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كلمة مجلس اإلدارة

لجمعيــة ا صف  مســتو
تــاروت  جمعيــة  مســتوصف  افتتــح 
قــدم  و  هجريــة   1405 عــام  يف  الخيريــة 
الماضيــة  األربعــة  العقــود  مــدى  علــى 
خدماتــه لألهــايل يف جزيــرة تــاروت ، ســاهم 
الخدمــات  تقديــم  يف  المــدة  هــذه  طــوال 
الصحيــة لقطــاع واســع مــن النــاس وأنقــذ 
بفضــل مــن هللا أرواح الكثيــر مــن النــاس 
مخدومــة  غيــر  المنطقــة  كانــت  وقــت  يف 
 . االن  هــي  كمــا  العيــادات  مــن  بعــدد 

ربما لم يكن الربح المايل سبب التأسيس 
الصحيــة  الخدمــة  توفيــر  الهــدف  كان  و 
المســتوصف  أصبــح  ولكــن  للمنطقــة 
فيمــا بعــد رافــداً اقتصاديــاً مهمــا لميزانيــة 
الجمعيــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 
، و لتدخــل عــدة عوامــل بــدأ العائــد المــايل 
الفتــرة  خــال  بالتراجــع  للمســتوصف 
األخيــرة ، حدثــت تغيــرات يف التشــريعات 
الحكوميــة ســواء تلــك المرتبطــة بقوانيــن 
المرتبطــة  تلــك  أو  التأميــن  شــركات 
بخدمــات وزارة العمــل واســتقدام الكــوادر 
حدثــت  أيضــا  الفتــرة  هــذه  يف   ، الطبيــة 
عــدد  تراجــع  إىل  أدت  اقتصاديــة  تغيــرات 
المراجعيــن للمســتوصف ، هــذه الظــروف 
جميعــه  الصحــي  القطــاع  لهــا  تعــرض 
يخفــى  وال  ســلبا  بهــا  تأثــر  و  المملكــة  يف 
علــى المتابــع أن عــددا مــن المســتوصفات 
التابعــة للجمعيــات الخيريــة األخــرى تمــر  
بنفــس الظــروف و تجاهــد للخــروج منهــا .

عــام  يف  الجديــد  المجلــس  مجــيء  مــع 
2018 و مــع مراجعــة األداء الحظنــا عجــزا 
أعلنــا  كمــا  المســتوصف  ميزانيــة  يف 
الجمعيــة  اجتمــاع  يف  الكريــم  للجمهــور 
العموميــة الماضيــة وقــد وضــع المجلــس 
والعــودة  األزمــة  مــن  للخــروج  خطــة 
شــركات  باســتقطاب  وذلــك  الربحيــة  إىل 
اللجنــة  وعملــت  الكــوادر  وزيــادة  التأميــن 
الصحيــة بــكل جــد خــال العــام المنصــرم 
المنشــودة االســتدارة  هــذه  إلحــداث 
- يف حــدود معرفتهــا وإمكانياتهــا - ولكــن 
مــن دون جــدوى مــا ضاعــف العجــز إىل حــد 
ذلــك  وكان كل  المواصلــة معــه  يمكــن  ال 
بعلــم الجهــة المشــرفة ودعمهــا وهــي وزارة 
المــوارد   ( االجتماعيــة  التنميــة  و  العمــل 
حاليــا( االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

أعلنــا   2019 الماضــي  العــام  خريــف  يف 
للجمهــور الكريــم والمســتثمرين المهتميــن 
مســتوصف  عــرض  يف  رغبتنــا  خاصــة 
لتقديــم  ودعوناهــم  لاســتثمار  الجمعيــة 
وقــد  معينــة  شــروط  ضمــن  عروضهــم 
عــدد  مــن  اســتجابة  الدعــوة  هــذه  القــت 
مــن المســتثمرين وأســفرت المفاوضــات 
الاحقــة معهــم عــن تبلــور فهــم مشــترك 
ممــن  الجاديــن  المســتثمرين  أحــد  مــع 
هــذا  ســنطرح  و  الرغبــة  و  الخبــرة  يملــك 
التفاهــم المبــديئ علــى الجمعيــة العموميــة 
القادمــة لنيــل الموافقــة علــى هــذه الخطــوة 

نصــب  كان  الجمعيــة  نظــر  وجهــة  مــن 
أعيننــا أمــران : األول هــو إيقــاف الخســائر 
المســتوصف  تشــغيل  علــى  المترتبــة 
والثــاين اســتدامة تقديــم الخدمــة للجمهــور 
المطلبيــن  كا  يلبــي  المطــروح  والتفاهــم 
يملــك  فهــو  للمســتثمر  وبالنســبة   ،
بهــذا  والمعرفــة  والكفــاءة  الخبــرة  مــن 
القطــاع مــا يمكنــه مــن إعــادة المســتوصف 
ولــن  خدماتــه  يف  والتوســع  الربحيــة  إىل 
ذلــك  علــى  إعانتــه  وســعا يف  نحــن  ندخــر 
كة ناجــح يحتــذى بــه . ليكــون مثــال شــرا

لقــد خطــا مجلــس االدارة خطوتيــن يف اتجاه 
جهــات  إىل  اســتثماراته  بعــض  تســليم 
حاجــة  تلبــي  أن  تســتطيع  متخصصــة 
كانــت  متغيراتهــا.  مــع  وتتأقلــم  الســوق 
األفــراح  صــاالت  تســليم  األوىل  الخطــوة 
إىل مؤسســة متخصصــة يف هــذا المجــال 
بهــا  قــام  التــي  التغييــرات  الحظتــم  وقــد 
زال  ال   ، الخدمــة  وتقديــم  الشــكل  يف 
تبعــث  المؤشــرات  ولكــن  مبكــرا  الوقــت 
علــى التفــاؤل ، أمــا الخطــوة الثانيــة فهــي 
فيهــا  ونحتــاج  اليــوم  أيدينــا  بيــن  التــي 
العموميــة  الجمعيــة  خــال  لدعمكــم 
 2020 عــام  تقريــر  مــع  أنــه  ونعدكــم 
للمســتوصف  ســلبية  أرقامــا  نــرى  فلــن 

و سيكون أداء الصاالت أفضل بإذن هللا .
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عطاءات اللجان خال شهر فبراير 2020

 تســتمر  مســاعدات وانجــازات اللجــان بجمعيــة تــاروت الخيريــة  للمســتفيدين ، و أولهــا  يف لجنــة 
التكافــل االجتماعــي حيــث تنوعــت  المســاعدات التــي  قدمتهــا خــال  شــهر  فبرايــر  لعــام  2020   
فقــد تــم صــرف 260 كوبــون  للمســاعدات الغذائيــة  بقيمــة  41.050 ريــال  ، أمــا  المســاعدات 
النقديــة الدائمــة التــي تــم تخصيصهــا إىل  199 عائلــة  بقيمــة  147840 ريــال ،   بينمــا كانــت 

المســاعدات  األخــرى حســب الجــدول التــايل  : 

مساعدة طالبية مواصالت

مساعدة شراء مستلزمات دراسية

مساعدات عامة ) عينية (

شراء مسكن

مساعدة نقدية طارئة

مساعدة سداد مهر

مساعدة تالحم

يذكــر أن اللجنــة  تلقــت 27  خطابــاً  لطالبــي 
المســاعدات  خــال  شــهر فبرايــر   2020 م  . 
للجنــة   النقديــة   المصروفــات   بلغــت  بينمــا 
كافــل اليتيــم  لشــهر فبرايــر  46.800 ريــال  ،  
و تــم صــرف عــدد مــن الكوبونــات للمســاعدات 
تــم  كمــا   ، ريــال    13.600 بقيمــة   الغذائيــة 
اضافــة عائلــة جديــدة إىل لجنــة كافــل اليتيــم  .

البالــغ  الجامعييــن  الطلبــة   مســاعدات  أمــا 
 ، ريــال   5950 بلغــت   طالــب   14 عددهــم 
و ذلك لتغطية  مصاريف مواصات أو  سكن  .

لجنــة  قدمتهــا  التــي  المســاعدات   بلغــت  و 
 43.145 فبرايــر   لشــهر  المســاكن   تحســين 
ريــال ، ســاهمت يف بنــاء  منــازل لـــ 3  عائــات 
 ، ريــال   34.980 بقيمــة   المســتفيدين   مــن 

و مســاعدة ترميــم منــزل  لـــعائلة واحــدة بقيمــة  
مســاعدة  أيضــاً  شــملت  كمــا   ، ريــال    7015

 1150 بقيمــة   واحــدة   لعائلــة  منــزل  صيانــة 

ريــال ، و تــم تســليم وحــدة ســكنية لمســتفيد 

كة مــع وزارة االســكان  . واحــد بالشــرا

و اســتمراراً  لتحســين المرافــق التــي تشــرف 
المرافــق لجنــة  قبــل  مــن  الجمعيــة  عليهــا 
 العامة تم تنفيذ عدة أعمال و من  أهمها:

-  تــم إنشــاء أرصفــة  محاذيــة لســور المقبــرة 
. المقبــرة  داخــل  الزائريــن  عبــور  لتســهيل 

- تــم تركيــب خــزان مــاء قــرب الســور مــن الجهة
. بيــة  الغر  

أهــايل  مــن  المحســنين   أحــد  بــادر   كمــا   -
قــدرة ســخياً  تبرعــاً  بتقديــم  تــاروت  جزيــرة 
مســاهمة  ريــال  ألــف  خمســون   )  50.000  (
. المقبــرة   صيانــة  و  تحســين  ألعمــال  منــه 

تقــوم  العامــة  المرافــق  لجنــة  أن  يذكــر 

مقبــرة  و  مغتســل  صيانــة   و  تشــغيل  علــى 
كــرام  إ خدمــة  تقــدم  و   ، بتــاروت   المصلــى 
 . الســاعة   مــدار  علــى  دفنهــم  و  المــوىت 

و صــرح رئيــس مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد 
الصغير بأن إجمايل مجموع المساعدات التي 
تم صرفها  خال شهر فبراير 298.385 ريال  .

و ختامــاً قــدم خالــص  شــكره  باســم مجلــس 
اإلدارة  لجميــع الخيريــن الداعميــن مــن أبنــاء 
مجتمعنــا الطيــب  الســتمرار  العطــاء  للفقــراء  

و المحتاجين  . 
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بدأ التســجيل يف روضة الطفل الســعيد 
النموذجية 

النموذجيــة  الســعيد  الطفــل  روضــة  تســتعد 
الجديــد  للعــام  التســجيل  طلبــات  الســتقبال 

1441هـ  - 1442هـ 

بعــد حصولهــا  علــى الترخيــص لتكــون  تحــت 
روضــة  ثالــث  وهــي   ، التعليــم  وزارة  مظلــة 
تحصــل عليــه بعــد روضــة الماحــة  و روضــة 

القطيف النموذجية  .

يحتــوي  المبنــى  أن  يشــاهد  للروضــة  والزائــر 
بمــا  مؤثثــة  فصــول  و  واســعة  ممــرات  علــى 
يحقــق عمليــة تعليميــة ســهلة وسلســلة  مــع 
وجــود قاعــات تعليميــة متنوعــة تســاند المنهج  
المقــدم للطفــل و تنمــي العديــد مــن مهاراتــه ،
إضافــة اىل أماكــن اللعــب و الترفيــة الداخليــة 

و الخارجية  .

تطــل روضتنــا للعــام الجديــد بأســلوب جديــد 
حيــث ســتكون ثنائيــة اللغــة ،  تقــدم للطفــل 
المنهجيــن العــريب واإلنجليــزي بمعــدل ال يقــل 
عــن 10 حصــص  أســبوعيا للغــة اإلنجليزيــة .

كثــر و ذلــك حســب ترتيــب الحصــص  وربمــا أ
التــي  الطفــل  دوام  ســاعات  علــى  بنــاء 
. الجديــد  للعــام  عليهــا  االتفــاق  ســيتم 

المســاندة  برامجنــا  ســتظل  عودناكــم  وكمــا 
للمنهــج برامــج متطــورة ، مبتكــرة ، إبداعيــة ، 
كبــر متعــة نحــرص مــن خالهــا علــى تحقيــق أ
 و فائدة ألطفالنا حيث نحول العملية التعليمية 
إىل عمليــات تفاعليــة تراعــي الفروقــات الفرديــة 
. المختلفــة   الطفــل  مهــارات  مــن  تطــور  و 

لجميع منسويب الكادر 
الطبي يف مستشفى القطيف 
كــز  المركــزي  وإدارة المرا

الصحيــة بالقطيــفبالقطيــف

 بطـــاقـــة الخـــــيــــر

 اللجنة الصحية تطلق حملة خلينا قدها



نرشة العطاء - مارس - ٢٠٢٠ - اإلصدار الثالث

6

والصابــون  بالمــاء  اليديــن  مــع مراعــاة غســل 
لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية

تنبيهات  :تنبيهات  :

-  تــم تســجيل 45  حالــة ، يف المملكــة حتــى 
أنتشــر  مناطــق  مــن  قادميــن  ألشــخاص  اآلن 
أشــخاص  أو   ، عزلهــا  وتــم  الفيــروس  فيهــا 
. بالفيــروس   مصابيــن  مرضــى  خالطــوا 

-  تم االعان عن شفاء حالة واحدة من  45 حالة 
ليكــون العــدد 44 حالــة  تتلقــى العــاج الــازم  .

-  ينتقل الفيروس بين البشر

ً - ال تشكل البضائع الصينية خطرا

-  ال يجب ارتداء الكمامة للشخص السليم

- ال يعد البعوض عنصراً ناقاً للمرض

- ال يعد مجفف اليدين فعاالً يف قتل 
الفيروس

- ال تشكل األسماك المستوردة خطورة

طريــق  عــن  الفيــروس  بانتقــال  يثبــت  لــم    -
تداول النقود الورقية أو المعدنية

عــاج  يف  الثــوم  تأثيــر  علــى  دليــل  يوجــد  ال   -
مرض كورونا

- بــدأ يف الصيــن ثــم أنتقــل للمناطــق المجــاورة.

-  عنــد الشــعور باألعــراض ينصــح بأخــذ الرعاية 
الصحية المبكرة  .

د/ رضا الغنامد/ رضا الغنام

بالدمــام  األطفــال  و  الــوالدة  بالدمــام مستشــفى  األطفــال  و  الــوالدة  مستشــفى 

تــاروت  بجمعيــة  الصحيــة  تــاروت اللجنــة  بجمعيــة  الصحيــة  اللجنــة 

 COVID-      ) كورونا ) الفيروس المستجد

التــي  الشــائعة  الفيروســات  مــن  نــوع  هــو 
وعــادة  التنفســي  للجهــاز  عــدوى  تســبب 
ال تكــون اإلصابــة خطيــرة باســتثناء اإلصابــة بـــ:

-  متازمــة شــرق األوســط التنفســية

MERS-CoV 

الوخيمــة الحــادة  التنفســية  متازمــة    -

SARS-CoV 

nCoV -  فيــروس كورونــا المســتجد 

أصل الفيروس :أصل الفيروس :

ظهــرت  حيــث  المنشــأ  حيــواين  بأنــه  يعتقــد 
لألطعمــة  بســوق  مرتبطــة  الحــاالت  أغلــب 
الحيوانيــة والبحريــة بمدينــة ووهــان الصينيــة 
وأتســع  الجــوار  لــدول  أنتشــر  بعدهــا  و 
عالميــاً. وبــاًء  أصبــح  أن  إىل  إقليميــا  انتشــاره 

األعــراض  : األعــراض  :  حمــى ، كحــة ، ضيــق بالتنفــس  .
وتحــدث المضاعفــات يف حــال وجــود ضعــف 
لــدى  أو  أمــراض مزمنــة  أو  المناعــي  بالجهــاز 

كبار السن  .

طــرق االنتشــار :طــرق االنتشــار :

- االنتقــال المباشــر مــن خــال الــرذاذ المتطايــر 
. العطــس   أو  الكحــة  أثنــاء  المريــض  مــن 

لمــس  خــال  مــن  مباشــر  الغيــر  االنتقــال   -
األســطح أو األدوات الملوثــة ومــن ثــم لمــس

 الفم أو األنف أو العين  .

- المخالطة المباشرة للمصابين  .

- تناول األطعمة دون طهي  .

المضاعفات الخطيرة  :  التهاب رئوي  ، 
فشل كلوي ،  الوفاة  .

العــاج  :العــاج  :

وال  داعمــة  عاجــات  هــي  الحاليــة  العاجــات 
يوجــد عــاج نوعــي و فريــد يف الوقــت الراهــن 

يف حيــن أن األبحــاث جاريــة الســتخاص لقــاح 
لهذا المرض  .

: يــة  :للوقا يــة  للوقا

-  غسل اليدين بالماء و الصابون بانتظام .

-  تغطيــة األنــف و الفــم عنــد الســعال 
و العطس  .

-  ارتــداء الكمامــة لمــن يعــاين مــن أعــراض 
 ) الســعال  و  العطــس  مثــل   ( تنفســية 

بمصــاب االعتنــاء  حــال  أو يف 

ً -  طهــي الطعــام جيــدا

-  تجنــب مخالطــة المصابيــن

-  النظافــة الشــخصية

-  تجنــب التعامــل الغيــر آمــن مــع الحيوانــات

متى يجب عليك غسل اليدين ؟متى يجب عليك غسل اليدين ؟

- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

- قبل تناول الطعام

- بعد السعال أو العطس

- قبل وبعد رعاية شخص مريض

- بعد استخدام دورة المياة

- بعد تغيير حفاظات األطفال

- بعد لمس الحيوانات

- بعد لمس القمامة
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 نصائح لمواجهة كورونا
بهــدف  المركــز   البرنامــج يف  هــذا   تنفيــذ  تــم 
منازلهــم  يف  الطــاب  لزيــارة  الســعي 
و مــع بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد ســعت 
يعــود  لمــا  تفعيلــة   إلعــادة  المركــز  إدارة 
على الطالب من أهمية كبيره ، و ذلك يتحقق 
مــن خــال هــذه الزيــارة أهــداف خاصــة و عامــة  .

 األهداف العامة : األهداف العامة :

التعرف على بيئة الطفل المنزلية الصحية 	 
و التربويــة و النظاميــة و التعليميــة و األســرية 
و الماديــة ، كل هــذه األهــداف مــن خــال الزيارة 
يتعرف عليها من الرؤية و الســؤال و األســئلة 

التي تطرح على األم .

هــو 	  الــذي  الخــاص  األساســي  الهــدف  إن 
يتعلــق الــذي  أو  الزيــارة  مــن  الرائــد  الهــدف 

 بالطالب ذاته  .

 كيفية الترتيب للزيارة : كيفية الترتيب للزيارة :

زيارتــه  المــراد  الطالــب  اختيــار  يتــم  أن  بعــد 
عليهــا  فيعــرض  بوالدتــه   االتصــال  يتــم 
الزيــارة فربمــا تتقبــل و ربمــا ترفــض ألســباب 
خاصــة ال يتــم  مناقشــتها مــن قبــل المركــز   .

 أولويات الزيارة : أولويات الزيارة :

حينمــا تظهــر لــدى الطفــل بعــض الســلوكيات 
أو بعــض المشــاكل يتــم اختيــاره للتعــرف علــى 
مصــدر المشــكلة و بعــد التعــرف عليهــا تطــرح 
الحــل  فيبحــث  المختصيــن  علــى  المســألة 
الجــذري ليتــم معالجتــه ســواًء كان مــن المركــز 
أو مــن داخــل البيــت تطبــق هــذه المنهجيــة بيــن 
األم و األسرة و يتم متابعتها بشكل مستمر  .

المركــز  منســويب  لــكل  عامــة  الزيــارة  *هــذه 
الطالــب  زمــاء  إىل  األم  دعــوة  طريــق  عــن 

أو مــن ذات الطالــب نفســه .

ثمرات الزيارة :ثمرات الزيارة :

مشــاكل  أو  ســلوكيات  تكــن  لــم  وأن  حتــى 
الزيــارة  أهــداف  مــن   ، الطفــل  عنــد  ظاهريــة 
الطالــب  تعامــل  علــى  التعــرف  يتــم  أن 
يتعامــل  مــا  مثــل  عنــده  ضيوفــاً  بيتــه  يف 
معهــم يف المركــز هــل يمكنهــم مــن ممتلكاتــه 
و حاجاتــه الخاصــة أو يقســو عليهــم أو يلعــب
معهــم بمــرح شــفاف لمــا يعــود عليــه و عليهــم

 باالرتيــاح  .

مــن يخــرج للزيــارة :مــن يخــرج للزيــارة :

اإلداريــات ،  إحــدى  أحيانــاً  و  النشــاط  رائــدة 
و معلمة الصف و مساعدتها و زماؤه يف الصف  .

7

بــكل  يســعى  المركــز  أن   : : الخاصــة  الخاصــة 

داخــل  كان  ســواًء  البرامــج  و  المناهــج 
تنفيذهــا  يتــم   التــي  المركــز   خــارج  أو 
تطــور مــن  الطالــب  علــى  يعــود  بمــا 
و عــاج و تحســن يف أدائــه  و تحصيلــه 
بشــكل فعــال ، و إيجــاد طريــق التواصــل 
. األســرة   و  المركــز  بيــن  المباشــر 

أ. شفيق عبد العلي آل سيف
مدير مركز زهور المستقبل لذوي 

االحتياجات الخاصة

مــن برامــج مركــز زهور المســتقبل الزيــارة المنزلية
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وقفة أسرية
التغافل مهارة تربوية

أدب  وهــو   ، كريــٌم  خلــٌق  التغافــَل  إن 
مهــارًة  نجعلــه  فكيــف   ، الســادة  و  الّنبــاء 
لنــزع   الوالديــن  يســتخدُمها   ، ؟  تربويــًة 
مــن  كثيــر  معالجــة  و   ، ؟  األزمــات  فتيــل 
؟ األزواج  بيــن  و   ، األبنــاء  مــع  المواقــف 

ماذا نعني بالتغافل ؟ماذا نعني بالتغافل ؟

هو أن نغض الطرَف عن الهفواِت ، وأال نحصَي 
الســيئات ، وأن نترفــَع عــن الصغائــر ، وال نُركــز 
علــى اصطيــاد الســلبيات ، وعــدم التركيــز علــى 
وحلمــاً  تكرمــاً   ، الصغيــرة  الــزالت  و  األخطــاء 
، عــن سفاســف األمــور و صغائرهــا ،  وترفعــاً 
لمــا  العلــم واإلدراك  الغفلــة مــع  وهــو تكلــف 
: قيــل   كمــا   ، باآلخريــن  ، رفقــاً  عنــه  يتغافــل 

 “تســعُة أعشــارِ حســِن الخلــِق يف التغافــِل”.  

“َمــا اســَتقصى كريــٌم قط”.  
“العقُل : ثلُثه فطنةٌ ، وثلَثاه تغافٌل”.

 “الكَيُِّس العاقُل : هو الفطُن المتغافُل”.

لمــا   ، نبيــه)ص(  عــن  تعــاىل  قــال هللا  كذلــك 
أخطأْت بعُض أزواجه:

﴿ َعرََّف بَْعَضُه َوأَْعرََض َعْن بَْعٍض ﴾

 الحاجُة إىل التغافل يف التربية : الحاجُة إىل التغافل يف التربية :

 ، الُخلــِق  بهــذا  التحلــي  مــن  للمــريب  بُــدَّ  ال 
بــون قدراتهــم  فأوالدنــا يختبــرون الحيــاة، ويجرِّ
مــا  للمنــزل  وينقلــون   ، أصحابهــم  ـدون  ويقلِـّ  ،
يتعلمونــه خارجــه ، وهنــا تكثــر الــزالت وإصابــة 
الســيئات ، ولــو وقــف الـــُمريب موقــف الُمحصي 
ــِد للــزالت و األخطــاء ، لتِعــب وأتَعــب . المتصيِّ

 يف أغلب األحوال ال يتعمد أوالدنا فعَل الخطأ، 
خارجــاً  األمــر  يكــون  األحيــان  مــن  كثيــر  ففــي 
عــن ســيطرتهم ، وهنــا تتجلــى قيمــُة التغافــل .

انتقاداتنــا  مــن  ـُل  ُتَقلِـّ التغافــِل  ممارســُة 
ألوالدنــا ، فــإن كثــرَة تعليقاتِنــا علــى تصرفــاِت 
كمــا   ، بأنفســهم  ثقَتهــم  ُتْضِعــُف  أوالدنــا 
والتحــدَث  مجالســَتنا  يتجنبــون  تجعُلهــم 
ممارســة  عــن  بالعــزوِف  ويصابــون   ، إلينــا 
. الســلبية  التعليقــات  مخافــة   ، الجديــد 

إن كان التغافــُل الزمــاً يف التربيــة بشــكل عــام 
، فهــو ممــا ال شــك فيــه ألــزم حينمــا نتعامــل 
؟  لمــاذا   ، خــاص  بشــكل   ، المراهقيــن  مــع 
لــدوام الصلــة الطيبــة بيــن اآلبــاء واألبنــاء خاصــة 
يف هذه المرحلة ، فهذه الفترة العمرية مراهقة 
الحساســية  حيــث   ، لآلبــاء  ومرهقــة  لألبنــاء 
 ، المتحيــرة  القلقــة  والنفــس   ، المفرطــة 
. المــريب  علــى  كثــر يســراً  أ والتغافــل يجعلهــا 

يترصــدون  اآلبــاء  بعــض  الشــديد  لألســف 
كانــت  مهمــا  ويحصونهــا  أبنائهــم  أخطــاء 
ســنحت  كلمــا  بهــا  ويذكرونهــم   ، صغيــرة 
الفرصــة لذلــك ، وهــذا يكــون ســبباً يف تحطيــم 
ســيئة  لعــادات  كتســابهم  وا  ، شــخصياتهم 
بينهــم  العاقــة  لتصيــر   ، والعنــاد  كالكــذب 
المعاملــة  تلــك  عــن  ينتــج  وربمــا   ، ســيئة 
مشــاكل ال تحمــد عقباهــا ، منهــا زوال الهيبــة .

 ما هي فوائُد التغافِل ؟ ما هي فوائُد التغافِل ؟

يمنُحــك وقتــاً للتفكيــر ، ودراســة المشــكلة . 1
 ، أغوارهــا  وســبر   ، جوانبهــا  جميــع  مــن 
الســلوك  بإيقــاف  انشــغاُلك  ُيفقــدك  حيــن 
الســيِئ تلــك الفرصــَة ، ويعــزُز مــن اســتمراره.

والمراجعــة. 2 للتراجــع  فرصــًة  االبــن  يمنــح 
و اإلصاح.

ـه يف والديــه.. 3 ره وُيجلُـّ  يشــعر بــه االبــن ويقــدِّ

بعيــداً . 4  ، إيجابّيــاً  األســري  الجــو  يجعــل 
عن المشاحنات والتربص. 

يوفــر لــك فرصــة التركيــز علــى اإليجابيــات . 5
والترغيــب. التشــجيع  لغــة  ــي  وتبنِّ  ،

أيهــا المــريب كــن فطنــاً  :أيهــا المــريب كــن فطنــاً  :

 تجاهل السلوك الخطأ ، و ليس االبن ، فحينما 
يتعــرض الطفــُل لموقــف إحبــاط ، فإنــه يكــون 
أحوَج ما يكون إىل الدعم النفسي و المواساة.

هنــاك فــارٌق بيــن التغافــِل والغفلــِة ، فالتغافــُل 
 ، الخطــأ فقــط  ابنــك  : ) تجاهــٌل لســلوك  هــو 
 ، بلطــف  محاورتــه  ثَــمَّ  ومــن   ،) ينتهــي  حتــى 
لمعالجــة الموقــف الحقــاً بطريقــة غيــر مباشــرة 
، والتغاضــي عنــه تمامــاً ، إن كان هــذا الســلوك 
مقصــودة  غيــر  هفــوة  أو   ، فقــط  عابــراً  خطــأً 
تصرفــات  إهمــال   (  : فهــي  الغفلــُة،  ــا  أمَّ  ،
. بــه  االكتــراث  وعــدم   ، تمامــاً  الخطــأ  ابنــك 
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 ، تجاهلــه  ُيمكنــك  خطــأ  ســلوك  كل   ليــس 
فمواقف التعدِّي على الغير ، أو انتهاك حقوق 
هللا ،  تســتلزم التدخــل المباشــر “الحكيــم” ، 
تأخــَذه  أن  وعليــك   ، بيــِدك  التغافــل  وقــرار 
يف ثــواٍن وفقــاً للموقــف وخبرتــك مــع ابنــك .
ُيعــدُّ  أحيانــاً  لكــن   ، غبــاًء  ليــس  التغافــل 
العاقــل  الكيــس   (  ، الحكمــة  مــن  التغــايب 
الشــاعر: قــال  وكمــا   ،  ) التغافــل  الفطــن  هــو 

ٍد يف قوِمه ليَس الغبيُّ بِسيِّ

َد قوِمه المَتَغايبِ لكنَّ سيِّ

 أيها اآلباُء ، و األمهات :   أيها اآلباُء ، و األمهات :  

لكــي نكتســَب التغافــَل كمهــارة تربويــة ، يجــب 
وســتجدون   ، مــراٍت  و  مــراٍت  التــدرُب  علينــا 
ــت المنــزل ، مــا  مــدى الراحــة النفســية التــي عمَّ
بيــن والــٍد كََظــَم غيظــاً، وتحلــى بالحلــم والصبــر ، 
وَوَلٍد شــعر بأمان ، فاطمأنت نفســه وســكنت ، 
بعدمــا شــعر بحــبِّ والديــه وحكمتهــم ، وأصبــح 
ــه يف الخطــأ، والتعلــم مــن أخطائــه. يمــارس حقَّ

أيها األزواج ، و الزوجات  أيها األزواج ، و الزوجات  

وأزواِجكــم  أوالِدكــم  َهَفــواِت  عــن  تغافلــوا 
الفطنــة  مــن  أيضــاً  وهــذا   ، األلفــة  لــدوام   ،
ووفــور العقــل ، فلقــد قــال بعــض الحكمــاء :

“ مــن لــم يتغافــل تنغصــت عيشــه “ 

كثــر مــن 20 عامــاً  ، انتهيــت كعــاديت  ذات صبــاح يف فصــل العنــب بروضــة الطفــل الســعيد قبــل أ
مــن حــل النشــاط الــذي طلبتــه منــا معلمتــي الغاليــة حميــدة المعاتيــق - مديــرة الروضــة حاليــا 
-  ثم نظرت حويل فوجدت زميايت منغمســات يف الحل ، كنت أعد تلك الدقائق وشــعور ُملِّح 
كتــب عــن تلك ،  بداخلــي أن أســاعدهن لننتهــي جميعــا، قفــزت بعــد طــول انتظــار أســاعد تلــك وأ
ونظرات معلمتي تاحقني بين التشجيع حينا وطلب التوقف عن ذلك حينا آخر حتى يعتمد 

الجميع على نفسه و يتعلم  .

كلمــا زادت أعوامــي عامــا ، زاد معهــا اإللحــاح بالمســاعدة و المبــادرة وكأنــه أمــر طــارئ وواجــب 
من واجبايت اليومية. 

اتذكــر يف أول مشــوار يل متجهــة إىل موقــف حافــات الســكن التــي تقلنــا إىل الريــاض ويف أوج
 الحمــاس والقلــق مــن هــذه التجربــة الجديــدة كنــت اســتمع لوالــدي وهــو يملــي علــي جملــة 
مــن الوصايــا، “تذكــري بــأن هدفــك األساســي مــن هــذه الرحلــة الدراســية هــو الدراســة و التفــوق ،

 وليس أن تكوين مصلحة اجتماعية...” 

ضحــك هــو وضحكــت أنــا دون أن أدرك بــأن والــدي كان يعرفنــي جيــدا ويعــرف طباعــي وعــادايت

والتي لن يكون سها علي تركها. 

.. حيــث  كانــت مســاعدة اآلخريــن والزالــت مصــدر ســعاديت األكبــر ، ومصــدر تعلمــي األســرع 
الكثيــر  تعلــم  الفــرد  يســتطيع   ، الشــخصي  والنمــو  الصبــر  يف  عظيمــة  مدرســة  التطــوع  أن 
التطــوع  يعلــم  كمــا   ، أمامهــم  والحديــث   ، الجمهــور  ومواجهــة  النــاس،  ومــداراة  الكياســة  مــن 
الكثيــر مــن المهــارات اللينــة والتــي تعــد حســب الدراســات اآلخيــرة يف المــوارد البشــرية أحــد 
 ، المنشــآت  الوظيفــة يف  علــى  المقبــل  المرشــح  لهــا يف شــخصية  ُينظــر  التــي  الجوانــب  أهــم 
والتخطيــط   ، النقــدي  والتفكيــر   ، اإلبداعــي  والتفكيــر  المشــكات  حــل  المهــارات  هــذه  ومــن 
وغيرهــا مــن المهــارات التــي يصعــب تحصيلهــا بــدون خبــرات ســابقة ، والتــي يســاعد العمــل 
كســابها الفــرد بشــكل أســرع مــن العمــل الرســمي ، حيــث أن الفــرد يف التطــوع  التطوعــي علــى ا
يســتطيع ممارســة أدوار متعــددة والعمــل مــع قامــات رفيعــة بخبــرات عاليــة بشــكل مباشــر 
. المشــترك  العمــل  هــذا  خــال  مــن  المهــارات  مــن  الكثيــر  كتســاب  وا األحيــان  مــن  كثيــر  يف 

كتســاب ســمعة جيــدة يف تحمــل  أخيــرا فــإن التطــوع يمكــن أن يســاهم يف صقــل الشــخصية وا
المســؤولية و اتقــان العمــل فمــن خــال التطــوع حصلــت بشــكل غيــر مباشــر علــى وظيفتــي 
خــال عمــل تطوعــي مشــترك  مــن  تعرفــت عليهــا  للمقابلــة ســيدة  ، حيــث رشــحتني  األوىل 
اســتطاعت مــن خالــه تكويــن انطبــاع جيــد عنــي دعاهــا لترشــيحي لوظيفتــي التــي بــدأت بهــا 
 . بــركات وتوفيــق هللا لحيــاة هــذا اإلنســان بمــا ال يحتســب   المهنــي. كمــا ال ننســى  مســاري 

خواطر متطوعوقفة أسرية

“ال حلــم كالتغافــل ، ال عقــل كالتجاهــل”.
ــر، ومــن تراَخى تألَّف، والشــرف  د نفَّ  “مــن شــدَّ

يف التغافل”. 

وأخيــراً :وأخيــراً :

 ْلَنْرَق ، َو ْلَنَتَغاَفْل  ، َوْلَنَتَجاَوْز ، َفكَْم ِمْن أَْزَمٍة 
َغاُفِل .  َماتَْت يفِ َمْهِدَها بِالتَّ

أ. دعاء علي أبو الرحي - مؤسسة و رئيسة جائزة رسالة للعمل التطوعي

رئيسة اللجنة النسائية و مؤسس  و عضورئيسة اللجنة النسائية و مؤسس  و عضو

يف الهاتف االستشاري يف الهاتف االستشاري 

أ. نعيمة عبد األمير آل حسينأ. نعيمة عبد األمير آل حسين

9
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مع رئيس مجلس اإلدارة األسبق 

يف جمعية تاروت األستاذ / عبد الرؤوف 
خليل أبو زيد 

العمل االجتماعي بحر ساخر العمل االجتماعي بحر ساخر 

يعــد العمــل التطوعــي مــن األعمــال المهمــة
يف إرســاء قواعــد التكافــل والتعــاون االجتماعي 
تقــدم  مســتوى  علــى  تــدل  عامــة  أنــه  كمــا   ،
الوعي االجتماعي ، كما أن االنخراط يف العمل 
الشــخصية  علــى  جمــة  فوائــد  لــه  التطوعــي 
يزيــد  امــرأة - حيــث  أو  كان  اإلنســانية - رجــاً 
مــن رصيــد التجــارب عنــد اإلنســان ، كمــا ُيســهم 
الســلوكيات  وصقــل   ، المهــارات  تنميــة  يف 
 . المجتمــع  احتــرام  ونيــل   ، الــذات  وتوكيــد   ،

إن اإلحســان لآلخريــن  ليكــون مفيــداً ومجديــاً، 
جمعــي  مؤسســي  بشــكل  يكــون  أن  ينبغــي 
وتســعى  لآلخريــن  تحســن  أنــت  فتــارة   ،
 ، جيــد  أمــرٌ  وهــذا  النــاس  خدمــة  يف  بنفســك 
واألجــود منــه واألهــم أن تشــترك يف مؤسســة 
خيريــة وتكــون جــزًءً مــن جهــٍد جمعــي لعمــل 
ال  عالــم  يف  نعيــش  ونحــن  خاصــة   ، الخيــر   
معالجــة  الفرديــة   المبــادرات  فيــه  تســتطيع 
 . المجتمعــات  تعيشــها  التــي  المشــاكل 

الفاضــل  المــريب  العطــاء  حــوار  يف  ضيفنــا 
كانــت  زيــد  أبــو  خليــل  الــرؤوف  عبــد  األســتاذ 
االجتماعــي  العمــل  يف  الخاصــة  رؤيتــه  لــه 

التطوعــي الخيــري فقــد كان رئيســاً لمجلــس 
لعــام  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  يف  اإلدارة 
التــي عايشــها  األجــواء  عــن  َحدثنــا   ، 1425هـــ  
خــال فتــرة رئاســته ، و مــا كان يكتنفــه العمــل 
يستشــعره  مــا  و  صعوبــات  مــن  االجتماعــي 
مــن لــذة ، و مــا تحقــق مــن انجــازات  بحيــث 
إليــه  يســعى  و  يأمــل  كان  مــا  بعــض  تحقــق 
. اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  فريقــه  مــع 

هــي تجربــة جديــرة باالهتمــام  فأحببنــا أن يكون 
 : أولهــا   ، والــذي  كان  الحــوار معــه   لنــا هــذا 

-  يف البدايــة حدثنــا عــن بــدأ دخولــك إىل مجــال 

؟   كان  كيــف   الخيــري   االجتماعــي  العمــل 

كنــت  الدراســية  الــدورات  مــع  كانــت  بدايتــي 
أســتاذ متطوع يف فصول التقوية للمتعســرين 
يف  المســاهمة  خــال  مــن  ثــم   ، دراســيا 
خــال  مــن  الروضــة  لمربيــات  الفنــي  الدعــم 
مــدى  و  التحضيــر  دفاتــر  علــى  االطــاع 
المشــاركة  ثــم  التربويــة  لألســاليب  مطابقتهــا 
الجتماعــات  كعريــف  العموميــة  الجمعيــة  يف 
للترشــح   التقــدم  ثــم  العموميــة  الجلســة 
1425هـــ عــام  الجمعيــة   يف  االدارة  لمجلــس 

-  ما هي االنجازات و التغيرات التي  أنجزت 

يف فترتكم ؟ ؟ 

كان لدينــا عــدة  اســتراتيجيات  ســعينا نحــو 
تحقيقها  : 

-    أولها العمل بروح الفريق و تحقيق االنسجام 
. واحــد  كفريــق  يبــدوا  بحيــث  األعضــاء  بيــن 

التــي  الجوانــب  تفعيــل  علــى  العمــل   -
المجتمــع  يف  الجمعيــة  حضوريــة  تحقــق 

أفــراد  بقيــة  أيضــا  وإنمــا  فقــط  الفقيــر  ليــس 
المتوســطة والغنيــة علــى اختــاف  المجتمــع 
. والمــادي  واالجتماعــي  الفكــري  مســتواهم 

والبرامــج  الفعاليــات  حضــور   : خــال  مــن 
. الرياضيــة   الــدورات  و   ، المجتمــع  يف 

بعقليــة  مســتثمرين  نكــون  أن  يف  التفكيــر   -
المســتثمر الحقيقــي وليــس بعقليــة المســتثمر 

المتطــوع  .. مــا رأينــاه  يف الســابق كانــت تــدار 

المشــاريع بعقليــة المتطــوع و كأن مــا يخــص 
انخفاضــا  أقــل  اســتثمارات  مــن  الجمعيــة 
ومســتوى يف تقديــم الخدمــة ، والبــد أن تكــون 
بمــا  متصلــة  أمــور  ليســت  أبســط   األمــور 
عنــد القطــاع الخــاص و هــذا اعتقــاد خاطــئ . 

المســتوصف  يقدمهــا  التــي  الخدمــة 
غيرهــا  و  الروضــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــة  و 
أن  وعلينــا  اســتثمارية  خدمــات  هــي  بالتــايل 
كثــر  أ لوجــود   األســاس  هــذا  علــى  نعمــل 
مــن منافــس يعمــل يف الســاحة  ،  فابــد أن 
نكــون يف مســتوى المنافســة و نقــدم أفضــل 
الخدمــات و كذلــك نتقاضــى األجــر مثــل بــايق 
القطاعــات المســتثمرة يف المجتمــع ال فــرق .

المســتثمر  بعقليــة  نتطــوع  و  نســتثمر   -
جــداً  كبيــر  مــردود  ســنحقق  أننــا  يعنــي  هــذا 
بمختلــف  المجتمــع  أفــراد  منــه  يســتفيد 
اإلســتراتيجيات  مــن  جانــب  هــذا   ، الفئــات 
فكرنــا  مــا  أول  ولــذا  بهــا  نعمــل  كنــا  التــي 
العائــدة  األرض  تخطيــط  موضــوع  بإنهــاء 
مجمــع  مشــروع  عليهــا  اآلن  التــي  للجمعيــة 
المبنــى  مشــروع  اآلخــر  والجــزء  الصــاالت 
اإلداري بدايــة التخطيــط كانــت و االنطاقــة  .

نغيــر  أن  فكــرة  لدينــا  كانــت  كذلــك    -
واحــدة  هــذه  العمــل   بيئــة  نحســن  و  المقــر 
العمــل  بيئــة  تكــون  أن  االســتراتيجيات  مــن 
جاذبــة ومشــجعة ، و هــذا األمــر جعلنــا نتواصــل 
للحصــول الشــرقية  المنطقــة  أميــن  مــع 
إلقامــة   للجمعيــة  تمنــح  أرض  قطعــة  علــى 
مقــر هــذا المأمــول ، و تــم فعــا منــح الجمعيــة 
قطعــة أرض لتكــون  مقــراً للجمعيــة وموقعهــا 

الريــاض و هــو  متميــز جــدا يقــع علــى شــارع 

شــارع حيــوي جــدا ، و يمثــل إطالــة للجمعيــة 
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علــى كل مــن يدخــل الجزيــرة يســتقبله المبنــى 
لو أنشأ مكانه ، أساسا هذه األرض منحت  لنا 
إلقامــة  مقــر للجمعيــة ، لكــن االخــوة فضلــوا أن 
يكــون المقــر بجانــب الصالــة ألســباب  أخــرى  .

-  مــن األمــور التــي  عملنــا عليهــا أيضــاً  هــو 
تحقيــق جانــب متصــل بلجنــة  تكــون قويــة جــداً  
خــارج  مــن  كانــت  ولــو  للجمعيــة  مســاندة  و 
  ) العامــة  العاقــات  ، هــي ) لجنــة   الجمعيــة 
األبــواب  مــن  الكثيــر  لــك  تفتــح  أن  تســتطيع 
المغلقة اذا لم تكون لديك لجنة عاقات عامة 
قويــة وفاعلــة فــأن العمــل ســيقتصر علــى هــذا 
المجتمــع الصغيــر ، علينــا أن نتخطــى النطــاق 
الــذي تعمــل فيــه الجمعيــة بالنســبة للخدمــات 
، أن نتجــاوزه إىل نطــاق أوســع و أرحــب ليــس 
مــن  لاســتفادة  وإنمــا  الخدمــات  لتقديــم 
الدعــم  علــى  والحصــول  اآلخريــن  خدمــات 
مــن اآلخريــن وهــذا ال يتحقــق إال بوجــود لجنــة 
عاقــات قويــة يمكــن لهــا أن تفتــح األبــواب .

-  اللجنــة التــي كنــا نفخــر بهــا يف تلــك الفتــرة 
جديــدة  انضمــت  التــي  الحكيــم  الذكــر  لجنــة 
مســتقلة  مســتحدثة  لجنــة  وهــي  للجمعيــة 
وكان لوجودهــا صــدى كبيــر يف المجتمــع وإن 
يــرى  بهــا  الخــاص  المبنــى  المقــر  هللا  شــاء 
النــور ويفتتــح قريبــا لتصبــح أحــد أبــواب الخيــر 
و البركــة علــى الجمعيــة هــذا الكيــان الكبيــر .

-  اللجنة  التي كانت فاعلة يف تلك الفترة هي 
لجنة التدريب و التأهيل حققت أشواطا بعيدة 
منها التوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف  .

اللجنــة  هــذه  أن  التقاريــر ســنجد  بالرجــوع إىل 
حقيقــي  اســتثمار  لجنــة  نشــيطة  كانــت 
ميزانيــة  يف  األمــوال  مــن  الكثيــر  أودعــت 
الكفــاءات  مــن  الكثيــر  واســتقطبت  الجمعيــة 
مــن فئــة الشــباب الفاعــل الذيــن نحــن بحاجــة 
إىل جهودهم من أجل تطوير العمل يف الجمعية  .

حاولــت  مشــكلة  كانــت  الصفيــح   بيــوت    -

الجمعية  معالجتها على مدى سنوات  برأيك  

هل ما  زالت مشكلة بنفس الحجم السابق  ؟ 

األمــور  مــن  كانــت  الصفيــح  لبيــوت  بالنســبة 
المرهقــة التــي مــرت علــى الكثيــر مــن اإلدارات  
وحالــة  بــروح  التعامــل معهــا  كان  لألســف    ،
وجــود  حالــة  يف   ، والعاطفــة   االنفعــال  مــن 
الغــرق  مــن  حالــة  يف  يجعلهــا  الــذي   المطــر 
أن  تلبــث  ال  ونتحمــس  نتفاعــل  والفيضــان 
تنتهــي بحلــول الصيــف ويســتقر الوضــع ، هــذا 
يــدل علــى أن المجتمــع ينفعــل وال يتفاعــل  .

البيــوت  حصــر  وتــم  جــدي  التفكيــر  كان 
التواصــل  و  رفعهــا  و  األســماء  وتســجيل 
مــع الصحــف و العمــل الكثيــف ونتيجــة النشــر 
هنــاك  كانــت   ، الصفيــح  بيــوت  عــن  والكتابــة 
مبــادرة مــن مؤسســة األميــر ســلطان الخيريــة 
لديهــا مشــروع اإلســكان الخيــري وقــد تفاعلــت 
مــع الموضــوع وتــم رفــع األســماء إليهــا بعــدد 
أرض  بقطعــة  تــزود  أن  وطلبــت  األســر  أفــراد 
وحــددت  الدولــة  أمــاك  مــع  التواصــل  وتــم 
قطعــة أرض يف وســط الجزيــرة لكــن بعــد ذلــك 
يكتمــل  ال  الموضــوع  جعــل  التكلفــة  حســاب 
و يتوقف ، و بالنتيجة مثل هذا المشــروع كان 
بحاجــة إىل جهــد دولــة وليــس جهــد مؤسســة  .

-  ما مدى أهمية  إقامة الفعاليات و البرامج 

للعمــل  ؟  للجمعيــة  المتنوعــة   االجتماعيــة 
االجتماعي  الخيري ؟ 

مــن  واحــدة  هــي  االجتماعيــة  الفعاليــات 
حضوريــة  مــدى  تحقــق  التــي  االســتراتجيات 
مــن  تحققهــا   . المجتمــع   يف  الجمعيــة 
ولهــا  الفعاليــات  هــذه  يف  المشــاركة  خــال 
جميــع  إشــراك  خــال  مــن  بــارز  و  كبيــر  دور 
الفئــات االجتماعيــة ، ممكــن أن نجــد الجميــع 

يف مثــل هــذه الفعاليــات ، حضــور يحقــق هــذا 
الجــدب و يحقــق الجانــب المتصــل بالتفاعــل 
يف مثــل هــذه الفعاليــات ، و ممكــن أن نقــف 

علــى أفــكار جديــدة ألننــا لســنا بمفردنــا نعمــل 
الكثيــر هنــاك  االجتماعيــة   الســاحة  يف 
مؤسســات  أو  أهليــة  ســواء  اللجــان  مــن   
االســتفادة  أفــكار ممكــن  لديهــا  خاصــة ولكــن 
واســتقطاب   ، الناجحــة  تجاربهــا  ومــن  منهــا 
الشــخصيات الناجحــة  ليكونــوا متطوعيــن بهــذا 
ســنحقق جانب من الحضور المهم للجمعية . 

الخيــري  العمــل  علــى  طــرأ  هــل  برأيــك     -

؟  الحاليــة   الفتــرة  يف  تغيــرات  االجتماعــي 

- التطــور هــو يف الحقيقــة يمــس كل جوانــب 
الحياة ليس بمســتوى المرحلة ،  المؤسســات 
األخــرى قفــزت قفــزات أوســع من المؤسســات 
يف العمــل الخيــري ، ولعــل هنــاك معوقــات ألن 
تنطلــق الجمعيــة انطاقــة أوســع ،  لكــن مــن 
األمــور المهمــة جــداً هــي أن تســتقطب أفــراد 
لديهــم فكــر متنــور و حتــى لــو كانــوا مــن فئــة 
الشــباب ذوي خيــال واســع ولكــن هــذا الخيــال 
سيحقق يف يوم من األيام قفزات ما بين أيدينا 
مــن مخترعــات كانــت خيــال ولكنهــا تحققــت 
فأحيانــا الشــباب الذيــن يحملــون هــذه االفــكار 
العمــل  يف  وتطــور  قفــزات  يحقــق  وجودهــم 
التطوعــي ، واحــد مــن األمــور الــذي كان يمثــل 
جانــب  مــن التطويــر موقــع الجمعية اإللكتروين 
حقــق جانــب مهــم جــداً واســتمراره مــن األمــور 
المهمــة جــداً ، و مــن هــذا الحــوار أدعــو أن يكــون 
للجمعيــة حضــورا يف الفضــاء االفتراضــي فهــذا 
الحضــور يحقــق تواصــل مــع األفــكار و تاقــح  .

مــن  فأصبــح  للمســتفيدين  العطــاء  تطــور    -
المســتفيدين  حســابات  يف  اإليــداع  خــال 
الجمعيــة  يف  كانــت  التــي  الصفــوف  بــدل 
كوبونــات  طريــق  عــن  العينيــة  والمســاعدات 
أفــراد  كبــايق  التســوق  كــز  مرا مــن  تصــرف 
النــاس للحفــاظ علــى كرامــة المســتفيد وحفــظ 
كبــر  أ خطــوات  نخطــو  أن  ونأمــل   ، وجــه  مــاء 
كــب مــا هــو  يف تطويــر العمــل االجتماعــي أن نوا
موجــود اليــوم مــن خدمــات تقــدم إليكترونيــا .
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لتــي  ا كل  لمشــا ا و  بــات  لصعو ا ز  بــر أ   -

واجهتموهــا أو لنقــل التحديــات ؟  

مجموعــة  يف  كان  الفتــرة  تلــك  يف    -
مــن الصعوبــات و كل مجلــس يواجــه صعوبــة 
كانــت  التــي  االنســحابات  كثرهــا  أ عقبــات  و 
بســبب خافــات  ، بعضهــا  للمجلــس  تحصــل 
الجمعيــة  ممتلــكات  علــى  بالحــرص  متعلقــة 
أو بســبب الحــرص علــى تطويــر العمــل غيــر 
ذلــك مــن األمــور هــذه خافــات طبيعيــة و يجــب 
. شــفافة   رياضيــة  بــروح  معهــا  نتعامــل  أن 

تعيــق  كانــت  التــي  الروتينيــة  اإلجــراءات   -
ترخيــص  علــى  تحصــل  حتــى  االنطــاق  
طويلــة  فتــرة  إىل  تحتــاج  معيــن  لعمــل 
نهايــة  يف  تواجــه  وقــد  يطــول  واالســتعداد 
 . مثــا  الموافقــة  عــدم   علــى   تحصــل  األمــر 

ولعل المثال واضح جدا يف استخراج ترخيص 
إىل  تقســيمها  و  الجمعيــة  ألرض  التخطيــط 
جزأيــن الســتخراج شــارع منهــا كثيــر مــن األمــور 
تقريبــا  ســنوات  تســع  مضــت   ، العقبــات  و 
بتخطيــط  ونقــوم  الصالــة  هــذه  ننشــأ  حتــى 
يســيرا  ليــس  عمــر  ســنوات  تســع  األرض 
يف هذا الجانب فالروتين واحد من المعوقات  .

- النظــرة الضيقــة التــي قــد يصــر عليهــا بعــض 
مواقــع  تتعــدى  ال  أحيانــا  نظرتنــا   ، األعضــاء  
أقدامنــا ، النظــرة البعيــدة ال توجــد لدينــا مثــا 

حوار العطاء

فكــرة اســتبدال هــذه األرض بأراضــي مخططــة 
أن  بحجــة  مجموعــة   يعترضــوا  وجاهــزة 
 . القديمــة   تــاروت  ليســت يف  األراضــي  هــذه 

مــن النظــر  و التفكيــر الضيــق أيضــا أن ال تكــون 
تنافــس  المنطقــة و  أخــرى يف  هنــاك جمعيــة 

الجمعية 

وقــد ســعينا لمســاندة األخــوة للحصــول علــى 
. بســنابس   البــر  جمعيــة  إلقامــة  موافقــة 

جمعيــة يف  تكــون  أن  يل  بالنســبة  حلــم  كان 

الجزيــرة  يف  الجمعيــات  تكثــر  وأن  لســنابس 

عضــو   13 يوجــد  كان  اذا  المشــكلة   هــي  مــا 
المســتفيدين  عــدد  بخدمــة  يقــوم  عامــل 
واألعــداد  تكبــر  والجزيــرة  مســتفيد   1500
عنــا  يحمــل  بشــخص  نرحــب  ال  فلمــاذا  تزيــد 
هــذا الحمــل واألخــوة  يف ســنابس مبادريــن  .

. الفتــرة   تلــك  يف  أنجــز  بمــا  فخــور  انــا 

-  ما أهمية  المشاريع االستثمارية 
للمؤسسات الخيرية ؟ هل تراها إيجابية ؟  

بعقليــة  أديــرت  إذا  االســتثمارية  المشــاريع 
المســتثمر الــذي يــرى أن هنــاك منافســة وأنــه 
يســعى للربــح ولديــه قــدرة علــى التســويق هــذا 
جانــب مهــم جــداً لمــاذا تنجــح مشــاريع فرديــة 
ومشــاريعنا األســبق واألعــرق تتعثــر وال تتطــور 
كثــر مــن روضــة تنافــس مــع أنهــا  لمــاذا تــأيت أ

الروضــة األوىل التــي انطلقــت يف الجزيــرة يجــب 
أن نفكــر بعقليــة المســتثمر ال بعقليــة المتطــوع 

وحسنا فعا أن الجمعية أسندت إدارة الصالة 
.. إىل مســتثمر قــادر علــى إدارتهــا وتســويقها 

- هل ترى قنوات التوصل االجتماعي وسيلة 

فعالة لنجاح العمل االجتماعي الخيري هل 

هي داعمة حقيقية ؟ 

مهمــة  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات 
هــو  االجتماعــي  والعمــل  علينــا  ومفروضــة 
الفضــاء  يف  فاعــل  فيهــا  للحضــور  أحــوج 
كبيــرة  مســاحات  يغطــي  االفتراضــي 
. والصغيــر   للكبيــر  الفضــاء  أصدقــاء  مــن 

الجميــع  يلمســها  فاعلــة  تكــون  أن  يجــب 
نحتــاج  تعتبــر  خجولــة  المشــاركة  اآلن 
. الوســط   هــذا  يف  وجودنــا  نفعــل  أن 

-  ما تتمناه و تطمح إليه  يف العمل 
االجتماعي الخيري و تراه لم يتحقق بعد ؟ 

تســابق  يكــون  أن  الحقيقــة  لــه يف  أطمــح  مــا 
وتكــون  الكثيــر  ســيتغير  للكفــاءات  وتنافــس 
المنافســة عادلــة للدخــول إىل مجلــس اإلدارة 
مــن العقليــات الكبيــرة لدينا صف من الشــباب 
الخبــرة  يمتلــك  الــذي  المجلــس  بهــذا  يحيــط 
 . والكفــاءة وطاقــة شــبابية  تدعمــه وتســانده 

الكفــاءات  اســتقطاب  مــن  تمكنــا  إذا   
وتتشــرف  وتعتــز  تتنافــس  أنهــا  تــرى  التــي 
تكــون  كمــا  اإلدارة  مجلــس  يف  تكــون  أن 
يف إدارة مجلــس شــركة كبيــرة مــن الشــركات 
أنهــا  وســام  صدرهــا  علــى  وتضــع  الكبــرى 
حضــرت يف هــذا المحفــل االجتماعــي الكبيــر . 

مــا أطمــح إليــه أن تكــون النخبــة تمثــل الجزيــرة 
أن  اآلخريــن  عــرف  إذا  إال  يكــون  لــن  وهــذا 
للعمــل االجتماعــي الخيــري لــذة كبيــرة عليكــم 
أن تجربوهــا وإذا لــم تجربوهــا لــن تستشــعروها 
. تجربــة   إىل  بحاجــة  اللــذة  هــذه  أبــداً 



13

ألســرعتم  خيــر  مــن  فيهــا  مــا  علمتــم  ولــو 
إليهــا واقتنصتــوا الفرصــة للترشــح للمجالــس 
العمــل  لهــذا  وفقــوا  الذيــن  لألخــوة  هنيئــا 

- ماذا أضاف إليك العمل االجتماعي الخيري 

بعد كل هذه السنوات ؟ 

إال  يستشــعرها  ال  لــذة  التطوعــي  للعمــل 
مــن جربهــا وأنــا كنــت أنــس بوجــودي يف تلــك 
علــي  نفســي  عــبء  يمثــل  يكــن  ولــم  الفتــرة 
وإن كان متعــب جســديا ولكــن معنويــا كنــت 
. الرائــع  التطوعــي  الجــو  هــذا  جــدا يف  ســعيد 

عقولهــم:  يف  شــاركهم  النــاس  شــاور  مــن   -
وتواصلــت  بهــا  عملــت  التــي  المجموعــة 
بالكثيــر  أمدتنــي  المجلــس  خــارج  مــن  معهــا 
مــن التجــارب التــي اســتفدت منهــا يف حيــايت 
موجــود  يكــن  لــم  لــو  اإلنســان  أن  وشــعرت 
يف هــذا الصــرح لــم يحصــل علــى هــذه الخبــرة . 

 : النــاس  مــع  تتعامــل  كيــف  كذلــك   -
الحقيقــة تتعــرف علــى طبيعتهــم ضمــن إطــار 

أنــت  التطوعــي  العمــل  يف  التعامــات  مــن 
منفتــح علــى جميــع فئــات المجتمــع وتتعامــل 
كك لكل شريحة  معهم وهذا أمر يزيد من إدرا
يف المجتمــع كيــف تفكــر ومــا هــي اهتماماتهــا .

- وســع أفقــي لقبــول الــرأي اآلخــر وأمــدين بنــوع 
االختــاف  تقبــل  التــي  الرياضيــة  الــروح  مــن 
وتقبــل التنــوع يف التفكيــر هــذا جانــب يفتقــده 
البعــض الــذي يريــد التفكيــر بعقليــة واحــدة ال 
يخــدم المجتمــع ، وأن الثــراء يف األفــكار ينبــع 
مــن االختــاف وال يــأيت هــذا الثــراء إال مــن خــال 
أن  فعــا  فتشــعر   ، المجــال  هــذا  يف  الدخــول 
 . طبعــا  ومعنويــا  فكريــا  ثــراء  يمثــل  التنــوع 

اإلنســان  بهــا  يشــعر  التــي  النفســية  الراحــة   -
جــزاء  انتظــار  دون  خدمــة  يقــدم  عندمــا 
جــدا  ســعيد  أنــك  تشــعر  شــكراً  كلمــة  أو 
 .. لــذه معنويــة كبيــرة جــدا  ولهــذا اقــول فيهــا 

أنــا أدعــو الجميــع أن يأنــس بهــذه اللــذة وهــي 
الــكل  ندفعهــا  أن  علينــا  اجتماعيــة  ضريبــة 
يبخــل  والــذي  الضريبــة  هــذه  يدفــع  أن  عليــه 
علــى مجتمعــه بهــذا العطــاء هــو يف الحقيقــة 
. نفســه   مــع  حســاباته  يراجــع  أن  عليــه 

-  مــرت بــك الكثيــر مــن المواقــف و األحــداث 

كرتــك ..  التــي قــد ال تنســى  و مــا زالــت  يف ذا

حدثنا عن  أحد هذه المواقف  ؟  

استبشار االخوة يف سنابس يف حصولهم على 
موافقة للجمعية كان من األمور التي ال تنسى 
أن  حماســهم  يف  وهــم  وســعادتهم  فرحتهــم 
يأخــذوا المســتفيدين ويقومــوا علــى خدمتهــم 
. جــدا   افرحتنــي  التــي  المواقــف  مــن  كان   ،

االجتمــاع  أنســاها  ال  التــي  المواقــف  مــن 
اختيــاري  تــم  القطيــف  جمعيــات  مــع 
علــى  يــدل  وهــذا  الجمعيــة  باســم  المتحــدث 
وإشــادة  حضــور  لهــا  تــاروت  جمعيــة  أن 
لتستنســخها  وإعجــاب   صــدى  إلنجازاتهــا  و 

الجمعيــات األخــرى يف المنطقــة .

-  كلمــة  شــكر و امتنــان  تقدمهــا لمــن  ؟ 

كل  عليهــا  وللقائميــن  للعطــاء  شــكر  كلمــة 
انطاقــه  لهــا  وأتمنــى  واالمتنــان  الشــكر 
وتســتمر  تنقطــع  ال  بحيــث  وأدوم  أوســع 
التواصــل  وســائل  يف  حضورهــا  يكــون  وأن 
حضــور فاعــل وكبيــر وعلــى مســاحة واســعة .

-  رســالة  توجههــا  للجيــل الناشــئ   ؟ 

 النــشء الجديــد أنتــم رجــال المســتقبل أنتــم 
صغــار قــوم توشــكوا أن تكونــوا كبــار قوم آخرين 
ولهــذا  الســام  عليــه  علــي  االمــام  قــال  كمــا 
عليكــم أن تســجلوا حضــورا فاعــا وواعيــا يف 
أمثــال هــذه الفعاليــات االجتماعيــة بأفكاركــم 
لديكــم  بمــا  االجتماعــي  العمــل  ســيتطور 
ســتخطون  ومعرفــة  وإمكانيــات  قــدرات  مــن 
. جــدا  رائعــة  مســتويات  إىل  العمــل  بهــذا 

تاجــروا مــع هللا ولــن تخســروا تاجــروا مــن أجــل 
تتحقــق  أحامكــم  وســترون  المجتمــع  هــذا 
سريعا من خال بركم بمجتمعكم ومن خال 
. االجتماعيــة   المؤسســات  هــذه  يف  عملكــم 

عاجــا  مــردود  لــه  لمجتمعكــم  عطاؤكــم 
أو أجــا ونحــن يف انتظاركــم ، وأنتــم تحملــون 
. القادمــة   لألجيــال  لتوصلــوه  المشــعل  هــذا 

-  كلمــة  أخيــرة ألبنــاء المجتمــع؟ تختــم بهــا؟   

هــي ختــام حوارنــا  ؟ 

إن هــذا المجتمــع مجتمــع خيــري بطبعــه و هــو 
والد ومنجــب لعطــاءات وكفــاءات كبيــرة مجــرد 
مــا تتــاح لــه الفرصــة ســيبرز وســيظهر واضحــا 
وجليــا كنتــم ســندا لهــذا الكيــان فيمــا مضــى 
كثــر عطــاء و حرصــا علــى أن  فواصلــوا وكونــوا أ
يســتمر هــذا الكيــان شــاهقا وكبيــراً ومتطــوراً .

حوار العطاء
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حسابات البنوك العامة للجمعية

للمساهمة يف مبادرة تكاتف
لدعم المتضررين من أزمة كورونا

التبرع عن طريق الحسابات :
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0543030053

8230053

info@taroot.org.sa

www.taroot.org.sa

13039

@tarout_society

31911

goo.gl/r7TTzU

taroot2016

8230980

 تواصلوا معنا


