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الهيئة تلقت شهادات شكر تثني على شفافيتها واحترافيتها في تقديم الخدمة اإلنسانية

د.المعتوق: عشرات اآلالف من متضرري فيضانات 
باكستان استفادوا من ثمار حملة »الكويت معكم«

أكد رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق ان الهيئة جنحت عبر مكتبها في اسالم آباد في تنفيذ 
العديد من املش�اريع والبرامج الصحية واالغاثية واالنتاجية وغيرها فضال عن بناء املس�اجد، مشيدا بالتعاون املثمر مع 

جمعية الهالل االحمر الكويتي.
وقال د.املعتوق ان عشرات اآلالف من املتضررين استفادوا من ثمار حملة »الكويت معكم« التي جمعت التبرعات الغاثة 
متضرري فيضانات باكس�تان 2010 بتوجيه من صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد حفظه اهلل ورعاه، الفتا الى ان 

الهيئة تلقت شهادات وكتب شكر من جهات باكستانية تثني على شفافيتها واحترافيتها في تقدمي اخلدمة االنسانية كون 
مساعداتها طالت صميم احلياة عند املستفيدين. 

وأشار د.املعتوق الى ان الهيئة تدرس انشاء مشاريع أخرى في املرحلة املقبلة وفق احتياجات املتضررين، وفي هذا 
احلوار ألقى رئيس الهيئة الضوء على مشاريع وبرامج الهيئة في املناطق املنكوبة باالرقام واملعلومات التفصيلية الدقيقة 

التي يشهدها امليدان االغاثي وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

من خيبر بختون خواه واقليم بلوشستان 
تؤكد بنجاعة هذا املشروع.

مشروع توزيع المواشي 

أما بالنسبة ملشروع املواشي فانه يصب 
في ذات الهدف الذي وضعته الهيئة وهو ان 
جتعل من أصحاب الكوارث أناس���ا منتجني 
الحقا وليس فقط ان تقدم لهم الطعام والشراب 
واملأوى ب���ل جتعلهم ينش���طون أكثر لكي 

يصبحوا أصحاب مشاريع. 
والش���ك ان مثل هذه املش���اريع تنشط 
االقتصاد احمللي، فتمكن احملليني من الزراعة، 
ومتليكهم للماشية ينشط الدورة االقتصادية 
ملا تستلزمه من حركة بيع وشراء وعمالة.

وعلى العموم كل هذه العوامل تسهم بحول 
اهلل وقوته في حتسني الوضع العام جلميع 
املتضررين واعادتهم ال���ى حياة كرمية بل 

تطور املنطقة املنكوبة ككل.
ومشروع املواشي اش���تمل على توزيع 
10 آالف عنزة حامل على املتضررين بحيث 
حصلت كل عائلة على عنزة واحدة وكونها 
حامال سيختصر املدة لتبدأ دورة جديدة عند 
هذا احملتاج، وقد تق���رر توزيع 2500 رأس 
ماش���ية في كل والية من واليات باكستان 

االربع الرئيسية.
وقد ألزمنا املستفيد االول تقدمي أنثى ماعز 
ملستفيد ثان بعد ستة أشهر من الوالدة، وكذلك 
املستفيد الثاني ملزم بتقدمي أنثى ملستفيد 
ثالث وهكذا ينتشر اخلير.. وقد وضع مكتب 
الهيئة خطة الجناز املشروع ومتابعته على 

الشكل االفضل.
 وفي حال والدة الذكور فانه مت تأسيس 
بنك للماشية الس���تقبال ذكر واحد من كل 
مس���تفيد، ثم بيع ذكرين لشراء أنثى حامل 

ثم تسليمها ملستفيد جديد.
وماذا عن ردود فعل املسؤولني الباكستانيني 
ازاء البرامج واملش��اريع االغاثي��ة التي تقدمها 

الهيئة؟
لقد وصلتنا كتب ش���كر م���ن أكثر جهة 
باكس���تانية، كما أفادت التقاري���ر الواردة 
م���ن مكتب الهيئة بأن املس���ؤولني احملليني 
يش���عرون بارتياح كبير ازاء جهود الهيئة 

السباب عدة:
أوال: الهيئ���ة تخفف العبء عن الوزارات 
املعنية »كوزارة الزراعة والثورة احليوانية أو 
وزارة الصحة وغيرها«، الن الوزارات املذكورة 

مسؤولة عن اعادة تأهيل املتضررين.
ثانيا: يدرك املس���ؤولون احملليون عدم 
شفافية بعض املنظمات الناشطة في احلقل 
االنساني، وقد ضربت الهيئة في هذا االطار 
– وبش���هادتهم - أروع املثل في الش���فافية 
واالحترافية واحلرص على توصيل املساعدات 
الى مستحقيها واختيار التنمية وسيلة للتعامل 
مع املتضررين، ويرى البعض ان املش���كلة 
االقتصادية ليست ناجتة فقط عن قلة املوارد 

بل بسبب سوء التوزيع واالستخدام.
وختام��ا.. ماذا عن مس��احة التنس��يق بني 
الهيئ��ة اخليرية وغيرها م��ن املنظمات العاملة 

في احلقل االغاثي؟
أم���ا التنس���يق بني الهيئ���ة وغيرها من 
املنظم���ات العاملة في املج���ال االغاثي فانه 
قائم، وقد بدأ بالتع���اون مع الهالل االحمر 
الكويتي في مخيم الركانا للمتضررين كما 
أس���لفنا، وكذلك مشروع العيادات الصحية 
املتنقلة فهو يتم بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية التابعة لالمم املتحدة من حيث االدوية 
وكذلك م���ع منظمات محلية متخصصة من 

حيث املشاركة في التنفيذ.
وأما مش���روع توزيع البذور فقد جرى 
تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة احمللية 
ومع شركة البذور احلكومية، وأما مشروع 
املاش���ية فكذلك ينفذ بالتع���اون مع منظمة 
حكومية وهكذا، ونحن باذن اهلل ماضون في 
التعاون مع مختلف املنظمات االنسانية من 
أجل تخفيف معاناة املنكوبني من الفيضانات 

في باكستان.

املذكورتني، وكان للمش���روع أثر فعال وهلل 
احلمد من نواح كثيرة:

أوال: توفير البذور الزراعية ملن ال يقدر 
على شرائها وبالتالي اعادة الدورة الزراعية 

التي أوقفتها فيضانات 2010.
ثاني���ا: تنش���يط احلرك���ة االقتصادية 
ف���ي املناطق املنكوبة بس���بب عملية البيع 

والشراء.
املزارع���ني املتضررين مبا  اكتفاء  ثالثا: 
يحتاجون���ه من القمح بعد حصاده س���واء 
لالس���تخدام الف���ردي أو للزراعة ملواس���م 

مقبلة.
رابعا: توفير كميات كبيرة من تنب »غذاء« 
احليوانات وما سينتج عنه من جيل أفضل من 
املاشية، وهذا املشروع مع مشروع املواشي 

سيطور النوع احليواني باذن اهلل.
خامسا: تطوير زراعة القمح في املناطق 
املزروعة باعتبار ان نوعية البذور التي وزعت 
من أجود أنواع الب���ذور املعاجلة وبالتالي 
حتس���ني نوع القمح في احملاصيل القادمة 

باذن اهلل.
سادسا: مت انشاء بنك للبذور وذلك باتفاقية 
مبرمة مع وزارة الزراعة في بلوشستان، وفكرة 
البنك تقوم على استرجاع جزء من احملاصيل 
ممن تسلموا البذور سابقا ثم اعادة زراعتها 
في مزارع وزارة الزراعة بعناية خاصة ثم 
توزيع احملاصيل اجلديدة على مزارعني جدد، 
ثم تبدأ دورة جديدة تقوم على استرجاع جزء 
من احملاصيل ثم زراعتها مرة أخرى وهكذا 

ينمو اخلير وتستمر الصدقة اجلارية.
ونأمل ان يغطي البنك مناطق شاسعة من 
والية بلوشستان التي تشكل 42% من مساحة 
باكستان كلها وهي أفقر الواليات، وقد حصلت 
الهيئة على شهادة من وزارة الزراعة في كل 

االحمر الكويتي ناجحة بكل املقاييس، فقد 
تعاونا معا في مشروع مخيم املتضررين في 
»الركان���ا« حيث تبرع الهالل االحمر ب� 475 
خيمة لصالح متضرري املخيم، وكان بالفعل 
تعاونا مثمرا حيث حصل املخيم على الدرجة 
االولى من حيث التنظي���م واالدارة، كما ان 
اجليش الباكستاني كان له دور في تخطيط 
وتنظيم هذا املخيم وتسهيل عملية توزيع 
املعونات االغاثية على قاطني هذه املخيمات 

بشكل منظم ومرتب.
والشك ان مثل هذا التعاون في هذا املشروع 
يبرز بجالء أهمي���ة التعاون بني اجلمعيات 
اخليرية ودور هذا التعاون في حتقيق االهداف 

املشتركة.

شرائح المزارعين

الهيئة جنحت في اغاثة شرائح مختلفة من 
املزارعني س��واء بتزويدهم بالبذور أو بأعداد 
كبي��رة من املاع��ز والش��ياه احلوامل من أجل 
استعادة الدورة الزراعية ونظيرتها احليوانية، 
الى اي مدى جنحت هذه املش��اريع في اخراج 
املتضرري��ن م��ن معاناتهم الى مي��دان العمل 

واالنتاج وما حجم هذه املشاريع؟
كما أشرت فاننا نعتمد في تنفيذ مشاريعنا 
وبرامجنا على دراسة الواقع املتضرر واالغاثة 
من خالل برامج تنموية، وقد وجدنا أعدادا 
كبيرة من املزارعني قد تضرروا بشكل بالغ 
بعد ان فقدوا مزارعهم وثروتهم احليوانية، 
ومن هنا جاءت أهمية مشروع توزيع البذور 
الزراعية على من تضررت أراضيهم، حيث 
قام���ت الهيئة بتوزيع أكث���ر من 31 طنا من 
البذور على املتضررين في والية خيبر بختون 
خواه ووالية بلوشستان، وذلك بالتعاون مع 
قسم البذور في وزارة الزراعة في الواليتني 

باملياه امللوثة، فأدرجنا بني البرامج واملشاريع 
التي نسعى الى تنفيذها مشروع حفر اآلبار، 
وتشتمل املرحلة االولى من حملة »الكويت 
معكم« على حفر 3000 بئر بعد مسح املناطق 

االكثر حاجة ومناسبة لهذه اآلبار.
ولق���د أجنزنا حت���ى اآلن 2300 بئر في 
»البنجاب – خيبر بختون خواه« وهي مساحة 
كبيرة من مناطق باكستان التي تعاني شح 
املياه الصحية بل ان كثيرا من املناطق اجلبلية 
التي مت حفر آبار فيها كانت تواجه صعوبات 
كبيرة لتوفير املياه الصحية الضرورية خاصة 
بعد الفيضانات االخيرة، ويستفيد من هذه 

اآلبار عشرات اآلالف من املتضررين.

مشروع المساجد 

أعلنت الهيئة أنها تولي مش��روع املس��اجد 
اهتمام��ا خاص��ا لدورها في تخفي��ف املعاناة 
النفس��ية للمتضررين، فكم عدد املساجد التي 

مت ترميمها أو انشاؤها وما حجم روادها؟
بالتأكيد، فاملساجد تقوم بدور كبير في 
مثل هذه الكوارث، حيث يكون املتضررون 
ف���ي أمس احلاجة الى خطاب روحي يخفف 
عنهم مصابهم اجللل، ولهذا تعمل الهيئة على 
انشاء 34 مسجدا، وبفضل اهلل قطعت الهيئة 
شوطا كبيرا في اجناز 26 مسجدا، وكانت هذه 
املساجد قد اجتاحتها الفيضانات وتهدمت اما 
جزئيا أو كليا، وهي مختلفة االحجام وتسع 

اآلالف من املصلني.

العالقة مع »الهالل األحمر«

ما طبيعة العالقة بني الهيئة وجمعية الهالل 
االحمر الكويتي والى أي مدى جنحت في تقدمي 

منوذج في العمل املشترك؟ 
جتربتنا في الهيئ���ة اخليرية مع الهالل 

»حسب التقديرات« وكان الطرد يحتوي على 
الغذاء اليومي كاألرز واحلمص والفاصولياء 

والشاي والسكر وامللح وزيت الطبخ.
كما اشتمل الطرد االغاثي على مواد النظافة 
الشخصية كصابون اليد وااللبسة وأدوات 
الطعام، وكذلك وزع على قاطني املخيم عند 
رحيلهم خيمة لكل عائلة كما أس���لفت وأما 

الطرود فقد مت شراؤها من السوق احمللي.
والى ذلك تبرع العديد من أهل اخلير في 
الكويت ب� 173 طن���ا من املواد الغذائية ومت 
ارسالها بواسطة الطيران العسكري الكويتي 
وعن طريق البحر وكان���ت معبأة بطريقة 
منظمة حيث احتوى كل كرتون على كميات 
من االرز والس���كر والع���دس وزيت الطبخ 
الدجاج والش���اي  والتمر وامللح ومكعبات 
املاجي  واملياه املعدنية والكبريت وشوربة 

والبسكويت وغيرها.
كما احتوت شحنات البحر على مالبس 
نس���ائية جاهزة وأقمشة ومالبس لالطفال، 
وتعاقد مكتب الهيئة مع خياطني لقص االقمشة 
وتوزيعها على املستفيدين من أجل مراعاة 
املقاسات، وبلغ عدد املستفيدين أكثر من 50 
ألف متضرر في 30 منطقة في اقليم بلوشستان 

االكثر فقرا واالشد تضررا. 

حفر اآلبار

في مثل هذه املناطق تكثر احلاجة الى اآلبار 
لتزويد املتضررين باملي��اه النظيفة، فكم عدد 
اآلب��ار الت��ي مت حفرها حت��ى اآلن؟ وما حجم 
املس��تفيدين منه��ا؟ وال��ى اي م��دى واجهت 
احتياجات املتضررين في ظل حالة التلوث التي 

سادت املناطق املتضررة؟ 
في بداية الكارثة حذرت املنظمات الدولية 
والتقارير امليدانية من شح املياه واختالطها 

في البداية نود التع��رف على برامج الهيئة 
الصحية في باكس��تان، وما حجم املستفيدين 
منها؟ وم��ا نوعي��ة اخلدمة الصحي��ة املقدمة 
للمتضررين؟ وما أف��ق العمل في هذا املجال؟ 
والى أي مدى أس��همت هذه اخلدمات في تلبية 

احتياجات املرضى؟
بعد جناح حملة »الكويت معكم« الغاثة 
متضرري فيضانات باكستان 2010 في جمع 
التبرعات التي أتت بتوجيهات من صاحب 
الس���مو األمير، تدارست الهيئة مع اجلهات 
املعنية في ميدان االغاثة احتياجات املتضررين 
البرامج  وأولوياتهم، وحددت مجموعة من 
املختلفة التي تلبي احتياجات شرائح عديدة، 
ومنها البرامج الصحية، حيث قامت الهيئة 
اخليرية من خالل مكتبها في باكستان بتشغيل 
عشر عيادات صحية متنقلة موزعة في مناطق 
باكستان املتضررة »الس���ند وبلوشستان 

وخيبر بختون خواه«.
وقد رأينا ان تكون هذه العيادات متنقلة 
في البداية، اي ان تتحرك بكامل طاقمها الطبي 
ومستلزماتها من دواء وأجهزة متنقلة بني 
القرى املتض���ررة، ومتكث العيادة عادة في 
امل���كان الواحد ملدة يوم���ني تعالج خاللهما 

املراجعني املرضى.
 وتتكون العي���ادة الصحية املتنقلة من 
طبيب وطبيبة وممرض وممرضة وصيدالني 
ومرشد صحي مع س���ائق وحافلة، وتقوم 
بالفحص وتقدمي الدواء املجاني، وفي حال 
وجود حاالت تتطلب عالجا متقدما فان االطباء 
يحولون هذه احلاالت الى املستشفيات الكبيرة 

املتخصصة.
وقد عاجلت العيادات العشر الى اآلن أكثر 
م���ن 75 ألف مريض موزعني على 91 منطقة 
حسب التقارير الواردة من مكتبنا في اسالم 
آباد، وهذه االرقام تؤكد حجم اخلدمة الصحية 
الواسعة التي قدمتها هذه العيادات، وستستمر 
في تقدميها خالل املرحلة االولى التي حددت 

ب�  5 أشهر.
 وهناك خطة لتمديد عمل العيادات العشر 
لفترة زمنية أخرى، وقد قام مسؤولو مكتبنا 
برفقة االخ الدكتور محمد الشرهان رئيس 
رابط���ة أطباء من أجل اخلير في الهيئة قبل 
أيام بزيارة بعض املراكز الصحية في املناطق 
املتضررة في شمال باكستان، والتقوا مسؤولني 
في وزارة الصحة وناقشوا معهم التحديات 
التي تواج���ه املراكز الصحية وفرص اعادة 
تأهيلها، كما بحثوا املش���كالت التي تواجه 
برنامج عالج مرضى السل وامكانات اعادة 

تأهيل مراكزها الصحية.
والننا ن���درك أهمية اخلدم���ة الصحية 
بالنس���بة للمتضررين، فنحن مس���تمرون 
مبش���يئة اهلل في تقدمي أقصى ما نستطيع 

من خدمات صحية.

الطرود الغذائية

الط��رود الغذائي��ة من االحتياج��ات امللحة 
للمتضررين، فماذا قدمت الهيئة من برامج في 
هذا االطار، وما حجم املستفيدين؟ وهل هناك 

حالة من االعاشة الكاملة للمتضررين؟ 
بالفع���ل برنام���ج الط���رود االغاثية من 
أهم احتياجات املتضررين بعد ان تقطعت 
بهم الس���بل وأتت الفيضانات على االخضر 
واليابس، ومن هنا اهتمت الهيئة باملشروع 
الغذائي، وقد وجدت أهل اخلير من احملسنني 
وأصحاب الشركات يتبرعون بسخاء لهؤالء 

املنكوبني. 
وفي هذا الصدد وزعت الهيئة كميات كبيرة 
من الطرود الغذائية وغيرها على قاطني مخيم 
املتضررين الذي أنش���أته الهيئة في منطقة 
»الركانا - اقليم السند«، واملخيم ضم نحو 
400 عائلة نصبت لهم الهيئة خياما بالتعاون 

مع جمعية الهالل االحمر الكويتي.
وشمل برنامج الطرود توزيع املواد الغذائية 
وغيره���ا على املتضررين مبا يكفيهم خالل 
فترة تواجدهم باملخيم وبعد اقتراب موعد 
رحيلهم مت توزيع طرد آخر يكفيهم ملدة شهر 

د. عبداهلل املعتوق

احد املشاريع الزراعية في باكستان التي قامت بها الهيئة خطة للهيئة اخليرية للنهوض بالثروة احليوانية التي تضررت جراء الفيضانات في باكستان

جانب من مساعدات حملة »الكويت معكم« الغاثة املتضررين الهيئة اخليرية تعمل على دعم املشاريع الزراعية في املناطق املنكوبة

جولة داخل احد املراكز الصحية الشيخ عبدالرحمن بن عقيل ود. سليمان شمس الدين ووفد الهيئة يستمعون ملعاناة السكان


