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رئيس التحرير

دولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أعلن 

�شناع  عن  بحثه  �أيام  عدة  قبل  دبي،  حاكم  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لإمار�ت، 

�لأمل يف عاملنا �لعربي، ودّون �شموه عرب ح�شابه �لر�شمي يف »تويرت«: »نبحث 

عن #�شناع_�لأمل يف عاملنا �لعربي«، مرفقًا �لتغريدة بقائمة بد�أت بجملة: 

يف  �ملطلوبة  و�خلرب�ت  و�ملوؤهالت  �ل�شروط  �شمت  فيما  معنا«،  للعمل  »مطلوب 

�ملر�شحني، و�لذين �شيمنحون مز�يا ومكافاآت بقيمة مليون درهم، وتاأتي خطوة 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  مبادر�ت  �شمن  �لأمل  �شناع  عن  �لبحث  يف  �شموه 

�لعاملية.

نعم، عودتنا دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة د�ئمًا على فعل �خلري و�إطالق 

�أو م�شاعدة  �ملبادر�ت �لإن�شانية د�خل وخارج �لإمار�ت، �شو�ء دعم �لالجئني 

�لنازحني، �أو من خالل �إطالق �ملبادر�ت �لأخرى مل�شاعدة �ملحتاجني، من �لغذ�ء 

و�لدو�ء و�لعالج، وحتى �لقر�ءة. 

بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  يد  على  تاأ�شي�شها  منذ  �لإمار�ت  ودولة  ل،  كيف 

�شلطان �آل نهيان )ز�يد �خلري( جتلت �شماتها بالأعمال �لإن�شانية، وتعترب هذه 

�لدولة من �أكرث �لدول م�شاهمة بالأعمال �لإن�شانية، ولها �أياٍد بي�شاء و�شباقة 

يف عمل �خلري من خالل م�شاهمات �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لن�شط، و�ملوؤ�ش�شات 

�خلريية �لأخرى �لتي د�ئمًا تبادر باإطالق �ملبادر�ت �لإن�شانية �ل�شريعة لت�شل 

�ىل �أبعد نقطة للمحتاجني و�ملنكوبني، �شو�ء على م�شتوى �لدول �أو �لأفر�د.

وقد �ختارت دولة �لإمار�ت هذ� �لعام »عام �خلري« من خالل ��شرت�تيجية 

�خلري، من �شمن �أطالق 1000 مبادرة �إن�شانية، لتكري�س عام �خلري، وهو �أكرب 

د�فع مل�شاعفة �لعمل �لإن�شاين، وهي خطة نبيلة هدفها عمل �خلري و��شتد�مته، 

ويعترب عمل �خلري �لإن�شاين من �شمات هذه �لبالد و�أهلها، ف�شاًل عن فتح �أبو�بها 

�لعائالت  �حتياجات  تالم�س  حملية  قو�نني  و�شنها  �ملنكوبة،  �لعائالت  لبع�س 

باأبنائهم  و�للقاء  حركتهم  لت�شهيل  �لإمار�ت،  د�خل  يعملون  ممن  و�أبنائها 

�إطالق  �لتي عودتنا على  �لبالد  لهذه  �ل�شمل«، فطوبى  فما يطلق عليه »جمع 

�ملبادر�ت �لإن�شانية و�خلريية �لر��شخة يف ثو�بت و�شمة هذه �لبالد �ملعطاءة، 

منظومة  خالل  من  �خلري  قيم  يف  متجذرً�  منهجها  ��شرت�تيجية  جعلت  �لتي 

يف  م�شلكها  �قرتن  �لذي  �خلري«  »�إمار�ت  خاللها  من  عرفت  م�شتد�مة،  �إن�شانية 

نهج  بذل عمل �خلري و�لعطاء يف ثو�بت حكومتها �لر�شيدة و�شعبها �لكرمي.   

 كلمة
العدد



5 4
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

محتويات
العدد

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

www.maacom.org

المشرف العام

رئيس  التحرير

مدير  التحرير

المراسلون

التصوير

التنفيذ الفني

هيئة التحرير

د.صالح السحيباني

د.علي القحيص

د. محمد جرادات

أسعد العزوني )االردن(
راضية صحراوي )المغرب العربي(

هيثم إبراهيم )السودان(
محمد الموسوي )العراق(

اياد المنذر )لبنان(
سالمة حربي )مصر( 

خالد الزيد )الكويت(
منذر الحميدي )االردن(

فريد عدنان )قطر(
ياسر غزال )تركيا(

فريق إتحاد المصورين العرب
مالك شقراوي )تونس(

جالل جالل )تركيا(

المالذ
لإلستشارات والدراسات اإلعالمية دبي

ترخيص إعالمي : 3201 

أحمدابوحسان
 ساجدة الموسوي 

 نبيل الحاج سالم
 فهد الثبيتي 

رنا إبراهيم

 الأمني العام للمنظمة العربية
للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر

 املرا�صالت با�صم رئي�س التحرير
 �س.ب: 57359 دبي

majalla.maacom@gmail.comالمقاالت المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ،وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة

 وتبقى الصورة
بألف كلمة

 هم من
 جعلوني
ارحل عنك

توزع مجانًا �لعدد �خلام�س ــ �إبريل ــ 2017م ــ
      

رجب - 1438 هــ

20

52

29

60

32

66

88

44

74

91
82

50

12-6

ــــــــة بــــــجــــــهــــــود �حلــــــمــــــلــــــة �لــــوطــــنــــيــــة  ــــــــي ـــــــــــادة دول �إ�ـــــــــــش

ـــــني ـــــوري ـــــش ـــــ� ــــــــاء �ل ــــــــق ــــــــش ـــــرة �لأ� ـــــ�ـــــش ـــــن �لــــــ�ــــــشــــــعــــــوديــــــة ل

ــــــــني ــــــــاج ــــــــت ــــــــح ــــــــــــر�ء و�مل ــــــــــــق ــــــــــــف تــــــــ�ــــــــشــــــــتــــــــهــــــــدف �ل

ــا ــه ــال ــش ــ� ــئ ــت ــش ـــة �آفــــــــة يـــجـــب �� ـــري ـــش ـــ� ـــب ـــــاء �ل جتــــــــارة �لأعـــــ�ـــــش

�لعربية  للمنظمة  �لعامة  �لأمانة  �لتون�شي  �لرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 

�لعامة للهيئة   42 �لـ  ــدورة  �ل تعقد  �لأحمر  و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل 

�لأمـــر��ـــس و�لأوبـــئـــة حتــا�ــشــرهــم ولــعــنــة �لــعــقــارب تــطــاردهــم �شيفًا

�لــنــفــايــات مـــكـــب  يف  ــون  ــش ــ� ــي ــع ي غـــــزة  يف  عـــائـــلـــة   300 ـــاة  ـــش ـــاأ� م

ـــالل �لأحـــــمـــــر و�لـــ�ـــشـــلـــيـــب �لأحــــمــــر  ـــه ـــل ـــة ل ـــي ـــرب ـــع �ملـــنـــظـــمـــة �ل

�لــــثــــالــــث ــــجــــي  ــــي �خلــــل �لـــــطـــــفـــــولـــــة  مـــــــوؤمتـــــــر  يف  ـــــارك  ـــــش ـــــ� ت

ــم«: ــك ــع »م ــــ  ل زيــــد  ـــن  ب �لأمــــــري رعــــد  �لـــعـــيـــون �لأردين  ــك  ــن ب ـــدقـــاء  �أ�ـــش ــس جــمــعــيــة  ــ� ــي رئ

�لبنك يجمع �لقرنيات مل�شاعدة فاقدي �لإب�شار و�أجرى ما يزيد عن 4500 عملية زر�عة قرنية 

ـــــــــــــات حمـــــــــــمـــــــــــد �ملـــــــــــر ـــــــــــــي رفـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــة بـــــــــــنـــــــــــت ب

�شبيل« عابر  وكــل  حمتاج  كــل  ليدخل  بــاب  لبيتها  يكون  ل  �أن  ـــرْت  »�أم

ــه �لإنــ�ــشــانــيــة  ــات ــج ــت ــن ـــعـــودي يـــعـــر�ـــس م ـــ�ـــش ــــر �ل ــــم �لــــهــــالل �لأح

31 �جلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادريــــــــــــــــــة  مــــــــــــــهــــــــــــــرجــــــــــــــان  يف 

ـــودة ـــالل �لأحــــمــــر �لــفــلــ�ــشــطــيــنــي د. خـــالـــد ج ـــه ــــام �ل ـــــني ع »مـــعـــكـــم« تــلــتــقــي �أم

كثريً�  ونعاين  �مل�شتويات  �أعلى  على  �لأحمر  و�ل�شليب  للهالل  �لعربية  �ملنظمة  مع  نن�شق 

ـــاأثـــرً�  ـــا مـــت ـــي ـــدن �لــ�ــشــفــري �لإمــــــار�تــــــي يف �أفـــغـــانـــ�ـــشـــتـــان يــــــودع �ل

ـــــي �إرهـــــاب عــــمــــل  �إىل  وزمــــــالئــــــه  ـــه  ـــش ـــر� ـــع ت بــــعــــد  ــــجــــر�حــــه  ب

الغالف
على الرغم من أن مشهد 

النزوح وعذابات الناس 
ومعاناتهم بات عاديًا في 

العراق الغارق في الفوضى 
والحروب.

المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر تمنح 

ملك األردن و أمير قطر 
قالدة »أبو بكر الصديق«.

أخبار
موضوع
العدد
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األمل
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أخبار

�لذي  �للقاء  خال  جالته،  و�أعرب 

تقديره  عن  �حل�سينية،  ق�سر  يف  جرى 

بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  �لإن�سانية  للجهود 

�لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال  جمعيات 

�لقادة.  هذه  منحه  لهم  مثمناً  �لعامل،  يف 

�لقادة  �أن  �ل�سياق،  هذ�  يف  جالته،  و�أكد 

متثل تكرمياً لاأردن، �لذي هو على �لدو�م 

�لأردين،  ولل�سعب  لاجئني،  �آمن  ماذ 

من  �أ�سقائه  ��ست�سافة  �أعباء  حتمل  �لذي 

�لاجئني �لعرب، مثلما �أنها تكرمي للقو�ت 

�جلنود  ولكل  �لأمنية،  و�لأجهزة  �مل�سلحة 

يف  وي�سحون  �حلدود  على  ير�بطون  �لذين 

ويغيثون  وي�ساعدون  �لوطن  حماية  �سبيل 

لن  �لأردن  �أن  جالته  �أكد  كما  �مللهوف، 

يدخر �أي جهد مل�ساعدة �لاجئني، وكل من 

عن  جالته  معرباً  للم�ساعدة،  بحاجة  هم 

فخره مبا قدمته �ململكة ملايني �لاجئني، 

و�لأمان،  لاأمن،  فيها ماذ�  �لذين وجدو� 

�لأعباء  �أن  �إىل  �مللك  جالة  ولفت  و�لام. 

�للجوء  �أزمات  جر�ء  �لأردن  حتملها  �لتي 

�أر��سيه منذ عقود، مل تثنه عن �لقيام  على 

على  لاجئني،  و�لإغاثي  �لإن�ساين  بدوره 

�لدولية  �مل�ساعد�ت  حمدودية  من  �لرغم 

بهذ� �خل�سو�س.

بالنجاح  متنياته  عن  جالته  و�أعرب 

�ل�سليب  جلمعيات  �لتا�سع  �ملوؤمتر  لأعمال 

�ل�سرق  ملنطقة  �لأحمر  و�لهال  �لأحمر 

العاهل األردني 
يتسلم قالدة أبي بكر الصديق 

من المنظمة العربية للهالل األحمر

تسلم العاهل األردني، جاللة الملك عبد اهلل الثاني، 
قالدة أبي بكر الصديق، رضي اهلل عنه، من الطبقة األولى، 

المقدمة له من المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر، تقديراً لجهود جاللته اإلنسانية تجاه الالجئين 

السوريين، ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة. وتعد قالدة أبي بكر الصديق، أعلى وسام تمنحه 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، لملوك 
ورؤساء الدول، تقديراً ألعمالهم اإلنسانية في شتى 

بقاع العالم، خصوصًا في العالم العربي. وسلم القالدة 
لجاللة الملك، الرئيس العام للهالل األحمر األردني، رئيس 
المجموعة العربية، الدكتور محمد مطلق الحديد، وذلك 

خالل استقبال جاللته لوفد من جمعيات الهالل األحمر 
والصليب األحمر، ضم رئيس االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر، تاداتيرو كونوي، واألمين 
العام للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، 

الدكتور صالح السحيباني، ورؤساء وأمناء جمعيات الهالل 
األحمر في عدد من الدول العربية.

معكم -األردن
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أخبار

السحيباني: األردن بقيادته الهاشمية وشعبه األصيل 
يستضيف ويجير المنكوب ويساعد المظلوم

��ست�سافته  �لذي  �إفريقيا،  و�سمال  �لو�سط 

�أجل  من  »معاً  �سعار  حتت  موؤخر�ً،  �ململكة 

�لإن�سـانية«.

�لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  و�أكد 

للهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �لدكتور 

�لذي  �للقاء  خال  �ل�سحيباين،  �سالح 

�لها�سمي،  �مللكي  �لديو�ن  رئي�س  ح�سره 

ومدير مكتب جالة �مللك، �أن �لعطاء �لذي 

�حرت�م  حمط  هو  لاجئني  �لأردن  يقدمه 

وهذ�  �لدولية،  �ملحافل  جميع  يف  وتقدير 

�لأردين  �ل�سعب  به  يتمتع  ما  يعك�س  �لدور 

�لأ�سيل وقيادته �لها�سمية �حلكيمة من �إرث 

يتج�سد  و�لذي  و�إ�سامي،  عربي  ح�ساري 

�ملنكوب  ويجري  ي�ست�سيف  وهو  جلي  ب�سكل 

وي�ساعد �ملظلوم.

تقديرهم  عن  �لوفد  �أع�ساء  و�أعرب 

جالة  بقيادة  �لأردن،  يقدمه  ملا  �لعايل 

�لرغم من  على  �ل�سوريني،  �مللك، لاجئني 

�لتحديات و�لظروف �لتي مير بها، موؤكدين 

و�سورة  منوذجاً  للعامل  قدمت  �ململكة  �أن 

�لإن�سانية  �خلدمات  تقدمي  يف  م�سرقة 

و�لإغاثية لاجئني، �لذين ت�ست�سيفهم على 

�أر��سيها. 

�لأردنية،  �لأنباء  وكالة  مع  مقابلة  ويف 

�لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  »برت�«، قال 

للهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �لدكتور 

�سالح �ل�سحيباين، �إن رمزية قادة �أبي بكر 

وو�سام  قادة  �أعلى  وتعد  كبرية،  �ل�سديق 

�لعربية  للمنظمة  �لعامة  �لهيئة  تقدمه 

�لإن�سانية  جلهوده  تقدير�ً  �مللك  جلالة 

ق�سايا  ون�سرة  �لاجئني،  جتاه  �لكبرية 

�أمته �لعربية و�لإ�سامية. 

ويعرف  يعرف،  �جلميع  �أن  �إىل  ولفت 

ما  ظل  ويف  �ململكة،  �أن  و�لعرب  �لاجئون 

يحيطها من ظروف �سعبة، �أ�سبحت ماذ�ً 

�آمناً لاجئني منذ عقود، وهذ� لي�س غريباً 

على �لأردن، بقيادته �لها�سمية، �لذي يحمل 

كل �لكرم و�لنبل و�ل�سهامة �لعربية. 

�لأردن  �أن  �ل�سحيباين  �لدكتور  وبني 

�لإن�سانية،  للجمعيات  من�سة  �أي�ساً  �أ�سبح 

�لاجئني  لكل  يقدم  و��سعاً  وف�ساء 

مو�رده،  �سح  من  �لرغم  على  �حتياجاتهم، 

وما ت�سكله من �أعباء �إ�سافية عليه، ما جعل 

�أ�سقائه  مع  �لعي�س  لقمة  يتقا�سم  �لأردين 

مبا  �أثبت  �لأردن  �أن  و�أكد  �لاجئني.  من 

قدم ويقدم لاجئني �أنه حافظ على �سمات 

ذ�ت  �لعربية  و�ل�سهامة  �لأ�سيلة  �لأخوة 

�ل�سجايا �حلميدة و�لنبيلة.

�لتا�سع  �ملوؤمتر  �أعمال  �أن  �إىل  ُي�سار 

جلمعيات �ل�سليب �لأحمر و�لهال �لأحمر، 

�لذي �نطلقت �أعماله يف �لعا�سمة �لأردنية، 

�أبرزها  �لق�سايا  من  عدد�ً  ناق�س  عّمان، 

منطقة  يف  �لطارئة  للتحديات  �ل�ستجابة 

و�أهمية  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق 

�لت�سامح  قيم  ون�سر  �ل�سام،  ثقافة  تعزيز 

و�لاعنف، وحركات �لنزوح و�لهجرة.

ألجل اإلنسانية
معًا
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أخبار

قالدة »أبو بكر الصديق« تقديرًا 
معكم  - الدوحة لدعمه العمل اإلنساني

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

تمنح أمير دولة قطر
منحت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
الرائدة في دعم  الطبقة األولى، تقديراً لجهود سموه  أمير دولة قطر، قالدة »أبو بكر الصديق«، من 
هذا  في  المميز  قطر  دولة  ودور  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  اإلنساني  العمل 
الميدان، وتم ذلك خالل استقبال سمو األمير لوفد الهيئة العامة للمنظمة بمكتبه بالديوان األميري، 
بحضور معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعرب 
مسؤولو المؤسسات الخيرية واإلنسانية في قطر عن ارتياحهم البالغ لمنح المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد، قالدة سيدنا أبي بكر 
الصديق، من الطبقة األولى، من المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر تكريمًا لسموه. وقال 

مسؤولو العمل اإلنساني في قطر إن تكريم سموه بهذه القالدة الرفيعة صادف أهله.
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أخبار

�لتكرمي، قال  وعقب م�ساركته يف فعالية 

رئي�س  �ملعا�سيد،  �لعلي  غامن  بن  حممد  د. 

»�إن  �إد�رة �لهال �لأحمر �لقطري:  جمل�س 

�لباد  �أمري  �ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  منح 

)ر�سي  �ل�سديق  بكر  �أبي  قادة  �ملفدى، 

�هلل عنه(، �إمنا هو �سيء قليل �أمام �إجناز�ته 

�لإن�سانية �لكبرية، وح�ساد مبارك ملا زرعته 

�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خال  �لكرميتان  يد�ه 

منه  وحر�ساً  �لإن�سانية  �لق�سايا  عن  دفاعاً 

و�لأوطان«.  �لإن�سان  كر�مة  حفظ  على 

�إن�سانية  منظمة  ب�سفتنا  »نحن  و�أ�ساف: 

كبري  بقدر  نحظى  فاإننا  ودولية،  قطرية 

�سمو  وحر�س  وحر�سها،  دولتنا  �هتمام  من 

�لأمري على دعم �مل�ساريع �لإن�سانية، و�إغاثة 

�مللهوف يف خمتلف دول �لعامل، فقطر �ليوم 

�أ�سبحت رقماً وعلماً كبري�ً يف ميد�ن �لعمل 

توجيهات �ساحب  ثم  �هلل،  بف�سل  �لإن�ساين 

�لقطري  �لأحمر  �لهال  �أن  كما  �ل�سمو، 

قطر،  يف  و�خلريية  �لإن�سانية  و�جلمعيات 

توفري  يف  �لدولة  من  �لدعم  هذ�  تلم�س 

و�لدول  �ملناطق  لكافة  �لعاجلة  �ل�ستجابة 

�لتي حتتاجها«.

برعاية  دولة قطر  »�إن  بقوله:  و��ستطرد 

لأبنائها  تقدم  تز�ل  ل  �لتي  �لأمري  �سمو 

و�سائل �لتقدم و�لرقي يف �ستى جمالت �لعلم 

�لجتماعية  و�لرعاية  و�ل�سحة  و�لتنمية 

و�لبنية �لتحتية، مل تتو�ن يوماً عن �للتز�م 

�لتي  كال�سجرة  فقطر  �لدولية،  مب�ساعيها 

�ملا�سي  وي�سهد  �خلارج،  �إىل  بظلها  ت�سل 

��ستفادت  �لذي  �لإن�ساين  بدورها  و�حلا�سر 

جغر�فية  مناطق  يف  �لدول  ع�سر�ت  منه 

بعيدة«.

�سالح  �لدكتور  و�سف  جانبه،  ومن 

للمنظمة  �لعام  �لأمني  �ل�سحيباين، 

�لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية 

�لظال  و�رفة  مثمرة  �سجرة  باأنها  قطر، 

يق�سدها  ومنارة  و�ملنكوبني  للمحتاجني 

لدى  �إن  وقال  و�ملت�سررون.  �ملحرومون 

على  تقوم  و��سحة  روؤية  �ل�سمو  �ساحب 

و�ملظلوم،  �ملحروم  و�إيو�ء  �مل�ستجري  جندة 

وهذه �لروؤية تنطلق من قيم �لنبل و�لرحمة 

ومبادئ �لأخوة �ملتاأ�سلة يف �ل�سعب �لقطري 

وحكومته �لر�سيدة. وتابع: »�إن جهود قطر 

يف  �ملميز  ودورها  �لأمري  �سمو  قيادة  حتت 

فخر  حمل  هو  �لإن�ساين،  �لعمل  جمال 

�لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال  منظمات 

م�سرب  �جلهود  هذه  �سارت  وقد  �لعربية، 

�ملثل لأنها تنطلق من روؤية و��سحة، كما �أنها 

ظلت حمل نظر �ملر�قبني �لدوليني و�إعجاب 

�ملتابعني من خمتلف �أنحاء �لأمم«.

�ل�سديق  بكر  �أبي  قادة  تعد  ذلك،  �إىل 

وروؤ�ساء  مللوك  �ملنظمة  متنحه  و�سام  �أعلى 

�ستى  �لإن�سانية يف  لأعمالهم  تقدير�ً  �لدول 

�لعربي،  �لعامل  يف  خ�سو�ساً  �لعامل،  بقاع 

�لأول  �خلليفة  ��سم  على  �لقادة  و�سميت 

للم�سلمني، و�أحد �لع�سرة �ملب�سرين باجلنة، 

�أبي  للخليفة  �لع�سر  �لو�سايا  حتمل  وهي 

بكر �ل�سديق �لتي وجه بها جيو�س �مل�سلمني 

�لدويل  �لقانون  مبادئ  �أ�سا�س  متثل  و�لتي 

�لإن�ساين.

منحت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قالدة »أبو بكر الصديق«، من الطبقة األولى، تقديراً لجهود 

سموه الرائدة في دعم العمل اإلنساني على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

ألجل اإلنسانية

معًا
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أخبار

�لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة  �ساركت 

�ملنظمات  ملتقى  يف  �لأحمر  و�ل�سليب 

خطة  تنفيذ  لدعم  �ملتخ�س�سة  �لعربية 

�ختتم  �لذي   ،2030 �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�لدول  جامعة  مقر  يف  موؤخر�ً  �أعماله 

�ملنظمة �لدكتور  وفد  �لعربية، و�سم 

�لبحوث  �لدوي، رئي�س مركز  �أحمد  �إبر�هيم 

رئي�س  �ملالكي،  و�ملعلومات، و�لأكادميي فهد 

وجاء  باملنظمة.  �لتطوعية  �لقانونية  �للجنة 

�مللتقى لتعزيز تنفيذ خطة �لتنمية �مل�ستد�مة 

2030 �لتي تركز على �لتغري�ت و�لتحديات 

توفر  حيث  �إنتاجها،  ميكن  �لتي  و�خليار�ت 

�أن  خالها  من  ميكن  هدفاً   17 �خلطة 

ت�سمن لاإن�سان حلظة تاريخية يرى �لعديد 

�ل�سنو�ت  يف  لاأمل  م�سدر�ً  فيها  �لنا�س  من 

�خلم�س ع�سرة �ملقبلة، عند تنفيذها، خ�سو�ساً 

كبري�ً  تهديد�ً  ت�سكل  �لر�هنة  �لتحديات  �أن 

مل�سار �لتنمية، ب�سبب ت�ساعد �لنز�عات و�لعنف 

�لاجئني  من  �لهائلة  و�لإرهاب، و�لأعد�د 

و�لنازحني، وتف�سي �لفقر و�لبطالة، خ�سو�ساً 

لدى �لفئات �لأكرث �سعفاً.

�ملنظمات  مب�ساركة  �فتتح  قد  �مللتقى  وكان 

�لعربية �ملتخ�س�سة، وعدد كبري من �ملنظمات 

�ملفاهيم  وتناول  و�لإقليمية،  �لدولية 

شاركت بوفد في ملتقى المنظمات العربية 
المتخصصة بجامعة الدول العربية

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تدعو إلنشاء منصة عربية لدعم 

تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
معكم - القاهرة 

و�لعربية  و�لإقليمية  �لعاملية  و�لتوجهات 

�لروؤية،  خال  �مل�ستد�مة، من  للتنمية 

و�لتمويل، ودور موؤ�س�سات �لعطاء �لجتماعي 

كما  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  يف 

�حلياة  وجودة  �لإن�سان  كر�مة  حمور  تناول 

�لجتماعي،  و�ل�سعف  معي�سته،  وم�ستويات 

و�لتعليم  و�لع�سو�ئيات،  �ملهم�سة،  و�ملجتمعات 

وتناول  �لتمكني،  ومفهوم  و�ملر�أة  و�مل�ساو�ة، 

و�ملو�رد  �لقت�سادي،  و�لتنوع  �لتحتية  �لبنية 

�لطبيعية و�لبيئة وخماطر �ملناخ.

تطوير  �إىل  �مللتقى  تو�سيات  �أبرز  و�أ�سارت 

و�خلطط  �لقائمة  �لعربية  �ل�سرت�تيجيات 

�لتفاقيات  مع  وتتو�ءم  لتت�سق  و�لأن�سطة، 

�ل�ساعية  و�خلطط  و�ل�سيا�سات  �لدولية 

بادرت  �مل�ستد�مة، كما  �لتنمية  خطة  لدعم 

و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة 

�لأحمر بتو�سية دعت فيها �إىل �سرورة �ن�ساء 

خطة  تنفيذ  لدعم  عربية  �إلكرتونية  من�سة 

وحتليل  جلمع   ،2030 �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�لإ�سرت�تيجية  �خلطط  وتقييم  ور�سد 

عربية  بخطة  للخروج  �لعربية  للمنظمات 

موحدة تتما�سى مع �أهد�ف �ملنظمات للتنمية 

�مل�ستد�مة �لأممية.  
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أخبار

�لعام للمنظمة �لعربية للهال  �أكد �لأمني 

�سالح  �لدكتور  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر 

للتدريب  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �أن  �ل�سحيباين، 

�لتقني و�ملهني، متيزت يف م�ساركتها باجلنادرية 

يو�كب  �حرت�يف،  ب�سكل  منتجاتها  بعر�س   31

بناء  يف  ودورة  �ملهني  للعمل  �حلديثة  �لروؤية 

�إىل  بها  قام  �لتي  زيارته  يف  منوهاً  �لوطن، 

�مل�ستوى  رفيع  وفد�ً  �سمت  جولة  يف  �ملوؤ�س�سة 

فل�سفة  �نطلقت من  �مل�ساركة  باأن  �ملنظمة،  من 

�لتخ�س�سات  حماكاة  �أ�سا�س  على  تقوم  و�عية 

خمت�سني،  مدربني  قبل  من  و�ملنفذة  للو�قع 

خلدمة  �ملوؤ�س�سة  تنفذه  ما  �أن  �إىل  بالإ�سافة 

خال  من  و��سحة  بر�سالة  ينطلق  �ملجتمع 

�لعمل  بفرق  �ل�سحيباين  و�أ�ساد  �جلناح. 

�ملجتمع  وبتعريف  و�ملتدربني  �ملدربني  من 

�لتدريبية  �لدور�ت  خال  من  مهنياً  و�لزو�ر 

�لعربية  �ملنظمة  وقد  زيارة  و�سملت  �ملنفذة. 

�أكادميية  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال 

كما  �ملتنوعة،  و�لتخ�س�سات  �لتقنية  �لطفل 

�لكو�در  تدريب  يف  �جلديد  على  �لوفد  �طلع 

وتعرف  �لعمل،  �سوق  �حتياجات  وفق  �لوطنية 

�ملوؤ�س�سة  جنحت  �لتي  �ملجالت  �أبرز  على 

بالإ�سافة  �خلا�س،  �لقطاع  مع  �ملوؤ�س�سة  فيها 

جنح  �لذي  �لكبري  �لتوعوي  �جلانب  �إىل 

للزو�ر  و��سحة  ر�سالة  باإي�سال  �ملدربون  فيه 

�ليومية  �حلياة  يف  �ملهنة  باأهمية  و�لتعريف 

و��ستخد�ماتها.

�ملوؤ�س�سة  �أن  زيارته،  عقب  �لوفد  و�أكد 

�إ�سرت�تيجيتها  م�ساركتها  خال  من  �أو�سحت 

�لتنموية  �لنه�سة  ت�سهده  ما  تو�كب  �لتي 

حكومة  وتوجهات  دعم  و��ستثمار  �لكبرية، 

توفري  �سعيد  على  �ل�سريفني،  خادم �حلرمني 

و�لتدريب،  للعمل  �آمنة، وحمفزة  تقنية  بيئات 

�لتدريبية  �ملجالت  يف  �لتو�سع  �إىل  بالإ�سافة 

�ملتقدمة، �لد�عمة للخطط �لوطنية، و�مل�ساركة 

يف بر�مج نقل �لتقنية وتطويرها و�لعمل على 

تطوير �لتدريب �لتقني وبر�جمه، وبناء ج�سور 

قوية مع �أبناء وبنات �لوطن.

�سكره  زيارته  ختام  يف  �ل�سحيباين  وقدم 

�لتقني  للتدريب  �لعامة  للموؤ�س�سة  �لعميق 

جمال  يف  �لريادي  بدورها  م�سيد�ً  و�ملهني، 

�مل�سوؤولية �لجتماعية و�لعمل �لتطوعي، و�أكد 

�أن �ملنظمة �إحدى �مل�ستفيد�ت من دور �ملوؤ�س�سة 

�ل�سعيدين  على  �ملتميزة  بالكو�در  ودعمها 

�ملحلي و�لدويل.  

المنظمة العربية 
للهالل األحمر  والصليب األحمر

تنوه بدور الشباب المهني في مجال المسؤولية 
االجتماعية والعمل التطوعي

معكم - الرياض
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أخبار

�أكد �لدكتور �سالح بن حمد �ل�سحيباين، 

للهال  �لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني 

�لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �أن �نعد�م �لأمن 

يوؤرق  يز�ل  ول  كان  �لنز�عات  مناطق  يف 

�ملنظمات �لإن�سانية، م�سري�ً �إىل �أن �ل�سنو�ت 

للقانون  �نتهاكاً  �أ�سف  بكل  �سهدت  �ملا�سية 

��ستهد�ف  عنه  نتج  �لإن�ساين،  �لدويل 

حيث  �لإن�ساين،  �لعمل  جمال  يف  �لعاملني 

�ل�سنو�ت  تلك  خال  �مل�ستهدفني  عدد  بلغ 

�ملفقودين،  �ل�سحايا  من   500 من  �أكرث 

جمعيات  يف  �لعاملني  من  خا�سة  وب�سفة 

�لهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر يف �لباد 

�ملمكنة  �حللول  بتوفري  مطالباً  �لعربية. 

السحيباني يلتقي 
رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودي

قطر: دعوة عربية تعزز التعاون بين البعثات 
الدولية وجمعيات الهالل والصليب األحمر 

العربي لتخفيف آالم الالجئين

�لإن�ساين  بدورها  �جلمعيات  هذه  لقيام 

مطالباً  �لقائم،  �ل�سر�ع  ظل  يف  و�لإغاثي 

باللتز�م  كافة،  �مل�سلحة  �ل�سر�عات  �أطر�ف 

و�لقانون  �لإن�ساين  �لدويل  بالقانون 

�لإن�سانية،  �لإن�سان و�ملبادئ  �لدويل حلقوق 

لاحتياجات  لا�ستجابة  �لأولوية  و�إعطاء 

�لإن�سانية لل�سكان �لذين وقعو� �سحية لهذه 

�ملاآ�سي  هذه  تنا�سل  مع  بالذ�ت  �ل�سر�عات 

بالأمة  حتيط  �لتي  �ملتجددة  و�لكو�رث 

�لعربية. 

تر�أ�سها  �لتي  �جلل�سة  خال  ذلك  جاء 

حول  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ل�سحيباين، 

»مقاربات حقوق �لإن�سان يف حالت �ل�سر�ع 

بقطر  نظمته  و�لذي  �لعربية«،  باملنطقة 

�لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  موؤخر�ً، 

بالتعاون مع مفو�سية �لأمم �ملتحدة حلقوق 

وزر�ء  ملجل�س  �لعامة  و�لأمانة  �لإن�سان 

�لد�خلية �لعرب، و�لربملان �لعربي و�ل�سبكة 

حلقوق  �لوطنية  للموؤ�س�سات  �لعربية 

�لإن�سان،  بح�سور �أكرث من 320 �سخ�سية 

و�لإن�ساين  �لإغاثي  بالعمل  �ملعنيني  من 

من�سة  تاأمني  �إىل  وهدف  �لإن�سان،  وحقوق 

لنقا�س تفاعلي بني �جلهات �لفاعلة �ملعنية، 

فيما يتعلق بحقوق �لإن�سان حلالت �ل�سر�ع 

حتديد  �إىل  بالإ�سافة  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

حقوق  على  �لقائمة  �ملبكر  �لإنذ�ر  �آليات 

منع  بهدف  �حلو�ر  قنو�ت  وتوفري  �لإن�سان 

م�سلحة،  �سر�عات  �إىل  �لأزمات  تطور�ت 

حماية  �سمان  بغية  �لقانون  �سيادة  وتعزيز 

حقوق �لإن�سان يف �أوقات �ل�سر�ع يف �ملنطقة 

��سرت�تيجيات  �إىل و�سع  �لعربية، بالإ�سافة 

عد�لة  وتعزز  �ملنطقة  يف  �ل�سام  حتمي 

�لتعاون  جمالت  تعزيز  وكذلك  �لقانون، 

�لهال  وجمعيات  �لدولية  �لبعثات  بني 

من  تخفف  �لتي  �لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر 

و�سحايا  و�لاجئني  �لعربية  �ل�سعوب  �آلم 

�ل�سر�عات �لقائمة. 

على  �لأهم  �لق�سية  �جلل�سة  وتناولت 

بتقدمي  ترتبط  و�لتي  حالياً،  �ل�ساحة 

�مل�ساعد�ت �لإن�سانية يف مناطق �لنز�ع، حيث 

حقوق  �حرت�م  �أهمية  �إىل  �ملتحدثون  �أ�سار 

�لهادفة  للجهود  �لأولوية  و�إعطاء  �لإن�سان، 

و�لقانون  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  ملنع 

تو�سيات  �أكدته  ما  وهو  �لإن�ساين،  �لدويل 

�ملوؤمتر �لتي دعت �إىل تاأ�سي�س مركز �قليمي 

حقوق  مقاربات  على  يعتمد  �ملبكر  لاإنذ�ر 

ون�سر  �لنز�عات  ومنع  للوقاية  �لإن�سان 

�لقدر�ت، وحث  وبناء  �لإن�سان  ثقافة حقوق 

�لدعم  توفري  على  �ملتحدة  �لأمم  هيئات 

وموؤ�س�سات  �ملدين  �ملجتمع  قدر�ت  لتعزيز 

ثقافة حقوق  ودعم  لتعزيز  �لإن�سان،  حقوق 

�جلل�سة  �سددت  كما  و�ملنكوبني.  �لاجئني 

�لإن�سانية«،  �مل�ساعد�ت  »�إي�سال  �أهمية  على 

�لقائم على �لتن�سيق مع مكونات �ملنظمة من 

�لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال  جمعيات 

معوقات  تايف  يتم  حتى  �لنز�ع،  مناطق  يف 

و�ملوظفني  و�لتجهيز�ت  �لإغاثة  �سحنات 

و�لرعاية �لطبية، وغريها من �أ�سكال �لدعم 

لل�سحايا، و�سمان حماية �لعاملني و�ملن�ساآت 

مب�ساءلة  وطالبت  �لإن�ساين،  �ملجال  يف 

�ملجال  يف  �لعاملني  على  �لهجمات  مرتكبي 

�لدولية،  �ملعايري  مع  يتو�فق  مبا  �لإن�ساين 

على  وذويهم  �ل�سحايا  ح�سول  ت�سمن  كي 

حقوقهم. 

عام  �أمني  �لتقى  �ملوؤمتر  هام�س  وعلى 

حممد  بن  بندر  �لدكتور  مبعايل  �ملنظمة، 

�لعيبان، رئي�س هيئة حقوق �لإن�سان باململكة 

حول  �لطرفان  وحتدث  �ل�سعودية،  �لعربية 

�ملو��سيع �لتي �سهدها �ملوؤمتر حول مقاربات 

حقوق �لإن�سان يف حالت �ل�سر�ع يف �ملنطقة 

�لتي  �لعديدة  �ل�سر�عات  ظل  يف  �لعربية، 

ت�سافر  تتطلب  و�لتي  �ملنطقة  ت�سهدها 

�جلهود من �أجل �لت�سدي لنتهاكات حقوق 

على  و�ل�سحيباين،  �لعيبان  و�تفق  �لإن�سان. 

�ملهم،  ��ست�سافة دولة قطر لهذ� �حلدث  �أن 

تعك�س �هتمامها بالت�سدي لنتهاكات حقوق 

�لإن�سان �لناجتة عن �ل�سر�عات. موؤكدين �أن 

ما مت طرحه وتناوله خال �ملوؤمتر �سي�سهم 

�لدول،  بني  �لتعاون  من  مزيد  حتقيق  يف 

و�لدولية  �لإقليمية  �ملنظمات  بني  وكذلك 

يف �لت�سدي لهذه �لنتهاكات. ومتنى رئي�س 

�لعربية  باململكة  �لإن�سان  حقوق  هيئة 

للهال  �لعربية  للمنظمة  �ل�سعودية، 

�لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �ملزيد من �لنجاح 

و�لتوفيق يف ظل حر�كها �لدويل نحو تن�سيق 

م�ستوى  على  و�لإن�سانية  �لإغاثية  �جلهود 

�لعامل �لعربي.   

معكم - الدوحة 
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أخبار

�لأمني  يرت�أ�سه  ودويل  عربي  وفد  قام 

و�ل�سليب  للهال  �لعربية  للمنظمة  �لعام 

حمد  بن  �سالح  �لدكتور  �لأحمر، 

�ليون�سكو  �سفرية  ير�فقه  �ل�سحيباين، 

ورئي�س  م�ستغامني،  �أحام  �لكاتبة  لل�سام 

�ل�سفري  �لقطري،  �لأحمر  �لهال  جمعية 

للمفو�سية  �ملقيم  و�ملمثل  �حلمادي  علي 

�لاجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  لاأمم  �ل�سامية 

من  وعدد  �سيفريي،  �ستيفانو  �لأردن،  يف 

�ملنظمات، بزيارة للحملة �لوطنية �ل�سعودية 

من  �لعديد  بح�سور  �لزعرتي  خمّيم  يف 

و�أ�ساد  و�لعاملية،  �لعربية  �لإعام  و�سائل 

�حلملة  تلعبه  �لذي  �لكبري  بالدور  �لوفد 

�إىل  م�سري�ً  �ل�سوريني،  �لاجئني  خدمة  يف 

و�خلريية  �لإن�سانية  لاأعمال  �نعكا�س  �أنها 

إشادة دولية بجهود الحملة 
الوطنية السعودية لنصرة 

األشقاء السوريين
معكم - الرياض

�لتي قدمتها وتقدمها �ل�سعودية يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل.

و�أ�سار �ل�سحيباين �إىل �أن �حلملة �لوطنية 

�ل�سعودية لن�سرة �لأ�سقاء يف �سوريا، �أ�سحت 

تقدمي  حني  به  ي�ست�ساء  دولياً  منرب�ً 

لحتياجات  مبو�كبتها  �لإغاثية  �جلهود 

مع  �ملتميز  وبتعاونها  �لاجئني  �لأ�سقاء 

دعم حكومة  �لدولية، مثمناً  �ملنظمات  كافة 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�سعب �ل�سعودي 

�لكرمي لهذه �حلملة وغريها، و�أكد �أن هذه 

حظي  عاملياً  �إغاثياً  منوذجاً  تعد  �حلملة 

حمطة  منها  وجعل  و�لهتمام،  بالتقدير 

�إن�سانية توؤكد �أنها ت�سري وفق جهود متو�زية 

وتركيا،  �لأردن،  يف  �ملنت�سرة  مكاتبها  يف 

�ل�سوري.  �لد�خل  �إىل  بالإ�سافة  ولبنان، 

هو  �لوفد  زيارة  من  �لهدف  �أن  و�أو�سح 

يف  �لعاملة  �ملنظمات  جتارب  على  �لطاع 

�ملجال �لإغاثي، ومن �سمنها هذه �حلملة.

من  مف�سل  �سرح  �إىل  �لوفد  و��ستمع 

بن  بدر  �لدكتور  للحملة  �لإقليمي  �ملدير 

�إن  �أكد  �ل�سمحان، �لذي  �لرحمن  عبد 

مل  �لإن�سانية  بر�جمها  خال  ومن  �حلملة 

من  �للجوء  تبعيات  من  �ملت�سررين  تعامل 

�أو ما �سابه، بل  �ل�سعب �ل�سوري كمحتاجني 

�سقيقهم  على  �حلق  لهم  كاأ�سقاء  عاملتهم 

يف  معهم  و�لوقوف  بن�سرتهم  �ل�سعودي 

حمنتهم فكانت �سبغة »�سقيقي« حا�سرًة يف 

عمق  على  لتوؤكد  �لإن�سانية  بر�جمها  �أغلب 

ومدى  �ل�سقيقني  �ل�سعبني  بني  �لعاقة 

�لتاحم �لأخوي و�لديني بينهما . 
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أخبار

عمل  ور�سة  �لقطري  �لأحمر  �لهال  نظم 

»�لدور  حول  �سرق،  ومنتجع  فندق  يف  �إقليمية 

�لعمل  جمال  يف  �لوطنية  للجمعيات  �مل�ساعد 

�لإن�ساين: �لفر�س و�لتحديات«، وذلك بالتعاون 

�لقطرية،  �خلريية  �لأعمال  تنظيم  هيئة  مع 

�لأحمر  �ل�سليب  جلمعيات  �لدويل  و�لحتاد 

لل�سليب  �لدولية  و�للجنة  �لأحمر،  و�لهال 

كبار  من  نخبة  �ملوؤمتر  يف  و�سارك  �لأحمر، 

وعلى  �لقطري،  �لأحمر  �لهال  يف  �مل�سوؤولني 

رئي�س  نائب  �ملناعي،  عائ�سة  �لدكتورة  ر�أ�سهم 

�لأمني  �حلمادي،  ح�سن  وعلي  �لإد�رة،  جمل�س 

�لعام، ويو�سف �أحمد �حلمادي، �ملدير �لتنفيذي، 

�لعاقات  رئي�س  �أو�سديق،  فوزي  و�لدكتور 

من  وعدد  �لإن�ساين،  �لدويل  و�لقانون  �لدولية 

مدر�ء �لإد�ر�ت بالهال �لأحمر �لقطري.

و�سارك يف �لور�سة عدد من �خلرب�ء و�ملعنيني 

قطر  دولة  م�ستوى  على  �لإن�ساين  بالعمل 

�لدولية،  �لإن�سانية  و�حلركة  �لعربية  و�ملنطقة 

ومن بينهم بدر عبد �لرحمن �آل حممود، مدير 

�إد�رة �لرت�خي�س بهيئة تنظيم �لأعمال �خلريية، 

�لعام  �لأمني  �ل�سحيباين،  �سالح  و�لدكتور 

و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية  للمنظمة 

�لإقليمية  �لبعثة  رئي�س  �لأحمر، ويحيى عليبي، 

)�لكويت(،  �خلليج  مبنطقة  �لدولية  للجنة 

بلد�ن  دعم  جمموعة  رئي�س  جياين،  وفاطمة 

فر�نز  �إىل  بالإ�سافة  �لدويل،  بالحتاد  �خلليج 

و�لتن�سيق  �لتعاون  ق�سم  رئي�س  روت�سن�سنت، 

باللجنة  �لدولية  �لإن�سانية  �حلركة  د�خل 

�لقانوين  �مل�ست�سار  هانكنز،  و�ستيفان  �لدولية، 

�ل�سيا�سة  وحدة  مدير  في�سر،  وديفيد  بالق�سم، 

و�لدبلوما�سية بالحتاد �لدويل، و�لدكتور فوزي 

�لبحريني،  �لأحمر  �لهال  عام  �أمني  �لأمني، 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �خلطيب،  يون�س  و�لدكتور 

م�ساعد  و�لدكتور  �لفل�سطيني،  �لأحمر  �لهال 

و�ملتطوعني  �ل�سباب  �إد�رة  مدير  �لعنيزي، 

بن  معلى  و�لدكتور  �لكويتي،  �لأحمر  بالهال 

�لعامة لهيئة  �لإد�رة  عليان �جلابري، مدير عام 

�ملدينة  منطقة  يف  �ل�سعودي  �لأحمر  �لهال 

�لعمانية  للهيئة  ممثلني  �إىل  بالإ�سافة  �ملنورة، 

لاأعمال �خلريية، ومركز �مللك �سلمان لاإغاثة 

و�لأعمال �لإن�سانية، ووز�رة �ل�سحة �لقطرية.

ويف كلمته على هام�س �لفتتاح، رحب �لأمني 

�حلمادي  علي  �لقطري،  �لأحمر  للهال  �لعام 

�لإن�سانية  �حلركة  ظلت  »لقد  وقال:  باحل�سور، 

من  تعمل   1863 عام  ن�ساأتها  منذ  �لدولية 

نظمها الهالل األحمر القطري
ورشة عمل إقليمية حول الدور 

المساعد للجمعيات الوطنية في 
مجال العمل اإلنساني

معكم  - الدوحة 

�ملتاحة  �لإمكانيات  كل  وت�سخر  �ل�سعفاء  �أجل 

�لطبيعية  �لكو�رث  جر�ء  �ملنكوبني  مل�ساعدة 

�لقت�سادية  �لظروف  �أو  �مل�سلحة  �لنز�عات  �أو 

�لكو�رث  وعدد  حجم  تز�يد  ومع  �ملو�تية،  غري 

و�لأزمات �لإن�سانية حول �لعامل، فاإن �لتحديات 

قد  �لإن�ساين  �لعمل  تو�جه  �لتي  و�لتعقيد�ت 

تعاظمت هي �لأخرى ب�سكل غري م�سبوق. ومن 

ور�سة  �إليها  تطرقت  �لتي  �لتحديات  تلك  �أبرز 

�لدور  بخ�سو�س  �لروؤية  و�سوح  عدم  �لعمل 

�لدول  م�ساندة  من  �لوطنية  باجلمعيات  �ملنوط 

و�لجتماعية،  �لإن�سانية  وجهودها  �سيا�ساتها  يف 

�جلمعيات  �إىل  ينظرون  �لكثريون  يز�ل  ل  �إذ 

�لدولة  موؤ�س�سات  من  جزء�ً  ب�سفتها  �لوطنية 

خا�سة  �سيا�سية  �أجند�ت  تنفذ  �أنها  �أو  �لر�سمية، 

جعل  مما  �ملحلية،  و�لأنظمة  باحلكومات 

لنتهاكات  عر�سة  �لإغاثي  �ملجال  يف  �لعاملني 

تهدد حريتهم و�أرو�حهم«.

�لنظرة  هذه  �إن  �لقول  نافلة  »من  وتابع: 

�لوطنية  فاجلمعيات  �لو�قع،  عن  متاماً  بعيدة 

هي موؤ�س�سات �إن�سانية تعمل وفق مبادئ وقو�عد 

و�سمان  �لإن�ساين  للعمل  موجهات  هي  �أ�سا�سية 

�أو  �ل�سر�عات  عن  �لتام  وبعده  ل�ستقاليته 

�لتحيز�ت �ل�سيا�سية وتوجهه نحو �لإن�سان �أينما 

كان. �إننا نوؤمن مببادئ �أ�سا�سية ل نحيد عنها ول 

بها، لأنها لبنة جوهرية  �لإميان  �إل  يجب علينا 

على  نعمل  و�جبات  �أد�ء  يف  �لإن�سانية  روح  تغذي 

�لدولية  �لإن�سانية  �حلركة  ن�ساأة  منذ  حتقيقها 

كم�ساندين  نعمل  جميعا  فنحن  هذ�،  يومنا  �إىل 

حلكوماتنا، ول�سنا �أدو�ت �سيا�سية لها، ول ينبغي 

تخدم  منهجية  خطط  �أو  ملاآرب  طوعاً  نكون  �أن 

�لهال  حركة  مببادئ  توؤمن  ل  حكم  �أنظمة 

�لأحمر و�ل�سليب �لأحمر �لدولية«.

�مل�ساهمة  �إىل  هدفت  �لعمل  ور�سة  �أن  و�أو�سح 

خال  من  �خلاطئة،  �ملفاهيم  هذه  ت�سحيح  يف 

من  �لعديد  وخرب�ت  مد�خات  من  �ل�ستفادة 

�خلرب�ء و�ملعنيني بالعمل �لإن�ساين لبيان حقيقة 

�لدور �مل�ساند �لذي تلتزم به �جلمعيات �لوطنية 

لبع�س  و�قعية  جتارب  و��ستعر��س  عملها،  يف 

وحماولة  �ملجال،  هذ�  يف  �لوطنية  �جلمعيات 

�خلروج بتو�سيات تفيد يف تنظيم �لعاقة ب�سورة 

�أكرب بني �جلمعيات �لوطنية من ناحية و�لدول 

و�حلكومات من ناحية �أخرى.

�ل�سحيباين،  �لدكتور �سالح  ومن جانبه، قال 

�جلمعيات  »�إن  �لعربية،  للمنظمة  �لعام  �لأمني 

�حلكومات  مع  للت�سارك  متاماً  مهياأة  �لوطنية 

وم�سوؤولياتها  بالتز�ماتها  للوفاء  بفعالية 

�لإن�سانية وفقاً ملبادئ �حلركة �لإن�سانية �لدولية، 

ولكننا  بدورها،  �حلكومات  جميع  تعرتف  حيث 

�ملزيد  توجيه  على  �حلكومات  حث  �إىل  نحتاج 

�ملزيد  ومنحها  �جلمعيات،  بهذه  �لهتمام  من 

�إىل  �لو�سول  على  �لقدرة  لكت�ساب  �لدعم  من 

�أن  ذلك  قبل،  ذي  من  �أكرب  بفعالية  �ملحتاجني 

جمعياتنا �لوطنية لديها مو�طن قوة ل ي�ستهان 

�إىل  وحتتاج  حتديات  تو�جه  �أي�ساً  ولكنها  بها، 

�لوقوف معها لتجاوز تلك �لتحديات«.

باأن  �لتامة  قناعته  عن  �ل�سحيباين  و�أعرب 

�لوطنية  �جلمعيات  بني  �لفاعلة  �ل�سر�كات  بناء 

�لعمل  يف  كبري�ً  فارقاً  يحدث  �سوف  و�حلكومات 

�إذ ل ميكن  �إليه �حلكومات،  تطلع  و�لذي  �ملقدم 

كل  تاأخذ  �أن  قوتها  كانت  مهما  حكومة  لأي 

�سيء على عاتقها، بينما ميكنها تقوية جمعيتها 

�إمكانياتها  من  ت�ستفيد  كي  ودعمها  �لوطنية 

وقدر�تها، كما ميكن للحكومة توفري �لكثري من 

باجلمعيات  �ل�ستعانة  طريق  عن  �ملالية  �ملو�رد 

�لوطنية �لتي متتلك �أ�سطول �سخما من �لفرق 

�لتطوعية. 
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أخبار

حمد  بن  �سالح  �لدكتور  �سجل 

�ل�سحيباين، �لأمني �لعام للمنظمة �لعربية 

نف�سه  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال 

متطوعاً يف هيئة �لهال �لأحمر �ل�سعودي، 

يتطوع  ر�سمي  �إغاثي  م�سوؤول  �أول  ليكون 

�أهم  �أحد  �ل�سعودي،  �لأحمر  يف �لهال 

مكونات �ملنظمة �لتي تعد من �أكرث �لهيئات 

م�ساحة يف جمال �لعمل �لإغاثي و�لإن�ساين.

�ل�سحيباين  زيارة  معر�س  يف  ذلك  جاء 

�ملنظمة  من�سوبي  من  له  �ملر�فق  و�لوفد 

�لعربية، جلناح �لهيئة �مل�سارك يف �جلنادرية 

�مل�سرف  ��ستقباله  يف  كان  حيث  31 ؛ 

�لعاقات  عام  مدير  �جلناح،  على  �لعام 

�لطريف،  عدنان  بالهيئة،  و�لإعام  �لعامة 

للقيام  حده،  على  �إد�رٍة  كل  ومن�سوبي 

لها،  �لتابع  �لإد�رة  به  تقوم  ما  با�ستعر��س 

�خلا�سة  �ملحطة  عند  طويًا  توقف  حيث 

�لتي  �لدور�ت  عن  م�ستف�سر�ً  بالتدريب، 

تقيمها �لإد�رة �لعامة للتدريب ليلتحق بعد 

�خلا�سة  �لإ�سعافية  �لدور�ت  باإحدى  ذلك 

مبجال �لإ�سعافات �لأولية، ومن ثم ت�سجيل 

��سمه متطوعاً يف �لهال �لأحمر �ل�سعودي.

جعلت  �لتي  باجلهود  �ل�سحيباين  ونوه 

من �جلنادرية تر�ثاً عاملياً ي�سار �إليه بالبنان، 

�لدولية  �ملحافل  هذه  مثل  مو�سحاً باأن 

�لإ�سعايف  �لدور  لإظهار  مناخاً  تعترب 

�لأحمر  �لهال  بهيئة  �لنوعي  و�لإن�ساين 

�ل�سعودي، كما تعد فر�سة لإطاع �ملو�طنني 

�ملقدمة  �لكبرية  �جلهود  على  و�ملقيمني 

�لتدريبية  و�لدور�ت  و�لتجارب  �لهيئة  من 

مد�ر  على  �لهيئة  تقدمها  �لتي  و�لتطوعية 

�إىل  للمنظمة،  �لعام  �لأمني  و�أ�سار  �لعام. 

برزت  �لتي  �لناجحة  �لتجارب  من  �لعديد 

�جلوي«  »�لإ�سعاف  ذلك  ومن  �لهيئة،  فيها 

�لذي يعد نقلة نوعية على م�ستوى �لوطن 

و�ل�ستجابة  �لإ�سعافية  �خلدمة  يف  �لعربي 

لاإ�سعاف  دعماً  حالياً،  �ملقدمة  �ل�سريعة  

�لأر�سي، بالإ�سافة �إىل �ل�ستفادة من عن�سر 

�ل�سرعة بنقل �حلالت �حلرجة ب�سكل عاجل 

بتجربة  كذلك  منوهاً  �مل�ست�سفيات،  �إىل 

�لهيئة  توؤكد  ما  د�ئماً  �لتي  �حل�سود«  »�إد�رة 

يف  و�قعياً  �مللمو�س  �ملجال  هذ�  يف  متيزها 

أشاد بجهود هيئة الهالل األحمر السعودي 
في تجسيد المعاني النبيلة للمملكة

األمين 
العام 

للمنظمة 
العربية 

للهالل األحمر 
والصليب 

األحمر يسجل 
نفسه 

متطوعًا في 
الهالل األحمر 

السعودي
معكم - الرياض 

�حلج و�لعمرة، وكذلك مهرجان �جلنادرية، 

�ملحافل  وخمتلف  �لريا�سية،  �ملنا�سبات  ويف 

�لر�سمية و�ملوؤمتر�ت �لكربى. 

�لهال  هيئة  بجناح  �ل�سحيباين  و�أ�ساد 

�ملهرجان،  يف  �مل�سارك  �ل�سعودي  �لأحمر 

و�لذي يحاكي و�قع وجهود �لهيئة، وكذلك 

�لهال  لها  و�سع  �لتي  �لتطوع  جتربة 

حيث  من  كافة،  �لت�سهيات  �لأحمر 

�لت�سجيل و�لتدريب على �لإ�سعافات �لأولية 

كما  �لتطوع للجن�سني،  وبرنامج  �حلال،  يف 

عامل  �لهال  ينفذها  �لتي  �لدور�ت  كانت 

جذب �آخر �ساهم يف جناح �لفعاليات وتوعية 

و�إ�سعافياً من خال دور�ت  �حل�سور �سحياً 

و�لإنعا�س  �لطارئة،  �حلالت  مع  �لتعامل 

�لقافلة  عر�س  وكذلك  �لرئوي،  �لقلبي 

جتربة  على  �ل�سحيباين  و�أثنى  �لتوعوية. 

�لرو�بط  »�إعادة  برنامج  عرب  �ملميزة  �لهيئة 

�لعامة  �لإد�رة  فيه  برزت  �لذي  �لعائلية« 

�لهال  بهيئة  و�لإغاثية  �لدولية  لل�سئون 

�للجنة  مع  بالتعاون  �ل�سعودي،  �لأحمر 

يج�سد  و�لذي  �لأحمر،  لل�سليب  �لدولية 

�ملعاين �لنبيلة للحكومة �ل�سعودية �لر�سيدة 

و�ملجال  �لإن�ساين  �لعمل  خارطة  على 

�حللقة  �لهال  يعد  حيث  �لجتماعي، 

�لعائلية،  �لرو�بط  �سمل  �إعادة  يف  �لأوىل 

وحماولة �إيجاد �لأ�سخا�س �ملفقودين و�إعادة 

خال  من  عائاتهم  وبني  بينهم  �لت�سال 

مناذج معدة �سلفا لذلك. مو�سحاً باأن جهود 

�لهيئة وم�ساهمتها �ملثمرة يف �إعادة �لرو�بط 

لدن  من  عال  بتقدير  يحظى   �لعائلية 

جمعيات  ومكوناتها من  �لعربية  �ملنظمة 

�لعربية،  �لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال 

�لدولية  �حلركة  مكونات  من  وكذلك 

م�سري�ً  �ملهتمة،  �لعاملية  و�ملنظمات  �لأخرى 

�ل�سديد،  ولاأ�سف  �لدول،  بع�س  �أن  �إىل 

تتخلى عن �أبنائها بينما جند �ململكة �لعربية 

قيادتها  من  كرمية  �ل�سعودية بتوجيهات 

من  �أبنائها  وبغري  باأبنائها  تهتم  �لر�سيدة 

�لو�فدين �إليها، ��ست�سعار�ً باحرت�م �لكر�مة 

و�مل�سوؤولية  باللتز�م  و�سعور�  �لإن�سانية 

�لهال  جتربة  عالياً  مثمناً  �لإن�سانية، 

�لعمل  يف  خ�سو�ساً  �ل�سعودي،  �لأحمر 

يف  �مل�ساعد�ت  وتقدمي  �خلارجي  �لإغاثي 

ون�ساطها  و�لكو�رث،  �لدول  من  �لعديد 

�ملميز يف هذ� �مليد�ن. 
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أخبار

ضحايا األطفال وسوء التغذية 
بوملحة،  �إبر�هيم  �مل�ست�سار  �لفعاليات  �فتتح 

ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  م�ست�سار �ساحب 

و�لذي  و�لإن�سانية،  �لثقافية  لل�سوؤون  مكتوم  �آل 

تناق�س  كونها  �لدورة  هذه  �أهمية  على  �أكد 

�لأطفال  قدرة  بتعزيز  تتعلق  جوهرية  ق�سايا 

�ل�سحة  �لأ�سا�سية يف  يف �حل�سول على حقوقهم 

و�لتعليم و�لغذ�ء و�حلياة �لآمنة و�لعي�س �لكرمي، 

من  �ل�سحايا  ��ستهدفت  �لتي  �ملبادر�ت  وتعزيز 

�أزمات  ت�سهد  �لتي  �لدول  من  عدد  يف  �لأطفال 

وكو�رث كاليمن و�سوريا و�لعر�ق، �إىل جانب دول 

�لقرن �لأفريقي �لتي ت�سهد حاليا تف�سي �ملجاعة 

مئات  يو�جه  حيث  �حلاد  �لتغذية  �سوء  و�نت�سار 

�لآلف من �لأطفال �سبح �ملوت جوعاً. 

ديهاد األضخم عالميًا
�لفعالّيات  �أ�سخم  �أهم  �أحد  �ملعر�س،  يعترب 

على  �ل�سوء  �إلقاء  بهدف  �لعامل،  يف  �لإن�سانّية 

�حتياجاتها  و�إبر�ز  �ملعي�سّية  �ل�سعوب  م�ستجّد�ت 

جتمع  هامة  دولية  كمن�سة  �ملعر�س  يعمل  حيث 

بدورها  و�ّلتي  و�لغاثية  �لإن�سانية  �لأطر�ف 

�لحتياجات  وتلبية  �مل�ساعد�ت  لتوفري  ت�سعى 

للجهات  تتيح  و�تاحة  و�لاجئني.  للمنكوبني 

ة �لتو��سل و�لتن�سيق وخلق قنو�ت جديدة  �ملخت�سّ

�لأ�سا�سّية  �للو�زم  وتوفري  و�مل�ساعدة  للتوريد 

للحالت �لإن�سانّية مثل �مل�ساكن و�أغذية �لطو�رئ 

يناق�س  كما  وغريها،  و�لتعليم  �لآمن  و�لنقل 

تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �مل�سكات  �أهم  �ملوؤمتر 

�ملجتمعات و�لبلد�ن �ملنكوبة، و�لعمل على حت�سني 

و�لهيئات  و�ملنظمات  �لدويل  �ملجتمع  ��ستجابة 

�ملعنية ملو�جهة �لأزمات �لتي تتفاقم حدتها عاماً 

بعد عام، ويت�ساعف بالتايل �سحاياها من �لفئات 

�ل�سعيفة و�له�سة وخا�سة �لن�ساء و�لأطفال.

 

منصة نحو االبداع
للهال  �لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  نوه 

�سالح  �لدكتور  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر 

فر�س  خلق  نحو  �لإمار�تي  بالدور  �ل�سحيباين 

�لعمل  دعم  �إىل  �لر�مية  و�جلهود  �لتعاون 

و�خلروج  �لر�سمية،  قنو�ته  خال  من  �لإن�ساين 

باإطار عمل نحو تنفيذ �ملزيد من �جلهود �لدولية 

دبي  وموؤمتر  معر�س  �أن  �إىل  م�سري�ً  �مل�سرتكة، 

نحو  »من�سة«  يعد  و�لتطوير  لاإغاثة  �لدويل 

و�لإ�سعايف،  �لإن�ساين  �لعمل  تقدمي  يف  �لإبد�ع 

هذه  يف  تناولها  �لتي  مو��سيعه  �إىل  بالإ�سافة 

�لن�سخة حتت �سعار »تاأثري �لأزمات و�لكو�رث على 

�لأ�سر�ر  ملعاجلة  �لطرق  »�أف�سل  مثل  �لأطفال« 

ويتعذر عاجها يف حالت  بالأطفال  تلحق  �لتي 

مؤتمر ديهاد الدولي
المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

تستعرض الجهود اإلنسانية واإلغاثية لجمعياتها 
بمعرض ومؤتمر ديهاد الدولي لإلغاثة

 معكم - دبي

برعاية صحيفة الرياض إعالميًا، استعرضت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
دبي  ومؤتمر  معرض  لزوار  الوطنية،  الجمعيات  من  لمكوناتها  واإلغاثية  اإلنسانية  الجهود 
أيام، برعاية  ثالثة  مدار  العالمي على  التجاري  دبي  مركز  في   ،»14 »ديهاد  لإلغاثة  الدولي 
مجلس  رئيس  اإلمارات،  دولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
المنظمات  ألف متر مربع، وبلغ عدد  المعرض على مساحة 16  الوزراء، حاكم دبي، وأقيم 
اإلغاثية والمؤسسات اإلنسانية المشاركة 600 جهة تمثل 84 دولة، وبلغ عدد المحاضرين 

66 محاضراً قدموا 11 جلسة و 8 ورش عمل.

و��ستغالهم«  �لأطفال  معاملة  و«�إ�ساءة  �لنز�ع« 

للتعليم  �ملبتكرة  و«�لطرق  �لعنف«  دو�مة  و«ك�سر 

يف �لكو�رث« و�لكثري غريها. 

تخفيف معاناة المنكوبين
�لهال  جمعيات  بجهود  �ل�سحيباين  �أ�ساد 

حيث  من  �لعربية،  �لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر 

و�لأن�سطة  �ل�سرت�تيجية �مل�سرتكة  �لرب�مج 

ظل  يف  �ملنكوبني  معاناة  لتخفيف  �لإن�سانية 

تنا�سل �ملاآ�سي و�لكو�رث، منوهاً مببادر�ت �ملوؤمتر 

طموحة  بر�مج  وتنفذ  �لغذ�ئية  �لفجوة  �سد  يف 

و�إتاحة  و�لطفولة،  �لأمومة  �سحة  لتح�سني 

فر�س �لتعليم لاأطفال �لذين �أجربتهم ظروف 

�لنزوح و�للجوء و�لفقر �إىل ترك مقاعد �لدر��سة 

وحمايتهم من تد�عيات �جلهل و�لأمية.

األطفال هم الخاسر األكبر
�أو�سح  عر�سها،  مت  �لتي  �ملبادر�ت  �سياق  ويف 

ح�سان،  �أبو  �أحمد  للمنظمة  �لعامي  �مل�ست�سار 

�أن �ملنظمة مل�ست خال زيار�تها �لأخرية ملخيمات 

يعي�س  جيل  ن�ساأة  خطورة  �لاجئني  �لأ�سقاء 

و�لتعذيب  �لقتل  ي�ساهد  و�لأمل،  �ل�سر�ع  �أحد�ث 

و�لنزوح، م�سري�ً  و�لتهجري  و�لتجويع  و�لت�سريد 

�لذي  �لأكرب«  »�خلا�سر  هو  �جليل  هذ�  �أن  �إىل 

موقوتة  قنابل  �لقادمة  �ل�سنو�ت  عرب  �سيكون 

يعني  وهذ�  و�لإرهاب.  �لعنف  رعاة  ي�ستخدمها 

��ستمر�ر م�سل�سل �أمل �لأمة �لعربية و�لإ�سامية، 

م�سروعها  ت�سميم  على  �ملنظمة  عملت  ولذ� 

�سارك يف ت�سميمه مائتي خمت�س  »�سام« �لذي 

�أهل �لعلوم �لجتماعية و�لرتبية، وما ز�لت  من 

�ملنظمة تلتم�س رعايته �ملالية من �جلهات �ملانحة 

خال  من  دعمه  بعد  �سيعمل  كونه  و�إطاقه 

فريق كبري للرتكيز على �لبناء �لنف�سي لاأطفال 

على  بالرتكيز  متعددة،  نو�ح  من  �لاجئني 

�ل�سلبي  �لتفكري  م�سار  وت�سحيح  تاأهيلهم،  �إعادة 

وبقائهم  �للجوء  �سنو�ت  مع  يت�سكل  بد�أ  �لذي 

وبهدف  �ملجتمع،  على  ونقمتهم  �ملخيمات،  يف 

�ملو�ءمة بني ما يعي�سونه �لآن وما يفكرون به يف 

�مل�ستقبل، وكل ذلك بالنظر �إىل ما يقدم من دعم 

�إغاثي و��سع وحماولة من �ملنظمة ل�سناعة جيل 

�لتي  �ملعاناة  هذه  رحم  من  جديد  م�سلم  عربي 

متر بها �لأمة .   



29 28
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

أخبار

�لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  ��ستقبلت 

�ل�سامية  �ملفو�سية  مكتب  من  وفد�ً  بال�سارقة 

لاأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لاجئني، لاطاع على 

�لأطفال  تعليم  يف  �لآليات  كاأحدث  نون،  قافلة 

و�لتي  �لجتماعية،  �لرعاية  من  �ملحرومني 

�لأطفال  تعليم  يف  منها  �ل�ستفادة  �ملمكن  من 

�سعادة  ورحبت  �لعامل.  م�ستوى  على  �لاجئني 

�خلدمات  د�ئرة  رئي�س  �ملري،  �إبر�هيم  عفاف 

�ل�سامية  �ملفو�سية  مكتب  باأع�ساء  �لجتماعية، 

�لإمار�ت،  يف  �لاجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  لاأمم 

�لاجئني،  مفو�سية  مكتب  مدير  هارورد،  توبي 

�ملفو�سية،  يف  �حلماية  م�سوؤول  عز�م،  و�أمرية 

�خلارجية.  �لعاقات  م�سوؤول  �ل�سرهان،  ودلل 

وحماية  رعاية  يف  �ملفو�سية  بدور  �ملري  و�أ�سادت 

�لر�ئد  دورها  �إىل  بالإ�سافة  �لاجئني، 

�ملو�سوعات  من  باعتبارها  و�لتعليم،  يف �لتوعية 

�ملهمة بالن�سبة ملفو�سية �لاجئني على �مل�ستويني 

توفري  على  �لد�ئم  وحر�سهم  و�لدويل،  �ملحلي 

�سبل �لأمان و�ل�ستقر�ر لاجئني على �مل�ستويات 

للح�سول  �لاجئني  �لأطفال  وتاأهيل  كافة، 

من  �لرغم  على  �لتعليم،  م�ستويات  �أعلى  على 

�لتي يو�جهونها. وتطرق وفد مكتب  �ل�سعوبات 

ل�سوؤون  �ملتحدة  لاأمم  �ل�سامية  �ملفو�سية 

�لاجئني، حلالة �لاجئني �لطارئة �لتي نتجت 

�ملهم  �لإن�ساين  و�لدور  �لدولية،  �ل�سر�عات  عن 

�لإقليمي  �مل�ستويني  على  �لدولة  تلعبه  �لذي 

لأزمة  �لر�هن  �لو�سع  من  �حلد  يف  و�لعاملي، 

�لنزوح �لإلز�مي �لعاملي.

حر�سها  على  �ملفو�سية  �أكدت  جانبها،  ومن 

لا�ستعد�د  و�ملتطوعني،  �ملوظفني  تدريب  يف 

�لأ�سر  جلوء  من  تنتج  �لتي  �لطارئة  للحالت 

�ملفو�سية  و�أن  دولهم،  غري  �أخرى  دول  �إىل 

�ملتعلقة  �مل�ساعد�ت  تقدمي  يف  �لعمل  تو��سل 

باإنقاذ �لاجئني، �إىل جانب �ملتطوعني �لذين مت 

تاأهيلهم لهذه �لأزمات و�لكو�رث.

  معكم - الشارقة

معكم – تونس

تحت رعاية فخامة الرئيس التونسي»المفوضية السامية لشؤون الالجئين«
األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر تعقد الدورة الـ 42 للهيئة العامة تطلع على آلية عمل قافلة نون في 

»اجتماعية الشارقة«

تعريفاً  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  وقدمت 

�لتي  نون  قافلة  بخ�سو�س  �ملنظمة،  لوفد  و�فياً 

�لأطفال  لتعليم  متنقلة  كوحدة  �إن�ساوؤها  مت 

�إك�ساب  ت�سغيلها بهدف  �لتعليم، ومت  فاقدي حق 

و�لإجنليزية،  �لعربية،  �للغة  �أ�سا�سيات  �لأطفال 

باأن  و�أكدت  �لإ�سامية،  و�لرتبية  و�لريا�سيات، 

مبادر�ت  لإطاق  ت�سجعت  �ملوؤ�س�سات  من  �لكثري 

به، خ�سو�ساً  و�لهتمام  �لتعليم  متعددة خلدمة 

ممن مل ينالو� حقهم يف �لتعليم، ملحو �أميتهم.

�لقافلة،  بفكرة  باإعجابها  �ملفو�سية  و�أ�سادت 

و�أن �لهدف �لأ�سا�سي من �لزيارة هو �لتعرف على 

و�إمكانية  نون،  قافلة  على  �لعمل  �سري  طريقة 

�لأطفال  لتعليم  تعمل  قافلة  على  �حل�سول 

�لظروف  عليهم  فر�ست  �لذين  �لاجئني 

�لقا�سية بتاأخري تعليمهم �أو �لتغيب عن �لدر��سة، 

و�لتعرف  بالقافلة  تعريفية  جولة  �أخذ  مت  حيث 

لتعميم  بها  �ملتوفرة  و�لإمكانيات  �لأدو�ت  على 

فكرتها يف خدمة وتعليم �لاجئني.

و�لأربعني  �لثانية  �لدورة  فعاليات  تون�س،  �لتون�سية  �لعا�سمة  ت�ست�سيف 

�لأحمر يف فندق  �لأحمر و�ل�سليب  �لعربية للهال  �لعامة للمنظمة  للهيئة 

�لتون�سية،  �جلمهورية  رئي�س  فخامة  رعاية  حتت  تون�س،  يف  طا�سو  قرطاج 

و�لأفكار  �لق�سايا  خمتلف  �ملجتمعون  يناق�س  حيث  �ل�سب�سي،  قائد  �لباجي 

�لعربية،  للمنظمة  �لعامة  لاأمانة  �ل�سنوي  و�لتقرير  و�ملقرتحات  و�ملبادر�ت 

بالإ�سافة �إىل �لبحث يف �ل�ستمر�ر بنهج تعزيز �لعمل �لإن�ساين و�خلريي من 

خال �ملنظمة �لعربية ب�سكل عام، و�ملنظمات �لوطنية يف كل بلد عربي. 

�لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  وقال 

�لدكتور �سالح �ل�سحيباين، يتناول �جتماع �لهيئة �لعامة للمنظمة يف دورتها 

�لثانية و�لأربعني ق�سايا عديدة، حيث يت�سمن جدول �لأعمال بعد �عتماده 

يف �لجتماع، �نتخاب مكتب �ملوؤمتر �ملكون من �لرئي�س ونائب �لرئي�س و�ملقرر 

�لعام  �لأمني  تقرير  ويتابعون  �مل�ساركون  �سي�ستمع  كما  �ل�سياغة،  وجلنة 

�لدويل  �لحتاد  تقرير  �إىل  بالإ�سافة  �لتنفيذية،  �للجنة  وتقرير  للمنظمة، 

جلمعيات �ل�سليب �لأحمر و�لهال �لأحمر، وتقرير �للجنة �لدولية لل�سليب 

�لأحمر، وتقرير �للجنة �لإ�سامية للهال �لدويل، وتقرير �للجنة �لد�ئمة 

لل�سليب �لأحمر و�لهال �لأحمر.

وتابع �ل�سحيباين: كما �سي�سهد �لجتماع ��ستعر��س �لأو�ساع �لإن�سانية يف 

يف  و�لبحث  �مل�ستقبل،  و��ست�سر�ف  �لو�قع  بالنز�عات،  �ملتاأثرة  �لدول  من  عدد 

دور �جلمعيات �لوطنية يف �حلد من ظاهرة �لهجرة غري �لنظامية، وتعزيز 

�لدور �مل�ساعد للجمعيات �لوطنية �لعربية مع �حلكومات، كما �سيتم �لتطرق 

�ملتحدة  �لأمم  مفو�سية  قبل  من  �لعربي  �لوطن  يف  �لاجئني  �أو�ساع  �إىل 

ور�سة  بينها  من  متنوعة،  عمل  ور�س  عقد  يتم  و�سوف  �لاجئني.  ل�سوؤون 

عمل �حلو�ر �ل�سرت�تيجي بني �ملجموعة �لعربية و�للجنة �لدولية و�لحتاد 

من  وغريها  �لعربية،  �جلمعيات  بني  �لتو�أمة  تعزيز  عمل  وور�سة  �لدويل، 

�ملو�سوعات �ملهمة. 

و�أعرب �ل�سحيباين عن �سكره وتقديره لتون�س �لتي ت�ست�سيف �أعمال �لهيئة 

�لعامة، على مد�ر يومي �ل�ساد�س ع�سر و�ل�سابع ع�سر من �أبريل �جلاري.

م�سلحة  ذ�ت  جمعية  �لتون�سي،  �لأحمر  �لهال  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 

�أن�سطتها  جميع  وتهدف  �لختياري،  بالإ�سعاف  �لقيام  على  ت�ساعد  عمومية 

ملعا�سدة جمهود�ت �لدولة، وتعمل لأجل م�سلحة �لوطن، ويركز يف خمتلف 

�لأن�سطة  وتطوير  �لإن�سانية،  �ملعاناة  من  على �حلد  و�أن�سطته،  بر�جمه 

�لأحمر  لل�سليب  �لإن�سانية  و�لقيم  �ملبادئ  ن�سر  يف  و�مل�ساهمة  �ملجتمعية، 

وعدم  �لإن�سانية  هي  مبادئ  �سبعة  على  عمله  يف  وي�ستند  �لأحمر،  و�لهال 

وله  و�لعاملية،  و�لوحدة  �لتطوعية  و�خلدمة  و�ل�ستقالية  و�حلياد  �لتحيز 

�لعربية للهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر،  �ملنظمة  ح�سور فاعل وحيوي يف 

وخمتلف �أن�سطتها وبر�جمها وخططها. 
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أخبار

معكم - الرياض
�لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة  �ساركت 

�لذي  »�جتاهات«،  معر�س  يف  �لأحمر  و�ل�سليب 

على مدى ثاثة  كمبين�سكي  ر�فال  برج  �أقيم يف 

وحر�ست  �لريا�س،  �ل�سعودية  �لعا�سمة  يف  �أيام 

على  و�لتطوع،  �ل�سباب  �إد�رة  خال  من  �ملنظمة 

من  فريد�ً  يعد  �لذي  �ملعر�س  هذ�  يف  �مل�ساركة 

�ألف  ثاثني  من  �أكرث  ��ستهدف  حيث  نوعه، 

جتارية،  عامة  مائتي  وقر�بة  وعار�س  �سركة 

�آلف   5 م�ساحتها  من�سة  على  تنظيمه  مت  كما 

مرت مربع، وجتاوز زو�ره �أكرث من 12 �ألف ز�ئر. 

وبرز فريق �لتطوع باملنظمة كعادته ونهجه دوماً 

حظيت  �لتي  �مل�ساركة  هذه  وتن�سيق  ترتيب  يف 

�لإن�ساين  باجلانب  تهتم  كونها  كبري،  باإقبال 

و�لإغاثي �لذي يعد من �سميم �أن�سطة �ملنظمة يف 

�لوقت �حلايل، حيث �ملاآ�سي و�لكو�رث �لتي حلت 

بالاجئني �لأ�سقاء على م�ستوى �لدول �ملت�سررة 

يف �لأمة �لعربية و�لإ�سامية.

و�أ�ساد زو�ر جناح �ملنظمة مبا تقدمه يف جمال 

�لعمل �لإن�ساين و�لإغاثي، موؤكدين �أن مثل هذه 

�مل�ساركة يف معر�س بحجم هذ� �حل�سور، يعطي 

م�ساحة من �لتعريف لدور �ملنظمة على �لأ�سعدة 

�لعربية،  �لدول  م�ستوى  على  وجهودها  كافة، 

�لأمر  �لاجئني،  خميمات  يف  �مللمو�س  وحر�كها 

�لذي يجعلها �أمام م�سئولية كبرية يف ��ستقطاب 

يف  �سو�ء  تقدمه  ما  جمال  يف  �لنوعية  �لأفكار 

�لعمل �لإن�ساين �أو �لقانون �لدويل �لإن�ساين.

ويف �سياق هذه �مل�ساركة، نوهت �لأ�ستاذة هو�زن 

�لن�سانية  �ل�سئون  بر�مج  رئي�س  �لزهر�ين، 

�ملنظمة، مبعر�س �جتاهات، مقدمة  و�لتطوع يف 

�سكرها للقائمني عليه وم�سوؤوليتهم �لجتماعية، 

�حلدث  هذ�  يف  �ملنظمة  م�ساركة  �أهمية  موؤكدة 

فريق  من  و�ل�ستفادة  �خلرب�ت  لتبادل  �لكبري، 

د�خل  برز  و�لذي  باملنظمة،  �لتطوعي  �لعمل 

�سور  من  جميلة  �سورة  يف  وخارجها  �ل�سعودية 

عموماً،  �لعربي  �ل�سباب  به  يتميز  �لذي  �لعطاء 

�أن  بالذكر  جدير  خ�سو�ساً.  �ل�سعودي  و�ل�سباب 

قرب،  عن  تطوعي  عمل  بفريق  حظيت  �ملنظمة 

و�لعمل  �لوقت،  ��ستثمار  يف  موؤهل  بعد،  وعن 

جمالت  يف  و�إنتاجاً  فاعلية  و�لأكرث  �ملنظم، 

�لدويل  و�لقانون  �لإن�ساين،  كالإعام  خمتلفة 

و�لتخطيط  �ملعار�س،  وتنظيم  �لإن�ساين، 

�لإن�ساين وبناء �لعاقات، حيث حتر�س �ملنظمة 

م�سجعة  عمل  بيئة  �سناعة  على  ذلك  مثل  يف 

حيث  من  �لتطوعية  �ملهمة  تتطلبه  ما  لتنفيذ 

وم�ستوى  �ملتطوعني،  مع  �ل�سريعة  �ل�ستجابة 

كفاء�تهم  وتنمية  باملنظمة،  وتعريفهم  �لكفاءة، 

وبناء  �ملتخ�س�س،  �لتدريب  برنامج  خال  من 

�ملتطوعني  �أو�ساط  يف  للمنظمة  ذهنية  �سورة 

�ملنت�سرين يف �لعامل �لعربي.

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر تختتم مشاركتها 

اإلنسانية بمعرض اتجاهات
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أخبار

دعت إلى وقفة دولية جادة لتعزيز 
هوية الطفل العربي الالجئ

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر تشارك في 

مؤتمر الطفولة الخليجي الثالث

�لنف�سي  »�لتمكني  بعنو�ن  عمل  ورقة  دعت 

�إىل  �لعربي«،  للطفل  �لوطنية  �لهوية  وتعزيز 

بذل �ملزيد من �جلهود �لدولية �لعربية، لتد�رك 

�ل�سيء �لذي يعي�سه �لأطفال �لاجئون  �لو�سع 

موؤكدة  �ملتكررة،  و�ملاآ�سي  �ل�سر�عات  ظل  يف 

من  جيل  �سياع  ظل  يف  كبري  �لقادم  �لدور  �أن 

13 مليون طفًا،  �لأطفال يتجاوزون �أكرث من 

و�بتعادهم عن موؤ�س�سات �لرتبية و�لتعليم، وهو 

�أخاقي  وغري  ه�س  جيل  ظهور  �إىل  �أدى  ما 

وغري متزن نف�سياً، وموؤرق م�ستقبًا من ناحية 

يهتدي  �لتي  �لبو�سلة  لتغييب  وذلك  �لعد�ئية، 

بها يف حياته، �لأمر �لذي يجعل �لطفل �لعربي 

من �أ�سو�أ �أطفال �لعامل و�سعاً، حيث عا�س �لت�سرد 

و�حلرب و�ل�سر�ع و�لعنف و�للجوء و�لنزوح منذ 

جمتمعه  على  ناقماً  جعله  ما  �أظفاره  نعومة 

ووطنه و�أمته. 

هو�زن  �ألقتها  �لتي  �جلل�سة  يف  ذلك  جاء 

�لرب�مج  م�ست�سارة  �لزهر�ين،  �هلل  عبد  بنت 

للهال  �لعربية  باملنظمة  و�لتطوعية  �لإن�سانية 

�لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �سمن جل�سات موؤمتر 

جائزة  عقدته  �لذي  �لثالث  �خلليجي  �لطفولة 

�ل�سيخة لطيفة بنت حممد لإبد�عات �لطفولة، 

يف مار�س �ملا�سي، حتت عنو�ن »�لتمكني �لنف�سي 

�لنه�سة  �جلمعية  مبقر  و�عدة«،  طفولة  لاأم 

�سمو  رعاية  حتت  و�ملنعقد  دبي،  يف  �لن�سائية 

�ل�سيخة هند بنت مكتوم �آل مكتوم، حرم �ساحب 

معكم - دبي
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نائب  �آل مكتوم،  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لإمار�ت،  دولة  رئي�س 

بنت  لطيفة  �ل�سيخة  جائزة  رئي�سة  دبي،  حاكم 

�لزهر�ين  وحذرت  �لطفولة.  لإبد�عات  حممد 

حالياً،  ولجئ  م�سرد  جيل  وجود  خطورة  من 

مظلم  م�ستقبل  �أمام  زلنا  ما  �أننا  يعني  ما  وهو 

تد�ركه،  �لدولية  �لقوى  على  ينبغي  وجمهول 

جمعيات  من  ومكوناتها  �لعربية  �ملنظمة  د�عية 

وقفة  �إىل  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال 

معلومات،  من  لديهم  يتوفر  ما  ظل  يف  جادة 

�طلعت  �لتي  �لأخرية  �لإح�ساء�ت  �أن  وك�سفت 

عليها �ملنظمة �لعربية، �أكدت �أن �أكرث من ثاثة 

من  حرمو�  طفل،  �ملليون  ون�سف  مليون  ع�سر 

ظهور  �أهمية  �إىل  يدعو  ما  و�لرتبية،  �لتعليم 

�لهوية  تاأ�سيل  لإعادة  م�ستقبلية  م�ساريع 

�لعربي،  للطفل  �لوطني  و�لنتماء  �لعربية 

و�لرتبية  و�لتنمية  �لتعلم  �نعد�م  مع  خ�سو�ساً 

�لهوية.  وطم�س  �لقيم  ومنظومة  �مل�ستقبلية 

بذلتها  �لتي  �جلهود  عن  �لزهر�ين  وك�سفت 

و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة 

�أحاطت  �لتي  �لكارثة  هذه  حيال  �لأحمر، 

مل�ست  حيث  �لعربي،  �ل�سر�ع  دول  يف  بالأطفال 

�سح  �ملخيمات،  من  �لعديد  زيارتها  خال 

قنابل  �أ�سبحت  �لتي  �ملوجهة لاأطفال  �لرب�مج 

موقوتة ي�ستخدمها �ملتطرفون لإثارة �ملزيد من 

عن  يقل  ل  ما  تكلف  جعلها  ما  وهو  �ل�سر�عات 

مائتي خمت�س تربوي لت�سميم م�سروع »�سام« 

لاأطفال �لاجئني، و�لتي �أبدت �أ�سفها باأن هذ� 

�مل�سروع مل يجد دعماً، وهو ما منع تنفيذه حتى 

�لنف�سي  �لبناء  على  يركز  �أنه  خ�سو�ساً  �ليوم، 

وت�سحيح  تاأهيلهم،  و�إعادة  �لاجئني،  لاأطفال 

مع  يت�سكل  بد�أ  �لذي  �ل�سلبي  �لتفكري  م�سار 

ونقمتهم  �ملخيمات،  يف  وبقائهم  �للجوء  �سنو�ت 

يعي�سونه  ما  �ملو�ءمة بني  وبهدف  �ملجتمع،  على 

ذلك  وكل  �مل�ستقبل،  يف  به  يفكرون  وما  �لآن 

و��سع  �إغاثي  دعم  من  يقدم  ما  �إىل  بالنظر 

وحماولة من �ملنظمة ل�سناعة جيل عربي م�سلم 

جديد من رحم هذه �ملعاناة �لتي متر بها �لأمة.
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�لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة  د�سنت 

مركز  مع  بالتعاون  �لأحمر،  و�ل�سليب 

�ل�سحية  �لتدريبية  و�ملهار�ت  �ل�ست�سار�ت 

من  �ملطورة  �حلديثة  �لن�سخة  )�إنعا�س(، 

�لذي  �ل�سحي«،  �ل�سعايف  »�إنعا�س  تطبيق 

�لإ�سعافات  على  و�لتوعية  بالتدريب  يهتم 

�لأولية و�لإنعا�س �لقلبي �لرئوي �ملتاح على 

�لهو�تف  وتطبيقات  �ملبا�سرة،  �خلطوط 

�لدولية  م�ساركتها  �سمن  وذلك  �لنقالة 

لاإغاثة  �لدويل  دبي  وموؤمتر  معر�س  يف 

يف  �لتطبيق  �إطاق  و�سهد   .»14 »ديهاد 

�أبو  �بر�هيم  �مل�ست�سار  �جلديدة  ن�سخته 

ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  م�ست�سار  ملحة، 

لاأعمال �خلريية و�لإن�سانية، و�لذي �فتتح 

�ملعر�س نيابة عن �سموه، و��ستمع �ىل عر�س 

تف�سيلي من �لأمني �لعام للمنظمة �لعربية 

للهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر، �لدكتور 

�سالح بن حمد �ل�سحيباين، حول �أهمية هذ� 

خاله  من  �ملنظمة  ت�سعى  �لذي  �لتطبيق 

و�لإغاثية  �لوطنية  جمعياتها  تطوير  �ىل 

�مل�ستجد�ت  �آخر  من  يوفره  ما  �إىل  بالنظر 

و�ملهار�ت و�ملعلومات �لازمة للرقي بالعمل 

�أحد  �لهاتفي  �لتطبيق  ويعترب  �لإ�سعايف. 

�ل�ست�سار�ت  مركز  مع  �ملنظمة  �سر�كة  ثمار 

�لتدريبية �ل�سحية )�إنعا�س(، كما  و�ملهار�ت 

�أنه �أحد �لأفكار �لعملية �لتي حتر�س �أمانة 

�أهد�فها  تفعيل  على  خالها  من  �ملنظمة 

�لتن�سيقية فيما يخ�س �جلانب �لإ�سعايف بني 

و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال  وهيئات  جمعيات 

�لفائدة  باب  وفتح  �لعربية،  �لأحمر 

�لتطبيق  هذ�  من  عام  ب�سكل  للم�ستفيدين 

لتحقيق ��سرت�تيجيات �لتعاون �مل�ستقبلية.

�جلديدة  �لتطبيق  ن�سخة  وحملت 

معلومات �إغاثية �إن�سانية من حيث �لت�سال 

م�ست�سفى،  �أقرب  عن  �لبحث  بالطو�رئ، 

تنبيه   ،AED جهاز  �أقرب  عن  �لبحث 

�لإ�سعافات  �أ�سا�سيات  �لدو�ئية،  للجرعات 

�لأولية، و�أ�سا�سيات تطبيق �لنعا�س �لرئوي، 

�ل�سابقة  �لن�سخة  حتمله  ما  �إىل  بالإ�سافة 

على  ي�ستمل  تدريبياً  تطبيقاً  تعد  كونها 

�لإ�سعافات  على  معتمدة  تدريبية  دور�ت 

�لرئوي،  �لقلبي  و�لإنعا�س  �لأولية 

و�مل�ستلزمات �لازمة لاأفر�د و�ملن�ساآت �لتي 

يف  �لأول«  »�مل�سعف  بعملية  �لقيام  تخولهم 

�حلالت �لطارئة.

عموماً، يهدف �لربنامج �إىل توفري دور�ت 

�لإنعا�س �لقلبي �لرئوي و�لإ�سعافات �لأولية 

�أجل  من  و�لتعليم،  �لتدريب  طريق  عن 

تقدمي �مل�ساعدة جلميع فئات �ملجتمع، وذلك 

يف فرتة ما قبل �لو�سول للمر�كز �ل�سحية 

من  �جلميع  يتمكن  حتى  �مل�ست�سفيات،  �أو 

جتنب �ملخاطر �لتي تهدد حياتهم، وهذ� من 

�لأولية  �لإ�سعافات  مهار�ت  »تطبيق  خال 

�إىل  �إ�سافة  �لرئوي«،  �لقلبي  و�لإنعا�س 

�ملجتمع  و�أفر�د  �ملوظفني  وتثقيف  تدريب 

وتوفري �مل�ستلزمات �لازمة لهم وللمن�ساآت 

ذ�ت �لعاقة �ملبا�سرة بالعمل �لإغاثي. 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تدشن تطبيق النسخة الحديثة 
لـ »إنعاش« 2017 اإلسعافي الصحي

معكم - جده
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أخبار

�ملنظمة  يف  �لقانونية  �للجنة  �ساركت 

�لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية 

يف �لدورة �لإقليمية �لعربية للقانون �لدويل 

�لإن�ساين، �لتي عقدت يف �لعا�سمة �للبنانية 

من   28 وحتى   20 من  �لفرتة  يف  بريوت 

تنظيمها  على  وعملت  �ملا�سي،  فرب�ير 

بالتعاون  �لأحمر،  لل�سليب  �لدولية  �للجنة 

ومتحورت  �لعربية.  �لدول  جامعة  مع 

�أهم �ملو��سيع �لتي تهم �لقانون  �لدورة عن 

تطبيق  �إىل  تهدف  و�لتي  �لإن�ساين  �لدويل 

�مل�سلحة  �لنز�عات  �أثناء  �لدولية  �لتفاقيات 

�أدت �إىل �نتهاك حقوق �لإن�سان، وعدم  �لتي 

وبني  و�لع�سكريني  �ملدنيني  بني  �لتفرقة 

كما  �ملدنية،  و�لأعيان  �لع�سكرية  �لأهد�ف 

تناولت ت�سنيف �لنز�عات �مل�سلحة و�لتفريق 

غريه  وبني  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  بني 

�لعام من حقوق  �لدويل  �لقانون  فروع  من 

وتطرقت  �ملتحدة،  �لأمم  وميثاق  �لإن�سان 

حالت  يف  و�لنازحني  �لاجئني  حماية  �إىل 

�للجنة  بدور  و�لتعريف  �مل�سلحة  �لنز�عات 

جاءت  كما  �لنز�عات،  هذه  يف  �لدولية 

�لقانون  مباهية  تدرجاً  �لدورة  مو��سيع 

�لإن�ساين، وبعقد حمكمة دولية ت�سكلت من 

جمموعة ق�ساة وجمموعة �إدعاء وجمموعة 

�لتفا�سيل  ملعرفة  �مل�سرتكني  لتاأهيل  دفاع، 

كافة، و�لتي ميكن �أن تتم بالنز�عات �مل�سلحة 

خرقاً لاتفاقيات �لدولية وللقانون �لدويل 

�لدويل  �لعامل  يف  �لوعي  لن�سر  �لإن�ساين، 

و�لعربي على �ل�سعيد �لأول و�حرت�م �آليات 

�لقانون �لدويل �لإن�ساين.

مكي  عمر  �لقا�سي  بدور  �لإ�سادة  جتدر 

�لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  وفريق 

من  بالدورة  �ملتعلقة  بالأمور  باهتمامهم 

�لناحية �لفنية و�لتقنية و�لنو�حي �لأخرى 

�لدورة  �ختتام  ومت  بامل�سرتكني،  �ملتعلقة 

�مل�سرتكني  تعاون  �سرورة  على  بالتاأكيد 

�لتي تعمل  �ملختلفة  و�لهيئات  �ملنظمات  من 

على  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  جمال  يف 

�لقانون،  بهذ�  بالتعريف  بدورها  تقوم  �أن 

و�لعمل على �حرت�مه و�لتم�سك مببادئه.

اللجنة القانونية في المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر تشارك في الدورة اإلقليمية 

العربية للقانون الدولي اإلنساني في بيروت

معكم - بيروت

للهال  �ملنظمة  من  وفد  ز�ر 

�لأحمر و�ل�سليب �لأحمر �حلرحى 

��سيبو�  �لذين  �لإمار�تيني 

يف  �لإن�ساين  و�جبهم  تاأدية  �ثناء 

قندهار،وتعر�سو� �ىل عمل �إرهابي 

د.  برئا�سة  �لوفد  ز�ر  وقد   ، غادر 

�لعام  �لأمني  �ل�سحيباين  �سالح 

للمنظمة ود. علي �لقحي�س رئي�س 

ت�سدر  �لتي   معكم  جملة  حترير 

�لوفد  �ملنظمة،و�أطماأن  �أمانة  عن 

�مل�سابني  وعافية  �سحة  على 

بالعا�سمة  �ملفرق  م�ست�سفى  يف 

�لإمار�تية »�بوظبي« وهم يتمتعون 

مبعنويات عالية وي�سعرون بالفخر 

�لإن�ساين  �لعمل  خلدمة  و�لإعتز�ز 

�ينما كان ووجد.

وفد المنظمة العربية للهالل االحمر 
والصليب االحمر يزور الجرحى اإلماراتيين

معكم - ابوظبي
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أخبار

إشادة عربية بالتجاوب السريع 
والحضور الميداني الفعال للحملة 

السعودية لألشقاء السوريين
للهــالل  العربيــة  المنظمــة 
األحمــر والصليــب األحمر تنوه 
المتقدمة  اإلغاثية  بالخطوات 
لمركز الملك ســلمان لإلغاثة 

واالعمال اإلنسانية

 معكم - الرياض
للهال  �لعربية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  �أكد 

بن  �سالح  �لدكتور  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر 

�أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية  حمد �ل�سحيباين، 

ما ز�لت توؤكد للعامل �لدور �لإغاثي و�لإن�ساين 

خمتلف  مع  �ل�سريعة  و��ستجابتها  �مل�سرف 

�سرعة  �إىل  م�سري�ً  �لعاجلة،  �لإن�سانية  �لق�سايا 

��ستجابتها وح�سورها �مليد�ين �لفعال يف مناطق 

�مليد�ين  �حل�سور  وكان  و�ملنكوبني،  �ملحتاجني 

و�لأعمال  لاإغاثة  �سلمان  �مللك  ملركز  �لعاجل 

�ل�سورية  �لرتكية  �حلدود  على  �لإن�سانية 

دليًا  �ل�سوريني  و�لاجئني  �لنازحني  مل�ساعدة 

�لهتمام  ذ�ت  مو��سلتها  �إىل  م�سري�ً  ذلك،  على 

�لدور �لإغاثي �لذي  لاأ�سقاء يف �ليمن. مثمناً 

�حلرمني  خادم  حكومة  �إليه  ت�سعى  ما  يوؤكد 

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز، حفظه 

�لت�سامن  باأهمية  �سعورها  خال  من  �هلل، 

�أ�سبحت  و�لتي  �ملحتاجني،  و�إغاثة  �لإ�سامي 

�ل�سعودي  �ل�سعب  مقومات  من  يتجز�أ  ل  جزء�ً 

�إن�ساين  عمل  لكل  �لد�عمة  �لر�سيدة  وحكومته 

يف خمتلف �أنحاء �ملعمورة.

�ملنظم  �مليد�ين  باحل�سور  �ل�سحيباين  ونوه 

ملركز �مللك �سلمان لاإغاثة و�لأعمال �لإن�سانية، 

كو�در  ووجود  �ل�سريع،  �لتجاوب  �إىل  بالإ�سافة 

�لإن�سانية،  بر�سالتها  للقيام  موؤهلة  وطنية 

لارتقاء  نوعية  جهود  من  يقدمه  ما  وكذلك 

دعمه  حيث  من  عام،  ب�سكل  �لإغاثي  بالعمل 

ودعم  و�لإغاثي  �لإن�ساين  �لعمل  لتفاقيات 

جمعيات  من  �ملنظمة  مكونات  من  �لعديد 

�إىل  �أ�سار  حيث  �لعربية،  �لأحمر  �لهال 

�حلكومة  دعمته  �لذي  �لتنفيذي  �لربنامج 

�ل�سعودية ممثلة يف مركز �مللك �سلمان لاإغاثة 

�لدويل  �لحتاد  مع  �لإن�سانية،  و�لأعمال 

لل�سليب �لأحمر و�لهال �لأحمر، بالتعاون مع 

هيئة �لهال �لأحمر �ل�سعودي، لتقدمي �لدعم 

�لتابعة،  �ليمني، ودعم مر�فقه  للهال �لأحمر 

لتعزيز قدرته على تلبية �لحتياجات �لإن�سانية 

وكذلك  �ليمن،  حمافظات  كل  يف  �ملتز�يدة 

�ل�سود�ين  �لأحمر  �لهال  تلقاه  �لذي  �لدعم 

�لكو�در  يف  �ل�سحية  �لتخ�س�سات  يخ�س  فيما 

�ليمن،  د�خل  �لطبية  �لكو�در  ودعم  �لنادرة، 

�ل�سود�ن،  م�سايف  يف  �ليمنيني  �جلرحى  وعاج 

�لأردين  �لأحمر  �لهال  دعم  �إىل  بالإ�سافة 

�جلرحى  لعاج  �لطبي  �لربنامج  لتنفيذ 

�ليمنيني يف م�ست�سفى �لهال �لأحمر �لأردين. 

مو�سحاً �أن �تفاقيات �لعمل �لإن�ساين �ل�سعودية 

�ل�سفافية  �إن�سانية قائمة على  �أ�س�س  ت�سري وفق 

�لأ�سقاء.  خدمة  يف  و�لتفاين  و�مل�سد�قية 

مثمناً حر�س حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

�لعربية  �ملنظمة  دعم  على  �لر�سيدة  وقيادتها 

تلك  ملو�كبة  �لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال 

�لتحديات �لر�هنة، وتاأكيد �أهمية �لدور �لعربي 

و�لرتقاء  �لإن�سانية  �لق�سايا  دعم  يف  �ملوحد 

باجلهود �حلالية، من خال ما تنفذه »جمعيات 

�لهال �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر �لعربية« على 

خارطة �لعمل �لإن�ساين، م�سري�ً �إىل دعم �ململكة 

�ململكة  من  تعمل  �لتي  �ملنظمة  لهذه  �مل�ستمر 

خلدمة �لعمل �لإغاثي و�لإن�ساين منذ �أكرث من 

�أربعني عاماً، وهي توؤكد خالها دورها �لإقليمي 

و�لدويل.

�سلمان  �مللك  مركز  من  فريقاً  �أن  يذكر 

حالياً  موجود  �لإن�سانية،  و�لأعمال  لاإغاثة 

خطوة  �سمن  �ل�سورية  �لرتكية  �حلدود  على 

ت�ستهدف  وعاجلة  ميد�نية  تن�سيقية  �إغاثية 

من  و�لاجئني  �لنازحني  �لأوىل  مرحلتها  يف 

حلب، تتبعها بر�مج �أخرى تنفيذية �سمن خطة 

�ل�سورية  لاأزمة  لا�ستجابة  �ل�ساملة  �ملر�كز 

تخفيفاً من معاناة �لأ�سقاء �ل�سوريني، وتنفيذ�ً 

�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  لتوجيهات 

�سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود. 
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في مستقبل المساعدات اإلنسانية في المنطقة

 العالم شهد نزوح أكثر من 65 مليون شخص
األميرة هيا بنت الحسين:

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حرم  الحسين،  بنت  هيا  األميرة  سمو  وجهت 
العالمية  المدينة  إدارة  مجلس  رئيس  للسالم،  المتحدة  األمم  سفيرة  مكتوم،  آل 
للخدمات اإلنسانية، دعوة للحكومات والمنظمات اإلنسانية في العالم إلنشاء بنك 
والمناطق  للمتضررين  المقدمة  الخدمات  مستوى  لرفع  اللوجستية  للمعلومات 
القمة  جلسات  خالل  اإلنسانية  المساعدات  مستقبل  حول  لها  كلمة  في  المنكوبة، 

العالمية للحكومات في دورتها الخامسة التي عقت في دبي.

معكم - اإلمارت - رنا إبراهيم 

دولة  م�سرية  با�ستعر��س  �سموها  بد�أت 

�لدولة،  خارج  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  يف  �لإمار�ت 

�لأوىل  �ملرتبة  حتتل  �لإمار�ت  �أن  ىل  و�أ�سارت 

�لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  حجم  حيث  من  �لعامل  يف 

وكو�رث  ملاآ�ٍس  تعر�ست  �لتي  لل�سعوب  �ملقدمة 

�لد�ئرة  �ل�سر�عات  ب�سبب  ت�سررت  �أو  طبيعية، 

�لتي  �مل�ساعد�ت  »�إن  �سموها  وقالت  �لعامل.  يف 

 %1،3 قيمته  ما  بلغت  �لإمار�ت  دولة  تقدمها 

2015 حتى  يف  �رتفعت  ثم  �لقومي  ناجتها  من 

و�سلت �إىل 32 مليار درهم �إمار�تي«.

�لعاملية  �ملدينة  عن  للحديث  �سموها  وتطرق 

من  عاملياً  �لأوىل  تعد  �لتي  �لإن�سانية  للخدمات 

�أق�ساها  مدة  تبلغ  �لتي  �ل�ستجابة  �سرعة  حيث 

�أخلت  عندما  �ملدينة  �أثبتته  ما  وهذ�  �ساعات،   6

بعد  كابول  من  �لإن�سانية  �لإمار�تية  �لبعثة 

مقر  ُق�سف  وعندما  �أع�سائها،  على  �لعتد�ء 

فريق  �أن  �إىل  و�أ�سارت  كابول.  يف  �مل�ساعد�ت 

�ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�سانية جاهز للعمل 

�أجنزنا  حيث  �لعامل،  يف  مكان  �أي  يف  �لإن�ساين 

�لعديد من �ملهمات �لإن�سانية يف زمن قيا�سي. 

وتابعت: »نزح �أكرث من 65 مليون �سخ�س من 

منازلهم، جر�ء �لنز�عات �لد�ئرة يف مناطق عدة، 

 22 لـ  �رتفع  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  على  و�لطلب 

�أن �لعمل �لإن�ساين بحاجة  مليار دولر«. و�أكدت 

ملناهج مبتكرة وحديثة يف �لتعامل مع �مل�ستجد�ت 

نتحرك  »يف حال مل  �أنه  �إىل  �لأر�س، لفتة  على 

فاإن ذلك �أ�سو�أ من وقوع �لكارثة«.

جمالت  يف  �لعمل  باأن  �سموها  ونوهت 

و�أن  جد�ً،  تقليدياً  يز�ل  ل  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت 

يف  و�لبتكار  بالتحديث  �لأول  هو  �لقطاع  هذ� 

ميكن  ما  مقد�ر  وبّينت  عمله.  و�آليات  �أدو�ته 

�لهو�تف  دور  با�ستح�سار  تفعله  �أن  للتكنولوجيا 

مكافحة  يف  طيار  دون  من  و�لطائر�ت  �لنقالة 

وباء �إيبول. وقالت: �إن »توجيهات �ساحب �ل�سمو 

�لعاملية  �ملدينة  حولت  ر��سد،  بن  حممد  �ل�سيخ 

�لطاقات  �إىل من�سة جلمع  �لإن�سانية،  للخدمات 

�لر�ئدة  ��ست�سافة �جلهات  وتوحيد �جلهود عرب 

يف هذ� �ملجال ووجود خم�سني منظمة دولية من 

بينها �أهم و�أكرب ت�سع منظمات«.

�لاجئني  لنجدة  �لتحرك  �سرعة  �أن  وذكرت 

هذه  تنامي  مع  للتعاطي  �لعو�مل  �أهم  من 

مليون   65 من  �أكرث  �أن  �إىل  لفتة  �لظاهرة، 

�سخ�س نزحو� من �سوريا و�لعر�ق وليبيا و�ليمن 

نزوح  �لعامل  ي�سهد  �أن  �ملتوقع  ومن  ونيجرييا، 

50 مليون �سخ�س عن منازلهم ب�سبب �لت�سحر 

�ل�سنو�ت �لع�سر �لقادمة.  �ملناخي خال  و�لتغري 

و�أ�سارت �إىل �أن �لتكلفة �ملطلوبة من �لأمم �ملتحدة 

�لإن�سانية  �لتحديات  �لدولية ملو�جهة  و�ملنظمات 

�أ�سعاف �لكلفة  �أي ع�سرة  22 مليار دولر،  بلغت 

�لتي كانت مقدرة عام 2000«.

�لعامل  �لطعام يف  �أن قيمة خملفات  و�عتربت 

بلغت 2،6 تريليون دولر �سنوياً، على �لرغم من 

وجود ما يزيد على 800 مليون �سخ�س، يعانون 

 2.6 �لعامل  �لعامل، يف وقت يهدر  من �جلوع يف 

يكفي  ما  دولر كمخلفات غذ�ئية، وهو  تريليون 

لإطعام �ملليار�ت.

و�سددت �سموها على �أن يكون هدف �مل�ساعد�ت 

جهود  مع  بالتعاون  للمنظمات  �لإن�سانية 

ن�سبة  �لو�سول  �لعامل  م�ستوى  على  �حلكومات 

�لفقر  حماربة  ثم  ومن  �ل�سفر،  �إىل  �جلوع 

و�لخرت�عات  �لبتكار  على  تعتمد  خطط  وفق 

�لعملية  باحللول  �سموها  ونوهت  �حلديثة. 

ملو�جهة هذ� �لتحدي، م�سريًة �إىل �ملبادرة �لأخرية 

بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي 

برئا�سة  للطعام  �لإمار�ت  بنك  خال  من  ر��سد، 

�سمو �ل�سيخة هند بنت جمعة �آل مكتوم.

ملخض ألبرز ما جاء في كلمة األميرة هيا بنت الحسين
�لعامل. يف  �ملانحة  �لدول  �أكرب  من  �لإمار�ت  فاإن  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  •  ح�شب 

�لفقر. حماربة  ثم  �جلوع،  باإنهاء  تبد�أ  �أن  يجب  �لإن�شاين  �ملجال  يف  عملنا  ��شرت�تيجية   •
�ملليار�ت. لإطعام  يكفي  ما  وهو  غذ�ئية،  كمخلفات  دولر  تريليون   2.6 �لعامل  يهدر   •

�لأر�س. على  �مل�شتجد�ت  مع  �لتعامل  يف  وحديثة  مبتكرة  ملناهج  بحاجة  �لإن�شاين  �لعمل   •
�لقادمه. �لع�شرة  �ل�شنو�ت  خالل  منازلهم  عن  �شخ�س  مليون   50 نزوح  �لعامل  ي�شهد  �أن  �ملتوقع  من   •

دولر.  مليار   22 بلغت  �لإن�شانية  �لتحديات  ملو�جهة  �لدولية  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم  من  �ملطلوبة  �لتكلفة   •

أخبار
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بفكرة  و�لرتقاء  �لتطوير  مبادر�ت  بعد 

�ملهرجان �لوطني �لأهم يف �لباد �لتي متت 

مع �لوقت؛ ور�فقت �لإقبال �لكبري من قبل 

جاءت  �لرت�ث،  �إىل  و�حلنني  �حلياة  حمبي 

�حلكومية  �لأجهزة  م�ساركة  �سرورة  فكرة 

منتجاتها  وعر�س  وغريها  �ملختلفة 

�حلكومية بطرق م�سوقة ومبتكرة للز�ئرين 

ل�سور  تفعيًا  و�ملقيمني؛  �ملو�طنني  من 

�لتما�سك  ملبادئ  حقيقياً  وجت�سيد�ً  �لنتماء 

�لجتماعي �لعام.

يف  �لبدء  منذ  �لهيئة  م�سوؤولو  �جتهد 

�لأحمر  للهال  �لإن�ساين  �ملنتج  ت�سويق 

�لدويل،  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �ل�سعودي؛ 

كذر�ع دويل رئي�س للباد، من خال �لإد�رة 

�ملخت�سة »�ل�سوؤون �لدولية و�لإغاثة« �أو على 

�إد�ر�ت  منظومة  خال  من  �ملحلي  �مل�ستوى 

ت�سعى لهذ� �لهدف؛ حيث �سّوقت �لكثري من 

�ملنتجات و�أهمها مبا�سرة �حلالت �ل�سعافية 

�لباد  حدود  د�خل  �أ�سكالها  بكافة  �لطارئة 

ما  ونقل  �سو�ء؛  حٍد  على  و�ملقيم  للمو�طن 

للمر�كز  �ملتخ�س�سة  �لعناية  منها  ي�ستلزم 

حالٍة  لكل  ومنا�سبة  تاأهيًا  �لأكرث  �لطبية 

�إن�سان  �إطاع  �ملنا�سب  من  وكان  حده.  على 

ومقيماً  مو�طناً  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

�لوطني  �حلدث  هذ�  عرب  م�سوؤوًل  �أو  كان 

�خلدمات  من  مكثفة  حزمٍة  على  �لأبرز 

�لإن�سانية �لنبيلة �لتي تقوم بها هيئة �لهال 

�لأحمر �أو �لك�سف عن روؤيتها �مل�ستقبلية.

تقارير

الهالل األحمر 
السعودي

يعرض منتجاته اإلنسانية 
في مهرجان الجنادرية 31

 معكم -الرياض - سليمان الهويريني 

على مدى أكثر من ثالثة عقود؛ ومع انطالقة فعاليات المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة )مهرجان الجنادرية( برعاية كريمة من اآلباء المؤسسين 

لجهاز الحرس الوطني كفعالية جانبية لسباق الهجن السنوي، جاءت 
مشاركة هيئة الهالل األحمر السعودي كعنصٍر تأسيسي وتنظيمي؛ في 

واجب امتياز إنساني لمباشرة الحاالت اإلسعافية الطارئة من قبل فرقها 
اإلسعافية المختلفة والمنتشرة على أراض المملكة العربية السعودية 

وداخل حدودها اإلقليمية؛ وفي فعاليات الوطن االجتماعية والثقافية؛ 
وفي السلم والحرب ال سمح اهلل.

اإلدارة العامة للتطوع
حر�ست هذه �لإد�رة على تقدمي منتجاتها 

للرت�ث  �لوطني  �ملهرجان  يف  �لإن�سانية 

عرب   )31 )�جلنادرية  �ل�سنوي  و�لثقافة 

من  ميد�نية:  �لأوىل  خدميتني؛  من�ستني 

و�إ�سعافية  �سحية  تطوع  فرق  تكوين  خال 

�أعمالها  وجدولة  �جلن�سني؛  من  موؤهلة 

كثافة  ذ�ت  حمددة  مناطق  يف  ومتركزها 

�حلدث  ظروف  تقت�سي  ما  �أو  �أعلى  ب�سرية 

�لقيام به؛ كتعزيٍز للفرق �لإ�سعافية �لأ�سلية 

نطاق  يف  �ل�سعافية  �أعمالها  تبا�سر  �لتي 

م�ستوى  من  �أعلى  يكون  قد  �لذي  �حلدث 

�لوعي  ن�سر  و�أي�ساً  طاقتها؛  �أو  �ساحيتها 

ومتلقي  �ملهرجان  لزو�ر  �لعام  �ل�سحي 

طب  جمال  يف  �سيما  وطالبيها؛  �خلدمة 

و�لغذ�ئية  �ل�سحية  و�لعاد�ت  �لطو�رئ 

�ملثالية، و�سرورة �لك�سف �ملبكر و�لدوري على 

موؤ�سر�ت �لعتال �لنف�سي و�جل�سدي كخلل 

�ملربر  غري  و�لإرهاق  و�ل�سكري  �لدم  �سغط 

و�أعر��س �لدو�ر وفقد �لتو�زن وفقد�ن �لوزن 

�ل�سريع و�لتغري�ت �لظاهرية يف �جللد �أو ما 

د�خل  د�خلية:  و�لثانية  ذلك.  وخاف  حتته 

جتهيز  مت  بحيث  ومعر�سها؛  �لهيئة  جناح 

من�سة تعريفية بكو�در ب�سرية تتوزع مهامها 

يف ��ستقبال وفرز طلبات �لتطوع؛ و�مل�ساعدة يف 

تعبئة ��ستمارة خا�سة بال�سروط و�ملو��سفات 

�أولية  ومبعلوماٍت  و�حلقوق؛  و�لو�جبات 

�أي  عن  �لإجابة  بعد  �ملتطوع  مع  للتو��سل 

اإلدارة العامة 
للشؤون الدولية 

واإلغاثة
استعدت اإلدارة 
بمنصٍة حضورية 

في وسط 
الجناح الخاص 

بالمعرض
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تقارير

�لإن�ساين  �حلقل  بهذ�  تتعلق  ��ستف�سار�ت 

باملطبوعات  �مل�ستفيد  تزويد  ليتم  �لنبيل؛ 

لزو�ر  �ملخ�س�سة  �لقيمة  و�لهد�يا  �خلا�سة 

جناح �لهيئة يف �ملهرجان.

اإلدارة العامة لألقسام النسائية
�أكرث  خطط  باتخاذ  �لعام  هذ�  بد�أت 

من  بدء�ً  �مل�ستقبلية؛  لرب�جمها  مرونة 

�لتدريب  �إىل  �ملجتمعي  و�لتثقيف  �لتوعية 

من  �لكثري  با�ستقطاب  �مل�ساركة  ثم  ومن 

�لعمل  يف  و�لر�غبة  �ملوؤهلة  �لن�سوية  �لكو�در 

�لن�سانية  �ملجالت  خمتلف  يف  �لتطوعي؛ 

�ملجتمع  �سر�ئح  لكافة  �لهيئة  توفرها  �لتي 

�لأ�سرة؛  حتتاجها  �لتي  �ملو�قع  خمتلف  ويف 

مهرجان  لزو�ر  و��سحاً  ذلك  بد�  حيث 

تلك  مبا�سرة  يف  ومنظميه؛  �جلنادرية 

�لثابتة و�ملتحركة  �لن�سوية  �لفرق �لتطوعية 

ت�ستدعي؛  �لتي  �ملختلفة  �لإ�سعافية  للحالت 

و�لك�سف عليها �سريعاً وحتديد ما ي�ستوجب 

�لنقل �لإ�سعايف من عدمه، و��ستغال �لأوقات 

�لإ�سعايف، وحث  �ل�سحي  �لتثقيف  �لبينية يف 

وكبار  �لأ�سر  من  خ�سو�ساً  �ملهرجان،  زو�ر 

و�للياقة  �ل�سحية  �ملوؤ�سر�ت  بفح�س  �ل�سن 

وتزويدهم  وغريها،  و�ل�سكري  �لدم  ك�سغط 

�ملطويات  مع  �ملطلوبة  بالتوجيهات 

و�لأقر��س �ملمغنطة وبع�س �لهد�يا �لتي مت 

�لكبري؛  �لوطن  مهرجان  لزو�ر  ت�سميمها 

�ملطرية  و�ملظلة  �لإ�سعافية  �حلقيبة  �سيما 

وغريها. كل ذلك كان حا�سر�ً بقوة �أثناء �أيام 

حيث  �لهيئة  جناح  ود�خل  ميد�نياً  �ملهرجان 

حازت تلك �ملنتجات �لإن�سانية على ر�سا زو�ر 

�ملهرجان؛ وتثمني �جلهة �ملنظمة.

�لإد�رة �لعامة لل�سوؤون �لدولية و�لإغاثة

��ستعدت �لإد�رة مبن�سٍة ح�سورية يف و�سط 

�جلناح �خلا�س باملعر�س؛ م�ستعر�سة �لكثري 

حافل  كاأر�سيف  ومنتجاتها؛  بر�جمها  من 

�لأحمر  �لهال  هيئة  م�ساركات  من  ومكتنز 

يف  و�لتنموية  �لإغاثية  �لأعمال  يف  �لدولية 

�لتي  �ملنكوبة  و�ل�سقيقة  �ل�سديقة  �لبلد�ن 

كم�ساهمتها  و�لأزمات  �لكو�رث  ببع�س  مرت 

�ل�سورية  �لأزمة  يف  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف 

وقرغيز�ستان،  و�ل�سود�ن  و�ل�سومال  ونيبال 

ومل  �ملرئي  �لتو��سل  برنامج  و��ستعر��س 

�ل�سمل �لعائلي لل�سجناء يف �خلارج من ذوي 

�ملدد �لطويلة مع �أ�سرهم وذويهم يف �لد�خل؛ 

�ل�ستف�سار�ت  لبع�س  �إي�ساح  من  وغريها 

جزل  توزيٍع  مع  �لز�ئرين  جمهور  قبل  من 

و�لدوريات  و�لدولية  �لإن�سانية  للمطبوعات 



49 48
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

تقارير

�لر�سينة كمجلة »مــعــكـم« و�لهد�يا �لقيمة.

اإلدارة العامة للتدريب
يف  ومميز  �أ�سا�س  دور  �لتدريب  لإد�رة  كان 

من�سة  يوجد  حيث  للهيئة؛  �لرئي�س  �جلناح 

�لتدريبية  �لرب�مج  عن  لاإجابة  �إعامية 

لها  �ل�سنوي  و�جلدول  �لإد�رة  تقيمها  �لتي 

�ملطويات  خال  من  ذلك  على  و�لتعرف 

�لز�ئرين  جمهور  وحث  �ملمغنط؛  و�لقر�س 

�لأولية  �ل�سعافات  �سريعة يف  دورة  �أخذ  على 

لهذ�  جهزت  م�سغرة  تدريب  قاعات  عرب 

تكفي  عائلية  قاعات  يوجد  بحيث  �لغر�س؛ 

�لعائلة باأكملها مينح �مللتحقني �سهادة �جتياز 

بالإ�سافة  �لأولية  �ل�سعافات  يف  ح�سور 

�لأ�سرة  تهم  متنوعة  هد�يا  حقيبة  �إىل 

�ل�سحّيون يف  �ملخت�سون  و�لطفل، كما يعمل 

�لإ�سعافية  �لفرق  �أعمال  متابعة  على  �لإد�رة 

بالطرق  وتزويدهم  �مليد�ن  يف  و�ملتطوعني 

و�لتثقيف  �لإ�سعافية  �خلدمة  لتقدمي  �ملثلى 

�لإ�سعافية  �حلالت  ومبا�سرة  �ل�سحي 

جلمهور �لز�ئرين و�لعاملني يف �ملهرجان.

�لإد�رة �لعامة لاإعام و�لعاقات �لعامة

هو  �ملهرجان  يف  �ملحوري  دورها  كان 

�مل�ساركة؛  �لإد�ر�ت  على  �لعام  �لإ�سر�ف 

وتن�سيق �أدو�رها وت�سويق منتجاتها �لإن�سانية 

منذ  ت�سغيله  و�إد�رة  �ملوقع  وجتهيز  �إعامياً، 

�لبدء و�لتو��سل مع �جلهات �ملنظمة و�لإعد�د 

و�سخ�سيات  �ل�سخ�سيات  كبار  ل�ستقبال 

�لتعريف مبا يحتويه  �ملجتمع ومر�فقتها يف 

�ملعر�س؛ من خال حمطات �لإد�ر�ت �ملعنية 

�لعر�س  �سا�سة  خال  من  �أو  �لهيئة  يف 

�لإعامية �لكربى ؛ �أو �لطاع على خمتلف 

�لرت�ثية  �لعربة  من  �لإ�سعافية  �لعربات 

�أهد�ها �مللك �ملوؤ�س�س -طيب �هلل ثر�ه-  �لتي 

مببا�سرة  و�خلا�سة  �لأحدث  �لعربات  �إىل 

�لإ�سعافية  بالعربات  مرور�ً  �حل�سود؛  كو�رث 

وعربات  �لنارية  و�لدر�جات  فئاتها  مبختلف 

مو��سم  يف  جناحها  �أثبتت  �لتي  �لقولف 

�حلرمني  يف  �لرم�سانية  و�لعمرة  �حلج 

�ل�سريفني ويف �ملو��سم �لريا�سية ومهرجانات 

�ملدن،  �ستى  يف  �ملختلفة  �لباد  و�حتفالت 

و�لتي تتو�فق مع �لروؤية �مل�ستقبلية ملخططي 

�سرورة  يف  ومقرريها  �لجتماعية  �حلياة 

ن�سر ثقافة �إ�ساعة �لفرح و�لرتفيه �ملجتمعي 

�خلاق وحب �حلياة؛ ونبذ �لإنغاق و�لعزلة 

مب�سلمات  �لأخذ  من  �ملربر  غري  و�حلذر 

�لرتويح  يف  وم�ستجد�تها  �ملعا�سرة  �حلياة 

�ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على  �لنف�س  عن  �لربيء 

�لجتماعية  �لتظاهرة  هذه  لتاأتي  و�لعائلي، 

–رغم  حقيقيٍة  كرتجمٍة  �لباد  يف  �لأهم 

ق�سر مدتها- ملا ُير�د مل�ستقبل �لأجيال �ملزهر 

و�ملتو�فق مع ركب �لعاملية.

الفرق اإلسعافية الميدانية
�لتابعة  �مليد�نية  �لإ�سعافية  �لفرق  و�كبت 

ن�ساأة  �ل�سعودي  �لأحمر  �لهال  لهيئة 

�ملهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة )مهرجان 

�جلنادرية( منذ �لفتتاح �لأول له؛ ملا متليه 

و�حلاجة  �لوطني؛  �لو�جب  �سرف  عليها 

�لطارئة  �ل�سعافية  �حلالت  ملبا�سرة  �ملا�سة 

�لهجن  �سباق  ويوم  �ملهرجان  �أر�س  على 

من  متخ�س�سني  �أيدي  على  ي�سبقه،  �لذي 

�جلهة �لتي حتمل على عاتقها �متياز �سرف 

�لعام  هذ�  ويف  �لنبيل؛  �لإن�ساين  �لعمل  هذ� 

�مليد�نية  �ل�سعافية  �لفرق  م�ساركة  جاءت 

�ل�سابقة  للنجاحات  تتمة  �لتطوع  فرق  مع 

�لطق�س  برودة �جلو ومفاجاآت  للهيئة؛ رغم 

وتقلباته؛ وب�سهادة من �لزو�ر؛ و�إ�سادة ثمينة 

�ملهرجان؛  يف  و�لعاملني  �ملنظمني  قبل  من 

على  �لأحمر  �لهال  هيئة  �جتهدت  و�لتي 

�ملوؤهلة  �لب�سرية  بالكو�در  نو�تها  تاأ�سي�س 

ومبا�سرة  �لنوعي؛  �لإ�سعايف  للعمل  و�ملدربة 

�حلالت �لإ�سعافية �لطارئة يف كافة �لظروف 

�لازمة  بالتجهيز�ت  و�ملدعمة  و�ملو�قع؛ 

و�لآليات �لإ�سعافية من خمتلف �لأنو�ع.

عن  الصحي  والتثقيف  التوعية 
طريق الترفيه

�أكبادنا  فلذ�ت  ل�ستقبال  �لهيئة  ��ستعدت 

ثقافية  برب�مج  �مل�ستقبل  و�أجيال  �لأطفال 

�أبو�ب  �فتتاح  بد�ية  مع  تبد�أ  متخ�س�سة 

�ملرحبة  و�لدمى  بال�سكت�سات  �ملهرجان 

و�ملنا�سبة؛  �لهادفة  و�ملو�سيقى  بال�سيوف 

�ساة  بعد  �لتالية  �لرب�مج  عن  و�لإعان 

برب�جمه  �لطفل  م�سرح  ليبد�أ  �ملغرب؛ 

�لفقر�ت  من  عدد�ً  يقدم  �لذي  �لت�سويقية 

�لتوعوية  و�مل�سابقات  �لق�سرية؛  �لدر�مية 

�لإ�سعافية  �لتوعية  خانة  يف  ت�سب  �لتي 

�لإن�سانية  ومنتجاتها  بالهيئة  و�لتعريف 

و�ملحافظة على �ملكت�سبات �لوطنية وبث روح 

�لرقي  وعو�مل  �لوطنية  و�ُللحمة  �حلما�س 

�لجتماعي عن طريق �لت�سويق؛ حيث حازت 

�لأ�سر  �إعجاب  على  �لأ�سرية  �لرب�مج  تلك 

�لهد�يا  توزيع  مت  حيث  و�أطفالها،  �لز�ئرة 

�ملنا�سبة على �ملتفاعلني منهم.

العربية  المنظمة  عام  أمين  زيارة 
لجناح الهيئة

�ل�سحيباين،  �سالح  �لدكتور  لزيارة  كان 

�لأحمر  للهال  �لعربية  �ملنظمة  عام  �أمني 

له، جلناح  �ملر�فق  و�لوفد  �لأحمر  و�ل�سليب 

�لهيئة مبهرجان �جلنادرية يف �لأيام �لأوىل 

�ملعنوي  و�لدعم  �لبالغ  �لأثر  للمهرجان، 

م�سوؤويل  قبل  من  تثمينه  مت  و�لذي  �جلّم، 

�لدكتور  �لهيئة  رئي�س  ر�أ�سهم  وعلى  �لهيئة 

حممد بن عبد �هلل �لقا�سم و�مل�سرف �لعام على 

�لأمني  مر�فقة  مت  وقد  ومن�سوبيه.  �جلناح 

للتعرف  �ملعر�س  �أق�سام  على  و�إطاعه  �لعام 

على من�ساته وحمطاته و��ست�سر�ف �جلديد 

وقف  حيث  �لإن�سانية؛  �لهيئة  منتجات  يف 

�لدولية  �ل�سوؤون  �إد�رة  من�سة  �أمام  طويًا 

�إجر�ء�ت  تفا�سيل  بع�س  عن  لا�ستف�سار 

�ل�سمل«  مل  »برنامج  يف  �ملرئي  �لت�سال 

وحماولة �لتو�سع به موؤكد�ً على جناعة مثل 

كو�جهة  �لنوعية؛  �لرب�مج  من  �لأنو�ع  هذه 

ويف  �لدويل،  �ملجتمع  �أمام  للمملكة  �إن�سانية 

باقة  �سمن  �سمه  �ل�سحيباين  طلب  �خلتام 

�إىل  جنباً  �لأولية  �لإ�سعافات  على  �ملتدربني 

جنب مع باقي �لأ�سر وزو�ر �جلناح. 
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تقارير

�لأخاقية،  �ملعايري  فيه  �ختفت  عامل  يف 

يبدو  و�لقو�نني،  �لقيم  �أب�سط  فيه  و�نتهكت 

خمالفته  يف  حتى  ماألوفاً  بات  �سيء  كل 

كيف  �إذ  �حلياة،  عليه  تقوم  �لذي  للمنطق 

�لنا�س  �ملايني من  �قرت�ب  تقبل  لنا  ميكن 

يف �ملجاعات يف باد تت�سم بالغنى �لطبيعي، 

و�سط �سمت �ملجتمع �لدويل �لذي ل يحرك 

�ساكناً، و�إن فعل يبقى فعله جمرد �سعار�ت ل 

�أن  �إذ كيف يعقل  ت�سمن ول تغني من جوع، 

�ملجاعة  على  �ل�سوماليني  مايني  ي�سارف 

و�سط ��ستمر�ر �حلرب �لأهلية يف هذ� �لبلد، 

�لقت�سادية  �أو�ساعه  من  �لرغم  على  �لذي 

�لطبيعية  بالو�رد  غنياً  بلد�ً  يعد  �لبائ�سة 

و�لرعوية،  �لزر�عية  �أر��سيه  عن  ناهيك 

�ليور�نيوم  على  �ل�سومال  يحتوي  حيث 

و�لغاز  و�مللح،  و�لق�سدير،  وخامات �حلديد، 

�لطبيعي و�لنفط بكميات جتارية، و�جلب�س 

�ملو��سي  تربية  تعترب  كما  و�ملوز،  و�لنحا�س 

�لعمود  وتعترب  �ل�سكان،  غالبية  حرفة 

تطوير  حال  ويف  �لباد،  لقت�ساد  �لفقري 

�ل�سومال  ت�سبح  �أن  ممكن  �لقطاع  هذ� 

�للحوم  ت�سدير  يف  �لرئي�سية  �لدول  من 

�سو�طئه  عن  ناهيك  �لألبان،  وم�ستقات 

عر�سة  هي  و�لتي  �ل�سمكية  بالرثوة  �لغنية 

ومع  �لعظمى.  �لدول  قبل  من  للنهب  �لآن 

تاأكل  �لطبيعية  �لرثو�ت  هذه  كل  وجود 

قوى  قبل  من  تغذى  �لتي  �لأهلية  �حلرب 

خارجية معروفة كل �إمكانات �لباد لرتمي 

بها يف هاوية �لفقر و�ملجاعة!

من  تبقى  مبا  تع�سف  قد  جماعة 

�ل�سومال �لذي كان ميثل يف �ملا�سي منوذجاً 

وهوية  وثقافة  عقيدة  �ملتجان�س  للمجتمع 

حتى  �لعك�س،  على  �ليوم  �أ�سحى  ولغة، 

�لدولة  عن  تعبري  �ل�سوملة  م�سطلح  بات 

�لفا�سلة، فبمجرد �أن ي�سمع �ملرء عن ح�سول 

وتكون  �إل  �لعامل،  يف  ما  منطقة  يف  جماعة 

جوع وحروب ودماء وكوارث

الصومال.... 
المأساة المنسية والنزيف الدائم

 معكم -خاص

�ل�سومال يف �لذ�كرة. ومع �أن عقود�ً طويلة 

مرت على �ل�سر�عات �مل�سلحة يف هذ� �لبلد، 

بالفعل  يو�جهه  �أن  ميكن  ما  �أخطر  �أن  �إّل 

نق�ساً  تعريفها،  يف  تعني  �لتي  �ملجاعة،  هو 

يف معدلت  كبري�ً  و�رتفاعاً  �لغذ�ء  يف  كبري�ً 

�لوفيات، وح�سول جمموعة من �لظروف يف 

�سكل يحول دون نيل عدد كبري من �ل�سكان 

غذ�ء كافياً، ما ينتج عنه نق�س تغذية و��سع 

�لنت�سار.

ت�سارك  ظاهرة  جزئياً،  �ملجاعة  وتعترب 

كمناف�سة  �لعو�مل،  من  �لعديد  �إحد�ثها  يف 

و�حلروب  �لغذ�ء،  �أ�سعار  و�رتفاع  �لأ�سو�ق، 

وغريها.  �لباد،  طاقات  ت�ستنزف  �لتي 

برنامج  مثل:  دولية  منظمات  وتبنّت 

�ملتحدة  �لوليات  و«وكالة  �لعاملي«  �لغذ�ء 

يتكون من خم�س  �لدولية«، معيار�ً  للتنمية 

وكثافتها،  �ملجاعة  حجم  لتحديد  درجات 

م�ستخدمني عنا�سر مقومات �ملعي�سة، وعدد 

كموؤ�سر�ت  �لأطفال  تغذية  ونق�س  �لوفيات، 

لتو�سيف درجات �ملعيار، وهي: �نعد�م �لأمن 

وجماعة  وجماعة،  غذ�ء،  و�أزمة  �لغذ�ئي، 

حادة، و�أخري� جماعة ق�سوى �أو كارثية.

من �ملوؤ�سف، �أنه يف عاملنا هذ� �لذي ينفق 

�أو  �حلروب،  على  �لدولر�ت  من  �ملليار�ت 

�لب�سر،  مايني  �ملجاعات  تقتل  �لكماليات 

�ل�سومال  �ملتحدة  �لأمم  �إعان  من  ويبدو 

ناقو�س  تدق  �أنها  باملجاعة،  مهدد�ً  بلد�ً 

ما  �أ�سو�أ  من  يكون  �أن  ميكن  ملا  �خلطر 

و�جلفاف  �حلرب  جر�ء  �ل�سومال  يو�جهه 

�ملجتمع  �أن  يعني  ما  �لباد،  ي�سرب  �لذي 

�ملعايري  �نفك يتحدث عن  �لذي ما  �لدويل 

فو�ت  قبل  يتحرك  �ن  عليه  �لأخاقية، 

يف  حقيقية  �إن�سانية  كارثة  وح�سول  �لأو�ن، 

و�جلفاف  باحلروب  �بتلي  �لذي  �لبلد،  هذ� 

يف �آن و�حد، خ�سو�ساً �أن �ل�سومال ذو مناخ 

يف  مرتفعة  فاحلر�رة  بالأ�سا�س،  �سحر�وي 

 30  –  15 بني  وترت�وح  �لف�سول  جميع 

و�ل�ساحلية  �ملناطق،  معظم  يف  مئوية  درجة 

�جلفاف  فاإن  �حلال  وبطبيعة  خا�سة،  منها 

�لتي يعتمد عليها  �ملو��سي  يوؤثر على تربية 

يعتمد  حيث  رئي�سي،  ب�سكل  �ل�سومال 

�ملا�سية  روؤو�س  ت�سدير  على  �ل�سومال 

�لرثوة  مع  لكن  �لعربي،  �خلليج  دول  �إىل 

�لباد،  متتلكها  �لتي  �ل�سخمة  �حليو�نية 

�إّل �أن �أغلبها متوت مبعدلت مرتفعة ب�سبب 

�جلفاف، و�حلقيقة �ملوؤ�سفة هي �أن �ل�سومال 

�أزمة  بل  فح�سب،  جماعة  �أزمة  يو�جه  ل 

تفتك  حيث  �ل�سلل،  من  عقدين  بعد  وجود 

ينجون  �لذين  �لب�سر،  من  باألف  �لمر��س 

�لبحار  يف  �ملئات  ميوت  بينما  �حلرب،  من 

يقع  حيث  باجلحيم،  �أ�سبه  و�قع  من  هرباً 

مايني   3،7 �أي  �ل�سوماليني  تعد�د  ن�سف 

 12 بني  من  �ملجاعة  تهديد  حتت  �سخ�س 

موجة  جر�ء  من  تاأثرو�  قد  �سخ�س  مليون 

�أن �جلفاف  ومع  �إفريقيا.  �سرق  �جلفاف يف 

قد يكون عامًا مهماً يف خطر �ملجاعة �لتي 

نغفل  �أل  يجب  �أننا  �إّل  �ل�سومال،  تتهدد 

حقيقة مهمة، وهي �أن �ل�سومال لي�ست دولة 

�ل�سومال من جماعة يف  فقرية، وما عانته 

�مل�سنوعة  �حلروب  تلك  �سببه  �ملا�سي  �لعام 

من �خلارج، حيث تزيد �لتدخات �خلارجية 

عن  ناهيك  �لبلد،  هذ�  يف  �حلروب  نار  من 

�لكربى  �لدول  قبل  من  �ملتعمد  �لإهمال 

لهذ� �لبلد.

يف حني ي�سر �لإعام �لغربي على ت�سويره 

على  �لعامل،  يف  دول  ع�سر  �أفقر  �أحد  باأنه 

�لرغم من حجم �ملو�رد �ل�سخمة �لتي تزخم 

فلطاملا  وبحارها،  و�سو�حلها  �أر��سيها  بها 

��سرت�تيجية  بعو�مل  �ل�سومال  متتعت 

قوي  جذب  عامل  �لأزمان  مِرّ  على  جعلتها 

ع�سكرية  �أهد�ف  لتحقيق  �ملت�سارعة  للقوى 

تتاخم مناطق عدة هي  ��سرت�تيجية؛ حيث 

�لهندي(  و�ملحيط  �لأحمر  )�لبحر  مناطق 

و�آ�سيا،  �إفريقيا  قارتي  �لتقاء  وتقع يف مكان 

هذه  يف  �ل�سكانية  �لكثافة  توزيع  ويتفاوت 

�ل�سومال  من  �جلنوبية  فاملناطق  �ملناطق، 

هي �لأكرث يف عدد �ل�سكان عن غريها. ول بد 

�أن �حلروب �لتي جرت  �إىل  �لإ�سارة هنا  من 

ع�سرين  من  �أكرث  مد�ر  على  �ل�سومال  يف 

ِقبل  من  م�سنوعة  حروب  �أي�ساً  هي  عاماً، 

قوى  خارجيه تت�سارع ما بينها يف �لأر��سي 

�لتي  �لطبيعية  �ملو�رد  ب�سبب  �ل�سومالية 

ميتلكها �ل�سومال، وهذه �لدول تدعم بع�س 

مو��سلة  على  �حلرب  و�أمر�ء  �ل�سيا�سيني 

هذه �حلرب، ليت�سنى لها �سرقة ما ت�ستطيع 

�سرقته من ثرو�ت �لباد، حتى باتت �حلاجة 

�إىل �ل�ساح �أكرث من �لغذ�ء، 
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تستهدف 
الفقراء 

والمحتاجين

تجارة األعضاء البشرية 
آفة يجب استئصالها

عن  عديدة  �أخبار  و�آخر  حني  بني  تطالعنا 

يف  �حلروب  �أجربتهم  �لذين  �لاجئني  معاناة 

بلد�نهم على �لرمتاء يف �أح�سان �لدول �لأخرى، 

�لتي  �ملاآ�سي  �أن ق�س�س  �أحياناً، ومع  �لبحر  �أو يف 

وقد  �لوجوه،  ومتعددة  كثرية  هوؤلء  يعي�سها 

ي�سعب ح�سرها �أحياناً، �إّل �أن �أب�سع �سور �ملاآ�سي 

�ملهاجرين  هوؤلء  بع�س  ي�سطر  هذه هي عندما 

�أج�سادهم،  من  حيوية  �أع�ساء  بيع  �إىل  ق�سر�ً 

�للجوء  فاتورة  لت�سديد  �أو  �لعي�س،  رمق  ل�سد 

رجًا  باأن  نت�سور  �أن  لنا  ميكن  كيف  �إذ  �ملكلفة، 

يقوم  �إىل جهات م�سترتة  �مر�أة لجئة تذهب  �أو 

عليها �أطباء �أحياناً لبيع كلية من �أجل حفنة من 

�لنقود؟

�لاجئني  ق�س�س  تتبعنا  لو  �أننا  و�حلقيقة 

�لأع�ساء  بيع  �أن  لوجدنا  عذ�باتهم،  وحكايات 

قد  و�إمنا  فح�سب،  منت�سر�ً  لي�س  �جل�سدية، 

يكون و�حد�ً من �أمور �أخطر، ففي حادثة و�حدة 

��ستطاعت  �لتي  �حلو�دث  مئات  بل  ع�سر�ت  من 

�ملنظمات �لإن�سانية تدوينها، يربم �أحد �لاجئني 

�ل�سوريني �سفقة خال خم�سة ع�سر دقيقة فقط 

جلاأ  �لتي  �ملنايف  باد  من  ما  بلد  يف  كليته،  لبيع 

�ليها �لاجئون، مقابل ثاثة �آلف دولر. 

كليته  بيع  فقّرر  �سعبة،  معي�سية  �أو�ساع 

مل  �لذي  �لاجئ  هذ�  �لتقى  حيث  �لي�سرى، 

�لأع�ساء،  ب�سم�سار  عمل  على  �حل�سول  يف  يوفق 

�لترّبع،  عملية  وبعد  عجل  على  �ل�سفقة  وعقد 

�سافر بعدها �إىل ��سطنبول حيث يعي�س حالياً يف 

غرفة مكتظة ويعمل يف ور�سة لت�سليح �ل�سيار�ت، 

بح�سب بع�س �مل�سادر �ل�سحفية �لتي �أ�سارت �إىل 

�لاجئ  هذ�  علم  عندما  �سوء�ً  �زد�د  �لأمر  �ن 

�حلذر  عليه  و�أن  �سليمة،  غري  �لأخرى  كليته  �أن 

و�لنتباه، و�إّل �سيموت.

وموثوق  دقيقة  لإح�سائيات  وجود  ل  �أنه  مع 

�لاجئني  �أع�ساء  بيع  ظاهرة  �نت�سار  حول  بها 

�ل�سرعي  �لطب  ق�سم  رئي�س  �أن  �إّل  �ل�سوريني، 

للطب  �لعامة  »�لهيئة  رئي�س  دم�سق،  جامعة  يف 

�ل�سرعي« �لدكتور ح�سني نوفل ُي�سري، يف حتقيق 

بالتعاون  ديبلي«  »نيوز  موقع  ن�سره  ��ستق�سائي 

�إىل  �سّبورت«،  ميديا  »�إنرتنا�سونال  جمعية  مع 

يف  �أع�ساءهم  باعو�  �سوري  �ألف   18 »حو�يل  �أن 

تاأمني  من  ليتمّكنو�  �لأخرية  �لأربعة  �ل�سنو�ت 

�للجوء  خميمات  يف  �لعي�س  مقّومات  �أب�سط 

�ملجاورة  �لدول  من  وغريها  ولبنان  تركيا  يف 

ل�سوريا«. وكان نوفل �أفاد، يف حديث لـ »�ل�سفري« 

بلد  �إىل  �سوريا  بتحّول   ،2015 �لعام  بد�ية  يف 

�لأع�ساء  ت�سدير  جمال  يف  مهماً  موقعاً  »يحتل 

�لب�سرية �إىل �لغرب«. ووفقاً للتحقيق، ل تقت�سر 

�لطحال  ت�سمل  بل  �لكلى  على  �لأع�ساء  جتارة 

يف  �لو�حدة  �لقرنية  �سعر  بلغ  �لتي  و�لقرنيات 

بع�س �ملر�ت 7500 دولر.

�سعر  �أن  و�ل�سحفية  �لطبية  �مل�سادر  توؤكد 

�لأع�ساء يختلف من بلد �إىل �آخر، ففي حني يبلغ 

�أمريكي يف  �آلف دولر   10 �سعر �لكلية �لو�حدة 

دولر  �ألف  �لعر�ق  يف  �سعرها  يتعّدى  ل  تركيا، 

و�سوريا،  لبنان  يف  دولر  �آلف  وثاثة  �أمريكي، 

ول  للمال  �لاجئني  حاجة  ��ستغال  ويجري 

�لذين  خا�س  وب�سكل  منهم،  �ل�سوريني  �سيما 

�أجربتهم �لظروف على �لعي�س يف �ملخيمات.

د�خل  وخ�سو�ساً  �لقو�نني  معظم  �أن  ومع 

�لترّبع،  من  �لنوع  هذ�  ت�سّرع  �ل�سورية  �لأر��سي 

قانونياً.  �ملتورطني  ماحقة  مُيكن  ل  وبالتايل 

و�نت�سار  �خلطرية  �لظاهرة  هذه  �نت�سار  �أن  �إّل 

مافيات �لأع�ساء �لب�سرية �أمر بات يدعو ل�سرورة 

�لتحرك �سريعاً من �أجل وقف هذه �لظاهرة غري 

�لأطباء  �أي�ساً ماحقة كل  �لإن�سانية، كما يجب 

و�لعاملني �ل�سحيني �ملتورطني يف هكذ� عمليات، 

هذه  ب�سبب  ق�سو�  �سحايا  عائات  رفعت  حيث 

على  وم�ست�سفيات  �أطباء  �سّد  دعاوى  �لعمليات، 

�لأو�ساع  ظل  يف  هوؤلء  حماكمة  �أن  من  �لرغم 

�لر�هنة »�سبه م�ستحيلة، ما مل يكن هناك تعاون 

يقوم  �لتي  �جلر�ئم  هذه  لوقف  جدي  دويل 

�لقاهرة  �لاجئني  ظروف  با�ستغال  �أ�سحابها 

للمتاجرة باأع�سائهم من دون �أي و�زع �أخاقي. 

ن�سمع  وب�ساعة، عندما  قتامة  �لو�سع  ويزد�د   

�جلر�ئم  هذه  �أبطال  خالها  قام  ق�س�س  عن 

�لقتلى  جثث  من  حتى  حيوية  �أع�ساء  بانتز�ع 

�لذين ي�سقطون يف �ملعارك، �ملنت�سرة يف �أكرث من 

�ل�سو�رع  بلد عربي، حيث غالباً ما جتد جثثاً يف 

و�لكلية  كالكبد  معينة  �أع�ساء  منها  �نُتزعت 

�لي�سرى، وقد وّثق »�ملركز �ل�ست�ساري للدر��سات 

�لجتار  حالت  ع�سر�ت  �لن�سان«  وحقوق 

بالأع�ساء د�خل �سوريا وخارجها.  

حول  �حلكومات  �أغلب  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لعامل منعت �لجتار بالب�سر خوفاً من ��ستغال 

�لفقر�ء حلاجتهم �إىل �ملال، فاإن �أكرث من ثمانية 

عام،  كل  قانونية  غري  بطريقة  تزرع  كلية  �آلف 

ملخالفة  م�ستعدين  وجر�حني  و�سطاء  مب�ساعدة 

�لقانون.

مار�س   7 يف  �ليوم  �لعرب  �سحيفة  ون�سرت 

عن  �أملانية  لقناة  ��ستق�سائياً  تقرير�ً   2017

�سفوف  يف  �لب�سرية  �لأع�ساء  بيع  جتارة  �نت�سار 

توفري  �أجل  من  تركيا،  يف  �ل�سوريني  �لاجئني 

�لقناة  به  قامت  �لذي  �لتقرير  وبح�سب  �لغذ�ء، 

�لقانونية  غري  �لتجارة  فاإن  �لأوىل،  �لأملانية 

�لب�سرية ر�جت موؤخًر� بني �لاجئني  لاأع�ساء 

�ل�سوريني، وبح�سب تقارير �أخرى،  فاإن �لأع�ساء 

من  �أجز�ء  �أو  كلي  باأكرثها  هي  بها  �ملتربع 

�لإنرتنت  �سبكة  طريق  عن  بيعها  ويتم  �لكبد، 

كثرية  �إعامية  تقارير  وكانت  و«في�سبوك«، 

�ل�سورية لرتكيا  �لنزوح  رحلة  بد�أت  منذ  ظهرت 

ت�ستغل  ع�سابات  وجود  بينت  �حلرب،  بد�ية  مع 

باأع�سائهم،  �لجتار  بهدف  وتقتلهم  �ملو�طنني 

عن  �لرتكية  �حلكومة  �تهمت  �لتقارير  وبع�س 

تلك �لتجارة. �إنها يف �لو�قع جر�ئم حقيقية تقع 

فاإن  وبالتايل  �مل�ساكني،  �لاجئني  هوؤلء  بحق 

للوقوف  �سريع  وب�سكل  مطالب  �لدويل  �ملجتمع 

�ىل  مرتكبيها  و�حالة  �جلر�ئم  هذه  وجه  يف 

للجر�ئم،  �لأب�سع  �لوجه  متثل  لأنها  �لق�ساء، 

تزد�د  �أن  قبل  لها  �لفاعلني  �جتثاث  ويجب 

�لأو�ساع �سوء�ً.  

معكم – الشارقة - نبيل سالم

تقارير
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ال بد أن يخضع إلى المساءلة والرقابة 

التمويل المالي 
في العمل اإلنساني وأهميته

  مل ترتك �حلروب و�ل�سر�عات �لدموية يف 

خ�سو�ساً،  �لعربية  �لبلد�ن  ويف  عموماً،  �لعامل 

�لعي�س  بظروف  �لتمتع  �سخ�س  لأي  �ملجال 

حاجته  تلبي  �إعانة  من  �ل�ستفادة  �أو  �لكرمي، 

�لتموين  مب�سادر  وتزويده  وملب�س،  �أكل  من 

�إىل تغطية  باملاء �ل�سالح لل�سرب، وكذ� حاجته 

حت�سني  على  ت�ساعده  وبيئة  �سليمة  �سحية 

للتعلم  مد�ر�س  كت�سييد  معي�سته،  ظروف 

تخطي  على  �سي�ساعد�نه  �للذين  و�لتكوين 

�لفجوة  فات�ساع  حدتها،  كانت  مهما  �لأزمات 

بني �لعدد �ملتز�يد للمحتاجني للعون �لإن�ساين، 

وبني �ملو�رد �ملتوفرة لاإغاثة، خلق �لعديد من 

�مل�ساكل وجعل �ملنظمات �لإغاثية تعي�س �سر�عاً 

�لرغم من  �لنق�س �حلا�سل على  ل�سد  حقيقياً 

قلة مو�ردها.

تهدف  �لتي  �لإن�سانية  �لعمليات  متويل  �إن 

�لطبيعية،  �لكو�رث  تز�يد  معاجلة  �إىل 

بات  عام،  كل  يف  �لإن�سان  ُي�سببها  �لتي  وتلك 

للهال  �لوطنية  �جلمعيات  م�سوؤوليات  من 

و�ل�سليب �لأحمر وكل �ملوؤ�س�سات �لإغاثية �لتي 

تعنى بالعمل �خلريي، ما ي�ستدعي �إيجاد �سبل 

و�لر�حة  �لأمن  يوفر  �لذي  �مل�ستد�م  �لتمويل 

جديدة  قنو�ت  �إيجاد  �أي  للم�ست�سعفني، 

�لأجل  طويلة  تدفقات  تو�فر  تكفل  للتمويل 

ميكن �لتعويل عليها م�ستقبًا.

برامج دولية لإلعانات اإلنسانية
�لإغاثية  �ملنظمات  جهود  ينكر  �أحد  ل 

�لعون  يد  مد  يف  �حلكومية  وغري  �حلكومية 

�أو  لغته  �أو  جن�سيته  �ختلفت  مهم  لجئ  لكل 

ديانته، فالكثري منها تعيل �أ�سر�ً ب�ستى �لو�سائل 

مينح  �ملثال  �سبيل  وعلى  و�ل�سور،  و�لطرق 

�سكل  يف  م�ساعد�ت  �لعاملي  �لأغذية  برنامج 

قيمة  وتختلف  �سهر  كل  �إلكرتونية  ق�سائم 

�لتمويل  ح�سب  لأخرى،  دولة  من  �لق�سيمة 

وقد  �ملانحة،  �جلهة  قبل  من  عليه  �ملتح�سل 

لأ�سباب  �لتمويل  نق�س  �لقيمة جر�ء  تنخف�س 

�مل�ستقبلة  �لدول  �سيا�سة  ب�سبب  �أكرثها  عدة 

�لإن�سانية  �ملنظمات  لاإعانات، كما تقدم بع�س 

�لأخرى م�ساعد�ت نقدية حمدودة، حيث متنح 

مفو�سية �لأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لاجئني مبلغ 

�سعفاً«،  �لأكرث  »لاجئني  �سهرياً  دولر�ً   175

�لقادمون  �لفل�سطينيون  �لاجئون  ويح�سل 

من  �مل�ساعدة  بع�س  على  �أي�ساً  �سوريا  من 

�ملخت�سة  �ملتحدة  �لأمم  وكالة  وهي  �لأونرو�، 

وهناك   �لفل�سطينيني،  �لاجئني  ب�سوؤون 

�لتي  �لأحمر  و�ل�سليب  �لهال  جمعيات 

للهال  �لعربية  �ملنظمة  ر�ية  حتت  تن�سوي 

منحت  �لتي    ARCO �لأحمر   و�ل�سليب 

�لثقة  رو�بط   جت�سري  عرب  لاجئني  �لكثري 

�أي  �ملحتاجني،  مع  وكذ�  �ملانحني،  وبني  بينها 

و�سل  همزة  �لإغاثية  موؤ�س�ستها  من  جعلت 

يف  دور  لها  وكان  �مل�ست�سعفني،  �سوت  لإ�سماع 

حث وتفعيل �آلية �لعمل �لإن�ساين وتنظيم ور�س 

�جلمعيات  بني  �لتعاون  رو�بط  لتوطيد  عمل 

للتكوين  تفتقر  �أخرى  وم�ساعدة  �لإن�سانية 

قدر�تها يف جمال �إد�رة �لكو�رث وكيفية ت�سيري 

و�سول  ي�سمن  ب�سكل  �ملقدمة  ملعونات  �ل�سليم 

�مل�ساعد�ت للمحتاجني.

أين تذهب أموالنا؟
وقد  �ل�سطح،  تز�ل تطفو على  �أ�سئلة ل  هي 

ل جند لها �إجابة �سافية تطفئ لهيب حريتنا، 

و�إعانات متنح من قبل  فاأمو�ل كثرية ت�سرف، 

منظمات  �أو  دوًل  كانت  �سو�ء  كثرية،  جهات 

من  جزء�ً  تقتطع  �قت�سادية،  موؤ�س�سات  �أو 

ماًل  �أو  �سلعاً  كانت  �سو�ء  �ل�سناعية،  منتجاتها 

للمحتاجني بدل دفع �ل�سر�ئب لدولها، وهناك 

بالقت�ساد  يعرف  ما  تنتهج  �لتي  �لزكاة  بيوت 

�لآبار  وحفر  �ملد�ر�س  لإن�ساء  �لإ�سامي، 

باملولد�ت  �مل�ست�سفيات  وتزويد  �لطرق  و�سق 

�لكهربائية، وغريها من �مل�ساعد�ت.

و�حدة،  و�لوجهة  �لتمويل  م�سادر  تتعدد 

�لأ�سخا�س  من  �ملايني  جوع  �سد  وهي 

�ملحتاجني للدعم، خ�سو�ساً �لأطفال، فالأمو�ل 

�لغذ�ء  توفري  �إىل  جلها  تذهب  ت�سرف  �لتي 

باملاء  �مل�ست�سعفني  وتزويد  �لآبار  وحفر 

و�لكهرباء وتوفري �لدو�ء، وتخ�سي�س جزء من 

ناهيك  �خلا�سة،  �لحتياجات  لذوي  �لإعانات 

عن بناء خميمات لاإيو�ء ودور للتعليم و�أخرى 

للتكوين، بالإ�سافة �إىل �سد �لكثري من �لثغر�ت 

�ل�سر�عات  وترية  ترتفع  عندما  تت�سع  �لتي 

�مل�سلحة وترتفع معها معدلت �لنزوح و�للجوء 

وت�سريد �لعديد من �لأ�سر.

�إن �لكثري من �لاجئني �ل�سوريني و�ملقيمني 

�أجل  من  ينا�سلون  �لعربية  �لدول  من  بعدد 

�حلد�دة،  �أو  �لبناء  جمال  يف  بعمل  �لظفر 

ويف  �حتياجاتهم،  وي�سد  كر�متهم  لهم  يحفظ 

�مل�ساعد�ت  �لكثري من  �ملقابل ل يح�سلون على 

�ملتز�يد من �لهاربني من ويات  �لتعد�د  جر�ء 

�حلروب يف �لدول �ملجاورة، ولذلك فاإنهم بالكاد 

�أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�سري  �أمورهم.  يتدبرون 

�لكثري منهم مثقلون بالديون، ما دفع �أغلبهم 

ل  �ساقة  مهن  يف  يعملون  �أطفالهم  ترك  �إىل 

ت�ستطيع �أج�سادهم �لنحيلة حتملها.

كيف نحمي ما يقدم من مساعدات؟
�إعانات  من  ي�سرف  ما  قيمة  نح�سي  �أن 

�لدول  �سو�ء يف  �ملحتاجني  �إن�سانية مقابل عدد 

�سعب  �مل�سلحة  �لنز�عات  دول  �أو  �مل�ست�سيفة 

ل  هنا  ومن  م�ستحيل،  �إنه  نقل  مل  �إن  جد�ً، 

�لو�سع،  لحتو�ء  جديدة  �سبل  �إيجاد  من  بد 

�لعديد  �مل�سكل من جذوره عن طريق  و�قتاع 

�أمو�له  للمانح  حتفظ  وخدمات  �لرب�مج  من 

وتخفف على �ملٌ�ستقِبل �لعوز و�لفقر.

خدمة التتبع المالي
قبل  من  �ملنتهجة  �لرب�مج  بني  من  هي 

�لكثري  يف  مفعلة  وغري  �لغربية،  �لدول  بع�س 

�ملايل  �لتتبع  فخدمة  �لعربية،  �لدول  من 

ب�سبكة  عاملية، مت�سلة  بيانات  قاعدة  عبارة عن 

وحقيقية  و�قعية  معلومات  تقدم  �لإنرتنت، 

حول �حتياجات متويل �ل�سوؤون �لإن�سانية، وما 

�لفئات  يقدم من م�ساهمات دولية وما تتلقاها 

�لتي تعاين من �لأزمات، ون�سبة هذه  �ملحتاجة 

خدمة  وتقدم  �لفعلية،  للمتطلبات  �مل�ساعد�ت 

�لتحليلية  �جلد�ول  من  �سل�سلة  �ملايل  �لتتبع 

نحو  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  توجه  تو�سح  �لتي 

للم�ستخدمني  تتيح  �أنها  كما  حمددة،  �أزمات 

عملية  ت�سهل  حيث  مف�سلة،  جد�ول  �إنتاج 

و�لعينية،  �لنقدية  �مل�ساهمات  جميع  ت�سجيل 

وعر�س هذه �مل�ساهمات على �ملوقع �لإلكرتوين 

يف �لوقت �حلقيقي لها، كما �أنها ت�سلط �ل�سوء 

على �ملنظمات �لتي تعاين من عجز يف �لتمويل، 

على  �ملانحني  �ملايل  �لتتبع  خدمة  وت�ساعد 

�حتياجا  �لأ�سد  �جلهات  �إىل  متويلهم  توجيه 

�لتتبع  خدمة  ��ستخد�م  للمانحني  وميكن  لها، 

�ملايل بو�سفها فهر�ساً ميكن حتديد �لحتياجات 

�لإن�سانية �لتي ميكن متويلها.

معكم - راضية صحراوي

تقارير
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من  ينا�سل  بفكرة  �لإن�سان  يوؤمن  عندما 

�جلن�سيات  خمتلف  من  �سباب  حتقيقيها،  �أجل 

�خلريي،  �لعمل  وروح  و�للغة  �لدين  جمعهم 

�سفر�َء  ليكونو�  �لإن�ساين،  للعمل  �سرحاً  �سنعو� 

للح�سارة  �لعايل  �ملعهد  ثلة من خرية طلبة  له، 

لبو�  تون�س،  يف  �لزيتونة  بجامعة  �لإ�سامية 

�ملنتدى  �إىل  و�ن�سمو�  �لإن�ساين  �لو�جب  ند�ء 

�لإ�سامي للقانون �لدويل �لإن�ساين، على هام�س 

�لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  حول  تون�س  �إعان 

و�مل�سرتك �حل�ساري �لذي نظم يف 1 و2 نوفمرب 

2016م، وقد متخ�س عنه �تفاقية �لتعاون بني 

لل�سفر�ء  نادي  خللق  �لزيتونة،  وجامعة  �ملنتدى 

�لإن�ساين،  �لدويل  �لقانون  وترقية  بتعزيز  يعنى 

�ل�سريعة  �أحكام  �سوء  يف  وبحثه  بتدري�سه 

�لإ�سامية و�ملوروث �لثقايف �لعربي و�لإ�سامي، 

�لفري�سي  �سامي  �لدكتور  �لنادي  وير�أ�س 

حتت  �لإ�سامية،  للح�سارة  �لعايل  باملعهد 

�ملنتدى  رئي�س  �و�سديق،  فوزي  �لدكتور  �إ�سر�ف 

�أكرث  �لنادي  وي�سم  �لدويل،  للقانون  �لإ�سامي 

من 60 �ساباً و�سابة من خمتلف �جلن�سيات، من 

وقد  و�جلز�ئر،  �ل�سنغال  تون�س،  بنني،  تركيا، 

�سدر عنه �أول ن�سرة ت�سم جل �لن�ساطات �لتي مت 

سفراء العمل اإلنساني 
بتونس عطاء ال حدود له

معكم – تونس - راضية صحراوي

تنظيمها بعدد من �ملحافظات �لتون�سية.

�إىل ح�سن  زيار�ته  �ل�سفر�ء  فوج من  �أول  بد�أ 

بنزرت،  مبنطقة  �لأثري،  �مللح  غار  تون�س،  باب 

تنظيم  ليتم  �لتاريخية،  �ملعامل  على  للتعرف 

مدينة  من  بكل  �مل�سنني  دور  �إىل  �أخرى  زيار�ت 

�أنا  �سعار  وحتت  بقرمبالية،  ومنطقة  باجة 

م�ست�سفى  �إىل  �إن�سانية  زيارة  تنظيم  مت  ��ستحق، 

مر�سى  دعم  مت  حيث  عزيز،  �سالح  �أطفال 

�ل�سرطان وتوزيع هد�يا من �أجل �إدخال �لفرحة 

�إىل قلوب �لأطفال، وقد �أ�سرف �ملنتدى �لإ�سامي 

�لزيارة،  تلك  على  �لإن�ساين  �لدويل  للقانون 

وحظي عدد من �ل�سباب �لنادي بتكرمي من قبل 

بامل�سي  �إياهم  د�عياً  �أو�سديق،  فوزي  �لدكتور 

قدماً من �أجل خلق جيل مت�سبع بالقيم �لت�سامح 

وي�ستمر  �لعامليني.  و�لأمن  �ل�سلم  وكذ�  و�حلب، 

عطاء �سفر�ء �لعمل �خلريي من �أجل ن�سر �لقيم 

�لعربي  �ل�ساب  يعني  مبا  و�لأخاقية،  �لإن�سانية 

على تخطي �لأزمات وم�ساكله �ليومية، خ�سو�ساً 

من  �لعربية  و�لبلد�ن  �لعامل  يو�جهه  ما  مع 

�سر�عات.

تقارير
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كارثة الموصل باألرقام
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األمراض واألوبئة تحاصرهم ولعنة العقارب تطاردهم صيفًا

مأساة 300 عائلة 
بغزة يعيشون 

في مكب النفايات
معكم–  غزة  – رنا إبراهيم 

�ل�سماء  ويلتحفون  �لأر�س،  يفرت�سون  َقوٌم 

�سوى  �سد�ها  ي�سمع  ل  ب�سرخاٍت  وي�ستنجدون 

�لفر�غ، هنا يف �جلنوب �لغربي ملدينة خان يون�س 

حي  منطقة  يف  وحتديد�ً  غزة،  قطاع  جنوب 

�لبارد«  �أو كما يطلق عليها �ل�سكان »نهر  �لن�سر 

ل�سدة برودتها، يعي�س قر�بة 300 عائلة غز�وية 

و�لأوبئة  �لأمر��س  حيث  �لنفايات  مكب  يف 

و�حل�سر�ت.

�سكنية  منطقة  �لبارد«  »نهر  حي  يعترب 

�لأثرية  �ملقابر  �إحدى  خلف  تقع  ع�سو�ئية 

مكب  بجو�ر  يون�س،  خان  مدينة  يف  �لقدمية 

جمموعة  عن  عبارة  وهي  �ملدينة،  يف  �لنفايات 

و�لزينكو  �حلجارة  من  متجاورة  بد�ئية  منازل 

�سيقة  طرقات  تف�سلها  و�لأ�سب�ست،  و�لنايلون 

بع�س  فيها  ومتر  �لأطفال،  فيها  ويلعب  رملية، 

حني  من  �لبهائم،  جترها  �لتي  �لعربات 

ل  �لتي  �ملنطقة  هذه  يف  ويعي�س  �آخر.  �إىل 

ت�سبه مقومات �حلياة �لطبيعية، عائات فقريه 

ومعدومة ما بني �سيوخ ون�ساء و�أطفال و�سباب. 

طبية  منطقة  �أقرب  عن  �لبارد«  »نهر  تبعد 

وتعليمية ما يقارب 3 كيلومرت�ت، و5 كيلومرت 

تعقيد�ً، عد�  �أكرث  �حلياة  ما يجعل  �ل�سوق،  عن 

�حل�سول  ت�ستطيع  ل  �لتي  �لعائات  بع�س  عن 

على قوت يومها، ب�سبب عدم توفر �لأعمال، ما 

�لإن�سانية ل�سكان تلك �ملنطقة  �ملعاناه  يزيد من 

�جلهات،  جميع  من  �لنفايات  بهم  حتيط  �لتي 

�حل�سر�ت  لهم  جتلب  �لتي  �لنفايات  تلك 

خلفو�  فقد  �ملنطقة  �أطفال  �أما  و�لمر��س، 

�لنفايات،  خملفات  بني  يلهون  �أنف�سهم  ليجدو� 

لهم  تي�سر  ما  حاملني  ملكب،  مكٍب  من  ينتقلون 

و�لأوبئة.  �لأمر��س  من 

�لآباء نرى  �إىل حال  وبالنظر 

�لنار  �إ�سغال  �لأ�سا�سي  �سغلهم  �أن 

�حليو�نات  وجثث  �لنفايات،  باأكو�م 

و�لعقارب  �لأفاعي  جتمع  من  لتخوفهم  �مليتة، 

�ل�سامة عليها.

المأوى المظلم 
نهر   « حي  �سكان  مع  »معكم«  جملة  تو��سلت 

حياة  تعي�س  �لتي  كاب  غزل  �أم  وقالت  �لبارد«، 

باأمر��س  �مل�سابني  �أطفالها  مع  �سعبة  ماأ�ساوية 

�لعام  ون�سف  عام  »منذ  وخطرية:  مزمنة 

�أن  بعد  �لبارد،  نهر  حي  يف  للعي�س  ��سطررنا 

�ملادية وعدم  غلبتنا �حلياة ب�سبب �سوء �لأو�ساع 

هو  �لبارد  نهر  فكان  �لإيجار،  دفع  من  متكننا 

�ملاأوى �ملظلم لنا، �لذي نعي�س فيه كل يوم �أق�سى 

�أنو�ع �حلياة، حيث �لر�ئحة �لكريهة وعدم توفر 

�حلياة،  مقومات  وحتى  �خلدمات  من  نوع  �أي 

فهذه �ملنطقة ل ت�سلح حلياة �لإن�سان و�حليو�ن 

كذلك«. جميع �أطفال �أم غزل �خلم�سة م�سابون 

طفلتها  �إ�سابة  �كت�سفت  وموؤخر�ً  بالربو، 

ب�سرطان �لكلى، عد� عن طفلها من ذوي �لإعاقة 

�أم  تقول  حادث.  ب�سبب  يده  �أ�سابع  فقد  �لذي 

حيث  �ل�سديد،  �لربد  نعاين  �ل�ستاء  »يف  غزل: 

�لنايلون  �أكيا�س  �سوى  ل يوجد لدينا بطانيات، 

�أج�سادنا �ملتهالكة من  �أن ندفئ بها  �لتي نحاول 

قطع  عن  عبارة  فاجلدر�ن  و�لأو�ساخ،  �ملر�س 

�أما  نايلون  عن  عبارة  و�ل�سقف  وقما�س،  حديد 

�لأر�س فهي رمل فقط، فكل ما 

�أمتناه هو غرفة �سغرية �أعي�س فيها �أنا و�أولدي 

باأمان«.

�إياد  �لإن�ساين  �لنا�سط  و�سف  جهته،  من 

يحيى �ل�سقا، حياة �لعائات يف حي »نهر �لبارد« 

�أنهم يعي�سون  �إىل  بالكارثية و�خلطرية، م�سري�ً 

تلك �لظروف منذ �أعو�م طويلة، دون �أن يلتفت 

�ل�سمائر  ��سحاب  �أو  �مل�سوؤولني  من  �أحد  �إليهم 

�حلية و�لقلوب �لرحيمة. 

وي�سف �لو�سع قائًا:« يف منطقة نهر �لبارد 

مهرتئة  فاملنازل  ب�سئ،  �حلياة  ت�سبه  ل  �حلياة 

مقومات  �أب�سط  عنها  تغيب  وبد�ئية  ُمتهالكة 

�حلياة، خ�سو�ساً يف ف�سل �ل�ستاء، �أطفال ون�ساء 

�لربد  �أنهكها  باأج�ساٍد  ُيحاربون  و�سيوخ 

قار�سة  برودة  �لفقر،  �سدة  من 

تت�سلل من ُكل مكان �إىل د�خل كل 

�لأ�سرة  رُب  ميلك  فا  منزل، 

لتدفئة  نار�ً  به  ُي�سعل  �أن  �إّل 

�أكرث  يف  وهي  �أطفاله، 

�مل�ساهد ح�سور�ً يف �حلي.«

يف  �أن  �ل�سقا  و�أو�سح 

مر�حي�س  يوجد  ل  �حلي 

مر�حي�س  حتى  �أو  �ملنازل  يف 

عامه، فيتم ق�ساء حاجة �لإن�سان 

يف  منه  �لتخل�س  يتم  �إناء  يف 

�ل�سكان،  ماأ�ساة  يزيد  ما  مكان،  �أقرب 

منطقة  على  �لتعرف  �أردت  »�إذ�  ويقول: 

من  ب�سهولة  عليها  تتعرف  �سوف  �لبارد،  نهر 

�أمتار  عرب  تنبعث  �لتي  �لكريهة  �لرو�ئح  خال 

تتكاثر  ذلك  عن  عد�  للمنطقة،  و�سولك  قبل 

يزيد  ما  �ل�سيف،  ف�سل  يف  و�لثعابني  �لعقارب 

من  يعانون  �لذين  �ل�سكان  على  خطورتها  من 

�أمر��س مزمنه ومنها �لربو«.  

 قضية
إنسانية
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النساء
 يدفعن 
الفاتورة 

األكبر في 
الحرب

من  أحداً  والصراعات  الحروب  ويالت  تستثني  ال 
آالمها، وهي تطال كل فئات وشرائح المجتمعات 
التي تبتلى بالصراعات، لكن المالحظ بوضوح أن ما 
تدفعه النساء من ضريبة بسبب الحروب والنزاعات، 
دائمًا  فهي  إيالمًا،  واألكثر  األثقل،  الفاتورة  يعد 
تتعرض  حيث  الصراعات،  هذه  في  األضعف  الطرف 
لجميع انواع االعتداءات الجسدية والجنسية، التي 
كثيراً ما تصل إلى القتل، كما أن المرأة قد تعاني 
العنصري  التمييز  من  المتخلفة  المجتمعات  في 
أيضًا  تدفع  فإنها  السلم،  زمن  في  واالضطهاد 
إليه  تنبهت  أمر  وهو  الحروب،  في  األكبر  الثمن 
االنتهاكات  وثقت  التي  اإلنسان  حقوق  منظمات 
المسلحة،  النـزاعات  في  النساء  لها  تتعرض  التي 
الدولية  العفو  أجرتها منظمة  أبحاث  وذلك بحسب 
ووفقًا  الدول،  عشرات  في  األخيرة  السنوات  في 
والمنظمات  األفراد  جانب  من  متخصص  لتحليل 

األخرى.
 معكم  -الشارقة

�سد  �لعنف  خطورة  على  �ملنظمة  �أكدت 

�ل�سمت  يف�سلن  �للو�تي  و�لفتيات،  �لن�ساء 

�أن  من  �لرغم  وعلى  �سمعتهن،  على  خوفاً 

�لق�س�س  بع�س  توثيق  ��ستطاعت  �ملنظمة 

على ل�سان ناجيات، ف�سلن عدم �لك�سف عن 

هوياتهن، فاإن ما ت�سرب من هذه �ل�سهاد�ت 

�أمر يف غاية �خلطورة، حيث ميار�س �لعنف 

�أوقات �حلروب،  �ل�سور يف  باأب�سع  �ملر�أة  �سد 

وتنعدم �أو تخف �لرقابة على �ملنخرطني يف 

�لعنف  �أنو�ع  �أب�سع  ميار�سون  �لذين  �لقتال 

�سد �ملر�أة، وتعني عبارة »�لعنف �سد �ملر�أة«، 

�لعنف  �أفعال  من  فعل  �أي  معلوم،  هو  كما 

قائم على �لنوع �لجتماعي ويوؤدي �إىل �أذى 

و�لفتيات،  للن�ساء  نف�سي  �أو  �أو جن�سي  بدين 

وي�سمل �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي 

�ملمار�س �سد  )�لعنف  �لن�ساء  �سد  و�ملمار�س 

�سد  موجهة  �أفعاًل  جن�سها(،  ب�سبب  �ملر�أة 

�ملر�أة ب�سبب كونها �مر�أة �أو توؤثر على �لن�ساء 

ب�سورة غري متنا�سبة.

�لعفو  منظمة  �أعدتها  تقارير  �أكدت  لقد 

نتيجة  �ملنظمات، على  �لدولية وغريها من 

�أ�سا�سية مفادها، �أنه من �ملهم جد�ً �ن يتعامل 

�ملجتمع �لدويل بجدية �أكرث جتاه �جلر�ئم 

�لتي تتعر�س لها �لن�ساء، خ�سو�ساً يف �أوقات 

�حلروب، حيث ُيلزم �لقانون �لدويل حلقوق 

وكر�مة  حقوق  باحرت�م  �لدول  �لإن�سان 

جميع  يف  �ساأنهما  و�إعاء  �لب�سر  جميع 

�لأوقات وبدون �أي متييز.

�ل�سر�عات  عند  توقفنا  لو  �حلقيقة،  يف 

�لدول  من  �لعديد  ت�سهدها  �لتي  �لدموية 

جر�ئم  هناك  �أن  لوجدنا  موؤخر�ً،  �لعربية 

�لن�ساء،  بحق  �رتكبت  �لأبد�ن  لها  تق�سعر 

خ�سو�ساً يف �ملناطق �لتي وقعت حتت �سيطرة 

د�ع�س  كتنظيم  �لإرهابية،  �لتنظيمات 

تعر�ست  حيث  �أ�سقائه،  وبقية  �لإرهابي 

لاغت�ساب  و�لفتيات  �لن�ساء  من  �لكثري 

قتلت  كما  �لإرهابيني،  �أيدي  على  و�ل�سبي 

�لرغم  على  بارد،  بدم  �لن�ساء  من  �للف 

من �أنهن مل ينخرطن يف �لقتال �أو ي�سهمن 

باحلروب، مع �لتاأكيد على �أن غالبية �لن�ساء 

�غت�سنب،  قد  كن  �إذ�  ما  ب�سهولة  تف�سح  ل 

للعار،  م�سدر�ً  ذلك  ي�سكل  ثقافتنا،  ففي 

وتكتم �لن�ساء هذ� �لأمر يف قلوبهن حتى ل 

�حلال  هو  وكما  �لرجال،  م�سامع  �إىل  ي�سل 

تعر�ست  فقد  و�سوريا،  للعر�ق  بالن�سبة 

و�لأذى  لاغت�ساب  و�لفتيات  �لن�ساء  �آلف 

�جلن�سي يف �لنـز�ع �لد�ئر يف منطقة د�رفور 

معظمهن  ��سُتبيح  وقد  �ل�سود�ن،  بغرب 

�مليلي�سيا  �جلنجويد،  يف  �أع�ساء  �أيدي  على 

�مل�سلحة �ملدعومة من �حلكومة، لكن �جلنود 

�حلكوميني �ُتهمو� �أي�ساً بارتكاب �لغت�ساب، 

ليبيا،  يف  كثرية  �غت�ساب  عمليات  متت  كما 

و�لعديد من �ملناطق �لفريقية �لتي �سهدت 

بد  ل  وو�سوح،  بب�ساطة  م�سلحة.  �سر�عات 

�أمام تنامي و�نت�سار  من دق ناقو�س �خلطر 

هذه �لظو�هر �ملقززة، ما يدعو� �إىل �لتنبيه 

لي�س  �جل�سيمة،  خماطرها  من  د�ئماً 

على  بل  فقط،  �لن�ساء  من  �ل�سحايا  على 

�ملجتمعات باأ�سرها، ولذلك ل بد من �لدعوة 

�ملعتدين  تطال  �لتي  �لعقوبات  تغليظ  �إىل 

ناهيك  �حلروب،  �أوقات  يف  �لن�ساء  على 

�لقانونية  �حلماية  كل  توفري  �سرورة  عن 

زمن  يف  وحتييدهن  للن�ساء،  و�جل�سدية 

�حلروب، ويبدو هنا �أن �لأمم �ملتحدة، معنية 

�لتي  �ل�سائك  �مللف  بهذ�  غريها  من  �أكرث 

يت�سخم يوماً بعد يوم.  

�ألو�ن  �ملر�أة  �لعنف �شد  يت�شمن 

و�أ�شكال عدة، من بينها:

�ملنـزل  �أو  �لعائلة  يف  �لعنف   •
و�لغت�شاب  �ملنـزيل  �لعنف  )مثل 

�ل�شبيهة  و�لأو�شاع  �لزوجي 

بالعبودية(.

)مثل  �ملجتمع  يف  �لعنف   •
و�لعمالة  �لق�شرية  �لدعارة 

�لق�شرية(. 

�لدولة  متار�شه  �لذي  �لعنف   •
�أو تتغا�شى عنه )مثل �لغت�شاب 

ر�شميني  موظفني  جانب  من 

من  و�لعنف  �حلجز  يف  و�لتعذيب 

جانب موظفي �لهجرة(. 

• �لعنف يف �لنـز�عات �مل�شلحة، 
�حلكومية  �لقو�ت  ترتكبه  �لذي 

�ل�شو�ء  على  �مل�شلحة  و�جلماعات 

�ملدنيني  �شد  �لهجمات  )مثل 

�لن�شاء  معظمهم  يف  هم  �لذين 

�لأحيان  �أغلب  يف  و�لفتيات 

�أ�شكال  من  وغريه  و�لغت�شاب 

�لعنف �جلن�شي(.

في 
بعض ألوان العنف

قظية
إنسانية
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ع�سرين  من  �أكرث  مرور  من  �لرغم  على 

عاماً، ما يز�ل �لدكتور �سعدون حميد، يتذكر 

تلك �لبدوية �لتي �أنقذ حياتها، حكاية خطتها 

جتربته �لإن�سانية كالو�سم على �أدمي �لذ�كرة.  

يف  مقيماً  طبيباً  يعمل  �سعدون  �لدكتور  كان 

حمافظة  يف  �جلمهوري  �ل�سماوة  م�ست�سفى 

�ملثنى يف �لعر�ق، وذ�ت يوم جاءت �إىل �مل�ست�سفى 

�لعمر،  من  �ل�سبعني  حدود  يف  بدوية  �مر�أة 

�إجر�ء  مت  عليها،  �أغمي  حتى  دخلت  �إن  وما 

�لفحو�سات �لأولية، وتبني �أنها مري�سة بد�ء 

�لردهة  يف  رقدت  متقدمة.  وحالتها  �ل�سكر، 

عن  م�سوؤوًل  �سعدون  �لدكتور  كان  �لتي 

كان  �لعجاف  �ل�سنني  تلك  عاج مر�ساها، يف 

�حل�سار �لقت�سادي �لذي فر�سته �أمريكا على 

�لعر�ق يح�سد �لب�سر �سغار�ً وكبار�ً، وكان من 

�أدوية عديدة مغ�سو�سة  �ملخيفة دخول  تبعاته 

�أو فاقدة لل�ساحية، ومعباأة باأغلفة ت�سري �إىل 

مع  ي�ساهمون  �حلرب  جتار  كان  ذلك،  عك�س 

�لعدو يف قتل �ملو�طنني �لأبرياء، على �لعك�س 

��ستماتو�  �لذين  �ل�سرفاء  �لتجار  بع�س  من 

لإدخال وتوفري �أدوية �ل�سرطان و�أدوية بع�س 

قد  �سعدون  �لدكتور  كان  �ملزمنة.  �لأمر��س 

ينخف�س  مل  �لبدوية  �ملر�أة  هذه  �أن  لحظ 

�ل�سكر عندها، على �لرغم من تناولها �لأدوية 

يتوفى  كان  ملاذ�  نف�سه:  مع  وت�ساءل  �ملعتادة، 

هذ�  يف  يرقدون  �لذين  �ل�سكر  مر�سى  ن�سف 

�مل�ست�سفى؟ وخطر بباله �أن تكون �أدوية �ل�سكر 

مغ�سو�سة، لذلك فهي �سعيفة �لفعالية، وكان 

�ملر�أة  هذه  لإنقاذ  �سعباً  قر�ر�ً  يتخذ  �أن  عليه 

و�مل�ستقبل،  �حلا�سر  يكلفه  قد  قر�ر  �لبدوية، 

بالدو�ء  �لعاج  ملوجبات  خمالف  لأنه 

تعززه  �لدو�ء  ب�سعف  �سكه  لكن  �ملخ�س�س، 

وقائع �ملوت �ملتكررة ملر�سى �ل�سكر على خاف 

ذ�ك  �إذ  �لعاج.  له من  و�ملقرر  �ملر�س  طبيعة 

�جلرعة  ي�ساعف  باأن  �جلريء  قر�ره  �تخذ 

حكاية الطبيب 
والمرأة البدوية

ساجدة الموسوي

هذ�  ولكن  �ملر�أة،  لهذه 

�أن  عليه  يحتم  �لأمر 

كل  عندها  �ل�سكر  ير�قب 

من  ونهار�ً  ليًا  �ساعتني 

�أي  دون توقف، كي يتافى 

يغفل  �أّل  وعليه  م�ساعفات، 

من  ذلك  كلفه  مهما  عنها 

عناء فحياتها �أمانة يف عنقه.

�أيام  ثاثة  مدى  على 

�ساعتني  ي�ساعف �جلرعة، وكل 

�لليل  يف  ل  ينم  مل  �ل�سكر،  يقي�س 

�ملر�أة  لحظت  وعندما  �لنهار،  يف  ول 

ومر�قبة  دمها  فح�س  يف  ��ستمر�ره  �لبدوية 

حالتها، وقد بد� �لإجهاد و��سحاً عليه، قالت 

�آين مرة جبرية  )مّية  �لو�حد:  باحلرف  له 

عندي  وما  �لبادية  من  وجيتك  ومري�سة 

�أحد ي�ساأل علي، لي�س تتعب حالك وياي، 

خليني �أموت و�رتاح، و�نت هم �رتاح(. 

فما كان منه �إّل �أن �بت�سم لها وقال 

)ل مّية ر�ح تطيبني(.

»�أي �أنها �مر�أة كبرية ومري�سة، قادمة 

�لدكتور  يتعب  كي  د�عي  ول  �لبادية،  من 

�أجلها، وليرتكها  �أكرث مما ينبغي من  نف�سه 

لكنها  يرتاح.  �أي�ساً  وهو  ترتاح،  كي  متوت 

�أجابها، باأنها �ست�سفى«.

�ليوم  وبعد  تتح�سن،  حالتها  بد�أت  وفعًا 

جيدة،  و�سحتها  �لفر��س  من  قامت  �لثالث 

�سكرته وعادت من حيث �أتت.

�أخرب  قد  �ل�سجاع  �ملجد  �لطبيب  هذ�  كان 

�مل�ست�سفى باأن �لأدوية �لتي ترد �إليهم �سعيفة 

جتار  يتابعو�  �أن  �مل�سوؤولني  وعلى  �لفعالية، 

با  �لنا�س  موت  يف  يت�سببون  �لذين  �حلرب 

بد�أت  وبالفعل  �سمري.  �أو  �أخاقي  و�زع 

�جلهات �ملعنية يف وز�رة �ل�سحة �آنذ�ك ت�سدد 

�لرقابة على �لأدوية وحتا�سب �ملق�سرين.

 مجتمعات
 متماسكة
 في وجه

االنهيار

�لتطوع عمل �إن�شاين بحت ل يتعلق باأجور مالية �أو مبرتبة وظيفية مرموقة 

باملجتمع، بل هو �أ�شا�س قائم للعديد من �مل�شاريع �لإن�شانية �لتنموية �لتي ل 

تقوم �إّل به، كما �أنه �أ�شا�س لتقوية وتر�بط �لعديد من �ملجتمعات �ملحلية، من 

خالل ب�شمته �لو��شحة يف متا�شك �ملجتمعات، ولذلك فاإن �ملنظمات و�جلمعيات 

بالتطوع  خا�شة  �إد�ر�ت  �إن�شاء  �لعتبار  عني  يف  ت�شع  ما  د�ئمًا  �لإن�شانية 

وبر�جمه �لتي ل تكف عن �لنت�شار و�لتو�شع. �إن �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية 

هذه  لتحقيق  �لعاملة  �لأيدي  من  �ملاليني  �إىل  حتتاج  �ملت�شررة  �ملجتمعات  يف 

�مل�شاريع،  هذه  حتقيق  �إىل  و�ل�شبيل  �حلل  هو  �لتطوع  �أن  جند  هنا  �لتنمية، 

و�لجتماعي  �لثقايف  �ل�شياق  تر�عي  منا�شبة  مظلة  حتت  مت  ما  �إذ�  خ�شو�شًا 

للمجتمعات �لتي �شتنفذ هذه �مل�شاريع يف �قليمها.

بنائها،  و�إعادة  �ملجتمعات  �نهيار  �لفجوة بني مرحلة  �لتطوع  ما ميالأ  د�ئمًا 

�مل�شتد�مة يف حالت  �إيجاد �حللول  �إ�شهام �ملتطوعني يف  ويت�شح ذلك جليًا يف 

على  حاليًا  �ملتطوعون  يحافظ  �لتي  �لبلد�ن  بع�س  يف  يح�شل  كما  �لطو�رئ، 

�لتطوع  على  �لرتكيز  ولكن  �ل�شمري.  ميليه  �إن�شاين  بد�فع  جمتمعاتها  متا�شك 

وحده ل يكفي، لكون هذ� �لعمل �لتطوعي منتج �أو على �لأقل ي�شري يف �لطريق 

تعد  ومل  و�لأزمان،  �لتاريخ  عرب  تطورت  »ثقافة«  هو  �لتطوع  لأن  �ل�شحيح، 

كما عرفت يف �ملا�شي، فقد �أ�شبحت هذه �لثقافة تتقيد ببع�س �ملبادئ �لعامة 

�لدولية و�خلا�شة �ملحلية �لتي ينبغي �أن ي�شري �لعمل �لتطوعي فيها بتنظيم 

�لدويل  �لقانون  �أورد  وقد  �ملتوفرة،  و�ملو�رد  و�ملكان  �لزمان  ح�شب  و��شح، 

�لإن�شاين يف �تفاقياته ما ي�شع �ملتطوعني حتت طائلة �حلماية كونهم مدنني.

�إن �لعمل �لتطوعي و�إن كان عماًل خرييًا، �إّل �أنه لي�س عماًل مطلق �ل�شالحيات، 

بل �إن �لقيود �لتي ترد على �لتطوع عديدة، وتختلف من مكان �إىل �آخر، ففي 

بع�س �ملناطق و�ملجتمعات �أو �لأزمنة يكون �لتطوع حمظورً�، ومن يقوم به يقع 

خا�شة،  �شيا�شية  �أو  �أمنية  �عتبار�ت  له  وذلك  �لقانوين،  �جلز�ء  طائلة  حتت 

على �شبيل �ملثال تطوع �ملهاجرين �أو طالبي �للجوء يف بع�س �لدول ل ي�شمح به 

ويعترب ممنوعًا وخمالفة قانونية �شريحة قد تكلف �لإبعاد، بينما هناك دول 

�أخرى مثل �أملانيا تعترب تطوع �لالجئني فعاًل حميدً� و�إن �أتى من طالبي �للجوء 

بع�س  متنحها  كمكافاآت  ب�شيطًا  مبلغًا  مقابله  ياأخذون  �أنهم  بل  �ملهاجرين،  �أو 

�إجر�ء  ي�شهل  قد  �أنه  كما  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�جلمعيات  �ملنظمات 

يف  جن�شية  ثم  عمل  �إىل  ذلك  من  �أكرث  حتى  �أو  �لالجئ  هوية  على  �حل�شول 

بع�س �لدول، كما �أن �لأعمال و�لرب�مج �لتطوعية قد تو�جه بع�س �ل�شعوبات 

و�لختالفات بني �لقو�نني �لوطنية �لتطوعية �لتي قد متنعها ب�شكل كامل، �أو 

ت�شع بع�س �حلدود على بع�س هذه �لن�شاطات �لتي تت�شمنها هذه �لرب�مج، ما 

ما ت�شتوجب  �لرب�مج و�لأعمال غالبًا  �أن هذه  �أمام تنفيذها، كما  يقف عائقًا 

ت�شاريحًا خا�شة قبل �لبدء بها، وهذه �لت�شاريح تختلف غالبًا من بلد �إىل �آخر 

�أو ح�شب نوع �لن�شاط وحتى لو كان هذ� �لن�شاط مقدمًا من منظمة دولية �أو 

جمعية �إن�شانية دولية، حتى ل يح�شل هناك �أي ��شطد�م بني هذه �لأعمال 

و�لرب�مج وتوجه بلد �لإقليم �لتي تقام فيه.

 التطوع
الدولي

 إبراهيم الدوسري
م�شت�شار يف �لقانون �لدويل �لإن�شاين

مقاالت

قظية
إنسانية
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»معكم«،  معه  �أجرته  حو�ر  يف  �أ�ساف 

يوم  �لردين  �لعيون  بنك  �فتتاح  مت 

�جلامعة  م�ست�سفى  يف   1979/3/10

�هلل  طيب  �حل�سني  �مللك  برعاية  �لأردنية، 

قطاعات  �أربعة  �إن�سائه  يف  و��سرتك  ثر�ه، 

�جلامعة  �ل�سحة،  وز�رة  هي:  �سحية 

�مللكية،  �لطبية  �خلدمات  �لردنية، 

وم�ست�سفى �مللك �ملوؤ�س�س عبد �هلل �جلامعي. 

�لبنك  �إن�ساء  من  �لغاية  �أن  �إىل  و�أ�سار 

نتيجة  �لإب�سار  فقدو�  �لذين  م�ساعدة 

بعملية  �إعادته  خال  من  بالقرنية،  مر�س 

جمع  يف  �لبنك  مهمة  وتتمثل  جر�حية، 

�لقرنيات �لتي �أو�سى �أ�سحابها بالتربع بها 

بعد وفاتهم، �أو �لتي يتربع بها �أولياء �ملتوفى 

وحفظها يف �سائل خا�س، ويعد بنك �لعيون 

با�ستري�د  �ملخولة  �لوحيدة  �جلهة  �لأردين 

بجودة  ��ستري�دها  ل�سمان  وذلك  �لقرنيات، 

عالية، وعدم �لجتار بالأع�ساء.

و�أو�سح �أن عملية زر�عة �لقرنية تعني نقل 

�لقرنية  بدًل من  �ملتربع  �سليمة من  قرنية 

لعملية  �ملحتاجني  عدد  ويقدر  �ملري�سة، 

زر�عة �لقرنية يف �لردن بب�سعة �آلف وهذه 

�ملتكررة،  �للتهابات  عن  ناجتة  �حلالت 

�لأمر��س  وبع�س  �لأطفال،  بني  و�لإ�سابات 

�لور�ثية. ولفت �إىل �أنه ميكن �ل�ستفادة من 

معظم �لقرنيات �ملتربع بها من عمر ثاث 

�سنو�ت �إىل عمر �سبعني �سنة، على �أّل يكون 

�أخذ  متنع  �لتي  �لعو�مل  من  �لوفاة  �سبب 

�لعملية  �إجر�ء  وميكن  وزر�عتها،  �لقرنية 

هذه  وتعالج  �لأعمار،  جميع  من  للمر�سى 

�لعملية �حلالت �ملر�سية �ملوجودة يف قرنية 

�لعني فقط، ول تعالج �أمر��ساً �أخرى.

نسبة نجاح عالية
هذه  جناح  ن�سبة  �أن  رعد  �لأمري  �أكد 

 معكم - عّمان- أسعد العزوني

قال رئيس جمعية أصدقاء 
بنك العيون األردني األمير 

رعد بن زيد إن البنك يقوم 
بجمع القرنيات من المتبرعين 
بعد الوفاة لمصلحة فاقدي 

نعمة اإلبصار، وإن عملية 
زراعة القرنية تعني نقل 

قرنية سليمة من المتبرع 
بدال من القرنية المريضة، 

الفتًا إلى أنه تم إجراء أكثر 
من 4500 عملية بنسبة 

نجاح فاقت %85.

رئيس جمعية أصدقاء بنك العيون 
األردني األمير رعد بن زيد لـ »معكم«:

البنك يجمع 
القرنيات لمساعدة 

فاقدي اإلبصار 

أجرى ما يزيد عن 4500 عملية 
زراعة قرنية متبرع بها محليًا

4500
طبيعة  على  ذلك  ويعتمد  عالية،  �لعملية 

�لقرنية  �ساحية  وعلى  �لعني  مر�س 

مت  �إذ�  �ساحلة  �لقرنية  وتبقى  �مل�ستخدمة، 

من  �لأوىل  �ساعة   24 �لـ  خال  بها  �لتربع 

حملول  يف  �لزر�عة  حلني  وحتفظ  �لوفاة، 

�أخذ  �أن  �إىل  م�سري�ً  �أ�سبوعني.  ملدة  خا�س 

ت�سويه،  �أي  يرتك  ل  �ملتوفى  من  �لقرنية 

قطره  �سفاف  قر�س  هو  �ملاأخوذ  �جلزء  لأن 

12 ملميرت�ً، وتبقى �لعني بعد �أخذ �لقرنية 

حمتفظة ب�سكلها ولونها.

�لآن ما  �أجرى حتى  �لينك  �أن  �إىل  ولفت 

يزيد على 4500 عملية زر�عة قرنية متربع 

من  �أكرث  �لنجاح  ن�سبة  وكانت  حملياً،  بها 

85%، وبلغ عدد �ملو�سني بالتربع بعد عمر 

�ألف مو�طن،   100 �ساء �هلل نحو  �إن  طويل 

وتف�سل �مللك عبد �هلل �لثاين فوجه �سهاد�ت 

بالقرنيات  �ملتربعني  لذوي  �سامية  تقدير 

لهذ�  وتقديره  جالته  تعازي  ت�سمنت 

�لعمل �لإن�ساين �لنبيل، وقد قمت �سخ�سياً 

هذه  بتوزيع  عاماً  ع�سرين  مد�ر  على 

�ل�سهاد�ت على ذوي �ملتربعني خال �لعديد 

من حفات �لتكرمي �لتي تقام �سنوياً. 

آلية التبرع بالقرنيات
للتربع  �آلية  هناك  �أن  رعد  �لأمري  ذكر 

�لأردنيني،  �ملو�طنني  قبل  من  بالقرنيات 

حلظة  �لأهل  قيام  وهي  طويل،  عمر  بعد 

�أو �لعامات  �لوفاة بالت�سال مع �جلمعية، 

�حلكومية،  �مل�ست�سفيات  معظم  يف  لديها 

وم�ست�سفى  �لطبية،  �حل�سني  مدينة  ومنها 

�جلامعة �لردنية وم�ست�سفى �لب�سري، حيث 

ذوي  من  �لتربع  �إقر�ر  على  �لتوقيع  يتم 

للمحتاجني  ذلك  بعد  زرعها  ويتم  �ملتوفى، 

تم تأسيس 
الجمعية قبل 
نحو 35 عامًا

يعد بنك 
العيون األردني 
الجهة الوحيدة 

المخولة 
باستيراد 
القرنيات
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ير�أ�سه  �لذي  �لأردين  �لعيون  بنك  باإ�سر�ف 

�ل�ستاذ �لدكتور معاوية �لبدور �لذي ي�سغل 

�أي�ساً من�سب عميد كلية �لطب يف �جلامعة 

دور�ً  تلعب  �أن �جلمعية  �إىل  �لردنية. ولفت 

�لتربع  على  �ملو�طنني  حتفيز  يف  ��سا�سياً 

�لتو�سية  �أو  وفاتهم،  عند  ذويهم  بقرنيات 

طريق  عن  �حلياة  قيد  على  وهم  بالتربع 

�لندو�ت وو�سائل �لإعام �ملختلفة و�لزيار�ت 

�ملتربعني  ذوي  �إىل  بها  �لقيام  يتم  �لتي 

بالقرنيات.

نحو  قبل  �جلمعية  تاأ�سي�س  مت  وقال: 

�أول  خال  �لكثري  عانينا  وقد  عاماً،   35

�أي  �أخذ  من  نتمكن  مل  حيث  �سنو�ت،  ع�سر 

ن�ستورد  وكنا  �ملحلية،  �مل�سادر  من  قرنية 

ولكن  وغريها،  �سرييانكا  من  �لقرنيات 

بالقرنيات  �لتربع  ثقافة  بد�أت  ذلك  بعد 

�مللك  �أن  حتى  ف�سيئاً،  �سئياً  عندنا  تنمو 

لذوي  �سامية  ملكية  ر�سالة  وّجه  �حل�سني 

�أول متربع بالقرنيات، وهو من �آل �لوريكات 

زر�عة  �أول  �أن  من  �لرغم  على   ،1989 عام 

للقرنية كانت يف مدينة �حل�سني �لطبية عام 

1972. و�أ�سار �إىل �أنه يوجد للجمعية فرع 

حمارنة،  مي�سيل  �ل�سيد  وير�أ�سه  ماأدبا،  يف 

وير�أ�سه  �ل�سمالية،  �ل�سونة  يف  �آخر  وفرع 

�لفرع  هذ�  قام  حيث  ظهري�ت،  نادر  �ل�سيد 

�أهل  من  قرنية   450 نحو  على  باحل�سول 

�لبلدة، ول يوجد يف �ل�سونة �ل�سمالية حالياً 

من هو بحاجة لزر�عة �لقرنية، ويتم �إر�سال 

لزر�عتها  و�ربد  عمان  �إىل  �لقرنيات  باقي 

�جلمعية  م�سوؤولية  �أن  وبنّي  للمر�سى. 

�لردين  �لعيون  لبنك  �لقرنيات  توفري  هي 

وللم�ست�سفيات �حلكومية، وير�عى يف عملية 

توزيعها �حلاجة �مل�ستعجلة لزر�عة �لقرنية، 

و�لعمر، وفرتة �لنتظار.

أهداف الجمعية
�أو�سح �لأمري رعد �أن �أهد�فنا يف �جلمعية 

تركز على �أّل يكون هناك �أي مو�طن بحاجة 

لزر�عة �لقرنية، ويتم توفريها من م�سادر 

دون  ومن  جماناً  للمر�سى  وتعطى  حملية، 

�لقرنيات  ��ستري�د  عن  نتوقف  و�أن  مقابل، 

��ستري�د  تكلفة  يبلغ  حيث  �خلارج،  من 

�أي  �أردين،  دينار   1200 �لو�حدة  �لقرنية 

ل  �أنها  مع  �أمريكي،  دولر   1800 نحو 

تتو�فر ب�سورة م�ستمرة. ومن �أهد�فنا �أي�ساً 

و�لأع�ساء  بالقرنية  �لتربع  ثقافة  تر�سيخ 

�إىل  بالإ�سافة  �ململكة،  �نحاء  جميع  يف 

تربعت  �أر�س  على  للجمعية  مبنى  �إقامة 

�ل�سمالية،  ماركا  منطقة  يف  �حلكومة  بها 

�لعمل  بهذ�  �ملرتبطة  �لأهد�ف  وغريها من 

وبالتعاون  �جلمعية،  �أن  �إىل  ولفت  �لنبيل. 

باحل�سول  قامت  �لأردين،  �لعيون  بنك  مع 

على نحو 4500 قرنية حملية، و�أنها تقيم 

�ملتربعني  لذوي  تكرميي  حفل  عام  كل  يف 

بالقرنيات، يتم خاله توزيع �سهاد�ت ملكية 

�سحادة  مو�سى  �ل�سيد  يقوم  كما  وتقديرية، 

مدير عام �لبنك �ل�سامي �لأردين بتمويل 

�سرف  على  غد�ء  حفل  و�إقامة  �حلفل  هذ� 

��ستطاعت  كما  بالقرنيات،  �ملتربعني  ذوي 

�لعديد من  �إىل  تنقل خرب�تها  �أن  �جلمعية 

يحتذى  منوذجاً  تكون  و�أن  �لعربية،  �لدول 

لغريها.  

نسبة نجاح عمليات زراعة القرنية
%85

 البعد
 اإلنساني
 في رواية
  الطاعون

ساجدة الموسوي

يف عام 1947 كتب �لأديب �لفرن�شي �ملولود يف �جلز�ئر �ألبري كامو، رو�يته �ل�شهرية 

)�لطاعون( و�لتي حققت له �شهرة عاملية �أهلته لنيل جائزة نوبل لالآد�ب عام 1957. 

يف �ل�شنة �لأوىل ل�شدورها بيع منها 160 �ألف ن�شخة، ثم تو�لت طبعاتها تزد�د �شنة 

يومنا  �إىل  حولها  و�لدر��شات  �شهرتها  و��شتمرت  �ملاليني،  �إىل  و�شلت  حتى  �أخرى،  بعد 

ل  وقوتها  �لرو�ية  هذه  �شهرة  ولعل  �لعامل.  لغات  من  �لعديد  �إىل  ترجمت  كما  هذ�، 

تاأتيان من �لفن �لرو�ئي �ملتقن و�لأ�شلوب �ل�شيق و�ملثري لألبري كامو، بل تاأتيان من كونها 

�إن�شانيًا ملجموعة من �لب�شر حتت ظل كارثة �شحية وبيئية رهيبة، فكان  عاجلت همًا 

كما  �جلميع،  ينقذ  �لذي  بالأمل  �لت�شبث  �أو  �جلماعي،  للموت  �ل�شت�شالم  �إما  �لتحدي، 

بّينت �لرو�ية �أن �لكو�رث ُتظِهر نوعني من �لب�شر، نوع يقاوم وي�شحي �إىل �أق�شى حدود 

�لت�شحية من �أجل �ملجموع، ونوع ينهزم �أو يتخاذل �أو يفكر باأنانية مفرطة. وخال�شة 

�لرو�ية �أن مدينة وهر�ن �جلز�ئرية يف ذلك �لزمن �لذي �أعقب �حلرب �لعاملية �لثانية، 

�لنا�س،  بني  �ملوت  وتف�شي  �مليتة،  �لفئر�ن  �نت�شار  بعد  �لطاعون،  مر�س  فيها  �نت�شر  قد 

حتى �شارت جثث �ملوتى يف كل حي و�شارع، و�نت�شر �لرعب و�لهلع و�أغلقت �لأ�شو�ق، ومت 

ف�شل �مل�شابني عن �أهلهم وذويهم، وفر�شت �ل�شلطات ح�شارً� قا�شيًا، فال �أحد يخرج من 

�لكثريين  �إليها، كما فر�شت قو�عد �شحية �شارمة، وكان على  �أحد يدخل  �ملدينة ول 

بطل  ريو  �لدكتور  �لفرن�شي  �لطبيب  به  �أم�شك  �لأمل  من  خيط  لول  حتفهم،  �نتظار 

�لرو�ية. لقد �نتبه �لدكتور ريو ذ�ت يوم �إىل �أن فاأرً� ميتًا �أمام د�ره، ثم بد�أت �لفئر�ن 

تنت�شر يف �ملدينة، ثم مات حار�شه، �أيقن �أن �ملدينة مقبلة على كارثة �إن�شانية تدعى 

)�لطاعون(، وكان باإمكانه �لفر�ر �إىل بلده و�لنجاة بنف�شه، لكنه مل يكن كذلك. لقد 

�أخذ يفكر يف �لآلف من �لب�شر �لذين �شيو�جهون هذ� �خلطر �لد�هم، فكان يعمل لياًل 

ونهارً� لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من �لب�شر عرب �لعالج وعرب �لتد�بري �لوقائية، وكان يقول: 

»�أ�شت�شعر مع �ملقهورين حظًا من �لت�شامن �أكرب مما �أ�شت�شعره مع �لقدي�شني، و�أح�شب �أين 

ل �أحب �لبطولة ول �لقد��شة، و�إن �لذي يهمني هو �أن يكون �ملرء �إن�شانًا«.

�لفرن�شي  لل�شحايف  �ل�شلبي  �لنموذج  يقابله  �لرو�ية  �لإيجابي يف  �لنموذج  لعل هذ� 

�أغلقت  وحني  �لطاعون،  يبد�أ  �أن  قبل  �شحافية  مبهمة  وهر�ن  �إىل  جاء  �لذي  ر�مبري، 

حدود �ملدينة ب�شبب �لطاعون حاول بكل �لو�شائل �لهروب �إىل زوجته �لتي تنتظره، 

ومل ي�شتطع، فكانت �لرو�ية تعك�س خوفه و�نك�شاره و�أنانيته، وكان �شديقه �لدكتور ريو 

يحاول �أن يو��شيه، لكنه كان ل يفكر �شوى بالهروب و�إنقاذ حياته، حتى لو نقل �لعدوى 

بجهود  �ملر�س  �نح�شار  خط  لنا  تر�شم  وهي  �لأحد�ث  تتو�ىل  �لفرن�شي.  جمتمعه  �إىل 

�شم�شًا  �شاغه  حتى  بالأمل  متم�شكًا  �لعالية،  و�إن�شانيته  �لبارع  �لطبيب  ذلك  و�شمود 

من  حالة  يف  يعودون  وجتعلهم  ح�شارهم  فتفك  و�أهلها،  وهر�ن  على  جديد  من  ت�شرق 

�لفرح و�لعافية. وفيما تعك�س �لرو�ية �لكثري من �جلو�نب �لفل�شفية �لتي حاول �ملوؤلف 

طرحها يف �لرو�ية، على �شبيل �ملثال، تفكري �لنا�س خالل �لكو�رث وما ير�شح من خالل 

ذلك �لتفكري من �جتاهات، لكن يبقى �جلانب �لإن�شاين هو تاج �لرو�ية ومق�شدها و�أنها 

جنحت يف �إبر�ز بطولة �لإن�شان خالل ما يحيق به ومبجتمعه من خماطر.

لقد حاول �لبري كامو من خالل �لدكتور ريو �أن يوظف ح�شه �لإن�شاين �ملرهف و�لذي 

عرب عنه حني قال يومًا: »ل �أبغ�س �لعامل �لذي �أعي�س فيه، ولكن �أ�شعر باأنني مت�شامن 

مع �لذين يتعذبون فيه، �إن مهمتي لي�شت �أن �أغري �لعامل، فاأنا مل �أعط من �لف�شائل ما 

دونها  من  �لتي  �لقيم  بع�س  عن  �أد�فع  �أن  �أحاول  ولكنني  �لغاية،  هذه  ببلوغ  يل  ي�شمح 

ت�شبح �حلياة غري جديرة باأن نحياها، وي�شبح �لإن�شان غري جديرٍ  بالحرت�م«.

كم نحن �ليوم بحاجة �إىل هذه �لقيم �لنبيلة بعدما �أ�شيب �لعامل بالكثري من �لكو�رث 

و�ملحن �لتي حتتاج هذ� �لنبل كي ت�شتقيم �حلياة. 

ألبير كامو 
مقاالت
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 ضيف
العدد

�لو�سع  �أن  �لع�سبلي  �لدكتور  �أكد 

حيث  جد�ً،  م�سطرب  �لعامل  يف  �لإن�ساين 

ي�سهد نز�عات م�سلحة، خ�سو�ساً يف �ملنطقة 

�لفل�سطينية،  �مل�ساألة  جانب  فاإىل  �لعربية، 

و�سوريا  �لعر�ق  �جلارية يف  �لنز�عات  توجد 

و�ليمن وليبيا، ومن دون �سك ينبغي تطبيق 

يف  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  قو�عد  �أحكام 

�أدو�ت تطبيق هذ�  هذه �لنز�عات، ومن بني 

ميادين  يف  �لتطوعي  �لعمل  فرق  �لقانون 

تقدمي �مل�ساعد�ت ل�سحايا هذه �لنز�عات، يف 

لها  تتعر�س  �لتي  �مل�ساعب  �لكثري من  ظل 

فرق �لعمل �لإن�ساين عامة، �سو�ء �لر�سمية 

�لعمل  يتو��سل  ذلك  ومع  �ملتطوعة،  �أم 

�لإن�ساين مبختلف �لو�سائل �ملمكنة، وب�سكل 

و��سع يف كثري من  هذه �حلالت.

�لعمل  يف  م�سو�ره  خال  �أنه  �إىل  ولفت 

�لإن�ساين تاأثر كثري�ً بق�سية �لإن�سان �لذي 

�أو  �لطبيعية  �لكو�رث  حلالت  يتعر�س 

�لنز�عات �مل�سلحة، حيث توؤدي هذه �حلالت 

حياته،  جو�نب  جميع  يف  ��سطر�ب  �إىل 

وهو  ونف�سية،  و�جتماعية  �سحية  و�أ�سر�ر 

�لق�سايا منذ  ملثل هذه  �ساهم يف تفرغه  ما 

عام 1973، وحتى �لآن، ب�سكل كامل للعمل 

جمعية  �إىل  بان�سمامه  �مليد�ين،  �لإن�ساين 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر
تشهد مرحلة جديدة برؤية جديدة

لـ »معكم«: الخروج من األزمات اإلنسانية يتطلب إصالحات صارمة
الدكتور محمد حمد العسبلي 

معكم - ليبيا - راضية صحراوي
للحروب  بـــؤرة  العالم  أصــبــح 
أنواع  من  خلف  وما  والصراعات 
والهمجية  الـــدمـــوي  الــعــنــف 
ــى الــشــعــوب  ــل الــمــســلــطــة ع
بــوجــود  أنـــه  ـــا  إلّ المستضعفة 
ــا  ــره قـــوانـــيـــن وتــشــريــعــات اق
والقانون  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــات 
الدولي اإلنساني خفف نوعا ما 
من تلك االنتهاكات ومنح بعضًا 
اإلنسانية  والحرية  الحماية  من 
كان لـ مجلة »معكم« حوارا مع 
العسبلي  حمد  محمد  الدكتور 
اإلنساني،  الدولي  القانون  خبير 
اللجوء  مشكلة  عن  تحدث  أيــن 
السلبية  بظاللها  ألــقــت  الــتــي 
كما  ــدولــي،  ال المجتمع  على 
تــحــدث عــن اإلصـــالحـــات الــواجــب 
اإلنسانية  ــات  األزم لحل  اتخاذها 

في العالم. 

بها  �لعاملني  كاأحد  �لليبي،  �لأحمر  �لهال 

�لإن�سانية  �لأعمال  من  �لكثري  يف  و�مل�ساركة 

�مليد�نية مل�ساعدة، �لإن�سان �ملحتاج و�ملت�سرر 

�لكثري  و�سع   يف  و�مل�ساركة  مبا�سر،  ب�سكل 

من �لقو�عد �لتنظيمية و�لقانونية �لوطنية 

و�لإقليمية  و�لدولية  مل�ساعدة  هذ� �لإن�سان، 

وتخ�س�سه  در��سته  مو��سلة  �إىل  بالإ�سافة 

�لعمل  جمالت  يف  و�لأكادميي  �لعلمي 

�لإن�ساين.

بتقدمي  تقوم  �لتي  �لدول  �أن  �إىل  ولفت 

�أوربية و�أمريكية  �لدعم و�مل�ساعدة معظمها 

جميع  �لعربية،  �ملنطقة  ويف  و�آ�سيوية، 

ولبنان  و�لأردن  �لعربية،  �خلليج  دول 

و�ملغرب،  و�جلز�ئر،  وم�سر  وتون�س  وتركيا 

وموريتانيا، و�لدول �لتي بها �أعد�د كبرية من 

و�ل�سود�ن،  و�سوريا،  �لعر�ق  مثل  �لنازحني 

و�ليمن، وليبيا، �إىل جانب �ملنظمات �لدولية 

�حلكومية وغري �حلكومية �ملتخ�س�سة.  

دولية  �تفاقيات  وجود  �أهمية  على  و�أكد 

تاأخذ بعني �لعتبار مبادئ وقو�عد �لقانون 

�لفاعلية  �أن  خ�سو�ساً  �لإن�ساين،  �لدويل 

�لأطر�ف  متعددة  �تفاقية  لأي  �لقانونية 

�لتز�م  �لنظر عن عدم  ب�سرف  قائمة،  تظل 

بع�س �لدول ببع�س �أحكامها، لوجود قو�عد 

عدم  حالت  تتناول  �تفاقية  كل  يف  قانونية 
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�للتز�م بها، خ�سو�ساً �أحكام �لقانون �لدويل 

�نتهاكات  حالت  تتناول  �لتي  �لإن�ساين 

�أحكامها جر�ئم ل ت�سقط بالتقادم. 

وبخ�سو�س ما يتم �حلديث عنه حول قلة 

�أو�سح  �لإن�ساين،  �لعمل  �أجل  من  �لتمويل 

�لعاملة  �ملنظمات  من  �لكثري  �أن  �لع�سبلي 

بر�مج  و�سعت  �لإن�ساين  �لعمل  جمالت  يف 

ن�ساطاتها  لتمويل  ��ستثمارية  مل�سروعات 

حركة   �إىل  �نتمائنا  وبحكم  �آخر،  �أو  ب�سكل 

�لعريقة،  �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر  �لهال 

ميكن تناول هذ� �ملو�سوع يف هذ� �لإطار، فاإن 

لهذه �حلركة مبادئ �أ�سا�سية حمددة و�أهد�ف 

�إن�سانية معينة تبني قو�عد عملها  و�سلوك 

و�لتقيد  �حرت�مها  ينبغي  فيها،  �لعاملني 

بها، من قبل جميع عنا�سر �حلركة، ولهذ� 

هناك حذر كبري من �لدخول يف م�سروعات 

��ستثمارية �قت�سادية، وكان �لرتكيز �لد�ئم 

من  �لإن�سانية  ن�ساطاتها  متويل  على 

�لطوعية  و�لتربعات  �أع�سائها  ��سرت�كات 

ندعو  فاإننا  ولهذ�  �مل�سروط،  غري  و�لدعم 

نحو �خلدمات  �لجتاه  �إىل عدم  عام  كمبد�أ 

مبقابل مادي مهما تكن �لظروف، وحماولة 

�لأن�سطة  لتمويل  مالية  م�سادر  �إيجاد 

�أخرى تتما�سى مع م�سمون ر�سالة  بو�سائل 

وطبقاً  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال 

ملبادئها �لأ�سا�سية.

إصالحات
�أدبيات  �أن  �لع�سبلي  �لدكتور  �أو�سح 

�لتي  �لتد�بري  حتدد  �لإن�ساين  �لعمل 

وتاأهيل  �إعد�د  �أجل  من  بها  �لقيام  يجب 

�ملنظمات �لإن�سانية، ملو�جهة حالت �لكو�رث 

وحتقيقا  �مل�سلحة،  و�لنز�عات  �لطبيعية 

لهذ� �لإ�ساح ننتهز هذه �لفر�سة لتعريف 

جهة،  من  �لتد�بري  بهذه  �لكر�م  �لقر�ء 

�جلمعيات  �إىل  موجهة  مقرتحات  وتقدمي 

بهذ�  �لعربية  �لأحمر  للهال  �لوطنية  

هذه  وتتكون  �أخرى،  جهة  من  �ل�ساأن، 

�لتد�بري من  ثاث مر�حل،  تبد�أ بالتاأهب، 

�سياق  يف  �لأوىل  �ملرحلة  �لتاأهب  ويعترب 

�لكو�رث  حالت  ملو�جهة  �ل�ستعد�د�ت 

ويهدف  �مل�سلحة،  و�لنز�عات  �لطبيعية 

�لتاأهب �إىل �إعد�د وتاأهيل �لأطر�ف �لفاعلة 

�حلكومات،  منها  �حلالت،  هذه  ملو�جهة 

�ملجتمع  ومنظمات   �لإن�سانية،  و�لوكالت 

�ملدين و�ملجتمعات، ثم �ل�ستجابة �لإن�سانية، 

�حلاجات  تلبي  �لتي  �لأن�سطة  وتغطي 

�لعاجلة �لازمة للبقاء على �حلياة لل�سكان 

مدة  ترت�وح  وقد  �لكو�رث،  من  �ملت�سررين 

�أو  �أ�سابيع،  �أو  �أيام  ب�سعة  بني  �ملرحلة  هذه 

يف  خ�سو�ساً  �سنو�ت،  حتى  �أو  �سهور  عدة 

�نعد�م  حالت  على  تنطوي  �لتي  �ل�سياقات 

و�أخري�ً  �أمدها،  طال  �لتي  و�لنزوح  �لأمن 

يف  �لثالثة  �ملرحلة  وهي  �لنتعا�س،  مرحلة 

�لكو�رث  حالت  ملوجهة  �ل�ستعد�د�ت  �سياق 

�لطبيعية و�لنز�عات �مل�سلحة، وهي �لعملية 

حتى  وت�ستمر  �ل�ستجابة،  ملرحلة  �لتالية 

مرحلة �لنتعا�س طويلة �لأجل.

�لعربية  �ملنظمة  ت�سهد  �أن  �إىل  ولفت 

ت�سهد  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال 

وبخطط  جديدة،  وبروؤية  جديدة،  مرحلة 

�لعامة  �لهيئة  قبل  من  �عتمادها  مت  عمل 

�إبريل  �لذي عقد يف  �جتماعها  للمنظمة يف 

�لدكتور  يقودها  �سابة  وباإد�رة  �ملا�سي، 

للمنظمة،  �لعام  �لأمني  �ل�سحيباين،  �سالح 

وبتعاون  و�لنجاح،  �لتوفيق  له  �أمتنى  �لذي 

تتحقق  �سوف  بفاعلية،  �لوطنية  �جلمعيات 

مكانتها  وتعزيز  للمنظمة  �لنوعية  �لنقلة 

�لإقليمية و�لدولية.

حاجات الدولة المتضررة
�لأ�سا�سية  لل�سمة  نظر�ً  �أنه  �لع�سبلي  ذكر 

وهي  �لإن�سانية،  و�لأزمات  �لكو�رث  حلالت 

�لدولة  فاإن  �لأحيان،  من  كثري  يف  �ملفاجاأة 

من  حزمة  �إىل  حاجة  يف  تكون  �ملت�سررة 

�لعملية  و�ملو�قف  و�مل�ساعد�ت  �حلاجات 

�لأخرى،  �لدول  تعاون  مثل  و�لإجر�ئية، 

�ملت�سررة،  للدولة  �ملجاورة  �لدول  خ�سو�ساً 

مع  �إليها،  �لو�سول  يف  �لأ�سرع  �ستكون  �لتي 

تنظيم  تو�فر  �سرورة  �لعتبار  بعني  �لأخذ 

ثابتة  لأ�س�س  وفقاً  م�سبقة،  و��ستعد�د�ت 

�لدولية  �ملنظمات  وو��سحة، كما يجب على 

�أن  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�لإقليمية 

�لعربي  �لتعاون  ودعم  ت�سجيع  على  تعمل 

جمال  يف  �لعاملة  �لوطنية  �لتنظيمات  بني 

�لعربية،  �لدول  يف  �حلالت  هذه  مو�جهـة 

�أعـمال  تكون  �لت�سجيع،  هذ�  تو�فر  ما  و�إذ� 

�حلالت،  هذه  يف  وموؤثرة  فاعلة  �لـمو�جهة 

من  و�لتخفيف  �خل�سائر  حجم  من  وتقلل 

وجود  و�سرورة  �أهمية  �إىل  ولفت  �آثارها. 

�لكو�رث  ملو�جهة  �لعربي  للتعاون  �آليات 

�لهيكل  �سمن  تكون  �لإن�سانية،  و�لأزمات 

جلمعيات  �لعربية  للمنظمة  �لتنظيمي 

وتتكون  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال 

�للجنة  هما:  م�ستويني،  من  �لآليات  هذه 

�لكو�رث  ملو�جهة  �لعربي  للتعاون  �لعامة 

و�لأزمات �لإن�سانية، وجلنة �لتعاون �لعربي 

و�لأزمات  �لكو�رث  ملو�جهة  �لإقليمي 

�لإن�سانية. 

�أهمية  �إىل  �لع�سبلي  �لدكتور  و�أ�سار 

�لآليات لتنظيم  �إيجاد  �لتاأكيد على �سرورة 

ملو�جهة  و�ل�ستعد�د�ت،  �لعمل  خطط 

�ملنظمة  م�ستوى  على  و�لأزمات  �لكو�رث 

�لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر  للهال  �لعربية 

�لتعاون  وتعزيز  و�لتطوير  �لإعد�د  تتوىل 

ملو�جهة  �لوطنية،  و�لتن�سيق بني �جلمعيات 

ويف  �لعربية  �ملنطقة  يف  �حلالت  هذه 

�لآليات  من  �ل�ستفادة  و�سرورة  غريها، 

تعزيز  يف  و�لدولية  و�لإقليمية  �لوطنية 

�لتعاون �لعربي يف حالت مو�جهة �لكو�رث 

�حلالت  هذه  يف  �سو�ء  �لإن�سانية،  و�لأزمات 

�لتي تتعر�س لها �لدول �لعربية �أم يف �لدول 

�لأخرى.

محطات مضيئة في عمله
يعتز  �أنه  �إىل  �لع�سبلي  �لدكتور  �أ�سار 

مبحطات م�سيئة و�أ�سا�سية يف م�سو�ر عمله 

مرحلة  يف  �مل�ساركة  بينها:  من  �لإن�ساين، 

�إعادة تاأ�سي�س جمعية �لهال �لأحمر �لليبي 

�لر�ئدة عام 1973، ومتثيل جمعية �لهال 

�لأحمر �لليبي يف �أعمال �ملوؤمتر �لدبلوما�سي 

�لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  وتطوير  لتاأكيد 

دور�ته  خال  �مل�سلحة،  �ملنازعات  يف  �ملطبق 

منت�سف  جنيف،  يف  عقدت  �لتي  �لأربع 

�سبعينيات �لقرن �ملا�سي، وح�سور �لجتماع 

عقد  �لذي  �لإ�سامي  للهال  �لتاأ�سي�سي 

و�سع  و�مل�ساركة يف   ،1978 بنغازي  مبدينة 

�للجنة  تاأ�سي�س  لتفاقية  �لأوىل  �مل�سودة 

م�سودة  وو�سع  �لدويل،  للهال  �لإ�سامية 

�لأحمر  �لهال  جلمعية  �أ�سا�سي  نظام  �أول 

�لنظام  م�سروع  و�إعد�د   ،1978 عام  �لليبي 

�لأ�سا�سي و�لنظام �لد�خلي ملنظمة جمعيات 

�لهال �لأحمر و�ل�سليب  �لأحمر �لعربية، 

و�لع�سرين  �لر�بع  �ملوؤمتر  يف  �عتمد  �لذي 

 ،1994 عام  بريوت  يف  �لعربية  للجمعيات 

ملو�جهه  �لإقليمي  �لتعاون  خطة  وو�سع 

جمعيات  ملوؤمتر  قدمت  �لتي  �لكو�رث 

عام  �ملغاربي  �لحتاد  لدول  �لأحمر  �لهال 

تاأ�سي�س  يف  �مل�ساركة  �إىل  بالإ�سافة   ،1995

�لليبية  �لإن�سانية  �لإغاثة و�مل�ساعد�ت  هيئة 

لئحة  وو�سع  ليبيا،  وزر�ء  ملجل�س  �لتابعة 

قو�عد  و�إعد�د  بها،  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت 

�لليبية  بالهيئة  �ل�ستجابة  فريق  تنظيم 

 ،2007 �لإن�سانية  و�مل�ساعد�ت  لاإغاثة 

�لليبية  �إعد�د �خلطة �لوطنية  و�مل�ساركة يف 

وغريها   ،2008-2007 �لكو�رث  ملو�جهة 

من �ملحطات �ملهمة. 

أكد الدكتور 
العسبلي 
أن الوضع 
اإلنساني 

في العالم 
مضطرب جداً

أهمية 
التأكيد على 
ضرورة إيجاد 

اآلليات لتنظيم 
خطط العمل 
واالستعدادات

 ضيف
العدد
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�لفل�سطيني  �لأحمر  �لهال  عام  �أمني  قال 

يعيق  �لإ�سر�ئيلي  �لإحتال  �إن  جودة،  خالد  د. 

حتركات �لهال �لأحمر �لفل�سطيني، من خال 

�لهال  �سيار�ت  ومينع  �لع�سكرية،  �حلو�جز 

�لفل�سطيني من دخول �مل�ست�سفيات �لإ�سر�ئيلية، 

مع  لقاء  يف  و�أ�ساف  �ملر�سى.  وفاة  �إىل  يوؤدي  ما 

�لتا�سع  �ملوؤمتر  جل�سات  هام�س  »معكم«على 

و�لهال  �لأحمر  �ل�سليب  جمعيات  لحتاد 

�لأحمر  �لهال  نظمه  �لذي  �لدويل  �لأحمر 

�لتحديات  �أكرب  �إن  عمان،  �لعا�سمة  يف  �لأردين 

عند  تكمن  �لد�خل  يف  يو�جهونها  �لتي  �لقاتلة 

�لإ�سر�ئيلية،  �لع�سكرية  �حلو�جز  عرب  �ملرور 

خ�سو�ساً يف غزة، حيث يتم منع �سيار�ت �لهال 

وفاة  �إىل  يوؤدي  ما  �لقطاع،  �إىل  �لدخول  من 

ولفت  �ملخا�س.  من  تعاين  �لتي  �لأم  �أو  �ملري�س 

�لدعم  تقدمي  �أهمية  على  يركز  دورهم  �أن  �إىل 

ل�سعبنا �لفل�سطيني يف �أماكن تو�جده يف �لد�خل 

و�لطو�ريء  �لإ�سعاف  خدمة  ونقدم  و�خلارج، 

تلتقي أمين عام 
الهالل األحمر 
الفلسطيني

»معكم«

د. خالد جودة

ننسق مع المنظمة العربية 
للهالل والصليب األحمر 

على أعلى المستويات 
ونعاني كثيرًا بسبب الحواجز 

العسكرية اإلسرائيلية

يف  و�آخر  �أحد  بني  نفرق  ول  وغزة،  �ل�سفة  يف 

خدماتنا �لتي نقدمها لل�سعب كافة.

الحواجز اإلسرائيلية
�أكد �لدكتور جودة �أن �أكرب �لتحديات �لقاتلة 

�حلو�جز  عرب  غزة  يف  تكمن  نو�جهها  �لتي 

باإيقاف  يقومون  فهم  �لإ�سر�ئيلية،  �لع�سكرية 

من  ومينعونها  لنا،  �لتابعة  �لإ�سعاف  �سيار�ت 

من  و�حلو�مل  �ملر�سى  بنقل  ونقوم  �لدخول، 

�سيارة �إىل �سيارة عرب �حلو�جز، ما يوؤدي �إىل وفاة 

�ملري�س �أو �ملر�أة �حلامل، وهم ينظرون �إلينا بدم 

�إ�سعاف  �سيارة   40 ولدينا  بت�سفي،  و�أحيانا  بارد 

يف غزة و70 �سيارة يف �ل�سفة، ونحن نكمل عمل 

�لوز�ر�ت �ملعنية يف فل�سطني. 

وتابع: هناك حتديات �أخرى كبرية يف �لقد�س، 

�مل�ست�سفيات  مد�خل  عند  �سيار�تنا  �إيقاف  يتم  �إذ 

 ،1948 عام  �أر�سنا  من  �ملحتل  يف  �لإ�سر�ئيلية 

�حلالة  مر�عاة  دون  من  بدقة  ويفت�سونها 

�لأحيان  من  كثري  ويف  بد�خلها،  �لتي  �ملر�سية 

مينعون دخولها من دون مر�عاة حلقوق �لإن�سان 

يف  �إ�سعاف  �سيارة   12 ولدينا  �لدولية،  و�ملو�ثيق 

�لقد�س �سمن �لرتخي�س �لإ�سر�ئيلي، ونقوم من 

خالها بنقل �ملر�سى و�حلو�مل عرب حاجز غزة 

�إىل �لقد�س و�مل�ست�سفيات �لإ�سر�ئيلية.

�أحمر  هال  كجمعية  نحن  جودة:  وقال 

�لدويل  �لحتاد  قبل  من  بنا  معرتف  فل�سطيني 

�لأحمر  و�لهال  �لأحمر  �ل�سليب  جلمعيات 

�أجل  من  نعمل  وكلنا  جمعية،   190 ي�سم  �لذي 

�لتا�سع  �سعارنا يف موؤمتر عّمان  �لإن�سانية، وكان 

لاحتاد �لدويل »معا من �أجل �لإن�سانية«. ويقدم 

ونحن  �لازمة،  �مل�ساعد�ت  �لدويل  �لحتاد  لنا 

�لدعم  نقدم  فل�سطيني  �أحمر  كهال  بدورنا 

و�ل�سليب  �لأحمر  �لهال  جلمعيات  �ملمكن 

خدمات  لنا  يقدمون  وهم  �لعامل،  يف  �لأحمر 

�لإ�سعاف و�لإغاثة و�خلدمات �لجتماعية.

تنسيق عاٍل مع المنظمة العربية
�لأحمر  �لهال  �أن  جودة  �لدكتور  �أكد 

للهال  �لعربية  �ملنظمة  من  جزء  �لفل�سطيني 

على  معها  ونن�سق  �لأحمر،  و�ل�سليب  �لأحمر 

�للجنة  �أننا ع�سو يف  �مل�ستويات، كما  �أعلى 

هذه  وتعد  للمنظمة،  �لتنفيذية 

ج�سر�ً  �لر�ئدة  �ملنظمة 

كل  وبني  بيننا  للتن�سيق 

لها،  �لتابعة  �جلمعيات 

من �أجل تقدمي �أف�سل 

�لإن�سانية  �خلدمات 

للمنكوبني.

ولفت �إىل �أن �لهال 

�لفل�سطيني  �لأحمر 

خميمات  يف  بقوة  موجود 

�لفل�سطينية  �للجوء 

يف  ولدينا  �لإقليم،  يف 

م�ست�سفيات   5 لبنان 

تقدم  �سحية  مر�كز  و9 

�ل�سحية  �خلدمات 

�لفل�سطينيني  لاجئني 

على  �ل�سوريني  و�لاجئني 

�سوريا  يف  ولدينا  �سو�ء،  حد 

�خلدمات  تقدم  م�ست�سفيات   3

 معكم - عمان – أسعد العزوني

وقد  هناك،  �لفل�سطينيني  لاجئني  �ل�سحية 

من  وز�دت  �سلباً،  �ل�سورية  �ملاأ�ساة  علينا  �نعك�ست 

�لكثري  لأن  لبنان،  م�ست�سفياتنا يف  على  �ل�سغط 

لبنان،  �إىل  هاجرو�  �سوريا  يف  �لفل�سطينيني  من 

ومعم �لكثري من �ل�سوريني �أي�ساً.

مقابلة
خاصة
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نقدم الخبز لعشرة آالف شخص 
من الالجئين والنازحين 

األمين العام المساعد للهالل األحمر العراقي محمد 
الخزاعي لـ » معكم«: 

�لأحمر  للهال  �مل�ساعد  �لعام  �لأمني  قال 

�لهال  �إن  �خلز�عي،  حممد  �ل�سيد  �لعر�قي 

حالياً  من�سغلون  و�سركاءه  �لعر�قي  �لأحمر 

بتقدمي �لغوث للنازحني �لعر�قيني من �ملو�سل، 

مدينته،  يف  �ل�سمود  �آثر  من  �إىل  و�لو�سول 

و�أ�ساف يف حو�ر لـ »معكم«، �إن �لو�قع �لإن�ساين يف 

�لعر�ق يو�جه حتديات كبرية منذ �لعام 2014، 

م�سيد�ً  و�لتكاتف،  �جلهود  ت�سافر  يتطلب  ما 

بالتعاون �حلا�سل مع منظمة �لهال و�ل�سليب 

�لأحمر �لعربية.

يف  �لإن�ساين  �لو�قع  �أن  �خلز�عي  و�أو�سح 

 2014 �لعام  منذ  ي�سهد حتديات كربى  �لعر�ق 

�لتي  �لأمنية �جل�سام  �لأحد�ث  ب�سبب  قبله،  وما 

�لأنبار  من  �أهلنا  من  �لكثري  نزوح  يف  ت�سببت 

و�ملو�سل �لذين �نت�سرو� يف مناطق كثرية �آمنة يف 

�أن عدد �لنازحني من �ملو�سل  �لعر�ق، ولفت �إىل 

جهة  توجهو�  نازحاً،  �ألف   120 �لآن  حتى  بلغ 

وخميمي  �أربيل  خميم  يف  وينت�سرون  �ل�سمال، 

دهوك،  خميم  �أي�ساً  وهناك  و�خلازر،  �سام  ح�سن 

وعدد �سكانه قليل، ويتجه �لنازحون من �ملو�سل 

وفيها  �لقيارة  مدينة  حيث  �ملدينة  جنوب  �إىل 

خميم �جلدعة. 

قيادة  عن  م�سوؤولة  منظمتنا  �إن  و�أ�ساف: 

عمليات  وتنظيم  للنازحني  �لإ�ستجابة  عمليات 

�حلركة  يف  �ل�سركاء  مع  بالتعاون  �لإغاثة، 

�لدولية لل�سليب �لأحمر و�لهال �لأحمر، وقد 

لا�ستجابة  و�ملادية  �لب�سرية  طاقاتنا  ��ستنفرنا 

باجتاهني:  حالياً  ونعمل  �لنزوح،  حلالت 

من  متطوعونا  ومتكن  �ملخيمات،  د�خل  خدمات 

ف�سًا  للنازحني،  �لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  تغطية 

�ل�سرورية  و�مل�ستلزمات  و�لأفر�سة  �لأغطية  عن 

حلياة �لنا�س.

ولفت �إىل �أن �لهال �لأحمر �لعر�قي  ميتلك 

 12 ولدينا  �لنازحني،  مل�ساعدة  مهمة  م�ساريع 

خمبز�ً نقدم من خالها �خلبز لع�سرة �آلف نازح، 

�لغذ�ئية،  و�لطرود  �ملتنقلة  �ملطابخ  �إىل  �إ�سافة 

�آثرت  �لتي  �لعائات  �حتياجات  تغطية  وكذلك 

�حلرب،  من  �لرغم  على  �ملو�سل  يف  �لبقاء 

ونقدم  �ملدينة،  يف  �سكني  حي   40 يف  وت�سكن 

�ملدينة  يف  �ملتطوعني  خال  من  لهم  �مل�ساعد�ت 

�لأماكن،  �أبعد  �إىل  �لو�سول  ي�ستطيعون  �لذين 

�ملعارك  ب�سبب  ذلك  �سعوبة  من  �لرغم  على 

و�ملوؤن  �لطرق  لنقطاع  �لحتياجات  وحجم 

لل�سامدين، وهناك نزوح من حي �إىل حي ح�سب 

بعد  �أحيائهم  �إىل  يعودون  حيث  �لأمنية،  �حلالة 

�لإ�ستقر�ر.

جهات داعمة
�أ�سار  لهم،  �لد�عمة  �جلهات  �أبرز  وبخ�سو�س 

�خلز�عي �إىل �أن معظم �لدعم ي�سلنا من �ملنظمات 

و�إطاق  �ملادي  �لدعم  بني  ويتنوع  �لأوروبية، 

ند�ء�ت �ل�ستغاثة، ومن �أبرز د�عمينا �لأوروبيني: 

�ل�سليب �لأحمر �ل�سويدي و�لرنويجي و�لأملاين 

و�لفنلندي و�لفرن�سي و�لإيطايل، وهناك �لهال 

�لأحمر �لرتكي و�لإير�ين. 

 معكم -عمان – أسعد العزوني

وجهًا
لوجه
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�مل�سدر : �سحيفة �لبيان �لإمار�تية

اطلقها حاكم دبي
»صناع األمل« مبادرة نوعية لتوسيع دائرة الفرح والسعادة 

واألمل والخير والحضارة من دبي إلى كل العالم العربي

ذ�ت  قال  هكذ�  بالأمل«.  حمكومون  »�إننا 

يوم م�سى �لكاتب �مل�سرحي �ل�سهري، �لر�حل 

�سعد �هلل ونو�س. ودوماً هناك �أمل. 

�ل�سمو  �أطلق �ساحب  �ملا�سي  يف فرب�ير 

نائب  �آل مكتوم،  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن 

جمل�س  رئي�س  �لإمار�ت،  دولة  رئي�س 

�لوزر�ء، حاكم دبي، مبادرة �سّناع �لأمل، 

�إلقاء  �إىل  رئي�سي  ب�سكل  تهدف  �لتي 

�ملنت�سرة  �لأمل  وم�سات  على  �ل�سوء 

ملع من خالها  و�لتي  �لعربي،  عاملنا  يف 

رجال ون�ساء من خمتلف �لأعمار عملو� 

�أجل  من  نقية  وقلوب  متفانية  بروح 

�أوطانهم.  ورفعة  جمتمعاتهم  خدمة 

�لإن�سانية  للجهود  وتقدير�ً  و�إمياناً 

تقوم  �سوف  �ملبذولة،  ية  و�خلريرِّ

�لعاملني  هوؤلء  بتكرمي  �ملبادرة 

مادياً  دعمهم  خال  من  وذلك 

�لفّعال  دورهم  و�إبر�ز  ومعنوياً 

م�سريتهم  يو��سلو�  كي  للمجتمع 

�ملعطاءة �لتي ت�سهم يف بناء جمتمع ينعم 

�ملجالت  خمتلف  يف  و�لزدهار  بالرقي 

�ل�سبابي  و�لعمل  و�لتعليم  كال�سحة 

و�لعمل �لتطوعي و�لإعام �جلديد.

عربية  مبادرة  �أكرب  �لأمل،  �سّناع 

و�مل�ساريع  �لرب�مج  تكرمي  �إىل  تهدف 

�لتي  و�ملجتمعية  �لإن�سانية  و�ملبادر�ت 

�إىل  خالها  من  �أ�سحابها  ي�سعى 

ون�سر  مقابل،  دون  من  �لنا�س  م�ساعدة 

و�لعطاء  �خلري  قيم  وتر�سيخ  �لأمل 

وحت�سني  و�لتفاوؤل  �لإيجابية  وتعزيز 

و�حد�ث  جمتمعاتهم  يف  �حلياة  نوعية 

فرق يف حياة �لنا�س.

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أكد 

�لأمل«،  »�سناع  �أن  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 

دولة  ت�سهده  �لذي  �خلري  لعام  �متد�د 

يف  �خلري  غر�س  �إىل  وت�سعى  �لإمار�ت، 

ولفت  �لعربي.  �لوطن  �أرجاء  جميع 

�أنه من �ل�سروري ت�سليط  �إىل  �سموه 

�ل�ستثنائية  �مل�ساهمات  على  �ل�سوء 

�أنا�س عاديون خلدمة  �لتي يقوم بها 

�لحتفاء  �ملبادرة  فهدف  جمتمعهم، 

و�سناع  �لأمل  و�سناع  �خلري  ب�سناع 

فهم  �لعربي،  �لعامل  يف  �حل�سارة 

�لنجوم �حلقيقيون و�لنماذج لاأجيال 

مكافاأة  ينتظرون  ل  �لذي  �جلديدة، 

�لأهمية  من  فاإنه  وبالتايل  �أحد،  من 

�لأمل«،  »�سانعي  �إىل  �للتفات  مبكان 

خ�سو�ساً �ن �سانع �لأمل وز�رع �خلري 

بطبعه ل يحب �ل�سهرة، لكن �لأجيال 

�جلديدة بحاجة �إىل قدو�ت يف �سناعة 

�لتغيري �لإيجابي، و�أ�سار �سموه �إىل �أن 

غلق �أبو�ب �لأمل فتح لنو�فذ �لياأ�س يف 

عاملنا �لعربي. موؤكد� �سرورة �حلفاظ 

بناء  ل�سمان  �لإن�سانية  �لقيم  على 

�لدول على �أ�سا�س قو�مه �لإن�سان، فا 

تدفع  قيم  منظومة  دون  من  نه�سة 

�لنا�س للم�ساهمة يف عمل �خلري.

معايير وشروط
مبادرة �سناع �لأمل لها �سروطها 

مرحلة  �ستكون  حيث  ومعايريها، 

على  �ملبادرة  يف  �لنهائية  �لرت�سيح 

�أف�سل  مع  �سخ�سية  مقابلة  �سكل 

�ملرحلة  هذه  بلغو�  �أمل،  �سانع   12

 5 �أف�سل  �ختيار  يتم  بحيث  �ملتقدمة، 

على  بناء  �ملجموعة  هذه  من  م�ساركات 

�ملعايري �لتالية:

ملهمة  �لأمل  �سانع  ق�سة  تكون  �أن 

و�سادقة وموؤثرة يف �ملجتمع �ملحيط. �أن يكون 

لو  حتى  حم�سو�ساً،  �لأمل  �سانع  مبادرة  �أثر 

�سانع  جهود  تتو�فق  �أن  يجب  �سغري�ً.  كان 

يجب  �إقامته.  بلد  يف  �لقو�نني  مع  �لأمل 

مع  متو�فقة  �لأمل  �سانع  م�ساركة  تكون  �أن 

�لأمل  �سانع  يكون  �أن  و�لأحكام.  �ل�سروط 

مقيًما يف دولة عربية )ول ُي�سرتط �أن يحمل 

جن�سية تلك �لدولة(. �أن يتقن مهار�ت �لبذل 

�أن  مقابل.  دون  من  �لنا�س  وخدمة  و�لعطاء 

جمتمعية  مبادرة  عن  تقل  ل  بخربة  يتمتع 

�أو  �لتطوعي  و�لعطاء  �لعمل  يف  و�حدة 

�أو  �خلريية  �أو  �لإن�سانية  �لأعمال  من  �أي 

�أن  �إ�سعاد �لنا�س.  �لتخ�س�سية �لتي ت�سهم يف 

يكون م�سهود� له يف جمتمعه بح�سن �ل�سرية 

�إيجابيا  يكون  �أن  �لإن�ساين.  �ل�سلوك  وجمال 

�لوطن  �أبناء  وموؤمنا بطاقات من حوله من 

�لعربي. �أن يكون عمر �ملتقدم �ملتقدمة بني 5 

�لتقدمي مفتوح لكل مو�طني  �سنة.   95 �إىل 

�لعامل �لعربي.

أحكام عامة
�سروط  تت�سمن  �أدناه  �لو�ردة  �ل�سروط 

�إليها  )ي�سار  �لأمل  �سّناع  مبادرة  و�أحكام 

يتجز�أ  ل  جزء�ً  وت�سكل  »�ملبادرة«(  بـ  لحًقا 

�ملبادرة  يف  �ل�سرت�ك  فاإن  وعليه،  منها. 

�ل�سروط  بهذه  �لتام  �ملو�فقة و�للتز�م  يعني 

�ملبادرة  هذه  عليها.  يرتتب  وما  و�لأحكام 

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  ملبادر�ت  تابعة 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  بدبي  �لعاملية 

بحق  �لأمل  �سّناع  جلنة  حتتفظ  �ملتحدة. 

�ملبادرة  جمريات  تعديل  �أو  متديد  �أو  �إلغاء 

�إ�سعار  دون  من  �أحكامها  �أو  �سروطها  �أو 

علماً  �لعرت��س.  للم�سارك  يحق  ول  م�سبق 

�سوف  �ملبادرة  يف  جتري  تغيري�ت  �أي  باأن 

www.لر�سمي� �ملوقع  على  ن�سرها  يتم 

قنو�ت  وعرب   ،  ArabHopeMakers.com
باملبادرة.  �خلا�سة  �لجتماعي  �لتو��سل 

تخ�سع  للمبادرة  ُتقدم  �لتي  �مل�ساركات  كل 

للمر�جعة و�لتدقيق وذلك للتاأكد من مدى 

�أهليتها وتو�فقها مع معايري �ملبادرة و�لتوجه 

جميع  على  و�لأحكام.  و�ل�سروط  لها  �لعام 

�مل�ساركني �للتز�م مبو�عيد بدء و�نتهاء �ملدة 

�أّنه  �مل�سارك  ُيقّر  �مل�ساركات.  لتقدمي  �ملحددة 

�ّطلع وو�فق على �سروط و�أحكام �ملبادرة قبل 

�إقر�ًر�  �ملبادرة  على  �لتقدمي  ويعد  �مل�ساركة. 

بقبول �ل�سروط و�لأحكام. �أي م�ساركة يثبت 

حقوق  �أو  �لفكرية  �مللكية  حلقوق  �نتهاكها 

يتم  �سوف  �لتقليد  �أو  بال�سرقة  �سو�ء  �لن�سر 

يعر�س  و�سوف  �مل�ساركة،  من  ��ستبعادها 

�لقانونية،  للم�ساءلة  نف�سه  �مل�ساركة  �ساحب 

ويف حال تبني �أن �أحد �لفائزين يف �ملبادرة قد 

�أو حقوق �لن�سر  �أيًّا من حقوق �مللكية  �نتهك 

خمالفة  �أي  �رتكب  �أو  �لتقليد  �أو  �ل�سرقة  �أو 

قانونية للفوز باملكافاأة ف�سوف يعر�س نف�سه 

للجهة  �ملكافاأة  و�إعادة  �لقانونية  للم�ساءلة 

�ملبادرة،  �إيقاف  حال  يف  للمبادرة.  �ملالكة 

�لقنو�ت  يف  ر�سالة  بن�سر  �ملنظمون  يقوم 

www. �ملوقع  وعلى  بهم  �خلا�سة  �لر�سمية 

باإيقاف  تفيد   ArabHopeMakers.com
باملزيد  �ملطالبة  �ملبادرة  للجنة  �ملبادرة. يحق 

�أو  �مل�ساركة  لدعم  �لوثائق  �أو  �ملعلومات  من 

�لتحقق من �مل�سد�قية، يف حال �قت�سى �لأمر 

�ملبادرة،  مر�حل  من  مرحلة  �أي  يف  ذلك. 

�إق�ساء  �لأمل باحلق يف  حتتفظ جلنة �سّناع 

�أي م�ساركة ل تتو�فق مع �ل�سروط و�لأحكام 

�أو �لتوجه �لعام للمبادرة.

أهلية المشاركين
للم�سارك  ملكا  �مل�ساركة  تكون  �أن  يجب 

�مل�ساركني.  من  جمموعة  �سمن  �أو  وحده 

�أي فعل خري يعود  �أن تكون  �مل�ساركة  باإمكان 

�أو جزئي.  ب�سكل كامل  باملنفعة  �ملجتمع  على 

يجب �أن تكون �مل�ساركة حتت ��سم �مل�سارك �أو 

جمموعة من �مل�ساركني يف �لفئة �لعمرية ما 

بني 5 و95 �سنة، ويجب �أن يكون �سانع �لأمل 

نا�سطا. يجب �أن يكون �سانع �لأمل ملهًما يف 

جمتمعه. يجب �أن يكون �سانع �لأمل مقيًما 

يف دولة عربية )ل ي�سرتط �أن يحمل جن�سية 

�إق�ساء م�سارك، يحق  تلك �لدولة(. يف حالة 

للجنة �سّناع �لأمل �ختيار م�سارك بديل. ويف 

 معكم - دبي

موضوع
العدد
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قبل  من  م�ساركة  �ختيار  يتم  �حلالة،  هذه 

مّت  �لتي  ذ�تها  �ملعايري  وفق  �لتدقيق  جلنة 

على �أ�سا�سها �ختيار �مل�سارك �لأ�سا�سي. يتعهد 

�ملقدمة  �ملعلومات  جميع  تكون  باأن  �مل�سارك 

وكاملة  �سحيحة  �ملبادرة  هذه  يف  طرفه  من 

كامل  للم�سارك  يكون  �أن  يجب  ثة.  وحُمدَّ

�ل�سروط  هذه  على  للمو�فقة  �ل�ساحية 

�أي�ساً حتقيق  �مل�سارك  و�لأحكام. ويجب على 

�أو �أي حقوق لطرف ثالث. كما  �أي �لتز�مات 

عاقة  باأي  بالتز�مه  �لت�سريح  عليه  يجب 

وكالة  كانت  �سو�ء  ثالث  طرف  مع  تعاقدية 

قد  ذلك مما  �أو غري  �إد�رة مو�هب  �أو  �أعمال 

�أو  كامل  ب�سكل  �مل�ساركة  من  �مل�سارك  مينع 

�أو مما قد يحد �ساحيات  �ملبادرة  جزئي يف 

جلنة �ملبادرة من ��ستخد�م �مل�ساركة و�ملحتوى 

م�سارك  لأي  ميكن  جزئي.  �أو  كامل  ب�سكل 

قبل  مرحلة  �أي  يف  �ملبادرة  من  �لن�سحاب 

ير�سل  �أن  على   .2017 �أبريل   3 تاريخ 

admin@ArabHopeMakers.إمييًا �إىل�

لطلب �ل�ستبعاد من �ملر�حل �ملتبّقية.    com
يحق للجنة �سّناع �لأمل ن�سر ما تر�ه منا�سباً 

�لت�سليم  منوذج  يف  �ملدخلة  �ملعلومات  من 

�ملبادرة  من  مرحلة  �أي  خال  �مل�ساركني  عن 

تلتزم  �لأمل  �سّناع  جلنة  ترويجية.  لأهد�ف 

تخ�س  �سخ�سية  معلومات  �أي  �إف�ساء  بعدم 

�مل�ساركني لأي طرف ثالث، ُت�ستثنى من ذلك 

�ملطالبات �لقانونية �أو �لتعاون مع �أي جهات 

حكومية مبوجب مذكرة قانونية.

لترشيح صانع األمل
من  جمموعة  �أو  �سخ�س  لرت�سيح 

ملهمة  مبادر�ت  لديهم  ممن  �لأ�سخا�س 

www. �ملوقع  زيارة  يجب  لت�سارك 

على  و�ل�سغط   ArabHopeMakers.com
�لت�سجيل  منوذج  وتعبئة  �أمل«،  �سانع  »ر�سح 

وتزويد معلومات �لتو��سل �ملطلوبة �خلا�سة 

تر�سيحه.  يف  ترغب  �لذي  وبال�سخ�س  بك 

�أو  بالهاتف  �ملر�سحني  مع  �لتو��سل  �سيتم 

على  �ملبادرة  و�أحكام  �سروط  تطبق  �لإمييل. 

جميع �ملر�سحني. 

إنتاج الفيديو 
�إد�رة  عن  م�سوؤولة  �لأمل  �سّناع  جلنة   

لأف�سل  �لرتويجي  �لفيديو  �إنتاج  عملية 

خم�سة م�ساركات ل�سّناع �لأمل، و�سيكون ذلك 

هذ�  يف  خمت�سة  �إنتاج  �سركة  مع  بالتعاون 

�ملجال. تعود ملكية كل فيديو خا�س باأف�سل 

ول  �لأمل،  �سّناع  �إىل جلنة  م�ساركات  خم�س 

على  �لعرت��س  �خلم�سة  للم�ساركني  يحق 

ن�سر �لفيديو بعد �أن تتم عملية �لإنتاج. يجب 

�ل�سروط  على  �خلم�سة  �مل�ساركون  يو�فق  �أن 

�لفيديوهات.  باإنتاج  �خلا�سة  و�لأحكام 

مرحلة  بد�ية  عند  بها  تزويدهم  و�سيتم 

�لإنتاج. �ختيار �لفائزين

�مل�ساركات،  ��ستقبال  مرحلة  �نتهاء  بعد 

�أف�سل  بانتقاء  �لأمل  �سّناع  جلنة  تقوم 

�لرت�سيح  مرحلة  �إىل  للتاأهل  م�ساركة   12

)�ملقابات �ل�سخ�سية(. وحتتفظ جلنة �سّناع 

يتاأهلون  مر�سحني  �أي  �ختيار  بحق  �لأمل 

�ملقابات  لإجر�ء  �لرت�سيح  مرحلة  �إىل 

�ل�سخ�سية. بعد �نتهاء �ملقابات �ل�سخ�سية، 

�سيتم �ختيار �أف�سل خم�س م�ساركات من قبل 

جلنة تر�سيح خمت�سة وذلك للبدء يف مرحلة 

�ستقوم  �خلم�سة.  للم�ساركني  �لفيديو  �إنتاج 

جلنة �لرت�سيح باملقابات �إما �سخ�سيا �أو عرب 

�لهاتف �أو عن طريق ��ستخد�م �أي �أد�ة تو��سل 

عن بعد كربنامج �سكايب �أو غري وذلك لر�حة 

بعد  �خلم�سة  �مل�ساركات  �ستعر�س  �مل�ساركني. 

على  منها  لكل  �لفيديو  �إنتاج  عملية  تتم  �أن 

www.ArabHopeMakers. �ملبادرة  موقع 

�إعان �لفائز �لأول بلقب »�سانع  com�سيتم 
�لأمل« وذلك بناء على تقييم جلنة �لتحكيم. 

�سحب  بحق  �لأمل  �سّناع  جلنة  حتتفظ 

�كت�ساف  حال  يف  �لأول  �لفائز  من  �ملكافاأة 

�إعطاء معلومات خاطئة من قبل �مل�سارك، �أو 

للتكنلوجيا  �مل�سارك  ��ستخد�م  �سوء  �كت�ساف 

قد  دليل  �أي  �أو  �لأ�سو�ت  من  �ملزيد  لك�سب 

ويف  للخطر.  �لأ�سو�ت  م�سد�قية  يعر�س 

هذه �حلالة يحق للجنة �سّناع �لأمل �ختيار 

فائز بديل.

�لأول  �لفائز  مكافاأة  قيمة  �ملكافاآت: 

تكرمي  �إمار�تي.  درهم   1،000،000 هي 

�لآخرين من قبل مبادر�ت  �لأربعة  �ملتاأهلني 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية.

الملكية الفكرية
بامللفات  �لأمل  �سوف حتتفظ جلنة �سّناع 

�مل�ساركة يف  �ملرفقة �سمن منوذج  �لتف�سيلية 

�ملبادرة �أو �ملر�سلة بالربيد �لإلكرتوين.

للم�ساركة يف �ملبادرة، على �مل�سارك �ملو�فقة 

�أي  �أو  �لأمل،  �سّناع  للجنة  �حلقوق  مبنح 

منا�سباً  تر�ه  ما  بن�سر  �للجنة  تفو�سها  جهة 

يف  �أو  �لأمل  �سّناع  موقع  على  �مل�ساركات  من 

�ملعروفة  �سو�ء  �أخرى  �إعامية  و�سيلة  �أي 

يت�سمن  قد  مما  م�ستقبًا  �لنا�سئة  �أم  حالياً 

�أو  تلفزيون،  نقال،  هاتف  �إلكرتونية،  مو�قع 

��ستخد�مها  على  �مل�سارك  يو�فق  كما  ر�ديو 

و�لإعانات  �لرتويجية  �لأن�سطة  �إطار  يف 

و�لدعاية �لإعانية �ملتعلقة و�خلا�سة بلجنة 

و�فق  �مل�سارك قد  �أي�ساً  �لأمل. ويكون  �سّناع 

غري  ترخي�ساً  �لأمل  �سّناع  جلنة  منح  على 

ن�سر  �أو  ن�سخ  بغر�س  فيه  رجوع  ول  ح�سرّي 

وتعديل  حترير  �أحقية  مع  �مل�ساركة  نقل  �أو 

و�إعادة ترتيب وق�س وترجمة �مل�ساركة و�إعادة 

�إخر�جها لاأغر��س �خلا�سة باملبادرة. يجب 

�أي معلومات قد  �مل�ساركة على  �أن ل حتتوي 

كذكر  للم�سائلة،  �مل�ساركة  م�سد�قية  تعر�س 

��سم طرف ثالث لي�س له �أي �سلة بامل�ساركة. 

يجب �أل تنتهك �مل�ساركة �أي حقوق �أو قو�نني 

باأي  ت�سجع  �أو  حملية  �أو  دولية  �أحكام  �أو 

�نتهاك تلك �حلقوق  �سكل من �لأ�سكال على 

و�لقو�نني و�لأحكام. جلنة �سّناع �لأمل غري 

م�سوؤولة عن كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية جتاه 

�نتهاك �أي قو�نني قد يكون �مل�سارك �نتهكها 

�أمام �جلهات �لر�سمية.

المسؤولية القانونية
ل تتحمل جلنة �سّناع �لأمل �أي م�سوؤولية 

معنوية  �أ�سر�ر  �أّي  �أو  مادية  خ�سائر  �أي  عن 

يف  �مل�ساركة  عن  ناجتة  �مل�سارك  يتكبدها 

�أي  �لأمل  �سّناع  جلنة  تتحمل  ل  �ملبادرة. 

خاطئة،  معلومات  ت�سليم  مت  �إذ�  م�سوؤولية 

غري دقيقة �أو �أخطاء ب�سرية �أو �أعطال فنية 

�أو حذفها،  �لبيانات  نقل  تاأخري  �أو  �أو فقد�ن 

�أو عطلها �أو عطل يف خط �لهاتف، �لكمبيوتر 

بر�مج  �أو  �لكمبيوتر،  �أو ملحقات  �ل�سبكة،  �أو 

�أو �أي �أ�سباب �أخرى قد ُتعطل دخول �ملوقع. 

االختصاص
كّل نز�ع قد ين�ساأ ب�ساأن �لقو�عد و�ل�سروط 

تتم  �لوثيقة  هذه  يف  �لو�ردة  و�لأحكام 

�لوّدي،  �حلل  تعّذر  حال  ويف  ودياً.  ت�سويته 

للقانون  وفقاً  �لتحكيم  �إىل  �لطرفان  يلجاأ 

للقانون  ح�سر�ً  �لتحكيم  ويكون  �لإمار�تي 

للجهات  ح�سر�ً  و�لخت�سا�س  �لإمار�تي 

�لق�سائية �لإمار�تية وذلك دون �عتبار ملوِطن 

�للتز�م  �مل�ساركني  جميع  على  �مل�سارك. 

�لتي  �لباد  يف  �ملتبعة  و�لأحكام  بالقو�نني 

يكمن فيها ن�ساط مبادر�تهم وعدم �نتهاك �أو 

باأي طريقة. يف حال  �لقو�نني  خمالفة هذه 

�رتكاب �أي خمالفة �أو وجود �أي �دعاء من قبل 

�ل�سلطات �لر�سمية، فلن تتحمل جلنة �سّناع 

و�سيتحملها  قانونية،  م�سوؤولية  �أي  �لأمل 

�مل�سارك وحده.

الجوائز
مليون  على  �لأول  باملركز  �لفائز  يح�سل 

»�سانع  لقب  على  ويح�سل  �إمار�تي،  درهم 

�أمل«، ويتم تكرميه من قبل مبادر�ت حممد 

بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية، فيما يتم تكرمي 

قبل  من  �لتالية  �لأربعة  باملر�كز  �لفائزين 

مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية.

�مل�سدر : �سحيفة �لبيان �لإمار�تية

أبواب  غلق  أن  إلى  سموه  أشار 
في  اليأس  لنوافذ  فتح  األمل 

عالمنا العربي

ملهمة  األمل  صانع  قصة  تكون 
المجتمع  في  ومؤثرة  وصادقة 

المحيط
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على الرغم من أن مشهد النزوح وعذابات الناس 
ومعاناتهم بات عاديًا في العراق الغارق في 

الفوضى والحروب، وحتى الصراعات الطائفية، المعلنة 
منها أو المستترة، إلّا أن ما يشاهد هذه األيام بالنسبة 
ألهالي الموصل العالقين بين مطرقة داعش ومآسي 

المخيمات، فاق كل تصور، حيث تصدم صور الهاربين من 
جحيم القتال على الطرقات الطينية كل ذي ضمير مهما 

كانت نسبته، فآالف العراقيين البسطاء، من نساء  ورجال 
مسنين وأطفال، حفاة تعج بهم طرقات النزوح في كل 

اتجاه، وسط تقصير ملحوظ من قبل كل الجهات المعنية، 
ما يزيد من معاناتهم، ويدمر ما بقي لديهم من آمال مهما 

صغرت،  مواطنون  متعبون يحملون على أكتافهم المرهقة 
وأجسادهم التي هدمها الجوع والمرض والخوف، يتوجهون إلى 

مناطق أكثر أمنًا، كما يعتقدون. عشرات اآلالف من الهاربين من 
الموت، باتوا اآلن مع األسف فريسة لموت آخر في مخيمات بائسة 

تفتقد ألدنى متطلبات الحياة، ناهيك عن التقصير الواضح من قبل 
األجهزة الحكومية، التي تتغنى بما تسميه معركة تحرير الموصل، 

وكأن االبنية والمنشآت في الموصل أهم بكثير من البشر الذين 
ضاقت بهم طرقات النزوح الموحلة، وتتفاقم معاناة األسر النازحة 
من الموصل، يومًا بعد يوم، مع نقص المواد األساسية، وانخفاض 

درجات الحرارة لياًل.

كارثة عصية على الوصف 
وتستدعي استجابات 

فورية وإغاثة عاجلة
نازحو الموصل من جحيم 

الحروب الى مآسي المخيمات

الغالف

معكم –الشارقة- نبيل سالم
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لها  تق�سعر  ورو�يات  كارثة،  �ملو�سل  يف 

�سماع  �ل�ستحالة  لدرجة  وي�سعب  �لأبد�ن، 

تطاق،  ل  �لتي  و�لويات  �لق�س�س،  تلك 

كما  ودماء  �لتو�سيف،  على  ع�سي  دمار 

يف  �أحد  ي�سدقه  �أن  ميكن  ل  وجوع  �لأنهار، 

يعي�سه  و�قع  لكنه  و�لع�سرين،  �لو�حد  �لقرن 

من  تعاين  �لتي  �ملو�سل  يف  هناك  كثريون 

�لتي  �لدم  و�سالت  و�لهدم  �لتدمري  ويات 

�لكلمة،  معنى  بكل  كارثة  �إنها  تتوقف.  ل 

لند�ء�ت  و�ل�ستجابة  �لإغاثة  فور�ً  تتطلب 

�حلاجة  �أ�سد  يف  حياً،  بقي  ومن  �ملنكوبني، 

حيث  �لإن�سانية،  �مل�ساعدة  �أنو�ع  �ستى  �إىل 

يتو��سل نزوح �سكان �ملو�سل هرباً من �ملعارك، 

��ستيعاب �ملزيد  و�ملخيمات مل تعد قادرة على 

من �لنازحني، وكما يقول كثريون فاإن مدينة 

�ملو�سل ت�سهد �نت�سار� كبري� لاأمر��س، بينها 

خماطر  من  �ملدينة  وتعاين  وبائية،  �أمر��س 

وعدم  �لتغذية،  و�سوء  �جلفاف  منها  كبرية 

بكلمة  �ملياه،  توفر  عدم  نتيجة  �ل�ستحمام 

�لتي  تلك  وقا�سية  �سعبة  �أيام  �إنها  و��سحة، 

��ستعادة  عملية  �إعان  ومع  �ملو�سل.  تعي�سها 

�لأمم  عربت  د�ع�س،  �سيطرة  من  �ملو�سل 

مليون   1.5 �أمن  على  قلقها  عن  �ملتحدة 

فاملدنيون  �ملدينة،  هذه  �سكان  هم  �سخ�س، 

�إطاق  لتبادل  �سحايا  �أنف�سهم  يجدون  قد 

قنا�سة،  جانب  م�ستهدفني من  �أو  �لنار، 

قد  ونطاقها،  �لقتالية  �لأعمال  ل�سدة  ونظر�ً 

�لفر�ر  على  �سخ�س  مليون  من  �أكرث  يجرب 

�إىل  �أي�ساً  �أ�سارت تقارير  من منازلهم، وفيما 

�أن عنا�سر د�ع�س ي�ستخدمون �ملدنيني دروعاً 

ب�سرية يف �ملباين �ملحيطة بغرب �ملو�سل، لفت 

�ملتحدث با�سم مفو�س حقوق �لإن�سان روبرت 

�سمان  �ل�سهل«  من  »لي�س  �نه  �إىل  كولفيل 

و�أ�ساف  للخطر.  �ملقاتلني  غري  تعر�س  عدم 

يف  �نه  هو  نقوله  »ما  جنيف:  يف  لل�سحفيني 

�ل�سديد.  �حلذر  توخي  يجب  �لظروف  هذه 

وقد فر �أكرث من 200 �ألف مدين من غرب 

�ل�سلطات  بح�سب  �ملا�سي  �ل�سهر  �ملو�سل 

600 �ألف  �لعر�قية، لكن ل يز�ل هناك نحو 

بح�سب  د�ع�س  ل�سيطرة  �خلا�سعة  �ملناطق  يف 

�لأمم �ملتحدة. �إنها كارثة بكل �ملقايي�س. 

ترفع  �لتي  �لعر�قية  �حلكومة  �أن  يبدو 

�ل�سق  على  تركز  د�ع�س  على  �حلرب  �سعار�ت 

�لع�سكري، وتهمل �جلانب �لإن�ساين و�لإغاثي 

�ملتحدة  �لأمم  يجعل  ما  وهذ�  للنازحني، 

توفري  يتطلب  و�إن�ساين  �أخاقي  �لتز�م  �أمام 

للمو�طنني  �ملطلوبة  �لحتياجات  جميع 

و�لق�ساء  �لإرهاب،  مو�جهة  لأن  �لعر�قيني، 

عليه تتطلب �لنظر يف �لأبعاد �لأخرى ل�سكان 

كما  �ملتطرفة،  للجماعات  �خلا�سعة  �ملناطق 

يتطلب توفري كافة �لحتياجات لل�سكان هذه 

�لع�سكرية،  �لعملية  يف  �لبدء  قبل  �ملناطق، 

�لهجرة  وز�رة  �أعلنت  �أولية  �إح�سائية  ففي 

�أعد�د  و�سول  عن  �لعر�قية  و�ملهجرين 

�نطاق  منذ  �ملو�سل،  مدينة  من  �لنازحني 

�لعمليات �لع�سكرية ل�ستعادتها من )د�ع�س(، 

وذلك  �ألفاً،   37 �إىل  �ملا�سي،  �ل�سهر   17 يف 

الغالف
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الغالف

جا�سم  و�ملهّجرين،  �لهجرة  وزير  ح�سب 

حممد، �لذي �أ�ساف �أن »فرق �لوز�رة �مليد�نية 

على  وعينية  غذ�ئية  م�ساعد�ت  وزعت 

�إىل  و�أ�سار  �ل�ستقبال«.  مر�كز  يف  �لنازحني 

�إىل  ديبكة  خميم  من  عادو�  نازحاً   146« �أن 

مناطق �سكنهم �لأ�سلية يف منطقة تل �ل�سعري 

�لعدد  �أن  مو�سحاً  نينوى«،  حمافظة  يف 

�ملحررة  نينوى  مناطق  �إىل  للعائدين  �لكّلي 

�ل�سورة  لكن  �أ�سخا�س«.  و103  �ألفني  بلغ 

حيث  �لعر�قي،  �مل�سوؤول  بت�سريح  تكتمل  مل 

ت�سري �لكثري من و�سائل �لإعام و�سهود عيان 

ماأ�ساة  يو�جهون  �لعر�قيني  �لنازحني  �أن  �إىل 

وقوعهم  ماأ�ساة  عن  خطورة  تقل  ل  حقيقية 

بني بر�ثن تنظيم د�ع�س �لرهابي.

كل  �لنزوح  م�سل�سل  فيه  ي�ستمر  وقت  يف 

�لأحمر  �لهال  جمعية  �أكدته  ما  وهو  يوم، 

�ملدنيني  مئات  �أّن  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �لعر�قية، 

�ملو�سل  �سرق  مناطق  من  �لفر�ر  يو��سلون 

مع تقدم �لقو�ت �لعر�قية نحو مركز �ملدينة، 

�لإن�سانية  و�ملنظمات  �لهجرة  وز�رة  فرق  و�أن 

�ملا�سية  �ل�ساعات  خال  ��ستقبلت  و�لأجنبية 

�لن�ساء  من  غالبّيتهم  نازح،  �ألفي  من  �أكرث 

�لقتال  مناطق  من  هربو�  وقد  و�لأطفال، 

هوؤلء  �أن  هنا  و�لافت  �ملو�سل،  �سرق  يف 

م�سافات  قطع  �إىل  ي�سطرون  �لنازحني 

�أجو�ء  ظل  يف  �لأقد�م  على  م�سياً  طويلة 

رحلة  يزيد من �سعوبة  ما  وعا�سفة،  ماطرة 

�لنزوح هذه، زد على ذلك �أن ما تقوم به �أجهزة 

�أ�سرهم  عن  �لرجال  بفرز  �لعر�قية  �لأمن 

من  بينهم  كان  �إذ�  ما  حول  معهم  للتحقيق 

يزيد  ،�أمر  �لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  تعاون مع 

�لهاربني  �لنازحني  هوؤلء  ومعاناة  �آلم  من 

�أخذنا  و�إذ� ما  �ملو�سل.  �ملعارك يف  من جحيم 

ل�ستقبال  �ملعدة  �ملخيمات  �أن  �لعتبار  بعني 

منا�سبة،  غري  �أو  كافية  غري  �إما  �لنازحني، 

حيث  حقيقته،  على  �ملعاناة  م�سهد  لنا  يظهر 

مناطق  من  �لنازحني  غالبية  �أّن  �إىل  ي�سار 

�ملو�سل يوجدون يف خميمي »�خلازر« و«ح�سن 

كلم   30 نحو  بعد  على  �لأّول  ويقع  �سام«، 

�سرق �ملو�سل، ويّت�سع لنحو 8 �آلف عائلة، �أما 

خميم »ح�سن �سام«، �لو�قع يف منطقة �خلازر 

�لوقت  نازح، يف  �ألف   24 �أي�ساً، فيت�سع لنحو 

نحو  نزوح  دولية  منظمات  فيه  توقعت  �لذي 

�لدولّية  �ملنّظمة  �أعلنت  كما  �سخ�س،  مليون 

للمدنّيني  �لإجمايل  �لعدد  �أن  للهجرة، 

�رتفع  �لعر�قّية  �ملو�سل  �لنازحني من مدينة 

ب�سّدة خال �لأّيام �ملا�سية وجتاوز 200 �ألف.

من  �لنزوح  لتتّبع  �ملنّظمة  موؤ�ّسر  و�أظهر 

من  للنازحني  �لإجمايل  �لعدد  �أن  �ملو�سل، 

يف  »د�ع�س«  على  �لهجوم  بدء  منذ  �ملو�سل 

 206 جتاوز  �لأّول،  ت�سرين  خال  �ملدينة 

 26 يف  �ألفاً   164 مقابل  �لأحد،  �ليوم  �آلف 

�سباط.

األطفال أكثر المتضررين
ولعل �أكرث �سريحة تعاين يف هذه �لظروف، 

�لطفال  يعي�س  حيث  �لطفال،  �سريحة  هي 

�لنازحون من �ملو�سل ماأ�ساة �إن�سانية مل تكن 

فغياب  �لق�سوة،  �لنحو من  هذ�  على  متوقعة 

�ملاأوى �لآمن لهوؤلء �لطفال كما هو معلوم، 

�خلوف  م�ساعر  بد�خلهم  ينمي  �أن  �ساأنه  من 

�لنق�س  بالقلق، خ�سو�ساً يف ظل  و�لإح�سا�س 

�حلاد يف �أعد�د �خليم �ملجهزة ونق�س �لأغطية 

و�لفر�س يف ف�سل �ل�ستاء �لقار�س، وكاأن هوؤلء 

�لطفال يدفعون ثمن جر�ئم د�ع�س مرتني، 

ومرة  لأر�سهم،  �لدو�ع�س  �حتال  حني  مرة 

ثانية عند حتريرها من قب�سة �لدو�ع�س.

من  باأكرث  �لو�حدة  �خليمة  �زدحام  ولعل 

�أ�سرة ب�سبب قلة �خليام �ملجهزة جعل �لأطفال 

لهم  تتو�فر  فا  �سجن،  يف  وكاأنهم  يعي�سون 

م�ساحات للعب �أو حرية �حلركة ب�سبب �لزحام 

معاناتهم  من  يزيد  ما  �لو�حد،  �ملخيم  د�خل 

�ليومية، ناهيك عن �نت�سار �لأمر��س �ملعدية 

يف �سفوفهم، ومثل هذه �حلالة غر �لإن�سانية 

�لنزوح،  �أطفال  يعي�سها  و�لتي  �لإطاق  على 

م�ستقبل  على  بالتاأكيد  �سلبية  �آثار�ً  �سترتك 

بالن�سبة  �ملاأ�ساة  �أن حجم  حياتهم كلها.  ومع 

للنازحني �أكرب من �أن حتتمل، �إّل �أن �لت�ساوؤل 

�أخبار  �لعلن  �إىل  �لأخطر، هو عندما تتناهى 

�لعرقي تقوم  �لتطهري  ي�سبه  عن عمليات ما 

بها جماعات م�سلحة يف �لعر�ق، حتت يافطة 

خطري�ً  بات  �أمر  وهو  د�ع�س،  على  �حلرب 

لدرجة �أنه من �ملمكن �أن يفجر ما تبقى من 

�أخرى  ل�سر�عات  �لباب  يفتح  �إن  بل  �لعر�ق، 

�ملاأ�ساة  هذه  �أن  �سك  ول  طائفي،  طابع  ذ�ت 

�ملجتمع  �سمري  يقظة  تتطلب  �لعر�ق  يف 

�لغاثة  مو�د  متويل  يف  لاإ�سر�ع  �لن�ساين 

�لدولية  �ملوؤ�س�سات  �أن  كما  �مل�ساكني،  لهوؤلء 

�ملجتمع  ومنظمات  كاليون�سكو  و�لعربية 

�ملدين �لعربي، مطالبة هي �لأخرى يف ح�سد 

�ملخيمات  عدد  لزيادة  �ل�سريعة  �لتربعات 

�حلياة  م�ستلزمات  وتوفري  �لنازحني  لهوؤلء 

�لآمنة و�لكرمية لهم.     
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 نســــاء
خالدات

و�لآد�ب  للعلم  حمبٍة  �أ�سرة  يف  تربت 

فحفظت �لقر�آن منذ �سغرها، ون�ساأت حمبة 

لعمل �خلري وم�ساعدة �ملحتاجني.

�لإرث  كان  مدر�سة،  يف  تدر�س  مل  هي 

مبا  �أمدها  قد  لأ�سرتها  و�لرتبوي  �لثقايف 

كقنديل  لتتجلى  ومو�هبها  قدر�تها  عزز 

رعت  زمانها،  يف  �لكثريين  حياة  ي�سيء 

ما  و�أجنزت  �ملحتاجني  و�ساعدت  �لأيتام 

لها  �سار  حتى  وماآثر،  �أعمال  من  خّلدها 

�لفخر  يبعث  منار�ً  و�سارت  �لكبري،  �ساأنها 

لدى علّية �لقوم من �ل�سيوخ و�أبناء �ل�سعب، 

)�ليتيمة(  ب  ظبي  �أبو  �سيوخ  لقبها  ولذلك 

لتفردها  ولكن  �لو�لدين،  لفقد�ن  لي�س 

بعطاء �جتماعي و�إن�ساين نادر.

تفردت  �ملر،  حممد  بيات  بنت  رفيعة 

�ملر�أة  كانت  زمن  يف  �ملنجز�ت  من  بالعديد 

�لعاد�ت  �سرنقة  متزيق  من  تتمكن  مل  فيه 

رعت  فهي  بعد،  �لجتماعية  و�لتقاليد 

�لأيتام من �أبناء �ملو�طنني و�لعرب و�أ�سبحت 

�لأمومة  درجات  باأعلى  ومتتعت  لهم،  �أّماً 

بولد،  ترزق  �أنها مل  �لرغم من  معهم، على 

وكان بيتها مق�سد�ً لكل حمتاج وكل �سيف، 

�أن ل يكون له باب كي يدخل كل ذي  �أمرت 

من  ب�سيٍء  ليتزود  �سبيل  عابر  وكل  حاجٍة 

كانت  �أنها  عا�سرها  من  ويذكر  عطائها. 

حاجته  عن  بال�سوؤ�ل  �حلاجة  �ساحب  تبادر 

�أن يطلب، كي ل ي�سعر باحلرج، لذلك  قبل 

و�لعرب  للمو�طنني  مق�سد�ً  بيتها  كان 

وفتحت  �لعائات،  تلك  من  �لعديد  وكفلت 

مدر�سة باأجور رمزية لذوي �لدخل �ملحدود.

يف  م�ساجد  �سيدت  �أنها  �إجناز�تها  ومن 

م�سقط و�لباك�ستان و�أندوني�سيا وبنغاد�س، 

ويخّلد  �لإن�ساين  تفردها  يعزز  ما  ولعل 

مفتوحاً  بيتها  يظل  باأن  و�سيتها  هو  ذكرها 

و�لأ�سر  رعايتها،  حتت  كانو�  �لذين  لاأيتام 

وقد  كفالتها،  حتت  كانو�  �لذين  و�لأفر�د 

�ل�سيخ حممد  ورعاية من  باأمر  ذلك  جرى 

بن ر��سد حفظه �هلل، وبقي بيتها مفتوحاً ملن 

رعت وكفلتهم �إىل يومنا هذ�.

رحم �هلل �لر�ئدة �خلالدة رفيعة بنت بيات 

حممد �ملر و�أثابها لك هذ� �لعطاء �لوطني 

و�لإن�ساين �لكبري.  

ساجدة الموسوي

رفيعة بنت بيات محمد المر
»أمرْت أن ال يكون لبيتها باب ليدخل 

كل محتاج وكل عابر سبيل«

في عام 2006 وارى 
الثرى سيدة قل نظيرها 

وعزَّ شبيهها، هي السيدة 
رفيعة بنت بيات محمد المر، 

عقيلة الشيخ المغفور له 
خليفة بن سعيد آل مكتوم 

شقيق الشيخ راشد سعيد آل 
مكتوم. 

كانت واحدة من رائدات 
العمل االجتماعي 

واإلنساني، بزغت كنجمة 
في سماء اإلمارات، واحتلت 

مكانة سامية في المجتمع 
اإلماراتي منذ أوائل نشأته. 

 الالجئون
 والمسؤوليات

 القانونية
 واألخالقية

للعالم

عندما نتحدث عن ق�شية �لالجئني، �شو�ء من يهربون من بالدهم ب�شبب �حلروب �أو �لكو�رث 

�لطبيعية، �أو هوؤلء �لذين ي�شطرون �إىل �لهرب من قمع �لأنظمة �لديكتاتورية يف دولهم، فاإن 

�أول ما يقفز �إىل �لأذهان ب�شرعة هو دور �ملنظمات �لأممية �لتي تقدم خدماتها وم�شاعد�تها 

كال�شليب  �ملعروفة،  �لغربية  �ملنظمات  �أو  �لالجئني،  ل�شوؤون  �لعليا  كاملفو�شية  �لإن�شانية، 

تلك  �أو   ،1949 عام  جنيف  كاتفاقية  �جلانب  لهذ�  مة  �ملنظِّ �لدولية  �ملعاهد�ت  �أو  �لأحمر، 

�لدول �لأوربية �لتي متنح �لالجئني حق �للجوء �لإن�شاين، حيث �أن هذه �جلهات باتت معنية 

�شر�عات  ت�شهد  �لتي  �لدول  من  �شيما  ول  �مل�شتمرة،  �للجوء  �أزمات  مبعاجلة  غريها  من  �أكرث 

دموية، وب�شكل خا�س يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا، ومع �أن �لقو�نني �لدولية تفر�س على كل 

�لعامل �أن يقوم بو�جباته �لأخالقية و�لقانونية جتاه ماأ�شاة �لالجئني، بغ�س �لنظر عن دينهم 

�أو عرقهم �أو جن�شيتهم، �إّل �أن ما يوؤ�شف هو تعامل �لعامل مع ماآ�شي �لالجئني، �لذي مل يرق بعد 

�إىل �مل�شتوى �ملطلوب، و�لذي تطالب به �ملنظمات �لدولية، ول �شيما منظمة �لأمم �ملتحدة، �لتي 

ت�شري �إح�شاء�تها �إىل �أن عدد �لالجئني �لذين نزحو� عن �أوطانهم حول �لعامل يقدر باأكرث من 

15 مليون لجئًا، بينما يقدر عدد �لنازحني د�خليًا ) د�خل بالدهم( يف �لعامل باأكرث من 27 

�إبريل   22 يف  تطبيقها  بد�أ  �لتي  �لالجئني  بو�شع  �خلا�شة  �لتفاقية  وبح�شب  ن�شمة،  مليون 

عام 1954 تطلق �شفة لجئ على كل �شخ�س �عترب لجئًا مبقت�شى د�شتور �ملنظمة �لدولية 

لالجئني، وكل �شخ�س يوجد ب�شبب خوف له ما يربره من �لتعر�س لال�شطهاد ب�شبب عرقه �أو 

دينه �أو جن�شيته، �أو �نتمائه �إىل فئة �جتماعية معينة، �أو �آر�ئه �ل�شيا�شية، خارج بلد جن�شيته، 

ول ي�شتطيع، �أو ل يريد ب�شبب ذلك �خلوف، �أن ي�شتظل بحماية ذلك �لبلد، �أو كل �شخ�س ل 

ميلك جن�شية ويوجد خارج بلد �إقامته �ملعتادة �ل�شابق نتيجة ملثل تلك �لأحد�ث ول ي�شتطيع، 

�خلا�شة  جنيف  �تفاقية  وح�شب  �لبلد.  ذلك  �إىل  يعود  �أن  �خلوف،  ذلك  ب�شبب  يريد  ل  �أو 

بالالجئني فاإن على كل دولة وقعت عليها �للتز�م بامل�شوؤوليات �لتي تلقيها عليها �لتفاقية، 

وهي توقع هذه �لتفاقية �أو ت�شدقها �أو تن�شم �إليها، باأي من هذين �ملعنيني �شتاأخذ على �شعيد 

لالجئني  �مل�شاعدة  �أو  �حلماية  توفري  و�أبرزها  �لتفاقية،  هذه  عليها  تلقيها  �لتي  �للتز�مات 

على �أن يلتزم كل لجئ باأنظمة �لبلد �مل�شيف وين�شاع لقو�نينه، و�أن يتقيد بالتد�بري �ملتخذة 

فيه للمحافظة على �لنظام �لعام. ون�ُسّ قانون �لالجئني �حلديث على �لآتي: »�لالجئون هم 

�لفرتة  يف  فيه  يعي�شون  كانو�  �لذي  �لبلد  �أو  �لأ�شلي  موطنهم  يف  تعر�شو�  �لذين  �لأ�شخا�س 

�أو  �لعرق  ب�شبب  معينة،  لأ�شباب  �ل�شديد  �خلوف  من  عانو�  �أو  جدية،  خماطر  �إىل  �ل�شابقة، 

�لدين �أو �جلن�شية �أو �لنتماء �إىل فئة �جتماعية معينة �أو �لر�أي �ل�شيا�شي«. ولو توقفنا عند 

موجة �للجوء �لكبرية �لتي حدثت موؤخرً� ب�شبب �لأحد�ث �لد�مية يف بع�س �لدول �لعربية، 

وما �شبقها من �شر�عات يف �إفريقيا وغريها من �ملناطق �ل�شاخنة، نالحظ �أن كل هوؤلء �لهاربني 

�لالجئني،  عليهم �شفة  تنطبق  �لقائمة،  �ل�شلطات  قمع  من  �أو  بلد�نهم،  يف  �ملعارك  جحيم  من 

�تفاقية  �شيما  ول  �ملتحدة  �لمم  �تفاقيات  تفر�شها  �لتي  �حلقوق  بكل  يتمتعون  وبالتايل 

جنيف �خلا�شة بالالجئني، لكن مع �لأ�شف نالحظ �أن �لكثري من �لدول، حتى �ملتح�شرة منها، 

�لتز�ماتها،  �لتن�شل من  �أخرى، حاولت  �أوروبية  �ملتحدة، ودول  �لوليات  �أو حتى  كربيطانيا، 

وتبدو  �ل�شاأن،  بهذ�  �لدولية  �شارخًا لالتفاقيات  �نتهاكًا  يعد  �أمر  �لالجئني، وهو  جتاه حمنة 

�لكارثة �أكرب �إذ� ما �إخذنا بعني �لعتبار �أن بع�س هذه �لدول �لأوروبية تورط ب�شكل مبا�شر 

�ل�شتعمارية  �لدول  هذه  �أن  يعني  ما  هناك،  �أو  هنا  حدثت  �لتي  بال�شر�عات  مبا�شر  غري  �أو 

�أن �لو�قع مع �لأ�شف يقول عك�س ذلك،  �إّل  �إز�ء حمنة �لالجئني،  تتحمل م�شوؤولية م�شاعفة 

حيث تغلق �لعديد من �لدول حدوها �أمام موجات �لالجئني، من دون �أي و�زع �إن�شاين �أخالقي، 

�إىل �تخاذ قر�ر�ت عن�شرية  بل و�شل �لأمر بدولة مثل �لوليات �ملتحدة باإد�رتها �جلديدة 

بحق عدد من �جلن�شيات، حتت ذريعة مكافحة �لإرهاب، ولذلك ميكننا �لقول �إن هناك تق�شريً� 

�و  �للجوء،  خميمات  يف  منهم  �لبع�س  يعاين  �لذين  �لالجئني،  من  �ملاليني  هذه  جتاه  ملحوظًا 

ب�شبب �شيا�شات عن�شرية متار�س �شدهم يف بع�س �لدول �مل�شيفة، خ�شو�شًا يف ظل �شعود �ليمني 

�ل�شعبوي يف �لغرب، ولذلك ل بد من �لقول �إن �لعامل �لدميقر�طي و�أ�شحاب �ل�شمائر �حلية 

مطالبون �ليوم و�أكرث من �أي يوم م�شى، بالدعوة لتفعيل دور �ملنظمات �لإن�شانية، و�إلز�م �لدول 

على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �لتفاقيات �لدولية �خلا�شة بالالجئني، قبل �أن تتفاقم م�شكالت 

هوؤلء �لالجئني، ويتحولو� لعو�مل ��شطر�بات لن تنجو منها �أي دولة �أو جمتمع. نبيل سالم - معكم

مقاالت
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 ايادي
بيضاء

وعرب �لأمني �لعام للمنظمة �لعربية، �لدكتور 

�سحايف  بيان  يف  �ل�سحيباين،  حمد  بن  �سالح 

�ل�سهد�ء  لذوي  مو��ساته  عن  �لأمانة،  �أعلنته 

ولاإمار�ت �سغريهم وكبريهم، وفخره و�عتز�زه 

�لإمار�ت  دولة  تقدمه  �لذي  �لإن�ساين  بالعمل 

�لعربية �ملتحدة لكل دول �لعامل، و�أكد �أن �لإرهاب 

لن يثني هذه �ليد �لإمار�تية �ملليئة بالعطاء عن 

تقدمي �خلري للمحتاجني و�ملنكوبني.

�خلري  �إمار�ت  هي  »ها  �ل�سحيباين:  وقال 

�لأر�س،  ل�سعوب  و�لوفاء  �لبذل  ر�سائل  تو��سل 

على �لرغم مما يعرت�س ر�سلها يف �ملجال �لإغاثي 

و�لإن�ساين، وكان �آخرها هذ� �مل�ساب �لأليم �لذي 

�لإن�ساين،  �إ�سر�ر�ً خلدمة  �إّل  �لإمار�ت  لن يزيد 

على  �لكرمية  قيادتها  توجيهات  ن�ستغرب  ول 

�ساحب  �إعان  �أكده  �لذي  �لعطاء  هذ�  مو��سلة 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 

2017 عام �خلري،  باأن عام  �لدولة، حفظه �هلل، 

لتو��سل �لنهج �لذي تاأ�سل على يد باين نه�ستها 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، 

حمطات  من  حمطة  هذ�  يومنا  حتى  وتكون 

�خلري ور�سالة �سام للعامل«.

رفعت خالص تعازيها لدولة اإلمارات حكومة وشعبًا 
وأكدت أنها منصة من منصات الخير

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تدين استهداف رجال الخير اإلماراتيين

معكم - اإلمارات

ويف ذ�ت �ل�سياق، قام وفد من �ملنظمة برئا�سة 

�ل�سحيباين، ير�فقه رئي�س حترير جملة »معكم«، 

علي  �لدكتور  �ملنظمة،  عن  �ل�سادرة  �لإغاثية 

�لقحي�س، بزيارة مل�سابي �حلادثة �لأليمة، ونقل 

�لأ�سرة  ودعو�ت  متنيات  للم�سابني  �ل�سحيباين 

�لأحمر  للهال  و�لدولية  �لعربية  �لإن�سانية 

بال�سفاء  ن �هلل عليهم  مَيّ باأن  �لأحمر،  و�ل�سليب 

�ساهدها  �لتي  �لعالية  بالروح  م�سيد�ً  �لعاجل، 

عن  ونيابة  معرب�ً با�سمه  �مل�سابني،  حميا  على 

�لهال  جمعيات  من  �ملنظمة  مكونات  جميع 

بالغ  عن  �لعربية،  �لأحمر  و�ل�سليب  �لأحمر 

�حلزن و�ملو��ساة لهذ� �مل�ساب �جللل. مثمناً جهود 

يقدمون  �لذين  �لإمار�ت  يف  �لإن�سانية  �لأجهزة 

�أن  و�أكد  �لإمار�ت،  خلدمة  و�أنف�سهم  ر�سالتهم 

�إّل  �أبنائه  �ملعطاء مع  �لوطن  ذلك لن يزيد هذ� 

تر�بطاً وقوة.

جمعة الكعبي سفير اإلنسانية
السفير اإلماراتي في أفغانستان يودع الدنيا متأثرًا 

بجراحه بعد تعرضه وزمالئه إلى عمل إرهابي

أبو ظبي – معكم
�لإمار�ت  �سفري  تويف  �ملا�سي  15 فرب�ير  يف 

�لكعبي،  عبد�هلل  حممد  �أفغان�ستان، جمعة  يف 

متاأثر�ً بجر�ح �أ�سيب بها يف هجوم �إرهابي يوم 

10 يناير �ملا�سي، تعر�س له �ل�سفري وجمموعة 

من �لدبلوما�سيني �لمار�تيني يف د�ر �ل�سيافة 

لو�يل قندهار باأفغان�ستان، جنم عنه مقتل عدد 

�مل�ساريع  بتنفيذ  �ملكلفني  �لإمار�ت  �أبناء  من 

�لإن�سانية و�لتعليمية و�لتنموية يف �أفغان�ستان، 

�ل�سفري  �لإمار�تية  �لرئا�سة  �سوؤون  ونعت وز�رة 

لأجل  �لطاهرة  روحه  قدم  �لذي  �ل�سهيد 

�لإن�سانية. وكان �ل�سفري و�آخرون من �مل�سابني، 

و�سلو� �إىل مطار �أبو ظبي يف �لطائرة �لع�سكرية 

ومت  قندهار،  مطار  من  �لقادمة  �خلا�سة 

�لفرتة  طو�ل  �لعاج.  ملتابعة  ذلك  �إثر  نقلهم 

�لإمار�تية  بالعا�سمة  م�ست�سفى  يف  �ملا�سية، 

�إ�سابته يف �نفجار قنبلة يف مقر  �أبو ظبي منذ 

يف  �أفغان�ستان  جنوبي  قندهار،  و�يل  �إقامة 

11 �سخ�ساً، من  �إىل مقتل  �أدى  ما  يناير،   10

�إمار�تيني.  حكوميني  م�سوؤولني  خم�سة  بينهم 

وقالت دولة �لإمار�ت �إن �سحايا �لتفجري كانو� 

و�لتعليمية  �لن�سانية  �مل�ساريع  بتنفيذ  مكلفني 

و�لتنموية يف جمهورية �أفغان�ستان، ومن �سمن 

تلك �مل�ساريع توقيع �تفاق مع جامعة كارد�ن، يف 

�لعا�سمة �لأفغانية كابول، لتقدمي منح در��سة 

بتمويل �إمار�تي.

نهيان،  �آل  ز�يد  بن  هز�ع  �ل�سيخ  �سمو  و�أكد 

�أبو  لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 

ر�سالته  مو��سلة  لل�سهيد  وفاء  �أعظم  �أن  ظبي، 

�لإن�سانية. ونعى �سمو �ل�سيخ عبد �هلل بن ز�يد 

�لدويل،  و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان،  �آل 

يف  مبناقبه  م�سيد�ً  �لكعبي  جمعة  له  �ملغفور 

خدمة �لوطن.

�ل�سهيد �لكعبي �لتحق بالقو�ت �مل�سلحة بعد 

�لعامة، ومن ثم عمل يف  �لثانوية  تخرجه من 

�سفارة  يف  بالأعمال  وقائماً  �خلارجية،  وز�رة 

�لإ�سامية،  �أفغان�ستان  جمهورية  يف  �لدولة 

�أفغان�ستان  يف  �لدولة  �سفري  مهام  توليه  قبل 

ملدة 8 �سنو�ت حتى تاريخ ��ست�سهاده، وقد متيز 

خدمة  يف  بامل�ساركة  عمله  فرتة  طو�ل  �ل�سهيد 

م�ساريع  �فتتاح  خال  من  و�لإن�سانية  �لوطن 

ي�سعر  وكان  �أفغان�ستان،  يف  و�إن�سانية  خريية 

يف  لاأيتام  مر�كز  لفتتاح  و�لر�سا  بال�سعادة 

من  �خلريي  �لعمل  يعترب  كان  �إذ  �أفغان�ستان، 

خلدمة  تنفيذها  يجب  �لتي  �لأعمال  �أهم 

�لإن�سانية، كما �أنه وكان يتمتع ب�سفات حميدة 

د�ئماً  وي�سعى  عليهم،  ويطمئن  �جلميع  ويحب 

عليه،  و�أ�سقاءه  �أبناءه  ويحث  �خلري،  فعل  ور�ء 

م�سروع  لأي  �لإمار�ت  �فتتاح  عند  يفرح  وكان 

�فتتاح  يف  �سارك  وقد  �لدولة،  خارج  خريي 

و�لإن�سانية يف  �مل�سروعات �خلريية  �لعديد من 

�أفغان�ستان. 

هما  �ثنني،  �لأبناء  من  �لكعبي  لل�سهيد 

غدير 32 �سنة، وحممد 13 �سنة، ومن �لبنات 

طفلة  و�لثانية  �سنة،   25 تبلغ  �لكربى  ثاثة، 

تبلغ من �لعمر عامني، و�ل�سغرى ر�سيعة تبلغ 

من �لعمر �ستة �أ�سهر، و�ل�سهيد هو �لأكرب بني 

�أ�سقائه �ل�سبعة. 
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ساجدة الموسوي

صور من 
الذاكرة

�لديك  كان  �لأوىل  �لفجر  �ساعة  في 
�لبيوت  تلك  من  �لقريب  �لب�ستان  يف  ي�سيح 

يندفع  فجاأًة  نبهان،  �ملعلم  بيت  ومنها  �لآمنة، 

�سوء  بني  م�سلحني،  رجال  خم�س  بقوة  �لباب 

�لغب�س وماب�سهم �لد�كنة ما يوحي بالغمو�س، 

�جلميع  �سحا  بالد�ر،  حّلت  �ساعقة  كاأن 

�إليهم، لي�س  مرعوبني، نه�سو� و�لبنادق موجهة 

ثمة فا�سلة لفهم ما يحدث، �ملرتجم قال: �إرفعو� 

يدي  كبلو�  �أيديهم،  رفعو�  و��سح  بوهن  �أيديكم، 

و�قتادوه  �لبا�ستك  بنياط  �خللف  من  �لو�لد 

لكن  و�جمون،  �ل�سغار  مكانها  يف  متيب�سة  �ملر�أة 

�لطفلة �إميان ذ�ت �ل�سنو�ت �لع�سر �أر�دت �أن تبكي 

دمعتان  عينيها  يف  فظلت  �سوتها،  �خلوف  وجلم 

�لقوة  �أمام  للدموع  حتى  حرية  ل  معلقتان. 

�لأمريكية �لغا�سمة.

قبل  حدث  �لذي  �لإنفجار  خالل 
من  �لعديد  ن�سرت  ببغد�د  �لكر�دة  يف  �سهرين 

و�أجز�ء  ومتفحمة،  حمرتقة،  جلثث  �ل�سور 

ب�سر،  با  وهويات  وميد�ليات  وقائد  ب�سر،  من 

رمبا تبخرو� �أو جمدو� ل نعلم، لكن �لذي هزين 

زوجته  ليح�سن  يديه  مد  �لذي  �لزوج  منظر 

يحرتقا،  مل  ميتان  هما  �لنفجار،  ع�سف  خال 

كل  كان  مت�ساقط.  وتر�ب  غبار  عليهما  يبدو  بل 

ما يف �ل�سورة �أن ذلك �ل�ساب كان يريد �أن يفتدي 

زوجته بروحه، كانا �أ�سبه بعري�س وعرو�س يف ليلة 

زفاف �سماوية.

لي�سرتو�  �ل�سوق  يف  و�أولدها  كانت 
يبق  مل  مبفخخة  �نفجار  وقع  �لعيد،  ماب�س 

بليغة،  بجروح  م�سابة  كانت  هي  و�بنتها،  �سو�ها 

�أي  عليها  يظهر  مل  �مل�ست�سفى  من  خرجت  وملا 

�لأطباء:  قال  �أولدها،  عن  ت�ساأل  ومل  حزن، 

حل�سن حظها �أنها فقدت �لذ�كرة! .

�لن�سوية،  �ملجات  لإحدى  ق�ستها  عن  كتبت ُ

من  ق�س�ساً  نريد  ل  �لتحرير:  مديرة  فقالت 

�خليال!!!، �سيدتي هذ� و�قٌع، لكنه لاأ�سف �أغرب 

من �خليال.

جدي  وفاة  بعد  حتى  �أمي،  أتذكر   
وتبكي  �سورته  دولبها  من  تخرج  كانت  ب�سنو�ت 

بحرقة على فر�قه... مل َ �سار �ملوت عادياً؟ مَل مل 

تعد له هيبة ً كما كان؟ �ألأنه كرث؟ �أم لأن �لأحياء 

و�حلياة  �ملوت  بني  �لفا�سلة  �أن  ي�سعرون  باتو� 

�نتفت، فما عاد للحياة طعم �حلياة، وما عاد �ملوت 

�لنف�س،  يوح�س  �لفر�ق  عاد  وما  �أحد�ً،  يخيف 

�لأمو�ت،  فر�ق  من  �أقوى  �سار  �لأحياء  ففر�ق 

فالأمو�ت يرتكون ور�ءهم �أبو�ب �لياأ�س م�سرعة، 

لكن �لأحياء فر�قهم �أكرث وجعاً، فا هم بامليتني 

لنلتقي  قريبون  هم  ول  بلقائهم  �لرجاء  لنقطع 

فر�ق  من  �أهون  �ملوتى  فر�ق  بات  ولهذ�  بهم 

�لأحياء.

في مدينة بغد�د كتب �ساحب 
تقول  حمله  جانب  على  لفتة  دكان 

لأن  �ملحل  قرب  �لتفجري  عدم  )يجب 

�أكرث من ن�سف �لب�ساعة بالدين( !!!

من  كل  مدينة  يف  هذ�  يحدث  نعم 

يخرج من �لبيت ل ي�سمن رجوعه �ساملاً.
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مدينة أم الربيعين تتعرض 
الى كارثة إنسانية مهولة

الحدباء ٫٫٫
بالصوره
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بالصوره



99 98
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

كاريكاتير

شيخ عربي يخرج من 
تحت الركام ويحتفظ 
بعقاله العربي وزيه 

الشعبي يصرخ بملئ 
فمه اين اإلنسانية من 

هذا الدمار ٫٫٫!!! 

موناليزا الموصل
صمدت وصمتت ٫٫٫ واختلط 
الدمع بمالمح اإلبتسامة 

المحيرة الحزينة.



ألجل اإلنسانية
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