
«الرابطة» تسعى للحفاظ على التعاون املثمر واملستمر مع جمعيات النفع العام املختلفة واملنظمات احمللية والعربية والدولية
 تقدمي العديد من احملاضرات والبرامج التدريبية التي تخدم املجتمع طوال هذه الفترة خصوصًا بعد إقرار احلظر الكلي
أعداد املتطوعني كبيرة جدًا خالل األزمة ويجب االهتمام بتنظيم جهودهم وأعمالهم لتحقيق االستفادة القصوى منهم

تقدمي التوجيه املساند لعمل احلكومة خالل األزمة وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة واملعلومات التي تصدر بسبب الشائعات

الرابطة تقدم النصائح واألفكار ملساعدة الفرد واملجتمع على التعامل مع اخلسائر املالية الناجتة عن إيقاف األعمال واملشاريع

وخاصة الشباب في األزمة 
احلالية وجهودهم في دعم 

مؤسسات الدولة؟
٭ أنــا افهــم بأن للشــباب 
حماسا وطنيا كبيرا ورغبة 
في تقــدمي ما ميكن تقدميه 
خالل هذه األزمــة وغيرها 
أيضــا، وللشــباب طاقــة 
جبارة جتاه تقدمي اخلدمات 
واملساعدة والعمل مبختلف 
املهن التي يستطيعون من 
خاللهــا ممارســة دورهــم 
الوطني، وهذا شيء جميل 
الكويتي  ومييــز املجتمــع 
التطوعــي  اجلانــب  فــي 
واالجتماعي، فرأينا مشاركة 
املتطوعــني فــي الصفوف 
األولــى ملواجهــة األزمــة 
ملســاندة الطواقــم الطبية 
فــي حربهــم مــع ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وهــذا 
النوع مــن املواجهة يحمل 
قدرا عاليا من قيمة الشجاعة 
خصوصا أن الڤيروس سريع 
االنتشار ويحتاج وقاية من 
خالل التباعــد االجتماعي، 
ومع ذلــك لم يقف هذا أمام 
اجلهود التطوعية للشباب، 
ولكن من جهة أخرى علينا 
أن نهتــم بجانــب مهم هو 
التنظيــم والترتيــب فــي 
العمــل التطوعــي وجتنب 
الصدام املؤثر على انتاجية 
العمل، فكما قرأت بأن اعداد 
املتطوعني كبيرة جدا حيث 
قاربــت الـ ١٥ ألف شــخص 
متطوع، لذلك يجب االهتمام 
بتنظيم جهودهم وأعمالهم 
وتغطية جوانب النقص في 
بعض األعمال واملهن لنحقق 
القصوى منهم  االســتفادة 

خالل األزمة.
معوقات واحدة

من وجهة نظركم، ما 
املعوقات أمام الروابط 

وجمعيات النفع العام عن 
أداء عملها بشكل أكثر 

فعالية؟
٭ املعوقــات هــي واحدة 
أمام اجلميع خصوصا في 
ظــل قــرار اغــالق األعمال 
واخلاصــة  احلكوميــة 
وايقاف األنشطة املباشرة 
مع اآلخريــن، مما يتطلب 
العمــل من خالل وســائل 
االجتماعــي  التواصــل 
واستغالل وسائل «امليديا» 
والتواصل االجتماعي في 
املهــام واألعمــال  اجنــاز 
واالجتماعــات  الالزمــة 
املبادرات واألفكار  وتقدمي 
املستقبلية للعمل ومحاولة 
اجنــاز أكبر قــدر منها من 

خالل امليديا أيضا.
كلمة أخيرة؟

النهايــة أتوجــه  ٭ فــي 
إلــى  بالشــكر والتقديــر 
جميع الفرق العاملة على 
مكافحة ڤيــروس كورونا 
على جهودهم املبذولة في 
مختلف مواقعهم، واســأل 
اهللا العلي القدير أن يزيل 
هذه الغمة عــن هذه األمة 
وتعود احليــاة لطبيعتها 
بشــكل أفضــل مما ســبق 
ونتعلــم منهــا فــي تقدمي 
جهــود مدنية مســتقبلية 
ملعاجلة تداعيات األزمة على 
جميع املجاالت االجتماعية 
واالقتصاديــة ولنخطــط 
ملســتقبل بأمــل أن يكون 

القادم أفضل باذن اهللا.

بعد اقرار احلظر الكلي، وهي 
فترة قد جتعل البعض يفكر 
بااللتحاق ببرامج تدريب عبر 
االنترنت، كما ال ننسى الهدف 
من املبادرة في زيادة التواصل 
مع القيادات وأصحاب القرار 
خــالل األزمة وذلــك لتقدمي 
املساندة الالزمة من األعمال 
واملساهمات التي تخدم العمل 

خالل إدارة األزمة.

وماذا عن فريق العمل 
واملتطوعني خالل املبادرة 

واجلهات الراعية لها؟
٭ املبــادرة حتت اشــراف 
فريــق العمــل املكــون من 
عبــداهللا  العــام  األمــني 
الصالــح ورئيــس مجلس 
االدارة عبــداهللا الرضــوان 
واملشــرف علــى مبــادرات 
رابطــة االجتماعيني خالل 
العجمي،  األزمــة د.محمــد 
ويقومون جميعا باالشراف 
على آليــة املبادرة وعملها، 
كمــا أن املتطوعــني هم من 
مختلف املنتسبني للرابطة 
مــن تخصصــات مختلفة، 
حيث يقوم كل فرد بتقدمي 
رسالة مصورة في مجاله.

بيارق األمل

قمتم في وقت سابق 
بتدشني مبادرة «بيارق 
األمل»، نود نبذة عنها؟

٭ «بيارق األمل» كانت عبارة 
عن برنامــج مصور يحمل 
رســائل موجهة للمجتمع، 
وكانت هذه الرسائل تؤكد 
على أهمية االلتزام بقوانني 
السلطات الصحية واحلكومة 
منــذ بدايــة األزمــة وحتث 
املواطنــني واملقيمــني على 
أهمية دورهم فــي االلتزام 
وتطبيــق القانــون حرصا 
لسالمة اجلميع وكجزء من 
دورهم في حتمل املسؤولية، 
علما أن الرسالة حملت أبعادا 
مختلفــة نظــرا الختــالف 
التخصصات والشخصيات 
التي طرحت رســائلها عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

مشاركة املتطوعني

كيف تقيمون دور املتطوعني 

فــإن املبــادرة حتمــل الدعم 
النفسي بجهود من املختصني 
في تقدمي النصائح وأساليب 
التعامل مع األزمة خصوصا 
مــع اختالف طبيعــة احلياة 
االجتماعية عن السابق، وهذا 
االختــالف قد يؤثر نفســيا 
على البعض، ومن النواحي 
الرابطة  االقتصاديــة تقــدم 
النصائح واألفكار التي تساعد 
الفرد واملجتمع على التعامل 
مع اخلســائر املالية التي قد 
حتدث عنــد البعض نتيجة 
توقف األعمال واملشاريع، كما 
تقدم رسائل مهمة عن أهمية 
تغييــر احليــاة االقتصادية 
والسلوك االستهالكي لألفراد 
مبا يتناسب مع تداعيات أزمة 

كورونا.
محاضرات وبرامج

وماذا عن الناحية االجتماعية 
وهو مجال عملكم األساسي؟

٭ هنــاك اهتمــام كبيــر من 
الناحية االجتماعية، إذ تعمل 
الرابطــة على تقــدمي العديد 
مــن احملاضــرات والبرامــج 
التدريبية التي تخدم املجتمع 
طــوال هذه الفترة خصوصا 

األزمــة وتصحيــح بعــض 
املفاهيم اخلاطئة واملعلومات 
التي تصدر بسبب الشائعات 
التــي تنتشــر عبر وســائل 

التواصل االجتماعي.
نشاط عاملي

حدثينا بالتفصيل عن املبادرة 
وأهمية تدشينها خالل أزمة 

«كورونا» احلالية.
٭ إن املبادرات االجتماعية التي 
حتمل قيما وطنية واجتماعية 
واملوجهة لألفراد هي نشاط 
عاملي داعم للمجتمعات خالل 
أزمــة كورونــا، وال يخفــى 
علينا املعاناة التي جاءت مع 
ڤيروس كورونا وتأثيرها على 
العديد من األفراد سواء على 
املستوى النفسي أواالجتماعي 
أواالقتصادي واملعيشي أيضا، 
فتواجد الرابطة كواحدة من 
منظمــات العمل املدني تقدم 
رســالة فيها الوعــي واألمل 
والدعم للجميع وتســاندهم 
في حتمــل تداعيــات األزمة 
علــى اجلميــع والعطائهــم 
القــدرة على تخطــي األزمة 
بأقــل خســائر ممكنــة، فمن 
يعاني من النواحي النفسية 

التي تناولت قضايا العمل 
والتنميــة  االجتماعــي 
املستدامة، كما أن في الرابطة 
العديــد مــن أهــل اخلبرة 
واالختصــاص لهــم رؤية 
قياديــة في تطويــر العمل 
لألفضل مبــا يخــدم بلدنا 

احلبيب الكويت.

قدمتم مبادرة «بوادر 
األمل»، فما أهداف ورسائل 

هذه املبادرة؟
٭ بــوادر األمل هــي واحدة 
من املبــادرات التــي تقدمها 
الرابطــة خالل أزمة ڤيروس 
كورونا احلالية، فهذه األزمة 
بحاجة إلــى تضافر اجلهود 
والتعاون وحتمل املسؤولية 
االجتماعيــة ملنظمات العمل 
املدني واألفراد، فالرابطة ترى 
أن هناك ضرورة للمشاركة في 
مبادرة حتمل رسالة توعوية 
واجتماعية تقــدم لكل فئات 
املجتمع من خــالل االتصال 
والتواصل مع أصحاب القرار 
والقيادات خالل األزمة لتقدمي 
يد العون واملساندة في العمل، 
وإمكانيــة تقــدمي التوجيــه 
املساند لعمل احلكومة خالل 

فـــالعـــمـــل التدريبي جزء 
مهــم مــن أنشــطة الرابطة 
وهدف من أعمالها في حتقيق 

التنمية املجتمعية.
تعاون بناء

وهل هناك تعاون أو 
مشاركات مع اجلمعيات 

واجلهات األخرى؟
٭ بالتأكيــد هنــاك تعاون 
دائم بناء ومستمر، وعلينا 
للرابطــة  أن  ننســى  أال 
تاريخا طويــال وعميقا في 
تقدمي األعمــال االجتماعية 
واملدنية املختلفة منذ نشأتها 
كمؤسسة ثقافية اجتماعية 
كويتية عام ١٩٦٧، و من أهم 
األعمال التي حتافظ عليها 
الرابطة التعاون املثمر 
واملستمر مع جمعيات 
العــام املختلفة  النفع 
احملليــة  واملنظمــات 
والعربيــة والدوليــة، 
فشاركت في العديد من 
البيانــات فــي القضايا 
االجتماعية مع جهات 
أخرى، واشتركت في 
العديد من املؤمترات 
اخلليجية والعربية 

املناقشــة والتحليل،  تقدمي 
وهذا يعد نوعا من اجللسات 
احلوارية التي تشبه عملية 
العصــف الذهني 
فـــــي طرــح 
األفــكـــار، 

في البداية، حدثينا عن دور 
رابطة االجتماعيني الكويتية 

في عملية توعية املجتمع؟
٭ تعتبر رابطة االجتماعيني 
واحــدة مــن أهــم منظمات 
املجتمع املدني التي تعمل على 
تقدمي جهود وطنية وتوعوية 
العمــل االجتماعــي  نحــو 
والوطني، فقدمت العديد من 
املؤمترات املعنية بالسياسات 
الــدور  التنمويــة وبإبــراز 
االجتماعــي خلطط التنمية 
القادمة للكويــت، فالرابطة 
بالقيــم االجتماعية  تؤمــن 
وبأهميــة تســليط الضوء 
على القضايا االجتماعية التي 
تخص جميع فئات املجتمع 
مثل األسرة، الشباب، النساء 
واألطفال، وكل هذه الفئات لها 
دور كبير في حتقيق تنمية 
متوازنة وال يكون ذلك إال بعد 
القضايا االجتماعية  حتليل 
ذات الصلــة بهــم وتقــدمي 
املشورة والرأي للحكومة في 
صياغة السياسات التنموية 
وفق منظور اجتماعي جيد. 
مــن جهــة أخــرى، عملــت 
الرابطة علــى تقدمي العديد 
مــن احملاضــرات املهمة في 
املجالني االجتماعي والنفسي 
التي تعود بالفائدة لكل فئات 
املجتمع وجتذب املهتمني نحو 

عاشور لـ «األنباء»: رابطة االجتماعيني تبرز 
الدور االجتماعي خلطط التنمية في الكويت

عبداهللا الراكان

أكدت عضو رابطة االجتماعيني د.بيبي عاشور أن رابطة االجتماعيني 
تعتبر واحدة من أهم منظمات املجتمع املدني، موضحة انه منذ انشاء 
الرابطة فــي الكويت عام ١٩٦٧ وهي تقوم بجهــود وطنية وتوعوية 
نحو العمل االجتماعي والوطني، وقدمت العديد من املؤمترات املعنية 
بالسياسات التنموية وبإبراز الدور االجتماعي خلطط التنمية القادمة 

للكويت، إضافة إلى أنشطة الرابطة ومشاركاتها العربية والدولية.

وأضافت د.عاشــور، في لقاء خاص مع «األنباء»، أن الرابطة تقوم 
بالعديــد من املبادرات التي من شــأنها توعيــة املجتمع خالل أزمة 
ڤيــروس كورونا احلالية، فنحن في هــذه األزمة بحاجة إلى تضافر 
اجلهود والتعاون وحتمل املســؤولية االجتماعية من جانب منظمات 
العمل املدني واألفراد بشــكل متكامل، بحيث يسهم كل منهم بدوره 
املأمــول لتجاوز هذه األزمة واخلروج منها بســالم، كما حتدثت عن 
العمل التطوعي وتنظيمه وأهمية حتقيق الفائدة القصوى من اجلهود 

التطوعية، وفيما يلي نص اللقاء:

«الرابطة» تُدشن «بوادر األمل» خالل أزمة ڤيروس كورونا احلالية

(محمد هنداوي) أحد متطوعي «الهالل األحمر» في استقبال القادمني من اخلارج 

الدفع باجلهود التطوعية لتصبح
أكثر تنظيمًا وإثراء للمحتوى املقدم

عن رؤيتها إلمكانية تطوير العمل التطوعي 
من منظور اجتماعي لتحقيق الفوائد املرجوة 
منه ولكي ال تضيع اجلهود املبذولة سدى، 
أكدت د.بيبي عاشــور أن العمل التطوعي 
ال يختلف عن أي عمل آخر، فهو مجموعة 
من الواجبــات واملســؤوليات التي علينا 
االلتزام بها واالخالص بأدائها وهذا ما على 

املتطوع القيام به.
 ومن جهة تنظيمية، فإن احلكومة واإلدارة 
العامة للدفاع املدني تولت مهام تســجيل 

وتوزيع املتطوعني خالل األزمة، وهو جانب 
تنظيمــي مهم جدا، خصوصا ان تســارع 
االحداث خالل أزمة ڤيروس كورونا تطلب 
سرعة االستجابة والعمل من أجل تنظيم كل 
اجلهود احلكومية واملدنية، وهذا املجهود 
ليس باألمر البســيط إمنا كان عمال يوميا 
يحتاج إلى التفكير الدقيق في آلية التجاوب 
مع احلدث والتعلم من األخطاء واالستفادة 
من التجارب العاملية والدولية في مواجهة 

ڤيروس كورونا.

حتليل القضايا االجتماعية وتقدمي املشورة والرأي للحكومة في صياغة السياسات التنموية وفق منظور اجتماعي جيد

واملدنية املختلفة منذ نشأتها 
كمؤسسة ثقافية اجتماعية 

١٩٦٧كويتية عام ١٩٦٧كويتية عام ١٩٦٧
األعمال التي حتافظ عليها 

احملليــة  واملنظمــات 
والعربيــة والدوليــة، 

اخلليجية والعربية 

فـــــي طرــح 
األفــكـــار، 

د.بيبي عاشور

ملشاهدة الڤيديو
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كورونا خطر داهم ..االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته


