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برى
ُ
الك ذخيرتنا 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

يف اخلري ن�ساأ، ومن اأ�سرة خري انحدر، واإىل اأمة 

و�سفت باخلريية انت�سب، )كنتم خري اأمة اأخرجت للنا�س، 

اأن  اإذن  غرو  فال  املنكر(  عن  وتنهون  باملعروف  تاأمرون 

يكون فعله مب�ستوى هذه اخلريية.

تربت  كرمية  روح  عن  تعبرياً  عطاوؤه  يكون  واأن 

يف اخلري وعلى اخلري، وجتلى ذلك يف كل �سلوكه منذ 

للعمل  قائداً  املتحدة  الأمم  توجته  وحتى  �سبابه  مطلع 

الإن�ساين.

فمنذ بدء حياته ال�سيا�سية، وقبل ا�ستقالل الدولة 

كانت بوادر العطاء تفي�س، وكان اخلري يف ركاب من ن�ساأ 

يف قلب هذه اخلريية.

فقد كان اأمرينا �سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

واخلري  الببر  لأعببمببال  ميببت  مببا  بكل  مو�سولً  ال�سباح 

والإح�سان منذ اأن ا�ستلم دائرة ال�سوؤون الجتماعية قبل 

ا�ستقالل الدولة، مروراً بكل املنا�سب التي تقلدها عر 

تاريخ الوطن املمتد باإذن اهلل اإىل وزارة اخلارجية التي 

قادها باقتدار ومتيز عر عقود اأربعة، وترك فيها اآثاراً 

ي�سعب اأن متحى اأو تزول، فهذه اللجنة الدائمة مل�ساعدات 

اخلليج العربي )1963( التي لعبت دوراً مهماً يف تهيئة 

اإمارات اخلليج لال�ستقالل والدعم القت�سادي وال�سحي 

ومن  للذات  نادر  نكران  يف  اآنببذاك  لالأ�سقاء  والتعليمي 

دون اأية م�سلحة اأو تطلعات اإل ما يحكمه اجلوار واأخوة 

الدم والن�سب وامل�سري امل�سرتك، وما ينطبق على اإمارات 

ب�سقيه  اليمني  اجلنوب  على  ين�سحب  العربية  اخلليج 

واأدوار  اجلنوب  هيئة  يف  اآنبببذاك،  واجلنوبي  ال�سمايل 

الدعم والعطاء مما يحفظه �سجل التاريخ امل�سرف لهذا 

الرجل الكرمي َعِقب الكرام جابر عرثات ال�سعوب.

الوا�سع  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  العمل  اأتاح  لقد 

ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  ل�سمو  والطويل 

اأمري دولة الكويت وحتركاته عر العامل من اأق�سى �سرقه 
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املنظمات  وقراراته �سمن  وم�ساركاته  اأق�سى غربه  اإىل 

الإقليمية والدولية، والدور الكبري الذي لعبه يف الرتقاء 

وال�سلم  الأمببن  دورهببا يف حفظ  وتكري�س  وطنه  ب�سمعة 

الدوليني اأن ي�ست�سعر حجم املعاناة التي يتكبدها العديد 

من دول العامل، واأدت مبادراته النابعة من خلقه و�سمريه 

ودينه اإىل التخفيف عن كاهل ال�سعوب املاأزومة واملحتاجة 

والدول الفقرية والنامية، واأدواره يف هذا ال�ساأن اأكرث من 

اأن حت�سى اأو ت�ستعر�س.

�سمو  باأمريها  املمثلة  الكويت  دولببة  اختيار  ويف 

ال�سيخ �سباح الأحمد لهذا النهج الذي تر�سخ اأكرث واأكرث 

واجلدل  املتالحقة  العاملية  والتغيريات  التطورات  مع 

التاريخي املت�ساعد حول تاأ�سي�س النظام العاملي الراهن 

منظومات  اأ�سا�س  على  اأو  اإن�سانية  قيمية  اأ�س�س  على 

امل�سالح وعالقات القوة، ح�سمت الكويت اأمرها بنجاح 

نظام  اإىل  لتنحاز  الباذخ  الإن�ساين  عطائها  عر  باهر 

والتعاي�س  الببتببعبباون  اأ�س�س  على  قيامه  يتوجب  دويل 

يف  املنكوب  على  والتي�سري  امللهوف  واإغبباثببة  والببتبباآلببف 

تاأكيد لأ�سالتها وجدارتها الإن�سانية العاملية النابعة من 

يف  وثابتة  الدولة  ر�سوخ  را�سخة  اإ�سالمية  عروبية  قيم 

�سمريها كاجلبال متاأ�سية كدولة قيادة و�سعباً بالرحمة 

لقول ر�سول  ال�سافية، م�سداقاً  العامة جوهر عقيدتها 

تراحموا،  حتى  توؤمنوا  )لن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

برحمة  لي�س  اإنه  قال:  رحيم،  كلنا  اهلل  ر�سول  يا  قالوا 

تلك  العامة( )الطراين(  اأحدكم �ساحبه، ولكنها رحمة 

الرحمة التي جتلت ول تزال تتجلى يف كل نواحي العطاء 

املمتد للدولة عر تاريخها الطويل، وعلى تعاقب الرجال 

والرفق  واملحبة،  بالرتا�سي  حكموها  الببذيببن  العظام 

والتكافل، فمنذ »جابر العي�س« )1813 - 1859( حيث 

متتد امل�سايف وتوزع الأطعمة على كل حمتاج اإىل مبارك 

الكبري )1895 - 1915( الذي اأن�ساأت يف عهده اجلمعية 

اخلريية العربية )1913( بجهود وعطاء اأبناء اخلري من 

كرماء هذا الوطن بالرغم من قلة ذات اليد و�سح املوارد 

لتقدم لكل حمتاج العالج والدواء والعلم والطعام وحتى 

اإىل جابر  فيه،  واملقيمني  الوطن  فقراء  املوتى من  دفن 

الأحمد »اأمري القلوب« )1977 - 2006( الذي اأ�سقط 

الدول  من  للعديد  املي�سرة  القرو�س  فوائد   1988 عام 

النامية والدول الأقل منواً، والتي اأعلن عنها يرحمه اهلل 

يف الدورة الثالثة والأربعني لأعمال اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة، اإىل اللقب غري امل�سبوق يف تاريخ الأمم املتحدة 

اأمرينا   2014 �سبتمر  من  التا�سع  يف  توجت  عندما 

املفدى �سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح على 

عر�س العمل الإن�ساين قائداً نبياًل يتقدم ركب الإن�سانية 

اإىل كل ما يخفف عن الإن�سان يف كل مكان.

اإن ت�سدر وطننا كمركز للعمل الإن�ساين متيز عزيز 

يجعل اإح�سا�سنا م�ساعفاً بالفخر وامل�سوؤولية، فما ُغر�س 

والأفراد  واملوؤ�س�سات  القادة  �سعيد  على  التاريخ  عر 

التعبري  اإنه  والإمنبباء  والزيادة  والحتفاء  بالبقاء  جلدير 

الأجمل عن ينابيع اخلري املخبوءة يف ثقافة هذا ال�سعب 

الأ�سيل، والتي لقت الإ�سادة والعرتاف من اأعلى تنظيم 

لهذا  اخلريية  للهوية  النا�سعة  احلقيقة  لتتجلى  دويل 

ال�سعب روحاً وقلباً وجهاً وتوجهاً.

يتداخل  ينفك  ل  وذخريته يف عامل  اإنها خا�سته 

ومقاومة  اخلري  تعاطي  اإىل  يكون  ما  واأحببوج  ويتناق�س 

ال�سر لي�ستاأنف الإن�سان م�سريته باأمن واتزان.

)2014 ديسمبر   - )نوفمبر   79 الغرسة 
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اإن هذا التكرمي الذي حظينا به هو تكرمي 

لأهل الكويت وتقدير مل�سريتهم اخلرية يف 

البذل والعطاء واملمتدة منذ القدم والتي 

�ستظل م�ستمرة اإن �ساء اهلل اإن اأعمال الرّب 

ال�سعب  والإح�سان قيم متاأ�سلة يف نفو�س 

مبا  والأح���ف���اد  الأب���ن���اء  تناقلها  ال��ك��وي��ت��ي 

اإغاثة املنكوب  عرف عنه من م�سارعته يف 

وامل�ساعدة  العون  يد  وم��ّد  املحتاج  واإع��ان��ة 

ل��ك��ل حم��ت��اج ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ع��اين يف 

املا�سي من �سظف العي�س و�سعوبة احلياة 

ول تزال و�ستظل اأعماله اخلرية ومبادراته 

امل�سّرف. �سجله  يف  ب��ارزة  �سمة  الإن�سانية 

�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح

للقائد وشعبه
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وكيل مساعد في الديوان األميري - مدير عام مكتب الشهيد
بقلم : فاطمة أحمد األمير

مل يكن غريبًا عليه اأن يكون يف املقدمة، ومل يكن جديداً عليه اأيادي الندى املمطرة ومل 

يكن م�شتغربًا منه هذا البحر الزاخر ونحن الذين عرفناه وخربناه وعاي�شناه من خالل مكتب 

ال�ش��هيد حيث يرتبع ال�شهداء واأبناوؤهم وذووهم على قمة قلبه وحيث حتتل ذكرى ال�شهداء 

م�شاحات روحه.

اأمرينا املفدى وقائد نه�شتنا متوجًا من الأمم املتحدة كرمز للعمل الإن�شاين الكرمي لت�شامق 

دوره يف خدم��ة الإن�شان امل�شطهد  واملحروم يف كل مكان.. يداه احلانيتان تطوقان دائمًا اأبناء 

الوطن من ذوي ال�شهداء من كل جانب، واأبوته حا�شرة على الدوام يف كل مراحل حياتهم.

�شموه حا�شر يف اأفراحهم واأتراحهم م�شاركًا وموا�شيًا.

لقاءاته باأبنائه ل تنقطع، ففي النجاحات لقاء، ويف املنا�شبات لقاء، وعند حاجتهم جنده 

جتاههم يف اأكرث من لقاء متفقداً وم�شتف�شراً، معينًا وم�شاعداً.

يداه ممتدتان دومًا وثغره ب�شام اأبداً وقلبه ل يكف عن ال�شوؤال..

هو هكذا يف عالقاته وعطاءاته ينبوع ثّر  لفيو�ض اإن�شانية امتدت للقا�شي والداين فكيف 

اإذن مع اأبناء الوطن وخا�شة ممن فقدوا ذويهم يف �شبيل الوطن.

اإن اختيار اأمرينا املفدى �شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح  قائداً للعمل الإن�شاين، 

در���ض بليغ ي�شاف اإىل الدرو�ض التي نتعلمها كل يوم ونحن نتعامل مع اأبناء ال�شهداء وذويهم، 

م��ن خالل الإح�شا���ض بالآخرين ومد يد العون ع��رب ال�شعاب للمحتاج��ني ون�شرة املظلومني 

والتو�ش��ط يف اخلري بني املتخا�شمني وال�شعي ال��دوؤوب الذي ل يعرف الكلل يف كل ما من �شاأنه 

حماية القيم الإن�شانية العالية، و�شون الكرامة، والذود عن احلقيقة، وجندة ال�شحايا وكف 

ي��د الظلم، والنت�شار للع��دل والبذل ال�شخي لالجئني واملعوزين، وفت��ح خزائن العطاء لدول 

تعرثت م�شاريعها اأو اأنهكتها الكوارث واحلروب واملجاعات.

لذا جاء الختيار الأممي اعرتافًا وبرهانًا، اإ�شارة ودللة، تاأكيداً وا�شتحقاقًا لتاريخ مثقل 

بحمولة اإن�شانية كثيفة القيمة وبالغة الأثر اخت�ض بها القائد واخت�ض بها �شعبه �شور كرمية 

لعطاءات جزيلة  تعاونت على رفع مكانة القيادة وال�شعب الأمري والوطن.

فكان �شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح على راأ�ض العمل الإن�شاين، وكان وطنه هو 

املركز وكانت قاعة الأمم املتحدة يف نيويورك ولأول مرة يف تاريخها هي ال�شاهد.

)2014 ديسمبر   - )نوفمبر   79 الغرسة 
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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 

الق���ائ��د االستثنائي ..  ودول���ة القل���ب الكبير 
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طارق الأحمد

يف التا�شع من �شهر �شبتمرب املا�شي كان العامل يتطلع اإىل حدث عاملي نادر قلما ت�شهد املنظمات العاملية له مثيال، 

التكرمي. مكان  عن  ف�شال  التكرمي  فيها  جرى  التي  املنا�شبة  وخ�شو�شية  املكرمني  الأ�شخا�ض  خ�شو�شية  ب�شبب 

مركزا  باعتبارها  الكويت  وتكرمي  الإن�شاين،  للعمل  قائدا  البالد  اأم��ري  �شمو  بتكرمي  احتفال  ك��ان  فاحلدث 

العمومية  جمعيتها  اجتماعات  هام�ض  على  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  مقر  كان  واملكان   ، عامليا  اإن�شانيا 

مون. كي  بان  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام  الأم��ني  يتقدمهم  ومنظماته  حكوماته  وق��ادة  العامل  زعماء  بح�شور 

وكانبببت الأمم املتحبببدة قد 

اأطلقت ذلك اللقب على �سبببمو 

اأمري البالد وعلى دولة الكويت 

على ل�سان اأمينها العام من دولة 

الكويت يف منت�سبببف يناير من 

العبببام احلبببايل عندما قال يف 

كلمته يف اختتام موؤمتر املانحني 

الثاين ل�سوريا الذي ا�ست�سافته 

دولة الكويت حينذاك اإن �سمو 

اأمري البالد ي�ستحق اأن يو�سف 

بباأنه »قائد اإن�ساين« نظرا للدور 

الكبري الذي اأداه �سبببموه »على 

ال�سبببعيد الإن�سببباين ، وهو ما 

جعل من الكويت مركزا اإن�سانيا 

عاملياً«.

وذكبببرت الأمم املتحدة اأن 

ذلك اللقب وتلك الت�سمية جاءا 

تقديبببرا جلهود دولبببة الكويت 

قيبببادة وحكومبببة و�سبببعبا التي 

�سبببجعت املجتمع الدويل على 

امل�سببباهمة ب�سخاء يف موؤمتري 

اللذيبببن  املانحبببني ل�سبببوريا 

ا�ست�سبببافتهما الكويت ، والتي 

كان لها اأكر الأثر يف التخفيف 

مبببن املحنة املرة التبببي يعانيها 

النازحني  ال�سبببوريني  ماليبببني 

داخبببل بالدهبببم اأو املهجريبببن 

خارجها.

كرم ا�شتثنائي

ويف بدايبببة الحتفال الذي 

اأقيم يف مقر الأمم املتحدة األقى 

لبببالأمم املتحدة  الأمني العبببام 

كلمة قال فيها: اإن جهود �سمو 

اأمري دولة الكويت ال�سيخ �سباح 

الأحمد اجلابر ال�سباح مكنت 

الأمم املتحبببدة من مواجهة ما 

�سهده العامل من معاناة وحروب 

وكوارث يف الأعوام املا�سبببية ، 

م�سيفا اأنه يف مقابل حالة املوت 

والفو�سى التي �سهدها العامل 

�ساهدنا مظاهر كرم واإن�سانية 

من قبل جريان �سبببورية قادتها 

دولة الكويت اأمرياً و�سعبا.

  واأفببباد الأمبببني العبببام اأن 

الكويت اأظهرت كرما ا�ستثنائيا 

حتت قيادة �سمو الأمري، م�سيفا 

اأنه رغم �سغر م�ساحة البالد اإل 

اأن قلب دولة الكويت كان اأكر 

من الأزمبببات والفقر والأوبئة. 

واأ�سببباف »نحبببن جمتمعبببون 

اليوم لن�سكر �سبببمو اأمري دولة 

الكويبببت و�سبببعب الكويت على 

كرمهم الكبري جتاه ال�سبببوريني 

والعراقيني« م�ستذكراً ا�ست�سافة 

الكويبببت ملوؤمتريبببن مل�سببباعدة 

ال�سبببعب ال�سوري �سببباهماً يف 

جمبببع املاليني مبببن الدولرات 

مل�ساعدة املحتاجني لي�س فقط 

يف �سورية والعراق بل يف مناطق 

ودول اأخرى امتدت من اأفريقيا 

اإىل اآ�سبببيا. واأكد اأن املبادرات 

التبببي قامت بهبببا دولة الكويت 

دفعت املجتمع الدويل اإىل جمع 

املزيد من امل�سببباعدات بف�سل 

جهبببود �سبببمو اأمري الببببالد ما 

�ساعد الأمم املتحدة على القيام 

بوظيفتها الإن�سبببانية م�سبببدداً 

على اأن »الدعم امل�ستمر ل�سمو 

الأمري مكننا من ذلك«.

  وقبببال »اإنه لفخر �سبببديد 

يل اأن اأقوم مبنح هذه ال�سهادة 

التقديرية جلهود ح�سرة �ساحب 

ال�سبببمو اعرتافبببا منبببا بدعمه 

امل�سبببتمر وقيادته ال�ستثنائية 

للعمل الإن�ساين لالأمم املتحدة 

ورفع املعاناة عن املحتاجني يف 

إن  األم������������ي������������ر:  س�������م�������و 
ه�����������ذا ال�������ت�������ك�������رمي  ه���و 
الكويت  أله���ل  ت��ق��دي��ر 
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 
الله ش����اء  إن  م��س��ت��م��رة 

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

)2014 ديسمبر   - )نوفمبر   79 الغرسة 
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جميع دول العامل«.

كلمة �شمو الأمري 

واألقى �سبببمو اأمبببري البالد 

كلمة جاء فيها :

 معايل ال�سيد بان كي مون 

الأمبببني العبببام ملنظمبببة الأمم 

املتحدة

وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب 

ال�سيدات وال�سادة احل�سور

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته

ي�سبببرين يف هذا اليوم ويف 

ظل هذه الحتفالية الكرمية اأن 

اأتقدم ملعاليكم ولكل القائمني 

علبببى هبببذه املنظمبببة العامليبببة 

العريقبببة باأرفبببع اآيات ال�سبببكر 

والثنببباء والتقديبببر علبببى هذه 

املبادرة الطيبة وغري امل�سبوقة 

جتببباه بلبببدي الكويبببت �سبببعبا 

وحكومبببة، وجتاهي �سخ�سبببيا 

هذه املبادرة التي اإن دلت على 

�سبببيء فاإمنا تدل علبببى الدور 

احليبببوي البببذي تقبببوم به هذه 

املنظمة واأمينهبببا العام، والتي 

الدقيبببق  جت�سبببد بالهتمبببام 

والتفهم العميق وب�سكل ملمو�س 

ووا�سبببح للعديد من امل�سببباغل 

والهواج�س وامل�سبببتجدات التي 

تواجه الإن�سانية وتتحدى ال�سلم 

الجتماعي والأمن ال�سيا�سي يف 

عاملنا اليوم.

اإن هذه التحديات ب�سنوفها 

املتنوعبببة �سببباعفت احلاجبببة 

اإىل اأ�سببباليب معاجلبببة جديدة 

قبببادرة على مواجهبببة ما يهدد 

الإن�سانية، وب�سكل متزايد من 

كبببوارث طبيعيبببة خمتلفة ومن 

فقر وجوع ومر�س الأمر الذي 

دعا هبببذه املنظمة، وا�سبببتناداً 

علبببى ميثاقهبببا املرتكبببز علبببى 

املهمة ال�سامية والدور الأمثل 

يف احلفاظ على ال�سلم والأمن 

الدوليني، اإىل �سبببحذ اجلهود 

الدوليبببة والإقليميبببة ور�سبببم 

ال�سيا�سبببات وابتكار املبادرات 

وتعزيز القدرات.

وقد مل�س العامل الدور املوؤثر 

لالأمم املتحدة يف ال�سبببتجابة 

الفريبببدة واملوؤثبببرة  النوعيبببة 

للعديبببد من الأزمبببات الناجتة 

عن الكوارث الطبيعية باأنواعها 

املفجعبببة  ونتائجهبببا  املتعبببددة 

املتفاوتة والتي تفاقمت حدتها 

يف ال�سبببنوات الأخرية، كنتيجة 

متوقعبببة لظاهبببرة تغبببري املناخ 

ف�سبببال عن تزايد ال�سراعات 

يف العديبببد مبببن البببدول والتي 

غالبا ما تاأخذ طابعا ع�سكريا 

يت�سدر املدنيني اأطفال ون�ساء 

�سجالت واإح�سائيات اخل�سائر 

الناجتة عنها.

معبببايل الأمبببني العبببام اإن 

دولة الكويت ومنذ ا�سبببتقاللها 

وان�سمامها لهذه املنظمة �سنت 

لهبببا نهجبببا ثابتا يف �سيا�سبببتها 

اخلارجية ارتكز ب�سكل اأ�سا�سي 

على �سرورة تقدمي امل�ساعدات 

البلبببدان  الإن�سبببانية لكافبببة 

املحتاجة، بعيدا عن املحددات 

اجلغرافيبببة والدينيبببة والإثنية 

انطالقا من عقيدتها وقناعتها 

باأهمية ال�سراكة الدولية وتوحيد 

وتفعيل اجلهود الدولية، بهدف 

الإبقاء واملحافظة على الأ�س�س 

التي قامت لأجلها احلياة وهي 

الروح الب�سرية.

وقبببد مت ترجمبببة هبببذه 

امل�سلمات اإىل واقع واكبت فيه 

دولة الكويت املتغريات العديدة 

وعاجلت خاللبببه العوائق التي 

املتنوعة  التحديبببات  اأفرزتهبببا 

مبببن خبببالل تطويبببر وحتديث 

اأ�سببباليب تقبببدمي امل�سببباعدات 

فاأ�سببببحت مببببادرة �سببباحب 

ال�سبببمو الأمري الراحل ال�سيخ 

جابر الأحمد اجلابر ال�سبببباح 

طيب اهلل ثراه، يف اإلغاء فوائد 

القرو�س املي�سبببرة للعديد من 

البببدول النامية والبببدول الأقل 

منوا والتي اأعلبببن عنها رحمه 

اهلل يف الدورة الثالثة والأربعني 

لأعمال اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة لعام 1988 �سابقة يف 

العمل الإن�ساين الدويل، مد�سنا 

بذلك نقلة نوعية يف اأ�سببباليب 

امل�ساعدات التي ارتكزت عليها 

الكويتية متثلت  الديبلوما�سية 

بتلم�س حقيقبببي لالحتياجات 

واإببببراز املفهبببوم  الإن�سبببانية 

الإن�ساين البحت جتاهها، وهو 

اأن هذه القرو�س وامل�ساعدات 

لي�سبببت لتح�سبببيلها وح�سببباب 

فوائدها املادية البحتة بل جلني 

ثمار التعاون الدويل الإن�ساين 

املتعدد الأطراف وفوائده التي 

تفوق معطيات املادة وتوابعها.

�سبببطرت اجلمعيات  كمبببا 

واللجبببان  الكويتيبببة  اخلرييبببة 

الترعبببات  ال�سبببعبية جلمبببع 

�سفحات من الدعم املتوا�سل 

اإن�سبببانية  يف دعبببم م�سببباريع 

عديدة يف قارتي اآ�سيا واأفريقيا 

مببادرات �سعبية اأ�سبحت الآن 

اأحد العناوين الببببارزة لأيادي 

اخلبببري التبببي يتميز بهبببا اأبناء 

ال�سبببعب الكويتي وهلل احلمد. 

وعطفا علبببى هذا النهج الذي 

اأ�س�سه الأمري الراحل اتخذت 

دولبببة الكويت يف عبببام 2008 

قرارا يج�سد حر�سها على دعم 

الدور الإن�ساين لالأمم املتحدة، 

عندما خ�س�ست ما قيمته 10 

يف املئة من اإجمايل امل�ساعدات 

الإن�سبببانية التي تقدمها للدول 

املت�سررة من الكوارث الطبيعية 

اأو الكوارث التي هي من �سنع 

الإن�سبببان، لكي تقدم ملنظمات 

ووكالتهبببا  املتحبببدة  الأمم 

املتخ�س�سبببة املعنيبببة بالعمبببل 

الإن�سببباين وتبعتهبببا بقبببرارات 

امل�ساهمات  ر�سمية مب�ساعفة 

الثابتبببة  ال�سبببنوية  الطوعيبببة 

لعدد من الوكالت واملنظمات 

الدولية، مثل املفو�سبببية العليا 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

لل�سبببليب  الدوليبببة  واللجنبببة 

الأحمر و�سندوق الأمم املتحدة 

لال�ستجابة للطوارئ و�سندوق 

مبببا  للطفولبببة  املتحبببدة  الأمم 

منبببح العمبببل الإن�سببباين لدولة 

الكويبببت اآفاقا اأرحبببب واأبعادا 

اأ�سمل امتازت يف تعزيز التعاون 

املبا�سر مع تلك اجلهات الدولية 

يف خمتلف الأزمات.

ويف هذا ال�سياق ي�سعدين 

اأن اأعلبببن اأمامكبببم م�سببباعفة 

م�سببباهمتنا الطوعية ال�سنوية 

الثابتة ل�سندوق الأمم املتحدة 
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املركزي لال�سبببتجابة للطوارئ 

الإن�سبببانية اإىل مليبببون دولر. 

اإن هبببذا التكرمي الذي حظينا 

ببببه هو تكبببرمي لأهبببل الكويت 

وتقديبببر مل�سبببريتهم اخلرية يف 

الببببذل والعطببباء واملمتد منذ 

القدم والتي �سبببتظل م�ستمرة 

اإن �سببباء اهلل. اإن اأعمبببال الر 

والإح�سبببان قيبببم متاأ�سبببلة يف 

نفو�س ال�سعب الكويتي تناقلها 

الأبناء والأحفاد مبا عرف عنه 

من م�سارعة يف اإغاثة املنكوب 

واإعانبببة املحتاج ومد يد العون 

وامل�سببباعدة لكل حمتاج، حتى 

عندما كان يعاين يف املا�سي من 

�سظف العي�س و�سعوبة احلياة، 

ولتزال و�ستظل اأعماله اخلرية 

ومبادراته الإن�سانية �سمة بارزة 

يف �سجله امل�سرف.

ويف هبببذا املقبببام لببببد لنا 

مبببن الإ�سبببارة اإىل ال�سبببندوق 

الكويتبببي للتنمية القت�سبببادية 

العربية باعتباره من اأحد اأقدم 

املوؤ�س�سات الإمنائية حيث جاء 

اإن�سببباوؤه عبببام 1961 تعببببريا 

عن الرغببببة ال�سبببادقة لدولة 

الكويت يف تقدمي العون للدول 

العربية والدول ال�سديقة لدعم 

جهودها يف حتقيق التنمية من 

خالل تقدمي القرو�س املي�سرة 

وامل�ساعدات الفنية. ولقد بلغ 

اإجمايل ما قدمه ال�سندوق من 

قرو�س خالل م�سريته املمتدة 

لأكرث من ن�سبببف قبببرن 17.6 

مليار دولر اأمريكي وا�ستفادت 

منها مئة وثبببالث دول وهو ما 

يعادل 1.2 يف املئة من الدخل 

الإجمبببايل متجاوزة  القومبببي 

بذلك ن�سببببة ال�سببببعة من 10 

من الدخبببل القومي الإجمايل 

التبببي حددتهبببا الأمم املتحدة 

عام 1970 كم�ساعدات ر�سمية 

للتنمية من الدول املتقدمة.

الثبببالث  ال�سبببنوات  ويف 

الأخبببرية ونتيجبببة لتدهبببور 

الأو�سببباع الإن�سانية يف �سورية 

تلبببك  لتداعيبببات  وا�سبببتجابة 

الأزمة الإن�سانية وتلبية لطلب 

الأمني العبببام ال�سبببيد بان كي 

مون ا�ست�سبببافت دولة الكويت 

يف يناير 2013 ويناير 2014 

املوؤمتريبببن الدوليني للمانحني 

لدعبببم الو�سبببع الإن�سببباين يف 

�سبببورية، حيث بلغت التعهدات 

املعلنة فيهما نحبببو 3.8 مليار 

دولر �سببباهمت دولبببة الكويت 

بب800 مليون دولر التي �سلمتها 

بالكامل لوكالت الأمم املتحدة 

املتخ�س�سة واملنظمات الدولية 

احلكوميبببة وغبببري احلكوميبببة 

واملعنية بال�ساأن الإن�ساين.

معبببايل الأمبببني العبببام يف 

اخلتام ل ي�سبببعني اإل اأن اأجدد 

ملعاليكم وللقائمبببني على هذه 

املنظمة فائق ال�سكر والمتنان 

�ش�������هد حفل التكرمي رئي�س جمل�س الأمة م�������رزوق الغامن، 

و �ش�������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�ش�������مو 

ال�شيخ نا�شر املحمد والنائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

وزير اخلارجية ال�شيخ �شب�������اح اخلالد ولفيف من ال�شيوخ 

والوزراء وامل�شوؤولني.

والتقديبببر على ما تبذلونه من 

جهود متعددة وما حققتموه من 

اإجنازات را�سبببخة يف ال�سمري 

الإن�ساين، جمددا التاأكيد على 

اأن دولة الكويت كانت ومازالت 

و�ستبقى داعما اأ�سيال و�سندا 

ثابتا وع�سبببوا فعبببال يف الأمم 

املتحدة، اإميانا وت�سديقا منها 

بر�سبببالتها ال�سبببامية يف حفظ 

ال�سبببلم والأمن الدوليني ون�سر 

مبادئ العدالة وامل�ساواة و�سمان 

العي�س الكرمي والرفاه ل�سعوب 

العامل.

واأ�سبببكركم مرة اأخرى على 

تكرميكبببم لنا يف هبببذا احلفل 

املتميز وبهبببذا اجلمع الكرمي. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

احل�شور الكويتي

�سببببهد حفل التكرمي رئي�س 

جمل�ببببس الأمببببة مببببرزوق علببببي 

الغببببامن، ونائببببب رئي�س احلر�س 

الوطني ال�سببببيخ م�سعل الأحمد 

اجلابر ال�سباح ، و�سمو ال�سيخ 

نا�سر املحمد الأحمد ال�سباح، 

و�سببببمو رئي�س جمل�ببببس الوزراء 

ال�سببببيخ جابر املبببببارك احلمد 

ال�سباح، والنائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية 

ال�سببببيخ �سببببباح اخلالد احلمد 

ال�سببببباح، ووزير الدولة ل�سوؤون 

جمل�ببببس الببببوزراء وزيببببر العدل 

بالوكالة ال�سيخ حممد العبداهلل 

املبارك ال�سباح، ومدير مكتب 

�سبببباحب ال�سببببمو اأمببببري البالد 

اأحمد فهد الفهد، وامل�ست�سببببار 

الأمببببريي حممببببد  بالديببببوان 

عبببببداهلل اأبو احل�سببببن، ورئي�س 

املرا�سببببم والت�سريفات الأمريية 

ال�سيخ خالد العبداهلل ال�سباح، 

وامل�ست�سببببار بالديببببوان الأمريي 

الدكتور عبداهلل معتوق املعتوق، 

ومدير عام ال�سببببندوق الكويتي 

للتنميببببة القت�سببببادية العربيببببة 

عبدالوهاب اأحمد البدر، والوكيل 

لل�سببببوؤون الإعالميببببة والثقافية 

بالديوان الأمريي يو�سف حمد 

الرومي، ورئي�س جمعية الهالل 

الأحمر الكويتي الدكتور هالل 

م�ساعد ال�ساير، و�سفري الكويت 

لدى الوليات املتحدة الأمريكية 

ال�سيخ �سببببامل عبداهلل اجلابر، 

ومنببببدوب الكويت لببببدى الأمم 

املتحدة يف جنيف ال�سفري جمال 

حممد الغنيم، واملندوب الدائم 

للكويببببت لببببدى الأمم املتحببببدة 

ال�سفري من�سور عياد العتيبي، 

وقن�سببببل عام الكويت يف مدينة 

لو�س اجنلو�س عبداللطيف علي 

اليحيببببا، و�سببببفري الكويت لدى 

جمهورية النم�سا �سادق حممد 

معببببريف، ونائببببب رئي�ببببس الهيئة 

الإ�سببببالمية العامليببببة اخلرييببببة 

اأميببببن عبببببداهلل بببببودي، وكبار 

امل�سببببوؤولني بالديببببوان الأمريي 

ووزارة اخلارجية.
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اجلامعة العربيـة تكــرم سمــــو األمــــير 
الختيــاره قــائـــدا للعمـــــــل اإلنســـاني

اأوائل �شهر نوفمرب اجلاري احتفاء بتكرمي الأمم املتحدة �شاحب  اأروقة اجلامعة العربية يف  احتفالية مهيبة �شهدتها 

ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح ومنح �شموه لقب »قائد للعمل الن�شاين« للمرة الأوىل يف تاريخ 

املنظمة الدولية وت�شمية الكويت »مركزاً للعمل الإن�شاين«.

الهوية - »خا�ص«

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

وقببد حظيت الحتفالية 

بح�سور كبري من �سخ�سيات 

ودبلوما�سية  �ببسببيببا�ببسببيببة 

بالعمل  ومعنية  واقت�سادية 

الإن�ساين تقدمها ممثل �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد وزير �سوؤون 

الديوان الأمريي ال�سيخ نا�سر 

�سباح الأحمد ال�سباح والأمني 

العربية  الدول  العام جلامعة 

نبيل العربي.

التي  تلك الحتفالية  ويف 

اأقببيببمببت يف مببقببر اجلامعة 

بالقاهرة قال ممثل  العربية 

�سمو اأمري البالد يف كلمته: اإن 

احتفالية جامعة الدول العربية 

مبنا�سبة اختيار �ساحب ال�سمو 

الأمري قائدا للعمل الإن�ساين 

تعد »خطوة م�سيئة يف التاريخ 

ال�سيا�سي للكويت«.

واأ�ببسبباف »با�سم �ساحب 

ال�سيخ نا�سر �سباح الأحمد يت�سلم من العربي درع تكرمي اجلامعة العربية ل�سمو الأمري
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ال�سمو وبا�سم ال�سعب الكويتي 

اأنقل  اأن  وحكومته ي�سرفني 

التحيات والتقدير والحرتام 

العربية  الدول  لأمانة جامعة 

على اقامة هببذه الحتفالية 

العربية يف بيت العرب » مبيناً 

اأن هببذه الحتفالية تعك�س 

الرتباط التاريخي الذي يربط 

الكويت ومقام �ساحب ال�سمو 

املنظمة  البالد مع هذه  امري 

الإقليمية التي ي�سهد لها التاريخ 

على مواقفها القومية من اأجل 

العمل العربي امل�سرتك«.

اأعببببرب عببن خال�س  كببمببا 

العام  �سكره وتقديره لالأمني 

العربية على  الببدول  جلامعة 

تنظيم هذه الحتفالية متقدما 

بال�سكر لكل من �سارك و�ساهم 

العربية  الببتببظبباهببرة  يف هببذه 

اجلميلة.

اأن هذه الحتفالية  واأكببد 

جاءت بحق قائد عربي و�سع 

الإنبب�ببسبباين مببن �سمن  العمل 

الكويت  �سيا�سة  اأولبببويبببات 

اخلارجية.. قائد اإن�ساين �سعى 

الت�سامن والوحدة  اأجببل  من 

اأ�سقائه  العربية، وتبنى مع 

العديد  القادة العرب قيادة 

من املبادرات العربية ل�سمان 

وحدة ال�سف العربي.

العربي

للجامعة  العام  الأمني  اأما 

العربي  ال�سيد نبيل  العربية 

اإن احتفال  فقال يف كلمته: 

اجلامعة باختيار الأمم املتحدة 

البالد  اأمري  ال�سمو  ل�ساحب 

ياأتي  الإن�ساين،  للعمل  قائدا 

اعبببرتافبببا مببن املببنببظببمببة ومن 

املجتمع الدويل بف�سله وعطائه 

الدافق ودعمه امل�ستمر للعمل 

الإن�ساين وعدم توانيه عن رفع 

املعاناة عن املحتاجني يف جميع 

العربي  واأ�ساد  العامل.  اأنحاء 

الببذي تقوم  الإيجابي  بالدور 

به الكويت والذي ياأتي م�ساندة 

جلميع جهود حت�سني الأو�ساع 

الإن�سانية يف الوطن العربي ويف 

املناطق التي تتعر�س �سعوبها 

لأزمات اإن�سانية.

العريق  البببدور  اأن  واأكبببد 

والأ�سيل الذي يقوم به �سمو 

واإغاثة  البالد يف جندة  اأمري 

اإليه يف ظل  املحتاج، نحتاج 

تبببروج �سد  باطلة  اتببهببامببات 

العرب والعروبة.

اإن مبادرة  العربي  وقببال 

و�سكرتريها  املتحدة  الأمم 

العام بان كي مون لدليل على 

اأهمية العمل الإن�ساين الدويل، 

ودليل على اأن ب�سمة الكويت 

الإن�ساين  واأمريها يف املجال 

وا�سحة وجلية، واأن جهود 

الإن�سانية  �سموه وم�ساهماته 

اأثرها  املتوا�سلة قد حققت 

الببطببيببب يف تخفيف معاناة 

ال�سعوب يف اأوطان كثرية.

املبببببببادرات  اأن  واأ�بببسببباف 

التي قامت بها الكويت بقيادة 

تنفيذا  الأمبببري، جبباءت  �سمو 

لتوجيهاته وانطالقا من خرته 

الطويلة واملميزة يف املجال 

الديبلوما�سي، ودفببعببا قويا 

للمجتمع الإن�ساين ملواجهة 

الأزمات التي ع�سفت بالعامل 

يف ال�سنوات الأخرية.

واأ�سار العربي اإىل القرار 

املببهببم البببذي �ببسببدر عببن قمة 

الببكببويببت والببببذي نبب�ببس على 

اإطار  اآلية عربية يف  »اإن�ساء 

الأمانة العامة جلامعة الدول 

لتن�سيق امل�ساعدات  العربية 

الإن�سانية يف الدول العربية«، 

القرار جاء  اأن هذا  مو�سحاً 

املتوا�سلة من  للجهود  تتويجا 

العمل الإن�ساين والإغاثي الذي 

تقوم به جامعة الدول العربية 

الدول  بالتعاون مع حكومات 

اإن�سانية  الأع�ساء ومنظمات 

عربية غري حكومية يف اأنحاء 

الوطن العربي املختلفة. وذكر 

اأن قرار القمة العربية يهدف 

بالعمل  اإىل الرتببقبباء  اأي�سا 

الإن�ساين والإغبباثببي لي�سبح 

اأكرث فعالية وم�سداقية ودون 

اأي معوقات اإدارية اأو مالية.

كما ثمن مبادرة »احلياة 

اأطلقتها  البببتبببي  البببكبببرميبببة« 

الكويت يف املنتدى القت�سادي 

الرابع و�ساهمت  الإ�سالمي 

فيها مبائة مليون دولر ملواجهة 

ال�سلبية لأزمة  النعكا�سات 

العاملية على الدول  الببغببذاء 

الأقل منوا، حيث قامت الكويت 

مب�ساعفة قيمة م�ساهمتها يف 

�سندوق الأمم املتحدة املركزي 

لال�ستجابة للطوارئ الإن�سانية، 

ال�سيخ نا�سر �سباح الأحمد نبيل العربي

احتفالية عز و�سرف

تخليد التكرمي �سوراً
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الكويت ملنظمة  وكذلك ترع 

العاملية لحتواء وباء  ال�سحة 

»اإيبول« املميت، مبينا اأن هذا 

الأول مببن نوعه  الببتببرع يعد 

الذي تت�سلمه املنظمة من دولة 

عربية.

واأكد العربي اأن الكويت مل 

تتوقف يوما واحدا عن امل�ساركة 

اأو دولية  اأي جهود عربية  يف 

لإغاثة �سعب عربي يتعر�س 

لأزمة اإن�سانية، ف�سال عن اأن 

قائمة م�ساهماتها ال�سخية 

الإطببار طويلة، وقال  يف هذا 

اإن اجلميع يعرف م�ساهمات 

الكويت جلميع الدول العربية 

اإن�سانية  التي واجهت ظروفا 

اأو حتى اقت�سادية اأو اإمنائية 

اأو �سيا�سية والنوايا الطيبة 

ال�سمو  التي يحملها �ساحب 

الأحمد  ال�سيخ �سباح  الأمري 

الكويت  اأمري  ال�سباح  اجلابر 

العربية والإ�سالمية  لل�سعوب 

تقرتن بالفعل.

الببكببويببت بهذا  اإن  وقبببال 

التكرمي اأ�سحت قبلة لالإغاثة 

الإنبب�ببسببانببيببة لببيبب�ببس فببقببط يف 

بببل يف  الإقببلببيببمببي  حميطها 

املجتمع الدويل باأ�سره.

وعلى �سعيد دعمها للقيادة 

اأن  العربي  اأكد  الفل�سطينية، 

الكويت ا�ستمرت يف رعاية 

الفل�سطينية ودعمها  الق�سية 

اإن�سانيا و�سيا�سيا وماليا يف 

جميع املحافل العربية والدولية، 

منوها بتوجيه �ساحب ال�سمو 

الأمري الأخري مب�ساهمة بالده 

يف اإعادة اإعمار قطاع غزة يف 

موؤمتر القاهرة الذي عقد �سهر 

 200 اأكتوبر املا�سي مببلغ 

مليون دولر، وذلك ا�ستمرارا 

لتوجيهاته بالتخفيف من معاناة 

ال�سعب الفل�سطيني.

املعتوق

مببن جانبه وجببه مبعوث 

املتحدة  لببالأمم  العام  الأمببني 

ورئي�س  الإن�سانية  لل�سوؤون 

الهيئة اخلببرييببة الإ�سالمية 

الببدكببتببور عبداهلل  الببعبباملببيببة 

املعتوق ال�سكر للجامعة العربية 

على ا�ست�سافتها احلدث املقام 

بالقاهرة على �سرف �ساحب 

الأمببري مل�ساهمته يف  ال�سمو 

الإن�ساين،  الببعببمببل  بببرنببامببج 

موؤكداً اأن الأمم املتحدة تثمن 

بدورها عاليا قيادة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد وجهوده يف 

التقريب بني ال�سعوب من اأجل 

دفع جدول الأعمال الإن�ساين 

التي  الكوارث  قدما يف �سوء 

جتتاح العامل.

واأو�سح اأن الكويت متتلك 

�سجال حببافببال يف م�ساعدة 

املحتاجني ويبدو ذلك جليا يف 

ال�ستجابة الفعالة للمنظمات 

الإن�سانية،  الكويتية لالأزمات 

كما لعبت الكويت دورا بارزا من 

خالل التمويل ال�سخي لرامج 

الإن�سانية  املنظمات  واأن�سطة 

التابعة لالأمم املتحدة.

ونوه املعتوق بدور الكويت 

الببتببي د�ببسببنببت دورا يحتذى 

الإنببب�بببسببباين من  املبببجبببال  يف 

الفائقة على  خببالل قدرتها 

املبببوؤمتبببرات الدولية  تنظيم 

املبادرة  واأخذ زمام  الناجحة 

الدولية  حلبب�ببسببد اجلبببهبببود 

العمل  الفعالة يف  للم�ساركة 

الإنبب�ببسبباين، وخببري مثال على 

للموؤمترين  ا�ست�سافتها  ذلك 

الببدولببيببني للمانحني لدعم 

الو�سع الإن�ساين يف �سورية 

خالل عامي 2013 و2014.

الببكببويببت بلد  اإن  وقببببال 

�سغري لكنه �ساحب قلب كبري 

ال�سمو  وقببد �سرب �ساحب 

العمل  مثال وقببدوة يف قيادة 

الإن�ساين.

اأ�ببسبباد مبارك  من جهته، 

نائب رئي�س جمل�س  اخلرينج 

العربي  الأمببة ع�سو الرملان 

الكبري  باإقامة هذا الحتفال 

ب�ساحب ال�سمو كقائد للعمل 

الإنبب�ببسبباين وتكرميه يف بيت 

اأنبببه ر�سم  الببعببرب ، م�سيفا 

جانبا كبريا من اخللود للكويت 

و�سعبها وبناء الكويت احلديثة 

القائمة على احببرتام حقوق 

الإن�سان و�سونها.

واأكببد اخلرينج يف كلمته 

القيادة  اأن الكويت يف ظببل 

الأمببري تعمل  ل�سمو  احلكيمة 

الإن�سانية، ويف ظل  اأجل  من 

حكمه حتظى بتقدير اأممي ، 

ياأتي  التكرمي  اأن هذا  معترا 

تقديرا لعطاء اأياديه البي�ساء 

لل�سعوب دون النظر للدين اأو 

اجلن�س اأو العرق، فالكل �سواء 

من اأجل الإن�سان وكرامته.

الببكببويببت يف  اأن  واأو�بببسبببح 

عهد �ساحب ال�سمو اأ�سبحت 

تتبواأ  للعطاء،  مببالذا وواحببة 

مكانة عظيمة يف ظل ما قدمه 

عربيا وعامليا مببن مبادرات 

يببدخببر جهدا  بببنبباءة، فهو مل 

يف تخفيف معاناة دول العامل 

واإ�سهاماته  واإغاثة املنكوبني 

الإن�سانية  الببعببمببلببيببات  يف 

لببالأمم املتحدة معروفة، ما 

للعمل  الكويت مببركببزا  جعل 

الإن�ساين.

الكويت جت�سد  اأن  واأكببد 

اأعظم الأمثال على روح الوحدة 

والت�سامح  والتعاي�س  الوطنية 

الديني، واأن اجلانب الإن�ساين 

واأ�سل  البببدولبببة  اأ�بببسبببل  هبببو 

عملها انطالقا من �سريعتنا 

الإ�سالمية، وبالتايل فاإن هذا 

التكرمي تتويج للعمل اخلريي 

والإن�ساين.
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زمـــالء دراســــة
ال�شيخ �شباح الأحمد  البالد  اأمري  ال�شمو  اأعرف �شاحب  اإنني 

يف  طلبة  كنا  اأن  منذ  ورع���اه  اهلل  حفظه  ال�شباح  اجل��اب��ر 

»املدر�شة ال�شرقية« ، وذلك يف الأربعينيات من القرن املا�شي.

كان مرحاً ن�سبببطاً يحب احلركة والألعاب الريا�سبببية كما يحب اأن يكون له اأ�سبببدقاء واأ�سحاب من اأقرانه، يحب اأن ي�ساعد الغري، 

وقد �ساعد الكثري من اأ�سحابه ومد لهم يد العون، كانت �سخ�سيته يف املدر�سة حمببة من رفاقه ومدر�سيه.

ن�ساأ على حب اخلري وعلى روح التعاون وم�ساعدة الآخرين وب�سفة خا�سة املحتاجني من اأ�سحابه ورفاقه، وبعد اأن اأكمل درا�سته 

يف املدر�سة ال�سرقية واملدر�سة املباركية واأ�سبح مبقدوره حتمل امل�سوؤولية والقيام بخدمة بالده، اأ�سندت اإليه وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

التي من م�سوؤولياتها درا�سة اأحوال املحتاجني من اأبناء البالد وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم ورعاية �سوؤونهم.

فحب اخلري غريزة اأ�سبببيلة يف �سخ�سبببية اأمرينا وقائدنا حفظه اهلل ورعاه مما اأهله اأن يكون من اأبرز �سخ�سبببيات العامل للعمل 

الإن�ساين بل وقائداً له.

وتكرمي الأمم املتحدة حل�سبببرة �سببباحب ال�سمو اأمري البالد حفظه اهلل كقائد للعمل الإن�ساين يرتكز على تاريخ طويل ل�سخ�سيته 

يف العمل يف هذا امل�سمار منذ �سنني طويلة بل منذ اأن توىل م�سوؤولية وزارة اخلارجية يف بدايات ا�ستقالل دولة الكويت.

فقد كتب �سجاًل اإن�سانياً رائعاً تفتخر به الكويت وكل كويتي.

واإننبببا لنتوجبببه اإىل اهلل العلبببي القديبببر اأن يحفظ اأمرينبببا وقائدنا ليتم على يديبببه املزيد من الإجنازات خلري الكويت وم�سبببتقبلها 

والإن�سانية جمعاء.

بقلم : اإبراهيم حممد ال�شطي
وكيل الديون الأمريي

يف ع�������ام 1963 زار �شاحب ال�شمو الأمري ال�شي�������خ �شباح الأحمد ال�شباح 

العا�شمة الربيطانية لندن، وكان حينها وزيرا للخارجية. فاأقام له �شفري 

الكويت يف لندن اآنذاك املرحوم خالد حممد جعفر ماأدبة تكرميية يف منزله، 

التقطت خاللها هذه ال�شورة التي يبدو فيها �شاحب ال�شمو جال�شا وحماطا 

بال�شادة )من اليمني جلو�شا( املرحوم ال�شفري خالد حممد جعفر، ووقوفا 

)من اليم�������ني(: عبداهلل عبدالفتاح الأيوبي، واملرحوم عبدالباري الزواوي، 

و�شالح حممد ال�شال�������ح )�شفري �شابق(، وابراهيم ال�شطي )وكيل الديوان 

الأمريي(، واملرحوم حممد زيد احلرب��������س، وال�شيخ نا�شر �شباح الأحمد، 

وعبدالعزيز اخل�شر )مدير مكتب وزير اخلارجية اآنذاك(.

مشاعرهم من وحي التكريم
ه�������ذه كلم�������ات لنخبة من الرجال �شاركوا �شم�������و الأمري يف رحلة العمل واحلي�������اة وكتبوا بحرب الأخوة وال�شدق م�ش�������رية الإخال�س التي 

جمعته�������م مع�������ًا يف  خدمة الوطن، فكانت هذه املقالت تعبريًا عن اعت�������زاز اأخوي ووطني وفخر بتاريخ م�شرتك توج بتكرمي عاملي يرونه 

و�شامًا �شخ�شيًا على �شدورهم جميعًا.
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تدفــــق العطـاء من حضــن األمــير
بقلم ال�شفري : عبداهلل ب�شارة 

فبببرتة  يف  ذلبببك  كان 

ال�ستينيات عندما عملت مديرا 

ملكتب �سموه عندما كان وزيرا 

للخارجية.

النهبببج  �سبببموه  تبنبببى 

الدبلوما�سي املرن يف القرتاب 

من امل�سببباكل مازجبببا الواقعية 

ب�سرورات الت�سامح والرتفع عن 

�شعدت جدا واأنا اأتابع حفل الغداء الذي اأقامه الأمني العام لالأمم املتحدة تكرميا ل�شمو الأمري 

قرب  عن  متابعا  فيها  كنت  خلت  �شنوات  اإىل  عائداً  و�شرحت  الإن�شاين،  للعطاء  ورائد  كقائد 

والبحث  للم�شاكل  التنقيب عن حلول  ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر يف  الأمري  لتوجهات �شمو 

العربية.. الدول  تباعد  يف  الأكرب  الدور  لها  كان  التي  ال�شيا�شية  للمعلقات  لئقة  و�شفة  عن 
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اأ�سغان ال�سيا�سة واآلمها. 

كانت ت�سورات �سمو الأمري 

اآنذاك بببباأن العالقات العربية 

حتتاج اإىل رجال دولة، عقالء 

القبببوم، الذين يتاأملون قبل اأن 

يقبببرروا، ويلتزمبببوا مبا يفيد، 

ويبتعدوا عن املوؤذي، رجال كبار 

ل يتاأثرون بتقارير املخابرات، 

قادريبببن علبببى اتخببباذ القرار 

املنا�سبببب مهمبببا كان �سبببعبا، 

كانت هبببذه مهمة تعامل معها 

�سبببمو الأمري با�سبببتثنائية يف 

ال�سبببر و�سعة ال�سدر وحتمل 

م�سقة الأ�سفار وافتقار الأمكنة 

اإىل و�سبببائل الراحة، وت�سرف 

باأداء حامل الر�سبببالة اخلرية 

للرتابط العرببببي، بينما كانت 

اآليات م�سروع الكويت التنموي 

ممثبببال يف �سبببندوق التنميبببة 

العربي تن�سط يف ترجمة نهج 

ال�سبببراكة الكويتية – العربية 

عر تواجد ال�سندوق يف دعم 

امل�ساريع العربية.

يف ذلبببك الوقت املبكر من 

عقد ال�ستينيات برزت �سورة 

الكويت الداعمة وعال �سوتها 

الإن�سببباين، واأخذت خارطتها 

الدبلوما�سية تت�سح يف اآليات 

يطلبببق عليها القبببوة الناعمة، 

جوهرهبببا احلبببوار وحلبببول 

الق�سبببايا بالو�سبببائل ال�سلمية 

والرتكيز على التنمية والبتعاد 

عن الإ�سبببرار بامل�سبببالح بني 

الدول. 

ومبببع ت�سببباعد التوتبببرات 

التي اأخلت بالأمبببن الإقليمي 

ال�سبببحنات  والعرببببي، وزيادة 

يف الغلو يف تف�سري الديانات، 

وات�سببباع اخلراب الذي يخلفه 

الإرهببباب، تكاثرت م�سبببوؤولية 

الكويبببت يف حتمبببل العبء يف 

ثالث جبهات تعامل معها �سمو 

يف ع�������ام 1972 زار �شمو الأمري الولي�������ات املتحدة على راأ�س وفد 

ر�شم�������ي وكان يف ذلك وزيرًا للخارجي�������ة واجتمع مع الأمني العام 

ل�������الأمم املتحدة كورت فالدهامي للتباح�������ث يف بع�س الأمور التي 

تخ�س العامل العربي ويف ه�������ذه ال�شورة نرى �شمو الأمري ال�شيخ 

�شباح الأحمد اأثناء الجتماع مع كورت فالدهامي بح�شورعبداهلل 

يعق�������وب ب�شارة مندوب الكوي�������ت يف الأمم املتحدة يف ذلك الوقت 

وعي�شى احلمد مدير الدائرة ال�شيا�شية يف وزارة اخلارجية.

الأمري يف وقت واحد، امل�سبببار 

الدبلوما�سي لت�سييق م�ساحات 

اخلالفات العربيبببة، من اأجل 

اإيجاد احلل الواقعي واملمكن، 

وامل�سبببار الإن�سببباين يف الترع 

ال�سخي للخطط التي ت�سعها 

الأمم املتحبببدة للتخفيبببف من 

هذه الأزمات التي حتتاج اإىل 

مال داعم، وامل�سار ال�ست�سايف 

البببذي حتولبببت معبببه الكويت 

مركزا للموؤمترات الإن�سبببانية 

الدولية. 

ا�ست�سافت الكويت موؤمتر 

اأ�سدقاء �سوريا مرتني من اأجل 

التخفيف من ماأ�ساة الالجئني 

ال�سبببوريني، ببببرز فيهما الدور 

للجمعيبببات اخلرييبببة  املوؤثبببر 

الكويتية لي�بببس فقط يف جمع 

واإمنبببا  ال�سبببعبية  الترعبببات 

كمنظمات متواجدة يف املكان 

املنا�سبببب ويف الوقت املنا�سب 

حاملة العالج املنا�سب.

وخبببالل الفبببرتة الأخبببرية 

تعمق تواجد الكويت الإن�ساين 

داخبببل منظمبببة الأمم املتحدة 

التي وجدت يف �سبببمو الأمري 

ع�سداً ويف الكويت مقرا ويف 

منظماتهبببا الأهلية رفيقا ويف 

�سعبها م�ساندا. 

ويف كلمبببة �سبببمو الأمبببري 

خبببالل حفل غداء التكرمي يف 

مبنى الأمم املتحدة، اأرجع �سمو 

الأمري الف�سل يف تثمني الأمم 

املتحدة لدوره ال�سخ�سي اإىل 

طبائع �سعب الكويت الذي جبل 

على عمل اخلري منذ البداية، 

وتولدت لديه هذه النزعة نحو 

امل�ساركة يف الإغاثة والإعا�سة، 

واعتاد عبببر تاريخه التواجد 

الفعبببال يف الأزمبببات عندمبببا 

ت�سله دعوه ال�ستنجاد. 

كما عر الأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�سبببيد ببببان كي مون 

عن حقيقة الكويت يف اإ�سارته 

اإىل اأنهبببا ببببرزت على خريطة 

ال�سبببخاء اأكبببر مبببن حجمهبببا 

وتداخلبببت مبببع الأمم املتحدة 

يف ق�سايا مل تقرتب منها دول 

اأكر من الكويت، واأن ما مييز 

عطاء الكويت اندفاعه ل�سالح 

الإن�سانية بعيداً عن البحث عن 

مردود حت�سبببل عليه، �سبببخاء 

يرتاح يف العطاء ملن يحتاج.  

 هذه الروح ال�سافية التي 

ت�سري يف كيان الدولة هي نبتة  

قدمية ر�سبببخها �سبببمو الأمري 

ورعاهبببا وزاد من علوها حتى 

اأثمرت باعرتاف الأ�سرة العاملية 

�سبببجلته يف الغبببداء التكرميي 

الذي اأقامه الأمني العام لالأمم 

املتحدة يوم العا�سر من �سبتمر 

2014 يف مدينة نيويورك . 
من يت�سور اأن عادة العطاء 

تعبببر املحيطبببات  الكويتبببي 

وتتجاوز القارات وتطري فوق 

احلدود، ويعبببرتف بها العامل 

عبببر منظمتبببه الأمم املتحدة 

بعيبببدة  قبببارة  املتواجبببدة يف 

اأخرى؟.

�سبببمو الأمبببري، بال �سبببك، 

حمل الكويبببت وتقاليدها اإىل 

العرتاف العاملي ونطق الأمني 

العام بهذا العرتاف .. 

�سموه مع وزير خارجية الحتاد ال�سوفيتي 
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قائد إنساني عاملي

بقلم :

د.ع�������������ش������ام

ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف

ال������ف������ل������ي������ج

مل اأ�شتغرب عندما منحت هيئة الأمم املتحدة لقب »قائد عمل اإن�شاين« ل�شمو 

الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل، ومنحت دولة الكويت 

ول  واأك��رث،  ذلك  ت�شتحق  ورجالتها  الكويت  لأن  عاملي«،  اإن�شاين  »مركز  لقب 

ي�شتغرب ذلك اإل من ل يعرف الكويت وتاريخها الإن�شاين امل�شرق.

فقد ارتبط العمل اخلريي 

الإن�ساين بالكويت منذ ن�ساأتها، 

منبببذ اأكبببرث مبببن 300 �سبببنة، 

وو�سلت خرياتها منذ القدم اإىل 

�ستى بقاع العامل، فقد و�سلت 

اأعمالها اخلريية والإن�سانية اإىل 

الهند واإندوني�سيا وجزر املاليو 

وال�سبببام وفل�سبببطني والعبببراق 

وببببالد  والزببببري وعرب�سبببتان 

فار�س والإح�ساء وجند و�سرق 

اإفريقيا ومكة املكرمة و�ساحل 

عمبببان والإمبببارات .. وغريها 

من البلدان، بحكم طبيعة اأهل 

الكويت التجارية، والتنقل بني 

تلبببك البببدول وغريهبببا. لذا ل 

غرابة اأن جتد مئات امل�سببباريع 

اخلرييبببة الكويتيبببة التي بنيت 

هناك يف القرنني التا�سع ع�سر 

وبدايات الع�سرين.

وقد تاأ�س�سبببت اأول جمعية 

خرييبببة كويتيبببة يف 17 مار�س 

1913م، وهبببي »اجلمعيبببة 
اخلريية«، وهي موؤ�س�سة خريية 

اأهلية تعنى ب�سبببكل كبري باأمور 

التعليم، اأ�س�سها فرحان اخلالد 

اخل�سبببري رحمبببه اهلل، وعلبببى 

الرغم من ق�سر عمر اجلمعية، 

اإل اأنها قامت بعدد من الأمور 

اخلريية، منها:

•افتتحبببت اأول م�ستو�سبببف  	
اأهلبببي يف الكويبببت، حيبببث 

با�ستدعاء  قامت اجلمعية 

طبيبببب تركبببي للعمبببل فيه 

)الدكتور اأ�سعد(.

•جمع عدد مبببن الكتب من  	
الأهايل و�سراء كتب اأخرى، 
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وتاأ�سبببي�س مكتبة عامة يف 

مقر اجلمعية.

•ا�سبببتدعت اجلمعية العامل  	
حممبببد  ال�سبببيخ  الفبببذ 

ال�سنقيطي لإلقاء الأحاديث 

الدينية يف امل�ساجد.

لتعليبببم  •تاأ�سبببي�س ف�سبببل  	
ال�سيخ  باإ�سبببراف  الأميني، 

حممد ال�سنقيطي.

•جلب املاء من �سط العرب،  	
وتوزيعه على املحتاجني.

•جتهيبببز وتكفبببني موتبببى  	
امل�سلمني الغرباء.

نواق�بببس  واإمتبببام  •تعمبببري  	
امل�ساجد.

ويف بدايات القرن الع�سرين، 

مت اإن�سببباء اأول مدر�سة نظامية 

وهبببي املدر�سبببة املباركيبببة ثبببم 

املدر�سبببة الأحمديبببة واملكتببببة 

اخلريية .. وغريها من امل�ساريع 

اخلريية التي قبببام عليها اأهل 

الكويت اآنذاك.

ومع النتقبببال اإىل مرحلة 

اخلم�سبببينات  يف  النه�سبببة 

وال�سبببتينات وممبببا تالهبببا، 

ببببداأ ا�سبببتقرار العمل اخلريي 

وتنظيمه، ونقلت اخلرات من 

خمتلبببف دول العبببامل، وتطور 

العمل �سبببيئاً ف�سبببيئاً، واأ�سبح 

العمبببل اخلبببريي والإن�سببباين 

حكومياً واأهلياً، جماعياً وفردياً، 

وانت�سر يف جميع بقاع العامل.

ومما مييز العمل اخلريي 

الكويتبببي اأنه مل ي�سبببرتط على 

امل�ستفيد �سيئا، كما تفعل بع�س 

البببدول، ول يفبببرق يف اجلانب 

الإغاثي والتنموي بني الأديان 

والأعبببراق والأفكار والأجنا�س 

والأن�ساب.

العمبببل اخلبببريي  وتطبببور 

اإداريبببا  الكويتبببي  الإن�سببباين 

وفكريبببا ب�سبببكل كببببري جبببدا، 

فظهرت قاعدة »اأعطه فاأ�سببباً 

ليحتطبببب«، اأو »اأعطه �سبببنارة 

لي�سبببطاد �سبببمكة«، واأن�سببباأوا 

املدار�س واملعاهد حتت قاعدة 

»الب�سبببر قببببل احلجبببر«، حتى 

اأ�سببببح العمل اخلريي �سناعة 

كويتيبببة على م�سبببتوى العامل، 

ومرجعا لكل من يريد تاأ�سي�س 

اأو تطوير عمل خريي.

املوؤ�س�سبببات  وح�سبببلت 

اخلريية الكويتية على ع�سرات 

اجلوائبببز العامليبببة التكرمييبببة 

لأدوارها الإن�سبببانية، ويف ذلك 

�سبببهادة لتميز العمل الإن�ساين 

الكويتي.

كل هبببذا النجببباح مل يكبببن 

لول توفيبببق اهلل عز وجل اأولً 

واأخبببرياً، والرغببببة ال�سبببادقة 

لبببدى القائمبببني علبببى العمبببل 

اخلريي، لأن العمل الإن�سببباين 

ل ينجح ويتميز اإل بالإخال�س 

قبببول وعمال، ويدعمه يف ذلك 

ال�ست�سبببعار الديني يف الأجر 

والثواب، واإدخال ال�سعادة على 

الآخرين.

كما واكب ذلك كله الت�سجيع 

للعمبببل  الر�سبببمي  احلكومبببي 

اخلبببريي، مبببن خبببالل اإن�سببباء 

اإن�سبببانية  موؤ�س�سبببات خرييبببة 

ال�سبببندوق  حكوميبببة، مثبببل 

الكويتبببي للتنمية، وال�سبببندوق 

ووزارة  للتنميبببة،  العرببببي 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 

وبيت البببزكاة، والأمانة العامة 

لالأوقببباف، ومبببن خبببالل دعم 

املوؤ�س�سبببات اخلرييبببة الأهلية، 

كجمعيات النفع العام واللجان 

واملرات والوقفيات اخلريية، 

من حيث الإ�سبببراف الداخلي، 

واحلماية اخلارجية.

وقبببد رفبببع حبببكام الكويت 

راية الدعم والإغاثة بعد ظهور 

النفط بال حدود، حمدا و�سكرا 

هلل علبببى هذه النعمبببة، وكانت 

مبادرات �سبببمو ال�سبببيخ �سباح 

الأحمبببد ال�سبببباح حفظه اهلل 

الإن�سبببانية م�سبببهودا لها على 

م�سبببتوى العبببامل يف كل وقبببت 

وحني، واأبرزها دعم الالجئني 

ال�سبببوريني مبئبببات ماليبببني 

الدنانبببري، واحت�سبببان الكويت 

للمانحني،  ملوؤمتريبببن دوليبببني 

وكانت الكويبببت الأكرث التزاما 

والأ�سبببرع تنفيذا، اأمبببا اأوامره 

الإغاثيبببة فلبببم تتوقبببف يف اأي 

وقت وحني، يف �سمال الأر�س 

وجنوبهبببا، و�سبببرق الأر�بببس 

وغربها.

كما اأن �سموه دائم املبادرة 

الكويبببت،  با�سبببم  العطببباء  يف 

والكويت من الدول النادرة التي 

تلتزم بت�سبببليم قيمة الترعات 

نقبببدا اأو اإغاثة اأو عينا كما هو 

معلن، دون اجتزاء �سرائب اأو 

عمولت اأو م�سروفات اإدارية 

.. اأو غري ذلك.

وحر�س �سموه على تكرمي 

رجالت العمل اخلريي، فمنهم 

من تويف رحمهم اهلل، ومنهم من 

هو على فرا�س املر�س �سفاهم 

اهلل، ومنهم مبببن ما زال يعمل 

بال حبببدود، جزاهم اهلل خريا 

جميعا، لين�سروا اأمنوذجا رائعا 

ملبببن يعمبببل مبببن اأجبببل الكويت 

وابتغاء اجلنة.

كلنبببا فخبببر بتكرمي �سبببمو 

الأمري ال�سيخ �سبببباح الأحمد 

ال�سباح حفظه اهلل »قائد العمل 

الإن�سببباين« يف الأمم املتحدة، 

البببذي هو تكبببرمي لنبببا جميعا 

ككويتيبببني ومقيمبببني، وتكرمي 

الكويت »مركز اإن�ساين عاملي«، 

واأ�ساأل اهلل له التوفيق وال�سداد، 

وال�سحة والعافية.



ً تكرمي الكبار يكون  كبيــــــــرا

بقلم :

د.ط���������������ارق 

ع�������ب�������داهلل 

ف���خ���رال���دي���ن

ك���ث���رية ك���ان���ت الأف���ك���ار 

يف  ت��الألأت  التي  وامل�شاعر 

ب�شعادة  اأ�شاهد  واأنا  ذهني 

كبرية احلفل الذي اأقامته 

واأعلنت  امل��ت��ح��دة،  الأمم 

فيه تكرمي ح�شرة �شاحب 

�شباح  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د 

للعمل  ق���ائ���داً  ب��و���ش��ف��ه 

م�شتوى  على  الإن�����ش��اين 

ال���ع���امل، وت���ك���رمي دول���ة 

مركزاً  بو�شفها  الكويت 

على  الإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 

تكرمي  وهو  الدول،  م�شاف 

لقائد،  م�شبوق  غري  دويل 

ولدولته، يف جمال يت�شابق 

على م�شماره الكثريون.

الذهن  م�����ش��ارات  وراح���ت 

ت�شتدعي مفاهيم ودللت 

من  الفريد  التكرمي  ه��ذا 

نوعه.

مقومات قيادة العمل 

الإن�شاين

العمبببل  اأن  املفهبببوم  مبببن 

الإن�ساين ينطوي على جوانب 

متعبببددة ت�سبببعى جميعهبببا اإىل 

احلفببباظ على حياة الإن�سبببان 

وتخفيف الأ�سرار عنه، وتوفري 

الأ�سا�سبببية ملعي�سبببة  املقومات 

كرمية له يف اأوقبببات الكوارث 

والأزمات. وكل هذه الأهداف 

ت�ستدعي م�ستويات متعددة من 

امل�سوؤولية لتحقيقها، اإل اأنها ل 

بد و اأن تن�سبببوي جميعاً حتت 

روؤية وا�سحة، ور�سالة هادفة، 

ونهج فّعال.

وهذه الآفاق املت�سعة للعمل 

الإن�سببباين الناجبببح يف اأم�بببس 

احلاجة اإىل راية خفاقة، وقيادة 

خببببرية، بحيث يتمتبببع القائد 

ب�سمول الروؤية، وعمق التجربة، 

والإن�سببباف يف التعامبببل، مبببع 

املحلبببي والإقليمبببي  التالقبببي 

والدويل على مقدرته الفائقة 

يف جمبببال التوا�سبببل والتاأثري 

علبببى كافبببة امل�سبببتويات، وهي 

�سفات نادرة الجتماع ولكنها 

ائتلفبببت وتاآلفت ب�سال�سبببة يف 

�سبببخ�س �سبببمو الأمري حفظه 
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اهلل ورعاه.

لذا فال غرو اإذن اأن اجتهت 

التقديرالإن�سببباين  بو�سبببلة 

بتلقائية اإىل �سبببخ�س �سبببموه، 

وتوقفبببت عنبببده، حمتمة على 

الأمم املتحدة اإعالن اأف�سبببلية 

اختيببباره كقائد اإن�سببباين على 

م�سبببتوى العامل. و�سبببموه اأول 

رئي�س دولة م�سبببتمر يف قيادة 

بلبببده تختاره املنظمبببة الدولية 

وت�سببببغ عليه هذا اللقب الذي 

ا�سبببتحقه بجبببدارة منقطعبببة 

النظري.

التاريخ يخرنا باأن م�سرية 

�سمو الأمري على دروب العمل 

الإن�سببباين �سبببهدت انطالقبببة 

متميبببزة منذ اأكرث من خم�سبببة 

وخم�سبببني عامببباً، عندما وّجه 

املواطنبببني  اإىل  نبببداء  �سبببموه 

واملقيمني يف الكويت اإىل تقدمي 

العون لإنقاذ �سعب اجلزائر من 

وح�سبببية العدوان ال�ستعماري 

بتوقيع  الفرن�سي، ون�سرالنداء 

�سبببموه ب�سبببفته رئي�سببباً للجنة 

الترعبببات للجزائر، وذلك يف 

اجلريدة الر�سمية يف 1958.

منذ ذلك احلني توا�سبببلت 

م�سبببرية �سبببموه مبببع العطببباء 

الإن�ساين، وهو عمل ل يقت�سر 

على عطاء املال، بل يتجاوزه اإىل 

منح الأمل اإىل فاقديه، و يزهر 

ا�ستياق الإن�سان اإىل التعاطف 

مع اإخوته يف اخللق.

وهكبببذا قاد �سبببموه العمل 

الإن�ساين يف الكويت واملنطقة، 

واأو�سله اإىل اأرفع املراتب التي 

اجتذبت اإجالل العامل، وجعلت 

بانكبببي مبببون، رمبببز التوافبببق 

الإن�ساين، يعلن الكويت .. »هذه 

الدولبببة ال�سبببغرية يف حجمها 

... و�سببباحبة القلب الكبري..« 

كما قبببال ب مركزاً للعمل 

الإن�ساين. والكويت 

دولبببة  اأول  هبببي 

حت�سل على هذا 

اللقب .. بف�سل 

جهود اأمبببببببريها 

اخلببببببببري يف 

قيادة �سبببفينة العمل الإن�ساين 

اإىل �سواطئ البذل و العطاء.

وماذا بعد؟

�سبببعورنا  ن�سبببتثمر  كيبببف 

بالفخبببر والعتزاز بهذا الرمز 

املعبببر البليبببغ الذي اأ�سببببغته 

الب�سرية على الكويت واأمريها؟ 

وكيف جنعل هذا ال�سعور ممتداً 

ي�سبببتمر  ومتوا�سببباًل؟ وكيبببف 

احت�سان الكويت لهذه ال�سفة 

النبيلة حا�سراً وم�ستقباًل؟

لو وجهنا جهودنا لال�ستنارة 

باإ�ساءات �سمو الأمري، ونظمنا 

الإن�سبببانية  جميبببع مبادراتنبببا 

ال�سغرية يف كيان كبري، وقمنا 

مباأ�س�ستها وفق اأف�سل املبادئ 

ال�سائدة على النطاق الإن�ساين، 

فاإننبببا نكون قد قمنا باخلطوة 

الأوىل للتواكبببب مبببع اخُلطى 

ل�سبببموه، واملحافظة  الرائبببدة 

على اإجنازاته اجلليلة للكويت 

والإن�سبببانية، كبببي تبقبببى تلك 

لالأجيال،  الإ�ساءات نرا�سببباً 

و�سبببوراً منيعاً من اأ�سوار هذا 

الوطن »ال�سغري 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 قائداً إنسانياً أمر مســـــــتحق وتتويج لدوره اإلنسـاني املشرق
املتحدة  الأمم  بت�شمية  الكويت  دولة  يف  واخلريي  الإن�شاين  العمل  جمالت  يف  فاعلة  �شخ�شيات  اأ�شادت 

اإن�شانيًا عامليًا« واختيار تلك املنظمة العاملية �شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر  الكويت »مركزاً 

ال�شباح »قائداً اإن�شانيًا« معتربين ذلك اأمرا م�شتحقا نظراً للمواقف الإن�شانية التي داأبت عليها الكويت قيادة 

وحكومة و�شعبا على مر العقود املا�شية.

، وانتقلوا من  اأهل الكويت جبلوا على العطاء واجلود وال�شخاء  اإن  وقالت تلك ال�شخ�شيات ملجلة )الهوية( 

العمل الفردي واجلماعي الب�شيط يف بدايات عهد الدولة اإىل العمل املوؤ�ش�شي بعد ال�شتقالل متمثال ذلك يف 

عدد من اجلهات كجمعية الهالل الأحمر الكويتي وال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية وبيت 

الزكاة الكويتي اإ�شافة اإىل عدد من اجلمعيات الأهلية، حتى باتت حتتل موقعا رياديا على خارطة العمل 

الإن�شاين والإغاثي على الأ�شعدة العربية و الإقليمية والدولية.

تراث هائل

بداية .. قال رئي�س الهيئة 

اخلرييبببة الإ�سبببالمية العاملية 

امل�ست�سبببار بالديبببوان الأمريي  

ومبعوث الأمبببني العام لالأمم 

املتحبببدة لل�سبببوؤون الإن�سبببانية 

الدكتبببور عببببداهلل املعتوق اإن 

الكويت عرفت العمل اخلريي 

منذ ن�سببباأتها يف العام 1613 

ا�سبببتقرت حينئبببذ  عندمبببا 

جمموعة من الأ�سبببر يف هذه 

الأر�س الطيبة على �سبببفاف 

اخلليبببج العرببببي، وقد �سبببكل 

البحر حمبببوراً مهما يف حياة 

الكويتيني فكان م�سدرا للرزق 

والعطاء واخلري، ومعه تنامت 

قيم الرتاحم والتكافل والفزعة 

لنجدة من انقطعت بهم ال�سبل 

اأثنببباء اإبحارهبببم، فبببكان اأهل 

الكويت مببببا عرف عنهم  من 

مت�سك بالدين الإ�سالمي وقيمه 

الإن�سانية يبادرون اإىل مد يد 

العون اإليهم وم�ساعدتهم على 

جتاوز ال�سعاب التي تواجههم 

�سواء ب�سببببب غرق �سفنهم اأو 

تعطلها..

م�سبببيفا اأنه مبرور الوقت 

تطور العمبببل اخلريي وجتذر 

يف نفو�س اأهل الكويت، وتوارث 

الآباء عن الأجداد تراثاً هائاًل 

مبببن الأعمال الإن�سبببانية التي 

جت�سبببدت يف بنببباء املدار�بببس 

والأعمال الوقفية وم�سببباعدة 

اجلريان لدى �سبببفر عوائلهم 

والت�سامن يف املحن وامللمات 

وتفقد الفقراء واملحتاجني.

واأكبببّد اأن الكويت – اأمرياً 

وا�سبببلت   – وحكومة و�سبببعباً 

نهجهبببا الإن�سببباين واخلبببريي 

الذي بنببباه الأجبببداد والآباء، 

وقدموا للعامل منوذجاً يحتذى 

يف العمل الإن�ساين الذي يهتم 

بالإن�سبببان مبببن دون متييز اأو 

تفرقبببة على اأ�سبببا�س ديبببن اأو 

عرق اأو لغة اأو جغرافياً، ولعل 

هبببذه ال�سبببورة امل�سبببيئة التي 

�سطرتها الكويت عر تاريخها 

قد ر�سبببحتها لتكبببون يف هذه 

املكانة الإن�سانية الرائدة.

وعن اختيار �سمو اأمري دولة 

الكويت لتكرميه قائداً اإن�سانياً 

عاملياً قال الدكتور املعتوق اإن 

ذلك مل ياأت من فراغ، واإمنا جاء 

بفعل تاريخ حافل بامل�سبببوؤولية 

الجتماعيبببة والعمل اخلريي 

والتطوعبببي، وحا�سبببر يفي�س 

باملبادرات واملواقف الإن�سانية 

الكويتبببي  ل�سبببموه ولل�سبببعب 

جتببباه املنكوبني واملت�سبببررين 

والفقبببراء يف خمتلبببف اأنحاء 



)2014 ديسمبر   - )نوفمبر   79 الغرسة 

25

حتقيق:عبداهلل املر�شد
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امل��������������ع��������������ت��������������وق: 
في شهد  اخليري   العمل 
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

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

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 
وأهلها ل��ل��ك��وي��ت  وش�����رف 

العامل، وم�ستقبل يتطلع خالله 

اأهل الكويت اإىل �سيادة الأمن 

وال�سالم الدوليني.

الر�شالة الإن�شانية

وذكبببر اأن املتاببببع لل�سببباأن 

الإن�سببباين يف دولبببة الكويبببت 

العمبببل  اأن  يلم�بببس بو�سبببوح 

اخلريي �سبببهد يف عهد �سبببمو 

اأمري البالد قفبببزة هائلة نحو 

والعاملية  التطبببور والنت�سبببار 

واحتالل مواقع ال�سدارة، وما 

ذلبببك اإل لإميان �سبببموه بنبل 

الر�سالة الإن�سانية ودورها يف 

اإنقاذ الأرواح، واإدخال البهجة 

وال�سرور على من انقطعت بهم 

ال�سببببل من الن�ساء والأطفال، 

وانت�سال الفقراء من م�ستنقع 

اجلهل واملر�س والعوز.

بببباأن  واأ�سببباف املعتبببوق 

التوجيهبببات ال�سبببامية فتحت 
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اآفاقاً جديدة ووا�سبببعة للعمل 

الإن�سببباين الكويتي، وو�سبببلت 

ببببه اإىل جميع اأ�سبببقاع العامل 

مل�سببباعدة ال�سبببعوب الفقبببرية 

وتخفيبببف معاناة املت�سبببررين 

من جراء الكبببوارث والأزمات 

الأزمة  الإن�سبببانية، ول�سبببيما 

ال�سبببورية ، اإ�سافة اإىل توجيه 

�سبببمو الأمري للجهبببات املعنية 

لتد�سبببني حمبببالت اإعالميبببة 

و�سعبية لإغاثة �سحايا الزلزل 

وال�سراعات يف كل مكان.  

واأفببباد اأن دولبببة الكويبببت 

�سبببعبها  ب�سبببخاء  �سبببتظل 

وعطائهبببا الإن�سببباين املتجدد 

وا�ستجابتها امل�ستمرة حلالت 

الطوارئ حتتبببل موقعاً ريادياً 

على خارطة العمل الإن�سببباين 

وياأتبببي  والبببدويل،  الإقليمبببي 

تكبببرمي �سبببمو الأمبببري تتويجا 

لهذا الدور الإن�ساين، واإقراراً 

دولياً باأهمية دورها الإن�ساين 

بالعمبببل  واإ�سبببادة  امل�سبببرق، 

اخلبببريي الكويتبببي الر�سبببمي 

والأهلي، ور�سبببالة مهمة لكل 

العاملني يف احلقل اخلريي اإن 

جهودكم حمل تقدير واحرتام 

العامل، واأن املجتمعات الفقرية 

واملنكوبة تنتظر منكم املزيد من 

العطاء وامل�ساعدة.

الهالل الأحمر  

واملكانة الكبرية

من جهته قال رئي�س جمل�س 

اإدارة جمعيبببة الهالل الأحمر 

الكويتي الدكتور هالل ال�ساير 

كانبببت و�سبببتظل  الكويبببت  اإن 

مركزاً اإن�سبببانياً عاملياً ورائدة 

يف جمالت العمل الإن�سببباين 

والإغاثي يف ظل قيادة �سبببمو 

القائبببد  ذلبببك  الببببالد  اأمبببري 

الإن�سببباين الذي ا�ستحق تلك 

الت�سمية الأممية نظري عطاءاته 

اخلرية وجهوده الإن�سانية.

ال�سببباير ذلبببك  واعتبببر 

التكبببرمي الدويل الذي اأقامت 

لبببه الأمم املتحبببدة احتفاليبببة 

خا�سة يف التا�سع من �سبتمر 

املا�سبببي اأمراً م�ستحقاً ل�سمو 

اأمبببري البالد الرئي�س الفخري 

جلمعية الهالل الأحمر م�سيفاً 

اأن ت�سبببمية  الكويبببت مركبببزاً 

اإن�سانياً عامليا اأمر يوؤكد املكانة 

الكبرية التي ت�ستحقها الكويت 

ب�سبب امل�سببباعدات الإن�سانية 

التبببي تقدمها جلميبببع الدول 

املنكوبة واملحتاجة.

واأ�ساف اأن الأيادي البي�ساء 

ل�سبببمو اأمبببري الببببالد معروفة 

منذ  اأن عمل يف اأول منا�سبه 

الر�سمية قبل اأكرث من خم�سة 

عقبببود اإ�سبببافة اإىل عمله يف 

اإدارة جمعيبببة الهالل الأحمر 

معتراً اأن ذلك التكرمي الأممي 

لي�بببس بغريب ومل يكن مفاجئا 

لأن اأيادي �سبببموه واأعماله يف 

كل املجالت الإن�سانية وا�سحة 

للعامل اأجمع.

وراأى اأن تكرمي �سمو اأمري 

البالد من خالل تكرمي الأمم 

املتحبببدة للكويبببت باعتبارهبببا 

مركبببزا للعمبببل الإن�سببباين هو 

تكرمي لكل كويتي وو�سام فخر 

و�سرف للكويت واأهلها لريادتها 

يف العمل الإن�ساين واخلريي ، 

مبينبببا اأن هذا التكرمي يتطلب 

من اجلمعيات اخلريية والهالل 

الأحمر الكويتي بذل املزيد من 

اجلهبببد يف املجال الإن�سببباين 

والإغاثي.

وقال الدكتور ال�سببباير اإن 

جهود �سبببمو اأمبببري البالد يف 

الأعمال الإن�سبببانية واخلريية 

والإغاثيبببة حظيت باإ�سبببادات 

اإقليميبببة ودوليبببة معرببببا عن 

فخره بالو�سبببف الذي اأطلقه 

ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون على �سبببمو اأمري 

البالد حني قال اإن �سموه بطل 

من اأبطبببال العمل الإن�سببباين 

الدويل وهي �سبببهادة يعتز بها 

كل مواطن كويتي.

تتببببواأ  الكويبببت  اأن  وراأى 

العمبببل  مكانبببة مرموقبببة يف 

اخلريي والإن�سببباين بني دول 

العامل ومتثل منارة ي�سرت�سبببد 

بهبببا ال�سببباعون اإىل التميز يف 

هذا املجال ، م�سبببرياً يف هذا 

ال�سبببدد اإىل امل�ساعدات التي 

قدمتها اإىل قطاع غزة و�سوريا 

وال�سودان وال�سومال والفلبني 

والبو�سنة و�سربيا واإندوني�سيا 

وليبيا وغريها من الدول التي 

تتعر�س للكوارث الطبيعية اأو 

الأزمبببات الناجتبببة عن �سبببنع 

الإن�سان.

وذكبببر اأن الكويبببت ببببرزت 

كمركز اإن�ساين عاملي واأ�سبحت 

لعبا رئي�سيا يف جمال العمل 

بالهبببالل  املتمثبببل  الإن�سببباين 

الأحمر الكويتي الذي ين�سط 

يف جميبببع القبببارات مبينا اأن 

الكويبببت ل تركبببز فقبببط على 

العمل الإن�سببباين لكن ت�ساهم 

اأي�سبببا يف التنمية الجتماعية 

وال�سبببحية والتعليم وامل�ساريع 

التنموية.

ب�شمات وا�شحة

اأما املدير العام لبيت الزكاة 

الكويتي اإبراهيم اأحمد ال�سالح 

فاعتر اأن منح الأمم املتحدة 

ل�سمو اأمري البالد لقب »قائد 

اإن�سببباين« ياأتي تقديرا جلهود 

املتواليبببة  �سبببموه وعطاءاتبببه 

والكبرية على امل�ستويات  املحلية 

والإقليميبببة والدوليبببة ودعمه 

للعمبببل اخلريي والإن�سببباين ، 

وهو ما �ساهم يف تعزيز مكانة 

الكويت يف املجتمع الدويل.

وقال ال�سبببالح اإن ل�سبببموه 

مببببادرات خا�سبببة وتوجيهات 

�سبببامية لبيت البببزكاة لتوجيه 

واأن�سبببطته اخلرييبببة  جهبببوده 

والإن�سبببانية خلدمة فري�سبببة 

الزكاة والعمل اخلريي والإغاثي 

حمليبببا وخارجيا ما مكن بيت 

البببزكاة من ت�سبببجيل اإجنازات 

وب�سمات وا�سبببحة يف جمال 

العمل اخلريي والإن�ساين حتى 

اأ�سببببح �سبببرحا خرييا مميزا 

يعبببر عبببن الأيبببادي الكويتية 

البي�ساء يف املحافل الدولية.

واأ�ساف اأن العمل اخلريي 

يف الكويت اأمر توارثته الأجيال 

عن الأجداد ونقلوه اإىل الأحفاد 

وقد �سهد طفرة كبرية بعد اأن 

حبانبببا اهلل �سببببحانه وتعاىل 

بنعمبببة النفبببط، فتو�سبببع اأهل 

الكويبببت يف اأعمالهم اخلريية 

والتطوعية و�سارعوا اإىل اإن�ساء 

املدار�س وامل�ست�سفيات وحفر 

الآبار وكفالة الأيتام تعبريا عن 

�سكرهم هلل �سبحانه وتعاىل.

وذكبببر اأن رجالت الكويت 

واأهلها ا�سبببتهروا ببببني الدول 

الأخرى بامل�سارعة اإىل تد�سني 

املوؤ�س�سات واللجان واجلمعيات 

اخلريية الواحدة تلو الأخرى 

ل�ستثمار ال�سبببجية الإن�سانية 

لأهل الكويبببت وتوجيههم اإىل 

م�ساعدة �سعوب املناطق الأكرث 

احتياجاً، وال�سبببعي اإىل اإقامة 

امل�سببباريع التنموية والعمرانية 

واحليوية التي كان يحتاج اإليها 

الفقراء واملت�سررون من جراء 

الكبببوارث والنكبات يف �سبببتى 

اأنحاء  العامل.



شعر : نبيلة اخلطيب
����ْض����رِة ال��ق��ل��ِب ف���ي األوص�����ال آث���اُر ِلُ

س���اروا حيثما  َخ��ّض��روه��ا  مل��ن  ط��وب��ى 
ه���ذا ال��ص��ب��اُح ص��ب��اُح ال��ي��ر ع���مَّ بها

ف��أش��رق��ت م��ن��ه ف���ي األج�������واِء أن����واُر
م���ودُت���ه ج�������ادْت  وق�����د  ��������بَّ  امُلِ إنَّ 

ت��ب��ّل��ج��ْت م���ن ع���ي���ون ال����ِب����ّر أس�����راُر
ه����ذي ال���ب���اُد ب��ه��ا ل��ل��ع��اش��ق��ن َم����دًى

أش��ع��اُر ل��ل��ُح��س��ِن  ���َرْت  ُس���طِّ ُحسنها  م��ن 
َم��ف��ِرَق��ه��ا! زاَن  مّل���ا  ْف���َق  ال���رِّ أج��م��َل  م��ا 

���َل���ه���ا ِط����ي����ٌب ون��������ّواُر ح���س���ن���اُء َج���لَّ
أغنيًة اإلح���س���اِن  ق��ص��ُص  �����ْت  َ ُرنِّ ق��د 

أوت��اُر للَخلِق  َرْج��َع��ه��ا(  حلنها)  وَرّدَدْت 
بها ُك���وي���َت  ن�����ارًا  ُرم���َت���ه���ا  إن  ك���وي���ُت 

ن����اُر ل���ل���ِق���رى  ف��ف��ي��ه��ا  أوي��������َت  وإن 
م���رِض���ع���ٌة ال���ق���ل���ِب  ودوُد  ول�������وٌد  أمٌّ 

وغ����ي����ر ف���اط���م���ٍة وال�����ص�����دُر ف�������ّواُر
وِذك�����ُره�����ا َع����ِط����ٌر وص���ب���ُح���ه���ا ُغ������َرٌر

َم��������ّواُر وال����ب����ح����ُر  ُدَرٌر  ورم����ُل����ه����ا 
ق����وٌم ُت���اف���ي ال���ك���رى أط��ي��اَف��ه م��ق��ٌل

ج���اُر ال���ط���وى  ذّل  ع��ل��ى  ي��ب��ي��ُت  وال 
ف���ب���ات لهم ب��أه��ل��ي��ه��ا  ب�����اٌد  ض���اق���ت 

م����أوًى م��ن األم����ن ف��ي��ه��ا ِن��ْع��م��ت ال����داُر
ن��ب��ٌع ص��ف��ا رأُس������ُه وال��ط��ي��ُب م���ص���دُرُه

أك������داُر األي��������ام  ع���ل���ى  ت���ع���ت���ري���ه  ال 
ال��ف��ي��ُض دي����دُن����ُه وال���ي���ُر م��وط��ُن��ُه

أخ���ي���اُر وال����ن����اُس  ع���ام���رة  واألرُض 
حييت م���ا  األج���ي���ال  ت��واص��ل��ه  ش���ك���ٌر 

ف���ل���ل���وف���اء َع������ا ش��������أٌن وم�����ق�����داُر
أب������دًا دائ�����م�����ًا  ع��������ّزًا  اهلل  وأس��������أل 

ي��زه��و وُت��رق��ي��ه َم����دَّ ال���ّده���ِر أق����داُر
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تكرمي أبناء الشهداء الفائقني على إيقاع التكرمي األممي ..

على نفحات الفخر، �شدح اأبناء الكويت يف اأوبريت حفل تكرمي اأبناء 

ال�شهداء الفائقني، متغنني باأجماد قائد الوطن ومتباهني بالختيار 

مع  مرددين  تفوقهم  يف  ودوره  وماآثره  مناقبه  معددين  له،  الأممي 

العزف الفني الراقي..
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ص����ب����اح األح�����م�����د ال�����وف�����ّي جل�����اره 
داره  وزي����ن����ي  ك����وي����ت  ي����ا  إف����رح����ي 

ش����ي����خ  ح���ك���ي���م ون���ه���ج���ه ط��م��وح��ي

ون�������واف ع���ض���ي���ده مي��ي��ن��ه م������دراره
ك��وي��ت ي����ا  اهلل  ب����اس����م  م���ح���ف���وظ���ة 

ل���ل���م���وه���ب���ة ب����ن����ي ل����ن����ا ص����روح����ي
ص����������ب����������اح س������������ر ت�����ف�����وق�����ن�����ا

اللون وال�سوء  ومع ده�سة 

اأج�ساد هوؤلء  التي ت�سع على 

الفتية والفتيات املميزين، ودور 

الأحلان املعرة بكلمات احلب 

والعتزاز بقائد الوطن وملحمة 

تاريخه بعبارات موؤثرة جتوب 

اأفق املا�سي واحلا�سر، وت�سيد 

بعطاءات حكامه ودور اأبنائه - 

للمحبة  كان الحتفال كرنفاًل 

للع�سق واعبببتبببزازاً  وتببكببريبب�ببسبباً 

بالنبوغ والتفوق، ذلك الحتفال 

الببذي يحت�سنه �سنويًا مكتب 

اأبنائه من  ال�سهيد يف تكرمي 

ذوي ال�سهداء حتت رعاية اأبوية 

�سامية من معايل وزير �سوؤون 

نا�سر  ال�سيخ  الأمريي  الديوان 

ال�سباح  الأحمد اجلابر  �سباح 

العام  والببببذي ت�ساعف هبببذا 

لتكون احببتببفببالت يف احتفال 

واحببد، عندما احت�سن احلفل 

تكرمي �سمو الأمري ال�سيخ �سباح 

ال�سباح كقائد  الأحمد اجلابر 

الفائقني  اأبنائه  اأممي وتكرمي 

ليجعل لالحتفال روحببًا ثريه 

بببالببفببخببر واحلما�س  مببرتعببة 

والعتزاز.

دعم اأبوي

نائب وزير  بح�سور معايل 

ال�سيخ علي  الأمببريي  الببديببوان 

ال�سباح، والذي اعتاد  اجلراح 

اأبناء  برفقة  يكون  اأن  �سنويًا 

ال�سهداء معززاً مكانتهم وم�سيداً 

الهدايا  لهم  بتفوقهم، ومقدماً 

والدروع حاثاً لهم على موا�سلة 

التفوق والنجاح والبذل والعطاء 

الذين قدموا  باآبائهم  اقببتببداًء 

للوطن اأغلى ما ميلكون فجادوا 

بالأرواح رخي�سة يف �سبيل عزة 

وطنهم،  ورفعته وحريته وكرامته 

ويف كلمته التي األقاها باملنا�سبة 

اإىل احلفاظ على هذا  دعاهم 

العطاء فهو  ال�سامي يف  النهج 

للبقاء  ال�سعوب احلببرة  �سبيل 

والإجناز والتميز فكان مما جاء 

يف كلمته:

اإن ما بذلتموه من جهد وما 

اأكر  اإجنببباز هببو  مببن  حققتموه 

دليل على ال�سري على نهج اآبائكم 

الذين كان الإخال�س رائدهم، 

وال�سدق �سبيلهم والولء طبعهم، 

والفداء طريقهم ففازوا بخري ما 

تطمح اإليه النفو�س، لقد فازوا 
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باملنزلة العظيمة.

واأ�ساف: لقد طالبنا ح�سرة 

اأمبببري البالد  ال�سمو  �ساحب 

بالعمل لكي  حفظه اهلل ورعاه 

تعتلي الكويت مكانتها ال�سامية، 

وجمدها ال�سامق، واإن ذلك لن 

اإل بتفعيل حب الوطن  يتاأتى 

وال�ستعداد للدفاع عنه والتم�سك 

بالوحدة الوطنية اجلامعة املانعة، 

الأر�س  احلا�سنة لأبببنبباء هببذه 

الولء  الطيبة، وبرتجمة �سعار 

ملمو�س،  �سلوك  اإىل  للوطن 

مثلما فعل اآباوؤكم الذين �سحوا 

الكويت وطناً  لتبقى  باأرواحهم 

الراية،  م�ستقاًل، مرفوع  حببراً 

عزيزاً اأبياً، وطنا للجميع، ي�سود 

بني اأبنائه �سفاء النفو�س، وحب 

العمل، و�سدق النتماء لهذه 

الببطبباهببرة. وا�سمحوا  الأر�بببس 

الكرمية،  املنا�سبة  يل يف هذه 

ال�سكر  اأعببرب عن خال�س  اأن 

والتقدير للقائمني على هذه 

راأ�سهم  اجلهود اخلببرية، وعلى 

الديوان  �ببسببوؤون  مببعببايل وزيبببر 

ال�سيخ نا�سر �سباح  الأمببريي 

الأحمد اجلابر 

الأمناء  ال�سباح، رئي�س جمل�س 

ال�سهيد، حفظه، اهلل  مبكتب 

املتوا�سل لأن�سطة  على دعمه 

وفعاليات مكتب ال�سهيد، وجلميع 

العاملني فيه، وال�سكر مو�سول 

لالإخوة الأفا�سل وكالء الديوان 

الأمريي.

لقاء متجدد

ال�سيدة فاطمة  األببقببت  ثببم 

امل�ساعد  الوكيل  الأمببري  اأحمد 

الأمببببريي ومدير  البببديبببوان  يف 

ال�سهيد كلمة طيبة  عام مكتب 

اأ�سادت فيها بدور �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سباح الأحمد  الأمببري 

اأبناء  ال�سباح يف رعاية  اجلابر 

ال�سهداء ودعمه لهم، واأكدت على 

الدور  اعتزازها مبوا�سلة هذا 

وكان مما جاء يف كلمتها:

ال�سهيد  واإنببنببا يف مكتب 

ال�سمو  لنعاهد ح�سرة �ساحب 

البالد حفظه اهلل ورعاه  اأمري 

على اأن نوا�سل م�سرية رعاية اأبناء 

اأقدامهم على  وتثبيت  ال�سهداء 

ليكونوا كما كان  التفوق  طريق 

اآباوؤهم جنوداً يف خدمة الكويت 

عاملني من 
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اأجل رفعتها وتفوقها.

واأ�سارت اإىل اأن كل ما يقوم 

ال�سهيد مببن رعاية  بببه مكتب 

واهتمام وفعاليات واأن�سطة اإمنا 

امل�ستلهمة من  هو وفق اخلطة 

ال�سمو  روؤيبببة ح�سرة �ساحب 

حفظه اهلل ورعاه ووفق م�سمون 

كلماته وخطبه ، فقالت:

»الكويت ل تبنى اإل ب�سواعد 

اأطلقها قائد  اأبببنببائببهببا« كلمة 

ح�سرة  �سيدي   .. الإن�سانية 

اأمبببري البالد  ال�سمو  �ساحب 

ال�سيخ �سباح الأحمد  املفدى 

البب�ببسببببباح حفظه اهلل  اجلببابببر 

ورعاه، فكانت الد�ستور والنرا�س 

الأ�سا�سية لالنطالق  والقاعدة 

نحو بناء  دولة الكويت احلديثة، 

وفق توجيهات ورعاية من لدن 

�سموه حفظه اهلل ورعاه لأبنائه 

املواطنني، وب�سكل خا�س لأبناء 

�سهدائنا الأبرار، تلكم التوجيهات 

ال�سديدة والرعاية الكرمية اللتان 

توؤكدان اأن الكويت هي دائما بلد 

الوفاء وموطن الرحمة والتكافل، 

وتعطيان الدافع النف�سي لهوؤلء 

الأبببببببنبببببباء 

الطلبة  واأخببواتببهببم  ولإخببوانببهببم 

ل�سحذ العزمية والت�سميم على 

ال�ستمرار وال�سري قدما على 

التفوق والنجاح والعمل  طريق 

الذين  املواطنني  ليكونوا  البناء 

يفخر بهم وطنهم اآخذين باأ�سباب 

العلم واملعرفة واخلرات املتقدمة 

�ببسبببببيببال لتحقيق الإجنبببببازات 

وليكونوا كما كان اآباوؤهم جنودا 

الببكببويببت مدافعني  يف خببدمببة 

عن عزتها وكرامتها متم�سكني 

باأر�سها، �سعارهم الولء للوطن 

الكويت، عاملني على  الببغببايل 

اإعالء �سرحه يف كل جمال من 

جمالت العلم والتقدم جم�سدين 

التطلعات التي خل�سها �ساحب 

ال�سمو الأمري حفظه اهلل ورعاه 

بناء املواطن  باأنها تهدف اىل 

الكويتي املت�سلح بالإميان والعلم 

املببتببقببدمببة وبالقيم  واملببعببرفببة 

اأعماق  املتاأ�سلة يف  الأخالقية 

ثوابتنا وموروثاتنا الفا�سلة.

م�شاركة وتفاعل

يببعببر ذوو  اأن  وكببببان لببببد 

الببب�بببسبببهبببداء عبببن م�ساعرهم 

واعببببتببببزازهببببم 
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والأثر الطيب الذي تركته هذه 

ال�سامية لهم  الأبببويببة  الرعاية 

ولأبنائهم، فقد تقدمت ال�سيدة 

ال�سهيد  اأرملة  الدوي�سان  اآمال 

بالنيابة  اأحمد عبداهلل هببادي 

ال�سهداء  اأمور ذوي  اأولياء  عن 

باإلقاء كلمة موجزة ومعرة، مما 

جاء فيها: اإنها ملنا�سبة ن�سعد بها 

ونعتز بها منا�سبة تكرمي الطلبة 

الفائقني وهببي منا�سبة يعتز 

ال�سهيد وي�سر على  بها مكتب 

اإقامتها يف كل عام تاأكيداً لدوره 

يف تعزيز الروح املعنوية لدى اأبناء 

ال�سهداء وغر�س الروح الوطنية 

البببولء والنتماء  وتعزيز روح 

الكويت  لديهم لوطننا احلبيب 

ولتكون دافعا لهم لال�ستمرار 

يف حت�سيلهم العلمي مبا يتواكب 

وم�ستجدات الع�سر.

اآمال  ال�سيدة  كما عببرت 

بببالببغ عن  بامتنان  الببدويبب�ببسببان 

بع�س امل�ساهمات امل�ستحدثة 

ملكتب ال�سهيد يف م�ساعدة اأبناء 

ال�سهداء قائلة:

ولعلي اأ�سيد يف هذه املنا�سبة 

مبببا ي�ستحدثه 

للديوان  ال�سهيد ممثال  مكتب 

بببرامببج جديدة  مببن  الأمبببببريي 

الرعاية  وتبببرية  لببرفببع  تببهببدف 

الرتبوية والتعليمية يف املكتب 

ال�سهداء على  اأبببنبباء  لت�سجيع 

العايل من  موا�سلة حت�سيلهم 

خالل برنامج البتعاث الداخلي 

الذي يتحمل املكتب من خالله 

امل�سوؤولية املادية جتاه درا�سة اأبناء 

ال�سهداء يف اجلامعات اخلا�سة 

يف دولة الكويت احلبيبة.

وا�سمحوا يل اأن اأعرب با�سم 

الفائقني  الطلبة  اأمببور  اأولببيبباء 

ال�سكر والتقدير ملا تقدمه  عن 

حكومتنا الر�سيدة بتو�سيات من 

البالد حفظه اهلل  اأمببري  �سمو 

ورعاه وملكتب ال�سهيد الذي يعمل 

ال�سهداء  اأبناء  جاهدا لتكرمي 

التميز يف  وت�سجيعهم لتحقيق 

امليادين احلياتية وملا  خمتلف 

يقدمه مكتب ال�سهيد من عون 

لهم وتذليل لكل عقبة قد تعرت�س 

العلم  م�سريتهم عببلببى طببريببق 

والتفوق ليكونوا جنودا يف خدمة 

اآباوؤهم  كببان  الببوطببن كما  هببذا 

جببنببودا يف 
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الكويت وعنا�سر فاعلة  خدمة 

تعلي �سرح الوطن يف كل جمال 

من جمالت العلم واملعرفة.

عهد ووعد

كما �سارك الطلبة الفائقون 

بالتعبري عببن فببرحببتببهببم بهذا 

التكرمي واعتزازهم بهذه احلظوة 

اأعلى  التي يتمتعون بها على 

امل�ستويات فقد نابت الطالبة 

�سهد ابنه ال�سهيد اأحمد عبداهلل 

هادي باإلقاء كلمة موؤثرة ج�سدت 

ال�سعور وعرت عن  فيها ذلك 

ذلك الإح�سا�س فكان مما قالت:  

اإنها لظاهرة حتولت اإىل تقليد 

وتراث نفخر به جميعا األ وهو 

الكويت  بلدنا احلبيب  رعببايببة 

كببل جمبببال يرفع  لأبببنببائببهببا يف 

�ساأنهم وي�سمن م�ستقبلهم  من 

ال�سعوب  وي�سعهم يف م�ساف 

الأكرث تقدما.

ومن بني اأوجه هذه الرعاية 

اأبناء  الكرمية رعببايببة  الأبببويببة 

التوجيه  وتوجيههم  ال�سهداء 

البب�ببسببحببيببح درا�ببسببيبباً وتربوياً 

واجتماعيًا تنفيذا لتوجيهات 

حبببب�ببببسببببرة 

اأمبببري البالد  ال�سمو  �ساحب 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

ونحن اأبناء ال�سهداء الفائقني 

درا�سيا ل ي�سعنا يف هذه املنا�سبة 

الطلبة  الكرمية منا�سبة تكرمي 

نببعببرب عن  اأن  اإل  الببفببائببقببني 

التقدير  ال�سكر وعظيم  وافببر 

واأن  للقائمني على هذا احلفل 

نعاهد �سمو اأمري البالد حفظه 

ببباأن نعمل جادين  اهلل ورعببباه 

لببنببوا�ببسببل م�سرية  خمببلبب�ببسببني 

واأن  العلمي واملعريف  التح�سيل 

نحقق التقدم والتفوق مبا يتواكب 

الع�سر لكي نكون  وم�ستجدات 

كما كان اآباوؤنا جنودا يف خدمة 

الكويت مدافعني عن كرامتها 

�سعارنا الولء والإخال�س وعمق 

واأن نكون  الوطن  النتماء لهذا 

قادرين على رد جزء من جميل 

البببببالد يف رعايته  اأمببري  �سمو 

الأبوية الكرمية الدائمة لنا واأن 

نكون مواطنني خمل�سني فاعلني 

يف كل جمالت احلياة نبني �سرح 

الوطن ونعلي كيانه.

)2014 ديسمبر   - )نوفمبر   79 الغرسة 

33



الشهيد  مكتب  ينهض 
ف�������������ك�������������رة ون���������ش���������اط���������ا 
ع������������ل������������ى  م��������دام��������ي��������ك 
تعظيم  ه����ي   رئ��ي��س��ي��ة 
م�������ف�������ه�������وم ال�������ش�������ه�������ادة 
وت����������ك����������رمي ال�����ش�����ه�����ي�����د 
وت��������خ��������ل��������ي��������د ذك�����������������راه   

االستثنائية  ال��ق��ي��م��ة 
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 
تتجاوز  ال��ت��ي  األف��ع��ال 
العالم إلى  األنا  حدود 

بليغا  درس�����ا  ل��ن��ا  ي���ق���دم 
ال����رح����م����ة أن  م�������ف�������اده 

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�������������ال ع����ي����ن����ي����ه 

الشهيد  م��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل   
أخاقية  مبادىء  على 
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 
األخاقي االجتماعي 

من�شور مبارك

الإن�شانية  والإغاثة  العون  ، يحتل  العامل  اأرجاء متعددة من  واملحن يف  الأزمات  الذي تتكاثر فيه  الوقت  يف 

اإىل  امل�شاعدة  بتقدمي  التزاما   – الأول  املقام  يف  –يعد  الإن�شاين  والعون   . املعا�شرة  احلياة  يف  مهما  مركزا 

نوعية  حت�شني  على  يعمل  جهد  اأو  عاجلة  م�شاعدة  اإىل  حاجة  يف  جعلتهم  مفاجئة  اأزمة  �شربتهم  اأنا�ض 

 ، وامل�شاعدة  العون  لتقدمي  ينربون  متعددين  واأ�شخا�شًا  جهات  فاإن   ، معروف  هو  ومثلما   . وظروفها  حياتهم 

اأنهم ين�شوون حتت مبداأ عري�ض يتوخى  اأهداف هوؤلء وتتباين قيمهم وغاياتهم ، غري  وغالبا ما تختلف 

 . حياتهم  م�شتوى  حت�شني  خالل  من  الإن�شانية  كرامتهم  و�شون  عنهم  املعاناة  ورفع  املحتاجني  م�شاعدة 

الإن�سببباين وا�سبببع  العبببون 

ومتعبببدد يتخذ اأ�سبببكال متنوعة 

ولكنه ينح�سبببر يف ثالثة اأنواع : 

اأول، الإغاثبببة، وتتمثل يف اإبداء 

ا�ستجابة لكارثة �سواء اأكانت من 

�سنع الإن�سان اأم الطبيعة، وعادة 

مبببا تكبببون كبرية وغبببري متوقعة 

وتتطلب حتبببركا فوريا لتخفيف 

املعاناة واخل�سائر الب�سرية على 

املدى الق�سبببري. ثانيا، التاأهيل 

والتنميبببة، وهو حتبببرك متعدد 

اجلوانبببب وين�سبببط علبببى اأكرث 

مبببن وجبببه، ويغطي م�سببباحات 

متعبببددة، ويركبببز علبببى تاأهيبببل 

جماعة من ال�سعفاء والإ�سراف 

على تنميتهم من خالل معاجلة 

العوامل القت�سادية والجتماعية 

والنف�سبببية والطبيعيبببة �سبببمن 

الإطبببار الثقايف الذي يعي�سبببون 

فيه. واأخرياً، التحول، ويعد حلقة 

و�سبببل مهمة بني النوعني الأول 

والثاين مبببن العون الإن�سببباين، 

ويتميز بكونه تن�سبببيقاً م�سرتكاً 

وعن قرب ببببني من يقدم العون 

ُأنمــــــــــــوذجـــــــًا
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ومن يتلقاه، ويت�سبببمن تن�سبببيق 

كهبببذا تببببادل املعلومبببات حبببول 

اأهداف من يرغب بتلقي العون 

وا�سبببرتاتيجيته والإطار الزمني 

لتحقيق هذه الأهداف والكيفية 

التي ميزج فيها ال�سرتاتيجيات 

والأهداف على نحو يخدم النا�س 

ب�سكل اأف�سل .

مفهوم ال�شالم

ويف واقبببع الأمبببر، ترتببببط 

فكرة العون وامل�ساعدة الإن�سانية 

ارتباطا وثيقا بال�سالم، وغني عن 

القول اإن ال�سالم يقع على راأ�س 

اهتمامبببات العامل باأ�سبببره ،كما 

اأنه يعد اأمنية غالية للب�سر على 

طول تاريخهم. ولكن ال�سالم يف 

حد ذاته قد يتبدى جمهول وغري 

حمدد ويجد الكثريون �سبببعوبة 

يف تعريفه على نحو دقيق، فهو 

لي�س وا�سبببحا كنقي�سه ال�سراع 

واحلرب، ف�سال عن اأن ال�سالم 

نادر ودميومته - يف زمننا الراهن 

- مل تتحقبببق اإل يف بقع متناثرة 

من العامل.

العبببون  نكت�سبببف  وكبببي 

اإن�سبببانيا كمفهومني  وامل�ساعدة 

مرادفني لل�سالم، يتوجب علينا 

اأن نحفبببر عميقبببا يف مبببا يقف 

وراءهما من قيمة اإن�سانية رفيعة، 

وحتديبببدا قيمة الرحمة. فنحن 

نعلم – عند احلديث عن الرحمة 

- اأن اأفبببراداً متميزين غالبا ما 

ينتزعون اعرتاف العامل بكونهم 

يت�سمون بالعطف والكرم وحب 

امل�ساعدة والتفهم وتقبل الآخر. 

وف�سبببال عن ذلك، فاإن هوؤلء ل 

يهبون ومينحون بدافع ال�سعف 

بل ب�سببببب قوتهم ال�سخ�سبببية. 

ولذلك فاإن الرحمة حينما تنبع 

من داخل الإن�سان، فاإنها فطرة 

يتوجبببب اأن نكت�سبببفها بداخلنبببا 

وننميها، ونعمل على تعزيزها من 

خالل ممار�سة ال�سلوك الرحيم 

على نحو دائم .

اإىل  ولكبببن نظبببرة عجلبببى 

الأحبببداث املعا�سبببرة، اأو تاريخ 

الب�سرية بوجه عام، يو�سح لنا اأن 

الرحمة كقيمة اإن�سبببانية ل توؤثر 

كثريا يف جمرى احلياة. وتلك قد 

تبدو وجهة نظر �سائبة �سطحيا 

ولكنها قطعا لي�سبببت وجيهة يف 

اأعماقهبببا على الإطبببالق. ولعل 

ال�سببببب يف ذلبببك يكمبببن يف اأن 

الكتابة عن ال�سالم واحلديث عنه 

غالبا ما يرتبط مفهوم الرحمة 

فيهما ب�سخ�سيات رمزية ت�سعى 

اإىل �سنع ال�سالم ومد يد العون 

يف اأزمنة الكوارث والبتالءات، 

يف حبببني اأننا بحاجة اإىل النظر 

يف جزء منا وقيمة مغرو�سة فينا 

ولي�س من خبببالل ذلك املنظور، 

وال�سببببيل الوحيد لتحقيق ذلك 

هو يف العمل املوؤ�س�سببباتي الذي 

من �سببباأنه اأن يكت�سبببب دميومة 

ومن ثم ي�سببببح تراثا وتقليدا ل 

غنى عنه، واأبرز جتربة يف هذا 

ال�سبببياق على امل�ستوى الإقليمي 

تتمثل يف مكتب ال�سبببهيد التابع 

للديوان الأمريي. 

وقد تاأ�سببب�س مكتب ال�سهيد 

عقبببب حترير الكويت من الغزو 

العراقبببي، حيث اأ�سبببدر �سبببمو 

الأمبببري الراحبببل ال�سبببيخ جابر 

الأحمد اجلابر ال�سباح – رحمه 

اهلل – املر�سبببوم الأمبببريي رقم 

38 ل�سبببنة 1991 باإن�ساء مكتب 
لتكرمي ال�سهداء ورعاية اأ�سرهم 

يف جمالت احلياة كافة. وينه�س 

مكتب ال�سبببهيد فكرة ون�سببباطا 

علبببى ثالثبببة مداميك رئي�سبببة، 

هبببي روؤيبببة ت�سبببعى اإىل تعظيم 

مفهوم ال�سهادة وتكرمي ال�سهيد 

وتخليبببد ذكبببراه وتقبببدمي جميع 

اأوجه الرعاية لذويه. و ر�سبببالة 

تبتغبببي تخليد �سبببهداء الكويت 

الأببببرار ورعايبببة ذويهم وغر�س 

قيم ال�سهادة والعطاء يف نفو�س 

الأجيال احلا�سرة والقادمة مبا 

يحقق معببباين الوحدة الوطنية. 

واأهداف تتلخ�س يف رعاية اأ�سر 

ال�سبببهداء يف جميبببع اجلوانبببب 

واإبراز التكرمي املتميز يف املجتمع 

الكويتي، ف�سال عن توظيف قيم 

ال�سبببهادة وبطولت ال�سهداء يف 

تنمية املواطبببن الكويتي وتعزيز 

انتمائه الوطني. 
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مبداأ اإن�شاين

وللحق، فاإن نظرة متمعنة يف 

هذه الثالثية املتميزة، تو�سح لنا 

بجالء باهر مبداأ الرحمة الكامن 

فيهبببا ،واملحرك لهبببا يف الوقت 

عينه. فقبل كل �سيء من ال�سهل 

علينا تبني ذلك املبداأ الإن�ساين 

الرفيبببع من خالل ثالثية الروؤية 

والر�سالة والأهداف التي ينه�س 

عليها مكتب ال�سهيد. فالرحمة 

– ببببدءا - حتمل معببباين دللية 
متعبببددة، ففي جذرهبببا اللغوي 

حتيل اإىل �سلوك ميار�سه طرف 

جتببباه طبببرف اآخر بببباأن يرق له 

وي�سفق عليه، وهذا ي�سري – يف 

حد ذاته - اإىل مزيج من امل�ساعر 

الإن�سبببانية الرفيعبببة. بحيث اأن 

الرحمبببة ت�سبببتوي وعيبببا عميقا 

مبعاناة الآخر ممزوجا بالرغبة 

يف رفع هذه املعاناة عنه .ولذلك 

فببباإن الرحمة ببببدل من الكتفاء 

بالتاأثر واحلزن ملا اأ�ساب الآخر 

واأمل به، وال�ست�سالم والنحناء 

اأمبببام احلبببزن والكبببرب، فاإنهبببا 

تتطلب على النقي�س مما �سبق، 

حتركا واإرادة فاعلة لرفع املعاناة 

ومعاجلة اأ�سبابها، وقد اجتمعت 

تلك الأ�سباب يف تاأ�سي�س مكتب 

ال�سهيد، و�سكلت يف الوقت عينه 

�سمانة له كي يرتعرع على مبداأ 

الرحمة يف منوه وتطوره .

والقيمة ال�ستثنائية املنجزة 

يف مكتب ال�سهيد اإمنا تتاأتى من 

قيمة الرحمة. فالرحمة م�سدر 

اأفعال العطف والإيثار – وحتديدا 

الأفعال التي تتجاوز حدود الأنا 

وتعمل على ن�سج �سلتنا بالعامل، 

بحيث ي�سبح ميدانا لهتمامنا 

العميبببق. ولعل ذلك مبببرده اإىل 

اأن الرحمة يف حد ذاتها كقيمة 

وحالة عقلية، جتعل املرء منفتحا 

على النظر لالآخر بو�سفه امرءاً 

ذا حاجات ورغبات واهتمامات. 

وتنه�س م�ساريع مكتب ال�سهيد 

الكبببرى براهني �سببباطعة على 

هبببذا الأمر. ولكبببن يتعني علينا 

هنا النتباه اإىل اأن حالة الإيثار 

التي تعد �سبببمة مائبببزة للرحمة 

يجبببب اأن ل تو�سبببع يف املرتببببة 

عينها مع اأفعبببال اأخرى تنطوي 

علبببى عبببدم الكرتاث ب�سبببالمة 

الفرد اأو ازدهاره، اأو اأخرى ت�سي 

بكراهية الذات وعدم حبها، اأو 

الهتمام بالآخرين على ح�ساب 

الذات .

وقد يتطلب ال�سلوك الرحيم 

– يف بع�بببس الأحايني – جتاهل 
املبببرء موؤقتبببا حاجاتبببه ورغباته 

واهتماماتبببه. وهنببباك حبببالت 

متار�بببس فيهبببا الرحمبببة بتلبببك 

الطريقبببة ب�سبببورة دائمة. ولكن 

جتربة مكتب ال�سبببهيد تنقل لنا 

در�سبببا بليغا مفببباده اأن الرحمة 

ت�سري اإىل قدرة املرء على تخيل 

نف�سه مكان املرء املنكوب، وعلى 

روؤيته للعامل مبببن خالل عينيه، 

وفهبببم �سبببعور الآخريبببن وملببباذا 

ي�سعرون بذلك، ف�سال عن النظر 

اإىل �سبببالح الآخريبببن باعتباره 

مكافئا ل�ساحله. 

الرعاية الجتماعية

وتلبببك تخت�سبببرها مياديبببن 

عمل مكتب ال�سبببهيد، فالرعاية 

الجتماعية التي يتفياأ يف ظلها 

الآباء والأمهات والأرامل والأبناء 

ممن قدموا للوطن �سهيدا، فهوؤلء 

يحفهم طاقم من الخت�سا�سيني 

الجتماعيني والنف�سيني يتولون 

مهمة ال�سبببطالع بهذه الرعاية 

ال�سبببرورية  وتوفبببري اخلدمات 

لأ�سر ال�سهداء . وكذلك الرعاية 

الدينية التي يحر�س من خاللها 

مكتب ال�سهيد على تنظيم ورعاية 

احتفاء مبنا�سببببات دينية حتقق 

اأثرا نف�سيا واجتماعيا يف نفو�س 

مبببن يرعاهبببم املكتبببب. ورعاية 

تربوية ي�سعى من خاللها املكتب 

راقية  إن��س��ان��ي��ة  جت���رب���ة 
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 
اإلنساني  ال���ف���ض���اء  ف���ي 
ال������������ذي ت����ن����س����ح����ب م���ن���ه 
ال��رح��م��ة ي��وم��ا ب��ع��د يوم 
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اإىل مد يد العون لأبناء ال�سهداء 

يف درا�ستهم من خالل ال�ستعانة 

مبتخ�س�سني يف املجال الرتبوي. 

ورعاية �سحية تتم بتن�سيق كامل 

مع وزارة ال�سحة ل�سمان توفري 

الرعاية ال�سحية املطلوبة لأ�سر 

ال�سبببهداء، ف�سبببال عبببن توفبببري 

رعاية متميزة للم�سنني واملعاقني 

مبببن ذوي ال�سبببهداء مبنازلهبببم 

وال�سبببتعانة بال�ست�سببباريني يف 

عالجهم .ول يقبببف الأمر عند 

ذلبببك، بل يقدم مكتب ال�سبببهيد 

خدمة الرعاية ال�سكنية وجمانية 

ال�سبببكن لأبناء ال�سهداء وذويهم 

بالتن�سبببيق مع موؤ�س�سات الدولة 

املعنية، وي�سبببعى مكتب ال�سهيد 

اإىل رعايبببة هبببوؤلء قانونيبببا من 

خبببالل حفظ حقوقهبببم وتقدمي 

ال�ست�سبببارة القانونية لهم، كما 

ي�سعى مكتب ال�سهيد اإىل اإ�سفاء 

البهجة والراحة النف�سبببية على 

ذوي ال�سهداء واأبنائهم من خالل 

تنظيمه جمموعة من الأن�سبببطة 

الرتفيهيبببة والفنية والريا�سبببية 

والثقافية.

وتاأ�سي�سبببا علبببى ما �سببببق، 

�سبببنجد باأن مكتب ال�سبببهيد يف 

نظبببره اإىل الرحمبببة باعتبارها 

اأ�سبببا�س عملبببه وبو�سبببلة هادية 

لن�سببباطاته، اإمنبببا ينه�بببس على 

مببببادىء اأخالقية وينطوي هذا 

الأمر على قدر كبري من الأهمية، 

يف البعد الجتماعي لعمل مكتب 

ال�سهيد كموؤ�س�سة للرحمة، فهو 

– ولي�سبببت تلبببك مبالغة – يعيد 
الن�سبببيج الأخالقبببي  هند�سبببة 

الجتماعي .وتلك ما تدلنا عليه 

الدرا�سات النف�سية والجتماعية، 

فاملبببرء ينمو نف�سبببيا واجتماعيا 

حني يعاين مبببع الآخرين ولكنه 

ميبببوت مبببن الداخل حبببني يغلق 

قلبه عبببن الآخرين، فامل�سببباركة 

الوجدانية بهذا املعنى ت�سبببتوي 

�سبببانعة لالأخالق والقيم. ومن 

جانبببب اآخر، حتيلنبببا اآلية عمل 

مكتب ال�سبببهيد اإىل قيمة كرى 

ل�سيقة و�سرورية لقيمة الرحمة 

وهبببي اأن مببببداأ الرحمبببة يجعل 

املرء قبببادراً على تقييبببم اأفعاله 

ب�سبببورة اأف�سبببل، ومن ثم تعزيز 

اإح�سا�سه بامل�سوؤولية جتاه نف�سه 

والآخرين. وينه�س عامل الرحمة 

كما ميار�سبببه مكتب ال�سهيد من 

خالل اأن�سبببطته علبببى قاعدتني 

اأ�سا�سيتني اأولهما : اأن ل يقرتف 

الإن�سان الأذى. وثانيها : اأن يقوم 

بفعل اخلري متى ت�سنى له ذلك، 

وتلك هي اأرقى ممار�سة اأخالقية 

ب�سرية. 

جتربة راقية

اإن الرحمة هبببي التي تدفع 

الب�سر اإىل تو�سبببيع اهتماماتهم 

الأخالقيبببة وتفاعلهبببم خبببارج 

اأنف�سهم. كما اأنها ل تتطلب �سربا 

من نكران الذات اأو ال�سبببتغراق 

كليبببة يف حياة الآخبببر. بل بدل 

مبببن ذلبببك ترتكبببز الرحمة على 

اإدراك املرء ووعيه اأنه ي�سبببرتك 

مبببع الآخرين يف امل�سبببري عينه. 

اإن الب�سبببر جميعا ي�سرتكون يف 

حياة قد جتعل منهم �سعفاء يف 

زمن ما، ويبحثون يف املقام الأول 

عبببن الأمن وبيئة يزدهرون فيها 

ج�سبببديا ونف�سيا وي�سبببعون اإىل 

نوع من الر�ساء. وذلك لن يكون 

متاحا اإل من خالل تعامل تكون 

الرحمة �سريعته الأ�سمى. وذلك 

ما حققه مكتب ال�سهيد من خالل 

تخ�سبببي�س ترعبببات الكويتيني 

لالأعمبببال اخلريية خارج البالد 

من بينها » معهد �سهداء الكويت 

الدينبببي الأزهري » يف م�سبببر، 

ومدر�سة » �سهداء الكويت » يف 

لبنان، ومركز اإ�سبببالمي متكامل 

يف اإندوني�سبببيا والفلبني، ومركز 

» �سبببهداء الكويبببت الإ�سبببالمي 

» يف الهنبببد، ومركبببز » �سبببهداء 

الكويت » يف الفلبني الذي ي�سم 

م�سجدا من طابقني وم�ستو�سفا 

ودارا لالأيتام. وللحق، فاإن مكتب 

ال�سبببهيد جتربة اإن�سبببانية راقية 

وعميقة ت�ستحق درا�سة متمعنة 

ومكثفة كبببي تعمم يف الف�سببباء 

الإن�ساين الذي وبقدر كبري من 

احلبببزن والأ�سبببى تن�سبببحب منه 

الرحمة يوما بعد يوم .
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800  مليون دوالر تبرعـات الكويـت فـــــي مؤمترين للمانحني
لعب �شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح دورا مهما على ال�شعيد الإن�شاين ما 

حتدث   الكلمات  بهذه   ... لالإن�شانية«   قائدا  و�شموه  عامليا  اإن�شانيا  مركزا  الكويت  من  جعل 

الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي موؤكدا ا�شتحقاق �شموه لهذا اللقب الذي ي�شهد له التاريخ 

بالعطاء والبذل بال حدود، وكذلك لدولة  مل تتخل يوما عن م�شاندة ال�شعوب الأخرى �شواء يف 

حميطها العربي اأو الإقليمي اأو الدويل بل واإىل كل مكان طالته يد الفواجع والكوارث واحلروب 

الطاحنة ... بان كي مون مل ميلك اإل اأن ي�شع احلق يف ن�شابه وي�شف �شمو الأمري مبا هو جدير 

به ملا اأ�شافه اإىل م�شريته احلافلة باملبادرات اخلرية  والتي اإحداها هذا الدعم الإن�شاين غري 

امل�شبوق لال�شقاء ال�شوريني والذين اأملت بهم كارثة و�شفت باأنها الأ�شواأ يف التاريخ املعا�شر ...

والبدايبببة هنبببا هي ق�سبببر 

املوؤمترات يف الكويت والتاريخ 

هبببو 15 - 1  - 2014 اأمبببا 

املنا�سببببة فهي اختتبببام موؤمتر 

املانحني الثاين لدعم ال�سبببعب 

ال�سوري الذي �ساركت فيه 69 

دولة، وفيه اأعلن �سبببمو الأمري 

ال�سيخ �سبببباح الأحمد اجلابر 

ال�سبببباح ترع الكويت وحدها 

ببببب 500 مليبببون دولر ، فيمبببا 

تعهد امل�سببباركون بتقدمي 4ر2 

مليار دولر.

و يف احلقيقة مل يكن هذا 

املوؤمتبببر الأول الذي حتت�سبببنه 

الكويبببت برعاية �سبببمو الأمري 

ال�سيخ �سبببباح الأحمد لتقدمي 

لل�سبببعب  الدعبببم الإن�سببباين 

ال�سوري يف حمنته، فقد �سبقه 

موؤمتبببر اآخر عقبببد يف الكويت 

يف 30 يناير 2013 مب�سببباركة 

حوايل 60 دولة و20 منظمة، 

وفيه جنحت الكويت بجمع ما 

يقارب 1.5 مليار دولر مل�ساعدة 

ال�سبببعب ال�سوري والتزمت هي 

بب300 مليون دولر منها.

وقد جاءت ا�ست�سافة دولة 

الكويت لهذين املوؤمترين مببادرة 

كرمية من �سبببمو اأمبببري البالد 

ال�سيخ �سبببباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح ا�ستجابة لنداء اأطلقه 

ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون وكذلك كحلقة من 

مي�شون يحيى
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800  مليون دوالر تبرعـات الكويـت فـــــي مؤمترين للمانحني
�سل�سلة الأعمال الإن�سانية التي 

داأبت الكويت علبببى القيام بها 

للتخفيف من معاناة اأ�سبببقائها 

العرب وامل�سلمني.

فمنذ بداية الأزمة ال�سورية 

وامل�ساعدات الكويتية مل تنقطع 

يومببباً  �سبببواء علبببى ال�سبببعيد 

الر�سمي اأو ال�سعبي، وما زالت 

احلكومة الكويتية تقوم بتوفري 

احتياجات الالجئني ال�سوريني 

يف ظل ا�ستمرار احلرب ودخولها 

عامهبببا الثالث وعدم وجود اأي 

موؤ�سرات وا�سحة على اإمكانية 

حلها يف امل�ستقبل القريب.

كلمة �شموه

ويف كلمتبببه الفتتاحيبببة يف 

اأكبببد �سببباحب  الأول  املوؤمتبببر 

بالترع وتقدمي امل�ساعدة لالأخوة 

ال�سوريني حيث اإننا مدعوون اأن 

جن�سد للعامل �سعورنا بامل�سوؤولية 

الإن�سانية امللقاة على عاتقنا يف 

جنبببدة براءة الأطفال و�سبببعف 

كبار ال�سبببن والن�ساء وم�ستقبل 

ال�سبببباب حتقيقا للهدف الذي 

من اأجله انعقد هذا املوؤمتر.

كما مل يفت �سبببموه تذكري 

الأمم املتحبببدة مب�سبببوؤوليتها 

والتاريخيبببة  الأخالقيبببة 

والإن�سبببانية جتاه هذه الكارثة 

»اإن الأمم  الإن�سبببانية قائبببال: 

املتحدة ول�سيما جمل�س الأمن 

وهبببو اجلهة املنببباط بها حفظ 

الأمن وال�سبببلم يف العامل، وهو 

مطالب بعد م�سبببي ما يقارب 

ال�سبببنتني على ا�سبببتعال الأزمة 

باأن ي�سارع اإىل توحيد �سفوفه 

وجتاوز بع�س املواقف املحبطة، 

لإيجاد حل �سريع لهذه املاأ�ساة، 

ومن هبببذا املنبببر نوجبببه نداء 

خمل�سا لأع�ساء جمل�س الأمن 

بببباأن ي�سبببعوا املعانببباة اليومية 

لل�سعب ال�سوري ال�سقيق واآلم 

لجئيه وم�سرديه ن�سب اأعينهم 

ويف �سبببمائرهم حني يناق�سون 

تطورات هذه املاأ�ساة الإن�سانية، 

اأيبببة اعتببببارات  واأن يرتكبببوا 

لتخببباذ قراراتهم جانببببا، واإن 

التاريخ �سيقف حكما على دور 

جمل�س الأمن يف هذه املاأ�سببباة، 

اإن املجتمبببع الدويل اليوم اأمام 

م�سبببوؤولية تاريخيبببة واأخالقية 

ال�سمو على �سرورة اأن يتحمل 

املجتمع الدويل م�سوؤولياته جتاه 

الأزمبببة يف �سبببوريا قائال: » اإن 

ديننا وقيمنا واإن�سبببانيتنا حتتم 

علينبببا اأمام هبببذا الواقع املرير 

والكارثبببة املدمبببرة اأن ن�سبببتمر 

بالعمل الدوؤوب وبال كلل وبكل 

جهد ملواجهتها والتخفيف من 

اآثارهبببا وتداعياتهبببا التي تعد 

الأكر يف تاريخنا املعا�سر.«

كمبببا نا�سبببد جميبببع الدول 

امل�سببباهمة يف الترع بالقول:« 

واإنني اأنا�سدكم �سيوفنا الكرام 

املوؤمتبببر  امل�سببباركني يف هبببذا 

واأنا�سد دول العامل الأخرى التي 

مل ت�سارك فيه وكافة املنظمات 

والوكالت الدولية للم�سببباعدة 

س������خ������اء ال������ك������وي������ت خ�����ف�����ف م����ع����ان����اة 
م�������اي�������ن ال�������اج�������ئ�������ن ال������س������وري������ن
ال����������دول����������ي  امل�������ج�������ت�������م�������ع  ووض��������������������ع   
أم������������ام م�����س�����ؤول�����ي�����ات�����ه األخ�����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 3 م���اي���ن س����وري

ال��������دور ال�����ب�����ارز ل���س���م���و أم����ي����ر ال���ب���اد 
محنته ف�����ي  ال�����س�����وري  ال���ش���ع���ب  م�����ع 
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واإن�سبببانية وقانونية تتطلب منا 

جميعا ت�سافر اجلهود والعمل 

الدوؤوب للو�سول اإىل حل ينهي 

هذه الكارثة ويحقن دماء �سعب 

باأكمله ويحفظ كيان بلد ون�سون 

فيه الأمن وال�سالم الدوليني«

نداء ا�شتغاثة

وكان �سمو الأمري  قد وجه 

قبل هذا املوؤمتر نداء ا�ستغاثة 

اإىل املواطنني و�سيوف الكويت 

املقيمني على اأر�سها وجمعيات 

النفع العام وموؤ�س�سات املجتمع 

املبببدين والقطببباع اخلا�بببس 

وال�سخ�سبببيات العتبارية اإىل 

امل�سارعة يف امل�ساركة يف احلملة 

الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء 

لإغاثة ال�سبببعب ال�سوري داخل 

�سوريا وخارجها من الالجئني 

للتخفيبببف مبببن  وامل�سبببردين 

معاناتهم املاأ�ساوية.

و�سرعان ما ا�ستجابت جميع 

الهيئبببات واملنظمبببات اخلريية 

لنداء �سموه، فقد ذكرت الهيئة 

اخلرييبببة الإ�سبببالمية العامليبببة 

110 ماليني دولر، و�سبببيكات 
اأخرى يبلغ اإجمايل قيمتها 275 

مليون دولر اإىل منظمات اأخرى 

منها برنامج الغذاء العاملي )40 

مليون دولر(، منظمة ال�سحة 

العامليبببة )35 مليبببون دولر(، 

وكالبببة الأمم املتحبببدة لإغاثبببة 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

)اأونبببروا( )15 مليبببون دولر( 

مكتبببب الأمم املتحدة لتن�سبببيق 

ال�سوؤون الإن�سانية )10 ماليني 

دولر(، منظمبببة الأمم املتحدة 

»اليوني�سيف«  الطفولة  لرعاية 

)53 مليون دولر(، وقد اأعربت 

املتحدثة الإعالمية با�سم املكتب 

الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة 

للطفولة )يوني�سف( يف ال�سرق 

الأو�سبببط جوليبببت تومبببا عبببن 

ال�سبببكر لدولة الكويت حكومة 

و�سبببعبا علبببى الدعم ال�سبببخي 

الذي قدمته للمنظمة مو�سحة 

اأنبببه جببباء يف وقت حبببرج جدا 

للمنظمة قائلة » كنا على �سفا 

اإنهببباء بع�س املببببادرات وبع�س 

املتحدة  األمم  ت���ك���رمي 
ل�����س�����م�����و األم���������ي���������ر ي���ع���د 
ملسيرة  مستحقا  عرفانا 
خلدمة  م��خ��ل��ص  ع���ط���اء 
اإلنسانية، وقيادة دولة 
مساعيها  ف����ي  ال���ك���وي���ت 
املعاناة  ل��رف��ع  امل��س��ت��م��رة 
املنكوبة  ال���ش���ع���وب  ع���ن 

ومقرهبببا الكويبببت على هام�س 

موؤمتبببر )املانحني الثببباين( اأن 

موؤمترهبببا جنبببح يف جمع نحو 

403 ماليني دولر لدعم واإغاثة 
ال�سبببعب ال�سبببوري يف الداخل 

واخلارج كما اأعلنت عزمها على 

اإن�سببباء مدينة �سكنية لالجئني 

ال�سبببوريني يف خميم الزعرتي 

بيبببت مبببزودة   2000 ت�سبببم 

بخدمات تعليمية وطبية وذلك 

بتوجيهات كرمية من �سمو اأمري 

البالد حفظه اهلل ورعاه.

واأفبببادت الهيئبببة اخلرييبببة 

بببباأن املدينبببة اجلديبببدة متاثل 

النموذجيبببة(  الكويبببت  )قريبببة 

التي اأقامتها يف منطقة كيلي�س 

الرتكية م�سبببرية اإىل اأنه مع كل 

قرية مت اإن�ساء عدد من املدار�س 

وامل�ساجد واملراكز الطبية.

وتلبيبببة لنداء �سبببموه بلغت 

م�ساهمات اجلمعيات اخلريية 

الكويتية يف املوؤمتر 142 مليون 

دولر، وكانت اجلمعيات اخلريية 

الكويتيبببة قد اأطلقت م�سبببروع 

النداء املوحد من اأجل �سبببوريا 

لي�سبببتهدف اإن�سببباء ع�سر مدن 

ال�سبببوريني  اإ�سبببكانية لالجئني 

بواقبببع 1000 بيت لكل مدينة 

بتكلفة تقدر بنحو اأربعة ماليني 

دينار.

وقبببد بلبببغ اإجمبببايل املبالغ 

التبببي مت اإنفاقهبببا علبببى برامج 

اإغاثة ال�سبببوريني منبببذ موؤمتر 

املنظمات غري احلكومية على 

هام�س موؤمتبببر املانحني الأول 

نحبببو 190 مليون دولر بزيادة 

تخطت �سبعة ماليني دولر على 

تعهبببدات اجلمعيبببات اخلريية 

اخلليجيبببة والإ�سبببالمية خالل 

املوؤمتبببر والبالغبببة 183 مليون 

دولر.

التربع للمنظمات الدولية

وقبببد قام منبببدوب الكويت 

الدائم لبببدى الأمم املتحدة يف 

جنيف ال�سفري �سرار عبدالرزاق 

رزوقي بت�سليم املفو�س ال�سامي 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

اأنطونيو غوتريي�س �سيكا بقيمة 

أمير  سمو  م��ب��ادرة  إن  ال��ق��ول  املبالغة  قبيل  م��ن  ليس 
إلغاثة  املانحن  ملؤمتري  الكويت  رعاية  في  الباد 
أن����ظ����ار العالم  ل��ف��ت��ت  ال����س����وري ق����د  ال���ش���ع���ب  ودع������م 
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العمليبببات املنقبببذة للحياة من 

اأجل م�سببباعدة اأطفال �سبببوريا 

وبف�سل هذا التمويل ا�ستطعنا 

متابعة عملنا«.

كما اأعلنت منظمة اأوك�سفام 

للم�ساعدات الإن�سانية اأن دولة 

الكويت قدمت ما يفوق احل�س�س 

التي تعد عادلة بالن�سبة للجهود 

الإن�سبببانية اخلا�سة بالالجئني 

ال�سوريني.

ووفقا ملبببا اأكده وكيل وزارة 

اخلارجيبببة خالبببد اجلببباراهلل 

فقد قامبببت الكويت بت�سبببديد 

التزاماتهبببا كاملبببة يف موؤمتري 

املانحني الأول والثاين والبالغة 

800 مليبببون دولر عبببن طريق 
الوكالت املتخ�س�سة يف الأمم 

املتحدة، كما با�سبببر ال�سندوق 

الكويتبببي للتنمية القت�سبببادية 

ن�سببباطه يف م�ساعدة النازحني 

لبنبببان والأردن  ال�سبببوريني يف 

واملناطق امل�ست�سبببيفة لهم عر 

م�ساريع حمددة تتعلق بال�سحة 

والتعليم والإ�سبببكان مل�سببباعدة 

النازحبببني هنببباك وباعتمادات 

ماليبببة تبلغ 50 مليبببون دولر، 

وذكر اأن الكويت متّكنت - كذلك 

- من حتقيق الهدف املن�سبببود 

يف حجبببم الترعات من خالل 

املوؤمترين اللذين ا�ست�سافتهما 

على اأرا�سيها.

عرفان م�شتحق

و ل �سبببك اأن اطالق الأمم 

املتحدة لقب »قائد اإن�ساين« على 

�سبببمو اأمري البالد، وت�سبببميتها 

اإن�سبببانياً  »مركبببزاً  الكويبببت 

عاملياً«، ياأتيان تكرميا للكويت 

و�سبببعبها وموؤ�س�ساتها اخلريية 

وعطاءاتهبببا املمتبببدة اإىل دول 

كثرية. كما يعد اعرتافا بالدور 

البارز للكويت يف جمال العمل 

الإغاين والإن�سببباين، وعرفانا 

م�ستحقا مل�سرية عطاء خمل�س 

من �سبببمو اأمبببري البالد خلدمة 

الإن�سانية، وقيادة دولة الكويت 

يف م�سببباعيها امل�سبببتمرة لرفع 

املعاناة عن ال�سبببعوب املنكوبة، 

ولي�س مبببن قبيل املبالغة القول 

اإن مبادرة �سمو اأمري البالد يف 

رعاية الكويت ملوؤمتري املانحني 

لإغاثة ودعم ال�سبببعب ال�سوري 

قبببد لفتت اأنظبببار العبببامل اإىل 

هذه الكارثة الإن�سبببانية، ولول 

الدعم ال�سبببخي البببذي قدمته 

الكويبببت يف هذيبببن املوؤمتريبببن 

ملا اأقدمت دول العامل الأخرى 

علبببى تقدمي الدعبببم والوقوف 

اإىل جانب الالجئني وامل�سردين 

من ال�سعب ال�سوري،  ونظرا ملا 

حققه املوؤمتران ال�سبببابقان من 

ح�سبببد وا�سبببح للدول املانحة، 

نائبببب مفو�بببس  اأعبببرب  فقبببد 

الأمم املتحدة ال�سامي ل�سوؤون 

الالجئني الك�سببباندر الينكوف 

ت�ست�سبببيف  اأن  اأملبببه يف  عبببن 

دولة الكويت انعقاد دورة ثالثة 

ملوؤمتبببر املانحني حول �سبببوريا 

العام املقبل.

واأ�ساف الينكوف عقب لقائه 

مع رئي�س جمل�س الأمة الكويتي 

مبببرزوق الغبببامن يف اأغ�سبببط�س 

املا�سبببي »اأن موؤمتبببر املانحني 

يجمع املنظمات الأممية وغري 

احلكومية التي تتعامل مع الأزمة 

ال�سورية حتت �سقف واحد وهو 

اأمر �سروري كي ل تختفي تلك 

املاأ�ساة من على امل�سهد العاملي«. 

م�سيدا بدور الكويت الإن�ساين 

امل�سبببهود له منذ فرتات طويلة 

وبرز ب�سبببكل خا�س  اإبان اأزمة 

الالجئني وامل�سردين ال�سوريني 

لي�بببس فقط من خبببالل الدعوة 

اإىل موؤمتر املانحني بل اأي�ساً من 

خالل الدعم ال�سخي ملنظمات 

الأمم املتحبببدة املعنية بال�سببباأن 

ال�سوري«.

ولفت اإىل اأن الدعم املايل 

الذي ح�سبببلت عليه املفو�سية 

مبببن دولة الكويبببت كان له بالغ 

الأثبببر يف متويبببل م�سبببروعاتها 

الإغاثية لنحو 3 ماليني �سوري 

فبببروا اإىل دول اجلوار ف�سبببال 

عن ما ل يقل عن �سبعة ماليني 

اآخريبببن م�سبببنفني كم�سبببردين 

داخل بالدهم«.

ويف هذا ال�سياق قال املمثل 

املقيم للمفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحبببدة ل�سبببوؤون الالجئني يف 

الأردن اندرو هاربر اإن »الن�ساء 

والأطفال والفئات الأكرث �سعفاً 

فروا من ويبببالت احلرب التي 

ل ميكن ت�سبببورها يف �سبببوريا، 

ليجدوا الأمان يف الأردن، حيث 

البببذي وفرته  الدعم ال�سبببخي 

الكويت، والبببذي مل ينقذ حياة 

عدد كبري من الأرواح فح�سب، 

ولكن اأعببباد الأمل للكثري ممن 

فقدوا كل ما ميلكون.«

وذكر اأن الكويت قدمت اأكرث 

من 210 ماليني دولر اأمريكي 

للمفو�سبببية على مدى العامني 

املا�سبببيني مل�سببباعدة ال�سوريني 

املت�سررين من النزاع.
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الكويت مركز إنساني عاملي
وسمـو األمـــير قائد إنسـاني

عبداهلل بدران

اإن�شانيا  »مركزا  الكويت  املتحدة  الأمم  اختيار  يكن  مل 

اأمري  �شمو  على  اإن�شاين«  »قائد  لقب  واإط��الق  عامليا« 

من  املديد  التاريخ  ذلك  بعد   ، م�شتغربا  اأم��را  البالد 

الإن�شانية  املبادرات  تلك  وعقب  وامل�شاعدات،  العطاء 

العامل. يف  املانحة  الدول  اأكرب  من  الكويت  جعلت  التي 

ومبببن الكويبببت ، ويف يناير 

مبببن العبببام احلايل جببباء ذلك 

العرتاف والتقدير على ل�سان 

الأمني العام لالأمم املتحدة بان 

كي مون عندما قال يف كلمته يف 

اختتبببام موؤمتر املانحني الثاين 

ل�سوريا الذي ا�ست�سافته دولة 

الكويت حينذاك اإن �سمو اأمري 

البالد ي�ستحق اأن يو�سف بباأنه 

اإن�سببباين« نظبببرا للدور  »قائد 

الكبري الذي اأداه �سبببموه »على 

ال�سبببعيد الإن�سببباين مبببا جعل 

مبببن الكويبببت مركزا اإن�سبببانيا 

عاملياً«.

وجاءت تلك الت�سبببمية من 

املنظمة العاملية تقديرا جلهود 

دولبببة الكويت قيبببادة وحكومة 

و�سبببعبا التي �سبببجعت الأ�سرة 

الدولية على امل�ساهمة ب�سخاء 

يف موؤمترات املانحني ل�سبببوريا 

والتبببي كان لها اأكبببر الأثر يف 

التخفيبببف من املحنة التي كان 

يعانيها ماليني ال�سوريني داخل 

�سوريا وخارجها. 

وعن ذلبببك الختيار وتلك 

الت�سمية يقول الدكتور عبد اهلل 

معتبببوق املعتبببوق  رئي�س الهيئة 

العاملية   الإ�سبببالمية  اخلرييبببة 
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امل�ست�سبببار بالديبببوان الأمريي 

مبعبببوث الأمبببني العبببام لالأمم 

املتحدة لل�سبببوؤون الإن�سبببانية » 

ونحن نتحدث عن ت�سمية الأمم 

املتحبببدة دولة الكويبببت مركزا 

اإن�سانيا عامليا وح�سرة �ساحب 

ال�سمو ال�سبببيخ �سباح الأحمد 

اجلابر ال�سبببباح – حفظه اهلل 

اإن�سبببانياً، فاإن   ورعاه- قائبببداً 

اأف�سبببل املقدمبببات تبببوؤدي اإىل 

اأف�سل النتائج.

كلمتا  �شمو الأمري

وكان �سمو اأمري البالد قد 

لفبببت اأنظار العبببامل اإىل حجم 

الكارثة ال�سورية و�سرورة و�سع 

حبببد  لها يف كلمتبببه يف موؤمتر 

املانحني الأول الذي ا�ست�سافته 

الكويبببت يف 30  ينايبببر2013 

حبببني قبببال  تاأتبببي ا�ست�سبببافة 

ببببالدي الكويت لهذا الجتماع 

الهبببام بالتعاون والتن�سبببيق مع 

الأمم  املتحدة وا�ستجابة ملبادرة 

مقدرة من معايل المني العام 

لالأمم املتحدة ال�سبببيد بان كي 

مون اإمياناً منها ب�سرورة دعم 

كافة اجلهود وامل�ساعي الدولية 

التحديبببات واملخاطر  ملواجهة 

التي تهدد ال�سبببتقرار العاملي 

وتزعزع الأو�سببباع القت�سادية 

والجتماعية يف كثري من دول 

العامل«.

واأ�سببباف �سبببموه »اإن دولة 

الكويبببت حكومة و�سبببعباً ومنذ 

انبببدلع الأزمبببة يف �سبببوريا مل 

تدخبببر جهبببداً وا�سبببتمرت يف 

الإن�سانية  امل�سببباعدات  تقدمي 

لل�سبببعب ال�سوري ال�سقيق عر 

موؤ�س�ساتها الر�سمية وال�سعبية 

كما اأنها اتخذت كافة ال�سببببل 

لدعمبببه يف الداخبببل واخلارج 

ومبببن خالل الهيئبببات الكويتية 

املتخ�س�سة يف العمل الإغاثي 

والطببببي حيث و�سبببل اإجمايل 

امل�سببباهمات املقدمة ما يناهز 

ال�سبببتني مليون دولر اأمريكي.    

ويف ظل الأو�سببباع املاأ�سببباوية 

التبببي يعببباين منهبببا اأخوتنا يف 

�سبببوريا واإميانببباً منبببا باأهمية  

  القمة العربية اإلفريقية
بني موؤمتري املانح�������ني لإغاثة ال�شعب ال�شوري ا�شت�شافت 

الكوي�������ت القم�������ة العربية الإفريقي�������ة الثالثة يوم�������ي 19 و20 

نوفم�������رب 2013 الت�������ي عقدت حتت �شعار )�ش�������ركاء يف التنمية 

وال�شتثم�������ار( ومثلت جهدا كويتيا كب�������ريا لتعزيز التعاون بني 

اجلانب�������ني ، وجاءت تاأكيدا للمكانة التي ت�شتحقها الكويت يف 

جمال العمل الإن�شاين.

و�ش�������ارك يف القمة جميع الدول العربية والإفريقية ممثلة 

بقادته�������ا اأو روؤ�ش�������اء حكوماتها اأو كب�������ار امل�شوؤولني فيها ملناق�شة 

مو�شوع�������ات التنمية والتعاون الثنائ�������ي وال�شراكات امل�شتهدفة 

تعزيز العالقات القت�شادية بني اجلانبني. 

واأعرب�������ت القمة يف ختام اأعمالها عن المتنان ل�شمو اأمري 

الب�������الد على ما بذله من جه�������ود �شادقة ل�شمان جناحها وعن 

اإميانها اأنه بف�شل حكمة �شموه املعروفة والتزامه الثابت �شتحرز 

العالقات العربية الأفريقية تقدما كبريا يف املجالت كافة.

وثمنت القمة عاليا مبادرة �شموه الكرمية املعربة عن اإميان 

�شموه بتعزيز التع�������اون العربي الإفريقي يف كل املجالت التي 

متثلت يف توجيه �شموه لل�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية 

العربية بتقدمي قرو�س مي�شرة للدول الإفريقية مببلغ مليار 

دولر اأمريكي على مدى ال�شن�������وات اخلم�س املقبلة، وا�شتثمار 

و�شم�������ان ال�شتثمار مببلغ مليار دولر اأمريكي خالل ال�شنوات 

املقبلة يف ال�������دول الإفريقية مع الرتكيز على البنية التحتية، 

وذلك بالتعاون والتن�شيق مع البنك الدويل واملوؤ�ش�شات الدولية 

الأخ�������رى ، اإ�شافة اىل تخ�شي��������س الكويت جائزة مالية �شنوية 

مببلغ مليون دولر امريكي با�شم املرحوم الدكتور عبدالرحمن 

ال�شميط تخ�ش�س لالأبحاث التنموية يف اأفريقيا.

�سبببرورة اإجنببباح اأعمبببال هذا 

التجمبببع الدويل فاإنه ي�سبببرين 

اأن اأعلبببن عبببن م�سببباهمة دولة 

الكويت مببلغ 300 مليون دولر 

اأمريكي لدعم الو�سع الإن�ساين 

لل�سعب ال�سوري ال�سقيق اآمال 

من اجلميع اإي�سال ر�سالة اإىل 

هذا ال�سعب باأن املجتمع الدويل 

يقف اإىل جانبه وي�سعر مبعاناته 

ولن يتخلى عنه يف حمنته«.

ويف موؤمتر املانحني الثاين 

الذي ا�ست�سافته الكويت اأي�سا 

2014 توجبببه  ينايبببر   15 يف 

�سبببموه اإىل املجتمعبببني قائبببال 

يف كلمتبببه »  ا�سبببتجابت دولبببة 

الكويبببت لطلب معبببايل الأمني 

العام لالأمم املتحدة ل�ست�سافة 

املوؤمتبببر الثببباين للمانحني بعد 

عام مبببن ا�ست�سبببافتنا املوؤمتر 

الأول والبببذي حقبببق الأهداف 

املرجوة منه الأمر الذي عك�س 

الدللة الوا�سحة على امل�سوؤولية 

التاريخية التي ت�سعر بها دولة 

الكويت جتاه اأ�سقائها يف �سوريا 

واإدراكها حلجبببم الكارثة التي 

يعاين منها الأ�سبببقاء و�سرورة 

ح�سد اجلهود الدولية ملواجهتها 

والتخفيف من اآثارها«.

واأ�ساف �سموه » لقد قامت 

بالدي الكويت ومنذ اأن اندلعت 

الكارثة يف �سبببوريا بامل�سببباركة 

بكافة اجلهود الهادفة للو�سول 

اإىل حل �سيا�سي للحرب الدائرة 

هناك واأعلنت مراراً ا�ستعدادها 

لبذل مزيد من اجلهد لتحقيق 

ذلبببك الهدف كمبببا اأنها اأدركت 

اأن امل�سار الإن�ساين الذي ميكن 

التعامبببل مبببن خالله مبببع هذه 

الكارثبببة الإن�سبببانية يتيبببح لها 

القبببدرة على تقدمي الكثري من 

الإ�سهام والعطاء الإن�ساين حيث 

توا�سل جهدها على امل�ستويني 
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للقائد وشعبه
الر�سبببمي وال�سبببعبي يف ح�سد 

الدعم وامل�ساعدة لالأ�سقاء يف 

�سوريا �سواء يف خميماتهم يف 

اخلارج اأو امل�سبببردين منهم يف 

الداخل وقد اأوفت دولة الكويت 

بكامبببل تعهداتهبببا يف املوؤمتبببر 

الأول للمانحني وذلك بت�سبببليم 

كامل قيمة ترعها البالغ 300 

مليون دولر اإىل الأمم املتحدة 

ووكالتهبببا املتخ�س�سبببة لتقوم 

بدورها بالتوزيع وفق تقديرها 

ال�سوري  ال�سبببعب  لحتياجات 

ال�سبببقيق ليكون بذلك جمموع 

ما قدمتبببه دولة الكويت لدعم 

ال�سبببعب ال�سبببوري ال�سقيق يف 

ظل هذه الظروف 430 مليون 

دولر كما �سبببجلت اجلمعيات 

اخلرييبببة الكويتيبببة اإجنبببازات 

ملمو�سة يف م�ساعيها للتخفيف 

مبببن اآلم الألوف من الالجئني 

وامل�سبببردين. ويف ظل ا�ستمرار 

الأو�سببباع الكارثيبببة والظروف 

القا�سبببية التبببي يعببباين منهبببا 

اأ�سقاوؤنا يف �سوريا يف الداخل 

اأن  ي�سبببرين  فاإنبببه  واخلبببارج 

اأعلبببن من خالل هبببذا املوؤمتر 

عبببن ترع دولبببة الكويت مببلغ 

500 مليون دولر اأمريكي من 
القطاعبببني احلكومي والأهلي 

وذلك لدعم الو�سبببع الإن�ساين 

لل�سعب ال�سوري ال�سقيق«.

موؤمترات اإقليمية وعاملية

وجاء اختيار الأمم املتحدة 

للكويت »مركزاً اإن�سانياً عاملياً« 

بعدما ا�ست�سبببافت عبببدداً من 

املوؤمترات الدولية املهمة ، ويف 

مقدمتها موؤمترا املانحني الأول 

والثاين لإغاثة ال�سعب ال�سوري، 

اللذان �سبببهدا م�ساركة وا�سعة 

من �ستى اأنحاء العامل، �سواء من 

الدول واحلكومات املختلفة، اأو 

املنظمات واجلمعيات الدولية 

بهبببدف ح�سبببد  والإقليميبببة، 

الر�سبببمية  للترعات  اجلهبببود 

وال�سبببعبية لل�سبببعوب املنكوبة، 

 4 وبلغبببت ح�سبببيلتهما نحبببو 

مليارات دولر، وكانت ح�سبببة 

الكويبببت من هبببذا املبلغ 800 

مليون دولر، اأوفت ب�سبببدادها 

الإن�سانية  للجهات واملنظمات 

الدولية املعنية بتنفيذ امل�ساريع 

الإغاثية. 

وبعبببد جنببباح الكويبببت يف 

ا�ست�سبببافة هذيبببن املوؤمتريبببن 

للمانحني وموؤمترين  الدوليني 

الإن�سبببانية  للمنظمات  اآخرين 

غري احلكومية للغر�س نف�سه، 

وا�سلت الكويت دورها الإن�ساين 

با�ست�سافة اجتماعات  العاملي 

جمموعة كبار املانحني ل�سوريا 

التبببي تنعقبببد كل ثالثة اأ�سبببهر 

برئا�سة الكويت  بهدف اإتاحة 

املجال لكبار املانحني ملناق�سة 

الق�سايا املتعلقة با�سرتاتيجيات 

التمويل، و�سبببرف الأموال من 

اأجل زيبببادة الفاعليبببة وجتنب 

الزدواجية يف العمل، ومتابعة 

التعهدات التي مت اللتزام بها يف 

موؤمتر املانحني الثاين، وتتاألف 

هبببذه املجموعبببة من ع�سبببوية 

البببدول التبببي زادت ترعاتهبببا 

على 50 مليون دولر يف املوؤمتر 

الدويل الثاين للمانحني لدعم 

الو�سع الإن�ساين يف �سوريا.

ريادة كويتية

وعن موقع الكويت الريادي 

علبببى اخلريطبببة الإن�سبببانية ، 

وا�ستحقاق �سبببمو الأمري ذلك 

اللقب وا�ستحقاق الكويت لتلك 

الت�سمية العاملية يقول الدكتور 

املعتوق »اإن ال�سبببجل الإن�ساين 

ل�سمو الأمري ير�سحه لأن يكون 

بالفعل رمزاً للعطاء والإح�سا�س 

مبعاناة الفقري واملنكوب وطالب 

العلبببم والأرملبببة واملطلقبببة يف 

العامل، يف زمن �سبببيطرت فيه 

النزاعات املاديبببة وكرثت فيه 

احلروب والنزاعبببات الأهلية، 

وت�ساعفت فيه اأعداد ال�سحايا 

والنازحني، وهذا  وامل�سبببردين 

التكبببرمي دليبببل على اأن �سبببمو 

الأمري يحظى بتقدير املنظمات 

الإن�سبببانية الدوليبببة وقادتهبببا، 

الذين ما برحوا ي�سيدون بدور 

�سبببموه الإن�سببباين يف املحافل 

العامة وخالل اللقاءات املغلقة، 

وقد ح�سبببرت العديد من هذه 

اللقاءات التي تعظم من �سببباأن 

الكويبببت واأمريها، فقبببد داأب 

الأمبببني العبببام لبببالأمم املتحدة 

بان كي مون على و�سف �سمو 

الأمبببري يف اأكبببرث من منا�سببببة 

باأنه قائد اإن�ساين، واأن الكويت 

باتت يف ظل �سموه مركزاً عاملياً 

للعطاء الإن�ساين«.

لقد كانت الكويت ، و�ستظل 

دائما - ب�سخاء �سعبها وعطائها 

الإن�سببباين املتجبببدد، وتبببوارث 

اأعمبببال اخلبببري واجلبببود عر 

الأجيال ، وبف�سبببل ا�ستجابتها 

امل�سبببتمرة حلبببالت الطبببوارئ 

واإغاثة ال�سبببعوب حتتل موقعاً 

رياديببباً علبببى خريطبببة العمل 

الإن�سببباين الإقليمي والدويل، 

وجاء تكرمي �سمو الأمري تتويجا 

لهذا الدور الإن�ساين، واإقراراً 

الكويبببت  باأهميبببة دور  دوليببباً 

واإ�سبببادة  امل�سبببرق،  الإن�سببباين 

الكويتبببي  بالعمبببل اخلبببريي 

الر�سمي والأهلي الذي لطاملا 

كان و�سبببام فخر على �سبببدور 

جميع اأبناء الوطن.

قمة احلوار اآلسيوي
ويف الفرتة ما بني 15 و 17 اأكتوبر من عام 2012 ا�شت�شافت 

الكوي�������ت حتت رعاية وح�شور �شمو اأم�������ري البالد موؤمتر القمة 

الأول ملنتدى حوار التعاون الآ�شيوي الذي �شاركت فيه 32 دولة 

من القارة ال�شفراء.

وجاءت القمة لتكون اإحدى اللبنات يف جمالت التعاون التي 

اأر�شاها �شموه مع املحيط العربي والإقليمي والعاملي ل�شيما مع 

دول اآ�شيا ، وحظيت باأهمية كبرية باعتبارها الأوىل التي جتمع 

قادة كربى القارات يف اإطار يبحث التعاون بني دول اآ�شيا.

ويف كلم�������ة �شموه يف القمة اأكد حر�شه على اأن تكون القارة 

الآ�شيوية »اأحد املحاور الرئي�شي�������ة جلعل الكويت مركزًا ماليًا 

وجتاريًا اإقليميًا، نظرًا ملوقعها اجلغرايف املتميز، وملا متلكه من 

موارد مالية وقدرات ب�شرية متميزة«. ودعا �شموه الدول الأع�شاء 

امل�شاركني يف القمة اإىل ح�شد موارد مالية مبقدار ملياري دولر 

يف برنامج يهدف لتمويل م�شاريع اإمنائية يف الدول الآ�شيوية 

غري العربية ، معلنا عن تربع دولة الكويت مببلغ 300 مليون 

دولر يف ذلك الربنامج. 

ويف �شبيل حتقيق رغبة �شمو الأمري يف جعل الكويت مركزًا 

ماليًا وجتاريًا، اأبدت الكويت رغبتها يف ا�شت�شافة مقر هيكلية 

منتدى حوار التعاون الآ�شيوي يف حال اإقراره، و�شعت اإىل حتويل 

املنتدى اإىل منظم�������ة تت�شم بالدميومة ، بهدف تعزيز التعاون 

بني تلك الدول وتطوير عالقاتها.



ت��زل��ف��ا ال���ق���ص���ي���ُد  ُي�����زج�����ى  ال  وإل�����ي�����ِك 
م������اح������اَد ق���ل���ب���ي ع�����ن أص����ي����ل خ���ف���وق���ِه
أج��ْب��ُت��ه��م امُل�����س�����اَل  ال����ض����وَء  ي���ن���ش���دوا  إن 
ص��ف��وت��ي س����اع����ة  اإلص�����غ�����اء  ج�����ّرب�����وا  أو 
أن���������ا م�����اب�����ذل�����ت ق�������ائ�������دي م���ت���ب���ذال
م���س���ت���أس���ٌد م������وق������ٌف  ه��������ذا  ق����ي����ل  إن 
ف��ح��اش��ن��ي ك����ره����ُت  إن  أو  أح��������ُبّ  م����ا  إْذ 
ب�����ل ك�������ان رب�������ي ع����اص����م����ا ل��ق��ص��ي��دت��ي
ذّم��������ٌة ل����ل����م����دائ����ح   ، أه����������ٌل  ل����ل����م����دح 
خ����ري����دة ف����ال����ك����وي����ُت  ش����ع����ٌر  ِرمَي  إن 
»م�������اغ�������ادر ال�����ش�����ع�����راء م������ن م������ت������ردٍم«
: ق����������ادة  ُم������ِن������ح������ُت  ق������د  ألن��������ي  إال 
)ص����ن����دوق����ه����ا( اإلن����������اُء ف���ي���ه س���ج���ّي���ٌة
ه��������ذي وف����������ود ال�����ي�����ر ج�����اب�����ت ع���امل���ا
ه��������ذي اإلغ��������اث��������ات ال�����ت�����ي ع���ن���وان���ه���ا
ق�����م�����ٌم ع����ل����ى م�����ر ال������زم������ان ت���ش���ام���خ���ت
ل���ع���ط���ائ���ه���م ق��������ي��������ادًة  ن�����ص�����ب�����وك  إن 
غ������درة ب������ح������اٌر  �������������ت  ارُتّ إذا  ح����ت����ى 
ك����ان����ت ي��������داك م�����ن ال����ك����وي����ت س��ف��ي��ن��ًة
ع����ّزن����ا ص����ح����ائ����ُف  ي����وم����ا  أح����ل����ك����ت  إن 
ح���ق���ب���ٍة ف������ي  أج������دب������ت  ب����������اٌد  وإذا 
أل�����ف�����ْت�����ك خ�����ي�����َر امل�����ان�����ح�����ن ت����ك����ّرم����ا
دام���������ت ك����وي����ت����ك ي������ا أم������ي������ُر وأن���ت���م���ا
أي��������ادًي��������ا ل�����ل�����خ�����ط�����وب  ه������ي������أ  اهلل 
ب���ف���ض���ل���ه ي�������ش�������اُء  م�������ن  ي�����������رزق  اهلل 
ل�����ك�����ن م�������ن م���������ّد ال�����ع�����ط�����اء ل����غ����ي����رِه
وإل������ي������ه ي�����خ�����ت�����اُر ال�����ص�����ب�����اُح ق����راب����ة

وص��������اُل إل������ي������ِك  ط���م���ع���ا  ُي������رت������ى  أو 
م����ا اش�����ت�����َطّ ب���ال���ق���ل���م ال�����ص�����دوِق خ���ي���اُل
ف�����أن�����ا ال�����ه�����ط�����ول ال�������ه�������ادر ال�����س�����ّي�����اُل
زالُل امُل����ص����ي����خ  ال���س���م���ع  ف�����ي  س����ُي����ص����ُبّ 
األم���������واُل أح�����رف�����ي  اس����ت����رّق����ت  م�����ا   ، ال 
ع��������زف ال������ش������ه������ادة ش������اع������ٌر رئ�����ب�����اُل
األْح������ي������اُل ق����ص����ائ����دي  ت���س���ت���م���ي���ل  أن 
وب��������اُل ح�����������واُه  َك����ْس����رت����ه����ا  رام  َم��������ن 
وال�������ص�������دُق ُت������ذك������ي ن�����������ارُه األف������ع������اُل
ج�����م�����اُل ف������امل������ق������اُم  ن������ث������ٌر  ك���������ان  أو 
ل�����ك�����ن ش������ع������را ف�����ي�����ك ل�����ي�����س ُي������ق������اُل
امل���ف���ض���اُل ووح���������ده   ، ال����ك����وي����ِت  ح��������َبّ 
وع�����ط�����اؤه�����ا م�����ا ارت����������ّد ع�����ْن�����ُه س�������ؤاُل
ط����ي����ف����ت ج������ن������وب دروب�������������ه وش������م������اُل
وِرث������������ْت ث����ق����ي����َل م����ؤون����ه����ا األج������ي������اُل
وت�����ق�����اط�����رت، ف���ي���م���ا األس������اف������ل زال�������وا
م�����ا ن���ص���ّب���ت���ك س�������وى احل�����ق�����وق ُت����ن����اُل
وُأري������������������َع خ������ل������ٌق ه�������ّده�������م زل�����������زاُل
خ������ّي������اُل ف��������������ارٌس  امل����������������روءة  وإذا 
ك������ان »ال�����ص�����ب�����اح« وض��������������ْوُؤُه ال���ه���ط���اُل
األه������������واُل ب���خ���ن���اق���ه���ا  أم�����س�����ك�����ْت  أو 
ال������ّت������اُل وّدُه  ي����خ����ط����ُب  وس������������واك 
ل���ل���خ���ي���ر، وال����ع����ه����د ال�����وث�����ي�����ِق م����ث����اُل
ل���ت���ق���ي���ل ع������ث������رات اجل������م������وع رج��������اُل
وج����م����ي����ع����ن����ا حت������ت ال�����س�����م�����اء ع����ي����اُل
ح������اُل وال��������ل��������وُد  امل������ك������ان������ة،  ُرزق 
ت���ف���ن���ى اجل������س������وُم وت����خ����ل����ُد األف����ض����ال

وتْخُلُد األفضاُل
شعر :  مختار عيسى 
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 مل تكد مت�شي اأ�شهر عدة على ا�شتقالل دولة الكويت وانطالقتها 

انطلقت  حتى  والبناء،  والزده��ار  التنمية  من  رحبة  اآف��اق  نحو 

ق��ارات  لت�شمل  متتد  ال�شغري  البلد  ذل��ك  م��ن  اإن�شانية  ذراع 

تنمية  يف  وت�شاهم   ، وجنوبه  و�شماله  و�شرقه،  جنوبه  العامل 

ال�شعوب. من  لعدد  الأ�شا�شية  التطلعات  وحتقيق  املجتمعات 

الببببذراع الإن�سانية   تلك 

كانت ال�سندوق الكويتي للتنمية 

الذي  الببعببربببيببة  القببتبب�ببسبباديببة 

والع�سرين  انطلق يف احلببادي 

تنموية على م�ستوى  موؤ�س�سة 

ال�سرق الأو�سط عرفت حينذاك 

بببب »هببيببئببة اجلببنببوب واخلليج 

العربي« والتي قدمت عطاء 

متميزا لتلبية احتياجات التنمية 

يف املجالني التعليمي وال�سحي 

املببجبباورة، ول�سيما  الببدول  يف 

اليمن وعببمببان والبحرين  يف 

والإمببببارات والبب�ببسببودان، متثل 

يف ت�سييد عدد من املدار�س 

اإحدى  مبادرة من نوعها من 

الببعببربببيببة والنامية  البببببدول 

حينذاك.  �سحيح اأن ال�سندوق 

كان اأول موؤ�س�سة تعمل باملعنى 

املوؤ�س�سي احلكومي ال�سامل يف 

جمال امل�ساعدات الإن�سانية يف 

الكويت، لكن تلك املبادرة �سبقها 

جهد موؤ�س�سي كويتي متميز بداأ 

يف اخلم�سينيات مببن القرن 

اأول  اإن�ساء  املا�سي متمثال يف 

من دي�سمر عام 1961 ليكون 

اأول موؤ�س�سة تقدم امل�ساعدات 

العربي  الببوطببن  الإمنببائببيببة يف 

اأول  النامية، وليمثل  والببدول 

منى �ش�شرت

الصندوق الكويتي للتنمية... عطاء بال حدود
أول  ل��������ي��������ك��������ون   1961 ع���������������ام  دي�������س�������م�������ب�������ر  م�����������ن  وال���������ع���������ش���������ري���������ن  احل����������������������ادي  ف�����������ي  ان��������ط��������ل��������ق 
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
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للقائد وشعبه



واجلامعات وامل�ست�سفيات يف 

تلك الدول ال�سقيقة.

انبببطبببالقبببتبببه ركز  وعبببنبببد 

ال�سندوق ن�ساطاته �سمن نطاق 

الدول العربية التي كانت بحاجة 

امل�ساريع  اإىل عببدد كبري مببن 

العمرانية والتنموية، ل�سيما 

بعد ح�سولها على ال�ستقالل، 

وذلك انطالقا من ن�س املر�سوم 

ال�سندوق،  اأن�سئ وفقه  الذي 

والذي كان يركز يف مواده على 

تقدمي العون والدعم وامل�ساعدة 

للدول العربية ال�سقيقة.

تو�سع  ال�سندوق  اأفق  لكن 

بعد ذلك مع تو�سع نطاق العمل 

الكويتي، واأخذت  الإنبب�ببسبباين 

دائرة امل�ساعدات تتو�سع لت�سمل 

النامية من  البببدول  حينذاك 

خارج الوطن العربي . وهكذا 

اإعبببادة   1974 يببولببيببو  مت يف 

البب�ببسببنببدوق من  تنظيم عببمببل 

خالل اإ�سدار القانون رقم 25 

ل�سنة 1974 الذي مل يقت�سر 

بتو�سيع  ال�سماح  فقط على 

امل�ساعدات والقرو�س،  نطاق 

بل ن�س كذلك على زيادة راأ�س 

مال ال�سندوق من 200 مليون 

األببف مليون  اإىل  دينار كويتي 

دينار كويتي حتى يتمكن من 

اأكر  اإىل  تقدمي امل�ساعدات 

عدد ممكن من الدول النامية 

واملحتاجة يف العامل.

وبعد نحو �سبع �سنوات، 

 ،1981 وبالتحديد يف مار�س 

ل�سنة   18 القانون رقم  �سدر 

1981 البببذي �ساعف راأ�س 
ليبلغ  املببقببرر  ال�سندوق  مببال 

 – ديببنببار كويتي  األببفببي مليون 

مدفوع بالكامل على اأن ت�سمل 

�سالحيات ال�سندوق امل�ساهمة 

اأمبببوال موؤ�س�سات  روؤو�بببس  يف 

الدولية  الببتببمببويببل الإمنبببائبببي 

احلببببكببببومببببات املبببركبببزيبببة  •	
العامة  والإقليمية واملرافق 

املوؤ�س�سات  وغببريهببا مببن 

العامة.

�سواء  التنمية  موؤ�س�سات  •	
الدولية اأو الإقليمية اأو املحلية 

وعلى الأخبب�ببس موؤ�س�سات 

التمويل الإمنائي.

وتقدم م�ساعدات ال�سندوق 

على �سكل قببرو�ببس مبا�سرة 

اأو  مببواٍز  اأو متويل  اأو كفالت 

م�سرتك مع موؤ�س�سات التمويل 

الإمنائي الدولية اأو الإقليمية، 

كما يقدم ال�سندوق املنح لتمويل 

الفنية واملالية  الببدرا�ببسببات 

�ببسببواء املتعلقة  والقت�سادية 

ال�سندوق  مب�سروعات ي�سهم 

يف متويلها اأو غري ذلك.

لغة الأرقام

الأكببر من  الن�سيب  يتجه 

الكويتي  البب�ببسببنببدوق  نبب�ببسبباط 

اإىل  للتنمية القببتبب�ببسبباديببة 

قطاع القرو�س، فقد بلغ عدد 

القرو�س املقدمة من ال�سندوق 

منذ بداية اإن�سائه وحتى 31 / 

3 / 2014 ما جمموعه )860( 
قر�ساً بلغت قيمتها الإجمالية 

)5177( مليون دينار كويتي، 

مبا يعادل )17600( مليون 

دولر اأمريكي، ا�ستفادت منها 

)103( دول موزعة على جميع 

قارات العامل.

العربية  البببببدول  ونبببالبببت 

الببنبب�ببسببيببب الأكبببببر مبببن تلك 

الببقببرو�ببس مبببجببمببوع )327( 

قر�ساً، فيما جاءت دول �سرق 

وجنوب اآ�سيا واملحيط الهادي 

البببثببباين مبجموع  املبببركبببز  يف 

)162( قر�ساً، وح�سدت دول 

الثالثة  اأفريقيا املرتبة  غرب 

مبجموع )153( قر�ساً، فيما 

توزعت باقي قرو�س ال�سندوق 

 ي��ت��رك��ز ن��ش��اط ال��ص��ن��دوق ف���ي م��س��اع��دة ال���دول 
رئيسية  ب�����ص�����ورة  ال���ن���ام���ي���ة  وال����������دول  ال���ع���رب���ي���ة 
ف����ي ت���ط���وي���ر اق���ت���ص���ادات���ه���ا وم����ده����ا ب���ال���ق���روض 
ال���������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 
مت����وي����ل  أو  ك��������ف��������االت  أو  م�������ب�������اش�������رة  ق��������������روض 
ال���ت���م���وي���ل  م�����ؤس�����س�����ات  م������ع  م����ش����ت����رك  أو  م������������واٍز 
اإلق���ل���ي�����������������������م���ي���������������������������ة  أو  ال�������دول�������ي�������ة  اإلمن���������ائ���������ي 

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 
ذل�����ك غ�����ي�����ر  أو  مت����وي����ل����ه����ا  ف�������ي  ال������ص������ن������دوق  ي����س����ه����م 

والإقليمية، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة 

يف روؤو�س اأموال املن�ساآت ذات 

الطابع الإمنائي.

وبناء على ذلك التو�سع يف 

راأ�ببس املببال، ويف اأفببق املناطق 

اإليها  اجلغرافية التي متتد 

الكويتي  ال�سندوق  م�ساعدات 

العربية،  للتنمية القت�سادية 

ببببداأ ن�ساط ال�سندوق ميتد 

الببعببديببد مببن مناطق  لي�سمل 

العامل، ومنها على �سبيل املثال 

دول عربية واإفريقية، ودول من 

اآ�سيا واأوروبا واأمريكا الالتينية 

الكاريبي، كما امتد  والبحر 

ن�ساطه لي�سمل متويل م�سروعات 

اإمنائية يف قطاعات خمتلفة 

مببن اقت�ساديات تلك الدول 

والت�سالت،  النقل  كقطاع 

الببببزراعببببة، وقطاع  وقبببطببباع 

الطاقة وال�سناعة، وقطاع املياه 

وال�سرف ال�سحي.

ن�شاط ال�شندوق

يببرتكببز ن�ساط ال�سندوق 

للتنمية القت�سادية  الكويتي 

العربية  البببدول  يف م�ساعدة 

والدول النامية ب�سورة رئي�سية 

اقت�ساداتها ومدها  يف تطوير 

بالقرو�س الالزمة لتنفيذ برامج 

التنمية فيها، وفببق احلدود 

التي ير�سمها قانون ال�سندوق 

ونظامه الأ�سا�سي، والتي ت�سمل 

الأمور الآتية:

تقدمي القرو�س والكفالت. •	
تقدمي املنح على �سبيل املعونة  •	

العينية.

امل�ساهمة يف روؤو�س اأموال  •	
الطابع  ذات  املببنبب�ببسبباآت 

الإمنائي.

الإ�سهام يف روؤو�ببس اأموال  •	
موؤ�س�سات التمويل الإمنائي 

الدولية والإقليمية وغريها 

مببن املوؤ�س�سات الإمنائية 

ومتثيل دولة الكويت فيها.

ال�سندوق  يبببقبببدم  كبببمبببا 

م�ساعداته اإىل جهات متنوعة 

ت�سمل ما يلي :
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ق����������������������ان����������������������ون إنش��������������������������������������������اء 
ال�����ص�����ن�����دوق ال����ك����وي����ت����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة

ورد يف قانون اإن�ساء ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية 

والذي اأ�سدره ال�سيخ عبداهلل ال�سامل مان�سه:

نحن عبد اهلل ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت بناء 

على عر�س رئي�س املالية والقت�ساد قررنا القانون الآتي

)املادة الأوىل(

تن�ساأ موؤ�س�سة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وت�سمى 

»ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية« وتكون لها 

ال�سخ�سية العتبارية وتلحق بدائرة املالية والقت�ساد.

)املادة الثانية(

غر�س ال�سندوق هو م�ساعدة الدول العربية يف تطوير 

لتنفيذ برامج  بالقرو�س الالزمة  اقت�سادياتها ومدها 

التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئي�س املالية 

والقت�ساد.

)املادة الثالثة(

يكون راأ�س مال ال�سندوق خم�سني مليونا من الدنانري 

الكويتية يغطى من مدخرات احلكومة.

)املادة الرابعة(

يجوز لل�سندوق اأن يُقر�س واأن ي�سدر �سندات بال�سروط 

والأو�ساع التي يقررها رئي�س املالية والقت�ساد بناء على 

اقرتاح جمل�س الدارة.

)املادة اخلام�شة(

الوجه املبني يف  اإدارة على  ال�سندوق جمل�س  يدير 

النظام الأ�سا�سي.

)املادة ال�شاد�شة(

النظام الأ�سا�سي  املالية والقت�ساد  ي�سدر رئي�س 

تاأليف جمل�س  لل�سندوق يبني فيه على الأخ�س طريقة 

الفنية والإدارية  الأعمال  الإدارة واخت�سا�ساته وتنظيم 

وو�سع امليزانية وغري ذلك من الإجراءات الالزمة حل�سن 

�سري العمل

)املادة ال�شابعة(

على رئي�س املالية والقت�ساد تنفيذ هذا القانون ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

اأمري دولة الكويت

عبد اهلل ال�شامل ال�شباح

�سدر يف ق�سر ال�سيف يف 23 من رجب �سنة 1381هب

املوافق 31 من دي�سمر �سنة 1961 م

للقائد وشعبه
اآ�سيا واأوروبا  على دول و�سط 

مبجموع )58( قر�ساً، ودول 

اأفريقيا  و�سط وجنوب و�سرق 

بب )120( قر�ساً، ودول اأمريكا 

الكاريبي  والبحر  الالتينية 

مبجموع )40( قر�ساً. 

اأمبببا فيما يتعلق بنوعية 

اإليها  التي اجتهت  القطاعات 

الكويتي  البب�ببسببنببدوق  قببرو�ببس 

للتنمية القببتبب�ببسبباديببة، فقد 

ا�ببسببتببحببوذ قببطبباع الببنببقببل على 

الببنبب�ببسببيببب الأكبببببر مبببن تلك 

الطاقة،  يليه قطاع  القرو�س، 

الببزراعببة يف  فيما جبباء قطاع 

املركز الثالث، يليه قطاع املياه 

ال�سحي، ثم قطاع  وال�سرف 

ال�سناعة .

ن�ساط  يببقببتبب�ببسببر  ومل 

للتنمية  الكويتي  البب�ببسببنببدوق 

املبا�سرة  القرو�س  على قطاع 

فقط، واإمنا �سمل اأي�سا تقدمي 

التي تهدف  الفنية  املعونات 

اإىل امل�ساهمة يف زيادة القدرة 

امل�ستفيدة،  للدول  ال�ستيعابية 

وتدريب الكوادر الفنية الوطنية، 

واإعداد درا�سات اجلدوى الفنية 

والقت�سادية للم�سروعات مما 

يكون له الأثر الكبري يف احلد 

من تكاليف امل�سروعات املمولة 

اأف�سل  تنفيذها على  و�سمان 

وجه.

اإىل  وت�سري الإح�سائيات 

اأن ال�سندوق قدم منذ اإن�سائه 

وحتى مار�س 2014 ما جمموعه 

)153( منحة فنية بلغت قيمتها 

الإجمالية نحو 91 مليون دينار 

كويتي.

وا�ستحوذت الدول العربية 

الن�سيب الأكر من هذه  على 

املنح مبجموع )77( منحة فنية، 

يليها دول غرب اأفريقيا بب )25( 

منحة، ثم دول و�سط وجنوب 

اأفريقيا مبعدل )17(  و�سرق 

منحة.

اأما يف قطاع املعونات الفنية، 

الكويتي  ال�سندوق  فقد قدم 

للتنمية القت�سادية )48( معونة 

بقيمة اإجمالية بلغت نحو 12 

مليون دينار كويتي، وكان اأي�سا 

العربية اجلببزء الأكر  للدول 

بب )18( معونة، ثم دول  منها 

ببت�سع معونات  اأفريقيا  غرب 

فنية، ثم دول �سرق وجنوب 

اآ�سيا واملحيط الهادي مبعونات 

ثمانية.

وامببتببد ن�ساط ال�سندوق 

الكويتي للتنمية لي�سمل كذلك 

جوانب اأخرى تتعلق بالإ�سراف 

على املنح املقدمة مببن دولة 

الكويت، حيث يقوم ال�سندوق 

التي  امل�سروعات  تقييم  مبهام 

ت�سهم املنح يف متويلها، اإ�سافة 

اإدارتها ومتابعتها والتاأكد  اإىل 

من ح�سن �سري تنفيذها.

وقد بلغ عدد منح حكومة 

املببدارة من قبل  الكويت  دولة 

ال�سندوق وحتى مار�س املا�سي 

)73( منحة موزعة على خمتلف 

دول العامل بقيمة اإجمالية بلغت 

نحو 970 مليون دينار كويتي.

العربية  البببدول  واحببتببلببت 

املنح  املراكز الأوىل يف عببدد 

احلكومية وح�سلت على )41( 

منحة، فيما جاءت دول غرب 

اأفريقيا يف املركز الثاين بب )21( 

منحة حكومية.
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َ رابطة األدباء حتتفي بـ »القائد اإلنساني« شعرا

وت�شمية  الإن�شاين،  القائد  لقب  ال�شباح   اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  البالد  اأمري  ال�شمو  �شاحب  املتحدة   الأمم  مبنح  احتفال 

الكويت مركزا اإن�شانيا عامليا ارتاأت رابطة الأدباء تد�شني مو�شمها الثقايف بالحتفاء بهذه املنا�شبة �شعراً خال�شًا عربت من خالله 

كوكبة من ال�شعراء عن فخرها واعتزازها مبا نالته الكويت وقائدها من اعرتاف دويل م�شتحق، يعك�ض مدى احرتام العامل ل�شخ�ض 

وم�شرية �شاحب ال�شمو اأمري البالد الزاخرة بالعطاء واملبادرات الإن�شانية التي �شملت كل ال�شعوب املنكوبة �شواء يف احلرب اأو ال�شلم 

وقد ا�شتهلت الرابطة مو�شمها الثقايف اجلديد باأم�شية �شعرية بعنوان )القائد الإن�شاين(، عرب من خاللها عدد من ال�شعراء عن 

كافة. العامل  اأرجاء  اإىل  اخلرية  الإن�شانية  مبادراته  اأ�شداء  و�شلت  الذي  ال�شمو   �شاحب  ب�شخ�ض  وافتخارهم  تقديرهم  عميق 

نتايل الدروي�ص   

افتتحت الإعالمية اأمل عبد 

اهلل الأم�سية بكلمة مرجتلة 

اأهل  حتدثت فيها عن طبيعة 

الكويت الطيبة وما جبلوا عليه 

من حب اخلري والعطاء  منذ 

النفط  اأن يظهر  القدم وقبل 

الدول  الببكببويببت مببن  وت�سبح 

اأمبببني عام  األببقببى  ثببم  الغنية، 

الرابطة طالل الرمي�سي كلمة 

اأكد يف بدايتها اأن »هذا الإجماع 

العاملي على اإطالق لقب قائد 

اإن�ساين على �سمو اأمري البالد 

هو جناح حقيقي لكل مناحي 

التنمية وم�سادرها يف دولة 

الناحية  الببكببويببت، مبببا فيها 

الببتببي متثل رابطة  الثقافية 

الأدباء فيها اجلزء احليوي«.

التكرمي  »اإن هببذا  وقبببال: 

الأممي يحمل املجتمع الكويتي 

بكل موؤ�س�ساته املدنية م�سوؤولية 

كبرية اإزاء القيام باأن�سطة من 

الفكرة يف  �ساأنها تعزيز هذه 

الأدباء  العامل، ورابطة  اأذهان 

تنظر باعتزاز اإىل هذا القرار 

و�ستعمل مبا يف و�سعها على 

الحتفاء به والإ�سهام يف تفعيله 

واأن�سطتها  من خالل ندواتها 

على غببرار ما داأبببت عليه يف 

اختيار الفعاليات الأدبية ذات 

البعد الإن�ساين، التي و�سلت اإىل 

العامل حاملة يف ثناياها الفكر 

اإىل املحبة  الداعي  امل�ستنري 

من اليمني للي�سار: �سامل الرمي�سي، ندى الأحمد ، د. فاطمة العبيدان،  اأمل عبد اهلل، د. خالد ال�سايجي،  وليد القالف

ب����ك����ل����م����ة  حت�����دث�����ت ف���ي���ه���ا ع������ن طبيعة  اف����ت����ت����ح����ت األم�����س�����ي�����ة   : ال�����ل�����ه  أم�������ل ع����ب����د 
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�������اف 
وال������رم������ي������ض������ى أن����������ش����������دوا ف��������ي ح��������ب ال��������وط��������ن وال��������ق��������ائ��������د اإلن������س������ان������ي
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والت�سامح ونبذ العنف«.

اأع�ساء  اأن«  اإىل  ولببفببت 

الكويتيني  الأدببببببباء  راببببطبببة 

ا�ستقبلوا هذا التكرمي الأممي 

مبزيد من التفاوؤل والثقة، وهم 

معاهدون �سمو اأمري البالد على 

اأن يوؤازروه ويعينوه اأدبيا وثقافيا 

اأهدافه  وفكريا، على حتقيق 

ال�سامية، وتطلعاته، لالرتقاء 

اأ�س�س  بدولتنا احلبيبة على 

الأجيال،  بها  ح�سارية تفتخر 

اأمري  اإىل دعببم �سمو  م�سريا 

البالد لالحتفالية التي اأقيمت 

مبنا�سبة مبببرور ن�سف قرن 

تاأ�سي�س رابطة الأدباء  على 

الكويتيني«.

اإ�شعاع عربي عاملي

مببن جانبه هناأ م�ست�سار 

جمعية العالقات العامة العربية 

يف منطقة اخلليج خالد عبد 

اهلل ال�سمروخ �سمو اأمري البالد 

بح�سوله على التكرمي الأممي 

واختياره قائدا اإن�سانيا، كما هناأ 

الكويت باختيارها مركزا اإن�سانيا 

عامليا... وقال: »حظيت دولة 

الكويت يف العامني الأخريين، 

باإ�سعاع خليجي عربي عاملي 

القمم  على م�ستوى احت�سان 

واملوؤمترات الإقليمية، والتي 

تكللت بالنجاح بف�سل من اهلل 

الذي  ال�سمو  وحكمة �ساحب 

اأ�ساد به املجتمع الدويل، ولقد 

كان الغرب يطلقون على ح�سرة 

�ساحب ال�سمو الرجل امللتزم، 

قول وفعال، ول ميل من عمل 

لل�سعوب  الإن�سانية  املبادرات 

املنكوبة اأو الفقرية، على م�ستوى 

العامل، ولقد كان دور الكويت 

يف العمل الإن�ساين كبريا وامتد 

اإىل جميع املجتمعات الب�سرية، 

على م�ستوى العامل، وهذا دليل 

املببعببدن الأ�سيل ل�سعب  على 

الإن�ساين،  العمل  الكويت يف 

بكل و�سوح اإذا اخذنا خريطة 

العامل واأ�سرنا فيها اإىل اأي دولة 

العامل �سرنى فيها مركزا  يف 

الكويت،  اإن�سانيا عامليا لدولة 

ونرى قائدا اإن�سانيا هو ح�سرة 

�ساحب ال�سمو اأمريها«.

واأ�سار ال�سمروخ اإىل تاريخ 

العمل  الببطببويببل يف  الببكببويببت 

الإنبب�ببسبباين،مببن خببالل تقدمي 

امل�ساعدات واملنح والقرو�س 

وال�سعوب  لببلببدول  التنموية 

املحتاجة يف الأوقات احلرجة 

ويف الأزمات، موؤكدا اأن العمل 

الإن�ساين �ساهم يف تعزيز مكانة 

الكويت يف املجتمع الدويل 

فاأ�سبحت عن�سرا مهما وموؤثرا 

فيه.

القائد الإن�شاين

الدكتورة فاطمة  �سّرعت 

العبيدان بوابات  العبد اهلل 

ال�سعر وحلقت منها بق�سيدة 

الإن�ساين«  »القائد  عنوانها 

عببددت فيها بع�س اخل�سال 

التي يتمتع بها �ساحب ال�سمو 

اأمري البالد من حكمة و�سهامة 

ورحمة وحب للخري والعطاء 

واأن�سدت:

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

ق�������ل�������ب رح������ي������م وه��������������و ذو 

اأغ��������������������دق اخل��������������ري علينا           

وع��������������ل��������������ى ك�����������������ل م������ق������ي������م

و������ش�����ع�����ى ب�����ال�����ط�����ي�����ب دوم�������ا

ن���������ح���������و ���������ش��������ي��������خ وي������ت������ي������م

وف�����������������������ت�����������������������اة و�����������ش����������ب����������ي

وف�����������������ق�����������������ري و����������ش���������ق���������ي���������م

اأط���������ع���������م ال�������ن�������ا��������س ل�����وج�����ه

ال���ف�������ش���ل العظيم اهلل ذي 

»�شباح«

الببدكببتببور خالد  البب�ببسبباعببر 

األبببقبببى ق�سيدة  البب�ببسببايببجببي 

بالرتاكيب  الزاخرة  »ال�سباح« 

ال�سعرية اجلزلة التي عك�ست 

بالفخر  البب�ببسبباعببر  اإحبب�ببسببا�ببس 

والولء لوطن يجود بكرم اأهله 

وقائده فقال:

احلب وال�شوق الذي ي�شكو الورى

اأب���ال بدائه اأك���رت منه ومل 

لأمرينا ومرابع الوطن احلبي�ب

وما ت�شمهّما رح��اب ف�شائه

ب���رم���ال���ه وب�����ح�����وره و�شمائه              

ل��ون��ه��ا و�شفائه وب��ه��اء زرق���ة 

لو �شفني وجدي وبُتّ اأ�شريه

وانتابني من ذاك طول عنائه

اأداو �شقامه              اأ�شكه بل مل  مل 

ي���ل���ذ يف �شرائه امل���ح���ب  اإن 

في  س�����اه�����م  اإلن�����س�����ان�����ي  ال����ع����م����ل   : ال�����ش�����م�����روخ 
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

فاطمة العبيدانخالد ال�سايجي

طالل الرمي�سي

وليد القالفندى الأحمد
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ف�شنون عمري حيثما ق�شيتها

اأرجائه والذكريات جتول يف 

ال�سابة  ال�ساعرة  واألقت   

الأحببمببد ق�سيدة تغنت  نببدى 

فيها ب�سفات �سمو اأمري البالد 

وحكمته التي قادت البالد اإىل 

املجد قائلة:

يا قائد الإن�شان قدت كويتنا

وبنيت جيال بالعالء الأجمد

يجتاح حبك للعطاء قلوبنا

وكاأمنا تغزو القلوب وتفتدي

و�شنعت لالأجماد �شرح وجودنا

حتى غدت ُمزن ال�شماء كمرقد

وحكمت دارا من جمال عطائها

خري الديار من عطائك تهتدي 

اأنت الذي قدت الزمان بحكمة

قد ُدمَت لل�شعفاء خري املنجد

األف هال

بدوره  ارحتل ال�ساعر وليد 

القالف ) اخلراز( بني البحور 

واملببفببردات املفعمة مب�ساعر 

الببفببخببر واحلبببفببباوة وقببببال يف 

ق�سيدته »القائد الإن�ساين«:

اأهال بالقائد الإن�شاين األف 

ن��ق��ول��ه��ا بافتتان اأه����ال  األ����ف 

األف اأهال... واألف اأهال واأهال

ما جرى يف �شمائنا القمران

ن���ال���ه الأم��������ري... ونلنا ل��ق��ب 

نحن اأي�شا به احرتام الزمان

ل���ق���ب ي�������ش���ت���ح���ق���ه... واإل����ي����ه

تت�شامى كل العيون الرواين

���ش��وف يبقى م��ث��ار فخر وعز

واح���رتام على م��دى الأزماِن

الكوثر املورد

الأم�سية مع  وجبباء  ختام 

ال�ساعر �سامل الرمي�سي الذي 

اأحتببببف احلبب�ببسببور بق�سيدة 

التي  املببورد«  »الكوثر  بعنوان 

ميكن قراءتها على ثالثة اأوجه: 

القافية،  ف�سيحة على تقييد 

اإطالق القافية،  ف�سيحة على 

ونبببببطببيببة ... وفببيببهببا ين�سد 

بالقول:

م���ن���ي �����ش����الم م����ا حت����د ح�����دوده

للمواطن ال�شايف علينا جوده

يا موطن الأجماد فخرك هالني

م�������������وروده ك�������وث�������ر  زلل  ورد 

لك بالفوؤاد احلب من ع�شر م�شى

ول���ع�������ش���رن���ا م���ت���ج���دد م����ول����وده

ث��راك ونفتدي اأرواح��ن��ا تهدي 

ف��ي��ن��ا م��ث��م��ر عنقوده واحل������ب 

اأكويتنا من مثل قدرك يف املدى

يا �شقف من للمجد كان �شعوده

اأماننا                  ي�����دمي  اأن  اأ������ش�����األ  اهلل 

يف ظل من نعم اجلدود جدوده

اأبياتنا ن�شل ال�شباح وتنحني 

طيب القوايف منه ينفح عوده 

يا من له الألقاب ت�شعى ت�شتهي

ل���و ب��ع�����ش��ه��ا م��ع��ك��م ي��ت��م وروده

ي���ا رم����ز اإن�����ش��ان��ي��ة ���ش��ع��ت �شيا

م��ن بعد ده��ر حا�شرتنا �شوده

ن��زف لك التهاين والثنا جئنا 

من حم�س اإخال�س القلوب وروده

ه����ذي حت��ي��ة ���ش��اع��ر ف����رد على

الأي����ام ي��ن��در يف ال��زم��ان وجوده

اإلجماع   : ال��رم��ي��ض��ي 
ال���ع���امل���ي ع���ل���ى إط����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 
التنمية   م��ن��اح��ي  ل��ك��ل 
ف�������ي دول�����������ة ال����ك����وي����ت

ت�������اج ال����ل����ي����ج مت�����ازج�����ت أط�����ي�����اُف
وت���������أألت ف������وق ال����غ����ص����ون ق���ط���اُف

وع����ل����ى رم�������ال ال����ش����ط َرف��������رف ب��ل��ب��ٌل
وع�����ل�����ى ال������ت������ال ُم�����ه�����ّل�����ل ه����ّت����اف

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

ب���ا وال���ش���م���س خ���ّي���م ض���وؤه���ا ف����وق ال���رُّ
وال����غ����ي����ث ي���ه���ط���ل وال�����ن�����دى ط������ّواف

ب���األم���س ك��ن��ت ش��ري��ك��ة ف���ي ف��رح��ت��ي
����ع����ي وال����ّت����ط����واف ن��������ذٌر ع����ل����يَّ ال����سَّ

لعلمه األري������ب  ي��س��ع��ى  احل���ج���ا  ش��ي��خ 
ي���ص���ب���و إل�����ي�����ه احل���������قُّ واإلن�����ص�����اف

ه������ذا ُص����ب����اح ال����ي����ر أج�������رى أن����ه����ًرا
ب�����ن ال����ه����ض����اب  وراف����ق����ت����ه ض���ف���اف

وف���اخ���رت ال���ل���ي���ج  أرُض  ب����ه  ت  ع������زَّ
وزه�������ا ب�����ه أه������ل ال�����ِق�����رى األش�������راف

ف���ي���ج���ّم���ع ال����ف����رق����اء ب���ع���د خ��ص��ام��ه��م
خ���اف ي�������دبُّ  إذا  ال�����س�����ام  ي���س���م���و 

بهم ج��ن��ح��ت  ق���د  ال����ُع����ْرِب  س��ف��ي�����ُن  وإذا 
ي���ج���ث���و إل����ي����ه ال����ق����ل����ُع وامل�����ج�����داف

أط��ب��ق��ت ال�����ن�����وازل  إذا  ال���ك���وي���ت  ت�����اج 
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

تاج الخليج
شعر : إسماعيل عقاب
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للقائد وشعبه

قدمي قدم هذا البلد وقد جعل منها منارة بن 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�شن عبداهلل

جل�س الفتى ال�سغري الذي 

مل يتجاوز عمره الثانية ع�سرة 

اأمام منزله، وو�سبببع »قر�سة « 

ماء )جرة(  وعليها مغرفة، ثم 

راح ينبببادي على جريانه واأهله 

واملارة باأن يتف�سلوا ل�سرب املاء 

البارد .

كان ذلك عام 1882 م وكان 

هذا الفتى ال�سغري الذي اأ�سبح 

من كبار املح�سنني فيما بعد هو 

عبد العزيبببز الدعيج، الكويتي  

الذي اأن�سببباأ اأول  �سبيل ماء يف 

الكويت، وذلك ل�سقاية النا�س يف 

وقت كان املاء نادرا واحل�سول 

عليه يحتاج اإىل م�سقة كبرية. 

وقد جعله موردا ل�سبببد حاجة 

الفقراء واملحتاجبببني من مياه 

ال�سرب، ولتزويده باملياه ا�سرتى 

الدعيبببج اآببببار مببباء يف منطقة 

ال�سامية وا�سرتى كذلك  عددا 

كبريا من اجلمال يقارب اأربعني 

جمال ،لنقل هبببذه املياه يوميا 

من ال�سبببامية اإىل مقر ال�سبيل 

يف حبببي الدعيج داخل �سبببوق 

الكويبببت، بهدف التخفيف عن 

الن�سببباء وخ�سببب�س لهبببن وقتا 

للتبببزود باملياه وقد قبببام ورثته 

بتو�سبببعة هذا ال�سبيل واأن�سئت 

له عدة فروع.

قببببل ذلبببك بنحبببو مائتبببي 

 1696 عبببام وحتديبببدا عبببام 

بنىابراهيم بن عبداهلل البحر 

اأول م�سجد يف الكويت،وجدده 

عام 1745عبداهلل بن علي بن 

�سعيد ومت جتديده مرة اأخرى 

عبببام 1858 علبببى يد عبداهلل 

ابن عي�سبببى  الإبراهيم ) والد 

يو�سف الإبراهيم( وقامت اإدارة 

الأوقببباف بتجديده يف 1956، 

ويقع يف فريج الإبراهيم يف حي 

القبلة مقابل ق�سر ال�سيف،وهو 

اأول وقف يف الكويت وقد اأوقفت 

مل�سلحة امل�سجد عدة اأوقاف.

ويف عبببام 1871 قام علي 

حممد اآل اإبراهيم بطبع كتاب 

‘نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب 
على مذهب الإمبببام اأحمد بن 

حنبل ال�سيباين’ وهو يف الفقه 

احلنبلي  يف املطبعة اخلريية، 

نهجا ال����ك����وي����ت  س����ّن����ت 
 ث����اب����ت����ا م����ن����ذ ن���ش���أت���ه���ا، 
ي����رت����ك����ز ع����ل����ى ت���ق���دمي 
اإلنسانية  امل��س��اع��دات 
ل��������ك��������ل ال���������ع���������ال���������م ب����ا 
ع���رق  أو  ل���دي���ن  مت��ي��ي��ز 
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مب�سر كاأول كويتي يقوم بطباعة 

كتاب على نفقته اخلا�سة.

ولذلبببك فاإن عمبببل اخلري 

يف الكويت قبببدمي قدم الدولة 

نف�سها وهو اأحد مظاهر الهوية 

الإ�سبببالمية للمجتمع الكويتي، 

ولقد كان املح�سبببنون من اأهل 

الكويت يبنون امل�ساجد، كعمل 

من اأعمال الر واخلري والتقرب 

كثبببري  تعببباىل وكان  اإىل اهلل 

ممن اأنعم اهلل عليهم يو�سبببون 

بتخ�سبببي�س ثلث تركاتهم لبناء 

امل�ساجد .

الأوقاف اخلريية

ومل يكتبببف الرعيبببل الأول 

من املح�سنني من اأهل الكويت 

ببناء امل�سببباجد يف الكويت، بل 

كانوا يبنون امل�ساجد ويجهزونها 

كاملبببة على نفقتهبببم يف بع�س 

الأخبببرى؛  املبببدن والعوا�سبببم 

لتكون موئاًل للعباد وال�ساحلني 

ولإقامة ال�سبببالة واإعالء كلمة 

اهلل تعببباىل، ي�سببباف اإىل ذلك 

اأنهم وقفوا اأعياناً من العقارات 

والأرا�سي التي تدر ريعاً لالإنفاق 

على هذه امل�ساجد اأو تخ�س�س 

للعاملني بها .

وبعد تاأ�سي�س دائرة الأوقاف 

�سبببنة 1949 م. والتبببي اأخذت 

على عاتقها مهمة بناء امل�ساجد 

فببباإن املح�سبببنني ا�سبببتمروا يف 

بنببباء امل�سببباجد علبببى نفقتهم 

اخلا�سة، ور�سدوا لها الأوقاف 

الالزمة.

ومل تقت�سر الأوقاف اخلريية 

يف الكويبببت على امل�سببباجد بل 

تنوعت جمالتها لت�سمل الكثري 

من الأغرا�بببس، كالإطعام عر 

تقدمي املواد الغذائية ال�سرورية 

ببببالد  للمحتاجبببني يف كافبببة 

امل�سبببلمني �سبببواء مت تقدميهبببا 

اأو جماعيبببة  ب�سبببورة فرديبببة 

»الع�سبببيات«  والوقبببف علبببى 

التبببي هبببي مرادفبببة لالإطعام 

،وتتحقق بتقدمي وجبات طعام 

للفقبببراء واملحتاجبببني داخبببل 

البالد وخارجها، وخا�سبببة يف 

البلدان املعدمة والفقرية باإعانة 

الالجئني واملحتاجني .

والوقبببف على الأ�سببباحي  

الأ�سببباحي  بتوزيبببع  ويتحقبببق 

علبببى املحتاجني داخل الكويت 

وخارجهبببا، ويتم ذلبببك يف اأيام 

عيد الأ�سحى املبارك

و الوقبببف علبببى اخلريات 

:ويت�سمن خمتلف وجوه العمل 

اخلبببريي ومنها: تقدمي املعونة 

للفقبببراء واملحتاجبببني، ودعبببم 

الهيئات واجلمعيبببات واملراكز 

الإ�سالمية، و بناء امل�ست�سفيات 

واملراكز ال�سحية ودور الرعاية 

وما اإىل ذلك .

الفقبببراء  والوقبببف علبببى 

واملحتاجبببني  وامل�سببباكني 

املتعففني،وعلبببى طلببببة العلبببم 

الإ�سبببالمية  الكتبببب  و طببببع 

وامل�ساحف ون�سرها وتوزيعها 

يف البالد الإ�سالمية املحتاجة، 

بعثبببات  الطبببالب يف  واإيفببباد 

درا�سبببية خارج البالد، �سبببواء 

اأكان اإيفادهم لتح�سيل العلوم 

ال�سرعية اأم غريها من العلوم 

امل�سروعة. وثمة اأوقاف خريية 

اأخرى تغطي كل املجالت كحفر 

الآببببار يف البلدان الإ�سبببالمية 

الفقرية املحتاجة وتوفري م�سادر 

املياه لل�سرب وغريها.

حم�شنات كويتيات

ول يت�سورن اأحد اأن العمل 

اخلريي عر تاريخ هذا الوطن 

كان مق�سورا على الرجال من 

اأهل الكويت، فقد كان  ومازال 

للمراأة الكويتية دور بارز وفعال 

يف العمل اخلريي ب�سبببكل عام 

ويف الوقف ب�سكل خا�س. وكان 

مل�سببباهمات املراأة ال�سبببخية يف 

الأعمبببال الوقفيبببة بالأمبببالك 

الوا�سبببح  اأثرهبببا  والعقبببارات 

الوقفيبببة  املوؤ�س�سبببة  يف منبببو 

وازدهارهبببا مما يبببدل على ما 

حتلبببت به املبببراأة الكويتية منذ 

القدم مبببن وعي ديني وحر�س 

على التقبببرب اإىل اهلل تعاىل. 

وح�سب اإح�سائية من�سورة على 

موقع وزارة الأوقاف فاإن ن�سبة 

50 % من الأوقببباف الكويتية 
يف الكويت وخارجها  ل�سيدات 

كويتيات .

تاريخ م�شيء

طوال تاريخها  الإن�سببباين 

واخلبببريي الطويبببل وامل�سبببيء 

وعبببر جهود �سبببعبية جماعية 

وفردية، ويف كل الق�سايا و�سول 

اإىل قبببارات العبببامل اخلم�بببس، 

كانت الكويبببت ومازالت واحة 

العمبببل اخلبببريي والإن�سببباين 

والإغاثي. مليارات الدولرات 

ينفقهبببا اأهبببل الكويت  بر�سبببا 

وبحب  و�سماحة، �سرا وعالنية، 

يف عمل اخلري حتى اأ�سببببحت 

مبببن اأوائبببل الدول التبببي قننت 

عر تاريخها »�سناعة خريية«   

كاملبببة الأركان، بل وفريدة يف 

عملها كما يقول  الأمني العام 

الإ�سالمي  للمجل�س  امل�سببباعد 

العاملي للدعوة والإغاثة واأ�ستاذ 

الدرا�سبببات الإ�سبببالمية بكلية 

الرتبية الأ�سا�سية د. بدر املا�س 

والذي يقول: اأجزم اأن الكويت 

هبببي الدولة العربيبببة الوحيدة 

الرائبببدة يف العمبببل الإغاثبببي، 

فالكويبببت مدر�سبببة متميبببزة 

يف العطببباء، ويف ال�سببببق اإىل 

الذهببباب لالإغاثة يف اأي كارثة 

تقع للم�سلمني يف العامل، ولها 

اأيببباد بي�سببباء يف كل الدول يف 

كل زمبببان ومكان واأينما ذهبت 

�سبببتجد كويتيا يحفبببر بئرا يف 

جماهبببل اإفريقيبببا ،واآخر يبني 

مدر�سة اأو م�سجدا اأو م�ست�سفى 

يف بلدة ريفية يف اآ�سيا اأو رمبا 

ل وجبببود لهبببا علبببى اخلريطة 

الر�سبببمية، وثالثا يطعم اأيتاما 

يف اأمريكا اجلنوبية .

ويذكبببر عبببادل ال�سبببعدون 

موؤلف مو�سوعة »اأوائل كويتية« 

اأنبببه عام  1904 ترع ال�سبببيخ 

مببببارك مببلبببغ 5 اآلف لبببرية 

مل�ساعدة الالجئني اأثناء حريق 

الآ�ستانة يف تركيا.

ويف الثالثينبببات من القرن 

املا�سبببي، وبعبببد اأ�سبببابيع مبببن 

امل�������������������اص:  ب�������������������در  د. 
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

 150 تتبعها  خيرية  جمعية  و11  خيرية  م��ب��رة   85
ميادالكويت م��ن��ذ  اإلن��س��ان��ي  ال��ع��م��ل  م��ارس��ت  جل��ن��ة 
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للقائد وشعبه
الإ�سبببراب العام البببذي قام به 

ال�سعب الفل�سطيني عام1936م 

وثورته على �سلطات الحتالل 

الريطاين واعتداءات قطعان 

امل�ستوطنني ال�سهاينة املتحالفني 

معها، اجتمع بع�س اأهل اخلري 

الكويبببت ونظمبببوا حملبببة  يف 

ترعبببات، ثم بادروا بتاأ�سبببي�س 

جلنبببة جتمبببع املعونبببات ببببكل 

اأ�سكالها لتقدمها اإىل اإخوتهم 

يف اأر�س الرباط.

وقبببد �سبببمت اللجنبببة كاًل 

من ال�سيخ يو�سبببف بن عي�سى 

القناعي، وحممد ثنيان الغامن، 

وعبدالرحمبببن حممدالبحبببر، 

�سبببليمان،  ببببن علبببي  و�سبببيد 

وم�سبببعان اخل�سبببري، وحممد 

اأحمد الغامن.

وعقدت اللجنة اجتماعات 

جلمع الترعات، وعلى الرغم 

مبببن �سبببيق العي�بببس يف ذلبببك 

الزمبببن حيث كان الغو�س على 

اللوؤلوؤ هو امل�سبببدر الرئي�سبببي 

للدخل يف الكويت، فقد جمعت 

اللجنة الترعات واأر�سلتها اإىل 

فل�سطني، ووا�سلت عملها حتى 

انتهاء الثورة عام1939م.

مدار�ض كويتية يف الهند 

وتذكر د.فوزية العبد الغفور 

يف كتابها عن ال�سبببيخ عبداهلل 

املعبببارف  دائبببرة  اأن  اجلاببببر 

برئا�سة ال�سيخ افتتحت مدار�س 

لتعليبببم اأبنببباء البببدول العربية 

ال�سبببقيقة،وعلى الأخ�س دول 

اخلليج العربي اأو لبناء العرب 

الذين تواجدوا يف تلك الفرتة 

يف بع�س الدول ال�سالمية  مثل 

باك�ستان والهند. ففي بومباي 

افتتحبببت دائرة املعبببارف عام 

1952 اأول مدر�سبببة عربيبببة 
لتعليم اأبناء الكويتيني املقيمني 

يف بومباي اللغة العربية والدين  

ب�سفة خا�سة.

بيبببد اأن ال�سبببيخ عببببداهلل 

اجلاببببر �سبببمح اأن تكبببون هذه 

املدر�سة لأبناء العرب جميعا.

كما افتتحت دائرة املعارف 

عام 1953مدر�سبببة كرات�سبببي  

لتعليم اأبناء العرب املقيمني يف 

باك�ستان اللغة العربية والدين 

الإ�سالمي، و�سمت 92 طالبا 

من كل البالد العربية. 

الكويبببت عبببام  واأر�سبببلت 

1953بعثة من املدر�سبببني اإىل 
�ساحل عمان واإمارة ال�سارقة، 

وافتتحبببت مدار�بببس يف معظم 

اإمارات اخلليج العربي وزودتها 

بالكتب الدرا�سية وكل ما حتتاجه 

من مواد واأجهزة واأثاث، وذلك 

علبببى مدى خم�س �سبببنوات يف 

اإمارات دبي وال�سارقة وعجمان 

واأم القوين وراأ�س اخليمة.

قالدة ال�شميط

بيد اأن هناك جتربة خريية 

فريدة وغري م�سبوقة يف تاريخ 

الإن�سانية، قادها كويتي ولد عام 

1947م وا�سبببتمر حتى حلظة 
وفاته عبببام 2013 يعمل فيها 

بداأب واأمانة من خالل املح�سنني 

يف الكويبببت، األ وهبببي جتربة 

الراحل الدكتبببور عبدالرحمن 

ال�سميط الذي ق�سى اأكرث من 

ربع قرن يدعو اإىل الإ�سالم  يف 

القارة ال�سمراء عر فعل اخلري 

ودون ممار�سبببة اأي �سغوط اأو 

تفريق بني م�سلم وغري م�سلم. 

وقد اأ�سبببلم على يدي ال�سميط  

اأكبببرث من 11 مليون  �سبببخ�س 

يف اإفريقيبببا،  و�سبببتظل جتربة 

فار�بببس العمل التطوعي قالدة 

مبببن نوٍر علبببى �سبببدر الكويت 

و�سبببعبها طوال تاريخها، تزهو 

بهبببا و�سبببط الأمم وال�سبببعوب، 

ونح�سب اأنها �ستكون يف ميزان 

ح�سبببنات اأهل الكويبببت الذين 

حباهم اهلل حب اخلري، وجبلوا 

عليه حتى اأ�سبح مالزما لهم، 

وعنوانا على �سخ�سيتهم.

الأخبببري  التكبببرمي  ومبببا 

»واملتاأخبببر« البببذي قامبببت ببببه 

منظمبببة الأمم املتحدة ل�سبببمو 

الأمري ال�سيخ �سبببباح الأحمد 

اجلاببببر ال�سبببباح، اإل جمبببرد 

تتويج ب�سيط مل�سرية قائد، اأحب 

اخلري هو و�سبببعبه و�سعى اإىل 

فعلبببه ون�سبببره دون انتظار لأي 

جزاء اأو�سكر من اأحد .. �سوى 

مر�ساة للخالق العظيم و ابتغاء 

لوجه اهلل الكرمي .

 ال�شفافية التامة

لقد �سّنت الكويت لها نهجا 

ثابتا منذ بزوغ جنمها ون�ساأتها، 

يرتكز على تقدمي امل�ساعدات 

الإن�سبببانية للكافبببة بعيبببدا عن 

املحددات اجلغرافية والدينية 

الكويت  والإثنيبببة، واعتمبببدت 

عر تاريخها ال�سفافية التامة 

يف الإنفاق اخلريي الذي ارتكز 

على  ثالثة م�سادر: دعم الدولة 

للعمبببل اخلبببريي مببببا تقدمبببه 

من م�سببباعدة مادية ومعنوية، 

ودعم اأهل اخلري من املواطنني 

املي�سورين، وترعات الأهايل، 

ثم اأموال الزكاة وعوائدها .

وقبببد حتولبببت اجلمعيبببات 

بعبببد  اخلرييبببة  واللجبببان 

اإ�سبببهارها ر�سبببميا مبببن العمل 

الفردي اإىل العمل املوؤ�س�سبببي 

القائبببم علبببى النظبببم واللوائح 

املعتمبببدة واملرتبطبببة مبكاتبببب 

تدقيبببق حما�سببببية، ولديهبببا 

مقرات وح�سبببابات ومعامالت 

مع موؤ�س�سبببات املجتمع املدين 

كافة .

والبدايبببات الأوىل للعمبببل 

اخلبببريي الكويتي ت�سبببري اإىل 

�سعب اأحب عمل اخلري فاأحبه 

اهلل وي�سبببر لبببه هبببذا الطريق 

الذي اأ�سبح عنوانا عليه وعلى 

الإن�سبببانية. فالعمل  م�سبببريته 

التطوعبببي يف الكويبببت  لي�بببس 

حديث العهد، اأو هو لحق على 

اكت�ساف النفط، لكن احلقيقة 

هبببي اأنه قدمي قدم هذا البلد، 

اأبنائبببه  ومتاأ�سبببل يف نفو�بببس 

الذين عملوا على تطويره حتى 

اأ�سببببحت الكويت منارة العمل 

التطوعي بني دول العامل، حيث  

ل يذكر اليوم العمل التطوعي 

يف اأرجاء  الأر�س اإل وي�سببببقه 

ا�سم الكويت. واختيار املنظمة 

الأممية للكويت كمركز اإن�ساين 

عاملي مبببا هبببو اإل تتويج لهذه 

امل�سبببرية الطويلبببة التي طالت 

الداخل واخلارج.

مراحل تطور

وقد مر العمل التطوعي يف 

الكويت منذ بدايته وحتى الآن  

بثالث مراحل :

-  اأول العمبببل التطوعبببي 

الفردي

ل�سبببغر املجتمبببع  فنظبببراً 

وب�ساطة تكوينه، مل تكن  هناك 

موؤ�س�سات حكومية تدير �سوؤونه 

اأو موؤ�س�سات اأهلية ت�ساهم يف 

بنائبببه، ببببل كان اجلميع رجالً 

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  
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ون�سببباًء، حكامببباً وحمكومبببني 

ي�ساهمون يف بناء املجتمع،وكان 

العمل اخلريي عبارة عن جهود 

ذاتية كل ح�سب طاقته وقدراته، 

اإدارة  للحبببكام دور يف  فبببكان 

�سبببوؤون الببببالد، وللعلمببباء دور 

يف التعليم والق�ساء والتطبيب 

والوعبببظ والإر�سببباد. وللتجار 

ال�سبببعفاء  دور يف م�سببباعدة 

واملحتاجبببني، وبناء امل�سببباجد، 

والأوقاف اخلريية التي ي�سرف 

ريعها على احتياجات املجتمع، 

وافتتاح املدار�س الأهلية ودعمها 

مالياً، وحتديد ن�سبة 2 % من 

ريع ب�سائعهم وجتارتهم، تعطى 

للدولة طواعيبببة منهم، لإعانة 

احلاكم ومالياً يف اإدارة �سوؤون 

البالد، وت�ساعدت هذه الن�سبة 

ح�سب احتياجات البالد حتى 

و�سبببلت يف يوم من الأيام اإىل 

%5، وا�ستمر العمل التطوعي 
الفبببردي ببببني اأبنببباء املجتمبببع 

الكويتي جيببباًل بعد جيل ليدل 

على اأ�سبببالة املجتمع الكويتي 

واإميانه وحبه لعمل اخلري.

 ثانيببباً: العمبببل التطوعبببي 

اجلماعي

مع وجود العمل التطوعي 

الفردي يف الكويت قدمياً،وجد 

كذلك العمل التطوعي اجلماعي 

البببذي كان يتمثبببل يف �سبببورته  

العفوية من حيث تكاتف اأبناء 

املجتمع وتالحمهم وتعاونهم،

التطوعبببي  العمبببل  ثالثببباً: 

املوؤ�س�سي

وبداأت مالحمه  يف الكويت 

مع مطلع القرن الع�سرين، وكان 

لظهور هذه املوؤ�س�سات اأ�سباب 

عبببدة  تتمثل يف كبببون الكويت 

تطل على اخلليج العربي، الأمر 

البببذي اأدى اإىل مبببرور العديد 

مبببن التجار والعلمببباء والأدباء 

على دولبببة الكويت واحتكاكهم 

باأبنائهبببا، وكذلك حبببب حكام 

الكويبببت لعمبببل اخلبببري وقبببد 

ت�سافرت هذه العوامل لتوؤدي 

اإىل ظهبببور هبببذه املوؤ�س�سبببات 

التطوعية واخلريية.

وقبببد ولدت اأول موؤ�س�سبببة 

تطوعيبببة يف الكويبببت وكانبببت 

املباركيبببة موؤ�س�سبببة  املدر�سبببة 

تعليميبببة ثقافيبببة �سببباهم اأبناء 

الكويبببت يف دعمهبببا مالياً كما 

�ساهموا بالتعليم فيها واإدارتها، 

وتوفري كافة احتياجاتها، وكان 

ذلك يف عام 1911م .

ثم جاءت اجلمعية اخلريية 

ثبببم  1913م،  العربيبببة عبببام 

املدر�سبببة الأحمديبببة يف عبببام 

1921م، ثبببم النبببادي الأدببببي 
عام 1922م، واملكتبة الأهلية 

كموؤ�س�سة ثقافية فكرية يف عام 

1926م.
ويف مطلع ال�ستينيات وذلك 

يف عام 1961م، مت فتح املجال 

لإن�سببباء جمعيبببات النفع العام 

التطوعية لت�ساهم مع موؤ�س�سات 

تنميبببة املجتمبببع  الدولبببة يف 

وازدهاره حتت اإ�سبببراف وزارة 

ال�سبببوؤون الجتماعية والعمل،  

حتى بلغت يف يومنا هذا ما يزيد 

على خم�س وخم�سبببني جمعية 

نفع عام يف كافة املجالت، منها 

85 مبببرة و11جمعيبببة خريية 
تتبعها  150 جلنة، مل يتوقف 

ن�سببباطها داخبببل املجتمبببع بل 

خرجت اإىل بقاع  الأر�س،تبني 

وتعمبببر، وتعلم وتداوي، وتقدم 

العون وامل�ساعدات يف الظروف 

ال�سعبة.

�شمتان بارزتان

وتقبببول الباحثبببة مي علي 

ك�سبببك  اإن العمبببل اخلريي يف 

الكويت  ميتاز ب�سمتني بارزتني، 

ال�سمة الأوىل هي هذا ال�سكل 

املختلبببف املتميز للم�سببباعدة، 

فلي�س هناك نقود تعطى اأو متنح 

للمحتاجني كم�سببباعدة موؤقتة 

تنتهي �سبببريًعا بانتهاء املال، اأو 

ت�سبح بال قيمة  فامل�ساعدات 

تتخذ اأ�سبببكال ا�ستثمار اأخرى، 

فهناك مدار�س تفتح واآبار حتفر 

يف قبببرى اأو بنببباء قرى تهدمت 

اأو بناء م�سبببجد، ومن اأ�سبببكال 

امل�سببباعدات املتميزة ما يعرف 

برعاية الأطفال اليتامى الذين 

يتكفل بهم فاعلو اخلري. 

وهبببذه الأ�سبببكال من عمل 

اخلري ا�ستثمار قوي ميتد اأثره 

يف املجتمعات، وي�سببباعد على 

تخفيف اأعبببباء احلياة وتقليل 

اأثر حبببدة امل�سبببكالت يف هذه 

املجتمعات.

اأما ال�سمة الثانية فهي العدد 

الكبري امل�سارك يف اأعمال اخلري 

وتزايده يوًما بعد يوم، وللتحديد 

فاإننا نفرق بني الذين يترعون 

ببع�س اأموالهم وي�سبببعونها يف 

�سبببناديق امل�سببباعدات، وببببني 

القائمبببني على العمل نف�سبببه، 

فبجانب املترعني هناك عدد 

كبري من ال�سباب والكهول الذين 

يذهبون على نفقتهم اخلا�سة 

اإىل قرى غاية يف الفقر، يعلمون 

النا�س اأو ي�سبببرفون على توزيع 

امل�ساعدات، فالظاهرة هنا هي 

تزايد عبببدد هبببذا البناء وكر 

حجمه يوًما بعد يوم.

الكويبببت  اأ�سببببحت  لقبببد 

ال�سغرية  جامعة كبرية يف عمل 

اخلري، ت�سبببتلهم جتربتها دول 

كثرية، فيما دعت الأمم املتحدة  

�سعوب الأر�س اإىل الطالع على 

التجربة الكويتية.

ويعول الأمني العام للمنظمة 

الدولية بان كي مون الذي �سّمى  

�سمو الأمري بب»القائد الإن�ساين 

العظيبببم«، والكويبببت مبركبببز 

الإن�سبببانية، كثبببرياً علبببى دعم 

اأمري البالد امل�سبببتمر وقيادته 

ال�سبببخية معتراً �سموه »قائدا 

اإن�سانياً عظيماً وملهماً وراعي 

بلده الكويت«.

وحتى يف الحتفال  التكرميي 

املهيب الذي ح�سره العديد من 

ال�سفراء واأكرث من 100 مدعو 

اآخرين ،قال امل�سبببوؤول الأممي 

الأول يف العامل، وهو يقدم درعا 

تذكارية لأمرينا الإن�سان تقديرا 

للجهود التي  قام بها �سموه: اإن 

»الكويت قد تكون �سبببغرية يف 

م�ساحتها اإل اأن لها قلباً كبرياً 

ورحبببباً« معربا عن اأمله يف اأن 

حتبببذو العديد من الدول حذو 

القيادة الكويتية.

والكويت الفريدة واملتفردة  

ب�سبببخاء وكرم اأمريها و�سعبها 

،ا�سبببتحقت هبببذا اللقبببب غري 

امل�سببببوق عن جبببدارة، والذي 

�ساغته الأمم املتحدة خ�سي�سا 

وللمرة الأوىل  يف  تاريخها من 

اأجبببل تكرمي  الكويت و�سبببعبها 

واأمريها  على ما بذلوه ويبذلونه 

يف �سبل اخلري والإغاثة ب�ستى 

األوانهبببا. حيث تاريبببخ الكويت  

يف ممار�سبببة العمبببل اخلبببريي 

والإن�سببباين والإغاثي  ي�سبببهد 

لها بذلك.

م���ي ك���ش���ك: ال��ع��م��ل اخل���ي���ري ف���ي ال���ك���وي���ت  ميتاز 
اإلنسان  ب��ن��اء  ف��ي  يستثمر  إمن��ا  مؤقتا  ليس  ب��أن��ه 



لقد تطلع منذ اليوم الأول  

دفاعاً  ما  بعمل  للقيام  للغزو 

يدرك  كببان  ولأنببه  الوطن  عن 

�سعوبة ذلك فقد انتابه ال�سيق 

والقهر، ومل ميلك غري البقاء 

يف عمله يف م�ست�سفى العدان، 

املتطوعني  على  ي�سرف  فكان 

ويوزع املهام بينهم لكن مل يكن 

ال�سهيد  ير�سي  العمل  هببذا 

اأحمد، الذي اأراد النخراط يف 

العدو،  �سد  امل�سلحة  املقاومة 

�ساعده  ولقد  يببردد  كببان  كما 

العدان،  م�ست�سفى  يف  عمله 

ومعرفته بال�سهيد عادل غلوم 

جمموعة  اإىل  الن�سمام  على 

العدان.

امل�ست�سفى  يف  يقوم  كببان 

مثل  العامة  اخلدمات  ببع�س 

للمر�سى،  الببطببعببام  جتببهببيببز 

اخلا�سة  البب�ببسببحببون  وغبب�ببسببل 

كان  ولببذلببك  والتنظيف،  بهم 

يف  وقببتببه  مببن  الكثري  يق�سي 

باإعداد  قببام  كما  امل�ست�سفى، 

ودفاتر  للع�سكريني،  الهويات 

املرور باإعدادها يف امل�ست�سفى 

املوجودة  املبباكببيببنببة  بببو�ببسبباطببة 

هببنبباك وذلببببك بببالببتببعبباون مع 

شـــهــــــيد املرابطـــــــة والثبـــــــات

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

أحمــد السناسيـري
للوطن،  اأرواحهم فداء  العراقي فقدموا  الغزو  ال�شباب جتاه  الوطني على هوؤلء  ال�شعور  �شيطرة  نف�شها وهي  تبقى حقيقة تفر�ض 

مثل اأحمدعبا�ض ال�شنا�شريي الذي مل يرف�ض املعي�شة ال�شعبة يف تلك ال�شهور ويرحل اإىل حيث الراحة فقد قال لوالده: »اإذا كنت 

تريد اخلروج فاإنني م�شتعد لتو�شيلكم والعودة اإىل الوطن«. لقد اأ�شر مع غريه من �شهداء الكويت الأبطال على املرابطة وال�شمود.
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ال�سهيد  ومنهم  ال�سباب  بع�س 

بهذا  يقوم  وكببان  فايز  عي�سى 

حيث  اأي�ساً  املنزل  يف  العمل 

دفاتر  مببن  الببعببديببد  اأحبب�ببسببر 

ال�سور  وبع�س  اخلالية  املرور 

رتب  من  كويتيني  لع�سكريني 

اإىل  ابتداء من مالزم  متعددة 

الهويات  باإعداد  ويقوم  مقدم 

كما  اأخببتببه،  مع  بالتعاون  لهم 

ال�سالح  قام رحمه اهلل بجمع 

اأفراد  كل  يكن  ومل  وتخزينه 

اأفراد  اأنه اأحد  عائلته يعلمون 

لببلببمببقبباومببة، رغم  جمببمببوعببة 

هويات  يعد  ببباأنببه  والبببده  علم 

رحمه  ال�سهيد  لأن  للع�سكرين 

اهلل حر�س على عدم اخلو�س 

يف احلديث عن ن�ساطه، رغم 

اأهله كانوا يالحظون كرثة  اأن 

اإىل  العودة  عن  وتاأخره  تغيبه 

اأنه  عليه  لحظوا  كما  املنزل، 

العمليات  بع�س  عن  يتحدث 

املبب�ببسببلببحببة الببتببي �ببسببوف تقع 

الدخول  دون  مكانها  ويحدد 

قليل  وبببعببد  الببتببفببا�ببسببيببل،  يف 

ي�سمع اأهله عن نف�س العملية. 

فببقببد علمت  �ببسببقببيببقببتببه  اأمببببا 

الأ�سلحة  بجمع  قببام  اأنببه  منه 

يتعاون مع بع�س  واأنه  ونقلها، 

ال�سباب يف و�سع متفجرات يف 

ال�سيارات.

ومن الأن�سطة التي قام بها 

حماولته الو�سول اإىل معلومات 

عن الأ�سرى واملفقودين لطماأنة 

الأيبببام  اأحبببد  اأهببالببيببهببم، ففي 

املنزل ت�سم  اإىل  اأح�سر ورقة 

الأ�سرى  من  جمموعة  اأ�سماء 

اأطلع عليها والده،  واملفقودين 

و�ساأله اإذا كانت لديه معلومات 

عبارات  الببورقببة  ويف  عنهم، 

تببنببتببقببد البببذيبببن خبببرجبببوا من 

ال�ستمرار  و�سرورة  الكويت، 

يف الدفاع عن الوطن.

العتقال  عمليات  وكانت 

قد  الكويتيني  �سد  والبط�س 

زادت منذ اأوائل �سهر �سبتمر، 

اإل اأن ال�سباب مل يتوقفوا عن 

باأن  اإح�سا�سهم  رغم  املقاومة 

ياأمن  ال�سعب الكويتي مل يكن 

على نف�سه واأهله لكن ل مفر 

اأن  املحتل  يفهم  اأن  من  ولبد 

امل�سا�س  يرف�سون  الكويتيني 

ال�سهيد  فا�ستمر  با�ستقاللهم، 

اأحببمببد مببع رفبباقببه يف اإعبببداد 

الهويات واقتنا�س اأفراد العدو. 

دفن جمموعة  �سارك يف  كما 

بالإ�سافة  الكويت  �سهداء  من 

اإىل توزيع التموين على الأ�سر 

تعدد  فقد  وهكذا  املحتاجة، 

ن�ساطه وتنوع رحمه اهلل حتى 

يوم 13 / 9 / 1990 .

قلق .. واعتقال

ظهرت على ال�سهيد اأحمد 

القلق  عببالمببات  اهلل  رحببمببه 

والتوتر قبل اعتقاله بعدة اأيام، 

وكبببان قببد اعببتبباد الببتبباأخببري يف 

العودة اإىل املنزل، لكن ليلة 13 

/ 9، تاأخر كثرياً حتى اقرتبت 

�سباحاً،  الرابعة  من  ال�ساعة 

حني جاء، واألقى احلزام وكانت 

فيه بع�س الطلقات فوق �سطح 

املنزل ومل يو�سح لوالده �سبب 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  ويف  تاأخره 

امل�ست�سفى،  اإىل  ذهب  �سباحاً 

وبينما  قليلة  �سويعات  وبعد 

�سباك  مببن  ينظر  الأب  كببان 

الغرفة �ساهد  جنوداً عراقيني 

الذين  املنزل  �سور  يت�سلقون 

بداأوا  ثم  حرمته،  يببراعببوا  مل 

اأهله،  اإىل  الأ�سئلة  بتوجيه 

و�ببسبباأل اأحبببد البب�ببسببببباط والد 

ال�سهيد اأحمد كم ولد عندك، 

فاأجابه،، ثم �ساأله اأين اأحمد؟ 

»غري  القلق  الأب  عليه  فببرد 

ال�سابط هل  ف�ساأله  موجود«، 

ابنك يعمل يف امل�ست�سفى؟ 

هناك،  اإىل  ذهبببب  وهبببل 

الأب  كان  نعم،  الأب  فاأجابه 

احلزين يدرك خطورة الو�سع، 

اخلطر  يتوقع  يكن  مل  لكنه 

الغايل،  بببابببنببه  يحيط  البببذي 

هذه  وراء  ماذا  يعلم  يكن  ومل 

ال�سابط  اأن  كببمببا  الأ�ببسببئببلببة، 

كافية  معلومات  لببديببه  كببانببت 

ومكان  ال�سهيد،  ن�ساط  عببن 

وجوده. فقاموا بتفتي�س املنزل، 

اأحبببد اجلنود  ولببالأ�ببسببف عببرث 

يحتوي  البببذي  املن�سور  على 

الأ�سرى  اأ�ببسببمبباء  مببن  العديد 

ال�سابط  فاأخذه  واملفقودين، 

ثببم ربط  وو�ببسببعببه يف جببيبببببه 

اأحمد  اأ�سقاء  واأحببد  الأب  يد 

الأب  ف�ساأل  الهاتف،  ب�سلك 

البب�ببسببابببط هببل عببرثتببهببم على 

هذا  وجدنا  فاأجابه  اأ�سلحة، 

وهو احلزام الذي األقاه اأحمد 

فوق �سطح امللحق، ثم انطلقت 

ال�سيارة باجلنود وبوالد اأحمد 

تهديد  ي�سمعان  وهما  واأخيه، 

ما  بقتلهما  لهما  البب�ببسببابببط 

اأحببمببد وعند  يببعببرثوا على  مل 

الإفراج  مت  العدان  م�ست�سفى 

عن الأب والبن.

كان  الببببوقببببت،  ذلبببببك  يف 

م�ست�سفى  يف  وعي�سى  اأحمد 

العدان، ومل يتمكن اأهلهما من 

و�سلت  وب�سرعة  حتذيرهما، 

امل�ست�سفى، حيث  اإىل  القوات 

وقفت �ساحنة حمملة باجلنود 

الببطببوارئ واأخبببرى  ببباب  عند 

عند الباب الرئي�سي.

ومت تطويق امل�ست�سفى، ثم 

دخل اأحد ال�سباط برتبة نقيب 

ال�ستقبال  موظف  من  وطلب 

اأن اطلع  ك�سف التوقيع، وبعد 

عليه حدد الأ�سماء التي يريدها 

اأماكن وجودهم يف  و�ساأل عن 

امل�ست�سفى، وطلب من املوظف 

هذا  وكان  مرافقته،  امل�سوؤول 

حتتوي  ورقببة  يحمل  ال�سابط 

املطلوبني،  الأ�سخا�س  اأ�سماء 

ورغم اأن الك�سف الأ�سلي كان 

الإداري  امل�سرف  عند  يو�سع 

اإل اأن وجود اأكرث من م�سرف 

الك�سف  جعل  العمل  يتناوبون 

ولالأ�سف  اجلميع،  متناول  يف 

عي�سى  و�سديقه  اأحمد  فبباإن 

كانا يجل�سان عند ال�ستقبال، 

ثم  ومن  عليهما،  التعرف  فتم 

ثم  و�سربهما  اعتقالهما  مت 

األببقببت بهما قبببوات الببعببدو يف 

القوة  ووا�سلت  اجلنود،  عربة 

العراقية البحث عن الآخرين، 

غ�سب  املنظر  هذا  اآثببار  وقد 

�ساألت  التي  املمر�سات  اإحدى 

حرام  ت�سرخ  وهببي  ال�سابط 

فاأجابها  فببعبباًل  مببباذا  عليكم 

البب�ببسببابببط لببقببد قببتببال اأحبببد 

ال�سباب  بقية  اأمببا  ال�سباط، 

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 
واملفقودين  األس���رى 

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

السور
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فقد اأ�سرعت اإحدى املمر�سات 

واأخرتهم مبا حدث.

اإليه  الإ�ببسببارة  ومما جتدر 

اأح�سر  نف�سه  الببيببوم  يف  اأنبببه 

امل�ست�سفى  اإىل  ال�سباب  بع�س 

اأربعة �سهداء مع�سوبي الأعني 

وقد  اخلببلببف،  اإىل  والأيبببببدي 

الكويت،  بعلم  اأفواههم  كممت 

وكان قد مت العثور على جثثهم 

بني  الواقعة  الأثببل  منطقة  يف 

اأما  والببرقببة.  هدية  منطقتي 

اعتقال  ملالب�سات  بالن�سبة 

ال�سهداء جميد وعلي وحميد 

املنزل  كانوا يف  فقد  دار  علم 

عراقية  قببوة  اقتحمته  حيث 

 ،9  /  13 الببيببوم  نف�س  ظهر 

حتت  م�سد�س  على  وعبببرثت 

خمدة جميد.

جمموعة العدان

�سباب  اعتقال  مت  وهكذا 

جمببمببوعببة البببعبببدان بببعببد اأن 

و�سلت معلومات عن ن�ساطهم 

العراقية،  ال�ستخبارات  اإىل 

العراقية  ال�سلطات  وكان لدى 

اأماكن  عببن  دقيقة  معلومات 

حفظ الأ�سلحة، ويرى العديد 

اإجراء  مت  الذين  امل�سادر  من 

ت�سريب  اأن  معهم  املقابالت 

يف  عاملني  من  مت  املعلومات 

اإىل  بببالإ�ببسببافببة  امل�ست�سفى، 

التي  الأدلة  العثور على بع�س 

مثل  املببعببلببومببات،  تلك  اأكبببدت 

اأوراق الهويات والأ�سلحة، هذا 

ال�سباط لأحد  اأحد  وقد قال 

العاملني يف م�ست�سفى العدان 

اأ�سباب  عببن  �ببسبباألببه  عببنببدمببا 

وجدنا  لقد  ال�سباب،  اعتقال 

»هذه الكروت«.

وانبببطبببلبببقبببت البببعبببرببببات 

الرقة،  منطقة  اإىل  باملعتقلني 

وهناك �ساأل ال�سابط عن اأحد 

الأ�سخا�س فلم يجده، فذهبوا 

ومعهم،  املنقف  منطقة  اإىل 

ال�سهداء جميد وحميد وعلي 

)اأبو  غلوم  وعبببادل  دار،  علم 

ال�سنا�سريي  واأحمد  عدنان( 

وعي�سى حممد فايز حيث مت 

املدار�س،  اإحببدى  يف  �سجنهم 

وهناك اوقفوهم يف البداية يف 

املمر، حيث قال لهم ال�سابط 

اأنتم من املقاومة، واأنتم عمالء 

اأمببريببكببان ثببم اأدخببلببوهببم اإىل 

اإحبببدى الببغببرف )غببرفببة ناظر 

فيها  يجل�س  وكببان  املببدر�ببسببة( 

وكانت  عقيد.  برتبة  �سابط 

اإىل  مربوطة  ال�سبان  اأيبببدي 

اخللف عدا اأحمد خمي�س ويف 

تلك اللحظة قال العقيد لأحد 

حرقنا  حاولت  لقد  ال�سباب 

فقد األقيت زجاجة على �سيارة 

يعطيه  اأن  وطلب  فاأنكر  جيب 

فر�سة للدفاع عن نف�سه، حني 

تتكلمون  فقط  اأنببتببم  لببه  قببال 

ول تعطونا فر�سة للدفاع عن 

ال�سباط  اأحببد  فقام  اأنف�سنا، 

ب�سفعه على وجهه وطلب منه 

ال�سابط  �سرح  ثببم  ال�سكوت 

كل  اعببتببقببال  مت  اأيبببن  للعقيد 

واحد منهم، ثم فرقوا ال�سبان 

اأحمد  وتبببركبببوا  بببعبب�ببس،  عبببن 

بينما ظل  وجميد وولديه معاً 

ال�سنا�سريي  اأحمد  ال�سهداء 

جانب  اإىل  وعي�سى  وعبببادل، 

واحببدة، ويف  بع�س، يف غرفة 

غرفة  اإىل  اأخبببذوهبببم  الببلببيببل 

للتحقيق  ثانية  مببرة  العقيد 

قيدوا  الأثناء  تلك  ويف  معهم، 

يدي اأحمد خمي�س، ثم ربطوا 

عيون اأحمد، وعي�سى، وعادل 

وبعد  الغرفة  من  واأخرجوهم 

وا�سطحبوا  اأعببادوهببم  �ساعة 

مرة  التحقيق  وبببداأ  الباقني، 

اأخببببرى، وكببانببت البببببدايببة مع 

الذي  دار  علم  ال�سهيد حميد 

الأ�سرى  كل  مثل  يتعر�س  كان 

ينكر  وكببان  ال�سديد  لل�سرب 

كل  وكببان  بببه  اتهم  قيامه مبببا 

ال�سباب مع�سوبي الأعني خالل 

لل�سرب  ويتعر�سون  التحقيق 

والتعذيب، حيث �سربوا اأحمد 

خمي�س باأداة من املطاط على 

على  األقوه  ثم  والقدم  الظهر 

الأر�س ورفعوا قدميه و�سربوه 

عليها بوح�سية.

اهلل  اإرادة  �بببسببباءت  وقبببد 

يحفظه،  اأن  وتعاىل  �سبحانه 

حني مت الإفراج عنه يوم 9/20 

املجموعة  بقية  نقل  مت  بينما 

من املدر�سة اإىل خمفر �سباح 

ال�سامل ثم اإىل مبنى حمافظة 

ا�ستمر  وهببنبباك  الأحبببمبببدي، 

بو�ساطة  التعذيب  م�سل�سل 

الكهرباء وغريها من الو�سائل 

اأ�سرهم  فرتة  الوح�سية خالل 

ا�ببسببتببمببرت مبببن 13 -  البببتبببي 

لأ�سد  يتعر�سون  وهببم   9/23

الوح�سي  الببتببعببذيببب  �ببسببنببوف 

ال�سلطات  به  ا�ستهرت  الببذي 

العراقية، ويف املخفر عر�سوا 

عببلببى البب�ببسببهببيببد عببببادل اأحبببد 

كان  اإذا  و�ببسبباألببوه  البب�ببسببببباب 

احلال  كببذلببك  فنفى،  يعرفه 

الذي  ال�ساب  لهذا  بالن�سبة 

اأحمد  بال�سهيد  معرفته  اأنكر 

بتعليق  فقاموا  ال�سنا�سريي، 

الغرفة  ب�سقف  عادل  ال�سهيد 

ي�سربونه  وكببانببوا  يببديببه  مببن 

اأفراد  اأ�سماء  عن  وي�ساألونه 

املجموعة، كما علقوا ال�سهيد 

عي�سى فايز، ومل يكن ال�سهيد 

عادل رحمه اهلل يتمالك نف�سه  املقاومة والتخطيط للعمليات
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بجثمانه  أل����ق����ت  ال���ع���راق���ي���ة  اإلع���������دام  ف����رق����ة 
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������ن ش��������ه��������داء آخ������ري������ن

يف تلك اللحظات فكان ي�سب 

يزود  لكنه مل  وي�سرخ  اجلنود 

اأفراد  عببن  مبعلومات  الببعببدو 

املقاومة.

تعذيب.. وا�شت�شهاد

كان اعتقال هذه املجموعة 

فاجعة لأ�سرهم التي مل تتوقف 

عن ال�سوؤال والبحث عنهم يف 

كببل مببكببان دون جبببدوى، فقد 

واملدار�س  املخافر  اإىل  ذهبوا 

التي حولتها �سلطات الحتالل 

ذلك  فببفببي  مببعببتببقببالت،  اإىل 

ال�سباح احلزين يوم 9/23 كان 

�سمع  قد  عادل  ال�سهيد  والد 

اأ�سوات  الفجر  �سلى  اأن  بعد 

ففتح  املنزل  بجانب  �سيارات 

الباب، وكانت املفاأجاأة القا�سية 

حني وجد ابنه الغايل »عادل« 

ملقى على كر�سي بجانب باب 

املنزل وقد ربطت يداه ب�سل�سلة 

وقد ا�ست�سهد اإثر طلقتني على 

راأ�سه جهة الي�سار وحتت اأذنه 

عند  مببن  طلقة  خرجت  وقببد 

العني فقلعتها وكان الدم ينزف 

من اأنفه على وجهه فاأخذ الأب 

احلزين يبكي وي�سرخ وينادي 

الأهبببل واجلبببريان فببقببام اأحد 

ال�سباب بالت�سال بامل�ست�سفى 

ومت  الإ�سعاف  �سيارة  فجاءت 

م�ست�سفى  اإىل  اجلثمان  نقل 

اجلثمان  دفن  مت  ثم  العدان، 

ظهر  ال�سليبخات  مقرة  يف 

ذلبببك الببيببوم وقبببد ببببدت على 

جثمانه اآثار التعذيب وكان قد 

مت نقله اإىل امل�سرحة قبل ذلك 

لروؤيته  زوجببتببه  ذهبببببت  حيث 

عمها  زوجببة  اأخرتها  اأن  بعد 

با�ست�سهاده.

اأمببببببا البب�ببسببهببيببد اأحبببمبببد 

اأهله  تلقى  فقد  ال�سنا�سريي 

يوم  »فل�سطيني«  من  مكاملة 

ابنهم  ب�سالمة  يب�سرهم   9/22

الإفبببراج عنه  يتم  واأنببه �سوف 

بببعببد يببومببني فببانببتببظببر الأهبببل 

و�سوله بفارغ ال�سر حتى يوم 

الباب  جر�س  دق  حني   9/23

يفتحه  امللهوف  الأب  فاأ�سرع 

ف�ساهد �سيارة ع�سكرية جيب 

تببغببادر املببكببان وكببانببت حتمل 

واإذا  العراقية  الإعببدام  فرقة 

بجثمان ابنه على الأر�س وهو 

ينزف ثم مد ب�سره قلياًل فاإذا 

ال�سارع،  يف  جثمان  من  باأكرث 

ويف ظل هول املفاجاأة القا�سية 

توافد اجلريان ومت نقل اجلثث 

اإىل م�ست�سفى العدان بو�ساطة 

الإ�سعاف. اأما بالن�سبة لل�سهيد 

ذلك  فايز ففي �سباح  عي�سى 

وكان  الباب،  والده  فتح  اليوم 

يهم باخلروج للبحث عنه لعل 

ففوجئ  عليه،  يعرث  وع�سى 

بجثمانه ملقى عند الباب على 

خطة  تكون  اأن  فخ�سى  وجهه 

فببلببم يحركه  ببباأهببلببه  لببالإيببقبباع 

واأ�سرع اإىل داخل املنزل واأخر 

عند  عراقي  جثة  بوجود  ابنه 

الببببباب فبباأ�ببسببرع البببن وحرك 

جثمان  اأنببه  ففوجئ  اجلثمان 

فاأ�سرع  عي�سى  ال�سهيد  اأخيه 

ي�ستكي  املببخببفببر  اإىل  الأب 

قتلناه  ال�سابط نحن  له  فقال 

فبباجببعببة كبرية  كببانببت  ولببقببد 

اأ�سابت اأهله واأهايل ال�سهداء 

اأهله  فات�سل  واللوعة  باحلزن 

�سيارة  وجببباءت  بامل�ست�سفى 

الإ�سعاف لنقله اإىل م�ست�سفى 

اإثر  ا�ست�سهد  وقببد  الببعببدان، 

ا�ببسببابببتببه بببعببيببارات نبباريببة مت 

اإطالقها على الراأ�س فخرجت 

بعد  اليمنى  العني  حتببت  مببن 

الوح�سي  للتعذيب  تعر�س  اأن 

تعذيب  اآثببببار  هببنبباك  وكببانببت 

بو�ساطة الكهرباء.اأما بالن�سبة 

فقد  دار  علم  اأ�سرة  ل�سهداء 

النار على روؤو�سهم  اإطالق  مت 

ف�سقطت اأج�سادهم فوق بع�س 

الكهرباء  حمببول  عند  وذلبببك 

القريب من منزلهم يف منطقة 

غرب الفنطا�س وكانت الأيدي 

وقد  اخلببلببف  اإىل  مببربببوطببة 

حببرقببت فببرقببة الإعببببدام وجه 

اآثار  وظببهببرت  علي  ال�سهيد 

اخرتقت  حببادة  باآلة  ال�سرب 

اأج�سادهم جميعا وقد مت دفن 

يف  نف�سه  اليوم  ظهر  اجلثث 

مقرة ال�سليبخات.

وجببديببر بببالببذكببر هببنببا اأن 

عبببوامبببل كببثببرية اأ�ببسببهببمببت يف 

و�سول ال�ستخبارات العراقية 

الذين  البب�ببسببببباب  هببببوؤلء  اإىل 

القوات  ببباأيببدي  ي�سقطوا  مل 

قيامهم  اأثببنبباء  يف  الببعببراقببيببة 

يدكروا  ولكنهم مل  ما،  بعملية 

ال�ستخبارات  تببلببك  حقيقة 

التي كانت تر�سد كل حتركات 

يف  العمالء  وجتند  الكويتيني 

كل مكان.

وثائق  اإحدى  وقد جاء يف 

 / 13 واملببوؤرخببة يف  الحتالل 

»هناك  يلي:  مببا   1990  /  9
وحديثة  م�سكونة  غببري  دور 

توزيعها  يببنببوون  كببانببوا  البناء 

العوائل،  على  اإكمالها  عند 

ت�ستغل  اأخبببذت  البببدور  فببهببذه 

من قبل املعار�سة يف اأعمالهم 

الببتببخببريبببببيببة، وخبب�ببسببو�ببسبباً يف 

والظهر  البببقبببريبببن  مببنببطببقببة 

وهدية.

اأحمد  ال�سهيد  اهلل  رحببم 

الذين  ورفبباقببه  ال�سنا�سريي  

والعزم  للثبات  رمببببزاً  كببانببوا 

والت�سميم والوطنية.

� من كتاب حيثيات ال�ست�سهاد 
عبدالقادر  جنبباة  لببلببدكببتببورة 

اجلا�سم - بت�سرف.
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امل�������ؤم�������ن�������ن..  ب������أم������ي������ر  ُل��������ق��������ب  م���������ن  أول 
وب�������������������َع�������������������ْدل�������������������ِه  ُي���������������������ض���������������������رب   امل��������ث��������ل

شهيد احملراب الذي كان إسالمه نصرا وكانت هجرته فتحا
عمر بن اخلطاب بن نُفيل 

�صاحب  ال��ق��ر���ص��ي  ال���ع���دوي 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول 

و�صلم، ثاين اخللفاء الرا�صدين، 

واأول من لُقب باأمري املوؤمنني، 

وال�صجاع  اجلليل،  ال�صحابي 

الفتوحات  �صاحب  احل���ازم، 

الذي يُ�صرب بعدله املثل، كان 

من اأبطال قري�ش يف اجلاهلية، 

ال�صفارة  ل��ه  اأ�صرافهم،  وم��ن 

ويُنذر  ع��ن��ه��م  ي��ن��اف��ر  ف��ي��ه��م، 

قبل  اأ�صلم  اإن��ذاره،  اأرادوا  من 

و�صهد  �صنني،  بخم�ش  الهجرة 

الوقائع، وقال عنه ابن م�صعود 

ر�صي اهلل عنه: »ما كنا نقدر اأن 

ن�صلي عند الكعبة حتى اأ�صلم 

عمر«، وقال عكرمة: »مل يزل 

الإ�صالم يف اختفاء حتى اأ�صلم 

ع��م��ر«، وه��و ث��اين اث��ن��ني عز 

بهما الإ�صالم يف فجر الدعوة 

يف مكة املكرمة، هما حمزة بن 

عبداملطلب وعمر بن اخلطاب 

ر�صي اهلل عنهما، قال علي بن 

اأبي طالب عن عمر ر�صي اهلل 

عنهما: »ذاك امروؤ �صماه اهلل 

ال��ف��اروق، ف��رق ب��ه ب��ني احلق 

ر�صول  �صمعت  وقد  والباطل، 

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

الإ�صالم  اأع���ز  ال��ل��ه��م  ي��ق��ول: 

ويُروى  اخل��ط��اب«،  ب��ن  بعمر 

يف �صبب ت�صميته بالفاروق ما 

يقوله هو عن نف�صه يف ق�صة 

اإ�صالمه، قال: »قلت يا ر�صول 

اهلل األ�صنا على احلق اإن متنا 

والذي  بلى  ق��ال:  حيينا؟  واإن 

احلق  على  اإنكم  بيده  نف�صي 

اإن متم واإن حييتم، قال عمر: 

ففيَم الختفاء؟ -وكان ذلك يف 

دار الأرقم مبكة- والذي بعثك 

باحلق لنخرجّن، فاأخرجناه يف 

عبداملطلب  بن  حمزة  �صفني، 

على راأ�ش اأحدهما، واأنا على 

امل�صجد،  دخلنا  حتى  الآخ��ر، 

واإىل  اإيل  ق��ري�����ش  ف��ن��ظ��رت 

ح��م��زة ف��اأ���ص��اب��ت��ه��م ك��اآب��ة مل 

ي�صبهم مثلها، ف�صماين ر�صول 

اأبا  �صماه  كما  ال��ف��اروَق«،  اهلل 

الأ�صد  ه��و  وح��ف�����ٌش  حف�ش 

عبدالرحمن  الأ���ص��ت��اذ  ي��ق��ول 

اأن  احل��ق  »ويف  ال�����ص��رق��اوي: 

اإ�صالم  بعد  ت�صجعوا  امل�صلمني 

حتى حتريت  عمر،  ثم  حمزة 

قري�ش فيهم، وتغيظت عليهم، 

بع�ش  ع��ل��ى  بع�صهم  ف��اأق��ب��ل 

يتالومون: اإن حمزة وعمر قد 

اأ�صلما وقد ف�صا اأمر حممد يف 

القبائل«.

�شفحة م�شرقة

ال�صريفة  الأح���ادي���ث  م��ن 

مشرقة  ص���ف���ح���ة 
م������������ن ال��������ت��������اري��������خ 
اإلس���������������������ام���������������������ي 
ال��������������ذي ب������ه������ر ك���ل 
ت���������اري���������خ وف������اق������ه

د. طارق عّدي
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التي وردت  ال�سهرية  والأخبار 

اخلطاب  بببن  عمر  ف�سل  يف 

ر�ببسببي اهلل عببنببه مببا جببباء يف 

البخاري قوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »ولقد كان فيمن قبلكم 

ثون فاإن يك يف  من الأمم حمَدّ

اأمتي اأحد فاإنه عمر«.

وقال اأي�ساً �سلى اهلل عليه 

و�سلم: راأيت يف املنام اأين اأنزع 

بئر،  قليب  على  بَببكببرة  بببدلببو 

اأو  ذنوباً  فنزع  بكر  اأبببو  فجاء 

�سعيفا،  نببزعببا  فببنببزع  ذنببوبببني 

له،  يغفر  وتعاىل  تبارك  واهلل 

بببن اخلطاب  ثببم جببباء عببمببر 

فا�ستقى، فا�ستحالت غربا فلم 

حتى  فريه،  يفري  عبقريا  اأر 

بَعَطن.  و�سربوا  النا�س  َروَي 

رواه م�سلم

حبان:  اببببن  �سحيح  ويف 

ر�سي  العا�س  بن  عمرو  قببال 

اهلل عنه: قلت يا ر�سول اهلل: 

قال:  اإليك؟  اأحببب  النا�س  اأي 

اهلل  ر�سول  يا  قلت:  عائ�سة. 

ثم  اأبوها،  قببال:  الرجال؟  من 

بن  قببال: عمر  َمببن؟  ثم  قلت: 

اخلطاب ثم عد رجال.

يقول الدكتور حممد علي 

الفاروق  حياة  اإن  ال�سالبي: 

�سفحة  اخلبببطببباب  ببببن  عببمببر 

م�سرقة من التاريخ الإ�سالمي 

رفاقه،  تبباريببخ  كببل  بهر  الببذي 

الأمم  تواريخ  والببذي مل حتببِو 

من  حببوى  مببا  بع�س  جمتمعة 

والإخال�س  واملببجببد  ال�سرف 

�سبيل  والببدعببوة يف  واجلببهبباد 

اهلل.

وُروي عن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأنه قال: ».... 

ال�سماء،  اأهببل  يل وزيببران من 

جريل وميكائيل، ووزيران من 

اأهل الأر�س، اأبو بكر وعمر«.

الببنببا�ببس عليا  �ببسببمببع  وكبببم 

ر�سي اهلل عنه يقول: »اإن اهلل 

جعل اأبا بكر وعمر ر�سوان اهلل 

عليهما حجة على من بعدهما 

القيامة،  يببوم  اإىل  البببولة  مببن 

�سبقا واهلل �سبقاً بعيدا، واأتعبا 

من بعدهما اإتعابا �سديدا«.

جال�سا  كنت  اأي�سا:  وقببال 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  عند 

وعمر  بكر  اأبببو  فاأقبل  و�سلم، 

عليه  فقال  عنهما  اهلل  ر�سي 

البب�ببسببالة والبب�ببسببالم: »هبببذان 

من  اجلنة،  اأهببل  كهول  �سيدا 

النبيني  اإل  والآخرين،  الأولني 

ول  ال�سالم.  واملر�سلني عليهم 

تخرهما يا علي.«

عليه  اهلل  �ببسببلببى  وقبببببال 

اأبعث  اأن  هممت  »لقد  و�سلم: 

اإىل الأمم رجال يدعونهم اإىل 

فاأبعث  ويرّغبونهم،  الإ�سالم، 

اأبببببّي بببن كببعببب و�ببسبباملببا موىل 

كما  جبل  بببن  ومببعبباذ  حذيفة 

عليهما  مرمي  بن  عي�سى  فعل 

اهلل:  ر�سول  يا  فقيل  ال�سالم. 

وعمر؟  بكر  اأببببا  تبعث  اأفبببال 

منهما،  يل  لبببد  هما  فببقببال: 

ال�سمع  مبببنببزلببة  مببنببي  هببمببا 

والب�سر.«

وكان علي يقول: »اإنه طاملا 

ال�سالة  عليه  الر�سول  �سمعت 

اأبي  مع  جئت  يقول:  وال�سالم 

اأبي  مببع  ورحبببت  وعببمببر،  بكر 

وتنويهاً  اإ�ببسببارًة  وعببمببر«.  بكر 

مبكانتهما من الر�سول –�سلى 

واحتفائه  و�سلم-  عليه  اهلل 

بهما.

تربيته وثقافته

تذكر كتب الرتاجم اأن اأباه 

اهتم بتعليمه القراءة والكتابة 

فلما ن�ساأ و�سَبّ كان واحدا من 

القراءة  يتقنون  ع�سر  �سبعة 

والكتابة يف مكة كلها، وبذلك 

بال�سعر،  قري�س  اأعلم  من  كان 

وباأيام العرب، واأن�سا بها، كما 

وامل�سارعة  الفرو�سية  تعلم 

واأتقنهما.

وممببا يُببروى عنه اأنببه كان 

بيد  البببفبببر�بببس  اأذن  ميبب�ببسببك 

ومي�سك الأخرى بيده الأخرى، 

ثم يثب على الفر�س حتى يقعد 

عليه بني اإعجاب ال�سباب من 

قري�س، وينطلق بالفر�س حتى 

ولذا  �سابقه،  مببن  كببل  ي�سبق 

يو�سي  عنه  اهلل  ر�ببسببي  كببان 

اأبناءكم  »علموا  فيقول:  الآباء 

وركوب  والببرمببايببة  ال�سباحة 

يثبوا على  اأن  وُمروهم  اخليل 

اخليل وثباً«.

ولببقببد اأ�ببسببلببم ر�ببسببي اهلل 

عنه وهو يف نحو الثالثني من 

عمره يف ال�سنة ال�ساد�سة من 

اهلل  �سلى  النبي  ولزم  البعثة، 

ومل  اأ�سلم،  منذ  و�سلم  عليه 

يفرق بينهما اإل املوت.

كتابه  يف  ال�سرقاوي  يقول 

)الببفبباروق(: وربببى ر�سول اهلل 

عمر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

على التفقه يف الدين لأنه كان 

يحب  بطبعه  عنه  اهلل  ر�سي 

اأوتي من  مِلا  التاأمل يف الأمور 

اكت�سبه  وملا  �سغره،  يف  العلم 

من العلوم واملعارف يف جتارته 

واأ�سفاره و�سفاراته لقري�س قبل 

اأحكامه  كانت  ولذا  الإ�سالم، 

حكمته،  عببن  تببعببر  وفبببتببباواه 

مداركه،  وعمق  اأفقه،  و�سعة 

علمه،  وغببببزارة  قلبه،  وذكببباء 

واحلياة.  بالنا�س  دقيق  وب�سر 

بلغ  ما  اجلاهلية  يف  بلغ  لقد 

الإ�سالم  ويف  ب�سبابه،  امبببروؤ 

�سبقوه  ممن  كثري  على  تفوق 

اإىل الإ�سالم، حتى اإذا اآتاه اهلل 

الأول  يكون  باأن  انفرد  احلكم 

يف اأمور عديدة.

اأولوياته

التاريخ  و�سع  من  اأول  هو 

الببهببجببري، وكببانببوا قبببببل ذلك 

من  واأول  بالوقائع،  يببوؤرخببون 

اتخذ بيت مال للم�سلمني، وهو 

اأول من فتح الفتوح يف ال�سام 

والعراق وفار�س وم�سر، واأول 

من دون الدواوين يف الإ�سالم 

وجعلها على الطريقة الفار�سية 

الأعطيات  اأ�سحاب  لإح�ساء 

من  واأول  املببرّتبببببات،  وتببوزيببع 

ا�ستقل بالق�ساء، وكانت الولة 

فعنّي  الق�ساء،  هببم  قبله  مببن 

بالق�ساء  وخ�س�سهم  الق�ساة 

الق�ساة  يعظم  وكبببان  فببقببط، 

�سروطا  ويبب�ببسببع  هبببم،  ويبببكبببِرُ

وهو  املن�سب،  هذا  يتوىل  ملن 

القائل: »ل ينبغي ملن يلي هذا 

الأمر اإل رجل فيه اأربع خ�سال: 

اللني يف غري �سعف، وال�سدة 

يف  والإم�ساك  عنف،  غري  يف 

غري بخل، وال�سماحة يف غري 

مببن جمع  اأول  �ببسببرف.« وهببو 

الرتاويح،  �سالة  على  النا�س 

فقد اأتى امل�سجد ذات ليلة يف 

رم�سان، فوجد النا�س ي�سلون 

الرتاويح يف جماعات متفرقة 

لو  لأظبببن  اإين  »واهلل  فببقببال: 

جمعنا هوؤلء على قارئ واحد 

لببكببان اأمببثببل«، فبباأمببر اأبببببَيّ بن 

كعب اأن يقوم بهم يف رم�سان، 

والنا�س  اأخببرى  مببرة  ثم خببرج 

فقال:  اإمامهم  وراء  ي�سلون 

»نعمت البدعة هذه«، ثم اأر�سل 

اه��������������ت��������������م أب�����������������وه  
القراءة  بتعليمه 
واح�������������دا  ك�������������ان  و 
م�����������������������ن س��������ب��������ع��������ة 
ع������ش������ر ي����ت����ق����ن����ون 
والكتابة  ال��ق��راءة 
ف���������ي م������ك������ة ك���ل���ه���ا

من شهداءمن شهداء
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الدولة  اإىل ولة �سائر وليات 

اأن يجمعوا النا�س على �سالة 

الرتاويح يف رم�سان.

اهتمامه بالق�شاء 

والعلماء 

اهتمامه  مبببن  بببلببغ  لببقببد 

املنورة  املدينة  جعل  اأن  بذلك 

ومدر�سة  والفقه،  للفتوى  دارا 

والعلماء  الفقهاء  فيها  يتخرج 

غبببراببببة يف  ول  والبببقببب�بببسببباة، 

قا�سٍ يف  اأول  كببان  فقد  ذلببك 

الإ�سالم، فاإن اأبا بكر –ر�سي 

اخلالفة  تببوىل  ملببا  عنه-  اهلل 

لببه: »اقبب�ببسِ بببني النا�س  قببال 

فاإين يف �سغل«.

كما اهتم بالكوادر العلمية 

اإىل  بببهببا  وبببعببث  املتخ�س�سة 

ببناء  واعببتببنببى  الأمببب�بببسبببار، 

امل�ساجد يف الأقطار والأقاليم 

املفتوحة لتكون مراكز للدعوة 

والإر�ساد  والرتبية  والتعليم 

الإ�سالمية،  الثقافة  ون�سر 

التي  املببب�بببسببباجبببد  فببو�ببسببلببت 

عهده  يف  اجلمعة  فيها  تقام 

اثني  اإىل  عنه-  اهلل  –ر�سي 
وا�ستفاد  م�سجد.  األببف  ع�سر 

الطاقات؛  هببذه  مببن  الببفبباروق 

وو�سعها  توجيهها،  فاأح�سن 

تلك  فبباأ�ببسبب�ببسببت  يف حمببلببهببا، 

للحركة  البببكبببوادر  الببطبباقببات 

كانت  التي  والفقهية  العلمية 

مواكبة حلركة الفتح، و�سكلت 

العلمية  املببدار�ببس  بعد  فيما 

كمدر�سة  املتكاملة  املتنوعة 

املدينة، ومدر�سة مكة والكوفة 

و�سرت  والف�سطاط  والب�سرة 

الرائدة  املدار�س  من  وغريها 

يف احل�سارة الإ�سالمية.

عنه  اهلل  ر�سي  ُعني  كما 

الري  النقل  وو�سائل  بالطرق 

والبحري، وهو �ساحب املقولة 

يف  دابة  عرثت  »لو  امل�سهورة: 

العراق لعلمُت اأن اهلل ُم�سائلي 

مَل مل اأعِبّد لها الطريق«، كما 

الثغور، ومت�سري  باإن�ساء  اهتم 

القواعد  واإقببامببة  الأمبب�ببسببار، 

الع�سكرية، واملراكز احل�سارية، 

كالب�سرة  الكرى  املدن  واأن�ساأ 

و�سرت،  والف�سطاط  والكوفة 

وهو اإىل جانب ذلك كان القمة 

والعدل،  والببورع،  التقوى،  يف 

اأمن  والإن�ساف، وال�سهر على 

الرعية، وتنظيم �سوؤون الدولة، 

معروف  مبب�ببسببهببور  وجبببهبببده 

الجتماعية  البببرعبببايبببة  يف 

الإطالة  ولبببول  والببعببمببرانببيببة، 

الق�س�س  من  العديد  لذكرنا 

يف  عنه  جاءت  التي  والأخبار 

الرعية  لأحببوال  )تفقده  ع�ّسه 

املدينة،  �سوارع  يف  الليل(  يف 

من  الغائبني  اأحببببوال  وتفقد 

اإىل املدينة  اجُلند، والقادمني 

مبببن البببببببالد والببببببباديبببة، وكم 

الفقهية  الجببتببهببادات  مببن  لببه 

ُعرف  ما  منها:  التي  املميزة 

كوقف  الببرمببادة  عببام  عنه يف 

حببد البب�ببسببرقببة، وتبباأخببري دفع 

مو�سى  لأبببي  وكتابه  الببزكبباة، 

الق�ساء،  ترتيب  يف  الأ�سعري 

وغريه من الر�سائل اإىل الولة 

والببقببادة والأمبببببراء، يف طلب 

والرفق  الرعية  اإىل  الإح�سان 

م�ساحلهم،  على  والقيام  بهم 

وكبببذلبببك مبببا عبببرف عببنببه من 

ال�سدة يف مراقبتهم ومتابعتهم 

والتحقيق يف ال�سكوى التي ترد 

–ر�سي اهلل  وكان  اإليه عنهم، 

عنه- له عناية خا�سة مب�سادر 

الدخل للدولة كالزكاة واخلراج 

وترتيب  والببعبب�ببسببور  واجلببزيببة 

بيت املال، وكان ل ير�سى مبا 

الرعية  على  البببولة  يفر�سه 

فقط، بل ير�سل من طرفه من 

يتاأكد من �سحة ذلك وعدالته 

كي يتوافر الرفق للرعية. وله 

الق�ساء  اأمبببور  يف  اجببتببهببادات 

الر�سمي  اخلامت  تزوير  كحكم 

للدولة، وال�سرقة من بيت املال، 

والتعامل  الببولة  اختيار  وفقه 

فقد  عليهم،  و�سروطه  معهم 

كان عنده بيان بذمتهم املالية 

قبل ت�سلمهم ملهماتهم، وكان ل 

ي�سمح لهم بالرجوع اإىل بلدهم 

حالهم  يخفى  لكيال  نهارا  اإل 

عن النا�س.

على  حر�سه  من  بلغ  وقد 

تعليم القراآن الكرمي اأنه دخل 

رهطاً  فبببراأى  يببومبباً  امل�سجد 

جال�سني، فقال: ما خلّفكم بعد 

جل�سنا  اإّنببا  فقالوا:  ال�سالة؟ 

نذكر اهلل -عز وجل-، فجل�س 

القراآن  ا�ستقراأهم  ثم  معهم 

رجاًل رجاًل، ثم اأخذ يدعو فما 

كان يف القوم اأكرث دمعة منه.

�سنة  باخلالفة  بويع  وملببا 

13هبببببب يببببوم وفببببباة اأببببببي بكر 

عنه-  اهلل  –ر�سي  ال�سديق 

»اإذا  الولة والعمال:  اإىل  كتب 

باأنف�سكم«،  فابدوؤوا  يل  كتبتم 

وكان يق�سي بني النا�س حيث 

به  نزل  واإذا  اأدركببه اخل�سوم. 

ال�سباب   دعببا  املع�سل   الأمببر 

يبببببتببغببي حدة  فببا�ببسببتبب�ببسببارهببم 

وخطب  كلمات  وله  عقولهم. 

ور�سائل غاية يف البالغة، وكان 

من حّفاظ ال�سعر العربي، ول 

اأن�سد  اإل  اأمر  له  يعر�س  يكاد 

كتب  يف  ولببه  �سعر،  بيت  فيه 

وكان  حديثا«،   537« احلديث 

باملوت  »كببفببى  خببامتببه  نببقبب�ببس 

واعظا يا عمر«

�شجاعته

ال�سجاعة  مببن  بببلببغ  لببقببد 

مبلغاً قل ما يجاريه فيه اأحد 

امل�سلمون  وكببان  الأقبببران،  من 

ي�ستخفون بهجرتهم اإىل املدينة 

من  اأعببداوؤهببم  يطاردهم  كيال 

اخلطاب  بن  عمر  اإل  قري�س 

�سراً،  يهاجر  اأن  رف�س  فقد 

قال علي بن اأبي طالب –ر�سي 

اأن  عببلببمببت  »مبببا  عببنببه-:  اهلل 

هاجر  اإل  امل�سلمني  من  اأحدا 

متخفيا، اإل عمر بن اخلطاب 

تقلّد  بالهجرة  هببم  ملببا  فبباإنببه 

�سيفه، وتنكب قو�سه، وانت�سى 

اإىل  وم�سى  اأ�سهما،  يببده  يف 

قري�س  من  وال�سادة  الكعبة، 

بفنائها، فطاف بالبيت �سبعاً، 

ف�سلى  اإبراهيم  مقام  اأتى  ثم 

ركعتني، ثم وقف على احللقة 

من قري�س اجلال�سني يف فناء 

يقول  واحبببدة،  واحببدة  الكعبة 

لهم: »�ساهت الوجوه، من اأراد 

اأن تثكله اأمه، اأو يومَت ولده، اأو 

ل زوجه فليلقني وراء هذا  يرَمّ

الوادي«. ولذا قال ابن م�سعود 

ر�سي اهلل عنه: »كان اإ�سالمه 

ن�سراً، وكانت هجرته فتحاً«.

تببببذكببببر كبببتبببب الأخبببببببببار 

كثريا  اأنه  وال�سري  والأحاديث 

ما نزل القراآن الكرمي موافقاً 

ر�سول  عنه  قال  لآرائببه، حتى 

اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم-: 

جعل  وتعاىل  تبارك  اهلل  »اإن 

احلق على ل�سان عمر وقلبه«. 

اهلل  –ر�سي  علي  عنه  وقببال 

تكون  اأن  نبببببعببد  »ل  عبببنبببه-: 

على  الإلببهببام-  –اأي  ال�سكينة 

ك���������ان م�������ن أع����ل����م 
بالشعر،  ق��ري��ش 
وب�����أي�����ام ال����ع����رب، 
كما  وأن����س����اب����ه����ا، 
الفروسية  تعلم 
وامل�����������ص�����������ارع�����������ة 
وأت���������ق���������ن���������ه���������م���������ا
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ل�سان عمر وقلبه«. وعن عقبة 

بن عامر اجلهني قال: �سمعت 

»لبببو كان  يببقببول:  ر�ببسببول اهلل 

بن  عمر  لكان  نبي  بعدي  من 

يف  الرتمذي  رواه  اخلطاب«. 

ال�سنن.

وقببد نببزل الببقببراآن موافقاً 

يف  وراأيببببه  وفعله  عمر  لببقببول 

اآيات كثرية. قال عمر لر�سول 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

اإبراهيم  اتخذنا من مقام  »لو 

م�سلى يا ر�سول اهلل«، فنزلت 

الآيببببة: »واتبببخبببذوا مببن مقام 

ذلك  ومببن  م�سلى«.  اإبراهيم 

كذلك اأنه ملا جاء عبداهلل بن 

اأببببّي يطلب من  عبببببداهلل ابببن 

عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول 

اأبيه،  على  ي�سلي  اأن  و�سلم- 

فقال عمر: »اأت�سلي عليه وقد 

عليه؟«  ت�سلي  اأن  اهلل  نهاك 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال 

فقال:  اهلل  خببببريين  »اإمنببببببا 

ت�ستغفر  ل  اأو  لهم  )ا�ستغفر 

لبببهبببم(«، فبببقبببال عبببمبببر: »اإنببببه 

الر�سول  �سلى  فلما  منافق«، 

عليه اأنزل اهلل عز وجل: »ول 

مات  منهم  اأحببد  على  ت�سلي 

اإنهم  قره  على  تقم  ول  اأبببدا 

وماتوا  ور�سوله  ببباهلل  كببفببروا 

وهم فا�سقون«.

عمر:  قال  اآخر  مقام  ويف 

ن�ساءك  اإن  اهلل  ر�ببسببول  »يبببا 

يدخل عليهن الر والفاجر فلو 

اأمرتهن يحتجنب«، فنزل قوله 

ل�سنت  النبي  ن�ساء  »يا  تعاىل: 

اتقينت  اإن  الن�ساء  من  كاأحد 

فيطمع  بالقول  تخ�سعن  فال 

الذي يف قلبه مر�س وقلَن قول 

ول  بيوتكن  وقببرن يف  معروفا 

ترجن ترج اجلاهلية الأوىل 

الزكاة  واآتببني  ال�سالة  واأقمن 

واأطعن اهلل ور�سوله اإمنا يريد 

الرج�س  عنكم  يذهب  اأن  اهلل 

اأهل البيت ويطهركم تطهريا«، 

ونزل كذلك قوله تعاىل: »واإذا 

فا�ساألوهن  متاعا  �ساألتموهن 

نزل  ومما  حجاب«.  وراء  من 

من القراآن موافقا لقول عمر 

يف  راأيببببه  عببنببه-  اهلل  –ر�سي 
اأ�ببسببارى بببدر، واأنبببه ل ي�سلح 

ذلك  ويف  الببقببتببل،  اإل  فببيببهببم 

اأن  لنبي  كان  »ما  الآية:  نزلت 

يكون له اأ�سرى حتى يثخن يف 

الأر�س تريدون عر�س احلياة 

الدنيا واهلل يريد الآخرة واهلل 

من  كتاب  ولببول  حكيم  عزيز 

اأخذمت  فيما  مل�سكم  �سبق  اهلل 

عبببذاب عببظببيببم«، وغبببري ذلك 

اهلل  -ر�سي  اأخببببباره  يف  كثري 

عنه واأر�ساه-.

ال�شفوة املختارة

اإن هذا ال�سحابي اجلليل، 

والقائد  الببعببظببيببم،  والبببرجبببل 

القدير،  واملبببديبببر  الببكبببببري، 

حريا  كببان  الرا�سد  واخلليفة 

به –وهكذا اأراد رب العزة جل 

ال�سفوة  يف  يكون  اأن  �ساأنه- 

التي  املنتقاة  والثلة  املختارة، 

من  ويختارها  اهلل  يتخذها 

ال�سهداء، وهكذا كان، وبذلك 

اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأخببر 

�سحيح  ففي  و�ببسببلببم-،  عليه 

البخاري عن �سعيد عن قتادة 

اهلل  ر�سي  مالك  بن  اأن�س  اأن 

عليه  النبي  اأن  حدثهم  عنه 

اأحدا  �سعد  وال�سالم  ال�سالة 

وعثمان،  وعببمببر  بببكببر  واأببببببو 

فرجف بهم فقال: »اثبت اأُحد، 

و�سديق  نبببببي  عببلببيببك  فبباإمنببا 

مو�سى  اأبببي  وعن  و�سهيدان«، 

الأ�سعري ر�سي اهلل عنه قال: 

»كنت مع النبي �سلى اهلل عليه 

حيطان  من  حائط  يف  و�سلم 

املدينة، فجاء رجل فا�ستفتح، 

وب�سره  له  افتح  النبي:  فقال 

هو  فبباإذا  له  ففتحت  باجلنة، 

قال  مبببا  فب�سرته  بببكببر  اأبببببو 

النبي، ثم جاء رجل فا�ستفتح، 

وب�سره  له  افتح  النبي:  فقال 

هو  فبباإذا  له  ففتحت  باجلنة، 

عنه  قببال  مبا  فاأخرته  عمر، 

النبي، فحِمد اهلل، ثم ا�ستفتح 

رجل، فقال يل: افتح له وب�سره 

باجلنة على بلوى ت�سيبه، فاإذا 

عثمان، فاأخرته مبا قال �سلى 

اهلل عليه و�سلم، فحمد اهلل ثم 

قال: اهلل امل�ستعان«.

ا�شت�شهاده

مل تكن هذه امل�سيبة التي 

التي  والفاجعة  بببالأمببة،  اأملببت 

�سوئها  على  بامل�سلمني،  نزلت 

وعظمتها بغريبة ول م�ستبعدة، 

–ر�سي اهلل عنه-  نف�سه  فهو 

اإين  »اللهم  ويقول:  يدعو  كان 

�سبيلك،  يف  �سهادة  اأ�ببسبباألببك 

وموتا يف بلد ر�سولك«، فيقال 

واأنت يف  واأين؟  ال�سهادة  كيف 

املدينة ووقائع امل�سلمني وجند 

املببجبباهببديببن والبببفببباحتبببني يف 

العراق،  وتخوم  ال�سام،  اأر�ببس 

اأراد �سيئا  اإذا  اإن اهلل  فيقول: 

هياأ اأ�سبابه.

حد�سه،  �ببسببدق  وهبببكبببذا 

ال�سهادة  اأ�ببسببببباب  وتببهببيبباأت 

املجرم  الببفببار�ببسببي  يبببد  عببلببى 

اأببببي لببوؤلببوؤة غببالم املببغببرية بن 

النكراء،  فعلته  فكانت  �سعبة، 

وطعناته  الفظيعة،  وجرميته 

اأف�سل  يف  اللئيمة  البببغبببادرة 

وقبببت واأطبببهبببر مببو�ببسببع وخري 

مبببوقبببف، فببقببد كبببان ذلبببك يف 

م�سجد  ويف  الببفببجببر،  �ببسببالة 

ال�سالة  –عليه  اهلل  ر�ببسببول 

القوم  �سيد  ويف  والبب�ببسببالم-، 

اخلطاب،  بن  عمر  واإمامهم 

لأربع  الأربعاء  يوم  ذلك  وكان 

�سنة  احلببجببة  ذي  مببن  بببقببنَي 

ومل  للهجرة،  وع�سرين  ثببالث 

اأيام  ثالثة  اإل  بعدها  ميكث 

الذي  وكان  املنية،  وافته  حتى 

وكفنه  عبببببداهلل،  ابنه  غ�ّسله 

عمره  وكببان  اأثبببواب،  بخم�سة 

ولذلك  �سنة.  وخم�سني  اأربعاً 

وعن  املببحببراب.  �سهيَد  ُدعببي 

الزبريي  عبداهلل  بن  م�سعب 

اأن�س  بن  مالك  حدثني  قببال: 

عن نافع عن ابن عمر: اأن عمر 

ُغ�ّسل وُكفن و�ُسلي عليه وكان 

الذي  اأن  روايببة  ويف  �سهيدا، 

�سهيب  عليه  البب�ببسببالة  تببوىل 

ر�سي اهلل عنه. ثم ُحمل وُدفن 

يف احلجرة ال�سريفة مع ر�سول 

–�سلى اهلل عليه و�سلم-  اهلل 

بببكببر -ر�سي  اأببببي  و�ببسبباحبببببه 

بلفتة  ذلببك،  وكببان  اهلل عنه-، 

واإيثار  نبيل،  ومببوقببف  كرمية 

ال�سيدة  مببن  اإيببثببار  بببعببده  مببا 

–ر�سي  بكر  اأبي  بنت  عائ�سة 

على  وافقت  التي  عنها-  اهلل 

املو�سع  بذلك  وترعت  ذلببك، 

ال�سريف الذي كانت حتتفظ به 

لكن معرفتها مبكانة  لنف�سها، 

احلبيب  مببن  ومبنزلته  عمر 

–ر�سي  و�ساحبه  امل�سطفى 

اهلل عنه-، وبدوره العظيم يف 

تلبية  على  حملتها  الأمة  هذه 

اللحد  بهذا  وتكرميه  طلبه، 

املبارك، والرو�سة ال�سريفة.

وض�����ع  م�������ن  أول 
ال�����������������ت�����������������اري�����������������خ 
وأول  ال����ه����ج����ري  
بيت  ات����خ����ذ  م�����ن 
للمسلمن،  م���ال 
م���ن  أول  وه�����������و 
ف�������ت�������ح ال������ف������ت������وح 
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هذا بع�ض ما جاء يف و�صية 

ال�صهيد التون�صي البطل ميلود 

ب���ن ناج���ح نومة بع���د تنفيذه 

و�ص���حبه عملي���ة فدائي���ة يف 

العمق اال�صرائيلي هزت الكيان 

ال�ص���هيوين واأ�صفرت عن قتل 

وجرح 37 ع�صكرياً يف �صفوف 

»مع�صكر غيبور« املخ�ص�ض للواء 

جوالين، الذي ي�ص���م ال�صفوة 

من القوات اخلا�صة ال�صهيونية 

بينهم �ص���باط و�صباط �صف، 

وتدمري ثالث���ة مهاجع وحرق 

خم�ض خيم وتدمري واإعطاب 

اأكرث من �ص���ت اآليات خمتلفة، 

اإ�ص���افة اإىل خم�صة من جنود 

الع���دو جندله���م البطل ميلود 

وحده يف �صبيحة اليوم التايل 

للعملية.

فبع���د عملي���ة ما ي�ص���مى 

»�ص���المة اجلليل« التي اجتاح 

الكيان ال�صهيوين على اإثرها 

اللبن���اين  ب���ريوت واجلن���وب 

1982، وق���ف رئي����ض  ع���ام 

وزراء الع���دو اآنذاك االإرهابي 

مناحي���م بيغ���ن وقال ل�ص���كان 

امل�صتعمرات �صمال فل�صطني: 

»االآن اآن االأوان ك���ي تنعم���وا 

باله���دوء واالأمن واال�ص���تقرار 

اإىل االأبد واإن اأي اأذى لن يلحق 

بكم بعد االآن..«، لكن �صرعان 

ما جاءت عملية »قبية« لتكذب 

مزاعم بيغن وتر�ّصخ الرعب يف 

قلب ال�صهاينة.

ففي اخلام�ض و الع�صرين 

من نوفمرب عام 1987، وبعد 

34 عاماً على جمزرة »قبية«، 
تلك القرية ال�صغرية يف ق�صاء 

رام اهلل، الت���ي باغته���ا العدو 

ال�صهيوين يف تاريخ 14 - 10 

- 1953 ب�صن عدوان اإجرامي 

استشهد  ت��ون��س��ي 
دف�������������������اع�������������������ًا ع������ن 
ليؤكد  ف��ل��س��ط��ن 
وح��������������������دة األم������������ة

ميلــود بـــن نـــاجــــــح :
همّ أخوتنا 
في املشرق 
همّنـــا في 
املـــغـــرب

5 م��ن ج��ن��ود العدو ال��ق��وات الصهيونية امل��ج��وق��ل��ة وج��ن��دل  اش��ت��ب��ك ل��وح��ده م��ع 

واإن الطريق الوحيد  اآخر،  اأي واجب  »اإن حماربة ال�صهاينة واجب قومي ال يفوقه 

ال�صهادة  ثم  معه  املبا�صر  واال�صتباك  العدو  مواجهة  هو  الفهم  هذا  عن  للتعبري 

حتقيقا لقوله تعاىل : »وال حت�صنب الذين قتلوا يف �صبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون«. لقد اخرتت ال�صهادة رفعة ل�صاأن وطني ورفعة ل�صاأن اإرادة املواجهة، 

واأنا موقن باأن هذا االختيار هو الرد العملي على دعاة نهج االنحراف واال�صت�صالم 

يف ال�صاحتني الفل�صطينية والعربية، هو الرد على كل الذين يعملون لتعميم كامب 

ديفيد حتقيقًا الأهداف االإمربيالية وال�صهيونية وعمالئهما«.

عبدالكرمي املقداد

64

للقائد وشعبه



بقيادة ارئيل �سارون ليوقع 51 

�سهيداً و15 جريحاً من �سكانها 

املدنيني وين�سف جميع منازلها، 

بعد كل هذا الزمن، عاد ا�سم 

قبيبببة يف العمليبببة البطوليبببة 

التبببي نفذتهبببا جمموعبببة من 

الأبطال العرب لتن�سبببف وهم 

وتوؤكد  ال�سهيوين،  ال�ستقرار 

اأن املقاتبببل العرببببي ل ين�سبببى 

جراح �سعبه الفل�سطيني مهما 

طال الزمن.

وقد كانت عمليبببة »قبية« 

اأبعبببد ما تكون عبببن النمطية، 

العامة، وتدرب يف �سفوفها على 

خمتلف اأنواع الأ�سلحة وخا�س 

عدة دورات ع�سكرية.

الثامنبببة  ال�سببباعة  ففبببي 

والن�سف من م�ساء 25 دي�سمر 

1987، ومن اإحدى تالل وادي 
البقاع اللبنببباين اأقلع الأبطال 

الأربع  ال�سبببراعية  بطائراتهم 

باجتاه مع�سبببكر ال�سبببفوة يف 

القوات ال�سبببهيونية »مع�سكر 

غيبور« قرب »بيبببت هيالل«. 

وقد و�سلوا اإىل اأر�س املعركة 

يف الوقبببت املحبببدد، وح�سبببب 

اخلطبببة املعبببدة، وهبطبببوا يف 

عدة اأماكن حتيط باملع�سبببكر، 

وانق�سبببم الت�سكيل الطيار اإىل 

جمموعتني، جمموعة حماية 

اأخذت اأماكنها حول املع�سكر، 

وجمموعة اقتحام، وقد مت كل 

ذلك على الوجه الأكمل.

ويف الوقبببت املحبببدد، بداأ 

القتحبببام، وببببداأت جمموعة 

احلمايبببة برمبببي املع�سبببكر 

بالقناببببل، ف�سبببعق ال�سبببباط 

واجلنبببود ال�سبببهاينة من هول 

املفاجاأة، ومل يتمكنوا من تبادل 

النبببريان مبببع املجموعبببة قبل 

15 دقيقة مبببن بداية املعركة، 
كانت اأر�س املع�سبببكر وبواباته 

قبببد امتالأت خاللهبببا بالقتلى 

واجلرحى، و�سبت احلرائق يف 

اأكرث من مكان يف املع�سكر.

دامت املعركة ت�سعني دقيقة 

حيث ا�ستعمل فيها الفدائيون 

الطائرات ال�سراعية اخلفيفة 

لأول مرة، وعرفت اأي�سا بعملية 

»الطائرات ال�سراعية«، وقادها 

البطالن ال�سبببوري خالد اأكر، 

والتون�سي ميلود بن ناجح نومة، 

ابن اجلنوب التون�سي املنحدر 

من قريبببة »�سبببيدي خملوف« 

بولية »مدنني«، الذي �سبببافر 

اإىل لبنبببان اأواخبببر ثمانينبببات 

القرن املن�سبببرم وان�سبببم اإىل 

ال�سبببعبية  �سبببفوف اجلبهبببة 

لتحريبببر فل�سبببطني - القيادة 

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 
ع����س�������������������������������������������������ك����ري����ًا  37
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يف حميط املع�سبببكر وبواباته، 

وا�ست�سبببهد خاللهبببا ال�سبببهيد 

البطل ال�سبببوري خالد حممد 

اأكبببر. ويف ظالل املفاجاأة التي 

اأربكبببت العدو، وقبل و�سبببول 

الطائبببرات التبببي ا�سبببتدعاها 

م�سوؤولو املع�سكر، اأقلع الأبطال 

بطائراتهم ال�سراعية عائدين 

اإىل مقر انطالقهم، لكن �ساءت 

الأقدار خالل ذلك اأن ت�ساب 

طائرة الطيار البطل )ميلود بن 

ناجح نومة(، فا�سطر للهبوط 

فوق مرتفعات قرية )حلتا( يف 

اجلنوب اللبناين.

على الفور، وبعد ات�سالت 

عاجلبببة ببببني نقببباط املراقبة 

ال�سبببهيونية، ببببداأت دوريبببات 

الحتالل مب�سح احلدود لك�سف 

موقع �سقوط الطائرة والبحث 

عبببن مقاتلبببني اآخريبببن. وعند 

انبالج ال�سبببباح مت لهم العثور 

علبببى حطام طائبببرة »ميلود«، 

البببذي كان يختبئ على مقربة 

منها بعد اأن التوى كاحله جراء 

هبوطبببه العنيف، فما كان من 

ميلود اإل اأن ا�ستبك مع قوات 

التم�سيط ال�سهيونية املجوقلة 

فجندل خم�سبببة من جنودهم 

وجرح اآخرين، قبل اأن ينهالوا 

عليه بوابل من الر�سا�س اأرداه 

�سهيدا.

ن�ض اخلطاب

كان البطل ميلود بن الناجح 

قد كتبببب قبل تنفيبببذه لعملية 

قبية خطابا وجهه اإىل ال�سعب 

التون�سبببي خ�سو�سبببا، و�سعب 

املغبببرب العرببببي عمومبببا اأكد 

فيه اأن هّم اأخوتنا يف م�سبببرق 

الأمبببة هبببو هّمنبببا جميعبببا يف 

مغربها، واأن حتقيق النت�سار 

على القوى الظاملة والباغية ل 

جمال عبد النا�سر وهو يواجه 

ال�سبببهاينة وفرن�سا وبريطانيا 

واأمريكا.

اإن فل�سبببطني هبببي مهبط 

الأديبببان، وهي اأر�بببس عربية، 

جبببزء من الأمبببة العربية. لقد 

عاث فيها ال�سبببهاينة ف�سبببادا 

و�سبببردوا اأهلها وارتكبوا فيها 

املجزرة تلو الأخرى.

لقد عزمت واأنا تون�سبببي، 

عرببببي، مقاتبببل يف �سبببفوف 

الثورة الفل�سطينية، يف �سفوف 

القيبببادة  ال�سبببعبية   اجلبهبببة 

العامبببة، علبببى تاأكيبببد اأن هّم 

اأخوتنبببا يف م�سبببرق الأمة هو 

هّمنبببا جميعبببا يف مغربها واأن 

وحدة التاريخ واللغة واملعتقد 

والدم هي وحدة متكاملة، واأن 

حماربة ال�سهاينة واجب قومي 

ل يفوقبببه اأي واجب اآخر، واأن 

الطريبببق الوحيبببد للتعبري عن 

هذا الفهم هو مواجهة العدو 

وال�سبببتباك املبا�سبببر معه ثم 

ال�سبببهادة حتقيقا لقوله تعاىل 

: ول حت�سبببنب الذين قتلوا يف 

�سبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون.

لقد اخرتت ال�سهادة رفعة 

ل�سببباأن وطنبببي ورفعة ل�سببباأن 

اإرادة املواجهة، واأنا موقن باأن 

هذا الختيار هو الرد العملي 

علبببى دعببباة نهبببج النحراف 

ال�سببباحتني  وال�ست�سبببالم يف 

الفل�سطينية والعربية، هو الرد 

على كل الذين يعملون لتعميم 

كامب ديفيد حتقيقاً لأهداف 

وال�سبببهيونية  الإمرياليبببة 

وعمالئهما.

اإىل  طريقبببي  يف  واأنبببا 

فل�سبببطني تغمبببرين عواطبببف 

�سادقة وغزيرة، عواطف كلها 

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�������ورًا وج�����������رأة ودم�����وي�����ة

ميكن اأن يكون اإل بلغة الن�سال 

والكفاح امل�سلح، وفيما يلي ن�س 

اخلطاب:

اإىل �شعب تون�ض العظيم

اإىل اأبناء �سعبنا يف املغرب 

العرببببي نحبببن يف تون�بببس، يف 

مغبببرب الأمبببة العربيبببة، نحن 

جزء من هذه الأر�س الطاهرة 

املمتدة من املحيط اإىل اخلليج، 

ونحبببن نفخر بببباأن اأبطال منا 

�سقطوا يف �ساحة املواجهة �سد 

ال�ستعماريني الفرن�سيني الذين 

حاولوا الق�سببباء على تاريخنا 

ولغتنا ومعتقداتنا لقد تعلمنا 

من اآبائنا واأجدادنا اأن حتقيق 

النت�سبببار على القوى الظاملة 

والباغية ل ميكن اأن يكون اإل 

بلغة الن�سال والكفاح امل�سلح.

امل�سبببتعمرون  لقد حببباول 

واأدواتهم يف تون�س اخل�سبببراء 

ت�سبببويه ثقافتنبببا الوطنيبببة 

وال�سيا�سبببية، حاولوا اأن نكون 

بعيديبببن عن الهمبببوم الكبرية 

التي حلت باأ�سقائنا يف ال�سرق 

العرببببي وخا�سبببة مبببا تعر�س 

له اأبناء �سبببعبنا يف فل�سبببطني 

من كبببوارث وماآ�س على اأيدي 

ع�سبببابات الغدر ال�سبببهيونية 

ومب�ساعدة ال�ستعمار الغربي، 

لكنهبببم مل ينجحبببوا يف ذلبببك 

وباءت تلك املحاولت بالف�سل 

الذريع وخا�سة بعد ثورة املليون 

�سهيد يف اجلزائر وبعد الأثر 

املنقطبببع النظبببري البببذي مثله 
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�سوق لأهلي يف تون�س، لوالدي 

ووالدتي ولأخوتبببي واأخواتي، 

لكل الأقارب والأ�سدقاء، لكن 

هذه العواطف تزداد قدا�سبببة 

وتعمقاً يف الذات لأنها تتمازج 

مع اأ�سمى ما ميكن اأن يحيا يف 

ال�سبببمري من م�سببباعر الفخر 

برفبببع رايبببة الكفببباح امل�سبببلح 

�سبببد العدو ال�سهيوين وحتية 

ل�سعبي يف تون�س، ويف املغرب، 

مني ومن رفاقبببي يف الدورية 

العرببببي ال�سبببوري والعربيبببني 

الفل�سبببطينيني الذين اختاروا 

كمبببا اخرتت طريق ال�سبببهادة 

حتقيقببباً للن�سبببر حتى حترير 

الأر�س والإن�سان«.

تداعيات

اأفببباد بطال العملية اللذان 

متكنا من العودة ب�سالم، وهما 

فل�سطينيان ل يزال اأ�سماوؤهما 

رهن ال�سرية املطلقة، اأنه كان 

بالإمبببكان اإحلببباق املئبببات من 

اخل�سائر يف �سفوف املدنيني 

يف م�ستوطنات )اخلال�سة وكفار 

جلعبببادي وكفار يوفبببال( لكن 

بالتعليمات مبهاجمة  التقيبببد 

املوقبببع الع�سبببكري منعهم من 

ذلك خا�سبببة اأن امل�ستعمرات 

كانت حتت �سبببيطرتهم التامة 

بالنريان من اجلو.

كمبببا عرف فيمبببا بعد، اأنه 

عندما انتهت املعركة نقل جنود 

العدو جثة ال�سهيد خالد اأكر يف 

نقالة اإىل امل�ستو�سف ال�سحي 

يف م�سبببتعمرة قريات �سبببمونه 

و و�سبببعوها خارج امل�ستو�سف 

قرب الباب، وعندما و�سل قائد 

لواء جولين امل�سبببتعمرة ذهب 

اإىل امل�ستو�سبببف فمر بجثمان 

ال�سبببهيد خالبببد اأكبببر ملفوفبببا 

ببطانية فاأدى القائد ال�سهيوين 

التحية الع�سكرية اأمام اجلثمان 

فهم�س قائد املع�سبببكر يف اأذن 

قائد اللواء اإن هذه جثة املخرب 

قائد الهجوم فقال قائد اللواء 

اإنه ي�ستحق التحية .

اأما ا�سبببحق �سبببامري فقال 

عن هذه العملية الفدائية:«هذا 

الهجوم من اأكرث الهجمات التي 

�سنت على اإ�سرائيل تطوراً منذ 

�سبببنني، كما اأنها اأكرثها جراأة 

و دموية«.

ومن تداعيات هذه العملية 

املحاكمبببات  اأن  البطوليبببة 

طالت العديد من امل�سبببوؤولني 

الع�سبببكريني يف لبببواء جولين 

ب�سبب تق�سبببريهم يف الدفاع 

عن اأمن الثكنات وامل�ستعمرات 

اإىل  ال�سبببمال، بالإ�سبببافة  يف 

هبببروب البع�بببس الآخبببر اإىل 

اأوروبا مبببن م�سبببوؤويل الكيان 

حتبببت ذريعبببة بدايبببة احلرب 

حيث كان الغليان اجلماهريي 

ينذر ب�سببباعة ال�سبببفر لهبوب 

العا�سفة.

وقد تغنى ال�سعراء العرب 

بهذه العملية واأبطالها ومنهم 

ال�سببباعر مظفر النواب الذي 

خ�سبببها بق�سبببيدة جببباء يف 

مطلعها:

الدجى واملدى جنحُه

جنمة لل�سباح اجلميل

كرياح الأعايل اختفى

ما اأح�ست به غري زيتونة

األف قلب لها على كل غ�سبببن 

باجلليل

�سفرته اإىل الأر�س

وارتفعبببت قبلبببت قدميه فلقد 

جاء يف الزمن امل�ستحيل

اآه من وم�س عينيه

يف النب�ساط ال�سماوي يك�سف 

موقعه.

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

من شهداء
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فلورنــس نايـتــنجل
ســــيـدة 
التمريـض 
ورمــزه
الـخـــالــد
جعلت  ال�����ت�����ي  االرس�����������ت�����ق�����راط�����ي�����ة 
ل������ه������ذه امل�����ه�����ن�����ة م�����ك�����ان�����ة م����رم����وق����ة
���ش��راع الإن�����ش��ان م��ع امل��ر���ض قدمي 

اخلليقة،  بدء  منذ  جذوره  وت�شرب 

واإ�شباغ  الأفراد  طبابة  عدت  ولذلك 

ال�شحة والعافية عليهم من الأعمال 

ال�شامية والرفيعة، ومن ثم اكت�شبت 

مهنتا الطب والتمري�ض مكانة عالية 

تاريخ  ويف  اأخرى.  مكانة  ت�شاهيها  ل 

قامات  تنت�شب  التمري�ض  مهنة 

مقدمتها  يف  �شاطعة  ورم��وز  رفيعة 

نايتنجل. فلورن�ض 

منصور مبارك
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ا�سم نايتنجل اأ�سبح مقرتنا 

لتاأثريها  نببظببرا  بالتمري�س 

الهائل على هذه املهنة وطرق 

ممار�ساتها، وبخا�سة يف اأق�سى 

فلورن�س  وتنحدر  الببظببروف. 

بريطانية  عائلة  من  نايتنجل 

رفيعة امل�ستوى والقدر، فاأمها 

�سليلة عائلة جتارية مرموقة، 

ومن  ثببري  اإقطاعي  ووالببدهببا 

البارزين.  الأرا�سي  اأ�سحاب 

وقد ولدت فلورن�س يف مدينة 

 12 يف  الإيببطببالببيببة  فلورن�سا 

وانتقلت   ،1820 العام  مايو 

والدها  اإقطاعية  اإىل  بعدها 

يف يل هري�ست، حيث وّفر لها 

ت�سمن  راقيا  تعليما  والببدهببا 

الأملانية  والآداب  الببلببغببات 

والفرن�سية والإيطالية.

التمري�ض م�شتقبلها

فلورن�س  والبببببدة  كببانببت   

تببعببدهببا كببي تببكببون جبببزءا من 

الأر�ستقراطية  الببطبببببقببة 

الإجنليزية، ويف زمن كان فيه 

�سائدا،  الجتماعي  التزمت 

الطريقة  هبببو  الببببببزواج  كببببان 

املببثببلببى لببتببعببزيببز و�ببسببع املبببراأة 

الجتماعي، وذلك ما حر�ست 

ولكنه  فلورن�س  والبببدة  عليه 

اختالف  يف  �سببا  كذلك  كان 

مل  ففلورن�س  ابنتها.  مع  الأم 

�سديدا  اهببتببمببامببا  تببعببري  تببكببن 

للمعايري الجتماعية وتفاهات 

ال�سلوك ال�سطحي، حيث كانت 

الطبقة  ن�ساطات  عن  بعيدة 

الر�ببسببتببقببراطببيببة وقببريبببببة من 

العمل الإن�ساين الذي ا�ستهوى 

�سغرها  منذ  فكانت  قلبها، 

الفقراء  رعاية  على  حتر�س 

اهتمامها  وجتلى  واملببر�ببسببى، 

من  الن�ساط  هببذا  يف  املبكر 

�سن  يف  وهببي  رعايتها  خببالل 

عن  لعائلتها  وك�سفت  ذلبببك، 

ممر�سة،  ت�سبح  اأن  رغبتها  

كال�ساعقة  اخلر  هذا  ونببزل 

فاأبديا  والببديببهببا،  راأ�بببس  على 

لقرارها،  �سر�سة  معار�سة 

لببكببون مببهببنببة الببتببمببريبب�ببس يف 

حكرا  تعد  كانت  الزمن  ذالك 

الدنيا  الطبقات  اأبببنبباء  على 

لأبناء  البتة  الالئق  غري  ومن 

ممار�ستها.  الرفيعة  الطبقة 

وت�سبب ذلك يف �سدام عنيف 

ولكن  ووالديها،  فلورن�س  بني 

وعزمها  فببلببورنبب�ببس  ت�سميم 

املعايري  على  النهاية  يف  تغلبا 

والأهواء الجتماعية، ف�سجلت 

يف  متببريبب�ببس  طببالبببببة  نف�سها 

م�ست�سفى لوثوران باأملانيا.

درا�ستها  اإمتامها  وبعد    

فلورن�س  عببببادت  للتمري�س 

للعمل يف م�ست�سفى ميدل�سك�س 

عملها  اأبدت يف  حيث  بلندن، 

ا�ستثنائيني  وتببفببانببيبباً  بببراعببة 

من�سب  اإىل  تببرتقببى  جعلها 

م�صرفة التمري�س يف عام واحد. 

ي�سكل  املببنبب�ببسببب  هبببذا  وكببببان 

حتديا كبريا لفلورن�س لأ�سباب 

متعددة من بينها تف�سي مر�س 

الكولريا يف ذلك الوقت و�سوء 

وتردي  ال�سحية   الأو�بببسببباع 

واأظهرت  النظافة.  م�ستوى 

فلورن�س ا�ستجابة مذهلة لهذه 

التحديات، حيث جعلت همها 

الأول حت�سني م�ستوى النظافة 

يف امل�ست�سفى مما جاء بنتيجة 

عدد  بانخفا�س  متثلت  فورية 

جهودا  بذلت  كما  الببوفببيببات، 

ملمو�سة اأخرى جعلتها تنت�سر 

على داء الكولريا.

الكولريا  مببع  املعركة  تلك 

ا�ستهلكت ق�سطاً ل باأ�س به من 

�سحة فلورن�س وطاقتها، ولكن 

ذلك مل يكن نهاية �سراعها مع 

فلورن�س  كانت  فقد  املببر�ببس. 

حياتها،  اأكبببر حتببد يف  اأمبببام 

أسبغ عليها امللك أدوارد 
وسام الشرف، كما خصها 
امل�����ل�����ك ج���������ورج ب���رس���ال���ة 
تهنئة في عيد ميادها 

ب������س������ب������ب ت����ض����ح����ي����ات����ه����ا  
مجال  ف����ي  وإجن�����ازات�����ه�����ا 
ال���������ت���������م���������ري���������ض  غ��������دت 
فلورنس شخصية عامة 

املعوزين  عبب�ببسببرة،  ال�ساد�سة 

املجاورة  القرى  يف  واملر�سى 

لإقطاعيتهم ، حينذاك اأدركت 

هو  التمري�س  اأن  فببلببورنبب�ببس 

م�ستقبلها الذي تن�سده.

 كانت عائلة فلورن�س تاأمل 

بريطاين  نبيل  مببن  بببزواجببهببا 

تقدم خلطبتها ولكنها رف�ست 

من رموز
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انت�سار  يف  �سببا  �سيكون  ومببا 

يف  ا�سمها  وتخليد  �سهرتها 

حروب  وهي  التمري�س،  عامل 

 1853 اأكببتببوبببر  ففي  الببقببرم. 

وكانت  القرم  حببروب  اندلعت 

الريطانية  الإمبببراطبببوريبببة 

الإمراطورية  مببع  حبببرب  يف 

ال�سيطرة  اأجببل  مببن  الرو�سية 

العثمانية،  الإمراطورية  على 

اجلنود  اآلف  اإر�بببسبببال  ومت 

الريطانيني اإىل البحر الأ�سود، 

تتناق�س  املببببوؤن  كببانببت  حببيببث 

 1854 العام  ومبرور  ب�سرعة، 

دخل امل�ست�سفيات الع�سكرية ما 

ل يقل عن 18 األف جندي.

مالك القرم

تكن  الببوقببت مل  ذلبببك  يف 

هببنبباك نبب�ببسببوة ممببر�ببسببات يف 

فامل�ستوى  القرم،  م�ست�سفيات 

لل�سرف  كبببببري  جمبببرى  فبببوق 

ال�سحي.

يف  الببببيبببباأ�ببببس  يببببببدب  مل 

فلورن�س  فتحركت  نف�سها، 

�ببسببريببعببا، وطببلبببببت املببئببات من 

حيث  البببتبببنبببظبببيبببف،  فببببر�ببببس 

اجلميع  مببب�ببسبباعببدة  قبببامبببت 

امل�ست�سفى،  وتعقيم  بتنظيف 

يف  الليلية  اجلببولت  ونظمت 

خدمات  امل�ست�سفى،واأ�س�ست 

رفع  يف  �ساهمت  للمر�سى 

مثل  فببيببه،  اخلببدمببة  م�ستوى 

يقدم  مببركببزي  مطبخ  اإنبب�ببسبباء 

للمر�سى،  منا�سبة  وجبببببات 

لتنظيف  �سخمة  ومببغبب�ببسببلببة 

و�سفوف  وتعقيمها،  املببالءات 

لتن�سيط  ومببكببتبببببة  درا�ببسببيببة 

للمر�سى،  الذهنية  القدرات 

واأطلق املر�سى عليها م�سميات 

املسرحيات  وكتبت  األغاني  وحلنت  األشعار  قرضت  أجلها  ومن  الناس،  إعجاب  على  استحوذت 

لببلببمببمببر�ببسببات جعل  املببببرتدي 

الع�سكريني  املببب�بببسبببوؤولبببني 

ي�ستبعدونهن ولكن مع ا�ستداد 

بريطانيا  يف  ثبببار  املبببعبببارك، 

نقا�س كبري حول عدم الهتمام 

وامل�سابني  املر�سى  باجلنود 

والبببذيبببن كببانببوا يببعببيبب�ببسببون يف 

�سحيا.  لئببقببة  غببري  ظبببروف 

لتلك  الدفاع  وزير  وا�ستجاب 

اإىل  خطاب  بكتابة  الترمات 

فلورن�س يطلب منها اأن ت�سكل 

يكون  املمر�سات  مببن  فريقا 

وطبابة  رعببايببة  بببهببن  مببنبباط 

القرم. يف  اجلببرحببى  اجلببنببود 

وقد ا�ستجابت فلورن�س لذلك 

و�سكلت فريقا من 34 ممر�سة 

واأبحرت معهن اإىل القرم.

فلورن�س  و�ببسببلببت  حينما 

امل�ست�سفى  اإىل  وفببريببقببهببا 

الق�سطنطينية  يف  الريطاين 

اأخذتها ال�سدمة من الظروف 

فامل�ست�سفى  هببنبباك.  املببزريببة 

كبببانبببت تببنببعببدم فببيببه ظبببروف 

البعو�س  انت�سار  مع  النظافة 

واحل�سرات ويعاين �سحا كبريا 

يف ال�سابون وال�سمادات، وكان 

متكد�سني  اجلببرحببى  اجلببنببود 

ذلك  املببمببرات، ف�سال عن  يف 

مبنيا  نف�سه  امل�ست�سفى  كببان 

طابع يخلد ذكراها

عمالت نقدية حتمل �سورتها
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مالك   « اأ�سهرها  لعل  كثرية 

القرم «.

وللحق فاإن جتربة فلورن�س 

يف القرم لقنتها درو�سا كثرية، 

فبادرت اإىل كتابة تقرير �سخم 

وتقدم  خببرتببهببا  فببيببه  حتببلببل 

لإ�بببسبببالح بقية  اأفبببكببباراً  فببيببه 

التي  الع�سكرية  امل�ست�سفيات 

�سيئة.  ظببروف  ظل  يف  تعمل 

يف  �سببا  التقرير  ذلببك  وكببان 

اإعادة هيكلة وزارة الدفاع ومن 

ثم تاأ�سي�س جلنة ملكية لل�سوؤون 

ال�سحية داخل اجلي�س.وبقيت 

اإىل  القرم  يف  تعمل  فلورن�س 

اأوزارهبببا  احلببرب  و�سعت  اأن 

وعببببادت   1856 البببعبببام  يف 

هري�ست.  يل  يف  بيتها  اإىل 

اأنها  حينذاك  املفاجاأة  وكانت 

الأبطال،  ا�ستقبال  ا�ستقبلت 

واأهدتها ملكة بريطانيا قطعة 

 « ا�سم  عليها  منقو�ساً  حلي 

جوهرة نايتنجل » كما قدمت 

ربع  الريطانية  احلكومة  لها 

مليون جنيه اإ�سرتليني. 

 �شخ�شية عامة

�سغفها  فببلببورنبب�ببس  تببابببعببت 

ببببالبببتبببمبببريببب�بببس مبببببن خببببالل 

مكافاأة احلكومة  تخ�سي�سها  

م�ست�سفى  لتمويل  الريطانية 

�سمنه  ومن  توما�س  القدي�س 

نايتنجل  مببدر�ببسببة  تبباأ�ببسببيبب�ببس 

املببمببر�ببسببات. ومع  لببتببدريببب 

والإجنازات  الت�سحيات  تلك 

غدت فلورن�س �سخ�سية عامة 

اإعجاب  عببلببى  وا�ببسببتببحببوذت 

قر�ست  اأجلها  ومببن  النا�س، 

الأ�بببسبببعبببار وحلببنببت الأغبببباين 

ورمبا  املبب�ببسببرحببيببات.  وكببتبببببت 

كان الإجناز الأعظم لفلورن�س 

يتمثل يف قدرتها على ت�سحيح 

ملهنة  الجببتببمبباعببيببة  الببنببظببرة 

العديد  فبباأقبببببل  الببتببمببريبب�ببس، 

عببلببى ممار�سة  الببفببتببيببات  مببن 

ذلك  يف  مبا  التمري�س  مهنة 

فتيات الطبقة الر�ستقراطية، 

لها  التمري�س  واأ�سبحت مهنة 

مكانة مرموقة يف املجتمع.

وقد اأ�سيبت فلورن�س اأثناء 

وجببودهببا يف الببقببرم بحمى مل 

وحينما  قبببط،  مببنببهببا  تببتببعبباف 

منزلها  لزمت  عاما   38 بلغت 

بقية  كذلك  وبقيت  وفرا�سها 

حياتها. ولكن املر�س مل  يفت 

يف ع�سدها، فكانت من خالل 

وكتابتها  وتوجيهاتها  اأحاديثها 

ت�سهم يف و�سع ت�سورات الرعاية 

ال�سحية والدفاع لإظهار اأهمية 

العتناء بال�سحة، وتقاطر على 

مقر اإقامتها ال�سا�سة واملفكرون 

كتابها  ون�سرت  معها،  للحوار 

حول  مببالحببظببات   « الببكبببببري 

 1859 الببعببام   « امل�ست�سفيات 

الطريقة  فيه  تو�سح  والبببذي 

امل�ست�سفيات  لإدارة  املببثببلببى 

املدنية. 

الأهلية  احلبببرب  وخبببالل 

ت�ست�سار  كببانببت  الأمببريببكببيببة 

املثلى  الكيفية  عببن  فلورن�س 

امليدانية،  امل�ست�سفيات  لإدارة 

تزر  مل  اأنها  من  الرغم  وعلى 

ا�ستعانت  فقد  مطلقا،  الهند 

لق�سايا  كمرجع  بهااحلكومة 

الهند  يف  الببعببامببة  الببنببظببافببة 

ويف  واملببدنببيببني.  للع�سكريني 

بلوغها  مبببع   1908 البببعبببام 

الثامنة والثمانيني اأ�سبغ عليها 

ال�سرف،  و�سام  اأدوارد  امللك 

كببمببا خبب�ببسببهببا املبببلبببك جبببورج 

بر�سالة تهنئة يف عيد ميالدها 

الت�سعني، وقد فارقت فلورن�س 

اأغ�سط�س  يف  احلياة  نايتنجل 

.1910 رعاية املر�سى

و�سريحها ن�سب تذكاري لها

من رموز
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املدر�سني  التعليم وا�ستقدام 

للتدري�س يف الكويت، ونظرة 

�سريعة يف �سوؤوننا الرتبوية، 

املببعبببببببببببلببمببني وكلية  وكببلببيببة 

املعلمات، واملعاهد اخلا�سة 

جمببببيعها  ت�سكل  والببتببي 

معامل الكويت احل�سارية، 

وكذلك املجالت الطالبية، 

النظامية،  املدار�س  ومناهج 

اإىل تخ�سيببب�سه  بالإ�سافة 

م�ساحة ل�سور وزراء الرتبية 

والتعليم الذين تعاقبببوا على 

الوزارة يف مبببائة عام )1911 

.)2011 -

  رواد التعليم

 مببن املببو�ببسببوعببات التي 

الكتاب:  املوؤلف يف  تناولها 

املباركية )املدر�سة  املدر�سة 

وق�سة  الأوىل(  النظامية 

النظامية  بنائها، واملدر�سة 

للبنات، واملح�سنون  الأوىل 

التعلببيم  الببذيببن دعببمبببببببببببوا 

النظبببامي واأ�سببب�سوا املدر�سة 

التعليم  املببببباركببيببة، ورواد 

النظامي يف الكويت، وتطور 

الببمدار�س الأهلية، واملنجزات 

الثقافية واحل�سارية يف عهد 

ال�سيخ اأحمد اجلابر، وتطور 

 عبداهلل خلف 

ي�ستعر�ض  

تاريخ التعليم 

يف  الكويت

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

الكويت  دول��ة  يف  النظامي  التعليم  تاريخ  من  عام  مائة 

�شدر  كتاب  اأح��دث  عنوان  هو  ه��ذا   .. )1911-2011م( 

لالأديب عبد اهلل خلف، ) الكاتب ال�شحفي ومقدم برامج 

وع�شو  الكويتية،  الأدباء  رابطة  وع�شو  الكويت  باإذاعة 

الكتاب يف )270 �شفحة(  جمعية حقوق الإن�شان، ( يقع 

مو�شوعًا  ثالثني  من  اأكرث  ويحتوي  املتو�شط،  القطع  من 

التي  و  الكويت  يف  وم�شريته  النظامي  التعليم  بداية  عن 

املدر�شة  اإن�شاء  منذ  وحت��دي��داً  ع��ام،  مائة  منذ  ب��داأت 

املباركية التي يرى د. عبد اهلل الغنيم يف ت�شديره للكتاب 

الأهلية  م�شاعيه  توا�شلت  جديد  لفتح  بداية  كانت  اأنها 

البالد  عّم  حتى  والرتبية  التعليم  ميدان  يف  واحلكومية 

على  املختلفة  مبراحلها  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  عديد 

م�شتوى دولة الكويت اليوم

ال�شيد املخزجني

غالف الكتاب

72

للقائد وشعبه



عبدالله خلف :
م������س������ي������رة ال����ت����ع����ل����ي����م 
إنشاء  منذ  بالكويت 
 .. املباركية  امل��درس��ة 
التعليمية  وامل��ع��اه��د 
معالم  م���ن  اخل���اص���ة 
احلضارية ال��ك��وي��ت 

ال����ش����ي����خ ع����ب����د ال���ل���ه 
اجل���������اب���������ر ال�����ص�����ب�����اح 
ص��������اح��������ب ال�����ف�����ض�����ل 

 تاريخ التعليم

  يف مقدمة الكتاب ي�سري 

عبد اهلل خلف اإىل اأن التعليم 

يف العامل العربي والإ�سالمي 

كان يجري على منط متقارب 

البدايات والتي تتمثل  حيث 

يف ركن منزل ُمعلّم ال�سبيان، 

املعلم يطلق عليه يف  وكببان 

الكويت ويف بع�س دول �سبه 

العربية »املطوع«..  اجلزيرة 

الببببورع الذي  الببرجببل  وهبببو 

يكون يف طاعة اهلل، وتفرغ 

ويتلقى  ال�سبية  لتدري�س 

اأمورهم(  )اأولياء  من ذويهم 

مدر�سة نظامية خا�سة، هي 

املدر�سة الوطنية اجلعفرية.. 

18 من  وقبببد افتتحت يف 

1357هب  ذي احلجة �سنة 

 1939 7 فراير  املوافق   -

اهلل  عبد  ال�سيخ  بح�سور 

نيابة عن  ال�سباح،  اجلابر 

ال�سيخ  البببببالد �سمو  اأمبببري 

اأحمد اجلابر ال�سباح، وهي 

با�سم  الببيببوم  مببوجببودة حتى 

)املدر�سة الوطنية( 

النظامية  اأمببا املدر�سة 

املدر�سة  فببهببي  )الأوىل( 

اأن ق�سة  املباركية، ويو�سح 

بببببداأت حببني طالب  بنائها 

ال�سيد يا�سني الطبطبائي 

اأحببد املح�سنني والقادرين 

ببباإنبب�ببسبباء مببدر�ببسببة نظامية 

حديثة - وكان ذلك مبنا�سبة 

ذكرى املولد النبوي ال�سريف 

ال�سيخ يو�سف بن  بديوانية 

عي�سى القناعي، والذي بدوره 

ال�سيخ  تببرع وجتببباوب معه 

الإبببراهببيببم مترعا  قببا�ببسببم 

مببلغ )30٫000( ثالثني األف 

اأخيه  ابببن  تببرع  روبية، كما 

عبد الرحمن الإبراهيم مببلغ 

األف  )20٫000( ع�سرين 

روبية. وكان من نتائج ذلك اأن 

كتب ال�سيخ يو�سف بن عي�سى 

ق�سيدة طويلة امتدحهما فيها 

ثم افتتحت املدر�سة املباركية 

- اأول مدر�سة نظامية - يف 

عام 1330 هجرية يف العام 

 ،1912  - 1911 الدرا�سي 

 2010 بنهاية عببام  والببتببي 

يكون قببد م�سى مائة عام 

على اإن�سائها وتاريخ التعليم 

النظامي يف الكويت.

للمدر�سة  بالن�سبة  واأمببا 

للبنات،  الأوىل  النظامية 

فيذكر املوؤلف اأنه قد افتتحت 

الكويت  ف���ي  أدب����ي  ن����اد  وأول   .. ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ؤس���س���ات  إن���ش���اء  ف���ي 

 .. ال����ث����ق����اف����ي����ة  اإلجن����������������ازات  أب����������رز   .. ال�����ط�����اب�����ي�����ة  ت  امل��������ج��������َاّ
ال����ك����وي����ت����ي����ة اإلب�������داع�������ي�������ة  امل��������واه��������ب  ك����ش����ف����ت  وس�����ي�����ل�����ة  وأول 

اإىل  رمزية... وي�سري  اأجوراً 

التعليم  اأدخلت  الكويت  اأن 

يف م�ساجدها الأوىل، وهناك 

اإىل دول عربية  مببن ذهببب 

للدرا�سة.. ومن اأوائل الطلبة 

ال�سيخ عي�سى بن علوي الذي 

رحل اإىل القاهرة يف العقد 

الثامن من القرن الثالث ع�سر 

الهجري ودر�س الفقه والطب 

وا�ستوطن مب�سر حتى تويف 

فيها.

  اأما الكاتب ال�سعودي 

معاذ بن عبد اهلل املبارك فقد 

ذكر اأن معظم ق�ساة الكويت 

قد تلقوا تعليمهم يف الأح�ساء 

ال�سيخ عبد اهلل  واأ�سهرهم 

العد�ساين قا�سي الكويت 

1335هب..  املببتببوفببى �سنة 

ال�سيخ عبد اهلل بن  وكذلك 

املتوفى  القناعي،  اأبببي بكر 

والبببذي يعد  1393هب  �سنة 

التنوير و�ساهم يف  من رواد 

للتعليم  اأول مدر�سة  اإن�ساء 

النظامي )املدر�سة املباركية( 

وكان مديرها يف �سنة )1911 

.)1912 -

اأول مدر�شة 

اأول  اأن  املببوؤلببف   ويذكر 
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املدر�ستان القبلية وال�سرقية 

لببلبببببنببات، كببمببا اتبب�ببسببع نطاق 

البببببنببني، ففتحت  مبببدار�بببس 

مدر�سة الأحمدية يف عام 

1921، واملدر�سة ال�سرقية يف 
�سنة 1938، والقبلية بنني يف 

عام 1953،... و�سارت بعد 

ذلك مدر�سة للبنات بعد بناء 

املدر�سة الكبرية اأمام البحر يف 

احلي ال�سرقي �سنة 1947، 

ومازالت قائمة واأدخل عليها 

الرتميم والإ�سالح. وهكذا 

ات�سع نطاق التعليم النظامي 

حتى �سمل كل اأحياء العا�سمة 

)الكويت( ثم مدار�س اجلهراء 

والفحاحيل، وباقي مناطق 

ال�سواحي، وتقل�ست الكتاتيب 

حتى انتهى دورها.

ف�شل العلم

التي   ومببن املو�سوعات 

الببتببوقببف عندها  ت�ستحق 

كببتبباب عبببببد اهلل خلف  يف 

تخ�سي�سه ف�ساًل عن ف�سل 

العلم، )اإن ف�سل العامل على 

ليلة  القمر  العابد كف�سل 

البدر )كمال نوره( على �سائر 

الكواكب، )واإن العلماء ورثة 

الأنبياء(. فالعلم يف الإ�سالم 

يتناول كل موجود وكببل ما 

عنه  .. بحثاً  مل يوجد بعد 

وحماولة اكت�سافه( 

املوؤلف  حببديببث  اأيبب�ببسبباً 

التعليمية -  عن )املعاهد - 

اخلا�سة( كتوابع من معامل 

الكويت احل�سارية، فيو�سح 

اأن العناية باأبناء الكويت من 

ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يف الن�سف الثاين من القرن 

اأظببهببرت م�ساهد  الع�سرين 

ح�سارية �سباقة يف تربية 

املببكببفببوفببني والبكم  وتعليم 

الإعاقة  وامل�سلولني وذوي 

ببببطبببرق عملية  الببذهببنببيببة 

اأنظار كبار  متطورة، لفتت 

الزوار يف الكويت من روؤ�ساء 

وقادة وم�سوؤولني. وقد اأعدت 

وزارة الرتبية كتباً كثرية عن 

هبببببذه اخلبببدمبببات الرتبوية 

املتقدمة، منها كتاب )الرتبية 

اخلا�سة يف الكويت( باإ�سراف 

املربية الفا�سلة �سعاد اإبراهيم 

الفار�س، ومن اإعداد الأ�ساتذة 

كفاية العليان ورابحة امل�سلم، 

وطالب حمزة عبا�س.. كذلك 

اإىل )املجالت  املوؤلف  اأ�سار 

الطالبية( التي اعترها من 

الثقافية لطلبة  الإجنبببازات 

املدار�س يف القرن الع�سرين، 

حيث �سارك يف حتريرها طلبة 

الدرا�سية املختلفة  املراحل 

)البببتببدائببيببة - املتو�سطة 

اأف�سل  الببثببانببويببة( وهبببي   -

و�سيلة تثقيفية ت�ساعدهم 

العلوم  البحث ومعرفة  على 

واملعلومات املختلفة، وتتيح 

لهم الكتابة فيها. ومن الأمثلة 

على ذلك الكتاب الذي اأعده 

د. عادل العبد الغني بعنوان: 

)املجالت الطالبية الكويتية 

.. وم�سات اإعالمية وثقافية 

مبكرة(.

ال�شيخ عبداهلل اجلابر

نببتببوقببف يف كتاب  كببمببا   

الأديب عبد اهلل خلف عند 

حديثه عن ماآثر ال�سيخ عبد 

اهلل اجلابر ال�سباح - رحمه 

اهلل - الثقافية، حيث يقول: 

اهتم ال�سيخ عبد اهلل اجلابر 

الثقافة  بببرجببال  البب�ببسببببباح 

والأدب كمظهر من مظاهر 

عنايته بالثقافة وانطلقت 

اأول  اإن�ساء  من ديوانه فكرة 

ناد اأدبي يف الكويت، اإذ قرر 

يف جل�سة من اجلل�سات التي 

اأ�سدقائه  جمعته بعدد من 

نبباد ي�سم اخلطباء  اإنبب�ببسبباء 

وال�سعراء والأدبببببباء.. وقد 

مت ا�ستئجار مقر يف »ديوان 

القبلي  اجلوعان« يف احلي 

ليكون مقراً له ومت افتتاحه 

1924/4/30 وانتخب  يف 

ال�سيخ عبداهلل اجلابر رئي�ساً 

له وال�سيد ال�سالح القناعي 

واأ�سبحت جمموعة  مديراً، 

الكويتية  ال�سخ�سيات  مببن 

اأع�ساء  الأدباء  املعروفة من 

يف النادي.

 واألقى ال�سيخ عبد العزيز 

الر�سيد اأول حما�سرة ثقافية 

يف هذا النادي كما قال ال�سيخ 

عبببببد اهلل اجلببابببر يف تلك 

الثقافة  نواة  »اإنببه  املنا�سبة: 

الأدبية، لأن  العامة للحركة 

الببنببادي مبقدرتهم  اأع�ساء 

والببثببقببافببة يف  الببفببكببر  ن�سر 

ال�سيخ عبداهلل اجلابرال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح

الأماكن التي يجتمعون فيها.. 

النادي فر�سة لإبداء  وكببان 

الآراء ومناق�سة ما يحدث 

العربية،  والبالد  الكويت  يف 

حتى اأنه تناول ق�سايا املراأة 

التي كانت مثار جدل يف بالد 

تنادي بحرية  اأخذت  عربية 

املراأة«.

ال�شيخ اأحمد اجلابر

املببوؤلببف على  يببعببرج  كما 

منجزات ال�سيخ اأحمد اجلابر 

»واإذا كان  ال�سباح و يقول: 

ال�سباح هو  ال�سيخ مبارك 

الببدولببة احلديثة،  موؤ�س�س 

اأحببمببد اجلابر  ال�سيخ  فبباإن 

الدولة  ال�سباح هو موؤ�س�س 

احلبب�ببسبباريببة، وال�سيخ عبد 

البب�ببسببامل هببو موؤ�س�س  اهلل 

واإذا  الببد�ببسببتببوريببة.  الببدولببة 

قلت اإن ال�سيخ اأحمد اجلابر 

موؤ�س�س الدولة احل�سارية 

اأحيد عن احلقيقة  فاإين ل 

والواقع )الكالم لالأديب عبد 

اأجُنببزت يف  لقد  اهلل خلف( 

املببدار�ببس احلكومية  حياته 

واملوؤ�س�سات الثقافية وجمل�س 

ال�سورى واملجل�س الت�سريعي 

وتدفق يف عهده البرتول الذي 

غري البالد من الهيئة البدائية 

اإىل دولة ذات ات�سالت دولية 

جتوب �سفنها اأعايل البحار 

ال�سرقية  البب�ببسببواحببل  حيث 

واجلنوبية لأفريقيا و�سواحل 

دولة الهند الكرى«.

اإل  النهاية  ولي�سعنا يف 

الكتاب يعتر  اإن  اأن نقول 

�سجاًل توثيقياً ثقافياً لتاريخ 

دولة  النظامي يف  التعليم 

الببكببويببت خبببالل مببائببة عام 

2011( وجهداً   - 1911(

طيبًا يح�سب ملوؤلفه ويعد 

اإىل  اإ�ببسببافببة -يف جمببالببه- 

املكتبة العربية.
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للقائد وشعبه



إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية
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