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وصف أداء اجلمعيات اخليرية باملمتاز ونفى شبهة اإلرهاب

الصقر :العمل اخليري الكويتي منارة لتخفيف معاناة الشعوب
تضطلع سفارات دولة الكويت في اخلارج بدور كبير في دعم مسيرة العمل اخليري ،وهو ما تعد البالد ركيزة أساسية لسياستها اخلارجية وأحد أذرعها ومالمح قوّتها الناعمة في بناء عالقاتها مع الشعوب.
وتعنى السفارات بالتنسيق مع الوفود اإلغاثية واإلنسانية بدءا ً من استقبالها في املطارات وتسهيل مهماتها واملشاركة في افتتاح املشاريع اخليرية ،وتيسير إجراءات حتويل األموال من وزارة اخلارجية إلى
اجلمعيات اخليرية ،وإعداد حفالت الستقبال تلك الوفود.
وتسعى السفارة الكويتية في إندونيسيا جاهدة إلى رفع اسم الكويت عاليا ً في في سماء العمل اإلنساني وإبراز دورها احلضاري ،وتقدمي الدعم املباشر لألعمال والبرامج واملشاريع اخليرية ملؤسسات العمل
اخليري.
وفي هذا اإلطار حاورنا السفير عبدالوهاب عبدالله الصقر سفير دولة الكويت في إندونيسيا وأحد الرموز الدبلوماسية البارزة حول رؤيته للعمل اخليري ودور سفارته وأركانها في دعم هذا امللف ،سيما أنه
يتابع هذا النشاط بنفسه ،ويقطع املسافات الطويلة للمشاركة في فعالياته وفق شهادة مسؤولني في العمل اخليري ،وفيما يلي نص احلوار:
* لتوجيهات سمو األمير أث��ر كبير
في تعزيز ال��دور اإلنساني للجمعيات
اخليرية الكويتية جتاه املجتمعات الفقيرة
في العالم ..من واقع خبرتكم ومتابعاتكم
بل ودعمكم لهذا امللف اإلنساني ..إلى أي
م��دى أسهمت ه��ذه اجلهود في تعزيز
مكانة الكويت وتنمية عالقاتها بشعوب
العالم؟
 ال شك أن التوجيهات الساميةلصاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح بدعم
مسيرة العمل اخليري لها أكبر األثر
ف��ي تعزيز مكانة الكويت وتنمية
عالقاتها بشعوب العالم ،وأن سموه
ه��و األب واحل��اض��ن الكبير للعمل
اخليري وأهله في دولتنا احلبيبة
ال��ك��وي��ت ،وت��ق��دي��را ً مل��ا قدّمته دول��ة
الكويت من مساعدات وأعمال خيرية
وصلت إل��ى جميع أص��ق��اع العالم،
عمدت األمم املتحدة الى تتويج تلك
اجل��ه��ود بتسميتها الكويت مركزا ً
عاملياً للعمل اإلنساني وإط�لاق لقب
قائد اإلنسانية على سمو أمير البالد،
حيث يحرص سموه على دعم أعمال
اخلير الكويتية التي امتدت إلى معظم
أرجاء األرض.
وف�����ي ه�����ذا االجت�������اه ت��ت��ص��دّر
الدبلوماسية اإلنسانية لدولة الكويت
في اجلمهورية اإلندونيسية مجاالت
التعاون الثنائي ،حيث بلغ حجم
املساعدات اإلنسانية أكثر من ربع
مليار دوالر أمريكي ،وال تكاد تتوقف
اجلمعيات اخليرية الكويتية الرسمية
واأله��ل��ي��ة ع���ن إط��ل�اق م��ب��ادرات��ه��ا
ومشاريعها اإلنسانية مستهدفة دعم
الشرائح الفقيرة.

السفير عبدالوهاب عبدالله الصقر

قرية صاحب السمو م��ن دع��ائ��م مسيرة
اخل�ي��ر وال�ع�ط��اء امل�س�ت�م��رة وأح ��د جسور
التعاون املستمر بني الكويت وإندونيسيا
الوزير املفوض ناصر الهني يتسلم هدية تذكارية من القرية الكويتية بحضور الصقر والعبدالله والهولي

التوجيهات السامية بدعم مسيرة العمل
اخليري لها أكبر األثر في تعزيز مكانة
الكويت وتنمية عالقاتها بشعوب العالم
ال � �ع � �م� ��ل اخل� � �ي� � ��ري أث � �ب � ��ت أن � � ��ه ع �م��ل
دبلوماسي شعبي بكل املقاييس وهو من
مفاخر دول��ة الكويت وقيادتها وشعبها

دور رائد للعمل اخليري

* للسفارة الكويتية في إندونيسيا
دور رائد في تسهيل املهمات اإلنسانية
للجمعيات اخليرية الكويتية ..ما طبيعة
ه��ذا ال��دور ،وال��ى أي م��دى تشكّل هذه
الشراكة بني مؤسسات العمل اخليري
ووزارة اخلارجية ممثلة في سفاراتها
مقوما ً من مقومات جناح هذه املؤسسات
في أداء عملها اإلنساني؟
 تفخر سفارة دولة الكويت لدىاجلمهورية اإلندونيسية ب��أن تكون
جسرا ً وحلقة تواصل بني املؤسسات
اخل��ي��ري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ون��ظ��ي��رت��ه��ا
اإلندونيسية لتسهيل عمليات تدشني
مشاريع العمل اخل��ي��ري ،وه��و األمر
الذي أكسب دولة الكويت سمعة عاملية
طيبة لكونها من أكثر ال��دول نشاطاً
ف��ي م��ج��ال العمل اخل��ي��ري مبختلف
أنحاء العالم ،وال ريب أن هذا الدور
للسفارات من عوامل جناح الرسالة
اإلنسانية للمؤسسات اخليرية.
* م��ن واق���ع خبرتكم ف��ي التعاون
والتنسيق م��ع الهيئات واجلمعيات
اخليرية الكويتية ..كيف تقيّمون أداء
ه��ذه املؤسسات وإل��ى أي م��دى تقوم
بدورها املنشود في توصيل املساعدات
ملستحقيها؟
 من واق��ع خبرتي في التعاونوالتنسيق مع الهيئات واجلمعيات
اخليرية الكويتية ،أرى أن أداء هذه
املؤسسات ممتاز ،وأنها تقوم بدورها
املنشود في تقدمي وتوصيل املساعدات
ملستحقيها بكل نزاهة وأمانة.

شتان بني االرهاب والعمل اخليري

تأصله
من عوامل جناح العمل اخليري ّ
ف ��ي ن �ف ��وس أب� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت وح��رص �ه��م
على تطويره ومأسسته جي ًال بعد جيل
جانب من مراسم وضع حجر أساس بناء سكني للطلبة بحضور الهني والصقر والعبدالله والهولي

في مدينة غاروت في جاوة الغربية،
والثالثة قرية الكويت اخليرية في
مدينة سيرانغ في محافظة بانتني.
وتأتي قرية صاحب السمو في
مدينة غ��اروت اإلندونيسية لتكون
مب��ث��اب��ة دع��ام��ة م��ن دع��ائ��م مسيرة
اخلير والعطاء املستمرة ،ومَعْ لما من
معالم جسور التعاون املستمر بني
الدولتني الصديقتني دول��ة الكويت
واجلمهورية اإلندونيسية ،تكمن
فيها رسالة إنسانية سامية تساهم
في مساعدة األيتام ،حيث إنها قرية
إنسانية خيرية تعليمية متكاملة
بُنيت ح��رص �اً م��ن س��م��وه على دعم
واستمرار تلك األعمال اإلنسانية.

عوامل جناح العمل اخليري
* البعض ي��رى أن العمل اخليري
هو عمل دبلوماسي شعبي بالنظر إلى
عراقته ومخرجاته ودوره في تخفيف
معاناة ال��ش��ع��وب ..إل��ى أي م��دى ترى
واقعية هذا الطرح؟ وما مسوّغات ذلك؟
 العمل اخل��ي��ري أثبت أن��ه عملدبلوماسي شعبي بكل املقاييس،
وه���و م��ن م��ف��اخ��ر دول���ة ال��ك��وي��ت -
أم��ي��را ً وحكومة وشعباً وجمعيات
وم��ؤس��س��ات وأف�����رادا ً ،وب���إذن الله
ل��ن تتوقف مسيرة اخل��ي��ر ع��ن هذا
العطاء ،حلب الشعب الكويتي للعمل
اخليري وحرصه على تخفيف معاناة

الشعوب الفقيرة.
* في تقديركم ما أهم عوامل جناح
العمل اخليري الكويتي وانتشاره في
مختلف أنحاء العالم؟
 م��ن أه���م ع��وام��ل جن���اح العملاخل��ي��ري ال��ك��وي��ت��ي وان��ت��ش��اره في
مختلف أنحاء العالم ،هو أن العمل
اخليري في الكويت متأصل في نفوس
أبنائها ال��ذي��ن عملوا على تطويره
وم��أس��س��ت��ه ج��ي�لاً ب��ع��د ج��ي��ل ،حتى
أصبحت دولة الكويت منارة للعمل
اخليري بني دول العالم في تخفيف
معاناة الشعوب وبلسمة جراحاتها.
كما أن هذه اجلهود اخليرية الرائدة
تندرج ضمن الواجب اإلنساني الذي

يعبّر عنه امل��وق��ف الرسمي لدولة
ال��ك��وي��ت ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وشعباً،
وه��ذا من أه��م عوامل جن��اح املسيرة
اخليرية.
* م��ن واق��ع شهادتكم على العمل
اخليري ..ما رسائلكم للفئات التالية:
(ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ع��م��ل اخل��ي��ري
– املتبرعون)؟
 رسالتي للقائمني على العملاخليري الكويتي واملتبرعني  ،هي
رس��ال��ة شكر وتقدير واستحسان
جلهودهم النبيلة وتبرعاتهم السخية
الكرمية ف��ي أن��ح��اء العالم ،والتي
تندرج ضمن الواجب اإلنساني الذي
يعبّر عنه املوقف الرسمي للكويت

ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وش��ع��ب �ا ً ،وندعو
الله تعالى أن يتقبّل ذلك البذل في
صحائف أعمالهم.
* ك��ي��ف ت���رص���دون ردود فعل
املسؤولني في إندونيسيا جت��اه دولة
ال��ك��وي��ت وال��ع��م��ل اخل��ي��ري الكويتي
والشعب الكويتي؟
 ردود ف��ع��ل امل��س��ؤول�ين فيإن��دون��ي��س��ي��ا جت���اه دول���ة الكويت
والعمل اخليري الكويتي والشعب
الكويتي بشكل عام إيجابية وبناءة
وداعمة لهذا التوجه اإلنساني.

مكتب متثيلي دائم

* كيف تقيّم أداء اجلمعية اإلندونيسية
الكويتية ودوره���ا في اإلش���راف على
ق��ري��ة ص��اح��ب السمو بالشراكة مع
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية؟

* ب�ين احل�ين واآلخ���ر ي��ح��اول بعض
امل��غ�رّض�ين ال��رب��ط ب�ين العمل اخليري
واإلره���اب دون سند أو دل��ي��ل ..كيف
ترى هذا األمر من واقع خبرتكم باملجال
اخليري؟
 ال ي��ك��ف ب��ع��ض امل��غ��رض�ين عنمحاولة الربط بني العمل اخليري
واإلره���اب ،إال أن مثل هذا الربط من
واق��ع التجربة والشهادة ال أساس
ل��ه ،فالسفارة الكويتية في جاكرتا
ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ت��ق��وم ب��دوره��ا
لضمان إيصال مبادرات سمو األمير
وشعب الكويت إل��ى املستحقني في
اجلمهورية اإلندونيسية ،والسفارة
تعد حائط ص��د ملنع أي��ة محاوالت
من العبث ب��األم��وال وحتويلها إلى
اجلهات املشبوهة كاستغالل األموال
في متويل اإلره��اب وتشويه سمعة
البلدين الصديقني وسمعة اإلسالم.

قرى خيرية

* ق��ري��ة ص��اح��ب ال��س��م��و واح���دة
من املشاريع اإلنسانية الكبرى التي
دشنتها املؤسسات اخليرية الكويتية
ف��ي إن��دون��ي��س��ي��ا ..كيف تقيّم رسالة
هذه القرية وإل��ى أي مدى أسهمت في
مساعدة األيتام؟
 دشن أهل الكويت في اجلمهوريةاإلندونيسية حتى اآلن ث�لاث قرى
خيرية ،األولى قرية املغفور له بإذن
الله األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
اجلابر الصباح  -طيب الله ثراه  -في
مدينة باندا آتشيه في محافظة آتشيه،
والثانية قرية صاحب السمو األمير
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

وزراء وبرملانيون اندونيسيون يشاركون في احتفاالت األعياد الوطنية الكويتية برعاية السفير الصقر

العبدالله والصقر واخلالدي في حفل افتتاح عدد من املشاريع اخليرية بقرية صاحب السمو

الهولي يشيد بالصقر وأعضاء السفارة  :جاهزون لتذليل جميع الصعوبات بكل شفافية
أعرب رئيس اجلمعية اإلندونيسية الكويتية
اخليرية املهندس أحمد الهولي عن خالص
الشكر والتقدير للسفير عبدالوهاب الصقر
حلُ سن تعاونه وح��رص��ه على تقدمي جميع
التسهيالت للوفود اخليرية ،واستقبالها بكل
حفاوة وتشجيع ،وحثها على العمل بشفافية،
واحلرص على رفع اسم الكويت.
وقال الهولي  -املشرف على قرية صاحب

السمو في إندونيسيا  -في تصريح صحافي:
إن السفير الصقر هو سفير خير لبلد اخلير،
وهو رجل دبلوماسي فريد ميثّل بلده أحسن
متثيل ،ويعكس ص��ورة مشرّفة في متابعة
األعمال اخليرية واإلشراف عليها بنفسه ،الفتا ً
إلى أنه يقطع املسافات الطويلة حباً في عمل
اخلير وحرصاً على إسعاد األيتام والفقراء
واملساكني في إندونيسيا ،وسعياً إلى إبراز

الصورة اإلنسانية املشرقة للكويت.
وتابع :كلنا في حقل العمل اخليري نقدّر
ج��ه��وده املخلصة وعمله ال��دائ��م وال���دؤوب
لتسهيل عمل اجلمعيات واملؤسسات اخليرية
م��ن أج���ل االرت���ق���اء بالعمل اإلن��س��ان��ي في
الكويت أسوة بأمير اإلنسانية الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح ،مؤكدا ً أن هذا الدور
اإلن��س��ان��ي يُسهم ف��ي متتني ال��ع�لاق��ات بني

البلدين الشقيقني .الهولي دائماً يقول إنها في
خدمة العمل اخليري وجاهز لتذليل جميع
الصعوبات بكل شفافية.
ك��م��ا أع����رب ع��ن ش��ك��ره ألع��ض��اء السلك
ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي ال��س��ف��ارة وه���م :عبدالله
السنان،
الفضلي ،وفواز البراك ،وعبدالوهاب ّ
وفيصل اجليران  ،وحمد الزّويّر ،وجميع طاقم
السفارة على جهودهم الدؤوبة.

 أداء اجل��م��ع��ي��ة اخل��ي��ري��ةاملشتركة الكويتية اإلندونيسية
ميتاز بالنشاط امللحوظ ،حيث يقوم
إداري���و اجلمعية ،وعلى رأسهم م.
أحمد الهولي ب��دوره��م املنشود في
اإلش��راف على قرية صاحب السمو
 حفظه الله ورعاه  -بالشراكة معجمعية بيت اخليرية اإلندونيسية
بتوجيهات الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية.
ك��م��ا أن ه��ن��اك ت��واص��ل مستمر
ب�ين اجلمعية وال��س��ف��ارة للتعاون
وتنسيق اجلهود.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار نقترح إنشاء
مكتب متثيلي دائ��م تابع للجمعية
اخل��ي��ري��ة امل��ش��ت��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
اإلن��دون��ي��س��ي��ة لتغطية األع��م��ال
اخليرية واإلنسانية في إندونيسيا
والدول األعضاء األخرى في اآلسيان
(ماليزيا وسنغافورة وب��رون��اي
والفلبني وتايلند وفيتنام وكمبوديا
وم��ي��امن��ار والوس) ،وذل���ك نظرا ً
لتنامي النشاط اخليري واإلنساني
في عموم دول اآلسيان.
*بعيدا ً عن قيد ال��س��ؤال؟ هل من
إضافات أخرى؟
 م���ن امل���ه���م ت��أط��ي��ر ال��ع��م��لاإلنساني واخليري في اجلمهورية
اإلندونيسية ،وذل���ك عبر توقيع
م��ذك��رة تفاهم أو م��ا ش��اب��ه ،وذل��ك
نظرا ً لضخامة حجم املبالغ التي يتم
توزيعها داخل املجتمع اإلندونيسي.
كما نأمل أيضاً تفعيل الزيارات
املتبادلة ب�ين البلدين الصديقني
ملتابعة وتأكيد اهتمام دولة الكويت
بتلك املساعدات اإلنسانية ،والعمل
علي تأطيرها ،وأن العمل االنساني
في حالة نشاط دؤوب بني البلدين،
س��واء على املستوى احلكومي أو
األهلي.
وقد الحظت السفارة في جاكرتا
ع����دم ت��ف��اع��ل ب��ع��ض امل��س��وول�ين
اإلندونيسني املختصني مع العمل
اإلنساني الكويتي بسبب غياب مثل
هذا التأطير الرسمي ،على الرغم من
اإلشادات الكبيرة وامللحوظة من قِبل
املتلقني لهذه املساعدات من القطاع
األهلي اإلندونيسي.
وه��ذا التأطير من شأنه متابعة
العمل اخليري واإلنساني من جانب
اجل��ه��ات الرسمية اإلندونيسية،
وت��ف��ع��ي��ل ت��واص��ل��ه��ا م��ع اجل��ه��ات
املستفيدة من املساعدات اإلنسانية
الكويتية.

