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طبع هذا الكتاب تزامناً مع احتفاالت الكويت
بحصول صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه الله -
عىل لقب القائد اإلنساين ،وحصول الكويت عىل لقب املركز اإلنساين.
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كلمة رئيس الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

ســيدنا حممد وعىل آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى هبديه
إىل يوم الدين وبعد.

لقد حبانا اهلل سبحانه وتعاىل يف دولة الكويت احلبيبة بنعم

كثرية وآالء عظيمة ،من أجلها نعمــة العمل اخلريي الذي جبل

أهل الكويت عــى حبه ورعايته وإنامئــه  ،وحتت مظلته رضبوا

د.عبداهلل معتوق املعتوق

املثل والقدوة يف البذل والعطاء ،ويف مؤسســاته وميادينه جسدوا صورا رائدة من التكافل
والرتاحم اإلنساين.

إن قيم العمل اخلريي تشكل مكونا أساسيا من ثقافة وعقيدة أهل الكويت -حكاما

وحمكومني ، -جتلت يف تعامالهتم وعالقاهتم اإلنسانية منذ قديم الزمن ،فاآلباء واألجداد

قدموا صورة ناصعة البيــاض للتضامن والتواصل يف امللامت ،وكانوا أهل نجدة ومروءة،

ومل ترصفهم عن ذلك الظروف القاسية التي عاشوها حينئذ.

وعىل هــذا النهج واصل أبناء الكويت مســرة اآلباء واألجــداد مقتفني أثرهم،

ومهتدين باحلديث النبوي «ما نقص مال من صدقة» شعارا وسلوكا ،ومقبلني بشغف عىل

العمل اخلريي ،وبعد أن أنعم اهلل عليهم بالوفرة املالية سارعوا يف اخلريات لقوله تعاىل « َيا
ِ
اس ُجدُ وا َوا ْع ُبدُ وا َر َّبك ُْم َوا ْف َع ُلوا ْ
الَ ْ َي َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾(سورة
َأ ُّ َيا ا َّلذي َن َآ َمنُوا ْار َك ُعوا َو ْ

ِ
َّــاس إِ َل اللَِّ َت َع َال
ب الن
احلج) ،ومصداقا حلديث الرســول صىل اهلل عليه وســلمَ ( :أ َح ُّ
ِ ِ
َأ ْن َف ُع ُه ْم لِلن ِ
ف َعنْ ُه ك ُْر َب ًة
ور تُدْ ِخ ُل ُه َع َل ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َتك َِش ُ
َّاسَ ،و َأ َح ُّ
س ٌ
ب األَ ْع َمل إ َل اللَِّ َت َع َال ُ ُ
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ــي َعنْــه دينًا َ ،أو َت ْطرد َعنْه جو ًعا  ،وألَ ْن َأم ِش مــع َأخِ ِف ح ٍ
َ ،أو َت ْق ِ
ب إِ َ َّل ِم ْن َأ ْن
اجة َأ َح ُّ
َ َ
ْ َ َ َ
َ
ْ ُ ُ ُ ُ
ُ َْ
ْ
َأ ْعت ِ
ف ِف َه َذا ا َْل ْس ِج ِدَ ،ي ْعنِي َم ْس ِجدَ ا َْل ِدين َِةَ ،ش ْه ًرا )...رواه الطرباين ،فأخرجوا الصدقات
َك َ
والزكوات وأقاموا األوقاف.

وأســهمت تربعات املحســنني الكويتيني يف تدشني مشــاريع كفالة األيتام ورعاية

املعوزيــن والفقراء ،وإفطار الصائمني ونجدة املنكوبني جــراء الزالزل والرباكني ،وحفر
اآلبار وبناء املدارس واجلامعات ومراكز حتفيظ القرآن الكريم وتشييد املستشفيات يف مجيع

أنحاء العامل ،واســتفاد من هذه املشاريع ماليني املحتاجني دون أي متييز عىل أساس العرق
أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو الدين.

هبذه اجلهود املخلصة شهد العمل اخلريي يف الكويت تطورا نوعيا ،وانتقل من دائرة

املامرســات واملبادرات الفردية إىل فضاء العمل املؤسيس ،فأســس الكويتيون العديد من
اجلمعيات واملنظامت واهليئات واملربات اإلنســانية التي اتسع نشاطها يف الداخل واخلارج

ووصلت مشــاريعها اىل النجوع والكفور والفيــايف يف مجيع أصقاع العامل ،بدعم كريم من

حرضة صاحب الســمو الشــيخ صباح األمحد اجلابر الصباح أمري دولة الكويت -حفظه
اهلل ورعاه -ووىل عهده األمني ســمو الشــيخ نواف األمحد اجلابر الصباح وحكومة دولة
الكويت وأجهزة اإلعالم والقطاع اخلاص واملحسنني الكرام.

إن اخلربة اخلريية الكويتية تعمل منذ عرشات الســنوات عىل ترســيخ قواعد التنمية

املستدامة ،وتقديم الدعم للمشاريع التعليمية والصحية واالجتامعية يف املجتمعات الفقرية

مبتغية يف ذلك وجه اهلل سبحانه وتعاىل ثم خدمة اإلنسانية ،حتى غدت الكويت واحدة من
أهم الدول املانحة يف العامل ،ملا تتمتع به جتربتها اإلنسانية من فرادة وريادة يف املنطقة.

وهبذا الدور اإلنســاين الرائد ارتفع قدر الكويت بني شــعوب العامل ،وبادرت األمم
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املتحدة إىل تكريم سمو األمري قائدا للعمل اإلنساين تقديرا لدوره اإلنساين الرائد ،وتسمية
الكويت مركزا إنســانيا عامليا ،وقد جاء هذا احلدث التارخيي ليكتب شــهادة ثقة أممية يف
العمل اخلريي الكويتي الرســمي واألهيل ،وليحمل رسالة مهمة لكل العاملني يف احلقل
اخلريي مفادها أن جهودكم حمــل تقدير واحرتام ،وأن املجتمعات الفقرية واملنكوبة تنتظر
منكم املزيد من العطاء واملساعدة ،وهذا ما نحرص عليها حارضا ومستقبال.

وما كان العمل اخلريي الكويتي ليحتل هذه املكانة الدولية لوال انتشــاره وشفافيته

والتزامه باللوائح والقوانني ونصاعة صفحته وإعالئه لقيم اإلنسانية ،واإلنسانية فقط.

وملا كانت هذه الصورة املرشقة للعمل اخلريي الكويتي حتتاج من الباحثني واألكاديميني

إىل اإلملام بألواهنا الزاهية ،وســر أغوارها ،وتسجيل فصوهلا وحمطاهتا وجتلياهتا اإلنسانية،
فقد عهدنا إىل الباحث املبدع عبدالعزيز بن ســعود العويد رسم معامل هذا الوجه اإلنساين

املرشق للكويت ،فكان كتاب «سحابة الكويت متطر العامل» الذي نأمل أن يكون إضافة إىل
املكتبة اإلنسانية.

هذه اجلهود اخلريية التي سجلها هذا الكتاب القيم غيض من فيض ،نسأل اهلل سبحانه

وتعاىل أن ينتفع به الدارســون وطلبة العلم ،وأن تكون أفكاره ملهمة للتجارب اإلنسانية
األخرى ،والشــكر اجلزيل لألخ عبدالعزيز العويد جلهوده الطيبــة يف إعداد هذا الكتاب

وتوثيق جانب من العمل اخلريي الكويتي.

د.عبداهلل معتوق املعتوق
رئيس اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية
املستشار بالديوان األمريي
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
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كلمة مدير عام الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية
احلمــد هلل رب العاملني والصالة والســام عــى املبعوث

رمحة للعاملني نبينا حممــد وعىل آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين وبعد.

العمــل اخلريي أصل ركني يف الرؤية اإلســامية ،ومقوم

أســاس من مقومات احلضارة اإلســامية ،تلمس احتياجات
املعوزين واملســاكني والفقراء ،فأطعم جائعهم وكســا عارهيم

د.عثامن يوسف احلجي

وداوى مريضهــم ،وعلم جاهلهم ،فكان مهزة وصل فاعلة بــن األغنياء والفقراء ،وقد
ِ
باألفراد واملؤسســات القيام هبذه املســؤولية النبيلة يف غاياهتا ومقاصدها
أناط اإلســا ُم
ووعد أهل العطاء باألجر الوفري والثواب العظيم ،قال تعاىلَ « :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َال ُ ْم
يل اللَِّ كَم َث ِل حب ٍة َأ ْنبت َْت سبع سنَابِ َل ِف ك ُِّل ســنْب َل ٍة ِما َئ ُة حب ٍة واللَُّ ي َض ِ
ِف َســبِ ِ
ف َلِ ْن َي َشا ُء
اع ُ
َ َّ َ ُ
ُ ُ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
يم» البقرة ،261:كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َخ ْ َي ِف كَثِ ٍري ِم ْن ن َْج َو ُاه ْم إِلَّ َم ْن َأ َم َر
َواللَُّ َواس ٌ
ــع َعل ٌ
َّاس ومن ي ْفع ْل َذلِ َك ابتِ َغاء مر َض ِ
بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ف ن ُْؤتِ ِيه
ات اللَِّ َف َس ْو َ
وف َأ ْو إِ ْص َل ٍح َب ْ َ
ي الن ِ َ َ ْ َ َ
َ
ْ َ َْ
ْ َ ُْ
َأ ْج ًرا َعظِ ًيم ﴾ [النساء .]114 :
وقد شــكلت هذه الرؤية اإلســامية مصدر اهلام ألهل الكويت منذ نشأة بالدهم،

فجعلوا من قيم العطاء والبذل واجلود والكرم منهجا وســلوكا وثقافة يف حياهتم ،وأقاموا
جمتمعا متامسكا متالمحا يف األزمات ،ومع مرور السنني تنامى عطاؤهم ،وأسست اجلمعيات
واملنظامت اخلريية ووصلت مشــاريعها اإلنســانية إىل مجيع أصقاع العامل ،ومدوا يد العون

للشــعوب الفقرية  ،فخففــوا معاناة املترضرين من جراء الكوارث واألزمات ،وشــيدوا
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سحابة الكويت متطر العامل

املدارس واجلامعات لطلبة العلم ،وأقاموا مشاريع كفالة األيتام ،وحفروا اآلبار يف الفيايف
والصحراء ،وسدوا رمق اجلوعي من ضحايا املجاعات والكوارث ،وأنشأوا املستشفيات
واملراكز الصحية لعالج املريض ،وأطلقوا املشاريع اإلنتاجية لتشغيل العاطلني.

وقد متيزت دولة الكويت  -قديام وحديثا -بحب حكامها للعمل اخلريي ،وهنا البد

أن نذكر بالعرفان سمو األمري الراحل الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح  -رمحه اهلل -الذي
أصدر مرسوما أمرييا رقم  64لسنة 1986م بإنشاء اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية ،ومنذ

ذلك احلني انطلقت مســرة اهليئة حتى أصبحت واحدة من كربيات املؤسسات العاملة يف

احلقل اإلنساين عىل مستوى العامل ،وحظيت بدعم ورعاية سموه رمحه اهلل.

وعىل النهج ذاته واصل حرضة صاحب الســمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

حفظه اهلل ورعاه -دعم مسرية العمل اخلريي والتنموي ،فلم يتوان عن إطالق املبادراتاإلنســانية إلغاثة الشــعوب املنكوبة ،وقد جتىل ذلك يف دوره اإلنساين البارز -عىل سبيل

املثال -يف إغاثة الالجئني السوريني وضحايا الزالزل يف باكستان وتركيا ،ومنكويب املجاعة
والتصحر يف الصومال ،واإلســهام يف إعامر وتنمية رشق السودان ،وإنشاء صندوق دعم

الصناعات الصغرية واملتوسطة برأسامل قيمته مليار دوالر خالل قمة الكويت االقتصادية
التي عقدت يف  ،2009لدعم املشــاريع احليوية اخلاصة بالشباب العريب ،ومعاجلة مهومه

ومشكالته.

وتقديرا لســمو األمري وجهوده اإلنسانية الرائدة ،قامت األمم املتحدة بتكريم سموه

قائدا للعمل اإلنساين ،وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عامليا األمر الذي شكل مصدر
فخر واعتزاز ليس فقط لكل كويتي بل لكل عريب ومسلم وكل مؤمن بالقيم اإلنسانية.

واحلقيقــة أن إقدام األمم املتحدة عىل هذه اخلطوة جاء يف ســياق تارخيي مهم ،ففي
16

الوقــت الذي جتتاح فيه العــامل توترات ورصاعــات عديدة وما تفيض إليــه من ضحايا

باملاليني ،يربز الدور اإلنســاين الرائد حلرضة صاحب السمو ،فيفتح أبواب دولة الكويت

عىل مرصاعيها الستضافة العديد من املؤمترات الدولية اإلقتصادية واملانحة للدول الفقرية
واملنكوبة ،منها مؤمتران لدعم الشعب السوري الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية يف التاريخ.
ويميض ســمو األمري يف عطائه اإلنســاين ليحفر اســم الكويت بأحرف من نور يف

سجالت العمل اإلغاثي والتنمية املستدامة واملشاريع اإلنتاجية ،حيث شهد العمل اخلريي

يف عهد سموه قفزة هائلة نحو التطور واملؤسسية والتوسع يف نشاطه وبراجمه التي هتدف إىل
انتشال الفقراء من مستنقع اجلهل واملرض واحلاجة.

وتتواصل جهود دولة الكويت اإلنسانية عرب حكومتها ومنظامهتا اإلنسانية ،فتدشن

آفــاق رحبة من التعاون مع األمم املتحدة ومنظامهتا اإلنســانية يف جماالت العمل اإلغاثي
وتكرس جهــود التواصل واالنفتاح والرشاكة وتبادل التجــارب واخلربات واإلفادة من

تطور الفكر اإلنســاين املعارص ،وقد كان من نتيجة هذا االنفتــاح والتعاون اختيار معايل
رئيس اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية واملستشار بالديوان األمريي د.عبداهلل معتوق املعتوق

مبعوثا لألمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.

ومن اجلدير بالذكر أن نسجل يف هذا السياق أن نجاح العمل اخلريي الكويتي نتاج

تعاون وتنسيق دائم بني املؤسسات واجلمعيات اخلريية الرسمية واألهلية ويف مقدمتها اهليئة
اخلريية اإلســامية العاملية ،وبني وزارات وأجهزة الدولة ممثلة يف وزارة الشؤون والعمل
ووزارة األوقاف والشؤون اإلســامية ووزارة اإلعالم ووزارة الدفاع ووزارة اخلارجية

وغريها ،وتلك ميزة رائعة تتمتع هبا دولة الكويت ،حيث تتضافر اجلهود الرسمية والشعبية

من أجل انجاح هذه الرسالة اإلنسانية.
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هذا الكتاب الذي بني أيدينا «سحابة الكويت متطر العامل» جهد مشكور أعده الباحث

اهلامم عبدالعزيز بن ســعود العويد ليكون نافذة مهمة للباحثني والدارسني وصناع القرار
واملنظامت الدولية عىل خربة العمل اخلريي الكويتي ،نسأل اهلل أن ننتفع به ،وأن يكون نواة

لدراسات أخرى تغوص أعامق اخلريي الكويتي أكثر منهجية وإحاطة بجوانبه املرشقة.
د.عثامن يوسف احلجي
مدير عام اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية
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مقدمة النارش
« سحابة الكويت متطر العامل » إصدار جديد من إصدارات مركز آثار لألعامل التارخيية

املتخصص بتوثيق األفراد واملؤسسات واألعامل التارخيية .

ويعد هذا الكتاب من أهم األعامل التي قمنا بإنتاجها  -بحمد اهلل  ، -ويرجع الفضل

بعد اهلل إىل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية  ،ومعايل الدكتور عبد اهلل معتوق املعتوق رئيس

اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية  ،واملستشــار يف الديوان األمريي  ،ومبعوث األمني العام

لألمم املتحدة للشؤون اإلنســانية صاحب فكرة املرشوع  ،والذي قام بتنفيذه واإلرشاف

عىل مجع مادته األستاذ عبد العزيز سعود العويد املتخصص يف التوثيق التارخيي .

وقــد جاء هذا اإلصدار تزامنا مع احتفاالت الكويــت بتكريم األمم املتحدة لراعي

هنضتنا صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد الصباح  -حفظه اهلل  -بصفته قائدا

لإلنســانية  ،وتكريم الكويت بصفتها بلدا إنسانيا  ،نظري ما قام وأمر به صاحب السمو من
دعم األعامل اإلنسانية يف العامل  ،وإبراز الصورة املرشفة لبلد صغري يف مساحته ومبناه  ،كبري

يف عطائه ومعناه .

وال شك أن هذا الكتاب وإن كان قد حوى معلومات وقصصا وأرقاما مهمة جلهات

كويتيــة خمتلفة إال إنه يعد غيضا من فيض  ،وقليال مــن كثري  ،فالعمل اخلريي الكويتي ال
يقدر قدره إال اهلل تعاىل  -بحمده سبحانه وفضله . -

وقد واجهنا صعوبات مجة يف مجع املعلومات أدت إىل عدم إمكانية اســتقصاء العمل

اخلريي الكويتي املوثق يف السجالت لدى اجلهات احلكومية واألهلية  ،فرأينا نرش الكتاب
19
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عىل أن نقوم  -بإذن اهلل  -بتحديــث بياناته بالتواصل مع اجلهات  ،وذلك لرضورة توثيق
هذ اجلانب املرشق املهم من تاريخ كويتنا احلبيبة .

ونحن واثقون من إدراك إخواننا املسؤولني يف اجلهات اخلريية يف رضورة إخراج مثل

هذه األعامل ألهنا تزيد املواطنني واملقيمني بل والعامل كله ثقة بأثر العمل اخلريي الكويتي .
وحري بنا هنا أن نقدم خالص الشــكر وجزيل العرفان لعلمني من أعالم التوثيق يف

الكويت  ،ورجلني ممن هلم الفضل علينا بعد اهلل يف هذا املرشوع مصدرا ورأيا .

أمــا األول فحامل لواء التوثيق يف الكويت بال مثنويــة  ،واملتصدر فيه الرتب العلية

سعادة الدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف األمني العام لألمانة العامة لألوقاف  ،والذي
امتألت املكتبة بكتبه التوثيقية املهمة واملختلفة  ،فجلت لنا مهة الرجل وعقله وسداد رأيه .
وأما الثاين فهو األخ الفاضل  ،املحىل باملكرمات والفضائل املتخصص بالعمل اخلريي

الدكتور خالد الشطي صاحب الكتب والربامج يف العمل اخلريي الكويتي .

نسأل اهلل هلام التوفيق واألجر الكريم عىل ما بذاله يف خدمة دينهام ووطنهام .
ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نشكر قائد اإلنسانية صاحب السمو أمري البالد  -حفظه اهلل

ورعاه  -عىل دعمه املتواصل للعمل اخلريي الكويتي  ،وتوجيهاته احلكيمة ألبنائه العاملني

يف القطاع اخلريي .

كام نشــكر اإلخوة األفاضل يف اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية عىل حسن ظنهم بنا ،

وعىل تبنيهم هلذا املرشوع املهم  ،وعىل جهودهم العظيمة يف تنفيذ املشاريع اخلريية .

والشكر موصول جلميع مؤسســاتنا احلكومية واالهلية عىل تعاوهنم معنا يف إخراج
20

هذا العمل  ،والذي نأمل منهم أن يســهموا معنا يف تصويب خطأه  ،وإكامل ناقصه  ،وهو

للتعاون يف اخلري أهل .

اللهم احفــظ بلدنا احلبيبة الكويت وأمريها وويل عهدها وشــعبها من كل مكروه ،

اللهم آمني .

مركز آثار لألعامل التارخيية
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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
* الكويت تسبق العامل يف إغاثة منكويب تسونامي
يف أحداث إعصار تســونامي الذي رضب سواحل املحيط اهلندي كنت أتابع إحدى

القنوات اإلخبارية والتي التقى مراســلها بوزير إحدى الدول األسيوية املنكوبة بعد أقل

من أربع وعرشين ساعة من وقوع اإلعصار فسأله  :هل وصلتكم مساعدات من الدول أو
اهليئات اإلغاثية ؟ فقال  :ال ،إال من دولة الكويت !!

أحد مظاهر الدمار بسبب تسونامي
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لقد سبقت الكويت العامل كله يف تقديم مساعدة عاجلة ملنكويب إعصار تسونامي بعد

أقل من أربع وعرشين ساعة من وقوع اإلعصار.

وقد يســتغرب مــن كان بعيدا عن طبيعة العمــل اخلريي الكويتي فيســأل  :كيف

اســتطاعت الكويت تقديم مساعدة عاجلة يف أقل من أربع وعرشين ساعة ،واألمر حيتاج
وقتا الختاذ القرار ،ووقتا آخر لتنفيذه ،ووقتا ثالث ًا لوصوله ؟!

واجلواب  :إن املكاتب الرئيســة للهيئات اخلريية الكويتية احلكومية واألهلية أتاحت

ملكاتبها اخلارجية إمكانية تقديم مســاعدات عاجلة عند الكوارث والنكبات وفق معايري
حمددة ال تؤدي إىل تأخر تقديم املساعدة العاجلة.

ومن ناحية أخرى فإن الكويت تعد من الدول القليلة جدا والتي متكّن ســفاراهتا من

اإلرشاف عىل تنفيذ املشــاريع اخلريية أوتنفيذها مبارشة يف تعاون كبري مشــرك بني وزارة
اخلارجية واملؤسسات اخلريية الكويتية.

لقد حرك هذا اخلرب القصري مشــاعري نحــورضورة توثيق العمل اخلريي الكويتي،

فالكويت  -بحمد اهلل  -ســبقت الدول بتنفيذ مشاريعها اإلنسانية عىل مستوى حكوماهتا
ومؤسســاهتا بل وأفرادها ،حتى صار العمل اخلريي ثقافة يف املجتمع الكويتي يشرتك فيها
احلاكم واملحكوم والرجل واملرأة والكبري والصغري والغني والفقري ،وغدا العمل اإلنساين

صفة مالزمة للمجتمع الكويتي ،وغدت أعاملــه اخلريية املنترشة يف العامل عالمة عىل هذه
الصفة الكريمة ،واخلصلة العظيمة.

وقد حاولت مرارا البدء يف هذا العمــل املضني والكبري والذي وقفت أمامه وقوف

إنسان أمام بحر مرتامي األطراف ال ساحل له.
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الدكتور عبداهلل املعتوق
رٔييس اهلئية اخلريية إالسالمية
العاملية

ويف زيارة ملعــايل الدكتور عبد اهلل املعتــوق رئيس اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية

واملستشار يف الديوان األمريي جرى حديث حول رضورة توثيق العمل اخلريي الكويتي،
ومجع ذلك يف سفر واحد ،واستعداد اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية تبنيها ملرشوع التوثيق
انطالقا من أهدافها التي رسمتها منذ انطالقتها سنة  1986م.

وبعد حمادثات مســتمرة مع مدير اهليئة اخلريية الســابق

د.ســليامن شمس الدين تم رســم خطة مرشوع التوثيق الذي
أطلقنا عليه اسم «سحابة الكويت متطر العامل» ،وبدأنا االنطالق

بمتابعة حثيثة منه ،ثم بمدير اهليئة اخلريية احلايل د .عثامن احلجي
وبإرشاف مستمر من الرئيس الفخري للهيئة اخلريية اإلسالمية

العامليــة ،وأحد رمــوز العمل اخلريي الكويتي العم يوســف
احلجي  -أطال اهلل يف عمره ومتع به  ،-ورئيس اهليئة د .عبد اهلل

د.سليامن شمس الدين مدير
اهلئية اخلريية السابق

املعتوق وهنا كانت البداية.
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* هل ما هوموجود هنا هوكل العمل اخلريي الكويتي ؟!
ال شــك أنه من الصعب حرص
العمل اخلريي الكويتي املمتد بامتداد
تارخيها يف مئات األوراق ،فإن حرص
العمل اخلــري الكويتي أمر يصعب
بل هومســتحيل لكــون كثري منه تم
دون تقييد لــه ،وما قيد منه منترش يف
أنحاء كثرية من العامل.

د.عثامن يوسف احلجي
مدير اهلئية اخلريية إالسالمية
العاملية

العم يوسف احلجي
الرٔييس الفخري للهئية
اخلريية إالسالمية

واملقصد من هذا العمل هواحلرص التقريبــي ال التحديدي للعمل اخلريي الكويتي،
ومعرفة معامل نجاحه وأثره املبارك عىل األفراد واملجتمعات داخل وخارج الكويت.
لكن ما ميــز العمل اخلريي الكويتي أنه يتم يف طريقة منظمة وشــفافة ودقيقة جدا،
فالتقارير الســنوية التي تصدرها املؤسسات اخلريية الكويتية والتواصل املبارش مع جهات
املراقبة الداخلية واخلارجية والسرية احلسنة البيضاء ناصعة البياض عرب سنني طويلة يؤكد
سالمة جانب العمل اخلريي الكويتي ،وأنه يؤدي رسالته اإلنسانية بعيدا عن كل ما ينافيه.
واملراد من هذا العمــل التعرف عىل اجلوانب املضيئة مــن العمل اخلريي الكويتي،
والوقوف عىل التنوع يف املشــاريع ومدى مالمستها حلاجة الدول واألفراد وتطورها بتقدم
الوقت وعنايتها ببناء اإلنسان والســعي يف صناعة أجيال تقود جمتمعاهتا دون انتظار منها
ملساعدة غريها.
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وأسأل اهلل أن تكون هذه املبادرة الكريمة من رئيس وأعضاء اهليئة اخلريية اإلسالمية

العاملية بداية انطالق مشاريع توثيق األعامل اخلريية ملؤسسات الدولة املختلفة فإن يف ملفاهتا

الكثري مما زال حبيس األدراج وامللفات ولعل اهلل ييرس من خيرجه للنور ملزيد من التعريف
بتلك األعامل الرائدة.

وقد تواصلت مع مجيع املؤسســات احلكومية واألهليــة العاملة يف العمل اخلريي،

والتــي اختلف مدى جتاوهبم للمرشوع ،فمنهم من بــادر وأعطى كل ما عنده ،ومنهم من

تأخر وأعطى بعض ما عنده.

وأنا متيقن -بإذن اهلل -أن هذا العمل سيكون نواة ألعامل توثيقية ضخمة.
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* بدايات املدون من العمل اخلريي الكويتي
ال يمكــن اجلزم بتاريخ حمدد لبدء العمل اخلريي الكويتي ،فإن الكويت منذ نشــأهتا

واألعامل اخلريية منترشة فيها ،فهي رغم بساطتها لبساطة املجتمع آنذاك إال أنه كان هلا أثر

بالغ ،فهي تالمس حاجة الناس املختلفة ما بني تشــييد للمســاجد ووقف األوقاف عليها

لعامرهتا وصيانتها ،وحفر لآلبار وإيصال للامء العذب الشحيح لبيوت الفقراء واملساكني،
وتوزيع األطعمة عليهم ،وإعانة من يريد احلج وغري ذلك من أوجه الرب املختلفة.

وقد كانت انطالقة العمل اخلريي فرديا قبل حتوله إىل عمل مؤسيس منظم نظر ًا لصغر

املجتمع وبســاطة تكوينه ،فلم يكن آنذاك مؤسســات حكومية تدير شؤونه أومؤسسات

أهلية تســاهم يف بنائه ،بل كان اجلميع رجاالً ونســا ًء ،حكام ًا وحمكومني يسامهون يف بناء
املجتمع ،وكان العمل اخلريي جهود ًا فردية كل حسب طاقته وقدراته.

وكان اجلميع يتقاســمون األدوار يف تنفيذ العمل اخلريي فكان للحكام دور يف إدارة

شــؤون البالد ،واإلرشاف عىل تنفيذ املشــاريع ومعرفة احتياجات النــاس والدعوة إىل
املسامهة يف املشاريع املتنوعة داخل وخارج الكويت.

وكان للعلــاء دور يف التعليم والقضاء ،والتطبيب ،والوعظ ،واإلرشــاد ،وتعريف

الناس بفضل الصدقات وأمهية حتقيق األخوة والرتابط بني أفراد املجتمع.

وكان للتجار دور يف مساعدة الضعفاء واملحتاجني ،وبناء املساجد ،ووقف األوقاف

اخلريية التــي ُيرصف ريعها عىل احتياجات املجتمع ،وافتتــاح املدارس األهلية ،ودعمها

مالي ًا ،وحتديد نســبة  %2من واردات بضاعتهم وجتارهتــم ،وتُعطى للدولة طواعية منهم،
إلعانة احلاكم مالي ًا يف إدارة شئون البالد.
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بداية العمل الخريي الكويتي

.%5

وقد تتصاعد هذه النســبة حســب احتياجات البالد فوصلت يف يــوم من األيام إىل

(((

* فزعات أهل الكويت ....مجال يف جالل
مع وجود العمل اخلريي الفردي يف الكويت قدي ًام ،والذي ســاهم بشــكل كبري يف
ســد حاجات املجتمع وبنائه ُو ِجد كذلك العمــل اخلريي اجلامعي الذي كان يأخذ صورة
العفوية والبســاطة وتكاتف أبناء املجتمع وتالمحهم وتعاوهنــم ،ومل يأخذ صورة اجلانب

املؤســي آنذاك لصغر املجتمع وقلــة إمكاناته ،وعدم وجود مؤسســات تديره يف ذلك

الوقــت ،حيث مل تعــرف األعامل اخلريية
اجلامعيــة ذات الصبغة املؤسســية إال يف
مطلع القرن العرشين ،وكان ذلك يف عام

1911م حينام تأسســت املدرسة املباركية

كمؤسســة تعليمية تطوعية ،أما قبل ذلك
التاريخ فكان العمــل اخلريي اجلامعي يف

الكويت يعــرف بتطوع الفزعــة ،والذي

يفزع فيه أبناء املجتمع بصورة مجاعية حلل
مشــكلة ما أوتقديم خدمــات ملحتاجني،
أومكروبني ،وكانت هــذه الفزعات هي

األعــال التطوعية اجلامعيــة يف الكويت،

املدرسة املباركية

وقد كانت هذه الفزعة يف عدة أمور:
(((

«دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت» للدكتور خالد الشطي.
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فزعة الصاري :وهوأن يفزع الناس يف مســاعدة صاحب الســفينة اجلديدة يف محل
الصاري عىل ظهر السفينة وهوعمود خشبي كبري.
فزعة يف الكوارث العامة :فزع أهل الكويت فزعة رجل واحد حني أصابت الكويت
عدة نكبات منها أزمة اهليلك عام 1285هـــ  -املوافق 1869م وهي جماعة أصابت أهل
فارس فنزحوا إىل الكويت ،وأبىل فيها أهل الكويت بعطائهم وسخائهم بال ًء حسن ًا.
فزعة االكتتاب :وهي فزعة يفزع هبا رجاالت اخلري يف الكويت جلمع التربعات ألي

ِ
مكروه يقع عىل أهل الكويت أوجرياهنم ،لسد حاجة املنكوب (((.

وهذا االكتتاب عبارة عن ورقة تُعطى لصاحــب الكرب والبالء أويتطوع أحد من
أهل اخلري ليمر عىل التجار فيسجل كل واحد تربعه لكي يسد حاجة املكروب ،وما زالت
هذه الفزعة موجودة إىل يومنا هذا ومعروفة عند أهل الكويت.
* فزعة كويتية لعائلة مترضرة
يقول الشيخ عبداهلل النوري -رمحه اهلل  ،:(((-وأذكر يف شتاء إحدى السنني أن سفينة
كويتية لعائلة مســتورة احلال غرقت ،وكانت هذه الســفينة هي كل ما متلكه هذه العائلة،
وكان الناس يف شــدة األزمة االقتصادية ،ولكن ذلــك مل يقعد محد اخلالد اخلضري بل كان
بنفســه وبجاهه وبشيبته يدور عىل السوق ،ومعه ورقة االكتتاب يطلب العون هلذه األرسة
(((
(((
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«دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت» ،للدكتور خالد الشطي.
«خالدون يف تاريخ الكويت» ص ٥٠للشيخ عبد اهلل النوري.

بداية العمل الخريي الكويتي

عيل عهد أن أضع مثل كلكم،
الكويتية ،وكان حيث الناس عىل االكتتاب فيقول :اكتتبوا وهلل ّ

تشجيع ًا للناس عىل البذل يف مساعدة املواطن».

املحسن محد اخلالد اخلضري

الشيخ عبداهلل النوري

وقدمت دولة الكويت حكومة وشــعب ًا العديد من املســاعدات للدول والشــعوب
اإلســامية منذ نشــأهتا إىل يومنا هذا ،ليس ِمنِّة منها ،بل إيامن ًا بواجب النرصة واإلغاثة،

ولقد أعطى أبناء الكويت الكثري إلخواهنم املســلمني قدي ًام أيام الفقر واحلاجة ،وحديث ًا يف
عهد الرخاء االقتصادي بعد ظهور النفط ،حيث أســس أبنــاء الكويت منذ ِ
القدم العديد

من اللجان اخلريية للقيام بواجب النرصة واإلغاثــة ،والتي قامت بدورها خري قيام ،وإن

دولة الكويت تزخر باللجان واجلمعيات واملؤسســات اخلريية احلكومية واألهلية ،وهذا

من فضل اهلل تعاىل عىل أهل الكويت.

وقامت الكويت حكومة وشعب ًا بتقديم املســاعدات للدول املجاورة والقبائل التي

كانت تطلب العون واملساعدة ،ولعل من أول ما يذكر من معلومات حول تلك املساعدات
تعرضت
هومــا قدمته الكويت لدولة عامن يف منتصف القرن الســابع عرش امليالدي حني ّ
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عامن الحتالل الربتغاليني ،فقد أرســل ســلطان عامن نارص بن
مرشــد الذي حكم عامن عام 1034هـ 1624 -م ُرســ ً
ا إىل

دول اخلليج لطلب النرصة ،واســتطاعوا مجع مبالغ وفرية بلغت

مخســائة حممدية من قرين الكويــت ،والبحرين ،وديب ،وقطر،
واستطاعوا احلصول عىل أربع سفن أحدمها كانت من الكويت،
وتفاعل أهل الكويت مع تلك األحداث (((.

(((
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بداية العمل الخريي الكويتي
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* حاكم أم والد ؟!
العالقة احلميمة التي كانت تربط حكام الكويت باملواطنني كانت تثري استغراب كثري

مــن الرحالة العرب واألجانب فهم جيدون حاكــم الكويت جيلس مع عموم املواطنني يف

جمالسهم وأماكن جتمعاهتم ومل يكن له ما يميزه عن غريه لباس أوشكل.

وقــد رأيت غري واحد من املؤرخني يســتغربون ذلك ويقولــون :رأينا والدا وليس

حاكام ومنهم الرحالة الســوري مرتىض بن علوان الذي زار الكويت ســنة (  1706م )

وســتوكولري وبكنغهام الذي زار الكويت ســنة (  1816م ) واملاجور بروكس الذي زار
الكويت ســنة (  1829م ) والرحالة األمريكي لورش الذي زار الكويت سنة (  1868م )
وبريدجزوستمرنغ القنصل العام ألملانيا الذي زار الكويت سنة (  1900م ).

وما زالت هذه العادة احلميدة مستمرة إىل يومنا هذا  -بحمد اهلل  -فقد تشهد مناسبة

زواج أوعزاء وإذا بصاحب السموأمري البالد أوسموويل العهد يدخالن مهنئني أومعزيني
بال حرس وال اصطفاف.

وزيارات صاحب الســمواألمري وســموويل العهد للدواوين يف املناســبات العامة

كرمضان والعيدين أوغريمها كثرية بل ترامها بكثرة  -بفضل اهلل  -عن يمينك أوعن شاملك
يف املسجد.

فنسأل اهلل أن يديم علينا نعمة األمن واحلب وصفاء القلوب ،وأن يبعد عنا كل عدواة

وبغضاء وكره ،وأن يسلم الكويت من كل سوء اللهم آمني.
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* الكويت تساند القضايا اإلنسانية مالي ًا ومعنوي ًا:
أما عىل اجلانب اإلغاثي واإلنســاين فلم يتأخر حكام الكويــت يف يوم من األيام يف

هب حاكم الكويت
الوقوف بجانب الــدول والقبائل التي تطلب العون والنجــدة؛ فقد ّ
الشــيخ جابر األول يف عام 1242هـ 1827 -م ملســاعدة الدولة العثامنية يف استخالص
البرصة ،فجاءوا بســفنهم وفكوا احلصار عن البرصة وأنقذوها من القبائل الثائرة ،وحينام

اســتولت قبيلة بني كعب عــى املحمرة وطردت جنود الدولة العثامنية فزع الشــيخ جابر
األول والكويتيون لشد أزرها ،وقصدوا املحمرة بأسطوهلم ،وساعدوها عىل إنقاذ املحمرة

من بني كعب.

كام هب حاكم الكويت الشــيخ عبداهلل الثاين مع شعبه ملساندة حاكم حديث حادثة

اهليلك ،وهي جماعة كبرية يف بالد فارس 1285هـ/املوافق سنة ١٨٦٩م هلك فيها الناس،

ففزعت الكويت بحكامها وشــعبها لنجدة هؤالء املنكوبني ،وقدمت املساعدات الكثرية،

حيــث قدم حكام الكويت املســاعدات وأقاموا املضايف لإلطعــام يف الكويت والبرصة
واألحساء إلنقاذ الناس من اجلوع واهلالك.

(((

* الكويت والدولة العثامنية
وقد ســاعد حكام الكويت الدولة العثامنية يف عام 1871م يف فتح األحساء ،وهبت

سفن الغوص الكويتية ملساعدة الدولة العثامنية لنقل الذخرية والعتاد وأرسلت قوتني بحرية

وبرية ،ويف عام 1878م تســلم األمري عبداهلل بن صباح الثاين رسالة من رئيس وزراء تركيا
يطلب فيها معونة من أمري الكويت مقدارها أربعة آالف لرية عثامنية لتجهيز اجليوش املقاتلة

(((

«تاريخ الكويت» للمؤرخ سيف مرزوق الشمالن ص.١٣٤
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الشيخ مبارك الصباح

يوسف بن عبداهلل
ٓال ابراهيم

يف ســبيل اهلل ،وبعث األمري يستشــر جملس الشــورى ،إذ مل يكن بخزينة البالد هذا

املبلغ وال حتى نصفه ،كام أن األهايل يف تلك السنة ابتلوا بنقص يف األموال نتيجة عواصف

أغرقت الكثري من سفنهم املحملة بالبضائع ،ولكن يوسف االبراهيم  -وكان من األثرياء

البارزيــن  -تعهد بجمع هذا املبلغ وتكميله إن نقــص ،وافتتح قائمة االكتتاب بألف لرية
ذهبية عثامنية ثم أخذها متوجها إىل يوســف البدر ،وجلس حيدثه حديث الرسالة ،ولكن

يوســف مل يستحســن فكرة االكتتاب ،وقال ملحدثه :يا ابن ابراهيــم إن أهل الكويت قد
أرضهتم العواصف ،واألوىل يب وبــك أال نكلفهم بقليل هذا األمر دون كثريه ،بل ننهض
به وحدنا أنا وأنت ،يا أخي قد تربعت بألــف جزاك اهلل خري ًا ،ثم أخذ الورقة وكتب فيها

ألفــن وقال :هذه ألفان مني ،وقم إىل ابن صبــاح يكمل الباقي ،وكان األوىل بنا أن نعطي
هذه املساعدة للمنكوبني من أبناء بلدنا ،ولكن إن ذهبت إىل غريهم فقد ذهبت يف سبيل اهلل

وثواهبا ثابت إن صدقت نيتنا مع اهلل.

وعندما حدث احلريق اهلائل يف اآلســتانة وأحدث أرضارا عظيمة وترك األلوف بال
40
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مأوى وال ســكن ،كتب وايل البرصة حسني جالل بك يف شعبان سنة 1329هـ1912/م

إىل الشيخ مبارك الصباح  -حاكم الكويت  -يستعطفه للمساعدة إلخوانه املنكوبني،وقد

أجاب االستعطاف وقدم مخسة آالف لرية بواسطة املرحوم سعود اخلالد اخلضري يف البرصة،
وقد أهدت الدولة العثامنية إىل الشــيخ مبارك الصباح الوسام املجيدي من الدرجة األوىل،
ويف  15صفــر عام 1330هـ املوافق  ٣فرباير ١٩١٢م وصــل وفد إىل الكويت ،ويف يوم

وصوله أقيم له احتفال هبيج.

(((

ويف اجلمعية العامة لألمم املتحدة كان للشــيخ جابر -رمحه

اهلل -موقــف رائع مل تتــوان فيه حكومة دولــة الكويت يف تقديم
اإلغاثة واملساعدات للدول والشعوب األخرى ،فقد بلغت قيمة
املســاعدات التي قدمتها حكومة دولة الكويت للدول  40مليار

دوالر أمريكي ،ورغم أن دولة الكويت تعد إحدى البلدان الدائنة

فإهنا نادت مجيع البلــدان الدائنة للتخيل عــن جانب من الديون
والفوائد املســتحقة عىل الدول املعــرة ،وذلك عندما أعلن أمري

الشيخ جابر االمحد
خطاب ٔامام اجلمعية
العامة لٔالمم املتحدة

الكويت الراحل الشــيخ جابر األمحد اجلابر الصباح -رمحه اهلل-

أمــام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  28ســبتمرب عام 1988م مبادرته الشــهرية بإلغاء
الديون تأكيدا لدور الكويت الرائد يف حتقيق التنمية الدولية.

* فلسطني حارضة يف قلوب حكام الكويت
لقد كان  -وال يزال  -حلكام دولة الكويت وشــعبها الــدور البارز يف تقديم الدعم
(((

«تاريخ الكويت» للمؤرخ عبد العزيز الرشيد ص.١٩٩
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املــايل الكبري لقضية ،ســواء كان ذلك ملنظمة التحرير الفلســطينية أوللفصائل واملنظامت
الفلسطينية األخرى أوللشعب الفلسطيني املقيم يف دولة الكويت أويف فلسطني أويف دول

املهجر ،ولقد كان هذا الدعم متواص ً
ال منذ مطلع القرن العرشين ،واســتمر إىل يومنا هذا
وما زال مســتمرا ،لكوهنا قضية العرب واملســلمني ،فقد قدم حاكم الكويت الشيخ أمحد
اجلابر الصباح -رمحه اهلل -دعام ماليا كبريا ملفتي فلسطني الشيخ حممد أمني احلسيني -رمحه

اهلل -يف عام 1921م عند زيارته للكويت.

الشيخ ٔامحد اجلابر

وقد ســاهم عدد من أبناء آل الصباح الكرام يف تشجيع أبناء الكويت للتربع لقضية

فلســطني منذ مطلع القرن العرشين إيامنا مــن األرسة احلاكمه بأمهية منارصة ودعم قضية

فلســطني ،حيث قدموا التربعات عام 1924م لرتميم املســجد األقىص ،وللثورة الكربى

عام 1936م ،ويف عام 1948م اجتمع التجار واملحسنون يف املدرسة املباركية وعىل رأسهم

الشــيخ عبداهلل اجلابر الصباح -رمحه اهلل -وقدموا التربعات ألبناء فلسطني ،وقد سامهت

أرسة آل الصباح يف التربع يف تلك األثناء.

(((

* الشيخ عبد اهلل السامل ورشف ترميم قبة الصخرة
كان للكويت حضور عريب وإسالمي السيام بعد ما م ّن اهلل عليها باخلري العميم وبدأت
(((
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الدول ترمق بأبصارها هلذه الدولة الصغرية والكبرية يف أعامهلا وأهلها وقد رضب الشــيخ

عبد اهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل  -أروع األمثلة يف مؤاساة املحتاجني من الدول واألفراد.

الشيخ عبداهلل السامل

الشيخ عبداهلل اجلابر

فقد اطلعت عــى مجلة من الوثائــق وقصاصات املجالت القديمــة ورأيت التربع

السخي للكويت يف عهد الشــيخ عبد اهلل السامل والذي بدأت النهضة احلقيقية يف عهده يف

كل جانب ومن أعظمها اجلانب اخلريي عرب تأســيس املؤسســات اخلريية املختلفة أوتبني
الكويت للعديد من املبادرات اإلنسانية لدول العامل فمن ذلك عىل سبيل املثال :

يف سنة 1955م تربع صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل  -بمبلغ

عرشين ألف لرية لبنانية جتاه أرض املســجد آخر بحمدون  -بعلشميه ،وحض عىل التربع
الواجب يف مثل هذه احلال ...كام تربع ســموعبداهلل اجلابر الصباح  -رمحه اهلل  -بعرشين

ألف لرية ملسجد الكويتيني.

(((

ويف  7أكتوبر 1962م أمر الشــيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل  -بالتربع بمبلغ

ثالثة آالف دينار كويتي لالحتاد الدويل العام للطلبة املسلمني بآخن يف املانيا الغربية وذلك
(((

جريدة الكويت اليوم.
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دعام منه  -رمحه اهلل  -ومؤازره لالحتاد املذكور للعمل عىل نرش تعاليم الدين احلنيف ولرفع
مستوى الطلبة املسلمني يف مجيع أنحاء العامل ،كام أمر  -رمحه اهلل  -بالتربع بمبلغ ألف دينار
كويتي للميتم األردين الذي يقوم برعاية األيتام يف اململكة األردنية اهلاشمية(((.

ويف  10ديسمرب 1961م تفضل حرضة صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح

-رمحه اهلل  -بالتربع ملدرســة البنات اإلسالمية يف نريويب بمبلغ ألفي دينار كويتي مسامهة

من سموه يف نرش تعاليم الدين احلنيف بني بنات املسلمني يف تلك البالد(((.

أما يف  11ديسمرب 1960م فقد أمر الشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل  -برصف

مبلغ  250ألف جنيه اسرتليني تربع ًا للجزائر املجاهدة (((.

ويف  1من شهر إبريل ســنة 1962م تفضل الشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل

 بالتربع بمبلغ مليوين دينار كويتي للجزائر املناضلة مســاندة من سموه للكفاح البطويلالذي تكلل بأول االنتصارات املمثلة يف وقف إطالق النار واالعرتاف باســتقالل اجلزائر
املناضلة (((.

ويف  12أغســطس 1962م أمر صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه

اهلل  -بالتربع بمبلغ مخسة آالف دينار كويتي لالحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني الذي

يضــم مجيع الطلبة اجلزائريني يف داخل اجلزائر وخارجها املنبثق عن هيئة التحرير اجلزائرية
مساندة من ســموه للطلبة اجلزائريني ومساعدة الحتادهم العام الذي عقد مؤمتره اخلامس

وألول مرة يف مدينة اجلزائر ،وقد أمر سموه بتسليم املبلغ املذكور إىل ممثل اجلزائر الرسمي
(((

(((

(((
(((
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بعامن ليقوم بدوره بتسليم املبلغ إىل ممثل االحتاد آنف الذكر(((.
يف  17ديســمرب 1961م تفضل صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح بالتربع

إلكامل إعامر مبنى الصخرة املرشفة يف القدس بمبلغ مخســن ألف جنيه اسرتليني مسامهة
من سموه  -رمحه اهلل  -يف تغطية العجز يف خمصصات إعامر مسجد الصخرة املرشفة(((.

ويف سنة 1961م أمر حرضة صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل-

برصف مبلغ عرشة آالف دينار إىل مســلمي كينيا وذلك لرفع مستواهم وحتسني أحواهلم
ولنرش روح اإلسالم احلنيف بني أفراد الشعب الكيني ،هذا وقد أمر سموه  -رمحه اهلل -

جانب من فيضانات الصومال

بالتربع بمبلغ مخسة آالف دينار إىل إخواننا املسلمني يف الفلبني لنفس الغرض ولتوثيق

الروابط األخوية بني املسلمني يف مجيع األقطار(((.

وكان ألنبــاء الفيضان الذي حل يف الصومال ،وقع شــديد عىل دولة الكويت أمري ًا

(((

«جريدة الكويت اليوم /العدد- 398السنة الثامنة 1962 -م».

(((

«جريدة الكويت اليوم /العدد- 355السنة السابعة 1961 -م».

(((

«جريدة الكويت اليوم /العدد- 357السنة الثامنة 1961 -م».
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وحكومة وشــعب ًا ،فبادر حرضة صاحب السموالشيخ عبداهلل السامل الصباح  -رمحه اهلل-

 3ديســمرب 1961م وأمر بإرســال طائرة عىل الفور حمملة باملواد الطبيــة واملواد الغذائية
والبطانيات ،وكام أمر ســموه بالتربع لشعب الصومال الشــقيق بمبلغ عرشة آالف جنيه

اســرليني ،مشــاركة من الكويت يف ختفيف أعباء الكارثة التي حلــت بالصومال وما أمل ّ
بالشعب الصومايل من جراء الفيضانات(((.

(((
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جانب من إعالنات املساعدات اإلنسانية

يف جريدة الكويت اليوم الرسمية (قدمي ًا)
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* أمري القلوب يسعى لتفريج الكروب
ومن الذكريات التي ال ينساها العم يوسف احلجي  -حفظه اهلل  -قال :إن سموأمري

البالد الراحل الشيخ جابر األمحد  -رمحه اهلل  -تربع بأربعة مولدات كهربائية ضخمة جلزر

القمر يف عام 1997م ،وأوضح احلجي أن ســمواألمري الراحل الذي لقب بأمري القلوب
 -رمحه اهلل  -له من املكرمات ما يصعب رصده فلقد شــملت تربعاته الشــخصية معظم

الشعوب العربية واإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل ،ويواصل احلجي قائال :عايشت

تربع ســموه -رمحه اهلل -بأربعة مولدات كهربائية ضخمة جلمهورية جزر القمر ،وقد تم
تكليف اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية بالتعاون مع وزارة الكهرباء بتسليم هذه املولدات
الكبرية التي تم شحنها إىل جزر القمر ،وقد كلفت اهليئة اخلريية األخ مبارك القريان بتسليم

هذه املولدات إىل اجلهات املسؤولة عن طريق مكتب اهليئة يف السودان .وقال احلجي مثمنا
هذه اخلطوة باإلجيابية ذات العائد التنموي الكبري عىل إخواننا يف جزر القمر(((.

وفد إغاثي من اهلئية مع األخ مبارك القريان
(((
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وقد رعى أمري دولة الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر  -حفظه اهلل  -محلة تربعات

لشــعب كوسوفوحتت اســم «يوم التضامن االعالمي مع شعب كوســوفو» وبلغ إمجايل
التربعات التي اهنالت أكثر من سبعة ماليني دوالر أمريكي (((.

* سموأمري البالد يرعى محالت اإلغاثة الكويتية
يف 2011/7/25م أعلــن رئيس اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية الدكتور عبد اهلل

املعتوق عن تربع صاحب السموأمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح -حفظه اهلل

ورعاه  -بمليون دوالر إيذانا بافتتاح محلة التربعات إلغاثة املنكوبني يف الصومال ،وأعرب
الدكتور املعتــوق عن تقديره العايل لتوجيهات صاحب الســموإىل اهليئة بتنظيم محلة مجع

التربعات إلغاثة املترضرين واملنكوبني نتيجة أزمة اجلفاف التي ترضب هذا البلد الشــقيق
وتصيب املاليني من أبنائه .وقال :إن هذا التربع الســخي من صاحب الســمو-حفظه اهلل
ورعاه -يأيت بداية ودعام جلهود اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية يف هذه احلملة اإلنسانية.
وتعاطفا مع املترضرين من األعاصري املدمرة التي اجتاحت

الفلبني واخلسائر املادية فقد أصدر سمواألمري صباح األمحد اجلابر
 -حفظه اهلل  -توجيهاته بالتربع بقيمة عرشة ماليني دوالر كمواد

إغاثة عاجلة ملواجهة هذه الكارثة اإلنســانية وأمر أيض ًا ســموه

بإرســال مواد إغاثة عاجلة بقيمة ثالثــة ماليني دوالر للصومال
جراء الفيضانــات والعواصف التي تعرضت هلــا ،والتي أودت

بحياة املئــات من القتىل واملصابني باإلضافة إىل الدمار للعديد من
(((

سمؤامري البالد
الشيخ صباح األمحد
 -حفظه اهلل-

( صحيفة حدث اإللكرتونية /إبريل 1999م).
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القرى يف شامل رشق الصومال ،وذلك سعيا ملساعدة املترضرين يف مواجهة آثار هذه املأساة
اإلنسانية وختفيف املعاناة عنهم ،وقد تم تكليف مجعية اهلالل األمحر الكويتية بالتعاون مع
املنظامت الدولية املتخصصة.

(((

ٕاعصار الفلبني هايان

* سمواألمري وبصمة واضحة يف املساعدات اإلنسانية
ومل ينس صاحب الســموأمري البالد الشــيخ صباح األمحد تلك اجلهود والتحركات

الكبرية للدول يف دعم قضايا الكويت فكان حريصا عىل رد املعروف وإســداء اجلميل يف
مواقف يصعب حرصها ومنها :

يف عام 2012م قدم حرضة صاحب الســموأمري دولة الكويت الشيخ صباح األمحد
اجلابــر الصباح تربع ًا لرتميــم املتحف الذي رضبه زلزال  11مــارس 2011م يف اليابان
متعهد ًا باســتخدام أموال التربع والتي بلغت قيمته ثالثة ماليــن دوالر بطريقة واضحة

وشفافة يف عمليات الرتميم ،وقال الرئيس التنفيذي ملتحف (اكوامارين فوكوشيام) الياباين
(((

52
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يوشــيتاكا آيب بمناسبة تســلم املتحف مؤخرا مبلغ التربع :أنه حيتفظ بعالقات واسعة مع
العلامء والباحثني الكويتيني ألنه عمل كباحث يف جمال الثروة الســمكية يف معهد الكويت

لألبحاث العلمية عامي 1968م1969 ،م وهذه العالقات هي التي ساعدت يف احلصول
عىل الدعم الكويتي لرتميم املتحف املترضر من موجات املد العاتية (تسونامي) يف أعقاب
الزلزال ،وقدم آيب الشــكر لصاحب السموعىل التربع الســخي ملنشآتنا ونحن ندرس بناء
واحــة للميناء وهومرفــق يمكن لألطفال من خالله جتربة الطبيعة عىل األرض وســوف

نســتخدم هذا التربع يف شــكل ملموس واتفاق الصداقة الذي وقع مــع معهد الكويت
لألبحاث العلمية يف  12يوليواجلاري يمثل جزءا من هذه اخلطة(((.

اليابان تستلم تربع سمؤامري البالد ٕاىل متحف ( اكوامارين فوكوشيام )

والهتامم صاحب السموالشيخ صباح األمحد بالتعليم فقد تربع سموه ملركز اكسفورد
للدراسات بقيمة  10ماليني جنيه اسرتليني للمساعدة يف استمرار نرش الدعوة اإلسالمية
والعلوم الرشعية التي يدرسها ويبحث فيها هذا املركز اإلسالمي(((.
(((
(((

(جريدة الوطن2012 /7/ 18 ،م.

(جريدة املستقبل اإللكرتونية2013/5/22 ،م).
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مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية يف بريطانيا

ويف تاريخ 2013/11/9م فزعت الكويت وأمريها ملســاعدة باكســتان ،وبدأت

املســاعدات اإلنســانية املقدَّ مة من دولة الكويت بالتدفق خالل األيام القليلة املاضية عىل

املناطق املترضرة من الفيضانات املدمرة يف باكســتان ،وقرر صاحب الســموأمري الكويت
الشيخ صباح األمحد زيادة حجم التربعات لصالح مترضري السيول والفيضانات العنيفة
التي اجتاحت باكستان ليصبح  10ماليني دوالر بدالً من  5ماليني دوالر.

وتوجهت عدة طائرات كويتية حمملة باملســاعدات اإلنســانية إىل باكســتان لتقديم

اإلغاثة ملترضري الفيضانات والســيول فيها ،وبتوجيهات من سمواألمري ،بدأت مبارشة

اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية الكويتية وبالتعاون مع وزارة اإلعالم الكويتية تنظيم محلة
54
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تلفزيونية جلمع التربعات إلغاثة منكويب باكستان.

جانب من فيضانات باكستان

وقــال رئيس جملــس إدارة مجعية اهلــال األمحر الكويتي برجــس الربجس -رمحه
اهلل :-إن صاحب الســمواألمري الشــيخ صباح األمحد أمر بزيادة
حجم التربع لصالح مترضري الســيول والفيضانات العنيفة التي
اجتاحت باكســتان ليصبح  10ماليني دوالر ،وأعلنت أرسة آل
الصباح عن التربع بمبلغ  5ماليني دوالر(((.
املرحوم برجس الربجس
رٔييس جملس ٕادارة اهلالل
االمحر الكويتي سابقا

(((

(صحيفة املجتمع اإللكرتونية -جملة املسلمني حول العامل  /نوفمرب 2013م).
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* سوريا احلارضة يف قلب سموأمري البالد يف كل وقت
مل تكن موقف الكويت مع القضية السورية بإطالق مبادرات وإرسال معونات فقط

بل تعدى ذلك ليكون تبنيا كامال للقضية الســورية فهبت الكويت بأمريها وشعبها ومجيع
ما متلك لنرصة القضية الســورية والســعي يف رفع املعاناة عن املترضرين والسعي يف حل

القضية السورية يف أقرب وقت ممكن.

وقد كان ملبادرات حرضة صاحب السموأمري البالد -حفظه اهلل -أكرب األثر يف قلوب

السوريني ،وأمام العامل كله.

ففي 2013م أعلن صاحب الســموأمري البالد الشــيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

-حفظه اهلل ورعاه -تربع دولــة الكويت بمبلغ  300مليون دوالر أمريكي لدعم الوضع

اإلنساين للشعب السوري الشقيق.

ووجه سمواألمري يف كلمته االفتتاحية للمؤمتر الدويل للامنحني لدعم الوضع اإلنساين

يف ســوريا هنا اليوم نداء خملصا إىل أعضاء جملس األمن بأن يضعوا املعاناة اليومية للشعب
الســوري الشــقيق وآالم الجئيه ومرشديه نصــب أعينهم ويف ضامئرهم حني يناقشــون
تطورات هذه املأساة اإلنسانية أن يرتكوا أية اعتبارات الختاذ قراراهتم جانبا.

ويف ما ييل النص الكامل لكلمة سموأمري البالد أمام املؤمتر« :بسم اهلل الرمحن الرحيم،

احلمد هلل والصالة والســام عىل أرشف املرســلني نبينا حممد وعىل آلــه وصحبه أمجعني
أصحاب اجلاللة والفخامة والســموأصحاب املعايل والسعادة ،معايل األمني العام لألمم
املتحدة الســيد بان كي مون ،معايل أمني عام منظمة التعاون اإلســامي ،معايل أمني عام
جامعة الدول العربية ،معايل أمني عام جملس التعاون لدول اخلليج العربية...
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سموأالمري يف مٔومتر املانحني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته يرسين بداية أن أرحب بكم يف دولة الكويت شاكرا

ملعايل األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون مبادرته بالدعوة لعقد هذا املؤمتر الدويل
اهلام رفيع املســتوى للامنحني لدعم الوضع اإلنساين يف سوريا والذي يأيت يف إطار اجلهود
الدولية احلثيثة للمسامهة يف التخفيف من املعاناة اإلنسانية للشعب السوري الشقيق يف ظل

أزمة مســتمرة ألكثر من اثنني وعرشين شهرا مقدرا تلبيتكم الدعوة ومتمنيا ألعامل املؤمتر

كل التوفيق والنجاح.

أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو ..تأيت اســتضافة بالدي الكويت هلذا االجتامع

اهلام بالتعاون والتنســيق مع األمم املتحدة واستجابة ملبادرة مقدرة من معايل األمني العام

لألمم املتحدة الســيد بان كي مون إيامنا منها برضورة دعم كافة اجلهود واملساعي الدولية
ملواجهة التحديات واملخاطر التي هتدد االســتقرار العاملي وتزعزع األوضاع االقتصادية
واالجتامعية لكثري من دول العامل.

57

سحابة الكويت متطر العامل

وإننا إذ نسجل ملعايل األمني العام لألمم املتحدة وعىل إثر ازدياد التطورات يف سوريا

خطورة وتعقيدا تعيينــه لكل من معايل كويف عنان األمني العام الســابق ومعايل األخرض
االبراهيمي كممثلني رفيعني املســتوى لــه ليعمال عىل االتصال بكل األطراف بســوريا

والــدول اإلقليمية املؤثرة ،وهذا التعيني الذي وألمهيته تبنتــه أيضا جامعة الدول العربية

ليصبحــا مبعوثني لألمم املتحدة ،واجلامعة العربية ،وإننا لنأســف يف الوقت ذاته شــديد
األسف إنه ورغم كل ما بذاله من جهد خملص وما قدماه من أفكار وخطط لومتت املوافقة

عليها ملا اســتمرت معاناة الشعب الســوري وآالمه وهلذا احلد املفزع الذي تشهده حاليا.

كام يعقد مؤمترنا اليوم والكارثة اإلنســانية يف سوريا تشهد تصعيدا متواصال فأعداد القتىل
تتضاعف والدمار أصبح عنوانا لكافة األحياء يف سوريا دون متييز.

إن التقارير املفزعة واألرقام املخيفــة واحلقائق املوثقة التي تنقلها الوكاالت الدولية

املتخصصة والتي نتابعها بكل احلرسة واألمل تدعونا إىل اخلوف عىل مســتقبل وأمن سوريا
ووحدة تراهبا وشعبها الشقيق وعىل أمن واستقرار املنطقة.

فلقد أرعبنا التقرير األخري للمفوضية الســامية حلقوق االنســان ،والذي أكد وقوع

أكثر من ستني ألف قتيل من الضحايا واألبرياء من رجال ونساء وأطفال ،وتضاعف عدد

املفقودين واملعتقلني واجلرحى ،حيث وصل إىل عدة مئات من اآلالف إضافة إىل أكثر من

ستامئة ألف الجىء يف دول اجلوار يعانون أوضاعا معيشية مأساوية يف ظل ظروف مناخية

قاسية.

وال يفوتني هنا اإلشادة باجلهود املبذولة من قبل الدول املضيفة لالجئني وهي اململكة

األردنية اهلاشــمية واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية الرتكية ومجهورية العراق ملا يقدمونه
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من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة ملجتمع الالجئني ،كام نشيد باجلهود الكبرية التي تبذهلا
املفوضية العليا لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظامت والوكاالت
الدولية األخرى العاملة يف امليدان والتي تأيت يف إطار العمل اإلنســاين النبيل ملنظمة األمم
املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة يف هذا املجال ،غري أن هول الكارثة وعظم املصيبة

يتطلب تضافر اجلهود بمسعى دويل متكامل ،وإىل تنسيق تقديم املساعدات اإلنسانية ألشقائنا

السوريني يف الداخل واخلارج ،وتوفري االحتياجات األساسية هلم من مأوى ومأكل وملبس.
أصحاب اجلاللة والفخامة والســمو ..إن ما تضمنــه تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) األخري عن وضع القطاع الزراعي يف ســوريا يؤكد حجم تلك الكارثة،

فقد أكد التقرير بأن دمار ًا كبري ًا قد حلق يف البنية التحتية لقطاع الزراعة يف سوريا وأن اعادة

إعامره ســيحتاج إىل وقت وجهد كبريين حيث انخفض إنتاج سوريا من القمح إىل ما دون

اخلمســن باملائة ،وأن املزارعني هناك غري قادرين عىل مجع ما تبقى من حماصيلهم الزراعية

بسبب انعدام األمن ونفاد الوقود مما يضاعف من املأساة اإلنسانية ،وحيرم هؤالء املزارعني

من مصدر رزقهم.

إن هذه احلقائق واألرقام تضع عىل عاتقنا مســؤوليات جســام ًا ،وتدفعنا إىل العمل

وبأقىص طاقة ممكنة ملواجهة تلك الكارثة ،واإلرساع حلقن دماء أشــقائنا واحلفاظ عىل ما

تبقى من بنية حتتية لبلدهم.

إن تلك الكارثة اإلنسانية واحلقائق املفزعة والواقع األليم سببه جتاهل النظام ملطالب

شعبه العادلة وعدم قبوله باملبادرات األقليمية والدولية الساعية إىل إهناء هذه الكارثة.

ومما يضاعف من معاناة أبناء الشــعب السوري أن أفق هذه األزمة ال يلوح به بوادر
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حل ليضع حدا لنزيف الدم ،وينهي آالم شعب عانى من الترشد.
أصحــاب اجلاللــة والفخامة والســمو ..إن األمم املتحدة وال ســيام جملس األمن

وهواجلهة املناط هبا حفظ األمن والســلم يف العامل مطالب بعد ميض ما يقارب السنتني عىل

اشتعال األزمة بأن يسارع بتوحيد صفوفه ،وجتاوز بعض املواقف املحبطة إلجياد حل رسيع
هلذه املأســاة ،ومن هذا املنــر نوجه نداء خملص ًا ألعضاء جملس األمــن بأن يضعوا املعاناة

اليومية للشعب السوري الشقيق وآالم الجئيه ومرشديه نصب أعينهم ويف ضامئرهم حني
يناقشون تطورات هذه املأساة اإلنســانية ،وأن يرتكوا أية اعتبارات الختاذ قراراهتم جانبا،

وأن التاريخ سيقف حك ًام عىل دور جملس األمن يف هذه املاسأة.

فعــاوة عىل الدور املميز واحليوي الذي تقوم به األمــم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها

وصناديقها املختلفة ،ومع استمرار النداءات اإلنسانية العاجلة التي تطلقها األمم املتحدة

واملؤسسات الدولية األخرى لتقديم املســاعدات اإلغاثية الطارئة للشعب السوري فإنه

بات لزاما علينا مضاعفة اجلهود لتقديم املزيد ،وحلشــد أكرب قدر من املساعدات اإلنسانية
واملــوارد املالية لتوفري االحتياجات املطلوبة ،وإن دعمكم اليوم هلذا املؤمتر وإســهاماتكم

سيكون بالتأكيد عام ً
ال حاس ًام يف ختفيف معاناة األشقاء السوريني وتضميد جراحهم.

إن دولــة الكويــت حكومــة وشــعب ًا ومنذ انــدالع األزمــة يف ســوريا مل تدخر

جهدا واســتمرت يف تقديم املســاعدات اإلنســانية للشــعب الســوري الشــقيق عرب

مؤسســاهتا الرســمية والشــعبية ،كــا أهنــا اختذت كافــة الســبل لدعمــه يف الداخل
واخلــارج ،ومن خــال اهليئــات الكويتيــة املتخصصة يف العمــل اإلغاثــي والطبي،

حيــث وصل إمجــايل املســامهات املقدمة مــا يناهــز الســتني مليــون دوالر أمريكي.
60

مساهمة الحكام يف سحابة الكويت

ويف ظل األوضاع املأســاوية التي يعاين منها أخوتنا يف ســوريا وإيامنا منا بأمهية ورضورة
إنجاح أعامل هــذا التجمع الدويل فإنه يرسين أن أعلن عن مســامهة دولة الكويت بمبلغ

 300مليون دوالر أمريكي لدعم الوضع اإلنســاين للشــعب الســوري الشقيق آمال من
اجلميع إيصال رسالة إىل هذا الشــعب بأن املجتمع الدويل يقف إىل جانبه ويشعر بمعاناته

ولن يتخىل عنه يف حمنته.

ويف اخلتام ال يسعني إال أن أشكر معايل األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون

ومســاعديه عىل ما قاموا به من جهد إلنجاح هــذا االجتامع اهلام مبتهال إىل املوىل تعاىل أن

يعجل إهناء تلك الكارثة اإلنسانية ليعود األمن واالستقرار إىل ربوع سوريا الشقيقة ،وأن
يوفقنا يف حتقيق مقاصدنا النبيلة» .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

(((

مٔومتر املانحني يف الكويت إلغاثة الوضع اإلنساين يف سوريا

* هل هناك من يفكر فينا نحن املساكني ؟ !

ومن قصص اخلري التي حيكيها الشــيخ أمحد الفالح نائب األمني العام بالرمحة العاملية
(((

«جريدة القبس/30 ،يناير2013/م».
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التابعة جلمعية اإلصالح وهي جتســد تعاليم ســمواألمري الشيخ
صباح األمحد -حفظــه اهلل -يف تتبع املحتاجني وتلمس حاجاهتم

أنه يف شــتاء أواخــر 2007م وبدايــات 2008م قامت الرمحة
العاملية بــراء  200مرت مكعب من خشــب التدفئــة لتوزيعها
يف البوســنة واهلرســك وشــكلت ثالث فرق للتوزيع يف توزال
ورساييفووبيهاتش و املناطق املجاورة هلا بعد أن تم رصد وتسجيل

األرس املحتاجة وفق قوائم أعدت سلفا ،ويف يوم وقفة العيد انطلق

الشيخ ٔامحد الفالح
نأيب أالمني العام بالرمحة
العاملية

الفريق بالشاحنات إىل األرس املستهدفة حيث تم توزيع مائة مرت مكعب يف اليوم األول عىل

 35أرسة بمعدل  3أمتار لألرسة الواحدة ،وكام يقول الفالح فإن فرحة األرس املســتفيدة

كانت ال توصف حيث وقفت السيدة زيمكة تبكي مع طفلها عندما رأت الشاحنة املحملة
باألخشاب ،وعندما سأهلا من يقومون بتوزيع اإلغاثة قالت :إن لدهيا من اخلشب ما يكفي

لنهار وليلة وهي ال تعرف كيف ســتترصف ،وترضعت هلل سبحانه وتعاىل فجرا بأن يرأف

بحاهلم يف العيد ،وقد استجاب اهلل دعاءها بحضورهم .

ويف شأن إغاثة الشتاء أيضا أرسلت مؤسسة الرمحة عىل لسان مدير مكتبها يف البوسنة

قصة لسيدة تسمى صبيحة وهي عىل التقاعد وتعيل أرسة من ثالث بنات إحداهن مقعدة
كليا بحادث طريق والثانية أرملة ولدهيا طفل والثالثة طالبة يف اجلامعة ..عندما رأت سيارة
األخشــاب التابعة ملكتب الرمحة العاملية بالبوسنة قالت :أهنا ال تريد خشبا وهي تظن أهنم

جاءوا ليبيعوهنا خشــبا مرددة :ال يوجد لدهيا املال الكايف .وعندما علمت بأهنا مســاعدة
صاحت من الفرح قائلة :وهل هناك من يفكر فينا نحن املساكني؟!
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وانطلقــت بالدعاء ألهل الكويــت واملتربع الكريم مرددة الدعــوة هلل بأن حيفظهم

ويزيدهم من نعيمه.

الرمحة العاملية وخشب التدفٔية للبوسنة عام 2008

وهكذا فإن ما نراه من ثقافة يف العمل اخلريي يف الكويت هوفضل من اهلل أوالً ،ثم ما جبل

عليه أهل الكويت من فعل للخري ،مع تلك الرعاية الســامية حلكامها ،ودعمهم الســخي
قبل املواطنني ،فاحلمد هلل عىل فضله ونسأله دوام اخلري ،آمني.
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* حفر اآلبار خري من اهلل مدرار
ســقي املاء من أعظم القربات عند اهلل تعاىل السيام مع احلاجة الشديدة هلا ،وإذا كان

اهلل قد أدخل بغيا من بغايا بني إرسائيل اجلنة ألهنا سقت كلبا عطشان ما ًء بحذائها ،فكيف

بمن يســقي إنســان ًا معرضا للهالك لنقص املاء أوانعدامه ،وقد قال النبي  -ﷺ «:أفضل

الصدقة سقي املاء».

اهليئة اخلريية وتنفيذ اآلبار يف الدول الفقرية

ومما ال شك فيه أن حفر اآلبار كانت وما زالت من أهم املشاريع اخلريية التي حيرص

عليها املحســنون فال غنى المريء عــن املاء أبد ًا ،بل إن املاء ينطلــق يف رشايني النباتات
واملزروعات فيبعث فيها اخلرضة والنرضة ،فيحي اهلل هبا العباد والدواب والبالد.

وقد تنوعت مشاريع سقي املاء وحفر اآلبار التي تنفذها اجلمعيات اخلريية الكويتية،

وأدركت كثري من هذه اجلمعيات أن األمر ليس سقيا للامء فحسب؛ وإنام هي رسالة سامية
تبني عظمة الدين اإلسالمي يف حتقيق رابطة األخوة اإلسالمية.
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* حفر البئر سقي ودعوة
و ّظفت مجعياتنا اخلريية مشاريع حفر اآلبار يف الدعوة إىل اهلل تعاىل فهي تنفذ املرشوع

يف أي مكان ناء ويســتفيد منه املسلمون وغري املسلمني عمال بقول النبي ﷺ «:يف كل كبد

رطبة أجر».

وقد حدث د .عبد الرمحن الســميط أنه كثريا ما ُيمنعون من دخول القرى لكن حينام

يعرف أهل القرى أن اجلمعيات اخلريية الكويتية إنام تريد تقديم املساعدة دون مقابل تفتح

هلم األبواب ،ويمكنون من تنفيذ ما شــاءوا من املشــاريع ذات األثر الكبري يف املجاالت
التعليمية والصحية واإلغاثية وغريها.

بٔير من تنفيذ العون املبارش يف ٕاحدى القرى

* مجعية اهلالل األمحر الكويتية حضور مرشف يف الصومال
حترص اجلمعيات اخلريية الكويتية عىل تقفر مظان احلاجة والوصول إىل أماكن الشدة

ولوكانت بعيــدة نائية فها هي مجعية اهلالل األمحر تقــوم يف الصومال عام 2013م بحفر
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عرشة آبار يف مدينة بوصاصوالصومالية والقرى املجاورة هلا التي تعاين شحا يف هذا اجلانب
احليوي واهلام ،وتواجه تداعيات اجلفاف والتصحــر خاصة يف القارة األفريقية ويصعب

الوصول إليها.

من مشاريع اهلالل أالمحر الكويتي يف الصومال

وكان جلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي مســامهة فاعلة يف مشاريع حفر اآلبار ،حيث

يعترب مرشوع حفر اآلبار من أهم املشــاريع احليوية التي تقــوم اجلمعية بتنفيذها ،ولذلك
قامت اجلمعية بحفر العديد من اآلبار يف إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقد ذكر الشــيخ جاســم العينايت رئيس اللجنــة اإلفريقية بجمعيــة إحياء الرتاث

اإلســامي أنه رأى أرسا تقطع مسافات طويلة من أجل ماء يكفي ليوم واحد ،قال :فقمنا
بحفر آبار يف كثري من القرى التي ال يوجد فيها بئر ماء واحدة.
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مجعية ٕاحياء الرتاث ؤاحد مشاريع آالبار يف ٔافريقيا

* اهليئة اخلريية اإلسالمية وحماربة ملشاكل تلوث املياه
تعظم احلاجة ملثل هذه املشــاريع احليوية حينام تصاب البالد بالكوارث والفيضانات
وتقــل املياه أوتتلــوث فتصري غري صاحلة للــرب ،فقد قامت اهليئة اخلريية اإلســامية
كعادهتا يف تتبع مواطن احلاجة واختيار األماكن األصلح ملشاريعها والتي منها حفر اآلبار
الســطحية ،ونتج عن فيضانات باكســتان عام 2010م مشــاكل عدة تتعلق بجودة املياه
وصفائها ونقاوهتا أدت إىل مشــاكل يف عمر اآلبار واختالط املياه الصافية بغريها وتلوثها
وغريها مــن املصاعب ،األمر الذي جعل من التوجه إىل حفر اآلبــار لتأمني مصادر املياه
الصحية أمر ًا مه ًام جد ًا وحيوي ًا ،لذلك قررت اهليئة اخلريية يف بادرة كريمة البدء بحفر أكثر
من  5000بئر انتفع منها العباد والبالد.
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اهلئية اخلريية تنفذ ٓابارا يف باكستان وبنغالديش

* أسامء مناطق الكويت تقتحم القرى واألرياف
ورغبة من الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي يف حفر اســم الكويت
ومعاملها يف منطاق تنفيذ مشــاريعها فقد قامت بعمل مجيل يوم أن أطلقت أســاء مناطق
الكويت عىل مشــاريع اآلبار التي نفذهتا يف كثري من بلدان العامل ،وكان اهلدف من مرشوع
حفــر اآلبار :توفري امليــاه الصاحلة للرشب ،والقضاء عىل األوبئــة النامجة عن رشب املياه
امللوثة ،وختفيف العبء االقتصادي عن كاهل األهايل ،والدفع بالتنمية احلضارية للسكان.

الرمحة العاملية -وبٔير دسامن بٕاحدى قرى املرشوع
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وقد كان من سياسة الرمحة العاملية تســمية اآلبار بمناطق الكويت وعائالهتا ،ختليدا

لذكر الكويت يف كل مكان ،ومن ذلك إطالق مــروع بئر احلمد االرتوازي يف مجهورية

قرغيزيــا ،وبئر قرطبة االرتوازي يف يش بني ،وبئر الســام االرتوازي وكالمها يف الصني،
وبئر العديلية يف ســريالنكا ،وبئر كاظمة باتاوا يف أنورادبــورا ،وبئر اجلهراء االرتوازي،

وبئر كيفان كالمها يف النيجر ،وبئر الكوت االرتوازي يف السودان.

ويف فلسطني تم تنفيذ مرشوع اآلبار العميقة والسطحية يف خمتلف مناطق قطاع غزة،

وبلــغ عدد اآلبار (  ) 25بئر ًا يف خمتلف مناطق القطاع ،وهكذا تم حفر عدة آبار يف مناطق

عدة يف اليمن.

ٔاحد مشاريع آالبار يف فلسطني  -تنفيذ الرمحة العاملية

وللرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي جهود مميزة يف جمال مشاريع املياه وحفر

اآلبار حيث استطاعت أن تقوم عىل تأســيس وإنشاء مصادر للمياه يف املجتمعات األشد

احتياج ًا ،وحققت يف ذلك إنجازات كبرية ســامهت بشــكل كبري يف دعم هذه املجتمعات
بلغت ما يقرب من  25ألف بئر ماء منذ عام  1982م يف مناطق عملها التي بلغت 42دولة.
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ومن التجارب املميزة يف هذا املجال للرمحة العاملية:
جتربة الصني يف استصالح األرايض :وهي جتربة رائدة تتلخص فكرهتا يف حفر عدد

من اآلبار االرتوازية التي تســتهدف توفري مياه للزراعة واستصالح األرايض ،وقد قامت

الرمحة العاملية بإنشاء  400بئر ارتوازي يســاهم البئر الواحد يف استصالح وزراعة 200
فدان يف املتوسط.

* عرشات الكيلومرتات يوميا من أجل رشبة ماء !
جتولت يف نواحي إفريقيا موثقا تارخيها فكان من أمجل ما رأيت أين كنت أقطع كل يوم

ما يقرب من ألف كيلومرت بني القرى واألرياف والغابات فأملح مشــاريع كويتية يف مناطق
يصعــب الوصول إليها ،فجمعياتنا  -بفضل اهلل  -حتــرص عىل الوصول إىل البعيد املنيس

قبل القريب املذكور.

وكان من أحســن ما رأيت اآلبار بجانب املساجد املنترشة عىل قارعة الطريق فالناس

هناك قد يقطعون عرشات الكيلومرتات من أجل رشبة ماء ومنهم اهلالك ومنهم الناجي.

الرمحة العاملية ؤاحد مشاريع آالبار يف جيبويت
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وقد سامهت مجعية العون املبارش بحفر العديد من اآلبار يف كثري من الدول اإلفريقية،

ومــن ذلك :ما قام به مكتب مجعية العون املبارش باميل ،حيث قام بحفر آبار كثرية يف مناطق

كانــت يف أمس حاجة إىل املاء ،وكان ســكاهنا يقطعون مســافات طويلــة تصل إىل عدة
كيلومرتات من أجل احلصول عىل ماء يطفئ هبا الظمأ فحسب.

كام قام مكتب مجعية العون املبارش يف إقليم (تابورا) بتنزانيا باستغالل مياه بئر الريموك

لفائدة جمموعة من الســكان بلغ عددهم  1400نســمة كانوا يعانون من اســتخدام املياه
امللوثة التي تعرض حياهتم لإلصابة باملالريا إىل جانب أمراض أخرى ،وانتهت األعامل يف
حفر عرش آبار مزودة بمضخات حديثة لتزويد سكانه البالغ عددهم  16900نسمة باملياه
الصاحلة للرشب ،وأعاد املرشوع احلياة يف هذه املنطقة من جديد.

مجعية العون ؤاحد آالبار االرتوازية

وهكذا قــام مكتب اجلمعية يف منطقة (إيرينغا) بتنزانيا بإنطالق مرشوع (بئر اجلامعة

االرتوازية) لتزويد ســكاهنا البالغ عددهم  1500نســمة باملياه الصاحلة للرشب ،كام قام
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مكتب اجلمعية بقرية الونجوين التابعة لوالية إالال بدار السالم بافتتاح بئر عباس بن أنس
االرتــوازي بحضور مجع غفري من أهل القرية والقرى املجاورة هلا ،وكان اهلدف هوتزويد

أهايل القرية باملياه الصاحلة للرشب ،وقد عرب األهايل عن شكرهم العميق للجمعية وألهل

الكويت الكرام.

* د .عبد الرمحن السميط حيفر اآلبار يف قرى غري مسلمة فيسلم أهلها !!
يذكر الدكتور عبدالرمحن الســميط -رمحه اهلل -أن حمافظ ًا يف جنوب السنغال اتصل

به مرة وطلب منه مســاعدة ست قرى نرصانية ليس فيها مسلم واحد ،وذكر أن املتمردين
اتصلوا بأهايل القرى وطلبوا منهم االلتحاق بالتمرد ،وتبني لنا  -كام يقول الســميط  -أن

عملنا هناك قد يســاهم يف منعهم من اختيار طريق العنف ،فزرنا القرى وقابلنا شيوخها،
وطلبنا أن يســمح لنا بحفر آبار مياه فرحبــوا بنا ألهنم كانوا يف حاجة إىل املاء ،وبعد إنجاز

اآلبار بعدة أســابيع جاءنا مندوبوثالث قرى منهم يسألون عن املقابل الذي نريده منهم،
فلام علموا أننا مسلمون ال نطلب منهم مقابالً ،قررت هذه القرى أن تسلم عىل بكرة أبيها،
فبدأ اإلسالم ينترش يف القرى األخرى.

ويف مايو2004م عندما انتهى أحد ســكان قريــة ( نادوبة ) يف دولة توجومن إنجاز

حفر بئر ســطحية ،طلب من أهاليها دفع مبلغ من املال قدره  17500فرنك ســيفا أي ما

يعادل  27دوالر ًا أمريكي ًا للفرد الواحد مقابل االســتفادة من مياهها ،لكن إمام مســجد

(ســميحة أمحد حسن ) الذي أقيم يف هذه القرية أبلغ اإلخوة املسؤولني يف املكتب  -مجعية

العون املبارش  -الفرعي بمدينة (كارا ) هبذا األمر ،حيث بادر اإلخوة إىل حفر بئر املرحومة
( دالل جاســم ذياب الذياب ) بجوار املســجد ليصبح مرشوع ًا متكام ً
ال يستفيد منه مجيع
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سكان القرية ،وقد أسفرت هذه البادرة الطيبة عن إسالم العديد من سكان املنطقة.
* مجعية فهد األمحد ومشاريع سقي متنوعة
أســهمت مجعية فهد األمحد اخلريية بتنفيذ مشاريع حفر اآلبار السطحية واالرتوازية

ومضخات املياه وبرادات املاء وحمطات حتلية املاء يف ٍ
كل من الصومال واليمن ،وقد بلغت
التكلفة اإلمجالية إىل أكثر من 37000د.ك.

مجعية فهد األمحد اإلنسانية  -نرشة لبٔير سطحي يف السنغال
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مجعية فهد األمحد اإلنسانية  -بٔير يف البانيا

* عبد اهلل العيل املطوع حيول صحراء جرداء إىل قرى خرضاء !!
حرص املحســنون الكويتيون عىل حفر اآلبار واإلكثار من
هذا اخلري ملا يف حفرها من إحياء األنفس واألرايض وعامرة القرى
ومكافحة األوبئــة ،وقد ذكر أن العم عبد اهلل العيل املطوع  -رمحه
فمر يف طريقه يف صحراء قاحلة
اهلل  -زار الصني وتنقل بني مدهنا ّ

ال ســكن فيها لكنها ممر الناس والبهائــم ،فقام بحفر آبار يف تلك
الصحراء ليســقي منها من يمر ،وإذا هبذه اآلبار تتحول إىل عامل
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جذب للناس الذين جتمعوا حوهلا فانقلبت الصحراء اجلرداء إىل قرى خرضاء !

بئر ماء من ٔاعامل املحسنني الكويتيني

* حمسنون يتنافسون يف سقي املاء بالتعاون مع بيت الزكاة
من الصعب حرص املحسنني الذين سامهوا يف حفر اآلبار يف أماكن احلاجة بالتعاون مع

بيت الزكاة الكويتي ،وعليه فمن الصعب أيضا حرص هذه اآلبار ،لكن املحسنني الكويتيني

حرصوا عىل إغاثة املحتاجني للامء بحفر آبار متنوعة يف أنواعها متميزة يف أشكاهلا.

فمن ذلك ما أسهم به املحسن عبد اهلل الشويب  -رمحه اهلل -يف إيصال املاء العذب إىل

كثري من هؤالء املحتاجني يف عدد من دول القارة اإلفريقية بواسطة بيت الزكاة يف الكويت،

فتكفــل  -رمحه اهلل  -بحفر عدد من آبار املياه العذبــة يف مناطق هي يف أمس احلاجة للامء
العــذب الصالح للرشب ،ومن ذلك حفر عرش آبار مياه يف دولة النيجر ،وبئر يف دولة بنني

وبئر يف دولة التشاد.
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وتكفلت املحســنة فاطمة اجلعوان  -يرمحهــا اهلل  -بتمويل حفر مخس وعرشين بئر ًا

يف العديــد من الدول كالتايل (النيجر  -الصني  -اهلند  -بوركينافاســو -غانا  -أوغندا -

باكستان  -تشاد  -سيالن  -غامبيا  -كينيا).

كام قام املحســن ابراهيــم بوعركي  -رمحه اهلل  -بحفر العديــد من اآلبار ،من ذلك

حفر بئر ارتوازي ســمي باســمه يف منطقة هايوان بمقاطعة نينغشــيا يف الصني ،الذي تم

تنفيذه بواسطة مجعية الرمحة والصداقة بالتعاون مع الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح
االجتامعي ،كام ســاهم بمبلغ  5000د.ك يف حفر عرش آبار ســطحية يف دولة غانا بتنفيذ
املجلس اإلسالمي للتنمية واخلدمات اإلنسانية يف غانا ،كام أسس  -رمحه اهلل  -بئر ًا واحدة

باسم (فاعلوخري) يف اهلند عام 2002م ،بتنفيذ من جلنة مشاريع الرمحة يف اهلند ،وهكذا يف
الصومال.

د .عبداهلل املعتوق يكرم املحسن العم ابراهيم بوعركي
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أما املحســن ابراهيم نارص اهلاجري  -رمحه اهلل-فقام رمحه اهلل بحفر آبار عىل نفقته يف

العديد من الدول اإلفريقية كالسودان وإثيوبيا وغريمها.

وقد استجاب املحسن نارص السعيد  -رمحه اهلل -لدعوة مجعية العون املبارش إىل حتمل

تكاليــف حفر عدد من اآلبار االرتوازية يف الدول اإلفريقية التي تعاين اجلفاف والتصحر،
فحفر بئرين يف غينيا بيســاووالتي كانت تعاين فقر ًا وجفاف ًا ،كام قــام بحفر بئرين يف غينيا

كوناكري ،وبئر يف بنني (داهومي) ،وقد اســتفاد من هــذه اآلبار آالف األكباد والنفوس،
فرمحه اهلل رمحة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته.

وهكذا هم أهل الكويت أهل خري وإحســان ،وهكذا أمطرت سحابة الكويت اخلري

عىل العامل من خالل مؤسساهتا وهيئاهتا وحمسنيها ،لتبقى شاهدة عىل حب أهلها للخري.
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* فضل بناء املساجد وعامرهتا
ال خيفى عىل كل مســلم ما للمســجد من أمهية بالغة يف اإلسالم ،ففيها يتعبد العابد،
ويتعلم اجلاهل ،و ُيتىل القرآن ،ويرفع األذان ،و ُيربى الولدان.
فيها هتبط الرمحة وتزكواألرواح وتتطهر النفوس.

فاملساجد مهابط للرمحات ،ومهاوى لألفئدة املؤمنة ،ومنارات للعلم النافع ،وجتمعات
للشباب الصالح ،وراحة للقلوب ،وســكينة للنفوس ،ولذا اعتنى أهل اخلري كثري ًا بعامرة

بيوت اهلل تعاىل ،فاملســاجد هي بيوت اهلل يف األرض ،وكان املسجد منذ أيام الرسول ﷺ
وحتى اآلن مكان جتمع املســلمني يومي ًا للعبادة ،ولقد كان من أســباب ضياع اإلسالم يف
كثري من األماكن النائية عدم اهتامم املسلمني بعامرة املساجد ،واملدارس اإلسالمية.
وقد جعل اهلل اإليامن واخلشــية عالمة عىل ُع ّمر بيوته كــا قال تعاىل :ﱫ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ.
وقــال تعــاىل :ﱫ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ.
من أجل هذا كان بناء املسجد من أفضل القربات عند اهلل تعاىل ورغب فيه النبي ﷺ،
فقد روى البخاري ومسلم يف «صحيحهام» أن النبي ﷺ « :من بنى مسجدا يبتغي فيه وجه
اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة».
وقول ﷺ «مسجدا» يشــمل الصغري والكبري ،ولذا جاء يف احلديث الذي رواه ابن
ماجه يف «السنن» أن النبي ﷺ قال « :من بنى مسجدا هلل كمفحص قطاة أوأصغر بنى اهلل
له بيتا يف اجلنة» .وإسناده صحيح.
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ومفحص القطاة  :املكان الــذي تضع فيه القطاة بيضها لرتقد عليه ،وقد محل العلامء

احلديث عىل املبالغة ،واملراد أي مسجد كبريا كان أم صغريا.
* مساجدنا منابرنا

ولعظيم شأن املســجد وفضل عامرهتا ،فقد حرصت اجلمعيات اخلريية الكويتية عىل

ينوه بفضلها لعموم املحسنني واملحسنات.
بناء املساجد وجعلها من أهم املشاريع التي ّ

لقد استطاعت اجلمعيات اخلريية الكويتية أن جتعل من املساجد التي تنفذها منارات

للخري ،ودورا للعبادة ،ومواطن للمحارضات والدروس ،ومكانا لتجمع املسلمني وإقامة
الفعاليات اإلسالمية من مشاريع إفطار الصائمني وتوزيع األضاحي بجانبها.

وحولت اجلمعيات اخلريية الكويتية املساجد إىل منابر هلا للتعريف باإلسالم السمح،

وحتقيق مبادئه فانترشت مساجد املحسنني الكويتيني يف أنحاء العامل ،وعظم اخلري فيها.

ٔاحد مساجد املحسنني بٕارشاف اهلئية اخلريية
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* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ترفع منائر التوحيد يف أوروبا
اجتهدت مجعية إحياء الرتاث اإلســامي يف بناء املساجد يف العامل خصوص ًا يف دول

أوروبا واألمريكتني ،وباألخص دول البلقان ذات الغالبية املسلمة الفقرية التي عانت من
الشــيوعية واحلروب والويالت العظيمة ،ولقد عادت املنابر لرتتفع ،وتصدح باألذان من

جديد يف الكثري من البالد التي كاد اإلسالم أن ينتهي فيها ،وتم بناء ( )5735مسجد ًا منذ
إنشاء مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي إىل عام 2012م يف شتى دول العامل.

مجعية ٕاحياء الرتاث ؤاحد مساجد ٔاوروبا

* اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية تعيد بناء مساجد دمرهتا الفيضانات
تتنوع املساجد التي تبنيها اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية تبعا للحاجة ،وقد تم تقسيم

املساجد واجلوامع حسب أحجامها ،فمنها مســاجد كبرية وهذه الفئة األوىل من املساجد
الكبرية يتســع الواحد منها ألكثر من (ُ )500مصل ،وتبلغ مســاحته أكثر من ( )500مرت
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مربع ،وغالب ًا ما تكون املســاجد متعددة األدوار ،وهلا عدة ملحقات مثلُ :مصىل للنســاء،

ومكتبة ،وحمالت وقف ،وغرفة لإلمام واملؤذن ،منها ما هويف (لبنان ،ألبانيا ،اليمن ،آســيا

الصغرى ،اهلند ،باكستان) وغريها ،وهناك املساجد املتوسطة ،وهي التي تتسع عادة ألكثر

من  200مصل ،وترتاوح مســاحتها من ( )250 -150مرت مربع ،وال يكون هلا ملحقات
إال حســب رغبة املتربع ،منها ما هويف (آسيا الوســطى ،باكستان ،اليمن ،الفلبني ،ألبانيا،

الكامريون) وغريها ،وهناك املســاجد الصغرة ،وهي التي تتســع عادة ألقل من ()200
مصل ،وترتاوح مســاحتها اإلمجالية من ( )150-100مرت مربع ،ومن هذه املســاجد ما

هويف (إندونيسا ،كينيا ،بنغالديش ،الصومال ،شذكورفور ،بيهار باهلند).

وعىل جانب آخر قامت اهليئة اخلريية بإعادة بناء وتأهيل عدد من املساجد التي ترضرت

جراء الفيضانات الشديدة التي رضبت باكستان ،ويعترب هذا املرشوع من املشاريع املهمة،

وقد بدأت اهليئة ببناء عدد من املساجد كان بعضها أطالال وركاما بام فعلته به الفيضانات،
ومتكنت اهليئة من ترميم وإعادة بناء أكثر من أربعة وثالثني مسجد ًا ،كام قامت اهليئة اخلريية
برتميم ستة عرش مســجد ًا يف غزة يف عام 2010م دمرها االحتالل الصهيوين أثناء اعتدائه

عىل غزة يف عام 2008م.

ٔاحد املساجد من مشاريع اهلئية اخلريية يف الصني
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* األمانة العامة لألوقاف تنقذ مسجدا من حتويله إىل ملهى لييل !
قامــت األمانة العامة لألوقــاف انطالق ًا ملبدأ إعامر األرض ببيــوت اهلل يف األعوام

الســابقة بتكليف مجعية الســنة اإلســامية بكندا بوضع خطة عمل وميزانية لبناء مسجد
يكون بيت ًا يتقرب فيه العباد إىل اهلل.

وقد أطلقت األمانة العامة لألوقاف محلة ملرشوع :رشاء أرض ومبنى مســجد بالل

يف مدينة فلكنربي يف الســويد التابع للجمعية اإلســامية الثقافية بفلكنربي ،وعىل الفور
قدمــت األمانة العامة لألوقاف كل مايلزم هلذا املرشوع حتى رأى النور ،ويعترب مســجد
بالل الوحيد للمســلمني يف مدينة فلكنربي بالســويد ،وكان هلذا املسجد قصة يف أنه كان

مهــدد ًا بخطر البيع والتحــول إىل ملهى لييل أوحانة ،بعد أن ظــل ثامنية عرش عام ًا يؤدى

دوره يف إقامة الشــعائر اإلســامية ،و ُيعد منارة للدعوة إىل اهلل تعاىل والتعريف باإلسالم

لغري املســلمني ،وكان له الفضل األكرب يف هداية العديد من الرجال والنساء واألطفال إىل
اإلســام ،كام قامت األمانة بتكليف وزارة العدل والشــئون اإلسالمية بمملكة البحرين

بإعادة إعامر مسجد من أقدم املساجد يف مملكة البحرين وهومن املساجد التارخيية القديمة

بمحافظة املحرق ،وكان هلذا العمل وقع عظيم عىل أهل اململكة.
* مسجد كويتي يوقف رصاع عرشين سنة بني قبيلتني !!

وألن من أعظم مقاصد بناء املساجد أنه حيصل فيها تأليف للقلوب واجتامع للكلمة،

فقــد قامت الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح اإلجتامعي ببناء أكثر من ثالثامئة وثامنني

مسجد ًا يف اليمن من 1998م إىل 2012م،ثم تم التوسع يف إنشاء املشاريع يف بناء املساجد
من املسجد الصغري إىل املساجد الكبرية واجلوامع.
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ومن القصص العجيبة التي يذكرها األستاذ تركي احلميدي ،يقول :عندما قمنا ببناء

مســجد يقع بني قبيلتني متخاصمتني دون علمنا بذلك ودون اختيار املكان بل كان توفيقا

من عند اهلل الختيار مكان بناء املســجد ،بسبب موقع املسجد تم معاجلة مشكلة عالقة بني
القبيلتني ألكثر من عرشين سنة دام رصاع بينهام مل يستطع أحد حل هذا النزاع ،وكان شيخ

القبيلة يأيت للمســجد للصالة ومن الطرف اآلخر يأيت شيخ القبيلة اآلخر للمسجد ليصيل
فحدثت األلفة بينهام ،وتم الصلح بينهام ومجع القلوب املتخاصمة.

بل قامت الرمحة العاملية ببناء مســجد آخر من قرية نائية يقولون أهلها :واهلل مل نصل

اجلمعة منذ  30سنة!!

ِ
ـم َس َّهل مدير البلدية يف امسرتدام بناء مسجد للمسلمني ؟!
*ل َ
لقد اســتطاعت مجعياتنا اخلريية أن ترتك هلا بصمة كبــرة يف الدول التي تعمل فيها،

وكان من عظيم أثرها أهنا سامهت مسامهة كبرية يف احلد من انتشار اجلرائم ال سيام يف املدن
التي تتواجد فيها املساجد.

يقول الشــيخ أمحد الفالح نائب األمني العام للرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح

االجتامعي  :مــن املواقف التي حصلت يف أوروبا بالتحديــد يف هولندا وعندما حرضت
للمخيم الصيفي إلقامة حمارضة وكان املخيم حيــوي العرب املهاجرين وهم تقريب ًا اجليل

الثالث هلم ،وكان موضوع املحارضة هجرة الرســول ﷺ من مكة إىل املدينة ،يقول الشيخ

أمحد الفالح :وعند رشوعي باملحارضة دخل رجل إىل املخيم ،وبدأ الوضع يتغري ،أحسست

أن هذا الرجل غري طبيعي ،وقام وجلس أمامي ،وقام يســأل بعد املحارضة أســئلة مهمة،
وبعد االنتهاء قام بتعريف نفسه ،وإذ به هومدير البلدية ملدينة أمسرتدام ،وقام بشكري عىل
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املحارضة والوسطية ،فطلب زيارتنا إىل املقر التابع لنا ،وهومقر متهالك ويسء جد ًا وفع ً
ال
حرض إىل املقر ،وعند عوديت وكنت يف طريقي إىل مطار جاءين اتصال بأن مدير البلدية يريد

مقابلتــي فقلت هلم أين بالطريق إىل املطار للعودة إىل بلــدي فأرص عىل مقابلتي ،فرجعت
وأجلت ســفري ،وذهبت إىل مدير البلدية وقابلته ،وكان بحضور أربعة أشــخاص منهم
مدير الكنائس ،فقال مدير البلدية :لقد قمت بزيارة مقر اللجنة فام ينبغي ملثل هذا املجهود

الذي تقومون به أن يكون مقركم هذا املقر املتهالك ،فاقرتح علينا رشاء كنيسة لتكون مقر ًا

لنا ،وعرض علينا ثالث كنائس للبيع بجميع حمتوياهتا ،وزرنا هذه الكنائس ولكن مواقعها
بعيدة جد ًا عن اجلاليات التي تزورها ،فال ختدمنا هذه الكنائس وذكر لنا كنيسة رابعة ،وهلل

احلمد كانت يف وســط املدينة التي نعمل هبا ،وهي عبارة عن مستشفى كنيس وتقع بوسط
منطقة اجلاليات املسلمة ،وأمامها مســجد ،ونادي ،ومواقف سيارات كبري جد ًا ،وتتكون

من رسداب وثالث أدوار مع حديقة خارجية ،وبعد التفاوض عىل السعر طلب منا مليون
وستامئة ومخسني يورو ،وبعد املفاوضات تدخل مدير البلدية بعد موافقة مسئول الكنائس

عىل الســعر املذكور ،وانتقل احلوار بني مدير البلدية ومســئول الكنائس وتم خصم 350
ألف يوروبعد السعر املتفق عليه ،وتم إعطاؤهم عربون  300ألف يورو ،وتم توقيع العقد
بحضور مدير البلدية فبعد اإلنتهاء ســألنا مدير البلدية عــن وقفته معنا وترصفه اجلميل
فقال :إين رأيت عملكم فعرفت أنكــم حرضتم للبناء وتعمري املجتمع وليس للهدم ،وأن

هناك ســببا رئيسا يقول :اكتشــفنا بأن املدينة أواملنطقة التي يتواجد هبا مسجد تكون نسبة
اجلريمة فيها منخفضة جد ًا ،وتكاد تكون معدومة متام ًا ،وهذا بعد دراسة ميدانية لنا وجدنا
أن املسجد جيذب الناس الصاحلني ،ويؤثر عىل الناس الفاسدين.
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مسجد يف أوروبا  -أحد مشاريع اللجان الكويتية اخلريية

ومن القصص املؤثرة أيض ًا التي حدثت مع الشــيخ أمحد الفالح يقول :حصلت هذه

القصة يف أحد املســاجد يف هولندا ،وهناك رجل مشــهور باإلجــرام والقتل مر أمام هذا
املســجد ،ورأى الناس يدخلون هذا املســجد فدخل معهم ال ليصيل ،وإنام دخل ليخطط

كيــف يرسق هذا املكان ،فجلس يف آخر املســجد ومل ِّ
يصل وإنــا ليأخذ فكرة ونظرة عن
املســجد ومداخله وخمارجه حتى يرسقه ،ثم خرج ليعد العدة ولتجهيز رسقة املسجد ،ويف
اليوم التايل وملا جاء وقت التنفيذ دخل هذا الرجل املعروف باإلجرام وجلس آخر الصفوف

وكان وقت صالة العشــاء فقام هذا الرجل واستمع لقراءة اإلمام وملا انتهت الصالة يقول

هذا املجرم :قمت وذهبت إىل اإلمام وســألته عن هذا الكالم الذي يقوله بالصالة فيقول:
بكيت بكاء شــديد ًا عندما قام اإلمام برتمجة ما يقول ،فيقول هذا الرجل:قلت لإلمام ُأريد

أن أكون مثلكم مسل ًام فأســلم وتزوج إحدى األخوات احلديثات العهد باإلسالم وعمل

عام ً
ال يف املســجد منتظ ًام بالصالة حتى إن مراكز األمن والرشطة يبحثون عنه لفقدهم إياه
وفقدهم اجلريمة.
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ويف الوقت الذي يالقي فيه املسلمون يف غزة فلسطني ضيقا وشدة يربز دور اجلمعيات

اخلريية الكويتية يف تنفيذ العديد من املشــاريع ومن أمهها بناء املســاجد فقد قامت الرمحة

العاملية بدور كبري يف دعم فلســطني ،ومن أهم إنجازاهتا يف مشــاريع بناء املســاجد إنشاء
مســجد املرحوم عبد الرمحن حممد العويض ،والذي حيتوي عــى مصىل الرجال ،ومصىل
ِ
مصل و 300مصلية.
النساء ،ويبلغ عدد املستفيدين 400

* مسجد الرمحة شامخ يف وسط سارييفوليحكي شموخ الكويت
حتظى املســاجد باهتامم بالغ من قبل املؤسســات الكويتية اخلرييــة ملا هلا من تأثري يف

نفوس أهل اخلري يف الكويت حلرصهم عىل نيل األجر والثواب .

ونفذت الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي تربعات أهل اخلري أكثر من

 7آالف مسجد خالل ثالثني عام من العمل اخلريي هوعمرها منذ 1982م.

ومن املساجد املميزة مســجد الكويت يف رساييفوا والذي يقع يف منطقة تشينجيتش

فيــا ،وهي إحدى ضواحي رساييفوالتي كانت قبل احلرب ذات األغلبية الرصبية ،ولكن

ومن نتائج احلرب قام معظم ســكان الشــقق الســكنية يف احلي ببيع شــققهم للمسلمني
فأصبحت ذات أغلبية مسلمة.

أصبحت احلاجة ملحة لبناء مســجد يف احلي فقامــت الرمحة العاملية بتأثيث رسداب

أسفل إحدى البنايات الســكنية ليكون مصىل للناس وقت احلرب والسنوات التي تلتها،
وبــدأ العمل عىل اقتطاع جزء من احلديقة العامة املجاورة وبناء مســجد عليها ،وقد القى

املرشوع معارضة شديدة من غري املسلمني ،وكثرت املقاالت يف الصحف ضد بناء املسجد،

حيــث إنه عىل الطريق الرئييس يف رساييفو ،ويعترب يف منطقة جدا حيوية ولكن وبحمد اهلل

متكن املســلمون من انتزاع الرتاخيص الالزمة لبناء املسجد ،وبقيت مشكلة كبرية يف اجياد
التمويل الالزم للبناء حيث إن املسجد يف قلب العاصمة وبالتايل رشوط بنائه حتتاج تكلفة
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عالية ،وأصبح املوضوع كحلم يف نفوس املسلمني يف رساييفو ،وبعث اهلل برجل كريم من
الكويت ليعلن اســتعداده لبناء املســجد كامال ،وهوالذي يكلف ربع مليون دينار كويتي

تقريبا ،وبفضل اهلل ثم بفضل املحسن الكريم تم وضع حجر األساس للمسجد يف حضور
وزير االوقاف الكويتي ،وتم البناء ومازال اجلامع الكويتي يقف شــاخما يف قلب العاصمة

بقبته الذهبية النحاســية ،والتي تعترب األكرب يف البوسنة ومئذنته غري العادية ،والتي تدوي
باألذان لكل صالة معلنا أن هنا إسالم ،وأن هنا ٍ
أيد مباركة من دولة الكويت وضعت لبنة
ٌ
اخلري لألجيال القادمة.
* وزارة األوقاف ترسخ مبدأ التعاون اإلسالمي ببناء املساجد
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية تسعى دائام إىل ترسيخ التعاون بني الدول العربية

واإلســامية والعاملية ،وقد جعلت من تنفيذ املشاريع اإلسالمية بوابة هلا إىل ذلك وكانت

وما تزال ال تبخل ال باملال وال باجلهد يف سبيل إنشاء مسجد يف دولة حتتاج إىل بيت هلل يرفع
فيه اآلذان و ُيذكر اســم اهلل بداخله ،فكان من بني هذه املســاجد :مسجد دولة الكويت يف

تايالند.

مسجد الكويت يف تايالند
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وبلغت تكلفته مخسة وتسعني ألف دينار كويتي ،ومسجد الكوثر يف إندونيسيا وبلغت

تكلفته سبعة ومخســن ألفا وستة وثامنني دينار كويتي ،ومسجد سلطان عبدالعزيز يف بلدة
بوسانسكيشامتس ،يف مجهورية البوسنة واهلرسك وبلغت التكلفة ثامنني ألف دينار كويتي،
واملسجد املركزي جلامعة جهانغري نغر ،يف مجهورية بنغالدش الشعبية وبلغت التكلفة واحد

وستني ألفا وسبعامئة دينار كويتي ،ومسجد املغفور له الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح يف

بوركينا فاسو ،وبلغت التكلفة اثنني وثامنني ألفا وثامنامئة دينار كويتي.
* جتار الكويت عرب جلنتهم الشعبية يعمرون املساجد

ألن العمل اخلريي الكويتي صار ثقافة ســائدة يف املجتمع الكويتي ثم تطورت هذه
الثقافة لتشــكل عمل مؤسســيا خريي ًا ضخام تتنوع صوره وأشكاله يف الكويت ،فقد رأى

مجاعة من حمســني الكويت وجتارها أن يشــكلوا فيام بينهم عمال منظام ال خيرج عن دائرة
العمل اخلريي املؤســي فنظموا هلم عمال شــعبيا مشــركا أطلقوا عليه (اللجنة الشعبية

جلمع التربعات) ،وصاروا جيمعون فيام بينهم تكاليف مشــاريع إغاثية وتنموية وينسقون
مع اجلمعيات اخلريية الكويتية لتنفيذ املشاريع التي رصدوا هلا ميزانيتها.

رٔييس اللجنة الشعبية العم عبدالعزيز الشايع ونأيب الرٔييس اليمني عند افتتاح أحد املشاريع
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ويف باب بناء املساجد فقد قامت اللجنة الشعبية جلمع التربعات يف لبنان باملسامهة يف

تنفيذ مرشوع مسجد خالد بن الوليد الكبري ،وافتتح هذا املسجد يف عام 2001م ،ويتكون
هذا املرشوع الضخم من مســجد للصالة ،ومدرســة لتعليم القرآن الكريم ،ومركز ثقايف
إسالمي اجتامعي ،وقد حتملت اللجنة كامل التكاليف.

كام قامت اللجنة يف بنجالديش ببناء وتأسيس ما يقارب من واحد وعرشين مسجد ًا

وجامعا ،قامت اللجنة يف اليمن بتأسيس مخسة مساجد بلواء ذمار باليمن عام 1989م.
* املحسن عبد العزيز الصقر يرتك له مسجدا يف كل ناحية
وقد حرص املحسن عبدالعزيز محد الصقر  -رمحه اهلل  -أحد

أعمدة اللجنة الشــعبية جلمع التربعات عىل تأسيس عدد كبري من
املساجد ،ومنها:مسجد يف مدينة البرصة ،وقد بناه مناصفة مع أخيه

جاســم الصقر -رمحه اهلل ،-يف منطقة «الرباضعية»بمدينة البرصة
يف العراق ،ومســجد يف نيجرييا تــرع  -رمحه اهلل  -عام 2003م
بمبلغ  65302دينار كويتي إلنشــاء هذا املسجد يف نيجرييا التي

املحسن عبدالعزيز الصقر

تعترب أكرب دولة إفريقية مسلمة من حيث عدد السكان ،وقد عانت

وال تزال ويالت احلروب األهلية والتقاتل بني املســلمني والنصارى ،ومســجد يف اهلند،

فبنــى  -رمحه اهلل  -هذا املســجد يف والية كريال يف اهلند ،وهي موئــل خطواته األوىل يف
التعليم ،ومســجد اإلخالص يف مجهورية بنني ،حيث تــرع العم عبدالعزيز محد الصقر -

رمحه اهلل  -ببناء هذا املســجد يف والية كوتونوبجمهورية بنني بالقارة اإلفريقية ،التي تبلغ
نسبة املسلمني فيها  %45من سكاهنا البالغني ستة مالين ونصف املليون نسمة.
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املٔولف بجانب ٔاحد مشاريع العون املبارش يف إفريقيا

* عبد الرمحن الفاتح يفتح قرى إفريقيا بمساجد كويتية
لعبد الرمحن الفاتح د .عبد الرمحن الســميط  -رمحه اهلل  -طريقة مثىل يف اقتحام قرى

القبائل اإلفريقية فهويبدأ باســتئذان ســاطينها وزعامء قبائلها الدخــول إىل قراهم وبني

قبائلهم للدعوة إىل اهلل تعاىل ،وتعريف هذه القبائل الوثنية أوالتي تنرص بعضها باإلسالم.

قد يالقي رفضا يف بــادئ األمر لكن لدماثة خلق الكثريين منهم وبســاطتهم فإهنم

يمكنونــه دون قبول دعوته من الدخول يف قراهم لتنفيذ ما يريد من مشــاريع فيبدأ بحفر
اآلبار ،ثم ببناء املدارس ،ثم بتشــييد املساجد ،وجيعل من املساجد املنترشة يف قرى إفريقيا
النائية وسيلة للتعريف باإلسالم ،وإعانة هذه القرى الفقرية بمساعدات الكويتيني.

وكم هلجت ألسن الكثريين منهم بالدعاء للكويت وأهلها وهم ال يعرفون عنها شيئا،

لكن عرفانا بصدقاهتم وخرياهتم التي وصلت إليهم من أماكن بعيدة قاصية.

لقد لعبت مجعية العون املبارش دورا بارزا مرشفا يف إعامر األرض ببيوت اهلل يف أغلب
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الدول اإلفريقية ،ففي دولة إثيوبيا قامت اجلمعية ببناء مســجد عائشة بنت أيب بكر يف قرية
شاموك ،والذي يعترب أول مسجد يف املنطقة.
كام قامت اجلمعية ببناء مســجد عمروبن العاص يف قرية بربــر األمر الذي أدى إىل
شعور األهايل بالسعادة واالرتياح لبنائه.
كام قامت ببناء مســجد العزة يف قرية ديدا جارسيا حديثة العهد باإلسالم ،ومسجد
الشــايف يف قرية ديال ليســا ،والذي محى ببنائه أهلها من األمطار وحرارة الشمس ،حيث
كانوا يصلون حتت األشجار واألمطار والربد وحرارة الشمس.
كام قامت اجلمعية ببناء مسجد األمانة يف قرية متواراسبايت ،والذي يقع عىل الطريق
الرئيس حيث يعترب ملتقى املسافرين ،وكانت فرحة املسلمني كبرية هبذا العمل املبارك ألن
القرية كانت خالية من أي مساجد.
ويف ســبتمرب 2003م وبحضور الوزير بوتيش كاندي نائب ًا عن رئيس مجهورية غينيا
بيساوتم افتتاح مســجد اخلرايف بمركز اخلرايف اإلسالمي يف العاصمة بيساوالذي يقع عىل
الطريق الرئييس املؤدي إىل مطار بيساوالدويل ،ويذكر أن هذا املركز كان قد تعرض ألرضار
بالغة إبان احلرب األهلية التي اندلعت عام 1998م ،حيث دمرت أغلب مبانيه ،ويعد هذا
املسجد الذي تبلغ مســاحته  650مرت ًا مربع ًا ،من أضخم مساجد غينيا بيساوحيث يتسع
ٍ
ٍ
مصــل ،وإىل جانب الوزير الذي
مصل ،وقد حرض حفل افتتاحه 2000
حلــوايل 1500
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افتتح املســجد نيابة عن الرئيس والذي قدم شكره لدولة الكويت
عىل مساعداهتا التي تقدمها لبيساو ،وقد حرض حفل االفتتاح عدد
مــن الوزراء ،وزير الصحة ،ووزير التعليم ،ورؤســاء اجلمعيات
املحلية وسفراء عدد من الدول العربية يف بيساو.
* مســجد يتحول إىل حمالت جتارية ومجعية العون املبارش تتدارك
األمر

املحسن
حممد عبداملحسن اخلرايف

ومن القصص املؤملة التي حدثت يف إفريقيا الوســطى قصة املســجد الذي حتول إىل
حمالت لإلجيار ففــي أحد أحياء بانغي عاصمة مجهورية إفريقيا الوســطى تعيش جمموعة
كبرية من املســلمني يؤدون صلواهتم يف مســجد يقع يف أرض يملكها أحد املسلمني ،فلام
تويف صاحبها باع ورثته هذه األرض بام فيها املسجد المرأة مسلمة تنحدر من قبيلة تسمى
(اهلوسا) ،ولكنها مل ترع حق اهلل والعباد يف ملكها ،حيث عمدت إىل إغالق املسجد بعدما
رمت فرشــه يف الشــارع ،ومنعت الناس من الصالة فيه ،وجزأته إىل ثالثة حمالت جتارية
بغرض تأجريها ،لكنها ظلت خالية وصار املسلمون يصلون يف بيوهتم أويف العراء نحوسنة
ونصف إىل أن قام مكتب مجعية العون املبارش يف هذا البلد بمرشوع بناء ثالثة مســاجد يف
العاصمة عىل نفقة أحد املحسنني ،منها مسجد يقام يف هذا احلي املذكور ،فلام سمع سكانه
هبذا اخلرب السار ،فرحوا فرح ًا كبري ًا ،ودعوا للمحسن الكريم بأن يبارك اهلل له يف أهله وماله
وعمره.
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* مجعية النجاة اخلريية ختطيط وتثبت قبل التنفيذ
مما متيزت به مجعية النجاة اخلريية أهنا  -ومثلها سائر اجلمعيات الكويتية  -ال تسارع إىل

التنفيذ دون ختطيط وبحث ودراسة بل تسبق تنفيذ كل مرشوع تعمق ًا يف البحث والدراسة

وإحالة األمر إىل املختصني ،فليس األمر حتويل أموال جلهات غري معروفة وإنام هوإرشاف

مبارش ،وتثبت من حاجة األماكن املقرتحة إىل املرشوع املقرتح ،وال شــك أن هذا غاية يف
األمانة والثقة يف تنفيذ املشاريع.

وبناء املســاجد جزء من هذه األعامل التي نفذهتا مجعية النجاة اخلريية والتي ركزت

عىل بناء املســاجد يف البالد الفقرية ،حيث قامت مجعية النجاة اخلريية -عىل سبيل املثال-
بافتتاح أربعني مسجدا يف خمتلف مناطق بنغالديش.

لقد أكثر أهل الكويت من قديم الزمان ببناء املساجد ،سواء داخل الكويت أوخارجها،

فقد متيز املجتمع الكويتي منذ القدم بحبه للخري والبذل والعطاء والنجدة والفزعة ،وامتد
خري الكويت إىل مشارق األرض ومغارهبا ،ويشــهد بذلك جماهل إفريقيا ،وأدغال آسيا،
ومسلموأوروبا.

واملحســن عبد اهلل العيل املطوع مل يبن مســجدا واحدا يف الكويت لكنه مأل األرض

مساجد مع أن بناء املساجد يف الكويت من أفضل القربات ونرش املساجد يف الكويت أمارة

خري فيها ويف أهلها ،إال أن املحســن الكريم عبد اهلل العيل املطــوع  -رمحه اهلل  -كانت له

رؤيته اخلاصة حول بناء املســاجد إذ إنه مل يبن مســجدا واحدا داخل الكويت إال ما كان
مســجد مجعية اإلصالح االجتامعي الذي أعاد تشييده ،ومع ذلك فقد بنى مئات املساجد
خارج الكويت يتتبع يف ذلك احلاجة ونفع املسلمني.
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ٔاحد مساجد عبداهلل املطوع يف اخلارج

وقد أســس عددا كبريا من املساجد يف مجهورية إندونيســيا وحدها بإرشاف مكتب

جنوب رشق آسيا والرشق األوسط بالرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح االجتامعي ،كام

قام العم عبداهلل املطوع -يرمحه اهلل -بتشــييد سبعة عرش مسجد ًا يف إندونيسيا بواسطة بيت
الزكاة ،ومساجد يف بنغالدش عن طريق الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح االجتامعي،
ومســاجد يف قريغيزستان عن طريق الرمحة العاملية ،وقد أسس  -رمحه اهلل  -ثامنية مساجد

يف اهلند عن طريق بيت الزكاة.

* بيت الزكاة ومساجد حتكي مسرية
لبيت الزكاة مشــاريع رائــدة يف العامل كله ويرشف عىل بنائها كــوادر متميزة متبعني

معايري حمددة يف تنفيذهم للمشــاريع ،وقد ساهم بيت الزكاة يف العديد من األعامل املتميزة
التي يصعب إحصاؤها ،وكان من مجلتها تلك املســاجد املهمة والتي قام بالتربع هلا مجاعة

من حمسني الكويت.
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الوكيل املساعد عبداهلل براك ،ومدير عام بيت الزكاة ابراهيم الصالح وافتتاح ٔاقدم مسجد ٔاثري يف البوسنة

وقد مجعت بيت الزكاة يف إصدارها املتميز«حمسنون من بلدي»بإرشاف املوثق املبدع

د .عبد املحســن اجلار اهلل اخلرايف  -وفقه اهلل  -مجلة من مشــاريع بيت الزكاة التي ساهم

فيها حمســنون كرام ومنها بناء املساجد يف العامل اإلسالمي ،أخلص لكم هنا الدرر التوثيقية
ملساجد بعض حمسني الكويت ،والتي ذكرت يف الكتاب.

حمسنون من بلدي

د .عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف
أالمني العام لٔالمانة العامة
لٔالوقاف
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* عبد اهلل الشويب عاشق بناء املساجد
فعن طريق بني الزكاة قام املحسن عبداهلل أمحد الشويب  -رمحه اهلل  -بتأسيس مسجد

يف مدينة الواســطى بمحافظة بني ســويف يف مجهورية مرص العربيــة ،ويقع عىل الطريق
الرئييس بجوار مستشفى الواسطى العام ،ومركز املرحوم عبداهلل الشويب للغسيل الكلوي

وأمراض الكىل هبا ،والذي خيدم أهايل املنطقة ورواد وموظفي املستشفى ،وقد تم االفتتاح

عام 1425ه 2004 -م.

جانب من افتتاح مسجد املرحوم عبداهلل امحد الشويب

وقد أســس عبداهلل أمحد الشويب مســجد ًا آخر يف حمافظة الغربية بجمهورية مرص

العربية ،واملســجد يقع داخل الكتلة الســكنية للقرية ،ويعترب من أكرب املساجد يف املنطقة،
وكان املسجد ضمن خطة وزارة األوقاف املرصية اخلاصة هبدم وإعادة بناء املساجد القديمة
اآليلة للسقوط وتطويرها عىل طراز حديث ،وتم افتتاحه عام 2005م ،وقد اتفق املحسن

عبداهلل أمحد الشويب  -رمحه اهلل  -مع بيت الزكاة بالكويت عىل أن يتكفل بتأسيس مسجد
جامع عام 1426هـ 2005 -م يف قرية ذات الكــوم بمنطقة إمبابة التابعة ملحافظة اجليزة
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بجمهورية مرص العربية ،وقد تم إنجاز هذا العمل املبارك الذي أرشف عىل تأسيسه وبنائه
وجتهيزه املكتب الكويتي للمرشوعات اخلريية يف القاهرة ،والتابع لبيت الزكاة يف الكويت،

وتم افتتاح املســجد يف  15مارس عام 2008م 1429 -هـ أي بعد وفاة املحسن عبداهلل
الشويب  -رمحه اهلل  -بخمسة شهور فقط.

ويف إثيوبيا أسس املحسن عبداهلل أمحد الشويب  -رمحه اهلل  -مسجد ًا حيمل اسمه ،وقد

تم تأسيس هذا املســجد بواسطة بيت الزكاة يف الكويت يف عام 2005م ،أما يف إندونيسيا
فقد تأسس مسجد ســلطان غازي البعيجان احلريب بواسطة بيت الزكاة يف الكويت ونفذه

املجلس األعىل اإلندونييس عىل نفقة املحســن عبداهلل أمحد الشويب  -رمحه اهلل  -وتأسس
يف  11يونيو1992م ،وتم افتتاحه بعد عام واحد يف أغسطس 1993م.

ويف اهلند تم تأســيس مسجد عبدالرمحن الشويب  -رمحه اهلل  -يف كرياال بشبه القارة

اهلندية يف  15مايوعام 1990م باسم األخ األكرب لعبداهلل أمحد الشويب  -رمحه اهلل  ،-وتم

تنفيذه بإرشاف بيت الزكاة وتنفيذ أمانة الرعاية اإلسالمية يف كرياال ،وتم افتتاحه بعد عام
واحد يف يونيو1991م.

* عبد اهلل الزير خري كثري وعمل وفري
وهذا املحســن عبداهلل الزير  -رمحــه اهلل -مل يقترص يف بناء

املساجد عىل دولته فحسب ،وإنام امتد إىل دول أخرى يف شتى بقاع

األرض ،متبع ًا هنجه املميز وهوالبحث عن األماكن التي حتتاج إىل

هذه املساجد ،لكي يمتد النور ويعم اخلري إخوانه املسلمني يف كل

مكان ،لذلك فقد بدأ املحسن الزير  -رمحه اهلل  -بالتنسيق مع بيت

املحسن عبداهلل الزير
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الزكاة رحلة بناء املساجد خارج الكويت يف الوقت ذاته الذي كان يبني فيه داخل الكويت
 -رمحه اهلل  -يف بناء عدد من املســاجد بمرص ،وسوريا ،اســتجابة لرغبة إخوانه املسلمني

هناك ،كام وفقه اهلل تعاىل إىل إعامر عدد من املساجد األخرى وهي :مسجد (إيستالنسنغ)،
وقد تم تأسيس هذا املسجد عندما حرض إىل الكويت وفد احتاد الطلبة املسلمني الدارسني

يف الواليات املتحدة األمريكية من والية ميتشــجن يطلب املساعدة لبناء مسجد يف مدينة
إيستالنسنغ صحبهم الشيخ طايس اجلمييل إىل املرحوم عبداهلل راشد الزير ،واقرتحوا عليه

بالتربع للمركز اإلسالمي يف إيستالنسنغ ملساعدهتم يف إعامر هذا املسجد ،فأجاهبم -رمحه
اهلل -برغبته الشديدة يف التربع بكامل نفقات بناء هذا املسجد ،وقد أتم اهلل له ذلك واكتمل

البناء والتجهيز عام 1401هـ1980 ،م.

ويظهر حرص املحســن عبــداهلل الزير -رمحه اهلل -عىل زيادة عدد املســاجد يف كل

البلدان ،فبعد انتهائه من تأســيس أحد املساجد داخل الكويت التقى بالعم يوسف جاسم
احلجي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق ،وطلب مساعدته يف البحث عن مكان

آخر خارج الكويت ،فأشار عليه العم يوسف احلجي ببناء ذلك املسجد يف دولة البحرين
الشقيق ففيها أماكن هي أحوج للمساجد ،وتم الرتتيب مع وزارة األوقاف والرمحة العاملية
التابعة جلمعية إلصالح اإلجتامعي يف دولة البحرين الشــقيقة عــام 1980م عىل اختيار

منطقة (املحرق) لبناء مسجد اإليامن فيها ،وقد زاد اهتامم املحسن عبداهلل الزير -رمحه اهلل-

بإعامر بيوت اهلل تعاىل ،لدرجة أنه قبل وفاته بعام واحد أسس ثالثة مساجد دفعة واحدة يف
كينيا ،بالرغم من أنه كان قد جاوز الثامنني من عمره ،وقد تم بناء هذه املساجد بالتنسيق مع

مجعية العون املبارش ،واكتمل بناؤها يف عام 1989م.
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* مساجد ابراهيم اهلاجري منائر شاهقة وخريات باسقة
كان املحسن ابراهيم اهلاجري  -رمحه اهلل -مهتام بأمر إخوانه املسلمني يف بقاع من العامل

كثرية ،ومناطق منه عديدة ،فكانت هذه املنارات شاهدة عىل بره وعطائه وجوده وسخائه،
ومل يكن اهتاممه  -رمحه اهلل  -بشأن املسلمني منصب ًا عىل الدول العربية واإلسالمية الكربى
فحسب ،بل إنه أوىل عناية كبرية لألقليات املسلمة الصغرية يف شتى بقاع العامل ،عىل الوجه

التايل:

بنى مخسة مساجد باململكة العربية السعودية؛ فمن الطبيعي أن يكون املحسن ابراهيم

اهلاجري  -رمحه اهلل  -وفي ًا للبلد الذي فيه ولد ،وبني أحضانه نشأ ،ومن خرياته طعم ،فقام
 رمحه اهلل  -ببناء مخسة مساجد يف اململكة العربية السعودية الشقيقة كالتايل :مسجدان يفالعاصمة الرياض  -مســجد يف منطقة الدمام  -مسجد يف منطقة ثادق  -مسجد يف منطقة

األحساء.

وقد حرص املحســن ابراهيم نارص اهلاجري  -رمحه اهلل  -عىل أن يزرع بذرة اخلري،

وأن يقيم منــر ًا من منابر اهلدى والنور يف كل بقعة مــن األرض يعلم أهنا بحاجة إىل هذا
العمل ،ولذلك اجته تفكريه  -بعد ما أسســه من مســاجد يف قارة آسيا  -إىل قارة إفريقيا،

تلك القارة الفقرية ،فأنشأ مسجد ًا كبري ًا يف دولة سرياليون بواسطة رابطة العامل اإلسالمي،

وهذا العمل  -إن شاء اهلل  -من قبيل نرصة اإلسالم ومساعدة املسلمني هناك عىل التمسك

باإلســام ،ومل يكتف املحســن ابراهيم اهلاجري  -رمحه اهلل  -ببناء مسجد واحد أوعدة

مســاجد يف تلك القارة الفقرية ،وإنام قام بإنشاء مساجد يف كثري من الدول اإلفريقية ومنها

الســودان وزنجبار وكينيا وزامبيا ،وأيض ًا مســجد يف كابول بأفغانستان ،وهي من الدول
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الفقرية التي بحاجة دائمة إىل مساعدة املسلمني يف كل مكان ،وأبرز صور هذه املساعدات
بناء املساجد ،وإعادة إعامر املساجد التي هدمتها أوأثرت فيها احلروب.

وملا ذاق املحســن ابراهيم اهلاجري  -رمحه اهلل  -حالوة اإليامن والفضل الذي وهبه

اهلل إياه جزاء هذا اإلنفاق الكبري يف ســبيله تعــاىل اجتهد  -رمحه اهلل  -يف العمل عىل إعامر

بيوت اهلل وسط هذه الظروف التي ذكرنا أمثلة منها آنف ًا ،ولذلك فقد أنشأ ابراهيم اهلاجري
 -رمحه اهلل  -مسجد ًا جامع ًا يف مجهورية باكستان اإلسالمية.

* لووضعت أصبعك يف أي مكان يف اخلريطة فالبراهيم اجلريوي مسجد فيها
أما املحسن ابراهيم اجلريوي  -يرمحه اهلل 2006-1918( -م) فقد كان سباق ًا للخري

كأهــل الكويت الكرام ،فتعــددت يف حياته أبواب اخلري وتنوعــت جماالته ومنها :عامرة
املساجد ،فقد حرص املحسن ابراهيم اجلريوي عىل إعامر بيوت اهلل يف كل مكان تصل إليه
يداه ،فيقول ابنه عدنان«:لووضعت إصبعك عىل أي مكان باخلريطة وأنت مغمض العينني

أقول لك دون مبالغة :كان لوالدي عمل خريي يف هذا املكان» ،فقد أســس -يرمحه اهلل-
املساجد يف األردن واإلمارات العربية املتحدة ومرص والسودان وعدد من بالد إفريقيا وآسيا
وأوروبا الرشقية ،مستعين ًا يف ذلك باللجان اخلريية املختلفة ،فض ً
ال عن صيانة عدد كبري من
املساجد يف هذه الدول وغريها ،ومن املساجد التي أسسها املحسن ابراهيم اجلريوي:

مسجد ابراهيم اجلريوي يف اململكة األردنية اهلاشمية ،وتأسس هذا املسجد يف منطقة

«أبرس أبوعيل» بقضاء إربد يف اململكة األردنية اهلاشمية ،ومساحته  1500مرت مربع.

مســجد سيح احلرف يف إمارة رأس اخليمة ،وتأسس عىل مساحة قدرها 500م ،2يف

إمارة رأس اخليمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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مسجد الروضة يف مجهورية السودان ،وتأســس عىل نفقة املحسن ابراهيم اجلريوي

بمشاركة بعض املحسنني ،يف مدينة الدامر بوالية هنر النيل يف مجهورية السودان.

املحسن ابراهيم اجلروي وقافلة العمرة للمهتدين اجلدد

ومن أوجه اإلحسان يف حياة ابراهيم بوعركي  -رمحه اهلل -أنه اهتم بأحوال املسلمني

خــارج بالده وإن كانت تفصــل بينه وبينهم آالف األميال ،ومن خــال متابعته ألحوال

أبناء بنغالديش عرف بحاجتهم لبعض املســاجد التي يؤدون فيها الصالة ويقيمون شعائر
اإلسالم ،فبادر بإنشاء مسجدين هناك ،عن طريق بيت الزكاة يف الكويت ،بواسطة مكتب

الكويتية املشرتكة لإلغاثة يف بنغالديش ،ويف اهلند ملا علم املحسن ابراهيم بوعركي -رمحه

اهلل  -بحاجة املســلمني هناك إىل مسجد ،بادر إىل تأسيســه مبتغي ًا األجر والثواب من اهلل

الكريم الوهاب.

وقد كانت نفس املحسن أمحد الفهد  -رمحه اهلل 1983-1907( -م) تتوق إىل إعامر

بيوت اهلل تعاىل ،وقد وفقه اهلل تعاىل إىل تأسيس عدد من املساجد يف كل من مرص وباكستان
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واليمن ،باإلضافة إىل أنه ســاهم يف إنشاء عدد من املساجد األخرى ،كام قام  -رمحه اهلل -

بتزويد عدد آخر من املســاجد يف كل من مجهورية مرص العربية واليمن باملراوح وبرادات
املياه ،وســاهم يف إعادة تأثيثها وفرشــها ،وحرص  -رمحه اهلل  -عىل تقديم كل ما تتطلبه

من نفقات ،وأراد املحســن أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -أن يمتد بذله وعطاؤه إىل خارج بلده
احلبيب الكويت ،فأمر ببناء مســجد هلل تعاىل يف مــر أرض الكنانة بمحافظة الرشقية يف

منطقة كانت بأمس احلاجة هلذا املســجد ،ومل يكتف املحسن أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -ببناء
هذا املسجد املبارك وفرشه ،بل ظل يراعي مصاحله ،ويساهم يف صيانته.

ويف مدينة الهور بباكستان أنشأ املحسن أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -مسجد ًا كبري ًا يتسع

ِ
مصل يف عام 1980م ،بعدها علم بحاجة هذه املنطقة املاســة ملسجد يؤدي
حلوايل 1500

فيه أهلها صلواهتم ،وجتتمع فيه قلوهبم عىل ذكر اهلل تعاىل وتوحيده والتفقه يف أمور دينهم.
وبعد الفراغ من توسعة مسجد حمافظة الرشقية بمرص ،وبناء مسجد بمدينة الهور يف

باكستان ،تاقت نفس املحســن أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -واشتاقت إىل االستزادة من عمل

اخلري ،واإلنفاق يف سبيل اهلل فأمر  -رمحه اهلل  -بإنشاء مسجد يف حمافظة حرض موت باليمن
حيث كان املســلمون هناك بحاجة ماسة ملساجد يقيمون فيها الصالة؛ خاصة أن املساجد

القائمــة مل تعد تفي بحاجة األهايل الذين يزدادون يوم ًا بعد يوم ،وقد تم بناء هذا املســجد
املبارك وافتتاحه عام 1985م ،أي بعد وفاته بعامني  -رمحه اهلل  -وهويتســع حلوايل ألف

مصل.

(((

(((

106

«حمسنون من بلدي» إصدار بيت الزكاة الكويتي.

سحابة الكويت واملساجد

* بناء املساجد ثقافة مصيل املساجد
يقول د .طارق الطــواري اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف

والشئون اإلســامية عن جهود أهل الكويت يف بناء املساجد يف

جتربته املرشقة يف نواحي آســيا وإفريقيا« :انطلقنا بتنفيذ املشاريع
اخلارجية من مســجد الرفاعي مع مشاركة بعض املصلني ،وقمنا

ببنــاء أربعة املســاجد يف كمبوديا والســنغال وقرقيزيا والفلبني،

د .طارق الطواري

وبفضل اهلل خالل ستة أشهر بدأنا ببناء املساجد حتى وصلت عدد

املساجد ســتني مســجد ًا ،ونحن نقوم برشاء مواد البناء ،واأليدي العاملة تكون من أهل
القرى التي يبنى هبا املسجد ،وقد ملسنا من أهل القرى أنه لدهيم شوق كبري لوجود مسجد
عندهم ويفرحون برفع صوت اآلذان بقراهم.

وهذا العمل صار ســمة بارزة يف الكويت ،حيث يقوم مصلواملسجد الواحد بجمع

التربعات لبناء مسجد ،أوتنفيذ مرشوع خريي حيمل اسم مسجدهم ،وبالتنسيق مع إحدى
اهليئات اخلريية الكويتية.
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الدعوة إىل اهلل مرياث األنبياء وكنز األتقياء ،والبذل والعطاء يف ســبيل السعي هلداية

الناس أجره عظيم عند اهلل تعاىل ،فاإلســام دين عظيم حتمل رسالته الربكة والرمحة للعامل

أمجع ،وحري باملرء الذي هدى اهلل قلبه وبصريته لنور اإلسالم أن يعمل ويدعوإىل إيصال
نور اهلداية إىل قلوب الناس.

ولقد كان ألهل اخلري يف الكويت يف مقام الدعوة أياد بيضاء كي تصل رسالة اإلسالم

إىل كل مكان.

* الشيخ الداعية جابر األمحد الصباح  -رمحه اهلل -
ومن مجيل ما قرأت أن الدكتور عبد الرمحن الســميط  -رمحه اهلل  -ملا دعا أحد ملوك

أورؤســاء القبائل يف أفريقيا ،طلب هذا امللك أن يكون إسالمه عىل يد ملك مثله ،فعرض
فوجه له دعوة لزيارة الكويت،
السميط األمر عىل الشيخ جابر األمحد الصباح  -رمحه اهلل ّ -

وسمه عبد العزيز،
فلام قدم الكويت التقاه األمري الراحل  -رمحه اهلل  -وأســلم عىل يديهّ ،

وأرســله إىل احلج ،وصار عبد العزيز من كبار الدعاة يف بلده ،ونظر ًا جلاهه فقد أسلم عىل

يديه أكثر من ستني ألف ًا.

د .عبد الرمحن السميط مع ٔاحد زعامء القبأيل
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* الشيخ عبد اهلل النوري جيوب العامل داعيا إىل اهلل
ومــن أجل الدعوة إىل اهلل يف عام 1975م فكر الشــيخ عبداهلل النوري باالجتاه رشق ًا

نحوآسيا والرشق األقىص بدأها برحلة إىل باكستان يف عام 1975م ،وأعقبها يف العام التايل
برحلة طويلة إىل كل من ماليزيا وإندونيســيا ،ويف عام 1977م كرر زيارته هلام ،ويف العام

التايل توجه إىل اهلند ،وكانت آخر أسفاره إىل اسرتاليا.

ويف عام 1976م سافر الشيخ عبداهلل النوري إىل إندونيسيا

يف حماولة منــه لتفقد حال الدعوة والدعاة إىل اإلســام هناك يف
هــذا البلد ،وشــملت زيارته مقابالت مع نائــب الوزير واملفتي
واملسؤولني يف املركز اإلسالمي والكلية اإلسالمية ،وألقى يف كل

من هذه املقابالت والزيارات واالجتامعات كلامت مناســبة ،كام
أجرى حلقــات نقاش حول عدد من أمور الدين والدعوة ،وقدم

الشيخ عبداهلل النوري

بعض الفتاوى الدينية ،وقدم تربعات كثرية لعدة مراكز ومدارس
ومؤسسات خريية ودينية.

وبعد هذه الرحلة قرر  -رمحه اهلل  -أن تكون أســفاره إىل الرشق األقىص ،ال للزيارة

واملتعة ،بــل حلمل املعونات هلؤالء املجاهدين ،وهكذا فعل ،ففي عام 1977م عاد لزيارة

هؤالء املجاهدين حام ً
ال هلم مائة وســبعة عرش ألف ًا من الدوالرات وزعها هناك بالتعاون
مع مجعية إسالمية معتمدة عىل املدارس واملستشفيات.

* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ومرشوع قوافل اهلدى
هاهي مجعية إحياء الرتاث اإلســامي تطلق مرشوع «قوافل اهلدى» الذي محل اخلري

والرمحة لإلنســانية مجعاء ،وفكرة املرشوع هتدف إىل تنظيم رحالت ميدانية داخل املناطق
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والقرى التي مل يصلها اإلسالم لتعريف غري املسلمني هبذا الدين العظيم ،وإعطاء الصورة

الصحيحة واملبســطة عىل أيدي نخبــة من الدعاة األكفاء ،وهــوال يقترص عىل دعوة غري

املســلمني ،بل خيدم املســلمني أيض ًا ،حيث تنظم هلم حمارضات دعوية ورشعية هتدف إىل

توعيتهم وتثقيفهم بأمور الدين.

وهناك مشايخ ودعاة أفاضل من دولة الكويت يتواصلون مع إخواهنم ويسامهون يف

إثراء هذا املرشوع عرب إلقاء الدروس واملحارضات واملواعظ النافعة ،باإلضافة إىل املشاركة

يف توزيع املساعدات اإلغاثية ،والبذل والعطاء يف سبيل هداية الناس وإرشادهم إىل جادة

احلق أجره عظيم عند اهلل.

* وتطلق مرشوع طباعة املصحف يف العامل
وفيام يتعلق بمرشوع طباعة املصحــف والكتب املرتمجة وتوزيعها فتويل مجعية إحياء

الرتاث اإلســامي اهتامم ًا بطباعة نســخ من القرآن الكريم وتوزيعها للمسلمني ،فقد تم

طباعة عرشات اآلالف من نســخ القرآن وتوزيعها يف العديد من الدول ومنها عىل سبيل
املثال دول جنوب رشق آسيا خاصة يف مجهورية إندونيسيا التي حتتضن أكرب جتمع إسالمي

يف العامل ،كذلك تقوم اجلمعيــة بانتقاء الكتب العلمية والدعوية املفيدة لثلة من أهل العلم
واملشايخ الكرام وطباعتها طباعة مرتمجة للغات املختلفة يف دول جنوب رشق آسيا.

والشــك أن هذا املرشوع من املشاريع الدعوية التي ختدم الكثري من املسلمني السيام

األقليات املســلمة ،وهوباب من أبواب اخلري ،حيث يتحصن املســلم يف حفظ كتاب اهلل

تعاىل ،ويتزود بالعلم الرشعي النافع ،ويســاهم مرشوع طباعة الكتب يف توعية املسلمني
بأمور دينهم وحفظ عقيدهتم اإلسالمية وتعريفهم باألحكام الفقهية.
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نرشة ٔالحد مشاريع مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي لطباعة املصاحف

وأيض ًا متثل اإلذاعات اإلسالمية دور ًا مه ًام يف الدعوة إىل اهلل ،وهناك ماليني املسلمني

يســتمعون إىل اإلذاعات اإلسالمية التي سامهت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف دعمها
وإبرازها يف آســيا وإفريقيــا وغريمها ،حيث حتقق من ذلك خري كثري للدعوة اإلســامية

وملاليني املسلمني ،وتبث هذه اإلذاعات برامج توجيهية وإرشادية ودروس ًا علمية وقضايا

معارصة ،كام أن هذه اإلذاعات حترص عىل إعطاء الصورة الصحيحة لإلســام النقية من
اخلرافات والبدع ،وتبليغ رسالة اإلسالم وتوعية املسلمني وتثقيفهم.

ٕاذاعة دعوية يف ٕافريقيا
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وإن من األمهية بمكان أن يدعم أهل اخلري تلك اإلذاعات ليظل صوت احلق مدوي ًا

يف السامء.

وتقدم مجعية إحياء الرتاث اإلســامي عددا من الدورات العلمية لدعاهتا خصوصا

وللمسلمني أواملسلمني اجلدد عىل سبيل العموم وال تقل أمهية الدورات عن باقي املشاريع،

فعن طريقها تتم زيادة احلصيلة العلمية لدى دعاة اللجان وحيقق هلم التواصل مع املشايخ
وطلبة العلم.

مرشوع ملركز ٕاسالمي يف الفلبني من تنفيذ مجعية ٕاحياء الرتاث اإلسالمي

وهذه الــدورات يتخللها زيارات تفقدية لعدد من املراكز اإلســامية ملعرفة أحوال

املســلمني فيها وتلمس احتياجاهتم يف غربتهم ،وتنشيط اجلانب الدعوي لدهيم عرب إقامة

حمارضات متنوعة.

* مركز إسالمي ضخم يف أملانيا
ويف أملانيا تم تأسيس املركز اإلسالمي للثقافة والتعليم ،وهوعبارة عن باكورة العمل

اجلديد يف مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي الذي يعكس االهتامم باجلانب العلمي والدعوي
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للمسلمني خاصة ولدعوة غري املســلمني عامة ،وهذا املركز عىل مساحة  1000مرت مربع
حيتوي عىل مســجد كبري تقام فيه األنشــطة العلمية والدعوية ،وقد تم اختياره بعد دراسة
متأنية وزيارة ميدانية ألملانيا ،ومن أجل نرش الدعوة اإلســامية بالطرق احلديثة واملتطورة
فقد تم رشاء مبنى ليكون مقر ًا ألســتوديوتلفزيوين وإذاعي ،ومقر ًا ملؤسســة نون الثقافية،

حيث تم جتهيز اإلســتوديويف املقر نفســه لتســجيل الدروس والربامج اإلسالمية املرئية
والسمعية وبثها عرب اإلنرتنت ،ومقر ًا ملكتبة إسالمية.

ويف الفلبني اعتنق مائة واثنا عرش شخص ًا اإلسالم عرب جهود القوافل الدعوية،ويقوم

قســم الدعوة والتعليم التابع للجنة جنوب رشق آســيا بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي
بالتعاون مع املكتــب يف الفلبني بتنظيم رحالت دعوية داخليــة إىل مناطق متفرقة هناك،

ويقوم الدعاة بإلقاء حمارضات تعريفية عن اإلسالم يف أماكن خمتلفة ،وعادة ما يدور حوار
بني الدعاة وأشخاص من غري املســلمني ويتم الرد عىل األسئلة املختلفة ،كام يقوم القسم
أيض ًا بتنظيم رحالت من الكويت إىل دول جنوب رشق آســيا يشارك فيها ثلة من املشايخ

وأهل العلم من دولة الكويت ،فتؤيت هذه الدورات ثامرها حيث يستفيد منها طالب العلم
والدعاة.

* دعاة مؤهلون للرمحة العاملية
حتــرص الرمحة العاملية التابعــة جلمعية اإلصالح االجتامعي عــى انتقاء دعاة أكفاء

تتوافر فيهم صفات الداعية إىل اهلل من علم راسخ بشهادات علمية أوتزكيات معتربة وعقل
وحكمة ومعرفة تامة باملناطق التي يعمل فيها.

وخيضع أولئك الدعاة لدورات تدريبية وبرامج علمية مكثفة عىل أيدي علامء ومشايخ

من بالدهم أومن خارجها.
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وههنا وصف لطيف هلمة أحد دعاة الرمحة العاملية يف كمبوديا واملتخرجني من جامعة

اإلمام حممد بن سعود يف الرياض بقلم األستاذ عبد الرمحن املطوع األمني العام املساعد يف

الرمحة العاملية فيقول َ :
الوحي صافي ًا من
رشب
الكمبودي ،الذي
«ذاك أخي الداعية حس ٌن
َ
ُّ
َ
بأرض ٍ
ِ
وعب من ِ
ِ
نمري العربية يف مراب ِع ِّ
الش ِ
نجد أيا َم كان يصابح
والقيصو ِم
يح
ديار تنزله،
ُ
َّ

وياميس جمالس العلامء واألســاتذة بجامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلسالمية يف الرياض،
ِ
ِ
َ
َ
فهوذاك
ينذر قومه؛ لعلهم حيذرون!
الدين
حتــى إذا تفق َه يف
وأخذ ما كُت َ
كر راجعــ ًا ُل َ
ب له َّ
ب ووجهته املباركة ،ين ُثر شــعاع ِ
ٍ
ماض يف دربه الال َِّح ِ
النور يف القلوب املظلمة وي ُب ُّل صدى
أوالح لــه ٌ
برق لذكرى؛ امتطى
ســبب لتوجيه،
اإليامن يف النفوس العطشــى ،ك َّلام َع َّن ل ُه
َ
ٌ
العج ِز و َي ْف ِري َ
حبال أعذار القاعدين،
دراجته البخارية عىل اسم اهلل ،ومىض ِّ
يمزق سكون ْ

ُ
يمخر عباب املطر الكثيف يف أرض كمبودية الشجراء (كثرية األشجار) غاديا ،رائحا ،بني
املدن والقرى؛ استشعارا لوظيفة األنبياء وقياما بمهمة البالغ!

عبد الرمحن املطوع من الرمحة العاملية

وأنست به
جلســت إىل الرجل-ووقفت معه وســايرته -واستمعت إليه وســألته
ُ
ُ
ٍ
َ
ضض-وبيننا حديث مل
...ثم تركته-عــى َم
وأحببته؛
فبعث َيل األشــواق ،وأثار املواجيدَ
َّ
يتص َم بإذن اهلل) !».
يترصم( ،ول ْن َ َّ
ينقطع وحبل ُو ٍّد مل ْ َّ
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* أخالق ودين
حيكي عبــد اللطيف اهلاجري -رمحه اهلل -األمني املســاعد

لشــؤون القطاعات بالرمحة العاملية بجمعية اإلصالح سابق ًا عن
موقف مؤثر ملسؤول بدولة قرغيزيا وهورئيس الربملان فيقول :إنه
وأثناء لقاء مــع أحد رجال الربملان القرغيزي كان بينهم مرتجم
ذكر أن رئيس الربملان يشكرهم عىل مرشوعاتنا يف قريغيزيا فقلت

عبداللطيف اهلاجري
الرمحة العاملية

له  :ما نحتاج للشــكر إنام الشكر هلل ألنه صاحب املال وصاحب كل يشء وهومن يرس لنا
من تربع أوتصدق.

فاستغرب رئيس الربملان وقال  :ملاذا ال حتتاجون للشكر ؟ ! فقلت  :إننا أداة أووسيلة

ورضبت له مثاالً  :إذا قدمت يل مائة دوالر ألشرتي لك مسجلة هل تشكرين عىل املسجلة

أم تشكرين عىل جهد الرشاء وحسب وهوعميل أما صاحب املال فهواهلل.

فانتبه الربملاين للحديث وبدت ابتسامة الدهشة عىل وجهه وهويقول للمرتجم  :جيب

أن أجلس مع هذا الرجل ألن طبيعة البعض يضخمون األعامل الصغرية ليشــكروا عليها
وأنتم توزعون اآلالف من أكياس الطحني وتبنون املدارس واملعاهد وترفضون الشكر!!..
وملا جلست معه زال تعجبه عندما ذكرت له أن هذه أخالق ديننا وهذه رسالتنا نحن

املســلمني وقد أثرت كلاميت فيه فقال :واهلل لقد أحببتك وذرفت عيناه الدموع وكان حتى

ذلك الوقت ال يصيل رغم أنه مسلم ولكن التقيته مع املرتجم وجمموعة أخرى من الربملانيني
فقال يل املرتجم  :من قلب كيان هذا الرجل ؟ لقد بدأ يصيل وأثر يف عرشة آخرين وهم اآلن
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عائدون من رحلة عمرة ففرحت لفضل اهلل علينا وعىل الناس ومن يومها توطدت صلتي
به وصار يستقبلني يف املطار يف كل رحلة إىل قرغيزيا ويودعني عند السفر.

مبنى برملان قرغيزيا

* إسالم عامل الدِّ َهان
ومن األثار الطيبة للعمل اخلريي يف نفوس غري املســلمني وتأثرهم به وما يبذله أهل

اخلري أنه وخالل قيام الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي بعمل مشــاريعها

اخلريية يف دول العمل فإهنا تستعني ببعض العامل والفنيني إلمتامها ويف عام 2014م أسلم

مســئول الدِّ َهان يف أحد املرشوعات التي كانت تبنى «مرشوع مســجد» يقول الشيخ فهد
حممد الشامري األمني املساعد لشئون القطاعات بالرمحة العاملية خالل إمتام عمل مرشوع

قرية للفقراء يف رسيالنكا تأثر عامل البناء بســاع القرآن الكريم خاصة أن القرية قريبة من

جممع الرمحة التعليمــي ،وكان هذا الرجل أيضا يرشف عىل أعــال الدهان باملجمع ومع

الوقت الحظ مقاول املرشوع تأثر الرجل فتحدث مع مرشيف العمل عن أسئلة الرجل عن
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اإلسالم التي كثري ًا ما كان يسأهلا ثم بدأ يستعري كتب تفسري القرآن بلغة التاميل .

الشيخ فهد الشامري أالمني املساعد يف الرمحة العاملية وافتتاح مركز ثقايف يف اجلبل االسود

وما كان من الرجل إال أن أعلن إسالمه يف حفل افتتاح املسجد وكانت رسالة ربانية

لثمرة العمل اخلريي الكويتي بأن هدى اهلل هبذا العمل رج ً
ال بيننا وبينه مســافات وحدود
فهنيئ ًا ملن كان سبب ًا يف إسالمه.

* اهليئة اخلريية اإلسالمية تنيشء املعاهد وتقيم الدورات لتخريج الدعاة
حترص اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية عىل تأســيس املعاهد املعنية بتخريج الدعاة

واملوجهني وذلك لشعورها بأمهية التوعية الدينية يف املناطق التي يغلب فيها اجلهل بالدين

اإلسالمي احلنيف ،ومن أجل ترسيخ مفاهيم اإلسالم السمحة ،ولذلك قامت اهليئة اخلريية
بكفالة الكثري من الدعاة يف آســيا وإفريقيا وأوروبا وغريها وقد استفاد هؤالء الدعاة من
الدورات التي تقيمها اهليئة هلم يف خمتلف التخصصات العلمية والرشعية.

* قوافل مجعية العون املبارش الدعوية
تســر قوافل دعوية
أما مجعيــة العون املبارش فلها جهود عظيمة يف هذا الباب ،فهي
ّ

عىل مدار العام يف أكثر من ثالث وعرشين دولة إفريقيةتشــمل ك ًّ
ال من إفريقيا الوسطى،
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والنيجر ،وبوركينا فاســو ،وتشــاد ،ومايل ،وغانا ،وبنني ،وتوجو ،وكوناكري ،وبيساو،
والســنغال ،وســراليون ،وجامبيا ،فض ً
ال عن أن اجلمعية ترســل قوافل أيض ًا إىل كينيا،
ومدغشقر ،وجزر القمر يف الرشقاإلفريقي ،وماالوي ،وموزمبيق ،وزيمبابوي ،وزامبيا
يف اجلنــوب الرشقي من القارة ،وهلا دعاة تفرغوا للعمل الدعوي يف منطقة البحريات التي
تضم السودان وأوغنداورواندا.
وهناك أكثر من ســبعامئة داعية تكفلهم اجلمعية ،يقومــون بقوافل دعوية عىل مدار
العــام تزيد عن ألفي قافلة يف قرى البلداناإلفريقيــة ،إضافة إىل عمل الدورات الرشعية
الدعوية ،ومسابقات للقرآن الكريم،والربامج اخلاصة باملهتدين اجلدد.
وهتدف الدعوة يف إفريقيا إىل نرش اإلسالم يف املجتمعات اإلفريقية وخصوصا املسلمة
التي انحرفت عن دينها وكذلك القبائل الوثنية.
ومن املشــاريع الدعوية املتميــزة التي تنفذها مجعية العون املبــارش :إذاعات للقرآن
الكريــم والتي تبث يف بعض البلدان اإلفريقية،وتــؤدي دور ًا مه ًام يف نرش الوعي الديني،
وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلســامواملسلمني بعدة لغات حملية باإلضافة إىل العربية
واإلنجليزية والفرنســية ،ويف زامبيا أنشــأت مجعيــة العون املبارش العديد من املســاجد
يف مناطق املختلفــة ،وقامت برتمجة وطباعة العديد من الكتب اإلســامية وتوزيعها عىل
الطبقــات املختلفة ،وكذلك قامت بتنفيذ العديد من الــدورات الدعوية لألئمة ومعلمي
املــدارس القرآنية ،والقوافل الدعويــة ،وكفالة األيتام ،وحفر اآلبــار بالنواحي املختلفة
للدولة ،وتوزيع اإلغاثات عىل املترضرين واملحتاجني ،وكفالة الطالب باملراحل التعليمية
املختلفة.
ولدى مجعية العون املبارش ثالثة عرش معهد ًا رشعي ًا يف إفريقيا ،يتخرج منها أئمة ودعاة
إىل اهلل يف العــامل ،هيدون إىل اخلري ،وبه يعملون ،ومن اجلهود الدعوية للجمعية الرتكيز عىل

مشايخ وزعامء القبائل يف الدعوة وإدخاهلم اإلسالم.
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* يرهن حذاءه ليحرض برناجما دعويا جلمعية العون
ومن الطرائف التي يتذكرها الدكتور عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -أنه يف سبتمرب

من سنة 2005م أسلم أحد نصارى إقليم غابوالذي يبعد عن بيساوعاصمة مجهورية غينيا
بيساوبمسافة كبرية وكان دائ ًام حيرتق شوق ًا ملعرفة املزيد عن تعاليم وشعائر دينه اجلديد ،فلام

سمع ذات يوم أن مجعية العون املبارش ستعقد دورة للمهتدين اجلدد بمركزها يف العاصمة،
أبى إال أن حيرضها مهام كلفه الســفر الطويل إىل العاصمة ،فامذا يفعل؟ إنه فقري جد ًا! فمن
أين له بنقود احلافلة؟ فكر املسكني ثم فكر ،فلم جيد أمامه إال ح ً
ال واحد ًا ..إذ جلأ إىل سائق

احلافلة التي تقل املســافرين إىل العاصمة ،وعرض عليه أن يرهن عنده حذاءه الذي يلبسه
ثمن ًا لسفره إىل أن يرزقه اهلل نقود ًا يســرجع هبا احلذاء ،أشفق السائق عليه عندما علم منه
بغرض سفره ،فقبل منه هذا العرض ليسافر أخري ًا هذا املسكني وحيرض دورة املهتدين حايف

القدمني.

* وصية قديمة سبب دخول قبيلة إفريقية يف اإلسالم

أهايل قرية إفريقية مع داعية مجعية العون

ويتذكر الدكتور السميط أنه يف مايو2007م موقف ًا من املواقف الطريفة التي حدثت

يف إحدى الرحالت املتوجهــة إىل القرى اإلفريقية ،يف قرية «متامكا» التي تســكنها قبيلة
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البوران ،وتبعد عن العاصمة الكينية بمدة يومني ســفر ًا بالشاحنة يف طريق وعر ،ذلك أنه

توجهــت جمموعة من طلبة كلية الرشيعة التابعة جلمعيــة العون املبارش يف قافلة دعوية إىل
القرية املذكورة ،والتي مل يكن فيها أي مســلم فطفقوا يرشحون للناس مبادئ اإلســام،
وبعــد يومني وقف زعيم القريــة وقال لألهايل « :هذه وصية كبريكــم فال تفرطوا فيها»،
ويذكر الدكتور الســميط أنه مل يفهم شــيئ ًا هوواملجموعة التي معه إال أنه رأى مجيع أفراد
القرية يستجيبون لكالم زعيم القرية ويثبون وثبة رجل واحد ليعلنوا إسالمهم .

وعندما ســأل الدكتور الســميط الزعيم عن معنى «وصية كبريهم» قال« :إنه كان

فيهم حكيم اسمه ( أريروبوسارو) عاش بينهم قبل ثالثامئة سنة ،وأنه أخرب أبناء قبيلته بأنه

ســيأتيهم ناس بيض من الغرب يدعوهنم لعبادة ثالثة آهلة ،وأكل اخلنازير ،ورشب اخلمر،
واإليامن بالصليب ومحله فقال هلم« :ال توافقوهم ،وقد جاؤونا فرفضنا دينهم ،وأنه سيأيت

من بعدهم أناس ســمر من الرشق يدعون إىل عبادة إله واحد ،إىل صوم شــهر يف السنة،
والصالة مخس ًا واســتخدام إناء للطهارة ،ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر أن ندخل يف دين

اإلسالم.

* امرأة سبعينية داعية يف إفريقيا

إمرأة تعلن إسالمها
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ويف قرية يف رشق كينيا يقول الدكتور عبدالرمحن الســميط« :تعرفت إىل امرأة قروية

بلغت من العمر ما يزيد عن (  ) 70ســنة أســلمت ثم جاءت إىل املدينة خصيص ًا لتتعلم

تالوة القرآن الكريــم يف مركزنا ،تعلمت يف البداية احلــروف اهلجائية ثم تعلمت القراءة
حتى متكنت منها ،ثــم ختمت القرآن تالوة بل حفظت الكثري منــه ،ثم عادت إىل القرية

تدعوالناس إىل اإلســام ،وعندما زرناها كانت فرحتها كبرية بقدوم عرب إىل قريتها لنرش
اإلســام ،وكانت قد حدثت بعض النساء عن اإلسالم فأسلم بعضهن ،وقد علمتني هذه
املــرأة الفاضلة أن العمر ليــس عائق ًا يف وجه الدعــوة إىل اهلل ،وأن الفقر ليس عذر ًا مقنع ًا

للتقاعس عن أداء رسالة اإلسالم.

* الشيخ نادر النوري  -رمحه اهلل  -مدرسة دعوية مثىل
وللشــيخ نادر النوري  -رمحه اهلل  -أعامل دعوية مباركة يف

خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي ،وخالل عمله يف وزارة األوقاف،ثم

تفرغه لرئاســة مجعية عبــد اهلل النوري اخلرييــة توطدت عالقته
مع الكثري من الدعاة ورموز العمل اإلســامي،وقد رأيت شــيئا

ربام ينــدر وجوده اليوم عند العاملــن يف العمل اخلريي ،وهوأن
الشــيخ نادر النوري يوطد عالقاته مع العاملني يف الدعوة ونرش

الشيخ نادر النوري

العلم وحتى يف عمله اخلريي فإنه يوظف أعامل اجلمعية فيام يعنى ببناء اإلنســان،وإصالح

البرش،وتنشئة جيل من الدعاة يقوم بالدعوة إىل اهلل تعاىل يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي.
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لقــد يرس اهلل يل زيارة العديد من البالد يف تنفيذ أعــال تلفزيونية تارخيية ،أوحضور

مؤمترات وأنشطة دعوية وإغاثية ،فكنت يف أغلب هذه البالد ُأسأل عن الشيخ نادر النوري،
وأكاد أجزم أنه ال يوجد يف العامل اإلســامي ،بل وحتى يف العامل الغريب إال وللشــيخ نادر

النوري صالت دعوية متينة.

وكان للشيخ نادر النوري اليد الطوىل يف دعم قضايا املسلمني ماديا ومعنويا حريصا

عىل نقل آماهلم وآالمهم إىل إخواهنم املسلمني يف الكويت وبالد اخلليج العريب ،بل إنه كان
من أكثر الناس دعام لبعض القضايا املصريية ،واملتعلقة برفع االضطهاد والبؤس عن بعض
الشعوب املنكوبة ،كشعب البوسنة واهلرســك ،والذي القى يف مطلع التسعينات تطهريا

عرقيا ،وحربا إبادية ،فكان الشــيخ نادر النوري جيمع األموال لرشاء السالح ،واملعونات
الغذائية وغريها طوال املحنة،وقد عرف الدعاة يف البوسنة للشيخ نادر هذا الصنيع ،فكنت

أســمع بعضهم يذكر تلك املواقف البطولية له إ َّبان زياريت املتكررة للبوسنة ،وأترككم مع
بعض رموز العمل اإلســامي يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي وهويتحدثون عن الشيخ

نادر النوري.

يقول الشيخ الدكتور صالح أمحد صالح جوالكوفيتش

رئيس املشيخة اإلسالمية السابق يف البوسنة واهلرسك :بدأت

صحبتي مع الشيخ نادر النوري وهويف منصب مدير الفتوى

اإلســامية يف وزارة األوقاف بالكويت ،وقــد كان يف هذا

املنصب قبله زمنا طويال الشيخ عبد اهلل بن عقيل العقيل،وكان
له مهارة وخربة علمية وإدارية واسعة ،وقد خلفه يف هذا املنصب
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الشاب نادر النوري الذي قد اتصف باحلامس والعزم واإلخالص ،وكثري ما كنت أفاضل بني
هذين الشخصني الذين اعتربهتا هبة من اهلل لوزارة األوقاف يف ذلك الزمان.

إن الشــيخ نادر النوري فيام عرفته صاحب رأى ومنهج ودعوة ،اختار طريق الدعوة

وعرفــه وأحبه،ويف هذا الطريق هوال يرتدد وال خيــاف وال خيون ،وأقول ذلك من خالل
خربتنا الدعوية يف البوســنة واهلرســك ،وقد مــرت الدعوة عندنــا بمخاطر وزلزاالت
وابتالءات ،ومل نجد الشــيخ نادر النوري حتت تأثريات وضغوط إعالمية أوسياسية وقف
يف صفوف املرتددين أواخلونة.

لقد سامهت مجعية الشــيخ عبد اهلل النوري اخلريية يف البوسنة واهلرسك يف املشاريع

اخلريية والدعوية عديدة ،وعىل األخص خالل حرب البوسنة واهلرسك ،وبسبب الظروف
واملالبسات تم تقديم هذا العون عن طريق املركز اإلسالمي بمدينة موستار ،وكان أثر هذا
الدعم ترميم املساجد املدمرة وإنشاء املجالت اإلسالمية مثل«األورد»و«القبس»وغريها.

ويقول الشــيخ سلامن احلســيني الندوي وهويعمل أستاذ ًا يف قسم احلديث الرشيف

بكلية الرشيعة وأصــول الدين بجامعة ندوة العلامء من عام 1981م« :كان الشــيخ نادر

النوري قد حرض إىل خميم الحتاد الطلبة املسلمني يف مدينة حيدر آباد يف اهلند قبل حوايل مخس
وعرشين ســنة ،وكان خميم اإلخوة العرب اإلسالميني الدارسني يف جامعات اهلند،وكنت

دعيت إليه أيض ًا فحرضت ،والتقيت بفضيلة الشــيخ واستمعت إليه ،وقد عقدنا بإرشافه

ومساعدته مؤمتر التعليم اإلســامي واملناهج الدراسية يف جامعتنا جامعة اإلمام أمحد بن
عرفان الشهيد عام 2002م الذي حرضه كبار رجال التعليم من خمتلف األقطار وواليات
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اهلند ،وكان فضيلة الشيخ نادر النوري رشف املؤمتر بحضوره عىل رأس وفد من الكويت،

وكان فيه من القرارات إقامة «معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا».
وقد حتقق هذا املرشوع بمساعدة فضيلة الشيخ نادر النوري.

املٔولف مع الشيخ نادر النوري رمحه اهلل

ويقول األستاذ رباح ســعيد أسعد النتشــةوهوتاجر مواليد مدينة القدس الرشيف

وأصله من مدينة اخلليل :من أحد املواقف التي شــهدهتا منــه كان هذا املوقف والذي ال
ينســى ،حيث كنت من اخلمســة األوائل الذين عادوا للكويت بعد التحرير ،فكان هويف
وزارة األوقاف وكان لديه باملخازن العمومية شــرة ،وكان عنــده عامل لتعبئة البهارات،

وكان لديه مطحنــة كبرية لطحن احلبوب والبهارات وبيعها ،مع العلم أن البهارات كانت

من ضمن أعــال رشكتي وبعد ما عدت للكويت ســنة 1993م دعيت من اهليئة اخلريية
اإلســامية العامليــة والتقيت به ،ودار بيننــا حديث عن املطحنة اخلاصــة به فأخربين أن
العراقيني قاموا بنهب كل حمتويات الشربة وما أبقوا إال املطحنة لكرب حجمها وثقل وزهنا،
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حينها عرضت عليه العمل ســو ًيا جمد ًدا فأخربين أنه قام بإرســال املطحنة إلحدى الدول

األسيوية مع العامل الذي كان لديه ،وقام بدفع كامل أجور العامل للعمل يف تلك الدولة

عــى طحن احلبوب لوجه اهلل تعاىل لألرس املحتاجة ،وقال يل :ال أريد أجر ًا من خالهلا فإن
أجري عند اهلل أحسن من جتاريت هبا ،فزاد إعجايب هبذا الرجل.
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يقول رســول اهلل ﷺ « :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة

من كرب يوم القيامة ،ومن يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا ،ومن سرت مسل ًام سرته اهلل
يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه» .رواه مسلم

وسعي املسلم لتفريج كربة أخيه املسلم تزول معه كل الفروق واالختالفات العرقية

والرتابية واجلغرافية ،فبالد اإلسالم بمنزلة البلد الواحد.

وقد أظهرت مجعياتنا اخلريية روعة يف الوقوف بجانب الدول املنكوبة ســواء كانت

مسلمة أوغري مســلمة فهي تنطلق من منطلق رشعي حيتم عليها غوث كل حمتاج ولوكان
غري مسلم ما دام أنه مل يظهر للمسلمني عداوة.

وهناك مناطــق كثرية من عاملنا اإلســامي تتعرض بني فرتة وأخــرى لبعض هذه

الكوارث وغريها من االبتالءات يكونون معها بأمس احلاجة للعون واملســاعدة واإلغاثة

بشتى أنواعها (طعام -ماء -مالبس -خيام -أدوية) ،فتسعى مجعياتنا اخلريية دائ ًام إليصال

تربعات أهل اخلري ملن حيتاجها يف أرجاء املعمورة.

* األمانة العامة لألوقاف توظف الوقف يف إغاثة املسلمني
ياهلل ما أعظمه من صنيع ذلكم الوقف الذي وقفه صاحبه وكان صغريا بســيطا لكن

حصله هذا املحســن املوارى يف
رباه اهلل ونــاه وبارك فيه ،وما أوفره من أجر ذلكم الذي ّ
الرتاب.

لقد أحســنت األمانة العامة لألوقــاف يوم أن أدت األمانــة يف الوقف ورصفته يف

مصارفــه الرشعية داخل وخارج الكويت التزاما بام نــص عليه الواقف فنصوص الوقف

كنصوص الشارع.
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توزيع ٔاطعمة ٕاغاثية يف فلسطني

ودائ ًام يكون لألمانة العامة لألوقاف دور بارز وهام يف دعم وإغاثة القضية الفلسطينية

حريص عىل القيام به كل القائمني عىل العمل يف هذه املؤسسة العظيمة،
وهذا يعترب واجبا،
ٌ
وحينــا طرحت فكرة مرشوع إغاثة املرابطني يف فلســطني ؛ قامت األمانة العامة بتكليف
الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح االجتامعي بوضع تصور هلذا املرشوع وآلية تنفيذه،

وبالفعل تم البدء يف املرشوع الذي اســتفاد منه مخســائة أرسة فلسطينية تقطن قطاع غزة،
وكان هذا املرشوع يوفر لألرس بعض أساســيات احلياة واملعيشــة كاملواد الغذائية وبعض

األجهزة الكهربائية واملســاعدة يف جتهيز الفتيات ورشاء أثاث لــأرس التي ليس لدهيا ما
يكفل هلا احلياة.

من مشاريع إالغاثة يف فلسطني
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وحرصت األمانــة العامة لألوقاف بتقديم يد العون وإغاثة الشــعوب العربية منها

مجهورية اليمن العربية ،وقد تم تنفيذ هذا املرشوع يف شهر  4من عام 2012م وقام بالتنفيذ

مؤسســة اليتيم التنموية وكان التمويل من األمانة العامة لألوقاف ،وشــمل هذا املرشوع
تقديم اإلعانات واملواد الغذائية لألرس واأليتام.

جانب من ٕاغاثة الشعب اليمني

وحرصت األمانة عىل توفري بعض األشــياء الرضورية لألمهات حديثي الوالدة ممن

ال تقوم بالرضاعة الطبيعة ملولودها وذلــك بتوفري األلبان الصناعية واجلافة ،وعىل جانب
آخر قام املرشوع بتوفري بعض املواد الالزمة للدراسة والتدريب ملركز تنمية الفتاة يف اليمن،
وحرصت األمانة العامة عىل رسم االبتسامة عىل وجوه األطفال.

* اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية ومشاريع إغاثية متميزة
ال يمكن أبدا أن نتجاهل دور اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية يف رسعة االســتجابة

ألي نداء اســتغاثة يف أكثر أجزاء املعمورة ،فقد اتســمت قرارات تلبية نداءات االستغاثة
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يف اهليئة اخلريية باملرونة ،وأتاحت ملدراء املكاتب اخلارجية باالســتعجال برصف املعونات
الغذائية أوغريها ما دام أن احلاجة امللحة تتطلب ذلك.

يعرفك بالدور
ولذا فإن قراءة رسيعــة يف ملف اإلغاثة يف اهليئة اخلريية اإلســامية ّ

العظيم الذي تقوم به يف مشاريعها اإلغاثية.

ومن ذلك عىل سبيل املثال ،ونظر ًا ملا حققته اهليئة اخلريية عرب مسريهتا خالل ربع قرن

من ثقة وقبول لدى أفراد ومؤسســات املجتمع الكويتي واملؤسسات اإلسالمية العاملة يف

شــتى جماالت العمل اإلســامي اخلريي ،واإلغاثة منها بالذات ،فقد متكنت اهليئة خالل
عامي 1431هـ 1432 -هـ املوافق ســنة ٢٠١٠م٢٠١٢-م ،مــن إحداث قفزة يف عدد
وحجم الربامج اإلغاثية التي نفذهتا ،والتي كان يف مقدمتها محلة إغاثة الشــعب الباكستاين

من األرضار التي أصابتها نتيجة الفيضانات التي ترضر منها ما يقارب الســتة والعرشين

مليون نسمة.

اهلئية اخلريية اإلسالمية ومساعدة مترضري فيضانات باكستان
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فقامت اهليئة بتنفيذ برامج إغاثية منها عاجلة برنامج إغاثة باكستان متثلت يف:
 توفري الطرود الغذائية العاجلة للنازحني يف خميامت اإليواء. تسيري قوافل طبية متنقلة يف القرى النائية. برنامج توزيع بذور القمح عىل املزارعني. حفر مخسة آالف بئر سطحي  -توزيع عرشة آالف رأس ما عز عىل األرس املترضرة.كام تضمن الربنامج اإلغاثي :بناء أربع قرى نموذجية للمترضرين ،ثالثة منها حصلت

اهليئة عىل دعم هلا من بيت الزكاة ،والقرية الرابعة تكفل أحد املتربعني باملســامهة يف بنائها،
بتكلفة قدرها مليون دوالر أمريكي للقرية الواحدة.

باإلضافــة إىل هذه القرى ،فإن الربنامج يتضمن إنشــاء أربعــة جممعات متكاملة يف

األقاليم األكثر رضرا ( الســند  -بلوشستان  -شامل باكســتان ) بحيث يشمل كل جممع

املكونات التالية :مدرســة  -مســجد  -مركز طبي  -مركز تأهيل مهني  -دار أيتام  -بئر

ارتوازي  -ســوق جتاري  -مالعب رياضية  -بتكلفــة قدرها 1.5مليون دوالر أمريكي

لكل جممع.

وســامهت بعض مؤسســات العمل اخلريي يف تنفيذ (برنامج إعامر رشق السودان)

فقــد قامت اهليئة بدور فعــال من خالل التعاون مع الصنــدوق الكويتي للتنمية يف دعوة

املؤسسات واجلمعيات اإلقليمية والدولية للمسامهة يف إعامر رشق السودان من خالل لقاء

عقد يف اهليئة شارك فيه عدد يقارب املائة مؤسسة داعمة ،وتم بلورت جمموعة من املشاريع
التعليمية والصحية بناء عىل دراســات وزيارات ميدانية ملناطق رشق السودان ،وختصيص

 650.000دوالر أمريكي لعدد ثالثة منها ،دخلت مرحلة التنفيذ ،كام أن اهليئة تشارك يف
عضوية عدد من اللجان وفرق العمل الرسمية والفنية املعنية بتنفيذ برامج إعادة اإلعامر.
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إغاثة النازحني يف ليبيا

وجتاوبا مع األحداث السياسية املتسارعة يف حينه يف ليبيا التي نتج عنها ترشيد اآلالف

من األبرياء فقد خصصت اهليئة مبلغ ًا وقدره 250.000دوالر أمريكي يف األسبوع األول
من تداعي األحداث يف ليبيا كإغاثة للشعب الليبي.

وهنــاك برنامج إغاثــة الصومال كان هذا املرشوع جتاوب ًا مــع اجلفاف الذي أصاب

مناطق شاســعة من القرن األفريقي أدت إىل وقوع ما يقــارب العرشة ماليني حتت وطأة

اجلوع واملوت.

* صاحب السموأمري البالد وتكليف للهيئة برعاية برنامج إغاثي
للكويت مبادرات عظمية يف تقديم اإلغاثات للشــعوب املترضرة وكلنا يالحظ أن

عطاءات املحسنني ومســامهاهتم الكريمة تتضاعف حينام يبادر صاحب السموأمري البالد
 -حفظه اهلل  -إىل تبني مرشوع محلة إغاثية ،وال يكاد يوجد شــعب مترضر إال ولصاحب

السموبادرة مباركة بإطالق احلملة باسمه أوال ثم بتربعه الكريم عنه وعن أرسته الكريمة.
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وال شك أن هذه املبادرات السامية تسهم بشكل كبري يف تربع املحسنني واملحسنات.

جانب من محلة فزعة كويتية يف التلفزيون

ومن ذلك ؛ وبناء عىل توجهات حرضة صاحب السموأمري البالد  -حفظه اهلل  -بأن

تقوم اهليئة باإلرشاف عىل مجع تربعات حتت شــعار «فزعة كويتية» كان من أبرز املسامهني
فيها  :وزارة األوقاف والشــئون اإلسالمية  -بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف ،حيث
اســتطاعت اهليئة من خالل هذه احلملة عرب تلفزيون دولة الكويت ومن خالل التواصل

مع أصحاب اخلري من األفراد واملؤسســات أن حتقق موارد بلغت  11.87مليون دوالر
أمريكي ،وقد تم رصف  4.26مليون دوالر أمريكي لصالح برامج إغاثية عاجلة ،واملبالغ
األخرى خصصت بشكل أساس حلفر اآلبار االرتوازية ،وقد تم تنفيذ برنامج إغاثي امتد

عىل مدى ســتة أشهر متثل يف :طرود غذائية ومراكز لتوفري الوجبات والغذاء وقوافل طبية
وآبار سطحية وتوزيع بذور زراعية.

* اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية ورشاكة إغاثية مع مؤسسات الدولة
وجتاوبــا مع الزلزال الذي أصاب عدد ًا من القرى يف تركيا ،فقد اســتلمت اهليئة من

احلكومــة الكويتية مبلغا وقدره  4.5مليون دوالر أمريكي لصالح املنكوبني من الزلزال،
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وبناء عليه درست اهليئة اخليارات املتاحة بالتنسيق مع مؤسسة  I.H.Hالرتكية ،والتي كان
من أمهها إقامة قرية متكاملة باسم الكويت تتوفر فيها مجيع املستلزمات األساسية ،تتكون

من املــواد القابلة للتفكيك تضم مائتي منزل ،وهذا باإلضافــة إىل بناء أربع عامرات ،كل

عامرة تضم ســت عرشة شقة ( إمجايل أربع وستون شقة ) عىل أرض مساحتها عرشة آالف
مرت مربع ،خصص نصفها للعامرات األربعة ،والنصف اآلخر للخدمات العامة (مسجد -

مركز لألنشطة االجتامعية ).

إغاثة اهلئية اخلريية يف تركيا ضمن مرشوع البيوت اجلاهزة ب  5ماليني دوالر

كام قامت اهليئة اخلريية اإلســامية العامليــة بتنفيذ برنامج إغاثــي يف دولتي النيجر

وبنني أطلق عليها محلة «فزعة كويتية» ،شــمل توزيع املــواد اإلغاثية عىل أكثر من ثالثني

ألف مترضر يف دولتي بنني والنيجر من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلدين،
وجــاء هذا الربنامج اإلغاثي عــر رشاكة بني اهليئة اخلريية والبنك اإلســامي للتنمية يف
جدة وبيت الــزكاة الكويتي وبيت التمويل الكويتي ،ونصت االتفاقية عىل توزيع إغاثات
عاجلة عىل النيجر وبنني بقيمة  600ألف دوالر ،وكانت املياه قد غمرت عرشات القرى،
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جانب من فيضانات النيجر

وجرفت العديد من مســاكن املترضرين ،وقد نســقت عملية التوزيع بالتعاون مع

اجلهات احلكومية املحلية التي قامت بجهود مهمة يف تشــكيل جلان متخصصة ،وأعدت

قوائــم من األرس املترضرة وحرصت القرى املترضرة من الفيضانات مما ســاعد يف توزيع
املساعدات بشكل مدروس وخمطط.

ففي النيجر تم توزيع كوبونات عىل األرس املترضرة بحضور رؤساء البلديات والعمد

ومشــايخ القرى باإلضافة إىل حمافظ اإلقليم ،وتم توزيع اإلغاثات عليهم بشكل جممع يف

أقاليم ( دوســو -طاوا  -زيندر ) ،وحتتوي هذه األقاليم عىل ثالث وثالثني قرية مترضرة،
وبلغ عدد األرس  1435أرسة ،ووصل إمجايل عدد املستفيدين أكثر من  10682مترضر ًا،

ويف مجهورية بنني تم ختصيص كميات إغاثية لكل قرية مترضرة.

وكان للهيئة اخلريية جمهــود إغاثي مميز يف الفلبني واليمــن وموريتانيا ضمن برامج

إغاثية مميزة ومدروسة خففت من معاناة الناس.
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ويف سوريا أنفقت اهليئة اخلريية ضمن برناجمها اإلغاثي أكثر من سبعة وأربعني مليون

دوالر لتوزيع املواد اإلغاثية املتنوعة.

اهلئية اخلريية ومحلة ٕاغاثة للشعب السوري

ونوه د .خالد الشــطي يف كتابه «الكويت والقضية الفلسطينية» إىل دور اهليئة اخلريية

يف فلسطني حيث قامت اهليئة بعدة مشــاريع تقوم تنفيذ محالت إغاثية متنوعة لقطاع غزة
وقد تم دعم اجلمعية اخلاصة بتيســر الزواج يف غزة ودعم األرسى يف ســجون االحتالل
ومساعدة األرس املحتاجة يف القطاع.

(((

* رشق آسيا شاهدة بروعة مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي

مقر مجعية إاحياء الرتاث إالسالمي يف قرطبة
(((

«الكويت والقضية الفلسطينية» ص.٣٣
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منذ نشــأة مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي سنة (  1981م ) وهي جتعل مصلحة األمة

عىل عاتقها ،وتنظر إىل بالد اإلســام عىل أهنا بلد هلا فهي تشــاركهم أفراحهم وأتراحهم
وآماهلم وآالمهم ،ومن ينظر يف تنوع مشــاريع مجعية إحياء الرتاث اإلســامي يعي ذلك

متاما.

لقد قامت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي طوال مسريهتا بتقديم إغاثات متنوعة لبالد

شتى وكان هلا قصب السبق يف كثري من األحايني.

وها هــي يف ينايــر 2013م تقوم بتقديم دعــم عاجل ملتــرري الفيضانات التي

رضبت العاصمــة األندونيســية جاكرتا ،واســتفاد منها نحو 3424أرسة إندونيســية،
ووزعت املساعدات الكويتية بالتنســيق مع اللجنة اخلريية املشرتكة وشملت مواد غذائية
ومواد تنظيف ومالبســ ًا وأدوية ،وقد نفذت جلنة جنوب رشق آسيا بجمعية إحياء الرتاث

اإلسالمي عام 2013م محلة مساعدات جديدة للمهجرين البورميني شملت مواد غذائية

من أرز وســكر ومعكرونة ،وشملت املساعدات صيانة بعض املســاجد التي يصيل فيها
املهجرون ،واســتكامل فصول حتفيظ القرآن الكريم ،وبنــاء دورات مياه ،وتقديم بعض
املساعدات الطبية للمهجرين.

جانب من مساعدات مجعية ٕاحياء الرتاث اإلسالمي يف اندونيسيا
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ويف الفلبني عام 2012م قامت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي هناك بتوزيع مساعدات

كويتيــة للمترضرين نتيجة األعاصري والفيضانات التــي تعرضت هلا مناطق جنوبية ،وقد
وزعت عىل املترضرين أكياســ ًا من األرز وحلوم أبقار ،وقد تم التوزيع يف مناطق كغايان،
واليغان ،وباغديان ،وباسيالن ،حيث استفاد من تلك املساعدات نحو 2200شخص من

املترضرين.

جانب من مساعدات مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي يف الفلبني

وشهدت تايالند عام 2012م محلة مســاعدة واسعة النطاق بتوزيع مساعدات عىل

الفقراء واملحتاجني ،وكانت املواد التــي وزعت عىل املحتاجني قد بلغت يف جمموعها 16
طن ًا من األرز ،وأكثر من  3أطنان من الزيت ،وأكثر من طن ونصف من السكر ،وكان من

بني املســتفيدين رجل عجوز يسكن بجزيرة ســوقان قال « :مل يأت أحد قبلكم إلينا بمثل
مساعداتكم».

ويذكر أحد املرشفني عىل احلملة أنه أثناء جتمع الفقراء الستالم نصيبهم من املساعدات

كان يدعوللمتربعني ويدعوللكويت ويؤمن الفقراء عىل دعائه.
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* مجعية العون املبارش تنافس دوال ومنظامت عاملية يف إفريقيا
اســتطاعت مجعية العون املبارش بفضل اهلل ثم بفضــل جهود املخلصني من كوادرها

واملحسنني واملحسنات أن تنافس كربيات الدول واملنظامت اإلغاثية العاملية واملدعومة عىل
مستوى الدول من كسب ثقة إفريقيا بحكوماهتا ومواطنيها.

لقد متيزت مجعية العون املبارش بالعمــل يف أي مكان وبأرسع وقت ودون تعقيدات

يف تقديم املســاعدات فنالت بذلك ثقة الدول العاملة فيهــا ،وأتاحت هلا من االمتيازات
والصالحيات ما عجزت عنه منظامت عاملية كثرية.

وتقوم مجعية العون املبارش بدور كبري يف إغاثة الدول اإلفريقية املنكوبة ،والذي تعجز

عنه دول أحيان ًا كثرية ،ونالت به شــهادات شــكر وإعجاب من الدول ومنظامت اإلغاثة
العاملية.

ففي جماعة الصومال ســنة 1992م يمم املحســنون وأهل اخلري وجوههم نحوذلك

البلد معينني ألهله حاهلم قــول النبي ﷺ «املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص»وقوله ﷺ

«املسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى».

مجعية العون ٕ -اغاثة جماعة الصومال
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* د .عبد الرمحن السميط ينقذ طفال من املوت فيصري حافظا للقرآن
وكان مــن بني من ذهب للمعونة يف جماعة أفريقيا مجعية العون املبارش وعىل رأســها

الشــيخ الدكتور عبدالرمحن السميط -رمحه اهلل  -ومعه األستاذ فهد عبدالعزيز احلساوي،
وكان عــام رمادة عىل الصومال حيــث إن األموات يدفنون دفنــ ًا مجاعي ًا إلرهاق وتعب

األحياء ،وذات مرة رأى الدكتور عبدالرمحن الســميط واألســتاذ فهد احلســاوي خيمة،

فتوجهوا إليها فوجدوها امرأة تطبخ عظام بعري منــذ أيام وأوالدها ينتظرون أن تطعمهم
أمهم ،واهلل الرزاق ذوالقوة املتني.

ويف نفس احلادثة ،وداخــل املخيم الطبي الذي تقيمه مجعية العون املبارش كان يوجد

طفــل مريض جد ًا يئس منــه القائمون عىل العمل اخلريي ،واقرتحــوا إعطاء األدوية ملن

هوأكثر فرصة ومظنة يف احلياة ،فأحلت أمه عىل الدكتور عبدالرمحن الســميط فســاهم يف

كفالته من حســابه اخلاص ،وبعد زمن طويل رآه الدكتور عبدالرمحن السميط وإذا به من
حفظة القرآن الكريم.

د .السميط مع ٔاحد ضحايا أطفال املجاعة
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ومن القصــص التي يروهيا فريق العمل جلمعية العون املبارش :كان من ضمن برامج

وفد قافلة إغاثة دارفور هذه زيارة معسكر أبوشوك حيث قام الوفد بزيارة خلوه ذوالنورين

لتحفيظ القران الكريم ،وهوجممع تعليمي كبــر يبلغ عدد الطالب فيه ( )1300طالب،
ســأل بعض أفراد الوفد عن ماهية يشء يشــبه التوابيت عيل ارتفاع نصف مرت ومســاحه
مرت ونصف ،فأجاب شــيخ اخللوة بأن هذه هي مساكن الطالب وهي عبارة عن جوالت

بالستيكيه فارغة موضوعة عىل أعواد من احلطب اخلفيف.

العون املبارش ونقل الذرة يف ٕاغاثة دارفور

وقد نفذت مجعية العون املبارش  -مكتب الســودان  -يف ديســمرب 2002م مرشوع ًا

لكســاء النازحني من أبناء جبال النوبة بوالية اخلرطوم العاصمة ،واشــتمل الربنامج عىل
توزيع مالبس لكل الفئات ( نســاء  -رجــال  -أطفال ) ،وترك هــذا الربنامج أثر ًا طيب ًا
يف نفوس أبناء جبــال النوبة الذين عمتهم الفرحة مع أطفاهلــم ،وتوجهوا إىل اهلل باحلمد
والشــكر ،ودعوا ألهل العطاء املتربعني من أهل الكويت إلخواهنم يف السودان عىل هذا
الدعم الكبري ،آملني أن ال ينقطع ،وأن يوفق القائمني عىل هذا األمر باالســتمرار والنجاح
يف مواصلة مسريهتم وجهودهم اخلريية.
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العون املبارش ؤاحد مشاريع الكساء إالغاثية

ِ
ـم عاتبت الفتاة املالية د .عبد الرمحن السميط ؟ !
*ل َ

يذكر الدكتور عبدالرمحن السميط موقف ًا مل ينسه يف حياته قائالً« :كنت أسري يف شوارع

عاصمة مايل أثناء زيارة هلا خالل جماعة الثامنينات وبســبب ثــويب العريب أثرت انتباه فتاة،
فاقرتبت مني وألقت عيل الســام ثم قالت متسائلة :أين إخواين العرب ؟ فأنا من القبائل

العربية من شامل مايل توفيت أمي منذ مدة ،ويف هذا اجلفاف ماتت كل حيواناتنا ،ثم ذهب

أيب يبحث عن لقمة العيش منذ مدة طويلة ومل نسمع عنه شيئ ًا ،وواصلت :كان يميض عيل
اليومان والثالث بدون طعام حتى اضطــررت أن أعمل عم ً
ال أعلم أنه عمل يسء ولكن

مل يكن أمامي إال املوت جوع ًا أنا وإخواين الصغار أوانحرف عن السري يف طريق الرذيلة.

وأردفت قائلة :إننا جهلة بديننا رغم أننا حافظنا عىل لغتنا العربية منذ مئات الســنني

ونحن فقراء ،وكنا نتمنى منكم إخواننا العرب أن تســاعدونا وال ترتكونا نفرط يف رشفنا

الذي هورشفكم كذلك ألننا منكم ،وقل ألهلك العرب أن ينجدوا اآلالف من بناتنا قبل

أن يقعن فيام وقعت فيه ،ومني إىل كل عريب مسلم.
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* الشيخ عبد اهلل النوري يسبق أهل بالده يف إغاثة الدول
جهود الشيخ عبداهلل النوري كثرية يف بالد العامل وقد سبق حمبي اخلري يف بالده يف تفقد

املحتاجني وإغاثة امللهوفني وإعانة املترضرين ،فطاف البالد وجاب الدنيا وما ترك بلدا إال

وترك له فيه أثر ًا  -رمحه اهلل .-

توجه الشــيخ عبد اهلل النوري إىل مدينة دهلي عاصمة اهلند ومن خالل هذه الزيارة،

تعرف هناك عىل الشيخ حممد بن يوسف رئيس الرابطة اإلسالمية والشيخ الندوي وغريهم
-رمحهم اهلل مجيع ًا ،-وكانت النزاعات يف ذلك الوقت قد نشــبت بني املســلمني وبعض

معتنقي املعتقدات األخرى ،وكانت عىل أوجها ،مما رســخ لدى الشــيخ عبداهلل النوري
اإلحساس بأمهية اجلهاد إىل جانبهم بسالح الدعم املادي بقدر اإلمكان ،فتربع هلم بام تيرس

له من املال ،ويف نفس الســنة سافر إىل اهلند مرة أخرى حام ً
ال معه مائة وثامنني ألف دوالر

أمريكي تم توزيعها عىل اجلمعيات اإلغاثية هناك.

* املحسن عبد العزيز الصقر يشاطر بامله أهل مرص أيام العدوان الثالثي

املحسن عبدالعزيز الصقر سنة 1962
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نظر ًا إىل عمق عالقات األخوة والرتابط الكبري بني الكويت وأهلها والشقيقة الكربى

مــر رمز التضحية والفداء من أجل الرتاب العريب اإلســامي األصيل ،كان املحســن

عبدالعزيز الصقر مع أخويه ضمن القائمة األوىل من التجار املتربعني ملساعدة مرص وأبنائها
خالل العدوان الثالثي عليها عام 1956م ملســاعدهتا عىل مواجهة الظروف الصعبة التي
أملت هبا ،وقد تربعوا بمبلــغ مئة ألف روبية يف نوفمرب عام 1956م وهومبلغ كبري جد ًا يف

ذلك الوقت.

عبدالعزيز محد الصقر يرتٔاس ٕاحدى جلسات جملس أالمة يف الفصل الترشيعي أالول

* مساعدة شعب بنغالديش
تعرضت دولة بنغالدش لعدد من الفيضانات املدمرة ،ومر شــعبها بظروف صعبة،

وســاهم أهل اخلري بدولة الكويت يف ختفيف املعاناة عن كاهل هذا الشــعب املسلم ،ومن
ذلك ما قدمه املرحــوم عبدالعزيز محد الصقر الذي تربع بمبلــغ  10آالف دينار كويتي،
للمسامهة يف إغاثة هذا الشعب من جراء اإلعصار املدمر الذي رضهبا عام 1981م.

* دعم مترضري زالزل اليمن
ويف  13ديسمرب عام 1982م ،رضب حمافظة ذمار يف اليمن الشاميل زلزال دمر حوايل
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 1500قرية ،وعدد من املدارس واملستشــفيات واملساجد واآلبار يف املحافظة ،وتسبب يف
وفاة أكثر من  1200شخص ،وترشيد أكثر من  265000شخص ،وقد أخذت الكويت

عىل عاتقها عبء مســاعدة املنكوبني من خالل اللجنة الشعبية جلمع التربعات ،التي تربع
من خالهلا املحســن عبدالعزيز محد الصقر -يرمحه اهلل -بمبلغ مخســن ألف دينار كويتي

بمشاركة إخوانه إلغاثة املترضرين من زلزال ذمار يف اليمن.
* مجعية النجاة ومشاريع إغاثية

تقدم مجعية النجاة اخلريية بعض األنشــطة اإلغاثية جراء ما جيتاح البالد من كوارث

طبيعية مثــل موجات أمطار شــديدة ،أوموجات فيضانات من الثلوج والربد الشــديد،

باإلضافــة إىل ذلك تقوم مجعيــة النجاة بكفالة الدعاة واألئمــة ونتواصل معهم ،فهم من
خرجيي الكليات الرشعية وال جيدون أي مصدر دخل ثابت أورواتب ثابتة وحكوماهتم ال

تعطيهم إال رواتب ومعاشات ضعيفة ال تسمن وال تغني من جوع.

مجعية النجاة اخلريية ؤاحد مشاريع إالغاثة يف بنغالديش
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وقد أكد خالد اهلندي مدير املشاريع اخلارجية بجمعية صندوق إعانة املرىض أمهية مد

يد العون للمترضرين من الكوارث ومساعدة املرىض الفقراء يف شتى بقاع العامل مشريا إىل

أهداف اجلمعية اإلنسانية الرامية إىل إغاثة املاليني من املترضرين والفقراء حول العامل عىل
اعتبار أهنا املؤسسة الطبية الكويتية اخلريية الوحيدة التي هتتم بالنواحي الصحية واإلغاثية.
وقال اهلنــدي :إن جلنة املشــاريع اخلارجيــة باجلمعية

مستمرة يف تقديم اإلغاثة الصحية يف مايل وموريتانيا والنيجر
وبوريكينافســاو ،وعربيا يف األردن ولبنان ومرص مع تشــاد

وأوغنــدا ،وحالي ًا آلالف النازحني واجلرحى الســوريني يف

لبنان واألردن ،إضافة لتقديم إغاثات صحية وغذائية آلالف

خالد اهلندي  -مدير املشاريع اخلارجية
النازحني املاليني يف كل من موريتانيا والنيجر وبوريكينافسو،
يف صندوق اعانة املرىض

وذلــك بالتعاون مع مكتــب الصندوق بالســودان وبعض

املنظامت واجلمعيــات اخلريية العاملة يف جمــال اإلغاثة بأفريقيا بنا ًء عىل رغبة املحســنني

الكويتيني.

وأضــاف اهلندي بأنــه قد تم إنجاز وتنفيــذ مئات املرشوعــات الصحية واإلغاثية

اخلارجية والزالت اللجنة مستمرة يف تنفيذ العديد منها.

عىل ســبيل املثال تقديم أجهزة غســيل الكىل لكل من تشــاد وبنغالديش ،وأجهزة

طبية متنوعة للمستشــفيات واملراكز الصحية يف كل من أوغندا والبوسنة ،وتقديم األدوية
واملستلزمات الطبية وسيارات اإلسعاف والعيادات املتنقلة وحفر اآلبار ،وتوفري خزانات

ميــاه للقرى الفقرية ،وتنظيــم القوافل الطبية واملخيامت العالجيــة واجلراحية ،وخميامت
مكافحة العمى ،ومرشوعات مكافحة الدرن واملالريا بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
واملنظامت اإلغاثية العاملة يف املجال الصحي.
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واجلدير بالذكر أنه تم تنفيذ جمموعة من املرشوعات خالل العامني السابقني يف العديد
من دول أفريقيا وأسيا مثل فلسطني واليمن والنيجر وبنغالديش واهلند والفلبني وموريتانيا
وبنني وأوغندا وكينيا وباكســتان ومرص وليبيا والصومــال وغريها من الدول التي تكون
بحاجة للمساعدات الصحية واإلنسانية.
وأشــاد اهلندي باملحســنني الكويتيني الذين يقدمون املســاعدات للجمعية لتنفيذ
املرشوعــات اخلارجية ســواء كانوا أفراد أم مؤسســات ،وشــكر كل من بيــت الزكاة
الكويتي واجلمعية الكويتية املشــركة لإلغاثة وغريها من املؤسسات الداعمة هلذا العمل
اإلنساين اجلليل.
* مجعية فهد األمحد حضور إنساين ف ّعال يف غزة

وتقوم مجعية فهد األمحد بحمالت إغاثية يف رفع املعاناة عن الفقراء واأليتام وتشمل
اجلانب الغذائي والطبي ،فكانت من هذه احلمالت اإلغاثية إغاثة ليبيا ،وقامت مجعية فهد
األمحد بقافلة إغاثة الشــعب املحارصبأهنا من أوائل الذين استطاعوا الدخول لقطاع غزة
حمملة باملساعدات اإلنســانية واألدوية املصنفة ضمن األولويات امللحة لدى املستشفيات
يف القطاع املحارص ،وهذا بعد إرصار من الوفد إدخال املساعدات واألدوية عىل الرغم من
الصعوبات والعراقيل خاصة أثناء معرب رفح.

مجعية فهد االمحد إالنسانية وجانب من ٕاغاثة غزة
مجعية فهد األمحد إالنسانية وجانب من ٕاغاثة غزة
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مجعية فهد األمحد وٕاغاثة الشعب الليبي

ويف 2013م نظمــت مجعية فهد األمحد اإلنســانية

رحلة إغاثة ملســلمي (بورما)وقال رئيــس جملس إدارة

مجعية فهد األمحد اإلنســانية الدكتور هاشــم اهلاشمي:

«إن املعانــاة التي يعانيها إخواننا املســلمون يف بورما أمر
يســتوجب فزعة إلغاثتهــم ونرصهتــم والتخفيف من

معاناهتــم من خالل توفــر متطلبات املعيشــة األولية،
حيث إن الالجئني الروهانجة يعانون من ضيق العيش يف

د .هاشم اهلاشمي
رٔييس جملس ٕادارة مجعية فهد االمحد
االنسانية

بنغالديش ،وال جيدون ما يقتاتون عليه سوى حشائش األرض ،ويرشبون من املستنقعات
ويعيشــون يف بيئة غري صحية ،ويعانون العديد من األمراض التي تسبب هبا سوء التغذية

وقلة األدوية ،وأضاف :لقد زار وفد من مجعية فهد األمحد اإلنسانية قبل عدة أشهر خميامت

ومناطق الالجئني الروهانجة الفارين من بورما وشاهدوا مآيس يندى هلا اجلبني ،حيث إن

أغلب العوائل تفرتش األرض ال مأوى هلم وال يوجد هلم أي مساعدات من قبل احلكومة
البنغالديشــية التي تعيــش يف فقر مدقع مبينــا أن أبرز احتياجات الالجئــن الروهانجة
املسلمني يف بنغالديش هوتوفري املخيامت وحفر اآلبار لتوفري املياه النقية الصاحلة للرشب،
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وكذلك توفري التمديدات الصحية لتاليف األوبئة التي بدأت باالنتشار ،وكذلك حيتاجون
للمســاعدات الطبية واللقاحات الطبية لألمراض املعدية واألوبئة ،وأشار اهلاشمي إىل أن
اجلمعية تقــوم عىل إغاثة غذائية وصحية ونوعية لكي نســتطيع أن نعينهم عىل ما قدر اهلل
عليهم من بالء.
ويقوم مرشوع اإلغاثة العاجلة ملجاعة القرن األفريقي وتفريج معاناهتم يف الصومال
واملناطق املحيطة هبا وذلك من خالل توزيع األغذية الرضورية واالحتياجات األساســية
للحياة اليومية ،باإلضافة إىل مشاريع املياه وحفر اآلبار يف مناطق اجلفاف.
* مساعدة أهل مرص عقب العدوان الثالثي عام 1956م:
وقد كان للمحســن أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -مواقف طيبة ،ومل يقف مكتوف اليدين
أمام أي مساعدة إلغاثة دولة عربية أوإسالمية بل سعى للبذل واإلنفاق يف سبيل اهلل ،فمد
يد العون من خالل اللجنة الشعبية جلمع التربعات ،وكان مقرها بغرفة التجارة والصناعة
بدولة الكويت ،وقد قدم من خالهلا مسامهات كثرية يف جمال مجع التربعات لصالح منكويب
الكوارث الطبيعية أواحلروب يف بالد العامل اإلسالمي.
ومل تكن أرض الكنانة وآالمها بعيدة عن آالم دولة الكويت وأهلها ،ومنهم املحسن
أمحد الفهد  -رمحه اهلل  -وأخوه يوسف اللذان كانا من السباقني إىل البذل واإلنفاق يف سبيل
اهلل تعاىل ونرصة إخوان العروبة واإلســام يف مرص الشقيقة ،حيث تربعا بمبلغ (15000
روبية).
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* مساعدة املترضرين من الزالزل يف اليمن واجلزائر
ملــا رضب لواء ذمار يف اليمن الشــايل زلــزال ضخم ظهرية يوم  13ديســمرب عام

1982م ،وكان األخوان أمحد ويوســف عبد اهلل الفهد  -كعادهتام  -يف القائمة األوىل من
املتربعني لصالح مترضري الزالزل هناك ،إذ تربعا بمبلغ .10.000

ٔاحد الزالزل التي تعرضت هلا اليمن

كام تربع أمحد عبد اهلل الفهد  -رمحه اهلل  -بمبلغ من املال للشــعب اجلزائري الشقيق،

عندما تعرض لزلزال مدمر عام 1980م يف مدينة الشلف ،وذلك بواسطة اللجنة الشعبية

جلمع التربعات يف دولة الكويت.

* اللجنة الشعبية وإغاثة الشعب املرصي

(((

ويف إطار معاونة الشــعب املرصي وحكومته قامت اللجنة الشعبية يف عام 1956م

إبان العدوان الثالثي عىل مرص بجمع تربعات هي األكرب يف تاريخ اللجنة الشــعبية ،وقد

كان الشيخ عبد اهلل السامل حاكم البالد يف ذلك الوقت أول املتربعني فيها.

ويف عام 1967م بعد حرب إرسائيل عىل مرص وإحتالل سيناء قامت اللجنة الشعبية

بجمع تربعات كبرية ،وقدمتها يف صورة تربع لدعم املجهود احلريب املرصي.
(((

د .عبداملحسن اخلرايف جهود اللجنة الشعبية ،وثق يف كتاب مانع ،نقلت منا هنا ،ويف مواضع أخرى.
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واســتمر دعم الكويت عامة واللجنة الشــعبية خاصة ملرص حكوم ًا وشعب ًا وجيش ًا

ملعاونته وشد أزره أمام العدوالصهيوين.

وها هوعام 1973م إبان حرب أكتوبر ،وكعادهتا قامت اللجنة الشعبية بدور مشهود

يف مؤازرة وتأييد الشــعب املرصي وكذلك الســوري يف هذه احلــرب ،ودعت املواطنني
واملقيمني للتربع باملال لصالح شعب مرص.

زلزال مرص سنة 1992

وخالل أزمة الزلزال بمرص الذي رضب القاهرة وخاصة منطقة املقطم سنة1992م،

وأدى هذا الزلزال إىل وفاة أكثر من  500شــخص ،وجرح نحو 6500آخرين ،ووســط

هذه الكارثة واعرتاف ًا بجميل مرص ورغبة يف رد وقفة مرص الشــجاعة ضد الغزوالعراقي

عىل الكويت عام 1990م ،برزت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات لتمد يد العون إلخوان
فقدوا املأوى والعائل ألرسهم ،ووســط أفكار كثرية رأت اللجنة أن تتبنى مرشوع ًا لدعم

هؤالء األرامل والثكاىل واألطفال ممن فقدوا عائلهم ومأواهم ووقع االختيار عىل إنشــاء
وحدات ســكنية هلذه األرس ،ومن خالل التربعات التي قامت عىل مجعها ثالث جهات،

وهي اللجنة الكويتية املشــركة لإلغاثة ،واللجنة الشــعبية جلمع التربعات ،باإلضافة إىل
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الســفارة واجلالية املرصية بالكويت تم رشاء  534شــقة ألرامل مترضري الزلزال ،ودفع
مقدم  333شقة أخرى لغري القادرين عىل دفع مقدم الشقة.
* اجلزائر يف قلوب املحسنني الكويتيني
ويف اجلزائر كان للجنة الشــعبية جلمــع التربعات دور بارز يف ختفيــف املعاناة عن

املترضرين من الزالزل فبعد وقوع الزالزل املدمرة يف أعوام 1954م1980 ،م1989 ،م،

2003م التــي أصابت مناطــق عديدة من اجلزائر بالشــلل وترضر منهــا آالف اإلخوة
اجلزائريني ،بادرت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات بدعــوة املواطنني واملقيمني إىل التربع

وتقديم املعونات للمترضرين ،ووجهت لذلك نداء تضمن هذه املعاين ،وبفضل اهلل تعاىل
وفقت اللجنة يف مجع تربعات ضخمة من اهليئات والرشكات األهلية والرسمية واملواطنني
واملقيمني عىل حد ســواء ،وكان ذلك اســتجابة لنداء اللجنة مما ســاهم يف إنقاذ األشقاء

والتخفيف عنهم.

نموذج إعالن دعوة للتربع يف جريدة الكويت اليوم سنة ١٩٦٢م
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* رحلة اخلري جلابر اخلري
وخالل رحلة اخلري التي قام هبا سموالشــيخ جابر

األمحــد اجلابر الصبــاح  -رمحه اهلل -عــام 1980م إىل

الدول البنغالية قدم دع ًام مناصفة بني دولتي الباكســتان
وبنغالديــش باســم (هدية مــن الشــعب الكويتي إىل

الشعبني الباكستاين والبنجالدييش) ،وتم تكليف اللجنة
الشعبية جلمع التربعات للقيام بإنشاء املدارس واملساجد

سموالشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح

واملســتوصفات واملستشــفيات؛ وكان ذلك من خالل لقائه مع وفد اللجنة يف إسالم أباد

حسب موعد مسبق اتفق عليه يف الكويت.
* أيادي اللجنة الشعبية متتد إىل باكستان

خميم مترضري الفيضانات يف باكستان

وحرصت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات تقديم اإلغاثات يف شــكل خمتلف وهذا

ترجم يف (املرشوع التعليمي اإلغاثي يف جرتال) ،وتعد هذه املنطقة جرتال من أهم املناطق
الباكســتانية حيث تتصل حدودها بالصني وكشمري وأفغانســتان ،وتبعد احلدود الروسية

156

سحابة الكويت واإلغاثة

عنهــا  17كم فقط عىل ارتفاعات عالية وطرق الوصــول إليها صعبة للغاية ،وألن منطقة
جرتال ليســت متأخرة يف املجال التعليمي فحســب ،بل إن الدخل الفردي ألبنائها أيض ًا
حمدود جد ًا ،وعدد املساجد واملدارس املوجودة يف املنطقة ال يغطي حاجات املنطقة ،وهذا
يسبب نرش األوهام واخلرافات بني املجتمع ،ولذالك انطلق مرشوع بناء املدرسة اإلسالمية

النموذجية يف (جرتال) ،وقد تم االفتتاح يف شهر أبريل من عام 1990م.
* اللجنة الشعبية وإعصار بنغالدش

وإلغاثة بنجالديش يف عام 1987م تم رصف مبالغ مالية ملترضري اإلعصار وكانت

صور هذه املساعدات يف شكل قوافل طبية أوبناء منازل ،فقد قامت اللجنة الشعبية بكفالة

بناء  200منزل وحفر  200بئر ماء ورشاء وتوزيع 100طن من األرز يف املناطق املترضرة،
وأيض ًا قد اعتمدت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات برنامج ملساعدة املزارعني املترضرين

بالتنسيق مع مجعية الفالحني اخلريية من خالل :توزيع بذور القمح والذرة ومجيع املحاصيل

الزراعية األخرى ،كــا تم توزيع املعدات الزراعية الصغــرة ،باإلضافة إىل توزيع فروخ
الدواجن جمان ًا.

اللجنة الشعبية وافتتاح مستشفى يف اليمني
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وقد كان للجنة الشــعبية جلمع التربعات دور كبري يف اليمــن عندما رضهبا الزلزال
بمدينة ذمار فكان لزام ًا عىل اللجنة التي تســاهم وتساعد اإلخوة األشقاء يف اليمن ،وهلذا
اهتمت اللجنة الشــعبية بإنشــاء وحدات ســكنية كي تؤوي املرشدين وحتمي املترضرين
وتغيــث املنكوبيني الذين ال معني هلم إال اهلل ،ثم أهل اخلري مــن بلد اخلري الكويت الذين
عرفوا عىل مدار التاريخ بأهنم أهل خري وشهامة ومروءة ،ومن هذا املنطلق وبعد أن مجعت
اللجنة األموال ســارعت بإعالن وتبني مرشوع إنشــاء  711مسكن ًا يف املناطق املترضرة،
ومتت زيادهتا إىل  861مسكن ًا تكفلت اللجنة الشعبية بإنشائها وإنجازها وصيانتها.
* اللجنة الشعبية يف السودان
وقــد رضبت اللجنة الشــعبية جلمــع التربعــات أروع األمثلة يف إغاثــة املنكوبني
وها هي السودان تستغيث وتلبي النداء اللجنة الشعبية ،فعندما رضبت السيول والفيضانات
السودان عام 1988م ،بعثت اللجنة الشعبية مع عدد آخر من اجلمعيات وفد ًا من الكويت
ملعاينــة حاجة هذه املناطق ،فرأت أنه ينقصها التربع النقدي ،وكذلك التربعات العينية من
خيام لإليواء العاجل ،وبطانيات تقي هؤالء املرشدين ويالت الربد ،ومواد بناء الستعادة ما
هتدم من منازل ،خاصة أن منازل هؤالء املرشدين أكثرها طينية أومن مواد بسيطة مل تصمد
أمــام هذه الفيضانات ،كام أهنم كانوا يف حاجة ماســة لألدوية إلعانة اجلرحى واملصابني،
ومواد غذائية يقتات هبا هؤالء الذين ُدمــرت مزروعاهتم من جراء الفيضانات ،وبحاجة
ملولدات كهربائية ألهنم كانوا يعيشون يف العراء.
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فيضانات السودان سنة 1988

وعندما رضبت الســيول والفيضانات الســودان الشــقيقة ،وقد وردت إىل اللجنة

الشعبية كتب هبذا اخلصوص حتركت اللجنة بعمل دعوة ألهل اخلري إلنقاذ منكويب السيول
يف السودان ،وأنشئت جلنة عامة أيض ًا إلغاثة هؤالء املنكوبني ،وهذه اللجنة تضم عدد ًا من
اهليئات واجلمعيات الكويتية.

جانب ٓاخر يبني مدى الدمار يف فيضانات السودان
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وقد تنوعت تربعات اللجنة املشرتكة لإلغاثة املقدمة إىل السودان يف عدة صور أمهها:
«ســفينة حمملة بالذرة»حتركت من الكويت إىل ميناء بورت سودان وحتمل عىل متنها آالف
األشــولة من الذرة ،وحرص ًا عىل إيصال هذه املساعدات إىل مجيع املترضرين اتفقت اللجنة
الكويتية املشــركة وعىل رأسها اللجنة الشــعبية جلمع التربعات مع ثالث منظامت سودانية
موثوقة تقوم بدورها بنقل مواد اإلغاثة وتوزيعها عىل املترضرين ،وهذه املنظامت هي (منظمة
الدعوة اإلسالمية  -مجاعة أنصار السنة املحمدية  -الوكالة اإلسالمية اإلفريقية لإلغاثة)
* سيول الصومال حترك الرجال
ويف عام 1997م عندما تعرضت الصومال الدولة العربية اإلفريقية الشقيقة لفاجعة
كربى هي السيول أرســل مدير مركز القرن اإلفريقي للدراســات اإلنسانية يف أحد كتبه
إىل اللجنة الشــعبية جلمع التربعات طلب إلغاثة الصومــال ،وكان من أهم االحتياجات
العاجلــة نقاذ املتجمعني يف األماكن املرتفعة الذين حارصهتم الفيضانات ،أوالذين دفعت
هبم الظروف إىل تســلق األشــجار ،وذلك باســتخدام زوارق إنقاذ النتشاهلم ،وإرسال
بطانيات وخيام وكساء ،وإرسال مواد غذائية ،وأدوية.
وبالفعــل قامت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات بمســاعدة الصوماليني يف حمنتهم
لتخفف من آالمهم ،ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل.

مرشوع ٕاغاثة للصومال
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* يف بورما ....الرمحة تنرش الرمحة

الرمحة العاملية وجهودها ٕالغاثة بورما

وللرمحــة العاملية التابعة جلمعيــة اإلصالح االجتامعي دور عظيــم وكبري يف تقديم

اإلغاثات للعديد من دول العامل ،فأثناء رحلة استكشــاف معاناة أهل بورما يقول األستاذ
عبدالرمحن عبدالعزيز املطوع« :وجدت العديد من السكان املسلمني املضطهدين هياجرون
ويفرون من القتل والتنكيل ،فاملسلمون هناك يفتك هبم وبعد العودة إىل الكويت وإطالق

محلة تربعات ملسلمي بورما ومجع األموال وجدنا أن أفضل مساعدات من املمكن أن تقدم

هلؤالء املسلمني هي الطعام والدواء وذهبنا إىل قرية مجيع سكاهنا من املسلمني يصل تعداد

ســكاهنا  250أرسة ،فقمنا بتوزيع األرز والســكر ،والطحني وغريها من املواد الغذائية،
وبعد االنتهاء كان املشــهد الذي ينفطر القلب منه وهورؤية طفل بيده ماعون يســر وراء

الشــاحنات التي كانت حتمل األرز والسكر ويلتقط حبات األرز من عىل األرض وفتات

املواد الغذائية ليعود هبا إىل أمه.
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ويف عام 2012م توجهت الرمحة العاملية إىل ســوريا ويذكــر عبدالرمحن املطوع أنه

عندما ذهب إىل ســوريا وهوعىل احلدود بني ســوريا واألردن وجد مشــاهد تذكره بأيام

الغزوالغاشم عىل الكويت.

الرمحة العاملية وٕاغاثة للنازحني يف لبنان

ومن هذه املشاهد املأساوية بيوت مهدمة وجثث ملقاة عىل جانبي الطريق ووجد أيض ًا

أكثر من عرشين شخص ًا ينامون يف غرفتني فقط ،وهناك الكثري من الناس يكاد يعيشون عىل
اخلبز والزعرت.

ويقــول عبدالرمحن املطوع« :يف إحــدى املواقف قابلت رج ً
ال ســوري ًا عىل احلدود

األردنية ،وقص عيل قصة حياته ،فعندما كان يف الثالثني من عمره ســافر من ســوريا إىل

إحدى الدول اخلليجية ،ومكث فيها أكثر من عرشين عام ًا وطيلة هذه الفرتة مل يزر ســوريا

ســوى ثالث أوأربع مرات فقط ،وكانت أرسته  -زوجته وأوالده  -يقيمون يف ســوريا،
ويرســل هلم ما يكيفيهم عىل العيش ،وأخربين أن اهلل م ّن عليه من فضله وكرمه يف أن يبني

بيت ًا له وألوالده ،وبعد عودته إىل بلده وقعت األحداث الدامية ،وانترش الســلب والنهب
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حتى إنه يف يوم دخل عليه بعض جنود النظام املرتزقة ،وهددوه بقتل أحد أبنائه أمام عينيه
إذا عارضهــم يف أخذ كل ما يف البيــت من أثاث ومال وغريه ،وبعدهــا أخذ هذا الرجل

السوري أرسته بعد أن فقد كل يشء كد وتعب من أجله ،وقرر الرحيل عن وطنه بعيد ًا عن

ألوان املعاناة والفقر.

ويف أثناء احلروب األهلية العرقية والطائفية يف إريرتيا نزح عدد كبري من الســكان إىل

رشق السودان وبالطبع كانت هناك صور حلب بعض املدرسني األريرتيني ملهنته وحرصه
عىل توصيل العلم ألبناء بلده ،وقد أســس هذا املعلم مدرسة تتكون من فصلني دراسيني
من الصفيح وجريد النخيــل ،وكان حيرض األوالد ويلقي عليهــم الدروس فعندما رأى
األستاذ عبد الرمحن املطوع هذا ذهب إليه وأخربه أنه لديه استعداد ًا بتقديم أي مساعدات

أواحتياجات إلنشــاء فصول دراســية وأخرب املعلم أن أهل الكويت حريصون عىل كفالة
طلبة العلم واملعلمني.

ويف كثري من الدول اإلفريقية تشــن احلمالت التنصريية هجوم ًا كبري ًا عىل اإلسالم،

وحماولة تنصري الناس حتت مظلة سد احتياجاهتم من طعام ومال.

قابل األســتاذ عبد الرمحن املطوع شــخص ًا ُيدعى ابراهام ،وعندما سأله املطوع عن

ديانته ارتبك الشــخص وظهر عىل وجهه القلق ثم يف املســاء جاء الرجل  -إبراهام  -إىل
مقر محلة اإلغاثة وطلب مقابلة عبد الرمحن املطوع فقال له :اســمي ابراهيم وليس ابراهام
واحلمد هلل مسلم ولكن اضطررت إىل التخفي حتى أســتفيد من املساعدات التي تقدمها
البعثات التبشريية من أجل إطعام أوالدي.
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* رسيالنكا وابتسامة الشكر

ٔاحد نرشات الرمحة العاملية عن رسيالنكا

ومــن اإلغاثات التي تقــدم لألرس إغاثة املــأوى خاصة يف الدول التــي تعاين من

صعوبات اجتامعية كالفقر وصعوبات مناخية كالفيضانات وما تســببه من دمار للبيوت.
وجمال بناء بيوت الفقراء له مســاحة كبرية يف جهود املؤسســات اخلرييــة الكويتية حيكي

األســتاذ :عبدالرمحــن املطوع عن قصة أرسة فقرية اســتلمت بيت ًا قامــت الرمحة ببنائه يف

رسيالنكا فيقول :أثناء زيارتنا لرسيالنكا منذ أعوام مررنا بأحد البيوت التي بنتها الرمحة
إلحدى األرس املتعففة والفقرية ،وملا وصلنا البيت وجدنا إحدى بنات هذه األرسة معاقة

أيضا
وعمرها ثالثون عا ًما تقابلك بابتســامة ،وبعد قليل خرجت لنا األخرى وهي معاقة ً
أيضا معاقة،
أيضا بابتســامة ،ثم خرجت لنا الثالثة وكانت ً
وأقل ســنًا من األوىل وتقابلك ً

وتقابلك بابتسامة ومجيعه ّن إعاقته ّن ذهنية وبدن ّية ،وكان السؤال الغائب احلارض هوكيف

كان صرب هذه األم وهذا األب طيلة هذه الثالثني ســنة وأكثر عىل بناهتام وتربيته ّن ،والذي

شكرا وعرفانًا عىل هذا البيت اجلديد الذي تم بناؤه هلم.
ّ
حيزن حقيقة ابتسامته ّن الربيئة ً
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ولقــد كان ألياد اخلري الكويتية الكثري والكثري من املواقف املرشفة يف دعم املحتاجني

وإغاثة املكروبني يف أوقات الكوارث واألزمات.

وعن جهود الرمحة العاملية يف أزمة ليبيا عىل سبيل املثال يقول عمر الوحييش عضوجملس

أمناء فريق نــداء اخلري الليبي أثناء فرتة األزمة الليبية يف 2011م «املوقف الكويتي موقف
مرشف عىل املستويني الرسمي والشعبي وموقف عظيم ورائع وغري مستغرب من الكويت
ألن مواقفهــا اخلريية وإغاثة إخواهنا ضاربة بجــذور ثابتة يف التاريخ واحلارض ،وأريد أن

أتقدم بخالص الشــكر للكويت حكومة وشــعب ًا ولكل مجعيات الكويت اخلريية واللجنة
الكويتية املشرتكة لإلغاثة.

وفد الرمحة العاملية وٕاغاثة للنازحني يف ليبيا

زياراتنا للكويت جاءت للتواصل مع اجلمعيات اخلريية الكويتية لعرض مرشوعاتنا

اإلغاثية واخلريية لدعمها ومواصلة تقديم العون إىل إخواهنم يف ليبيا ،ولقد وجدنا جتاوب

رائع من كل املؤسســات التي زرناها ،وأريد أن أقدم خالص الشــكر للرمحة العاملية التي
نسقت لنا هذه الزيارة.
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* أول موقع خريي عريب عرب اإلنرتنت لإلغاثات واملسامهات العاجلة
ومن النجاحات التي حققتها الرمحــة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي يف

ما يتعلق باإلغاثات جتربة اســتخدام التطور يف اإلنرتنت عاملي ًا حيث اســتطاعت تأسيس

أول موقــع خريي عريب هو«خري أون الين» ليقوم بفتح أفــق التواصل بني الرمحة العاملية
ومجهورها عىل مدار اليــوم بجانب أمهيته يف أوقات الكــوارث التي يكون للرمحة جهود

يف التعريف هبا والعمل عىل تقديم الدعم اإلنســاين أثناء وقوعها بجانب إدارة حســابات

بمختلف مواقع التواصل االجتامعي األشــهر يف العامل(تويرت  -فيس بوك  -انستجرام -

يتيوب ).

ومن التجارب الرائدة جتربة إغاثة جيبويت ،ففي مايومن العام  2013م قامت الرمحة

العاملية بتنظيم رحلة خريية اســتهدفت عدد ًا من النشــطاء والدعاة والكتاب الصحفيني
لتسليط الضوء عىل كارثة الفقر يف جيبويت ،ومتت الدعوة من خالل حساب الرمحة العاملية
بتويرت واملوقع اإللكرتوين .

املوقع االلكرتوين  -خري ٔاون الين  -الرمحة العاملية
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وعىل أثر تلك الرحلة تم إعداد مادة فلمية عبارة عن مقطع فيديومدته ســبع عرشة

دقيقة تم فيه توضيح أهم حمطات الرحلة اخلريية وعرض املأساة التي يعيشها أبناء جيبويت
نتيجة الفقــر وقلة املوارد واألمية وضعف بل غياب اخلدمــات الصحية ،وكانت النتيجة
وصول عدد مشاهدي الفيديوإىل ما يقرب من  1200000مشاهد بجانب تسعامئة تعليق.

الرمحة العاملية ؤاحد املشاريع إالغاثية يف جيبويت

ونتيجة للتفاعل مع طرح الرمحة العاملية فقد تم وضع حجر األساس لقريتني متكاملتني

يف جيبويت بجانب إطالق مرشوع جراحة العيون ملــن أصيبوا بالعمى نتيجة تفيس مرض

«املياه البيضاء» هذا بجانب تنظيم عدد أربع قوافل إغاثية لصالح الشعب اجليبويت.
* وزارة اإلعالم منرب اخلري الناطق يف الكويت
بتوجيهات من معايل وزير اإلعالم الشيخ سليامن احلمود

الصباح تقوم أجهزة اإلعالم املرئية واملســموعة بتغطية كاملة

ألعامل اهليئات اخلريية الكويتية ،ويقوم معاليه بمتابعة مستمرة
لتغطية تلفزيون الكويت حلمالت اإلغاثــة الكويتية ،ويتابع
بنفسه سري التغطية اإلعالمية.

وزير االعالم الشيخ
سلامن احلمود الصباح
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واحلق يقال فقد برز دور وزارة اإلعالم يف دعم املشــاريع اخلريية إ ّبان تويل الشــيخ

سلامن احلمود هلا.

مبنى وزارة االعالم الكويتية

ومن جهة أخرى فقد خصصت إذاعة القرآن الكريم برنامج «مســرة اخلري» اليومي

املبارش لتغطية أنشــطة وفعاليات اهليئــات اخلريية الكويتية ،وأتاحــت الفرصة للجميع
للتعريف بنشاطاهتم ومشاريعهم املستمرة ،فسامهت وزارة اإلعالم عموم ًا ،وإذاعة القرآن
الكريم عىل وجه اخلصوص يف إظهار الصورة املرشفة للعمل اخلريي الكويتي.

تكريم برنامج مسرية اخلري من قبل جلنة التعريف باإلسالم
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واستطاعت وزارة اإلعالم أن تثبت أهنا اللسان املرئي الناطق للعمل اخلريي الكويتي،

فنقلت عرب براجمها املختلفة ،ورسائلها وتغطياهتا املستمرة الصورة الناصعة ،والوجه املرشق

لكويت اإلنسانية ،وأتاحت املجال لكل من يريد العمل أن يظهر عمله دون حتزب ألحد ما

دام أنه يعمل هلل ثم للكويت.

املؤلف يشارك يف برنامج إذاعي عن كتاب «سحابة الكويت»
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* ريادة كويتية يف عامل التنمية
تصفح ما شئت من الصحف ،وتابع ما شئت من القنوات ،وشاهد ما شئت من مدن

العامل ستجد الكويت حارضة بدعمها السخي وعطائها الوفري.

مرشوع تنموي للهئية اخلريية  -مشاريع صغرية ملكافحة الفقر

مل تقترص الكويت يف ِمنَحها املتتابعة عىل سد احتياجات الدول الفقرية والصديقة من

الطعام والرشاب واللباس أوإسقاط الديون أوبعضها ،وإنام تعدت ذلك لتكون رشيكة يف

البناء وداعمة للنهضة.

نتابع بني الفينة واألخرى أخبار منح كويت اخلري للدول ملشــاريع تنموية خمتلفة فإذا

زرنــا تلك الدول وجدنا األثر الواضح واملعلم البارز ملرشوع تنموي قدمته الكويت لتلك

الدولة.

منح الكويت ليس أمواال تشــرى هبا الذمم ،وإنام هي منح يشرتى هبا الذكر احلسن،

فهذه البلدة الصغرية عىل اخلريطة سبقت الكثري من الدول بعطاءاهتا لتنقش اسمها يف لوحة
التاريخ بأحرف من ذهب.
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* أمري اخلري يربز دور الكويت التنموي

القمة العربية  -اإلفريقية الثالثة التي ٔاطلق فيها سمو أالمري جأيزة السميط لٔالبحاث

بعد وفاة د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -وأثناء اجتامع القمة االقتصادية العربية
 اإلفريقية يف الكويت يف أواخر سنة  2013م ألقى رئيس املؤمتر صاحب السموأمري البالدالشيخ صباح األمحد الصباح كلمة االفتتاح ،وأعلن للعرب وإفريقيا والعامل إيامن الكويت
بأمهية التنمية وحرصها عىل هنضة املجتمعات ورقيها ،فكرم ابن الكويت ،وأسطورة العمل
اإلنســاين والتنموي د .عبد الرمحن الســميط ،وأطلق ســموه جائزة عبدالرمحن السميط
لألبحاث التنموية يف إفريقيا بإرشاف مؤسســة الكويت للتقدم العلمي مسطرا بذلك وفاء
الكويت ألبنائها املبدعني ،وتذكريا بالعقول التنموية التي تدير الكويت.

ٔامري البالد مكرما السميط يف ٕاحدى املناسبات
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* جممع الرمحة يف جيبويت رصح تعليمي ومعلم سياحي

افتتاح جممع الرمحة يف جيبويت

تعترب املشــاريع التنموية من أهم األنشطة التي تســاهم يف مكافحة الفقر واحلد من

البطالة ،من خالل تقديم منح وقروض حسنة ميرسة السداد ،وعىل أسس إسالمية لألرس

املحتاجة واألفراد ذوي املهارات العملية ملســاعدهتم يف تكوين مشــاريع صغرية تدر هلم
دخ ً
ال جديد ًا يسهم يف توفري احتياجاهتم األساسية ،وتغطية املتطلبات املعيشية.

يذكر الشــيخ أمحد الفالح من الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي أن

مجيــع املجمعات الثقافية واالجتامعيــة واملراكز التعليمية التي تقوم اجلمعية بإنشــائها يف
خمتلف جلاهنــا حتتوي عىل ورش تدريب يف كل مناطق العمل ،وعملية زرع أوبناء املواطن
النافع املعتمد عىل نفســه هذه متثل ركيزة أساســية ،وبفضل اهلل يوجد أعداد من اخلرجني

سنوي ًا يف كل مؤسسة بل هناك وقفية الكسب احلالل هتدف لدعم املرشوعات الصغرية ،كام
أننا نعتمد يف بناء املجمعات واملؤسســات عىل أن تكون قادرة عىل إدارة نفسها ذاتيا بتوفري

مواردها بشكل أســايس ،فمث ً
ال يف جممع الرمحة بجيبويت ورش تعليم اخلياطة تقوم بإنتاج
املالبس التي حيتاجهــا الطالب ،كام أن ورش النجارة تقوم بتوفــر األثاث الذي حيتاجه

املجمع ،وبالتايل يتم توفري العامل والسوق الذي سيبيع فيه.
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ويقول الشــيخ أمحد الفالح :عندمــا أردنا أن نبني جممعا تربويــا يف جيبويت يف عام

1985م بعد دراســة املوضوع وتسويق وبعد مقابلة املســئولني وعرض املرشوع عليهم
وطلبنا منهم ترشيح منطقة فقرية جد ًا وتكون قريبة من العاصمة.

جانب من مرشوع جممع الرمحة يف جيبويت

املفاجأة وجدنا أكثر أهل املدينة ينامون حتت الشــجر ال سكن هلم ،فبعد التعاقد مع

أكرب وأوثق الرشكات إلنشــاء هذا املجمع ،وبعد تقديم الدراســة للمرشوع إىل املسئولني
ومل يكونوا عىل ثقة بأن هذا املرشوع ســوف يقام ،وبعد بــدئ املرشوع يف التنفيذ وارتفاع

البنيان تفاجأ الكثــر حتى وصل األمر إىل رئيس اجلمهوريــة ،واملفاجأة الكبرية حضور

رئيس اجلمهورية ملشــاهدة هذا البنيان ومراقبة املرشوع بنفسه ،وقام بتوفري الكهرباء واملاء
بدون مقابل خدمة لنا ،وخيدم هذا املرشوع تســعامئة يتيم بجميع املراحل الدراسية ،وكان

حيتوي عىل ثانوي مهني ،وعند االفتتاح رفض رئيس اجلمهورية افتتاح املرشوع إال مع يوم
استقالل اجلمهورية بحضور السفري الكويتي ورئيس اجلمهورية.
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* مشاريع الرمحة التنموية
كام أقامت اجلمعية يف اليمن مرشوع«:مرشوع املنيحة» ،وهذا املرشوع يرتبط باألرس

الريفية ،ويســتفيد منه ثامنامئة أرسة ريفية ،حيث تتلخــص فكرة املرشوع بتوفري بقرة لكل

أرسة كدعم ومســاندة لألرس الفقرية واملعدمة لتخفيف الفقر ،وخلق فرص عمل لألرسة
الفقرية.

الرمحة العاملية ومرشوع بقرة لكل أرسة يف اليمن

ومن املشاريع املتميزة مرشوع «القرض احلسن» ،وهومرشوع يعترب من ضمن الربامج

التنموية ودعــم املرشوعات احلرفية واملرشوعات الصغرية ،وقد تم متويل مائة ومخســن

مرشوع ًا مدر ًا للدخل ،واســتهدف األرس املنتجة والشباب العاطلني عن العمل ،ومعظم
هذه املشاريع من املشاريع احلرفية والتجارية والصناعية.

وكذلــك أقامت الرمحة العاملية مرشوع املجمعــات التنموية ،وقد تم من خالل هذا

املرشوع التنموي بناء ثالثة جممعات تنموية يف أكثر املدن اليمنية كثافة للسكان وهي صنعاء
واحلديدة وتعز لتأمني فرص التأهيل والتدريب املهني والفني والذايت لكل فئات ورشائح
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املجتمع نسا ًء ورجاالً ،ولكل املستويات العمرية ،فهي حماضن متنوية وروايب هنضة سامهت
وما زالت يف تنمية الفئات الفقرية ومتكينهم اقتصادي ًا واجتامعي ًا وتعليمي ًا ،وتعددت جماالهتا

يف صيانة وبرجمة احلاســوب وصيانة أجهزة اهلواتف وفن األشغال اليدوية والتدبري املنزيل
واخلياطة والتطريز ،وأيضا يف الشبكات والتمديدات الكهربائية.

ويؤكد ســعد مرزوق العتيبي رئيس قطــاع أفريقيا بالرمحة العامليــة التابعة جلمعية

اإلصالح اإلجتامعي قائالً :إن املشاريع احلرفية التي يستفيد منها الفقراء كثرية ،مثل رشاء

قوارب صيد ،وإنشــاء مشــاريع صغرية مثل البقالة ،وتدريب النساء عىل اخلياطة ،ورشاء
مكائن الطحني وبيع اخلبز ،ورشاء عربات الطعام لنقل األطعمة وبيعها ،كل هذه املشاريع

ندعم هبا الكثري من األرس ،إما عىل شكل هبه ويستثمر،وإما يكون متدربا ثم نعطيه مايعينه

عىل ممارســة ماتدرب عليه مثل مرشوع اخلياطة ،وبعد إتقان عمله نتفق معهم عىل خياطة

مالبس لأليتام يف جمتمعنا.

سعد مرزوق العتيبي رٔييس قطاع إفريقيا مع إفريقية تدعو للكويت وأهلها
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وحرص ًا مــن الرمحة العامليــة التابعة جلمعيــة اإلصالح االجتامعي عىل مشــاركة

الفلســطينيني يف معاناهتم تم إنشــاء دار الرمحة خلدمة املجتمع ،وتتكــون الدار من ثالثة

طوابق ،أريض وأول وثان للســكن ،باإلضافة إىل قاعة دراسية ،ومصىل ،وقاعة لألنشطة
الثقافية ،واالجتامعية ،وبلغ عدد املستفيدين مخسة وثالثني طالب ًا وطالبة.

ومــن مرشوع مزرعــة النخيل يف غزة  :مرشوع اســراتيجي يمثــل نقلة نوعية يف

قطاع اإلنتاج الزراعي هيدف إىل دعم االســراتيجية الوطنية لالكتفاء الذايت واالستقالل
االقتصادي من خالل زراعة ما مســاحته تســعامئة دونم مــن األرايض الصاحلة للزراعة

الواقعة ضمن أرايض املحررات «املســتوطنات سابق ًا» ،بتكلفة بلغت حوايل ثالثة ماليني

دوالر أمريكــي إذ مــن املخطط له زراعة  50000شــجرة (  25000شــجرة مثمرة -

 25000شــجرة نخيل ) وقد بلغ عدد األصناف املزروعة أربــع عرش صن ًفا من الفواكه

والنخيل ،وتقوم املزرعة بتشغيل ما جياوز أربعني من األيدي العاملة.

مزرعة الرمحة للنخيل يف غزة

مرشوع األرض الطيبــة يف اليمن  :مرشوع إنتاجي متكامــل يقع يف منطقة اخلوخه

(سهل هتامة ) بمحافظة احلديدة باليمن بمساحة مائتي هكتار ،وهيدف إىل تشغيل األيدي
178

سحابة الكويت والتنمية والتدريب املهني

العاملة وإحيــاء األرايض الصاحلة للزراعة ،وحتقيق التنمية الزراعية ،واســتثامر عائداهتا

وأرباحها لصالح مشــاريع خريية وحتقيــق موارد ثابتة هلا ،وقد تــم إطالق املرشوع عام

2012م ويستهدف اإلنتاج خالل مخس سنوات.
* جممع الرمحة التنموي يف كوسوفا

من التجارب املتميــزة للرمحة العاملية يف دعم املرأة ومنحها فرص ًا للتدريب والتأهيل

جممع الرمحة التنموي يف كوسوفا ،وهوعبارة عن مركز تنموي اجتامعي خلدمة رشحية األيتام
والنســاء وطلبة العلم وتزويدهم بام حيتاجون من إرشــادات وخدمات متكاملة (تربوية،
وتعليمية ،واجتامعية ،وصحية ،وثقافية ،ومهنية ،وترفيهية ،)...وتنفذ فيه األنشطة الثقافية
املختلفة.

ٔاحد مشاريع التنمية املنفذة من قبل اللجان اخلريية

يســتفيد من براجمه ما يقرب من ألف مستفيد ســنوي ًا من أيتام املؤسسة وأرسهم مع

الرتكيز عىل فئة الفتيات والنســاء ،حيث يشــمل املركز عىل ( تدريب عىل احلاسب اآليل،

تدريب عــى اخلياطة وأعــال الرتيكوبجانب دورات تدريبية تســتهدف منح املتدربات
مهارات حياتية وعملية ).
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* مركز الصديقة ونحلة التنموييان
ومن مشاريع اخلري التنموية التي أنشأهتا الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي

جممعــا «الصديقة ونحلة»التنموييان وكال املرشوعان يســتهدفان تنمية املرأة ودعمها عرب
التدريب والتثقيف وإكســاهبا املهارات الالزمة لتقوم بدورهــا يف املجتمع برعاية أرسهتا

التي تعيلها ،ويقوم املركزان بخدمات تتمثل يف تدريب وتأهيل الفتيات البوسنيات يف عدة
جماالت وتعليمهن دينهن بالشكل الســليم ؛ ليك ّن مربيات وداعيات حيملن عىل عاتقهن

إصالح املجتمع ،وفيــه التأهيل النفيس وفيه التنمية البرشية وتربيــة األبناء لبناء األرسة،

ويقدم العديد من وسائل جذب الفتيات البوسنيات لالنضامم للمرشوع عن طريق تقديم

خدمات متعــددة كاملكتبة وتدريس الكمبيوتر واللغــات وتنظيم املحارضات والندوات
والــدورات اإلدارية والــدورات التدريبية منها الرشعية والصحيــة ،إىل جانب أمور احلياة

واألنشطة الرياضية والرحالت املتنوعة لتوصيل الرتبية اإلسالمية عن طريق مدرسة اإلسالم
التي تدرس الفقه والسرية والقرآن والتجويد والتفسري وإصدار الكتب والنرشات لذلك.

مرشوع تنموي يف البوسنة
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ويضم كال املجمعني مكتب ًا لالستشارات األرسية وإصالح ذات البيـن والذي خيدم

املجتمع عن طريق املسامهة يف التامسك األرسي بحيث يستقبل احلاالت املتقدمة ،ويتعامل
معها بخصوصية تامة ويساهم يف حل مشاكلها عىل أيدي خمتصني يف املجاالت املعنية.

كام حيوي كل جممع حمالت وقفية جتارية والتي تســاهم يف تشــغيل املركز إىل جانب

حضانة ألطفال األعضاء حتى يتمكن من املشاركة بالنشاطات وه ّن مطمئنات عىل فلذات

أكباده ّن وهم يتعلمون يف نفس املركز الذي تتعلم فيه األمهات أيض ًا.
* جممع سكني كويتي يف املغرب يذهل أهلها

جممع تنموي يف املغرب

ومن القصص التي يتذكرها أمحد الفالح وحدثت يف املغرب يقول :درســنا عن ُبعد

وضع املســلمني هناك ،فوجدنا أن الصورة مزرية ،وكيفية معيشــة بعــض إخواننا هناك
مأساوية ،فقمنا بزيارة املنطقة بعد استشارة الســفري الكويتي ،فقمنا بزيارة حمافظ املنطقة،

وجلســنا بمكتبه ساعات حتى أذن لنا بمقابلته ،فسألنا عن سبب الزيارة ،فقلنا نريد تقديم
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بعض املســاعدات ألهايل املنطقة ببناء مســاكن ألهايل هذه املنطقة ،فقمنــا بكتابة كتاب

له ،وكنا عىل جاهزية ودراســة هلذا املــروع ،وقد رتبنا األمر وننتظــر املوافقة للبداية يف
تنفيــذ املرشوع ،وبعد احلصول عىل كتاب املوافقة مــن املحافظ ،حتركت الرشكة يف تنفيذ
املرشوع ،وبعدها اتصلنا بالسفري وقلنا له بام حصل ،فأرشدنا بالذهاب إىل املحافظ ،وقال:

هــل حرضتم لالعتذار عن إقامة هذا املرشوع ألن الكثري أتــى ووعد ومل ينفذ ،فطلبنا منه
الذهاب معنا ،وبعدمــا أخذناه إىل املوقع وكانت املفاجأة أمامه حضور الســفري الكويتي

واإلنشــائيات واآلالت ،وقد قمنا بــرح عن حجم املرشوع ،وطلبنــا منه وضع حجر
األســاس ،وفع ً
ال وضع احلجر بتصوير وحضور وكاالت اإلعالن ،وكان املرشوع حيتوي

عىل بيت صغريمكونة من غرفتني ،ومطبخ ،وخدمات ،وديوانية ،ومســاحة مظللة خارج

البيــت لكل عائلة ،وكان مــدة تنفيذ املرشوع خالل ثامنية عرش شــهر ًا ،وبفضل اهلل ُأنجز

خالل ثامنية شهور فقط.

مرشوع تنموي يف نواكشوط
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وبعد االنتهاء من املرشوع طلبنا من املحافظ افتتاح املرشوع الذي حيتوي عىل مخسني

بيتــ ًا ،وقد تــم توزيع البيوت عــى األرس املحتاجة بحضور املحافظ ،وبعــد االنتهاء من
التوزيع طلب منا املحافظ مقابلته ،وقدم اعتذاره عىل طريقة مقابلته األوىل لنا واالستهزاء

بنا ،فطلبنا منــه أرضا أخرى لبناء مثل هذا املرشوع ،وكانت املفاجأة أن املحافظ تربع ببناء

عرشين وحدة سكنية عىل حسابه اخلاص ملا رأى العمل الكبري الذي قمنا به.
* حممد عبد املحسن اخلرايف ودعمه للمشاريع التنموية

املحسن حممد عبد املحسن اخلرايف مع املحسن حممد عبد الرمحن البحر رمحهام اهلل

وكان من أوجه اهتامم حممد اخلرايف  -رمحه اهلل -أنه أدرك أمهية العمل يف تنمية األمم

وصناعــة هنضتها ،وكان يرسه كثري ًا رؤية الشــباب يعملون ويكدحــون لتوفري متطلبات

احلياة ،ولذلك حرص حممد اخلرايف  -رمحه اهلل  -عىل هتيئة الشباب للعمل املهني وتدريبهم

عىل األعامل احلرفية ،واملهن الصناعية التي حيتاجها املجتمع خاصة يف الدول اإلســامية
ذات الكثافة الســكانية العالية ،والتي تتواجد فيها أعداد كبرية من الشباب بال عمل ،وقد
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أنشأ له العديد من املعاهد واملراكز التدريبية واملهنية يف العامل ،ومنها مدرسة حممد اخلرايف يف
مالوي والتي تعد من أمجل وأروع املدارس الثانوية يف مالوي وقد تفوق طلبتها عىل طلبة
املدارس احلكومية األخرى يف مالوي.

* مجعية الصالح مجعية كويتية مقيمة يف بنغالديش
أدرك األخ الكريم أمحد الصالح حاجة الناس يف بنغالديش وشــدة فقرهم فيها ،وملا

كان كثري السفر هلا قام بتأسيس مجعية الصالح اخلريية ومقرها الرئيس والوحيد بنغالديش،
فنفذ الكثري من املشاريع اخلريية وبتربع كامل من حمسني الكويت وحمسناهتا.

من املشاريع املنفذة جلمعية الصالح يف بنغالديش

ومن أهم املشاريع التنموية التي قامت عىل تنفيذها مجعية الصالح اخلريية «مرشوع قرية

الكويت النموذجية لفقــراء مجهورية بنغالدش» ،ويتكون املرشوع من الوحدات الســكنية،
واملدارس ،ومعهد فني ،وكلية ،وعيادة طبية ،ومســجد ،ومقربة ،ومركز جتاري اســتثامري،
وحمطة توليد كهرباء ،باإلضافة إىل املزارع اإلنتاجية املختلفة ،والرصف الصحي.

184

سحابة الكويت والتنمية والتدريب املهني

وبعد االستطالع الذي قامت به مجعية الصالح اخلريية تبني أن الناس هناك يف حاجة ماسة

ملثل هذا املرشوع املتوازن ،والذي يعترب من املشاريع املهمة يف حماربة الفقر واجلهل واملرض.

ولقد حرصت مجعية الصالح اخلرييةعىل التوافق مع البيئة من حيث التصاميم واملواد

املستخدمة يف املرشوع.

وتعترب قرية الكويت املثالية مرشوعا نموذجيا يوفر الســكن وفرص العمل للفقراء

كام يوفر اخلدمات الالزمة حلفظ كرامة اإلنسان وتطوره ،ويضيف قيمة أخالقية واجتامعية
واقتصادية للمجتمع البنغايل.

* مرشوع مكافحة الفقر الرائد جلمعية العون املبارش
ومن املشاريع التنموية املتميزة التي ترشف عليها وتنفذها مجعية العون املبارش مرشوع

مكافحة الفقر ،كام أن للجمعية إســهامات أخرى ناجحة يف شكل قروض بدون أية فائدة

موجهة لبعض التجمعات النسائية من قبيل متويل بعض املرشوعات اجلامعية ،مثل ورش
لصناعة الصابون والصباغة وغريها.

مرشوع تنموي  -خياطة  -تنفيذ مجعية العون املبارش
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وتســعى مجعية العون املبارش لتنفيذ خطة تنموية يف مايل ،وهي عبارة عن مشــاريع

صغرية وأوقاف دعوية يتم توجيهها إىل األفراد واجلمعيات ،وتســتهدف أساسا مكافحة

الفقر والبطالة ،وهي عديدة ومتنوعة ،منهــا :مكينات خياطة جلمعيات أرامل ،وتدريب
النســاء عىل اخلياطة والتطريز ،ومرشوع بنك احلبوب ،ومرشوع املخابز البلدية ،ومرشوع

 200يوروالدعــوي والتنمــوي ،ومرشوع مقرشة األرز ،ومــروع زراعة اخلرضوات،

ومرشوع تربية األغنام ،ومرشوع بيع احلطــب والفحم للطبخ ،ومرشوع تربية الدواجن،
ومرشوع بيع الثياب ،ومرشوع بيع التوابل ،ومرشوع املواد الغذائية ،ومرشوع بيع الســكر
واحلليب ،ومــروع زراعة البصل ،وغريها كثــرة ومتنوعة ...فكم مــن أرملة أنقذهتا

«الربامــج التنموية»ملكتب اجلمعيــة من براثن الفقر ،وعملت عــى تأهيلها وإدماجها يف
املجتمع ،وكم من يائس من احلياة أحيى مكتب اجلمعية األمل والرجاء يف نفسه.

مرشوع مكافحة الفقر يف مايل

ومن املشاريع املتميزة التي تقيمها مجعية العون املبارش :مرشوع بنك الفقراء :وهوعبارة

عن إقراض مشاريع تنموية صغرية لفائدة التجمعات يف القرى الفقرية مع إعطاء التدريب
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عىل كيفية إدارة هذه املشاريع ،وتطويرها ،وهيدف املرشوع إىل دعم الفقراء بقروض حسنة
يف صورة مشاريع تنموية ملســاعدهتم يف التغلب عىل الظروف املعيشية الصعبة التي حتيط

هبم ،ولتوفري حياة كريمة ألرسهم ،عىل أن تســرد القروض بأقســاط (شــهرية -نصف
سنوية -سنوية) بام يناسب ظروف املقرتضني ،ويف مدة اسرتداد حيددها املكتب ،وبحسب

نوعية املرشوع.

مرشوع تنمية الدخل من مشاريع مجعية العون املبارش

ومن مشــاريع اجلمعية :مرشوع بنك احلبوب :ويتميز هــذا املرشوع بتوفري احلبوب
الغذائية بأسعار خمفضة وختزينها بالتعاون مع القرى املستفيدة ،وإعادة بيعها بأسعار أقل من
ســعر السوق عندما ترتفع األسعار قبل موسم الزراعة لتوفري البذور للفقراء ،واملحتاجني
بأقل تكلفة.
كام توفر مجعية العون املبارش مرشوع دورات املهارات والتقنية ،مثل دورات تدريب
الكمبيوتر ،وهيدف هذا املرشوع إىل تنمية القدرات الفنية والتقنية ،واملهارات لدى األيتام،
وعموم الشباب الفقراء ،يتم ذلك من خالل تدريبهم عىل تقنيات وبرجميات احلاسب اآليل
ليتمكنوا بعدها من احلصول عىل فرص للعمل والعيش الكريم.
وجلمعية العون املبارش مشاريع عدة أثبت بحمد اهلل نجاحها ،من أمهها:
187

سحابة الكويت متطر العامل

مرشوع ورشــة اخلياطة والتطريز والتدبري املنزيل ،حيث يســاهم املرشوع يف حياكة
ألبســة أيتام اللجنة إضافة لتدريب بعض اليتيامت ،ويتخرج ســنويا يف حدود اثنتي عرشة
متدربة بعد تزويدها بامكينة خياطة.

مرشوع املخبز املحيل ،فتقوم مجعية العون املبارش بإنشاء وجتهيز وتشغيل خمابز لصناعة
وإنتاج اخلبز املحيل يف مراكز اجلمعية ،وهيدف املرشوع إىل دعم كفالة أيتام اجلمعية وآخرين
من خالل توفري اخلبز الطازج ،مما يعمل عىل حتسني الوجبات الغذائية لأليتام ،وتوفري اخلبز
هلم بأسعار أقل من كلفتها يف السوق املحيل.
مرشوع سيارة أجرة أودراجة بخارية ،وقد وقعت حادثة لدكتور عبدالرمحن السميط
يف مدغشــقر وبالتحديد أغســطس ســنة 2005م ،فيصف الدكتور عبدالرمحن السميط
األمطار يف مدغشــقر فيقول :األمطار هناك غزيرة ويومية ،إذ ينزل من املطر يف يوم واحد
مثلــ ًا ينزل يف الكويت يف ســنة ،والغريب أنك ال ترى يف القريــة أي نقعة للامء بعد نزول
املطر مبارشة ،أما الطرق الريفيــة فتمتىلء بالوحل ،مما يتعذر معه الوصول إىل القرى حتى
بالدراجة اهلوائية.

يقول الدكتور السميط -رمحه اهلل :-أذكر يوم ًا أعطيت أحد اإلخوة سياريت وحاولت
قيادة الدراجة اهلوائية للذهاب إىل السوق رغم أن ابني األصغر سبق أن حذرين منها حتى
ال يقــع يل حادث ،ويبدوأنني نســيت كيفية قيادهتا ،فوقعت مــن فوقها وجرحت ركبتي
وكتفي ويدي بعد مســرة مخســة أمتار فقط ،ونمت بعدها يف الرسير يوم ًا كامالً ،صعب
عيل خالله القيام وامليش حتــى للصالة وأخذت عهد بيني وبني نفيس أن ال أقود الدراجة
ّ
اهلوائية مرة أخرى حتى يدربني عليها أحد أوالدي أوأحد الدعاة.

* قصة األرملة مع مرشوع املئتي يورو؟ !

األرملة «ســافورا جالو»مل تكن متلك شيئا من حطام الدنيا بعد وفاة زوجها ،وكانت
يائســة من احلياة إىل حد التفكري يف وضع حد حلياهتا ،إال أنه بفضل اهلل ثم برنامج «مرشوع
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 200يورو» ،عاد األمل إليها ،فعملت مرشوعا ناجحا يف بيع احلطب والفحم للطبخ وهي
اليوم متارس حياهتا فخورة ومعتزة باإلسالم الذي قيض هلا من يمد هلا يد العون يف أصعب
مراحل حياهتا.

مرشوع  200يوروالتنموي

* ماكينة اخلياطة والدراجة اهلوائية تصنع الكثري مع مجعية النجاة

إحدى نرشات مجعية النجاة ملرشوع الكسب احلالل
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ومجعية النجاة اخلريية هلا جهود كبرية يف املجال التنموي ،وقد أطلقت مشاريع كبرية

وصغرية تقوم عىل توفري احلياة الكريمة لفقراء املسلمني ،فتحرص اجلمعية عىل إعانة األرس

الفقرية بام جيعلها قادرة عىل اإلنتاج.

يقــول نائب مدير مجعية النجاة اخلرييةاألســتاذ جابر الونــدة  :ملا كنا يف بنغالديش

وعندما نقدم مثال ماكينة خياطة قيمتها أربعون دينار ًا أودراجة قيمتها ســبعون دينار ًا كنا

نجد فرحة غامرة عىل األرسة التي نقدم هلا هذه األشياء التي ستجعلهم يعيشون مستورين
ستدر دخال يستطيعون العيش منه واإلنفاق عىل أرسهم.
دون سؤال أحد ،فتلك األشياء
ُّ

جابر الوندة  -نأيب مدير مجعية النجاة اخلريية

* ملاذا تبنت اللجنة الشعبية معهد بيت املقدم تكنولوزي يف بنغالديش ؟
حرصت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات عىل رفع مستوى األفراد من الناحية املهنية

حتى يســتطيعوا تعلم حرفة أومهنة تعينهم عىل كســب الرزق ،وهلــذا فقد كفلت اللجنة
الشعبية بتأسيس (معهد بيت املقدم تكنولوزي) ببنجالديش ،وهلذا املعهدقصة وهي أن هذا
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املرشوع تأسس قبل أن تنفذه اللجنة الشعبية بإحدى املحافظات ببنجالديش ،التي صارت
هدفــ ًا للبعثات التنصريية املبارشة ،وهي حمافظة فريدبور ،التي أنشــأت فيها هذه البعثات
ثالثني مأوى لأليتام ،ومعهد تدريبي مهني ،ولذلك اعتنق الكثريون الديانة املسيحية.

الشيخ فهد الشامري ٕانشاء خمبز خريي يف بنغالديش

ســارع املســلمون هناك بالرشوع يف بناء معهد تدريب مهني ،وهومعهد بيت املقدم

تكنولوزي حلفظ عقيدة أبناء املسلمني وحياهتم من البطالة الغاشمة ،واشرتوا األرض ،ثم

تربعت اللجنة الشعبية بكامل تكاليف اإلنشاء.
* بيت الزكاة يبدع يف مشاريعه التنموية

نفذ بيت الزكاة الكثري من املشاريع التنموية وش ّيد العديد من املعاهد التدريبية والتي

ساهم فيها حمسنون وحمسنات ومنها :

مبادرة املحسن ابراهيم بوعركي  -رمحه اهلل -الذي كان ُيعنى عناية بالغة باملرشوعات

التي تعود بالنفع عىل أكرب عدد من الفقراء واملحتاجني ،وكان يراعي طبيعة كل بلد ينشــئ
فيه مرشوع ًا خريي ًا تنموية ،وإذا كان الســودان بلد ًا يتميز بغزارة األمطار وكثرة احلشائش
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والنباتات ،فإن أفضل املشــاريع التي يمكن إقامتها هناك مرشوع مزرعة أبقار يعود ريعها

عىل الفقراء واملحتاجني بشــكل دائم ،وبالفعل فقد تم إنشاء هذا املرشوع يف والية اجلزيرة
بالسودان ،عىل بعد  50كيلومرت ًا من والية اخلرطوم.
ومن أوجه اإلحسان يف حياة املحســن عبد العزيز عبد املحسن الراشدجمال التأهيل

والتدريب عىل األعامل املهنية.

من إعانة بيت الزكاة

واهتامم ًا من جملس وصية عبد املحســن الراشــد بتفجري طاقات العمل يف املجتمع،

وإعداد الكوادر العاملة فيه ،وتغيري ســلوك االعتامد عىل الغــر إىل اإلنتاج واالعتامد عىل

النفس ،فقد أنشــأ مركز ًا لتدريب الفقراء عىل أعامل النجارة يف مدينة بيشاور الباكستانية،
حيث يقوم هذا املركز بالتدريب عىل أعامل النجارة ،ويف الوقت نفســه ينتج بعض األعامل

اخلشبية التي تغطي نفقات إدارته ليأكل كل عامل فيه من عمل يده.

وأدرك املحســن ابراهيم اهلاجري  -رمحه اهلل -أن املســامهة يف جمال تشغيل األيدي

العاملــة يف الدول الفقرية أمر حرص عليه اإلســام ،فعمل عىل إنشــاء عدة مراكز مهنية
192

سحابة الكويت والتنمية والتدريب املهني

يف إحدى دول وســط إفريقيا ،وهي كينيا ،فأنشــأ مراكز لتعليم احلرف املختلفة كالنجارة
واحلدادة واحلياكة وغريها من احلرف التي يقيض الشــباب فيها أوقاهتم ويكسبون قوهتم
ويفيدون جمتمعهم.

* كمبوديا والكسب احلالل

مرشوع مزرعة لرتبية األبقار

العمل اخلريي له دور رائد يف جمال حتقيق التنمية ومكافحة الفقر ومؤسسات اخلري الكويتية

لدهيــا جتارب رائدة ،ومن هــذه التجارب ما قدمته الرمحة العامليــة يف عدة دول تعمل هبا
ومنها كمبوديا ،فهناك فقراء املســلمني نظر ًا لضعف احلال وقلة اليد وغياب الثقافة الدينية

الصحيحــة لوقوعهم يف عقود من التغييب احلضاري والتثقيفي بســبب احلروب األهلية
والطائفية فهم يقومون برتبية اخلنازير بتسمينها والتجارة فيها وبيعها إال أن الرمحة العاملية

قامت بإطالق مرشوع يستهدف استبدال تربية اخلنزير ببقرة أوشاة ،فيقوم الفقري برعايتها
وتسمينها ليبيعها الحقا فيكسب من غري حرج وال إثم ،فكانت فكرة موفقة ورائدة.
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* جممع الرمحة التنموي برسيالنكا قصة تنمية
وأيضا مــن التجارب الرائــدة يف التدريب املهنــي جممع الرمحــة العاملية احلريف يف

رسيالنكا وكان إلنشــائه قصة حيث كانت رسيالنكا ثاين أكرب الدول املترضرة من زلزال

تســونامي املدمر الذي اجتاح املنطقة بعد إندونيســيا عام  2009م ،وقد أصاب الزلزال
املنطقة الرشقية والشاملية من البالد خملف ًا آالف األيتام ،فكانت فكرة املرشوع لرعاية هؤالء

األيتام بإنشــاء جممع الرمحة بحيث يقدم هلم الرعاية التعليمية واالجتامعية بتكلفة إمجالية
بلغت  74980دينار كويتي.

مرشوع تنمية الدخل للهئية اخلريية

ويتكــون املركز احلــريف من أربــع ورش «الكهرباء واللحام والســباكة والتكييف

والتربيد» ،ويبلغ عدد الدارســن باملركز ثامنني طالب ًا ،وتبلغ مدة الدراســة يف املركز عام ًا
واحد ًا يبدأ بشــهر مايومن كل عام وينتهي بشهر أبريل من العام الذي يليه ،وخيضع الطلبة
لفرتة تدريب ميداين يف الرشكات ملدة ثالثة أشهر بعد فرتة الدراسة.

وقد حصل املركز احلريف عىل شهادة الدرجة الثالثة خالل فرتة ال تتجاوز سنة ونصف
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من بدء الدراســة األمر الذي يمنح خرجيي املركز شــهادة الدبلوم االبتدائية ،ويعترب من
أوائل املراكز التي حصلت عىل هذه الدرجة.

ويســتقبل املركز األيتام والفقراء من الطالب الذين مل حيالفهم احلظ بإكامل دراستهم

الثانوية نظر ًا لقوانني الدولة ليتعلموا حرف ًا يقتاتون منها كي ال يكونوا عالة عىل أحد.
* املدرسة الثانوية الصناعية بمجمع الرمحة يف جيبويت

تعتــر من أهم الوحدات التعليمية يف جممع«الرمحة التنموي»يف مجهورية جيبويت وهلا

مســامهة كبرية يف حتقيق التنمية الصناعية للمجتمع اجليبويت عــن طريق رفده باحتياجاته

مــن الفنيــن والعاملة املاهرة ،وقد تم إنشــاء هذه املدرســة الصناعية بعد أن تم دراســة
احتياجات السوق ووجود حالة من النمواالقتصادي يف املجال التجاري والعقاري وزيادة

االســتثامرات ،مما زاد الطلب عىل هذه التخصصات ويتم ختريج ثالثامئة طالب سنوي ًا من
املدرســة ،يواصل عدد منهم بكليات اهلندســة واملعاهد والكليات التقنية العليا ،وشغل
بعضهم وظائف تناسب ختصصاهتم باملجمع ومؤسسات الدولة والبقية خرجوا إىل سوق

العمل يف جيبويت.

وتبلغ مدة الدراسة باملدرسة ثالث ســنوات وبواقع أربعني ساعة دراسية أسبوعيا،

ولغة التعليم األساســية هي اللغة العربية ،ويدرس الطالب بجوارها اللغتني الفرنســية
واالنجليزيــة ،وتم إعداد املناهج من قبل خمتصني يف كليــة التعليم الصناعي بجامعة بني

ســويف املرصية ،ويتلقى الدارســون باملدرســة تدريب ًا عملي ًا داخل الورشة بواقع ألف

ومخســائة ساعة تدريبية خالل السنوات الثالثة إضافة إىل مائة ساعة تدريب يف الرشكات

«تدريب صيفي».
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ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتدريب املهنــي تقوم باإلرشاف عىل املدرســة واعتامد

الشــهادات للخرجيني ،كام تقوم وحدة اإلنتاج باملدرسة بتلبية احتياجات السوق يف أعامل
احلدادة والنجارة والكهرباء والتربيد والتكييف وصيانة احلاســبات والشبكات واملالبس

اجلاهزة ،ويسهم العائد منها يف تغطية بعض احتياجات األيتام باملجمع ،وقد قامت الرمحة
العاملية بالتكفل بدعم ابتعاث ســتة وســتني طالب ًا من طالب املدرسة ليكملوا دراستهم
اجلامعية يف كليات اهلندسة يف كل من جامعات مرص والسودان واليمن .

هذا غيض من فيض من عناية اجلمعيات اخلريية الكويتية ببناء اإلنســان وسعيها يف

صناعة إنسان حمتاج يده يدٌ عليا ال يدٌ سفىل.

وقــد أثمرت هذه املشــاريع الرائدة عــن جيل واع ومتحرض ،وأعضــاء فاعلني يف

جمتمعاهتم ،فأخرجت لنا اجلمعيات اخلريية الكويتية أطباء ومهندســن ومعلمني ومهنيني

بل وسياسيني وأصحاب قرار يف بالدهم.
اللهم أدم عىل الكويت خريها.

*
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سحابة الكويت والتنمية والتدريب املهني
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* بناء اإلنسان قبل تشييد العمران
التعليم هوقوام األمم وثقافتها ومعاشــها ،وهوأساس املعونة ،ومن ساعد فيه ساعد

عىل البناء الثقايف ،واالجتامعي واالقتصادي وغريه.

وقد أولت اجلمعيات اخلرييــة الكويتية التعليم عناية كبرية جــد ًا ،ألنه حيث وجد

اجلهل وجد الفقر واجلريمة والتخلف.

وقــد نجحت مجعياتنا املباركة يف توعية املحســنني واملحســنات يف أولويات العمل

وعرفتهــم بأمهية التعليم يف رقي املجتمعات وختلصهام من معامل التخلف اجلاثمة
اخلرييّ ،

عىل صدورها.

وخالل فرتة وجيزة خرجت املؤسسات الكويتية دفعات متنوعة يف ختصصات خمتلفة

من تالميذها والذين كفت كثريا منهم إلكامل دراســته اجلامعية ،بل نافست  -بحمد اهلل -
مدارسنا يف تلك الدول املدارس النموذجية فيها وحقق تالميذها مراكز متقدمة.

جلنة القارة إالفريقية ومرشوع بناء املدارس
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إننــا بحاجة اليوم ونحن نرى ختلف كثري من املســلمني عن الركب أن نأخذ بأيدهيم

يف طريــق واضح املعامل تبدأ خطواته األوىل بتعريف روافد اخلري أصحاب األيادي البيضاء

برضورة الرتكيز عىل املشاريع التي تنهض بأمتها حتى ترجع لزاهر عهدها.
* اهليئة اخلريية راعية هنضة التعليم يف البالد الفقرية

وقد حازت اجلمعيات اخلريية الكويتية قصب السبق يف عنايتها بالتعليم ودعمها ألنشطته،

فها هي اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية تشــيد املدارس واملعاهد التقنية واحلرفية وتعمل عىل

بناء وجتهيز املختربات العلمية ،التي تدار من قبل اجلمعيات واملؤسســات املســتفيدة ،إال أن
للهيئة عددا من املشاريع التي ترشف عليها مبارشة وفيام ييل إشارة إىل هذه املشاريع:
مدرسة الرؤية ( السودان )
أنشــئت مدرسة الرؤية عام 2006م ،بتربع من املرحوم بإذن اهلل عيل صالح اللهيب،

وفتحت أبواهبا بقبول مائة وسبعة وســتني طالب ًا للمرحلة االبتدائية ،ثم تدرج نموالطلبة
امللتحقني باملدرسة حتى ،بلغ إمجايل الطلبة امللتحقني باملدرسة عام 2010م2011/م عدد

 430طالب ًا وطالبة.

مدرسة الرٔوية يف السودان
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* جممع قطر التعليمي ( النيجر )
أنشــئ جممع قطر التعليمي عام 2005م كمرشوع مشرتك بني اهليئة وزارة األوقاف

والشئون اإلسالمية يف دولة قطر كمجمع تعليمي متكامل عىل أرض مساحتها عرشة آالف
مرت مربع ،بتكلفة إمجالية قدرها  1.25مليون دوالر أمريكي.

* برنامج املنح االدراسية
ونظر ًا ألمهية التعليم يف تنمية املجتمع الفقري ،فإن اهليئة تكفل ثامنامئة وعرشين طالبا،

وقد بلغ إمجايل ما تم رصفه عىل الطالب خالل عامي 1431ه و1432ه مبلغ ًا وقدره 1.6
مليون دوالر أمريكي.

بناء سكن داخيل السودان

* دور جلنة فلسطني اخلريية يف اهليئة اخلريية يف دعم التعليم يف فلسطني
تأسست جلنة فلسطني اخلريية يف 1988/6/15م كإحدى اللجان اخلريية املنبثقة عن

اهلئية اخلريية اإلسالمية العاملية ،ومن أهم املشاريع التي نفذهتا اللجنة منذ إنشائها مرشوع
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طالب العلم ،حيث تكفل اللجنة العديد من الطالب يف جامعات فلسطني ويف العديد من
جامعات الدول العربية اإلســامية من أبناء فلسطني ،ومرشوع طالب العلم يكفل حوايل
مائتني وثامنمئة وثالثني طالب ًا جامعي ًا يف خمتلف التخصصات العلمية وهناك أيض ًا مرشوع
احلقيبة املدرسية يف قطاع غزة  -األردن  -لبنان.

* بيت الزكاة حيرر العقول ويفتح أبواب املعرفة يف مشاريعه التعليمية
يعتــر مرشوع طالب العلم واحد ًا من أهم املشــاريع التي ينفذها بيت الزكاة خارج

الكويت ،حيث يسعى إىل تنمية وتطوير املجتمعات اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل

من خالل رفع املســتوى التعليمي ألفرادها ،وتشــجيعهم عىل حتصيل العلم النافع الذي

يؤهلهم للحياة الكريمة ؟

واستمرار ًا جلهود بيت الزكاة الكويتي الســاعية نحوحترير العقول ،وفتح أبواب العلم

واملعرفة لينهل منها أبناء العامل اإلسالمي ليكونوا أقدر عىل مواكبة التطورات الرسيعة يف العامل.

بيت الزكاة واهتامم بالتعليم
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وعىل جماورة الثورة املعرفية التي أصبحت سمة العرص فقد انطلق هذا املرشوع يف عام

1985م ليساهم يف حتقيق جزء من أهداف التنمية العلمية والثقافية يف العامل اإلسالمي ،من
خالل مساعدة الطلبة املســلمني الذين تقف ظروفهم املادية عائق ًا أمام حتصيلهم العلمي،

فيعمل املــروع عىل توجيههم إىل الدراســات والتخصصات التي تتناســب مع حاجة

املجتمع الذي ينتمون إليه ،ويقــوم بمتابعة حتصيلهم الدرايس من خالل التقارير الدورية
الصادرة عن اجلهة التعليمية التي يتبعوهنا.

وللمرشوع طلبة مكفولون ينترشون يف العديد من دول العامل اإلسالمي ،كام يتكفل

برعاية الطلبة الوافدين الدارســن يف جامعة األزهر يف مجهورية مرص العربية ،والذين هم
من جنسيات شــتى يف أغلب الدول واألقليات اإلسالمية ،حيث يدرسون أنواع املعارف

والعلوم والفنون املختلفة.

وقد جاءت خطوات بيت الزكاة لتساعد املســلمني عىل التصدي للهجامت الثقافية

الرشســة وحماوالت التنصري الدائبــة ،وذلك من خالل هذه املــدارس التي تدعم الثقافة
اإلســامية واللغة العربية لغة القرآن ،ومن هنا اعتنى القائمون عىل وصية املحســن أمحد
العجيــل  -رمحه اهلل  -هبذا اجلانــب ،من خالل االتفاق مع بيت الــزكاة يف الكويت عىل

تأسيس مدرسة يف دولة غانا.

وقد اجته املحسن ابراهيم بوعركي  -رمحه اهلل  -بالتعاون مع بيت الزكاة غرب ًا إىل قارة

إفريقيا ،إذ أسس  -رمحه اهلل  -مدرسة يف دولة بوركينا فاسو ،حيث إن كثري ًا من الدارسني

املسلمني هبا يف حاجة ماسة لتلقي العلم الرشعي ،وقد تأسست هذه املدرسة يف  9يوليوعام

1996م ،وأرشف عىل تأسيســها بيت الزكاة ،وتم تنفيذها بواسطة مجعية سبيل النجاح يف

بوركينا فاسو ،واستغرق تشييدها سنة كاملة.
204

سحابة الكويت والتعليم

* إحياء الرتاث اإلسالمي ترعى مرشوع ورثة األنبياء
من أهم إنجازات مجعية إحياء الرتاث اإلســامي (مــروع ورثة األنبياء) وهومن

املشاريع التعليمية اخلريية ،ومن أهدافه مساعدة الطلبة املسلمني يف دول جنوب رشق آسيا

عىل اســتكامل دراستهم اجلامعية وحصوهلم عىل شهادات عليا تؤهلهم للعمل يف وظائف
يستطيعون من خالهلا خدمة جمتمعاهتم وخدمة الدين اإلسالمي العظيم.

أحد فصول التعليم  -مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي

وجيب اإلشــارة يف هذا الصدد إىل أن اللجنــة وبالتعاون مع جامعة املدينة العاملية يف

ماليزيا مهدت الطريق ملئــات من الطلبة أيض ًا من أبناء دول جنوب رشق آســيا ليكملوا
دراســتهم اجلامعية من خالل التعليم احلديث عرب االنرتنت ،وســيحقق هذا األمر خري ًا

وأم ً
ال كبري ًا لكثري من الطلبة والطالبات بإذنه تعاىل.

ويف أوروبا وبالتحديد يف بوركســل ببلجيكا قامت مجعية إحياء الرتاث اإلســامي

بإنشاء جامعة إســامية وذلك الحتضان شباب املسلمني املتخرجني من الثانويات ،حتى
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تسهل هلم سبل تلقي العلم بأحدث وأفضل وسائل التقنية ،واحلفاظ عىل القيم واملثل العليا
عن طريق التعليم العايل والبحث العلمي ،وتكوين بيئة علمية إســامية شاملة ومتكاملة
يف جمال التعليم والبحث ،واإلســهام يف تطوير التعليم العايل بمختلف ختصصاته وفروعه
وتوفري برامج وفرص دراسية وخدمات مبتكرة ،ذات جودة عالية وشاملة ،وإجياد خمرجات
ذات معرفة عالية وقدرات تقنية ومهارات تنافسية وإسهام اجتامعي.

ٔانشطة تعليمية يف ٔاوروبا

* الرمحة العاملية حتارب الفقر بالتعليم
التعليم هوالقــوة التي يقوم عليها املجتمع وإعانة طالب العلم من أعظم املشــاريع

التــي تقوم بتنفيذها الرمحــة العاملية التابعة جلمعية إلصــاح اإلجتامعي يف اليمن ،حيث
تشــكل ظاهرة القرى واملناطق املحرومة من املدارس جرح ًا دامي ًا يف اليمن ،كام يتســبب
الفقر الشديد لألرس اليمنية يف انتشار وارتفاع الرسوب الدرايس مما جعل اليمن من الدول

العربية األكثر ارتفاع ًا لنســب األمية والتي بلغت ما نســبته  %56من إمجايل السكان ( أي
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أكثر من نصف الســكان ) أمام هذه الوضع كان لزام ًا املســامهة يف دعم التعليم يف اليمن

من خالل حزمة مــن الربامج التعليمية التي كان هلا األثر املبــارش يف التخفيف من األمية
واملسامهة يف هنضة املجتمعات الريفية الفقرية ومن هذه الربامج:

مرشوع بناء وترميم املدارس حيث ســامهت الرمحة العاملية يف بناء وتشــغيل ســتة

جممعــات تنموية ،ومدارس للتعليم األســايس منها أكثر من عرشة ألــف طالب وطالبة
يتلقون فيها التعليم النظامي والتأهيل والتدريب واكتســاب املهارات احلياتية التي متكنهم

من صناعة غد مرشق لوطنهم وجمتمعهم.

ومن املشــاريع كذلك كفاالت طالب العلم ،فتســاهم الرمحة العاملية يف الكفاالت

التعليمية إلعانة طالب العلم عىل مواصلة التعليم واحلد من الرسوب الدرايس.

ومن املشاريع كذلك مرشوع الشفيع لتعليم القرآن الكريم ،وهومرشوع تعليمي رائد

بامتياز ،فيه تتحقق العودة للمنهل العذب القرآن الكريم ،وهوطوق نجاة يســاهم يف تربية

النشئ الرتبية املحمدية يف حلقات الذكر احلكيم ،حيث ينظوي يف ظل هذا املرشوع القرآين.

مرشوع الشفيع
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* الرمحة العاملية مشاريع تعليمية نوعية
تواجه املؤسسات اخلريية الكويتية حتديات كبرية يف املجتمعات التي تعمل فيها خاصة

أهنــا يف الغالب جمتمعات تعاين من قلة اليد وضعف مســتوى اخلدمات يف كافة املجاالت

وربام اهنيارها.

ومن التجارب النوعية يف التعليم ما حكاه عبد الرمحن عبد العزيز املطوع أحد قيادات

العمل بالرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصــاح االجتامعي يف كمبوديا حني كان يف زيارة

تفقدية للعمل هنــاك فيقول :يوجد  %10من جمموع املســلمني بكمبوديا ينتمون لفرقة
غريبة األطوار يقال هلا فرقة الزاهدين ،كانت تعتنق اإلســام إال أهنا انحرفت عن الطريق
الصحيح ؛ حيث ض َّيعوا القرآن واســتبدلوه بكتاب آخر فيه بعض األدعية واألقوال ،ومل

يعودوا يعرفون الصالة إال يف يوم واحد من األسبوع هويوم اجلمعة ،أما رمضان فيكتفون
منه بصيام ستة أيام ثالثة يف البداية وثالثة يف النهاية ..وهذا حسبهم من الدين !

بدا هذا الوضع حزينا وبدا القوم يف حاجة ماســة ملــن يمد هلم طوق النجاة وحياول

انتشــاهلم من وهدة الرتدي الساحقة التي أســلمهم إياها اجلهل وطول األمد والبعد عن
مصدر اهلداية املنري ،فقــام مكتب الرمحة العاملية يف كمبوديا بعدد من املحاوالت الدعوية
للتأثري فيهم وإعادهتم إىل حظرية الدين ،لك َّن مل يكن األمر باليســر إىل أن بدأ جتربة كانت

ذات أثر طيب يف تغيــر املفاهيم اخلاطئة لدى هذه الفرقة حيــث تم فتح مدارس داخلية

ألبناء هذه الطائفة لتعليمهم العلــوم الرشعية والعلمية النافعة وبطريقة صحيحة بربنامج
مكثف صباحه خاص بالدراسة املنهجية املعتادة ،ومساءه دراسة رشعية خالصة.

بعد فرتة من الدراســة حفظ األبنــاء أجزاء من القرآن وتعلمــوا من أحكام الرشع
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عىل كســبهم املنهجي املقدَّ ر ،فكانوا إذا عادوا يف اإلجــازات إىل أهليهم يصبحون مراجع

هلم يفتوهنــم يف الدين ويعلموهنم الرشع ،فآب كثري منهــم إىل اهلداية ورجعوا إىل الدين،
حتى عادت ثالث قرى كاملة من فرقــة الزاهدين إىل دين اهلل عز وجل بفعل هذه الفكرة
واملدارس املباركة.

* مركز الرمحة بصيدا
ومن التجارب الكويتيــة الرائدة جتربة مركز الرمحة خلدمــة املجتمع يف مدينة صيدا

بلبنان :

والذي أنيشء عام ٢٠٠٣م ليكون مركز ًا للتعليم املهني للفتيات يف لبنان السيام ممن

مل يستطعن استكامل الدراســة النظامية ،وكذلك ليكون مركز ًا لألنشطة الرتبوية والثقافية

لأليتام حيث يســتفيد من مرافقه ما يقارب  ٧٠٠يتيم التعليم املهني للفتيات يضم أربعة
ختصصات يدرس به  152طالبة سنوي ًا وهي :

 مرحلة التكميلية املهنية بمستوى الثانوية العامة رعاية طفل وحماسب مساعد. بكالوريا مهنية تربية حضانية حماسبة ومعلوماتية.ويعترب مركز الرمحة خلدمة املجتمع يف مدينة صيدا بلبنان الذي أنشــأته الرمحة العاملية

بجمعية اإلصالح االجتامعي يف الكويت بالتعاون مع اهليئة اإلسالمية للرعاية يف لبنان عام
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٢٠٠٣م أنموذج ًا متميز ًا يف التعاون البناء بني مؤسســات العمل اإلنساين لتحقيق التنمية
املجتمعية حيث مولت الرمحة العاملية املرشوع ودعمت ميزانيته التشغيلية واإلرشاف عليه

وتقوم اهليئة اإلسالمية للرعاية عىل تشغيله بكفاءة واقتدار وتطوير مستمر.

مرشوع مدرسة الرمحة مشتى محود يف لبنان

* مدرسة الدوحة
حيكي األمني املســاعد لشــئون القطاعات بالرمحة العاملية فهد حممد الشــامري عن

جتربة تعليمية مميزة للرمحة العاملية يف آســيا وهي مدرســة الدوحة الشاملة بكمبوديا التي

أسست منذ عام 2003م ،وقد حصل طالهبا عىل املركز األول عىل مستوى اجلمهورية يف
األوملبياد العلمية الكربى بكمبوديا عام 2012م ،وهي مســابقة سنوية تعقد بني املدارس

يف كمبوديــا الختيار األفضل منها ومنحها تكريم ويضيف الشــامري أنه من العجيب يف
األمر أنه وألول مرة يف تاريخ تلك املســابقات يتقابل يف هنائي املسابقة فريقان من مدرسة
واحدة بمعنى أن األول والثاين كانا من مدرسة الدوحة.
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وأوضح فهد الشــامري أن مدرســة الدوحة للبنات تضم حاليا  435طالبة يف مجيع

املراحل الدراســية نصفهن أي نحو 250من -اليتيامت ،وقد أهنــت  173طالبة الثانوية

العامة منذ فرتة إنشــائها ،وإىل اآلن حيث تعترب املدرسة مؤسسة تربوية خاصة هتدف إىل

تقديم تعليم متميز يسهم يف تطوير قدرات املتعلمني العقلية واإلبداعية وتنمية شخصياهتم
ورعاية مواهبهم ،وذلك من خالل نخبة من املعلمــن واملعلامت ذوي الكفاءة وتوظيف

التقنيات التعليمية احلديثــة يف العملية الرتبوية وتوفري املرافق واملختربات العلمية وبرامج
األنشطة املتعددة.

* مجعية الشيخ عبد اهلل النوري تكمل مسرية مؤسسها يف بناء املدارس
كان الشــيخ عبداهلل النوري دائم السفر إىل آسيا والرشق األقىص ،واتسع مداها حتى

وصل إىل اســراليا حيث التقى هناك بمسؤويل االحتاد اإلسالمي فيها الذين طرحوا عليه

فكرة إنشاء مدرسة إسالمية بمدينة سيدين ،فالقت تلك الفكرة منه قبوالً واستحسانا ،فقام

بجمع التربعات الالزمة هلذا املرشوع ،وكانت آخر ســفراته إىل إسرتاليا فاشرتى بيتا هناك
خصص للتدريس ،وتوقف املرشوع بعد ذلك لفرتة بســبب بعض االجراءات الروتينية،

وبعد وفاة الشــيخ عبداهلل النوري  -رمحه اهلل  -توجه وفد من مجعية الشيخ عبداهلل النوري

اخلريية إىل هناك ملتابعة املوضــوع ،وكان هناك بعض فاعيل اخلري قد تقدموا بمرشوع لبناء
مدرسة جديدة ،وكانت تكاليف انشائها مرتفعة ،لذا فقد تم بيع البيت املخصص للمدرسة

والتربع بقيمته للمدرســة اجلديدة التي أطلق عليها اســم (مدرسة النوري) ختليد ًا لذكراه
وعرفان ًا بجامئله ،وتم يف وقت الحق مجع تربعات أخرى من أهل اخلري ومن أوالد الشيخ
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عبداهلل النوري هلذه املدرسة التي أصبحت فيام بعد مدرسة نموذجية يؤمها أوالد املسلمني
يف اسرتاليا.

طلبة مدرسة النوري يف سرتاليا

سفري دولة الكويت يتفقد مدرسة النوري اإلسالمية يف مدينة سيدين

212

سحابة الكويت والتعليم

* مجعية الصالح اخلريية ترعى فقريا مزارعا ليصري طبيبا نافعا
قامت مجعية الصالح اخلريية سنة  1995م بتأسيس مركز الصالح التعليمي ويشمل:

مدرسة الصالح االبتدائية ومدرسة الصالح املتوسطة وأيض ًا يف نفس العام تم إنشاء مدرسة

الصالح القرآنية.

ويف عام 1999م قامت مجعية الصالح اخلريية بإنشاء مدرسة الصالح الثانوية ،ويبلغ

عدد الطالب يف هذه املدارس  400طالب وطالبة وهناك  250طالب وطالبة حلفظ القرآن

الكريم وتقوم اجلمعية بكفالة كل القائمني عىل العمل يف هذه املدارس.

ويوضح يف قصة مؤثرة الشــيخ حممد أمحد الصالح مؤســس اجلمعيــة الكويتية يف

بنغالديش أنه افتقد أحد الطلبة وســأل عنه فقيل لــه  :إن والده فقري وحيتاجه للعمل معه
يف احلقل ،وكان يتوســم يف هذا الطالب خري ًا ،فطلب األســتاذ حممد الصالح من اجلمعية

أن تعوض والده عىل أن يكمل الطالب دراســته ،وقد صدق ظنه فيه فقد خترج من الثانوية
بامتياز والتحق باجلامعة وخترج منها طبيب ًا.

طالب مدرسة العون املبارش يف ٕافريقيا

من مشاريع مجعية الصالح اخلريية
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* مجعية العون املبارش تقيم برامج تعليمية متنوعة
أسســت مجعية العون املبارش الكثري من املعاهد ،وتعاقدت مع املدرسني يف أكثر من
 30دولة ،وســعت إىل توفري فــرص التعليم ألكرب عدد ممكن مــن الطلبة األفارقة ،وعىل
رأســهم األيتام الذين تكفلهم اجلمعية ،وقد بلغ عدد الطلبة يف خمتلف مستويات التعليم
العام حوايل  58000طالب أي بزيادة حوايل  8000طالب خالل عام 2011م يدرسون
يف  183مدرسة تديرها اجلمعية مبارشة أوبالتعاون مع وزارات الرتبية يف الدول اإلفريقية.
كام تويل اجلمعية اهتامم ًا خاص ًا بتدريب املدرسني العاملني يف مدارسها لرفع مستواهم،
وتطوير قدراهتم من خالل التعاون مع وزارات الرتبية يف الدول املضيفة أومع املؤسسات
املتخصصة.
وقــد قامت مجعية العون املبارش بتنظيم  22دورة تدريبة لفائدة املتدربني يف  14دولة
إفريقية ،وهذا خالل عام 2011م فقط ،اســتفاد منها حوايل  300مدرس ومدرســة من
خمتلف املستويات التعليمية.
ويف إطار توفري فــرص التعليم اجلامعي يف التخصصات املطلوبة ،اســتمرت مجعية
العــون املبارش يف إدارة ثالث كليات يف كل من كينيا ،وزنجبار ،والصومال ،وقد بلغ عدد
الطلبة املنتمني هلذه الكليات الثالث حتى هناية 2011م ما يقارب  4000طالب.
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طالب مدرسة العون املبارش يف ٕافريقيا

وقد زار الدكتور عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -السودان أثناء افتتاح داخلية الفتح

اإلسالمي للطالب األفارقة ،وأعجب الدكتور بتلك الالئحة التي وضعها املسؤولون عن

مكتب اجلمعية يف الســودان لتحكم عمل الداخلية ،وقد حددت أوقات الرياضة والطعام
والنوم وصالة الفجر والتالوة الصباحية وغريها مما ينظم عمل الداخلية ،فقال  :هذا مجيل

الســيام وأننا ننوي أن نحول مكتب الســودان مكتب ًا يعنى بتعليم الطالب األفارقة وذلك
لكون الســودان فيه من املميزات ما جيعل الطالب اإلفريقي ال حيس بالغربة إذ حيس وكأنه
بني أهله وذويه للتشــابه الكبري يف الكثري من معطيات احلياة يف السودان ودوهلم ،وربام ال
جيدها الطالب يف حال أن يذهبوا للدراسة يف دول اخلليج.

* حينام بكى السميط عىل واقع التعليم
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط :لقد اهتممت بالتعليم ألنني تأملت وبكيت عندما

علمــت أنه ال يوجد خريج مســلم واحد يف كل مالوي ،وكان الناس من غري املســلمني
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يسمون املســلم «األســايل»وهذه الكلمة تعني«الرجل املتخلف»فأصبح ديننا يف نظرهم

ديــن ختلف ،فقررنا أن يكون مفتاح التغيري للمجتمع يف إفريقيا هواملدرســة ،ويف فرتة من
الفرتات كنا ندفع رســوم دراســة عن  95ألف طفل ســنوي ًا ،عندما كانت الدراسة هناك
بأموال ،وكانوا يأخذون من كل طالب حوايل نصف دينار كويتي ،واآلن الدراسة جمان ًا.

مدرسة تابعة للعون املبارش يف مايل

* مجعية النجاة اخلريية تطرح مرشوع ( مركز الكويت الثقايف )
وطرحت مجعية النجــاة اخلريية مرشوع (مركز الكويت الثقــايف) يف ألبانيا ،والذي

هيدف إىل تعليم الشعب األلباين املسلم الثقافة اإلسالمية واللغة العربية وعادات الشعوب

اإلسالمية.

وقال نائب مدير مجعية النجاة اخلريية جابر الوندة :إن املرشوع عالمة مضيئة يف سامء

الدعوة يف تلك البالد ذات األغلبية اإلسالمية والتي عادت إىل احلضن اإلسالمي حديثا.
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وفد مجعية النجاة مع رٔييس وزراء ٔالبانيا

حفل افتتاح مركز الكويت الثقايف يف ٔالبانيا

* جهود تعليمية جبارة ملؤسسة عبد العزيز البابطني
ومــن األعامل العظيمة يف هــذا املجال بعثة عبد العزيز ســعود البابطــن الكويتية

للدراســات العليا ،فقد تأسست هذه البعثة عام 1974م ،وهي تقدم للشعوب اإلسالمية
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يف مجهورية آسيا الوسطى  100منحة ســنوي ًا للدراسة يف جامعة األزهر بالقاهرة ،عالوة
عىل  50منحة ألفريقيا و 100منحة ســنوية للطلبة العراقيني ،وتتكفل هذه البعثة بجميع

نفقات الســكن والتعليم والسفر بالطائرة واإلقامة واألكل واللباس والكتب واملصاريف
الدراسية والعالج هلؤالء الطلبة طيلة وجودهم يف القاهرة.

وقدمت مؤسســة عبد العزيز البابطني العديد من الدورات التدريبية لعلم العروض

وتذوق الشعر ومهارات اللغة العربية وهي دورات جمانية بدأ تنظيمها منذ العام 2000م،

بالتعاون مع أكثر من  46جامعة عربية وأجنبية ،وهتدف إىل نرش الوعي واملعارف الشعرية
والعروضية واللغوية و ُعقد منها  270دورة يف خمتلف أنحاء الوطن العريب والعامل اإلسالمي

حتى منتصف العام 2010م ،خترج فيها أكثر من  20.000دارس.

وقدمت املؤسســة لربملان جزر القمر مخســ ًا وعرشين منحة لدراسة اللغة العربية يف

األزهر الرشيف ،كام قامت املؤسسة بتعريب الالفتات املرفوعة عىل الوزارات واملؤسسات

احلكومية واخلاصة ،وتعريب أسامء الشوارع يف العاصمة موروين وضواحيها.

ٕاطالق اسم السيد عبد العزيز البابطني عىل ٔاحد شوارع جزر القمر وتقليده وسام كوماندوز
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كام أقامت املؤسسة دورة تدريبية يف عام 2011م بمدينة مكناس يف املغرب بالتعاون
مع جامعة موالي إســاعيل وبلغ عدد اخلرجني  70خرجي ًا ،كام نظمت املؤسســة الدورة
التدريبية الثانية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني يف بداية العام 2011م بمدينة حيدر آباد
يف اهلند وبلغ عدد اخلرجني  40خرجي ًا.
وقدأمر رئيس املؤسسة بإنشاء مركز الكويت للدراسات العربية واإلسالمية يف كلية
اإلمام الشافعي بجامعة جزر القمر بتاريخ 2009/1/27م لدعم التعليم والتعريب فيها
وليكون مصدر إشعاع ثقايف يربط اجلزر بالوطن العريب ويلغي البعد اجلغرايف.
* كرايس عبد العزيز البابطني للدراسات العربية يف العامل
وقعت اتفاقية إنشاء كريس عبدالعزيز ســعود البابطني للدراسات العربية يف جامعة
قرطبة يف جامعة قرطبة مع الربوفيسور أخينو دوميني جيثفيلتشيس رئيس اجلامعة (آنذاك)،
حيث التزمت باتبــاع املناهج العلمية احلديثة التي متكن الطالــب من إجادة اللغة العربية
والتحدث هبا وقد استفاد من الكريس حتى الســنة األكاديمية املئات من الطالب ،كام تم
تنظيم «الندوة الوطنية األوىل يف اللغة العربية»بكلية اآلداب يف جامعة قرطبة ،وقد جددت
اتفاقية هذا الكريس مع اجلامعة حتى العام 2013م.

رٔييس جامعة قرطبة يسلم الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطني شهادة الدكتوراه الفخرية
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ومنها أيضا كريس عبد العزيز ســعود الباطني للثقافــة واللغة العربية يف جامعة ملقة

وقد كان اهلدف من هذه االتفاقية تشــجيع تعليم اللغة العربية وآداهبا ونرش الثقافة العربية
وإقامة دورات خاصة باملرشدين السياحيني ،كام أقامت اجلامعة»معرض ملقة اإلسالمي.

وقــد ن ّظم الكريس عــدة دورات تعليميــة يف اللغة العربية للمســتويات االبتدائي

واألســايس واملتوســط ،كام ن ّظم دورة تعليمية يف تاريخ األندلس والرتاث اإلسالمي يف
منطقة حمافظة ملقة للمرشدين السياحيني.

وأيضــا كريس عبد العزيز ســعود البابطني للدراســات العربية يف جامعة إشــبيلية

لتنفيذ برامج لتعليم اللغة العربية وبرامج لدورات املرشــدين الســياحيني ،وقرر الكريس

تنظيم دورة للغة العربية ذات طابع عميل ،وورشــة عمل حول أمهية اللغة والثقافة العربية
ومسابقة أدبية بعنوان «إشبيلية العربية»يشارك فيها طالب املدارس اإلعدادية والثانوية يف

مدينة إشــبيلية ،ويعتزم الكريس إصدار مطبوعات عنه بالتعاون مع جامعة إشبيلية تشمل
خمتارات من الشعر العريب يف إشبيلية ،وإشبيلية يف األدب العريب املعارص.

من املسامهات التعليمية مكتبة البابطني

وقد أنشأ رئيس املؤسسة أكثر من  23مدرسة وكلية ومعهد ًا تربع ًا كام ً
ال منه للعديد من الدول،

ومجيعها باســم الكويت مع اشرتاط احلفاظ عىل اسم املدرســة ،وتدريس اللغة العربية ،والدين.
220

سحابة الكويت والتعليم

* اللجنة الشعبية وصناعة اجليل

تكريم سمو ويل العهد للدكتور عبداملحسن اخلرايف

ويف كتاب د .عبد املحســن اجلار اهلل اخلرايف يف

«اللجنة الشعبية جلمع التربعات»أشار إىل أن اللجنة

الشــعبية جلمع التربعات رأت أن صناعة جيل وبناء

شــخصية وهداية عقل وتربية قلــب هي التي تصنع
املســتقبل وتصوغ إنســان ًا كام ً
ال نافع ًا يف كل ميدان،

أقبلت  -بكل حــب ورغبة يف فعل اخلري -عىل تنفيذ

مرشوع تعليمي بجمهورية مــر العربية أطلق عىل
هذا املرشوع (املركز التعليمي العاملي باإلسامعيلية)،

غالف كتاب د .عبداملحسن اخلرايف
عن اللجنة الشعبية جلمع التربعات
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ولعلم القائمني عىل اللجنة الشــعبية واملسلمني مجيع ًا بأمهية العلم يف حياة اإلنسان ،وكان

هذا املرشوع من أضخم املرشوعات التي سامهت فيها اللجنة الشعبية ،بل تبنتها بالكامل،
وهواملرشوع الذي يرعى اجليل منذ الصغر يف دار احلضانة حتى املرحلة اجلامعية ،ومل حترم
منهه أيض ًا الوافدين من الدول العربية واإلفريقية ،وأرصت اللجنة عىل امليض قدم ًا يف تنفيذ

هذا املرشوع رغم طول العهد وارتفاع التكلفــة مرات عديدة ،وكانت بداية هذا املرشوع

الضخــم يف عام 1974م ،واتفقــت اآلراء عىل أن تتوىل مجعية إحياء الرتاث اإلســامي
اإلرشاف عىل املرشوع وأن يقام يف مدينة اإلسامعيلية.

مرشوع تعليمي كويتي يف مرص

ومن جهود اللجنة الشــعبية لدعم التعليم باجلزائر تم بناء مدرســة (العمرة) بوالية

الشلف ،والتي ســميت فيام بعد (مدرســة الكويت) ،لتظل رمز ًا لتربعات أهل الكويت

ومواقفهم املرشفة مع إخواهنم العرب.
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ويف عام 1985م تم افتتاح املدرسة ،وقامت كذلك إدارة املدرسة بوضع الفتة حتمل

اســم (اللجنة الشعبية جلمع التربعات) عىل مدخل املدرسة لتكون رمز ًا للمحبة والتعاون
بني الشعبني الكويتي واجلزائري الشقيقني.

وتقدير ًا من اللجنة الشــعبية الكويتيــة جلمع التربعات ملا يقدمــه جنوب لبنان من

شهداء أبرار ،ومن تضحيات كبرية يف األنفس واملمتلكات واملنشآت من جراء االعتداءات
اإلرسائيلية التي يتعرض هلا بشــكل شبه مستمر ،فقد رصدت اللجنة حوايل مليوين دوالر

أمريكي لناء مدرســة يف مدينة صيدا ،تقوم اللجنة بإنشــاء مبانيها واستكامل جتهيزاهتا ثم

تســلمها لوزارة الرتبية اللبنانية لتشــغيلها وإدارهتا كمدرســة حكومية لبنانية حتمل اسم
(األخوة اللبنانية الكويتية).

أما يف سوريا فقد قامت اللجنة الشعبية بتأسيس مرشوع (مدينة أبناء الشهداء بحلب)

خدمة ألبناء الشــهداء الذين استشهدوا يف حرب العارش من رمضان 1393هـ ،السادس

من أكتوبر 1973م ،عرفان ًا بجهدهم ووفاء ألبنائهم ،اشتمل هذا املرشوع عىل جمموعة من
املدارس يف خمتلف املراحل.

ومن أهم املرشوعات احلديثة التي تم تأسيسها يف باكستان من خالل اللجنة الشعبية

جلمع التربعات:

بناء كلية القرآن الكريم يف بنكاه بلوجان ،وبناء مركز إســامي يف البنجاب (جامعة

علوم إسالمية) ،وبناء مدرسة عرصية للبنني والبنات يف مدينة الهور ،وبناء مركز إسالمي

كلية الدراسات اإلسالمية يف غواري يف بلتستان ،وبناء مركز إسالمي يف راجول ،وبناء كلية
احلديث الرشيف يف مدينة البنجاب كوجروانة ،وبناء دار العلوم يف غوادر بلوشيســتان،
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وبناء مدرســة قتيبة يف جرتال ،وبناء اجلامعة اإلســامية يف فيصل أباد ،وبناء كلية فيصل
للدراسات اإلسالمية والعربية.

احلقيبة املدرسية من املشاريع الكويتية يف باكستان

واســتمرار ًا لرسالة اللجنة الشــعبية يف دعم الشــعوب بام حتتاج يف جمال اخلدمات

التعليميــة ،قامت اللجنة بالتربع إلنشــاء معهد وجامع بمدينــة صنعفيس عام 1995م،
وذلــك لتعليم أبناء إريرتيا أمور دينهم وما حيتاجونــه يف حياهتم ،وكل هذه اجلهود قامت

هبا اللجنة الشــعبية جلمع التربعات حيدوها نداء اهلل تعاىل للمنفقني من عباده ،واستشعار
املسؤولية جتاه إخوة يف الدين حيتاجون للبذل واملساعدة ،ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ،ورفع راية

الكويت املحبة للخري عالي ًا.

ويف بنجالديش وصل عدد املدارس التي أنشــأهتا اللجنة الشــعبية جلمع التربعات

ثالثني مدرسة.

وقد حرصت اللجنة الشعبية جلمع التربعات إِ َّبـان الدمار الذي أصاب اليمن من أثر
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الزلزال إىل إنشــاء عدد من املدارس التي تستوعب سكان هذه التجمعات املترضرة ،حتى
تكتمل الفائدة ويعم النفع ،وتســهم اللجنة يف تكوين جيل متعلم خيدم أمته ووطنه ،وبلغ
عدد املدارس التي أنشأهتا اللجنة مخسة مدارس.

ٔاحد مشاريع اللجنة الشعبية الكويتية

* أبراج الكويت عىل عملة إحدى الدول األسيوية
ويف إطــار دعم الصنــدوق الكويتي للتنميــة فقد قامت الكويــت بدعم مجهورية
كازخستان بمبلغ وقدره عرشة ماليني دوالر لبناء مبنى وزارة الثقافة يف كازخستان.
وتقدير ًا هلذه املســامهة القيمة فقد قامت احلكومة الكازخستانية بتصميم مبنى حيمل
صورة أبراج الكويت ،ليشكل معل ًام مه ًام من معامل كازخستان.
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الوكيل املساعد يف وزارة املالية سامي الصقعبي ٔامام مبنى وزارة الثقافة يف كازخستان
وتبدو ٔابراج الكويت عىل مبنى الوزارة

بل قامت حكومة كازخســتان مشــكورة بوضع صورة أبــراج الكويت عىل إحدى
عمالهتا ،من فئة ( )٥٠٠تينغ.

صورة ٔابراج الكويت عىل عملة كازاخستان
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* فضل رعاية اليتيم يف اإلسالم
اإلحســان إىل اليتيم ورعايته واالعتناء به وكفالته من أعظــم القربات إىل اهلل تعاىل
ــا ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
يقول اهلل عز وجل َ « :ف َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِف َي ْو ٍم ِذي
َم ْس َغ َب ٍة َيتِ ًيم َذا َم ْق َر َب ٍة »
يقول ابن كثري يف تفسريه َ « :ف َل ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة» أي أفال سلك الطريق التي فيها النجاة

واخلري.

فاإلحسان إىل اليتيم طريق للنجاة واخلري لإلنسان ولذلك يقول النبي ﷺ يف احلديث

الصحيح « :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا» وأشــار بأصبعيه التي تيل اإلهبام والوســطى

وفرج بينهام.

ويف موطأ اإلمام مالك يقول النبي ﷺ  :أنا وكافل اليتيم له أولغريه يف اجلنة كهاتني

إذا اتقى» وأشاربإصبعيه الوسطى والتي تيل اإلهبام.

فالذي يكفل اليتيم وحيسن إليه ويعتني به عىل خري عظيم ،سواء كان له أولغريه سواء

كان قريبا من أقاربه أوبعيدا عنه ال تربطه معه أي صلة قرابة.

مرشوع تعليمي للهئية اخلريية يف ٔاثيوبيا
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هل رأيتم دينا أمجل وأكمل من هذا الدين الذي يرعى أطفالك حتى بعد موتك ويأمر

باإلحســان إليهم واالعتناء هبم ورعايتهم يعوضهم ذلك احلنــان الذي فقدوه بفقدك؟!
يعوضهم تلك املحبة التي انتهت بنهايتك ،جيعل من حوهلم ومن يتصل هبم يتعامل معهم

بكل ما يســعدهم ،وينســيهم يتمهم ألهنم ال يدركون مصاحلهم تطعم جوعتهم تكسى
عورهتــم ال يعبس يف وجوههم جعل اهلل ذلك وســيلة وطريقا للجنة ملــن أراد اجلنة ويف
احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يقول النبي ﷺ « :من مســح رأس يتيم مل يمســحه إال هلل

كان له بكل شــعرة مرت عليها يده حسنات ،ومن أحســن إىل يتيمة أويتيم عنده كنت أنا

وهويف اجلنة كهاتني».

* اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية وعمل واسع يف كفالة األيتام
وقد جبل أهل الكويت منــذ قديم الزمن عىل كفالة األيتــام ورعايتهم والقيام عىل

شــؤوهنم ،وصفحات تاريخ العامل يف كل مكان شاهدة عىل ذلك ،وأهل الكويت يكفلون
أكثر من  100ألف يتيم تقريبا خارج الكويت ،وربام كل عرشة كويتيني يكفلون يتيام ومثل
هذا قد ال يوجــد يف كثري من الدول ،وهومن نعم اهلل وفضله عىل هذه الدولة املباركة التي
جبلت عىل فعل اخلري.

ومن أنشطة جلان اخلري يف كويت اخلري يف مشاريع كفالة األيتام :
ما تقوم به اهليئة اخلريية اإلسالمية ،حيث إهنا تقوم عىل كفالة أيتام كثري من املسلمني

خوفا عليهم من الضياع والترشد واالرتــداد عن الدين ،ويتم كفالة هؤالء األيتام يف أكثر
مــن اثنتني وثامنني دولة فقرية يف قارات أفريقيا وآســيا وأوروبا ،وحيصل اليتيم من خالل
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الكفالة عىل الرعاية الصحية واالجتامعية واألرسية والدينية كام يشعر اليتيم بالتعويض عن
فقدانه ألحد أبويه أوكليهام.

اهلئية اخلريية ورعاية أاليتام يف اهلند

وتتبع اهليئة يف رعايتها لأليتام أحدث األساليب وأنسبها لليتيم واملجتمع الذي يعيش

فيه إذ تعمل عىل بناء مســاكن لرعاية األيتام حسب (الرعاية األرسية) ،حيث يقيم األيتام

يف املســكن ،ويقوم عىل رعايتهم كادر ملم بالرعايــة االجتامعية والعلوم الرشعية حيتضنه

بالرعاية والعناية.

وتقدر املبالغ املنرصفة عىل كفالة األيتام طيلة  25عام ًا :يف اهليئة ( ،)6.226.328

جلنة مسلمي آســيا ( ،)5.210.082جلنة ســاعد آخاك املســلم ( ،)665.604جلنة
فلســطني (  ) 6.323.080وبلغ اإلمجــايل ( )18.425.094دينار ًا كويتي ًا ،وأما دور
اهليئة يف فلسطني فقد تم كفالة عدد  4542يتي ًام يف قطاع غزة.

* عمل واسع منظم لبيت الزكاة يف مرشوع كفالة اليتيم
يعترب مرشوع كافل اليتيم أحد املشــاريع الرائدة التي ينفذها بيــت الزكاة ،إذ يتميز
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باتساعه وشــموليته وانتشاره الكبري يف دول العامل اإلسالمي ،ولقد كان تأسيسه يف أكتوبر

1983م تتوجي ًا للعمل االجتامعي اخلريي ،وحتقيق ًا للتكافل االجتامعي بني املسلمني.

وهيدف هذا املرشوع إىل توفــر الرعاية اإلجتامعية والتعليميــة والصحية لألطفال

األيتام واملرشدين والذين فقدوا معيليهم ،وذلك بتهيئة الظروف البيئية املناســبة لتنشئتهم
السليمة ،والتخفيف من حدة املعاناة املادية والنفسية التي يعيشوهنا ،حيث يقوم بيت الزكاة

بتسويق املرشوع عىل املحسنني الراغبني بكفالة األيتام ،ثم توجه أموال الكفالة لصالح اليتيم

بوساطة اهليئة املرشفة عىل املرشوع يف بلده ،كام هتيأ له فرص التحصيل العلمي ويمكّن من
نيل املؤهل الدرايس املناســب ،وتســتمر الكفالة حتى يصل اليتيم إىل سن الرشد القانوين

الذي خيوله للكسب والعمل.

مرشوع اهلئية اخلريية يف رعاية ٔايتام مرص

وقد بلغت ميزانية مرشوع كافل اليتيــم يف أول انطالقته عام 1983م نحومائة ألف

دينار تقريب ًا ،وامتد نشاطته يف ذلك احلني إىل نحوعرش دول ،وقد بلغت تكلفة املرشوع منذ
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تأسيسه حتى هناية عام 2011م  60.111.000 ،دينار ًا ،وامتد نشاطه إىل سبع وثالثني
دولة.

وقد حقق بيت الزكاة من خالل خطته التنموية املوجهة إىل هؤالء األيتام ،التي هتدف

إىل متكينهم من فرص التعليم والثقافة واإلبداع ،النتائج الكبرية يف هذا املرشوع حيث كان

من هــؤالء األيتام من حاز دور ًا قيادي ًا كبري ًا يف بلده ،ومنهم من تبوأ مناصب عليا ،ومنهم
من أصبح طبيب ًا ومهندس ًا.

مرشوع دار رعاية وتٔاهيل لٔاليتام  -بيت الزكاة يف اليمن

وملرشوع كافل اليتيم شبكة ضخمة من املعلومات ،ومنها ما خيتص ببيانات الكافلني،

ومنها ما خيتص باأليتام أنفسهم ،ومنها ما خيتص باهليئات املنفذة واملرشفة عىل املرشوع يف

اخلارج.
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وزير الديوان أالمريي يرعى يوم ًا مفتوح ًا لـ «ٔايتام» بيت الزكاة

أما ما ينفقه بيت الزكاة عىل هــذا املرشوع فيمثل  % 38من اإلنفاق اخلارجي تقريب ًا،

وحوايل  %9تقريب ًا من اإلنفاق العام.

وقد ساهم املحسن ابراهيم بوعركي  -رمحه اهلل -بمبلغ 7700د.ك يف مرشوع كافل

اليتيم يف مجهورية البوسنة واهلرسك ،وغريها من خالل بيت الزكاة يف الكويت ،وكام كفل

 -رمحه اهلل  -أيض ًا عرشة من األيتام بواسطة مجعية العون املبارش من خالل مكتب الرعاية

االجتامعية.

كام حرص املحسن ابراهيم نارص اهلاجري  -رمحه اهلل  -بالتعاون مع بيت الزكاة عىل

أن ينــال رشف مصاحبة النبي األمني ﷺ  ،فاهتم باأليتام وأنشــأ دور ًا لرعايتهم والعناية

هبم يف عدد من الدول اإلفريقية واآلسيوية ،فقد قام املحسن ابراهيم اهلاجري -رمحه اهلل-
بإنشــاء دار لأليتام يف كمبوديا باجلنوب الرشقي لقارة آســيا ،وذلك لتقوم عىل شؤوهنم،
وتوفر هلم الرعاية الكافيــة ،وتعوضهم حنان األب أواألم أوكليهــا ،ومل يكتف ابراهيم
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اهلاجــري  -رمحه اهلل  -بذلك بل قــام برشاء قطعة أرض يف ذات البلــد ،وملكها للدار،

حيث يزرع هبا األرز ســنوي ًا ،وتكون هذه األرض وحمصوهلا وقفية دائمة للدار ،فينفق من
ريعها عىل تغطية نفقات املقيمني فيها من األيتام ،ســواء الطعــام والرشاب أوغريمها من

مســتلزمات احلياة الكريمة هلؤالء اليتامى ،كام تكفل أيضــ ًا بتغطية رواتب القائمني عليها
وكذلك الصيانة الدائمة للدار ،كام قام ابراهيم اهلاجري  -رمحه اهلل  -باملشاركة مع املرحوم

عبداهلل الربيعة بإنشــاء دار أخرى لأليتام يف مدينة بيشاور رشقي دولة باكستان اإلسالمية،
فكانت هذه الدار رمحة من اهلل تعاىل لعدد كبري من األيتام ،الذين كانوا يف حاجة هلذا املأوى،
وقد سجل آخر إحصاء للمقيمني يف هذه الدار  750يتي ًام.

مركز املحسن اهلاجري

* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي تنرش قرى األيتام يف العامل
وجلمعية إحياء الرتاث اإلســامي دور بارز يف مــروع كفالة اليتيم حيث إن اليتيم

يتوفر له كل ما حتتاجه من سكن وتعليم ،وملبس مأكل ،بحيث يتم اإلرشاف عليهم طول
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اليــوم ،وإحتضانه طوال حاجته للرعاية ،واليتيم أحوج من غريه هلذه الرعاية لعدم وجود

من يقدم له احلنان واملحبة ،أومن يعلمه الدين واألخالق احلميدة لكي ال تضطره الظروف
إىل اإلنحراف عن الســلوك القويم ،وقد خطت مجعية إحياء الرتاث اإلســامي خطوات
جادة يف جمال رعاية األيتام ويف سبيل ذلك أنشأت عدة مشاريع من أبرزها:

قرية الكويت النموذجية لأليتام،واملعروفة باسم« :دار اهلاجري والربيعة لأليتام»يف

باكستان ،وقد تأسست يف 1992/4/27م وتضم (  ،) 470وتعترب هذه الدار أول عمل
رائد يف العمل اخلريي لرعاية األيتام ،ســواء يف الكويت ،أوالدول اخلليجية ،ويتمثل هذا

العمل الرائد يف أنه عمل نموذجي خاص لأليتام فيه يشء من االكتفاء الذايت.

مرشوع قرية األيتام النموذجية يف كمبوديا :ويعترب هذا املرشوع أضخم مشاريع جلنة

جنوب رشق آسيا ،وتتضمن العديد من اخلدمات الصحية والتعليمية والسكنية.

قرية الكويت لٔاليتام يف كمبوديا
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ملجــأ األيتام بليبرييا :أكرب ملجأ لأليتام أقامته مجعية إحياء الرتاث اإلســامي ممثلة

بلجنة القارة األفريقية يف مجهورية ليبرييا بعد أن تربع حمسن كويتي برشاء قطعة أرض تبلغ
مساحتها (  ) 10آالف مرت مربع.

مرشوع وقف الزهرة :أحد مشــاريع جلنة القارة اهلندية ،وهومرشوع خاص لكفالة

األيتام داخل القارة اهلندية.

دار األيتــام يف منديرا :منطقة منديرا هي منطقة حدوديــة تقع بني الصومال وكينيا،

ويبلغ عدد األيتام املكفولني من قبل جلنة القارة األفريقية يف منديرا (  ) 245يتي ًام.

إحدى نرشات مجعية ٔاحياء الرتاث إالسالمي لكفالة االيتام

* يتيم يصري طبيبا فيعمل يف عالج األيتام !!
يقول رئيس اللجنة اإلفريقية الشــيخ جاســم العينايت  :إفريقيا تعاين من كثرة األيتام

بســبب احلروب واملجاعات وحترص اجلمعية عىل رعاية األيتام بصورة مبارشة من خالل
إقامة مراكز ودور لأليتام تشــمل الرعاية الطبية والسكنية والتعليمية ،وحترص أيض ًا عىل
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تعليمهم وحتفيظهم لكتاب اهلل وتعليم الصالة ،فمن األيتام من أصبح من أئمة املســاجد
وبعضهم من األطباء ،فكان لدينــا يتيم قمنا بكفالته حتى كرب وتعلم وأصبح طبيب ًا ،فوفا ًء

منه يقوم بزيارة مراكز األيتام وفحصهم كل شــهر مــرة وهويقول :هذا بعض رد اجلميل

ونوع من الوفاء.

رٔييس القارة إالفريقية جاسم العينايت يف ٔاحد زياراته لٔاليتام

وحترص اجلمعية عىل إنشاء مواطن صالح برعاية هذا اليتيم ،وبعد انتهاء مدة الكفالة

تقــوم بتحويلها من كفالة اليتيم إىل كفالة طالــب العلم ،وحترص عىل رعاية وكفالة اليتيم
املتميز.

* نرصانية تضع أطفاهلا يف دار أيتام كويتية فيصريون دعاة
ويقول الشــيخ جاسم العينايت :أتت امرأة بابنني يتيمني هلا وهي نرصانية لوضعهام يف

مركز األيتام التابع لنا ،وقمنا بحضانتهام ،وبعد فــرة تم تعليمهام الصالة وحفظ القرآن،
وكانت أمهام تزورمها عىل فرتات حتى وصال إىل الســن الثاين عرش ،وقد دخال اإلســام
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منذ طفولتهام ،وقاما بدعوة أمهام فأحســت أهنا ارتكبت خطأ كبــر ًا ،فأخذهتام من مركز

األيتام وذهبت هبام إىل الكنيسة ،فأصبحا يدعوان من هم يف الكنيسة ،ويعلموهنام اإلسالم
والصالة ،وتم طردمها من الكنيسة ،فرجعت هبام مرة أخرى إىل دار األيتام التابع لنا.

مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي وتكريم لٔاليتام

* الرمحة العاملية وجهود متكاملة يف رعاية األيتام
للرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي مشــاريع متميزة يف رعاية األيتام

منترشة يف العامل ،خيضــع اليتيم فيها ملناهــج تعليمية وبرامج

تدريبيــة ودروس تربويــة فيلحــق يف املجتمع دون شــعور

بالنقص ،بل إن مدارس األيتــام التابعة للرمحة العاملية تتفوق

بمناهجها وطالهبا يف الدول التي تعمل فيها الرمحة العاملية.

ويوضح ســعد مرزوق العتيبــي رئيس قطــاع أفريقيا

بمؤسســة الرمحة العاملية بالنســبة لكفالة األيتام :أفريقيا مليئة
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باأليتــام وتعد باملاليني ،ونحــن نكفل 11ألف يتيــم وعدد األيتام يزداد يوميا بســبب
املجاعة واحلروب والكوارث ،ونحن سياســتنا يف كفالة األيتام تعتمد خطة  4 ،1+4هي

األساسيات الكسوة والتعليم والسكن واإلعاشة ،ولدنيا مرشفون تربويون غري املعلمني،

مهمتهم متابعة األيتام ،والشخص املرشف عىل جممع األيتام حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف الرتبية ،تابع للمكتب الرئييس يف الكويت يف االستشارات والتدريب ،فاأليتام حيتاجون

للمتابعة والرتبية املســتمرة ،ونحن حريصون عىل انتقاء املوظفني األكفاء ،ويتم متابعتهم
وتقييمهم عىل فرتات سنوية ،ومن سياستنا أن ال يكون مدير املجمع من جنسية البلد حتى
ال يتعرض لضغوطات قبلية واجتامعية وسياسية.

ومجيع رؤســاء مكاتبنا من اجلنســيات العربيــة ،هنتم بالتعليم ،وأنشــأنا الكثري من

املدارس ،والكثري من أيتامنا حصلوا عىل شهادات عليا ،وكان وزير األوقاف اجليبويت من
الطلبة الذين كانوا حتت كفالتنا ،ونطمح إلنشاء طلبة علم مفتني للدولة ،وهذا من ضمن

أهدافنا التي نســعى إليها ،وهنتم أيض ًا باأليتام املتميزيــن ،وكذلك لدينا رشوط لدخول

األيتام يف املالجئ ونحرص عىل األذكياء.

وقد حصل الكثري من أيتام الرمحة العاملية عىل شهادات عليا وبمختلف التخصصات،

ويتم احلرص عىل إقامة حفل باملناســبات الكويتية مثــل العيد الوطني والتحرير يف مراكز

األيتام.

وهنــاك مركز متكامل لأليتــام يف ألبانيا تابع للرمحــة العاملية يقــوم برعاية األيتام

وتعليمهم ،وبعد ســن البلوغ يتم حتويل كفالة اليتيم إىل كفالة طالب العلم ،ونقوم بكفالته
باملدارس التابعة للرمحة العاملية أواجلهات احلكومية.
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* طعام شهر ضيافة يوم !!
يقــول األخ خالد املال رئيس القطــاع األورويب بالرمحة

العامليــة التابعة جلمعيــة اإلصالح االجتامعــي :ويف إحدى
زياراتنا التفقدية إلحدى األرس األيتام يف البوسنة دخلت عىل

أرسة تتكون من أم وثالثة أبناء يعيشون يف بيت صغري من ثالث
غرف ،وإحدى هذه الغرف بســبب الــرد واهلواء انترش فيها

العفن ،ووجدنا أن الكهرباء مقطوعة عليهم ،وكان اجلوباردا
جــدا ،تفاجئنا بضيافتها لنا حيث قدمت لنا وجبة غداء تتكون

خالد املال
رٔييس القطاع أالوريب يف الرمحة
العاملية

من الرز واللحم ،وهي فقرية جدا وسألنا املرافق الذي يعمل معنا عند هذا الغداء قال  :بأن
مجيع ما متلك من قوت ملدة شهر كامل وضعته لنا فكان مع حاجتهم إال أهنم حيرصون عىل
الضيافة وإكرام الضيف.

الرمحة العاملية ؤانشطة ٔاليتام البوسنة
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وتقوم الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح اإلجتامعي بتنفيذ مرشوع كفالة األيتام

يف قطاع غزة دع ًام منها للقضية الفســطينية ،وتشمل مكونات املرشوع مساعدة األيتام عن
طريق كفالة شهرية وبلغ عدد املستفيدين  8000يتيم.

* يتيمتان تقيامن مع الكالب فأنقذهتام األيادي الكويتية

فهد الشامري ؤاحد أالنشطة املتعلقة بأاليتام

يذكر الشيخ فهد الشــامري األمني العام املساعد يف الرمحة العاملية قصة اليتيمتني مع

الكالب يف قرغيزيا قائالً :قد ال يصدّ ق السامع هذه القصة ،ويظن أهنا إحدى املسلسالت

الدراميــة التي يراها عىل التلفاز ،ولكنها حقيقية ،ففي الرمحة العاملية وأثناء ســعي مكتبنا

اخلارجي للبحث عن أيتام ليســكنوا يف مركز رعاية األمومة والطفولة يف قرغيزيا ،دخلوا
إحدى املناطق للســؤال واالستفســار ،فقام األهايل بإرشــاد املكتب إىل مكان قالوا ّ :
إن

هناك يتيمتني تســكنان فيه ،ليس الغريب يف الســكن ،ولك ّن الغريب أنه سكن للكالب،
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تأكل هاتان اليتيمتان وترشبان معهم ،وال تعرفان الكالم بتاتا ،وترصفاهتام تشبه ترصفات
الكالب ،وألخذمها لدار األيتام كأنك تريد أن تصطاد كلب ّا  -أعزكم اهلل  -من كثر اخلوف

الــذي صاحبهام ،وقد نشــأت اليتيمتان مع الدار وتفوقتا يف املدرســة بل ودخلتا اجلامعة

الستكامل مشوارمها العلمي.

ٔاحد مشاريع أاليتام اخلريية

* أيتام يكفلون أيتاما !!
ومع الالجئني يف السودان يقول الشيخ فهد الشامري  :أرملة تعول أربعة أيتام ،تأتيها

كفالة ليتيمــن منهام فقط ،ولدهيا جارة هلا نفس الظــروف واملواصفات أم كذلك ألربعة
أيتام ،ولكن الفــارق أنه ليس لدهيا من يكفل أحدا من أيتامهــا فامذا صنعت املرأة األوىل

التي لدهيا كفالتان؛ قامت بقســم املبلغ مناصفة بينها وبني جارهتا مع أن املبلغ ليتيمني من
إمجايل أربع ،ثم تقسمه إىل قســمني بينها وبني جارهتا ،أي أن املبلغ يرصف اآلن عىل ثامنية

أشــخاص ،ولك أن تتخيل الظروف التي حتياها هذه األرس  -الالجئة  -بالكاد جيد املرء
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منهم ما يقيم صلبه ،إال ّ
أن حال هذه املرأة مل يمنع مشاعرها اإلنسانية اإلسالمية أن تتحرك

جتاه جارهتا وأيتامها ،قمة يف النبل ،ورقي وســمويف األخــاق ال جتدها إال أيام الصحابة
وقليل من هذا الزمان ،وهبذا األخالق حتيا األمم وتتخلص من الكثري من العادات السيئة
مثل احلقد والبغض واحلسد.

* الرمحة العاملية تشارك بأيتامها يف الدوري اجليبويت بفريق معرتف فيه
ومن املشاريع أواألعامل التي متت يف أفريقيا وهي املشاريع املتكاملة وبربامج متكاملة

تبدأ من حضانــة األطفال ورعايتهم إىل تعليمهم ومتابعتهــم صحيا ومعنويا ،لدينا فريق
العمــل يف جممع الرمحة رعاية خاصة ومتطورة حتى أنشــأنا من األيتــام فريق ًا لكرة القدم
ينافس أندية جيبويت ،وقد شارك يف الدرجة الثانية.

وهناك اســتثامرات كثرية مثل استثامر مهارة احلدادة ،ولقد حصل أحد األيتام املركز

األول يف احلدادة ملسابقة أقامتها رشكة يابانية أضف عىل ذلك مهارة النجارة والتربيد وقد

تم إنشاء حديثا معهد لتعلم علوم احلاسوب.

مسامهات كويتية متنوعة لٔالهتامم بأاليتام
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* ملاذا بكت الكافلة الكويتية ؟ !!
ويوضح الشــيخ أمحد الفالح الدور الكبري الذي تلعبه الرمحة العاملية يف كفالة األيتام

يقول«:قمت باالتصال بالكافلة الكريمة ســعاد عبداهلل حممد الســعيدان لالطمئنان عىل
اســتالمها لتقرير اليتيم الذي تكفله يف ألبانيا ،فســألتني عن اليتيم وحالته الصحية ،وبعد

ســؤايل لإلخوان يف القطــاع األوريب عنه أفادوين بأنه تعرض حلــادث مروري وتوفاه اهلل
وقمت بإبالغ الكافلة عن وفاة يتيمها األلباين«جزيم كمري شكاتا»فأجهشت بالبكاء»وكأن
املتويف أحد أبنائها ،وبكت بكا ًء مؤثر ًا ،وقمت بتعزيتها ،وقام القطاع األورويب أيض ًا بإرسال

تعزيه هلا لوفاة يتيمها.

ٔامحد الفالح يف عمل خريي
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* أسعدت األيتام فأسعدها اهلل
ومن القصص التي تبعث برسالة ودرس مســتفادة يف ثواب كفالة األيتام  :اتصلت

امرأة بعبدالرمحــن املطوع وأخربته أن حياهتا األرسية عىل وشــك االهنيار والتفكك وقد

طلبت منه أن يرشــدها إىل أي باب من أبواب اخلري فســأهلا إن كان لدهيا فائض من املال
بقيمة مائة ومخسني دينار ًا؟ فردت عليه باإلجياب.

وعندها أرســل األستاذ عبدالرمحن املطوع ملســئول أحد دور األيتام وطلب منه أن

يذهب لرشاء ألعاب وحلوى بقيمة مائة ومخســن دينارا جلميع األطفال بالدار وأن يدخل

عليهم الرسور.

وبعد هذا بيــوم واحد عاودت هذه األخت اإلتصال باألســتاذ عبدالرمحن املطوع

وتسأله  :هل تم رصف املبلغ ؟ فأخربها أن مجيع يتيامت الدار دعوا هلا بالتوفيق يف حياهتا.

وقد علم أن مجيع مشاكل هذه املرأة مع زوجها وأوالدها أصبحت ال وجود هلا وكأن

مل تكن.

عبدالرمحن املطوع مع أاليتام
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* قصة غريبة ليتيم يأيت يف املنام ملحسنة كويتية
ويف إحدى املرات اتصلت أخت باألســتاذ عبدالرمحــن املطوع تروي له قصة احللم

الــذي يأيت هلا كل يوم بعــد موت والدهتا ،ويف هذا احللم هنــاك طفل صغري ومعه أرسته

وتبدوعالمات احلزن والدموع يف عيــون هذا الطفل ،ويف نفس الوقت ترى والدهتا وهي

تنظر إليها بحزن شديد دون أن تتحدث إليها ،وتقول املرأة  :عندما ذهبت إىل أحد املشتغلني
بتفســر األحالم أخربها بأن والدهتا قد تكون قد كفلت طفال وأرسته ونصحها بأن تسأل

وتستعلم من مجيع اجلمعيات يف الكويت إىل أن استقر هبا احلال للسؤال عند الرمحة العاملية
وبالفعل أخربها املســئولون أن والدهتا كفلت طف ً
ال وأرسته بقيمة شــهرية قدرها مخسون

دينار ًا وعندما توفت والدهتا انقطعت الكفالة ،فطلبت األخت من األخ عبدالرمحن املطوع

أن تستمر كفالة هذا الطفل وأهنا هي من ستكفله بعد والدهتا.

ويف أول زيارة هلا ملقر اللجنة لدفع رســوم الكفالة ُعرض عليها صورة الطفل الذي

تكفله وفجأة اهنمرت يف البكاء حتى كادت أن تفقد وعيها وعند ســؤاهلا عن ســبب هذا
احلزن الشديد والدموع الغزيرة قالت  :واهلل إنه هوالطفل الذي كان يأيت إىل يف احللم وينظر
إيلَّ وهوحزين !!

* الرمحة العاملية رعاية وكفالة
هتتم املؤسسات اخلريية الكويتية باألبعاد التعليمية والتثقيفية خاصة املعارف والتعاليم

الرشعية ومن احلكايات التي حيكيها األخ عبدالرمحن عبد العزيز املطوع عن الرمحة العاملية
وما تقدمه من ســبل تعليم وتثقيف أليتامها فيقول أثناء زيارتنا لرسيالنكا العام املايض يف

ســبتمرب  2012ومن خالل جتوالنا بمجمع الرمحة التعليمي لأليتام وإذ باألخوة القائمني
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عىل الربنامج الرتبوي يعلنون عن إقامة صالة العيد غدً ا ..صالة العيد ؟!! أية صالة ونحن
نزور رسيالنكا بعد العيد فام احلكاية ؟

األيتام خالل فرتة العيد األصلية يع ّيدون مع أمهاهتم وإخواهنم يف قراهم التي يعيشون

فيها وبالتايل هناك مجلة من آداب وسنن العيد تغيب عن أذهاهنم إن مل يامرسوها ويطبقوها
عمل ًيا ..فكانت هذه الفكرة

وبعد صــاة الفجر بدأ االســتعداد لصالة العيد من التكبري خــال امليكروفونات

واستعداد األيتام بمالبس العيد والتوجه للمصىل (يف اخلالء خلف املجمع) ثم كانت صالة
العيد واخلطبة اجلميل هنا أننا نسينا أنفسنا أهنا تدريب عىل معاين وآداب العيد واندجمنا مع
اإلمام واحلضور يف الصالة وكأهنا صالة عيد حقيقية !!

وختم املطوع قصته قائالً :ال أظن ّ
أن األيتام سينســون هــذه اآلداب التي تعلموها

عمل ًيا ومارسوها بفرحة عارمة.
* جتربة دار كويت اخلري

وتعترب الرمحة العامليــة التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي من املؤسســات اخلريية

الرائدة يف تقديم براجمها اإلنسانية وفق أرفع املعايري يف اجلودة والتميز -حيث كفلت الرمحة

عىل مدار أكثر من ثالثني عام ًا ما يقرب من  109ألف يتيم يف اثنتني وأربعني دولة .-

ومن التجارب الرتبويــة والتثقيفية املميزة لأليتام أنــه يف دار كويت اخلري لأليتام

بقرغيزيــا لدهيم جتربة فريدة وهــي نقلة نوعية يف رعاية اليتيــم عنواهنا الربملان املص ّغر

املنتخب..
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دار ٔايتام يف قرغيزيا

فكرة هذا الربملــان أنّه يف كل عام جتــرى انتخابات بني اليتيامت عىل تســعة مقاعد
عن التعليم النظافة التغذية اإلرشاف اخلدمات ...إلخ ،وتقوم كل يتيمة ّ
مرشــحة بتقديم
برناجمها االنتخايب للمنصب املرشحة له وعرضه عىل اليتيامت يف شهر مايومن كل عام لتتم
عملية االنتخابات يف شهر يونيوبكل شفافية وموضوعية ،وبحضور كافة اليتيامت يتم فرز
األصوات ومن بني التســعة يتم اختيار مســئولة املجلس التي متثله ّن يف اجتامعات جملس
إدارة األيتام ،واجلدير بالذكر أن مسئولة هذا املجلس املنتخب تتحدّ ث بطريقة دبلوماسية
ومســئولة عن الكلامت التي تصدر منها ،ولدهيا مــن القوة يف اإلدارة والعرض ما يؤهلها
للقيام هبذا الدور.
جتربة تستحق التقدير نقلت اليتيم من عامل االتكالية إىل عامل صنع القرار إىل حياة مليئة
باالحرتام والتقدير هلذا اليتيم وعدم هتميشه يف حياة الناس.
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* مجعية النجاة اخلريية ...مرشوع األيتام إنقاذ لألطفال من الضياع
وجلمعيــة النجاة اخلريية جهود متميزة يف جمال كفالــة األيتام ،ومن القصص املؤثرة

حول األيتام والتي يقول فيها أحد اإلخوة املســؤولني يف مجعية النجاة اخلريية  :لقد جاءين

يتيامن ومها من اللقطاء ال يتجاوز عمر كل منهام العرش سنوات،وسأالين سؤاال :هل اخلال
أخواألم أم األب ،وسأال السؤال نفسه بالنسبة للعم ،فلم يكونا يعرفان معنى العم أواخلال،
ومل توجد مثل هذه الكلامت يف قاموســهام ومها حمرومان من مثل هذه النعم ألهنام ليس هلام

أحد يف هذه الدنيا ،وهناك بعض أرس األيتام بعد أن يزودوا بالكفاالت يقولون  :واهلل لقد
دبت يف نفوسنا روح احلياة بعد أن رصنا كاألموات ،لقد كنتم سببا يف باب الشيطان الذي
يوسوس للنساء لبيع أجسادهن واالجتاه إىل الرذيلة من أجل إطعام أوالدهن وذلك بسبب

العوز واحلاجة.

مرشوع رعاية أاليتام من البنات جلمعية النجاة
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* مجعية العون املبارش إنجازات ناطقة يف كفالة األيتام
حققت مجعية العون املبارش نجاح ًا كبري ًا يف كفالة ورعاية األيتام وتأهيلهم منذ أن بدأ

املرشوع حتت شعار (كافل اليتيم) ،انطالق ًا من احلديث النبوي الرشيف« :أنا وكافل اليتيم

يف اجلنة كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى» ،عىل يد الشيخ الفاضل د .عبد الرمحن السميط
-رمحه اهلل  -الذي كان من األوائل الذين بدأوا مرشوع كفالة يتيم أفريقي يف دولة الكويت

يف بداية الثامنينــات من القرن املايض ،والقى هذا املرشوع نجاحــ ًا منقطع النظري ،وتبعته
اجلمعيات األخرى يف الكويت وخارجها.

وكانــت بداية اجلمعية مع كفالة األيتام منذ بواكــر عملها حيث كفلت ما يزيد عىل

اخلمسني يتيام يف كينيا لتتوإىل كفالة األيتام تباع ًا مع توسع اجلمعية يف ربوع القارة السمراء،
وليصبح أيتام اجلمعية قادة لشعوهبم ،ودعاة إىل اخلري وإىل الطريق املستقيم.

وتنقســم رعاية األيتام إىل رعاية داخلية ورعاية خارجية وأنشأت اجلمعية الكثري من

دور األيتــام مؤخر ًا ،ووصل عددها إىل ( )105دار ممتــدة عىل عدة دول تعطي أكلها كل

حني بإذن رهبا.

ٔايتام مجعية العون املبارش
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يروي الدكتور عبدالرمحن الســميط -رمحه اهلل -قصــة يتيمة فيقول«:خدجية إحدى

يتيامتنا اللوايت يعشــن يف داخلية مركز النور اإلسالمي بشامل مجهورية توغويف كفالة مجعية

العون املبارش ويتابعن دراستهن يف املرحلتني االبتدائية أواملتوسطة ،وعندما اجتازت هذه
اليتيمة املرحلة املتوسطة والتحقت باملرحلة الثانوية أخربها مدير املركز أن عليها أن تغادر
الداخلية وتعود إىل بيتها مع اإلبقاء عىل استفادهتا من بقية خدمات املركز املتعلقة بمواصلة
الدراسة الثانوية ،ويف هذه اللحظة اســودت الدنيا يف عني اليتيمة ،وأصاهبا األمل الشديد،
واهنمرت من عينيها دموع ســاخنة عند ســاعها هذا اخلرب املفجع ،فأدرك املدير أن حالة

هذه اليتيمة هي أشــد مما كان يظنه سابق ًا ،فلام سأهلا عن سبب حزهنا املستمر هبذه الصورة،
انفجرت بالبكاء بني يديه ثانية وهي تقول  :إن عوديت إىل كنف أمي يف البيت مل تعد تنفعني

يف يشء ،فأين ســأجد رعايته وعنايته وأنســه الدافئ بني أخوايت اليتيامت وآبائي املرشفني
وأمهايت املرشفات ؟

لقــد تعلمت فيه القرآن الكريم ،وحفظت منه ما تيــر يل حفظه ،وختلقت بأخالق

اإلسالم ،التي رأيتها يف ســرة حبيبي  -حممد ﷺ  -وصحابته الكرام -رضوان اهلل تعاىل
عنهم ،-فلام ســمع مدير املركز كالمها ،تراجع عن قرار عودهتــا إىل بيتها ،وتركها حتيى

حياهتا كام شاءت يف بيت مجعية العون املبارش.

واليتيم ديمبا جارا عمره (  ) 14ســنة يدرس يف مدرســة جربــا جاهومبا يف غامبيا

يقول :كنت أعيش ظروف ًا سيئة حتى كفلتني مجعية العون املبارش منذ سنوات عدة ووهبني
ريب حب ابتكار وصنع أشــياء ،وقبل أربع سنوات صنعت مروحة من بقايا مذياع تالف،

استعرت منه الدينمووأكملت صنع باقي أجزائها حتى صارت تعمل برسعات خمتلفة إما
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بالبطارية أوالكهرباء ،وقال اليتيم مواص ً
ال حديثه :ويف عام 1999م ،صنعت ســيارة من
قطع كرتون وصفيح ووضعت هلا ناقل رسعات يعمل بشــكل أوتوماتيكي ،بعدها بسنة
قام اليتيم يصنع طائرة هليوكوبرت من بقايا قطع مروحة ومذياع وسيارة ويستطيع تشغيلها

عن بعد.

ويذكر الدكتور الســميط -رمحه اهلل -أنه قد وجه اهتاممه ووقته منذ أكثر ما يزيد عىل

العقدين إىل رعاية األيتام األفارقة من حيث متابعة أحواهلم الغذائية والصحية والتعليمية

متابعة أمينة عم ً
ال بمنهج اإلســام القائم عىل الرمحة يف رعاية اليتيم ،وأكثر ما ركز عليه يف
هذه الرعاية اجلانب النفيس الذي يوفر لليتيم اجلواملالئم الذي يعوضه البيت املفقود ،حتى

حيس بنفس طعم اللقمة من يدي أبويه ،ويشــعر بدفء املنــام يف رسيره كام لوكان بجوار

رسير أبويــه ،وحتى ينطلق ويمرح يف فنــاء الدار وكأنه مل يفقد شــيئ ًا إال أن هذا التصور
اجلميل هلذه الرعاية ،قد تعكر صفوه أحيان ًا ظروف طارئة قد يعود بعضها إىل خطورة هذه

املسؤولية وشدة محلها ،أويعود بعضها اآلخر إىل اجلوانب املادية التي تتجاوز إرادتنا وتفوق

قوتنا؛ فقد زار الدكتور الســميط -رمحه اهلل -دار األيتام التابعة ملكتب مجعية العون املبارش
يف جنوب رشق مدغشــقر ،وكان املوسم موســم األمطار التي مل تتوقف أثناء هذه الزيارة
واستمرت تسعة أيام كاملة بلياليها بدون انقطاع ،فالحظ الدكتور أن األيتام الذين ترتاوح

أعامرهم بني ســبع وعرش ســنوات مل يتمكنوا من مغادرة غرفهم وحجراهتم ،ولو لوقت
يسري يروحون فيه عن أنفسهم ،وبدا املكان كأنه سجن حقيقي ،وأن هؤالء األيتام يقضون

فيه مدة ســجنهم ألهنم فقدوا آباءهم ،وقد شــعر أنه سجني مثلهم ،وبدأ يفكر السميط يف

بناء مظالت باإلســمنت والزنك اجليد تغطى املمرات الطينية الرابطة بني وحدات املركز،
وكذا فناء واسع يمرح فيه األطفال عندما تسوء األحوال اجلوية ،وقدرت اجلهات املختصة
تكلفة هذا املرشوع بحوايل  840دينار ًا كويتي ًا.
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* من اليتم إىل التجارة ومن اليتم إىل السفارة !!
ســافرت مرة إىل إحدى الدول اإلفريقية وسكنت فندقا حسنا فأخربت بأن صاحب

هــذا الفندق كان أحد أيتام مجعيــة العون املبارش اجتهد وثابر حتى حصل عىل الشــهادة
اجلامعية ثم ترقى يف السلم الوظيفي حتى صار سفريا لبالده وقد رزقه اهلل خريا حتى ملك
هذا الفندق وغريه !

وقد خترج من مــدارس أيتام مجعية العون املبارش من بلغــوا درجات عالية فقد زار

الكويت وزير خارجية إحدى الدول اإلفريقية والتقى صاحب الســموأمري البالد الشيخ
صباح األمحــد الصباح  -حفظه اهلل  -وقال له  :يا صاحب الســموأنت والدي ألين أحد

أيتام مجعية العون املبارش.

بل ملا تويف د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -وأثناء مؤمتر القمة االقتصادية العربية

 -اإلفريقية زار قرب د .السميط وزير خارجية إحدى الدول اإلفريقية ألنه كان أحد األيتام

الذين كفلهم د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل .-

د.عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -حمموالً عىل األعناق
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وقرأت مرة لقاء مع بروفيســورة يف الطب من إحدى الدول األسيوية ذكرت وبفخر

أهنا خترجت من إحدى دور األيتام الكويتية فكفلها الكافل نفسه لتكمل دراستها اجلامعية
ثم املاجســتريثم الدكتوراه فام نسيت فضله وال فضل الكويت وقائمة املبدعني ممن تقلدوا
مناصب رفيعة يف بالدهم ،وممن كانوا أيتام ًا يف مدارس األيتام الكويتية يطول ذكرها.

فلله احلمــد واملنة أوال وآخرا عىل ما م ّن به علينا من نعمة الصدقة واخلري فـ «صنائع

املعروف تقي مصارع السوء»كام أخرب النبي ﷺ .
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أدى انتشار الفقر واجلهل يف املجتمعات الفقرية إىل تفيش األمراض واألوبئة مع عجز
حكومات الدول عن التصدي هلا مما أدى إىل تفاقم املشكلة وارتفاع معدل الوفيات.
وقد جعلت املؤسســات اخلريية الكويتية من أهم أعامهلــا العناية باجلانب الصحي
وتقديم اخلدمات الطبية املتميزة يف قائمة يطول ذكرها من املشاريع الصحية الرائدة ،والتي
نافست فيها مؤسساتنا املؤسســات الطبية العاملية ،وشهد اجلميع بتميز اخلدمات الصحية
الكويتية.
* اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية وخدمات صحية متميزة
من خالل مناقشــات دارت مع القائمني عــى اجلمعية الكويتية املشــركة لإلغاثة
واهليئة اخلريية اإلسالمية انبثقت فكرة مرشوع مستشفى الرعاية الصحية ملكافحة التدخني
والرسطان ،حيث قدمــت حكومة دولة الكويت أرض ًا مســاحتها  6.000مرت مربع يف
منطقة الصباح الصحية ،عىل أن يتم بناء املستشــفى من تربعات ومســامهات املؤسسات
واألفراد دعام للخدمات الصحية املتميزة والتي تعترب نادرة يف املنطقة ،وقد تم االنتهاء من
البناء ،وافتتح املستشفى حتت رعاية حرضة صاحب السموأمري البالد الشيخ صباح األمحد
اجلابر الصباح يف شــهر مارس 2011م بمساحة بناء قدرها  30.000مرت مربع عىل ستة
أدوار وبطاقة استيعابية  92رسير ًا.
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ٔاحد املشاريع املميزة لذوي االحتياجات اخلاصة

وأما يف باكســتان فقد حرصت اهليئة اخلريية اإلســامية عىل إقامــة مرشوع تقديم

العالج املجاين للمرىض يف مناطق املترضرين ،وتتشــكل العيادة املتنقلة من طبيب وطبيبة
ومســاعدين ومسؤول التوعية الصحية يتنقلون يف حافلة حيملون معهم الدواء ،وخيتارون

أمكنة بني جتمعات ســكنية بحيث يســهل عىل املرىض مراجعتهم فيها ،وبناء عىل ذلك تم
إنشاء  10عيادات طبية متنقلة.

* بيت الزكاة يبني املستشفيات واملراكز الطبية املجهزة
أقام بيــت الزكاة الكويتــي العديد من املشــاريع الطبية املتميزة واملالمســة حلاجة

املترضرين السيام يف بناء املستشــفيات واملراكز الطبية املتخصصة لألمراض املزمنة والتي

يعجز الفقراء وعموم الناس عن توفري قيمة عالجها.

وقد أنشــأ بيت الزكاة مركز ًا ألمراض وغســيل الكىل ووحدة غسيل بريتوين بتربع
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املحســن عبد اهلل أمحد الشــويب -رمحه اهلل  -ملا انترش مرض الفشل الكلوي يف كثري من
األماكن والدول ،حيث حاجة املصابني به ماســة إىل الغســيل الكلوي ،وهوعالج باهظ
التكاليف وخاصة بالنسبة للفقراء وذوي الدخل املحدود.

بيت الزكاة ؤاحد مشاريعه الصحية

واستكامالً ملرشوعات التكافل الصحي؛ فقد حرص املحسن عبد اهلل أمحد الشويب-

رمحه اهلل  -عىل املســامهة يف تقديم العالج للمرىض عموما وخاصة غري القادرين ،فأسس
 -رمحه اهلل  -ســنة 1995م مستشفى عبد اهلل أمحد الشويب يف منطقة الكوم األمحر بمركز

أوســيم يف حمافظة اجليزة بجمهورية مرص العربية ،وقد تم تنفيــذه يف هذه املنطقة بالذات

ليقدم خدماته لسكاهنا البالغ تعدادهم السكاين  35ألف نسمة تقريب ًا ،وتم افتتاح املستشفى
يف عام 1996م.

وقد ُعني املحسن ابراهيم نارص اهلاجري  -رمحه اهلل  -باملشاريع النافعة والتي نفذها

عن طريق بيت الزكاة ال ســيام ما يتعلق بمعاجلة املرىض ،فأنشــأ ودعــم باملال العديد من
املستشفيات اخلريية يف خارج دولة الكويت باألدوية واألجهزة الطبية وغريها.

262

سحابة الكويت والرعاية الصحية

وعىل املستوى الدويل قام  -رمحه اهلل  -بتأسيس مستشفى اهلاجري يف كويتا بباكستان،

إبان اجلهاد األفغاين ضد الشــيوعية ،وقد قدمت هذه املستشفى خدمات طبية جمانية ألكثر

من مليوين أفغاين ُمهجر طوال ســنوات االحتالل الشــيوعي ،وأيضــ ًا قام ابراهيم نارص
اهلاجري  -رمحه اهلل  -بإنشــاء مستشفى اهلاجري بمدينة قندهار بأفغانستان لتقوم بالدور
اإلنساين نفســه يف خدمة املرىض يف تلك الدولة الفقرية التي تعرضت لكثري من الكوارث
الطبيعية واحلروب.

* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي وخري طبي ال حيىص
بادرت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي إىل بناء العديد من املستشفيات واملراكز الصحية

يف عدد من الدول الفقرية «يف مناطق ذات أغلبية إسالمية»بلغت عرشين مستشفى ،وثامنية
ومخســن مركز ًا صحي ًا ،وذلك حتى هناية عــام 2012م ،وتبلغ تكلفة املركز الصحي من

( ) 100.000 - 5.000وذلك حسب حجم املرشوع ،ونوعية اخلدمات التي يقدمها.

رٔييس مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي طارق العيسى يف ٔاحد املشاريع الصحية
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ومن أبرز وأكرب إنجازات اجلمعية من املشاريع الصحية:
مستشفى اجلامعة املحمدية ،ومستشفى الساير يف اهلند ،ومستشفي السلطان لألمراض

النفســية يف مرص ،وقد تم افتتاح أول مستوصف إسالمي يف منروفيا عاصمة ليبرييا ،وهذا
املستوصف الوحيد الذي يمثل إغاثة املسلمني يف ليبرييا بني عرشات املراكز التنصريية.

ويقوم الدعاة بتوضيح مبادئ اإلســام هلؤالء املــرىض ،وقامت الصحف الوطنية

واإلذاعة بتوجيه الشــكر اجلزيل للحكومة والشعب الكويتي عىل هذه اهلدية التي ال تقدر

بثمن من خالل جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي ،كام أن اللجنة تقوم
باإلرشاف عىل املستوصف إرشاف ًا كامالً ،ومتويله بالكامل.

كام أقامت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي مستشفى الرجاء اإلسالمي ،والذي يعد من

أهم املشــاريع الضخمة التي أقامتها جلنة جنوب رشق آسيا يف منطقة التقال اإلندونيسية،
وخيدم املرشوع منطقة تتميز بالكثافة الســكانية حيث يمثل املسلمون األغلبية ضمن مخسة
ماليني نسمة وليس فيها أي مستشفى خريي.

ويف جلنــة القارة اهلنديــة التابعة جلمعية إحيــاء الرتاث اإلســامي :أقامت اللجنة

العديد من العيادات الطبية ملختلف أنواع الرعاية الصحية ،وقد أنشــأت اللجنة الكثري من
املستشفيات واملراكز الصحية يف عام  1986م ،فقد تم بناء مستشفى الساير الذي حتول إىل

كلية الطب ،وإنشاء مستشفى الكويت يف منطقة بيشاور يف أفغانستان ،وكان له دور عظيم

يف خدمة املسلمني ،وقسم كبري باملستشــفى لزراعة األطراف الصناعية بتربع من املحسن
عبد اهلل العيل املطوع  -رمحه اهلل .-
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رٔييس مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي طارق العيسى يف ٔاحد املشاريع الصحية

ومن اإلنجازات واملشــاريع األخرى ما تقوم به جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء

الرتاث اإلسالمي فقد ذكر رئيسها الشيخ جاسم العينايت من أبرز تلك املشاريع :

تســيري القوافل الطبية وخاصة إغاثة املناطق املوبوءة مثل مرض الســحايا واملالريا

والكولريا بالتنسيق مع احلكومات واهليئات املتخصصة يف تقديم اخلدمات الطبية ،كذلك

تســيري املستشفيات املتنقلة «امليدانية» بالتعاون مع صندوق إعانة املرىض يف السودان ،وتم

بناء مستشــفيني يف الســودان األوىل يف منطقة «األُبيض» واألخرى يف «كسالن»واسمها
املستشفى الكويتي.

وقامت جلنة القارة اإلفريقية ببناء مخســة وعرشين مركــزا صحيا موزعة يف أفريقيا،

وصيدليــات وقفية يوفر مــن خالهلا فرص للعمــل وريعها يعود عــى اخلدمات الطبية

للمرىض الفقراء ،وتقديم مســاعدات لبعض املرىض الــذي حيتاجون إىل إجراء عمليات
خارج بالدهم يف الدول املجاوره مثل مرص.
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ويوجد مستشفى كبرية يف نيجرييا يف منطقة «شاكي»100.000م ،2وبناء مستشفى

للوالدة خاص من تربع بيت الزكاة الكويتي.

كذلك يف غرب نيجرييا وهومستشفى عايل اجلودة ،وتسعى اللجنة إىل تكوين عيادات

متخصصة يف املستشفيات ،وتقوم باستقدام أطباء بتخصصات خمتلفة ونادرة لعالج بعض
املرىض.

* جاءت مع أوالدها الثالثة من مسافة بعيدة فوصلت وحيدة
يذكر الشــيخ جاســم العينايت واصفا معاناة األرس الفقــرة يف إفريقيا وعجزها عن

اخلدمات الطبية وموت بعضها جراء ذلك يقول  :أثناء تقديم اإلغاثة إىل احلكومة الصومالية
وعند تزاحم الناس سمعنا أصوات ًا عالية ومرتفعة ،وملا حتسس األخوة مصدر هذا الصوت
وإذا بامرأة سقطت وأجهضت بسبب تزامحها ألخذ املساعدة !!

ويضيــف العينايت  :حرضت امرأة إىل خميم اإلغاثة وذكــرت أهنا جاءت من منطقة

بعيدة جد ًا وكان معها ثالثة من األبناء وبســبب املجاعة واملشــقة و ُبعد املسافة مل تصل إال
لوحدها وقد مات أبناؤها الثالثة !!

* خميامت طبية متنقلة كويتية يف جنوب رشق آسيا
وقد أقامت جلنة جنوب رشق آســيا بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي خميام طبيا عام

2012م اســتمر ملدة  10أيام بمملكة كمبوديا ،وقد متكنــت اللجنة بنجاح من إقامة هذا
املخيــم الطبي بالتعاون مع مجعية صندوق إعانة املرىض ،وأشــار د .املنذر احلســاوي إىل

مشــاركة فريق من األطبــاء الكويتيني املتطوعني مكون من اإلخــوة األفاضل د .برجس
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املطريي ود .عبداهلل الفريج ،وكان من بني األنشــطة التــي قدمها املخيم عالج األمراض

الباطنيــة واألطفال والعيون ،وإجــراء عمليات ختان األطفال الذكور ،وقد اســتقبلت
العيادات اخلاصة باملخيم نحو 862مريض ًا من اجلنسني ومن خمتلف األعامر.

فالقوافــل الطبية خترج إىل املدن البعيدة والفقرية ،وهتتم كثريا باملرأة والطفل وخاصة

يف تقديم الطعومات لألطفال وهلا األثر الكبري يف نفوس الفقراء والنازحني ،وتصل قوافل
مجعية إحياء الرتاث إىل املناطق املحرومة من اخلدمات الصحية.

السفري رضار التوجيري لدى وضع حجر أالساس املستشفى الكويت يف كمبوديا

ويف بداية عام 2013م تم وضع حجر األســاس ملستشفى الكويت ،ومركز الكويت

الطبي يف والية كندال الكمبودية ،وهذا املرشوع سيكون يف حال إنجازه وتشغيله من أبرز
املشاريع الصحية الكبرية جلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي التي ختدم املرىض الفقراء ،وتوفري

هلم العالج الالزم ،ويذكر أن فكرة بناء املرشوع تبلورت من إرصار وعزم ثلة من شــباب

الكويت أطباء ومهندســن الذين تظافرت جهودهــم ومقرتحاهتم وخرباهتم من خمتلف
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اجلوانب يف ســبيل وضع خمطط متكامل له قابلية التوســع يف املستقبل ،وهذه هي املرحلة

األوىل من مرشوع مركز الكويت الطبي ،والذي تبلغ مساحته اإلمجالية  14000مرت مربع،
وسوف حيتوي بإذن اهلل تعاىل عىل :مســجد ،مستشفى ،صيدلية ،وحدة األشعة واملخترب،
العيادات اخلارجية ،إدارة املركز ،سكن العاملني ،مطبخ ،ومركز تنظيف.

* الرمحة العاملية تنافس اخلدمات احلكومية واخلاصة يف الدول التي تعمل فيها
مما تتميز به اخلدمات الطبية ملؤسسات اخلري الكويتية أهنا باتت تنافس اخلدمات الطبية

احلكومية واخلاصة املرموقة يف الدول التي تعمل فيها فاملسألة ليست إثبات وجود بقدر ما

هوالسعي للصدارة.

ففي أفريقيا توجد مستشــفى الرمحة التخصيص وهو أحد املرشوعات الضخمة التي

قام بتنفيذها مؤسســة الرمحة العاملية واآلن تنافس املؤسســات احلكومية ،ويتم إجراء ما
يقارب من إحدى وثامنني عملية جراحية شهريا ،ومعدل االستفادة من عياداهتا اخلارجية

شهريا  2500حالة وهبا ما يقارب  13قسم.

وهناك عدد من املراكز الصحية يف دول آسيا والصني وهي عبارة عن عيادات ضمن

املراكز االجتامعية الثقافية التي تم إنشــاؤها يف تلك البلدان ،وأيض ًا يتم االهتامم بالقوافل

الطبيــة ملا هلا من أثر ونقوم عــى تنفيذها بالتعاون مع بعض اجلهــات األهلية واحلكومية

كاهلــال األمحر واألمم املتحدة ،وخالل عام واحد تم إجراء ما يقارب إحدى عرشة قافلة
طبية يف آسيا وما يقارهبا يف أفريقيا ،وتستغرق القافلة من  5 - 3أيام

أما قطــاع العامل العريب يف الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي وخاصة
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يف اليمن؛ فهناك يتم تقديم العون للمرىض املنتظرين واملساعدة الطبية من خالل املشاريع
الصحية ومنهــا مرشوع مكافحة العمــى ،ومرشوع محالت اســتئصال اللوز ،ومحالت
أخرى لعالج املرىض يف ســائر التخصصات الطبية ،فمن خالل مرشوع مكافحة العمى،

تم عمل أكثر من  3500عملية جراحية أزاحت ســتار الظــام عن أعني املرىض خالل
مخس وعرشين محلة طبية طافت أرجاء اليمن ،فاليمن إحدى الدول األكثر انتشار ًا للعمى

ومسبباته ،وهناك طبيب عيون واحد لكل  45ألف نسمة من السكان ،ويتم مكافحة العمى

من خالل عملية إزالة املياه البيضاء وزراعة العدســة للمريض والتي تكلف (  30د.ك )
فقط للعملية الواحدة.

صندوق ٕاعانة املرىض ومرشوع ملكافحة العمى

وبناء عىل مسوحات طبية ميدانية اعتمدت عليها املؤسسة تقوم الرمحة العاملية التابعة

جلمعية اإلصالح االجتامعي سنوي ًا بتنفيذ محالت طبية إلجراء عمليات جراحية الستئصال

اللوزتني التي يســبب التهاهبا إىل مضاعفات وأمراض مصاحبة وخاصة أمراض القلب،
تستهدف بدرجة أساســية األطفال الفقراء واأليتام ،حيث تم إجراء أكثر من ألف عملية
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جراحية خالل ست محالت طبية طافت املدن الرئيسية لليمن ،وكان هلا بالغ األثر يف محاية

األطفال من مضاعفات التهاب اللوزتني.

وتقوم جلنة املنارصة اخلريية التابعة الرمحة العاملية بعمل عظيم لدعم قضية فلســطني،

وقد انبثقت يف عام 1986م عن الرمحة العاملية التابعة جلمعية إلصالح االجتامعي وتسمى

حالي ًا «مؤسســة الرمحة العاملية» ،ومن أهم إنجازاهتا يف جمال الصحة يف قطاع غزة إنشــاء
مستشــفى«الكويت التخصيص»وهي مستشــفى خلدمة منطقة رفح ،وتشمل قسم نساء
ووالدة وعيادات خارجية وبه مبيت وبنك دم وأشــعة لتقديــم اخلدمة الطبية املتكاملة يف
هذه املنطقة ،ويبلغ عدد املستفيدين  46000مواطن فلسطيني.

مساعدات الرمحة العاملية يف مستشفيات غزة

وقد ســامهت الرمحة العاملية يف دعم البنية الصحية لليمن مــن خالل بناء وجتهيز 3

مراكز صحية نوعية يف  3مدن يمنية رئيســية هي صنعاء وحرض موت وتعز ،حيث تساهم

هذه املراكز يف تقديم الرعاية الصحية للســكان كام تقوم بتوعية السكان صحي ًا من خالل

محالت التوعية الصحية التي تقام يف هذه املراكز.
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ويقول الشيخ فهد الشامري األمني املساعد لشئون القطاعات ،ورئيس قطاع آسيا يف
الرمحة العاملية حول خدمات الرمحة الطبية :لنا دور كبري وقديم يف هذا اجلانب يف أفغانستان
يف عالج اجلرحى ،وتُوج عملنا يف إنشاء  4مستشفيات ،وتم تقليصهم إىل مستشفى واحدة
يف بيشاور بكفاءة عالية.
ويف الصني هناك برنامج لبناء املستشفيات واملراكز والعيادات مع االتفاق مع احلكومة
الصينية نحن نقوم ببنائها وتشغيلها من قبل احلكومة الصينية.
ويف الصني أيضا قام املحســن ابراهيم بوعركي  -رمحه اهلل -ببناء وتأثيث مستوصف
طبي يف قرية (ووجياشــان) بجمهورية الصني الشعبية ،وقد تم تنفيذ هذا املرشوع بواسطة
الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي يف عام 2007م.
* مستشفى الكويت التخصيص يف غزة :
رصح طبي افتتحته الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي يف عام  2007م حيث
يقع يف منتصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يبلغ تعداد ســكاهنا  200000نسمة
وبلغت مساحة املستشــفى نحو 1200مرت مربع ،كام يستوعب املستشفى عدد  30رسير
مريض وبه  10أقســام و 13عيادة ختصصية ،تقدم املستشفى اخلدمة الطبية لنحو40000
ويري أكثر من  1000عملية جراحية سنو ًيا باإلضافة ملا يقرب من 1500
مواطن سنو ًياُ ،
حالة والدة سنو ًيا .
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وتستهدف املستشفى :

.1املسامهة يف حتسني الوضع الصحي يف حمافظة رفح.

.2السعي وراء أداء خدمة طبية مميزة بوجود أفضل األجهزة الطبية.

.3توفري متطلبات العالج الصعبة والتي ال جيدوهنا يف املؤسسات الصحية احلكومية.

.4ختفيف األعباء املالية عن كاهل من ال يستطيعون دفع تكاليف العالج يف املؤسسات

اخلاصة.

 .5إجياد فرص عمل ألكثر من سبعني طبيب ًا وممرض ًا وعام ً
ال أي لعدد يزيد عن سبعني

أرسة.

اهلئية اخلريية تتربع لعالج  50حالة رسطان
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غرفة متخصصة يف العالج الطبيعي

غرفة لتطوير املهارات اجلسدية والفكرية لذوي االحتياجات اخلاصة
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* مستشفى الرمحة يف جيبويت :
ومن التجارب الرائدة للرمحة العاملية أيض ًا جتربة مستشــفى الرمحة يف جيبويت وختدم

املستشــفى مواطني جيبويت والدول القريبة منها يف القرن اإلفريقي ،ويتميز بأنه املستشفى
الوحيدة باملنطقة املتخصص يف أمراض األنف واألذن واحلنجرة وأمراض العيون بجانب
مريضا يوم ًيا بالعيادة اخلارجية
ثامنية عرش ختصص ًا أخر ،وتستقبل املستشفى مخسة وسبعني ً

كام يتم إجراء ثالثني عملية جراحية خمتلفة أســبوع ًيا حيث يوجد باملستشــفى  4عيادات
خارجية وتقدم خدماهتا عىل مدار اليوم ( أربع وعرشين ساعة ) ونظر ًا جلودة اخلدمة التي
تقدمها فإنه يعترب مقصد ًا أساسي ًا ملمثيل البعثات الدبلوماسية.

* األمم املتحدة تربق للرمحة العاملية شاكرة ومتدها باملساعدات الطبية
يقول الشيخ أمحد الفالح األمني العام املساعد يف الرمحة العاملية  :يف البوسنة واهلرسك

وأثناء فرتة احلرب مع الرصب عام 1991م ؛ سمعت األمم املتحدة بنشاط مستشفى الرمحة

العاملية وخدماته اجلليلة بمســاعدة املرىض واجلوعى أثناء فرتة احلرب ،فجاءنا خطاب من
األمني العام لألمم املتحدة آنذاك كويف عنان يشــكر عملنا يف املستشفى ،وبعده جاءنا تربع

من األمم املتحدة بأجهزة وأدوية ومعدات طبية بمبلغ مليون دوالر ،وقمنا باستالم التربع،
وأثناء مسرينا إىل املستشفى قام الرصب بمصادرة مجيع حمتويات التربع ،وبعد إبالغ األمم
املتحدة بــا حدث تفاجأنا بحضور األمم املتحدة بســياراهتم ،وأخذونــا إىل مكان نقطة

التفتيش الرصبية التي صادرت التربع فتم اسرتجاع التربع كامالً ،وتم وضع هذه األجهزة
واألدوية واملعدات باملستشفى.

* عيون تفيض بالدموع فرحا وألسن تلهج للكويت شكرا
محالت رد البرص التي تنفذها اجلمعيات اخلريية الكويتية عظيمة النفع كبرية األثر وما

أعظم من موقف تشهده وأنت ترى من حرم نعمة البرص سنني قد متتد إىل ستني سنة أحيانا
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أوأكثر ،وبفضل اهلل ثم اجلمعيات اخلريية واملحســنني يمن اهلل عليه برد برصه ،فال يتاملك

إال أن تفيض عيناه بالدموع فرحا ،ولسانه يلهج للكويت شكرا.

هذه بنت يمينة عمرها سبع سنني،كانت مكفوفة منذ الوالدة وبعد عمل فحوصات

هلــا وجد أهنا تعاين من تواجد املاء األبيض يف العني وبعدها تم إجراء عملية هلا ضمن أحد
خميامت الرمحة العاملية يف اليمن وتم إزالة املاء األبيض ،وبفضل اهلل أبرصت البنت وعرفت

والدها من صوته.

وهذا رجل مسن مل يبرص منذ أربعني سنة بسبب املاء األبيض وعندما سأله الدكتور:

ملاذا تعمل العملية وأنت مسن ماذا تريد بعد هذا العمر؟! قال:أريد أن أقرأ القرآن!!

ويف خميــم جلمعية العون املبــارش يف إفريقيا رد اهلل برص رجل مســن يدعى« :واغا»

تنصت ،وحاولت إبعاده عن املسلمني،
وهومسلم كان قد أصيب بالعمى ،وكانت ابنته قد ّ

وأجريت له عملية جراحية بتكلفة مالية عالية يف عيادة طبيب مسيحي ،وشاء اهلل أن تفشل
هذه العملية ويظل والدها عىل حاله ،وملا ازدادت حالته ســوء ًا طلب من ابنته أن تساعده
عىل العالج يف خميم املسلمني ،وهلل احلمد نجحت العملية وأعاد اهلل إليه برصه.

مجعية العون املبارش ؤاحد مشاريعها ملعاجلة البرص
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* اهلالل األمحر الكويتي يتربع بسيارات اإلسعاف الطبية
وتســهيال لعمليات الطوارئ وتقديام للخدمات الطبيــة املتميزة قامت مجعية اهلالل

األمحر الكويتي بتقديم مســاعدات طبية كبرية ،ومنها سيارات إسعاف إىل هيئة الكوارث

الصومالية هبدف دعم جهودها اإلنسانية يف إغاثة الشعب الصومايل الذي يعاين حالة شديدة

من اجلفاف ،خلقت أوضاعا إنسانية بالغة السوء ،وما تقوم به اجلمعية من جهود للحد من

معاناة املترضرين الصوماليني إنام يؤكد متسكها بمبادئها اإلنسانية ورسالتها النبيلة وصدق

تضامنها مع الشعوب التي تتعرض لكوارث سواء الطبيعية أوكانت من صنع اإلنسان.

سيارة إسعاف خلدمة املرىض

* مجعية الصالح الكويتية وخدمات طبية متميزة
كام عملت مجعية الصالح اخلريية عىل تزويد مستشــفى ( دولت بور ) بمعدات طبية،

وقامت بمئتني ومخس عرشة عملية ختان مجاعي واألكثر من ذلك قدمت ما يســمى حقيبة
حديثي الوالدة ،وقد أنجزت اجلمعية العديد من املشاريع يف بنغالديش يف خمتلف القطاعات

بام يف ذلك القطاعات التنموية.
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* مجعية العون املبارش إنجازات طبية تفوق احلرص
أما مجعية العون املبارش فقد ســعت منذ تأسيسها لتحســن الوضع الصحي للفقراء

يف الدول اإلفريقية بحســب اإلمكانــات املتاحة ،معتمدة يف ذلك عىل مواكبة سياســات
الدول املضيفة يف القطاع الصحي ،ومن خالل إنشــاء وحدات صحية من مستوصفات،
ومستشفيات متخصصة تقدم الرعاية الصحية األولية ومكافحة األمراض املعدية واألوبئة

املستوطنة يف البيئة األفريقية ،كام تشمل تقديم خدمات متخصصة يف اجلراحة وطب العيون.

ٕاحدى العمليات اجلراحية لفريق العون املبارش

وهتتم اجلمعية بصحة السكان ومعاجلة املرىض ومكافحة األمراض يف قارة ما زالت

األوبئــة واألمراض تفتك بالكثري مــن أبنائها يف ظل ضعف املؤسســات الصحية ،وقلة
األدوية عن طريق:

-1الوحدات الصحية :وهي املستوصفات واملستشــفيات واملراكز الصحية التابعة

للجنة والتي جيرى فيها الفحص الطبي جمانا ،وتوفر األدوية بثمن منخفض.
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-2األنشطة الصحية :هتدف هذه األنشــطة إىل القضاء عىل أوبئة معينة واملسامهة يف

حتسني األوضاع الصحية يف البلد وتنقسم هذه األنشطة إىل:
 -احلمالت الصحية مثل التطعيم ،واخلتان.

 القوافل الطبية التي تستهدف منطقة أومناطق معينة. -محالت التوعية ضد األمراض الفتاكة.

 -خميامت اجلراحة العامة وأمراض العيون.

وتقدم مجعية العون املبارش برامج صحية خمتلفة منها القوافل الطبية التي تسيَّ للقرى،

واألماكــن البعيدة ،ويغلب عىل أهلها الفقر ،وعدم القــدرة عىل مراجعة الطبيب ،ورشاء
األدوية فيقدم لألهايل الفحص املعميل ،والكشف الرسيري واألدوية جمان ًا ،وتقوم اجلمعية

بحمالت للختان وتستهدف املهتدين اجلدد ،وأيض ًا أبناء املسلمني ،وتشمل عملية اخلتان،
واألدوية الالزمة وهذه اخلدمات تقدم جمان ًا أيض ًا.

ٔاول امرٔاة مستفيدة من التلقيح وهي مرسورة لوقايتها من املرض
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وقد بلغ عدد املستوصفات التي نفذهتا اجلمعية ،وتديرها مئتني وسبعة عرش مستوصفا
يف خمتلف الدول األفريقية ،وتقوم هذه املســتوصفات بتوفري الرعاية الصحية األساســية
للمرىض ،واأليتام داخل املراكز ،باإلضافة لربامج الصحة الوقائية بالتنســيق مع وزارات
الصحة ،وبعض املنظامت الدولية (برامج التطعيم).
أما املستشفيات التي أنشــأهتا اجلمعية ،وتديرها حتى هناية 2011م ،فقد بلغ عددها
سبعة مستشفيات ،وتقوم هذه املستشفيات بتوفري العديد من اخلدمات الطبية ،والعمليات
اجلراحيــة التي يقوم عليهــا أطباء عرب وأفارقــة يف خمتلف التخصصــات ،وأبرز هذه
املستشفيات مستشــفى العيون التخصيص يف النيجر التي تقوم بمعاجلة آالف املرىض كل
عام.
وتقوم اجلمعية بتنظيم خميامت عيون يف إطار دعم مرشوع مكافحة العمى واملاء األبيض
يف الدول األفريقية ،حيث يتم إجراء عمليات جمانية للفقراء ،وتوزيع نظارات طبية وأدوية
هبدف التخفيف من معاناة املرىض ،وقد تم تنفيذ أكثر من مائة خميم طبي للعيون واجلراحة
العامة يف كل من ( بوركينا فاســو -إفريقيا الوسطى  -إثيوبيا  -سرياليون  -غامبيا  -غينيا
كوناكري  -مايل  -تشاد ) ،وتم فحص أكثر من  48000مريض ًا يف هذه املخيامت ،وإجراء
 3240عملية جراحية للامء األبيض ،باإلضافة لتوزيع  9670نظارة طبية ،وقد القت هذه
املخيامت تقديرا كبريا من احلكومات واملســئولني يف الدول التي أقيمت فيها هذه املخيامت
ومتت تغطيتها يف خمتلف وسائل اإلعالم املحلية.
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عمليات عيون للمرىض

ويف عام 2013م تم تنفيذ ســبع قوافل طبية وختان يف زنجبار متهيدا لعودة النشاط

الطبى ،حيث سيبنى مستوصف باملركز اجلديد ،كذلك ضمن خطة 2013م تم تنفيذ خميم

للعيون بجزيرة بمبا بالتعاون مع مؤسسة البرص العاملية.

ويف إطار تطوير اخلدمــات الصحية املقدمة للمحتاجني يف بعــض الدول اإلفريقية

قامــت اجلمعية بتنظيم خميم طب عام وجراحة للمرة الثانية يف دولة غامبيا ،حيث شــارك
فيه فريق من األطباء الكويتيني املتطوعني يف خمتلف التخصصات ،وقد ســاهم هذا املخيم

يف عالج العديد من احلاالت املســتعصية ،والتي مل تتوفر هلا فرص العالج يف مستشفيات

غامبيا مما كان له األثر الكبري عىل املرىض ونال استحسان املسؤولني احلكوميني.

ويف مكتب مجعية العون املبارش باميل ينتســب إىل اللجنة مســتوصف الرازي بحومة

جيكوروين بارا بالعاصمة ،ويضم صيدليــة وغرفة عمليات والدة وخمترب ،يقدم خدمات

صحية بأســعار رمزية للفئات الضعيفة واملحرومة واأليتام ،ويســتقبل سنويا حوايل ستة

آالف مريض ،وتوليد حوايل ثالثامئة حامل.
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ومن أبرز أنشــطة القسم :تســيري قوافل طبية إىل املناطق املحتاجة يف حدود عرشين

برنامج ســنويا ،تشــمل برامج تطعيم وأخرى ختان مجاعية بالتنسيق مع مراكز اللجنة يف
األقاليم ،وتم افتتاح مســتوصفني آخرين خالل العام 2012م ،واحد منهام يف مدينة سان
واآلخر يف مدينة كايت ،كام أن ملكتب اللجنة إســهامات عديدة مع مؤسســة البرص العاملية

اخلريية ملكافحة أمراض العيون ،من خالل تنظيم عدة خميامت ،يســتفيد من املخيم الواحد

ما ال يقل عن  7000مريــض ،وتنفيذ عمليات حراجية بام ال يقل عن  500عملية خالل

كل خميم.

وســنويا ينظم مكتب اجلمعيــة عدة قوافل طبية بزامبيا بالتنســيق مع وزارة الصحة

خصوصا يف القرى التي ال توجد فيها مراكز أومستوصفات صحية.

وتقدم هذه القوافل خدمات صحية متنوعة وجمانية لفائدة املرىض تشــمل الفحص

الطبي بإرشاف طبيب عام وتوزيــع األدوية ،كام يقوم املكتب بتنظيم برامج صحية أخرى

ســنويا تشــتمل عىل ختان األطفال ،ومحالت التطعيم ،باإلضافة إىل إنشــاء وتســيري 3
مستوصفات يف زامبيا.

ٕاحدى القوافل الصحية لفريق العون املبارش

281

سحابة الكويت متطر العامل

ونظم مكتب مجعيــة العون املبارش بالتعاون مع منظمة البرص اخلريية  -عام 2002م
املخيم الثاين لعالج مرىض العيون يف دولة إفريقيا الوسطى ،وجرى يف املخيم فحص مخسة
آالف مريض ،وزعت عىل ألف ومائتني منهــم نظارات طبية ،كام وزعت أدوية وأجريت

عمليات جراحية لثالثامئة وعرشين شخص ًا ،وبلغت نسبة املسلمني منهم  %50من ضمنهم
والدة وزير الصحة ،والذي تصدى هلجوم إحدى الصحف املشهورة بعدائها لإلسالم عىل
القافلة ،ويذكر أن سبعة أشخاص أعلنوا إسالمهم أثناء فرتة تواجد القافلة هناك.
وقد شهدت بوركينا فاسوخالل شهر نوفمرب 2006م عدد ًا من النشاطات والفعاليات
الصحيــة التي نظمها مكتب مجعية العون املبارش فعــى صعيد الوقاية من داء مرض الفيل
أحد األمراض املنترشة يف هذه الدولة بسبب انتشار املستنقعات املائية فيها ،واعتامد الناس
عىل استعامل املياه الراكدة وامللوثة يف شــتى حياهتم كالرشب والطبخ والتنظيف ،وقد قام
مكتب مجعية العون املبارش بتنظيم محلة تطعيم اســتفاد منها أكثــر من ثامنية عرش ألفا من
سكان منطقة داساسغويف العاصمة ،واغادوغو ،وقد نظمت عىل هامشها حمارضات دينية،
كام نظمت اللجنة محلة تطعيم أخرى للوقاية من نفس املرض يف منطقة بويوغالسو ،استفاد
منها حوايل أربعامئة شخص ،ويف منطقة ليووضواحيها نظم قسم الرعاية الصحية باملكتب
محلة إرشــاد وتوعية حول أمهيــة التلقيحات األولية يف حياة األطفــال ،ودور النظافة يف
وقايتهــم من األمراض فض ً
ال عن تقديم نصائح للوقاية من األوبئة املختلفة ،كام تم توزيع
نرشات طبية وكتب ومنشورات دينية وجتدر اإلشــارة إىل أنه استفاد من هذه احلملة أكثر
من مخسامئة شخص.
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ويف إبريــل 2007م نظم مكتب مجعية العون املبارش بالتنســيق مــع اللجنة الطبية

للندوة العاملية للشــباب املســلم يف جزر القمر املخيم الطبي اجلراحي الســادس بجزيرة
موهييل ،وجــرى خالل املخيم إجراء عمليات جراحية لبعــض األمراض كمرض الفيل
املائي ،والفتق ،واخلراجات ،والربوســتاتا وغريها ،كام متت متابعة املرىض الذين أجريت

هلم عمليات جراحيــة ،وتوزيع األدوية عليهم ،ومتثلت النتائج النهائية للمخيم يف فحص
مائتني وثالثة وعرشين مريض ًا ،وأجريت عمليات جراحية لتسعة وتسعني منهم ،كام جرى
توزيع كتب ومالبس وأدوية عىل املرىض واملحتاجني.

ويف مايــو2007م نظم مكتب مجعية العون املبارش بالتعاون مع منظمة البرص العاملية

خمي ًام للعيون يف منطقة واغادوغوبجمهورية بوركينا فاسواســتمر سبعة أيام جرى خالهلا

حتضري املرىض للعالج وإجــراء عمليات جراحية ،وتوزيع األدويــة فض ً
ال عام رافقه من
الدروس الصحية والدعوية التي تــم تنظيمها يف إطار برنامج هذا املخيم ،وقد تم فحص
مخسة آالف ومخســائة مريض ،حيث أجريت عمليات جراحية ألربعامئة وأربعني مريض ًا

منهم ،ووزعت تســعامئة نظارة طبية ،باإلضافة إىل األدوية التي وزعت عىل باقي املرىض
من ذوي احلاالت العادية.

مول قســم الرعاية الصحيــة بمكتب مجعية العــون املبارش يف
ويف يوليــو2007م ّ

بوركينافاســوبرناجم ًا مشــرك ًا مع جمموعة من املنظامت العاملة وكذا الســلطات الصحية
واإلدارية بدولة بوركينا فاسولرعاية النساء احلوامل واحلضانات للعمليات القيرصية حتت

اسم ( نظام تقاســم األعباء ) والذي تم تنفيذه كتجربة أوىل بالقطاع الصحي يف العاصمة

واغادوغــو ،وهيدف املــروع إىل التقليل من عــدد وفيات األمهات ،وكــذا األطفال،
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ومســاعدة األهايل عىل رعاية األمهات احلوامل صحي ًا ،وإبراز الدور الذي تقوم به اللجنة

يف جمال الرعاية الصحية واالهتامم بصحة األهايل ،وإظهار مكانة النفس البرشية يف اإلسالم
بإعتبارها من األساسيات اخلمس التي دعا إىل محايتها واملحافظة عليها.

مستشفى العيون التخصيص التابع جلمعيةالعون املبارش

وجلمعية العون املبارش يد ممتدة يف اجلانب الصحي والقوافل الصحية خدم ًة للفقراء

واملستضعفني يف الســودان وغريه من دول أفريقيا ،ومنذ العام 2000م يلعب هذا القسم

دور ًا كبري ًا ومقدر ًا يف الســاحة الطبية والصحية ،حيث نفذ عدد من خميامت العيون بوالية
جنــوب كردفان وذلك بإجراء عدد(مخســائة) عملية للجالكوما(مــاء أبيض) ،وتوزيع

(ألفي) نظارة وكشــف وعالج لعدد(مخســة آالف) حالة ،وخميم صحي آخر بمنطقة أيب
جبيهة يف اجلزء الرشقي من والية جنوب كردفان اســتهدف حوايل(مخسة آالف) مواطن

من مواطني هذه املنطقة ،وقد تم خالل املخيم إجراء عدد (ألف) عملية إىل جانب نظارات
وعالج جماين ألكثر من (أربعة آالف) حالة،وذلك بالتضامن مع مؤسســة البرص اخلريية،

ومن ثم توالت احلمالت والقوافــل الصحية واخلتان اجلامعي لألطفال من خالل اخلطط
الســنوية للقســم منذ ذلك احلني وإىل يومنا هذا ،تنفذ هذه الربامج واألنشــطة الصحية
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للقســم يف أطراف والية اخلرطوم ووالية جنوب كردفان ،هذا وتم إنشاء واحد وعرشين
مســتوصف ًا يف أطراف والية اخلرطوم ،واثني عرش مستوصف ًا يف والية جنوب كردفان منذ

العام 2005م ،كل هذه املستوصفات تقوم بمعاينة املرىض وعالجهم.

وقد تم تنفيذ أكثر من مائتي قافلة طبية بالسودان استهدفت أكثر من مائة ألف مريض

وختــان أكثر من عرشة آالف طفل خالل الفرتة من عــام 2000م ـ 2012م ،ووجد هذا
اجلهد إشــادة وتقدير من وزارة الصحة الســودانية ،ونأمل املزيد يف إطار العمل الصحي

الكبري للجمعية يف السودان.

وأجرى املختصون يف مكتب مجعية العون املبــارش يف رواندا عملية ختان للمهتدين

اجلدد الذين اعتنقوا اإلسالم مؤخر ًا عىل أيدي دعاة املكتب هناك.

ويف تنزانيا افتتح مبنى خمتربات مركز الفاروق بمنطقة دار الســام ،وقد حرض حفل

االفتتاح رئيس مجهورية تنزانيا السابق السيد عيل حسن مويني ،ويضم املخترب مكتبة عامة
وخمتربات الكيمياء واألحياء والفيزياء ومركز احلاسب اآليل.

وملــا قامت مجعية العــون املبارش بتنظيم محلــة ختان يف موزمبيق ألن املســلمني ال

يستطيعون ختان أوالدهم يف املستشــفيات بسبب ضعف اإلمكانات ،وجتريم إجراء هذه
العمليات خارج املستشــفيات ،فتربع إخوة يف مجعية األطباء املســلمني يف جنوب إفريقيا

بتكاليف محلة يفرتض أن خيتن فيها مخســائة شــخص ولكن فوجئ املسؤولني بأن مخسة

آالف شخص يسجلون للختان من أبناء املسلمني.

ولكن الطريف أن املسلمني اجلدد يف رواندا يرصون عىل اخلتان بأي ثمن ،ويذكر أن
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شــخصا بلغ من العمر (  ) 75سنة أرص عىل اخلتان بعد دخول اإلسالم ،وكان ختانه نوع ًا
من التحدي الطبي مر بسالم وهلل احلمد.

وذات مرة مل تشــحن اخلطوط اجلوية املكلفة بنقل املعــدات الطبية طرد ًا فيه معدات

إضاءة للعمليات اجلراحية فاضطر املســؤولون بجمعية العون لرشاء ال ُقمع البالســتيكي

وأدخل يف قناته ســلك ًا كهربائي ًا وعلقوه يف السقف مقلوب ًا ليجري بواسطته مخسامئة عملية
جراحية ،والغريب يف هذا اليشء أن غرفة العمليات كانت مطبخ دار األيتام ،وحني حرض
وزير الصحــة رفضوا دخوله غرفة العمليــات إال بعد أن ينزع مالبســه ويلبس مالبس

العمليــات حفاظ ًا عىل التعقيم ،ومن الغريب يومها يقول املســؤولون« :إننا مل نجد مكانا

مناسبا لقياس قوة اإلبصار فاستخدمنا مرحاض ًا غريب ًا ككريس جيلس عليه املريض ووضعنا
خلفه لوحة فيها احلروف وأمامه مرآة وعىل هذا األساس كنا نرصف النظارات الطبية».

ويف ســنة 1999م أظهرت آخر إحصائية لوزارة الصحة بدولة بنني أن عدد املصابني

بمــرض الكاتاركت أكثر من عرشين ألــف مريض،ومجيعهم يف حالة متقدمة من املرض،
أويعانون من العمى الكيل ،وبعد تنفيذ مجعية العون املبارش  -خميم النور  -ملكافحة العمى

ســنة 1999م ،طلبت وزارة الصحة رسمي ًا تكرار تنفيذ أعامل املخيم مرة أخرى يف مدينة

كوتونوالعاصمة االقتصادية ،وأبدت اســتعداد ًا تام ًا لتقديم كل التســهيالت إلقامة هذا
املخيم املعجزة كام حيلوهلم أن يســموه يف الوزارة ،وفع ً
ال وافقــت اجلمعية وقامت بتنفيذ

املرشوع بتكاليــف بلغت  40000دوالر أمريكي ،وقد أظهــرت احلكومة البنينية تعاون ًا
واهتامم ًا باملخيم ،حيث عقد جملس الوزراء جلســة أصدر يف هنايتها قرار ًا يســمح فيه هبذا

املــروع ،ويقدم كل التســهيالت اجلمركية للمعدات الالزمة لــه ،ويمنح اللجنة موقع ًا
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مناسب ًا يف وسط مدينة كوتونوبقاعة املعارض الدولية ،وهبذا يكون خميم النور التابع جلمعية
العون املبارش أول نشــاط إســامي ينفذ يف هذه القاعة منذ اســتقالل بنني ،وقد حتملت

احلكومــة نفقات اإلجيار والكهرباء واملاء طيلة أيام العمل يف املخيم ،كام حتملت مصاريف

حفل عشــاء أقيم يف هنايتها تكري ًام للجنة واألطباء فض ً
ال عن نفقة التغطية اإلعالمية خالل
املخيم وقبله.

وختفيف ًا عن املعاقني ،قام مكتب مجعية العون املبارش يف ســراليون بتوزيع العرشات

من األجهزة املســاعدة عىل احلركة ،مثل املقاعد املتحركة وغريها عىل مائة وســتني معاق ًا،
وقد حرض حفل تســليم هذه األجهزة رئيس جملس األمة ،ومستشار رئيس الدولة ،وممثل
وزارة اخلارجية ،ومدير الربوتوكــول هبا ،وممثل وزير التعليم ،وكذلك ممثل وزارة التنمية

والتطوير االقتصادي ،وقد أشــار مستشــار الرئيس يف كلمته بالدور الذي تقوم به مجعية
العون املبارش يف ســراليون ،وأثنى عىل دورها كذلك ممثل وزارة اخلارجية وقال«:إن دور

اجلمعية يف هذا البلد مهم جد ًا إذ يأيت مبارشة بعد دور األمم املتحدة يف مســاعدة الشعب

السرياليوين».

* صندوق إعانة املرىض تاريخ طبي مرشق يتحدث
وتقوم مجعية صندوق إعانة املرىض بدولة الكويت بالنشاط الطبي اإلغاثي اخلارجي

وهومن األنشطة اهلامة والبارزة التي هلا دور مميز يف إظهار وجه الكويت املرشق واحلضاري
بكافة املحافل الدولية والعاملية ،ومن خالل تقديم اخلدمات اإلنسانية واملساعدات الطبية

واإلغاثــة الصحية العاجلة والطارئة لكافة املترضرين يف العــامل منذ عام 1979م وحتى
اآلن ،وذلك بنا ًء عىل رغبة املتربعني ،وأهدافها هي:
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* املســامهة يف مــد يــد العون املــادي والصحــي ملتــرري الكــوارث خارج

الكويت.

* إنشاء وجتهيز املستشفيات واملراكز الصحية وخارج الكويت.

تربعات بأالدوية يف اليمن بٕارشاف صندوق ٕاعانة املرىض

ومن مهام اللجنة اخلارجية:

 .1إعــداد وجتهيز قوافل ومحالت اإلغاثة الطبية العاجلة والطارئة لكافة بلدان العامل

املترضرة من «الفيضانات  -الزالزل  -الكوارث  -احلروب».

 .2املســامهة يف تقديم اإلغاثة الغذائية والدوائية وتوفري حليب األطفال للعديد من

الدول املحتاجة واملترضرة.

 .3املشــاركة مع منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظامت الدولية ذات العالقة يف

مكافحة ( املالريا -الدرن) والكولريا،واألوبئة..وغريها).
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 .4تنظيم واإلرشاف عىل خميامت ملكافحة العمى يف الدول العربية واإلسالمية الفقرية
واملحتاجة.
 .5املســامهة يف دعم بناء وجتهيز وتأسيس الوحدات واملراكز الصحية واملستشفيات
بالدول الفقرية وتزويد ها باألجهزة الطبية الالزمة.

 .6املسامهة يف توفري سيارات إسعاف وجتهيز مراكز إسعاف وعيادات متنقلة لبعض
الدول الفقرية واملحتاجة.

 .7املسامهة يف حفر اآلبار االرتوازية والسطحية لتوفري املياه الصحية والنقية للسكان
الفقراء يف بعض البلدان.
والنشــاط الطبي اإلغاثي اخلارجي جلمعية صندوق إعانة املرىض بدولة الكويت من

األنشــطة اهلامة والبارزة ،وتلبي بقدر اإلمكان النداءات واالحتياجات والطلبات الواردة

من اجلهات املترضرة من الكوارث أواحلروب أوالتي تعاين من قلة اخلدمات الصحية خارج
دولة الكويت والتي تكون بحاجة ألجهزة طبية ومعدات جراحية وأدوية ومســتهلكات
طبية خمتلفة.

وتعترب مجعية صندوق إعانة املرىض أول مؤسسة طبية خريية تأسست يف الكويت عام

1979م عىل يد جمموعة من األطباء الكويتيني.

مدير عام صندوق ٕاعانة املرىض الدكتور مجال الفوزان يف اليمن
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واللجنة اخلارجية يف مجعية صندوق إعانــة املرىض من اللجان اهلامة والبارزة حيث
تســاهم بتزويد املستشــفيات واملراكز الصحية اخلارجية باألجهــزة الطبية ،ودعم جتهيز
وتأسيس الوحدات الصحية الثابتة والقوافل املتنقلة ،واملسامهة يف توفري سيارات إسعاف
للبالد املحتاجة ،واملسامهة يف تقديم األدوية للمرىض الفقراء.
وحترص عىل املســامهة اجلزئية يف دعم رواتب اهليئة الطبيــة لبعض املراكز الصحية
اخلارجية وبصفة دائمــة يف إظهار وجه الكويت املرشق واحلضاري واإلنســاين يف العامل
أمجع سواء بالدول العربية أواإلســامية ،أوالدول التي بحاجة للمساعدة نتيجة تعرضها

لكوارث أوالتي تعاين فقر ًا يف اخلدمات الصحة والغذائية واملياه الغري صاحلة.

وحرص ًا مــن اللجنة عىل تفعيل أهدافها وحتويلها إىل واقــع فقد قامت بتنفيذ ( مائة
وواحد وعرشين ) مرشوع خالل العام 2009م ،وتنفيذ مائة وســتة عرش مرشوع خالل
العام 2010م موزعة عىل جمموعة من دول العامل العريب واإلسالمي املحتاجة واملترضرة.
ومن أهم املرشوعات التي قامت هبا اللجنة اخلارجية جلمعية صندوق إعانة املرىض،
هومرشوع «مكافحة العمى» يف العامل اإلسالمي.
وهيدف هذا املرشوع إىل عالج حاالت العمى وضعف البرص عن طريق إزالة عدسة
العني الداخلية للمريض ،والتي أصيبت بالعتامة ،وزرع عدســة مكاهنا ليســتعيد املريض
النظر بعدها ،وأيض ًا تقديم العون واملساعدة ملرىض العيون الذين يعانون من املياه البيضاء

التي متنعهم من الرؤية.
290

سحابة الكويت والرعاية الصحية

وعدد املســتفيدين منه آالف احلاالت املريضة والفقرية واملصابــة باملياه البيضاء يف

الدول املختلفة.

وعىل ضوء هذا املرشوع أقامت اجلمعية جمموعة من خميامت مكافحة العمى يف مناطق

متفرقة بدولة النيجر ،عىل سبيل املثال املخيم الذي أقيم يف إقليم ( ديفا ) واملخيم الذي أقيم

ربي ) حيث تم الكشف عىل أكثر من عرشة آالف مريض وتم إجراء ( ثامنامئة )
يف مدينة ( تل ُ
عملية يف كال املخيمني ،وقد أقامت اجلمعية أيض ًا خميامت مكافحة العمى يف السودان ،وتم

الكشف عىل أكثر من مخسة آالف مريض ،وتم إجراء ( أربعامئة ) عملية من خالهلا استعاد

أربعامئة شخص أبصارهم بفضل اهلل تعاىل.

خمطط مرشوعات اللجنة اخلارجية من عام  2004وحتى عام 2011م
م

املرشوع

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

اإلمجايل

1

مكافحة العمى

2

5

12

13

13

51

29

16

141

3

إغاثة غذائية

15

4

7

14

5

حفر آبار

12

5

2

4
6
7
8
9
10

إغاثة عامة

15

13

14

15

16

17

21

22

15

10

12

-

-

-

أجهزة طبية متنوعة

30

25

أدوية ومستلزمات طبية

15

20

18

سيارات إسعاف
وعيادات متنقلة

قوافل طبية وجراحية

12
19

19

9
4

7

13

8

145

13

9

16

91

24

69

19

87

33

117

10

12

13

12

9

4

3

4

4

4

6

6

2

3

5

14

4

4

9

6

4

49

مكافحة األوبئة
واملالريا والدرن

1

3

4

7

8

7

11

2

43

اإلمجايل

89

92

105

121

126

116

117

117

883

بناء وجتهيز مراكز
صحية ومستشفيات

4

8

14

9

19

108
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خمطط مرشوعات اللجنة اخلارجية يف صندوق إعانة املرىض

* داوجراحهم يف سوريا مرشوع طبي جلمعية فهد األمحد اإلنسانية

وقد أطلقت مجعية فهد األمحد اخلريية (مرشوع داوجراحهم يف ســوريا) ،واملرشوع

يتضمن مستشــفى ميداين وتبلغ تكلفته  7.000د.ك واحلقيبة الطبية  500د.ك ،وسيارة

إسعاف  5.000د.ك ،كلها من املتطلبات الالزمة لعمل املستشفى.

وأمهية املرشوع هودخــول الكثري من املرىض يف حاالت حرجة ومضاعفات خطرية

بسبب عدم وجود سيارة إسعاف ممّا يعرض حياهتم للخطر.

وقد انتهت مجعية فهد األمحد اإلنســانية من إنجاز مركزها لعالج اجلرحى واملصابني

السوريني عىل احلدود األردنية يف منطقة الرمثا ،وتؤكد اجلمعية عىل استمرارها يف مشاريعها
اإلغاثية ومساعدة املحتاجني يف العامل اإلسالمي.
وهناك العديد من املشاريع ،ومنها:
بناء مركز صحي للقرى البعيدة يف ألبانيا وتكلفة املرشوع  4200د.ك.
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بناء مركز صحي أيض ًا يف ألبانيا وتكلفته  31.600د.ك
بناء مركز صحي يف غزة  30.000د.ك.
توفري عربة إســعاف ملستشــفى كســا الكويت التخصــي يف الســودان وتبلغ

17450د.ك.

كفالة األطباء يف السودان وتبلغ التكلفة  8950د.ك.

مجعية فهد أالمحد إالنسانية ومرشوع داو جرحاهم
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* مجعية عبد اهلل النوري تقيم برامج تدريبية طبية
قامت مجعية الشــيخ عبداهلل النوري اخلريية بتنفيذ مرشوع مكافحة العمى يف النيجر

ومايل بالتعاون مع مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية يف برمنجهام هذا املرشوع الذي كفلته األمانة

العامة لألوقاف ،ويف هــذا املرشوع تم تدريب الكوادر املحلية أثنــاء القافلة ،وقد بلغت
تكلفة القافلة  100ألف دوالر.

أما فامليزانية اخلاصــة باملرشوع فهي مليون دوالر ســنوي ًا ،وقد كان هدف املرشوع

العالج التدريب والتجهيز ،وتم تنفيذ املرشوع من الناحية الفنية والتدريبية ملركز مكافحة
العمى باحتاد األطبــاء العرب يف مرص وهومركز متخصص وله مــن اخلربات الكبرية يف

هذا املجال ،وهوحتت إرشاف األستاذ الدكتور خالد حنفي اخلبري الدويل يف جمال مكافحة

العمى ،وقد تم مــن خالل التجهيز الكامــل للقوافل واإلرشاف الفنــي عىل العمليات
والتدريب والتجهيز.

قافلة ملكافحة العمى جلمعية عبداهلل النوري
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* مؤسسات الدولة تتنافس يف وضع بصمة إغاثية طبية هلا
وعــى املســتوى احلكومي قدمــت وزارة الصحة الكويتية املســاعدات للشــعب

الفلسطيني ،وقد بلغت التربعات خالل الفرتة من 1990 - 1987م نحوأكثر من 39.1

ألف د.ك بام يعادل  133.8ألف دوالر أمريكي ،وذلك لرشاء أدوية جلمعية اهلالل األمحر
الفلسطيني وللمخيامت الفلسطينية ولرشاء أدوية للشعب الفلسطيني.

ٔاحد محالت اهلالل أالمحر الكويتي الطبية لفلسطني

وحرصت مؤسسة البابطني عىل أن يكون هلا بصمة خري يف رعاية املرىض وأصحاب

العلل الصحية فكانت مبادرهتا الطيبة إلنشــاء املركز الطبي الكويتي يف مدينة «احلميدية»
جنويب إيران ،وبالفعل تم تأسيس هذا الرصح الطبي وإىل اآلن تستفيد منه األرس املريضة.
وللجنة الشــعبية إســهامات عديدة يف جمال الرعاية الصحية ،فعندما قررت وزارة

الصحة املرصية إنشاء مستشفى معهد نارص الطبي الذي وضع لبناته األوىل وخطط إلنشائه
الرئيس الراحل مجال عبدالنارص ،وقد قررت اللجنة الشــعبية مجع التربعات للمسامهة يف
295

سحابة الكويت متطر العامل

دعم هذا املرشوع ،ويف عام 1987م بدأت وزارة الصحة املرصية يف إنشاء قسم بمستشفى
معهد نارص (يسع  99رسير ًا و 48غرفة) ،وتوجه وزير الصحة املرصي -آنذاك  -د /حممد

اغب دويدار بكتاب إىل اللجنة الشــعبية جلمع التربعات ،عارض ًا عليها املرشوع ،وعندما

زار وفد رجــال أعامل كويتية إىل القاهرة ،أبدى الوفد رغبتهم يف التربع وســتتوىل اللجنة
الشعبية مسئولية مجع هذه التربعات ويشمل هذا املرشوع:

املدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى معهد نارص.
مباين مركز الصيانة ملعهد نارص.
بيت املمرضات بمستشفى معهد نارص.
متويل عملية رشاء عرشين سيارة إسعاف.
كام قدمت اللجنة الشعبية تربعات إضافية لوزارة الصحة املرصية لتمويل االستكامالت

والتوسعات اجلديدة بمستشفى معهد نارص للقيام باألعامل اآلتية:
استكامل بناء سكن «النوبتجية».
استكامل مركز تدريب املهنيني.
حتسني معامل القدرة الكهربائية باملعهد.
حتسني أداء وقدرة وحدة معاجلة املياه.

وكان للجنة الشــعبية جلمع التربعات يف لبنان نشــاط وعمل كبــر للتخفيف عن

اإلخوة اللبنانيني وما شــاهدوه من حصار ودمار ،فتم إنشــاء املركز الطبي يف وادي خالد
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عــام 2001م ،وقد أقيم البناء عىل أرض وقفية تابعة لألوقاف اإلســامية بقضاء عكار،
والذي يزيد عدد ســكانه يف ذلك الوقت عىل مائتي ألف نســمة من املسلمني ،وتعترب من
أشد قرى ومناطق لبنان كافة حاجة ملثل هذه املشاريع ،إذ يعد هذا املرشوع  -املركز الطبي
 -هواملرشوع احليوي األول الذي خيدم سكان هذه املنطقة.

ٔاحد املشاريع املميزة لذوي االحتياجات اخلاصة

وقد ملســت مجعية اهلالل األمحر العريب الســورية مدى رغبة اللجنة الشــعبية جلمع
التربعــات بالكويت يف دعم العمل اخلريي ،وإقباهلا عىل ذلك بشــكل منقطع النظري ،لذا
طلبت منها املســامهة يف تأسيس مستشفى اهلالل األمحر السوري ،الذي كان قد بدأ العمل

فيه فعلي ًا ثم توقف ،وبالفعل مدت اللجنة يد العون لألشقاء يف سورية بعد أن جرت عدد
من املراسالت واملحادثات هبذا الشأن ،واستجابت اللجنة الشعبية جلمع التربعات لطلب
اهلالل األمحر السوري باملســاعدة يف بناء مستشفى باسمه ،وذلك رغبة يف حتصيل الثواب
اجلزيــل واألجر الكبري الذي وعد اهلل به من أعان املريض ،أوخفف من آالمه ،وتم افتتاح
هذا الرصح الطبي عام 1974م.
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مجعية اهلالل االمحر الكويتي ومساعدات طبية ٕاىل سوريا

وحرص ًا من اللجنة الشــعبية جلمع التربعات عىل تدعيم روابط املحبة واألخوة مع
اإلخوة يف باكســتان ،فقامت اللجنة ببناء مقر اللجنة الطبية الباكستانية يف (روالبندي) عام
1979م ،وقد اشتمل عىل مخســة أجنحة ،ورسداب لتخزين األدوية وعربات املستشفى،
ومكاتب إدارية ومستوصفات وعيادات خارجية ،وقد حقق بذلك أم ً
ال انتظره الباكستانيون
يف تلك املنطقة عرش سنوات.
ومن أهم املشــاريع الصحية التي أقامتها اللجنة الشعبية باليمن هي إنشاء مستشفى
الوحدة بمحافظة ذمار اليمنية وتم افتتاح هذه املستشــفى عــام 2003م ،وقد أكد نائب
الرئيــس اليمني عبد ربه منصور هادي إن هذا املرشوع يعــزز العالقات األخوية املتميزة

بني شعبي البلدين ،مشــيد ًا باللجنة الشــعبية الكويتية جلمع التربعات التي تكفلت ببناء
املستشفى وجتهيزه بكامل مرافقه ومعداته(((.
(((

298

«اللجنة الشعبية جلمع التربعات» للدكتور عبد املحسن اخلرايف.

سحابة الكويت والرعاية الصحية

مستشفي الكويت يف اليمن

* ملسات حانية عىل مصايب غزة
ويف إحدى أنشــطته اخلريية والدعوية قام الدكتور مبارك املطوع وضمن وفد كويتي
بزيارة مدينة غزة بالتنســيق مع مجعية الفالح اخلريية ،وقد تابعوا خالل هذه الزيارة أعامل
مركــز عبد اهلل املطوع الطبي يف شــال غزة ،والذي يقدم خدمات طبية متنوعة ســامهت
مسامهة كبرية يف االعتداءات التي تعرضت هلا مدينة غزة.
وشكر اإلخوة املســؤولني عن مركز عبد اهلل املطوع الطبي يف غزة أبناء العم عبد اهلل
املطوع -رمحه اهلل -واهليئة اخلريية اإلسالمية عىل مسامهتهم وتنفيذهم هلذا املرشوع.
كام شــكروا الدكتور مبارك املطوع عىل مســامهته وأعاملــه الدعوية واخلريية يف غزة
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وغريها من البالد عرب اجلمعيات واملؤسســات اخلريية اإلسالمية العاملية التي يرؤسها أو
يشارك يف عضويتها.

األستاذ مبارك املطوع وزيارة مركز عبداهلل املطوع الطبي يف غزة
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* يف فضل الوقف وأمهيته
رشع اهلل تبارك وتعاىل الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب هبا إليه؛

ففي احلديث أن رســول اهلل  -ﷺ  -قال « :إن مما يلحق املؤمن من عمله وحســناته ،بعد

ورثه ،ومســجد ًا بناه ،أوبيت ًا البن الســبيل
موته ،عل ًام نرشه ،وولد ًا صاحل ًا تركه ،ومصحف ًا َّ

بناه ،أوهنر ًا أجراه ،أوصدقة أخرجها من مالــه يف صحته وحياته ،تلحقه بعد موته » رواه
ابن ماجه وحسنه األلباين.

فكان الوقف من أعامهلم التي سارعوا إليها فقد كان أليب بكر  -ريض اهلل عنه  -دور

بمكــة فأوقفها عىل أوالده ،وعمر  -ريض اهلل عنه  -أصــاب أرض ًا بخيرب فأتى النبي ﷺ
يستأمره عليها فقال  :يا رسول اهلل إين أصبت أرض ًا بخيرب مل أصب ماالً قط هوأنفس عندي

منه .فقال ﷺ « :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا»  فتصدق هبا عمر  -ريض اهلل عنه
 -يف الفقراء ،ويف ذي القربى ،ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن السبيل والضيف»...رواه

مسلم.

ويف خالفتــه -ريض اهلل عنــه -أعلن صدقتــه ودعا نفر ًا مــن املهاجرين واألنصار

فأخربهم بذلك وأشهدهم عليه فانترش خربها وتسابق الصحابة يف وقف كثري من أمواهلم
وحبسها يف أوجه اخلري والرب.

والوقف :هوحتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،وهوصدقة جارية يقفها املرء و ُيس ِّبلها يف

حياته لوجوه اخلري والرب ،فيستمر أجرها جاري ًا ما دامت باقية.

ويف هذا عظيم املنفعة للواقف بإجراء حسنات له يف حياته وبعد مماته ،ملا يف ذلك من
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فضائل الوقف النافعة التي تعني عىل اخلري واألعامل الصاحلة ،وتعني أهل العلم والعبادة،

وتســد حاجات الفقراء واملســاكني ،واملرىض واملعوزين ،وترفع رايــة الدين بنرش العلم
النافع ،وبناء املدارس ودور األيتام.

* ماذا حصل ملشاريع الكويت إبان الغزوملا انقطع عنها الدعم ؟
حرصت اجلمعيات اخلريية الكويتية عىل رعايــة الوقف والعناية به وقد جتلت أمهية

الوقف إ ّبان فرتة الغزوالعراقي فإنه ملا توقف دعم املحسنني للمشاريع اخلرييةتوقفت كثري
من املشاريع ومل يثبت إال ما كان قائام عىل الوقف.

ومن الوعي واإلدراك عند كوادرنا اخلريية أن مجعياتنا عززت الوقف ورتبت شؤونه

حتى بــات كثري من مكاتبها اخلارجية يقوم عىل أوقاف خاصة دون تلقي أي مســاعدات
خارجية ،وإنام توجه املساعدات والصدقات لتنفيذ املشاريع فقط.

* األمانة العامة لألوقاف مفخرة كويتية عرب تاريخ املسلمني
قرأت كثــرا يف تاريخ الوقف وما رأيت الوقف منظــا وظاهر األثر كام هواحلال يف

«وقف نامة» العثامين عرب سن قانون خاص بالوقف يف تاريخ الدولة العثامنية ،ثم يف األمانة

العامة لألوقاف.

ال أقوهلا عىل سبيل املبالغة لكنها حقيقة ،فاألمانة العامة لألوقاف غدت اليوم مرجعية

يف العامل اإلسالمي للمهتمني بالوقف بحثا وإدارة وتنفيذا.

لقد عملت األمانة العامة لألوقاف عىل نرش ثقافة اخلري والوقف ،وعىل رفع مستوى

الوعي للدين لدى مجيع البرش حتى أصحاب األديان األخرى.
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وهناك يف فرنســا وبالتحديد يف مدينة سرتاســبورج قامت األمانة العامة لألوقاف

بتكليف معهد األندلس كجهة تنفيذية لرشاء مبنى معهد األندلس وهومعهد ديني تربوي.
وقامت األمانــة بتوفري الدعم املــايل لتنفيذ هذا املرشوع الذي ســيعود بالنفع عىل

املســلمني وغريهم ،وأثناء زيارة الدكتور عادل الفالح وكيل وزارة األوقاف والشــؤون

اإلســامية آنذاك ملعهد األندلس يف فرنسا استمع الدكتور الفالح لرشوحات مدير املعهد
أهم العقبات وطرق اخلروج منها.

افتتاح امللتقى الوقفي

ورغبة من األمانة العامة لألوقاف إلرســاء سنة الوقف يف العامل اإلسالمي عرب تبني

مشاريع رائدة حتقق مزيدا من التعاون بني املؤسسات الوقفيات السيام يف الدول املانحة فقد

أطلقت األمانة للعامة لألوقاف فكرة الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة من خالل املقرتح
الذي تقدمت به دولة الكويت ممثلة بوزارة األوقاف والشــئون اإلسالمية يف اجتامع وزراء
األوقاف والشئون اإلسالمية لدول جملس التعاون اخلليجي سنة 2005م ،والتي تتلخص

يف إنشاء وقفية خليجية تعنى ببلدان العامل سواء اإلسالمي خاص أوالعاملي بشكل عام يف

ترســيخ املفاهيم والقيم اإلســامية للدعوة إىل اهلل ومد يد العون واإلغاثة للمحتاجني يف
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مجيع أنحاء املعمورة حني تصاب بكوارث طبيعية يف أي مكان دون النظر إىل ديانة أوجنس
أومذهب ،وكذلك دعم وتنســيق اجلهود الدعوية التي تقوم هبا خمتلف اجلهات الرســمية

واألهلية يف جمال الدعوة والتعريف باإلسالم.

ومن َث َّم جاء قرار معايل وزير األوقاف والشــئون اإلسالمية السابق الدكتور عبداهلل

املعتوق بإنشــاء الصندوق الوقفــي للدعوة واإلغاثــة يف  1426 / 12 / 23هـ املوافق
 2006 /1/23م عىل أن تتم أنشــطة الصندوق اعتبارا من مطلع سنة 2007م بعد اعتامد
امليزانية اخلاصة بالصندوق.

وهيدف الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة إىل :
 -تفعيــل دور الوقف يف تقديم الغوث للمحتاجني شــعوبا ومجاعات حيثام وجدوا

وحني حتل هبم الكوارث.

 -إضافة بصمة حضارية إســامية مميزة للعمل الوقفي وإبراز سامحة الدين احلنيف

الذي حيث عىل مســاعدة املنكوبني ،وســد عوز املحتاجني دون قيــد أورشط يرتبط بملة
أودين أوعقيدة أومذهب.

 -مســاعدة الدول واملجتمعــات غري القادرة عىل مواجهة وحتمــل أعباء الكوارث

الطبيعية وما ختلفه من آثار فتاكة.

 -دعم وتنســيق اجلهود الدعوية التي تقوم عىل تقديمها خمتلف اجلهات الرســمية

واألهلية واخلريية.

 تطوير آليات الدعوة بام يتواكب بمتطلبات العرص احلديث. الدعوة إىل تكوين أوقاف عىل أغراض الصندوق.307

سحابة الكويت متطر العامل

السياسات العامة للعمل بالصندوق :
إن من أهم السياســات التي يعمل هبا الصندوق الوقفــي للدعوة واإلغاثة االلتزام

بأحكام الرشيعة اإلســامية ،والتدرج يف تنفيذ األهداف حسب اإلمكانات واألولويات

وكذلك التعاون مع املؤسســات املشــاهبة يف العمل يف داخل وخارج البالد ،ومد جسور
التواصل معها يف شــتى املجاالت املتعلقة بأهداف الصندوق ورســالته والتزام باألنظمة
واللوائح والقرارات املنظمة للرصف من ريع األموال املوقوفة املعمول هبا يف األمانة العامة

لألوقاف والرتكيــز يف متويل الصندوق عىل تكوين األوقاف عــى أغراضه كلام أمكن ثم
تشجيع املحسنني بدعوهتم إىل املسامهة يف أعامل الصندوق ودعم أنشطته.

يعتمد الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة يف املوارد املالية عىل ما خيصص له سنويا من

ريع األوقاف وعىل ريع األوقاف اجلديدة التي تتفق أغراضها وأهداف الصندوق وكذلك
عىل اهلبات والتربعات وعىل ريع األنشطة واخلدمات التي يقدمها الصندوق.

مركز الكويت للتوحد من مشاريع أالمانة العامة لٔالوقاف املميزة
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* مرشوع املحافظ الوقفية للهيئة اخلريية أنموذج وعي يف تأصيل الوقف
أرست اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية قواعد الوقف اإلسالمي ،وجعلت له أصوال

وقواعدونظمته تنظيام يمكن االستفادة منه بشكل كبري جدا.

ويعترب مرشوع الوقف من أهم إنجازات اهليئة اخلريية اإلســامية ،وقد أطلقت عليه

اهليئة اسم (مرشوع املحافظ الوقفية) ،وأقسامه:
 الصندوق التعليمي ويشمل -:تأسيس املدارس النموذجية.
بناء املجمعات التعليمية
بناء الفصول الدراسية.
توزيع احلقائب املدرسية.
حتفيظ القرآن الكريم.

كفالة طلبة العلم وأئمة املساجد واملعلمني.
ترمجة وطباعة الكتب التعليمية واملصاحف.
دعم أنشطة التعريف باإلسالم ورعاية املهتدين اجلدد.
 الصندوق الصحي ويتضمن -:بناء مستشفيات ومستوصفات.
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عيادات طبية
أدوية ولقاحات
حماربة األمراض املنترشة واألوبئة.
دعم صناديق إعانة املرىض.
عمليات اليوم الواحد.
وغريها من الربامج واملشاريع الصحية.
 الصندوق التنموي -:مراكز تدريب مهني.
برامج التنمية املجتمعية.
إنتاج حيواين.
مشاريع متناهية الصغر.
دورات مهنية وورش عمل.
مزارع إنتاجية.
دعم وسائل االتصاالت والتنقنيات احلديثة.
 الصندوق االجتامعي،ويتضمن-:متويل كسوة وعيدية املحتاجني.
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إفطار الصائم والطرود الغذائية.
توزيع األضاحي
رعاية األرس املتعففة.
مشاريع رعاية الطفولة.
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
املسامهة يف حل املشكالت االجتامعية.
سقيا املاء.
حفر اآلبار.
توفري برادات ماء السبيل.
بناء وتشغيل دور األيتام.
 صندوق القدس ويشمل -:رعاية املسجد األقىص ومساجد فلسطني.
تسيري احلافالت ووسائل النقل للصالة يف املسجد األقىص.
ترميم وصيانة املنازل املقدسة واملباين األثرية.
تنفيذ احلمالت اإلغاثية يف القدس وكافة املناطق الفلسطينية.
كفالة طلبة العلم واملعلمني.
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 صندوق الوقف العام ويتضمن -:خدمة القرآن الكريم حتفيظا وتعلي ًام ونرش ًا.
كفالة األيتام ورعايتهم تعليمي ًا واجتامعي ًا وصحي ًا.
املسامهة يف بناء املستشفيات واملراكز الصحية وبرامج الرعاية الصحية.
توزيع الكسوة والغذاء واخليام والبطانيات عىل املنكوبني يف الكوارث.
تعليم ونرش اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ودعم وإنشاء املدارس واجلامعات.
سائر أغراض اخلري والرب.
وقد تطور املرشوع بعد ذلك ليكون يف صورة حمافظ وقفية توفر الدعم والرعاية لكثري

من املقاصد اخلريية.

* سنابل الرمحة والوقف الذي ال ينقطع
للرمحــة العاملية بجمعية اإلصــاح االجتامعي جهود حثيثة يف جمــال الوقف حيث

أسســت يف عام 1991م جلنة الســنابل اخلريية لتهتم بالوقف اخلــري الذي أصله ثابت
وينفق من ريعه عــى الفقراء واملحتاجني ،فكانت اللجنة بذلــك هلا توجه جديد يف تنمية
العمل اخلريي واستمراره ،وقد دشــنت اللجنة منذ تأسيسها العديد من الوقفيات بلغت

ثامين عرشة وقفية يف مجيع املجاالت اخلريية ســامهت يف دعم املحتاجني وإغاثة املكروبني
والتخفيف من آالم املرىض وبناء آالف املســاجد ودعم مئات مــن مراكز القرآن الكريم

ويرشف عىل هذه الوقفيات عدد من رموز الدعوة واخلري يف الكويت.
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ٔاحد املشاريع الوقفية للرمحة العاملية

ومن جهودها الفاعلة وقفية نرصة النبي ﷺ التي اســتهدفت نرش سريته عرب طباعة

كتب الســرة بأكثر من لغــة ،وتوزيعها عىل الراغبني يف دول عــدة منها الصني وكمبوديا
والسنغال وفرنسا وغريها.

ويف حادثة سب النبي ﷺ حتدث الشــيخ أمحد عبد العزيز الفالح نائب األمني العام

بالرمحة العاملية ورئيس وقفية نرص النبي ﷺ عن جهود الوقفية قائ ً
ال  :إدارة الوقفية وضعت
خطة تنفيذية لتحقيق أهدافها وحققت العديد من االنجازات ومنها عىل ســبيل املثال أن

الوقفيــة يف خالل عام واحد قامت بفضل اهلل وكرمه بطباعة كتابني عن ســرة النبي ﷺ
وزع منهام  19ألف نســخة بكمبوديا ،كام متت طباعة وتوزيع كتاب للتعريف بسرية النبي

بلغة التاي بواقع عرشة آالف نســخة يف تايلند ،فضــا عن طباعة الكتاب باللغة الصينية،
ووزع منه ســبعة آالف نسخة يف الصني ،وستة آالف نسخة يف جنوب إفريقيا ،كذلك متت

ترمجة كتاب الســرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي إىل اللغة السنغالية ووزع منه ألف
نســخة ،ووزع يف معظم دول أوروبا ،باإلضافة إىل إعداد وتنفيذ برامج إذاعية وحمارضات
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وندوات عن سرية احلبيب وفضائله وقد كان هلذه اجلهود أثر طيب يف رشح سرية النبي ﷺ

وجالء احلقيقة عن ما يثار من شبهات وهي من الوقفيات التي هلا أثر طيب.
* بيت الزكاة مؤسسة وقفية رائدة

أوىل بيت الزكاة الكويتي أمهية بالغة للوقف وعزز مكانه عرب براجمه اإلعالميةوندواته

التثقيفية ومشاريعه املتميزة وقد ساهم الوقف يف بيت الزكاة يف العديد من املشاريع املهمة

يف العامل اإلسالمي.

بل إن بيت الزكاة اســتطاع أن حيول هذه األوقاف إىل مشــاريع استثامرية رائدة يعود

نفعها عىل كثري من األعامل واملشاريع داخل وخارج الكويت.

فها هي املحســنة فاطمة اجلعوان -رمحها اهلل  -تتربع بعامرة سكنية يف منطقة الرقعي،

وقدمتها عن طيب نفس إىل بيت الزكاة يف الكويت بعد التحرير مبارشة ،منذ حوايل ســت

عرشة سنة تقريب ًا ،وحتقق هذه العامرة دخ ً
ال يزيد عىل ألفي دينار كويتي شهري ًا حيث يديرها
بيت الزكاة بمعرفته ويوجه هذا الريع يف سائر أبواب اخلري التي تعود بالفائدة عىل املسلمني

داخل الكويت وخارجها.

وقد تربع املحســن نارص الســعيد  -يرمحه اهلل  -بمبلغ عــرة آالف دينار كويتي،

كمسامهة منه يف تأسيس عامرة وقفية يف جوهانسربج ،لينفق من ريعها يف جمال الدعوة.
* وقفيات مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي تنوع مثمر وخري مغدق

ومن أهم املشــاريع التي تعتمد عليهــا مجعية إحياء الرتاث اإلســامي هومرشوع

الوقف ،واجلمعية حتوي ثامين عرشة وقفية تضم مشاريع خمتلفة وهي-:
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وقف الدرر.
وقف سقى املاء.
الوقف الدعوي.
وقف كفالة اليتيم.
وقف ذبح األضاحي.
وقف تعليم القرآن.
وقف منابع اخلري.
وقف السهم املطلق.
وقف معلم الناس اخلري.
وقف إفطار الصائم
وقف اإلغاثة.
وقف النرصة.
وقف الكلمة الطيبة.
وقف طباعة املصاحف.
وقف مكتبة طالب العلم.
وقف بناء وترميم املساجد.
وقف كفالة داعية.
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ويف مقدونيا وبالتحديد بمدينة تتوفا قامت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي برشاء مقر
للســكن الطاليب وحيتوي عىل حمالت جتارية تكون ريعــ ًا للمرشوع ،واهلدف من املرشوع
جعله سكن ًا طالبي ًا ييرس ويسهل عملية تربية الشباب وتعليمهم العلوم الدنيوية والرشعية،
وحتقيق هذا املرشوع سيقلل من مصاريف اإلجياز ومشكلة التنقل من مبنى إىل آخر.

مرشوع وقفي جلمعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي

وعىل نفس الشــاكلة تم إنشاء بناء بيت الطلبة يف مدينة زنيتسا يف البوسنة فهذه املدينة
ال حتتوي إال عىل جامعة واحدة وهي جامعة زنيتســا احلكومية ،وعدد طالهبا عرشة آالف
طــال ،ومرشوعنا عبارة عن بناء مبنى للســكن الطاليب يبعد عن اجلامعة مخســائة مرت مما
يسهل عملية الوصول له ،وهيدف املرشوع إىل احتضان فقراء الطلبة املسلمني والقيام عىل
تثقيفهم ديني ًا وأخالقي ًا حتى جيمعوا مع العلوم الدنيوية العلوم الرشعية.
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* الوقف يف مجعية العون املبارش يساهم يف مؤن احلياة اليومية

تســتثمر مجعية العون املبارش من أموال الوقف استثامر ًا عقاري ًا مثل ما فعله القائمون
عليها يف مالوي ،حيث اشــروا أرض ًا كبرية هناك واستثمروا فيها ،ومن ريع ذلك الوقف
يقيمون املشاريع اخلريية بشتى أنواعها.

ويف دولة تشاد كان مرشوع الوقف الدعوي السنوي بمثابة طوق النجاة؛ فقد استفاد
منه عدد من الفقــراء واملحتاجني ،وتم تزويد كل بعــض املحتاجني بام يصلح ألن يكون
مرشوع ًا جتاري ًا بســيط ًا من بعض املواد الغذائية كالصابون والســكر واحللوى والشــاي
والزيت ،وهذا باإلضافة إىل طاولة صغرية لبيع هذه املواد أمام مسجد احلي.
كام تم تزويد أحدمها بمسجل ليذيع من خالله القرآن الكريم والدروس الدينية عىل
املصلني ،وتم رشاء طاولة ،وإبريق كبري ،وأكواب ،وكمية من الســكر والشــاي والقهوة
واحلليب املجفف.
وإىل جانب هذه املشاريع املتواضعة التي ذكرناها ،استفاد كذلك من بقية املبلغ ثالثة
من طالب خلوة أولياء الرمحن لتحفيظ القرآن الكريم بإهداء كل واحد منهم جلباب ًا جديد ًا
باعتباره هدية تناسب عملهم الرشيف.

مجعية العون املبارش ووقف جامعة سيامد بالصومال
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ويف غينيا قام مكتب اجلمعية ببناء عامرة بأربع طوابق ودور أريض وهي وقف حيصل

إيرادات تساعد ومتول انجاز بعض برامج العمل اإلنساين.

ويف شهر أبريل عام 2005م استفاد من مرشوع الريع السنوي للوقف الدعوي مخسة

وعرشيــن مهتدي ًا ،وكانت هذه املرة يف دولة غينيا الغابية مخســة وعرشون مهتدي ًا جديد ًا،
بزراعة ثالثة هكتارات بالبقوليــات املحلية والزنجيل ونبات األنيام ،وقد أثمر بفضل اهلل

هذا املرشوع الزراعي وحقق أرباح ًا بلغت ثالثامئة دوالر من حمصول البقول حيث اشرتوا
بجزء من هذا املبلغ مولد ًا كهربائي ًا صغري ًا ملســجد اللجنــة الذي يصلون فيه بلغت قيمته

اإلمجالية مائة وعرشين دوالر ًا وأسسوا صندوق ًا للطوارئ بثامنني دوالر ًا كبداية لالستفادة

مــن رصيده يف احلاالت الطارئة كالعالج أومســاعدة املحتاجني يف الكرب والنوازل ،أما
املائة دوالر الباقية ،فقد خصصوها لتطوير مرشوعهم الزراعي.

ويف عام 2003م استفاد من مرشوع الـــ  200دوالر ( ريع التربع بمبلغ  600دينار

كويتي ) يف غينيا بيساو ،مخس أرس.

وكانت فاطمة ســاين جالو ،وهي أم ألربعة أبناء يتلقــون تعليمهم باملدارس متلك

بقالة صغرية رسقها اللصوص ،هي املستفيدة األوىل من املرشوع؛ وقد تم تزويدها ببعض
البضائع لتعاود جتارهتا من جديد ،وكان املستفيد الثاين الشاب الكفيف ساين باتيامبالوالذي

كان يمتهن التســول إلعالة أرسته املكونة من زوجته وثالث بنات ،وقد تم تزويده بطاولة
خشبية وبعض البضائع ليبدأ مرشوع ًا جديد ًا يف حياته ،واستفاد كذلك الشاب املعاق ( يف
يده وســاقه ) أبوبكر سوجالوالذي كان يقوم بخدمة مسجد حيه وتنظيفه ،وقد تم تزويده
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أيض ًا بطاولة خشبية وبعض البضائع ليكسب هبا قوت يومه ،وكان املستفيد الرابع امرأتني
أسلمتا مؤخر ًا ،فتخلت عنهام قبيتلهام ،وتم التربع هلام أيض ًا بطاولة وبعض البضائع لتعتمدا

عىل نفســيهام ،أما املســتفيد اخلامس ،فكان ثالث مدارس قرآنية حملية ،بناها أهايل املنطقة

لتعليم أوالدهم ،وقد تم جتهيزها بثالث ســبورات ،وأخري ًا تكون املائتا دوالر قد سامهت
يف حل العديد من املشكالت االجتامعية الكبرية.

* عامل نظافة يساهم يف الوقف
وملا كان الوقف ثقافة ســائدة يف املجتمع الكويتي فإن مجعية العون املبارش ملا أعلنت

عن مرشوع وقفي هلا دخل عىل أحد العاملني يف اجلمعية عامل نظافة ،وســأله عن حاجته
فأخرج له مخسة دنانري ،وقال :إهنا وقف إلخواننا من أهل اإلسالم.
* مجعية فهد األمحد اإلنسانية تطلق مشاريع وقفية متنوعة
ومن أهم املشــاريع الوقفية التابعة جلمعية فهد األمحد ،وهذه املشاريع تنموية وقفية

يبقى أصلها وينتفع من ريعها من أعامل الرب واإلحسان.
خمبز آيل يف غزة ،وبلغت تكلفته  30.000د.ك.
مناحل عسل يف غزة ،وتكلفته 350د.ك.

مزرعة الزيتون يف ألبانيا ،وتبلغ تكلفة الشجرة الواحدة 10د.ك.
مزرعة فراولة غزة ،وتكلفتها 1500د.ك.
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حمطة حتلية مياه يف غزة ،وبلغت تكلفتها 28.000د.ك
بقرة حلوب ألرسة فقرية يف ألبانيا ،يرتاوح سعرها من 500-350د.ك.
رشاء الباص املدريس يف الفلبني  5470د.ك.

نرشة عن الوقف  -مجعية فهد األمحد اإلنسانية
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* املرشوع القرآين يف اجلمعيات اخلريية الكويتية ؟
حترص اجلمعيات اخلريية ومؤسسات العمل الدعوي الكويتية عىل نرش وإعالء كلمة

احلق ســبحانه وتعاىل وهذا يتم من خالل مراكز ودور االهتــام بالقرآن الكريم والعمل

بأحكامه ،والتأدب بآدابه.

ومــع مرور الوقت زاد عدد الراغبني يف دخول اإلســام زيــادة مطردة ،وما فتئت

اجلمعيــات اخلريية تعمل جاهدة بكل إمكانياهتا لتحســن أدائهــا وخدماهتا من أجل أن
يتحقق اهلدف األســمى ،وهوأن متلئ البيوت بحافــظ يف كل بيت ،وهيدف هذا املرشوع
القرآين إىل ما ييل:

 تعليم الناس القرآن الكريم كتابة ،وجتويد ًا ،وتدبر ًا ،وتفسري ًا ،وحفظ ًا. -غرس حب القــرآن الكريم يف نفوس الطلبة ،وتعريفهــم بعظمته ،وتربيتهم عىل

تعاليمه وآدابه.

 -تزويد الناس بجملة من أحكام اإلســام ،وآدابه ،والقيام ببعض اجلوانب الثقافية

اإلسالمية ،وسري األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-والصحابة الكرام -ريض اهلل عنهم،-

والعلامء الذين ضحوا بحياهتم من أجل هذا الدين.

 -تشــجيع أبناء املســلمني عىل تعلم كتاب اهلل تعاىل ،واملنافسة يف حفظه ،والعناية به

والسري عىل هنجه.

 -ربط األمة بكتاب رهبا فهوسبب عزها يف الدنيا ،وسعادهتا يف اآلخرة.
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 نرش الوعي بني املسلمني بتعريفهم بدينهم رشعة ومنهاجا. -إبراز منهج الوســطية اإلسالمية القائم عىل منع الغلووالتفريط ،وتأكد إجيابية هذا

املنهج.

مركز حتفيظ للقرآن من مشاريع اهليئة اخلريية

* حلقات مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف العامل
بدأت مجعية إحياء الرتاث اإلســامي منذ تأسيســها بإقامة األنشطة القرآنية ،وعىل

مدى ســنوات العمل املباركة يف اجلمعية فقد ازداد العمل بشكل كبري ،وليس ذاك فحسب

بل كان االهتامم بالقرآن الكريم ودراسته من أول أهداف العمل واملشاريع خارج الكويت.
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وقد تركز اهتامم اجلمعية عىل زيادة االهتامم بدراسة التجويد ،وإجياد الوسائل التعليمية

الالزمة لتعلم أحكام التجويد ،وتنفيذ مشاريع عامة رائدة خلدمة كتاب اهلل وتعليمه جلميع
أفراد املجتمع.

ومن املشــاريع التي قامت مجعية إحياء الرتاث بكفالتها مرشوع كفالة حلقة لتحفيظ

القرآن الكريم ،ويف جلنة القارة اهلندية التابعة جلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي هناك مرشوع

كفالة حلقة لتحفيــظ القرآن الكريم ،وذلك يف دول عمل اللجنــة ،واللجنة إذ تقدم هذا
املرشوع هتــدف لكفالة ألف حلقة لتحفيظ القرآن الكريم ،وذلك لنرش كتاب اهلل يف املدن
والقرى واألرياف.

مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي ومرشوع لتحفيظ القرٓان

ويعتمد برنامج احلفظ عىل االعتناء بقراءة القرآن نظر ًا ،وتصحيح القراءة عىل ما ييل:
 حفظ القرآن الكريم. -تعليم مبادئ أحكام التجويد.
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 حفظ األدعية املسنونة. حفظ كتاب املحفوظات يف التوحيد والعقيدة ،والفقه والسرية.ويتوج يتم ختريج ما يقارب مخسامئة طالب حافظ ًا للقرآن الكريم كل عام.
ويــأيت مرشوع طباعة املصحف والكتب املرتمجة ،وفيه تويل جلنة جنوب رشق آســيا

اهتامم ًا بطباعة نسخ من القرآن الكريم وتوزيعها للمسلمني ،فقد تم طباعة عرشات اآلآلف
من نسخ القرآن وتوزيعها يف دول جنوب رشق آسيا خاصة يف مجهورية إندونيسيا ،كذلك

تقوم اللجنة بانتقاء الكتب العلمية والدعويــة وطباعتها طباعة مرتمجة للغات املختلفة يف
دول جنوب رشق آسيا.

رئيس جلنة القارة اإلفريقية بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي الشيخ جاسم العينايت
يف إحدى رحالته الدعوية

* مرشوع الشفيع طنت بذكره اآلذان وضجت بخريه البلدان
يعد مرشوع الشــفيع الــذي ترشف عليه الرمحــة العاملية التابعــة جلمعية اإلصالح

االجتامعي من أبرز املشــاريع القرآنية الكويتية فهــوإرشاف عىل حلقات حتفيظ القرآن يف
الكثري من الدول وختريج احلفظة واحلافظات.
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وقد قامت الرمحة العاملية يف فلســطني بتنفيذ مرشوع الشفيع حلفظ القرآن الكريم من

ســبع إىل اثني عرش عام ًا ،وهذا لزيادة حرصها عىل دعم القضية الفلسطينية ،وكانت مدة
املرشوع ثالث سنوات.

ويضم املرشوع ثامنية مراكز كل مركز به ثامين حلقات ،وهدفه ختريج جيل قرآين فريد،

ووصل عدد املستفيدين سبعامئة وتسعني مستفيد ًا.

ونظر ًا لألثر الطيب ملشاريع حفظ القرآن التي تقوم عليها مؤسسات اخلري الكويتية،

فقد جاء يف رســالة ألحد احلفاظ الذين تقوم عىل كفالتهم الرمحة العاملية يف اليمن ويدعى

حممد بركات كلامت طيبة دلت عىل األثر الطيب يف نفســه بعد أن وجد من يكفله وحيفظه
القرآن قائالً« :من قلب ينبض شــو ًقا ،ومن روح بثناياهــا العذبة ،ومن عقل ما أدرك إال

بفكركم ،ومن عني ال ترقى إال برؤيتكم ،ومن آذان ال ترقى إال بسامعكم أما بعد:

التحقت بمرشوع الشــفيع وبدأت ٍ
بورد يومي وقدره صفحة واحدة يوم ًّيا ،واستمر

هذا احلال حتى دخلت بمخيم الشفيع القرآين فتطور احلفظ بحمد اهلل إىل األفضل ،فأصبح
الورد اليومي ثــاين صفحات إىل عرش صفحات حتى أمتمت بحمد اهلل حفظ أجزاء كثرية
من كتاب اهلل ،بدأت الفرحة ترتسم عىل وجهي هبذا اإلنجاز العظيم والذي هوأهم إنجاز

عيل
يف حيايت وأنا اآلن أراجع وأثبت ما تم حفظه من القرآن الكريم ،وأســأل اهلل أن يمن َّ
هبذه النعمة العظيمة.
يف احلقيقة أثر القرآن الكريم يف حيــايت حيث بدأت أطبق ما تعلمته من كتاب اهلل يف

احلياة اليومية وحتى الدراســة أصبحت أفضل حاالً ،فأنا أحافظ عىل معديل ومل خيل ذلك

من برناجمي اليومي أي يشء وأصبحت حيايت االجتامعية أفضل من ســابقها فأنا متحمس

كل يوم للذهاب ملركز التحفيظ.
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ويف اخلتام الشكر هلل تعاىل أوالً وأخري ًا ،ثم ملرشوع الشفيع ،وكذلك ملن كفلني سائ ً
ال

املوىل عز وجل أن جيمعني هبم يف مستقر رمحته يوم القيامة.

مرشوع الشفيع لتحفيظ القرٓان الكريم

* طالب حلقات مجعية العون املبارش يتصدرون املناسبات
وهنــاك عناية كبرية من مجعية العون املبارش بالقــرآن الكريم ،ودعم أي مرشوع من

شأنه تعليم الناس يف مجيع البلدان التي يوجد للجمعية مكاتب فيها.

وقد ذكر مدير مكتب مجعية العون املبارش يف السودان أن أحد طالب خالوي القرآن

ومن أبناء دارفور مل يتجاوز عمره الثالثة عرشة عام تم اختياره عشوائيا من بني احلضور حلظة

تقطيع وتوزيع حلــم أضحية مرشوعنا يف أحد األعوام ،وطلب منه بأن يقرأ ما تيرس له من
القرآن الكريم يف ختام الربنامج ،فقرأ آيات من سورة البقرة وبدأها بقول اهلل تعاىل:ﱫ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ تال اآليات بصوت أحسن فيه التالوة والتجويد
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مما أدهش وأبكى اجلميع ،لكونه صغري ًا يف الســن ،والختياره آيات مواكبة حلدث مرشوع

األضاحي والذي يدل عىل قيم االنفاق والتكافل والرتاحم ،فنال القبول من احلضور عىل
هذه الروح والشجاعة وحسن التالوة والرتتيل والتجويد للقرآن الكريم ومتنوا له التوفيق

وأن حيفظه ،ويف إطار اهتامم مجعية العون املبارش بالقرآن الكريم فإن مكاتبها تنظم مسابقات
كثرية يشارك فيها مدارس اجلمعية ومدارس أخرى .

مجعية العون املبارش وتوزيع اجلوأيز عىل حفظة القرٓان

* آيات أسلم قارؤوها
هناك قصص ومواقــف مازلت حمفورة يف عقول املســؤولني والقائمني عىل العمل

يف جلنة التعريف باإلســام التابعة جلمعية النجاة اخلريية وكل هذه القصص دليل عىل أن
االهتامم بالقرآن وبنرش الثقافة القرآنية يف بلدان أفريقيا وآسيا هوأمر تتمسك به مجعية النجاة
اخلريية ،وهذا شهادات منها لبعض أولئك الذين أسلموا ،فامذا قالوا عن إسالمهم؟

* عامل الرياضيات الربوفيسور جفري النج  :القرآن جييب عىل كل أسئلتي
«القرآن هذا الكتــاب الكريم قد أرسين بقوة ،ومت ّلك قلبي ،وجعلني أستســلم هلل،
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والقرآن يدفــع قارئه إىل اللحظة القصــوى ،حيث يتبدّ ى للقارئ أنــه يقف بمفرده أمام

خالقــه ،وإذاما اختذت القرآن بجديــة فإنه ال يمكنك قراءته ببســاطة ،فهوحيمل عليك،
ويجلك ويتحداك ،لقد كنت عىل الطرف
وكأن له حقوق ًا عليك! وهوجيادلك ،وينتقدك ُ
اآلخر،وبدا واضحــ ًا أن ُمنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعــرف نفيس ،لقد كان القرآن

يســبقني دوم ًا يف تفكــري ،وكان خياطب تســاؤاليت ،ويف كل ليلة كنت أضع أســئلتي
واعرتاضايت ،ولكنني كنت أكتـــشف اإلجابــــة يف اليوم التايل ،لقد قابلت نفيس وجه ًا

لوجه يف صفحات القرآن»..

* توين الكندي  :أربع آيات عظيامت كانت سبب هدايتي
«عندما بدأت أقرأ القرآن الكريم صدمت بأربع آيات عظيامت هي قوله تعاىل( :اللُّ الَ
الي ا ْل َقيوم الَ ت َْأ ُخ ُذه ِسنَ ٌة والَ نَوم َّله ما ِف السَّمو ِ
ات َو َما ِف األَ ْر ِ
ض )..البقرة:
َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو ْ َ ُّ ُّ ُ
 ،255وقولــه تعاىل( :الَ إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
(و َقا ُلو ْا كُونُو ْا ُهود ًا
ين )..البقرة ،256 :وقوله تعاىلَ :

ِ
ِ
َان ِم َن ا ُْل ْ ِ
يم َحنِيف ًا َو َمــا ك َ
ني) البقرة ،135 :وقوله
ش ِك َ
ــارى َ ْتتَدُ و ْا ُق ْل َب ْل م َّل َة إِ ْب َراه َ
َأ ْو ن ََص َ
ِ
ودي ًا والَ ن ِ
ِ
ِ
َان حنِيف ًا مس ِ
َان ِم َن ا ُْل ْ ِ
ــل ًام َو َما ك َ
تعاىلَ ( :ما ك َ
ني)
ش ِك َ
َصان ّي ًا َو َلكن ك َ َ
ُّ ْ
َان إِ ْب َراه ُ
يم َ ُي ّ َ ْ َ
آل عمران.67 :

هذه اآليات املباركات كانت نقطة حتــول فاصلة يف حيايت ،فام هي ملة ابراهيم؟ وما

هوسبيله ،وكيف كان حنيف ًا مسل ًام؟ ،لقد كانت اآليات السابقات إجابة شافية لكل األسئلة
التي وقعت يف دوامتها عندمــا أردت أن أميش يف طريق اهلداية ،ووجدت نفيس يف النهاية
أنني بحاجة إىل اهلداية فأسلمت ..واحلمد هلل رب العاملني».
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* أنتي الفنلندي  :صدق القرآن فاألنبياء كلهم مسلمون
يف اليوم التايل ملشــاهديت للربنامج الوثائقي عن يوسف إسالم بدأت قراءة القرآن،

حيث ذهبت إىل مكتبة يف بلديت وحصلت عىل نسخة من القرآن باللغة الفنلندية ،ودهشت

عند مطالعتي للقرآن ووجدت أن مجيع األنبياء  -عليهم الســام  -مثل عيســى وموسى
وداود وسليامن وابراهيم وآدم قد ذكروا يف القرآن وليس حممد ًا  -عليه الصالة والسالم-
فقط ،إضافة إىل أن القرآن أجابني عىل كل تســاؤاليت ،واســتمرت قراءيت للقرآن حوايل

شــهرين كاملني ،حتى طرق بايب رجالن يف شــهر مارس 2007م وسأالين :هل تعلم ما
هوالدين احلق؟ فأجبتهم :نعم ،أعتقد أنه اإلســام ،وســألتهم :وهل تعلامن أن عيســى
هورســول اهلل؟ وكانت هذه الكلامت جديدة عليهم متامــ ًا ،واعتربهتا عالمة أخرى يل من

عند اهلل الذي وضع هذه الكلامت عىل لســاين وهي بمثابة شــهادة اإلسالم ،وذلك ألنني

أدركت أهنا ليست بكلاميت ولكنها خرجت من قلبي.

يوسف إسالم عىل غالف ٔاحد ٕاصدارات جلنة التعريف باإلسالم
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* املهتدي حممد ابراهيم ( سرييالنكي )  :القرآن موافق للحياة
«عندما ذهبت إىل جلنة التعريف باإلسالم أخذت القرآن املرتجم بلغتي ،وملدة سنتني

بحثــت يف معانيه ،وقبل ذلك أطلعت عىل اإلنجيــل ،فقارنت بني هذا وذاك فمن اهلل عىل
باحلق ،ألنني وجدت يف القرآن نظام احلياة من البداية للنهاية ،فلم أجده يف أي كتب سابقة،
وقد كنت أبحث عن احلقيقة فهداين اهلل إليها واحلمد هلل رب العاملني.

والذي زاد من حبي لإلسالم ما وجدته من علم يف القرآن الكريم فهوكالم اهلل وليس

فيه أي مغالطة وهوموافق لكل يشء يف احلياة».
* املهتدي حممد صادق :أسلمت بسامع القرآن

لقد كان يل صديق مســلم يف اهلند اســمه زين العابدين ،لديه أرشطة كثرية مسجل

هبا القرآن الكريم وتفســره ،فأخذت البعض منها فتأثرت بسامع آيات املوت واحلساب،
وعرفت أن هذه احلياة ليســت عبــث ،إنام يوجد هلا آخرة ،وعىل ذلــك انتابني خوف من

الرشك وأخذت أفكر يف اعتناق اإلســام واحلمد هلل هداين اهلل هلذا الدين بســبب سامعي
آليات احلســاب والعذاب ،وبعد أن أسلمت أحببت القرآن جيدا وأحفظ اآلن 12سورة

من قصار السور واحلمد هلل رب العاملني ،ثم الشكر للجنة التعريف باإلسالم.
* املهتدي ابراهيم  :قصة ابراهيم واألصنام كانت سبب هدايتي

«أسلمت بســبب قصص القرآن الكريم حيث عرفت أن أنبياء اهلل جاءوا يدعون إىل

التوحيد وتأثرت بقصة ســيدنا ابراهيم عليه السالم حيث تظهر معاين العبودية حني حطم

األصنام وجادل الكفــار وانترص عليهم بالعقل واحلكمة ودعاهــم كي يكلموا األصنام
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فعجزت األصنام عن احلديث ،فانترص وهبت الذين كفروا ،وهذا ما وجدته يف حيايت لقد
وجدت أن األصنام التي كنت اعبدها ال تســمع وال تبرص وال ترض وال تنفع ،واحلمد هلل
رب العاملني الذي هداين لإلسالم ،الذي يناسب الفطرة ويناسب حياة البرشية».

* املهتدي حممد سيف اإلسالم  :القرآن ال يفرق بني طبقات البرش
«تأثرت بقراءة القرآن الكريم ألنه كالم اهلل عز وجل وال يوجد له شبيه أومثيل ،فقد

كنت أقرأ الكتب اهلندوسية وأعرف ما حتويه من باطل ،ولكن حني وجدت القرآن الكريم
وجدت فيه الصدق واإلنسانية وعرفت اهلل حق املعرفة.

والقرآن الكريم يناســب كل عقل وكل األعامر وال يفــرق بني طبقات البرش ومجيع

البرش فيه سواســية ،وقد وجدت كل ما أحتاجه يف القــرآن الكريم بينام ال يوجد ذلك يف
الديانات األخرى».
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* كويت اخلري تزرع الفرحة يف قلوب املسلمني يف شهر اخلري
يعترب مرشوع إفطار الصائم من املشــاريع املوسمية التي يتســارع إليها اخلريون من

أفراد ومؤسسات ،وحترص معظم اجلمعيات األهلية عىل أن يكون مرشوع إفطار الصائم
من مشاريعها ملا للشهر العظيم الذي ينفذ فيه هذا املرشوع من خري ورمحة ونعم كثرية.

وهيدف املرشوع إىل نرش قيم التكافل بني الشــعوب اإلسالمية ،واإلسهام يف ختفيف

معاناة املحتاجني خالل الشــهر الكريم ،حيث يستفيد من هذا املرشوع مئات األالف من
الصائمني ،ويتم خالل شــهر رمضان توزيع آالف الطرود الغذائية عىل األرس ،باإلضافة
لتجهيز موائد اإلفطار اجلامعي يف خمتلف املساجد والقرى ذات األغلبية املسلمة.

ٔاحد مشاريع ٕافطار الصأيم الذي تقيمه اهلئية اخلريية

* موائد إفطار ومواسم دعوة ودعاء للكويت وأهلها
وتتميز موائد اإلفطار الرمضانية الكويتية أهنا موسم للدعوة إىل اهلل فدعاة اجلمعيات

اخلرييــة الكويتية يغتنمون اجتــاع الناس عىل موائد اإلفطار إللقــاء الكلامت والتعريف

بأصول التوحيد وأحكام الدين.
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وهي يف الوقت نفســه مكان للتعريف بعظمة اإلســام حيث جيتمع غري املســلمني

أحيانا فريون كيف حقق أهل الكويت األخوة إلخواهنم يف العامل ،ويرون صدق الدعاة مع
األيادي املرفوعة إىل السامء ،شكرا للكويت وأهلها خلرياهتم التي وصلت إىل أقايص الدنيا

فتتحدث عنهم وهم يف بيوهتم.

* مجعية اهلالل األمحر تفطر الجئي سوريا
يف األردن ولبنــان عام 2013م نفذت مجعية اهلالل األمحــر الكويتي مرشوع إفطار

الصائم لالجئني الســوريني يف كل من األردن ولبنان طوال شــهر رمضان الفضيل ،وقال
رئيس جملــس إدارة مجعية اهلالل األمحر الكويتي برجس محود الربجس -رمحه اهلل «: -إن
مــروع إفطار الصائم يأيت يف ســياق دعم صمود اإلخوة النازحني الســوريني إىل لبنان
واألردن مشريا إىل أن توفري وجبات غذائية وبشكل يومي للسوريني من خالل التعاقد من

عدد من املطاعم لتوفري كل ما حتتاجه األرس».

ومرشوع إفطار الصائم خيدم ثالثني ألف شــخص ملدة شــهر يف كل األردن ولبنان

ويكون هناك تنسيق وتعاون مع مجعية اهلالل األمحر األردين والصليب األمحر اللبناين.

مجعية اهلالل أالمحر الكويتي توزع املساعدات عىل الالجٔيني السوريني يف لبنان
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* موائد إفطار بيت الزكاة ممتدة يف العامل كله
ويعترب مرشوع إفطار اإلفطار من أهم املشــاريع املوســمية التي يــداوم بيت الزكاة

الكويتــي عىل تنفيذها فهواألكثر رواج ًا ،كام يالقي طلب ًا متزايد ًا من قبل املســتفيدين منه،
حيث هيدف إىل توفري املواد الغذائية والســلع الرضورية لألرس املحتاجة يف شهر رمضان،

مشــاركة هلا يف أداء شعرية الصيام ،وإعانة هلا يف حتمل األعباء التموينية ،وينفذ بيت الزكاة
هذا املرشوع عىل نطاقني حميل وخارجي ،حيث يبدأ العمل بتســويق هذا املرشوع جلمهور
املحسنني قبيل شهر رمضان املبارك ،ويستمر به طوال الشهر.

ويف خــارج الكويت يتــم تنفيذ املرشوع بالتنســيق والتعاون املشــرك مع اهليئات

واجلمعيات اخلرييــة العاملة يف دول العامل اإلســامي املختلفة ،حيــث ن ّفذ يف  35دولة

إسالمية ،خالل هذا املرشوع يف عام 2011م مبلغ ًا قدره  208.118دينار ًا.

وال يكاد توجد دولة إال وموائد بيت الزكاة ممتدة فيها بفضل اهلل ثم صدقات املحسنني

واملحسنات.

مرشوع ٕافطار الصأيم بٕارشاف السفارة الكويتية يف ماليزيا
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* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي والدعوة عىل موائد اإلفطار
وتبذل مجعية إحياء الرتاث اإلســامي جهود ًا طيبة يف كل عام إلقامة موائد اإلفطار

يف شهر رمضان جري ًا عىل عادة أهل الكويت يف مساعدة إخواهنم املسلمني يف مجيع أماكن

عملها تأكيد ًا منهم عىل مبدأ التكافل والرتاحم.

وتقوم اجلمعية بتنفيذ مرشوع موائد اإلفطار وفق أماكن احلاجة التي حتددها مكاتبها

حتــى تتم االســتفادة الفعلية من املرشوع خصوصــ ًا يف القرى النائيــة والفقرية من بالد

املسلمني.

مجعية ٕاحياء الرتاث ونرشة عن مرشوع ٕافطار الصأيم

341

سحابة الكويت متطر العامل

وقد ذكر رئيس جلنة القارة اإلفريقية بجمعية إحياء الرتاث اإلســامي الشيخ جاسم

العينايت أن إفطار الصائم له دور كبري يف نرش الدعوة ،فنقوم بإعطاء دروس وحمارضات قبل
اإلفطار بنصف ســاعة ،ونعلم أنه يوجد غري املسلمني عىل موائد إفطار الصائم ،ونحرص

عىل ربط املسلم باملسجد حتى تعم الفائدة ،ولدى دعاتنا جهد يف حماربة الشعوذة والسحر.
وذكراألخ فالح خالــد املطريي رئيس جلنــة القارة اهلندية بجمعيــة إحياء الرتاث

اإلســامي أن من املشاريع املوســمية إفطار الصائم واألضاحي ،وتقيم اجلمعية مرشوع
إفطار الصائم بمســاجد املتربعني خدمة هلم ،وكذلك يتم توزيع نصف مليون وجبة إفطار

صائم سنويا يف ميدان عمل اللجنة.
* سمبوسة بعامرة !!

األخ حممد نارص البعيجان حمســن فاضل مل أره منذ زمــن ،التقيته بعد صالة الظهر،

وسألته عن آخر مشاريعه اخلريية فقال :أحدثك وتكتم اسمي ،قلت :تم.

قــال :عرض عــي عامل املســجد البنغايل عمل إفطــار صائم ملســجد قريتهم يف

بنغالديش خلمسني حافظا للقرآن ،فقبلت وقلت :فطرهم بام حتب ،فقال :سمبوسة واحدة
كبــرة تكفي ،فبدأت بسمبوســة ،ثم بعدها بعام بوجبة كاملة ،ثم قلــت له :أريد أن أقيم

هلؤالء احلفظة مسابقة يف القرآن ،فتم ذلك ،وزرهتم يف قرية بيربيا يف بنغالديش وتبعد أربع
ساعات يف السيارة عن دكا ،فأقاموا حفال كبريا حرضه العلامء وأهل القرية عىل رشيف بألف
دينار للجوائز فقط.

فلــا رجعت رزقني اهلل يف أول أســبوع عرشة آالف دينار كويتــي ،ويف مدة قصرية
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وبشكل غريب نمت جتاريت واشرتيت عامرة.
فقلت له :سمبوسة بعامرة؟!
فبكى وقال :إي واهلل سمبوسة بعامرة ،إي واهلل سمبوسة بعامرة !!
وقد تويف قبل بضعة أشهر  -رمحه اهلل وتقبل أعامله .-
* حني تقرص وجبات اإلفطار عن احلاجة
وهنا حتــرص مجعية العون املبارش عىل تنفيذ مثل هذا املرشوع ملا فيه من ســد حاجة

الفقراء ،وملا فيه من أجر للمحسنني ،فقد قال النبي ﷺ «:من ف ّطر صائ ًام كان له مثل أجره،
غريه أنه ال ينقص من أجر الصائم يشء» رواه الرتمذي وصححه األلباين.

يقول د .عبد الرمحن الســميط  -رمحه اهلل  -عن مــروع إفطار الصائم يف أحد دور

التعليم يف الســودان  :كنا قد زرنا قبيل رمضان العام 1431هـ منطقة الفتح شامل غرب أم
درمــان ،وزرنا ضمن األماكن التي زرناها باملنطقة عــدد ًا من دور املؤمنات وتضم مئات
الدارســات الفقريات إيل جانب العلم ويتم تقديم الدعم العيني واملادي ،فقررنا أن نقيم
مرشوع إفطار صائم ذاك العام يف هذه الدور ،ونجمع الدارسات يف يوم معني ،ونوسع عليهن
ذاك اليوم ،ونخفف عليهن يف شــهر اخلري والربكة ،ولكن كمية وجبات اإلفطاراملتصدق

هبا للمكتب آنذاك كانت أقل من األعوام السابقة مع كثرة الطلبات الواردة للمرشوع لدى
املكتب ،عيل أيــة حال مل نتمكن من ختصيص وجبات إفطــار مطبوخة هلذه الدور كام كنا

نفكر من قبل ولكن وفقنا يف احلصول عىل عرشة أكياس صائم ضمن مرشوع توزيع كيس
الصائم(مواد جافة) لصاحلها ،وطبع ًا هذه الكمية قليلة جد ًا مقارنة بعدد الدارسات يف هذه
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الدور والذي يفوق (ثالثامئة) دارســة نقصد تقديم املساعدة هلن ،فكرت كثري ًا يف إمكانية

مســاعدهتن كذلك ،وكدت أن أرصف النظر عن الفكرة برمتها حلني توفر كمية مناسبة يف
املرات القادمة إن كان يف العمر بقية ،ولكن توكلت عىل اهلل واتصلت عىل األخت املسؤولة

عــن هذه الدور بمدينة الفتــح ،وأخربهتا بام عندي والعجيب أهنا رحبت ترحيب ًا شــديد ًا
هبذا الدعــم والفكرة ،فحرضت ومعها ثالث أخوات أخريــات كمندوبات هلذه الدور،
واســتلمن األكياس العرش ،وعدن أدراجهن ،ويف املســاء اتصلت عيل وقالت:لقد مجعنا

حمتويات األكياس العرش ،ووزعناها بطريقتنا عىل كل دارســات مراكزنا ،واجلميع سعيد

وراض  -واحلمد هلل  ،-فأردفت وقالت:احلقيقة لشدة حاجة الناس فإن أي نوع من الدعم

يسعدهم دون االكرتاث للكمية ،وإنام هيمهم أن حيسوا بأن هناك من هيتم ألمرهم وحياول

مساعدهتم بام يســتطيع دون تكليف أوحتميل النفس ما ال تطيق أي املسألة معنوية إىل حد
كبري وهذا ما حدث اليوم ،فلكم ولكل من يدعم مشاريعكم وافر الشكر والتقدير ونسأل

اهلل القبول.

مجعية العون املبارش وٕافطار الصأيم
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* دموع عىل موائد اإلفطار
ويف قرية من قرى جنوب كردفان أثناء توزيع مجعية العون املبارش كيس الصائم تسلم

أحد املواطنني كيســه وهومن كبار الســن تبدوعليه عالمات الفقر والفاقة ،حرض ووجد

أهايل القريــة جمتمعني للحصول عىل نصيب من هذا اخلري،فانضــم للمجموعة املوجودة

وأخذ كيسه وهوغري مصدق وقال:اهلل يرزق من يشاء بغري حساب ،ومحد اهلل وأثنى عليه،

وكاد أن يطري من الفرح نزلت دموعه فال حول وال قوة إال باهلل ،إهنا دموع طاملا حبســتها
حواجز البؤس ،شكر اجلمعية عىل هذا العمل الطيب ،ويف احلي اجلنويب وبعد تناول وجبه

اإلفطــار قام أحد املواطنني أثنــى عىل اهلل كثري ًا ،وقال يف حديثــة :إن مجعية العون املبارش

عو ّدهتم عىل هذا اجلمع يف مثل هذه األيام يف مائدة واحدة وهونوع من التكافل االجتامعي،
ونسأل اهلل تعاىل أن يثبت املحسنني عىل هذا العمل الدعوى اإلنساين العظيم.

* إهنم يصومون طوال العام كرها ال طوعا
يف القرى شديدة الفقر جتد ســكان القرى واألرياف والذين ال يملكون من القوت

الكثري مع ذلك جتدهم صابرين عىل صيام شــهر رمضان ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ،مع العلم

أهنم يف غري رمضان هم صائمون يف احلقيقة وإن كانوا مفطرين رشع ًا وما ذلك إال بســبب

الفقر املدقع الذي يعانون منه ،أما يف رمضان فرتى شيخ ًا كبري ًا قد انحنى ظهره ،ورق عظمه

وعملت فيه األيام عملها ،وهو ال يزال يكابد مشــقة الصــوم رجاء األجر عند اهلل تعاىل،

وترى املرأة األرملة التي تعيل عدد ًا من األيتام ،وبامذا تعيلهم؟ تعيلهم بكدها وعرقها كأن

تســاهم يف نظافة مزرعة فتحصل بذلك عىل أجر للقمة أطفاهلــا ،أما هي فيكفيها لقمة أو

اثنتان تنجو هبام ولو إىل حني من املوت جوع ًا.
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* موائد اإلفطار عىل خط القتل والنار !!
وإ ّبان أزمه إقليم دارفور يف الســودان يف العام 2004م ،طلب الدكتور عبد الرمحن

الســميط  -رمحه اهلل  -بأن يتــم تنفيذ مرشوع إفطار صائم داخــل خميم كلمة للنازحني،
وهويبعــد ( )17كيلومرت ًا رشق مدينــة نياال بوالية جنوب دارفــور ،واملعروف عن هذا

املخيم أنــه من أكرب خميامت النازحني يف إفريقيا ،وحتدث فيــه الكثري من احلوادث وأعامل
القتــل ،واالنفالت األمني لعدم وجود قوات أمنية حتميــه ،حتى إن فيه بعض ًا من عنارص
وأفراد احلركات املســلحة واملعروف عنها الكراهية املطلقة للعرب واملسلمني باعتبار أن
املنظامت واجلمعيات العربية واإلسالمية مســاندة للحكومة ،وأن العاملني فيها معظمهم

عيون للحكومة بحسب ما تم تعبئة هؤالء به من أفكار.

ويقول مدير مكتب مجعية العون املبارش يف الســودان :وقد حاول مســئول املفوضية

منعنــا من الذهاب إىل هذا املخيم خلوفه عىل ســامة فريقنا يف تلك الزيارة للمعســكر،
وبحمد اهلل اشرتينا ثور ًا وتوجهنا نحواملخيم ،وعندما وصلناه استفرس النازحون عنا ،فقلنا

هلم :نحن إخوانكم مــن مجعية العون املبارش الكويتية ،ونحن الذين فتحنا ألبنائكم مركز ًا
لتغذية األطفال والنســاء احلوامل واملرضعات من قبل يف معسكرات النزوح ،ونحن اآلن
جئنا بتوجيه من إخوانكم من دولة الكويت لنشارككم الصيام واإلفطار فرحبوا بنا ،فنادينا
الرجال ،فذبح الثور وتم إعداد اإلفطار.

ويف املســاء اجتمع املئات يف مائدتنا الرمضانية ،ورأينــا النازحني رغم فقرهم الكل

خيرج بام عنده ،ففطرنا مجيع ًا ،وبكى الناس فرح ًا ،وقالوا لنا :إن هذه أول مرة جيتمعون مع

بعضهم البعض منذ بداية النــزوح يف العام 2002م ،وعندما مهمنا بالرجوع واالنرصاف
346

سحابة الكويت وإفطار صائم

طلبوا منا أن نجلس ونشاركهم حلقة تالوة املســائية التي يقيموهنا عقب اإلفطار ففعلنا،

وبعد االنتهاء ُو ّدعنا بالتهليل والتكبري ،وكــم أصاب الذهول القوات األمنية عندما عدنا
عند الساعة الثامنة والنصف مساء وقالوا لنا :واهلل ظنناكم اآلن يف عداد األموات.

* إسالم  25شخصا يف يوم واحد عىل مائدة الرمحة
خالل تنفيذ مرشوع اإلفطار قبل عامني وذلك باجلنوب األفريقي ذكر سعد مرزوق

العتيبي رئيس قطاع إفريقيا بالرمحة العاملية التابعة لإلصالح االجتامعي أن مخسة وعرشين

شــخص ًا أســلموا لتأثرهم بفعاليات مرشوع إفطار الصائم الذي تنظمــه الرمحة العاملية
خاصة معاين الرتابط والتكافل بني املســلمني بعضهم البعض رغم املســافات واحلدود،

يقول العتيبي :إن شخص ًا شاهد عمليات اإلطعام وتوزيع اإلفطارات املجانية عىل الفقراء
يف إحدى الدول اإلفريقية ومل يكن مســل ًام والذي علــق قائ ً
ال  :أتعجب من أناس يقومون

بإرســال الطعام ألشخاص ال يرتبطون معهم بأي رابطة ســوى الديانة ،ونحن يف بالدنا
نمنع الطعام عمن هم أقارب لنا يف النسب والدم ،وهذا الرجل الذي قال ذلك كان ضمن
مخسة وعرشين شخص ًا أعلنوا إسالمهم.

من مشاريع ٕافطار الصأيم للرمحة العاملية
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* حمسنوالكويت ينرشون موائدهم يف احلرمني
أسوة باملحسنني يف مكة املكرمةورغبة يف نيل أجر إفطار الصائمني يف أرشف بقعة فقد

حرص املحسنون الكويتيون عىل تفطري إخواهنم يف أروقة احلرمني الرشيفني ،وأكثرهم ال

يعلم عنهم إال اهلل تعاىل.

وها هواملحســن ابراهيم اجلريوي -رمحه اهلل -أراد أن يضاعف اهلل له األجر ،فاختار

أرشف األماكــن وأطهر البقاع إلفطار الصائمني يومي االثنــن واخلميس طوال العام يف
احلــرم املكي الرشيف واحلرم النبوي الرشيف بمدينة الرســول ﷺ وذلك بداية من عام
2005م ،من خالل توفري أربعــن كيلوغرام ًا من التمر عىل موائــد اإلفطار مع مرافقتها

من القهوة واللبن واخلبز وما شــاهبها من املأكوالت اخلفيفة التي يستعني هبا املعتكفون يف
املسجد حتى صالة العشاء فض ً
ال عن عابري السبيل.

كام حتمل -يرمحــه اهلل -تكاليف مرشوع إفطار الصائم بمملكة البحرين الشــقيقة،

فكان يقدم  2800وجبة إفطار للصائمني سنوي ًا.

إن مجعياتنا اخلريية املباركة تقوم عىل تنفيذ مشــاريع إفطار الصائمني لتحقيق أهداف

متعددة منها :

 ترسيخ سنة التكافل االجتامعي بأسمى صوره من خالل إطعام. -مساعدة املحتاجني واألرس املتعففة عىل أداء فريضة الصيام.

 -إحياء سنة تفطري الصائم يف حياة املسلم.

 -فتح باب من أبواب الصدقة له.

إدخــال الفــرح والرسور عىل نفــوس الصائمــن املنتفعني باملرشوع مــن الفقراء

واملحتاجني.
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احلج أحد أركان اإلســام ومبانيه العظام ،وهوتظاهرة إســامية حاشدة جيتمع فيه

املاليني من املســلمني يف مكان واحد ،ولباس واحد ،وعمــل واحد ،يلجأون فيه إىل رب

واحد.

ورمحة من اهلل بعباده فقد جعل احلج فرض ًا عىل القادر املســتطيع مرة يف العمر مراعاة

حلال الضعفة العجزة ،أومن كان بعيد الدار ،وحجه حيتاج إىل طي الليل والنهار.

وإىل وقت قريب كان فقراء العامل اإلسالمي يعدون الذهاب إىل احلج ذهاب ًا إىل اجلنة

ألنه لبعد مكة وصعوبة طريقها يموت كثري منهم يف الطريق.

وملا دخلت مجعياتنا اخلريية تلك البالد وجدوا قلوب املسلمني متعطشة ألداء فريضة

احلج ،متشوقة إىل زيارة املشاعر املقدســة ،لكنه من الصعب أن يوفروا تكاليف حج مجيع

الراغبني الباهضة الســيام واحلج يســقط عن العاجز ببدنه وماله بدأوا بتبني ذوي املكانة

واجلاه ممن يكون حجهم سببا يف إسالم غريهم أوتعريفهم باإلسالم.

جهود اهلالل األمحر الكويتي للحج دائمة
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* حج السالطني توفيق من رب العاملني
تنافســت مجعياتنا اخلريية كلها بال اســتثناء لتبني مرشوع احلج يف الدول اإلفريقية،

وركزوا عىل ذوي املكانة ممن ســيكون حجهم باب خري عظيم ،فأطلقوا ما يســمى بحج
امللوك أوحج السالطني.

وامللوك أوالسالطني مصطلح يطلق عىل زعامء ورؤساء القبائل اإلفريقية ،فقد يكون

زعيــم واحد من هؤالء الزعــاء يصل أتباعه إىل مئات األلوف تبعا حلجم القبيلة وســعة
مساحة انتشارها.

* عبد الرمحن السميط ومرشوع حج امللوك
رأى د .عبدالرمحن الســميط  -رمحه اهلل  -أن حج زعامء القبائل ومن يسمون بامللوك

سيكون له أثر بالغ عىل الدعوة بني القبائل فأطلق  -رمحه اهلل  -مرشوع«حج امللوك»فكان
من أعظم اخلري يف أفريقيا.

حيول ملوك
واستطاع د .عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف مرشوع«حج امللوك»أن ّ

القبائل ورؤســاءها إىل دعاة إىل اهلل تعاىل ،فإن إســام الواحد منهم ،ثم أداء فريضة احلج

يرتك له يف قلبه أثر ًا كبري ًا فيقابل اإلحسان باإلحسان.

لقد علم د .عبدالرمحن السميط املكانة الكبرية لزعامء القبائل فأطلق املرشوع يوم أن

رأى أن حج أولئك الزعامء يفيض إىل إسالم عرشات األلوف من أتباعهم ،ويكونون عون ًا

للدعوة إىل اهلل يف قراهم وقبائلهم.

فمرشوع«حج امللوك»أحد أهم املشاريع التي تتبناها مجعية العون املبارش ألنه ال يعني
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إســقاط فرض احلج عن زعيم فقط ،وإنام يعني حتويل هذا الزعيم أوامللك ليكون داعي ًا إىل
اهلل ،ومذل ً
ال الصعاب لدعاة مجعية العون املبارش ،فكن للمرشوع خري رشيك تفز برضوان
املليك.

د  .عبد الرمحن السميط وجهود مستمرة يف نرش إالسالم

* األمانة العامة لألوقاف تكفل حجاجا يف رحلة تدريبية منظمة
قامت األمانة العامة لألوقاف بتكليف االحتاد العاملي للكشــاف املسلم يف السعودية

بوضع خطــة وبروتوكول عمل ملرشوع دعم برنامج احلج التاســع لعام 1432هـ ،وهذا
املرشوع تضمن كفالة ثالثني قائد ًا ،وتوفري هلم كل ســبل الراحــة يف قيامهم بأداء فريضة
احلج وختلــل الربنامج إقامة دورات تدريبية للحجاج وأيضــ ًا توفري أماكن لإلقامة جمهزة

بكل ما حيتاجونه أثناء الرحلة املقدسة.

* اهلالل األمحر الكويتي يقدم خدماته للحجاج املارين بالكويت
قدم اهلالل األمحــر الكويتي العديد من اخلدمات إىل احلجــاج الكويتيني أواحلجاج

الذين يمرون عىل الكويت عرب حدودها من الدول القريبة املجاورة.
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ويف عام 1969م قامت مجعية اهلالل األمحر الكويتي بتقديم الرعاية الصحية الالزمة

للحجاج املارين بالكويت يف طريــق عودهتم إىل بالدهم ،وقد اختري مبنى املعزل الصحي
بالصليبخات مقر ًا السرتاحة هؤالء احلجاج ،حيث وفرت هلم اجلمعية مجيع وسائل الراحة
والرعاية الصحية حتــت إرشاف أحد أطباء اجلمعية وعدد من املتطوعني ،كام أعدت نقطة

إســعاف عند مركز احلدود باألدعمي الســتقبال احلجاج ،واختذت اجلمعية هذا اإلجراء
كإجراء مؤقت هلذا العام حلني تنفيذ مرشوع مدينة احلجاج بالتعاون مع اجلهات املختصة.

ويف عام 1972م اســتمر اهلالل األمحر الكويتي بتقديم خدماته الســنوية للحجاج

حيث بلغ عدد احلجاج الذين مروا بالكويت  15000حاج ،كام تم إرســال مســعفني إىل
محالت احلج الكويتية التي بلغ عددها هذا العام  61محلة.

ويف عام 1985م بلغ املوفدون ثالثني طبيب ًا وأربعا ومخســن ممرضة واثنني وعرشين

مضمدا وســبعة متطوعني ،ويف عام 1986م بلغ املوفدون أربعة وعرشين طبيب ًا بالتنسيق
مع وزارة الصحة(((.

بعثة احلج الكويتية
(((

«محالت احلج الكويتية عرب التاريخ» جلامعة من الباحثني.
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* يمكث العمر كله جيمع تكاليف احلج
يف العديــد من دول العامل يقوم الكثري من املســلمني بوضع نقود يف صندوق خاص

يوم ًا بعد يوم حتى يمتلئ الصندوق كامالً ،أم ً
ال يف أن جيمع املسلم ماالً يستطيع من خالله
حتقيق أمنيته وحلمه يف احلج إىل بيت اهلل احلرام.

فحج بيت اهلل احلرام حلم كل مســلم ومســلمة ،لذلك تقوم مجعيــة إحياء الرتاث

اإلســامي سنوي ًا بلجاهنا املنترشة يف العديد من البلدان من خالل مرشوع احلج بمساعدة

الراغبني بأداء مناسك احلج من مسلمي دول جنوب رشق آسيا ممن متنعهم ظروفهم املادية

من أداء هذا املنســك العظيم ،حيث يسارع أهل اخلري الراغبون بمزيد األجر والثواب إىل

كفالة هؤالء املســلمني وخصوص ًا من اإلخوة املدرســن والدعاة وطلبة العلم والعاملني
يف مراكز اجلمعية يف اخلارج ،وكذلك الطلبة الفقراء الدارســون يف دولة الكويت من أبناء
اجلاليات التابعة لدول جنوب رشق آسيا ليتمكنوا من أداء مناسك احلج.

* زعيم قبيلة املاساي كان وثنيا فحج فصار داعيا
يقول د .عبد الرمحن الســميط  -رمحــه اهلل  : -زعيم من زعامء قبيلة املاســاي التي

تســتوطن مناطق حمددة يف كل من كينيا وتنزانيا وهي قبيلة وثنية متمسكة بعاداهتا حتى يف

رسقة األبقار ورشب دمها أنشــأنا فيها ملسلميها مركز ًا لأليتام يف بلدة كيجادوعاصمة هذه
القبيلة يف كينيا.

وكان أن قدر اهلل ألحد املربزين فيها أن ينرشح صدره لإلسالم ويسمي نفسه (مالك

ماغوي) ،وبعد هدايته بدأ يتعلم عبادات اإلســام وآدابه وأخالقه يف مركزنا حتى حسن

إسالمه.
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زعامء القبأيل إالفريقية مسامهة من محعية العون املبارش

وأذكــر أكثر من مرة أنني قابلته بعد الصالة يف مســجد املركز عندما أســلم حيث

كنت أجده عن يميني أوعن شــايل وأذناه املثقوبتان متدليتان عــى كتفيه ( يفعلون ذلك
زين ًة وجتمي ً
ال يف عرفهم ) ،بدأ يدعوأفراد قبيلته إىل اإلسالم ،واستطاع الدخول إىل قلوهبم

بشهادة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

يقول مالك  :إنه تم ترشــيحه للحج عىل نفقة بعض املحسنني ومل يكن يصدق ذلك

حتى إنه كان مرتدد ًا ملا ســمعه من بعض املسلمني عن صعوبة احلج واملشقة يف أداء شعائره
بسبب تدافع احلجيج ،ولكنه عندما استشار أحد الصوماليني املسلمني من سكان املدينة يف

هذا األمر قال له هــذا الصومايل  :إنك ال تصلح للحج فدعني أحج مكانك .قال مالك :

إن تلك الكلمة قد أثارتني فأرصرت عىل حتمل كل املشاق يف سبيل احلج.

واســتطرد قائ ً
ال  :أخربت أهل بيتي وشــيوخ القبيلة هبذا األمر لكنهم مل يصدقوا يف

البداية ..واحلقيقة أنني مل أكن أنا اآلخر مصدق ًا أنني سأحج فلم أركب الطائرة يف حيايت..

وأبعد مكان زرته كان نريويب عاصمة كينيا التي تبعد بحوايل  75كيلومرت ًا عن كيجادو.

357

سحابة الكويت متطر العامل

قال يل بعض مشــايخ القبيلة  :إن آباءنا وأجدادنا مل يركبوا الطائرة فكيف تركبها أنت

اليوم ؟! وتذكر أهنا ( طائرة اخلواجا ) ثم سألوين  :عام إذا كنت سأعود من حجي أم ال ! أما
األمر اآلخر الذي فكرت فيه فهوموقف املسلمني يف مكة ومنى وأذناي مثقوبتان متدليتان

عىل كتفي إذ من املؤكد سوف يستهزئون يب.

بعد وصويل الديار املقدسة وجدت أناســ ًا بأشكال وألوان وأحجام خمتلفة ،ومل أكن

أتوقع أن يكــون الناس يف هذا العامل هبذا القدر والعدد ،وكيــف جيتمعون يف هذا املكان،
والغريب أنه رغم اختالفهم إال أهنم يلبسون ثياب ًا بيضاء موحدة ،ويقومون بنفس املناسك

وكأهنم إخوة.

عندما لبست ثوب اإلحرام تذكرت لباس قبيلتي املاساي الذي يشبه اإلحرام ولكن

لونه أمحر وهواللون املفضل عندنا.

املؤلف مع أحد أفراد قبيلة املاساي
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لقد عدت من احلج وأنا إنســان آخــر متمني ًا أن أحج مرة ثانية وأن لواســتطاع كل

القياديني عندنا احلج عىل نفقة بعض املحسنني.

لقد قررت اليوم أن أتفرغ للدعوة وسط قبيلتي وأدعواهلل أن يوفقني يف عميل الدعوي.

مرشوع توزيع أالضاحي جلمعية العون

* مرشوع احلج تصحيح للمفاهيم املغلوطة عند بعض املسلمني
كان احلج عند زعيم مقاطعة«مقاطعة نيايس»يف موزمبيق وأيض ًا عند كل سكان القبيلة

يعني رحيل اإلنسان عن أرض الدنيا  -املوت  ،-ويذهب إىل السامء بدون عودة ،وأن بيت
اهلل احلرام يف الســاء ،فلام حج زعيم القبيلة وفور وصوله إىل مطار جده خر ساجد ًا شكرا

هلل واعتقد أنه مات عندما رأى مجيع احلجاج بمالبســهم البيضاء فقال لنفسه « :نعم أنا يف

اجلنة» ،وهؤالء هم القوم الصاحلون.

ولكن كان املرافقون له يوضحون له حقيقة األمر ،وملا رجع إىل بالده أتى إليه سكان

قبيلته وكثري من ســكان القبائل املجاورة له وكانوا يتحسســونه هل هوحي أم هذا الرجل

شبح؟
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ثم صــار حيدثهم عام رآه من تعاليم الدين اإلســامي وتصحيــح كثري من املفاهيم

املغلوطة عندهم.

إن قدســية أرض احلرمني ومكانة علامء املســلمني يف اجلزيــرة العربية جعلتهم حمل

ثقة عند كثري من املســلمني ،والواجب عىل الدعاة أن يراعوا اختالف املذاهب والعادات
والتقاليــد وأن يلينوا يف أيدي إخواهنم عند قدومهــم حاجني أومعتمرين وأن يالطفوهم
عند ورود خطأ منهم.

* لسان يلهج بالدعاء عند الكعبة
يقول د .عبد الرمحن الســميط  -رمحه اهلل  : -كان خمتار من أوائل الذين أسلموا من

قبائل األقزام وكان عونا لنا يف قبيلته ،فأرســلنا خمتــارا إىل احلج ومل يصدق الذي رآه فكل
الناس يلبســون نفس الثياب ،قال خمتار  :خفت أن يزعجوين بنظراهتم ألين قزم لكن الكل

كان مشــغوال بأداء شعائره ،رأيت اختالف أشــكال الناس ملا رأيت الكعبة بكيت كثريا،
ودعوت ملن كان سببا يف إرسايل إىل احلج ودعوت باهلداية لألقزام كلهم ،ورصت أحدث

قومي عام رأيت من غرائب وعجائب بالنســبة هلم ،وصار يستمع إيل املسلم وغري املسلم

فأسلم الكثري ملا سمعوا كالمي.
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* فلسطني يف قلوبنا
لفلســطني مكانة كبرية عند املسلمني ،فهي األرض املباركة التي ذكرها اهلل يف القرآن

سور كام يف سورة اإلرساء:ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
يف عدة َ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱪ.

وذكر اهلل أرض فلســطني املباركة أيضا يف كتابه  :ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﱪ.

وأيضا حينام قال :ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﱪ.

وعندما أمر اهلل النبي موسى وبني إرسائيل بدخول فلسطني قال ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥﱪ والقرية هي أرحيا.
ويف قولــه :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﱪ.

وذكر اهلل عن قصة مريم يف كتابــه ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ واملكان

املقصود هووادي يقع بني بيت حلم والقدس.

وللقدس أمهية خاصة للمسلمني واملسجد األقىص كام هومعروف بأنه أوىل القبلتني،

ومنه عرج النبي -ﷺ  -إىل السامء ،وبقي مسجد هذه املدينة قبلة للمسلمني مدة ستة عرش

أوســبعة عرش شهر ًا ،حتى قال تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱪ.
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وبقيت القدس يف قلوب املســلمني زمنا بعد زمن فلــا حلت هبا النكبة مطلع القرن

املايض انتفض املســلمون مجيعا لنجدهتا إيامنا منهم بأهنا قضية كل مسلم ،وكانت الكويت

جزءا من العامل اإلســامي فغرس الكويتيون حب فلسطني يف قلوهبم وبذلوا للدفاع عنها

أنفســهم وأمواهلم ،وما زالت مواقف الكويت حارضة يف الدفاع عن أرض فلسطني حتى

ترجع كام كانت أرضا عربية مسلمة.
* الكويت وفلسطني شعب واحد

كان لدولة الكويت دور كبري وبارز يف اســتضافة أبناء فلســطني منــذ مطلع القرن

العرشين ،واستمرت يف استقبال أبناء فلسطني طوال القرن العرشين خاصة الذين اضطروا

ملغادرة بالدهم إثر احلروب التي تعرضت هلا وذلك بعد حرب 1948م وحرب 1967م،
وال يزال أبناء فلسطني يتمتعون بطيب اإلقامة يف بلدهم الثاين الكويت حتى اآلن.

ومن أوائل من زار الكويت من أبناء فلسطني الشيخ حممد أمني احلسيني مفتي القدس

الذي زار الكويت عام 1921م(((.

ثم زار الكويت ثانية يف عام 1936م ،وهويف طريقه إىل احلج ،وكان معه األستاذ مجال

احلسيني ،وهوأحد أقاربه ،وكانت الزيارة بدعوة من أبناء الكويت ،وكان معه أثناء زيارته

أيض ًا حممد علوبة باشــا ،وفكــري البارودي ،ويف أثناء زيارته للكويــت طلبت إليه إدارة
املعارف التي متثل آنذاك وزارة الرتبية والتعليم إرسال بعثة من املدرسني من أبناء فلسطني

للتدريس يف الكويت ،وتم إرســال أربعة مدرســن عام 1936م؛ هم األستاذ حممد أمحد
(تطور العالقات الكويتية الفلسطينية ،أ.د فالح املديرس ،ص ،9وانظر«الفلسطينيون يف الكويت 1936-
(((
1990م ،وأزمة اخلليج» ،توفيق أبوبكر،ص.)173
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املغريب ،واألستاذ أمحد شهاب الدين ،واألستاذ جابر حسني حديد ،ود .مخيس نجم(((.
كام هيأت دولة دولة الكويت األجواء املناســبة ألبناء فلســطني لتأســيس منظامت

ومجعيات وروابط للعمل من خالهلا لدعم قضية فلســطني؛ منها :نشــأت فكرة تأسيس
حركة فتح يف دولــة الكويت عام 1958م عىل يد جمموعة من أبناء فلســطني يف الكويت

بدعم رســمي من حكومة دولة الكويت ،وكان مقر حركة فتح يف الكويت منذ تأسيســها

عام 1965م ،ثم انتقل إىل األردن عام 1967م ليكون قريب ًا من األرايض الفلسطينية ،وقد

كان امل ُغذي الرئيس للمكتب الرئيس حلركة فتح هوفرع الكويت ،واستمر فرع الكويت يف

عمله إىل أن أغلق يف أكتوبر عام 1990م بسبب الغزوالعراقي لدولة الكويت.

املقر السابق ملنظمة التحرير الفلسطينية يف الكويت

وقد وثق الباحث الدكتور خالد الشطي -وفقه اهلل -جهود الكويت يف نرصة القضية

الفلسطينية يف كتاب قيم خاص بذلك ،وهو «الكويت والقضية الفلسطينية دعم ومنارصة»

أنقل طرف ًا منه هنا.
(((
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* روائع كويتية مع القضية الفلسطينية
كان للكويت وما زال دور كبري يف تبني القضية الفلســطينية عىل الصعيدين السيايس

واإلنساين حتقيقا لواجب رابطة األخوة العربية واإلسالمية.

وقد كانت الفزعة الكويتية للقضية الفلســطينية قديمة منذ بداية النكبة سنة  1936م

فيقول الســيد عبداهلل العيل املطوع  -رمحه اهلل  -أحد أكــر ُر ِّواد العمل اخلريي الكويتي:

«شــاركت يف بداية حيايت يف منتصف الثالثينيات يف مجع التربعات لفلسطني ،ونحن طلبة
يف مدارس الكويت ،فأذكر أننا كطلبة كنا نلبس شــعار ًا لونه أخرض فوق مالبسنا ويمسك

كل واحد منّا بصندوق نجمع فيه التربعات عن طريق املدارس وكان ذلك حسب ما أظن

يف عام 1936م».

أما رائد العمل اخلريي الكويتي العم جاســم احلجي -حفظه اهلل -الرئيس الفخري

للهيئة اخلريية اإلســامية العاملية  -فيقول«:كنا يف عام 1936م ندرس يف مدرســة هاشم
البدر للغة اإلنجليزيــة فتحرك جمموعة من أهل اخلري يف الكويت منهم ســلطان ابراهيم
الكليب ،والشيخ أمحد اخلميس ،وأمحد الرسحان ،وكانت األخبار تُقرأ من جريدة «الفتح»

فأعدت اللجنة مؤمتر ًا خطابي ًا يف حوطة املعارف سوق األمحدية  -فندق مرييديان حالي ًا ،-
ومجعوا الناس وخطبوا فيهم حول حاجة أهل فلسطني للدعم خاصة يف بداية خطر اليهود،
وتم إعداد ملصقات صغرية توضع عىل صدر الشــباب الصغار بلون أخرض ،وكان عددنا
ما يقارب مائة شــاب نجوب الســوق ،واملدارس ،والبيوت جلمع املبالغ ،وفع ً
ال تم مجع

املبالغ ثم قام سلطان الكليب مع وفد بالســفر إىل كراتيش إليصال املبالغ إىل الشيخ حممد
أمني احلسيني مفتي القدس».
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سمو األمري يستقبل رٔييس اهلئية اخلريية الفخري العم يوسف احلجي ود .عبد الرمحن السميط

* شاهة محد الصقر امرأة بألف رجل
يف سنة  1936م ،وملا حل بفلســطني ما حل ،وجه أهل فلسطني نداء استغاثة للعامل

اإلسالمي ،فوصل اخلطاب للشيخ أمحد اجلابر  -رمحه اهلل  -حاكم الكويت آنذاك ،فأعلن

عن طلب الدعم ألهل فلســطني ،ومل تكن الكويت بطبيعة احلال بغناها اليوم ،فل ّبى أهل
الكويت النداء ،فســألت املحسنة شــاهة محد الصقر  -رمحها اهلل  -عن مقدار ما مجع أهل
الكويــت من تربعات فأخــرت باملبلغ ،فباعت عقار ًا هلا ،وتربعــت بثمنه ،فكان تربعها

يعادل ثالثة أضعاف تربع أهل الكويت ،فوصل الكويت كتاب شــكر هلم ،ووصل كتاب

شكر خاص للمحسنة شاهة الصقر.

* مركز الكويت يف غزة نور يشع منذ سنة  1953م
من أوائل املرشوعات اخلريية التي نفذها جتار الكويت يف فلســطني املركز اإلسالمي

يف غزة بمعســكر النصريات ،وذلك يف عام 1953م ،ويروي قصة بنائه السيد سليامن محد
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أحد أبناء فلســطني املقيمني يف الكويت منذ عام 1953م فيقول«:قدمت إىل الكويت عام

1953م ،وكنت آنذاك أزور مجعية اإلرشاد اإلسالمية وكانت يف سوق املباركية أول شارع

الغربليل.

ويف إحدى الزيارات هلذه اجلمعية حتدثت عن معاناة الطالب يف قطاع غزة وحاجتهم

إىل الكتب وكان ممن حرض املجلس الســيدان حممد يوسف بودي وعبداهلل يوسف بودي،

وقد تأثرا كثري ًا وأخذا بالبكاء الشــديد فقام الســيد حممد بودي ،وأخذين يف إحدى غرف
اجلمعية وأعطاين ألف روبية نقد ًا ،وطلب مني الذهاب إىل مكتبهام التجاري يف اليوم الثاين

الستالم بقية املبلغ وأقسم ّ
عل بأغلظ األيامن إليه يف املحل التجاري ،وذهبت إليه يف اليوم
الثاين وكتب شــيك ًا بمبلغ مخسة آالف روبية ،ولقد كان هلذا املركز دور كبري يف صمود أبناء

فلســطني ،ويقام فيه درس كل يوم ثالثاء ،والزال هذا الــدرس قائ ًام إىل اليوم ،ويعد هذا
املسجد واملركز من أكرب املساجد الداعمة لالنتفاضة ،ومنه انبثقت فكرة جامعة غزة(((.

* جامعة القدس خرجت فكرهتا ودعمها من الكويت سنة  1957م
ويقول الســيد رسي نســيبه مدير جامعة القدس«:جامعة القدس غرســت بذرهتا

األوىل عام 1957م يف الكويت عرب دعم الكويت إلنشــاء معهــد يعتني باألطفال الذين

فقدوا آباءهم بعد نكبة عام 1948م ومذابح دير ياســن ،وســمى فيام بعد باملعهد العريب
الكويتي هذا املعهد الذي كان له مســتوى أكاديمي متميز عىل ما سواه ،وحتول بعد نكسة

عام 1967م إىل كلية للعلوم والتكنولوجيا ،إىل أن تم االحتاد بني هذه الكلية وكلية الدعوة
وأصول الدين وكلية التمريض وكلية البنات ليشكلوا مجيع ًا جامعة القدس والتي أنشأت

(((

«الكويت والقضية الفلسطينية» للدكتور خالد الشطي.

369

سحابة الكويت متطر العامل

فيام بعد كليات الطب وطب األسنان والصيدلة وتضم  5500طالب حالي ًا (((»
وعند إنشــاء اجلامعة اإلســامية بغزة عام 1978م تم مجع تربعات من دول اخلليج

العريب»،ولقد كان لتجار الكويت دور بارز يف إقامة وتشــييد هــذه اجلامعة التي تعد من
كربى جامعات فلسطني وتضم مجيع التخصصات العلمية»(((.

* الرمحة ووصال ال ينقطع ألهل الكويت مع فلسطني
املعاناة التي يعيشــها الشعب الفلسطيني عرب ســنوات االحتالل جعلت من قضيته

قضية حمورية وللكويت جهود خريية يف دعم صمود الشــعب الفلسطيني الشقيق باعتبار
قضية فلسطني قضية مركزية يف تاريخ وحارض األمة.

ومن املؤسســات التي هلا ريادة يف مرشوعاهتا التي اســتهدفت الشعب الفلسطيني

الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي حيث بدأ نشــاطها اخلريي عام 1986م عرب
تأسيس ( جلنة املنارصة اخلريية ).

يقول بدر محد بورمحة رئيس القطاع العريب بالرمحة العاملية :أن العمل يف إغاثة الشعب

الفلســطيني ونرصته تنوعت حماوره بني اإلغاثة وإعادة اإلعامر والتنمية املستدامة وذلك
نظر ًا للوضع اإلنساين الصعب الذي يشهده الشعب الفلسطيني جراء احتالل أرضه.

ونظــر ًا لوجود عدد كبري من الشــهداء واأليتام ومن فقــدوا معيلهم خلف قضبان

السجون تقوم الرمحة العاملية يف فلسطني عىل كفالة أكثر من  9500يتي ًام رعاية كاملة تعلي ًام

وصحة بجانب رعاية  2500أرسة فقرية بشكل شهري.
(((

(((
الشطي.
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بدر بو رمحة رٔييس القطاع العريب يف الرمحة العاملية

وللرمحة العاملية جهود يف دعم صمود املرابطني يف املســجد األقىص وذلك عرب وقفية

املسجد األقىص التي يرصف من ريعها عىل مشــاريع تعنى باألقىص وزواره وحراسه من
املرابطني ،فالوقفية تقــوم بعمل ودعم املكتبات العلمية والوجبــات اليومية للمرابطني،

وتوفري وســائل نقل هلم ،وقد تم تكريم الكويت ممثلة يف الرمحة العاملية من عدة مؤسسات

وفعاليات فلسطينية لدورها يف دعم صمود شعب فلسطني ،وأخرها تكريم الرمحة العاملية
من قبل مفتي األقىص الشــيخ الدكتور عكرمة صربي يف املؤمتر العاملي«من أجل القدس
نضيئ القناديل»حيث تسلم اجلائزة الدكتور وليد ابراهيم العنجري.

مساعدات الكويت تصل غزة من البحر
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* أبناء الغانم يشيدون مكتبة من أكرب املكتبات يف فلسطني

قتيبة وبسام الغانم

وقد ساهم الســيد قتيبة والسيد بسام أبناء املرحوم يوســف أمحد الغانم ،وذلك من

خالل رشكــة صناعات الغانم ،يف التربع ببناء مكتبة تعدّ من أكرب وأحدث املكتبات حج ًام

وتقنية وذلــك جلامعة بري زيت بفلســطني ،وقد تم إصدار كتيب يبــن أمهية هذه املكتبة
وخدماهتا املتنوعة ،وذلك منذ إنشــائها يف عام 1985م حيــث حتتوي عىل  85ألف جملد

باللغتني العربية واإلنجليزية ،وتشرتك سنوي ًا بــ (  ) 570دورية وتستوعب (  ) 500زائر

وتتسع لـــ  120.000كتاب.

مكتبة يوسف ٔامحد الغانم يف جامعة بريزيت
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أما مســجد بيت صافيا فقد بناه املحســن عبداهلل حممد شــاهني الغانم عند إحدى

زياراته للقدس ،وأوقف عىل املسجد حمالت جتارية كأوقاف خريية يرصف من ريعها عىل
املسجد»(((.

* أوقاف الكويت تغيث فلسطني عرب األمانة العامة لألوقاف
ومن إســهامات وبصامت األمانة العامة لألوقاف يف فلسطني املغتصبة مرشوع إنقاذ

األرس املعدمة ( شديدة الفقر ) يف قطاع غزة ،ودائ ًام يكون لألمانة العامة لألوقاف دور بارز

وهام يف دعم القضية الفلسطينية ،وهذا يعترب واجب ًا حريص ًا عىل القيام به كل القائمني عىل

العمل يف هذه املؤسســة العظيمة ،وحينام طرحت فكرة هذا املرشوع قامت األمانة العامة

بتكليف الرمحة العامليــة التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي بوضــع تصور هلذا املرشوع

وآلية تنفيذه وبالفعل تم البدء يف املرشوع الذي اســتفاد منه  500أرسة فلســطينية تقطن
قطاع غزة ،وكان هذا املرشوع يوفر لألرس بعض أساسيات احلياة واملعيشة كاملواد الغذائية
وبعض األجهزة الكهربائية واملساعدة يف جتهيز الفتيات ورشاء أثاث لألرس التي ليس لدهيا

ما يكفل هلا احلياة.

* اهلالل األمحر الكويت يقف خلف صفوف القتال دفاعا عن فلسطني
وقد كان للهالل األمحر الكويتي دور فاعل وكبري أثناء حرب عام 1967م ،واستمر

اهلالل األمحر الكويتي بعد عام 1967م يف تقديم املساعدات للمترضرين من أبناء فلسطني،

ويف الســاعات األوىل من صباح يوم  5يونيــو1967م أوفد اهلالل األمحر الكويتي بعثتني

طبيتني إىل سوريا واألردن من أطباء ومسعفني ومتطوعني ،وتم مجع 75.000دينار وكمية
(((

«حمسنون من بلدي» ،إصدار بيت الزكاة ص ،١٢/٧بإرشاف د .عبد املحسن اخلرايف.
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من البطانيات واملالبس أرســلت مجيعها إىل الالجئني العرب .كام قدم مســاعدة جلمعية
املقاصد اخلريية اإلسالمية يف القدس بقيمة 1000د.ك.
وشارك اهلالل يف اجتامع القاهرة اخلاص بجمعيات اهلالل األمحر يف الدول العربية،
وتم االتفاق عىل تشــكيل فرق طبية لإلسعاف يف  3مراكز تنســيقية ،وهنا نوضح بعض
األعامل اإلغاثية التي قدمها اهلالل األمحر لشــعب الفلســطيني ونوضح عىل سبيل الذكر
وليــس احلرص يف عام 2000م تــم تقديم مــواد إغاثية ( )95طن بعدد ( )5شــاحنات
وبلــغ جمموع املبلغ 26852د.ك ،ويف عام 2001م وصــل املبلغ  185.000وتتمثل يف
مساعدات مالية وتربعات عينية ( حقائب مدرسية وحقائب طبية وأكياس دم فارغ ومواد
غذائية وبطانيات ).
ويف عام 2003م تم إنفاق  600.000دوالر يف تنفيذ مشــاريع متنوعة يف األرايض
الفلســطينية ،ويف عام 2004م تم تقديــم  3.580.000دوالر لتعزيز املرافق الصحية
والعناية بالطالب ودعم صمود الشــعب الفلســطيني وتغطية متطلبات شــهر رمضان
املبــارك ،أما آخر ًا وليس أخري ًا يف عام 2005م فعمــل اهلالل األمحر عىل تقديم مواد طبية
وتربعات للجان الصحية بفلســطني ،وتقديم مواد غذائية لشهر رمضان املبارك ،وتقديم
تربعات نقدية لألرس الفقرية بواسطة مجعية اهلالل األمحر بقطاع غزة.
بل يف حصار غزة ســنة ٢٠١٤م كانت شــاحنات مجعية اهلالل األمحر الكويتي أوىل
القوافل اإلغاثية التي دخلت قطاع غزة ،وهي حمملة بالغذاء والدواء.
374

سحابة الكويت ودعم القضية الفلسطينية

* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي تنفذ مشاريع دعوية وإغاثية يف فلسطني
تأسست جلنة «التضامن مع الشعب الفلســطيني» بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي

عام 1985م ثم دجمت مع جلنة العامل العــريب عام 1997م ،وقد نفذت اللجنة العديد من
املشاريع اخلريية والتنموية ،وفيام ييل أبرز ما قدمته لنرصة فلسطني من عام 1996م إىل هناية

عام 2009م:

تم بناء  22مسجد بتكلفة  420.000د.ك.
تم بناء  4مدارس بتكلفة  550.000د.ك.
كفالة األيتام  3000د.ك.
أما مراكز حتفيظ قرآن كريم  27بتكلفة بلغت  93.000د.ك (((.

مجعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي ودعم دأيم للقضية الفلسطينية
(((

«الكويت والقضية الفلسطينية» للدكتور خالد الشطي ،ص.239-233
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* مراكز صندوق إعانة املرىض الطبية مفخرة كويتية يف أرض الرباط
أقام صندوق إعانة املرىض مراكز طبية كثرية يف نواحي فلسطني ،وأرسل العديد من

املعونات واملعدات الطبية.

ومن أهم األنشــطة التي قدمها الصندوق لدعم ومنارصة قضية فلســطني  :يف عام

2002م تم افتتاح جناح االنتفاضة مستشــفى االســتقالل بتكلفة  140000دينار ًا ،وتم

رشاء أدوية ومستلزمات طبية ( ملركز احلرمني الصحي ) بقلقيلية ومستشفى السالم  -خان
يونس بتكلفة  12343د.ك »(((.

* اللجنة الشعبية جلمع التربعات وسجل حافل عىل أرض فلسطني
أخذت اللجنة الشــعبية جلمع التربعات بالكويت عىل عاتقها نرصة منظمة التحرير

نرصة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني املرابط املجاهد من خالل مساعدة ورعاية

أرس املجاهدين والشــهداء املتمثلة يف تقديم املساعدات املالية واملواد العينية ،ومتثلت هذه
املساعدة يف تقديم مبلغ  35000دينار كويتي كل ثالثة أشهر -بمعدل  12ألف ًا كل شهر-

بدء ًا من 1978/7/24م حتى 1985/7/11م.

وكانت وال تزال الكويــت  -بلجاهنا ومجعياهتا اخلريية ملجــأ ومالذ ًا بعد اهلل تعاىل

لكثري من ذوي احلاجات من املســلمني يف كل مكان ،وال خيفى عــى أحد الظروف التي

تعــرف وال تزال يتعرض هلا أيض ًا أهلنا يف فلســطني ،وكم هــى حاجتهم ملحة لدعمهم
فقط ملواصلة احلياة ،ولقد كانت اجلالية الفلســطينية يف الكويت من أكرب اجلاليات العربية

فيها ،وكثري ًا ما كانت تقرص جهود احلكومة الفلســطينية عن دعم أبناء فلسطني الدارسني
(((
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يف الكويت ،فكانوا يتوجهون بطلب الدعم إىل اجلهات واجلمعيات اخلريية وعىل رأســها
اللجنة الشــعبية جلمع التربعات ،وما أكثر الكتب التي توجهت هبا السفارة الفلسطينية يف

الكويت طالبة الدعم من اللجنة الشعبية ،موضحة مدى حاجة الطلبة الفلسطينيني ملن يمد

هلم يد العون واملساعدة ،وكانت طلبات السفارة تلقى دائ ًام الرد اإلجيايب والدعم الكايف من
اللجنة الشعبية.

كام قدمت اللجنة مبلغ  51300دينار كويتي دع ًام لصندوق التعليم الفلسطيني ،بناء

عىل طلب من منظمة التحرير الفلسطينية.

وتواصل اللجنة الشعبية جلمع التربعات الكويتية مسريهتا يف سبيل دفع مسرية اخلري

وتقديم النموذج والقدوة ملن يريد أن يتأســى هبم وينهج منهجهم ،وإن دل هذا عىل يشء
فإنام يدل عىل أمهية العمل الشــعبي التطوعي يف مساعدة ذوي احلاجة من ناحية ،ويف رفع

راية واســم دولة الكويت عالي ًا يف كافة املحافل والدول واملناسبات ،كدولة راعية للعمل
اخلريي ومشــجعة له ،فقد قدمت اللجنة ملنظمة التحرير الفلســطينية كذلك مبلغ ًا وقدره
 100000دينار كويتي يف  11يناير 1976م كمعونة مالية لبعض الطالب الفلســطينيني
الذين يدرسون يف اجلامعات العربية واألجنبية واملدارس اخلاصة يف الكويت(((.

(((

«اللجنة الشعبية جلمع التربعات» للدكتور عبد املحسن اخلرايف.
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* القضية السورية هي قضية كويتية
خلص أحد اإلخوة الســوريني دور الكويت يف إغاثة الشعب السوري ،ودعم قضيته
بقوله بعد أن عدّ د الدول املســاندة للقضية  :أما الكويت فليست داعمة لنا فقط ،الكويت
تبنت القضية بكاملها ،فصارت قضية سوريا قضية كويتية.
واحلديث عن املوقف الكويتي من القضية السورية بجانبيه احلكومي واألهيل يطول
لكن ال شــك أن الدعوة املتواصلة من صاحب الســموأمري البالد الشــيخ صباح األمحد
الصباح  -حفظه اهلل  -إلغاثة الشــعب الســوري يف الداخل واخلارج قد ساهم مسامهة
كبرية يف رفع بعض املعاناة عن الشعب السوري.
* سموأمري البالد وفزعة كويتية سابقة لغريها
أعلن ســموأمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح عن تربع الكويت بـ 500
مليون دوالر يف املؤمتر الدويل الثاين للامنحني.
وانطلق املؤمتر الدويل الثاين للامنحني لدعم الوضع اإلنساين يف سوريا اليوم بمشاركة
وفود من نحو 69دولة وتستضيفه دولة الكويت بمبادرة كريمة من سموأمري البالد الشيخ
صباح األمحد اجلابر الصباح واســتجابة لنداء أطلقه السكرتري العام لألمم املتحدة بان كي
مون بعد استضافة الكويت للمؤمتر الدويل األول للامنحني.
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مٔومتر املانحني الثاين برٔياسة سمو ٔامري البالد

ويعول املجتمــع الدويل من خالل املؤمتر عىل مجع نحو5ر 6مليار دوالر أمريكي مع

وصول عدد النازحني واملحتاجني داخل ســوريا إىل أكثر من تسعة ماليني شخص وأكثر
من أربعة ماليني الجئ خارجها.

ووجه ســموأمري البالد نداء اســتغاثة إىل املواطنني وضيوف الكويت املقيمني عىل

أرضها ومجعيات النفع العام ومؤسســات املجتمع املدين والقطاع اخلاص والشخصيات
االعتبارية إىل املســارعة يف املشاركة يف احلملة الوطنية ملســرة اخلري والعطاء إلغاثة أبناء

الشعب السوري الشقيق داخل ســوريا وخارجها من الالجئني واملرشدين للتخفيف من

معاناهتم املأساوية.

وأعلنت املنظامت الدولية غري احلكومية املانحة للشــعب الســوري تعهدها بتقديم

نحو 403ماليني دوالر لدعم الالجئني السوريني الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية
جراء األزمة يف سوريا.
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وذكرت اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية يف ختام املؤمتر الثاين للمنظامت الدولية املانحة

عىل هامش (املانحني الثاين) إن مؤمترها نجح يف مجع نحو 403ماليني دوالر لدعم وإغاثة
الشــعب السوري يف الداخل واخلارج مع األمل يف أن تســتخدم بفاعلية لتوفري احلاجات

الرضورية لالجئني السوريني.

جانب من املٔومتر الثاين للامنحني املقام يف الكويت

وبلغت مســامهات اجلمعيات اخلريية الكويتية يف املؤمتر  142مليون دوالر ،وكانت

أعىل قيمة تربعات للمنظامت الدولية املانحة من هيئة اإلغاثة اإلسالمية بربيطانيا بتعهدها
تقديم  80مليون دوالر ،ثم اهلالل األمحر اإلمارايت بقيمة  35مليون دوالر ،فمؤسسة ثاين
اخلريية القطرية بمبلغ  15مليون دوالر.

وكانت اجلمعيات اخلريية الكويتية واستشعارا منها لعظم املأساة السورية قد أطلقت

مرشوع النداء املوحد من أجل سوريا يستهدف إنشاء عرش مدن إسكانية لالجئني السوريني

بواقع  1000بيت لكل مدينة بتكلفة تقدر بنحوأربعة ماليني دينار.

وتشــر تقديرات األمم املتحدة إىل وجود حوايل 3ر 9مليون ســوري ترضروا من
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جراء األزمة نزح منهم داخليا نحو5ر 6مليون شخص يف حني سجل 2ر 3مليون شخص

كالجئني يف الدول املجاورة لسوريا وسط تقديرات بأن العدد احلقيقي لالجئني يفوق ذلك
بكثري.

وبلــغ إمجايل املبالغ التي تم إنفاقها عىل برامج إغاثة األشــقاء الســوريني منذ مؤمتر

املنظــات غري احلكومية العام املايض عىل هامش (املانحني األول) نحو 190مليون دوالر
بزيادة ختطت ســبعة ماليني دوالر عىل تعهدات اجلمعيات اخلريية اخلليجية واإلســامية

خالل املؤمتر والبالغة  183مليون دوالر.

وكانت اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية قد أعلنت اعتزامها إنشاء مدينة سكنية لالجئني

السوريني تضم  2000بيت مزودة بخدمات تعليمية وطبية ،وذلك بتوجيهات كريمة من
سموأمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح.

وأفادت بأن املدينة اجلديدة متاثل (قرية الكويت النموذجية) التي أقامتها اهليئة اخلريية

يف منطقــة كيليس الرتكية وضمت ألف بيت وقرية مماثلــة يف خميم الزعرتي ومع كل قرية
أنشأت اهليئة عددا من املدارس واملساجد واملراكز الطبية.

اهلئية اخلريية إالسالمية العاملية ومرشوع القرية النموذجية الكويتية يف خميم الزعرتي
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وكان برنامج األمم املتحدة اإلنامئي قد أكد أن األزمة السورية أحلقت الرضر بنحو50

يف املئة من الســكان ورشدت نحو5ر 6مليون شخص وأجربت نحو3ر 2مليون شخص

عىل الفرار من ســوريا إىل بلدان جماورة ،ويعيش نحو 80يف املئة منهم يف خميامت لالجئني
فيام امتدت تداعيات األزمة إىل املجتمعات املحلية يف الدول املستضيفة لالجئني.

وكشــفت مفوضة االحتاد األورويب لشــؤون التعاون الدويل واملســاعدة اإلنسانية

كريستاليناجورجيفا أمس أن املفوضية األوروبية الذراع التنفيذية لالحتاد األورويب ستتعهد
خالل املؤمتر الدويل الثاين للامنحني بتقديم  160مليون يورو( ) 280مليون دوالر.

يذكر أن املؤمتر الدويل األول للامنحني لدعم الوضع اإلنســاين يف سوريا نجح يف مجع

ما يقارب 5ر 1مليار دوالر ملســاعدة الشعب الســوري التزمت الكويت خالله ب 300
مليون دوالر من ذلك املبلغ.

وكانت الكويت قد أقامت مؤمتر املانحني األول للسوريني سنة  2013م وبلغ جمموع

ما قدمته الكويت حتى اآلن إلغاثة السوريني بلغ  430مليون دوالر.
* اهليئة اخلريية اإلسالمية تكفل األرس النازحة وترغب باملزيد

قدمت اهليئــة اخلريية اإلســامية العاملية مســاعدات إغاثية للنازحني الســوريني

بقيمــة 5ر 3مليون دوالر لألرس الســورية النازحة والتي جتــاوز عددها  17ألف أرسة.
وذكر رئيس اهليئة اخلريية اإلســامية د .عبد اهلل املعتوق أن اهليئة قامت بتجهيز ســيارات
طبية متكاملة لتقديم كل اخلدمات العالجية للمصابني واملرىض يف خمتلف مناطق شــال
لبنان ومنها عكار والضنية واملنية.
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وأضــاف  :إن اهليئــة تواصــل تقديم املســاعدات العينيــة والغذائيــة واملكافآت

النقديــة الشــهرية لــأرس الســورية باإلضافــة إىل الدعم املــادي لثالثة مستشــفيات

حكومية لبنانيــة هبدف كفالة تكاليــف العمليات اجلراحية الكبــرة وعمليات الوالدة.
وقــال املعتــوق :إن اهليئة مســتمرة يف توفري األدويــة الطبيــة والكادر الطبــي الالزم

لتقديــم اخلدمــات العالجيــة بشــكل دائــم ملعاجلــة تدفــق اجلرحــى املتواصل من
داخــل األرايض الســورية مؤكــدا ختصيــص ميزانيــة مســتقلة للدعــم الطبــي.

وأشــار إىل أن اهليئة تقدم دعمها املتواصل لألرس السورية النازحة بالتنسيق والتعاون مع
بيــت التمويل الكويتي واجلمعيــات اخلريية الكويتية واللبنانيــة العاملة يف جمال اإلغاثة.
وذكر األســتاذ عبد الرمحن العويض أن اهليئة تعمل وفقا الســراتيجية إغاثية تســتهدف

تأمني العيــش الكريم لألرس الســورية النازحة يف كل من لبنان واألردن وتركيا مشــرا
إىل أن الرتكيــز إىل جانب العمل اإلغاثي ســيكون عىل توفري اخلدمــات الطبية والصحية

والتعليمية بالتنســيق مع وزارات الرتبيــة والتعليم والصحة يف كل مــن لبنان واألردن.
وأكــد أن اهليئة تواصل تنفيذها للربامج اإلغاثية يف كل من لبنان واألردن بشــكل دوري

مشــرا إىل أهنا تعد تقارير متابعة عقب كل زيارة ميدانية للوقوف بشــكل دائم عىل وضع
األرس السورية النازحة وحتسني مستوى معيشتها.

* اهليئة اخلريية اإلسالمية تصل إىل أرمينيا لتقديم املساعدات
وقد زار وفد من اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية مجهورية أرمينيا ،للتربع بمبلغ 100

ألف دوالر ملســاعدة الالجئني الســوريني ،الذين نزحوا إىل أرمينيا بســبب األحداث يف

ســورية ،ويمثل وفد اهليئة مدير جلنة فلسطني باإلنابة حممد ســعيد بوغيث ،وذلك لتفقد
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أحوال الالجئني السوريني وتزويدهم باملواد اإلغاثية ،بناء عىل التواصل الذي تم بني سفري
دولة الكويت يف أرمينيا بســام القبندي ،ورئيس اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية الدكتور

عبداهلل املعتوق.

وذكر الســفري القبندي أن دولة الكويت من أبرز الــدول املانحة إلغاثة البرش عىل

املستويني الرسمي واألهيل ،مشيدا بمبادرة اهليئة وجتاوهبا الرسيع ومد يد العون واملساعدة

لالجئني السوريني يف أرمينيا.

وأضاف القبندي أن جملس الوزراء بتوجيهات من ســموأمري البالد الشــيخ صباح

األمحد ،خصص مبلغ  20مليون دوالر إلغاثة الالجئني الســوريني خارج ســورية الذين
خرجوا من ديارهم بسبب احلرب الدائرة هناك.

وأوضح أن ســفارة الكويت يف أرمينيا قامت بالتنســيق مع وزارة اخلارجية يف دولة

الكويــت ،ممثلة بنائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد ،ووكيل
وزارة اخلارجية خالد ســليامن اجلــاراهلل ،وبالتعاون مع مدير إدارة أوروبا الســفري وليد

اخلبيزي ملتابعة املساعدات اإلغاثية لالجئني السوريني يف أرمينيا ،وتذليل كافة الصعوبات
من أجل إيصال املعونة قبل حلول فصل الشتاء القارس.

وأكدالقبندي أن الســفارة قامت بإعداد برنامج خاص لزيــارة الوفد يتضمن زيارة

لوزيرة املهجر يف أرمينيا الدكتورة هرانوشــهاكوبيان ،وزيــارة ملقر وزارة املهجر لالطالع
عىل األعامل اجلارية إلغاثة الالجئني السوريني ،وزيارة ملقر مركز التنسيق لتلبية احتياجات
الالجئني وزيارة ملدرســة كليكيا لالجئني الســوريني ،باإلضافة إىل زيارة للمخيم التابع
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للهيئة احلكومية األرمينية للتعرف عىل الظروف املعيشــية واالحتياجات األساســية التي

حيتاجون إليها.

بسام القبندي حممد وسعيد بوغيث ووفد اهلئية اإلسالمية

ومــن جانبه رصح رئيس وفد اهليئة حممد بوغيث أن الوفد جاء إىل أرمينيا ملســاعدة

الالجئني الســوريني ،بتوجيهات من رئيس اهليئة اإلســامية الســابق يوســف احلجي،
وبتوصيات من رئيس اهليئة احلايل الدكتور عبداهلل املعتوق ،يف تقديم املســاعدات العاجلة

لالجئني السوريني يف أرمينيا.

وأوضح أن دولة الكويت حكومة وشــعبا لدهيام اهتامم كبري بمساعدة البرشية ،وال

ســيام الشعب السوري ،الذي يعاين من الترشد بســبب احلرب الدائرة يف بالده ،مؤكدا أن
اهليئة اخلريية اإلسالمية ستواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة اخلارجية الكويتية واملنظامت
اخلريية ومن أجل استمرار وتوصيل اإلغاثة إىل املحتاجني يف خمتلف دول العامل.

وأشــار بوغيث إىل أن عدد الالجئني الســوريني يف أرمينيا بلــغ  8آالف بحاجة إىل

املســاعدة ،مؤكدا أن اهليئة خصصت حاليا مبلغ  100ألف دوالر ملســاعدهتم .وقال :إن
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الوفد سيقوم بزيارة ملقر الالجئني وتقديم يد العون واملساعدة ،بالتعاون مع سفارة الكويت
ووزارة املهجر األرمينية.

ٔانشطة متنوعة من حمسني الكويت لسوريا

* الرمحة العاملية ومحالت إغاثية أسبوعية جتاوزت املائة
نظم وفد قافلة الرمحة الذي يزور األردن برئاســة رئيس جملس إدارة مجعية اإلصالح

االجتامعي محود الرومي جمموعة أنشــطة وزعوا خالهلا طرود ًا غذائية ومساعدات نقدية

عىل حــوايل  300أرسة ســورية تعيش يف مناطــق متفرقة من العاصمــة األردنية عامن.
وافتتــح الوفــد عىل هامــش الزيارة مخس عيــادات متخصصــة يف مستشــفى اجلزيرة
يف العاصمــة عــان خلدمــة الالجئــن الســوريني تــم متويلها مــن مجعيــة الرمحة يف

وقت ســابق كــا قــدم الوفد كفالــة تعليم مخســة ومخســن طالبــا جامعيا ســوريا.
وأوضــح الرومــي يف كلمــة لــدى افتتــاح العيــادات أن قوافــل إغاثــة النازحــن

الســوريني التــي تســرها الرمحــة العاملية يف مجعيــة اإلصــاح االجتامعــي انطلقت

إىل دول جــوار ســوريا منــذ بداية األزمــة الســورية وبلغ عددهــا اليوم مائــة قافلة.
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وأضاف أن هذه القوافل غطت جماالت عديدة إلغاثة الشــعب الســوري من احتياجات

وأولويات تضمنت حقائب غذائية ،وتسديد تكاليف اإلعاشة ورصف املعونات النقدية،

وتوفري مساكن لألرس األكثر فقرا.

وبني أن القوافــل وفرت خدمات إغاثــة طبية ،ومراكز للعــاج الطبي ،وتركيب

األطراف الصناعية ،ومشــاريع إفطار الصائم ،وتوزيع حلــوم األضاحي ،وكفالة األيتام

واألرس ،واألنشطة الرتبوية والتعليمية ،وورش التأهيل املهني ،وكفالة الدعاة واملدرسني،
وجتهيز املخيامت وغريها من األعامل اإلغاثية األخرى.

وأضــاف الرومــي أن القافلة احلالية التــي توزع بإرشاف مكتــب مجعية اإلصالح

االجتامعي يف األردن هدفها تقديم العون واملساعدة لألرس السورية وافتتاح ودعم مشاريع
خريية صحية وتعليمية.

وأشاد بدور البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى األردن يف تسهيل مهمة الوفود الكويتية

الزائرة وبدور األردن يف تقديم التسهيالت لقوافل اإلغاثة.

من جهته قال سفري دولة الكويت لدى األردن الدكتور محد الدعيج يف ترصيح لوكالة

األنباء الكويتية (كونا) أن املســاعدات جزء من العطاء الكويتي املقدم لألشقاء السوريني

ملساعدهتم عىل جتاوز حمنتهم.

وأضاف الدعيج أن الشعب الكويتي يواصل تقديم العون لألرس السورية التي جلأت

إىل األردن ملدها بمقومات العيش الكريم انطالقا من الدور اإلنساين للكويت نحوالشعب

السوري ومساعدته عىل التخفيف من حمنته.
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وأكد أمهية اجلهود التي تنفذها املؤسســات الكويتية للتخفيف من مصاب الشــعب

السوري يف هذه الظروف الصعبة.

د.عبداهلل املعتوق يقلد السفري د.محد الدعيج قالدة اخلري

وقال إن دولة الكويت وبتوجيهات من قيادهتا السياسية وعىل رأسهم سموأمري البالد

كانت دائام خري عون لألشــقاء واألصدقاء ومتد أيادي شعبها للمحتاجني يف خمتلف أنحاء
العامل مشيدا بعطاء املحسنني الكويتيني ودورهم يف دعم األشقاء السوريني.

ووفق بيانات أعدهتا مجعية الرمحة العاملية فقد بلغ امجايل قيمة الدعم اإلنساين الكويتي

للشعب السوري حتى آخر سنة ٢٠١٣م حوايل 367ر 4مليون دينار كويتي.

وأنفق هذا املبلغ عىل برامج رعاية طبية للســوريني سواء يف الداخل اوالالجئني عىل

احلدود ،حيث أقامت الرمحة ثامنية وعرشين مستشفى ميدانيا يف الداخل السوري بمبلغ إمجايل

 840ألف دوالر أضافة إىل مستشــفى ميداين للنازحني يف لبنان وعيادات لطب األسنان.
ويف جمــال الرعايــة والكفالــة متــت كفالــة  2500يتيــم بجانــب 1200أرسة تقوم

اجلمعيــة برعايتهــم شــهريا ،كام يوجــد ما يقــارب  1000يتيــم ينتظــرون كفالتهم.
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وقدمت الرمحة الدعم املادي لألرس الألجئة يف تركيا واألردن والعراق ولبنان ومرص ودعم
األرس بإجيارات للسكن وتقديم الدعم يف جمال اإلعاشة اليومية.

* جتربة دعم املرأة السورية
عىل مدار ما يقرب من أربعة أعوام تشــهد ســوريا أحداث ًا دامية منذ اندالع الثورة،

وتعاين املرأة الســورية من أوضاع إنسانية صعبة ،ومع حرص املؤسسات اخلريية الكويتية
عىل تقديم اإلغاثــة العاجلة املتمثلة يف مرشوعات اإلطعام واحلاجات األساســية إال أن
الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي كان هلا جتربة فريدة يف إغاثة الشــعب السوري

عرب مشــاريع نوعية تنموية ومنها مشاريع ختدم وتســتهدف املرأة السورية الالجئة لتقوم
بدورهــا يف رعاية أبنائها خاصــة األرس التي فقدت املعيل ،وقدمــت الرمحة العاملية تلك
الربامج عىل حمورين :

فاملحور األول  :حمــور نفيس تثقيفي عرب برامج تدريبية ولقــاءات حوارية مع دعاة

وتربويني وتوزيع الكتيبات التي من شــأهنا دعم املرأة لتقــوم بدورها األرسي يف ظل ما

تعانيه من صعوبات ومعوقات كمرشوع «يزن» الذي يســتهدف األطفال وخاصة األيتام

بام يدعم صمود املرأة الســورية املعيلة يف حمنتها ،ومرشوع «عىل بصرية » الدعوي يف لبنان
واألردن وهومرشوع تربوي تثقيفي وتوعي يستهدف أيض ًا املرأة السورية.

واملحور الثاين  :حمور تدريبي تأهييل وقدمت الرمحة جتربتني رائدتني يف هذا املرشوع
الورش احلرفية لالجئات يف خميم أطام احلدودي  :حيث أطلقت مرشوع تعلم اخلزف

والذي استهدف املرأة الســورية يف خميم أطام ويقوم املرشوع بعمل دورة تدريبية ملدة شهر
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تســتهدف الدورة عرش متدربات ،حيث تقوم الرمحة العاملية بتوفري املدربني واملســاعدين
ومواد التدريب ،كام يتم تســويق املنتجات التي يتم إنتاجها وهوما يكسبهن حرفة وصنعة

ٍ
دخــل خاصة لألرس التي فقدت املعيل ،وتم ختريج ثالث
ويفتح األفق أمام إجياد مصادر
دفعات حتى مطلع سنة ٢٠١٤م.
مرشوع مشــغل خياطة «املرحوم سليامن العقييل وحرمه»يف إسطنبول  :وهواملرشوع
الذي اســتهدف الالجئات السوريات يف مدينة ماردين تركيا احلدودية القريبة من حمافظة
احلســكة السورية يف تركيا والذي يتضمن تدريبهن عىل اخلياطة يف أكثر م جمال ( تطريز -
خياطة  -تريكو ،) .......وتســتغرق الدورة من شهرين لثالثة عىل حسب نوع التدريب
عىل اخلياطة ويتم بعدها منح املتدربات مكينة خياطة لتقوم بالتكسب كام يتم ضم املتميزات
منهن يف قسم اإلنتاج باملركز ،ويبلغ عدد خرجيات الدورة الواحدة تسعني متدربة ويشمل
التدريب توفري مواصالت التنقل الجتذاب أكرب عدد ممكن من الالجئات املعيالت ولتهيئة
جومناسب للتدريب وختفيف ًا لألعباء عن كاهلهن.
* مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي رعاية داخلية وخارجية للسوريني
يقول د .بسام الشطي عضومرشوع إغاثة سوريا بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي :لقد
خلفت اجلرائم التي ارتكبها النظام الســوري اآلالف من املصابني الذين  -وفق ًا ألحدث
اإلحصائيات  -بلغ عددهم أكثر من ( )500ألف حالة تعاين من نقص يف الرعاية الصحية
وازدادت املحنة مع تعمد النظام قصف املستشفيات واملراكز الصحية يف املناطق املحررة.
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الدكتور بسام الشطي عضو مرشوع ٕاغاثة سوريا بجمعية ٕاحياء الرتاث إالسالمي

ونحن يف مجعية احياء الرتاث اإلسالمي وانطالق ًا من قول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (املائدة.)32:
رأينا أن ال بد من بذل اجلهود واألموال ملحاولة إعادة هذه املستشفيات للعمل وإلنشاء

مراكز صحية يف الداخل وأخرى لالجئني السوريني يف الدول املجاورة وحماولة توفري أكرب
قدر ممكن من األدوية واألجهزة الطبية هلذه املستشفيات واملراكز الطبية والعيادات.

وبفضل اهلل عز وجل دارت عجلة العمل رسيعة إلنجاز ما يمكن إنجازه وإلنقاذ ما

يمكن إنقاذه ويف وقت قيايس استطعنا بفضل اهلل عز وجل إنجاز املشاريع التالية :

أوالً  :مستشــفى امليداين الوعر .املوقــع  :محص القديمة  :حيــث إن مدينة محص

املحــارصة من أكثر املناطق املترضرة يف الداخل الســوري ،وقد تم جتهيز هذا املستشــفى
جتهيز ًا طبي ًا كام ً
ال الستقبال مجيع املصابني لتلقي العالج.
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كام تكفلت اجلمعية باملرصوفات الشــهرية للمستشــفى من رواتــب الكادر الطبي

وأجور النقل والصيانة الطبية واألدوية ويقوم املستشــفى بخدمة ( )750ألف نسمة من
أبناء املنطقة.

ثاني ًا  :النقطة الطبية .املوقع  :محص القديمة  :وتقع يف األحياء القديمة املحارصة التي

ذاقت ويالت القصف اليومي املستمر ،ويســتفيد حاليا من هذه النقطة املهمة العديد من

اجلرحى الذي حيتاجون عناية خاصة بطاقة استيعابية تتجاوز( )500حالة شهري ًا.

وهذه اإلنجازات املهمة ضمن إنجازات كثرية متكنا من تنفيذها بفضل اهلل عز وجل

يف جمــال القطاع الصحي وخصوصــا جمموعة العيادات التي أقيمــت عىل احلدود والتي

تستقبل ما يصل لـ ( )12ألف شخص شهري ًا.

وأضاف الشطي :نحن نواجه عدد ًا من التحديات لعل أمهها :مواصلة توفري مصاريف

تشغيل كافة املشــاريع يف الداخل الســوري ،ويف خميامت الالجئني ،كذلك القيام بافتتاح
مشــاريع جديدة حيتاجها السوريون احتياج ًا عاج ً
ال وملح ًا ،ومن التحديات التي تواجهنا

اتساع الرقعة التي يعمل فيها مرشوع إغاثة ســوريا ،والزيادة املطردة يف أعداد املستفيدين

من املرشوع.
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* مجعية عبد اهلل النوري وإغاثة للنازحني السوريني يف لبنان
قامت مجعية عبداهلل النوري اخلريية بتوزيع مساعدات إغاثية عىل مائة وعرشين أرسة

من الالجئني السوريني يف بلدة حرار يف عكار شامل لبنان.

وذكــر املدير التنفيذي جلمعية التعاون االجتامعي والثقــايف اللبنانية يف عكار عياش

األمحد يف ترصيح للصحافيني أن املســاعدات اإلغاثيــة املقدمة بتمويل من موظفي رشكة

البرتول الوطنية الكويتية ســامهت بشــكل كبري يف التخفيف مــن آالم ومعاناة النازحني
السوريني من النساء واألطفال والشيوخ.

وعرب األمحد عن خالص شكره جلمعية عبداهلل النوري اخلريية عىل دورها ومسامهاهتا

الكبرية يف ختفيف العبء عن كاهل األرس السورية النازحة يف عكار.

يذكر أن العديد من الناشطني من أهل اخلري واجلمعيات اخلريية الكويتية يتسابقون إىل

تقديم املســاعدات اإلنسانية لالجئني السوريني يف لبنان وتركيا واألردن مثل مجعية اهلالل
األمحر الكويتية وبيت الــزكاة الكويتي والرمحة العاملية واهليئة اخلريية اإلســامية العاملية

ومجعية اإلصالح االجتامعي ومجعية إحياء الرتاث وغريها من اجلمعيات اخلريية الناشــطة
يف هذا املجال.

وتشري آخر االحصاءات إىل أن عدد الالجئني السوريني يف لبنان جتاوز تسعامئة ألف

يتمركز معظمهم يف البقاع وشــال لبنان بمناطق عكار وطرابلــس واملنية والضنية حيث
تقوم العديد من اجلمعيات اخلريية الكويتية بتوزيع املساعدات اإلنسانية عليهم.
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* العم أمحد اجلار اهلل جيمع لسورية أكثر من مئة ألف دينار يف ساعة!
حدثني األخ عبداهلل نادر النوري عن جده ألمه العم أمحد اجلار اهلل  -وهورجل حمسن

وعارف بتاريخ أهل الكويت ،وهووالد وزير الصحة السابق د .حممد اجلار اهلل  -قال األخ

عبداهلل :ملا كلم خايل الشيخ صالح جدي أمحد عن مأساة سورية ،وحاجتهم إلغاثة فورية،
ملئة ألف دينار ،قال له :أبرش .فســاهم بعرشة آالف دينــار ،واتصل بأحد عرش رج ً
ال من

معارفه ،وطلب من كل واحد منهم عرشة آالف ،حتى مجع يف ســاعة واحدة مئة وعرشين

ألف دينار!

* أم الرجال يف عرسال
اخلالــة املباركــة أم األخ املبــارك نايــف عبدالعزيــز العنــزي تعــاين

مــن أمــراض عــدة ،ومنهــا مشــاكل يف الركبتــن ،ومــع ذلــك كانــت تلــح
عــى ولدهــا نايــف أن يأخذهــا لتوزيــع صدقاهتــا عــى النازحــن الســوريني،
وبعد إحلاح منها واعتذار ابنها لظرفها الصحي خرجت يف محلة بنيان اإلنســانية الكويتية

يف عرســال يف لبنان ،فكان العجب تتحرك اخلالة أم نايف حتــرك الفتيات  -أمدها اهلل يف
عمرها -وهــي توزع صدقاهتا ،وخترج مــن الصباح الباكر وال ترجع إال يف املســاء ،بل
واألعجب وهي التي وفــر هلا زوجها مصعد ًا يف البيت لصعوبــة صعودها دور ًا واحد ًا،

صارت تصعد أربعة أدوار عىل قدميها دون عجز أوشــكوى ،فلام سئلت عن ذلك قالت :
قدمي بل يرفعني اهلل عن األرض فال أجد تعب ًا ،وسط بكاء
واهلل إين أشعر أين ال أميش عىل
ّ
فريق بنيان ،وتقبيل ولدها لقدميها.
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* توثيق دور املرأة الكويتية يف خدمة العمل اإلنساين
بعد تتبــع لدور املرأة الكويتية يف خدمة العمل اإلنســاين داخــل وخارج الكويت

وجدت أهنا رضبت مثاال رائقا وعمال فائقا ،فغدت منافســة للرجل بذال وإدارة ،وتطور

العمل اخلريي النســائي يف الكويت حتى صار عمال مؤسسيا منظام له حضوره املرشق بني

منظامت العمل النسائي العاملي.

ولــذا ملا رأيت من املهم توثيق هذا العطــاء املرشف مجعت بعضا منه ،وما زلت أمجع

الكثري يف مرشوع آمل أن يرى النور قريبا أوثق فيه مسرية املرأة الكويتية يف العمل اإلنساين،
واهلل املوفق إىل كل خري.

* حينام تضع املرأة الكويتية بصمتها يف املجتمع

ٔاحد ٔانشطة أالمانة العامة لٔالوقاف لدعم املرٔاة

الدين اإلســامي يؤدي دورا رائدا يف صياغة حياة البرش وخاصة النساء ،فكل جزاء

حســن ،وكل عاقبة جيدة ،وكل مغنم يغنمه اإلنســان يف الدنيا قبل اآلخرة ،وكل توفيق
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لألبناء يف حياهتم مرده إىل صالح اآلباء واألمهات ومتســكهم بتعاليم الدين اإلســامي
واجتهادهم يف العبادات والطاعات.

واملرأة متتلــك طبيعة جتعلها مؤهلة ملســاعدة اآلخرين والتعاطــف مع املحتاجني،

واإلسهام يف فك كربات املكروبني ،وتفريج مهوم املهمومني ،حيث تبدأ بدائرهتا االجتامعية

الصغرية ممثلة يف بيتها وأهلها ،ثم تتســع دائرة اهتاممها لتشــمل احلي الذي تسكن فيه ،ثم

تبدأ الدوائر باالتساع أكرب فأكرب لتشمل الوطن ثم تنتقل باهتامماهتا إىل خارجه.

فعطــاء املــرأة اليقف عنــد حدود معينــة بعد أن أصبــح هذا العامل الكبري أشــبه

بالقريــة الصغــرة التــي تعــرف فيهــا أخبار الكــوارث واملحــن يف حلظــة حدوثها،
وتشــاهد فيهــا املآيس عــن طريق وســائل اإلعــام املرئية حــال وقوعهــا ،ومن ثم

فاملــرأة وهــي يف بيتها تــرى وتســمع وتتعاطف وتشــارك يف مســاعدة ذوي احلاجة.

وقد اســتطاعت املرأة الكويتية أن تضع بصمتها يف املجتمع منذ تأسيس الكويت بدءا من

مشاركتها يف بناء األرسة وتربية األوالد ،ومرورا بمشاركاهتا االجتامعية يف التعليم التقليدي
آنذاك ،أو مسامهاهتا يف سبل اخلري املتنوعة.

وملا تأسست الكويت احلديثة وكان من أبرز معاملها كثرة وتنوع املؤسسات التطوعية،

سامهت املرأة الكويتية يف إدارة ودعم كثري من األعامل التطوعية حتى غدت املرأة الكويتية

اليوم رشيكة الرجل بذال وعطاء.

ومع نشأة مجعيات النفع العام الكويتية ،خصصت جلان زكاة نسائية وأخرى للرجال،

ومن العمل اخلريي وجلان الزكاة انطلقت املرأة الكويتية لتتبوأ مكانتها اجلديدة يف املجتمع
وانطلقت من جمال العمل اخلريي إىل املجاالت األخرى.
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* اهليئة اخلريية اإلسالمية ترعى اجتامعا عامليا لتفعيل دور املرأة التطوعي

اهلئية اخلريية يف ٔاحد مشاريعها الداعمة للمرٔاة

تفعيــا لدور املرأة يف العمل اإلنســاين والتطوعي املؤســي أقامــت اهليئة اخلريية

اإلســامية العاملية يف مايو ســنة  2014م اجتامعا تنســيقيا بعنوان  :دور املرأة يف العمل
اخلريي ،ويعد الثالث من نوعه بمشــاركة أكثر من ثالثني عامل ًا ومفكر ًا وناشــط ًا وناشطة

يف العمل االنســاين ،ويمثلون العديد من املنظامت واهليئات اإلسالمية املحلية واإلقليمية
والدولية.

وشــارك يف االجتامع ممثلون عن اهليئة اخلريية اإلســامية العامليــة ومنظمة التعاون

اإلسالمي واألزهر الرشيف واملنتدى اإلنساين العاملي واملجلس اإلسالمي العاملي للدعوة
واإلغاثة والندوة العاملية للشــباب االسالمي وجمموعة البنك اإلســامي للتنمية وهيئة

اإلغاثة االسالمية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واألمانة العامة لألوقاف وجامعة
الكويت ونخبة من قيادات العمل اخلريي النسائية.

وتعتزم اهليئة اخلريية اإلســامية إعداد وصياغة وثيقة عاملية للمرأة متثل منهج عمل
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وأساس ًا مرجعي ًا لتفعيل دورها يف العمل اخلريي والتطوعي.
وقد ذكر رئيس اهليئة اخلريية واملستشــار بالديوان األمــري ومبعوث االمني العام

لألمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية د.عبداهلل املعتوق خالل كلمة االفتتاح أمهية املرأة إىل
اخلروج من قيــود بعض العادات والتقاليد واملوروثــات االجتامعية املخالفة للرشيعة إىل

فضاء الفقه الرحب الذي يقر ويعرتف بأن املرأة املسلمة عرب التاريخ كانت جزء ًا رئيس ًا من
نسيج املجتمع املسلم ،ومل تكن غائبة عن احلياة وجمرياهتا.

* نساء األرسة احلاكمة ينافسن رجاهلا يف بناء املساجد يف الكويت

مسجد الشيخة سبيكة الصباح يف حويل
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مسجد فاطمة

غالف كتاب مساجد الكويت
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يرس اهلل يل  -بحوله وقوته  -توثيق مساجد الكويت والتعريف بأصحاهبا يف مرشوع

ورقي وإلكرتوين أوردت فيه صور املســاجد وعناوينها والطرق املوصلة هلا ،وسري وصور

أصحاب املســاجد يف مرشوع توثيقي ينفذ ألول مرة يف العامل اإلســامي  -بحمد اهلل -

طويت من أجله الليل والنهار أطوف عىل املحسنني واملحسنات حتى رأى النور.

ومما رسين فيه العدد الكبري للمساجد التي تربعت هبا نساء الكويت ،ومنهن نساء من

األرسة احلاكمة.

فهذه الشيخة مويض املبارك الصباح يزين اسمها جامع كبري عامر يف منطقة الريموك.
وهذه الشــيخة العنود األمحد اجلابر الصباح هلا جامع كبري عىل الرشيط الســاحيل يف

منطقة الزور.

والشيخة موزة األمحد الصباح بنت هلا مسجدا يف منطقة الصبية.
والشيخة بدرية األمحد اجلابر الصباح بنت مسجدا يف منطقة البدع.
والشيخة فتوح السلامن الصباح يزدان اسمها بجامع يف جزيرة فيلكا ،وآخر يف منطقة

الصبية.

وهذه الشيخة لطيفة املالك الصباح هلا مسجد عىل الرشيط الساحيل يف منطقة الشعيبة.
وهذه الشيخة أوضاح عيل الصباح بنت مسجدا يف منطقة جابر العيل.
والشيخة مريم سعد العبداهلل هلا مسجد حيمل اسمها يف منطقة الصليبية الزراعية.
والشيخة فاطمة الصباح يف ضاحية عبداهلل السامل.
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والشيخة دالل مبارك املالك الصباح يف منطقة السالم.
والشيخة بيبي السامل املبارك الصباح يف منطقة السالم أيض ًا.
والشيخة مريم جابر الصباح يف منطقة بيان.
والشيخة سبيكة السلامن الصباح يف منطقة حويل.
والشيخة صبيحة الصباح يف منطقة القصور.
* املرأة الكويتية تنافس الرجل يف الوقف

مشاريع متنوعة لٔالمانة العامة لٔالوقاف يف دعم املرٔاة

كان ما يقارب نصف عدد األوقاف القديمة يف كويت املايض موقو ًفا من قبل نســاء

كويتيات فاضالت يؤثرن يف أنفســهن ولــو كان هبن خصاصة ،فقد كــن  -يف ظل عدم
خروجهن إىل العمــل يف املجتمع الكويتي املحافظ  -يتربعــن بحليهن من الدنيا وهو ما

ورثنه من آبائهن أو أزواجهن أو إخواهنن صدقات جاريات لوجه اهلل تعاىل.

وكام كان للمرأة الكويتية تفاعلها العفوي مع حياهتا االجتامعية وبيئتها املحيطة ،ففي
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حني خيرج الرجل ليشــهد صالة اجلامعة يف املسجد ،فقد تركزت معظم احلجج الوقفية يف

كويت املايض من قبل الرجال عىل املســاجد واألئمة واملؤذنني ،وباملقابل وبشكل طبيعي
وعفوي ،فقد تركزت معظم وقفيات املرأة يف كويت املايض عىل الفقراء وإطعام الطعام بام

يسمى بالعشيات والضحايا ،وبام يناسب معرفتها التفصيلية بأحوال الفقراء واملساكني من

حوهلا.

* شاهة محد الصقر أم الدحداح الكويتية

دعم الكويتيني الثورة الفلسطينية سنة 1936

ملا حل بفلسطني ما حل من نكبة سنة  1936م ؛ وجه اإلخوة يف فلسطني نداء استغاثه

للعامل اإلســامي ،فلام وصل الكويت دعا حاكم الكويت آنذاك الشيخ أمحد اجلابر  -رمحه
اهلل  -أهل الكويت إلغاثة إخواهنم يف أكناف املســجد األقىص ،فساهم الكويت بام جتود
به أنفســهم ،فلام علمت املحسنة الفاضلة شــاهة محد الصقر  -رمحها اهلل  -بذلك سألت :

كم تربع أهل الكويت ؟ فأخربوها ،فباعت حمال هلا يف ســوق املنــاخ بقيمة  2500روبية
وتربعت به إىل جلنة مجع التربعات إلغاثة فلســطني ،فــكان تربعها من أكثر تربعات أهل
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الكويت ،وجاءهتا رسالة شكر خاصة من أهل فلسطني ملسامهتها الكبرية.
وكان هلا  -رمحها اهلل  -أعامل بر كثرية ،فإنه ملا تأسست املكتبة األهلية يف الكويت سنة

 1922م تربعت بدكاهنا إلنشاء املكتبة.

* لولوة العطيبي  :أنسى مع التعليم مهي !
كتب التاريخ والرتاجم مليئة باملواقف املعربة ،والقصص املرشقة لســلف هذه األمة

الذين رضبــوا أروع األمثلة يف ميادين اخلري ،وألن هذه األمة أمة مباركة ال يدرى اخلري يف
أوهلا ،أم يف آخرها ؛ لذا مل ختل سري املتأخرين من الدالالت ذاهتا.

ومن مجيل ما قرأته يف ســر املتأخرين هذه الرائعة التي أوردها الدكتور عبد املحسن

اخلرايف يف كتابه « مربون من بلدي « بترصف يســر  :املربية الفاضلة املطوعة لولوة هالل
العطيبــي املولودة يف فريج  -حي -ابن عاقول يف منطقة الرشق  -املنطقة الكويتية القديمة

 -سنة  1865م ،كان هلا كتاب  -بضم الكاف وتشديد التاء  -لتعليم الصغار ،وقد التحق

به الكثري من بنات الكويت.

تزوجت ،ورزقها اهلل  -ســبحانه  -بولدين ،وبنــت ،وكان يقيم معهم يف بيتهم غري

زوجها ،وأوالدها بعض العبيد هلم.

حياهتــا كانت ميرسة نوعا ما ،وزاد احلياة مجاال كون املطوعة لولوة تعد مشــعال من

مشاعل النور يف الكويت يف ذلك الوقت.

وبعد أن كرب أوالدها ،وبلغ ابنها األكرب عرشين سنة ،توالت احلوادث التي مل تكن يف

احلسبان عىل مربيتنا الفاضلة.
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بينا كان ولدها األكرب يعمل يف القرب من شــاطيء البحر ،وإذا بسفينة رشاعية كبرية

تسقط عليه فيموت  -رمحه اهلل .-

احتسبته عند اهلل ،ومل تنقطع عن مسريهتا املباركة.
وخيرج زوجها وولدها الثاين يف رحلة صيد سمك ( حداق )  -بفتح احلاء ،مع اجليم

القاهرية يف آخره التي تكتب بالقاف ،وتنطق بنطق أهل القاهرة للجيم  ،-فيطول غياهبام،

وملا خرج بعض أهل الكويت للبحث عنهام ،وإذا هبام قد غرقا  -رمحهام اهلل .-
احتسبتهام عند اهلل ،ومل تنقطع عن مسريهتا املباركة.

مل يبــق هلــا مــن الدنيــا إال ابنتهــا التــي كانــت تبلــغ اثنتــي عــرة ســنة.

وفجأة ،ويف أحد األيام ،وقع عىل البنت كريوســن ،وهي بالقرب من نار موقدة يف البيت،

فاحرتقت البنت  -رمحها اهلل  -أمام عيني أمها.

احتسبتها عند اهلل ،ومل تنقطع عن مسريهتا املباركة.
مل يبــق معها يف البيت إال اخلدم  -العبيــد  ،-وقد ذهبت متعة الدنيا ـ وقرة العني من

زوج وأوالد ،ولعل وجود اخلــدم خيفف عنها بعض ما هبا  -وال أظن  -بخدمتها ،وتلبية

حوائجها.

وفجأة ....يصاب أحد العبيد بداء الســل ،وتنتقل عــدواه إىل العبيد ،فيهلك من يف

البيت  -رمحهم اهلل  ،-وتسلم مطوعتنا لولوة هالل العطيبي.
احتسبتهم عند اهلل ،ومل تنقطع عن مسريهتا األخرية.
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ياهلل ....مصائب تتواىل ،ومهوم تتعاقب ،وصرب يفوق اخليال.
ترى ما الذي ثبتها ؟ !
ما الذي حفظ هلا دينها ؟ !
ما الذي عصمها من جنون ،أو خبل ؟ !
لقــد كانت املطوعة لولوة  -رمحها اهلل  -تردد عند كل بالء  :إنني أنســى مع التعليم

مهي !!!

إن املطوعــة لولوة رضبت مثال رائقا لكل مصاب ،يف رضورة اللجوء إىل اهلل  -تعاىل

 عند كل مصاب ،وتفويض األمر كله إليه ،فهو حســبنا ،وكافينا ،يعطي بمحض فضله،ويأخذ حلكمته ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه.

فإذا أملت بك املصائب واخلطوب ،وأحاطت بك الباليا واخلطوب ،فلذ بربك عالم

الغيوب.

فقلــت للفكــر ملــا صــار مضطربــا **** وخاننــي الصــر والتفريــط واجللــد
دعهــا ســاوية جتــري عــى قــدر **** ال تعرتضهــا بأمــر منــك ينفســد

فحثنــي بخفــي اللطــف خالقنــا ***** نعــم الوكيــل ونعــم العــون واملــدد

املطوعة لولوة رضبت لنا صورة رائعة يف أثر العلم يف نفس املؤمن عند البالء ،فكلام عظمت

معرفتك باهلل  -جل وعال  -كنت أرىض بام قسم لك.

وقد كان النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وســلم  -أرىض النــاس عن ربه ،يلجأ إليه
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عنــد املصيبة ،ويأنس به عند البالء ،فيجد من حــاوة املناجاة ،ولذة األنس ما حرمه أهل
العروش ،والكروش ،والقروش !!

اللهم صل عىل حممد ،وعىل آل حممد.
وأخريا ....يف قصة املطوعة لولوة تتجىل تلك اهلمة العالية ،ورضورة االشتغال باخلري

مع شدة البالء.

إن كثريا من الناس هيرعون عند املصائــب إىل الوحدة ،والعزلة ،وهي يف هذه احلال

خبال ،ووبال ،هتدم كل أثر هبجة يف نفسك ،وجتعلك تطلق فكرك يف بحور اهلم ،واحلزن،

واخللود إىل الكسل.

إن من أعظم ما يعني عىل جتاوز املحنة  -بعد اللجوء إىل اهلل  -أن يميض املبتىل فيام كان

عليه من عمل مبارك ،وسعي مريض ،ومواصلة إلنجاز مشاريع احلياة اهلادفة.

رحــم اهلل املطوعة لولوة هالل العطيبي ،ومجعها مــع من حتب يف الفردوس األعىل،

وسلمنا وإياكم من بالء وحمنة ،وبارك يف أعامرنا ،وأعاملنا .اللهم آمني.
* وقف يف مكة حيكي بر املحسنة منرية العتيقي

ليس غريب ًا عىل امرأة صاحلة نشأت يف بيئة طيبة ،وتعرضت لنفحات كتاب اهلل الكريم،

وسبحت يف معانيه العظيمة ،أن تترشب معاين اإلحسان ،وأن تعلم ثواب املحسنني وجزاء
املنفقني ،وما أعده اهلل تعاىل هلم يف اجلنات من أجر عظيم ،وقد أدركت املحســنة الكويتية

منرية العتيقي  -رمحها اهلل  -ثواب الوقف وجزاء الواقفني.
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اختارت أرض مكة لإلقامة بعد أن تزوجت هناك ،ووقفت أرضا يف ِش ِ
عب ابن عامر

وح ْوش ًا وديوان ًا وقاعة ومنافع
بمكة املكرمة عام  1277هجرية التي أنشأت عليها« :مباين َ
وعزلتني» ،فوقفت هذا املبنى بالكامل هلل تعاىل عىل خريات وأضاحي للفقراء واملساكني.

وملــا أرادت منرية أن تويص بوقف خريي لعقارهــا الكائن يف مكة املكرمة ،ولكوهنا

خمدرة ال ختتلط بالرجال لزم أن يرســل هلا احلاكم الرشعــي يف ذلك الوقت مأذون ًا رشعي ًا
نيابة عنه ليسمع الوصية املطلوبة ويوثق ما جاء فيهامتهيد ًا لوضعها حمل التنفيذ حتى تكون
حجة رشعية نافذة إىل أبد اآلبدين ما شاء اهلل تعاىل ذلك.

وقد كان انتقال املأذون إىل بيت منرية لســاع حجة الوقف يــدل عىل الوجاهة التي

كانــت تتمتع هبا منــرة العبدالرمحن العتيقي حيــث كان يؤتى إليهــا باملوثق وال تطالب
باإلتيــان ملجلس التوثيق الرشعي كام جاء يف صدر الوثيقة معلال ذلك بأهنا كانت خمدرة ال

ختتلط بالرجال ،فهي من النساء املصونات اللوايت ليس هلن اختالط بالرجال كام كانت سنة
أمهات املؤمنني  -ريض اهلل عنهن .-

* لولوة املهيني رقة قلب وبذل يد

«نسأيية ٕاعانة املرىض» ٔاقامت مرشوع «طبق اخلري» لصالح املريضات وأالطفال باملستشفيات
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ويف كتاب « حمســنون من بلدي « من إصدارات بيت الزكاة « تعريف بدور املحسنة

الفاضلة لولوة املهيني  -رمحها اهلل  -فقد كانت حمبة للناس ،باذلة للخري واملعروف ،ساعية
إىل مساعدهتم وقضاء حوائجهم وتفريج كرهبم ،وهلذا فقد خصصت  -رمحها اهلل  -عدد ًا

من بيوهتا خلدمة الفقراء واملســاكني وذوي احلاجات ،مما يدل عىل رقة قلبها ورهافة حسها

ومشــاعرها ،وقد صدق النبي  -صىل اهلل عليه وســلم  -الذي قــال « :الرامحون يرمحهم
الرمحن ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء» رواه أبو داود.

وقد كان هؤالء الفقراء يســعدون بذلك ويدعون هلا بسعة الرزق وطول العمر ،وقد

أخلفها اهلل خري ًا كثري ًا يف الدنيا ،ونســأله تعاىل أن خيلف عليها يف اآلخرة بام فعلت وقدمت

يف سبيل اهلل تعاىل.

وكانت املحســنة لولــوة  -رمحها اهلل  -واصلــة للرحم ،حمســنة إىل ذوي القربى،

فكانت تعني أقارهبا وتبذل هلم املال واملســاعدات العينية وخاصة يف مناســباهتم املهمة،
فكانت تقرضهم ذهبها يف أفراحهم وتعطيهم كذلــك ما حيتاجون إليه من حاجات عينية
ومادية من مقتنياهتا وممتلكاهتا ،وكذلك يف املناسبات احلزينة حيث كانت عون ًا هلم ،وفق ما

ورد عنها من أخبار.

كام عرف عن املحســنة لولوة املهيني  -رمحها اهلل  -أهنا كانت ميسورة احلال ،ورثت

عن أهلها خري ًا كثري ًا ،وقد كان هلا أمالك يف الكويت واململكة العربية الســعودية الشقيقة
منهــا مزارع يف حفر الباطن وغريها ،وكانت جوادة كريمــة معطاءة ،مؤدية حلق اهلل تعاىل

يف هذا املال من زكاة وصدقات وتربعات ،وكانت أعامهلا كلها يف ســبيل اهلل تعاىل وابتغاء

مرضاته.
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وأدركت املحســنة لولــوه املهيني  -رمحهــا اهلل  -قيمــة العلم ،وأمهيــة أال يكتم

أهلــه مــا آتاهم اهلل تعاىل مــن فضله ،وخاصــة إذا ارتبط هــذا العلم بالقــرآن الكريم،
ولذلك فقد خصصت  -رمحها اهلل  -فص ً
ال تعليمي ًا (كتّاب ًا) يف بيتها الكائن يف منطقة املرقاب

بالقرب من ســوق الدعيج لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه ألبناء وبنات احلي الراغبني يف
التعلم ،وقد كانت تساعدها يف هذه املهمة أختها حصة وصديقة هلا تدعى أم مرشد ،جعل
اهلل تعاىل هذه األعامل يف ميزان حسناهتن مجيع ًا.

وقد امتأل قلب هذه املرأة الصاحلة بحب تعليم القرآن الكريم فاســتأجرت بيت ًا آخر

لتفتتح فيه مدرستها الصغرية هذه ،وذلك عندما قامت بعمل ترميامت يف منزهلا الذي م ّثل

هذه املدرسة ،وحولت البيت الذي اســتأجرته إىل ُكتّاب تعلم فيه القرآن الكريم ،وظلت
هكذا طوال حياهتا مرتبطة بكتاب اهلل العزيز ومؤدية حلقه تعاىل عليها.

* فاطمة اجلعوان ومسرية حافلة يف العمل اخلريي
تعددت أوجه االحســان يف حياة املحسنة الفاضلة فاطمة اجلعوان  -رمحها اهلل  ،-ال

سيام أنه كان لدهيا بعض العقارات التي أوكلت إدارهتا إىل املرحوم محود الشايع ،ومن بعده
عبداللطيف الشــايع ،اللذين بذال أقىص جهدمها يف احلفاظ عليها وتنميتها ،ابتغاء مرضاة
اهلل.

وقد اعرتفت بفضــل اهلل ونعمته عليهــا ،وترمجت هذا االعرتاف ســلوكا وأعامال

وأفعاال ،فشملت أوجه اإلحسان يف حياهتا أعامال كثرية كام يف كتاب « حمسنون من بلدي «
ومنها ما ييل:
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عمر بيت اهلل،
 - 1عامرة املساجد :حرصت املحسنة فاطمة اجلعوان عىل أن تكون من ّ

طمعا يف الثواب اجلزيل الذي وعد به رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -لبناة املساجد ،يف قوله« :
كم ْف َحص قطاة لبيضها ،بنى اهلل عز وجل له بيت ًا يف اجلنة « أخرجه أمحد.
من بنى هلل مسجدا ولو َ

وهلذا ،فقد سارعت إىل بناء مســجد يف كل من أندونيسيا ،توغو ،وألبانيا ،أي أهنا شملت
قارات العامل القديم الثالث :آسيا وإفريقيا ،وأوروبا.

 - 2وقف عامرة سكنية بواسطة بيت الزكاة :أدركت املحسنة فاطمة اجلعوان  -يرمحها

اهلل  -أمهية الوقف والصدقة اجلارية التي جيري ثواهبا عىل صاحبها حتى قيام الساعة لقول

النبي  -صىل اهلل عليه وســلم  « : -إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :صدقة
جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له «رواه مسلم.

ولذلك ،فقد تربعت بعامرة ســكنية يف منطقــة الرقعي ،وقدمتها عن طيب نفس إىل

بيت الــزكاة يف الكويت بعد التحرير مبارشة ،حتقق دخال شــهريا كبريا ،يقوم بيت الزكاة

بتوزيعه يف سائر أبواب اخلري التي تعود بالفائدة عىل املسلمني داخل الكويت وخارجها.

 - 3حتمل نفقات بعــض احلجاج غري القادرين :فقد كانت  -يرمحها اهلل  -ترســل

سنويا عددا من االشخاص غري القادرين عىل حتمل نفقات احلج ،متمثلة عمليا بقول النبي
 -صىل اهلل عليه وسلم  « : -مثل املؤمنني يف توادهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم مثل اجلسد اذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى « رواه مسلم.

 - 4حفــر اآلبــار يف إفريقيــا وعربســتان :قضــت حكمتــه ســبحانه وتعاىل أن

يبتــي بعض الــدول واملناطق بندرة املــاء ،ففي احلديــث الرشيف عن ســعد بن عبادة

قــال « :قلــت :يا رســول اهلل :أي الصدقــة افضل؟ قال :ســقي املاء « رواه النســائي.
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ولذلك ،فقد تكفلت املحســنة فاطمة اجلعوان  -يرمحها اهلل  -بتمويل حفر مخس وعرشين

بئــرا يف كثري من الدول ،منها :اهلند والنيجر والصني وباكســتان وتشــاد وغانا ،واوغندا
وبوركينا فاسو وسيالن وغامبيا ،وكينيا ،وقد ن َّفذ هذه املشاريع بالكامل بيت الزكاة.

 - 5تأســيس املدارس وكفالــة طلبة العلم :حرصت املحســنة فاطمة اجلعوان عىل

تأسيس املدارس ،وكفالة طلبة العلم ،فقامت بتأسيس مدرسة عىل نفقتها اخلاصة يف دولة
النيجر بتكلفة إمجالية ،قدرها سبعة آالف ومخسامئة وسبعون دينارا كويتيا ،وكفلت طالبني
من ماليزيا ،وآخر من فلسطني املحتلة ،منذ عام  1993بواسطة بيت الزكاة يف الكويت.

 - 6كفالــة اليتيم :رغبة يف جماورة النبي  -صىل اهلل عليه وســلم  -يف اجلنة ،مصداقا

لوعده  -صىل اهلل عليه وســلم -يف احلديث املشــهور « :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا.
وأشار باصبعيه السبابة والوســط» رواه البخاري ،فقد كفلت فاطمة  -رمحها اهلل  -ثامنية

من األيتام عن طريق بيت الزكاة ،فاللهم ارزقها صحبة النبي يف اجلنة.

هذه بعض النامذج من إحســان هذه الســيدة العظيمة  -رمحها اهلل  -الذي أثمر ثباتا

وإخالصا ليس لرهبا فقط ،بل  -من بعد  -لوطنها كذلك ،فثبتت عند االحتالل الغاشــم،

ومل تغادر الكويت ،بل ظلت صامدة تالية القــرآن الكريم واألحاديث الرشيفة التي حتث
عىل الصرب والثبات ،وكان هلا دور عظيم يف ذلك ،ال يزال يذكر فيشكر.

* حمرق البحرين حتكي إحسان فاطمة امليلم
كثــر ًا ما كانت املحســنة فاطمــة امليلم  -رمحهــا اهلل  -تقرأ أو تســمع عن ثواب

املحســنني وجزائهم العظيــم ،وما أعده اهلل تعاىل هلم من واســع فضلــه وعظيم عطائه،
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ومن هنا تطلعت نفسها شــوق ًا إىل ولوج هذا الباب العظيم ،باب ِ
الب واإلحسان ،لتكتب

اسمها يف هذا السجل املرشف.

كانت املحسنة فاطمة امليلم  -رمحها اهلل  -متطلعة طوال حياهتا ،إىل بناء بيت هلل تعاىل،

يذكر فيه اســمه بالغدو واآلصال ،ويكون قربة هلا عند رهبا ،وجيري هلا ثوابه بعد موهتا ،ال

ســيام وقد داعب سمعها كثري ًا حديث الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  : -من بنى مسجدا

من ماله بنى اهلل هلل بيتا يف اجلنة» رواه ابن ماجه يف سننه.

وقــد حتقق هلا هذا األمل يف حياهتا ،وقرت عينها وســعد قلبها برضا رهبا جل وعال

عندما أمرت ببناء هذا املســجد يف دولة البحرين الشــقيقة «مملكة البحرين حالي ًا» ،ولكن

قضاء اهلل تعاىل عاجلها قبــل أن يتم البناء ،فقام أوصياؤها بتحقيق رغبتها بعد وفاهتا ومن
ُح ِّر ماهلا.

* غنيمة املرزوق أم اخلري واأليتام منارة مضيئة يف اإلحسان
كانت املحسنة غنيمة املرزوق  -رمحها اهلل  -راعية ألعامل

اخلري ليس عىل صعيد دولة الكويت فقط ،وإنام كان ذلك عىل

املســتويات العربية والعاملية فال أحد يســتطيع أن يتجاهل أن

املجتمع الكويتــي كان وال زال ممثال بأفراد ومؤسســات يدا
للخري يف أصعدة خمتلفة.

غنيمة املرزوق

وربام النشأة التي نشــأت فيها املحسنة غنيمة املرزوق يف

بيت عرف عنه الكرم واجلود ســاهم كثريا يف إثراء روح اخلري ومؤازرة الغري ،فلقد ولدت
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يف حي «القبلة» ،أو كام ينطقها أهل الكويت «اجلبلة».
كان والدهــا يعمــل يف التجــارة ،وكذلك جدهــا لوالدها الذي عــاش يف اهلند،

وبعــد أن أكملت دراســتها الثانوية ســافرت إىل القاهرة لتدرس الصحافــة ،لتعود بعد

ذلك وتؤســس أول جملة تعنى بشــؤون األرسة يف الكويت واخلليج ،وهي جملة «أرسيت»
وأم هالل  -رمحها اهلل  -كانت أول رئيسة حترير مؤهلة ومعنية باألرسة وقضايا املرأة ،فقد
حددت أهدافها يف بداية عملها عندما أصدرت أول عدد من جملة «أرسيت».

وتعكس افتتاحية العدد األول من املجلة هذه األهداف ،التي تلخصت يف بناء أرسة

متامسكة وســعيدة ،مرتبطة بجذور ومبادئ نابعة من كوننا جمتمع ًا مسل ًام وعربي ًا ،دون أن

يكون هذا االرتباط عائق ًا أو قيد ًا عىل حركتنا نحو احلداثة واملعارصة ،من دون االنســاخ
عن اجلذور أو التحلل من القيم واملبادئ.

وغنيمة املــرزوق  -رمحها اهلل  -هي أول من ابتكر فكــرة (طبق اخلري) يف الكويت،

ليصبح بعد ذلك تقليد ًا يتبعها فيه كل من يريد السري عىل هذا الدرب من األفراد واجلمعيات،
لدي هدف تربوي من
وكانت تقول  :إن هلذه الفكرة هدف ًا أبعد من مجع املال ألعامل اخلريَّ ،

ورائه.

وكانت ختصص دخل املهرجان يف كل عام إلقامة قرية يف بلد حيتاجها ،تضم وترعى

وتــأوي وتعلم يف كنفها األطفال اليتامى ،بدأت بقرية «حنان» يف لبنان بعد احلرب األهلية

التي خ ّلفت املئــات من األطفال اليتامى بال أب أو أم ،أو من دوهنام مع ًا ،وســميت قرية

حنان الكويت يف لبنان ،ثم تبعها من نفحات طبق اخلري مرشوع أكثر ضخامة هو قرية حنان

السودان.
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قال عبد اللطيف اهلاجري  -رمحه اهلل  « : -الوالدة غنيمة سمعت عنها قبل أن أراها،

كان ذلك يف بداية عملنا اخلريي ،كانت ترسل بانتظام يف مناسبات خمتلفة مبالغ وال أعرف
من يرســلها ،ولكنني أعرف فقط أن من يرسلها اســمها غنيمة ،كنا ثالثة أشخاص ذهبنا
ملقابلتها بعد أن اتصلنا هبا ،واكتشفنا أن املحســنة املجهولة هي غنيمة املرزوق ،ذهبت أنا
والشــيخ أمحد الدبوس ومجال عبد املنعم أحد اإلخوة العاملــن معنا ،كانت لدينا خطط

وأفكار ملا تريد معرفته عن عملنا ،فوجئنا هبا تقول :أي مرشوع كبري هاتوه يل أنفذه.

وعندما سئل اهلاجري عن اللقب الذي يمكن أن يلقب به غنيمة املرزوق أجاب :حقيقة

ممكن أن أســميها اســ ًا ال يفهمه اآلخرون جيدا ،لكنني أنا من واقع عميل معها ومعرفتي
بام تفعل اســميها أم اخلري ،ألن أي شــخص يعرض عليها خري ًا للمسلمني واملحتاجني ال

تــرده ،وألهنا تضع بصمتها يف كل مرشوع تقيمه ،وكل عمل كبــر ًا كان أم صغري ًا ،وهلذا
الســبب يقلد مشاريعها الكثريون ،وهي تستحق عن جدارة هذا اللقب ،كام يمكنني أيضا
أن اسميها أم األيتام ،فلالمانة ال يوجد مرشوع لأليتام إال وكان هلا السبق األول.

وملا استلمت املحســنة غنيمة املرزوق جائزة الدولة التقديرية وقيمتها  10000د.ك

تربعت بخمسة آالف دينار للصحفيني الذين عملوا معها ،ومخسة آالف للعمل اخلريي.

افتتاح مدرسة نموذجية يف باكستان من تربع املحسنة غنيمة املرزوق
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وقد بنت  -رمحها اهلل  -مدرسة النور يف كشمري عىل نفقتها وبعد عدة سنوات حدث

زلزال قوي أدى لتصدع املدرسة فأبت  -رمحها اهلل  -إال أن تقوم برتميمها وإعادهتا ألحسن

مــا كانت عليه،كام كانت غنيمة املرزوق هي أول من قام بحفر أبار ارتوازية يف الصني عام
 1994م ،حيــث تربعت بحفــر مخس أبار بعد أن علمت بحاجة مناطق املســلمني هناك
ملرشوعات اآلبار واملياه.

وقد ســامهت  -رمحها اهلل  -يف بناء جامعة يف قرقيزســتان نالت هذه اجلامعة جائزة

أفضل جامعة يف اجلمهورية سنة  2012م.

اجلامعة القرغيزية الكويتية

واجلامعة بدأت بثالث كليات واآلن أصبحت ســت كليات وهبا قســم للدراسات

العليا ،ويقوم قطاع أســيا التابع للرمحة العاملية عىل رعاية ما يزيد عن  600طالب وطالبة
من خالل اجلامعة.
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ومنحتها جامعة قرقيزيا إحدى مجهوريات االحتاد السوفييتي سابقا درجة الدكتوراه

الفخرية ألعامهلا يف جماالت اخلري يف قرقيزيا.

ونظمت األمانة العامة للجان العمل اخلريي حفل تكريم لغنيمة فهد املرزوق  -رمحها

اهلل  -عىل أعامهلا اخلريية يف الكويت وخارجها.

ومن صور نشاطها اختيارها عضوا بمجلس إدارة الصندوق الوقفي للدعوة واالغاثة

التابع لألمانة العامة لألوقاف ،وعضوا بمجلس إدارة مجعية بشائر اخلري.

اللهم ارحم املحســنة غنيمة املرزوق وارفع درجتها يف اجلنة ،واجعل عقب اخلري يف

ذريتها.

* عايضة مناحي املداوية بنت العوازم أهل املكارم

مسجد عايضة مناحي يف منطقة الصباحية

كنت أصيل أحيانا يف مســجد عايضة مناحي يف منطقة الصباحية ،وكنت أقرأ نرشات

دعوية توزع يف أكثر الكويت من مصيل مســجد عايضة مناحي ،فأســأل من هذه املحسنة
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الفاضلــة التي أجرى اهلل اخلري هلا وهي يف قربها ،فيزدحم مســجدا ،وينترش اســمها ؟!

وملا رشعت يف توثيق مســاجد الكويت علمت رس هذا الذكر احلسن ،فقد كانت املحسنة
عايضة مناحــي  -رمحها اهلل  -امرأة صاحلة ،صاحبة عبــادة وصدقة ،وعرفت بني الناس
بتطوعها واحتساهبا يف القراءة عىل بعض املرىض ،فعرفت بني الناس بعايضة املداوية.

وقد بني عىل نفقتها هذا املســجد العامر بالصالة واخلري .توفيت  -رمحها اهلل  -سنة

 1990م.

* حمسنة ختفي اسمها تكفل  250يتيام سوريا
برهنت املحن التي يتعرض هلا املســلمون عىل أصالة املجتمع الكويتي وحبه للخري،

وتســابق الرجال والنساء مجيعا يف رضب أمثلة يندر مثلها يف التاريخ ،فمنهم من أعلن عن
مســامهته شــحذا للهمم ،وترغيبا يف اخلري ،ومنهم من آثر اخلفاء ،ورغب يف الرس تذوقا

حلالوة عبادة الرس.

وهنا خرب امرأة حمسنة من أهل الكويت تفطر قلبها ،وبكت جوارحها حزنا عىل حال

أهلنا يف سوريا ،فام خربها ؟

يقول الشــيخ عــود اخلميس رئيس جلنة كيفــان التابعة

جلمعيــة النجــاة اخلريية  :العمــل اخلــري الكويتي أصبح

ســلوكا أصيال ،وطبيعــة متجذرة يف نفوس أهــل الكويت،
وأهــل الكويت اخلريين منذ القدم وقبــل ظهور النفط كانت

هلم إســهاماهتم املباركة يف حقل العمل اخلريي ،وال خيلو بيت
422
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من أهل الكويت من كفالة يتيم ،وغريها من مشــاريع اخلري الكويتية التي طالت املنكوبني

واملعوزين يف شتى دول العامل.

وهنا حمســنة كويتية فضلت عدم ذكر اســمها كفلت  250يتيام عرب جلنة زكاة كيفان

منهم  100يتيم من أبناء الشهداء السوريني النازحني ،وتقوم هذه املحسنة الكريمة كذلك
بتنفيذ العديد من املشاريع اخلريية املتعددة اهلادفة التي ختدم اإلسالم واملسلمني ،معتربا أهنا

أنموذج مميز من نساء الكويت الفضليات ذوات األفئدة الرقيقة التي تسارع لنجدة الفقراء
واملساكني يف شتى بقاع الدنيا.

* املرأة تسهم يف مشاريع األمانة العامة لألوقاف

«امللتقى الوقفي التاسع عرش »  -تنمية جمتمعية..برعاية وقفية

لألمانة العامة لألوقاف مشــاريع حيوية يف املجتمع تســهم بشكل كبري يف املحافظة

عىل متاسك املجتمع ،وصيانته من كل الشوائب الدخيلة ،ومشاريعها تقوم عىل مسامهات
وقفية قديمة وحديثة.
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وقــد حققــت األمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت إنجــازات مهمــة

للمــرأة أشــار إليهــا الدكتور عبــد املحســن اجلــار اهلل اخلــرايف يف مقال لــه ،مثل :
 -مرشوع من كســب يــدي وهو مركز ُخصــص لرعاية الفئات التي تتقاىض املســاعدة

االجتامعية من وزارة الشــؤون االجتامعية والعمل ،وذلك لتأهيلهن وإكساهبن املهارات

الالزمة للعمل ،ملساعدهتن عىل سد حاجاهتن واالعتامد عىل أنفسهن.

اهتامم بأالرس املتعففة ودعم منتجاهتا عرب مرشوع «من كسب يدي»

 -مرشوع حاضنة املرأة الكويتية بالتعاون املشرتك ما بني اهليئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب وبرنامج إعادة هيكلة القــوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة واألمانة العامة

لألوقاف ،الذي يقدم الدعم للعنرص النســائي يف الدخول إىل املرشوعات الصغرية إلجياد
جيل نسائي عىل القدر املطلوب من اإلنتاجية.

 -مرشوع مركز االســتامع وفيه نخبة مــن املختصني واالستشــاريني االجتامعيني

والنفســيني املؤهلني ،الذين يقدمون املشــورة للمتصالت حلل مشــكالهتن االجتامعية
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والنفسية من دون مقابل.
 -مــروع مركز إصالح ذات البني ،الذي تم إنشــاؤه بالتعــاون مع وزارة العدل،

وهيدف إىل اســتقبال حاالت اخلالفات الزوجية ،وفيه «وحدة اإلرشــاد الزواجي» ،التي

تعمل عىل ترشــيد الزواج وتأسيسه عىل التفاهم والنجاح ليكون ناجح ًا منذ البداية ،وكم
نجح ـــ وهلل احلمد ـــ يف التوفيق بني األزواج وثنيهم عن الطالق.

 -مرشوع مركز الرؤية بالتعاون مع وزارة العدل أيض ًا ،من خالل إدارة االستشارات

األرسية الذي يلتقي فيه الطليق بأبناء طليقته التي حتضنهم ،بشــكل حضاري ،ويف مكان
الئق معد لذلك بدالً من خمافر الرشطة وأروقة املحاكم.

 -إصدار وثيقة احلامية من العنف األرسي ودعم كل نشاط من شأنه مناهضة العنف

بأشكاله ضد املرأة.

 -تقديم الدعم الدائم للجمعيات النســائية داخل دولة الكويت وخارجها لتمكينها

من دعم احتياجات املرأة سواء املادية أو التأهيلية.

فضال عن مســامهة املــرأة يف اإلدارة العليا لألمانة ،وقياداهتــا اإلرشافية وكوادرها

التنفيذية.
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* سحابة الكويت جمد آثل وسجل حافل
اســتطاعت الكويت  -بفضل اهلل  -أن تضع هلا ذكرا حسناوثناء عاطرا عىل مستوى

العامل كله وخطت خطواهتا الثابتة نحواملجد حتى بلغت الثريا عمال وإنجازا ،وبات العمل
اخلريي بشقيه احلكومي والشعبي مفخرة جيدها كل كويتي يف أي بلد حيط رحله فيه.

وحينام فكــرت أن أعقد فصال يف صور الثناء والتكريم التي حظي هبا العمل اخلريي

الكويتي رجع فكري ك ًّ
ال عاجزا للثناء الالحمدود الذي ناله العمل اخلريي الكويتي.

وال يمكن أبدا أن يتم ذلك لوال فضــل اهلل أوال ثم التبني احلكومي له ثانيا ،فحكام

الكويت عرب تارخيها أوصلوا رسالة للعامل أن العمل اإلنساين صفة مالصقة لدولة الكويت

عرب توجيهاهتم السامية يف تلبية نداءات االســتغاثة ،وتدشينهم حلمالت اإلعانة وإرسال
املعونات العاجلة وبناء املشاريع الضخمة.

لقــد كان ألعامل اخلري والعطاء الذي تقدمه اجلمعيــات اخلريية يف الكويت أثر كبري

شهد له العامل تناولته الصحافة العاملية بعد كل محلة استغاثة عاملية.

* األمم املتحدة متنح صاحب السمواألمري شهادة تقدير جلهوده اإلنسانية
منحت األمم املتحدة شهادة تقدير لصاحب السمواألمري الشيخ صباح األمحد تعبريا

عن تقديرها جلهود ســموه يف دعم اجلهود اإلنسانية يف أنحاء العامل ،فلقبته بقائد اإلنسانية،
ولقبت الكويت باملركز اإلنساين.

وتسلم رئيس اهليئة اخلريية اإلســامية العاملية ومبعوث األمني العام لألمم املتحدة

للشؤون اإلنســانية املستشار يف الديوان األمريي د.عبداهلل املعتوق شهادة التقدير من ممثل
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مكتب األمم املتحدة للمســاعدات اإلنسانية (اوتشــا) يف جنيف رشيد خاليكوف خالل

حفل رسمي.

د.عبداهلل املعتوق خالل منحه الشارةالذهبية من قبل مفوضية أالمم املتحدة لشٔوون الالجٔيني

وقال خاليكوف يف كلمة له  :إن الشــهادة التي اعتمدها األمني العام لألمم املتحدة

بان كــي مون تعد تقديرا للــدور القيادي البارز واملتميز لصاحب الســمواألمري يف جمال
العمل اإلنساين حول العامل واستضافة مؤمتر املانحني لدعم املترضرين من تداعيات األزمة

السورية عامي  2013و2014

تكريم د .عادل الفالح واستحقاق وسام الصداقة الرويس
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* الرمحة العاملية تنال جوائز اجلودة العاملية
وهاهي جملة «فوربس  -الرشق األوسط» تصدر تقرير ًا عن نشاط اجلمعيات اخلريية
وجاءت الرمحة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتامعي  -جلنة الرمحة العاملية  -مرتبعة
عىل عرش مجيع املؤسسات األخرى يف العامل العريب لكفاءة العمل اخلريي وجودة اخلدمات
املقدمة ،ولقد متيزت مشــاريع األمانة باجلودة العاملية؛ إذ حصدت مشــاريعها العديد من
شهادات اجلودة وجوائز الشكر ،وتربز ( شهادة اجلودة للمعايري األوروبية ) ،من بني أرفع
اجلوائز التي حتصلت عليها مشاريع األمانة.
ومازالت الرمحة العاملية تســعى إىل حتقيق اجلودة املثىل من خالل رســمها عالقات
التعاون بينها وبني مؤسســات العمل اخلريي عىل الصعيد الدويل واإلقليمي ،نائية بنفسها
عن اخلالفات السياســية ،وحمافظــة عىل عالقات متوازنة مع اجلهــات احلكومية يف تلك
الدول(((.
ويذكر فهد الشــامري األمني املساعد لشــئون القطاعات ،ورئيس قطاع آسيا بلجنة
الرمحة العاملية :حصلت الرمحة العاملية عىل جمموعة من األوســمة والشهادات والتزكيات
وعىل مستوى دويل حصلنا عىل شهادة الشفافية واملركز األول عىل مستوى العمل اخلريي
حصلت جامعة محود قشقري عىل جائزتني من بريطانياحصلنا عىل أوسمه عالية يف الصني
وجيبويت والسودان.
(((
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رٔييس وزراء جيبويت يقلد الشامري وسام التحرير

وذكر أيض ًا األخ تركي احلميــدي رئيس مكتب اخلليج العريب واليمن يف جلنة الرمحة

العاملية بأن اللجنة حصلت عىل شــهادة اإليزو ،9001وكذلك حصلت عىل جائزة جملس

التعاون وشــهادة شكر ودرع من جملس النواب اليمني وحصلنا عىل الكثري من الشهادات
والدروع من عدة وزارات وحمافظات يمنية.

أما ســعد العتيبي رئيس قطاع إفريقيا بالرمحة العاملية فيقول  :لقد حصل القطاع عىل

العديد من منظامت وأفراد وتم مقابلة أفراد ًا عىل مســتوى كبري يف الدولة بداية من رئيس

الدولة الرئيس اجليبويت دائام يتواجد يف أكثر افتتاحاتنا ،وقد أعطى اجلنسية اجليبوتية لرئيس

مكتب قطاع أفريقيا ومنح الرمحة العاملية أعىل األوســمة واجلوائز جلهود الرمحة العاملية يف
دعم املشاريع التنموية واإلغاثية يف جيبويت.

أما الرئيس التنــراين فهوصديق دائم للعمل اخلريي الكويتي ودائام يتفقد مشــاريع

الكويت.

ويف السودان كرمت احلكومة الســودانية أعضاء القطاع اإلفريقي بالرمحة العاملية يف

يوم التطوع كأفضل منظمة يف السودان.
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ومن اجلوائز التي حصلت عليها الرمحة العاملية أيضا :
 -جائزة املؤسســة األهلية الرائــدة يف العمل االجتامعي من جملس وزراء الشــئون

اخلليجي عام 2010م.

 -جائزة نجمة باملريا من جامعة أكســفورد الربيطانية للجامعــة الكوتية القرغيزية

(حممود كشغري ) التي أنشأهتا األمانة يف قريغيزيا عام 2010م.

 -شــهادة من اليونميك ( بعثة األمم املتحدة لكوسوفا ) عىل عمل مكتب األمانة يف

كوسوفا املميز يف إدارة جممع الكويت السكني عام 2003م.

 -املركــز الثاين يف جائزة الكويــت االلكرتونية يف جمال إثــراء املحتوى االلكرتوين

والتي متنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حتت رعاية حرضة صاحب السموأمري دولة
الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح  -حفظه اهلل .-

 -جائزة املؤسســة األكثر شــفافية يف العامل العريب ضمن قائمــة جملس فوربس لعام

2011م.

السيد محود الرومي رئيس مجعية اإلصالح والسيد عثامن احلجي مدير اهليئة اخلريي
يف إحدى مناسبات التكريم
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ومن الثناءات يف عام 2002م ويف موكب ضم الكثري من العاملني يف املنظامت الدولية

كاليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وشــخصيات حملية ،زارت وزيرة الصحة العمومية
البنينية مستوصف مجعية العون املبارش يف منطقة بيدي التي تبعد عن العاصمة كوتونو633

كيلومرت ًا ،وقد أبدت الوزيرة ارتياحها الكبري بام شــاهدت من إنجازات اللجنة يف املجال

الصحي يف بنني ،وقدمت شكرها للمسؤولني عليها ملا بذلوه من جهود.

وخالل حفل افتتاح أحد أكرب املجمعات التنموية اخلريية يف إفريقيا وهوجممع الرمحة

التنموي يف جيبويت قال الرئيس اجليبويت عمر حسن جيلة يف كلمته «لقد برهنتم بإرصاركم

عىل إقامة هذا الرصح الشــامخ (جممع الرمحة ) بمســامهات وعطاءات املحسنني من أهل
اخلري يف الكويت برهنتم بام ال يدع جماالً للشك أن العمل اخلريي يبني وال هيدم ويشيد وال
يردم ويعمر األرض وال يفسدها فجزاكم اهلل خريا .

وإىل كل من ســاهم من قريب أوبعيد يف إنجاز هذا املرشوع احليوي أتوجه بخالص

الشكر والعرفان واالمتنان عىل ما قدمتموه من أعامل جليلة خلدمة هذا العمل املتميز الذي

يعــد مفخرة خيلدها التاريخ عرب األجيال والعصور ومعل ًام حضاري ًا شــاخم ًا يرمز دوم ًا إىل

أوارص املحبة واألخــوة والعالقات األزلية احلميمة التي تربــط -وهلل احلمد -بني دولنا

وشعوبنا الشقيقة.

* جائزة املركز األول يف اجلمعيات اخلريية األكثر شفافية يف الوطن العريب
بحسب تقرير جملة فوربس العاملية لعام 2012
قامت جملة «فوربس ـ الرشق االوســط»باطالق قائمة «اجلمعيــات اخلريية االكثر
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شــفافية يف العامل العريب»لعام 2012م حيث ارتفع عدد املؤسسات املشاركة يف قائمة هذا

العام من  54ليصل إىل  61من أصل  2050مجعية عربية ،وكانت الصدارة للكويت ،حيث

كان املركــز االول من نصيب مجعية اإلصالح االجتامعــي ممثلة بالرمحة العاملية بمجموع
ايرادات بلغت  93.5مليون دوالر ،وقد تسلم اجلائزة عبد الرمحن عبد العزيز املطوع األمني

املساعد للعالقات العامة واإلعالم يف حفل أقيم هبذه املناسبة يف يوم .2012/7/24
جائزة املؤسسة األهلية الرائدة يف العمل االجتامعي :

كرم جملس وزراء الشؤون االجتامعية يف دول جملس التعاون مجعية اإلصالح االجتامعي
ّ

كمؤسســة رائدة يف العمل االجتامعي واســتلم رئيس اجلمعية محود الرومي درع وشهادة
تقدير (املؤسســة الرائدة يف العمل االجتامعي ) يف احتفال خــاص ضمن برنامج الدورة

السابعة والعرشين ملجلس وزراء الشؤون االجتامعية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية والذي انعقد بدولة الكويت يف الفرتة من .2010/11/4-3
القالدة امللكية من كمبوديا :
يف التاســع والعرشين من مايولعام  2013ويف إطار جهودها املبذولة للمســامهة يف

املرشوعــات التنموية عرب العمل اخلريي كرمت مملكــة كمبوديا الرمحة العاملية باإلصالح

االجتامعي بإهدائها القالدة امللكية ،عرفانا بام قدمته من مشــاريع وبرامج خالل السنوات
الســبع املاضية ،وقد ســلم اجلائزة نائب رئيس الوزراء الكمبودي لشؤون جملس الوزراء

سوك آن.

كام قامت اململكة الكمبودية بتكريم ســفري الكويت رضار التوجيري بمنحه القالدة
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امللكية ،وقد أكدت الســفارة الكويتية عىل دور مؤسسات العمل اخلريي يف كمبوديا ومنها
مجعية اإلصالح االجتامعي التي تم تكريمها بذات احلفل.

جائزة الصداقة الصينية

مملكة كمبوديا هتدى الرمحة العاملية القالدة امللكية

منحت حكومة نينغيشيا العليا بجمهورية الصني الشعبية فهد حممد الشامري األمني

املساعد لشئون القطاعات بالرمحة العاملية «جائزة الصداقة جبل ليوبان» لألعامل اإلنسانية

تقدير ًا جلهود الرمحة العاملية يف األعامل التنموية يف نينغيشيا من خالل عدد من املرشوعات
االجتامعية والطبية واالقتصادية التي دشنها قطاع آسيا وإفريقيا هناك.

ويعترب الشــامري هوأول عريب يمنح هذه اجلائزة ضمن عرشة فائزين فقط من دول

أوربا وأمريكا واليابان وهبذه املناسبة أقيم حفل لتكريمه يف يوم  2008/12/19بحضور

مسؤولني من بكني ورؤساء حكومة نينغيشيا ولفيف من اإلعالميني.
تكريم مكاتب الرمحة العاملية

وقد أصبحت مؤسسات اخلري يف الكويت نامذج رائدة يف العمل املؤسيس لذا مل يقترص

تكريمها عىل مكتبها الرئييس فقط بل حظت مكاتبها اخلارجية عىل تكريم أيض ًا ومن ذلك
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نــاذج مكاتب الرمحــة العاملية حيث تم تكريم ممثل الرمحة العامليــة يف أوكرانيا حيث قام

ممثل الرئيس األوكراين بمنح مؤسســة الرائد ممثلة الرمحة العاملية يف أوكرانيا وسام الرشف
لدورها يف خدمة املجتمع األوكراين.

ويف حفل تكريمي قدم ماموتوف إنفرييفيتش ،نائب ممثل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش،

يف إقليم شــبه جزيرة القرم جنوب البالد ،شــهادة تقدير ووسام الرشف إىل كل من رئيس
االحتاد إسامعيل القايض ،ورئيس فرع االحتاد يف اإلقليم حممد طه عزام.

* اجلامعة الكويتية القريغيزية حتصل عىل جائزة اجلودة العاملية
حصلت اجلامعة القريغيزية الكويتية ( جامعة حممود قشغري ) بجمهورية قريغيزيا

والتي أنشــاهتا وتديرها الرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي عىل جائزة نجم باملريا

( )Palmyra Starوالتي متنحها جمموعة النوادي املتطورة () Assembly Of Business Circles
من جامعة أكســفورد ملســامهة اجلامعة الكويتية القريغيزية يف تطوير التعاون بني أوروبا

وآســيا وكذلك لتقوية العالقات االقتصادية والثقافية بني الدول بنتائج نشاطها عىل مدار
 11سنة منذ تأسيسها.

اجلامعة الكويتية القريغيزية حتصل عىل جأيزة اجلودة العاملية
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كام حصلت اجلامعة عىل جائزة اجلودة العاملية حسب املعايري األوربية (EUROPEA (   

.2011 ،N QUALITY AWARD

* موقع خري أون الين يفوز بجائزة الكويت اإللكرتونية:
وقام صحاب السموأمري الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح يوم 2013م

بتكريم الفائزين بجوائز الكويــت اإللكرتونية حيث حصل موقع خري أون الين الواجهة
اإللكرتونية للرمحة العاملية بجمعية اإلصالح االجتامعي عىل املركز الثاين يف جائزة الكويت
اإللكرتونيــة يف جمال إثراء ملحتوى اإللكــروين والتي متنحها مؤسســة الكويت للتقدم

العلمي.

* د .عبد الرمحن السميط حيصد جوائز حملية وعاملية
ونال د .عبد الرمحن الســميط  -رمحه اهلل  -العديد من اجلوائز والشهادات التقديرية

من أبرزها :

 وسام رؤساء دول جملس التعاون اخلليجي املنعقد يف مسقط عن العمل اخلريي عام  1986م. -جائزة امللك فيصل بن عبدالعزيز  -رمحه اهلل  -خلدمة اإلسالم واملسلمني عام 1996م.

د .عبد الرمحن السميط وجأيزة امللك فيصل لعاملية خلدمة إالسالم
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 وسام جملس التعاون اخلليجي خلدمة احلركة الكشفية عام 1999م. وسام النيلني من الدرجة األوىل من مجهورية السودان عام 1999م. جائزة الشيخ راشد النعيمي حاكم إمارة عجامن عام 2001م. -الدكتوراه الفخرية يف جمال العمل الدعوي من جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان

عام 2003م.

 وسام فارس من رئيس مجهورية بنني عام 2004م. -جائزة الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية واإلنسانية يف اإلمارات عام

2006م.

 وسام فارس العمل اخلريي من إمارة الشارقة عام 2010م. جائزة العمل اخلريي من مؤسسة قطر  -دار اإلنامء عام 2010م. شهادة تقديرية من جملس املنظامت التطوعية يف مجهورية مرص العربية. -جائزة العمل اخلريي من الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم حاكم ديب للعمل اخلريي

واإلنساين وعىل جائزة الشارقة للعمل التطوعي واإلنساين عام 2009م.

* تكريم املحسن عبد العزيز سعود البابطني جلهوده يف خدمة اللغة العربية يف العامل
كان لتكريم مؤسســة البابطني نصيب مل تغفله كل الدول التي تركت فيها مؤسســة

البابطني بصمة خري وعلم فقد :

 احتفت به اثنينية الشيخ عبداملقصود خوجة يف جدة بتاريخ 2000/2/21م.438
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 -احتفى به معرض القاهرة الدويل الســادس والثالثــون للكتاب بتاريخ /1/27

2004م.

 -احتفت به مؤسســة احلريري اخلرييــة والنادي الثقايف العــريب يف بريوت بتاريخ

2004/2/21م.

 -ويف 2004/12/2م بمقر مركز الدراسات والبحوث اليمني يف صنعاء تم منحه

درع املركز ،بحضور وزير التعليم العايل اليمني ورئيس املركز.

 -منحه وزير الثقافة والســياحة اليمني ( آنذاك ) األســتاذ خالد الرويشــان»تذكار

صنعاء عاصمة للثقافة العربية لعام 2004م.

 -منحته مجعية املقاصد اخلريية اإلســامية يف صيدا بجنــوب لبنان درع اجلمعية يف

2005/6/15م.

 -متــت دعوتــه وتكريمه يف املؤمتــر الثاين والعرشيــن لالحتاد الــدويل للكتاب يف

«الهتي»بفنلندا من 2005/6/21-18م ،حيث كان ضيف الرشف يف املؤمتر الذي أقام
له أمسية شعرية وأصدر خمتارات من شعره مرتمجة إىل اللغتني الفنلندية واإلنجليزية.

الرٔييس الفلسطيني يقلد املحسن عبدالعزيز البابطني وسام فلسطني للثقافة والعلوم والفنون
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 -كرمته جامعة املوليزي بمدينة كامبوباسوبجنويب إيطاليا بتاريخ 2005/7/28م.

 كرمه احتاد الكتاب التونســيني بتاريخ 2007/6/32م تقدير ًا ملكانته كأحد رموزاحلركة الشعرية العربية املعارصة وجلهوده الكبرية يف دعم حركة الشعر العريب.
يف يناير 2008م ،كرمته جريدة الرشق يف مهرجان املبدعني الكويتيني لعام 2007م.
 كرمته مجعية لسان العرب يف املؤمتر الدويل الرابع عرش للجمعية بمقر جامعة الدولالعربية بالقاهرة يف نوفمرب 2007م.
 كرمته جملة «أرابيان بيزنس» الصــادرة عن جمموعة «آي يت يب»للنرش وتكنولوجيااملعلومات يوم 2007/12/16م ،بمنحه جائزهتا يف جمال»املســؤولية االجتامعية»تقدير ًا
ملبادراته يف هذا املجال.

 منحته جامعة «يزد»اإليرانيــة مفتاحها الذهبي بتاريخ 2007/12/24م ،تقدير ًالــدوره يف إقامة دورة ملهارات اللغة العربية وتذوق الشــعر ،وإقامة الدروات التدريبية يف
عدد من اجلامعات اإليرانية.
 منحه نادي الوشم بشقراء عضوية الرشف األوىل عام 2008م. -كرمه وزير اإلعالم يف دولة الكويت بدرع تذكارية يف 2009 /4/15م.

 اختارته اجلامعة األمريكية يف الكويت رئيس ًا فخري ًا لنادي األدب العريب فيها بتاريخ2010/2/23م.

 اختارته األكاديمية العاملية للشــعر ومقرهــا مدينة فريونا بإيطاليا رئيســ ًا رشقي ًالألكاديمية وعضوا ً يف املجلس األعىل هليئتها اإلدارية خلف ًا للشاعر العاملي ليبولدسينجور.
 منحتــه حاكمية مدينة فريونــا امليدالية الذهبيــة للمدينة ومواطنتهــا الرشفية يف2011/6/11م.
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 -منحتــه منظمة األغذية والزراعة العامليــة «الفاو»ميداليتها التكريمية عن دوره يف

محاية البيئة الطبيعية يف منطقة الش ّيط 2011/6/11م.

 -أطلق اســم عبد العزيز سعود البابطني عىل أطول شــارع رئييس يف حمافظة إمبيني

بشامل جزر القمر.

* د .عبد اهلل املعتوق يزكى ملنصب إنساين عاملي
يعد د .عبد اهلل معتوق املعتوق يعد من أبرز الشــخصيات التي هلا أثر كبري يف العمل

اخلريي الكويتي وكان لرتؤســه اخلريية اإلســامية العاملية من جهــة ونيله ثقة صاحب

السموأمري البالد الشــيخ صباح األمحد الصباح بتعيينه مستشارا خاصا له من جهة أخرى

أكسبه ذلك ذكرا حسنا بإرشافه عىل مشاريع اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية يف أنحاء العامل

وحرصه عىل إظهار الصورة املرشقة للعمل اخلريي الكويتي.

وقد ملست الدول واملنظامت العاملية هذا الدور فتم عىل إثره تزكية د .عبد اهلل املعتوق

كمبعوث لألمني العام لألمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية وقد جددت هذه الثقة يف هذه
السنة سنة  2014م.

رٔييس اهلئية اخلريية إالسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق مع أالمني العام لٔالمم املتحدة
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وقد ذكر د.املعتوق أن جتديد الثقة به لعام جديد وفق القوانني واللوائح املعمول هبا يف
األمم املتحدة هوجتديد للثقة يف العمل اخلريي الكويتي بشــكل خاص واإلسالمي بشكل
عام ،وشــهادة من األمم املتحدة بأمهية الرشاكة مع العمل اخلريي بالنظر إىل دوره احليوي
واملحوري يف إغاثة املنكوبني وتلبية احتياجات الفقراء.
وأشــار إىل أن هذا التجديد يأيت يف أعقاب اجلهود احلثيثة التــي بذلتها اهليئة اخلريية
يف العمــل عىل إنجاح املؤمتر الدويل الثاين للمنظامت غري احلكومية الذي اســتضافته اهليئة
اخلريية ،وحشــدت له عرشات املنظامت والشخصيات اإلنسانية ،الفتا إىل أن اهليئة اخلريية
حتــرص عىل إقامة رشاكة فاعلة مــع العديد من املنظامت اإلقليميــة والدولية ،ومن بينها
منظامت األمم املتحدة ذات البعد اإلنســاين (منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف»-
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني -منظمة الصحة العاملية  -مكتب األمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية «أوتشا».
وقد زار الدكتور عبد اهلل املعتوق الســودان يف أوائل مايوسنة  20١1م تلبية لدعوة
من الرئاسة السودانية لتكريمه تقديرا جلهوده يف جمال العمل اخلريي واإلنساين والتعليمي
بمختلف أنحاء العامل ولتقليده وسام النيلني من الطبقة األوىل والذي يعترب أرفع األوسمة
بالسودان تقديرا جلهوده يف جمال العمل اإلنساين والدعوي واخلريي.
ومنح د .املعتوق أيضا درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إفريقيا العاملية.
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سمو األمري يستقبل د .عبد اهلل املعتوق بمناسبة حصوله عىل وسام النيلني
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ـﻜــﻮﻳــﺖ أﻇ ـ
ـﺆﻛ ـ ًـﺪا أن "اﻟ
ﺳﻤﻮه".
ﻣـ
ً
ﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﺳﺘ
وﻛﻴﻠﺔ ا
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺎﻟﻴﺮي آﻣﻮس ،إن
ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﱢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﻜﻦ
ﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻀﺮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
07 - 04
ﻟﻠﻤﺘ

٭ سياسية ٭ شاملة

1976

ستواصل دورها اإلنساني

اﻟ ﻮﻟﺮ ﺗﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ
ﺎﻟﻴﺮي ﺗﺮﻳ
ً
ﻜﺮا ﻟﻬﺬه
ﻓﻫﻮﻻﻧﺪ ﺑـ }ﺷ
ﺔ{! ) (1-3ص ٢٤
اﻟﻠﺤﻈ

ﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ

وتقدير ملسي

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام

ﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ

صاحب السمو

األمير الشيخ
صباح األحمد يلقي كلمته

حتت
وغربه ،أنظار العالم ش����رقه
األم����ن شماله وجنوبه ،أقام
بان ك� العام ل����أمم املتحدة
���ي
مون احتفالية تكرمي
لصاحب
السمو األمير الشيخ
صب����اح
األحمد
تقديرا
جلهود
سموه
وإسهاماته «قائدا للعمل
ا
إلنساني» ،وتسليمه نيابة عن
األمم
املتحدة شهادة تقدير.
وأكد
الش� صاحب السمو األمير
���يخ
صباح األحمد ،قائد

ﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ
»آﺑﻞ« ﺗ و»آﻳﻔﻮن  ٦ﺑﻠﺲ«
»آﻳﻔﻮن «٦

في االحتفالية

األممية بتكرمي سموه

بان كي مون :قلب
الكويت كان أكبر
من األزمات والفقر
واألوبئة

تغطية شاملة ال

حتفالية منح صاحب

قائدا للعمل اإلنساني

العمل
لسموهاإلنس����اني ،ف����ي كلمة
التكرمي في االحتفالية ،ان هذا
تكرمي ال����ذي حظينا به هو
ملس� أله����ل الكويت وتقدير
���يرتهم اخليرة في البذل
والعطاء
والتي واملمت����دة منذ القدم
اهلل .ستظل مستمرة إن شاء
من
لأمم جانبه ،قال األمن العام
جهود املتحدة بان كي مون ان
سمو األمير الشيخ صباح

السمو لقب قائد إنساني

األحمد
مواجهةمكنت األمم املتحدة من
معاناة ما ش����هده العالم من
األعوام وح����روب وكوارث في
املاضية.
وأضاف ان الكويت أظهرت
كرما ا
صاحبس����تثنائيا حتت قيادة
صباح السمو األمير الشيخ
صغر األحمد ،مضيفا انه رغم
الكويتمساحة البالد اال ان قلب
والفقر كان اكبر من األزمات
واألوبئة.

 15-12و 42و43
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الد يزور
صباح الخ األحد املقبل
فلسطني
�ن ل��دى

�س�ط�
�ف س �ف �ي��ر دول � ��ة ف�ل أن ال �ن��ائ��ب
ك �ش�
ط �ه �ب���وب
الخارجية
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��ر
ال� �ك � لرئيس ال �وزراء وزي يقوم ب��زي��ارة
األول
ص�ب��اح الخالد س ملقبل ،تلبية
الشيخ
ا
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مليارات دينار لصن
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تراجع إي
 ملي رادات النفط بقيمة678
ون دينار
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ودولي بتكرمي سموه
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«األمم املتحدة
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أم
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ا
لك
وي
ت
ق
ا
ئد
إن
س
ان
ي
ع
ظيم

أكدت ال
سعودية انها
غدا ا
ستستضيف
خلميس اجتماعا
وقالت وكالة
عربيا اميركيا
مبشاركة تركيا
االنباء السعودية
الرسمية ان
لبحث مسألة ا
�وب��ح
اململكة “ستس
الرهاب ا
والتنظيمات
�س��ب ال��ب��ي��ان
املتطرفة في ا
 “سوف ال���ذي نشرته،خلميس في ج��دة اجتماعا تضيف ال��وك��ال��ة
وذلك
إقليميا
 ي���ض���م،وسط تنامي اجلهود االملنطقة
يبحث االجتماع
م���وض���وع
دول م��ج��ل��س
النشاء
ميركية ا
�اإلره�����اب ف
ال���ت���ع���اون
حتالف دولي
خلليجي وك��ال
،��ي امل��ن��ط��ق��ة
 حملاربة تنظيم.الدولة االسالمية
والتنظيمات امل
م��ن مصر و
وتركيا ومبشاركة الواليات األردن وراءه وسبل مكا تطرفة ال��ت��ي تقف
األم
.»فحته
املتحدة
.»يركية
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ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

 من ذي ا15
 هـ1435 لقعدة
 �س10
2014 بتمرب
ال�سنة الثامنة

أح��ال
رئيس مجلس
811 و
احلساب ا
االم��ة ال��ى جلنة
مليون دينار
امليزانيات و
احلساب ا خلتامي البرملانية
دينار عن
 مشروعا14
���بتراجع يقارب ال
خلتامي
السنة املالية ا
 مليون187
بقانون بشأن
للسنة املالية
/ 2012 كان إجمالي اإليرادات لسابقة
2013 املاضية
كانت قد احالتها ا
 حيث2013
9  مليارا و32
 ما ميثل،-2014 مناقشتها خالل االيحلكومة للمجلس وتبدأ
 في ماليني دينار وهو0 .6 تراجعا بنسبه
اللجنة في
،��ام املقبلة
،املئة
االيرادات ا
اعتماد احلساب ا
وكشف مشروع
29 لنفطية من
بسبب تراجع
حصلت «ال��وس� خلتامي لالدارة املالية للدولة قانون السنة
970 مليارا و
املالية
مليون
2012
»�ط
دينار
في
2013/
 ع��ن أن ا والذي دينار في،اي��رادات ال �وزارات على نسخة منه
 مليارا29 إلى
وا
/2013( السنة
 مليون292 و
جمالي
الدارات احلكومية
) أي كان ا2014
 مليون678
لتراجع بقيمة
 مليارا31 بلغ
دينار وبنسبة
.  في املئة2ر3
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ﺪﺓ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍ

أقام األمني العام
في مقر املنظمة لألمم املتحدة
بان كي مون
كما
�بنيويورك ام
�رح��ب االحت
سمو أمير البالد
�س حفل تكرمي
��اد االوروب����ي
الشيخ صباح
ال
املتحدة تكرمي
ب��ق��رار االمم
األحمد اجلابر
صباح مبناسبة
صاحب السمو
للعمل اإلنس
ومنحه لقب (قائد
منحه لقب “قائد
اإلنساني” وب
اني)الجنازاته
للعمل اال
تسمية دول��ة ا
 ودعمه لالعمال.نسانية التابعة للمنظمة
.»إنسانيا عامليا
لكويت “مركزا
وق
�
�ال
�ورح
متحدث
باسم املمثلة
�ب��ت اوس���اط
ا
خلارجية واألمنية باالحتاد ا العليا للسياسة
كبيرا مبنح األمم امل� عربية ودول��ي��ة
ترحيبا
�ت
�
�ح
�
�دة
ألوروب
�
اشتون
�ي كاثرين
سمو ام��ي��ر
في تصريح
الشيخ ص��ب��اح
لوكالة االن��ب
)األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب� البالد (كونا
��اء الكويتية
“قائد للعمل
�اح
ان املساعدات
االن
اال
لقب
”ساني
نسانية
في
و
العالقات ا
“مركزا
رك��ن اساسي
بتسمية دولة
 واجمعت تلك الكويت االوروبي و لصلبة التي تربط.”على ان انسانيا عامليا
بني االحت��اد
الكويت
سمو
االوساط
من خالل وضع
امير البالد ب��ذل
في حتديد أ
معايير عاملية
وغير مسبوقة في العمل اال جهودا متميزة
وأش��اد ولويات التنسيق بني
�اج
.اجلهات املانحة
األم��ني
 وبعيدا عن نساني الدولي من،�ل االنسانية
العام ملجلس ا
وا
امل��آرب ال
اخلليج العربية
لتعاون لدول
.ملصالح الذاتية
الدكتور عبدا
سياسية ا
من
للطيف بن راشد
لزياني مبنح سمو
جانبه اعرب
امير الكويت
االمني العام
بان
األحمد اجلابر ا
الشيخ صباح
كي مون عن
لالمم املتحدة
لصباح ورئيس
للمجلس
شكره العميق
ص��د
األعلى
الدورة احلالية
لقيادة
�ب
اح� السمو
حضرة العربية لقب ملجلس التعاون
امير ال��ب��الد
لدول اخلليج
االح��م��د
الشيخ صباح
ﺳﻤﻮاجل��اب��ر
(قائد للعمل اإلن
الصباح “ال
�اه
�ب
ـﺮﺍﺯ ﻣــﺂايﺛـ�ـﺮ
دولة الكويت (مركزا للعمل ساني) واختيار
»بارعة
واصفا
”القائد االنساني
ﺃﻥ
.)االنساني
ووصف ا
ﻛــﻞ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑ ـ فيﺃﻣــﺲ
 وق.”العظيم
مقابلة
ﻌــﺎﺩﺗــﻪ ﻓــﻲ
��ال بان االنباء ال لدكتور الزياني في
ﻛﻠﻤﺘﻪ�ه ي ﻌﺪﻳﺪخاصة مع ت
تصريح
لفزيون
�ﺣـﻴــﺚ ﺃﻛــﺪ ﻓــﻲ ان
دول
�
ﺍﻷﻣـﻴــﺮ ﻛـ
ﺴﺮﺓ ﻟﻠ
لوكالة
كويتية
ـﺪ
�ة الكويت
�تشرف ب��اج
(كونا) التكرمي
ﺣ ـﺮﺹ ﺳﻤﻮ ﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ ﺍﻷﺣ ـﻤـ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻴامل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
�راء ه��ذا اللقاء
تاريخي مهم
بانه “حدث
للحديث عن
ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺣــﻞ ﺍﻟـ
ﺍﻟﻐﺎﺀ
ساهمات السخية
وتكرمي مستحق
لسمو االمير
 ﺷﻜﻠﺖ االحمد1988 ﺍﻷﻣ ـﻴــﺮ ﺍﻟــﺮﺍ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
لعمل اخلير وامتدت أياديه ا لقائد نذر نفسه
الشيخ صباح
ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺳﻤﻮ ﺍ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻘﺮﺍ ﻓﻲ
والشعباجلابر الصباح وا
والدعم لكل احملتاجني في لبيضاء بالرعاية
ﻣ
حلكومة الكويتية
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ
.الكويتي
مختلف
دول
ا
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
.»لعالم
.ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
2 (طالع صفحات
)9 ، 8 ، 7 ، 6 ،

ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﺔ

ﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻤﺪ ﺳﺒﺎﻕ ﺑﺎﻟﻌ

قد يطال املاليني

»«إيبوال

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ

ﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎ
 ﻋﻤـﺎﺩ ﺟـ:ﺮﻳﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤ

ﻮﺍﺩ ﺑﻮﺧﻤﺴﲔ

ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ

ﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳ

ﺍﳌﺘﺤ

ﳌﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠ

ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻷﺣ

ﻋﻦ ﺍ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ

ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ
ـﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ
ﺍ
ﻣــﻮﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣـ ﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻠﺖ

ﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼ
ح��ذرتﻛﻠﻤﺔ
ﻓﺎﻟﻴﺮﻱ ﺁ
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ
ﺍﳌ
ﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ
ﻋﺒﺮﺕ
منظمة ا
لصحة ا
االثنني من ﻣﺴ.ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﺮ ﺍﻷﻣــﻢ ﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻏﻴﺮان وب��اء ايبوال ال�لعاملية أم��س األول
ﺴﺎﻧﻲ ﺧﺼ
ﺍﻻﻧ
�ذي
�ﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻲ ح
 الى وفاة،1976
�ول العالم قد
يثير املخاوف
ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﻧ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜ
اكثر من الفي
تسجيل آالف يواصل انتشاره
العام في ليبيريا وسيراليون شخص منذ مطلع
ﺤﻔﻞ ﺍﻥ
.ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
حيث يتوقع
�االص
ﺑﻬﺎ ﺍﻟ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻏﺎﺛﻲ
� �اب��ات اجل��دي،االكثر تضررا
 قد يكون،وغينيا
 واك.االت��ي اع��ظ��م
�دة في ليبيريا
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ
���دت منظمة ا
فيما أكدت
في جنيف انه
قد يطال
لصحة العاملية
املنظمة أن ال
فيروس ا
“يتوقع تسجيل
.احل��ال��ي ماليني األشخاص
جلديدة مبرض “ايبوال” في االف االصابات
فبعد ان ادى
ا
االخ��ط��ر منذ ا
الوباء املقبلة
ﻜﻨﻬﺎ
كتشاف
ال
�
�ف
�
ﻟ
ﺣﺘﻬﺎ
السابيع الثالثة
.»في ليبيريا
ﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎ
ي��روس عام
ﻜﻮﻳﺖ ﺻ
ﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟ
)10 (طالع صفحة

ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ
.ﻘﻠﻮﺏ ﺍﳌﻌﻄﺎﺀﻩ

ﺻﻐﻴﺮﺓ

ﺍﳌ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟ
ﺃﻛﺪ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ

ﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ

ﻓﻴﻠﻢ

ﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍ
ﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍ
ﺤﻔﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻗﺎﺋﺪﴽ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟ
ﻋـﺮﺽ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻮﺍﺭﺙ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻃ ﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ
ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺻ
ﺿﺖ ﻟﻜ
ﺗﻌﺮ ﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺘﺤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ

ﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﺍ

ﻣﻮﻥ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑ
.«ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﹰﻛﻲ ﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 »ﺍﻟ:ﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺳﻼﻡ ﻗﺎﺋﻼ
ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍ
ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺍﻻ
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺴﻤﻮ

ﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺸﻴﺪ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍ ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺻﺎ
ﺳﻤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺮ
.ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺭﻭﺑﻲ ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳌ ﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻭ
ﻭﺍ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ـﺎﻧـﻴــﺔ ﺭﻛــﻦ
ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺩﻋﻤﻪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
ﺴـ
ﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﳌ ـﺴــﺎﻋــﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧـ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻰ
 ﻭﺍﺷﺎﺭ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ.ﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ:ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ـﻲ ﻛــﺎﺛــﺮﻳــﻦ ﺁﺷ ـﺘــﻮﻥ
ـﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑـ ـ
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻻ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ ـﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ
ﺍﻻﺗ ـﺤـ
ﺑـ
ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ـﻰ ﺩﻋــﻢ ﺍﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺍﻟـﺜــﺎ ﺭﺟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟـ
ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧ
.ـﻮﺭﻳــﺔ
ﺍﻻﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺳـ ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍ
.ﳌﺤﺘﺎﺟﲔ
ﺍ

 ﻣﺴﻴﺮﺓ:ﻳﺪ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺯﺍ ﺸﺮﻗﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ
ﱠ ﺪﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﻣ
ﺟﺴ

ﺯﺍﻳــﺪ ﺍﻟــﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺴﺪ
ﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻻﻣ ــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ـﻦ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ـ
 ﻭﺛﻤﻦ.ﻭﺻــﻒ ﺭﺋـﻴــﺲ ﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟ ــﺎﺀ ﻋـﻠــﻰ ﺍﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳ ﺎﻣﻬﺎ
ﻄ
ﻟ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺧـ ــﺮﺓ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻭﺍﻟ ـﻌ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻗﻴ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟــﺪﻭﺭ
ـﺔ ﺯﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭﺕ
ﻷﻣﻴﺮ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟــﻰ ﺳﻤﻮ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺣ ـﻴــﺎﺓ ﻣـﺸــﺮﻗـ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﺞ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻌﺚ
ﻣﻌﺰﺯﺍ
ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺳﻤﻮﻩ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟ
ﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺸﻴﺦ
ﺍﻟ ﺴﺎﻧﻲ ﺍﳌﻤﻴﺰ
ﻣــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟ ـ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻻ
.ﺍﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟــﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍ ﺍﻟــﻰ ﺳﻤﻮ
ﺍﻻﻧ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺑــﻲ
ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ
ﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ
ـﺎﻥ
ﺑﻌﺜﺎ ﺑﺒﺮ
ﻭﻛـ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ
ﺯﺍﻳــﺪ ﻗــﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ
ﺤﻤﺪ
ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﳌ
.ﺍﻷﻣﻴﺮ

ﻧﺒﺚ ﺃﻱ ﺧﺒﺮ
ﻟﻢ
 ﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ:«»ﻛﻮﻧﺎ
ﻋﻦ ﺇﺳﻘ

ﺎﻗﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ
ـﺲ ﺻﺤﺔ ﺧﺒﺮ ﺗﻨ ﻭﺽ« ﻋﻦ
ﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮ
ﻣـ
ﻻﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﻛﻮﻧﺎ( ﺃ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﺇ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻧﻔﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍ ﺗﻢ ﻧﺴﺒﻪ
ﺘﻌﻠﻖ
ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﺗﺒﺚ ﺃﻱ ﺧﺒﺮ ﻳ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﻭ
ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ
.ﻃﻨﲔ
ﻭ
.«ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـ»ﻛﻮﻧﺎ
ﺧﺒﺎﺭ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟ ﻭﺽ« ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺃ
ﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ
»ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻱ
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ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ

ﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎ

ﺪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟ

 ﺗﺄﻛﻴ:ﻷﻣﻴﺮ

ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ
ﻣــﻦ ﻃﻴﺐ
ﻛــﺪ ﺳﻤﻮ
ﻳﺘﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻭﺃ
 ﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ.ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮ ﻭﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟــﺪﻋــﺎﺀ
ﺑﻔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﻭﺻــﺎﺩﻕ ﺍﳌــﻮﺩﺓ ﻜﺮﻳﻢ ﺍﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻓﻲ
ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ﻴﺎﺩﺓ ﺳﻤﻮ
ﻷﻣﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺷ ـﺔ ﻟﻨﺠﺪﺓ
ﺘﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ
ﺑﻔﻀﻞ ﻗ
ﺍ
ﻴـ
ﻀﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮ
ﻭﺍﻻﻏﺎﺛﻲ
ﻣﺴ
ﻨــﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧـﺴــﺎﻧـ ﻣﺎ ﺟﺒﻞ
ﺛﻢ ﺑﻔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟـ
ﺑﺬﻟﻚ
ﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ـﻲ ﺍﻟـﻌـﻬــﺪ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺗـﺠــﺎﻭﺑـﻬــﻢ ﻣــﻊ ﺍﻮﺯﻳﻦ ﻣﺠﺴﺪﺓ ﺣﺐ ﻟﻠﺨﻴﺮ
ﻴــﺮ ﻭﻟ ـ
ﺴﺎﻧﻲ
 ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﻦ ﺧ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻩ.ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻭﺍﳌﻌ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻷﻣﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻥ
ﺍﻷﻣ ـ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻧ ﺒﻼﺩ ﺍ
ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻢ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻤﻮ ﺍ
ﻌﻮﻧﻪ
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟ
ﻟﻘﺐ
ﻭﺃﻋــﺮﺏ
ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻫﻞ
ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ
 ﻭﻛﺸﻒ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.ﺴﻤﻮ ﺍﻷﻣـﻴــﺮ ﺳﺎﺋﻼ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﺪﻩ ﺑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
ﻥ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺴﻤﻮ ﻭﺣﺴﺐ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣــﻢ
ﻟﻘﺒﺎ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻢ
ﺠﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﺒﺬﻝ
ﺼﺤﺔ
ـﻴ ــﺮ ﻟ
ﺍﻷﺣـﻤــﺪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ــﻮ ﺍﻷﻣ
ﺩﻭﻣﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟ ﺳﻤﻮﻩ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﺯﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣــﻦﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﻭﺍﻋـ ـﺘ ــﺰﺍﺯ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣ
ﻴــﻢ ﳌ ـﺴ ـﻴ ــﺮﺓ ﺳ ـﻤ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﻰ
ﺤــﻞ ﻓ ـﺨــﺮ
 ﻭﺍﺷــﺎﺩ ﻷﻣﻴﺮ ﻷﺟﻞ.ﻭﻗﻮﺗﻪ
ﻴـ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻠـــــﺬﻱ ﻫ ــﻮ ﻣ ـ
ﺬﻟﻬﺎ ﺳﻤﻮ ﺍ
ـﻘ ـ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻋﻄﺎﺀﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮ
.ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ـﺎﺛـ ــﻲ ﻭﺍﻟـ
ﺳﻤﻮ
ـﻰ
ﻤﻞ
ﻳﺒ
ـ
ـﺎﻑ ﺳﻤﻮ
ﻷﻣﻴﺮ
.ﻣﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻣـﻴــﺮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟـ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺍﻻﻏـ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺳـﻤــﻮ ﺍﻷ
 ﻭﺍﺿـ ﺑﻬﺎ ﺍﻟــﻰ ﺳﻤﻮ ﺍ ﺍﻥ ﻭﺍﻻ.ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ
ـﻦ
ﻭﻗــﺪ ﺭﺩ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺑﻌﺚ
ﻋـــﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮﻩ ﻋـ ـﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮ
ـﺬﺍ
ﻬﻨﺌﺔ
ﺳﻤﻮ ﻫـ
ﺍﻷﻣــﻢ
ﺳﻤﻮ ﻧــﺎﺋـ
ﻜﺮﻳﻤﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻠـﻘــﺐ ﺍﻟــﻰ
ﻧــﺎﺋــﺐ ﺍﻷﻣـﻴــﺮ ﺃ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ـﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻟﻴﺔ
ـ
ﻴ
ﺍﻟﺸﻜﺮ
ـﺪﻭﻟـ
ﻤﺔ ﺍﻟـ ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪ ﺍﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺤـﻈــﻰ ﺑــﻪ
ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ـﻮﻩ ﻭﻣ ــﺎ ﺗـ
ﻬــﺎ ﺳ ـﻤـ
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قامت وكالة األنباء الكويتية ( كونا ) بإعداد تقرير عن تكريم ســمو أمري البالد
الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح  -حفظه اهلل  -بصفته قائدا لإلنسانية  ،والكويت
بصفتها مركزا إنسانيا .
ونظرا لشــمولية هذا التقرير وجودته  ،فقد رأيت إيراده كامال  ،الســيام مع ما

حيويه من معلومات تارخيية قيمة  ،فلهم مني أزكى ثناء  ،وأعطر شكر.
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األمير اإلنسان
يكلل تكرمي الأمم املتحدة املرتقب ل�ساحب ال�سمو
اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح
حفظه اهلل ورعاه يف مقرها بنيويورك يف �سبتمرب
 2014لعتبار �سموه قائدا اإن�سانيا واإعالنها الكويت
مركزا اإن�سانيا عامليا ،حقيقة جلية يعرفها القا�سي
ّ
�سطرتها الأيادي الكويتية البي�ساء على
والداين
مدى ع�سرات ال�سنوات واأ�سحت معها بالدنا اأيقونة
عاملية حتمل ر�سالة الإن�سانية واخلري للعامل ،لإغاثة امللهوف وم�ساعدة املحتاج اإبان
الكوارث �سواء الطبيعية اأو التي من �سنع الإن�سان.
ول ي�سعني يف هذا املقام ال�سامي ويف موازاة ذلك اإل اأن ا�ستذكر اختيار �ساحب
ال�سمو اأمري البالد �سخ�سية العامل العربي الإن�سانية لعام  2014من قبل منظمة
الأ�سرة العربية نظري ا�سهامات �سموه الكبرية يف املجال الإغاثي والإن�ساين ،حيث
ل يكاد يخلو �سجل العمل اخلريي والإن�ساين على امل�ستويني العربي اأو العاملي من
مبادرات �ساحب ال�سمو يف العون وامل�ساعدة حتت ر�سالة الإن�سانية.
وميكن القول اإن �ساحب ال�سمو اأطلق مفهوماً دبلوما�سياً جديداً يقوم جوهره على
«الدبلوما�سية الإن�سانية» التي اخت�ست بها الكويت عن غريها ،ي�ساف اىل ما اأطلقه
�سموه اأي�سا من روؤى ا�ست�سرافية يقوم جوهرها اأي�ساً على «الدبلوما�سية القت�سادية»
ليكون بذلك بحق خا�سية كويتية انطلقت من روؤى واأفكار �سموه اخلالقة.
اإننا يف الكويت نعي�ش يف جمتمع حباه اهلل باخلري والعطاء وحتفل م�سرية البالد
ب�سجل وافر من العمل الإن�ساين �سواء على امل�ستوى الر�سمي اأم ال�سعبي ،ومببادرات
من رجالتها الكبار و�سخ�سياتها املعتربة عرب تاريخهم النا�سع ومن ذلك – على
�سبيل املثال ل احل�سر – مبادرة �سمو اأمري البالد حفظه اهلل ورعاه با�ست�سافة دولة
الكويت املوؤمتر الدويل للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا تلبية لنداء الأمني
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العام لالأمم املتحدة بان كي مون قبل عامني ،ليتبعه يف العام الذي تاله الن�سخة
الثانية للموؤمتر ،ومت اأثناء ذلك تاأمني تعهدات للدول امل�ساركة بنحو  2.4مليار دولر
تربعت منها الكويت بن�سف مليار دولر مت ت�سديدها كاملة.
وجممل ذلك غي�ش من في�ش عطاءات الكويت الإن�سانية الكبرية ،واأياديها اخلرية
يف البناء والتنمية ودعم البحث العلمي وال�ستثمار الب�سري والتي و�سلت اىل العديد
من املجتمعات الب�سرية ،بف�سل جهود ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية
وال�سندوق العربي لالإمناء وموؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،اإ�سافة اىل موؤ�س�سات
الإغاثة والعمل التطوعي ال�سبابي والأعمال اخلريية ولي�ش اآخرها اأن الكويت ت�سدرت
الدول التي �ساندت ال�سعبني العراقي يف حمنته الطويلة ،وال�سعب الفل�سطيني يف
غزة �سد العدوان الإ�سرائيلي الأخري.
اإن تكرمي الأمم املتحدة ل�سمو الأمري لي�ش تكرميا فقط ل�سخ�سه بل هو تكرمي
جلميع ال�سعب الكويتي لعطاءاته وقيمه الإن�سانية ون�سرته للمظلوم وحبه للم�ساعدة
ودعمه للتنمية ومكافحة الفقر واجلهل والأمرا�ش والكوارث و�سعيه اىل اأن يكون
ر�سول �سالم بني الأمم وهذا ما دفع العامل باأجمعه اأن يقف اىل جنبنا ،اىل جنب
الكويت اأيام الغزو واأن يجند جيو�سه واإعالمه وموؤ�س�ساته حلمايتنا ،اإن كرم عطاءات
الكويت هو جماين لأننا �سعب يوؤمن بالعطاء والكرم ولكن ل ي�سيع معروف اأمام اهلل.
اإن دولة الكويت يف ظل قيادتها احلكيمة ما�سية يف مواقفها الإن�سانية جتاه
�سعوب العامل اإميانا منها مبيثاق المم املتحدة باعتباره حجر اأ�سا�ش يف مفهوم
العمل اجلماعي يف حفظ الأمن وال�سلم الدوليني ،ي�ساف اىل ما متتلكه من �سجل
حافل باملبادرات الإن�سانية يف رفع معاناة ال�سعوب املنكوبة ون�سرة الق�سايا الإن�سانية
ومواجهة الكوارث التي تتعر�ش لها الدول وال�سعوب من خالل موؤ�س�ساتها الر�سمية
والأهلية وفاء لتاريخنا وقيمنا ودورنا كمركز اإن�ساين عاملي.
�صلمان �صباح ال�صامل احلمود ال�صباح
وزير الإعالم ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
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أمير المحبة وكويت الخير
مل يكن مل�سرية اخلري التي �سطرتها دولة الكويت
عرب تاريخها احلافل بالعطاء وم�ساعدة املحتاجني
واملنكوبني حول العامل ،بغ�ش النظر عن اأية اعتبارات
كانت ،من حدود حت�سيها اأو اأرقام توؤطرها ،بل كانت
منهجا نقيا و�سفحة بي�ساء امتدت حوافها لتطال
العامل كله ويف جنباتها �سطور من املثل العليا التي
ر�سمها رجالت الكويت املخل�سني عرب م�سرية قياداتها احلكيمة واأ�سمائها الكثرية
التي دونت بحروف من نور معاين الإن�سانية واملحبة ،م ّثل اأبلغ دللة عليها التكرمي
الذي اأعلنته الأمم املتحدة ل�ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر
ال�سباح حفظه اهلل ورعاه يف �سبتمرب  2014واإعالن �سموه قائداً اإن�سانياً ودولة
الكويت مركزاً اإن�سانياً عاملياً.
وغني عن القول ما قدمته الكويت من املبادرات واخلطوات الإن�سانية احلافلة يف
م�سرق الأر�ش ومغربها طالت الأ�سقاء والأ�سدقاء حتت عنوان جوهري يعلي قيمة
الإن�سان ويج�سد املقولة اخلالدة )اإن النا�ش �سنفان اأخ لك يف الدين اأو نظري لك يف
اخللق( ،ما مثل اأعمق ترجمة وجت�سيد للقيم املثلى التي �سدرتها الكويت اىل العامل
بعد اأن حباها اهلل تعاىل بنعمه وزاد عليها نعمة قياداتها ورجالتها وعمق مبادئهم
وقيمهم يف اإغاثة امللهوف وم�ساعدة املحتاج بعيدا عن اأي اعتبار فئوي اأو �سيا�سي
اأو ما �سابه بل اأخ�سعته فقط لقيمة الإن�سان الذي كرمه اهلل تعاىل ،فكانت بحق
بلد الإن�سانية وا�ستحق اأمريها حفظه اهلل ورعاه اأن يكون قائدا لالإن�سانية و�سانعا
لل�سالم نفخر ب�سموه اأميا فخر ونعتز بعطاءاته التي �سجلها التاريخ و�سيبقى كذلك.
اإن الطرق املوؤ�س�سي الذي اتبعته الكويت يف العطاء واخلري مل يكن ليجد ترجمته
احلقيقية على اأر�ش الواقع لول تلك الروؤى ال�ست�سرافية والعزمية ال�سادقة التي
اأطرت العمل الإن�ساين �سمن �سياقات �سحيحة ليجد اخلري طريقه اىل اأهله والتغلب
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على ال�سعاب وتخفيف معاناة الإن�سان اأينما وجد �سواء يف الكوارث الطبيعية اأو
التي من �سنع الإن�سان ،ول يخفى على اأحد ما يقوم به ال�سندوق الكويتي للتنمية
القت�سادية العربية يف هذا ال�سدد من املوؤمترات التي ا�ست�سافتها الكويت وعلى
�سبيل املثال املوؤمتر الدويل للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا مرتني
متتاليتني اىل موؤمتر املنظمات الإن�سانية غري احلكومية الذي �سبق هذين املوؤمترين
اىل م�ساركة الكويت يف ج�سور اخلري والإغاثة لالأ�سقاء والأ�سدقاء يف العراق وقطاع
غزة ولي�ش انتهاء بال�سعوب ال�سديقة حول العامل ل �سيما يف اأفريقيا وبع�ش الدول
الآ�سيوية.
اإن تكرمي املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد حفظه اهلل ورعاه
يف الأمم املتحدة يف �سبتمرب  2014واختيار �سموه �سخ�سية العامل العربي الإن�سانية
لعام  2014من قبل منظمة الأ�سرة العربية لهو م�سدر فخر واعتزاز لكل كويتي ولكل
حمب لهذه الأر�ش الطيبة التي ما برحت تده�ش العامل بعطاءاتها ور�سالتها الطيبة
عاما بعد عام م�سطرة �سجال نا�سعا باملحبة واخلري ل متحوه ال�سنون.
مبارك دعيج الإبراهيم ال�صباح
رئي�س جمل�س الإدارة – املدير العام
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لماذا دولة الكويت «مركز
إنساني عالمي» وسمو األمير
«قائد إنساني» ؟
عرفت الكويت العمل اخلريي منذ ن�ساأتها يف العام
 1613حيث ا�ستقرت حينئذ جمموعة من الأ�سر يف
هذه الأر�ش الطيبة على �سفاف اخلليج العربي ،وقد
�سكل البحر حموراً مهماً يف حياة الكويتيني فكان
م�سدراً للرزق والعطاء واخلري ،ومعه تنامت قيم الرتاحم والتكافل و «الفزعة» لنجدة
الذين انقطعت بهم ال�سبل اأثناء اإبحارهم ،فكان اأهل الكويت مبا عرفوا عنه من حب
للدين الإ�سالمي ومت�سك بالقيم الإ�سالمية الإن�سانية يبادرون اإىل مد يد العون اإليهم
وم�ساعدتهم على جتاوز ال�سعاب التي تواجههم �سواء ب�سبب غرق �سفنهم اأو تعطلها،
وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم» ْامل ُ ْ�س ِل ُم اأاَ ُخو ْامل ُ ْ�سل ِِم اَل ياَ ْظ ِل ُم ُه اَو اَل يُ ْ�س ِل ُمهُ،
اجتِهِ  ،اَو اَم ْن اَف َّر اَج اَع ْن ُم ْ�سل ٍِم ُك ْرباَ ًة اَف َّر اَج اهلل اَعنْ ُه
اجةِ اأاَ ِخيهِ اَكا اَن اهلل ِيف اَح اَ
اَم ْن اَكا اَن ِيف اَح اَ
رت ُم ْ�س ِل ًما اَ�س اَ اَ
ِب اَها ُك ْرباَ ًة مِ ْن ُك اَر ِب ياَ ْو ِم الْقِ اَيا اَمةِ  ،اَو اَم ْن اَ�س اَ اَ
رتهُ اهلل ياَ ْو اَم الْقِ اَيا اَمةِ ».
ومبرور الوقت تطور العمل اخلريي وجتذر يف نفو�ش اأهل الكويت ،وتوارث الآباء
عن الأجداد تراثاً هائ ً
ال من الأعمال الإن�سانية التي جت�سدت يف بناء املدار�ش
والأعمال الوقفية وم�ساعدة اجلريان لدى �سفر عوائلهم والت�سامن يف املحن وامللمات
وتفقد الفقراء واملحتاجني.
طفرة في العمل الخيري

ومل يكن هذا التطور يف حقل العمل الإن�ساين ليحدث لول توفيق اهلل تعاىل ثم
الفطرة الطيبة لأهل الكويت وت�سجيع حكام البالد لهذه الأعمال الطيبة.
وقد �سهد العمل اخلريي طفرة كبرية بعد اأن حبانا اهلل �سبحانه وتعاىل بنعمة
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النفط ،فتو�سع اأهل الكويت يف اأعمالهم اخلريية والتطوعية و�سارعوا اإىل اإن�ساء
املدار�ش وامل�ست�سفيات وحفر الآبار وكفالة الأيتام تعبريا عن �سكرهم هلل �سبحانه
وتعاىل ،واأقبلوا على تد�سني املوؤ�س�سات واللجان واجلمعيات اخلريية الواحدة تلو
الأخرى ل�ستثمار ال�سجية الإن�سانية لأهل الكويت وتوجيههم اإىل م�ساعدة �سعوب
املناطق الأكرث احتياجاً ،وبيان نوعية امل�ساريع التي يحتاج اإليها الفقراء واملت�سررون
من جراء الكوارث والنكبات يف العامل.
وهكذا حتول العمل اخلريي من اأعمال اجتماعية فردية اإىل اأعمال موؤ�س�سية كبرية
جتلّت يف اإن�ساء العديد من اجلمعيات والهيئات ومنها الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
والأمانة العامة لالأوقاف وبيت الزكاة وجمعية الإ�سالح الجتماعي وجمعية اإحياء
الرتاث وجمعية عبد اهلل النوري وجمعية العون املبا�سر وجمعية الهالل الأحمر وجمعية
�سندوق اإعانة املر�سى وغريها ،وانتقل العمل اخلريي بجناحيه الر�سمي والأهلي اإىل
اخلارج وانت�سر يف جميع ربوع العامل مب�ساريعه الإغاثية والتنموية والإنتاجية.
هذه املقدمة اأراها �سرورية ونحن نتحدث عن ت�سمية الأمم املتحدة دولة الكويت
مركزا اإن�سانيا عامليا وح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح –
حفظه اهلل ورعاه -قائداً اإن�سانياً ،ودائما اأف�سل املقدمات توؤدي اإىل اأف�سل النتائج،
فقد وا�سلت الكويت – اأمرياً وحكومة و�سعباً  -نهجها الإن�ساين واخلريي الذي
بناه الأجداد والآباء ،وقدموا للعامل منوذجاً يحتذى يف العمل الإن�ساين الذي يهتم
بالإن�سان من دون متييز اأو تفرقة على اأ�سا�ش دين اأو عرق اأو لغة اأو جغرافياً ،ولعل
هذه ال�سورة امل�سيئة التي �سطرتها الكويت عرب تاريخها قد ر�سحتها لتكون يف هذه
املكانة الإن�سانية الرائدة.
تاريخ إنساني حافل

اإن اختيار اأمري دولة الكويت لتكرميه قائداً اإن�سانياً عاملياً مل ياأت من فراغ،
واإمنا قد جاء بفعل تاريخ حافل بامل�سوؤولية الجتماعية والعمل اخلريي والتطوعي،
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وحا�سر يفي�ش باملبادرات واملواقف الإن�سانية ل�سموه ولل�سعب الكويتي جتاه املنكوبني
واملت�سررين والفقراء يف خمتلف اأنحاء العامل ،وم�ستقبل يتطلع خالله اأهل الكويت
اإىل �سيادة الأمن وال�سالم الدوليني.
واملتابع لل�ساأن الإن�ساين يف دولة الكويت يلم�ش بو�سوح اأن العمل اخلريي �سهد
يف عهد �سمو اأمري البالد قفزة هائلة نحو التطور والنت�سار والعاملية واحتالل مواقع
ال�سدارة ،وما ذلك اإل لإميان �سموه بنبل الر�سالة الإن�سانية ودورها يف اإنقاذ الأرواح،
واإدخال البهجة وال�سرور على من انقطعت بهم ال�سبل من الن�ساء والأطفال ،وانت�سال
الفقراء من م�ستنقع اجلهل واملر�ش والعوز.
صندوقان خيريان للبدون

حينما عينت وزيراً لالأوقاف وال�سوؤون ال�سالمية يف يونيو  2003ثم وزيرا للعدل
ووزيرا لالأوقاف وال�سوؤون ال�سالمية يف فرباير  2006كان �سمو الأمري رئي�سا ملجل�ش
الوزراء ،ويف عهده  -حفظه اهلل  -اأن�ساأت الكويت �سندوقني خرييني للرعاية ال�سحية
والرعاية التعليمية لالأخوة من غري حمددي اجلن�سية واملحتاجني ،وكان �سموه دائماً
يحث على رعاية هذه الفئة وم�ساعدتهم اأ�سوة مبن ن�ساعدهم من الفقراء وامل�ساكني
خارج الكويت ،بل اأ�ستطيع اأن اأجزم اأن �سموه ل يرتدد عن تقدمي العون وامل�ساعدة
ملن يق�سده يف اأمر اإن�ساين داخلياً اأو خارجياً.
العفو والصفح والتسامح

راغ،
عي،

ولالإن�سانية يف �سخ�سية �سمو الأمري وجوه عدة ،فكما اأنه ل يتوانى عن جندة
املنكوبني وال�سعفاء ،فقد عرب يف كثري من املواقف وخا�سة مبنا�سبة الع�سر الأواخر
من �سهر رم�سان الف�سيل عن قدرته على العفو وال�سفح والت�سامح عمن اأ�ساوؤوا
اإىل �سموه ،رغم اأن ذات الأمري م�سونة بن�ش الد�ستور ول ينبغي اأن مت�ش ،ومع ذلك
ج�سد �سمو الأمري بعفوه الأبوي وروحه املت�ساحمة وقلبه الكبري احلاين قيم اأهل
- 23 -

469

سحابة الكويت متطر العامل

�ش ّاَ
ال�سدِ ي ُد
الكويت الأ�سيلة ،يف ترجمة رائعة حلديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم «لاَيْ اَ
ال�سدِ ي ُد ا ّلاَذِ ي اَمي ُ
إمنا اَ
بال�س اَر اَعةِ  ،ا ّاَ اَ
لك ناَ ْف اَ�س ُه ِعنْ اَد ال اَغ اَ
�س ِب»ُ ) ،م ّتاَ اَف ٌق اَعلاَيه( .وقد وجد
ُّ
ذلك لدى اأهل الكويت على اختالف مكوناتهم الجتماعية وال�سيا�سية ارتياحاً كبرياً،
واعتربوا هذا العفو نابعاً من حب �سمو الأمري ل�سعبه و�سعة �سدره ومكارم اأخالقه
وحلمه وت�ساميه على جتاوزات اأبنائه.
دعم سياسي وإنساني للشعب السوري

وقد �ساء اهلل تعاىل اأن اأتوىل رئا�سة الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف 2010
م اإىل جانب عملي م�ست�سارا يف الديوان الأمريي ،وهي املوؤ�س�سة العاملية التي اأ�س�ست
مبر�سوم اأمريي اأ�سدره الأمري الراحل ال�سيخ جابر الأحمد اجلابر ال�سباح  -رحمه
اهلل  -يف مطلع الثمانينات من القرن املا�سي ،وقد اأتاحت يل هذه امل�سوؤولية اأن
اأقرتب اأكرث من احلقل الإن�ساين الر�سمي والأهلي ،ومن �سخ�سية �سمو الأمري ،وقد
عرب �سموه يف كثري من كلماته وتوجيهاته اأن اهلل �سبحانه وتعاىل حفظ الكويت وردها
اإىل اأهلها يف فرتة وجيزة من يد املحتل العراقي الغا�سم ب�سبب تاأ�سل العمل اخلريي
يف قلوب اأهل الكويت وم�ساعداتهم التي انت�سرت يف اأنحاء العامل بوا�سطة اجلمعيات
اخلريية وال�سندوق الكويتي للتنمية ،ويف هذا دليل اإ�سايف على اميان �سموه الرا�سخ
بالعمل اخلريي ور�سالته النبيلة.
وب�سفتي م�ست�ساراً يف الديوان الأمريي ومبعوثاً لالأمني العام لالأمم املتحدة
لل�سوؤون الإن�سانية اأ�ستطيع اأن اأقول اأن �سمو الأمري مل يدخر جهداً �سيا�سياً اأو
اإن�سانياً اإل بذله مل�سلحة ال�سعوب املنكوبة وخا�سة ال�سعب ال�سوري ،الذي كانت
ق�سيته حا�سرة بقوة يف لقاءات �سمو الأمري بالأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون
وغريه من امل�سوؤولني الدوليني ،حيث كان دائما يقول لهم «اأما اآن لنزيف الدم ال�سوري
اأن يتوقف ،اأما اآن للمجتمع الدويل مبنظماته ودوله الكربى اأن يقوم مب�سوؤولياته يف
اإنهاء هذا امللف الدموي» ،كما ل تخلو كلماته وخطاباته من مطالبات بوقف هذه
املجازر الب�سعة وغري الإن�سانية.
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دِ ي ُد
وجد
رياً،
القه

مؤتمرات المانحين

ولأن الكويت اأثبتت اأنها واحة اخلري وال�سالم ،فقد ا�ست�سافت العديد من
املوؤمترات والقمم الدولية الن�سانية والتنموية التي ح�سدت اجلهود والتربعات
الر�سمية وال�سعبية لل�سعوب املنكوبة ،واحت�سنت موؤمترين للمانحني لإغاثة ال�سعب
ال�سوري ،بلغت ح�سيلتهما  4مليارات دولر ،وكانت ح�سة الكويت من هذا املبلغ 800
مليون دولر ،اأوفت ب�سدادها للجهات واملنظمات الإن�سانية الدولية املعنية بتنفيذ
امل�ساريع الإغاثية.

201
�ست
حمه
ة اأن
وقد
دها
ريي
يات
ا�سخ

وبعد جناح الكويت يف ا�ست�سافة هذين املوؤمترين الدوليني للمانحني واآخرين
للمنظمات الإن�سانية غري احلكومية للغر�ش نف�سه ،وا�سلت الكويت دورها الإن�ساين
العاملي با�ست�سافة اجتماعات جمموعة كبار املانحني ل�سوريا التي تعقد كل ثالثة
�سهور برئا�ستي بهدف ت�سكيل من�سة لكبار املانحني ملناق�سة الق�سايا املتعلقة
با�سرتاتيجيات التمويل ،و�سرف الأموال من اأجل زيادة الفاعلية وجتنب الزدواجية
يف العمل ،ومتابعة التعهدات التي مت اللتزام بها يف موؤمتر املانحني الثاين ،وتتاألف
هذه املجموعة من ع�سوية الدول التي زادت تربعاتها على  50مليون دولر يف املوؤمتر
الدويل الثاين لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا ،ونحن ب�سدد التو�سع يف ع�سوية
هذه املجموعة ت�سجيعاً للدول الأخرى لالن�سمام اإليها واإ�سافة اأدوار اإن�سانية جديدة.

حدة
اً اأو
انت
مون
وري
ه يف
هذه

ثالث قرى نموذجية لألشقاء السوريين

اإن دولة الكويت بلجانها وهيئاتها الر�سمية والأهلية كانت و�ستظل يف �سدارة
الدول املانحة واملنتجة للمبادرات الإن�سانية يف �سعي وا�سح لتخفيف معاناة ال�سحايا
واملنكوبني من جراء النزاعات والكوارث يف خمتلف اأنحاء العامل ،والعمل على تر�سيخ
قواعد التنمية امل�ستدامة ،ودعماً للم�ساريع التعليمية وال�سحية والجتماعية يف
املجتمعات الفقرية ،ويف هذا ال�سياق اأن�ساأت الكويت عرب الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية ثالث قرى منوذجية لالأ�سقاء ال�سوريني النازحني ،اإحداها يف منطقة كيلي�ش
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الرتكية ،تتكون من  1000بيت جاهز ،و 4مدار�ش وم�سجدين ومركزين طبيني ،وقدمنا
هذه القرية هدية لأ�سقائنا ال�سوريني النازحني اإىل تركيا بتوجيه من �سمو الأمري،
وتربع كرمي من احلكومة الكويتية ،كما اأن�ساأنا قريتني اأخريني يف خميم الزعرتي
بالأردن ،قوامهما  2000بيت جاهز ،وعدد من املدار�ش وامل�ساجد وامل�ستو�سفات
الطبية ،ويجري الآن التن�سيق والرتتيب لإن�ساء قرية رابعة لأخواننا ال�سوريني اأي�سا
يف لبنان.
سمو األمير يضرب المثل والقدوة

و�سرب �سمو الأمري منوذجا لالأ�سوة والقدوة احل�سنة بتربعه �سخ�سيا من ماله
اخلا�ش بـ  5ماليني و 67األف دولر ،لإن�ساء وجتهيز قرية للنازحني ال�سوريني يف
خميم الزعرتي بالأردن ،هذا التربع ال�سخي الذي اأن�ساأنا به قرية قوامها  1000بيت
جاهز مبرافقها اخلدمية يعرب عن اإح�سا�ش اإن�ساين عال من �سموه مبعاناة الالجئني
ال�سوريني الذين يعي�سون ظروفا بالغة الق�سوة ،ويت�سدر بعطائه املتدفق موقع اأمري
الإن�سانية بالفعل الذي اأطلقته الأمم املتحدة واأمينها العام ال�سيد بان كي مون.
توحيد جهود العمل اإلغاثي للشعب السوري

وجه اأمري دولة الكويت الهيئة
و�سعياً لتوحيد جهود العمل الإغاثي لل�سعب ال�سوري ّ
اخلريية الإ�سالمية العاملية منذ اندلع الأزمة ال�سورية يف مار�ش  ،2011لتكون املظلة
الإن�سانية املعنية باإطالق حمالت التربعات ال�سعبية لإغاثة الالجئني ال�سوريني،
بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية الكويتية ،وا�ستجابة لهذه التوجيهات ال�سامية اأطلقت
الهيئة اخلريية العديد من احلمالت العالمية حل�سد اجلهود الر�سمية وال�سعبية
باجتاه العمل على تخفيف معاناة الالجئني ال�سوريني يف الأردن وتركيا ولبنان واأرمينيا
عرب حزمة من الربامج الإغاثية وال�سحية والتعليمية والنف�سية ،وكان لهذه الربامج
الأثر الكبري يف تخفيف معاناة الأ�سقاء ال�سوريني.
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ولة،
�سف
ريي
ت ذا
ريي
هادة
جميع
ائه،
من

دورها الإن�ساين امل�سرق ،واإ�سادة بالعمل اخلريي الكويتي الر�سمي والأهلي ،ور�سالة
مهمة لكل العاملني يف احلقل اخلريي اأن جهودكم حمل تقدير واحرتام العامل ،واأن
املجتمعات الفقرية واملنكوبة تنتظر منكم املزيد من العطاء وامل�ساعدة.
واإنه لي�سعدين با�سم اإخواين يف الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية واللجنة
الكويتية العليا لالإغاثة اأن اأتقدم بخال�ش التهنئة ل�سمو الأمري مبنا�سبة هذا التكرمي
الأممي الرفيع ،واأن اأ�سكر �سموه لدعمه الدوؤوب للن�ساط الإن�ساين ،وحر�سه على
رفع �ساأن العمل اخلريي ،الذي جعل الكويت حتتل مكانة حمورية يف العامل من بوابته
الإن�سانية ،فهنيئاً لأمرينا وهنيئاً لل�سعب الكويتي هذا التكرمي.
الل اإ هّ َن هّ َ
هّ
و�شدق الل العظيم «وَمَ ا ُت َق مِ هّدمُ � رْا لأَ ُ
الل مِبَا
ت ُدو ُه مِعن َد مِ مِ
نف مِ�ش ُكم مِ هّم رْن َخ رْ ٍي َ مِ
َتعرْ مَ ُل َ
�ن ب مَِ�شيٌ ».
واهلل املوفق وامل�ستعان.

سا�ش
طرت
عداد
ظى
سموه
هذه
حدة
واأن

د .عبد اهلل معتوق املعتوق
رئي�س الهيئة اخليية الإ�شالمية العاملية
امل�شت�شار بالدي�ان الأميي
مبع�ث الأمني العام لالأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�شانية

بتها
يمي
همية
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474

الفصل األول

سمو األمير ...سيرة ومسيرة
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عندما يحكي التاريخ يف �سرية القادة الكبار ،فهو ي�سردها على نحو من املبالغة ،لكن يف
�سرية هذا الرجل ،يبدو احلديث عنه يف غاية التوا�سع ،ذلك اأنه حتى اأن بلغ قيادة الوطن
مل يكن ليحرق املراحل لي�سل بل توقف عند كل حمطة ،واأفنى وقته وجهده يف العمل عند
كل منعطف اإىل اأن و�سلت اإليه حمبة الوطن قبل اأن ت�سل اإليه قيادة الوطن.
فاحلديث عن �سمو اأمري البالد واإجنازاته ي�ستحق اأن نتوقف فيه عندها ،فلكل مرحلة
واأزمة وموقف .ولأنه رجل املواقف ال�سعبة ،فقد كان متواجداً بحزم حيث يكون الرجال
عند املواقف ،وحيث يتطلب املوقف ،وحيث حتني مواجهة الأزمات.
وبطبيعة احلال فاإن اأي كويتي اأو عربي اأو غريهما من اأولئك الذين يخو�سون غمار
ال�سيا�سة ،فاإنه يعرف �سموه جيداً ،ف�سموه كان متواجداً دائماً عند كل م�سهد وحدث،
ل�سيما اأحداث الوطن ال�سغري )الكويت( اأو الوطن الأكرب يف عاملنا العربي.
ولعل ح�سور �سموه يف امل�سهد املحلي والإقليمي والدويل ،كان خريا وب�سرى على الدوام،
فمعروف اأن هذا الرجل �ساحب ابت�سامة ل تفارقه ،وهي يف اأدبيات علم ال�سيا�سة تعني
الكثري ،ورمبا الأمل ،باأن اأزمة حالكة �ستتبدد اأو م�سكلة قامتة على و�سك النتهاء .فهذه
البت�سامة تعني باخت�سار ويف عامل ال�سيا�سة حتديداً ،اأن احلياة ت�ستحق املحاولة من اأجل
اإ�سكات خالف الر�سا�ش واملدافع والذهاب بدلً من ذلك اإىل طاولة احلوار و املفاو�سات،
اإنها الدبلوما�سية التي يعرفها �سمو اأمري الكويت جيداً ،اأو كما عرفنا بها �سموه.
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واإذا ما كانت البت�سامة متثل �سرطاً من �سروط الدبلوما�سية ،فاإن ال�سرب و الروية
والتعاطي مع الأمور بحكمة كانت ول زالت من اأهم ال�سروط التي تتوفر يف �سمو اأمري
البالد منذ اأن �سارك يف اإدارة البالد حتى بعد اأن اأ�سبح على راأ�ش هرم ال�سلطة ،ولعلنا
ندرك متاماً اأن الدارة واحلكم تتطلب �سخ�سية مبوا�سفات قد ل تتوفر يف �سخ�ش اآخر،
اإل من تربى وترعرع عليها يف بيت احلكم ،فمهمة الرجل يف موقع مثل هذا خمتلفة فهي
لي�ست مبهمة عادية ،فهي حتتاج اإىل نظرة خمتلفة لالأ�سياء لأنه يتعامل مع اأحوال خمتلفة
واأ�سخا�ش خمتلفني يف اجتاهاتهم وتطلعاتهم ،وعليه يف نهاية املطاف اأن ي�سدر حكماً
متزناً يراعي فيه دقائق الأمور واأعقد التف�سيالت ،فغري ذلك �ستكون الأمور خمتلفة،
وهكذا كان بيت احلكم بالن�سبة ل�سمو الأمري ي�سكل العتبة الأوىل التي عملت على �سقل
�سموه ملهمة غري عادية.
ولد �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل عام
 1928يف مدينة اجلهراء �سمال مدينة الكويت وهو البن الرابع لل�سيخ اأحمد اجلابر
احلاكم العا�سر للكويت ).(1950-1921
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جلابر

ولعل تلك الفرتة التي كانت بني ن�ساأة �سمو اأمري البالد وا�ستقالل الكويت عام 1961
كفيلة باأن تغذي �سموه بتجارب زاخرة و متده باأ�ساليب احلكم و �سروط الإدارة الناجحة،
ذلك لأنه كان ابناً حلاكم ا�ستمر لفرتة طويلة على راأ�ش احلكم وواكب اإداراته وتعاطيه مع
الأحداث واملتغريات الداخلية ،كما اأن العامل يف تلك الفرتة كان حاف ً
ال بالأحداث اجل�سام
من مثل احلرب العاملية الثانية و ما جرت وراءها من تبعات انعك�ست على الدول و �سكان
الأر�ش .وكانت الكويت بال�سرورة يف خ�سم تلك الأحداث .وهكذا فقد كان �سمو الأمري
حفظه اهلل قد خرب الكثري يف اإدارة احلكم يف تلك الفرتة املفعمة بالأحداث.
ورمبا تكون ال�سدفة قد �ساهمت يف مد يد العون ل�ساحب ال�سمو ،يف الوقت الذي
بداأت ال�سيا�سة تت�سكل يف وعي �سموه ،حني كانت الكويت يف لبناتها الأوىل يف طريقها اإىل
الدولة الع�سرية وذلك بعد ظهور النفط وتدفق الرثوات.
واإىل جانب ما تلقاه �سمو اأمري البالد من اأ�ساتذة تعهدوه بالتعليم يف بيت احلكم ،كانت
مدر�سة املباركية هي اخلطوة الأوىل يف حياة �سموه اإىل التعليم احلديث املبني على اأ�سا�ش
منهجي حديث ومتطور يف معايري ذلك الوقت .كما علينا اأن ل نن�سى اأن من زامله يف تلك
املدر�سة هما �سمو الأمري ال�سيخ جابر الأحمد اجلابر ال�سباح و�سمو الأمري الوالد ال�سيخ
�سعد العبداهلل ال�سامل ال�سباح رحمهما اهلل وكذلك ال�سيخ جابر العلي ال�سامل ال�سباح.
وغني عن الذكر اأن زمالءه من الأمراء وال�سيوخ كانوا يف مقدمة ركب القيادة اأثناء نه�سة
الكويت احلديثة.
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وقد حر�ش ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح على تن�سئة وتثقيف �سموه حفظه اهلل ثقافة
عالية ،ولهذا الهدف اأوفده اإىل العديد من الدول لكت�ساب املزيد من اخلربات واملهارات
املختلفة ل�سيما ال�سيا�سية املرتبطة باإدارة احلكم.
ويف يوليو  1954بداأ �سموه،عملياً ،الدخول يف احلياة ال�سيا�سية ،فقد �سدر يف ذلك
ال�سهر اأمر اأمريي من حاكم الكويت ال�سيخ عبد اهلل ال�سامل ال�سباح ) (1965-1950بتعينه
ع�سواً يف اللجنة التنفيذية العليا املكلفة مبهمة تنظيم دوائر احلكومة وو�سع خطط عملها
ومتابعة تنفيذها .وينبغي النظر اإىل اأن هذه اللجنة التي كان �سموه �سمن ع�سويتها ت�سكل
القاعدة الأ�سا�سية للكويت احلديثة ،فقد مهدت هذه اللجنة يف وقت مبكر للنظم الدارية
والقت�سادية لكويت ما بعد ال�ستقالل ،وبناء على ذلك فاإن �سمو اأمري البالد كان قائداً
خم�سرماً جمع ما بني التاريخ احلديث واملعا�سر لبالده ،وعا�سر و�ساهد التحولت التي
طراأت على البالد يف جميع نواحيها والتغريات التي طالت املجتمع الكويتي.
وبعد انتهاء اللجنة التنفيذية العليا من عملها تراأ�ش �سموه دائرة ال�سوؤون الجتماعية
والعمل ،ثم اأحلقت اإليه م�سوؤولية رئا�سة دائرة املطبوعات والن�سر يف عام .1957

العم

و
الكم
ا�ستح
�ست�
من
وزار

ا
دوره

و
اإيجا
وبدن
وقد �سب �سمو الأمري جل اهتمامه لتمكني املواطن الكويتي يف كويت ما بعد ال�ستقالل،
فمنذ ذلك الوقت وحتى ما قبل ذلك باأعوام ومن خالل ما اأنيط اإليه من منا�سب عمل �سموه
على اإيجاد القواعد والنظم لإف�ساح فر�ش العمل املالئم للمواطنني ،وا�ستقرار العالقة بني
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العمال واأ�سحاب العمل ،وتنظيم الهجرات الأجنبية بعد اأن تزايدت عقب ا�ستخراج النفط.
وكان �سموه حينذاك يتلم�ش على الدوام هموم املواطن و�سجونه اآخذاً يف العتبار
الكم الهائل من املتغريات التي اجتاحت املجتمع ،ففي وقت مبكر عمل �سموه على
ا�ستحداث مراكز تعنى بالتدريب املهني للفتيات ،وذلك اإمياناً منه بالدور ال�سخم الذي
�ست�سطلع به املراأة الكويتية لحقاً ،وقد عملت هذه املراكز على تزويد الفتيات بق�سط
من الثقافة واملعلومات العامة ،وقامت بعد ذلك بتخريج عدد من املهنيات للعمل يف
وزارات الدولة.
اأكرث من ذلك ،فقد عمد �سموه على ت�سجيع قيام اجلمعيات الن�سائية لأخذ املراأة اإىل
دورها الطبيعي بو�سفها الن�سف الآخر يف املجتمع واجلزء املهم يف املكون الأ�سري.

اعية

وكان لل�سباب ن�سيب وافر يف فكر وعمل �سموه يف ذلك الوقت ،فقد حترك للعمل على
اإيجاد موؤ�س�سات ومراكز تعمل على اإعداد تعمل على اإعداد ال�سباب نف�سياً واجتماعياً
وبدنياً بالتعاون مع دائرة املعارف.

الل،
سموه
بني

ويف هذا الطار ،ك ّر�ش �سموه جهوداً مميزة لإن�ساء الأندية الريا�سية هادفاً بذلك زيادة
ازدهار احلركة الريا�سية واإ�سراك ال�سباب يف املهام النافعة والتي من �ساأنها رفع ا�سم
البالد و�سمعتها يف العامل.
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ومل ين�ش �سموه اأن الفن ورعاية الرتاث مكون اإن�ساين را�سخ يف احلياة ملا يلعبه من
دور يف تغذية راقية يف املجتمع ويف تهذيب النف�ش الب�سرية .ولأجل هذا الغر�ش فقد اأوىل
رعاية خا�سة باإيجاد قاعدة م�سرحية واإتاحة املجال لل�سباب الكويتي للدخول يف هذا
احلقل .ففي هذا الجتاه عمل �سموه على اإن�ساء مركز لرعاية الفنون ال�سعبية عام 1956
التي من مهامه العتناء بحفظ الرتاث ال�سعبي.
على �سعيد اآخر ،فقد كان الإعالم و�سناعته �سمن اأولويات اهتمامات �سمو الأمري منذ
اأن تعهد دائرة املعارف وما بعدها ،فقد كانت اجلريدة الر�سمية )الكويت اليوم( املكلفة
بت�سجيل كافة الوقائع الر�سمية واحدة من اإجنازاته الكثرية.
واأثناء توليه وزارة العالم مت اإن�ساء مطبعة حكومة الكويت لتلبية احتياجات البالد من
املطبوعات ف�س ً
ال عن احتياجات دائرة املعارف من الكتب والك ّرا�سات.
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من
اأوىل
هذا
195

منذ
كلفة

د من

ولعل اإ�سدار جملة «العربي» عالمة بارزة من اإجنازات �سموه اأثناء توليه الإعالم حيث
تعد املجلة واحدة من اأهم �سفراء الكويت اإىل العامل العربي مبا تزخر به من مقالت فكرية
وا�ستطالعات تغطي العامل العربي ومواد م�سوقة متد املواطن العربي باملعرفة واملعلومات
وحتيطه باجلديد من املعلومات.
اإىل جانب ذلك ،فقد حظي العالم الكويتي حينما تعهده �سمو الأمري حينذاك باهتمام
وا�سع على �سعيد اإحياء الرتاث العربي واإعادة ن�سر الكتب واملخطوطات العربية القدمية.
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كما مت اأثناء رعاية �سموه لالإعالم ت�سكيل جلنة خا�سة عهد اإليها م�سروع كتاب «تاريخ
الكويت» ،ويهدف هذا امل�سروع اإىل تقدمي تاريخ البالد باأ�سلوب علمي ومنهجي يعك�ش
احلقائق التاريخية بكل �سفافية وم�سداقية ،بعيداً عن التدلي�ش والت�سوي�ش.
وبعد اأن حتولت دائرة املطبوعات اإىل وزارة الر�ساد والنباء وا�سل �سموه العمل على
تطوير العالم ل�ستحداث اجلديد الذي طراأ يف هذا املجال ،ووفقاً لذلك فقد �سمت
الوزارة اأثناء تويل �سموه دار الإذاعة والتلفزيون وال�سينما وامل�سرح وال�سياحة وجعل هذه
القطاعات تعمل بتن�سيق وتناغم للو�سول اإىل اأهداف تخدم ال�سالح العام،وبالفعل فقد
قامت هذه القطاعات بدور وطني بارز يف دح�ش الفرتاءات التي اأطلقها حكام العراق
ال�سابقون بحق الكويت و�سيادتها.

ومما ل�سك فيه اأن العمل يف احلقل الدبلوما�سي يحتاج اإىل مقدمات لي�ش اأقلها من
اأن يتمتع الذي يعمل بهذا املجال مبوهبة خا�سة ت�سمح له بخو�ش هذا احلقل املحفوف
باملخاطر ،لأن الوجه الآخر له �ستكون عواقبه اأق�سى بكثري كما حدثتنا التجارب يف هذا
العامل.
ولعل �سمو اأمري البالد قد جمع بني موهبة «الإدارة الدبلوما�سية» من جهة والتجربة
الطويلة التي ق�ساها يف املوؤ�س�سات التي عملت على بناء الكويت احلديثة ،فالدبلوما�سي
املاهر هو باخت�سار اإن�سان ميتلك غريزة اإدارة احلدث اإىل جانب ما ميتلك من جتربة
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اريخ
ك�ش

عميقة يف احلياة ودهاليزها ،وينبغي عليه اأن يرتاد جميع مناحيها ليفهم األغازها ويتوا�سل
معها دون انقطاع.

على
سمت
هذه
فقد
عراق

ويح�سرنا ،نحن الكويتيني ،على الدوام م�سهد �سموه حينما كان على راأ�ش العمل
الدبلوما�سي ،فحني ت�ستد الأزمات يف املنطقة وما اأكرثها ،وتغيب لغة ال�سالم لي�سود
نقي�سها ،وي�ستعر منطق الكراهية ،جند �سموه يتحرك بابت�سامته املعهودة ليبعث ب�سيء من
الأمل ويثابر بعزم ل ميل يف القيام بجولت مكوكية بني املتخا�سمني واأطراف النزاع اإىل
اأن ت�سع الأزمة اأوزارها وتهداأ النفو�ش الثائرة .لقد كان �سمو الأمري حفظه اهلل بحق جتربة
ت�ستحق القراءة والتاأمل يف جمال العمل الدبلوما�سي.
ويف الثامن ع�سر من يناير  1963توىل �سموه حقيبة وزارة اخلارجية يف ثاين وزارة
�سكلت بعد ال�ستقالل ،ويف عهده اختطت ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت منهجاً مل حتد
عنه حتى هذا الوقت ،مفاده اأن ال�سيا�سة اخلارجية للبالد يجب اأن تعمل وفقا ملا اختطه
د�ستور دولة الكويت ،ووفقا ملواد الد�ستور فاإن «الكويت دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة
تامة» و»�سعب الكويت جزء من الأمة العربية وذلك ح�سبما ذكرت املادة الأوىل منه.

من
فوف
هذا

جربة
ا�سي
جتربة

ووفقاً للمادة الثانية من الد�ستور فاإن «دين الدولة ال�سالم» .وهكذا فاإن �سموه حفظه
اهلل عندما كان على راأ�ش العمل كر�ش جهوده لإر�ساء ما اتفق عليه الكويتيون وهو يف واقع
الأمر مل يخرج عن قيمهم الدينية وماألوفهم القومي .ولذا فقد عززت ال�سيا�سة اخلارجية
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الكويتية اأثناء رعايته لها العمل بجهود خمل�سة لتوحيد ال�سف العربي والإ�سالمي .فعلى
اأر�ش الواقع عملت الكويت على دعم الق�سية الفل�سطينية ،التي هي ق�سية كل العرب،
بتوحيد ال�سفوف للتو�سل اإىل حل عادل ل�سالم دائم يف منطقة ال�سرق الأو�سط ،ينطلق من
دعم الكويت الكامل لن�سال ال�سعب الفل�سطيني لنيل كافة حقوقه ال�سيا�سية امل�سروعة التي
فيها اإقامة دولته امل�ستقلة على اأر�سه وعا�سمتها القد�ش.
ومن هذا املنطلق اأي�سا لعبت الدبلوما�سية الكويتية اأثناء فرتة وزارة �سموه دوراً فاع ً
ال
وموؤثراً يف احلرب الأهلية اللبنانية التي ا�ستمرت قرابة الـ  14عاماً )،(1989 -1975
فطيلة �سنوات هذه احلرب امل�سوؤومة كان دور هذه الدبلوما�سية يقوم على العمل من اأجل
وحدة الرتاب اللبناين ومتكني الدولة من ا�ستعادة كامل �سيادتها وا�ستقاللها وترك الفر�سة
لل�سعب اللبناين لختيار النظم ال�سيا�سية مبلء اإرادته دون اأي تدخل خارجي.

ي�ستح
العر
بني
بالتب

ك
الدمي
984
كل م

و
العال
الذي
�سي�

ل
اإذا م
والع
المة

وعلى هذا الأ�سا�ش فقد عمد �سموه طيلة هذه احلرب على الت�سدي للم�ساريع التي تقول
بتق�سيم لبنان على اأ�سا�ش طائفي ،ف�سموه كان يعي اأن ما تقوم به اإ�سرائيل يرمي اإىل هذا الهدف،
واأن هذا جزء من خمططها الوا�سع لتق�سم الوطن العربي ليزداد �سعفاً فيما تزداد هي قوة.

و
الدب
ال�س
عقو
على
اأورو
خ�س

لقد كان ح�سور �سمو الأمري لفتاً يف م�ساعيه اخلرية لتقوي�ش حالة النق�سام يف
ال�سف العربي .ولعل اأزمة تدهور العالقات بني اجلمهورية العربية اليمنية )�سنعاء(
وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�سعبية )عدن( وماتبعه من �سدامات عام  1972مثالً

غ
التج
خلق
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فعلى
رب،
ق من
التي

اع ً
ال
،(19
اأجل
ر�سة

ي�ستحق التوقف عنده؛ نظراً للجهود التي قام بها �سموه لإنهاء هذه الأزمة العربية -
العربية بف�سل اإمكانياته الدبلوما�سية الوا�سعة ،فقد ا�ستطاع جماوزة اخلالف اليديولوجي
بني الطرفني وقام بزيارة الدولتني وانتهت الأزمة بتوقيع اتفاقية �سالم و اتفاقية خا�سة
بالتبادل التجاري بني الدولتني.
كما لعب �سموه دوراً بارزاً يف حل اخلالف بني �سلطنة عمان وجمهورية اليمن
الدميقراطية ال�سعبية حتى انتهت هذه الأزمة اأي�ساً اإىل اتفاق م�ساحلة بني الدولتني عام
 1984ومت التفاهم على وقف احلرب العالمية وعدم تدخل يف ال�سوؤون الداخلية واحرتام
كل منهما ملبادئ ح�سن اجلوار و�سيادة اأرا�سي الدولتني واإقامة عالقات دبلوما�سية بينهما.
وقد كانت دبلوما�سية الأمري اأثناء توليه حقيبة اخلارجية يف الكويت راأ�ش الرمح يف
العالقات اخلليجية – الأوربية ،فقد كان �سموه يحر�ش على متتني هذه العالقات من الباب
الذي يقول باأن التعاون القت�سادي بني اجلانبني �سيوؤدي اإىل تعاون �سيا�سي بينهما وبالتايل
�سي�ساعد على حتييد منطقة اخلليج من ال�سراعات.
لقد كان اإميان �سمو الأمري بدور الأمة العربية ينبع من قناعته الرا�سخة بقوة هذه الأمة
اإذا ما توحدت وتاآزرت ور�ست ال�سفوف ،فلذلك كان حري�ساً على تفعيل دور اجلامعة
والعمل مبيثاقها انطالقاً من اأنه لو اأتيحت للجامعة تنفيذ دورها على اأمت وجه لتمكنت هذه
المة من جتاوز ال�سعاب التي واجهتها ولتجنب العديد من امل�ساكل واملحن.

تقول
دف،
ة.

واإذا ما كانت الو�ساطات الكويتية يف الأزمات العربية هي مناذج ت�سري اإىل القدرات
الدبلوما�سية التي يتمتع بهم �سموه ،فاإن هذه المكانيات الدبلوما�سية تنتقل اأي�ساً اإىل
ال�سعيد الدويل ،فيجب اأن ل نن�سى اأن �سموه كان وزيراً للخارجية لفرتة امتدت نحو اأربعة
عقود وهي فرتة �سهدت يف معظمها ما ا�سطلح عليه بـ «احلرب الباردة» ،حني كان ال�سراع
على اأ�سده بني العامل الأمريكي والأوروبي الغربي من جهة والكتلة ال�سوفيتية و دول �سرق
اأوروبا من جهة اأخرى ،لذا فقد كان اأمام الكويت الدولة ال�سغرية اختباراً �سعباً وهي يف
خ�سم هذه ال�سراعات والتجاذبات.

م يف
عاء(
مثالً

غري اأن الدبلوما�سية الكويتية بقيادة �سموه اأرادت اأن جتعل الكويت يف مناأى عن هذه
التجاذبات ،من دون اأن متيل ملحور �سد حمور ،اأو اأيديولوجية �سد اأيديولوجية ،فالغاية هي
خلق حالة من التوازن يف ال�سيا�سة اخلارجية ،والهدف اإقامة عالقات وثيقة مع جميع الدول
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امل�ساملة على اختالف التوجهات ال�سيا�سي ،فال عجب اأن تكون الكويت من اأوائل الدول يف
املنطقة التي اأقامت عالقات دبلوما�سية مبكرة مع الحتاد ال�سوفييتي ودول اأوروبا ال�سرقية،
مثلما احتفظت بعالقة وثيقة ومزدهرة مع الوليات املتحدة ودول اأوروبا الغربية.
وبف�سل هذه ال�سيا�سة اكت�سبت الكويت الكثري من امل�سداقية باعتبارها طرفاً حمايداً
ل يرغب يف الن�سمام اإىل �سيا�سة التكتالت التي ل تعود نفعاً على العامل وجمتمعاته.
وبح�سب العديد من املراقبني حينذاك ،فاإن �سمو الأمري بف�سل ال�سيا�سة التي اتبعتها الكويت
جعلت هذه البالد حتظى بقبول دويل لأن تكون و�سيطاً حمايداً يف الأزمات الإقليمية والدولية.
ويقول تقرير اأعده مركز «اجتاهات» للدرا�سات والبحوث هذا العام اأن «الدور
الدبلوما�سي الكويتي ات�سم بعدة �سمات ل تعرب �سوى عن حكمة �سانع القرار ،وفق اأ�سلوب
منظم وعقالين ،ي�سعى ل�ستقرار الأو�ساع الإقليمية واخلارجية ،وحل اخلالفات الإ�سالمية
و العربية ،وامل�ساهمة يف متا�سك اأمن منطقة اخلليج العربي ومعاجلة اأي تهديدات ت�سر
بالو�سع الداخلي ،وا�ستطاع امل�سوؤولون من وزراء خارجية و�سفراء من جعل دور الكويت
حيادياً ومتزناً ور�سيداً ومو�سوعياً اإىل اأبعد احلدود ،يف التعامل مع الق�سايا املختلفة».
ويقيناً ،فاإن �سيا�سة احلياد التي اعتمدها �سمو اأمري البالد منذ ذلك الوقت رفعت من
قدر الكويت و�سمعتها على كافة الأ�سعدة .ونظراً ملا اكت�سبته الكويت من ثقة وم�سداقية
على ال�سعيد ال�سيا�سي فقد الكويت من توظيف ا�ستثماراتها واإمكانياتها املالية يف جميع دول
العامل دون حماذير اأو قيود ،وبف�سل هذه ال�سيا�سة اأتيحت للكويت فر�ش ا�ستثمارية مواتية.
وت�سكل ال�سيا�سة اخلارجية التي اأر�ساها �سمو اأمري البالد منذ ا�ستقالل الكويت قاعدة
قادرة على التعامل مع املتغريات التي طراأت على العامل .فاإذا ما كان مو�سوع الإرهاب
العاملي هو احلا�سر يف هذا الوقت فقد �سبق واأن حذرت الدبلوما�سية الكويتية منه قبل
وقت بعيد ،منطلقة من اأن ال�سيا�سات غري العادلة يف املنطقة من �ساأنها اأن توفر مناخاً
ومالذاً مالئماً لالإرهاب.
وعلى الرغم من تاأكيد الأمري يف منا�سبات خمتلفة موقف الكويت من الإرهاب ووقوفها
مع العامل يف �سبيل مكافحته اإل اأن �سموه مل يكن لي�سمح مبا تروج له اأبواق دعائية تفيد
مب�سوؤولية ديننا احلنيف عن هذا الرهاب .فقد اأكد �سموه على الدوام من اأن ال�سالم هو
دين ال�سماحة والت�سامح.
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وبف�سل هذه ال�سيا�سة احلكيمة التي اتبعها �سموه للكويت فقد ظلت البالد مبناأى عن
خطر الرهاب الذي طال دولً عديدة .ف�سيا�سة احلكم منذ اأن ن�ساأت الكويت كانت تعتمد
على الت�سامح والنفتاح والت�ساور وتقوي�ش اخلالفات اأياً كانت درجة �سعوبتها ،وبف�سل
هذا النف�ش امل�سامل والت�ساحلي حقق احلكم يف الكويت �سمعة رفيعة على ال�سعيدين
الإقليمي والدويل ،ف�س ً
ال عن اأن هذه ال�سيا�سة كانت قد اعتمدت داخلياً على العالقة
بني احلاكم واملحكوم ،وقد جنحت هذه ال�سيا�سة يف اإنتاج دولة مزدهرة تتميز مبوا�سفات
فريدة من نوعها.
وحول هذا املو�سوع ،يوؤكد الباحث ويليام كورب من معهد كارينغي لل�سالم اأن «يف الكويت
تراث �سيا�سي وثقايف لفت للنظر ،والنا�ش هناك ل يحبون التطرف والعنف بطبيعتهم،
ومن هذه الزاوية فاإنني ل اأعتقد اأن موؤ�س�سة احلكم يف الكويت ت�ستند من فراغ ،اإن لديها
قاعدة متما�سكة».
ولرمبا يكون �سمو الأمري قد اخت�سر النهج ال�سيا�سي للدولة يف اخلطاب الذي األقاه
يف الرابع من مايو عام  1963يف مبنى الأمم املتحدة مبنا�سبة ان�سمام الكويت اإىل هذه
املنظومة الدولية ،حيث قال «اإن انتماء الكويت اإىل الن�ساط الدبلوما�سي لي�ش غاية بحد
ذاتها بل و�سيلة للم�ساركة يف امل�سوؤولية لتحقيق حياة اأف�سل ل�سعبها و�سعوب الدول الأخرى».
لقد �سرب �سموه مثالً وا�سحاً باأن قوة الدولة لي�ست ب�سغر م�ساحتها اجلغرافية وقلة
�سكانها ،بل تكمن قوتها يف قدرتها على ما توؤديه من اأدوار حيوية على �سعيد العالقات
الدولية .ولعل اإدراك �سموه وهو ابن الكويت ،اأن الدولة التي تركن يف موقع جيوا�سرتاتيجي
معقد يحتم على قادتها ر�سم �سيا�سة خارجية تراعي الظروف اجلغرافية وطبيعة مكونها
ال�سكاين وتعقيدات حميطها.
وبناء على ذلك ،فقد متكن �سموه بنجاح من توثيق العالقات مع الأمم املتحدة ومنظماتها
املتخ�س�سة والدول الأع�ساء من منطلق املبادئ التي ر�سمتها �سيا�سة الكويت التي تدعو اإىل
ال�سالم وتوؤمن بحقوق الن�سان وجعلها هدفاً من اأهدافها ،وعلى هذا النحو تقوم الكويت
بتقدمي امل�ساعدات لدول العامل املحتاجة ،خا�سة الأكرث فقراً .كما اأن هذه ال�سيا�سة تعتمد
احلياد الإيجابي يف التعاطي مع الق�سايا ،ومن هذا املنطلق تتخذ قراراتها على اأ�سا�ش
عادل ينطلق من حر�سها على ال�سالم.
- 45 -

489

سحابة الكويت متطر العامل

ويف  13يوليو  2003توىل �سموه من�سب رئي�ش جمل�ش الوزراء ،ويف تلك الفرتة كر�ش
�سموه نهجاً جديداً لتطلعات الكويت مفاده تفعيل دبلوما�سيتي ال�سيا�سة والقت�ساد ،وذلك
بهدف الرقي بالبالد وتعزيز الزدهار ،ف�سموه يعرف جيداً �سمعة الكويت الطيبة بني دول
العامل واإمكانياتها القت�سادية التي من �ساأنها اأن تفعل ما هو مفيد لها ولل�سعب.
ومنذ فرتة ت�سلمه رئا�سة الوزراء حتى  26يناير  2006وجه �سموه اجلهود لدفع عجلة
التنمية والإ�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي وتطوير النظم والقوانني وتوظيف حيز مهم من
جهوده ملوؤ�س�سات الرعاية الجتماعية مبختلف جوانبها.
ومنذ اأن متت مبايعته اأمرياً للبالد وتوليه للحكم يف  29يناير  2006قام �سموه بخطوات
وا�سعة على �سعيد نه�سة الكويت داخلياً اأهمها العمل على تكري�ش الإن�سان وحت�سني
البالد من الفرقة والفنت .ويف اأحد كلماته اأكد �سموه اأن «الوحدة الوطنية اجلامعة املانعة
احلا�سنة لأبناء هذه الأر�ش هي الركن الأ�سا�سي يف متا�سكهم وحر�سهم على ثوابتهم
وتراثهم الأ�سيل ،وعلى تكري�ش انتمائهم لوطن ل يعرف التفرقة بني اأبنائه ،اأو اأي ت�سنيف
وتق�سيم مي�ش ن�سيجه الجتماعي ،ليبقى وطناً للجميع ي�سود بني اأبنائه �سفاء النفو�ش
وح�سن النوايا وحب العمل».

ك
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ف
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ويف عهده تر�سخت احلياة الدميقراطية ،وزادت احلريات الإعالمية ،وزاد عدد
الإ�سدارات من ال�سحف وتو�سعت م�ساحات النقد البناء .وقد زاد دور املراأة الكويتية يف
امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية.
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كر�ش
ذلك
دول

كما كان اإميان �سمو الأمري بال�سباب واأهمية دوره ل ينقطع وقد اأكدت اإحدى كلماته
اأن «ثروة الكويت احلقيقية هي اأبنائها ،و هي ثروة ل تعادلها اأي ثروة ،فهم عماد امل�ستقبل
واأمل الوطن ،وعلى �سواعدهم تبنى الجنازات».

عجلة
م من

وقد اأو�سى �سموه ال�سباب باأن يت�سلحوا بالعلم احلديث يف ع�سر ثورة املعلوماتية ،الذي
تت�سابق فيه الأمم لتاأخذ لها مكاناً يف م�سرية التقدم .و لذلك فال بد اأن يكون لنا ن�سيب
من هذا التطور من خالل نقلة نوعية يف نظامنا التعليمي.

وات
�سني
انعة
بتهم
نيف
فو�ش

ويف عهد �سموه اأي�ساً كانت الكويت حمطة للقرار العربي واملواقف الدولية ،حيث رعت
العديد من املوؤمترات العربية و القليمية منها ال�سيا�سية و اأخرى اقت�سادية.

فعلى ال�سعيد اخلليجي اأكدت الكويت على �سرورة حتقيق امل�سالح امل�سرتكة لدول
اخلليج ،وقام �سموه بدور مميز من اأجل تقوي�ش اخلالفات يف البيت اخلليجي الواحدة
بف�سل دبلوما�سية كويتية دوؤوبة حتركت لهذا الهدف.

عدد
ة يف

وقد اتبعت الكويت يف عهد �سموه �سيا�سة تنم عن الروح القومية اخلال�سة ،كما كان
للعرب مكانة �سيا�سية يف وجدان �سموه ،واأكرث من ذلك فاإن القيم الن�سانية التي يتمتع بها
�سموه و�سعت الكويت يف مكانة خا�سة على ال�ساحة الدولية ويف حمافلها املختلفة.
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492

الفصل الثاني

وطن لإلنسانية
«حني اأن�سئ ال�سندوق الكويتي للتنمية يف عام  1961كان الوحيد
من نوعه كاأول موؤ�س�سة للم�ساعدات الإمنائية توؤ�س�ش يف العامل
النامي ،لرنى الكويت تلك الدولة ال�سغرية وهي حت�سل على
ا�ستقاللها ال�سيا�سي ،ت�ستقبل عهدها اجلديد باإعالنها عن
م�ساركتها جريانها من الدول العربية ثروتها امل�ستقبلية»
روبرت مكنمارا
الرئي�س الأ�شبق للبنك الدويل
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الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ت�سدى املجتمع الكويتي منذ ن�ساأته لتحديات عديدة على ال�سعيدين الداخلي
واخلارجي ،فبالرغم من �سعوبات احلياة والعبء الكبري الذي حمله حكام الكويت وهم
يخطون اخلطوات الأوىل احلقيقية على �سلم التنمية ال�ساملة لبالدهم بعد اأن حتقق لهم
حلم ال�ستقالل ،اإل اأن الهم العربي وما يعاين منه العامل النامي ظل ي�سغل حيزا كبريا من
اهتمامهم وتفكريهم.
فحني حتقق للكويت فوائ�ش مالية من عائدات النفط� ،سارعت نحو ت�سخري جزء
من تلك الأموال للم�ساركة يف عملية التنمية �سواء على امل�ستوى العربي اأو الدويل ،وذلك
ا�ستناداً اإىل وعيها النابع من عقيدتها الإ�سالمية وم�ساعرها القومية التي ترتكز على
مبادئ التعاون والتكافل.
وكانت اأوىل اجلهود الكويتية قد بداأت يف اخلم�سينات من القرن املا�سي حني مت اإن�ساء
اأول موؤ�س�سة تنموية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط ممثلة يف «هيئة اجلنوب واخلليج العربي»
التي قامت بجهود ملمو�سة يف تلبية احتياجات التنمية – التعليمية وال�سحية – يف منطقة
اخلليج )اليمن وعمان والبحرين والإمارات( و�سول اىل ال�سودان ،حيث �سيدت الكويت
مدار�ش ومعاهد وجامعات وم�ست�سفيات ومراكز �سحية يف هذه الدول ال�سقيقة.
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وقد ارتبطت امل�ساعدات التي تقدمها دولة الكويت بالتنمية القت�سادية والجتماعية
والرتقاء مب�ستويات املعي�سة يف الدول امل�ستفيدة وزيادة فر�ش العمل بها ،ولعل من اأهم ما
متتاز به هذه امل�ساعدات اأنها مي�سرة وغري م�سروطة ،والهدف منها مد يد العون وحتقيق
الرخاء ملتلقيها ،وقناة لتقوية اأوا�سر ال�سداقة وامل�سالح امل�سرتكة بني الكويت وتلك الدول.
فدولة الكويت مل تكن يوما غائبة بح�سها و�سمريها عما يعانيه الكثري من �سعوب الدول
النامية ،فكانت ال�سباقة اىل العمل اجلاد والدوؤوب للم�ساهمة يف حل ق�سايا التنمية ،وعلى
الرغم من اأن دولة الكويت تعد ذاتها من الدول النامية اإل اأنها مل ترتدد يف ا�ستقطاع جزء
ل ي�ستهان به بلغ  1/3دخلها القومي مل�ساعدة الدول الأخرى على تثبيت اأقدامها يف م�سرية
التنمية ،ومن هنا كان اإن�ساء ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية ليكون اأول قناة ر�سمية
لدولة الكويت اإىل دول العامل النامي.

الصندوق من الفكرة الى التطبيق
اأن�سئ ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية يف  1961 / 12 / 31اأي بعد اأ�سهر
قليلة من ا�ستقالل الكويت ،ليكون اأول موؤ�س�سة للم�ساعدات الإمنائية يف العامل العربي
والنامي اأي�سا اآنذاك.

ف
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قانو
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ب
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ت
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غ
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ي
املالي
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ففي ذلك اليوم �سدر القانون رقم  35ل�سنة  1961الذي خ ّول رئي�ش جمل�ش الوزراء
الكويتي باإ�سدار النظام الأ�سا�سي لل�سندوق.
قانون رقم  35لسنة  1961بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

نحن عبد اهلل ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت
بناء على عر�ش رئي�ش املالية والقت�ساد
قررنا القانون الآتي..

(املادة الأوىل)
تن�ساأ موؤ�س�سة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وت�سمى «ال�سندوق الكويتي للتنمية
القت�سادية العربية» وتكون لها ال�سخ�سية العتبارية وتلحق بدائرة املالية والقت�ساد.

�سهر
عربي

(املادة الثانية)
غر�ش ال�سندوق هو م�ساعدة الدول العربية يف تطوير اقت�سادياتها ومدها بالقرو�ش
الالزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ،وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئي�ش املالية والقت�ساد.

(املادة الثالثة)
يكون راأ�ش مال ال�سندوق خم�سني مليونا من الدنانري الكويتية يغطى من مدخرات احلكومة.

(املادة الرابعة)
يجوز لل�سندوق اأن يقرت�ش واأن ي�سدر �سندات بال�سروط والأو�ساع التي يقررها رئي�ش
املالية والقت�ساد بناء على اقرتاح جمل�ش الإدارة.
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(املادة اخلام�شة)
يدير ال�سندوق جمل�ش اإدارة على الوجه املبني يف النظام الأ�سا�سي.

(املادة ال�شاد�شة)
ي�سدر رئي�ش املالية والقت�ساد النظام الأ�سا�سي لل�سندوق يبني فيه على الأخ�ش طريقة
تاأليف جمل�ش الإدارة واخت�سا�ساته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية وو�سع امليزانية وغري
ذلك من الإجراءات الالزمة حل�سن �سري العمل.

(املادة ال�شابعة)
على رئي�ش املالية والقت�ساد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة
الر�سمية.
اأمي دولة الك�يت
عبد اهلل ال�صامل ال�صباح
�شدر يف ق�شر ال�شيف يف  23من رجب �شنة  1381هـ
امل�افق  31من دي�شمرب �شنة  1961م
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وقد تركزت اأعمال ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية اأولً على الدول
العربية ،ثم ظهرت احلاجة اىل تو�سيع دائرة امل�ساعدات لت�سمل الدول النامية من خارج
املحيط العربي ،ويف يوليو  1974متت اإعادة تنظيم عمل ال�سندوق من خالل اإ�سدار
القانون رقم  25ل�سنة  1974الذي مل يقت�سر فقط على ال�سماح بتو�سيع نطاق امل�ساعدات
والقرو�ش بل ن�ش كذلك على زيادة راأ�ش مال ال�سندوق من  200مليون دينار كويتي اىل
 1000مليون دينار كويتي )ما يقارب  3400مليون دولر اأمريكي( حتى يتمكن من تغطية
اأكرب عدد ممكن من الدول النامية يف العامل.
ويف مار�ش � 1981سدر القانون رقم  18ل�سنة  1981م الذي �ساعف راأ�ش مال ال�سندوق
املقرر ليبلغ  2000مليون دينار كويتي – مدفوع بالكامل – على اأن ت�سمل �سالحيات
ال�سندوق امل�ساهمة يف روؤو�ش اأموال موؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية والإقليمية وكذلك
امل�ساهمة يف روؤو�ش اأموال املن�ساآت ذات الطابع الإمنائي.
ومنذ ذلك احلني وال�سندوق الكويتي للتنمية ميتد ن�ساطه يف العديد من اأجزاء العامل،
فهو ي�ساهم يف م�سروعات التنمية يف دول عربية ودول اإفريقية ،واآ�سيا واأوروبا واأمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي ،كما امتد ن�ساطه يف متويل م�سروعات اإمنائية يف قطاعات
خمتلفة من اقت�ساديات هذه الدول كقطاع النقل والت�سالت ،وقطاع الزراعة ،وقطاع
الطاقة وال�سناعة ،وقطاع املياه وال�سرف ال�سحي.
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نشاط الصندوق
يرتكز ن�ساط ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية يف م�ساعدة الدول العربية والدول
النامية يف تطوير اقت�سادياتها ومدها بالقرو�ش الالزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها وفق
احلدود التي ير�سمها قانون ال�سندوق ونظامه الأ�سا�سي ،والتي ت�سمل:
 تقدمي القرو�ش والكفالت تقدمي املنح على �سبيل املعونة العينية امل�ساهمة يف روؤو�ش اأموال املن�ساآت ذات الطابع الإمنائي الإ�سهام يف روؤو�ش اأموال موؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية والإقليمية وغريها مناملوؤ�س�سات الإمنائية ومتثيل دولة الكويت فيها.

كما يقدم ال�شندوق م�شاعداته اىل جهات متن�عة ت�شمل:
 احلكومات املركزية والإقليمية واملرافق العامة وغريها من املوؤ�س�سات العامة. موؤ�س�سات التنمية �سواء الدولية اأو الإقليمية اأو املحلية وعلى الأخ�ش موؤ�س�ساتالتمويل الإمنائي.
مواز اأو
وتقدم م�ساعدات ال�سندوق على �سكل قرو�ش مبا�سرة اأو كفالت اأو متويل ٍ
م�سرتك مع موؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية اأو الإقليمية كما يقدم ال�سندوق املنح
لتمويل الدرا�سات الفنية واملالية والقت�سادية �سواء املتعلقة مب�سروعات ي�سهم ال�سندوق
يف متويلها اأو غري ذلك.

ي
القر
014
يعاد
العامل

و
فيما
قر�
باقي
وجن
ح�س

دول

دو
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الصندوق بلغة األرقام

دول
وفق

ا من

�سات

ٍز اأو
املنح
دوق

يتجه الن�سيب الأكرب من ن�ساط ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية اىل قطاع
القرو�ش ،فقد بلغ عدد القرو�ش املقدمة من ال�سندوق منذ بداية اإن�سائه حتى / 3 / 31
 2014ما جمموعه ) (860قر�ساً بلغت قيمتها الإجمالية ) (5177مليون دينار كويتي ،مبا
يعادل ) (17602مليون دولر اأمريكي ،ا�ستفادت منها ) (103دول موزعة على جميع قارات
العامل تقريباً.
وقد احتلت الدول العربية الن�سيب الأكرب من تلك القرو�ش مبجموع ) (327قر�ساً،
فيما جاءت دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي يف املركز الثاين مبجموع )(162
قر�ساً ،وح�سدت دول غرب اأفريقيا املرتبة الثالثة مبجموع ) (153قر�ساً ،فيما توزعت
باقي قرو�ش ال�سندوق على دول و�سط اآ�سيا واأوروبا مبجموع ) (58قر�ساً ،ودول و�سط
وجنوب و�سرق اأفريقيا بـ ) (120قر�ساً ،ودول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي
ح�سلت على ) (40قر�ساً.
التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق الكويتي للتنمية
حتى  31مارس 2014
الدول

عدد الدول عدد القرو�ض

قيمة القرو�ض (مليون)
دينار

دولر

الدول العربية

16

327

2,918

9,920

دول و�سط اآ�سيا واأوربا

17

58

300

1,019

دول و�سط وجنوب و�سرق اأفريقيا

21

120

375

1,274

دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي

19

162

950

3,229

دول اأمريكا التينية والبحر الكاريبي

11

40

128

437

دول غرب اأفريقيا

19

153

506

1,723

املجم�ع

103

860

5,177

17,602
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اأما فيما يتعلق بنوعية القطاعات التي اجتهت اإليها قرو�ش ال�سندوق الكويتي للتنمية
القت�سادية ،فقد ا�ستحوذ قطاع النقل على الن�سيب الأكرب من تلك القرو�ش ،يليه قطاع الطاقة،
فيما جاء قطاع الزراعة يف املركز الثالث ،يليه قطاع املياه وال�سرف ال�سحي ،ثم قطاع ال�سناعة.
ومن لغة الرقام اىل لغة الأموال ،فقد ح�سلت الدول العربية على ن�سيب الأ�سد من
قيمة قرو�ش ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية على مدى اأكرث من خم�سني عاما بقيمة
بلغت حتى مار�ش 918) 2014و (2مليون دينار كويتي 920 /و 9مليون دولر اأمريكي ،/
فيما ا�ستحوذت دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي على ) (950مليون دينار كويتي /
229و 3مليون دولر اأمريكي  ،/وجاءت دول غرب اأفريقيا يف املركز الثالث بح�سولها على
قرو�ش بلغت قيمتها الجمالية ) (506ماليني دينار كويتي 723 /و 1مليون دولر اأمريكي./
وتعد املغرب من اأكرث الدول العربية ا�ستفادة من قرو�ش ال�سندوق الكويتي للتنمية
حيث ح�سلت منذ اإن�ساء ال�سندوق وحتى مار�ش  2013على ) (37قر�ساً بقيمة اجمالية
بلغت )815و (387مليون دينار كويتي ،تلتها جمهورية م�سر العربية مبجموع ) (36قر�ساً
بلغت قيمتها )586و (600مليون دينار كويتي ،وجاءت اليمن يف املركز الثالث مبجموع )(33
قر�ساً قيمتها الجمالية )953و (118مليون دينار كويتي.

القت
تلتها
اأما
مليو

و
فتوز
جنو

ف
لها م
كويت
مبج

ا
قرو�
تلتها

مل
�سمل
للدو
والق
املمو
ويف نطاق دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي ،فقد احتلت جمهورية ال�سني
ال�سعبية راأ�ش ال�سدارة يف عدد القرو�ش امل�ستفادة من ال�سندوق الكويتي للتنمية
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نمية
طاقة،
اعة.

من
قيمة
ي ،/
ي/
على
ي./

نمية
مالية
ر�ساً
)(33

القت�سادية حيث بلغ جمموعها ) (35قر�ساً بقيمة بلغت )999و (260مليون دينار كويتي،
تلتها بنغالدي�ش مبجموع ) (22قر�ساً بلغت قيمتها املالية )826و (152مليون دينار كويتي،
اأما يف املركز الثالث فجاءت باك�ستان مبجموع ) (16قر�ساً بلغت قيمتها )627و(120
مليون دينار كويتي.
ومل تغفل دولة الكويت ممثلة بال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية عن دول اأفريقيا
فتوزعت قرو�سها وم�ساعداتها لت�سمل تقريبا جميع دول القارة الأفريقية من �سمالها اىل
جنوبها ومن �سرقها اإىل غربها.
فعلى �سعيد دول غرب اأفريقيا احتلت ال�سنغال املرتبة الأوىل يف عدد القرو�ش املقدمة
لها من ال�سندوق حيث و�سل عددها اإىل ) (27قر�ساً بقيمة بلغت )352و (95مليون دينار
كويتي ،تلتها بوركينا فا�سو بـ ) (15قر�ساً قيمتها )137و (50مليون دينار كويتي ،ثم غينيا
مبجموع ) (12قر�ساً بلغت قيمتها املالية )578و (48مليون دينار كويتي.
اأما دول و�سط وجنوب و�سرق اأفريقيا فقد ا�ستحوذت تنزانيا على الن�سيب الأكرب من
قرو�ش ال�سندوق بـ ) (11قر�ساً بلغت قيمتها الإجمالية )857و (50مليون دينار كويتي،
تلتها موزمبيق بعدد ) (10قرو�ش و�سلت قيمتها املالية اإىل )572و (25مليون دينار كويتي.

المنح والمساعدات الفنية
مل يقت�سر ن�ساط ال�سندوق الكويتي للتنمية على قطاع القرو�ش املبا�سرة فقط ،واإمنا
�سمل اأي�سا تقدمي املعونات الفنية التي تهدف اإىل امل�ساهمة يف زيادة القدرة ال�ستيعابية
للدول امل�ستفيدة ،وتدريب الكوادر الفنية الوطنية ،واإعداد درا�سات اجلدوى الفنية
والقت�سادية للم�سروعات مما يكون له الأثر الكبري يف احلد من تكاليف امل�سروعات
املمولة و�سمان تنفيذها على اأف�سل وجه.

�سني
نمية

وت�سري الإح�سائيات اإىل اأن ال�سندوق قدم منذ اإن�سائه حتى مار�ش  2014ما جمموعه
) (153منحة فنية بلغت قيمتها الإجمالية )23و (91مليون دينار كويتي اأي ما يعادل
)18و (310مليون دولر اأمريكي.
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التوزيع الجغرافي للمنح والمساعدات الفنية التي قدمها
الصندوق الكويتي للتنمية حتى  31مارس 2014
املنح (مليون)

الــــــــــدول

العدد

دول و�سط اآ�سيا واأوربا

16

5,31

3

0,21

15

38,32 11,27

77

18 230,25 67,72

5,95

25

3,32

11,29

9

1,92

6,53

17

3,40

11,56

5

0,75

2,55

48 310,18 91,23 153

12,15

41,32

دول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي
الدول العربية
دول غرب اأفريقيا
دول و�سط وجنوب و�سرق اأفريقيا
املجم�ع

العدد

املعونات الفنية (مليون)
دينار

دولر

دينار

دولر

0,77

2,62

18,05

3

4,15

0,71

5

1,22

8

1,54

5,24
20,23

وقد ا�ستحوذت الدول العربية على الن�سيب الأكرب من هذه املنح مبجموع ) (77منحة
فنية ،يليها دول غرب اأفريقيا بـ ) (25منحة ،ثم دول و�سط وجنوب و�سرق اأفريقيا مبعدل
) (17منحة.
اأما يف قطاع الـمعونات الفنيـــة ،فقـــــد قدم ال�سندوق الكويتي للتنميـــة القت�ساديـــــة
) (48معونة بقيمة اجماليـــة بلغت )15و (12مليون دينــار كويتي اأي ما يعادل )32و(41
مليون دولر اأمريكي ،كان اأي�ساً للدول العربية اجلزء الأكبــر منها بـ ) (18معونة ،ثم دول
غرب اأفريقيا بـ ) (9معونات فنية ،ثم دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي بـ )(8
معونات.

دعم المؤسسات اإلنمائية
اإ�سافة اإىل القرو�ش املبا�سرة وامل�ساعدات واملنح الفنية ،امتد ن�ساط ال�سندوق الكويتي
للتنمية القت�سادية لي�سمل كذلك امل�ساهمة نيابة عن دولة الكويت يف موارد عدد من
املوؤ�س�سات الإمنائية متعددة الأطراف لتمكينها من موا�سلة جهودها الإمنائية.
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ومن اأبرز الأمثلة على تلك امل�ؤ�ش�شات:

ون)

ر

2

4

5

2

6

2

4

نحة
عدل

يـــــة
و(41
دول
)(8

-

ال�سندوق العربي لالإمناء الإقت�سادي والجتماعي
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اأفريقيا
املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار
ال�سندوق الفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
موؤ�س�سة التنمية الدولية
ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية
الربنامج اخلا�ش مل�ساعدة الدول الأفريقية املتاأثرة باجلفاف والت�سحر
منح حكومة دولة الكويت

امتد ن�ساط ال�سندوق الكويتي للتنمية لي�سمل كذلك جوانب اأخرى تتعلق بالإ�سراف
على املنح املقدمة من دولة الكويت ،حيث يقوم ال�سندوق مبهام تقييم امل�سروعات التي
ت�سهم املنح يف متويلها ،اإ�سافة اإىل اإدارتها ومتابعتها والتاأكد من ح�سن �سري تنفيذها.
التوزيع الجغرافي لمنح حكومة دولة الكويت المدارة من قبل
الصندوق حتى  31مارس 2014
الـــــــــدول

عدد الدول

دول و�سط اآ�سيا و اوربا

2

5,28

1

2,60

8,86

3

6,98

23,75

41

917,66

3120,05

21

30,87

104,97

5

5,89

20,02

73

969,28

3295,60

دول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
دول �سرق وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي
الدول العربية

ويتي
من

القيمة (مليون)

دول غرب اأفريقيا
دول و�سط وجنوب و�سرق اأفريقيا
املجم�ع

دينار

دولر

17,95
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وقد بلغ عدد منح حكومة دولة الكويت املدارة من قبل ال�سندوق حتى مار�ش 2014
) (73منحة موزعة على خمتلف دول العامل بقيمة اجمالية بلغت )28و (969مليون دينار
كويتي ،اي ما يعادل )60و (3295مليون دولر اأمريكي.
وكعادتها احتلت الدول العربية املراكز الأوىل يف عدد املنح احلكومية وح�سلت على
) (41منحة ،فيما جاءت دول غرب اأفريقيا يف املركز الثاين بـ ) (21منحة حكومية.

دور إنساني في مكافحة األوبئة
ي�ساهم ال�سندوق الكويتي للتنمية بفعالية يف برامج مكافحة الأوبئة والأمرا�ش املتوطنة،
وي�ساهم اأي�سا يف م�سروعات دعم القطاع ال�سحي يف الدول النامية ويعطيها الأولوية.
ومن اأبرز جهود ال�سندوق يف هذا املجال دعمه لربنامج مكافحة «وباء عمى النهر» يف
دول غرب اأفريقيا .ويعترب وباء «عمى النهر» من الأمرا�ش الطفيلية اخلطرية الذي يوؤدي
بكثري من امل�سابني به اإىل فقدان الب�سر فقداً تاماً ،وقد �سمي بذلك ال�سم لأن الذبابة
ال�سوداء ال�سغرية ناقلة املر�ش تنت�سر بالقرب من النهار �سريعة اجلريان ،حيث ت�سع
بي�سها وتتكاثر بني �سخورها ،وتبداأ دورة املر�ش حينما تتغذى الذبابة حديثة املولد على
دم �سخ�ش م�ساب فت�سبح الذبابة بدورها م�سابة به ثم تنقل املر�ش اإىل اأ�سخا�ش اآخرين
ويتفاقم املر�ش تدريجيا على مر ال�سنوات.
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201
دينار

على

طنة،
.

» يف
وؤدي
ذبابة
ت�سع
على
خرين

وقد بداأت عمليات ال�سندوق الفعلية يف مكافحة وباء «عمى النهر» عام  1974وقدر
عدد امل�سابني باملر�ش يف دول غرب اأفريقيا اآنذاك باأكرث من  2مليون �سخ�ش ،واكتمل
اجناز الربنامج بنجاح كبري يف نهاية عام  ،2002حيث مت اإنقاذ اأكرث من  50مليون طفل
من فقدان الب�سر عند الولدة ،اإ�سافة اإىل حماية اأكرث من  100مليون �سخ�ش من الإ�سابة
بالوباء.
ونتيجة لنجاح الربنامج يف دول غرب اأفريقيا ،فاإن هناك برناجماً قائماً حالياً يهدف
اإىل التحكم يف املر�ش يف جميع دول القارة الأفريقية عند نهاية عام  ،2015وبداأ الربنامج
يف نهاية عام  1996حلماية اأكرث من  100مليون �سخ�ش معر�سني لالإ�سابة باملر�ش يف
 20دولة.
كما �ساهم ال�سندوق الكويتي للتنمية م�ساهمة فعالة يف برنامج مكافحة مر�ش دودة
غينيا حيث �ساهمت جهود ال�سندوق مع جهود املنظمات الدولية الأخرى يف الق�ساء عليه
وتقلي�ش اأعداد امل�سابني من  3.5مليون �سخ�ش اإىل  10اآلف �سخ�ش.
و�ساهم ال�سندوق الكويتي للتنمية يف اجلهود الدولية التي ا�ستهدفت تنظيف بحرية
كوريل يف غانا من املواد امللوثة واإن�ساء حمطات ملعاجلة املياه امللوثة ،كما �ساهم اأي�سا يف
احتواء اآثار كارثة ت�سرينوبيل التي نتجت عن انفجار املفاعل الرو�سي عام  1986اإذ �ساهم
ال�سندوق يف متويل منظومة احلماية من اآثار الكارثة.
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508

الفصل الثالث

الكويت واألزمة السورية
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مقدمة
ت�سهد الأزمة ال�سورية يف عامها الرابع تفاقماً ماأ�ساوياً على خمتلف الأ�سعدة وارتفاعاً
حادااَ يف عدد القتلى وخ�سو�سا بني الأطفال والن�ساء ،وتزايدا يف اأعداد الالجئني يف ظل
عدم وجود اأية مبادرات تنهي ماآ�سي ال�سعب ال�سوري.
ونتيجة غياب حل يلوح يف الأفق فاإن املاأ�ساة الإن�سانية يف �سوريا تزداد قتامة اإىل درجة
الكارثة والإبادة يف اأب�سع �سور انتهاك املواثيق والأعراف الإن�سانية يف الع�سر احلديث،
فقد خلفت الأزمة ح�سب تقديرات الأمم املتحدة حتى نهاية العام  2013اأكرث من  130األف
قتيل وما يزيد على  100األف جريح واأكرث من  3ماليني لجئ اىل جانب الآلف الذين
فروا ومل يُ�سجلوا.
ومع كل حتول يف اأحداث الأزمة كان املوقف الكويتي متطوراً معها ؛ ففي اأغ�سط�ش
 2011اجتهت الكويت وال�سعودية والبحرين ،ومن قبلها قطر ،اإىل �سحب �سفرائها،
احتجاجاً على ما يجري يف �سوريا .ويف � 28سبتمرب تقدمت الكويت وال�سعودية وقطر
وليبيا والأردن واملغرب مب�سروع قرار اإىل جمل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة يف
جنيف طالب بتمديد ولية جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة التابعة له ،والتي توثق انتهاكات
النظام ال�سوري.
وخالل م�ساركة الكويت يف موؤمتر جنيف الأول )جمموعة العمل حول �سورية( الذي
عقد يف  30يونيو  ،2012اأكد بيان جنيف على �سرورة اأن يتعاون كل من احلكومة ال�سورية
واملعار�سة مع بعثة املراقبة الدولية على الأر�ش ب�سكل كامل ،واأن يح�سل املراقبون على حق
الو�سول اإىل املعتقلني ،اإ�سافة اإىل اإتاحة حق التنقل احلر لل�سحافيني واحرتام حق التظاهر
ال�سلمي ،والتاأكيد على اأهمية اإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية اإىل جميع املحتاجني .واتفق
امل�ساركون يف املوؤمتر على جمموعة من املبادئ التوجيهية حلل الأزمة ال�سورية بطريقة
�سيا�سية ،ت�سم اإجراء انتخابات حرة من اأجل ت�سكيل نظام �سيا�سي يت�سف بالتعددية
والدميوقراطية ،مع الحرتام الكامل حلقوق الإن�سان و�سيادة القانون ومنح فر�ش متكافئة
للجميع و�سمان حقوق الأقليات.
واحت�سنت الكويت يف عامي  2013و  2014اأعمال املوؤمترين الأول والثاين للدول
املانحة لإغاثة ال�سعب ال�سوري.
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واأكدت دولة الكويت على اأن املجتمع الدويل ل�سيما الدول دائمة الع�سوية يف جمل�ش
المن مطالب بنبذ خالفاته وتوحيد روؤاه للو�سول اىل حل للكارثة يف �سوريا التي طال
اأمدها ول تلوح يف الفق بوادر لنهايتها.
تطورات األزمة السورية
�سهد العام  2011حراكاً �سعبياً يف عدد من الدول العربية كم�سر وتون�ش وليبيا ،قبل
اأن يحط رحاله يف �سوريا ،ليبداأ هذا البلد العربي العريق �سفحة جديدة يف تاريخه حيث
انطلقت �سرارة احلراك ال�سعبي على �سكل مظاهرات �سلمية تطالب بالإ�سالح من مدينة
درعا لتنت�سر وتتمدد اىل باقي املدن واملحافظات ال�سورية.

اإل اأن النظام ال�سوري ا�ستخدم القوة يف مواجهة تلك امل�سريات مت�سبباً يف �سقوط
قتلى ب�سكل يومي ،وجلاأ يف بداية الأحداث اإىل اإنكار وجود مظاهرات �سعبية �سده ،متهماً
و�سائل الإعالم بالكذب والت�سليل ،لكن بعد اأن بداأت النتقادات من املنظمات املعنية
بحقوق الإن�سان تزداد حدة ومع تزايد ت�سليط الإعالم العاملي ال�سوء على م�ساهد القمع
والدمار والقتل والعتقال ،اأعلن الرئي�ش ب�سار الأ�سد عن اإجراءات اإ�سالحية.
ويف املقابل راأت املعار�سة ال�سيا�سية يف الداخل واخلارج ،والنا�سطون يف مناطق احلراك
ال�سعبي ،اأن اإ�سالحات النظام ناق�سة و�سكلية ،واأنها مل تطبق على اأر�ش الواقع.
المواقف اإلقليمية والدولية
دعا الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون يف مايو  2011احلكومة ال�سورية للتعاون
يف حتقيق م�ستقل ب�ساأن قتل املتظاهرين ،واتفقت الدول الأوروبية على فر�ش عقوبات
وجتميد اأموال عدد من كبار امل�سوؤولني الكبار يف النظام ال�سوري ،وفر�ست وا�سنطن
عقوبات على الأ�سد ب�ساأن حقوق الإن�سان ،و�ستة م�سوؤولني اآخرين ،قبل اأن يتفق وزراء
خارجية الحتاد الأوروبي على ت�سديد العقوبات لت�سمل اأي�ساً الأ�سد.

وعقدت املعار�سة ال�سيا�سية اخلارجية يف الأول من يونيو اأول موؤمتر لها يف مدينة
انطاليا الرتكية ،واأ�سفر عن ولدة ائتالف لقوى معار�سة طالب الأ�سد بال�ستقالة الفورية
وت�سليم ال�سلطة اإىل نائبه.
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جمل�ش
طال

واأعلن يف تركيا يف  29يوليو ولدة ما �سمي )اجلي�ش ال�سوري احلر( ،وهو تنظيم
ع�سكري معار�ش اأ�س�سه عدد من ال�سباط املن�سقني بقيادة العقيد ريا�ش الأ�سعد.
وقررت عدة دول �سحب �سفرائها من دم�سق ،وقيدت احلكومة ال�سورية حركة �سفراء
اآخرين داخل �سوريا ،وازدادت وترية اجلهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة ،كما ازدادت
وترية العقوبات املفرو�سة على النظام.

قبل
حيث
دينة

ويف اأغ�سط�ش دعت جامعة الدول العربية ال�سلطات ال�سورية اإىل الوقف الفوري جلميع
اأعمال العنف واحلمالت الأمنية .قبل اأن ي�سوت جمل�ش حقوق الإن�سان يف جنيف على قرار
يدين العنف الذي متار�سه ال�سلطات ال�سورية �سد املحتجني ،وعلى اإر�سال جلنة تق�سي
حقائق حول ما قيل عن ارتكاب ال�سلطات فظائع ت�سل اإىل م�ستوى جرائم �سد الإن�سانية.

قوط
تهماً
عنية
قمع

ويف  4اأكتوبر بداأ اأكرب حترك يف جمل�ش الأمن الدويل منذ بدء الحتجاجات ،فقد
طالبت بريطانيا وفرن�سا واأملانيا والربتغال بطرح م�سروع قرار يدين النظام ال�سوري لقمعه
الحتجاجات ال�سلمية ويطالبه بوقف القمع واحرتام حقوق الإن�سان وبدء اإ�سالحات
�سيا�سية فورية ،لكن رو�سيا وال�سني ا�ستخدمتا حق النق�ش )الفيتو( يف وجهه مما اأدى اإىل
اإلغاء القرار.

راك

عاون
وبات
نطن
زراء

دينة
ورية

واتخذت جامعة الدول العربية قراراً باأغلبية �ساحقة يق�سي بتعليق ع�سوية �سوريا
واإعطائها مهلة ثالثة اأيام للتوقيع على بروتوكول لإر�سال مراقبني عرب اإىل البالد ،لكن مع
اإ�سرار �سوريا على عدم التوقيع فر�ست عليها عقوبات اقت�سادية عربية يف  27نوفمرب.
ويف  19دي�سمرب وافقت احلكومة ال�سورية على توقيع املبادرة بعد �سهر ون�سف ال�سهر
من املهل واجلدالت ،وو�سلت طالئع بعثة املراقبني اإىل البالد يف  22دي�سمرب وتراأ�ش
البعثة حممد م�سطفى الدابي.
تصاعد وتيرة المجازر
مل تكن الأ�سهر الأربعة الأوىل من عام  2012خمتلفة عن �سابقتها يف عدد القتلى
وامل�سابني واملعتقلني والنازحني والالجئني ،بل كانت اأكرث دموية وعنفا ،وازدادت يف تلك
الفرتة وترية الن�سقاقات عن اجلي�ش ال�سوري واملوؤ�س�سات الر�سمية .و�سهدت اأي�سا ت�سارعاً
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يف املبادرات العربية والدولية بهدف التو�سل اإىل حل ينهي الأزمة امل�ستفحلة ،لكن تلك
اجلهود باءت بالف�سل ب�سبب تعنت النظام وتغليبه احلل الأمني على ما �سواه ،وا�ستخدام
رو�سيا وال�سني حق النق�ش )الفيتو( يف جمل�ش الأمن الدويل.
ويف  7فرباير ،طلبت دول جمل�ش التعاون اخلليجي من �سفراء �سوريا مغادرة اأرا�سيها
ب�سكل فوري ،واأعلنت �سحب �سفرائها من دم�سق .ويف  15مار�ش اأقفلت كل من ال�سعودية
واإيطاليا �سفارتها يف دم�سق ،وتبعتهما عدد من الدول العربية والأجنبية.
وارتفع معدل عدد القتلى اإىل اأكرث من مئة �سخ�ش يوميا ،وحدثت عدد من املجازر بيد
القوات ال�سورية ،ومن اأ�سنع تلك املجازر جمزرة )احلولة( التي حدثت يف  26مايو يف ريف حم�ش
وقتل فيها ذبحاً بال�سكاكني نحو  108اأ�سخا�ش معظمهم من الأطفال ،وجمزرة )الرتمي�سة( يف
ريف حماة التي وقعت يف  12يوليو وا�سفرت عن قتل نحو � 200سخ�ش بق�سف مدفعي وجوي.
وحدثت اأي�سا بع�ش التفجريات التي اأدت اإىل خ�سائر ب�سرية كبرية ،اأكربها ما حدث يف  10مايو
عندما قتل نحو � 55سخ�سا وجرح نحو � 350سخ�سا يف حي القزاز بدم�سق.
المبادرات العربية والدولية
يف  29مار�ش  2012دعا القادة العرب يف ختام قمتهم يف بغداد اإىل اإجراء حوار بني
احلكومة ال�سورية واملعار�سة التي طالبوها بتوحيد �سفوفه ،وطالبوا ال�سلطات ال�سورية
بو�سع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإن�سان.
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ويف اجلانب الدويل ،ا�ستخدمت رو�سيا وال�سني يف  5فرباير حق النق�ش )الفيتو( يف
جمل�ش الأمن لإحباط م�سروع قرار يدين القمع يف �سوريا .ويف  16فرباير تبنت اجلمعية
العامة لالأمم املتحدة بغالبية � 137سوتا مقابل اعرتا�ش  12ع�سوا وامتناع  17ع�سوا قرارا
يدعو اإىل الوقف الفوري حلملة القمع التي ي�سنها النظام ال�سوري على املناه�سني له.
واأعلنت الأمم املتحدة يف  23فرباير تعيني كويف عنان مبعوثا خا�سا للمنظمة الدولية
وجامعة الدول العربية اإىل �سوريا .وبداأ عنان بعد ذلك جولة من الزيارات املكوكية بني �سوريا
وعدد من دول اجلوار والدول املوؤثرة يف الأزمة ال�سورية ،عقد خاللها حمادثات مع امل�سوؤولني
فيها ،اإ�سافة اإىل عدد من املمثلني للمعار�سة ال�سورية داخل البالد وخارجها .ويف  21مار�ش
تبنى جمل�ش الأمن بالإجماع بياناً رئا�سياً يدعم امل�ساعي واجلهود التي يبذلها عنان.
ويف  27مار�ش مت الإعالن عن قبول �سوريا خطة عنان لل�سالم الرامية اإىل اإنهاء �سفك
الدماء يف �سوريا .ويف  14اإبريل اأقر جمل�ش الأمن بالإجماع م�سروع قرار يدعو اإىل ن�سر
بعثة مراقبني دوليني لر�سد وقف اإطالق النار يف �سوريا .ويف  21اإبريل تبنى جمل�ش الأمن
قرارا يق�سي باإر�سال  300مراقب اإىل �سوريا ملراقبة وقف اإطالق النار.
وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي الداخلي ،جرت انتخابات برملانية يف  7مايو قاطعتها املعار�سة
ال�سيا�سية الداخلية .واأعلنت احلكومة نتائج النتخابات يف  15مايو قائلة اإن ن�سبة م�ساركة
الناخبني بلغت  50يف املئة.

ويف الأول من �سبتمرب بداأت ر�سميا مهمة الأخ�سر الإبراهيمي مبعوثاً م�سرتكاً لالأمم
املتحدة واجلامعة العربية بعد اأن انتهت مهمة �سلفه كويف عنان .وقد دعا يف  21اأكتوبر
بعد لقائه الرئي�ش الأ�سد يف دم�سق كل اأطراف النزاع يف �سوريا اىل وقف القتال خالل
عيد الأ�سحى ،واإعالنه يف اليوم التايل قبول احلكومة ال�سورية اللتزام بوقف اإطالق النار
خالل عيد الأ�سحى ،ووافقت املعار�سة ال�سيا�سية وامل�سلحة على ذلك ،لكن تلك الهدنة
�سقطت مع اأول اأيام عيد الأ�سحى عندما �سقط ع�سرات القتلى.
انتشار الجيش الحر وتشكيل االئتالف الوطني
يف � 22سبتمرب  2012اأعلن )اجلي�ش ال�سوري احلر( املعار�ش نقل قيادته املركزية من
تركيا التي ا�ستقر فيها منذ اأكرث من عام اإىل ما عرف با�سم )املناطق املحررة( داخل
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�سوريا .و�سهدت حركة الن�سقاقات الع�سكرية والدبلوما�سية ات�ساعا يف تلك الفرتة ،وان�سق
ع�سرات ال�سباط من خمتلف الرتب اإىل تركيا والأردن.
اأما ت�سكيل الئتالف الوطني ال�سوري املعار�ش ،فقد جرى يف  9نوفمرب ،وتو�سلت ف�سائل
املعار�سة ال�سورية املجتمعة يف العا�سمة القطرية الدوحة اإىل اتفاق مبدئي لت�سكيل ائتالف
موحد يتوىل قيادة املعار�سة ،وانتخب اأحمد معاذ اخلطيب رئي�سا له وريا�ش �سيف نائبا.
ويف  12نوفمرب اأعلنت دول جمل�ش التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية اعرتافها
بالئتالف الوطني باعتباره املمثل ال�سرعي لل�سعب ال�سوري .ويف  19نوفمرب ح�سل
اخلطيب على ت�سريح لإقامة مقر رئي�سي موؤقت لالئتالف يف العا�سمة امل�سرية القاهرة.
ويف  20نوفمرب اأعلن وزراء خارجية الحتاد الوروبي اأنهم يعتربون الئتالف ممثال �سرعيا
لل�سعب ال�سوري ،ويف  11دي�سمرب اعتربت الوليات املتحدة اأن الئتالف هو املمثل ال�سرعي
لل�سعب ال�سوري.
مؤتمر جنيف
ا�ست�سافت مدينة جنيف ال�سوي�سرية يف  30يونيو  2012اجتماعا لدول جمموعة العمل
الدويل حول �سوريا ،ومت التاأكيد على اأي ت�سوية �سيا�سية لالأزمة ال�سورية يجب اأن تت�سمن
مرحلة انتقالية من خ�سائ�سها :توفري م�ستقبل ميكن اأن ي�سارك فيه ال�سوريون كافة،
وحتديد خطوات وا�سحة وفق جدول زمني حا�سم باجتاه حتقيق ذلك امل�ستقبل ،واأن تكون
هذه الت�سوية قابلة للتحقق يف مناخ من الأمن والهدوء وال�ستقرار للجميع ،واأن يتم التو�سل
لهذه املرحلة النتقالية ب�سرعة دون مزيد من اإراقة الدماء والعنف.
ومل تا ِأت اأعمال موؤمتر جنيف  2يف يناير  2014بجديد اإل تواجد وفدين ميثالن
املعار�سة والنظام ،ومل يتم التو�سل اإىل اأية نتائج.

و
قامت
من ا
ال�سر

و

عن
الذي
الهج
احلر
باجت

و
امل�س
ب�سار

و
الكيم
اإىل
من ت
على

الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق

و
وجو

اأفاق العامل يف �سبيحة الأربعاء  21اغ�سط�ش  2013على جمزرة كبرية نفذتها قوات
النظام ال�سوري بحق املدنيني يف الغوطة �سرق دم�سق ،راح �سحيتها املئات من �سكان

و
القتل
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ن�سق

املنطقة ب�سبب ا�ستن�ساقهم لغازات �سامة ناجتة عن هجوم بغاز الأع�ساب.

سائل
الف
ا.

وحدث الهجوم بعد ثالثة اأيام من و�سول بعثة املفت�سني الدوليني اإىل دم�سق .حيث
قامت قوات من اللواء  155التابعة للجي�ش ال�سوري واملتمركزة يف منطقة القلمون ابتداء
من ال�ساعة  2:31فجراً باإطالق ع�سرات ال�سواريخ على مناطق خمتلفة من مناطق الغوطة
ال�سرقية ،واجلهة ال�سرقية من مدينة زملكا بدم�سق ،وعني ترما واملع�سمية.

افها
�سل
هرة.
رعيا
رعي

عمل
�سمن
افة،
كون
�سل

ويف اأعقاب الهجوم طالبت العديد من الدول واملنظمات بفتح حتقيق ومعاقبة امل�سوؤولني
عن املجزرة .ويف يوم  16اأيلول � ،2013سدر تقرير جلنة التفتي�ش التابعة لالأمم املتحدة
الذي اأ�سار اإىل اأن غاز ال�سارين اأطلق بوا�سطة �سواريخ اأر�ش-اأر�ش .وذكر التقرير اأن
الهجوم حدث يف �ساعة �سمنت اإ�سابة اأو مقتل اأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�ش لأن درجة
احلرارة تنخف�ش بني الثانية واخلام�سة �سباحا وهو ما يعني اأن الهواء كان يتحرك لأ�سفل
باجتاه الأر�ش.
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون« :هذه جرمية خطرية ويجب تقدمي
امل�سوؤولني عنها للعدالة يف اأقرب وقت ممكن» ،كما و�سبق اأن قال باأن الرئي�ش ال�سوري
ب�سار الأ�سد «ارتكب كثريا من اجلرائم �سد الإن�سانية ،ويجب اأن يحا�سب على جرائمه».
ونتيجة ال�سغوطات الدولية اأ�سبحت �سوريا ع�سواً كام ً
ال يف معاهدة حظر الأ�سلحة
الكيماوية ،وبداأت احلكومة ال�سورية اإر�سال تفا�سيل عن تر�سانتها من الأ�سلحة الكيماوية
اإىل منظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية يف لهاي وذلك يف اإطار اتفاق رو�سي اأمريكي للتخل�ش
من تر�سانة دم�سق من تلك الأ�سلحة .ويف � 28سبتمرب وافق جمل�ش الأمن الدويل بالإجماع
على م�سروع قرار يلزم احلكومة ال�سورية بتفكيك تر�سانتها من الأ�سلحة الكيماوية.

ثالن
االنتخابات الرئاسية
ويف  21اكتوبر  2013اأعلن الرئي�ش ال�سوري ب�سار الأ�سد خالل مقابلة تلفزيونية عدم
وجود ما مينع من تر�سحه يف النتخابات الرئا�سية.

وات
سكان

واأعلن النظام اأن موعد النتخابات الرئا�سية يف  3يونيو  2014رغم ا�ستمرار عمليات
القتل والق�سف اليومي ونزوح املاليني من ال�سوريني اإىل الدول املجاورة.
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وحذرت املعار�سة ال�سورية من اإمكانية اإقامة انتخابات رئا�سية يف ظل الظروف الراهنة
يف البالد ،وت�ساءل الئتالف الوطني ال�سوري املعار�ش عن كيفية اإجراء انتخابات ون�سف
ال�سعب مهجر و 60اإىل  70يف املائة من البالد خارج �سيطرته.
واأعلن رئي�ش جمل�ش ال�سعب )الربملان( ال�سوري حممد اللحام اأن ب�سار الأ�سد حقق فوزا
�ساحقا يف انتخابات الرئا�سة وح�سل على  88.7يف املئة من الأ�سوات يف النتخابات.
ويف املقابل قال الحتاد الأوروبي اإن تلك النتخابات غري م�سروعة وتقو�ش اجلهود
ال�سيا�سية لإيجاد ت�سوية لهذا ال�سراع .اأما الوليات املتحدة التي قالت مرارا اإن الأ�سد
فقد �سرعيته عندما رد بالقوة على الحتجاجات التي خرجت اإىل ال�سوارع فراأت اأن
النتخابات مل تغري �سيئاً.

ا
ورع
فقد
العامل

و
م�سري
ذات
اخلا

و
منذ
اخلا
الكثري
�سيا�

و
خارج
وتعز
وامل�
العامل

و
وحل
العر
املخ
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اهنة
�سف

السياسة الكويتية تجاه األزمة السورية

فوزا
.

تمهيد :دبلوماسية الكويت الناجحة

جلهود
لأ�سد
ت اأن

ا�ستطاع �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل
ورعاه بنظرته احلكيمة التعامل مع ق�سايا الكويت مبا ي�سب يف م�سلحة الدولة وال�سعب،
فقد ا�ستثمر خربته الطويلة يف العمل الدبلوما�سي وعالقاته الوطيدة مع خمتلف دول
العامل لإر�ساء دعائم قوية يف عالقات الكويت ما اأك�سبها مكانة مرموقة اإقليمياً ودولياً.
وبالإ�سافة اإىل جناحاته على امل�ستوى الداخلي ورغبته يف جعل الكويت مت�سي ُقدماً يف
م�سرية التنمية ،فقد حر�ش �سمو الأمري على اأن تكون ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت
ذات طابع اإن�ساين ،واأن وتت�سم بالعتدال واحلياد ،حتى بات لها ر�سيد من املكانة وال�سمعة
اخلارجية اجليدة ،وبنت عالقات دبلوما�سية قوية مع خمتلف دول العامل.
وو�سع �سموه اأ�س�ساً متينة ملدر�سة الدبلوما�سية الكويتية منذ نحو خم�سني عاما ،اأي
منذ ت�سلمه حلقيبة اخلارجية يف العام 1963م فاأر�سى قواعد دبلوما�سية ميزت ال�سيا�سة
اخلارجية الكويتية باملواقف املعتدلة على جميع الأ�سعدة ،والإ�سهامات الإيجابية حلل
الكثري من الأزمات وامل�سكالت املحلية والإقليمية والعربية والدولية .وجنحت الكويت يف
�سيا�ستها ب�سبب امل�سداقية التي حتلّت بها.
وتعمل ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية وفق ا�سرتاتيجية منتظمة تقوم على انتهاج �سيا�سات
خارجية متوازنة ،وتوثيق العالقات الكويتية الإقليمية والدولية �سواء مع الدول اأو املنظمات،
وتعزيز التعاون الدويل والإقليمي يف الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك ،وعقد التفاقيات
وامل�ساركة يف املحافل الدولية والإقليمية التي ت�ساهم يف تعزيز الأمن وال�سالم وال�ستقرار
العاملي والتنمية امل�ستدامة.
وما مي ّيز الدبلوما�سية الكويتية م�ساعيها ل�ستقرار الو�ساع القليمية واخلارجية،
وحل اخلالفات ال�سالمية والعربية ،وامل�ساهمة يف متا�سك واأمن منطقة اخلليج
العربي ،ومعاجلة اأي تهديدات ت�سر بالو�سع الداخلي ،والتزان يف التعامل مع الق�سايا
املختلفة.
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وتبدي الكويت دعمها الكبري جلهود املجتمع الدويل نحو اإقرار ال�سلم والأمن الدوليني،
واللتزام بال�سرعية الدولية ،والتعاون الإقليمي والدويل من خالل هيئة الأمم املتحدة
ومنظماتها التابعة وجمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة
املوؤمتر الإ�سالمي ومنظمة عدم النحياز وغريها .هذا بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة والتعاون
مع موؤ�س�سات املجتمع الدويل واملنظمات الدولية يف الإمناء القت�سادي والتنمية الب�سرية.
وخالل القمم العربية والقت�سادية واخلليجية وغريها من اللقاءات الدولية؛ برزت
الدبلوما�سية الكويتية التي اأر�سى اأ�س�سها �سمو الأمري من خالل �سعيها لتخاذ قرارات تعود
بالفائدة على الإن�سان وخ�سو�ساً الإن�سان العربي ،وتطلعاتها نحو امل�ستقبل القت�سادي
للبلدان العربية ،ومل حتمل ملفات وق�سايا الكويت فح�سب بل اأي�سا اهتمت بهموم الدول
الفقرية ور�سائل ال�سالم والدعوة للتنمية القت�سادية ،وحتقيق امل�سالح امل�سرتكة بني الدول
اخلليجية والعربية.
الكويت مع الشعب السوري
منذ بداية الأزمة ال�سورية اأعلنت دولة الكويت مراراً وتكراراً اأنها مع ال�سعب ال�سوري
قلباً وقالباً ،ورف�ست املجازر والقمع والتهجري والتعدي على الأبرياء ،ومل ت�سكت حينما
راأت ما �سهدته الغوطة من ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي يف اأغ�سط�ش  ،2013و�سارعت اإىل
تاأييد اأي عمل دويل قانوين يحا�سب هذا اخلروج على القانون ،ويعاقب من يقف وراءه،
كما اأكدت على �سرورة حل الأزمة مبا يحقق �سالمة ال�سعب ال�سوري ويحقق تطلعاته
امل�سروعة.
ولأن العمل اخلريي الكويتي ي�سكل اإحدى الركائز الفعالة لل�سيا�سة اخلارجية للبالد،
كانت ال�سيا�سة الكويتية �سباقة اإىل ا�ست�سافة اأكرث من موؤمتر اإن�ساين مل�ساعدة ال�سعب
ال�سوريني ،وكانت تلك املبادرات واجلهود حمط اإ�سادة دولية ،وحمل ثناء من الأمم املتحدة.
وي�ساف اإىل ذلك الن�ساط اخلريي الذي يقوم به الهالل الأحمر الكويتي واجلمعيات
اخلريية الكويتية التي عملت على اإغاثة الالجئني ال�سوريني يف لبنان والأردن وتركيا
وغريها.
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يني،
حدة
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سادي
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عيات
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مؤتمر أصدقاء سوريا
اأعربت دولة الكويت منذ انعقاد اأول موؤمتر ملجموعة اأ�سدقاء �سوريا يف فرباير 2012
بتون�ش عن اأملها باأن ي�ساهم يف حتقيق تطلعات ال�سعب ال�سوري.
و�سم موؤمترات اأ�سدقاء �سوريا جمموعة من الدول والهيئات يف حماولة لإيجاد حل
لالأزمة ال�سورية ،بعيداً عن جمل�ش الأمن الذي ا�ستخدمت فيه رو�سيا وال�سني حق النق�ش
)الفيتو( مراراً �سد اأي م�سروع قرار خا�ش ب�سوريا.
ومن خالل تلك املوؤمترات الدورية بحث وزراء خارجية الوليات املتحدة والحتاد
الأوروبي ودول عربية واإ�سالمية دعم املعار�سة ال�سورية وتقدمي معونات اإن�سانية للمناطق
املت�سررة يف �سوريا ،لكن مع غياب خطط للتدخل الع�سكري ،ركز املوؤمتر على املعونات
الإن�سانية.
ويف يناير  2014رحب البيان اخلتامي ملجموعة اأ�سدقاء �سوريا التي اجتمعت يف باري�ش
مببادرة دولة الكويت ل�ست�سافة املوؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف
�سوريا .ودعا جميع البلدان اىل تعبئة مواردها املالية من اأجل تلبية الحتياجات الإن�سانية
داخل �سوريا ومن �سمنها يف املناطق املحررة واملتنازع عليها واملحا�سرة ويف بلدان املنطقة
التي ت�ست�سيف الأعداد املتزايدة من الالجئني ال�سوريني.
مؤتمر المانحين في ضيافة الكويت
جاءت ا�ست�سافة الكويت للموؤمترين الأول والثاين للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف
�سوريا تاأكيداً على الدور الإن�ساين الذي مييز ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية ،فقد اأعلن �سمو
الأمري خالل القمة اخلليجية الـ  33التي عقدت يف املنامة يف دي�سمرب  2012عن ا�ست�سافة
دولة الكويت للموؤمتر الأول.
ويف  30يناير  2013افتتح �سموه اأعمال املوؤمتر مب�ساركة  59دولة على م�ستوى
قادة وروؤ�ساء الدول وممثليهم وروؤ�ساء احلكومات ووزراء وعدد من كبار امل�سوؤولني و13
منظمة ووكالة وهيئة متخ�س�سة تابعة لالأمم املتحدة ومعنية بال�سوؤون الإن�سانية والغاثية
والالجئني.
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واأعلن �ساحب ال�سمو تربع دولة الكويت مببلغ  300مليون دولر اأمريكي لدعم الو�سع
الإن�ساين لل�سعب ال�سوري .ووجه يف كلمته الفتتاحية نداء خمل�ساً اإىل اأع�ساء جمل�ش
المن باأن ي�سعوا املعاناة اليومية لل�سعب ال�سوري واآلم لجئيه وم�سرديه ن�سب اأعينهم ويف
�سمائرهم حني يناق�سون تطورات هذه املاأ�ساة الن�سانية اأن يرتكوا اأية اعتبارات لتخاذ
قراراتهم جانباً.
وجتاوزت قيمة التعهدات التي اأعلنها روؤ�ساء الوفود امل�ساركة يف املوؤمتر  1.5مليار
دولر منها  300مليون دولر قدمتها دولة الكويت وقد التزمت بتعهدها كام ً
ال اإىل املنظمات
الدولية املعنية.
وا�ست�سافت الكويت اأي�ساً املوؤمتر الدويل الثاين للمانحني ،وقبل انطالق اأعماله
وجه �سمو الأمري نداء ا�ستغاثة اىل املواطنني و�سيوف الكويت املقيمني على اأر�سها
ّ
وجمعيات النفع العام وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ش وال�سخ�سيات
العتبارية اىل امل�سارعة يف امل�ساركة يف احلملة الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء لإغاثة
اأبناء ال�سعب ال�سوري داخل �سوريا وخارجها من الالجئني وامل�سردين للتخفيف من
معاناتهم املاأ�ساوية.
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و�سع
جمل�ش
ويف
خاذ

وقد اأعلنت املنظمات الدولية غري احلكومية املانحة لل�سعب ال�سوري تعهدها بتقدمي
اأكرث من  400مليون دولر لدعم الالجئني ال�سوريني الذين يعانون اأو�ساعاً اإن�سانية ماأ�ساوية
جراء الأزمة يف �سوريا .وبلغت م�ساهمات اجلمعيات اخلريية الكويتية يف املوؤمتر 142
مليون دولر.

مليار
مات

ويف  15يناير  2014انطلقت يف الكويت اأعمال املوؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم
الو�سع الن�ساين يف �سوريا مببادرة كرمية من �سمو الأمري وا�ستجابة لنداء اأطلقه ال�سكرتري
العام لالأمم املتحدة بان كي مون.

ماله
�سها
يات
غاثة
من

واأعلن �سمو الأمري تربع دولة الكويت مببلغ  500مليون دولر اأمريكي من القطاعني
احلكومي والأهلي وذلك لدعم الو�سع الن�ساين لل�سعب ال�سوري ال�سقيق.
واأ�ساد �سمو اأمري البالد يف كلمة الفتتاح مبوقف اأبناء الكويت الوفياء الذين جبلوا على
حب اخلري والعطاء لإغاثة املنكوب وجندة املحتاج ما�سياً وحا�سراً وتفاعلهم مع النداءات
الن�سانية لإعانة املت�سررين واملعوزين يف كافة اأنحاء العامل.
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و
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كما اأ�ساد باملقيمني على اأر�ش الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع العام وموؤ�س�سات
املجتمع املدين وبالقطاع اخلا�ش وال�سخ�سيات العتبارية وبتجاوبهم مع نداء ال�ستغاثة
الذي اأطلقه �سموه من اأجل اإغاثة الأ�سقاء يف �سوريا ،داعياً اإياهم اإىل موا�سلة مد يد العون
لهم.
ومن جانبه اأعلن ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة بان كي مون اأن اإجمايل قيمة التعهدات
املقدمة من الدول امل�ساركة باملوؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف
�سوريا بلغ  2.4مليار دولر معرباً عن تقديره مل�ساهمة دولة الكويت.
وقال اإن موؤمتر الكويت ج�سد اأهمية التعاون الب�سري والهتمام البناء مب�ستقبل املنطقة
والعامل .واأو�سح بان اأن املبلغ الذي جمع خم�س�ش لتمويل الأولويات الطارئة وتخفيف وطاأة
املعاناة الإن�سانية جراء الأزمة ال�سورية ويف مقدمتها الغذاء والدواء ومعاجلة ال�سدمات
النف�سية التي تعر�ش لها ال�سوريون اإ�سافة اىل تنظيم حمالت التعليم والتلقيح لالأطفال
وتوفري املالجئ الطارئة لالجئني واملياه ال�ساحلة لل�سرب.
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الكويت مركز إنساني عالمي
بعد اجلهود الكبرية التي بذلتها الكويت واأمريها يف اجلانب الإن�ساين على م�ستوى
العامل ،ومنها ا�ست�سافتها للموؤمترين الأول والثاين للمانحني لدعم ال�سعب ال�سوري ،جاء
و�سف ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة بان كي مون للكويت باأنها «مركز اإن�ساين عاملي ،واأن
�سمو الأمري قائداً لالإن�سانية» تاأكيداً على الدور الإيجابي الرائد لدولة الكويت الإن�ساين.
وتوجه بان كي مون خالل كلمته يف اختتام موؤمتر املانحني الثاين يف يناير  2014بال�سكر
ل�سمو الأمري وتقديره مل�ساهمة دولة الكويت التي �سجعت الأ�سرة الدولية على امل�ساهمة
ب�سخاء يف املوؤمتر.

�سات
غاثة
لعون

دات
ين يف

طقة
وطاأة
مات
طفال

وو�سف ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة �سمو اأمري الكويت باأنه «قائداً اإن�سانياً» ،وقال اإن
«�ساحب ال�سمو الأمري ال�سيخ �سباح الحمد اجلابر ال�سباح لعب دورا مهما على ال�سعيد
الن�ساين ما جعل من الكويت مركزا اإن�سانيا عاملياً».
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أعرب جمدداً عن فائق المتنان كما
واأ�ساف «انا اأ�سفق حلكومة و�سعب الكويت وا ُ
اأتقدم بال�سكر اإىل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي ودول جمل�ش التعاون
اخلليجي والحتاد الوروبي والوليات املتحدة والكثري من اجلهات املانحة الأخرى
والوكالت الإن�سانية واملنظمات غري احلكومية ويف مقدمتها الهالل الأحمر وال�سليب
الأحمر الذين �ساعدوا املت�سررين من الأزمة ال�سورية».
صور من المساعدات الكويتية
ك�سفت الأزمة ال�سورية عن مدى تعا�سد موؤ�س�سات وجمعيات الكويت اخلريية للم�ساهمة
يف اإغاثة ال�سعب ال�سوري ،اإذ تقوم اجلمعيات اخلريية باإر�سال حمالت اإغاثة عدة اإىل دول
جوار �سوريا وهي لبنان والأردن وتركيا ،وت�سمل برامج غذائية وتعليمية و�سحية ونف�سية
عديدة وم�سروع الرغيف وم�سروع البطاقة التموينية .اإىل جانب م�ساريع مو�سمية مثل
حمالت اإفطار ال�سائم يف �سهر رم�سان وحمالت ك�سوة العيد لإدخال الفرحة وال�سرور
على قلوب الأطفال واأهاليهم.
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كما
عاون
خرى
سليب

همة
دول
�سية
مثل
سرور

وما مييز عمل تلك اجلمعيات هو التن�سيق امل�ستمر مع املنظمات الدولية ووكالت الأمم
املتحدة لتوجيه تلك امل�ساعدات اإىل م�ستحقيها .فقد اأكدت جمعية الهالل الأحمر الكويتي
يف فرباير  2012اأنها على ات�سال م�ستمر مع اجلمعيات الوطنية والدولية للعمل على اإغاثة
املنكوبني ال�سوريني جراء الأو�ساع الإن�سانية ال�سعبة التي ت�سهدها بالدهم.
واأ�سارت اجلمعية اإىل اأهمية متابعة تطورات الو�سع الإن�ساين يف �سورية وتو�سيل
امل�ساعدات لكل الأطراف �سواء داخل �سورية او يف الدول املجاورة لها وخميمات النازحني
والذين ت�سرروا من جراء الأحداث املوؤ�سفة التي تتعر�ش لها بالدهم حاليا وذلك من خالل
و�سع خطة عمل تف�سيلية لإي�سال امل�ساعدات.
واأو�سحت اأن لديها التزام رئي�سي باملعايري الدولية من خالل النداءات الدولية التي
يطلقها الحتاد الدويل لل�سليب والهالل الأحمر اأو املنظمات الإن�سانية مل�ساعدة الدول
التي تتعر�ش للكوارث ،واأن الهالل الأحمر الكويتي حري�ش على تقدمي كل اأ�سكال الدعم
الن�ساين واخلريي لكافة �سعوب العامل التي تتعر�ش لالأزمات والكوارث يف خمتلف دول
العامل.
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وحني دعت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية اإىل اإطالق حملة �سعبية لإغاثة ال�سعب
ال�سوري ،اأعلن �سمو الأمري يف مار�ش  2012عن التربع با�سمه وبا�سم اأ�سرة اآل ال�سباح
مببلغ خم�سة ماليني دولر اأمريكي لإغاثة املت�سررين ودعماً للحملة ،وذلك يف تاأكيد وا�سح
على النظرة الإن�سانية وامل�ساركة الوجدانية لل�سعب الكويتي وقيادته يف الأعمال اخلريية.
وقد بلغت ح�سيلة التربع نحو 75ر 11مليون دولر.
ويف دي�سمرب  2012اأعلنت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية اأن �سمو الأمري اأ�سدر
توجيهاته ال�سامية اإىل جمل�ش الوزراء بتخ�سي�ش خم�سة ماليني دولر لإغاثة ال�سعب
ال�سوري املنكوب عرب الهيئة اخلريية لت�ساف اإىل احلملة التي د�سنتها الهيئة منذ اندلع
الأزمة ال�سورية )النخوة يا اأهل الكويت� ...سوريا تناديكم( بتوجيهات �سموه ونفذت العديد
من الربامج الغاثية وال�سحية والتعليمية والنف�سية يف مناطق النازحني ال�سوريني يف
الأردن وتركيا ولبنان.

و
وقد
اأرمي

و
«كرف
بتكلف
بتن�س

و
مالي
معان
مليو
املتح
�سوؤو

و
نوفم
جلم
دول
الأح

وقد بلغت تربعات الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية لالجئني ال�سوريني  30مليون
دولر خالل عامي  2011و  2012وت�سمنت م�ساعدات عينية ونقدية تربعت بها دولة
الكويت.
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ومل تقت�سر امل�ساعدات الكويتية على دول جوار �سوريا ،بل امتدت اإىل دول اأخرى،
وقدمت الهيئة اخلريية  100األف دولر مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني الذين نزحوا اإىل
اأرمينيا ب�سبب الحداث يف �سوريا.
ويف يناير  2013اأطلقت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية م�سروع جتهيز حوايل األف
«كرفان» ومدها بخدمات البنية التحتية وتخ�سي�سها لأ�سر �سورية جلاأت اإىل الأردن
بتكلفة تبلغ حوايل 2ر 4مليون دولر ،والذي يت�سمن مدر�ستني ومركز �سحي وم�سجد ينفذ
بتن�سيق مع جهات اأردنية ومع ال�سفارة الكويتية لدى الأردن.
و�سلمت دولة الكويت يف نف�ش ال�سهر لالأمم املتحدة م�ساهمات مالية قدرها �سبعة
ماليني دولر دعماً للجهود التي تبذلها املنظمة ووكالتها املتخ�س�سة للتخفيف من
معاناة الالجئني ال�سوريني خارج �سوريا وامل�سردين داخلها .وتوزعت امل�ساهمات اإىل
مليوين دولر اإىل مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية ومليون دولر اإىل برنامج الأمم
املتحدة المنائي ومليوين دولر اإىل برنامج الأغذية العاملي ومليوين دولر اإىل مفو�سية
�سوؤون الالجئني.
وجاءت تلك امل�ساهمات تنفيذا للقرار الذي اتخذه جمل�ش الوزراء الكويتي اأواخر
نوفمرب  2012حني اعلنت الكويت التربع بـ  20مليون دولر خ�س�ست منها خم�سة ماليني
جلمعية الهالل الأحمر الكويتي وخم�سة ماليني للهيئة اخلريية الإن�سانية و 10ماليني
دولر للمنظمات والوكالت الدولية .وثالثة ماليني دولر اإىل اللجنة الدولية لل�سليب
الأحمر ومنظمات دولية اأخرى.

ليون
دولة

وقبيل انعقاد موؤمتر املانحني الدويل الأويل ،ا�ست�سافت الكويت يف  29يناير 2013
موؤمتر املنظمات اخلريية غري احلكومية لدعم ال�سعب ال�سوري ،واأعلن اأن حجم
التعهدات التي التزمت بها اجلمعيات امل�ساركة بلغ  183مليون دولر اأمريكي من بينها
 100مليون دولر التزمت بها جمعيات خريية كويتية من�سوية حتت اجلمعية الكويتية
لالإغاثة.
ويف  20فرباير  2013تربعت دولة الكويت ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سيف(
مببلغ مليوين دولر دعما اطفال �سوريا النازحني داخل البالد والالجئني خارجها.
- 85 -

529

سحابة الكويت متطر العامل

و
الالج
الأمري
ومنظ

و
ماأ�س

وافتتح �سفري دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج يف مار�ش  2013عيادتي
)اأ�سنان ون�سائية( خم�س�ستني لأ�سر �سورية لجئة يف الأردن و�سلم هذه الأ�سر م�ساعدات
نقدية وعينية ممولة من رابطة طلبة كلية الطب )جامعة الكويت( بالتعاون مع حملة البنيان
الكويتية لإغاثة اجلرحى والأ�سر ال�سورية يف الأردن يف اإطار م�سروع تنفذه جمعية الرحمة
العاملية )الكويت(.
واأعلن رئي�ش الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة
لل�سوؤون الإن�سانية الدكتور عبداهلل املعتوق عن م�سروع جتهيز  2000بيت جاهز و�ستة
مدار�ش و اأربعة م�ساجد وثالثة م�ستو�سفات لالجئني ال�سوريني يف تركيا والأردن.
وتربعت الكويت يف ابريل  2013مببلغ  53مليون دولر ملنظمة اليوني�سيف مل�ساعدة
الأطفال ال�سوريني داخل �سوريا والالجئني يف دول اجلوار وبـ  15مليون دولر لالأونروا
مل�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني على حتمل ما يواجهونه من معاناة يف �سوريا .وذلك تنفيذا
للتعهد الذي اأعلن عنه �سمو الأمري يف املوؤمتر الدويل الول للمانحني الذي عقد يف الكويت.
ويف مايو  2013افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية وحدة عالج فيزيائي لعالج
النازحني ال�سوريني يف مدينة طرابل�ش �سمال لبنان ،حيث اأن�سئت الوحدة بتربعات كويتية
بلغت البالغة  320األف دولر امريكي.
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ويف يونيو  2013مت افتتاح قرية الكويت النموذجية مبدينة كل�ش الرتكية لإغاثة
الالجئني ال�سوريني وقد اأن�سئت بتربع من حكومة الكويت وبتعليمات مبا�سرة من �سمو
الأمري وباإ�سراف ال�سفارة الكويتية لدى تركيا بالتعاون مع الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية
ومنظمة الإغاثة الرتكية.
وتتميز القرية بتكاملها من حيث التجهيزات لالجئني ال�سوريني يف تركيا الذين يعانون
ماأ�ساة الغربة وم�سكالت الربد واحلر والفقر والت�سرد.

ادتي
دات
نيان
حمة

حدة
�ستة

عدة
نروا
فيذا
ويت.

عالج
ويتية

ويف اكتوبر  2013افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية يف خميم الزعرتي �سمايل
الأردن قرية منوذجية خا�سة بالالجئني ال�سوريني ،مقدمة مبكرمة من �سمو الأمري.
ويف  13يناير  2014وجه �سمو الأمري نداء ا�ستغاثة اإىل اإخوانه واأبنائه املواطنني الكرام
ن�ساء ورجالً �سيباً و�سباباً واإىل �سيوف الكويت املقيمني على اأر�سها الطيبة عرباً واأجانب واإىل
جمعيات النفع العام وموؤ�س�سات املجتمع املدين واإىل القطاع اخلا�ش وال�سخ�سيات العتبارية.
ودعا فيه اإىل امل�سارعة يف امل�ساركة يف احلملة الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء لإغاثة
الخوة اأبناء ال�سعب ال�سوري ال�سقيق داخل �سوريا وخارجها من الالجئني وامل�سردين
للتخفيف من معاناتهم املاأ�ساوية ،مبتهال �سموه للموىل عز وجل اأن يعني ال�سعب ال�سوري
ال�سقيق على جتاوز حمنته القا�سية واأن يرفع معاناته التي طال مداها واأن يعيد الأمن
وال�ستقرار اإىل ربوع �سوريا ال�سقيقة.
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وما اإن اأطلق �سمو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد نداءه لإغاثة ال�سعب ال�سوري حتى انربى
اجلميع للعمل على تلبية هذا النداء ،فقد تلقفت الو�ساط ال�سيا�سية واخلريية دعوته
الكرمية بكل احلما�ش جلمع اأكرب قدر ممكن من التربعات املادية والعينية دعما لل�سعب
ال�سوري يف حمنته ورفعا ملعاناته.

و
الوط
البرت
لندا

وجاء هذا النداء تاأكيداً على دور دولة الكويت الرائد وال�سباق يف العمل اخلريي والذي
جبل عليه اأهل الكويت ،ولقى نداء �سمو اأمري البالد ترحيباً وا�سعاً حملياً واإقليمياً ودولياً
خ�سو�سا اأنها �سبقت انعقاد املوؤمتر الدويل الثاين للمانحني.

و
لدع
وتلف
اخلري

ويف هذا ال�سدد دعت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية  165منظمة اإن�سانية و�سخ�سية
خريية و 70جمعية خريية من الكويت وخارجها حل�سور موؤمتر املنظمات غري احلكومية
املانحة لل�سعب ال�سوري على هام�ش املوؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�سع الن�ساين
يف �سوريا .اإذ تعهدت املنظمات امل�ساركة بتقدمي نحو  400مليون دولر ،وبلغت م�ساهمات
اجلمعيات اخلريية الكويتية يف املوؤمتر  142مليون.
وقد اأطلقت جمعيات خريية كويتية حكومية وغري حكومية نداء للم�ساهمة يف بناء
ع�سر مدن ا�سكانية لالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ل�سوريا بتكلفة  40مليون دينار كويتي
)ما يعادل  142مليون دولر( .اإىل جانب م�سروع الهيئة اخلريية لإن�ساء مدينة �سكنية
لالجئني ال�سوريني ت�سم  2000منزل مزودة بخدمات تعليمية وطبية وذلك بتوجيهات
كرمية من �سمو اأمري البالد.
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ربى
عوته
سعب

وا�ستجابة لنداء الأمري تربع احتاد م�سارف الكويت مبليوين دولر للم�ساركة يف احلملة
الوطنية لإغاثة الالجئني وامل�سردين ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها .فيما اأعلنت موؤ�س�سة
البرتول الكويتية عن تنظيم مهرجان خريي كبري ملوؤازرة ال�سعب ال�سوري يف حمنته تلبية
لنداء �سمو الأمري.

لذي
دولياً

ويف  21يناير  2014اأعلنت اجلمعية الكويتية امل�سرتكة لالإغاثة اأن اإجمايل التربعات
لدعم ال�سعب ال�سوري يف حملة )النداء الإن�ساين( التي اأقيمت بالتعاون مع وزارة العالم
وتلفزيون الكويت بلغت  9.49مليون دولر و�سط تفاعل مميز من عدد كبري من اجلمعيات
اخلريية الكويتية وجمعيات النفع العام.

�سية
ومية
ساين
مات

بناء
ويتي
كنية
هات

واأطلقت جمعية الهالل الأحمر الكويتي يف فرباير  2014امل�سروع الثاين لغ�سيل الكلى
للمر�سى من النازحني ال�سوريني يف لبنان ،وي�سمل اإعانة عدد من املر�سى من النازحني
ال�سوريني امل�سابني بالق�سور الكلوي املزمن ملدة �ستة �سهور من خالل توفري فالتر غ�سيل
دم والأم�سال والأدوية واللوازم الطبية للمر�سى بالتن�سيق مع اإدارة امل�ست�سفى وال�سليب
الأحمر اللبناين.
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ومب�ساهمة كويتية افتتحت اململكة الأردنية يف ابريل  2014خميم )الأزرق( لالجئني
ال�سوريني املقام بتكلفة اإجمالية بلغت  45مليون دولر.

املوؤمت
باأم�

ويف مايو  2014اأعلن املركز الكويتي لإغاثة النازحني ال�سوريني التابع لوقف م�ساجد
الكويت بالتعاون مع بيت الزكاة اإطالق اكرب م�سروع لكفالة تعليم  8000من الأطفال
ال�سوريني النازحني اإىل لبنان يف  16مدر�سة .كما افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية يف
خميم الزعرتي �سمال الأردن قرية منوذجية ثانية خا�سة بالالجئني ال�سوريني ،ب�سعة األف
كردفان «منزل متنقل» ،مقدمة مبكرمة من �سمو الأمري.

و
الكو

واأعلنت جمعية الرحمة العاملية يف عن افتتاح خميم للنازحني ال�سوريني يف منطقة
الريحانية �سمايل لبنان بتكلفة بلغت نحو  60األف دينار كويتي.
وك�سف رئي�ش الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة
لل�سوؤون الإن�سانية امل�ست�سار بالديوان المريي الدكتور عبداهلل املعتوق عن عزم الكويت
تقدمي األف وحدة �سكنية مع كامل خدماتها لالجئني ال�سوريني يف لبنان.
وتطول قائمة اجلهود الإن�سانية الكويتية املبذولة �سواء ال�سعبية اأو الر�سمية ول ي�سع
املجال لذكر جميعها ،فمنذ بدء الأزمة ال�سورية يف مار�ش  2011هبت املوؤ�س�سات واجلمعيات
اخلريية العديدة واأهل اخلري يف دولة الكويت لال�ستجابة للنداء الإن�ساين لإغاثة ال�سعب
ال�سوري ،وما زالت تلك اجلهود م�ستمرة بتوجيهات �سامية من �سمو اأمري البالد.
إشادة عالمية بمواقف الكويت اإلنسانية
حظيت امل�ساهمات واملبادرات الكويتية الإن�سانية لإغاثة ال�سعب ال�سوري باإ�سادة كبرية
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،فقد كانت دولة الكويت �س ّباقة يف هذا املجال وبذلت
جهودا كبرية فيه ممثلة ب�سمو الأمري وموؤ�س�سات الدول واجلمعيات الأهلية اخلريية
وغريها .كما اأثنت �سخ�سيات كويتية وعربية معنية بالعمل الإن�ساين واخلريي مبواقف
�سمو الأمري الإن�سانية من اأجل اغاثة ال�سعب ال�سوري.
ويف هذا ال�سدد اأعربت م�سوؤولة الإغاثة الإن�سانية يف الأمم املتحدة فالريي اآمو�ش
عن بالغ �سكرها ل�سمو الأمري واحلكومة الكويتية وال�سعب الكويتي للوفاء بتعهداتهم يف
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جئني

املوؤمتر الدويل للمانحني وامل�ساهمة ال�سخية للهيئات التابعة لالأمم املتحدة والتي هي
باأم�ش احلاجة اإىل اموال من اأجل تعزيز عملياتها الإن�سانية يف �سوريا والدول املجاورة.

اجد
طفال
ة يف
األف

وقالت امو�ش «اأود اأن اأخ�ش بال�سكر �سمو اأمري البالد واأع�ساء احلكومة وال�سعب
الكويتي على دعمهم الكبري».

طقة

حدة
ويت

ي�سع
عيات
سعب

برية
ذلت
ريية
اقف

مو�ش
م يف

بدورها اأكدت م�ساعدة الأمني العام لالأمم املتحدة ومديرة املكتب الإقليمي للدول
العربية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �سيما باحو�ش اأن الكويت الأكرث �سخاء بني الدول
املانحة ولعبت دوراً قيادياً يف التن�سيق وامل�ساهمة يف ال�ستجابة الدولية لالأزمة الإن�سانية
ال�سورية يف ال�سنوات الأخرية حيث ا�ست�سافت موؤمترين دوليني رئي�سيني جلمع التربعات
واأوفت بتعهداتها ،و�ساهمت بـ 300مليون دولر يف ال�ستجابة ال�ساملة لالأمم املتحدة يف
العام  2013و 500مليون دولر يف العام .2014
واعتربت اأن دور دولة الكويت القيادي يف ال�ستجابة الإقليمية والدولية لالأزمة ال�سورية
مثايل ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ي�سكر الكويت على م�ساهماتها ال�سخية لتحقيق
هدفنا امل�سرتك مب�ستقبل اأف�سل لل�سعب والأقليات ال�سورية يف الدول املجاورة.
من جانبه اأ�ساد مدير مكتب وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�سرق الدنى )اونروا( يف نيويورك ريت�سارد رايت با�ست�سافة دولة الكويت ملوؤمتر
املانحني ،واأعرب عن امتنان )الونروا( ملبادرة �سمو اأمري البالد الإن�سانية مهمة جدا ل�سمو
اأمري البالد ودولة الكويت.
واأ�سار اإىل اأن الونروا ا�ستفادت من تربعات مهمة جداً قدمتها دولة الكويت مبا يف
ذلك تربعاتها لقطاع غزة املحا�سر
واأعلنت املفو�سية العليا لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأن دولة الكويت تعترب من اأهم
واأكرب املانحني اإىل جانب الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية يف اجلهود املبذولة
لإغاثة النازحني ال�سوريني ،لفتة اإىل الدعم الن�ساين الكبري الذي تقدمه دولة الكويت اإىل
جانب املجتمع الدويل.
وقالت املن�سقة الإعالمية يف املفو�سية العليا لالجئني يف بريوت جوال عيد اإن دولة
الكويت �ساهمت م�ساهمة كبرية يف دعم الربامج الإن�سانية التي و�سعتها املفو�سية العليا
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لالجئني بالتعاون مع �سركائها الدوليني لدعم النازحني من اأبناء ال�سعب ال�سوري معربة
عن اأملها يف ا�ستمرار هذا الدعم.

�سوي
املجت

كما اأبدى املمثل القليمي ملفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني ال�سفري
حممد الدايري اإ�سادته باملوقف الريادي والرائع لدولة الكويت واأمريها ال�سيخ �سباح
الأحمد اجلابر ال�سباح ل�ست�سافته موؤمتري الأمم املتحدة الول والثاين للدول املانحة
لدعم ال�سعب ال�سوري.

و
عند
الإن�

وو�سفت امل�سوؤولة القليمية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا ملنظمة الأمم
املتحدة للطفولة )اليوني�سف( ماريا كاليفي�ش جهود الكويت حلل الزمة ال�سورية
بالنموذج الذي ل بد اأن يحتذى به على م�ستوى العامل ل�ستجابتها الإن�سانية طوال
مراحل الزمة.
وقالت «اأ�سكر دولة الكويت قيادة وحكومة و�سعبا لوقوفها وت�سديها وم�ساعدتها حلل
هذه الزمة وبالنيابة عن اليوني�سف والعاملني فيها والطفال واأ�سرهم ن�سكر الكويت على
كرمها».
بدورها اعتربت املنظمة الدولية للهجرة اأن م�ساعي دولة الكويت حلث املانحني على
دعم م�ساريع التعامل مع الو�سع الإن�ساين يف �سوريا «الأكرث جناحاً» يف تاريخ الأمم
املتحدة ،واأن م�ساهمات دولة الكويت جعلت منها اأكرب خم�سة م�ساهمني يف ال�ستجابة
لالأزمة ال�سورية.
وث ّمنت منظمة ال�سحة العاملية دور دولة الكويت كم�ساهم كبري يدعم جهود املنظمة
لتوفري الأدوية واللقاحات ال�سرورية يف اإطار �سعيها للو�سول اإىل النا�ش املعر�سني للمخاطر
التي ت�سببت فيها الزمة ال�سورية.
وقال املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط الدكتور عالء الدين العلوان
اإن «دولة الكويت اأدت دوراً كبرياً كم�ساهم بدعم جهود املنظمة يف ر�سد الأمرا�ش وتلقيح
الأطفال وتوفري الأدوية واللقاحات واملعدات اجلراحية والطبية يف امل�ست�سفيات واملراكز
ال�سحية التي ي�سعب الو�سول اإليها».
وتوجه املدير العام ملنظمة الهجرة الدولية التابعة لهيئة الأمم املتحدة وليام ل�سي
ّ
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عربة

�سوينج بال�سكر والتقدير ل�سمو اأمري البالد على قيادة �سموه العاملية للق�سايا الإن�سانية يف
املجتمع الدويل وحتديدا للدعم الكبري الذي يقدمه حلل الأزمة يف �سوريا.

سفري
سباح
نحة

واأ�سار اإىل ان املنظمة الدولية للهجرة هي اأول من كرم �سمو اأمري البالد يف عام 2012
عندما �سلمته ميدالية املنظمة والتي متنح للقادة وزعماء الدول تقديراً لعطاءات �سموه
الإن�سانية.

لأمم
ورية
طوال

حلل
على

على
لأمم
جابة

ظمة
اطر

لوان
لقيح
راكز

واأو�سح «ان الكويت تعي�ش يف منطقة ح�سا�سة وعانت يف ال�سابق من ظروف �سعبة»
لذلك فهي ت�ست�سعر اهمية تقدمي امل�ساعدة للدول التي تعاين من الأزمات والكوارث «ونحن
ن�سكرها ونقدر دور �سمو الأمري يف هذا ال�ساأن».
وبعث الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون برقية �سكر اإىل رئي�ش الهيئة اخلريية
الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون الإن�سانية امل�ست�سار
بالديوان الأمريي الدكتور عبداهلل املعتوق على دوره الكبري يف اإجناح اأعمال موؤمتر
املنظمات غري احلكومية املانحة لل�سعب ال�سوري الذي �سبق عقد املوؤمتر الدويل لدعم
الو�سع الإن�ساين يف �سوريا الذي ا�ست�سافته دولة الكويت يف يناير  2014ا�ستجابة لدعوة
من الأمم املتحدة.
وقال «اأقدر اجلهود املخل�سة التي بذلتها دولة الكويت وحر�سها على دعم هذه املبادرة
الن�ساين».
من ناحيته اأ�ساد الحتاد الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر بجهود جمعية
الهالل الأحمر الكويتي باعتبارها من اأهم الذرع الإن�سانية لدولة الكويت .وو�سف وكيل
الأمني العام خلدمات الربامج يف الحتاد الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر والرت
كوت اجلمعية بالعالمة البارزة يف �ساحات العطاء الن�ساين بف�سل حتركاتها امليدانية
ال�سريعة يف جميع ال�ساحات واملناطق ،حيث قامت باأدوار اإقليمية وعاملية كبرية وفاعلة
يف جمال الإغاثة وتو�سيل امل�ساعدات الإن�سانية ل�سيما لالجئني ال�سوريني يف دول
اجلوار ل�سوريا.

ل�سي
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كلمة سمو األمير في افتتاح المؤتمر الدولي األول
للمانحين بتاريخ  30يناير 2013
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة
معايل الأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
معايل اأمني عام منظمة التعاون ال�سالمي
معايل اأمني عام جامعة الدول العربية
معايل اأمني عام جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين بداية اأن اأرحب بكم يف دولة الكويت �ساكراً ملعايل الأمني العام لالأمم املتحدة
ال�سيد بان كي مون مبادرته بالدعوة لعقد هذا املوؤمتر الدويل الهام رفيع امل�ستوى
للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا والذي ياأتي يف اإطار اجلهود الدولية احلثيثة
للم�ساهمة يف التخفيف من املعاناة الإن�سانية لل�سعب ال�سوري ال�سقيق يف ظل اأزمة
م�ستمرة لأكرث من اثنني وع�سرين �سهراً مقدراً تلبيتكم الدعوة ومتمنياً لأعمال املوؤمتر
كل التوفيق والنجاح.
اأ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�صمو
تاأتي ا�ست�سافة بالدي الكويت لهذا الجتماع الهام بالتعاون والتن�سيق مع الأمم املتحدة
وا�ستجابة ملبادرة مقدرة من معايل المني العام لالأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون اإمياناً
منها ب�سرورة دعم كافة اجلهود وامل�ساعي الدولية ملواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد
ال�ستقرار العاملي وتزعزع الأو�ساع القت�سادية والجتماعية لكثري من دول العامل.
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واإننا اإذ ن�سجل ملعايل الأمني العام لالأمم املتحدة وعلى اإثر ازدياد التطورات يف �سوريا
خطورة وتعقيداً تعيينه لكل من معايل كويف عنان الأمني العام ال�سابق ومعايل الأخ�سر
الإبراهيمي كممثلني رفيعني امل�ستوى له ليعمال على الت�سال بكل الطراف ب�سوريا والدول
الإقليمية املوؤثرة وهذا التعيني الذي ولأهميته تبنته اأي�سا جامعة الدول العربية لي�سبحا
مبعوثني لالأمم املتحدة واجلامعة العربية واإننا لناأ�سف يف الوقت ذاته �سديد الأ�سف اأنه
ورغم كل ما بذله من جهد خمل�ش وما قدماه من اأفكار وخطط لو متت املوافقة عليها ملا
ا�ستمرت معاناة ال�سعب ال�سوري واآلمه ولهذا احلد املفزع الذي ت�سهده حاليا.
كما يعقد موؤمترنا اليوم والكارثة الإن�سانية يف �سوريا ت�سهد ت�سعيداً متوا�س ً
ال فاأعداد
القتلى تت�ساعف والدمار اأ�سبح عنواناً لكافة الأحياء يف �سوريا دون متييز.
اإن التقارير املفزعة والأرقام املخيفة واحلقائق املوثقة التي تنقلها الوكالت الدولية
املتخ�س�سة والتي نتابعها بكل احل�سرة والأمل تدعونا اإىل اخلوف على م�ستقبل واأمن �سوريا
ووحدة ترابها و�سعبها ال�سقيق وعلى اأمن وا�ستقرار املنطقة.
فلقد اأرعبنا التقرير الأخري للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان والذي اأكد وقوع
اأكرث من �ستني األف قتيل من ال�سحايا والأبرياء من رجال ون�ساء واأطفال وت�ساعف عدد
املفقودين واملعتقلني واجلرحى حيث و�سل اإىل عدة مئات من الآلف اإ�سافة اإىل اأكرث
من �ستمائة األف لجئ يف دول اجلوار يعانون اأو�ساعا معي�سية ماأ�ساوية يف ظل ظروف
مناخية قا�سية.
ول يفوتني هنا الإ�سادة باجلهود املبذولة من قبل الدول امل�سيفة لالجئني وهي اململكة
الأردنية الها�سمية واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية الرتكية وجمهورية العراق ملا يقدمونه
من خدمات اإن�سانية واإغاثية �سخمة ملجتمع الالجئني كما ن�سيد باجلهود الكبرية التي
تبذلها املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني ومكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية واملنظمات
والوكالت الدولية الأخرى العاملة يف امليدان والتي تاأتي يف اإطار العمل الإن�ساين النبيل
ملنظمة الأمم املتحدة والوكالت الدولية املتخ�س�سة يف هذا املجال غري اأن هول الكارثة
وعظم امل�سيبة يتطلب ت�سافر اجلهود مب�سعى دويل متكامل واإىل تن�سيق تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لأ�سقائنا ال�سوريني يف الداخل واخلارج وتوفري الحتياجات ال�سا�سية لهم من
ماأوى وماأكل وملب�ش.
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اأ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�صمو
اإن ما ت�سمنه تقرير منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )الفاو( الأخري عن و�سع
القطاع الزراعي يف �سوريا يوؤكد حجم تلك الكارثة فقد اأكد التقرير باأن دماراً كبرياً قد
حلق يف البنية التحتية لقطاع الزراعة يف �سوريا واأن اعادة اإعماره �سيحتاج اإىل وقت وجهد
كبريين حيث انخف�ش اإنتاج �سوريا من القمح اإىل ما دون اخلم�سني باملائة وان املزارعني
هناك غري قادرين على جمع ما تبقى من حما�سيلهم الزراعية ب�سبب انعدام لأمن ونفاد
الوقود مما ي�ساعف من املاأ�ساة الإن�سانية ويحرم هوؤلء املزارعني من م�سدر رزقهم.
اإن هذه احلقائق والأرقام ت�سع على عاتقنا م�سوؤوليات ج�سام وتدفعنا اإىل العمل
وباأق�سى طاقة ممكنة ملواجهة تلك الكارثة والإ�سراع حلقن دماء اأ�سقائنا واحلفاظ على ما
تبقى من بنية حتتية لبلدهم.
اإن تلك الكارثة الإن�سانية واحلقائق املفزعة والواقع الأليم �سببه جتاهل النظام ملطالب
�سعبه العادلة وعدم قبوله باملبادرات الإقليمية والدولية ال�ساعية اإىل اإنهاء هذه الكارثة.
ومما ي�ساعف من معاناة اأبناء ال�سعب ال�سوري اأن اأفق هذه الزمة ل يلوح به بوادر حل
لي�سع حداً لنزيف الدم وينهي اآلم �سعب عانى من الت�سرد.
اأ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�صمو
اإن الأمم املتحدة ول �سيما جمل�ش الأمن وهو اجلهة املناط بها حفظ الأمن وال�سلم
يف العامل مطالب بعد م�سي ما يقارب ال�سنتني على ا�ستعال الأزمة باأن ي�سارع بتوحيد
�سفوفه وجتاوز بع�ش املواقف املحبطة لإيجاد حل �سريع لهذه املاأ�ساة ومن هذا املنرب نوجه
نداء خمل�ساً لأع�ساء جمل�ش الأمن باأن ي�سعوا املعاناة اليومية لل�سعب ال�سوري ال�سقيق
واآلم لجئيه وم�سرديه ن�سب اأعينهم ويف �سمائرهم حني يناق�سون تطورات هذه املاأ�ساة
الإن�سانية واأن يرتكوا اأية اعتبارات لتخاذ قراراتهم جانباً واأن التاريخ �سيقف حكماً على
دور جمل�ش الأمن يف هذه املاأ�ساة.
فعالوة على الدور املميز واحليوي الذي تقوم به الأمم املتحدة ووكالتها وبراجمها
و�سناديقها املختلفة ومع ا�ستمرار النداءات الإن�سانية العاجلة التي تطلقها الأمم
- 99 -

543

سحابة الكويت متطر العامل

املتحدة واملوؤ�س�سات الدولية الخرى لتقدمي امل�ساعدات الإغاثية الطارئة لل�سعب
ال�سوري فاإنه بات لزاماً علينا م�ساعفة اجلهود لتقدمي املزيد وحل�سد اأكرب قدر من
امل�ساعدات الإن�سانية واملوارد املالية لتوفري الحتياجات املطلوبة واأن دعمكم اليوم لهذا
املوؤمتر واإ�سهاماتكم �سيكون بالتاأكيد عام ً
ال حا�سماً يف تخفيف معاناة ال�سقاء ال�سوريني
وت�سميد جراحهم.
اإن دولة الكويت حكومة و�سعباً ومنذ اندلع الأزمة يف �سوريا مل تدخر جهداً وا�ستمرت
يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب ال�سوري ال�سقيق عرب موؤ�س�ساتها الر�سمية وال�سعبية
كما اأنها اتخذت كافة ال�سبل لدعمه يف الداخل واخلارج ومن خالل الهيئات الكويتية
املتخ�س�سة يف العمل الغاثي والطبي حيث و�سل اإجمايل امل�ساهمات املقدمة ما يناهز
ال�ستني مليون دولر اأمريكي.
ويف ظل الأو�ساع املاأ�ساوية التي يعاين منها اأخوتنا يف �سوريا واإمياناً منا باأهمية
و�سرورة اإجناح اأعمال هذا التجمع الدويل فانه ي�سرين اأن اأعلن عن م�ساهمة دولة الكويت
مببلغ  300مليون دولر اأمريكي لدعم الو�سع الإن�ساين لل�سعب ال�سوري ال�سقيق اآمال من
اجلميع اي�سال ر�سالة اإىل هذا ال�سعب باأن املجتمع الدويل يقف اإىل جانبه وي�سعر مبعاناته
ولن يتخلى عنه يف حمنته.
ويف اخلتام ل ي�سعني اإل اأن اأ�سكر معايل المني العام لالأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
وم�ساعديه على ما قاموا به من جهد لإجناح هذا الجتماع الهام مبته ً
ال اإىل املوىل تعاىل
اأن يعجل اإنهاء تلك الكارثة الإن�سانية ليعود الأمن وال�ستقرار اإىل ربوع �سوريا ال�سقيقة واأن
يوفقنا يف حتقيق مقا�سدنا النبيلة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة سمو األمير في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني
للمانحين بتاريخ  15يناير 2014
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اجمعني.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
معايل المني العام لالأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
معايل المني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي
معايل المني العام ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياين
�سيوفنا الكرام
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين اأن اأرحب بكم يف دولة الكويت �سيوفاً اأعزاء للم�ساركة يف املوؤمتر الدويل الثاين
للمانحني لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا �ساكراً ملعايل الأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد
بان كي مون مبادرته لعقد هذا املوؤمتر الذي يجمعنا معه �سعور م�سرتك بحجم امل�سوؤولية
امللقاة على عاتقنا بالن�سبة للنزاع الدموي امل�ستمر يف �سوريا و�سعينا املتوا�سل واحلثيث
للتخفيف من معاناة اأ�سقائنا هناك والتحدي الكبري واملتزايد ب�ساأن مو�سوع الالجئني منهم
اإىل دول اجلوار.
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ا

اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة
ا�ستجابت دولة الكويت لطلب معايل الأمني العام لالأمم املتحدة ل�ست�سافة املوؤمتر
الثاين للمانحني بعد عام من ا�ست�سافتنا املوؤمتر الأول والذي حقق الأهداف املرجوة منه
الأمر الذي عك�ش الدللة الوا�سحة على امل�سوؤولية التاريخية التي ت�سعر بها دولة الكويت
جتاه اأ�سقائها يف �سوريا واإدراكها حلجم الكارثة التي يعاين منها الأ�سقاء و�سرورة ح�سد
اجلهود الدولية ملواجهتها والتخفيف من اآثارها.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ينعقد الجتماع الثاين للمانحني ولهيب الكارثة
الإن�سانية يف �سوريا لزال م�ستعراً حا�سداً ع�سرات الآلف من الأبرياء ومدمراً كافة
مظاهر احلياة ومهجراً للماليني نتيجة لنزاع جائر وم�ستمر ا�ستخدمت فيه كافة اأنواع
الأ�سلحة مبا فيها املحرمة دولياً �سد �سعب اأعزل.
اإن متابعتنا لالأرقام املخيفة لأعداد القتلى واملفزعة لأعداد الالجئني يف الداخل
واخلارج التي تعلنها الوكالت الدولية املتخ�س�سة ومنها املفو�سية ال�سامية حلقوق الن�سان
والتي توؤكد مقتل ما يقارب عن املائة والأربعني األف قتيل وهو �سعف عدد القتلى منذ
انعقاد موؤمترنا الول وت�سريد ماليني الالجئني والنازحني يف الداخل واخلارج يف ظروف
معي�سية �ساعف من ق�سوتها دخول مو�سم ال�ستاء.
كما اأن تقرير منظمة الأغذية والزراعة الأخري يوؤكد تدهور القطاع الزراعي واحليواين
ب�سكل دمر مقومات وقدرات البالد على توفري اأمنها الغذائي .ولقد طال التدهور قطاعاً
مهماً يتعلق مب�ستقبل الأجيال يف �سوريا اإذ تخلف قطاع التعليم وتعطلت املناهج الدرا�سية
ودمرت املدار�ش الأمر الذي بات يهدد م�ستقبل الن�شء وبالدهم ويتطلب و�سع برامج
تعليمية بالتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية املخت�سة.
كما ان انحدار م�ستوى اخلدمات ال�سحية �ساهم يف تف�سي الكثري من الأمرا�ش
وانت�سارها ولعل تقرير منظمة ال�سحة العاملية الذي يوؤكد تف�سي مر�ش �سلل الأطفال
يف الداخل واخلارج لدليل وا�سح على حجم املاأ�ساة واملعاناة التي يعي�سها اأبناء ال�سعب
ال�سوري.
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اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة
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اإن ديننا وقيمنا واإن�سانيتنا حتتم علينا اأمام هذا الواقع املرير والكارثة املدمرة اأن
ن�ستمر بالعمل الدوؤوب وبال ككل وبكل جهد ملواجهتها والتخفيف من اآثارها وتداعياتها
التي تعد الأكرب يف تاريخنا املعا�سر.
واإنني اأنا�سدكم �سيوفنا الكرام امل�ساركني يف هذا املوؤمتر ومنا�سدة دول العامل الأخرى
التي مل ت�سارك فيه وكافة املنظمات والوكالت الدولية للم�ساعدة بالتربع وتقدمي امل�ساعدة
لالأخوة ال�سوريني حيث اأننا مدعوون اأن جن�سد للعامل �سعورنا بامل�سوؤولية الإن�سانية امللقاة
على عاتقنا يف جندة براءة الأطفال و�سعف كبار ال�سن والن�ساء وم�ستقبل ال�سباب حتقيقا
للهدف الذي من اأجله انعقد هذا املوؤمتر.
اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة
لقد قامت بالدي الكويت ومنذ اأن اندلعت الكارثة يف �سوريا بامل�ساركة بكافة
اجلهود الهادفة للو�سول اإىل حل �سيا�سي للحرب الدائرة هناك واأعلنت مراراً
ا�ستعدادها لبذل مزيد من اجلهد لتحقيق ذلك الهدف كما اأنها اأدركت اأن امل�سار
الإن�ساين الذي ميكن التعامل من خالله مع هذه الكارثة الإن�سانية يتيح لها القدرة
على تقدمي الكثري من الإ�سهام والعطاء الإن�ساين حيث توا�سل جهدها على امل�ستويني
الر�سمي وال�سعبي يف ح�سد الدعم وامل�ساعدة لالأ�سقاء يف �سوريا �سواء يف خميماتهم
يف اخلارج اأو امل�سردين منهم يف الداخل وقد اأوفت دولة الكويت بكامل تعهداتها يف
املوؤمتر الول للمانحني وذلك بت�سليم كامل قيمة تربعها البالغ  300مليون دولر اىل
الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة لتقوم بدورها بالتوزيع وفق تقديرها لحتياجات
ال�سعب ال�سوري ال�سقيق ليكون بذلك جمموع ما قدمته دولة الكويت لدعم ال�سعب
ال�سوري ال�سقيق يف ظل هذه الظروف  430مليون دولر كما �سجلت اجلمعيات
اخلريية الكويتية اجنازات ملمو�سة يف م�ساعيها للتخفيف من اآلم الألوف من
الالجئني وامل�سردين.
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ويف ظل ا�ستمرار الأو�ساع الكارثية والظروف القا�سية التي يعاين منها اأ�سقاوؤنا يف
�سوريا يف الداخل واخلارج فاإنه ي�سرين اأن اأعلن من خالل هذا املوؤمتر عن تربع دولة
الكويت مببلغ  500مليون دولر اأمريكي من القطاعني احلكومي والأهلي وذلك لدعم
الو�سع الن�ساين لل�سعب ال�سوري ال�سقيق.
كما وي�سرين من هذا املنرب الإ�سادة وبكل التقدير مبوقف اإخواين واأبناء وطني اأهل
الكويت الأوفياء الذين جبلوا على حب اخلري والعطاء لإغاثة املنكوب وجندة املحتاج
ما�سياً وحا�سراً وتفاعلهم مع النداءات الإن�سانية لإعانة املت�سررين واملعوزين يف كافة
اأنحاء العامل والإ�سادة اأي�سا باملقيمني على اأر�ش الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع
العام وموؤ�س�سات املجتمع املدين وبالقطاع اخلا�ش وال�سخ�سيات العتبارية على جتاوبهم
مع نداء ال�ستغاثة الذي اأطلقناه لإغاثة اأ�سقائنا ال�سوريني كما اأدعوهم ملوا�سلة يد العون
لهم وامل�ساعدة.
كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل لكل من �ساهم يف توفري الدعم لأ�سقائنا من موؤ�س�سات
اإقليمية ودولية.
اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة
اإن املجتمع الدويل اليوم اأمام م�سوؤولية تاريخية واأخالقية واإن�سانية وقانونية تتطلب
منا جميعا ت�سافر اجلهود والعمل الدوؤوب للو�سول اإىل حل ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء
�سعب باأكمله ويحفظ كيان بلد ون�سون فيه المن وال�سالم الدوليني.
وحيث اأننا نقف على اأبواب انعقاد موؤمتر جنيف الثاين ومن هذا املنرب اأدعو جمل�ش
الأمن الدويل وهو اجلهة املناط فيها حفظ المن وال�سلم الدوليني ول�سيما الدول دائمة
الع�سوية فيه اإىل ترك خالفاتها واختالفاتها جانباً والرتكيز على و�سع حل لهذه الكارثة
التي طال ا�ستعارها وتو�سعت اآثارها لي�ش على املنطقة فح�سب واإمنا العامل باأ�سره ليعيدوا
لهذا املحفل الدويل م�سداقيته وقدرته على ال�سطالع مب�سوؤولياته التاريخية.
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كما اأدعو الأطراف الأخرى والفرقاء يف �سوريا اإىل اأن ي�سعوا ن�سب اأعينهم م�سري
وطنهم و�سالمة �سعبهم فوق اأية اعتبارات اأخرى متمنياً لهذا املوؤمتر كل التوفيق وال�سداد
ليعود الأمن وال�ستقرار لربوع �سوريا ال�سقيقة.
ويف اخلتام ل ي�سعني اإل اأن اأكرر ال�سكر ملعايل الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون
متمنياً ملوؤمتركم التوفيق يف حتقيق الهدف الذي من اأجله عقد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ترتبط دولة الكويت بعالقات وعرى وثيقة مع جاراتها العربية قوامها التكافل
والتعاون ،لتحقيق ما فيه خري لالأمة العربية والإ�سالمية ،وعليه فقد ّ
جتلى حر�ش
حكامها و�سعبها على تر�سيخ مبادئ ح�سن اجلوار ومقابلة الإ�ساءة بالإح�سان يف اأ�سمى
معانيها يف عالقتها مع �سقيقتها العراق.
لذا حتاملت الكويت على جراحها و�سرعت بتحمل م�سوؤولياتها القومية اإمياناً منها
باأهمية وحدة ال�سف العربي وتالحم �سعوب املنطقة وت�سامنهم .وتفاعلت الكويت حتت
القيادة الر�سيدة حلكامها مع معاناة ال�سعب العراقي بعد حترير بالدهم من جور الطاغية
�سدام ح�سني وزبانيته وعملت على دعم عمليات اإعادة اإعمار العراق والتخفيف من معاناة
ال�سعب العراقي.
وقد لقى موقف الكويت ال�ستثنائي ا�ستح�ساناً واإعجاباً عامليني حتى اأن نائب م�ساعد
وزيرة اخلارجية الأمريكية ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط الأ�سبق جيم�ش جيفري الذي كان يزور
الكويت يف اإطار جولة للمنطقة يف نوفمرب  2006كان قد و�سف الكويت باجلار الطيب
للعراقيني ،م�سيفاً اأن «الوليات املتحدة تاأمل من اجلميع اأن يقوموا بنف�ش الدور الذي
داأب الكويتيون على القيام به يف م�ساعدة العراق» .وامتدح جيم�ش كذلك انخراط اجلانب
الكويتي يف عدد من امل�ساريع التي تعنى باإعادة اإعمار العراق وامتدح تقدميها للم�ساعدات
الإن�سانية والإمدادات ال�سرورية لل�سعب العراقي.
وعليه فقد خ�س�ش هذا اجلزء من الكتاب ل�ستعرا�ش بع�ش �سور الدعم الذي قدمته
دولة الكويت منذ تويل اأمري الإن�سانية ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح مقاليد احلكم
وحتى وقتنا هذا ،فقد تنوعت امل�ساعدات الكويتية يف م�سدرها وكنهها عالوة على اتخاذها
اأ�سكال متعددة منها العينية واملالية واخلدمية ...الخ.
تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية
حذا �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حذو �سلفه
املغفور له ال�سيخ جابر الأحمد متمماً ومكم ً
ال بذلك م�سرية البذل والعطاء الذي عرفت به
دولة الكويت منذ ن�ساأتها.
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وجاءت املبادرة الأمريية ال�سامية بت�سوية ديون اخلطوط اجلوية العراقية يف اأكتوبر من
عام  2012لترتجم ذلك النهج .ففي  23اكتوبر ن�سرت اجلريدة الر�سمية )الكويت اليوم( مواد
املر�سوم الأمريي لقانون رقم  23ل�سنة  2012باملوافقة على اتفاق ت�سوية بني حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية العراق مت التوقيع عليه يف الكويت يف  18يوليو من العام ذاته.
ون�ست املادة الثانية على اأن يقوم الوزراء بتنفيذ هذا املر�سوم بقانون كما ن�ست على
عر�سه على جمل�ش الأمة .وجاء يف املذكرة الإي�ساحية تكليف وزارة املوا�سالت الكويتية
«ببذل جهودها لقيام اخلطوط اجلوية الكويتية بت�سوية مطالباتها على �سركة اخلطوط
اجلوية العراقية وغريها من املوؤ�س�سات العراقية ت�سوية ودية نهائية».
ون�ش البند الثاين على اإيعاز الطرفني اإىل حماميهم الدوليني بتاأجيل ال�سري يف الدعاوى
والإجراءات الق�سائية املتعلقة باملطالبات املذكورة يف البند الأول حلني ا�ستكمال اجراءات
الت�سوية النهائية .اأما البند الثالث فقد حدد مبلغ الت�سوية والبالغ قدره  500مليون دولر
اأمريكي يدفع على مرحلتني .وق�سى البند الرابع بتويل كل من وزارة املوا�سالت الكويتية
ووزارة النقل العراقية كافة الجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ التفاق خالل مدة اأق�ساها
ثالثة اأ�سهر من تاريخ التوقيع عليه بينما اعترب البند اخلام�ش اتفاق الت�سوية املوقع بني
الطرفني بتاريخ  14مار�ش  2012لغياً ودون اأي اأثر قانوين.
وجاء ت�سويت جمل�ش الأمة يف  22يناير  2013مبوافقة  46ع�سوا من اأ�سل احل�سور
وعددهم  48ع�سوا فيما امتنع ع�سوان عن الت�سويت على املر�سوم ،وبذلك طوت
الدولتان هذا امللف العالق لتفتحا بذلك �سفحة جديدة م�سرقة يف تاريخ العالقات
الثنائية يف املجال اجلوي.
تعزيز وحدة الصف العراقي
تنوعت املبادرات الأمريية ال�سامية ،ون�ستذكر منها ما اأريد به تعزيز الوحدة واللحمة
بني اأطياف ال�سعب العراقي بعد اأن نخر النف�ش الطائفي بني �سفوفه وا�ستهدف �سعاف
النفو�ش من متطرفني واإرهابيني الأماكن املقد�سة ،واختاروها لتكون م�سرحاً جلرائمهم
الهوجاء ،ودمرت على اإثرها قبة مرقد الإمامني علي الهادي وح�سن الع�سكري اإ�سافة اىل
م�ساجد اأخرى يف مدينة �سامراء.
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ويف  27فرباير  2006اأمر اأمري الكويت ال�سيخ �سباح الأحمد ال�سباح بتخ�سي�ش مبلغ
ع�سرة ماليني دولر اأمريكي لإ�سالح الأماكن املقد�سة على اأن يتم تخ�سي�ش خم�سة ماليني
دولر لإ�سالح القبة واخلم�سة ماليني الأخرى لإ�سالح امل�ساجد املت�سررة .واأكد نائب
رئي�ش جمل�ش الوزراء الكويتي ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�ش الوزراء ووزير الدولة ل�سوؤون
جمل�ش الأمة اآنذاك حممد �سيف اهلل �سرار على اأن التربع اأتى «تعبرياً عن ت�سامن ال�سعب
الكويتي مع الأً�سقاء العراقيني ودعماً جلهود املخل�سني يف تر�سيخ وحدتهم الوطنية».
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وقد لقى التربع الكويتي اأ�سداء طيبة من اجلانب العراقي على امل�ستوى ال�سعبي
والر�سمي والذي قدر بدوره حر�ش اجلانب الكويتي على وحدة وا�ستقرار العراق ،حيث
اأ�ساد رئي�ش الوقف ال�سني بالعراق احمد عبدالغفور ال�سامرائي باملكرمة المريية متعهدا
ببذل اجلهود الرامية اىل الق�ساء على الطائفية والفرقة.
عالج المصابين العراقيين في الكويت
مل تدخر الكويت جهداً يف م�ساعيها الإن�سانية الرامية اإىل خدمة ال�سعوب ال�سقيقة
منها وال�سديقة؛ لذا اأخذت م�ساعدتها الإن�سانية عدة اأ�سكال ت�ستجيب من خاللها لنداءات
املت�سررين وتعمل على التخفيف من معاناتهم .ومن ذلك املنطلق جاءت التوجيهات الأمريية
ال�سامية يف اأكرث من منا�سبة لترتجم ذلك النهج من خالل معاجلة عدد من املر�سى
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وامل�سابني العراقيني يف امل�ست�سفيات الكويتية وتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة لعالجهم
وال�سهر على راحتهم حتى يتماثلوا لل�سفاء.
ومثال ذلك ا�ستئ�سال ورم كبري من مخ حدث عراقي يبلغ  15عاماً يف م�ست�سفى ابن
�سينا يف الكويت بعدما عجز الأطباء يف م�ست�سفى بغداد عن ا�ستئ�ساله؛ نظراً ل�سعف
الإمكانات وعدم توفر املعدات الالزمة لذلك.
وكان العراقي �ستار مو�سى عبود يعاين من �سداع �سديد عالوة على تعر�سه اإىل
اأعرا�ش جانبية منها� ،سمور يف النمو و�سعف يف الب�سر والذي حمل اأطباءه يف العراق اىل
اإخباره ب�سرورة اجراء عملية ا�ستئ�سال الورم خارج العراق .لذا جلاأ والد �ستار اإىل الأمم
املتحدة والتي تقدمت بدورها بطلب اإىل الكويت لإجراء العملية يف م�ست�سفياتها ورحبت
الأخرية بالطلب وتكللت العملية بالنجاح.
ويف �سبتمرب  2009وجه �ساحب ال�سمو اأمري البالد بعالج  17جريحاً عراقياً اأ�سيبوا
يف تفجريات اإرهابية يف بغداد .وقامت طائرة ع�سكرية كويتية بنقل امل�سابني وعملت
مركبات الطوارئ على نقلهم اىل امل�ست�سفيات التخ�س�سية الكويتية حيث تفاوتت اإ�سابتهم
من خفيفة اىل متو�سطة و�سديدة .وثمن القائم باأعمال �سفارة العراق املوؤقت حممد عي�سى
عزاوي مبادرة �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح جتاه ال�سعب العراقي،
م�سيداً بالقيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ودعمه لل�سعب العراقي.
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وتكرر امل�سهد مرة اأخرى يف دي�سمرب من العام ذاته ،حيث ا�ستقبلت الكويت  20م�ساباً
عراقياً للعالج يف م�ست�سفياتها بنا ًء على توجيهات اأمريية بنقلهم وتقدمي كافة الت�سهيالت
الطبية والرعاية الطبية لهم اىل حني ا�ستكمال �سفائهم والطمئنان على اأو�ساعهم ال�سحية
ّ
و�سخ�ست معظم الإ�سابات على اأنها اإ�سابات بليغة.
و�سهد �سهر اأغ�سط�ش من العام  2010ا�ستقبال الكويت ع�سرة م�سابني عراقيني نتيجة
للتفجريات الإرهابية التي تعر�ست لها مدينة الب�سرة العراقية بعد توجيه �ساحب ال�سمو
اأمري البالد بعالجهم وجاءت املبادرة لت�ساهم يف التخفيف من معاناة ال�سعب العراقي
ال�سقيق .واأ�سادت ال�سفارة العراقية مببادرة �سمو الأمري والتي حتمل كل معاين املحبة
والأخوة واملوا�ساة ل�سعب العراق ،كما اأ�سادت بدور الأجهزة املختلفة كوزارات اخلارجية
والداخلية وال�سحة على تقدميها كافة الت�سهيالت ل�ستقبال اجلرحى العراقيني
ومرافقيهم.
دعم الالجئين العراقيين
جبل ال�سعب الكويتي حكاماً وحمكومني على م�ساعدة املحتاجني ومن جارت عليهم
ظروف احلياة واأحداث الدهر ،ويغذي هذا احل�ش الإن�ساين عوامل عدة منها القيم العربية
والإ�سالمية كال�سهامة والنخوة ون�سرة املظلوم؛ لذا جتد الكويت �سباقة يف هذا املجال.
وعن م�ساهمات الكويت الإن�سانية ،قال املمثل الإقليمي للمفو�سية ال�سامية لالأمم
املتحدة ل�سوؤون الالجئني يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي اأحمد عبد الوهاب جبارة اهلل
خالل زيارته للكويت يف يناير  2007ان الكويت «ظلت يف املقدمة» يف ما يتعلق بال�ستجابة
للنداءات التي توجهها املفو�سية للتعامل مع الأو�ساع الطارئة والأو�ساع الن�سانية التي
حتدث يف مواقع خمتلفة يف العامل كما و�سف الكويت باأنها �سريك «مهم» للمفو�سية
الإن�سانية.
وياأتي دعم الكويت املايل واملعنوي لالجئني العراقيني املهجرين من م�ساكنهم ليعك�ش
بذلك �سورة اأخرى من �سور التكاتف واللحمة بني ال�سعبني ال�سقيقني .لذا حر�ست الكويت
على التربع للمنظمات الدولية املعنية ب�سوؤون الالجئني مثل )الأونروا( و )او�سا( ل�سمان
احلياة الكرمية لالجئني العراقيني و تخفيف معاناتهم.
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ون�شتعر�س هنا �ش�ر ًا من التربع الك�يتي الكرمي لالجئني العراقيني:
يف ابريل  2008تربعت الكويت مببلغ مليون دولر ملفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون
الالجئني لدعم عمليتها يف م�ساعدة الالجئني يف العراق،بهدف تخفيف معاناة امل�سردين
داخل العراق والذين يفتقرون اإىل اأب�سط الحتياجات من غذاء وماأوى و�سحة وتعليم.
ويف نوفمرب عام  2010اأعلنت الكويت تقدميها مليون دولر ملفو�سية الأمم املتحدة
ل�سوؤون الالجئني لكي تنفقه داخل العراق على «امل�سردين اأو من ا�سطرتهم الظروف
والأو�ساع الأمنية اإىل النزوح اإىل اأماكن اأخرى داخل العراق .كما �سددت الكويت اأثناء
اجتماع اللجنة الجتماعية والإن�سانية والثقافية التابعة للجمعية العامة لالأمم املتحدة الـ
 65على ل�سان ال�سكرتري الثالث ح�سن �ساكر اأبو احل�سن على اأهمية اجلانب الإن�ساين يف
م�سكلة النازحني العراقيني وتوفري احلماية لهم وتلبية احتياجاتهم و�سمان اأمنهم واأكدت
على اأنها م�سوؤولية م�سرتكة بني الدول واملجتمع الدويل.
ويف ظل تزايد اأعداد النازحني داخل املدن العراقية وتدهور اأو�ساعهم نتيجة لل�سراع
الدائر يف العراق تقدمت الكويت يف  11يوليو  2014بتربع �سخي للمفو�سية ال�سامية
ل�سوؤون الالجئني يف المم املتحدة بلغ ثالثة ماليني دولر لعملياتها الإن�سانية يف العراق.
ولقيت اخلطوة ا�ستح�ساناً وثناء عامليني ،واأكدت م�سوؤولة الإغاثة الن�سانية يف الأمم
املتحدة فالريي اآمو�ش اأن التربع �سي�ساعد جمتمع العمل الإن�ساين يف العراق على تو�سيع
نطاق جهود الإغاثة لدعم الأ�سر النازحة واملجتمعات امل�سيفة.
وامتدح املفو�ش ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأنطونيو غوتريي�ش اخلطوة
واأعلن عن تقدير املفو�سية للدعم الكويتي ،م�سيفاً باأن «التربع لعمليات املفو�سية الإن�سانية
يف العراق والذي ياأتي يف �سهر رم�سان الكرمي �سي�ساهم بال �سك يف توفري املواد الإغاثية
الإن�سانية العاجلة التي يحتاجها النازحون داخلياً» ،خا�سة واأن موجة العنف الأخرية يف
العراق اأثرت يف حياة ما يقارب  5.1ماليني �سخ�ش جراء النزوح الداخلي والفرار اإىل
الدول املجاورة ح�سب ما اأ�سارت اإليه املفو�سية.
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بناء مستشفى الكويت في البصرة

سوؤون
ردين
.

حدة
روف
اأثناء
دة الـ
ين يف
كدت

سراع
امية
راق.
لأمم
�سيع

طوة
سانية
غاثية
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اإىل

اأعلنت الكويت يف يناير  2010على ل�سان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء و وزير اخلارجية
ال�سيخ الدكتور حممد �سباح ال�سامل ال�سباح عن تربعها باإن�ساء م�ست�سفى الكويت يف
الب�سرة ملعاجلة املواطنني العراقيني واملقيمني على اأر�سها ،كما اأعلن النائب الأول ملحافظ
الب�سرة نزار ربيع اجلابري عن تخ�سي�ش اأر�ش ف�ساء يف اأف�سل مواقع حمافظة الب�سرة
لبناء امل�ست�سفى ،و�سكر القيادة ال�سيا�سية لدولة الكويت مواقفها الدائمة يف م�ساعدة ابناء
ال�سعب العراقي ودورها يف رفع املعاناة عن جميع العراقيني.
وقد اأ�سار التقرير ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية يف  12اأغ�سط�ش  2014اإىل
ا�ستمرار تدهور الأو�ساع ال�سحية يف العراق مع زيادة اأعداد الأقليات النازحة ،ي�ساحبها
نق�سان حاد يف كمية الأدوية والعالجات لدى احلكومة العراقية.
مركز العمليات اإلنسانية
�سدر قرار جمل�ش الوزراء الكويتي يف يناير من العام  2003بتكليف مركز العمليات
الإن�سانية بقيادة الفريق املتقاعد علي املوؤمن للتعامل مع التبعات الإن�سانية التي تخلفها
حرب حترير العراق من خالل التن�سيق بني املنظمات الإن�سانية التابعة لالأمم املتحدة
وغريها من املنظمات احلكومية والأهلية من داخل الكويت .وقد مت اإغالق املركز عدة
مرات ويعاود ن�ساطه كلما ا�ستدعى الو�سع الإن�ساين يف العراق ذلك.
وعن بدايات املركز اأو�سح املوؤمن اأن املركز كان ي�ست�سيف حوايل  65منظمة وجمعية
نظرا للموقع اجلغرايف الذي يربط الكويت بالعراق وكانت الكويت توفر كل المكانات
املطلوبة ليت�سنى لهم القيام بدورهم وتقدمي الدعم وامل�ساعدات للعراق.
وعكف املركز على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب العراقي مب�ساندة الوحدات
املدنية يف قوات التحالف و�سط ظروف اأمنية ا�ستثنائية يف العراق ،وا�ستطاع املركز الو�سول
اىل اأغلب املناطق العراقية يف غ�سون اأربع �سنوات من افتتاحه وحظي املركز مب�ساندة
جمعية الهالل الأحمر العراقية وم�سوؤويل بع�ش املحافظات العراقية وقوات التحالف.
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وكان دور املركز يقوم على م�ساعدة املنظمات العاملية التي تعنى بال�سحة والعالج على
اإي�سال املري�ش اإىل الكويت وامل�ساعدة يف اإجراءات ال�سفر اإىل حني نقله اإىل الدولة التي
�سيعالج فيها كالوليات املتحدة والنم�سا و بريطانيا و اليابان و غريها بعد موافقة املنظمة
املعنية بدفع نفقات العالج .فقد قام املركز على تن�سيق اإجراء عدد من العمليات اجلراحية
لثالثة اأطفال عراقيني مر�سى يف اخلارج يف عام 2007؛ الأوىل هي عملية ملعاجلة عيب
خلقي يف املثانة لطفل يبلغ ثماين �سنوات واأخرى ل�ستئ�سال ورم كبري خارج الوجه لر�سيعة
تبلغ � 11سهرا والأخرية عملية ملعاجلة عيب خلقي يف القلب لر�سيع يبلغ اأ�سهراً.

و
وحد
العر
وامل�
من ا
العر
توزي

وتكفلت دولة الكويت كذلك بالتن�سيق مع املركز بعالج بع�ش احلالت احلرجة والطارئة،
حيث نظم املركز برناجماً لعالج عدد من املر�سى العراقيني داخل امل�ست�سفيات الكويتية من
بينهم طفل يبلغ �ست �سنوات يعاين من عيب خلقي والعديد من احلالت الأخرى.

و
الإن�
خال
)ال�
الكو

من جانب اآخر ،قام املركز بتدريب عراقيني خارج موطنهم يف املجال ال�سحي كما نظم
عدداً من املوؤمترات للحروق والإ�سابات الطبية والأطباء البيطريني وغريها.
وعمل املركز كذلك على اإر�سال امل�ساعدات الطبية والعينية اإ�سافة اإىل نقل امل�ساعدات
املقدمة من املنظمات العاملية وتو�سيلها اىل العراق؛ وذلك نظراً لعدم ا�ستتباب الأمن
بالعراق الأمر الذي دفع بالعديد من املنظمات الإن�سانية اإىل البتعاد عن العراق لتحولها
اإىل منطقة خطر.
ويف اأكتوبر  2006اأر�سل املركز اإىل العراق «مئات املجموعات» من املواد الطبية التي
ت�ستخدم كمجموعة ا�سا�سية للتدريب يف ال�سعافات الولية ،كما اأر�سل يف دي�سمرب �سحنة
م�ساعدات طبية بقيمة  400األف دولر اىل الفلوجة.
وعمل املركز على توزيع  2000كر�سي للمقعدين يف خمتلف انحاء العراق يف اأوائل العام
 ،2007كما اأعلن املركز يف اأكتوبر من العام نف�سه ا�ستالمه كرا�سي للمقعدين قدمتها منظمة
)فري ويل �سري مي�سن( ولوازم مدر�سية واألعاباً قدمتها منظمة )اوبريي�سنايراكي�سيلدرن(
وحاويـــة مـــالب�ش ولوازم ريا�سيــــة ومنزلية وبطانيـــات ومـــواد �سحية تربعت بها منظمة
)اوبريي�سن جيف( ليتم توزيعها على اجلهات املعنية يف العراق،
اأما منظمة )غلوبال اوبريي�سينز( ف�سلمت مركز العمليات الن�سانية ثالث حاويات يف
�سبتمرب ،ليقوم املركز بتوزيعها على كلية الطب يف الب�سرة وال�سليمانية.
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على
التي
ظمة
حية
عيب
سيعة

وقد جتاوز دور املركز امل�ساعدات العينية اىل امل�ساريع اخلدمية والتنموية كاإن�ساء
وحدات توليد الطاقة الكهربائية وحمطات تنقية املياه وخمابز يف مناطق متفرقة من
العراق .وذكر املوؤمن يف لقاء مع �سحيفة «اجلريدة» بتاريخ  22اأكتوبر  2007باأن امل�ساريع
وامل�ساعدات التي قدمت من خالل املركز تقدر مبليار دولر ،حيث اإن ثلثها كان م�سدره
من الكويت والبقية من م�سادر عاملية حكومية واأهلية حيث قدم جزء منها للهالل الأحمر
العراقي واحلكومة العراقية ومنها ما خ�س�ش للم�ساريع ال�سكنية وال�سحية ،عالوة على
توزيع ق�سم منها على عدد من اجلهات العراقية الر�سمية والأهلية وحتى الفراد.

رئة،
ة من

وقد حظي املركز باهتمام واإعجاب عاملي نظري م�ساهمته اجلليلة يف جمال العمل
الإن�ساين و مت تكرمي املركز يف نوفمرب  2006من قبل جمعية ال�سحافيني يف الأمم املتحدة
خالل حفل عر�ش فيه فيلم )ال�سري بدون خوف( الذي ت�سمن م�ساهد من جمهود منظمة
)ال�سندوق العاملي لالإغاثة الطبية( الذي �سمل بدوره جهود مركز العمليات الن�سانية
الكويتي.

نظم

دات
لأمن
ولها

واأ�سادت رئي�سة ال�سندوق الي�سا مونتانتي بدور دولة الكويت الزاخر يف جمال العمل
الإن�ساين عامة والعراق ب�سفة خا�سة وباجلهد املقدم للمنظمات غري احلكومية من خمتلف
بلدان العامل وبالأخ�ش يف جمال الطفولة وذوي الحتياجات اخلا�سة.

التي
حنة

لعام
ظمة
درن(
ظمة

ت يف
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خـامتــة
هــذا بعض ما تم مجعه من حقائق وقصص مواقــف وأرقام يف توثيق العمل اخلريي

الكويتي يف اخلارج ،وال شــك أن ما مجع مــن معلومات ضعف ما ذكر هنا ،وما تم تنفيذه
حقيقة أضعاف ما مجع ،بل ال يقدر قدره إال اهلل  -تعاىل .-

وقــد أردت من هذا العرض املخترص التذكري بفضــل اهلل علينا أهل الكويت ملا قمنا

 -بحمد اهلل-بإعانة إخواننا املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ،وعرضنا صورة حسنة

للعامل يف حرص أهل الكويت عىل التزام الوســطية يف كل يشء ،ومساعدة املحتاجني وإن

كانوا غري مسلمني عمال بتعاليم اإلسالم.

ولــذا فينبغي علينا أن نحمد اهلل تعاىل عىل هذه النعمــة ،وأن نؤدي حقها كام أمر اهلل

سبحانه ،وأن نحرص عىل إبراز الصورة احلسنة لإلسالم الذي يرفض كل أشكال التعصب،
وصور التطرف.

وكيل أمــل يف اإلخوة واألخوات العاملني يف القطاع اخلريي التواصل معي ملزيد من

التوثيق والذي جييل صفاء ونقاء العمل اخلريي الكويتي ،الســيام وأنني قد بدأت  -بعون

اهلل  -بتوثيق العمل اخلريي الكويتي يف الداخل تتمة هلذه السلســلة التوثيقية التي جعلتها

دينا عيل ما دام يف القلب عرق ينبض.

وأختم كتايب هذا بشــكر املوىل  -ســبحانه  -عىل ما يرس من مجع وعرض ،كام أشكر

صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح  -حفظه اهلل ورعاه  -وسمو
ويل العهد الشــيخ نواف األمحد اجلابر الصباح  -حفظه اهلل ورعاه  ،-وسمو رئيس جملس
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الوزراء الشــيخ جابر املبارك احلمد الصباح  -حفظــه اهلل ورعاه  -عىل دعمهم املتواصل
ملؤسسات العمل اخلريي الكويتي ،وتوجيهاهتم املستمرة ألبنائهم وإخواهنم العاملني فيها،
والذي كان له أكرب األثر يف إكامل هذه املسرية احلافلة بالعطاء واإلنجازات.

اللهم يا حي يا قيوم يــا أكرم األكرمني أدم نعمة األمن واألمان عىل الكويت ،ووفق

والة أمرنا ملا حتب وتــرىض ،ويرس ألهل الكويت كل خري ،واجعل ما قدموه ذخرا هلم يف
الدنيا واآلخرة ،وارحم موتاهم ،وبارك يف أحيائهم ،اللهم آمني.

وصل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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مرشوع الشفيع طنت بذكره اآلذان وضجت بخريه البلدان

325

آيات أسلم قارؤوها

328

سحابة الكويت والقرآن
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كويت اخلري تزرع الفرحة يف قلوب املسلمني يف شهر اخلري
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مجعية اهلالل األمحر تفطر الجئي سوريا
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موائد إفطار ومواسم دعوة ودعاء للكويت وأهلها
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حمسنوالكويت ينرشون موائدهم يف احلرمني

حج السالطني توفيق من رب العاملني
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