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يف اخلري ن�ش�أ ،ومن �أ�سرة خري انحدر ،و�إىل �أمة
و�صفت باخلريية انت�سب( ،كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س،
ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر) فال غرو �إذن �أن
يكون فعله مب�ستوى هذه اخلريية.
و�أن يكون عطا�ؤه تعبرياً عن روح كرمية تربت
يف اخلري وعلى اخلري ،وجتلى ذلك يف كل �سلوكه منذ
مطلع �شبابه وحتى توجته الأمم املتحدة قائداً للعمل
الإن�ساين.
فمنذ بدء حياته ال�سيا�سية ،وقبل ا�ستقالل الدولة
كانت بوادر العطاء تفي�ض ،وكان اخلري يف ركاب من ن�ش�أ
يف قلب هذه اخلريية.
فقد كان �أمرينا �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح مو�صوالً بكل م��ا مي��ت لأع��م��ال ال�بر واخلري
والإح�سان منذ �أن ا�ستلم دائرة ال�ش�ؤون االجتماعية قبل
ا�ستقالل الدولة ،مروراً بكل املنا�صب التي تقلدها عرب

تاريخ الوطن املمتد ب�إذن اهلل �إىل وزارة اخلارجية التي
قادها باقتدار ومتيز عرب عقود �أربعة ،وترك فيها �آثاراً
ي�صعب �أن متحى �أو تزول ،فهذه اللجنة الدائمة مل�ساعدات
اخلليج العربي ( )1963التي لعبت دوراً مهماً يف تهيئة
�إمارات اخلليج لال�ستقالل والدعم االقت�صادي وال�صحي
والتعليمي للأ�شقاء �آن��ذاك يف نكران نادر للذات ومن
دون �أية م�صلحة �أو تطلعات �إال ما يحكمه اجلوار و�أخوة
الدم والن�سب وامل�صري امل�شرتك ،وما ينطبق على �إمارات
اخلليج العربية ين�سحب على اجلنوب اليمني ب�شقيه
ال�شمايل واجلنوبي �آن���ذاك ،يف هيئة اجلنوب و�أدوار
الدعم والعطاء مما يحفظه �سجل التاريخ امل�شرف لهذا
الرجل الكرمي َعقِ ب الكرام جابر عرثات ال�شعوب.
لقد �أتاح العمل ال�سيا�سي والدبلوما�سي الوا�سع
والطويل ل�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت وحتركاته عرب العامل من �أق�صى �شرقه
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�إىل �أق�صى غربه وم�شاركاته وقراراته �ضمن املنظمات
الإقليمية والدولية ،والدور الكبري الذي لعبه يف االرتقاء
ب�سمعة وطنه وتكري�س دوره��ا يف حفظ الأم��ن وال�سلم
الدوليني �أن ي�ست�شعر حجم املعاناة التي يتكبدها العديد
من دول العامل ،و�أدت مبادراته النابعة من خلقه و�ضمريه
ودينه �إىل التخفيف عن كاهل ال�شعوب امل�أزومة واملحتاجة
والدول الفقرية والنامية ،و�أدواره يف هذا ال�ش�أن �أكرث من
�أن حت�صى �أو ت�ستعر�ض.
ويف اختيار دول��ة الكويت املمثلة ب�أمريها �سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد لهذا النهج الذي تر�سخ �أكرث و�أكرث
مع التطورات والتغيريات العاملية املتالحقة واجلدل
التاريخي املت�صاعد حول ت�أ�سي�س النظام العاملي الراهن
على �أ�س�س قيمية �إن�سانية �أو على �أ�سا�س منظومات
امل�صالح وعالقات القوة ،ح�سمت الكويت �أمرها بنجاح
باهر عرب عطائها الإن�ساين الباذخ لتنحاز �إىل نظام
دويل يتوجب قيامه على �أ�س�س ال��ت��ع��اون والتعاي�ش
وال��ت���آل��ف و�إغ��اث��ة امللهوف والتي�سري على املنكوب يف
ت�أكيد لأ�صالتها وجدارتها الإن�سانية العاملية النابعة من
قيم عروبية �إ�سالمية را�سخة ر�سوخ الدولة وثابتة يف
�ضمريها كاجلبال مت�أ�سية كدولة قيادة و�شعباً بالرحمة
العامة جوهر عقيدتها ال�صافية ،م�صداقاً لقول ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (لن ت�ؤمنوا حتى تراحموا،
قالوا يا ر�سول اهلل كلنا رحيم ،قال� :إنه لي�س برحمة
�أحدكم �صاحبه ،ولكنها رحمة العامة) (الطرباين) تلك
الرحمة التي جتلت وال تزال تتجلى يف كل نواحي العطاء
املمتد للدولة عرب تاريخها الطويل ،وعلى تعاقب الرجال
العظام ال��ذي��ن حكموها بالرتا�ضي واملحبة ،والرفق

والتكافل ،فمنذ «جابر العي�ش» ( )1859 - 1813حيث
متتد امل�ضايف وتوزع الأطعمة على كل حمتاج �إىل مبارك
الكبري ( )1915 - 1895الذي �أن�ش�أت يف عهده اجلمعية
اخلريية العربية ( )1913بجهود وعطاء �أبناء اخلري من
كرماء هذا الوطن بالرغم من قلة ذات اليد و�شح املوارد
لتقدم لكل حمتاج العالج والدواء والعلم والطعام وحتى
دفن املوتى من فقراء الوطن واملقيمني فيه� ،إىل جابر
الأحمد «�أمري القلوب» ( )2006 - 1977الذي �أ�سقط
عام  1988فوائد القرو�ض املي�سرة للعديد من الدول
النامية والدول الأقل منواً ،والتي �أعلن عنها يرحمه اهلل
يف الدورة الثالثة والأربعني لأعمال اجلمعية العامة للأمم
املتحدة� ،إىل اللقب غري امل�سبوق يف تاريخ الأمم املتحدة
عندما توجت يف التا�سع من �سبتمرب � 2014أمرينا
املفدى �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح على
عر�ش العمل الإن�ساين قائداً نبي ً
ال يتقدم ركب الإن�سانية
�إىل كل ما يخفف عن الإن�سان يف كل مكان.
�إن ت�صدر وطننا كمركز للعمل الإن�ساين متيز عزيز
يجعل �إح�سا�سنا م�ضاعفاً بالفخر وامل�س�ؤولية ،فما ُغر�س
عرب التاريخ على �صعيد القادة وامل�ؤ�س�سات والأفراد
جلدير بالبقاء واالحتفاء والزيادة والإمن��اء �إنه التعبري
الأجمل عن ينابيع اخلري املخبوءة يف ثقافة هذا ال�شعب
الأ�صيل ،والتي القت الإ�شادة واالعرتاف من �أعلى تنظيم
دويل لتتجلى احلقيقة النا�صعة للهوية اخلريية لهذا
ال�شعب روحاً وقلباً وجهاً وتوجهاً.
�إنها خا�صته وذخريته يف عامل ال ينفك يتداخل
ويتناق�ض و�أح��وج ما يكون �إىل تعاطي اخلري ومقاومة
ال�شر لي�ست�أنف الإن�سان م�سريته ب�أمن واتزان.
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للقائد وشعبه
�إن هذا التكرمي الذي حظينا به هو تكرمي
لأهل الكويت وتقدير مل�سريتهم اخلرية يف
البذل والعطاء واملمتدة منذ القدم والتي
رب
�ستظل م�ستمرة �إن �شاء اهلل �إن �أعمال ال ّ
والإح�سان قيم مت�أ�صلة يف نفو�س ال�شعب
ال�ك��وي�ت��ي تناقلها الأب �ن��اء والأح� �ف ��اد مبا
عرف عنه من م�سارعته يف �إغاثة املنكوب
و�إع��ان��ة املحتاج وم� ّد يد العون وامل�ساعدة
ل�ك��ل حم �ت��اج ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ك ��ان ي �ع��اين يف
املا�ضي من �شظف العي�ش و�صعوبة احلياة
وال تزال و�ستظل �أعماله اخلرية ومبادراته
الإن�سانية �سمة ب��ارزة يف �سجله امل�ش ّرف.
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
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بقلم  :فاطمة أحمد األمير

وكيل مساعد في الديوان األميري  -مدير عام مكتب الشهيد

مل يكن غريب ًا عليه �أن يكون يف املقدمة ،ومل يكن جديداً عليه �أيادي الندى املمطرة ومل
يكن م�ستغرب ًا منه هذا البحر الزاخر ونحن الذين عرفناه وخربناه وعاي�شناه من خالل مكتب
ال�ش��هيد حيث يرتبع ال�شهداء و�أبنا�ؤهم وذووهم على قمة قلبه وحيث حتتل ذكرى ال�شهداء
م�ساحات روحه.
ً
�أمرينا املفدى وقائد نه�ضتنا متوجا من الأمم املتحدة كرمز للعمل الإن�ساين الكرمي لت�سامق
دوره يف خدم��ة الإن�سان امل�ضطهد واملحروم يف كل مكان ..يداه احلانيتان تطوقان دائم ًا �أبناء
الوطن من ذوي ال�شهداء من كل جانب ،و�أبوته حا�ضرة على الدوام يف كل مراحل حياتهم.
�سموه حا�ضر يف �أفراحهم و�أتراحهم م�شارك ًا وموا�سي ًا.
لقاءاته ب�أبنائه ال تنقطع ،ففي النجاحات لقاء ،ويف املنا�سبات لقاء ،وعند حاجتهم جنده
جتاههم يف �أكرث من لقاء متفقداً وم�ستف�سراً ،معين ًا وم�ساعداً.
يداه ممتدتان دوم ًا وثغره ب�سام �أبداً وقلبه ال يكف عن ال�س�ؤال..
ثر لفيو�ض �إن�سانية امتدت للقا�صي والداين فكيف
هو هكذا يف عالقاته وعطاءاته ينبوع ّ
�إذن مع �أبناء الوطن وخا�صة ممن فقدوا ذويهم يف �سبيل الوطن.
�إن اختيار �أمرينا املفدى �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح قائداً للعمل الإن�ساين،
در���س بليغ ي�ضاف �إىل الدرو�س التي نتعلمها كل يوم ونحن نتعامل مع �أبناء ال�شهداء وذويهم،
م��ن خالل الإح�سا���س بالآخرين ومد يد العون ع�بر ال�صعاب للمحتاج�ين ون�صرة املظلومني
والتو�س��ط يف اخلري بني املتخا�صمني وال�سعي ال��د�ؤوب الذي ال يعرف الكلل يف كل ما من �ش�أنه
حماية القيم الإن�سانية العالية ،و�صون الكرامة ،والذود عن احلقيقة ،وجندة ال�ضحايا وكف
ي��د الظلم ،واالنت�صار للع��دل والبذل ال�سخي لالجئني واملعوزين ،وفت��ح خزائن العطاء لدول
تعرثت م�شاريعها �أو �أنهكتها الكوارث واحلروب واملجاعات.
لذا جاء االختيار الأممي اعرتاف ًا وبرهان ًا� ،إ�شارة وداللة ،ت�أكيداً وا�ستحقاق ًا لتاريخ مثقل
بحمولة �إن�سانية كثيفة القيمة وبالغة الأثر اخت�ص بها القائد واخت�ص بها �شعبه �صور كرمية
لعطاءات جزيلة تعاونت على رفع مكانة القيادة وال�شعب الأمري والوطن.
فكان �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح على ر�أ�س العمل الإن�ساين ،وكان وطنه هو
املركز وكانت قاعة الأمم املتحدة يف نيويورك ولأول مرة يف تاريخها هي ال�شاهد.
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ف � � � ��ي اح � � �ت � � �ف � � ��ال أق� � � �ي � � ��م ف � � � ��ي م � �ق� ��ره� ��ا:

األمــــم املتحــــدة
تكـرم الكويــت وسـمو األميــر
القـــائــد االستثنائي  ..ودولـــة القلـــب الكبير
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طارق الأحمد
يف التا�سع من �شهر �سبتمرب املا�ضي كان العامل يتطلع �إىل حدث عاملي نادر قلما ت�شهد املنظمات العاملية له مثيال،
ب�سبب خ�صو�صية الأ�شخا�ص املكرمني وخ�صو�صية املنا�سبة التي جرى فيها التكرمي ف�ضال عن مكان التكرمي.
فاحلدث ك��ان احتفاال بتكرمي �سمو �أم�ير البالد قائدا للعمل الإن�ساين ،وتكرمي الكويت باعتبارها مركزا
�إن�سانيا عامليا  ،واملكان كان مقر منظمة الأمم املتحدة يف نيويورك على هام�ش اجتماعات جمعيتها العمومية
بح�ضور زعماء العامل وق��ادة حكوماته ومنظماته يتقدمهم الأم�ين العام ملنظمة الأمم املتحدة بان كي مون.
وكان���ت الأمم املتح���دة قد
�أطلقت ذلك اللقب على �س���مو
�أمري البالد وعلى دولة الكويت
على ل�سان �أمينها العام من دولة
الكويت يف منت�ص���ف يناير من
الع���ام احل���ايل عندما قال يف
كلمته يف اختتام م�ؤمتر املانحني
الثاين ل�سوريا الذي ا�ست�ضافته
دولة الكويت حينذاك �إن �سمو
�أمري البالد ي�ستحق �أن يو�صف
بـ�أنه «قائد �إن�ساين» نظرا للدور
الكبري الذي �أداه �س���موه «على
ال�ص���عيد الإن�س���اين  ،وهو ما
جعل من الكويت مركزا �إن�سانيا
عاملياً».
وذك���رت الأمم املتحدة �أن
ذلك اللقب وتلك الت�سمية جاءا
تقدي���را جلهود دول���ة الكويت
قي���ادة وحكوم���ة و�ش���عبا التي
�ش���جعت املجتمع الدويل على
امل�س���اهمة ب�سخاء يف م�ؤمتري
املانح�ي�ن ل�س���وريا اللذي���ن
ا�ست�ض���افتهما الكويت  ،والتي
كان لها �أكرب الأثر يف التخفيف
م���ن املحنة املرة الت���ي يعانيها
مالي�ي�ن ال�س���وريني النازحني
داخ���ل بالده���م �أو املهجري���ن
خارجها.
كرم ا�ستثنائي
ويف بداي���ة االحتفال الذي
�أقيم يف مقر الأمم املتحدة �ألقى
الأمني الع���ام ل�ل��أمم املتحدة

ك ��ي م� � ��ون :إن� ��ه لفخر
ش� � � ��دي� � � ��د أن أق � � � ��وم
مب� �ن ��ح ه � ��ذه ال� �ش� �ه ��ادة
ال �ت �ق��دي��ري��ة لصاحب
ال� �س� �م ��و اع� �ت� ��راف� ��ا منا
بقيادته االستثنائية
ل� �ل� �ع� �م� ��ل اإلن � �س � ��ان � ��ي

س� � �م � ��و األم� � � � �ي � � � � ��ر :إن
ه� � � ��ذا ال� � �ت� � �ك� � ��رمي ه��و
ت�ق��دي��ر أله��ل الكويت
ومل� �س� �ي ��رت� �ه ��م اخل � �ي ��رة
ف� ��ي ال� �ب� ��ذل وال �ع �ط ��اء
وال � � � � � �ت� � � � � ��ي س � � �ت � � �ظ � ��ل
م�س�ت�م��رة إن ش ��اء الله

كلمة قال فيها� :إن جهود �سمو
�أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح مكنت
الأمم املتح���دة من مواجهة ما
�شهده العامل من معاناة وحروب
وكوارث يف الأعوام املا�ض���ية ،

م�ضيفا �أنه يف مقابل حالة املوت
والفو�ضى التي �شهدها العامل
�شاهدنا مظاهر كرم و�إن�سانية
من قبل جريان �س���ورية قادتها
دولة الكويت �أمرياً و�شعبا.
و�أف���اد الأم�ي�ن الع���ام �أن

الكويت �أظهرت كرما ا�ستثنائيا
حتت قيادة �سمو الأمري ،م�ضيفا
�أنه رغم �صغر م�ساحة البالد �إال
�أن قلب دولة الكويت كان �أكرب
من الأزم���ات والفقر والأوبئة.
و�أ�ض���اف «نح���ن جمتمع���ون
اليوم لن�شكر �س���مو �أمري دولة
الكوي���ت و�ش���عب الكويت على
كرمهم الكبري جتاه ال�س���وريني
والعراقيني» م�ستذكراً ا�ست�ضافة
الكوي���ت مل�ؤمتري���ن مل�س���اعدة
ال�ش���عب ال�سوري �س���اهماً يف
جم���ع املاليني م���ن الدوالرات
مل�ساعدة املحتاجني لي�س فقط
يف �سورية والعراق بل يف مناطق
ودول �أخرى امتدت من �أفريقيا
�إىل �آ�س���يا .و�أكد �أن املبادرات
الت���ي قامت به���ا دولة الكويت
دفعت املجتمع الدويل �إىل جمع
املزيد من امل�س���اعدات بف�ضل
جه���ود �س���مو �أمري الب�ل�اد ما
�ساعد الأمم املتحدة على القيام
بوظيفتها الإن�س���انية م�ش���دداً
على �أن «الدعم امل�ستمر ل�سمو
الأمري مكننا من ذلك».
وق���ال «�إنه لفخر �ش���ديد
يل �أن �أقوم مبنح هذه ال�شهادة
التقديرية جلهود ح�ضرة �صاحب
ال�س���مو اعرتاف���ا من���ا بدعمه
امل�س���تمر وقيادته اال�ستثنائية
للعمل الإن�ساين للأمم املتحدة
ورفع املعاناة عن املحتاجني يف
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للقائد وشعبه
جميع دول العامل».
كلمة �سمو الأمري
و�ألقى �س���مو �أم�ي�ر البالد
كلمة جاء فيها :
معايل ال�سيد بان كي مون
الأم�ي�ن الع���ام ملنظم���ة الأمم
املتحدة
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته
ي�س���رين يف هذا اليوم ويف
ظل هذه االحتفالية الكرمية �أن
�أتقدم ملعاليكم ولكل القائمني
عل���ى ه���ذه املنظم���ة العاملي���ة
العريق���ة ب�أرف���ع �آيات ال�ش���كر
والثن���اء والتقدي���ر عل���ى هذه
املبادرة الطيبة وغري امل�سبوقة
جت���اه بل���دي الكوي���ت �ش���عبا
وحكوم���ة ،وجتاهي �شخ�ص���يا
هذه املبادرة التي �إن دلت على
�ش���يء ف�إمنا تدل عل���ى الدور
احلي���وي ال���ذي تق���وم به هذه
املنظمة و�أمينه���ا العام ،والتي
جت�س���د باالهتم���ام الدقي���ق
والتفهم العميق وب�شكل ملمو�س
ووا�ض���ح للعديد من امل�ش���اغل
والهواج�س وامل�س���تجدات التي
تواجه الإن�سانية وتتحدى ال�سلم
االجتماعي والأمن ال�سيا�سي يف
عاملنا اليوم.
�إن هذه التحديات ب�صنوفها
املتنوع���ة �ض���اعفت احلاج���ة
�إىل �أ�س���اليب معاجل���ة جديدة
ق���ادرة على مواجه���ة ما يهدد
الإن�سانية ،وب�شكل متزايد من
ك���وارث طبيعي���ة خمتلفة ومن
فقر وجوع ومر�ض الأمر الذي
دعا ه���ذه املنظمة ،وا�س���تناداً
عل���ى ميثاقه���ا املرتك���ز عل���ى
املهمة ال�سامية والدور الأمثل
يف احلفاظ على ال�سلم والأمن

الدوليني� ،إىل �ش���حذ اجلهود
الدولي���ة والإقليمي���ة ور�س���م
ال�سيا�س���ات وابتكار املبادرات
وتعزيز القدرات.
وقد مل�س العامل الدور امل�ؤثر
للأمم املتحدة يف اال�س���تجابة
النوعي���ة الفري���دة وامل�ؤث���رة
للعدي���د من الأزم���ات الناجتة
عن الكوارث الطبيعية ب�أنواعها
املتع���ددة ونتائجه���ا املفجع���ة
املتفاوتة والتي تفاقمت حدتها
يف ال�س���نوات الأخرية ،كنتيجة
متوقع���ة لظاه���رة تغ�ي�ر املناخ
ف�ض�ل�ا عن تزايد ال�صراعات
يف العدي���د م���ن ال���دول والتي
غالبا ما ت�أخذ طابعا ع�سكريا
يت�صدر املدنيني �أطفاال ون�ساء
�سجالت و�إح�صائيات اخل�سائر
الناجتة عنها.
مع���ايل الأم�ي�ن الع���ام �إن
دولة الكويت ومنذ ا�س���تقاللها
وان�ضمامها لهذه املنظمة �سنت
له���ا نهج���ا ثابتا يف �سيا�س���تها
اخلارجية ارتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على �ضرورة تقدمي امل�ساعدات
الإن�س���انية لكاف���ة البل���دان
املحتاجة ،بعيدا عن املحددات
اجلغرافي���ة والديني���ة والإثنية
انطالقا من عقيدتها وقناعتها
ب�أهمية ال�شراكة الدولية وتوحيد
وتفعيل اجلهود الدولية ،بهدف
الإبقاء واملحافظة على الأ�س�س

التي قامت لأجلها احلياة وهي
الروح الب�شرية.
وق���د مت ترجم���ة ه���ذه
امل�سلمات �إىل واقع واكبت فيه
دولة الكويت املتغريات العديدة
وعاجلت خالل���ه العوائق التي
�أفرزته���ا التحدي���ات املتنوعة
م���ن خ�ل�ال تطوي���ر وحتديث
�أ�س���اليب تق���دمي امل�س���اعدات
ف�أ�ص���بحت مب���ادرة �ص���احب
ال�س���مو الأمري الراحل ال�شيخ
جابر الأحمد اجلابر ال�ص���باح
طيب اهلل ثراه ،يف �إلغاء فوائد
القرو�ض املي�س���رة للعديد من
ال���دول النامية وال���دول الأقل
منوا والتي �أعل���ن عنها رحمه
اهلل يف الدورة الثالثة والأربعني
لأعمال اجلمعية العامة للأمم
املتحدة لعام � 1988سابقة يف
العمل الإن�ساين الدويل ،مد�شنا
بذلك نقلة نوعية يف �أ�س���اليب
امل�ساعدات التي ارتكزت عليها
الديبلوما�سية الكويتية متثلت
بتلم�س حقيق���ي لالحتياجات
الإن�س���انية و�إب���راز املفه���وم
الإن�ساين البحت جتاهها ،وهو
�أن هذه القرو�ض وامل�ساعدات
لي�س���ت لتح�ص���يلها وح�س���اب
فوائدها املادية البحتة بل جلني
ثمار التعاون الدويل الإن�ساين
املتعدد الأطراف وفوائده التي
تفوق معطيات املادة وتوابعها.

كم���ا �س���طرت اجلمعيات
اخلريي���ة الكويتي���ة واللج���ان
ال�ش���عبية جلم���ع التربع���ات
�صفحات من الدعم املتوا�صل
يف دع���م م�ش���اريع �إن�س���انية
عديدة يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا
مببادرات �شعبية �أ�صبحت الآن
�أحد العناوين الب���ارزة لأيادي
اخل�ي�ر الت���ي يتميز به���ا �أبناء
ال�ش���عب الكويتي وهلل احلمد.
وعطفا عل���ى هذا النهج الذي
�أ�س�سه الأمري الراحل اتخذت
دول���ة الكويت يف ع���ام 2008
قرارا يج�سد حر�صها على دعم
الدور الإن�ساين للأمم املتحدة،
عندما خ�ص�صت ما قيمته 10
يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
الإن�س���انية التي تقدمها للدول
املت�ضررة من الكوارث الطبيعية
�أو الكوارث التي هي من �صنع
الإن�س���ان ،لكي تقدم ملنظمات
الأمم املتح���دة ووكاالته���ا
املتخ�ص�ص���ة املعني���ة بالعم���ل
الإن�س���اين وتبعته���ا بق���رارات
ر�سمية مب�ضاعفة امل�ساهمات
الطوعي���ة ال�س���نوية الثابت���ة
لعدد من الوكاالت واملنظمات
الدولية ،مثل املفو�ض���ية العليا
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
واللجن���ة الدولي���ة لل�ص���ليب
الأحمر و�صندوق الأمم املتحدة
لال�ستجابة للطوارئ و�صندوق
الأمم املتح���دة للطفول���ة م���ا
من���ح العم���ل الإن�س���اين لدولة
الكوي���ت �آفاقا �أرح���ب و�أبعادا
�أ�شمل امتازت يف تعزيز التعاون
املبا�شر مع تلك اجلهات الدولية
يف خمتلف الأزمات.
ويف هذا ال�سياق ي�سعدين
�أن �أعل���ن �أمامك���م م�ض���اعفة
م�س���اهمتنا الطوعية ال�سنوية
الثابتة ل�صندوق الأمم املتحدة
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املركزي لال�س���تجابة للطوارئ
الإن�س���انية �إىل ملي���ون دوالر.
�إن ه���ذا التكرمي الذي حظينا
ب���ه هو تك���رمي لأه���ل الكويت
وتقدي���ر مل�س�ي�رتهم اخلرية يف
الب���ذل والعط���اء واملمتد منذ
القدم والتي �س���تظل م�ستمرة
�إن �ش���اء اهلل� .إن �أعم���ال الرب
والإح�س���ان قي���م مت�أ�ص���لة يف
نفو�س ال�شعب الكويتي تناقلها
الأبناء والأحفاد مبا عرف عنه
من م�سارعة يف �إغاثة املنكوب
و�إعان���ة املحتاج ومد يد العون
وامل�س���اعدة لكل حمتاج ،حتى
عندما كان يعاين يف املا�ضي من
�شظف العي�ش و�صعوبة احلياة،
والتزال و�ستظل �أعماله اخلرية
ومبادراته الإن�سانية �سمة بارزة
يف �سجله امل�شرف.
ويف ه���ذا املق���ام الب���د لنا
م���ن الإ�ش���ارة �إىل ال�ص���ندوق
الكويت���ي للتنمية االقت�ص���ادية
العربية باعتباره من �أحد �أقدم
امل�ؤ�س�سات الإمنائية حيث جاء
�إن�ش���ا�ؤه ع���ام  1961تعب�ي�را
عن الرغب���ة ال�ص���ادقة لدولة
الكويت يف تقدمي العون للدول
العربية والدول ال�صديقة لدعم
جهودها يف حتقيق التنمية من
خالل تقدمي القرو�ض املي�سرة
وامل�ساعدات الفنية .ولقد بلغ
�إجمايل ما قدمه ال�صندوق من
قرو�ض خالل م�سريته املمتدة
لأكرث من ن�ص���ف ق���رن 17.6
مليار دوالر �أمريكي وا�ستفادت
منها مئة وث�ل�اث دول وهو ما
يعادل  1.2يف املئة من الدخل
القوم���ي الإجم���ايل متجاوزة
بذلك ن�س���بة ال�س���بعة من 10
من الدخ���ل القومي الإجمايل
الت���ي حددته���ا الأمم املتحدة
عام  1970كم�ساعدات ر�سمية

�ش � � ��هد حفل التكرمي رئي�س جمل�س الأمة م � � ��رزوق الغامن،
و �س � � ��مو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ش � � ��يخ جابر املبارك ونائب
رئي�س احلر�س الوطني ال�ش � � ��يخ م�ش � � ��عل الأحمد  ،و�س � � ��مو
ال�شيخ نا�صر املحمد والنائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صب � � ��اح اخلالد ولفيف من ال�شيوخ
والوزراء وامل�س�ؤولني.
للتنمية من الدول املتقدمة.
ويف ال�س���نوات الث�ل�اث
الأخ�ي�رة ونتيج���ة لتده���ور
الأو�ض���اع الإن�سانية يف �سورية
وا�س���تجابة لتداعي���ات تل���ك
الأزمة الإن�سانية وتلبية لطلب
الأمني الع���ام ال�س���يد بان كي
مون ا�ست�ض���افت دولة الكويت
يف يناير  2013ويناير 2014
امل�ؤمتري���ن الدوليني للمانحني
لدع���م الو�ض���ع الإن�س���اين يف
�س���ورية ،حيث بلغت التعهدات
املعلنة فيهما نح���و  3.8مليار
دوالر �س���اهمت دول���ة الكويت
بـ 800مليون دوالر التي �سلمتها
بالكامل لوكاالت الأمم املتحدة
املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية
احلكومي���ة وغ�ي�ر احلكومي���ة
واملعنية بال�ش�أن الإن�ساين.
مع���ايل الأم�ي�ن الع���ام يف
اخلتام ال ي�س���عني �إال �أن �أجدد
ملعاليكم وللقائم�ي�ن على هذه
املنظمة فائق ال�شكر واالمتنان

والتقدي���ر على ما تبذلونه من
جهود متعددة وما حققتموه من
�إجنازات را�س���خة يف ال�ضمري
الإن�ساين ،جمددا الت�أكيد على
�أن دولة الكويت كانت ومازالت
و�ستبقى داعما �أ�صيال و�سندا
ثابتا وع�ض���وا فع���اال يف الأمم
املتحدة� ،إميانا وت�صديقا منها
بر�س���التها ال�س���امية يف حفظ
ال�س���لم والأمن الدوليني ون�شر
مبادئ العدالة وامل�ساواة و�ضمان
العي�ش الكرمي والرفاه ل�شعوب
العامل.
و�أ�ش���كركم مرة �أخرى على
تكرميك���م لنا يف ه���ذا احلفل
املتميز وبه���ذا اجلمع الكرمي.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
احل�ضور الكويتي
�ش����هد حفل التكرمي رئي�س
جمل�����س الأم����ة م����رزوق عل����ي
الغ����امن ،ونائ����ب رئي�س احلر�س
الوطني ال�ش����يخ م�شعل الأحمد
اجلابر ال�صباح  ،و�سمو ال�شيخ

نا�صر املحمد الأحمد ال�صباح،
و�س����مو رئي�س جمل�����س الوزراء
ال�ش����يخ جابر املب����ارك احلمد
ال�صباح ،والنائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�ش����يخ �ص����باح اخلالد احلمد
ال�ص����باح ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�����س ال����وزراء وزي����ر العدل
بالوكالة ال�شيخ حممد العبداهلل
املبارك ال�صباح ،ومدير مكتب
�ص����احب ال�س����مو �أم��ي�ر البالد
�أحمد فهد الفهد ،وامل�ست�ش����ار
بالدي����وان الأم��ي�ري حمم����د
عب����داهلل �أبو احل�س����ن ،ورئي�س
املرا�س����م والت�شريفات الأمريية
ال�شيخ خالد العبداهلل ال�صباح،
وامل�ست�ش����ار بالدي����وان الأمريي
الدكتور عبداهلل معتوق املعتوق،
ومدير عام ال�ص����ندوق الكويتي
للتنمي����ة االقت�ص����ادية العربي����ة
عبدالوهاب �أحمد البدر ،والوكيل
لل�ش�����ؤون الإعالمي����ة والثقافية
بالديوان الأمريي يو�سف حمد
الرومي ،ورئي�س جمعية الهالل
الأحمر الكويتي الدكتور هالل
م�ساعد ال�ساير ،و�سفري الكويت
لدى الواليات املتحدة الأمريكية
ال�شيخ �س����امل عبداهلل اجلابر،
ومن����دوب الكويت ل����دى الأمم
املتحدة يف جنيف ال�سفري جمال
حممد الغنيم ،واملندوب الدائم
للكوي����ت ل����دى الأمم املتح����دة
ال�سفري من�صور عياد العتيبي،
وقن�ص����ل عام الكويت يف مدينة
لو�س اجنلو�س عبداللطيف علي
اليحي����ا ،و�س����فري الكويت لدى
جمهورية النم�سا �صادق حممد
مع����ريف ،ونائ����ب رئي�����س الهيئة
الإ�س��ل�امية العاملي����ة اخلريي����ة
�أمي����ن عب����داهلل ب����ودي ،وكبار
امل�س�����ؤولني بالدي����وان الأمريي
ووزارة اخلارجية.
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ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد يت�سلم من العربي درع تكرمي اجلامعة العربية ل�سمو الأمري

ف� � ��ي اح � �ت � �ف � ��ال م� �ه� �ي ��ب ب� �ب� �ي ��ت ال � �ع� ��رب

اجلامعة العربيـة تكــرم سمــــو األمــــير
الختيــاره قــائـــدا للعمـــــــل اإلنســـاني
الهوية « -خا�ص»

احتفالية مهيبة �شهدتها �أروقة اجلامعة العربية يف �أوائل �شهر نوفمرب اجلاري احتفاء بتكرمي الأمم املتحدة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ومنح �سموه لقب «قائد للعمل االن�ساين» للمرة الأوىل يف تاريخ
املنظمة الدولية وت�سمية الكويت «مركزاً للعمل الإن�ساين».
وق��د حظيت االحتفالية
بح�ضور كبري من �شخ�صيات
���س��ي��ا���س��ي��ة ودبلوما�سية
واقت�صادية ومعنية بالعمل
الإن�ساين تقدمها ممثل �صاحب

ال�سمو �أمري البالد وزير �ش�ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ نا�صر
�صباح الأحمد ال�صباح والأمني
العام جلامعة الدول العربية
نبيل العربي.

ويف تلك االحتفالية التي
�أق��ي��م��ت يف م��ق��ر اجلامعة
العربية بالقاهرة قال ممثل
�سمو �أمري البالد يف كلمته� :إن
احتفالية جامعة الدول العربية

مبنا�سبة اختيار �صاحب ال�سمو
الأمري قائدا للعمل الإن�ساين
تعد «خطوة م�ضيئة يف التاريخ
ال�سيا�سي للكويت».
و�أ���ض��اف «با�سم �صاحب
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ال�سمو وبا�سم ال�شعب الكويتي
وحكومته ي�شرفني �أن �أنقل
التحيات والتقدير واالحرتام
لأمانة جامعة الدول العربية
على اقامة ه��ذه االحتفالية
العربية يف بيت العرب « مبيناً
�أن ه��ذه االحتفالية تعك�س
االرتباط التاريخي الذي يربط
الكويت ومقام �صاحب ال�سمو
امري البالد مع هذه املنظمة
الإقليمية التي ي�شهد لها التاريخ
على مواقفها القومية من �أجل
العمل العربي امل�شرتك».
ك��م��ا �أع����رب ع��ن خال�ص
�شكره وتقديره للأمني العام
جلامعة ال��دول العربية على
تنظيم هذه االحتفالية متقدما
بال�شكر لكل من �شارك و�ساهم
يف ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة العربية
اجلميلة.
و�أك��د �أن هذه االحتفالية
جاءت بحق قائد عربي و�ضع
العمل الإن�����س��اين م��ن �ضمن
�أول���وي���ات �سيا�سة الكويت
اخلارجية ..قائد �إن�ساين �سعى
من �أج��ل الت�ضامن والوحدة
العربية ،وتبنى مع �أ�شقائه
القادة العرب قيادة العديد
من املبادرات العربية ل�ضمان
وحدة ال�صف العربي.
العربي
�أما الأمني العام للجامعة
العربية ال�سيد نبيل العربي
فقال يف كلمته� :إن احتفال
اجلامعة باختيار الأمم املتحدة
ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
قائدا للعمل الإن�ساين ،ي�أتي
اع�ت�راف���ا م��ن امل��ن��ظ��م��ة ومن
املجتمع الدويل بف�ضله وعطائه
الدافق ودعمه امل�ستمر للعمل
الإن�ساين وعدم توانيه عن رفع
املعاناة عن املحتاجني يف جميع

ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد

نبيل العربي

احتفالية عز و�شرف

تخليد التكرمي �صوراً

�أنحاء العامل .و�أ�شاد العربي
بالدور الإيجابي ال��ذي تقوم
به الكويت والذي ي�أتي م�ساندة
جلميع جهود حت�سني الأو�ضاع
الإن�سانية يف الوطن العربي ويف
املناطق التي تتعر�ض �شعوبها
لأزمات �إن�سانية.
و�أك���د �أن ال���دور العريق
والأ�صيل الذي يقوم به �سمو
�أمري البالد يف جندة و�إغاثة
املحتاج ،نحتاج �إليه يف ظل

ات��ه��ام��ات باطلة ت���روج �ضد
العرب والعروبة.
وق��ال العربي �إن مبادرة
الأمم املتحدة و�سكرتريها
العام بان كي مون لدليل على
�أهمية العمل الإن�ساين الدويل،
ودليل على �أن ب�صمة الكويت
و�أمريها يف املجال الإن�ساين
وا�ضحة وجلية ،و�أن جهود
�سموه وم�ساهماته الإن�سانية
املتوا�صلة قد حققت �أثرها

ال��ط��ي��ب يف تخفيف معاناة
ال�شعوب يف �أوطان كثرية.
و�أ����ض���اف �أن امل���ب���ادرات
التي قامت بها الكويت بقيادة
�سمو الأم�ي�ر ،ج��اءت تنفيذا
لتوجيهاته وانطالقا من خربته
الطويلة واملميزة يف املجال
الديبلوما�سي ،ودف��ع��ا قويا
للمجتمع الإن�ساين ملواجهة
الأزمات التي ع�صفت بالعامل
يف ال�سنوات الأخرية.
و�أ�شار العربي �إىل القرار
امل��ه��م ال���ذي ���ص��در ع��ن قمة
ال��ك��وي��ت وال����ذي ن�����ص على
«�إن�شاء �آلية عربية يف �إطار
الأمانة العامة جلامعة الدول
العربية لتن�سيق امل�ساعدات
الإن�سانية يف الدول العربية»،
مو�ضحاً �أن هذا القرار جاء
تتويجا للجهود املتوا�صلة من
العمل الإن�ساين والإغاثي الذي
تقوم به جامعة الدول العربية
بالتعاون مع حكومات الدول
الأع�ضاء ومنظمات �إن�سانية
عربية غري حكومية يف �أنحاء
الوطن العربي املختلفة .وذكر
�أن قرار القمة العربية يهدف
�أي�ضا �إىل االرت��ق��اء بالعمل
الإن�ساين والإغ��اث��ي لي�صبح
�أكرث فعالية وم�صداقية ودون
�أي معوقات �إدارية �أو مالية.
كما ثمن مبادرة «احلياة
ال���ك���رمي���ة» ال���ت���ي �أطلقتها
الكويت يف املنتدى االقت�صادي
الإ�سالمي الرابع و�ساهمت
فيها مبائة مليون دوالر ملواجهة
االنعكا�سات ال�سلبية لأزمة
ال��غ��ذاء العاملية على الدول
الأقل منوا ،حيث قامت الكويت
مب�ضاعفة قيمة م�ساهمتها يف
�صندوق الأمم املتحدة املركزي
لال�ستجابة للطوارئ الإن�سانية،
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وكذلك تربع الكويت ملنظمة
ال�صحة العاملية الحتواء وباء
«�إيبوال» املميت ،مبينا �أن هذا
ال��ت�برع يعد الأول م��ن نوعه
الذي تت�سلمه املنظمة من دولة
عربية.
و�أكد العربي �أن الكويت مل
تتوقف يوما واحدا عن امل�شاركة
يف �أي جهود عربية �أو دولية
لإغاثة �شعب عربي يتعر�ض
لأزمة �إن�سانية ،ف�ضال عن �أن
قائمة م�ساهماتها ال�سخية
يف هذا الإط��ار طويلة ،وقال
�إن اجلميع يعرف م�ساهمات
الكويت جلميع الدول العربية
التي واجهت ظروفا �إن�سانية
�أو حتى اقت�صادية �أو �إمنائية
�أو �سيا�سية والنوايا الطيبة
التي يحملها �صاحب ال�سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح �أمري الكويت
لل�شعوب العربية والإ�سالمية
تقرتن بالفعل.
وق���ال �إن ال��ك��وي��ت بهذا
التكرمي �أ�ضحت قبلة للإغاثة
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ي�����س ف��ق��ط يف
حميطها الإق��ل��ي��م��ي ب��ل يف
املجتمع الدويل ب�أ�سره.
وعلى �صعيد دعمها للقيادة
الفل�سطينية� ،أكد العربي �أن
الكويت ا�ستمرت يف رعاية
الق�ضية الفل�سطينية ودعمها
�إن�سانيا و�سيا�سيا وماليا يف
جميع املحافل العربية والدولية،
منوها بتوجيه �صاحب ال�سمو
الأمري الأخري مب�ساهمة بالده
يف �إعادة �إعمار قطاع غزة يف
م�ؤمتر القاهرة الذي عقد �شهر
�أكتوبر املا�ضي مببلغ 200
مليون دوالر ،وذلك ا�ستمرارا
لتوجيهاته بالتخفيف من معاناة
ال�شعب الفل�سطيني.

املعتوق
م��ن جانبه وج��ه مبعوث
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية ورئي�س
الهيئة اخل�يري��ة الإ�سالمية
ال��ع��امل��ي��ة ال��دك��ت��ور عبداهلل
املعتوق ال�شكر للجامعة العربية
على ا�ست�ضافتها احلدث املقام
بالقاهرة على �شرف �صاحب
ال�سمو الأم�ير مل�ساهمته يف
ب��رن��ام��ج ال��ع��م��ل الإن�ساين،
م�ؤكداً �أن الأمم املتحدة تثمن
بدورها عاليا قيادة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد وجهوده يف
التقريب بني ال�شعوب من �أجل

دفع جدول الأعمال الإن�ساين
قدما يف �ضوء الكوارث التي
جتتاح العامل.
و�أو�ضح �أن الكويت متتلك
�سجال ح��اف�لا يف م�ساعدة
املحتاجني ويبدو ذلك جليا يف
اال�ستجابة الفعالة للمنظمات
الكويتية للأزمات الإن�سانية،
كما لعبت الكويت دورا بارزا من
خالل التمويل ال�سخي لربامج
و�أن�شطة املنظمات الإن�سانية
التابعة للأمم املتحدة.
ونوه املعتوق بدور الكويت
ال��ت��ي د���ش��ن��ت دورا يحتذى
يف امل���ج���ال الإن�������س���اين من
خ�لال قدرتها الفائقة على
تنظيم امل����ؤمت���رات الدولية
الناجحة و�أخذ زمام املبادرة
حل�����ش��د اجل���ه���ود الدولية
للم�شاركة الفعالة يف العمل
الإن�����س��اين ،وخ�ير مثال على
ذلك ا�ست�ضافتها للم�ؤمترين
ال��دول��ي�ين للمانحني لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية
خالل عامي  2013و.2014
وق����ال �إن ال��ك��وي��ت بلد
�صغري لكنه �صاحب قلب كبري
وق��د �ضرب �صاحب ال�سمو
مثال وق��دوة يف قيادة العمل
الإن�ساين.

من جهته� ،أ���ش��اد مبارك
اخلرينج نائب رئي�س جمل�س
الأم��ة ع�ضو الربملان العربي
ب�إقامة هذا االحتفال الكبري
ب�صاحب ال�سمو كقائد للعمل
الإن�����س��اين وتكرميه يف بيت
ال��ع��رب  ،م�ضيفا �أن���ه ر�سم
جانبا كبريا من اخللود للكويت
و�شعبها وبناء الكويت احلديثة
القائمة على اح�ترام حقوق
الإن�سان و�صونها.
و�أك��د اخلرينج يف كلمته
�أن الكويت يف ظ��ل القيادة
احلكيمة ل�سمو الأم�ير تعمل
من �أجل الإن�سانية ،ويف ظل
حكمه حتظى بتقدير �أممي ،
معتربا �أن هذا التكرمي ي�أتي
تقديرا لعطاء �أياديه البي�ضاء
لل�شعوب دون النظر للدين �أو
اجلن�س �أو العرق ،فالكل �سواء
من �أجل الإن�سان وكرامته.
و�أو����ض���ح �أن ال��ك��وي��ت يف
عهد �صاحب ال�سمو �أ�صبحت
م�لاذا وواح��ة للعطاء ،تتبو�أ
مكانة عظيمة يف ظل ما قدمه
عربيا وعامليا م��ن مبادرات
ب��ن��اءة ،فهو مل ي��دخ��ر جهدا
يف تخفيف معاناة دول العامل
و�إغاثة املنكوبني و�إ�سهاماته
يف ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�سانية
ل�ل�أمم املتحدة معروفة ،ما
جعل الكويت م��رك��زا للعمل
الإن�ساين.
و�أك��د �أن الكويت جت�سد
�أعظم الأمثال على روح الوحدة
الوطنية والتعاي�ش والت�سامح
الديني ،و�أن اجلانب الإن�ساين
ه���و �أ����ص���ل ال���دول���ة و�أ�صل
عملها انطالقا من �شريعتنا
الإ�سالمية ،وبالتايل ف�إن هذا
التكرمي تتويج للعمل اخلريي
والإن�ساين.
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مشاعرهم من وحي التكريم

ه � � ��ذه كلم � � ��ات لنخبة من الرجال �شاركوا �سم � � ��و الأمري يف رحلة العمل واحلي � � ��اة وكتبوا بحرب الأخوة وال�صدق م�س� �ي ��رة الإخال�ص التي
جمعته � � ��م مع� � � � ًا يف خدمة الوطن ،فكانت هذه املقاالت تعبري ًا عن اعت � � ��زاز �أخوي ووطني وفخر بتاريخ م�شرتك توج بتكرمي عاملي يرونه
و�سام ًا �شخ�صي ًا على �صدورهم جميع ًا.

زمـــالء دراســــة
بقلم � :إبراهيم حممد ال�شطي
وكيل الديون الأمريي

�إنني �أعرف �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح حفظه اهلل ورع���اه منذ �أن كنا طلبة يف
«املدر�سة ال�شرقية»  ،وذلك يف الأربعينيات من القرن املا�ضي.
كان مرحاً ن�ش���طاً يحب احلركة والألعاب الريا�ض���ية كما يحب �أن يكون له �أ�ص���دقاء و�أ�صحاب من �أقرانه ،يحب �أن ي�ساعد الغري،
وقد �ساعد الكثري من �أ�صحابه ومد لهم يد العون ،كانت �شخ�صيته يف املدر�سة حمببة من رفاقه ومدر�سيه.
ن�ش�أ على حب اخلري وعلى روح التعاون وم�ساعدة الآخرين وب�صفة خا�صة املحتاجني من �أ�صحابه ورفاقه ،وبعد �أن �أكمل درا�سته
يف املدر�سة ال�شرقية واملدر�سة املباركية و�أ�صبح مبقدوره حتمل امل�س�ؤولية والقيام بخدمة بالده� ،أ�سندت �إليه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
التي من م�س�ؤولياتها درا�سة �أحوال املحتاجني من �أبناء البالد وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم ورعاية �ش�ؤونهم.
فحب اخلري غريزة �أ�ص���يلة يف �شخ�ص���ية �أمرينا وقائدنا حفظه اهلل ورعاه مما �أهله �أن يكون من �أبرز �شخ�ص���يات العامل للعمل
الإن�ساين بل وقائداً له.
وتكرمي الأمم املتحدة حل�ض���رة �ص���احب ال�سمو �أمري البالد حفظه اهلل كقائد للعمل الإن�ساين يرتكز على تاريخ طويل ل�شخ�صيته
يف العمل يف هذا امل�ضمار منذ �سنني طويلة بل منذ �أن توىل م�س�ؤولية وزارة اخلارجية يف بدايات ا�ستقالل دولة الكويت.
فقد كتب �سج ً
ال �إن�سانياً رائعاً تفتخر به الكويت وكل كويتي.
و�إنن���ا لنتوج���ه �إىل اهلل العل���ي القدي���ر �أن يحفظ �أمرين���ا وقائدنا ليتم على يدي���ه املزيد من الإجنازات خلري الكويت وم�س���تقبلها
والإن�سانية جمعاء.
يف ع � � ��ام  1963زار �صاحب ال�سمو الأمري ال�شي � � ��خ �صباح الأحمد ال�صباح
العا�صمة الربيطانية لندن ،وكان حينها وزيرا للخارجية .ف�أقام له �سفري
الكويت يف لندن �آنذاك املرحوم خالد حممد جعفر م�أدبة تكرميية يف منزله،
التقطت خاللها هذه ال�صورة التي يبدو فيها �صاحب ال�سمو جال�سا وحماطا
بال�سادة (من اليمني جلو�سا) املرحوم ال�سفري خالد حممد جعفر ،ووقوفا
(من اليم� �ي ��ن) :عبداهلل عبدالفتاح الأيوبي ،واملرحوم عبدالباري الزواوي،
و�صالح حممد ال�صال � � ��ح (�سفري �سابق) ،وابراهيم ال�شطي (وكيل الديوان
الأمريي) ،واملرحوم حممد زيد احلرب� � � ��ش ،وال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد،
وعبدالعزيز اخل�ضر (مدير مكتب وزير اخلارجية �آنذاك).
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تدفــــق العطـاء من حضــن األمــير
بقلم ال�سفري  :عبداهلل ب�شارة

�سعدت جدا و�أنا �أتابع حفل الغداء الذي �أقامه الأمني العام للأمم املتحدة تكرميا ل�سمو الأمري
كقائد ورائد للعطاء الإن�ساين ,و�سرحت عائداً �إىل �سنوات خلت كنت فيها متابعا عن قرب
لتوجهات �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر يف التنقيب عن حلول للم�شاكل والبحث
عن و�صفة الئقة للمعلقات ال�سيا�سية التي كان لها الدور الأكرب يف تباعد الدول العربية..
كان ذل���ك يف ف�ت�رة
ال�ستينيات عندما عملت مديرا
ملكتب �سموه عندما كان وزيرا
للخارجية.
تبن���ى �س���موه النه���ج
الدبلوما�سي املرن يف االقرتاب
من امل�ش���اكل مازج���ا الواقعية
ب�ضرورات الت�سامح والرتفع عن
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�أ�ضغان ال�سيا�سة و�آالمها.
كانت ت�صورات �سمو الأمري
�آنذاك ب����أن العالقات العربية
حتتاج �إىل رجال دولة ,عقالء
الق���وم ,الذين يت�أملون قبل �أن
يق���رروا ,ويلتزم���وا مبا يفيد,
ويبتعدوا عن امل�ؤذي ,رجال كبار
ال يت�أثرون بتقارير املخابرات,
قادري���ن عل���ى اتخ���اذ القرار
املنا�س���ب مهم���ا كان �ص���عبا,
كانت ه���ذه مهمة تعامل معها
�س���مو الأمري با�س���تثنائية يف
ال�ص�ب�ر و�سعة ال�صدر وحتمل
م�شقة الأ�سفار وافتقار الأمكنة
�إىل و�س���ائل الراحة ,وت�صرف
ب�أداء حامل الر�س���الة اخلرية
للرتابط العرب���ي ,بينما كانت
�آليات م�شروع الكويت التنموي
ممث�ل�ا يف �ص���ندوق التنمي���ة
العربي تن�شط يف ترجمة نهج
ال�ش���راكة الكويتية – العربية
عرب تواجد ال�صندوق يف دعم
امل�شاريع العربية.
يف ذل���ك الوقت املبكر من
عقد ال�ستينيات برزت �صورة
الكويت الداعمة وعال �صوتها
الإن�س���اين ,و�أخذت خارطتها
الدبلوما�سية تت�ضح يف �آليات
يطل���ق عليها الق���وة الناعمة,
جوهره���ا احل���وار وحل���ول
الق�ض���ايا بالو�س���ائل ال�سلمية
والرتكيز على التنمية واالبتعاد
عن الإ�ض���رار بامل�ص���الح بني
الدول.
وم���ع ت�ص���اعد التوت���رات
التي �أخلت بالأم���ن الإقليمي
والعرب���ي ،وزيادة ال�ش���حنات
يف الغلو يف تف�سري الديانات,
وات�س���اع اخلراب الذي يخلفه
الإره���اب ,تكاثرت م�س����ؤولية
الكوي���ت يف حتم���ل العبء يف
ثالث جبهات تعامل معها �سمو

الأمري يف وقت واحد ,امل�س���ار
الدبلوما�سي لت�ضييق م�ساحات
اخلالفات العربي���ة ,من �أجل
�إيجاد احلل الواقعي واملمكن,
وامل�س���ار الإن�س���اين يف التربع
ال�سخي للخطط التي ت�ضعها
الأمم املتح���دة للتخفي���ف من
هذه الأزمات التي حتتاج �إىل
مال داعم ,وامل�سار اال�ست�ضايف
ال���ذي حتول���ت مع���ه الكويت
مركزا للم�ؤمترات الإن�س���انية
الدولية.
ا�ست�ضافت الكويت م�ؤمتر
�أ�صدقاء �سوريا مرتني من �أجل
التخفيف من م�أ�ساة الالجئني
ال�س���وريني ,ب���رز فيهما الدور

امل�ؤث���ر للجمعي���ات اخلريي���ة
الكويتية لي����س فقط يف جمع
التربع���ات ال�ش���عبية و�إمن���ا
كمنظمات متواجدة يف املكان
املنا�س���ب ويف الوقت املنا�سب
حاملة العالج املنا�سب.
وخ�ل�ال الف�ت�رة الأخ�ي�رة
تعمق تواجد الكويت الإن�ساين
داخ���ل منظم���ة الأمم املتحدة
التي وجدت يف �س���مو الأمري
ع�ضداً ويف الكويت مقرا ويف
منظماته���ا الأهلية رفيقا ويف
�شعبها م�ساندا.
ويف كلم���ة �س���مو الأم�ي�ر
خ�ل�ال حفل غداء التكرمي يف
مبنى الأمم املتحدة� ,أرجع �سمو

�سموه مع وزير خارجية االحتاد ال�سوفيتي

يف ع � � ��ام  1972زار �سمو الأمري الوالي � � ��ات املتحدة على ر�أ�س وفد
ر�سم � � ��ي وكان يف ذلك وزير ًا للخارجي � � ��ة واجتمع مع الأمني العام
ل� �ل� ��أمم املتحدة كورت فالدهامي للتباح � � ��ث يف بع�ض الأمور التي
تخ�ص العامل العربي ويف ه � � ��ذه ال�صورة نرى �سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأحمد �أثناء االجتماع مع كورت فالدهامي بح�ضورعبداهلل
يعق � � ��وب ب�شارة مندوب الكوي � � ��ت يف الأمم املتحدة يف ذلك الوقت
وعي�سى احلمد مدير الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية.

الأمري الف�ضل يف تثمني الأمم
املتحدة لدوره ال�شخ�صي �إىل
طبائع �شعب الكويت الذي جبل
على عمل اخلري منذ البداية,
وتولدت لديه هذه النزعة نحو
امل�شاركة يف الإغاثة والإعا�شة,
واعتاد ع�ب�ر تاريخه التواجد
الفع���ال يف الأزم���ات عندم���ا
ت�صله دعوه اال�ستنجاد.
كما عرب الأمني العام للأمم
املتحدة ال�س���يد ب���ان كي مون
عن حقيقة الكويت يف �إ�شارته
�إىل �أنه���ا ب���رزت على خريطة
ال�س���خاء �أك�ب�ر م���ن حجمه���ا
وتداخل���ت م���ع الأمم املتحدة
يف ق�ضايا مل تقرتب منها دول
�أكرب من الكويت ,و�أن ما مييز
عطاء الكويت اندفاعه ل�صالح
الإن�سانية بعيداً عن البحث عن
مردود حت�ص���ل عليه� ,س���خاء
يرتاح يف العطاء ملن يحتاج.
هذه الروح ال�صافية التي
ت�سري يف كيان الدولة هي نبتة
قدمية ر�س���خها �س���مو الأمري
ورعاه���ا وزاد من علوها حتى
�أثمرت باعرتاف الأ�سرة العاملية
�س���جلته يف الغ���داء التكرميي
الذي �أقامه الأمني العام للأمم
املتحدة يوم العا�شر من �سبتمرب
 2014يف مدينة نيويورك .
من يت�صور �أن عادة العطاء
الكويت���ي تع�ب�ر املحيط���ات
وتتجاوز القارات وتطري فوق
احلدود ,ويع�ت�رف بها العامل
ع�ب�ر منظمت���ه الأمم املتحدة
املتواج���دة يف ق���ارة بعي���دة
�أخرى؟.
�س���مو الأم�ي�ر ,بال �ش���ك,
حمل الكوي���ت وتقاليدها �إىل
االعرتاف العاملي ونطق الأمني
العام بهذا االعرتاف ..
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قائد إنساني عاملي

مل �أ�ستغرب عندما منحت هيئة الأمم املتحدة لقب «قائد عمل �إن�ساين» ل�سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ،ومنحت دولة الكويت
لقب «مركز �إن�ساين عاملي» ،لأن الكويت ورجاالتها ت�ستحق ذلك و�أك�ثر ،وال
ي�ستغرب ذلك �إال من ال يعرف الكويت وتاريخها الإن�ساين امل�شرق.

بقلم :
د.ع�������������ص������ام
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف
ال������ف������ل������ي������ج

فقد ارتبط العمل اخلريي
الإن�ساين بالكويت منذ ن�ش�أتها،
من���ذ �أك�ث�ر م���ن � 300س���نة،
وو�صلت خرياتها منذ القدم �إىل
�شتى بقاع العامل ،فقد و�صلت
�أعمالها اخلريية والإن�سانية �إىل
الهند و�إندوني�سيا وجزر املاليو
وال�ش���ام وفل�س���طني والع���راق
والزب�ي�ر وعرب�س���تان وب�ل�اد
فار�س والإح�ساء وجند و�شرق
�إفريقيا ومكة املكرمة و�ساحل
عم���ان والإم���ارات  ..وغريها

من البلدان ،بحكم طبيعة �أهل
الكويت التجارية ،والتنقل بني
تل���ك ال���دول وغريه���ا .لذا ال
غرابة �أن جتد مئات امل�ش���اريع
اخلريي���ة الكويتي���ة التي بنيت
هناك يف القرنني التا�سع ع�شر
وبدايات الع�شرين.
وقد ت�أ�س�س���ت �أول جمعية
خريي���ة كويتي���ة يف  17مار�س
1913م ،وه���ي «اجلمعي���ة
اخلريية» ،وهي م�ؤ�س�سة خريية
�أهلية تعنى ب�ش���كل كبري ب�أمور

التعليم� ،أ�س�سها فرحان اخلالد
اخل�ض�ي�ر رحم���ه اهلل ،وعل���ى
الرغم من ق�صر عمر اجلمعية،
�إال �أنها قامت بعدد من الأمور
اخلريية ،منها:
•افتتح���ت �أول م�ستو�ص���ف
�أهل���ي يف الكوي���ت ،حي���ث
قامت اجلمعية با�ستدعاء
طبي���ب ترك���ي للعم���ل فيه
(الدكتور �أ�سعد).
•جمع عدد م���ن الكتب من
الأهايل و�شراء كتب �أخرى،
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وت�أ�س���ي�س مكتبة عامة يف
مقر اجلمعية.
•ا�س���تدعت اجلمعية العامل
الف���ذ ال�ش���يخ حمم���د
ال�شنقيطي لإلقاء الأحاديث
الدينية يف امل�ساجد.
•ت�أ�س���ي�س ف�ص���ل لتعلي���م
الأميني ،ب�إ�ش���راف ال�شيخ
حممد ال�شنقيطي.
•جلب املاء من �شط العرب،
وتوزيعه على املحتاجني.
•جتهي���ز وتكف�ي�ن موت���ى
امل�سلمني الغرباء.
•تعم�ي�ر و�إمت���ام نواق����ص
امل�ساجد.
ويف بدايات القرن الع�شرين،
مت �إن�ش���اء �أول مدر�سة نظامية
وه���ي املدر�س���ة املباركي���ة ث���م
املدر�س���ة الأحمدي���ة واملكتب���ة
اخلريية  ..وغريها من امل�شاريع
اخلريية التي ق���ام عليها �أهل
الكويت �آنذاك.
ومع االنتق���ال �إىل مرحلة
النه�ض���ة يف اخلم�س���ينات
وال�س���تينات ومم���ا تاله���ا،
ب���د�أ ا�س���تقرار العمل اخلريي
وتنظيمه ،ونقلت اخلربات من
خمتل���ف دول الع���امل ،وتطور
العمل �ش���يئاً ف�ش���يئاً ،و�أ�صبح
العم���ل اخل�ي�ري والإن�س���اين
حكومياً و�أهلياً ،جماعياً وفردياً،
وانت�شر يف جميع بقاع العامل.
ومما مييز العمل اخلريي
الكويت���ي �أنه مل ي�ش�ت�رط على
امل�ستفيد �شيئا ،كما تفعل بع�ض
ال���دول ،وال يف���رق يف اجلانب
الإغاثي والتنموي بني الأديان
والأع���راق والأفكار والأجنا�س
والأن�ساب.
وتط���ور العم���ل اخل�ي�ري
الإن�س���اين الكويت���ي �إداري���ا
وفكري���ا ب�ش���كل كب�ي�ر ج���دا،

فظهرت قاعدة «�أعطه ف�أ�س���اً
ليحتط���ب»� ،أو «�أعطه �س���نارة
لي�ص���طاد �س���مكة» ،و�أن�ش����أوا
املدار�س واملعاهد حتت قاعدة
«الب�ش���ر قب���ل احلج���ر» ،حتى
�أ�ص���بح العمل اخلريي �صناعة
كويتي���ة على م�س���توى العامل،
ومرجعا لكل من يريد ت�أ�سي�س
�أو تطوير عمل خريي.
وح�ص���لت امل�ؤ�س�س���ات
اخلريية الكويتية على ع�شرات
اجلوائ���ز العاملي���ة التكرميي���ة
لأدوارها الإن�س���انية ،ويف ذلك
�ش���هادة لتميز العمل الإن�ساين
الكويتي.
كل ه���ذا النج���اح مل يك���ن
لوال توفي���ق اهلل عز وجل �أوالً
و�أخ�ي�راً ،والرغب���ة ال�ص���ادقة
ل���دى القائم�ي�ن عل���ى العم���ل
اخلريي ،لأن العمل الإن�س���اين
ال ينجح ويتميز �إال بالإخال�ص
ق���وال وعمال ،ويدعمه يف ذلك
اال�ست�ش���عار الديني يف الأجر
والثواب ،و�إدخال ال�سعادة على
الآخرين.
كما واكب ذلك كله الت�شجيع
احلكوم���ي الر�س���مي للعم���ل
اخل�ي�ري ،م���ن خ�ل�ال �إن�ش���اء
م�ؤ�س�س���ات خريي���ة �إن�س���انية
حكومي���ة ،مث���ل ال�ص���ندوق
الكويت���ي للتنمية ،وال�ص���ندوق
العرب���ي للتنمي���ة ،ووزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية،
وبيت ال���زكاة ،والأمانة العامة
للأوق���اف ،وم���ن خ�ل�ال دعم
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة الأهلية،
كجمعيات النفع العام واللجان
واملربات والوقفيات اخلريية،
من حيث الإ�ش���راف الداخلي،
واحلماية اخلارجية.
وق���د رف���ع ح���كام الكويت
راية الدعم والإغاثة بعد ظهور

النفط بال حدود ،حمدا و�شكرا
هلل عل���ى هذه النعم���ة ،وكانت
مبادرات �س���مو ال�ش���يخ �صباح
الأحم���د ال�ص���باح حفظه اهلل
الإن�س���انية م�ش���هودا لها على
م�س���توى الع���امل يف كل وق���ت
وحني ،و�أبرزها دعم الالجئني
ال�س���وريني مبئ���ات مالي�ي�ن
الدنان�ي�ر ،واحت�ض���ان الكويت
مل�ؤمتري���ن دولي�ي�ن للمانحني،
وكانت الكوي���ت الأكرث التزاما
والأ�س���رع تنفيذا� ،أم���ا �أوامره
الإغاثي���ة فل���م تتوق���ف يف �أي
وقت وحني ،يف �شمال الأر�ض
وجنوبه���ا ،و�ش���رق الأر����ض
وغربها.
كما �أن �سموه دائم املبادرة
يف العط���اء با�س���م الكوي���ت،
والكويت من الدول النادرة التي
تلتزم بت�س���ليم قيمة التربعات
نق���دا �أو �إغاثة �أو عينا كما هو
معلن ،دون اجتزاء �ضرائب �أو
عموالت �أو م�صروفات �إدارية
� ..أو غري ذلك.
وحر�ص �سموه على تكرمي
رجاالت العمل اخلريي ،فمنهم
من تويف رحمهم اهلل ،ومنهم من
هو على فرا�ش املر�ض �شفاهم
اهلل ،ومنهم م���ن ما زال يعمل
بال ح���دود ،جزاهم اهلل خريا
جميعا ،لين�شروا �أمنوذجا رائعا
مل���ن يعم���ل م���ن �أج���ل الكويت
وابتغاء اجلنة.
كلن���ا فخ���ر بتكرمي �س���مو
الأمري ال�شيخ �ص���باح الأحمد
ال�صباح حفظه اهلل «قائد العمل
الإن�س���اين» يف الأمم املتحدة،
ال���ذي هو تك���رمي لن���ا جميعا
ككويتي�ي�ن ومقيم�ي�ن ،وتكرمي
الكويت «مركز �إن�ساين عاملي»،
و�أ�س�أل اهلل له التوفيق وال�سداد،
وال�صحة والعافية.
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تكرمي الكبار يكون كبيــــــــرا ً
بقلم :
د.ط���������������ارق
ع�������ب�������داهلل
ف���خ���رال���دي���ن

مقومات قيادة العمل
الإن�ساين
م���ن املفه���وم �أن العم���ل
الإن�ساين ينطوي على جوانب
متع���ددة ت�س���عى جميعه���ا �إىل
احلف���اظ على حياة الإن�س���ان
وتخفيف الأ�ضرار عنه ،وتوفري
املقومات الأ�سا�س���ية ملعي�ش���ة
كرمية له يف �أوق���ات الكوارث
والأزمات .وكل هذه الأهداف
ت�ستدعي م�ستويات متعددة من
امل�س�ؤولية لتحقيقها� ،إال �أنها ال
بد و �أن تن�ض���وي جميعاً حتت
ر�ؤية وا�ضحة ،ور�سالة هادفة،

ك���ث�ي�رة ك���ان���ت الأف���ك���ار
وامل�شاعر التي ت�ل�ألأت يف
ذهني و�أنا �أ�شاهد ب�سعادة
كبرية احلفل الذي �أقامته
الأمم امل��ت��ح��دة ،و�أعلنت
فيه تكرمي ح�ضرة �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ �صباح
الأح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح
ب��و���ص��ف��ه ق���ائ���داً للعمل
الإن�����س��اين على م�ستوى
ال���ع���امل ،وت���ك���رمي دول���ة
الكويت بو�صفها مركزاً
ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين على
م�صاف الدول ،وهو تكرمي
دويل غري م�سبوق لقائد،
ولدولته ،يف جمال يت�سابق
على م�ضماره الكثريون.
وراح���ت م�����س��ارات الذهن
ت�ستدعي مفاهيم ودالالت
ه��ذا التكرمي الفريد من
نوعه.
ونهج ف ّعال.
وهذه الآفاق املت�سعة للعمل
الإن�س���اين الناج���ح يف �أم����س
احلاجة �إىل راية خفاقة ،وقيادة
خب�ي�رة ،بحيث يتمت���ع القائد
ب�شمول الر�ؤية ،وعمق التجربة،
والإن�ص���اف يف التعام���ل ،م���ع
التالق���ي املحل���ي والإقليم���ي
والدويل على مقدرته الفائقة
يف جم���ال التوا�ص���ل والت�أثري
عل���ى كاف���ة امل�س���تويات ،وهي
�صفات نادرة االجتماع ولكنها
ائتلف���ت وت�آلفت ب�سال�س���ة يف
�ش���خ�ص �س���مو الأمري حفظه
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اهلل ورعاه.
لذا فال غرو �إذن �أن اجتهت
بو�ص���لة التقديرالإن�س���اين
بتلقائية �إىل �ش���خ�ص �س���موه،
وتوقف���ت عن���ده ،حمتمة على
الأمم املتحدة �إعالن �أف�ض���لية
اختي���اره كقائد �إن�س���اين على
م�س���توى العامل .و�س���موه �أول
رئي�س دولة م�س���تمر يف قيادة
بل���ده تختاره املنظم���ة الدولية
وت�س���بغ عليه هذا اللقب الذي
ا�س���تحقه بج���دارة منقطع���ة
النظري.
التاريخ يخربنا ب�أن م�سرية
�سمو الأمري على دروب العمل
الإن�س���اين �ش���هدت انطالق���ة
متمي���زة منذ �أكرث من خم�س���ة
وجه
وخم�س�ي�ن عام���اً ،عندما ّ
�س���موه ن���داء �إىل املواطن�ي�ن
واملقيمني يف الكويت �إىل تقدمي
العون لإنقاذ �شعب اجلزائر من
وح�ش���ية العدوان اال�ستعماري
الفرن�سي ،ون�شرالنداء بتوقيع
�س���موه ب�ص���فته رئي�س���اً للجنة

التربع���ات للجزائر ،وذلك يف
اجلريدة الر�سمية يف .1958
منذ ذلك احلني توا�ص���لت
م�س�ي�رة �س���موه م���ع العط���اء
الإن�ساين ،وهو عمل ال يقت�صر
على عطاء املال ،بل يتجاوزه �إىل
منح الأمل �إىل فاقديه ،و يزهر
ا�شتياق الإن�سان �إىل التعاطف
مع �إخوته يف اخللق.
وهك���ذا قاد �س���موه العمل
الإن�ساين يف الكويت واملنطقة،
و�أو�صله �إىل �أرفع املراتب التي
اجتذبت �إجالل العامل ،وجعلت
بانك���ي م���ون ،رم���ز التواف���ق
الإن�ساين ،يعلن الكويت « ..هذه
الدول���ة ال�ص���غرية يف حجمها
 ...و�ص���احبة القلب الكبري»..
كما ق���ال ـ مركزاً للعمل
الإن�ساين .والكويت
ه���ي �أول دول���ة
حت�صل على هذا
اللقب  ..بف�ضل
جهود �أمـــــــريها
اخلــــب�ي�ر يف

قيادة �س���فينة العمل الإن�ساين
�إىل �شواطئ البذل و العطاء.
وماذا بعد؟
كي���ف ن�س���تثمر �ش���عورنا
بالفخ���ر واالعتزاز بهذا الرمز
املع�ب�ر البلي���غ الذي �أ�س���بغته
الب�شرية على الكويت و�أمريها؟
وكيف جنعل هذا ال�شعور ممتداً
ً
ومتوا�ص�ل�ا؟ وكي���ف ي�س���تمر
احت�ضان الكويت لهذه ال�صفة
النبيلة حا�ضراً وم�ستقب ً
ال؟
لو وجهنا جهودنا لال�ستنارة
ب�إ�ضاءات �سمو الأمري ،ونظمنا
جمي���ع مبادراتن���ا الإن�س���انية
ال�صغرية يف كيان كبري ،وقمنا

مب�أ�س�ستها وفق �أف�ضل املبادئ
ال�سائدة على النطاق الإن�ساين،
ف�إنن���ا نكون قد قمنا باخلطوة
الأوىل للتواك���ب م���ع ا ُ
خلطى
الرائ���دة ل�س���موه ،واملحافظة
على �إجنازاته اجلليلة للكويت
والإن�س���انية ،ك���ي تبق���ى تلك
الإ�ضاءات نربا�س���اً للأجيال،
و�س���وراً منيعاً من �أ�سوار هذا
الوطن «ال�صغري مب�ساحته....
الكبري بعطائه».
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وف � � ��ق ش� �خ� �ص� �ي ��ات ف ��اع� �ل ��ة ف� ��ي م � �ج� ��االت ال� �ع� �م ��ل اإلن� �س� ��ان� ��ي واخل � � �ي� � ��ري :

اختيار سمو األمير قائدا ً إنسانيا ً أمر مســـــ

�أ�شادت �شخ�صيات فاعلة يف جماالت العمل الإن�ساين واخلريي يف دولة الكويت بت�سمية الأمم املتحدة
ً
ً
عامليا» واختيار تلك املنظمة العاملية �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
إن�سانيا
الكويت «مركزاً �
ً
إن�سانيا» معتربين ذلك �أمرا م�ستحقا نظراً للمواقف الإن�سانية التي د�أبت عليها الكويت قيادة
ال�صباح «قائداً �
وحكومة و�شعبا على مر العقود املا�ضية.
وقالت تلك ال�شخ�صيات ملجلة (الهوية) �إن �أهل الكويت جبلوا على العطاء واجلود وال�سخاء  ،وانتقلوا من
العمل الفردي واجلماعي الب�سيط يف بدايات عهد الدولة �إىل العمل امل�ؤ�س�سي بعد اال�ستقالل متمثال ذلك يف
عدد من اجلهات كجمعية الهالل الأحمر الكويتي وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية وبيت
الزكاة الكويتي �إ�ضافة �إىل عدد من اجلمعيات الأهلية ،حتى باتت حتتل موقعا رياديا على خارطة العمل
الإن�ساين والإغاثي على الأ�صعدة العربية و الإقليمية والدولية.
تراث هائل
بداية  ..قال رئي�س الهيئة
اخلريي���ة الإ�س�ل�امية العاملية
امل�ست�ش���ار بالدي���وان الأمريي
ومبعوث الأم�ي�ن العام للأمم
املتح���دة لل�ش����ؤون الإن�س���انية
الدكت���ور عب���داهلل املعتوق �إن
الكويت عرفت العمل اخلريي
منذ ن�ش����أتها يف العام 1613
عندم���ا ا�س���تقرت حينئ���ذ
جمموعة من الأ�س���ر يف هذه
الأر�ض الطيبة على �ض���فاف
اخللي���ج العرب���ي ،وقد �ش���كل
البحر حم���وراً مهما يف حياة
الكويتيني فكان م�صدرا للرزق

والعطاء واخلري ،ومعه تنامت
قيم الرتاحم والتكافل والفزعة
لنجدة من انقطعت بهم ال�سبل
�أثن���اء �إبحاره���م ،ف���كان �أهل
الكويت مب���ا عرف عنهم من
مت�سك بالدين الإ�سالمي وقيمه
الإن�سانية يبادرون �إىل مد يد
العون �إليهم وم�ساعدتهم على
جتاوز ال�صعاب التي تواجههم
�سواء ب�س���بب غرق �سفنهم �أو
تعطلها..
م�ض���يفا �أنه مبرور الوقت
تطور العم���ل اخلريي وجتذر
يف نفو�س �أهل الكويت ،وتوارث
الآباء عن الأجداد تراثاً هائ ً
ال

م���ن الأعمال الإن�س���انية التي
جت�س���دت يف بن���اء املدار����س
والأعمال الوقفية وم�س���اعدة
اجلريان لدى �س���فر عوائلهم
والت�ضامن يف املحن وامللمات
وتفقد الفقراء واملحتاجني.
أك���د �أن الكويت – �أمرياً
و� ّ
وحكومة و�ش���عباً – وا�ص���لت
نهجه���ا الإن�س���اين واخل�ي�ري
الذي بن���اه الأج���داد والآباء،
وقدموا للعامل منوذجاً يحتذى
يف العمل الإن�ساين الذي يهتم
بالإن�س���ان م���ن دون متييز �أو
تفرق���ة على �أ�س���ا�س دي���ن �أو
عرق �أو لغة �أو جغرافياً ،ولعل

ه���ذه ال�ص���ورة امل�ض���يئة التي
�سطرتها الكويت عرب تاريخها
قد ر�ش���حتها لتك���ون يف هذه
املكانة الإن�سانية الرائدة.
وعن اختيار �سمو �أمري دولة
الكويت لتكرميه قائداً �إن�سانياً
عاملياً قال الدكتور املعتوق �إن
ذلك مل ي�أت من فراغ ،و�إمنا جاء
بفعل تاريخ حافل بامل�س����ؤولية
االجتماعي���ة والعمل اخلريي
والتطوع���ي ،وحا�ض���ر يفي�ض
باملبادرات واملواقف الإن�سانية
ل�س���موه ولل�ش���عب الكويت���ي
جت���اه املنكوبني واملت�ض���ررين
والفق���راء يف خمتل���ف �أنحاء
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حتقيق:عبداهلل املر�شد

ـــــــتحق وتتويج لدوره اإلنسـاني املشرق

ال � � � � � � �س� � � � � � ��اي� � � � � � ��ر:
ت � � �ك� � ��رمي س � �م � ��و األم � �ي � ��ر
ه� � � � � � � ��و ت� � � � � � �ك � � � � � ��رمي ل� � �ك � ��ل
ك� ��وي � �ت� ��ي ووس � � � � � ��ام ف �خ��ر
وش� ��رف ل�ل�ك��وي��ت وأهلها
العامل ،وم�ستقبل يتطلع خالله
�أهل الكويت �إىل �سيادة الأمن
وال�سالم الدوليني.
الر�سالة الإن�سانية
وذك���ر �أن املتاب���ع لل�ش����أن

ال � � � � � �ص � � � � � ��ال � � � � � ��ح:
اللقب ج��اء تقديرا جلهود
سموه وعطاءاته املتوالية
ع �ل��ى امل �س �ت ��وي ��ات احمللية
واإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال ��دول� �ي ��ة

الإن�س���اين يف دول���ة الكوي���ت
يلم����س بو�ض���وح �أن العم���ل
اخلريي �ش���هد يف عهد �س���مو
�أمري البالد قف���زة هائلة نحو
التط���ور واالنت�ش���ار والعاملية

امل� � � � �ع� � � � �ت� � � � ��وق:
العمل اخليري شهد في
ع� � �ه� � ��د س� � � �م � � ��وه ق � �ف� ��زة
ه� ��ائ� �ل� ��ة ن� �ح� ��و ال� �ت� �ط ��ور
واالن� � �ت� � �ش� � ��ار ل �ل �ع ��امل �ي ��ة

واحتالل مواقع ال�صدارة ،وما
ذل���ك �إال لإميان �س���موه بنبل
الر�سالة الإن�سانية ودورها يف
�إنقاذ الأرواح ،و�إدخال البهجة
وال�سرور على من انقطعت بهم

ال�س���بل من الن�ساء والأطفال،
وانت�شال الفقراء من م�ستنقع
اجلهل واملر�ض والعوز.
و�أ�ض���اف املعت���وق ب����أن
التوجيه���ات ال�س���امية فتحت
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�آفاقاً جديدة ووا�س���عة للعمل
الإن�س���اين الكويتي ،وو�ص���لت
ب���ه �إىل جميع �أ�ص���قاع العامل
مل�س���اعدة ال�ش���عوب الفق�ي�رة
وتخفي���ف معاناة املت�ض���ررين
من جراء الك���وارث والأزمات
الإن�س���انية ،وال�س���يما الأزمة
ال�س���ورية � ،إ�ضافة �إىل توجيه
�س���مو الأمري للجه���ات املعنية
لتد�ش�ي�ن حم�ل�ات �إعالمي���ة
و�شعبية لإغاثة �ضحايا الزالزل
وال�صراعات يف كل مكان.
و�أف���اد �أن دول���ة الكوي���ت
�س���تظل ب�س���خاء �ش���عبها
وعطائه���ا الإن�س���اين املتجدد
وا�ستجابتها امل�ستمرة حلاالت
الطوارئ حتت���ل موقعاً ريادياً
على خارطة العمل الإن�س���اين
الإقليم���ي وال���دويل ،وي�أت���ي
تك���رمي �س���مو الأم�ي�ر تتويجا
لهذا الدور الإن�ساين ،و�إقراراً
دولياً ب�أهمية دورها الإن�ساين
امل�ش���رق ،و�إ�ش���ادة بالعم���ل
اخل�ي�ري الكويت���ي الر�س���مي
والأهلي ،ور�س���الة مهمة لكل
العاملني يف احلقل اخلريي �إن
جهودكم حمل تقدير واحرتام
العامل ،و�أن املجتمعات الفقرية
واملنكوبة تنتظر منكم املزيد من
العطاء وامل�ساعدة.
الهالل الأحمر
واملكانة الكبرية
من جهته قال رئي�س جمل�س
�إدارة جمعي���ة الهالل الأحمر
الكويتي الدكتور هالل ال�ساير
�إن الكوي���ت كان���ت و�س���تظل
مركزاً �إن�س���انياً عاملياً ورائدة
يف جماالت العمل الإن�س���اين
والإغاثي يف ظل قيادة �س���مو
�أم�ي�ر الب�ل�اد ذل���ك القائ���د
الإن�س���اين الذي ا�ستحق تلك
الت�سمية الأممية نظري عطاءاته

اخلرية وجهوده الإن�سانية.
واعت�ب�ر ال�س���اير ذل���ك
التك���رمي الدويل الذي �أقامت
ل���ه الأمم املتح���دة احتفالي���ة
خا�صة يف التا�سع من �سبتمرب
املا�ض���ي �أمراً م�ستحقاً ل�سمو
�أم�ي�ر البالد الرئي�س الفخري
جلمعية الهالل الأحمر م�ضيفاً
�أن ت�س���مية الكوي���ت مرك���زاً
�إن�سانياً عامليا �أمر ي�ؤكد املكانة
الكبرية التي ت�ستحقها الكويت
ب�سبب امل�س���اعدات الإن�سانية
الت���ي تقدمها جلمي���ع الدول
املنكوبة واملحتاجة.
و�أ�ضاف �أن الأيادي البي�ضاء
ل�س���مو �أم�ي�ر الب�ل�اد معروفة
منذ �أن عمل يف �أول منا�صبه
الر�سمية قبل �أكرث من خم�سة
عق���ود �إ�ض���افة �إىل عمله يف
�إدارة جمعي���ة الهالل الأحمر
معترباً �أن ذلك التكرمي الأممي
لي����س بغريب ومل يكن مفاجئا
لأن �أيادي �س���موه و�أعماله يف
كل املجاالت الإن�سانية وا�ضحة
للعامل �أجمع.
ور�أى �أن تكرمي �سمو �أمري
البالد من خالل تكرمي الأمم
املتح���دة للكوي���ت باعتباره���ا
مرك���زا للعم���ل الإن�س���اين هو
تكرمي لكل كويتي وو�سام فخر
و�شرف للكويت و�أهلها لريادتها
يف العمل الإن�ساين واخلريي ،
مبين���ا �أن هذا التكرمي يتطلب
من اجلمعيات اخلريية والهالل
الأحمر الكويتي بذل املزيد من
اجله���د يف املجال الإن�س���اين
والإغاثي.
وقال الدكتور ال�س���اير �إن
جهود �س���مو �أم�ي�ر البالد يف
الأعمال الإن�س���انية واخلريية
والإغاثي���ة حظيت ب�إ�ش���ادات
�إقليمي���ة ودولي���ة معرب���ا عن

فخره بالو�ص���ف الذي �أطلقه
ال�سكرتري العام للأمم املتحدة
بان كي مون على �س���مو �أمري
البالد حني قال �إن �سموه بطل
من �أبط���ال العمل الإن�س���اين
الدويل وهي �ش���هادة يعتز بها
كل مواطن كويتي.
ور�أى �أن الكوي���ت تتب���و�أ
مكان���ة مرموق���ة يف العم���ل
اخلريي والإن�س���اين بني دول
العامل ومتثل منارة ي�سرت�ش���د
به���ا ال�س���اعون �إىل التميز يف
هذا املجال  ،م�ش�ي�راً يف هذا
ال�ص���دد �إىل امل�ساعدات التي
قدمتها �إىل قطاع غزة و�سوريا
وال�سودان وال�صومال والفلبني
والبو�سنة و�صربيا و�إندوني�سيا
وليبيا وغريها من الدول التي
تتعر�ض للكوارث الطبيعية �أو
الأزم���ات الناجت���ة عن �ص���نع
الإن�سان.
وذك���ر �أن الكوي���ت ب���رزت
كمركز �إن�ساين عاملي و�أ�صبحت
العبا رئي�سيا يف جمال العمل
الإن�س���اين املتمث���ل باله�ل�ال
الأحمر الكويتي الذي ين�شط
يف جمي���ع الق���ارات مبينا �أن
الكوي���ت ال ترك���ز فق���ط على
العمل الإن�س���اين لكن ت�ساهم
�أي�ض���ا يف التنمية االجتماعية
وال�ص���حية والتعليم وامل�شاريع
التنموية.
ب�صمات وا�ضحة
�أما املدير العام لبيت الزكاة
الكويتي �إبراهيم �أحمد ال�صالح
فاعترب �أن منح الأمم املتحدة
ل�سمو �أمري البالد لقب «قائد
�إن�س���اين» ي�أتي تقديرا جلهود
�س���موه وعطاءات���ه املتوالي���ة
والكبرية على امل�ستويات املحلية
والإقليمي���ة والدولي���ة ودعمه
للعم���ل اخلريي والإن�س���اين ،

وهو ما �ساهم يف تعزيز مكانة
الكويت يف املجتمع الدويل.
وقال ال�ص���الح �إن ل�س���موه
مب���ادرات خا�ص���ة وتوجيهات
�س���امية لبيت ال���زكاة لتوجيه
جه���وده و�أن�ش���طته اخلريي���ة
والإن�س���انية خلدمة فري�ض���ة
الزكاة والعمل اخلريي والإغاثي
حملي���ا وخارجيا ما مكن بيت
ال���زكاة من ت�س���جيل �إجنازات
وب�صمات وا�ض���حة يف جمال
العمل اخلريي والإن�ساين حتى
�أ�ص���بح �ص���رحا خرييا مميزا
يع�ب�ر ع���ن الأي���ادي الكويتية
البي�ضاء يف املحافل الدولية.
و�أ�ضاف �أن العمل اخلريي
يف الكويت �أمر توارثته الأجيال
عن الأجداد ونقلوه �إىل الأحفاد
وقد �شهد طفرة كبرية بعد �أن
حبان���ا اهلل �س���بحانه وتعاىل
بنعم���ة النف���ط ،فتو�س���ع �أهل
الكوي���ت يف �أعمالهم اخلريية
والتطوعية و�سارعوا �إىل �إن�شاء
املدار�س وامل�ست�شفيات وحفر
الآبار وكفالة الأيتام تعبريا عن
�شكرهم هلل �سبحانه وتعاىل.
وذك���ر �أن رجاالت الكويت
و�أهلها ا�ش���تهروا ب�ي�ن الدول
الأخرى بامل�سارعة �إىل تد�شني
امل�ؤ�س�سات واللجان واجلمعيات
اخلريية الواحدة تلو الأخرى
ال�ستثمار ال�س���جية الإن�سانية
لأهل الكوي���ت وتوجيههم �إىل
م�ساعدة �شعوب املناطق الأكرث
احتياجاً ،وال�س���عي �إىل �إقامة
امل�ش���اريع التنموية والعمرانية
واحليوية التي كان يحتاج �إليها
الفقراء واملت�ضررون من جراء
الك���وارث والنكبات يف �ش���تى
�أنحاء العامل.
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تكرمي أبناء الشهداء الفائقني على إيقاع التكرمي األممي ..
على نفحات الفخر� ،صدح �أبناء الكويت يف �أوبريت حفل تكرمي �أبناء
ال�شهداء الفائقني ،متغنني ب�أجماد قائد الوطن ومتباهني باالختيار
الأممي له ،معددين مناقبه وم�آثره ودوره يف تفوقهم مرددين مع
العزف الفني الراقي..
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ال�����وف�����ي جل�����اره ون�������واف ع���ض���ي���ده مي��ي��ن��ه م������دراره
ص����ب����اح األح�����م�����د
ّ
إف����رح����ي ي����ا ك����وي����ت وزي����ن����ي داره م���ح���ف���وظ���ة ب����اس����م اهلل ي����ا ك��وي��ت
ص����������ب����������اح س������������ر ت�����ف�����وق�����ن�����ا
ش����ي����خ ح���ك���ي���م ون���ه���ج���ه ط��م��وح��ي ل���ل���م���وه���ب���ة ب����ن����ي ل����ن����ا ص����روح����ي
ومع ده�شة اللون وال�ضوء
التي ت�شع على �أج�ساد ه�ؤالء
الفتية والفتيات املميزين ،ودور
الأحلان املعربة بكلمات احلب
واالعتزاز بقائد الوطن وملحمة
تاريخه بعبارات م�ؤثرة جتوب
�أفق املا�ضي واحلا�ضر ،وت�شيد
بعطاءات حكامه ودور �أبنائه -
كان االحتفال كرنفا ًال للمحبة
وت��ك��ري�����س��اً للع�شق واع���ت���زازاً
بالنبوغ والتفوق ،ذلك االحتفال
ال��ذي يحت�ضنه �سنوي ًا مكتب
ال�شهيد يف تكرمي �أبنائه من

ذوي ال�شهداء حتت رعاية �أبوية
�سامية من معايل وزير �ش�ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ نا�صر
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
وال����ذي ت�ضاعف ه���ذا العام
لتكون اح��ت��ف��االت يف احتفال
واح��د ،عندما احت�ضن احلفل
تكرمي �سمو الأمري ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح كقائد
�أممي وتكرمي �أبنائه الفائقني
ليجعل لالحتفال روح�� ًا ثريه
م�ترع��ة ب��ال��ف��خ��ر واحلما�س
واالعتزاز.

دعم �أبوي
بح�ضور معايل نائب وزير
ال��دي��وان الأم�يري ال�شيخ علي
اجلراح ال�صباح ،والذي اعتاد
�سنوي ًا �أن يكون برفقة �أبناء
ال�شهداء معززاً مكانتهم وم�شيداً
بتفوقهم ،ومقدماً لهم الهدايا
والدروع حاثاً لهم على موا�صلة
التفوق والنجاح والبذل والعطاء
اق��ت��دا ًء ب�آبائهم الذين قدموا
للوطن �أغلى ما ميلكون فجادوا
بالأرواح رخي�صة يف �سبيل عزة
وطنهم ،ورفعته وحريته وكرامته

ويف كلمته التي �ألقاها باملنا�سبة
دعاهم �إىل احلفاظ على هذا
النهج ال�سامي يف العطاء فهو
�سبيل ال�شعوب احل��رة للبقاء
والإجناز والتميز فكان مما جاء
يف كلمته:
�إن ما بذلتموه من جهد وما
حققتموه م��ن �إجن���از ه��و �أكرب
دليل على ال�سري على نهج �آبائكم
الذين كان الإخال�ص رائدهم،
وال�صدق �سبيلهم والوالء طبعهم,
والفداء طريقهم ففازوا بخري ما
تطمح �إليه النفو�س ،لقد فازوا
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باملنزلة العظيمة.
و�أ�ضاف :لقد طالبنا ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
حفظه اهلل ورعاه بالعمل لكي
تعتلي الكويت مكانتها ال�سامية،
وجمدها ال�سامق ،و�إن ذلك لن
يت�أتى �إال بتفعيل حب الوطن
واال�ستعداد للدفاع عنه والتم�سك
بالوحدة الوطنية اجلامعة املانعة،
احلا�ضنة لأب��ن��اء ه��ذه الأر�ض
الطيبة ،وبرتجمة �شعار الوالء
للوطن �إىل �سلوك ملمو�س،
مثلما فعل �آبا�ؤكم الذين �ضحوا
ب�أرواحهم لتبقى الكويت وطناً
ح��راً م�ستق ً
ال ،مرفوع الراية،
عزيزاً �أبياً ،وطنا للجميع ،ي�سود
بني �أبنائه �صفاء النفو�س ،وحب
العمل ،و�صدق االنتماء لهذه
الأر����ض ال��ط��اه��رة .وا�سمحوا
يل يف هذه املنا�سبة الكرمية،
�أن �أع��رب عن خال�ص ال�شكر
والتقدير للقائمني على هذه
اجلهود اخل�يرة ،وعلى ر�أ�سهم
م��ع��ايل وزي���ر ���ش���ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ نا�صر �صباح
الأحمد اجلابر

ال�صباح ،رئي�س جمل�س الأمناء
مبكتب ال�شهيد ،حفظه ،اهلل
على دعمه املتوا�صل لأن�شطة
وفعاليات مكتب ال�شهيد ،وجلميع
العاملني فيه ،وال�شكر مو�صول
للإخوة الأفا�ضل وكالء الديوان
الأمريي.
لقاء متجدد
ث��م �أل��ق��ت ال�سيدة فاطمة
�أحمد الأم�ير الوكيل امل�ساعد
يف ال���دي���وان الأم��ي�ري ومدير
عام مكتب ال�شهيد كلمة طيبة
�أ�شادت فيها بدور �صاحب ال�سمو
الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح يف رعاية �أبناء
ال�شهداء ودعمه لهم ،و�أكدت على
اعتزازها مبوا�صلة هذا الدور
وكان مما جاء يف كلمتها:
و�إن��ن��ا يف مكتب ال�شهيد
لنعاهد ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد حفظه اهلل ورعاه
على �أن نوا�صل م�سرية رعاية �أبناء
ال�شهداء وتثبيت �أقدامهم على
طريق التفوق ليكونوا كما كان
�آبا�ؤهم جنوداً يف خدمة الكويت
عاملني من
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�أجل رفعتها وتفوقها.
و�أ�شارت �إىل �أن كل ما يقوم
ب��ه مكتب ال�شهيد م��ن رعاية
واهتمام وفعاليات و�أن�شطة �إمنا
هو وفق اخلطة امل�ستلهمة من
ر�ؤي���ة ح�ضرة �صاحب ال�سمو
حفظه اهلل ورعاه ووفق م�ضمون
كلماته وخطبه  ،فقالت:
«الكويت ال تبنى �إال ب�سواعد
�أب��ن��ائ��ه��ا» كلمة �أطلقها قائد
الإن�سانية � ..سيدي ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح حفظه اهلل
ورعاه ،فكانت الد�ستور والنربا�س
والقاعدة الأ�سا�سية لالنطالق
نحو بناء دولة الكويت احلديثة،
وفق توجيهات ورعاية من لدن
�سموه حفظه اهلل ورعاه لأبنائه
املواطنني ،وب�شكل خا�ص لأبناء
�شهدائنا الأبرار ،تلكم التوجيهات
ال�سديدة والرعاية الكرمية اللتان
ت�ؤكدان �أن الكويت هي دائما بلد
الوفاء وموطن الرحمة والتكافل،
وتعطيان الدافع النف�سي له�ؤالء
الأب������ن������اء

ولإخ��وان��ه��م و�أخ��وات��ه��م الطلبة
ل�شحذ العزمية والت�صميم على
اال�ستمرار وال�سري قدما على
طريق التفوق والنجاح والعمل
البناء ليكونوا املواطنني الذين
يفخر بهم وطنهم �آخذين ب�أ�سباب
العلم واملعرفة واخلربات املتقدمة
���س��ب��ي�لا لتحقيق الإجن�����ازات
وليكونوا كما كان �آبا�ؤهم جنودا
يف خ��دم��ة ال��ك��وي��ت مدافعني
عن عزتها وكرامتها متم�سكني
ب�أر�ضها� ،شعارهم الوالء للوطن
ال��غ��ايل الكويت ،عاملني على
�إعالء �صرحه يف كل جمال من
جماالت العلم والتقدم جم�سدين
التطلعات التي خل�صها �صاحب
ال�سمو الأمري حفظه اهلل ورعاه
ب�أنها تهدف اىل بناء املواطن
الكويتي املت�سلح بالإميان والعلم
وامل��ع��رف��ة امل��ت��ق��دم��ة وبالقيم
الأخالقية املت�أ�صلة يف �أعماق
ثوابتنا وموروثاتنا الفا�ضلة.
م�شاركة وتفاعل
وك����ان الب���د �أن ي��ع�بر ذوو
ال�������ش���ه���داء ع���ن م�شاعرهم
واع����ت����زازه����م
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والأثر الطيب الذي تركته هذه
الرعاية الأب��وي��ة ال�سامية لهم
ولأبنائهم ،فقد تقدمت ال�سيدة
�آمال الدوي�سان �أرملة ال�شهيد
�أحمد عبداهلل ه��ادي بالنيابة
عن �أولياء �أمور ذوي ال�شهداء
ب�إلقاء كلمة موجزة ومعربة ،مما
جاء فيها� :إنها ملنا�سبة ن�سعد بها
ونعتز بها منا�سبة تكرمي الطلبة
الفائقني وه��ي منا�سبة يعتز
بها مكتب ال�شهيد وي�صر على
�إقامتها يف كل عام ت�أكيداً لدوره
يف تعزيز الروح املعنوية لدى �أبناء
ال�شهداء وغر�س الروح الوطنية
وتعزيز روح ال���والء واالنتماء
لديهم لوطننا احلبيب الكويت
ولتكون دافعا لهم لال�ستمرار
يف حت�صيلهم العلمي مبا يتواكب
وم�ستجدات الع�صر.
كما ع�برت ال�سيدة �آمال
ال��دوي�����س��ان بامتنان ب��ال��غ عن
بع�ض امل�ساهمات امل�ستحدثة
ملكتب ال�شهيد يف م�ساعدة �أبناء
ال�شهداء قائلة:
ولعلي �أ�شيد يف هذه املنا�سبة
مب��ا ي�ستحدثه

مكتب ال�شهيد ممثال للديوان
الأم��ي��ري م��ن ب��رام��ج جديدة
ت��ه��دف ل��رف��ع وت�ي�رة الرعاية
الرتبوية والتعليمية يف املكتب
لت�شجيع �أب��ن��اء ال�شهداء على
موا�صلة حت�صيلهم العايل من
خالل برنامج االبتعاث الداخلي
الذي يتحمل املكتب من خالله
امل�س�ؤولية املادية جتاه درا�سة �أبناء
ال�شهداء يف اجلامعات اخلا�صة
يف دولة الكويت احلبيبة.
وا�سمحوا يل �أن �أعرب با�سم
�أول��ي��اء �أم��ور الطلبة الفائقني
عن ال�شكر والتقدير ملا تقدمه
حكومتنا الر�شيدة بتو�صيات من
�سمو �أم�ير البالد حفظه اهلل
ورعاه وملكتب ال�شهيد الذي يعمل
جاهدا لتكرمي �أبناء ال�شهداء
وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف
خمتلف امليادين احلياتية وملا
يقدمه مكتب ال�شهيد من عون
لهم وتذليل لكل عقبة قد تعرت�ض
م�سريتهم ع��ل��ى ط��ري��ق العلم
والتفوق ليكونوا جنودا يف خدمة
ه��ذا ال��وط��ن كما ك��ان �آبا�ؤهم
ج��ن��ودا يف
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خدمة الكويت وعنا�صر فاعلة
تعلي �صرح الوطن يف كل جمال
من جماالت العلم واملعرفة.
عهد ووعد
كما �شارك الطلبة الفائقون
بالتعبري ع��ن ف��رح��ت��ه��م بهذا
التكرمي واعتزازهم بهذه احلظوة
التي يتمتعون بها على �أعلى
امل�ستويات فقد نابت الطالبة
�شهد ابنه ال�شهيد �أحمد عبداهلل
هادي ب�إلقاء كلمة م�ؤثرة ج�سدت
فيها ذلك ال�شعور وعربت عن
ذلك الإح�سا�س فكان مما قالت:
�إنها لظاهرة حتولت �إىل تقليد
وتراث نفخر به جميعا �أال وهو
رع��اي��ة بلدنا احلبيب الكويت
لأب��ن��ائ��ه��ا يف ك��ل جم���ال يرفع
من �ش�أنهم وي�ضمن م�ستقبلهم
وي�ضعهم يف م�صاف ال�شعوب
الأكرث تقدما.
ومن بني �أوجه هذه الرعاية
الأب��وي��ة الكرمية رع��اي��ة �أبناء
ال�شهداء وتوجيههم التوجيه
ال�����ص��ح��ي��ح درا���س��ي��اً وتربوياً
واجتماعي ًا تنفيذا لتوجيهات
ح���������ض����رة

�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه.
ونحن �أبناء ال�شهداء الفائقني
درا�سيا ال ي�سعنا يف هذه املنا�سبة
الكرمية منا�سبة تكرمي الطلبة
ال��ف��ائ��ق�ين �إال �أن ن��ع��رب عن
واف��ر ال�شكر وعظيم التقدير
للقائمني على هذا احلفل و�أن
نعاهد �سمو �أمري البالد حفظه
اهلل ورع���اه ب���أن نعمل جادين
خم��ل�����ص�ين ل��ن��وا���ص��ل م�سرية
التح�صيل العلمي واملعريف و�أن
نحقق التقدم والتفوق مبا يتواكب
وم�ستجدات الع�صر لكي نكون
كما كان �آبا�ؤنا جنودا يف خدمة
الكويت مدافعني عن كرامتها
�شعارنا الوالء والإخال�ص وعمق
االنتماء لهذا الوطن و�أن نكون
قادرين على رد جزء من جميل
�سمو �أم�ير ال��ب�لاد يف رعايته
الأبوية الكرمية الدائمة لنا و�أن
نكون مواطنني خمل�صني فاعلني
يف كل جماالت احلياة نبني �صرح
الوطن ونعلي كيانه.
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ُأنمــــــــــــوذجـــــــًا
ينهض مكتب الشهيد
ف� � � � �ك � � � ��رة ون � � �ش� � ��اط� � ��ا
ع � � � �ل � � � ��ى م� � ��دام � � �ي� � ��ك
رئ�ي�س�ي��ة ه ��ي تعظيم
م� � �ف� � �ه � ��وم ال� � �ش� � �ه � ��ادة
وت� � � �ك � � ��رمي ال� �ش� �ه� �ي ��د
وت� � �خ� � �ل� � �ي� � ��د ذك� � � � � ��راه

ال�ق�ي�م��ة االستثنائية
امل � �ن � �ج� ��زة ف � ��ي م �ك �ت��ب
ال �ش �ه �ي ��د إمن � ��ا ت �ت��أت��ى
م � ��ن ق� �ي� �م ��ة ال ��رح� �م ��ة
واإلي� � �ث� � ��ار وحت� ��دي� ��دا
األف �ع��ال ال�ت��ي تتجاوز
حدود األنا إلى العالم

ي �ق��دم ل �ن��ا درس� ��ا بليغا
م� � �ف � ��اده أن ال ��رح� �م ��ة
ت�ش�ي��ر إل ��ى ق ��درة امل��رء
ع� �ل� ��ى ت� �خ� �ي ��ل ن �ف �س��ه
م� �ك ��ان امل� � ��رء امل �ن �ك ��وب
ورؤي� � � � � � � � � ��ة ال � � �ع� � ��ال� � ��م
م � � ��ن خ � �ل � ��ال ع �ي �ن �ي ��ه

من�صور مبارك

يف الوقت الذي تتكاثر فيه الأزمات واملحن يف �أرجاء متعددة من العامل  ،يحتل العون والإغاثة الإن�سانية
مركزا مهما يف احلياة املعا�صرة  .والعون الإن�ساين –يعد يف املقام الأول – التزاما بتقدمي امل�ساعدة �إىل
�أنا�س �ضربتهم �أزمة مفاجئة جعلتهم يف حاجة �إىل م�ساعدة عاجلة �أو جهد يعمل على حت�سني نوعية
ً
أ�شخا�صا متعددين ينربون لتقدمي العون وامل�ساعدة ،
حياتهم وظروفها  .ومثلما هو معروف  ،ف�إن جهات و�
وغالبا ما تختلف �أهداف ه�ؤالء وتتباين قيمهم وغاياتهم  ،غري �أنهم ين�ضوون حتت مبد�أ عري�ض يتوخى
م�ساعدة املحتاجني ورفع املعاناة عنهم و�صون كرامتهم الإن�سانية من خالل حت�سني م�ستوى حياتهم .

الع���ون الإن�س���اين وا�س���ع
ومتع���دد يتخذ �أ�ش���كاال متنوعة
ولكنه ينح�ص���ر يف ثالثة �أنواع :
�أوال ،الإغاث���ة ،وتتمثل يف �إبداء

ا�ستجابة لكارثة �سواء �أكانت من
�صنع الإن�سان �أم الطبيعة ،وعادة
م���ا تك���ون كبرية وغ�ي�ر متوقعة
وتتطلب حت���ركا فوريا لتخفيف

املعاناة واخل�سائر الب�شرية على
املدى الق�ص�ي�ر .ثانيا ،الت�أهيل
والتنمي���ة ،وهو حت���رك متعدد
اجلوان���ب وين�ش���ط عل���ى �أكرث

ي�ع�م��ل م�ك�ت��ب الشهيد
على مبادىء أخالقية
وي �ن �ط ��وي ه� ��ذا األم ��ر
ع� �ل ��ى ق� � ��در ك �ب �ي ��ر من
األه �م �ي��ة ح�ي��ث إع ��ادة
ه� � �ن � ��دس � ��ة ال� �ن� �س� �ي� ��ج
األخالقي االجتماعي
م���ن وج���ه ،ويغطي م�س���احات
متع���ددة ،ويرك���ز عل���ى ت�أهي���ل
جماعة من ال�ضعفاء والإ�شراف
على تنميتهم من خالل معاجلة
العوامل االقت�صادية واالجتماعية
والنف�س���ية والطبيعي���ة �ض���من
الإط���ار الثقايف الذي يعي�ش���ون
فيه .و�أخرياً ،التحول ،ويعد حلقة
و�ص���ل مهمة بني النوعني الأول
والثاين م���ن العون الإن�س���اين،
ويتميز بكونه تن�س���يقاً م�شرتكاً
وعن قرب ب�ي�ن من يقدم العون
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ومن يتلقاه ،ويت�ض���من تن�س���يق
كه���ذا تب���ادل املعلوم���ات ح���ول
�أهداف من يرغب بتلقي العون
وا�س�ت�راتيجيته والإطار الزمني
لتحقيق هذه الأهداف والكيفية
التي ميزج فيها اال�سرتاتيجيات
والأهداف على نحو يخدم النا�س
ب�شكل �أف�ضل .
مفهوم ال�سالم
ويف واق���ع الأم���ر ،ترتب���ط
فكرة العون وامل�ساعدة الإن�سانية
ارتباطا وثيقا بال�سالم ،وغني عن
القول �إن ال�سالم يقع على ر�أ�س
اهتمام���ات العامل ب�أ�س���ره ،كما
�أنه يعد �أمنية غالية للب�شر على
طول تاريخهم .ولكن ال�سالم يف
حد ذاته قد يتبدى جمهوال وغري
حمدد ويجد الكثريون �ص���عوبة
يف تعريفه على نحو دقيق ،فهو
لي�س وا�ض���حا كنقي�ضه ال�صراع
واحلرب ،ف�ضال عن �أن ال�سالم
نادر ودميومته  -يف زمننا الراهن
 مل تتحق���ق �إال يف بقع متناثرةمن العامل.

وك���ي نكت�ش���ف الع���ون
وامل�ساعدة �إن�س���انيا كمفهومني
مرادفني لل�سالم ،يتوجب علينا
�أن نحف���ر عميق���ا يف م���ا يقف
وراءهما من قيمة �إن�سانية رفيعة،
وحتدي���دا قيمة الرحمة .فنحن
نعلم – عند احلديث عن الرحمة
 �أن �أف���راداً متميزين غالبا ماينتزعون اعرتاف العامل بكونهم
يت�سمون بالعطف والكرم وحب
امل�ساعدة والتفهم وتقبل الآخر.
وف�ض�ل�ا عن ذلك ،ف�إن ه�ؤالء ال
يهبون ومينحون بدافع ال�ضعف
بل ب�س���بب قوتهم ال�شخ�ص���ية.
ولذلك ف�إن الرحمة حينما تنبع
من داخل الإن�سان ،ف�إنها فطرة
يتوج���ب �أن نكت�ش���فها بداخلن���ا
وننميها ،ونعمل على تعزيزها من
خالل ممار�سة ال�سلوك الرحيم
على نحو دائم .
ولك���ن نظ���رة عجل���ى �إىل
الأح���داث املعا�ص���رة� ،أو تاريخ
الب�شرية بوجه عام ،يو�ضح لنا �أن
الرحمة كقيمة �إن�س���انية ال ت�ؤثر

كثريا يف جمرى احلياة .وتلك قد
تبدو وجهة نظر �صائبة �سطحيا
ولكنها قطعا لي�س���ت وجيهة يف
�أعماقه���ا على الإط�ل�اق .ولعل
ال�س���بب يف ذل���ك يكم���ن يف �أن
الكتابة عن ال�سالم واحلديث عنه
غالبا ما يرتبط مفهوم الرحمة
فيهما ب�شخ�صيات رمزية ت�سعى
�إىل �صنع ال�سالم ومد يد العون
يف �أزمنة الكوارث واالبتالءات،
يف ح�ي�ن �أننا بحاجة �إىل النظر
يف جزء منا وقيمة مغرو�سة فينا
ولي�س من خ�ل�ال ذلك املنظور،
وال�س���بيل الوحيد لتحقيق ذلك
هو يف العمل امل�ؤ�س�س���اتي الذي
من �ش����أنه �أن يكت�س���ب دميومة
ومن ثم ي�ص���بح تراثا وتقليدا ال
غنى عنه ،و�أبرز جتربة يف هذا
ال�س���ياق على امل�ستوى الإقليمي
تتمثل يف مكتب ال�ش���هيد التابع
للديوان الأمريي.
وقد ت�أ�س����س مكتب ال�شهيد
عق���ب حترير الكويت من الغزو
العراق���ي ،حيث �أ�ص���در �س���مو

الأم�ي�ر الراح���ل ال�ش���يخ جابر
الأحمد اجلابر ال�صباح – رحمه
اهلل – املر�س���وم الأم�ي�ري رقم
 38ل�س���نة  1991ب�إن�شاء مكتب
لتكرمي ال�شهداء ورعاية �أ�سرهم
يف جماالت احلياة كافة .وينه�ض
مكتب ال�ش���هيد فكرة ون�ش���اطا
عل���ى ثالث���ة مداميك رئي�س���ة،
ه���ي ر�ؤي���ة ت�س���عى �إىل تعظيم
مفهوم ال�شهادة وتكرمي ال�شهيد
وتخلي���د ذك���راه وتق���دمي جميع
�أوجه الرعاية لذويه .و ر�س���الة
تبتغ���ي تخليد �ش���هداء الكويت
الأب���رار ورعاي���ة ذويهم وغر�س
قيم ال�شهادة والعطاء يف نفو�س
الأجيال احلا�ضرة والقادمة مبا
يحقق مع���اين الوحدة الوطنية.
و�أهداف تتلخ�ص يف رعاية �أ�سر
ال�ش���هداء يف جمي���ع اجلوان���ب
و�إبراز التكرمي املتميز يف املجتمع
الكويتي ،ف�ضال عن توظيف قيم
ال�ش���هادة وبطوالت ال�شهداء يف
تنمية املواط���ن الكويتي وتعزيز
انتمائه الوطني.
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مبد�أ �إن�ساين
وللحق ،ف�إن نظرة متمعنة يف
هذه الثالثية املتميزة ،تو�ضح لنا
بجالء باهر مبد�أ الرحمة الكامن
فيه���ا ،واملحرك له���ا يف الوقت
عينه .فقبل كل �شيء من ال�سهل
علينا تبني ذلك املبد�أ الإن�ساين
الرفي���ع من خالل ثالثية الر�ؤية
والر�سالة والأهداف التي ينه�ض
عليها مكتب ال�شهيد .فالرحمة
– ب���دءا  -حتمل مع���اين داللية
متع���ددة ،ففي جذره���ا اللغوي
حتيل �إىل �سلوك ميار�سه طرف
جت���اه ط���رف �آخر ب����أن يرق له
وي�شفق عليه ،وهذا ي�شري – يف
حد ذاته � -إىل مزيج من امل�شاعر
الإن�س���انية الرفيع���ة .بحيث �أن
الرحم���ة ت�س���توي وعي���ا عميقا
مبعاناة الآخر ممزوجا بالرغبة
يف رفع هذه املعاناة عنه .ولذلك
ف����إن الرحمة ب���دال من االكتفاء
بالت�أثر واحلزن ملا �أ�صاب الآخر
و�أمل به ،واال�ست�سالم واالنحناء
�أم���ام احل���زن والك���رب ،ف�إنه���ا

جت��رب��ة إن �س��ان �ي��ة راقية
وع � �م � �ي � �ق � ��ة ت� �س� �ت� �ح ��ق
دراس � � � � � � � � ��ة م� �ت� �م� �ع� �ن� ��ة
وم� �ك� �ث� �ف� ��ة ك� � ��ي ت �ع �م��م
ف ��ي ال �ف �ض��اء اإلنساني
ال � � � ��ذي ت� �ن� �س� �ح ��ب م �ن��ه
ال��رح �م��ة ي��وم��ا ب�ع��د يوم
تتطلب على النقي�ض مما �سبق،
حتركا و�إرادة فاعلة لرفع املعاناة
ومعاجلة �أ�سبابها ،وقد اجتمعت
تلك الأ�سباب يف ت�أ�سي�س مكتب
ال�شهيد ،و�شكلت يف الوقت عينه
�ضمانة له كي يرتعرع على مبد�أ
الرحمة يف منوه وتطوره .
والقيمة اال�ستثنائية املنجزة
يف مكتب ال�شهيد �إمنا تت�أتى من
قيمة الرحمة .فالرحمة م�صدر
�أفعال العطف والإيثار – وحتديدا
الأفعال التي تتجاوز حدود الأنا
وتعمل على ن�سج �صلتنا بالعامل،
بحيث ي�صبح ميدانا الهتمامنا
العمي���ق .ولعل ذلك م���رده �إىل

�أن الرحمة يف حد ذاتها كقيمة
وحالة عقلية ،جتعل املرء منفتحا
على النظر للآخر بو�صفه امرءاً
ذا حاجات ورغبات واهتمامات.
وتنه�ض م�شاريع مكتب ال�شهيد
الك�ب�رى براهني �س���اطعة على
ه���ذا الأمر .ولك���ن يتعني علينا
هنا االنتباه �إىل �أن حالة الإيثار
التي تعد �س���مة مائ���زة للرحمة
يج���ب �أن ال تو�ض���ع يف املرتب���ة
عينها مع �أفع���ال �أخرى تنطوي
عل���ى ع���دم االكرتاث ب�س�ل�امة
الفرد �أو ازدهاره� ،أو �أخرى ت�شي
بكراهية الذات وعدم حبها� ،أو
االهتمام بالآخرين على ح�ساب
الذات .
وقد يتطلب ال�سلوك الرحيم
– يف بع����ض الأحايني – جتاهل
امل���رء م�ؤقت���ا حاجات���ه ورغباته
واهتمامات���ه .وهن���اك ح���االت
متار����س فيه���ا الرحم���ة بتل���ك
الطريق���ة ب�ص���ورة دائمة .ولكن
جتربة مكتب ال�ش���هيد تنقل لنا
در�س���ا بليغا مف���اده �أن الرحمة

ت�شري �إىل قدرة املرء على تخيل
نف�سه مكان املرء املنكوب ،وعلى
ر�ؤيته للعامل م���ن خالل عينيه،
وفه���م �ش���عور الآخري���ن ومل���اذا
ي�شعرون بذلك ،ف�ضال عن النظر
�إىل �ص���الح الآخري���ن باعتباره
مكافئا ل�صاحله.
الرعاية االجتماعية
وتل���ك تخت�ص���رها ميادي���ن
عمل مكتب ال�ش���هيد ،فالرعاية
االجتماعية التي يتفي�أ يف ظلها
الآباء والأمهات والأرامل والأبناء
ممن قدموا للوطن �شهيدا ،فه�ؤالء
يحفهم طاقم من االخت�صا�صيني
االجتماعيني والنف�سيني يتولون
مهمة اال�ض���طالع بهذه الرعاية
وتوف�ي�ر اخلدمات ال�ض���رورية
لأ�سر ال�شهداء  .وكذلك الرعاية
الدينية التي يحر�ص من خاللها
مكتب ال�شهيد على تنظيم ورعاية
احتفاء مبنا�س���بات دينية حتقق
�أثرا نف�سيا واجتماعيا يف نفو�س
م���ن يرعاه���م املكت���ب .ورعاية
تربوية ي�سعى من خاللها املكتب
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�إىل مد يد العون لأبناء ال�شهداء
يف درا�ستهم من خالل اال�ستعانة
مبتخ�ص�صني يف املجال الرتبوي.
ورعاية �صحية تتم بتن�سيق كامل
مع وزارة ال�صحة ل�ضمان توفري
الرعاية ال�صحية املطلوبة لأ�سر
ال�ش���هداء ،ف�ض�ل�ا ع���ن توف�ي�ر
رعاية متميزة للم�سنني واملعاقني
م���ن ذوي ال�ش���هداء مبنازله���م
واال�س���تعانة باال�ست�ش���اريني يف
عالجهم .وال يق���ف الأمر عند
ذل���ك ،بل يقدم مكتب ال�ش���هيد
خدمة الرعاية ال�سكنية وجمانية
ال�س���كن لأبناء ال�شهداء وذويهم
بالتن�س���يق مع م�ؤ�س�سات الدولة
املعنية ،وي�س���عى مكتب ال�شهيد
�إىل رعاي���ة ه����ؤالء قانوني���ا من
خ�ل�ال حفظ حقوقه���م وتقدمي
اال�ست�ش���ارة القانونية لهم ،كما
ي�سعى مكتب ال�شهيد �إىل �إ�ضفاء
البهجة والراحة النف�س���ية على
ذوي ال�شهداء و�أبنائهم من خالل
تنظيمه جمموعة من الأن�ش���طة
الرتفيهي���ة والفنية والريا�ض���ية

والثقافية.
وت�أ�سي�س���ا عل���ى ما �س���بق،
�س���نجد ب�أن مكتب ال�ش���هيد يف
نظ���ره �إىل الرحم���ة باعتبارها
�أ�س���ا�س عمل���ه وبو�ص���لة هادية
لن�ش���اطاته� ،إمن���ا ينه����ض على
مب���ادىء �أخالقية وينطوي هذا
الأمر على قدر كبري من الأهمية،
يف البعد االجتماعي لعمل مكتب
ال�شهيد كم�ؤ�س�سة للرحمة ،فهو
– ولي�س���ت تل���ك مبالغة – يعيد
هند�س���ة الن�س���يج الأخالق���ي
االجتماعي .وتلك ما تدلنا عليه
الدرا�سات النف�سية واالجتماعية،
فامل���رء ينمو نف�س���يا واجتماعيا
حني يعاين م���ع الآخرين ولكنه
مي���وت م���ن الداخل ح�ي�ن يغلق
قلبه ع���ن الآخرين ،فامل�ش���اركة
الوجدانية بهذا املعنى ت�س���توي
�ص���انعة للأخالق والقيم .ومن
جان���ب �آخر ،حتيلن���ا �آلية عمل
مكتب ال�ش���هيد �إىل قيمة كربى
ل�صيقة و�ضرورية لقيمة الرحمة
وه���ي �أن مب���د�أ الرحم���ة يجعل

املرء ق���ادراً على تقيي���م �أفعاله
ب�ص���ورة �أف�ض���ل ،ومن ثم تعزيز
�إح�سا�سه بامل�س�ؤولية جتاه نف�سه
والآخرين .وينه�ض عامل الرحمة
كما ميار�س���ه مكتب ال�شهيد من
خالل �أن�ش���طته عل���ى قاعدتني
�أ�سا�سيتني �أولهما � :أن ال يقرتف
الإن�سان الأذى .وثانيها � :أن يقوم
بفعل اخلري متى ت�سنى له ذلك،
وتلك هي �أرقى ممار�سة �أخالقية
ب�شرية.
جتربة راقية
�إن الرحمة ه���ي التي تدفع
الب�شر �إىل تو�س���يع اهتماماتهم
الأخالقي���ة وتفاعله���م خ���ارج
�أنف�سهم .كما �أنها ال تتطلب �ضربا
من نكران الذات �أو اال�س���تغراق
كلي���ة يف حياة الآخ���ر .بل بدال
م���ن ذل���ك ترتك���ز الرحمة على
�إدراك املرء ووعيه �أنه ي�ش�ت�رك
م���ع الآخرين يف امل�ص�ي�ر عينه.
�إن الب�ش���ر جميعا ي�شرتكون يف
حياة قد جتعل منهم �ضعفاء يف
زمن ما ،ويبحثون يف املقام الأول

ع���ن الأمن وبيئة يزدهرون فيها
ج�س���ديا ونف�سيا وي�س���عون �إىل
نوع من الر�ضاء .وذلك لن يكون
متاحا �إال من خالل تعامل تكون
الرحمة �شريعته الأ�سمى .وذلك
ما حققه مكتب ال�شهيد من خالل
تخ�ص���ي�ص تربع���ات الكويتيني
للأعم���ال اخلريية خارج البالد
من بينها « معهد �شهداء الكويت
الدين���ي الأزهري « يف م�ص���ر،
ومدر�سة « �شهداء الكويت « يف
لبنان ،ومركز �إ�س�ل�امي متكامل
يف �إندوني�س���يا والفلبني ،ومركز
« �ش���هداء الكوي���ت الإ�س�ل�امي
« يف الهن���د ،ومرك���ز « �ش���هداء
الكويت « يف الفلبني الذي ي�ضم
م�سجدا من طابقني وم�ستو�صفا
ودارا للأيتام .وللحق ،ف�إن مكتب
ال�ش���هيد جتربة �إن�س���انية راقية
وعميقة ت�ستحق درا�سة متمعنة
ومكثفة ك���ي تعمم يف الف�ض���اء
الإن�ساين الذي وبقدر كبري من
احل���زن والأ�س���ى تن�س���حب منه
الرحمة يوما بعد يوم .
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 800مليون دوالر تبرعـات الكويـت فـــــي
مي�سون يحيى

لعب �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح دورا مهما على ال�صعيد الإن�ساين ما
جعل من الكويت مركزا �إن�سانيا عامليا و�سموه قائدا للإن�سانية»  ...بهذه الكلمات حتدث
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي م�ؤكدا ا�ستحقاق �سموه لهذا اللقب الذي ي�شهد له التاريخ
بالعطاء والبذل بال حدود ،وكذلك لدولة مل تتخل يوما عن م�ساندة ال�شعوب الأخرى �سواء يف
حميطها العربي �أو الإقليمي �أو الدويل بل و�إىل كل مكان طالته يد الفواجع والكوارث واحلروب
الطاحنة  ...بان كي مون مل ميلك �إال �أن ي�ضع احلق يف ن�صابه وي�صف �سمو الأمري مبا هو جدير
به ملا �أ�ضافه �إىل م�سريته احلافلة باملبادرات اخلرية والتي �إحداها هذا الدعم الإن�ساين غري
امل�سبوق لال�شقاء ال�سوريني والذين �أملت بهم كارثة و�صفت ب�أنها الأ�سو�أ يف التاريخ املعا�صر ...
والبداي���ة هن���ا هي ق�ص���ر
امل�ؤمترات يف الكويت والتاريخ
ه���و � 2014 - 1 - 15أم���ا
املنا�س���بة فهي اختت���ام م�ؤمتر
املانحني الثاين لدعم ال�ش���عب

ال�سوري الذي �شاركت فيه 69
دولة ،وفيه �أعلن �س���مو الأمري
ال�شيخ �ص���باح الأحمد اجلابر
ال�ص���باح تربع الكويت وحدها
ب���ـ  500ملي���ون دوالر  ،فيم���ا

تعهد امل�ش���اركون بتقدمي 4ر2
مليار دوالر.
و يف احلقيقة مل يكن هذا
امل�ؤمت���ر الأول الذي حتت�ض���نه
الكوي���ت برعاية �س���مو الأمري

ال�شيخ �ص���باح الأحمد لتقدمي
الدع���م الإن�س���اين لل�ش���عب
ال�سوري يف حمنته ،فقد �سبقه
م�ؤمت���ر �آخر عق���د يف الكويت
يف  30يناير  2013مب�ش���اركة
حوايل  60دولة و 20منظمة،
وفيه جنحت الكويت بجمع ما
يقارب  1.5مليار دوالر مل�ساعدة
ال�ش���عب ال�سوري والتزمت هي
بـ 300مليون دوالر منها.
وقد جاءت ا�ست�ضافة دولة
الكويت لهذين امل�ؤمترين مببادرة
كرمية من �س���مو �أم�ي�ر البالد
ال�شيخ �ص���باح الأحمد اجلابر
ال�صباح ا�ستجابة لنداء �أطلقه
ال�سكرتري العام للأمم املتحدة
بان كي مون وكذلك كحلقة من
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س � � �خ� � ��اء ال � � �ك � ��وي � ��ت خ � �ف � ��ف م � �ع� ��ان� ��اة
م �ل ��اي �ي ��ن ال �ل ��اج � � �ئ �ي ��ن ال� � �س � ��وري �ي��ن
ووض � � � � � � � � ��ع امل� � � �ج� � � �ت� � � �م � � ��ع ال� � � � ��دول� � � � ��ي
أم � � � � ��ام م � �س � ��ؤول � �ي � ��ات � ��ه األخ �ل��اق � �ي � ��ة
ال� � � ��دع� � � ��م امل� � � ��ال� � � ��ي ال � � � � � ��ذي ح �ص �ل ��ت
ع � �ل � �ي ��ه امل � �ف� ��وض � �ي� ��ة األمم � � �ي � � ��ة م��ن
دول � � � � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ك � � � � ��ان ل� � � ��ه ب� ��ال� ��غ
األث� � � � ��ر ف� � ��ي مت � ��وي � ��ل م� �ش ��روع ��ات� �ه ��ا
اإلغ ��اث �ي ��ة ل �ن �ح��و  3م�ل�اي�ي�ن س ��وري

ـــــي مؤمترين للمانحني

ال� � � ��دور ال � �ب � ��ارز ل �س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
م� ��ع ال� �ش� �ع ��ب ال� � �س � ��وري ف� ��ي محنته

ال�سمو على �ضرورة �أن يتحمل
املجتمع الدويل م�س�ؤولياته جتاه
الأزم���ة يف �س���وريا قائال� « :إن
ديننا وقيمنا و�إن�س���انيتنا حتتم
علين���ا �أمام ه���ذا الواقع املرير
والكارث���ة املدم���رة �أن ن�س���تمر
بالعمل الد�ؤوب وبال كلل وبكل
جهد ملواجهتها والتخفيف من
�آثاره���ا وتداعياته���ا التي تعد
الأكرب يف تاريخنا املعا�صر».
كم���ا نا�ش���د جمي���ع الدول
امل�س���اهمة يف التربع بالقول»:
و�إنني �أنا�شدكم �ضيوفنا الكرام
امل�ش���اركني يف ه���ذا امل�ؤمت���ر
و�أنا�شد دول العامل الأخرى التي
مل ت�شارك فيه وكافة املنظمات
والوكاالت الدولية للم�س���اعدة

ال�س���نتني على ا�ش���تعال الأزمة
ب�أن ي�سارع �إىل توحيد �صفوفه
وجتاوز بع�ض املواقف املحبطة،
لإيجاد حل �سريع لهذه امل�أ�ساة،
ومن ه���ذا املن�ب�ر نوج���ه نداء
خمل�صا لأع�ضاء جمل�س الأمن
ب����أن ي�ض���عوا املعان���اة اليومية
لل�شعب ال�سوري ال�شقيق و�آالم
الجئيه وم�شرديه ن�صب �أعينهم
ويف �ض���مائرهم حني يناق�شون
تطورات هذه امل�أ�ساة الإن�سانية،
و�أن يرتك���وا �أي���ة اعتب���ارات
التخ���اذ قراراتهم جانب���ا ،و�إن
التاريخ �سيقف حكما على دور
جمل�س الأمن يف هذه امل�أ�س���اة،
�إن املجتم���ع الدويل اليوم �أمام
م�س����ؤولية تاريخي���ة و�أخالقية

�سل�سلة الأعمال الإن�سانية التي
د�أبت الكويت عل���ى القيام بها
للتخفيف من معاناة �أ�ش���قائها
العرب وامل�سلمني.
فمنذ بداية الأزمة ال�سورية
وامل�ساعدات الكويتية مل تنقطع
يوم���اً �س���واء عل���ى ال�ص���عيد
الر�سمي �أو ال�شعبي ،وما زالت
احلكومة الكويتية تقوم بتوفري
احتياجات الالجئني ال�سوريني
يف ظل ا�ستمرار احلرب ودخولها
عامه���ا الثالث وعدم وجود �أي
م�ؤ�شرات وا�ضحة على �إمكانية
حلها يف امل�ستقبل القريب.
كلمة �سموه

ويف كلمت���ه االفتتاحي���ة يف
امل�ؤمت���ر الأول �أك���د �ص���احب

بالتربع وتقدمي امل�ساعدة للأخوة
ال�سوريني حيث �إننا مدعوون �أن
جن�سد للعامل �شعورنا بامل�س�ؤولية
الإن�سانية امللقاة على عاتقنا يف
جن���دة براءة الأطفال و�ض���عف
كبار ال�س���ن والن�ساء وم�ستقبل
ال�ش���باب حتقيقا للهدف الذي
من �أجله انعقد هذا امل�ؤمتر.
كما مل يفت �س���موه تذكري
الأمم املتح���دة مب�س����ؤوليتها
الأخالقي���ة والتاريخي���ة
والإن�س���انية جتاه هذه الكارثة
الإن�س���انية قائ�ل�ا�« :إن الأمم
املتحدة وال�سيما جمل�س الأمن
وه���و اجلهة املن���اط بها حفظ
الأمن وال�س���لم يف العامل ،وهو
مطالب بعد م�ض���ي ما يقارب
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ت� �ك ��رمي األمم املتحدة
ل � �س � �م � ��و األم � � � �ي � � � ��ر ي� �ع ��د
عرفانا مستحقا ملسيرة
ع �ط��اء م �خ �ل��ص خلدمة
اإلنسانية ،وقيادة دولة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي مساعيها
امل�س�ت�م��رة ل��رف��ع املعاناة
ع ��ن ال �ش �ع��وب املنكوبة
ليس م��ن قبيل املبالغة ال�ق��ول إن م�ب��ادرة سمو أمير
البالد في رعاية الكويت ملؤمتري املانحني إلغاثة
ودع � ��م ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ق ��د ل �ف �ت��ت أن� �ظ ��ار العالم
و�إن�س���انية وقانونية تتطلب منا
جميعا ت�ضافر اجلهود والعمل
الد�ؤوب للو�صول �إىل حل ينهي
هذه الكارثة ويحقن دماء �شعب
ب�أكمله ويحفظ كيان بلد ون�صون
فيه الأمن وال�سالم الدوليني»
نداء ا�ستغاثة

وكان �سمو الأمري قد وجه
قبل هذا امل�ؤمتر نداء ا�ستغاثة
�إىل املواطنني و�ضيوف الكويت
املقيمني على �أر�ضها وجمعيات
النفع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل���دين والقط���اع اخلا����ص
وال�شخ�ص���يات االعتبارية �إىل
امل�سارعة يف امل�شاركة يف احلملة
الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء
لإغاثة ال�ش���عب ال�سوري داخل
�سوريا وخارجها من الالجئني
وامل�ش���ردين للتخفي���ف م���ن
معاناتهم امل�أ�ساوية.
و�سرعان ما ا�ستجابت جميع
الهيئ���ات واملنظم���ات اخلريية
لنداء �سموه ،فقد ذكرت الهيئة
اخلريي���ة الإ�س�ل�امية العاملي���ة

ومقره���ا الكوي���ت على هام�ش
م�ؤمت���ر (املانحني الث���اين) �أن
م�ؤمتره���ا جن���ح يف جمع نحو
 403ماليني دوالر لدعم و�إغاثة
ال�ش���عب ال�س���وري يف الداخل
واخلارج كما �أعلنت عزمها على
�إن�ش���اء مدينة �سكنية لالجئني
ال�س���وريني يف خميم الزعرتي
ت�ض���م  2000بي���ت م���زودة
بخدمات تعليمية وطبية وذلك
بتوجيهات كرمية من �سمو �أمري
البالد حفظه اهلل ورعاه.
و�أف���ادت الهيئ���ة اخلريي���ة
ب����أن املدين���ة اجلدي���دة متاثل
(قري���ة الكوي���ت النموذجي���ة)
التي �أقامتها يف منطقة كيلي�س
الرتكية م�ش�ي�رة �إىل �أنه مع كل
قرية مت �إن�شاء عدد من املدار�س
وامل�ساجد واملراكز الطبية.
وتلبي���ة لنداء �س���موه بلغت
م�ساهمات اجلمعيات اخلريية
الكويتية يف امل�ؤمتر  142مليون
دوالر ،وكانت اجلمعيات اخلريية
الكويتي���ة قد �أطلقت م�ش���روع

النداء املوحد من �أجل �س���وريا
لي�س���تهدف �إن�ش���اء ع�شر مدن
�إ�س���كانية لالجئني ال�س���وريني
بواق���ع  1000بيت لكل مدينة
بتكلفة تقدر بنحو �أربعة ماليني
دينار.
وق���د بل���غ �إجم���ايل املبالغ
الت���ي مت �إنفاقه���ا عل���ى برامج
�إغاثة ال�س���وريني من���ذ م�ؤمتر
املنظمات غري احلكومية على
هام�ش م�ؤمت���ر املانحني الأول
نح���و  190مليون دوالر بزيادة
تخطت �سبعة ماليني دوالر على
تعه���دات اجلمعي���ات اخلريية
اخلليجي���ة والإ�س�ل�امية خالل
امل�ؤمت���ر والبالغ���ة  183مليون
دوالر.
التربع للمنظمات الدولية

وق���د قام من���دوب الكويت
الدائم ل���دى الأمم املتحدة يف
جنيف ال�سفري �ضرار عبدالرزاق
رزوقي بت�سليم املفو�ض ال�سامي
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أنطونيو غوتريي�س �شيكا بقيمة

 110ماليني دوالر ،و�ش���يكات
�أخرى يبلغ �إجمايل قيمتها 275
مليون دوالر �إىل منظمات �أخرى
منها برنامج الغذاء العاملي (40
مليون دوالر) ،منظمة ال�صحة
العاملي���ة ( 35ملي���ون دوالر)،
وكال���ة الأمم املتح���دة لإغاث���ة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(�أون���روا) ( 15ملي���ون دوالر)
مكت���ب الأمم املتحدة لتن�س���يق
ال�ش�ؤون الإن�سانية ( 10ماليني
دوالر) ،منظم���ة الأمم املتحدة
لرعاية الطفولة «اليوني�سيف»
( 53مليون دوالر) ،وقد �أعربت
املتحدثة الإعالمية با�سم املكتب
الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سف) يف ال�شرق
الأو�س���ط جولي���ت توم���ا ع���ن
ال�ش���كر لدولة الكويت حكومة
و�ش���عبا عل���ى الدعم ال�س���خي
الذي قدمته للمنظمة مو�ضحة
�أن���ه ج���اء يف وقت ح���رج جدا
للمنظمة قائلة « كنا على �شفا
�إنه���اء بع�ض املب���ادرات وبع�ض
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العملي���ات املنق���ذة للحياة من
�أجل م�س���اعدة �أطفال �س���وريا
وبف�ضل هذا التمويل ا�ستطعنا
متابعة عملنا».
كما �أعلنت منظمة �أوك�سفام
للم�ساعدات الإن�سانية �أن دولة
الكويت قدمت ما يفوق احل�ص�ص
التي تعد عادلة بالن�سبة للجهود
الإن�س���انية اخلا�صة بالالجئني
ال�سوريني.
ووفقا مل���ا �أكده وكيل وزارة
اخلارجي���ة خال���د اجل���اراهلل
فقد قام���ت الكويت بت�س���ديد
التزاماته���ا كامل���ة يف م�ؤمتري
املانحني الأول والثاين والبالغة
 800ملي���ون دوالر ع���ن طريق
الوكاالت املتخ�ص�صة يف الأمم
املتحدة ،كما با�ش���ر ال�صندوق
الكويت���ي للتنمية االقت�ص���ادية
ن�ش���اطه يف م�ساعدة النازحني
ال�س���وريني يف لبن���ان والأردن
واملناطق امل�ست�ض���يفة لهم عرب
م�شاريع حمددة تتعلق بال�صحة
والتعليم والإ�س���كان مل�س���اعدة

النازح�ي�ن هن���اك وباعتمادات
مالي���ة تبلغ  50ملي���ون دوالر،
وذكر �أن الكويت مت ّكنت  -كذلك
 من حتقيق الهدف املن�ش���وديف حج���م التربعات من خالل
امل�ؤمترين اللذين ا�ست�ضافتهما
على �أرا�ضيها.
عرفان م�ستحق

و ال �ش���ك �أن اطالق الأمم
املتحدة لقب «قائد �إن�ساين» على
�س���مو �أمري البالد ،وت�س���ميتها
الكوي���ت «مرك���زاً �إن�س���اني ًا
عاملياً» ،ي�أتيان تكرميا للكويت
و�ش���عبها وم�ؤ�س�ساتها اخلريية
وعطاءاته���ا املمت���دة �إىل دول
كثرية .كما يعد اعرتافا بالدور
البارز للكويت يف جمال العمل
الإغاين والإن�س���اين ،وعرفانا
م�ستحقا مل�سرية عطاء خمل�ص
من �س���مو �أم�ي�ر البالد خلدمة
الإن�سانية ،وقيادة دولة الكويت
يف م�س���اعيها امل�س���تمرة لرفع
املعاناة عن ال�ش���عوب املنكوبة،
ولي�س م���ن قبيل املبالغة القول

�إن مبادرة �سمو �أمري البالد يف
رعاية الكويت مل�ؤمتري املانحني
لإغاثة ودعم ال�ش���عب ال�سوري
ق���د لفتت �أنظ���ار الع���امل �إىل
هذه الكارثة الإن�س���انية ،ولوال
الدعم ال�س���خي ال���ذي قدمته
الكوي���ت يف هذي���ن امل�ؤمتري���ن
ملا �أقدمت دول العامل الأخرى
عل���ى تقدمي الدع���م والوقوف
�إىل جانب الالجئني وامل�شردين
من ال�شعب ال�سوري ،ونظرا ملا
حققه امل�ؤمتران ال�س���ابقان من
ح�ش���د وا�ض���ح للدول املانحة،
فق���د �أع���رب نائ���ب مفو����ض
الأمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون
الالجئني الك�س���اندر الينكوف
ع���ن �أمل���ه يف �أن ت�ست�ض���يف
دولة الكويت انعقاد دورة ثالثة
مل�ؤمت���ر املانحني حول �س���وريا
العام املقبل.
و�أ�ضاف الينكوف عقب لقائه
مع رئي�س جمل�س الأمة الكويتي
م���رزوق الغ���امن يف �أغ�س���ط�س
املا�ض���ي «�أن م�ؤمت���ر املانحني

يجمع املنظمات الأممية وغري
احلكومية التي تتعامل مع الأزمة
ال�سورية حتت �سقف واحد وهو
�أمر �ضروري كي ال تختفي تلك
امل�أ�ساة من على امل�شهد العاملي».
م�شيدا بدور الكويت الإن�ساين
امل�ش���هود له منذ فرتات طويلة
وبرز ب�ش���كل خا�ص �إبان �أزمة
الالجئني وامل�شردين ال�سوريني
لي����س فقط من خ�ل�ال الدعوة
�إىل م�ؤمتر املانحني بل �أي�ضاً من
خالل الدعم ال�سخي ملنظمات
الأمم املتح���دة املعنية بال�ش����أن
ال�سوري».
ولفت �إىل �أن الدعم املايل
الذي ح�ص���لت عليه املفو�ضية
م���ن دولة الكوي���ت كان له بالغ
الأث���ر يف متوي���ل م�ش���روعاتها
الإغاثية لنحو  3ماليني �سوري
ف���روا �إىل دول اجلوار ف�ض�ل�ا
عن ما ال يقل عن �سبعة ماليني
�آخري���ن م�ص���نفني كم�ش���ردين
داخل بالدهم».
ويف هذا ال�سياق قال املمثل
املقيم للمفو�ضية ال�سامية للأمم
املتح���دة ل�ش����ؤون الالجئني يف
الأردن اندرو هاربر �إن «الن�ساء
والأطفال والفئات الأكرث �ضعفاً
فروا من وي�ل�ات احلرب التي
ال ميكن ت�ص���ورها يف �س���وريا،
ليجدوا الأمان يف الأردن ،حيث
الدعم ال�س���خي ال���ذي وفرته
الكويت ،وال���ذي مل ينقذ حياة
عدد كبري من الأرواح فح�سب،
ولكن �أع���اد الأمل للكثري ممن
فقدوا كل ما ميلكون».
وذكر �أن الكويت قدمت �أكرث
من  210ماليني دوالر �أمريكي
للمفو�ض���ية على مدى العامني
املا�ض���يني مل�س���اعدة ال�سوريني
املت�ضررين من النزاع.

42
للقائد وشعبه

الكويت مركز إنساني عاملي
وسمـو األمـــير قائد إنسـاني

عبداهلل بدران
مل يكن اختيار الأمم املتحدة الكويت «مركزا �إن�سانيا
عامليا» و�إط�لاق لقب «قائد �إن�ساين» على �سمو �أمري
البالد �أم��را م�ستغربا  ،بعد ذلك التاريخ املديد من
العطاء وامل�ساعدات ،وعقب تلك املبادرات الإن�سانية
التي جعلت الكويت من �أكرب الدول املانحة يف العامل.

وم���ن الكوي���ت  ،ويف يناير
م���ن الع���ام احلايل ج���اء ذلك
االعرتاف والتقدير على ل�سان
الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون عندما قال يف كلمته يف
اختت���ام م�ؤمتر املانحني الثاين
ل�سوريا الذي ا�ست�ضافته دولة

الكويت حينذاك �إن �سمو �أمري
البالد ي�ستحق �أن يو�صف بـ�أنه
«قائد �إن�س���اين» نظ���را للدور
الكبري الذي �أداه �س���موه «على
ال�ص���عيد الإن�س���اين م���ا جعل
م���ن الكوي���ت مركزا �إن�س���انيا
عاملياً».

وجاءت تلك الت�س���مية من
املنظمة العاملية تقديرا جلهود
دول���ة الكويت قي���ادة وحكومة
و�ش���عبا التي �ش���جعت الأ�سرة
الدولية على امل�ساهمة ب�سخاء
يف م�ؤمترات املانحني ل�س���وريا
والت���ي كان لها �أك�ب�ر الأثر يف

التخفي���ف من املحنة التي كان
يعانيها ماليني ال�سوريني داخل
�سوريا وخارجها.
وعن ذل���ك االختيار وتلك
الت�سمية يقول الدكتور عبد اهلل
معت���وق املعت���وق رئي�س الهيئة
اخلريي���ة الإ�س�ل�امية العاملية
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امل�ست�ش���ار بالدي���وان الأمريي
مبع���وث الأم�ي�ن الع���ام للأمم
املتحدة لل�ش����ؤون الإن�س���انية «
ونحن نتحدث عن ت�سمية الأمم
املتح���دة دولة الكوي���ت مركزا
�إن�سانيا عامليا وح�ضرة �صاحب
ال�سمو ال�ش���يخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�ص���باح – حفظه اهلل
ورعاه -قائ���داً �إن�س���انياً ،ف�إن
�أف�ض���ل املقدم���ات ت����ؤدي �إىل
�أف�ضل النتائج.
كلمتا �سمو الأمري
وكان �سمو �أمري البالد قد
لف���ت �أنظار الع���امل �إىل حجم
الكارثة ال�سورية و�ضرورة و�ضع
ح���د لها يف كلمت���ه يف م�ؤمتر
املانحني الأول الذي ا�ست�ضافته
الكوي���ت يف  30يناي���ر2013
ح�ي�ن ق���ال ت�أت���ي ا�ست�ض���افة
ب�ل�ادي الكويت لهذا االجتماع
اله���ام بالتعاون والتن�س���يق مع
الأمم املتحدة وا�ستجابة ملبادرة
مقدرة من معايل االمني العام
للأمم املتحدة ال�س���يد بان كي
مون �إمياناً منها ب�ضرورة دعم
كافة اجلهود وامل�ساعي الدولية
ملواجهة التحدي���ات واملخاطر
التي تهدد اال�س���تقرار العاملي
وتزعزع الأو�ض���اع االقت�صادية
واالجتماعية يف كثري من دول
العامل».
و�أ�ض���اف �س���موه «�إن دولة
الكوي���ت حكومة و�ش���عباً ومنذ
ان���دالع الأزم���ة يف �س���وريا مل
تدخ���ر جه���داً وا�س���تمرت يف
تقدمي امل�س���اعدات الإن�سانية
لل�ش���عب ال�سوري ال�شقيق عرب
م�ؤ�س�ساتها الر�سمية وال�شعبية
كما �أنها اتخذت كافة ال�س���بل
لدعم���ه يف الداخ���ل واخلارج
وم���ن خالل الهيئ���ات الكويتية
املتخ�ص�صة يف العمل الإغاثي

القمة العربية اإلفريقية
بني م�ؤمتري املانح� �ي ��ن لإغاثة ال�شعب ال�سوري ا�ست�ضافت
الكوي � � ��ت القم � � ��ة العربية الإفريقي � � ��ة الثالثة يوم � � ��ي  19و20
نوفم� �ب ��ر  2013الت � � ��ي عقدت حتت �شعار (�ش � � ��ركاء يف التنمية
واال�ستثم � � ��ار) ومثلت جهدا كويتيا كب� �ي ��را لتعزيز التعاون بني
اجلانب� �ي ��ن  ،وجاءت ت�أكيدا للمكانة التي ت�ستحقها الكويت يف
جمال العمل الإن�ساين.
و�ش � � ��ارك يف القمة جميع الدول العربية والإفريقية ممثلة
بقادته � � ��ا �أو ر�ؤ�س � � ��اء حكوماتها �أو كب � � ��ار امل�س�ؤولني فيها ملناق�شة
مو�ضوع � � ��ات التنمية والتعاون الثنائ � � ��ي وال�شراكات امل�ستهدفة
تعزيز العالقات االقت�صادية بني اجلانبني.
و�أعرب � � ��ت القمة يف ختام �أعمالها عن االمتنان ل�سمو �أمري
الب� �ل ��اد على ما بذله من جه � � ��ود �صادقة ل�ضمان جناحها وعن
�إميانها �أنه بف�ضل حكمة �سموه املعروفة والتزامه الثابت �ستحرز
العالقات العربية الأفريقية تقدما كبريا يف املجاالت كافة.
وثمنت القمة عاليا مبادرة �سموه الكرمية املعربة عن �إميان
�سموه بتعزيز التع � � ��اون العربي الإفريقي يف كل املجاالت التي
متثلت يف توجيه �سموه لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية بتقدمي قرو�ض مي�سرة للدول الإفريقية مببلغ مليار
دوالر �أمريكي على مدى ال�سن � � ��وات اخلم�س املقبلة ،وا�ستثمار
و�ضم � � ��ان اال�ستثمار مببلغ مليار دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات
املقبلة يف ال � � ��دول الإفريقية مع الرتكيز على البنية التحتية،
وذلك بالتعاون والتن�سيق مع البنك الدويل وامل�ؤ�س�سات الدولية
الأخ � � ��رى � ،إ�ضافة اىل تخ�صي� � � ��ص الكويت جائزة مالية �سنوية
مببلغ مليون دوالر امريكي با�سم املرحوم الدكتور عبدالرحمن
ال�سميط تخ�ص�ص للأبحاث التنموية يف �أفريقيا.

والطب���ي حيث و�ص���ل �إجمايل
امل�س���اهمات املقدمة ما يناهز
ال�س���تني مليون دوالر �أمريكي.

ويف ظل الأو�ض���اع امل�أ�س���اوية
الت���ي يع���اين منه���ا �أخوتنا يف
�س���وريا و�إميان���اً من���ا ب�أهمية

�ض���رورة �إجن���اح �أعم���ال هذا
التجم���ع الدويل ف�إنه ي�س���رين
�أن �أعل���ن ع���ن م�س���اهمة دولة
الكويت مببلغ  300مليون دوالر
�أمريكي لدعم الو�ضع الإن�ساين
لل�شعب ال�سوري ال�شقيق �آمال
من اجلميع �إي�صال ر�سالة �إىل
هذا ال�شعب ب�أن املجتمع الدويل
يقف �إىل جانبه وي�شعر مبعاناته
ولن يتخلى عنه يف حمنته».
ويف م�ؤمتر املانحني الثاين
الذي ا�ست�ضافته الكويت �أي�ضا
يف  15يناي���ر  2014توج���ه
�س���موه �إىل املجتمع�ي�ن قائ�ل�ا
يف كلمت���ه « ا�س���تجابت دول���ة
الكوي���ت لطلب مع���ايل الأمني
العام للأمم املتحدة ال�ست�ضافة
امل�ؤمت���ر الث���اين للمانحني بعد
عام م���ن ا�ست�ض���افتنا امل�ؤمتر
الأول وال���ذي حق���ق الأهداف
املرجوة منه الأمر الذي عك�س
الداللة الوا�ضحة على امل�س�ؤولية
التاريخية التي ت�شعر بها دولة
الكويت جتاه �أ�شقائها يف �سوريا
و�إدراكها حلج���م الكارثة التي
يعاين منها الأ�ش���قاء و�ضرورة
ح�شد اجلهود الدولية ملواجهتها
والتخفيف من �آثارها».
و�أ�ضاف �سموه « لقد قامت
بالدي الكويت ومنذ �أن اندلعت
الكارثة يف �س���وريا بامل�ش���اركة
بكافة اجلهود الهادفة للو�صول
�إىل حل �سيا�سي للحرب الدائرة
هناك و�أعلنت مراراً ا�ستعدادها
لبذل مزيد من اجلهد لتحقيق
ذل���ك الهدف كم���ا �أنها �أدركت
�أن امل�سار الإن�ساين الذي ميكن
التعام���ل م���ن خالله م���ع هذه
الكارث���ة الإن�س���انية يتي���ح لها
الق���درة على تقدمي الكثري من
الإ�سهام والعطاء الإن�ساين حيث
توا�صل جهدها على امل�ستويني
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الر�س���مي وال�ش���عبي يف ح�شد
الدعم وامل�ساعدة للأ�شقاء يف
�سوريا �سواء يف خميماتهم يف
اخلارج �أو امل�ش���ردين منهم يف
الداخل وقد �أوفت دولة الكويت
بكام���ل تعهداته���ا يف امل�ؤمت���ر
الأول للمانحني وذلك بت�س���ليم
كامل قيمة تربعها البالغ 300
مليون دوالر �إىل الأمم املتحدة
ووكاالته���ا املتخ�ص�ص���ة لتقوم
بدورها بالتوزيع وفق تقديرها
الحتياجات ال�ش���عب ال�سوري
ال�ش���قيق ليكون بذلك جمموع
ما قدمت���ه دولة الكويت لدعم
ال�ش���عب ال�س���وري ال�شقيق يف
ظل هذه الظروف  430مليون
دوالر كما �س���جلت اجلمعيات
اخلريي���ة الكويتي���ة �إجن���ازات
ملمو�سة يف م�ساعيها للتخفيف
م���ن �آالم الألوف من الالجئني
وامل�ش���ردين .ويف ظل ا�ستمرار
الأو�ض���اع الكارثي���ة والظروف
القا�س���ية الت���ي يع���اين منه���ا
�أ�شقا�ؤنا يف �سوريا يف الداخل
واخل���ارج ف�إن���ه ي�س���رين �أن
�أعل���ن من خالل ه���ذا امل�ؤمتر
ع���ن تربع دول���ة الكويت مببلغ
 500مليون دوالر �أمريكي من
القطاع�ي�ن احلكومي والأهلي
وذلك لدعم الو�ض���ع الإن�ساين
لل�شعب ال�سوري ال�شقيق».
م�ؤمترات �إقليمية وعاملية
وجاء اختيار الأمم املتحدة
للكويت «مركزاً �إن�سانياً عاملياً»
بعدما ا�ست�ض���افت ع���دداً من
امل�ؤمترات الدولية املهمة  ،ويف
مقدمتها م�ؤمترا املانحني الأول
والثاين لإغاثة ال�شعب ال�سوري،
اللذان �ش���هدا م�شاركة وا�سعة
من �شتى �أنحاء العامل� ،سواء من
الدول واحلكومات املختلفة� ،أو
املنظمات واجلمعيات الدولية

قمة احلوار اآلسيوي
ويف الفرتة ما بني  15و � 17أكتوبر من عام  2012ا�ست�ضافت
الكوي � � ��ت حتت رعاية وح�ضور �سمو �أم� �ي ��ر البالد م�ؤمتر القمة
الأول ملنتدى حوار التعاون الآ�سيوي الذي �شاركت فيه  32دولة
من القارة ال�صفراء.
وجاءت القمة لتكون �إحدى اللبنات يف جماالت التعاون التي
�أر�ساها �سموه مع املحيط العربي والإقليمي والعاملي ال�سيما مع
دول �آ�سيا  ،وحظيت ب�أهمية كبرية باعتبارها الأوىل التي جتمع
قادة كربى القارات يف �إطار يبحث التعاون بني دول �آ�سيا.
ويف كلم � � ��ة �سموه يف القمة �أكد حر�صه على �أن تكون القارة
الآ�سيوية «�أحد املحاور الرئي�سي � � ��ة جلعل الكويت مركز ًا مالي ًا
وجتاري ًا �إقليمي ًا ،نظر ًا ملوقعها اجلغرايف املتميز ،وملا متلكه من
موارد مالية وقدرات ب�شرية متميزة» .ودعا �سموه الدول الأع�ضاء
امل�شاركني يف القمة �إىل ح�شد موارد مالية مبقدار ملياري دوالر
يف برنامج يهدف لتمويل م�شاريع �إمنائية يف الدول الآ�سيوية
غري العربية  ،معلنا عن تربع دولة الكويت مببلغ  300مليون
دوالر يف ذلك الربنامج.
ويف �سبيل حتقيق رغبة �سمو الأمري يف جعل الكويت مركز ًا
مالي ًا وجتاري ًا� ،أبدت الكويت رغبتها يف ا�ست�ضافة مقر هيكلية
منتدى حوار التعاون الآ�سيوي يف حال �إقراره ،و�سعت �إىل حتويل
املنتدى �إىل منظم � � ��ة تت�سم بالدميومة  ،بهدف تعزيز التعاون
بني تلك الدول وتطوير عالقاتها.

والإقليمي���ة ،به���دف ح�ش���د
اجله���ود للتربعات الر�س���مية
وال�ش���عبية لل�ش���عوب املنكوبة،
وبلغ���ت ح�ص���يلتهما نح���و 4
مليارات دوالر ،وكانت ح�ص���ة
الكوي���ت من ه���ذا املبلغ 800
مليون دوالر� ،أوفت ب�س���دادها
للجهات واملنظمات الإن�سانية
الدولية املعنية بتنفيذ امل�شاريع
الإغاثية.
وبع���د جن���اح الكوي���ت يف
ا�ست�ض���افة هذي���ن امل�ؤمتري���ن
الدوليني للمانحني وم�ؤمترين
�آخرين للمنظمات الإن�س���انية
غري احلكومية للغر�ض نف�سه،
وا�صلت الكويت دورها الإن�ساين
العاملي با�ست�ضافة اجتماعات
جمموعة كبار املانحني ل�سوريا
الت���ي تنعق���د كل ثالثة �أ�ش���هر

برئا�سة الكويت بهدف �إتاحة
املجال لكبار املانحني ملناق�شة
الق�ضايا املتعلقة با�سرتاتيجيات
التمويل ،و�ص���رف الأموال من
�أجل زي���ادة الفاعلي���ة وجتنب
االزدواجية يف العمل ،ومتابعة
التعهدات التي مت االلتزام بها يف
م�ؤمتر املانحني الثاين ،وتت�ألف
ه���ذه املجموع���ة من ع�ض���وية
ال���دول الت���ي زادت تربعاته���ا
على  50مليون دوالر يف امل�ؤمتر
الدويل الثاين للمانحني لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا.
ريادة كويتية
وعن موقع الكويت الريادي
عل���ى اخلريط���ة الإن�س���انية ،
وا�ستحقاق �س���مو الأمري ذلك
اللقب وا�ستحقاق الكويت لتلك
الت�سمية العاملية يقول الدكتور

املعتوق «�إن ال�س���جل الإن�ساين
ل�سمو الأمري ير�شحه لأن يكون
بالفعل رمزاً للعطاء والإح�سا�س
مبعاناة الفقري واملنكوب وطالب
العل���م والأرمل���ة واملطلق���ة يف
العامل ،يف زمن �س���يطرت فيه
النزاعات املادي���ة وكرثت فيه
احلروب والنزاع���ات الأهلية،
وت�ضاعفت فيه �أعداد ال�ضحايا
وامل�ش���ردين والنازحني ،وهذا
التك���رمي دلي���ل على �أن �س���مو
الأمري يحظى بتقدير املنظمات
الإن�س���انية الدولي���ة وقادته���ا،
الذين ما برحوا ي�شيدون بدور
�س���موه الإن�س���اين يف املحافل
العامة وخالل اللقاءات املغلقة،
وقد ح�ض���رت العديد من هذه
اللقاءات التي تعظم من �ش����أن
الكوي���ت و�أمريها ،فق���د د�أب
الأم�ي�ن الع���ام ل�ل��أمم املتحدة
بان كي مون على و�صف �سمو
الأم�ي�ر يف �أك�ث�ر من منا�س���بة
ب�أنه قائد �إن�ساين ،و�أن الكويت
باتت يف ظل �سموه مركزاً عاملياً
للعطاء الإن�ساين».
لقد كانت الكويت  ،و�ستظل
دائما  -ب�سخاء �شعبها وعطائها
الإن�س���اين املتج���دد ،وت���وارث
�أعم���ال اخل�ي�ر واجل���ود عرب
الأجيال  ،وبف�ض���ل ا�ستجابتها
امل�س���تمرة حل���االت الط���وارئ
و�إغاثة ال�ش���عوب حتتل موقعاً
ريادي���اً عل���ى خريط���ة العمل
الإن�س���اين الإقليمي والدويل،
وجاء تكرمي �سمو الأمري تتويجا
لهذا الدور الإن�ساين ،و�إقراراً
دولي���اً ب�أهمي���ة دور الكوي���ت
الإن�س���اين امل�ش���رق ،و�إ�ش���ادة
بالعم���ل اخل�ي�ري الكويت���ي
الر�سمي والأهلي الذي لطاملا
كان و�س���ام فخر على �ص���دور
جميع �أبناء الوطن.
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ُ
األفضال
وتخ ُل ُد
ْ
شعر  :مختار عيسى

ال���ق���ص���ي���د ت��زل��ف��ا
وإل�����ي�����ك ال ُي�����زج�����ى
ُ
ِ
��ه
�����اد ق���ل���ب���ي ع�����ن أص����ي����ل خ���ف���وق� ِ
م������اح� َ
أج��ب ُ��ت��ه��م
����ال
ْ
���وء ا ُمل�����س� َ
إن ي���ن���ش���دوا ال����ض� َ
����رب�����وا اإلص�����غ�����اء س����اع����ة ص��ف��وت��ي
أو ج� ّ
أن���������ا م�����اب�����ذل�����ت ق���ل���ائ�������دي م���ت���ب���ذال
م���س���ت���أس���د
�����ف
ٌ
إن ق����ي����ل ه��������ذا م������وق� ٌ
���ت ف��ح��اش��ن��ي
�������ب أو إن ك����ره� ُ
ْإذ م����ا أح� ُّ
ب�����ل ك�������ان رب�������ي ع����اص����م����ا ل��ق��ص��ي��دت��ي
�������ة
ل����ل����م����دح أه�
ذم� ٌ
���������ل  ،ل����ل����م����دائ����ح ّ
ٌ
���ت خ����ري����دة
مي
ش����ع����ر ف����ال����ك����وي� ُ
ٌ
إن ِر َ
�����ردم»
«م�������اغ�������ادر ال�����ش�����ع�����راء م������ن م������ت�
ٍ
�����ت ق�����ل����ادة :
�����ن������ح� ُ
إال ألن��������ي ق������د ُم� ِ
��ة
(ص����ن����دوق����ه����ا) اإلمن�
��ي� ٌ
���������اء ف���ي���ه س���ج� ّ
ُ
ه��������ذي وف����������ود اخل�����ي�����ر ج�����اب�����ت ع���امل���ا
ه��������ذي اإلغ��������اث��������ات ال�����ت�����ي ع���ن���وان���ه���ا
����م ع����ل����ى م�����ر ال������زم������ان ت���ش���ام���خ���ت
ق�����م� ٌ
�������ادة ل���ع���ط���ائ���ه���م
إن ن�����ص�����ب�����وك ق��������ي�
ً
�����ار غ������درة
ارت�������������ت ب������ح� ٌ
ح����ت����ى إذا جُ ّ
س��ف��ي��ن��ة
ك����ان����ت ي��������داك م�����ن ال����ك����وي����ت
ً
���زن����ا
���ف ع� ّ
إن أح����ل����ك����ت ي����وم����ا ص����ح����ائ� ُ
����ل����اد أج������دب������ت ف������ي ح���ق���ب� ٍ��ة
وإذا ب�
ٌ
���رم����ا
����ت�����ك
خ�����ي�����ر امل�����ان�����ح��ي��ن ت����ك� ّ
َ
أل�����ف� ْ
�����ر وأن���ت���م���ا
دام���������ت ك����وي����ت����ك ي������ا أم������ي� ُ
�������ادي��������ا
اهلل ه������ي������أ ل�����ل�����خ�����ط�����وب أي�
ً
������اء ب���ف���ض���ل���ه
اهلل ي�����������رزق م�������ن ي�������ش� ُ
���ره
��������د ال�����ع�����ط�����اء ل����غ����ي� ِ
ل�����ك�����ن م�������ن م� ّ
ال�����ص�����ب�����اح ق����راب����ة
����ار
ُ
وإل������ي������ه ي�����خ�����ت� ُ

�������ال
�����ك وص� ُ
أو ُي������رجت������ى ط���م���ع���ا إل������ي� ِ
��ال
����ط ب���ال���ق���ل���م
ال�����ص�����دوق خ���ي� ُ
ِ
م����ا اش�����ت� َّ
����ال
����ي� ُ
ف�����أن�����ا ال�����ه�����ط�����ول ال�������ه�������ادر ال�����س� ّ
زالل
���ب ف�����ي ال���س���م���ع ا ُمل����ص����ي����خ ُ
���ي����ص� ُّ
س� ُ
��������وال
���رق����ت أح�����رف�����ي األم�
ُ
ال  ،م�����ا اس����ت� ّ
رئ�����ب�����ال
ش������اع������ر
ع��������زف ال������ش������ه������ادة
ُ
ٌ
�����ال
أن ت���س���ت���م���ي���ل ق����ص����ائ����دي
األح������ي� ُ
ْ
�������ال
����س����رت����ه����ا ح�
����������واه وب� ُ
ُ
َم��������ن رام َك ْ
�����ال
وال�������ص�������دق ُت������ذك������ي ن�
����������اره األف������ع� ُ
ُ
ُ
����ال
�����ر
ف������امل������ق������ام ج�����م� ُ
ُ
أو ك���������ان ن������ث� ٌ
�����ال
ل�����ك�����ن ش������ع������را ف�����ي�����ك ل�����ي�����س ُي������ق� ُ
امل���ف���ض���ال
ال����ك����وي����ت  ،ووح���������ده
�������ب
ُ
ِ
ح� َّ
������ؤال
�����ه س�
���������د
وع�����ط�����اؤه�����ا م�����ا ارت�
ُ
ع�����ن ُ
ْ
ّ
�����ال
ط����ي����ف����ت ج������ن������وب دروب�������������ه وش������م� ُ
�����ال
ِورث�
���ل م����ؤون����ه����ا األج������ي� ُ
�����������ت ث����ق����ي� َ
ْ
وت�����ق�����اط�����رت ،ف���ي���م���ا األس������اف������ل زال�������وا
����ن����ال
ن���ص���ب���ت���ك س�������وى احل�����ق�����وق ُت
م�����ا
ُ
ّ
زل�����������زال
������ده�������م
و ُأري�
ُ
�����ق ه� ّ
�����������������ع خ������ل� ٌ
َ
�����ال
وإذا امل����������������روءة ف�
�����ي� ُ
�������������ارس خ� ّ
ٌ
ال���ه���ط���ال
�������������و ُؤ ُه
ك������ان «ال�����ص�����ب�����اح» وض�
ُ
ْ
�����������وال
����ت ب���خ���ن���اق���ه���ا األه�
ُ
أو أم�����س�����ك� ْ
�����ال
وس������������واك
�����ت� ُ
ود ُه اخل� ّ
ي����خ����ط����ب ّ
ُ
���ال
����ق م����ث� ُ
ل���ل���خ���ي���ر ،وال����ع����ه����د ال�����وث�����ي� ِ
رج��������ال
ل���ت���ق���ي���ل ع������ث������رات اجل������م������وع
ُ
ع����ي����ال
وج����م����ي����ع����ن����ا حت������ت ال�����س�����م�����اء
ُ
ح���ل��ال
واخل��������ل��������ود
ُرزق امل������ك������ان������ة،
ُ
ُ
���د األف����ض����ال
�����وم وت����خ����ل� ُ
ت���ف���ن���ى اجل������س� ُ
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الصندوق الكويتي للتنمية ...عطاء بال حدود
ان� � �ط� � �ل� � ��ق ف � � � ��ي احل � � � � � � ��ادي وال � � �ع � � �ش� � ��ري� � ��ن م� � � ��ن دي� � �س� � �م� � �ب � ��ر ع� � � � � � ��ام  1961ل� � � �ي� � � �ك � � ��ون أول
م� ��ؤس � �س� ��ة ت� � �ق � ��دم امل � � �س� � ��اع� � ��دات اإلمن� � ��ائ� � �ي� � ��ة ف� � ��ي ال� � ��وط� � ��ن ال � � �ع� � ��رب� � ��ي وال � � � � � � � � ��دول ال � �ن� ��ام � �ي� ��ة

منى �ش�شرت
مل تكد مت�ضي �أ�شهر عدة على ا�ستقالل دولة الكويت وانطالقتها
نحو �آف��اق رحبة من التنمية واالزده��ار والبناء ،حتى انطلقت
ذراع �إن�سانية م��ن ذل��ك البلد ال�صغري متتد لت�شمل ق��ارات
العامل جنوبه و�شرقه ،و�شماله وجنوبه  ،وت�ساهم يف تنمية
املجتمعات وحتقيق التطلعات الأ�سا�سية لعدد من ال�شعوب.

تلك ال����ذراع الإن�سانية
كانت ال�صندوق الكويتي للتنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة الذي
انطلق يف احل��ادي والع�شرين

من دي�سمرب عام  1961ليكون
�أول م�ؤ�س�سة تقدم امل�ساعدات
الإمن��ائ��ي��ة يف ال��وط��ن العربي
وال��دول النامية ،وليمثل �أول

مبادرة من نوعها من �إحدى
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والنامية
حينذاك� .صحيح �أن ال�صندوق
كان �أول م�ؤ�س�سة تعمل باملعنى
امل�ؤ�س�سي احلكومي ال�شامل يف
جمال امل�ساعدات الإن�سانية يف
الكويت ،لكن تلك املبادرة �سبقها
جهد م�ؤ�س�سي كويتي متميز بد�أ
يف اخلم�سينيات م��ن القرن
املا�ضي متمثال يف �إن�شاء �أول

م�ؤ�س�سة تنموية على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط عرفت حينذاك
ب��ـ «ه��ي��ئ��ة اجل��ن��وب واخلليج
العربي» والتي قدمت عطاء
متميزا لتلبية احتياجات التنمية
يف املجالني التعليمي وال�صحي
يف ال��دول امل��ج��اورة ،وال�سيما
يف اليمن وع��م��ان والبحرين
والإم����ارات وال�����س��ودان ،متثل
يف ت�شييد عدد من املدار�س
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واجلامعات وامل�ست�شفيات يف
تلك الدول ال�شقيقة.
وع���ن���د ان���ط�ل�اق���ت���ه ركز
ال�صندوق ن�شاطاته �ضمن نطاق
الدول العربية التي كانت بحاجة
�إىل ع��دد كبري م��ن امل�شاريع
العمرانية والتنموية ،ال�سيما
بعد ح�صولها على اال�ستقالل،
وذلك انطالقا من ن�ص املر�سوم
الذي �أن�شئ وفقه ال�صندوق،
والذي كان يركز يف مواده على
تقدمي العون والدعم وامل�ساعدة
للدول العربية ال�شقيقة.
لكن �أفق ال�صندوق تو�سع
بعد ذلك مع تو�سع نطاق العمل
الإن�����س��اين الكويتي ،و�أخذت
دائرة امل�ساعدات تتو�سع لت�شمل
حينذاك ال���دول النامية من
خارج الوطن العربي  .وهكذا
مت يف ي��ول��ي��و � 1974إع���ادة
تنظيم ع��م��ل ال�����ص��ن��دوق من
خالل �إ�صدار القانون رقم 25
ل�سنة  1974الذي مل يقت�صر
فقط على ال�سماح بتو�سيع
نطاق امل�ساعدات والقرو�ض،
بل ن�ص كذلك على زيادة ر�أ�س
مال ال�صندوق من  200مليون
دينار كويتي �إىل �أل��ف مليون
دينار كويتي حتى يتمكن من
تقدمي امل�ساعدات �إىل �أكرب
عدد ممكن من الدول النامية
واملحتاجة يف العامل.
وبعد نحو �سبع �سنوات،
وبالتحديد يف مار�س ،1981
�صدر القانون رقم  18ل�سنة
 1981ال���ذي �ضاعف ر�أ�س
م��ال ال�صندوق امل��ق��رر ليبلغ
�أل��ف��ي مليون دي��ن��ار كويتي –
مدفوع بالكامل على �أن ت�شمل
�صالحيات ال�صندوق امل�ساهمة
يف ر�ؤو����س �أم���وال م�ؤ�س�سات
ال��ت��م��وي��ل الإمن���ائ���ي الدولية

ي�ت��رك��ز ن �ش��اط ال �ص �ن��دوق ف��ي م �س��اع��دة ال ��دول
ال �ع ��رب �ي ��ة وال � � � ��دول ال �ن ��ام �ي ��ة ب � �ص� ��ورة رئيسية
ف ��ي ت �ط��وي��ر اق �ت �ص ��ادات �ه ��ا وم ��ده ��ا ب��ال �ق��روض
ال� �ل� ��ازم� � � ��ة ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب � � ��رام � � ��ج ال � �ت � �ن � �م � �ي ��ة ف �ي �ه��ا
ُت � � �ق� � ��دم م� � �س � ��اع � ��دات ال� � �ص� � �ن � ��دوق ع � �ل� ��ى ش �ك��ل
ق � � � � � ��روض م � � �ب� � ��اش� � ��رة أو ك � � � �ف � � ��االت أو مت ��وي ��ل
�واز أو م � �ش � �ت ��رك م � ��ع م� ��ؤس � �س� ��ات ال �ت �م ��وي ��ل
م����� ٍ
اإلمن� � � ��ائ� � � ��ي ال� � ��دول � � �ي� � ��ة أو اإلق �ل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �م �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ة
ي �ق��دم ال �ص �ن��دوق امل �ن��ح ل�ت�م��وي��ل ال ��دراس ��ات الفنية
وامل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة س ��واء امل�ت�ع�ل�ق��ة مبشروعات
ي� �س� �ه ��م ال � �ص � �ن � ��دوق ف � ��ي مت ��وي� �ل� �ه ��ا أو غ� �ي� ��ر ذل� ��ك
والإقليمية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة
يف ر�ؤو�س �أموال املن�ش�آت ذات
الطابع الإمنائي.
وبناء على ذلك التو�سع يف
ر�أ���س امل��ال ،ويف �أف��ق املناطق
اجلغرافية التي متتد �إليها
م�ساعدات ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية،
ب���د�أ ن�شاط ال�صندوق ميتد
لي�شمل ال��ع��دي��د م��ن مناطق
العامل ،ومنها على �سبيل املثال
دول عربية و�إفريقية ،ودول من
�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ،كما امتد
ن�شاطه لي�شمل متويل م�شروعات
�إمنائية يف قطاعات خمتلفة
م��ن اقت�صاديات تلك الدول
كقطاع النقل واالت�صاالت،
وق���ط���اع ال����زراع����ة ،وقطاع
الطاقة وال�صناعة ،وقطاع املياه
وال�صرف ال�صحي.
ن�شاط ال�صندوق
ي�ترك��ز ن�شاط ال�صندوق

الكويتي للتنمية االقت�صادية
يف م�ساعدة ال���دول العربية
والدول النامية ب�صورة رئي�سية
يف تطوير اقت�صاداتها ومدها
بالقرو�ض الالزمة لتنفيذ برامج
التنمية فيها ،وف��ق احلدود
التي ير�سمها قانون ال�صندوق
ونظامه الأ�سا�سي ،والتي ت�شمل
الأمور الآتية:
•	 تقدمي القرو�ض والكفاالت.
•	 تقدمي املنح على �سبيل املعونة
العينية.
•	 امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال
امل��ن�����ش���آت ذات الطابع
الإمنائي.
•	 الإ�سهام يف ر�ؤو���س �أموال
م�ؤ�س�سات التمويل الإمنائي
الدولية والإقليمية وغريها
م��ن امل�ؤ�س�سات الإمنائية
ومتثيل دولة الكويت فيها.
ك���م���ا ي���ق���دم ال�صندوق
م�ساعداته �إىل جهات متنوعة
ت�شمل ما يلي :

•	 احل����ك����وم����ات امل���رك���زي���ة
والإقليمية واملرافق العامة
وغ�يره��ا م��ن امل�ؤ�س�سات
العامة.
•	 م�ؤ�س�سات التنمية �سواء
الدولية �أو الإقليمية �أو املحلية
وعلى الأخ�����ص م�ؤ�س�سات
التمويل الإمنائي.
وتقدم م�ساعدات ال�صندوق
على �شكل ق��رو���ض مبا�شرة
��واز �أو
�أو كفاالت �أو متويل م ٍ
م�شرتك مع م�ؤ�س�سات التمويل
الإمنائي الدولية �أو الإقليمية،
كما يقدم ال�صندوق املنح لتمويل
ال��درا���س��ات الفنية واملالية
واالقت�صادية ���س��واء املتعلقة
مب�شروعات ي�سهم ال�صندوق
يف متويلها �أو غري ذلك.
لغة الأرقام
يتجه الن�صيب الأك�بر من
ن�����ش��اط ال�����ص��ن��دوق الكويتي
للتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة �إىل
قطاع القرو�ض ،فقد بلغ عدد
القرو�ض املقدمة من ال�صندوق
منذ بداية �إن�شائه وحتى / 31
 2014 / 3ما جمموعه ()860
قر�ضاً بلغت قيمتها الإجمالية
( )5177مليون دينار كويتي،
مبا يعادل ( )17600مليون
دوالر �أمريكي ،ا�ستفادت منها
( )103دول موزعة على جميع
قارات العامل.
ون���ال���ت ال�����دول العربية
ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب��ر م���ن تلك
ال��ق��رو���ض مب��ج��م��وع ()327
قر�ضاً ،فيما جاءت دول �شرق
وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي
يف امل���رك���ز ال���ث���اين مبجموع
( )162قر�ضاً ،وح�صدت دول
غرب �أفريقيا املرتبة الثالثة
مبجموع ( )153قر�ضاً ،فيما
توزعت باقي قرو�ض ال�صندوق
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للقائد وشعبه
على دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
مبجموع ( )58قر�ضاً ،ودول
و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
بـ ( )120قر�ضاً ،ودول �أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي
مبجموع ( )40قر�ضاً.
�أم���ا فيما يتعلق بنوعية
القطاعات التي اجتهت �إليها
ق��رو���ض ال�����ص��ن��دوق الكويتي
للتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة ،فقد
ا���س��ت��ح��وذ ق��ط��اع ال��ن��ق��ل على
ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب��ر م���ن تلك
القرو�ض ،يليه قطاع الطاقة،
فيما ج��اء قطاع ال��زراع��ة يف
املركز الثالث ،يليه قطاع املياه
وال�صرف ال�صحي ،ثم قطاع
ال�صناعة .
ومل ي��ق��ت�����ص��ر ن�شاط
ال�����ص��ن��دوق الكويتي للتنمية
على قطاع القرو�ض املبا�شرة
فقط ،و�إمنا �شمل �أي�ضا تقدمي
املعونات الفنية التي تهدف
�إىل امل�ساهمة يف زيادة القدرة
اال�ستيعابية للدول امل�ستفيدة،
وتدريب الكوادر الفنية الوطنية،
و�إعداد درا�سات اجلدوى الفنية
واالقت�صادية للم�شروعات مما
يكون له الأثر الكبري يف احلد
من تكاليف امل�شروعات املمولة
و�ضمان تنفيذها على �أف�ضل
وجه.
وت�شري الإح�صائيات �إىل
�أن ال�صندوق قدم منذ �إن�شائه
وحتى مار�س  2014ما جمموعه
( )153منحة فنية بلغت قيمتها
الإجمالية نحو  91مليون دينار
كويتي.
وا�ستحوذت الدول العربية
على الن�صيب الأكرب من هذه
املنح مبجموع ( )77منحة فنية،
يليها دول غرب �أفريقيا بـ ()25
منحة ،ثم دول و�سط وجنوب

قــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون إنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ال � �ص � �ن � ��دوق ال � �ك ��وي � �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة

و�شرق �أفريقيا مبعدل ()17
منحة.
�أما يف قطاع املعونات الفنية،
فقد قدم ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية ( )48معونة
بقيمة �إجمالية بلغت نحو 12
مليون دينار كويتي ،وكان �أي�ضا
للدول العربية اجل��زء الأكرب
منها بـ ( )18معونة ،ثم دول
غرب �أفريقيا بـت�سع معونات
فنية ،ثم دول �شرق وجنوب
�آ�سيا واملحيط الهادي مبعونات
ثمانية.
وام��ت��د ن�شاط ال�صندوق
الكويتي للتنمية لي�شمل كذلك
جوانب �أخرى تتعلق بالإ�شراف
على املنح املقدمة م��ن دولة
الكويت ،حيث يقوم ال�صندوق
مبهام تقييم امل�شروعات التي
ت�سهم املنح يف متويلها� ،إ�ضافة
�إىل �إدارتها ومتابعتها والت�أكد
من ح�سن �سري تنفيذها.
وقد بلغ عدد منح حكومة
دولة الكويت امل��دارة من قبل
ال�صندوق وحتى مار�س املا�ضي
( )73منحة موزعة على خمتلف
دول العامل بقيمة �إجمالية بلغت
نحو  970مليون دينار كويتي.
واح��ت��ل��ت ال���دول العربية
املراكز الأوىل يف ع��دد املنح
احلكومية وح�صلت على ()41
منحة ،فيما جاءت دول غرب
�أفريقيا يف املركز الثاين بـ ()21
منحة حكومية.

ورد يف قانون �إن�شاء ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
والذي �أ�صدره ال�شيخ عبداهلل ال�سامل مان�صه:
نحن عبد اهلل ال�سامل ال�صباح �أمري دولة الكويت بناء
على عر�ض رئي�س املالية واالقت�صاد قررنا القانون الآتي
(املادة الأوىل)
تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وت�سمى
«ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية» وتكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية وتلحق بدائرة املالية واالقت�صاد.
(املادة الثانية)
غر�ض ال�صندوق هو م�ساعدة الدول العربية يف تطوير
اقت�صادياتها ومدها بالقرو�ض الالزمة لتنفيذ برامج
التنمية فيها ،وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئي�س املالية
واالقت�صاد.
(املادة الثالثة)
يكون ر�أ�س مال ال�صندوق خم�سني مليونا من الدنانري
الكويتية يغطى من مدخرات احلكومة.
(املادة الرابعة)
يجوز لل�صندوق �أن يُقر�ض و�أن ي�صدر �سندات بال�شروط
والأو�ضاع التي يقررها رئي�س املالية واالقت�صاد بناء على
اقرتاح جمل�س االدارة.
(املادة اخلام�سة)
يدير ال�صندوق جمل�س �إدارة على الوجه املبني يف
النظام الأ�سا�سي.
(املادة ال�ساد�سة)
ي�صدر رئي�س املالية واالقت�صاد النظام الأ�سا�سي
لل�صندوق يبني فيه على الأخ�ص طريقة ت�أليف جمل�س
الإدارة واخت�صا�صاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية
وو�ضع امليزانية وغري ذلك من الإجراءات الالزمة حل�سن
�سري العمل
(املادة ال�سابعة)
على رئي�س املالية واالقت�صاد تنفيذ هذا القانون ويعمل
به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�أمري دولة الكويت
عبد اهلل ال�سامل ال�صباح

�صدر يف ق�صر ال�سيف يف  23من رجب �سنة 1381هـ
املوافق  31من دي�سمرب �سنة  1961م
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من اليمني للي�سار� :سامل الرمي�ضي ،ندى الأحمد  ،د .فاطمة العبيدان� ،أمل عبد اهلل ،د .خالد ال�شايجي ،وليد القالف

رابطة األدباء حتتفي بـ «القائد اإلنساني» شعرا َ
أم � ��ل ع� �ب ��د ال� �ل� ��ه  :اف �ت �ت �ح ��ت األم� �س� �ي ��ة ب �ك �ل �م ��ة حت� ��دث� ��ت ف �ي �ه ��ا ع� ��ن طبيعة
أه � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �ط� �ي� �ب ��ة وم � � ��ا ج � �ب � �ل� ��وا ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ح � ��ب اخل � �ي � ��ر وال � �ع � �ط� ��اء

ال � �ش� ��اي � �ج� ��ي وف � ��اط � �م � ��ة ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ون � � � ��دى األح � � �م� � ��د وال� � �ق �ل ��اف
وال � ��رم � �ي � �ض � ��ى أن� � � �ش � � ��دوا ف� � ��ي ح� � ��ب ال� � ��وط� � ��ن وال� � �ق � ��ائ � ��د اإلن � �س� ��ان� ��ي
نتايل الدروي�ش
احتفاال مبنح الأمم املتحدة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح لقب القائد الإن�ساين ،وت�سمية
الكويت مركزا �إن�سانيا عامليا ارت�أت رابطة الأدباء تد�شني مو�سمها الثقايف باالحتفاء بهذه املنا�سبة �شعراً خال�ص ًا عربت من خالله
كوكبة من ال�شعراء عن فخرها واعتزازها مبا نالته الكويت وقائدها من اعرتاف دويل م�ستحق ،يعك�س مدى احرتام العامل ل�شخ�ص
وم�سرية �صاحب ال�سمو �أمري البالد الزاخرة بالعطاء واملبادرات الإن�سانية التي �شملت كل ال�شعوب املنكوبة �سواء يف احلرب �أو ال�سلم
وقد ا�ستهلت الرابطة مو�سمها الثقايف اجلديد ب�أم�سية �شعرية بعنوان (القائد الإن�ساين) ،عرب من خاللها عدد من ال�شعراء عن
عميق تقديرهم وافتخارهم ب�شخ�ص �صاحب ال�سمو الذي و�صلت �أ�صداء مبادراته الإن�سانية اخلرية �إىل �أرجاء العامل كافة.

افتتحت الإعالمية �أمل عبد
اهلل الأم�سية بكلمة مرجتلة
حتدثت فيها عن طبيعة �أهل
الكويت الطيبة وما جبلوا عليه
من حب اخلري والعطاء منذ
القدم وقبل �أن يظهر النفط
وت�صبح ال��ك��وي��ت م��ن الدول
الغنية ،ث��م �أل��ق��ى �أم�ي�ن عام

الرابطة طالل الرمي�ضي كلمة
�أكد يف بدايتها �أن «هذا الإجماع
العاملي على �إطالق لقب قائد
�إن�ساين على �سمو �أمري البالد
هو جناح حقيقي لكل مناحي
التنمية وم�صادرها يف دولة
ال��ك��وي��ت ،مب��ا فيها الناحية
الثقافية ال��ت��ي متثل رابطة

الأدباء فيها اجلزء احليوي».
وق���ال�« :إن ه��ذا التكرمي
الأممي يحمل املجتمع الكويتي
بكل م�ؤ�س�ساته املدنية م�س�ؤولية
كبرية �إزاء القيام ب�أن�شطة من
�ش�أنها تعزيز هذه الفكرة يف
�أذهان العامل ،ورابطة الأدباء
تنظر باعتزاز �إىل هذا القرار

و�ستعمل مبا يف و�سعها على
االحتفاء به والإ�سهام يف تفعيله
من خالل ندواتها و�أن�شطتها
على غ��رار ما د�أب��ت عليه يف
اختيار الفعاليات الأدبية ذات
البعد الإن�ساين ،التي و�صلت �إىل
العامل حاملة يف ثناياها الفكر
امل�ستنري الداعي �إىل املحبة
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خالد ال�شايجي

والت�سامح ونبذ العنف».
ول��ف��ت �إىل �أن» �أع�ضاء
راب���ط���ة الأدب������اء الكويتيني
ا�ستقبلوا هذا التكرمي الأممي
مبزيد من التفا�ؤل والثقة ،وهم
معاهدون �سمو �أمري البالد على
�أن ي�ؤازروه ويعينوه �أدبيا وثقافيا
وفكريا ،على حتقيق �أهدافه
ال�سامية ،وتطلعاته ،لالرتقاء
بدولتنا احلبيبة على �أ�س�س
ح�ضارية تفتخر بها الأجيال،
م�شريا �إىل دع��م �سمو �أمري
البالد لالحتفالية التي �أقيمت
مبنا�سبة م���رور ن�صف قرن
على ت�أ�سي�س رابطة الأدباء
الكويتيني».
�إ�شعاع عربي عاملي
م��ن جانبه هن�أ م�ست�شار
جمعية العالقات العامة العربية
يف منطقة اخلليج خالد عبد
اهلل ال�شمروخ �سمو �أمري البالد
بح�صوله على التكرمي الأممي
واختياره قائدا �إن�سانيا ،كما هن�أ
الكويت باختيارها مركزا �إن�سانيا
عامليا ...وقال« :حظيت دولة
الكويت يف العامني الأخريين،
ب�إ�شعاع خليجي عربي عاملي
على م�ستوى احت�ضان القمم
وامل�ؤمترات الإقليمية ،والتي
تكللت بالنجاح بف�ضل من اهلل
وحكمة �صاحب ال�سمو الذي
�أ�شاد به املجتمع الدويل ،ولقد
كان الغرب يطلقون على ح�ضرة

فاطمة العبيدان

ندى الأحمد

وليد القالف

�أمري البالد من حكمة و�شهامة
ورحمة وحب للخري والعطاء
و�أن�شدت:

ال � �ش � �م� ��روخ  :ال� �ع� �م ��ل اإلن � �س� ��ان� ��ي س� ��اه� ��م في
ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال��دول��ي
ف� ��أص� �ب� �ح� ��ت ع � �ن � �ص� ��را م� �ه� �م� ��ا وم � � ��ؤث � � ��را ف �ي��ه

ق� � � � � � ��ائ� � � � � � ��د ف � � � � � � � ��ذ ح � � �ك � � �ي� � ��م
وال� � � � � ��د ال � �� � �ش � �ع� ��ب ال� � �ك � ��رمي
ف � � � � ��ار� � � � � ��س � � � �ش � � �ه� � ��م ح � �ل � �ي� ��م
وه � � � � � ��و ذو ق� � � �ل � � ��ب رح� � �ي � ��م
�أغ� � � � � � � � � ��دق اخل � � �ي� � ��ر علينا
وع � � � � � � �ل� � � � � � ��ى ك � � � � � � � ��ل م � � �ق � � �ي � ��م
و�� � �س� � �ع � ��ى ب� ��ال � �ط � �ي� ��ب دوم � � ��ا
ن � � � �ح� � � ��و �� � � �ش� � � �ي � � ��خ وي � � �ت � � �ي� � ��م
وف � � � � � � � � � � �ت� � � � � � � � � � ��اة و� � � � � �ص � � � � �ب� � � � ��ي
وف� � � � � � � � �ق � � � �ي� � � ��ر و� � � � �س � � � �ق � � � �ي� � � ��م
�أط � � � �ع� � � ��م ال � � �ن� � ��ا�� � ��س ل� ��وج� ��ه
اهلل ذي ال �ف �� �ض��ل العظيم

ال��ك��وي��ت ال��ط��وي��ل يف العمل
الإن�����س��اين،م��ن خ�لال تقدمي
امل�ساعدات واملنح والقرو�ض
التنموية ل��ل��دول وال�شعوب
املحتاجة يف الأوقات احلرجة
ويف الأزمات ،م�ؤكدا �أن العمل
الإن�ساين �ساهم يف تعزيز مكانة
الكويت يف املجتمع الدويل
ف�أ�صبحت عن�صرا مهما وم�ؤثرا
فيه.
القائد الإن�ساين
�ش ّرعت الدكتورة فاطمة
العبد اهلل العبيدان بوابات
ال�شعر وحلقت منها بق�صيدة
عنوانها «القائد الإن�ساين»
ع��ددت فيها بع�ض اخل�صال
التي يتمتع بها �صاحب ال�سمو

احلب وال�شوق الذي ي�شكو الورى
�أك�ث�رت منه ومل �أب ��ال بدائه
لأمرينا ومرابع الوطن احلبيـب
وما ت�ضمهمّ ا رح��اب ف�ضائه
ب ��رم ��ال ��ه وب � �ح� ��وره و�سمائه
وب �ه��اء زرق ��ة ل��ون�ه��ا و�صفائه
لو �شفني وجدي ُّ
وبت �أ�سريه
وانتابني من ذاك طول عنائه
مل �أ�شكه بل مل �أداو �سقامه
�إن امل� �ح ��ب ي �ل��ذ يف �ضرائه

طالل الرمي�ضي

�صاحب ال�سمو الرجل امللتزم،
قوال وفعال ،وال ميل من عمل
املبادرات الإن�سانية لل�شعوب
املنكوبة �أو الفقرية ،على م�ستوى
العامل ،ولقد كان دور الكويت
يف العمل الإن�ساين كبريا وامتد
�إىل جميع املجتمعات الب�شرية،
على م�ستوى العامل ،وهذا دليل
على امل��ع��دن الأ�صيل ل�شعب
الكويت يف العمل الإن�ساين،
بكل و�ضوح �إذا اخذنا خريطة
العامل و�أ�شرنا فيها �إىل �أي دولة
يف العامل �سرنى فيها مركزا
�إن�سانيا عامليا لدولة الكويت،
ونرى قائدا �إن�سانيا هو ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمريها».
و�أ�شار ال�شمروخ �إىل تاريخ

«�صباح»
ال�����ش��اع��ر ال��دك��ت��ور خالد
ال�����ش��اي��ج��ي �أل���ق���ى ق�صيدة
«ال�صباح» الزاخرة بالرتاكيب
ال�شعرية اجلزلة التي عك�ست
�إح�����س��ا���س ال�����ش��اع��ر بالفخر
والوالء لوطن يجود بكرم �أهله
وقائده فقال:
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ف�سنون عمري حيثما ق�ضيتها
والذكريات جتول يف �أرجائه

و�ألقت ال�شاعرة ال�شابة
ن��دى الأح��م��د ق�صيدة تغنت
فيها ب�صفات �سمو �أمري البالد
وحكمته التي قادت البالد �إىل
املجد قائلة:

يا قائد الإن�سان قدت كويتنا
وبنيت جيال بالعالء الأجمد
يجتاح حبك للعطاء قلوبنا
وك�أمنا تغزو القلوب وتفتدي
و�صنعت للأجماد �صرح وجودنا
حتى غدت مُ زن ال�سماء كمرقد
وحكمت دارا من جمال عطائها
خري الديار من عطائك تهتدي
�أنت الذي قدت الزمان بحكمة
قد د َ
ُمت لل�ضعفاء خري املنجد

�ألف هال
بدوره ارحتل ال�شاعر وليد
القالف ( اخلراز) بني البحور
وامل��ف��ردات املفعمة مب�شاعر
ال��ف��خ��ر واحل���ف���اوة وق����ال يف
ق�صيدته «القائد الإن�ساين»:

�ألف �أهال بالقائد الإن�ساين
�أل ��ف �أه�ل�ا ن�ق��ول�ه��ا بافتتان
�ألف �أهال ...و�ألف �أهال و�أهال
ما جرى يف �سمائنا القمران
ل �ق��ب ن��ال��ه الأم� �ي ��ر ...ونلنا
نحن �أي�ضا به احرتام الزمان
ل� �ق ��ب ي �� �س �ت �ح �ق��ه ...و�إل� �ي ��ه
تت�سامى كل العيون الرواين
��س��وف يبقى م�ث��ار فخر وعز
أزمان
واح�ت�رام على م��دى ال ِ

الكوثر املورد
وج��اء ختام الأم�سية مع
ال�شاعر �سامل الرمي�ضي الذي
�أحت����ف احل�����ض��ور بق�صيدة
بعنوان «الكوثر امل��ورد» التي
ميكن قراءتها على ثالثة �أوجه:
ف�صيحة على تقييد القافية،
ف�صيحة على �إطالق القافية،
ون��ب��ط��ي��ة  ...وف��ي��ه��ا ين�شد

شعر  :إسماعيل عقاب

ت�������اج اخل����ل����ي����ج مت�����ازج�����ت أط�����ي� ُ
����اف

ال��رم�ي�ض��ي  :اإلجماع
ال �ع ��امل ��ي ع �ل��ى إط�ل�اق
ل � �ق ��ب ق� ��ائ� ��د إن� �س ��ان ��ي
ع� � �ل � ��ى س� � �م � ��و األم� � �ي � ��ر
ه � � ��و جن� � � � ��اح ح �ق �ي �ق��ي
ل�ك��ل م�ن��اح��ي التنمية
ف� � ��ي دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
بالقول:

م �ن��ي �� �س�ل�ام م ��ا حت ��د ح � ��دوده
للمواطن ال�ضايف علينا جوده
يا موطن الأجماد فخرك هالني
ورد زالل ك� � ��وث� � ��ر م� � � � � ��وروده
لك بالف�ؤاد احلب من ع�صر م�ضى
ول �ع �� �ص��رن��ا م �ت �ج ��دد م ��ول ��وده
�أرواح �ن��ا تهدي ث��راك ونفتدي
واحل � ��ب ف �ي �ن��ا م �ث �م��ر عنقوده
�أكويتنا من مثل قدرك يف املدى
يا �سقف من للمجد كان �صعوده
اهلل �أ�� � �س� � ��أل �أن ي � ��دمي �أماننا
يف ظل من نعم اجلدود جدوده
ن�سل ال�صباح وتنحني �أبياتنا
طيب القوايف منه ينفح عوده
يا من له الألقاب ت�سعى ت�شتهي
ل��و ب�ع���ض�ه��ا م�ع�ك��م ي �ت��م وروده
ي ��ا رم ��ز �إن �� �س��ان �ي��ة ��ش�ع��ت �ضيا
م��ن بعد ده��ر حا�صرتنا �سوده
جئنا ن��زف لك التهاين والثنا
من حم�ض �إخال�ص القلوب وروده
ه� ��ذي حت �ي��ة � �ش��اع��ر ف� ��رد على
الأي ��ام ي�ن��در يف ال��زم��ان وجوده

ُ
ق���ط���اف
وت����ل����أألت ف������وق ال����غ����ص����ون
وع����ل����ى رم�������ال ال����ش����ط َرف��������رف ب��ل��ب� ٌ�ل

وع�����ل�����ى ال������ت���ل��ال ُم�����ه����� ّل�����ل ه����تّ ����اف

وه�����ي ال���ه���ض���اب ت���ن���وع���ت ح��ص��ب��اؤه��ا
���ر واحل�����ص�����ى أص������داف
ف����ال����رم����ل ت����ب� ٌ

��رب���ا
وال���ش���م���س خ� ّ
��ي���م ض���وؤه���ا ف����وق ال� ُّ

�����واف
وال����غ����ي����ث ي���ه���ط���ل وال�����ن�����دى ط� ّ

ب���األم���س ك��ن��ت ش��ري��ك��ة ف���ي ف��رح��ت��ي

���س����ع����ي وال����تّ ����ط����واف
ن�
ٌ
���ي ال� َّ
�������ذر ع����ل� َّ

ش��ي��خ احل���ج���ا ي��س��ع��ى األري������ب لعلمه

ي���ص���ب���و إل�����ي�����ه احل� ُّ
��������ق واإلن�����ص�����اف
���را
ه������ذا ُص����ب����اح اخل����ي����ر أج�������رى أن����ه� ً

ب��ي��ن ال����ه����ض����اب وراف����ق����ت����ه ض���ف���اف

ُ
أرض اخل���ل���ي���ج وف���اخ���رت
ع������زَّ ت ب����ه
ال�����ق�����رى األش�������راف
وزه�������ا ب�����ه أه������ل
ِ
��م���ع ال����ف����رق����اء ب���ع���د خ��ص��ام��ه��م
ف���ي���ج� ّ

ي�������دب خ�ل�اف
ي���س���م���و ال�����س��ل��ام إذا
ُّ

���ر ِب ق���د ج��ن��ح��ت بهم
وإذا س��ف��ي��ـ� ُ�ن ال� ُ
���ع� ْ
ال����ق����ل����ع وامل�����ج�����داف
ي���ج���ث���و إل����ي����ه
ُ
ت�����اج ال���ك���وي���ت إذا ال�����ن�����وازل أط��ب��ق��ت
ع���ص���ف ال���ن���س���ي���م ودم�����دم�����ت أع�����راف
وال�����زن�����د ي����ق����وى وال����ع����زمي����ة ح���رب���ه
وي����������د اإلل����������ه وج������ن������ده أس����ي����اف
ُ
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قدمي قدم هذا البلد وقد جعل منها منارة بني دول العالم

العمل اخليري في الكويت..

ك ��ي م � ��ون  :ال� �ك ��وي ��ت ال �ص �غ �ي��رة ف ��ي م �س��اح �ت �ه��ا ل �ه��ا ق �ل��ب ك �ب �ي��ر ورح� � ��ب ي �س��ع اإلن �س��ان �ي��ة
ح�سن عبداهلل
جل�س الفتى ال�صغري الذي
مل يتجاوز عمره الثانية ع�شرة
�أمام منزله ،وو�ض���ع «قر�شة »
ماء (جرة) وعليها مغرفة ،ثم
راح ين���ادي على جريانه و�أهله
واملارة ب�أن يتف�ضلوا ل�شرب املاء
البارد .
كان ذلك عام  1882م وكان
هذا الفتى ال�صغري الذي �أ�صبح
من كبار املح�سنني فيما بعد هو
عبد العزي���ز الدعيج ،الكويتي
الذي �أن�ش����أ �أول �سبيل ماء يف
الكويت ،وذلك ل�سقاية النا�س يف
وقت كان املاء نادرا واحل�صول
عليه يحتاج �إىل م�شقة كبرية.

س � ّ�ن ��ت ال� �ك ��وي ��ت نهجا
ث ��اب� �ت ��ا م� �ن ��ذ ن �ش��أت �ه��ا،
ي ��رت �ك ��ز ع �ل ��ى ت �ق��دمي
امل�س��اع��دات اإلنسانية
ل� � �ك� � ��ل ال � � �ع � � ��ال � � ��م ب �ل�ا
مت �ي �ي��ز ل��دي��ن أو ع��رق
وقد جعله موردا ل�س���د حاجة
الفقراء واملحتاج�ي�ن من مياه
ال�شرب ،ولتزويده باملياه ا�شرتى
الدعي���ج �آب���ار م���اء يف منطقة

ال�شامية وا�شرتى كذلك عددا
كبريا من اجلمال يقارب �أربعني
جمال ،لنقل ه���ذه املياه يوميا
من ال�ش���امية �إىل مقر ال�سبيل
يف ح���ي الدعيج داخل �س���وق
الكوي���ت ،بهدف التخفيف عن
الن�س���اء وخ�ص����ص له���ن وقتا
للت���زود باملياه وقد ق���ام ورثته
بتو�س���عة هذا ال�سبيل و�أن�شئت
له عدة فروع.
قب���ل ذل���ك بنح���و مائت���ي
ع���ام وحتدي���دا ع���ام 1696
بنىابراهيم بن عبداهلل البحر
�أول م�سجد يف الكويت،وجدده
عام 1745عبداهلل بن علي بن

�سعيد ومت جتديده مرة �أخرى
ع���ام  1858عل���ى يد عبداهلل
ابن عي�س���ى الإبراهيم ( والد
يو�سف الإبراهيم) وقامت �إدارة
الأوق���اف بتجديده يف ،1956
ويقع يف فريج الإبراهيم يف حي
القبلة مقابل ق�صر ال�سيف،وهو
�أول وقف يف الكويت وقد �أوقفت
مل�صلحة امل�سجد عدة �أوقاف.
ويف ع���ام  1871قام علي
حممد �آل �إبراهيم بطبع كتاب
‘نيل امل�آرب ب�شرح دليل الطالب
على مذهب الإم���ام �أحمد بن
حنبل ال�شيباين’ وهو يف الفقه
احلنبلي يف املطبعة اخلريية،
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مب�صر ك�أول كويتي يقوم بطباعة
كتاب على نفقته اخلا�صة.
ولذل���ك ف�إن عم���ل اخلري
يف الكويت ق���دمي قدم الدولة
نف�سها وهو �أحد مظاهر الهوية
الإ�س�ل�امية للمجتمع الكويتي،
ولقد كان املح�س���نون من �أهل
الكويت يبنون امل�ساجد ،كعمل
من �أعمال الرب واخلري والتقرب
�إىل اهلل تع���اىل وكان كث�ي�ر
ممن �أنعم اهلل عليهم يو�ص���ون
بتخ�ص���ي�ص ثلث تركاتهم لبناء
امل�ساجد .
الأوقاف اخلريية
ومل يكت���ف الرعي���ل الأول
من املح�سنني من �أهل الكويت
ببناء امل�س���اجد يف الكويت ،بل
كانوا يبنون امل�ساجد ويجهزونها
كامل���ة على نفقته���م يف بع�ض
امل���دن والعوا�ص���م الأخ���رى؛
لتكون موئ ً
ال للعباد وال�صاحلني
ولإقامة ال�ص�ل�اة و�إعالء كلمة
اهلل تع���اىل ،ي�ض���اف �إىل ذلك
�أنهم وقفوا �أعياناً من العقارات
والأرا�ضي التي تدر ريعاً للإنفاق
على هذه امل�ساجد �أو تخ�ص�ص
للعاملني بها .
وبعد ت�أ�سي�س دائرة الأوقاف
�س���نة  1949م .والت���ي �أخذت
على عاتقها مهمة بناء امل�ساجد
ف����إن املح�س���نني ا�س���تمروا يف
بن���اء امل�س���اجد عل���ى نفقتهم
اخلا�صة ،ور�صدوا لها الأوقاف
الالزمة.
ومل تقت�صر الأوقاف اخلريية
يف الكوي���ت على امل�س���اجد بل
تنوعت جماالتها لت�شمل الكثري
من الأغرا����ض ،كالإطعام عرب
تقدمي املواد الغذائية ال�ضرورية
للمحتاج�ي�ن يف كاف���ة ب�ل�اد
امل�س���لمني �س���واء مت تقدميه���ا
ب�ص���ورة فردي���ة �أو جماعي���ة

د .ب � � � � � ��در امل � � � � � ��اص:
رائ� � � � � ��دة ف� � ��ي ال� �ع� �م ��ل
اإلغ� � ��اث� � ��ي وم� ��درس� ��ة
م �ت �م �ي��زة ف ��ي ال �ع �ط��اء،
وص � � �ن� � ��اع� � ��ةاخل � � �ي� � ��ر
 85م�ب��رة خيرية و 11جمعية خيرية تتبعها 150
جل�ن��ة م��ارس��ت ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي م�ن��ذ ميالدالكويت
والوق���ف عل���ى «الع�ش���يات»
الت���ي ه���ي مرادف���ة للإطعام
،وتتحقق بتقدمي وجبات طعام
للفق���راء واملحتاج�ي�ن داخ���ل
البالد وخارجها ،وخا�ص���ة يف
البلدان املعدمة والفقرية ب�إعانة
الالجئني واملحتاجني .
والوق���ف على الأ�ض���احي
ويتحق���ق بتوزي���ع الأ�ض���احي
عل���ى املحتاجني داخل الكويت
وخارجه���ا ،ويتم ذل���ك يف �أيام
عيد الأ�ضحى املبارك
و الوق���ف عل���ى اخلريات
:ويت�ضمن خمتلف وجوه العمل
اخل�ي�ري ومنها :تقدمي املعونة
للفق���راء واملحتاج�ي�ن ،ودع���م
الهيئات واجلمعي���ات واملراكز
الإ�سالمية ،و بناء امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية ودور الرعاية
وما �إىل ذلك .
والوق���ف عل���ى الفق���راء
وامل�س���اكني واملحتاج�ي�ن
املتعففني،وعل���ى طلب���ة العل���م
و طب���ع الكت���ب الإ�س�ل�امية
وامل�صاحف ون�شرها وتوزيعها
يف البالد الإ�سالمية املحتاجة،
و�إيف���اد الط�ل�اب يف بعث���ات
درا�س���ية خارج البالد� ،س���واء
�أكان �إيفادهم لتح�صيل العلوم

ال�شرعية �أم غريها من العلوم
امل�شروعة .وثمة �أوقاف خريية
�أخرى تغطي كل املجاالت كحفر
الآب���ار يف البلدان الإ�س�ل�امية
الفقرية املحتاجة وتوفري م�صادر
املياه لل�شرب وغريها.
حم�سنات كويتيات
وال يت�صورن �أحد �أن العمل
اخلريي عرب تاريخ هذا الوطن
كان مق�صورا على الرجال من
�أهل الكويت ،فقد كان ومازال
للمر�أة الكويتية دور بارز وفعال
يف العمل اخلريي ب�ش���كل عام
ويف الوقف ب�شكل خا�ص .وكان
مل�س���اهمات املر�أة ال�س���خية يف
الأعم���ال الوقفي���ة بالأم�ل�اك
والعق���ارات �أثره���ا الوا�ض���ح
يف من���و امل�ؤ�س�س���ة الوقفي���ة
وازدهاره���ا مما ي���دل على ما
حتل���ت به امل���ر�أة الكويتية منذ
القدم م���ن وعي ديني وحر�ص
على التق���رب �إىل اهلل تعاىل.
وح�سب �إح�صائية من�شورة على
موقع وزارة الأوقاف ف�إن ن�سبة
 % 50من الأوق���اف الكويتية
يف الكويت وخارجها ل�سيدات
كويتيات .
تاريخ م�ضيء
طوال تاريخها الإن�س���اين

واخل�ي�ري الطوي���ل وامل�ض���يء
وع�ب�ر جهود �ش���عبية جماعية
وفردية ،ويف كل الق�ضايا و�صوال
�إىل ق���ارات الع���امل اخلم����س،
كانت الكوي���ت ومازالت واحة
العم���ل اخل�ي�ري والإن�س���اين
والإغاثي .مليارات الدوالرات
ينفقه���ا �أه���ل الكويت بر�ض���ا
وبحب و�سماحة� ،سرا وعالنية،
يف عمل اخلري حتى �أ�ص���بحت
م���ن �أوائ���ل الدول الت���ي قننت
عرب تاريخها «�صناعة خريية»
كامل���ة الأركان ،بل وفريدة يف
عملها كما يقول الأمني العام
امل�س���اعد للمجل�س الإ�سالمي
العاملي للدعوة والإغاثة و�أ�ستاذ
الدرا�س���ات الإ�س�ل�امية بكلية
الرتبية الأ�سا�سية د .بدر املا�ص
والذي يقول� :أجزم �أن الكويت
ه���ي الدولة العربي���ة الوحيدة
الرائ���دة يف العم���ل الإغاث���ي،
فالكوي���ت مدر�س���ة متمي���زة
يف العط���اء ،ويف ال�س���بق �إىل
الذه���اب للإغاثة يف �أي كارثة
تقع للم�سلمني يف العامل ،ولها
�أي���اد بي�ض���اء يف كل الدول يف
كل زم���ان ومكان و�أينما ذهبت
�س���تجد كويتيا يحف���ر بئرا يف
جماه���ل �إفريقي���ا ،و�آخر يبني
مدر�سة �أو م�سجدا �أو م�ست�شفى
يف بلدة ريفية يف �آ�سيا �أو رمبا
ال وج���ود له���ا عل���ى اخلريطة
الر�س���مية ،وثالثا يطعم �أيتاما
يف �أمريكا اجلنوبية .
ويذك���ر ع���ادل ال�س���عدون
م�ؤلف مو�سوعة «�أوائل كويتية»
�أن���ه عام  1904تربع ال�ش���يخ
مب���ارك مببل���غ � 5آالف ل�ي�رة
مل�ساعدة الالجئني �أثناء حريق
الآ�ستانة يف تركيا.
ويف الثالثين���ات من القرن
املا�ض���ي ،وبع���د �أ�س���ابيع م���ن
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للقائد وشعبه
الإ�ض���راب العام ال���ذي قام به
ال�شعب الفل�سطيني عام1936م
وثورته على �سلطات االحتالل
الربيطاين واعتداءات قطعان
امل�ستوطنني ال�صهاينة املتحالفني
معها ،اجتمع بع�ض �أهل اخلري
يف الكوي���ت ونظم���وا حمل���ة
تربع���ات ،ثم بادروا بت�أ�س���ي�س
جلن���ة جتم���ع املعون���ات ب���كل
�أ�شكالها لتقدمها �إىل �إخوتهم
يف �أر�ض الرباط.
وق���د �ض���مت اللجن���ة كلاً
من ال�شيخ يو�س���ف بن عي�سى
القناعي ،وحممد ثنيان الغامن،
وعبدالرحم���ن حممدالبح���ر،
و�س���يد ب���ن عل���ي �س���ليمان،
وم�ش���عان اخل�ض�ي�ر ،وحممد
�أحمد الغامن.
وعقدت اللجنة اجتماعات
جلمع التربعات ،وعلى الرغم
م���ن �ض���يق العي����ش يف ذل���ك
الزم���ن حيث كان الغو�ص على
الل�ؤل�ؤ هو امل�ص���در الرئي�س���ي
للدخل يف الكويت ،فقد جمعت
اللجنة التربعات و�أر�سلتها �إىل
فل�سطني ،ووا�صلت عملها حتى
انتهاء الثورة عام1939م.
مدار�س كويتية يف الهند
وتذكر د.فوزية العبد الغفور
يف كتابها عن ال�ش���يخ عبداهلل
اجلاب���ر �أن دائ���رة املع���ارف
برئا�سة ال�شيخ افتتحت مدار�س
لتعلي���م �أبن���اء ال���دول العربية
ال�ش���قيقة،وعلى الأخ�ص دول
اخلليج العربي �أو البناء العرب
الذين تواجدوا يف تلك الفرتة
يف بع�ض الدول اال�سالمية مثل
باك�ستان والهند .ففي بومباي
افتتح���ت دائرة املع���ارف عام
� 1952أول مدر�س���ة عربي���ة
لتعليم �أبناء الكويتيني املقيمني
يف بومباي اللغة العربية والدين

جت � ��رب � ��ة ف� � ��ري� � ��دة وغ� � �ي � ��ر م� �س� �ب� ��وق� ��ة ل � �ل� ��راح� ��ل
ع� �ب� ��دال� ��رح� �م� ��ن ال� �س� �م� �ي� ��ط ال� � � ��ذي ق� �ض� ��ى ف��ي
ال�ع�م��ل اخل �ي��ري وال �ت �ط��وع��ي أك �ث��ر م��ن رب ��ع قرن
ب�صفة خا�صة.
بي���د �أن ال�ش���يخ عب���داهلل
اجلاب���ر �س���مح �أن تك���ون هذه
املدر�سة لأبناء العرب جميعا.
كما افتتحت دائرة املعارف
عام 1953مدر�س���ة كرات�ش���ي
لتعليم �أبناء العرب املقيمني يف
باك�ستان اللغة العربية والدين
الإ�سالمي ،و�ضمت  92طالبا
من كل البالد العربية.
و�أر�س���لت الكوي���ت ع���ام
1953بعثة من املدر�س�ي�ن �إىل
�ساحل عمان و�إمارة ال�شارقة،
وافتتح���ت مدار����س يف معظم
�إمارات اخلليج العربي وزودتها
بالكتب الدرا�سية وكل ما حتتاجه
من مواد و�أجهزة و�أثاث ،وذلك
عل���ى مدى خم�س �س���نوات يف
�إمارات دبي وال�شارقة وعجمان
و�أم القوين ور�أ�س اخليمة.
قالدة ال�سميط
بيد �أن هناك جتربة خريية
فريدة وغري م�سبوقة يف تاريخ
الإن�سانية ،قادها كويتي ولد عام
1947م وا�س���تمر حتى حلظة
وفاته ع���ام  2013يعمل فيها
بد�أب و�أمانة من خالل املح�سنني
يف الكوي���ت� ،أال وه���ي جتربة
الراحل الدكت���ور عبدالرحمن
ال�سميط الذي ق�ضى �أكرث من
ربع قرن يدعو �إىل الإ�سالم يف
القارة ال�سمراء عرب فعل اخلري
ودون ممار�س���ة �أي �ضغوط �أو
تفريق بني م�سلم وغري م�سلم.
وقد �أ�س���لم على يدي ال�سميط
�أك�ث�ر من  11مليون �ش���خ�ص

يف �إفريقي���ا ،و�س���تظل جتربة
فار����س العمل التطوعي قالدة
نور عل���ى �ص���در الكويت
م���ن ٍ
و�ش���عبها طوال تاريخها ،تزهو
به���ا و�س���ط الأمم وال�ش���عوب،
ونح�سب �أنها �ستكون يف ميزان
ح�س���نات �أهل الكوي���ت الذين
حباهم اهلل حب اخلري ،وجبلوا
عليه حتى �أ�صبح مالزما لهم،
وعنوانا على �شخ�صيتهم.
وم���ا التك���رمي الأخ�ي�ر
«واملت�أخ���ر» ال���ذي قام���ت ب���ه
منظم���ة الأمم املتحدة ل�س���مو
الأمري ال�شيخ �ص���باح الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح� ،إال جم���رد
تتويج ب�سيط مل�سرية قائد� ،أحب
اخلري هو و�ش���عبه و�سعى �إىل
فعل���ه ون�ش���ره دون انتظار لأي
جزاء �أو�شكر من �أحد � ..سوى
مر�ضاة للخالق العظيم و ابتغاء
لوجه اهلل الكرمي .
ال�شفافية التامة
لقد �سنّت الكويت لها نهجا
ثابتا منذ بزوغ جنمها ون�ش�أتها،
يرتكز على تقدمي امل�ساعدات
الإن�س���انية للكاف���ة بعي���دا عن
املحددات اجلغرافية والدينية
والإثني���ة ،واعتم���دت الكويت
عرب تاريخها ال�شفافية التامة
يف الإنفاق اخلريي الذي ارتكز
على ثالثة م�صادر :دعم الدولة
للعم���ل اخل�ي�ري مب���ا تقدم���ه
من م�س���اعدة مادية ومعنوية،
ودعم �أهل اخلري من املواطنني
املي�سورين ،وتربعات الأهايل،
ثم �أموال الزكاة وعوائدها .

وق���د حتول���ت اجلمعي���ات
واللج���ان اخلريي���ة بع���د
�إ�ش���هارها ر�س���ميا م���ن العمل
الفردي �إىل العمل امل�ؤ�س�س���ي
القائ���م عل���ى النظ���م واللوائح
املعتم���دة واملرتبط���ة مبكات���ب
تدقي���ق حما�س���بية ،ولديه���ا
مقرات وح�س���ابات ومعامالت
مع م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين
كافة .
والبداي���ات الأوىل للعم���ل
اخل�ي�ري الكويتي ت�ش�ي�ر �إىل
�شعب �أحب عمل اخلري ف�أحبه
اهلل وي�س���ر ل���ه ه���ذا الطريق
الذي �أ�صبح عنوانا عليه وعلى
م�س�ي�رته الإن�س���انية .فالعمل
التطوع���ي يف الكوي���ت لي����س
حديث العهد� ،أو هو الحق على
اكت�شاف النفط ،لكن احلقيقة
ه���ي �أنه قدمي قدم هذا البلد،
ومت�أ�ص���ل يف نفو����س �أبنائ���ه
الذين عملوا على تطويره حتى
�أ�ص���بحت الكويت منارة العمل
التطوعي بني دول العامل ،حيث
ال يذكر اليوم العمل التطوعي
يف �أرجاء الأر�ض �إال وي�س���بقه
ا�سم الكويت .واختيار املنظمة
الأممية للكويت كمركز �إن�ساين
عاملي م���ا ه���و �إال تتويج لهذه
امل�س�ي�رة الطويل���ة التي طالت
الداخل واخلارج.
مراحل تطور
وقد مر العمل التطوعي يف
الكويت منذ بدايته وحتى الآن
بثالث مراحل :
 �أوال العم���ل التطوع���يالفردي
ً
فنظ���را ل�ص���غر املجتم���ع
وب�ساطة تكوينه ،مل تكن هناك
م�ؤ�س�سات حكومية تدير �ش�ؤونه
�أو م�ؤ�س�سات �أهلية ت�ساهم يف
بنائ���ه ،ب���ل كان اجلميع رجاالً
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ون�س���ا ًء ،حكام���اً وحمكوم�ي�ن
ي�ساهمون يف بناء املجتمع،وكان
العمل اخلريي عبارة عن جهود
ذاتية كل ح�سب طاقته وقدراته،
ف���كان للح���كام دور يف �إدارة
�ش����ؤون الب�ل�اد ،وللعلم���اء دور
يف التعليم والق�ضاء والتطبيب
والوع���ظ والإر�ش���اد .وللتجار
دور يف م�س���اعدة ال�ض���عفاء
واملحتاج�ي�ن ،وبناء امل�س���اجد،
والأوقاف اخلريية التي ي�صرف
ريعها على احتياجات املجتمع،
وافتتاح املدار�س الأهلية ودعمها
مالياً ،وحتديد ن�سبة  % 2من
ريع ب�ضائعهم وجتارتهم ،تعطى
للدولة طواعي���ة منهم ،لإعانة
احلاكم ومالياً يف �إدارة �ش�ؤون
البالد ،وت�صاعدت هذه الن�سبة
ح�سب احتياجات البالد حتى
و�ص���لت يف يوم من الأيام �إىل
 ،5%وا�ستمر العمل التطوعي
الف���ردي ب�ي�ن �أبن���اء املجتم���ع
ً
جي�ل�ا بعد جيل ليدل
الكويتي
على �أ�ص���الة املجتمع الكويتي
و�إميانه وحبه لعمل اخلري.
ثاني���اً :العم���ل التطوع���ي
اجلماعي
مع وجود العمل التطوعي
الفردي يف الكويت قدمياً،وجد
كذلك العمل التطوعي اجلماعي
ال���ذي كان يتمث���ل يف �ص���ورته
العفوية من حيث تكاتف �أبناء
املجتمع وتالحمهم وتعاونهم،
ثالث���اً :العم���ل التطوع���ي
امل�ؤ�س�سي
وبد�أت مالحمه يف الكويت
مع مطلع القرن الع�شرين ،وكان
لظهور هذه امل�ؤ�س�سات �أ�سباب
ع���دة تتمثل يف ك���ون الكويت
تطل على اخلليج العربي ،الأمر
ال���ذي �أدى �إىل م���رور العديد
م���ن التجار والعلم���اء والأدباء

م ��ي ك �ش��ك :ال �ع �م��ل اخل �ي ��ري ف ��ي ال �ك��وي��ت ميتاز
ب��أن��ه ليس مؤقتا إمن��ا يستثمر ف��ي ب�ن��اء اإلنسان
على دول���ة الكويت واحتكاكهم
ب�أبنائه���ا ،وكذلك ح���ب حكام
الكوي���ت لعم���ل اخل�ي�ر وق���د
ت�ضافرت هذه العوامل لت�ؤدي
�إىل ظه���ور ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات
التطوعية واخلريية.
وق���د ولدت �أول م�ؤ�س�س���ة
تطوعي���ة يف الكوي���ت وكان���ت
املدر�س���ة املباركي���ة م�ؤ�س�س���ة
تعليمي���ة ثقافي���ة �س���اهم �أبناء
الكوي���ت يف دعمه���ا مالياً كما
�ساهموا بالتعليم فيها و�إدارتها،
وتوفري كافة احتياجاتها ،وكان
ذلك يف عام 1911م .
ثم جاءت اجلمعية اخلريية
العربي���ة ع���ام 1913م ،ث���م
املدر�س���ة الأحمدي���ة يف ع���ام
1921م ،ث���م الن���ادي الأدب���ي
عام 1922م ،واملكتبة الأهلية
كم�ؤ�س�سة ثقافية فكرية يف عام
1926م.
ويف مطلع ال�ستينيات وذلك
يف عام 1961م ،مت فتح املجال
لإن�ش���اء جمعي���ات النفع العام
التطوعية لت�ساهم مع م�ؤ�س�سات
الدول���ة يف تنمي���ة املجتم���ع
وازدهاره حتت �إ�ش���راف وزارة
ال�ش����ؤون االجتماعية والعمل،
حتى بلغت يف يومنا هذا ما يزيد
على خم�س وخم�س�ي�ن جمعية
نفع عام يف كافة املجاالت ،منها
 85م�ب�رة و11جمعي���ة خريية
تتبعها  150جلنة ،مل يتوقف
ن�ش���اطها داخ���ل املجتم���ع بل
خرجت �إىل بقاع الأر�ض،تبني
وتعم���ر ،وتعلم وتداوي ،وتقدم
العون وامل�ساعدات يف الظروف

ال�صعبة.
�سمتان بارزتان
وتق���ول الباحث���ة مي علي
ك�ش���ك �إن العم���ل اخلريي يف
الكويت ميتاز ب�سمتني بارزتني،
ال�سمة الأوىل هي هذا ال�شكل
املختل���ف املتميز للم�س���اعدة،
فلي�س هناك نقود تعطى �أو متنح
للمحتاجني كم�س���اعدة م�ؤقتة
تنتهي �س���ري ًعا بانتهاء املال� ،أو
ت�صبح بال قيمة فامل�ساعدات
تتخذ �أ�ش���كال ا�ستثمار �أخرى،
فهناك مدار�س تفتح و�آبار حتفر
يف ق���رى �أو بن���اء قرى تهدمت
�أو بناء م�س���جد ،ومن �أ�ش���كال
امل�س���اعدات املتميزة ما يعرف
برعاية الأطفال اليتامى الذين
يتكفل بهم فاعلو اخلري.
وه���ذه الأ�ش���كال من عمل
اخلري ا�ستثمار قوي ميتد �أثره
يف املجتمعات ،وي�س���اعد على
تخفيف �أعب���اء احلياة وتقليل
�أثر ح���دة امل�ش���كالت يف هذه
املجتمعات.
�أما ال�سمة الثانية فهي العدد
الكبري امل�شارك يف �أعمال اخلري
وتزايده يو ًما بعد يوم ،وللتحديد
ف�إننا نفرق بني الذين يتربعون
ببع�ض �أموالهم وي�ض���عونها يف
�ص���ناديق امل�س���اعدات ،وب�ي�ن
القائم�ي�ن على العمل نف�س���ه،
فبجانب املتربعني هناك عدد
كبري من ال�شباب والكهول الذين
يذهبون على نفقتهم اخلا�صة
�إىل قرى غاية يف الفقر ،يعلمون
النا�س �أو ي�ش���رفون على توزيع
امل�ساعدات ،فالظاهرة هنا هي

تزايد ع���دد ه���ذا البناء وكرب
حجمه يو ًما بعد يوم.
لق���د �أ�ص���بحت الكوي���ت
ال�صغرية جامعة كبرية يف عمل
اخلري ،ت�س���تلهم جتربتها دول
كثرية ،فيما دعت الأمم املتحدة
�شعوب الأر�ض �إىل االطالع على
التجربة الكويتية.
ويعول الأمني العام للمنظمة
الدولية بان كي مون الذي �س ّمى
�سمو الأمري بـ«القائد الإن�ساين
العظي���م» ،والكوي���ت مبرك���ز
الإن�س���انية ،كث�ي�راً عل���ى دعم
�أمري البالد امل�س���تمر وقيادته
ال�س���خية معترباً �سموه «قائدا
�إن�سانياً عظيماً وملهماً وراعي
بلده الكويت».
وحتى يف االحتفال التكرميي
املهيب الذي ح�ضره العديد من
ال�سفراء و�أكرث من  100مدعو
�آخرين ،قال امل�س����ؤول الأممي
الأول يف العامل ،وهو يقدم درعا
تذكارية لأمرينا الإن�سان تقديرا
للجهود التي قام بها �سموه� :إن
«الكويت قد تكون �ص���غرية يف
م�ساحتها �إال �أن لها قلباً كبرياً
ورحب���اً» معربا عن �أمله يف �أن
حت���ذو العديد من الدول حذو
القيادة الكويتية.
والكويت الفريدة واملتفردة
ب�س���خاء وكرم �أمريها و�شعبها
،ا�س���تحقت ه���ذا اللق���ب غري
امل�س���بوق عن ج���دارة ،والذي
�صاغته الأمم املتحدة خ�صي�صا
وللمرة الأوىل يف تاريخها من
�أج���ل تكرمي الكويت و�ش���عبها
و�أمريها على ما بذلوه ويبذلونه
يف �سبل اخلري والإغاثة ب�شتى
�ألوانه���ا .حيث تاري���خ الكويت
يف ممار�س���ة العم���ل اخل�ي�ري
والإن�س���اين والإغاثي ي�ش���هد
لها بذلك.

56
للقائد وشعبه

أحمــد السناسيـري

شـــهــــــيد املرابطـــــــة والثبـــــــات
تبقى حقيقة تفر�ض نف�سها وهي �سيطرة ال�شعور الوطني على ه�ؤالء ال�شباب جتاه الغزو العراقي فقدموا �أرواحهم فداء للوطن،
مثل �أحمدعبا�س ال�سنا�سريي الذي مل يرف�ض املعي�شة ال�صعبة يف تلك ال�شهور ويرحل �إىل حيث الراحة فقد قال لوالده�« :إذا كنت
تريد اخلروج ف�إنني م�ستعد لتو�صيلكم والعودة �إىل الوطن» .لقد �أ�صر مع غريه من �شهداء الكويت الأبطال على املرابطة وال�صمود.
لقد تطلع منذ اليوم الأول
للغزو للقيام بعمل ما دفاعاً
عن الوطن ولأن��ه ك��ان يدرك
�صعوبة ذلك فقد انتابه ال�ضيق
والقهر ،ومل ميلك غري البقاء
يف عمله يف م�ست�شفى العدان،
فكان ي�شرف على املتطوعني
ويوزع املهام بينهم لكن مل يكن
ه��ذا العمل ير�ضي ال�شهيد

�أحمد ،الذي �أراد االنخراط يف
املقاومة امل�سلحة �ضد العدو،
كما ك��ان ي��ردد ولقد �ساعده
عمله يف م�ست�شفى العدان،
ومعرفته بال�شهيد عادل غلوم
على االن�ضمام �إىل جمموعة
العدان.
ك��ان يقوم يف امل�ست�شفى
ببع�ض اخلدمات العامة مثل

م�س�ت�ش�ف��ى العـدان
ك� ��ان� ��ت ان �ط�ل�اق �ت ��ه
ل � � � �ل � � � �ع � � � �م � � � ��ل ب � � �ك � ��ل
الوسائل ضد احملتل

جت��ه��ي��ز ال��ط��ع��ام للمر�ضى،
وغ�����س��ل ال�����ص��ح��ون اخلا�صة
بهم والتنظيف ،ول��ذل��ك كان
يق�ضي الكثري م��ن وق��ت��ه يف
امل�ست�شفى ،كما ق��ام ب�إعداد
الهويات للع�سكريني ،ودفاتر
املرور ب�إعدادها يف امل�ست�شفى
ب��و���س��اط��ة امل��اك��ي��ن��ة املوجودة
ه��ن��اك وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع
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بع�ض ال�شباب ومنهم ال�شهيد
عي�سى فايز وك��ان يقوم بهذا
العمل يف املنزل �أي�ضاً حيث
�أح�����ض��ر ال��ع��دي��د م��ن دفاتر
املرور اخلالية وبع�ض ال�صور
لع�سكريني كويتيني من رتب
متعددة ابتداء من مالزم �إىل
مقدم ويقوم ب�إعداد الهويات
لهم بالتعاون مع �أخ��ت��ه ،كما
قام رحمه اهلل بجمع ال�سالح
وتخزينه ومل يكن كل �أفراد
عائلته يعلمون �أنه �أحد �أفراد
جم��م��وع��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة ،رغم
علم وال���ده ب���أن��ه يعد هويات
للع�سكرين لأن ال�شهيد رحمه
اهلل حر�ص على عدم اخلو�ض
يف احلديث عن ن�شاطه ،رغم
�أن �أهله كانوا يالحظون كرثة
تغيبه وت�أخره عن العودة �إىل
املنزل ،كما الحظوا عليه �أنه
يتحدث عن بع�ض العمليات
امل�����س��ل��ح��ة ال��ت��ي ���س��وف تقع
ويحدد مكانها دون الدخول
يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ،وب��ع��د قليل
ي�سمع �أهله عن نف�س العملية.
�أم����ا ���ش��ق��ي��ق��ت��ه ف��ق��د علمت
منه �أن��ه ق��ام بجمع الأ�سلحة
ونقلها ،و�أنه يتعاون مع بع�ض
ال�شباب يف و�ضع متفجرات يف
ال�سيارات.
ومن الأن�شطة التي قام بها
حماولته الو�صول �إىل معلومات
عن الأ�سرى واملفقودين لطم�أنة
�أه��ال��ي��ه��م ،ففي �أح���د الأي���ام
�أح�ضر ورقة �إىل املنزل ت�ضم
�أ�سماء جمموعة من الأ�سرى
واملفقودين �أطلع عليها والده،
و�س�أله �إذا كانت لديه معلومات
عنهم ،ويف ال��ورق��ة عبارات
ت��ن��ت��ق��د ال���ذي���ن خ���رج���وا من
الكويت ،و�ضرورة اال�ستمرار
يف الدفاع عن الوطن.

ق � � � � � � � ��ام ب� � � ��واج� � � �ب� � � ��ه
دف� ��اع � � ًا ع� ��ن ال ��وط ��ن
واج � �ت � �ه� ��د ل� �ل ��وص ��ول
إل� � ��ى م� �ع� �ل ��وم ��ات عن
األس ��رى واملفقودين

ظهرت عليه عالمات
ال�ق�ل��ق ق�ب��ل اعتقاله
ب ��أي ��ام وح� ��اول إخفاء
ان �ض �م ��ام ��ه جلماعة
ال� �ع ��دان ع ��ن عائلته

وكانت عمليات االعتقال
والبط�ش �ضد الكويتيني قد
زادت منذ �أوائل �شهر �سبتمرب،
�إال �أن ال�شباب مل يتوقفوا عن
املقاومة رغم �إح�سا�سهم ب�أن
ال�شعب الكويتي مل يكن ي�أمن
على نف�سه و�أهله لكن ال مفر
والبد من �أن يفهم املحتل �أن
الكويتيني يرف�ضون امل�سا�س
با�ستقاللهم ،فا�ستمر ال�شهيد
�أح��م��د م��ع رف��اق��ه يف �إع���داد
الهويات واقتنا�ص �أفراد العدو.
كما �شارك يف دفن جمموعة
من �شهداء الكويت بالإ�ضافة
�إىل توزيع التموين على الأ�سر
املحتاجة ،وهكذا فقد تعدد
ن�شاطه وتنوع رحمه اهلل حتى
يوم . 1990 / 9 / 13

ك��ان الأب ينظر م��ن �شباك
الغرفة �شاهد جنوداً عراقيني
يت�سلقون �سور املنزل الذين
مل ي��راع��وا حرمته ،ثم بد�أوا
بتوجيه الأ�سئلة �إىل �أهله،
و���س���أل �أح���د ال�����ض��ب��اط والد
ال�شهيد �أحمد كم ولد عندك،
ف�أجابه ،،ثم �س�أله �أين �أحمد؟
ف��رد عليه الأب القلق «غري
موجود» ،ف�س�أله ال�ضابط هل
ابنك يعمل يف امل�ست�شفى؟
وه���ل ذه���ب �إىل هناك،
ف�أجابه الأب نعم ،كان الأب
احلزين يدرك خطورة الو�ضع،
لكنه مل يكن يتوقع اخلطر
ال���ذي يحيط ب��اب��ن��ه الغايل،
ومل يكن يعلم ماذا وراء هذه
الأ���س��ئ��ل��ة ،ك��م��ا �أن ال�ضابط
ك��ان��ت ل��دي��ه معلومات كافية
ع��ن ن�شاط ال�شهيد ،ومكان
وجوده .فقاموا بتفتي�ش املنزل،
ول�ل�أ���س��ف ع�ثر �أح���د اجلنود
على املن�شور ال���ذي يحتوي
العديد م��ن �أ���س��م��اء الأ�سرى
واملفقودين ،ف�أخذه ال�ضابط
وو���ض��ع��ه يف ج��ي��ب��ه ث��م ربط
يد الأب و�أح��د �أ�شقاء �أحمد
ب�سلك الهاتف ،ف�س�أل الأب
ال�����ض��اب��ط ه��ل ع�ثرت��ه��م على
�أ�سلحة ،ف�أجابه وجدنا هذا
وهو احلزام الذي �ألقاه �أحمد
فوق �سطح امللحق ،ثم انطلقت

قلق  ..واعتقال

ظهرت على ال�شهيد �أحمد
رح��م��ه اهلل ع�لام��ات القلق
والتوتر قبل اعتقاله بعدة �أيام،
وك���ان ق��د اع��ت��اد ال��ت���أخ�ير يف
العودة �إىل املنزل ،لكن ليلة 13
 ،9 /ت�أخر كثرياً حتى اقرتبت
ال�ساعة من الرابعة �صباحاً،
حني جاء ،و�ألقى احلزام وكانت
فيه بع�ض الطلقات فوق �سطح
املنزل ومل يو�ضح لوالده �سبب
ت�أخره ويف ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباحاً ذهب �إىل امل�ست�شفى،
وبعد �سويعات قليلة وبينما

ال�سيارة باجلنود وبوالد �أحمد
و�أخيه ،وهما ي�سمعان تهديد
ال�����ض��اب��ط لهما بقتلهما ما
مل ي��ع�ثروا على �أح��م��د وعند
م�ست�شفى العدان مت الإفراج
عن الأب واالبن.
يف ذل�����ك ال����وق����ت ،كان
�أحمد وعي�سى يف م�ست�شفى
العدان ،ومل يتمكن �أهلهما من
حتذيرهما ،وب�سرعة و�صلت
القوات �إىل امل�ست�شفى ،حيث
وقفت �شاحنة حمملة باجلنود
عند ب��اب ال��ط��وارئ و�أخ���رى
عند الباب الرئي�سي.
ومت تطويق امل�ست�شفى ،ثم
دخل �أحد ال�ضباط برتبة نقيب
وطلب من موظف اال�ستقبال
ك�شف التوقيع ،وبعد �أن اطلع
عليه حدد الأ�سماء التي يريدها
و�س�أل عن �أماكن وجودهم يف
امل�ست�شفى ،وطلب من املوظف
امل�س�ؤول مرافقته ،وكان هذا
ال�ضابط يحمل ورق��ة حتتوي
�أ�سماء الأ�شخا�ص املطلوبني،
ورغم �أن الك�شف الأ�صلي كان
يو�ضع عند امل�شرف الإداري
�إال �أن وجود �أكرث من م�شرف
يتناوبون العمل جعل الك�شف
يف متناول اجلميع ،وللأ�سف
ف���إن �أحمد و�صديقه عي�سى
كانا يجل�سان عند اال�ستقبال،
فتم التعرف عليهما ،ومن ثم
مت اعتقالهما و�ضربهما ثم
�أل��ق��ت بهما ق���وات ال��ع��دو يف
عربة اجلنود ،ووا�صلت القوة
العراقية البحث عن الآخرين،
وقد �آث��ار هذا املنظر غ�ضب
�إحدى املمر�ضات التي �س�ألت
ال�ضابط وه��ي ت�صرخ حرام
عليكم م���اذا ف��ع ً
�لا ف�أجابها
ال�����ض��اب��ط ل��ق��د ق��ت�لا �أح���د
ال�ضباط� ،أم��ا بقية ال�شباب
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فقد �أ�سرعت �إحدى املمر�ضات
و�أخربتهم مبا حدث.
ومما جتدر الإ���ش��ارة �إليه
�أن���ه يف ال��ي��وم نف�سه �أح�ضر
بع�ض ال�شباب �إىل امل�ست�شفى
�أربعة �شهداء مع�صوبي الأعني
والأي�����دي �إىل اخل��ل��ف ،وقد
كممت �أفواههم بعلم الكويت،
وكان قد مت العثور على جثثهم
يف منطقة الأث��ل الواقعة بني
منطقتي هدية وال��رق��ة� .أما
بالن�سبة ملالب�سات اعتقال
ال�شهداء جميد وعلي وحميد
علم دار فقد كانوا يف املنزل
حيث اقتحمته ق��وة عراقية
ظهر نف�س ال��ي��وم ،9 / 13
وع�ث�رت على م�سد�س حتت
خمدة جميد.

جمموعة العدان

وهكذا مت اعتقال �شباب
جم��م��وع��ة ال���ع���دان ب��ع��د �أن
و�صلت معلومات عن ن�شاطهم
�إىل اال�ستخبارات العراقية،
وكان لدى ال�سلطات العراقية
معلومات دقيقة ع��ن �أماكن

حفظ الأ�سلحة ،ويرى العديد
من امل�صادر الذين مت �إجراء
املقابالت معهم �أن ت�سريب
املعلومات مت من عاملني يف
امل�ست�شفى ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
العثور على بع�ض الأدلة التي
�أك���دت تلك امل��ع��ل��وم��ات ،مثل
�أوراق الهويات والأ�سلحة ،هذا
وقد قال �أحد ال�ضباط لأحد
العاملني يف م�ست�شفى العدان
ع��ن��دم��ا ���س���أل��ه ع��ن �أ�سباب
اعتقال ال�شباب ،لقد وجدنا
«هذه الكروت».
وان���ط���ل���ق���ت ال���ع���رب���ات
باملعتقلني �إىل منطقة الرقة،
وهناك �س�أل ال�ضابط عن �أحد
الأ�شخا�ص فلم يجده ،فذهبوا
�إىل منطقة املنقف ومعهم،
ال�شهداء جميد وحميد وعلي
علم دار ،وع���ادل غلوم (�أبو
عدنان) و�أحمد ال�سنا�سريي
وعي�سى حممد فايز حيث مت
�سجنهم يف �إح��دى املدار�س،
وهناك اوقفوهم يف البداية يف
املمر ،حيث قال لهم ال�ضابط
�أنتم من املقاومة ،و�أنتم عمالء
�أم��ري��ك��ان ث��م �أدخ��ل��وه��م �إىل

املقاومة والتخطيط للعمليات

�إح���دى ال��غ��رف (غ��رف��ة ناظر
امل��در���س��ة) وك��ان يجل�س فيها
�ضابط برتبة عقيد .وكانت
�أي���دي ال�شبان مربوطة �إىل
اخللف عدا �أحمد خمي�س ويف
تلك اللحظة قال العقيد لأحد
ال�شباب لقد حاولت حرقنا
فقد �ألقيت زجاجة على �سيارة
جيب ف�أنكر وطلب �أن يعطيه
فر�صة للدفاع عن نف�سه ،حني
ق��ال ل��ه �أن��ت��م فقط تتكلمون
وال تعطونا فر�صة للدفاع عن
�أنف�سنا ،فقام �أح��د ال�ضباط
ب�صفعه على وجهه وطلب منه
ال�سكوت ث��م �شرح ال�ضابط
للعقيد �أي���ن مت اع��ت��ق��ال كل
واحد منهم ،ثم فرقوا ال�شبان
ع���ن ب��ع�����ض ،وت���رك���وا �أحمد
وجميد وولديه معاً بينما ظل
ال�شهداء �أحمد ال�سنا�سريي
وع���ادل ،وعي�سى �إىل جانب
بع�ض ،يف غرفة واح��دة ،ويف
ال��ل��ي��ل �أخ���ذوه���م �إىل غرفة
العقيد م��رة ثانية للتحقيق
معهم ،ويف تلك الأثناء قيدوا
يدي �أحمد خمي�س ،ثم ربطوا
عيون �أحمد ،وعي�سى ،وعادل

و�أخرجوهم من الغرفة وبعد
�ساعة �أع��ادوه��م وا�صطحبوا
الباقني ،وب��د�أ التحقيق مرة
�أخ����رى ،وك��ان��ت ال��ب��داي��ة مع
ال�شهيد حميد علم دار الذي
كان يتعر�ض مثل كل الأ�سرى
لل�ضرب ال�شديد وك��ان ينكر
قيامه مب��ا اتهم ب��ه وك��ان كل
ال�شباب مع�صوبي الأعني خالل
التحقيق ويتعر�ضون لل�ضرب
والتعذيب ،حيث �ضربوا �أحمد
خمي�س ب�أداة من املطاط على
الظهر والقدم ثم �ألقوه على
الأر�ض ورفعوا قدميه و�ضربوه
عليها بوح�شية.
وق���د ����ش���اءت �إرادة اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن يحفظه،
حني مت الإفراج عنه يوم 9/20
بينما مت نقل بقية املجموعة
من املدر�سة �إىل خمفر �صباح
ال�سامل ثم �إىل مبنى حمافظة
الأح���م���دي ،وه��ن��اك ا�ستمر
م�سل�سل التعذيب بو�ساطة
الكهرباء وغريها من الو�سائل
الوح�شية خالل فرتة �أ�سرهم
ال���ت���ي ا���س��ت��م��رت م���ن - 13
 9/23وه��م يتعر�ضون لأ�شد
���ص��ن��وف ال��ت��ع��ذي��ب الوح�شي
ال��ذي ا�شتهرت به ال�سلطات
العراقية ،ويف املخفر عر�ضوا
ع��ل��ى ال�����ش��ه��ي��د ع����ادل �أح���د
ال�����ش��ب��اب و���س���أل��وه �إذا كان
يعرفه فنفى ،ك��ذل��ك احلال
بالن�سبة لهذا ال�شاب الذي
�أنكر معرفته بال�شهيد �أحمد
ال�سنا�سريي ،فقاموا بتعليق
ال�شهيد عادل ب�سقف الغرفة
م��ن ي��دي��ه وك��ان��وا ي�ضربونه
وي�س�ألونه عن �أ�سماء �أفراد
املجموعة ،كما علقوا ال�شهيد
عي�سى فايز ،ومل يكن ال�شهيد
عادل رحمه اهلل يتمالك نف�سه
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يف تلك اللحظات فكان ي�سب
اجلنود وي�صرخ لكنه مل يزود
ال��ع��دو مبعلومات ع��ن �أفراد
املقاومة.

تعذيب ..وا�ست�شهاد

كان اعتقال هذه املجموعة
فاجعة لأ�سرهم التي مل تتوقف
عن ال�س�ؤال والبحث عنهم يف
ك��ل م��ك��ان دون ج���دوى ،فقد
ذهبوا �إىل املخافر واملدار�س
التي حولتها �سلطات االحتالل
�إىل م��ع��ت��ق�لات ،ف��ف��ي ذلك
ال�صباح احلزين يوم  9/23كان
والد ال�شهيد عادل قد �سمع
بعد �أن �صلى الفجر �أ�صوات
�سيارات بجانب املنزل ففتح
الباب ،وكانت املف�أج�أة القا�سية
حني وجد ابنه الغايل «عادل»
ملقى على كر�سي بجانب باب
املنزل وقد ربطت يداه ب�سل�سلة
وقد ا�ست�شهد �إثر طلقتني على
ر�أ�سه جهة الي�سار وحتت �أذنه
وق��د خرجت طلقة م��ن عند
العني فقلعتها وكان الدم ينزف
من �أنفه على وجهه ف�أخذ الأب
احلزين يبكي وي�صرخ وينادي
الأه���ل واجل�ي�ران ف��ق��ام �أحد
ال�شباب باالت�صال بامل�ست�شفى
فجاءت �سيارة الإ�سعاف ومت
نقل اجلثمان �إىل م�ست�شفى
العدان ،ثم مت دفن اجلثمان
يف مقربة ال�صليبخات ظهر
ذل���ك ال��ي��وم وق���د ب���دت على
جثمانه �آثار التعذيب وكان قد
مت نقله �إىل امل�شرحة قبل ذلك
حيث ذه��ب��ت زوج��ت��ه لر�ؤيته
بعد �أن �أخربتها زوج��ة عمها
با�ست�شهاده.
�أم������ا ال�����ش��ه��ي��د �أح���م���د
ال�سنا�سريي فقد تلقى �أهله
مكاملة من «فل�سطيني» يوم
 9/22يب�شرهم ب�سالمة ابنهم
و�أن��ه �سوف يتم الإف���راج عنه

ف ��رق ��ة اإلع � � ��دام ال �ع ��راق �ي ��ة أل� �ق ��ت بجثمانه
ال� �ط� ��اه� ��ر أم � � ��ام امل � �ن � ��زل ح� �ي ��ث ك� � ��ان ش ��ارع ��ه
ي � �ض� ��م ج� �ث� �ث� ��ا جل � �ث� ��ام� ي��ن ش � � �ه� � ��داء آخ� ��ري� ��ن
ب��ع��د ي��وم�ين ف��ان��ت��ظ��ر الأه���ل
و�صوله بفارغ ال�صرب حتى يوم
 9/23حني دق جر�س الباب
ف�أ�سرع الأب امللهوف يفتحه
ف�شاهد �سيارة ع�سكرية جيب
ت��غ��ادر امل��ك��ان وك��ان��ت حتمل
فرقة الإع��دام العراقية و�إذا
بجثمان ابنه على الأر�ض وهو
ينزف ثم مد ب�صره قلي ً
ال ف�إذا
ب�أكرث من جثمان يف ال�شارع،
ويف ظل هول املفاج�أة القا�سية
توافد اجلريان ومت نقل اجلثث
�إىل م�ست�شفى العدان بو�ساطة
الإ�سعاف� .أما بالن�سبة لل�شهيد
عي�سى فايز ففي �صباح ذلك
اليوم فتح والده الباب ،وكان
يهم باخلروج للبحث عنه لعل
وع�سى يعرث عليه ،ففوجئ
بجثمانه ملقى عند الباب على
وجهه فخ�شى �أن تكون خطة

ل�ل�إي��ق��اع ب���أه��ل��ه ف��ل��م يحركه
و�أ�سرع �إىل داخل املنزل و�أخرب
ابنه بوجود جثة عراقي عند
ال��ب��اب ف���أ���س��رع االب��ن وحرك
اجلثمان ففوجئ �أن��ه جثمان
�أخيه ال�شهيد عي�سى ف�أ�سرع
الأب �إىل امل��خ��ف��ر ي�شتكي
فقال له ال�ضابط نحن قتلناه
ول��ق��د ك��ان��ت ف��اج��ع��ة كبرية
�أ�صابت �أهله و�أهايل ال�شهداء
باحلزن واللوعة فات�صل �أهله
بامل�ست�شفى وج���اءت �سيارة
الإ�سعاف لنقله �إىل م�ست�شفى
ال��ع��دان ،وق��د ا�ست�شهد �إثر
ا���ص��اب��ت��ه ب��ع��ي��ارات ن��اري��ة مت
�إطالقها على الر�أ�س فخرجت
م��ن حت��ت العني اليمنى بعد
�أن تعر�ض للتعذيب الوح�شي
وك��ان��ت ه��ن��اك �آث����ار تعذيب
بو�ساطة الكهرباء�.أما بالن�سبة

ل�شهداء �أ�سرة علم دار فقد
مت �إطالق النار على ر�ؤو�سهم
ف�سقطت �أج�سادهم فوق بع�ض
وذل���ك عند حم��ول الكهرباء
القريب من منزلهم يف منطقة
غرب الفنطا�س وكانت الأيدي
م��رب��وط��ة �إىل اخل��ل��ف وقد
ح��رق��ت ف��رق��ة الإع����دام وجه
ال�شهيد علي وظ��ه��رت �آثار
ال�ضرب ب�آلة ح��ادة اخرتقت
�أج�سادهم جميعا وقد مت دفن
اجلثث ظهر اليوم نف�سه يف
مقربة ال�صليبخات.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ه��ن��ا �أن
ع���وام���ل ك��ث�يرة �أ���س��ه��م��ت يف
و�صول اال�ستخبارات العراقية
�إىل ه�����ؤالء ال�����ش��ب��اب الذين
مل ي�سقطوا ب���أي��دي القوات
ال��ع��راق��ي��ة يف �أث��ن��اء قيامهم
بعملية ما ،ولكنهم مل يدكروا
حقيقة ت��ل��ك اال�ستخبارات
التي كانت تر�صد كل حتركات
الكويتيني وجتند العمالء يف
كل مكان.
وقد جاء يف �إحدى وثائق
االحتالل وامل���ؤرخ��ة يف / 13
 1990 / 9م��ا يلي« :هناك
دور غ�ير م�سكونة وحديثة
البناء ك��ان��وا ي��ن��وون توزيعها
عند �إكمالها على العوائل،
ف��ه��ذه ال���دور �أخ���ذت ت�ستغل
من قبل املعار�ضة يف �أعمالهم
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ،وخ�����ص��و���ص��اً يف
م��ن��ط��ق��ة ال���ق���ري���ن والظهر
وهدية.
رح��م اهلل ال�شهيد �أحمد
ال�سنا�سريي ورف��اق��ه الذين
ك��ان��وا رم����زاً للثبات والعزم
والت�صميم والوطنية.
 من كتاب حيثيات اال�ست�شهاد
ل��ل��دك��ت��ورة جن��اة عبدالقادر
اجلا�سم  -بت�صرف.
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أول م � � � ��ن ُل� � � �ق � � ��ب ب � ��أم � � �ي � ��ر امل � � ��ؤم � � �ن �ي ��ن..
وب � � � � � � � � ��عَ � � � � � � � � ��دْ ل � � � � � � � � ��هِ ُي � � � � � � � � � �ض� � � � � � � � � ��رب امل � � � �ث � � ��ل

شهيد احملراب الذي كان إسالمه نصرا وكانت هجرته فتحا
عمر بن اخلطاب بن نُفيل
ال���ع���دوي ال��ق��ر���ش��ي �صاحب
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ثاين اخللفاء الرا�شدين،
و�أول من لُقب ب�أمري امل�ؤمنني،
ال�صحابي اجلليل ،وال�شجاع
احل���ازم� ،صاحب الفتوحات
الذي يُ�ضرب بعدله املثل ،كان
من �أبطال قري�ش يف اجلاهلية،
وم��ن �أ�شرافهم ،ل��ه ال�سفارة
ف��ي��ه��م ،ي��ن��اف��ر ع��ن��ه��م ويُنذر
من �أرادوا �إن��ذاره� ،أ�سلم قبل
الهجرة بخم�س �سنني ،و�شهد
الوقائع ،وقال عنه ابن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه« :ما كنا نقدر �أن
ن�صلي عند الكعبة حتى �أ�سلم
عمر» ،وقال عكرمة« :مل يزل

عدي
د .طارق ّ

ص �ف �ح��ة مشرقة
م � � � ��ن ال � � �ت� � ��اري� � ��خ
اإلس� � � �ل � � ��ام � � � � � � ��ي
ال� � � � ��ذي ب � �ه� ��ر ك ��ل
ت� � ��اري� � ��خ وف� ��اق� ��ه
الإ�سالم يف اختفاء حتى �أ�سلم
ع��م��ر» ،وه��و ث��اين اث��ن�ين عز
بهما الإ�سالم يف فجر الدعوة
يف مكة املكرمة ،هما حمزة بن
عبداملطلب وعمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنهما ،قال علي بن
�أبي طالب عن عمر ر�ضي اهلل
عنهما« :ذاك امر�ؤ �سماه اهلل

ال��ف��اروق ،ف��رق ب��ه ب�ين احلق
والباطل ،وقد �سمعت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ي��ق��ول :ال��ل��ه��م �أع���ز الإ�سالم
بعمر ب��ن اخل��ط��اب» ،ويُروى
يف �سبب ت�سميته بالفاروق ما
يقوله هو عن نف�سه يف ق�صة
�إ�سالمه ،قال« :قلت يا ر�سول
اهلل �أل�سنا على احلق �إن متنا
و�إن حيينا؟ ق��ال :بلى والذي
نف�سي بيده �إنكم على احلق
�إن متم و�إن حييتم ،قال عمر:
ففي َم االختفاء؟ -وكان ذلك يف
دار الأرقم مبكة -والذي بعثك
لنخرجن ،ف�أخرجناه يف
باحلق
ّ
�صفني ،حمزة بن عبداملطلب
على ر�أ�س �أحدهما ،و�أنا على

الآخ��ر ،حتى دخلنا امل�سجد،
ف��ن��ظ��رت ق��ري�����ش �إيل و�إىل
ح��م��زة ف��أ���ص��اب��ت��ه��م ك���آب��ة مل
ي�صبهم مثلها ،ف�سماين ر�سول
اهلل ال��ف��ارو َق» ،كما �سماه �أبا
حف�ص وح��ف���� ٌ�ص ه��و الأ�سد
ي��ق��ول الأ���س��ت��اذ عبدالرحمن
ال�����ش��رق��اوي« :ويف احل��ق �أن
امل�سلمني ت�شجعوا بعد �إ�سالم
حمزة ثم عمر ،حتى حتريت
قري�ش فيهم ،وتغيظت عليهم،
ف ��أق��ب��ل بع�ضهم ع��ل��ى بع�ض
يتالومون� :إن حمزة وعمر قد
�أ�سلما وقد ف�شا �أمر حممد يف
القبائل».
�صفحة م�شرقة
م��ن الأح���ادي���ث ال�شريفة
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من شهداء

والأخبار ال�شهرية التي وردت
يف ف�ضل عمر ب��ن اخلطاب
ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه م��ا ج���اء يف
البخاري قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ولقد كان فيمن قبلكم
من الأمم حم َّدثون ف�إن يك يف
�أمتي �أحد ف�إنه عمر».
وقال �أي�ضاً �صلى اهلل عليه
و�سلم :ر�أيت يف املنام �أين �أنزع
ب��دل��و بَ��ك��رة على قليب بئر،
فجاء �أب��و بكر فنزع ذنوباً �أو
ذن��وب�ين ف��ن��زع ن��زع��ا �ضعيفا،
واهلل تبارك وتعاىل يغفر له،
ث��م ج���اء ع��م��ر ب��ن اخلطاب
فا�ستقى ،فا�ستحالت غربا فلم
�أر عبقريا يفري فريه ،حتى
َرويَ النا�س و�ضربوا ب َع َطن.
رواه م�سلم
ويف �صحيح اب���ن حبان:
ق��ال عمرو بن العا�ص ر�ضي
اهلل عنه :قلت يا ر�سول اهلل:
�أي النا�س �أح��ب �إليك؟ قال:
عائ�شة .قلت :يا ر�سول اهلل
من الرجال؟ ق��ال� :أبوها ،ثم
قلت :ثم َم��ن؟ ق��ال :عمر بن
اخلطاب ثم عد رجاال.
يقول الدكتور حممد علي
ال�صالبي� :إن حياة الفاروق
ع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب �صفحة
م�شرقة من التاريخ الإ�سالمي
ال��ذي بهر ك��ل ت��اري��خ رفاقه،
وال��ذي مل حت ِ��و تواريخ الأمم
جمتمعة بع�ض م��ا ح��وى من
ال�شرف وامل��ج��د والإخال�ص
واجل��ه��اد وال��دع��وة يف �سبيل
اهلل.
و ُروي عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه قال....« :
يل وزي��ران من �أه��ل ال�سماء،
جربيل وميكائيل ،ووزيران من
�أهل الأر�ض� ،أبو بكر وعمر».
وك���م ���س��م��ع ال��ن��ا���س عليا
ر�ضي اهلل عنه يقول�« :إن اهلل

اه � � � � �ت� � � � ��م أب� � � � � ��وه
بتعليمه القراءة
و ك � � � ��ان واح � � � ��دا
م� � � � � � � ��ن س� � �ب� � �ع� � ��ة
ع � �ش� ��ر ي� �ت� �ق� �ن ��ون
ال�ق��راءة والكتابة
ف� � ��ي م � �ك � ��ة ك �ل �ه ��ا
جعل �أبا بكر وعمر ر�ضوان اهلل
عليهما حجة على من بعدهما
م��ن ال���والة �إىل ي��وم القيامة،
�سبقا واهلل �سبقاً بعيدا ،و�أتعبا
من بعدهما �إتعابا �شديدا».
وق��ال �أي�ضا :كنت جال�سا
عند النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ف�أقبل �أب��و بكر وعمر
ر�ضي اهلل عنهما فقال عليه
ال�����ص�لاة وال�����س�لام« :ه���ذان
�سيدا كهول �أه��ل اجلنة ،من
الأولني والآخرين� ،إال النبيني
واملر�سلني عليهم ال�سالم .وال
تخربهما يا علي».
وق�����ال ���ص��ل��ى اهلل عليه
و�سلم« :لقد هممت �أن �أبعث
�إىل الأمم رجاال يدعونهم �إىل
ّ
ويرغبونهم ،ف�أبعث
الإ�سالم،
����ي ب��ن ك��ع��ب و���س��امل��ا موىل
�أب ّ
حذيفة وم��ع��اذ ب��ن جبل كما
فعل عي�سى بن مرمي عليهما
ال�سالم .فقيل يا ر�سول اهلل:
�أف�ل�ا تبعث �أب���ا بكر وعمر؟
ف��ق��ال :هما الب��د يل منهما،
ه��م��ا م��ن��ي مب��ن��زل��ة ال�سمع
والب�صر».
وكان علي يقول�« :إنه طاملا
�سمعت الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم يقول :جئت مع �أبي
بكر وع��م��ر ،ورح���ت م��ع �أبي

بكر وع��م��ر»� .إ���ش��ار ًة وتنويهاً
مبكانتهما من الر�سول –�صلى
اهلل عليه و�سلم -واحتفائه
بهما.
تربيته وثقافته
تذكر كتب الرتاجم �أن �أباه
اهتم بتعليمه القراءة والكتابة
و�شب كان واحدا من
فلما ن�ش�أ
َّ
�سبعة ع�شر يتقنون القراءة
والكتابة يف مكة كلها ،وبذلك
كان من �أعلم قري�ش بال�شعر،
وب�أيام العرب ،و�أن�سا بها ،كما
تعلم الفرو�سية وامل�صارعة
و�أتقنهما.
ومم��ا يُ��روى عنه �أن��ه كان
مي�����س��ك �أذن ال���ف���ر����س بيد
ومي�سك الأخرى بيده الأخرى،
ثم يثب على الفر�س حتى يقعد
عليه بني �إعجاب ال�شباب من
قري�ش ،وينطلق بالفر�س حتى
ي�سبق ك��ل م��ن �سابقه ،ولذا
ك��ان ر���ض��ي اهلل عنه يو�صي
الآباء فيقول« :علموا �أبناءكم
ال�سباحة وال��رم��اي��ة وركوب
اخليل و ُمروهم �أن يثبوا على
اخليل وثباً».
ول��ق��د �أ���س��ل��م ر���ض��ي اهلل
عنه وهو يف نحو الثالثني من
عمره يف ال�سنة ال�ساد�سة من
البعثة ،ولزم النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم منذ �أ�سلم ،ومل
يفرق بينهما �إال املوت.
يقول ال�شرقاوي يف كتابه
(ال��ف��اروق) :ورب��ى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم عمر
على التفقه يف الدين لأنه كان
ر�ضي اهلل عنه بطبعه يحب
الت�أمل يف الأمور لمِ ا �أوتي من
العلم يف �صغره ،وملا اكت�سبه
من العلوم واملعارف يف جتارته
و�أ�سفاره و�سفاراته لقري�ش قبل
الإ�سالم ،ولذا كانت �أحكامه
وف���ت���اواه ت��ع�بر ع��ن حكمته،

و�سعة �أفقه ،وعمق مداركه،
وذك���اء قلبه ،وغ����زارة علمه،
وب�صر دقيق بالنا�س واحلياة.
لقد بلغ يف اجلاهلية ما بلغ
ام���ر�ؤ ب�شبابه ،ويف الإ�سالم
تفوق على كثري ممن �سبقوه
�إىل الإ�سالم ،حتى �إذا �آتاه اهلل
احلكم انفرد ب�أن يكون الأول
يف �أمور عديدة.
�أولوياته
هو �أول من و�ضع التاريخ
ال��ه��ج��ري ،وك��ان��وا ق��ب��ل ذلك
ي���ؤرخ��ون بالوقائع ،و�أول من
اتخذ بيت مال للم�سلمني ،وهو
�أول من فتح الفتوح يف ال�شام
والعراق وفار�س وم�صر ،و�أول
من دون الدواوين يف الإ�سالم
وجعلها على الطريقة الفار�سية
لإح�صاء �أ�صحاب الأعطيات
وت��وزي��ع امل��ر ّت��ب��ات ،و�أول من
ا�ستقل بالق�ضاء ،وكانت الوالة
م��ن قبله ه��م الق�ضاء ،فعينّ
الق�ضاة وخ�ص�صهم بالق�ضاء
ف��ق��ط ،وك���ان يعظم الق�ضاة
وي���ك�ِب�رِ ُ ه���م ،وي�����ض��ع �شروطا
ملن يتوىل هذا املن�صب ،وهو
القائل« :ال ينبغي ملن يلي هذا
الأمر �إال رجل فيه �أربع خ�صال:
اللني يف غري �ضعف ،وال�شدة
يف غري عنف ،والإم�ساك يف
غري بخل ،وال�سماحة يف غري
���س��رف ».وه��و �أول م��ن جمع
النا�س على �صالة الرتاويح،
فقد �أتى امل�سجد ذات ليلة يف
رم�ضان ،فوجد النا�س ي�صلون
الرتاويح يف جماعات متفرقة
ف��ق��ال« :واهلل �إين لأظ���ن لو
جمعنا ه�ؤالء على قارئ واحد
����ي بن
ل��ك��ان �أم��ث��ل» ،ف���أم��ر �أب َّ
كعب �أن يقوم بهم يف رم�ضان،
ثم خ��رج م��رة �أخ��رى والنا�س
ي�صلون وراء �إمامهم فقال:
«نعمت البدعة هذه» ،ثم �أر�سل
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للقائد وشعبه
�إىل والة �سائر واليات الدولة
�أن يجمعوا النا�س على �صالة
الرتاويح يف رم�ضان.
اهتمامه بالق�ضاء
والعلماء
ل��ق��د ب��ل��غ م���ن اهتمامه
بذلك �أن جعل املدينة املنورة
دارا للفتوى والفقه ،ومدر�سة
يتخرج فيها الفقهاء والعلماء
وال���ق�������ض���اة ،وال غ���راب���ة يف
قا�ض يف
ذل��ك فقد ك��ان �أول ٍ
الإ�سالم ،ف�إن �أبا بكر –ر�ضي
اهلل عنه -مل��ا ت��وىل اخلالفة
�����ض ب�ين النا�س
ق��ال ل��ه« :اق ِ
ف�إين يف �شغل».
كما اهتم بالكوادر العلمية
املتخ�ص�صة وب��ع��ث ب��ه��ا �إىل
الأم�������ص���ار ،واع��ت��ن��ى ببناء
امل�ساجد يف الأقطار والأقاليم
املفتوحة لتكون مراكز للدعوة
والتعليم والرتبية والإر�شاد
ون�شر الثقافة الإ�سالمية،
ف��و���ص��ل��ت امل�������س���اج���د التي
تقام فيها اجلمعة يف عهده
–ر�ضي اهلل عنه� -إىل اثني
ع�شر �أل��ف م�سجد .وا�ستفاد
ال��ف��اروق م��ن ه��ذه الطاقات؛
ف�أح�سن توجيهها ،وو�ضعها
يف حم��ل��ه��ا ،ف���أ���س�����س��ت تلك
ال��ط��اق��ات ال���ك���وادر للحركة
العلمية والفقهية التي كانت
مواكبة حلركة الفتح ،و�شكلت
فيما بعد امل��دار���س العلمية
املتنوعة املتكاملة كمدر�سة
املدينة ،ومدر�سة مكة والكوفة
والب�صرة والف�سطاط و�سرت
وغريها من املدار�س الرائدة
يف احل�ضارة الإ�سالمية.
كما ُعني ر�ضي اهلل عنه
بالطرق وو�سائل النقل الربي
والبحري ،وهو �صاحب املقولة
امل�شهورة« :لو عرثت دابة يف

ك� � ��ان م � ��ن أع� �ل ��م
ق��ري��ش بالشعر،
وب� ��أي� ��ام ال� �ع ��رب،
وأن� �س ��اب� �ه ��ا ،كما
تعلم الفروسية
وامل� � � �ص� � � ��ارع� � � ��ة
وأت � � �ق � � �ن � � �ه � � �م� � ��ا
لعلمت �أن اهلل ُم�سائلي
العراق
ُ
َ
مل مل �أع ِ ّبد لها الطريق» ،كما
اهتم ب�إن�شاء الثغور ،ومت�صري
الأم�����ص��ار ،و�إق��ام��ة القواعد
الع�سكرية ،واملراكز احل�ضارية،
و�أن�ش�أ املدن الكربى كالب�صرة
والكوفة والف�سطاط و�سرت،
وهو �إىل جانب ذلك كان القمة
يف التقوى ،وال��ورع ،والعدل،
والإن�صاف ،وال�سهر على �أمن
الرعية ،وتنظيم �ش�ؤون الدولة،
وج���ه���ده م�����ش��ه��ور معروف
يف ال���رع���اي���ة االجتماعية
وال��ع��م��ران��ي��ة ،ول���وال الإطالة
لذكرنا العديد من الق�ص�ص
والأخبار التي جاءت عنه يف
ع�سه (تفقده لأح��وال الرعية
ّ
يف الليل) يف �شوارع املدينة،
وتفقد �أح����وال الغائبني من
ا ُ
جلند ،والقادمني �إىل املدينة
م���ن ال���ب�ل�اد وال���ب���ادي���ة ،وكم
ل��ه م��ن االج��ت��ه��ادات الفقهية
املميزة التي منها :ما ُعرف
عنه يف ع��ام ال��رم��ادة كوقف
ح��د ال�����س��رق��ة ،وت���أخ�ير دفع
ال��زك��اة ،وكتابه لأب��ي مو�سى
الأ�شعري يف ترتيب الق�ضاء،
وغريه من الر�سائل �إىل الوالة
وال��ق��ادة والأم�����راء ،يف طلب
الإح�سان �إىل الرعية والرفق

بهم والقيام على م�صاحلهم،
وك���ذل���ك م���ا ع���رف ع��ن��ه من
ال�شدة يف مراقبتهم ومتابعتهم
والتحقيق يف ال�شكوى التي ترد
�إليه عنهم ،وكان –ر�ضي اهلل
عنه -له عناية خا�صة مب�صادر
الدخل للدولة كالزكاة واخلراج
واجل��زي��ة وال��ع�����ش��ور وترتيب
بيت املال ،وكان ال ير�ضى مبا
يفر�ضه ال���والة على الرعية
فقط ،بل ير�سل من طرفه من
يت�أكد من �صحة ذلك وعدالته
كي يتوافر الرفق للرعية .وله
اج��ت��ه��ادات يف �أم���ور الق�ضاء
كحكم تزوير اخلامت الر�سمي
للدولة ،وال�سرقة من بيت املال،
وفقه اختيار ال��والة والتعامل
معهم و�شروطه عليهم ،فقد
كان عنده بيان بذمتهم املالية
قبل ت�سلمهم ملهماتهم ،وكان ال
ي�سمح لهم بالرجوع �إىل بلدهم
�إال نهارا لكيال يخفى حالهم
عن النا�س.
وقد بلغ من حر�صه على
تعليم القر�آن الكرمي �أنه دخل
امل�سجد ي��وم��اً ف���ر�أى رهطاً
جال�سني ،فقال :ما خلّفكم بعد
ال�صالة؟ فقالوا� :إ ّن��ا جل�سنا
نذكر اهلل -عز وجل ،-فجل�س
معهم ثم ا�ستقر�أهم القر�آن
ال رج ً
رج ً
ال ،ثم �أخذ يدعو فما
كان يف القوم �أكرث دمعة منه.
ومل��ا بويع باخلالفة �سنة
13ه�����ـ ي����وم وف�����اة �أب�����ي بكر
ال�صديق –ر�ضي اهلل عنه-
كتب �إىل الوالة والعمال�« :إذا
كتبتم يل فابد�ؤوا ب�أنف�سكم»،
وكان يق�ضي بني النا�س حيث
�أدرك��ه اخل�صوم .و�إذا نزل به
الأم��ر املع�ضل دع��ا ال�شباب
ف��ا���س��ت�����ش��اره��م ي��ب��ت��غ��ي حدة
عقولهم .وله كلمات وخطب
ور�سائل غاية يف البالغة ،وكان

من ح ّفاظ ال�شعر العربي ،وال
يكاد يعر�ض له �أمر �إال �أن�شد
فيه بيت �شعر ،ول��ه يف كتب
احلديث « 537حديثا» ،وكان
ن��ق�����ش خ��امت��ه «ك��ف��ى باملوت
واعظا يا عمر»
�شجاعته
ل��ق��د ب��ل��غ م��ن ال�شجاعة
مبلغاً قل ما يجاريه فيه �أحد
من الأق���ران ،وك��ان امل�سلمون
ي�ستخفون بهجرتهم �إىل املدينة
كيال يطاردهم �أع��دا�ؤه��م من
قري�ش �إال عمر بن اخلطاب
فقد رف�ض �أن يهاجر �سراً،
قال علي بن �أبي طالب –ر�ضي
اهلل ع��ن��ه« :-م���ا ع��ل��م��ت �أن
�أحدا من امل�سلمني �إال هاجر
متخفيا� ،إال عمر بن اخلطاب
ف���إن��ه مل��ا ه��م بالهجرة تقلّد
�سيفه ،وتنكب قو�سه ،وانت�ضى
يف ي��ده �أ�سهما ،وم�ضى �إىل
الكعبة ،وال�سادة من قري�ش
بفنائها ،فطاف بالبيت �سبعاً،
ثم �أتى مقام �إبراهيم ف�صلى
ركعتني ،ثم وقف على احللقة
من قري�ش اجلال�سني يف فناء
الكعبة واح��دة واح���دة ،يقول
لهم�« :شاهت الوجوه ،من �أراد
�أن تثكله �أمه� ،أو يوتمَ ولده� ،أو
ير َّمل زوجه فليلقني وراء هذا
الوادي» .ولذا قال ابن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه« :كان �إ�سالمه
ن�صراً ،وكانت هجرته فتحاً».
ت����ذك����ر ك���ت���ب الأخ����ب����ار
والأحاديث وال�سري �أنه كثريا
ما نزل القر�آن الكرمي موافقاً
لآرائ��ه ،حتى قال عنه ر�سول
اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم:-
«�إن اهلل تبارك وتعاىل جعل
احلق على ل�سان عمر وقلبه».
وق��ال عنه علي –ر�ضي اهلل
ع���ن���ه« :-ال ن��ب��ع��د �أن تكون
ال�سكينة –�أي الإل��ه��ام -على
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ل�سان عمر وقلبه» .وعن عقبة
بن عامر اجلهني قال� :سمعت
ر���س��ول اهلل ي��ق��ول« :ل���و كان
من بعدي نبي لكان عمر بن
اخلطاب» .رواه الرتمذي يف
ال�سنن.
وق��د ن��زل ال��ق��ر�آن موافقاً
ل��ق��ول عمر وفعله ور�أي����ه يف
�آيات كثرية .قال عمر لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«لو اتخذنا من مقام �إبراهيم
م�صلى يا ر�سول اهلل» ،فنزلت
الآي����ة« :وات���خ���ذوا م��ن مقام
�إبراهيم م�صلى» .وم��ن ذلك
كذلك �أنه ملا جاء عبداهلل بن
���ي يطلب من
ع��ب��داهلل اب��ن �أب ّ
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أن ي�صلي على �أبيه،
فقال عمر�« :أت�صلي عليه وقد
نهاك اهلل �أن ت�صلي عليه؟»
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�إمن������ا خ��ي�رين اهلل فقال:
(ا�ستغفر لهم �أو ال ت�ستغفر
ل���ه���م)» ،ف���ق���ال ع���م���ر�« :إن����ه
منافق» ،فلما �صلى الر�سول
عليه �أنزل اهلل عز وجل« :وال
ت�صلي على �أح��د منهم مات
�أب��دا وال تقم على قربه �إنهم
ك��ف��روا ب��اهلل ور�سوله وماتوا
وهم فا�سقون».
ويف مقام �آخر قال عمر:
«ي���ا ر���س��ول اهلل �إن ن�ساءك
يدخل عليهن الرب والفاجر فلو
�أمرتهن يحتجنب» ،فنزل قوله
تعاىل« :يا ن�ساء النبي ل�سنت
ك�أحد من الن�ساء �إن اتقينت
فال تخ�ضعن بالقول فيطمع
الذي يف قلبه مر�ض وقل َن قوال
معروفا وق��رن يف بيوتكن وال
تربجن تربج اجلاهلية الأوىل
و�أقمن ال�صالة و�آت�ين الزكاة
و�أطعن اهلل ور�سوله �إمنا يريد
اهلل �أن يذهب عنكم الرج�س

أول م � ��ن وض� ��ع
ال � � � � � �ت� � � � � ��اري� � � � � ��خ
ال� �ه� �ج ��ري وأول
م� ��ن ات� �خ ��ذ بيت
م ��ال للمسلمني،
وه� � � ��و أول م ��ن
ف� � �ت � ��ح ال � �ف � �ت� ��وح
�أهل البيت ويطهركم تطهريا»،
ونزل كذلك قوله تعاىل« :و�إذا
�س�ألتموهن متاعا فا�س�ألوهن
من وراء حجاب» .ومما نزل
من القر�آن موافقا لقول عمر
–ر�ضي اهلل ع��ن��ه -ر�أي����ه يف
�أ���س��ارى ب��در ،و�أن���ه ال ي�صلح
ف��ي��ه��م �إال ال��ق��ت��ل ،ويف ذلك
نزلت الآية« :ما كان لنبي �أن
يكون له �أ�سرى حتى يثخن يف
الأر�ض تريدون عر�ض احلياة
الدنيا واهلل يريد الآخرة واهلل
عزيز حكيم ول��وال كتاب من
اهلل �سبق مل�سكم فيما �أخذمت
ع���ذاب ع��ظ��ي��م» ،وغ�ي�ر ذلك
كثري يف �أخ��ب��اره -ر�ضي اهلل
عنه و�أر�ضاه.-
ال�صفوة املختارة
�إن هذا ال�صحابي اجلليل،
وال���رج���ل ال��ع��ظ��ي��م ،والقائد
ال��ك��ب�ير ،وامل���دي���ر القدير،
واخلليفة الرا�شد ك��ان حريا
به –وهكذا �أراد رب العزة جل
�ش�أنه� -أن يكون يف ال�صفوة
املختارة ،والثلة املنتقاة التي
يتخذها اهلل ويختارها من
ال�شهداء ،وهكذا كان ،وبذلك
�أخ�بر ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و���س��ل��م ،-ففي �صحيح
البخاري عن �سعيد عن قتادة

�أن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
عنه حدثهم �أن النبي عليه
ال�صالة وال�سالم �صعد �أحدا
و�أب�����و ب��ك��ر وع��م��ر وعثمان،
فرجف بهم فقال« :اثبت � ُأحد،
ف���إمن��ا ع��ل��ي��ك ن��ب��ي و�صديق
و�شهيدان» ،وعن �أب��ي مو�سى
الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه قال:
«كنت مع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف حائط من حيطان
املدينة ،فجاء رجل فا�ستفتح،
فقال النبي :افتح له وب�شره
باجلنة ،ففتحت له ف���إذا هو
�أب����و ب��ك��ر فب�شرته مب��ا قال
النبي ،ثم جاء رجل فا�ستفتح،
فقال النبي :افتح له وب�شره
باجلنة ،ففتحت له ف���إذا هو
عمر ،ف�أخربته مبا ق��ال عنه
النبي ،فحمِ د اهلل ،ثم ا�ستفتح
رجل ،فقال يل :افتح له وب�شره
باجلنة على بلوى ت�صيبه ،ف�إذا
عثمان ،ف�أخربته مبا قال �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فحمد اهلل ثم
قال :اهلل امل�ستعان».
ا�ست�شهاده
مل تكن هذه امل�صيبة التي
�أمل��ت ب��الأم��ة ،والفاجعة التي
نزلت بامل�سلمني ،على �سوئها
وعظمتها بغريبة وال م�ستبعدة،
فهو نف�سه –ر�ضي اهلل عنه-
كان يدعو ويقول« :اللهم �إين
�أ���س���أل��ك �شهادة يف �سبيلك،
وموتا يف بلد ر�سولك» ،فيقال
كيف ال�شهادة و�أين؟ و�أنت يف
املدينة ووقائع امل�سلمني وجند
امل��ج��اه��دي��ن وال���ف���احت�ي�ن يف
�أر���ض ال�شام ،وتخوم العراق،
فيقول� :إن اهلل �إذا �أراد �شيئا
هي�أ �أ�سبابه.
وه���ك���ذا ���ص��دق حد�سه،
وت��ه��ي���أت �أ���س��ب��اب ال�شهادة
ع��ل��ى ي���د ال��ف��ار���س��ي املجرم
�أب���ي ل���ؤل���ؤة غ�لام امل��غ�يرة بن

�شعبة ،فكانت فعلته النكراء،
وجرميته الفظيعة ،وطعناته
ال���غ���ادرة اللئيمة يف �أف�ضل
وق���ت و�أط���ه���ر م��و���ض��ع وخري
م���وق���ف ،ف��ق��د ك���ان ذل���ك يف
���ص�لاة ال��ف��ج��ر ،ويف م�سجد
ر���س��ول اهلل –عليه ال�صالة
وال�����س�لام ،-ويف �سيد القوم
و�إمامهم عمر بن اخلطاب،
وكان ذلك يوم الأربعاء لأربع
�ين م��ن ذي احل��ج��ة �سنة
ب��ق َ
ث�لاث وع�شرين للهجرة ،ومل
ميكث بعدها �إال ثالثة �أيام
حتى وافته املنية ،وكان الذي
غ�سله ابنه ع��ب��داهلل ،وكفنه
ّ
بخم�سة �أث���واب ،وك��ان عمره
�أربعاً وخم�سني �سنة .ولذلك
ُدع��ي �شهي َد امل��ح��راب .وعن
م�صعب بن عبداهلل الزبريي
ق��ال :حدثني مالك بن �أن�س
عن نافع عن ابن عمر� :أن عمر
و�صلي عليه وكان
ُغ ّ�سل و ُكفن ُ
�شهيدا ،ويف رواي��ة �أن الذي
ت��وىل ال�����ص�لاة عليه �صهيب
ر�ضي اهلل عنه .ثم ُحمل و ُدفن
يف احلجرة ال�شريفة مع ر�سول
اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-
و���ص��اح��ب��ه �أب���ي ب��ك��ر -ر�ضي
اهلل عنه ،-وك��ان ذل��ك ،بلفتة
كرمية وم��وق��ف نبيل ،و�إيثار
م��ا ب��ع��ده �إي��ث��ار م��ن ال�سيدة
عائ�شة بنت �أبي بكر –ر�ضي
اهلل عنها -التي وافقت على
ذل��ك ،وتربعت بذلك املو�ضع
ال�شريف الذي كانت حتتفظ به
لنف�سها ،لكن معرفتها مبكانة
عمر ومبنزلته م��ن احلبيب
امل�صطفى و�صاحبه –ر�ضي
اهلل عنه ،-وبدوره العظيم يف
هذه الأمة حملتها على تلبية
طلبه ،وتكرميه بهذا اللحد
املبارك ،والرو�ضة ال�شريفة.
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ت��ون�س��ي استشهد
دف � � � � � ��اع� � � � � � � ًا ع� ��ن
ف�ل�س�ط�ين ليؤكد
وح� � � � � � ��دة األم� � � ��ة

عبدالكرمي املقداد

«�إن حماربة ال�صهاينة واجب قومي ال يفوقه �أي واجب �آخر ،و�إن الطريق الوحيد
للتعبري عن هذا الفهم هو مواجهة العدو واال�شتباك املبا�شر معه ثم ال�شهادة
ً
أمواتا بل �أحياء عند
حتقيقا لقوله تعاىل « :وال حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل �
ربهم يرزقون» .لقد اخرتت ال�شهادة رفعة ل�ش�أن وطني ورفعة ل�ش�أن �إرادة املواجهة،
و�أنا موقن ب�أن هذا االختيار هو الرد العملي على دعاة نهج االنحراف واال�ست�سالم
يف ال�ساحتني الفل�سطينية والعربية ،هو الرد على كل الذين يعملون لتعميم كامب
ً
حتقيقا لأهداف الإمربيالية وال�صهيونية وعمالئهما».
ديفيد

ميلــود بـــن نـــاجــــــح :

همّ أخوتنا
في املشرق
همّنـــا في
امل���غ���رب

اش�ت�ب��ك ل��وح��ده م��ع ال �ق��وات الصهيونية امل�ج��وق�ل��ة وج �ن��دل  5م��ن ج�ن��ود العدو
هذا بع�ض ما جاء يف و�صية
ال�شهيد التون�سي البطل ميلود
ب���ن ناج���ح نومة بع���د تنفيذه
و�ص���حبه عملي���ة فدائي���ة يف
العمق اال�سرائيلي هزت الكيان
ال�ص���هيوين و�أ�سفرت عن قتل
وجرح  37ع�سكرياً يف �صفوف
«مع�سكر غيبور» املخ�ص�ص للواء
جوالين ،الذي ي�ض���م ال�صفوة
من القوات اخلا�صة ال�صهيونية

بينهم �ض���باط و�ضباط �صف،
وتدمري ثالث���ة مهاجع وحرق
خم�س خيم وتدمري و�إعطاب
�أكرث من �س���ت �آليات خمتلفة،
�إ�ض���افة �إىل خم�سة من جنود
الع���دو جندله���م البطل ميلود
وحده يف �صبيحة اليوم التايل
للعملية.
فبع���د عملي���ة ما ي�س���مى
«�س�ل�امة اجلليل» التي اجتاح

الكيان ال�صهيوين على �إثرها
ب�ي�روت واجلن���وب اللبن���اين
ع���ام  ،1982وق���ف رئي����س
وزراء الع���دو �آنذاك الإرهابي
مناحي���م بيغ���ن وقال ل�س���كان
امل�ستعمرات �شمال فل�سطني:
«الآن �آن الأوان ك���ي تنعم���وا
باله���دوء والأمن واال�س���تقرار
�إىل الأبد و�إن �أي �أذى لن يلحق
بكم بعد الآن ،»..لكن �سرعان

ما جاءت عملية «قبية» لتكذب
وتر�سخ الرعب يف
مزاعم بيغن
ّ
قلب ال�صهاينة.
ففي اخلام�س و الع�شرين
من نوفمرب عام  ،1987وبعد
 34عاماً على جمزرة «قبية»،
تلك القرية ال�صغرية يف ق�ضاء
رام اهلل ،الت���ي باغته���ا العدو
ال�صهيوين يف تاريخ 10 - 14
 1953 -ب�شن عدوان �إجرامي
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اق� � �ت� � �ح� � ��م ب � �ط� ��ائ� ��رت� ��ه
ال � �ش � ��راع � �ي � ��ة م �ع �س �ك��ر
ال� � � � � � � �ع� � � � � � � ��دو ف� � �ق� � �ت� � ��ل
وج � � � ��رح ف � ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة
 37ع� �س � ـ� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ك ��ري� � ًا

بقيادة ارئيل �شارون ليوقع 51
�شهيداً و 15جريحاً من �سكانها
املدنيني وين�سف جميع منازلها،
بعد كل هذا الزمن ،عاد ا�سم
قبي���ة يف العملي���ة البطولي���ة
الت���ي نفذته���ا جمموع���ة من
الأبطال العرب لتن�س���ف وهم
اال�ستقرار ال�صهيوين ،وت�ؤكد
�أن املقات���ل العرب���ي ال ين�س���ى
جراح �شعبه الفل�سطيني مهما
طال الزمن.
وقد كانت عملي���ة «قبية»
�أبع���د ما تكون ع���ن النمطية،

حيث ا�ستعمل فيها الفدائيون
الطائرات ال�شراعية اخلفيفة
لأول مرة ،وعرفت �أي�ضا بعملية
«الطائرات ال�شراعية» ،وقادها
البطالن ال�س���وري خالد �أكر،
والتون�سي ميلود بن ناجح نومة،
ابن اجلنوب التون�سي املنحدر
من قري���ة «�س���يدي خملوف»
بوالية «مدنني» ،الذي �س���افر
�إىل لبن���ان �أواخ���ر ثمانين���ات
القرن املن�ص���رم وان�ض���م �إىل
�ص���فوف اجلبه���ة ال�ش���عبية
لتحري���ر فل�س���طني  -القيادة

العامة ،وتدرب يف �صفوفها على
خمتلف �أنواع الأ�سلحة وخا�ض
عدة دورات ع�سكرية.
فف���ي ال�س���اعة الثامن���ة
والن�صف من م�ساء  25دي�سمرب
 ،1987ومن �إحدى تالل وادي
البقاع اللبن���اين �أقلع الأبطال
بطائراتهم ال�ش���راعية الأربع
باجتاه مع�س���كر ال�ص���فوة يف
القوات ال�ص���هيونية «مع�سكر
غيبور» قرب «بي���ت هيالل».
وقد و�صلوا �إىل �أر�ض املعركة
يف الوق���ت املح���دد ،وح�س���ب

اخلط���ة املع���دة ،وهبط���وا يف
عدة �أماكن حتيط باملع�س���كر،
وانق�س���م الت�شكيل الطيار �إىل
جمموعتني ،جمموعة حماية
�أخذت �أماكنها حول املع�سكر،
وجمموعة اقتحام ،وقد مت كل
ذلك على الوجه الأكمل.
ويف الوق���ت املح���دد ،بد�أ
االقتح���ام ،وب���د�أت جمموعة
احلماي���ة برم���ي املع�س���كر
بالقناب���ل ،ف�ص���عق ال�ض���باط
واجلن���ود ال�ص���هاينة من هول
املفاج�أة ،ومل يتمكنوا من تبادل
الن�ي�ران م���ع املجموع���ة قبل
 15دقيقة م���ن بداية املعركة،
كانت �أر�ض املع�س���كر وبواباته
ق���د امتلأت خالله���ا بالقتلى
واجلرحى ،و�شبت احلرائق يف
�أكرث من مكان يف املع�سكر.
دامت املعركة ت�سعني دقيقة
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يف حميط املع�س���كر وبواباته،
وا�ست�ش���هد خالله���ا ال�ش���هيد
البطل ال�س���وري خالد حممد
�أك���ر .ويف ظالل املفاج�أة التي
�أربك���ت العدو ،وقبل و�ص���ول
الطائ���رات الت���ي ا�س���تدعاها
م�س�ؤولو املع�سكر� ،أقلع الأبطال
بطائراتهم ال�شراعية عائدين
�إىل مقر انطالقهم ،لكن �شاءت
الأقدار خالل ذلك �أن ت�صاب
طائرة الطيار البطل (ميلود بن
ناجح نومة) ،فا�ضطر للهبوط
فوق مرتفعات قرية (حلتا) يف
اجلنوب اللبناين.
على الفور ،وبعد ات�صاالت
عاجل���ة ب�ي�ن نق���اط املراقبة
ال�ص���هيونية ،ب���د�أت دوري���ات
االحتالل مب�سح احلدود لك�شف
موقع �سقوط الطائرة والبحث
ع���ن مقاتل�ي�ن �آخري���ن .وعند
انبالج ال�ص���باح مت لهم العثور
عل���ى حطام طائ���رة «ميلود»،
ال���ذي كان يختبئ على مقربة
منها بعد �أن التوى كاحله جراء
هبوط���ه العنيف ،فما كان من
ميلود �إال �أن ا�شتبك مع قوات
التم�شيط ال�صهيونية املجوقلة
فجندل خم�س���ة من جنودهم
وجرح �آخرين ،قبل �أن ينهالوا
عليه بوابل من الر�صا�ص �أرداه
�شهيدا.
ن�ص اخلطاب
كان البطل ميلود بن الناجح
قد كت���ب قبل تنفي���ذه لعملية
قبية خطابا وجهه �إىل ال�شعب
التون�س���ي خ�صو�ص���ا ،و�شعب
املغ���رب العرب���ي عموم���ا �أكد
فيه �أن ه ّم �أخوتنا يف م�ش���رق
الأم���ة ه���و ه ّمن���ا جميع���ا يف
مغربها ،و�أن حتقيق االنت�صار
على القوى الظاملة والباغية ال

ميكن �أن يكون �إال بلغة الن�ضال
والكفاح امل�سلح ،وفيما يلي ن�ص
اخلطاب:
�إىل �شعب تون�س العظيم
�إىل �أبناء �شعبنا يف املغرب
العرب���ي نح���ن يف تون����س ،يف
مغ���رب الأم���ة العربي���ة ،نحن
جزء من هذه الأر�ض الطاهرة
املمتدة من املحيط �إىل اخلليج،
ونح���ن نفخر ب����أن �أبطاال منا
�سقطوا يف �ساحة املواجهة �ضد
اال�ستعماريني الفرن�سيني الذين
حاولوا الق�ض���اء على تاريخنا
ولغتنا ومعتقداتنا لقد تعلمنا
من �آبائنا و�أجدادنا �أن حتقيق
االنت�ص���ار على القوى الظاملة
والباغية ال ميكن �أن يكون �إال

بلغة الن�ضال والكفاح امل�سلح.
لقد ح���اول امل�س���تعمرون
و�أدواتهم يف تون�س اخل�ض���راء
ت�ش���ويه ثقافتن���ا الوطني���ة
وال�سيا�س���ية ،حاولوا �أن نكون
بعيدي���ن عن الهم���وم الكبرية
التي حلت ب�أ�شقائنا يف ال�شرق
العرب���ي وخا�ص���ة م���ا تعر�ض
له �أبناء �ش���عبنا يف فل�س���طني
من ك���وارث وم�آ�س على �أيدي
ع�ص���ابات الغدر ال�ص���هيونية
ومب�ساعدة اال�ستعمار الغربي،
لكنه���م مل ينجح���وا يف ذل���ك
وباءت تلك املحاوالت بالف�شل
الذريع وخا�صة بعد ثورة املليون
�شهيد يف اجلزائر وبعد الأثر
املنقط���ع النظ�ي�ر ال���ذي مثله

ش � ��ام� � �ي � ��ر ع � � ��ن ال� � �ه� � �ج� � ��وم ال� � � �ف � � ��دائ � � ��ي :م ��ن
أك� �ث� ��ر ال� �ه� �ج� �م ��ات ت� � �ط � ��ور ًا وج� � � ��رأة ودم� ��وي� ��ة

جمال عبد النا�صر وهو يواجه
ال�ص���هاينة وفرن�سا وبريطانيا
و�أمريكا.
�إن فل�س���طني ه���ي مهبط
الأدي���ان ،وهي �أر����ض عربية،
ج���زء من الأم���ة العربية .لقد
عاث فيها ال�ص���هاينة ف�س���ادا
و�ش���ردوا �أهلها وارتكبوا فيها
املجزرة تلو الأخرى.
لقد عزمت و�أنا تون�س���ي،
عرب���ي ،مقات���ل يف �ص���فوف
الثورة الفل�سطينية ،يف �صفوف
اجلبه���ة ال�ش���عبية القي���ادة
العام���ة ،عل���ى ت�أكي���د �أن ه ّم
�أخوتن���ا يف م�ش���رق الأمة هو
ه ّمن���ا جميع���ا يف مغربها و�أن
وحدة التاريخ واللغة واملعتقد
والدم هي وحدة متكاملة ،و�أن
حماربة ال�صهاينة واجب قومي
ال يفوق���ه �أي واجب �آخر ،و�أن
الطري���ق الوحي���د للتعبري عن
هذا الفهم هو مواجهة العدو
واال�ش���تباك املبا�ش���ر معه ثم
ال�ش���هادة حتقيقا لقوله تعاىل
 :وال حت�س�ب�ن الذين قتلوا يف
�سبيل اهلل �أمواتاً بل �أحياء عند
ربهم يرزقون.
لقد اخرتت ال�شهادة رفعة
ل�ش����أن وطن���ي ورفعة ل�ش����أن
�إرادة املواجهة ،و�أنا موقن ب�أن
هذا االختيار هو الرد العملي
عل���ى دع���اة نه���ج االنحراف
واال�ست�س�ل�ام يف ال�س���احتني
الفل�سطينية والعربية ،هو الرد
على كل الذين يعملون لتعميم
كامب ديفيد حتقيقاً لأهداف
الإمربيالي���ة وال�ص���هيونية
وعمالئهما.
و�أن���ا يف طريق���ي �إىل
فل�س���طني تغم���رين عواط���ف
�صادقة وغزيرة ،عواطف كلها
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�شوق لأهلي يف تون�س ،لوالدي
ووالدتي ولأخوت���ي و�أخواتي،
لكل الأقارب والأ�صدقاء ،لكن
هذه العواطف تزداد قدا�س���ة
وتعمقاً يف الذات لأنها تتمازج
مع �أ�سمى ما ميكن �أن يحيا يف
ال�ض���مري من م�ش���اعر الفخر
برف���ع راي���ة الكف���اح امل�س���لح
�ض���د العدو ال�صهيوين وحتية
ل�شعبي يف تون�س ،ويف املغرب،
مني ومن رفاق���ي يف الدورية
العرب���ي ال�س���وري والعربي�ي�ن
الفل�س���طينيني الذين اختاروا
كم���ا اخرتت طريق ال�ش���هادة
حتقيق���اً للن�ص���ر حتى حترير
الأر�ض والإن�سان».
تداعيات
�أف���اد بطال العملية اللذان
متكنا من العودة ب�سالم ،وهما
فل�سطينيان ال يزال �أ�سما�ؤهما
رهن ال�سرية املطلقة� ،أنه كان
بالإم���كان �إحل���اق املئ���ات من
اخل�سائر يف �صفوف املدنيني
يف م�ستوطنات (اخلال�صة وكفار
جلع���ادي وكفار يوف���ال) لكن
التقي���د بالتعليمات مبهاجمة
املوق���ع الع�س���كري منعهم من
ذلك خا�ص���ة �أن امل�ستعمرات
كانت حتت �س���يطرتهم التامة
بالنريان من اجلو.
كم���ا عرف فيم���ا بعد� ،أنه
عندما انتهت املعركة نقل جنود
العدو جثة ال�شهيد خالد �أكر يف
نقالة �إىل امل�ستو�صف ال�صحي
يف م�س���تعمرة قريات �ش���مونه
و و�ض���عوها خارج امل�ستو�صف
قرب الباب ،وعندما و�صل قائد
لواء جوالين امل�س���تعمرة ذهب
�إىل امل�ستو�ص���ف فمر بجثمان
ال�ش���هيد خال���د �أك���ر ملفوف���ا
ببطانية ف�أدى القائد ال�صهيوين

صعق الصهاينة من هول املفاجأة ولم يتمكنوا
من الرد إال بعد  15دقيقة من بداية املعركة

التحية الع�سكرية �أمام اجلثمان
فهم�س قائد املع�س���كر يف �أذن
قائد اللواء �إن هذه جثة املخرب
قائد الهجوم فقال قائد اللواء
�إنه ي�ستحق التحية .
�أما ا�س���حق �ش���امري فقال
عن هذه العملية الفدائية»:هذا
الهجوم من �أكرث الهجمات التي
�شنت على �إ�سرائيل تطوراً منذ
�س���نني ،كما �أنها �أكرثها جر�أة
و دموية».
ومن تداعيات هذه العملية
البطولي���ة �أن املحاكم���ات
طالت العديد من امل�س����ؤولني
الع�س���كريني يف ل���واء جوالين
ب�سبب تق�ص�ي�رهم يف الدفاع
عن �أمن الثكنات وامل�ستعمرات
يف ال�ش���مال ،بالإ�ض���افة �إىل
ه���روب البع����ض الآخ���ر �إىل
�أوروبا م���ن م�س����ؤويل الكيان
حت���ت ذريع���ة بداي���ة احلرب
حيث كان الغليان اجلماهريي
ينذر ب�س���اعة ال�ص���فر لهبوب
العا�صفة.
وقد تغنى ال�شعراء العرب
بهذه العملية و�أبطالها ومنهم
ال�ش���اعر مظفر النواب الذي
خ�ص���ها بق�ص���يدة ج���اء يف
مطلعها:
الدجى واملدى جنح ُه
جنمة لل�صباح اجلميل
كرياح الأعايل اختفى
ما �أح�ست به غري زيتونة
�ألف قلب لها على كل غ�ص���ن
باجلليل
�شفرته �إىل الأر�ض
وارتفع���ت قبل���ت قدميه فلقد
جاء يف الزمن امل�ستحيل
�آه من وم�ض عينيه
يف االنب�ساط ال�سماوي يك�شف
موقعه.
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فلورنــس نايـتــنجل

ســــيـدة

التمريـض
ورمــزه

الـخـــالــد
االرس� �ـ� �ت� �ق� ��راط � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي جعلت
ل � �ه� ��ذه امل� �ه� �ن� ��ة م � �ك� ��ان� ��ة م ��رم ��وق ��ة
���ص��راع الإن�����س��ان م��ع امل��ر���ض قدمي
وت�ضرب جذوره منذ بدء اخلليقة،
ولذلك عدت طبابة الأفراد و�إ�سباغ
ال�صحة والعافية عليهم من الأعمال
ال�سامية والرفيعة ،ومن ثم اكت�سبت
مهنتا الطب والتمري�ض مكانة عالية
ال ت�ضاهيها مكانة �أخرى .ويف تاريخ
مهنة التمري�ض تنت�صب قامات
رفيعة ورم��وز �ساطعة يف مقدمتها
فلورن�س نايتنجل.

منصور مبارك
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ا�سم نايتنجل �أ�صبح مقرتنا
بالتمري�ض ن��ظ��را لت�أثريها
الهائل على هذه املهنة وطرق
ممار�ساتها ،وبخا�صة يف �أق�سى
ال��ظ��روف .وتنحدر فلورن�س
نايتنجل من عائلة بريطانية
رفيعة امل�ستوى والقدر ،ف�أمها
�سليلة عائلة جتارية مرموقة،
ووال��ده��ا �إقطاعي ث��ري ومن
�أ�صحاب الأرا�ضي البارزين.
وقد ولدت فلورن�س يف مدينة
فلورن�سا الإي��ط��ال��ي��ة يف 12
مايو العام  ،1820وانتقلت
بعدها �إىل �إقطاعية والدها
يف يل هري�ست ،حيث و ّفر لها
وال��ده��ا تعليما راقيا ت�ضمن
ال��ل��غ��ات والآداب الأملانية
والفرن�سية والإيطالية.
التمري�ض م�ستقبلها
ك��ان��ت وال�����دة فلورن�س
ت��ع��ده��ا ك��ي ت��ك��ون ج���زءا من
الأر�ستقراطية
ال��ط��ب��ق��ة
الإجنليزية ،ويف زمن كان فيه
التزمت االجتماعي �سائدا،
ك����ان ال������زواج ه���و الطريقة
امل��ث��ل��ى ل��ت��ع��زي��ز و���ض��ع امل���ر�أة
االجتماعي ،وذلك ما حر�صت
عليه وال���دة فلورن�س ولكنه
كان كذلك �سببا يف اختالف
الأم مع ابنتها .ففلورن�س مل
ت��ك��ن ت��ع�ير اه��ت��م��ام��ا �شديدا
للمعايري االجتماعية وتفاهات
ال�سلوك ال�سطحي ،حيث كانت
بعيدة عن ن�شاطات الطبقة
االر���س��ت��ق��راط��ي��ة وق��ري��ب��ة من
العمل الإن�ساين الذي ا�ستهوى
قلبها ،فكانت منذ �صغرها
حتر�ص على رعاية الفقراء
وامل��ر���ض��ى ،وجتلى اهتمامها
املبكر يف ه��ذا الن�شاط من
خ�لال رعايتها وه��ي يف �سن

أسبغ عليها امللك أدوارد
وسام الشرف ،كما خصها
امل � �ل� ��ك ج� � � ��ورج ب ��رس ��ال ��ة
تهنئة في عيد ميالدها
ب� � �س� � �ب � ��ب ت � �ض � �ح � �ي ��ات � �ه ��ا
وإجن� ��ازات � �ه� ��ا ف ��ي مجال
ال � � � �ت � � � �م� � � ��ري� � � ��ض غ � � ��دت
فلورنس شخصية عامة
ال�ساد�سة ع�����ش��رة ،املعوزين
واملر�ضى يف القرى املجاورة
لإقطاعيتهم  ،حينذاك �أدركت
ف��ل��ورن�����س �أن التمري�ض هو
م�ستقبلها الذي تن�شده.
كانت عائلة فلورن�س ت�أمل
ب��زواج��ه��ا م��ن نبيل بريطاين
تقدم خلطبتها ولكنها رف�ضت

ذل���ك ،وك�شفت لعائلتها عن
رغبتها �أن ت�صبح ممر�ضة،
ون��زل هذا اخلرب كال�صاعقة
على ر�أ����س وال��دي��ه��ا ،ف�أبديا
معار�ضة �شر�سة لقرارها،
ل��ك��ون م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����ض يف
ذالك الزمن كانت تعد حكرا
على �أب��ن��اء الطبقات الدنيا
ومن غري الالئق البتة لأبناء
الطبقة الرفيعة ممار�ستها.
وت�سبب ذلك يف �صدام عنيف
بني فلورن�س ووالديها ،ولكن
ت�صميم ف��ل��ورن�����س وعزمها
تغلبا يف النهاية على املعايري
والأهواء االجتماعية ،ف�سجلت
نف�سها ط��ال��ب��ة مت��ري�����ض يف
م�ست�شفى لوثوران ب�أملانيا.
وبعد �إمتامها درا�ستها
للتمري�ض ع����ادت فلورن�س
للعمل يف م�ست�شفى ميدل�سك�س
بلندن ،حيث �أبدت يف عملها
ب��راع��ة وت��ف��ان��ي��اً ا�ستثنائيني

جعلها ت�ترق��ى �إىل من�صب
م�شرفة التمري�ض يف عام واحد.
وك����ان ه���ذا امل��ن�����ص��ب ي�شكل
حتديا كبريا لفلورن�س لأ�سباب
متعددة من بينها تف�شي مر�ض
الكولريا يف ذلك الوقت و�سوء
الأو����ض���اع ال�صحية وتردي
م�ستوى النظافة .و�أظهرت
فلورن�س ا�ستجابة مذهلة لهذه
التحديات ،حيث جعلت همها
الأول حت�سني م�ستوى النظافة
يف امل�ست�شفى مما جاء بنتيجة
فورية متثلت بانخفا�ض عدد
ال��وف��ي��ات ،كما بذلت جهودا
ملمو�سة �أخرى جعلتها تنت�صر
على داء الكولريا.
تلك املعركة م��ع الكولريا
ا�ستهلكت ق�سطاً ال ب�أ�س به من
�صحة فلورن�س وطاقتها ،ولكن
ذلك مل يكن نهاية �صراعها مع
امل��ر���ض .فقد كانت فلورن�س
�أم���ام �أك�ب�ر حت��د يف حياتها،
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عمالت نقدية حتمل �صورتها

استحوذت على إعجاب الناس ،ومن أجلها قرضت األشعار وحلنت األغاني وكتبت املسرحيات
وم��ا �سيكون �سببا يف انت�شار
�شهرتها وتخليد ا�سمها يف
عامل التمري�ض ،وهي حروب
ال��ق��رم .ففي �أك��ت��وب��ر 1853
اندلعت ح��روب القرم وكانت
الإم�ب�راط���وري���ة الربيطانية
يف ح���رب م��ع الإمرباطورية
الرو�سية م��ن �أج��ل ال�سيطرة
على الإمرباطورية العثمانية،
ومت �إر����س���ال �آالف اجلنود
الربيطانيني �إىل البحر الأ�سود،
ح��ي��ث ك��ان��ت امل�����ؤن تتناق�ص
ب�سرعة ،ومبرور العام 1854
دخل امل�ست�شفيات الع�سكرية ما
ال يقل عن � 18ألف جندي.
مالك القرم
يف ذل���ك ال��وق��ت مل تكن
ه��ن��اك ن�����س��وة مم��ر���ض��ات يف
م�ست�شفيات القرم ،فامل�ستوى

طابع يخلد ذكراها

امل��ت�ردي ل��ل��م��م��ر���ض��ات جعل
امل�������س����ؤول�ي�ن الع�سكريني
ي�ستبعدونهن ولكن مع ا�شتداد
امل���ع���ارك ،ث���ار يف بريطانيا
نقا�ش كبري حول عدم االهتمام
باجلنود املر�ضى وامل�صابني
وال���ذي���ن ك��ان��وا ي��ع��ي�����ش��ون يف
ظ���روف غ�ير الئ��ق��ة �صحيا.
وا�ستجاب وزير الدفاع لتلك

التربمات بكتابة خطاب �إىل
فلورن�س يطلب منها �أن ت�شكل
فريقا م��ن املمر�ضات يكون
م��ن��اط ب��ه��ن رع��اي��ة وطبابة
اجل��ن��ود اجل��رح��ى يف القرم.
وقد ا�ستجابت فلورن�س لذلك
و�شكلت فريقا من  34ممر�ضة
و�أبحرت معهن �إىل القرم.
حينما و���ص��ل��ت فلورن�س
وف��ري��ق��ه��ا �إىل امل�ست�شفى
الربيطاين يف الق�سطنطينية
�أخذتها ال�صدمة من الظروف
امل��زري��ة ه��ن��اك .فامل�ست�شفى
ك���ان���ت ت��ن��ع��دم ف��ي��ه ظ���روف
النظافة مع انت�شار البعو�ض
واحل�شرات ويعاين �شحا كبريا
يف ال�صابون وال�ضمادات ،وكان
اجل��ن��ود اجل��رح��ى متكد�سني
يف امل��م��رات ،ف�ضال عن ذلك
ك��ان امل�ست�شفى نف�سه مبنيا

ف���وق جم���رى ك��ب�ير لل�صرف
ال�صحي.
مل ي������دب ال����ي�����أ�����س يف
نف�سها ،فتحركت فلورن�س
���س��ري��ع��ا ،وط��ل��ب��ت امل��ئ��ات من
ف����ر�����ش ال���ت���ن���ظ���ي���ف ،حيث
ق���ام���ت مب�����س��اع��دة اجلميع
بتنظيف وتعقيم امل�ست�شفى،
ونظمت اجل��والت الليلية يف
امل�ست�شفى،و�أ�س�ست خدمات
للمر�ضى �ساهمت يف رفع
م�ستوى اخل��دم��ة ف��ي��ه ،مثل
�إن�����ش��اء مطبخ م��رك��زي يقدم
وج��ب��ات منا�سبة للمر�ضى،
وم��غ�����س��ل��ة �ضخمة لتنظيف
امل�لاءات وتعقيمها ،و�صفوف
درا���س��ي��ة وم��ك��ت��ب��ة لتن�شيط
القدرات الذهنية للمر�ضى،
و�أطلق املر�ضى عليها م�سميات
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كثرية لعل �أ�شهرها « مالك
القرم ».
وللحق ف�إن جتربة فلورن�س
يف القرم لقنتها درو�سا كثرية،
فبادرت �إىل كتابة تقرير �ضخم
حت��ل��ل ف��ي��ه خ�برت��ه��ا وتقدم
ف��ي��ه �أف���ك���اراً لإ����ص�ل�اح بقية
امل�ست�شفيات الع�سكرية التي
تعمل يف ظل ظ��روف �سيئة.
وك��ان ذل��ك التقرير �سببا يف
�إعادة هيكلة وزارة الدفاع ومن
ثم ت�أ�سي�س جلنة ملكية لل�ش�ؤون
ال�صحية داخل اجلي�ش.وبقيت
فلورن�س تعمل يف القرم �إىل
�أن و�ضعت احل��رب �أوزاره���ا
يف ال���ع���ام  1856وع����ادت
�إىل بيتها يف يل هري�ست.
وكانت املفاج�أة حينذاك �أنها
ا�ستقبلت ا�ستقبال الأبطال،
و�أهدتها ملكة بريطانيا قطعة
حلي منقو�شاً عليها ا�سم «
جوهرة نايتنجل « كما قدمت
لها احلكومة الربيطانية ربع
مليون جنيه �إ�سرتليني.
�شخ�صية عامة
ت��اب��ع��ت ف��ل��ورن�����س �شغفها
ب���ال���ت���م���ري�������ض م�����ن خ��ل�ال
تخ�صي�صها مكاف�أة احلكومة
الربيطانية لتمويل م�ست�شفى
القدي�س توما�س ومن �ضمنه
ت���أ���س��ي�����س م��در���س��ة نايتنجل
ل��ت��دري��ب امل��م��ر���ض��ات .ومع
تلك الت�ضحيات والإجنازات
غدت فلورن�س �شخ�صية عامة
وا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى �إعجاب
النا�س ،وم��ن �أجلها قر�ضت
الأ����ش���ع���ار وحل��ن��ت الأغ����اين
وك��ت��ب��ت امل�����س��رح��ي��ات .ورمبا
كان الإجناز الأعظم لفلورن�س
يتمثل يف قدرتها على ت�صحيح
ال��ن��ظ��رة االج��ت��م��اع��ي��ة ملهنة

و�ضريحها

ن�صب تذكاري لها

رعاية املر�ضى

ال��ت��م��ري�����ض ،ف���أق��ب��ل العديد
م��ن ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى ممار�سة
مهنة التمري�ض مبا يف ذلك
فتيات الطبقة االر�ستقراطية،
و�أ�صبحت مهنة التمري�ض لها
مكانة مرموقة يف املجتمع.
وقد �أ�صيبت فلورن�س �أثناء
وج��وده��ا يف ال��ق��رم بحمى مل
ت��ت��ع��اف م��ن��ه��ا ق���ط ،وحينما
بلغت  38عاما لزمت منزلها
وفرا�شها وبقيت كذلك بقية
حياتها .ولكن املر�ض مل يفت
يف ع�ضدها ،فكانت من خالل
�أحاديثها وتوجيهاتها وكتابتها
ت�سهم يف و�ضع ت�صورات الرعاية
ال�صحية والدفاع لإظهار �أهمية
االعتناء بال�صحة ،وتقاطر على
مقر �إقامتها ال�سا�سة واملفكرون
للحوار معها ،ون�شرت كتابها
ال��ك��ب�ير « م�لاح��ظ��ات حول
امل�ست�شفيات « ال��ع��ام 1859
وال���ذي تو�ضح فيه الطريقة
امل��ث��ل��ى لإدارة امل�ست�شفيات
املدنية.
وخ�ل�ال احل���رب الأهلية
الأم��ري��ك��ي��ة ك��ان��ت ت�ست�شار
فلورن�س ع��ن الكيفية املثلى
لإدارة امل�ست�شفيات امليدانية،
وعلى الرغم من �أنها مل تزر
الهند مطلقا ،فقد ا�ستعانت
بهااحلكومة كمرجع لق�ضايا
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة يف الهند
للع�سكريني وامل��دن��ي�ين .ويف
ال���ع���ام  1908م���ع بلوغها
الثامنة والثمانيني �أ�سبغ عليها
امللك �أدوارد و�سام ال�شرف،
ك��م��ا خ�����ص��ه��ا امل���ل���ك ج���ورج
بر�سالة تهنئة يف عيد ميالدها
الت�سعني ،وقد فارقت فلورن�س
نايتنجل احلياة يف �أغ�سط�س
.1910
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غالف الكتاب

ي� � �ع � ��د س � � �ج �ل � ً�ا ت ��وث � �ي � �ق � �ي � � ًا
وإض � � � � � � � � � � � � � � � ��اف � � � � � � � � � � � � � � � ��ة إل � � � � � � � � ��ى
امل� � � � �ك� � � � �ت� � � � �ب � � � ��ة ال � � � �ع � � ��رب � � � �ي � � ��ة

عبداهلل خلف
ي�ستعر�ض
تاريخ التعليم
يف الكويت
ال�سيد املخزجني
مائة عام من تاريخ التعليم النظامي يف دول��ة الكويت
(2011-1911م)  ..ه��ذا هو عنوان �أح��دث كتاب �صدر
للأديب عبد اهلل خلف ( ،الكاتب ال�صحفي ومقدم برامج
ب�إذاعة الكويت وع�ضو رابطة الأدباء الكويتية ،وع�ضو
جمعية حقوق الإن�سان ) ،يقع الكتاب يف (� 270صفحة)
من القطع املتو�سط ،ويحتوي �أكرث من ثالثني مو�ضوع ًا
عن بداية التعليم النظامي وم�سريته يف الكويت و التي
ب��د�أت منذ مائة ع��ام ،وحت��دي��داً منذ �إن�شاء املدر�سة
املباركية التي يرى د .عبد اهلل الغنيم يف ت�صديره للكتاب
�أنها كانت بداية لفتح جديد توا�صلت م�ساعيه الأهلية
عم البالد
واحلكومية يف ميدان التعليم والرتبية حتى ّ
عديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية مبراحلها املختلفة على
م�ستوى دولة الكويت اليوم

رواد التعليم
م��ن امل��و���ض��وع��ات التي
تناولها امل�ؤلف يف الكتاب:
املدر�سة املباركية (املدر�سة
النظامية الأوىل) وق�صة
بنائها ،واملدر�سة النظامية
الأوىل للبنات ،واملح�سنون
ال��ذي��ن دع��م��ـ��ـ��ـ��وا التعلــيم
النظـــامي و�أ�ســـ�سوا املدر�سة
امل��ب��ارك��ي��ة ،ورواد التعليم
النظامي يف الكويت ،وتطور
الــمدار�س الأهلية ،واملنجزات
الثقافية واحل�ضارية يف عهد
ال�شيخ �أحمد اجلابر ،وتطور

التعليم وا�ستقدام املدر�سني
للتدري�س يف الكويت ،ونظرة
�سريعة يف �ش�ؤوننا الرتبوية،
وك��ل��ي��ة امل��ع��ـ��ـ��ـ��ل��م�ين وكلية
املعلمات ،واملعاهد اخلا�صة
وال��ت��ي ت�شكل جمــــيعها
معامل الكويت احل�ضارية،
وكذلك املجالت الطالبية،
ومناهج املدار�س النظامية،
بالإ�ضافة �إىل تخ�صيـــ�صه
م�ساحة ل�صور وزراء الرتبية
والتعليم الذين تعاقــبوا على
الوزارة يف مـــائة عام (1911
.)2011 -
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عبدالله خلف :
م� � �س� � �ي � ��رة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
بالكويت منذ إنشاء
امل��درس��ة املباركية ..
وامل�ع��اه��د التعليمية
اخل��اص��ة م��ن معالم
ال�ك��وي��ت احلضارية
ال � �ش � �ي ��خ ع � �ب ��د ال �ل ��ه
اجل � � � ��اب � � � ��ر ال � �ص � �ب � ��اح
ص � � ��اح � � ��ب ال � �ف � �ض� ��ل
ف��ي إن �ش��اء امل��ؤس �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة  ..وأول ن ��اد أدب ��ي ف��ي الكويت
امل � � � �ج � �ل � َّ
�ات ال � �ط�ل��اب � �ي� ��ة  ..أب � � � ��رز اإلجن � � � � � � ��ازات ال � �ث � �ق ��اف � �ي ��ة ..
وأول وس � �ي � �ل� ��ة ك � �ش � �ف ��ت امل � � ��واه � � ��ب اإلب � � ��داع � � �ي � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
تاريخ التعليم
يف مقدمة الكتاب ي�شري
عبد اهلل خلف �إىل �أن التعليم
يف العامل العربي والإ�سالمي
كان يجري على منط متقارب
حيث البدايات والتي تتمثل
يف ركن منزل ُمعلّم ال�صبيان،
وك��ان املعلم يطلق عليه يف
الكويت ويف بع�ض دول �شبه
اجلزيرة العربية «املطوع»..
وه���و ال��رج��ل ال����ورع الذي
يكون يف طاعة اهلل ،وتفرغ
لتدري�س ال�صبية ويتلقى
من ذويهم (�أولياء �أمورهم)

�أجوراً رمزية ...وي�شري �إىل
�أن الكويت �أدخلت التعليم
يف م�ساجدها الأوىل ،وهناك
م��ن ذه��ب �إىل دول عربية
للدرا�سة ..ومن �أوائل الطلبة
ال�شيخ عي�سى بن علوي الذي
رحل �إىل القاهرة يف العقد
الثامن من القرن الثالث ع�شر
الهجري ودر�س الفقه والطب
وا�ستوطن مب�صر حتى تويف
فيها.
�أما الكاتب ال�سعودي
معاذ بن عبد اهلل املبارك فقد
ذكر �أن معظم ق�ضاة الكويت

قد تلقوا تعليمهم يف الأح�ساء
و�أ�شهرهم ال�شيخ عبد اهلل
العد�ساين قا�ضي الكويت
امل��ت��وف��ى �سنة 1335هـ..
وكذلك ال�شيخ عبد اهلل بن
�أب��ي بكر القناعي ،املتوفى
�سنة 1393هـ وال���ذي يعد
من رواد التنوير و�ساهم يف
�إن�شاء �أول مدر�سة للتعليم
النظامي (املدر�سة املباركية)
وكان مديرها يف �سنة (1911
 .)1912�أول مدر�سة
ويذكر امل���ؤل��ف �أن �أول

مدر�سة نظامية خا�صة ،هي
املدر�سة الوطنية اجلعفرية..
وق���د افتتحت يف  18من
ذي احلجة �سنة 1357هـ
 املوافق  7فرباير 1939بح�ضور ال�شيخ عبد اهلل
اجلابر ال�صباح ،نيابة عن
�أم�ي�ر ال��ب�لاد �سمو ال�شيخ
�أحمد اجلابر ال�صباح ،وهي
م��وج��ودة حتى ال��ي��وم با�سم
(املدر�سة الوطنية)
�أم��ا املدر�سة النظامية
(الأوىل) ف��ه��ي املدر�سة
املباركية ،ويو�ضح �أن ق�صة
بنائها ب����د�أت ح�ين طالب
ال�سيد يا�سني الطبطبائي
�أح��د املح�سنني والقادرين
ب���إن�����ش��اء م��در���س��ة نظامية
حديثة  -وكان ذلك مبنا�سبة
ذكرى املولد النبوي ال�شريف
بديوانية ال�شيخ يو�سف بن
عي�سى القناعي ،والذي بدوره
ت�برع وجت���اوب معه ال�شيخ
ق��ا���س��م الإب��راه��ي��م متربعا
مببلغ ( )30٫000ثالثني �ألف
روبية ،كما ت�برع اب��ن �أخيه
عبد الرحمن الإبراهيم مببلغ
( )20٫000ع�شرين �ألف
روبية .وكان من نتائج ذلك �أن
كتب ال�شيخ يو�سف بن عي�سى
ق�صيدة طويلة امتدحهما فيها
ثم افتتحت املدر�سة املباركية
 �أول مدر�سة نظامية  -يفعام  1330هجرية يف العام
الدرا�سي ،1912 - 1911
وال��ت��ي بنهاية ع��ام 2010
يكون ق��د م�ضى مائة عام
على �إن�شائها وتاريخ التعليم
النظامي يف الكويت.
و�أم��ا بالن�سبة للمدر�سة
النظامية الأوىل للبنات،
فيذكر امل�ؤلف �أنه قد افتتحت
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املدر�ستان القبلية وال�شرقية
ل��ل��ب��ن��ات ،ك��م��ا ات�����س��ع نطاق
م���دار����س ال��ب��ن�ين ،ففتحت
مدر�سة الأحمدية يف عام
 ،1921واملدر�سة ال�شرقية يف
�سنة  ،1938والقبلية بنني يف
عام  ...،1953و�صارت بعد
ذلك مدر�سة للبنات بعد بناء
املدر�سة الكبرية �أمام البحر يف
احلي ال�شرقي �سنة ،1947
ومازالت قائمة و�أدخل عليها
الرتميم والإ�صالح .وهكذا
ات�سع نطاق التعليم النظامي
حتى �شمل كل �أحياء العا�صمة
(الكويت) ثم مدار�س اجلهراء
والفحاحيل ،وباقي مناطق
ال�ضواحي ،وتقل�صت الكتاتيب
حتى انتهى دورها.
ف�ضل العلم
وم��ن املو�ضوعات التي
ت�ستحق ال��ت��وق��ف عندها
يف ك��ت��اب ع��ب��د اهلل خلف
تخ�صي�صه ف�ص ً
ال عن ف�ضل
العلم�( ،إن ف�ضل العامل على
العابد كف�ضل القمر ليلة
البدر (كمال نوره) على �سائر
الكواكب( ،و�إن العلماء ورثة
الأنبياء) .فالعلم يف الإ�سالم
يتناول كل موجود وك��ل ما
مل يوجد بعد  ..بحثاً عنه
وحماولة اكت�شافه)
�أي�����ض��اً ح��دي��ث امل�ؤلف
عن (املعاهد  -التعليمية -
اخلا�صة) كتوابع من معامل
الكويت احل�ضارية ،فيو�ضح
�أن العناية ب�أبناء الكويت من
ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين �أظ��ه��رت م�شاهد
ح�ضارية �سباقة يف تربية
وتعليم امل��ك��ف��وف�ين والبكم
وامل�شلولني وذوي الإعاقة
ال��ذه��ن��ي��ة ب���ط���رق عملية

ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح

ال�شيخ عبداهلل اجلابر

متطورة ،لفتت �أنظار كبار
الزوار يف الكويت من ر�ؤ�ساء
وقادة وم�س�ؤولني .وقد �أعدت
وزارة الرتبية كتباً كثرية عن
ه��ـ��ذه اخل���دم���ات الرتبوية
املتقدمة ،منها كتاب (الرتبية
اخلا�صة يف الكويت) ب�إ�شراف
املربية الفا�ضلة �سعاد �إبراهيم
الفار�س ،ومن �إعداد الأ�ساتذة
كفاية العليان ورابحة امل�سلم،
وطالب حمزة عبا�س ..كذلك
�أ�شار امل�ؤلف �إىل (املجالت
الطالبية) التي اعتربها من
الإجن���ازات الثقافية لطلبة
املدار�س يف القرن الع�شرين،
حيث �شارك يف حتريرها طلبة
املراحل الدرا�سية املختلفة
(االب��ت��دائ��ي��ة  -املتو�سطة
 ال��ث��ان��وي��ة) وه���ي �أف�ضلو�سيلة تثقيفية ت�ساعدهم
على البحث ومعرفة العلوم
واملعلومات املختلفة ،وتتيح
لهم الكتابة فيها .ومن الأمثلة
على ذلك الكتاب الذي �أعده
د .عادل العبد الغني بعنوان:
(املجالت الطالبية الكويتية
 ..وم�ضات �إعالمية وثقافية
مبكرة).
ال�شيخ عبداهلل اجلابر
ك��م��ا ن��ت��وق��ف يف كتاب
الأديب عبد اهلل خلف عند

حديثه عن م�آثر ال�شيخ عبد
اهلل اجلابر ال�صباح  -رحمه
اهلل  -الثقافية ،حيث يقول:
اهتم ال�شيخ عبد اهلل اجلابر
ال�����ص��ب��اح ب��رج��ال الثقافة
والأدب كمظهر من مظاهر
عنايته بالثقافة وانطلقت
من ديوانه فكرة �إن�شاء �أول
ناد �أدبي يف الكويت� ،إذ قرر
يف جل�سة من اجلل�سات التي
جمعته بعدد من �أ�صدقائه
�إن�����ش��اء ن��اد ي�ضم اخلطباء
وال�شعراء والأدب�����اء ..وقد
مت ا�ستئجار مقر يف «ديوان
اجلوعان» يف احلي القبلي
ليكون مقراً له ومت افتتاحه
يف  1924/4/30وانتخب
ال�شيخ عبداهلل اجلابر رئي�ساً
له وال�سيد ال�صالح القناعي
مديراً ،و�أ�صبحت جمموعة
م��ن ال�شخ�صيات الكويتية
املعروفة من الأدباء �أع�ضاء
يف النادي.
و�ألقى ال�شيخ عبد العزيز
الر�شيد �أول حما�ضرة ثقافية
يف هذا النادي كما قال ال�شيخ
ع��ب��د اهلل اجل��اب��ر يف تلك
املنا�سبة�« :إن��ه نواة الثقافة
العامة للحركة الأدبية ،لأن
�أع�ضاء ال��ن��ادي مبقدرتهم
ن�شر ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة يف

الأماكن التي يجتمعون فيها..
وك��ان النادي فر�صة لإبداء
الآراء ومناق�شة ما يحدث
يف الكويت والبالد العربية،
حتى �أنه تناول ق�ضايا املر�أة
التي كانت مثار جدل يف بالد
عربية �أخذت تنادي بحرية
املر�أة».
ال�شيخ �أحمد اجلابر
كما ي��ع��رج امل���ؤل��ف على
منجزات ال�شيخ �أحمد اجلابر
ال�صباح و يقول« :و�إذا كان
ال�شيخ مبارك ال�صباح هو
م�ؤ�س�س ال��دول��ة احلديثة،
ف���إن ال�شيخ �أح��م��د اجلابر
ال�صباح هو م�ؤ�س�س الدولة
احل�����ض��اري��ة ،وال�شيخ عبد
اهلل ال�����س��امل ه��و م�ؤ�س�س
ال��دول��ة ال��د���س��ت��وري��ة .و�إذا
قلت �إن ال�شيخ �أحمد اجلابر
م�ؤ�س�س الدولة احل�ضارية
ف�إين ال �أحيد عن احلقيقة
والواقع (الكالم للأديب عبد
اهلل خلف) لقد �أنجُ��زت يف
حياته امل��دار���س احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الثقافية وجمل�س
ال�شورى واملجل�س الت�شريعي
وتدفق يف عهده البرتول الذي
غري البالد من الهيئة البدائية
�إىل دولة ذات ات�صاالت دولية
جتوب �سفنها �أعايل البحار
حيث ال�����س��واح��ل ال�شرقية
واجلنوبية لأفريقيا و�سواحل
دولة الهند الكربى».
والي�سعنا يف النهاية �إال
�أن نقول �إن الكتاب يعترب
�سج ً
ال توثيقياً ثقافياً لتاريخ
التعليم النظامي يف دولة
ال��ك��وي��ت خ�ل�ال م��ائ��ة عام
( )2011 - 1911وجهداً
طيب ًا يح�سب مل�ؤلفه ويعد
�إ���ض��اف��ة -يف جم��ال��ه� -إىل
املكتبة العربية.

إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية
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