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في حديث اجتماعي عن املشاكل 
الزوجية قال العم برجس البرجس: 
صدقني لم أكن يوما من االيام سببا 
في مشـــكلة مع العزيزة ام خالد، 
ألنني تربيت تربية عاطفية، وال 
احب املشاكل واحرص على جتنبها،  

وأم خالد نعم الزوجة.

حضر اللقاء املســـؤول اإلعالمي في 
الهالل االحمر االخ خالد الزيد، وفي وقفة 
على هامش اللقاء سأل البرجس عن رأيه 
في تعدد الزوجات، فأجاب البرجس: الذي 
يقدم على التعدد اعتبره بطال وشجاعا 
وفدائيا، اما بالنســـبة لي شخصيا فال 

اجرؤ على شيء من ذلك.

لم أكن سببًا في مشكلة تعدد الزوجات

وعلى املعيشة.
كذلك شـــهدت هذه املرحلة 
حتـــوال كبيـــرا فـــي احلياة 
الكويتية حيث  االقتصاديـــة 
بـــدأ ظهور اللؤلـــؤ الصناعي 
الذي أثر علـــى مهنة الغوص 
وأدى إلـــى توقفهـــا متاما، ثم 
بدأت صناعة السفن الشراعية 
بأعداد كبيرة ألهداف جتارية 
البضائع. ويذكر  أهمها نقـــل 
البرجـــس أن من أهـــم ما كان 
مييز تلـــك املرحلة هو اعتزاز 
البحار الكويتي بنفســـه حتى 
إنه لم يكن يطلب العمل بل كان 
النوخذة يذهب إلى البحار حتى 
يبحر معه على سفينته وقد كان 
يحب اجللوس واالستماع إلى 
أحاديث الكبار وقصصهم عن 
الغوص وأكثر هذه األحاديث 

كان يدور حول الديون.

قسوة الظروف

في ذلك الوقت ترك البرجس 
الدراسة بعد وصوله إلى املرحلة 
األخيرة من املدرســـة القبلية 
الذاتي وذلك  التثقيف  واعتمد 
الظروف، كما  بسبب قســـوة 
سافر ألول مرة إلى بغداد والتقى 
الرجل الذي أصبح الحقا أحد 
العمر، وهو د.صالح  أصدقاء 
العجيري الذي كان ذاهبا إلى 
العاصمـــة العراقية كي يطبع 
روزنامته، حيث لم تكن املطبعة 

قد دخلت الكويت بعد.
مع نهاية احلـــرب العاملية 
الثانية بدأ عمل شـــركة نفط 
الكويت وبدأ تصدير النفط، مع 
أنه كان مكتشفا منذ الثالثينيات 
في منطقة بحرة وراء كاظمة 
وبعد ذلك في برقان، لكن العمل 
في هذه احلقول توقف بسبب 
احلرب. وهكذا حتول إلى العمل 
في شركة النفط، ولكن قلبه ظل 
معلقا بالتعلم فحرص على تلقي 

دروس خصوصية.

محطة البنزين

في البداية استطاع، بالقليل 
من املـــال الذي كان يوفره بني 
فترة وأخرى، االستعانة مبدرس 
لغة إجنليزية، ثم وسع الدائرة 
إلى تلقي دروس خصوصية في 
الرياضيـــات والتاريخ واللغة 
العربـــي والكيميـــاء  واألدب 
والطبيعيات، بعد انتقاله إلى 
العمل في وزارة الصحة، على 
يد مدرسني هنود وفلسطينيني 

يدفع لهم من جيبه اخلاص.
وكان عمل البرجس في محطة 
البنزين في الشويخ مناوبة، 
فيبدأ الدوام مثال في الواحدة 
ظهرا وحتى احلادية عشـــرة 
ليال، وكثيرا ما كان يعود إلى 
الكويت سيرا على األقدام، فيجد 
كل البوابات مغلقة. كانت هذه 
الكبير  البوابات نوافذ السور 

كانـــت أولـــى خطواته في 
مشـــوار العمل عندمـــا تأخر 
الوالد فـــي الهند أثناء احلرب 
العاملية الثانية فقرر أن يتحمل 
مسؤولية األسرة ويطرق باب 
العمل من أجل احلصول على 
القوت وسد احتياجات األسرة 
اليومية. هكذا، قدم أثناء عطلة 
الصيف املدرســـية، وعمره لم 
يتجاوز الثانية عشـــرة، طلبا 
للعمل محصال في البلدية، حيث 
واجه صعوبات متعددة بسبب 
صغر سنه، حتى إن بعضهم لم 
يكن يصدق أنه احملصل فعال، 
كان عليه جمع الرسوم من أماكن 
مختلفة صعب ارتيادها بالنسبة 
لطفل صغير وتسليمها للبلدية 
لقاء راتب ١٠٠ روبية شـــهريا 
مكنه من شراء احتياجات املنزل 
وحتسني أوضاعهم املعيشية.

الغوص ونقل الماء

لم يكن مسار الوالد في احلياة 
في هذه اجلزئية مختلفا كثيرا 
فقد كان مكافحا حتمل املسؤولية 
وعمره ٨ سنوات إثر وفاة والده، 
وما أن بلغ الثالثة عشرة حتى 
دفعه أعمامه إلى احللول محل 
أبيه في «بوم» العائلة، عائلة 
البرجس، البوم الذي توارثه أب 
عن جد، وظل يعمل في جلب املاء 
من شط العرب إلى الكويت. كان 
قصدهم أن يتعلم البرجس األب 
مهنة البحر، أن يصبح نوخذة. 
فكل أفراد العائلة بال استثناء 
عملوا في الغوص وجلب املاء، 
وامتلكوا باإلضافة إلى سفينة 
نقل املاء، سفينتي غوص، وهكذا 
انهمك الوالد في هذا العمل إلى 
أن ترك مهنة جلب املياه واختار 
طريق السفر إلى الهند مع السفن 
الكويتية بعد أن نشأت شركة 
للماء وصارت تتحرك على اخلط 

سفنا أفضل.
حسب العادة التي كانت متبعة 
في تلك األيام، التحق التلميذ 
برجس البرجس باملدرسة في 
سن السابعة تقريبا، وكان ذلك 
في مدرسة أهلية حيث قضى 
سنة واحدة عند الشيخ أحمد 
اخلميس، وتلقى دروسا دينية 
وشيئا بسيطا من احلساب، وال 
شيء آخر، وكانت الرسوم بني 
الروبيتني والثالث شهريا، بعد 
ذلك حتول إلى التعليم النظامي 
حيث التحق باملدرسة األحمدية، 
ومن بعدها إلى املدرسة القبلية 
لدى انتقال األسرة إلى منطقة 
الصاحلية. كل ذلك تزامن مع 
دق طبول احلرب العاملية الثانية 
التي كانت تتسرب أخبارها أو 
القصص الشـــبيهة عنها عبر 
الذين  الســـن  أو كبار  اإلذاعة 
شهدوا بعض األحداث املشابهة 
أو القريبة، وكان من الطبيعي 
أن تؤثر على املناهج املدرسية 

احمليـــط بالكويت، والذي ظل 
قائمـــا منذ بنائه في عام ١٩٢٠ 
حتى عام ١٩٥٧، فالكويت كان 
حالها حال املدن القدمية تغلق 
أبوابها مســـاء لتحمـــي أهلها 

وتصونهم.

أول سفر

عندما سنحت له أول فرصة 
في عام ١٩٥١ للسفر في عطلة 
لـــم يضيعها وانطلق  األعياد 
البرجـــس فـــي أول رحلة له 
الرحيل  الكويت، وكان  خارج 
إلى البصرة، بصـــرة النخيل 
واألشـــجار والشوارع التي لم 
يألف مثيال لها فـــي الكويت، 
والتي يصفها بأنها بصرة املياه 
واألنهار واخلضرة، وكلها مما 
ميتلك جماال كان آنذاك جتربة 
جديدة، أو مشهدا كان يود قراءة 

كل حرف فيه.
وفي عام ١٩٥٢ عاد البرجس 
إلى البصرة ثانية، ولكن هذه 
املرة مع فريق كرة الســـلة في 
النادي األهلي، وهو نواة نادي 
الكويت احلالي، وقد تأسس في 
أوائل اخلمسينيات ليكون أول 
ناد رياضي كويتي قام ملنافسة 
الفرق األجنبية، وكان معه من 
أعضـــاء الفريق فهد الســـاير 
الفرحان وخالد  وعبداحملسن 
احلمد وخضير مشعان وفهد 
الصرعاوي وعبداهللا مقهوي. 
ودخـــل هذا الفريـــق بالعبيه 
هؤالء مباراة ضد نادي امليناء 

البصراوي لكنهم خسروها.
في فترة اخلمسينيات كان 
برجـــس البرجـــس يعمل في 
املستشفى األميري وملحقه الذي 
قام بفرشه وجتهيزه بالكامل مع 
أحد األطباء األجانب، ونقل إليه 
عددا من العيادات واألقســـام. 
واليزال يذكر من هذه الفترة ما 
حدث في عام ١٩٥٤ حينما هطلت 
أمطار غزيرة جدا وحوصر في 
املستشفى ٨ مرضى كانوا فيه 
بحاجـــة إلـــى األكل، ولم تكن 
سيارة تستطيع الوصول إليه. 
فحمل اخلبز واألكل على رأسه 
وخاض املياه التي وصلت إلى 
الركبتني بالقرب من اجلي ون 
(G١) حتى وصل إلى املستشفى 

ليوصل الطعام إلى املرضى.

دورة تدريبية في لندن

بعد ذلك وفي عام ١٩٥٥ سافر 
البرجس إلـــى مدينة الضباب 
لندن فـــي دورة مركزة ملدة ٣ 
شهور رتبها املعهد البريطاني، 
وقد كان ذلك بناء على اقتراح 
من د.بيري املسؤول عن الطب 
العالجي في دائرة الصحة آنذاك. 
وكان الهدف من ذلك االطالع على 

جتربة املستشفيات هناك.
هكـــذا، كان البرجـــس أول 
كويتي يرسل إلى لندن للتدرب 

على نظام املستشفيات، وبعد 
وصولـــه توجـــه إلـــى املعهد 
البريطانـــي ليبـــدأ التدريب، 
وحدد له املعهد مستشفى تابعا 
ملجموعة هوكنـــي في منطقة 
شـــعبية في شرق لندن. وفي 
املستشـــفى لم يكن هناك أحد 
يعلمه أثناء العمل، ولم يعطه 
أحـــد أي انتباه، بـــل ترك في 
األقسام ليتعلم مبفرده، هكذا 
كان األمر كله مرده إلى اجتهاده 
الشـــخصي ومدى اجلهد الذي 
املتابعـــة واملراقبة  يبذله في 
والتعلم. ولم تخل هذه الرحلة 
من الصعوبات األخرى فلم يكن 
لدى البرجس خالل تلك األيام 
ما يكفي من املال، حتى إنه كان 
اليوم،  يأكل وجبة واحدة في 
لكنه أصـــر رغم هذه الظروف 
على االستفادة من هذه التجربة 

ليفيد منها الوطن.

إصالحات

الدورة  انتهاء هـــذه  بعـــد 
التدريبية عاد برجس البرجس 
إلى الكويـــت، وإلى العمل في 
املستشـــفى األميري وملحقه 
فـــي الصليبخـــات. وبطبيعة 
احلـــال وكما هـــو متوقع منه 
حاول إدخـــال بعض التطوير 
في اإلجراءات اإلدارية البسيطة 
على املستشـــفيات بالكويت، 
مثل تنظيم املخازن واالعتماد 
على الصيانة والشؤون املالية، 
لكن الغريب في األمر أن بقية 
اقتراحاتـــه مثل إيجاد مجلس 
إدارة يتكون من رئيس الشؤون 
املالية ورئيس قسم الصيانة 
ورئيس قسم اإلمدادات الغذائية 
ومدير املستشـــفى كسكرتير، 
املوافقة عليها، وحتى  لم تتم 
د.بيري صاحب اقتراح سفره 
للتدريب في لندن على تنظيم 
املستشـــفيات عـــارض هذه 
املقترحات، وكذلك أعضاء مجلس 
اإلدارة ألنهم لم يستوعبوا األمر 
واعتبروا هذا النظام تدخال في 

شؤون دائرة الصحة.
وفي هذا الشأن كان البرجس 
يرى أيضا أن كل شـــيء كان 
بحاجـــة إلى تنظيـــم، فحتى 
شهادات امليالد لم تكن موجودة، 
التســـجيل غير منظم، تعطى 
شهادة من املستشفى أن فالنا 
أو فالنة ولد أو بنت ويضعون 
االسم، ويعطون شـــهادة. لم 
يفكر أحد بقضايا اجلنسيات 
وتبعات امليالد. وكان املرضى 
يدخلون ويطلبون العالج. املهم 
أن يعرفـــوا أن فالنة كويتية 
فقـــط، والكل مســـموح له أن 
يأخذ دوره، سواء كان كويتيا 

أو غير كويتي.

االستقالة من «الصحة»

كان اإلجناز غاية البرجس  برجس البرجس متحدثا للزميل ناصر اخلالدي

رئيس جمعية الهالل االحمر  برجس البرجس  اثناء متابعته الحوال الالجئني

الوظيفـة لـم تكـن بالنسـبة لـي مهمـة أقـوم بهـا مصادفـة
أو اتفاقـًا وأغادرهـا بالطريقـة نفسـها بـل كانت أسـلوب حياة

وضعت مع ١٧ شخصًا آخرين النظام األساسي لجمعية الهالل األحمر الكويتي وتم إشهارها بداية عام ١٩٦٦
مع نهاية الحرب العالمية الثانية التحقت بالعمل في شركة نفط الكويت وظل قلبي معلقًا بالتعليم فحرصت على التثقيف الذاتي

كنت أول كويتي يرسل إلى لندن للتدرب على نظام المستشفيات 
وتعلمت هنـاك بجهـد ذاتـي أسـاليب اإلدارة وتوزيـع المهام

خاض حياة عبارة عن سلسـلة متصلة منفصلة من الرحالت التي أورثت صاحبها خبرات قل ان تتجمع لغيره وفرت له رؤية ثاقبة وقراءة واقعية لألمور واألحداث من حوله. رحالت بني األماكن 
واألحداث واملراحل الزمنية املختلفة جمع من خاللها أبعادا متينة بنى عليها في مختلف املواقف آراء ووجهات نظر تقوم على خبرات السنني. بدأ مشوار حياته في اجلهراء وعشق البحر وحكاياته 

والبر ومغامراته. عمل منذ البداية في شركة نفط الكويت ووضع أينما نزل بصمته من التنظيم والترتيب وصياغة القواعد التي معها يستقيم سير األمور. 
ولد في اجلهراء ألب تسـكن عائلته في كويت الثالثينيات على ساحل البحر، وما بني هذا التردد بني اجلهراء والسـاحل تتنوع ذكرياته من بني أحضان نوير اجلهراء حيث ولد وعشق احلياة، 

والبحر حيث كانت تبدأ رحالت الغوص والبحر.
والدته في تلك املدينة الرابية جعلته يحتفظ بصورة للنوير والرطب والبرسيم، فيتغنى بجمال اجلهراء وأسواق اجلهراء الصغيرة آنذاك، كما أنه كان ابنا ألحد النواخذة الذين صالوا وجالوا على 
السفن الكويتية في مياه الهند في فترة احلرب العاملية الثانية عندما كانت هذه السفن محتجزة وظلت أخبارها منقطعة عن الكويت ملدة ٣ شهور. بسبب هذه الظروف الصعبة توجه هذا الطفل 

الذي حتمل املسؤولية مبكرا إلى العمل في سن الثانية عشرة كمحصل في البلدية وهكذا كان رجال منذ مرحلة الطفولة، والقدرة على حتمل املسؤولية من أهم خطوات حتقيق النجاح.

برجس البرجس: «الهالل األحمر الكويتي» قامت بأعمال 
إغاثية وإنسانية في حربي ٦٧ و٧٣ وخالل احتالل 

الكويت.. ومتطوعوها زادوا من ٢٤ إلى ١٨٠٠

تأثر كثيرًا بعمته المحافظة وتعلم منها االلتزام وحب عمل الخير والعمل اإلنساني 
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طيلـــة مدة عمله، واكتســـبت 
الســـعي لتحقيـــق  روحيـــة 
املزيد من اإلجنازات زخما مع 
زيادة املتطلبات، ســـواء على 
صعيـــد احلاجـــة إلى حتديث 
اجلهاز اإلداري أو على صعيد 
تأسيس مستشفيات جديدة مثل 
مستشـــفى األمراض السارية 
الوحيد من نوعه في الشـــرق 
األوسط، أو على صعيد التطور 
الطبي مثل إجراء أول عملية زرع 
بطارية ذرية لتنظيم عمل القلب 
في الكويت، وكانت األولى في 

منطقة الشرق األوسط.
لكن في عام ١٩٧٦ وباإلضافة 
إلى املتاعب والصعوبات التي 
كان يواجهها بســـبب تخلف 
التشريعات عن مالحقة متطلبات 
تأمني استقرار نفسي للعاملني، 
وتذمر اجلهاز الوظيفي املتضخم 
من متطلبات التدريب واعتماد 
معايير الكفاءة واحلاجة، وما 
جرى مجـــرى هـــذا، تزايدت 
املشاكل والعراقيل واستجدت 
خالفات وصعوبات جعلت من 
غير املمكن االستمرار في العمل 
بوزارة الصحة فما كان منه اال 
أن قدم اســـتقالته من منصب 

وكيل الوزارة.
ولدى وصول االستقالة إلى 
ولي العهد آنذاك الشيخ جابر 
األحمد أرســـل إلـــى البرجس 
وسأله عن ســـببها ولكنه لم 
يقتنع مبا سمعه منه، بيد أنه 
عندما ملس منه اإلصرار طلب 
منه أن يعمل لدى ســـموه في 
مكتبـــه، لكنه طلب إعفاءه من 

هذا األمر.

الوظيفة أسلوب حياة

بعد العمل في وزارة الصحة 
كان لبرجس البرجس قصة مع 
وكالة األنباء الكويتية «كونا» 
ولكن مع خروجه من الوكالة 
وبعد أن بناها ٣ مرات، لم ير أبدا 
أنه وصل إلى نهاية الطريق.. 
ولم يكن ذلك ألنه لم يكن أبدا 
مستعدا للراحة والتقاعد فقط، 
بل لسبب جوهري مختلف قد 
يبدو غريبا عن عالم الوظائف 
واملناصب، عالم ينتهي فيه دور 
اإلنسان حني يتخلى عن الوظيفة 
أو تتخلى عنه. السبب هو أن 
الوظيفة لم تكن بالنســـبة له 
مهمة يقوم بها مصادفة أو اتفاقا، 
ويغادرها بالطريقة نفسها، بل 

كانت أسلوب حياة.
فهو يرى أنه في الوظيفة، 
سواء كانت في وزارة الصحة 
أو فـــي عالم اإلعـــالم، تكامل 
الشـــخصي  جانبان، اجلانب 
وجانب طبيعة العمل، وشكال 
وســـيلة وهدف حياته ذاتها. 
في ضـــوء هذا يعتبر أن راحة 
اإلنسان نهائيا من عمله تعني 
أنه أصبح عاطال بال مستقبل 

البرجس، خالد يوسف املطوع، 
الناهض، سليمان خالد  سعد 
املطوع، د.عبدالرحمن العوضي، 
العتيقي،  عبدالرحمن ســـالم 
عبدالرزاق العدواني، عبدالعزيز 
حمد الصقر، عبدالعزيز محمد 
الشـــايع، عبـــداهللا ســـلطان 
الكليب، عبداهللا علي املطوع، 
عبداحملسن سعود الزبن، علي 
محمد الروضان، محمد يوسف 
النصف، يوسف إبراهيم الغامن، 
يوسف جاسم احلجي، ويوسف 

عبدالعزيز الفليج.

شخصيات

وتقدمت هذه الشخصيات 
الشـــؤون  إلـــى وزارة  بطلب 
االجتماعية، فوافقت على إنشاء 
اجلمعيـــة، بعد وقـــت لم يدم 
طويال، ومت إشهارها في يناير 
١٩٦٦ ومت انتخاب مجلس اإلدارة 
وتشكل من: عبدالعزيز الصقر، 
محمد النصف، عبداحملســـن 
الزبن، املال يوســـف احلجي، 
يوسف الفليج، سعد الناهض، 
البرجس. وفي  برجس حمود 
هذه االنتخابات حصل البرجس 
وســـعد الناهض على أصوات 
متساوية، وبإجراء القرعة فاز 
سعد الناهض بعضوية مجلس 

اإلدارة.
إثر ذلك، بدأ البحث عن مقر، 
الرأي على ديوانية  فاســـتقر 
اجلســـار في «جبلـــة» مؤقتا 
ملدة ســـنتني. بعد ذلك انتقلت 
اجلمعية إلـــى املقر الثاني في 
منطقة «الشويخ» مقابل قصر 
الشـــيخ ناصر احملمد. وخالل 
هذه الفترة مت انتخاب البرجس 
عضوا في مجلس اإلدارة مرتني، 
وفي عام ١٩٧٠ ترشح ملنصب 
نائب الرئيس حتى عام ١٩٧٥، 
الـــذي أصبح فيه  العام  وهو 
د.عبدالرحمـــن العوضي أمني 
عام اجلمعية وزيرا للصحة، 
فتنازل له البرجس عن منصبه 

كنائب للرئيس.

عضوية االتحاد الدولي

بدأت اجلمعيـــة اتصاالتها 
إلى عضوية االحتاد  لالنتماء 
الدولي للصليب األحمر والهالل 
األحمر، وسهل توقيع احلكومة 
الكويتية على اتفاقيات جنيڤ 
لعام ١٩٤٩ قبول اجلمعية عضوا 
في هذا االحتاد الدولي في عام 
١٩٦٨. وعلـــى الرغم من تعدد 
االنشـــغاالت وقلة اإلمكانات 
في البداية، فقد ثابر البرجس 
ورفاقـــه على احلضـــور في 
املؤمترات الدولية، ونشـــطوا 
في التحرك من أجل تأســـيس 
األمانة العامة ملنظمة جمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر 
العربية خالل حضورهم مؤمترا 
في ڤيينـــا، ولم تتم والدة هذا 

له، أو أنه أعطي شـــهادة وفاة 
هكذا، لم يكن بحاجة للتقاعد، 
ألنـــه بكلمة مختصـــرة رجل 
اليومي  العمل والتفاعل  يحب 
مع الناس. وألن له قضية، وهذا 

هو اجلوهر.
كمـــا يقـــول إن احلياة بني 
األســـرة البيضـــاء وبني آالت 
استقبال األخبار وبثها، ومراقبة 
ما يحدث حولنا في هذا العالم، 
لم تكن حياة وظيفية، بل كانت 
قضية، وانشـــغاال ال يغادره، 
الوظيفة أو  ســـواء كانت في 
خارجهـــا، االنشـــغال مبا هو 
إنساني وحضاري، ومبا يخدم 
بلده أوال هو معنى أن ينتقل من 
مكان إلى مكان ويظل له أسلوب 

احلياة هذا نفسه.

الهالل األحمر الكويتي

شـــأن كـــــــل األشـــخاص 
املميزين ذوي اجلهــــود التي 
تترك بصماتهـــا في صفحات 
كتــــب التاريـــخ، كانت أفكار 
البناء ورعاية اإلنسان تتالطم 
فـــي رأس برجـــس البرجس 
كأمواج البحـــر تذهب واحدة 
وتأتي أخريات كثيرات، هكذا 
كان مفعما بالكثير من مثل هذه 
األفكار البناءة، بل وتعمقت في 
نفسه، لدى عودته إلى الكويت 
بعد حتريرها من االحتالل، فهو 
يـــرى أن القضيـــة هي قضية 
الوجود فـــي وطن وليس في 
وظيفة تنتهي العالقة بها حني 

مغادرة املكاتب.
ولعـــل هنا يكمـــن املعنى 
احلقيقي لوجود البرجس في 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
منذ تأسيسها، أي خالل وجوده 
في وزارة الصحـــة، ثم خالل 
وجوده في «كونا»، وأخيرا مع 
انتخابه لرئاسة اجلمعية في 
عام ١٩٩٢. لقد تخلل هذا العمل 
التطوعي في اجلمعية مســـار 
حياته، ولذا لم يكن تفرغه له في 
النهاية هبوطا عليه من اخلارج، 
بل إنضاجا لتجربة عاشها بكل 
ما ميلك من حماس ورغبة منذ 
البداية، رمبا منذ بداية تشربه 
العمل اإلنساني  صغيرا لقيم 

في بيت العائلة.

الهالل األحمر

كانت فكرة تأسيس جمعية 
هـــالل أحمـــر كويتـــي تراود 
البرجس منذ بداية الستينيات 
وكذلـــك كانت في ذهن كل من 
عبدالعزيز الصقر واملال يوسف 
الناهض. وفي  احلجي وسعد 
ديسمبر من العام ١٩٦٥ عقدت 
١٨ شخصية من أهل اخلير أول 
اجتماع تأسيسي لهذه الغاية، 
ووضعـــت النظام األســـاس. 
وكانت هذه الشخصيات هي: 
د.إبراهيم املهلهل، برجس حمود 

املشـــروع إال في عام ١٩٧٥ مع 
فـــي  الســــابع  عقد االجتماع 
العربية  الرياض فـــي اململكة 
الســـعودية. واختيـــرت جدة 
لتكون مقرا دائما لهذه األمانة 
العامة اجلامعة، وتـــــم انتخاب 
الشـــيخ عبدالغنـــي محمود 
آشتـــــي أمينا عاما لها. ومع ذلك 
لــــم يكن هناك متحدث دولي 
باســـم هذا التجمع الوليد في 
احملافل الدولية، فقدم البرجس 
اقتراحـــا، أن يصار إلى تولي 
الدولة الرئيسية التي تستضيف 
دورات املنظمة مهمة متثيلها 
في احملافل الدولية، وتكون هي 
من يقدم االقتراحات ويتولى 
النقاش وبقية الدول املشاركة 
في املنظمة تتبـــع لها، ولكن 
هـــذا االقتراح لـــم يجد قبوال 
لـــدى بعض الـــدول العربية، 
كانت املشكلة أن جمعية الهالل 
األحمر الكويتية هي الوحيدة 
التي ينتخب مجلس إدارتها، أما 
بقية اجلمعيات العربية فيتم 

تعيني مجالس إدارتها.

تزايد أعداد المتطوعين

بصفة عامة تزايد نشـــاط 
اجلمعيـــة تدريجيـــا، وبذلت 
جهودا الستقطاب املتطوعني. 
وقد آتـــى ذلك أكله حيث عمل 
باجلمعية في البداية ما يقارب 
٢٤ متطوعا ومتطوعة ثم ظل 
العدد في تزايد حتى وصل إلى 
١٨٠٠ متطوع ومتطوعة. وهنا 
جتدر اإلشـــارة إلى أن تاريخ 
اجلمعية يحفـــل بالعديد من 
املواقف البطولية واجلميلة ومن 
ذلك إقامتها غرف عمليات إغاثة 
خالل حرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣ 
حني استعانت بأطباء ومدرسني 
وهيئة متريضيـــة من وزارة 
الصحة ولم يتم منحهم سوى 

مكافآت بسيطة.
كمـــا كان للهـــالل األحمر 
الكويتي دور فاعل، ليس على 
الكويت فقط، بل على  صعيد 
التجارب  صعيد دولي، ولعل 
التـــي خاضهـــا فـــي األوقات 
احلرجـــة، مثل أيـــام العدوان 
علـــى الكويت في عـــام ١٩٩٠ 
دليل علـــى اجلهود التي بذلها 
الشبان والشابات حتت مظلة 
الهالل األحمر، ويحق االعتزاز 
واالفتخار بها. ففي تلك األيام 
دخل عدد من املقاومني الكويتيني 
حتت مظلة الهالل األحمر، وبدأوا 
مبساعدة العائالت، ومنهم من 
عمل في املخابز إلعداد اخلبز، 
ومنهم من ذهب إلى املستشفيات 
لنقل املرضى، كذلك للجمعية 
مبادراتها اإلنسانية في املنطقة 
العربية والعالم وهي حقائق 
جتلب الفخر والشعور باالعتزاز 
وأدلة ساطعة على جناح باهر 

تكرمي برجس البرجس ودرع تذكاريةوإجناز كبير.

سفير باكستان السابق لدى الكويت محمد اسلم يقلد رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي برجس البرجس وسام ستارا اسار

برجس البرجس خالل لقائه بالرئيس اللبناني السابق اميل حلود

برجس البرجس مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يطلع على  صور مشروع قرية جابر االحمد في اندونيسيا لدى استقباله برجس البرجس


