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عبر متويل املشاريع الصغيرة بقروض حسنة ميسرة

الصميط :الهيئة اخليرية اإلسالمية دشنت
 32ألف مشروع تنموي في  27دولة
كشفت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة
العاملية عن تدشني قرابة  32ألف مشروع
ت��ن��م��وي وإن��ت��اج��ي م��ن��ذ اط�ل�اق برنامج
املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر عام
 1998وحتى اآلن بقيمة  30مليون دوالر
في  27دولة حول العالم.
وق���ال م��دي��ر ع��ام الهيئة ب��در سعود
الصميط في تصريح صحافي مبناسبة
اط�لاق حملة «الكويت..اخلير حافظها»
بالتزامن مع األعياد الوطنية لدولة الكويت
إن الهيئة تتجه للتوسع في املشروعات
التنموية بعد جن��اح ب��رن��ام��ج التنمية
املجتمعية في حتسني أوض��اع  260ألف
مستفيد ومساعدتهم على إعالة  51ألف
أس��رة معيشيا وتعليميا وصحيا حتت
شعار « معا  ..ال يعود السائل إلى السؤال».
وأض���اف إن الهيئة ن��ف��ذت البرنامج
في  12دول��ة عربية و 9دول أفريقية و6
دول أخ��رى في شبه ال��ق��ارة الهندية عبر
مت��وي��ل امل��ش��اري��ع الصغيرة واملتناهية
الصغر بقروض حسنة ميسرة ،الفتا الى إن
متوسط قيمة املشروع الواحد بلغ 1306
دوالرات ،مبعدل  136دوالرا للمستفيد
ال��واح��د ،وذل��ك بالتعاون والتنسيق مع
اجلمعيات اخليرية احمللية في تلك الدول
لضمان املراقبة واملتابعة وحرصا على
جناح هذه املشاريع.
وح��ول مؤشرات جن��اح ه��ذا البرنامج
قال الصميط :إن نسبة سداد املستفيدين

أحد املشاريع

بدر السميط

للقروض احلسنة بلغت  ، 100%وإن
الهيئة تعمل بسياسة تدوير هذه األموال
ل��ت��وس��ي��ع دائ�����رة امل��س��ت��ف��ي��دي��ن وإن��ف��اذ
مشروعات أخرى تركز على االحتياجات
األس��اس��ي��ة للمجتمعات الفقيرة ،فضال
ع��ن تلقي الهيئة لقصص جن��اح متميزة
للمشروعات الفردية واجلماعية التي كان
لها أث��ر كبير ف��ي حتسني أوض���اع األس��ر
املستفيدة واالنتقال بهم من دائ��رة العوز
إلى دائرة العمل واإلنتاج والتنمية.
وأوض���ح أن امل��ش��روع ي��ق��وم ببساطة

على منح الفقير مبلغا م��ن امل��ال كقرض
حسن ،وبدوره يقوم املقترض بتوظيف هذا
املبلغ في مشروعات بيع اخلضراوات أو
الصناعات اليدوية أو بيع اللحوم أو جتارة
ال��دواج��ن وغيرها ،فيحقق ربحا يكفيه
وأسرته ،وفي الوقت نفسه يقوم بسداد
القرض وفق النظام احملدد  ،مشيرا إلى أن
الهيئة حتصل على ضمانات من مسؤولني
ووزراء ومؤسسات مجتمع مدني يقومون
بدورهم بكفالة املقترضني وضمان السداد.
وأش��ار الصميط إل��ى أن هناك اهتماما
خاصا بشريحة النساء عبر مساعدتهن
على إطالق مشاريع تتناسب مع قدراتهن
وما يتقنه من أعمال وحرف يدوية شريطة
أن تكون منتجاتهن مطلوبة في األسواق
احمللية ليكون لها األث��ر امللموس ال��ذي
ينعكس إي��ج��اب��ا على حياتهن اليومية
وأسرهن  ،كاشفا أن نسبة املستفيدات من
املشروع بلغت  ،% 78بعد أن أثبنت جديتهن
وهمتهن العالية في العمل واإلنتاج.
وأك��د أن مشاريع التنمية املجتمعية
جنحت في حماية األف��راد واألس��ر الفقيرة
من أخطار الفوائد الربوية ،في وقت تتهافت
فيه البنوك التجارية على منح الفقراء
قروضا صغيرة ،وحتميل الفقير فوائد قد
تزيد على  ، 25%وهذا اإلج��راء إلى جانب
مخالفته للشريعة اإلسالمية يحمل الفقير
أع��ب��اء إضافية ف��ي وق��ت يحتاج فيه إلى
التشجيع والدعم للخروج من عالم الفقر.
ولفت الصميط إل��ى اجت��اه الهيئة في
اآلون���ة األخ��ي��رة إل��ى تشجيع املشاريع
اجلماعية في الدول املستفيدة بعد دراسات
أثبتت أنها أكثر إف��ادة وجدية وتشجيعا
للمستفيدين وض��م��ان��ا ل��س��داد األم���وال
املقترضة ،م��ش��ددا على ض���رورة توجيه
اجل��ه��ود اخليرية م��ن ج��ان��ب املؤسسات
وال��ه��ي��ئ��ات االن��س��ان��ي��ة واحمل��س��ن�ين إل��ى
االهتمام مبشاريع األسر الفقيرة ،وتدوير
ال��ق��روض احلسنة في أيديها ملساعدتها
على القيام مبشاريع يجيدون العمل في
مجاالتها.
وذك���ر امل��دي��ر ال��ع��ام أن ن��ش��اط الهيئة
اليتوقف عند حدود العمل االغاثي التقليدي
على أهميته ،وإمن��ا جت���اوزه إل��ى العمل
اإلنتاجي التنموي التأهيلي سعيا إلى
مت��ك�ين املجتمعات ال��ف��ق��ي��رة ،وم��ح��ارب��ة
التواكل ،وإع�لاء شأن قيمة االعتماد على
الذات ،واالنتقال من صف األخذ واالنتظار
إلى فضاء اإلنتاج والعطاء.
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«كامز» و«التعريف باإلسالم» احتفال
بتخريج أكثر من  7000مهتدٍ ومهتدية
عبر مدير معهد كامز للتدريب
األه��ل��ي ال��ت��اب��ع جلمعية النجاة
اخليرية عثمان الثويني عن سعادته
بتخريج مجموعة كبيرة من املهتدين
اجلدد الذين التحقوا مبشروع علمني
اإلس�لام وأقيم احلفل مببني الهيئة
اخل��ي��ري��ة ب��ال��س��رة وس���ط حضور
كثيف من املهتدين اجل��دد وداعمي
جلنة التعريف ومحبي الدعوة.
وأوض����ح ال��ث��وي��ن��ي أن رع��اي��ة
املهتدين اجل��دد شرف عظيم وعمل
مبارك ،كوننا نعلمهم أداب اإلسالم
واحكامه ومعامالته ،وبفضل الله
جل وعال جاوز عدد املنتسبني لهذا
املشروع خالل العام  7100مهتدي
وم��ه��ت��دي��ة م��ن ش��ت��ى اجلنسيات
ض��ي��وف دول���ة ال��ك��وي��ت ،فتشاهد
ال��غ��رب��ي وال��ص��ي��ن��ي واألس���ي���وي
واألف��ري��ق��ي وغيرهم مم��ن جمعهم
لواء اإلس�لام الطاهر.معتبرا عالقة
جلنة التعريف باملعهد عالقة وثيقة
شبهها « بعالقة األب بأبنه» مؤكدا
أن املعهد ثمرة حسنة وغصن يانع
في بستان التعريف باإلسالم.
فيما أك��د رئيس مجلس اإلدارة
بلجنة التعريف ب��اإلس�لام فيصل
الزامل أن رؤية هذه املشاهد وسماع
املهتدين اجلدد وهم يقرأون القرآن
الكرمي وينطقون بالشهادتني لهو
فضل عظيم رزق���ه ال��ل��ه ج��ل وعال
ألهل الكويت ،مشددا على ضرورة
ب��ذر ثمار التعريف ب��اإلس�لام لدى
الطرف اآلخ��ر وحتما س��وف تؤتي
الثمار أكلها وذكر أن مضيفة بإحدى
شركات الطيران أسلمت وبعدها
ب��ك��ت وق���ال���ت س���اف���رت ع��ش��رات
الرحالت للبالد اإلسالمية وقابلت
مئات املسلمني ولم يقدم لي أحد منهم
كتابا ع��ن اإلس�ل�ام ب��ل ل��م يشرحوا
لي أي شيء عن هذا الدين العظيم،
وارج��ع��ت تأخر إسالمها إل��ى عدم
م��ب��ادرة املسلمني بتعريف الطرف
األخر باإلسالم ،وثمن الزامل جهود
أهل الكويت احملسنني الذين بفضل
ال��ل��ه ج��ل وع�لا ث��م طيب أخالقهم
يدخل اإلسالم أكثر من  4000مهتدي
ومهتدية خالل العام الواحد.
ومن ناحيته قال مدير عام جلنة
التعريف ب��اإلس�لام م .عبدالعزيز
الدعيج أن اإلجن���ازات واملشاريع

مسؤولو جلنة التعريف باإلسالم يتوسطون اخلريجني

تكرمي أحد املهتدين

والفعاليات الثقافية والتعليمية
والتربوية والدعوية التي تقيمها
ال��ل��ج��ن��ة تسعد األم���ة اإلس�لام��ي��ة
جمعاء ،فجهود اللجنة احلثيثة
التي تبذلها جت��اه رعاية املهتدين
وتوعية اجلاليات وتعليمهم وغرس
القيم اإلسالمية احلسنة في نفوسهم
ترتقي للجهود الدولية وتزيد ،فنحن
نعمل في أيام العطل ونتواصل مع
الكفالء وأرباب العمل ونذهب لألسر
إل��ى منازلهم وغيرها من األنشطة
ليس من أجل ربح م��ادي أو غرض

دنيوي ،بل لهداية الناس وإخراجهم
من الظلمات إلى النور.
وم��ن جانبه أوض��ح مدير جلنة
التعريف ب��اإلس�لام ف��رع اجل��ه��راء
الدكتور سالم احلسيني أن��ه يفخر
ويسعد بالعمل ضمن فريق اللجنة
كونها حتمل أسمى رسالة عرفتها
البشرية وهي دع��وة الناس لعبادة
االل��ه ال��واح��د األح��د مستذكرا زمن
البعثة والصحابة عندما يشاهد
امل��ه��ت��دي��ن اجل����دد وه���م ي��ش��ه��رون
إسالمهم ويعلنون الدخول في دين

التوحيد .هذا وتقدم املهتدون اجلدد
املشاركون في احلفل بشكر دولة
ال��ك��وي��ت أم��ي��را وح��ك��وم��ة وشعبا
سائلني احلق جلت قدرته أن يجعلها
دار أم��ن وإمي���ان ،مشيدين بجهود
جلنة التعريف باإلسالم وحرصها
املستمر على رعايتهم وتأهليهم
وتعليهم ،مقدمني الثناء العاطر
ملعهد كامز ودوره احلثيث وجهوده
املباركة التي بذلها خ�لال مشروع
علمني اإلس�ل�ام وال��ت��ي ق��د تستمر
فعالياته ملدة عامني تقريبا.

