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الهاملي: »زكاة األندلس« تبذل قصارى اجلهود لدعم األسر املتعففة داخل الكويت
قال رئيس زكاة األندلس 
زيد الهاملي ان اللجنة تقوم 
بتنفيذ العديد من املشاريع 
اإلنســانية داخــل وخارج 
الكويت منها مشروع »األسر 
املتعففة« والذي نوزع من 
خالله املساعدات املقطوعة 
والشــهرية لألسر الفقيرة، 
مؤكــدا أنه يقــوم بإيصال 
مســاعدات أهــل اخلير إلى 
بيوت األسر املتعففة حيث 
توجــد أســر لديهــا أطفال 
وشيوخ ونســاء ويعانون 
من قلــة ذات اليد ومع ذلك 
ال يسألون الناس مهما يصل 

بهم احلال.
وتابع الهاملي في حوار 
صحافي: لدينا كذلك مشروع 
كفالة األيتام، وحفر اآلبار في 
املناطق التي يجد املسلمون 
صعوبة ومشــقة بالغة في 
احلصــول على رشــفة ماء 
نظيفــة، ومشــروع بنــاء 
املســاجد وبنــاء املــدارس 
وكفالة طالب العلم وغيرها 
من املشاريع األخرى. حيث 
تشارك زكاة األندلس جمعية 
النجاة اخليرية في شــتى 
احلمــالت اإلنســانية التي 
تطلقها والتــي تخدم آالف 
املستفيدين خارج الكويت. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

البدايــة نريد بطاقة  في 
تعريفية لزكاة األندلس ودورها 
اإلنساني الرائد داخل وخارج 

الكويت؟
٭ زكاة األندلــس شــجرة 
مباركة في بســتان جمعية 
النجاة اخليرية، تأسســت 
األندلــس أثنــاء االحتــالل 
العراقــي لدولتنــا احلبيبة 
عــام ١٩٩٠ من مجموعة من 
شــباب املنطقــة ملســاعدة 
األســر املتعففة في املنطقة 
حيث حــرص املؤسســون 
على مســاندة األســر داخل 
الكويــت والقيــام بدورهم 
اإلنســاني جتاههم، فكانت 
إليهــم املســاعدات  تصــل 
الغذائيــة والطبية وغيرها 

فــي اجلنــة هكــذا وأشــار 
بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما« رواه البخاري، قال 
احلافظ ابن حجر في شرح 
احلديث قال ابن بطال: حق 
على من سمع هذا احلديث أن 
يعمل به ليكون رفيق النبي 
ژ في اجلنة، وال منزلة في 

اآلخرة أفضل من ذلك.
وكذلــك لدينا مشــروع 
بناء املســاجد، وحفر اآلبار 
وكفالة األيتام، وبناء بيوت 
الفقــراء، وتوزيــع كســوة 
العيــد، والعيدية اخلاصة 
لأليتــام، وتركيــب برادات 
املياه، توزيع املواد الغذائية، 
واملشــاركة فــي الرحــالت 
اإلغاثية اخلارجية لالجئني 
الســوريني، وغيرهــا مــن 
املشاريع اإلنسانية وأوجه 
اخلير داخل وخارج الكويت.
وفــي القريــب العاجــل 
ستقوم اللجنة بعقد سلسلة 
من حلقــات حتفيظ القرآن 

اإلنسانية التي تعكف على 
تنفيذهــا زكاة األندلــس، 
ويهدف املشروع إلى تقدمي 
الدعم الالزم لألسر والعوائل 

املستفيدة داخل الكويت.
حيث قدمنا خالل العام 
 6٣٠ مــن  أكثــر  املاضــي 
مساعدة من خالل مشروع 
»القلــوب الرحيمة« ضمت 
شريحة ضعاف الدخل من 
األرامل واملعاقني واملرضى، 
وأصحــاب احلاجــة. وقبل 
صــرف املســاعدة نحرص 
على دراسة احلاالت املتقدمة 
دراســة وافيــة والتأكد من 
واألوراق  املســتندات  كل 
الثبوتية، خاصة ان األولوية 
في صرف املساعدات لألسر 
التي توفي عائلها أو مرض 
مرضا اقعده عن العمل، ثم 
لألسر ضعيفة الدخل والتي 
تواجــه صعوبة كبيرة في 
توفيــر أساســيات احلياة 
ألطفالها من مأكل وملبس.

التــي نتعاون معها، وبذلك 
تكــون قــد حفظــت كرامة 
املستفيد، وساهمنا في نشر 
ثقافة صدقة السر، فال يعلم 
املستفيد من قدم له وكذلك 
املتصدق ال يعلم من استفاد 

من خيراته.
وبدورنا، نقدم املساعدات 
لألرامل، املطلقات، املرضى، 
الســجناء، ضعــاف  أســر 
الغارمــني، فنحن  الدخــل، 
قنطــرة تواصــل بــني أهل 
اخلير واملستفيدين ننوب 
عنهــم في تنفيذ املشــاريع 
اخليرية واإلشــراف عليها 
ونلبي رغبات املتبرعني في 
اختيار املشاريع التي تقدم 
اخلدمات ملئات املستفيدين.

ماذا عن آلية زكاة األندلس 
في مشروع بناء املساجد؟

٭ إقامة وتنفيذ املشــاريع 
تتم لدينا وفق آلية ومنهجية 
واضحة تتضمن دراسة األثر 
اإليجابي للمشروع، ومدى 
حاجة ســكان املنطقة لهذه 
املشاريع وكيفية استثمارها 
في تنمية وزيادة رصيد أهل 
اخلير من احلسنات، وذلك 
يتــم وفق خطة مدروســة 

وواضحة.
وحول اختيار املســاجد 
نحرص على زيارة املنطقة 
قبل التنفيذ ونقف عن كثب 
ملعرفــة حاجتها للمســجد 
الذيــن  الســكان  وعــدد 
ســيخدمهم املســجد وبعد 
جتهيز كل األوراق الرسمية 
واملوافقات فــي تلك الدول 
نتعاون مع اجلهات الرسمية 
املعتمدة لبدء التنفيذ وأثناء 
العمل نقوم بزيارات ميدانية 
متكــررة وتوثيــق مراحل 
البنــاء وإرســال الصــور 
للمتبرع، وبعد االنتهاء من 
تنفيذ املشروع نقدم دعوة 
للمتبرع حلضور االفتتاح.
ونختار للمســجد إماما 
من خريج كلية الشــريعة، 
ونقيــم به حلقات لتحفيظ 
القــرآن الكــرمي وتالوتــه، 

الكرمي بالتعــاون مع إدارة 
»ورتــل« لشــؤون القــرآن 

الكرمي.
ونحــرص بدورنــا فــي 
تنفيذ مشــاريعنا اخليرية 
العمــل املؤسســي،  علــى 
فنقوم بعمل دراســة كاملة 
للمشروع واعداد املستفيدين 
منه، والتكلفــة اإلجمالية، 
اجلهــات  مــع  ونتعــاون 
الرسمية واملعتمدة واملشهرة 
ونوثــق أعمالنــا خطــوة 
بخطــوة ونســلم املتبــرع 
الكــرمي تقريــرا كامــال عن 
املشروع، وهذا سر متيزنا 

في العمل اخليري.

القلوب الرحيمة
لديكم مشــروع »القلوب 
الرحيمة« اخلاص باألســر 
املتعففة داخل الكويت حدثنا 

عنه؟
٭ يعــد مشــروع القلــوب 
الرحيمة أحد أهم املشاريع 

ومــن خالل عملي بزكاة 
األندلس نوصل مساعدات 
أهل اخلير إلى بيوت األسر 
املتعففة، فإنني أعلم عوائل 
لديها أطفال وشيوخ ونساء 
ويعانون من قلة ذات اليد، 
ومع ذلك ال يسألون الناس 
العــون واملســاندة مهمــا 
يصل بهم احلــال، وعندما 
تشاهدهم ترى البسمة تعلو 
محياهم، واحلمد يتردد على 
لســانهم، ويرتدون مالبس 
جيدة ويذكــرون نعم اهلل 
جــل وعال عليهــم، وعندما 
نقدم لهم خيرات احملسنني، 
يقولون هناك من هو أحوج 
نحن بخير ونعمة، مثل هذه 
املتعففة  الكرميــة  العوائل 
جتعلنــا نبــذل قصــارى 
اجلهود من أجل مساندتهم 
والوقــوف معهــم وتلبيــة 

متطلباتهم احلياتية.

حدثنا عن مشروع »إطعام 
الطعام«؟

٭ مشــروع إطعام الطعام 
والــذي يعتبــر واحــدا من 
املشــاريع األساســية لدى 
زكاة األندلــس، حيث نقدم 
من خاللــه كوبونات املواد 
الغذائية ويســتفيد منه ما 
يزيد على ١8٠ أســرة داخل 
الكويــت، وتقــوم فكرتــه 
على تقدمي كوبونات بقيمة 
مالية معينة، وبدورها تقوم 
األسرة املستفيدة بالشراء 
والتسوق من إحدى األسواق 

ونعمل بدورنــا على كفالة 
الطالب واحملفظني، وتكرمي 
املتميزين من الطالب، عالوة 
على إقامة األنشطة التربوية 
واملناســبات  والثقافيــة 
الدينية، وخالل شهر رمضان 
املبارك يقام باملسجد والئم 
إفطار الصائم للمستفيدين 
وكذلك احملاضرات واخلواطر 
واالعتــكاف، ونوزع حلوم 
األضاحي خالل عيد األضحى 
املبــارك، وبهــذا نكــون قد 
ســاهمنا في جعل املسجد 
منــارة دعويــة وتربويــة 
وثقافية، يشــع نورها في 
كل أرجــاء املنطقة التي مت 

تنفيذه بها.

حدثنــا عن مشــاريعكم 
املوسمية؟

٭ مشاريع اخلير املوسمية 
لدينــا كثيــرة منهــا إفطار 
اللجنة  الصائم حيث تنفذ 
املشــروع داخــل وخــارج 
الكويت ولدينا كذلك مشروع 
الرمضانية، والذي  السالل 
تســعى اللجنة مــن خالله 
إدخال السرور والسعادة على 
األسر والعوائل املستفيدة 
داخــل الكويــت، وتتضمن 
الغذائيــة  املــواد  الســلة 
الضروريــة التي حتتاجها 
األســرة وتبلــغ قيمتها ١٠ 
دنانير، ومشروع األضاحي 
الذي ننفــذه داخل وخارج 
الكويت، ومشــروع كسوة 
وعيدية اليتيم وغيرها من 

املشاريع األخرى.

ختاما هــل لديكم إضافة 
أخرى؟

٭ أحــث أهــل اخليــر على 
دعم ومساندة زكاة األندلس 
في مشاريعها الرائدة التي 
تنفذهــا ونقــول لهم نحن 
قنطرة تواصل بينكم وبني 
املستفيدين، للتواصل ودعم 
جلنة زكاة األندلس من خالل 
زيارة مقرهــا باألندلس ق 
٣ الشــارع الرئيسي مقابل 

السوق املركزي القدمي.

أكد أنها بصدد إقامة مركز حللقات حتفيظ القرآن الكرمي بالتنسيق مع إدارة »ورتل«

بناء املساجد وعمارتها واحد من أهم مشاريع زكاة األندلسزيد الهاملي

السعادة مبقدار ما نقدم لآلخرين وليس بحجم ما منلك

نقدم لأليتام الرعاية املادية والتعليمية والتربوية والنفسية

سالل غذائية وزعتها زكاة األندلس بدعم البنك األهلي

مــن االحتياجــات األخرى، 
وأشــهرت زكاة األندلــس 
بشكل رسمي في شهر أكتوبر 
عــام ١٩٩١ وأصبحت تعمل 
حتت مظلة جمعية النجاة 
اخليرية، ومنذ ذلك التاريخ 
تستقبل جميع التبرعات من 
جميع أهالي مناطق محافظة 
الفروانية وغيرها من املناطق 
األخرى. وبفضل اهلل اللجنة 
تلقــت تبرعــات ودعما من 
أهل اخلير في دول اخلليج 
وهذا يثبت مدى متيز وريادة 

العمل اخليري الكويتي.

التي  ماذا عــن اخلدمات 
تقدمها زكاة األندلس؟

٭ لدينا العديد من املشاريع 
اخليرية منها كفالة األيتام 
داخل وخارج الكويت، وقيمة 
الكفالة خارج الكويت تبلغ 
١5 دينــارا وبالداخــل ٢٠ 
دينارا، مستشــهدا بحديث 
النبي ژ: »أنا وكافل اليتيم 

اجلافور لـ »األنباء«: إحالة قضايا انتهاك حقوق 
العمالة إلى التحقيقات وال تهاون في تطبيق القوانني

بشرى شعبان

قــال نائب املديــر العام 
بالهيئة  العمالــة  حلمايــة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
د.مبارك اجلافور إن الكويت 
لديهــا قوانني نافذة حتمي 
العمالة املنزلية، مؤكدا أنه 
ال تهاون فــي تطبيق هذه 

القوانني.
وشــدد اجلافــور، فــي 
ســياق رده علــى التقرير 
 BBC الذي عرضته محطة الـ
حول قضايا بيــع العمالة 
املنزلية عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي، علــى قيــام 
القضايا  الكويت مبعاجلة 
التقرير  لهــا  التي تطــرق 
فيمــا يخــص احلالتني من 
العمالة املنزلية في الكويت، 
مشيرا الى أن معدي التقرير 
أنصفوا الكويت في نهاية 
التقرير ملعاجلتها السريعة 

حلماية العمالة املنزلية. 
القانــون  وأضــاف أن 
٢٠١5/68 خــاص بالعمالة 
املنزلية ومت وضعه حلماية 
هــذه الفئــة، باإلضافة إلى 
اإلجــراءات اجلنائية وفق 
قانــون ٢٠١٣/٩١ اخلــاص 
باالجتار بالبشر، مؤكدا أن 
أي حالة تتعرض النتهاك 
تنــدرج إمــا حتــت قانون 
االجتار بالبشر وإما قانون 
العمالــة املنزليــة وعندما 
يتم تســجيلها يتم تنفيذ 
اإلجراءات القانونية بشأنها 

مباشرة.
ان  اجلافــور  وبــني 
اتخــذت اإلجراءات  الهيئة 
اللتني  القانونية للحالتني 
بالتقريــر، حيــث  وردتــا 
قامت الكويت وفق القانون 
باتخاذ إجراء قانوني وفق 
القنوات الرسمية، موضحا 
أنه متت احالة القضيتني الى 

في أي وقــت، الفتا إلى أن 
الهيئة تعمل على معاجلة 
مثل هذه الشكاوى ومتابعة 
كل القضايا التي ترد إليها. 
املواقــع ذات  وأكــد أن 
النشــاط املشــابه ملــا ورد 
في تقرير الـ »بي بي سي« 
مرصــودة ومراقبــة فــي 
الكويت، أما على مســتوى 
املواقــع العامليــة فعليهــا 
مســؤوليات أخالقيــة كما 
ذكرت مقررة األمم املتحدة 

في هذا اخلصوص. 
وبالنســبة لتعويــض 
احلالــة اخلاصــة للفتــاة 
القاصر التي عرضها التقرير 
وغــادرت إلى بلدهــا، قال 
اجلافــور إن قضيتهــا يتم 
النظــر فيهــا أمــام جهات 
التحقيــق املعنيــة، وبعد 
االنتهاء من القضية سيتم 
دفع كل التعويضات لها عبر 

املدعي العام.

التحقيقات التخاذ اإلجراءات 
القانونية.

وتابــع: نحــن بالقوى 
العاملة هناك رسالة دائمة 
نرسلها مفادها أن الكويت 
دائمــا جتتهــد فــي حماية 
وإنصاف العمالة، مشيرا إلى 
أنه مت استدعاء املسؤولني 
عــن املواقع املذكــورة في 
التقريــر ووقعــوا علــى 
تعهــدات قانونيــة بعــدم 
االعالن أو نشــر مثل هذه 
احلــاالت وفي حالــة عدم 
التزامهم يقعون حتت طائلة 
املسؤولية القانونية ويتم 

اتخاذ اإلجراءات بحقهم.
وطالــب اجلافــور أي 
شــخص أو جهــة تتوافــر 
لديهــم معلومات مشــابهة 
بالتقدم الى الهيئة وتزويدها 
بهــا خــالل أوقــات الدوام 
الرســمي أو عبــر مواقــع 
التوصل االجتماعية للهيئة 

أكد أن الكويت لديها قوانني نافذة حتمي العمالة املنزلية

د.مبارك اجلافور

لقضايا العمالة املنزلية. 
إلــى  وأشــار اجلافــور 
الهيئــة لــن تتوانــى فــي 
معاجلــة اي قضية تخص 
العمالــة فور تبلغها، الفتا 
إلى أن ملف العمالة املنزلية 
مت نقله إلى الهيئة في شهر 
ابريل املاضــي، ومنذ ذلك 
التاريــخ والهيئــة تقــوم 
باتخاذ اإلجراءات القانونية 

احتاد العمالة املنزلية: القانون الكويتي يحظر الترويج 
للعمالة بطريقة مهينة آلدمية اإلنسان

كرمي طارق

اســتنكر االحتاد الكويتي 
ألصحــاب مكاتــب اســتقدام 
العمالة املنزلية التقرير الذي 
نشــرته محطــة BBC حــول 
أوضــاع العمالــة املنزلية في 

الكويت.
وأشار رئيس االحتاد خالد 
الدخنان فــي تصريح خاص 
لـ»األنباء« إلى أن التقرير جاء 
ظاملا ولــم يتنــاول الصورة 
الكاملة لوضع العمالة املنزلية، 
الفتا إلى أن الكويت كانت وال 
تزال أرض أمن وأمان لكل وافد 

يعيش على أرضها الطيبة. 

املنزليــة فــي  العمالــة  إدارة 
الهيئــة العامة للقوى العاملة 
ومكافحــة  محاربــة  إلــى 
والقلــة  الوهميــة  املكاتــب 
مــن ضعــاف النفــوس الذين 
تســول لهم أنفســهم ملخالفة 
القانــون الكويتي الذي مينع 
بيــع العمالــة املنزليــة عبــر 
اإلنترنت، كما أن إدارة العمالة 
املنزليــة تقوم بجهود حثيثة 
للتواصل مــع مختلف مواقع 
التواصل االجتماعي واملنصات 
اإللكترونية حلجب كل ما من 
يقوم ببيع عمالة منزلية على 

شبكة اإلنترنت.
وأضاف أن القانون الكويتي 

كل حقوقه كاملة وفي مقدمتها 
احلــق في راحــة أســبوعية 
وإجــازة ســنوية مدفوعتــي 
إلــى منع  األجــر، باإلضافــة 
صاحــب العمل من تشــغيل 
العمالة املنزلية من اجلنسني 
ممن تقل أعمارهم عن ٢١ سنة، 
باإلضافة إلى منعه أيضا من 
االحتفاظ بجواز سفر العامل 
باعتباره وثيقة رسمية مينع 
مصادرتها.  كما ناشد الدخنان 
املواطنــني واملقيمني ضرورة 
عدم التعامل أو استقدام العامل 
املنزلي إال مــن خالل املكاتب 
املعتمــدة واملرخصة من قبل 

اجلهات املعنية في الدولة.

٢٠١5/68 بشأن العمالة املنزلية 
يعد أحد أفضــل القوانني في 
العالــم التــي حتفــظ حقوق 
العمالة املنزلية، الفتا إلى أن 
املادة الـــ5 من القانون نصت 
علــى عــدم جواز اإلعــالن أو 
الترويج للعمالة على أساس 
العقيدة أو اجلنس أو اللون أو 
التكلفة واإلعالن عنها بطريقة 
مهينة آلدمية اإلنسان، مشيرا 
إلى أن القانون الكويتي أيضا 
يحظر التعامل مع املكاتب التي 
تعمل بنظام العمالة املنزلية 

املؤقتة أو بنظام الساعات.
وبــني أن قانــون العمالة 
املنزلية أعطى العامل املنزلي 

الدخنان أكد أن الكويت كانت وال تزال أرض أمن وأمان لكل وافد

خالد الدخنان

وتابع الدخنان أن االحتاد 
يســعى دائمــا بالتعــاون مع 
اجلهات املعنية وفي مقدمتها 

العدواني لـ »األنباء«: ال نص قانونيًا 
يجرّم التنازل عن اخلادمات

آالء خليفة

قــال احملامي يوســف 
العـــــدواني إنه ال يوجد 
نــص تشــريعي صريــح 
واضــــــح علــى جتــرمي 
التنازل عن اخلادمات ألن 
القانون يســمح بذلك في 
حال رغبــة أحــد الكفالء 
التنازل فيتم ذلك بطريقة 

قانونية.
وأضــاف العدواني في 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
أنــه لــو كان هنــاك مانع 

قانونــي ملا قام كفالء اخلـــــدم بتـــحويل 
اخلادمــة من كفيل آلخر، كما ان اســتقدام 
اخلادمة يتــم مبقابل مادي يســدد ملكتب 
اخلدم وهذا األمر بطريقة رسمية وترخيص 
وبالتالــي فــإن اي مبالــغ يتكبدها طالب 
استقدام اخلادمة يحق له استردادها عند 
التنازل عنها او التصرف فيها، ويقوم مكتب 

اخلدم بإعادة عرضها على 
كفيل آخر وال يوجد نص 
جترميي او تقنني لذلك، كما 
ان قانون االجتار بالبشر 
ال ينطبق على ذلــك الفعل 
لتطلب أركـــــان خـــاصة 
ال تنطبق على ذلك الفعل 
كونــه لــم يتــم جترميه 

صراحة.
ومن ناحية أخرى، قال 
العدوانــي: بخصوص لو 
مت نشر اإلعالنات املخالفة 
على حساب خارج الكويت 
فلو انــه مت جترميه فعال 
بصــدور قانون يجــرم التنازل عن اخلدم 
او بيعهم بنص صريح فسيكون احلساب 
من اخلارج حتت طائلة القانون باعتباره 
جرمية مستمرة تطول آثـــارها الكـــويت، 
ولكــــن ذلــك يتــم في حال صدور قانون 
يجرم ذلك ال لبس فيه بني حتويل اإلقامة 

او التنازل او لفظ البيع.

احملامي يوسف العدواني


