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 مركز اتجاهات يرسم صورة قلمية لرئاسة مركز العمل التطوعي بمناسبة إطالق االحتفاالت الوطنية

  ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ..بصمة ال تنسى ألمثال األحمد
 هنــــاك عــــدد مــــن 
الشخصيات التي تواصل 
عطاؤها وتراكم رصيدها 
لتؤكــــد أن هــــذا الوطن 
منجب دائما، وأن املجتمع 
الكويتي يفرز عادة كفاءات عالية وشخصيات مستنيرة تقود حركته وتوجه 
مسيرته وترشــــد تفكيره وترتقي بوضعيته، والالفت للنظر أكثر هو أن 
إحدى تلك الشخصيات املتميزة تعمل غالبا على إنكار للذات في حب الوطن 
والتعايش املستمر مع مشكالته ومواجهة قضاياه والتالحم املتواصل 
مع مسار اجنازاته. ورغم أن تلك 
الشخصية ال تشغل مناصب 
رسمية لكنها حتتل موقعا في 
قلوب الناس. وحدة تقارير 
الشخصيات في مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث (اجتاهات) 
الذي يرأسه خالد املضاحكة تقدم 
صورة قلمية عن تلك الشــــخصية 
وهي الشيخة «أمثال األحمد اجلابر 
الصباح»، رئيســــة مركز العمل 
التطوعي، باعتبارها جتســــيدا 
لزخم ضخم من األفكار البناءة 
والرؤى املتجددة واملبادرات 
الواقعية بشــــأن قضايا تهم 

الوطن.

  تأصيل العمل التطوعي

  إن إحدى البصمات التي ال متحى للشيخة 
أمثال األحمد هي ترسيخ ثقافة العمل التطوعي 
في الكويت، فاألوطان تبنى بسواعد وتكاتف 
مختلف أفراد املجتمع. ووفقا لرؤيتها، فإن 
جتذير البعد التطوعي اجلماعي املبادراتي 
في املجتمع الكويتيـ  أو أي مجتمع آخرـ  
يرتبط ارتباطا وثيقا باألبعاد االجتماعية 
والسياســــية بل والنفسية للمواطنة، 
ويعبر عن الرقي احلضاري الذي يصل إليه 
املجتمع الكويتي، ألن املجتمعات املتطورة والبالد 
املتقدمة هي التي جتد فيها العمل التطوعي منهجا 
واضحا وهدفا يسيرا واسع االنتشار، ويقاوم الفلسفة 

املادية القائمة على «األجر مقابل العمل». 
  وتعتبر الشيخة أمثال مسألة العمل التطوعي شأنا خاصا 
بكل فرد في املجتمع الكويتي، ال تنظمه اللوائح احلكومية 
الصارمة أو تسيطر عليه البيروقراطية اإلدارية اخلانقة، 
وال تسيره اللجان وال تشرف عليه املجالس وال حتكم 
فيه رقابة الدولة، وإمنا محركها األساســــي الشحنات 
اإلنسانية والطاقات الكامنة داخل كل فرد في البالد، 
والذي يهدف من وراء تطوعه سواء بالوقت أو اجلهد 

أو الفكر أو املال الى االرتقاء بحال وطنه من دون مقابل ينتظره، الســــيما 
أن املواطن الكويتي قادر على تنظيم نفسه وصنع املستحيل لوطنه، وهو 

ما جتسد خالل مرحلة الغزو العراقي الغاشم للوطن.

  ترسيخ النضال البيئي

  ارتبط أســــم الشيخة أمثال في الذهن الكويتي العام بالعمل املتواصل 
في مجاالت حمايــــة البيئة وصون الطبيعة في الكويت، والتي تصاعدت 
مشــــكالتها، خالل السنوات املاضية، لدرجة لم يعد من املمكن جتاهلها أو 
غض البصر عنها، ورغم املسؤولية احلكومية عن تلك املشكالت، إال أن هناك 
مســــؤولية موازية للتعاون املجتمعي، وهو ما أقدمت عليه عبر جهودها 
الداعمة لتغيير الثقافة البيئيــــة في الكويت، خاصة في ظل عدم اإلدراك 
وضعف الوعي بقضايا البيئة ومشكالتها احلالية وتداعياتها املستقبلية، 
والبحــــث عن حلول غير تقليدية للتعامل معها، وهو ما يتمثل في إعادة 
النظر في جميع السياسات العامة للدولة من خالل إدماج «البعد البيئي» 
فــــي تلك السياســــات. وبذلك فإن خطوة البدء في التعامل مع مشــــكالت 
التلوث البيئي، وفقا لتصورها، تتمثل في وضع برنامج شــــامل للتوعية 
والتثقيف بقضايا ومشكالت البيئة، مع ضرورة التركيز على أن يكون هذا 
األمر على كل املستويات مع التركيز بوجه خاص على النشء في املدارس 
والشــــباب في اجلامعات. ومن ثم البد من خلق هذه الثقافة لتكون جزءا 
من حياة الفرد اليومية بشــــكل يجعل من احتــــرام البيئة احدى العادات 
الثقافية واالجتماعية لــــدى املواطن الكويتي، بخالف رؤيتها الرامية إلى 
توسيع املســــاحات اخلضراء لتقليل آثار امللوثات برا وبحرا وجوا، وهو 
ما اتضح جليا عبر اهتمامها أيضا مــــع الفريق القومي الكويتي بالثروة 
السمكية والشواطئ البحرية، وكذلك عضويتها في الكثير من اجلمعيات 
احمللية (جمعيات النفع العام) والدولية املرتبطة باحلفاظ على البيئة، مثل 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة والرئيس الفخري للجمعية الكيميائية 
الكويتيــــة واللجنــــة الكويتية املنبثقة عن اجلانــــب الكويتي في اللجنة 
الكويتية ـ اليابانية لرجال االعمال والرئيس الفخري في اللجنة الوطنية 

لالحتاد العاملي لصون الطبيعة.
  فضال عن دعواتها لالستمرار في بناء القدرات الوطنية في عدد من 
املجاالت خاصة مجال دراسات تقومي األثر البيئي، والذي يعني أن أي 
منشـــأة لن حتصل على ترخيص دون أن تكون مستوفية في نشاطها 
لشـــروط عدم التلوث، وتدعو إلى أن تكون املناطق الصناعية ـ التي 
يحتمل أن تكون ملوثة للبيئة موجودة في املناطق احلدودية البعيدة 

عن السكان.
  وتطالب الشـــيخة أمثال دوما بدعم الشراكة احلكومية مع القطاع 
اخلاص وكذلك املنظمات أو اجلمعيات البيئية غير احلكومية (جمعيات 
النفع العام)، نظرا للدور الذي يقوم به املجتمع املدني في اجلهود الرامية 
إلى زيادة الوعي وحماية البيئة، وبحث اآلليات مع الهيئة العامة للبيئة 
لبحث اآلليات التي من شأنها تشجيع مشاركة تلك املنظمات في تنفيذ 
السياسات واخلطط البيئية، باإلضافة إلى حتديد التحديات التي تواجه 
عمل تلك املنظمات العاملة في مجال البيئة في الكويت وتقدمي مقترحات 

لكيفية التغلب على هذه العقبات.
  وفي سياق دعم الشراكة احلكومية مع القطاع اخلاص، مت خالل دورات 
املؤمتر العربي األوروبي خالل االعوام املاضية إطالق جائزة أمثال األحمد 
الدوليــــة للبيئة، التي متنح ألفضل حل تقني تطبيقي يســــاهم في عالج 

مشكالت البيئة ليس في الكويت فحســــب بل في املنطقة العربية ونشر 
استخدام التكنولوجيا اآلمنة للبيئة، ثم مت توسيع مجال اجلائزة لتشمل 
أفضل مدينة عربية أو أوروبية بيئيا وصحيا، وأفضل شــــركة بيئية على 
املستويني العربي أو األوروبي.فضال عن ذلك حتبذ الشيخة أمثال املضي 
قدما في جتربة بناء احملميات الطبيعية، السيما أن لها جتربة رائدة في هذا 
املجال وهي محمية «صباح األحمد» التي أصبحت ملجأ للمئات من الطيور 

املهاجرة والكائنات احلية األخرى والنباتات اجلميلة النادرة.

  دعم التوجه التنموي

  أطلقت الشــــيخة أمثال األحمد حملة توعوية بعنوان «نعني ونعاون» 
من خالل مركز العمل التطوعي بالتعاون مع إحدى الشــــركات ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، وحتتوي على عدد من األنشطة لرفع همم شرائح 
املجتمــــع الكويتي املختلفة، مبا يهدف الى حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري، ألن املشــــروعات ســــواء التي تقام في داخل الكويت أو تقيمها 
الكويت فــــي اخلارج «صديقة للبيئة». فضال عــــن تأكيدها على ضرورة 
وجود كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ اخلطوات والسياسات التي من شأنها 

حتويل الكويت ملركز مالي.
  عالوة على ذلك، تؤكد الشيخة أمثال على أهمية مسألة تضافر اجلهود 
وتكامل األدوار لتحويل الكويت إلى مركز مالي فهي رغبة من صاحب السمو 
األمير قامت احلكومة بترجمتها في خطة التنمية اخلمسية (٢٠٠٧/٢٠٠٦-

٢٠١١/٢٠١٠) وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة األجل حتى عام ٢٠٣٥ 
ومن خالل آليات تساعد على تهيئة بيئة مناسبة لعمل املركز املالي اإلقليمي 
والذي يكون للقطاع اخلاص دور كبير فيه، حيث يقوم بقيادة النشــــاط 
االقتصادي ويشجع على املنافسة، وبالتالي تزيد الكفاءة اإلنتاجية في ظل 
حكومة تعمل على حتقيق التنمية املتوازنة وتوفير بنية أساسية مالئمة 

وتشريعات متطورة.

  أنسنة اليوم الوطني

  وبحكم عملها كأمني السر العام في اللجنة الدائمة لالحتفاالت باألعياد 
الوطنية، حتاول الشــــيخة أمثال األحمد االحتفال بشــــكل مغاير. ففي ٢٥ 
فبراير عام ٢٠٠٩، أطلقت حملة «الكويت إنسان»، ومضمونها أن الكويت 
ليست بلد نفطي فقط بل الكويت بلد الرحمة واإلنسانية، وأن يتبني لدول 
العالم أن احتفال الكويت بعيدها الوطني يأتي في إطار مساعدة اآلخرين، 
من خالل الكشف الطبي عن اجلاليات الوافدة والعمالة الهامشية وصرف 
األدوية لهم وإنشاء الفصول الدراسية لتعليم الكمبيوتر واللغة العربية 
لغيــــر الناطقني بها دون أي مقابل مادي.  وها هــــي اليوم تقف من جديد 
الشيخة أمثال األحمد بشموخها الوطني لإلشراف على الفرق التحضيرية 
لالحتفال بالذكرى الـ ٥٠ الستقالل الكويت والذكرى الـ ٢٠ لعيد التحرير، 
وذكرى مرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم اســــتعدادا لالحتفاالت الوطنية التي ستنطلق خالل 
أيــــام وتهدف إلى إبراز الوجه احلضــــاري لكويت الوحدة الوطنية كويت 

الدولة كويت اإلنسانية.
  خالصة القول إن حسها الوطني يرتبط باالهتمام بالعمل العام والرغبة 
في خدمة املجتمع، فما أحوجنا في هذه املرحلة إلى مناذج مضيئة بحجم 
وقيمة الشيخة أمثال األحمد في مجاالت مختلفة وأنشطة متنوعة، رسمية 

وأهلية، لتصبح الكويت جوهرة التطور والرقي في املنطقة العربية.
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