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لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

تصدير 
ــود  ــق جه ــذي يوث ــم هــذا اإلصــدار ال ــدم لك ــار« أن يق ــق العمــل اإلنســاني »فن ــت لتوثي ــز الكوي يســر مرك
التــي تعمــل علــى خدمــة الســجناء وحــاالت الضبــط  التكافــل لرعايــة الســجناء،  ومشــاريع جمعيــة 

واإلحضــار للغارمــني وأســرهم منــذ 20 عامــاً.
وقــد ظهــرت بــوادر تأســيس اجلمعيــة يف عــام 2000م، حينمــا منحــت إدارة الســجن العمومــي تصريحــا 
لرئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة الشــيخ/ د. مســاعد محمــد مندنــي تصريــح لدخــول الســجن ولقــاء 
املســاجني يف القضايــا املاليــة وإلقــاء احملاضــرات لهــم، بغــرض النصــح واإلرشــاد، مــع االســتماع لهمومهــم 

ومشــاكلهم، ودراســة حاالتهــم وكيفيــة مســاعدتهم، والســعي لإلفــراج عنهــم.
وعقــب ذلــك تأســس صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء يف عــام 2002م كلجنــة تابعــة جلمعيــة اإلصــالح 
االجتماعــي، إلــى أن أُشــهرت كجمعيــة مســتقلة حتــت اســم )جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء( يف عــام 
ــى مســاعدة  ــز عل ــذي يُرك ــف ال ــا املختل ــا وعمله ــزة يف تخصصه ــدة ومتمي ــة فري ــة خيري 2005م، كجمعي

الســجناء والغارمــني وأســرهم.
وخــالل عقديــن مــن الزمــن اســتطاعت اجلمعيــة حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات، يف اإلفــراج عــن آالف 
الســجناء والســجينات احملبوســني علــى ذمــة قضايــا ماليــة لديــون اســتهالكية وحــاالت الضبــط واإلحضار 

لنفــس األســباب، ومســاعدة أســرهم.
واســتطاعت اجلمعيــة أن تكــون مثــاالً رائــداً للعمــل اخليــري الكويتــي، ونقلــت جتربتهــا املتميــزة إلــى 

العديــد مــن الــدول الراغبــة يف تأســيس جمعيــات لرعايــة الســجناء وأســرهم.
ويدعــو مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني "فنــار" كل اجلمعيــات واملبــرات واملؤسســات اخليريــة 

لتوثيــق جهودهــا املثمــرة ليتــم االســتفادة منهــا لتحقيــق التنميــة املنشــودة لــدول العالــم.
وندعــو اهلل أن يوفقنــا وإياهــم ملــا فيــه صــالح البــالد والعبــاد، علــى مــا تبذلــه اجلمعيــة مــن جهــود وأعمــال 

خيريــة وإنســانية، وأن يعــني القائمــني عليهــا يف عملهــم خلدمــة العمــل اخليري واإلنســاني.
واهلل  املوفق.

د. خالـد يوسف الشطي
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٢٠ عامــاً في خدمــة السجنـــاء والغارميــن وأسرهـــم

مقدمة 
حينمــا أردنــا أن جنمــع أعمالنــا يف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء منــذ بداية نشــاطها يف عــام 2000م، 
إلــى أن أُشــهرت اجلمعيــة ككيــان رســمي يف عــام 2005م، فوجئنــا ِبَكــٍم كبيــر مــن البيانــات، وإرث متميــز 
مــن اإلجنــازات التــي نفخــر بهــا يف جمعيتنــا املتخصصــة يف مجــال فــك ســجن الغارمــني املســجونني 

بســبب قضايــا ماليــة لديــون اســتهالكية، وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار لــذات األســباب املاليــة.
فقــد اســتطاعت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء خــالل 20 عامــاً مــن فــك أســر الكثيــر مــن الســجناء، 
ــط واإلحضــار، ومســاعدة األســر احملتاجــة ال ســيما أســر الســجناء،  ــد مــن حــاالت الضب ــاء العدي وإلغ

حفاظــا علــى لــم شــمل األســر ومتاســك املجتمــع.
وجــاءت املســاعدات يف أشــكال مختلفــة، هدفهــا جميعــا القضــاء علــى شــبح الدخــول يف الســجن بســبب 
الديــون املاليــة، وعتــق ســجنائها وتفريــج كربتهــم، وإدخــال البهجــة علــى قلــوب أســرهم وأبنائهــم مــن أجــل 
احلفــاظ علــى األســرة وجمــع أفرادهــا حتــت ســقف واحــد، وتوفيــر مصــدر إنفــاق لألســر، يحفــظ لهــا 

العيــش الكــرمي.
واليــوم بعــد أن مــرت علينــا هــذه الســنوات، أردنــا أن نقــدم جتربتنــا يف خدمــة املجتمــع، كــي يعلــم بهــا 
اجلمهــور الكــرمي يف احلاضــر واملســتقبل، وكــي يعلــم بهــا املهتمــون بهــذا الشــأن، وأيضــا كــي تســتفيد منهــا  
األجيــال مــن األبنــاء واألحفــاد، حتــى يكملــوا مســيرتنا، ويتممــوا مــا بدأنــاه، ويســيروا علــى نهــج آبائهــم 
ــى أهــل  ــذ القــدم، وهــو أمــر ليــس بغريــب أو جديــد عل وأجدادهــم، الذيــن امتــدت أياديهــم بالعطــاء من
الكويــت الذيــن اعتــادوا علــى التكاتــف والتعــاون منــذ الِقــدم يف جميــع املجــاالت، وكان نتيجتــه مــا وصلــت 

إليــه الكويــت اليــوم مــن بــاع طويــل وخبــرة كبيــرة يف مجــال العمــل اإلنســاني واخليــري.
مــا نــود قولــه أن جتربــة وبصمــة جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء تبقــى منوذجــا ناجحــا، تطــور مبــرور 
الزمــن مــن فكــرة فرديــة إلــى عمــل مؤسســي منظــم، وخــالل 20 عامــا، أصبحــت اجلمعيــة مضربــا 
لألمثــال، ومدعــاة لالســتفادة مــن خبراتهــا املتراكمــة، بعــد أن اســتطاعت تطويــر عملهــا، وحظيــت بثقــة 
ــة  ــة واإلقليمي ــز واألوســمة احمللي ــا بالفــوز باجلوائ ــوج عمله ــة الرســمية، لتت احملســنني ومؤسســات الدول

ــة.  والدولي
ــة وســاهم يف  ــن ســاند اجلمعي ــكل م ــا ول ــو  لن ــام إال أن نطلــب مــن اجلميــع أن يدع وال يســعنا يف اخلت
دعمهــا بــأن يجعــل مــا قدمنــاه يف ميــزان حســناتنا، يــوم تُرفــع فيــه األعمــال إلــى اخلالــق ســبحانه وتعالــى.

د. خالـد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني - فنار

جمعية التكافل لرعاية السجناء
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني.
يطيــب لنــا يف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء أن نتقــدم بعميــق الشــكر واالمتنــان لــكل األعضــاء 
ــه،  ــه، الرائــد يف مشــاريعه، املبشــر يف إجنازات املؤسســني لهــذا الصــرح اخليــري املتميــز يف فكرت
الــذي تأســس يف عــام 2000، وكان يتطلــع فيمــن حولــه مــن أعمــال خيريــة جليلــة ليختــار لنفســه 
مجــاال جديــدا مــن نوعــه يف العمــل اخليــري الكويتــي، قــّدم مــن خاللــه أعمــاالً إنســانية عظيمــة، 
وطيلــة هــذه الفتــرة عملــت اجلمعيــة يف مجــال مســاعدة الســجناء وأســرهم، وجنحــت يف اإلفــراج 
عــن آالف الســجناء الغارمــني وحــاالت الضبــط واإلحضــار بســبب قضايــا ماليــة لديــون والتزامــات 
ــم مــن  ــم مــن دخــل الســجن، ومنه ــم، فمنه ــة لســداد مديونياته ــم املادي ــم تســمح ظروفه ــة، ل مالي

ينتظــر أن يتــم القبــض عليــه.
ولعبــت اجلمعيــة دور املقيــل مــن العثــرات واملفــرج للكربــات، مصداقــا لقــول رســولنا الكــرمي صلــى 
اهلل عليــه وســلم: »مــن فــّرج عــن أخيــه املؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا فــرج اهلل عنــه كربــة مــن كــرب 
يــوم القيامــة، ومــن ســتر علــى مســلم ســتر اهلل عليــه يف الدنيــا واآلخــرة، واهلل تعالــى يف عــون العبــد 
مــا كان العبــد يف عــون أخيــه« )أخرجــه مســلم(، فقامــت اجلمعيــة بســداد مديونيــات املدينــني مــن 
الســجناء وحــاالت الضبــط واإلحضــار، وأســقطت تلــك الديــون عــن كاهلهــم، كمــا قامــت مبســاعدة 
أســر هــذه الفئــة، حمايــة لهــا مــن التشــرد والضيــاع، وحمايــة ألمــن ونســيج املجتمــع بعــد أن فقــدت 
عائلهــا بســبب الســجن، وخــالل 20 عامــاً اســتطاعت مســاعدة 22 ألــف مســاعدة بأكثــر مــن 

كلمة
 رئيس مجلس اإلدارة

 د. مساعد محمد مندني
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12 مليــون دينــار، وشــملت املســاعدات اإلفــراج عــن الســجناء ورفــع الضبــط واإلحضــار وتقــدمي 
املســاعدات اإلنســانية.

يـْـن كبيــرا، للوصــول إلــى اتفــاق  كمــا لعبــت أيضــا دور املُفــاِوض مــع الدائنــني، يف حــال كان مبلــغ الدَّ
يْــن واإلفــراج عــن الســجناء والســجينات، لكــي ينعمــوا  جلميــع األطــراف، تضمــن فيــه تســديد الدَّ

بحيــاة هانئــة هادئــة بــال منغصــات، ويكونــوا أفــرادا فاعلــني يف مجتمعهــم خلدمــة وطنهــم.
ولــم تنــس اجلمعيــة دورهــا اخليــري واإلنســاني، فعملــت علــى إقامــة وتنظيــم املشــاريع اخليريــة 
ــل  ــرد جــزء مــن جمي ــة، كخدمــة عامــة للمجتمــع، ك ــدوات التوعوي واإلنســانية، واحملاضــرات والن

الوطــن.
وبعــد هــذه املســيرة العطــرة يف طريــق العمــل اخليــري الــذي ســلكته جمعيــة التكافــل، نالــت 
اجلمعيــة إشــادات وثنــاءات مــن كبــار املســؤولني يف دولــة الكويــت، ومــن كبــرى املؤسســات اإلنســانية 
ــز واألوســمة، نتيجــة جهودهــا الطيبــة يف  ــد مــن اجلوائ ــة، كمــا حصــدت العدي ــة والدولي اإلقليمي
مجــال مســاعدة الســجناء وذويهــم وَمــْن عليهــم ضبــط وإحضــار بســبب ديــون ماليــة، كمــا نقلــت 

جتربتهــا املتميــزة والرائــدة  للعديــد مــن الــدول.
واحلقيقــة التــي ال منــاص منهــا أنــه مــا كان لهــذه اجلمعيــة أن تتقــدم يف خطواتهــا وأن تتطــور يف 
مشــروعاتها لــوال فضــل اهلل عــز وجــل أوالً ثــم دعم احملســنني الكرام من أصحــاب األيادي البيضاء 
وشــركاء العمــل ويف مقدمتهــم بيــت الــزكاة واألمانــة العامــة لألوقــاف ووزارتــي الداخليــة والعــدل، 
والذيــن ســاهموا بجهودهــم جميعــا لإلفــراج عــن آالف الســجناء، ورفــع الضبــط واإلحضــار، وإنقاذ 

آالف األســر مــن التشــتت والضيــاع يف زحمــة احليــاة.
وال ننســى دور جميــع العاملــني واملتطوعــني يف اجلمعيــة، ألنهــم جميعــا هــم األصــل يف جنــاح 
جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، وبفضــل جهودهــم، اســتطعنا أن نتبــوأ أعلــى املراكــز والدرجــات 

يف مجــال العمــل اخليــري.
ويف اخلتــام نســأل اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ الكويــت وأهلهــا مــن كل مكــروه، وأن يجــزي 
أصحــاب األيــادي البيضــاء احملســنني الكــرام املخلصــني يف عطائهــم، الذيــن ُجِبلــوا علــى حــب فعــل 
اخليــر وتوارثــوه مــن أجدادهــم وأبائهــم األولــني، ليكملــوا مســيرتهم علــى طريــق اخليــر، ســائرين 

حتــى تبقــى الكويــت دائمــاً مركــز العمــل اإلنســاني ورائــدة العمــل اخليــري.
واهلل املوفق،
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كلمة
 أمين السر والمدير العام

أ. زيد خليف الذايدي

َقاِب َوالَْغاِرِمــنَي  َدَقــاُت ِللُْفَقــَراِء َوامْلََســاِكنِي َوالَْعاِمِلــنَي َعلَيَْهــا َوامْلَُؤلََّفــِة ُقلُوبُُهــْم َويِف الِرّ ــا الَصّ َ قــال تعالــى : ﴿إِمَنّ
ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾ )التوبــة: اآليــة 60(. ِ َواهلَلّ ــِبيِل َفِريَضــًة ِمــَن اهلَلّ ِ َوابـْـِن الَسّ َويِف َســِبيِل اهلَلّ

حــث اهلل تعالــى عبــاده املســلمني علــى تقــدمي زكاتهــم وصدقاتهــم إلــى املســتحقني لهــا، وفتــح لهــذا 
الســبيل ثمانيــة أبــواب للمســتحقني، وكان مــن ضمــن املســتحقني )الغارمــني(، وهــم املدينــون بديــون ماليــة 
ــة  عجــزوا عــن ســدادها، ســواء الســجناء أو حــاالت الضبــط واإلحضــار، نتيجــًة لوجــود أحــكاٍم قضائي
ضدهــم لقضايــا ماليــة وديــون اســتهالكية، خصوصــاً مــن أصحــاب الدخــول الضعيفــة الذيــن لــم تســعفهم 

ظروفهــم علــى ســداد مديونياتهــم جتــاه دائنيهــم.
وألن ســجناء هــذه القضايــا ال ميكــن نعتهــم باملجرمــني، وال ميكــن مســاواتهم مبــن قتــل أو ســرق أو تاجــر 
يف املخــدرات، بســبب ظروفهــم املاليــة القهريــة التــي كانــت أقــوى منهــم، فتخلفــوا عــن ســداد مــا اســتدانوا 
بــه، فــكان مصيرهــم إمــا أن يُلقــى بهــم يف الســجون أو ُمطارديــن غيــر مطمئنــني وال هانئــني بحياتهــم، 

بســبب خوفهــم مــن إلقــاء القبــض عليهــم بســبب الضبــط واإلحضــار.
ويف عــام 1999م، ســّخر املولــى عزوجــل أحــد رواد العمــل اخليــري يف الكويــت ِليُتيــح للمحســنني الكــرام 

فعــل اخليــر، وحتريــر الســجناء الغارمــني، وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار يف القضايــا املاليــة.
فالحــت فكــرة تأســيس جمعيــة خيريــة بهــذا املعنــى يف رأس مؤسســها ورئيــس مجلــس إدارتهــا الشــيخ/ 
ــب إصــدار  ــى إدارة الســجن العمومــي لطل ــي، حينمــا تقــدم يف عــام 2000م إل د. مســاعد محمــد مندن
تصريــح دخــول للقــاء املســاجني يف القضايــا املاليــة واالســتماع لهمومهــم ومشــاكلهم، ودراســة حاالتهــم 
وكيفيــة مســاعدتهم، والســعي لإلفــراج عنهــم. وقــد وافقــت إدارة الســجن علــى التصريــح ملــدة 3 شــهور.
وقــد حــرص الشــيخ د.مســاعد مندنــي علــى أن يجلــس مــع الســجناء، حتــى أدرك أعبــاء املهمــة املوكلــة 
إليــه ومتطلباتهــا، فاملوضــوع ليــس مقتصــر فقــط علــى مســاعدة الســجناء واإلفــراج عنهــم، بــل تخطــى 
ــا ملســته إدارة  ــك ووصــل ملســاعدة أســرهم ومــن يعولونهــم حلمايتهــم ومســاعدتهم. ونتيجــة مل األمــر ذل
ــح مــن  ــد التصري ــة والنفســية، قامــت بتجدي ــر يف روح الســجناء املعنوي الســجن العمومــي مــن تقــدم كبي
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تلقــاء نفســها وملــدة ســنة، وشــكرته علــى جهــوده املباركــة التــي بذلهــا طيلــة الفتــرة املاضيــة يف اجللــوس 
مــع الســجناء.

ــه أن األمــر ال ميكــن أن  ــد ل ــم الســجون، تأك ــي يف عال ــا الشــيخ مندن ــام به ــي ق ــة الت ــد هــذه التجرب وبع
يســتمر إذا بقــي عملــه فــردي غيــر مؤسســي، ألن هــؤالء الســجناء يحتاجــون إلــى األمــوال لإلفــراج عنهــم 
والنهــوض بهــم وبأســرهم. فســار وفــق الترتيــب التاريخــي للعمــل اخليــري الكويتــي التــي بــدأت مــن عمــل 
فــردي ثــم جماعــي ثــم مؤسســي، فانطلــق قاصــدا رئيــس جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي يف ذاك الوقــت 
ــي  ــان قانون ــون، إلنشــاء كي ــه الع ــا من ــدر( طالب ــو ب ــم أب ــي عبدالوهــاب املطــوع )الع ــداهلل عل املرحــوم عب
كلجنــة تقــدم خدماتهــا للســجناء وأســرهم حتــت مظلــة اجلمعيــة. فوافقــت جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي 
علــى إنشــاء جلنــة باســم )صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء( بعــد موافقــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
يف عــام 2001م، ليكــون الصنــدوق بذلــك هــو أول جهــة متخصصــة يف رعايــة الســجناء يف دولــة الكويــت، 
واســتطاع الصنــدوق حتــى عــام 2005م اإلفــراج عــن أكثــر مــن 2000 ســجني مــن الغارمــني احملبوســني 

علــى ذمــة قضايــا ماليــة.
ويف عــام 2005م بــدأ النشــاط يف التوســع، وزادت عــدد احلــاالت املســتفيدة مــن خدماتــه، وتشــعبت 
أعمالــه، ممــا اســتدعى تطويــره إداريــا ومؤسســيا، فاســتقل الصنــدوق عــن جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي، 
ليصبــح جمعيــة مســتقلة مبوجــب قــرار وزارة الشــؤون االجتماعيــة رقــم )157 لســنة 2005( الصــادر يف 

2005/9/11م، بإشــهار جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء كجمعيــة نفــع عــام خيريــة مســتقلة.
وطــوال 20 عامــاً مضــت مــن عمــل اجلمعيــة اســتطاعت خاللهــا أن تثبــت جدارتهــا باملهمــة التــي أوكلتهــا 
لنفســها باإلفــراج عــن الســجناء وحــاالت الضبــط واإلحضــار للغارمــني بســبب قضايــا ماليــة لديــون 
اســتهالكية، فأفرجــت عــن آالف الســجناء وأســقطت آالفــا أخــرى مــن حــاالت الضبــط واإلحضــار، 
وســاعدت آالف األســر مــن أســر الســجناء، ونّفــذت العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة والبرامــج اخليريــة 

ــة الدائمــة واملوســمية. املختلف
وخــالل مســيرتها، حققــت اجلمعيــة العديــد مــن اإلجنــازات ســواء يف جانــب املســتفيدين أو يف اجلوانــب 
املؤسســية واإلداريــة باجلمعيــة، فمثلمــا أفرجــت عــن آالف الســجناء، حصــدت الكثيــر مــن اجلوائــز نتيجــة 
عملهــا وجهدهــا، وكانــت ِقبلــة للزائريــن، فاســتقبلت ُزّوارهــا الذيــن أشــادوا بعملهــا، كمــا قــام مســؤولوها 
بزيــارات محليــة وخارجيــة لتبــادل أواصــر التعــاون املشــترك مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي الزميلــة 

وتبــادل اخلبــرات ملــا يحقــق النفــع العــام علــى اجلميــع.
وبعــد جنــاح جتربتهــا، حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى نقــل هــذه التجربــة يف املؤمتــرات 

واملعــارض والنــدوات التــي شــاركت بهــا، ليســتفيد منهــا اجلميــع ويقتــدوا بهــا.
ويف هــذا الكتــاب نســتعرض أبــرز محطــات ومشــاريع وإجنــازات جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء التــي 
حققتهــا منــذ عــام 2000م وحتــى عــام 2020م، راجــني مــن اهلل تعالــى أن يتقبــل صالــح األعمــال، وأن 

يجعلهــا يف ميــزان حســنات كل مــن ســاهم أو تبــرع للجمعيــة ومشــاريعها.
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ُعرفــت الكويــت قدميــاً باســم كاظمــة، وهــي معروفــة يف تاريــخ العــرب منــذ زمــن بعيــد، ثــم ُعرفــت بعــد 
ذلــك باســم القريــن وهــو تصغيــر لكلمــة القــرن، وهــو التــل املرتفــع علــى شــكل نصــف دائــري مبنــي مــن 

الصخــر والطــني.
ثــم بنــى الســاكنون يف هــذا املوقــع الكــوت، وهــو ِحصــٌن ُمَعــدٌّ لتخزيــن الســالح واملـُـؤن، ونظــراً لصغــر هــذا 
ــع القــرن الســابع عشــر امليــالدي  ــذ مطل ــت من ــت، وقــد ســكن يف موقــع الكوي الكــوت مت تســميته بالكوي
وحتديــداً يف عــام 1613م، مجموعــة مــن األســر والقبائــل العربيــة، وبنــت البيــوت احلجريــة، وعّمــرت 
املــكان، وأصبــح لهــم شــأن بــني القبائــل واملناطــق املجــاورة، ويف عــام 1718م اختــارت هــذه األســر والقبائــل 
رجــاًل وجيهــاً ليكــون حاكمــاً  عليهــم يديــر شــئونهم، وهــو الشــيخ صبــاح بــن جابــر، وقــد بــذل جهــوده مــع 
أبنــاء الكويــت يف حمايتهــا واســتتباب أمنهــا وتوفيــر مواردهــا املاليــة واحتياجاتهــا.
ــاء أســرة  ــى مــن بعــده مــن أبن ــاح، وتوال ــن صب ــداهلل ب ــه عب ــم حكــم مــن بعــده ابن ث
الصبــاح الكرميــة يف حكــم الكويــت حاكمــا بعــد حاكــم وجيــال بعــد جيــل، متعاونــني 
مــع أبنــاء الكويــت يف تنميتهــا واحملافظــة عليهــا حتــى يومنــا هــذا، حيــث حكــم 

الكويــت ســتة عشــر حاكمــاً مــن أبنــاء األســرة الكرميــة.
ــاح - رحمــه اهلل  ــر الصب ــاح األحمــد اجلاب     منهــم الشــيخ/ صب
والــذي منحتــه األمم املتحــدة لقــب »قائــد العمل اإلنســاني«. 
ليخلفــه مــن بعــده أخــوه وعضيــده الشــيخ/ نــواف 
اهلل  حفظــه   - الصبــاح  اجلابــر  األحمــد 
يف  اخليــر  مســيرة  الســتكمال  ورعــاه- 

الكويــت. 
الكويــت مســاجدها وعلماءهــا  وَعرفــت 
عشــر  الســابع  القــرن  منــذ  وقضاتهــا 
امليــالدي، فمســجد بــن بحــر بنــاه أبنــاء 
الكويــت عــام 1669م، فالكويــت موجــودة منــذ عــام 1613م، وهنــاك العديــد مــن الشــواهد علــى ذلــك، وقــد 
ذكــر الكولونيــل بلــي يف التقريــر الــذي أعــّده عــام 1863م، بــأن عائلــة حاكــم الكويــت تتولــى الكويــت منــذ 
نحــو خمســة أجيــال، أي منــذ نحــو 250 عامــاً، أي يف عــام 1613م، وحــني زار الكويــت الّرحالــة العربــي 
مرتضــى بــن علــوان عــام 1709م، وصــف الكويــت بعماراتهــا وأبراجهــا، وأنهــا تشــابه األحســاء بأبراجهــا 

وعماراتهــا.

الكويت مركزًا عالميًا للعمل اإلنساني
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معلومات عن دولة الكويت

تقــع دولــة الكويــت علــى الطريــق الشــمالي الغربــي للخليــج العربــي. يحّدهــا مــن الشــرق ســواحل اخلليــج 
العربــي، ومــن اجلنــوب الغربــي اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن الشــمال والغــرب العــراق. وتَُعــد الكويــت 

املنفــذ لشــمال شــرق اجلزيــرة العربيــة، وميتــد ســاحل الكويــت مســافة 290 كــم، ولهــا 9 جــزر.

4٫776٫000 مليــون نســمة كمــا جــاء يف موقــع الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة، منهــم 1٫432٫000 

كويتيــون مقابــل 3٫344٫000 غيــر كويتيــني.

يتكــون الســطح مــن ســهول رمليــة مســتوية، تتخللهــا بعــض التــالل قليلــة االرتفــاع، ويقطــع الكويــت العديــد 
ــة  ــني احلــدود الكويتي ــة، أشــهرها وادي الباطــن، وهــو احلــد الفاصــل ب ــة اجلاف ــة الصحراوي مــن األودي
العراقيــة. وللكويــت 9 جــزر هــي فيلــكا وبوبيــان ومســكان ووربــة وعوهــة وأم املــرادم وأم النمــل وُكّبــر 

وقــاروه. وتَُعــد جزيــرة بوبيــان أكبــر جزيــرة وتبلــغ مســاحتها 8,663 كــم2.

ــى القــرن 17 حينمــا تأسســت  ــي إل ــخ االقتصــاد الكويت ــي، ويرجــع تاري ــار الكويت ــة البــالد هــي الدين عمل
مدينــة الكويــت كمينــاء جتــاري علــى ســاحل اخلليــج، ممــا ســاهم يف حتويلهــا ملدينــة جتاريــة لعبــت دوراً 
مهمــاً يف التجــارة اإلقليميــة. كمــا امتهــن الكويتيــون قبــل اكتشــاف النفــط مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ، ممــا 
ــا  ســاهم يف تأســيس الصناعــة البحريــة، فاشــتهر الكويتيــون بصناعــة الســفن والتــي كانــت تُســتعمل إّم
للتجــارة أو للغــوص، فأصبحــت الســفينة شــعارا لدولــة الكويــت. وبعــد ظهــور النفــط أصبحــت الكويــت 
واحــدة مــن أغنــى الــدول يف العالــم، كمــا تُعــد القــوة االقتصاديــة للكويــت عاليــة جــًدا مقارنــة بــدول 
العالــم. وتعــود أســباب تلــك القــوة االقتصاديــة إلــى ضخامــة اإلنتــاج احمللــي اإلجمالــي للنفــط ونصيــب 

الفــرد املرتفــع منــه.

الموقع الجغرافي

عــــــدد السكـــــــان

التضـــــــاريـــــــــــس

مصـــــادر الدخـــــل

املساحة العاصمة
17,818 كم2. الكويت
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الكويت بلد اإلنسانية
متيــزت الكويــت منــذ تأسيســها يف مطلــع القــرن الســابع عشــر امليــالدي، وبالتحديــد يف عــام 1613م 
ــة، داخــل البــالد وخارجهــا، واســتمرت  ــة ومبادراتهــا اإلنســانية ومســاهماتها التطوعي بأعمالهــا اخليري

ــة. ــا هــذا، وهلل احلمــد واملن ــى يومن ــت بهــذه الصفــات إل الكوي
فالكويــت بحكامهــا وشــعبها ميارســون أعمالهــم اإلنســانية والتطوعيــة علــى مــدى تاريخهــا املمتــد ألربعــة 

قــرون، وقــد ضربــت يف أعمالهــا اخليريــة أروع األمثلــة يف العطــاء واإلحســان.
وقــد ســاهم حــكام الكويــت علــى مــدى العصــور بأعمــال خيريــة وإنســانية، وشــجعوا النــاس علــى فعــل 
اخليــر والعطــاء، فعرفــت الكويــت الشــيخ/ جابــر العيــش الــذي وضــع عريشــاً بجانــب بيتــه ويطبــخ األرز 
ويوزعــه مجانــاً علــى الفقــراء. وحفيــده الشــيخ/ عبــداهلل بــن صبــاح بــن جابــر الــذي كانــت لــه أيــاد بيضــاء 
ــك التــي عصفــت  ــل املجــاورة يف أزمــة الهيل ــن مــن القبائ ــاء شــعبه، ومســاعدة املتضرري يف مســاعدة أبن
باجلزيــرة العربيــة منــذ عــام1868م إلــى عــام 1871م. كمــا عرفــت الكويــت الشــيخ/ ســالم املبــارك الــذي 
ســماه أهــل الكويــت »جابــر العثــرات«، ملــا كان يقــوم بــه مــن أعمــال إنســانية ألبنــاء شــعبه، وعرفــت الكويــت 

الشــيخ/ جابــر األحمــد اجلابــر الصبــاح الــذي أُطلــق عليــه لقــب »جابــر اخليــر«.
 وتاريــخ الكويــت شــاهد علــى هــذه األعمــال اإلنســانية التــي قدمتهــا، إميانــاً منهــا بواجــب اإلنســان جتــاه 
اإلنســان، بــال ِمنَّــة وال مقابــل، بــل بشــعورها اإلنســاني ملســاعدة احملتاجــني واملنكوبــني يف كل مــكان، 
واســتمرت الكويــت جيــاًل بعــد جيــل يف هــذا املجــال اإلنســاني، متخــذة األعمــال اخليريــة والتطوعيــة منهج 
حيــاة لهــا، واملطلــع اليــوم علــى دور شــباب الكويــت مــن خــالل املؤسســات اإلنســانية والفــرق التطوعيــة 
الشــبابية يجــد امتــداد األعمــال اإلنســانية عبــر أجيــال الكويــت، بــذل مــن خاللــه األجــداد ثــم اآلبــاء ثــم 

األبنــاء، مصداقــاً لقــول الشــاعر: » نبنــي كمــا كانــت أوائلنــا       تبنــي ونفعــل مثلمــا فعلــوا«.
العطــاء اإلنســاني والتطوعــي، مــن خــالل خطتهــا  تُعبَّــر عــن منهجهــا يف  اليــوم  الكويــت  وهــا هــي 
االســتراتيجية لرؤيــة الكويــت إلــى عــام 2035م، متخــذة العمــل اإلنســاني أحــد أبــرز سياســاتها وأهدافهــا 
وخططهــا، منطلقــة مــن اختيــار األمم املتحــدة لهــا يف ٢٠١٤/٩/٩ مركــزاً عامليــاً للعمل اإلنســاني، وتســمية 

األميــر الراحــل الشــيخ/ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل- قائــد العمــل اإلنســاني.
واليــوم يكمــل ســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل ورعــاه-
ــى  ــى مــر العصــور، ليســير عل ــت عل ــا حــكام الكوي ــاز به ــي امت ــة الت مســيرة األعمــال اإلنســانية واخليري
طريــق اخليــر والعطــاء، وكمــا هــو معــروف عــن أبنــاء الكويــت بحبهــم للعمــل اخليــري ومــد أياديهــم 
البيضــاء وإحســانهم إلــى الفقــراء واحملتاجــني داخــل الكويــت وخارجهــا عبــر تاريخهــا املمتــد ألربعــة 

ــل اإلنســاني. ــا للعم ــزا عاملي ــة ومرك ــى غــدت عاصم ــرون، حت ق





نشأة العمل اإلنساني الكويتي

ــاء  ــوارث أهــل الكويــت العمــل اخليــري مــن اآلب ــة، ت ــال املتعاقب ــر األجي ــذ نحــو 400 عــام مضــت، عب من
واألجــداد، ليكمــل املســيرة األبنــاء واألحفــاد، وتســتمر جتربــة الكويــت يف العمــل اخليــري، وتظــل مضربــا 

لألمثــال ومنوذجــا لالقتــداء.

وتزخــر الكويــت اليــوم مبؤسســاتها اإلنســانية، ســواء ذات الطابــع الرســمي احلكومــي أو األهليــة أو 
القطــاع اخلــاص، ففــي الكويــت مؤسســات خيريــة وإنســانية حكوميــة، كمــا أن هنــاك عشــرات اجلمعيــات 
اخليريــة والتــي فــاق عددهــا أكثــر مــن 55 جمعيــة خيريــة وأكثــر مــن 80 مبــرة خيريــة، وأكثــر مــن 300 
فريــق تطوعــي، وأكثــر مــن 150 جمعيــة نفــع عــام مهنيــة، وعشــرات االحتــادات والروابــط والنقابــات 

ــادرات اإلنســانية. واملب

ولــم يقتصــر العمــل اإلنســاني يف الكويــت منــذ القــدم علــى الشــعب فقــط، بــل إن حــكام الكويــت لهــم دور 
ــم  ــر احتياجــات مجتمعه ــت دور يف توفي ــه، ولتجــار الكوي ــه وتشــجيعه ورعايت يف العمــل اإلنســاني ودعم
واملســاهمة يف تنميتــه. ولــم يقتصــر دورهــم اإلنســاني علــى الشــأن احمللــي فقــط، بــل انطلــق خــارج حــدود 
الكويــت نحــو الــدول واملجتمعــات األخــرى، وُوجــد يف الكويــت مبــادرات إنســانية خارجيــة مــن قــدمي األزل، 
واســتمرت هــذه املبــادرات إلــى اليــوم لكــن يف إطــار منظــم، لتنســيق هــذه اجلهــود مــن خــالل املؤسســات 
احلكوميــة اإلنســانية والتنمويــة، متعاونــني أيضــاً مــع القطــاع اخلــاص مــن البنــوك والشــركات واملؤسســات 

التجاريــة التــي تدعــم املؤسســات اخليريــة مبســئوليتها االجتماعيــة وزكاتهــا وتبرعاتهــا.

العمل اخليري الكويتي قدميًا

قدميــا كان العمــل اخليــري ذو طابــع فــردي مــن خــالل األوقــاف واألثــالث والوصايــا اخليريــة لبســاطة 
تكويــن املجتمــع آنــذاك وعــدم وجــود مؤسســات تديــره، حيــث مت دعــم بنــاء املســاجد والكتاتيــب ومســاعدة 
احملتاجــني. كمــا عرفــت الكويــت اجلهــود اخليريــة اجلماعيــة غيــر املؤسســية، فــكان تطــوع الفزعــة 
واللجــان املؤقتــة وورقــة االكتتــاب اخليــري التــي يفــزع لهــا احملســنون لســد حاجــات احملتاجــني. وجــاءت 
املدرســة املباركيــة كأول مؤسســة تطوعيــة خيريــة عــام 1911م، تالهــا اجلمعيــة اخليريــة عــام 1913، ثــم 
تالهمــا العديــد مــن املؤسســات اخليريــة والتطوعيــة االجتماعيــة والثقافيــة، واســتمر الوضــع هكــذا 
حتــى مطلــع اخلمســينيات، فقامــت الدولــة بإنشــاء دائــرة الشــؤون لإلشــراف علــى مثــل هــذه املؤسســات 
ــة، وقامــت  ــت عــام ١٩٦١ تأسســت وزارات الدول ــد اســتقالل الكوي ــا عــام 1954. وبع ــة ودعمه التطوعي

وزارة الشــئون برعايــة املؤسســات التطوعيــة واخليريــة واإلشــراف عليهــا.
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قانون جمعيات النفع العام
بعــد اســتقالل الكويــت عــام 1961 تأسســت وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، لتكــون هي جهة اإلشــراف 
علــى جميــع أعمــال اجلمعيــات األهليــة للنفــع العــام واالحتــادات والروابــط والنقابــات واجلمعيــات 
التعاونيــة االســتهالكية، ومت إقــرار القانــون 1962/24 يف شــأن األنديــة وجمعيــات النفــع العــام، وهــو أول 
قانــون لتنظيــم مؤسســات النفــع العــام ومــن ضمنهــا اجلمعيــات اخليريــة، وتأســس بعــد صــدور القانــون 

العديــد مــن اجلمعيــات اخليريــة واألهليــة.
ــد مــن اجلمعيــات  ــة البــاب أمــام تأســيس املزي ــع الثمانينيــات فتحــت وزارة الشــؤون االجتماعي ويف مطل
اخليريــة واملهنيــة ثــم املبــرات اخليريــة يف عــام 1999م، فــزاد عــدد اجلمعيــات لتُقــدم خدماتهــا للمجتمــع.

ومــع زيــادة نشــاط اجلمعيــات األهليــة واخليريــة، اســتحدثت وزارة الشــؤون االجتماعيــة إدارة اجلمعيــات 
اخليريــة يف عــام 2002م، كإدارة منفصلــة، معنيــة بدعــم ومراقبــة أعمــال اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة.

قانون الزكاة
وملســاعدة مؤسســات العمــل اخليــري واإلنســاني يف القيــام بدورهــا، وزيــادة مســاهمة شــركات القطــاع 
اخلــاص الكبــرى يف املشــاريع اإلنســانية والتنمويــة.. شــهد عــام 2006 إقــرار القانــون رقــم 2006/42 
يف شــأن الــزكاة ومســاهمة الشــركات املســاهمة العامــة واملقفلــة يف ميزانيــة الدولــة مــن خــالل جمعهــا 
عبــر وزارة املاليــة وتســليمها لبيــت الــزكاة للمســاهمة يف عمليــات التنميــة املســتدامة وتقــدمي املســاعدات 

ألصحــاب احلاجــة.

تقنني عمل الفرق التطوعية

بعد تأسيس الهيئة العامة للقوى العاملة وانفصالها عن وزارة الشؤون االجتماعية ونقل تبعيتها إلى 
وزارة الدولة للشؤون االقتصادية يف عام 2013م، حتولت الروابط واالحتادات لتكون حتت مظلة الهيئة 
اجلديدة، لتتفرغ وزارة الشؤون االجتماعية إلى العمل االجتماعي والتنموي واخليري والتطوعي. ومع 
تزايد النشاط التطوعي واإلمنائي اإلنساني لدى الشباب بإنشائهم فرقا تطوعية عديدة للمساهمة يف 
أعمال تطوعية خدمة للوطن، رأت وزارة الشؤون االجتماعية أن تقنن عمل هذه الفرق لتنظيم جهودها 
واإلشراف عليها، فأصدرت الوزارة القرار رقم247- لسنة 2014م بشأن تنظيم فرق العمل التطوعي، 
وتشكلت جلنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية وعضوية وزارة اخلارجية ووزارة الدولة لشؤون 
الشباب وعدد من إدارات وزارة الشؤون، وثالثة من ذوي اخلبرة والكفاءة يف مجال العمل التطوعي. 

وسمحت الوزارة للجمعيات اخليرية بضم الفرق التطوعية حتت مظلتها الرسمية، وقد بلغ عدد الفرق 
 التطوعية اليوم أكثر من 300فريق تطوعي يقدم خدماته اإلنسانية داخل وخارج الكويت.
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قرارات تنظيم جمع التبرعات

أصــدرت وزارة الشــؤون االجتماعيــة العديــد مــن القــرارات التــي تســتهدف تنظيــم العمــل اخليــري، ومنهــا 
قرارهــا عــام 2001م مبنــع جمــع التبرعــات النقديــة ألي مــن األفــراد واجلماعــات واملؤسســات التــي لــم 

يرخــص لهــا بجمعهــا.
كمــا أصــدرت وزارة الشــؤون االجتماعيــة قــراراً وزاريــاً رقــم 28/أ لســنة 2016م بالئحــة تنظيــم جميــع 
التبرعــات، مبنــع التبرعــات النقديــة والســماح بالتبــرع عبــر أجهــزة الدفــع اآلليــة واإللكترونيــة، وهــو مــا 

دعــا إلــى احلاجــة لصــدور قانــون تنظيــم العمــل اخليــري.

اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية
إذا كانــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة متثــل األب ملؤسســات العمــل اخليــري مــن اجلمعيــات واملبــرات 
اخليريــة، فإنهــا أيضــا حتتــاج ألم رؤوم توحــد مصاحلهــا وتدافــع عنهــا، والــذي متثــل يف والدة احتــاد 
اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الــذي أُشــهر مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف 2017/7/26م كجهــة نفــع 
عــام، يجمــع حتــت مظلتــه اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الكويتيــة، ويهــدف إلــى متثيــل جميــع أعضائــه 
أمــام الهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية، احملليــة والعربيــة والدوليــة، وقيــادة العمــل اخليــري يف البــالد، 

والعمــل علــى تشــجيعه وحمايتــه، والدفــاع عــن مصالــح أعضائــه.
ويســعى االحتــاد منــذ تأسيســه إلــى ضــم اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الكويتيــة حتــت مظلتــه، لتوحيــد 

اجلهــود وتنســيقها لضمــان قيــام اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة بدورهــا املطلــوب علــى أكمــل وجــه.
ويضــم االحتــاد حتــى اآلن مــا يقــارب مــن 70 جمعيــة ومبــرة خيريــة، وال يــزال يدعــو اجلمعيــات واملبــرات 

اخليريــة العاملــة إلــى االنضمــام إلــى عضويتــه.
وقــد حظيــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بعضويــة االحتــاد عقــب إشــهاره، حرصــا منهــا علــى تنظيم 
العالقــة مــع غيرهــا مــن اجلمعيــات اخليريــة، ولتوحيــد اجلهــود مبــا يخــدم العمــل اخليــري، ويرفــع مــن 
كفــاءة العمــل فيمــا بينهــا جميعــا حتــت مظلــة االحتــاد، كمــا بلــغ عــدد املؤسســات اخليريــة اليــوم أكثــر مــن 
٥٥ جمعيــة خيريــة، ومــا يقــارب مــن ٩٠ مبــرة خيريــة، ومــا يقــارب مــن ١٥٠ جمعيــة أهليــة، تســعى كلهــا 

إلــى املســاهمة يف تنميــة املجتمــع وتقــدمي أفضــل اخلدمــات الزدهــاره وتطويــره.





سداد ديون المعسرين والسجناء عبر التاريخ

ُعرفــت الكويــت منــذ تأسيســها قبــل أربعــة قــرون ومنــذ تأسيســها  يف عــام 1613م بفزعتهــا وتكاتفهــا أمــام 
ــاع أو  ــرق أو الضي ــت للغ ــم تعرضــت ســفن الكوي ــت)1(، فك ــاء الكوي ــا أبن ــي يتعــرض له ــوارث الت ــات والك النكب
ــن  ــون املعســرين الذي ــت لســداد دي ــاء الكوي ــزع أبن ــم ف ــم، وك ــم تعــرض التجــار خلســارة أمواله اخلســارة، وك

ــف. ــيء بالتماســك والتالحــم والتكات ــا املل ــر تاريخه ــات عب ــوارث والنكب ــات والك تعرضــوا للخســائر واألزم
ومــن أبــرز مــا قــام بــه أبنــاء الكويــت عندمــا تعــرض جتــار الكويــت للخســارة أثنــاء احلــرب العامليــة األولــى 
والثانيــة، وعنــد أزمــة ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي الــذي مــن خاللــه كســدت جتــارة اللؤلــؤ يف الكويــت، ولقــد كان 
ألبنــاء الكويــت الــدور املتميــز يف ســداد ديــون املعســرين واملتضرريــن، حيــث قــام كبــار التجــار بإســقاط الديــون 
عمــن تعرضــوا للخســائر املاليــة يف جتارتهــم وأعمالهــم، وســاعدوهم لتأســيس عمــل جتــاري جديــد لتعويــض 

ــة. خســائرهم املالي
ولقــد َعرفــت الكويــت عبــر تاريخهــا فزعــات االكتتــاب اخليــري الــذي يقــوم بــه رواد العمــل اخليــري واإلنســاني 
عنــد خســارة أبنــاء الكويــت يف أعمالهــم التجاريــة)2(، ومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه الشــيخ عبــداهلل النــوري عــن 
رجــل اخليــر حمــد اخلالــد اخلضيــر عندمــا تعــرض أحــد جتــار الكويــت خلســارة جتارتــه، فقــام بعمــل ورقــة 
اكتتــاب خيــري، ومــّر علــى التجــار ليقــول لهــم، »اكتتبــوا ولكــم علــّي عهــد أن أضــع مثلكــم كلكــم تشــجيعا 

للمســاهمة«)3(.
ــى  كمــا عرفــت الكويــت عبــر تاريخهــا رجــال األعمــال الذيــن أحرقــوا كل املســتندات املاليــة التــي تُثبــت  عل
املدينــني ديونهــم جتاههــم حينمــا أقرضوهــم وخســروا جتارتهــم، وقــد جمــع هــؤالء احملســنون أبناءهــم 
وأحرقــوا أمامهــم كل تلــك األوراق واملســتندات املاليــة، لئــال يطالبوهــم مســتقبال بأيــة التزامــات، وإزاء هــذا 
العمــل اجلليــل قــام عــدد مــن جتــار الكويــت بنفــس هــذا العمــل أمــام أبنائهــم، ليقومــوا بإســقاط الديــون عــن 

ــن أقرضوهــم. املعســرين الذي
وَعرفــت الكويــت رجــاال ونســاء كرمــاء ســدّدوا الديــون عــن الســجناء، ودفعوا كل املســتحقات عنهــم وأخرجوهم 
مــن الســجن، بتبــرع كــرمي منهــم مــن خــالل زكاة أموالهــم وصدقاتهــم، وخصوصاً يف مواســم رمضــان واألعياد.

ــة يف عــام )2013م( مــن دعــوة  ــه اإلعالمي ــه الســيد محمــد ناصــر السنعوســي مشــكوراً يف حملت ومــا قــام ب
احملســنني للتبــرع لســداد ديــون املســجونني وإخراجهــم مــن الســجن،  حيــث مت جمــع مئــات اآلالف مــن الدنانير 
الكويتيــة إلخــراج العديــد مــن الســجناء، ومــا جــاء بعــده مــن حتــرك إيجابــي ومبــادرة كرميــة مــن د.مســاعد 
مندنــي ليقــوم بتأســيس هــذه اجلمعيــة املباركــة التــي يتــم توثيــق إجنازاتهــا، لكــي تقــوم مبســاعدة الســجناء 

وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار ومســاعدة أســرهم.

)1( الكويت عبر التاريخ أزمات وفزعات، ط1، 2020، تأليف د.خالد يوسف الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار« 
)2( العمل التطوعي الكويتي يف أربعة قرون، ط1، 2018، تأليف د.خالد يوسف الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار«

)3(  خالدون يف تاريخ الكويت، الشيخ عبداهلل النوري، ص50، ط1، 1988، ذات السالسل
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قــد يظــن البعــض  أن كل الســجناء مجرمــون مذنبــون يســتحقون العقــاب والســجن، وهــو ال يــدرك أن 
املســاجني أنــواع وأقســام، فشــتان بــني مســجون يف قضيــة جنائيــة كالقتــل واإلفســاد يف األرض وجتــارة 

املخــدرات.. وآخــر مســجون بســبب قضايــا ماليــة نتيجــة تعــذره عــن الســداد لضيــق ذات اليــد.
فالفئــة األخيــرة والتــي نســميها بـــ )الغارمــني( الســجناء، ال يشــترط أن يكــون مــن طبائعهــا اإلجــرام والتلكــؤ 
يف ســداد التزاماتهــا املاليــة التــي تكــون نتيجتــه احملتمــة الســجن بــكل تأكيــد، بــل هــم أشــخاص لــم متكنهــم 

ظروفهــم مــن تســديد التزاماتهــم، فانتهــى بهــم احلــال إلــى الســجن.
ــواع  ــق بــني أن ــى هــذا التفري ــاء عل ــة الســجناء جــاءت بن ــة التكافــل لرعاي واحلقيقــة أن فكــرة تأســيس جمعي
الســجناء.وقد بــدأت الفكــرة يف عقــل مؤســس اجلمعيــة ورئيــس مجلــس إدارتهــا الشــيخ/ د.مســاعد محمــد 
ــد(،  ــدون رصي ــج )شــيك ب ــه يشــاهد برنام ــإذا ب ــاز يف عــام 1999م؛ ف ــام التلف ــس أم ــذي كان يجل ــي، ال مندن
يعــده ويقدمــه اإلعالمــي ووزيــر اإلعــالم األســبق الســيد/ محمــد ناصــر السنعوســي، والــذي كان يُعــرض 
علــى تلفزيــون دولــة الكويــت، وقــد عرضــت احللقــة مجموعــة مــن حــاالت الســجن لغارمــني مــن أربــاب 
وربــات األســر الذيــن انتهــى بهــم املطــاف إلــى الســجن، نتيجــة عجزهــم عــن تســديد أقســاط ماليــة لبعــض 
الدائنــني مــن األفــراد والشــركات، فبــادر الشــيخ/ د. مســاعد محمــد مندنــي يف عــام 2000م بالتقــدم إلــى 
إدارة الســجن العمومــي، لطلــب تصريــح دخــول، للقــاء املســاجني يف القضايــا املاليــة،  مــع االســتماع لهمومهــم 

ــة مســاعدتهم، والســعي لإلفــراج عنهــم. ومشــاكلهم، ودراســة حاالتهــم وكيفي
وقــد كان مــا ســعى إليــه الشــيخ/ مندنــي، حيــث وافقــت إدارة الســجن مشــكورة علــى منحــه تصريــح دخــول، 
مدتــه 3 شــهور الختبــار األمــر، والتأكــد مــن رغبتــه يف االســتمرار، ودراســة جــدوى جتربتــه اجلديــدة يف 

ــا. ــة، ومســاعدتهم نفســيا ومالي ــا مالي ــى ذمــة قضاي مكافحــة ســجن الغارمــني احملبوســني عل
وقــد حــرص الشــيخ/ مســاعد محمــد مندنــي علــى جنــاح جتربتــه، فواصــل النهــار بالليــل، وجلــس مــع الســجناء 
أكثــر مــن 12 ســاعة متواصلــة يف اليــوم، حتــى أدرك أعبــاء هــذا العمــل وأبعــاده ومتطلباتــه، لتقــدمي اخلدمــة 
املطلوبــة، ليــس فقــط ملســاعدة الســجناء والســعي لإلفــراج عنهــم، بــل تخطــى األمــر ذلــك، ليصــل إلــى 

مســاعدة أســرهم.
وبعــد انتهــاء مــدة التصريــح.. مبــرور3 شــهور، تقــدم الشــيخ/ د.مســاعد مندنــي إلدارة الســجن العمومــي 
ملعرفــة إن كان ســيتم جتديــد التصريــح، ليتفاجــأ بــأن إدارة الســجن جــددت التصريــح مــن تلقــاء نفســها وملــدة 
عــام ويجــدد تلقائيــا كل عــام، بعــد مــا ملســوه مــن جهــود طيبــة يف مســاعدة الســجناء الغارمــني، وهنــأت إدارة 
الســجن العمومــي الشــيخ/ مندنــي علــى جهــوده املباركــة التــي بذلهــا طيلــة املــدة القصيــرة التــي لــم تتجــاوز 

3 شــهور.
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عقــب منــح تصريــح دخــول الســجن العمومــي ملــدة عــام قابلــة للتجديــد التلقائــي للشــيخ/ مندنــي ، بــدأت 
مالمــح العمــل املؤسســي لرعايــة الســجناء فــي التشــكل فــي عقــل الشــيخ، ففكــر نوعيــا فــي إدخــال هــذا 
العمــل إلــى مجــال العمــل اخليــري املؤسســي، وإكســابه الصفــة الرســمية، والعمــل مبظلــة قانونيــة حتميــه 
وحتمــي العمــل الــذي يقــوم بــه، فتوّجــه إلــى رئيــس جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي فــي ذاك الوقــت املرحــوم 
عبــداهلل علــي عبدالوهــاب املطــوع طالبــا منــه العــون، إلنشــاء كيــان قانونــي، كلجنــة تقــدم خدماتهــا 
للســجناء وأســرهم، حتــت مظلــة اجلمعيــة، فمــا كان مــن العــم أبــو بــدر- رحمــه اهلل - إاّل أْن طلــب األوراق 
اخلاصــة بفكــرة مشــروع هــذه اللجنــة، وطلــب مــن مقدمهــا احلضــور الجتمــاع مجلــس إدارة جمعيــة 

اإلصــالح االجتماعــي، وَعــْرض الفكــرة عليهــم.
وبعــد اللقــاء والعــرض الــذي اســتغرق نحــو ســاعة ونصــف ، وافــق مجلــس إدارة جمعيــة اإلصــالح 
االجتماعــي علــى إنشــاء جلنــة باســم صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء، ومخاطبــة وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة ألخــذ موافقتهــا علــى الترخيــص لهــا كلجنــة تابعــة للجمعيــة، فانتقــل العمــل خلدمــة ورعايــة 
الســجناء مــن التجربــة الفرديــة إلــى التجربــة اجلماعيــة برعايتهــا مــن جمعيــة اإلصــالح، ليكــون الصنــدوق 
بذلــك هــو أول جهــة متخصصــة فــي رعايــة الســجناء فــي دولــة الكويــت ، ويعمــل حتــت مظلــة قانونيــة 

مــن اجلمعيــة.
ــذ  ــة وتنفي ــى اإلدارة العامــة للمؤسســات اإلصالحي ــد إل ــي اجلدي ــدوق نفســه بشــكله القانون وقــّدم الصن

ــة، وقــدم إليهــا نظــام والئحــة الصنــدوق فــي عــام 2001م. األحــكام فــي وزارة الداخلي
وخــالل الفتــرة مــن عــام 2001 إلــى نهايــة 2005م، اســتطاع صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء اإلفــراج 

عــن أكثــر مــن 4،600 ســجن مــن الغارمــن احملبوســن علــى ذمــة قضايــا ماليــة.
واســتطاع صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء أن ميهــد الطريــق لتأســيس جمعيــة خيريــة جديــدة، 
متخصصــة فــي مجــال مكافحــة ســجن الغارمــن مــن ســجناء القضايــا املاليــة احملبوســن بســبب ديــون 
اســتهالكية أو حــاالت الضبــط واإلحضــار لنفــس األســباب، وهــو حــدث ألول مــرة فــي تاريــخ العمــل 

اخليــري الكويتــي.
وميكــن القــول بــأن صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء هــو البــذرة التــي منهــا نبتــت شــجرة جمعيــة التكافل 
لرعايــة الســجناء وترعرعــت وأينعــت فأصبحــت شــجرة وارفــة األوراق يســتظل بهــا ســجناء وحــاالت 
الضبــط واإلحضــار علــى ذمــة القضايــا املاليــة لديــون اســتهالكية وأســرهم وذويهــم، ومــن خاللهــا خرجــت 

هــذه اجلمعيــة املتميــزة فــي عملهــا الفريــد محليــا وعلــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي.
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جمعية التكافل لرعاية السجناء

التأسيس  

بعــد أن عمــل صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء عملــه يف الفتــرة مــن 2001 إلــى 2005م حتــت مظلــة 
جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي، بــدأ نشــاطه يف التوســع، وزادت عــدد احلــاالت املســتفيدة مــن خدماتــه، 
وتشــّعبت أعمالــه، ممــا اســتدعى تطويــره إداريــا ومؤسســيا، فاســتقل الصنــدوق عــن جمعيــة اإلصــالح 

االجتماعــي، لينتقــل بذلــك مــن العمــل اجلماعــي إلــى العمــل املؤسســي املســتقل.
ويف 2005/9/11م املوافــق 7 شــعبان 1426 هـــ، صــدر قــرار وزارة الشــؤون االجتماعيــة رقــم )157 لســنة 
2005( بإشــهار جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، كجمعيــة نفــع عــام خيريــة مســتقلة، للتوعيــة واإلفــراج 

عــن املســاجني الغارمــني ومســاعدة أســرهم، ومقرهــا الدائــم دولــة الكويــت.

الرؤية  

الريــادة والتميــز يف خدمــة الغارمــني والغارمــات، واحملافظــة علــى كيــان األســر واملجتمــع مــن التشــرد، 
وإبــراز هــذه التجربــة محليــا وإقليميــا وعامليــاً.

الرسالة  

توعيــة وتوجيــه املجتمــع بأخطــار القضايــا املاليــة، وغــرس األخــالق اإلســالمية الفاضلــة والســلوك 
الســوي.

األهداف  

احلرص على لم شمل األسرة وترابط أفرادها.- ١
احلفاظ على كيان األسرة كأساس للمجتمع.- ٢
تهيئة ظروف النشأة االجتماعية السليمة لألبناء يف ظل رعاية والديهم.- ٣
متاسك املجتمع الكويتي وترابطه وتكاتفه.- ٤
العمــل علــى اإلفــراج عــن الســجناء والســجينات يف القضايــا املاليــة، بدفــع املبالــغ املســتحقة عليهــم بعــد - ٥

دراســة احلالــة.
توعية أفراد املجتمع بأخطار القضايا املالية ومخاطر الديون والتوكيالت والكفاالت.- ٦
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د. مساعد محمد مندني

زيد خلف الذايدي

هنادي محمد احلفيتي باسمة جاسم محمد البراك

محمد مساعد مندنيمحمد علي املرهون

عبداهلل عبدالرحمن اجلاسر
رئيس مجلس اإلدارة

أمني السر- املدير العام

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارةأمني الصندوق

نائب الرئيس

مجلس اإلدارة
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اختصاصات المجلس

1

2

3

4

5

6

وتكون مهمة مجلس إدارة اجلمعية يف االختصاصات اآلتية:

ويقــوم أعضــاء مجلــس إدارة اجلمعيــة بــأداء أعمالهــم دون تقاضــي أي مرتــب أو 
مكافــأة أو أجــر مــادي.

الســنوية  االســتراتيجية  اخلطــة  وضــع 
. للجمعيــة

والتأكــد  الســنوية  التشــغيلية  اخلطــة  وضــع 
اجلمعيــة. لرؤيــة  مطابقتهــا  مــن 

وضع أحكام الالئحة املالية، ووضع نظمها.

مشــروع  واعتمــاد  اإلداريــة  القــرارات  وضــع 
للجمعيــة. الســنوية  امليزانيــة 

مــن  املســتفيدين  حــاالت  يف  والبــت  النظــر 
وغيرهــم. الغارمــني 

علــى  واإلشــراف  اجلمعيــة  أعمــال  تســيير 
. نشــطتها أ
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أمين السر والمدير العام

ة 
ام

لع
ت ا

قا
عال

ال
الم

إلع
وا

لي
اآل

ب 
س

حا
ال

سكرتير المدير 
العام

مسؤول 
الشؤون اإلدارية

السكرتارية

مندوبي اإلدارة

المدير اإلداري

مديرة اللجنة 
النسائية

السكرتارية

رئيسة اللجنة 
النسائية

مراقب السجون 
والمحاكم

سكرتارية 
المحاكم

نائب المدير العام 
ومدير المشاريع

رئيس الحسابات

المحاسبون

مندوب التحصيل

المدير المالي

الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس اإلدارة

أمين
الصندوق

المستشار 
القانوني

لجنة دراسة 
الحاالت

المستشار 
الشرعي

لجنة الموارد 
المالية
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تأسست جمعية التكافل لرعاية السجناء بدولة الكويت عام 2005م، ومقرها دولة الكويت.

جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، هــي جمعيــة نفــع عــام تتبــع أســلوب مســاعدة وتوعيــة الســجناء 
واإلفــراج عنهــم.

تهــدف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء إلــى توعيــة جميــع فئــات املجتمــع مــن مخاطــر حتمــل أعبــاء 
ماليــة تفــوق قدراتهــم املاليــة، مبــا يترتــب عليــه مســئولية توقعهــم يف حظــر قانونــي، ومســاعدة مــن يرغــب 

منهــم يف إنهــاء القضايــا املتعلقــة بهــم، ورعايــة ومســاعدة الســجناء وأســرهم.

يحظر على اجلمعية السعي إلى حتقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو اآلداب العامة 
 أو ال يكون ضمن األهداف املنصوص عليها يف النظام األساسي للجمعية.

مادة 1

مادة 2

مادة 3

مادة 4

النظام األساسي
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مهام lمجلس اإلدارة: 

اإلشراف العام على اجلمعية وأعمالها. 	-
رسم خطة العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة. 2-
متابعة األمور الشرعية وحتويلها إلى املستشار الشرعي. 	-
متابعة األمور القانونية وحتويلها للمستشار القانوني. 4-
رئاسة جلنة دراسة احلاالت. 	-
رئاسة جلنة املوارد املالية وتفعيلها. 	-
رئاسة الصندوق املشترك للسجناء الجتماعاته الدورية. 7-
متابعة أعمال اجلمعية املالية واإلدارية وتوجيهها ومتابعة إجناز اخلطة املرسومة للجمعية. 	-
متابعة النواحي اإلعالمية. 	-

متابعة أعمال السجون وترتيب الزيارات. 		-

مدير عام الجمعية:
عمل خطة اجلمعية يف الوقت املطلوب. 	-
توزيع مهام تنفيذ اخلطة. 2-
متابعة املنفذين حسب اجلدول الزمني املطلوب. 	-
متابعة الشؤون اإلدارية. 4-
متابعة الشؤون املالية وامليزانيات. 	-
متابعة تطوير وتقييم امليزانيات. 	-
متابعة الواجبات الوظيفية واإلجراءات التأديبية. 7-
عمل حوافز للموظفني. 	-
توظيف وإنهاء خدمات املوظفني. 	-

الرواتب واملكافآت واحلوافز. 		-

الالئحة الداخلية
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المدير التنفيذي:

ويكون تابعا للمدير العام.
الوصــف الوظيفــي: الرقابــة واملتابعــة لألعمــال املكلــف بهــا جميــع إدارات اجلمعيــة، ويكــون مســؤوال عــن 

اآلتــي:

املشاركة يف وضع اخلطة العامة مع املدير العام. 	-
عمــل اخلطــة التشــغيلية للجمعيــة بعــد اســتالم اخلطــط التشــغيلية مــن جميــع مــدراء اإلدارات  2-

ومتابعــة تنفيذهــا مــع املديــر العــام.
اإلشراف على تنفيذ اإلدارات لقرارات جلنة املتابعة والتنسيق. 	-
التنسيق بني اإلدارات واملدير العام. 4-
متابعة حتقيق األهداف املالية. 	-
متابعة تنفيذ األعمال التي تتم فيما بني اإلدارات. 	-
متابعة وضع اإلدارات للتقارير الدورية املنصوص عليها يف إجراءات نظام اجلودة. 7-
املشاركة يف وضع التخطيط السنوي ألعمال اجلمعية. 	-
القيام بأي مهام يكلف بها من قبل املدير العام. 	-

الصالحيات الوظيفية:

تنفيذ القرارات التي تصدر من املدير العام. 	-
اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة املرتبطــة مبتابعــة التنفيــذ اخلاصــة بجميــع اإلدارات ومتابعــة حتقيق  2-

األهــداف املالية.
اإلطالع على جميع مستندات ووثائق التنفيذ ألعمال اإلدارات. 	-
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مدير إدارة الشؤون اإلدارية:
ويكون تابعاً للمدير العام.

الوصــف الوظيفــي: اإلشــراف علــى األنشــطة اإلداريــة وتطويــر النظــم اخلصوصــاً بهــا وصيانتهــا وتوفيــر 
جميــع االحتياجــات اإلداريــة للجمعيــة وإدارة شــؤون موظفيهــا والقيــام بأعمــال ممثــل اإلدارة. 

ويكون مسئوال عن اآلتي:

وضع وتطوير السياسات واإلجراءات اإلدارية للجمعية ومراقبة تنفيذها. 	-
التأكد من التزام كل اإلدارات والعاملني يف اجلمعية بالتعليمات اإلدارية. 2-
اإلشراف على تطبيق نظام التأمينات االجتماعية يف اجلمعية. 	-
حصر ومتابعة االحتياجات اإلدارية لإلدارات وموظفي اجلمعية. 4-
إجراءات التعيني والترقية واإلجازات... إلخ. 	-
تطبيق القوانني املتعلقة باملوظفني والعمال. 	-
اإلشراف على توثيق أعمال اجلمعية. 7-
اإلشراف على سجالت وملفات املوظفني وحتديث التغيرات التي تتم على أوضاعهم. 	-
اإلشراف على سجالت وأعمال الصادر والوارد للجمعية. 	-

تنظيــم وتنســيق أعمــال املندوبــني وأعمــال النظافــة واخلدمــات اليوميــة ملوظفــي اجلمعيــة وتأمــني  		-
ممتلــكات اجلمعيــة.

تأمني فاعلية االتصاالت الداخلية واخلارجية للجمعية. 		-
إدارة منظومة التدريب للعاملني طبقا إلجراءات نظام اجلودة. 2	-
القيام مبسؤوليات ممثل اإلدارة. 		-

الصالحيات الوظيفية:
االتصال بجميع األطراف املعنية داخل اجلمعية وخارجها. 	-
اختيار املوظفني بالقسم وتقييمهم. 2-
توقيع العقود اخلاصة بأعمال الشؤون اإلدارية. 	-
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لجنة الموارد المالية:
وهي جلنة مالية هدفها تفعيل املوارد املالية وعمل خطة لكيفية زيادة مبالغ التبرعات. 

وتتكون هذه اللجنة من كل من:
رئيس مجلس اإلدارة. 	-
املدير املالي. 2-
املدير العام. 	-
أمني السر. 4-
املستشار القانوني. 	-

المحاسبون التابعون للمدير المالي:

محاسب اإليرادات واملصروفات. 	-
متابعة وارد وصادر الصندوق. 2-
متابعة حسابات البنوك. 	-
عمل احلسابات اخلتامية. 4-
عمل كشوف الرواتب. 	-

التحصيل:
حتصيل التبرعات عن طريق االستقطاعات. 	-
حتصيل التبرعات النقدية. 2-
إيداع التبرعات يف حسابات اجلمعية يف البنوك. 	-
متابعة كتب املتبرعني. 4-
البحث عن موارد مالية جديدة ومتبرعني جدد. 	-

مراقب السجون والمحاكم:
وهو يتبع املدير العام، ومهامه كاآلتي:

متابعة أحوال السجناء ودراسة حاالتهم. 	-
حضور اجللسات بالعدل ودفع املبالغ املتفق عليها. 2-
عمل كشوفات املدفوع عنهم واعتمادها من أعضاء الصندوق. 	-
تزويد بيت الزكاة ووزارة العدل بنسخ من الكشوفات. 4-
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المسؤول اإلداري:
وهو تابع للمدير العام، ومهامه كاآلتي:

تنظيم امللفات. 	-
متابعة املندوبني. 2-
تنظيم اإلجازات. 	-
الصادر والوارد. 4-
تنظيم األرشيف. 	-

السكرتارية:
وهم تابعون للمسئول اإلداري، ومهامهم كاآلتي:

الرد على املكاملات الواردة للجمعية. 	-
طباعة الكتب واملراسالت. 2-
استقبال طلبات املراجعني. 	-
متابعة الشركات بخصوص املديونيات. 4-

المندوبون:
وهم تابعون للمسئول اإلداري، ومهامهم كاآلتي:

توصيل الكتب واملراسالت. 	-
مراجعة الوزارات واملؤسسات احلكومية. 2-
تخليص املعامالت. 	-

مهندس الكمبيوتر:
وهو تابع للمدير العام، ومهام عمله كاآلتي:

إدخال البيانات. 	-
الدعم الفني. 2-
متابعة البريد اإللكتروني. 	-
متابعة املستجدات. 4-
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أنواع المساعدات:
قضايا الشيكات بدون رصيد )الكفيل - الوكيل(. 	-
القضايا املدنية )طلب الذمة( وتشمل إيجارات وأقساط وكمبياالت. 2-
مساعدة أسر السجناء. 	-
مساعدة سجناء سجن اإلبعاد )غرامات املقيمني(. 4-
مساعدة التائبني من املخدرات. 	-
مساعدة احلاالت اإلنسانية )مرضى، كبار السن، نساء... إلخ(. 	-
مساعدة السجناء الذين ليس لهم زيارات، حسب قرار اللجنة. 7-
مساعدة السجينات وتقدمي املالبس واالحتياجات النسائية الشخصية لهن. 	-
مساعدة األطفال املوجودين مع أمهاتهم يف السجن. 	-

شروط المساعدة:
املساعدة تقدم ملن ُحِكم عليه بحكم قضائي واجب النفاذ أو الضبط واإلحضار. 	-
أن يكون داخل السجن من باب أولى. 2-
النساء ربات البيوت، تقدم لهن املساعدة إن كان عليهن ُحكم أو ضبط وإحضار. 	-
أن تكون القضية للحالة التي يتم مساعدتها قضية مالية، ويكون صاحبها كفيال أو موكال. 4-
إن كان سبب دخول السجني للسجن هو ضعف راتبه )أصحاب الدخل احملدود(. 	-
لم يتم مساعدته من قبل. 	-

دراسة حالة السجناء:
حصر عدد القضايا احملكوم عليها. 	-
حصر املبالغ حسب ملفات القضايا. 2-
حصر املبالغ التي مت دفعها حسب اإليصاالت الرسمية. 	-
جمع أسماء أرقام هواتف الدائنني، والتواصل معهم لتسهيل عمل تسوية معهم. 4-
يف حال ارتفاع املبلغ، يُجمع من أقارب السجني باإلضافة إلى مبلغ مساعدة اجلمعية. 	-
التفاوض مع الدائنني يف خصم جزء من املديونية ملساعدة املدين. 	-
بعــد التســوية، إذا كان املبلــغ ال يُغطــي الَديـْـن بعــد عمــل التســوية، يُطلــب مــن قاضــي التنفيــذ تقســيط  7-

املبلــغ املتبقي.

الئحة المساعدات
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ضوابط عامة للمساعدات:
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سرية احلالة. 	-
متابعة املُفرج عنهم )السجناء( اجتماعيا، وتقدمي املساعدة املناسبة ألسرته. 2-
ال تتدخل اجلمعية يف أي قضية جنائية غير مالية. 	-
القضايا املالية املتوافقة وشروط اجلمعية هي التي تُقبل لعرضها للدراسة. 4-
أن ال تتكرر مساعدة احلالة أكثر من مرة واحدة. 	-
يف حــال مكــوث الســجني أكثــر مــن 8 ســنوات يف قضايــا ماليــة، يُنظــر يف حالتــه إن كان ال تنطبــق  	-

عليــه الشــروط.
إذا كان علــى الســجني غرامــة ماليــة ال تُدفــع، حتــى يُعــرف ســبب هــذه الغرامــة. فــإن كانــت غرامــة  7-

تعزيريــة بســبب شــرب اخلمــر أو أيــة قضيــة مخلــة بالشــرف واألمانــة أو مــا شــابه ذلــك، تُرفــض.
ــا أو مقيمــا عربيــا أو أجنبيــا. مســلما كان أو غيــر  	- تقــدم املســاعدة لــكل ســجني، ســواء كان مواطن

مســلم، فــكل هــذه الفئــات حُتتــرم إنســانيتهم وتقــدم لهــم اخلدمــة حســب شــروط اجلمعيــة والئحــة 
املســاعدات.

إجراءات المساعدة:
دراســة احلالــة واعتمادهــا مــن قبــل رئيــس الصنــدوق واملقــرر ومســؤول احملاكــم، ثــم الدفــع يف  	-

صنــدوق احملكمــة.
تعتمــد كشــوف احلــاالت مــن رئيــس الصنــدوق املشــترك ومقــرر اللجنــة ومســؤول احملاكــم، ثــم الدفــع  2-

يف صنــدوق احملكمــة.
طلــب اجتمــاع ألعضــاء الصنــدوق للنظــر واعتمــاد الكشــوف بعــد أن يتــم تدقيقهــا مــن املديــر املالــي  	-

واملدقــق الداخلــي واخلارجــي، ثــم تعتمــد الكشــوف مــن قبــل أعضــاء الصنــدوق املشــترك.
ــة  4- ــم القضي ــه رق ــا في ــة، مبين ــدوق احملكم ــذ يف صن ــن إدارة التنفي ــد م ــى إيصــال توري احلصــول عل

ــوع.  ــغ املدف ــن وقيمــة املبل ــن واملدي واســم الدائ
احلصــول علــى كتــاب قاضــي التنفيــذ املبــني فيــه حضــور املديــن مــن الســجن أو امتثالــه أمــام  	-

القاضــي، ووجــود الدائــن ومنــدوب اجلمعيــة واملبلــغ الــذي حددتــه اجلمعيــة للدائــن يف ملــف قضيــة 
املديــن.

كتــاب منــوذج املســاعدة املبــني فيــه احلالــة التــي متــت دراســتها مــع توقيــع رئيــس اللجنــة ومقررهــا  	-
ومنــدوب احملاكــم.
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جمــع املســاعدات شــهريا وتوضــع بكشــوف مفصلــة مبــني فيهــا االســم واجلنســية واملبالــغ املدفوعــة  7-
إجماال.

تعتمــد الكشــوف مــن قبــل أعضــاء صنــدوق رعايــة الســجناء مــع توقيــع احملاســبني مــن املديــر املالــي  	-
واملدقــق الداخلــي واخلارجــي ورئيــس اللجنــة ومقررهــا.

طلــب اجتمــاع ألعضــاء الصنــدوق املشــترك املمثــل مــن قبــل اجلمعيــة وبيــت الــزكاة ووزارة العــدل  	-
ووزارة الداخليــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة.

رفع تقرير ومحضر االجتماع إلى بيت الزكاة واجلهات احلكومية األعضاء. 		-

األوراق المطلوبة لتقديم طلب ألسرة السجين:  
شهادة احلبس ملعيل األسرة ويكون مضى أكثر من شهرين على احلبس. 	-
البطاقة املدنية للزوج والزوجة واألوالد. 2-
شهادة راتب أو إذن عمل الزوج والزوجة. 	-
عقد اإليجار أو وثيقة املنزل أو التخصيص. 4-
عقد الزواج أو الطالق أو خلو زوجية. 	-
ملــن ال يعمــل )كتــاب مــن التأمينــات االجتماعيــة لــكل فــرد مــن األســرة جتــاوز عمــره 21 عامــاً أو مــن  	-

الشــؤون للــزوج والزوجــة(.
 

األوراق المطلوبة لتقديم طلب الضبط واإلحضار: 
شهادة ضبط وإحضار من احملكمة. 	-
البطاقة املدنية للزوج والزوجة واألوالد. 2-
شهادة راتب أو إذن عمل الزوج والزوجة. 	-
عقد اإليجار أو وثيقة املنزل أو التخصيص. 4-
عقد الزواج أو الطالق أو خلو زوجية. 	-
ملــن ال يعمــل )كتــاب مــن التأمينــات االجتماعيــة لــكل فــرد مــن األســرة جتــاوز عمــره 21 عامــاً أو مــن  	-

الشــؤون للــزوج والزوجــة(.
كشف حساب من البنك.  7-





الحوكمة
والتنمية المستدامة
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الحوكمة في جمعية التكافل لرعاية السجناء

احلوكمــة أو كمــا يُطلــق عليهــا يف اإلجنليزيــة )governance( مــن أهــم املتطلبــات والضروريــات 
احلتميــة التــي أضحــى تطبيقهــا أساســاً يف اآلونــة األخيــرة، لضمــان تنظيــم العمــل يف منظمــات القطــاع 
اخلــاص والعــام علــى كّل مــن املســتوى احمللــي واإلقليمــي والعاملــي، لغــرض وضــع قواعــد ومبــادئ إلدارة 
املؤسســات والرقابــة عليهــا، وتطبيــق أســلوب ممارســة اإلدارة الرشــيدة فيهــا لتشــمل هــذه القواعــد 
املتينــة ليــس فقــط منظمــات القطــاع اخلــاص فحســب، بــل مؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع العــام.
وقــد أخــذت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى عاتقهــا حوكمــة أعمالهــا للتوافــق مــع النظــم اإلداريــة 

املتبعــة عامليــا، لضمــان قيــام اجلمعيــة بدورهــا املنــاط بهــا، بأعلــى املواصفــات واملعاييــر الدوليــة.
ويف ســبيل ذلــك، حرصــت اجلمعيــة علــى املشــاركة يف جميــع الفعاليــات املتعلقــة باحلوكمــة، حتــى تضطلع 
اجلمعيــة مبســؤولياتها يف هــذا اجلانــب، وحققــت نتائــج طيبــة باعتمــاد منــاذج أعمالهــا، ومبــا يتوافــق مــع 
طبيعــة عملهــا، األمــر الــذي ســاهم يف ســير مشــاريعها وحمالتهــا بفعاليــة كبيــرة، فحققــت جناحــا باهــرا 

يف عملهــا علــى مــدار 20 عامــا مضــت.
ومــن ذلــك اســتخدام اجلمعيــة للحوكمــة بالتطبيــق الفعــال لهــا بصــورة تضمــن اســتمرار العمــل، والقــدرة 
علــى املنافســة يف مجــال عملهــا، فلذلــك اعتمــدت اجلمعيــة يف عملهــا علــى شــقني مــن الرقابــة الســابقة 
والالحقــة مــن خــالل الرقابــة الداخليــة علــى عملهــا بالتدقيــق احملاســبي واملالــي علــى جميــع األعمــال 
يف الصــادر والــوارد مــن أي اإليــرادات واإلنفاقــات، وأيضــا تعتمــد اجلمعيــة يف كل ســنة مكتــب تدقيــق 
محاســبة خارجــي للتدقيــق علــى هــذه احلســابات، دعمــا لشــروط ومعاييــر احلوكمــة ســواء علــى الصعيــد 

املالــي أو اإلداري.
ــا لإلفــراج عــن الســجناء  ــرا مــن ميزانيته ــا كبي ــة الســجناء جانب ــة التكافــل لرعاي كمــا خصصــت جمعي
ــوزارة  ــة مباشــرة ل ــه حتــت رقاب ــط واإلحضــار، ووضعت ــا عــن حــاالت الضب الغارمــني وإســقاط القضاي

العــدل.
ويف جانــب احلوكمــة اإلداريــة، اهتمــت اجلمعيــة أيضــا بهــذا اجلانــب مــن خــالل احلرص علــى العمل وفق 
آليــة إداريــة محــددة وواضحــة قابلــة للتطويــر والســير يف طريــق اعتمــاد املعايير اإلداريــة الدولية، وهو ما 
حــدا بهــا لالجتــاه ناحيــة تطبيــق االشــتراطات واملعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا يف كبــرى املؤسســات عامليــا، 
ــة 			:2				 ISO يف 2020/11/21م، بفضــل  ــى شــهادة نظــام اجلــودة اإلداري ــة عل ــت اجلمعي فحصل
ــة،   ــكل احترافي ــى هــذه النظــم ب ــة، والســير عل ــاءة العالي ــة ذات الكف ــق النظــم اإلداري جهودهــا يف تطبي
بهــدف زيــادة مســتوى أداء عمــل موظفيهــا ورفــع كفــاءة العمــل، وهــو مــا يُعــد تطــورا الفتــا يف قطــاع العمــل 

اخليــري وخصوصــاً يف خدمــة الســجناء الغارمــني وأَُســِرهم.
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جمعية التكافل وأهداف التنمية المستدامة

التنميــة  أهــداف  اعتمــاد  فيهــا  األعضــاء  الــدول  وجميــع  املتحــدة  األمم  قــررت  2015م  عــام  يف 
املســتدامة)SDGs( ، والتــي تُعــرف أيًضــا باســم األهــداف العامليــة، باعتبارهــا دعــوة عامليــة للعمــل علــى 
إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســالم واالزدهــار بحلــول عــام 2030م.

وركــزت األمم املتحــدة علــى مجموعــة واســعة مــن قضايا التنميــة االجتماعية واالقتصاديــة يف مجــاالت 
ــاه -  ــاخ - املســاواة - املي ــر املن ــم - تغي وموضوعــات رئيســة هــي: )الفقــر - اجلــوع - الصحــة - التعلي
ــا يف مجموعــة مــن  ــي مت صياغته ــة(، والت ــة االجتماعي ــة - العدال ــة - البيئ الصــرف الصحــي - الطاق

األهــداف مجموعهــا 17 هدفــاً.
ومبــا أن دولــة الكويــت عضــٌو يف األمم املتحــدة، كان لزامــا عليهــا أن تتوافــق خططهــا املســتقبلية 
ــة لألهــداف ال17  ــى وضــع اســتراتيجيتها املســتقبلية املضمن ــادرت إل ــة، فب مــع خطــط املنظمــة الدولي
األمميــة، وجــاءت يف شــكل اســتراتيجية دولــة الكويــت »كويــت جديــدة 2035«، وجــاء العمــل اإلنســاني 

ضمــن محــاور هــذه االســتراتيجية. 
ل مــن اســتراتيجيتها وخططهــا لتتوافــق  وكان لزامــا علــى جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء أن تَُعــَدّ
ــة املســتدامة، لتلحــق بالركــب باجتــاه  ــة املتوافقــة مــع البرنامــج األممــي للتنمي مــع هــذه اخلطــة احمللي
التطــور والتنميــة املســتدامة، فقامــت اجلمعيــة بتضمــني مشــاريعها وحمالتهــا جلميــع أهــداف البرنامــج 
األممــي ويف مقدمتهــا القضــاء علــى الفقــر واجلــوع، وضمــان التعليــم اجليــد، واحلــد مــن أوجــه عــدم 
املســاواة، والســالم والعدالــة، واملؤسســات القويــة عبــر الشــراكات مــع املؤسســات القويــة احلكوميــة وغيــر 

احلكوميــة، لتحقيــق أهــداف اجلمعيــة للتنميــة املســتدامة.
ــق  ــا، لتحقي ــدد مع ــة الســجناء واتســمت بالشــمولية والتع ــة التكافــل لرعاي وقــد تنوعــت مشــاريع جمعي
التنميــة املســتدامة، والتنويــع بــني املشــاريع اإلنســانية واالجتماعيــة والغذائيــة والتعليميــة والصحيــة 

ــة. ــا اجلمعي ــت فيه ــي عمل ــع املجــاالت الت ــرا يف جمي ــة، وحققــت جناحــا كبي والديني
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جمعية التكافل ودورها في المسؤولية االجتماعية

املســئولية املجتمعيــة هــي مجموعــة مــن اخلدمــات التــي تقــدم دون مقابــل، ولذلــك فهــي تُعــد أحــد أســس 
حيــاة املجتمعــات، والرئــة التــي مــن خاللهــا تتنفــس وحتقــق التقــدم، وهــي ليســت مســؤولية فــرد أو 
جماعــة أو مؤسســة أو قطــاع بعينــه، بــل هــي مســؤولية اجلميــع لتحقيــق النمــو واالزدهــار وتركــز علــى 3 

مجــاالت رئيســة هــي االقتصــاد واملجتمــع والبيئــة.
وهــي متثــل نظــام شــراكة بــني مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا جميعــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف جميــع 

مناحــي احليــاة كالتعليــم والصحــة واألنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاد والبيئــة... إلخ.
وهــذا املفهــوم يُعــد مــن املفاهيــم احلديثــة علــى الثقافــة العربيــة بصفــة عامــة كمصطلــح.. لكنــه قــدمي 
مــن ناحيــة التطبيــق، ولقــد جتلّــت املســؤولية االجتماعيــة يف دولــة الكويــت عبــر تاريخهــا املمتــد ألربعــة 
باملجتمــع  اإلنســاني، لالهتمــام  العمــل  ومنهــا قطــاع  واحتياجاتــه،  املجتمــع  قــرون، ويف كل مناحــي 
ورفاهيتــه، وحتقيــق عوامــل النمــو االقتصــادي والتنميــة، مــع أهميــة احلفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن 

ــوث ولتحقيــق التنميــة املســتدامة. التل
أمــا عــن دور جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف القيــام بدورهــا لتحقيــق املســؤولية االجتماعيــة فهــو 
متعــدد األوجــه، بــدءاً مــن األهــداف والرســالة التــي حتملهــا اجلمعيــة منــذ تأسيســها يف اإلفــراج عــن 
ــذ 20  ــة من ــر جتاري ــون أســرية غي ــا ودي الســجناء الغارمــني وحــاالت الضبــط واإلحضــار بســبب قضاي

عامــاً.
ولــم تقــف اجلمعيــة عنــد هــذا احلــد يف دورهــا املجتمعــي للحفــاظ علــى كيانــه ومكوناتــه وحمايــة األســر 
ــا  ــا منه ــن األدوار األخــرى، إميان ــد م ــي أمرهــا، فقامــت بالعدي ــل األســرة أو ول ــن بســبب ســجن عائ م

تكريم رجال األمن .. أحد أدوار الجمعية في مسؤوليتها االجتماعية
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بدورهــا الفاعــل يف املســؤولية االجتماعيــة، والــذي تبــني بشــكل الفــت خــالل أزمــة وبــاء فيــروس كورونــا 
املســتجد )كوفيــد- 19(، حينمــا شــاركت اجلمعيــة زميالتهــا يف العمــل اإلنســاني مــن اجلمعيــات واملبــرات 
اخليريــة الكويتيــة يف احلملــة الوطنيــة للجمعيــات اخليريــة حلشــد اجلهــود يف مواجهــة فيــروس كورونــا 
)فزعة-للكويــت( عــام 2020 ملواجهــة جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(، وواجهــت الدولــة األزمــة باقتــدار، 
ومتكنــت احلملــة مــن جمــع تبرعــات مببلــغ 9٫169٫000 مليــون دينــار )نحــو 30 مليــون دوالر( يف يــوم 

واحــد، ومت تقــدمي مســاعدات للمتضرريــن داخــل الكويــت اســتفاد منهــا األســر والعمالــة املتضــررة.
ــدر  ــر ق ــق أكب ــة، لتحقي ــة للمشــاركة يف احلمل ــة والفني ــا اإلداري ــا وطواقمه ــة إمكاناته وســّخرت اجلمعي
مــن االســتفادة منهــا عبــر تخصيــص اجلمعيــة لرابــط إلكترونــي جلمــع التبرعــات، والتنــازل عــن النســبة 
اإلداريــة مقابــل جمــع التبرعــات، ومســاهمتها يف توزيــع هــذه التبرعــات علــى األســر والعمالــة املتضــررة 

مــن الفيــروس.
كمــا ســاهمت يف تقــدمي دعــم لوجســتي بتوزيــع الكمامــات واملعقمــات الطبيــة علــى الســجناء بالتعــاون 

مــع وزارة الداخليــة.
واســتمر مجلــس إدارة اجلمعيــة يحشــد اجلهــود يف تقــدمي الدعــم اللوجســتي إلــى اجلهــات احلكوميــة 
املختلفــة والتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة الزميلــة ملواجهــة الفيــروس، مــع اســتمرار اجلمعيــة يف 
القيــام بدورهــا اإلنســاني املتميــز بتقــدمي املســاعدات للســجناء وأســرهم وحــاالت الضبــط واإلحضــار 
واألســر املتعففــة باســتخدام وســائل إلكترونيــة دعمــا لالشــتراطات الصحيــة القاضيــة بضــرورة التباعــد 

االجتماعــي لتــاليف انتشــار اجلائحــة.

جانب من أحد أنشطة الجمعية لمساعدة السجناء بالتعاون مع وزارة الداخلية
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المرأة.. شريك فاعل

تــرى جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء األهميــة الكبيــرة للعنصــر النســائي يف عملهــا، ال ســيما وأن 
عملهــا فيــه عالقــة مباشــرة باألســرة التــي عمادهــا الــزوج والزوجــة، ســواء يف حالــة الســجن للغارمــني 

ــة. ــة واألســر املتعفف ــط واإلحضــار، أو ذوي الدخــول الضعيف والغارمــات، أو الضب
وإلميــان مجلــس إدارة اجلمعيــة بأهميــة املــرأة كشــريك اســتراتيجي ألخيهــا الرجــل، فــإن مجلــس إدارة 
ــة بتقــدمي  ــى تقــوم اجلمعي ــر مــن عضــو، حت ــل نســائي بأكث ــه متثي ــى أن يكــون في ــة يحــرص عل اجلمعي
خدماتهــا بشــكل متكامــل ال نقــص فيــه جلميــع األطــراف، حيــث إن هنــاك غارمــات ونســاء عليهــن 
ضبــط وإحضــار،  وبالتالــي فــإن احلاجــة تصبــح ماســة لعمــل املــرأة يف اجلمعيــة الستشــعار مــا تعانــي 
منــه املــرأة الســجينة أو التــي عليهــا ضبــط وإحضــار أو التــي تعانــي مــن مشــكالت بســبب ســجن زوجهــا 
ــق بعمــل اجلمعيــة.  أو التــي تتولــى زمــام أســر يف حاجــة للمســاعدة وغيرهــا مــن املشــكالت التــي تتعل
أيضــا هنــاك بعــض الســجينات وحــاالت الضبــط واإلحضــار مت ســجن عائلهــن، وبالتالــي فــإن املســؤولية 
أصبحــت ملقــاة علــى عاتــق األم التــي تقــوم بــدور األب واألم معــا، ممــا يحتــاج التعامــل مــع هــذه النوعيــة 
مــن األســر بشــكل يســاهم يف ترابطهــا وعــدم تفككهــا، وكل هــذه املشــكالت ال ميكــن التعــرف عليهــا بدون 
إشــراك العنصــر النســائي يف العمــل. وكان للمــرأة العاملــة يف اجلمعيــة ســواء علــى صعيــد مجلس اإلدارة 
ــة  ــدة، خدمــت عمــل اجلمعي ــكادر التنفيــذي واإلداري دورا مهمــا يف وضــع سياســات وأفــكار جدي أو ال

بشــكل عــام، وحققــت العديــد مــن اإلجنــازات والبصمــات اجلديــدة.

المرأة... شريك فاعل في عمل الجمعية
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التكافل.. بيئة عمل متكاملة

تؤمــن جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بأهميــة العنصــر البشــري يف تســيير أعمالهــا بكفــاءة 
واقتــدار، ولــذا فإنهــا تولــي هــذا العنصــر اهتمامــا بالغــا، فحرصــت علــى رفــع كفاءتــه بطــرق متنوعــة 

ومتتابعــة.
فضمــت اجلمعيــة العديــد مــن الكــوادر املؤهلــة دراســياً، وأصحــاب اخلبــرات يف مجــال عملهــا، 
وحرصــت علــى دعــم هــذه العناصــر بالــدورات التدريبيــة املختلفــة بصفــة مســتمرة، لضمــان رفــع أداء 
مســتوى املوظفــني وظيفيــا، وتأهيلهــم للتعامــل مــع مــا يســتجد مــن طــرق وأســاليب حديثــة يف عمــل 

ــة. اجلمعي
وقــد شــهدت اجلمعيــة طفــرة كبيــرة وهائلــة، يف عملهــا باالعتمــاد علــى النمــاذج اإللكترونيــة والتخلــي 
عــن الوســائل الورقيــة التقليديــة، خصوصــاً وأن هــذه األســاليب تبــني مــدى فعاليتهــا وجودتهــا 
بالنظــر إلــى جائحــة كورونــا العامليــة التــي أوجبــت علــى اجلميــع التباعــد االجتماعــي لتــاليف انتشــار 

الفيــروس.
كمــا حرصــت اجلمعيــة علــى تطويــر أنظمتهــا اإلداريــة واملاليــة واحملاســبية بشــكل دوري، لضمــان 
ــى إعطــاء  ــد، مــن خــالل احلــرص عل ــكل مــا هــو جدي ــل كوادرهــا ب ــة، وتأهي حتديــث أنظمــة اجلمعي

ــا. ــني به ــة، للعامل ــة واملهني ــدورات التدريبي ال

صورة تذكارية للعاملين في جمعية التكافل لرعاية السجناء بمناسبة الحصول على شهادة نظام الجودة اإلدارية )اآليزو(
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دور جمعية التكافل التوعوي

حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى القيــام بــدور توعــوي للتحذيــر مبخاطــر الســجون علــى 
الفــرد واألســرة واملجتمــع بالتتابــع، كــون الفــرد هــو نــواة أي أســرة والتــي هــي نــواة املجتمــع.

ــة، كمــا شــاركت يف  ــة بعقــد نــدوات وحلقــات نقاشــية وتوعوي ــة الســنوات املاضي فقامــت اجلمعيــة طيل
املؤمتــرات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة مبجــال عملهــا أو القريبــة منــه، كل ذلــك مــن أجــل 
احليلولــة بــني األفــراد وخطــر الوقــوع يف شــراك القضايــا املاليــة نتيجــة االقتــراض أو التعــرض للخديعــة.
وأكــدت اجلمعيــة مــرارا وتكــرارا يف حمالتهــا التوعويــة عبر وســائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملســموعة 
واملرئيــة وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي واملواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة علــى أهميــة حفــظ الفــرد 
لســالمته وســالمة أســرته، والعيــش يف أمــان وســالم اجتماعــي باالبتعــاد عــن شــبح الســجون، مــن خــالل 
الدعــوة إلــى االنتبــاه ألســباب ســجن الغارمــني، واالعتبــار مــن ِقصصهــم، حتــى نحافــظ علــى املجتمــع 

ســليما مــن املشــكالت والقضايــا واألمــراض االجتماعيــة املختلفــة.
ونّوعــت اجلمعيــة مــن حضورهــا يف الفعاليــات املختلفــة، بــني نــدوات تســتضيفها أو تقيمهــا داخــل 
الســجون واملــدارس وورش العمــل املختلفــة، مــن واقــع خبرتهــا الكبيــرة املمتــدة يف مجــال مكافحــة ســجن 

الغارمــني واإلفــراج عنهــم منــذ 20 عامــا مضــت.

توعية الطالب بأخطار الديون والقضايا المالية والطرق التي تؤدي باالٔشخاص إلى السجن بمحاضرة الشيخ د.مساعد مندنى ) جامعة الكويت (
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فرحة رمضان ومحاضرة بتوعية أضرار القروض والكفاالت

التوعية بأهمية دور األسرة وضرورة تماسكها ووعيها المالي في صندوق التكافل من خالل المشاركة في المعارض





المشاريع 
واألنشطة واإلنجازات
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المرحلة األولى
2000 - ٢٠٠٥م

بــدأ العمــل يف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء  يف عــام ٢٠٠٠ و اســتمرت 
يف عملهــا باألنشــطة والبرامــج التــي كانــت تنفذهــا يف صنــدوق التكافــل 
منذ بداية عمله يف عام 2001، واســتطاعت تنفيذ مشــاريع وبرامج جديدة 

ومتنوعــة، منهــا:
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األنشطة الدينية واإليمانية
تُعــد األنشــطة الدينيــة واإلميانيــة مــن أهــم األنشــطة التــي تقدمهــا جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء قبــل 
إشــهارها كجمعيــة مســتقلة، مــن خــالل زيــارات رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة الشــيخ د. مســاعد محمــد 

مندنــي، واســتمرت الزيــارات مــن قبــل مســؤولي اجلمعيــة بعــد إشــهارها.
والهــدف مــن هــذا النشــاط هــو رفــع كفــاءة الســجني إميانيــا ونفســيا، ومــن خــالل ذلــك ميكنــه التغلــب 

علــى كآبتــه وحزنــه بســبب ســجنه، جلعلــه فــردا فاعــال مقبــال علــى املشــاركة يف جميــع األنشــطة.
ــق واحــد مــن أخــالق اإلســالم،  ــى ُخل ــز عل ــم التركي ــوم يت ــا أســبوع، ويف كل ي ــة مدته فاألنشــطة اإلمياني
والتعامــل بهــا مــع جميــع مــن يف الســجن مــن اإلداريــني والســجناء والعمــال، حتــى تعــم الفائــدة للجميــع.

وتنوعت األنشطة الدينية واإلميانية والتي ميكن حصرها كاآلتي:
صــالة اجلماعــة يف مســجد الســجن، لتشــجيع الســجناء علــى االلتــزام بصــالة اجلماعــة، ملــا لهــا مــن  	-

فوائــد وآثــار عظيمــة علــى نفســية الســجناء، األمــر الــذي يســاهم يف تثقيفهــم دينيــا وفقهيــا، ورفــع 
درجــات إميانهــم والتحلــي بســلوك وأخالقيــات املســلم الصحيحــة يف طاعــة اهلل.

صــالة التراويــح والقيــام، حيــث بــدأ إحيــاء هــذه الســنن يف شــهر رمضــان، بعدمــا كانــت قــد توقفــت  2-
لعــدة ســنوات يف الســجون.

أنشطة وبرامج سجن الرجال 1

رئيس مجلس االٕدارة د.مساعد مندني  يلقي خطبة الجمعة في مسجد السجن العمومي.
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بعــد كل صــالة، وعــرض الســيرة  	- الدينيــة  خطبــة اجلمعــة والــدروس واحملاضــرات واخلواطــر 
واألحاديــث النبويــة وكتــب التفســير، والتشــجيع مــن خاللهــا علــى التــزام الســجني بتأديــة الفــروض 
ســواء داخــل أســوار الســجن أو خارجــه عقــب اإلفــراج، حلــث الســجني علــى الصــوم والــزكاة واحلــج، 

ومــا يتعلــق بهــا مــن عبــادات واضحــة.
صيــام التطــوع، والــذي أحيتــه اجلمعيــة بــني الســجناء، مثــل صيــام اإلثنــني واخلميــس ويــوم عرفــة  4-

والتاســع والعاشــر مــن شــهر محــرم والعشــر األوائــل مــن شــهر ذي احلجــة، واأليــام البيــض، والســتة 
مــن شــوال.

ــة، ممــا شــجع  	- ــث النبوي ــرآن الكــرمي واألحادي ــن الق ــة يف حفــظ أجــزاء م إجــراء املســابقات الديني
ــث الشــريفة. ــاب اهلل واألحادي ــظ كت ــى حف ــض الســجناء عل بع

تشــجيع الســجناء غيــر املســلمني للتعــرف علــى اإلســالم، وقــد دخــل يف اإلســالم عــدد أكثــر مــن 50  	-
رجــال خــالل مــدة لــم تتجــاوز 3 ســنوات.

ــام شــهر  7- ــرح الســجناء بعــد صي إقامــة صــالة عيــدي الفطــر واألضحــى وجعلهــا فرحــة عامــرة، تُف
رمضــان ويــوم عرفــة، واجتمــاع املصلــني وتبــادل التهنئــة بالعيديــن فيمــا بينهــم بهــذه املناســبات 

ــة. الطيب
ــدي الفطــر واألضحــى املباركــني، ليجتمــع  	- ــاء مــن صــالة عي ــد بعــد االنته ــه إفطــار العي عمــل بوفي

ــد. ــام، وتعايشــهم يف جــو مــن البهجــة والفرحــة بالعي ــى الطع الســجناء عل

مشروع إفطار الصائم في السجن المركزي
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األنشطة النفسية
ــب  ــا وترتي ــى التعامــل معه ــاج إل ــي حتت ــب املهمــة الت ــدى الســجني أحــد اجلوان ــب النفســي ل ــد اجلان يُع
أوضاعهــا يف ظــل املتغيــرات اجلديــدة املتعلقــة بظــروف اإلقامــة يف الســجن، حيــث يعتــري الســجني 
حالــة مــن االكتئــاب والُعقــد النفســية املزمنــة حلرمانــه مــن أســرته طــوال مــدة حبســه، باإلضافــة إلــى 
صعوبــة األحــكام والقضايــا التــي ُســجن بســببها، ووضعــه املــادي بعــد أن بقــي حبيــس الســجن بــال عمــل 
أو مــوارد ماليــة، نتيجــة توقــف راتبــه ونشــاطه التجــاري، والتــي تُصبــح عبئــاً ثقيــال علــى كاهــل الســجني 
وأســرته، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالتزاماتــه جتــاه أســرته مــن إيجــار الســكن وأقســاط الســيارة وإنفاقــات 
األســرة، لقضــاء احتياجاتهــا اليوميــة واملصروفــات املدرســية... إلــخ، واســتمرار الفوائــد البنكيــة بســبب 

زيــادة القــروض التــي علــى الســجني وهــو يف ســجنه.
ولعــل أصعــب مــا يعانــي منــه الســجني هــو اخلــوف والقلــق مــن ضيــاع مســتقبل أوالده واحتكاكهــم برفقــاء 
الســوء ممــا يؤثــر عليهــم ســلبيا، ويســاهم يف تأخرهــم دراســيا نتيجــة غيــاب األب، وعــدم اســتطاعة األم 

وحدهــا علــى تربيتهــم، خصوصــاً إذا كانــوا يف ســن املراهقــة.
ولهذه األســباب، ركزت جمعية التكافل لرعاية الســجناء على إقامة دورات نفســية من قبل اختصاصيني 
ــاك متســع مــن الوقــت ألن  ــدورة الواحــدة مدتهــا 20 ســاعة، بحيــث يكــون هن ــام لل نفســيني بواقــع 4 أي
يســتمع األخصائــي النفســي لشــكوى وهمــوم الســجناء، مبــا يســمح ملجموعــة كبيــرة مــن الســجناء حضــور 

االلتقاء مع السجناء الستطالع ظروفهم وسبب دخولهم السجن لبحث ملفات اإلفراج عنهم.
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الــدورة وتوجيــه األســئلة للمحاضــر، مــع تهيئــة مــكان مناســب لهــذه الــدورات، ووضــع وقــت لالســتراحة 
وبوفيــه خــاص باملشــاركني، ويف ختــام الــدورة يُعطــى املشــارك شــهادة تفيــد بحضــوره للــدورة النفســية.

واملالحظ على الدورات النفسية التي عقدتها اجلمعية يف السجون أنها متيزت باآلتي:
االستفادة الكبيرة للمشاركني فيها. 	-
قلّت نسبة السجناء املقبلني على الطالق بينهم وبني زوجاتهم خارج السجن. 2-
ارتفاع الروح املعنوية واألمل والتفاعل بني السجناء. 	-
نقل املشاركني يف الدورات إلى السجناء الذين لم يحضروا الدورات مما استفادوه من معلومات. 4-
جنــاح كثيــر مــن الســجناء يف كيفيــة التعامــل مبرونــة مــع أوالدهــم وأزواجهــم عنــد الزيــارة أو أثنــاء  	-

محادثتهــم بالهاتــف.
ملســت إدارة الســجن الفــارق اإليجابــي، نتيجــة لتغيــر طريقــة تعامــل الســجناء بعــد إشــراكهم يف  	-

الــدورات النفســية، وبــني طريقتهــم قبــل الــدورات.
تراجــع مســتوى األلفــاظ الســيئة مــن ســب وشــتم وعــراك بــني الســجناء، بفضــل اســتفادة املشــاركني  7-

يف هــذه الــدورات.

فرحة السجناء باإلفراج  عنهم بمناسبة العفو األميري
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األنشطة الرياضية والترويحية

دوري كرة القدم

ــل،  ــدة شــهر كام ــراً، ويســتمر مل ــدم باشــتراك نحــو 12 عنب ــرة الق ــل بعمــل دوري لك ــة التكاف ــوم جمعي تق
ــر. ــن كل عنب ــني م ــور كال الفريق ــا، وبحضــور جمه ــه يومي ــون التنافــس في ويك

ومت تخصيــص إدارة لإلشــراف علــى أعمــال هــذا الــدوري، وينبثــق عنهــا عــدة جلــان، منهــا جلنــة التحكيــم، 
وجلنــة جــدول الفــرق والنتائــج، وجلنــة الهدايــا، وجلنــة مســؤولة عــن امللعــب والشــبك والكــرات وســقي 

املــاء.
ويشــارك كل فريــق بعــدد 9 العبــني و3 العبــني احتيــاط، وتكــون شــروط هــذه الــدورة صارمــة إذا أخــل 
أي فريــق بقوانــني اللعبــة أو الســلوكيات يف امللعــب، وقــد يصــل األمــر إلــى إيقــاف الفريــق أو شــطبه مــن 

الــدوري.
ــدوري،  ــز ألفضــل العــب، وهــّداف ال ــك جوائ ــز، وكذل ــدوري جوائ ــزة بال ــة الفائ ــح الفــرق الثالث ــم من ويت
وأحســن صاحــب أخــالق رياضيــة مــن الالعبــني، باإلضافــة إلــى تكــرمي جلنــة التحكيــم، واللجنــة املشــرفة 

علــى الــدوري.

جانب من األنشطة الرياضية التي تنظمها الجمعية في سجن الرجال
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دوري األلعاب الشعبية

يتميــز شــعب الكويــت بألعابــه اخلاصــة، مثــل الّدامــة، والدومنــة، والبليــاردو، ويكــون فيهــا التنافــس فرديــا 
وجماعيــا، وقــد خصصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء جانبــا مــن جهدهــا يف إحيــاء هــذه األلعــاب 
الشــعبية، التــي تُدخــل علــى الســجناء البهجــة، ومحاولــة عــدم االنقطــاع عــن املجتمــع خــارج أســوار 

الســجن.
ولعــل اختيــار هــذه األلعــاب حتديــدا، إلشــعار الســجناء احملبوســني علــى ذمــة قضايــا ماليــة لديــون 
ــوا يف الســجن بســبب ضيــق ذات اليــد، وال  اســتهالكية، وهــم ســجناء بأنهــم غيــر مجرمــني، وإمنــا دخل
ميكــن عقابهــم وحرمانهــم مــن متــع حيــاة احلريــة التــي يتمتــع بهــا اآلخــرون خــارج أســوار الســجن، فــكان 
البــد مــن تقــدمي خدمــات ترفيهيــة تســاعدهم يف التحمــل واجَللـَـد علــى ســجنهم إلــى حــني إيجــاد حــل يف 
ســداد مديونياتهــم، أو علــى األقــل عــدم االنحــراف والدخــول يف عالــم اإلجــرام، وهــي مســؤولية عظيمــة 

ال تقــل عــن ســداد الديــون واإلفــراج عــن الســجناء.

اهتمام بإحياء األلعاب الشعبية
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الحفل نصف السنوي 

تختتــم جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء نشــاطها الصيفــي والشــتوي بحفلــني يف نهايــة كل موســم، 
تســتعرض فيــه مــا قامــت بــه خــالل كل موســم منهمــا، وتدعــو املســئولني مــن جهــات عديــدة، منهــا وزارة 
الداخليــة، واجلمعيــات اخليريــة، ووزارة التجــارة والصناعــة، ووزارة اإلعــالم، ووزارة الشــؤون االجتماعية، 

ووزارة العــدل، وكبــار رجــال الدولــة، وعــدد مــن الشــخصيات العامــة.
ويتخلل هذين احلفلني العديد من األنشطة والفعاليات، منها اآلتي:

ها فرقة متثيل. 	- متثيليات ثقافية جادة وفكاهية يشارك فيها السجناء وتُِعدُّ
أناشيد وأشعار وكلمات، متثل عنابر السجن أو اجلهات املشاركة واحلضور. 2-
تكرمي املسئولني يف وزارة الداخلية واجلمعية وبعض اجلهات املشاركة. 	-
توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة يف دوري كرة القدم واأللعاب األخرى. 4-
توزيع اجلوائز على الفائزين يف مسابقة حفظ القرآن الكرمي واحلديث واملسابقات الثقافية. 	-
توزيع جوائز وهدايا تذكارية على املشاركني من الفرق واللجان املختلفة. 	-

تكريم رجال األمن في الحفل النصف السنوي للجمعية
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لــم يقتصــر نشــاط جمعيــة التكافــل االجتماعــي لرعايــة الســجناء علــى تقــدمي خدماتهــا يف ســجن 
ــة لتقــدمي مــا يتوافــق مــن خدمــات مــع طبيعــة النســاء الســجينات  ــل انطلقــت اجلمعي الرجــال فقــط، ب

وخصوصياتهــن.
ــات، بالتنســيق مــع  ــاون مــع مســئوالت ســجن النســاء واألخصائي ــة بعمــل أنشــطتها بالتع ــوم اجلمعي وتق

ــة النســاء. ــة ومبــا يناســب طبيع ــة للمناســبات املختلف ــر ســجن النســاء، بحســب األنشــطة املوافق مدي

األنشطة الدينية واإليمانية

مثــل مــا قدمــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء خدماتهــا الدينيــة واإلميانيــة يف ســجن الرجــال، عملــت علــى 
امتــداد نشــاطها يف ســجن النســاء، بالتعــاون مــع مركــز الهدايــة يف إدارة الدراســات اإلســالمية بــوزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســالمية، بهــدف رفــع كفــاءة الســجينة إميانيــا ونفســيا، ومــن خــالل ذلــك ميكنهــا التغلــب علــى كآبتها 

وحزنهــا بســبب الســجن، لتكــون فاعلــة ولديهــا القابليــة يف املشــاركة يف جميــع األنشــطة.

أنشطة وبرامج سجن النساء 2

االستماع لشكاوي السجينات
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وتنوعت األنشطة الدينية واإلميانية والتي ميكن حصرها كاآلتي:
محاضرات ودروس تُّقوم األخالق، وتفتح مجاالت متنوعة حلياة أفضل.- ١
إحياء املناسبات اإلسالمية خالل شهر رمضان من صالة التراويح والقيام، واحلث على الصيام.- ٢
تقدمي وجبات اإلفطار للصائمات.- ٣
توزيــع القرقيعــان يف منتصــف شــهر رمضــان علــى الســجينات وأبنائهــن األطفــال )وتتــراوح أعمارهــم - ٤

مــن عمــر شــهر إلــى 5 أعــوام( واملســئوالت عــن الســجن، بهــدف إدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم جميعــا.
شــراء مالبــس جديــدة للنســاء واألشــياء اخلاصــة بهــن يف عيــدي الفطــر واألضحــى، ويف - ٥

الوطنيــة. األعيــاد 
شــراء ألعــاب ومالبــس وأحذيــة لألطفــال أبنــاء الســجينات، إلدخــال الفرحــة والســرور علــى هــؤالء - ٦

األطفــال وأمهاتهــم.
مشــاركة األطفــال أبنــاء الســجينات يف عيــدي الفطــر واألضحــى ومنتصــف شــهر رمضــان - ٧

الوطنيــة. واألعيــاد 
 إشهار إسالم النساء الداخالت يف دين اإلسالم.- 8

نشاط ديني وإيماني للسجناء والسجينات.
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األنشطة الترويحية

ــك األنشــطة  ــذ تل ــاء وتنفي ــل قامــت بإحي ــى ســجن الرجــال فقــط، ب ــة عل ال تقتصــر األنشــطة الترويحي
ــي: للنســاء، وهــي كاآلت

إقامــة مخيــم الربيــع يف ســجن النســاء، بإنشــاء خيمــة كبيــرة، وتنظيــم العديــد مــن األنشــطة املتنوعــة، - ١
وتقــوم األمهــات الســجينات باصطحــاب أبنائهــن إلــى اخليمــة مــن الصبــاح إلــى املســاء علــى مــدى 4 

أيــام، يف جــو مــن املــرح والترفيــه واللعــب يف مــكان فســيح.
إقامة محاضرات ثقافية ودينية.- ٢
تنظيم مسابقات ثقافية متنوعة، تتنافس فيها السجينات.- ٣
عمل متثيليات من فرق فنية مكونة من السجينات.- ٤
أناشيد وأشعار وكلمات من السجينات.- ٥
توزيع جوائز على السجينات املشاركات يف األنشطة واملسابقات.- ٦

جانب من االٔنشطة الترويحية في سجن النساء.
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األنشطة الثقافية

تهتــم جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بتوعيــة الســجينات بــكل مــا يحتجــن مــن نصائــح وإرشــادات 
توعويــة تتعلــق بخصوصيــة املــرأة وطبيعتهــا، وقــد قامــت اجلمعيــة بالعديــد مــن األنشــطة الثقافيــة 

املختلفــة، منهــا اآلتــي:
توعية السجينات احلوامل مبا يحتجن إليه من رعاية صحية وغذائية ورياضية.- ١
توعية السجينات األمهات بكيفية التعامل مع األطفال من سن يوم إلى 5 سنوات.- ٢
توعيــة الســجينات بالتعــاون مــع مســئوالت الســجن واالختصاصيــات، وكذلــك التعــاون مــع - ٣

الســجينات الزميــالت فيمــا بينهــن.
اســتثمار املناســبات واملواســم اإلســالمية مثــل شــهر رمضــان واحلــج، بإقامــة محاضــرات دينيــة - ٤

تتنــاول هــذه املناســبات، وتهيــئ الســجينات علــى كيفيــة اســتقبال األيــام الفضيلــة باألعمــال 
الصاحلــة.

التشــجيع علــى إحيــاء أيــام الصيــام، مثــل صيــام اإلثنــني واخلميــس ويــوم عرفة والتاســع والعاشــر - ٥
مــن شــهر محــرم والعشــر األوائــل مــن شــهر ذي احلجــة، واأليــام البيــض، والســتة مــن شــوال.

دعم الجمعية الديني للسجناء للقيام بفرائضهم الدينية
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املــال عصــب احليــاة لتلبيــة االحتياجــات وتغطيــة النفقــات، مصداقــاً لقولــه تعالــى ﴿امْلـَـاُل َواْلَبُنــوَن ِزيَنــُة 
ــَك َثَواًبــا َوَخْيــٌر أََمــاًل﴾ )الكهــف: 46( واملــال محبــب  ــاُت َخْيــٌر ِعنــَد َربِّ احِلَ ْنَيــا َواْلَباِقَيــاُت الصَّ َيــاِة الدُّ احْلَ

إلــى النفــس، وكل البشــر تطمــع يف جمعــه.
لكــن املــال يتحــول مــن نعمــة إلــى نقمــة بــني النــاس، ويكــون مصــدرا للشــرور وليــس زينــة للحيــاة، حينمــا 

يســعى البشــر إلــى جمعــه علــى حســاب أي شــيء ولــو مبخالفــة ومجــاوزة القانــون.
وقــد بلــغ عــدد القضايــا املاليــة يف الكويــت أعــداداً كثيــرة جتــاوزت عشــرات اآلالف، وأصحابهــا إمــا 
يرزحــون خلــف قضبــان الســجون أو ينتظــرون إلقــاء القبــض عليهــم جــّراء أحــكام الضبــط واإلحضــار. 
وهــذا الرقــم الكبيــر يف عــدد القضايــا املاليــة مبعــث قلــق، خصوصــاً وأن هــذه األحــكام ليســت فقــط علــى 
الرجــال، بــل تشــمل النســاء أيضــا، ممــا ميثــل ســجنهن تهديــداً كبيــراً للمجتمــع، كــون املــرأة هــي عصــب 
التربيــة يف البيــت، وهــذا ال يعنــي املفاضلــة بــني اإلفــراج عــن الســجينات والالئــي عليهــن ضبــط وإحضــار 
دون الســجناء الرجــال أو الذيــن عليهــم ضبــط وإحضــار، وإمنــا تنبيــه ملســائل وإشــكاليات قانونيــة معينــة 

تقــع فيهــا بعــض النســاء نتيجــة الثقــة أو عــدم اخلبــرة العمليــة الكافيــة. 

التوعية بخطورة المعامالت المالية على األسرة3

جانب من حملة »فرحة رمضان« لإلفراج عن السجناء
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وقــد رصــدت جمعيــة التكافــل عــددا مــن األســباب وراء القضايــا املاليــة للســجناء والســجينات والغارمــني 
والغارمــات وهــي كاآلتــي:

شراكة المرأة في عمل تجاري. 	

تســببت الشــراكة التجاريــة بســجن الــزوج أو الزوجــة، بســبب مشــاركتهما يف عمــل جتــاري لشــراكة تــدر 
عوائــد ماليــة عليهمــا.

والبــدء يف هــذه الشــراكات غالبــا مــا يبــدأ باالقتــراض مــن البنــوك أو مــن األشــخاص، مقابــل التوقيــع 
علــى أوراق الضمانــات البنكيــة أو ضمانــات الدائــن، واإلشــكالية هنــا يف خطــورة العمــل التجــاري بــأن 
يكــون دون دراســة كافيــة للمشــروع أو دون دراســة جــدوى اقتصاديــة لــه أو تخطيــط، فيكــون العمــل 

ــج عكســية. ــل بنتائ ــج، ب ــق نتائ متخبطــا يســير دون حتقي
فاألمــوال بــني أيــدي الشــركاء جتّرهــا األهــواء مــن كل جانــب، فتمضــي األيــام متســارعة وينقــص املــال 
بســبب ســوء إدارتــه وانعــدام اخلبــرة، وقــد يتــم تغييــر النشــاط التجــاري أكثــر مــن مــرة، وتكــون اخلســائر 
أكثــر مــن مــرة أيضــا، وال يــكاد ميــر العــام حتــى يتناقــص القــرض إلــى أدنــى مســتوياته، ويف نفــس الوقــت 
فــإن عــّداد الفوائــد البنكيــة يبــدأ يف التضاعــف، وتصبــح الفائــدة مركبــة لتصــل إلــى ضعــف مبلــغ القــرض، 
وقــد يفــوق قيمــة قســط القــرض أكثــر مــن 50 ٪ مــن مجمــوع راتبــي الــزوج والزوجــة، ويقعــان يف حيــرة 

السجن العمومي
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مــن أمرهمــا يفكــران يف كيفيــة تســديد القــرض وفوائــده، ويف نفــس الوقــت تغطيــة نفقــات األســرة 
واألبنــاء مــن مصاريــف املعيشــة واملــدارس وااللتزمــات املاليــة األخــرى كأقســاط املنــزل والســيارات وراتــب 
اخلــدم... إلــخ، وتصبــح احليــاة ال تطــاق، وهنــا ينفتــح بــاب القضــاء، ويصــدر يف حــق كل مــن الــزوج 
والزوجــة مرســوم ضبــط وإحضــار لتنفيــذ أحــكام بالســجن بســبب إخاللهمــا بدفــع األقســاط الشــهرية 

للقــروض التــي اقترضوهــا، والنتيجــة النهائيــة العجــز عــن الســداد.

التوكيل للزوج أو للغير. ٢

التوكيــل للــزوج خصوصــاً إذا لــم يكــن أهــال ألســرته وزوجتــه أو التوكيــل للغيــر هــو أحــد األســباب وراء 
ســجن النســاء.

وهــذا النــوع مــن التعامــل املالــي اخلفــي مفــاده قيــام الزوجــة أو األم بعمــل توكيــل لزوجهــا أو أبنائهــا 
أو األخــت ألخيهــا أو البنــت ألبيهــا، وقــد يكــون املــوكل مــن غيــر األقــارب أو مــن األســرة باألســاس.

فيقــوم الطــرف املــوكل لــه بفتــح شــركات بأســماء املــوكل عنهــا أو شــراء ســيارة باســمها أو أخــذ قــرض 
مالــي وعمــل صفقــات جتاريــة مــن خــالل هــذا التوكيــل باســم املــوكل عنهــا، وغالبــا فــإن هــذا النــوع مــن 
النســاء التــي وضعــت ثقتهــا يف الشــخص الــذي أوكلتــه عــن نفســها ال يعــرف مــا هــي القوانــني وخطــورة 
ــوكل  ــى امل ــه ســتقع حتمــا عل ــوكل إلي ــا امل ــي فــإن أي خســارة قــد يتســبب به ــر، وبالتال ــل للغي هــذا التوكي
عنهــا نتيجــة ســوء التصــرف يف اســتخدام التوكيــل، ويكــون الويــل.. كل الويــل للمــوكل عنهــا، وهــي شــريحة 
ليســت بالقليلــة يف املجتمــع الكويتــي، فتجــد ســيدة مســجونة علــى ذمــة قضايــا ماليــة بســبب قيامهــا بعمــل 

توكيــل ألربعــة، إمــا الــزوج، األب، األخ، االبــن، ويف بعــض احلــاالت يكــون لغيــر هــؤالء.
وقد يحدث نفس األمر مع السجناء الرجال، ولكن بنسبة أقل من السجينات.

كفالة الغير. 	

كفالــة الغيــر ال تختلــف كثيــرا عــن التوكيــل، إال أنــه أقــل ضــررا مــن التوكيــل، لكــن كالهمــا أن مت إســاءة 
اســتخدامهما مــن املــوكل لــه أو املكفــول، فــإن النتيجــة احلتميــة هــي الوقــوع يف الســجن وشــبح الضبــط 

واإلحضــار.
وقــد الحظــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء أن هنــاك ســجينات تعرضــن للســجن أو حــاالت الضبــط 
ــا أو تتطــوع مبســاعدة جيرانهــا يف  ــا أو صديقاته ــة أقربائه ــام الســيدة بكفال واإلحضــار لهــن بســبب قي
كفالــة، دون أن تعــرف أن مــا لديهــا يف حســابها البنكــي ال يغطــي تكلفــة مبلــغ الضمــان أو الكفالــة للغيــر، 
وقــد تظــن أنهــا حــني تَْقــُدم علــى كفالــة الغيــر، أنهــا أقدمــت علــى عمــل إنســاني وخيــري مــن بــاب التعــاون 

واملســاعدة والفزعــة، لكــن األمــر يف حقيقتــه صــادم، كــون الكفيــل ضاِمــن وغــاِرم ملــن كفلــه.
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الثقة المطلقة. 	

والثقــة املطلقــة قــد تتحــول إلــى وســيلة لهــدم البيــوت وقطــع األســر وتشــريد األطفــال، إذا مــا ُوضعــت يف 
غيــر محلهــا، والســبب يف ذلــك هــي الثقــة باآلخريــن، بعدمــا أبهرهــم بجمــال األســلوب والــكالم املنمــق، 
خصوصــاً إذا كانــت لصاحــب منصــب، أو مســئول يف عملــه، بحيــث جتعــل الشــخصيات التــي مــن حولهــا 
تتفانــي يف تقــدمي خدمــات، خصوصــاً إرضــاء لــه وملنصبــه، فتقــوم بعمــل توكيــل لزميــل  أو موظــف تتبعــه 
يف اإلدارة، مــن أجــل إجنــاز معامالتهــا احلكوميــة الروتينيــة أو مطالــب احليــاة اليوميــة، بــدال مــن الذهــاب 
بنفســه كتوكيــل بيــع أو شــراء ســيارة أو إجنــاز معاملــة لــدى التأمينــات االجتماعيــة أو البنــوك أو أي توكيــل 
خــاص يترتــب عليــه حتصيــل أمــوال لــدى الغيــر،  فيســتغل هــذا التوكيــل يف غيــر محلــه، وتســقط الثقــة 
التــي ُوضعــت يف غيــر محلهــا، فيقــوم املــوكل لــه باســتغالل هــذا التوكيــل اســتغالال ســيئا لوضــع اخلطــط 
الســتغالل هــذه الثقــة، وغالبــا يكــون هــذا التوكيــل بغيــر علــم األهــل الــزوج أو األب أو األخ، فهــو اجتهــاد 

شــخصي مــن صاحبــه.

جمال الحياة في أسرة هانئة. ٥

حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى تثقيــف الســجناء والســجينات دينيــا خصوصــاً يف 
النواحــي احلياتيــة واالجتماعيــة، حتــى تضمــن اســتقرار األســرة واســتمراراها يف تأديــة رســالتها يف 
احليــاة، وحتــى ال يضيــع الــزوج أو الزوجــة ويتيــه األبنــاء ويتعرضــوا للتشــرد والضيــاع. ومــن ذلــك قضيــة 
الــزواج، فهــو يعتبــر بدايــة تكويــن أســرة جديــدة التــي هــي باألصــل نــواة املجتمــع، والــزواج ليــس القصــد 
منــه مجــرد قضــاء شــهوة فحســب، إمنــا املــراد منــه أســمى وأعمــق مــن هــذا التفكيــر الســطحي الــذي 
يفرغــه مــن محتــواه احلقيقــي، وذلــك بنشــأة املــودة والرحمــة، لتــدوم بهــا أواصــر العالقــات، ثــم تكمــل 
ــْن أَنُفِســُكْم  حكمــة اهلل يف اســتمرار اجلنــس البشــري، مصداقــا لقولــه تعالــى: ﴿َوِمــْن آيَاِتــِه أَْن َخلـَـَق لَُكــم مِّ
ــروم: 21(.  ــُروَن﴾ )ال ــْوٍم يَتََفكَّ ــاٍت ِلَق ــَك آَليَ ــًة، ِإنَّ يِف َذِل ًة َوَرْحَم ــَودَّ ــم َم ــَل بَيْنَُك ــا َوَجَع ــُكنُوا ِإلَيَْه ــا لتَْس أَْزَواًج
والشــيء اآلخــر لعمليــة الــزواج هــو أنــه يوفــر الســكن، فجعــل املــرأة مكانــا آمنــا أو ســكناً وطمأنينــة، يــأوي 

إليهــا الرجــل كلمــا أحــس مبتاعــب احليــاة مــن حولــه.
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قوامة الرجل على المرأة. 	

ــى تنهــض  ــزوج والزوجــة، حت ــاء لطــريف األســرة ال ــات، وأعب ــة تقتضــي حقوقــا وواجب ــاة االجتماعي احلي
ــا اإلســتمرارية والبقــاء. األســرة وتنمــو يف مقومــات مــن الســالمة تضمــن له

فاألسرة ما هي إال مؤسسة اجتماعية البد لها من مدير يدبر شؤونها وقائد يوجه دفة أمورها.
اُمــوَن  َجــاُل َقوَّ وقــد خــص اهلل ســبحانه وتعالــى الرجــل بالقوامــة، وبــنّي ســبب ذلــك يف قولــه تعالــى ﴿الرِّ

ــا أَنَفُقــوا ِمــْن أَْمَواِلِهــْم﴾ )النســاء: 34(. ــَل اهللُُ بَْعَضُهــْم َعلَــى بَْعــٍض َومِبَ ــا َفضَّ َعلَــى النَِّســاِء مِبَ
وهــذه القوامــة لكــي تُصبــح لهــا فاعليــة، البــد جلميــع أفــراد األســرة وأولهــم الزوجــة طاعــة الــزوج وهــو 

رب األســرة، حتــى تســتقيم حياتهــم وتُؤتــي هــذه املؤسســة االجتماعيــة ِثمارهــا.

العالقة بين الزوجين. 	

تؤكــد جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف محاضراتهــا وندواتهــا علــى ضــرورة احلفــاظ علــى كيــان 
األســرة، وذلــك بتوضيــح العالقــة الزوجيــة الصحيحــة، وبيــان مــا للــزوج وزوجتــه مــن حقــوق وواجبــات 

ــا. ــى أبنائه ــا وعل ــى ذاته ــى تســتمر األســرة يف احملافظــة عل جتــاه بعضهمــا، حت
وتوصــي اجلمعيــة يف محاضراتهــا التــي تعقدهــا يف الســجون أو يف املنتديــات العامــة بــأن حســن التعامــل 
ــى  ــه تعال ــا لقول ــه، مصداق ــة الرجــل لزوجت ــي، ووجــوب حســن معامل ــر إله ــزوج والزوجــة هــو أم ــني ال ب
ــًرا َكِثيــًرا﴾ ــَل اهللُُ ِفيــِه َخيْ ــِإن َكِرْهتُُموُهــنَّ َفَعَســى أَن تَْكَرُهــوا َشــيًْئا َويَْجَع ــُروِف  َف ﴿ َوَعاِشــُروُهنَّ ِبامْلَْع
ــا تَْعَملـُـوَن بَِصيــٌر﴾  َ مِبَ )النســاء: 19( وقولــه ســبحانه وتعالــى أيضــا: ﴿َواَل تَنَســُوا الَْفْضــَل بَيْنَُكــْم  ِإنَّ اهللَّ
)البقــرة: 237(. كمــا أوصــى ســيدنا محمــد � بحســن معاملــة النســاء، فقــال عليــه الصــالة والســالم يف 
حجــة الــوداع: )أال واســتوصوا بالنســاء خيــرا، فإمنــا هــن َعــواٌن عندكــم، ليــس متلكــون منهــن شــيئا غيــر 
ذلــك، إال أن يأتــني بفاحشــة مبينــة، فــإن فعلــن فاهجروهــن يف املضاجــع، واضربوهــن ضربــا غيــر مبــرح، 
فــإن أطعنكــم فــال تبغــوا عليهــن ســبيال؛ أال إن لكــم علــى نســائكم حقــا، ولنســائكم عليكــم حقــا؛ فحقكــم 
عليهــن أن ال يوطئــن ُفرشــكم مــن تكرهــون، وال يــأذنَّ يف بيوتكــم ملــن تكرهــون؛ أال وحقهــن عليكــم أن 

حتســنوا إليهــن يف كســوتهن وطعامهــن(. 
كمــا أوصــى اهلل ســبحانه وتعالــى الزوجــة بطاعــة زوجهــا وحســن معاملتــه، فمثلمــا لهــا حقــوق علــى 
زوجهــا، فــإن عليهــا واجبــات أيضــا جتــاه زوجهــا، فــاهلل ســبحانه وتعالــى يقــول : ﴿َولَُهــنَّ ِمثـْـُل الَّــِذي َعلَيِْهــنَّ 

ــنَّ َدَرَجــٌة ، َواهللُُ َعِزيــٌز َحُكيــٌم﴾ )البقــرة: 228(. َجــاِل َعلَيِْه ــُروِف ، َوِللرِّ ِبامْلَْع
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بعــد إشــهار جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف 2005/9/11 اســتمرت يف 
عملهــا باألنشــطة والبرامــج التــي كانــت تنفذهــا يف صنــدوق التكافــل منــذ 
بدايــة عملــه يف عــام 2001،  وانطلقــت انطالقتهــا اجلديــدة مبشــاريع نوعيــة 
ومتميــزة لتواصــل مســيرة عطائهــا، ومــن أبــرز املشــاريع التــي مت تنفيذهــا:

المرحلة الثانية
٢٠٠٥ -٢٠٢٠ م
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المساعدات المالية للسجناء وأسرهم 

بفضــل اهلل عــز وجــل ثــم جهــود العاملــني املتطوعــني، وتبرعــات احملســنني مت 
مســاعدة العديــد مــن الســجناء وأســرهم، ومــن عليهــم ضبــط وإحضــار، وذلــك 
ــى عــام  ــذ التأســيس يف عــام 2001م إل ــى عــام 2020م، فمن ــذ عــام 2001 إل من
2005م مت مســاعدة مــا يقــارب مــن 1000 ســجني وأكثــر مــن 2000 أســرة 
ســجناء، واســتمرت تلــك املســاعدات والتــي بلغــت مــن عــام 2005م إلــى عــام 
2020م مــا يقــارب مــن 12,500 ســجني وضبــط وإحضــار، و 9000 أســرة مــن 

أســر الســجناء.

مساعدة ذوي السجناء مالياً.
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وانقسمت مشاريع اجلمعية إلى 3 حمالت سنوية رئيسة لإلفراج عن السجناء هي:
	حملة األعياد الوطنية
	حملة رمضان املبارك
	حملة األضحى املبارك

وإلــى جانــب هــذه احلمــالت يوجــد بالتــوازي معهــا العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة 
األخرى طوال العام، منها تقدمي مســاعدات ألســر الســجناء لدفع الرســوم الدراســية، 
ــة  ــة وأســر الســجناء، وســلة رمضــان التمويني ومشــروع كســوة الشــتاء لألســر املتعفف
ألســر الســجناء، وتوزيــع األضاحــي، وتنظيــم حمــالت العمــرة ألســر الســجناء واألســر 

املتعففــة، وغيرهــا مــن املشــاريع اخليريــة، والتــي نوضــح تفاصيلهــا فيمــا يلــي:

الشيخ د.خالد المذكور خالل تسليم شيكات مساعدة ألسر السجناء.
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إجمالي المساعدات اإلنسانية للسجناء وأسرهم

السنة
مساعدات إنسانية ألسر السجناءالسجناء وحاالت الضبط واإلحضار

مبلغ املساعدةالعددمبلغ املساعدةالعدد

2001127        77,200.000        290      53,620.000        

2002135        82,600.000        310      60,133.000        

2003161        95,600.000        396      69,950.000        

2004199      101,230.000        399      77,200.000        

2005299      243,578.000        479      81,200.000        

20061423      998,672.000        235      41,141.000        

2007370      253,472.000        771    144,467.000        

2008351      249,098.000        896    273,906.000        

20091050      700,960.000        620    179,883.000        

2010630      372,885.000        523      98,785.000        

20111690   1,053,071.000        963    217,837.000        

2012520      498,537.000        502      98,298.000        

2013395      300,158.000        402      79,053.000        

2014305      236,466.000        432      84,162.000        

2015405      402,252.000        673    124,692.000        

2016915      873,679.000        345      92,160.000        

2017495      483,621.000        395    106,851.000        

2018559      622,414.000        277      71,831.000        

20191965   1,516,319.000        887    168,914.000        

20201412   1,163,541.000        925    193,744.000        

        2,317,827.000 10720        10,325,353.000  13406اإلجمالـي
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 حملة األعياد الوطنية والعفو األميري

حملــة األعيــاد الوطنيــة هــي إحــدى أهــم احلمــالت التــي تقــوم جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بتنفيذها 
بصفــة دوريــة منــذ عــام 2002 لإلفــراج عــن ســجناء القضايــا املاليــة وَمــْن عليــه ضبــط وإحضــار بســبب 
ــات،  ــع تقــدمي املســاعدة ألســر هــذه الفئ ــالد مــن املقيمــني، م ــن عــن الب ــة، واملُبعدي ــا مالي ــون وقضاي دي

وغيرهــم مــن األســر أصحــاب احلــاالت اإلنســانية.
وتتخــذ احلملــة يف كل عــام شــعاراً يُعّبــر عنهــا، ويشــجع علــى التبــرع لهــا، وتُعــد حملــة األعيــاد الوطنيــة 
لهــا خصوصيــة وتفــرد حيــث ترتبــط وترســخ فكرتهــا لــدى الســجناء املُفــرج عنهــم وذويهــم، حيــث تأتــي 
بالتزامــن مــع احتفــال دولــة الكويــت بعيــد االســتقالل يف 25 فبرايــر وعيــد التحريــر يف 26 فبرايــر مــن 

كل عــام، ممــا يدعــم والء وانتمــاء هــذه الفئــات إلــى وطنهــم.
وتأتــي احلملــة أيضــا بالتزامــن مــع العفــو األميــري كل عــام، وهــي لفتــة أبويــة مــن صاحــب الســمو أميــر 
البــالد للعفــو عــن عــدد مــن الغارمــني مــن الســجناء والســجينات احمُلتجزيــن بســبب ديــون وقضايــا 
ماليــة، والذيــن أمضــوا مــدة طويلــة داخــل الســجون، وتبــنّي ُحســن ســلوكهم واســتقامة أخالقهــم بتقليــص 
مــدة الســجن، ليخرجــوا منــه ويعــودوا إلــى حياتهــم الطبيعيــة، ليكونــوا رجــاال ونســاء ُمنتجــني يف خدمــة 

وطنهــم، وآبــاء وأمهــات ُمربــني ألبنائهــم.
ويكــون جلمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء دورا يف مشــروع العفــو األميــري واملناســبات الوطنيــة بتقــدمي 
ــغ  ــة املدينــني مــن الســجناء ودفــع املبال ــة مــن خــالل دراســة حال مســاعدة ملــن شــملتهم املكرمــة األميري
املســتحقة عليهــم، لتخليــص ذممهــم أمــام اجلهــات القضائيــة وإخــالء ســبيلهم ولــم شــملهم مجــددا مــع 

أســرهم.
ومنــذ عــام 2002م واجلمعيــة تقــوم بتنفيــذ حملــة األعيــاد الوطنيــة ســنويا، لإلفــراج عــن ســجناء القضايــا 
املاليــة ومــن عليــه ضبــط وإحضــار بســبب ديــون وقضايــا ماليــة، مــع تقــدمي املســاعدة ألســر هــذه الفئــات، 

وغيرهــم مــن األســر أصحــاب احلــاالت اإلنســانية.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد احلــاالت املســتفيدة مــن حمــالت األعيــاد الوطنيــة يف الفتــرة مــن 2007 حتــى 
2020م 4,597 حالــة شــملت )إفــراج عــن ســجناء، إلغــاء ضبــط وإحضــار، مســاعدة أســر الســجناء، 

مســاعدة احلــاالت اإلنســانية(.
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م

فرحة األعياد الوطنية

ضبط سجناء
مساعدات أسر سجناءوإحضار

املجموعإنسانية

2009220 119136475

20101238712524359

2011874711446294

2012150 150100400

2013300 250 550

2014185 39147371

2015121 184 305

2016 542529108

2017 135143 278

2018330

2019446 134 580

2020282 265 547

224432315484824597اإلجمالي
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لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

 حملة رمضان المبارك )فرحة رمضان(

يُعــد شــهر رمضــان املبــارك هــو شــهر اخليــر والبركــة لعمــوم املســلمني. وقــد آلــت جمعيــة التكافــل 
لرعايــة الســجناء علــى نفســها االســتفادة مــن هــذه املناســبة اإلســالمية املباركــة، باإلفــراج عــن الســجناء 
والســجينات يف القضايــا املدنيــة للغارمــني وحــاالت الضبــط واإلحضــار بســبب ديــون وقضايــا ماليــة 
واملبعديــن عــن البــالد مــن املقيمــني، حتــى حتــل الفرحــة علــى قلوبهــم وقلــوب أســرهم قبــل حلــول غــّرة 
شــهر رمضــان، لكــي ينعــم هــؤالء بقضــاء الشــهر الفضيــل بــني أُســرهم حفاظــا علــى اســتقرارهم األســري، 
َج َعــْن أَِخيــِه ُكْربـَـًة ِمــْن ُكــَرِب  ومســتقبل أبنائهــم مصداقــا لقــول َرُســوُل اهلِل َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـِه َوَســلََّم: »َمــْن َفــرَّ
ــِد يِف َعــْوِن أَِخيــِه،  ــِد َمــا َكاَن الَْعبْ ُ يِف َعــْوِن الَْعبْ ــْوِم الِْقيَاَمــِة، َواهللَّ ــًة ِمــْن ُكــَرِب يَ ــُه ُكْربَ َج اهللُ َعنْ ــا َفــرَّ نْيَ الدُّ

ــْوَم الِْقيَاَمــِة«. ــِه يَ ــا َســتََر اهللُ َعلَيْ نْيَ َوَمــْن َســتََر َعلَــى أَِخيــِه يِف الدُّ
ولعــل تفكيــر جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف االســتفادة مــن مناســبة شــهر رمضــان املبــارك بتنفيــذ 
حملــة رمضــان املبــارك، جــاء بعــد دراســة متأّنيــة لواقــع املجتمــع الكويتــي املعــروف عنــه حبــه لفعــل 
اخليــرات وتفاعلــه الكبيــر مــع العمــل اخليــري وجنــدة كل صاحــب حاجــة، خصوصــاً يف األيــام واملناســبات 
اإلســالمية املباركــة. فحققــت حملــة رمضــان املبــارك التــي تنفذهــا اجلمعيــة جناحا كبيرا خالل الســنوات 
املاضيــة، واســتقطبت اجلمعيــة عــدداً كبيــراً مــن احملســنني الكــرام بفضــل الــدور احليــوي الــذي قــام بــه 

مســؤولوها وموظفوهــا يف الدعــوة إلــى دعــم احلملــة.
ومنــذ عــام 2002م واجلمعيــة تقــوم بتنفيــذ حملــة رمضــان املبــارك ســنويا، لإلفــراج عــن ســجناء القضايــا 
املاليــة ومــن عليــه ضبــط وإحضــار بســبب ديــون وقضايــا ماليــة واملبعديــن عــن البــالد مــن املقيمــني، مــع 

تقــدمي املســاعدة ألســر هــذه الفئــات، وغيرهــم مــن األســر أصحــاب احلــاالت اإلنســانية.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد احلــاالت املســتفيدة مــن حمــالت شــهر رمضــان املبــارك يف الفترة مــن 2007 حتى 
ــط وإحضــار، مســاعدة أســر الســجناء،  ــاء ضب ــراج عــن ســجناء، إلغ ــة، شــملت )إف 2020م 9,144 حال

مســاعدة احلــاالت اإلنســانية(.
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م

فرحة رمضان

ضبط سجناء
مساعدات أسر سجناءوإحضار

املجموعإنسانية

2007230 750 980

2008231 373 604

200934690220 656

20101189219344447

20112001505002001050

2012150100200200650

2013200 7030300

2014204 64236504

2015250 204 454

2016 334116195645

2017 295196 491

2018608

2019851 267 1118

2020442 195 637

3830106133489059144اإلجمالي
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لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

 حملة األضحى المبارك )فرحة األضحى(

مثــل مــا مييــل أهــل الكويــت إلــى فعــل اخليــرات يف شــهر رمضــان، فإنهــم أيضــا ينتهــزون كل مناســبة 
إســالمية مباركــة للمســارعة إلــى فعــل اخليــر وتقــدمي العــون، رغبــة يف األجــر والثــواب مــن اهلل بتفريــج 
ــون  ــط وإحضــار بســبب دي ــه ضب ــن علي ــة وم ــا املالي ــم ســجناء القضاي ــات املســلمني، ويف مقدمته كرب
ــارك إال وشــمل األســرة  ــوم عيــد األضحــى املب ــي ي ــن عــن البــالد، حتــى ال يأت ــة واملبعدي ــا مالي وقضاي

ملتئــم مــع عائلهــا أو أحــد أفرادهــا، املســجون بســبب قضايــا  وديــون ماليــة.

وقــد بــدأت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء تنفيــذ حملــة عيــد األضحــى املبــارك بصفــة دوريــة منــذ 
ــول عيــد الضحــى  ــوب أســرهم قبــل حل ــوب الســجناء وقل ــى قل عــام 2002م، حتــى تُدخــل الفرحــة عل
ــارك بــني  ــد الضحــى املب ــة بقضــاء عي ــات املســتفيدة مــن احلمل ــارك مــن كل عــام، لكــي تنعــم الفئ املب

أســرهم، حفاظــا علــى اســتقرارهم األســري.

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد احلــاالت املســتفيدة مــن حمــالت عيــد األضحــى املبــارك يف الفتــرة مــن 2007 
حتــى 2020م 3,506 حالــة، شــملت )إفــراج عــن ســجناء، إلغــاء ضبــط وإحضــار، مســاعدة أســر 

الســجناء، مســاعدة احلــاالت اإلنســانية(.

وتســتمر حملــة شــهر األضحــى املبــارك بصفــة موســمية وتتجــدد مــن عــام آلخــر، ويف كل عــام يتــم زيــادة 
عــدد حــاالت املفــرج عنهــم حتــى يفــرح ذووهــم وأســرهم بخروجهــم لقضــاء عيــد األضحــى معهــم.

وتعكــف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء ســنويا علــى التعــاون مــع اجلهــات الرســمية وأســر الســجناء 
وحــاالت الضبــط واإلحضــار للتنســيق معهــا، إلســقاط األحــكام الصــادرة، واإلفــراج عنهــم قبــل حلــول 
عيــد األضحــى املبــارك، حتــى اعتــاد ذوو ســجناء القضايــا املاليــة املترتبــة علــى الديــون االســتهالكية أو 
حــاالت الضبــط واإلحضــار لــذات األســباب علــى انتظــار موعــد هــذه احلملــة وغيرهــا مــن احلمــالت 

األخــرى ســنويا، لالســتفادة منهــا يف اإلفــراج عــن ســجنائهم يف تلــك األيــام املباركــة.
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م
فرحة األضحى

مساعدات أسر سجناءضبطعدد الحاالت
املجموعإنسانية

200736 30 66

2008200 400 600

200967436312185

201051439131216

2011188150300 638

2012    0

2013100 7030200

2014 1572143

2015 107161 268

2016 741921114

2017 5233 85

2018138

2019453 184 637

2020114 202 316

134748415601153506اإلجمالي
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لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

 دفع الرسوم الدراسية ألبناء السجناء واألسر المتعففة

حينمــا هبــط الوحــي علــى ســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم، فــإن العلــم هــو أول مــا أمــره بــه ســبحانه 
ــِذي َخلَــَق﴾ )العلــق: اآليــة 1(، وهــي أول آيــة  ــَك الَّ ــَرأْ ِباْســِم َرِبّ وتعالــى حينمــا قــال يف كتابــه العزيــز ﴿إْق

نزلــت  مــن القــرآن الكــرمي.
ومــن هــذا املنطلــق حتــرص جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى دعــم طلبــة العلــم، مــن خــالل حتمــل 
املصروفــات الدراســية ألبنــاء الســجناء الذيــن فقــدوا عائلهــم بســبب الســجن، وكذلــك األســر التــي تعانــي 
مــن مشــكالت ماليــة واقتصاديــة، حتــى ال يفقــد الطــالب مقاعدهــم الدراســية يف املــدارس، ويفقــدون 

معهــا حتصيلهــم الدراســي، فيتعرضــون للفشــل بســبب ظروفهــم االجتماعيــة والنفســية.
ويف كل عــام تزيــد اجلمعيــة مــن ميزانيــة دعــم الطلبــة باملصروفــات الدراســية، حتــى أن ميزانيــة هــذا 
ــف املراحــل الدراســية. ــا يف مختل ــا 41 طالب املشــروع بلغــت يف عــام 2020م 21,812 د.ك، اســتفاد منه

دفع الرسوم الدراسية ألبناء السجناء واألسر المتعففة أحد أنشطة الجمعية
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 تسيير رحالت العمرة السنوية في األعياد الوطنية

حــث رســولنا الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم علــى أداء الُعمــرة، ملــا لهــا مــن فضــل وثــواب كبيــر عنــد اهلل 
ــه جــزاء إاّل  ــرور ليــس ل ــا بينهمــا واحلــج املب ــارة مل ــى العمــرة كف ــى، قــال رســول اهلل � )العمــرة إل تعال
ــان  ــني احلــج والعمــرة فإّنهمــا ينفي ــوا ب ــة( رواه البخــاري ومســلم، كمــا قــال رســول اهلل  �  )تابع اجلن

الفقــر والذنــوب كمــا ينفــي الكيــُر خبــَث احلديــد والذهــب والفضــة( رواه أحمــد والترمــذي.
وحرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى إمتــام املســلم لدينــه والقيــام بشــعائره مــن الفرائــض 
والســنن، خصوصــاً ألفــراد أســر الســجناء أو املفــرج عنهــم، بهــدف زيــادة اجلوانــب اإلميانيــة، وتقريبهــم 
مــن اهلل وطاعتــه وحســن عبادتــه، فقامــت بتنظيــم رحــالت عمــرة ســنوية، وربطــت مواعيــد هــذه الرحالت 
مبناســبة وطنيــة طيبــة عزيــزة علــى قلــوب كل أهــل الكويــت، وقــد نظمــت اجلمعيــة الكثيــر مــن الرحــالت، 

ويف عــام 2020 بلغــت التكلفــة اإلجماليــة ملشــروع العمــرة 11,629 د.ك واســتفاد منهــا 151 معتمــراً.

رحلة عمرة في المناسبات الوطنية
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 توزيع األضاحي 

شــعرت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء باحلاجــة امللحــة مــن أســر الســجناء لتنفيــذ مشــروع األضاحــي، 
فقامــت بشــراء وذبــح األضاحــي وتوزيعهــا علــى األســر احملتاجــة، ملــا لهــا من فضائــل،  كمــا ورد يف 
ُــوِب﴾ )احلــج: اآليــة 32(. فالذبــح هلل  ــَوى الُْقل ــْن تَْق ــا ِم ــْم َشــَعاِئَر اهلِل َفِإنََّه ــْن يَُعظِّ ــَك َوَم قوله تعالــى ﴿َذِل
تعالــى والتَقــرَب إليــه باألضاحــي مــن أعَظــِم العبــاداِت، وأَجــِلّ الطاعــاِت، إلدخــال الفرحــة علــى قلوبهــم 

يف عيــد األضحــى املبــارك، فــال يكــون هنــاك إحســاس باحلرمــان أو الفقــد.
وحتــرص اجلمعيــة ســنوياً علــى إحيــاء هــذه الشــعيرة الدينيــة بشــكل ســنوي، لذبــح وتوزيــع األضاحــي علــى 
فقــراء املســلمني، خصوصــاً أســر الســجناء. وقــد مت تنفيــذ مشــروع األضاحــي لعــام 2020 بتكلفــة بلغــت 

4,598 د.ك واســتفاد منــه 156 أســرة.

توزيع األضاحي بالتعاون مع نماء وشركة المواشي.
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 توزيع بطانيات ودفاّيات في فصل الشتاء

 استشــعرت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء حاجــة بعــض األســر لتوفيــر مــواد التدفئــة، خصوصــاً أســر 
الســجناء الذيــن فقــدوا عائلهــم الوحيــد، أو األســر املتعففــة التــي ال تعينهــا ظروفهــا املاليــة علــى حتمــل 
أعبــاء شــراء مــواد التدفئــة، فبــادرت يف تنفيــذ مشــروع التدفئــة ســنويا، قبــل حلــول فصــل الشــتاء مــن كل 

عــام، ســواء بتوفيــر دفاّيــات كهربائيــة أو بطانّيــات وأغطيــة.
ويهــدف مشــروع التدفئــة إلــى توفيــر مــواد التدفئــة لألســر احملتاجــة والفقيــرة، حفاظــا عليهــا مــن بــرد 
الشــتاء القــارس، خصوصــاً وأن األعــوام األخيــرة يف الكويــت شــهدت أجــواء مطيــرة وســيوالً، كمــا يف عــام 
2018م، وتضــررت بعــض مســاكن األســر، وفقــدوا بعــض املنقــوالت واألثــاث واألغطيــة، فقامــت اجلمعيــة 

بتوفيــر هــذه املــواد لألســر املســجلة لديهــا.

وقد بلغت تكلفة هذا املشروع يف عام 2020م 8,322 د.ك، واستفادت منه 1,090 أسرة.

جانب من حملة دفوهم بالشتاء.
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 المساعدات العينية

تقــوم جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بتنفيــذ مشــروع املســاعدات العينيــة لتوفيــر املــواد الغذائيــة 
الضبــط  الســجناء وحــاالت  مــن  الغارمــني  أســر  والســلع االســتهالكية لألســر احملتاجــة، خصوصــاً 

املتعففــة. واألســر  واإلحضــار 
َعــاَم َعلَــى ُحبِّــِه ِمْســِكيًنا َويَِتيًمــا  وألن اهلل ســبحانه وتعالــى يقــول يف كتابــه العزيــز ﴿َويُْطِعُمــوَن الطَّ
َوأَِسيًرا﴾)اإلنســان: اآليــة 8( فــإن اجلمعيــة حرصــت علــى تنفيــذ مشــروع املســاعدات العينيــة لصالــح 
هــذه األســر، فتحــرص دوريــا علــى تزويــد هــذه األســر باملــواد الغذائيــة، مــن خــالل الصــرف املباشــر مــن 

ــة. ــة واألســواق املركزي ــات التعاوني ــات الشــراء مــن اجلمعي ــر نظــام كوبون ــة، أو عب اجلمعي
ويســتفيد مــن هــذا املشــروع آالف األســر املســجلة لــدى اجلمعيــة، ويتــم التواصــل معهــم لتحديــث بياناتهم، 

حيــث يتــم صــرف املــواد الغذائيــة بحســب عــدد أفراد األســرة.

مساعدات عينية وسالل غذائية خالل أزمة كورونا.
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توزيع سالل غذائية لألسر المتعففة

 السّلة الرمضانية

ــش الكــرمي ألســر الغارمــني مــن  ــر ســبل العي ــى توفي ــة الســجناء عل ــل لرعاي ــة التكاف حرصــا مــن جمعي
ــول  ــل حل الســجناء وحــاالت الضبــط واإلحضــار واحلــاالت اإلنســانية واألســر املتعففــة، فإنهــا تقــوم قب

ــة. ــات مشــروع الســلّة الرمضاني ــع كوبون ــارك بتوزي شــهر رمضــان املب
والســلّة الرمضانيــة عبــارة عــن هديــة اجلمعيــة لألســر املســجلة لديهــا مبناســبة حلــول شــهر رمضــان، 
وتشــمل مــواد غذائيــة متنوعــة تكفــي حاجــة األســرة طــوال الشــهر الكــرمي، للتخفيــف عــن كاهــل األســر 
وميزانيتهــا املاليــة، خصوصــاً مــع زيــادة النفقــات يف هــذا الشــهر الكــرمي، لتعويضهــم عــن فقــدان عائلهــا 

أو لســد ناحيــة ماليــة ألصحــاب احلاجــة.
ويتــم تنفيــذ مشــروع الســلّة الرمضانيــة بالتعــاون بــني جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء واجلمعيــات 
ــي  ــا، وهــو مــن املشــاريع املوســمية الت ــق عليه ــة املتف ــواد الغذائي ــر امل ــة لتوفي ــة واألســواق املوازي التعاوني
تلقــى رواجــا كبيــرا واستحســانا مــن املتبرعــني واملســتفيدين منهــا علــى حــد ســواء، ويســتفيد منــه ســنويا 

آالف األســر.
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 والئم إفطار الصائم

إن إطعــام الطعــام خصوصــاً يف شــهر رمضــان مــن أفضــل الصدقــات، مصداقــاً لقــول النبــي الكــرمي صلــى 
ــيًْئا(  ــِم َش اِئ ــِر الصَّ ــْن أَْج ــُص ِم ــُه اَل يَنُْق ــَر أَنَّ ــِرِه، َغيْ ــُل أَْج ــُه ِمثْ ــا َكاَن لَ ــَر َصاِئًم ــْن َفطَّ ــه وســلم: )َم اهلل علي

)رواه الترمذي وابــن ماجه وابــن حبــان(.
وقــد حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى تنفيــذ مشــروع والئــم إفطــار الصائــم داخــل دولــة 
ــادي عــن كاهــل أســر الســجناء  ــط امل ــف الضغ ــت، لتخفي ــت يف عــدد مــن مســاجد ومناطــق الكوي الكوي
الذيــن فقــدوا عائلهــم بســبب الســجن، وأيضــا للتخفيــف عــن كاهــل العمــال خصوصــاً يف املناطــق العماليــة 
واحلرفيــة، لكــون العمــال مــن الفئــات التــي قــد ال يُســعفها الوقــت بعــد انتهــاء عملهــا مــن جتهيــز طعــام 

اإلفطــار.
ويف كل رمضــان تقــوم اجلمعيــة بالتعــاون مــع شــركات التجهيــزات الغذائيــة، لتقــدمي وجبــات والئــم إفطــار 

الصائــم لتجهيزهــا وتوزيعهــا للفئــات املســتفيدة.

مشروع والئم اإلفطار  في السجن
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مشاريع أخرى

لــم تكتــف جمعيــة التكافــل باحلمــالت واملشــاريع اخليريــة واإلنســانية الســابق ذكرهــا، بــل تقــوم بــني احلني 
واآلخــر باســتحداث مشــاريع خيريــة وإنســانية تتــواءم مــع املواقــف واالحتياجــات اخلاصــة باملســتفيدين 
مــن خدماتهــا، ويف مقدمــة هــذه الفئــات، الســجناء وحــاالت الضبــط واإلحضــار وأســرهم واحلــاالت 

اإلنســانية.
ونتيجــة جلائحــة فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 19(، قامــت اجلمعيــة يف عــام 2020 باســتحداث 
مشــروع توفيــر التابْلــت واألجهــزة اللوحيــة، الســتكمال دراســة الطــالب لدراســتهم عــن بُعــد، بســبب 
توقــف املــدارس، نتيجــة تفشــي اجلائحــة يف البــالد، وتطبيــق نظــام الدراســة عــن بُعــد )أون اليــن(، وهــو 
مــا يحتــاج ألجهــزة وحواســيب إلكترونيــة، وهــي أجهــزة غاليــة الثمــن ال ميكــن شــراؤها مــن قبــل اجلميــع 

دون التأثيــر علــى ميزانيــة األســرة.
ــى اســتكمال  ــم عل ــاء أســر الســجناء، ملعاونته ــن أبن ــاد للطــالب م ــاز آيب ــة 500 جه ــرت اجلمعي ــد وف وق

دراســتهم.

توزيع التابلت على أبناء أسر السجناء الستكمال العام الدراسي خالل جائحة كورونا 





المشاركة في
 حملة  فزعة للكويت

103



104

لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

63031255643
د.كد.ك

املصروفاتالتبرعات # حملة
 فزعة للكويت 

المشاركة في حملة فزعة للكويت

نتيجــة لتفشــي وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 19( يف الكويت وانتشــاره العاملي، انتبهت مؤسســات 
املجتمــع املدنــي علــى أهميــة دورهــا يف اســتكمال جهــود الدولــة الرســمية، كــون تلــك اجلائحــة هــي مــن 

الظواهــر اجلديــدة واخلطيــرة يف نفــس الوقــت، والتــي حتتــاج مــن اجلميــع تضافــر اجلهــود وتكاملهــا.
اخلطــوات  مــن  العديــد  اتخــاذ  يف  2020/2/24م  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  الدولــة  بــدأت  الكويــت  ويف 
واالشــتراطات االحترازيــة حملاولــة منــع دخــول الفيــروس إلــى الكويــت ومحاصرتــه بشــتى الطــرق.
وبدورهــا قامــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء كونهــا أحــد أعضــاء احتــاد اجلمعيــات واملبــرات 
اخليريــة الكويتيــة، بالتنســيق مــع االحتــاد وبقيــة األعضــاء مــن أجــل مواجهــة الوبــاء، وقــد تكللــت هــذه 
التحــركات بالنجــاح، مــع زميالتهــا مــن اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة وشــركائها مــن وزارات الدولــة 

ومؤسســات املجتمــع املدنــي التــي لهــا عالقــة باألمــر.
ويف إطــار ذلــك تشــكلت احلملــة الوطنيــة للجمعيــات واملبــرات اخليريــة حلشــد اجلهــود ملكافحــة فيــروس 
كورونــا املســتجد )فزعــة للكويــت(، ملكافحــة اآلثــار الســلبية املترتبــة علــى اجلائحــة، والتــي شــاركت يف 
تنفيذهــا 41 جمعيــة ومبــرة خيريــة ضمــن مبــادرات التحالــف املدنــي يف مواجهــة فيــروس كورونــا املســتجد 
ــر احتــاد  ــة عب ــة الزميل ــرات اخليري ــات واملب ــة بالتنســيق مــع اجلمعي بإشــراف وزارة الشــؤون االجتماعي

اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الكويتيــة، إليصــال املســاعدات بشــكل منظــم ودون حــدوث تكــرار لهــا.
وقــد اســتطاعت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات خــالل مشــاركتها يف 

حملــة )فزعــة للكويــت( نذكرهــا كاآلتــي:
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أنشطة إعالمية

نفــذت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء العديــد مــن األنشــطة اإلعالميــة يف أزمــة كورونــا للتوعيــة بهــذه 
اجلائحــة، وبيــان دور املجتمــع جتاههــا، ليســاهم اجلميــع يف مكافحتهــا ومســاعدة احملتاجــني.
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أنشطة تطوعية

انضــم للجمعيــة فريقــان تطوعيــان لتقــدمي اخلدمــات املتنوعــة لألســر والعمالــة املتضــررة وأســر الســجناء، 
وذلــك مــن خــالل املتطوعــني الذيــن شــاركوا اجلمعيــة يف تقــدمي تلــك اخلدمــات املتميــزة.

فرق تطوعية

توفير سالل غذائية

مساعدات الجمعية خالل الجائحة

أعمال تطوعية خالل أزمة كورونا

.. وتجهيزها

تقديم المساعدات العينية للمتضررين من جائحة كورونا



107

٢٠ عامــاً في خدمــة السجنـــاء والغارميــن وأسرهـــم

تكريم رجال األمن

توصيل السالل الغذائية

تقديم الدعم اللوجستي خالل أزمة كورونا

اإلشراف على الترتيبات قبل التوز يع

· توزيع سالت غذائية.	
· ــر - الصقــات حــروق - كمامــات 	 جتهيــز احملاجــر بـــ )أجهــزة الــالب تــوب - طابعــات - آالت تصوي

ــة للســجون(. ومعقمــات وأقنع
· جتهيز محجر العبدلي بجميع أنواع التجهيزات والدعم.	
· مساعدة جمعية النجاة اخليرية يف جتهيز عدد من احملاجر.	
· توفير مساعدات للُمبعدين والعالقني بإدارة اإلبعاد .	
· توفير تذاكر طيران للُمبعدين والعالقني بإدارة اإلبعاد .	
· توفير 2 مبنى جاهز متنقل إلدارة احملاجر.	
· توفير معقمات آلية لـ5 جهات.	

الدعم اللوجستي
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دعم المتضررين

ــن مــن  ــة أســر الســجناء عــدداً مــن  املتضرري ــل لرعاي ــة التكاف ــا جمعي ــي قدمته شــملت املســاعدات الت
ــا : ــي مت حتقيقه األســر والعمالــة الوافــدة، ومــن اإلجنــازات الت

·  توزيع 4000 وجبة غذائية على األسر والعمال.	
· توزيع 78 أضحية.	
· دفع إيجارات لـ 565 مستفيدا من األسر والعمال.	
· توزيع 500 أجهزة آيباد على الطالب.	
· مساعدة 41 طالبا مببلغ 21812 د.ك.	

كوبون تسلم أضاحيتوزيع المساعدات على أسر السجناء واألسر المتعففة 

توزيع األضاحي ألسر السجناء واألسر المتعففةمشروع إفطار صائم لعام2021
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توزيع الَبْدالت الوقائية على نزالء سجن اإلبعاد

المبلغ )د.ك(المستفيدونالعددالبيانم

والعمالــة 1 لألســر  نقديــة  ماليــة  مســاعدات 
المتضــررة

434548,405 فرد869 أسرة

2250042,500 فرد4500 أسرةسالت غذائية لألسر والعمالة المتضررة2

869010,718 فرد8690 معقممعقمات للمحاجر والسجون3

545003,173 مستفيد109000 قفازقفازات للمحاجر والسجون4

192505,100 مستفيد19250 قناعأقنعة للمحاجر والسجون5

500375 مستفيد500 بدلةبدالت وقائية للمبعدين بسجن اإلبعاد6

738,242 مستفيد73 تذكرةتذاكر طيران للمبعدين بسجن اإلبعاد7

1,130شراء سجاد للسجن المركزي8

142882109858255,643اإلجمالي

ومن أبرز املساعدات التي قدمتها الجمعية للمترضرين :





الشراكات واالتفاقيات 
مع الوزارات والهيئات 

ــا، ولكــي  ــي تأسســت مــن أجله ــة الســجناء رســالتها الت ــة التكافــل لرعاي ــؤدي جمعي لكــي ت
حتقــق أهدافهــا، كان ينبغــي عليهــا التعــاون مــع العديــد مــن الــوزارات والهيئــات احلكوميــة 
وغيــر احلكوميــة، لتشــابك وارتبــاط أعمالهــا بهــذه اجلهــات املختلفــة. ولذلــك حرصــت 
اجلمعيــة علــى عقــد اتفاقيــات تعــاون وشــراكات مــع الكثيــر مــن وزارات ومؤسســات الدولــة، 
وشــركات القطــاع اخلــاص، وشــركائها مــن اجلمعيــات اخليريــة واألهليــة الزميلــة العاملــة 

يف ميــدان العمــل اإلنســاني واخليــري.
ويرتبــط عمــل جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء بالعديــد مــن اجلهــات التــي مت توقيــع عقــود 

وشــراكات تعــاون معهــا، نذكــر منهــا اآلتــي:
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جمعيـــة التكافــل

تأســس بيــت الــزكاة الكويتــي كهيئــة حكوميــة مســتقلة يف 16 ينايــر 1982م، 
ويــرأس مجلــس إدارتــه وزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســالمية. وقــد عقــدت 
جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء اتفاقيــة تعــاون مــع البيــت منــذ عــام 2005م 
لتأســيس صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء، انطالقــا مــن إميــان بيــت الــزكاة 
بالــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه مؤسســات العمــل اخليــري العاملــة يف املجتمــع.
وتأتــي هــذه االتفاقيــة املبرمــة بــني اجلمعيــة والبيــت ألن بيــت الــزكاة كان يتلقــى 
أعــدادا متزايــدة مــن طلبــات الدعــم ملــن صــدر بحقهــم أحــكام قضائيــة لتســديد ديــون اســتهالكية وليســت 
جتاريــة، أو شــيكات بــدون رصيــد أو غرامــات خصوصــاً باملبعديــن عــن البــالد مــن املقيمــني، وملــا كانــت 
جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء متثــل اجلهــة املختصــة يف توفيــر خدمــات متعلقــة بهــذه الفئــات، فقــد 
ــغ  ــة ســنوية تبل ــة الســجناء مبيزاني ــل لرعاي ــدوق التكاف ــاون املشــتركة وعمــل صن ــة التع ــع اتفاقي مت توقي
ــة مســاعدة كل مــن ســجناء الســجن  ــة والبيــت، وتشــمل االتفاقي 400,000 د.ك، مناصفــة بــني اجلمعي
العمومــي وســجن النســاء وســجن اإلبعــاد. وتُعــد أكبــر اتفاقيــة للجمعيــة، وهــي أيضــا مــن أكبــر مــوارد دعــم 

الغارمــني مــن الســجناء وحــاالت الضبــط واإلحضــار بقضايــا ماليــة.

بـيـــت الزكاة
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تكريم مدير عام بيت الزكاة السابق السيد محمد فالح العتيبي

زيارة بيت الزكاة وتسليم إدارة الهيئات والمشاريع كشوفات حملة رمضان وعيد األضحى لعام 2020.
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تأسســـت األمانـــة العامـــة لألوقـــاف يف عـام 1993 ويـــرأس مجلـس إدارتهـا وزيـر 
األوقـــاف والشؤون اإلســـالمية، وتُعد الداعـــم الرئيـــس ملشـــاريع جمعيـــة التكافـل 
لرعايـــة الســـجناء، يف إفطـــار الصائـــم، وأســـر السـجناء واإلفـراج عـن السـجناء.

وهـــي الشـــريك األصيـــل يف العمـــل الـذي تقـوم بـه اجلمعيـة.

ويوجــد بــني جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء واألمانــة العامــة لألوقــاف اتفاقيــة 
ــراج عــن آالف  ــة لإلف ــة املالي ــم يف دعــم مــوارد اجلمعي ــذي يهت ــا، وال ــدوق الســجناء املشــترك بينهم صن
الســجناء وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار عــن الغارمــني، والصــادر ضدهــم أحــكام وضبــط وإحضــار 

لديــون ماليــة اســتهالكية.

كمــا تســاهم االتفاقيــة املشــتركة مــع األمانــة العامــة لألوقــاف يف دعــم األســر احملتاجــة، ويف مقدمتهــا 
ــاع، ومكافحــة العــوز واحلاجــة بصفــة عامــة، مــن خــالل  ــا مــن التشــرد والضي أســر الســجناء، حلمايته

ــة املختلفــة. مشــاريع اجلمعي

األمانة  العامة لألوقاف
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 تكريم األمين العام لألمانة العامة لألوقاف باإلنابة السيد منصور العتيبي

تكريم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق السيد فهد الشعلة



116

لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

وزارة العــدل هــي إحــدى الــوزارات التــي تتعــاون معهــا جمعيــة التكافــل لرعايــة 
الســجناء بشــكل مباشــر إلطــالق الســجناء واإلفــراج عنهــم، ورفــع الضبــط 
واإلحضــار عــن الغارمــني، باعتبــار أن جميــع األحــكام علــى الســجناء أو قضايــا 
الضبــط واإلحضــار تكــون مــن خــالل قضــاة احملاكــم، ويلــزم إلغــاء األحــكام 
الصــادرة ضدهــم بعــد التصالــح يف املديونيــات والقضايــا املاليــة، أن يكــون إلغــاء 
احلكــم مــن خــالل القضــاة، وهــو عمــل كلــه يــؤول إلــى وزارة العــدل يف إدارتــي 

التنفيــذ اجلنائــي والتنفيــذ املدنــي.
وقــد عقــدت اجلمعيــة مــع وزارة العــدل اتفاقيــة تعــاون مشــترك اعتبــارا مــن عــام 2000م، مبــني فيهــا 

اخلطــوات املتبعــة يف اإلفــراج عــن ســجناء القضايــا املاليــة وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار.
ويشــمل التعــاون املشــترك قضايــا شــيكات بــدون رصيــد، والقضايــا املدنيــة عمومــا، وقامــت وزارة العــدل 
بفتــح حســاب خــاص باجلمعيــة يف صنــدوق إدار ة التنفيــذ للصــرف علــى احلــاالت التــي مت دراســتها مــن 

قبــل اجلمعيــة.

وزارة   العــــــدل
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 تكريم رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي

 المستشار أنور العنزي متوسطاً رئيس مجلس اإلدارة وقضاة قصر العدل
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إذا كانــت وزارة العــدل هــي اجلهــة املعنيــة بالتنســيق يف األحــكام القضائيــة، فــإن 
وزارة الداخليــة هــي اجلهــة املعنيــة بالتنفيــذ، حيــث أن الســجون هــي األماكــن 
التــي يقضــي فيهــا الســجناء عقوبتهــم، وتعــود مســؤولياتها إلــى قطــاع املؤسســات 

اإلصالحيــة والســجون يف وزارة الداخليــة.
وزارة  مــع  التعــاون  علــى  الســجناء  لرعايــة  التكافــل  جمعيــة  حرصــت  وقــد 
الداخليــة منــذ أول يــوم عمــل لهــا حينمــا كانــت أنشــطتها يف البدايــة مقتصــرة 

علــى اجلانــب التوعــوي واخلطــب الدينيــة واحملاضــرات االجتماعيــة.
فقامــت اجلمعيــة مبكــرا بافتتــاح مكتــب لهــا قــرب عنابــر الســجون، لدراســة احلــاالت املطلــوب مســاعدتها 

مــن الســجناء والســجينات، وتنظيــم األنشــطة الدينيــة واالجتماعيــة والترفيهية للســجون.
ــاون املشــترك،  ــم والتع ــة بالتنظي ــة الســجناء ووزارة الداخلي ــل لرعاي ــة التكاف ــني جمعي ــاون ب ــز التع ومتي
لتحقيــق النفــع العــام للســجناء وألصحــاب حــاالت الضبــط واإلحضــار، وهــو يعكــس املســؤولية االجتماعية 
ــات، خصوصــاً  ــذه الفئ ــات له ــدمي اخلدم ــن خــالل املســاهمة يف تق ــا م ــة وحســن تعاونه ــوزارة الداخلي ل

اإلســراع يف تنفيــذ أحــكام اإلفــراج وإلغــاء قيــود الضبــط واإلحضــار عــن املســدد عنهــم ديونهــم.

وزارة  الداخلية
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لقاء وكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد للمؤسسات اإلصالحية مع رئيس مجلس اإلدارة

لقاء الجمعية مع وزارة الداخلية
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حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى التعــاون فيمــا بينهــا وبــني 
اجلمعيــات اخليريــة الزميلــة، للقيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه.

إلــى مظلــة احتــاد اجلمعيــات  التكافــل لرعايــة الســجناء  وانضمــت جمعيــة 
واملبــرات اخليريــة الكويتيــة الــذي أُشــهر مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف 
26 يوليــو 2017م، بهــدف متثيــل جميــع أعضائــه أمــام الهيئــات الرســمية وغيــر 
الرســمية احملليــة والعربيــة والدوليــة، وقيــادة العمــل اخليــري يف البــالد، والعمــل على تشــجيعها وحمايتها، 

والدفــاع عــن مصالــح أعضائــه.
كما حترص اجلمعية على التعاون مع اجلمعيات األهلية ذات الصلة بالسجناء، خصوصاً فيما يتعلق باحلالة 
 االجتماعية والنفسية للسجناء والسجينات، لعالج املشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن السجن.

اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية
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مشاركة رئيس جمعية التكافل في ملتقى اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية  عام 2018

المؤتمر األول التحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بحضور رئيس جمعية التكافل د. مساعد مندني
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الشركات التجارية
نتيجــة للســمعة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، 
ــة،  ــع شــركات القطــاع اخلــاص التجاري ــى مــد جســور التواصــل م حرصــت عل

والتــي تُعــد أحــد روافــد ومــوارد اجلمعيــة.
كمــا أن هنــاك تعاونــا قائمــا بــني اجلمعيــة وعــدد مــن الشــركات التجاريــة 
الدائنــة لغارمــني ســجناء أو عليهــم ضبــط وإحضــار لديــون لهــذه الشــركات، 
فيتــم التفــاوض معهــم للوصــول إلــى اتفــاق يُرضــي اجلميــع ويكفــل إســقاط 

القضايــا املاليــة وخــروج الســجني أو إلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار.
وتأتــي يف مقدمــة هــذه الشــركات بيــت التمويــل الكويتــي وشــركة أعيــان وشــركة القاضــي واملطــوع، 
باإلضافــة إلــى بعــض احملســنني مــن التجــار وأهــل اخليــر يف الكويــت. واملالحــظ أن دور الشــركات 
التجاريــة يف دعــم جهــود جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، هــو اســتمرار لــدور التجــار يف املاضــي لدعــم 
اجلهــود اخليريــة والتطوعيــة يف دولــة الكويــت، والتــي اعتــاد أهــل الكويــت عليهــا منــذ القــدم، وهــو أمــر 
ليــس بجديــد، وليــس نتاجــا للثــروات الهائلــة عقــب اكتشــاف النفــط، إمنــا كان عــادة التجــار منــذ القــدم 

ــة القاســية وشــظف العيــش يف ذاك الوقــت. برغــم الظــروف احلياتي
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بيت التمويل الكويتي داعم رئيس ألنشطة جمعية التكافل

تكريم العم غازي النفيسى على دعمه ألعمال الجمعية فى اليوم المفتوح





مشاركات..
 استقباالت.. جوائز

نتيجــة للتميــز الــذي متتعــت بــه جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء حتــى مــن قبــل تأســيس 
اجلمعيــة وإشــهارها رســميا، اســتطاعت اجلمعيــة أن حتظــى بثقــة وتقديــر العديــد مــن 
الهيئــات واملؤسســات والشــخصيات العامــة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، وأن حتــوز أعمالهــا 
ومشــاريعها لإلفــراج عــن الســجناء واملشــاريع اخليريــة لصالــح أســرهم، علــى إشــادة مــن 

هــذه اجلهــات.
مــن  العديــد  إلــى  الســجناء  عــن  اإلفــراج  يف  نتيجــة جلهودهــا  اجلمعيــة  ُدعيــت  وقــد 
املؤمتــرات واملعــارض والنــدوات وورش العمــل احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، والتــي شــاركت 
فيهــا اجلمعيــة وقدمــت فيهــا أوراقــا بحثيــة جديــرة بالطــرح واملناقشــة، لتقــدمي خبراتهــم 

وجتربتهــم الفريــدة يف مجــال مســاعدة الســجناء وأســرهم.
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تكريم رواد العمل الخيري فى مقر الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

صور اجتماع مع وزير الشؤون والجمعيات الخيرية
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ــرآن - ١ ــالمية- دار القــ ــات اإلســ ــه إدارة الدراســ ــذي نظمتــ ــدى( الــ ــك بالهــ ــّور حياتــ ــرض )نــ  معــ
ــى 2011/3/30م. ــن 29 إلــ ــرة مــ ــاد( يف الفتــ ــز الرشــ الكــرمي )مركــ

 حفـل تكـرمي مجموعـة مـن رواد العمـل اخليـري الكويتـي الـذي نظمتـه اللجنـة االستشـارية العليـا - ٢
للعمـل علـى اسـتكمال تطبيـق أحـكام الشـريعة اإلسـالمية يف عـام 2011م.

 مؤمتــــر التنميــــة األســــرية الثالــــث الــــذي نظمتــــه وزارة األوقــــاف والشــئون اإلســــالمية يف - ٣
2011م.  /10  /17

 ملتقـى العمـل اخليـري اإلنسـاني الكويتـي الثانـي الـذي نظمتـه مبـرة األعمـال اخليريـة يف الفتـرة - ٤
مـن 28 إلـى 2010/3/30م.

 حفــــل عشــــرية إنســــان الــــذي نظمتــــه اجلمعيــة اخليريــة لرعايــة األيتــام يف الريــاض- اململكــة - ٥
العربيــــة الســعودية يف 2010/4/3م.

 نـدوة تثقيفيـة توعويـة بعنـوان )جتربـة اجتماعيـة ناجحـة( والتـي نظمتهـا مدرسـة الوكـرة الثانويـة - ٦
املســتقلة بنـيـن يف قطــر يف 2010/4/27م، لتوعيــة الطــالب مبخاطــر الســجون بســبب قضايــا 

ماليـة.

المؤتمرات والمعارض

مؤتمر الشبكة اإلقليمية للمسؤولية  االجتماعية  2019

127



لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

 حفـل الهيئـة اخليريـة اإلسـالمية العامليـة مبناسـبة مـرور 25 عامـا علـى إنشـائها، الـذي نظمتـه - ٧
الهيئـة يف 2010/5/10م.

 املؤمتــر العربــي األول ملســتقبل رعايــة وتولــي اليتيــم علــى أبــواب القــرن ال21 والــذي أقيــم يف - 8
بيــــروت- لبنــــان يف الفتــــرة مــــن 25 إلــــى 2010/5/27م، برعايــــة دولــــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

اللبنانــي ســعد الديــن احلريــري.
 مؤمتــر املائــدة املســتديرة حتــت عنــوان )ظاهــرة ارتفــاع األســعار وأثــره الســلبي يف اســتغالل - ٩

النســاء واألطفــال( الــذي نظمتــه املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر يف 2009/2/1م
مشـروع وقـف الوقـت لرعايـة العمـل التطوعـي يف اليمـن، الـذي أقامتـه األمانـة العامـة لألوقـاف - ١٠

بالتعـاون مـع مؤسسـة اليتيـم التنمويـة يف الفتـرة مـن 4 إلـى 2009/6/8م برعايـة وزيـر األوقـاف 
واإلرشـاد اليمنـي فضيلـة القاضـي حمـود الهتـار. 

 القمة االقتصادية يف مملكة البحرين يف الفترة من 27 إلى 2009/10/28م. - ١١
 املؤمتــر العلمــي األول ملكافحــة االجتــار بالبشــر بــن النظريــة والتطبيــق يف الدوحــة- قطــر يف - ١٢

الفتـــرة مـــن 12 إلـــى 2008/3/13م، مبشـــاركة كوكبـــة مـــن املختصـــني واملهتمـــني مبجـال مكافحـة 
االجتــــار بالبشر يف الــــدول العربيــــة واإلســالمية واألجنبيــة.

مؤتمر إدارة التنمية األسرية  تحت شعار  االستقرار  األسري وثقافة اإلنفاق
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مؤمتــر املنتــدى الثقــايف We Care يف لنــدن إلبــراز اجلانــب احلضــاري واإلنســاني ملؤسســات - ١٣
املجتمــع املدنــي الكويتيــة يف الفتــرة مــن 17 إلــى 2008/7/18م برعايــة وزيــر الديــوان األميــري/ 

ناصــر صبــاح األحمــد الصبــاح- رحمــه اهلل.
املنتــدى العاملــي الثانــي لتأهيــل اليتيــم التنمويــة يف اليمــن يف الفتــرة مــن 28 إلــى 2009/7/30م، - ١٤

برعايــة رئيــس اجلمهوريــة اليمنيــة.
املنتــدى اإلنســاني العاملــي يف أندونيســيا يف الفتــرة مــن 14 إلــى 2008/4/15م، لتوحيــد جهــود - ١٥

العمــل اخليــري يف العالــم اإلســالمي.
اجتمــاع تأصيــل اجلمعيــات احملليــة يف نظــام دولــي معتــرف بــه يف اليمــن يف الفتــرة مــن 26 إلــى - ١٦

2007/10/30م.
ملتقــى العمــل اخليــري اإلنســاني الكويتــي الثانــي الــذي نظمتــه مبــرة األعمــال اخليريــة يف - ١٧

2007/11/25م، برعايــة ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ/ ناصــر احملمــد الصبــاح.
امللتقــى الوقفــي الــذي نظمتــه األمانــة العامــة لألوقــاف حتــت شــعار )يــا شــباب( يف الفتــرة مــن 9 - ١8

إلــى 2007/12/10م، برعايــة ســمو ولــي العهــد الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح.

درع وزارة الداخلية لدور الجمعية الفعال وتقديم الدعم اللوجستى خالل أزمة كورونا
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لدعــم أواصــر التعــاون مــع الكثيــر مــن اجلهــات الزميلــة جلمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، قامــت 
اجلمعيــة بعمــل العديــد مــن الزيــارات، منهــا زيــارات محليــة وأخــرى خــارج الكويــت، هدفهــا دعــم أواصــر 

التعــاون، وتبــادل اخلبــرات، ونذكــر مــن هــذه الزيــارات اآلتــي:

زيــارة جلنــة أيــادي وجمعيــة الشــارقة اخليريــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف الفتــرة مــن - ١
ــى 2012/2/27م. 26 إل

اخلبــرات - ٢ لتبــادل  2010/10/22م،  اليمنيــة يف  باجلمهوريــة  اخليريــة  التنميــة  مؤسســة  زيــارة 
واألفــكار بــني الطرفــني.

زيــارة وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل الدكتــور محمــد العفاســي يف 2010م، لشــرح دور وأهداف - ٣
اجلمعيــة ومشــاريعها التــي تقــوم بتنفيذها.

الزيــــــــــارات

تكريم جمعية الشارقة الخيرية لجمعية التكافل
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زيــارة ألبانيــا ومقابلــة املفتــي العــام لعاصمــة ألبانيــا أكيــم دوكا يف الفتــرة مــن 9 إلــى 2008/11/17م، - ٤
لتفعيــل التعــاون املشــترك إلنشــاء جمعيــة متخصصــة لرعايــة الســجناء وأســرهم يف ألبانيــا.

زيــارة هيئــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة العربيــة الســعودية يف الفتــرة مــن 21 إلــى 2008/11/23م، - ٥
الســتعراض جتربــة جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف اإلفــراج عــن الســجناء والغارمــني وإلغــاء 

حــاالت الضبــط واإلحضــار.

زيــارة اليمــن للقــاء جمعيــات النفــع العــام اليمنيــة، وزيــارة أحــد الســجون يف اليمــن يف شــهر يونيــو - ٦
2007م، لتوضيــح أهــداف اجلمعيــة، والتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة يف نقــل جتربتهــا يف اإلفــراج 

عــن الســجناء.

زيارة وفد من المملكة األردنية ) عّمان  ( لنقل تجربة جمعية التكافل لرعاية السجناء وأسرهم فى جمعية سنحيا كراما الخيرية
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لــم تكتــف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء باســتقبال الزائريــن لدعــم أواصــر التعــاون مــع اجلمعيــات 
واملؤسســات اخليريــة الزميلــة مــن داخــل أو خــارج الكويــت، لكنهــا حتــرص دومــا علــى اســتقبال الضيــوف 
مــن داخــل وخــارج الكويــت بهــدف التعريــف باجلمعيــة وأهدافهــا ومشــاريعها، ومــن هــذه االســتقباالت 

نذكــر اآلتــي:

اســتقبال وفــد مــن جمهوريــة البرازيــل برئاســة الشــيخ/ خالــد رزق تقــي الديــن رئيــس املجلــس - ١
األعلــى لألئمــة والشــؤون اإلســالمية يف البرازيــل يف 2012/4/18م، لبحــث ســبل أواصــر التعــاون 

املشــتركة.

اســتقبال وفــد جمعيــة بيــت اخليــر يف دبــي باإلمــارات العربيــة املتحــدة يف عــام 2011م، بهــدف تبــادل - ٢
اخلبــرات والتعاون املشــترك.

االستقباالت

الوفد الهولندي خالل زيارته للجمعية لالستفادة من تجربتها في اإلفراج عن السجناء.

132



٢٠ عامــاً في خدمــة السجنـــاء والغارميــن وأسرهـــم

اســتقبال وفــد مــن جمهوريــة طاجيكســتان يف 2011/5/24م، لالطــالع علــى دور اجلمعيــة وأهدافهــا - ٣
وأهم مشــاريعها.

ــا - ٤ ــة وبرامجه ــى أنشــطة اجلمعي ــان يف 2011/5/26م، لالطــالع عل ــد مــن ســلطنة عم اســتقبال وف
ــا وأهــم مشــاريعها. وأهدافه

اســتقبال غارث هول مســئول حقوق اإلنســان يف الســفارة األمريكية لدى الكويت يف 2009/3/30م، - ٥
ملناقشــة أعمال وأنشــطة اجلمعية، ودور اجلمعية يف توعية املجتمع واجلهات املتعاونة معها. 

زيارة الوفد اإلماراتي لجمعية التكافل
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نتيجــة اجلهــود احلثيثــة جلمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، حــرص كل مــن تعامــل معهــا علــى اإلشــادة 
بعطائهــا املشــهود ومشــاريعها اخليريــة املتنوعــة يف مجــال مســاعدة الغارمــني مــن الســجناء وحــاالت 
الضبــط واإلحضــار وأســرهم، وهــذه اإلشــادات جــاءت يف شــكل كتــب شــكر وثنــاء للجمعيــة علــى جهودهــا، 

وهــي كاآلتــي:
كتــاب شــكر مــن ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح - حفظــه اهلل ورعــاه )حينمــا - ١

كان وليــا للعهد(.
كتــاب شــكر مــن ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل ورعــاه - ٢

)حينمــا كان النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة(.
كتاب شكر من سمو األمير الراحل الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح - رحمه اهلل.- ٣
كتاب شكر من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/ ناصر احملمد الصباح - حفظه اهلل.- ٤
كتــاب شــكر مــن وزيــر شــئون الديــوان األميــري الشــيخ/ ناصــر صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح - - ٥

رحمــه اهلل.
كتاب شكر من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار/ حسني ناصر احلريتي.- ٦

كتب شكر

134



٢٠ عامــاً في خدمــة السجنـــاء والغارميــن وأسرهـــم

كتاب شكر من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون مجلس األمة أحمد يعقوب باقر.- ٧
كتاب شكر من وزير اإلعالم الشيخ/ صباح اخلالد احلمد الصباح.- 8
كتاب شكر من وزير املواصالت وزير الدولة لشئون مجلس األمة/ د. محمد محسن البصيري.- ٩

كتاب شكر من وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق. م/ د.  محمد محسن العفاسي.- ١٠
كتاب شكر من بيت الزكاة.- ١١
كتاب شكر من النائب العام املستشار حامد صالح العثمان.- ١٢
كتاب شكر من وزارة الداخلية.- ١٣
كتاب شكر من محافظ اجلهراء الشيخ/ مبارك احلمود اجلابر الصباح.- ١٤
كتاب شكر من دار القرآن الكرمي )دولة قطر(.- ١٥
كتاب شكر من جمعية اإلصالح االجتماعي.- ١٦
كتاب شكر من رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي عبداهلل العلي املطوع.- ١٧
كتــاب شــكر مــن مركــز همــم قطريــة للتنميــة البشــرية ومركــز البديــل لالستشــارات وتنظيــم - ١8

واملؤمتــرات. الفعاليــات 
كتاب شكر من األمانة العامة للجان الزكاة يف جمعية اإلصالح االجتماعي.- ١٩
كتاب شكر من األمانة العامة لألوقاف.- ٢٠
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كتاب شكر من مدرسة أكسفورد الباكستانية اإلجنليزية.- ٢١
كتاب شكر من املكتب الثقايف الكويتي يف لندن.- ٢٢
كتاب شكر من شركة أصول لإلجارة والتمويل.- ٢٣
كتاب شكر من أهالي منطقة الصليبيخات.- ٢٤
كتاب شكر من جمعية مدينة سعد العبداهلل التعاونية.- ٢٥
كتاب شكر من مدرسة ثانوية النجاة بنني بحولي.- ٢٦
كتاب شكر من مدارس النجاة.- ٢٧
كتاب شكر من جلنة الصحبة الصاحلة يف بيان ومشرف.- ٢8
كتاب شكر من ملتقى العمل اخليري اإلنساني الكويتي.- ٢٩
كتاب شكر من مدرسة حمد اخلالد االبتدائية بنني.- ٣٠
كتاب شكر من اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية يف وزارة الداخلية.- ٣١
كتاب شكر من مؤسسة اليتيم التنموية.- ٣٢
كتاب شكر من جائزة الشارقة للعمل التطوعي لعام 2008.- ٣٣
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ألن أي عمــل خيــري يحتــاج إلــى تقويتــه وزيــادة الثقــة فيــه، كان البــد جلمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء 
ــة يف مــدارك  ــة طيب ــى تتحقــق صــورة ذهني ــت، حت ــار علمــاء ومشــايخ الكوي ــات مــن كب أن حتظــى بتزكي
ــل احملســنني املتبرعــني  ــا مــن قب ــا وتفاعــل معه ــرة يف أعماله ــة كبي ــاك ثق ــي يكــون هن ــور، وبالتال اجلمه
ــط واإلحضــار  ــن الســجناء الغارمــني وحــاالت الضب ــا م ــت، أو املســتفيدين مــن خدماته ــن أهــل الكوي م

وأســرهم.
وقد حصلت اجلمعية على العديد من التزكيات من مشايخ وعلماء الكويت، نذكر منها اآلتي:

تزكية من الشيخ د. جاسم مهلهل الياسني.- ١
تزكية من الشيخ د. خالد مذكور عبداهلل املذكور.- ٢
تزكية من الشيخ أ. د. عجيل جاسم النشمي.- ٣
تزكية من الشيخ د. عيسى زكي عيسى.- ٤

تزكيـــــــات
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لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

بعــد اجلهــود الكبيــرة التــي قامــت بهــا جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، وأنشــطتها يف مجــال مكافحــة 
ســجن أربــاب األســر مــن الســجناء الغارمــني ورفــع حــاالت الضبــط واإلحضــار، كان حريــا بهــا أن تُكافــأ 
علــى أنشــطتها، مبنحهــا اجلوائــز والشــهادات واألوســمة، التــي تشــد مــن أزر اجلمعيــة وتشــجعها علــى 

االســتمرار يف طريقهــا وعملهــا.
وقــد حصــدت اجلمعيــة العديــد مــن اجلوائــز احملليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن العديــد مــن اجلهــات 

واملؤسســات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي، نذكــر منهــا اآلتــي:
جائــزة ســفراء املســؤولية االجتماعيــة لعــام 2020 باختيــار رئيــس اجلمعيــة الشــيخ/ د.مســاعد - ١

ــة. ــة للمســؤولية االجتماعي ــن الشــبكة اإلقليمي ــة م ــي كأحــد ســفراء املســؤولية االجتماعي ــد مندن محم
وثيقــة التميــز الدوليــة يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة، لرئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة الشــيخ/ - ٢

د. مســاعد محمــد مندنــي مبناســبة الترشــيح املهنــي العربــي ضمــن املائــة شــخصية عربيــة 
ــة لعــام 2019م. ــرا يف مجــال املســؤولية املجتمعي ــر تأثي األكث

الجوائز واألوسمة
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جائزة البحرين للعمل اإلنساني لدول مجلس التعاون الخليجي

وســام االســتحقاق الرئاســي مــن الدرجــة املمتــازة يف املســؤولية املجتمعيــة مــن الرئيــس الســوداني - ٣
عمــر البشــير يف 2015/12/27م، وهــو أعلــى وشــاح متنحــه الدولــة جلهــة خارجيــة.

جائــزة البحريــن للعمــل اإلنســاني لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي لعــام 2009 للمــرة الثانيــة، والتــي - ٤
أقامهــا مركــز البديــل للتدريــب والتطويــر يف مملكــة البحريــن يف الفتــرة مــن 29 إلــى 2009/4/30م، 
برعايــة الشــيخ عبــداهلل بــن خالــد آل خليفــة رئيــس املجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية يف مملكــة 

البحرين.
جائــزة البحريــن للعمــل اإلنســاني لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي لعــام 2008 والتــي أقامهــا مركــز - ٥

البديــل للتدريــب والتطويــر يف مملكــة البحريــن يف الفتــرة مــن 20 إلــى 2008/2/21م، علــى هامــش 
منتــدى الشــيخ عيســى بــن محمــد آل خليفــة وأصحابــه للنجاحــات البحرينيــة.

جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي لعــام 2008م، والتــي أقيمــت يف إمــارة الشــارقة باإلمــارات العربيــة - ٦
املتحــدة يف الفتــرة مــن 29 إلــى 2008/12/30م.
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مقابلة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح رحمه الله 

درع تكريمية يقدمه د. مساعد مندني  لهيئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية  
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تكريم  رئيس الجمعية
 بجائزة الكويت لإلنتاج  واالستهالك المستدام

حتــت رعايــة محافــظ األحمــدي الشــيخ فــواز اخلالــد الصبــاح وضمــن أنشــطة برنامج الكويت للمســؤولية 
املجتمعيــة وحتــت شــعار »اســتهالك مســؤول حليــاة مســتدامة«، نظــم معهــد اإلجنــاز املتفــوق يف 13 
فبرايــر ٢٠٢١ مؤمتــر وجائــزة الكويــت لإلنتــاج واالســتهالك املســتدام وذلــك لتحقيــق أهــداف األمم 
املتحــدة للتنميــة املســتدامة لتحقيــق كويــت جديــدة، وتنفيــذا لبرنامــج الكويــت للمســؤولية املجتمعيــة 
التابــع للشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة مؤمتــر وجائــزة الكويــت لإلنتــاج واالســتهالك املســتدام 
حتــت شــعار »اســتهالك مســؤول حليــاة مســتدامة«، وقــد مت تكــرمي الدكتــور مســاعد مندنــي رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة التكافــل بجائــزة الكويــت لإلنتــاج واالســتهالك املســتدام، جلهــود اجلمعيــة يف 

ــة املســتدامة. التنمي

مشاركة في إحدى مؤتمرات المسؤولية االجتماعية 
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اختيار رئيس مجلس اإلدارة من ضمن ال100 شخصية األكثر 
تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م
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الكونجرس الدولي للمسئولية المجتمعية
 يكّرم رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السـجناء 

كــّرم الكوجنــرس الدولــي للمســئولية املجتمعيــة يف دورتــه الثانيــة 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة التكافــل لرعايــة الســـجناء د.مســاعد 
مندنــي كســفير دولــي للمســؤولية االجتماعيــة، وذلــك جلهــوده 
ــدت لســنوات مبجــاالت املســؤولية  ــي امت ــددة والت ــرة واملتع الكبي
أغســطس  نهايــة  التكــرمي  حفــل  وكان  االجتماعيــة،  واخلدمــة 

2021 يف جمهوريــة قرقيزيــا.
الدكتــور مســاعد مندنــي عــن شــكره  أعــرب  املناســبة  وبهــذه 
وتقديــره علــى هــذا التكــرمي، مؤكــداً حرصــه علــى االســتمرار 
يف الرســالة االجتماعيــة واإلنســانية التــي وهــب لهــا حياتــه منــذ 

ســنوات طويلــة وذلــك خلدمــة الوطــن.

تكريم جمعية التكافل بجائزة التميز الدولية
كرمــت الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية املجتمعيــة جمعيــة التكافــل لرعاية الســجناء بجائزة 

التميــز الدولــي وذلك يف عــام ٢٠٢١م.

جائزة التميز الدولي





نقل تجربتنا ..
 إلى دول العالم

بعــد أن اســتطاعت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف اإلفــراج عــن 
عــدد كبيــر مــن الســجناء الغارمــني وإســقاط حــاالت الضبــط واإلحضــار 
بســبب قضايــا ماليــة لديــون اســتهالكية، وســداد مديونيــات هــذه الفئــات 
والتصالــح مــع الدائنــني، باإلضافــة إلــى تقــدمي املســاعدات اإلنســانية 
ــات التــي تســتحق املســاعدة، حظيــت  ألســر الســجناء وغيرهــم مــن الفئ
جتربــة اجلمعيــة علــى اهتمــام الكثيــر مــن دول العالــم خصوصــاً دول 
اجلــوار، التــي أرادت االســتفادة مــن هــذه التجربــة، التــي انتقلــت مــن 

ــة. ــم الدولي ــة ث ــى اإلقليمي ــة إل احمللي
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زيارة هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية
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قــام وفــد مــن هيئــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة العربية الســعودية بزيــارة جمعية التكافل لرعاية الســجناء، 
والتقــوا خــالل الزيــارة مســئوليها واطلعــوا علــى مشــاريع اجلمعيــة وأنشــطتها يف مجــال مكافحــة ســجن 
الغارمــني ومســاعدة أســرهم. وعقــب الزيــارة واالطــالع علــى جتربــة اجلمعيــة ونظامهــا األساســي، 
تأسســت هيئــة رعايــة الســجناء وأســرهم، والتــي انبثقــت عــن هيئــة حقــوق اإلنســان، للقيــام بــدور مماثــل 

لــدور جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء داخــل الســعودية.

المملكة العربية السعودية
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قامــت إمــارة الشــارقة بتكــرمي جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى أعمالهــا اإلنســانية والتطوعيــة، 
وقــدم حاكــم اإلمــارة الشــيخ د. ســلطان القاســمي شــهادة للجمعيــة يعــرب فيهــا عــن تقديــره جلهودهــا 

ومشــاريعها.
وقــد مت االســتعانة بخبــرات اجلمعيــة يف مجــال اإلفــراج عــن الســجناء الغارمــني يف تأســيس جمعيــة 

شــبيهة بأعمالهــا يف إمــارة الشــارقة.

اإلمارات العربية المتحدة
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 تكريم أمير الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي لجمعية التكافل

 تكريم الجمعية في الشارقة لألعمال اإلنسانية المتميزة
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إحدى ندوات جمعية التكافل في دولة قطر
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قامــت دولــة قطــر ممثلــة باملؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر بدعــوة جمعيــة التكافــل لرعايــة 
الســجناء للمســاهمة يف مؤمتراتهــا وندواتهــا العلميــة، كمــا متــت االســتعانة بخبــرات اجلمعيــة يف نقــل 

جتربــة اجلمعيــة إلــى قطــر.

دولة قطر
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مملكة البحرين
ــل لرعايــة الســجناء، لنقــل جتربــة  ــا وبــني جمعيــة التكاف ــن بترتيــب زيــارات بينه ــة البحري قامــت مملك
اجلمعيــة إلــى اململكــة، والــذي تكللــت بإنشــاء جهــة مســؤولة عــن رعايــة الســجناء يف البحريــن، بعــد 

االســتعانة بخبــرات اجلمعيــة.
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درع تكريمية للشيخ مساعد مندني
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الشيخ د. مساعد مندني متسلماً الوسام من وفد ممثلي الرئاسة السودانية

الوسام الرئاسي من الدرجة الممتازة في المسؤولية االجتماعية من الرئيس السوداني األسبق  عمر البشير
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ــة  ــى وشــاح متنحــه الدول ــة الســجناء بأعل ــة التكافــل لرعاي كــرم الرئيــس الســوداني عمــر البشــير جمعي
جلهــة خارجيــة، خــالل زيــارة لوفــد مــن اجلمعيــة جلمهوريــة الســودان، وخــالل الزيــارة مت مناقشــة نقــل 
جتربــة اجلمعيــة إلــى الســودان، إلنشــاء جهــة تقــوم بنفــس الــدور الــذي تقــوم بــه اجلمعيــة يف الكويــت.

جمهورية السودان
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ــا يف  ــا بنقــل جتربته ــت يف بريطاني ــة الســجناء مــن خــالل ســفارة الكوي ــل لرعاي ــة التكاف شــاركت جمعي
مجــال مكافحــة ســجن الغارمــني وتقــدمي املســاعدات اإلنســانية ألســرهم، وشــاركت يف مؤمتــر املنتــدى 
الثقــايف We Care عــام 2008م، إلبــراز اجلانــب التنمــوي واحلضــاري واإلنســاني ملؤسســات املجتمــع 
املدنــي الكويتيــة، ومــن هــذا املؤمتــر مت نقــل التجربــة إلــى عــدة دول غربيــة كانــت مشــاركة يف املنتــدى، بعــد 
أن أعجبتهــم فكــرة اجلمعيــة والــدور الــذي تقــوم بــه مــن مشــاريع وأنشــطة خيريــة وإنســانية يف مكافحــة 

ســجن الغارمــني ومســاعدة أســرهم، وأشــادوا بالتجربــة واستحســنوها ونقلوهــا إلــى بلدانهــم.

المملكة المتحدة
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مشاركة مؤتمر العمل الخيري لندن

درع تكريمية للدكتور مساعد مندني
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جمهورية ألبانيا
قــام وفــد مــن جمهوريــة ألبانيــا بزيــارة مقــر جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء، وعرضــوا تبــادل الزيــارات 
لالســتفادة مــن جتربــة اجلمعيــة يف مكافحــة ســجن الغارمــني، ومت تنســيق زيــارة للمؤسســات الرســمية يف 
ألبانيــا ومنهــا الســجون ووزارة العــدل، وبعــد التعــرف علــى أنشــطة اجلمعيــة مت تزويــد اجلهــات املســئولة 

يف ألبانيــا بتجربــة جمعيــة التكافــل لتتــم االســتفادة منهــا.
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جمهورية تركيا
اســتقبلت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء الســفيرة التركيــة يف الكويــت، التــي حضــرت بهــدف التعــرف 
علــى جتربــة اجلمعيــة يف اإلفــراج عــن الســجناء الغارمــني وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار، ومســاعدة 
أســرهم، وقــد أشــادت بالتجربــة، وأوصيناهــا بــأن حتمــل إلــى بلدهــا رســالة إنشــاء جمعيــة تركيــة تقــوم 

بنفــس الــدور الــذي تقــوم بــه جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء.
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زيارة السفارة التركية فى دولة الكويت وتكريم السفيرة التركية عائشة هالل كويتاك.

مناقشة أعمال الجمعية ونظامها مع السفيرة التركية عائشة هالل كويتاك لنقل تجربة جمعية التكافل لرعاية السجناء
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قصص مؤثرة  للسجناء  
والمفرج عنهم

مــن واقــع خبــرة جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء يف التواصــل املباشــر 
مــع الســجون علــى اختــالف أنواعهــا وأقســامها، نتيجــة التعامــل مــع 
احلــاالت والقضايــا اخلصوصــاً بالســجناء والســجينات الغارمــني وحــاالت 
الضبــط واإلحضــار، تبــني أن هنــاك أســباباً كثيــرة لدخــول الســجن متتلــئ 
بهــا صــدور احلــاالت القابعــة خلــف األســوار أو تلــك التــي تنتظــر دورهــا 
لدخــول الســجون، ومعهــا تتكشــف الكثيــر مــن احليــل والطــرق التــي كانــت 
ســببا يف الدخــول إلــى الســجن خصوصــاً يف مســألة التحايــل والعبــث مــن 
ــاالت، لتكتشــف  ــالت والكف ــل مســألة التوكي ــون، مث ــل بالقان خــالل اجله
اجلمعيــة يف النهايــة أن هنــاك ُطرقــاً متعــددة لدخــول الســجن نتيجــة 
أن  والتــي ميكــن  مختلفــة،  واقتصاديــة  واجتماعيــة  إنســانية  لظــروف 

نتعــرف عليهــا يف هــذا اجلــزء مــن الكتــاب.
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طموحــه لبلــوغ مكانــة مرموقــة يف املجتمــع، دفعــه إلــى بــذل كل جهــد لتحقيــق أمنياتــه، ولــم يتــرك 
الســيئة مكانــا يف تفكيــره. لالحتمــاالت 

ــة، فيصبــح مــن أصحــاب اجلــاه  ــه أمــواالً طائل ــدة، تــدر علي كان ســالم يخطــط إلقامــة مشــروعات عدي
والثــراء، ومــن ثــم تتهيــأ لديــه الفرص كي يســعد اآلخرين ويســاندهم، وميســح دمــوع احلزانى واحملرومني، 

فقــد كان حلمــه أن تتحــول يــداه إلــى ينبــوع مــن اخليــر يتدفــق علــى كل محتــاج.

وتعــددت أمــام عينيــه املشــاريع التــي ميكــن أن يبــدأ بهــا رحلتــه نحــو الغنــى، واســتقر رأيــه أخيــرا علــى 
إقامــة مشــروع جتــاري برأســمال معقــول، يكــون نــواة االنطالقــة الكبــرى نحــو عالــم الرخــاء واخليــر 

ــم. العمي

وألن املشــروع يحتــاج إلــى متويــل، فقــد قــرر ســالم احلصــول علــى قــرض مــن أحــد البنــوك، فتقــدم بطلــب 
إلــى البنــك واســتطاع إنهــاء اإلجــراءات املطلوبــة للنقــود ثــم بــدأ عمليــة إجنــاز املشــروع.

ســارت األمــور يف البدايــة بشــكل ســليم، لكــن مــع تعقيــدات العمــل وتطــور األوضــاع وزيــادة املتطلبــات، 
كثــرت األخطــاء، وتزايــدت الســلبيات دون أن يأخــذ لهــا بــاالً، إذ كان يعتقــد أن األوضــاع ستتحســن عنــد 

انطــالق املشــروع وســوف يصلــح كل شــيء.

وألن ســالم كان يعمــل مبفــرده، دون وجــود مــن يشــير عليــه بالــرأي الســديد، أو يقــدم لــه النصائــح 
ــى  ــه، حت والتوجيهــات، فقــد تعاظمــت األخطــاء وتعــددت، فبــدأت اخلســائر تطــل برأســها، وتثقــل كاهل

ــى إجنــاز أي شــيء. ــا عل ــم يعــد يقــدر فيه ــى درجــة ل وصــل إل

وحــان موعــد ســداد األقســاط، وبعــد أن تأخــر يف دفــع قســم منهــا، وبــدأ البنــك يطالبــه ويهدده باســتخدام 

الخوف القاتل
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وســائله القانونيــة، فاستشــعر اخلطــر وعــرف أنــه وقــع يف احملظــور، ولــم يكــن أمامــه ســوى االقتــراض مــن 
بنــك آخــر ليســدد مــا عليــه للبنــك األول.

وخــالل مــدة وجيــزة، أنهــى إجــراءات احلصــول علــى قــرض مــن البنــك الثانــي، فاســتلم األمــوال، وســدد 
ــم  ــدأ ينهــي مراســم اســتكمال مشــروعه، اســتعدادا لالنطــالق ومــن ث ــه للبنــك األول، وب جــزءاً ممــا علي

التوجــه إلــى حيــث عالــم األحــالم والثــروة.

لكــن املشــكلة صــارت ذات فرعــني، بعــد أن كانــت تتألــف مــن فــرع واحــد، وصــار عليــه التــزام بالتســديد 
لبنكــني يف آن واحــد، إضافــة إلــى متطلبــات إجنــاز املشــروع الــذي مــا زال يف طــور التكويــن.

وحــان موعــد تســديد قســط البنــك األول والبنــك الثانــي، ولــم يجــد املــال الــكايف، وبــدأ يتلقــى اإلنــذارات 
مــن البنكــني فشــعر ســالم بــأن الكارثــة ســوف تقــع، وصــار يفتــش عــن حــل ســريع ينقــذه مــن الهاويــة.

)هــذا هــو احلــل األمثــل(  قالهــا بفــرح ونشــوة، وكأنــه عثــر علــى املصبــاح الســحري الــذي ســيخلصه مــن 
كل متاعبــه، ويأخــذ بيــده إلــى بــر األمــان.

قالهــا حــني قــرأ يف إحــدى اجلرائــد اإلعالنيــة، عبــارة مكتوبــة باخلــط العريــض امللــون، تقــول )هــل عنــدك 
مشــكلة ماليــة تريــد حلها؟.(

ــح، وأن ســفينة اإلنقــاذ جــاءت، وتنفــس  ــاب اخلــالص قــد فت ــأن ب ــل اإلعــالن، وأحــس ب ــم قــرأ تفاصي ث
الصعــداء وهــو يتصــور نفســه خارجــاً مــن هــذه الورطــة بســالم.

اتصــل برقــم الشــركة صاحبــة اإلعــالن، فقالــوا لــه: مرحبــاً بــك، تعــال فــوراً نحــن بانتظــارك، وســوف نحــل 
كل مشــاكلك املاليــة )إرقــد وآمن(..

وأســرع الرجــل إلــى الشــركة املذكــورة، حامــال أمنياتــه الورديــة ومستبشــراً باخلــالص القريــب، شــاكراً ربــه 
علــى هــذا املنفــذ الــذي ســيؤدي بــه إلــى شــاطئ الســالمة.

وعندمــا وصــل هنــاك، رحبــوا بــه أجمــل ترحيــب، وأغدقــوا عليــه الوعــود الذهبيــة، مؤكديــن لــه أن متاعبــه 
املاليــة انتهــت إلــى األبــد، وأن التزاماتــه مهمــا كانــت عظيمــة ســوف تتحــول إلــى ذرات مــن الغبــار وســوف 

تتالشــى إلــى األبــد.

ولــم يكــن يصــدق مــا يســمعه، حتــى ظــن أنــه يف حلــم، لكــن الواقــع كان يؤكــد لــه أنــه يف يقظــة، وأن مــا 
ــاع،  ــى اإلقن ــة عل ــؤات وبأســلوب ذكــي، وقــدرة عجيب ــال أو تهي يســمعه حقيقــة واقعــة، وليــس مجــرد خي
أفهمــوه بــأن عليــه التوقيــع علــى عــدد مــن الشــيكات، مقابــل حصولــه علــى األمــوال الكافيــة إلنهــاء كل 
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ــل هــي ملجــرد الضمــان  ــه، ب ــا أي ضــرر علي ــا ليــس له ــي ســيوقع عليه ــة، وأن الشــيكات الت ــه املالي أزمات
املعنــوي فقــط.

وابتلــع املســكني الُطعــم، ووّقــع الشــيكات دون أن يحصــل علــى فلــس واحــد، ثــم خــرج مــن عندهــم محمــاًل 
باألوهــام واألحــالم اخلياليــة.

ويف اليــوم التالــي عــاد إليهــم حامــاًل إنذاريــن وصــاله مــن البنكــني اللذيــن اقتــرض منهمــا، طالبــاً إعطــاءه 
مــا وعــدوه مــن أمــوال ليســدد مــا عليــه، لكنــه فوجــئ مبوقــف مختلــف متامــاً، فقــد غابــت االبتســامات 
عــن وجــوه مســتقبليه الذيــن كانــوا أحبابــاً يف األمــس، بــل إنهــم طالبــوه بتســديد مــا عليــه مــن أمــوال جــراء 

الشــيكات التــي وقــع عليهــا.

وعبثــاً حــاول التفاهــم معهــم، ولــم يســتمعوا إليــه وهــو يؤكــد لهــم أنــه لــم يأخــذ منهــم شــيئاً، وأنهــم وعــدوه 
ــوا آذانهــم، وأغلظــوا بالقــول، طالبــني منــه أن يدفــع، ولــو مبلغــا بســيطا، حتــى  بكــذا وكــذا، لكنهــم صّم

يســلموه الشــيكات، وإال فــإن القانــون ســيأخذ مجــراه.

عندئــذ شــعر بأنــه ارتكــب خطــأ فظيعــاً، وأنــه صــار ضحيــة لهــؤالء املتاجريــن بأحــالم النــاس وآالمهــم، 
ولكــن بعــد فــوات األوان.

ــم جــاء موعــد دفــع  ــا اثنتــني فقــط، ث ــا، بعــد أن كانت ــاً بثمانــي قضاي ــة صــار ســالم مدان ويف هــذه احلال
ــام يســمع النطــق باحلكــم. الثمــن، ووقــف يف قفــص االته

إنــه الســجن، بعــد أن طلعــت شــمس احلقيقــة وأذابــت ثلــوج األحــالم اخلادعــة، وتبخــرت األحــالم فصــارت 
ســراباً وكان عليــه االستســالم لقــدره، إذ لــم يكــن أمامــه شــيئاً يفعلــه.

لكــن اجلمعيــة التــي نــذرت نفســها للوقــوف مــع الســجناء، وإنقاذهــم ممــا صــاروا إليــه وإعــادة البســمة 
إلــى وجوههــم ووجــوه عوائلهــم كانــت لهــا كلمتهــا، فقــد تدخلــت إلنقــاذ هــذا الرجــل، وإزالــة آثــار احملنــة، 
فبــادرت باالتصــال مــع الدائنــني، واتفقــت معهــم علــى تســوية ماليــة بدفــع مبلــغ محــدد، فأنهــت املشــكلة 
بــني هــذا الرجــل وبينهــم، ومت تســوية األمــر، وصــدر احلكــم بإخــالء ســبيله فعــاد إلــى حياتــه، ليبــدأ رحلــة 

البحــث عــن العيــش النظيــف، بعيــداً عــن األحــالم اخلرافيــة واألمنيــات املســتحيلة.

ولــم ينــس هــذا الرجــل مــن وقفــوا معــه، فــكان يتــردد باســتمرار علــى اجلمعيــة ليقــدم شــكره وامتنانــه إلــى 
كل األيــادي البيضــاء التــي أزالــت غمــه وهمــه وأنقذتــه مــن الهــالك.
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كان واضحاً أنها تخفي بني جوانبها حزناً عميقاً، وكان بادياً على مالمحها أن يف قلبها جرحاً ال يندمل.

وحــني طلبنــا منهــا أن حتدثنــا عــن الســبب الــذي أدى بهــا إلــى الســجن ورمــى بهــا خلــف القضبــان، نــدت 
ــا  ــي حرمته ــرة الت ــا املري ــة رحلته ــروي حكاي ــدأت ت ــم ب ــة، ث ــا دمع ــة، ونفــرت مــن عينيه ــا آهــة عميق عنه

احلريــة، وانتهــت بهــا إلــى هــذا املــكان، وعرفنــا منهــا احلكايــة بالتفاصيــل...

لقــد كانــت مــرمي تشــغل منصبــا مرموقــاً، فهــي رئيســة قســم يف إحــدى الدوائــر احلكوميــة، وكانــت 
أحوالهــا املاديــة ميســورة، إضافــة إلــى كونهــا ســيدة مجتمــع حتظــى باحتــرام اجلميــع وتقديرهــم.

وكانــت حياتهــا األســرية ســعيدة، وعالقاتهــا االجتماعيــة مبنيــة علــى أســاس متــني مــن الثقــة واحملبــة، 
ولــم يكــن يعكــر صفــو حياتهــا شــيء.

وكانــت أقــرب النــاس إليهــا صديقتهــا أمــل التــي منحتهــا كل الثقــة واحملبــة والوفــاء، وكانــت تعاملهــا 
معاملــة خصوصــاً، تبــوح بهــا بــكل أســرارها، وتطلعهــا علــى تفاصيــل حياتهــا وخططهــا يف احليــاة، وكانــت 
متدحهــا يف غيابهــا، وتثنــي عليهــا أمــام زوجهــا، فهــي تــرى أنهــا قمــة الوفــاء، واإلخــالص إلــى جانــب مــا 

تتميــز بــه مــن ذكاء وطمــوح وقــوة شــخصية.

وكانــت أمــل تشــعر بأنهــا حتظــى مبكانــة طيبــة عنــد مــرمي، وكانــت تــدرك بإحساســها الــذي ال يخطــئ 
أنهــا أقــرب النــاس إليهــا، فبــدأت تتصــرف علــى هــذا األســاس، ومتهــد الطريــق لتحقيــق مــا يجــول يف 

خاطرهــا.
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وألن مــرمي بوصفهــا رئيســة القســم مشــغولة مبســؤوليات الوظيفــة وواجبــات األســرة واملجتمــع والعالقــات 
العامــة، قــررت االســتعانة بصديقتهــا أمــل إلجنــاز أعمالهــا اخلصوصــاً، فمنحتهــا توكيــاًل عامــاً ملتابعــة 

أعمالهــا، ولــم تخبــر زوجهــا بذلــك، ألنهــا كانــت تخشــى أال يوافــق علــى هــذا األمــر.

وأول إجنــاز حققتــه الصديقــة هــو احلصــول علــى التعويضــات جــراء الغــزو الغاشــم بنــاء علــى التوكيــل 
الــذي يخولهــا إمتــام العمليــات املاليــة ملوكلتهــا رئيســة القســم، فحــازت بذلــك علــى مزيــد مــن الثقــة 

ــة. ــرأة الطيب ــب هــذه امل ــا رســوخاً يف قل واإلعجــاب، وازدادت مكانته

لكــن الشــيطان كان يعــد العــدة إلغــواء أمــل، ويزيــن لهــا اتخــاذ طريــق الغــدر واخليانــة، فأوعــز لهــا 
باســتغالل هــذا التوكيــل لتحقيــق مكاســب ماديــة كبيــرة، وهكــذا كان، فأخــذت تبحــث عــن أســاليب 
مضمونــة تكســب مــن ورائهــا أمــواالً طائلــة، وهداهــا تفكيرهــا إلــى ســحب قــرض مالــي كبيــر باســم 

موكلتهــا، ووقعــت كمبيــاالت لضمــان الســداد، ثــم تــوارت عــن األنظــار.

حاولــت مــرمي إيجــاد تفســير لغيــاب أمــل املفاجــئ وبــدأت تبحــث عنهــا، فاكتشــفت أنهــا رحلــت مــن 
مســكنها القــدمي، كمــا أنهــا غيــرت رقــم هاتفهــا، ولــم تتــرك أثــرأً أو عنوانــاً عنــد أحــد مــن معارفهــا، وبــدا 

األمــر وكأنــه لغــز محيــر لــم تعــرف لــه تفســيراً.

لكن ما حدث فيما بعد، أعطى إجابات لكل التساؤالت احمليرة التي كانت تدور يف ذهنها.

لقــد خانتهــا الصديقــة املزعومــة، وهربــت، ولهــذا لــن تتــرك عنوانــاً لهــا، وغابــت عــن العيــون بعــد أن فعلــت 
فعلتها املشــؤومة.

وفوجئــت مــرمي باملؤسســة املاليــة التــي أخــذت منهــا أمــل القــرض، وهــي تطالبهــا بالســداد وكادت تصعــق 
حــني عرفــت حجــم املبلــغ الــذي يتوجــب عليهــا أن تدفعــه، وهــو ســتون ألــف دينــار بالتمــام والكمــال.
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وحــني علــم زوجهــا باألمــر ثــارت ثائرتــه، وجــن جنونــه، وكان أكثــر شــيء أغاظــه هــو التوكيــل الــذي منحتــه 
زوجتــه دون علمــه لتلــك املــرأة الغــادرة اخلائنــة، ولــم يســتطع أن يغفــر لزوجتــه هــذه الزلــة الكبيــرة، 

فطلقهــا وتركهــا تواجــه مصيرهــا املشــؤوم يف احليــاة مبفردهــا.

أمــا أهــل مــرمي ومعارفهــا وأقاربهــا فقــد تخلــو عنهــا، ولســان حالهــم يقــول: إذا زوجــك أقــرب النــاس إليــك 
قــد هجــرك، فهــل تتوقعــني املســاعدة منا؟

وبالطبــع دفعــت املــرأة املســكينة ثمنــاً باهظــاً وهــو الســجن، فارمتــت وراء القضبان تبتلع غصتهــا وأحزانها 
وهمهــا الثقيــل، بعــد أن تخلــى عنهــا زوجهــا، وأقــرب النــاس إليهــا، وبعــد أن تذوقــت مــرارة الغــدر مــن يــد 

تلــك اإلنســانة التــي ظنــت أنهــا صديقــة العمــر، ولكــن هيهــات ينفــع النــدم.

أمضــت مــرمي ثمانيــة أشــهر يف الســجن، وشــاءت إرادة العلــي القديــر أن نلتقــي بهــا يف الســجن ونتعــرف 
ــة  ــون املترتب ــه ســبحانه أن نصــل لتســوية للدي ــون من ــى، وبع ــى مأســاتها، واســتطعنا بفضــل اهلل تعال عل
عليهــا، وأن نخلصهــا مــن هــذا الهــم الكبيــر فخرجــت املــرأة إلــى النــور واحليــاة واألمــل، تاركــة وراءهــا 
ــاة بالتفــاؤل واالنطــالق نحــو حيــاة جديــدة ال نكــد  ذكريــات الســجن، وكابــوس القضبــان لتســتقبل احلي

فيهــا وال أشــجان.

وهكــذا جنحــت اجلمعيــة، بفضــل اهلل تعالــى يف مســح دمعــة إنســان، وإزالــة غبــار التعاســة عــن وجههــا، 
لتدخــل مــن جديــد يف ميــدان احليــاة والفــرح واالنطــالق.
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لــم يكــن أمــام هــذا الشــاب، الــذي لــم يتجــاوز الســابعة والعشــرين مــن عمــره، ســوى التضحيــة بأغلــى مــا 
ميلكــه اإلنســان، وهــو احلريــة إكرامــا لوالــده.

لــم تكــن اخليــارات مفتوحــة أمــام أحمــد، إذ ليــس هنــاك ســوى أحــد أمريــن كالهمــا ُمــّر، إمــا أن يدخــل 
ــده، وينقــذه مــن غياهــب  ــوزر عــن وال ــه يضــع نفســه يف الواجهــة، فيحمــل هــذا ال ــده الســجن، أو أن وال

الســجن.

وألن هــذا الشــاب كان يــدرك جيــداً أن واجبــه اإلنســاني واألخالقــي والتربــوي يحتــم عليــه التضحيــة مــن 
أجــل والــده، فقــد اتخــذ قــراره الــذي ال رجعــة فيــه.

كان الشــاب يــدرك حجــم املســؤولية التــي يحملهــا والــده، وكان يــرى بــأم عينيــه كيــف يبــذل والــده جهــوداً 
كبيــرة، ومتواصلــة لتأمــني احليــاة الكرميــة لــه وإلخوتــه، وكان يعــي جيــداً حجــم املتاعــب التــي تترتــب علــى 
هــذا الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه الوالــد، إضافــة إلــى املســؤوليات االجتماعيــة املختلفــة التــي يضطلــع 
بهــا، كونــه أحــد الشــخصيات املعروفــة بحبهــا لفعــل اخليــر، ومســاعدة النــاس، وعــدم التــردد يف مــد يــد 

العــون إلــى كل محتــاج.

وألن مثــل هــذا االلتــزام يتطلــب إمكانيــات عديــدة، أولهــا املــال، فقــد كان علــى هــذا الرجــل توفيــر املبالــغ 
التــي متكنــه مــن القيــام بواجبــه اإلنســاني إزاء اآلخريــن، ولــذا فقــد اضطــر يف يــوم مــن األيــام إلــى توقيــع 

شــيك مببلــغ كبيــر إلحــدى الشــركات.

بر الوالدين في الميزان
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ويشاء اهلل أن يتعرض هذا الرجل إلى ضائقة مالية، ولم يستطع تسديد ما يف ذمته من دين.

وما زاد األمر سوءاً أن الشركة طالبته بتسديد املبلغ وإال ستقدم الشيك إلى النيابة.

وحــاول الرجــل إيجــاد حــل لهــذه املعضلــة، وبحــث كثيــراً عــن مصــدر يؤمــن لــه املبلــغ املطلــوب، لكــن 
األبــواب كلهــا أُغلقــت يف وجهــه.

وتــأزم الوضــع أكثــر، حــني أُبلــغ الرجــل بــأن الشــركة رفعــت ضــده دعــوى قانونيــة، وهــذا يعنــي أن دخولــه 
الســجن أضحــى علــى األبــواب.

عندئــذ، حــزم الشــاب أحمــد أمــره، وقــرر وضــع نفســه يف اخلنــدق األول، ليــرد األذى عــن والــده، فاقتــرض 
املبلــغ مــن إحــدى الشــركات املاليــة، وســدد ديــن والــده، وبــّرأ ذمتــه، وبذلــك خلّصــه مــن كابــوس الســجن.

حــاول الشــاب توفيــر املبلــغ الــذي اقترضــه كــي يعطــي الشــركة التــي أقرضتــه املــال حقوقهــا، لكنــه أيضــاً 
واجــه صعوبــات كثيــرة، وبــدا األمــر مســتحيال، فتطــورت القضيــة بســرعة البــرق، لتصــل إلــى القضــاء، 

ثــم اقتيــد الشــاب إلــى الســجن.

ظــل هــذا الشــاب البــار، الــذي آثــر والــده علــى نفســه حبيســاً يف الســجن ملــدة ثــالث ســنوات، عقوبتــه 
ــى. ــاً بقســمته، مســتكيناً ومستســلماً ألمــر اهلل تعال املقــررة، راضي

ويف هذا الظرف تدخلت اجلمعية لتزيل الغمة، وتخلص هذا الشاب من محنته.
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يف الســجن كان اللقــاء معــه، وحــني ســألناه عــن الســبب الــذي جــاء بــه إلــى الســجن بــادر بالقــول 
ــه( ــن أجل ــكل شــيء أفــال نضحــي نحــن م ــا ب ــن أجلن ــد ضحــى م ــدي، لق ــداء وال )روحــي ف

وبــدأ أحمــد يــروي قصتــه منــذ البدايــة، وقــد الحظنــا أنــه يتحــدث عــن والــده بكثيــر مــن االعتــزاز 
والفخــر، بــل إن قســمات وجهــه تنفــرج، وتظهــر عليــه دالئــل الفــرح حــني يذكــر اســم والــده، وكانــت لهجتــه 
تنــم عــن ثقتــه الزائــدة بأنــه لــم يقــم إال بالواجــب الــذي يحتــم عليــه مــؤازرة والــده، ومســاندته حتــى لــو 

كان ذلــك النفــس والنفيــس.

وبــدأت اجلمعيــة حتركاتهــا علــى الفــور، ومت االتصــال مــع الشــركة صاحبــة الديــن، ومتكنــا مــن تســوية 
األمــر معهــم حيــث دفعنــا مبلغــاً، ومت ســحب القضيــة، فخــرج الشــاب مــن الســجن، ليواصــل حياتــه مــن 

جديــد، وهــو ُمفعــم باحملبــة لــكل أهــل اخليــر الذيــن يؤثــرون علــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة.

ويف حلظــات لقائــه مــع والــده، بــدت الكلمــات عاجــزة عــن تصويــر هــذا املشــهد اإلنســاني العظيــم، فقــد 
اختلطــت دمــوع اإلثنــني، وعــال نشــيجهما وهمــا يتعانقــان.... األب يحتضــن ولــده البــار، الــذي ضحــى مــن 
أجلــه، وأنقــذه مــن الســجن، واالبــن يحتضــن والــده الــذي أمضــى عمــره يكافــح مــن أجلــه هــو وإخوانــه، 

ولســان حالــه يقــول: )أفديــك يــا أبــي باملــال والــروح(.

والتفــت االثنــان إلينــا، وهمــا يعبــران عــن عميــق االمتنــان لــكل الذيــن ســاهموا يف رســم االبتســامة علــى 
وجوههــم، ســائلني اهلل تعالــى أن يضاعــف اخليــر والثــواب لــكل أهــل اخليــر.
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ليــس باســتطاعة أعظــم الشــعراء أو األدبــاء املفوهــني تصويــر تلــك اللحظــات الرهيبــة، ولــن يقــدر أبــرع 
املخرجــني الســينمائيني بلــوغ ذروة احلــدث الــذي شــهدته قاعــة احملكمــة يف ذلــك اليــوم.

لقــد حتجــرت الدمــوع يف العيــون، وُحبســت الكلمــات داخــل احلناجــر، حينمــا امتــدت يــد الشــرطي لتأخــذ 
الطفــل الــذي لــم يتجــاوز عمــره ســبعة أشــهر.. يأخــذه مــن بــني يــدي والدتــه »منــى«، وهــي تتوســل إليــه 
لعلــه يتركــه يف حضنهــا لثــوان قليلــة، لكــن أحــداً لــم يكــن باســتطاعته تنفيــذ طلبهــا، فقــد حــان الوقــت كــي 

تدخــل ســيارة الســجن بعــد أن صــدر احلكــم النهائــي ضدهــا، وعليهــا االمتثــال للقانــون،

والبــد مــن قضــاء عقوبــة الســجن، ولهــذا فــإن عليهــا تــرك طفلهــا ذي الشــهور الســبعة يف رعايــة شــقيقتها 
"خالته".

كان الطفــل يبكــي، وأمــه ترمقــه بعينيهــا اللتــني تســكبان الدمــوع، فكيــف يطاوعهــا قلبهــا علــى تــرك فلــذة 
كبدهــا بــني يــدي اآلخريــن، وكيــف يقــدر علــى احتمــال انقطــاع حليــب أمــه؟

وكيف ستغمض لها عني وهي ال تعرف عنه شيئا بعد أن يأخذوها إلى السجن؟

أســئلة كثيــرة طرقــت بوابــة روحهــا، وهــي ال تنظــر إلــى طفلهــا الرضيــع الــذي لــم يكــن يعــي مــا تخبئــه لــه 
األيام.

وحينما أخذوه من بني يديها، لم جتد لديها قدرة على قول كلمة، أي كلمة!

ولــم تعــد لــدى »منــى« املقــدرة حتــى علــى الصــراخ أو النحيــب، وظلــت واقفــة كأنهــا متثــال مــن صخــر، 
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وكل مــا فعلتــه هــو مراقبــة املشــهد أمامهــا، ومتابعــة طفلهــا وهــم يحملونــه، ثــم يســلمونه إلــى خالتــه التــي 
أخذتــه بــني ذراعيهــا.

وانكبــت تقبلــه وتغرقــه بدموعهــا احلارقــة، ثــم اســتدارت حتملــه، وتوجهــت إلــى البــاب تاركــة أمــه بــني نــار 
اللوعــة وجحيــم الفــراق.

وبــدون تفكيــر، ســارت مــع املجموعــة التــي ُحِكــم عليهــا بالســجن، وتوجهــت إلــى الســيارة،  وأطرافهــا بــاردة 
كالثلــج، ثــم ركبــت مــع بقيــة املوقوفــات، وحتركــت بهــن الســيارة إلى الســجن.

ويف الطريــق، عــاد شــريط الذكريــات إلــى مخيلتهــا، وأعــاد معــه تفاصيــل احملنــة التــي أودت بهــا إلــى هــذا 
املوقــف العصيب.

وعــادت بهــا املشــاهدة  إلــى تلــك األيــام، وحيــث واجهــت أزمتهــا املاليــة، إذ ضاقــت عليهــا الدنيــا، وتبخــرت 
اآلمــال، واســودت احليــاة، حتــى بــات كل شــيء يف هــذا العالــم موحشــاً ومظلمــاً وكئيبــاً.

ولــم يكــن أمامهــا ســوى توقيــع الشــيكات، كــي تخلــص زوجهــا مــن العقــاب القانونــي، أو الطــالق الــذي 
ســتكون نتائجــه وخيمــة عليهــا وعلــى أبنائهــا الثالثــة.

وقفــزت إلــى ذهنهــا صــورة أطفالهــا، وخفــق قلبهــا بشــدة وهــي تســتعرض وجوههــم، إن أكبرهــم لــم 
يتجــاوز السادســة مــن عمــره، وهــم ال يطيقــون االبتعــاد عنهــا ســاعة واحــدة، وال هــي تقــدر علــى ذلــك، 
ومــن املســتحيل أن تعــرف طعــم الســعادة إال إذا كانــوا يف حضنهــا، تكحــل عينيهــا برؤياهــم، وهــم يشــعرون 

بالــدفء واألمــان بــني يديهــا.

كان عليهــا توقيــع الشــيكات، لعــل يف ذلــك حــاًل ينقــذ هــذه األســرة مــن الضيــاع، ولــم تتــردد يف التوقيــع، 
وكانــت تلــك أول خطــوة نحــو هــذه النهايــة املفجعــة.

ولــم تكــن احلســابات دقيقــة، ولــم تــأت توقعاتهــا يف محلهــا، فقــد اقتيــد زوجهــا إلــى الســجن بســبب عــدم 
التزامــه بدفــع مســتحقات ماليــة لبعــض الدائنــني، وتــرك أســرته وســط أمــواج احليــاة العاتيــة، وكان ذلــك 

ســبباً رئيســاً يف وقــوف زوجتــه أمــام القاضــي لتواجــه احلكــم بالســجن.

كانــت ســيارة الســجن تنهــب الشــارع مســرعة، ويف داخلهــا جتلــس »منــى« محطمــة القلــب، مهــدودة 
ــردات األحــداث  ــاًل مف ــذي ميــر ســريعاً، حام ــات ال ــا ســوى شــريط الذكري املشــاعر، ال شــيء يف خياله

ــدة يف أحشــائها. ــار املتوق ــود هــذه الن ــت وق ــي كان ــة الت املؤمل

ثــم ذكــرت مــا حــدث منــذ قليــل، واســتعرضت مشــهد طفلهــا الرضيــع وهــم يأخذونــه مــن حضنهــا، 
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ليذهبــوا بــه إلــى خالتــه، فتأخــذه بدورهــا وتتوجــه خــارج قاعــة احملكمــة، تاركــة قلــب األم يكتــوي بنــار 
احلرمــان والقهــر واألنــني.

وتفجــرت الدمــوع مــن عينيهــا، وغابــت مــن أمامهــا كل الصــور، واختفــت كل األصــوات، حتــى حتــول هــذا 
العالــم كلــه إلــى بئــر مظلمــة، ليــس فيهــا ســوى الظــالم والوحشــة والصمــت األبــدي الرهيــب.

توقفــت ســيارة الســجن، وترجلـّـت املوقوفــات، ثــم توجهــن إلــى العنابــر، لتمضــي كل منهــن عقوبتهــا املقررة، 
وبــدأ يف تلــك اللحظــة عهــد جديــد، ليــس فيــه مــكان للفــرح، وال مجــال فيــه للتمتــع مبباهــج احليــاة، وليــس 

هنــاك إال اســتعادة صــور املاضــي األليم.

وظلــت املســكينة يف ذلــك الســجن طيلــة ثمانيــة أشــهر، لــم تهنــأ بطعــام أو شــراب أو منــام، فقــد كانــت 
جوارحهــا مســكونة باألنــني، وكانــت مشــاعرها مغمــورة باللوعــة، إذ كيــف تتــذوق طعــم الراحــة وهــي 
منســلخة عــن أطفالهــا، وكيــف تقــدر أن تطمئــن وهــي تبحــث كل حلظــة عــن رضيعهــا فــال جتــده، وتتلمــس 

املــكان حولهــا لعلهــا جتــده فتأخــذه وتضمــه إلــى صدرهــا، ولكــن هيهــات.

ثمانيــة أشــهر مــن النزيــف الروحــي املســتمر، حتــى جــاء املوعــد الــذي أراده اهلل تعلــى، فــكان لقاؤنــا معهــا 
يف أحــد عنابــر الســجن، ولــم نكــن بحاجــة إلــى لســان ينقــل لنــا حقيقــة احلــزن الســاكن يف مالمحهــا، 
وكانــت مجــرد نظــرة إليهــا تكفــي ملعرفــة مكنونــات نفســها، ومــا يــدور يف خلدهــا، ومــا تشــعر بــه يف قــرارة 

نفســها.

ــن أصحــاب الشــيكات، واســتطعنا  ــة م ــذوي العالق ــة اجلــادة، ومت االتصــال ب ــدأت التحــركات الفوري وب
ــى هــذه األم املســكينة. ــة عل ــع املســتحقات الواجب ــى دف بفضــل اهلل تعال

ثــم ُســَوّي األمــر نهائيــا، وبرئــت ذمتهــا املاليــة، ثــم صــدر احلكــم بإنهــاء مــدة ســجنها، لتخــرج إلــى احلريــة، 
وتعــود إلــى أطفالهــا، تضمهــم إلــى صدرهــا، وتغذيهــم مــن ينابيــع حنانهــا وعطفهــا وأمومتهــا.

وعــادت االبتســامة إلــى وجههــا الشــاحب، واســتعاد أطفالهــا شــعورهم باألمــان بعــد أن ُحرمــوا مــن أغلــى 
إنســانة يف الوجــود طيلــة ثمانيــة أشــهر، مــّرت وكأنهــا ثمانيــة دهــور.
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ــا املدنســات،  ــاة هــذا الرجــل ال يعكرهــا شــئ، وال تلوثه ــت حي ــة، كان ــل صفحــة بيضــاء ناصع ــاً، مث متام
فقــد كان أبوعبدالرحمــن حريصــا علــى أن تكــون أيامــه ولياليــه ُمفعمــة بعطــر العبــادة، والتقــرب إلــى اهلل 

تعالــى.

كان قلبــه معلقــا باملســجد، مــا يــكاد يبرحــه حتــى يعــود إليــه فيقــرأ القــرآن، ويصلــي النوافــل ويتفــرغ لذكــر 
اهلل تعالــى، ثــم يــؤدي الصــالة حــني تقــام، ليعــود بعــد ذلــك إلــى بيتــه، فيمضــي أوقاتــا ممتعــه مــع أســرته، 
ــم مغمــورة بالرضــا والقناعــة والســعادة،  ــم، وقلوبه ــون مــع بعضه ــث ويتســامرون، ويله ــون األحادي يتبادل
حتــى لــكأن احليــاة خصصــت لهــم ركنــا أساســيا يف ميــدان الفــرح واألمــان، أمــا أحوالــه املاديــة فكانــت 
مســتقرة ومســتورة كمــا يقولــون، فهــو ال يعــرف الديــون وال األقســاط، وليــس عليــه التزامــات تُذكــر، وكان 
ــني، وهــذا مــا  ــاج أحــد مــن العامل ــم يكــن يحت ــه وألفــراد أســرته، ول ــاة كرميــة ل ــه يكفــي لتأمــني حي دخل
زاد يف ســعادته، وإدخالــه الشــعور بالرضــا إلــى أعمــاق نفســه، فكانــت القناعــة زاده يف احليــاة، وكان 
اإلحســاس باالكتفــاء مــن الدنيــا وغنائهمــا يضفــي علــى أجوائــه األســرية غاللــة مــن الفــرح واالطمئنــان.

ولــم يكــن هــذا الرجــل يشــعر بوجــود شــيء غيــر طبيعــي يف أســرته، ولــم يكــن يــدري أن أحــد أفــراد هــذه 
األســرة يســير يف الطريــق الوعــرة، املليئــة باألشــواك واملتاعــب واملخاطــر.

إنــه ابنــه الِبكــر، الــذي اختــار رفــاق الســوء، ليكونــوا أعوانــه يف احليــاة، لكنهــم صــاروا عبئــا عليــه، وقــادوه 
معهــم إلــى عالــم الســوء واملنكــر واألفعــال املذمومــة.

وألن طريــق اخلطايــا والشــهوات وإرضــاء رغبــات النفــس األمــارة بالســوء يتطلــب أمــواالً كثيــرة لإلنفــاق 
لــه، وخصوصــاً أن  علــى مســتلزمات هــذا العالــم املوبــوء، فقــد كان االبــن يبحــث دائمــا عــن مصــدر ميَوّ
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أصحابــه هــددوه أكثــر مــن مــرة بعزلــه واالمتنــاع عــن صحبتــه، إذا لــم يســاهم معهــم يف توفيــر األمــوال 
الالزمــة.

ــه يكــذب  ــد يظــن أن ابن ــم يكــن الوال ــده، ول ــى املــال مــن وال ــة للحصــول عل ــق األســباب الوهمي كان يختل
عليــه، حيــث كان يعتقــد أنــه رّبــى أبنــاءه علــى التقــوى والــورع واألمانــة والصــدق، ومــن الصعــب أن يتبــادر 

إلــى ذهنــه أن واحــدا مــن أبنائــه ميكــن أن يســير يف طريــق الشــيطان.

ويف إحــدى الســهرات، شــكا االبــن الضــال ألصدقائــه مــن صعوبــة احلصــول علــى أمــوال، حيــث إن والــده 
لــم يعــد ميتلــك أمــواال زائــدة ليقدمهــا لــه، وهــذا يعنــي أنــه لــن يتمكــن يف املــرات القادمــة مــن احلصــول 

علــى املــال.

لكــن أصحابــه كان لهــم رأي آخــر، فقــد أشــاروا عليــه بــأن يقنــع والــده ليكفلــه يف شــراء ســيارة مــن إحــدى 
الــوكاالت، ثــم يقومــون ببيعهــا والتمتــع باألمــوال كمــا يشــتهون.

واحتج الشاب، إذ من احملتمل أن يسأله أبوه عن السيارة، فماذا يقول له؟

وكانــت اإلجابــة حاضــرة بالطبــع، فقــد أخبــروه أنــه لــن يشــتري ســيارة واحــدة، بــل ثــالث ســيارات، ويوهــم 
والــده بأنهــا ســيارة واحــدة فقــط.

وهــذا مــا حــدث بالفعــل، واســتطاع الشــاب إقنــاع والــده بضــرورة كفالتــه ليشــتري ســيارة، ولــم يكــن الرجــل 
يعلــم أن ابنــه يخدعــه ويخونــه ويغــرر بــه.

ذهــب الرجــل مــع ابنــه، ووّقــع علــى العقــد، ويف اعتقــاده أنــه يوقــع عقــد ســيارة واحــدة، ثــم عــاد إلــى بيتــه 
ســعيدا، حيــث اســتطاع حتقيــق حلــم ولــده، فلــذة كبــده يف شــراء ســيارة جديــدة.

لــم يطــل الوقــت ليكتشــف الرجــل أنــه وقــع ضحيــة االبــن العــاق، وأنــه تعــّرض للخديعــة علــى يــد أقــرب 
ــم يكــن باســتطاعته أن  ــه، ول ــده شــيء يقــدر علي ــل، فليــس يف ي ــاذا عســاه أن يفع ــه، ولكــن م ــاس إلي الن
يســدد املبالــغ التــي تطالبــه بهــا وكالــة الســيارات، ولــم يجــد مصــدرا يأخــذ منــه مــا يحتــاج، ولــم تنفــع 
ــص مــن  ــه ليتخل ــك أي شــيء ميكــن أن يبيع ــم يكــن ميتل ــال، ول ــه أصحــاب امل توســالته كــي يتســاهل مع

ــوم. ــر احملت املصي

وســيق أبــو عبدالرحمــن إلــى الســجن، وهــو يغالــب دمــوع احلســرة والقهــر، ويف حلقــه غصــة، ويف قلبــه 
مــرارة األســى، فليــس هنــاك أشــد علــى الوالــد مــن عقــوق ابنــه، ولعــل خســارة الوالــد يف ابنــه مــن أشــد 

أنــواع اخلســارة مــرارة وأملــا وعذابــا.
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مّرت األيام يف السجن ثقيلة ورهيبة، وتضاءل حلمه باخلروج من السجن سرابا.

يف الســجن العمومــي التقيــت بــه جالســا علــى »كرســي متحــرك« يف أحــد العنابــر، منطويــا علــى نفســه، 
تائــه النظــرات، ُينبــئ مظهــره عــن عميــق احلــزن الــذي يتفجــر يف أعماقــه.

اقتربــت منــه، وســلمت عليــه، ثــم ســألته عــن الســبب الــذي أوصلــه إلــى الســجن، فقــال بلهجــة ينــد عنهــا 
األســى املريــر، »قليــل احلياء..أســود الوجــه، اهلل ال يســامحه«.

أخــذ أبــو عبدالرحمــن يحكــي لنــا حكايتــه مــع ابنــه الــذي لــم يـُـراع حقــوق والــده، ولــم يفكــر بالنهايــة التــي 
ميكــن أن ينتهــي إليهــا والــده، ولــم يردعــه خلــق قــومي عــن خيانــة أقــرب النــاس إليــه، وأشــدهم حرصــا 
علــى ســعادته وراحتــه وســالمته، بــل أطــاع أوامــر رفــاق الســوء الذيــن غــرروا بــه، وأغــووه باالنســياق وراء 
ــل خداعــا  ــه ميث ــام ب ــا ق ــا أن م ــدري متام ــه كان ي ــه، رغــم أن ــوه من الشــهوات الشــيطانية، ونفــذ مــا طلب
ولؤمــا ودنــاءة، وكان واثقــا مــن أن مصيــر والــده ســوف يكــون الســجن، وقضــاء بقيــة عمــره يف ذلــك املــكان 

الرهيــب.

وحــني عرضنــا علــى هــذا الرجــل مســاعدته، لــم يصــدق أذنيــه، وبــدأت مالمــح الفــرح املمــزوج بالدمــوع 
تلمــع يف عينيــه اللتــني أثقلهمــا احلــزن والكآبــة، ولــم يكــن قــادرا علــى النطــق بــأي كلمــة لشــدة التأثــر.

وبالفعــل بدأنــا يف متابعــة القضيــة، واتصلنــا بالشــركة املختصــة، واتخذنــا جميــع الوســائل املشــروعة التــي 
ميكــن أن نتوصــل مــن خاللهــا إلــى حــل ســليم ينقــذ هــذا الرجــل مــن الســجن، ويعيــده إلــى بيتــه وأســرته 

الســعيدة، ليواصــل حياتــه وميضــي أيامــه، هانــئ البــال، مرتــاح اخلاطــر.

ولــم تســتغرق العمليــة وقتــا طويــال، حيــث متكنــت اجلمعيــة بفضــل اهلل تعالــى ومبســاعدة اخلّيريــن الذيــن 
أفــاء اهلل عليهــم بقلــوب عامــرة بحــب اخليــر وصنــع املعــروف، مــن إجــراء تســوية ألوضــاع هــذا الرجــل، 

وإنهــاء ديونــه وتخليصــه مــن هــذا الواقــع املريــر.

وخــرج الرجــل مــن الســجن، وهــو يلهــج بالدعــاء لــكل مــن ســاهم يف إعادتــه إلــى حياتــه الطبيعيــة، وكانــت 
كلماتــه ممزوجــة بدمــوع الفــرح والتأثــر، وأســرع اخلطــى إلــى املســجد، قبــل أن يتوجــه إلــى منزلــه، فصلــى 
ركعتــني شــكرا هلل تعالــى، وداعيــا ملــن أنقــذه مــن الســجن أن يُغــدق اهلل تعالــى عليــه اخليــر والرضــوان، 

يف الدنيــا واآلخــرة.

185



لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

مأساة أم

186



٢٠ عامــاً في خدمــة السجنـــاء والغارميــن وأسرهـــم

شــتاء العمــر كان قاســيا عليهــا، شــديد الوطــأة، متحجــر القلــب، متجلــد العواطــف، فرغــم معاناتهــا 
املســتمرة بســبب علــة القلــب، وضغــط الــدم والســكري، جــاء ولدهــا فلــذة كبدهــا، ليكمــل حلقــات العــذاب 

واأللــم ويزيــد علــى حملهــا أضعافــا مضاعفــة مــن احلــزن والهمــوم.

لقــد كان ابنهــا عبئــا عليهــا، حيــث اختــار اللهــث خلــف متــع احليــاة ولذائــذ الدنيــا، غيــر مكتــرث بأحــوال 
والدتــه ومرضهــا وحاجتهــا إلــى املــال، كــي تنفقــه علــى صحتهــا وتلبيــة احتياجاتهــا.

كان يلهــو مــع أصحابــه، يســهرون ليــال، وينامــون نهــارا، وال َهــمَّ لهــم ســوى البحــث عــن مصــادر الوناســة 
واالســتمتاع باملغريــات، دون أن يفكــروا بنتائــج هــذا الســلوك اخلاطــئ، ولــم يكــن يردعهــم شــيء عــن 

مواصلــة هــذا املســير.

وكانــت العجــوز املريضــة، الوحيــدة تقــدم البنهــا املــال كلمــا طلــب منهــا ذلــك، فهــي ال تريــد حرمانــه مــن 
أي شــيء يف هــذه الدنيــا، حيــث إنــه وحيدهــا الــذي بقــي لهــا يف هــذا العمــر، وهــي علــى اســتعداد ألن 

تقــدم روحهــا مــن أجــل إســعاده.

ولــم تكــن تعلــم أن ابنهــا يســير يف طريــق املنكــرات، فهــو يؤكــد لهــا دومــا أنــه ملتــزم، وال يصاحــب رفــاق 
الســوء، وأن األمــوال التــي يأخذهــا منهــا ينفقهــا علــى احتياجاتــه اخلصوصــاً.

مأساة أم
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وألن إمكانيات هذه املرأة العجوز محدودة، وليس لديها موارد كبيرة تدر عليها أمواالً تكفي، فقد نفد 
ما عندها، ولم تعد متلك ما تقدمه البنها الذي ال يتوقف عن طلب األموال.. كان املوقف صعبا عليها، 

ولم يكن باستطاعتها قبول هذه احلال، إذ كيف ميكن أن حترم فلذة كبدها من االستمتاع يف حياته، 
وكيف ترضى لنفسها أن تقف مكتوفة اليدين أمام طلباته، وهو الذي اعتاد أن يجد عندها كل ما 

 يحتاجه.
ن بها النقود، كي تقدمها إلى ابنها، فهي ال تستطيع أن ترى نظرة احلزن  وبدأت تبحث عن طريقة تُؤَمّ

يف عينيه، وال حتتمل مجرد الشعور بأن ابنها يعاني من احلرمان.

ولــم تطــل فتــرة احليــرة، فقــد جــاء احلــل علــى يــدي ابنهــا نفســه، حيــث عــرض عليهــا فكــرة تنهــي هــذه 
األزمــة احلاليــة، وبلهفــة األم احلنــون، طلبــت منــه أن ينفــذ الفكــرة علــى الفــور، لقــد أقنعهــا بأنهــا قــادرة 
علــى تلبيــة كل طلباتــه، وتأمــني املبالــغ التــي يريدهــا بســهولة ويســر، وذلــك عــن طريــق كفالــة ثــالث 
ســيارات، يشــتريها ثــم يؤجرهــا، وبذلــك يتوافــر لديــه دخــل مســتقر، وتتولــى هــي تســديد األقســاط علــى 

مهلهــا.

كانــت مشــاعر األمومــة هــي التــي دفعتهــا إلــى املوافقــة بــدون تفكيــر، فأخذهــا ابنهــا إلــى مقــر الشــركة، 
وهنــاك أنهــت املعامــالت ووقعــت علــى الكفالــة، وخرجــت راضيــة ســعيدة، فقــد متكنــت أخيــرا مــن إدخــال 

الفرحــة إلــى قلــب ولدهــا.

ولكــن الشــاب بــدال مــن أن يفــي بوعــده ألمــه بــاع الســيارات وعــاد إلــى حيــاة اللهــو واملجــون، وصــار يبــدد 
أموالــه علــى الشــهوات، حتــى وقــع احملظــور، وفوجئــت األم بنبــأ اعتقــال ولدهــا، وإيداعــه الســجن وقــد 

صــدرت ضــده أحــكام بالســجن، وهكــذا انتهــى بــه املطــاف لينــال جــزاءه العــادل.

جــن جنــون املــرأة العجــوز، فكيــف تتصــور أن ولدهــا مرمــي خلــف قضبــان الســجن، وكيــف تتخيــل أنــه 
ــه، وال مؤنــس وال حبيــب وال صديــق؟ وحيــد يف زنزانت
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وزادت عليهــا األمــراض، واشــتدت عليهــا وطــأة الســكري والضغــط وأوجــاع القلــب، وانكفــأت يف منزلهــا 
تــذرف الدمــوع، وتغــرق يف بحــار الهواجــس.

لكــن األمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا احلــد، وكأن هــذه املــرأة علــى موعــد مــع النكبــات، فقــد فوجئــت بأنهــا 
ــى الســجن، وأودعــت  ــت إل ــم جتــد مــن ينقذهــا فاقتدي ــة ابنهــا، ول محكــوم عليهــا بالســجن بســبب كفال
هنــاك بعــد أن فشــلت يف إقنــاع أصحــاب الشــأن بأنهــا بريئــة، وأن عاطفــة األمومــة هــي التــي كانــت 
الســبب يف هــذا األمــر، لكــن القانــون ال يعتــرف بالعواطــف واملشــاعر واملواقــف الوجدانيــة، بــل يعتمــد 

ــى هــذا األســاس. ــة والقرائــن واإلثباتــات والوقائــع، ويبنــي أحكامــه عل ــى األدل عل

ويف هــذا الوقــت العصيــب، شــاءت إرادة العلــي القديــر أن تتدخــل اجلمعيــة إلنقــاذ هــذه املــرأة، وتخليصهــا 
مــن الســجن، وبــدأ املشــوار بإجــراء تســويات مــع الشــركات، بعــد أن دفعنــا املبالــغ املترتبــة علــى العجــوز، 
ــا بفضــل اهلل تعالــى مــن حتقيــق هــذا الهــدف  وســارعنا بإجنــاز املعاملــة خلروجهــا مــن الســجن، ومتكّن

خــالل فتــرة وجيــزة.

ــك احلضــور أنفســهم،  ــم يتمال ــرا جــدا، ول ــرأة العجــوز املريضــة مــن الســجن مؤث كان مشــهد خــروج امل
فذرفــوا الدمــوع وهــم يــرون أمــام أعينهــم هــذا املشــهد اإلنســاني الكبيــر، حيــث كانــت املــرأة ترفــع يديهــا 
إلــى الســماء، وعيناهــا تفيضــان بالدمــوع، وكلماتهــا مخنوقــة مــن شــدة التأثــر، وهــي تدعــو اهلل أن يكــرم 

كل مــن ســاهم يف إنقاذهــا مــن هــذا املصيــر.

وعــادت املــرأة إلــى بيتهــا، وشــبح الســجن مــا زال مخيمــا علــى ذهنهــا ومشــاعرها... وبعــد عشــرة أيــام مــن 
خروجهــا، تشــاء إرادة اخلالــق جــل وعــال أن تفيــض روح هــذه املــرأة فتــودع الدنيــا، ومتــوت علــى فراشــها 

يف غرفتهــا وهــي تــردد الشــهادة.
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ــة«  ــت »دان ــذا تخيل ــي، هك ــا ال ينته ــه نعيم ــا مع ــعدها، وســتكون حياته ــت أن هــذا الرجــل ســوف يُس ظن
ــه  ــه فــارس أحالمهــا املنتظــرة، وأن مســتقبلها األســري معــه، وأغرقهــا باألحــالم الكبيــرة، مؤكــدا لهــا أن
ســيكون لهــا نعــم الــزوج واحلبيــب والصديــق، وأقســم لهــا أن حياتــه لــم تكــن تســاوي شــيئا قبــل أن يلتقــي 
بهــا، لكنــه اآلن بــدأ يشــعر بأنــه ُوِلــد مــن جديــد، ولهــذا فإنــه ســوف يبــذل كل مــا يف وســعه كــي يســعدها، 

وأنهــا ســتصبح أســعد زوجــة يف هــذا العالــم.

صّدقــت املســكينة هــذه الوعــود الذهبيــة، ووافقــت علــى الــزواج منــه، رغــم معارضــة أهلهــا يف البدايــة، 
لكنهــا جنحــت يف إقناعهــم بهــذا الرجــل، مؤكــدة لهــم أنهــم لــم يفهمــوه بشــكل جيــد، وأنــه هــو الشــخص 

املناســب الــذي يســتحق أن يكــون شــريك حياتهــا.

وانتقلت للعيش مع زوجها، حتمل معها آمالها الكبيرة يف حياة زوجية مغمورة بالعسل.

لكــن أحالمهــا تبخــرت بعــد فتــرة قصيــرة، حيــث اكتشــفت أن زوجهــا غــارق يف الديــون، وفوجئــت بــأن 
لــه عالقــات مــع أشــخاص مشــبوهني، وإنهــم ميارســون أعمــاال مخالفــة للقانــون بهــدف الكســب املــادي.

ــه يف  ــا، وإنقــاذه مــن هــذا الوضــع املشــني، فقدمــت ل ــة« الزوجــة املخدوعــة مســاندة زوجه ــت »دان حاول
البدايــة كل مــا لديهــا مــن أمــوال ومصوغــات ذهبيــة ومجوهــرات لكــي يتخلــص مــن أزماتــه املاليــة، ويســدد 
ديونــه، راجيــة منــه أن يكــف عــن ممارســة هــذه األعمــال غيــر املشــروعة، وأن يبــدأ حياتــه مــن جديــد مــن 

خــالل عمــل شــريف، ويؤمــن لهمــا لقمــة عيــش نظيفــة.

ثمن الطالق 

191



لرعايــــــــة السجنــــــــــــاء
جمعيـــة التكافــل

يف البدايــة تظاهــر بأنــه موافــق علــى شــروطها، مبديــا ســعادته وامتنانــه لوقوفهــا إلــى جانبــه، وأكــد لهــا 
ــرم،  ــورا عــن عمــل محت ــه يف الســابق، ووعدهــا بالبحــث ف ــا عمــا كان علي ــه ســيصبح إنســانا مختلف بأن

والتخلــص نهائيــا مــن ماضيــه الســيئ.

ــه أنفــق  ــى وضعــه القــدمي، وأن ــة أن زوجهــا مــا زال عل لكــن هــذه الوعــود تالشــت ســريعا، واكتشــف دان
األمــوال كلهــا، وعــاد مفلســا مــن جديــد، وصــار الدائنــون يالحقونــه باتصاالتهــم ليــل ونهــار، وكانــت هــي 
تــرد علــى تلــك االتصــاالت، وتســمع الــكالم القاســي والشــتائم والتهديــدات، وحــني يعــود زوجهــا حتــاول 
إقناعــه مــن جديــد باخلــروج مــن هــذه الدائــرة الشــيطانية، لكنــه لــم يعــد يســتمع إلــى أقوالهــا، بعــد أن 

تأكــد مــن أنهــا ال متلــك شــيئا مــن املــال.

وإزاء هــذا الوضــع املــزري، لــم يكــن أمامهــا إال طلــب الطــالق، للمحافظــة علــى كرامتهــا ومشــاعرها 
ــي  ــد اشــترط ك ــه، فق ــروءة لدي ــة امل ــة وقل ــاءة واخِلّس ــدى الدن ــا يعكــس م اإلنســانية، وكان موقــف زوجه
يطلقهــا بــأن تكتــب لــه شــيكا مببلــغ خمســمائة ألــف دينــار، وإال فلــن تســمع منــه كلمــة طــالق، مبــررا ذلــك 

بضمــان عــدم مطالبتــه مســتقبال بحقوقهــا.

احتــارت املــرأة يف أمرهــا، فهــي ال تســتطيع االســتمرار معــه بهــذه الطريــق، وال ميكنهــا أيضــا تســديد هــذا 
املبلــغ فيمــا إذا اســتخدم الشــيك ضدهــا يف املســتقبل.

وبعــد ليــال مــن احليــرة والعــذاب، حســمت أمرهــا وقــررت أن تكتــب لــه الشــيك، لكــي تتخلــص مــن هــذا 
اجلحيــم، وتُنهــي عذابهــا الــذي نّغــص حياتهــا، ودّمــر مشــاعرها وزلــزل كيانهــا.

وحني قدمت له الشيك، التمعت يف عينيه نظرة خبث، فقد كان يُبَيَُّت يف نفسه عمال شيطانيا.

ــّدم  ــا ق ــرأة باســتدعاء مــن احملكمــة، لتكتشــف أن طليقه ــت امل ــى فوجئ ــام متــر، حت ــة أي ــا كادت بضع وم
ــدم بشــكوى ضدهــا. ــد تق ــد، فق ــال رصي الشــيك، وألن الشــيك ب
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ومــن الطبيعــي أن يكــون الســجن وجهتهــا، فعاشــت هنــاك بــني اجلــدران والقضبــان واألفــكار املدمــرة.. 
ومــّرت الســاعات ثقيلــة كاجلبــال، رهيبــة كاملــوت، وتوالــت الليالــي الكئيبــة وهــي جتتــر أحزانهــا وآالمهــا، 
وتــذرف دمــوع النــدم واحلســرة، ومــا يزيــد مــن آالمهــا أن منافــذ األمــل مغلقــه أمامهــا، فمــن يزيــل عنهــا 

هــذا الكابــوس، وينهــي مأســاتها املريــرة؟

وألنها لم تفقد األمل باهلل تعالى، ظللت تردد ذلك البيت الشعري اجلميل: 

ُفِرَجْت وكنت أظنها ال ُتفرُج ضاقت ومّلا استحكمت حلقاتها   

ــي لوعــة احملرومــني،  ــا لتمســح دمــوع املظلومــني، وتنه ــة كعادته ــت اجلمعي ــرج حــني تدخل ــد جــاء الف وق
ــة. ــازل عــن القضي ــل التن ــه مبلغــا مــن املــال مقاب ــا ل ودفعن

وهــذا مــا حــدث بالفعــل، حيــث تنــازل املدعــي عــن القضيــة وخرجــت املــرأة مــن الســجن، ولســانها يلهــج 
بالشــكر والدعــاء.

وكان ذلــك بالنســبة لنــا أجمــل اللحظــات وأســعد األوقــات، فهــل هنــاك أروع مــن إدخــال الســعادة علــى 
قلــٍب مثقــٍل بالهمــوم واألحــزان؟
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لــم يكــن يؤمــن باحلكمــة التــي تقــول »القناعــة كنــز ال يفنــى« ولــم يكــن يف يــوم مــن األيــام راضيــا بأحوالــه 
ــا، ويتــوق إلــى اليــوم الــذي ميتلــك فيــه املاليــني،  ــى املراتــب مادي ــوغ أعل ــم ببل املعيشــية، فقــد كان يحل
ليبــدأ عهــد الســعادة، فقــد كان مؤمنــا بــأن املــال هــو العامــل األول يف إســعاد البشــر، ولهــذا فــإن غايتــه 

األولــى يف احليــاة هــي احلصــول علــى مزيــد مــن األمــوال.

وجلس يفكر، كيف يحقق هذا الهدف، ومن أين يأتي باملال الذي يجعله من علية القوم؟

وهــداه تفكيــره إلــى ســلوك طريــق التجــارة، فهــو يــرى أن التجــارة أغنــى طبقــات املجتمــع، وأن الربــح 
ــراء  ــم الث ــي بالتأكيــد دخــول عال ــم التجــارة يعن ــه عال ــد، وأن دخول ــكل تأكي يف هــذا املجــال مضمــون ب

والعيــش الرغيــد.

وهكذا اختمرت الفكرة يف رأسه، فعقد العزم على تنفيذها ولكن من أين يأتي برأس املال؟

عــرض األمــر علــى زوجتــه، فوافقــت علــى أن ميــارس التجــارة، واشــترطت عليــه أن يتقــي اهلل يف كل 
خطــوة يخطوهــا، وأن يبتعــد عــن احلــرام والربــا، وعــن كل الشــبهات التــي ميكــن أن جتعــل مــن أمــوال 

التجــارة حرامــا والعيــاذ بــاهلل.

السقوط في ِشراك الُمرابين
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أكد لها أنه موافق على كل شروطها، ولكن كيف يقدر على تأمني املال؟

ولم جتد زوجته جوابا، ألنها ال تعرف شيئا عن هذه األمور وال تفقه يف قضايا التجارة.

 وبينمــا كان يقلــب األمــر يف رأســه، ميينــا وشــماال، خطــرت لــه فكــرة وهــي االســتعانة بالشــركات املاليــة 
التــي متــأل إعالناتهــا الصحــف.

ذهــب إليهــم علــى الفــور، وطلــب منهــم تزويــده باملــال الــكايف ليبــدأ رحلتــه مــع التجــارة، فوافقــوا بــال 
تــردد، وبــدأوا يشــرحون لــه امليــزات الكثيــرة التــي ســوف يحصــل عليهــا مــن خــالل تعاملــه معهــم، 

ــه مــن أمــوال، دون أن يكلفــه ذلــك شــيئا. ــه مــا يطلب ــه أنهــم ســوف يقدمــون ل وأكــدوا ل

وأشــاروا عليــه بــأن يُحضــر لهــم دفتــر الشــيكات ويكتــب املبالــغ املطلوبــة منــه ســدادها، ثــم توقــع زوجتــه 
علــى الشــيكات ويكتــب املبالــغ املطلوبــة منهــا ســدادها، وبعــد ذلــك تبــادر زوجتــه بتجييــر هــذه الشــيكات 

لصالــح الشــركة، وذلــك ملجــرد الضمــان، ال أكثــر وال أقــل.

عــاد الرجــل إلــى بيتــه وهــو يــكاد يطيــر مــن شــدة الفــرح، فقــد الح لــه ضــوء اخلــالص، وانبثــق فجــر 
الثــراء واالنطــالق نحــو عالــم مدهــش، يحقــق فيــه أحالمــه وطموحاتــه، وينهــي هــذا املوضــوع البائــس 

الــذي يعانــي منــه منــذ ســنوات.

ويف البيــت، بــدأ يشــرح لزوجتــه تفاصيــل املوضــوع، طالبــا منهــا اإلســراع يف توقيــع الشــيكات، حتــى ال 
تضيــع عليــه هــذه الفرصــة الذهبيــة.

ــا بســبب  ــأن مكروهــا ســوف يصيبه ــي ب ــا، وراودهــا شــعور داخل ــاض قلبه ــه شــعرت بانقب ولكــن زوجت
هــذه الشــيكات، وعندمــا أخبــرت زوجهــا مبــا تشــعر بــه، ثــار يف وجههــا، واتهمهــا بأنهــا ال تريــد لــه أن 
يرتفــع، وأنهــا تريــد البقــاء يف حالــة الفقــر والبــؤس واحلاجــة، وأصــرَّ علــى أن توّقــع الشــيكات مهمــا 

كلــف األمــر.

ــي خائفــة مــن أن هــذا األمــر،  ــب وإنن ــي يف هــذا املوقــف العصي ــه متوســلة: أرجــوك ال تضعن ــت ل قال
ــا، فأتــرك هــذا األمــر وابحــث عــن مصــدر آخــر. ــا جميعــا نحــن وأوالدن ســيحمل نهايتن

لكــن الــزوج لــم يســتمع إلــى توســالتها، وهددهــا بالطــالق إذا لــم توقــع، وعندمــا ســمعت املــرأة هــذه 
الكلمــة اقشــعر بدنهــا، واســودت الدنيــا يف عينيهــا، فكيــف ميكــن أن ترضــى علــى نفســها أن حتمــل لقــب 
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مطلقــة؟ ومــا مصيــر أطفالهــا إن هــي وقعــت دوامــة الطــالق؟

ــى  ــزوج إل ــى الشــيكات، فأخذهــا ال ــت عل ــده، ووّقع ــا يري ــذت م ــة، فنّف ــا ســوى املوافق ــن أمامه ــم يك ول
أصحــاب الشــركات وســلمهم إياهــا، فأعطــوه قســما مــن األمــوال التــي وعــدوه بهــا، علــى أمــل أن يعطــوه 

الحقــا كل مــا يريــد.

وانطلقــت أولــى خطواتــه يف التجــارة، لكنــه لــم يكــن ميلــك اخلبــرة التــي تؤهلــه للنجــاح، ولــم يكــن 
ــك كثــرت أخطــاؤه وتعثــرت مســيرته، فبــدأ  ــا أو فشــلها، ولذل ــرف أســرار املهنــة، وعوامــل جناحه يع
يتعــرض لالنتكاســات املاليــة، الواحــدة تلــو األخــرى، وعندمــا حــاول احلصــول علــى مــا يريــد مــن 
األمــوال ملواجهــة اخلســائر التــي منــي بهــا، رفــض أصحــاب الشــركة تقــدمي املزيــد، وطالبــوه بتســديد 

ــه مــن أمــوال. مــا علي

كان مــن املســتحيل أن يقــدم لهــم شــيئا، فهــو بحاجــة إلــى املــال كــي يتجــاوز هــذه العثــرات، أمــا هــم فقــد 
أصــروا علــى أن يدفــع لهــم، وحــني اعتــرف لهــم بعجــزه عــن الدفــع، قّدمــوا الشــيكات إلــى احملكمــة، 
التــي طلبــت إحضــار الزوجــني املتضامنــني، وعندمــا اعترافــا بعجزهمــا عــن ســداد مــا عليهمــا صــدر 

احلكــم بإيداعهمــا الســجن.

وهكــذا دخــل الــزوج وزوجتــه الســجن، تاركــني أطفالهمــا بــال معيــل، وتلــك كانــت النقطــة املأســاوية يف 
حياتهمــا، فقــد عاشــا أقســى أنــواع العــذاب النفســي، وهمــا محرومــان مــن أطفالهمــا، وفــوق ذلــك فهمــا 
ال يعرفــان كيــف ميضــي األطفــال نهارهــم وليلهــم، وكيــف يأكلــون ويشــربون ويدرســون، ومــن يرعاهــم 

أو يحنــو عليهــم؟.

مّرت ستة شهور، على هذه احلال وال من بارقة أمل تدخل الفرحة يف قلبيهما.

لكــن جمعيــة التكافــل كان لهــا رأي آخــر، فقــد تدخلــت يف هــذه الظــروف العصيبــة، وتابعــت القضيــة 
مــع أصحــاب الشــركة املاليــة وســددت االلتزامــات وأخــذت الشــيكات، وبذلــك صــارت ســاحة الزوجــني 
بريئــة، فخرجــا مــن الســجن ليعــودا إلــى بيتهمــا وأطفالهمــا، فاجتمــع شــمل األســرة، وعــادت االبتســامة 

إلــى الوجــوه، وتفاعلــت الفرحــة يف القلــوب، ودّبــت احليــاة يف البيــت مــن جديــد.
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هــذا الشــاب الــذي لــم يتجــاوز الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، يختلــف عــن كثيــر مــن أبنــاء جيلــه، إنــه يحمــل 
فكــرا مختلفــا، ويتمتــع بنظــرة ثاقبــة إلــى األمــور، وعنــده قــدرة علــى استشــراف األحــداث والوقائــع، 

وحتليلهــا بشــكل عميــق، مــا يؤكــد أنــه أكبــر مــن ِســنَّه بكثيــر.

كان خالــد ميضــي عقوبــة يف الســجن، فهــو محكــوم عليــه بشــهرين بســبب قضيــة مروريــة، وعندمــا 
شــارفت املــدة علــى االنتهــاء، واقتــرب موعــد خروجــه مــن الســجن، بــدا عليــه االســتياء، وظهــرت عالمــات 
الضيــق علــى وجهــه، وحــني اســتغربنا منــه ذلــك قــال: ليــت مــدة الشــهرين تبــدأ اليــوم، فأنــا أمتنــى البقــاء 

يف الســجن لفتــرة أطــول.

وعندمــا الحــظ عالمــات الدهشــة علــى وجوهنــا قــال: لقــد رأيــت يف الســجن حقائــق لــم تكــن علــى بالــي، 
وملســت هنــا أحداثــا واقعيــة تســتحق أن يدونهــا التاريــخ مبــاء الذهــب، واســتفدت الكثيــر مــن دروس 

التوعيــة التــي كانــت تنفذهــا جمعيــة التكافــل.

لقــد رأيــت أشــكاال وألوانــا مــن عمــل اخليــر، قامــت بهــا اجلمعيــة، بحيــث يصعــب علــى عقــل اإلنســان 
اســتيعابها يف هــذا العصــر الــذي طغــت فيــه املاّدّيــات، وصــار اإلنســان يبحــث عــن مصلحتــه الشــخصية، 

دون أن يضــع اعتبــارا كثيــرا للكثيــر مــن املبــادئ واملثــل العليــا.

مشاهد تثلج الصدر
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ومضى يقول:

لــن أنســى منظــر ذلــك الرجــل الــذي كان ميضــي الليــل حزينــا مهمومــا، يفكــر يف أطفالــه الذيــن تركهــم بــال 
معيــل، ويشــعر بالنــار تفتــرس أعصابــه حــني يتخيــل زوجتــه وهــي جالســه يف البيــت تنتظــر وصولــه حامــال 

معــه الطعــام والفاكهــة واحللويــات فتجلــس األســرة حــول مائــدة واحــدة يأكلون ويشــربون ويتســامرون.

ــر، فهــو مرمــي يف الســجن،  ــى هــذا الواقــع املري ــه وهــو يصحــو عل لكــن دمعــة األســى تنحــدر مــن عيني
وأوالده وزوجتــه يف البيــت يعانــون مــر احلاجــة والعــوز، وليــس بيــده شــيء يفعلــه ســوى احلســرات وجتــرع 

املــرارة.

وذات يــوم فوجئنــا بهــذا الرجــل يــدور علــى الســجناء ودمــوع الفــرح تنهمــر مــن عينيــه، كان يــردد بصــوت 
يغســله الفــرح الــذي ال ميكــن وصفــه، ويقــول بلهجــة َمــْن اســتعاد أملــه وحياتــه وصفــاء نفســه ســوف أخــرج 

مــن الســجن، ســأعود إلــى أســرتي.... لقــد انتهــت مأســاتي.

ويكمل الشاب:

جلــس الرجــل يشــرح للســجناء حكايــة خروجــه مــن الســجن، فقد تكفلـّـت جمعية التكافل بدفع املســتحقات 
املاليــة املترتبــة عليــه، وُســّدد مــا عليــه مــن أمــوال نظيــر الشــيكات التــي دخــل بســببها الســجن، ومت تســوية 

األمــر بشــكل قانونــي، ولذلــك فإنــه ســوف يخــرج مــن الســجن إلــى احلرية.

ويورد الشاب حكاية أخرى، فيقول:

ــادرا، وال يتفاعــل مــع األنشــطة داخــل  ــدا، وال يتحــرك إال ن ــم أب لفــت انتباهــي يف الســجن رجــل ال يتكل
الســجن، فهــو مســجون داخــل ســجنني، ســجن نفســه وســجن القضبــان، حيــث اختــار أن يقبــع يف زنزانــة 

نفســه ويقفــل عليــه األبــواب، وكان مــن املســتحيل إخراجــه مــن هــذه احلالــة الغريبــة.

وذات يــوم قــرر معرفــة ســر هــذا الرجــل، فســألت أحــد األشــخاص الذيــن كانــوا يالزمونــه طيلــة الوقــت، 
وطلبــت منهــم أن يشــرح لــي حكايتــه، فأخبرنــي أن هــذا الرجــل تعــرض للخيانــة والغــدر مــن أقــرب النــاس 
إليــه، وأن صحبــة مكــر ولــؤم أدّيــا بــه إلــى الســجن، بعــد أن اقتــرض أمــواال ليدفعهــا إلــى ذلــك الشــخص 
العزيــز عليــه بهــدف التجــارة، لكــن النتائــج كانــت وخيمــة، فقــد خدعــه قريبــه، وباعــه بثمــن بخــس، وكانــت 
النتيجــة أن أُلقــي يف الســجن، ومــا زالــت يف ذمتــه آالف الدنانيــر، وليــس لــه أمــل يف اخلــروج مــن هــذا 

الســجن إال بقــدرة قــادر.
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ويضيف الشاب:

وألن اهلل تعالــى قــادر وحكيــم ورؤوف ورحيــم، فقــد هيــأ لهــذا الرجــل الطيــب مؤسســة خيريــة، يعمــل فيهــا 
أنــاس يحبــون زرع الفرحــة واألمــل يف نفــوس احملرومــني، فــكان الفــرح علــى يــد جمعيــة التكافــل، حيــث 
دفعــوا املبالــغ املســتحقة علــى هــذا الرجــل، بعــد أن عرفــوا أحوالــه وكيفيــة وصولــه إلــى هــذا املصيــر، ومــا 
هــي إال أيــام معــدودة، حتــى جــاؤوا لــه بالوثائــق التــي تؤكــد بــراءة ذمتــه املاليــة مــن جميــع الديــون التــي 

عليــه، ثــم صــدر احلكــم بخروجــه مــن الســجن.

يقــول الشــاب: للمــرة األولــى رأيــت ذلــك الرجــل يضحــك بفــرح وتفــاؤل، وقــد ُهّيــئ لــي أنــه حتــول إلــى 
إنســان جديــد، وكيــف ال وقــد تخلــص مــن هــذا الكابــوس، وحتــرر مــن هــذا الواقــع املريــر، ليســتعيد حريتــه 

وكرامتــه وانطالقتــه يف احليــاة.

وبهــذا، فإنــي متلّهــف للبقــاء مــدة أطــول يف هــذا الســجن كــي أتعــرف علــى مزيــد مــن القصــص واملواقــف 
اإلنســانية الرائعــة التــي يُســطّرها الصنــدوق بأحــرف مــن ضيــاء.

وأضــاف قائــال: لقــد تغيــرت نظرتــي إلــى احليــاة بشــكل كبيــر، فمنــذ وقــت قصيــر كنــت أعتقــد إن 
املصالــح الشــخصية هــي التــي تتحكــم يف حتــرك ســفينة احليــاة، ولــم أكــن أقتنــع بتلــك احِلَكــم واألمثــال 
التــي يرددهــا البعــض حــول اإليثــار ومحبــة اآلخريــن وتفضيلهــم علــى النفــس، وأن هــذه املقــوالت ليســت 

إال أوهامــاً وســراباً يخــدع النــاس بعضهــم بعضــا.

لكننــي تأكــدت مــن أنــي كنــت مخطئــا، وأن القلــوب العامــرة باحلــب واخليــر والنقــاء هــي التــي تســتحق 
احليــاة، وأن األيــادي املمتــدة باخليــر ومســاعدة النــاس هــي األعلــى، وأن هــذه احليــاة مــا تــزال زاخــرة 

بالكثيــر مــن هــؤالء النــاس العظمــاء الذيــن يدفعــون مســيرة اخليــر إلــى األمــام

واختتم يقول: بارك اهلل يف جمعية التكافل التي فتحت عيني على احلياة.
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كلهم كانوا يتحدثون عنها بإعجاب وتقدير.

وكانوا يرون فيها مثاال للمرأة التي تفعل اخلير ملجرد اخلير ال تريد من ورائه جزاًء وال شكورا.

كانــوا يُكبــرون فيهــا روحهــا العاليــة، وإقبالهــا علــى مســاعدة اآلخريــن، فهــي ال تــرد ســائال وال متنــع 
حاجــة عــن طالبهــا، بــل إنهــا كانــت تتقصــى أخبــار النــاس، وتتابــع أمــور حياتهــم اليوميــة، فــإذا مــا تنامــى 
ــا يف وســعها ملســاعدته،  ــذل كل م ــى ب ــوع، ســارعت إل ــن أي ن ــاج مســاعدة م ــى ســمعها أن أحــدا يحت إل
وحــني تــرى أثــر ِفعلهــا علــى النــاس، وأنهــم يشــعرون بالفــرح يتغلغــل الفــرح إلــى نفســها، وحتــس بالرضــا 

واالطمئنــان، وحِمــدت اهلل كثيــرا حيــث ســاعدها يف مــد يــد العــون إلــى إنســان محتــاج.

هــي يف الثامنــة واخلمســني مــن عمرهــا، مطلقــة وال تريــد مــن هــذه احليــاة ســوى تــرك أثــر طيــب فيهــا، 
واإلكثــار مــن عمــل البــر والتقــوى، كــي تلقــى اهلل تعالــى وهــو راض عنهــا.

ذات يوم جاءها أخوها يطلب منها إسداء خدمة له، فقالت له على الفور: حاضر، تأمر أمرا.

وبعــد أن شــرح لهــا نــوع الطلــب، ذهبــت معــه إلــى إحــدى الشــركات املاليــة لتكفلــه مببلــغ كبيــر مــن املــال، 
ــى بيتهــا وهــي ســعيدة، ألنهــا اســتطاعت مســاعدة أقــرب  ــم عــادت إل ــى الشــيكات، ث ــاك عل ووّقعــت هن

النــاس إليهــا، أخيهــا ابــن أمهــا وأبيهــا.

غيمة تمطر خيرًا
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وبعــد أيــام، روى األخ ألختيــه مــا حــدث معــه، وكانتــا تعانيــان مــن وضــع مالــي بائــس، فقررتــا علــى الفــور 
تنفيــذ اخلطــة التــي نفذهــا أخوهــا، فذهبتــا إلــى أختهمــا، وطلبتــا منهــا أن تكفلهمــا ألخــذ قــرض مالــي 

مــن إحــدى الشــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال.

ولــم تتــردد املــرأة يف الذهــاب معهمــا، وكيــف ال تكفلهمــا وهــي تتمنــى أن تقــدم شــيئا يســرهما ويســعد 
خاطرهمــا.

إنها حتلم بإسعاد الناس، فهل متانع يف إسعاد أختيها...حلمها ودمها؟

وخــالل ســاعات انتهــى كل شــيء، وعــادت املــرأة مــن الشــركة املاليــة بعــد أن وقعــت علــى األوراق املطلوبــة، 
وكانــت فرحتهــا ال حــدود لهــا، فقــد أنقــذت شــقيقتيها مــن الفقــر واحلاجــة، ومتكنــت مــن فتــح بــاب األمــل 

أمامهــا، ولــن يعــود هنــاك شــيء يعكــر صفــو حياتيهمــا.

ــات تنســج  ــدأت احلكاي ــرة، وب ــغ كبي ــت إخوانهــا مببال ــا كفل وســمعت اجلــارات بهــذا األمــر، وعلمــن بأنه
حولهــا، فهــذه تقــول إنهــا متلــك أمــواال ال تأكلهــا النيــران، وهــذه تــروي القصــص اخلياليــة عــن رصيدهــا 
يف البنــوك، وعــن الشــركات التــي متتلكهــا والعقــارات التــي حتــت يديهــا، وتلــك تؤكــد إن هــذه املــرأة ذات 
ســمعة ماليــة أســطورية، فهــي مــن ضمــن أثريــاء العالــم، لكنهــا ال تريــد اإلبــالغ عــن ذلــك، ألنهــا ال حتــب 

الشــهرة واألضــواء.

ــى  ــا أن تفكــر اجلــارات يف مصاحلهــن اخلصوصــاً، فقــررت كل واحــدة منهــن احلصــول عل وكان طبيعي
نصيبهــا مــن الكيكــة.

جــاءت أول اجلــارات حتمــل أوراقهــا إلــى املــرأة الطيبــة، صاحبــة القلــب الكبيــر، وطلبــت منهــا أن تذهــب 
معهــا لتكفلهــا، حيــث إنهــا تريــد احلصــول علــى قــرض مالــي صغيــر يســاعدها وزوجهــا يف إقامــة مشــروع 

يحســن مســتواهما املعيشــي.

وبالفعل ذهبت معها...وكفلتها...

وتكــرر األمــر مــع ثــالث جــارات، ومت األمــر بســرعة قياســية، حيــث كانــت كل واحــدة منهــن تريــد احلصــول 
علــى مــا تريــده قبــل أن يحــدث مــا ليــس يف احلســبان.

وبعــد فتــرة قصيــرة، صــارت الشــركات املاليــة تطالــب املــرأة بدفــع مــا عليهــا مــن أمــوال، وعبثــا حاولــت 
إفهامهــم بأنهــا مجــرد كفيلــة، وأنهــا ال تعــرف شــيئا عــن أصــول الكفالــة، وال تعلــم أي شــيء عــن النتائــج 

التــي تترتــب علــى هــذا األمــر.
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قالــت لهــم: حاولــت مســاعدة أخوتــي، وجاراتــي، وأردت تقــدمي خدمــة لهــم مــن خــالل كفالتهــم، ألنهــم 
ــة، لقــد أردت مســاعدتهم، هــذا كل مــا يف األمــر. ــوا ميــرون بظــروف ماليــة صعب كان

لكــن احلديــث لــم ينفــع، والشــرح لــم يقــدم أو يؤخــر، فرفعــوا عليهــا دعــاوي قضائيــة، وكانــت النتيجــة 
اقتيادهــا إلــى الســجن.

وتخلــى عنهــا اجلميــع، وانصــرف عنهــا كل الذيــن مــّدت إليهــم يدهــا لتســاعدهم، لقــد قابلــوا معروفهــا 
باملنكــر، وبادلــوا إحســانها باإلســاءة، فتركوهــا وحدهــا يف مهــب الريــح.

لكــن صنائــع املعــروف ال تضيــع، ومــن يفعــل اخليــر ال يُعــدم جوازيــه، لقــد شــاء العلــي القديــر أن تكــون 
جمعيــة التكافــل حاضــرة يف هــذا امليــدان، واســتطاعت الوصــول إلــى هــذه املــرأة ومعرفــة قصتهــا، وبــدأت 

رحلــة تخليصهــا مــن الســجن.

اتصلنــا بشــقيقها الــذي كفلتــه، وحققــت لــه أحالمــه وطلبنــا منــه أن يقــدم شــيئا مــن أجلهــا، لكــن رده كان 
غريبــا وقاســيا، فقــد اكتفــى بالقــول مســكينة واهلل يعينهــا، فقيــرة كيــف تتحمــل الســجن.

وتابعــت اجلمعيــة جهودهــا، ومت االتصــال بالشــركات املاليــة،  وتوصلنــا ملعرفــة املبالــغ املطلوبــة، وجنحنــا 
بفضــل اهلل تعالــى مــن التوصــل إلــى تســوية بــكل تلــك املبالــغ املطلوبــة.

لقــد خرجــت مــن الســجن وهــي أشــد عزمــا وقــوة علــى الوقــوف مــع كل احملتاجــني، ومــد يــد العــون إلــى 
مــن يطلــب العــون، ولكــن بوعــي وإدراك هــذه املــرة، وذلــك ألنهــا كمــا تقــول أدركــت بــأن عمــل اخليــر ال 
يضيــع، وأن مــن يســاعد النــاس فــإن اهلل تعالــى يجعــل لــه مخرجــا، ويهيــئ لــه أســباب النجــاح والعــون 
والتوفيــق، وهــذا مــا حتقــق لهــا يف حياتهــا، حيــث إنهــا لقيــت مــن ينقذهــا ويقــف إلــى جانبهــا، ويدفــع عنهــا 

األمــوال الطائلــة، وذلــك يؤكــد قناعتهــا بــأن زرع اخليــر يُثمــر خيــرا وبركــة ومنــاء مــدى الدهــر.

خرجــت تلــك املــرأة مــن الســجن ويف قلبهــا نبــض يكفــي ليحــرك كل اجلبــال، ويف عقلهــا صــور راســخة 
عــن األيــادي البيضــاء التــي تبنــي صــروح احملبــة واخليــر، وتــزرع البهجــة يف النفــوس.

خرجــت وهــي تــروي لــكل مــن تلتقــي معــه كيــف اســتطاعت جمعيــة التكافــل أن تدعــم حــب اخليــر 
ــدا ممــدودة  ــا نابضــا، وي ــا، لتظــل دائمــا قلب ــة طريقه ــى مواصل ــات عل ــا القــدرة والثب ــا، ومتنحه يف قلبه

ملســاعدة اآلخريــن.
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للحيــاة جتــارب ودروس قــد تُثقــل كاهــل اإلنســان، إذا جــاءت فجــأة يف حياتــه بعــد اســتقرار وســعادة 
وهنــاء، ويف هــذه القصــة منــوذج مــن هــذه التجــارب التــي أدت إلــى إنهــاء االســتقرار العائلــي يف هــذه 
ــت إحــدى الســيدات  ــا دخل ــك عندم ــاع األوالد، وذل ــا وضي ــى تفككه ــؤدي إل ــي كادت أن ت األســرة، والت
احليــاة الزوجيــة وارتباطهــا بامليثــاق الغليــظ مــن ابــن عمهــا الــذي كان ذا منصــب وعلم ودرايــة يف احلياة 
العمليــة، إذ إنــه كان رجــل قانــون، يرفــع الظلــم عــن املظلومــني، ويســاعد كل مجنــي عليــه، ولكــن جتــري 
الريــاح مبــا ال تشــتهي الســفن، حيــث أصبــح هــو املجنــي عليــه، وذلــك بســبب الرغبــة يف عيشــة وحيــاة 
أفضــل لعائلتــه، وكان يطمــح إلــى األكثــر، بالرغــم مــن أنــه كان ميســورا، وكانــت زوجتــه وهــي ابنــة عمــه 
ــة إلــى قلبيهمــا، ورزقهمــا اهلل بطفلــني مــألا حياتهمــا  ســعيدة يف حياتهــا، دخلــت الســكينة والطمأنين
ســعادة وفرحــاً، وطلــب منهــا زوجهــا أن تقــوم بإنشــاء شــركة باســمها وهــو يقــوم بإدارتهــا، باعتبــاره رجــل 
قانــون، ولكنــه لــم يســتطع أن يوفــق بــني عملــه وإدارة الشــركة، حيــث أن العمــل يف الشــركة يحتــاج إلــى 
تفــرغ تــام، وبســبب عــدم وجــود إدارة جيــدة أخــذ الوضــع املــادي للشــركة يتضعضــع، فلجــأ إلــى عمــل 
شــيكات مؤجلــة باســم زوجتــه باعتبارهــا صاحبــة الشــركة، ظنــاً منــه بأنــه ســوف ينقــذ الشــركة ويعيدهــا 
إلــى مــا كانــت عليــه، وكانــت تثــق بــه ثقــة عميــاء، باعتبــاره الــزوج الصالــح واحملامــي الناجــح يف نظرهــا، 
ــار، وأصبحــت هــي  ولكــن عجــزت الشــركة عــن ســداد هــذه املديونيــات حيــث فاقــت ال 40 ألــف دين
مطلوبــة إلــى القضــاء، ومطــاردة مــن قبــل رجــال القانــون، وحــاول الــزوج بشــتى الطــرق أن يرفــع هــذه 
الديــون عــن كاهــل الشــركة ولكنــه لــم يســتطع، ألنــه عمــل عمــال ال يجيــده وليــس مجالــه، وهــو التجــارة 
ــن، فــأودع  التــي رمبــا بدأهــا بالديــون، وهــذا مــن األخطــاء الشــائعة بــأن يبــدأ اإلنســان جتارتــه بالديَّ

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
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الســجن بعــد أن كان هــو مــن يدافــع عــن اآلخريــن ويخلصهــم مــن غياهــب الســجن، ولــم تقــف األمــور 
عنــد هــذا احلــد، بــل تعــدت إلــى أبعــد مــن ذلــك، وهــو مــا كان يخافــه الــزوج أو يحــدث، وهــو أن زوجتــه 
أصبحــت هــي مطــاردة، وأصبحــت ســجينة البيــت، وبعــد أن كانــت ميســورة احلــال أصبحــت تعيــش يف 
ضائقــة ماليــة وتعانــي مــن ضيــق العيــش وعــدم وجــود قــدرة للعمــل بســبب وجــود شــركة باســمها وعليهــا 
قضايــا يف محاكــم الدولــة، وكذلــك الرعايــة لــم تقــدم لهــا أي نــوع مــن املســاعدة االجتماعيــة فكيــف 
تعيــش هــذه املــرأة املســكينة مــع أطفالهــا والديــون تكبلهــا مــن كل صــوب، ومــن لهــؤالء األطفــال لــو أن 
األب واألم دخــال الســجن، هــذا إذا ألُقــى القبــض علــى أمهــم بعــد أن دخــل األب الســجن، ولكــن، وخوفــا 
علــى أطفالهــا، قــررت أن ال تخــرج مــن البيــت حتــى حتــل مشــكلتها حيــث إن مــدة احلبــس ســبع ســنوات 

أو أكثــر يف حــال لــو أُلقــي القبــض عليهــا.  

ســمعت هــذه املــرأة بجمعيــة التكافــل عــن طريــق متابعتهــا للقــاء كان قــد أجــراه رئيــس اجلمعيــة يف 
التلفــاز، وكان يعــرج علــى أكبــر آفــة يف هــذا العصــر أال وهــي آفــة )الديــون(، حيــث إن أكثــر نــزالء الســجن 
بســبب القضايــا املاديــة منهــم النســاء، فلجــأت إلــى اجلمعيــة، وقامــت مبقابلــة املســؤولني، وشــرحت لهــم 
قضيتهــا، وهــي اآلن بصــدد عمــل تســويات مــع اجلهــات الدائنــة علّهــا جتــد مخرجــا لهــذه املــرأة املســكينة 

كــي تنقذهــا وتنقــذ أطفالهــا مــن التشــرد والضيــاع.

وختامــاً نناشــد إخواننــا وأخواتنــا بعــدم عمــل التوكيــالت العامــة حتــى ال يُســتغل اســتغالال، يُوقعهــم يف 
حظــر قانونــي، ويُدخلهــم يف مشــاكل ماديــة تُودعهــم الســجن.

وهــذا غيــض مــن فيــض مــن الصــور األليمــة واملآســي التــي مــرت علينــا ونحــن ســائرون بــدرب اخليــر 
ــر. إلنقاذهــم وانتشــالهم مــن ســوء التخطيــط والتدبي

واحلمدهلل رب العاملني.
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إصدارات الجمعية

حرصــت جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى توثيــق عملهــا بشــكل مســتمر، فمــا مــن حملــة أو مشــروع 
إال ويتــم توثيقــه وتســجيل بياناتــه، حتــى تبقــى هــذه اإلجنــازات ثابتــة وموثقــة أمــام كل مــن يحتــاج إلــى 

الرجــوع إليهــا.
كمــا حرصــت اجلمعيــة علــى توثيــق جميــع اجتماعــات مجلــس إدارتهــا، وحرصــا منهــا علــى الشــفافية، 
وضعــت جميــع االجتماعــات ومناقشــاتها ومــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات يف كل تقاريرها الســنوية الصادرة 
عنهــا، دعمــا ملبــدأ الشــفافية، ولتزويــد احملســنني واملتبرعــني وشــركاء اجلمعيــة مــن الــوزارات والهيئــات 

احلكوميــة املختلفــة مبعلومــات موثوقــة عــن مشــاريعها وإجنازاتهــا.
وقــد صــدر عــن اجلمعيــة طيلــة 20 عامــا مضــت العديــد مــن اإلصــدارات املرئيــة واملقــروءة واملســموعة، 

والتــي نذكــر منهــا اآلتــي:
كتيــب دعــوة إلــى تفريــج الكربــات: وهــو كتــاب يشــرح عمــل اجلمعيــة قبــل تأسيســها، حينمــا - ١

كانــت تعمــل حتــت مســمى )صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء( كلجنــة تابعــة جلمعيــة اإلصــالح 
االجتماعــي.

كتيــب جمعيــة التكافــل منــذ عــام 2005.. عطــاء متواصــل: وهــو كتيــب تصــدره اجلمعيــة كل - ٢
عــدة ســنوات، يتنــاول شــرحا عــن تأســيس اجلمعيــة وأهدافهــا ورســالتها وعملهــا ومشــاريعها 

وأنشــطتها، وأهــم حمالتهــا لإلفــراج عــن الســجناء. 
كتيــب ُهــم أهلنــا.. فرحتهــم هدفنــا )قصــص واقعيــة مــن داخــل الســجون(: وهــو كتيــب حتــرص - ٣

اجلمعيــة يف كل فتــرة علــى حتديثــه يتنــاول مجموعــة مــن القصــص املثيــرة واملؤثــرة حلــاالت 
واقعيــة خلــف القضبــان وتعاملــت معهــا اجلمعيــة، ويقــدم الكتــاب واقــع الســجناء بأســلوب 
قصصــي بســيط وقصيــر. وقــد صــدر الكتيــب حتــت عنــوان آخــر يف بعــض الســنوات وهــو )آن 

األوان إلعــادة التكافــل بــني أفــراد املجتمــع.. قصــص واقعيــة مــن داخــل الســجن(.
نشــرة إعالميــة بعنــوان )الصدقــة أجــر يبقــى(: يتحــدث عــن آليــة التبــرع للجمعيــة، ويتضمــن أهــم - ٤

إجنــازات عــام 2020م.
نشــرة إعالميــة بعنــوان  )فرحــة رمضــان املبــارك.. هــم أهلنــا(: وهــو بروشــور إعالمــي عــن مشــروع - ٥

فرحــة رمضــان املبــارك لإلفــراج عن الســجناء.
نشــرة إعالميــة بعنــوان  )بســمة األطفــال.. هدفنــا( ضمــن حملــة )آن األوان(: حلملــة )بســمة - ٦

األطفــال.. هدفنــا(، لتحفيــز احملســنني علــى التبــرع.
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نشــرة إعالميــة بعنــوان  )فرحــة رمضــان املبــارك.. تفريــج الكربــات مــن القربــات إلــى اهلل(: - ٧
ــى  ــن 2013/6/15م إل ــرة م ــراج عــن الســجناء يف الفت ــارك لإلف عــن مشــروع فرحــة رمضــان املب

2013/8/22م.
ــا(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املبــارك - 8 ــا.. فرحتهــم.. هدفن نشــرة إعالميــة بعنــوان  )هــم أهلن

ــى 2011/10/1م. ــن 2011/6/15م إل ــرة م ــراج عــن الســجناء يف الفت لإلف
نشــرة إعالميــة بعنــوان  )هــم.. أهلنــا(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املبــارك لإلفــراج عــن الســجناء - ٩

يف الفتــرة مــن 2010/6/15م إلى 2010/10/1م.
نشــرة إعالميــة بعنــوان  )فرحــة رمضــان املبــارك(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املبــارك لإلفــراج - ١٠

عــن الســجناء يف الفتــرة مــن 2009/6/15م إلــى 2009/10/1م.
نشــرة إعالميــة بعنــوان  )ســاعدونا يف فرحــة رمضــان(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املبــارك - ١١

لإلفــراج عــن الســجناء يف الفتــرة مــن 2008/6/15م إلــى 2008/10/1م.
ــراج عــن الســجناء يف - ١٢ ــع لإلف ــع(: عــن مشــروع فرحــة الربي ــوان )فرحــة الربي ــة بعن نشــرة إعالمي

الفتــرة مــن 2005/2/13 إلــى 2005/5/13م.
نشــرة إعالميــة بعنــوان )فرحــة األضحــى(: عــن مشــروع فرحــة األضحــى لإلفراج عن الســجناء - ١٣

قبــل تأســيس اجلمعيــة وتعمــل حتــت مســمى صنــدوق التكافــل لرعايــة الســجناء املبــارك يف 
عــام 2003م.

نشــرة إعالميــة بعنــوان )دعــوة إلــى تفريــج الكربــات(: عــن أهــم تزكيــات وتوصيــات شــيوخ وعلمــاء - ١٤
الكويــت لدعــم اجلمعيــة ومعاونتهــا يف القيــام مبشــاريعها يف اإلفــراج عــن الســجناء الغارمــني.

نشــرة إعالميــة بعنــوان )بزكاتــك.. حتييهــم(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املبــارك لإلفــراج عــن - ١٥
الســجناء.

نشــرة إعالميــة بعنــوان )فرحــة رمضــان املبــارك.. هدفنــا اإلفــراج عــن 500 ســجني وســجينة - ١٦
ــراج عــن الســجناء. ــارك لإلف ــار(: عــن مشــروع فرحــة رمضــان املب ــون دين ــة ملي بكلف

ملف إعالمي )ُهم أهلنا(: باسم حملة )هم أهلنا(.- ١٧
ملف إعالمي )بزكاتك جتمعهم(: باسم حملة )بزكاتك جتمعهم(.- ١8
التقريــر الســنوي للجمعيــة: وهــو تقريــر مالــي وإداري يشــمل عرض جميع أعمــال واجتماعات اجلمعية - ١٩

الدوريــة، كمــا يســتعرض مشــاريع وحمــالت اجلمعية خــالل العام، واإلجنــازات التي حققتها.
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 نرجــو اهلل تعالــى أن نكــون قــد وفقنــا يف جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء علــى 
تقــدمي خدماتنــا بشــكل يرضــي اجلميــع، باملســاهمة يف اإلفــراج عــن الســجناء 
وتســديد ديونهــم، وإلغــاء حــاالت الضبــط واإلحضــار عــن الغارمــني املالحقــني 
بأحــكام بالســجن، ومســاعدة أســرهم يف اســتمرار حياتهــم دون منغصــات أو عــوز، 
ــاع، ومســاعدة الفقــراء واحملتاجــني. ومكافحــة تعرضهــم للتشــرد والتفــكك والضي

وكذلــك نرجــو اهلل تعالــى أن نكــون عنــد حســن ظــن احملســنني واملتبرعــني الكــرام، 
وأن نكــون محــل ثقــة اجلهــات الرســمية يف دولــة الكويــت، ومحــل رضــا املســتفيدين 
مــن خدماتنــا، ملتمســني العــذر مــن اجلميــع يف القيــام بدورنــا، إْن كان هنــاك 

تقصيــر.

وترحــب اجلمعيــة بجميــع االقتراحــات واألعمــال التــي تفيدنــا يف عملنــا، وتســاهم 
يف تطويــره، فــال عمــل يكــون متميــزاً، دون مشــورة أو نقــد أو اقتــراح. وهــذا التفاعــل 
ــث اخلدمــات، لتقدميهــا  ــر وحتدي ــع يف تطوي هــو العامــل الرئيــس يف جنــاح اجلمي

بشــكل أفضــل يف الســنوات املقبلــة.

 ونشــكر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني "فنــار" علــى توثيقــه املتميــز لهــذا 
اإلصــدار الــذي يوثــق مســيرة اجلمعيــة يف عشــرين عامــاً مضــت، داعــني اهلل تعالــى 

أن يوفقنــا جمعيــا ملــا يحبــه ويرضــاه.

ويف ختام هذا الكتاب،،

الخاتمة
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يســتعرض كتــاب »جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء.. 20 عامــًا يف خدمــة الســجناء   
والغارمــني وأســرهم« جهــود ومشــاريع جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء منــذ بدايــة نشــاطها 
يف عــام 2000م، إلــى أن تأســس كيــان رســمي للجمعيــة يف عــام 2005م، ليمــر علــى أنشــطتها 20 

وأســرهم. الغارمــني  للســجناء  والداعــم  الراعــي  فيهــا  كانــت  عامــًا، 

وهــذا الكتــاب يوضــح كيــف عملــت جمعيــة التكافــل منــذ نشــأتها علــى اإلفــراج عــن آالف   
الضبــط  وإســقاط حــاالت  اســتهالكية،  وديــون  ذمــة قضايــا ماليــة  علــى  الســجناء احملبوســني 
واإلحضــار عــن الغارمــني لنفــس األســباب املاليــة والديــون االســتهالكية بعــد تســديد ديونهــم، 

عامــًا.  20 منــذ  أســرهم  ومســاعدة 

والكتــاب يســلط الضــوء علــى هــذه التجربــة الفريــدة مــن نوعهــا يف العمــل اخليــري،   
بخدمــة إنســانية متميــزة متثــل أحــد جوانــب العمــل اخليــري يف دولــة الكويــت، والتــي اســتطاعت 
أن حتقــق العديــد مــن اإلجنــازات، خاصــة يف لــم شــمل األســر وحمايتهــا مــن التفــكك والتشــرد 
والفقــر وجمعهــا بأربابهــا، وإنقاذهــم مــن الضيــاع يف غياهــب الســجون، ومســاعدة األســر الفقيــرة 

يف دولــة الكويــت ال ســيما أســر الســجناء.

وتبقــى جتربــة وبصمــة جمعيــة التكافــل لرعايــة الســجناء منوذجــا ناجحــا، تطــور مبــرور   
الزمــن مــن فكــرة فرديــة إلــى عمــل مؤسســي منظــم، وخــالل 20 عامــا، أصبحــت اجلمعيــة مضربــا 
مــن تطويــر عملهــا  اســتطاعت  أن  بعــد  املتراكمــة،  مــن خبراتهــا  لألمثــال ومدعــاة لالســتفادة 
فحظيــت بثقــة احملســنني ومؤسســات الدولــة الرســمية، لتتــوج عملهــا بالفــوز باجلوائــز واألوســمة 

احملليــة واإلقليميــة والدوليــة.


