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موفد لجنة شرق آسيا في جمعية إحياء التراث اإلسالمي في كمبوديا تحدث عن مخيم طبي لعالج مرض المالريا استمر لمدة 10 أيام

الحساوي لـ »األنباء«: جهات خيرية كويتية شاركت بعالج 4842 كمبوديًا 
وعدد المهددين بالمالريا 2 مليون شخص من أصل 15 مليون نسمة

العشرات بانتظار احلصول على الكشف الطبي والعالج

توزيع الناموسيات مع كتيبات دعوية د.املنذر احلساوي يعاين احد املرضى الفريق الطبي ينتقل بالقارب الى احدى القرى النائية

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

�صركة دار الكويت لل�صحافة

حممد عبدال�صالم ال�صيد اإ�صماعيل
لوفاة املرحـــــوم

والـــــده
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

ليلى الشافعي
عاد الى الكويت موفد جلنة شـرق آسيا بجمعية إحياء التراث االسالمي في 
كمبوديا د.املنذر احلسـاوي بعد مشـاركته في االشراف على املخيم الطبي 

للوقاية والعالج من مرض املالريا واالمراض العامة االخرى.
وفـي حوار مع »األنباء« قال احلسـاوي ان فكرة اقامـة املخيم الطبي تأتي 
كمبادرة انسـانية لتلبية حاجة الكثير من املرضى من ابناء الشعب الكمبودي 
الذين يعيشون في قرى نائية ومناطق تفتقر الى العالج والدواء الى من يقدم لهم 
املساعدة الطبية وحول ما مت في هذا املخيم اخليري كان لنا مع د.احلساوي 

هذا احلوار:

ما أهداف املخيم؟
اشارت دراسة عقدت في عام 
2002 الى ان اهم اسباب انتشار 
مرض املالريا في كمبوديا عدم 
القدرة على احلصول على عالج 
مناسب وعدم االلتزام بالدواء، 
وضع���ف التوعي���ة الصحي���ة 
الش���عب عموما واملرضى  عند 
خصوص���ا، ول���ذا ف���إن الهدف 
االساسي للمخيم هو توفير جانب 
وقائي وآخ���ر عالجي للمرضى 
ومن اهدافنا تقدمي برامج وقائية 
واخرى عالجية ضد املالريا في 
مقاطعات مخت���ارة بكمبوديا، 
باالضافة الى تقدمي خدمات طبية 
مجاني���ة للفقراء الذين يعانون 
من مختلف االم���راض ويتعذر 
الى اخلدمات  الوص���ول  عليهم 
الطبية او احلصول على العالج 
املناس���ب علما ب���أن اهداف هذا 
املخيم العالجي والوقائي تندرج 
ضمن خطة االمم املتحدة الهادفة 
الى القضاء على الوفيات الناجتة 
عن املالريا من العالم بحلول عام 
2015، كما يعد املخيم وس���يلة 
لتحبيب غير املسلمني باالسالم 
وميهد الطريق لبناء مستشفى في 

إحدى احملافظات بكمبوديا.
من الذي يدعم هذا املخيم؟

حتت رعاي���ة وتنظيم جلنة 
جنوب شرق آسيا بجمعية احياء 
الت���راث االس���المي وبدعم من 
صندوق اعانة املرضىوجمعية 
الكويتي وبيت  الهالل األحم���ر 
الزكاة، والهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية.
ما إجنازات املخيم؟

مت تنظيم 6 مخيمات طبية في 
قرى مختلفة موزعة على عدد 3 

محافظات بكمبوديا وهي: كوه 
كوجن، كمبوط، كمبو تشام، وقد 
عقدت في الفترة من 30 يونيو 
الى 9 يوليو املاضي بدوام يومي 
يبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 
اخلامسة مساء تتخلله فترة راحة 

للغداء والصالة.

فريق العمل

مم يتكون فريق عمل املخيم؟
الطب���ي  الفري���ق  يتك���ون 
والتمري���ض واالداري م���ن 10 
اش���خاص ومت تقس���يم فريق 
العمل الى فريق فحص املؤشرات 
احليوية للمرضى وعمل اختبارات 
املالريا، وفريق فحص املرضى 
والتشخيص وفريق الضمادات 

وفريق الصيدلية.
كم بلغ عدد املرضى؟

مت استقبال وفحص وعالج 
786 مريض���ا من جميع االعمار 
واالدي���ان واالجن���اس مصابني 
بأمراض مختلفة، وحتويل ما يلزم 
منها الى املستشفى او نقلهم اليها 

مع التكفل مبصاريف العالج.

أنواع األمراض

ما ن��وع األم��راض التي قمتم 
بعالجها؟

تنوعت األعراض واألمراض 
التي كان يعاني منها املراجعون 
وان كان قد غلب عليها امراض 
اجلهاز الهضمي املترتبة على سوء 
التغذي���ة وكذلك امراض اجلهاز 
الدوري )القلب( والتي كانت من 
اهم اسباب عدم القدرة على شراء 

الدواء.
واسفرت مئات الفحوصات 
واالختب���ارات امليداني���ة ع���ن 

ولم تك���ذب التقاري���ر التي 
تناول���ت احلال���ة االقتصادية 
والفقر في دولة كمبوديا، فبمجرد 
خروجك من املطار فإنه ستتضح 
لك هذه احلقيقة، حيث س���ترى 
على مد بصرك )باستثناء املدن 
الرئيسية( ان املساكن عبارة عن 
بيوت خشبية وأكواخ من حصير، 
وأغل���ب الطرقات التزال طينية 
غير معبدة، ووس���ائل االنتقال 
في األغلب هي الدراجات الهوائية 
والناري���ة، ناهيك عن انتش���ار 
التسول، وكثرة املشردين الذين 
الطرقات، وافتقاد  ينامون على 
النظافة، حي���ث تنبعث روائح 
املجاري في الطرقات، وتتواجد 
الفئران واجلرذان في كل مكان.

جنة آسيا

ولكن املرء ينسى كل هذا اذا 
نظر الى طبيعة وشعب الدولة، 
حيث تأس���رك طبيعة كمبوديا 
اخلالبة بجماله���ا، فال تكاد تقع 
عني خارج املدينة على بقعة اال 
وجتد صورة م���ن صور جمال 
اما شالالت تتدفق او  الطبيعة، 
أنهار جتري او اش���جار باسقة 
او مزارع أرز على مد البصر او 
جبال تناطح السحاب او غابات 
تتلون بدرجات اللون االخضر، 
او امطار تتساقط على مدار اليوم 
في صورة فنية جميلة يبرزها 

ذلك اجلو االستوائي اخلالب لتلك 
الدولة، واما الثمرات االستوائية 
التي تنبت فيها. كما ان الشعب 
الكمبودي ميتاز بأخالق عالية، 
ورقي في التعامل ويغلب عليه 
� كبقية دول جنوب شرق آسيا 
� صفتا احلي���اء واخلجل اللتان 
تؤكدان بس���اطة تلك الشعوب، 
وايضا هذا الش���عب ميتاز بهمة 
ونشاط عاليني يكاد يضرب بهما 
املثل، وقد استغربنا عندما رأينا ان 
احلركة واحلياة تدبان في الدولة 
منذ الصباح الباكر وقبل شروق 

الشمس بنصف ساعة تقريبا.
ما أكثر ما يزعج املس��افر الى 

كمبوديا؟
أكثر ما يزعج املس���افر الى 
كمبوديا هو اكتظاظها بالسياح 
الغرب، فهؤالء الغرب لألس���ف 
البل���د اجلميل  أفس���دوا ذل���ك 
بشهواتهم، فالكثير منهم قدموا 
الى تلك الدولة بهدف ممارس���ة 
الدع���ارة والش���ذوذ، ومعاقرة 
اخلمور وتعاطي املخدرات التي 
تنتش���ر هناك انتش���ارا كبيرا. 
والسبب الذي يجعلهم يقصدون 
كمبوديا دون غيرها هو تيسر 
ممارس���ة الدعارة م���ع األطفال 
والقص���ر، األمر ال���ذي يصعب 
وجوده في بلدانهم، ولقد قامت 
احلكومة الكمبودية مشكورة بشن 
حملة على ممارسي تلك األفعال 
الش���اذة املش���ينة، ولذلك فإنه 
مبجرد دخولك كمبوديا ستجد 
الفتات وإعالنات حتذيرية في كل 
مكان، جترم ممارسة الدعارة مع 
األطفال، حيث يعاقب باحلبس 
ملدة 20 سنة من يضبط مع فتاة 
او شاب قاصر، واعلنت احلكومة 
انها قامت بسجن 2000 شخص 

حتى اآلن.
هذه فئة من الغرب، أما الفئة 
الذي���ن يزورون  األخ���رى فهم 
كمبودي���ا أله���داف تنصيرية 
)او تبش���يرية كما يسمونها(، 
وينفقون األموال الطائلة من اجل 
ذلك، ومب���ا ان عقيدتهم خاوية 
وحجتهم ضعيفة فإنهم يعمدون 
الى اس���تغالل الفقر املادي لدى 
الكمبودي، فيقدمون  الش���عب 
املس���اعدات املالي���ة واملعونات 
الغذائي���ة واخلدمات التعليمية 
والعالجية بهدف كس���ب قلوب 
الكمبوديني وحتبيب النصرانية 
إليه���م. ولقد خلنا بعض القرى 
الفقيرة النائية فتعجبنا من حجم 
وإمكانيات املدارس واملستشفيات 

الصليبية التي أقيمت فيها.
وحتى أكون منصفا، فإن هناك 
فئة ثالثة م���ن الغرب يزورون 
كمبودي���ا أله���داف س���ياحية، 
وخصوصا مدينة سيام رياب، 
حيث تنتشر فيها املناظر الطبيعية 
اخلالبة واآلثار التاريخية واملعابد 
البوذية وباألخص معبد انغكور 

تش���خيص 30 حال���ة تقريب���ا 
مصابة مبرض املالريا والعديد 
من االمراض الوبائية وغيرها مثل 
التيفويد،  الدنغو، وحمى  حمى 

والدرن وامراض الفطريات.

الحملة الوقائية

كيف قمت��م بحملتكم للمخيم 
للوقاية من مرض املالريا؟

مت توزيع عدد ألف ناموسية 
الكبير ألسر  تقريبا من احلجم 
تضم اطفاال دون سن اخلامسة 
ونساء حوامل مع شرك ألهميتها، 
وطريقة استخدامها مع توزيع 
التوعوية  البروش���ورات  مئات 
حول م���رض املالريا واألمراض 
املعدية بوجه عام وكذلك تعليق 
بوس���ترات في املراكز الصحية 
ودور االيتام تضم ارشادات عامة 
للوقاية م���ن املالريا واالمراض 
امللونة  القص���ص  مع توزي���ع 
املص���ورة التوعوية عن مرض 
املالريا لألطف���ال، باإلضافة الى 
عقد ع���دد 12 محاضرة تثقيفية 
حول طرق الوقاية من االمراض 
عموما واملالريا بشكل خاص في 
املراكز الصحية واملساجد ومراكز 

األيتام حضرها املئات.
كما ضمت صيدلية املخيم اكثر 
من 50 نوعا من االدوية الدارجة 
وعالجات املالريا وتوزيع عدد 
3000 كتيب دعوي حول العقيدة 
االسالمية والصالة باالضافة الى 
عقد االجتماعات مع ُعَمد القرى 
وممثلي احلكومة ووزارة الصحة 
ومركز املالريا الوطني وممثلي 
ش���ركات االدوية والناموسيات 
وكبار االطب���اء في كمبوديا مع 
تزوي���د عيادات مراك���ز األيتام 

باألدوية.
حدثنا عن كمبوديا كما رأيتها.

تشرفت بان أكون ضمن وفد 
من جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
الكويتية لزي���ارة كمبوديا في 
أغسطس 2008، رافقت فيها كال 
من محمد املسعود وعبدالعزيز 
املسعود. ومن عادتي قبل السفر 
أن أقرأ أه���م األمور واملعلومات 
املتعلقة بالدولة التي س���أجته 
إليه���ا، خصوصا فيم���ا يتعلق 
بتاريخها وثقافاته���ا وتركيبة 
س���كانها واقتصادها سواء كان 

السفر لعمل أو سياحة.

وات الذي صنف واحدا من أهم 
املعالم السياحية في العالم، وقد 
يقصد البع���ض زيارة كمبوديا 
ألجله، وأخيرا فإن البعض يزورها 
ألهداف جتارية، فكمبوديا أرض 
خصبة لالستثمار بدأت تستقطب 

أنظار دول العالم حديثا.
ف��ي  احلي��اة  تقي��م  كي��ف 

كمبوديا؟
يعي���ش اغلب املس���لمني في 
كمبوديا حتت خ���ط الفقر، وقد 
ص���ادف الوقت ال���ذي زرنا فيه 
والية كوه كونغ في غرب البالد، 
مع فترة املجاعة لديهم، حيث ان 
هذه الوالية الساحلية وغيرها من 
الساحلية في كمبوديا  الواليات 
الت���ي متتد على ط���ول 443كم، 
تعتمد اعتمادا أساسيا على الصيد 
البحري كمصدر للعيش، والشك 
ان هذا الصيد يتأثر في مواس���م 
األمطار وخصوصا من شهر يونيو 
الى ش���هر اكتوبر اذ تبلغ كمية 
األمطار وفتراتها أعلى مستوياتها 
فيس���تحيل اخل���روج للصي���د، 
وبالتالي تزيد احلاجة ويزيد الفقر 
واملجاعات. ولقد جاءنا أحد االخوة 

ذات يوم وأخبرنا بأن احد القرى 
املسلمة املجاورة اصابتهم مجاعة 
شديدة حتى انهم لم يعد يجدوا ما 
يسد رمقهم وجوعهم لنهاية اليوم، 
فساعدهم االخوة جزاهم اهلل خيرا 
مبئة كيلو من األرز. وبعدها بيوم 
اعلن القائمون على مركز األيتام 
في تلك املنطقة عن عزمهم تقدمي 
الغذائية جلميع األسر  االغاثات 
الفقيرة املسلمة في القرى املجاورة، 
فاحتشد عدد كبير منهم، ميثلون 
نحو 400 أسرة لتسلم أطنان من 
األرز التي مت توزيعها بدعم من 

أهل اخلير في الكويت.
وتكونت لدي قناعة بأن افضل 
مشروع خيري ميكن ان يتصدق به 
االسالم هو بناء املراكز االسالمية، 
فهذه املراكز قد جمعت اخلير كله، 
فأغلب هذه املراكز حتتوي على 
مس���جد وس���كن ايتام وفصول 
دراس���ية وورش عمل وبئر ماء 
ومكتبة ومكات���ب ادارة وأحيانا 
مس���توصف، ومالعب ترفيهية. 
كما انه تنفذ فيها اغلب املشاريع 
الدورات الشرعية  اخليرية مثل 
والدروس واحملاضرات ومشاريع 
افطار الصائ���م وذبح األضاحي 
وكسوة العيد واملخيمات الطبية 
وغيرها، علما ان تكلفة بناء مثل 
هذه املراكز تت���راوح بني 15 ألفا 
و100 ألف دينار، فما أجل ان يجمع 

االنسان في صدقته اخلير كله.

مستوصف مركز األيتام

وبع���د ان قمن���ا بتجهي���ز 
مستوصف مركز األيتام بتجهيزات 
متواضعة، بدأنا باستقبال احلاالت 
املرضية من داخل املركز. وقمنا 
بتخصيص يوم لع���الج جميع 
املرضى احملتاجني من أهالي القرى 
املجاورة، ولم يكن متوقعا ان يبلغ 
عدد املرضى ما بلغ، اذ نفدت جميع 
األدوية خالل ساعات قليلة، فتم 
اعادة تزويد املستوصف باملزيد 
من األدوية التي نفدت هي األخرى. 
وهنا قرر االخوة ان يقتصر العالج 
على األيتام من داخل املركز. وان 

نكتفي بالتوعية الصحية لباقي 
أهل القرية عبر اقامة محاضرات 
حول طرق الوقاية من األمراض. 
اذ ان االمكانات املادية من الصعب 

ان توفي بجميع االحتياجات.
وهذه هي النقطة التي استغلها 
الغرب، اذ ان الوفرة املالية لديهم 
جعلتهم يس���يطرون على مجال 
املساعدات الطبية في اغلب الدول 

الفقيرة في العالم.
حدثنا عن ذكرياتك مع األيتام؟

اللحظ���ات في رحلتنا  أجمل 
كانت تل���ك الت���ي قضيناها مع 
األيتام، فاجللوس معهم حقيقة، 
يرقق القلب ويذرف الدموع ويزيل 
القس���وة ويزهد النفس بالدنيا، 
ولذل���ك ال عجب ان اخبرنا نبينا 
ژ: »أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
كهاتني«. ولقد اعجبت كثيرا بأخالق 
أولئك األيت���ام وتعاملهم الراقي 
واحترامهم للضيف، وش���غفهم 

بالعلم، وحبهم لالطالع.
وان من اكثر االمور التي اثلجت 
صدري هو ملكة حفظ القرآن الكرمي 
عند األيتام، فعندما قمنا باإلعالن 
امللك،  عن مسابقة حلفظ سورة 
تزاحم األيتام ف���ي حلظتها عند 
املسجد حلفظ السورة، وعلى الرغم 
من ان قيمة اجلائزة كانت تعادل 
26 دينارا فقط للفائز األول، اال انها 
كانت كفيلة بأن جتعلهم يعكفون 
على املصاحف منذ الصباح الباكر 
وحتى املساء، فأمت بحمد اهلل عز 
وجل جميع األيت���ام في املركز � 
وكان عددهم يتجاوز الستني � حفظ 
سورة امللك خالل 3 أيام وبعضهم 
خالل يوم واحد فقط، مع انهم ال 

يجيدون اللغة العربية.
وأخي���را، أظن ان م���ن اكثر 
االمور التي اس���تمتع بها األيتام 
اثناء زيارتنا له���م، هي األلعاب 
الشعبية الكويتية، التي نقلناها 
له���م ولعبناها معه���م، وأظنهم 
مازالوا ميارس���ونها حتى اآلن، 
وعلى هذا فإني أقترح أن تسجل 
هذه األلعاب كبراءة اختراع للشعب 

الكويتي.


