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الرئيس جاسم اخلرافي وابراهيم الشاهني في لقطة جماعية مع مسؤولي اجلمعيات واملبرات اخليرية ومديري املكاتب امليدانية بجمعية العون املباشر

الخرافي: علينا مواصلة العمل الخيري وعدم االلتفات إلى اإلشاعات
خالل الملتقى الميداني الرابع لمديري المكاتب الميدانية بجمعية العون المباشر

)أسامة البطراوي(حضور ديبلوماسي 

د.عادل الفالح مكرما د.خالد اجلبير
د.عادل الفالح يهدي إصدارات »روافد« للدكتور عمر عبدالكافي

جانب من احلضور

في الكويت واالدارة في كل دولة 
افريقية، وننسق في تطوير العمل 

ووضع االستراتيجيات.
وزاد: وكما حرصت اجلمعية 
على ان تنفذ مشاريع املتبرعني 
مباشرة، حترص اجلمعية على 
ان يك���ون عملها ف���ي كل دولة 
افريقي���ة حتت رعاي���ة الدولة 
املضيفة وضمن قوانينها، فالعمل 
اخليري واالنساني يسعى بصدق 
وامانة الى مس���اعدة احملتاجني 
وتنمية الفرد دون اي اعتبارات 
سياسية او عرقية، كما ان جمعية 
العون املباشر تفخر بأن تعمل 
وتنطلق من الكويت، هذا البلد 
الصغير في حجمه والكبير في 

قلوب ابنائه.
واك���د ان اجلمعي���ة بقدر ما 
تفخر بهذه االجنازات التي ترفع 
اسم احملسنني من الكويت ومن 
اشقائنا في دول اخلليج، وبقدر 
تقديرها لكل اجلهود التي تبذلها 
الذود عن  الدولة في  مؤسسات 
حياض العم���ل اخليري بصفة 
عامة، والعمل اخليري الكويتي 
بصفة خاصة، بقدر ما ترجو ان 
يستمر هذا الدعم ويتسع امتثاال 

لقيم ديننا احلنيف.
بعدها، حتدث رئيس اللجنة 
املنظمة للملتقى امليداني الرابع 
ولي���د اخلميس ع���ن اجنازات 
اجلمعية واهدافها وما قدمته من 

اعمال في القارة االفريقية.
الداعية السوداني  ثم تناول 
العمل  د.مكني احمد مكني فضل 
القارة  الكويتي عل���ى  اخليري 
االفريقية، وتطرق الى عدة امثلة 
لهذا العمل اجلليل حتى ش���مل 

بقاع العالم.

مراحل مسيرة اجلمعية أثناء عهد 
املغفور له الشيخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه 
وأسكنه فسيح جناته، والذي كان 
لدعمه ومساندته رحمه اهلل للعمل 
اخليري ولهذه اجلمعية أبرز األثر 
في جناحه وجناحها، جعل اهلل كل 
ذلك في ميزان حسناته، وقد كان 
د.عبدالرحمن السميط في كل ذلك 
مثاال في األدب الرفيع، وكان في 
كل شؤون العمل اخليري منوذجا 
يحتذى ب���ه، فكان هو وجمعية 
العون املباشر، بل والعمل اخليري 
الكويت���ي، محل تقدير واحترام 
املؤسس���ات اخليرية اإلقليمية 
والدولية، وهذا إجناز كبير نعتز 
ب���ه جميعا، وعالمة مضيئة في 
تاريخ الكويت، فلك كل الش���كر 
والتقدير واملودة يا أخي العزيز 
عبدالرحمن الس���ميط، والشكر 

قام د.عبدالرحمن السميط يرافقه 
مجموعة من الش���باب الكويتي 
منهم فيصل املقهوي ود.ابراهيم 
الرفاعي والداعية طايس اجلميلي 
ومبارك املطوع وآخرون، قامت 
الكوكبة بزيارة جمهورية  هذه 
م���الوي ث���م كينيا ث���م زائير 
ورواندا لالطالع على االوضاع 
واالحتياجات هناك، وحاال تشكلت 
جلنة مسلمي مالوي، التي تطورت 
لتصبح جلنة مسلمي افريقيا ثم 
اصبحت بحمد اهلل جمعية العون 

املباشر.
واضاف: واذ حتتفل جمعية 
العون املباش���ر جلنة مس���لمي 
افريقيا، هذا العام بنهاية عقدها 
الثالث في مسيرة عملها اخليري 
واالنساني، نسأل اهلل عز وجل 
ف���ي اعمالها ويبارك  ان يبارك 
فيها وينفع بها عباده في القارة 

القاصي والداني بعد ان حتولت 
الى جمعية العون املباش���ر في 
افريقيا، وتوس���عت أنشطتها، 
وتع���ددت مهامها ومش���اريعها 
الفقر، ودعم األسر  في مكافحة 
احملتاج���ة، ومكافحة األمراض، 
وتوفير املرافق الضرورية للحياة، 
وتأهيل البشر لتوفير احتياجاتهم 
املعيش���ية، وكانت في ذلك كله 
ترس���م معالم صورة إنسانية 
مضيئة لديننا اإلسالمي احلنيف 
التآخ���ي والتكافل  تزخر بقيم 

والتراحم بني البشر.
وزاد اخلرافي: كانت مسيرة 
اجلمعية، دون شك، مسيرة طويلة 
وصعبة بصعوبة ميادينها، ولكنها 
كانت مثمرة باإلجناز، وتواصلت 
لثالثة عقود في مختلف مجاالت 
العمل اخليري، وأصبحت خاللها 
بيتا للمحتاج ومدرسة للعطاء 

االفريقية.
وتاب���ع: لقد حرصنا على ان 
يتزامن ه���ذا احلدث مع امللتقى 
الراب���ع لالخ���وة القياديني في 
املكاتب امليدانية بالدول االفريقية 
الذي ميثل اضافة نوعية للعمل 
اخليري الكويتي في اخلارج، وكما 
يدل اسم اجلمعية ان فلسفة عملها 
هي ان تنفذ اعمال اخلير في دول 
افريقيا مباشرة من قبل اجلمعية 
ممثلة مبنتس���بيها من مختلف 
التخصصات، وه���ؤالء االخوة 
الذين يشاركوننا في هذا امللتقى 
والقادمون من امليدان من ثمان 
وعشرين دولة افريقية تتواجد 
وتعمل بها اجلمعية، هم مديرو 
مكاتب اجلمعية في تلك الدول، 
حي���ث حرصنا عل���ى ان يكون 
التواصل معهم مباشرة لكي نعمل 
معا، االدارة في املكتب الرئيسي 

اس���تفاد منهما وتأه���ل فيهما 
الكثيرون، وتقلد بعضهم بكفاءة 
واقتدار مناصب ومواقع رفيعة 
من املس���ؤولية، ومنهم سعادة 
األخ س���فير جمهوري���ة كينيا 
الصديقة لدى الكويت الذي كان 
في املاضي من املتميزين من أبناء 
هذه اجلمعية وأصبح اليوم من 

أصدقائها ومسانديها.
وتاب���ع: لقد كان ملؤسس���ي 
اجلمعي���ة وروادها األوائل دور 
مهم وجه���ود متميزة في كل ما 
حتقق من اجنازات، وهي جهود 
حتظى بكل تقدير وثناء، واسمحوا 
لي هنا ان أخص بالش���كر األخ 
والصديق د.عبدالرحمن السميط 
الذي ارتبط عمره بالعمل اخليري 
بل وتأصل فيه، والذي أتذكر بكل 
تقدير ومودة زمالتي وعالقتي به 
في العم���ل اخليري في مختلف 

موصول لكم جميعا أيها االخوة 
األفاضل، عسى العلي القدير ان 
يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة 

وطنكم.

عبدالرحمن السميط

من جهته، حتدث رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية د.ابراهيم الشاهني 
فقال: ان اراد اهلل سبحانه وتعالى 
بعبده خيرا يسر له عمل اخلير، 
وهذا قد يكون باشارة صغيرة 
على العبد ان يس���تلهمها ليبدأ 
عمال يكون في���ه اخلير الكثير، 
وهكذا بدأت جمعية العون املباشر 
في العام 1980، حيث اتصل احد 
احملسنني بالدكتور عبدالرحمن 
ب���أن هناك  الس���ميط واخبره 
محس���نة كويتية تدعى ام علي 
ترغب في التبرع لبناء مس���جد 
في بلد فقير، من هذه االش���ارة 

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي على أهمي���ة مواصلة 
املضي في العمل اخليري »تلك 
املس���يرة املباركة التي أدعوكم 
ملواصلتها، وادعو العلي القدير 
ان يس���دد خطاكم ف���ي عملكم، 
ف���ال تثنكم صعوب���ة وال تؤثر 
في عزميتكم مشقة، وال تزعزع 

ثقتكم إشاعة«.
جاء ذلك خالل رعايته للحفل 
الذي أقامته جمعية العون املباشر 
ف���ي أفريقي���ا ملدي���ري املكاتب 
امليدانية في امللتقى امليداني الرابع 
وحضره سفراء الدول األفريقية 
ادارة  بالكويت ورئيس مجلس 
اجلمعية د.ابراهيم ماجد الشاهني 
ورئيس جمعي���ة إحياء التراث 
اإلسالمي م.طارق العيسى ونائب 
رئيس مجلس االدارة أحمد سعد 
اجلاسر وجمع من رجال العمل 
اخليري الكويتي، وقال: لقد كان 
لي شرف املساهمة في تأسيس 
جلنة مسلمي أفريقيا حتت مظلة 
جمعية النج���اة اخليرية والتي 
كانت النواة األولى في ذلك الوقت 
التي انطلق منها العمل اخليري 
الكويت���ي في أفريقي���ا، والذي 
كان تعبيرا عما جبل عليه أهل 
الكويت من حب لعمل اخلير في 
أوقات الشدة والرخاء، وجتسيدا 
إلميانهم بأن عمل اخلير هو من 

طاعة املولى سبحانه وتعالي.

مؤسسة خيرية كبيرة

واضاف اخلرافي: كانت اللجنة 
النواة ولكنها ما لبثت ان أصبحت 
مؤسس���ة خيرية كبيرة نعتز 
ونفتخر بها، ويشهد إلجنازاتها 

 عبدالكافي: ال خير في أمة ال تقرأ
والشعوب العربية سريعة الملل

أكد د.عمر عبدالكافي اننا يجب ان نقف أمام الكلمة 
العظيمة التي بدأ بها الوحي نزوله على الرسول ژ 
أال وهي كلمة »اقرأ«، مشيرا الى ان النبي ژ الذي علم 
العالم لم يكن يقرأ، اال ان القرآن بدأ بهذا األمر الصريح 
مباشرة لتبيان منهاج حياة األمة االسالمية، الكامن في 
كتابني هما: الكتاب املذكور وهو القرآن الكرمي، وكتاب 
آخر منثور يحتوي باقي علوم احلياة ويسبر أغوارها. 
جاء ذلك في محاضرة للدكتور عبدالكافي مس����اء اول 
من امس نظمتها جم عية االصالح االجتماعي بالتعاون 
مع ادارة الثقافة االسالمية على هامش معرض الكتاب 
االس����المي اخلامس والثالثني ال����ذي تقيمه في ارض 
املعارض حتت ش����عار »أسرة تقرأ«. وقال عبدالكافي 
ان األم����ة التي تهتم بالكتاب أمة فيها خير، خصوصا 
انه يعد مفتاحا لقيام حضارتها وتطورها، مؤكدا ان 
املجتمعات العربية واالسالمية لم تتعود على القراءة، 
كونها س����ريعة امللل، لذا هي في حاجة الى وس����ائل 
تعينها على القراءة وعلى االستمرار فيها. وأشار الى 
ان اهم اس����باب عزوف الناشئة والشباب عن القراءة 
هو اهمال االسرة لتنشئة ابنائها على القراءة، مبينا 
انها عادة ميكن غرسها في الطفل وهو صغير بوجود 
القدوة املتمثلة في األم القارئة واألب القارئ األمر الذي 
ل����ه بالغ األثر في بيئة ال يش����كل الكتاب فيها أولوية 
أو أهمية. وبني تراجع االهتمام بالكتاب لدى العرب، 
مش����يرا الى حجم الهوة الثقافية بني العرب والغرب 
والذي تثبته العديد من االحصائيات التي تش����ير ان 
معدل نشر الكتاب في العالم العربي لم يتجاوز %0.7 
مقاب����ل 54% في أوروبا، وان نصيب كل مليون عربي 
من الكتب املنش����ورة في العالم ال يتجاوز 30 كتابا، 

في مقابل 584 كتابا م����ن نصيب كل مليون أوروبي، 
و212 كتابا من نصيب كل أميركي. وأوضح ان اجليل 
املاضي كانوا أكثر اهتماما بالقراءة من اجليل احلالي 
ألن التلفزيون بقنواته الفضائية العديدة، والكمبيوتر 
واالنترنت وغيرهما من الوس����ائط التقنية احلديثة 
اس����تطاعت ان تش����غل بال ابناء هذا اجليل، السيما 
باأللعاب االلكترونية واألمور السطحية، الفتا الى ان 
اجليل احلالي انقطع عن ثقافة الكتاب. وتابع أنه مما 
يثير العجب مقارنة ما يحدث في ثقافة العالم العربي 
وثقافة دولة صغيرة مثل اسرائيل ال يتجاوز تعدادها 
اربعة ماليني نسمة في حني ان األمة العربية يتجاوز 
عددها 300 مليون نسمة وجند ان االستهالك الثقافي 
في هذه الدولة الصغيرة أضعاف ما يستهلكه العالم 
العربي، مشيرا الى مقولة موشي ديان بعد هزمية 1967 
عندما سألوه كيف هزمت العالم العربي فأجاب: »إنها 
شعوب ال تقرأ، وإذا قرأوا فهم ال يفهمون، وإذا فهموا 
فهم سريعا ما ينسون«. ولفت الى اهتمام األم الغربية 
بالقراءة حتى جلنينها في بطنها، مشيرا الى ان اجلنني 
يتأثر مبا يحيط بأمه، ويتأثر بحالتها النفس����ية، كما 
انها تستمر في القراءة البنها حتى يتمكن هو من ذلك 
فيقب����ل على التهام الكتب واملعرفة ليخرج عامليا، في 
مقابل ان يخرج ابناؤنا مدمني ألعاب كمبيوتر. وخلص 
عبدالكافي الى تقرير حقيقة مفادها ان االنسان عندما 
ينظم عقله فإنه حتما سيصل الى السنن اجلارية في 
الكون، بعدها سيصل الى السنن اخلارقة، كما حصل 
حني حتول جحيم النار التي أوقدت لسيدنا إبراهيم گ 
الى برد وسالم لتحقيقه االميان والعمل بالسنن اجلارية 

األمر الذي أوصله للسنن اخلارجة واخلارقة.

في محاضرة نّظمتها جمعية اإلصالح االجتماعي

الفالح بحث مع الجبير وعبدالكافي تطوير الدعوة 
عبر استخدام الوسائل اإلعالمية  الموافقة للشريعة

حاّل ضيفين على إدارة الثقافة اإلسالمية

في اطار احلرص املس���تمر على 
البن���اء وتكريس اجلهود  التواصل 
الثقاف���ي والفكري  الداعم���ة للعمل 
واملعززة لالدوار التوعوية املناطة بها 
ادارة الثقافة االسالمية استقبل وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الف���الح مبكتبه ضيف ادارة 
الثقافة االسالمية من اململكة العربية 

السعودية د.خالد اجلبير.

وتباحث الفالح مع اجلبير حول 
س���بل التعاون والتضافر في مجال 
تطوير الدعوة وعلم الدعوة الى اهلل 
من خالل استخدام الوسائل االعالمية 
الش���ريعة االسالمية  املوافقة لروح 
التوعية  الس���محة، وذلك من خالل 
باملفاهيم والقيم االسالمية وبالذات 
ما يتعلق منها مبعاجلة املشكالت التي 

تواجه املجتمعات االسالمية كافة.

وف���ي نهاية اللق���اء عبر الضيف 
عن س���عادته الغامرة باس���تضافته 
م���ن قب���ل ادارة الثقافة االس���المية 
وتعاونه في س���بيل اجناح انشطة 
املتميزة  الثقافية والتوعوية  االدارة 
واملواكبة للمناسبات الدينية، شاكرا 
للكويت حكومة وشعبا على حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه 
طوال فت���رة االقامة في الكويت. من 

جانب آخر استقبل د.عادل الفالح كذلك 
ضيف ادارة الثقافة االسالمية الداعية 
د.عمر عبدالكافي من جمهورية مصر 
العربية خالل زيارة سابقة له، وقام 
الفالح خالل اللقاء بإهداء د.عبدالكافي 
اصدارات مش���روع »روافد« الثقافي 
باالضافة الحدى محاضراته املتميزة 
والتي قام���ت بإنتاجها ادارة الثقافة 

االسالمية مؤخرا.


