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أكد أن احلملة القت تفاعالً كبيراً جداً من اخليرين من دول العالم

التركيت: فيلم »مكاملة إنسانية« يبني العديد من املشاهد احلية 
التي تشرح حاالت الالجئني من مسلمي أفريقيا الوسطى

تلك احلملة؟
٭ قمنا بإخراج فيلم وثائقي 
يبني مآسي الالجئني هناك وما 
شاهدناه في زيارتنا، وقد صدر 
مؤخرا الفيلم بعنوان »مكاملة 

انسانية«.

مكالمة إنسانية

ملاذا اخترمت هذا االسم 
وما مدة الفيلم؟

٭ ألنن����ا في الفيل����م نخاطب 
الفيلم  االنسانية، ويظهر في 
العديد من املش����اهد امليدانية 
التي تش����رح حاالت  احلي����ة 
الالجئني هناك، ومدة الفيلم 7 

دقائق فقط.

التخفيف

هل من كلمة اخيرة؟
٭ ادعو املتبرعني مبس����اندة 
اخوانه����م في االنس����انية من 
الالجئني في افريقيا الوسطى، 
فأي مبلغ يساعد في التخفيف 
عن كربتهم ومأساتهم االنسانية 
»من خفف عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا خفف اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.

االجتماعي، وقد القت تفاعال 
كبيرا جدا وتسابق اخليرون في 

املساهمة في هذه احلملة.

وهل ما مت جمعه من 
تبرعات لالجئني من 

الكويت فقط؟
٭ مت التجميع من جميع بالد 
العالم وكان هناك تفاعل غير 
مسبوق من استراليا واميركا 
ويت����م ع����ن طري����ق قنوات 

التحصيل في بيت الزكاة.

ما خطتكم في احلملة 
املقبلة؟

اقام����ة خي����ام لالجئ����ني  ٭ 
وناموس����يات حلمايته����م من 
التجهيزات  احلشرات وبعض 
املعيشية باالضافة الى االغاثة 
الغذائية التي يفتقدونها وذلك 
خالل فترة بس����يطة من عام 

.2014

توثيق الحملة

بعد عودتكم ومشاهدتكم 
لهذه املأساة، ماذا 

ستقومون به لتوثيق 

٭ القصص كثيرة واملواقف 
احلزينة اكثر، فعشرات اآلالف 
حاالتهم سيئة جدا جدا وبحاجة 
ابس���ط مقومات احلياة  الى 
وهي االكل وامللبس واملسكن 
والدواء، وكل هذا مفتقد لديهم، 
والذي يؤثر في النفس كثيرا 
ان افاج���أ بوجود الكثير من 
االطفال الالجئني الذين خرجوا 
هربا من دون اهاليهم بسبب ما 
كان من فوضى وتشريد، وكان 
االطف���ال يهيمون في الطرق 
يبكون لتأخذهم اي سيارة متر 

في الطريق إلنقاذهم.
ومن الصور املؤملة ايضا 
رؤي���ة العديد م���ن اجلرحى 
واملصاب���ني مم���ن هّج���روا 
قهرا وقص���را ومعظمهم من 
االطفال واملس���نني والنساء 

واملسلمني.

ما املعونات التي مت 
توزيعها وكم عدد 

املخيمات التي وزعت 
فيها؟

٭ وزعنا طرودا من الطحني 
والزيت والذرة وبعض احلبوب 

ومستلزمات الطعام الغذائية، 
ومت التوزيع على 3 مخيمات 
في احلدود التشادية مع افريقيا 
الوسطى وتبعد املخيمات عن 
العاصمة 1200 كيلو بالسيارة 

وسط طريق وعر جدا.

ما اكثر احتياجاتهم؟
٭ كما قل���ت الغذاء والدواء، 
واملاء ملوث ويحتاجون حلفر 

اآلبار.

كفالة األيتام

مبا انك رئيس قسم 
الكافلني لاليتام في بيت 

الزكاة، هل تفكرون 
في كفالة االيتام من 

افريقيا الوسطى؟
٭ بال شك االزمة ستولد ايتاما 
كثيرين محتاج���ني للرعاية 
والكفال���ة، لذلك نحن بصدد 
دراسة لكفالة هؤالء االيتام.

الحملة

اين مت طرح احلملة وما 
تأثيرها؟

٭ عن طريق مواقع التواصل 

له���ا على احلدود في تش���اد 
واس���تمرت احلمل���ة 6 أيام 
رافقني زميلي صالح القحص 

مببادرة من بيت الزكاة.

الغذاء

هل هناك مراحل أخرى 
الغاثتهم؟

٭ مت توزيع االغاثة الغذائية 
في املرحلة األولى وفي املرحلة 
القادمة ستكون انشاء اخليام 
وتقدمي »النموس���يات« في 
اخليام بسبب انتشار األمراض 

واالوبئة واحلشرات.

بؤس

وهل ستستمرون في 
حملتكم في افريقيا 

الوسطى؟
٭ نعم حتى تنتهي ازمة هؤالء 
الذين يعيش���ون في  الناس 

بؤس حقيقي ال وصف له.

ما اكثر املواقف التي 
اثرت فيك خالل 

زيارتك لالجئني في 
افريقيا الوسطى؟

التركيت، والى نص  يحدثنا 
احلوار:

أزمة

ما سبب اختيار افريقيا 
الوسطى لزيارتها؟

٭ بس���بب وجود مشكالت 
العرقية والطائفية  احلروب 
منذ شهور ولكننا غفلنا عنها 
بسبب االزمات احمليطة مثل 
الس���وريني  الالجئني  احداث 
وغيرها لذلك سلطنا الضوء 
عليه���ا وقمنا به���ذه احلملة 

االنسانية.

على الحدود

وهل هذه أول مرة لهذه 
احلملة؟ ومتى بدأت؟

٭ ه���ي أول حمل���ة اغاثية 
لالجئني في افريقيا الوسطى 
الفارين الى احلدود التشادية 
وقد مت االعالن عنها قبل شهر 
رمضان بعش���رين يوما ومت 
جم���ع حوالي 100 ألف دينار 
حيث قمنا بعمل طرود غذائية 
وتوزيعها على 5333 أس���رة 
تعيش في مخيم���ات يرثى 

أك���د رئيس قس���م كفالة 
األيتام في بيت الزكاة الكويتي 
التركي���ت ان  عبدالرحم���ن 
الالجئني من افريقيا الوسطى 
الهاربني من احلرب العرقية في 
بالدهم الى احلدود التشادية 
يعيش���ون مأس����اة ال ميكن 
وصفها حيث يعيش���ون في 
ابس���ط  الع���راء ويفتقدون 
مقومات احلي���اة ال طع�����ام 
وال ملبس وال مسكن، معظمهم 
من املهجرين قهرا من املسنني 

واألطفال والنساء املسلمني.
ولفت الى زيارته لالجئني 
وتفق���د مأس���اتهم حيث قام 
باخراج فيلم وثائقي يشرح 
هذه املعاناة االنسانية وسمى 

الفيلم »مكاملة إنسانية«.
وقال ان احلملة القت جتاوبا 
كبيرا م���ن انحاء دول العالم 
العربية واالجنبية ملساندة 
الن����اس املنس���يني،  هؤالء 

ح����ول ه�ذه 
احلمل���ة 
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جمعنا 100 ألف 
دينار لتوزيع الطرود 
الغذائية على 5333 

أسرة تعيش في 
العراء على حدود 

تشاد

العديد من اجلرحى 
ال يجدون الطعام 

وال الدواء

معاناة إنسانية لألطفال في مخيمات الالجئني التركيت يتحدث للزميلة ليلى الشافعي


