not to mention, 
the establishment of development projects in poor 
African countries and some countries in Asia.

In the context of this humanitarian policy, Kuwait 
hosted three fundraising conferences at the official 
and civil levels to support the severe humanitarian 
conditions in Syria. It also contributed to chairing 
and sponsoring the fourth conference held for the 
same purpose in the British capital, London. The 
fourth conference for NGOs managed to secure over 
18 billion USD of international pledges, which had a 
large impact on alleviating the suffering of victims 
of the Syrian crisis.  
Kuwaiti aid for the Syrian people was not restricted 
to these four conferences. Relief campaigns were 
launched since the outbreak of the Syrian crisis in 
2011. Kuwaiti charitable societies, committees and 
volunteer teams remain to launch relief convoys 
and humanitarian projects until this day.
With the aggravation of the Yemeni crisis, Kuwait 
has been keen on continuing to support the Yemeni 
people through launching aid campaigns to provide 
relief to those devastated by the deteriorating 
conditions there. IICO and the Kuwait Red Crescent 
Society, among others, have had a notable role 
in assisting the Yemeni population in all Yemeni 
districts in areas of education, health, shelter, food 
aid and clean water through their emergency relief 
programs.
After the Iraqi government announced the 
liberation of the city of Mosul from the hands of 
what is known as the Islamic State Organization 
“ISIS” in July 2017, Kuwait hosted last February an 
international conference for the reconstruction 
of liberated Iraqi regions. This came in line with 
Kuwait’s humanitarian principles of supporting its 
brothers. International pledges at this conference 
reached 30 billion USD, not to mention, 337 million 
USD in assistance from NGOs. These amounts came 
in the form of loans, credit facilities and donations 
to help the Iraqi people overcome their hardship, 
especially after suffering gravely from consecutive 
wars on their country during recent years.
These humanitarian efforts are merely examples of 
the people of Kuwait’s generosity both historically 
and in modern times. This feature drove the 
United Nations to name His Highness, the Emir 
of the country as a “humanitarian leader” and to 
announce Kuwait as a global humanitarian center. 
Therefore, congratulations to His Highness on this 
blessed occasion and congratulations to the people 
of Kuwait for having this humanitarian leader. And 
we ask God to protect Kuwait and its Emir from all 
evil and to bless Kuwait with safety, stability and 
prosperity. 
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On 9 September 2014, the 
UN Secretary General Ban 
Ki-Moon named the Emir of 
Kuwait, His Highness Sheikh 
Sabah al-Ahmad al-Sabah, a 
‘humanitarian leader’ at the 
UN headquarters in New York 
in recognition of his important 
and pivotal efforts in global 
humanitarian and developmental 
work. Kuwait was also named as 
a global humanitarian center for 
its wonderful embodiment of 
values of social solidarity, human 
collaboration and relief for the 
deprived.
Only a few days separate us 
from the fourth anniversary of 
this high international honor of 
the state of Kuwait and its Emir. 
Kuwaitis have added this occasion 
to their list of national days and 
celebrate it as a new national 
holiday. They have embarked on 
celebrating this day over the past 
three years in pride of their Emir 
and his human directions and in 
glory of their humanitarian state. 
They also celebrate this day to 
encourage humanitarian work, 
which has become one of their 
state’s main features after it has 
been recognized as the state of 
humanity throughout the region 
and the world.    
This great occasion provides 
an important advantage 
for charitable action and its 
active institutions, which have 
embarked on working sincerely, 
devotedly and professionally 
in the wide fields of giving 
and bestowing by helping the 
deprived and disadvantaged 

under this large human umbrella.
On the field, this occasion has 
given charitable work large 
momentum and unprecedented 
legitimacy at a time when it has 
been widely targeted by critics. 
Therefore, leaders of charitable 
work regard this occasion 
as historical as it reflects an 
honorable human reality through 
which Kuwait has never hesitated 
to provide aid to all the needy 
people throughout the world 
irrespective of their race, faith or 
language.
This highly beneficial anniversary 
follows the Dhul Hijja season 
in which the Kuwaiti people’s 
‘Udhias’ reached hundreds 
of thousands of poor and 
hungry people. In addition, 
their donations and financial 
assistance helped draw smiles on 
the faces of orphans throughout 
the world in an indescribable 
and rare human scene. This 
was all carried out with the help 
of charitable organizations, at 
the forefront of which, was the 
International Islamic Charitable 
Organization (IICO) through 
the collection of donations and 
purchasing of ‘Udhias’, which were 
slaughtered in tens of countries. 
The Kuwaiti Ministry of Social 
Affairs and Labor announced 
that the 31 officially registered 
charitable organizations in 
Kuwait were able to collect more 
than 50 million Dinars during 
last Ramadan as an initial figure 
capable of increase.
In addition to the fact that 
charitable work is the result 

of a firm Islamic culture in the 
hearts and minds of all Kuwaitis, 
there is also a solid belief among 
the people of Kuwait- both 
rulers and citizens- that this 
noble humanitarian action is a 
protection for their country. This 
was proven right during the brutal 
invasion when most countries 
of the world supported the just 
Kuwaiti cause and embraced 
its people in gratitude for their 
charitable role. Only a few months 
passed and Kuwait was liberated 
in an unprecedented and unique 
manner. Kuwait resumed its 
leading human rule after the 
defeat of the aggression through 
its widespread field movements.
Many countries are working 
on developing their diplomatic 
relations with Kuwait in 

On the fourth Anniversary of the UN Honoring, 
Kuwait’s Humanity Shines in the Horizon
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The International Islamic Charitable Organization 
(IICO) will organize a medical relief trip in 
cooperation with the Kuwait Medical Society to 
the Rohingya refugees stranded in the Cox Bazar 
area in Bangladesh during the period from 25 to 
31 of next October.
This journey comes in the context of partnership 
efforts exerted by IICO with professional societies 
and the private sector aiming at spreading values 
of communal responsibility and volunteerism.
The Society published an announcement calling on 
physicians, general surgeons, ophthalmologists, 
orthopedists, pediatricians, gynecologists and 
otolaryngologists to join the mission.
The journey aims at becoming aware of the health 
conditions of thousands of displaced Rohingyas, 
who were forced to flee their homes at the border 
area between Myanmar and Bangladesh and to 
escape the violence carried out against them in 
the Arakan Province.
The Head of the Volunteer Work Office at IICO, 
Mr. Abdullah Al Awadhi, had visited the Medical 
Society and informed its board of directors of 
IICO’s efforts in the field of relief work. The visit 
was seen as positive and may lead to IICO signing a 
memorandum of understanding with the society 
during the next few days. This memorandum 
will help the society contribute to supporting the 
health sector. 
The number of Muslim Rohingyas who fled 
oppression and killings at the border with 
neighboring Bangladesh since August 2017 are 
estimated at 7000,000.
It should be mentioned that these refugees are 
currently stranded at the “buffer zone” and rely 
completely on international aid delivered to them 

by the Bangladeshi authorities.
The Rohingya, a Muslim minority in Burma, 
are seen by the Burmese authorities as illegal 
immigrants who arrived from Bangladesh. 
Most of them live through extremely difficult 
conditions and are denied appropriate health care 
and travel.
Many Rohingyas fear returning to their villages 
as they experienced harsh violence and killings 
and suffered from discrimination at the hands of 
the authorities, which denied them citizenship.
Since 25 August, 2017, the Myanmar army 
and Buddhist militias have been carrying out 
crimes, assaults and wild massacres against this 
Muslim minority leading to thousands of deaths, 
according to international reports.
The Myanmar government considers the Muslim 
Rohingyas as “illegal refugees from Bangladesh”, 
whereas the United Nations categorizes them 
as “the most oppressed religious minority in the 
world”.

A Joint Relief Trip with the Kuwait 
Medical Society to Rohingya 
Refugees next October

Relief Projects
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15 شهريًااكفل يتيمًا 
د.ك

الستقطاعاتكم حساب رقم (011010429124) بيت التمويل الكويتي

300ابتداء من 

%2.5

مشروعات صغيرة
بنظام القرض الحسن

مشاريع تجارية - مشاريع زراعية - مشاريع صناعية - مشاريع إنتاجية - مشاريع خدمية 

نكفيك عناء البحث عن مستحقيها 
و نوصلها لمن يستحق 

للمستفيد
د.ك

الستقطاعاتكم حساب رقم (082050000156) بنك الكويت الدولي

زكاة

حساب رقم (011010000195) بيت التمويل الكويتي

300د.ك

الستقطاعاتكم حساب رقم (011140003260) بيت التمويل الكويتي

أوقف 

 مشاريعنا
ساهم في 

مساجد - آبار - مراكز صحية - مدارس

نور على األرض
القرآن الكريـــــم 
المســـــــــــــاجـــــد

اليتيـــــــــــــــــــــــــــم  

قطـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــاء 
وفــــــــــــاء الوالديـــــــــــن 
األســــــــر المتعففـــــــة 
أعطه فأسًا ليحتطب 

إفطار صائـم 
طالب العلم 
الداعيـــــــــــــــة

للتبرع أون الين
www.iico.org

1808 300
الخط الساخن


