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العمل التطوعي الكويتي يثبت وجوده عبر »أيادي بيضاء«

في البداية كيف جاءت فكرة 
البرنامج التلفزيوني »أيادي 

بيضاء«؟
٭ د.عصــام الفليــج: بحكــم 
اهتمامــي بالعمــل اخليــري 
والتطوعي بشكل عام وجدت أن 
هناك نشاطا اجتماعيا كبيرا من 
خالل الفرق التطوعية فبدأت 
بالبحث ووجدت أن هناك أكثر 
من ١8٠ فريقــا تطوعيا حتت 
مظلة وزارة الشؤون والعدد 
نفسه حتت مظلة اجلمعيات 
اخليرية وجمعيات النفع العام، 
فجــاءت الفكــرة إلبــراز هذه 
األنشطة التي ال يعرفها كثير 
من الناس في بلد اإلنسانية، 
وألن الفكرة هي تشجيع العمل 
التطوعــي الشــبابي قدمتهــا 
الى قناة الشــباب والرياضة 
فوافــق عليها مباشــرة مدير 
القناة مشكورا عادل العنزي، 
وصورنــا 34 حلقــة لــدورة 
شــهر رمضان وعيــد الفطر، 
وبعد جنــاح العمل مت متديد 
عمل البرنامج لدورة الصيف 
وصورنا 68 حلقة أخرى حتى 

نهاية شهر سبتمبر.

متى انتظم العمل التطوعي؟
٭ د.عصام الفليج: الشــباب 
بالطاقــة  ملــيء  الكويتــي 
واحليويــة والنشــاط منــذ 
القــدم، وبــدأ نشــاطه مــن 
خالل جمعيــات النفع العام، 
ومع تنوع األنشــطة لم تعد 
اجلمعيات تستوعبها، فكانت 
املبادرة الرائعة من الشــيخة 
أمثال األحمد بتأســيس مركز 
الكويت التطوعي الذي انضوى 
حتت مظلته العديد من الطاقات 
والفرق التطوعية، وكان ذلك 
دافعا ألن تصدر وزارة الشؤون 
االجتماعية قانونا خاصا للفرق 
التطوعيــة الســتيعاب هــذه 
الطاقــات، هذه الطاقات ان لم 
تشغلها بخير انشغلت بغيره، 
وكانت مالذا للعديد من الناس 
كبارا وصغارا، رجاال ونساء 
للعمل حتــت مظلتها، ووجد 

الشباب ضالتهم فيها.

أين يتم تصوير البرنامج؟
مت  الفليــج:  د.عصــام  ٭ 
تصوير جميع احللقات في 3 

ليلى الشافعي

تتواجد في الكويت مئات الفرق التطوعية التي تقدم 
خدمات مجتمعية متنوعة ومتعددة في مختلف املجاالت 
داخــل الكويت وخارجها، والتي حاول د.عصام الفليج 
استكشافها من خالل البرنامج التلفزيوني »أيادي بيضاء«، 

فوجد فيها مفاجآت عديدة.
ســنتعرف على البرنامج واملشاركني فيه من خالل 
هذا اللقاء الذي كان ضيوفنا فيه املعد للبرنامج د.عصام 
الفليج واملخرج محمد الدوسري واثنان من املتطوعني 
فيه من فريق البحث واإلنقاذ الكويتي التطوعي محمد 
البكر الطالب باجلامعة األميركية واحمد مال اهلل الطالب 

باجلامعة العربية املفتوحة، فإلى التفاصيل:

اجلماهيريــة، وكلهــا حتتاج 
دعمــا ماليا، علمــا انه توجد 
هناك اخلدمات املجتمعية في 
النظام االساسي ملعظم البنوك 
والشركات االستثمارية الكبرى 
ولألسف فهي تصب في برامج 
محدودة وجهــات قليلة جدا، 
ويعــد هــذا البرنامــج احدى 
وســائل الدعم اإلعالمي لهم، 
لــذا انا اخترت قناة الشــباب 
والرياضة ألن البرنامج موجه 
لفئــة الشــباب ألجــل ابــراز 
أنشطتهم وجهودهم الكبيرة، 
ووجدت السعادة عندهم بهذه 
التغطيــات، فشــكرا لــوزارة 
االعالم وشكرا لقناة الشباب 
والرياضــة وأدعــو وســائل 

اإلعالم لتشجيعهم.

ما الذي ملسته خالل االلتقاء 
مع هذه الفرق؟

٭ محمد الدوســري: ملســت 

ما أبرز األنشطة للفرق 
التطوعية؟

٭ محمــد الدوســري: هنــاك 
أنشــطة كثيرة متكــررة مثل 
توزيــع وجبــات االفطار في 
رمضــان وتوزيع مســاعدات 
ومواد غذائيــة على الالجئني 
السوريني، وتنظيف الشواطئ 
وغير ذلــك، وهناك انشــطة 
فريدة من نوعها مثل الغوص 
البحريــة  البيئــة  لتنظيــف 
الكويتية وهذه فيها جهد كبير 
جدا وتكاليــف مالية، وكذلك 
انقــاذ ومســاعدة النــاس في 
البــر والبحر والطرق وخالل 
األمطار الغزيرة، وهذه الفرق 
تســتعني بها وزارة الداخلية 
واالطفاء، وهناك فرق لتنظيف 
الشــواطئ من مــواد مدفونة 
حتت الرمال، والتي قد تسبب 
جروحا للمشــاة احلفاة مثل: 
ميدار مستعمل، اغطية علب 

ان يخرجــه بصــورة جميلة 
والضيــوف جعلوني اشــعر 
بأنني متطوع ولست مخرجا 
فقط، وانني اعمل معهم، فقمت 
باالخراج وأنا سعيد مبا كان، 
أمــا عن خطط املســتقبل فقد 
طرحــت عدة افكار وان شــاء 

اهلل نقوم بتنفيذها.

لو طلب منكم االستمرار في 
حلقات اخرى، هل ستوافقون؟

٭ الدوســري: لــن أتأخر عن 
هذا العمل االنســاني، وهناك 
فرق من كثرة اعمالهم عملناها 
على اكثر من حلقة، وأعضاء 
الفريق كانوا سعداء مستمتعني 
بالتصوير ودائما يسألون: هل 
سنكمل من حبهم في العمل.

وملاذا اخترمت التصوير في 
الديوانية؟

٭ الدوسري: الديوانية متثل 
املجتمع الكويتي، وهي املرجع 
الــذي يشــمل جميــع أطياف 

املجتمع الكويتي.

هل فكرمت في االنتقال 
بالتصوير الى امليدان؟

٭ نعم نفكر للخروج للميدان 
وهناك أنشطة فيها انقاذ، عمل 
ميداني، وجنــد بعض الفرق 
لديها عمل اغاثــي في االردن 
مبخيمات السوريني، وان شاء 
اهلل نفكر في السفر للتواجد 
في مكان احلدث، حيث نرى ان 
الكويتية تطورت  املساعدات 
مــن مســاعدات ماليــة وبناء 
مســاجد ومــدارس الــى عمل 
اغاثي انساني كبير، كما اننا 
وجدنا اخلروج الى الصحراء 
والبحــر واجلبــال لنرى هذا 

العمل االنساني الكبير.

وهل وجدمت مالحظة من أي 
جهة مراقبة في العمل؟

٭ الدوسري: بالعكس لم يذكر 
عليها اي مالحظة بل إشــادة 
من عدة جهــات في التواصل 
االجتماعي من حسابات معتبرة 
ألشخاص معروفني يشيدون 
بالبرنامج وبالشباب وتؤكد 
وجود متابعة من السوشيال 
ميديــا، ونطمح الــى االمتداد 
خارج الكويت، فأعمال الكويت 

حبا كبيــرا للعمل التطوعي 
بال مقابل، ال مال وال شهرة وال 
أي شيء آخر، ووجدت أفكارا 
رائعة لدى الشباب لم تخطر 
على بال احــد، بل لم تخطر 
على بال املؤسسات الرسمية، 
فيها مــن االبــداع والتجديد 
والعطاء الشيء الكثير، كما 
الحظت إقباال كبيرا على العمل 
التطوعي من الشباب الكبار 
ممن تخطوا عمر اخلمســني 
عاما ومــن املتقاعدين رجاال 
ونساء في مختلف املجاالت، 
وبتميــز وإبــداع ال يقل عن 
الشــباب، مدمجــة باخلبرة 
واحلكمة وبعد النظر، ووجدت 
أعماال لم تقم بها املؤسسات 
احلكوميــة وقام بها شــباب 
كويتيــون متطوعــون دون 
أي دعم من أحــد، هؤالء هم 
شــباب الكويت ويستحقون 

الشكر ملبادراتهم املتنوعة.

حادة، مسامير، وغيرها.

ملاذا اهتمت قناة الشباب 
بإبراز الطاقات الشبابية؟

٭ محمــد الدوســري: لكثرة 
هذه الطاقات بالكويت التي ال 
نهاية لهــا يجب االهتمام بهم 
واالســتفادة من طاقاتهم في 
خدمــة املجتمــع، وارى ان لم 
تهتم وزارة االعالم بهذه االمور 
فلن يهتم غيرها، لذا نشكرها، 
حيث ملست العطاء الالمحدود 
للشــباب الذي يعمل من دون 
مقابل ويريد خدمة بلده وأهله.

هل هناك تطوير للعمل 
مستقبال؟

٭ الدوســري: أي عمــل أقوم 
به اشــعر بأنه ابني واخرجه 
بشكل مميز، وعندما تعاملت 
مــع الفريق كنت فــي البداية 
أتعامل معه كمخرج عادي يريد 

االغاثيــة ممتدة فــي كل بقاع 
االرض وتوجد بصمة للكويت 

فيها.

وهل وجدت تفاعال مع هذا 
البرنامج؟

٭ الدوسري: نعم، فقد تناقل 
اعضاء الفرق التطوعية روابط 
احللقات ونشرها فيما بينهم 
بشــكل كبير، كما متت اعادة 
بث احللقات في مواقع اخرى، 
وجــار دراســة تنفيــذ العمل 
باللغــة االجنليزية في القناة 
الثانية من تلفزيون الكويت، 
كمــا ان هناك طلبات من فرق 
تطوعيــة ومن بعض الفنيني 
لالستمرار في عرض البرنامج 
ملا له من اثر جميل في املجتمع 
وإعطاء صــورة إيجابية عن 
شباب الكويت وتشجيع العمل 
التطوعــي. وعملــي كمخرج 
البد ان افهم نفسية من امامي 
فاالخراج قيادة وبصمة يتركها 

املخرج في البرنامج.

كلمة اخيرة؟
٭ د.عصــام الفليــج: اتوجه 
بالشكر والتقدير لقناة الشباب 
والرياضة بتلفزيون الكويت 
البرنامــج  علــى اســتيعاب 
الشبابي احليوي واخص االخ 
عــادل عطاهلل العنــزي مدير 
القناة ومراقب القناة واملخرج 
محمد الدوسري وفريق العمل 
كامال وأصحاب الديوانيات التي 

استضافتنا.
املخرج محمد الدوسري: نحن 
نعيــش في بلــد متلك أميرها 
القلوب، وكان منوذجا لالعمال 
اخليرية واالنسانية، فأصبح 
قــوال وفعال أمير االنســانية، 
ونحــن ال نتوانــى بعمــل اي 
اخراج تطوعا من اجل الكويت، 
ونشــكر كل مــن ســاهم فــي 
العمل ومســتمرون،  اجنــاح 
ونشكر جريدة »األنباء« على 
هذا اللقاء، واقول لكل انسان 
اصنع مســتقبلك العملي من 
خالل العمل التطوعي وستجد 
السعادة في نفسك حينما تراها 
على وجوه اآلخرين، ونشكر 
األب الروحــي لنــا ذا اخلبرة 
في هذا املجال منفذ البرنامج 

وصاحب فكرته.

برنامج تلفزيوني مت تصويره داخل 3 ديوانيات كبيرة وموجه للشباب إلبراز أنشطتهم وجهودهم الكبيرة

د.عصام الفليج ومحمد الدوسري واحمد مال اهلل ومحمد البكر مع الزميلة ليلى الشافعي                         )محمد هاشم( 

ديوانيات كبيرة، وهي ديوان 
الغنــام وديوان  عبدالعزيــز 
عبدالعزيــز البابطني وديوان 
بدر العصيمي، والذين فتحوا 
لنا ديوانياتهم مشكورين طوال 
هذه الفتــرة مع كامل خدمات 
الضيافــة والرعايــة. وكانت 
الفكرة ان الديوانية الكويتية 
هي رمز االجــواء الرمضانية 
كون احللقات االولى كانت في 
شهر رمضان املبارك ولنجاح 
التجربة استمررنا بالتصوير 

فيها.

ما الهدف من اقامة حفل تكرمي 
للفرق؟

٭ د.عصام الفليج: عندما ملست 
اجلهود الكبيــرة التي يبذلها 
أعضاء الفرق التطوعية الذين 
قابلتهم فكرت بعمل تكرمي لهم، 
وتواصلت مــع احتاد املبرات 
واجلمعيــات اخليريــة الذين 
وافقوا مباشــرة على الفكرة، 
وتكفل احملسن الكبير عبداإلله 
عبداهلل العلي املطوع بتكاليف 
احلفل مشكورا، ومت منح كل 
فريق التقيناه درعا تقديرية 
لهم، وكان احلفل برعاية العم 
خالــد العيســى الصالح، كما 
مت تكرمي أصحاب الديوانيات 
ومدير قناة الشباب والرياضة 
وتكرمي جميع اعضاء الفريق 
الفنــي املنفــذ للعمــل، وجار 
االعداد حلفل تكرمي للفرق التي 
التقيتها في الدورة الصيفية 
وجار البحث عن راع للحفل.

ماذا عن الدعم والتحفيز الالزم 
للفرق التطوعية؟ 

٭ عصــام الفليــج: تفتقد كل 
الفــرق الدعــم الالزم، ســوى 
املظلة الرسمية التي تتيح لهم 
العمل، فهم بحاجة للدعم املالي 
من الدولة ومن القطاع اخلاص، 
ليــس كمكافأة لهــم بل لدعم 
املصروفات التي ينفقونها على 
أنشــطة تخص املجتمع، فهم 
يحفظون الشباب من التسكع 
في الطرقات ومضايقة الناس، 
وهم يقدمون برامج توعوية 
ودورات تنموية للشباب وهم 
يتنقلون بسياراتهم اخلاصة 
ويســافرون علــى حســابهم 
ويقيمون امللتقيات والبرامج 

أحمد مال اهللد.عصام الفليج محمد البكرمحمد الدوسري

الدوسري: ملست حبـاً كبيراً للعمل التطوعي بـال مقابلالفليج: وجدنا شبابًا لديهم إمكانات رائعة وخدمات بال حدود

البكر ومال اهلل: التجربة رائعة وتكرمينا دافع في االستمرار بالعمل التطوعي
بسؤالنا لشباب فريق البحث واإلنقاذ 
محمد البكر وأحمد مال اهلل عن انطباعهما 
عن التجربة، قال البكر ان التجربة كانت 
صعبة ولكن حبي في العمل التطوعي 
جعلني أتشــجع وال اخجل، خاصة ان 
املخرج كان يجلس معنا وميتص التوتر 
الذي يشعر به الفريق املشارك، واشعر 
بأن جتربتي كانت شــيئا حلوا ورائعا 

وانا اقدم عمال من دون مقابل من اجل 
الكويت التــي أعطتنا الكثير، مضيفا: 
عندما نكرم بدرع تقديرية جلهودنا فهذا 
شيء كبير، صحيح انه ليس شيئا ماديا 
ولكن معناه اكبر واغلى من أي شيء.

بدوره قال الشــاب احمد مال اهلل: 
التجربة كانــت اكثر من رائعة، خاصة 
ونحن نعمل معا، املخرج واملنفذ، ونحن 

كأسرة واحدة نعمل من دون اي مقابل 
العمل وسنتوقف  وسنستمر في هذا 
وقت االمتحانات فقط. ونحن نرى ان 
التطوعي افضل شيء للشباب  العمل 
وادعو جميع الشــباب لالنخراط فيه، 
وتكرمينا معنويا بالدرع و»اهلل يعطيكم 
العافية« كان دافعا وتشــجيعا لنا على 

االستمرار في العمل التطوعي.

ملشاهدة الڤيديو


