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من كلمات حضرة صاحب السمو:

`` العمل الخيري تاج على رؤوسنا
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معا  ..ال يعود السائل إلى السؤال

ّ
كثر اهلل خيركم ...
تمر الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية بمحطات متتالية من النجاح  ..فطيلة الـ  25عاما منذ أن
تأسس��ت في العام 1986م قادها رجال عرفناهم في الخير فرساناً بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن
تصل الهيئة إلى بر األمان وتعتلي سلم اإلنجازات وأنجزوا فكرتها حتى غدت مشروعاً خيرياً عمالقاً.
فقد أنشأت الهيئة في مختلف بقاع األرض وفي أكثر من  136بلدا ،آالف المشاريع ..مساجد وآباراً
ومس��توصفات ومدارس ومزارع ومراكز إنتاج وغيرها من المش��اريع كالتعلي��م والتدريب  ..كل هذه
ش��واهد تحكي نجاحا نريد له أن يتواصل ويستمر ليس��تفيد منه آالف الناس كما استفاد منه آخرون
من قبل..
ويمكنني القول إن النجاح واستمرار العطاء أصبحا عالمة وعنوانا للهيئة حتى غدت الهيئة تسطر
عطاءاتها في سجل حاجات الناس إحسانا وتطبيبا وإغاثة وتعليما وتدريبا وتمكينا وتثقيفا ونحن  -إن
شاء اهلل  -على هذا الدرب سائرون.
إنن��ي على يقين أن النج��اح الذي يتحقق عاما بعد عام إنما هو بفض��ل اهلل تعالى ثم بجهد وقف
خلفه أناس نذروا أنفس��هم لخدمة إخوانهم من المحتاجين في كل بقاع العالم قادوا سفينة إنجازات
الهيئة بكل اقتدار وحنكة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من رسوخ في العمل وثبات في العطاء
وثقة في التعامل ووضوح في الهدف والغاية أبرزتها عطاءاتهم المتتالية.
فلهم من اهلل خير الجزاء ومنا الشكر والعرفان .

رئيس الهيئة

د .عبد الله معتوق املعـت ـ ـ ــوق

خيار المحسنين األول ...
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع
هداه  ..وبعد ..
هيئتك��م ،الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية  ..تتقدم بالش��كر الجزيل للكوي��ت أميراً وحكومة
وش��عباً ،والش��كر موصول لإلخوة المتبرعين ممن وثقوا بالهيئة إدارة ونش��اطاً ومشاريع ،الذين ما
فتئوا يدعمون الهيئة ويش��دون من أزره��ا ويباركون أعمالها ويدعمون توجهاتها واس��تراتيجيتها
المحلية والعالمية.
لق��د أخذت الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية على عاتقها تجديد أس��اليبها وتقديم المبادرات
ف��ي العمل الخيري بما يعطيها التميز والقبول عند جمهور المتبرعين الكرام ،ضمن س��عيها الحثيث
لتكون خيار إحسانهم األول.
إن هذه الثقة أضافت على كاهل الهيئة مس��ؤولية إضافية استوجبت معها تقديم خدمات خيرية
أكث��ر تميزاً وصو ًال لرغبات المحس��نين الكرام حيث تتوافق مع توصياته��م وتحقق رغباتهم ،وصو ًال
لتنفيذ مشروع خيري متكامل يستفيد منه الفقير والمحتاج.
فبع��د أن فاق حج��م انفاق الهيئة الخيرية على مش��اريع الخير والمس��اعدات اإلنس��انية الـ 600
مليون دوالر نشعر باالعتزاز بهذه الثقة التي تتمتع بها الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ونقدر في
الوقت نفس��ه أن المحافظة على مكانتها كشريك خيري للمتبرعين يستلزم مزيداً من البذل والعطاء
واإلخالص في العمل والمثابرة بما يعزز تلك المكانة ويرفع من قدرها.

الرئيس الفخري للهيئة

يوس���ف جاس���م احلجي

ال���ت���أس���ي���س
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تعد الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية واحدة من كبريات المؤسسات العالمية في
الحقل اإلنس��اني ،فهي هيئة مس��تقلة متعددة األنش��طة تقدم خدماته��ا للمحتاجين
ف��ي مختلف المعمورة م��ن دون تمييز أو تعصب ،وبعيدا عن التدخل في السياس��ة أو
الصراعات العرقية ،يعود تأسيس الهيئة إلى عام 1984م  ،عندما نادى العالمة الدكتور
يوس��ف القرضاوي خالل مؤتمر إس�لامي كان منعقدا في الكويت بض��رورة جمع مليار
دوالر بحيث يستثمر هذا المبلغ وينفق ريعه لمواجهة ثالوث :

< الفقر < الجهل < المرض
عبر إنشاء مؤسسة خيرية يكون شعارها “ ادفع دوالرا تنقذ مسلما “.
حظيت الفكرة باستحس��ان المفكرين والعلماء ورجال الخير  ،وبدأوا يتحركون باتجاه
إنش��اء هيئة خيرية عالمية .كان لكوكبة من رجاالت الكويت بصمات واضحة في إقامة
هذا الصرح  ،ومن بينهم  :الراحل عبداهلل العلي المطوع أبو بدر ،والسيد يوسف جاسم
الحجي ،والراحل أحمد بزيع الياس��ين ،والس��يد أحمد سعد الجاس��ر ،ومن دول مجلس
التعاون  :د .عبداهلل عمر نصيف ،والش��يخ عبدالرحمن بن عبداهلل بن عقيل ،واألس��تاذ
المرحوم كامل الش��ريف من األردن ،والدكتور زغلول النجار من مصر ،ومن دول العالم
اإلسالمي رجال وعلماء أفاضل بلغ عددهم المائة والستين.
تبنى هؤالء الكرام المشروع  ،وعرضوا فكرتهم على األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
الجابر الصباح رحمه اهلل  ،الذي احتضن المش��روع وكان خير داعم له فأصدر مرس��وما
أميريا بإنش��اء “ الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية “ كمؤسس��ة عالمية ذات شخصية
اعتبارية ،يكون مقرها الكويت  ،ولها أن تنش��ئ فروعا خارج الكويت .وهكذا جاء إنشاء
الهيئ��ة ليعطي للعمل الخيري في الكويت دفعة وانطالق��ة كبيرتين في ميادين الخير
والعطاء اإلنساني.
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رؤي�����ت�����ن�����ا
`` أن نكون ضمن أفضل عش��ر هيئات عالمية
رائدة في العمل الخيري التنموي .
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رس���ال���ت���ن���ا
هيئ��ة خيرية عالمي��ة متميزة  ..تس��اهم في
تمكي��ن المجتمع��ات المس��تهدفة م��ن خالل
مش��اريع وبرامج تنموية وشراكات إستراتيجية
وكفاءات بشرية متخصصة.

15

مـجــاالت عــمـلنـا
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المجال األول  -التواصل وشؤون المتبرعين:
ونعنى به تحقيق أعلى درجات التواصل مع المتبرعين
أف��رادا ومؤسس��ات ،حث��ا له��م عل��ى التب��رع ،ورعاية
لتطلعاتهم تجاه ما يساهمون به.
المجال الثاني  -االستثمار وتنمية الموارد:
ونعني به تنمية موارد الهيئة المالية واستثمارها بما
يحقق عوائ��د مجزية تدعم متطلبات برامج ومش��اريع
التنمية للمجتمعات المستهدفة.
المجال الثالث -التنمية واإلغاثة:
ونعني به الصرف على المشروعات التنموية واإلغاثية
واإلنش��ائية من خالل تنفيذ برامج تنموية للمجتمعات
المس��تهدفة بما يمكنه��ا من رفع مس��توى إنتاجيتها
واالعتم��اد على نفس��ها وف��ق أفضل المعايي��ر الفنية
واإلدارية والمالية المتعلقة بإدارة المشاريع .
المجال الرابع -اإلعالم والتسويق:
ونعني به الجهود اإلعالمية المبذولة لنشر وتسويق
برام��ج ومش��اريع الهيئة محلي��ا وعالميا عل��ى األفراد
والمؤسسات المعنية بالعمل الخيري التنموي.
المجال الخامس -العالقات المحلية والدولية:
ونعني به التنس��يق م��ع الجهات والمؤسس��ات ذات
العالقة على المس��تويات المحلية  ،والدولية بما يحقق
دور الهيئة كمظلة عالمية للعمل الخيري .
المجال السادس  -التنمية البشرية واألداء المؤسسي:
ونعن��ي به تنمي��ة ق��درات ومه��ارات العاملين في
الهيئ��ة من جانب ،و من جانب آخ��ر تقديم كل ما من
شأنه تطوير العمل ورفع كفاءة األداء بالهيئة.
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ق���ي���م ع��م��ل��ن��ا
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التنمية :ونعني بها المس��اهمة في نمو المجتمعات واألفراد عبر مش��اريع إنتاجية تطلق وصوال إلى التنمية المس��تدامة ( .)Sustainable Developmentكما نعني
بالتنمية إظهار الحرص على العنصر البشري داخل المؤسسة انتقاء وتأهيال وتطويرا .
المؤسسية :ونعني بها العمل وفق إستراتيجية مدروسة ،وشراكة مقننة ،وقرارات تصدر عن تفكير جمعي  ،وأعمال تركز على اإلنجاز ( ،)Achievementولوائح موثقة
تتصف بالمرونة ،وأساليب تقييم أداء دوري ذات طبيعة وقائية .كما نعني بالمؤسسية العناية بالتميز في األداء من خالل تنفيذ معايير معتمدة للجودة  ،والحرص على
استمرارية العطاء عبر تكوين صف ثان من القيادات.
الش��فافية :ونعن��ي به��ا العلني��ة ف��ي الغاي��ات ،واإلفص��اح ع��ن الحق��وق والواجب��ات ،وإتاح��ة ف��رص التواص��ل بي��ن العاملي��ن والمس��ؤولين بم��ا يع��زز
ال��والء المؤسس��ي والمش��اركة ف��ي التنفي��ذ .كم��ا نعن��ي بالش��فافية وج��ود إج��راءات إداري��ة وأنظم��ة مالي��ة ومحاس��بية واضح��ة ومعلن��ة ومعتم��دة
يحتكم إليها .
التواصل :ونعني به الحرص على إيجاد قنوات اتصال مفتوحة ومتبادلة بين أطراف العالقة في المؤسسة من المتبرعين و المستفيدين والعاملين والمسؤولين عن
اإلدارة ،بما يعزز فرص التقارب فى اآلراء ،ويضمن حسن المتابعة لألداء  ،ويقوي سبل التفاهم لبلوغ الغايات واألهداف .
االحتس��اب :ونعن��ي به انطالق األداء ابتداء من نية صادقة يبتغى منها وجه اهلل -عز وجل -فى العم��ل الخيري بما ينعكس على التجرد في العطاء ،والدافعية الذاتية
لإلنجاز ،واالستمرارية في البذل  ،وتعزيز روح المساءلة الذاتية عند تقييم الجهود والنتائج .
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ن���م���وذج ع��م��ل خ���ي���ري م��ت��ك��ام��ل
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تقدم الهيئة نموذجاً متميزاً ومتكام ً
ال للعمل الخيري اإلسالمي وفق ما يلي:
< الريادة في األسلوب المؤسسي بالعمل الخيري إدارة وتنظيرا وممارسة.
< العمل ضمن منهجية تكاملية في تخطيط وإقامة المشروعات التنموية.
< تحقيق البعد العالمي في العمل الخيري.
< التأكيد على اس��تقاللية الهيئة وعدم تبعيتها ألي جهة بش��كل مباش��ر أوغير مباشر وبعدها عن المنازعات السياس��ية والصراعات العرقية تأكيدا لرسالتها اإلنسانية
المحضة وشفافية ووضوح أهدافها الخيرية.
< تبني األسلوب العلمي المدروس في جمع التبرعات واستثمارها وتقديمها للمستحقين.
< االهتم��ام باإلنس��ان وتنمي��ة قدرات��ه وإمكاناته ليكون عنص��را فعاال في مجتمعه قادرا على مس��اعدة نفس��ه وأهله وغيره من خ�لال البرامج التأهيلي��ة والتعليمية
والتدريبية.
< نشر الثقافة ومحاربة األمية والجهل لالرتقاء بالمجتمعات المحرومة حتى يمكنها تنمية مواردها وإمكانياتها.
< تمكين المجتمعات الفقيرة والمحرومة حتى تس��تغني عن المس��اعدات الخارجية وتعتمد على نفس��ها وتصير مستقلة قادرة على العيش في كرامة و ذلك من خالل
مشروعات تنموية إنتاجية توفر فرص عمل للمحتاجين فتقضي على البطالة وتساهم في التحسن الدائم ألوضاعهم المعيشية.
< قبول المساعدات والتبرعات التي تتفق مع الشريعة مثل الزكاة والصدقات واألوقاف والوصايا ونحوها.
< التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الخيرية اإلقليمية والدولية.
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أهدافنا
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تهـدف الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية من وراء األنشطة الخيرية وأعمال البـر واإلحسان التي تقدمها إلى:
ّ
<
المساهمة في تحسين أوضاع المجتمعات الفقيرة بصورة دائمة تؤمن لهم حياة إنسانية كريمة.
< مساعدة المحتاجين أينما كانوا ويشمل ذلك إغاثة ضحايا الحروب والكوارث والمجاعات ونحوها ،وتقديم المأوى للمشردين ،والطعام والشراب للجائعين ،والملبس
للمحتاجين ،والعالج و الدواء للمرضى ،فضال عن رعاية األيتام واألطفال المحرومين.
< ابتكار حلول جذرية للقضاء على الفقر عم ً
ال بالقيم اإلسالمية و اقتدا ًء بالنماذج الخيرية المضيئة في التاريخ اإلسالمي.
< القضاء على األمية والجهل ونشر العلم ببناء المعاهد العلمية ومراكز التدريب.
< إعطاء األولوية للمشاريع التنموية التي تهيئ للفقراء فرصاً للعمل واإلنتاج واالعتماد على أنفسهم حتى ال يكونوا عبئا على اآلخرين.
< تمكين المجتمعات الفقيرة من استغالل مواردها وتحسين أوضاعها وتحويلها من مجتمعات استهالكية إلى مجتمعات منتجة مستقلة.
< نشر الوعي بقضايا العالم اإلسالمي والتعريف بأحوال المسلمين في العالم.
< دعم األقليات المسلمة لمساعدتها على المحافظة على شخصيتها اإلسالمية وحقوقها في حياة كريمة.
< تقوية روابط الوحدة واألخوة بين الش��عوب اإلس�لامية على ضوء تعاليم اإلس�لام .والتطبيق العملي للمبادئ السامية لإلس�لام في تحقيق التعايش والتكافل بين
المجتمعات اإلنسانية.

 Iحملة إغاثية نفذتها الهيئة في النيجر

 Iفصل دراسي في أحد مدارس الهيئة في قارة آسيا
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أعضاء مجلس اإلدارة
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 Iجانب من اجتماع مجلس اإلدارة

الدكتور  /عبد اهلل معتوق المعتوق
رئيس مجلس اإلدارة

وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق
مستشار في الديوان األميري بدولة الكويت
ورئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
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الدكتور  /عبد اهلل عمر نصيف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس الشورى السعودي سابقا
األمين العام للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة بمصر
نائب رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
عضو مؤسس في الهيئة

األستاذ  /أحمد سعد صقر الجاسر
رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق  -دولة الكويت
عضو مؤسس في الهيئة

الشيخ  /عبدالرحمن بن عبداهلل بن عقيل
أمين السر
رجل أعمال ومستشار شرعي واقتصادي في العديد من المؤسسات
أمين سر الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية وعضو مجلس اإلدارة
عضو مؤسس في الهيئة

فضيلة الدكتور  /يوسف القرضاوي
رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
عضو مؤسس في الهيئة

سيادة المشير  /عبد الرحمن سوار الذهب
الرئيس السوداني األسبق
رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية

الدكتور  /فؤاد عبد اهلل العمر أمين المال
رجل أعمال وأمين المال بالهيئة
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فضيلة الدكتور  /خالد مذكور المذكور
رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال
أحكام تطبيق الشريعة اإلسالمية  -دولة الكويت

الدكتور  /عادل عبد اهلل الفالح
رئيس لجنة مسلمي آسيا التابعة للهيئة
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة الكويت

الدكتور  /صالح بن سليمان الوهيبي
أمين عام الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

المستشار  /عبد اهلل عقيل سليمان العقيل
مستشار سابق بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
كاتب إسالمي

الدكتور  /عبد العزيز بن عبد اهلل تركي السبيعي
وزير التربية والتعليم القطري األسبق

الدكتور  /أحمد الحاج توتونجي
رجل أعمال سعودي

الشيخ  /عبد الرحمن بن عبد اهلل المحمود
رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر بدرجة وزير

الدكتور  /زغلول راغـب النجار
عالم جيولوجيا ورجل دين
وأستاذ جامعي مصري

الدكتور  /محمد عبد الرحمن البكر
وزير إماراتي سابق

الدكتور  /عصام أحمد البشير
وزير األوقاف السوداني األسبق

الدكتور /محمد صديقي
أستاذ جامعي

الشيخ  /نادر عبد العزيز النوري
أمين عام جمعية الشيخ
عبد اهلل النوري الخيرية بدولة الكويت

الدكتور  /شيخ أحمد ليمو
قاضي قضاة نيجيريا سابقا
وداعية إسالمي

الدكتور  /عمر حسن كاسولي
طبيب وأستاذ جامعي
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هيئة الفتوى

 Iأ.د .عجيل النشمي يترأس اجتماعاً للجنة الفتوى بالهيئة

تعرض الهيئة مش��اريعها وما يس��تجد من أمور في مجاالت عملها على هيئة متخصصة للفتوى تبحث العاجل من األمور وتعرضها على أهل االختصاص في الدين والش��ريعة
ليعلم الحالل من الحرام وبهذا ال تتورط الهيئة في عملها الخيري فيما يغضب اهلل ،وتختص هيئة الفتوى بإبداء الرأي الش��رعي تجاه أعمال ونش��اطات الهيئة المختلفة وفيما
يتعلق باالستثمارات المالية للهيئة واقتراح البدائل الشرعية في هذا الجانب ،كما تدرس اللجنة الجانب الشرعي للقوائم المالية وتبدي الرأي فيها .
ويرأس الهيئة الدكتور عجيل جاسم النشمي وتضم في عضويتها ك ً
ال من الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار والدكتور مبارك جزا الحربي.

الشيخ
أ.د .عجيل جاسم النشمي
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الشيخ
د .عبدالعزيز خليفة القصار

الشيخ
د .مبارك جزا الحربي

منظمة المؤتمر اإلسالمي

رابطة العالم اإلسالمي

المجلس اإلسالمي العالمي
للدعوة واإلغاثة

الندوة العالمية للشباب

جمعية زايد الخيرية

جمعية الشارقة الخيرية

المفوضية العليا لالجئين

المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة

الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية IFAD

المنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة (ايسيسكو)

هيئة اإلغاثة اإلسالمية

منظمة العمل الدولية

جمعية قطر الخيرية

منظمة اليونسكو

منظمة الفاو FAO

عالقات دولية وإقليمية
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تــــولي الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية أهمية كبيرة للتواصل والتع��اون وتـوثيق العالقات مع المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية ويأتي ذلك ضمن (بُعد
االتصال ) الذى دعت إليه االستراتيجية الشاملة للهيئة الستثمار محور العالقات العامة والقبول االجتماعي الكبير الذي تحظى به الهيئة على جميع المستويات وفي
العديد من الدول .
وق��د س��عت إدارة الهيئ��ة حثيث��اً لوض��ع ذل��ك البُع��د موض��ع التنفي��ذ ،فارتبط��ت الهيئ��ة بعالق��ات كبي��رة ووثيق��ة بالعدي��د م��ن المنظم��ات الدوليـ��ة
واإلسالمية  ،مثل :
أو ًال  :عالقة الهيئة بمنظمـات األمم المتحـــدة
في مجال التعاون مع منظمات ااألمم المتحدة ،فإن الهيئة تساهم في المشاريع اإلنسانية واالجتماعية والثقافية وقد حصلت على العضوية الدائمة في المجلس

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ) ،( ECO-SOCIAL AND ECONOMIC COUNCILبنا ًء على خطاب العضوية رقم  DDF887.08بتاريخ

 15أغسطس  1997م  ،ومنذ ذلك التاريخ والهيئة تشارك في جميع االجتماعات التي تعقدها « اإليكوسوك » .

 Iسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح يستقبل رجال العمل الخيري
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 Iيوسف الحجي رئيس الهيئة الفخري مشاركاً في المؤتمر اإلسالمي العالمي

وللهيئة عالقات بمنظمات األمم المتحدة التالية :
< منظمة اليونسكو ( عضو مراقب ) (.)UNESCO
< المفوضية العليا لشؤون الالجئين ( اتفاقيات التعاون) (.)UNHCR
< منظمة اليونسيف (.)UNICEF
< منظمة األغذية والزراعة (.)FAO
< منظمة الصحة العالمية (.)WHO
< منظمة العمل الدولية (.)ILO
< الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (.)IFAD
< برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
ثانياً  :المنظمات الدولية األخرى التي تحظى الهيئة بعضويتها:
< منظمة سيفكس ( اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في العالم ) عضوية .
< منظمة إكفا ( اتحاد المنظمات غير الحكومية )  ..عضوية .
< منظمة أكورد ( منظمة بريطانية ناشطة في مجال تنمية الريف في القارة األفريقية (تعاون) .
ثالثاً  :المنظمات والمؤسسات العربية واإلسالمية
< منظمة التعاون اإلسالمي ( عضو مراقب ) ،وللهيئة تعاون كبير مع منظمة المؤتمر اإلسالمي في جميع المجاالت .
< البنك اإلسالمي للتنمية.
< المنظمة اإلس�لامية للتربية والعلوم والثقافة ( اإليسيس��كو) وللهيئة تعاون مشترك يغطي خطط الهيئة واإليسيسكو السنوية حيث تقدم المؤسستان من خالله
مساعدات تنموية وتدريبية للعديد من المجتمعات اإلسالمية .
< المجلس اإلسالمي العالمي للدعــوة واإلغاثـة ( عضو ).
< الشبكة العربية للمنظمات األهلية ( عضو).
< المجلس العربي للطفولة والتنمية ( عضو).
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كما ترتبط الهيئة وتتعاون مع العديد من المنظمات اإلسالمية المنتشرة في بلدان العالم اإلسالمي وبلدان األقليات المسلمة ،وهي :
< رابطة العالم اإلسالمي  -السعودية

< المجلس األعلى العالمي للمساجد  -السعودية
< الندوة العالمية للشباب اإلسالمي  -السعودية
< هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية  -السعودية

< صندوق التضامن اإلسالمي  -السعودية
< جمعية قطر الخيرية  -قطر
< دار تنمية األسرة  -قطر

< جمعية الهالل األحمر القطري  -قطر
< مؤسسة الشيخ زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية  -اإلمارات
< هيئة األعمال الخيرية  -اإلمارات

 Iالهيئة مشاركة في مؤتمر دولي

< جمعية اإلصالح االجتماعي  -البحرين
< جمعية التربية اإلسالمية  -البحرين
< جمعية الثقافة اإلسالمية  -تونس
< منظمة الدعوة اإلسالمية  -السودان
< وزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية في الدول العربية .
< المجلس األعلى للدعوة اإلسالمية في اندونيسيا

 Iيوسف الحجي رئيس الهيئة الفخري مشاركاً في مؤتمر لدعم قضايا الشعوب اإلسالمية

< اإلغاثة اإلسالمية  -برمنجهام  -بريطانيا واتحاد المنظمات اإلسالمية في أوربا
< المجلس اإلسالمي في ألمانيا
< عدد كبير من المنظمات اإلسالمية في قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا والكاريبي .
وللهيئ��ة عالقات تعاون وتنس��يق مع مؤسس��ات العمل الخيري واإلنس��اني داخ��ل الكويت كـ ( األمانة العامة لألوق��اف  -بيت الزكاة  -الصن��دوق الكويتي للتنمية
االقتصادي��ة  -اله�لال األحمر الكويتي  -جمعية اإلصالح اإلجتماعي  -جمية إحياء التراث اإلس�لامي  -جمعية صندوق إعانة المرضى  -جمعية النجاة الخيرية  -اللجنة
الكويتية المشتركة لإلغاثة).
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التنمية المجتمعية  ..صرخة في وجه الفقر
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التنمية المجتمعية ..وسيلة للقضاء على الفقر
هذا البرنامج أو المشروع الذي تتبناه الهيئة الخيرية أسلوب عمل لدعم الفقراء والمحتاجين القادرين على ممارسة أعمال ومهن خاصة وهو موجه ألولئـك الذين
بحاجة إلى التمويل والتنظيم والمنتجات المالية القادرة على تكوين أصول ثابتة لتنمية سبل العيش الكريمة عبر قروض صغيرة لتمويل مشروعات صغيرة وأنشطة
مدرة للدخل ومن ثم س��د احتياجات أساس��ية لهم من قبيل التغذية والتعليم والصحة عبر الولوج إلى قروض اس��تهالكية والحفظ ضد المخاطر المستقبلية التي قد
تواجه ممتلكاته وذلك عبر التأمين واالدخار والتقاعد .
إن حدة الفقر في المجتمعات تزداد قس��وة وحدة وتلقي بظاللها الس��وداوية على كثير من الفقراء والمحتاجين حول المعمورة ..وليس��ت بالد المسلمين عن ذلك
ببعيد فأكثر من  5-4مليارات نس��مة يعانون هذا الفقر حيث يهبط معدل دخلهم عن دوالرين يوميا ..ويموت أكثر من  50ألفاً يوميا ألس��باب لها عالقة بالفقر في
حين ينام اكثر من  880مليون شخص وهم جياع .
التنمية المجتمعية ..إيجابية التغيير
إن التنمي��ة المجتمعي��ة التي تصبو إليه��ا الهيئة هي عملية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في طريقة عيش الفقراء والمحتاجين حيث تعتمد إلى حد كبير على بناء
ق��درات المجتم��ع المحلي الفقيرة والمحتاجة لكي تصبح قادرة على اس��تخدام الم��وارد بحكمة وفاعلية ولتتكافل هذه الفئات للع��ب دور فعال وإيجابي إليجاد الحلول
والمشكالت التي يعانــون منها .
فتوس��يع الخيارات أمام فئات المجتمع الفقيرة من خالل المش��اركة هو الركيزة األساس��ية للتنمية البشرية واالجتماعية والتي تنطلق نحو التقوية والتمكين للفئات
المهمشة وتعزيز الحس لديهم بالقدرة على المشاركة والتأثير .
ويأخذ المش��روع على عاتقه تنمية المداخيل المالية للفقراء والمحتاجين وتطويرها ليصبحوا بعدها قادرين على إعالة أنفس��هم وأسرهم وعليه فإن الناتج الرئيسي
عن عملية التنمية المجتمعية تلك هو تحسين نوعية حياة الفقراء والمحتاجين ومن ثم نقلهم إلى حياة أكثر كرامة .
برامج التنمية طرق معالجة جديدة للفقر
وتعد برامج التنمية المجتمعية لصالح تنمية األسر الفقيرة من أحدث الطرق الفعالة للحد من الفقر والتخلف االجتماعي عن طريق تمليكها لمستلزمات المشروعات
اإلنتاجية والتي تس��اهم في اس��تغالل أوقاتها بما هو نافع وتحس��ين ظروفها االقتصادية  ،وزيادة مواردها وتمكينها من إشباع حاجاتها وتوفير ضروراتها حماية لها
من الضياع  ،بالتالي فهي تؤدي إلى تنشيط قدرات المجتمع وتفعيل طاقاته الكامنة بإدخاله في العملية اإلنتاجية.
وقد نجحت مشاريع التنمية المجتمعية في حماية األفراد واألسر الفقيرة من منظومة البنوك التي تقوم على الفوائد الربوية حيث تتهافت البنوك التجارية على منح
الفقراء القروض الصغيرة بهدف تنفيذ مش��اريع دون النظر إلى ماهيتها أو مدى توافقها مع منظومة التنمية بش��قيها ،كذلك تحميل الفقير فوائد على القرض تصل
في معظم الحاالت إلى ما يزيد على  % 25مما يعكس استمرار حاالت الفقر لهؤالء وعدم تحقيق التنمية المنظورة.
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ويهدف برنامج التنمية إلى رفع مس��توى المعيش��ة للمناطق المستهدفة ،وتطوير القدرات المهنية والحرفية لألس��ر الفقيرة ،وإتاحة الفرصة للفقراء للحصول على
خدمات وتسهيالت مالية ،وخلق فرص للتوظيف الذاتي ،وتدريب الفقراء ،والتركيز على قوة العمل المهمشة للنساء.
وتعطي الهيئة األولوية للنساء كفئة مهمشة تتعرض للنهر االجتماعي في المجتمعات الفقيرة ،والمزارعين الذين ال يمكلون أي حيازة زراعية ،والعاطلين عن العمل
والفئ��ات غي��ر الفعالة ،وأصحاب الحرف اليدوية ،وأصحاب العمل التج��اري الصغير الذين يعملون بحيز متواضع رغبة في تكبي��ر مجاالتهم التجارية ،وأصحاب العاهات
المستديمة واألسر الفقيرة التي يصعب عليها توفير الدخل اليومي المناسب .
السعي نحو محو الـفقر ..
وتعتم��د الهيئ��ة الخيري��ة في برنامجها التنموي على سياس��ة اإلقراض الصغي��ر ومتناهي الصغر باعتبار أن ه��ذا األمر بات حاجة ملحة وض��رورة تفرضها الظروف
االقتصادية واالجتماعية لكثير من البلدان الفقيرة والنامية فعندما تنتش��ر البطالة وترتفع تكلفة التعليم وتقل الموارد الرئيس��ية لحياة اإلنس��ان ويصعب على الناس
الحصول على قوتهم تأتي برامج التنمية المس��تدامة بالمش��اريع الصغيرة البعيدة عن التعقيد التقني لتكون الوس��يلة الفعالة لغرس القدرات التي تس��اعد الفئات
المستهدفة على ممارسة أعمال تهيئ لهم سبل العيش الكريم الحر.
دول استفادت من برنامج الهيئة ..
وقد اس��تفادت دول عدة من برنامج الهيئة الخيرية للتنمية المجتمعية واضعة نصب عينها تنمية األس��ر الفقيرة والمحتاجة في البلدان التالية ( :أوغندا – اليمن –
السودان – بنغالديش – نيجيريا – باكستان – الهند – بروندي – األردن – الصومال – موريتانيا – سريالنكا – مصر – كوسوفا – السنغال) .
 Iنماذج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تنفذها الهيئة

 Iمحل بقالة

 Iمحل بيع مالبس جاهزة (نوفوتيه)
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مركز الخيرية للدراسات والتطوير ..
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يس��عى مركز الخيرية للتطوير إلى دعم البناء المؤسس��ي للعمل الخيري من خالل االرتقاء بمؤسس��ات العمل الخيري عبر تقديم المعلومات التنموية والدراس��ات
الميدانية وبرامج التطوير الوظيفي والبناء المؤسسي والقيادي لهذه المؤسسات.
ويتركز عمل المركز على المحاور التالية  :المعلومات الدقيقة و المتكاملة وبما يدعم اتخاذ القرارات تجاه البرامج والمشاريع وتبني الدراسات التطبيقية و الميدانية
الالزم��ة للتع��رف على واقع ومتطلبات تنفيذ برامج ومش��اريع التنمية واعتماد النظ��م اإلدارية المتطورة التي تتكامل فيها عناصر و مكونات العمل المؤسس��ي و بما
يرتفع بكفاءة العمل و فاعلية اإلنجاز والس��عي في عملية مهمة تهدف إلى التأهـيل الـوظيـفي للعاملين في مؤسس��ات العـمل الخـيري و التـنمية الـقـياديـة للقائمين
عليها.
ومن ضمن مهام المركز تقديم الدراسات التطبيقية و الميدانية حول واقع المجتمعات والفئات المعنية في مجاالت التعليم والصحة واالجتماع ،ومتطلبات المتضررين
م��ن الكوارث الطبيعية ،واستش��راف الدراس��ات لواقع المجتمعات والفئات المعنية بمش��اريع التنمية وبرامج اإلغاثة ،وعمل الدراس��ات الالزمة ح��ول واقع ومتطلبات
تطوي��ر النظ��م والعاملين والقائمين على مؤسس��ات العمل الخيري ،كما يقدم المركز مش��اريع لتطوير النظ��م و اللوائح اإلدارية لمؤسس��ات العمل الخيري وتأهيل
العاملين وظيفيا .
ويحوي المركز وحدة لخدمات التدريب والمؤتمرات والمناسبات ويضم “ مسرح المرحوم محمد عبد المحسن الخرافي” ،وهو مجهز وفق أعلى المستويات والتجهيزات
التقني��ة ،كم��ا يحوي باقة من القاعات متنوعة األحجام ،وم��زودة بتجهيزات إلكترونية وتقنية عالية لخدمات التدريب ،إضافة إلى الخدمات األخرىكأماكن االس��تراحة
والطعام ( توجد خدمات خاصة للنساء ) ،ومصلى للرجال ،ومواقف سيارات فسيحة.
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لجان الهيئة  ..أذرع خير
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لجنة آسيا :
تأخذ لجنة آس��يا من اس��مها البعد الجغرافي الذي تعمل فيه ،فهي تركز أنشطتها ومش��اريعها في البعد اآلسيوي وضمن القارة اآلسيوية
حيث تخدم المسلمين السيما في جمهوريات آسيا الوسطى ،كما تسعى اللجنة لخدمة أبناء المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو  825مليون
نسمة في القارة اآلسيوية وقد تم إشهارها في 3رجب 1309هـ الموافق 9فبراير  1989بقرار من إدارة الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في
اجتماعه الس��ادس وذلك لاللتفات إلى أوضاع المس��لمين في القارة اآلسيوية ،كونهم يمثلون أكبر تجمع للمسلمين في العالم أي ما يقارب
ثالثة أرباع المسلمين في العالم.
األهداف :
< تنفيذ العديد من المش��اريع اإلنش��ائية واإلغاثية والدعوية والوقفية التي تخدم إخواننا المس��لمين في قارة آس��يا  ،كما تقوم بتقديم الدعم والمس��اعدة للفقراء
والمحتاجين منهم .
< تقديم المساعدة بما يحقق الرعاية ألبناء المسلمين واأليتام والمتضررين .
< إقامة المشروعات التعليمية واالجتماعية ودعم المشروعات واستكمال الناقص منها.
< التواصل مع المؤسسات الرسمية والمعنية في هذه الدول دعماً للعالقات المهنية والتنموية معهم.
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لجنة فلسطين الخيرية :
إن لجنة فلس��طين الخيري��ة بالهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية أكملت عقده��ا األول من العمل الدؤوب والجه��د المتواصل لتحقيق
رسالتها الخيرية اإلنسانية السامية والتي رسمتها لنفسها منذ تأسيسها بتاريخ  1988 / 6 / 15م.
وتأتي مس��ألة االهتمام بالمقدسات اإلسالمية على ارض اإلسراء (فلسطين) وخاصة المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث المساجد
كإحدى أولويات اهتمامات اللجنة إيمانا منها بقدسية هذا المكان وبركة ما حوله وحفاظا منها على المعالم التاريخية والحضارية لتلك
البقعة المباركة.
فكان البد من العمل دون كلل وال ملل من أجل مسح دمعة األيتام ورسم االبتسامة على شفاه المحرومين  ،لذا تنوعت األنشطة فمن مشروع
كفالة األيتام إلى مشروع طالب العلم إلى مشروع رعاية األسر الفقيرة وصو ًال إلى المشاريع الموسمية من إفطار الصائم واألضاحي وغيرها من المشاريع االنسانية.
مشاريع اللجنة :
مش��روع طالب العلم  :ش��مل كفاالت جزئية ومس��اعدات ش��هرية لطلبة جامعيين ،وطلبة المدارس داخل فلس��طين ،حيث تقدم المس��اعدات من رسوم وحقائب
ومالبس لأليتام والفقراء من خالل مشروع الكسوة والحقيبة المدرسية  ،وقد استفاد من هذه المساعدات عشرات الطالب والطالبات في المدارس الخاصة بالكويت
ومش��روع مراكز تحفيظ القرآن الكريم الذي طرح تحت ش��عار “حتى يبقى القرآن عاليا في أرض اإلسراء” من اجل زيادة الربط بين الفلسطينيين وشريعتهم ،ومشروع
كفالة األيتام ومشروع رعاية األسر الفقيرة ومشروع إفطار الصائم وزكاة وتنفيذ مشروع األضاحي ومشروع إعمار المسجد األقصى ومشروع التسوية الشرقية ومشروع
ترميم وصيانة المساجد في أرض اإلسراء ومشروع سقيا األقصى ومشروع دعم لجان الزكاة والمركز اإلسالمي في يافا ومشروع تربية نعاج العساف وهو مشروع خيري
استثماري تم من خالله شراء النعاج لتربيتها حيث تتميز هذه النوعية بكثرة توالدها وإنتاجها من الحليب ،فض ً
ال عن توزيع مالبس ومواد عينية.
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لجنة ساعد أخاك المسلم :
تم إنش��اء لجنة «س��اعد أخاك المس��لم في كل مكان » في عام 1983م  ،ومن خاللها تساهم مجموعة من السيدات في دعم أنشطة
الهيئة الخيرية والتطوعية مع التركيز على البعد التربوي والثقافي واالجتماعي للعمل الخيري داخل وخارج الكويت.
من أعمال اللجنة :
< مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
< كفالة طالب العلم في الكويت وخارجها.
< الدورات العلمية والتربوية – مسلسلة (النهج التربوي في ظل اإلسالم).
< دورات تربوية اجتماعية ثقافية.
< دورات األم والطفل.
< النوادي الصيفي.
< اإلعداد التربوي للشابات.
< التعاون مع جمعيات النفع العام.
< إصدار سلسلة من النشرات التي توضح أعمال اللجنة وتعرف بها.
< إنشاء مدرسة الرؤية الثنائية اللغة.

 Iأحد المعارض الخيرية التي نظمتها اللجنة
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لجنة الشروق للشباب
إحدى اللجان التابعة للهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية وتعنى بالش��باب بمختلف فئاته وش��رائعه وتس��عى اللجنة لتمارس دورآص
فعا ً
ال في صياغة ش��خصية الش��باب ليساعدهم على نحو إيجابي في تنمية نفسه واس��رته ومجتمعه وامته وتمكينه من تحقيق التجاوب
الفعال مع متطلبات العصر الذي نعيشه وإحياء دوره اإليجابي الداعم لحركة نهضة المجتمع واالرتقاد به وتلبية حاجاته ،وذلك من خالل
الوصول إلى الشخصية الشابة الناجحة التي يستفيد المجتمع والبالد من نجاحها.

 Iمعرض التوظيف تنظمه اللجنة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة

 Iأحد الحاضرين في لقطة تكريم عقب انتهاء ندوة جماهيرية نظمها مركز الرواد

مركز الرواد
الفكرة :مركز تدريبي يتبع الهيئة الخيرية يعنى بتنمية مهارات وفنون القيادة الحديثة نظرياً وعلمياً لدى الشباب الكويتي ضمن إطار
تربوي إسالمي متميز وعلى أسس علمية حديثة وأبعاد منهجية مدروسة.
الرؤية :أفضل مركز خليجي لتأهيل القيادات الشابة.
الرسالة :إعداد شخصية متكاملة مؤهلة لممارسة دور ريادي في المجتمع.
الشعار :عمل رائد  ..لجيل قائد
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لجنة أفريقيا :
أنشأت الهيئة الخيرية لجنة خاصة بالقارة األفريقية ضمن لجان الهيئة تحت مسمى «لجنة أفريقيا» برئاسة وزير األوقاف األسبق ناصر
محمد الحمضان ،وذلك لدراس��ة االحتياجات اإلنس��انية والتعليمية والصحية والتدريبية لمسلمي القارة والمساعدة في تقديم الخدمات
والمشاريع التي تسهم في تنمية المجتمعات األفريقية في إطار عمل الهيئة .
ويأتي إنش��اء هذه اللجنة المتخصصة في الش��أن األفريقي إلى الحاجة الماس��ة لمثل هذا الكيان في متابعة مش��اريع الهيئة في هذه
المنطقة التي يشكل الفقر السمة الرئيسية والغالبة في مجتمعاتها.
ومعلوم أن للهيئة في قارة أفريقيا العديد من المشاريع الخيرية كما يحرص المتبرع الكريم على إقامة مشاريع خيرية في بعض الدول
اإلفريقية من خالل الهيئة األمر الذي يعزز حضور هذه اللجنة .

 Iمستشفى في الصومال

 Iمدرسة في السودان

 Iمزرعة في أفريقيا
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مجلة العالمية هي لسان الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ونافذتها
اإلعالمية التي تطل بها على الناس حيث تعتبر من المجالت الرائدة في
مجال نشر الخبر اإلنساني واالغاثي والثقافة اإلسالمية .
ولمجلة العالمية الكثير من المهتمين في العالم وخصوصاً تلك البالد

التي تتركز فيها األقليات المس��لمة المتعطشة لمعرفة أخبار المسلمين
وقضاياهم .
ّ
والكتاب كل في
ويكتب في مجل��ة العالمية الكثير من االختصاصيين
مجاله وخصوصا المجاالت الخيرية والتربوية والثقافية واإلدارية .

مجلة العالمية  ..نافذة الهيئة اإلعالمية

وقد صدرت مجلة العالمية أول ما صدرت تحت اس��م «مجلة الخيرية»
التي ارت��أت آنفاً إدارة الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمي��ة تغييره إلى
«العالمية» لتعبر عن إس��تراتيجيتها اإلعالمية الجديدة وطموحاتها في
الدخ��ول إلى العولمة للدفاع عن الهوية اإلس�لامية ،وقد حظي التطور
الجديد باهتمام أوس��اط األقليات والمس��لمين في الخارج ومما ال شك
فيه أن اهتمامات العالمية الكتابية أوجد لها قاعدة من المهتمين ممن
يطلبون االشتراكات المجانية ،األمر الذي تناشد فيه المجلة المتبرعين
الكرام دعم عملية االش��تراك فيها ووقفه على المؤسس��ات اإلس�لامية
والمهتمة دعما للوس��طية والترش��يد في العمل اإلس�لامي كما تناشد
«العالمية» أصحاب الش��ركات والمؤسس��ات التجاري��ة دعم المجلة من
خالل اإلعالن في صفحاتها نش��راً للفكر اإلس�لامي والخيري والتطوعي
وإلبراز وجه الكويت الحضاري .
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ثقافة األمة الوسط
إيمانا من الهيئة بالفكر اإلس�لامي الوس��طي نف��ذت الهيئة عدة حمالت م��ن العص��ف الذهني ،ثم عقدت ف��ي الكويت أيضاً ندوات مفتوحة ش��ارك فيها
إعالمية منها« :الوس��طية نور» من أجل تعزيز ثقافة األمة الوس��ط ،وتنظيم العلماء والمفكرون من جميع أنحاء العالم اإلسالمي للتعريف بالوسطية والتوعية
العديد من الندوات والملتقيات التي تصب في ترسيخ مفهوم الوسطية كبعد بها ،ثم انتقلت الهيئة من المستوى المحلي إلى المستوى الخليجي حيث نظمت
إس�لامي على مستوى الداخل والخارج بالتنس��يق مع وزارة األوقاف والشؤون فعاليات على مستوى عالمي ،فعقدت بالتعاون مع االيسيسكو عددا من الندوات،
االسالمية و منظمة االيسيسكو .

للتعريف بثقافة األمة الوس��ط  ،وتدريب الدعاة على المنهج الوس��طي في آسيا

ولم تتبن مش��روع نش��ر الثقافة الوس��طية من قبيل ردود الفعل  ،وإنما سعت وأوربا.
الهيئة إلى قراءة األحداث الجارية والمس��تقبلية  ،وقامت بمجموعة من المناشط

وق��د هدفت هذه الندوات إلى ضرورة نبذ جميع أش��كال العنف ،وتبيان الهدي

للتعري��ف بالفك��ر اإلس�لامي الصحيح ،فف��ي الكويت نش��طت الهيئ��ة وعقدت النبوي في الدعوة إلى اهلل بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن ،وإلى
مؤتمرات عدة بالتعاون مع مؤسس��ات المجتمع المختلفة وشارك فيها مهتمون ذل��ك أصدرت الهيئة  23كتابا للدكتور س��عد المرصفي أس��تاذ الحديث وعلومه
ومتخصصون وكان لهذا الجهد أثر إيجابي كبير ،حيث تباحث هؤالء في جلسات حول الوسطية في الفكر اإلسالمي.
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الواقف والمحتاج  ...منفعة متبادلة :
يعتبر الوقف للواقف صدقة جارية دائمة العطاء أجرا وثوابا ولها صفة الديمومة
إلى ما شاء اهلل  ....فحيث بقي الوقف بقي معه األجر ضرعا يدر الثواب إلى ما شاء
اهلل ويس��تفيد في الوقت نفس��ه من هذا الوقف المحتاجون الس��تمرار بقاء أصول
األوق��اف وبذلك يتحقق القليل الدائم ال��ذي هو خير من الكثير المنقطع والذي ما
تلبث فيه الحاجة أن تتجدد .
هدف الوقفية :

وقفيات الهيئة  ..خير للناس

تهدف وقفيات الهيئة إلى جمع مبلغ ألف مليون دوالر موزعة على محافظ وقفية
للمس��لمين فيها حق المش��اركة بحص��ة أو أكثر كل على حس��ب طاقته ،ثم بعد
ذلك تس��تخدم حصيلة التبرعات في استثمار أو شراء عين أو أكثر يتم حبسها عن
التصرف ويخصص ريعها لإلنفاق على أوجه الخير والبر .
وف��ي هذه الوقفيات وف��رت الهيئة لمحبي الوقف المش��اركة في هذا النوع من
العم��ل الخيري على اختالف طبقاتهم وحاالتهم االجتماعية من أجل نفع دائم في
ص��ورة صدقة جارية تتجدد عبر األجيال والعصور ،كما أنها باب من أبواب التجارة
مع اهلل  ،ويكفي أنه يفتح للمنفق والمتبرع والمحسن بابا للتقرب إلى اهلل سبحانه
وتعالى .
ونشير من خالل تجربة الهيئة في مجال الوقف إلى ما يرادفها من طرح لشعارها
«معا  ...ال يعود الس��ائل إلى الس��ؤال» ومن خالله توظف الهيئ��ة تبرعاتها فيما
يخدم هذا الطرح في محاولة لوضع حلول مستديمة لمشاكل الفقر المزمنة تعالج
أسس المشكلة .
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ولهذا الغرض أنشأت الهيئة محافظ وقفية متخصصة تعتبر رائدة ومتميزة منها :
الصنادق الوقفية:
كما طرحت الهيئة أسلوبا جديداً للوقف وهو الصناديق الوقفية حيث تستثمر همة المحسنين ورغبتهم في تأسيس وقفهم الخاص ليكون رأس مال لصندوق
كامل في أحد مناحي الخير المختلفة ،كما لم يهمل صغار المحسنين ففتح الباب للوقف والمساهمة فيه بأي مبلغ كان ولو ديناراً.

وتحت صندوق الوقف العام تندرج عدة وقفيات متخصصة هي كالتالي:
وقفية ( نور على األرض ) :
ه��ي إح��دى محافظ وقفية األلف ألف  ،وينفق من ريعها على مصارف الخير المختلفة ،وتجمع أصولها من تبرعات المحس��نين الكرام فيبقى أصل التبرع ثابتاً
ويتم اإلنفاق من الريع بحيث يبقى هذا المعين مصدرا لدر األجر والمثوبة من عند اهلل إلى ما شاء اهلل مصداقا لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم « إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إال من ثالث  :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » .
الوقف القرآني :
وهو وقف استحدثته الهيئة مؤخرا يقوم على رعاية القرآن الكريم من طباعة وترجمة وكفالة لمعلمه وبناء فصول تدريسه.
وقفية األضاحي :
أنشأت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية وقفية األضاحي ضمن وقفيات متعددة تتناول أوجه الخير المختلفة منذ عامين ،ووافقت الجهات الشرعية عليها  ،حيث
أفتى بجوازها د .خالد المذكور الذي قال :إن المساهمة في وقفية األضاحي تغني الواقف أو المتبرع عن ذبح أضحيته كل عام إذ ِّ
يوكل الهيئة بشراء وذبح أضحيته
( إذا كان هناك عائد من هذا الوقف ) وعلى الوكيل ( الهيئة ) أن يجدد األضحية باس��م الواقف كما تجوز المس��اهمة في وقفية األضاحي عن األموات كالوالدين
واألقارب وفي هذا بر بالوالدين بعد مماتهما .
الوقف المائي ( وقفية قطرة ماء ):
هذه الوقفية تعنى بحفر اآلبار وإقامة السدود وتزويد المحتاجين بالمضخات المائية وشراء برادات الماء وهي محاولة من أجل التخفيف من آثار الجفاف.
وقفية ( أعطه فأسا ليحتطب )
وه��ي وقفي��ة تهتم برعاية ودعم المش��اريع ذات الطابع اإلنتاجي والحرف��ي والتنموي  ،وترتكز على تأهيل الفقير ليمتهن مهن��ة أو صنعة يتمكن بعدها من
االنخراط في أسواق العمل ليعول نفسه وأسرته  ،وتأتي هذه الوقفية لتعزيز مبدأ التمكين استهداء بقول النبي ( صلى اهلل عليه وسلم ) «ألن يأخذ أحدكم فأسا
فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» .
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وقفية المساجد :
والتي تنفق من ريعها على بناء المس��اجد وعمارة بيوت اهلل كما جاء في حديث النبي صلى اهلل عليه وس��لم بأن «من بنى هلل مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى
اهلل له بيتا في الجنة»  ،وعلى عمارة وبناء وفرش المساجد وكفالة األئمة .
مشروع وفاء لوالديك الوقفي :
من ركائز ديننا اإلسالمي وشريعتنا السمحة الحض على بر الوالدين والوفاء لهما  ،وقد جاء ذلك في أكثر من موضع سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية
 ،تكريما من ديننا العظيم لدور الوالدين في حياة أبنائهما وفي مسيرتهم الممتدة طوال عمرهم .
وم��ن خالل مش��روع ( وفاء لوالديك ) تضع الهيئة االبن في قالب التربية الحس��نة والبر بالوالدين وتفتح المجال رحب��ا أمامه ليرد بعضا من أفضالهما عليه ،
وبهذا يكون هذا الوقف معينا لهما ولالبن يدر األجر والمثوبة .
وقفية إفطار الصائم:
وهي وقفية إلقامة موائد اإلفطار حول العالم يفطر عليها فقراء المسلمين الذين ينتظرونها من العام إلى العام.
وقفية األسر المتعففة:
وتهتم هذه الوقفية بشريحة األسر المتعففة وهم الفقراء الذين يمنعهم حياؤهم من السؤال.
وقفية ( اليتيم ) :
التي تقوم على دعم ومس��اندة وكفالة األيتام وتقديم المس��اعدة لدور رعاية األيتام ،ومن ضمن أنش��طة هذه الوقفية االهتمام باأليتام تعليميا واجتماعيا
وصحيا بما يؤمن لهم حياة كريمة .

48

اإلغاثة

49

باكستان ..
اس��تطاعت الهيئة تنفيذ العديد من المش��اريع والبرامج الصحية واإلغاثية واإلنتاجية وغيرها ،فضال عن بناء المس��اجد وحفر اآلبار في باكستان استفاد منها
عش��رات اآلالف من المتضررين ،ضمن حملة «الكويت معكم» التي نفذتها الهيئة بتوجيهات س��امية من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح
األحم��د الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه ،وقد تلقت الهيئة ش��هادات وكتب ش��كر من جهات باكس��تانية تثني على ش��فافيتها واحترافيته��ا في تقديم الخدمة
اإلنسانية ،كون مساعداتها طالت صميم الحياة عند المستفيدين حيث نفذت مشاريع وبرامج الهيئة في المناطق المنكوبة .
وبع��د نج��اح حمل��ة «الكوي��ت معك��م» إلغاث��ة متض��رري فيضان��ات باكس��تان في صي��ف ع��ام  2010في جم��ع التبرع��ات تدارس��ت الهيئة م��ع الجهات
المعنية في ميدان اإلغاثة احتياجات المتضررين وأولوياتهم ،وحددت مجموعة من البرامج المختلفة التي تلبي احتياجات شرائح عديدة ،ومنها البرامج الصحية،
حيث قامت الهيئة الخيرية من خالل مكتبها في باكس��تان بتش��غيل العديد من العيادات الصحية المتنقلة الموزعة في مناطق باكس��تان المتضررة ،إضافة إلى
العيادات الثابتة بكامل طاقمها الطبي ومستلزماتها من دواء وأجهزة) .
كما قامت بتنفيذ برنامج «الطرود االغاثية» حيث تحتوي هذه الطرود على أهم احتياجات المتضررين وتوزيعها عليهم وأدرجت في برامجها ومشاريعها التي
تنفذها مشروع حفر اآلبار ،وشملت حفر  3000بئر بعد مسح المناطق األكثر حاجة ومناسبة لهذه اآلبار.
وعملت الهيئة على انش��اء عش��رات المساجد ،كما استطاعت الهيئة إغاثة شرائح مختلفة من المزارعين سواء بتزويدهم بالبذور أو بأعداد كبيرة من الماعز
والشياه الحوامل من أجل استعادة الدورة الزراعية ونظيرتها الحيوانية التي أوقفتها فيضانات  2010م.
وأنش��أت الهيئة بنكاً للبذور وذلك باتفاقية مبرمة مع وزارة الزراعة في بلوشس��تان ،وفكرة البنك تقوم على استرجاع جزء من المحاصيل ممن تسلموا البذور
سابقا ثم اعادة زراعتها في مزارع وزارة الزراعة بعناية خاصة ثم توزيع المحاصيل الجديدة على مزارعين جدد ،ثم تبدأ دورة جديدة تقوم على استرجاع جزء من
المحاصيل ثم زراعتها مرة أخرى ،وهكذا ينمو الخير وتستمر الصدقة الجارية.

 Iمخيم إلغاثة المنكوبين أقامته وأشرفت عليه الهيئة
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 Iقافلة من المساعدات الغذائية جهزتها الهيئة

وقد ألزمنا المس��تفيد األول بتقديم أنثى ماعز لمس��تفيد ثان بعد ستة أش��هر من الوالدة ،وكذلك المستفيد الثاني ملزم بتقديم أنثى لمستفيد ثالث وهكذا
ينتشر الخير  ..وقد وضع مكتب الهيئة خطة النجاز المشروع ومتابعته على الشكل األفضل .وفي حال والدة الذكور فإنه تم تأسيس بنك للماشية الستقبال ذكر
واحد من كل مستفيد ،ثم بيع ذكرين لشراء أنثى حامل ثم تسليمها لمستفيد جديد.
وفي برامجها اإلغاثية حرصت الهيئة على التنس��يق مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة في المجال اإلغاثي  ،وقد بدأ هذا التنس��يق بالتعاون مع
اله�لال األحمر الكويتي في مخيم الركانا للمتضررين ،وكذلك مش��روع العيادات الصحية المتنقلة ال��ذي تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم
المتحدة من حيث األدوية وكذلك مع منظمات محلية متخصصة من حيث المش��اركة في التنفيذ .أما مش��روع توزيع البذور فقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة
الزراعة المحلية ومع شركة البذور الحكومية ،أما مشروع الماشية فينفذ كذلك بالتعاون مع منظمة حكومية .

 Iموظفي الهيئة ومتطوعيها يوزعون المساعدات على المحتاجين

51

بنين والنيجر ..

قامت الهيئة الخيرية اإلس�لامية العالمية بتنفيذ برنامج إغاثي في دولتي النيجر وبنين ،ش��مل توزيع المواد اإلغاثية على أكثر من  30ألف متضرر في دولتي بنين
والنيجر من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلدين.
وجاء هذا البرنامج االغاثي عبر شراكة بين الهيئة الخيرية والبنك اإلسالمي للتنمية في جدة وبيت الزكاة الكويتي وبيت التمويل الكويتي ،ونصت االتفاقية على
توزيع إغاثات عاجلة على النيجر وبنين بقيمة  600الف دوالر.
وكانت المياه قد غمرت عشرات القرى وجرفت العديد من مساكن المتضررين ،وقد نسقت عملية التوزيع بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية التي قامت بجهود
مهمة في تش��كيل لجان متخصصة ،وأعدت قوائم من األس��ر المتضررة وحصرت القرى المتضررة من الفيضانات مما س��اعد في توزيع المس��اعدات بشكل مدروس
ومخطط.
ففي النيجر تم توزيع كوبونات على األسر المتضررة بحضور رؤساء البلديات والعمد ومشايخ القرى باإلضافة إلى محافظ اإلقليم وتم توزيع اإلغاثات عليهم بشكل
مجمع في أقاليم ( دوسو ـ طاوا ـ زيندر) وتحتوي هذه األقاليم على  33قرية متضررة  ،وبلغ عدد األسر  1435أسرة ،ووصل اجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10682
متضررا.
و في جمهورية بنين تم تخصيص كميات اغاثية لكل قرية متضررة وزعت على المس��تفيدين بحضور العمدة وأئمة المش��ايخ  ،وبلغ إجمالي المستفيدين في هذه
القرى أكثر من  20ألف متضرر  ،وشارك في تنفيذ البرنامج االغاثي مع وفد الهيئة وشمل التوزيع المتضررين بغض النظر عن دياناتهم.
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إغاثة الصومال ..
إزاء أزم��ة الج��وع في الق��رن األفريقي ،ونظراً لتدهور األوضاع في الصومال واالنزالق إلى مجاعة ش��املة قامت الهيئة الخيرية بجمع التبرعات لصالح إغاثة الش��عب
الصومالي بتوجيهات سامية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ..أشرف على تنفيذ هذه الحملة د .خالد مذكور المذكور الذي ناشد الجميع
التحرك للتخفيف من هول هذه األزمة.
وقد ناشدت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية خالل حملتها « فزعة كويتية » المسلمين في الكويت خاصة والمجتمع الدولي عامة المبادرة لدعم جهودها في هذا
المضمار  ،لتجنب موت المزيد من الجوعى بعد أن كان قد قضى اآلالف نحبهم بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ ستين عاما.
وقدرت الهيئة عاليا تبرع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه بمليون دوالر افتتح بها الحملة لتكون إيذانا بتحرك شعبي جارف
باتجاه مساعدة الشعب الصومالي ..
وب��دأت الهيئة فع�لا تحركها بتوزيع دفعات كبـيرة من المس��اعدات الغذائي��ة على المحتاجين والمنكوبين ف��ي جمهورية الصومال ش��ملت توزيع مواد بماليين
الدوالرات احتوت عشرات األطنان من المواد الغذائية .

 Iوجبات تموينية وزعتها الهيئة على المحتاجين
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سوريا ..

لم تتوان الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية عن مد يد العون لكل ذي حاجة أو صاحب نكبة فقد بادرت بتنفيذ العديد من البرامج اإلغاثية في الصومال حين ضربها
الجفاف ونفذت العديد من المش��اريع اإلنس��انية والخيرية في باكستان حين كانت تحت سطوة الفيضانات وهي اليوم بنفس الروح تؤدي واجبها في مساعدة األشقاء
في سوريا الذين يتعرضون إلى التهجير والقسوة والقتل ..
وق��ع على إخواننا الس��وريين ضرر بالغ  ،ودورنا أن نخفف من حدة معاناتهم وواجبنا الديني واإلنس��اني يحتم علينا أن ن��رأف بحالهم وأن نبادر في دعمهم وتوجيه
سبل المساعدة المختلفة لهم ،ومن هذا المنطلق تحركت وفود الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية باتجاه تركيا واألردن ولبنان تحمل بواكير الخير وتقدم المساعدات
الممكنة الالجئين السوريين ممن تقطعت بهم السبل وفي غربتهم ..وقد كانت هذه المساعدات بمثابة البلسم الشافي.
وقد قدمت الهيئة برامج إغاثية نوعية لالجئين السوريين في األردن ولبنان وتركيا شملت ما يلي:
< طرود غذائية			.
< مساعدات مالية مقطوعة.
< تجهيز منازل ( أغطية  -فرش  -لحافات  -معدات طهي  -اسطوانات غاز  -أجهزة كهربائية).
< افتتاح عيادات طبية (نسوية  -طب عام  -أسنان  -مختبرات).
< كفالة الجرحى والمرضى.
< برامج طبية وتدريبية وتأهيلية وإسعافات أولية.
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وقد حرصت فرق الهيئة اإلغاثية على االهتمام باألطفال والنس��اء الس��وريين ضمن برامجها للدعم النفس��ي ،حيث أقامت يوماً ترفيهياً لألطفال السوريين شمل ما
يلي:
< مسرح الدمى والعرائس القفازية.
< وجبات غذائية وهدايا نقدية.
< أناشيد وألعاب متنوعة.
< رسومات على األيدي والوجوه .وكان بحق يوماً للفرح الكويتي..
كما عملت الهيئة الخيرية على التنسيق الفاعل مع كافة المؤسسات الرسمية والشعبية المعتمدة في الكويت وفي أماكن عملها ،وفي هذا السياق قامت بالفعاليات
التالية:
< لقاءات مع سفراء دولة الكويت لدى كل من (األردن  -لبنان  -تركيا).
< لقاءات تنسيقية مع كثير من مؤسسات اإلغاثة والجمعيات الخيرية العاملة في الميدان أثمرت مشاريع نوعية ،وسعت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية إلى تنويع
حجم المستفيدين من مساعداتها ،وشملت ما يلي:
< األرامل واأليتام واألطفال.
< الجرحى والمرضى ومن هم في حاجة إلى العالج العاجل.
< أرباب األسر ممن تقطعت بهم السبل كالشيوخ والعجزة والمعاقين وأصحاب األمراض المزمنة.
< حاالت الوالدة المستعجلة.
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مشاريع الهيئة
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أو ً
ال :المشاريع التعليمية:

كفالة طالب تعليم عام
كفالة طالب جامعي
إنشاء مكتبة مدرسية
تجهيز مكتبة مدرسية
بناء فصل دراسي
تجهيز مختبر علوم
توفير باص مدرسة
بناء مركز ثقافي
بناء مدرسة
بناء معهد مهني
بناء كلية تقنية
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ثانياً :المشاريع الصحية

سيارة إسعاف
تجهيز مركز طبي
بناء مستوصف طبي (من دون تجهيز)
بناء معهد تمريض (من دون تأثيث)
بناء مستشفى (من دون تجهيز)
جهاز غسيل الكلى
« بدءا من خمس وحدات»
تجهيز مستشفى بجهاز «»X-RAY
تجهيز مستشفى بجهاز «»CT-SCAN
تجهيز مستشفى بجهاز «»MRI
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 Iحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يضع حجر أساس مستشفى الرعاية الصحية

مستشفى الرعاية الصحية
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لم تدخر الهيئة وس��عا في دعم وتبني العديد من األنش��طة المحلية والبرامج والمش��اريع الخيرية واإلنسانية  ،ومنها مشاريع إطعام الطعام ودعم األسر المتعففة
والعمل على مساعدة المرضى وكفالة طلبة العلم الفقراء ورعاية كبار السن.
ومن أبرز المش��اريع االجتماعية التي للهيئة فيها دور ريادي في انش��ائها بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والس��رطان إنش��اء مستش��فى الرعاية
الصحية في منطقة الصباح الطبية على مساحة  6،600متر مربع  ،وبلغت تكاليف إنشاء وتجهيز المستشفى أكثر من خمسة ماليين دينار كويتي  ،ويهدف المستشفى
ال��ى تقدي��م خدمة رعاية تلطيفية هي األولى من نوعها في المنطقة العربية واإلس�لامية حيث يس��اعد في توفير األجواء الطبية وتقدي��م العالج التلطيفي والرعاية
النفس��ية واالجتماعية و الدينية واالستش��ارية للمريض  ،ويعد هذا المستش��فى األول من نوعه في المنطقة العربية واإلسالمية  ،كمشروع رائد في العالج التلطيفي
قياسا بالمستويات العالمية  ،بل ويعتبر خطوة إلى األمام تخطوها دولة الكويت في هذا النوع من العالج الذي مازال في مرحلة النمو .
وقد قام صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه اهلل ورعاه بافتتاح المستشفى ضمن رعايته السامية لمشاريع الخير الكثيرة التي
تقوم بها الهيئة الخيرية ،وضمن احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية الخمس��ين على االس��تقالل والعش��رين على التحرير والذكرى الخامسة على تولي سموه مقاليد
الحكم.

م�ست�شفى الرعاية ال�صحية اخلريية

 Iمستشفى الرعاية الصحية شاخصاً في منطقة الصباح الصحية
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ثالثاً :المشاريع االجتماعية  Iمســــاجـــد
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ثالثاً :المشاريع االجتماعية
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 Iآبــــار
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مســــاجـــد
اجتماعية I
مشاريع
االجتماعية  Iأخرى
المشاريع
ثالثاً:

رعاية أسر متعففة
مساكن الفقراء
شبكة مياه
بناء دار أيتام
بناء مركز متكامل (مسجد+مدرسة +مكتبة
 +بئر  +مستوصف  +دار أيتام )
كفالة يتيم
إفطار صائم
توزيع األضاحي
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رابعاً :المشاريع اإلنتاجية
تمليك أغنام
تمليك أبقار
مزرعة أغنام
مزرعة دواجن
ورش حرفية
مخبز آلي
منحلة
دكان وقفي
صناعة حلويات
مشغل خياطة
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خامساً :المشاريع الثقافية

طباعة المصحف
كفالة حافظ القرآن
بناء مركز تحفيظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن
قوافل علمية ودعوية
دورة إعداد األئمة
كفالة األئمة والدعاة
بناء معهد شرعي
دعم إنشاء إذاعة
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