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مجلة دولية متخصصة بالعمل اإلنساين تصدر عن املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر` ترخيص رقم )370( 

تظاهرة دولية لتسريع المعونات اإلغاثية واإلنمائية

تطلعــات لشـراكات إنســـــــــانية 
فاعلـــــــة في ديهاد 2019

الهالل األحمر الكويتي 
يستضيف أعمال الدورة 
)44( للهيئة العامة 

للمنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر

شركاء الحركة الدولية 
 بيد من 

ً
اإلنسانية .. يدا

أجل الصومال

تدشين منصة معكم 
النفسية لدعم الالجئين 
واألطفال ومنسوبي 

العمل اإلنساني

اللجوء إلى
البرزخ:

 كيف يساعد

؟ الالجئون أنفسهم
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 تفتح األفاق أمام اإلعالميين 
 في مجال العمل اإلنساني

وتعزز الصناعة اإلعالمية اإلنسانية ، والصورة الذهنية للجمعيات الوطنية أمام الرأي 
العام واملنظامت اإلنسانية ، فرصة لتبادل الخربات والتجارب ، وتبني املبادرات العملية ، 
واالرتقاء بالعمل اإلعالمي االنساين ومنصات اإلعالم يف جمعيات الهالل األحمر والصليب 
األحمر والعاملني يف مجال اإلعالم اإلغايث واإلنساين ، توثيق النشاطات ، وبناء العالقات 

 اإلعالمية مع االعالم الرسمي واإللكرتوين ..
 كل ذلك وأكرث .. يف ورشة  بناء القدرات اإلعالمية يف مجال اإلعالم اإلنساين

 التي تنظمها المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

 بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
 ويقدمها إعالميون متميزون وأصحاب خربة يف الحركة الدولية اإلنسانية 

الكويت 22 - 24 أبريل 2019

ok.indd   2 9 ددعلا 05/03/2019   15:06:03



3

 مفهـــوم الهجـــرة لدى اإلنســـان قديم قدم هـــذه األرض ومـــن عليها ولكل هجرة أســـبابها 
وأهدافهـــا ومقاصدها، ولعل التاريـــخ القديم قد دّون لنا أشـــكاالً مختلفة من أشـــكال الهجرة 
البرشيـــة التي شـــكلت أمواجاً برشيـــة متتالية عرب العصـــور مام صنع مجتمعـــات ذات ثقافات 
مختلفـــة وأعراق متعـــددة يجمعها محيـــط جغرايف واحد وهـــدف واحد هو الـــراع من أجل 
البقـــاء وهذا النـــوع من الهجرة هـــو الهجـــرة األحادية االتجـــاه أو الهجرة الدوليـــة التي تتم 
مـــن البلدان الفقـــرة إىل البلدان األكرث ثـــراًء وتتمّثل يف هجـــرة رؤوس األمـــوال واليد العاملة 
املدربة، وهجـــرة العقول من أصحـــاب الكفاءات العلميـــة وهجرة املواد األوليـــة حيث تعتمد 
الـــدول املتقدمة يف اســـتقطابها ملوارد الدول الناميـــة عىل نظرية تحقيـــق " التبعية االقتصادية" 
التـــي تهدف من خاللها إىل اســـتغالل ثـــروات تلك البلـــدان لبقائها يف مكان القـــوة والهيمنة .

وتبقـــى الهجرة حقـــاً رشعياً لكل إنســـان يتم وفقاً إلرادتـــه الحرة الذاتية لكن هـــذا االنتقال 
ال بـــد أن يتـــم بصورة مقّننـــة وفقاً لسياســـة الدولـــة املهاجر إليهـــا ، فالهجرة التتم بشـــكل 

عشـــوايئ وهنـــا يتم التمييز بـــني الهجرة القانونيـــة والهجرة غـــر القانونية . 
وقد ظهـــر مؤخراً مصطلـــح " الهجرة غر الرشعيـــة" والرشعية هنا مفهوم أســـايس يف العلوم 
السياســـية وإذا كان األصـــل العـــريب للمفهـــوم يوحـــي بارتباطه بشـــكل مبـــارش باالتفاق مع 
"الـــرشع" فإن األصـــل األجنبي ال يبتعـــد عن ذات املعنى كثـــراً بحكم أنه يســـنده إىل القانون 
وهنـــا ميكن أن نســـتبدل مصطلـــح الهجرة غـــر الرشعية مبصطلح أكـــرث إنصافـــاً للبرش ونقول  

. القانونية"  غـــر  "الهجرة 
ومبـــا أن الهجـــرة أصبحت هاجســـاً يؤرق الـــدول املســـتقبلة للمهاجرين فقـــد دعت األمم 
املتحـــدة إىل ميثـــاق هجرة آمنة ومنظمـــة واعتيادية ، واختـــارت مدينة مّراكـــش املغربية مقراَ 
الجتـــامع دول العـــامل تحت راية األمـــم املتحدة للخروج مبيثـــاق عاملي يعالج مشـــاكل الهجرة 

التـــي يعاين منهـــا املهاجر كام يعـــاين منها البلد املســـتضيف. 
وقد وّقعـــت 150 دوله عىل االتفـــاق العاملي الذي يرســـم خريطة للدول مـــن أجل التعاون 
يف مجـــال الهجـــرة بينام رفضتـــه أكرث من 40 دولـــة  نظرت إىل هـــذا امليثاق باعتباره مساســـاً 
بالســـيادة الوطنيـــة رغم أنه ميثاق غـــر ملزم لكنه يســـاعد عىل مواجهة التحديـــات مع العلم 
أن دوالً كـــربى قامـــت عىل الهجرة وبســـواعد املهاجرين حتـــى وصلت إىل ما وصلـــت إليه من 
تقـــدم ورقي واآلن تدفـــع املبالغ الطائلة ملكافحـــة الهجرة ، حتى أصبح يف العـــامل أكرث من 280 
مليـــون مهاجـــراً تائهني يف أرض اللـــه بعد أن مات منهـــم اآلالف وابتلعت منهـــم البحار ما الله 

بـــه عليم وأصبحوا عىل شـــواطئ التيه بني ســـندان الفقر ومطرقـــة الضياع. 

عبداملحسن الحاريث
مدير إدارة اإلعالم اإلنساين
 والعالقات الدولية

الهجرة بين الميثاق 
الدولي واألخالقي
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املرشف العام

رئيس التحرير 

مدير التحرير 

التنفيذ الفني 
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أعضاء هيئة التحرير 

عبدالمحسن الحارثي 
 مدير إدارة اإلعالم اإلنساين والعالقات الدوليه 

أحمد أبوحسان 
مستشار املنظمة

بشير رحماني 

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر 

مختــار العــــوض

ير  بإسم رئيس التحر
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Email: Ahmed9784@hotmail.comاملقاالت املنشورة تعرب عن رأي أصحابها ،وليس بالرضورة أن تعرب عن رأي املجلة

  

الهالل األحمر الكويتي يستضيف أعمال 
الدورة )44( للهيئة العامة للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

شركاء الحركة الدولية اإلنسانية .. 
 بيد من أجل الصومال

ً
يدا

دعا الى تقوية التنسيق االغاثي 
وتوطين العمل اإلنساني

في الوطن العربي

مخير: 17 جمعية وطنية في الشرق 
األوسط تصرف أكثر من 600 مليون 

فرنك سويسري للمساعدات اإلنسانية

ًالشراكة بين المنظمات اإلغاثية ..
جمعية الهالل األحمر الكويتي نموذجا
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تطلعــات لشـراكات 
إنســـــــــانية فاعلـــــــة 
في ديهاد 2019

تظاهرة دولية لتسريع المعونات 

اإلغاثية واإلنمائية

تتطلـــع املنظمـــة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر "آركـــو" والعديد من 
املنظـــامت اإلنســـانية للمشـــاركة الفاعلـــة يف مؤمتر ومعـــرض ديب الـــدويل للمعونات 
اإلنســـانية واإلمنائية يف دورته السادســـة عـــرش DIHAD 2019  يف ديب خالل الفرتة من 
12 إىل 14 مـــارس 2019، وذلك ســـعياً لبناء رشاكات إســـرتاتيجية لتطوير العمل اإلغايث 

اإلنســـاين مبا يتم خاللـــه من توقيـــع اتفاقيات.

مختار العوض ـ معكم  

B07
 موقع الجناح 
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وتواصـــل "آركـــو" مشـــاركتها يف هـــذه 
التظاهـــرة العاملية انطالقاً من رســـالتها نحو 
العمـــل اإلنســـاين واإلغايث، وتطويـــر العمل 
التطوعـــي يف املجال اإلنســـاين، ونرش مبادئ 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاين والتعريف بها،  
وتأكيـــداً لـــدور جمعيـــات الهـــالل األحمر 
العربيـــة، يف ظـــل دور املنظمـــة القائم عىل 
تنســـيق العمل العريب اإلنســـاين الذي يهدف 
إىل تخفيـــف معانـــاة املترضريـــن، وتحقيق 
لهم، وتوثيق مساعدات  العاجلة  االســـتجابة 
الجمعيات، وتظل مشـــاركة املنظمة يف هذه 
التظاهرة فرصـــة لاللتقاء بالجهـــات املعنية 
بالعمل اإلغايث واإلنســـاين، من أجل توســـيع 
دائـــرة التكامـــل يف هـــذا املحفـــل الدويل 
اإلنســـاين، وإتاحة الفرصة إلطـــالق رشاكات 
إنســـانية مـــع مختلف املنظـــامت الدولية. 

تظاهرة إنسانية
يعد مؤمتـــر "ديهـــاد" تظاهرة إنســـانية 
زيـــادة  يف  للمســـاهمة  تهـــدف  عظيمـــة 
املســـاعدات اإلنســـانية واإلمنائيـــة الدولية 
الفنيـــة واملبدئية،  الناحيـــة  الحقيقيـــة من 
وبناء جســـور بني مختلـــف الكيانات والدول 
مـــن جميع أنحـــاء العامل لتلبيـــة احتياجات 
املترضريـــن مـــن األزمـــات والكـــوارث، أو 
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اآلثار الســـلبية لنقص التنميـــة، وهو منصة 
تفاعليـــة يناقـــش فيهـــا املختصون ســـبل 
تطوير عمليـــات اإلغاثة اإلنســـانية وإطالق 
رشاكات لتفعيل العمل اإلنســـاين، ويســـعى 
لتوفـــر منصة مهمة  معرض ديهـــاد جاهداً 
متكّن مقدمي املســـاعدات مـــن التواصل مع 
الجهـــات املعنية من الـــرشكات والقطاعات 
الحكوميـــة، بهـــدف ايجاد التـــآزر الجاد يف 

املحتاجني. دعـــم 
أكرب فعالية إنسانية يف املنطقة

وكان معـــرض ديهاد يف نســـخه الســـابقة 
قد عـــّزز مكانتـــه كأكـــرب فعالية إنســـانية 
يف املنطقـــة، حيـــث اســـتضاف العديد من 
متخـــذي القرارات اإلنســـانية عىل مســـتوى 
العامل وممثيل املنظامت اإلنســـانية ووكاالت 
األمـــم املتحدة، ويف الوقـــت ذاته ظهر كأكرب 
ســـوق مبشـــاركة أكرث الـــرشكات املتخصصة 
يف توفـــر اإلمـــداد لعمليـــات اإلغاثـــة من 
الكوارث، ومشـــاريع اإلغاثة اإلنســـانية، مثل 
بنوك التنميـــة، ومصّنعي معـــدات التعقيم 
والنظافـــة والحلول البيئيـــة وأدوات اإلغاثة. 
فيام ســـاهم يف زيـــادة تعزيز املســـاعدات 
اإلنســـانية واإلمنائيـــة الدوليـــة ، وذلك من 
خـــالل مســـاعي املشـــاركني فيـــه إىل  بناء 
والدول  الكيانـــات  مختلـــف  بني  الجســـور 
مـــن جميـــع أنحـــاء العـــامل املشـــاركة يف 
تلبيـــة احتياجـــات املترضرين مـــن األزمات 

لكوارث. وا
نجاح مستمر

ونجـــح مؤمتر ومعـــرض "ديهـــاد" خالل 
األعـــوام املاضيـــة يف جمـــع الكثـــر مـــن 
املنظـــامت والهيئـــات العاملـــة يف مجـــال 
العمل اإلنســـاين تحت ســـقف واحد، للعمل 
معاً مـــن أجل دعـــم املجتمعـــات وتقديم 
كل أنواع املســـاعدات اللوجســـتية والتقنية 
الالزمـــة، وإيجـــاد الحلـــول الالزمـــة لرفع 
املســـتوى املعيـــي للمجتمعـــات املنكوبة 
والعمـــل عـــىل بنـــاء قدراتهـــم وتعليمهم 
كيفية االســـتجابة الرسيعـــة والفعالة خالل 
األزمات والكوارث، إضافة لتنســـيق عمليات 
التواصـــل بني مختلف الجهـــات والجمعيات 
لتســـهيل  العامل  مســـتوى  عـــىل  اإلغاثيـــة 
املشـــاركة يف تلبية احتياجات املترضرين من 

والكوارث. األزمـــات 
الســـحيباين : مشـــاركتنا تنطلق من 

رســـالتنا نحو العمل اإلنســـاين
أكـــد األمـــني العـــام للمنظمـــة العربية 
الدكتـــور صالح بـــن حمد الســـحيباين ، أن 
مشـــاركة املنظمة العربيـــة يف هذه التظاهرة 
الدائم  يـــأيت يف اطـــار ســـعيها  اإلنســـانية 
لخدمـــة العمـــل اإلنســـاين بالتنســـيق مع 
مكوناتهـــا من الجمعيـــات الوطنيـــة، وبنّي 
أن "ديهـــاد" يعـــد فرصة ســـانحة للمنظمة 
وغرهـــا من املنظـــامت اإلنســـانية لاللتقاء 
بالعمل  املهتمة  والجهـــات  املعنية  باألطراف 
اإلغايث واإلنســـاين مـــن أجل توســـيع دائرة 
التنســـيق والتكامل يف هـــذا املحفل الدويل 
من خـــالل إقامـــة دوائـــر نقـــاش إقليمية 

ودوليـــة بني كافـــة األطراف املعنيـــة وصوالً 
إىل فتـــح الطريق لبناء الرشاكات اإلنســـانية 
مع مختلف املنظامت الدولية ومســـؤوليات 
القطـــاع الخـــاص، وهو ما يســـعى املعرض 
لتحقيقه يف سبيل تنســـيق الجهود والتكامل 
والتعـــاون بني كافـــة املنظـــامت املعنية يف 
الجانب اإلنســـاين بهدف تعزيز املســـاعدات 
بني  التواصل  عمليات  وتنســـيق  اإلنســـانية، 
مختلـــف املنظـــامت والجمعيـــات اإلغاثية 
عىل مســـتوى العامل لتســـهيل املشـــاركة يف 
تلبيـــة احتياجـــات املترضرين مـــن األزمات 

الكوارث. وتناســـل 
مشـــاركة  أن  إىل  "الســـحيباين"  وأشـــار   
املنظمـــة تنطلق من رســـالتها نحـــو العمل 
اإلنســـاين واإلغـــايث ، وتأكيـــد دور جمعيات 
الهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر العربية 
يف ظـــل دور املنظمـــة القائم عىل تنســـيق 
العمل العريب اإلنســـاين الرامـــي إىل تخفيف 
االســـتجابة  وتحقيق  املترضريـــن،  معانـــاة 
العاجلـــة للمحتاجـــني وتوثيق املســـاعدات 
الجمعيات، ومشـــاركة مكونات  التي تقدمها 
الحركـــة الدوليـــة للصليب األحمـــر والهالل 
األحمـــر واملنظامت اإلنســـانية األخرى، الفتاً 
إىل أن املنظمـــة تتبنى يف مشـــاركتها العديد 
مـــن الفعاليـــات التـــي تنفذهـــا جمعيات 
العامل  الهالل األحمـــر والصليب األحمـــر يف 
اإلســـعايف  الجانـــب  إىل  إضافـــة  العـــريب، 
واإلغـــايث، ونـــرش مبـــادئ القانـــون الدويل 
اإلنســـاين والتعريـــف بها، وتطويـــر العمل 
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به  واالرتقاء  اإلنســـاين  املجـــال  التطوعي يف 
والوقـــوف عـــىل جودته.

الالجئني محور اهتامم ديهاد
 يف هـــذه التظاهرة يلتقـــي كبار مفّويض 
واملستشـــارين  والتنميـــة،  املســـاعدات 
واملمثلـــني الحكوميني لتســـع وكاالت لألمم 
املتحـــدة تحـــت ســـقف واحد وســـتدور 
مناقشـــاتهم الرئيســـة حول أزمـــة الالجئني، 
كام يلتقي يف هـــذه التظاهـــرة ممثلو عدد 
والصليب  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــات  من 
األحمر واملنظـــامت غر الحكوميـــة املحلية 
وممثيل  واملانحني  واملســـتثمرين  والدوليـــة 
القطـــاع الخـــاص، لبحث كل ما من شـــأنه 

تطويـــر العمل اإلنســـاين.
  يف احتفاليـــة افتتـــاح مؤمتـــر "ديهاد" 
يلقـــي الدكتور حمـــدان مســـلم املزروعي 
كلمة نيابة عن الشـــيخ حمـــدان بن زايد آل 
نهيـــان رئيس هيئة الهـــالل األحمر اإلمارايت، 
وعقـــب ذلك يتحدث كل من الســـيد فيليب 
غراندي املفوض الســـامي لشـــؤون الالجئني 
والســـيد أنطونيـــو فيتوريون املديـــر العام 

للهجرة. الدوليـــة  للمنظمة 
ويف الجلســـة األوىل بعنـــوان " امليثـــاق 
العاملي حـــول الالجئـــني والهجـــرة .. كيف 
سيساعدون؟" برئاســـة ميشيل كالين سوملون 
مديرة االتفـــاق العاملي للهجـــرة يف املنظمة 
الدوليـــة للهجرة وبحضور الســـفر جرهارد 
جيـــه دبليـــو مديـــر املجلس االستشـــاري 
العاملـــي الدويل يف "ديهـــاد" يتحدث كل من 

الربوفيســـور رفينسنت شيســـتيل مدير مركز 
الهجـــرة العاملي باملعهد العاملي للدراســـات 
األوليـــة والتنميـــة جنيف، والســـيدة غرين 
يف  الدوليـــة  الحاميـــة  قســـم  مديـــر  أورا 
الالجئني،  لشـــؤون  املتحدة  األمـــم  مفوضية 
والســـيدة سيســـيليا خيمينيز داماري مقررة 
بحقوق  املعنيـــة  الخاصـــة  املتحـــدة  األمم 
اإلنســـان للمرشديـــن داخلياً. كـــام يتحدث 
كريســـتوس ســـتيليانيدس املفوض األورويب 
للمســـاعدات اإلنســـانية وإدارة األزمات يف 
الخطـــاب الرئيس للمؤمتر بعنـــوان " التعليم 
يف حاالت الطوارئ كاســـتثامر اســـرتاتيجي يف 
املســـتقبل : معالجة الفجـــوة التعليمية بني 

املدريس". والتعليـــم  النزوح 
 أما يف الجلســـة الثانية بعنـــوان " الناس 
يف حركـــة التكامـــل والفـــرص" فيتحدث كل 
من الســـيد فيليـــب الزاريني نائـــب املمثل 
والســـيد  بـــروت،  العام  لألمـــني  الخـــاص 
دومينيـــك بورجـــون مدير قســـم الطوارئ 
األغذية  االســـرتاتيجية مبنظمة  الربامج  وقائد 
والزراعـــة "الفـــاو" وصاحبة الســـمو املليك 

األمـــرة تاتيانا مـــن اليونان.
تعزيز املساعدات اإلنسانية

يهدف "ديهـــاد" إىل املســـاهمة يف زيادة 
تعزيـــز املســـاعدات اإلنســـانية واإلمنائيـــة 
الدوليـــة الحقيقيـــة مـــن الناحيـــة الفنية 
واملبدئية، وزيادة مســـاعيه يف بناء الجســـور 
والـــدول من جميع  الكيانات  بني مختلـــف 
أنحـــاء العامل املشـــاركة يف تلبيـــة احتياجات 

املترضريـــن مـــن األزمـــات والكـــوارث، أو 
التنمية، كام يســـعى  اآلثار الســـلبية لنقص 
"ديهـــاد" جاهـــداً لتوفـــر منصـــة متكّـــن 
مقدمـــي املســـاعدات مـــن التواصـــل مع 
الجهـــات املعنية من الـــرشكات والقطاعات 
الحكوميـــة، بهدف خلـــق التـــآزر الجاد يف 

املحتاجني. دعـــم 
 وتظـــل هـــذه التظاهرة منصـــة إقليمية 
للتبادل الحيوي لألفـــكار والقيم يف املجاالت 
اإلنســـانية، وعـــىل مـــر الســـنني تطـــورت 
منتديات  أكـــرب  مـــن  واحـــدة  وأصبحـــت 
املســـاعدات اإلنســـانية واإلمنائيـــة ، حيث 
يجمـــع بني املامرســـني وصانعـــي القرار من 
الرائـــدة ، واملنظامت  املنظـــامت الدوليـــة 
غـــر الحكوميـــة ، والهيئـــات الحكوميـــة ، 
والجمعيـــات الخريـــة ، وعـــامل اإلغاثـــة 
واألوســـاط   ، واإلعـــالم   ، واملؤسســـات   ،

. ميية د كا أل ا
 يُذكر أن معـــرض ومؤمتر ديهـــاد انطلق 
باإلغاثة  عـــام 2004 كأول فعالية مختّصـــة 
والتطويـــر. وربـــط املعـــرض بـــني وكاالت 
املتحـــدة واملنظامت  التابعة لألمم  اإلغاثـــة 
غر الحكومية والقطـــاع الخاص والحكومات 
للمســـاعدات  أفضـــل  مســـتقبل  لبنـــاء 
اإلنســـانية.ويُعّد املؤمتـــر منصـــة إقليميـــة 
املتعلّقة  والقيم واملامرســـات  األفكار  لتبادل 
بالعمـــل اإلنســـاين، حيث أنه يعـــد تظاهرة 
الرشاكات،  وتعزيز  اإلنســـاين،  العمل  لتفعيل 

املانحني. عـــن  والبحث 
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الهالل األحمر الكويتي 
يستضيف أعمال الدورة 
)44( للهيئة العامة 

للمنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر

10
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معكم )الكويت(
 

تســـتضيف جمعية الهـــالل األحمر 
الكويتـــي يف العاصمـــة الكويتية خالل 
الفـــرتة مـــن 22 - 24 أبريـــل 2019 
اجتـــامع الهيئـــة العامـــة للمنظمـــة 
العربيـــة للهـــالل األحمـــر والصليب 
الــــ )44( بحضور  األحمـــر يف دورتها 
باملنظمة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  كافة 
، وممثـــيل املنظـــامت الدوليـــة ذات 
الرشاكـــة مـــع املنظمـــة العربيـــة يف 
مجـــال العمـــل اإلنســـاين والقانـــون 
الـــدويل االنســـاين ومكونـــات الحركة 

للهـــالل األحمـــر والصليب  الدوليـــة 
الدولية  اإلنســـانية  واملنظامت  األحمر 
، باإلضافـــة إىل عدد مـــن املراقبني من 
الهيئـــات والجهـــات العاملة يف الحقل 
اإلنســـاين عـــىل املســـتوى اإلقليمـــي 

 . والدويل 
للمنظمـــة  العـــام  األمـــني  ومثـــن 
الســـحيباين  حمد  بن  صالـــح  الدكتور 
قامت  التـــي  والرتتيبـــات  الجهـــود   ،
جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي  
 ، العربية"  املنظمـــة  مكونـــات  "أحد 
نحو اســـتضافة هذا التجمع اإلنســـاين 
بالتحضـــرات  منوهـــاً   ، واإلغـــايث 
أجل  من  متـــت  التي  واالســـتعدادات 
توفـــر بيئـــة عملية للحديـــث حول 
لدعم  وأفضـــل  أكرب  بشـــكل  الوقوف 
والهم  العربيـــة  اإلنســـانية  القضايـــا 
وأشـــقائنا  أخوتنـــا  تجـــاه  املشـــرتك 
يف الـــدول العربيـــة مـــن املنكوبـــني 
واملهاجريـــن  والنازحـــني  والالجئـــني 
، وأبـــدى تفاؤلـــه بـــأن القـــادم من 

الجهـــود أفضـــل يف ظل دعـــم بعض 
حكومـــات الدول العربية واإلســـالمية 
عـــىل  اإلنســـانية  األزمـــات  لعـــالج 
الصعيد اإلغايث واإلنســـاين، ومســـاندة 

الفاعلة.  اإلنســـانية  املنظـــامت 
وترحيب من "الساير"

رئيس  الســـاير  هالل  الدكتور  رحب 
مجلـــس إدارة جمعية الهـــالل األحمر 
الكويتـــي بضيوف الكويـــت من أمناء 
الهـــالل األحمر  ورؤســـاء جمعيـــات 
والصليـــب األحمـــر األشـــقاء ، وكافة 
الجمعيـــات األخـــرى ، وكذلك ممثيل 
املنظـــامت الدوليـــة ذات الرشاكة مع 
املنظمـــة العربيـــة يف مجـــال العمل 
اإلنســـاين والقانـــون الدويل االنســـاين 
ومكونـــات الحركـــة الدوليـــة للهالل 
واملنظامت  األحمـــر  والصليب  األحمر 
اإلنســـانية الدولية ، باإلضافة إىل عدد 
من املراقبـــني من الهيئـــات والجهات 
العاملـــة يف الحقـــل اإلنســـاين عـــىل 

املســـتوى اإلقليمـــي والدويل .
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الداخلية  العام ملجلـــس وزراء  بحث األمني 
العـــرب الدكتـــور محمـــد بن عـــيل كومان 
الدكتور صالح  العمل املشـــرتك مـــع  مواضيع 
بـــن حمد الســـحيباين األمني العـــام للمنظمة 
العربية للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر يف 
ســـبيل تفعيل آليات العمل التنسيقية وتقديم 
املســـاعدات والقيام بأعامل االغاثـــة واإلنقاذ 
أثنـــاء وقوع األزمـــات، وتكامـــل التعاون بني 

آركو
ومجلس وزراء 

الداخلية العرب يعززان 
توحيد الجهود لسرعة 
االستجابة في الكوارث

هذه األجهزة وسياســـات االســـتجابة وإدارتها 
والحد مـــن أخطارها وتفعيـــل دورها لخدمة 
جهـــود املنظمة وجمعياتهـــا الوطنية باملنطقة 
العربيـــة . وجـــاء هـــذا اللقـــاء إثـــر زيارة 
مجدولة مـــن قبـــل  "كومـــان" للمنظمة يف 
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مقرهـــا بالريـــاض لبحـــث تفعيـــل توصيات 
امللتقى الثالث لرؤســـاء أجهـــزة الدفاع املدين 
الجمعيات  العربيـــة وأمناء ورؤســـاء  بالدول 
الوطنيـــة باملنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
تونس  اســـتضافته  والذي  األحمـــر،  والصليب 
مبشـــاركة مختلـــف الـــدول العربيـــة وعدد 
مـــن املنظـــامت العربيـــة والدوليـــة. مثمناً 
العـــريب والســـاعي إىل املزيد  دور املنظمـــة 
التنســـيق االنســـاين واإلغايث بالذات وأن  من 
الجمعيـــات املانحة والجهات املســـتفيدة هي 
يف ذات النطـــاق ، مشـــرا إىل أن املســـتقبل 
يحتـــاج ان نكون أكـــرث تعاونـــا وأكرث حكمة 
ملواجهة هذه األزمات .  وشـــكل هذا امللتقى 
حســـب "كومـــان" خطـــوة هامة يف ســـبيل 
تفعيـــل عضوية املنظمـــة كمراقب يف املجلس 
، وكذلـــك متابعة آليـــات العمل التنســـيقية 
وتقديم املســـاعدات والقيام بأعـــامل االغاثة 
واالنقـــاذ أثنـــاء وقـــوع األزمـــات، وتكامل 
التعـــاون مـــع أجهـــزة الحاميـــة الوطنيـــة 
والجمعيـــات الوطنيـــة والعمل عـــىل تعزيز 
ودعم مســـاهمة هذه األجهـــزة والجمعيات 
القانونيـــة والترشيعية  يف تطويـــر األنظمـــة 
الوطنية وسياسات االســـتجابة وادارتها والحد 
من أخطارها . وأكد ســـعي املجلس واملنظمة 
لتعزيز التعاون والتنســـيق بـــني أجهزة الدفاع 
املـــدين والجمعيـــات الوطنية بهـــدف توحيد 
جهودها يف العمل اإلغايث واإلنســـاين لألشـــقاء 
مـــن الالجئـــني أو حـــال وقوع الكـــوارث ال 
قـــدر اللـــه.  من جهتـــه مثن الدكتـــور صالح 
بـــن حمد الســـحيباين األمني العـــام للمنظمة 
العربيـــة للهالل زيـــارة األمني العـــام ملجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب ، مشـــراً إىل أهمية 
الزيـــارة التـــي تـــأيت ضمـــن الجهـــود التي 
تواصلهـــا املنظمـــة واملجلـــس لتوحيد جهود 
اجهـــزة الدفـــاع املـــدين وجمعيـــات الهالل 
االحمـــر والصليـــب االحمر يف العـــامل العريب 
يف ظـــل الوضع املأســـاوي الكاريث ، وتناســـل 
املآيس وتنوعها من أزمـــات رصاع وحروب 
وإرهـــاب ، إىل أوبئـــة وأمراضاً 
كوارث  إىل   ، صحيـــة 

طبيعية 

أن  مؤكـــداً  وزالزل،  وفيضانـــات  كحرائـــق 
تلـــك املـــآيس التي يشـــهدها العـــامل العريب 
اآلن ليســـت إال شـــواهد تدعـــوا الجميع إىل 
متطلعاً  ملواجهتها،  والتكاتـــف  الجاد  التعاون 
إىل رضورة التعـــاون بـــني األجهـــزة العربية 
لتحقيق دور فاعل واســـتجابة رسيعة وضامن 
قـــدرة كافة األطـــراف عىل التدخـــل الرسيع 
والتعاون الوثيق والتنســـيق امليداين والتأهب 
والطوارئ  للكـــوارث  الرسيعـــة  لالســـتجابة 
الله. وأكد أهمية دور  املســـتقبلية الســـمح 
الهـــالل األحمـــر والصليب األحمر  جمعيات 
العربيـــة التـــي نشـــأت للتكامـــل والتعاون 
التي ال ميكن  الجوانـــب  والتنســـيق وتغطية 
القيـــام بها لســـبب أو  للجهـــات األخـــرى 
آلخـــر ، فضـــال عن مـــا تتمتـــع بـــه مزايا 
منهـــا االســـتقاللية والحيـــاد وتوفـــر كوادر 
مـــن املتطوعـــني واملتطوعات التـــي  ميكنها 
مـــن اداء مهامهـــا بـــكل ســـهولة. ويف ذات 
الســـياق ، حمل اللقـــاء اســـتعراض العديد 
مـــن التوصيـــات محـــل التنفيـــذ كالدعوة 
اىل تفعيـــل االتفاقيـــات العربيـــة الخاصـــة 
باالســـتجابة الرسيعـــة للكـــوارث وحاميـــة 
عريب  مترين  لتنظيـــم  والتنســـيق  املتطوعني، 
مشـــرتك بني أجهزة الحاميـــة املدنية – الدفاع 

األحمر  الهـــالل  ورؤســـاء جمعيات  املدين 
والصليـــب األحمر يف الـــدول العربية ، 

اتصـــال يف كل دولة  وتعيني ضبـــاط 
بـــني جهـــاز الحاميـــة املدنيـــة – 

الدفـــاع املدين وجمعيـــة الهالل 
األحمـــر او الصليـــب األحمر 

لتعزيـــز التعـــاون بـــني الجانبـــني لتســـهيل 
االســـتجابة املشـــرتكة للكوارث محلياً وخارجياً 
، باإلضافـــة إىل اســـتعراض تجـــارب الـــدول 
األعضاء يف إدارة وتســـير مخيـــامت الالجئني 
يف العـــامل العـــريب ومـــن ثم االســـتفادة من 
تلك التجارب بتنظيـــم دورات تدريبية وورش 
عمـــل مشـــرتكة يف مجـــال العمل اإلنســـاين 

ودعـــوة الـــدول العربية لالســـتفادة منها.
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مختار العوض ـ معكم ) الرياض( 

العربية  للمنظمـــة  العـــام  األمـــني  أكـــد 
للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر الدكتور 
إن تحديد  الســـحيباين،  بـــن حمـــد  صالـــح 
التحديـــات املعارصة للقانون الدويل اإلنســـاين 
والعمل اإلنســـاين هو أقر طريـــق ملواجهتها 
والقضاء عليها للميض قدمـــاً يف تطوير العمل 
التي  اإلنســـانية  املـــآيس  اإلنســـاين ومواجهة 
تتناســـل يوماً إثـــر يوم، الفتـــاً إىل أن املنظمة 
العربيـــة تواصل التنســـيق مـــع مكوناتها من 
الجمعيـــات الوطنية لخدمة العمل اإلنســـاين 
باملنطقـــة العربية وتقديم أفضل املســـاعدات 
لالجئني والفئـــات األكرث ترضراً مـــن النزاعات 
نرش  نحـــو  الحثيـــث  والســـعي  اإلنســـانية، 

اإلنســـاين. الدويل  القانون 
 وبـــنّي "الســـحيباين" يف تريح مبناســـبة 

اختتـــام امللتقى العلمـــي للتحديات املعارصة 
للقانـــون الدويل اإلنســـاين والعمل اإلنســـاين 
العربية  نايـــف  الـــذي اســـتضافته جامعـــة 
للعلـــوم االمنيـــة يومي 5 و6 فربايـــر املايض ، 
أن القانون الدويل اإلنســـاين يهدف يف األساس 
النـــاس ومنـــع املعاناة اإلنســـانية  لحاميـــة 
وضامن إرســـاء األمن يف املجتمعـــات. وقال:" 
كلـــام كان هنـــاك حـــرص ووعـــي بالقانون 
النتائج  الدويل اإلنســـاين كلام توفرت أفضـــل 
يف حاميـــة الناس أثنـــاء النزاعات املســـلحة"، 
مشـــّدداً عـــىل رضورة نرش مبـــادئ ومفاهيم 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاين لتحقيـــق الوعي 
بقواعـــده وأحكامـــه، الفتـــاً إىل أن انتهاكات 
القانـــون تقـــف حجـــرة عـــرثة أمـــام جهود 
االســـتقرار والتنميـــة املســـتدامة يف كثر من 
الـــدول التي تعاين مـــن األزمات اإلنســـانية. 
  وكانـــت األمانة العامـــة للمنظمة العربية 

للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر "أركو" قد 
الـــذي نظمته  امللتقى  بفاعليـــة يف  شـــاركت 
جامعـــة نايـــف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة 
للصليب  الدوليـــة  اللجنـــة  مـــع  بالتعـــاون 
األحمـــر ومركز امللك ســـلامن لإلغاثة واألعامل 
اإلنســـانية، وذلـــك بناء عىل دعـــوة من ذات 
الجامعـــة، كام شـــاركت املنظمـــة العربية يف 
املائـــدة املســـتديرة وقدمت عـــدة توصيات 
يف إطـــار اهتاممهـــا بخدمة العمل اإلنســـاين 
املعارصة  للتحديات  املناســـبة  الحلول  وتقديم 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين، وأكـــد الدكتور 
مســـاعد العنزي املستشـــار القانوين يف جمعية 
الهـــالل األحمر الكويتـــي أثنـــاء مداخلته يف 
الوطنية  الجمعيـــات  دور  املســـتديرة  املائدة 
العربية  للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر 
يف نـــرش القانون الـــدويل اإلنســـاين ومواجهة 

تحديـــات العمل اإلنســـاين.  

"أركو" تشارك بفعالية في ملتقى التحديات المعاصرة بجامعة نايف

السحيباني: حماية ضحايا النزاعات 
بنشر القانون الدولي اإلنساني
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الدكتـــور  املنظمـــة  عـــام  أمـــني  ورأس 
صالح بـــن حمد الســـحيباين الجلســـة األوىل 
للملتقـــى حيـــث افتتـــح الجلســـة بالقول : 
تـــأيت هـــذه التظاهـــرة يف وقـــت تتزايد فيه 
تحديات  فيـــه  وتتعاظم  اإلنســـانية  املـــآيس 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاين، مـــا يرتتب عىل 
املجال  العاملة يف  والهيئـــات  املنظامت  جميع 
اإلنســـاين زيادة جرعات التنســـيق فيام بينها 
وتفعيـــل جهودها يف نـــرش القانـــون الدويل 
بالعمل اإلنســـاين  اإلنســـاين بهدف االرتقـــاء 
الراعات  مـــن  األكرث ترضراً  للفئـــات  املقدم 
والنزاعـــات املســـلحة، ثـــم تحـــدث يف تلك 
الجلســـة كل من الدكتور توفيق بوعشـــبة عن 
القانون الدويل اإلنســـاين والنزاعات املســـلحة، 
والدكتـــور أحمـــد محســـن الـــداوودي عن 
اإلســـالم،  اإلنســـاين يف  الدويل  القانون  مبادئ 
والدكتور يحيى الشـــمري عـــن القانون الدويل 
اإلنســـان. لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنســـاين 

ويف الجلســـة الثالثة يف اليوم الثاين للملتقى 
قـــدم الدكتور عبداملحســـن محمـــد العثامن 
العام املســـاعد بكلية  الدويل  القانون  أســـتاذ 
الحقـــوق والعلـــوم السياســـية بجامعة امللك 
اإلنســـاين  الدويل  القانون  مستشـــار  ســـعود 
املتطوع مـــع املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر محـــارضة عـــن الفئات 
املحميـــة مبوجـــب القانون الدويل اإلنســـاين، 
املشـــمولة  الفئات  أهـــم  إىل  فيهـــا  تطـــرق 
الدويل  القانـــون  ألحـــكام  وفقـــاً  بالحاميـــة 
اإلنســـاين وذلـــك من خـــالل تعريـــف هذه 
الفئـــات وتحديـــد النظـــام القانـــوين املعني 
بتوفـــر الحاميـــة لـــكل فئة، كـــام تطرق إىل 
اإلشـــكاليات التـــي ميكن أن تثـــار من خالل 
الرتكيـــز عىل ثـــالث فئات رئيســـية وهي فئة 
املدنيني  الجرحى والغرقى وفئـــة األرسى وفئة 

ومـــا يرتبط بهـــا من فئـــات خاصة. 
 وقـــال "العثـــامن": إن الفئـــات املحمية 
تتمثل يف  اإلنســـاين  العمـــل  قانـــون  مبوجب 
واملدنيني  واألرسى  والغرقـــى  والجرحى  املرىض 
األعـــامل  يف  مبـــارشة  يشـــاركون  ال  الذيـــن 
الحربية، وأكدت اتفاقيـــة جنيف 1864م عىل 
توفـــر الحاميـــة للجرحى يف النزاعـــات الربية 

املســـلحة، وجاء مؤمتر الهاي لتوســـيع نطاق 
النزاعات  جرحـــى  لتشـــمل  جنيف  اتفاقيـــة 
البحرية، ويف عـــام 1906م عقـــد مؤمتر نجم 
عـــن توقيع اتفاقية جنيـــف للجرحى واملرىض، 
النطاق  اتفاقيـــة الهـــاي 1907م  ووســـعت 
الشـــخيص للحاميـــة، وخالل الحـــرب العاملية 
الثانية تم توســـيع نطـــاق الحاميـــة الالزمة 

واملرىض". للجرحـــى 
 وكان هـــذا امللتقـــى قـــد افتتـــح بكلمة 
ضافيـــة لرئيس جامعة نايـــف العربية للعلوم 
األمنيـــة الدكتـــور عبداملجيـــد بـــن عبدالله 
البنيـــان ، مشـــراً فيها إىل أن هـــذه التظاهرة 
بقدر مـــا تندرج ضمـــن التعريـــف مبضامني 
وأبعـــاد القانـــون اإلنســـاين الـــدويل والعمل 
اإلنســـاين إال أنهـــا بقـــدر ما تشـــكل يف حد 
ذاتها مســـاهمة يف نرش ثقافـــة القانون الدويل 
اإلنســـاين التـــي تؤكـــد عليها بصـــورة خاصة 
اتفاقيات جنيـــف األربع لعـــام 1949م، الفتاً 
إىل أن نـــرش هـــذه الثقافة يف صالـــح جميع 
واملجتمعات،  والشـــعوب  واألمـــم  البلـــدان 
مضيفـــاً يف هـــذا الوقـــت الذي يشـــهد مآس 
إنســـانية مؤملة جراء ما تســـببت فيه نزاعات 
مســـلحة متنوعـــة، فـــإن العمـــل اإلنســـاين 
أن  اإلنســـاين ويستحق  الدويل  القانون  يعاضد 
يكون محـــل اهتامم الجميع خدمة لإلنســـان 
أينـــام كان.   من جانبه أكـــد الدكتور عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز الربيعة املستشـــار بالديوان 
املليك املـــرشف العام عىل مركز امللك ســـلامن 
ألقاها  كلمـــة  اإلنســـانية يف  لإلغاثة واألعامل 
يف افتتاحيـــة امللتقـــى، أن إنشـــاء مركز امللك 
ســـلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية يأيت ضمن 

لإلسهام  الســـعودية  العربية  اململكة  مبادرات 
يف تخفيـــف معانـــاة الشـــعوب واملجتمعات 
املترضرة مـــن الحروب والنزاعـــات والكوارث 
الطبيعيـــة يف مختلـــف أنحاء العـــامل، مضيفاً 
أن اململكـــة دأبـــت منذ عهد املؤســـس امللك 
عبدالعزيـــز عـــىل تقديم مســـاعدات إغاثية 
وإنســـانية لكل الـــدول املحتاجـــة، وهي عرب 
تاريخهـــا العريـــق كانت وال تـــزال يف مقدمة 
اإلنســـاين،  العمل  الرائدة يف مجـــال  الـــدول 
وتلتزم بكل املعاير اإلنســـانية التي اســـتقرت 
عليهـــا املواثيـــق الدولية من حيـــث الحيادية 
والشـــمولية، وأكدت أهمية االلتـــزام بتطبيق 

مبـــادئ القانون الدويل اإلنســـاين.
 ولفـــت "الربيعـــة" إىل أن اململكة قدمت 
عـــرب مركـــز امللك ســـلامن لإلغاثـــة واألعامل 
اإلنســـانية دعامً ألكرث من 80 دولـــة، وتحتل 
املركـــز الرابع مـــن حيث حجم املســـاعدات 

اإلنســـانية التـــي تقدمها للـــدول املحتاجة.
 مـــن جهتـــه قال ممثـــل اللجنـــة الدولية 
العربيـــة  اململكـــة  يف  األحمـــر  للصليـــب 
الســـعودية : إن اللجنة الدوليـــة تؤدي بحكم 
طبيعة عملها دوراً مهـــامً ومحدداً يف النزاعات 
املســـلحة، وهذا الدور مســـند لهـــا مبوجب 
األســـايس،  ونظامها  اإلنســـاين  الدويل  القانون 
وكذلـــك النظـــام األســـايس للحركـــة الدولية 
للصليب األحمـــر والهالل األحمـــر والقرارات 
الصادرة عـــن املؤمتر الـــدويل للصليب األحمر 
والهـــالل األحمر ، غر أن هذا الدور اإلنســـاين 
ال يخلو من تحديات كبـــرة يف ظل التطورات 
وارتفـــاع وتنوع أشـــكال النزاعات املســـلحة 

  . ملعارصة ا
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شـــهدت العاصمـــة الكينيـــة نـــرويب 
اجتامعـــات الحركـــة الدولية اإلنســـانية 
األحمر  للصليب  الدوليـــة  اللجنة  بحضور 
الصليب  لجمعيـــات  الـــدويل  واالتحـــاد 
األحمـــر والهـــالل األحمـــر ، واملنظمـــة 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
وعدد مـــن الجمعيات الوطنيـــة العربية 
ومنهـــا جمعية الهالل األحمـــر الكويتي ، 
الهـــالل األحمر العراقي  والقطري ورئيس 
)عن بعـــد( رئيس الـــدورة الحالية للهيئة 
العامـــة للمنظمـــة العربية الذي شـــارك 
بكلمـــة ضافية يف افتتاح هـــذا االجتامع، 
مـــن  مجموعـــة  حضـــور  جانـــب  إىل 
جمعيـــات الصليـــب األحمـــر األوروبية 
بهدف  وذلك  الكنـــدي،  األحمر  والصليب 
دعـــم جمعية الهالل األحمـــر الصومايل . 

أقيم يف  الـــذي  ويؤكد هـــذا االجتامع 
املايض  فرباير  مـــن  والعرشين  الســـادس 
الحاجـــة امللحـــة لدعم جمعيـــة الهالل 
التـــي تحتـــاج كل  األحمـــر الصومـــايل 
ضحايا  ملســـاعدة  والتكاتـــف  التعـــاون 
النـــزاع والكوارث الطبيعيـــة يف الصومال. 
الـــذي رضب مناطق  الشـــديد  كالجفاف 
املجاعات،  انتشار  إىل  وأدى  بالبالد  عديدة 
ما جعل ظروف الحياة شـــبه مســـتحيلة 
ووضع النســـاء واألطفـــال يف خطر. وأكد 
املســـاعدات  تقديم  عىل  االجتـــامع  هذا 
والتدريب  املســـتدامة  والتنمية  اإلنسانية 
والتأهيل  ونرش التوعية وإعادة مل شـــمل 
العائـــالت والروابط العائليـــة التي فرقها 
النزاع ووضعهم يف ظـــروف خطرة وحمل 
العديد مـــن املؤرشات  هـــذا االجتـــامع 

الهالل  أزمـــة  التي تؤكـــد عدم نســـيان 
األحمـــر الصومـــايل يف رسعة اإلســـتجابة 
مع األحـــداث الراهنـــة املتناســـلة التي 
تعيشـــها الصومـــال منذ العـــام 1991م 
لتكرر األزمات االنســـانيةالتي تشـــهدها 

 . الصومال  
وشـــهد االجتـــامع نظـــرة عامـــة عىل 
األوضـــاع الحاليـــة  يف الصومـــال ، كام 
الصومايل  األحمر  الهـــالل  عرضت جمعية 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات بالرغـــم من 
التحديـــات التـــي تواجههـــا عـــىل مدار 
الســـاعة ، كـــام أســـتمع الحضـــور إىل 
العمليـــة اإلســـرتاتيجية للجمعية يف ظل 
تعاونهـــا مـــع مكونات الحركـــة ، وكذلك 
أهـــم االحتياجـــات امللحـــة للجمعية . 
ومع هـــذا االجتامع الذي اســـتعرضت 

شركاء الحركة الدولية اإلنسانية .. 
 بيد من أجل الصومال

ً
يدا

كينيا ـ معكم 
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فيـــه اللجنـــة واالتحاد وكذلـــك املنظمة 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر  
مع جمعية  والتنســـيق  للتعاون  خططهم 
الهالل األحمر الصومـــايل ، تظل الجمعية  
املحتاجني  ملســـاعدة  جاهـــدة  تســـعى 
واملنكوبـــني والنهوض بجهودهـــا الحالية 
الصحيـــة  الربامـــج  لخدمـــة  والفاعلـــة 
واألنشـــطة اإلنســـانية املثمرة رغم مامتر 

به من ظـــروف صعبـــة حاليا.
يذكـــر أن جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 

الصومـــايل مازالـــت تعيش حتـــى اليوم 
تبعـــات التفجـــرات اآلمثة التـــي طالت 
قبل عامـــني راح ضحيتها حينها  الصومال 
6 مـــن املتطوعـــني الزمـــالء والعاملـــني 
بالجمعيـــة ومقتل قرابة ألـ 400 شـــخصا، 
وإصابة مايزيد عـــن 228 آخرين بجروح 
، باإلضافة إىل اآلثـــار املهولة املدمرة التي 
لحقـــت باملبنى الرئيـــي للجمعية حيث 
شـــلّت محتوياته ودمرت مكاتبه وأجهزته 
التوعوية،  ونرشاتـــه  أوراقـــه  وأحرقـــت 

وأحرقـــت ســـياراته حيث مـــازال حتى 

اليـــوم خـــارج الخدمة . وهو مـــا يدعو 

أعضـــاء املنظمـــة واملنظامت اإلنســـانية 

ومنظـــامت املجتمـــع املـــدين إىل بـــذل 

الجهود واملســـارعة يف املســـاهمة بإعادة 

االحمر  الهـــالل  مبـــاين  وتأهيـــل  بنـــاء 

االنســـاين  العمـــل  وإعـــادة  الصومـــايل 

حتـــى تتمكن مـــن أداء عملها اإلنســـاين 

يجب.  كام  اإلنســـانية  ورســـالتها 
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أحمد أبوحسان - القاهرة 

األحمر  للهـــالل  العربية  املنظمـــة  نعـــت 
والصليـــب األحمـــر ضحايا الحـــادث  األليم 
الذي وقـــع إثر اصطدام قطـــار بأحد األرصفة 
ىف محطة قطارات رمســـيس، صبـــاح األربعاء 
الســـابع والعرشيـــن مـــن فرباير املـــايض ما 
أســـفر عـــن ســـقوط عـــدد مـــن الوفيات 

 . واملصابني 
ورفعـــت املنظمـــة يف بيـــان إعالمي صدر 
عقب هـــذه الحادثة األليمة صـــادق تعازيها 
للحكومـــة املرية ، ولجمعيـــة الهالل األحمر 
املـــري )أحـــد مكونـــات املنظمـــة العربية 
الضحايا واملصابـــني  وكافة  ولـــذوي  الفاعلة( 

الشـــعب املـــري  النبيـــل ، وســـألت املوىل 
عزوجـــل أن يتغمـــد الضحايا بواســـع رحمته 
وغفرانه ويســـكنهم فســـيح جناته، وأن يلهم 
أهليهم وذويهـــم الصرب والســـلوان، وأن مين 

بالشـــفاء العاجـــل عىل جميـــع املصابني . 
ويف ذات الســـياق ، أشـــادت املنظمـــة يف 
بيانهـــا باإلســـتجابة العاجلـــة لجمعية الهالل 
األحمـــر املري فـــور وقـــوع الحادثة  حيث 
توجه فريـــق التدخل أثناء الطـــوارئ لتقديم 
االســـعافات والدعـــم النفـــي للمصابـــني ، 
وكذلك تحرك فـــرق الهالل اىل املستشـــفيات 
الدعم  لتقديـــم  أولئك،  فيهـــا  يتعالـــج  التي 
النفـــي للمصابـــني الذيـــن تـــم نقلهم اىل 
تلـــك املستشـــفيات . منوهـــة كذلـــك مبـــا 
بـــه املختصـــون واملختصات يف قســـم  يقوم 

واألزمات  الحـــوادث  لضحايا  النفـــي  الدعم 
املعنوي  الدعـــم  تقديـــم  نحـــو  بالجمعيـــة 
والنفـــي ألرس الضحايـــا إضافـــة إىل تقديم 
الدعـــم النفـــي للمصابني الذين تـــم نقلهم 
اىل املستشـــفيات لتلقـــى الرعايـــة الطبيـــة 
الالزمـــة، كـــام مثنـــت يف بيانها جهـــود كافة 
الجهـــات املعنيـــة التي هبت للمســـاعدة يف 

تلـــك الحادثـــة املؤملة عـــىل الجميع.
 زيارة لبنك الدم املري 

 ويف شـــأن متصـــل ، مثـــن األمـــني العـــام 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر الدكتـــور صالح بن حمد الســـحيباين 
الجهـــود املتواصلـــة لجمعية الهـــالل األحمر 
املـــري ممثلـــة يف أمانتها العامـــة وطاقمها 
امليداين وفرقهـــا التطوعية وكذلـــك بنك الدم 

نوهت بجهود الهالل األحمر المصري في تقديم الدعم النفسي
 للمصابين وأسر الضحايا وثمنت جهود الجهات األخرى 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر
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املركـــزي التابع للجمعية  ومستشـــفى الهالل 
األحمر نحو إســـتجابتهم  اإلنســـانية الرسيعة 
لضحايـــا ومصـــايب حادثـــة قطار  رمســـيس 
بالقاهـــرة .  جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة وفد 
األمانـــة العامـــة للمنظمـــة ملقر بنـــك الدم 
املركزي برمســـيس والتابـــع للجمعية ، وذلك 
ضمـــن جـــدول اعـــامل الوفد عـــىل هامش 
حضـــوره  للـــدورة العاديـــة ال)51( ملجلس 
وزراء الصحـــة العرب املنعقـــدة مبقر الجامعة 

 . العربية 
وليـــد مرتىض .. الوجه اإلنســـاين يف 

رثة  لكا ا
كشـــفت الكارثة عن وجه إنساين ، فوجيء 
أثنـــاء تواجده يف محل عمله بتدافع األجســـاد 
املشـــتعلة والذي جعله ينـــى خوفه وذهوله 
واندفع بكل مـــا ميكن من إنقـــاذ العديد من 
األرواح ، وقـــد تـــداول رواد ونشـــطاء مواقع 
التواصـــل االجتامعـــي يـــوم الحادثـــة فيديو 
البطل وليد مرتىض الـــذي مل يهاب املوت، ومل 
يخاف النـــران، وإمنا تحرك بشـــجاعة، يحمل 
املياه ويجـــري نحو املصابـــني يف محاولة منه 
إلنقاذهـــم. وأطلـــق رواد التواصل االجتامعي 
لقـــب "منقذ املصابني"  عـــىل املواطن مرتىض 
الذي كان يســـابق الزمـــن، ىف محاوالت إلنقاذ 
الـــركاب، إميانا منه بـــأن هـــذه األنفس من 

أحياهـــا فكأمنا أحيا النـــاس جميعا.
الدكتور  للمنظمة  العـــام  األمني  إلتقى  وقد 
صالـــح الســـحيباين البطـــل وليـــد مرتـــىض 
الـــذي يســـكن يف محافظة املنوفيـــة ، حيث 
أشـــاد الســـحيباين بترفه البطل وشـــجاعته 
وإنســـانيته امللهمـــة ، مؤكـــداً أن مرتىض هو 
أحـــد املواطنني الطيبني املريـــني الذين تزخر 
بهـــم مر ، وســـيبقى منوذجاً نفخـــر به ومبا 
قدمه مـــن جهود لحظة هذا الحـــادث األليم.

الجدير بالذكر ان األمانـــة العامة للمنظمة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
الفاجعة  مـــع ضحايا ومصايب هـــذه  وتضامناً 
األليمـــة فقد قررت إلغـــاء االحتفال التكرميي 
الـــذي كانـــت قـــد رتبـــت لتنظيمه مســـاء 
الخميـــس الثامـــن والعرشين مـــن فرباير من 
أجـــل  تكريـــم بعـــض اإلعالميـــني املريني 
للمنظمة  العامة  األمانـــة  املتعاونني مع جهود 
العربية والذين يشـــاركونها العمل الدؤوب يف 

ســـبيل نرش اإلعالم اإلنســـاين .
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مثّـــن أعضاء اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
للمنظمة  العامة  األمانـــة  ومبادرات  مقرتحات 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
"آركـــو"، وتبنـــوا أفكارهـــا النوعيـــة إلطالق 
مشـــاريع عمليـــة لخدمـــة العمل اإلنســـاين 
باملنطقـــة العربيـــة، كإطـــالق أكادميية عربية 

لألعامل اإلنســـانية، وإعداد خطة اســـرتاتيجية 
مـــن  املتـــرضرة  البلـــدان  إعـــامر  إلعـــادة 
النزاعـــات، ورســـم خارطـــة طريـــق ملناطق 
الكوارث العربية، واســـتثامر التقنية يف تطوير 

عمـــل الجمعيـــات الوطنية.
وأيّـــد األعضـــاء مقـــرتح األمانـــة العامة 
للمنظمـــة العربيـــة عقد ورشـــة عمـــل )أو 

جلســـة حواريـــة( يف االجتامع القـــادم للهيئة 
الجمعيات  بني  الناجحـــة  الخربات  تبادل  حول 
العربية )مشـــاريع وأفـــكار عملية(،  الوطنية 
الناجحـــة للجمعيات  بهدف تبـــادل التجارب 
الوطنيـــة لبناء قـــدرات الجمعيـــات األخرى 
التي تحتـــاج إىل مزيد من الخـــربة، عىل غرار 
التجربـــة الناجحـــة )التوأمـــة( التـــي نفذتها 

أكدت على دعم ترشيح "الساير" للجنة الدائمة

اللجنة التنفيذية لألمانة العامة تثّمن 
مبادرات المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر  لخدمة العمل اإلنساني

مختار العوض ـ بغداد 
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األمانة العامة ســـابقا يف الدورة )42( بتونس.
وأوىص األعضـــاء باالطـــالع عـــىل منـــاذج 
مختلفـــة لتبـــادل الخـــربات بـــني الجمعيات 
واالســـتفادة منها مـــن خالل إقامـــة معرض 
مصاحـــب لهذا الغـــرض يف االجتـــامع القادم 
للهيئـــة، مـــع توقيـــع اتفاقيات تعـــاون بني 
الجمعيـــات لتحقيق التـــوازن وتعزيز التعاون 

بينها. فيـــام 
دعم تقني للجمعيات الوطنية 

 واســـتعرض األعضاء مقـــرتح األمانة العامة 
لتطويـــر الجانب التقني للجمعيـــات الوطنية 
العربيـــة التـــي تحتاج إىل دعـــم تقني، وذلك 
بعـــد االســـتامع إىل عـــرض األمـــني العـــام 
للمنظمـــة د. صالـــح بـــن حمد الســـحيباين 
عن ســـعيها الـــدؤوب نحو اســـتثامر التقنية 
وتوظيفها يف ســـبيل تطوير عمـــل الجمعيات 
الوطنيـــة، مؤكديـــن أهمية املقرتح يف ســـبيل 
أثرها،  الجمعيات وتعظيـــم  أهـــداف  تحقيق 
واســـتعرضوا القيـــم واملحاور الرئيســـية التي 
ســـتقدم يف هـــذا املـــرشوع وهـــي التعليم 
التطبيقات  وإعـــداد  والربـــط،  والتدريـــب، 
اإللكرتونيـــة واملواقع اإللكرتونيـــة للجمعيات 
املحتاجـــة، ورأى األعضـــاء أن يـــدرج ذلـــك 
ضمن جلســـة تبادل الخربات بـــني الجمعيات 
الوطنيـــة العربيـــة، مثمنـــني هـــذه املبادرة 
النوعيـــة من األمانة العامـــة لدعم الجمعيات 
الوطنيـــة العربية بهـــذا الخصـــوص، وأوصوا 
بـــإدراج موضوع تطوير الجانـــب التقني الذي 
بالتعاون  بـــه  القيام  العامـــة  األمانـــة  تعتزم 
مع الجمعيـــات الوطنية، ضمن ورشـــة تبادل 

الخـــربات بـــني الجمعيات.
دعم ترشيح د. هالل الساير

العريب  العمـــل  األعضـــاء خطـــة  ناقـــش 
بخصوص دعم ترشـــيح الدكتور هالل الساير. 
رئيـــس مجلـــس ادارة جمعية الهـــالل االحمر 
األمانة  الدامئة، وعرضـــت  للجنـــة  الكويتـــي 
العامة أبـــرز املهام واألعامل التـــي تم القيام 
بها، ووضع خطـــة بهذا الشـــأن، تنفيذا لقرار 
اللجنة التنفيذيـــة األول يف دورتها )42( الذي 
عقد يف أنطاليا ـ تركيـــا بتاريخ 5/11/ 2017م، 
وقـــرار الهيئة العامة يف دورتهـــا )43(، وأوصوا 
مبتابعة تنفيذ قرار الرتشـــيح بشـــكل مستمر، 
مع دعوة الزمـــالء يف جمعية الهـــالل األحمر 
الكويتي إىل رضورة االســـتفادة مـــن التجربة 

األوروبية يف التســـويق والرتتيـــب لالنتخابات 
وكيفية حشـــد األصـــوات، مع تشـــكيل فريق 
من الهـــالل الكويتـــي بالتعاون مـــع األمانة 
العامـــة للمنظمة يكـــون مختصاً بالتســـويق 
لهـــذا املوضوع وحشـــد أكرب قـــدر ممكن من 
األصوات، مؤكدين عـــىل رضورة الحصول عىل 
دعـــم الحكومات لهذا الرتشـــيح مـــع اجراء 
اتصاالت متعددة، عـــىل أن يكون هناك تبادل 
يف األصـــوات بـــني املجموعات غـــر العربية، 
إضافـــة إىل تشـــكيل لجنة لرصـــد التوجهات 
ومحاولـــة حر األصـــوات واتجاهاتها يف هذا 

لشأن. ا

 تنســـيق عمل الجمعيـــات يف بلدان 
لغر ا

 وبحـــث األعضاء ما تم بشـــأن عمل بعض 
الجمعيـــات الوطنية العربيـــة يف أرايض بلدان 
جمعيـــات عربية أخرى دون التنســـيق معها، 
أو عقـــد اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهم حول 
آليات العمـــل فيام بينهـــام، وعرضت األمانة 
التي  واإلجـــراءات  األعامل  للمنظمـــة  العامة 
اتخذتهـــا بهـــذا الشـــأن تنفيذا لقـــرار الهيئة 
العامـــة يف الـــدورة 43  البنـــد رقـــم )10(، 
وطالبـــت األمانة العامة بتشـــكيل لجنة فاعلة 
مســـتفيض،  بشـــكل  املوضوع  لدراســـة هذا 
نظـــرا لحساســـيته وأهميته، عـــىل أن تعرض 
هـــذه اللجنة مـــا تتوصل إليه مـــن مقرتحات 
وتوصيـــات عىل الهيئـــة العامـــة يف اجتامعها 

دم.  لقا ا
وأشـــار رئيـــس جمعيـــة الهـــالل األحمر 
األردين د. محمـــد الحديـــد يف ذات الســـياق،  
إىل أن هنـــاك مذكرة قانونية تبـــني العمل يف 

أرايض الغـــر، وأن هناك دســـتوراً يجب عىل 
التـــي تعمل يف  العربية  الوطنية  الجمعيـــات 
أرايض الغـــر أن تعيـــه جيدا وتلتـــزم به بدال 
من أن تضع نفســـها يف مواقـــف هي يف غنى 
عنهـــا، وطلب األعضـــاء من األمانـــة العامة 
للمنظمـــة مخاطبـــة الجمعيـــات املخالفـــة 
لاللتزامـــات، برســـالة تذكريـــة تأكيدية بهذا 
الشـــأن، عىل أن تقوم الجمعية الوطنية يف كل 
بلـــد بالرفع لحكوماتها بقوانـــني العمل املتبعة 
يف أرايض الغـــر لتكـــون الحكومـــة عىل وعي 
بذلك، منعـــا إلحراج الجمعيـــة الوطنية، عند 
محاولـــة إســـناد أي عمل إنســـاين يف أراضيها 
من قبـــل جمعيـــة وطنية للهـــالل األحمر أو 
الجمعية  التنســـيق مع  الصليب األحمر بدون 
الوطنيـــة يف ذلك البلد، وأقـــروا تعميم كتيب 
آلية  للتعـــرف عىل  الوطنية  الجمعيـــات  عىل 
العمـــل يف أرايض الغر، وتضغـــط الحكومات 
الجمعيات  بعـــض  العربيـــة عىل  والجامعـــة 
املخالـــة لاللتزامـــات ، بعد توضيـــح القوانني 

املعتربة بشـــكل أكـــرب للحكومات.
 وأقـــر األعضـــاء أن تقوم األمانـــة العامة 
بالتنســـيق مع األمانة العامـــة لجامعة الدول 
العربيـــة لعقـــد اجتامع عىل هامـــش اجتامع 
الجامعـــة لتعزيـــز وجـــود املنظمـــة العربية 
بهـــدف إلقاء الضـــوء عىل قوانـــني العمل يف 
املجموعة  مـــن  لجنة  الغر، وتشـــكيل  أرايض 
العربيـــة واألمانـــة العامـــة لدراســـة هـــذا 
حالياً  الحاصلـــة  االخرتاقات  ورصـــد  املوضوع 
من قبل بعـــض الجمعيـــات، والنظر يف كيفية 
أمرهـــا وتتفاقم  أن يســـتفحل  قبل  معالجتها 

. رها آثا
خارطة طريق للكوارث العربية
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 اقرتح األعضاء أن يتضمـــن امللتقى الثالث 
ورؤساء  العربية  الوطنية  الجمعيات  لرؤســـاء 
الدفـــاع املدين محـــاور إطار ســـنداي العاملي 
املشـــرتك،  العريب  والتعـــاون  العمل  لتعزيـــز 
العمـــل الجـــاد عىل إعـــداد خارطـــة ملناطق 
الكوارث يف الوطن العريب ومناطق الهشاشـــة، 
الكوارث،  الوقائية مـــن  التوعية واإلجـــراءات 
فكـــرة املجتمعـــات اآلمنة، تحقيـــق الرشاكة 
والجمعيات  املـــدين  الدفـــاع  بـــني  الفاعلـــة 
الوطنيـــة العربيـــة وطرح التجـــارب الناجحة 
والنـــامذج الفاعلة يف الحد مـــن الكوارث بني 

. لجهتني ا
جـــاء ذلـــك بعـــد أن اطلع األعضـــاء عىل 
أبـــرز أعامل األمانـــة العامـــة للمنظمة حول 
متابعة ما تم بشـــأن امللتقى الثالث لرؤســـاء 
الجمعيـــات الوطنيـــة العربية وقـــادة أجهزة 
الحاميـــة املدنيـــة والدفـــاع املـــدين، تنفيذا 
لتوصيـــات الهيئـــة العامة يف الـــدورة 43 يف 
البنـــد الســـادس، وطالبـــت األمانـــة العامة 
التي  باقـــرتاح املوضوعات واملحـــاور  األعضاء 
يرونها مناســـبة للطـــرح يف امللتقـــى الثالث 

. دم لقا ا
الهالل   واســـتعرض األعضاء تجربة جمعية 
األحمـــر العراقي يف إنشـــاء منتـــدى للتواصل 

املحيل  املجتمـــع  بينهـــا وجمعيات  والربـــط 
وكذلـــك جهاز الدفـــاع املدين، إلنشـــاء فريق 
للتدخـــل الرسيـــع يف كل مكان مـــن العراق، 
ووجـــدت هـــذه التجربـــة الناجحـــة صدى 

وفاعال. إيجابيـــا 
تأهيل قيادات شبابية عربية

 ورحـــب األعضـــاء مببادرة األمانـــة العامة 
للمنظمـــة العربيـــة "مرشوع رائـــد" لتأهيل 
الجمعيات  مـــن  عربيـــة  شـــبابية  قيـــادات 
الوطنيـــة لتويل مناصـــب يف املنظامت الدولية 
بعد أن اســـتمعوا إىل فكرة املبـــادرة وأهدافها 
والفئات املســـتهدفة فيها ووســـائل تحقيقها، 
وأعلنـــوا دعمهـــم لهـــذه الفكـــرة النوعيـــة 
بكافـــة الســـبل املتاحة، وأوصـــوا بالدعوة إىل 
االســـتفادة مـــن برامج القيـــادات الواعدة يف 
إنشـــاء  إمكانية  إىل  املتحدة، مشـــرين  األمم 
مركـــز للتدريب املرجعي يســـتفاد منه يف هذا 
الشـــأن كام يف جمعية الهـــالل األحمر األردين، 
التي  العربية  الوطنيـــة  الجمعيات  وغرها من 
لديهـــا مراكـــز تدريب متكاملة مهيـــأة بكافة 
الوســـائل والتجهيزات، عىل أن يتـــم التعاون 
مـــع املنظمـــة العربيـــة وبعـــض الجامعات 
املعتـــربة ملنح شـــهادات معتربة للمشـــاركني، 
بحيث تتـــم هذه الـــدورات املكثفة يف أماكن 

معزولـــة ملدة ال تقـــل عن )3( أســـابيع مثال.
 أكادميية عربية لألعامل اإلنسانية

وطالـــب األعضـــاء بوضـــع خطـــة عملية 
إلنشـــاء أكادمييـــة عربية لألعامل اإلنســـانية، 
وإســـناد هذا املوضـــوع إىل جمعيـــة الهالل 
األحمـــر األردين ـ بنـــاء عىل طلبهـــم ـ إلعداد 
تصور مقرتح عـــن هذه األكادمييـــة، ومن ثم 
رفع هذا املرشوع بشـــكل متكامـــل لالجتامع 

القـــادم للهيئة العامة لدراســـته.
إعادة إعـــامر البلـــدان املترضرة من 

عات لنزا ا
وطالـــب األعضاء باقرتاح أفـــكار ومبادرات 
لوضـــع خطة اســـرتاتيجية إلعـــادة اإلعامر يف 
بلـــدان الجمعيات الوطنيـــة العربية املترضرة 
مـــن النزاعـــات والراعـــات، وذلـــك بعـــد 
أن اســـتمعوا إىل األفـــكار واملقرتحـــات التي 
تقدمـــت بهـــا األمانـــة العامة لوضـــع هذه 
الخطـــة، وأوصوا باقـــرتاح أفـــكار ومبادرات 
لوضع خطة اســـرتاتيجية للمســـاعدة وتأهيل 
للمشـــاركة يف  والالجئني  النازحني  مـــن  كوادر 
إعادة اإلعـــامر يف بلدان الجمعيـــات الوطنية 
العربيـــة املترضرة من النزاعـــات والراعات، 
ليســـهموا يف إعادة إعامر بلدانهـــم"، وتقديم 
برامـــج فاعلة )تعرض كل مـــن تجربة جمعية 
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الهالل األحمـــر األردين وجمعية الهالل األحمر 
الســـوداين بهـــذا الخصـــوص(، والجمعيـــات 
العربيـــة األخـــرى التي لديها تجـــارب ناجحة 
يف هـــذا الخصـــوص حتى يســـاهموا يف إعامر 
بلدانهـــم، والتخفيـــف عىل الـــدول املضيفة، 
وتشـــجيع الالجئ للرجوع إىل بلـــده، والدعوة 
إىل أن يســـبق ذلك تأهيل نفي لتلك الفئات 
املســـتهدفة، بحيث يكون جنبـــاً إىل جنب مع 
مع  الرشاكة  وتعزيـــز  تلك الدورات، 
آخريـــن لتقديـــم برامج التأهيـــل التي تخدم 
إعـــادة اإلعـــامر، عـــرض هـــذا املوضوع يف 

الهيئة العامـــة القادمة. اجتامعـــات 
للجمعيـــات  ميدانيـــة  زيـــارات 

لوطنيـــة ا
 وأيّـــد األعضـــاء مقـــرتح األمانـــة العامة 
للمنظمة لتنســـيق زيارة ميدانيـــة لفريق من 
العربية  الوطنية  للجمعيـــات  العربية  املنظمة 
التـــي تعمـــل يف مواطن النزاعـــات واألزمات 
اإلنســـانية، للوقوف إىل جانبها بشـــتى السبل 
والوســـائل املتاحـــة والوقوف عـــىل برامجها 
وأنشـــطتها وتلمس احتياجاتها وتبني مشاريع 
نوعيـــة معها، وقرروا تشـــكيل وفـــد من كل 
مـــن جمعيـــات: األردن والســـودان والعراق 
للقيام  العربيـــة  للمنظمة  العامـــة  واألمانـــة 
بزيـــارة إىل كل مـــن: الهالل األحمر الســـوري 
الفلســـطيني، وطـــرح هذا  والهـــالل األحمر 
املوضـــوع يف اجتـــامع الهيئة العامـــة القادمة 
ملن يرغب مـــن بقية الجمعيات املشـــاركة يف 

هـــذه الزيارات.
وطرحت األمانـــة العامة بني يـــدي أعضاء 
اللجنـــة التنفيذيـــة الدعوة التـــي تلقتها من 
الصليب  الـــدويل وجمعيـــة  االتحاد  مكتـــب 
الجمعية  لزيـــارة  الشـــاملية  كوريا  األحمر يف 
التجارب  وتبادل  اإلنســـانية  مشاريعها  وبعض 
ونقل الخربات الرائـــدة بني الجمعية ومكونات 
املنظمـــة العربية الراغبة يف املشـــاركة يف هذه 
الزيـــارة، وأوصوا بأن تخاطـــب األمانة العامة 
للمنظمـــة كل من االتحـــاد وجمعية الصليب 
األحمـــر لكوريـــا الشـــاملية بطلـــب تأجيل 
الزيـــارة يف الوقت الراهن، حتـــى يقوم الوفد 
املشـــكل من املنظمة العربيـــة لزيارة كل من 
الهالل الســـوري والهـــالل الفلســـطيني أوال، 
ومـــن ثـــم النظر يف ذلـــك فيام بعد حســـب 

الظـــروف حينها.

مناقشة الوضع املايل للمنظمة
 ناقـــش األعضـــاء الوضـــع املـــايل الراهن 
العربيـــة وموضوع  للمنظمة  العامـــة  لألمانة 
التأخر عن تســـديد االشـــرتاكات الدســـتورية 
للمنظمـــة، حيـــث أطلع األمني العـــام أعضاء 
الراهن  املـــايل  الوضع  التنفيذيـــة عىل  اللجنة 
الدســـتورية،  واالشـــرتاكات  العامة،  لألمانـــة 
والعجـــز املـــايل الـــذي تعـــاين منـــه األمانة 
الجمعيات  عـــدد  ارتفـــاع  بســـبب  العامـــة 
الوطنيـــة العربية التي مل تســـدد اشـــرتاكاتها 
بهذا  تكـــرار مخاطبتهـــا  رغـــم  الدســـتورية 
الشـــأن، واســـتمرار التواصل معها. حيث جاء 
يف أول العـــرض تحديـــد الجمعيـــات املعفاة 
من االشـــرتاكات الدســـتورية من عام 2005 ـ 
2016م، وفقـــا لقرار الهيئـــة العامة يف دورتها 
)42(،  ثم ملخص االشـــرتاكات الدستورية غر 
املســـددة  مـــن 2005ـ  2018م، ثـــم ملخص 
الدستورية املســـددة من 2005  االشـــرتاكات 
ـ 2018م، ونســـب الزيـــادة يف االشـــرتاكات 
مـــن عام 2005  الدويل  باالتحاد  الدســـتورية 
ـ 2018م، واملقارنـــة بـــني اشـــرتاكات الهيئات 
والجمعيـــات الوطنيـــة لدى االتحـــاد الدويل 
لعامـــي 2017 و2018م.  وختـــم األمني العام 
"الســـحيباين" حديثـــه مبســـببات العجز املايل 
العامة واإلجـــراءات والتدابر  الحايل لألمانـــة 
التـــي ســـوف تتخذهـــا األمانة العامـــة بهذا 
الخصوص، وأوضـــح أن األمانة وضعت مقرتحا 
آللية ســـداد االشـــرتاكات الدســـتورية للجنة 
املكلفة مبتابعة آلية الســـداد، وبـــنّي أن عدم 
ســـداد جمعيتـــني مـــن الجمعيـــات الوطنية 
العربية الشـــرتاكاتهام الدســـتورية عىل سبيل 
املثال فقط أوجد مشـــكلة وعجـــزا كبرا أدى 
إىل ترحيل بعـــض املســـتحقات املالية لبعض 
املوظفـــني يف األمانـــة، وكذلـــك مســـتحقات 
بعـــض مؤسســـات التشـــغيل والصيانة ملبنى 
الجديدة 2019م،  الســـنة  إىل ميزانية  املنظمة 
ذلك أن اشـــرتاك هاتـــني الجمعيتني يشـــكل 
رقـــام مهام يف ميزانيـــة األمانـــة العامة وصل 
مبلـــغ  كـــون  حـــال  قرابـــة )%68(  يف  إىل 
من  الجمعيات  لجميع  االشـــرتاكات  تســـديد 
الحـــد األعـــىل )%50(، و)%35( تقريبـــا يف 
حال كون التســـديد مـــن الحـــد األدىن الذي 
ميثـــل )25(%(.، حيـــث يبلـــغ إجـــاميل تلك 
التي مل تســـدد  الجمعيتني  لتلك  االشـــرتاكات 

قرابـــة  )1.250.923( ريال ســـعودي.
حوافز للدفع املبكر لالشرتاكات

العربية  اململكـــة  األعضاء حكومة  وشـــكر 
الســـعودية عىل الهبة الســـنوية التي تقدمها 
إنشـــائها،  منذ  للمنظمـــة  العامـــة  لألمانـــة 
وأوصـــوا بأن يُرســـل إىل الجمعيـــات الوطنية 
التي مل تســـدد التزاماتها مرة أخرى، ويشـــار 
إىل أن األمانـــة متـــر حاليا بعجـــز مايل عىل أن 
تراعـــى الجمعيات الوطنيـــة التي متر بظروف 
قليلة جدا،  اشـــرتاكاتها  والتي  وأزمات حاليـــا 
عـــىل أن تـــدرس األمانة العامـــة وضع حوافز 
مشـــجعة للدفـــع املبكر ـ مثل دراســـة وضع 
الحـــد األدىن والحد األعىل كحافز ملن يســـدد 
خـــالل الـ3 شـــهور األوىل وهكـــذا ـ وتخفض 
هـــذه النســـبة التحفيزيـــة طبقـــا لرسعـــة 
التســـديد، ودعـــوة األمانة العامـــة إىل عمل 
جدولـــة للمتأخـــرات لدى بعـــض الجمعيات 
وترحيـــل العجـــز املـــايل إىل موازنة الســـنة 
املاليـــة املقبلة عـــىل أن يتم تســـديدها مع 
بدايـــة الحصول عىل الهبة الســـنوية، والدعوة 
إىل تفعيـــل دور لجنـــة متابعة االشـــرتاكات 
الدســـتورية للمنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
الهيئة  والصليـــب األحمر ، املشـــكلة بقـــرار 
العامة يف الدورة )40( بقـــرار رقم )17( فقرة 

)هـ(.
اجتامعات الهيئة العامة بالكويت

التنفيذية قبـــول مقرتح  اللجنـــة  أعلنـــت 
جمعيـــة الهـــالل األحمر الكويتي باســـتضافة 
اجتامعـــات الهيئـــة العامة القادمـــة )44( يف 
دولـــة الكويت، نظـــرا العتذار هيئـــة الهالل 
األحمـــر اإلمارايت عـــن اســـتضافتها الرتباطها 
بأعامل إنســـانية خارجية مكثفـــة خالل تلك 
الفـــرتة، وأوىص األعضـــاء بإرســـال خطـــاب 
شـــكر إىل جمعية الهـــالل األحمـــر الكويتي 
لكريـــم مبادرتها عىل اســـتضافة الدورة )44( 
والرشوع  العربيـــة،  للمنظمة  العامـــة  للهيئة 
يف تحديـــد موعـــد االجتامع القـــادم ويفضل 
أن يكـــون يف بدايـــة أبريل املقبـــل 2019م. 
مع األخـــذ يف االعتبار عدم وجـــود اجتامعات 
أخرى للحركـــة الدولية، دعـــوة األمانة العامة 
املتقاربة  املوضوعات  بعـــض  إىل محاولة دمج 
يف الهدف يف محور واحـــد، والنظر يف إمكانية 
االقتصـــار يف االجتامع املقبل عىل الجلســـات 

الصباحية ما أمكن ذلك. 
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خالد الزيد ـ الكويت 
أختتمـــت يف الكويـــت اعـــامل االجتـــامع 
الرابـــع عرش للجنة رؤســـاء وهيئات جمعيات 
التعـــاون لدول  الهالل االحمر بـــدول مجلس 
الخليـــج العربيـــة يف مقـــر جمعيـــة الهالل 
االحمر الكويتـــي. وقال نائـــب رئيس مجلس 
ادارة الهـــالل االحمر الكويتي انور الحســـاوي 
الهـــالل االحمـــر  : ان هيئـــات وجمعيـــات 
الخليجية تؤدي دورا موحـــدا وفقا لالتفاقيات 
واملبـــادئ املشـــرتكة مع األمانـــة العامة لدول 
املجلـــس األمـــر الـــذي أعطى دفعـــة كبرة 
مجابهـــة  يف  كامـــل  تنســـيق  إىل  للوصـــول 
الكوارث وتعزيز العمل اإلنســـاين. وأعرب عن 
امله يف أن تكلل املســـاعي مـــن خالل اجتامع 
الجمعيـــات الخليجيـــة بالنجاح وأن تســـهم 

القـــرارات الناتجة يف تعزيـــز العمل الخليجي 
املشـــرتك وأن تتضافر الجهـــود لخدمة العمل 

اإلنســـاين يف كل مكان.
واكـــد "الحســـاوي" اهمية التعـــاون مابني 
بالعمل  تعنـــى  التي  والهيئـــات  الجمعيـــات 
اإلنســـاين مبا يخـــدم املترضريـــن واملحتاجني 
الســـيام يف الوضـــع الراهـــن ومـــا متـــر به 
املنطقـــة مـــن نزاعـــات خلفت عـــددا كبرا 
ان  وااليتام.وقال  والالجئـــني  النازحـــني  مـــن 
هـــذا االجتـــامع فرصة ســـنوية الســـتعراض 
االنجـــازات واألوضاع اإلنســـانية واالحتياجات 
والتحديـــات واقرار توصيات كبار املســـؤولني 
يف هيئـــات وجمعيـــات الهـــالل االحمر بدول 
الجمعيات  التعـــاون. وذكر ان هـــذه  مجلس 
تعمـــل بقوة الســـتغالل قدراتها بصـــورة اكرب 

واالســـتفادة من املزايا املتوفـــرة القىص درجة 
وتعزيز الرشاكـــة مع اآلخرين والعمل ســـويا 

امليدان.   داخـــل  الجيد  والتنســـيق 
واشـــار اىل ان الهـــالل االحمـــر الكويتـــي 
حريـــص مـــن جانبـــه عـــىل تطويـــر العمل 
والتعاون  التنســـيق  عـــىل  والعمل  اإلنســـاين 
مـــع جمعيات الهـــالل االحمر بـــدول مجلس 
التعاون حيث ان اإلنســـان هـــو محور اهتامم 
تســـعى  الجمعية  أن  اىل  الجميـــع. وكشـــف 
والتزامات ملموسة  أنشـــطة  الطالق سلســـلة 
الطبيعية  الكوارث  جراء  املترضرين  ملســـاعدة 
او مـــن صنـــع االنســـان مبينا اســـتعدادها 
مـــع جمعيات  بالتعاون  األزمـــات  ملواجهـــة 
واملنظـــامت  الخليجيـــة  األحمـــر  الهـــالل 
اإلنســـانية. ومثـــن الحســـاوي جهـــود االمانة 

 مشروع مذكره تفاهم بين االمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
والمنظمة العربية للهالل االحمر والصليب االحمر

اختتام اعمال االجتماع الرابع عشر لرؤساء 
وهيئات جمعيات الهالل االحمر بدول الخليج 

بمقر جمعية الهالل االحمر الكويتي
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ودورها  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  العامـــة 
يف ترتيـــب وتنســـيق اجتامعـــات الهيئـــات 

وجمعيـــات الهـــالل االحمـــر الخليجية.
املوحـــد  االسرتشـــادي  القانـــون 

التطوعـــي للعمـــل 
مـــن جانبه اشـــاد االمـــني العام املســـاعد 
للشـــؤون االقتصاديـــة والتنمويـــة ملجلـــس 
العـــربي بجهـــود هيئات  التعـــاون خليفـــة 
وجمعيات الهـــالل االحمر بـــدول املجلس يف 
دعـــم العمل املشـــرتك منوها بجهـــود الهالل 
االحمـــر البحرينـــي خـــالل ترؤســـها الدوره 
املاضيـــة. وقـــال العـــربي ان "املجلس األعىل 
اعتمـــد يف دورتـــه الــــ39 يف الريـــاض لعام 
للعمل  املوحـــد  االسرتشـــادي  القانون   2018
التطوعي" مبينا انه ســـيكون اسرتشـــاديا ملده 
عامني.واضـــاف ان جـــدول اعـــامل االجتامع 
التي  املوضوعـــات  مـــن  العديـــد  يتضمـــن 
تحتـــاج اىل اتخـــاذ القـــرارات املناســـبه قائال 
انها ســـتكون خارطة طريق للجهود املشـــرتكة 
االحمر يف  الهـــالل  بني هيئـــات وجمعيـــات 
املســـتقبل القريب. واوضـــح ان االمانة العامة 
لـــدول مجلس التعـــاون رشعت يف التشـــاور 
تفاهم  مذكـــره  مـــرشوع  والتنســـيق إلعداد 
بني االمانـــة العامة واملنظمـــة العربية للهالل 

االحمـــر والصليـــب االحمر.
وجمعيات  لهيئـــات  الثاين  العلمـــي  اللقاء 

التعاون مجلـــس  بدول  االحمـــر  الهالل 
مـــن جهة أخـــرى ، كشـــف األمـــني العام 
لجمعيـــة الهـــالل األحمر البحرينـــي الدكتور 
فوزي أمني أنـــه تقرر خالل أعـــامل االجتامع 
اســـتضافة مملكـــة البحرين ممثلـــة بجمعية 
العلمي  "اللقـــاء  البحرينـــي  األحمـــر  الهالل 
الثـــاين لهيئـــات وجمعيـــات الهـــالل االحمر 
بـــدول مجلـــس التعـــاون"، والـــذي يتضمن 
تتناول  عـــدة جلســـات وورش عمـــل  عادة 
أحدث قضايا الســـاعة يف مجال العمل اإلغايث 
واإلنســـاين. كام تقـــرر اســـتضافة البحرين لـ 
"يـــوم الهالل األحمـــر الخليجـــي"، والهادف 
إىل إبـــراز الدور الكبر لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي يف تنفيذ املرشوعات اإلنســـانية يف 
مناطـــق الكوارث الطبيعيـــة او التي من صنع 
للمنكوبني  املســـاعدات  وإيصـــال  االنســـان، 

العامل. حـــول  واملترضرين 
وأكـــد أن االجتامع اســـتعرض عـــددا من 

املوضوعـــات املهمـــة التي تعـــزز جهود لجنة 
رؤســـاء هيئات وجمعيات الهـــالل األحمر يف 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافة إىل 
بحث ســـبل تعزيز مســـرة العمل املشـــرتك 
وتنســـيق وتوحيـــد املواقـــف يف املنظـــامت 
االجتامعات  واهميـــة  واإلقليميـــة،  الدوليـــة 
االحمر  الهـــالل  وجمعيات  لهيئـــات  الدورية 
بـــدول مجلـــس التعـــاون والتي تهـــدف اىل 
التنســـيق والتعـــاون فيـــام بينهـــا بجميـــع 

واالغاثية. االنســـانية  املجـــاالت 
إبراز جهـــود الجمعيـــات إعالمياً ، 

اإلنســـانية للجهود  ووثائقي 
وجرى خـــالل االجتامع النظـــر يف توصيات 
اللجنـــة الدامئـــة للعمل التطوعـــي يف هيئات 
بـــدول املجلس، ويف  وجمعيات الهالل األحمر 
املادة اإلعالميـــة إلبراز جهود هـــذه الهيئات 
تنســـيق  مكتب  مع  والتنســـيق  والجمعيات، 
الجمهورية  إلغاثـــة  اإلنســـانية  املســـاعدات 

اليمنيـــة، واســـتعرض االجتـــامع عـــدداً من 
املشـــاريع اإلنســـانية املشـــرتكة، كـــام ناقش 
قـــرار لجنـــة وزراء اإلعالم  كذلـــك تفعيـــل 
بـــدول الخليـــج حول عمـــل فيلـــم وثائقي 
حـــول جهـــود جمعيـــات الهـــالل األحمـــر 
الخليجية. وأضاف أن االجتـــامع ناقش تنظيم 
زيـــارات ميدانيـــة متبادلـــة للمتخصصني يف 
الجمعيـــات الوطنيـــة الخليجيـــة للوقـــوف 
عـــىل التطـــورات واإلمكانـــات املتوفرة يف كل 
جمعيـــة واالســـتفادة منهـــا، وتعميق أوارص 
األخـــوة والتعاون بـــني أفرادهـــا، والتدريب 
التأقلم والتجانس فيام بينهم؛ اســـتعداداً  عىل 
لتنفيـــذ األعـــامل اإلغاثية املشـــرتكة يف الفرتة 
املقبلـــة، كام ناقشـــوا إمكانيـــة إضافة العمل 
االنســـاين والتطوعـــي والخـــري يف املناهـــج 
الدراســـية، كام تضمن االجتامع ورشـــة العمل 
التعريفية لـ )تطبيق اســـعفني( نظمتها هيئة 

الهـــالل االحمر الســـعودي.
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معكم ) القاهرة( 

للهالل  العربيـــة  املنظمـــة  شـــاركت   
"آركـــو"  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 
العربيـــة  الشـــبكة  "بوابـــة  نـــدوة  يف 
للمعلومـــات.. انجازات ملموســـة وآفاق 
بالقاهـــرة، والتـــي ركزت عىل  واعـــدة" 
لتكون  الشـــبكة  بوابـــة  تشـــكيل  كيفية 
القرار  الباحثني ومتخذي  معرفية تســـاعد 
يف الدول العربيـــة يف الوصول ايل مصادر 
املعلومات الرســـمية يف مجـــاالت العمل 

املشـــرتك. العريب 
واستعرض املشـــاركون يف الندوة جهود 
العمل  مؤسســـات  بقيـــة  مع  املنظمـــة 
العريب املشـــرتك يف دعم البوابـــة، وأكدوا 
عىل رضورة إبـــراز أهمية مرشوع البوابة، 
باعتبـــاره أحد أهم النـــامذج الفعالة بني 

العربية  الـــدول  لجامعة  العامـــة  األمانة 
املشـــرتك،  العريب  العمـــل  ومؤسســـات 
ويهـــدف إىل تعميـــق الوعـــي التثقيفي 
مبصـــادر املعلومات الرســـمية يف مجاالت 

. املشـــرتك  العريب  العمل 
وأكد الدكتـــور ابراهيم الـــدوي رئيس 
مركـــز البحوث واملعلومـــات باملنظمة يف 
محـــارضة يف النـــدوة أن املنظمـــة تدعم 
البوابـــة بـــكل قـــوة وذلك مـــن خالل 
للبوابة  التســـيرية  اللجـــان  يف  عضويتها 
والقراءة  للتحليـــل  املتخصصة  واللجـــان 
والفعاليـــة،  األداء  لتحســـني  املســـتمرة 
االسرتاتيجية  الخطط  رســـم  يف  واملشاركة 
املنظمة  أن  إىل  الريـــادة، الفتـــاً  لتحقيق 
عززت البوابـــة بالعديد مـــن اإلصدارات 
يف العمـــل اإلنســـاين.  وقـــدم "الدوي" 
عـــن مفهوم  وافياً  يف املحـــارضة رشحـــاً 

املعرفة  اقتصـــاد  ومـــؤرشات  ومتطلبات 
وتقديـــم البوابـــة منوذًجا عربًيـــا بارًزا يف 
إبـــراز اإلنتـــاج الفكري لـ 35 مؤسســـة 
عمل عريب مشـــرتك منبثقة مـــن جامعة 
الـــدول العربية والتي تضـــم 800 قطاع 
ومؤسســـات حكوميـــة وغـــر حكومية. 
وأشـــار إىل أن اقتصـــاد املعرفة يســـيطر 
عـــىل %7 من الناتـــج املحـــيل يف العامل، 
موضحاً أن الربامـــج املعلوماتية والبوابات 
املعرفية أصبحت  والشـــبكات  اإللكرتونية 
أهـــم أولويـــات القطاعـــات االقتصادية 
العربية تحتل  اللغـــة  أن  الحديثة، مضيفاً 
املرتبـــة الرابعة عاملًيا بعدد مســـتخدمي 
اإلنرتنـــت، فيـــام يحتل املحتـــوى العريب 
أقـــل نســـبة يف محتوى االنرتنـــت 0.7% 
وذلـــك بعـــد 14 لغـــة وذلـــك وفًقـــا 

.2018 عـــام  إلحصائيات 

دعم بوابة الشبكة العربية 
للمعلومات بإصدارات إنسانية
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وصلت أزمـــة النازحني قرساً إىل مســـتوى 
غر مســـبوق، حيث تخطـــى عددهم عامليا 
حاجز الـ٦٥ مليون نســـمة، مـــا جعل األزمة 
الحالية تفـــوق يف حدتها أزمـــة النزوح التي 
نتجت عـــن الحرب العامليـــة الثانية ودفعت 
إىل  تأســـيس االتفاقية الخاصة بوع الالجئني 
يف عام ١٩٥١، والتي توّســـعت الحقا لتشمل 
الالجئـــني خارج أوروبا يف عـــام ١٩٦٧. ومتثل 
الحـــرب األهلية يف ســـوريا أكرب مســـاهم يف 
األزمة الحاليـــة بعدد يتجاوز الــــ١١ مليون 
نـــازح )٦ماليـــني منهـــم: نـــازح داخيل، و٥ 
ماليـــني: الجـــئ(. وعىل الرغم مـــن التغطية 
اإلعالميـــة املكثفـــة ألزمـــة الالجئـــني التي 
الالجئـــني عىل  مـــع ظهـــور جثـــث  بدأت 
الســـواحل األوروبيـــة )أي بعد ٣ ســـنوات 
من بدايـــة مسلســـل النـــزوح(، إال أن كثر 
مـــن الصـــور الســـائدة يف اإلعـــالم ال زالت 
غر معـــربة عن واقـــع أغلبيـــة الالجئني. إن 
الالجئني؟”  “أيـــن  نوع  أبســـط ســـؤال من 
يســـتدعي يف األذهان صور مخيـــم، ومركب 
مزدحـــم يف عـــرض البحر، ثم الجـــئ يطعم 
اإلوز يف حديقـــة أوروبيـــة، بينـــام يف الواقع 
أن أغلـــب الالجئني )٨٥%( يعيشـــون خارج 
املخيـــامت يف مـــدن دول ناميـــة )أكرب عرش 
دول مســـتضيفة لالجئني( وال يُتوقع عودتهم 

ألوطانهم إال بعد 25 ســـنة كمتوســـط !
ســـأحاول يف هـــذه التدوينـــة توضيـــح 
الالجئني  تواجـــه  التي  اليومية  الضغوطـــات 

اللجوء إلى البرزخ:

 كيف يساعد

؟ الالجئون أنفسهم`
يف الـــدول الناميـــة، وكيف يواجـــه الالجئون 
تحـــدي تلك الضغوطات بشـــكل يخفف أثرها 
الســـلبي عىل صحتهم النفســـية. كام سأحاول 
تقديـــم فهـــام أمتنـــى أن يفيـــد العاملني يف 

مجـــال اإلغاثة لتحســـني واقـــع الالجئني.
يقـــول الجـــيء ســـوري : "أنـــا ال عندي 
راتـــب ال عندي دخل ال عنـــدي كذا  وممنوع 
أشـــتغل.. طـــب منني بـــدي أعيـــش؟ ياخي 
أنا مـــا بقدر أعيـــش باملخيم, ما بقـــدر.. لو 
بـــروح ع ســـوريا تحت القصـــف والدمار وال 
باقعـــد باملخيـــم.. باملخيم كأنـــك عايش مع 
خمســـني ألف بني آدم, عايـــش انت وياهم 
ببيت واحد! خيمة شـــو خلتلـــك خصوصية.. 
حياة املخيـــامت حياة موبوءة.. ال يف دراســـة 

بإمكانـــك تدرس.. ال يف عمـــل.. ال يف حياة 
املخيم..  شـــو  ســـليمة..  اجتامعيـــة 

مش قـــادر أعرب لك شـــو املخيم, 
لكـــن شـــايفها حيـــاة صعبـــة .. 

بفضـــل أرجـــع ع ســـوريا وال 
للمخيم."  برجـــع 

رغـــم أن أزمـــة اللجوء 
ليســـت مؤقتـــة، إال أن 
عىل  يتـــرف  الجميع 
أنها كذلـــك. فالالجئون 
منازلهـــم  غـــادروا 

وهربـــاً  بعجـــل 
مـــن الحـــرب )ويف 

مشـــياً  كثرة  أحيـــان 

عـــىل األقـــدام( وليـــس معهم إال مـــا يكفي 
ألشـــهر، وذلك أمالً بانقضاء الحـــرب والعودة 
ملنازلهـــم. أما برامـــج اإلغاثة فهـــي مصممة 
للطـــوارئ، و هدفهـــا إنقـــاذ حيـــاة الالجئني 
لهـــم. وترفض  وليس توفـــر معيشـــة كرمية 
الـــدول املســـتضيفة حتـــى مناقشـــة توطني 
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بقلم الدكتور / خليفة الفضيل
استاذ مساعد بجامعة امللك سعود

فيها. الالجئـــني  ماليـــني 
املتناقـــض حيـــاة  الوضـــع  حـــّول هـــذا 
الالجئـــني إىل ما يشـــبه الربزخ )وهـــي حالة 
مـــا بـــني الحيـــاة، واملـــوت( وذلـــك يف ظل 
انعدام الخيـــارات وإدراكهـــم أن املنفى ليس 
وطـــن. إن األزمة الســـورية التـــي بدأت منذ 
ســـنوات دون أن يكـــون هنـــاك أي بوادر يف 
األفـــق لحلهـــا، وكل الجهود يف مجـــال إعادة 
التوطني تفشـــل حتـــى يف اســـتضافة %1 من 
املســـتضيفة  الدول  فتحـــت  فقد  الالجئـــني! 
حدودها ملئات اآلالف الذين يســـكنون مدنها 
ويزيـــدون من الضغـــط عىل بنيتهـــا التحتية 
وخدماتهـــا، كام قدمت الـــدول املانحة الكثر 
لربامج إغاثـــة الالجئني، ولكنـــه كثر ال يكفي. 
فعىل ســـبيل املثـــال، مل تتم تغطيـــة إال 5% 
فقـــط من ميزانيـــة برامج مفوضيـــة الالجئني 

يف لبنان للعـــام ٢٠١٧ .
فقد الالجئون اإلحســـاس بالحياة الطبيعية 
بســـبب حالـــة عدم اليقـــني التي يعيشـــون 
فيهـــا، حيـــث ال يعرفـــون مصرهـــم ومتى 
الســـابقة  لبيوتهم وأعاملهم  ســـوف يعودون 
وال يســـتطيعون بدء حياة جديـــدة يف املنفى 
تنقلهم  عـــىل  املفروضة  القيود  بســـبب 
ومنعهم من العمـــل يف أحيان كثرة، 
باإلضافـــة ملواجهة خطـــر الرتحيل 
الجـــوار  أغلـــب دول  أن  )إذ 
ليســـت  الســـوري 
موقعـــة عـــىل اتفاقية 

الالجئني(. حاميـــة 
الـــدول  بعـــض  يف 
يذهـــب  املســـتضيفة 
للمدارس  الالجئني  أبناء 
مســـاًء بعـــد أن ينتهي 
من  املواطنني  أبنـــاء 
وألن  الدراســـة 
عـــىل  الوالديـــن 
األغلـــب عاطـــالن 
فإن  العمـــل  عـــن 
الليل  تســـهر  األرسة 
الصباح،  خـــالل  وتنام 
وكثر من األرس ترســـل 

أطفالهـــا للعمل تخلصا من تكاليف املدرســـة 
و إليجـــاد دخل لـــألرسة كـــون البالغني يتم 
ترحيلهـــم عند العمل دون ترخيص. وبســـبب 
ســـكن الالجئـــني يف املـــدن فـــإن كثـــر من 
الشـــقق تحتوي عـــىل أكرث من عائلـــة لتوفر 
اإليجـــار، ويجـــب أن نـــدرك أن كثـــر منهم 
كان يف ســـوريا يســـكن يف بيت ميلكه وعنده 
مزرعـــة أو محل ويوّفـــر له تعليـــم جامعي 
بينام  مجاين وفواتـــر خدمات رخيصة جـــدا، 

الوضـــع يف املنفـــى مختلـــف متاما.
يف دراســـة أجريناها عن الالجئني السوريني 
يف شـــامل األردن تعرفنـــا عـــىل مجموعة من 
الحرب  الناتجـــة عن  الثانويـــة )غر  الضغوط 
مبارشة( التـــي يعانون منها، حيث اشـــتملت 
عـــىل ضغـــوط مالية )مثـــل فقـــدان الدخل 
والتعليـــم(  والصحـــة  الســـكن  وتكاليـــف 
واجتامعيـــة )مثـــل االنفصال عـــن األقارب و 
ناتجة  إىل ضغوط  باإلضافـــة  للتمييز(  التعرض 
عن بيئـــة اللجوء )مثـــل املشـــاكل القانونية 
وعـــدم االســـتقرار(. هـــذا وقـــد بّينت عدة 
دراســـات أن الضغوط اليومية التي يعاين منها 
الجئو الحرب تؤثر ســـلبيا بشـــكل مبارش عىل 
صحتهـــم النفســـية وتزيد من نســـبة اإلصابة 
واالكتئـــاب ملن  الصدمـــة  بعـــد  مـــا  بكرب 
لديهم تجـــارب صادمة نتيجـــة الحرب، وعىل 
الرغـــم من تلـــك الظروف وذكريـــات الحرب 
األليمة فـــإن نســـبة املصابـــني باالضطرابات 
النفســـية مرتفعة نســـبيا )تقريباً الثلث ( بني 
الالجئـــني ولكنهـــم يظلـــون أقليـــة عكس ما 
يتوقعـــه غر املطلعـــني عىل واقـــع الالجئني.

وكأن هذا القلـــق الذي ميـــأل رأس الالجئ 
الســـوري ال يكفـــي، إذ أن الســـوري يف دول 
الجـــوار يتم تذكـــره يوميا بأنه الجـــئ ابتداء 
مـــن بطاقة املفوضيـــة التي تطلـــب منه عند 
كل حاجـــز أمنـــي ومســـتوصف، بـــل وحتى 
إعاشـــة  يـــرف  الســـوبرماركت عندمـــا  يف 
املفوضيـــة 14 دوالر شـــهرياً ، لدرجـــة أصبح 
كل الجـــيء يحفظ رقم بطاقـــة املفوضية مثل 
اســـمه، وتواريـــخ تجديدها، وذلـــك باإلضافة 
إىل الهويـــات األمنيـــة التي تصدرهـــا الدول 
املســـتضيفة واإلجـــراءات الطويلـــة التي مير 
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بهـــا الالجئون وميتحنـــون بها ســـويا وأحيانا 
يدفعـــون تكلفة ماليـــة مقابلها.

أثناء املقابـــالت التي أجريتهـــا كان هنالك 
أطرح ســـؤال  تتكـــرر عندما  لحظة صمـــت 
“هـــل تعترب نفســـك الجئ؟” وضيـــق يعرتي 
تحتبـــس ولكنها تحيك  الوجوه وأحيانـــا عربة 
الذي  النفـــي  الكثـــر عـــن إحســـاس األمل 
تولده صفـــة الجئ. قبل ٢٠١١ كانت ســـوريا 
ثالـــث أكـــرب مســـتضيف لالجئـــني يف العامل 
واليـــوم يجدون أنفســـهم عالة عىل شـــعوب 
اســـتضافوها ســـابقا )ما يقارب ربـــع مليون 
الجئ ســـوري يف العراق(، لذلك من الشـــائع 
أن تجد مـــن يغلف هوية الالجـــئ و الوصمة 
املرتبطـــة بهـــا بغـــالف االنتـــامء الوطنـــي 
)ســـوري( عىل الرغم من اضطـــراره االعرتاف 
بهويـــة الجـــيء للحصـــول عـــىل الخدمات. 
مثـــل هذه املشـــاعر املتناقضة عىل مســـتوى 
الهويـــة لهـــا أثر ســـلبيعىل الصحة النفســـية 
يضـــاف إىل الضغوط الناتجة عـــن بيئة اللجوء 

وصعوبـــات الحيـــاة اليومية.
: "أنتمـــي لالجئني  تقول الجئـــة ســـورية 
بشـــكل عام , بالعكـــس رصنـــا أرسة واحدة 
وتعرفنا عىل نـــاس كرث هون. أنـــا بس يقولوا 
ســـوري أنبســـط .. أفرح أنو ســـوري .. مثيل, 
وضعـــه نفـــس وضعـــي.. وهو نفـــس الي 
يفـــرح. ملا بســـوريا أغلب عالقـــايت من درعا 
وقرايب.. هالســـاع توسعت.. بســـوريا أنا ما 
كنـــت أعرف أهل حمص وحلـــب.. اآلن رصت 
أعرفهم. صـــاروا مثل أهيل.. حســـهم قريبني 
مني. أول ما جينا ســـكنا األردن.. يأيت ســـوري 
مـــا يعـــرف يش.. ال يوجـــد طعـــام اليشء.. 
وأبعثله.  أســـاعده  فـــورا  عنـــدي..  يكون  أنا 
أنـــا أســـتلم مـــن جمعية ,فـــورا أســـاعده 
وندليـــه ومني معاه يســـجل فيها.. يســـجل 

 " ضية ملفو با
عندما يســـألني الناس عن موضوع دراستي 
للدكتـــوراة أجيـــب “أنا أدرس كيف يســـاعد 
الالجئـــون بعضهم”, ولكـــن يف رحلة الذهاب 
للعيش مع الالجئني شـــعرت بالخوف والشـــك 
“هل ســـأجد مناذج مـــن مســـاعدة الالجئني 
لبعضهـــم؟ أم أن الظروف القاســـية والتنافس 

عىل املوارد املحـــدودة تجعل األنانية ســـيدة 
لـــألردن ورأيـــت مناذج  املوقـــف؟”. وصلت 
كثـــرة لالجئـــني يســـاعدون بعضهـــم بطرق 
مختلفة معنويا أو بتوفـــر معلومات أو التربع 
بالجهـــد وحتى ماديـــا، كإعطاء جـــار جديد 
جرة غـــاز أو دفايـــة أو مرتبة نـــوم وبطانية. 
طبعا كان هنالـــك أفراد أنانيون ويســـتغلون 
حاجـــة اآلخريـــن لكـــن وجود املســـاعدة يف 
أصعـــب الظـــروف ومـــن أشـــخاص ميلكون 
الســـائدة، وهي  كانت هي  اإلمكانيـــات  أقل 
ســـلوك ثبت أنـــه يتكـــرر يف املجتمعات التي 
تتعـــرض للكـــوارث والحروب . من درســـوا 
هـــذه الظاهرة يف حاالت الكـــوارث وجدوا أن 
الناس عندمـــا يواجهون تحدٍّ عـــام )كالزالزل 
إحســـاس  لديهم  ينشـــأ  فإنه  والفيضانـــات( 
باملصر املشـــرتك وبالتايل تنشـــأ بينهم رابطة 
)هوية مشـــرتكة( تخلق منهم جامعة تنّســـق 
املشـــرتكة وتســـهل  لتحقيق األهداف  الجهود 

أفرادها. بـــني  الدعم 
بـــاألردن  الســـوريني  الالجئـــني  يف حالـــة 
وجدنا إحساســـا قويـــا بالهوية املشـــرتكة مع 
الالجئـــني اآلخرين )أحيانا حتـــى مع الالجئني 
تشـــكّل  وإعادة  والعراقيـــني(  الفلســـطينيني 
للعالقـــات االجتامعيـــة يف املنفـــى لتشـــمل 
عالقـــات جديدة مع أشـــخاص مـــن مناطق 
ســـورية وطبقـــات مختلفة عـــام كانت عليه 
قبل الحـــرب. ذلك االنتامء وشـــبكة العالقات 
االجتامعيـــة الجديديـــن كانـــا مصـــدرا لكل 
أنـــواع املســـاعدة التي وجدناهـــا يف مجتمع 

الالجئـــني. يف وقـــت الحق.
عدنـــا وقمنـــا بدراســـة كمية )اســـتبانة( 
بالتعـــاون مع األخـــوة الســـوريني يف األردن 
الالجئ  تلعبه هويـــة  الـــذي  الـــدور  لفحص 
املشـــرتكة يف جمع شـــتات الالجئـــني لتكوين 
مجتمـــع متامســـك يقـــدم الدعم ألفـــراده، 
ووجدنـــا أن آلية الدعم االجتامعي مشـــابهة 
ملا وجـــد يف حاالت الكـــوارث الطبيعية حيث 
يقود اإلحســـاس باملصر املشـــرتك إىل التامهي 
كانـــت هوية  الالجئـــني اآلخريـــن وكلام  مع 
الالجـــئ عند الفرد أقوى كلـــام زادت احتاملية 
تقدميـــه للمســـاعدة )معنويـــة و عمليـــة و 

جامعيـــة( لالجئـــني اآلخرين، كـــام وجدنا أن 
توقعات  يخلـــق  الالجئني  االنتـــامء ملجتمـــع 
دعـــم من أفـــراد املجتمع اآلخريـــن مام يزيد 
إدراك الفـــرد بكونـــه جزء مـــن جامعة فاعلة 

ما يحســـن مـــن صحته النفســـية.
مســـاعدة الالجئني لبعضهم واقع مشـــجع 
وحجر أســـاس لبناء كثر من املبـــادرات التي 
تســـتغل هـــذه القنـــوات )شـــبكة العالقات 
والدافعية( املوجـــودة يف مجتمع الالجئني من 
أجـــل تحقيق فاعليـــة أكـــرث وبتكلفة ووقت 
أقـــل يف حـــال متت بالتعـــاون مـــع الالجئني 
أنفســـهم )بالذات يف مرحلـــة التخطيط( بدال 
مـــن الربامج التـــي تصمـــم وتنفـــذ بفوقية 
املجتمع  ألولويات  مناســـبتها  لعدم  وتفشـــل 
وعدم اســـتغالل إمكاناتهـــم. إن الحاجة ملثل 
الربامـــج رضوري وذلك نظـــرا لحجم  هـــذه 
تأثرهـــا اإليجايب للدعم عىل الصحة النفســـية 
لالجئـــني واملوجـــود بشـــكل تلقـــايئ والذي 
وجدنـــا أنـــه أضعـــف مـــن التأثر الســـلبي 
للضغـــوط الثانوية التي يعـــاين منها الالجئون 
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بشـــكل يومي.
أخـــرا، ال ندعـــي أن الهوية املشـــرتكة هي 
املفـــرس الوحيـــد لســـلوك املســـاعدة بـــني 
الالجئـــني, ذلـــك أننـــا وجدنا مصـــادر أخرى 
للدعـــم مثل دوافـــع القيم الشـــخصية )مثل 
اإلنســـانية أو التدين( أو الدعـــم القائم عىل 
القبيلة  )مثل  التقليديـــة  االجتامعية  العالقات 
أو املنطقـــة(، ولكـــن تبقى الهوية املشـــرتكة 
االجتامعي طبقا  للدعـــم  األكـــرب  املحرك  هي 
للنتائـــج األولّيـــة )والتـــي قطعـــا مـــا زالت 
بحاجـــة ملزيـــد مـــن التطوير( التـــي توصلنا 

. ليها إ
الالجئون وسؤال الهوية

)1( عكس االنطباع الســـائد عـــن الالجئني 
والذي يصورهم كشـــعب الخيام، فإن النســـبة 
العظمى من الالجئني )٨٠٪ عـــىل أقّل تقدير( 
يســـكنون يف مـــدن الدولـــة املســـتضيفة، ما 
يعنـــي أن عـــبء الخدمات األساســـية التي 
يحتاجهـــا الالجئون يقع عـــىل تلك املجتمعات 

تتكفل  واحـــات معزولـــة  وليس من خـــالل 
برعايتهـــا املنظـــامت الدوليـــة بتمويـــل من 

الـــدول املانحة .
لفهم  األخـــرى  املهمـــة  الجوانـــب  أحـــد 
ظاهـــرة النـــزوح واقعيـــا هـــو أنها ليســـت 
قصرة األمـــد وإمنا متتـــد لســـنوات عديدة، 
حيث يرتدد تقدير 17 ســـنة كمتوســـط لبقاء 
الالجئ يف الدولة املســـتضيفة. دول مستضيفة 
يدخلهـــا الالجئ طلباً لألمـــن ولكن يف حاالت 
كثـــرة تكون هـــذه الدول ليســـت مبأمن عن 
االضطرابـــات التي تعّم األقليم، كحال ســـوريا 
التـــي كانـــت قبل عـــام ٢٠١١م أكـــرب ثالث 
مســـتضيف لالجئني )من فلســـطني والعراق( 

لتنفـــرد بعد ذلـــك مصدراً أكـــرب لالجئني. 
خطراً  تصاعـــداً  الحاليـــة  األزمـــة  متثـــل 
ملشـــكلة النـــزوح لدرجة أن أحـــدث التقارير 
التعكس بشـــكل حقيقي الواقـــع عىل األرض! 
فمســـتويات األزمة الحالية أعادتنا إىل األجواء 
املظلمـــة للحرب العاملية الثانيـــة والتي مّثلت 
صدمـــة وجدانيـــة للحضارة البرشيـــة دفعتنا 

للتوقـــف واملراجعة. 
أحـــد جوانب تلـــك الحرب والتـــي أثارت 
تســـاؤالت ملّحـــة هـــي الفضائـــع التي تم 
املدنيـــني عىل نطاق واســـع،  ارتكابهـــا بحق 
تلك  نورمـــربغ.  توثيقهـــا يف محاكامت  وتـــّم 
املحاكامت شـــكّلت أساســـاً لتطورات قانونية 
وتنظيميـــة يف مجـــاالت مختلفـــة، لكن صور 
أيضاً  قـــادت  التي تضمنتها  البشـــعة  الجرائم 
للطبيعة  تتوّســـل فهامً جديداً  إىل تســـاؤالت 

. ية لبرش ا
الحرب  املرتكبة يف  الجرائم  حجم وبشـــاعة 
التقليدي  التفســـر  تحـــّدى  الثانية  العامليـــة 
لخلـــل متأصل يف  الجرميـــة  يعـــزو  والـــذي 
الفـــرد “الرشيـــر” و يختزلها يف انحراف شـــاذ 
عـــن “الطبيعـــة البرشية”. توجهـــت األنظار 
يف بحثهـــا عـــن األســـباب إىل الســـياق الذي 
حدثت فيـــه تلك الفظائع وتســـاءلت عن أثر 
البيئة االجتامعية عىل ســـلوك الفـــرد، ما مّهد 

لـــوالدة علم النفـــس االجتامعي. 
تلّقـــف تلـــك التســـاؤالت باحثـــون مثل 
مظّفر رشيف صاحب تجربة معســـكر األوالد 

الشـــهرة والتـــي كانت مثـــاالً واضحـــاً عىل 
عمليـــة تكـــّون الجامعـــات، وكيـــف يوجهنا 
اإلنتامء للجامعة نحو التعـــاون أو الراع. قام 
الباحث بجمـــع مجموعة أطفـــال من خلفية 
متشـــابهة وال توجـــد بينهـــم معرفة ســـابقة 
وقســـمهم إىل مجموعتـــني ثم خلـــق ظروف 
تنافـــس مام أظهـــر عدوانيـــة عاليـــة تجاه 
أعضاء الفريـــق اآلخر. تلك التجربة ســـلطت 
الضوء عـــىل القوة املحركة ملثل هـــذا التفاعل 
والتي صاغهـــا تاجفل وزميله ترنـــر الحقاً يف 
نظريـــة حول "مفهـــوم الهويـــة االجتامعية" 
، والتـــي متثـــل تصّور اإلنســـان عن نفســـه 
املســـتمّد مـــن الجامعـــة التي ينتمـــي لها، 
لكنهـــم نظروا للجانـــب البّناء فيهـــا كمصدر 
لتمكـــني األفـــراد مـــن اســـتغالل إمكانيات 

االجتامعي. التغيـــر  إلحـــداث  املجتمع 
)2( مفهـــوم الهويـــة االجتامعيـــة اليـــوم 
قادر عـــىل االســـهام يف فهم قضيـــة الالجئني 
مـــن منظورين، أحدهـــام متجـــه للخارج يف 
العالقـــة مع اآلخـــر )املســـتضيف( املتوجس 
منـــه خيفة، ومنظـــور متجه لداخـــل مجتمع 
الالجئني بحثـــاً عن مصادر القـــوة فيه، بعدما 
قـــّرت املســـاعدات الخارجيـــة حتـــى عن 

. بالرضوريات  إمـــداده 
أوالً: ينظـــر لالجئـــني يف الغـــرب أحيانـــاً 
عـــىل أنهـــم اآلخر املختلـــف ثقافيـــاً وعقدياً 
يف مقابـــل نحن املواطنـــون مـــام يولّد روح 
العداء ضـــد القادمـــني الجـــدد، فنجد بعض 
السياســـيني يحـــذر مـــن خطرهـــم. وأحياناً 
يُنظر لهم بعني املشـــرتك اإلنســـاين فيدخلون 
تحـــت مظلّة “نحـــن” التي تفتح لهـــم بوابة 
التقبـــل والرتحيـــب باملجتمـــع الجديد، فنجد 
البعـــض اآلخر يشـــّدد عىل أن “مـــا يجمعنا 
مـــع الالجئـــني هو شـــوقنا للحريـــة“. تكمن 
خطـــورة خطـــاب التاميز القائم عـــىل الهوية 
“نحـــن وهم” يف كـــون أثره متعديـــاً للمنابر 
اإلعالميـــة والسياســـية التي تســـتغله أحياناً 
كـــون هذا  األمد،  أهـــداف قصـــرة  لتحقيق 
التمييز ومشـــاعر العداء لآلخر األســـاس الذي 
قامـــت عليـــه جرائـــم اإلبـــادة الجامعية يف 

الحـــرب العامليـــة الثانية.
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 مثن األمـــني العام للمنظمـــة العربية 
للهالل األحمر والصليـــب األحمر الدكتور 
صالـــح بـــن حمـــد الســـحيباين الجهود 
جمعيات  تبذلها  التي  الحثيثة  اإلنســـانية 
العربية  األحمر  والصليـــب  األحمر  الهالل 
نحـــو قيامها بالدور املســـاعد للحكومات 
والجهـــات املعنيـــة من خالل مشـــاركتها 
الفاعلـــة  بالتوعية ومســـاهمتها امليدانية  
يف حملـــة التـــربع بالـــدم التـــي نفذت 
نســـختها األوىل خـــالل شـــهر رمضـــان 
املبـــارك بالتنســـيق مـــع وزارات الصحة 
بالـــدول العربيـــة ، مشـــراً إىل أن التربع 
يســـهم  نبيل  إنســـاين  بالدم هو مرشوع 
بـــإذن الله تعـــاىل يف انقـــاذ آالف البرش 
، داعيـــاً إىل بـــذل املزيـــد مـــن الربامج 
والفعاليـــات التي تجتـــذب الراغبني من 
املتربعـــني يف هـــذا الوقـــت التـــي تؤكد 
الحاجـــة املاســـة يف  تلبيـــة احتياجـــات 
لكميات كبرة  الدم واملستشـــفيات  بنوك 
من الـــدم تواكب االحتياجات اإلنســـانية 
املتعـــددة، والتي تأيت متزامنـــة مع هذا 
الشـــهر الفضيل الذي يســـارع فيه الناس 

إىل عمـــل الخرات. 
جـــاء ذلـــك يف إطـــار الجهـــود التي 
يقودهـــا رشكاء العمل اإلنســـاين باملكتب 
لجمعيات  الـــدويل  لالتحـــاد  اإلقليمـــي 
الصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمـــر يف 

حملة التبرع بالدم من رمضان إلى 

رمضان بإشراف االتحاد الدولي

 

"السحيباني" يشيد بجهود جمعيات
 الهالل األحمر والصليب األحمر العربية في حملتها للتبرع بالدم
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بروت "املينا زون" نحو تنســـيق الجهود 
واملجتمعية  التوعوية  الفعاليـــات  وإقامة 
املـــرىض والجرحـــى يف كل مكان،  إلنقاذ 
مشـــيداً بحـــرص الجمعيـــات الوطنيـــة 
العربيـــة عـــىل مواكبـــة هـــذه الحملة 
وتهيئـــة كل الســـبل الســـتقبال املتربعني 
اســـتمرار  الحفاظ عىل  اجل  بدمائهم من 
تحقيـــق االكتفاء الذايت مـــن الدم يف كل 

. دولة 
اإلقليمـــي  املكتـــب  بجهـــود  ونـــوه 
عربية  برامـــج  إنشـــاء  ودعم  لتشـــجيع 
فعالـــة معنية باملتربعني بالـــدم ، وتعزيز 
الســـلوكيات اإلنســـانية التـــي تعزز من 
الشـــأن الصحي أجل االحتفاظ بإمدادات 
كافيـــة من الـــدم لجميع املـــرىض الذين 
يحتاجـــون إىل نقـــل الـــدم، حيث قامت 
الهـــالل األحمر والصليب  بعض جمعيات 
األحمـــر العربيـــة بإنشـــاء بنـــوك للدم 
لتســـاند بذلك وزارات الصحـــة يف الدول 
متعددة  بأعـــامل  تنـــوء  التي  العربيـــة 

متباينة. بجهـــود صحيـــة  وتقوم 
 وأكد "الســـحيباين" أن هـــذه الحملة 
العربية اإلنســـانية التي اســـتهدفت شهر 
رمضان كشـــهر يقـــل فيه التـــربع بالدم 
جـــاءت لتلبي احتيـــاج فئـــة مهمة من 
مئات االالف مـــن  املرىض املحتاجني لنقل 
الـــدم الكايف  الدم ال يســـتطيعون إيجاد 
الراعات  مـــن  تعـــاين  التي  الـــدول  يف 
وأضاف  اإلنســـانية،  واألزمات  والكوارث  
إنســـانية  لفتة  متثـــل  الحملة  أن هـــذه 
التكافل االجتامعي  تجســـد أروع مظاهر 
واإلنســـاين بـــني الشـــعوب العربيـــة إذ 
تكاتـــف جمعيات  الحملة  هـــذه  أكدت 
الهـــالل والصليـــب األحمـــر يف الـــدول 
العربيـــة يف هذه املجال اإلنســـاين املتميز 
منذ  إقبـــاالً كبراً  بالعطاء والذي يشـــهد 

 . رمضان  شـــهر  أيام  أول 
وقال "الســـحيباين" إنه ووفقا للتقارير 
التـــي يتـــم رصدها مـــن قبـــل الجهات 
املعنيـــة فإننا نجد أنفســـنا أمـــام حاجة 
ماســـة نقـــص كميـــات الـــدم يف غالبية 
الـــدول العربيـــة التي تعاين مـــن الراع 
واالمـــراض الناتجة عن اللجـــوء والنزوح 
التي  الـــدول  باإلضافـــة إىل   ، والتهجـــر 

تســـتقبل يوميـــاً العرشات مـــن املصابني 
املرورية.  الحـــوادث  مصـــايب  وخاصة 

 ويف ذات الســـياق ، أوضحت اإلعالمية 
رنـــا صيـــداين كاصـــو منســـقة الحملة ، 
رئيســـة االتصـــاالت باملكتـــب اإلقليمي 
أن عـــدد املتربعـــني بالـــدم خالل شـــهر 
رمضـــان املبـــارك يتـــدىن بشـــكل الفت 
وبالتـــايل تعاين بنـــوك الدم مـــن النقص 
يف الوحـــدات التـــي يتـــم تعويضها عرب 
الطلـــب من أفـــراد أرسة املريض بالبحث 
عن متربعني ، مشـــرة إىل أن هذه الحملة 
نفذت خالل الشـــهر الفضيـــل بنداء عىل 
الصعيـــد الـــدويل للتربع بالدم مبناســـبة 
اليـــوم العاملـــي للمتربعني بالـــدم والذي 
يصـــادف يوم 14 يونيـــو / حزيران 2018 

مـــن كل عام . 
 وأكـــدت "كاصـــو" أن هـــذه الحملة 
التـــي تنفـــذ عـــىل أعـــىل نطـــاق عريب 

اإلقليمـــي  املكتـــب  جهـــود  توحـــد 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمر  للهالل  العربيـــة  واملنظمة  األحمر 
والصليـــب األحمر والجمعيـــات الوطنية 
امليداين   والتنســـيق  التعاون  آليات  وتعزز 
التربع  العربية عىل  الشـــعوب  لتشـــجيع 
املبـــارك،  بالـــدم خالل شـــهر رمضـــان 
التـــربع بالدم  وتوعية الجمهـــور بأهمية 
ودوره يف إنقـــاذ أرواح األطفال واألمهات 
والشـــيوخ طوال العام. وكشفت أن هذه 
الحملـــة بدأ الرتتيـــب لها مـــع املنظمة 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
العربية  الوطنيـــة  الجمعيـــات  وبعـــض 
منذ مؤمتـــر ومعرض ديب الـــدويل لإلغاثة 
والتطويـــر "ديهـــاد" الذي نظم يف شـــهر 
مـــارس 2018 من خـــالل رشاكات العمل 
املعرض  ذلـــك  شـــهدها  التي  اإلنســـاين 

املهم.                    الـــدويل 
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نـــوه األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
للهالل األحمر والصليـــب األحمر الدكتور 
بالجهود  الســـحيباين  حمـــد  بـــن  صالح 
اإلنســـانية واإلغاثية التي تقدمها مكونات 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  مـــن  املنظمـــة 
للمحتاجـــني مـــن األشـــقاء والنازحـــني 
والناجـــني مـــن الراعـــات والكـــوارث 

األليمـــة، مشـــراً يف ذات الخصـــوص إىل 
ما تقدمـــه الجمعيات الوطنيـــة العربية 
يف مجـــال "الدعـــم النفي" مـــن برامج 
أن  موضحـــاً  للمحتاجـــني،  وجلســـات 
الجانب  عىل هـــذا  كثراً  تعـــول  املنظمة 
الـــذي يعـــد األهـــم يف مجـــال الصحة 
النفســـية ملاليـــني الالجئـــني واألطفـــال 

الذيـــن ابتعدوا عـــن بيوتهـــم هرباً من 
واألزمات  والراعـــات  الحـــروب  جحيم 
عىل  أجربهم  الذي  واالضطهاد  اإلنســـانية 
التي عاشـــوا  تـــرك منازلهـــم وأوطانهم 
الحياتية  التحديات  وواجهوا  لســـنني  فيها 
األطفـــال   وكذلـــك   ، لالجئـــني  املؤملـــة 
لتغرير  مـــن وقوعهم ضحايـــا  ووقايتهم 

تدشين منصة معكم النفسية 
لدعم الالجئين واألطفال 

ومنسوبي العمل اإلنساني
 "Therappo" شـــهدت العاصمة الســـعودية "الرياض" تدشـــني منصة معكم للدعم النفي
لالجئـــني والعاملني يف املجال اإلنســـاين وكذلك األطفـــال الذين تلفظهم الحـــروب والراعات 
، ودشـــنت املنظمة العربية للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر "آركو" هـــذه الخدمة املجانية 
بالتعـــاون مع اتحاد األطباء النفســـيني العرب وبحضور صاحب الســـمو األمـــر عبدالعزيز بن 
ســـعد بن فيصل آل ســـعود، والدكتـــور طارق الحبيب أمـــني عام االتحاد ، وتـــأيت هذه املنصة 
ضمـــن اهتاممات املنظمة وتنفيذهـــا لتوجيهات الهيئـــة العامة للمنظمـــة يف اجتامعها األخر 
نحـــو بناء الرشاكات اإلنســـانية واالنفتـــاح عىل الجهـــات العاملة يف امليدان اإلنســـاين. وكذلك 

املجال. التقنية يف ذلك  اســـتثامر 
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بعـــض الطوائـــف بهم ، أو اســـتخدامهم 
كدروع برشيـــة  ، كام تؤكـــد طموحات 
املنظمـــة لتكـــون هـــذه املنصـــة جرس 
والطبيب  للخدمـــة  املحتاج  بـــني  تواصل 
املعالـــج ، ويف ذات الوقـــت منصة نوعية 
عـــن بعـــد لتدريـــب القامئـــني يف ذات 
املجـــال النفي من الجمعيـــات الوطنية.

وأكـــد األمـــني العـــام للمنظمـــة أن 
الحاجـــة املاســـة لدعـــم هـــذا الجانب 
جعلـــت املنظمـــة تبحث عن مســـاهمة 
التكنولوجيـــا يف الدعـــم النفـــي ، من 
الوســـائط  التواصل عرب  خـــالل ســـهولة 
اإللكرتونية  بالـــذات يف ظل الواقع الحايل 
املؤمل الـــذي يصعب فيـــه الوصول اآلمن 
وتكرث فيـــه الراعات مبناطـــق النزاعات 
أو التـــي تقـــع يف املناطق الخطـــرة، ما 
يجعل مثـــل هذه الخدمـــة ذات جدوى 
واقعيـــة ومواكبة لجهـــود وحدات الدعم 
النفـــي يف هـــذا املجال ضمـــن اهتامم 

. والتفاؤل  األمـــل  بصناعة  املنظمـــة 
مـــن جهته ، أوضـــح أمني عـــام اتحاد 
األطبـــاء النفســـيني العرب الربوفيســـور 
الدكتور طارق الحبيـــب أن هذه الخدمة 
تقـــدم الدعم النفي واملعنـــوي مجاناً يف 
النفســـية عـــرب االنرتنت  مجـــال الصحة 
والتي تســـمح بإجراء جلســـات دردشـــة 
فيديـــو آمنـــة حّية مع الطبيـــب النفي 

املعالـــج مـــن مـــكان املحتـــاج وباللغة 
التـــي يريـــد دون الحاجة تكبد مشـــاق 
الســـفر ، أو إىل مشـــاركة معرفات أخرى 
التحميل  أو  وجوجـــل،  ســـكايب  مثـــل 
والتنزيـــالت، وهو ما يوفـــر ميزة إضافية 
ومســـاعدة للعمـــالء للمحافظـــة عـــىل 
خصوصيـــة هوياتهم ورسيـــة معلوماتهم 
تتيـــح  الخدمـــة  هـــذه  أن  مضيفـــاً   .
الحصـــول عىل خيار ســـهل االســـتخدام 
إلدارة الحجـــز مع الطبيـــب أو األخصايئ 

االفرتاضية  النفســـية  العيادات  يف  النفي 
عرب اإلنرتنـــت تلقائيـــاً ويف األوقات التي 
تناســـبهم عـــىل مـــدار اليـــوم وتحديد 
املواعيـــد وخيارات التذكـــر وغرها دون 
الحاجـــة إىل اإلنفاق عىل إنشـــاء وإدارة 
هـــذه امليزات عـــىل مواقعهـــم الخاصة. 
واالســـتفادة من شـــبكة اإلنرتنت عىل يد 
النفســـيني  واألطباء  األخصائيني  من  نخبة 

يف العـــامل العريب .
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مخير: 17 جمعية وطنية في الشرق األوسط تصرف أكثر 
من 600 مليون فرنك سويسري للمساعدات اإلنسانية

 وأشـــاد "مخر" بجهود اإلعالم اإلنســـاين يف 
املنظمة يف إبراز القضايا اإلنســـانية يف املنطقة 
العربية، وقـــال :" إعالمنا اإلنســـاين يجب أن 
يركز عـــىل الجوانب الضعيفـــة يف املجتمعات، 
مثـــل قضية الســـكن العشـــوايئ لتحويله من 
بقضية  القوة، واالهتـــامم  إىل  الضعـــف  حالة 
الهجـــرة ســـواء يف دول الخليـــج أو إفريقيا أو 
الرشق األوســـط، مع الرتكيز عـــىل الحلول، وال 

شـــك أن عرض الصور القامتة ميكـــن أن يفيد 
يف مســـاعدتنا يف الوصـــول إىل صناع القرار.

  وأردف : إن اإلعـــالم و التســـويق لعمـــل 
الجمعيـــات عـــىل األرض هو من أكـــرب نقاط 
الضعـــف لدينـــا، وال بـــد مـــن االرتقـــاء به 
ونشر  وانجازاته،  نشـــاطاته  إلبراز  باســـتمرار 
هنـــا إىل أن هنـــاك 17 جمعيـــة وطنيـــة يف 
الـــرشق األوســـط متكنت خالل عـــام 2016م 

بإمكانياتهـــا الذاتيـــة وحشـــد املـــوارد داخل 
دولهـــا و مـــن غـــر أي مســـاعدة مـــن أي 
مســـاعدة خارجيـــة من رصف أكـــرث من 600 
مليـــون فرنك ســـويرسي يف خدمـــات التنمية 
واملســـاعدات اإلنســـانية، وقدمت مساعدات 
ألكرث مـــن 35 مليون شـــخص. ويقدم كل من 
الهـــالل األحمر الســـعودي، والهـــالل األحمر 
الســـوري و الصليب األحمر اللبنـــاىن والهالل 

زار نائـــب املكتـــب اإلقليمي لالتحاد الـــدويل للصليب األحمـــر محمد مخر املنظمـــة العربية 
للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر "آركو"، وبحث مـــع منســـوبيها تفعيل التعاون املشـــرتك يف 
ســـبيل خدمة العمل اإلنســـاين، ومثّـــن حراكهـــا ومكوناتها من الجمعيـــات الوطنيـــة العربية يف 
تقديـــم أفضل املســـاعدات لالجئني والنازحني يف مناطـــق اللجوء، الفتاً إىل أنه ســـبق أن بحث مع 
أمـــني عام املنظمـــة الدكتور صالح بن حمد الســـحيباين تفعيـــل التعاون يف تبـــادل وجهات النظر 

واملعلومات واالستشـــارات الخاصة باإلعالم اإلنســـاين يف املنطقـــة العربية.
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األحمـــر املـــري والهـــالل األحمـــر األردين 
خدمـــات كبرة يف مجـــال العمل اإلنســـاين  ، 
مـــا يؤكـــد أهميـــة دور اإلعـــالم يف التوثيق 
الدقيق لهـــذه اإلنجازات باألرقـــام، وال بد أن 
يركـــز إعالمنا عىل إبـــراز التجـــارب اإليجابية 
للجمعيـــات، وأن يعمـــل عـــىل نـــرش معاناة 
املتأثريـــن بالكـــوارث، مع الرتكيـــز عىل قضية 
الهجـــرة ســـواء كانـــت يف شـــامل إفريقيا أو 
يف الخليـــج أو الرشق األوســـط بصفـــة عامة، 
واالهتـــامم بتقديـــم الحلـــول ألي مشـــكلة 

 . نية نسا إ
املســـتدامة  التنمية  الـــدويل يدعم  االتحاد 

وخدمـــة املجتمعات ومواجهـــة الكوارث
 وتحـــدث "مخـــر" عـــن االتحـــاد الدويل 
لجمعيـــات الصليب األحمر والهـــالل األحمر، 
وقال:" االتحـــاد هو أكرب منظمة إنســـانية يف 
العـــامل اذ تضم اكـــرث من 12 مليـــون متطوع 
يف كل بقـــاع األرض أُســـس كمنظمـــة يف عام 
1919م قبـــل إنشـــاء األمم املتحـــدة لتفعيل 
العمل العاملي اإلنســـاين املشـــرتك أثناء الحرب 
املعاناة  والســـلم، يعمل عىل منع وتخفيـــف 
عـــىل  الحفـــاظ  يف  واملســـاهمة  اإلنســـانية، 
اإلنســـان والنهـــوض بكرامته، وتوفـــر العون 
الجنســـية،  بســـبب  متييز  بدون  واملســـاعدة 
أو العـــرق، أو املعتقـــدات الدينيـــة، أو اآلراء 

السياســـية، يضـــم 190 عضواً مـــن جمعيات 
الصليـــب األحمر والهالل األحمـــر، ولديه أكرث 
من 60 بعثة موزعة بشـــكل اســـرتاتيجي لدعم 

العامل.  حول  نشـــاطاته 
وأضاف ، منذ أن أُنشـــئ االتحـــاد مل يتغر 
هدفـــه، ويركز عـــىل مبدأين ثابتـــني لتفعيل 
العمـــل اإلنســـاين مل يتغـــرا هام التنســـيق 
لتنفيذ  بالتنســـيق  األول يختص  والـــرشاكات، 
الكوارث،  ضحايـــا  ملســـاعدة  اإلغاثة  عمليات 
والثـــاين يختـــص بالـــرشاكات عىل املســـتوى 
الوطنـــي أو اإلقليمـــي أو العاملـــي، ويهدف 
لتقديـــم الدعم الفنـــي واملـــادي ، وهناك 4 
خطـــط دوليـــة لدعم الـــرشاكات التـــي تعد 
األوىل هي  لالتحاد،  بالنســـبة  اسرتاتيجياً  هدفاً 
خطـــة التنمية املســـتدامة 2030  وتم وضعها 
باتفـــاق بـــني الـــدول والحكومـــات والقطاع 
الخـــاص ومنظـــامت املجتمع املـــدين واألمم 
املتحـــدة، وهذه الخطة ليســـت ملـــكاً فقط 
للحكومـــات ألنـــه شـــاركت فيهـــا منظامت 
املجتمـــع املـــدين واألمـــم املتحـــدة واالتحاد 
الدويل ، والخطـــة الثانية هـــي اتفاق باريس 
ويطلـــق عليه " كـــوب 21" وهـــو أول اتفاق 
عاملي بشـــأن املناخ أُطلق خـــالل مؤمتر ُعقد 
خالل الفـــرتة من 30 نوفمرب إىل 11 ديســـمرب 
2015م بهـــدف احتـــواء االحتبـــاس الحراري 

، وخفـــض االنبعاثـــات الحراريـــة ألقـــل من 
درجتني،  ووقعت عليـــه كل الدول ومنظامت 
املجتمـــع املـــدين والقطاع الخاص، ويســـعى 
االتحـــاد من خـــالل هذه الخطة عـــرب موقعه 
الثابـــت يف الحكومـــات لنصحهـــا بالعمـــل 
الكربون  أكســـيد  ثـــاين  انبعاثات  لتخفيـــف 
التصدي لتأثرات  والتأكيد عىل مســـؤوليتها و 
التغـــرات املناخية عىل الفئات األشـــد ضعفا  
والخطـــة الثالثة هي اتفاقية ســـنداي وتعني 
أنه ليس هدفنـــا هو تقديم العون اإلنســـاين 
فقط للمجتمعـــات بل املســـاهمة مع الدول 
يف مواجهة الكوارث وادارتهـــا، كام أن االتحاد 
يســـاعد الحكومـــات يف مواجهـــة الكـــوارث 
الرابعة هي  التي تحصـــل يوميـــاً، والخطـــة 
وهدفها  اإلنســـاين  للعمل  إســـطنبول  اتفاقية 
هو تقديـــم العمـــل اإلنســـاين للمجتمعات، 
وتعنـــي أنه بدالً مـــن أن تقدم املســـاعدات 
املتحـــدة واملنظامت املعنيـــة نجعل  األمـــم 
تقديـــم  يف  تســـاهم  املحليـــة  املجتمعـــات 
لتتمكـــن  لتأهيلهـــا  إضافـــة  املســـاعدات، 
مـــن تفعيـــل االســـتجابة للكـــوارث، وتوفر 
معلومـــات لها ألي كوارث ســـواء فيضانات أم 
غرها لتتمكـــن من تجنب التأثـــرات الناتجة 

منهـــا ، ومـــن خـــالل هـــذه الخطة 
نعمل عىل مســـاعدة العـــامل لتمكني 
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املجتمعـــات الضعيفة مـــن مواجهة 
قدرات  لتعزيـــز  إضافة  الكـــوارث، 
الوطنيـــة عىل  الجمعيـــات  و صمـــود 
بعد  ما  للكـــوارث ومواجهة مرحلـــة  التأهب 
الكارثة، وتحديـــد دور الجمعيـــة الوطنية يف 

الكوارث. خطـــط 
 وأســـتطرد قائـــالً: إذا نظرنـــا إىل هـــذه 
الخطـــط األربـــع نجدها مرتابطة مـــع بعضها 
البعـــض بهدف تقديم دعم إنســـاين شـــامل 
ومتكامل، يف وقت نســـعى خالله لتفعيل دور 
الجمعيـــات الوطنية يف تقديم املســـاعدات يف 
حاالت الجفـــاف واألمطار، إذ نســـعى لتوفر 
معلومـــات للجمعيات الوطنيـــة عن مختلف 
الكـــوارث الطبيعية لتجنـــب التأثرات الناتجة 
عنهـــا، يضاف إىل ذلـــك أننا كاتحـــاد نواصل 
التعـــاون مع الـــدول والحكومـــات والقطاع 
الخـــاص ومنظـــامت املجتمع املـــدين واألمم 
مهـــارات  تطويـــر  يف  ملســـاعدتها  املتحـــدة 
الضعيفة  ـــــ خصوصـــاً  املحلية  املجتمعـــات 
منها ـــــ لتكون قـــادرة عىل مواجهـــة أي أية 
ظروف، كـــام نســـاعد و نركز عـــىل تدريب 
املجتمعـــات عىل اإلســـعافات األولية وبرامج 
ثقافة  لتعزيـــز  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الصمود و الوقاية و الحامية ، ونشـــر هنا إىل 
أن الهالل األحمر الســـعودي يدرب كل ســـنة 
30 ألـــف مواطن ســـعودي عىل اإلســـعافات 

كبرة يف  تعـــد مســـاعدة  األوليـــة، وهـــذه 
الجانب اإلنســـاين و التنموي، تسهم يف تفعيل 
االســـتجابة الفوريـــة و غرس قيـــم التجهيز و 

االســـتعداد و التحســـب للطواري. .
 وأضـــاف أن االتحـــاد لديـــه أمانـــة عامة 
الوطنية  الجمعيـــات  وكل  عاملـــي  ودســـتور 
أعضـــاء فيـــه، ويطـــّور آليات عملـــه كل 10 
ســـنوات، وبعـــد أن انتهـــى من اســـرتاتيجية 
2020م، يســـعى حاليـــاً من خالل التنســـيق 
مع الجمعيـــات الوطنية للوقـــوف عىل كيفية 
اعـــداد اســـرتاتيجية 2030م والتـــي يجب أن 
تدعـــم الخطط األساســـية للعمل اإلنســـاين، 
ودعـــم تطويره مـــن خالل التعاون املشـــرتك 
املـــدين وغرها  املجتمع  بينه وبني منظـــامت 
من الجهـــات املعنيـــة والتي تقـــدم جميعها 
عمـــالً تكامليـــاً، ونشـــر هنـــا إىل أن الهالل 
األحمـــر الســـعودي يتطلع ألن يكـــون لديه 
يف 2030م مليـــون متطوع ناشـــط يف الخدمة 
اإلنســـانية.  وعن آلية عمـــل االتحاد الدويل يف 
التعاون مع الجمعيـــات الوطنية، قال: يواصل 
االتحـــاد تعاونـــه مـــع آركو من خـــالل عدة 
محـــاور لخدمة العمـــل اإلنســـاين، ولتحقيق 
نتعـــاون مع مختلـــف منظامت  الهدف  هذا 
األمـــم املتحـــدة واملجتمـــع املـــدين، ونعمل 
حاليـــاً من خـــالل لجنـــة لوضـــع الرتتيبات 
الجمعيات و  بتمثيـــل  اســـيا، ونقـــوم  ملؤمتر 

املشـــاركة  ىف االجتامعات اإلقليمية و الدولية 
الخـــاص واملنظامت  لألمم املتحـــدة والقطاع 
املـــدين،  املجتمـــع  ومنظـــامت  الحكوميـــة 
ونحرص كأمانـــة عامة يف االتحـــاد عىل اتاحة 
الفرصـــة للجمعيـــات الوطنية للمشـــاركة يف 

واملؤمترات. اللقـــاءات 
 وحـــول آلية اصدار البيانات املشـــرتكة مع 
املنظـــامت العاملة يف الجانب اإلنســـاين قال: 
عنـــد اصدار االتحـــاد أي بيان صحفي بشـــأن 
أي قضية إنســـانية، ال بد مـــن اصدار تفويض 
بهدف  العـــام،  واألمني  القانونية  اإلدارة  مـــن 
التدقيـــق يف كل كلمـــة واردة يف البيان لكيال 
يتـــم تفســـرها  بشـــكل خاطـــئ أو تحريف 
معناهـــا، فـــإذا حاولنـــا  نرش  بيان مشـــرتك 
مع آركـــو مثالً قـــد يحتاج ذلك األمر لشـــهر 
كامـــل، ونفـــس الـــيء يحصل مـــع األمم 

املتحـــدة رغم أنـــه لدينا معهـــا اتفاقيات.   
 ويف رده عىل ســـؤال عن الـــورش العاملية 
للشـــباب واملعـــارض املصاحبـــه يف املؤمترات 
اإلنســـانية ،  قـــال " مهتمـــون جـــداً بتنظيم 
الدوليـــة  املؤمتـــرات  كل  يف  الشـــباب  ورش 
اإلنســـانية ، ونحـــن كاتحـــاد ملتزمـــون مع 
مكاتبنـــا يف مختلـــف الدول بتأمـــني التمويل 
الـــالزم لها بهدف إنجاحهـــا، ونتطلع اىل نجاها 
املنظمة  مـــع مكونـــات  تنســـيقنا  من خالل 

العربية" الوطنيـــة  الجمعيـــات  من 
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مانيال خالل  الفلبينيـــة  العاصمة  شـــهدت 
الفـــرتة من 11 وحتى 14 من ديســـمرب املايض 
حضـــور أكرب تجمع إنســـاين يجمـــع مكونات 
الحركـــة الدولية مـــن أعضاء اإلتّحـــاد الّدويل 
لجمعّيـــات الّصليب األحمـــر والهالل األحمر 
ضمـــن فعاليـــات املؤمتـــر اإلقليمـــي العارش 
لجمعيات الهـــالل األحمـــر والصليب األحمر 
الهـــادئ، يف حدٍث  ملنطقة آســـيا واملحيـــط 
يُعقُد كل أربع ســـنوات وجمـــع أكرث من 300 
عضو ميثلـــون 51 جمعّية وطنّيـــة من الرّشق 
الهادئ ملناقشـــة  األوســـط وآســـيا واملحيط 
الّشـــؤون اإلنســـانّية امللّحة وقضايا الّتنمية يف 

. ملنطقة ا

وأقيم هـــذا املؤمتـــر والعامل يشـــهد تغّرًا 
رسيًعـــا يف املشـــهد اإلنســـاين ارتبط بشـــكل 
مبارش عـــرب العديد مـــن كـــوارث الراعات 
التـــي تشـــهدها بعـــض الـــدول يف الـــرشق 
األوســـط ، أو الكوارث الطبيعيـــة التي تتوزع 

. العامل  مناطـــق  يف 
وأكـــد فرانشيســـكو روكا رئيـــس االتحاد 
والهالل  األحمـــر  الصليب  لجمعيـــات  الدويل 
األحمـــر يف كلمـــة ألقاها عىل هـــذا الحضور 
إىل الحاجة لتغير طريقة األداء اإلنســـاين عىل 
اإلنســـانّية  الّتحّديات  ملواجهة  أصعـــدة  عّدة 
الّتـــي تعرتِضنـــا اليـــوم. داعيـــاً إىل تفّهـــم 
، وتجهيز  املناطـــق  إحتياجـــات املترضريـــن 

ومّدهـــم  التطوعـــي  العمـــل  مجموعـــات 
إنســـانية  وإنشـــاء رشاكاٍت  جديدٍة،  مبهاراٍت 
التقدم  مـــن  باإلســـتفادة  جديـــدة. وطالب 
التكنولوجـــي الّذي يشـــكّل فرصة لتحســـني 
نطـــاق العمل اإلنســـاين وفعاليتـــه من حيث 
جمـــع املعلومـــات حـــول األمـــور الّصحّية 
وإلرســـال تحذيرات عن توّقـــع قرب حصول 
الكـــوارث لتحذير الّناس منهـــا والخروج بأقل 

. الخسائر 
وقـــال روكا : نحـــن أتينـــا مـــن أكرث من 
51 بلـــدا يف اســـيا واملحيط الهـــادئ والرشق 
األوســـط وشـــامل افريقيـــا ولكـــن نحـــن 
متحدون دون املســـاومة عىل مبـــادئ الحركة 

بمشاركة منظمة آركو 
وتسع من الجمعيات العربية األعضاء 

الفلبين تستضيف المؤتمر اإلقليمي العاشر 
لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر لمنطقة آسيا والمحيط
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الّدولّيـــة للّصليـــب األحمـــر كالحيـــاد، عدم 
اإلنحيـــاز واإلســـتقالل .

ورحب مـــن جهته رئيـــس الصليب األحمر 
الفلبيني ريتشـــارد غوردون مبمثيل دول اســـيا 
والباســـيفيك والرشق األوســـط املشـــاركني يف 
افتتاح املؤمتـــر اإلقليمي لالتحـــاد قائالً يجب 
ان نكون ســـفراء للســـالم حتـــى نتمكن من 

  . اإلنســـانية  الكرامة  رفع 
ويِف ســـياق املؤمتـــر ، شـــاركت املنظمـــة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
“اركـــو” يف فعاليـــات هذا املؤمتر الذي شـــهد 
تســـع جمعيـــات وطنية من  مشـــاركة  أيضاً 
 : متمثلة يف  األعضـــاء  العربيـــة  الجمعيـــات 
الهـــالل االحمر الفلســـطيني، الهـــالل األحمر 
، الهالل  الســـعودي، الهالل األحمر الســـوري 
األحمـــر البحرينـــي، الهالل األحمـــر األردين، 
الهـــالل األحمـــر القطـــري، الهـــالل األحمر 
العراقـــي، وجمعية  األحمر  الهـــالل  الكويتي، 

الصليـــب األحمـــر اللبناين .
ونـــوه األمـــني العـــام للمنظمـــة الدكتور 
صالح بـــن حمد الســـحيباين بهذه املشـــاركة 
املهمـــة لألعضـــاء يف وقت تتأكد فيـــه أهمية 
التنســـيق اإلنســـاين املشـــرتك يف توحيد أطر 
الّسياســـات املتعلّقـــة بالّتنميـــة املســـتدامة 
والّنشـــاط اإلنســـاين مـــا بعد العـــام 2018 ، 
البعد  ذات  املواضيـــع  العديد من  ومناقشـــة 
االنســـاين كالعمل مع املتطّوعـــني، وحاميتهم، 
واملحافظـــة عليهم، إضافـــة إىل توحيد برامج 
الحد مـــن خطر الكوارث واملخاطـــر الّصّحّية .

املقدم  الدعـــم  املؤمتر يف ســـياق  وشـــهد 
مبـــادرة جمعية الهـــالل األحمـــر املتمّثلة يف 
كلمـــة الدكتور هـــالل الســـاير واإلعالن عن 
إنشـــاء صندوق مبـــادرة دعم ومتكـــني املرأة 
تحـــت إرشاف االتحـــاد الدويل والتـــربع مببلغ 

. أمرييك  دوالر  مليـــون 
كام شـــهد املؤمتر كلمـــة للدكتور ياســـني 
األحمـــر  الهـــالل  رئيـــس جمعيـــة  عبـــاس 
العراقي أكـــد فيها مجددا التزامـــات املنطقة 
واملجتمعـــات بنرش ثقافة الســـالم والالعنف .

بإطالق  أعاملـــه  املؤمتـــر  هـــذا وأختتـــم 
“إعـــالن مانيال ” الّـــذي شـــكّل برنامج عمل 
إنساين مشـــرتك لإلتّحاد الّدويل يف منطقة آسيا 
واملحيـــط الهادئ للّســـنوات األربـــع املقبلة.

"الســـاير"  لرتشـــيح  عـــريب  تأييد 
والهالل  الصليـــب  لجنـــة  لعضويـــة 

حمر أل ا
للهـــالل  العربيـــة  الجمعيـــات  جـــددت 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر دعمهـــا لرئيس 
الكويتي  الهـــالل األحمر  ادارة جمعية  مجلس 
اللجنة  لعضويـــة  الســـاير  هـــالل  الدكتـــور 
الدامئـــة للصليب األحمـــر والهـــالل األحمر.

جاء ذلـــك يف اللقـــاء التشـــاوري للمجموعة 
العربيـــة املشـــاركة الـــذي أجـــري يف أعامل 
املؤمتـــر االقليمـــي ملنطقـــة آســـيا واملحيط 
الهـــادئ العارش لالتحـــاد الـــدويل لجمعيات 
الصليب االحمـــر والهالل االحمـــر املنعقد يف 
العاصمـــة الفلبينية مانيال. وقـــال األمني العام 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر الدكتور صالح الســـحيباين يف تريح 
بهذا الرتشـــيح : إن املجتمعني جددوا دعمهم 
ترشـــيح الســـاير لعضويـــة اللجنـــة الدامئة 
للصليـــب االحمر والهـــالل االحمـــر وطالبوا 
جميـــع الجمعيـــات الوطنيـــة العربية بحث 
لدعم  الصديقـــة  والجمعيـــات  الحكومـــات 
هذا الرتشـــح. وأكد "الســـحيباين" عىل أهمية 
دعم وتنســـيق العمل العريب املشـــرتك السيام 

مع تـــردي األوضاع االنســـانية نتيجـــة تفاقم 

بجهود  مشيدا  االنســـانية  واألزمات  الراعات 

والصليب  األحمر  للهـــالل  الوطنية  الجمعيات 

األحمر العربية يف مناطق األزمات االنســـانية، 

مضيفـــا أن اللقـــاء ناقـــش كذلـــك تطورات 

األوضـــاع االنســـانية يف الـــدول التي تشـــهد 

رصاعـــات ونزاعات مســـلحة الســـيام يف دول 

الجوار واثنـــى عىل الجهود دعـــم املترضرين 

املســـتمرة.  وذكـــر أن اللقـــاء ناقـــش أيضا 

مذكـــرة التفاهـــم بني جمعية الهـــالل األحمر 

الفلســـطيني وجمعيـــة )ماجن دافيـــد( الفتا 

اىل أن اللقـــاء ناقش أيضا األوضاع االنســـانية 

وأوضـــاع النازحني والالجئـــني يف املناطق التي 

انســـانية.  أزمات  تعاين 

ودعـــا الســـحيباين الجمعيـــات الوطنيـــة 

فيام  التكاتف  اىل  األحمـــر  والصليـــب  للهالل 

بينهـــا وتنســـيق الجهـــود من أجـــل تقديم 

عمل انســـاين اغـــايث ناجع لفائـــدة املنكوبني 

واملحتاجـــني للغوث االنســـاين. ووصف اللقاء 

بفرصـــة لتقييـــم الجهـــود ومراجعة أســـس 

التكامـــل والتعـــاون بني الجمعيـــات الوطنية 

ووضـــع األســـس لبنـــاء القـــدرات والكوادر 

وتبـــادل التجـــارب الناجحة. 
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أنهـــت املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
الدورة  )آركو( مشـــاركتها يف  األحمر  والصليب 
الثالثـــة من مؤمتـــر ومعرض اإلبـــداع التقني 
يف العمـــل الخـــري 2018 التي اســـتضافتها 
البحريـــن أكتوبر املايض تحت شـــعار "تطويع 
التقنية لخدمة اإلنســـانية” . وجاءت مشـــاركة 
املنظمـــة يف ســـياق التنســـيق املســـتمر بني 
التنفيذية  ولجانهـــا  العامة  املنظمة وهيئتهـــا 
والدســـتورية الســـتثامر التقنيـــة املعلوماتية 
والتكنولوجيـــة وتطويعهـــا لصالـــح العمـــل 
اإلنســـاين واإلغايث بهدف رفع كفـــاءة العاملني 
يف تلـــك املجـــاالت  ، واالهتـــامم بتكنولوجيا 
املعلومـــات كأحـــد أهـــم روافـــد التنميـــة 
العمل  بيئـــة  التي تعـــزز وتخدم  اإلنســـانية 

اإلنســـاين بأنســـب الطرق .
الثالثـــة  نســـخته  يف  املؤمتـــر  وحظـــي 

مبشـــاركات دوليـــة عىل خلفية األصـــداء التي 
اكتســـبها مؤمتـــر اإلبـــداع التقنـــي يف أرجاء 
املبادرات  ألفضـــل  وجذبـــه  العـــريب،  الوطن 
واملامرســـات العربيـــة يف املجـــال الخـــري 
واإلنســـاين، والحضور الالفت مبشـــاركة حوايل 
400 شـــخصية من قـــادة وخـــرباء ومختصني 
دوليـــني وعدد كبر مـــن املهتمـــني والفاعلني 
يف العمـــل الخـــري واملســـؤولية االجتامعية 
والذيـــن ميثلون أكـــرث من 200 جهـــة خرية.

 حيـــث اســـتعرض مختصـــون يف العمـــل 
الخري واملســـؤولية االجتامعية بحضور ممثل 
الدكتور  الدورة  التقني يف  املنظمة ومستشارها 
عبدالـــرزاق محمد نـــور أمان آليـــات تفعيل 
العمل اإلنســـاين  التقنية يف خدمة  اســـتخدام 
والخـــري. باإلضافة إىل محـــاوره حول تطويع 
التقنية يف تطـــور األوقاف الخريـــة لخدمتها 

يف  والتقنية  األمثـــل،  بالشـــكل  واســـتثامرها 
خدمة ودعم النشـــاطات اإلنســـانية والخرية 
عـــدة محاور  ومناقشـــته  مبختلـــف صورها، 
وورش متنوعة الكتشـــاف املستجدات التقنية، 
االســـتثامر واالستدامة  العاملية يف  والتوجهات 
املالية للعمل اإلنســـاين، وتكنولوجيا سلســـلة 
الكتـــل Blockchain ، ومختـــربات االبتـــكار 
االجتامعـــي يف العمل الخـــري، ودور التقنية 
يف تحـــدي اإلعاقـــة إضافة إىل محـــاور تتعلق 
اإللكرتونية.  واملشـــاركة  الذيك  اإلعالم  بتقنيات 

 
جلسات املؤمتر

ركـــزت جلســـات املؤمتـــر عـــىل خدمـــة 
القطاعـــات األهليـــة واإلنســـانية والخريـــة 
املختلفـــة، ومنهـــا قطـــاع اإلعاقـــة، وبحثت 
قضايـــا هامـــة مثـــل: االســـتدامة املالية يف 

شاركت فيه "آركو" 
وطالب باستخدام التحول الرقمي في تعليم ذوي اإلعاقة

مؤتمر االبداع التقني بالبحرين يبحثون تفعيل استخدام 
التقنية في خدمة اإلنسانية بحضور )400( مختص
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لتطوير  التكنولوجي  التطور  اإلنســـاين،  العمل 
العمليـــات وترشـــيد اإلنفـــاق. ففي جلســـة 
الجديـــد يف  "البعـــد  اليـــوم األول بعنـــوان 
االستثامر واالســـتدامة املالية للعمل اإلنساين" 
تحدث املشـــاركون عن مســـتقبل الوقف من 
خـــالل تكنولوجيـــا سلســـلة الكتـــل والقيمة 
الفريدة يف التمويل التشـــاريك للجهات املانحة 
واملؤسســـات الخريـــة، والنهـــوض بالعمـــل 
اإللكرتوين.  التـــربع  ســـلوك  وقيـــاس  الخري 
 وتضمنـــت جلســـة أفضـــل املامرســـات 
املنهجيات  أفضـــل  مواضيع  واالســـرتاتيجيات 
يف إدارة املشـــاريع التقنيـــة للقطـــاع الخري، 
مســـتجدات حوكمـــة التقنيـــات يف العمـــل 
االنســـاين، مقومات اإلنتـــاج الفني االحرتايف يف 
العمـــل الخري، حلول تكنولوجيـــا املعلومات 
واالتصاالت الذكيـــة للمنظامت غر الحكومية،  
اإلعـــالم واالتصال يف  تقنيات  وركزت جلســـة 
اليـــوم الثـــاين للمؤمتر، عىل توظيـــف خاصية 
التصوير 360 درجة و3D  يف التســـويق للعمل 
الخري مـــن خالل نظـــارة VR، وأهمية مركز 
االتصال للجهات الخريـــة، والتأثر االجتامعي 
وتســـخره للعمـــل التطوعـــي، وتطبيقـــات 
انرتنت األشـــياء يف القطاع الخـــري ، وناقش 
املختصـــون يف جلســـة التقنيـــة واالبتكار يف 
تحـــدث اإلعاقة عـــدة مواضيع عـــن تفعيل 
املواطنـــة الرقميـــة لزيـــادة اإلبـــداع التقني 
التعليمية  للمنصات  الوصـــول  اإلعاقة،   لذوي 

مفتوحة املصـــدر MOOCS  لـــذوي االعاقة 
بالتعليـــم الجامعي،  مـــرشوع املجلس العريب 
للطفولـــة والتنميـــة واســـتخدام التكنولوجيا 
املســـاندة لدمج الطفل العـــريب ذي اإلعاقة يف 
التعليم واملجتمع، واشـــتملت جلســـة وسائل 
نـــرش ثقافـــة الخرب عـــىل مواضيع اســـتخدام 
منهجيـــة إنتـــاج الربمجيات مفتوحـــة املصدر 
تقنية  اســـتخدام  الدعوية،  التطبيقات  لتطوير 
التعرف عـــىل الصوت يف تعليم تـــالوة القرآن 
الكريـــم وتســـميع آياتـــه، تقنيـــة التثقيف 
يف العمـــل اإلنســـاين، محركات بحـــث موقع 
الـــدرر الســـنية ودورهـــا يف تيســـر الوصول 
للعلـــوم الرشعية. وبحث جلســـة التكنولوجيا 
الجديدة يف معالجة اإلعاقـــات الفريدة أفضل 
املامرســـات يف اســـتغالل التقنيـــات املرئيـــة 
الفكرية  التقنية لترسيع االســـتجابة  واألدوات 
األشخاص ذوي  الحســـية ودعم  التكنولوجيا   ،
االعاقة، التحـــول الرقمـــي يف تقديم خدمات 
الرعايـــة والتعليـــم لـــذوي اإلعاقـــة، فعالية 
اســـتخدام تقنيـــة الهالوجرام لتنميـــة االنتباه 
الدماغي.  بالشـــلل  املصابـــني  األطفـــال  لدي 
كام انطلقـــت عىل هامش املؤمتـــر عدة ورش 
عمـــل منها ورشـــة تصوير العمل اإلنســـاين، 

والعـــالج بالرتفيه يف العمل اإلنســـاين.
 يذكـــر أن مؤمتر االبـــداع التقني يف العمل 
الخري هـــو املؤمتر الســـنوي الرائـــد، والذي 
يرتقبه رواد العمل الخـــري يف املنطقة العربية 

والكثـــر من املنظامت والنشـــطاء حول العامل، 
ويتناول مجـــاالت التطوير الجذري يف شـــتى 
مياديـــن العمـــل الخـــري، ويتبنـــى الحلول 
اإلبداعيـــة ويربز األفكار واالبتـــكارات التقنية 
املعدة خصيصـــاً لصالح الكيانات واملشـــاريع 
الخريـــة املختلفـــة، ويتبنـــى املؤمتـــر كل ما 
يعزز فـــرص الوصـــول للحلـــول اإلبداعية يف 
بيئـــة العمل الخري وكل ما يســـهل من مهام 
واالبتكارات  األفـــكار  ويـــربز  فيـــه،  العاملني 
التقنيـــة املعـــدة لدعم قطـــاع العمل الخري 
واإلنســـاين، ويهدف إىل تحقيـــق إنجازات غر 
مســـبوقة وطفـــرات نوعية يف هـــذا القطاع 
تـــوازي الرؤية الطموحة والجهـــد الذي يبذل 
بال توقف لتحقيق نهضة إنســـانية ومجتمعية 
حقيقيـــة وشـــاملة، ودفع مؤسســـات العمل 
تحقيق  إىل  واإلنســـاين  والتطوعـــي  الخـــري 
قفزات كبـــرة يف جوانب املعرفـــة وغرها من 
الجوانـــب التي ميكنها االســـتفادة من التقنية 
والتكنولوجيـــا املتطـــورة مـــن أجل تحســـني 
منتجات بيئـــة العمل الخري واإلنســـاين. ويف 
كل عـــام يتبنى املؤمتر محـــاور متنوعة تتجّدد 
كل مـــرة ولكنها تركـــز عـــىل دور التقنية يف 
تعزيـــز األداء، ليفتـــح نافذة لعـــرض قصص 
النجـــاح، وتعزيـــز التعـــاون والحـــوار البناء 
ســـعياً لخلق قاعـــدة للرشاكـــة اإلبداعية من 
أجـــل تطويـــر القطـــاع الثالث "املؤسســـات 

الخرية". والجمعيـــات 
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األحمر  للهالل  العربيـــة  املنظمة  اختتمت 
والصليب األحمر أركو مشـــاركتها يف االجتامع 
الرابـــع للجنـــة العربيـــة رفيعة املســـتوى 
ملتابعـــة تنفيذ أهـــداف التنمية املســـتدامة 
2030 يف الدول العربية ، والذي اســـتضافته 
جامعة الـــدول العربية ملدة يومـــني ، ونوه 
االمـــني العـــام للمنظمـــة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر الدكتـــور صالح 
بن حمد الســـحيباين بجهـــود الجامعة حيال 
تنســـيق جهود العمل التنمـــوي العريب التي 

وخص  العربيـــة  الـــدول  مســـتقبل  تالمس 
الباحثة منهـــا عن تحســـني أوضاعها وصوالً 
للتنميـــة املســـتدامة رغم مـــا يعرتضها من 
الظروف البائســـة التي تعيشـــها بالذات مع 
ارتفـــاع وتـــرة الراعات والحـــروب وتزايد 
الـــذي يدعوا  املشـــرتك  العريب  الهـــم  رقعة 
إىل املزيـــد من التنســـيق اإلنســـاين والعمل 
امليـــداين للوصول تلبية لالحتياجات املاســـة 
لألشـــقاء الالجئـــني واملهاجريـــن والنازحني 
. وأشـــار إىل أن عاملنـــا العريب يشـــهد أكرب 

مســـاحة إنســـانية  لتصديـــر تلـــك املآيس 
وخلـــق موجـــات اللجوء وتزايـــد الراعات 
التعليـــم  وانعـــدام  واألمـــراض  واألوبئـــة 
األمـــر الذي يتطلـــب منا التنســـيق امليداين 
لتخفيـــف حدة تلـــك املآيس عـــىل أهداف 

. املســـتدامة 2030  التنمية 
وأوضح "الســـحيباين" أن مشاركة املنظمة 
يف هـــذا االجتامع يـــأيت ترجمـــة لتوصيات 
للهالل  العربيـــة  للمنظمة  العامـــة  الهيئـــة 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر يف دورتها 43 

من خالل ورقة عمل تستعرض منجزات
 تحقيق التنمية المستدامة للجمعيات الوطنية العربية 

آركو تدعو إلى استثمار ريع األوقاف 
في تبني البرامج التنموية لالجئين والنازحين
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املنعقـــدة يف بغـــداد ، وســـط طموحـــات 
كبـــرة للمنظمة بفتح املزيد مـــن الرشاكات 
الوزارية  الدولية واملجالـــس  املنظـــامت  مع 
املنظامت  مـــع  التعـــاون  أفـــق  وتوســـيع 
يف تحقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 
ومتطلبـــات االحتياجـــات الشـــاملة لضحايا 
فكـــرة  أن  مؤكـــداً   . اإلنســـانية  األزمـــات 
املنظمة  تنشـــدها  التي  املســـتدامة  التنمية 
بشـــأن املجتمعـــات املنكوبـــة تقـــوم عىل 
أن يكـــون العمل اإلنســـاين املقـــدم صناعة 
ومهارة وليـــس مجرد فزعة . وأبدى أســـفه 
الشـــديد لالرتفاع امللحوظ يف أعداد الالجئني 
والنازحني الســـوريني الذين يشـــكلون حالياً 
دولـــة كاملة متنقلـــة داخل عـــدة دول إذا 
يتجاوز عددهم )20( مليـــون الجيء ونازح 

 .
"الســـحيباين" يف ورقـــة عمـــل   ودعـــا 
التنمية  تحقيق  "منجـــزات  بعنوان  للمنظمة 
األحمـــر  الهـــالل  لجمعيـــات  املســـتدامة 

العربيـــة"  باملنظمـــة  األحمـــر  والصليـــب 
منظـــامت ومؤسســـات العمـــل اإلنســـاين 
إىل توحيـــد الجهـــود اإلنســـانية واإلغاثيـــة 
واإلمنائيـــة ذات العالقـــة بأهـــداف التنمية 
املســـتدامة 2030 التي يســـعى لهـــا أعضاء 
ومنظـــامت الجامعـــة العربية ، واســـتثامر 
ريـــع األوقـــاف يف تبنـــي برامـــج التنمية 
املســـتدامة التي ال تتعارض مع اليات رصف 
تلـــك االوقاف ، ضبـــط مراجعـــة مؤرشات 
األداء ونســـب تحقيقهـــا بالنســـبة للتنمية 
املســـتدامة ، وتقييم الجهود املنفذة ســـابقاً 
والتـــي يجري تنفيذها حاليـــاً ، والحرص عىل 
االستدامة  لتحقيق  إنســـانية  تحالفات  إقامة 
االجتامعية مبســـاعدة فئـــات الالجئني بدعم 
ودعم  الفقـــر  ومكافحة  الصحـــة  جوانـــب 
التعليم ، أو االســـتدامة البيئة ، واالقتصادية 
، وكذلـــك االســـتدامة البنائيـــة للقـــدرات 

 . البرشية 
الربامج  الورقة مصفوفة  اســـتعرضت   كام 
واألنشـــطة البينية "املحلية" بـــني جمعيات 
الهـــالل االحمـــر والصليب االحمـــر العربية 
يف املحيـــط اإلقليمـــي ، ودعـــت  إىل املزيد 
مـــن التكامل الفاعـــل مع تلـــك الجمعيات 
عـــىل أرض امليـــدان مبـــا يحقق "املشـــاركة 

املجتمعيـــة" مـــع منظامت العمـــل العريب 
املشـــرتك ســـواء العاملة تحت مظلة جامعة 
الـــدول العربيـــة أو غرهـــا ، لتنتقـــل بها 
بعد ذلـــك إىل املنظومة الدوليـــة ومكونات 
منظـــامت  جانـــب  إىل  الدوليـــة  الحركـــة 
بامليدان  العاملة  املتحدة  األمم  ومؤسســـات 
، لتعمـــل نقلة نوعية يف التنســـيق والتكامل 
الفاعـــل بني هـــذه الدوائر الثـــالث )املحلية 
واإلقليميـــة والدولية( . وأكـــدت الورقة أن 
هـــذا التنســـيق يســـاعد بشـــكل كبر عىل 
الرفع من مســـتوى وصول اإلغاثـــات لكافة 
الفئات التـــي تعاين من األزمـــات والكوارث 

 .
 يذكـــر أن هـــذا االجتامع شـــهد العديد 
مـــن املواضيع الهامـــة ومنها آليـــة التمويل 
النزاعات  وأثر  العربية  املنطقة  املســـتدام يف 
والراعـــات يف تحقيق التنمية املســـتدامة ، 
واســـتعراض تقارير التقدم املحـــرز يف تنفيذ 
أهـــداف تلـــك التنميـــة من خـــالل الدول 
الهالل  جمعيات  ومنهـــا  واملنظامت  األعضاء 
األحمـــر والصليب األحمـــر العربية . وكذلك 
التنموية  العربية  للقمـــة  األولية  التحضرات 
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة يف دورتها الرابعة 

واملزمـــع تنظيمها يف لبنـــان العام 2019 . 
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 نوه األمني العام للمنظمـــة العربية للهالل 
األحمـــر والصليب األحمر الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين بجهود الجمعيـــات الوطنية 
العربية  للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر 
 ، والراعات  اإلنســـانية  األزمـــات  مناطق  يف 
ولفت إىل آخر مســـتجدات األوضاع املأساوية 
يف بعـــض دول العـــامل العريب ومنهـــا معاناة 
الحدودية بني  املناطـــق  الالجئني يف  األشـــقاء 
الـــدول ، محذراً حيالهـــا من كارثة إنســـانية 
جديدة تلـــوح يف األفق تضـــاف إىل ما يعانيه 
الالجئـــني العرب مـــن كوارث ومـــآس مؤملة .

جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة املنظمة يف 
فعاليـــات الـــدورة 47 للجنة التنســـيق العليا 
اســـتضافتها  والتي  املشـــرتك  العـــريب  للعمل 
املنظمـــة العربيـــة للســـياحة مبقـــر قـــر 
املؤمتـــرات بجدة ، برئاســـة أمني عـــام جامعة 
الـــدول العربيـــة الدكتور أحمد أبـــو الغيط ، 
الخارجية يف  الدولة للشـــئون  وحضور وزيـــر 
اململكة العربية الســـعودية نـــزار عبيد مدين، 
ووســـط حضور عـــريب كبر وممثلـــني للعديد 
من منظـــامت الجامعة العربية ملناقشـــة دور 
املشـــرتك يف تحقيق  العريب  العمـــل  منظامت 

أهـــداف التنمية املســـتدامة 2030 يف املنطقة 
العربيـــة، وتـــأيت هـــذه املشـــاركة ترجمـــة 
لتوصيـــات الهيئـــة العامـــة للمنظمة يف ظل 
الظـــروف اإلنســـانية الصعبـــة التـــي متر بها 
بعض الـــدول العربيـــة حاليا وتزايـــد الوضع 
العرب. والنازحني  الالجئني  لألشـــقاء  املأساوي 

 وأكـــد "الســـحيباين" أهميـــة التجـــاوب 
الســـبل  العـــريب للجامعـــة يف دعـــم أفضل 
للتخفيف مـــن حدة هذه األزمـــة التي ألقت 
بظاللها عىل بعـــض الدول العربية الشـــقيقة 
، مشـــراً إىل اعتـــامد توصيـــة ادراج محـــور 
اجتامعات  ضمـــن  العريب"  االنســـاين  "العمل 
القادمـــة  وأعاملهـــا  العربيـــة  الجامعـــة 
واملســـتمرة ،واســـتعداد املنظمـــة من خالل 
جمعياتهـــا الوطنيـــة بإصـــدار تقريـــر زمني 
يكشـــف األوضاع اإلنسانية لألشـــقاء الالجئني 
والنازحـــني ، والتوصيـــة كذلك بعقـــد مؤمتر 
إقليمـــي يجمـــع منظـــامت العمـــل العريب 
الهـــالل األحمر  املشـــرتك وهيئات وجمعيات 
والصليـــب األحمر لتوحيد الجهود اإلنســـانية 
بشـــأن قضايا اللجـــوء والنـــزوح وغرها من 
القضايـــا ذات العالقة. ونـــّوه باختيار املنظمة 

العربيـــة للعلـــوم  الشـــبكة  ضمـــن لجنـــة 
للتنميـــة املســـتدامة بجامعة  والتكنولوجيـــا 

العربية.  الـــدول 
 وأوضـــح "الســـحيباين" أهميـــة مثل هذه 
اللجـــان يف دعـــم وتنســـيق العمـــل العريب 
اإلنسانية  األوضاع  ازدياد  املشرتك الســـيام مع 
حاليـــا نتيجـــة تعـــدد الراعات و تناســـل 
الحاليـــة وبخاصة يف ظل  األزمات اإلنســـانية 
انعدام أي أفـــق لقرب انتهاء هـــذه األوضاع 
املأســـاوية، مشـــراً إىل حرص املنظمة حضور 
مثـــل هذه اللجـــان العليا  بالنظـــر إىل الدور 
تنفذه بشـــأن دعـــم وتنســـيق دور  الـــذي 
جمعيـــات الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر  
العربيـــة، وتأكيـــداً ألهميـــة الـــدور العريب 
املوحـــد يف تكامـــل جهـــود العمل اإلنســـاين 
نحو األشـــقاء الالجئني والنازحـــني ، والتوعية 
بـــرضورة بـــذل املزيد مـــن التحـــرك الفاعل 
ملجابهة تلـــك األوضاع املأســـوية املؤملة  التي 
نتجـــت مع اشـــتداد وترة تلـــك األزمات ويف 
ظل الجهود اإلنســـانية الســـابقة التي اقرتبت 
من حـــد االحرتاق النفـــي للعاملـــني فيها.

 توصية بإدراج محور العمل االنساني لألشقاء الالجئين 
ضمن اجتماعات الجامعة العربية وأعمالها القادمة
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الالجئني  اللقاء بحـــث أوضـــاع  وشـــهد 
والنازحـــني مـــن أبنـــاء الشـــعوب العربية 
املتـــرضرة مـــن الراعـــات والحـــروب ، 
والجهـــود الدولية التـــي تبذلها بعض الدول 
املانحـــة وبالذات الخليجيـــة منها من أجل 

إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثية 
العاجلـــة يف الوقـــت الـــذي تتصاعـــد فيه 
األزمـــة يف ظـــل املســـتجدات املؤملة عىل 
الســـاحة حاليـــا . كـــام بحث اللقاء ســـبل 
بني  املشـــرتك  والتنســـيق  التعاون  تعزيـــز 

الخليجي  التعـــاون  العامـــة ملجلس  األمانة 
اإلنســـاين  العمل  واملنظمة يف مجـــال دعم 
لـــكل املحتاجـــني يف ظل  العون  وتقديـــم 
املنطقة،  تواجههـــا  التي  الصعبـــة  الظروف 
وســـبل تعزيز الجهود الراميـــة اىل تكثيف 

ياني" "الز
 كرم المنظمة بدرع مجلس التعاون الخليجي لألعمال اإلنسانية 

"السحيباني" يثمن جهود مكتب تنسيق المساعدات اإلغاثية 
واإلنسانية المقدمة من دول الخليج لالجئين 

إلتقـــى معـــايل األمني العـــام ملجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربيـــة الدكتور 
عبداللطيـــف بن راشـــد الزيـــاين، يف مكتبه مبقر األمانـــة العامة بالعاصمة الســـعودية 
"الريـــاض" وفـــد األمانة العامـــة للمنظمة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 

يرتأســـهم الدكتـــور صالح بن حمـــد الســـحيباين األمني العـــام للمنظمة . 
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املســـاعدات اإلغاثيـــة ، وتعزيـــز العمـــل 
التطوعـــي ونـــرش ثقافة التطـــوع يف دول 
املجلس وتشـــجيع الشـــباب عىل االنخراط 
اإلنســـانية  واملنظـــامت  املؤسســـات  يف 
واالرتقـــاء بقدراتهـــم يف هـــذا املجـــال مبا 
يعـــزز توجهات  الـــرؤى الوطنيـــة يف تلك 
البلدان. وأســـتعرض األمـــني العام للمنظمة 
العربية للهـــالل األحمـــر والصليب األحمر 
الدكتـــور صالح بن حمد الســـحيباين جهود 
األحمر  والصليب  األحمـــر  الهالل  جمعيات 
العربية تجاه األشـــقاء الالجئـــني ، وارتفاع 
وترة العمل اإلنســـاين واإلغـــايث مع تصاعد 
األزمـــة التي تحيـــط بالعديد مـــن البلدان 
العربيـــة . ونـــوه بـــدور مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة مـــن خـــالل ما 
اإلغاثية  املســـاعدات  تنسيق  مكتب  يقدمه 
واإلنســـانية املقدمـــة من املجلـــس لليمن 
الشـــقيق خصوصاً ، مثمنـــاً يف ذات االتجاه 
جهـــود األمانـــة العامـــة ومتابعـــة معايل 
األمني العام للمجلـــس الدكتور عبداللطيف 
راشـــد الزياين . مشـــيداً بالجهـــود الحثيثة 
التي قـــام بها املكتـــب يف تقديـــم الدعم 
اإلغايث واإلنســـاين مربزا بصفة خاصة جهود 
جمعيـــات الهالل األحمـــر الخليجية يف هذا 
الشـــأن  ، وأكـــد أن هـــذا الدعـــم يحظى 
بتقديـــر مكونـــات املنظمة مـــن جمعيات 
الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر باملنطقة 

والتـــي تعـــد مـــا يقدمـــه املكتـــب نقلة 
متميـــزة وعمل نوعـــي يف تنســـيق العمل 
اإلغايث واإلنســـاين املقدم مـــن دول املجلس 
لليمـــن، داعيـــا إىل مواصلة هـــذه الجهود 
املرشفـــة ملســـاعدة املحتاجـــني واملنكوبني 
الســـيام يف الظروف الحالية. مـــن جانبه ، 
نوه األمـــني العام للمجلس معـــايل الدكتور 
الســـياق  ، يف ذات  الزيـــاين  عبداللطيـــف 
بالجهود اإلنســـانية واإلغاثيـــة الحثيثة التي 
للهالل  العربية  املنظمـــة  مكونـــات  تبذلها 
األحمـــر والصليب األحمر مـــن الجمعيات 
النازحني  العـــرب  األشـــقاء  نحو  الوطنيـــة 
والالجئني وممن يعيشـــون ظروفا إنســـانية 
صعبـــة يف عـــدد مـــن الـــدول للتخفيف 
والحـــد من آالمهم، مبديـــاً إعجابه بالربامج 

املتعـــددة واألفـــكار النوعية التي اســـتمع 
لها وســـمع عنها، وأكد حـــرص دول مجلس 
التعـــاون وســـعيهم الدائم ملد يـــد العون 
العرب  األشـــقاء  واملســـاعدة لنرة جميع 
واملنكوبـــني واملهجريـــن عـــىل األصعـــدة 
كافـــة، ومن خالل املؤسســـات والجمعيات 
واألهلية  الرســـمية  واالغاثيـــة  اإلنســـانية 
دوليـــاً وإقليميـــاً، مثمنـــا عاليـــا توجهات 
قـــادة دول  الجاللـــة والســـمو  أصحـــاب 
الكريم  الشـــأن ودعمهـــم  املجلس يف هذا 
لهـــذا امليدان اإلنســـاين النبيل. ويف ســـياق 
اللقاء ، إســـتلم "الســـحيباين" درع مجلس 
التعـــاون لدول الخليج العربيـــة لقاء جهود 
املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر والصليب 

 . العمل اإلنســـاين واإلغايث  األحمـــر يف 

ok.indd   49 9 ددعلا 05/03/2019   15:06:55



50

وأكـــد أن املنظمـــة تســـعى إىل بنـــاء 
رشاكات أفقيـــة مع االعـــالم ، وأخرى أفقية 
اإلنســـانية مســـتهدفًة  الدولية  الحركة  مع 
ومســـاندتها  الوطنية  الجمعيات  دور  إبراز 
والالجئني رغم كل  للمحتاجني  يف رســـالتها 

تواجهها.  التـــي  الصعوبات 

جاء ذلـــك يف كلمته مبناســـبة تدشـــني 
الـــدورة الثالثـــة لإلعـــالم اإلنســـاين التي 
املري  االحمر  الهالل  جمعية  اســـتضافتها 
بالقاهـــرة ، بحضور الدكتـــورة مؤمنة كامل 
األمـــني العـــام للجمعية ، والســـيد رونالد 
الدولية  اللجنـــة  بعثـــة  رئيس  أوفرتنجـــر 

للصليـــب األحمـــر بالقاهـــرة ، والذي نوه 
بهذه الـــدورة يف دعم مهـــارات االعالميني 
والتغطيات   ، تخصصاتهـــم  مختلـــف  عىل 
االعالميـــة املحايـــدة وغـــر املنحـــازة يف 
أوقات النزاعات. مبـــا يف ذلك فهم وتحليل 
اإلعالميني  تواجه  التـــي  والتحديات  النزاع، 

في دورة اإلعالم اإلنساني بإستضافة الهالل األحمر المصري 

إنشاء رابطة عربية لإلعالم اإلنساني .. وبناء قدرات 
اإلعالميين لخدمة الجمعيات الوطنية 

كشـــف األمني العام للمنظمـــة العربية للهـــالل األحمـــر  والصليب األحمـــر الدكتور صالح 
بن حمد الســـحيباين عن إنشـــاء رابطة لإلعالم اإلنســـاين ضمـــن جهود املنظمـــة لخدمة جهود 
مكوناتها مـــن جمعيات الهالل األحمـــر والصليب األحمر وتأســـيس قاعدة بيانـــات لإلعالميني 
واإلعالميـــات املهتمـــني بهذا النـــوع من االعالم ليكـــون عوناً لتلـــك الجمعيات. مشـــراً إىل أن 
إطـــالق مثل هذه الرابطة مـــن مر يرجع إىل ما تزخـــر ِبه من كوادر متميزة يف مجال وســـائل 
االعـــالم املتنوعة ، باإلضافة إىل حاجة املجتمع اإلنســـاين لجهود االعالم يف نقـــل الصورة الواقعية 

للـــرأي العام يف مثل هـــذا الوقت الذي يعـــج باملآيس والراعـــات والكوارث . 
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النزاعـــات، ودور اإلعالم  خـــالل تغطيـــة 

يف تأجيـــج أو تخفيـــف حـــدة النزاعات، 

املبارشة. والتغطيـــة 

ويِف ســـياق الـــدورة، رحبت األســـتاذة 

الدكتـــورة مؤمنـــة كامـــل األمـــني العام 

لجمعيـــة الهالل األحمر املـــرى بضيوف 

واإلعالميـــات  اإلعالميـــني  مـــن  الـــدورة 

واملهتمـــني بهذا الشـــأن ، مشـــرًة إىل أن 

هـــذه الـــدورة التـــي تعقدهـــا املنظمة 

العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 

، وتســـتضيفها جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 

املـــري تحـــت شـــعار "بالعمـــل نصنع 

األمـــل" يف اليومني األوليني من أغســـطس 

بالتعـــاون مع اللجنـــة الدوليـــة للصليب 

األحمـــر ، واملكتـــب اإلقليمـــي لالتحـــاد 

األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الـــدويل 

األوســـط  الـــرشق  األحمـــر يف  والهـــالل 

وشـــامل أفريقيـــا "املينـــا زون". وأضافت 

أن هـــذه الـــدورة ضمـــت مجموعة من 

ورش العمـــل اســـتهدفت بنـــاء القدرات 

مجال  يف  الوطنيـــة  للجمعيات  اإلعالميـــة 

العمل اإلنســـاين بإدارة نخبة مـــن الخرباء 

واملتخصصـــني يف الســـاحة .

عن  عـــام  بشـــكٍل  "كامل"  وتحدثـــت 

جهـــود جمعيات الهـــالل األحمر والصليب 

األحمر  ودورها يف رســـالة العمل اإلنساين 

للهالل  العربية  املنظمـــة  ، ونوهت بجهود 

األحمر والصليب األحمر يف دعم وتنســـيق 

الحـــراك اإلنســـاين داخل الســـاحة املليئة 

بالراعـــات والكـــوارث . وأكدت عىل دور 

االعـــالم بكافـــة تفاصيله نحـــو نقل صورة 

محايـــدة وغر متحيزة تخـــدم املوضوعات 

اإلنســـانية ، ولفتـــت إىل الـــدور التطوعي 

املـــامرس مـــن خـــالل االعالم اإلنســـاين ، 

الـــدور الهام للمتطوعني بشـــكل  موضحة 

عـــام يف خدمة الجمعيـــات الوطنية .

منصـــة  إطـــالق  الـــدورة  وشـــهدت 

باإلعـــالم  املهتمـــني  لحـــر  الكرتونيـــة 

http://eepurl. : اإلنســـاين عـــرب الرابـــط

com/cDdzOn . اىل جانـــب عرضـــاً تـــم 

من خالله تدشـــني الـــدورة الثالثة لإلعالم 

موضوعات  شـــملت  والتي  الثالثة  االنساين 

االعالم االنســـاين أثناء النزاعات املســـلحة ، 

صناعة املادة الوثائقية اإلنســـانية ، صياغة 

البيانـــات الصحفية والنداءات اإلنســـانية. 

املســـتديرة"  "املائـــدة  تعتـــرب  كـــام 

إحـــدى الحلقـــات التدريبيـــة التي تجمع 

اإلعالميـــني واملتحدثـــني ملناقشـــة واقـــع 

اإلعالم اإلنســـاين تجاه األزمـــات الراهنة ، 

التي تواجه  واســـتعراض املآيس واملعوقات 

الجهـــات اإلعالمية يف الوصـــول للمعلومة 

الصحيحـــة ، املعوقات املهنيـــة التي تحول 

دون وصـــول اإلعـــالم للـــآيس ، تدريب 

 ، التعامل مـــع املآيس  اإلعالميـــني بكيفية 

املوضوعيـــة والحياد يف عـــرض املواضيع ، 

ترتيـــب أولويات االعالم يف تنـــاول القضايا 

املختلفـــة لالجئني والنازحـــني واملهاجرين ، 

وتكوين إعالم إنســـاين عـــريب بهدف الربط 

املتشـــابهة  اإلنســـانية  العامة  القضايا  بني 

يف بعـــض دول العـــامل العـــريب املتعلقـــة 

إىل  باإلضافـــة   ، اإلنســـانية  باألزمـــات  

مســـتجدات اإلعالم اإللكـــرتوين واملنصات 

. اإلنســـانية  اإللكرتونية 
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"تخفيـــف املعاناة عـــىل األفـــراد، حامية 
حياتهـــم وحفـــظ صحتهم، واحرتام شـــخص 
اإلنســـان " هكـــذا عرفـــت محكمـــة العدل 
الدولية اإلنســـانية يف حكمها الصادر بالقضية 
العســـكرية وشـــبه  بالنشـــاطات  املتعلقـــة 
العســـكرية يف نيكاراغـــوا، كـــام عرفها ماكس 
األحمر  للصليب  الدوليـــة  اللجنة  رئيس  هوبر 
)1928ـ 1944 ( بأنهـــا االعرتاف غر املرشوط 
بقيمة كل إنســـان، وخاصـــة الضعفاء واملرىض 
واألرسى أو أولئـــك الذيـــن هـــم يف خطر، أو 

املحرومـــني من حقوقهـــم والفقراء.
ومـــن خـــالل هـــذه التعاريف يتبـــني لنا 
أن هـــذا املبـــدأ وإن كان وراداً يف النصـــوص 
املحاكم  قبـــل  مـــن  به  القانونيـــة ويؤخـــذ 
واللجنـــة الدولية الحارســـة للقانـــون الدويل 
اإلنســـاين واتفاقياته وملحقاتـــه ، إال أنه مبدأ 
منطقـــي فطري يتعلـــق بكرامة اإلنســـان ال 
يجوز املســـاس به، ولـــو فصلنـــا يف الجانب 
القانـــوين أكرث وجدنـــا أن اتفاقيـــات القانون 
الدويل اإلنســـاين كاتفاقية الهـــاي أكدت عىل 
هـــذا الجانـــب من خـــالل تقييد اســـتخدام 
القـــوة يف النزاعات وحظر أنـــواع عديدة من 
األســـلحة التي قـــد يتعدى مداهـــا األهداف 
املنشـــودة كذلـــك االلتـــزام مببـــدأ الرضورة 

العســـكرية، كام أن اتفاقيـــات جنيف أكدت 
عىل حاميـــة الضحايا املدنني أثنـــاء النزاعات 
املسلحة ســـواء كانوا يف الرب أو البحر أو أرسى 

عامة.  بصفـــة  مدنيني  أو 
لقـــد كان هذا املبـــدأ يف منطقـــه واضحاً 
فقـــد اعتـــرب البـــرش كالجســـد الواحـــد إذا 
اشـــتىك منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد 
بالســـهر والحمى، لذا كانـــت القوانني صارمة 
يف التأكيـــد عـــىل هـــذا الجانـــب وإن كان 
مبـــدأً ســـامياً ال تضيف له نصـــوص القانون 
إال صالحيـــة املحاكـــامت القانونيـــة التي ال 
تكون أحكامهـــا منصفة يف كثر مـــن القضايا 

م. ألحكا وا
هـــل أصبحت االنتهاكات لهـــذا املبدأ متس 
ســـيادات الدول فقط دون الكرامة اإلنســـانية 

 !! املبدأ  نبع منها هـــذا  التي 
مـــن جانـــب آخـــر اهتمـــت الرشيعـــة 
اإلســـالمية بحفظ كرامة اإلنســـان دون النظر 
إىل لـــون أو ديـــن أو عـــرق أو أي مفارقات 
أخرى ويف مقابـــل اتفاقيـــات القانون الدويل 
اإلنســـاين املنعقـــدة يف 1949 ومـــا ســـبقها 
مـــن اتفاقيـــات 1929-1906-1864، نجد أن 
نصوصها  يف  اهتمـــت  اإلســـالمية  الرشيعـــة 
وأعرافهـــا بكرامة اإلنســـان ، وترشيع ســـبل 

وأســـاليب الحرب يف تلك األيـــام كانت تهدف 
لنرش رســـالة اإلســـالم ، وكانت دوافع السلم 
لألعداء  فالرســـل  الحرب،  تســـبق  والســـالم 
كانـــوا مبرشيـــن ومنذرين، والبرشى تســـبق 
اإلنذار واإلنذار يســـبق الحـــرب، وإن مل تكن 
اســـتجابة فالجزيـــة تحفظ الحـــق والكرامة، 
وإال فالحرب مببادئ اإلســـالم تكون، وقد كان 
صىل الله عليه وســـلم يقول ) اخرجوا باســـم 
اللـــه، تقاتلون يف ســـبيل الله مـــن كفر بالله، 
ال تغـــدروا، وال تغلـــوا، وال متثلـــوا، وال تقتلوا 

الولـــدان، وال أصحـــاب الصوامع( 
كـــام وىص أبو بكر الصديـــق ريض الله عنه 
يف وصيته املشـــهورة قـــال: "يا أيهـــا الناس، 
قفـــوا أوصيكم بعـــرش فاحفظوهـــا عنى: ال 
تخونـــوا وال تغلـــوا، وال تغـــدروا وال متثلـــوا، 
وال تقتلـــوا طفالً صغـــراً، وال شـــيخاً كبراً وال 
امـــرأة، وال تعقـــروا نخـــالً وال تحرقـــوه، وال 
تقطعوا شـــجرة مثمرة، وال تذبحوا شـــاًة وال 
بقـــرة وال بعـــراً إال ملأكلـــة، وســـوف مترون 
بأقـــوام قـــد فرغـــوا أنفســـهم يف الصوامع؛ 
فدعوهم ومـــا فرغوا أنفســـهم لـــه .... وما 

 . توصيات  مـــن  تاله 
هنـــا كان للرشيعة اإلســـالمية بيان واضح 
ملعايـــر النـــزاع ، وقد شـــمل ذلك مـــا ورد 

مبدأ اإلنسانية
 بين القانون والشريعة والمنطق
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إبراهيم خالد الدورسي
 ـ مستشار يف القانون الدويل اإلنساين

باالتفاقيـــات القانونيـــة من حاميـــة لألعيان 
القوة  اســـتخدام  املدنيـــة واملدنيـــني وتقييد 
املفرطـــة ويف اآلية الكرمية نص عـــام وتوجيه 
واضح بصيغـــة األمر حني قـــال الله يف محكم 
تنزيلـــه  {َواَل تَْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتـــي َحرََّم اللَُّه إِالَّ 
اكُم ِبِه لََعلَّكُـــْم تَْعِقلُوَن}،  لِكُْم َوصَّ ِبالَْحـــقِّ ۚ َذٰ
بنصوصها  اإلســـالمية  الرشيعـــة  كانـــت  لقد 
أشـــمل مـــن مبـــادئ القانون لتشـــمل حتى 

واألنعام. والشـــجر  األرض 
نعـــم هـــذا هـــو مبـــدأ اإلنســـانية الذي 
يفـــرس بالعقـــل واملنطـــق قبـــل النصـــوص 
واألحـــكام، ومن هـــذا املبـــدأ انطلقت فكرة 
القانون الدويل اإلنســـاين وتأسســـت منظامت 
وتحالفـــت دول، ولكـــن هـــذا املبـــدأ حينام 
ترســـخ يف متـــون االتفاقيـــات الدولية تحايل 
بعض الـــدول يف تنفيذه خصوصاً ملا يســـتجد 
من جرائم اإلنســـانية التي مل تذكـــر أو تحدد 
القانونيـــة  اإلنســـانية  االتفاقيـــات  ذات  يف 
الختالف الزمان والوســـائل وظهور أســـلحة أو 

موجودة.  تكـــن  مل  قتالية  أســـاليب 
لذا كان مبـــدأ اإلنســـانية يف منطقه أقوى 
منـــه يف اتفاقياتـــه وأحكامه وتـــم النص عىل 
ذلـــك يف مبدأ املنـــدوب الـــرويس فريدريك 
مارتينـــز يف مؤمتر الســـالم املنعقـــد يف الهاي 
1899 والـــذي دخـــل التاريخ بهـــذا املبدأ أو 

كام يســـميه البعـــض رشطاً. 
مارتينـــز كان يقـــول " حتـــى يف غياب أي 
محددة  قاعـــدة 

)أو حظر محـــدد( يظل األشـــخاص املدنيون 
واملقاتلـــون تحـــت حاميـــة وســـلطة مبادئ 
القانـــون الـــدويل كـــام اســـتقر بهـــا العرف 
ومبادئ اإلنســـانية وما ميليـــه الضمر العام " 
يعني ذلك بـــأن الحـــد األدىن الذي يتعني 
عـــىل كل قانـــوين يهتـــم بالقانـــون الـــدويل 
اإلنســـاين أن يكـــون ملامً به فحتـــى لو غفل 
عليـــه اإلملام بنصـــوص إتفاقيـــات جنيف أو 
بروتوكوليهـــا اإلضافيـــني أو القواعـــد العرفية 
فإنـــه ينبغي له أن يحتفـــظ يف فكره ومنطقه 
بهذا املبدأ األســـايس الذي يقـــيض بأن تكون 
األركان الثالثـــة لهذا املبدأ مـــن الضمر العام 
ومبـــادئ اإلنســـانية وما اســـتقر عليه العرف 

والَحكم. الُحكـــم  هي 
يجـــب التوضيح أوالً أن مبـــدأ مارتينز وإن 
كان يهتم بشـــكل أســـايس يف حاميـــة املدنني 
مـــن جانب إنســـاين إال أنه ال يلغ اســـتخدام 
األســـلحة كام يف حالـــة الرضورة العســـكرية 
ولكنـــه يشـــر يف مضمونـــه إىل أن الحاميـــة 
القانونيـــة متـــى مـــا وجـــدت فـــإن الحق 
اإلنســـاين يف الحامية ال يلغيه عـــدم النص أو 
اإلشـــارة يف املعاهدات واإلتفاقيات فإن رشط 
مارتينـــز بوضوح شـــديد يف املعنـــى نص عىل 
أنـــه كل ما ال يكون محظـــوراً رصاحًة مبوجب 
معاهـــدة أو اتفاقية أو عـــرف دويل ال يكون 

مســـموحاً به مـــع ذلك.
وبالعـــودة إىل اتفاقيات جنيـــف أو مبادئ 
اإلنســـانية نجد أن مبدأ مارتينـــز حصل عليه 
اختـــالف دويل كبـــر لعـــدم تحديـــد املدى 

الـــذي ميكن تطبيـــق هذا املبـــدأ عليه، ولكن 
التســـاؤل املنطقـــي هـــو عـــن رأي محكمة 
العـــدل الدولية يف هـــذا املبدأ وهـــل يؤخذ 

؟ به
دامئـــا ما يرضب املثل يف هذه املســـألة عىل 
املوضـــوع املتعلق بفتوى مرشوعية اســـتخدام 
األســـلحة النووية وحيث أن عـــدداً من الدول 
مل تـــر ما مينع من اســـتخدام هذه األســـلحة 
نتيجـــة عـــدم وجـــود نـــص رصيـــح يجرم 
اســـتخدامها وحني النظـــر إىل مبـــدأ مارتينز 
بهـــذه املســـألة يحتجون بعـــدم اإلجامع عىل 
للمحكمة.  العلنيـــة  الجلســـات  املبدأ يف  هذا 
عىل العكـــس متاماً كانت وجهـــة نظر عدد 
من الـــدول واملنظـــامت عىل رأســـهم اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب األحمر املكون األســـايس 
للحركـــة الدوليـــة، كـــذا كان الحـــال والرأي 
الذي ولد مـــن رحم معانـــاة الحكومة اليابان 
التـــي ترى أن الســـالح النووي يـــيء للروح 
البرشيـــة بطريقة بشـــعة، كـــام اتفقت دول 
أخرى تصـــل إىل 14 دولة من بينهم أســـرتاليا 
واململكـــة املتحدة عـــىل أن املبـــادئ العامة 
اســـتخدام  بعدم مرشوعية  تقيض  لإلنســـانية 
الســـالح النووي وأن مبدأ مارتينز الذي يعترب 
مبدأً إنســـانياً عرفيـــاً وإن تم النـــص عليه يف 
بعـــض الديباجات قـــد كان كفيـــالً بالحامية 
لإلنســـان يف مثل هذه الحـــاالت التي مل يتم 
النص فيها عىل ســـالح بعينـــه وحيث أن هذا 
الســـالح مـــرض لإلنســـان والبيئة لـــذا وجب 

تجرميه اســـتناداً لهـــذا املبدأ.
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اســـتقبل األمـــني العـــام للمنظمـــة 
العربيـــة للهـــالل األحمـــر والصليـــب 
األحمـــر "آركو" الدكتـــور صالح بن حمد 
الســـحيباين مبقـــر املنظمـــة يف الرياض 
وفـــداً مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الدولية  اللجنـــة  ممثل  برئاســـة  األحمر 
ســـرتيك  جون  بالرياض  األحمر  للصليب 
، والسيدة ســـحر الهاشم منسقة التعاون 
اللجنة  ببعثـــة  الوطنية  الجمعيـــات  مع 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر يف منطقة 
الخليـــج، وذلك ضمن برنامـــج الزيارات 
القامئـــة  بني الطرفني بشـــكل مســـتمر 

. وقـــد تم خـــالل هـــذا اللقـــاء بحث 
ســـبل مواصلـــة تطوير التعـــاون القائم 
بـــني األمانـــة العامة للمنظمـــة واللجنة 
املجاالت  األحمـــر يف  للصليب  الدوليـــة 
ذات األبعاد اإلنســـانية واإلغاثية وجهود 

 . املشرتكة  التنســـيق 
 وشـــاهد وفد اللجنـــة الدولية خالل 
هـــذه الزيـــارة ملقـــر املنظمـــة  عرضا 
مختـــراً عن أبـــرز الجهـــود التعاونية 
التكامليـــة املشـــرتكة خالل  واألنشـــطة 
املرحلـــة املاضية بني املنظمـــة ومكوناتها 
واللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر 

يف املنطقـــة العربيـــة وتقييـــم مجاالت 
العمل املشـــرتكة بـــني الطرفـــني  والتي 
متثلـــت يف العديـــد من املجـــاالت فيام 
يخص نـــرش القانـــون الدويل االنســـاين 
والتعريف به وكـــذا تنظيم ورش العمل 
املشـــرتكة وتدريـــب املعنـــني يف  مجال 
اإلعالم اإلنســـاين والدبلوماسية اإلنسانية 
وغرهـــا من مجـــاالت العمل املشـــرتك 
يف هـــذا امليـــدان، ودور املنظمة الفاعل 
وتحقيق  املشرتك  العريب  التنســـيق  حيال 
أهدافهـــا ورســـالتها  لخدمـــة العمـــل 

 . اإلنساين 

وفد اللجنة الدولية
 للصليب األحمر يطلع على جهود 
آركو في مجال العمل اإلنساني
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وقد أعـــرب ممثـــل اللجنـــة الدولية 
للصليـــب األحمر بالرياض جون ســـرتيك 
عن  تقديـــره وامتنانه للجهـــود الحثيثة 
توحيد  ســـبيل  املنظمة يف  تبذلهـــا  التي 
العربية  املنطقـــة  يف  اإلنســـانية  الجهود 
والتي ما تـــزال املنظمة تدعـــو إليها يف 
ظـــل تفاقم األزمة الحاليـــة عىل الصعيد 
العريب بالـــذات ، معرباً عـــن أمله يف أن 
تســـهم هذه الزيـــارة يف تحقيـــق مزيد 
مـــن  التعـــاون البنـــاء واملتطـــور بني 
اللجنـــة واألمانـــة العامـــة للمنظمة مبا 
يحقق جهودهام يف الســـاحة اإلنســـانية 
العمـــل  بحجـــم  مشـــيداً  املشـــرتكة. 
التحديات  تزايد حجـــم  املقدم يف ظـــل 
الحاليـــة واملآيس اإلنســـانية يف املنطقة، 
مثمنا حـــراك املنظمة امللمـــوس وعملها 
التعاون  تطويـــر  ســـبيل  يف  املتســـامي 

 . الطرفني  بـــني  القاىم 
 مـــن جهته أكـــد الدكتـــور صالح بن 

للمنظمة،  العام  األمني  الســـحيباين  حمد 
بـــأن املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
أدركـــت حجم  قد  األحمـــر  والصليـــب 
تواجـــه جمعياتهـــا  التـــي  التحديـــات 
الوطنيـــة للهـــالل األحمـــر والصليـــب 
األحمـــر كونهـــا تعمل يف أكـــرب منطقة 
تعصـــف بهـــا ببعـــض بلدانهـــا املآيس 
منطقة  من  وتختلف رضاوتها  اإلنســـانية 
إىل أخـــرى ، معتـــرباً أن اللجنـــة الدولية 
للصليـــب األحمـــر هـــي رشيـــك فاعل 
التعاون  آليات  وحيوي يف ســـبيل تطوير 
اإلنســـاين وتعزيز العمل املشـــرتك القائم 
عـــىل اإلســـتجابة العاجلـــة ، وبرامـــج 
العمل اإلغـــايث املنفذة ميدانياً ، مشـــراً 
إىل أن ذلـــك يســـهم يف ترسيـــع وترة 
العمل اإلنســـاين ، وبناء قدرات العاملني 
يف هـــذا امليدان من موظفـــي الجمعيات 
الوطنيـــة العربية واملتطوعني ، وتوســـيع 
نطـــاق الوصـــول إىل الالجئـــني الذيـــن 

يصعـــب الوصـــول إليهم . 
 ومثن "الســـحيباين" يف ذات الســـياق 
جهـــود اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر 
الـــدويل  القانـــون  احـــرتام  تعزيـــز  يف 
اإلنســـاين والتعريـــف بـــه وتعاونها مع 
مختلف مكونـــات املنظمـــة العربية مبا 
يضمـــن حفـــظ أمـــن وكرامة اإلنســـان 
ســـعي  ، مؤكداً  خالل األزمات والحروب 
املنظمـــة الحثيـــث مع كافـــة مكونات 
الحركـــة الدولية مبا فيهـــا اللجنة الدولية 
للصليب األحمر  لبنـــاء قدرات مكوناتها 
، وتنميـــة ثقافـــة التطـــوع اإلنســـاين ، 
رســـالة  لحمل  العاملني  تطويـــر  وكذلك 
بـــدوره بجهود  ، ونوه  اإلعالم اإلنســـاين 
اللجنـــة الدوليـــة اإلنســـانية يف مواصلة 
رســـالتها  من خـــالل  دعمها املشـــهود 
لعدد مـــن الجمعيات الوطنيـــة العربية 
باألزمـــات  املـــيلء  الوقـــت  هـــذا  يف 

. والتحديات 
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يجب أال تُســـتخدم األســـلحة النووية 
أبـــدا، ويتعـــني القضاء عليهـــا من خالل 
التـــزام جميـــع الدول مبعاهـــدة حظرها 
مبوجب  الرســـمية  بااللتزامات  والوفـــاء 
معاهـــدة عـــدم انتشـــارها مبـــا يف ذلك 
مـــن خطر  للحد  تدابر عاجلـــة  اتخـــاذ 
لألسلحة  اســـتخدام  أي  إن  اســـتخدامها. 
النووية من شـــأنه أن يـــؤدي إىل عواقب 
إنســـانية كارثية ال ميكن تقديم املساعدة 
الكافيـــة إزاءهـــا ســـواًء عىل املســـتوى 
اســـتخدام هذه  إن  الـــدويل.  أو  الوطني 
األســـلحة غـــر مقبـــول مـــن الناحيـــة 
اإلنســـانية واألخالقيـــة والقانونية ويجب 

. منعه

الجمعيات الوطنية تعقد ورشة عمل 
حول تنفيذ خطة عمل الحركة الدولية لعام 

2018 - 2021 للقضاء 
على األسلحة النووية

بيان الدوحة الختامي ـ املصدر : اللجنة الدولية للصليب األحمر  

يومني  جوهـــر  املشـــاعر  هذه  تعكس 
الخرباء  مـــع  والتفاعـــل  النقـــاش  مـــن 
من كبـــار قـــادة وموظفـــي 17 جمعية 
وطنيـــة للصليب األحمـــر والهالل األحمر 
وأذربيجان،  والجزائـــر،  أفغانســـتان  من 
وإثيوبيـــا، وفرنســـا، وجورجيـــا، وإيران، 
وقرغيزســـتان،  والكويـــت،  واألردن، 
ولبنـــان،  والرنويـــج، وقطـــر، وجنـــوب 
الســـودان، وطاجيكســـتان، وتركامنستان، 
واليمـــن. كام حرض ممثلـــون عن االتحاد 
الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر 
والهـــالل األحمـــر واملنظمـــة العربيـــة 
للهـــالل األحمر والصليب األحمر ورشـــة 
العمل التـــي شـــارك يف تنظيمها كل من 
الهـــالل األحمر القطـــري واللجنة الدولية 

األحمر. للصليـــب 
أعـــاد املشـــاركون يف ورشـــة الدوحة 
مجددا  لاللتـــزام  الوطنيـــة  جمعياتهـــم 
ليك تنفـــذ بفعالية يف ســـياقاتها الوطنية 
"للقضاء عىل  العمـــل 2018-2021  خطة 
األســـلحة النووية" التي اعتمدتها الحركة 
الدولية للصليب األحمـــر والهالل األحمر 
يف أنطاليـــا يف نوفمـــرب 2017. وقد ركزت 

ورشـــة العمـــل يف الدوحـــة ، عىل وجه 
واملوارد  االســـرتاتيجيات  عىل   ، الخصوص 
الحكوميـــة  الســـلطات  الالزمـــة إلرشاك 
يف الـــدول التـــي أيدت معاهـــدة حظر 
األســـلحة النوويـــة )TPNW( سياســـياً 
ولكنهـــا مل توقع أو تصـــدق عليها بعد - 
التزامها يف األشـــهر املقبلة. بهدف تعزيز 

الرئيســـية  التحديات  بعـــض  ييل  فيام 
التـــي توصل إليها املشـــاركون يف ورشـــة 

: لعمل ا
ـ  قلـــة الوعي بني الجمهور ووســـائل 
اإلعـــالم وحتـــى صانعـــي القرار بشـــأن 
اآلثـــار امللَحـــة لتهديد الســـالح النووي 
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لكافـــة الرشائح الســـكانية.
ـ نقـــص الوعـــي حتـــى بـــني صانعي 
وأحـــكام  وأهـــداف  ملحتـــوى  القـــرار 

معاهـــدة حظـــر األســـلحة النوويـــة.
ـ العقبـــات الجوهرية وغـــر الحقيقية 
التـــي قدمهـــا معارضو معاهـــدة حظر 
األســـلحة النوويـــة والتـــي تهـــدف إىل 
تثبيـــط التـــزام املزيد من الـــدول حتى 
عندما تكون الدولة إيجابية إزاء معاهـــدة 
حظر األســـلحة النووية ، فإنها قد تواجه 

عىل  املتضاربـــة  األولويات  من  مجموعة 
والربملانية  الحكومية  األعامل  جداول 

ـ بعـــض الـــوزارات ذات الصلـــة مثل 
املســـئولني عن الصحة والبيئـــة قد ال تتم 
اتخاذ  عمليـــة  تبقى  بحيث  استشـــارتها، 
الخارجية  السياســـة  القرار داخـــل دوائر 

 . واألمنية 
 ومـــع ذلـــك ، ويف مواجهـــة هـــذه 
عاتقهم  عىل  املشـــاركون  أخذ  التحديات، 
التدابر  التالية مـــن  تنفيـــذ املجموعـــة 

التـــي تشـــمل الجمهـــور  والربملانيـــني 
والســـلطات الحكوميـــة:

ـ التفاعـــل مـــع التسلســـالت الهرمية 
لـــدى الجمعيـــات الوطنيـــة  للســـلطة 
وبعثـــات اللجنـــة الدوليـــة ذات الصلة 
لوضـــع اســـرتاتيجيات وخطـــط عمـــل 

املحيل. للســـياق  مالمئـــة  وطنيـــة 
ـ توظيف تشكيلة واســـعة النطاق من 

واملتخصصة  اإلعالميـــة  املـــواد 
الدولية  اللجنـــة  توفرها  التـــي 

57

ok.indd   57 9 ددعلا 05/03/2019   15:06:59



58

لدعـــم هذه املســـألة كجزء من 
للصليب  الدولية  اللجنـــة  حملة 
األحمـــر يف كانـــون الثـــاين / يناير 2019 
املوارد بحســـب  تكييـــف  )مبـــا يف ذلك 
بلغات  وتوفرهـــا  املحليـــة  الســـياقات 

) ملحلية ا
ـ تكييـــف املـــواد اإلعالمية املناســـبة 
الســـتهداف رشائح معينة مـــن الجمهور 

الشـــباب. ذلك  يف  مبا 
ـ اســـتضافة اجتامعات مائدة مستديرة 
وطنيـــة، بدعـــم مـــن اللجنـــة الدولية، 
بحيـــث تضم صانعـــي القرار الرئيســـيني 
مـــن الحكومـــة والربملـــان ومنظـــامت 
الوطنية  للمناقشـــة  إطـــار  لوضع  أخرى 

يف إطـــار الشـــؤون اإلنســـانية والقانون 
الدويل اإلنســـاين ، وعـــرض موقف الحركة 
الدولية ، وحث الســـلطات للحصول عىل 

إيجايب. رد 
 ـ إرشاك قادة املجتمع الوطني وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة الذين هـــم أيضا أعضاء 
التوقيع  يف الربملان لطرح مســـألة رضورة 
عـــىل معاهدة حظـــر األســـلحة النووية 
واملصادقة عليهـــا يف اللجان الربملانية ذات 

. لصلة ا
قادة  ـ عقـــد اجتامعات مشـــرتكة بني 
اللجنة  بعثات  ورؤســـاء  الوطني  املجتمع 
الدولية مـــع صانعي القـــرارات الوطنيني 

لرئيسيني. ا
 ـ إرسال خطابات تدعم توقيع معاهدة 
عليها  والتصديق  النووية  األســـلحة  حظر 
للـــوزراء الرئيسيني، إما عـــىل نحـــو ثنايئ 
الجمعيات  من  مجموعة  مع  مشرتك  أو 

السياق. أو  املنطقة  نفس  من  الوطنية 
ـ التأكـــد من إبقاء مســـؤويل االرتباط 
لـــدى الجمعيـــات الوطنية عـــىل إطالع 
من  الجديدة  والتطـــورات  املـــوارد  حول 
خـــالل مجموعة دعـــم الحركـــة الدولية 
ومنصـــة اللجنـــة الدوليـــة الجديدة عرب 

الحركة  إســـرتاتيجية  تنفيذ  اإلنرتنت بشأن 
.2018-2021 للفرتة 

ويشـــعرون  املشـــاركون  ويرحـــب 
بالحـــامس إزاء التعبئة الدولية التي بلغت 
ذروتهـــا حـــني تكللـــت باعتامد معاهدة 
 ١٢٢ جانب  من  النووية  األسلحة  حظر 
دولة يف عام ٢٠١٧، وتـــم توقيعها من قبل 
69 دولـــة، واملصادقـــة عليهـــا من قبل 
19 دولـــة أخـــرى، وعقب ذلـــك أطلقت 
والهالل  األحمر  للصليـــب  الدولية  الحركة 
األحمر نداءات يف عامـــي 2011 و 2013 
ملناشـــدة الدول التباع مثـــل هذا اإلجراء. 
الذي  العمـــل  بـــأن  املشـــاركون  وأقـــر 
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ينتظرنـــا مل يعـــد يف دائـــرة املفاوضات 
الدوليـــة بل انتقـــل إىل التأثر عىل قلوب 
أعضائنا، وشـــعوبنا، وساستنا ويف  وعقول 
إرشاكنـــا يف عمليـــات صنع القـــرار التي 

تحـــدث يف العواصـــم الوطنية.
 تقف اإلنســـانية عىل منعطف تتنامى 
فيـــه مخاطر األســـلحة النووية حيث يتم 
بذل مـــوارد ضخمة لتحديث ترســـاناتها. 
الـــدول واملجتمع  تعبئـــة  مـــع  ولكـــن 
املـــدين والحركة الدوليـــة للصليب األحمر 
حظر  معاهدة  وتبنـــي  األحمـــر  والهالل 
األســـلحة النووية، لدينـــا اآلن ألول مرة 
الالزمة لخلق  األداة  النـــووي  العـــر  يف 
وذريتهم،  أمانا ألطفالنـــا  أكرث  مســـتقبل 

الدمار  تهديـــدات  مـــن  مســـتقبل خال 
التـــي تحـــدق بالبرشية من جـــراء هذه 

. سلحة أل ا
 تـــرى الجمعيات الوطنية املشـــاركة يف 
ورشـــة العمل هـــذه أن عدم اســـتخدام 
والقضاء  وحظرهـــا  النوويـــة  األســـلحة 
ُملًحـــة.  إنســـانية  هـــو رضورة  عليهـــا 
وســـوف تعمـــل الجمعيات بـــال كلل أو 
ملـــل يف إطار خطة عمـــل الحركة الدولية 
التي  واالســـرتاتيجيات   2018-2021 لعام 
تم توصـــل إليها يف ورشـــة عمل الدوحة 
للمســـاعدة يف ضـــامن التـــزام الـــدول 
مبعاهـــدة حظـــر األســـلحة النووية. كام 
ستعمل عىل املشـــاركة الفعالة يف الجهود 
العامليـــة من أجل أن يشـــهد العامل عرًا 

خالًيـــا من األســـلحة النووية.

59

ok.indd   59 9 ددعلا 05/03/2019   15:07:01



60

شهد مشاركة 
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ICIC تواجه خطر موت أطفال الروهينجا 
بمشروع صحي وغذائي نوعي
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حذر الســـفر عـــىل محمـــود بوهدمه 
رئيـــس اللجنة اإلســـالمية للهـــالل الدويل 
ICIC التابعـــة ملنظمة التعاون اإلســـالمي 
مـــن أن ارتفاع معـــدالت ســـوء التغذية 
الروهينجا  الالجئـــني  أطفـــال  بـــني  الحاد 
الذين فروا من بورمـــا إىل بنجالديش باتت 
فعـــالً  متثل خطراً عىل حياتهم. مشـــراً إىل 
أن اللجنة ملســـت الحاجـــة الفعلية لحاجة 
بالـــذات من هـــم دون  هـــؤالء األطفال 

الخمس ســـنوات .
 وأكـــد أن اللجنـــة ركـــزت عـــىل هذه 
الفئة للحاجة املاســـة وملـــوت الكثر منهم 
بفعل نقـــص الغـــذاء الصحـــي والحليب 

، وأضـــاف "يعترب  الغذائيـــة  واملكمـــالت 
األطفـــال هـــم املســـتقبل وهـــم الطرف 
األكـــرث تـــرضراً يف الحـــروب والراعات" 
، وكشـــف يف هـــذا الشـــأن إىل أن اللجنة 
قد أنهت بحمـــد الله املرحلـــة األوىل من 
مـــرشوع إغاثة أطفال مســـلمي الروهينجا 
الحـــدود بني  مبخيـــم تومـــربو يف منطقة 
ميامنـــار وبنغالديش، تحت شـــعار "إغاثة 
من األمة إىل األمة" بالتعـــاون مع جمعية 
الهـــالل األحمر البنغالديـــي والتي أبدت 
التســـهيالت النطالق  وكافة  الكبر  التعاون 
يشـــمل طـــروداً  الذي  النوعي  املـــرشوع 
صحيـــة بدعم غذايئ ملدة شـــهر لألطفال .

 وأضاف "أبوهدمـــه" أن اللجنة اطلعت 
عىل الوضع اإلنســـاين للقاطنـــني يف املخيم 
مـــن مســـلمي الروهينجـــا الفاريـــن من 
له  تعرضت  الـــذي  املجـــازر واالضطهـــاد 
قراهـــم ووصلـــوا إىل منطقـــة الحـــدود 
الفاصلة بـــني ميامنـــار وبنغالديش ورفضوا 
حيث  البنغالديشـــية،  األرايض  إىل  الدخول 
الـــدويل مســـاعدتهم يف  العامل  يطالبـــون 
العـــودة إىل موطنهـــم وليـــس اللجـــوء ، 
كام أجـــرى الوفـــد تقييام ميدانيا شـــامال 
وتحديـــد االحتياجـــات املطلوبـــة والعدد 
ألف  األوىل وهو  املرحلـــة  املســـتهدف يف 

طفل من ســـن )0 – 5 ســـنوات(.
اســـتمرار  أهمية  "أبوهدمـــه"  وأكـــد   
تنفيـــذ هـــذا املـــرشوع الـــذي تأكـــدت 
حاجتـــه ونوعيتـــه ملواجهـــة خطر ســـوء 
التغذيـــة ، مرحبـــاً بتعـــاون أي منظمة أو 
جهة إنســـانية ، ودعا الـــدول والجمعيات 
املانحة  واملنظامت  واملؤسســـات  والهيئات 
إىل العمل مـــن أجل توفر املـــوارد املالية 
والعينية للمســـاهمة يف  اســـتمرار  مراحل 
مـــرشوع عمليات اإلغاثة ألطفال مســـلمي 

. الالجئني  الروهينجـــا 
 حاجة ماسة ملعونات األطفال

ويف ســـياق املرشوع ، أوضح السيد عمر 
تاشـــيل  املمثل اإلقليمي للجنة واملنســـق 
العام لعملية مســـاعدة أطفـــال الروهينجا 
يف بنغالديـــش أن هناك  حاجة ماســـة إىل 

املعونـــة الغذائيـــة الخاصـــة باألطفال يف 
تلك املخيـــامت التي متـــت زيارتها، وهي 
اإلنســـانية  املعونات  مشـــمولة ضمن  غر 
األخرى، مؤكدا عـــىل رضورة العمل لتوفر 
أشـــهر ألطفال  ثـــالث  غـــذايئ ملدة  دعم 
هـــذه املخيـــامت، خاصـــة لألطفـــال من 
الفئـــة العمرية من صفر إىل 10 ســـنوات، 
ويحتاجـــون ملكمالت  يعالجـــون  الذيـــن 
غذائية للحـــد من الخســـائر يف أرواحهم.

 وأضـــاف "تاشـــيل" أن اللجنـــة تواصل 
بنجـــاح مرشوعها حتى اليـــوم يف مخيامت 
محـــددة مبنطقـــة كوكس بـــازار والحدود 
البنغالديشـــية – املينامريـــة ، مســـتهدفة 
األطفـــال يف الفئـــة العمريـــة األقـــل من 
عامـــني وتـــم تحديـــد عددهـــم بواقـــع 
ثالثـــة  ملـــدة  متابعتهـــم  يتـــم   )4000(
أشـــهر ، فيـــام تـــم التنســـيق مـــع عدة 
)500( طفل  عـــالج  ملتابعة  مستشـــفيات 
تحت ســـن الخمس ســـنوات وملـــدة عام 
كامـــل بالذات مـــع ظهور أعـــداد أخرى 
مـــن االطفال تحتاج  إىل املســـاعدة ، األمر 
الذي دعا اللجنة اإلســـالمية للهالل الدويل 
إىل توجيـــه نـــداء إنســـاين  إىل املنظامت 
اإلنســـانية إلطالق مرحلـــة ثانية للمرشوع 
ودعم عمليات التنســـيق املشـــرتك ، وعدد 
األحمر  للهـــالل  الوطنية  الجمعيـــات  من 
املالية  والصليب األحمر لطلب املســـاهمة 
أو العينيـــة  إلغاثـــة  األطفـــال ، حيث تم 
التنســـيق مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمر 
البنغالديـــي والحصـــول عـــىل املوافقات  
، والبدء  الالزمـــة  الرســـمية والرتاخيـــص 
بزيـــارات ملخيامت الالجئـــني للتعرف عىل 
أو  املخيامت  األطفال ســـواء يف  احتياجات 
الذيـــن يتلقـــون العالج يف املستشـــفيات. 
وتســـليم طـــرود اإلغاثـــة لكل فـــرد من 
العائـــالت املســـتهدفة بنجـــاح وفق نظام 
البطاقـــات والتذاكر الـــذي وضعه االتحاد 
األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الـــدويل 
والهـــالل األحمر وجمعية الهـــالل األحمر 
البنغالديـــي يف املخيامت املســـتهدفة  .

هـــذه  يف  "تاشـــيل"  وأشـــاد   
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اإلنســـاين  بالتنســـيق  املرحلـــة 
املشـــرتك مـــع األمانـــة العامة 
األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة  للمنظمـــة 
والصليـــب األحمـــر ، ومشـــاركة أعضائها 
من الجمعيات الوطنيـــة ممثلة يف جمعية 
، وجمعيـــة  الكويتـــي  األحمـــر  الهـــالل 
الهـــالل األحمر القطـــري ، وجمعية الهالل 
الهالل األحمر  العراقي ، وجمعيـــة  األحمر 
البحرينـــي ، إىل جانـــب جمعيـــة الهالل 
املنظامت  الـــرتيك وعـــدد مـــن  األحمـــر 
اإلنســـانية والجمعيات البحرينية ممثلة يف 
اإلنســـانية  الرعاية  لجنة   ، اإلصالح  جمعية 
، جمعيـــة الرتبيـــة اإلســـالمية ، الجمعية 
اإلســـالمية واإلغاثة اإلنســـانية ، حيث تم 
توزيع )1200(  طـــرد يف مخيم حكيم بارا  
، وكذلـــك )1400( طـــرد يف مخيم بورمبارا 
، كام تـــم توزيع )1400( طـــرداً أخرى يف 

مخيـــم حكيـــم بارا . 
الجهـــود  عـــىل  االطـــالع  ســـياق  ويف 
التنســـيقية املشـــرتكة ، وكذلـــك تنســـيق 
جهـــود الجمعيـــات الوطنيـــة األعضاء يف 
والصليب  األحمر  للهـــالل  العربية  املنظمة 

األحمر  املشـــاركني يف املـــرشوع ، وتقييم 
جهود العمل اإلنســـاين املشـــرتك بشـــكل 
عـــام ، قـــام وفد مـــن املنظمـــة العربية 
العام  األمـــني  يرأســـه  املايض  أكتوبـــر  يف 
 ، الســـحيباين  صالح  الدكتـــور  للمنظمـــة 
بزيارة إىل منطقة كوكـــس بازار ومخيامت 
تومـــربو ، وبورمبارا، وحكيم بـــارا . حيث 

نـــوه بهـــذا املـــرشوع املشـــرتك ، والدور 
اإلنســـاين الـــذي تشـــارك بـــه الجمعيات 
اإلنســـانية  واملنظامت  باملنظمة  األعضـــاء 
، وأشـــاد بشـــكل خـــاص بجهود  األخرى 
اللجنة اإلســـالمية للهالل الـــدويل وفريقها 
الذي يعمـــل يف هـــذا املرشوع  امليـــداين 
عىل مـــدار الســـاعة . وأكد "الســـحيباين" 
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عىل أهمية مثل هذه املشـــاريع املشـــرتكة 
التي تســـتهدف االحتياج اإلنســـاين األهم 
يف هـــذه الفرتة التي يتعـــرض الروهنجيني 
فيهـــا إىل مصاعب أخرى تتمثـــل يف املياه 
، والجانـــب  البيئـــة  واإلصحـــاح وســـوء 

 . الصحي 
مرحلـــة قادمة يف اإلنتظـــار ونداء 

ين نسا إ
يف الوقـــت الـــذي تثمـــن فيـــه اللجنة 
اإلســـالمية للهالل الدويل مشـــاركة جمعية 
وجمعيـــة   ، الكويتـــي  األحمـــر  الهـــالل 
الهـــالل األحمر القطـــري ، وجمعية الهالل 
الهالل األحمر  ، وجمعيـــة  العراقي  األحمر 
البحرينـــي ، إىل جانـــب جمعيـــة الهالل 
املنظامت  مـــن  الـــرتيك وعـــدد  األحمـــر 
اإلنســـانية لنجـــاح املرحلـــة الثانيـــة من 
املـــرشوع ، فإنهـــا تتطلـــع إىل دعم هذا 
تنفيـــذه  الجـــاري  اإلنســـاين  املـــرشوع 
يف  الالجئني  الروهينجـــا  أطفال  ملســـاعدة 
بنغالديـــش وعـــىل حدودها. مشـــيدة يف 
ذات الشـــأن التعاون الوثيـــق مع جمعية 
والســـلطات  البنغالديي  األحمـــر  الهالل 

البنجالديشـــية املعنيـــة ومكتـــب االتحاد 
األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الـــدويل 
والهـــالل األحمـــر يف بنغالديـــش يف جميع 
اإلنســـاين.  املرشوع  هـــذا  تنفيذ  مراحـــل 
كـــام تتطلع اللجنة إىل األعضـــاء يف االتحاد 
األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الـــدويل 
اإلغاثية لدعم  والهالل األحمر واملنظـــامت 

هـــذا املـــرشوع الـــذي يؤكـــد الحاجة إىل 
اســـتمرار مراحلة يف املخيامت املســـتهدفة 
والتـــي يواجـــه األطفال فيها بكل أســـف 
خطر املـــوت من أمـــراض ســـوء التغذية 
التي يســـتهدف املرشوع الوقايـــة منها أو 

. جها عال
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يضحون  إلنقاذ األبرياء ..و يكابدون 

من أجل إحالل السلم واألمن

متطوعو "الهالل االحمر العراقي" تضحيات باألرواح ... 
ق باالذهان

َ
مواقف بطولية .. ومشاهد انسانية تعل

ال يشء يقـــف أمامهـــم .. و ال يشء يخيفهم من اجل خدمة اإلنســـان وبناء ما خربتـــه وقصفته الحرب، 
يناضلـــون  ويضحون بأنفســـهم  إلنقاذ األبرياء، هم الشـــباب املتطوع يف الهالل األحمر العراقي ، شـــباب 

اإلنســـانية يروون لـ "معكم" قصص التحـــدي ، و يكابدون من أجل إحالل الســـلم واألمن .

راضية صحراوي  ـ فهد العتيبي  "بغداد  العراق" :  

إنقاذ وقصة ُمخيم أوضاعه مريبة 

"حامـــد خلـــف حريج"  مســـعف متطوع 
مســـتجيب أول  بغـــداد ،قـــال : كان القصف 
رهيـــب .. والقنـــاص يرتبـــص بنـــا ، أنقذت 
عجـــوًزا  كادت متـــوت تحت األنقـــاض ، هي 
قصة رواهـــا لنـــا  "حامد خلـــف حريج" يف 
األربعينيات من العمـــر  ، أب لـ    5 أطفال  ، 
يقـــول انه كان أول من  دخـــل  مخيم الجدعة 
مبنطقة الكيـــارة ، حيث كانـــت أوضاع مريبة 
أيًضـــا كونهـــا منطقة  ، ومحزنـــة ومخيفـــة 
يصعـــب الولوج إليها بســـبب احتدام املعارك. 

ويُضيـــف : قدمنـــا الدعم النفـــي للهاربني 
مـــن املـــوت ، و قدمنـــا مســـاعدات لألرس . 
نحن نســـعف عوائـــل دمرت بناياتهـــا و قتل 
القصـــف فلـــذات أكبادها .عملُنا كمســـعفني 
ليس بالســـهل، نحن بالهـــالل األحمر العراقي 
نعيـــش  يف تأهـــب دائـــم، عندمـــا تقصف 
مدينـــة نكـــون أول املنقذين للعوائـــل  وأبلغ 
مثال هـــو منطقـــة املوصل التـــي تعترب من 
بني املدن التي شـــهدت دمـــاًرا وتخريًبا قاتال 

حـــد املوت.
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 تركوا منازلهم و جثث ذويهم 
بال قبر يحويهم هرًبا من جحيم النار 

والحرب

عجوٌز تئن تحت القصف ورعبها 
يتحول ألمن واستقرار

الذي  املســـعف  ذلـــك  كرادة"  "حســـني 
أنقـــذ أًما مقعـــدة فقـــدت 14 فـــرًدا من 
عائلتهـــا يقول : كان البيـــت مفخًخا والجثث 
متـــأل املـــكان، مل يكـــن بوســـع عجـــوٍز يف 
الســـبعينيات من العمر الفـــرار من القصف 
وال مـــن الرصاص وال حتى مـــن األلغام التي 
تجهل مكانها، فوزنهـــا الزائد حال دون نقلها 
إىل خـــارج منزلهـــا، كانت مقعـــدة ال تقوى 
عىل الـــراخ او حتى عىل األنـــني ، مل تعلم 
أن 14 فـــرًدا من عائلتها لقـــوا جميًعا حتفهم 
. ويواصـــل "كرادة"  وســـتبقى بدون معيل 
بالهالل  متطـــوع  مســـعف  باعتباره  حديثه 
األحمـــر العراقي ، والـــذي كان ضمن فريق 
اإلنقاذ للعوائـــل العالقة مبدينة املوصل : كان 
القصف شـــديد ، و عمليات إجـــالء املدنيني 
عىل أشـــدها ، وفرق الهـــالل العراقي يف كل 
مـــكان ، ويُضيـــف : تفاجآنا بوجـــود عجوز 
مقعـــدة تـــزن 200 كجـــم ،  وســـط جثث 

أبناءهـــا الذيـــن مل ترتك لهم نـــران القصف 
وال صوت الرصـــاص الوقت للفـــرار ، فالكل 
غادر الحيـــاة و بقيت األم تصـــارع املجهول 
.وأردف : احتـــار فريـــق الهـــالل األحمر يف 
كيفيـــة نقلهـــا فالناقلة لـــن تتحمـــل وزنًا 
زائـــًدا ، حيـــث كان األمر معقـــًدا للغاية ، 
بالبيت املفخخ  البقاء  باســـتطاعتنا  فلم يكن 
خشـــية انفجار املـــكان ، حينها وكـــام قال : 
بكل قوانا نقلنا العجوز إىل ســـيارة اإلسعاف 
التـــي مل تتحمل وزنها هي األخـــرى وانطلقنا 
إىل أقرب مستشـــفى لتتلقى العـــالج. وتابع 
: كنـــا نواســـيها يف فقدان عائلتهـــا و فلذات 
أكبادهـــا طـــوال الطريق و نحـــاول تقديم 
الدعـــم النفي لهـــا إال إن الغريب يف األمر 
أن العجـــوز ومـــع كل ما أصابهـــا من هلع 
ورعـــب كانت تضحـــك و عيناها تشـــيعان 
بالحيـــاة ألننا أعدنـــا لها األمـــل للعيش يف 

بيئـــٍة آمنة .

وعـــرَج "خلـــف" عـــىل قصة عجـــوز  من 
مدينـــة واد العـــني  باملوصـــل، تُركـــت من 
قبـــل عائلـــة متكونة من ســـتة أفـــراد جراء 
القصف و انتشـــار القناصـــني باملنطقة عندما  
اســـتنجدت بهـــم العائلـــة  إلنقـــاذ العجوز 
املعاقـــة التي علقـــت مبنزل مهـــدم و صعب 
إخراجهـــا جـــراء القصف الكثيـــف و رصاص 
القنـــاص الـــذي كان يرتبص بـــكل كائن حي 
تجري الحيـــاة يف عروقه . ويؤكـــد بأنه ذهب 

لوحـــده باعتبـــاره لحظتها املســـعف الوحيد 
املتطـــوع بالهـــالل األحمـــر العراقـــي إلنقاذ 
العجـــوز،  ودخل املنـــزل املهـــدم واملظلم  ، 
حيـــث ال يـــكاد يرى أيـــن تطأ قدمـــاه جراء 
تطايـــر غبار االنقـــاض  و رائحـــة املوت التي 
تلف املـــكان. يقول :" دخلـــت املنزل و كانت 
العجـــوز  ملقاًة عـــىل األرض تنتظر املوت فلم 
تكن  تتخيل ان شـــخًصا ما ســـيأيت النتشـــالها 
من بـــؤرة الدمار و أخذهـــا إىل منطقة أمنة و 

مســـتقرة ،  دنوت منها و الغبـــار يلف وجهها 
، كانـــت مرعوبـــة ومصدومـــة  مـــن هروب 
عائلتها و تركهـــا وحيدة معدمـــة" ، ويواصل 
حديثـــه : هونـــت عليهـــا األمـــر وتحدثت 
اليهـــا بلطف ، رفعتهـــا فتشـــبذت أناملها يب 
بقـــوة  ، أخرجتها من الحطـــام تحت رصاص 
القناص، حينهـــا أخذت  العجـــوز  إىل إحدى 
املستشـــفيات لتلقـــي العالج مل اتـــرك العائلة 
لوحدهـــا و بقيت معهـــم ملدة ثالثـــة ايام .
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العربية  املنظمـــة  عـــام  أمـــني  مثّـــن 
الدكتور  األحمر  والصليـــب  األحمر  للهالل 
األداء  الســـحيباين،  حمـــد  بـــن  صالـــح 
اإلنســـاين املتميز لجمعيـــة الهالل األحمر 
الفلســـطيني، ومـــا حققته مـــن إنجازات 
منذ نشـــأتها عـــام 1968م وحتـــى اآلن، 
التي واجهتهـــا من قبل  التحديـــات  رغم 

االحتالل. ســـلطات 
وقـــال "الســـحيباين" يف بيـــان إعالمي 
بيوبيلهـــا  الجمعيـــة  احتفـــال  مبناســـبة 
الذهبي يف 26 ديســـمرب الجـــاري: إننا إذ 
نهنـــئ الجمعية بهذه املناســـبة، نشـــيد 
بدورهـــا املتألـــق املتميـــز يف أداء عملها 

اإلنســـاين يف تعزيز الرشاكات مع مختلف 
الـــوزارات واألجهـــزة الحكوميـــة املحلية 
لخدمـــة العمل اإلنســـاين، وتقديم أفضل 
الخدمات اإلغاثية للفلســـطينيني يف داخل 
وتطوير  الشـــتات،  ومناطـــق  فلســـطني 
صيـــغ التعاون والتنســـيق مـــع مكونات 
األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  الحركـــة 
انتشـــار  والهالل األحمر". وأشـــار إىل أن 
عمـــل الجمعيـــة يف 34 فرعاً مبؤسســـاتها 
ومستشـــفياتها ومراكزهـــا ومتطوعيهـــا، 
يشـــكل دليالً عىل تعاظم دورها يف تأمني 
للفلســـطينيني،  األساســـية  االحتياجـــات 
التي خلفها  اإلنســـانية  الكوارث  ومواجهة 

العدوان اإلرسائييل عىل قطـــاع غزة، وبنّي 
أن الجمعيـــة متكنـــت مـــن توثيق أوارص 
الصحية  الدولية  املؤسســـات  الصداقة مع 
إحدى  وأصبحت  العامل،  واإلنســـانية حول 
للصليـــب  الدوليـــة  الحركـــة  مكونـــات 
بعملها  األحمـــر،  ومتيزت  والهالل  األحمر 
اإلنســـاين وتطورهـــا املســـتمر، وبتقديم 
أمنـــاط جديدة مـــن  خدمات اإلســـعاف 
االجتامعي  اإلنســـاين  والعمل  والطـــوارئ 
يف جميـــع املجـــاالت غر املســـبوقة، يف 

والتعقيد. الصعوبـــة  يف  غايـــة  ظروف 
وأضاف "الســـحيباين" حرصت الجمعية 
منذ تأسيســـها عىل أن تكون لها ملســـات 

هنأها بذكرى اليوبيل الذهبي ، وأشاد بلمساتها الواضحة في العمل اإلنساني

السحيباني: جمعية الهالل الفلسطيني 
تواجه التحديات بإنجازات غير مسبوقة
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واضحـــة يف خارطـــة العمـــل اإلنســـاين، 
الصحية  باالحتياجـــات  فقـــط  تكتف  ومل 
بل  الفلســـطيني،  للشـــعب  واالجتامعية 
تعدتـــه إىل جوانـــب إنســـانية عديـــدة 
ذوي  تأهيـــل  مجـــاالت  يف  تبلـــورت 
االحتياجـــات الخاصة، والصحة النفســـية، 
ومواجهـــة تداعيات الكـــوارث الطبيعية. 
وزاد :" ال يختلـــف اثنـــان يف التأكيد عىل 
الدعم املســـتمر مـــن الجمعيـــة للعمل 
التطوعـــي، كونه أحد ركائزها األساســـية، 
فقد أنشـــأت عام 1995م قســـم الشباب 
مفهـــوم  غـــرس  بهـــدف  واملتطوعـــني 
العمـــل التطوعـــي يف نفـــوس الشـــباب 
من خـــالل اكســـابهم مهـــارات لوقايتهم 

مـــن االنحرافات االجتامعية والســـلوكية، 
األعامل  إلنجاز  التســـابق  عىل  وتحفيزهم 
التطوعيـــة " ونـــوه بجهـــود متطوعـــي 
يوماً  يـــزداد عددهم  الذين  ـــــ  الجمعية 
وراء يـــوم يف حمالت التـــربع بالدم وجمع 
التربعـــات العينيـــة والنقدية، ومســـاندة 
برامج اإلســـعاف والطوارئ، وبرنامج إدارة 
والجرحى  املـــرىض  ومســـاعدة  الكوارث، 
يف املستشـــفيات، وكانـــت الجمعية أوىل 
املؤسســـات التي عـــززت فكـــرة العمل 
ولعـــب  تأسيســـها،  منـــذ  التطوعـــي، 
املتطوعـــون دوراً إنســـانياً بـــارزاً أثنـــاء 
االعتداءات اإلرسائيلية عىل أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني يف مخيامته ومدنـــه وقراه، 

وتجىل ذلـــك بوضوح خـــالل الحرب التي 
شـــنها الجيش اإلرسائييل عـــىل لبنان عام 
والثانيـــة يف  األوىل  1982، واالنتفاضتـــني 
فلســـطني، واللتـــني كان للجمعيـــة فيهام 
ملســـات إنســـانية واضحـــة، يف بلســـمة 
جـــراح الشـــعب الفلســـطيني، وتخفيف 
آالمـــه.  وأختتم "الســـحيباين" البيان قائالً 
" إن احتفالية الجمعيـــة بيوبيلها الذهبي، 
ســـتبقى ذكرى خالدة يف الجمعية وحافزاً 
لهـــا ملواصلة مســـرتها اإلنســـانية الخّرة 
املتفـــردة تحت قيـــادة رئيســـها الدكتور 
يونـــس الخطيب لتقديـــم أفضل خدمات 
اإلغاثة واملســـاعدات ملحتاجيها يف الداخل 

والشتات". الفلســـطيني 
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كتب هشام ساق الله ـ فلسطني 

رحـــم الله املناضل الدكتـــور فتحي عرفات 
هذا الرجل املعطاء الذي أســـس مؤسســـات 
واضحـــة املعـــامل ، عمـــل كثـــرا لفلســـطني 
انشـــاء مؤسســـات الهـــالل األحمـــر  يف كل 
مـــكان .   الدكتـــور فتحي عرفـــات درس يف 
كليـــة الطـــب بجمهورية مـــر العربية عام 
1950-1957 وتخـــرج طبيـــب اطفال وعمل 
يف الكويت حتـــى عام 1962 وبـــاالردن اثناء 
تواجـــد قـــوات الثـــوره الفلســـطينيه حتى 
عـــام 1967 وبدء بتأســـيس جمعيـــة الهالل 
االحمر الفلســـطيني ســـنة 1968 فـــور تويل 
شـــقيقة الشـــهيد الرئيس يارس عرفات قيادة 
منظمة التحرير الفلســـطينيه وهي مؤسســـة 
إنســـانية و هي أحد الجمعيـــات األعضاء يف 
الصليب والهـــالل األحمـــر.  تقوم  جمعيـــة 
االن هـــذه الجمعيـــة بتقديـــم خدماتها عن 
طريـــق املستشـــفيات و أدوية الطـــوارئ و 
ســـيارات اإلسعاف و بشـــكل أسايس خدمات 
العناية الصحيـــة يف الضفـــة الغربية و قطاع 
غزة . ويف شـــهر يوليـــو من عـــام 2006 تم 
االعـــرتاف بهـــذه الجمعيـــة دوليـــاً .  أصبح 
عضـــوا يف املجلـــس الوطني الفلســـطيني يف 
عـــام 1967و رئيس االتحاد العام لفلســـطني 
أطباء والصيادلة منذ عـــام 1968 من جمعية 
الهالل األحمـــر الفلســـطيني . يف عام 1972، 
ملجلس  التنفيـــذي  للمجلس  الفخـــري  األمني 
وزراء الصحة العـــرب، ويف عام 1982، انتخب 
نائب الرئيـــس، مجلـــس وزراء الصحة العامة 
من بلـــدان عـــدم االنحياز؛ منذ عـــام 1982 
رئيس الوفد لفلســـطني لـــدى منظمة الصحة 
العامليـــة يف جنيـــف؛  منذ عـــام 1992 رئيس 
أكادمييـــة فلســـطني للعلـــوم والتكنولوجيـــا 
العلمي(،  البحث  أكادميية  )ســـابقا فلســـطني 

ورئيـــس مجلـــس الصحة العايل فلســـطني
 وعنـــد الحديـــث عن الفقيد، يســـتدرجنا 

سيرة مضيئة 

 علـــى رحيـــل الدكتـــور فتحـــي عرفات 
ً
عامـــا

مؤســـس الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني 14

الهـــالل األحمر  الكالم للحديـــث عن جمعية 
الفلســـطيني، وإنجازاتها العظيمـــة.. فال يذكر 
املرحـــوم اال وترتبـــط الجمعية باســـمه، وال 
تذكـــر الجمعية اال ويرتبط اســـمها باســـمه.. 
لقـــد متاهـــت شـــخصيته بكيـــان الجمعية، 
بحيـــث كانـــت جـــل اهتاممـــه، وكانت عىل 
حســـاب حياته الخاصة وحيـــاة أرسته، وأصبح 
خدماتها  وتوســـيع  الجمعيـــة  عمـــل  تطوير 
شـــغله الشـــاغل.. وال نبالغ اذا قلنـــا أن كل 
لقاءاتـــه العامـــة والخاصـــة كانـــت تتمحور 
حـــول كيفيـــة تعزيـــز أنشـــطة وفعاليـــات 
الفلســـطينيني  املواطنني  لتشـــمل  الجمعيـــة 
كافـــة، وال ســـيام املحتاجـــني منهـــم.  وكان 
رحمه اللـــه يوظف مكانتـــه وإمكاناته لدعم 
زياراته  فهو يف  الخدماتية.  الجمعية  مشـــاريع 
العربيـــة واألجنبيـــة كان يكرســـها  للـــدول 

كلهـــا لهـــذا الغـــرض، وكان بارعاً يف كســـب 
األصدقـــاء بهـــدف تجيرها لصالـــح الجمعية 
والشـــعب الفلســـطيني.  وبفضل سامته تلك، 
وتفانيـــه من أجل شـــعبه، وحضـــوره الفعال 
العربية  الصحيـــة واإلنســـانية  املؤمتـــرات  يف 
والدولية، اســـتطاع أن يربز الجانب اإلنســـاين 
يف نضـــال الشـــعب الفلســـطيني مـــن أجل 
االســـتقالل الوطني، ويجســـد اســـم فلسطني 
يف أذهـــان األلـــوف ممـــن شـــاركوا يف هذه 
الفعاليـــات.  أنشـــأ فروعـــاً لجمعيـــة الهالل 
األحمر الفلســـطيني لخدمة الفلســـطينيني يف 
دول الجـــوار يف لبنان والعـــراق ومر وعدة 
فـــروع يف ســـوريا . وتـــويف رحمـــه اللـــه يف 
القاهـــرة يف 1 ديســـمرب 2004 بعد رصاع مرير 
وطويـــل مع املـــرض وبعـــد وفات شـــقيقه 

الرئيـــس يارس عرفـــات بايـــام قليله .
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العربية  للمنظمـــة  العامة  األمانـــة  بذلت 
جهوداً  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر  للهالل 
متواصلة حتـــى متكنت من التوصـــل إىل قرار 
دويل العتـــامد اللغة العربيـــة يف االجتامعات 
الدســـتورية للحركـــة الدوليـــة، تـــم تطبيقه 
بـــدءاً من انطـــالق فعاليات املؤمتـــر الثالثني 
للهـــالل األحمر والصليب األحمـــر يف جنيف، 
ويـــأيت هذا اإلحتفال باللغـــة العربية يف يومها 
العامة  العاملـــي يأيت بعـــد نجـــاح األمانـــة 
للمنظمـــة العربية للهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر "آركـــو" يف الخامـــس مـــن أكتوبر 
2006م واالنتصار للغـــة الضاد وإدخالها كلغة 
عاملـــة رســـمية يف االجتامعات الدســـتورية 
للحركـــة الدولية للهـــالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر لتصبـــح الرابعـــة املعمـــول بها اىل 
جانـــب اللغات الثالث اإلنجليزية والفرنســـية 
الفورية  الرتجمة  ، حيث أصبحت  واإلســـبانية 

لكافـــة االجتامعات الدســـتورية ونرش وثائقها 
إطار  املراســـالت يف  وكـــذا  العربية،  باللغـــة 
الحركـــة الدولية للهـــالل األحمـــر والصليب 

. ألحمر ا
 وكان املؤمتر الســـادس والعـــرشون للهيئة 
والصليب  األحمـــر  الهالل  لجمعيـــات  العامة 
األحمـــر العربية يف عـــامن 1969 م قد أوىص 
عىل  بالعمل  الوطنيـــة  الجمعيـــات  بطلـــب 
إدخال اللغـــة العربيـــة يف اجتامعات مجلس 
املندوبـــني واملؤمتـــر الدويل للصليـــب األحمر 
والهالل األحمر، ورضورة املســـاهمة يف متويل 
التكاليف املطلوبة والســـعي لتعديل دســـتور 
الحركـــة الدوليـــة ونظامهـــا الداخـــيل حتى 
تصبـــح "العربيـــة" ضمـــن اللغـــات العاملة 
يف مجلـــس املندوبـــني واملؤمتر الـــدويل. وهو 
مـــا واصلـــه املؤمتـــر الخامـــس لجمعيـــات 
الهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر العربية 

يف عـــامن خـــالل الفـــرتة من 31 مـــارس إىل 
5 أبريـــل 1973م، حيـــث طالـــب الجمعيات 
بـــأن تقدم ملؤمتـــر طهران مرشوع اســـتعامل 
اللغـــة العربية يف مراســـالت اللجنـــة الدولية 
الهالل والصليب  الدولية لجمعيـــات  والرابطة 
للجمعيات  الســـابع  األحمر. وطالب االجتامع 
الوطنية يف الرياض يـــوم 25 يناير 1975م بأن 
تكـــون " العربيـــة" لغة رســـمية يف الدورات 
التـــي يعقدها معهـــد هرني دونـــان ورابطة 
الصليـــب االحمـــر واملؤمتـــرات الدولية، عىل 
أن تتحمـــل األمانة العامـــة للمنظمة العربية 
النفقـــات ملـــدة ثـــالث ســـنوات، وحثـــت 
الهيئـــة الجمعيات عىل املســـاهمة يف تحمل 
مصاريـــف الرتجمـــة الفورية للغـــة العربية 

املقدرة بــــ 56 ألف فرنك ســـويرسي . 
وقـــرر املؤمتر التاســـع بالجزائـــر 28ــ 31 
مـــارس 1977م أن تتكفـــل الجمعيات بدفع 

احتفال "العربية" بيومها العالمي 
لتوسيع استخدامها في المحافل العالمية

"آركو" تنتصر للغة الضاد في 
االجتماعات الدستورية للحركة الدولية
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مختار العوض )الرياض(

األمـــوال الالزمـــة التي يتطلبها إدخـــال اللغة 
العربيـــة يف عـــداد اللغـــات املســـتعملة يف 
الجمعيـــة العامـــة كلغـــة عمـــل، وإدخالها 
كلغـــة عمل يف املجلـــس التنفيـــذي. وطالب 
املؤمتر العـــارش يف الربـــاط 10ـــــ 15 أبريل 
1978 الرابطة الدوليـــة بالتدخل لتطبيق قرار 
مجلـــس الحكام الصـــادر بالعام الـــذي قبله 
التعديل  املوافقة عىل  بشـــأن  بوخارســـت  يف 
والذي  األردنية  الجمعيـــة  بـــه  تقدمت  الذي 
يقـــيض بإضافـــة اللغـــة العربيـــة كلغة عمل 
يف املجلـــس التنفيذي وتصحيـــح الخطأ الذي 
وقعت فيـــه لجنة الصياغة. فيـــام قرر املؤمتر 
الرابـــع عـــرش بالبحريـــن التـــزام الجمعيات 
اللغة  اســـتخدام  تكاليـــف  بتحمل  العربيـــة 
العربيـــة وأوىص بشـــكر الرابطـــة الدوليـــة 
اللغة  للصليب األحمـــر عىل تعهدهـــا بجعل 
العربيـــة لغة رســـمية يف املعاهـــد والحلقات 

تقيمها.  التـــي 
ويف 22 أكتوبر 1999م قرر املؤمتر التاســـع 
العربية  الحكومات  والعرشون بجنيف دعـــوة 
لتعديـــل الفقـــرة " 2" من املـــادة "12" من 
الدولية بحيث تكون  الداخيل للحركـــة  النظام 
لغـــات العمـــل يف املؤمتـــر الـــدويل ومجلس 
املندوبـــني تشـــمل اللغة العربيـــة إىل جانب 
اإلســـبانية واإلنجليزيـــة والفرنســـية. ودعـــا 
العربية  الجمعيـــات  مـــن  املشـــاركني  املؤمتر 
يف اجتامعـــات االتحـــاد الدويل إىل اســـتعامل 
العربية  اللغـــة 

يف مناقشـــاتهم قبل االعرتاف بهـــا كلغة عمل 
بصفـــة دامئـــة.  وذلـــك ادراكاً منهـــا ألهمية 
أثناء  العربيـــة  اللغة  إىل  الفوريـــة  الرتجمـــة 
املؤمتـــر الـــدويل للصليـــب األحمـــر والهالل 
الـــذي عقد يف  األحمـــر ومجلـــس املندوبني 

2003م.  ديسمرب 
أهـــداف االحتفال باليـــوم العاملي 

للغـــة العربية
يـــأيت االحتفـــال باليـــوم العاملـــي للغـــة 
العربيـــة يف 18 ديســـمرب من كل عـــام إلثارة 
االنتبـــاه العاملـــي بأهميتهـــا وإظهارها كلغة 
ذات تأريـــخ وحضـــارة، وإبـــراز مكانتها بني 
لغات البرش، وبث روح الفخـــر واالعتزاز بها، 
بها نحو  والتوجـــه  وإعالء شـــأنها، وتطويرها 
تدريسها، ونرش  تحســـني  "العاملية" من خالل 
التـــي تحيط بها،  الوعي بالتحديـــات الكربى 
ومتكني اســـتخدامها يف شـــتى املحافل الدولية، 
املتاحـــة يف خدمتها،  اإلمكانـــات  واســـتثامر 
وتحفيز مختلـــف املؤسســـات العاملية للنظر 
أنهـــا من أعمق  إليها كلغـــة عاملية، خصوصاً 
وأغنـــى اللغـــات املتداولة بـــني البرش يف هذا 
الســـامية،  اللغات  أقـــدم  العامل، وهـــي من 
يتحـــدث بهـــا أكرث مـــن 422 مليون نســـمة 
وأكرث مـــن مليار مســـلم كونها لغـــة القرآن 
الكريـــم ، وهـــي من بـــني اللغـــات األربع 
األكـــرث اســـتخداماً يف اإلنرتنـــت، هـــي لغة 
القـــرآن، كتبـــت بهـــا العديد  مـــن  األعامل 
الدينيـــة والفكرية يف العصور الوســـطى ، هي 
مـــن أقـــدم اللغات يرجـــع عمرهـــا إىل أكرث 

مـــن 1600 عام، وهـــي لغة العلـــم واألدب 
والحضارة والسياســـة، تكمـــن أهميتها يف أنها 
تحّقـــق التواصل بـــني األفراد، وتعـــزز صياغة 
اإلنتـــاج العلمـــي والثقـــايف واإلبـــداع األديب 
والفني. ويـــأيت االحتفال باليـــوم العاملي للغة 
العربيـــة تأكيـــداً لالعرتاف األممـــي والعاملي 
مبكانتها بـــني لغات العامل، بدأ هـــذا االحتفال 
املتحدة  األمـــم  قبـــل  مـــن  اعتامدها  منـــذ 
يف 18 ديســـمرب 1973م لغـــة عمل رســـمية، 
لتكون إحدى اللغات الســـت وهـــي العربية 
واإلنجليزية والفرنســـية والصينية والروســـية 

 . واإلسبانية 
فوائد استخدام اللغة العربية

 يـــؤدي توســـيع دائـــرة اســـتخدام اللغة 
العربيـــة يف دول العامل لدعم جســـور التواصل 
الثقافات  التفاهم بني  الشـــعوب، وتفعيل  بني 
العربيـــة وغرهـــا، وتقليـــل حـــدة تصاعـــد 
املشـــاعر املعادية للعرب يف بعض املجتمعات، 
والعنرية،  التعصـــب  مـــن حدة  والتخفيف 
الثقافات مـــا يؤدي  بـــني  الحـــوار  وتعزيـــز 
لتعزيـــز الجهـــود الدولية يف خدمـــة األعامل 
العســـكرية  النزاعات  ومواجهـــة  اإلنســـانية 

اإلنســـانية. والكوارث 
حافظ  الشـــاعر  بقـــول  ونختتـــم 
العربية: اللغـــة  إبراهيم عىل لســـان 

َوِسْعُت ِكَتاَب الله لَْفظَاً وَغايًَة 
َوَما ِضْقُت َعْن آٍي بِه َوِعِظاِت

أنا البحُر يف أحشائِِه الدرُّ كَاِمٌن 
اَص َعْن َصَدَفايت   َفَهْل َسأَلُوا الَغوَّ
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شـــاركت املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمر والصليب األحمـــر "آركو" يف دورة 
" "النـــزوح الداخيل يف املنطقـــة العربية" 
التونســـية  الجمهورية  اســـتضافتها  والتي 
ونظمتهـــا  املفوضيـــة الســـامية لألمـــم 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني، بالتعـــاون 
مع األمانـــة الفنية ملجلـــس وزراء العدل 
العـــرب، واألمانـــة الفنية ملجلـــس وزراء 
للقانون  الدويل  واملعهـــد  العرب  الداخلية 
اإلنســـاين بســـان رميو يف يوليـــو املايض ، 

وهدفت الـــدورة التي حرضها مستشـــارا 
املنظمة يف الجانـــب القانوين محمد النادي 
النزوح  وعيل كومـــان إىل تعزيز مفهـــوم 
الداخـــيل يف املنطقـــة العربيـــة، وتطوير 
فهم مشـــرتك حـــول أســـبابه واتجاهاته 
العربية،  املنطقـــة  يف  وتحدياته  الراهنـــة 
وكذلـــك تعزيز مهـــارات املشـــاركني من 
والسياســـات  القوانني  وتنفيذ  تطوير  أجل 

الداخيل. بالنـــزوح  املتعلقة  الوطنيـــة 
الدورة  هـــذه  أعامل  جـــدول  وتضمن 

افتتاحية للمفوضية الســـامية لألمم  كلمة 
املتحدة لشـــؤون الالجئني ومجلي وزراء 
الداخليـــة والعـــدل العرب ومـــن ثم تم 
مواضيع  حـــول  اآلراء  وتبـــادل  النقـــاش 
معضلـــة النـــزوح الداخـــيل يف املنطقـــة 
اإلنســـاين  الـــدويل  والقانـــون  العربيـــة 
العمل  وأساســـيات  الداخـــيل  والنـــزوح 
املشـــرتك الـــدويل والعريب حـــول النزوح 
الداخيل واإلطار القانـــوين لحامية النازحني 
داخليا وحامية النازحـــني داخليا من ذوي 

فرانسيس دينغ: 25 مليونا 
ضحايا النزوح الداخلي

تونس : آركو تشارك في دورة النزوح الداخلي في المنطقة العربية

عيل كومان )تونس(
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اإلعاقـــة من النســـاء واألطفـــال وكيفية 
تســـجيل األشـــخاص النازحـــني داخليـــا 
وتســـجيل ممتلكات األشـــخاص النازحني 
لألشـــخاص  السياســـية  والحقوق  داخليا 
النازحـــني داخليـــا منها الحـــق يف خوض 
االنتخابـــات وحق التصويت واالســـتجابة 
لحـــاالت الطـــوارئ والتعاطـــي املبكـــر 
للنازحـــني داخليـــا للوصـــول إىل العدالة 
والقضـــاء، كام تضمن الـــدورة طرح عدد 
مـــن البحوث والدراســـات منها دراســـة 
النازحني  النســـاء واألطفـــال  حول حامية 
داخليا ضمـــن مجموعات ودراســـة حول 
املســـؤولية الوطنية يف القضايـــا املتعلقة 
بالنزوح الداخيل ودراســـة حول مشـــكلة 
النـــزوح الداخـــيل يف املنطقـــة العربيـــة 
اســـرتاتيجية وطنية  ودراســـة حول وضع 
ذات إطـــار إقليمـــي ملعالجـــة مشـــكلة 

الداخيل. النـــزوح 
النزوح  مليونـــا ضحايا  دينغ:  25 

لداخيل ا
كشـــف ممثـــل األمـــني العـــام لألمم 
املتحـــدة الســـيد فرانســـيس دينـــغ أن 
عـــدد ضحايا النـــزوح الداخـــيل يقدر بـ 
25 مليون نســـمة يف العـــامل، الفتاً إىل أن 
العامل  أبـــرز ظاهـــرة مأســـاوية يف  هذه 
املعارص.  وبـــنّي دينغ يف تقريـــره املقدم 
عمـــالً بقـــرار اللجنـــة 1997/39 وقدمه 
يف ورشـــة النـــزوح بتونـــس، أن الترشيد 
الذي يحصـــل نتيجة معانـــاة بالغة جراء 
جســـيمة  وانتهاكات  عنيفـــة  رصاعـــات 
صلة  ذات  وعوامـــل  اإلنســـان  لحقـــوق 
يغلـــب عليها طابـــع التمييـــز، يؤدي إىل 
تفريق األرس ومتزيـــق الروابط االجتامعية 
والثقافيـــة ويحرم الناس مـــن الرضورات 
والدواء.  واملـــاء  الغـــذاء  مثـــل  الحيوية 
وأوضـــح أنه يف الســـنوات األخـــرة ازداد 
وعـــي املجتمـــع الـــدويل نحـــو النازحني 
داخليـــاً، ويتخـــذ حالياً خطـــوات لتلبية 
احتياجاتهـــم، ويف عـــام 1992 عني األمني 
العـــام لألمـــم املتحـــدة ـــــ بنـــاء عىل 
طلب لجنـــة حقوق اإلنســـان ـــــ ممثالً 
لدراســـة أسباب  بشـــأن املرشدين داخلياً 
وعواقـــب الترشيـــد الداخـــيل، وطـــرق 
املقدمة  واملســـاعدة  الحاميـــة  تحســـني 

لهـــم، مبـــا يف ذلك طريـــق الحـــوار مع 
ذات  األخـــرى  واألطـــراف  الحكومـــات 
الصلـــة، الفتاً إىل أنـــه تبعـــاً لذلك وجه 
كل أنشـــطة واليته نحو اســـتحداث أطر 
ومســـاعدة  لحامية  ومؤسســـية  معيارية 
املرشديـــن داخلياً وتنظيـــم بعثات قطرية 
يف نطاق حـــوار متواصل مـــع الحكومات 
وغرها مـــن األطراف املعنيـــة، والرتويج 
لتحقيق اســـتجابة دوليـــة منهجية ملحنة 

داخلياً. املرشديـــن 
  وأضـــاف أنه منـــذ أن لفتـــت األمم 
املتحـــدة أنظـــار املجتمـــع الـــدويل أول 
مـــرة إىل أزمـــة النـــزوح الداخـــيل، عمد 
كثـــر من املنظـــامت الحكوميـــة الدولية 
واملنظـــامت غـــر الحكومية إىل توســـيع 
احتياجـــات  لتنـــاول  أنشـــطتها  نطـــاق 
املرشديـــن داخليـــاً بصورة أكـــرث فاعلية. 
وبنّي ــ عـــىل حد قوله ـــــ :" أن املجتمع 
الـــدويل وإن يكن أكرث نزوعاً لالســـتجابة 
الفعالـــة لظاهرة الترشيـــد الداخيل، عىل 
الصعيدين املعياري واملؤســـي، فإنه أقل 
إىل  املهمة"، مشـــراً  بهذه  لالضطالع  تهيؤاً 
أنـــه أعـــد بالتعاون مـــع فريـــق الخرباء 
القانونيـــني الدوليـــني وثيقـــة "تجميـــع 
وتحليـــل للمعاير القانونيـــة" ذات الصلة 
باحتياجـــات وحقـــوق املرشديـــن داخلياً 
ومـــا يقابلهـــا مـــن واجبـــات والتزامات 
عىل الـــدول واملجتمع الـــدويل لحاميتهم 
أنه  موضحـــاً  لهـــم،  املســـاعدة  وتقديم 
قـــدم هـــذه الوثيقـــة إىل لجنـــة حقوق 
اإلنســـان عام 1996، وكشف أن مفوضية 
األمـــم املتحدة لشـــؤون الالجئني وضعت 
دليـــالً يســـتند إىل الوثيقة ليســـتعني به 
موظفوهـــا يف العمليـــات امليدانيـــة، مع 
وجـــود مـــؤرشات تؤكـــد أن منظـــامت 
ووكاالت أخرى ســـتحذو حـــذو املفوضية 

يف االســـتعانة بهـــذه الوثيقة.
وزاد: تـــدرس الوثيقة القانـــون الدويل 
املتعلـــق بحقـــوق اإلنســـان والقانـــون 
بطريقة  اللجوء  وقانون  الدويل،  اإلنســـاين 
القيـــاس، وتخلص إىل أن القانـــون القائم 
يوفر تغطية واســـعة للمرشديـــن داخلياً، 
ولكـــن هنـــاك مجـــاالت مهمـــة يقر 
فيها القانـــون من توفر األســـاس املالئم 

وفضالً  لهم  املســـاعدة  وتقديم  لحاميتهم 
عن ذلـــك، فإن أحـــكام القانـــون الدويل 
من  كبـــرة  مجموعـــة  ضمـــن  مشـــتتة 
الصكـــوك الدولية مـــام يجعلهـــا أحكاماً 
فضفاضـــة تفتقـــر إىل الرتكيـــز ومـــن ثم 
قارصة عـــن توفر قـــدر كاف من الحامية 
واملســـاعدة للمرشدين داخلياً. وأســـتطرد 
للوثيقـــة وتالفياً ألوجه  اســـتجابة   : قائالً 
النقـــص يف القانون القائـــم، طلبت لجنة 
حقوق اإلنســـان والجمعيـــة العامة مني 
إعـــداد اطار مالئـــم لحامية ومســـاعدة 
املرشديـــن، واعتمـــدت لجنـــة حقـــوق 
اإلنســـان يف دورتهـــا الثالثة والخمســـني 
يف أبريـــل 1997 القـــرار 1997/39 الذي 
أحاطـــت فيـــه علـــامً بأوجـــه اإلعـــداد 

إلصـــدار املبـــادئ التوجيهية . 
 وبـــني أن املبـــادئ التوجيهية بشـــأن 
الترشيد الداخيل التـــي أنجزت عام 1998 
املحددة  االحتياجـــات  تنـــاول  إىل  تهدف 
للمرشديـــن داخلياً يف جميـــع أنحاء العامل 
بتعيـــني الحقوق والضامنـــات ذات الصلة  
بحاميتهـــا ، وهذه املبادئ مســـتوحاة من 
القانـــون الدويل املتعلق بحقوق االنســـان 
والقانون اإلنســـاين الـــدويل، وهي تتضمن 
املنطبقـــة عـــىل  الصلـــة  املبـــادئ ذات 
املرشديـــن داخلياً املوجـــودة حالياً بصورة 
الصكوك، وتوضح  العديد مـــن  متناثرة يف 
الجوانـــب الغامضـــة املحتمـــل وجودها، 
وتعالج الثغـــرات التي تظهـــر يف الوثيقة 
الترشيد  وال تنطبق عىل مختلـــف مراحل 
وتوفـــر الحاميـــة مـــن الترشيـــد ، فضالً 
الترشيد  أثنـــاء  واملســـاعدة  الحامية  عن 
والضامنـــات الالزمـــة أثنـــاء العـــودة أو 
التوطـــني البديـــل.  وأشـــار إىل أن هذه 
املبـــادئ متكن من رصد حـــاالت الترشيد 
بصـــورة أكـــرث فاعليـــة والتحـــاور مـــع 
الحكومات وســـائر األطراف املعنية باسم 
املرشديـــن، مضيفاً أن القصـــد من املبادئ 
أال تكون أداة اقناع تتوافر بها إرشـــادات 
عملية فحســـب بـــل أداة للتثقيف وإثارة 
الوعـــي يف إطار السياســـة العامة، وميكن 
أن تـــؤدي هـــذه املبادئ وظيفـــة وقائية 
يف إطـــار االســـتجابة املطلوبـــة عىل وجه 
الرسعة ملواجهة أزمـــات الترشيد العاملية.
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"آركو" 
تعزز التضامن اإلنساني 

في إطار جهودها لتخفيف معاناة البشر

ياض(  مختار العوض ) الر
شـــاركت األمانـــة العامـــة للمنظمـــة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
االحتفال  العـــامل  دول  "آركـــو"  األحمـــر 
الـــدويل للتضامن اإلنســـاين"  اليـــوم  بـ" 
 International Human Solidarity
Day ، ويـــأيت احتفـــاء األمانـــة العامـــة 
اطـــار جهودها  اليوم يف  بهـــذا  للمنظمة 

للحّد  الوطنية  الجمعيـــات  ومكوناتها من 
الكـــوارث واألزمات اإلنســـانية،  آثار  من 
وتداعياتهـــا، وانطالقاً من إميانها الراســـخ 
الـــدويل يف مواجهة  التضامـــن  بأهمّيـــة 
يعـــد  وكونـــه  إنســـانية،  تحديـــات  أي 
رشطـــاً رضورياً لســـد الثغـــرات املعرقلة 
لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة، كام يأيت 
ضمـــن حراكهـــا الفاعل والرسيـــع يف أي 

اتجـــاه لتخفيف معانـــاة البرش يف مناطق 
الكـــوارث واألزمات، وتكريـــس التضامن 
اإلنســـاين ألهميتـــه يف تخفيـــف العبء 
وضغـــوط الحياة عىل البـــرش، ما يجعلهم 
يقفـــون إىل جانب بعضهـــم البعض، وهو 
يـــوم لتذكر الجهـــات املعنيـــة برضورة 
احـــرتام التزاماتها يف االتفاقيـــات الدولية، 
ورفع مســـتوى الوعـــي بأهميـــة تعزيز 
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التضامـــن اإلنســـاين، فأنشـــأت يف فرباير 
الـــدويل للتضامـــن  2003 م الصنـــدوق 
ائتامنيـــاً  بوصفـــه صندوقـــاً  اإلنســـاين، 
القضاء  بهـــدف  لربنامجها اإلمنايئ،  تابعـــاً 
عىل الفقـــر، وتعزيـــز التنميـــة البرشية 
النامية، ال ســـيام  البلدان  واالجتامعية يف 
بني القطاعـــات األكرث فقراً من ســـكانها.

التنموية،  األهـــداف  لتحقيـــق  التضامن 
مبـــا يف ذلـــك القضاء عـــىل الفقـــر من 
خالل تشـــجيع إطالق مبـــادرات جديدة 
الجتثاثـــه من جـــذوره، ودعـــم التعاون 
الـــدويل لحـــل املشـــكالت الدولية ذات 
أو  الطابـــع االقتصـــادي أو االجتامعـــي 
الثقايف أو اإلنســـاين، خصوصـــاً أن العمل 
اإلنســـاين يعد نوعـــاً من أنـــواع التكافل 
والتضامـــن االجتامعـــي بني النـــاس، مام 
يســـاهم يف تعزيز دور القيـــم واألخالق، 
وتحقيـــق نهضة املجتمـــع وتقدمه، ونرش 
ثقافـــة التعـــاون بني األفـــراد يف املجتمع 
الواحـــد، ويزيـــد مـــن إحســـاس الفرد 

اآلخرين.  تجـــاه  العامة  باملســـؤولية 
وأكد األمـــني العام للمنظمـــة الدكتور 
صالـــح بـــن حمـــد الســـحيباين أن لدى 
"آركـــو" طموحـــات كبرة بفتـــح املزيد 
من الـــرشاكات مـــع املنظـــامت الدولية 
أفـــق  وتوســـيع  الوزاريـــة  واملجالـــس 
التعاون معها يف تحقيـــق أهداف التنمية 
االحتياجـــات  ومتطلبـــات  املســـتدامة 
اإلنســـانية،  األزمات  لضحايـــا  الشـــاملة 
الفتـــاً إىل أن فكـــرة التنمية املســـتدامة 
املجتمعات  املنظمة بشأن  تنشـــدها  التي 
املنكوبـــة عىل أن يكون العمل اإلنســـاين 
مع  خاصـــًة  ومهـــارة  صناعـــة  املقـــدم 
أعداد  يف  امللحـــوظ  الشـــديد  االرتفـــاع 

والنازحني.  الالجئـــني 
ودعا "الســـحيباين" يف ســـياق التضامن 
اإلنســـاين ملتابعة تنفيذ أهـــداف التنمية 
الجهوداإلنســـانية  وتوحيـــد  املســـتدامة 
واإلغاثية واإلمنائيـــة ذات العالقة بأهداف 
التنميـــة املســـتدامة، ومكافحـــة الجوع 
يف العـــامل، كونه يتـــم الرتكيـــز فيه عىل 
مضاعفـــة أداء الجهـــات املعنية من أجل 
يعـــد قضية  الذي  الفقـــر  عـــىل  القضاء 
إنســـانية تصب يف زيـــادة مداخيل الفرد 

املعيشية.  ظروفه  وتحســـني 
ويعـــد يـــوم التضامن االنســـاين يوماً 
الســـتنهاض الروح االنســـانية لشـــعوب 
العـــامل ملكافحة حاالت الفقر املســـترشية 

الوقـــت  ذات  ويف  البلـــدان،  أغلـــب  يف 
اإلنســـانية يف  املنظـــامت  أداء  لتفعيـــل 
اإلنسان وتأمني  بشـــؤون حقوق  االهتامم 
متطلباتـــه املعيشـــية األساســـية وزيادة 

 . خله د
  مفهوم التضامن اإلنساين

التضامـــن  املتحـــدة  األمـــم  عرفـــت 
اإلنســـاين بأنـــه أحـــد القيم األساســـية 
الحادي  القـــرن  يف  الدوليـــة  للعالقـــات 
الذيـــن  يســـتحق  حيـــث  والعرشيـــن، 
يعانـــون )ومن مل يســـتفيدوا كثـــراً من 
ممـــن  والعـــون  املســـاعدة  العوملـــة( 
اســـتفادوا منها كثـــراً، وبنـــاًء عىل ذلك، 
يغـــدو تعزيز التضامن الدويل، يف ســـياق 
العوملـــة وتحـــدي تزايـــد التفـــاوت بني 
الفقـــراء واألغنيـــاء ســـواًء داخـــل البلد 
الواحـــد أو بني الدول الغنيـــة والفقرة يف 
العـــامل، أمـــراً ال غنى عنه. وقـــد اهتمت 
األمـــم املتحـــدة بالتضامن منذ إنشـــائها 
عـــام 1945، فقد جمعت شـــعوب العامل 
وأممـــه عـــىل تعزيـــز الســـالم، حقوق 
اإلنســـان، دعـــم التنميـــة االقتصاديـــة 
واالجتامعيـــة، وتأسســـت املنظمـــة عىل 
فرضية أساســـية للوحدة واالنســـجام بني 
أعضائهـــا، عـــرب مفهوم األمـــن الجامعي 
الذي يســـتند إىل التضامن بـــني أعضائها 
الدوليني،  واألمن  الســـلم  لصون  واالتحاد 
وتســـتند املنظمـــة الدوليـــة عـــىل روح 
التضامن لحـــل املشـــكالت الدولية ذات 
أو  الطابـــع االقتصـــادي أو االجتامعـــي 
بإدراج  تكتـــف  اإلنســـاين، ومل  أو  الثقايف 
التضامـــن يف ميثاقهـــا التأســـيي، بـــل 
اتخـــذت مبادرات أوســـع لتحديد أهمية 
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أعلـــن  الهالل  االحمر املـــرى  عن تنفيذ 

العديد مـــن الربامج  واألنشـــطة اإلنســـانية  

خـــالل عـــام 2018 ، حيث تم إنشـــاء قاعدة 

بيانات مركزيـــة محدثة تحتوى عـــىل بيانات 

أعداد  زيـــادة ىف  مـــع  املتطوعـــني واألعضاء 

املتطوعـــني  بنســـبة %64 ، كام أن األنشـــطة 

ملواجهـــة  االســـتجابة  شـــهدت   اإلغاثيـــة  

الكـــوارث التى تعرضت لهـــا بعض املحافظات 

املختلفة بتقديم املســـاعدات العينية والنقدية 

والدعم النفى والرعايـــة الصحية للمترضرين 

بالتنســـيق مع الجهات املعنية ، مثل الحادث 

املســـيحيني  اإلخوة  اتوبيس  لـــرضب  االرهاىب 

املتجـــه لدير األنبـــا صمويل باملنيـــا وحريق 

ســـوق تجارى مبحافظة االســـكندريّة وغرها 

من الحـــوادث االخـــرى ، حيث قـــام الهالل 

مبعالجـــة االثـــار النفســـية للمصابـــني وأرس 

الضحايـــا  مـــن خـــالل املتخصصـــني وكذلك 

رعايـــة  الحجـــاج القادمني من فلســـطني عن 

طريـــق منفذ رفح مبحافظة شـــامل ســـيناء. 

 توزيـــع 57 الـــف حقيبة مدرســـية ضمن  

مرشوع  العـــودة للمدارس بشـــامل وجنوب 

ء سينا

الهـــالل االحمـــر املـــرى  انه  وأضـــاف 

تـــم   توزيع 500 ســـلة مـــواد غذائية لألرس 

املتـــرضرة مـــن االٍرهـــاب مبنطقـــة  الروضة 

وبـــر العبـــد ،كام تـــم  إعـــداد وتجهيز عدد 

800 ســـلة أغذيـــة و800  كرتونة مالبس ألرس  

ضحايا االٍرهـــاب بالروضة  متهيـــداً لتوزيعهم 

عندما  تســـمح الظـــروف بذلـــك ، إضافة اىل 

تنفيـــذ مرشوع الدعم النفـــى ألهاىل الروضة 

أيضـــا   بالتعـــاون مـــع الوكالـــة االمريكية 

للتنميـــة الدولية  "unsaid"ويســـتهدف 428 

أرسه مـــن االهـــاىل  وكذلك تنفيـــذ  حمالت 

دعـــم نفى واجتامعى لهـــم  ، كام تم توزيع  

60 نـــول للســـجاد اليـــدوى والتدريب عليه 

لـــألرس  ، باإلضافة اىل  توزيـــع 57182 حقيبة 

مكتبية  وأدوات  كراســـات  تتضمن  مدرســـية 

عـــىل التالميذ من خـــالل مـــرشوع  العودة 

للمـــدارس بشـــامل وجنوب ســـيناء بالتعاون 

مع اليونســـيف .

مرشوعـــات خدمـــات صحيـــة واجتامعية 

ين جر للمها

كام تم   تنفيذ مـــرشوع الخدمات الصحية 

واالجتامعيـــة للفئـــات األكـــرث هشاشـــة من 

املهاجريـــن واملجتمـــع بالتعاون مـــع االتحاد 

االحمر  والهـــالل  الصليب  لجمعيـــات  الدوىل 

،مـــن خالل تدريبات ىف مجـــال الدعم النفى 

واجتامعية   مهنيـــة  وتدريبـــات  االجتامعـــى 

الهالل األحمر المصرى خالل 2018
تنفيذ برنامج صحة وسالمة  بالمدارس ، وتدريب  58 الف 

طالب وطالبة على اإلسعافات األولية ونبذ العنف

 حنان شومان ـ معكم ) القاهرة( 

ok.indd   76 9 ددعلا 05/03/2019   15:07:16



77

صحيـــة ،وكذلـــك تدريبـــات رفـــع قـــدرات 

املتطوعـــني حيـــث  تـــم تدريـــب 2074 من 

املهاجريـــن وأيضـــا  عدد 60 مـــن متطوعى 

الهـــالل ،وكذلـــك  تنفيـــذ مـــرشوع الطريق 

الدوىل  االتحـــاد  مـــع  املجتمعـــات  ملرونـــة 

للصليـــب والهـــالل االحمر ،حيث يســـتهدف 

املـــرشوع 64 الف من اهـــاىل منطقة الدويقة 

بالقاهـــرة ويتـــم تكوين لجـــان مجتمعية ىف 

مجـــاالت البيئة ، الصحـــة ، األمومة والطفولة 

، الشـــباب ، وعمل توعية صحيـــة وتدريبات 

مهنيـــة وأنشـــطة بيئية .

كامـــل : تنفيـــذ 337 نشـــاط خـــالل عام 

مســـتفيد  58690 لعـــدد   2018

مـــن جانبها أوضحـــت  الدكتـــورة مؤمنة 

كامـــل أمني عام الهـــالل االحمـــر املرى انه 

تـــم تنفيذ  العديـــد من  الربامج واألنشـــطة 

املختلفة  كربنامج  " صحة وســـالمة " لتدريب 

طلبة املـــدارس بالتعاون مـــع الصليب االحمر 

األملاىن واملفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني  

حيث يســـتهدف طالب املدارس من املريني 

والســـوريني واألفارقـــة ىف املراحـــل االبتدائية 

واإلعداديـــة والتعليـــم الفنـــى ، باإلضافة اىل 

املعلمـــني وأوليـــاء األمـــور وتـــم تنفيذ 337 

نشـــاط خـــالل عـــام 2018 لعـــدد 58690 

اإلســـعافات  تدريبهم عىل  ويتـــم  مســـتفيد 

األوليـــة ومواجهـــة الطـــوارئ والســـلوكيات 

الصحيـــة ونبـــذ العنـــف بجانب عمـــل ايام 

توعويـــة لجميع طالب املـــدارس وتنفيذ خطه 

إخالل كامل للمدرســـة، وذلك بالتنســـيق مع 

إدارة الحامية املدنيـــة  وكذلك  تنفيذ مرشوع 

الخدمات الصحية للفلســـطينيني من ســـوريا 

بالتعـــاون مع االونروا ،حيث يســـتهدف 523 

فرد مـــن املهاجرين الفلســـطينيني وتم تقديم 

2558 خدمـــة طبيبـــة مجانيـــة مـــن خالل 

بباكوس  للمـــرى  االحمر  الهالل  مستشـــفى 

محمود  مصطفى  ومستشـــفى  االسكندريّة  ىف 

. باملهندسني 

إســـعاف 3021 مصاب ىف الحوادث ونقلهم 

اىل أقرب مستشـــفيات لتلقى الرعاية الطبية

اثناء  التدخـــل  فرق  ألنشـــطة  وبالنســـبة 

الطـــوارئ ، أضافت الدكتـــورة "مؤمنة كامل"  

انه تـــم تكويـــن 40 فرقة لعـــدد 200 عضو 
ىف 23 محافظة واملشـــاركة ىف 226 حدث وتم 
إســـعاف 3021 مصاب وكذلك املســـاعدة ىف 
نقل املصابني ىف الحوادث اىل اقرب مستشـــفى 
لتلقـــى الرعاية الطبية الالزمـــة ، كام تم  نقل 
الخـــربة اىل الهـــالل االحمـــر البنجالديىش  ، 
اما بالنســـبة لإلســـعافات  األوليـــة فتم عقد 
564 دورة لعـــدد 10672 متـــدرب ،باإلضافة 
اىل  إرســـال 140 طـــن مســـاعدات اىل قطاع 
عزه عبـــارة عـــن  أدوية ومســـتلزمات طبية 
طبية  ومعدات  اســـعاف  وســـيارات  ومالبس 
وكذلـــك  تجهيز معونات إنســـانية من األدوية  
واملســـتلزمات الطبية بالتنســـيق مع  القوات 
املســـلحة ووزارة الخارجيـــة  ووزارة التضامن 

. اليمن  دولة  اىل  وإرســـالها 

الوعـــي  لرفـــع  تعـــاون  إتفاقيـــة 
لصحـــي ا

كـــام تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسســـة 
فيليبس بشـــأن حملة توعية تهـــدف اىل رفع 
مســـتوى الوعى لدى املواطنـــني ىف مر حول 
أمراض  مـــن  الوقاية  القلـــب وكيفيـــة  صحة 
القلـــب واألوعية الدمويـــة وتثقيف املواطنني 
بشـــأن  عمليـــة إنعـــاش القلـــب والتنفس، 
باإلضافـــة اىل كيفية اســـتخدام اجهزة صدمات 
القلـــب االلية وتـــم الحصول عـــىل عدد 30 
جهـــاز صدمات القلـــب اآلىل وتـــم التواصل 
مـــع العديد مـــن الجهات لوضـــع الجهاز  بها 
منهـــا وزارات  التضامن االجتامعـــى و النقل 
و الداخليـــة والشـــباب  الشـــباب والرياضة 

وكذلـــك الهيئة  الوطنيـــة لإلعالم . 
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الفـــرق اإلســـعافية لهيئة  وتعاملـــت 
الهـــالل األحمر الســـعوديو خـــالل العام 
2018 مع أكـــرث مـــن )425.194( مصابا 
أكرث  وبـــارشت  اململكة  يف شـــتى مناطق 
مـــن 201.563 حادثا فيـــام تلقت غرف 
عمليـــات الهـــالل األحمـــر أكـــرث مـــن 
)627.194( بالغا إســـعافيا يف 13 منطقة. 
كام تلقـــت غرف العمليـــات بالهيئة أكرث 
من )170.507( بالغا إســـعافيا يف منطقة 
الريـــاض و)150.529( بالغا إســـعافيا يف 
منكقة مكـــة املكرمـــة، و)72.534( بالغا 
يف املدينـــة املنـــورة، و )69.393( بالغا يف 
املنطقـــة الرشقيـــة و )18.295( بالغا يف 
منطقـــة جـــازان و )45.694 ( يف منطقة 
منطقـــة  يف  بالغـــا  و)30.167(  عســـر 
القصيـــم، و )20.436( بالغـــا يف منطقة 
منطقـــة  يف  بالغـــا   )13.110( و  تبـــوك 
حائـــل و )7243( بالغـــا يف منطقة نجران 
و )4938( بالغـــا يف يف منطقـــة الحـــدود 
الشـــاملية، و )8355( بالغـــا يف منطقـــة 
منطقـــة  يف  بالغـــا   )9635( و  الجـــوف 

. حة لبا ا
وعـــىل مســـتوى الربامـــج التدريبيـــة 
والتثقيفيـــة التـــي نفذتها هيئـــة الهالل 

األحمـــر الســـعودي خالل العـــام 2018، 
فقـــد نظمت الهيئـــة أكرث مـــن )3634( 
نايـــف  األمـــر  برنامـــج  ضمـــن  دورة 
لإلســـعافات األوليـــة وبرنامـــج التثقيف 
املجتمعـــي، حيـــث بلـــغ إجـــاميل عدد 
نايف  األمـــر  برنامج  مـــن  املســـفيدين 
لإلســـعافات األولية أكرث مـــن )29.392( 
مـــن )2162(  أكـــرث  مســـتفيدا ضمـــن 
أكـــرث  اســـتفاد  فيـــام  إســـعافية،  دورة 
برنامج  ضمـــن  شـــخصا   )194.905( من 
التثقيف املجتمعـــي ضمن )1472(  دورة 
تثقيفية.وحققـــت الهيئة عـــدد املنجزات 
عىل مســـتوى العمـــل التطوعـــي خالل 
العـــام  2018م، حيـــث احتضـــن برنامج 
التطـــوع الذي تتبنـــاه الهيئـــة أكرث من  
10,730 متطوعـــا ومتطوعـــة يف جميـــع 
مناطق اململكة  ضمـــن منظومة متكاملة 
مـــن الربامـــج واألنشـــطة، مـــن أبرزها 
تقديـــم الخدمـــات اإلســـعافية والطبية 
لضيـــوف الرحمن يف الحرمـــني الرشيفني 
الحج  موسم  خالل  املقدســـة  واملشـــاعر 
ومواســـم العمـــرة، وبرامـــج التطوع يف 
واملهرجانـــات  واألنشـــطة  الفعاليـــات 

املتنوعـــة التـــي شـــهدتها اململكة.

كبرة  جهـــودا  الهيئة  متطوعـــو  وقدم 
يف أكـــرث من 527 فعالية شـــهدتها مناطق 
اململكـــة خـــالل العـــام املـــايض، حيث 
بلغ عـــدد املتطوعـــني الذين شـــاركوا يف 
فعاليـــات اململكـــة أكـــرث مـــن 12,970 
متطـــوع ومتطوعـــة ضمـــن 1357 فرقة 
تطوعية ســـاهمت يف تقديـــم الخدمات 
الطبيـــة الالزمـــة ألكـــرث مـــن 30 ألف 
حالة إســـعافية، بعدد ســـاعات بلغ أكرث 
من  274,387 ســـاعة تطوعيـــة لخدمة 
مركـــزًا   40 الهيئـــة  املجتمع.ودشـــنت 
إســـعافًيا جديـــًدا يف 9 مناطـــق باململكة 
خالل العـــام 2018، ليصـــل إجاميل عدد 
كافة  تغطـــي  التي  اإلســـعافية  املراكـــز 
املناطـــق باململكـــة أكرث مـــن 444 مركزًا 
اإلســـعاف  ســـيارات  بأحـــدث  مجهـــزًا 
واملركبات املتطـــورة والتجهيزات الحديثة 
الطبية املدربـــة، وذلك ضمن  والكـــوادر 
مبادرة دعـــم الخدمات اإلســـعافية التي 
الوطني 2020  التحـــول  يتبناهـــا برنامج 
وتـــرشف عليهـــا هيئـــة الهـــالل األحمر 
العمـــل  تطويـــر  بهـــدف  الســـعودي  
اإلســـعايف والخدمات الطبيـــة الطارئة يف 

. ململكة ا

الهالل األحمر السعودي يباشر قرابة 
نص مليون حالة إسعافية ويقدم نحو 4 

يبية خالل العام 2018 آالف دورة تدر

حققـــت هيئـــة الهـــالل األحمر الســـعودي العديد مـــن املنجزات خـــالل العام 2018 عىل املســـتوى 
امليـــداين والطبـــي والتجهيزات والدعم اللوجيســـتي وعىل مســـتوى الربامج التدريبيـــة والتثقيفية، حيث 
تعاملت الفرق االســـعافية مع قرابة نصف مليون حالة إســـعافية فيام دشـــنت الهيئة 40 مركزا إســـعافيا 
جديـــدا ونظمت نحو 4 آالف دورة إســـعافية وتثقيفية، وذلـــك ضمن الجهود التي تبذلهـــا الهيئة لتطوير 

العمل اإلســـعايف يف اململكة. 

فهد الحازمي ـ الرياض
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خالد موىس ـ املنامة ) معكم ( 
قال األمـــني العام لجمعية الهـــالل األحمر 
البحرينـــي الدكتور فـــوزي أمـــني : "عىل مر 
الســـنني، قامـــت الجمعية بتمويـــل عدد من 
الصحية  والعيادات  الصحيـــة  واملراكز  املدارس 
املتنقلـــة وغرها يف الخارج، مشـــراً إىل متابعة 
الجمعيـــة ومراقبة تلك املشـــاريع التي جرى 
متويلهـــا خـــالل الســـنوات املاضيـــة من قبل 
حكومـــة مملكـــة البحرين ضمن اســـتجابتها 
للنداءات اإلنســـانية، والتـــي أوكلت لجمعية 
الهـــالل االحمـــر البحرينـــي مهمـــة تنفيذها 
يف ظـــل التحديـــات االقتصاديـــة الحاليـــة ، 
وقلـــة التربعـــات ، إال أن الجمعيـــة مطالبة 

يع اإلغاثية ، وجهود للمتطوعين مراقبة للمشار

الهالل األحمر البحريني .. 
حراك على مستوى اإلنسانية .. وحضور على المستوى المحلي
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أكـــرث مبراقبـــة املشـــاريع الخارجيـــة وضامن 
اســـتخدام األموال بشـــكل يخدم الغرض الذي 
أنشـــئت من أجلـــه " ، وكشـــف أن الجمعية 
ســـتقوم بتمويل أعامل صيانتهـــا لنضمن عدم 
التعاون  إهاملها، وهذا ســـيؤدي إىل تجديـــد 

الصديقة.  الجمعيـــات  مـــن  بني رشكائنا 
قاعدة بيانات لجميع املشاريع اإلغاثية

ولفـــت "أمـــني" إىل أن الجمعيـــة أعدت 
التي  بيانات لجميع املشـــاريع اإلغاثية  قاعدة 
مولتها خـــالل األعوام املاضية، وقال "أرســـلنا 
عرب الربيـــد اإللكرتوين إىل مختلـــف جمعيات 
الصليـــب األحمـــر والهالل األحمـــر إلطالعنا 
عـــىل اوضاع املـــدارس واملراكـــز الصحية التي 
قمنـــا ببنائهـــا، وبنـــاء عىل ردودهم ســـيتم 
الزيـــارات"، وأضاف "مـــن حقنا يف  ترتيـــب 
الجمعيـــة وأمـــام كل املتربعـــني أن يعرفـــوا 
وضع هـــذه املرشوعات، ألنهـــم إئتمنونا عىل 
متويلها ومـــن واجبنا اطالعهم عـــىل ما قامت 
وال تـــزال تقـــوم بـــه الجمعية مـــن خدمات 

. نية" نسا إ
جهود منذ العام 1971 م 

وأوضـــح "أمني" أن جمعيـــة الهالل األحمر 
املرشوعات  مـــن  بالكثر  قامـــت  البحرينـــي 
منذ تأسيســـها يف العـــام 1971، وتم االعرتاف 
بهـــا مـــن قبـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
األحمر منذ عـــام 1972، وقـــال "ليس هناك 
الكثر مـــن النـــاس يدركون أنه عـــىل الرغم 
مـــن كونهـــا مملكـــة صغـــرة إال أن مملكة 
البحريـــن قامت بتمويـــل وإنجاز مشـــاريع 
يف تايالنـــد وأفغانســـتان والســـودان وجـــزر 

املالديـــف وبنغالديش والفلبـــني"، وأوضح أنه 
مـــن بني تلـــك املشـــاريع اإلنســـانية املمولة 
مـــن البحريـــن يف الخارج مدرســـة يف منطقة 
تايلنديـــة دمرها تســـونامي يف عـــام 2004، 
ومدرســـة لذوي االحتياجـــات الخاصة يف جزر 
املالديف، وخدمـــات الرعاية الصحية والعديد 
من املشـــاريع يف االردن وفلســـطني والصومال 
"، وأشـــار إىل أن مبالـــغ اإلنفـــاق عـــىل تلك 
املشـــاريع ترتاوح بـــني 300 ألـــف إىل مليوين 
دوالر. ولفـــت إىل أن هـــذه املشـــاريع جرى 
والكوارث  الحـــرب  ضحايا  ملســـاعدة  إطالقها 
الطبيعيـــة، مثل زالزل وأمواج تســـونامي، كام 
أن بعض املشـــاريع تجســـدت يف مســـاعدة 
بعـــض الجمعيـــات الوطنية يف وقت الســـلم 
ريثام تتمكـــن من االعتامد عـــىل ذاتها، وقال 
"عىل ســـبيل املثـــال، قامت جمعيـــة الهالل 
األحمـــر البحرينـــي يف الثامنينيـــات بتمويل 
دار ضيافـــة يف أفغانســـتان لســـكن املبعوثني 
الدوليـــني، وهـــي تقـــدم حتى اليـــوم متويال 

األفغاين". األحمـــر  الهالل  لجمعيـــة 
أكرث مـــن 200 مأوى ومركـــز تدريب مهني 

لفلبني با
وأضـــاف "أمني" يف هـــذا الصـــدد أنه قد 
ال يعلم الكثـــرون أن مملكـــة البحرين وعن 
واملؤسســـة  األحمر  الهـــالل  جمعيـــة  طريق 
الخريـــة امللكيـــة قامت ببناء أكـــرث من 200 
مـــأوى إىل جانـــب مركـــز للتدريـــب املهني 
يف مقاطعـــة بـــاالوان يف الفلبـــني، وقـــد تم 
بنـــاء هذه املســـاكن إليـــواء العائـــالت التي 
ترضرت مـــن إعصـــار هايـــان يف نوفمرب عام 

2013 وأودى بحيـــاة مـــا ال يقـــل عن 6300 
شـــخص وأثرت ســـلبا عىل 1.1 مليون شخص 
يف مختلـــف املقاطعـــات. وتابع أنـــه من بني 
أولئـــك الذيـــن اســـتفادوا من ا ملســـاعدات 
اإلغاثيـــة لجمعيـــة الهالل األحمـــر البحريني 
ضحايا النزاعات يف كوســـوفو وســـوريا، فضالً 
عـــن الناجـــني من الـــزالزل يف إيـــران يف عام 
2004 ونيبال يف عام 2015، وتنســـق الجمعية 
أعاملهـــا اإلغاثية حاليا مع املؤسســـة الخرية 
امللكيـــة والجمعيـــات اإلســـالمية الخرية يف 
البحريـــن، حيث تـــم يف العـــام 2018 تقديم 
الروهينجا  للنازحـــني  والعيني  املـــادي  العون 
يف بنغـــالدش وبتنســـيق مع جمعيـــة الهالل 

البنغالديـــي واالتحـــاد الدويل.
مساعدات محلية 

ولفـــت "أمني" يف ذات الســـياق أن جمعية 
الهـــالل األحمـــر البحريني تقـــدم أيضا محليا 
مســـاعدات ماديـــه أو تربعـــات عينية ألكرث 
مـــن 4000 عائلة محتاجـــة يف البحرين خاصة 
خالل شـــهر رمضـــان وبتكلفة أكـــرث من ٢٠٠ 
البحرين،  تـــرف يف  دينـــار ســـنويا  ألـــف 
الخاص  القطـــاع  مـــن  التربعات  وتأيت هـــذه 
ممثـــال بالبنوك والرشكات العائليـــة البحرينية 
واملحســـنني والتجار، كام تســـاهم استثامرات 
الجمعيـــة يف دعـــم قيمـــة هـــذه التربعات 

وتغطيـــة املصاريف التشـــغيلية.
تدريـــب 398 شـــخصا عـــىل اإلســـعافات 

األوليـــة خالل ســـتة أشـــهر
البحريني  األحمـــر  الهالل  نفذت جمعيـــة 
خـــالل ســـتة أشـــهر 34 دورة تدريبيـــة يف 
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 )398( متكـــن  فيـــام  األوليـــة،  اإلســـعافات 
متـــدرب من الحصول عىل شـــهادة مســـعف 
دويل معتمد . وقـــال املدير العـــام للجمعية 
األســـتاذ مبـــارك الحـــادي إن ذلـــك يأيت يف 
البحرينيني  تدريـــب  الجمعية  مواصلـــة  إطار 
واملقيمـــني عـــىل اإلســـعافات األوليـــة منذ 
مثانينـــات القرن املايض، مضيفـــا أن التدريب 
يكـــون غالبـــا بنـــاء عـــىل طلب الـــرشكات 
واملؤسســـات وحتـــى الجهـــات الحكوميـــة 
الراغبـــة برفع جاهزية منتســـبيها للتعامل مع 
الطارئة وتقديم اإلســـعافات  الحوادث  حاالت 
األوليـــة الالزمة. موضحاً أن التدريب يشـــمل 
متطوعي الجمعية بهدف رفـــد الهالل باملزيد 
املؤهلـــني، وزرع مجموعة  املتطوعـــني  مـــن 
مـــن القيـــم التطوعية اإلنســـانية بـــني أفراد 
املجتمع، وتحســـني قدرات متطوعي الجمعية 
التدريـــب والتأهيـــل، وتعزيز  مـــن خـــالل 
الشـــخصية للشـــباب املســـتفيدين  القدرات 
عن طريق وضـــع تركيز خاص عـــىل قدراتهم 

تهم. جا حتيا وا
طموحات تدريبية دولية

وأوضـــح "الخالـــدي" أن ارتفاع مســـتوى 
التعليـــم والوعـــي يف مملكـــة البحرين يدفع 
بأعـــداد متزايـــدة مـــن املواطنـــني، وحتـــى 
املقيمني، إىل اتباع دورات إســـعاف أويل سهلة 
وبســـيطة لكنها تقدم معلومـــات مهمة جدا 
يحتفظ بهـــا املتـــدرب لحني اســـتخدامها يف 
موقـــف مفاجـــئ ال يـــدري متى وأيـــن رمبا 
يقـــع، ولفـــت عىل صعيـــد ذي صلـــة إىل أن 
الهـــالل األحمر البحريني يعمـــل ليكون مركزا 
تدريبيـــا معتمدا عىل املســـتوى الـــدويل فيام 
يتعلـــق مبنح شـــهادات اإلســـعافات األولية، 
حيث أنه جهـــة دولية تتبع للحركـــة الدولية 
للصليـــب األحمر والهالل األحمـــر يف جنيف.

"القالف" : 17 مدرباً يف مجال اإلســـعافات 
األولية

من جانبـــه أوضح رئيس لجنة اإلســـعافات 
األوليـــة يف الجمعية األســـتاذ كاظـــم القالف 
مبهمـــة  ينهضـــون  معتمـــدا  مدربـــا   17 أن 
إدارة وتقديـــم دورات اإلســـعافات األوليـــة 
يف الهـــالل األحمـــر البحرينـــي، الفتـــا إىل أن 
الـــدورة الواحدة تشـــمل 20 ســـاعة تدريبة 
موزعة عـــىل أربعة أيـــام، يجـــري يف نهايتها 
امتحـــان مـــن قبـــل طبيـــب متخصـــص يف 

أن دورة  األولية. مضيفـــاً  اإلســـعافات  مجال 
اإلســـعافات األوليـــة تشـــمل عـــادة جانبني 
نظري وعمـــيل، وتناولت العديـــد من املحاور 
مـــن بينهـــا التعامل مـــع إصابـــات الحروق، 
والكســـور، واالنعـــاش القلبي الرئـــوي، ونقل 
أهمية  وأكد  واإلغـــامء.  والنزيـــف،  املصابني، 
مبـــادرة كل شـــخص، مهـــام كان عمـــره أو 
وضعـــه، إىل اتقـــان أساســـيات اإلســـعافات 
األولية، مبا يســـهم يف إنقاذ نفســـه أو اآلخرين 
الذيـــن رمبـــا يتعرضـــون لحاالت حـــروق أو 
كســـور أو اختنـــاق أو غرها مـــن الحوادث 
التـــي رمبا تشـــكل تهديـــدا فعليـــا لحياتهم، 

مشـــرا إىل أن ارتفاع نســـبة الحوادث املرورية 
وتلك الناجمـــة عن حرائق املنـــازل أو الغرق 
أو االختنـــاق أو حتى االمـــراض املفاجئة مثل 
الجلطـــة وفقدان الوعي، يفـــرض علينا جميعا 
املبادرة إىل تكوين معرفة جيدة باإلســـعافات 

. ألولية ا
تطبيق إسعافات البحرين

أطلقـــت جمعية الهالل األحمـــر البحريني 
برنامـــج "تطبيـــق" للهواتـــف الذكيـــة حول 
"اإلســـعافات األولية" تحت اســـم "إسعافات 
البحريـــن"، وهو أول تطبيق مـــن نوعه جرى 
تعريبه وتصويـــر األفالم والصـــور التوضيحية 
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الجمعية،  متطوعـــي  بواســـطة  يحتويها  التي 
ويوفر التطبيـــق معلومات مهمـــة جدا حول 
اإلســـعافات األوليـــة، ومســـائل مـــن قبيل 
بحادث  أحدهـــم  إصابـــة  حيـــال  التـــرف 
مـــروري أو إصابـــة عمـــل أو نوبـــة قلبية أو 
اختناق أو تســـمم، إضافة إىل نصائح يف كيفية 
التـــرف الســـليم إزاء عدد كبـــر من حاالت 

لطوارئ. ا

الهالل األحمر البحريني يســـتضيف 
ســـفر النوايـــا الحســـنة الدمنـــاريك 

ن سو ر بيد
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  اســـتضافت 

للجمعية  الحســـنة  النوايـــا  البحريني ســـفر 
الوطنيـــة الدمناركية الســـيد ثور بيدرســـون، 
والذي يقـــوم بجولة متواصلة تشـــمل جميع 
هيئـــات وجمعيات الصليـــب األحمر والهالل 
األحمـــر حول العـــامل، بهدف تشـــجيعها عىل 
مواصلـــة دورهـــا اإلنســـاين املهـــم يف تقديم 
الدعـــم اإلغـــايث واإلنســـاين للمحتاجـــني يف 
مختلـــف نحاء العامل. ومتثـــل الجمعية املحطة 
رقـــم 154 يف رحلة الســـيد بيدرســـون التي 
انطلق بهـــا من أملانيا يف العـــام 2013، وقطع 
حتـــى اآلن نحو 220 ألـــف كيلومرت من خالل 
املواصـــالت العامة ودون اســـتخدام أية رحلة 

جويـــة، فيام مـــن املقـــرر أن تكتمـــل هذه 
الرحلـــة يف فرباير من العـــام 2020 ليعود إىل 
وطنه. وأشـــاد بيدرســـون مبا تقدمه الجمعية 
مـــن عطـــاء إغـــايث وإنســـاين يف العديد من 
الـــدول والكـــوارث فضـــال عن املســـاعدات 
وما  املحليـــة،  الدورية  واألنشـــطة  الخريـــة 
يقوم بـــه متطوعو الهالل األحمـــر من جهود 
لوضـــع البحرين عىل خارطة العمل اإلنســـاين 

. ملي لعا ا
وتحدث خـــالل اللقاء عن طبيعـــة الرحلة 
التي يقـــوم بها حول العامل ومـــا تنطوي عليه 
من أهـــداف متمثلـــة يف التواصـــل والتفاهم 
بني أبنـــاء املجتمعـــات املختلفة رغـــم تباين 
الثقافـــات واللغـــات والطباع، ووجه رســـالة 
مســـؤوليتها  تحمل  بـــرضورة  اإلنســـانية  إىل 
تجاه الضعفاء واملحرومـــني يف كل مكان، الفتا 
إىل أهميـــة دعـــم جمعيات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر التي تبذل كل ما تســـتطيع 
يف هـــذا الشـــأن، وتعزيز قدراتها عـــىل تلبية 
جميـــع االحتياجـــات. وقد أطلع بيدرســـون 
عىل أنشـــطة الجمعية والدور اإلنســـاين الذي 
املحتاجـــني واملترضرين جراء  تجـــاه  به  تقوم 
الكـــوارث الطبيعيـــة او مـــن صنع االنســـان 
الخارجي. اإلغـــايث  العمل  مثمنا تجربتهـــا يف 

البحريني  األحمـــر  الهالل  متطوعو 
األصعدة  مختلـــف  عىل  جهود   ..

نظـــم متطوعـــو جمعيـــة الهـــالل األحمر 
لألرس  التربعـــات  لجمع  مبـــادرة  البحرينـــي 
املتعففـــة داخـــل وخـــارج البحريـــن تحت 
"لنوقف جوعهـــم"، جمعوا من خاللها  عنوان 
الحملة  فكـــرة  ، ومتحـــورت  تربعات خريـــة 
حـــول مشـــاركة زوار املجمعـــات التجاريـــة 
بهـــدف توعيتهم مببـــدأ التكافل واملســـؤولية 
الخري،  العمـــل  جوانب  وتعزيـــز  املجتمعية 
وكذلك غـــرس روح العطاء يف أفـــراد املجتمع 
ســـواء كانوا كبـــاراً أم صغـــاراً. وقد شـــارك 
مجموعة مـــن الفنانني البارزيـــن يف املجتمع 
البحرينـــي يف تلك الحملة مـــن خالل تعبرهم 
تحويـــل  يف  التشـــكيلية  الفنـــون  مبختلـــف 
األطباق البيضـــاء إىل تحف فنيـــة تُعلق عىل 
جـــدران املعـــارض ، وجرى التـــربع بريع تلك 
اللوحـــات لصالـــح األرس املتعففة املســـجلة 

لـــدى جمعية الهـــالل األحمـــر البحريني.
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ملـــا يحـــدث يف املجتمعات مـــن كـــوارث طبيعيه ونزاعات مســـلحة 
تكـــون للرشاكة بني املنظامت اإلنســـانية اســـتجابة لالحتياجـــات الهائلة 

يف عـــامل اليوم.

بقلم: خالد الزيد ـــ معكم ) الكويت(
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 مفهوم الرشاكة
لقد صـــار جليا أن احتياجـــات املجتمعات 
كثـــرة جـــًدا ومشـــاكلها شـــديدة التعقيـــد 
إىل درجـــة أن أي مـــن القطاعـــات الثالثـــة 
يتمكن  لن  واألهليـــة(  والخاصة  )الحكوميـــة 
مـــن تلبية تلـــك االحتياجات لوحـــده، لذلك 
ويف هـــذا اإلطار يتوجب عـــىل تلك القطاعات 
املتنوعـــة التعاون مع بعضهـــا البعض لتحقيق 

رؤيتهـــا املتمثلـــة يف مجتمع أفضـــل. إن من 
خـــالل اتبـــاع مبـــدأ الرشاكة ميكـــن وصول 
مختلـــف الـــرشكاء إىل موارد جديـــدة مل يكن 
لهـــم ان ميلكوها من غر العمـــل مع اآلخرين 
من بينهـــا التمويـــل واملعلومـــات والخربات 
واملهـــارات. وقد تتيح الـــرشاكات التي تقيمها 
األطراف املختلفـــة الوصول إىل رشيحة جديدة 
من الرشائح املســـتهدفة بني الســـكان وبالتايل 

توســـيع قاعدة الدعم الشـــعبي للجهود التي 
تبذلهـــا الجهات الحكومية أو غـــر الحكومية. 
كام ميكن أن تشـــكل الرشاكات وســـيلة هامة 
للمنظـــامت غـــر الحكوميـــة الناشـــئة لبناء 

بها. والتوعية  لهـــا  والرتويج  قدراتهـــا 
اهميه الرشاكة

ان الرشاكـــة بني املنظامت اإلنســـانية باتت 
والنزاعات  الكوارث  ملواجهة  اســـرتاتيجياً  خياراً 
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الباهظـــة يف  الخســـائر  وتجنـــب  املســـلحة 
حـــال قيـــام الجمعيـــة او املنظمـــة بتقديم 
للرشاكـــة  الحاجـــة  إن   ، املســـاعدةمبفردها 
الفعالة ســـتظل واحدة من مرتكـــزات العمل 
اإلنســـاين يف ظـــل تنامـــي ضحايـــا الكوارث 
الطبيعية ووصولها إىل مســـتوى مل يســـبق له 
اإلنســـانية  االحتياجات  مثيل وتعاظم نســـبة 
يف العامل بشـــكل كبر ورضورة تأســـيس آليات 
تنفيذيـــة وبروتوكـــوالت لتبـــادل املعلومات 
والتخطيـــط االســـرتاتيجي ، كام  أن اســـتمرار 
تـــردي األوضاع اإلنســـانية يف العـــامل يتطلب 
جهوداً دولية جامعية وبناء رشاكات إنســـانية 
حقيقيـــة تنهـــض بالعمل اإلنســـاين الجامعي 
لســـد الحاجات اإلنســـانية امللحة كون إيجاد 
حلول إنســـانية للتخفيف من الواقع اإلنســـاين 

الســـيئ ال ميكـــن اســـتيعابه من قبـــل دولة 
واحده منظمـــة  أو  واحدة 

الكويتي  االحمـــر  الهالل  جمعيـــة  نجحت 
يف منذجة عملـــه اإلغايث بدخولهـــا يف رشاكات 
مـــع املنظـــامت االنســـانيه مثـــل اللجنـــة 
الدوليـــة للصليـــب االحمـــر ومركـــز ملـــك 
ســـلامن لإلعاقة واألعامل اإلنســـانية واملنظمة 
للهالل األحمـــر والصليـــب االحمر  العربيـــة 
وعـــدد من الجمعيـــات الوطنيـــة واملنظامت 
اإلنســـانية وغرها مـــن املنظـــامت الدولية ، 
وتعمـــل الجمعية عـــىل تســـليط الضوء عىل 
تلك الـــرشاكات من خالل البيانـــات الصحفية 
والتقارير  اإلنســـاين  البعـــد  ذات  والقصـــص 
واســـعة االنتشـــار. كام نحرص عىل فتح فرص 
التعاون للتنســـيق مـــع الجهـــات الفاعلة يف 

العمـــل االنســـاين الخري يف إقامة مشـــاريع 
التدخـــل العاجـــل كلـــام دعـــت املصلحة . 
ولذلـــك مـــن منطلـــق قناعـــة الجمعية بأن 
حجم التحديـــات أكرب من أن يســـتطيع أحد 
مواجهتـــه مبفرده، لـــذا فهي تعتمد بشـــكل 
كبر عـــىل بنـــاء رشاكاتها مـــع املنظامت غر 
الحكوميـــة والجمعيـــات الوطنيـــة لتنفيـــذ 
مجموعـــة واســـعة مـــن املشـــاريع، مبـــا يف 
ذلـــك توزيع املســـاعدات واملـــأوى والصحة 
وامليـــاه والرف الصحي والتغذية ومشـــاريع 
التعليـــم. ومن املزايـــا األخرى يف الســـنوات 
األخـــرة تطويـــر رشاكات قويـــة مـــع املزيد 
واملزيـــد مـــن املنظـــامت غـــر الحكوميـــة 

. طنية لو ا
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بريد إنساني

أعلنـــت جمعية الهـــالل األحمـــر إطالقها حملة 
األفنيوز ملســـاعدة  الدافئ« يف مجمـــع  »الشـــتاء 
األرس الســـورية يف دول الجـــوار لســـورية بتوفر 
مـــا يضفـــي الـــدفء عليهـــم مـــن برد الشـــتاء 
القارص. وقالـــت األمـــني العام يف جمعيـــة الهالل 
األحمـــر مها الربجس ان مســـاعدات جمعية الهالل 
األحمر للنازحني يف فصل الشـــتاء تســـاهم بشكل 
كبـــر يف تخفيـــف معاناة األرس النازحـــة التي تجد 
صعوبـــة يف توفر احتياجاتها األساســـية من الغذاء 
وامللبـــس ووســـائل التدفئة. وأضافـــت أن الحملة 
التـــي تتواجـــد يف عـــدة مجمعات ستســـاهم يف 
عطائها ومســـاعدتها لالجئني طوال فصل الشـــتاء. 
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اجتمـــع 12 منســـقاً من منســـقي فروع 
الهـــالل األحمر الصومايل يف مقديشـــو نوفمرب 
املايض ملناقشـــة نقـــاط القـــوه والضعف يف 
أنشـــطة التواصـــل الشـــبيك وكذلـــك وضع 
اســـرتاتيجية للتواصل مع الرســـائل الرئيسية  
ويعتـــرب هذا االجتـــامع هو الثـــاين من نوعه 

املنعقد يف العـــام 2018 . 

نظـــم مكتـــب االعـــالم باالتحـــاد 
الهصليـــب األحمر  الـــدويل لجمعيات 
والهـــالل األحمـــر "املينـــازون" مـــع 
الليبي  األحمر  بالهـــالل  االعالم  مكتب 
دوره وورشـــة عمـــل عـــن ) الكتابة 
للصـــوره ومواقع التواصـــل االجتامعي 
وصحافة التلفزيـــون ( بربنامج تدريبي 
مشـــرتك أســـتهدف مســـئويل االعالم 
لعـــدد 11 فـــرع مـــن فـــروع الهالل 

. الليبي  األحمـــر 
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تفخرت منظمـــة الهالل األحمرالعريب الســـوري 
بأنهـــا أصبحت نقطـــة اتصال ملرشوع اســـفر يف 
ســـورية، حيث تُعترب معاير اســـفر مـــن املعاير 
األكرث شـــهرة عامليـــاً، والتي تبنّي املعايـــر الدنيا 
لالســـتجابة اإلنســـانية مع الحفاظ عـــىل كرامة 
الكـــوارث، فضالً عن  املترضرين وحاميتهـــم من 
االلتـــزام باملعايـــر اإلنســـانية األساســـية. وهذا 
االعتـــامد يؤكّـــد عـــىل التـــزام منظمـــة الهالل 
األحمـــر باملبـــادئ اإلنســـانية، ويُضيـــف عـــىل 
مســـؤولياتها واجبات نرش هـــذه القيم واملبادئ.

الهالل االحمراليمني بحرضموت 
يعلن االستالم املبديئ ملرشوع إعادة 

تأهيل شبكة مياه مشطة  ضمن 
برنامج ipact املمول من الصليب 

االحمر الدمناريك . 
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العيل  غانـــم  بـــن  محمـــد  الدكتـــور 
املعاضيـــد، رئيـــس مجلـــس إدارة الهالل 
األحمـــر القطـــري يحقق جائـــزة العمل 
اإلنســـاين مـــن طـــرف مجلـــس األعامل 

 . السويرسي 

الهالل األحمر الصومايل: 
انطالق اجتامع املائدة 

املستديرة حول  الوصول اآلمن 
يف كيغايل، رواندا
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هل 
ينهي ميثاق مراكش 
معاناة 258 مليون 

مهاجر؟
رحبـــت املنظمـــة العربية للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر "اركو" 
باعتـــامد امليثـــاق العاملي حول هجرة آمنـــة ومنتظمة ومنظمـــة باعتباره 
أول توافـــق عاملـــي متعدد األطراف لتعزيز التنســـيق الـــدويل حول تنقل 
البـــرش. وأكدت أنها ســـتعمل من خـــالل مكوناتها من جمعيـــات الهالل 

األحمـــر والصليـــب األحمر عىل تجســـيد أهداف هـــذا امليثاق . 

خاص ـ مختار العوض " مراكش " 
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مشـــاركتها  عقب  الرتحيب  هذا  وجاء 
يف املؤمتـــر الحكومـــي الـــدويل العتامد 
االتفـــاق العاملـــي مـــن أجـــل الهجرة 
اآلمنـــة واملنظمـــة والنظاميـــة املنعقد 
يف مراكـــش املغربيـــة يومـــي 10 و 11 
ديســـمرب املايض تحت رعايـــة الجمعية 
تبنت  . حيث  املتحـــدة  لألمـــم  العامة 
162 دولـــة من أصـــل 193 دولة عضواً 
يف الجمعيـــة امليثاق بعد إعالنه شـــفهيا 

يـــوم االفتتاح. 
ودعـــت املنظمـــة يف بيـــان إعالمي 
األحداث  عليـــه  تؤكـــد  مـــا  وبحكـــم 
العربيـــة  املنطقـــة  الراهنـــة مـــن أن 
لالجئني  مصـــّدر  أكـــرب  اليوم  أضحـــت 
واملهاجريـــن والنازحـــني ، جميع الدول 
اإلنسانية يف  إىل إستخدام دبلوماســـيتها 
اإللتـــزام بهذا  التوقيـــع ، بعيدا عن أي 
توجهات سياســـية أو أيدلوجية، وأكدت 
أن هذا التوقيع يعد إنتصاراً لإلنســـانية 

. للبرشية  واحرتامـــاً 
وأشـــارت املنظمـــة إىل أنهـــا تابعت 
باهتـــامم بالـــغ مجريات انعقـــاد هذا 
املؤمتـــر بالذات مع انســـحابات العديد 
من الـــدول من إعالن نيويـــورك 2016 
العامـــة  الجمعيـــة  اعتمدتـــه  الـــذي 
لألمـــم املتحدة وتضمـــن مجموعة من 
االلتزامـــات عىل الـــدول لتعزيز حامية 
الالجئـــني واملهاجريـــن. وعرفـــت تلك 
االلتزامـــات بإعـــالن نيويـــورك الخاص 
بالالجئني وتقويـــة وتعزيز آليات حامية 
األشـــخاص أثناء تنقلهـــم ، وبخاصة أن 
هـــذا االعالن متهيـــد العتـــامد ميثاقني 
العاملي  امليثاق   : عامليني جديدين هـــام 
بشـــأن الالجئـــني، وامليثـــاق العاملـــي 
مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة واملنظمة 

. ملنتظمة ا و
وتؤكـــد املنظمة عـــىل توحيد الجهود 
الدوليـــة ملواجهـــة تأثـــرات الهجـــرة 
بهـــدف تعزيـــز االســـتجابة الدوليـــة 
الكبـــرة وأوضاع  الالجئـــني  لتحـــركّات 
اللجـــوء من خـــالل تخفيـــف الضغوط 
قدرة  وتعزيز  املســـتضيفة،  البلدان  عىل 
االعتـــامد عىل الـــذات لـــدى الالجئني، 
باإلضافـــة إىل دعم الظـــروف يف بلدان 
األصل للعـــودة بأمان وكرامـــة ، وخلق 
شـــبكة عامليـــة لتعزيز مبـــدأ التعاون 
والتضامن، وخلق تصـــور عاملي لظاهرة 
الهجرة واللجوء، واقتســـام مســـؤوليات 
الســـيادة  مبدأ  احـــرتام  مع  تدبرهـــا، 
الوطنيـــة والدفاع عن حقوق اإلنســـان 
واألطفال والنســـاء، والحـــد من مخاطر 
الهجـــرة، واالعـــرتاف بالهجرة كــــقيمة 
مضافـــة للتنمية االجتامعيـــة يف العامل، 
وتبـــادل املعلومات والخـــربات، وإدماج 
املهاجريـــن، ومكافحة االتجـــار بالبرش.

هـــل ينهي ميثـــاق مراكـــش معاناة 
مهاجر؟ مليـــون   258

  ال يختلـــف اثنـــان عـــىل أهميـــة 
امليثـــاق العاملـــي للهجـــرة يف إرســـاء 
أرضية فاعلة ملعالجة مأســـاة املهاجرين 
من دولـــة إىل أخـــرى، ومـــا يواجهونه 
مـــن تحديـــات وصعاب، رغـــم الجدل 
الواســـع واالنتقادات الشديدة ملضامينه 
ظاهرة  تفاقم  عىل  بعضها  وانعكاســـات 
أكرث من  تبنتـــه  الذي  امليثـــاق  الهجرة. 
160 دولـــة يف مراكـــش، يعـــد خارطة 
طريـــق للحد مـــن معانـــاة املهاجرين، 
وجعـــل هجرتهـــم حـــول العـــامل آمنة 
باملخاطـــر، ويف ذات  وغـــر محفوفـــة 
الوقـــت مفيدة لكل الـــدول بدالً من أن 

تكون مـــرضة لها، وصفه األمـــني العام 
بأنه  غوتريش  أنطونيـــو  املتحدة  لألمم 
" منـــرب لعمل إنســـاين وحاســـم مفيد" 
تفادى  أجـــل  من  طريـــق  و"خريطـــة 
املعانـــاة والخوف" يســـتند ــ حســـب 
قـــول غوتريش ــ إىل فكرتني بســـيطتني 
األوىل : الهجـــرة كانت دامئـــاً موجودة، 
آمنة،  تدار بطريقـــة  أن  ينبغـــي  ولكن 
تنجـــح  أن  املرجـــح  "مـــن  والثانيـــة: 
السياســـات الوطنيـــة ملكافحتها يف ظل 
التعـــاون الـــدويل، الفتـــاً إىل أن امليثاق 
يســـعى إىل تعزيز التعـــاون الدويل من 
أجل هجـــرة آمنة ونظاميـــة ومنتظمة.

مـــن جانبها ترى املستشـــارة األملانية 
أنجيـــال مـــركل " أن الهجـــرة ظاهـــرة 
طبيعيـــة تحـــدث يف كل دول العـــامل، 
وأوروبـــا تؤمـــن بحرية التنقل ســـعيا 
وبحثـــا عـــن العمـــل، وبالتـــايل علينا 
أن نصـــل إىل وصـــف واضـــح للعاملة 
املهاجـــرة وعمـــل كريم لهـــا"، محذرة 
وخطورتها  الرشعيـــة،  غـــر  الهجرة  من 
يف تعـــرض أصحابهـــا ملخاطـــر كبـــرة، 
الفتـــة إىل أن نصوص امليثـــاق تركز عىل 

الرشعية. غـــر  الهجرة  محاربـــة 
 مواجهة تحديات املهاجرين

تكمـــن أهمية هـــذا امليثـــاق يف أنه 
أول ميثـــاق عاملي من نوعـــه تعتمده 
األمـــم املتحـــدة، ما يؤكد عـــىل وجود 
اتفـــاق دويل عـــىل خطـــورة مايتعرض 
له املهاجـــرون من مـــآس وتحديات يف 
رحلة طويلة محفوفة مبخاطر جســـيمة، 
كـــام تكمن أهمية امليثـــاق يف إنجازه يف 
وقـــت وصل فيـــه الخطاب الســـيايس 
حـــول الهجـــرة إىل درجـــة عاليـــة من 
الفرتة  بـــني مد وجزر طيلـــة  املزايدات 
التوصـــل خاللها  املاضيـــة دون ان يتم 
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املهاجرين،  لحاميـــة  فاعلة  آليـــات  إىل 
أن وضـــع الصيغة النهائيـــة لهذا امليثاق 
العاملي حول الهجرة يعتـــرب إنجازا كبرا 
يف حـــد ذاتـــه وذا أهميـــة تاريخية، إذ 
يعتمـــد مجاالت هامـــة ملواجهة ظاهرة 
البيانات اإلحصائية  الهجرة، منها جمـــع 
الخاصة باملهاجريـــن، ومكافحة تهريبهم 
واالتجـــار بالبـــرش، وحاميـــة الالجئني، 
مع  للهجرة  القانـــوين  اإلطـــار  وتكييف 

املعايـــر الدولية.
وصادقـــت الجمعيـــة العامـــة لألمم 
املتحـــدة بعدمـــا أقرتـــه 165 دولة يف 
املغـــرب ، وأيـــد 152 بلـــدا امليثـــاق، 
وامتنعـــت 12 دولة عـــن التصويت، يف 
بلـــدان، وتعترب  حـــني عارضه خمســـة 
هـــذه أول وثيقة دوليـــة إلدارة الهجرة، 
الهجـــرة  لفتـــح  هدفـــا   23 وتحـــدد 
القانونيـــة ومنع عبور الحدود يف شـــكل 
غـــر قانوين، مع ارتفاع عدد األشـــخاص 
الذيـــن يتنقلـــون عاملياً ، حيث تشـــر 
أرقام األمـــم املتحـــدة إىل وجود حوايل 
258 مليون شـــخص مهاجر حول العامل، 
مات منهـــم أكرث من 60 ألـــف مهاجر 

حتى عـــام 2000 م .
ويأيت امليثـــاق يف وقت يفقد فيه آالف 
املهاجريـــن أرواحهم يف طـــرق محفوفة 
يقعـــون ضحايا  ما  وغلبـــاً  باملخاطـــر، 
ســـواء  هجراتهم  يف  واملجرمني  للمهربني 
كانـــت طوعيـــة أم قرسيـــة، وينعكس 
هـــذا امليثاق ايجاباً عـــىل مواجهة قضية 
إىل  إضافة  واألطفـــال،  بالبـــرش  االتجار 
غر  للهجرة  األساســـية  الدوافع  معالجة 
اآلمنـــة، مثل تغـــر املناخ واالســـتبعاد 

والكوارث. االجتامعـــي 
ويســـعى امليثـــاق إىل إدارة مســـألة 
الهجرة بشـــكل أفضل محليـــا وإقليميا 
ودوليا، مـــن خالل الدفـــاع عن حقوق 
بالسيادة  واالعرتاف  واألطفال  اإلنســـان 
الوطنيـــة للـــدول، ومســـاعدتها عـــىل 
بآليـــات لتســـهيل  الهجـــرة  مواجهـــة 
املخاطر  وتخفيف  املهاجرين  اســـتيعاب 
التـــي تواجههم يف طريقهـــم إىل بلدان 
لهم،  الالزمة  الرعايـــة  وتوفـــر  الهجرة، 

إثراء  لتمكينهـــم من  الظـــروف  وتهيئة 
املجتمعات من خـــالل قدراتهم البرشية 
ودمجهم  واالجتامعيـــة،  واالقتصاديـــة 
لدفـــع التنمية عىل املســـتويات املحلية 
والوطنيـــة واإلقليميـــة والعاملية، ومنع 

االعتقـــاالت العشـــوائية يف صفوفهم. 
معالجة مستقبلية ملأساة املهاجرين

بقـــي أن نشـــر هنا إىل أنـــه رغم أن 
بحجة  الذعة  انتقـــادات  واجهته  امليثاق 
أنه يفتـــح الباب عـــىل مراعيه لهجرة 
كثيفـــة ال ميكـــن التحكم فيهـــا، إال أنه 
ملعالجة  املطلوبة  الالزمة  األطر  ســـيضع 
املهاجرين  ملأســـاة  جذرية  مســـتقبلية 
من خالل العمل عـــىل جمع املعلومات 
الهجرة،  يخـــص موضوع  فيام  والبيانات 
الهجرة  سياسة  وتطوير  تحســـني  بهدف 
والحد من األســـباب التـــي تدفع الناس 
لها، وتحســـني ظروف العمل ملســـاعدة 
املهاجريـــن للحصول عىل فـــرص عمل، 
ومعرفـــة مصـــر املفقوديـــن منهـــم، 
وتعزيز إدماجهـــم يف مجتمعات الهجرة 
العنـــري، وتنظيم  التمييز  ومكافحـــة 
الهجـــرة ومعالجة أســـبابها من املصدر 
ذاتـــه ومســـاعدة البلدان التي تشـــهد 
املهاجرين  وجعـــل  هجـــرة،  موجـــات 
لجأوا  التـــي  للبلـــدان  ازدهار  مصـــدر 
إليها. ومـــا يعّزز فرضية نجـــاح امليثاق 
يف إنهـــاء أزمة املهاجريـــن، ترى منظمة 
أوكســـفام أنـــه يوفـــر معيـــاراً جديداً 
املســـتقبلية  اإلجـــراءات  عـــىل  للحكم 
للحكومـــات يف التعامل مـــع املهاجرين 

باعتبارهـــم مواطنني.
فيـــه  بـــّررت  الـــذي  الوقـــت   ويف 
الـــدول األوروبيـــة عـــدم توقيعها عىل 
امليثـــاق بحجة أنه يعـــوق ضبط تدفق 
املهاجريـــن، وترى أنه يـــؤدي إىل زيادة 
أنه  إال  املتقدمـــة،  الـــدول  إىل  تدفقهم 
فـــات عليهـــا أنـــه يفتح البـــاب عىل 
مراعيـــه لتعزيـــز التعـــاون الدويل يف 

املهاجرين.  حاميـــة 
وفيام يعتـــرب الحقوقيـــون املدافعون 
عـــن املهاجريـــن أن امليثـــاق بشـــكله 
الحـــايل ال يحتـــوي عىل بنـــود لتعزيز 

للمهاجرين،  اإلنســـانية  الحقوق  حامية 

إال أنـــه يف واقـــع األمر يعـــّزز تطوير 

التعـــاون الـــدويل يف مواجهـــة ظاهرة 

الهجـــرة، حيـــث أنـــه يصعـــب لدولة 

مبفردها حـــل جميع املســـائل املتعلقة 

بهـــا. وعندمـــا اعتـــرب املدافعـــون عن 

حقوق اإلنســـان أن مضمـــون النص غر 

املهاجرين  حصـــول  اليضمن  وأنه  كاف، 

والخدمات  اإلنســـانية  املســـاعدة  عىل 

نّض عـــىل احرتام  أنـــه  إال  اإلنســـانية، 

حقوقهم األساســـية، واملساعدة يف توفر 

عمل مناســـب لهم، ويف نفـــس الوقت 

للهجرة  الجامعيـــة  املكافحة  نص عـــىل 

غـــر الرشعيـــة والتعـــاون مـــن أجل 

العـــودة اآلمنـــة والكرميـــة للمهاجرين 

األصلية. أوطانهـــم  إىل  الرشعيـــني  غر 

أهم بنود امليثاق

ــ الحد مـــن العوامل الســـلبية التي 

متنـــع املواطنني من العيـــش الكريم يف 

بلدانهـــم األصلية.

ـــــ تخفيـــف املخاطر التـــي يواجهها 

بلـــدان  إىل  طريقهـــم  يف  املهاجـــرون 

احـــرتام حقوقهم  الهجـــرة من خـــالل 

اإلنســـانية وتوفر الرعايـــة الالزمة لهم.

ـــــ اإلحاطـــة باملجتمعـــات والدول 

الدميغرافيـــة  التحـــوالت  وإدراك 

والبيئيـــة  واالجتامعيـــة  واالقتصاديـــة 

وتأثراتهـــا عـــىل تفاقـــم الهجـــرة.

ـــــ تهيئة الظروف التـــي متكن جميع 

من  املجتمعات  إثـــراء  مـــن  املهاجرين 

واالقتصادية  البرشيـــة  قدراتهـــم  خالل 

واالجتامعيـــة، ودمجهم لدفـــع التنمية 

والوطنية  املحليـــة  املســـتويات  عـــىل 

والعاملية. واإلقليميـــة 

ـــــ مواجهـــة التضليل ونبـــذ خطاب 

يتعلـــق  فيـــام  والكراهيـــة  العنـــف 

بالهجـــرة.

ــ منـــع االعتقـــاالت العشـــوائية يف 

اللجوء إىل  املهاجرين وعـــدم  صفـــوف 

أخر.  كخيـــار  ســـوى  ايقافهم 
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األمم املتحدة ـ معكم 
الجمعية  الـــدول األعضـــاء يف  وافقـــت 
املتحـــدة عىل إطـــار دويل  العامـــة لألمم 
جديـــد يُعرف بــــ "امليثاق العاملي بشـــأن 
الالجئـــني" والذي من شـــأنه أن يغر طريقة 
اســـتجابة العامل ألزمـــات اللجـــوء، بحيث 
يعـــود بالنفع عـــىل الالجئـــني واملجتمعات 
املســـتضيفة لهم عـــىل حد ســـواء. وتعليقاً 
عىل القـــرار قـــال املفوض الســـامي لألمم 
املتحدة لشـــؤون الالجئني فيليبـــو غراندي: 
"ال ينبغي تـــرك أي بلد لالســـتجابة مبفرده 
للتدفقـــات الهائلة لالجئـــني. تتطلب أزمات 
الالجئـــني تقاســـامً عامليـــاً للمســـؤوليات، 
وهـــذا امليثاق هـــو تعبر بالغ عـــن كيفية 
عملنـــا معـــاً يف عاملنا املجزأ اليـــوم". وتأيت 
املشـــاورات  مـــن  عامني  بعـــد  الخطـــوة 
الالجئني  التي قادتهـــا مفوضيـــة  املطولـــة 
مع الـــدول األعضـــاء واملنظـــامت الدولية 
والالجئني واملجتمع املـــدين والقطاع الخاص 
والخرباء، وســـتوفر هـــذه االتفاقية العاملية 

األمم المتحدة 
تصوت لصالح "ميثاق عالمي" 

بشأن الالجئين

الجديـــدة دعامً أقوى للبلـــدان التي يعيش 
فيها معظـــم الالجئني، وســـوف تعزز أيضاً 
األشخاص  ملســـاعدة  املســـؤولية  تقاســـم 
املجربيـــن عىل الفرار بســـبب الـــراع أو 

. د الضطها ا
وذكـــر غرانـــدي: "يف هذا العـــامل الذي 
غالباً مـــا يدير ظهره لألشـــخاص املحتاجني 
والذي يقوم بشـــكل مخٍز بتســـييس معاناة 
اللجـــوء، وشـــيطنة الالجئـــني واملهاجرين، 
ميكن لهـــذا امليثاق أن ميثـــل، بالتضافر مع 
امليثـــاق الخـــاص بالهجرة، التزامـــاً جديداً 

بالتعـــاون الدويل". 
وكشـــف "غراندي" أنه يوجـــد أكرث من 
النزوح  أُجربوا عـــىل  68.5 مليون شـــخص 
من ديارهم حـــول العامل، مـــن بينهم أكرث 
مـــن 25.4 مليون شـــخص عـــربوا الحدود 
ليكونـــوا يف عداد الالجئـــني. ويعيش 9 من 
أصل 10 الجئـــني يف البلـــدان النامية التي 
تُعتـــرب فيهـــا الخدمـــات األساســـية كتلك 

املتعلقـــة بالصحـــة أو التعليم مســـتنزفة 
امليثـــاق إىل معالجة هذه  أصالً. ويهـــدف 
املســـألة مـــن خـــالل توفـــر املزيـــد من 
والقطاع  الحكومـــات  مـــع  االســـتثامرات 
الخـــاص لتعزيـــز البنـــى التحتيـــة وتوفر 
الالجئني  عـــىل  بالنفع  لتعـــود  الخدمـــات 

املســـتضيفة.  واملجتمعات 
إىل وضع سياســـات  أيضاً  امليثاق  ويدعو 
وتدابر من شـــأنها أن متكّـــن الالجئني من 
الوصـــول إىل التعليم وعيـــش حياة منتجة 
أوطانهم.  فـــرتة وجودهـــم خـــارج  خالل 
ويتوخـــى االتفـــاق أيضاً توفـــر املزيد من 
فـــرص إعـــادة التوطني من خالل مل شـــمل 
العائالت أو املنح الدراســـية أو التأشـــرات 
اإلنســـانية، عىل ســـبيل املثال، ليك يتمكن 
بأمان. كام يشـــر  الســـفر  الالجئـــون من 
االتفـــاق إىل أن العـــودة الطوعية لالجئني 
بأمـــان وكرامـــة تبقـــى الحـــل األمثل يف 

اللجوء. أوضـــاع  غالبية 
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املوســـيقيني  أمـــني عزت من  يعترب محمد 
املبدعـــني والبارزيـــن يف العامل العـــريب، فمن 
خالل قيادتـــه للعديد من الفرق املوســـيقية 
يف العـــامل العريب اســـتطاع محمـــد أمني عزت 
أعـــامالً موســـيقية ذات صيـــت  ينجـــز  أن 
الفرقة  عاملـــي. يقـــود محمد أمـــني عـــزت 
الســـيمفونية الوطنيـــة العراقيـــة منـــذ عام 
1989. ورغـــم الظروف الصعبة التي عاشـــتها 
الفرقة إبـــان الحروب املتتاليـــة من الفرقة 
اســـتطاع  املوارد،  وضعـــف  والتهميـــش 
وحبـــه  القويـــة  بعزميتـــه  املايســـرتو 
الشـــغف للموســـيقى أن يحافظ عىل 

 . يتها ر ستمرا ا
محمـــد أمـــني عـــزت يعتـــرب 
املوســـيقى جزءا مـــن الحضارة 
وهذا  العراقيتـــني،  والثقافـــة 
إبـــرازه من  مـــا نجـــح يف 
خالل القطعة املوســـيقية 
التـــي حملـــت عنوان 
. الصحراء"  "جمل 

راضية 
صحراوي 

حـــاورت املايســـرتو واملوســـيقار محمد أمني 
عـــزت حول أعامله اإلبداعيـــة وحول الظروف 
الصعبـــة التـــي عاشـــها ومـــازال يعيشـــها 

العـــراق. يف  املوســـيقيون 
يف حرضة  الســـكون وأذان تشـــكو ضوضاء  
الحـــروب  وصـــور النازحـــني الهاربـــني من 
القصـــف و الدمار غـــازل الـــرتاث الحضاري  
قصـــص الحـــرب وراقصـــت أنامـــل العازف 
العراقـــي العاملي محمـــد امني عـــزت  أوتار 

الناي. العـــود ونغامت كمنجـــا وعنفـــوان 
باملنطقة  املنصـــورة  مـــرسح  ثنايـــا  بـــني 
الخـــرضاء ببغـــداد  بالعراق و عـــىل هامش 
انعقـــاد الجمعيـــة العامة للمنظمـــة العربية 
للصليـــب األحمر و الهالل األحمـــر " اركو" يف 
دورتها الـ 43  يف أمســـية  إنســـانية  جمعت 
كل الفاعلـــني يف الحركـــة الدولية من منظامت 
اغاثية  و جمعيات وطنيـــة للهالل و الصليب 
األحمـــر . كان لنـــا موعـــد مـــع  املايســـرتو  
محمـــد أمـــني عـــزت  والعازف  نصر شـــام 
الذي كـــرم بوســـام ســـفر النوايا الحســـنة  
للحركـــة الدوليـــة، صاحـــب رائعـــة إرشاق، 
العامريـــة  وغرها مـــن الســـمفونيات التي 
أخجلـــت  العنف و الخراب ليتواريا ويرســـام  
باقة من اإلحســـاس الراقي وبلســـم يشـــفي 
جـــروح عميقـــة  اندملت من خـــالل نغامت 

 . سيقية مو
موســـيقية  فسيفســـاء  بـــني  مزيـــج  ويف 
ومعاناة شـــعب يأمل باألمن و االستقرار كان 
لنـــا  الحوار مـــع العازف محمـــد أمني عزت، 
الذي تحدث عـــن  العراق عن شـــعبها الذي 
عاش فـــرتة عصيبة جدا  أغلقـــت فيها العديد 
من املؤسســـات الحكومية  و توقفت فيها كل 

الحياة. مناحي 
مل يوقفنا ضجيج الحرب

محمد  املايســـرتو  يقول  موســـيقية  كفرقة 
أمني عـــزت مل نتوقـــف بقينا نعمـــل اىل حد 
الســـاعة  إال أن املشـــكلة التي كانت قامئة يف 
الفـــرتة التي مـــر بها العراق هـــو غلق جميع 

المايسترو العراقي محمد أمين عزت لـ "معكم"

السيمفونية رسالة أوقفت نزيف 
الحروب ، وخففت معاناة الشعوب

حاورته: راضية صحراوي  بغداد.. العراق
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املســـارح و املرافق الرتفيهية، وكان هناك ركود 
ثقـــايف رهيب. ومـــع ما مرت بـــه  العراق من 
بافتتاح  العراقيـــة  الســـلطات  قامـــت  مايس 
متحف املنصـــورة باملنطقة الخرضاء يف شـــهر 
مـــارس 2018م ، وهو مبنى عريق أنشـــئ عام 
باالســـرتاحة  الخاصة  امللحقات  كأحـــد   1870
الخديوية، ثم أنشـــئ فيه مـــرسح عام 1889 
هـــو مـــرسح املنصـــورة القومي حاليـــا. لقد 
أقامت  االوركســـرتا  الوطنية بفرقة السمفونية  
رفقة األســـتاذ  نصر شـــام  الـــذي توج بلقب 
ســـفر النوايا الحســـنة للحركة الدولية. حفال 
رائعـــا، كان الجمهـــور من نوع أخر  ســـفراء 
دول، وزراء، شـــخصيات من الحركـــة الدولية 
املهتمة بالعمل اإلغايث واإلنســـاين. مل اســـتطع 
، كام يقول املايســـرتو كبح جامح املوســـيقى 
وال الجمهـــور الـــذي صفـــق كثـــرا لروائـــع 
املوســـيقار نصـــر شـــام. ارشاق،  العامرية و 

اللتـــان عزفتا ألول مـــرة بالعراق.
عادت الفرقة الســـيمفونية رغم أمل و وجع 

لحرب ا
كشـــف  املايســـرتو  محمـــد امـــني عزت 
املعانـــاة التي مرت بها االوركســـرتا العراقية و 
املعـــروف عنها قدمها فهـــي األقدم  يف الرشق 
األوســـط  تعرضت األوركســـرتا اىل دمار كبر  
بعد الحرب، حيث دمر ارشـــيفها املوســـيقي 
ونهبت من مخازنها اآلالت املوســـيقية التابعة 
لها عقب ســـقوط بغداد يف  عـــام 2003. كام 
تعـــرض عدد من أفرادهـــا إىل عمليات خطف 
والقتـــل نتيجة أعـــامل العنف، فـــر 29 من 

أعضـــاء الفرقة إىل خـــارج البلد.
الوطنيـــة  الســـيمفونية  الفرقـــة  عـــادت 
العراقيـــة مـــن جديـــد لتضفي عىل املشـــهد 
العراقي ملســـة راقيـــة من الفن الكالســـييك، 
بالرغـــم من الظـــروف التي مرت بهـــا البالد 
خـــالل عقـــود متتالية . يقـــول عـــزت : أنا 
حريـــص عـــىل تقديم كل مـــا يليـــق بالفرقة 
الســـيمفونية الوطنية العراقيـــة التي تعد من 
أقدم الفـــرق الكالســـيكية يف املنطقة إذ متتد 

املايض. القـــرن  أربعينات  اىل  بداياتهـــا 
احتـــكار العـــازف األجنبـــي خلـــق ركودا 

العراقي للـــرتاث 
 الحـــرب يف العـــراق غـــرت املوازين فقد 
كانـــت االوركســـرتا يف الســـابق  منحرة عىل 
العـــازف األجنبـــي  الـــذي مل يفســـح املجال 
اآلالت  العراقي خصوصـــا عىل  العـــازف  أمام 
الهوائية. ومـــع احتدام املعـــارك و العمليات 
العســـكرية بعـــدد مـــن املـــدن و حالة عدم 
اإلستقرارالتي ســـادت البالد  هاجر  قرابة 40 

عازفا أجنبيـــا، واحتكار دام 30 ســـنة.
وهنا بـــدأت حالة من االنفراج و تســـلمت 
الفرقة نهايـــة الثامنيات قدمنـــا عدة حفالت 
أحدهـــا كان بقـــر املؤمتـــرات وقـــد أثرت 
الحـــرب يف تلـــك الفـــرتة عـــىل  كل  مناحي 
الحيـــاة  فتوقفـــت كل املؤسســـات املدنية و 
السيمفونية  الفرقة  إال  العمل  العســـكرية عن 

مل تتوقف. وبـــىك كل الجمهـــور العراقي .
الحفـــل بقـــر املؤمتـــرات جمـــع بني كل 
األطـــراف املتناحـــرة وحرضتـــه كل رشائـــح 
املجتمـــع باختـــالف مشـــاربهم وكان للفرقة 
العراقيـــة الفضـــل يف اختيار نشـــيد موطني 
وهو نشـــيد ســـوري حتى ال يقال أننا ننتمى 
اىل جهـــة معينـــة واعتمد ما قدمناه كنشـــيد 

للعراقيني. وطنـــي 
السيمفونية  خلقت األلفة  بني العراقيني 

املواطـــن العراقي خرج مـــن حالة الخوف 
و عـــدم األمـــن ومـــا لفظـــه مـــن صدمات 
الســـيمفونية  اســـتطاعت  كيـــف   ، نفســـية 
تبديد مخـــاوف العراقيني. فالفـــن هو عملية 
إبداعية  نبتعـــد فيها عن ضوضـــاء النزاعات 
املســـلحة و صوت القذائـــف و دوي املدافع. 
إنســـانية  العراقيـــة رســـالة  الســـمفونية 

خففـــت مـــن الصدمـــات النفســـية
قـــال املايســـرتو محمـــد أمني عـــزت : إن 
الفرقـــة الســـيمفونية مل تعـــرض فقط مقاطع 
موســـيقية بـــل قدمـــت رســـالة إنســـانية 
ووحدت بـــني العراقيـــني من خـــالل  اللحن 
و املوســـيقى. أججت مشـــاعر و أحاســـيس 
العراقيـــني املكبوتـــة والتـــي أتعبتهـــا قصص 
الحـــرب، العنريـــة والتطـــرف والتناقضات 

فولـــدت مجتمـــع مصدوم نفســـيا.
جمهـــوري  إســـامع  ارغـــب  مل  لذلـــك   
موســـيقى  كالســـيكية  بل أردت إضفاء نوع 

مـــن األلفة بينـــي وبني الجمهـــور  من خالل  
رؤيـــة إخراجية متـــزج بني إحســـاس العازف 

واملقطوعـــة املوســـيقية األكرث ســـامعا.
 اإلنســـان العراقـــي كريم بطبعـــه، محب 

للجلســـات الجامعيـــة والعائلية
يعترب املايســـرتو أن اإلنســـان رقـــم واحد 
يف معادلـــة املوســـيقى العراقية  فـــأراد إبعاد   
الجمهور عـــن أي رصاع   فدورنا يقول،  كيفية 
كســـب اكرب فئة من النـــاس و االرتقاء بالفن 
و اإلبـــداع يف بيئية أمنة و مســـتقرة  لخدمة 

اإلنسان.
يقول : مل أرد أن أكون كالســـيكياً بل أردت 
اســـتعامل أعـــامل أكرث ســـامعا كموســـيقى 
األفـــالم  تاتنيـــك ، ســـوبرمان، وهـــي أعامل 
ســـيمفونية، وصعب تجلب أعـــامل مثل هذه 
مجانـــا فقـــد دفعت فيهـــا أمـــوال وحصلت 
النوتـــات األصليـــة مـــن مكتبـــات عامليـــة 
وأعطيتها صبغتهـــا وقدمتها يف مرسح الوطني 
مبدينة  الكرادة ســـعته )1000( مقعد يف حني 
حرض 1500 شـــخص جلســـوا عىل األرض.ومن 
رواجا  لقـــت  التي  املوســـيقية  املقاطـــع  بني 
ملحمة " جمـــل الصحراء" التـــي جمعت بني 
واملسيحيني  والشيعة  والســـنة  والعرب  األكراد 
وهـــذا ما ترســـخه قواعـــد القانـــون الدويل 

الفرقة.  و  التمييـــز  اإلنســـاين وهو عدم 
األمن أمنية  كل عراقي

الســـيمفونية هي رسالة موســـيقية ثقافية 
تربويـــة منـــذ نشـــأتها واىل حـــد االن فقد 

حققـــت ما عجـــزت عنه السياســـة .
يقول محمد أمـــني عزت : أريـــد أن ينعم 
العراق باالســـتقرار التـــام و أن يتمتع الفنان 
بحقوقه.أريـــد إعـــادة هيبـــة الســـيمفونية 
وأحـــارب من أجـــل املوســـيقى الرتاثية فهي 

جـــزء من إنســـانيتنا  فهـــي تاريخنا. 
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 مصطفـــى فـــالح مصور صحفـــي متطوع 
بالهـــالل األحمـــر العراقي ترجـــم من خالل 
صوره قصـــص إنســـانية مؤملة عـــن  معاناة 

النازحـــني و الهاربني مـــن العنف . 
فـــالح يواجه  املـــوت يف كل لحظة، يصارع 
مـــن أجـــل تأمني خدمـــة إنســـانية ويضحي 
بنفســـه لدعـــم الفئـــات الهشـــة بتوثيـــق 

. تهم نا معا
كمصور صحفـــي بالهالل األحمـــر العراقي 
اختـــار مصطفـــى فـــالح التطـــوع يف ظل ما 
تشـــهده العراق مـــن توترات ورصاع مســـلح 
، فهـــو ككل شـــاب وجد عىل هـــذه األرض 
لخدمـــة وطنه وشـــعبه من خـــالل االرتقاء 

. اإلنســـانية  بالخدمة 
يقول مصطفـــى يف لقاء أجـــري معه عىل 
هامـــش تنظيـــم املنظمـــة العربيـــة للهالل 
األحمـــر و الصليـــب األحمر لـــدورة تدريبية 
يف اإلعـــالم اإلنســـاين ببغـــداد : أن مهمتـــه  
كمصور صحفـــي متطوع ليس فقـــط التقاط 
الصـــور وتوثيـــق نشـــاطات جمعيـــة الهالل 
للمســـاعدات  أثناء تقدميها  العراقـــي  األحمر 
و اإلعانـــات  للمحتاجـــني لكن هـــي خدمة 
إنســـانية ننقل مـــن خاللها رســـائل األمل و 
الحب والتســـامح بني كل األطيـــاف العراقية 
دون متييـــز دون تفرقـــة  هـــي ابلغ رســـالة 

للعامل. أقدمهـــا 
يقول مصطفى : "تطوعـــي بالهالل األحمر 
العراقـــي مل يكـــن اختيارا بقـــدر ماهو إرصار 
عـــىل تقديم مســـاعدة للنازحـــني و الهاربني 
من مناطق عـــدم األمن واالســـتقرار بالعراق  
اضطريت اىل التخـــيل عن  الكامرا 

إلســـعاف طفل هارب 
يقـــول : الخطر يحارصنـــا  يف كل لحظة قد 
نفقـــد الحيـــاة يف أيـــة لحظة نحـــن تطوعنا 
يف الهـــالل األحمـــر العراقي من اجـــل توثيق 
قصـــص إنســـانية معانـــاة األبريـــاء ونـــربز 

شباب اإلنسانية

مصطفى فالح بيضاوي 
مصور متطوع بالهالل األحمر العراقي

 حاورته : راضية صحراوي    مراسلة  معكم   بغداد  العراق

الجانب اإلنســـاين يف ذلك الرتاحـــم و التعاون 
بني الشـــعب العراقي أي بني مؤسســـة الهالل 
والنـــازح العراقـــي الذي أنهكتـــه الحرب وما 
لفظتـــه من مآيس و أحـــزان. و بالتايل ال ميكن 
أن أتخـــىل عـــن الكامـــرا فهي مـــن صنعت 

. حقيقياً  إنســـانا  مني 

ويضيـــف : بالعكـــس أنـــا احمل رســـالة 
إنســـانية فعندما اتركها وكأننـــي خنت األمانة 
التـــي أوليـــت يل وهـــي الخدمة اإلنســـانية، 
اضطـــررت لرتكها  وليس التخـــيل عنها يف حالة 
واحـــدة عندمـــا تحولـــت اىل مســـعف  فقد 

مرت عـــيل لحظـــة عصيبة.
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هـــي القصة التـــي رواها لنـــا  مصطفى . 
فمنذ حـــوايل عام يقـــول : "إلتقيـــت  عائلة 
الطفـــل عباس مـــن  قريـــة كوكجـــيل نازح 
اىل مخيـــم الخـــازر عـــىل أطـــراف محافظة  
اربيـــل  يف عمر  5 او 6 ســـنوات كان هارباً و 
عائلتـــه من  القصف املســـتمر عـــىل  قريته. 
مل متر ســـاعات عـــىل تواجده باملخيـــم، رايته 
يبيك و يشـــكو مـــن كليتيه، حزنـــت ألجله و 
قررت أن  اترك كامريت ملواســـاته و التخفيف 
عنه اســـتعملت كل الطرق و الحيل ألنســـيه 
أمله هـــذا النوع من األســـاليب هـــو الدعم 
النفـــي برنامـــج ناجـــح للهـــالل األحمـــر 
العراقـــي. الجميـــل يف األمر أن والـــد الطفل 
تفاعل هـــو اآلخر وبدأ بالضحـــك واللعب مع 
طفلـــه  تكلم عـــن معاناتهم تحـــت الحصار 
والدمـــار مبنطق، طلب مني ســـيجارة وقال مل 
أدخن منذ عامـــني الن الســـجائر محرمة من 
يقبـــض عليه يعذب او يقتـــل. يقول مصطفى 
: عندمـــا التقيت عبـــاس باملخيـــم  ، بعدما 

تكفلـــت به فرقنـــا امليدانية بالهـــالل األحمر 
العراقـــي من متطوعـــني وناشـــطني وعاملني 
كأول مســـتجيبني يف ميـــدان العمل اإلنســـاين 
.فالخدمة اإلنســـانية هي رســـالة نبيلة فنحن 
النبحـــث عن  الشـــهرة واملال بقـــدر ما نريد 
رســـم االبتســـامة عىل وجوه األبرياء وتوثيق 
والهالل  العـــراق  تاريخ  إنســـانية يف  محطات 
نقوم  بشـــكل خـــاص. فنحن  العراقي  األحمر 
بإيـــواء النازحني ومســـاعدتهم وتقديم الدعم 
الصحـــي والغذايئ لهـــم فكٌل يقـــوم بواجبه 
يف خدمـــة اإلنســـان. دورة تدريبيـــة لإلعالم 

اإلنســـاين محطة لتصحيـــح املفاهيم 
يقول مصطفـــى : فرحت عندما تم إختياري 
اإلنساين  لإلعالم  التدريبية  بالدورة  للمشـــاركة 
التـــي نظمتها املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
و الصليـــب األحمـــر التـــي أقيمـــت ببغداد 
، فقـــد اســـتفدت كثـــراً، تعلمـــت أن انقل 
الصورة بدافع اإلنســـانية و للمســـاعدة فقط 
ال لـــيء آخر وأن ال أصور اي شـــخص وانقل 

اي موقـــف بالـــذات بعض املواقـــف التي بها 
حـــزن وانتهـــاك لبعض خصوصيـــات الناس ال 
اســـتطيع نقلها أو بعض الخصوصيات كنســـاء 

او أطفـــال يف مواقف حرجة .
فسيفســـاء  الفوتوغرافية  الصـــورة 

اإلنســـاين النضال  وروح  اإلبـــداع 
يـــرى مصطفـــى يف الصـــورة الفوتوغرافية 
رســـالة ابداعيـــة متـــزج بـــني أمل و الرغبة يف 
النجاة. كـــام تعتـــرب ترجمة واقعية لقســـوة 
الحرب و صدمـــة الفراق. كـــام أكد مصطفى 
فـــالح أن الصحفي الـــذي يبحث عـــن  املال 
لإلنسانية  اإلســـاءة  حســـاب  عىل  والشـــهرة 
وجرح مشـــاعر املســـتضعفني بإبـــراز جوانب 
حساســـة من حياتهم هو صحفـــي قد ينجح 
إعالميا ويفشـــل إنسانيا.  فاإلنســـانية تتجىل 
من خـــالل أنامـــل اإلنســـان و ليـــس فقط 
مصـــور يريد التقط مشـــهد يجنـــي منه املال 

 . لشهرة وا
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-تلعب الرشاكات اإلسرتاتيجية اإلنســـانية يف العمل اإلغايث دوراً 
كبـــراً يف منذجة العمل اإلنســـاين بشـــكل عام ، هـــذه النمذجة 
تجيـــب دامئاً عىل اإلستفســـارات ذات العالقـــة ، وتعطي انطباعاً 
إيجابياً حول الشـــفافية ، ألن هذه الرشاكة عـــادة ما تتيح معرفة 
)اســـم املرشوع ، الجهـــات املنفذة ، مكونات املـــرشوع ، الجهات 
التنســـيقية ، توضيح العالقـــة بني الجهات املانحة واملســـتفيدة ، 
وضـــوح دور الجمعية او املنظمة يف املقر املســـتهدف باملرشوع ، 

القيمة املالية ، املســـتهدفون ، والناتج اإلنســـاين ... إلخ( 
طوىب ملـــن قامت جهوده اإلنســـانية عىل مثل تلـــك الرشاكات 

 .
-املتطوعـــون واملتطوعات هـــم نبض حياة أي قطاع إنســـاين. 
لكـــن ليت هـــذه القطاعات ما تنســـاهم أثنـــاء مهامتهم وبعد 

 . مامتهم 
-امللهمـــون اإلنســـانيون ، يتواجدون يف كل مكان ، يعيشـــون 
بيننـــا ، حاولوا الوصـــول إليهـــم ، إذا وجدمتوهـــم عّضو عليهم 
بالنواجذ ،إشـــكروهم ، امللهمون اإلنســـانيون ال متوت رســـالتهم 

أبداً وتســـتدعيهم الذاكـــرة كلام دعـــت الحاجة لهم. 
-أجمل مـــا يف اإلنســـانية أنها ال تحمـــل جنســـية بعينها ، لو 
حملت الجنســـية ألضطرت أن يكـــون لها جواز ســـفر ، له نهاية 
، وتجديـــد وما إىل ذلـــك ، اإلنســـانية بحد ذاتها تجدد ســـعادة 

العطاء. ومتنحهـــا  الحياة 
-االعـــالم اإلنســـاين يبقى هو االعـــالم الحقيقي الـــذي يبحث 
عـــن الحروب والكوارث ليضع نقاط اإلنســـانية عليهـــا بعيداً عن 

مســـببات تلك األزمات.
-ال فـــرق بني جمعيـــات الهالل األحمـــر والصليـــب األحمر ، 
وأجهزة الدفـــاع املدين ، كالهـــام يطفىء الحرائق التي يشـــعلها 

غرهم دون أن يشـــغلون أنفســـهم مبن أشـــعلها!
-ختاماً . 

األمانـــة العامـــة للمنظمة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر ال يفـــرتض أن تتـــأمل يف ظل وجـــود 21 طبيباً إنســـانياً 
يعلمون كيـــف ولدت وكيـــف ترعرعت ، وملاذا عليهـــا أن تبقى 

!! كبرة 

رسائل إنسانية 
بقلم : رئيس التحرير 

أحمد أبوحسان
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