
تعيش فلسطني في الداخل أوضاعاً 
اقتصادية متردية قفزت على إثرها 
م��ؤش��رات الفقر والبطالة ال��ى أرق��ام 
مفزعة، مع تدهور معيشي وتعليمي 
متفاقم وص��ف ب��ال��س��يء ج���دا. ومن 
املرجح ان استمر شح مصادر التمويل 
أن ت��ص��ب��ح األوض������اع االن��س��ان��ي��ة 
للفلسطينيني في الداخل وفي املخيمات 
كارثية خصوصاً بعد تسجيل تراجع 
مستمر للمعونة العربية والدولية 
لدعم م��وازن��ة السلطة الفلسطينية، 
وت��راج��ع أكبر للمساعدات الدولية 
االن���س���ان���ي���ة مل����اي����ني ال���اج���ئ���ني 
الفلسطينيني ال��ذي ب��ات مصير كثير 
منهم مجهوالً. وحسب بحث أعده مركز 
اخلليج العربي للدراسات والبحوث 
)csrgulf( فانه خافا لبقية الدول 
العربية، بدت الكويت والسعودية أكثر 
دول العالم العربي واإلسامي التزاماَ 
باملساعدات اإلنسانية للفلسطينيني 

والاجئني والتي تشهد تراجعاَ بعد 
تقلص حجم تعهدات املناحني دولياً.

وتعتبر الكويت والسعودية من 
أك��ب��ر امل��ن��اح��ني واملتبرعني ملساعدة 
ال��اج��ئ��ني الفلسطينيني م��ن خ��ال 
“االنوروا” أو املساعدات عن طريق 
برامج خيرية أخ��رى. وبلغت قيمة 
م��ع��ون��ات ال��ك��وي��ت وال��س��ع��ودي��ة في 
2016 على سبيل املثال الى نحو أكثر 
من 120 مليون دوالر )الكويت بنحو 
17 مليون دوالر والسعودية بنحو 

103 مليون دوالر.
وتشهد اسرائيل قنبلة دميغرافية 
موقوتة متثلت في زيادة عدد السكان 
بشكل أكثر من املتوقع بفضل ارتفاع 
معدل االجناب، ويعد النمو الدميغرافي 
االسرائيلي األعلى بني الدول املتقدمة، 
وال ت��زال حكومة ت��ل آبيب حريصة 
على تشجيع ب��رام��ج كثرة االجن��اب 
رغ��م حت��ذي��رات م��ن مكاتب دراس��ات 

إسرائيلية نفسها بأن اسرائيل مكتظة 
بالسكان، وبالتالي فان الزيادة املرتقبة 
ف��ي النمو الدميغرافي التي تشجع 
عليها اسرائيل ستستوعبها مشاريع 
مستوطنات ج��دي��دة. وه��ن��ا تنجلي 
مخططات التهجير الستيعاب زيادة 
سكان اسرائيل. فيبدو أن اسرائيل 
تستمر في جتويع الفلسطينيني من 
أج��ل زي���ادة هجرة الفلسطينيني من 
أرضهم وتشريد الاجئني وتقليص 
نسبة العائدين سنويا، ف��ي مقابل 
زيادة اغتصاب أراضي جديدة لصالح 
توطني أالف املهاجرين ال��ى الدولة 

العبرية سنويا.

منظمات خيرية خليجية
ي��ب��دو أن االره�����اق االق��ت��ص��ادي 
والصراعات التي تشهدها بعض الدول 
العربية أسهمت في تقلص قيمة الدعم 

امل��ال��ي امل��وج��ه للشعب الفلسطيني 
والاجئني. فقد انخفضت املعونة من 
البلدان العربية إل��ى فلسطني بشكل 
مطرد باملقارنة مع املانحني الغربيني، 
وتسهم ه��ذه املعونة في املقام األول 
في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية، 
وبعد أن ناهزت في 2016 نحو 44 
في املئة من املساعدات اخلارجية لدعم 
موازنة السلطة الفلسطينية تقلصت 
بشكل كبير لتصبح نحو 27 في املئة 
م��ن م��وازن��ة 2017، بينما اقتصرت 
امل��س��اع��دات ع��ل��ى امل��ن��ح ال��س��ع��ودي��ة 

واجلزائرية.

املساعدات العربية
وبالنظر آلخ��ر اح��ص��ائ��ي��ات حجم 
املساعدات والتبرعات الدولية والعربية 
من ال��دول واملنظمات لصالح الاجئني 
الفلسطينيني)4.7 مليون(، تبنينّ أن 
العرب يساعدون بنسبة 8 في املئة فقط 
من اجمالي املساعدات املقدمة لوكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني 
الفلسطينيني، وبلغت قيمة املساعدات 
نحو 88 مليون دوالر وغالبها من دول 
ومنظمات خيرية خليجية. وتراجع 
اج��م��ال��ي امل��س��اع��دات بشكل كبير في 
2017 م��ق��ارن��ة م��ع 2016، حيث لم 
يتعدى 1.12 مليار دوالر فيما كان 
متوسط امل��س��اع��دات ب��ني 2008 الى 

2016 نحو 2.3 مليار دوالر. 
وتذهب أغلب املساعدات العربية 
للسلطة الفلسطينية ع��ل��ى عكس 
امل��س��اع��دات األوروب���ي���ة واألم��ري��ك��ي��ة 
لفلسطني التي تذهب لدعم البرامج 
االن��س��ان��ي��ة واغ��اث��ة ال��اج��ئ��ني. وبقي 
حجم وتأثير املعونة العربية مرتبط 
بأوقات األزمات السياسية. وانخفضت 
املساعدات من الواليات املتحدة بشكل 
مطرد، من حوالي 12 في املئة من إجمالي 
امل��س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة إل��ى املنظمات 
غير احلكومية ف��ي ع��ام 1999 إل��ى 5  
في املئة فقط في عام 2008 لينخفض 
حجم املساعدات بعد قرار ادارة الرئيس 
دون��ال��د ت��رام��ب تقليص ك��ل أش��ك��ال 
مت��وي��ات ال��دع��م األم��ري��ك��ي ل��أراض��ي 
الفلسطينية احملتلة، مبا في ذلك قرار 
عدم صرف أكثر من 200 مليون دوالر 
من ميزانية الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية للعام 2017 في الضفة الغربية 
وغزة، و25 مليون دوالر إضافي لشبكة 
مستشفى القدس الشرقية، و10 مليون 
دوالر ملجموعات التعايش اإلسرائيلية 

والفلسطينية.

أعلنت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلص���اح االجتماعي ع��ن ت��وزي��ع 2761 أضحية 
داخ��ل دول��ة الكويت على األس��ر املستفيدة وذل��ك 
بشركة امل��واش��ي في املسلخ اجلديد مبنطقة الرى 
بالشويخ منهم 623 أس��رة من كبار السن وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة مت إي��ص��ال األض��اح��ي إلى 
منازلهم وذلك بإشراف كامل من فريق مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية، مشيداً بالتفاعل اإليجابي ألهل 
اخلير واحملسنني وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء من 
أهل الكويت من خال مساهماتهم ملشروع األضاحي 
الذي يعبر عن أحد صور التكافل بني أفراد املجتمع، 

وتوطيد روح احملبة.
وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير الفروع لتنمية 
املوارد اخليرية عبدالله الصانع أن مشروع األضاحي 
من املشروعات املتميزة التي مت تنفيذها داخل دولة 
الكويت، ويعد هذا األمر فقهياً أفضل من التضحية 
خارج دولة الكويت، كما قامت مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية بتنفيذه بالشراكة املتميزة مع األمانة 
العامة لأوقاف الشريك اخليري وشركة نقل وجتارة 
املواشي وهي الشريك امليداني واستفادت منه 8283 
أس��رة مبيناً أن التوزيع بدأ منذ اليوم الثالث لعيد 
األضحى املبارك 13 أغسطس و 14 أغسطس لغاية 

15 أغسطس.

وأض��اف أن املشروع متيز بالعديد من املميزات 
هذا العام منها كما قدمت مناء للمضحي اخليارات 
الثاثة التي يستطيع من خالها أن يحضر ذبح 
أضحيته أو أن يستلم ج���زءاً منها أو أن يساهم 
في توزيع حل��وم األض��اح��ي. وأك��د الصانع حرص 
من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية على الضوابط 
الشرعية والصحية لأضحية، حيث مت حتميل حلوم 
األضاحي في شاحنات مبردة، كما مت تقسيمها إلى 3 
أجزاء وتوزيعها على األسر األكثر حاجة بعد دراسة 
احلاالت املستفيدة، مشيراً إلى أن العام احلالي شهد 
متيزاً واضحاً في عملية التوزيع، انعكس على سرعة 
وآلية التوزيع امليسرة التي جعلت املستفيد يستلم 
أضحيته بيسر وسهولة؛ مما أضاف معاني البهجة 

والسرور أليام العيد.
وذكر الصانع أن مناء حرصت على البث املباشر 
لعملية ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع على شبكات التواصل 
االجتماعي حتى يتابع املتبرع الكرمي وأه��ل اخلير 
واملهتمون مراحل امل��ش��روع أوالً ب��أول؛ مما يعتبر 
تطوراً نوعياً يعكس شفافية ومصداقية عالية لوضع 
املتبرع في ص��ورة تنفيذ امل��ش��روع مباشرة حلظة 
التنفيذ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صدقات 
أه��ل اخلير وأضحياتهم وأن يبارك لهم في أهلهم 

ومالهم.
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8283 أسرة الصانع: استفادت منه 

»مناء للزكاة والتنمية املجتمعية«
2761 أضحية داخل الكويت  وزعت 

مساعدات الكويت الرسمية واخليرية مستمرة لدعم االشقاء في فلسطني

جانب من توزيع االضاحي في الكويت

عبدالله الصانع

دعت املتبرعني واحملسنني إلى كفالة الدعاة باللغات املختلفة

 108 »الدعوة اإللكترونية«:  
28 دولة  في العشر  مهتد من 

من ذي احلجة 
ص��رح مدير جلنة ال��دع��وة اإللكترونية 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية عبد الله 
ال��دوس��ري أن ع��دد املهتدين ال��ذي��ن دخلوا 
اإلس��ام من خال مشروع ح��وار اإلمي��ان في 
العشر األول م��ن ذي احل��ج��ة  ق��د بلغ 108 

شخص من 28 دولة حول العالم.
وت��ق��دم ال��دوس��ري بالشكر للمتبرعني 
واحملسنني الذين يدعمون املشروع ويكفلون 
دعاته، مشيراً إلى أن هذه األعداد الكبيرة من 
املهتدين هي نتيجة جلهد متواصل من دعاة 
اللجنة وم��ا يتميزون به من معرفة واعية 
بالقضايا اإلسامية وحسن تقدميهم لإلسام 

عبر مختلف األدوات والتطبيقات الرقمية.
وأوض��ح ال��دوس��ري إل��ى أن اللجنة تقوم 
بشكل مستمر بتدريب الدعاة على مهارات 
اإلقناع والتأثير واحلوارات التفاعلية مع غير 
املسلمني، كما يتم إطاعهم على كل جديد في 
عالم االتصاالت، والتطبيقات الرقمية، وطرق 
التواصل املؤثر والفعال، وكذلك ال��دورات 

الشرعية املتخصصة.
وأعلن الدوسري أن اللجنة بصدد زيادة 
لغات امل��ش��روع ، حيث سيتم إضافة لغات 
أخرى مثل اللغة الفرنسية واألملانية قريبا 
بإذن الله وجاري اختيار دعاة بهذه اللغات، 
م��ع احل��رص أن يكون ال��دع��اة م��ن أه��ل هذه 
البلدان ويقيمون بها، وعلى علم ت��ام بكل 
األطروحات واألفكار الدينية للشرائح التي 

تتم دعوتها.
ودع��ا الدوسري املتبرعني والداعمني إلى 
تبني هذا املشروع وكفالة بعض دعاته، مبيناً 
أنه ميكن للمتبرع حتديد اللغة والبلد التي 

يريد أن يكفل داعية بها، وتقوم اللجنة بتعيني 
وتدريب ومتابعة الداعية، وتعليم ورعاية 

املهتدين اجلدد بعد إسامهم بإذن الله.
وحول قيمة الكفالة للداعية  قال الدوسري: 
كفالة الداعية 250 دينار شهرياً، كما ميكن 
االستقطاع الشهري للمشروع مببلغ 10 
دينار للسهم،  داعيا من يرغب في التبرع إلى 
اإلتصال على اخلط الساخن  1800082 ، أو 
http://donate.( زيارة املوقع اإللكتروني

.)/edc.org.kw

عبدالله الدوسري

 اجنازات اللجنة في العشر من ذي احلجة

من خالل الدعم املستمر لبرنامج »األونوروا«

الفلسطينيني  الالجئني  ملساعدة  واملتبرعني  املانحني  أكبر  من  والسعودية  الكويت  »مركزاخلليج«: 
أطفال جتمع »أبو النوار« بالقدس يعبرون 

عن واقعهم بالصور والرسوم املتحركة
رام الله – كونا : شكل انتاج عدد 
م��ن أط��ف��ال التجمع السكاني )أب��و 
ال��ن��وار( ق��رب مدينة القدس نافذة 
اطل اجلمهور من خالها على حياة 
التجمعات البدوية املهددة بالترحيل 
الستكمال امل��ش��روع االستيطاني 
اإلسرائيلي وفصل شمال الضفة 

الغربية عن جنوبها.
هذه االطالة لم تكن عبر صور 
صحفية توثق ما يجري من عمليات 
ماحقة حل��ي��اة س��ك��ان التجمعات 
ال��ب��دوي��ة كما ال��ع��ادة وامن���ا كانت 
صورا التقطها 25 طالبا من جتمع 
)أبو النوار( بحرية ضمن مشروع 
)ت���دخ���ات م��غ��اي��رة ف��ي التجمع 
السكاني أب��و ال��ن��وار( ال��ذي نفذته 
مؤسسة عبداحملسن القطان وهي 
مؤسسة تنموية مستقلة مقرها 
رام الله. وقص األطفال املشاركون 
الذين تتراوح أعمارهم بني 14 و17 
عاما وغالبيتهم من االناث يومياتهم 
وك��ش��ف��وا ع��م��ا ب��داخ��ل��ه��م ك��م��ا فعل 
الطفل ماجد اجلهالني حينما التقط 
صورة لراعي اغنام قرب مستوطنة 
)معاليه ادوميم( التي ال تبعد سوى 
أم��ت��ار ع��ن م��ك��ان عيشهم وص��ورة 
أخرى التقطت له مع أحد أصدقائه 
ومن خلفه املستوطنة.وقال ماجد 
لوكالة االن��ب��اء الكويتية )كونا( 
خال مشاركته في املعرض إنه أراد 
س��رد ج��زء م��ن قصته ليبرز كيف 
يعيش سكان التجمع البدوي بني 
مستوطنتي )معالية ادوميم( وهي 
من أكبر املستوطنات املقامة على 
أراضي الضفة الغربية ومستوطنة 

)بيت كيدار(.
وأض����اف »احل���ي���اة ص��ع��ب��ة في 
التجمع امضيت تسع سنوات اذهب 
الى املدرسة مشيا على االق��دام منذ 
عام واحد فقط بدأنا كطلبة نستقل 

احلافلة«.
اما الطفل علي موسى البالغ من 
العمر 14 عاما فقد التقطت عدسته 

ص��ورة لعمه على مقربة من بيوت 
املستوطنة احل��ج��ري��ة املسقوفة 

بالقرميد األحمر.
وق��ال موسى ل)ك��ون��ا( ان��ه أراد 
م��ن خ��ال ص��وره التي تظهر فيها 
مستوطنة )ك��ي��دار( وامل��س��اح��ات 
الشاسعة من حولها واالغنام التي 
ميلكها السكان كيف ان املستوطنة 
تقيد حركتهم وحتصرها في حيز 

ضيق ومتنعهم من رعي األغنام.
وتخبر الطفلة يسرى اجلهالني 
ال��ع��ال��م ع��م��ا ت��ف��ت��ق��ده م��ن مشاهد 
جميلة في محيطها من خال صورة 
التقطتها لدوار امام مدخل مستوطنة 
)معاليه ادوم��ي��م( ال��ذي زرع��ت في 
منتصفه شجرة زي��ت��ون معمرة - 
سرقها االح��ت��ال من اح��دى القرى 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن ب��ي��ت حل��م ورص��ف��ت 
احلجارة من حولها وزينت بنبات 

الزينة.

وتتيح ص��ور ش���روق الشمس 
ال���ذي يرافقهم ف��ي رح��ل��ة ذهابهم 
ال��ط��وي��ل��ة وامل��ب��ك��رة ال���ى امل��درس��ة 
االقتراب أكثر من عالم أطفال جتمع 
)أب���و ال���ن���وار( ك��م��ا ص���ور أض���واء 
املستوطنات التي تقبض على عنق 
احلياة في التجمع وتشير الى ليلهم 

املظلم دون كهرباء.
وت��ع��ب��ر ال��ص��ور امللتقطة بكل 
عفوية عن مكنونات األط��ف��ال وما 
يحيط بهم من تناقضات فالطريق 
الترابية الضيقة التي يسلكونها 
للوصول الى املدرسة البعيدة متتد 
مب���وازاة ش��ارع املستوطنة املعبد 
مبركباته احلديثة وحافاته املكيفة 
بينما املستوطنة ببنائها احلديث 
تنقض على بيوت الصفيح )مساكن 
البدو( التي سرعان ما تتحول الى 
ك��وم��ة م��ن احل��دي��د بعد ان تطالها 

انياب اجلرافات اإلسرائيلية.

صور معبرة عن آالم االطفال 

 جانب من صور املعرض


