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أخبار العطاء
لجان العطاء
تســتمر خيريــة تــاروت بلجانهــا المختلفــة
فــي دعــم مســتفيديها رغــم اســتمرار
تنفيــذ اإلجراءات اإلحترازية بســبب جائحة
كورونــا  ،وذلــك بتقديــم مســاعدات
متنوعــة ،أولهـــــــــا المـسـاعـــدات التــي
قدمتهــا لجنــة التكافــل اإلجتماعــي
بخيريــة تــاروت خــال شــهر أبريــل لعــام
 ، 2020حيــث تــم تقديــم المســاعدات
الغذائيــة بقيمــة  42115ريــال لـــ 268
عائلــة ،علمــا بــأن اللجنــة تلقــت  53خطابــً
لطالبي المساعدات خالل هذا الشهر .
بينمــا بلغــت المصروفــات النقديــة للجنــة
كافــل اليتيــم لشــهر أبريــل  54.000ريــال
 ،وقــد تــم صــرف عــدد مــن الكوبونــات
للمســاعدات الغذائيــة بقيمــة 28.880
ريــال  .كمــا تــم صــرف مبلــغ  7.300ريــال
رســوم مواصــات وســكن للطلبــة
الجامعييــن مــن األيتــام فــي كليــة المانــع
الصحيــة ،كمــا تــم إضافة عائلتيــن لقائمة
المســتفيدين مــن لجنــة كافــل اليتيــم.

جمعيــة تــاروت تــوزع كوبونــات وســال غذائيــة لألســر المحتاجة
قامــت جمعيــة تــاروت الخيريــة فــي شــهر
رمضــان المبــارك لهــذا العــام  1441بتوزيــع
ثالثمائــة كوبــون غذائي مقدم من بعض
المحــات التجاريــة ومائــة وأربعــون ســلة
غذائيــة مختلفــة األصنــاف علــى األســر
الفقيــرة فــي أحيــاء تــاروت المختلفــة.
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل فــي
الجمعيــة األســتاذ عبــد رب الرســول آل
درويــش أن الســال الغذائيــة التــي تــم
توزيعهــا خــال هــذا الشــهر المبــارك
علــى العوائــل المحتاجــة مقدمــة مــن
جمعيــة البــر الخيريــة بالشــرقية لألســر
التــي تضــررت بســبب جائحــة كورونــا .
وفي سياق المساعدات لألسر المحتاجة
قدم البنك األهلي مشكورا يوم الثالثاء

بلغــت إثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة ريــال
وســيتم توزعها على األســر المســتفيدة
قبل العيد .
ولفــت إلــى أنــه تــم مؤخــرا إلــى إجــراء
توســعة وتنظيــم لمســتودع الجمعيــة
ليســتوعب أكبــر قــدر ممكــن مــن المــواد
الغذائيــة التــي يتــم توزيعهــا لألســر
المحتاجــة فــي جزيــرة تــاروت بمناســبة
شــهر رمضــان وغيــر رمضــان  ،مشــيرا
إلــى أن الكوبونــات الغذائيــة مقدمــة مــن
أصحــاب المحــال التجاريــة من المحســنين
وتعــادل عــدد العوائــل المســتفيدة
مــن خدمــات الجمعيــة ( ) 300عائلــة.

وتقــدم إدارة الجمعيــة شــكرها الجزيــل
لــكل المحســنين المبادريــن لدعمهــم
الموافق  2020/5/19لجمعية تاروت الخيرية الدائــم ومســاندتهم المســتمرة ،داعيــة
خمســين كوبونــا لشــراء مســتلزمات إلى مزيد من العطاء لمؤازرة المحتاجين
العيــد لألســر المحتاجــة  ،بقيمــة إجماليــة والتخفيــف عنهــم .

فــي حيــن بلغــت المســاعدات التــي
قدمتهــا لجنــة تحســين المســاكن
لشــهر أبريــل  8000ريــال  ،حيــث
ســاهمت فــي بنــاء منــزل واحــد لعائلــة
مــن المســتفيدين بقيمــة 5000ريــال
 ،إلــى جانــب المســاعدة فــي ترميــم
منــزل لـــعائلة اخــرى بقيمــة  3000ريــال .
وصــرح رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر بــأن إجمالــي مجمــوع
المســاعدات التــي تــم صرفهــا خــال
شــهر أبريــل بلغــت  140.295ريــال،
مقدمــا خالــص شــكره باســم مجلــس
اإلدارة إلــى جميــع الخيريــن الداعميــن
مــن أبنــاء مجتمعنــا الطيــب الســتمرار
العطاء للفقراء والمحتاجين.
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أخبار العطاء
مصروفات خيرية تاروت لشهر رمضان المبارك
قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر أن
المصروفــات اإلجماليــة لخيريــة تــاروت
لشــهر رمضــان المبــارك 1441هـــ ..
والتــي تــم تقديمهــا لألســر المحتاجــة
واأليتــام بلغــت  861.951ريــال .
مشــيرا  ،أنهــا تشــمل كافــة المســاعدات
النقديةوالكوبوناتالغذائيةوالمساعدات
المتنوعــة كشــراء األجهــزة الكهربائيــة
ومصروفــات ترميــم بعــض المنــازل .
وأضــاف بــأن إدارة الجمعيــة بجميــع
منســوبيها وكافــة اللجــان بذلــت
مجهــودًا كبيــرًا للعمــل فــي اآلونــة
األخيــرة رغــم اإلجــراءات اإلحترازيــة الخاصــة
بجائحــة كورونــا  ،مضيفــً أنــه تــم تحديــد
ســاعات مالئمــة لحركــة النــاس الســتقبال
المســتفيدين و المحســنين.

وتابع رئيس مجلس اإلدارة الصغير:
أننــا لمســنا تجاوبــً كبيــرًا ،وهلل الحمــد ،
مــن أبنــاء مجتمعنــا المحــب للخيــر ممثــا
فــي رجاالتــه المحســنين والمؤسســات
والشخصيات اإلجتماعية وجميع المبادرين
الداعميــن لعمــل الخيــر ،مضيفــا “نحــن
فخورون بهم جميعا ونقدم لهم جزيل
الشكر على بذلهم وعطائهم السخي،
والشــكر كذلــك موصول للجنــة التكافل
اإلجتماعـــــي وســــائر لجــــــان الجـمـعـيـــة
وجميــع المتطوعيــن والعامليــن وكافــة
منســوبي الـجـمـعـيـــة علـــى تكاتفـهـــم
ومساندتهم إلدارة الجمعية.

ونــوه األســتاذ الصغيــر :أنــه قــد تــم
تحويــل المســاعدات النقديــة والعيديــة
لحســابات المســتفيدين بــدالً مــن عنــاء
الحضــور ،خصوصــً فــي ظــل الحضــر
الكلــي الــذي ســيكون مــع أول أيــام عيــد
الفطر المبارك .
وأكــد علــى أن اإلدارة فــي هــذا الظــرف
الصعــب كانــت بالقــرب دائمــً مــع النــاس ،
حيــث وفــرت كل قنــوات التواصــل لديهــا
للــرد علــى مختلــف إستفســاراتهم،
كمــا تــم تحديــد حســابات بنكيــة أيضــً
للتحويــل المباشــر لمــن يرغــب مــن أهــل
الخيــر واإلحســان بالمســاهمة والتبــرع
وتحويــل زكــوات الفطــرة لهــذا العــام.
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نبض العطاء
بطا قــة ا لخيــر
خواطر متطوع

بقلم:
صالح بن محمد آل مطر

كــن متطوعــً .. ليكــون وجــودك فــي هــذه الحيــاة أجمــل  ،فالعمــل
التطوعــي يدفعــك ألن تعيــش حياة مختلفة وســعيدة  ،ويجعلك
تعيش تجارب جديدة لم يجربها غيرك.
ويتميــز العمــل التطوعــي بخلــوه مــن الملل بل هــو عامل لنضوج
الشخصية للفرد.
العمل التطوعي هو تجديد للروح.
فســاهم فــي التطــوع  ،لتعمــق إنتمــاءك للوطــن وتخــدم أهدافــه
السامية.

التطوع سلوك حضاري.
والتطوع هو ممارسة تتطلب ثقافة ووعيًا بما يقدم لنا ولآلخرين

 ،ألن التطوع هو منا وألجلنا.
وختامًا ،ال تنتظر أن يأتي لك من يعرض العمل عليك بادر
وابحث عنه  ،فهو خير و سعادة .
* أخصائي اجتماعي
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نبض العطاء
ناصية المدى
بقلم  :وفاء الطويل
ناصية المدى
بين
ما
َ
ِ
أرضنا
ون
تربة ِ
ِ
ُ
وع ُي ِ

وجدت مكابدةَ
ْ
المشقة والعنا
ِ
تحقيق المنى
أجل
من
ِ
ِ
ْ
المذاق
حلو
أهدافها
ُ

ْ
والسباق
التنافس
كان
ُ

ُ
المحبة واإلخا
خلق
ِ

كالعروسة
هي
ِ

ُ
ْ
باتساق
والتوازن
المبرة
خلق
ِ
ِ

البحر
مياه
في
ِ
ِ

أفانين الجزيرة َبذرةً
غرست
َ
ْ

بازدهاء بانتظا ٍر
ترنو
ٍ
ْ
باشتياق
للنجم
لسواعد ترقى بها
ٍ
ِ
للـبد ِر الذي
ُ
ْ
المراق
يزدان بالنو ِر

ْ
رقاق
واليوم ها أضحت كأزها ٍر
ُ
ُ
التألق
كان
شمسها
َ
ُّ
تويجه
تلتف حول
ِ
ُ
ْ
والرفاق
األحبة
تلك
بالتعاون حلقوا
بالتكاتف
كم
ِ
ِ

كانت ِمفص ً
للحلم
ال
تاروت
ْ
ُ
ِ

ْ
فاق
للعقل
بعوالم اإلنجا ِز ما
ِ
ِ

ْ
الصداق
كان

كم هذبوا أخالقهم كم ثابروا

بفيئها
الدؤوب
والـعمل
ِ
ِ
ِ

َ
نخلها
كانت تناغي
َ
أهلها،
أشاوس
تدعو
َ
ْ
كالبراق
فأتت تلبي

ْ
يطاق
جلدا على ما ال
وتجشموا
ً
ُ
أجمل بسمة
للشطآن
لتعود
ُ
ِ
ُ
اإلشراق في تلك
ويشعشع
ُ
ْ
األماق

أزنادها ِق َل ِل
جاءت على
ْ
ِ
التفاني والعطا

ُ
نشيده
االمتنان
لحن
ويصب
ُ
ُّ
ِ

ْ
وساق
قدم
سعيًا على
ٍ

ْ
بالوفاق
مزج المودة
شكرًا لمن
َ

هي ٌ
اإلحسان
ثلة عكفت على
ِ

حقًا علينا أن ن َُف ِّد َي ت ُْر َبنَ ا

متسع المعاني
حتى صا َر
َ
ْ
والنطاق

يورثه الشقاق
عنه ما
يح
ُ
ُ
ون ُِز ُ

*أديبة وشاعرة
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نبض العطاء
عرفت أن طفلي من ذوي اإلحتياجات

بقلم  :شــفيق عبد العلي آل ســيف
مــع امتــداد األيــام و الشــهور واألم
الحامــل ترســم آمالهــا عــن مولودهــا ،
فهــي تنتظــر ذلــك اليــوم الــذي تســمع
فيــه صوتــه وتالعبــه وتضمــه بــكل حنــان
 ،فــا تجــد ذلــك منــه فيتعــدى المرحلــة
الطبيعية دون أن يتحقق لها ما تنتظره .

أوالً  :أن تفــوض األمــر إلــى اهلل ســبحانه
وتعالــى وأن تؤمــن أن هــذه نعمــة
ورحمــة مــن عنــد اهلل تعالــى قــد وهبهــا
إياهــا ومــن واجــب حفــظ الرحمــة والنعمة
أن تحفظهــا وتضعهــا فــي المــكان
المناســب إليــه حتــى يأخــذ العالجــات
الصحيــة وكل مــا يطــور مــن مهاراتــه
األكاديميــة والذاتيــة واإلســتقاللية
واإلجتماعيــة وغيــر ذلــك  ،فالبــد لألســرة
أن تفهــم إعاقتــه وكيــف تتعامــل معــه
ألنهــا إذا وصلــت إلــى هــذه المرحلــة
اســتطاعت أن تتعامــل معــه بالمنهجيــة
الســليمة التــي تســاهم فــي المحافظــة
علــى نفســيته وحياتــه وتطويــر وضعــه
الصحــي ومهاراتــه المختلفــة  ،فالوعــي
واإلطــاع شــيء مهــم ،إضافــة إلــى أن
نصــل إلــى تشــخيص دقيــق يشــخص

فهناك من األمهات ال تبالي و تتركه دون
أن تعرضــه علــى المختــص  ،بينمــا هنــاك
األم الواعيــة و التــي تيقنــت بالتغييــر
فأعتقــدت بــأن طفلهــا غيــر طبيعــي
مباشــرة تذهــب بــه إلــى المختصيــن
لتعــرف أهــو ســليم أو غيــر ســليم فبعــد
كل هــذه الفحوصــات يتبيــن أنــه مــن
ذوي اإلحتياجــات لديــه إعاقــة معينــة.
وهنــا نســأل  :مــا هــو دور األم واألســرة
وكيــف ينبغــي أن يتعاملــون معــه؟
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لهــا نــوع اإلعاقــة ونســبتها حتــى
تتكيــف معــه بمــا يريــد و يحتــاج إليــه
فــإن هــذا التكيــف مــن أبــرز األســباب
التــي تســاعد وتمكــن الفــرد مــن ذوي
االحتياجــات فــي تطويــره تطوي ـ ًرا كام ـ ً
ا.
فدعوتــي إلــى كل األســر حينمــا يــرون
التغييــرات علــى أطفالهــم وأنهــم ال
يواكبــون أقرانهــم البــد وأن نســعى
ســعيًا حثي ًثــا لمعرفــة هــذه التغيــرات
ألنهــم أمانــة فــي أعنــاق األب واألم ولكــي
ال نكــون مســئولين عــن تطويــر حياتهــم
الصحية و العلمية إلى األسوأ ..
ودمتم بخير.
*إدارة مركز زهور المستقبل
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دور األخالق في األسرة

بقلم :جواهر يوسف المختار
بأهميــة
إن المســائل األخالقيــة تحظــى
ٍ
ومــكان  ،وقــد
زمــان
كبيــرة فــي كل
ٍ
ٍ
شــغلت ح ِّيــزًا كبيــرًا مــن النصــوص
الدينيــة والكتــب الســماوية ؛ إذ ُيعتبــر
التكامــل األخالقــي للفــرد والمجتمــع
مــن أهــم األهــداف ،فهــو أســاس كل
صــاح فــي المجتمــع  ،ووســيلة رادعــة
ٍ
لمحاربــة كل أنــواع الفســاد واالنحــراف.
وحيــث أن األســرة هــي موضــع التقــاء
الفــرد بالمجتمــع  ،وهــي المجــال األهــم
لتنميــة وترشــيد األخــاق الكريمــة
لإلنســان ،فــا ريــب أنهــا تلعــب دورًا
خاصــً فــي تأســيس الهويــة األخالقيــة
للفــرد .والهويــة األخالقيــة إنمــا تتــم
بمعرفــة المنجيــات الموصلــة إلــى
الســعادة األبديــة وهــي فضائــل األخــاق
 ،والمهلــكات الموجبــة للشــقاوة
الســرمدية وهــي رذائــل األخــاق  ،والعمل
علــى التخلــي عــن الرذائــل والتحلــي
بالفضائــل  ،إلــى أن تصبــح هيئــة راســخة
للنفــس تصــدر األفعــال عنهــا بســهولة
ــة.
ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى
فكــر ورو ّي ٍ
ٍ

القيــم األخالقيــة ثابتــة ال تتغيــر ويجــب
أن تكــون هــي القاعــدة األصــل لألفــراد
والمجتمــع فــي ســلوكهم األخالقــي ،ال
أن تكــون األخــاق تابعــة لرغبــات وميــول
الفــرد أو المجتمــع  ،لذلــك حســب األصــول
العامــة التــي اســتُ نتجت مــن القــرآن
الكريــم  ،تكــون القيــم اإليجابيــة فــي
الفعــل األخالقــي تابعــة للدوافــع التــي
تبعــث اإلنســان لممارســته ،فأعمالنــا
كلمــا قــوي ارتباطهــا مــع اهلل تعالــى
وكانــت أكثــر قبــوالً عنــده ،كانــت مح ّبــذة
بنحــو أكبــر وذات قيمــة أســمى ،علــى
ٍ
العكــس كلمــا ُ
ارضــاء للنفــس
نجــزت
أ
ً
وبتأثيــر مــن الدوافــع النفســية كانــت
قيمتهــا أقــل  ،فمثــ ً
ا أســاس حيــاة
األســرة فــي القــرآن الكريــم مبنــي علــى
المحبــة والمــودة  ،يقــول ســبحانه :

ــن
ــن آ َياتِــهِ َأ ْن خَ َل َ
ــق َل ُكــم ِّم ْ
“ومِ ْ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
ُ
ُ
هــا
َأنف ِ
اجــا لتَ ْ
ســك ْم أز َْو ً
ســكنُ وا ِإل ْي َ
ــو َّدةً َو َر ْح َم ً
َو َج َع َ
ــة ِ ،إ َّن
ــل َب ْينَ ُكــم َّم َ
فِ ــي ذَ ِلـ َ
ون”
ـك َلآ َيـ ٍ
ـر َ
ـو ٍم َيتَ فَ َّكـ ُ
ـات ِّلقَ ـ ْ
الروم21/

ومــن األســس األخرى مســألة إدارة المنزل
والتــي يجــب أن تمــارس ممارســة ترعــى
جانــب االعتــدال  ،فالرجــل أو رب األســرة
يجــب أن ينتهــج الطــرق واألســاليب
الصحيحــة ويدبــر شــؤون المنــزل بموازنــة
أخالقيــة تتيــح لــه إقامــة مــا يســمى
الحكومــة المنزليــة بعيــدًا عــن الظلــم
واالســتبداد  ،وبهــذا الســلوك فقــط
يحفــظ لألســرة أمنهــا واطمئنانهــا.
وقــد أعطــى اهلل عــز وجــل هــذا الــدور
للرجــل باعتبــاره الق ِّيــم احتــرازًا مــن
وقــوع الضعــف والتفــكك فــي األســرة
 ،وهــو مســؤولية كبــرى ال ينبغــي
ّ
يســتغل الرجــل هــذا الحــق فــي
أن
التســلط االســتبدادي والتحكــم والقهــر
واســتعمال القــوة فــي غيــر محلهــا  ،بــل
إن شــرط نجاح قيادة المنزل هو التحكم
بعواطــف األشــخاص الذيــن يخضعــون
ـن وال أذى  ،بــل
لقانــون األســرة مــن غيــر مـ ٍّ
بتوثيــق العواطــف بيــن أعضــاء األســرة
وإدارة شــؤون الحيــاة بأســلوب صحيــح
وســلوك عقالنــي  ،وال يخفــى علــى أحــد
ـكان
أن َمــن امتلــك قلــوب النــاس فــي مـ ٍ
ســهلت عليــه قيادتهــم.
وزمــان مــا
مــا
ُ
ٍ

إن الهــدف اإللهــي هــو ســيادة المــودة
والتحابــب بين الزوجين وشــعور أحدهما
بالطمأنينــة والســكينة فــي جنــب اآلخــر،
لذلك على الزوج والزوجة الســعي إلحالل برنامــج إيــاف األســري التابــع للجنــة
الطمأنينة والسكينة بين أعضاء األسرة
الصحيــة بجمعيــة تــاروت
وتنميــة العواطــف والحــب المتبــادل.

وحيــث أن المعيــار األخالقــي للفضائــل
والرذائــل فــي النظــام األخالقي اإلســامي
ُيقــوم علــى العقــل والوحــي  ،لذلــك
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حديث العطاء
عطاؤك باشتراكك في الجمعية الخيرية

بقلــم  :عبــاس ســالم
العطــاء هــو ثقافــة مجتمــع مبنيــة
علــى عــدة عوامــل دينيــة  ،اجتماعيــة ،
ثقافيــة  ،وعندمــا يشــارك أفــراد المجتمــع
فــي دعــم هــذه العوامــل بالعطــاء ،
تتطــور هــذه الثقافــة مــن مفهــوم
التعــاون وحــب الخير إلــى عمل مجتمعي
ينــدرج فــي ســياق المشــاركة المجتمعية
تحــت اســم “الجمعيــة الخيريــة”.

غيــر
ــد فقرنــا بغنــاك  ،ال ّل
هــم ِّ
ّ
فــي تعميــق روح العطــاء اإلجتماعــي ُ ،س َّ
هــم
وذلــك مــن خــال دمجهــا بيــن النمــاذج ســوء حالنــا بحســن حالــك  ،ال ّل
ّ
الدينيــة للعطــاء ومبــادئ المشــاركة
الديــن وأغننــا مــن
اقــض عنــا
ِ
َّ
المجتمعيــة  ،فهــو إحــدى أهــم القيــم الفقــر  ،إنَّــك علــى كل شــيء قديــر”.
المجتمعيــة التــي تتمثــل فــي مســاعدة
تحــدث عــن إدخــال الســرور علــى
فهــو
ّ
الفقــراء والمحتاجيــن والقضــاء علــى
مــن هــم فــي القبــور  ،ورعايــة الفقــراء
كل أشــكال الفقــر ،وإن دعــم األعمــال
والمســاكين والمدينيــن  ،وإعانــة
الخيريــة  ،واجــب إنســاني ومجتمعــي
المكروبيــن والمهموميــن والمظلوميــن
وشــرعي  ،فرضــه اهلل علــى النــاس
 ،ومســاعدة المرضــى ومحاربــة الفســاد
المقتدريــن حقــً للفقــراء والمســاكين ،
بــكل أشكاله.ســاهمت الجمعيــات
وعليــه فــإن المســاهمة واجبــة لكونهــا
الخيريــة إضافــةً إلــى الضمــان اإلجتماعــي
حقــً مــن حقــوق تلــك الفئــات المجتمعيــة
والقضــاء
المحتاجيــن
لمســاعدة
خطبــة الرســول (ص) في شــهر رمضان علــى عامــل الفقــر فــي المجتمــع ،
المبــارك والتــي أفــاض فيهــا بالدعــوة ومشــروع العمــل الخيــري فــي المجتمــع
ّ
فــي هــذا
الشــهر إلــى مســاعدة يعتمــد علــى أســس وقواعــد مدروســة
الفقــراء والمحتاجيــن  ،وااللتفــاف حــول مــن ناحيــة البحــث اإلجتماعــي للحــاالت
األيتــام والتحنّــن عليهــم  ،وإفطــار المختلفــة  ،وتعتبــر الجمعيــة الخيريــة
الصائميــن  ،ولــم يقــف االهتمــام أفضــل وســيلة اتصــال بيــن المتبــرع
فــي شــهر رمضــان المبــارك علــى والمســتفيد  ،وهــي تلعــب دورًا مهمــً
إطعــام الفقــراء والمســاكين وإكــرام فــي الكثيــر مــن المجــاالت اإلجتماعــي ة
وســع رســول اهلل (ص)  ،ولكــن تركيزهــا ينصــب بصــورة كبيــرة
األيتــام  ،بــل ّ
مــن دائــرة االهتمــام إلــى ّ
كل مــن يعانون علــى محاربــة الفقــر ومســاعدة األســر

يتميز العطاء عند أفراد المجتمع بكونه
الشــعور النابــع عــن شــعور الفــرد بأنــه فــي هــذه الحيــاة  ،مــن خــال مــا ورد
يستحب قراءته في ّ
كل
جــزء ال يتجــزأ من المجموعــة المجتمعية  ،في الدعاء الذي
ّ
حيــث للمنظــور اإلســامي دور فــي تعزيــز يــوم مــن أيــام شــهر رمضــان المبــارك
مفهــوم وممارســة العطــاء اإلجتماعــي
هــم أدخــل علــى أهــل القبــور
“ :ال ّل
ّ
مــن خــال ترســيخ مبــادئ التراحــم
أغــن كل فقيــر ،
هــم
الســرور  ،ال ّل
ِ
ّ
والتآخــي  ،باإلضافــة إلــى مســؤولية أفــراد
هــم أشــبع ّ
هــم
كل جائــع  ،ال ّل
ال ّل
ّ
ّ
المجتمــع ببعــض الحقــوق المنطلقــة
اكــس ّ
اقــض
هــم
كل عريــان  ،ال ّل
ِ
ّ
ُ
مــن مبــادئ العدالــة اإلجتماعــي ة ديــن ّ
فــرج عــن
كل مديــن  ،ال ّل
هــم ِّ
ّ
التــي تعــزز مــن ممارســة العطــاء .
هــم ُر َّد ّ
ّ
كل غريــب ،
كل مكــروب  ،ال ّل
ّ
ـك ّ
ـم فـ ّ
ـم أصلــح
كل أســير  ،ال ّلهـ ّ
لــم يكــن الديــن وحــده الدافــع وراء ال ّلهـ ّ
عطــاء النــاس فــي المجتمــع  ،بــل إن
ّ
كل فاســد مــن أمــور المســلمين ،
اشــف ّ
هــم
كل مريــض  ،ال ّل
هــم
للقيــم والتقاليــد اإلجتماعــي ة دورًا فعــاالً ال ّل
ِ
ّ
ّ
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الفقيــرة والمتعففــة فــي المجتمــع.
ختامــً إن الجمعيــة الخيريــة مســؤولية
الجميــع  ،وعلــى النــاس فــي المجتمــع
ـد يــد العــون لهــا  ،كيــف ال وهــي التــي
مـ ّ
تحمــل العــبء الكبيــر فــي مســاعدة
الفقــراء واأليتــام والمحتاجيــن نيابــة عــن
النــاس فــي المجتمــع  ،والتــي باتــت تنــوء
بحمــل هــذه المســؤوليات الكبيــرة ،
ومســؤولية المجتمــع ك ّلــه أن يقف معها
 ،ويســندها بالدعــم ماديــً ومعنويــً.
* كاتــب  ،تــاروت

نرشة العطاء  -مايو  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الخامس

جائحة كورونا والمعركة المفتوحة
ماليــة محــدودة ،ال تســتطيع بــأي حــال
مــن األحــوال ،أن تتحمــل عــبء تعويــض
هــؤالء ،وهــم بالمناســبة شــريحة ليســت
بقليلــة فــي المجتمــع ،بــل ال تســتطيع
أيضــا حتــى مســاعدتهم ماليا ولــو بالحد
الــذي يؤمنــوا مــن خاللــه كلفــة الطعــام
والغــذاء اليومــي فقــط وألســابيع قادمــة،
هــذا فضــا عــن توفيــر ســائر االحتياجــات
األساســية كالــدواء ورســوم إيجــار
الســكن وفواتيــر الكهربــاء والمــاء ..الــخ.

بقلــم  :محمــد الشــيوخ
فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا
المســتجد والقيــود المتخــذة لمكافحتــه
ال أحــد يجــادل اليــوم بــأن الكثيــر مــن
أربــاب األســر فــي مجتمعنــا ،خصوصــا
العامليــن فــي المهــن الحــرة ،علــى
األقــل ،قــد خســروا دخلهــم ،ولعــل
بعضهــم قــد وصــل لحالــة العجــز التــام
عــن توفيــر الغــذاء ألفــراد أســرهم أو
اوشــك علــى الوصــول لحافــة الهاويــة.
شــخصيا أعــرف البعــض مــن هــؤالء عــن
قــرب ،وأدرك جيــدا مــدى معاناتهــم
الشــديدة فــي ظــل هــذه الظــروف
القاســية ،وأظــن أن معظمكــم يعــرف
أكثــر منــا بوضــع هؤالء ومــدى احتياجهم
للعون والمساعدة العاجلة.
كمــا ال يجــادل أحــد أيضــا بــأن الجمعيــات
الخيريــة وحدهــا ،وبمــا تمتلــك مــن مــوارد

جهــود الجمعيــة فــي هذا المجــال ،بحيث
تعمــل هــذه اللجــان تحــت مظلتهــا
وإشــرافها لحيــن انتهــاء هــذه الجائحــة.

 /٢قيــام أهالــي األحيــاء بتفعيــل
دور األحيــاء فــي مختلــف المناطــق،
وبالتنســيق مــع الجمعيــات الخيريــة
إن لــزم األمــر ،لتشــكيل لجــان طــوارئ
اجتماعيــة فــي كل حــي ،لمــؤازرة هــذه
الفئــة المغلوبــة وغيرهــا مــن الفئــات
المتضــررة ،ماد ًيــا وغذائ ًيــا ومعنو ًيــا
قطعــا ال أحــد يقبــل ان تبقــى أســر ودوائيــا الــخ .كمــا يمكــن أن تســاهم
ً
هــذه الشــريحة الضعيفــة تتضــور
جوعــا هــذه اللجــان بالتنســيق مــع وزارة
ً
وتعانــي األمريــن ،لمــا يترتــب علــى ذلــك الصحــة أيضــا فــي العمــل التوعــوي
مــن آثــار كارثيــة ،االمــر الــذي يحتــم علــى الصحــي االحتــرازي لمواجهــة هــذا الوبــاء.
أبنــاء المجتمــع بكافــة شــرائحه ،خصوصــا
المقتدرين منهم ماليا القيام بواجبهم
الدينــي واألخالقــي واإلنســاني ،حيــال
هــؤالء النــاس كــي ال تتضاعف مأســاتهم
فــي هــذا الظــرف الصعــب والحســاس.
فــي هــذا الســياق اقتــرح علــى الخيريــن
والميســورين مــن أبنــاء المجتمــع،
وعلــى وجــه الســرعة ،تحســس وضــع
هــؤالء ومســاعدتهم ودعمهــم ،مــن
خــال العمــل علــى المســارات التاليــة:
 /١مضاعفــة الدعــم المالــي واللوجســتي
المؤقــت للجمعيــات الخيريــة فــي هــذا
الظــرف االســتثنائي ،لتقــوم بدورهــا فــي
مســاعدة هــؤالء وغيرهــم مــن الفئــات
الضعيفــة والمتضــررة فــي المجتمــع.
وكذلــك آمــل مــن الجمعيــات الخيريــة
تفعيــل كافــة برامــج التكافــل اإلجتماعــي
بالمجتمــع .وال بــأس أن تتشــكل لجــان
اجتماعيــة تطوعيــة مؤقتــة لمســاندة
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 /٣أن يبــادر أصحــاب العقــارات الســكنية
فــي إعفــاء المســتأجرين الضعفــاء
الســاكنين لديهــم مــن دفــع قيمــة
اإليجــار ،خصوصــا الذيــن ال يملكــون دخــا
ثابتــا ،هــذه الفئــة المغلــوب علــى أمرهــا.
شــخصيا أعــرف البعــض مــن أصحــاب
العقــارات الســكنية والتجاريــة قامــوا
مؤخــرا مشــكورين بإعفــاء المســتأجرين
الضعفــاء والمتضرريــن لديهــم مــن
دفــع قيمــة اإليجــار لبضعــة أشــهر،
إحساســا منهــم بأهميــة التكافــل
ً
اإلجتماعــي فــي هــذا الظــرف الصعــب.
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جائحة كورونا والمعركة المفتوحة

 /٤تخصيــص جــزء مــن الحقوق الشــرعية،
لتخفيــف العــبء وتقليــل المعانــاة
عــن كافــة المحتاجيــن والضعفــاء
المتضرريــن ،بســبب هــذا الوبــاء .وأظــن
أن معظــم المرجعيــات الدينيــة تدفــع
فــي هــذا االتجــاه .لقــد أخبرنــي أحــد
الفضــاء مــن العلمــاء بــأن بعضــا مــن
أربــاب األســر الذيــن فقــدوا وظائفهــم
مؤخــرا بســبب هــذه الجائحــة ،صــاروا
يتــرددون علــى رجــاالت الديــن باســتمرار
طلبــا للمعونــة والمســاعدة .وهــذا
مؤشــر علــى بــأن هــؤالء قــد نفــذ مــا
لديهــم مــن مــال ،وبالتالــي أصبحــوا
عاجزيــن عــن توفيــر حتــى لقمــة عيــش
أســرهم .وأعتقــد ان رجــاالت الديــن فــي
بالدنــا لــم ولــن يقصــروا فــي هــذا الشــأن.

 /٥أن يســاهم كل فــرد مقتــدر
مــن أبنــاء المجتمــع وبالقــدر الــذي
يســتطيع وبالطريقــة التــي يراهــا
مناســبة ،لدعــم أ ًيــا مــن هــذه الفئــات
المتضــررة بســبب هــذا الوبــاء ،وبــأي
شــكل مــن أشــكال الدعــم والمســاعدة
المــادي والمعنــوي .فالمبــادرات الفرديــة
البنــاءة مطلوبــة فــي هــذا الظــرف،
وأعتقــد أن فــي بــال كل واحــد منــا ســبال
عديــدة للمــؤازرة والدعــم ،وربمــا تكــون
أكثــر أهميــة وعمليــة ممــا ذكــر أعــاه.

أظــن أن هــذا هــو الظــرف الواجــب فيــه
تطبيــق مفهــوم ”التكافــل اإلجتماعــي “
بكل حذافيره وأشــكاله وصوره .وال شــك
أن هــذا الــدور اإلجتماعــي والمفصلــي
ال يقــل أهميــة وضــرورة عــن كافــة األدوار
واإلجــراءات الصحيــة والوقائيــة ،بــل هــو
جــزء ال يتجــزأ مــن معركتنــا الشــاملة
والمفتوحــة والطويلــة والمعقــدة
مــع هــذا الوبــاء الشــرس والفتــاك ،كمــا
إن فيــه مــن األجــر الكبيــر الــذي ال يعــد
وال يحصــى ،ألنــه سيســاهم بــا ريــب
فــي التخفيــف مــن معانــاة وآالم الكثيــر
من الضعفاء واألسر المحتاجة وتسكين
أوجاعهــم وســد جوعهــم ،وهــو عمــل
إنســاني وخيــري عظيــم ال يقــل أهميــة
عمــا يقــوم بــه األطبــاء والمســعفين
والممرضيــن مــن دور بالــغ األهميــة
والحساســية فــي هــذه األيــام العصيبــة.
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نحــن مدعــون جميعــا بــأن نشــمر
عــن ســواعدنا لمواجهــة هــذا الوبــاء
علــى مختلــف الصعــد «صحيــا ،اجتماع ًيــا،
اقتصاديــا ،أمنيــا ،ثقافيــا» وبــكل
الوســائل الممكنــة والســبل المتاحــة
والمشــروعة ألن معركتنــا مــع هــذه
الجائحــة هــي معركــة جماعيــة طويلــة
ومعقــدة وهــي معركــة مــوت أو حيــاة
بالنســبة لنــا جميعــا ،لــذا يلــزم أن نخــرج
منهــا أيضــا منتصريــن علــى هــذا الوبــاء
القاتــل وفــي أقصــر فرصــة ممكنــة
وبأقــل األضــرار والكلــف بــأذن اهلل،
وحمانــا اهلل وإياكــم مــن كل شــر وســوء.
*باحــث فــي علــم ا الجتمــا ع
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حوار العطاء
رئيس لجنة كافل اليتيم:
منــذ تأســيس اللجنــة وأهــل الخيــر
يؤازروننــا واأليتــام هــم أوالدنــا
حوار :زينب المرحوم  -رقية آل سيف
ـد ا تخفــي فــي
ُ
اليتــم كلمــة حساســة جـ ً
طياتها مأساة طويلة،
ففــي زمــن قــل فيــه اإليثــار والمبــادرة
ـاد معطــاءة تُمــد وال تُرد  ،تهدي
وجــدت أيـ ٍ
ُ
وال تعدي وترمم ما أفسد ٍ
بأيد متهاونة .س /بدايــة حدثنــا عــن طبيعة عمــل لجنة
كافل اليتيم بشكل عام ،وأبرز برامجها

ففــي ظــل الجائحــة تفــاوت مــدى ضــرر
كورونــا علــى شــرائح المجتمــع فأثــره
علــى البعــض لــم يكــن مقتصــ ًرا لجنــة كافــل اليتيــم تقــوم برعايــة األيتــام
علــى عــدم الخــروج مــن المنــزل مــع والدتهــم وتتنــوع الرعايــة إلــى رعايــة
فقــط بــل وصــل لحرمــان البعــض ماديــة ومعنويــة .ومــن جملــة البرامــج
الحالية؟

أيضــا ،ولكــن لــم التــي تقــوم بهــا اللجنــة هــي  :متابعــة
مــن لقمــة عيشــهم ً
األيــد البيضــاء كالخيريــن األيتــام دراســيا ســواء المتفــوق منهــم
يــزل أصحــاب
ِ
مــن أبنــاء المجتمــع إلــى جانــب أو غير المتفوق على حد سواء.
االطــر الخيريــة كالجمعيــات الخيريــة
س/مــع ظهــورأول إصابــة بجائحة فيروس

فــي وطننــا المعطــاء ،الزالــوا يكرســون
جــل اهتمامهــم وجهدهــم فــي
واتخــاذ الكثيــر مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة،
محاولــة رفــع العــوز عــن الضعفــاء
كورونــا فــي  2مــارس  2020فــي المملكــة ،

ومؤازرتهــم والوقــوف معهم.
ومــن بيــن تلــك األطــر الخيريــة الفاعلــة
علــى هــذا الصعيــد هــي لجنــة كافــل
اليتيــم التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة
 ،التــي دأبــت منــذ نشــأتها علــى خدمــة
األيتــام فــي جزيرتنــا الغاليــة .وللوقــوف
علــى بعــض أنشــطتها خــال أزمــة
كورونــا إليكــم نــص الحــوار الــذي تــم
مــع رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم بجمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب أبــو زيــد

ماهــي أبــرز التحديــات والعوائــق

س /كمــا تعلمون ان العديد من الشــرائح
الضعيفــة فــي المجتمــع تأثــرت بشــكل
مضاعــف فــي هــذه األزمــة  ،فمــا هــو حجم
التأثيــر الــذي طــال األيتــام المســتفيدين
من خدمــات الجمعية؟

لم نلحظ في هذا الظرف ،وهلل الحمد ،أي
تأثيرات ســلبية طالت األيتام المكفولين
لــدى الجمعيــة فــي هــذه األزمــة.

التــي واجهــت اللجنــة أثنــاء تأديــة

س /فــي الظــروف الصعبة عــادة ما تكون

عملهــا ونشــاطها فــي هــذه األزمــة؟

نفــوس أهــل الخيــر مهيــأة أكثــر للعطاء

مــع ظهــور (جائحــة كورونــا ) واإلجــراءات
التي اتخذت ،حاولنا قدر االمكان التكيف
مــع الوضــع الجديــد ،فقمنــا بتغييــر
دوامنــا لينســجم مــع وقــت الســماح
بالتجــول والحركــة ،ومــع ذلــك تأجلــت
بعــض الخدمــات التــي كانــت يفتــرض ان
تقــدم للعوائــل مــن قبلنــا كشــراء بعض
األجهــزة الكهربائيــة أو صيانتهــا .وكان
هــذا واحــد مــن أبــرز العوائــق أمامنــا.
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والبــذل ومســاعدة المحتاجيــن  ،هــل
لمســتم هذا الشــعور من أبنــاء المجتمع
 ،وهــل أنتــم راضون عنــه ،وكيف انعكس
ذلــك  ،أن وجــد  ،علــى معنويــات األيتــام ؟

منــذ تأســيس لجنــة كافــل اليتيــم وأهــل
الخيــر موجــودون معنــا .ومــا شــعرنا يومــا
مــن األيــام إال ونحــن جميعــا يــدا واحــدة
لخدمــة هــذه الشــريحة مــن أهلنــا.
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حوار العطاء
س /الكثيــر مــن الجهــات الخيريــة وغيــر

س/ماهــي أبــرز الصعوبــات والمشــاكل

س /قطعــا مــرت بــك وباقــي أعضــاء

والتحديات التي تواجه األيتام باستمرار؟

اللجنــة الكثيــر مــن المواقــف واألحــداث

الخيريــة بــدأت تفكــر فــي تصــورات ورؤى

المؤثــرة التــي قــد ال تنســى مــع بعــض

أبــرز الصعوبــات التــي يواجههــا اليتيــم
األيتــام ومــا زالــت عالقــة فــي ذاكرتــك..
ومشــاريع مــا بعــد كورنــا  ،فهــل فكرتــم هــو فقــد األب الــذي هــو المعيــل ،لذلــك
حدثنــا عــن بعــض تلــك المواقــف ؟
فــي مثــل هــذه االمــور ،ســواء كان نحاول أن تكون عالقتنا مع اليتيم عالقة
علــى صعيــد تقديــم الخدمــة لأليتــام ودية وأبوية ،أي غير رسمية .لهذا يستطيع لــدي الكثيــر مــن المواقــف المؤثــرة منهــا
أو صعيــد تطويــر عملكــم كلجنــة مهمة اليتيــم أن يتصــل بــي شــخصيا ويطلــب علــى ســبيل المثــال موقفــان  :أوالهمــا،
فــي المجتمع؟
أي شــيء مــن غيــر أن يشــعر بــأي حــرج .لقــد كنــت أتابــع مــع أحــد األيتــام الصغــار
منــذ كان فــي المدرســة المتوســطة
التصــورات لمــا بعــد ( كورونــا ) أكيــد
س /هــل هنالك ثمة مشــاريع اســتثمارية وحتــى تخــرج مــن الجامعــة ،ومــن ثــم
هــي مــن أولويــات عملنــا فــي الجمعيــة
يعود نفعها لأليتام يمكن لرجال االعمال أصبحنــا زميليــن (معلميــن فــي مدرســة
الخيريــة ككل ،وأعتقــد أن جميــع اللجــان في المجتمع المحلي القيام بها؟
واحــدة ) .والثانــي ،فــي إحــدى حمــات
المعنيــة بخدمــة المجتمــع لديهــا العديد
مــن األفــكار والتصــورات لمــا بعــد جائحــة لدينــا مبنــى كافــل (  ) 1و هــو مؤلــف مــن التبــرع بالــدم اكتشــف أن الممــرض
عــدد مــن الشــقق يســكنه مســتأجرون المســؤول عــن ســحب الــدم هــو أحــد
كورونا.
يعود ريعه لأليتام ،ومبنى ثان (كافل )2األيتــام الــذي كنــت أتابــع معــه شــخصيا،
وقــد عرفنــي هــو بنفســه بعــد أن تغيرت
س /برأيــك مــن خــال إدارتــك للجنة كافل ال زال قيد اإلنشاء.
كافــة مالمحــة الشــخصية لطــول ســنوات
اليتيــم  ..مــاذا يحتــاج األيتــام بالتحديــد
اإلجتماعي
ـل
ـ
التواص
ـوات
ـ
قن
ترى
ـل
ـ
س/ه
الفراق.
غيــر المعونــات المالية طبعا ؟
حاجة اليتيم ال تقتصر فقط على المعونة
الماليــة ،وإنمــا تتعــدى ألمــور أخــرى  .مثــا
يحتــاج األيتــام لإلرشــاد األســري والمتابعــة
الدراسية وتشجيعهم وبشكل مستمر
علــى االهتمــام بمســتوى التفــوق.
وهــذا مــا نحــاول فعلــه علــى الدوام.

وســيلة فعالــة لخلــق حالــة التفاعــل

اإليجابي بين أنشــطة الجمعية وبرامجها
الداعمة لهــذه الفئة والمجتمــع المحلي؟

الشــك أن لقنــوات التواصــل اإلجتماعــي
دور فعال في زمننا الحاضر ،وهو وسيلة
مهمــة وفعالــة لخلــق التفاعــل اإليجابــي
بيــن المجتمــع والجمعيــة الخيريــة .
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حوار العطاء
رئيــس لجنــة التكافــل اإلجتماعــي
 :فخــورون بوقــوف المجتمــع معنــا
وســنبذل المزيــد مــن الجهــد لخدمــة
جميع المستفيدين
حــوار  :زينــب المرحــوم  ،رقية آل ســيف
التكافــل اإلجتماعــي هــو أســاس اتحــاد
المجتمــع ،كمــا أن التكاتــف بيــن أبنائــه
فــي الشــدائد قــوة ال يســتهان بهــا  ،وقــد
أثبــت أهــل الخيــر والعطــاء تماســكهم
وتوادهــم دومــا فــي أصعــب األوقــات
وأشــدها ضــراوة ،ففــي زمــن كورونــا الذي
ّ
عطــل معظــم مجــاالت الحيــاة الحظنــا
بشــكل جلــي أصحــاب القلــوب الرحيمــة
واأليــدي الكريمــة قــد اجتمعــت قلبوهــم
وشــمروا عــن ســواعدهم لبنــاء الوطــن
وتخفيــف األلــم عمــن هــم فــي أمــس
الحاجــة للتكاتــف اإلجتماعــي والتكافــل
اإلنســاني مــن أبنــاء وطنهــم الذيــن
انقطعت بهم السبل.

 مســاعدة الفقــراء واألرامــل والمطلقــات التعــاون مــع جميــع اللجــان األهليــةبالمجتمــع والمســاجد والمشــايخ فــي
كل مــا يتصــل ببحــث الحــاالت التــي تــرد
عن طريقهم
 القيــام بأعمــال طارئــة ،اي غيــر مجدولة،لدى اللجنة مثل مشروع تكاتف وغيرها.

س /مــع ظهــور اول اصابــة بجائحــة
فيــروس كورونــا فــي  / 2 :مــارس2020 /
فــي المملكــة  ،واتخــاذ الكثيــر
مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة  ،ماهــي
وفــي ظــل هــذه الجائحــة العالميــة أبــرز التحديــات والعوائــق التــي
كان لنــا وقفــة مــع رئيــس لجنــة واجهــة اللجنــة أثنــاء تأديــة عملهــا
التكافــل اإلجتماعــي بجمعيــة تــاروت ونشــاطها فــي هــذه األزمة ؟
الخيريــة األســتاذ عبــد رب الرســول
كثــرة مراجعــة المتضرريــن مــن جائحــة
آل درويــش ليحدثنــا عــن دور اللجنــة
فيــروس كورونا على مســتوى المنطقة،
فــي هــذه األزمــة ،وإليكــم نــص الحــوار
حيــث بلــغ عــدد المتقدميــن  350متضــررا
س/بدايــة حدثنــا عــن طبيعــة  ،وكذلــك عــدم وجــود الوقــت الكافــي
عمــل لجنــة تكافــل بشــكل عــام ،لدراســة الحــاالت بصــورة دقيقــة.
وبرامجهــا
مشــاريعها
وأبــرز
الحاليــة وتطلعاتهــا المســتقبلية؟ الضعيفــة فــي المجتمــع تأثــرت بشــكل
س /كمــا تعلمون أن العديد من الشــرائح

يتلخص عمل لجنة التكافل في ما يلي:

مضاعــف فــي هــذه األزمــة  ،فمــا هــو
حجــم التأثيــر الــذي طــال الفئــات

 عمل بحوث جديدة لجميع المتقدمينالجــدد للمســاعدات وتحديــث البحــوث البرامــج والمشــاريع الجديــدة التــي
التــي تقدمــون لهــا الدعــم  ،ومــا هــي

القديمة بشكل دوري لجميع المستفيدين

تــم اســتحداثها فــي هــذه المناســبة ؟
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أكثــر المتضرريــن بشــكل مباشــر هــم
شــريحة ســائقوا مركبــات التوصيــل
وأصحــاب األســواق المتنقلــة وحــراس
األمــن وبعــض المتوقفيــن عــن العمــل.
ولعل أهم المشاريع التي تم استحداثها
في هذه المناســبة هو مشــروع تكاتف.
وهــو مشــروع طــرح مــن قبــل اإلدارة
وكان للجنــة دور كبيــر فــي تفعيلــه،
كمــا تســعى اللجنــة بشــكل دائــم
لتطويــر تقديــم المســاعدات بشــكل
آلــي وذلــك بالدفــع مباشــرة إلــى حســاب
المســتفيد البنكــي ،إلــى جانــب العمــل
علــى زيــادة المســاعدة الغذائيــة لجميــع
المســتفيدين.
س/فــي الظــروف الصعبــة عــادة مــا
تكــون نفــوس أهــل الخيــر مهيــأة أكثــر
للعطــاء والبــذل ومســاعدة المحتاجيــن
 ،هــل لمســتم هــذا الشــعور مــن
أبنــاء المجتمــع  ،وهــل أنتــم راضــون
عنــه ،وكيــف انعكــس ذلــك  ،أن وجــد
علــى  ،معنويــات المســتفيدين ،
وهــل اســتطعتم أن تســتثمرون هــذا
الظــرف فــي تقديــم مســاعدات وبرامــج
أكثــر لهــم ممــا كنتــم تقدمــوه لهــم
فــي الظــروف االعتيادية  ،وما هي ؟

أهــل الخيــر لــم يقصــروا مــع اللجنــة
والجمعية ككل في تقديم المســاعدات
للمحتاجيــن ونحــن فخــورون بتجــاوب
المجتمــع مــع الجمعيــة ككل .وقــد
ســعينا لتقديــم كل مــا بوســعنا لجميــع
مــا يحتاجــوه المحتاجــون مــن مســاعدات
عينيــة أجهــزة كهربائية ،وســداد إيجارات
المســاكن ،مضافــا للدعــم المعنــوي.

نرشة العطاء  -مايو  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الخامس

حوار العطاء
س /الكثيــر مــن الجهــات الخيريــة وغيــر

س /هــل تــرى قنــوات التوصــل

الخيريــة بــدأت تفكــر فــي تصــورات ورؤى

اإلجتماعــي وســيلة فعالــة لخلــق حالــة

ومشــاريع مــا بعــد كورونــا ،فهــل فكرتــم

التفاعــل اإليجابــي بيــن أنشــطة الجمعيــة

فــي مثــل هــذه االمــور ســواء كان علــى

وبرامجهــا الداعمــة لهــذه الفئــة

صعيــد تقديــم الخدمــة للمحتاجيــن

والمجتمــع المحلــي  ،وهــل أنتــم راضــون

او صعيــد تطويــر عملكــم كلجنــة

عــن دوركــم االعالمــي فــي هــذا الســياق ؟

مهمــة فــي المجتمــع  ،وماهــي االشــياء
التــي تــودون فعلهــا اآلن أو الحقــا ؟

اللجنــة تســعى بشــكل دائــم لتطويــر
آليــة عملهــا وتقديــم المســاعدات
بشــكل ألــي ،مــن خــال الدفــع المباشــر
للحســاب البنكــي للمســتفيد ،وكذلــك
العمــل علــى زيــادة المســاعدة الغذائيــة
لجميع المستفيدين.
س/برأيــك مــن خــال إدارتــك للجنــة

لقــد مررنــا واألخــوة بمواقــف كثيــرة ،لكن
هنــاك حالــة نظــن أنهــا تســتحق التأمــل.
خالصتهــا  :أنــه قبــل عشــر ســنوات
قدمــت اللجنــة مســاعدة زواج لشــخص
مــا ،وبعــد أن تيســر حالــه عــاد للجمعيــة
ثانيــة إلرجــاع المبلــغ  ،مطالبــا لجنــة الزواج
بالجمعيــة بإعطائــه إلــى محتــاج أخــر.

أكيــد التواصــل مــع المجتمــع ضــروري
ومهــم فــي إيصــال المعلومــات لجميــع -كلمــة شــكر وامتنان تقدمهــا لمن ؟
شــرائح المجتمــع وفــي الوقــت الحالــي
الشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاند وعمــل
نحتــاج إلــى بــذل جهــد أكثــر لتطويــر
وتطــوع مــع اللجنــة فــي إنجــاز أعمالهــا
هــذا التواصــل ونحــن راضــون وهلل الحمــد
وأنشطتها.
عــن العمــل الحالــي ،فاألخــوة واألخــوات
المعنييــن بهــذا الــدور يقومــون بجهــود
رسالة توجهها للجيل الناشئ ؟كبيــرة لخدمــة المســتفيدين مــن أبنــاء
الســعي للعمــل التطوعــي مــع الجمعيــة
مجتمعهم
واالنخراط مع جميع اللجان

تكافــل  ..مــاذا يحتــاج المســتفيدون

س /هــل لديك اقتراحــات تود أن تقدمها

مــن معونــات الجمعيــة بالتحديــد

للمجلــس الحالــي واللجنــة اإلعالميــة

-كلمــة أخيــرة ألبنــاء المجتمــع تختــم بها

والعالقــات العامــة فــي الجمعية ؟

حوارنا ؟

غيــر

المعونــات

الماليــة

طبعــا؟

المســتفيدون مــن الجمعيــة يحتاجــون العمــل علــى اســتقطاب كــوادر للعمــل
إلــى كافــة المســاعدات الضروريــة التطوعـــــي مـــــــع الجـمـعـيـــة خصوصــا
غالبــا كاألجهــزة الكهربائيــة بأنواعهــا المتخصصيــن فــي مجــال بحــث الحــاالت
المختلفــة والمســاعدات التعليميــة حتى نرتقي بعمل الجمعية إلى األفضل .
وكذلــك قيمــة إيجــارات الســكن
مضافــا إلــى المســاعدات الطبيــة .س /مــا الــذي تتمناه أو تطمــح إليه اللجنة
وتراه لم يتحقق بعد ؟

س/ماهــي أبــرز الصعوبــات والمشــاكل
والتحديــات التــي تواجهكم باســتمرار ؟ تأميــن مــكان مناســب لعمــل اللجنــة
فــي المبنــى اإلداري الجديــد وأيضــا
عــدم االفصــاح مــن قبــل المســتفيدين
التفكيــر فــي مشــروع اســتثماري يخــدم
عــن معلومــات أساســية تخــدم الباحــث
دعم الجمعية للمستفيدين.
فــي إعــداد البحــث ودراســة الحالــة
س :هــل هنالــك ثمــة مشــاريع اســتثمارية

س /قطعــا مــرت بــك الكثير مــن المواقف

يعــود نفعهــا للمحتاجيــن يمكــن لرجــال

واألحــداث المؤثــرة التــي قــد ال تنســى

األعمــال فــي المجتمــع المحلــي القيــام بهــا ؟

مع بعض المحتاجين و ما زالت عالقة في

ال يوجــد فــي الوقــت الحالــي مشــروع
خــاص بلجنــة التكافــل اإلجتماعــي

ذاكرتك ..حدثنا عن بعض هذه المواقف
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الشــكر واالمتنــان لمجتمعنــا الطيــب
الــذي دعــم وســاند الجمعيــة فــي جميــع
مشــاريعها وأنشــطتها .
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حوار العطاء
رئيســة اللجنــة الصحيــة :بجائحــة
كورونــا زاد منســوب الوعــي الصحــي
ومبادراتنــا حققــت نجاحــا وانتشــارا الفتــا
حــوار  :زينــب المرحــوم  ،رقية آل ســيف
ُيقــال أن الصحــة ثــروة اإلنســان العاقــل ،
فمــن يمتلــك الصحــة يمتلــك األمــل فهي
نعمــة ال يشــعر بهــا إال مــن ُحــرم منهــا،
ولــو استشــعر الجميــع أهميتهــا لمــا
تراخينــا فــي المحافظــة عليهــا.وبمجــرد
اجتيــاح فايــروس كورونــا المســتحدث
أصبــح الجميــع يتهافــت فــي ســباق مــن  -١يــا نفحــص وهدفهــا  :تشــجيع
أجــل الوقايــة والوعــي حيطــةً مــن أن المواطنيــن وخصوصــا القادميــن فــي
ّ
ينســل الــداء فــي بدنــه ويســتعصي البدايــة والمخالطيــن مــن خــارج البلــد
الــدواء ..ومــن هنــا نــرى أن الفضــل هلل
للفحص .
عــز وجــل ومــن ثــم لمــن يحاربــون فــي
الصفــوف األولــى من األطبــاء ورجال األمن
ومــن يحــارب ألجــل المصلحــة العامــة ،وال
ننســى بــكل تأكيــد فضــل المجتمــع
الكريــم الــذي أظهــر وعيــا كبيــرا .بهــذه
الكلمــات بــدأت حــواري مــع رئيســة
اللجنــة الصحيــة بجمعيــه تــاروت الخيريــة
األســتاذة مريــم أحمــد المــاء ،وهــذا نصــه.
س :مؤخــرا قامــت اللجنــة بعــدة مبــادرات
للتثقيــف الصحي  ،نــود الوقوف على أبرز
هذه المبــادرات وأهدافها ؟

بالفعــل اســتطاعت اللجنــة الصحيــة
بجمعيــة تــاروت الخيريــة فــي وقــت
الحجــر وفــرض منــع االنتشــار المجتمعــي
وعــدم االختــاط البشــري اللجــوء
لمواقع التواصل اإلجتماعي ( سناب شات
،تليجــرام  ،انســتقرام  ،تويتــر ،يوتيــوب ،

 -٢مبادرة خلنا قدها وهدفها  :تشــجيع
النــاس علــى تطبيــق الســلوكيات
الصحيحــة واإلجــراءات اإلحترازيــة للوقايــة
مــن الفايــروس وشــملت (عــدم االختــاط
والتباعــد وعــدم المصافحــة وســلوكيات
والواتــس آب ) ونشــر رســالتها التوعويــة
العطــاس وغســل اليديــن بطريقــة
عبــر تلــك القنــوات  ،وتــم إطــاق ثالثــة
صحيحــة بالمــاء والصابــون)
مبــادرات:
18

 -٣مبــادرة نبغاهــا أو (نبيهــا) صفــر،
وذلــك عندمــا ارتفــع العــدد إلــى  ١٢اصابــة
فــي محافظــة القطيــف  ،وهدفهــا :
تحويــط الحــاالت وتقليصهــا وجعلهــا
صفــر وبالفعــل تــم التصفيــر إلــى وقــت
خــروج فــرق التقصــي النشــط واكتشــاف
ا لحــا ال ت .
س /كيــف تــم تقديــم هــذه المبــادرة
للناس  ،وكيف تقيمون مســتوى التفاعل
معها  ،وهل حققت أغراضها ؟

تــم تقديمهــا مــن خــال إطــاق بوســتات
( انفوجرافــك ) واســتضافة ممارســين
صحييــن ذو كفــاءة فــي هــذا المجــال،
كمــا تــم اســتضافة شــخصيات اجتماعيــة
لهــا ثقلهــا وتأثيرهــا فــي المجتمــع  ،وتــم
ذلــك عبــر حســابات اللجنــة عبــر مواقــع
التواصــل اإلجتماعــي وعبــر الصحــف
اإللكترونيــة المحليــة والدوليــة العالميــة
مثــل  CNNالعربيــة وقنــاة العربيــة
اندبندنــت وقنــاة جــدة اإلذاعيــة .وبفضــل
هــذه الوســائل اإلعالميــة المختلفــة
حققــت االنتشــارية ووصلــت لجــزء مــن
العالــم كمــا حققــت هدفهــا التوعــوي.
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حوار العطاء

س /فــي زمــن كورونــا نلحــظ قلــة قليلــة
مــن النــاس تراجــع المستشــفيات ،
وهــي مســألة ملفتــة  ،علــى عكــس
أيــام مــا قبــل كورونــا  ..فهــل ذلــك
يرجــع لشــفاء النــاس مــن الكثيــر مــن
األمــراض فــي ظــل الحجــر المنزلــي ،أم
بســبب اإلجــراءات اإلحترازيــة قــل الذهــاب
للمستشــفيات أم مــاذا بالتحديــد ؟

المؤقــت والــذي ال يســتلزم مراجعــة
الطبيــب .نحمــد اهلل أن المجتمــع بــدأ
يتفهــم الوضــع ويقــدم األولــى فاألولــى
فــي ظــل هــذه الجائحــة وتفشــي
الوبــاء  ،وأتوقــع أيضــا ســيتم تصحيــح
العــادات الســلوكية الحياتيــة العامــة
الحقــا خصوصــا المرتبطــة بصحــة الفــرد.

س  :ماهــي النصاح التي تودون إيصالها
للمجتمــع فــي هــذه المرحلــة خصوصــا
فــي ظــل التباعــد اإلجتماعــي والحجــر
المنزلي ونحوها ؟

النصائــح فــي هــذا الســياق كثيــرة  ،لكــن
أوجزهــا فيمــا يلــي:

* إعادة ترتيب األوراق من جديد لحياة أكثر
س /وهــل آثــرت أيضــا إجــراءات الحجــر اســتقرارا ومحاولــة التواصــل وتعميــق
المنزلــي وحظــر التجــوال والتباعــد العالقات بين األهل واألصدقاء من خالل
اإلجتماعــي ســلبا علــى الصحــة نوافذ التواصل اإلجتماعي .
الجســدية للنــاس  ،وكيــف يمكــن * اإللتــزام باإلجــراءات اإلحترازيــة خــارج
الحــد مــن تأثيــر هــذه اإلجــراءات ؟ المنــزل  ،وعــدم الخــروج إال فــي حــال

كانــت ثلــة مــن المراجعيــن يرتــادون
المراكــز والمستشــفيات ربمــا ألبســط
األمــور وربمــا ألمــور ليســت بتلــك
األهميــة .وبمعنــى آخــر أنــه لــم ولــن
تتوقــف حيــاة الشــخص فيمــا لــم
يراجــع بشــأنها واالســتطباب منهــا .الشــك أن اجــراءات الحجــر المنزلــي
والتباعــد اإلجتماعــي والحظــر آثــر كثيــرا
أمــا فــي الوضــع الراهــن فهنــاك وعــي
علــى النشــاط اإلجتماعــي لحيــاة النــاس
جديــد بــدأ يتبلــور فــي هــذا الشــأن ،حيــث
 ،وهــذا بــدوره يؤثــر ســلبا علــى الصحــة
أن الكثيــر مــن النــاس صــاروا يقدمــون
النفســية  ،خصوصــا إذا اســتمر لفتــرات
األولــى فاألولــى  ،فالتعــرض للعــدوى
مثــا أفتــك وأشــد مــن العــرض الطــارئ زمنيــة طويلــة .
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االضطــرار ولتأديــة األغــراض الضروريــة.
*كمــا ادعــوا لتعزيــز المناعــة مــن خــال
تصحيح السلوكيات الغذائية والنفسية
والروحيــة.
*استـــغالل الحيـــــــاة الجـــميــــلـــــة بكـــل
تفاصيلهــا داخــل المحيــط األســري .
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