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إلى كل محبي اخلير وعمل اخلير
في دولة الكويت وفي العالم
إلى كل من استفاد من اخلير الذي أجراه اهلل سبحانه
يدي رمز العمل اخليري يوسف جاسم احلجي
على
ْ
إلى كل أحباب العم بو يعقوب
وإلى أهله  ..وكلنا أهله
أهدي هذا الكتاب
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إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد
حفظه اهلل ورعاه
تتقدم أسرة يوسف جاسم احلجي إلى سموكم الكرمي بكل الشكر والعرفان إلى
كل ما قدمتموه من رعاية ومساعدة للوالد فى حال مرضه وهذا ليس بغريب
على سموكم فانتم أصحاب االيادي البيض وأمير االنسانية ولعلنا فى هذه
املناسبة نهديك هذا اإلصدار :
كتاب عن مسيرة الوالد اخليرية تكون نبراسا للعمل اخليري .
و الشكر موصول أيض ًا إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
لكرمي عنايته و اهتمامه

• إلى كل محبي العم بو يعقوب الذين كانوا سبب ًا في إخراج هذا الكتاب إلى النور.
• وإلى أسرته الكرمية التي زودتنا مبعلومات قيمة ،ثرية ،كانت أساس ًا متين ًا يعتمد
عليه هذا الكتاب.
• وإلى كل من اجلهات الداعمة لطباعة هذا الكتاب وهم كما يلي(:مرتبني هجائي ًا)

جمعية اإلصالح اإلجتماعي
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حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه متوسط ًا العم يوسف جاسم احلجي
حفظه اهلل (عن ميينه) ،ود.عبدالرحمن حمود السميط رحمه اهلل (عن يساره) ،في مراسم حفل تكرميه لهما

11

12

بني يدي الكتاب
كلفني  -وشرفني في الوقت ذاته – اإلخوة الفضالء أبناء العم بو يعقوب حفظه
اهلل بتوثيق اجلهود العظيمة التي بذلها والدهم الكرمي في خدمة العمل اخليري ،بكل أناة
وصمت ،وبدون ج َلبة وال ضوضاء ،وبعيد ًا عن األضواء.
ورغم معرفتي اجليدة بالعم يوسف جاسم احلجي؛ إال أنني أقف حائر ًا أمام هذا البحر
الزاخر في سجل العمل اخليري ،وهذا اجلبل الشاهق في فضاء العمل الدعوي ..وإن
البيان ليكاد يعجز – حق ًا  -عن اإلحاطة بإجنازاته الضخمة؛ وإن القلم ليقف متردد ًا في
توثيق سيرة ومسيرة هذه الشخصية الفاضلة الثرية املعطاءة ..على مدى أكثر من نصف
قرن من عمره املديد.
ليقدر هذا الرجل
وإن الكلمات لتتفلت من املرء ،فيبحث عنها في بحر ..ماؤه من الذهب،
ُ
حق قدره ،وما هو بقادر؛ إذ قدره ومقداره وجزاؤه األوفى – بإذن اهلل  -عند ربه تعالى بفضله
ورحمته ،القائل في كتابه املبني :ﱫﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱪ (سورة انلجم)
فهو وإخوانه  -من رواد العمل اخليري ورموزه َ -من َصنعوا تاريخ الكويت اخليري احلديث،
وهم من رفع رأس وطنهم عالي ًا بني الناس ،وهم من أعلوا – بفضل اهلل – راية دينهم وأمتهم
خفاقة في سماء الدنيا.
وإن القاصي والداني والقريب والبعيد ،ليقف بكل فخر واحترام وإعجاب ،أمام العم يوسف
احلجي حفظه اهلل وشفاه ،أحد األخيار الكبار الذين قادوا العمل اخليري ،باحلكمة واألناة
واملوعظة احلسنة .فال يكاد ُيذكر العمل اخليري واإلنساني في الكويت إال ويتبادر لألذهان
اسم العم يوسف احلجي  -الرئيس السابق للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -التي
تبوأت َ -ع ْبر جهوده أثناء رئاسته لها  -مكانة متميزة في الكويت على املستويني احلكومي
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والشعبي ،فض ًال عن كونها عاملية التأسيس واإلنفاق والتمويل .باإلضافة إلى رئاسته للجنة
الكويتية املشتركة لإلغاثة منذ تأسيسها ،وغيرهما من مؤسسات العمل اخليري الكويتي.
مسيرته معروفة بالورع والتقوى ،فهو ممن ُجبلوا على حب اخلير ونصرة املسلمني في
بقاع العالم ،نحسبه كذلك وال نزكيه على اهلل تعالى ،ولكن نذكر ذلك من باب إيفاء أهل
احلق حقهم ،وإقامة الشهادة هلل رب العاملني ،وكي يظل هذا الع َلم  -وأمثاله من رموز العمل
اخليري  -قدوة للسائرين ،وأسوة للسالكني ،ومنارة للمهتدين .كما سيتبني  -بكل جالء
السفر الزاخر.
وبدون أدنى مبالغة  -في سطور هذا السجل احلافل ،وهذا ِّ
إن العم بويعقوب حفظه اهلل وشفاه ،من رجال الكويت الذين يشهد التاريخ املعاصر مآثرهم،
ومن الصعب أن يطويهم النسيان؛ ملا سطروا من صفحات بيض في مسيرة التاريخ ،وألنهم
رجال حتملوا املسؤولية بكل جدارة واستحقاق :مسؤولية الدعوة إلى اهلل ..وخدمة عباده
املؤمنني ،فاستحقوا الشكر والتقدير والتكرمي.
وقد حاز  -حفظه اهلل  -جوائز عدة أبرزها جائزة امللك فيصل العاملية في العمل اخليري.
وتوالى تكرمي الهيئات له بعد ذلك ،حتى قال عنه أحد الكتاب املعاصرين« :ال ُيذكر العمل
اخليري في الكويت إال ويتبادر إلى الذهن اسم العم يوسف جاسم احلجي».
ميكن وصفه في كلمات بأنه الكادح كدح الفقراء ،واملبتعد عن صخب الشهرة وضجيجها،
والعامل بصمت ال يريد
املنجز إجناز فريق متكامل .العمل عنده
ً
جزاء وال شكور ًا ،والفرد ِ
يجب أن يكون هلل عز وجل ،وأكثر ما يبغضه احلديث عن نفسه ونشأته ،فالكثيرون من
بناء على رغبته
معارفه وأصدقائه يعلمون عطاءاته وأفعاله؛ إال أنهم ال يتحدثون عنها؛ ً
وطلبه .وحسبه أن اهلل يعلمها ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ (ابلقرة )197 :
يحمل مسيرة  87عام ًا من اجلهد والعمل ،ترتسم مالمح التواضع واحلكمة على وجهه،
وتتزين جبهته بدالئل العطاء ،وأنوار البذل والسخاء ،يحظى باحترام اجلميع وتقديرهم
وحبهم ،رغم اختالف املشارب والتيارات.
الكويت هي مسقط رأسه وبلده وموطنه ،عاش على أرضها وأكل من خيرها ،وحبه لها ال
يدانيه حب .يقول :دائم ًا نحن جميعنا مأمورون شرع ًا بأن نحب أوطاننا وندافع عنها
ونضحي من أجلها ،فمن مات دون وطنه (أو أرضه)  -كما جاء في احلديث الشريف  -فهو
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شهيد ،وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم عن مكة «إنك ألحب بالد اهلل إلى اهلل ،وإنك
إلي ،ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».
ألحب بالد اهلل ّ
وكما أحب وطنه الكويت فإنه أحب جميع األوطان العربية واإلسالمية ،وأحب كل مكان
يذكر فيه اسم اهلل تعالى ،وكأنه يتمثل قول الشاعر:
عددت أرجاءه من لب أوطاني
		
وأينما ُذكر اسم اهلل في وطن
ولذلك وجه مساعدات الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية واللجنة املشتركة لإلغاثة على
السواء وغيرهما من املؤسسات التي تولي رئاستها أو كان عضو بها إلى خدمة احملتاجني
في الكويت وخارجها في كل البالد العربية واإلسالمية.
نسأل اهلل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ،وأن يجزيه على ذلك خير اجلزاء.
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يد ًا بيد مع العم يوسف احلجي شفاه اهلل
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ً
أوال :حياته االجتماعية
مولده ونشأته:
في احلادي والعشرين من شهر أغسطس من العام 1923م املوافق لعام 1341هـ ،توافد
املهنئون على بيت العم جاسم احلجي في فريج العتيقي القريب من املدرسة املباركية في
منطقة الوسط مبدينة الكويت القدمية ،يهنئونه بقدوم مولوده ،الذي مأل صراخه البيت،
بينما عمت الفرحة القلوب ..ومألت البهجة منزله واملنازل القريبة.
لم يطل تفكير العم جاسم ،ولم يتردد في اختيار اسم مولوده؛ إذ كان – فيما يبدو لي –
معجب ًا ومحب ًا لسيرة وقصة النبي الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ،يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم ،الذي أنزل اهلل قصته في سورة كاملة باسمه،
حملت من الدروس والعبر الكثير ،افتتحها احلق تبارك وتعالى بقوله :ﱫﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ
( يوسف  ) 3 :واختتمها بقوله :ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﱪ( يوسف ) 111 :
ليكن يوسف إذن ،ولعله يكون مفتاح ًا للخير والرحمة والبذل واإلحسان ،كما كان يوسف
عليه السالم .كان مولد يوسف ،بني ستة إخوة وخمس أخوات ،وكان والده صاحب دكان في
ساحة الصرافني القدمية ،يبيع لوازم سكان البادية.
وقتها كان أهل الكويت ميتهنون أعما ًال تتعلق بالبحر مثل الغوص والسفر والقطاعة
ُ
(السفن الشراعية) ونقل املياه.
ودخل الفرد كان يسير ًا ال يكاد يكفي حاجاته اليومية
في ظل حياة صعبة ،وكان حاكم الكويت وقتها هو الشيخ أحمد اجلابر الذي بذل أقصى
جهد؛ حتى يسير بالكويت على الطريق الصحيح ،ويعبر بها إلى بر األمان خالل الظروف
االقتصادية التي كانت متر بها البالد.
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األصل الكرمي:
من بلدة «إسليل» في وادي الدواسر
جنوب اململكة العربية السعودية قدم
«ح ِ ّجي»  -بكسر احلاء
اجلد األول ِ
وتشديد اجليم مع كسرها  -إلى الكويت
في منتصف القرن التاسع عشر ،وال
ُتعرف املهنة التي امتهنها  -رحمه اهلل
 حينما وصل إلى الكويت،ولكن ابنه
ّ
محمد ًا عمل بحار ًا على إحدى السفن
الشراعية الكويتية ،وفي رحلة له على
إحدى السفن الكويتية  -التي كانت
حتمل التمر من البصرة إلى عدن – توفي على سطح إحدى السفن ،واضطر بحارتها إلى
إلقائه في البحر العربي (في املنطقة ما بني مسقط وعدن) ((( ،مما جعل ولده «جاسم»
يقطع على نفسه عهد ًا بأال يركب البحر ،بل منع أوالده من ركوبه والعمل فيه.
في أواسط القرن التاسع عشر امليالدي ،ضاقت سبل العيش في العديد من األماكن في شبه
جزيرة العرب ،فهاجر الكثير من أبنائها ،سعي ًا وراء سبل رزق أوسع وعيش أرغد.
وفي إحدى هذه الهجرات خرج اجلد األعلى لعائلة احلجي (وهو حجي) من بلدة إسليل
في وادي الدواسر ،قادم ًا إلى الكويت .وال نعلم هل سلك حجي ورفاقه الطريق الشمالي
من وادي الدواسر حتى الكويت ،أم أنهم قدموا للكويت عن طريق الساحل الشرقي (ساحل
البحرين).
((( كان هذا شأن املتوفني في عرض البحر ،حيث لم تكن ثمة سفن إنقاذ وال طوارئ ،وكان عرفاً مقبوالً حينها،
حيث ال مجال لدفن األموات في عرض البحر ،ويستثنى من ذلك من كان قريباً من النواخذة إلى البر ،فيلجأ
حينها إلى أقرب بندر(ميناء) ليرسو فيه ،فيدفن بحارته ميتهم ،ثم يستأنفون السفر فوراً إلى وجهتهم األصلية،
حيث رزقهم املؤقت بزمن الرحلة ،وإن تأخروا عنه قلي ً
ال ذاقوا صعاب اإلكليل واألحيمر واألزيب ،وهي جنوم
يصاحب ظهورها سنوياً طقس مضطرب ،تركب السفينة اخلشبية فيه جباالً من األمواج  -إن سلمت منها
بحفظ اهلل وتوفيقه!
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وحني وصل حجي الكويت ,تزوج تركية العبدالعالي (من أهالي عنيزة بالقصيم) ,وأجنبت
له ولد ًا أسماه محمد ًا.
وكان محمد هذا قد تزوج شايعة الراشد (من أهالي بلدة املجمعة في جند) وأجنبت له ولد ًا
هو (جاسم).
نشأ جاسم يتيم ًا ،وملا بلغ السعي وصار راشد ًا ..تزوج سبيكة بنت النوخذة حجي بوخضور،
وأجنبت له ولد ًا هو محمد وبعض األخوات.
وحني ماتت سبيكة تزوج جاسم هيا بنت أحمد الرشيد البداح (البنت الكبرى ألحمد الرشيد
وأخت الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت  -مؤلف كتاب «تاريخ الكويت» ،فأجنبت له
من األوالد :حجي ((( وعبدالرحمن وعبداللطيف وعبداحملسن ويوسف ،كما أجنبت له ثالث
بنات هن (لولوة ومنيرة وبزة) .وكان أصغر أوالد جاسم هو يوسف صاحب هذه السيرة
العطرة ،حفظه اهلل وشفاه.

في محراب العلم
نشأ يوسف في بيت علم يقصده العلماء ،ويؤمه الوجهاء ،وكان يرافق والده إلى مجالس العلماء،
يغترف من معينهم الصافي وينهل من موردهم العذب ،مبتغي ًا رفع الدرجات الذي وعد به رب
األرض والسموات :ﱫﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﱪ(املجادل ة  1 : 1)

((( ُولد املربي الفاضل األستاذ حجي بن جاسم بن محمد احلجي في منزل جده ألمه املرحوم أحمد الرشيد،
بالقرب من مسجد النبهان في منطقة الوسط بالكويت في عام 1320هـ (1903م) ،وعمل بعد تخرجه مدرساً
باملدرسة املباركية ،ثم انتقل إلى املدرسة األحمدية ،في «العامرية» ،حيث كان من زمالئه ..املربون األفاضل:
الشيخ عبدالعزيز الرشيد ،وأحمد اخلميس ،وعبدامللك الصالح املبيض ،وقد تتلمذ على يديه كثيرون ،منهم
األساتذة والسادة األفاضل :الشيخ صباح السالم الصباح ،وبدر خالد البدر القناعي ،وعبدالعزيز العلي
العبدالوهاب املطوع.
كان املربي الفاضل طموحاً ،مح ّباً للعلم ،ولذا التحق عام 1341هـ (1922م) مبدرسة املستشفى األمريكاني ليتعلم
اللغة اإلجنليزية ،وقد استطاع أن يجيدها قراءة وكتابة وحتدثاً ،ما هيأ له أن يعمل مترجماً فترة من حياته ،وكان
له  -إلى جانب ذلك  -إبداع أدبي وثقافي.
املصدر :مقال للمؤلف بعنوان :األستاذ حجي بن جاسم بن محمد احلجي -القبس 2017/1/28م.
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«م ْن َس َل َك َط ِريقً ا َي ْبت َِغي
وسالك ًا طريق العلم الذي هو طريق اجلنة كما أخبر النبي الكرميَ :
َض ُع أَ ْج ِن َح َت َها ِر َض ًاء ِل َط ِال ِب ال ِْعل ِْم،
ِف ِيه ِعل ًْما َس َل َك اللهَّ ُ ِب ِه َط ِريقً ا ِإ َلى الجْ َ ن َِّةَ ،و ِإنَّ المْ َلاَ ِئ َك َة َلت َ
الس َم َو ِات َو َم ْن ِفي الأْ َ ْر ِض َحتَّى الحْ ِيتَانُ ِفي المْ َاءِ َ ،و َف ْض ُل
َو ِإنَّ ا ْل َع ِال َم َل َي ْست َْغ ِف ُر َلهُ َم ْن ِفي َّ
ا ْل َع ِال ِم َع َلى ا ْل َع ِاب ِد َك َف ْض ِل ا ْلق ََم ِر َع َلى َس ِائ ِر ا ْل َك َو ِاك ِبِ ،إنَّ ال ُْع َل َما َء َو َر َث ُة الأْ َ ْن ِب َياءِ ِ ،إنَّ الأْ َ ْن ِب َيا َء
َل ْم ُي َو ِّر ُثوا ِدينَا ًرا َولاَ ِد ْر َه ًما ِإنمَّ َا َو َّر ُثوا ال ِْع ْل َم َف َم ْن أَخَ َذ ِب ِه أَخَ َذ ِب َح ٍّظ َو ِاف ٍر»( .رواه الترمذي).
واستمر على هذا النهج حتى بعد وفاة والده؛ حيث كان يحرص على حضور الدروس
واملواعظ الدينية ،مما كان له أكبر األثر في تكوين شخصيته .وبعد الدراسة في املدرسة
املباركية ،تعلم اللغة اإلجنليزية في مدرسة األستاذ هاشم البدر.
كان العم يوسف احلجي – أطال اهلل عمره وأحسن ختامه – محب ًا للعلم الديني في
طفولته .ول َم ال وقد نشأ في بيت إميان وتقى! وكما قال أبو العالء املعري:
على م ـ ـ ــا كـ ـ ــانَ َع ـ ـ ـ ـ ـ ّو َد ُه أ ُبـوه
			
الفتيان ِم ّنا
ناشىء
و َينش ُأ
ِ
ُ
ولكن ُي َع ّل ُمهُ ال ّت َد ّي َن أق َر ُبوه
بحـجى ً (((		
ْ
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دا َن الفـتى ِ
يقول العم يوسف عن نفسه« :تربيت في بيت متدين وهلل احلمد ،وسمة اخلير كانت موجودة
في هذه العائلة ،فتربينا في محيط ملتزم فيه اخلير وفيه عمل الطاعة ،فليس مستغرب ًا
مع هذه احلالة أن يكون النشء  -سواء في البيت أو في احمليط الذي نحن فيه -طابعه
حب اخلير ،فلذلك منذ ذلك الوقت واحلمد هلل أحب اخلير وأكره الشر مهما كانت نوازعه،
وهذا ما نشأنا عليه ومازال معنا».
ويضيف« :ال شك أن احمليط العائلي واإلقليمي له تأثير  -حتى ولو افتنت الناس مبا يعرف
بتدهور أخالقي في الفضائيات والصحف واملرئيات املختلفة  -ذلك أن التربية الدينية
والتوجيه السليم  -مع رعاية اهلل  -جتعل اإلنسان متحصن ًا ،وال ميكن لهذه املؤثرات أن
تغير سلوكياته ،ولكن مع ذلك البد من اإليعاز إلى أن جهد األهل في حفظ األوالد واجب
ثم ما يقدره اهلل ال مفر منه».
ومع أن والده كان ميتلك دكان ًا لبيع السلع التي كان سكان البادية في حاجة لها (في ساحة
الصراريف قرب سوق الغربللي) ،إال أنه (أعني والده) لم يكن بحاجة إليه ليساعده في
((( أي بعقل.
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دكانه هذا؛ ألن هذه املهمة كانت من واجبات أخيه األكبر منه عبداللطيف ،لذا كان أمام
يوسف طريق آخر هو طريق الدراسة والتعلم ،فالتحق باملدرسة املباركية في سن اخلامسة،
وتدرج فيها حتى الصف األخير  -الثالث ( -عام 1933م).

صورة من أرشيف العم بو يعقوب ...تعبر عن مرحلة من مراحل الدراسة في الكويت قدمي ًا


وحدث مع يوسف موقف وهو باملباركية مع أحد أساتذته ،وصار بينهما ما ميكن تسميته
بالعامية «وقفة نفس» ،وذلك ألن يوسف لم يطع أمر هذا املدرس  -وهذا ما يؤكد استقاللية
شخصيته منذ الصغر  -الذي كان يأمر التالميذ بالقيام بأعمال له ليست من اختصاص
الطالب وال من واجباتهم ،فترك املباركية والتحق مبدرسة «املال عثمان وإخوانه» التي
متيزت على املباركية بإدخالها مواد جديدة وضرورية للطالب مثل اللغة اإلجنليزية التي
كان يدرس مبادئها الشيخ عبداهلل النوري واألستاذ عبدالرحمن الرويح ،إضافة إلى تدريس
احلساب واإلنشاء واخلط.
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ثم ترك يوسف مدرسة مال عثمان والتحق مبدرسة هاشم البدر القناعي ،وكانت في منطقة
الصفاة ،وتعلم اللغة اإلجنليزية والطباعة والقواعد ،وكان من زمالئه في مدرسة هاشم
البدر ،عقاب اخلطيب وسعود الراشد وعلي البحر وعبداللطيف الثويني وعبدالعزيز
الثويني وخالد املشعان وصالح املشعان وخالد جعفر وإخوانه وجميع أوالد الفهد وغيرهم.
وفي لقاء أجراه فارس عبدالرحمن الفارس مع العم يوسف احلجي (ونشرته جريدة
الوطن عدد  )2007/4/15يقول« :باإلضافة للدراسة كنت أتردد مع والدي رحمه اهلل على
بعض العلماء -
سواء باملسجد أو بالدواوين  -عندما كنت صغير ًا واالستماع إلى دروسهم
ً
ومواعظهم ،ومن هؤالء العلماء الشيخ عبداهلل اخللف الدحيان والشيخ أحمد اخلميس
والشيخ عبدالوهاب الفارس وغيرهم».
وحفرت هذه املجالس في ذاكرة العم يوسف احلجي أهمية تلقي العلم من ينابيعه الصافية،
والتزود من املعارف الراقية.
وفي لقاء العم بو يعقوب مع املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل في برنامج شخصيات كويتية (((،
قال« :كان الترابط االجتماعي والعائلي كبير ًا في محيط الفريج .ففي ديوان العتيقي أو
الفارسي أو أحد الرموز األخرى كنا نعتبره مثل والدنا .وحسب تربية الوالد رحمه اهلل أن
نذهب معه إلى املسجد ،وكنا نعتبر إمام املسجد قدوة لنا ،وكان بيننا وبني من نصلي معهم
– كبار ًا كانوا أو صغار ًا  -نوع من التآلف واالحترام .وكان بني األمهات وسيدات البيوت تعاون
ومودة ومشاركة في األفراح واألتراح ..كان أهل الفريج كأهل البيت الواحد ..الكبير (ميون)
على الصغير ،والصغير يحترم الكبير ،والكبير يرحم الصغير».

((( تلفزيون دولة الكويت  -برنامج شخصيات كويتية  -املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل – احللقة األولى من مقابلة توثيقية مع
العم يوسف جاسم احلجي.
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صورة من أرشيف العم بو يعقوب ...تعبر عن مرحلة من مراحل الدراسة في الكويت قدمي ًا

معلموه
تلقى العم يوسف جاسم احلجي ،العلم على العديد من املعلمني ،وكان منهم الشيخ عبداهلل
النوري واألستاذ عبدالرحمن الرويح ،اللذان درسا له اللغة اإلجنليزية في مدرسة «مال
عثمان وإخوانه».
ودرس اللغة اإلجنليزية أيض ًا في مدرسة هاشم البدر القناعي  -وكانت في منطقة الصفاة
 إضافة إلى الطباعة والقواعد ،وكان من معلميه فيها الشيخ عبداهلل اخللف الدحيان،والشيخ أحمد اخلميس ،والشيخ عبدالوهاب الفارس.
وفيما يلي نبذة موجزة عن أبرز معلميه تتضح من خاللها أصالة املعدن ونقاء العلم الذي
حصل عليه العم بو يعقوب حفظه اهلل .
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الشيخ عبدالوهاب بن عبداهلل الفارس
ولد في الكويت عام 1292هـ1875 /م كان عالم الكويت وفقيهها ومفتيها  ،ويرجع نسبه إلى
قبيلة (حرب) الشهيرة في احلجاز وجند وهي قحطانية األصل .شرع في قراءة الفقه وتعلم
اللغة العربية على يد ع ّ
المة الكويت الشيخ محمد بن عبداهلل الفارس ،ثم رحل إلى الزبير
لطلب العلم ،ثم رجع إلى الكويت وواصل التع ُّلم ،وكان محله مجمع ًا لطلبة العلم صباح ًا
ومساء ،وتولى اإلمامة واخلطابة في مسجد البدر باحلي القبلي ،وألزمه الشيخ أحمد
ً
اجلابر الصباح بوالية القضاء ،عام 1348هـ ،فتوالها محتسب ًا لم يأخذ أجرة عليها ،وكان
مثا ًال للتعفف والنزاهة والعدل ،أوقف الدحيان مكتبة عظيمة من الكتب واملخطوطات
النفيسة في شتى العلوم ،وجعل كثير ًا منها موقوف ًا على احلنابلة من أهل الكويت ،توفي
رحمه اهلل في شهر رمضان عام 1349هجرية  -املوافق لعام 1931م ،وكانت وفاته فاجعة ألهل
الكويت جميع ًا ،بكاه الكبير والصغير؛ حملبتهم البالغة له ملا عرفوا عنه طوال حياته من ورع
وتقوى وزهد وعلم وتعليم.
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هو الشيخ عبدالوهاب بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن عبداهلل الفارس،
ينتمي نسبه إلى عائلتني كرميتني ،فجده ألبيه هو الشيخ محمد الفارس العالم التقي
الورع احلنبلي ،شيخ فقهاء الكويت ،وجده ألمه هو محمد السميط من العائالت املعروفة
في الكويت والزبير.
وملا بلغ الشيخ عبد الوهاب الفارس الثامنة عشرة من عمره توفي والده تارك ًا أربعة أبناء
وبنتني ،فرعى إخوته ،وكان مع رعايته لهم  -يختلف إلى علماء عصره ،حيث أخذ أساسيات
العلم -من حفظ كتاب اهلل وتع ُّلم مبادئ القراءة والكتابة  -في دور القرآن األولى (الكتاتيب)،
وبعدها اتصل بالشيخ العالم املربي عبداهلل خلف الدحيان الذي قام على رعايته وتربيته
قبل تعليمه ،فكان له أب ًا وشيخ ًا ،فدرس عليه فقه اإلمام أحمد بن حنبل .وفي عام 1350هـ-
املوافق 1931م حج بيت اهلل ،وفي احلجاز لقي الكثير من العلماء ،وجلس في حلقاتهم،
ونهل من علمهم.
كانت أخالقه أخالق السلف الصالح ،حيث قال عنه تلميذه الشيخ عبداهلل النوري يصف
أخالقه« :كان رحمه اهلل تعالى على جانب كبير من الورع والتقى ،متخلق ًا بأخالق السلف
الصالح ،فقيه ًا في مذهبه «احلنبلي» شديد التمسك بالشرع ،ال يحابي وال يجامل ،وال
يداهن ،وال يبيع الدين بالدنيا ،وال تأخذه في كلمة احلق لومة الئم .وكان جواد ًا كرمي ًا
رحيم ًا بالضعفاء ،وكان على جانب كبير من الرجولة ،وإنكار الذات ،والتفاني في سبيل
الغير ..ومتثل ذلك في رعايته إلخوته بعد وفاة أبيه».
أما ورعه فتمثل جلي ًا ،عندما عرض عليه رئيس احملاكم يومئذ  -عام 1364هـ املوافق 1944م
 منصب القضاء ،فاعتذر عنه بشدة قائ ًال كلمة مشهورة عند السلف الصالح في هذاالسياق« :من ولي القضاء ،فقد ُذبح بغير سكني».
وملا توفي الشيخ سليمان بن مانع إمام مسجد الفهد في عام 1345هـ املوافق 1936م أجمع
أهل املسجد ورواده على تولي الفارس اإلمامة ،وظل إمام ًا له قرابة  40عام ًا إلى أن توفي
رحمه اهلل تعالى عام 1395هـ املوافق 1975م.
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الشيخ عبداهلل محمد النوري
ولد الشيخ عبداهلل محمد نوري أحمد محمد النوري (حسب املوقع اإللكتروني جلمعية
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية) في مدينة الزبير ،في الثالث عشر من ربيع األول عام
1323هـ املوافق السابع عشر من مايو عام 1905م.
ختم القرآن الكرمي في الثامنة من عمره ،وبعد أن قدم مع والده إلى الكويت ،تتلمذ ولده
عبداهلل على يد الشيخ عبداهلل اخللف الدحيان ونهل من علمه الكثير ،كما درس الفقه على
يد الشيخ عبدالوهاب الفارس.
كان الشيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل عامل ًا من علماء الكويت الذين أضاؤوا الطريق ملن
جاؤوا بعدهم قو ًال وعم ًال.
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بدأ عمله مد ّرس ًا في مدرسة محمد العجيري في حي القبلة ،ثم انتقل إلى املدرسة املباركية،
ثم األحمدية ،وفي عام 1942م مت إنشاء املعهد الديني فعمل فيه متط ّوع ًا ملدة ثالثة أعوام
ما بني عامي  1942و 1945م.
وتولى ألول مرة إمامة املصلني عام 1340هـ خلف ًا لوالده ،وكان خطيب ًا مفوه ًا ،فعمل سنوات
طويلة في إمامة كثير من مساجد الكويت كمسجد اخلالد ومسجد دسمان ومسجد بن
بحر ،ومسجد القادسية.
كان الشيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل مهتم ًا بأمور املسلمني في الكويت وخارجها ،فقام بجمع
األموال والتبرعات من احملسنني لتوظيفها في خدمة اإلسالم واملسلمني .ففي عام 1970م
ترك وظائفه احلكومية ،وبدأ يتجول في كثير من البالد اإلسالمية فتوجه إلى إندونيسيا،
حيث قام بتوزيع (مائة وسبعة عشر ألف دوالر) على املدارس واملستشفيات هناك ،ثم طار
إلى دلهي حيث قام بتوزيع (مائة وثمانني ألف دوالر) ،على مدارس وجمعيات إسالمية
بالهند ،وسافر إلى أستراليا وهناك اشترى دار ًا بـمبلغ (ستمائة ألف دوالر) استرالي لتكون
مق ّر ًا للمدرسة اإلسالمية.
تولّى عام 1953م إدارة إذاعة الكويت فأدخل عليها برامج متن ّوعة ومفيدة لغرس مبادئ
الدين القومي ،وتولّى إعداد وتنفيذ حلقات تلفزيونية أسبوعية اكتسبت شعبية واسعة في
الكويت وخارجها آنذاك.
ّ
توفي فضيلة الشيخ عبداهلل النوري يوم السبت احلادي عشر من ربيع األول 1401هـ ،املوافق
 17يناير 1981م ،طيب اهلل ثراه وأحسن مثواه ،وجعل أعماله في ميزان حسناته ،وأسكنه
فسيح جنّاته.
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الشيخ أحمد اخلميس
ولد الشيخ أحمد بن خميس اجليران عام١٣١١هـ (١٨٩٣م) ،وقد اشتهر أيضا باسم «أحمد
اخللف» أحيان ًا ،نسبة إلى أسرة خاله الشيخ عبداهلل خلف الدحيان ،وظاهرة
التسمي
ِّ
بأسماء األخوال  -بشكل عفوي غير متعمد  -هي ظاهرة منتشرة جد ًا في الكويت واجلزيرة
العربية ،حيث يعرف األبناء بأسماء الشهرة ألخوالهم؛ إذا اقتضت ظروفهم أن ينشأوا
ويترعرعوا في بيوت أخوالهم ،حسب احلراك االجتماعي العفوي.
تدرج في الوظائف ،فبدأ مدرس ًا في مدرسة النجاح األهلية في الزبير ،ثم عمل في التدريس
اخلاص مع الشيخ عبدامللك الصالح ،فافتتحا مدرسة لتعليم األطفال القراءة والكتابة
وحفظ القرآن الكرمي ومبادئ احلساب.
كما د ّرس في مدرسة األيتام التي أنشأها شمالن بن على آل سيف في كشك الصقر في
احلي القبلي .وكان خطيب ًا وإمام ًا ملسجد البدر في منطقة القبلة .كما ولي القضاء ،حيث
عني قاضي ًا في احملكمة العليا.
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كان الشيخ أحمد خميس اخللف مدرس ًا ناجح ًا ،وخطيب ًا فصيح ًا ،وقاضي ًا جلي ًال ،وكان
يشارك في أعمال اخلير والبر ،كما كان يشارك الناس أفراحهم وأحزانهم ،فأحبه الناس.
وللشيخ أحمد خميس مجموعة من اخلطب املنبرية ،يعرفها أبناء الكويت الذين أخذوا
عنه وأفادوا منه.
توفي الشيخ أحمد خميس اخللف عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) وقد جاوز الثمانني من عمره رحمه
اهلل وغفر له.
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املال عثمان عبداللطيف محمد عبداهلل العثمان
ولد املربي الفاضل عثمان عبداللطيف محمد عبداهلل العثمان في الكويت سنة
1317هـ(1899م) وبدأ باكتساب العلم واملعرفة صغير ًا فاستطاع أن
يحصل منه قدر ًا كبير ًا،
ّ
أهله حتصيله ألن يكون أستاذ ًا في املدرسة املباركية وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من
وقد ّ
العمر!
تنقل املال عثمان في التدريس بني عدد من املدارس فد ّرس في املباركية أو ًال ثم في األحمدية
ثم في املدرسة القبلية ما بني عامي  1945و1947م ،ثم في مدرسة املرقاب.
وأنشأ كتاب ًا يد ّرس فيه خلف املوقع احلالي للبنك املركزي .وكان الكتّاب في األصل ديوانية
آلل اجلوعان قسمها املال عثمان قسمني جعل أحدهما ك َّتاب ًا واآلخر جعله سكن ًا ألهله.
وعني املال عثمان إمام ًا ملسجد علي عبدالوهاب املطوع الذي كان موقعه في الركن اجلنوبي
ُ
الغربي من مجمع الوزارات اليوم .وقد اشتُ هر بحفظ القرآن الكرمي كله وإحياء ليالي
رمضان املباركة بالقيام والتهجد وكان أهل الكويت يتوافدون للصالة خلفه.
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كان مالكي املذهب .وقد درس الفقه احلنبلي لدى الشيخ عبدالوهاب الفارس .وكان لهذا
املربي الفاضل أثر واضح في مسيرة التعليم في الكويت؛ إذ كان من أبرز الذين طوروا
مناهج التعليم إلى ما هي عليه اآلن ،ونقلها من طور الكتاتيب إلى املنهج احلديث املعروف.
وبعد مرور اثنني وعشرون عام ًا على افتتاح مدرسة املباركية قرر اإلخوة الثالثة :املال عثمان
واألستاذ عبداهلل واملال محمد أبناء عبداللطيف العثمان  -على أن ينضم اليهم الحق ًا
أخوهم األصغر عبدالعزيز فور تخرجه  -إنشاء مدرسة خاصة بهم في سكة ابن الدعيج،
وقد سميت املدرسة في البداية (مدرسة املال عثمان عبداللطيف العثمان وإخوانه) ،على أن
ُتسند مهمة إدارتها إلى عبداهلل العثمان.
ومثلت مدرسة مال عثمان  -مع املدرسة املباركية واألحمدية وغيرهما من املدارس  -طفرة
تعليمية ودعامة أساسية ساهمت في ترسيخ مفهوم التعليم النظامي في مختلف مناطق
الكويت ،ونقلت املجتمع الكويتي من عهد الكتاتيب إلى عهد املدارس النظامية.
توفي املربي الفاضل املال عثمان سنة 1406هـ 1985 -م.
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األستاذ هاشم البدر القناعي
ولد املربي الفاضل األستاذ هاشم عبدالرحمن البدر القناعي في حي الفرج بالكويت عام
١٣١٦هجرية 1898م.
بدأ حياته الدراسية في مدارس الكويت األهلية ،ثم اجته الى تعلم اللغة اإلجنليزية
مستفيد ًا من الكتب التي كانت توزعها بعثة اإلرسالية األمريكية في بداية العشرينيات من
هذا القرن ،ثم واصل تعلمه الذاتي إذ كان يطلب بعض كتب تعليم اللغة اإلجنليزية من
اخلارج ،مكرس ًا جل وقته للدراسة والتحصيل ،وقد دفع ضريبة ذلك ضعف ًا في بصره الزمة
طوال حياته.
وفي نهاية العشرينيات سافر إلى الهند والتحق بإحدى املدارس املتخصصة في تعليم
اللغة اإلجنليزية .وفي عام 1933عاد إلى الكويت بعد أن أجنز مهمته الدراسية بتفوق ،فكان
بذلك من أوائلاملتخصصني في تدريس اللغة اإلجنليزية في الكويت.
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في عام 1933م افتتح األستاذ هاشم البدر القناعي مدرسة خاصة لتعليم أبناء الكويت اللغة
اإلجنليزية هي «املدرسة األهلية» والتي تعد األولى في هذا املجال ،وكان موقعها بالقرب من
ساحة الصفاة ثم انتقلت إلى منطقة «البهيتة» في نهاية سوق التجار من ناحية البحر.
وكان املرحوم هاشم عبدالرحمن البدر يدير مدرسته بكفاءة ،وطور منهجها ،بإضافة دروس
تعلم اللغة عن طريق االستماع بواسطة األسطوانات ،واآللة الطابعة ،وأضاف مادة احملاسبة
ودروس ًا في االختزال أيض ًا .وتكلل جهده بتق ّلد تالميذه املناصب القيادية في الدولة في
بدايات تطورها ونهضتها ،مما جعلهم يدينون له بالفضل الذي أوصلهم لهذه املراكز املهمة،
في ذلك الوقت .ومن اجلدير بالذكر أنه  -وعلى هامش جهوده التربوية املتميزة  -كان أول
من أنشأ مصنع ًا للصابون في كويت املاضي.
انتقل املربي الفاضل األستاذ هاشم البدر إلى جوار ربه عام ١٣٧٩هـ ١٩٦١-م ،بعد أن أدى
رسالته في مجال التربية والتعليم والصناعة خير األداء.
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األستاذ عبدالرحمن عبداهلل الرويح
ولد املربي الفاضل األستاذ عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الرويح بفريج الدبوس في
منطقة الشرق بالكويت عام  ١٣٣١هـ (١٩١٢م).
بدأ دراسته مبدرسة املال راشد السيف ،وهي من أقدم املدارس األهلية وأكثرها تقدم ًا من
ناحية البرامج التدريسية؛ إذ كانت تد ّرس القرآن الكرمي واللغة العربية واخلط واحلساب
واإلمالء والفقه والتوحيد ومسك الدفاتر ،إلى جانب مبادئ اللغة اإلجنليزية.
ومن أساتذته األفاضل :األستاذ عبداحملسن عبداهلل البحر واملال عبدالرحمن العلي الدعيج
والشيخ محمد نوري بن أحمد بن محمد ،والسيد عمر عاصم واملال سالم علي احلسينان
واملال محمد إسماعيل الغامن واملال عثمان عبداللطيف العثمان واألستاذ عبداهلل العمر
واملال إدريس جاسم اإلدريس.
عمل املربي الفاضل مشرف ًا في املدرسة املباركية ثم في املدرسة األحمدية؛ حيث أسند
إليه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي مهمة التدريس .أما في الفترة املسائية فكان يقوم
بتدريس مبادئ اللغة اإلجنليزية مبدرسة املال مرشد.
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له تالميذ كثيرون منهم :الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح ،والشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح ،واألستاذ عبدالعزيز جعفر ،واألستاذ صالح شهاب ،واألستاذ عبدالعزيز
اخلالد ،واألستاذ عبدالرزاق السيد ،ود.عبدالرزاق العدوانى ،ود.أحمد اخلطيب ،واألستاذ
خالد املسعود ،واألستاذ سليمان عبداهلل العثمان ،واألستاذ عبدالباقي النوري ،والعم عبداهلل
العلى املطوع ،وصاحب هذه السيرة العطرة شفاه اهلل وعافاه.
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صفاته وأخالقه
من اهلل تعالى على العم يوسف جاسم احلجي ،بالعديد من الصفات الطيبة واألخالق
لقد ّ
أهلته وجعلته يقضي حياته كلها  -بفضل اهلل  -في العمل
العالية واملآثر الكثيرة التي ّ
اخليري ،وخدمة املسلمني ،والدعوة إلى اهلل تعالى ،وهذا فيض جود من رب الوجود .وال
شك أن نشأته في بيئة طيبة وتع ّلمه أمور دينه في صباه ،رسخا فيه العديد من الصفات
الكرمية واخلالل اجلميلة منها:
طول الصمت وعشق العمل اخليري
وقد ُعرف العم بويعقوب حفظه اهلل وشفاه بأنه طويل الصمت قليل الكالم ،حتى إذا وصلته
رسالة تشكو سوء حال أو حتمل أخبار ًا غير جيدة من أي بقعة إسالمية تبدلت الصور متام ًا
فيهب داعي ًا رموز اخلير بالكويت إلى اجتماع عاجل  -عبر اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
ّ
التي كان يترأسها وهو أحد أبرز مؤسسيها أو غيرها من املؤسسات واللجان واجلمعيات -
لينظموا حملة إعالمية واسعة؛ متهيد ًا حلملة موسعة أخرى جلمع التبرعات ،ويخاطبوا
مؤسسات الدولة ذات الصلة ،ويرسلوا الوفود إلى التجار واألثرياء واحملسنني؛ من أجل
إغاثة إخوانهم املضارين واملنكوبني هنا وهناك.
والذين عاصروا العم يوسف احلجي ،قدموا له صورة عن قرب ،كما جاء في شهادات الكثيرين
ممن عاصروه وعملوا معه ،فعلى سبيل املثال :منذ البدايات األولى لتأسيس مكتب بيت
الزكاة بالقاهرة كان العم يوسف احلجي من أبرز الداعمني للمكتب ،بل كان املكتب يعد
إحدى محطاته الرئيسة خالل زياراته املتكررة للقاهرة لتفقُّ د املشاريع والقرى ،ولم يكن
وعرف منه كيف يكون العطاء واملثابرة واملداومة على فعل اخلير ،دون
يعرف الكلل وال املللُ ،
التقيد مبحددات الزمان واملكان وساعات الدوام.
كما ذكروا عن العم بويعقوب تواصلهم معه  -من خالل اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
 عند تأسيس مكتب في ألبانيا ،وكان أول مكتب كويتي للعمل اخليري في منطقة البلقان،وأكد كل من عرفه أن عزميته وإصراره ساهما – بفضل اهلل  -في توقيع اتفاقية تعاون مع
احلكومة األلبانية.
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ومن دالئل حب العم بويعقوب – حفظه اهلل – للخير وفعل اخلير أنه كان من املؤسسني
والداعمني للعديد من املؤسسات اخليرية والدعوية والتعليمية منها املجلس العاملي للدعوة
واإلغاثة ومقره القاهرة ،وأنه «قدم منوذج ًا لرجل اخلير متجرد ًا ومخلص ًا وصادق ًا» ،كما
وصفه معاصروه .وكانت له وقفات إعالمية باملساهمة في تصحيح صورة املسلمني لدى
الغرب ،نافي ًا أن يؤخذ اجلميع بجريرة عمل مجموعة أو فرد.
الرحمة واالبتسامة الدائمة
كما عرف عنه – حفظه اهلل – العديد من الصفات األخرى الطيبة التي تعكس سعة صدره
وسالمة قلبه ورحمته بالناس جميع ًا منها:
االبتسامة الدائمة لألطفال ومتويل املشاريع اخلاصة بهذه الفئة في داخل وخارج الكويت.
واالستجابة الفورية لطالب احلاجة ،فلم يرد يوم ًا أحد ًا وقف على باب بيته أو مكتبه.
ويتحدث د  .سليمان شمس الدين املدير العام للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سابق ًا –
عن هذا اجلانب من صفات العم احلجي قائ ًال:
«في الواقع كان  -رغم كبر سنه  -عنده جلد وقوة حتُّ مل .عند نزول امليدان يعمل من الصباح
الباكر بعد الفجر ،وفي املساء يجلس في الديوانية ،ويأتيه الناس لعرض حاجاتهم ،فهو
رجل
متفان في العمل اخليري ،لذلك استطاع أن يحقق للهيئة اخليرية  -التي ترأسها
ٍ
 25عام ًا  -القبول لدى املتبرعني من داخل الكويت أو املستفيدين من خارجها ،وذلك على
مستوى اجلمعيات والهيئات الرسمية واألهلية .وقد حقق هذا القبول انتشار ًا وثقة في
عمل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،داخلي ًا وخارجي ًا.
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واملؤسسي
الشرعي
احلرص على اجلانبني
ّ
ّ
ومن الصفات التي حتلى بها العم بويعقوب  -كما يروى د.سليمان شمس الدين  -حرصه
على مراعاة اجلانبني الشرعي واملؤسسي في أي عمل ُتقبل عليه الهيئة ،ويضرب مث ًال على
ذلك قائ ًال :ذات مرة جاءتنا سيدة متحمسة ملشروع (رعاية وكفالة مجهولي الوالدين) حتت
مظلة الهيئة .هذه قضيتها وهي متحمسة لها ،فاجتمعنا بالعم بويعقوب رئيس الهيئة
نتناقش حول املوضوع ،فقال لي( :اسأل الشيخ عجيل) – يعني د.عجيل النشمي  -باعتباره
رئيس اللجنة الشرعية  -ثم طلب االتصال بوزارة الشؤون االجتماعية ،ألنه هذه قضية
تابعة ألجهزة الدولة .وفع ًال سألت الشيخ عجيل فقال لي بالنص( :واهلل يا دكتور هذه
قضية فيها حساسية وقضايا كثيرة .فاألفضل أن تنأى الهيئة بنفسها عن ذلك) وسألت
اجلهة املعنية في وزارة الشؤون ونصحونا بذلك أيض ًا ،فاقتنعت أن الهيئة ال تستطيع أن
قدم على مشروعات جديدة
تتبنى ذلك فأخبرت العم بذلك» .وهكذا كان العم بو يعقوب ال ُي ِ
قبل االستئناس بالرأي الشرعي.

العم بو يعقوب وابتسامته الدائمة ومداعبته لألطفال عموم ًا واأليتام خصوص ًا
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صورة ألحد لقاءات العم بو يعقوب الصحفية
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اجلود والسخاء
ويصف د .سليمان ،العم بويعقوب  -من واقع خبرته وتعامله معه  -بأنه «مستمع جيد
وقارئ جيد ودقيق في مالحظاته ،ويعطيك من الكالم اخلالصات ،عرفته جيد ًا من وقت
احتكاكي به وعملي معه في الهيئة ،رجل يدفع من جيبه اخلاص ،وال يتردد في العطاء،
وأذكر زيارة طلبة إحدى اجلامعات في الكويت وطلبهم توفير نفقات رحلة العمرة من الهيئة
وطلبوا السكن في فندق التوحيد  -وهو معروف بأنه من الفنادق الراقية في مكة املكرمة،
وهو أقرب الفنادق إلى احلرم املكي الشريف  -وطلبوا مقابلة العم فاعتذرت لهم؛ ألننا
مشغولون بقضايا جوهرية ومحورية وقلت لهم :إن مصادرنا وقفيات أو زكاة أو صدقات،
وال يوجد لدينا وقفية لهذه الرحالت ،املهم أنهم قابلوا السكرتير وأدخلهم للعم بو يعقوب
الذي دفع لهم قيمة التبرع من جيبه اخلاص!
وهناك موقف آخر حدث أمامي مع شخص من موريتانيا اسمه أباشي ،وكان عمره  90سنة
وكان حافظ ًا للقرآن الكرمي وكان أستاذ ًا يد ّرس ويع ّلم ،وكان يأتي كل عام للعم فيعطيه 300
دينار لإلنفاق على جمعية خيرية صغيرة لديهم ،هذا الرجل اتصل بي ذات مرة ومتزقه
احلسرة ألنه ذهب إلى إحدى اجلهات ولم يحسنوا استقباله ،ويكاد يبكي من احلزن ،فقلت
له :شيخنا أنت حافظ كتاب رب العاملني ،وإن شاء اهلل ما يضيع أجرك ،تعال غد ًا ندخل
للعم بويعقوب ،وفع ًال دخلنا مع الرجل ..ووافق له العم ،وفوجئنا أن املبلغ املكتوب له 3
آالف دينار! فقلت له :من  300اهلل أعطاك  3000دينار! هذه بركة العمل اخليري وهذه من
بركات العم بويعقوب».

حسن الصحبة والعالقة املميزة مع األمراء ورموز العمل اخليري
ومما حتلى به العم بويعقوب  -حفظه اهلل -من صفات حسن الصحبة واملودة والوفاء
والتقدير واالحترام ,لذا كانت له عالقات وثيقة مع أمراء الكويت وكبار رموز العمل اخليري،
وسنسوق منها مثالني اثنني على ذلك:
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 - 1عالقته بالشيخ جابر األحمد اجلابر رحمه اهلل والشيخ صباح
األحمد اجلابر حفظه اهلل
من املعروف أن عالقة رواد العمل اخليري والدعوي الكويتيني ،بأمراء الكويت عموم ًا تتسم
باملودة واحلب واالحترام املتبادل .فاحلاكم  -في اخلليج عموم ًا وفي الكويت خصوص ًا  -مبثابة
كبير العائلة أو األخ األكبر ألبناء شعبه وبلده ،وهو مبثابة القائم على شؤونهم واملدير – إن
ً
جاز التشبيه – ألمور بالدهم
نيابة عنهم ،حيث ال توجد حساسية التنافس والصراع على
السلطة واملناصب ،كما هو احلال في النظم الرئاسية أو البرملانية أو غيرهما .وعلى النهج
نفسه واملنوال ذاته اتسمت عالقة العم يوسف احلجي شفاه اهلل بالشيخ جابر رحمه اهلل
وبالشيخ صباح حفظه اهلل ،بالود والتفاهم ،وااللتفاف حول خدمة قضايا الوطن واألمة.
أياد بيض في خدمة العمل الدعوي واخليري؟!
ول َم ال وقد كان للشيخ جابر – رحمه اهلل – ٍ
حيث كانت يده ممدودة للفقراء .أحب اجلميع وأحبوه وعمل من أجل معونة احملتاجني
ف ُأطلق عليه (رجل العمل اخليري على مستوى العالم اإلسالمي) عام ١٩٩٦م.
تقول جريدة الوطن في عددها رقم ( « : ) 5208لقد كان للشيخ جابر رحمه اهلل ،الفضل
– بعد اهلل  -في تأسيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة االسالمية ،وهي اللجنة األولى من نوعها في العالم اإلسالمي ،كما كان يرحمه
اهلل ال يسافر ألي بلد حتى يصطحب معه إمام ًا من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
(((
ليؤمه في الصالة».
تلك األعمال وغيرها يتذكرها رجال العمل اخليري في الكويت ومنهم الشيخ يوسف
احلجي الذي رثاه بكلمات مؤثرة ،وعني دامعة وقلب حزين ،فقال« :خبر محزن وخسارة
لألمة اإلسالمية ،لكن ما يصبرنا أن هذا هو قضاء اهلل وقدره؛ لقوله تعالى :ﱫﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱪ ( آل عمران ) 185 :
((( جريدة الوطن  -األحد  ١٥ذو احلجة  ١٥ - ١٤٢٦يناير  ٢٠٠٦العدد .٥٢٠٨/١٠٧٦٢
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وأضاف احلجى« :إننا نعيش اليوم حداد ًا كبير ًا خلسارتنا املغفور له الشيخ جابر األحمد
الصباح وفقدان بلده وشعبه له ،حيث خدم األمة االسالمية بكل إخالص ،وقام بدور كبير
في جميع املجاالت االقتصادية واإلسالمية والسياسية.
إنه رجل آمن بعمل اخلير وعمل من أجل آخرته .ونسأل اهلل أن يكون عمله في صحيفته يوم
القيامة ،وأن يوفق خ َلفه للسير على نهجه .فقد كان بط ًال محبوب ًا في العالم كله .ونسأل
اهلل أن يعوضنا برجل مثله ،نسأل اهلل له املغفرة الرحمة».

العم يوسف جاسم احلجي :نعيش حداد ًا كبير ًا خلسارتنا رائد العمل اخليري الشيخ جابر احلمد الصباح  -جريدة الوطن
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سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل مستقب ًال رئيس وأعضاء الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية في  30يونيو عام 1986م ،ويبدو عن ميينه الشيخ عبداهلل بن إبراهيم األنصاري رحمه اهلل من دولة قطر ،والعم بو
يعقوب شفاه اهلل وعافاه والشيخ يوسف القرضاوي ،وعن يساره معالي وزير األوقاف والشئون اإلسالمية آنذاك خالد أحمد
اجلسار رحمه اهلل

سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل وعن ميينه رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
العم يوسف احلجي في إحدى املناسبات
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سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل مستقب ًال رئيس وأعضاء الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية لتقدمي درع تذكارية في 21مايو عام 2000م ،ويبدو عن يسارهما العم أحمد سعد اجلاسر والعم عبداهلل علي
العبدالوهاب املطوع رحمه اهلل

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل وعن ميينه العم عبدالرحمن العتيقي والعم يوسف جاسم
احلجي في إحدى املناسبات
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وكذلك اتسمت عالقة العم بويعقوب شفاه اهلل وعافاه بصاحب السمو األمير الشيخ صباح
األحمد ،حفظه اهلل ،باحملبة واملودة واالحترام املتبادل .وليس أدل على ذلك من الصورة
التي نشرت لكليهما يد ًا بيد ،لدى حضور سموه ورعايته احتفال الهيئة اخليرية مبرور 25
عام ًا على تأسيسها.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل مستقب ًال العم يوسف جاسم احلجي ضمن وفد اجلمعية
العمومية للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

وقد حتدث د.عبداهلل املعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة اخليرية بعد العم يوسف احلجي عن
هذا املناسبة قائ ًال« :يحق لرئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية العم يوسف احلجي أن
يفتخر ويعتز وهو يترجل عن منصب رئيس الهيئة ،بعد أن كان على رأس مؤسسيها وقائد
مسيرتها الناجحة طوال  25عام ًا ،على طريق اخلير والبر ،حتى أصبحت ملء السمع
والبصر ..يترجل العم يوسف احلجي اليوم ،وقد لبى صاحب السمو األمير الشيخ صباح
األحمد دعوته لرعاية وحضور احتفال الهيئة باليوبيل الفضي لتأسيسها وهي تنفذ وترعى
املشاريع التنموية واإلغاثية لفقراء املسلمني في أكثر من  136دولة في العالم ،وسيظل العم
يوسف احلجى  -أطال اهلل عمره  -إمام ًا للعمل اخليري».
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صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل وعن ميينه الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح حفظه اهلل والشيخ يوسف جاسم احلجي وزير األوقاف والشئون اإلسالمية العاملية شافاه اهلل في إحدى املناسبات
 املصدر  :تلفزيون دولة الكويت  -برنامج شخصيات كويتية  -املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل – احللقة األولى من مقابلةتوثيقية مع العم يوسف جاسم احلجي

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل مكرم ًا العم يوسف جاسم احلجي في قصر بيان
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 - 2األخوان الصديقان «احلجي واملطوع»
ُ
واخللة ،فقد روى اإلمام
لقد بني القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة أهمية الصحبة
أحمد وغيره أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال« :املرء على دين خليله فلينظر أحدكم
من يخالل» .ومع ما ميكن أن يجلبه أصدقاء السوء ملن يصحبهم ،فإنهم يتبرؤون يوم
القيامة ممن يصادقهم بل ويعادونه ،قال اهلل تعالى :ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﱪ (الزخرف )67 :
ولهذا كان العم يوسف احلجي – حفظه اهلل – حريص ًا على انتقاء أصحابه واختيار إخوانه ،وأن
يكونوا من أهل التقوى واإلميان وعون ًا على طريق الرحمن ،ورفقاء في دروب البر واإلحسان.
ولذا كان العم عبداهلل العلي املطوع رحمه اهلل واحد ًا من أقرب املقربني إلى قلب العم
يوسف احلجي ،وقد رثاه احلجي بعيون دامعة وقلب حزين .بل ظل العم بويعقوب لشهور
طويلة يعاني حزن ًا على فقد األخ والصديق ،حيث كان العم بوبدر رحمه اهلل صديق العمر
واملستشار املؤمتن واحلاضن لكل مشروع يطرحه بويعقوب ،بل هو احملطة التي يتوقف
عندها العم يوسف احلجي محلي ًا وخارجي ًا.

العم يوسف احلجي شفاه اهلل وعافاه والعم عبداهلل العلي املطوع رحمه اهلل ،ويظهر في يسار الصورة األستاذ يوسف سليمان املطوع
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العم بو يعقوب وعن ميينه خالد يوسف املرزوق وعبداهلل علي عبدالوهاب املطوع رحمهما اهلل وعن يساره أحمد سعد اجلاسر

نعم هذه حقيقة ..فالعالقة بني االثنني لم تكن فقط قضية مبادئ وقيم وفكر مشترك ،بل
تعدت إلى أبعد من ذلك :انسجام ًا روحي ًا ،وتوافق ًا نفسي ًا وقلبي ًا.
لقد سافرا مع ًا إلى أكثر بلدان العالم ومنها أفغانستان والبوسنة وغيرهما من املناطق
الساخنة أو املنكوبة ،وتعاهدا على أن يظال شريكني في الصغيرة والكبيرة ،فحققا جناح ًا
ثنائي ًا أبهر احمليطني بهما.
من هنا نفهم أن من خ َلف العم يوسف احلجي في جمعية اإلصالح هو عبداهلل املطوع ،وأنه
ما كان للهيئة اخليرية اإلسالمية أن تغرس شجرتها ،وتكثر ثمرتها ويشتد عودها ويعظم
عطاؤها ومتتد ظاللها على يد العم بويعقوب ،لوال اهلل ثم الدعم املعنوي من العم عبداهلل
املطوع منذ البدايات .لقد كانا كما يقال« :نعم الثنائي في الدعوة إلى اهلل واإلحسان وفعل
اخلير».
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سمو األمير الوالد  -ولي العهد آنذاك  -الشيخ سعد العبداهلل رحمه اهلل مستقب ًال العم يوسف جاسم احلجي والعم عبداهلل
علي العبدالوهاب املطوع رحمه اهلل

العم يوسف احلجي شفاه اهلل واملغفور له بإذن اهلل العم عبداهلل العلي املطوع في إحدى املناسبات
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ثاني ًا :حياته العملية
حني أنهى يوسف دراسته في مدرسة هاشم البدر
عام 1938م (وكان عمره آنذاك حوالي  15عام ًا)
أخذ يبحث عن عمل ،كشأن غيره من الشباب
الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم ويعملون
بسواعدهم ويخوضون غمار احلياة في سن مبكرة،
رغبة في الزواج وتكوين أسرة وحتقيق االستقرار
االجتماعي.
لكن الكويت آنذاك (في الثالثينات من القرن
العشرين) لم يكن فيها الكثير من الوظائف ،وكان
معظم الشباب يتجه لركوب البحر (على سطح
السفن الشراعية السفارة أو في رحالت الغوص
العم بو يعقوب يوسف جاسم احلجي شافاه اهلل
على اللؤلؤ).
في مقتبل حياته العملية
وكان والده جاسم بن حجي رحمه اهلل قد منعه أو
«حرم عليه»  -كما أشرنا  -ركوب البحر الذي أفقد جاسم ًا  -رحمه اهلل  -والده محمد ًا وابنه
اليافع عبداحملسن الذي غرق في حادثة في اخلليج على سفينة شراعية  -قطاعة – كما
ذكرنا في مواضع سابقة  -وهي طبعة النوخذة عبداللطيف الهاشم ،وكان على يوسف أن
يبحث له عن طريق آخر ملستقبله ،عوض ًا عن ركوب البحر.

إلى اململكة العربية السعودية وبداية رحلة الكفاح
وفي تلك األثناء كان حجي (الشقيق األكبر ليوسف) قد سافر إلى السعودية ،وحصل على
وظيفة في شركة أرامكو للنفط بالظهران ،وكان يعمل مترجم ًا للفنيني األمريكان في قسم
االستكشافات بالشركة.
كما كان يعمل في قسم احملاسبة أيض ًا ،لتمكنه من اللغتني العربية واإلجنليزية ،فطلب
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حجي من أخيه يوسف اللحاق به في الظهران ،للعمل بوظيفة (مراقب دوام) في النقليات
اخلاصة بالشركة.
رحب يوسف بالعرض وسافر على إحدى سفن القطاعة إلى الظهران؛ حيث لم يكن طريق
البر آنذاك سالك ًا أو آمن ًا.
وصل يوسف إلى الظهران والتحق بالعمل في الشركة ،وكانت والدته تزوره هو وأخاه حجي
بني احلني واآلخر ،ولكن بعد مضي عام على عمله نشبت احلرب العاملية الثانية (عام )1939
فتوقفت أعمال الشركة مؤقت ًا أو تقلص عملها ،وحدث أن غارت طائرة إيطالية على منشآت
الشركة (ألن إيطاليا كانت حليفة ألملانيا) فعاد يوسف لوطنه.

زواجه وعائلته
بعد عودته إلى الكويت تزوج عام  1941من هيا بنت عثمان بن عبداهلل احليدر – ابنة أحد
الطواويش في الكويت  -ورزق منها بسبعة ذكور وثالث بنات ،أكبرهم د .يعقوب يوسف احلجي
صاحب املؤلفات املعروفة في تاريخ السفر الشراعي في الكويت وصناعة السفن الشراعية
في تاريخ الكويت ،والذي يدين له تاريخ السفر الشراعي الكويتي بالفضل؛ ملا وثقه فيه من
مصنفات ،وما كتب فيه من مؤلفات .وأصغرهم أحمد ،الذي نال شهادة الدكتوراه في مجال
احلقوق ،والباقون تخرجوا من اجلامعات العربية واألجنبية فكانوا نعم الذرية.
وقد اضطر يوسف  -بعد زواجه بقليل  -إلى العودة لشركة أرامكو للحصول على مصدر رزق
حالل ،عم ًال بقول احلق جل وعال :ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ ( امللك )15:خاصة بعد أن أصبح رب عائلة ،لكن يوسف اشتاق
إلى وطنه وأهله ،فلم يتحمل فراقهم سوى سنة واحدة ،عاد بعدها (عام  )1942إلى الكويت.
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العمل التجاري احلر
استأنف العم يوسف حياته العملية في الكويت – بعد عودته من السعودية للمرة الثانية
 بالعمل التجاري احلر ،ففتح دكان ًا لبيع املواد الغذائية (من أرز وسكر وطحني وغيرها)بالقرب من سوق التمر وكشك الشيخ مبارك.
لكن هذه املواد والسلع الغذائية ذاتها كانت غير متوافرة بكثرة في الكويت ،بسبب ظروف
احلرب وتوقف البواخر عن التردد على ميناء الكويت إلحضار هذه املواد ،ولهذا اضطر
لترك عمله في الدكان ،وأخذ يبحث عن وظيفة حكومية.

على خطى والده ..عبداإلله عبداهلل العلي املطوع يتواصل مع رفيق درب والده العم يوسف احلجي شفاه
اهلل بحضور العم عبدالواحد أمان (بو مصعب) و عبداهلل يوسف جاسم احلجي
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وكالة وزارة الصحة ..وإجنازات واضحة
وبعد البحث والسعي والسؤال وفقه اهلل تعالى إلى العمل في إدارة الصحة العامة في
الكويت ،فكان منذ بداية عمله موضع ثقة لدى املسؤولني في الوزارة ،فتم تعيينه مسؤو ًال
عن مخازن األدوية من عام  1944حتى عام 1960م.
ثم سرعان ما متت ترقيته وتعيينه مدير ًا للنقليات واملشتريات ملدة عامني .وكان من
إجنازاته في دائرة الصحة العامة ،مراسلة شركات األدوية ،واختيار املناسب منها وغير ذلك
من األمور الفنية واإلدارية املهمة ،وكذلك تأسيس أول بعثة طبية للحج عام  .1956وكان قد
حج معها في عام 1960م ،كأمني لبعثة احلج هذه.
في عام 1963م ترقى العم يوسف جاسم احلجي ليصبح أول وكيل لوزارة الصحة العامة
في عهد املرحوم عبدالعزيز حمد الصقر أول وزير لوزارة الصحة الكويتية( ،بعد أن تغيرت
اإلدارات إلى وزارات عقب االستقالل) ،حيث اختاره الشيخ عبداهلل السالم من بني عدة
أسماء رشحها له وزير الصحة آنذاك عبدالعزيز حمد الصقر.

صورة قدمية لوزارة الصحة العامة الكويتية
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من كتاب (تاريخ اخلدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى االستقالل) – د .خالد فهد اجلاراهلل – الكويت 1996

وقد حتدث بو يعقوب عن هذه
املرحلة في مقابلة تلفزيونية
مع املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل
قائال(((« :نشأت اخلدمات الصحية
في دولة الكويت منذ بداية القرن
العشرين .وتابعنا منوها من خالل
اخلدمات الصحية البريطانية
صورة سيارات البعثة الطبية للحج عام 1956م
واألمريكية واألهلية الكويتية،
وتأسست أولى الصيدليات واملذاخر الطبية والطبابة الشعبية ودور األطباء الكويتيني
آنذاك .وتعرفنا على تأسيس أول مستوصف حكومي كويتي في بداية األربعينيات واملسمى
((( بدا االهتمام احلكومي باخلدمات الصحية للمواطنني ،بعد أن كانت تقتصر على املستشفى األمريكي الذي أقامته
اإلرسالية األمريكية في عهد املرحوم الشيخ مبارك الصباح؛ ولتخفيف احلمل والضغط الكبير على املستشفى ،الذي لم
يكن يسد احتياجات املواطنني املتزايدة على العالج؛ حيث لم تكن األدوية كافية ،فقامت احلكومة في هذا العام بافتتاح
مستوصف بإيجار بيت عائلة معرفي املقابل لقصر السيف ،وأطلق عليه (املستوصف السوري) نسبة لألطباء العاملني فيه ،وهم
د .يحيي احلديدي رحمه اهلل و د.صالح أبوالذهب .
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باملستوصف السوري ،وقدوم
الدكتور يحيي سعيد احلديدي
لإلشراف عليه.
وكذلك إنشاء مبنى وزارة الصحة.
ومن ثم تأسيس املستشفى
األميري ،أول مستشفى كويتي
في عام 1949م ،والذي تأسس بعد
صور من مستشفى األميري الذي افتتح عام 1949م
موافقة مجلس الشورى في ذلك
الوقت ،حيث واجهت عملية البناء صعوبات كثيرة بسبب احلرب العاملية الثانية ،مما أدى
إلى توقف أعمال البناء حتى انتهاء احلرب .وبعد إكمال بنائه وتشغيله أصبح املستشفى
حديث املنطقة ،وكان صرح ًا ومفخرة للكويت في تلك الفترة ،وكان باملستشفى في أول
األمر  45سرير ًا وغرفة للعمليات وصيدلية ومختبر.

العم بويعقوب مع وزير الصحة د.عبدالرحمن العوضي آنذاك في افتتاح أحد املرافق الصحية ،وبينهما األستاذ عبدالرحمن
عبداهلل الكندري مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم في بيت الزكاة آنذاك
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ويضيف العم بو يعقوب قائ ًال :قبل أن أصبح وكي ًال للصحة عام 1962م ،بدأنا في تأسيس
مصنع األدوية في أوائل الستينيات ،بعد بناء مستودع لصناعة األدوية في منطقة الصباح،
وأرسلنا بعض الصيادلة إلى بريطانيا لنقل خبرات وجتارب شركات األدوية املتخصصة
هناك ،ومت رسم هيكل ملصنع األدوية ،وبدل أن تأتي األدوية كلها مجهزة ،بدأ العمل على
جتهيزها من املواد املوجودة في الكويت .وبدأنا تدريب الصيادلة ومساعديهم من خالل
دورات تدريبية متت باالتفاق مع ديوان املوظفني ،وعاجلنا النقص الذي كان واضح ًا آنذاك.
وكان من أهم ما فكرنا فيه  -مع الوزارة واألطباء واملسئولني  -إنشاء مستشفى الصباح،
حيث بدأ مرض السرطان ينتشر ،وبدأ العالج بالذرة ،ففكرنا أن نحضر خبير ًا للعالج
في هذا املجال ،وقررنا أن نبني ملحق ًا لهذا الغرض ،وهو املوجود حالي ًا خلف مستشفى
الصباح ،وهذا أول شيء مت مع بدايات تطوير اخلدمات الصحية حيث متت اخلطوات
تدريجي ًا بعد ذلك بحمد اهلل ((( .
وكان من زمالء العمل في ذلك الوقت ..األخ احملافظ إبراهيم جاسم املضف ،وبرجس
البرجس وسعد الناهض ،وعبداحملسن الزبن الذي كان معنا في البداية إلى أن انتقل
للبلدية ،وعبدالرحمن العوضي ومحمد الصولة  ..هؤالء من أتذكرهم اآلن .وكان من
األطباء على التنير رحمة اهلل عليه وأحمد مطاوع وعلى عطاوله وأحمد سالمة».

((( يعتبر مستشفى الصباح أول وأضخم املشاريع الصحية التي أجنزتها وزارة الصحة الكويتية ،حيث استغرق العمل في
بنائه وجتهيزه عامني كاملني .وقام سمو أمير البالد الراحل الشيخ عبداهلل السالم الصباح بافتتاحه رسمياً في  20يونيو عام
1962م .وحضر حفل االفتتاح آنذاك عدد كبير من وجهاء البالد والدبلوماسيني وغيرهم ،وقامت الوزارة بتجهيز املستشفى
بكافة املعدات والتجهيزات الطبية احلديثة ،كما زودته بنخبة ممتازة من الكوادر الفنية املتخصصة من األطباء والفنيني ،حيث
تشير إحصائيات القوى العاملة في املستشفى عند االفتتاح عام  1962إلى أن عدد األطباء كان  16طبيباً والهيئة التمريضية
 154ممرضاً وممرضة .وعلى الرغم من التوسع في اخلدمات الصحية في الدولة وافتتاح العديد من املرافق الصحية األخرى،
إال أن مستشفى الصباح مازال يعتبر رمزاً من رموز النهضة الصحية في البالد.
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صور قدمية ملستشفى الصباح الذي افتتح عام 1962م من األرشيفه

املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل أجرى حوار ًا مع العم بو يعقوب أذيع في تلفزيون الكويت على ثالث حلقات
تلفزيونية  -ثرية بالصور واملعلومات
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ويضيف العم بو يعقوب في شهادته على هذه املرحلة قائ ًال« :عندما طلب أول مجلس
للتخطيط  -برئاسة الشيخ جابر وزير املالية آنذاك  -بناء مستشفى  -حيث كان مستشفى
األميري في ذلك الوقت قدمي ًا ومتهالك ًا ومستشفى الصباح كان جديد ًا ،ولكن الناس يطلبون
خدمات أكثر  -مت بناء مستشفى مبارك آنذاك ،في البداية اجتهوا إلى الساملية عند البحر،
وملا حدث جدال في مجلس األمة بسبب االستمالكات ،انتقلوا إلى الدائري السادس الختيار
أحد األماكن املناسبة ،ووضعوا خطة للعمل ثم استقروا أخير ًا على منطقة بيان ،وهو موقع
مستشفى مبارك اآلن .وفي أوائل السبعينيات بدأ التفكير في إنشاء مستشفى لكل منطقة،
فقرروا تأسيس مستشفى الفروانية ،ثم بدأ التمدد اجلغرافي والسكاني ،فكانت الفحيحيل
واجلهراء ،ولم أواكب التنظيمات األخيرة في اخلدمات الصحية».
وعن الوعي اإلرشادي والوقاية الصحية في ذلك الوقت ،يضيف العم بو يعقوب« :في عهد
الشيخ فهد السالم مت استقدام د.سعيد عبده  -وهو متخصص في هذا املجال  -برغبة
من الشيخ فهد رحمه اهلل عليه ،وفكر في تأسيس وترسيخ مفهوم الصحة الوقائية بخالف
الصحة العالجية ،وفع ًال مت توفير كل اإلمكانات له وكانت أعماله شبه مستقلة ،وأحضرنا
مساعد ًا له ،وبدأ العمل بالوقاية والرقابة على األمراض السارية ،ومت افتتاح مستشفى
للجذام في الرميثية ،ومستشفى لألمراض السارية في الصليبخات ،وبدأت إجراءات احلجر
الصحي للوافدين وخاصة من اجلدري ،ومتت الرقابة عليه وإعطاء التطعيم الثالثي،
وكذلك مقاومة السعال الديكي ،ووقاية األطفال ،وبدأ االهتمام بأمور الوالدة واجلنني،
وما بعد الوالدة والوقاية من أمراض األطفال مثل اإلسهال وغيره ،فبدأ التطعيم املبكر
واملسح الصحي ملا هو موجود من أمراض ،وبدأ التخلص من بعض املبيدات ،وهي من األمور
التي كان فيها تشابك مع البلدية وموضوع دفن النفايات ،أو حرقها ،حيث قامت الصحة
الوقائية آنذاك بعمل جيد ،وتقلصت األمراض التي تنتشر بشكل عشوائي  -بفضل اهلل . -
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العم بو يعقوب أثناء متابعته للمرافق الصحية الكويتية

العم بو يعقوب وبرفقته سعد علي الناهض  -الوكيل املساعد لوزارة الصحة آنذاك
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العم بو يعقوب مستقب ًال أحد الوفود وعن يساره كل من العم عبد احملسن سعود الزبن
والعم يوسف إبراهيم الغامن  -رحمهما اهلل

العم بو يعقوب واملرحوم عبدالعزيز حمد الصقر
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وهكذا فإن الصحة الوقائية كان لها دور في تقليل األمراض؛ وتأسست شعبة اإلعالم لتوعية
الناس من األمراض املختلفة ،فكان لهذه الشعبة دور كبير خلدمة وزارة الصحة وتعريف
الناس بدور ونشاط هذه الوزارة ،والتنبيه بافتتاح املستشفيات واملستوصفات واألقسام
اجلديدة ،فكانت تقوم بدور جيد كشبكة لإلرشاد الصحي».
وعن اإلجنازات التي حدثت  -بفضل اهلل  -علي يد العم بويعقوب  -وزمالئه  -في التطور
الطبي في الكويت حتى فترة التقاعد ،يقول« :أنا جزء من هذه املجموعة التي حققت
هذه اإلجنازات ،بفضل اهلل أو ًال ثم جهد الذين حققوا هذه النهضة الصحية ،وعلى رأسهم
سمو األمير وسمو رئيس الوزراء والوزراء ،اجلميع بفضل اهلل كان لهم دورهم ،ومن خالل
تأييدهم وما ينفقون من أموال ،حيث كانت حقائب الصحة والتربية والتعليم واملعارف
ُت َ
عطى بدون حساب .وكان املعتمد آنذاك العمل إلى سن السبعني ،فإذا بلغ املوظف السبعني
قدم استقالته في سن الثامنه واخلمسني ،وتقاعد ،ولكن مت استثنائي ،حيث إنني قدمت
االستقالة فقُ ِبلت وأحلت الى التقاعد .وفي هذا الوقت فكر بعض األطباء أن يكون هناك
مؤسسة طبية إضافية وهي الهالل األحمر الكويتي .وفع ًال درسنا هذا األمر  -وكنت وقتها
وكيل وزارة الصحة  -واستشرنا بعض اإلخوة ،فرحبوا بالفكرة ،ومت التأسيس في عام
 1960تقريب ًا ،وبعدما تقاعدت ،شاء اهلل أن أخدم في الهالل األحمر ،كنائب للرئيس ،وهو
عبدالعزيز الصقر ،وكان اإلخوة سعد الناهض وبرجس البرجس وعبدالعزيز يوسف الفليج
ومحمد النصف وعبداحملسن الزبن ،وآخرون .رواد تأسيس هذا العمل».
ومن اإلجنازات التي حتققت في عهد العم يوسف جاسم احلجي أيض ًا خالل توليه وكالة
وزارة الصحة حتى عام  ،1970وقبل طلبه اإلحالة إلى التقاعد ما يلي:
 إدخال قطاع التسجيل الصحي في املستوصفات وغيرها. إرسال بعض الشباب الكويتيني لدراسة الطب في اخلارج (مثل د.أحمد اخلطيب،ود.عبدالرزاق العدواني.)..
 ضم وزارة الصحة إلى منظمة الصحة العاملية ،وحضور العم بو يعقوب العديد مناملؤمترات كرئيس للوفد الكويتي في جنيف (وقد كان له خطاب جيد في الدورة من
منظمة الصحة العاملية التي عقدت في مدينة بوسطن األمريكية عام .)1969
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 زيارة شركات األدوية العاملية للوقوف على منتجاتها وأعمالها (مثل شركة Hochestاألملانية لألدوية).
 مشاركة وزارة الصحة في يوم الصحة العاملي. مشاركته  -مع ثلة من رجال الكويت  -في تأسيس جمعية الهالل األحمر الكويتيعام 1966م.
 افتتاح مستشفى الصباح الذي كان منوذج ًا للمستشفيات اجلديدة الراقية ،معالعديد من املستوصفات في الكثير من املناطق في الكويت آنذاك.
 توسيع اخلدمات الصحية في دولة اإلمارات ،حيث ساهم  -مع غيره  -في أعمالاللجنة املختصة باخلليج واجلنوب العربي.

صورة للعم بو يعقوب في أحد املؤمترات مع املرحوم برجس حمود البرجس
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على اليمني ..العم يوسف احلجي وكيل وزارة الصحة آنذاك ،في حفل منتسبي مركز طب األسنان في املستشفى األميري

79

صورة مبنى دائرة الصحة العامة في منطقة الشرق الذي مت االنتقال إليه عام 1952م في عهد الشيخ فهد السالم رئيس دائرة
الصحة آنذاك

صورة جتمع العم يوسف احلجي وكيل وزارة الصحة األسبق ( 1971 - 1965م ) مع وزير الصحة األسبق السيد عبد العزيز
الفليج  ،والسيد أحمد سالمة مدير اخلدمات الطبية عام 1965م
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حقيبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
اكتسب العم يوسف احلجي على مدى حوالي ثالثني
عام ًا  -منذ تعيينه موظف ًا بوزارة الصحة حتى اختياره
وكي ًال لها ثم تقاعده – خبرة واسعة في العمل اإلداري
واملؤسسي ،والعمل احلكومي ،لذا وقع عليه االختيار
وزير ًا لألوقاف والشؤون اإلسالمية .في عهد الشيخ
صباح السالم  -أمير الكويت آنذاك  -حيث صدر املرسوم
األميري رقم ( ، )172/1976بتعيني العم يوسف جاسم
احلجي وزير ًا لألوقاف والشؤون اإلسالمية بتاريخ
السادس من سبتمبر عام 1976م .وبعد وفاة الشيخ
صباح السالم الصباح رحمه اهلل في 1977/12/31
وزير األوقاف يوسف جاسم احلجي
وتس ُّلم الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل إمارة
الكويت من بعده ،مت فصل وزارة العدل عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ف ُأسندت
حقيبة األوقاف إليه ،و ُأسندت حقيبة العدل إلى السيد عبداهلل إبراهيم املفرج في سبتمبر
1976م وهي الوزارة التاسعة في سلسلة احلكومات منذ االستقالل.
واستمر في هذا املنصب خمس سنوات (من عام  ١٩٧٦حتى عام١٩٨١م) ،أثرى خاللها العمل
املؤسسي الكويتي ،مع غيره من املسؤولني في هذه الوزارة املهمة التي حتمل لواء تشكيل
الوعي والفكر ،والدعوة إلى اهلل تعالى .وفي تلك احلقبة شهدت الكويت انفتاح ًا من وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية جتاه العالم اإلسالمي؛ حيث قامت الوزارة بجهود ومنجزات
دعوية كبيرة ،كان من أهمها املشاركة في تأسيس ودعم املركز اإلسالمي اإلفريقي ،واملراكز
اإلسالمية في كل من نيويورك وباريس ولندن وغير ذلك من األنشطة الثقافية واإلنسانية
التي استفاد منها املسلمون في جميع أنحاء العالم.
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وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يوسف جاسم احلجي قبيل التوجه إلى القاهرة على رأس وفد الكويت حلضور املؤمتر الثامن
ملجمع البحوث اإلسالمية

الشيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل مع وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السابق العم يوسف احلجي في إحدى املناسبات
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وعن طبيعة عمله كوزير لألوقاف يقول  -في لقاء له مع صحيفة «الوطن» في 2007/4/15م
 إن عمله هذا« :يعتبر استمرار ًا للعمل اخليري واخلدمة اإلسالمية التي كنت أزاولهاوأعمل بها قبل أن أتولى هذه الوزارة ،حيث إنني وهلل احلمد لم أنقطع عن النشاطات
اخليرية وجمعيات النفع العام واملشاركات الشعبية في املؤمترات اإلسالمية بعد تركي لوزارة
الصحة .وأنا ال أدعي أنني أجنزت شيئ ًا مبفردي في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،
ولكن كانت أعمالي مبساعدة اإلخوة والزمالء في الوزارة ،مثل محمد ناصر احلمضان
وعبدالرحمن عبدالوهاب الفارس ومحمد املاجد».
يقول العم يوسف جاسم احلجي شفاه اهلل في لقائه مع املذيع رضا الفيلي من خالل
برنامج (شخصيات كويتية) عن فترة عمله وزير ًا لألوقاف و الشؤون اإلسالمية – وتوليه
حقيبتها منذ  ١٩٧٦إلى  - ١٩٨١واإلجنازات التي متت في عهده في مجال األوقاف  -يقول:
«حتى ال نغنب الوزراء السابقني حقهم ،فقد كان كل من يأتي يضع لبنة في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،وجئنا نحن أيض ًا لنتمم بعض ما بدأوه ،وكانت هناك مجلة الوعي
اإلسالمي ،وهناك مجاالت حتفيظ القرآن واالهتمام باملساجد.
وكذلك كان هناك اهتمام كبير مبشروع إصدار املوسوعة الفقهية ..الفريدة من نوعها في
العالم اإلسالمي ،والتي بدأت قبل أن أتولى حقيبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
وكنا أيض ًا من املشجعني لها ومنحها أهمية خاصة ،وكان للحكومة دور في تفعيلها بحمد
اهلل.واملوسوعة تضم كل ما يحتاجه املسلم من الفقه اإلسالمي واألحكام الشرعية وأقوال
العلماء واملتخصصني في األمور الفقهية والشرعية ،وأصدرنا اجلزء األول منها آنذاك.
وأيضا دعمنا إذاعة القرآن الكرمي بالتعاون مع وزارة اإلعالم ،وكان لها دور فاعل ،وكانت
في البداية تعمل ساعات محددة .واآلن واحلمد هلل تعمل على مدار اليوم والليلة ،وكانت
ومازالت حتظى باهتمام املستمعني خارج الكويت أيض ًا.
وأيض ًا بدأنا في التوسع في تأسيس وافتتاح مراكز حتفيظ القرآن وتطويرها ،إلى أن
تكونت مراكز دراسات إسالمية ،وهي مرحلة ما بعد احلفظ بأربع سنوات ،فكان التخرج من
مركز الدراسات اإلسالمية يعتبر مؤه ًال ثانوي ًا ،مما يؤهل الدارس في هذا املركز لاللتحاق
باجلامعة بعد ذلك مبعادلة من وزارة التربية.
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املوسوعة الفقهية الكويتية  -املجلد األول الذي صدر في عهده  ،وهي مفخره علمية للكويت في العالم اإلسالمي

تغطية صحفية تبني حجم أنشطة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في عهد الوزير يوسف احلجي شفاه اهلل وعافاه
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مجمع األوقاف التجاري – أول بناء وقفي استثماري تأسس في عهد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يوسف جاسم احلجي
شفاه اهلل وعافاه وتديره اآلن األمانة العامة لألوقاف

وكانت هناك أيض ًا جهود لتنظيم األوقاف الكويتية واحلفاظ عليها واالهتمام بها
واستثمارها وتنميتها ،حيث اكتمل بناء مجمع األوقاف في مدينة الكويت ،والذي بدأنا فيه
بحمد هلل سابق ًا ،وأصبح من الروافد املهمة التي تعزز الوقف ،وهو منوذج حديث لالستثمار
الوقفي.
وبالطبع فقد حدث بعد ذلك تطور ملحوظ في األوقاف الكويتية عموم ًا ،حيث منت منو ًا
جيد ًا داخل دولة الكويت.
وأيضا املساجد الكبيرة ،ومنها مسجد الدولة الكبير ،مت تطويرها ،وحدث توسع في بناء
املساجد في العديد من املناطق الكويتية األخرى ،حسب احتياجاتها ،وأيض ًا كان هناك
اهتمام كبير بالقرآن الكرمي ،من خالل طباعة املصاحف بإشراف وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،والعمل على توزيعه بحمد اهلل على املراكز اإلسالمية في اخلارج.
وحول دوره في خدمة املسلمني خارج الكويت ،من خالل مشاركته في امللتقيات واملؤمترات،
 األمر الذي كان له دور طيب في نشر وتعميق الدعوة اإلسالمية –85

قال العم يوسف احلجي في اللقاء نفسه« :احلمد هلل ..فمن خالل العديد من املؤمترات
مارسنا دورنا ككويتيني وموظفني في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،متخصصني في هذا
املجال وممثلني للجمعيات املتخصصة في حضور هذه املؤمترات ،التي كان لها دور كبير في
مساعدة املسلمني وخاصة األقليات في البلدان غير اإلسالمية ،حيث كنا نحرص على حضور
ممثلني لهذه األقليات في املؤمترات اإلسالمية ،مما ميثل دعم ًا كبير ًا لها ،من خالل شعورهم
أن هناك من يدعمهم ويقوم بشؤونهم من جهة ،ويوحي للحكام واحلكومات واملسؤولني في
هذه البلدان بوجود من يهتم بشؤون هذه األقليات املسلمة،فيكون ذلك سبب ًا في احترامها
ومعاملتها معاملة حسنة ،والتفكير قبل أن يقدم على شيء ضدها .وهكذا فإن وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية وجهازها اإلداري ورجال اخلير بالكويت ،كان لهم دور مهم في انتشار
دعوة اإلسالم ودعم األقليات املسلمة من خالل هذه املؤمترات والتفاعل معها بشكل كبير ،مما
كان له أثر واضح ملا نراه اليوم من تعاون إسالمي دولي وإقليمي كبير .واحلمد هلل رب العاملني.
كما حرصت الوزارة على تقدمي كل أنواع املساعدة للمراكز اإلسالمية واجلمعيات اخليرية
التي حتتاج إلى املساعدة في الداخل واخلارج ،وكانت هناك جلنة متخصصة للنظر في
هذه التبرعات ،وهناك متويل مباشر عبارة عن مبالغ مخصصة من مجلس الوزراء الكويتي،
حيث تشكلت جلنة وزارة اخلارجية ووزارة الشؤون االجتماعية ،وترأسها آنذاك وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،مبعاونة اجلهاز املختص بإدارة الشؤون اإلسالمية في وزارة األوقاف،
حيث كان يتم النظر دوري ًا في هذه الطلبات ،التي تأتي من األفراد أو اجلهات احملتاجة
للمساعدة ،بهدف النهوض باجلمعيات واللجان واملراكز اإلسالمية" ،وينهي حديثه قائ ًال":
هذا ملخص ما مت في الفترة التي كنت فيها وزير ًا لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية».
ومن أهم اإلجنازات الرسمية والتطوعية للعم يوسف جاسم احلجي شفاه اهلل وعافاه
في فترة توليه حقيبة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ميكننا أيض ًا ذكر ما يلي:
 املشاركة في تأسيس بيت التمويل الكويتي ،كأول بنك إسالمي في البالد ،وثاني بنكإسالمي في املنطقة.
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 املشاركة في تأسيس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة الكويت – بعدفصلها عن كلية احلقوق واختياره عضو ًا في مجلس الكلية فيها.
 املشاركة في تأسيس جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية عام .1981 تعديل بعض القوانني ملطابقة الشريعة اإلسالمية. أنابه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللالسالم الصباح رحمه اهلل) إللقاء كلمة نيابة عنه مبناسبة افتتاح الدورة احلادية
عشرة ملجلس أمناء املركز اإلسالمي اإلفريقي باخلرطوم.
 رافق صاحب السمو األمير الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل (أميرالكويت آنذاك) في جولته اآلسيوية عام 1980م.
 أنابه سمو األمير الشيخ الراحل جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل الفتتاحمسجد في عاصمة كوريا اجلنوبية (سيئول) عام 1981م.
 أسهم في تأسيس جمعية النجاة اخليرية. شارك في العديد من املؤمترات والندوات اإلسالمية داخل الكويت وخارجها. شارك في إحياء الذكرى املئوية لتأسيس جامعة دار العلوم بالهند .وعلى هامشهذ االحتفال قال العم يوسف احلجي (في حديث خاص جلريدة السياسة بتاريخ
 )١٩٨٠/٣/٢٩عقب عودته« :كانت (االحتفالية) جتسيد ًا للتكتل اإلسالمي .لقد كان
وصول نصف مليون مسلم من كل أنحاء الهند  -باإلضافة إلى احلشد الضخم من
كبار مفكري الدعوة اإلسالمية إلى جامعة يوند في شمال الهند  -رغم عدم توافر
أدوات السكن واإلعاشة مبنطقة شمال الهند  -كان ذلك دلي ًال على مدى التكتل
اإلسالمي في العالم.
وال شك أن جامعة دار العلوم جامعة عريقة قدمية ،خرجت أعداد ًا كبيرة من العلماء
واملفكرين بالقارة الهندية ،وأسهمت منذ تأسيسها في دعم وترسيخ قواعد الدعوة
اإلسالمية في القارة الهندية».
 تشجيع األئمة واخلطباء الكويتني على العمل باخلطابة يوم اجلمعة وإتقان هذاالفن ،من خالل الرعاية الرسمية والتأهيل والتخصص ،حيث إنها حتتاج إلى دراسات
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فقهية وتاريخية وثقافية وأدبية واسعة ،وذلك بهدف حتفيز همم اخلطباء وحثهم
على سعة القراءة .وتشجيعهم على إعداد اخلطبة إعداد ًا موضوعي ًا يحقق الغرض
منها .وفي هذا الشأن يقول العم بو يعقوب عن دور وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
في عهده آنذاك ((( « :لقد أولينا اهتمام ًا خاص ًا باخلطباء عموم ًا وبالكويتيني خصوص ًا،
والذينبدأوا اعتالء املنابر ،وبحمد اهلل اآلن (في وقت إجراء تلك املقابلة التلفزيونية)
 ٪٧٠تقريب ًا من اخلطباء من الكويتيني .كما بدأ االهتمام مبوضوع انتشار وإرسال الدعاة
للخارج من خالل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث مت تعميمها على جميع
املناطق سواء في إفريقيا أو آسيا .ومن جهة أخرى مت تقدمي املنح الدراسية بالتعاون
بني وزارة األوقاف ووزارة التربية واملعهد الديني للطلبة األفارقة واآلسيويني».

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ترد اجلميل:
حفظت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية والقائمني عليها مشكورين اجلميل لوزيرها
األسبق العم يوسف جاسم احلجي حتى يومنا هذا ،فكانت وال تزال من أكبر الداعمني
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية التي يرأسها العم بو يعقوب ،فدعمت الكثير من
مشروعات الهيئة ،وعلى رأسها استضافة أعضاء اجلمعية العمومية في اجتماعهم شبه
السنوي للتخفيف عن كاهل الهيئة آنذاك .فض ًال عن كون وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ُأولى اجلهات الرسمية املشاركة والداعمة للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة التي يرأسها
العم بو يعقوب .الذي اشاد في أكثر من مناسبة بدور الوزارة املميز ،فقال  -على سبيل املثال
 جلريدة القبس يوم « :١٩٩٣/١٢/٢٨إن دعوة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بواسطةاملساجد يوم اجلمعة املاضي قد أثمرت عن جمع ربع مليون دينار إلغاثة مسلمي البوسنة».
كما حرصت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على تكرمي العم يوسف جاسم احلجي
فأقامت حف ًال تكرمييا على شرفه والدكتور عبدالرحمن السميط ،رحمه اهلل ،حلصولهما على
جائزة امللك فيصل ،وحضر احلفل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك د .عبداهلل املعتوق.
((( تلفزيون دولة الكويت  -برنامج شخصيات كويتية  -املذيع رضا الفيلي رحمه اهلل – احللقة األولى من مقابلة توثيقية مع
العم يوسف جاسم احلجي
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مقدمة  :العمل اخليري في اإلسالم
إن العمل اخليري من أهم األعمال التي يرتكز عليها اإلسالم في النهوض باألفراد واملجتمعات
وبناء الدول واألوطان ،بل هو دعامة رئيسة وركيزة أساسية في وجود هذه املجتمعات والدول
ذاتها .وتنطلق هذه األهمية من القيمة املضافة للعمل اخليري ،واالستفادة املترتبة عليه،
ألنه عمل يتقرب به املسلم إلى اهلل وهو جزء من العبادة ،فما هو التأصيل الشرعي للعمل
اخليري في اإلسالم؟ وما هي أهدافه وأنواعه؟

التأصيل الشرعي للعمل اخليري
أ -في القرآن الكرمي
يقول ربنا جل وعال في محكم كتابه  :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ (سورة احلج ) 77 :
كما أمر سبحانه وتعالى املسلمني بالدعوة إلى فعل اخليرات إضافة إلى فعله ،فقال
سبحانه وتعالى :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ ( آل عمران ) 104 :
وجند كذلك في القرآن الكرمي ربط ًا بني الصالة وإطعام املساكني ،قال اهلل تعالى  :ﱫ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﱪ ( سورة املدثر) 44 :
وقال تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (النساء )114 :
واآليات غيرها كثيرة.
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ب -في السنة النبوية
عن النعمان بن بشير -رضي اهلل عنه – عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
ُ
وتعاطفهمُ :
وتراحمهم
«م َث ُل املؤمنني في َت َوا ِّدهم
اعى
مثل اجلسدِ ،إذا اشتكى منه عضو َت َد َ
َ
ُ
بالس َه ِر ُ
له
واحل ِّمى» (أخرجه البخاري ومسلم) .فهذا حال املسلمني :يتعاطف
ُ
سائر اجلسد َّ
بعضهم مع البعض ،فيسود التكافل والرحمة واملودة بني أبناء األمة الواحدة.
وعن عمرو بن احلارث ،عن زينب امرأة عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قالت :كنت في
املسجد فرأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال« :تصدقن ولو من حليكن» ،وكانت زينب
تنفق على عبداهلل وأيتام في حجرها ،قال :فقالت لعبداهلل :سل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم :أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال :سلي أنت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم!
فانطلقت إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فوجدت امرأة
ُ
من األنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي ،فمر علينا بالل فقلنا :سل النبي صلى اهلل
عليه وسلم :أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا :ال تخبر بنا،
فدخل فسأله فقال :من هما؟ قال :زينب ،قال :أي الزيانب؟ قال :امرأة عبداهلل ،قال صلى
اهلل عليه وسلم« :نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة»( .متفق عليه) .والشواهد من
السنة – غير هذه – كثيرة ،وليس هذا مجال حصرها.

أهداف العمل اخليري
إن أهداف العمل اخليري في اإلسالم كثيرة ،منها:
 - 1إرضاء اهلل ،وابتغاء األجر والثواب.
 - 2دعوة الناس إلى اإلسالم.
 - 3حتقيق احلياة الكرمية لآلخرين.
 - 4التنمية املجتمعية.
 - 5نشر قيم التضامن والتسامح والتعاون.
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أنواع العمل اخليري
العمل اخليري نوعان:
أ  -العمل اخليري الفردي  :وميارسه الفرد من تلقاء نفسه؛ استجابة لظروف
طارئة أو ملوقف إنساني مثل إطفاء حريق أو إنقاذ غريق.
ب  -العمل اخليري اجلماعي  :هو الذي تقوم به املؤسسات وهو أكثر تقدم ًا وتنظيم ًا
من العمل الفردي.
وهو ينطلق من املنطلقات الثالثة التالية :األول :من كونه مطلب ًا ديني ًا ،الثاني :من كونه
حاجة إنسانية ،الثالث :من كونه ضرورة اجتماعية.
وبعد هذا التأصيل الشرعي الوجيز ،نتحدث عن العمل اخليري الكويتي املؤسسي ،وجهود
العم يوسف احلجي – حفظه اهلل –

جذور العمل اخليري الكويتي
للعمل اخليري الكويتي جذور راسخة متتد بعمق في تاريخ كويت اخلير ،فهو ليس وليد
العقود األخيرة مع ظهور النفط كما قد يتبادر إلى الذهن ،بل إنه مت افتتاح أول جمعية
خيرية في الكويت في شهر مارس عام 1913م .وعلى الرغم من قلة إمكاناتها وقصر فترة
نشاطها ،فقد قدمت خدمات رائدة في مجال العمل اخليري آنذاك ،كان أبرزها افتتاح
مستوصف لعالج الفقراء ،واالهتمام بشؤون الوعظ واإلرشاد ،وتعمير املساجد ،وتوزيع املال
على الفقراء وجتهيز املوتى من الغرباء واحملتاجني ،وقد تلتها (جمعية اإلرشاد اإلسالمي)
ثم (جمعية اإلصالح االجتماعي) ثم سائر مؤسسات العمل اخليري في البالد.
وإن الطفرة الكبيرة التي شهدها العمل اخليري في مرحلة ما بعد التحرير إمنا هي امتداد
وتواصل عميق للمنشأ يوم عرفت الكويت البذل والعطاء اخليري في أيام الضنك واحلاجة
والشدة ،كما عرفته أيام الرخاء والرفاهية .فاملجتمع الكويتي منذ القدم سادته قيم التكافل
والتراحم والتعاون واإليثار ،كما سادته قيم التعفف واالعتماد على النفس.
وإن العمل اخليري التطوعي املؤسسي الكويتي – الذي اكتسب سمعة محلية وإقليمية وعاملية
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رائعة – يعتبر هو الوجه اآلخر ملا قام به شباب كويتيون في مقتبل أعمارهم ينطلقون إلى
جفاف إفريقيا وصحاريها ومستنقعاتها وأراضيها القاحلة ،ليغيثوا إخوة لهم في اإلسالم
بل واإلنسانية ،ويقاسون في رحالتهم الصعبة تلك الغربة والوحدة والشدة ،دون شكوى
أو تذمر ،وآخرون يغادرون هذه احلياة املترفة والعيش الرغيد إلى أطراف آسيا البعيدة
ليقيموا املساكن واملدارس واملستشفيات واملصحات واملساجد ومراكز توزيع املعونة ،بينهم
مدرسون يتطوعون لتدريس إخوانهم لغة القرآن الكرمي ،ونشر الوعي بينهم مبختلف
أشكاله ،وأطباء نذروا أنفسهم لعالج إخوانهم الذين يعانون أمراض سوء التغذية ،ودعاة
أخذوا على عاتقهم تعليم إخوانهم املسلمني أمور دينهم ودنياهم ،وآخرون اتخذوا وجهة
أخرى في العمل اخليري هي منح الشباب  -ممن حالت الظروف دون إكمال تعلمهم برغم
تفوقهم العلمي – الفرصة مجدد ًا ،وذلك عن طريق مساعدتهم على مواصلة تعليمهم
اجلامعي وما بعد اجلامعي ،من خالل توفير املستلزمات املالية لهم ،وفي أحيان أخرى
يختار فريق املساعدة مد يد املساعدة ملؤسسات تعليمية متر بظروف صعبة ،مثل اجلامعات
واملدارس في األرض احملتلة ،وفي بعض األقطار العربية واإلسالمية ذات اإلمكانات املادية
املتواضعة ..وهكذا تعددت وتنوعت صور العمل اخليري الكويتي على مدى عقود متطاولة،
بل على مدى قرن كامل ،بفضل اهلل تعالى.
وإن املتابع للعمل اخليري الكويتي اليوم ليقف وقفة إجالل للعاملني في هذا القطاع
اإلنساني النبيل ،ولكل اجلهود اخليرية التي تنطلق به في شتى امليادين احمللية واإلسالمية
وأوساط األقليات املسلمة؛ مجسدة معاني التكافل والتعاون بني املسلمني ،ورافعة راية
الكويت املشرق في مجاالت اخلير والعطاء اإلسالمي واإلنساني.
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العمل اخليري عند العم يوسف احلجي
لقد حفلت حياة يوسف احلجي بكل أشكال العمل اخليري؛ حتى أسماه البعض «إمام
العمل اخليري بالكويت» و«قدوة اخليرين» ،ووسمه آخرون بأنه «مجدد في مجال الدعوة في
شقها اخليري» ،وكان  -وما زال ُ -يعرف بني موظفي الهيئة وأبناء املجتمع الكويتي بالعم
تقديرا
يوسف احلجي أو العم «بو يعقوب» -
واحتراما ملكانته والدور الذي يؤديه في احلقل
ً
ً
اخليري  -وذلك لقب أو كنية تكرميية؛ جر ًيا على عادة أهل اخلليج ،وفي حياته ومسيرته
الكثير من املواقف املشهودة ،حيث نقل العمل اخليري من اجلانب اإلغاثي التقليدي إلى
العمل التنموي واإلنتاجي والتعليمي املمنهج.
و العم يوسف احلجي يؤمن بالفكر الوسطي ويدعو إليه ،ويعتقد أن الظلم الواقع على
املسلمني يجب مقاومته بالطرق املشروعة وليس عبر املناهج اخلاطئة .عمل على بلورة
تصور ترتكز عليه الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية – التي تولى رئاستها فترة طويلة
وسيأتي احلديث عنها الحق ًا  -في مشاريعها وترسم استراتيجيتها .فهي إلى جانب
احلرص على تقدمي املساعدات العاجلة إلطعام اجلوعى والفقراء وإغاثة املنكوبني ،تعمل
على إقامة مشاريع إنتاجية وتنموية في جميع البلدان التي تعمل فيها ،بحيث تد ّر عليهم
ريع ًا مستمر ًا ملواجهة ظروف احلياة ،ولهذا رفعت الهيئة شعار «مع ًا ال يعود السائل إلى
السؤال».
وكثير ًا ما دعا العم يوسف احلجي إلى مواجهة التحديات التي يتعرض لها اإلسالم عبر
أمور عدة أهمها:
 ًأوال :التمسك باإلسالم شريعة ومنهج ًا والتأسي بالنبي صلى اهلل عليه وسلم
وأهل بيته وصحابته األجالء؛ لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :تركت فيكم ما
إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبد ًا :كتاب اهلل وسنتي»( .رواه اإلمام مالك في املوطأ)
 -ثاني ًا :تفنيد الشبهات التي تثيرها جهات مغرضة ضد اإلسالم واملسلمني وترسيخ
الصورة احلقيقية لإلسالم.
 -ثالث ًا :إعداد برامج دعوية لدعوة املسلمني إلى االلتزام بثقافة األمة الوسط والبعد
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عن الشطط واالنفالت ،وكذلك البعد عن الغلو والتطرف والتشدد.
 رابع ًا :قيام العلماء والدعاة بدورهم في الدفاع عن اإلسالم ودعوة املسلمني إلى أنيكونوا قدوة ومنوذج ًا.
 خامس ًا :قيام اإلعالم بدوره في مناصرة قضايا اإلسالم واملسلمني ،وأن يعكسالصورة احلقيقية وأن يستضيف دعاة اإلسالم وعلماءه الوسطيني.

صورة تذكارية مع كبار املسؤولني في البالد أمام سجل أسماء الواقفني الكويتيني في األمانة العامة
لألوقاف في نوفمبر عام 1995م

والعمل اخليري عند العم بويعقوب يطبع حياة اإلنسان الكويتي وتترجمه أفعاله وخصاله،
من وال أذى ،حاديها
وهو سمة ألهل الكويت واخلليج التي تراها تنفق باليمني من غير ٍّ
مرضاة اهلل عز وجل ،السيما في مجاالت املشاريع اخليرية واإلنشائية واإلغاثية املختلفة.
ونتيجة لهذا التأصيل في العمل واخلبرة أصبح العمل اخليري بنظره أكثر مؤسسية وأكثر
واقعية وفهم ًا لألحداث وتفاع ًال معها ،وهو أكثر تنظيم ًا واستفادة من التجارب السابقة
ومن جتارب اآلخرين في امليدان نفسه .ومستقبل العمل اخليري عنده واعد
ومتنام تفرضه
ٍ
املعطيات االجتماعية املرتبطة بالتركيبة النفسية لإلنسان ،واملعطيات االقتصادية في ظل
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ضعف اإليرادات والدخول ،ثم احلاجة إلى دور شعبي فاعل في مجاالت العمل اإلنساني
واملعطيات الدولية املشجعة للمبادرات الشعبية والتطوعية.
والعمل اخليري  -عند العم يوسف احلجي – «من سمات املسلمني الذين يبتغون وجه اهلل
تعالى فيما يقومون به من طاعات وعبادات ،طلب ًا ملرضات اهلل جل وعال ،وهذا يعتبر منّة
على العبد :أن يقوم بعمل اخلير بعد أداء الواجبات املطلوبة منه كمسلم ،لذلك فإن العمل
اخليري فيه من املزايا ما يجعل املتبني له يحس بالسعادة والرضا؛ خصوص ًا وهو يقدم
اخلدمة لآلخرين من فقير ومريض ومنكوب .فالعمل اخليري ميثل له أجر ًا ومكافأة من
اخلالق وسعادة للنفس».
وحول تسييس العمل اخليري ،يقول احلجي إنه «ضد تسييس العمل اخليري في أي مكان،
أو استغالل جهة ما املؤسسات اإلغاثية كأوراق ضغط لتنفيذ أجندة سياسية معينة؛ ألن
العمل اخليري أرفع وأرقى من املصالح واألهداف السياسية الضيقة».
ويرى العم بو يعقوب «أن الكويتيني قد أجمعوا على أن العمل اخليري املخلص واملجرد من
األهواء  -إلى جانب الوحدة واحلكمة وبعد النظر  -هو سبيلهم لتجاوز احملن واألزمات
الدولية التي تواجه الكثير من الدول والشعوب ،وتتعامل معها انطالق ًا من املصالح الفردية
فتضل بهم السبل ،بينما تنطلق الكويت حكومة وشعب ًا في مواجهتها من قيمها ومبادئها؛
مستهدفة حتقيق اخلير للعالم قاطبة ،فتواصل سفينة الكويت مسيرتها إلى بر األمن
واألمان والسعادة والطمأنينة .وبفضل اهلل سبحانه وتعالى ،فإن اجلهود الرسمية والشعبية
في دولة الكويت تتضافر في تناسق وتناغم جتمع عليه كافة فئات وشرائح املجتمع،
مستهدفني قيم ًا أصيلة في العالقات احمللية والدولية ،ويبارك اهلل عز وجل هذا االتفاق
والتوافق ،فيحفظ الكويت وشعبها واملقيمني فيها من كل سوء ،وتقدم دولة الكويت  -في
العديد من املجاالت  -مناذج رائعة سواء على األصعدة االجتماعية أو الثقافية أو التنموية
واألعمال املؤسسية».
والعمل اخليري عند العم بو يعقوب «له سمته اخلاصة في شغل اإلنسان وله ميزته اخلاصة
وإن كان ذلك ال يبعدنا عن النصح والتناصح في املجال احلكومي مع إخوة لنا فيه».
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عضوية ورئاسة العديد من الهيئات واملنظمات واملؤسسات
إن سمعة العم بويعقوب الطيبة وجهوده اخليرية رشحته ألن يحظى مبوقع املسؤولية
وعضوية العديد من مجالس إدارات العديد من املنظمات اخليرية واجلامعات اإلسالمية
والبنوك والهيئات الطوعية ،مثل رئاسة جمعية اإلصالح االجتماعي وجمعية عبداهلل
النوري اإلسالمية ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وعضوية جمعية الهالل األحمر
الكويتية ،وجامعات أوغندا والنيجر وإسالم أباد ،وبنك دبي اإلسالمي ،واملجلس األعلى
للمساجد برابطة العالم اإلسالمي ،ورابطة العالم اإلسالمي ،واملجلس األعلى للدعوة
واإلغاثة ،وغيرها.
وقد ُعرف عن احلجي أنه ال يتأخر عن دعوة يتلقاها من هذه املنظمات أو تلك للمشاركة
في مناقشة هموم األمة والتحديات التي تواجهها ،كما أن بضاعته ال تقتصر على الكالم؛
فهو دائم ًا ميتلك أجندة عملية ،ورمبا يكون مبعث ذلك طبيعته اخليرة ،وخبرته الواسعة.
وفي الصفحات التالية نتناول أهم املؤسسات والهيئات التي تولى العم بويعقوب رئاستها أو
كان عضو ًا بها ،واجلهود التي بذلها من أجل النهوض بها وأداء رسالتها على أكمل وجه ،في
إطار اجلهد البشرى الذي قد يعتريه القصور حين ًا والتقصير أحيان ًا .وكأني بالعم يوسف
احلجي وغيره من رموز العمل اخليري الكويتي يرددون مقولة سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا
السالم :ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ(هود )88 :
وقد تعددت الهيئات واملؤسسات التي تولى العم بويعقوب رئاستها أو نيابة رئاستها أو كان
عضو ًا بها أو شارك في تأسيسها  -كما أشرنا منذ قليل  -حتى زادت على العشر ،ومن أهمها:
 رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية. رئيس اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة. عضويته في اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة. رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي. رئيس جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية. -نائب رئيس املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة.
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 املشاركة في تأسيس بيت التمويل الكويتي. عضو برابطة العالم اإلسالمي. عضو مجلس إدارة بيت الزكاة في دولة الكويت. عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية في السودان. عضو مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي (دولة اإلمارات). عضو مجلس كلية الشريعة – جامعة الكويت. عضو مجلس اجلامعة اإلسالمية في الكونغو. عضو مجلس اجلامعة اإلسالمية في بنغالديش. عضو مجلس األمناء  -جامعة األحقاف (حضرموت  -اليمن)وسنتناول في الصفحات التالية – بعون اهلل وتوفيقه – مساهمات العم يوسف احلجي في
أبرز هذه اجلمعيات واملجالس واملؤسسات ودوره فيها.
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العم يوسف جاسم احلجي يفتتح امللتقى الوقفي لألمانة العامة لألوقاف مع وزير العدل ووزير األوقاف جمال أحمد الشهاب
آنذاك  -ويبدو املؤلف د .عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي األمني العام لألمانة العامة لألوقاف آنذاك

العم يوسف احلجي شفاه اهلل يتابع بنفسه أحد املشاريع اخليرية في إفريقيا
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ً
أوال :الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

(((

وهي أهم املؤسسات التي عمل بها فترة طويلة وكانت له بصمات واضحة فيها:

النشأة والهوية
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية هيئة عاملية مستقلة ،متعددة األنشطة ،تقدم خدماتها
اإلنسانية للبؤساء واحملتاجني في العالم بدون متييز أو تعصب ،وبعيد ًا عن التدخل في
السياسة أو الصراعات العرقية؛ مقتدية في نشاطها باملثل األعلى للعمل اخليري اإلسالمي
من وال أذى .وتشمل أنشطة الهيئة النواحي
أداء حلق اهلل من غير ٍّ
اخلالص لوجه اهلل؛ ً
االقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية ،باإلضافة إلى األعمال اإلغاثية.
وكما جاء في نص مرسوم إنشائها على أن تكون «مؤسسة خيرية إنسانية ذات طابع عاملي
ونشاط خيري وإنساني يشمل اإلنسان في كل مكان ،وتشمل خيريتها جوانب مختلفة من
حاجات اإلنسان».
وتقع الهيئة في مقرها اجلديد الكائن بضاحية الشهداء في منطقة جنوب السرة .ومع
توسع أعمال الهيئة مت بناء مقر جديد يضم كافة اإلمكانات العصرية املتطورة .يشتمل
املبنى  -باإلضافة إلى أقسام وإدارات الهيئة املختلفة  -على قاعة مؤمترات كبيرة وقاعات
للمحاضرات وقاعات لالجتماعات ومكتبة وصاالت عرض ،وكذلك مقر مركز الدراسات
اخليرية الذي بدأ العمل فيه مؤخر ًا ،إضافة إلى مرافق اخلدمات املتنوعة ،ويعد املبنى
اجلديد نواة للتوسع في أعمال الهيئة لتؤدي رسالتها على أمت وجه.

((( نشير هنا إلى أن احلديث عن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية يتناول الفترة منذ نشأتها وحتى تقاعد العم يوسف احلجي
فقط ،أي منذ 1986وحتى  2010م ،حيث أعلن العم بو يعقوب شفاه اهلل تخليه عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة أثناء االحتفال
مبرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها ،لذا وجب التنويه بأن الكتاب ال يغطي األحداث واألنشطة واإلجنازات والتطورات
التي متت في الهيئة منذ ذلك احلني وحتى تاريخ طباعة الكتاب ،وهي كثيرة بفضل اهلل وظاهرة للعيان.
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جاءت فكرة إنشاء الهيئة أثناء انعقاد مؤمتر املصارف اإلسالمية في الكويت في  17يونيو
 1984في بادرة أطلقها د .يوسف القرضاوي  -رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني سابق ًا
 ملواجهة مؤمتر كلورادو للمجمع العاملي الذي قرر جمع مليار دوالر لتنصير املسلمني.فأستحسن املفكرون والعلماء املجتمعون الفكرة ،وأخذوا يتحركون في اجتاه إنشاء الهيئة
اخليرية وجلب الدعم لها من جميع الدول العربية واإلسالمية؛ لتقوم بهذا الدور في خدمة
اإلسالم واملسلمني ،وكان لكوكبة من رجاالت الكويت بصمات واضحة في إقامة هذا الصرح
إلى جانب العم بو يعقوب ،ومن بينهم العم عبداهلل املطوع رحمه اهلل ،واالقتصادي املعروف
العم أحمد بزيع الياسني رحمه اهلل ،ورئيس جمعية النجاة اخليرية أحمد سعد اجلاسر
وغيرهم ،حيث تبنوا هذا املشروع بهمة عالية ،وعرضوا فكرته على القيادة السياسية التي
رحبت باملشروع ،وكانت خير داعم له ،وصدر مرسوم أميري بإنشائها عام 1986م.
وفي هذا الصدد يقول احلجي« :لقد احتضنت نخبة من مفكري وعلماء األمة فكرة إنشاء
هيئة خيرية عاملية بعد أن نادى بها د.يوسف القرضاوي في مؤمتر للمصارف اإلسالمية
عقد على أرض الكويت بضرورة جمع مبلغ مليار دوالر لدعم املسلمني ضد ثالوث اخلطر:
ردا على جمع النصارى للمبلغ نفسه في
الفقر واجلهل واملرض ،من خالل هذه الهيئةًّ ،
مؤمتر كلورادو الشهير لإلنفاق على األنشطة التنصيرية».
وبعد جهود مكثفة مت تشكيل اللجنة التحضيرية برعاية وزير األوقاف والشئون اإلسالمية
في ذلك الوقت أحمد سعد اجلاسر برئاسة يوسف جاسم احلجي .ومت بعد ذلك التصويت
على النظام األساسي للهيئة والذي حظي مبوافقة  150عضو ًا من أعضاء املجلس
التأسيسي ،واملوافقة على تعيني يوسف احلجي رئيس ًا لها ،وحتديد رأسمال الهيئة مبليار
دوالر ُيستثمر في املجاالت االقتصادية اإلسالمية وفق ًا للشريعة اإلسالمية ،على أن تصرف
أرباحه على األعمال اخليرية.
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كلمة السيد /خالد أحمد اجلسار رحمه اهلل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك  -في افتتاح اجلمعية العامة للهيئة
اخليرية االسالمية العاملية يوم  2أبريل 1987م برعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد

ومن خصوصية الهيئة أنها املؤسسة األهلية اخليرية الوحيدة في الكويت التي صدر بشأن
تأسيسها مرسوم أميري؛ حيث جاء تأسيسها مبوجب القانون رقم  64لسنة  1986واملرسوم
األميري الصادر في الرابع من جمادى اآلخرة  1407املوافق 1987/2/3م ،وورد في مرسوم
إنشائها أنه جاء «نتيجة الظروف القاسية التي حتيط بشعوب العالم اإلسالمي ،وما أفرزته
على الساحة من فقر وجهل ومرض وحرمان ،األمر الذي دفع عدد ًا من املخلصني من أبناء
األمة للتنادي لوضع حد لهذه الظروف؛ استجابة ألمر اهلل تعالى وتطبيق ًا لدعوة اإلسالم
في احلض علي التعاون والتكافل .فاملسلمون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر اجلسد بالسهر واحلمى».
وقد تولى العم يوسف احلجي رئاسة مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية (من
عام 2010-1986م).
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جانب من املشاركني في اجتماع اجلمعية العامة للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية عام 1987م
أثناء السالم الوطني في حفل اإلفتتاح

كلمة العم يوسف احلجي في حفل افتتاح اجتماع اجلمعية العامة للهيئة عام 1987م
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الشيخ د .يوسف القرضاوي عضو مجلس إدارة الهيئة يلقي كلمة في افتتاح اجلمعية العامة للهيئة عام 1987م بحضور
احلجي رئيس الهيئة واجلسار وزير األوقاف والشئون اإلسالمية

ومنذ إنشائها بدأ نشاطها  -كما ينص نظامها األساسي  -في مساعدة الفقراء ومحاربة
اجلهل املستشري بني كثير من أبناء املسلمني في العالم ،والسعي إلى التخفيف عمن
عددا من اللجان مثل جلنة
يتعرضون للنكبات الطارئة والكوارث املفاجئة ،وتضم الهيئة ً
«مسلمي آسيا» وجلنة «فلسطني اخليرية» وجلنة «ساعد أخاك املسلم» ذات النشاط النسائي،
وجلنة «الشروق» التي تعنى بالشباب ،وطالب العلم ،وتعمل تلك اللجان في العديد من
الدول اإلسالمية مثل بنجالديش والصومال والسودان ولبنان وفلسطني والهند ودول
إفريقية وأوروبية كثيرة ،ولها آالف املشاريع اخليرية املتنوعة التي تديرها.
والالفت للنظر أن الهيئة حققت طفرة نوعية في مجال العمل اخليري املؤسسي التنموي،
مدركة طبيعة الواقع والصعوبات التي تواجه الدول اإلسالمية الفقيرة .وقد غطت مشاريعها
 في املسار التنموي  -العالم اإلسالمي وأماكن األقليات املسلمة؛ فقد دشنت مئات املساجدواملراكز اإلسالمية واآلبار واملدارس واملشاريع الصحية املتنوعة ،واملراكز املهنية والتعليمية،
ومراكز حتفيظ القرآن ،ودور رعاية األيتام ،وكفالة املدرسني والدعاة وأساتذة اجلامعات.
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سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر رحمه اهلل يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة اخليرية االسالمية العاملية برفقة
معالي وزير األوقاف والشئون اإلسالمية آنذاك السيد خالد اجلسار رحمه اهلل
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وقد ورد في مجلة (املجتمع) في عددها رقم  912الصادر بتاريخ « :١٩٨٩/٤/١١بعد مرور عام
ونيف على إشهار الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ميكننا القول إن األمنية التي كانت
تالزم ضمائر الدعاة والعلماء واملفكرين في عاملنا اإلسالمي قد حتولت إلى حقيقة ثابتة
اهتزت لها مشاعر املسلمني هنا وهناك ،وفي كل أرض يعيش عليها مسلمون ..ذلك أن
اإلجنازات التي حققتها الهيئة كانت أكبر من عمرها الزمني القصير؛ ألنها امتدت لتشمل
العديد من بلدان العالم اإلسالمي ومناطق األقليات املسلمة .واملالحظ في تلك اإلجنازات
أنها ال تقف عند حدود اإلغاثة أو املساعدات الفردية؛ بل تعدت ذلك لتشمل أنواع العمل
اخليري كله في األحوال العادية والطارئة للمسلمني أفراد ًا وجماعات.
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن اإلجنازات تدل على التفاعل اإليجابي الكبير بني الهيئة
وجمهور املسلمني ،والذي يتضح من خالل اإلقبال امللحوظ على التبرع ملشاريع الهيئة،»...
كل هذا حتت إشراف وتشجيع أبرز املؤسسني العم بو يعقوب.

الرؤية والرسالة
الرؤيــة :أن نكون ضمن أفضل عشر هيئات عاملية رائدة في العمل اخليري التنموي،
والرسالـة :هيئة خيرية عاملية متميزة تساهم في متكني املجتمعات املستهدفة ،من خالل
مشاريع وبرامج تنموية وشراكات استراتيجية وكفاءات بشرية متخصصة.
وفي سبيل ذلك تتمثل أهداف الهيئة في «جمع املال واستثمار ما يرد من تبرعات غير
مخصصة وإقامة املشاريع االستثمارية والتنموية املتكاملة .باإلضافة إلى تقدمي املعونات
كاملساعدات اإلنسانية وتنفيذ مشروعات اخلدمات العامة واإلمنائية من عوائد االستثمار
وما يردها من تبرعات مخصصة».
و رفعت الهيئة شعار «مع ًا ..ال يعود السائل الى السؤال» ضمن مفهوم «التمكني» والذي يهدف
إلى «متكني الفقراء من االعتماد على أنفسهم بعد توفيق اهلل عز وجل وإعالة أسرهم».
وقد حتول هذا شعار الهيئة «مع ًا ..ال يعود السائل الى السؤال» إلى مشاريع إنتاجية أطلقت
الهيئة عليها مسمى «التمكني» ،وهذه املشاريع في جلها ذات طابع تدريبي وتأهيلي ،يعود
وفعال في مجتمعه ووطنه،
بالفائدة على الفقير واحملتاج ،ويحول السائل إلى عنصر منتج ّ
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زراعيا أو
صغيرا
إنتاجيا
مشروعا
من خالل تعليمه حرفة أو تدريبه على مهنة أو متليكه
ً
ً
ًّ
ًّ
مهنيا حتى يعول نفسه وأسرته ،دون احلاجة إلى ذل السؤال .وبهذه املشاريع
حيوانيا أو
ًّ
ًّ
التمكينية اإلنتاجية أسهمت الهيئة في حركة التنمية املجتمعية باألقطار اإلسالمية،
وأعادت البسمة إلى عشرات ورمبا مئات اآلالف من اليتامى واألرامل واملعذبني ،وساندت
كثيرا من احلكومات اإلسالمية في إنشاء مثل هذه املشاريع احلرفية والتنموية.
ً

قيم العمل
تستند الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ..إلى عدد من القيم الضابطة واملنظمة لعملها،
أهمها:
التنمية  :وتعني بها :املساهمة في منو املجتمعات واألفراد عبر مشاريع إنتاجية يتم
إطالقها وصو ًال إلى التنمية املستدامة .كما نعني بالتنمية «إظهار احلرص على العنصر
انتقاء وتأهيال وتطوير ًا».
البشري داخل املؤسسة
ً
املؤسسية  :ونعني بها :العمل وفق استراتيجية مدروسة ،وشراكة مقننة ،وقرارات تصدر
عن تفكير جمعي ،وأعمال تركز على اإلجناز ولوائح موثقة تتصف باملرونة ،وأساليب تقييم
أداء دوري ذات طبيعة وقائية ،والتميز في األداء ،من خالل تنفيذ معايير معتمدة للجودة،
ثان من القيادات.
واحلرص على استمرارية العطاء عبر تكوين صف ٍ
الشفافية  :ونعني بها :العلنية في الغايات ،واإلفصاح في احلقوق والواجبات ،وإتاحة
فرصة التواصل بني العاملني واملسؤولني ،مبا يعزز الوالء املؤسسي واملشاركة في التنفيذ.
كما نعني بالشفافية وجود إجراءات إدارية وأنظمة مالية ومحاسبية واضحة ومعلنة
ومعتمدة يحتكم إليها.
ابتداء من نية صادقة تبتغي وجه اهلل عز وجل في
االحتساب  :ونعني به :انطالق األداء
ً
العمل اخليري ،مبا ينعكس على التجرد في العطاء ،والدافعية الذاتية لإلجناز واالستمرارية
في البذل وتعزيز روح املساءلة الذاتية عند تقييم اجلهود والنتائج.

108

العم بو يعقوب مكرم ًا الفائزين في إحدى مسابقات الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،ويظهر في الصورة عضو مجلس األمة
السابق د .وليد مساعد الطبطبائي صاحب احلضور الالفت في املناسبات اإلسالمية العامة

استقبال سمو األمير الوالد  -ولي العهد آنذاك  -الشيخ سعد العبداهلل الصباح رحمه اهلل لرئيس وأعضاء الهيئة اخليرية
االسالمية العاملية برفقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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التواصل  :ونعني به :احلرص على إيجاد قنوات اتصال مفتوحة ومتبادلة بني أطراف
العالقة في املؤسسة من املتبرعني واملستفيدين والعاملني واملسؤولني عن اإلدارة؛ مبا يعزز
فرص التقارب في اآلراء ،ويضمن حسن املتابعة لألداء ،ويقوي سبل التفاهم لبلوغ الغايات
واألهداف.

ميادين عمل الهيئة
وانطالق ًا من عاملية الهيئة فإن نطاق عملها ميتد داخل الكويت وخارجها ،وهي تسعى
جاهدة إلى «إنشاء ودعم املشروعات اخليرية؛ سواء كانت اقتصادية تنموية أو تعليمية أو
صحية أو اجتماعية ،وبذلك تساهم الهيئة عن طريق هذه املشروعات في تنمية املجتمعات
املسلمة واالرتقاء بها ،وذلك ضمن استراتيجية ورؤية واضحة ونظام دقيق ودراسات علمية
وميدانية ،مع استخدام إمكانات العصر العلمية والتقنية واالستفادة من جتارب اآلخرين
مبا ال يتعارض مع املفاهيم والقواعد الشرعية اإلسالمية ،ومبا يحقق أفضل اخلدمات
للفقراء؛ ليكونوا عاملني منتجني ولبنات صاحلة في بناء مجتمعاتهم ،ويبدو ذلك جلي ًا
في رسالة الهيئة».
ومنذ نشأتها قبل  32عام ًا انطلقت الهيئة اخليرية كمؤسسة عاملية في الفضاء اخليري
واإلنساني ،جتمع التبرعات ،وتقيم املشاريع ،وتنفق من عائد استثمارها ،على العديد
من األنشطة التي اضطلعت بها في نحو  90دولة ،وجتلت جهودها في إغاثة املنكوبني
جراء الكوارث ،وتقدمي املساعدات اإلنسانية لأليتام والفقراء ،وإقامة املشاريع التنموية
واإلنتاجية في املجتمعات الفقيرة ،وإنشاء املدارس النموذجية العصرية واجلامعات
وكفالة معلميها وأساتذتها ،وإقامة املستشفيات واملراكز الصحية وتسيير القوافل الطبية
في املناطق الفقيرة ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية وحفر اآلبار وبناء املراكز
اإلسالمية ودعم األقليات املسلمة وتنظيم مشاريع موسمية؛ مثل إفطار الصائم ومشروع
األضاحي وكسوة العيد وحقيبة املدارس.
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مجـاالت العـمل
تتعدد وتتنوع مجاالت عمل الهيئة وصور عطائها ،مما يعكس – جلي ًا – حجمها الكبير
ودورها املهم في العمل اخليري ،ليس على الساحة الكويتية فحسب ،بل على الساحة
العربية والدولية .أما مجاالت عمل الهيئة فهي:
املجال األول :التواصل وشؤون املتبرعني :ونعني به حتقيق أعلى درجات التواصل مع
املتبرعني أفراد ًا ومؤسسات ،حث ًا لهم على التبرع ،ورعاية لتطلعاتهم جتاه ما يساهمون به.
املجال الثاني :االستثمار وتنمية املوارد :ونعني به تنمية موارد الهيئة املالية واستثمارها
مبا يحقق عوائد مجزية تدعم متطلبات برامج ومشاريع التنمية للمجتمعات املستهدفة.
املجال الثالث :التنمية واإلغاثة :ونعني به اإلنفاق على املشروعات التنموية واإلغاثية
واإلنشائية من خالل تنفيذ برامج تنموية للمجتمعات املستهدفة ،مبا ميكنها من رفع
مستوى إنتاجيتها واالعتماد على ذاتها؛ وفق أفضل املعايير الفنية واإلدارية واملالية املتعلقة
بإدارة املشاريع.
املجال الرابع :اإلعالم والتسويق :ونعني به اجلهود اإلعالمية املبذولة لنشر وتسويق برامج
ومشاريع الهيئة محلي ًا وعاملي ًا على األفراد واملؤسسات املعنية بالعمل اخليري التنموي.
املجال اخلامس :العالقات احمللية والدولية :ونعني به التنسيق مع اجلهات واملؤسسات ذات
العالقة على املستويات احمللية والدولية ،مبا يحقق دور الهيئة كمظلة عاملية للعمل اخليري.
املجال السادس :التنمية البشرية واألداء املؤسسي :ونعني به تنمية قدرات ومهارات
العاملني في الهيئة من جانب ،وتقدمي كل ما من شأنه تطوير العمل ورفع كفاءة األداء في
الهيئة من جانب آخر.
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األهداف
وضعت الهيئة عدد ًا من األهداف املهمة التي تسعى لتحقيقها وإجنازها بدأب وصبر
وتخطيط ..وهي:
 – 1ابتكار حلول جذرية للقضاء على الفقر؛ عم ًال بالقيم اإلسالمية
واقتداء بالنماذج
ً
اخليرية املضيئة في التاريخ اإلسالمي.
 – 2تقدمي املساعدات للمحتاجني أينما كانوا عبر إغاثة ضحايا احلروب والكوارث
واملجاالت ونحوها ،وتقدمي املأوى للمشردين والطعام والشراب للجائعني وامللبس
للمحتاجني والعالج والدواء للمرضى ،ورعاية األيتام واألطفال احملرومني.
 – 3القضاء على األمية واجلهل ،ونشر العلم من خالل بناء املعاهد العلمية ومراكز
التدريب.
– 4إعطاء األولوية للمشاريع التنموية التي تهيئ للمتعففني واحملتاجني ،فرص
العمل واإلنتاج واالعتماد على أنفسهم حتى ال يكونوا عبئ ًا على اآلخرين.
 – 5متكني املجتمعات احملتاجة من استثمار مواردها وحتسني أوضاعها وحتويلها من
مجتمعات استهالكية إلى مجتمعات منتجة.
 – 6نشر الوعي بقضايا العالم اإلسالمي والتعريف بأحوال املسلمني في العالم.
 – 7تقدمي الدعم للمجتمعات اإلسالمية ملساعدتها على احملافظة على شخصيتها
اإلسالمية.
 – 8تقوية روابط الوحدة واألخوة بني الشعوب اإلسالمية على ضوء تعاليم اإلسالم،
والتطبيق العملي للمبادئ اإلسالمية السامية في حتقيق التعايش والتكافل بني
املجتمعات اإلنسانية.

األولويات
تتمثل أولويات الهيئة في التعليم والتنمية املجتمعية ،مع احلرص على استمرار اجلهود
التنسيقية في املجالني اخليري واإلغاثي ،ودعم برامج وخطط التنمية الشاملة في كل
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البلدان احملتاجة لرفع مستوى الفرد املسلم مادي ًا ومعنوي ًا ،رافعة شعار (اخلير لإلنسانية
جمعاء) في الكوارث واحملن واحلروب واملجاعات؛ خاصة في البلدان اإلسالمية وبني األقليات
املسلمة التي تعاني من هجمة شرسة تستهدف وجودها وعقيدتها.
وقد انطلقت الهيئة نحو حتقيق هذه األهداف مجتمعة من خالل عمل مؤسسي يقوم
به هيكل بشري مدرب على أحداث األجهزة التكنولوجية املتطورة إلدارة أعمال وزيادة
إنتاجه عبر خطط قابلة للتطبيق.

حضور إعالمي واضح إلجنازات الهيئة خالل فترة رئاسة العم بو يعقوب لها
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اللجان املتخصصة
عال من املهنية تبنت
في سياق عملها املؤسسي ،وسعي ًا لتنفيذ هذه األنشطة مبستوى ٍ
الهيئة فلسفة التخصص في العمل اخليري سواء على املستوى احمللي أو العاملي ،فأسست
لهذا الغرض جلان ًا عدة ،وتسهم هذه اللجان في تقدمي منوذج متكامل للعمل اخليري
اإلسالمي؛ بهدف دعم جميع شرائح املجتمع ،وقد جنحت في إقامة عشرات اآلالف من
املشاريع اخليرية .ومن أبرز جلان الهيئة:

جلنة مسلمي آسيا
وتعتبر هذه اللجنة  -التي أسست في 1989م  -من أكبر جلان الهيئة ،حيث تقدم خدماتها
إلى ما يزيد على  825مليون نسمة في القارة اآلسيوية (أي ما يقارب ثالثة أرباع تعداد
املسلمني في العالم) ،وتهدف الى إقامة املشروعات اإلنسانية والتعليمية واالجتماعية في
القارة اآلسيوية خلدمة الطبقات الفقيرة ،والتنسيق والتعاون مع اجلهات العاملة في
اختصاصات اللجنة نفسها؛ في سبيل حتقيق األهداف اإلنسانية التي تسعى إليها الهيئة.
وقد جنحت اللجنة في تقدمي مساعدات مادية ومعنوية ألكثر من  40قومية يتحدثون 45
لغة من اجلمهوريات اإلسالمية في مجاالت بناء املساجد وترميمها وإقامة املدارس ،خاصة
تلك التي تهتم بالتعليم اإلسالمي وتكثيف النشاط الثقافي في التلفزيون واإلذاعة.
وقد أعلن مدير إدارة االعالم والعالقات العامة بالهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -آنذاك
 د.عادل عبداهلل الفالح (حسبما نشرت صحيفة الوطن الكويتية في  )١٩٨٩/٣/17انبثاقجلنة جديدة متخصصة عن الهيئة ُأطلق عليها (جلنة مسلمي آسيا) .وقال في مؤمتر
صحفي شارك فيه مدير جلنة مسلمي آسيا سعد العنزي« :إن اللجنة اجلديدة تأتي في
إطار انطالقة الهيئة العامليــة وشموليتها للعمل اخليري لتحقيق األهداف السامية التي
ُأسست من أجلها» .وأضاف أن قارة آسيا تضم أكبر جتمع إسالمي؛ إذ يزيد عدد املسلمني
فيها على  ٧٥٢مليون نسمة ميثلون ثالثة أرباع املسلمني في العالم.
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جلنة فلسطني
وقد ُأسست عام 1988م بهدف «إغاثة الشعب الفلسطيني املتضرر من االحتالل ،وتعزيز
روح التضامن اإلسالمي مع الشعب الفلسطيني في معاناته املعيشية ،وتنفيذ املشاريع
اإلنتاجية وبرامج التنمية االجتماعية والصحية ،وتقدمي العون األكادميي واملادي
لطلبة العلم واالهتمام بالتراث واملقدسات اإلسالمية واملعالم التاريخية ألرض القدس
الشريف» .وحرصت اللجنة على دعم اجلانب التعليمي من خالل إنشاء (صندوق الطالب
الفلسطيني) ملساعدة الطلبة احملتاجني واأليتام ،وكذلك كفالة طالب في مراحل التعليم
اجلامعي واملاجستير والدكتوراه.

اللجنة النسائية
ُأسست عام 1998م بهدف «زيادة الوعي بالعمل اخليري التطوعي لدى شريحة النساء،
ودعوتهن إلى املشاركة في األنشطة اخليرية وإعداد فريق نسائي قيادي من السيدات
النشيطات في مجال العمل اخليري والبرامج التطوعية ،وجمع التبرعات للهيئة اخليرية
وإنشاء خدمات خيرية متخصصة ،من خالل إعداد برامج تدعم مشاركة النساء والفتيات
والشباب واألسرة في مجال العمل اخليري».

جلنة الشروق
وهي جلنة تهتم بالشباب وتهيئة الفرص لهم للنمو الروحي والفكري واالجتماعي ليكونوا
أعضاء صاحلني في مجتمعاتهم وقدوات طيبة لآلخرين .وتقوم اللجنة بأنشطة متنوعة
لتوفير اجلو املناسب للشباب لكي يشبوا أفراد ًا صاحلني نابغني يتمتعون بروح املسؤولية
واإلقدام ،ويكونوا قادرين على مواجهة حتديات العصر .ومن أهدافها تدعيم التوجهات
الصحيحة والعادات احلسنة لدى الشباب بنشر الثقافة الدينية وتقدمي النماذج السلوكية
الصحيحة.
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العم يوسف احلجي و فيصل اجلزاف  -مدير عام هيئة الشباب والرياضة  -أثناء توقيع اتفاقية تعاون بني الهيئة اخليرية
وهيئة الشباب والرياضة بحضور مساعد املدير العام الالعب الدولي جاسم يعقوب

مقابلة وزير اإلعالم لرئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية العم بو يعقوب والسيد أحمد اجلاسر
والقيادي في الهيئة عبداحملسن املعوشرجي في ميني الصورة
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جلنة (ساعد أخاك املسلم)
وتسعى هذه اللجنة  -ذات النشاط الثقافي والتعليمي والتي أسست عام 1983م  -إلى تركيز
عملها داخل الكويت ،ومن خاللها تسهم مجموعة من السيدات الناشطات في دعم أنشطة
الهيئة .ومن مشاريع اللجنة :إنشاء مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي ومشروع كفالة طالب
العلم في الكويت وخارجها والدورات العلمية والتربوية (النهج التربوي في ظل اإلسالم)
والدورات التربوية واالجتماعية والثقافية ودورة (األم والطفل) ومشاريع اليوم العائلي
والنادي الصيفي واإلعداد التربوي للشابات والتعاون مع جمعيات النفع العام ،واملشاركة
في الندوات واملؤمترات على مدار العام وإنشاء مدرسة الرؤية ثنائية اللغة.

سجل حافل بالعطاء
إن سجل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية – منذ نشأتها وحتى اليوم  -حافل باألعمال
واإلجنازات بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى ،ثم مساندة املسؤولني في دولة الكويت .وقد بلغ عدد
املشاريع التي مت تنفيذها في العام  1422للهجرة  -املوافق لعام  2000من امليالد كمثال 476 -
مشروع ًا ،من بينها معهد للتمريض في الصومال وصالة للمعاقني في الكويت ،وثالثة مراكز
إسالمية في الهند ،ومركز إسالمي في الصني ،وقروض املزارعني في نيجيريا ،ومشروع زراعي
تنموي في بنني ،وأربعة مساجد في األردن ومستوصف في غانا ومستشفيات في إندونيسيا
وبنجالديش وعدة مشاريع تعليمية شملت مدارس في الصومال وغانا وإندونيسيا وروضة
أطفال في السنغال.
كما مت دعم العديد من اجلامعات وإنشاء عدة مراكز خلدمات التعليم والتدريب على تقنيات
الكمبيوتر في آسيا وأفريقيا .كما أولت الهيئة العمل اخليري احمللي اهتمام ًا كبير ًا ،حيث
نفذت العديد من املشروعات املوسمية الهادفة إلغاثة األسر الفقيرة داخل دولة الكويت.
وأنشأت قسم التنمية االجتماعية الذي نظم برامج تأهيلية ،بالتعاون مع الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب؛ بهدف التأهيل اإلنتاجي لألسر احملتاجة.
كما أولت الهيئة ،األنشطة الثقافية واإلعالمية حيز ًا كبير ًا من اهتمامها؛ سواء من خالل
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مجلتها الشهرية (العاملية) أو من خالل طباعة وتوزيع الكتب واملصاحف ،وكذلك من خالل
إصدارات الثقافة املتخصصة مثل كتاب (شراكة من أجل البيئة) و(مع ًا ضد املخدرات).
وكانت الهيئة  -وال تزال  -عنوان ًا لوجه الكويت املشرق في ميادين اخلير والعطاء .كما
استقبلت الهيئة وفود ًا من سائر أرجاء العالم جاءت لالطالع على جتارب العمل اخليري،
وبحث سبل التعاون والتنسيق .وقد كان للجان الهيئة املتخصصة دورها املميز في خدمة
األهداف التي رسمها مجلس الهيئة من إنشاء هذه اللجان ،وقامت مبشروعات وأنشطة
رائدة خلدمة مناطق عملها وتخصصاتها.
كما دشنت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  32ألف مشروع تنموي وإنتاجي منذ إطالق
برنامج املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر عام  1998وحتى اآلن  -تاريخ إعداد الكتاب -
بقيمة  30مليون دوالر في  27دولة حول العالم .وتتجه الهيئة اخليرية للتوسع في املشروعات
التنموية بعد جناح برنامج التنمية املجتمعية في حتسني أوضاع  260ألف مستفيد
ومساعدتهم على إعالة  51ألف أسرة معيشي ًا وتعليمي ًا وصحي ًا.
وحتت شعارها األثير اخلالد «مع ًا ..ال يعود السائل إلى السؤال» .نفّ ذت الهيئة برنامج
لتطبيق هذا الشعار على أرض الواقع في  12دولة عربية و 9دول إفريقية و 6دول في شبه
القارة الهندية ،عبر متويل املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر بقروض حسنة ميسرة ،ويبلغ
متوسط قيمة املشروع  1300دوالر ،بالتعاون والتنسيق مع اجلمعيات اخليرية احمللية في
تلك الدول ،لضمان املراقبة واملتابعة وحرص ًا على جناح هذه املشاريع.
وذكر العم يوسف احلجي« :أن الهيئة تشرف على أكثر من ستة آالف مشروع خيري إنساني
في جميع أنحاء الدول اإلسالمية وبلدان األقليات املسلمة».
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مبادرات الهيئة
إضافة إلى هذا السجل احلافل من العطاء الوافر منذ إنشائها ،أطلقت الهيئة عدد ًا من
املبادرات املهمة ،منها:
«ابن مدرسة حتيي أمة» :ولهذا أنشأت مدرسة الرؤية ثنائية اللغة ،في الكويت
مبادرة ِ
عام 1417هـ 1996 -م ،بهدف إعداد وتأهيل الطالب ملواجهة حتديات العصر ،على أساس
القيم واملبادئ اإلسالمية ،كما عملت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية جاهدة على إنشاء
وتأسيس وإدارة وتوجيه عدد من املدارس في مناطق مختلفة من العالم مثل السودان وبنني
والنيجر وبوركينافاسو وأوغندا والهند ،ومازالت تدير الكثير منها حتى اليوم.

في حفل تكرميه بجمعية اإلصالح االجتماعي كرئيس سابق لها مع رئيس اجلمعية آنذاك العم حمود حمد الرومي ومعالي
وزير األوقاف والشئون اإلسالمية آنذاك املستشار راشد عبداحملسن احلماد
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كما أنها ماضية في إقامة مشاريع مشتركة وتعزيز هذا التعاون املثمر مع الهيئات واملنظمات
الدولية ،وبرز نشاط الهيئة واضح ًا على الصعيد اإلقليمي ،من خالل تفعيل بروتوكول
التعاون مع منظمة اإليسيسكو ،عبر إقامة الندوات والبرامج واملشاريع اإلمنائية في تونس
واملغرب وإيران ،وتنظيم لقاءات مع رؤساء املراكز اإلسالمية في آسيا ،وإقامة ورش عمل في
السودان إلعداد مناهج املدارس القرآنية ،وإقامة دورات تدريبية لألئمة واخلطباء واملعلمني
لتنويرهم بطبيعة التحديات وكيفية مواجهتها.
مبادرة مشروع (الشفيع) :وهي مبادرة تستهدف التميز على مستوى العالم اإلسالمي
عبر تخريج حفاظ متميزين لكتاب اهلل عز وجل ،وقد بدأت فكرة املشروع بتدارس ثلة من
املشايخ واملقرئني بأهمية إيجاد مركز تربوي تعليمي ،ينهض بتحفيظ كتاب اهلل وتعليم
علوم القرآن ،مستفيد ًا من الوسائل العصرية والتقنيات احلديثة ،فتم اعتماد الفكرة،
وبدأ العمل ومت بذل اجلهد حتى انبثق مشروع (الشفيع) بفضل اهلل من الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية.
مبادرة (ادفع دينارين ..واكسب الدارين) :وهو مشروع شبابي تعليمي عاملي تابع للهيئة،
تتلخص فكرته في :أن يتم التبرع بدينارين شهري ًا من خالل الطلبة والطالبات امللتحقني
باملؤسسات التعليمية في الكويت أو أي دولة ،حيث يتم استخدام املبالغ املجمعة في البرامج
واملؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم ،التي ال تتاح فرص التعليم ألبنائها بسبب
الفقر واحلاجة ،وتتجسد رؤية املشروع اخلمسية في إنشاء  5مراكز تعليمية في  5قارات
مختلفة بالعالم خالل  5سنوات.
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التمويل واجلهات الداعمة
تعتمد الهيئة العاملية في تأسيسها وأهدافها ومتويلها وإنفاقها واستثمارها في وجوه اخلير
 بعد عون اهلل سبحانه وتعالى وتوفيقه  -على ما يعتمد ويقوم عليه العمل اخليرياإلسالمي من صدقات وزكوات وأوقاف وأثالث وهبات ..وقد تلقت الهيئة  -منذ أول يوم من
تأسيسها – دعم ًا من سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل،
صاحب السبق في اخلير والعطاء ،والذي رعى – آنذاك  -حفل وضع حجر األساس ملبناها
اجلديد ،وكذلك سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ،وحكومته الرشيدة والشعب الكويتي
الوفي الكرمي واخليرين الداعمني لهذه الهيئة ،ومن كل حكومات العالم اإلسالمي التي
تقدم لها كل التسهيالت لتؤدي مهامها اإلنسانية النبيلة؛ ولتظل واحدة من قالع اخلير
اإلسالمية في العالم».
وقد أكد العم يوسف احلجي  -في حوار مع «إسالم أون الين» في شهر مايو  -2002أن
لما بارزًا في أنشطة كل اللجان
«الهيئة قد جنحت الهيئة في جعل نظام الوقفيات َم ْع ً
فأسا ليحتطب ،وقفية اليتيم،
اخليرية ،ومن الوقفيات التي تطرحها الهيئة :وقفية أعطه ً
وقفية وفاء لوالديك ،وقفية األلف ألف وغيرها ،كما تنفذ مشروع إفطار الصائم في العديد
من األقطار اإلسالمية».
وحول سياسة الهيئة في مجال جمع الزكوات قال احلجي« :إنها تعتمد على رغبة املزكي في
حتديد مكان إنفاق زكاته ،سواء في داخل الكويت أو خارجها .وفي هذا اجلانب تقدم الهيئة
املساعدات لألسر احملتاجة للزكاة واحلاالت املرضية املستعصية وبعض الطلبة احملتاجني،
وجميع الفئات التي يعوزها الدعم والغوث واإلعانة».
وينفي العم بويعقوب «أن تكون الهيئة قد تأثرت مال ًّيا بفعل احلملة على املؤسسات اخليرية
واإلغاثية اإلسالمية التي أعقبت أحداث احلادي عشر من سبتمبر»،
مؤكدا أن «قناعات
ً
الناس بأهمية دعم العمل اخليري قد تنامت ،وهذا مرده أن املتبرع لم يلتفت إلى هذه
االتهامات ،خاصة أننا نتواصل معه بتقارير دورية ومشاريع إعالمية تبني حجم املشاريع
اخليرية التي تنتجها الهيئة في املجاالت املختلفة .ولغة األرقام التي نوافي بها املتبرع
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تعطيه الدافعية واالرتباط بالعمل اخليري وتعطينا االستمرارية».
كرميا فحسب،
ويرى احلجي أن «خدمة الفئات الضعيفة في املجتمع اإلسالمي ليست عم ًال ً
بل هي عبادة إسالمية تصل إلى حد الفريضة على اإلنسان القادر عليها؛ حتى يتم إغالق
كل ثغرات الضعف في اجلسد اإلسالمي ،واالرتقاء بالضعفاء واملتضررين من أبناء املسلمني
إلى مستوى إنساني الئق».

خالل وضع حجر األساس ملبنى الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية على يد معالي وزير األوقاف والشئون اإلسالمية السيد
أحمد خالد الكليب مبشاركة الشيخ أحمد القطان
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عضوية مؤسسات ومنظمات دولية وعربية
بفضل اهلل ثم بفضل جهود الشيخ يوسف احلجي والعاملني معه بها عقدت الهيئة عديد ًا
من الشراكات واتفاقات التعاون ،وأصبحت عضو ًا في عدد من الهيئات واملنظمات الدولية
والعربية ،ومن أبرز تلك الشراكات والعضويات:
 اليونسكو. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. منظمة األغذية والزراعة. منظمة العمل الدولية. منظمة الصحة العاملية لقطاع املجتمع املدني. احتاد املنظمات األهلية العربية. الهالل األحمر. الصليب األحمر. -املفوضية العليا للشؤون الالجئني.

الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة رئيس جمعية اإلصالح في مملكة البحرين مستقب ًال العم يوسف جاسم احلجي
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وحصلت الهيئة  -بفضل اهلل  -على عضوية املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع ملنظمة
األمم املتحدة ،هذا فض ًال عن تنسيقها مع العديد من املنظمات اإلقليمية مثل اإليسيسكو،
واملجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة.
إن العم بويعقوب – أطال اهلل عمره  -مثال للرجل غير التقليدي؛ حيث يعشق روح اإلبداع
والتطوير ،واحلرص على متابعة العمل اخليري على املستوى العاملي؛ ولذلك لم يكن غريب ًا
أن ينشئ مركزً ا للدراسات واألبحاث اخليرية بالهيئة لرصد ومتابعة كل جديد على ساحة
العمل اخليري الذي أصبح له مدارسه وفنونه وأساليبه اخلاصة.

مشاركة العم بو يعقوب شفاه اهلل في اجتماعات مكتب التربية العربي لدول اخلليج في الندوة العلمية لتطوير تدريس التربية
االسالمية مبراحل التعليم العام بدول اخلليج
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التنسيق مع اجلهات اخليرية األخرى
وحترص الهيئة اخليرية  -أشد احلرص  -على التنسيق والتعاون مع اللجان اخليرية
األخرى محلي ًا وعربي ًا وإسالمي ًا وعاملي ًا – كما أكد العم يوسف احلجي – وهذا التنسيق
«يدخل في نطاق استراتيجية الهيئة لتحقيق أفضل النتائج وبأقل التكاليف وأقصر فترة
زمنية .فعلى النطاق احمللي  -وإميان ًا من الهيئة بأهمية تنسيق جهود الهيئات في مواجهة
الكوارث واألزمات التي يتعرض لها املسلمون في العالم  -تأسست (اللجنة الكويتية املشتركة
لإلغاثة) في سبتمبر  1987والتي تضم  18جهة خيرية ما بني هيئة ومؤسسة وجمعية ووزارة،
حتى تستطيع الوصول إلى قرارات موحدة ،وتنسيق اجلهود داخلي ًا وخارجي ًا ،وحتقيق
التكاتف والتعاون مع اجلهات الرسمية ،مما كان له أكبر األثر في تفعيل دور العمل اخليري
وتعميقه في نفوس الناس وتوصيل رسالته بشكل أفضل.
مؤسس في املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة
وعلى الصعيد اخلارجي فإن الهيئة عضو ِّ
واإلغاثة  -ومقره القاهرة  -الذي يقوم بالتنسيق والتخطيط لكل ما يتعلق بشؤون الدعوة
اإلسالمية واإلغاثة في العالم .كما أن الهيئة تتمتع بالعديد من العضويات الدولية ومنها:
عضو مراقب مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  -وعضو مؤسس في اجلمعيات اخليرية الشعبية
بالتعاون مع منظمة املؤمتر اإلسالمي  -وعضو مراقب مبنظمة اليونسكو  -وعضو هيئة
ورئاسة جلنة التمويل واالستثمار في املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة .ومؤخر ًا
أصبحت عضو ًا في املجلس االقتصادي واالجتماعي في منظمة األمم املتحدة».
وفي حوار للعم بويعقوب مع جريدة (القبس) في 2005/5/26م ،قال« :نرحب بأي تعاون
وتنسيق من شأنه أن يدفع بعجلة العمل اخليري لألمام .وقد التقينا باملسؤولني في وزارة
الشؤون االجتماعية وملسنا حرصهم على العمل اخليري ،وقد صرح وزير الشؤون أكثر من
مرة ،وأشاد بالعمل اخليري ودوره اإلنساني في مكافحة الفقر واملرض واجلهل ،شاكر ًا
املسؤولني في الدولة وأهل اخلير واملؤسسات على تعاونها مع الهيئة والقائمني على العمل
اخليري في الكويت» .وقال احلجي« :جميع أعمالنا في اخلارج تتم بالتنسيق مع السفارات
الكويتية في مناطق العمل ،فمذكرات التفاهم إلنشاء املشاريع اخليرية والتنموية تتم
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بإشراف سفاراتنا ،ويوجد تعاون وتنسيق كبيران في هذا اجلانب ..ونحن على صلة دائمة
بوزارة اخلارجية».
وأوضح أن «هناك محاوالت لتحجيم العمل اخليري اإلسالمي ،وهذه احملاوالت تأتي من
اخلارج وتسعى لوضع العوائق والعراقيل في وجه العمل اخليري ،ونحن نتفاعل مع هذه
املسألة بكل حكمة ور ّوية ونترك مشاريعنا وإجنازاتنا تعبر عنا وترد على هؤالء .ونحن
ماضون بإذن اهلل في مسيرتنا ولن يستطيع أحد إيقافها؛ ألنها جزء من عبادتنا وعقيدتنا
اإلسالمية ،فال يستطيع أحد أن مينع املسلمني من إخراج زكواتهم وصدقاتهم وإيصالها
للمحتاجني».

وفد رفيع املستوى برئاسة رئيس الهيئة العم يوسف احلجي ونائبه أحمد سعد اجلاسر وعضو مجلس اإلدارة د .فؤاد العمر
تشرف بزيارة حضرة صاحب السمو األمير لتوجيه الدعوة إلى سموه لرعاية حفل افتتاح احتفالية الهيئة مبرور  25عام ًا على
تأسيسها
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مكاتب الهيئة خارج دولة الكويت
تعمل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،في شتى مناحي العمل اخليري في كثير من
دول العالم .وهي كمنظمة دولية تعتمد املنهج اإلسالمي الوسطي ،استطاعت فتح فروع
في مختلف أنحاء العالم ،ولديها اآلن نشاطات في  136دولة .فقد حرصت الهيئة على
تأسيس مكاتب لها في العديد من دول العالم وخاصة في املناطق األشد فقر ًا واألكثر
احتياج ًا ،وذلك لتسهيل تنفيذ مشاريعها واإلشراف عليها ومتابعتها ،والتي تنوعت لتشمل
العديد من اجلوانب االنسانية التي يحتاجها الفقراء واملعوزون ،فيما شملت هذه املكاتب
التنوع اجلغرافي الذي منح الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الريادة في عملها اإلغاثي،
ولدى الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية أكثر من  19مكتب ًا ومن أهمها:
 مكتب السودان مكتب األردن مكتب البحرين مكتب بنني مكتب أوغندا مكتب النيجر مكتب بنغالديش مكتب باكستان مكتب أذربيجان مكتب تونسوغيرها من املكاتب التي تنفذ الهيئة برامجها من خاللها.
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مكتب الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في السودان خالل توزيع كفاالت األيتام ،ويبدو القائم باألعمال باإلنابة بسفارة دولة
الكويت لدى السودان عبدالعزيز العنزي وامللحق الدبلوماسي طالل سامي الريش يتوسطان عدد ًا من األيتام ،علم ًا بأن الهيئة
كانت تكفل على مستوى السودان آنذاك  550يتيم ًا وفق تصريح رئيس املكتب و 21000يتيم ًا على مستوى العالم

شبهات وردود حول الهيئة
إن سهام نقد العمل اخليري ،بل تشويهه وشيطنته قدمية قدم العمل اخليري ذاته ،وهي
ال تنفك عما يزعمه هؤالء املهاجمون واملشوهون واملشيطنون له من دعاوى «دعم اإلرهاب»
ومزاعم «تسييس العمل اخليري» وغيرهما من التهم املعلبة القدمية املتجددة.
* وفي حوار له مع موقع (إسالم أون الين .نت) في مايو 2002م ،قال العم يوسف احلجي:
«إن الهيئة اخليرية اإلسالمية تعمل في وضح النهار ،وإنها ماضية نحو تعميق هويتها
اخليرية التي توظف إمكاناتها املادية والبشرية خلدمة اإلنسانية جمعاء ،تنفيذ ًا لألهداف
التي نص عليها نظامها األساسي ،مكرسة جهودها من أجل استثمار مواردها مبا يفيد
أمتها» ،ومشير ًا إلى أن «العمل اخليري يتسع نطاقه اجلغرافي ليشمل احتياجات الدول
والشعوب واألقليات اإلسالمية في مختلف أنحاء العالم».
وقال احلجي« :نحن نعمل في وضح النهار وفوق األرض ،والتنسيق قائم مع احلكومة
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الكويتية وحكومات األخرى ،لدفع عجلة العمل اخليري إلى األمام ،متجاوزين العقبات
ليصل اخلير إلى كل املعوزين في مختلف أنحاء العالم».
وأكد احلجي أن «العمل اخليري عمل مؤسسي منظم وليس عم ًال فردي ًا ،فله هيئاته
وجمعياته وجلانه ،وكلها تعمل وفق قواعد العمل املؤسسي وبإشراف اجلهات املسؤولة.
والذين يتهمون العمل اخليري مبا ليس فيه يلقون بالتهم دون دليل أو حجة أو بينة .وأرى
أال ُيلتفت لهؤالء؛ ألنهم يفترون على العمل اخليري ،وهم ال ميلكون البرهان على صدق
دعواهم .ويكفي العمل اخليري أنه منضبط ويحظى بدعم الدولة واملسؤولني ،ألنه يعمل
بالطرق املشروعية».
وأضاف احلجي أن «قوى الشر اجتمعت على أمتنا ،وأخذت تدبر بليل للنيل من اإلسالم
ورجاله املخلصني وهيئاته وجمعياته ومنظماته ومراكزه؛ مستغلة حادث  11سبتمبر 2001
الذي أدانته األمة اإلسالمية ،لتلصق تهمة اإلرهاب بهيئاته وجمعياته اخليرية».
* وفيما يتصل بالشركة اإلسالمية العقارية التي أنشأتها الهيئة ،أوضحت الهيئة في بيان
نشر مبجلة (املجتمع  )١٩٩٠/٢/٢٠-أن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي« :بيع
وشراء األراضي والعقارات وإقامة املباني وتأجيرها واستئجارها ،وذلك حلساب الشركة في
الكويت وخارجها ،وجتارة وإدارة العقارات وصيانتها حلساب الغير .ويجوز للشركة أن يكون
لها مصلحة أو أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعما ًال شبيهة بأعمالها في الكويت
وخارجها ،مؤكدة أن الشركة اإلسالمية العاملية ال تقوم بدور منافس للبنوك اإلسالمية ،وال
تقدم تسهيالت عقارية مشابهة لبيت التمويل الكويتي».
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أبرز إجنازات الهيئة في ظل رئاسة العم يوسف احلجي
تعتبر الهيئات اخليرية واإلغاثية اإلسالمية  -برأي العم بويعقوب  -شريك ًا أساسي ًا في عملية
التنمية الشاملة ،فهي تقوم مبجموعة من األدوار االستراتيجية التي متثل جانب ًا مهم ًا في
مسار البناء والتطوير والتعمير .وقد حققت الهيئة خالل تولي العم بويعقوب رئاستها –
بفضل اهلل ثم بجهود القائمني عليها والعاملني فيها  -العديد من اإلجنازات ..من أبرزها:
	•تقدمي الدعم والعون اإلغاثي للمنكوبني في حاالت الكوارث الطبيعية واألزمات
واحلروب والنزاعات األهلية.
	•تلبية احتياجات شرائح املعوزين من الفقراء واملساكني واألرامل واأليتام وطالب
العلم وغيرهم.
	•إنشاء املشاريع اإلنتاجية والتمكينية وتشغيل العاطلني عن العمل.
	•اإلسهام في التنمية التعليمية ،عبر إنشاء املدارس واجلامعات ومراكز حتفيظ
القرآن الكرمي ورعاية املوهوبني وكفالة الدعاة واملدرسني وأساتذة اجلامعات.
	•االرتقاء باخلدمات الصحية وتوفيرها في كثير من املناطق التي تفتقر إليها.
	•تأسيس مستشفى الرعاية الصحية ( التلطفية )٫٫والذي يستحق أن نستفرد له
السطور التالية:

تأسيس مستشفى الرعاية الصحية (مركز الرعاية التلطيفية)

في شهر أبريل عام  2011افتتحت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية مستشفى الرعاية
الصحية (التلطيفية) بالتعاون مع اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان ووزارة
الصحة ،بعد ست سنوات من البناء والتشييد والتجهيز والعمل املتواصل ،برعاية وحضور
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ،الذي شمل هذا املستشفى
برعايته السامية جميع مراحل إنشائه ،فحينما كان سموه رئيس ًا للوزراء زار املستشفى،
وكان في طور اإلنشاء  -وتفقده على رأس كوكبة من رجاالت الكويت ،وأشاد سموه حينئذ
باملبادرات الفاعلة التي تقوم بها املؤسسات واألفراد في املجتمع والتي من شأنها أن ترفع
من مستوى اخلدمات ،السيما الصحية منها في هذا الوطن العزيز.
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وقد شارك في حفل االفتتاح لفيف من الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني والشخصيات
ورجاالت العمل اخليري ممن أسهموا في إقامة هذا الصرح الطبي ،الذي بلغت تكاليف
تأسيسه  5ماليني و 313785دينارا كويتي ًا ،ويقع في منطقة الصباح الصحية بالقرب من
مستشفى الطب اإلسالمي ،وقد مت بناؤه على قطعة أرض خصصتها وزارة الصحة مساحتها
 6602متر ًا مربع ًا ،حيث يتكون املبنى من ستة طوابق يرتفع منها فوق األرض  5طوابق،
ويضم  92سرير ًا يتوافر فيها جميع الوسائل واإلمكانات ،حيث روعي في بناء املستشفي
أن يكون مفتوحا من خالل ثالثة مبان تتخللها مساحات زراعية ،خصص املبنى األوسط
للعيادات واإلدارة واملبنيان اآلخران كأجنحة للمرضي ،وأسهم في تشييد املستشفى العديد
من املؤسسات واحملسنني الكرام الذين تسابقوا في مجال عمل اخلير.

تكرمي العم يوسف احلجي

وتقدير ًا لدوره اخليري كرم صاحب السمو
أمير البالد حفظه اهلل ورعاه ،العم يوسف
احلجي الذي ترأس الهيئة اخليرية على
مدى  25عام ًا ومجلس أمناء املركز ملدة
6سنوات ،وأعدت الهيئة في هذا اإلطار
كتاب ًا وثائقي ًا يضم مسيرة عطاء العم
بو يعقوب ،وكان مجلس أمناء املستشفى
قد تشكل برئاسة العم يوسف جاسم
احلجي وعضوية سبعة عشر عضو ًا
من الشخصيات ذات املعرفة واخلبرة
مبجاالت الصحة والعمل اخليري،
وذلك لرعاية الفكرة ومتابعة نقلها إلى
أرض الواقع ،وعقد مجلس األمناء منذ
تشكيله  32اجتماع ًا ،متكن خاللها من

صاحب السمو يطلع على منوذج للمستشفى
خالل مراحل تشييده
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متابعة مجريات األعمال املتعلقة بالتواصل مع املساهمني من مؤسسات وشخصيات من
أهل اخلير للحصول على دعمها لهذا املشروع.
كما كرم صاحب السمو األمير عدد ًا من الشخصيات واملؤسسات التي أسهمت في مشروع
املستشفى ،ومت وضع أسماء املساهمني من أفراد ومؤسسات على لوحة رخامية عند مدخل
املركز ،وتفضل صاحب السمو األمير بإزاحة الستار عنها ،فض ًال عن لوحة أخرى تضم
أسماء مجلس أمناء.

فكرة مشروع مستشفى الرعاية الصحية (جتربة رائدة)

انبثقت فكرة مشروع املركز عام  ،1995بهدف تقدمي الرعاية التلطيفية للمرضى الذين
ليس لهم عالج فعال وممن هم بحاجة إلى حد متوسط من العناية الطبية ،باإلضافة إلى
قدر من الرعاية النفسية واالجتماعية ،ويصعب تكامل هذين النوعني من الرعاية ويتعذر
احلصول عليهما في املنزل ،كما أنه يشكل تكلفة عالية إذا ما استمر املريض في التواجد
في املستشفى ،وهذا النوع من املستشفيات ال يوجد إال في عدد محدود من الدول الغربية
واململكة العربية السعودية التي لديها بعض النماذج ذات الطاقة احملدودة.
وقد تبنت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -بالشراكة مع اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني
والسرطان  -فكرة
املشروع إميانا منهما بالعمل املجتمعي واستشعارا ملسؤوليتهما الوطنية
ٌ
في ضرورة تخفيف العبء الذي تعاني منه مستشفيات الكويت في مجال رعاية احلاالت
املرضية املستعصية التي ال يتوافر لها عالج كاحلاالت املتأخرة من مرض السرطان وغيره من
األمراض املزمنة واملستعصية ،حيث جسد القطاع اخليري غير الربحي بهذا اإلجناز الطبي
جتربة رائدة في الوساطة بني القطاعني اخلاص واحلكومي في مثل هذه املشاريع الكبرى.

نقل تبعية املستشفى إلى وزارة الصحة

وفي عام  ،2008وبعد االنتهاء من بناء املستشفى مت نقل تبعيته إلى وزارة الصحة وفق ًا لقرار
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  ،2008/5/12وتشكل مجلس إدارة له برئاسة د.قيس الدويري
(الوكيل املساعد للرعاية الصحية) وعضوية د.عادل اخلترش ود.عدنان العسعوسي ود.سليمان
شمس الدين (ممث ًال للهيئة) ود.خالد الصالح (ممث ًال للجمعية الكويتية ملكافحة التدخني).
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وقفية لدعم املركز

وفي إطار مبادراتها اإلنسانية والتنموية خصصت األمانة العامة لألوقاف وقفية ضمن
إحدى حمالتها التسويقية لدعم هذا املشروع الرائد والذي يعد أحد الصروح الوطنية
اخليرية التي شيدتها سواعد أبناء الكويت اخليرين .وأكدت األمانة أن الدور املنوط مبركز
الرعاية الصحية يتوسط الدور الطبي والدور اإليوائي االجتماعي ودور املنزل ليضم كل
هذه األدوار معا ،ويوفر أقصى درجات الراحة األسرية والعناية الطبية والرعاية التلطيفية
لذوي األمراض املستعصية ،واملالحظة املستمرة والدعم النفسي وترسيخ زيادة املقومات
اإلميانية والروحية في نفوس املرضى.

ومن كلماته في هذا الصدد قال رئيس مجلس أمناء املستشفى العم
يوسف احلجي:

«ملا كانت بعض األمراض املستعصية ال يتوافر لها عالج ناجح في مراحلها املتأخرة وأولها
بعض حاالت السرطان ،وجدنا أن من مسؤوليتنا  -في الهيئة اخليرية التعاون مع اجلمعية
الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان لتوفير نوع من العالج التلطيفي الذي يكفل ألصحاب
احلاالت املتأخرة والشديدة حتسني ظروفهم النفسية ،مضيف ًا أن"مركز الرعاية الصحية "
الذي يتشرف بافتتاح صاحب السمو له يساعد في توفير األجواء الطبية وتقدمي العالج
التلطيفي والرعاية النفسية واالجتماعية والدينية واالستشارية للمريض وأسرته».
وتابع العم احلجي قائ ًال« :إننا استطعنا استثمار قطعة األرض التي خصصتها وزارة الصحة
وبلدية الكويت مشكورتني لبناء املركز على نحو رائع ومتقدم مبساحة إجمالية  6آالف
و 600متر مربع بالتعاون مع اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان ،شاكر ًا اهلل
عز وجل على إمتام هذا املشروع ،ومترحم ًا على األمير الراحل سمو الشيخ جابر األحمد
لدعمه مسيرة العمل اخليري وسمو االمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل الذي رعى حفل
وضع حجر األساس لهذا املستشفى».
وشكر العم يوسف احلجي وزير الصحة د.هالل الساير ووزراء الصحة السابقني حلسن
تعاونهم ،وثمن جهود مجلس أمناء املشروع واملؤسسات والشركات واألفراد "لتبرعهم ودعمهم
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وخاصة جمعية الصحافيني واجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان وعلى رأسها
د.عبدالرحمن العوضي الذي أسهم بدور كبير في إجناز هذا الصرح الطبي».
وأكد العم يوسف احلجي «أن املساعدات الطبية والصحية كانت وستظل بإذن اهلل من
املشاريع الرئيسة في برامج الهيئة لتمكني املجتمعات الفقيرة ورفع مستوى معيشتها ،لهذا
فقد نفذت الهيئة مئات املشاريع الصحية والطبية مثل بناء املستشفيات واملستوصفات
ودعمها وإمدادها بالدواء واملستلزمات الطبية األخرى لتقدمي الرعاية الصحية األولية
واملختبرات الطبية وعيادات األسنان والصيدليات».

لوحة الشرف ألعضاء مجلس األمناء املؤسسني ملركز الرعاية الصحية برئاسة العم يوسف احلجي
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مبنى مستشفى الرعاية التلطيفية

سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بصحبة رئيس الهيئة يتفقدان إحدى مراحل إنشاء مستشفى الرعاية
الصحية بحضور وزير الصحة آنذاك د .محمد اجلاراهلل ،ووزير الصحة األسبق د.عبدالرحمن العوضي
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جولة تفقدية في حفل افتتاح مركز الرعاية التلطيفية
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تكرمي حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح على هامش رعايته
الفتتاح مركز الرعاية التلطيفية

مقابلة رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون مع وفد اجلمعية العمومية للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في
1986/6/30
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وفي حوار له مع جريدة (القبس) في 2005/5/26م ،أوضح العم (بويعقوب) أن املشاريع
اخليرية التي تقدمها الهيئة «تركز على اجلوانب اإلنسانية والصحية والتعليمية واإلغاثية
والتنموية ،وأن الهيئة منذ أن ُأسست قبل نحو  ٢٠عام ًا (وقت إجراء احلوار) وهي تعمل
جاهدة على مكافحة الفقر واجلهل واملرض في املجتمعات الفقيرة واملهمشة».
وأوضح أن «الهيئة – لكونها مؤسسة عاملية  -متارس أدوار ًا خيرية محلية وأخرى عاملية ،وأن
جمع التبرعات ال يقتصر على اجلانب احمللى  -وإن كنا نعطيه مساحة كبيرة من اهتمامنا
وضمن أولوياتنا  -كما أننا نحقق رغبة املتبرع الكرمي ،فهنالك شريحة من املتبرعني تشترط
أن يكون تبرعها لشعب من الشعوب أو دولة معينة».
وأوضح العم بويعقوب أن «عدد األسر املستفيدة من تبرعات الهيئة تقدر مبئات اآلالف؛ ألن
مشاريعنا متعددة ومتنوعة وتستهدف جمهور ًا واسع ًا من الفقراء في العالم على مستوى
القارات ،فحفر البئر الواحد يستفيد منه آالف ،واملسجد يصلي فيه آالف ،واملشاريع
اإلنتاجية يعود نفعها وعائدها على آالف األسر؛ خاصة أن الهيئة تعمل في أكثر من ٨٠
دولة» ،مؤكد ًا أن «إجنازات الهيئة في لغة األرقام مؤشر طيب على مستوى اإلجنازات في
قطاع املساعدات واإلغاثة وفى البرامج الوقفية وتنمية قطاعات املجتمع الكويتي وغيره».
وعن كيفية وصول جهود الهيئة وعطاءاتها إلى مستحقيها قال العم بويعقوب في حوار
تلمس احتياجات
له مع جريدة (القبس) الكويتية ،بتاريخ 2010/5/16م« :نحن نسعى إلى ُّ
املسلمني في كل أنحاء العالم ،والعمل على تلبيتها في ظل القوانني واللوائح املعمول بها،
سواء في الكويت أو في الدول املستفيدة ،وال نتعامل إال مع اجلهات املوثوقة واألمينة،
وقد اكسبتنا التجربة الطويلة في العمل اخليري – على مدى أكثر من  25عام ًا  -خبرات
واسعة في وضع البرامج واآلليات التي تكفل توصيل املساعدات إلى مستحقيه ًا ،فالهيئة
مبثابة وكيل املتبرعني ،لذا فهي حترص على إطالع املتبرعني على تنفيذ املشاريع في
جميع مراحل العمل ،لكي يطمئنوا إلى وصول أموالهم إلى املستفيدين املعن ّيني».
* ومن إجنازات الهيئة في ظل رئاسة العم بويعقوب ،استضافة الداعية الشيخ أحمد
ديدات .وعن قصة هذه االستضافة يقول الكاتب :أحمد بوسيدو  24 -سبتمبر :2017
بناء على طلبه ودون سابق معرفة ،قبل شهر رمضان
«التقيت باألخ العزيز د .عادل الفالح ً -
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املبارك 1404هجري  1984ميالدي  -مبناسبة تسلمه إدارة العالقات العامة واإلعالم بالهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية ،وقد طلبني ألكون مستشار ًا إعالمي ًا للهيئة ،ولوضع خطة
إعالمية للهيئة خالل شهر رمضان املبارك.
وبالفعل مت وضع خطة احلملة ،وكان من بني اقتراحاتي طلب استقدام العالمة الشيخ
أحمد ديدات .ورفع د.عادل فكرة استقبال الشيخ ديدات إلى رئيس الهيئة اخليرية الشيخ
يوسف جاسم احلجي ،لكن مدير مكتب أبو يعقوب أخبرنا أن العم يوسف رفض االقتراح.
فطلبت من د .عادل ضرورة مقابلة العم أبو يعقوب وشرح أهمية مثل هذا احلدث لدعم
الهيئة؛ حيث كان الشيخ أحمد ديدات في تلك الفترة في أ ّوج شهرته عاملي ًا وعربي ًا وإسالمي ًا،
وال شك أن زيارته للكويت متثل حدث ًا فريد ًا ومتميز ًا على مستوى العالم العربي واإلسالمي،
وقد كان ا ُملناظر األكثر قبو ًال لدى املسلمني واملسيحيني في العالم ألسلوبه املقنع والهادئ
والصحيح ،فدخل آالف املسيحيني في دين اهلل أفواج ًا.

استقبال صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل لوفد اجلمعية العمومية للهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية في 1986/6/30
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زيارة وفد برملاني تايلندي للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في 1993/4/5
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من لقاءات العم يوسف احلجي شفاه اهلل وعافاه بكبار ضيوف الكويت مع رؤساء اللجان واجلمعيات اخليرية
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وبالفعل دخلت ود .عادل على العم أبو يعقوب ،وخالل دقائق كانت املوافقة ،وكانت املرة
األولى التي التقي فيها الشيخ يوسف احلجي ،وكان مستمع ًا لآلراء بشكل مميز ،ويأخذ
قراره بعد تأنٍّ ودراسة .ومتت دعوة الشيخ أحمد ديدات رحمه اهلل لزيارة الكويت في العام
 1985وحققت الزيارة جناح ًا كبير ًا ،وأقيمت له محاضرات وندوات دينية في مختلف
محافظات الكويت ،وقد تبرع اآلالف من املواطنني ملشاريع الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية في مجاالت األعمال اخليرية عموم ًا ،ومجاالت نشر اإلسالم خصوص ًا.
وأصبحت عالقتي وطيدة بالشيخ يوسف احلجي ،وأجريت معه عدة لقاءات نشرت في
مناسبات مختلفة».
وكان العم بويعقوب على مستوى احلدث ،وعلى قدر التحديات دائم ًا ،فعندما ثار بعض
اللغط حول دعوة الداعية أحمد ديدات لزيارة الكويت ،تصدى له ،وقامت الهيئة اخليرية
اإلسالمية بالرد على هذه املزاعم قائلة – حسب ما نشرته (مجلة املجتمع الكويتية عدد
 – ٩٠٦الصادر بتاريخ :)١٩٨٩/٢/٢٨
«حني وجهت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الدعوة للعلاّ مة أحمد ديدات لزيارة الكويت
كانت تضع نصب عينيها حتقيق ثالثة أهداف هي :توعية املسلمني الذين يجهلون الكثير
من احلقائق عن دينهم  -توعية املسلمني الذين لديهم مفاهيم خاطئة عن اإلسالم  -بيان
حقيقة اإلسالم لغير املسلمني الذين يجهلون تلك احلقائق بل لديهم صور مشوهة عن
اإلسالم».
وأضافت الهيئة في بيانها« :كانت الهيئة في دعوتها تلك تنسجم متام ًا مع أهدافها األساسية
التي اجتمع عليها أكثر من  ١٥٠شخصية إسالمية من مفكرين وعلماء ودعاة.
ومن هذا املنطلق لم يكن يدور في خلدها أبد ًا ما ذهب إليه البعض من أن دعوة الداعية
أحمد ديدات لزيارة الكويت تسيء إلى أحد أو تثير الفنت!
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في إحدى فعاليات الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية مستقب ًال بعض ضيوفه وهم من اليمني أ .محمد العواش،
ود .عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي ،ومسلّم محمد الزامل

والعجيب أن تأتي هذه االتهامات ممن يرفعون الشعارات البراقة مثل حرية التعبير
وإبداء الرأي واحلوار والبحث العملي !..وإذا كنا على ثقة بأن شعاراتهم تلك ُترفع ملجرد
االستهالك واستغالل بعض السذج ،فإن كتاباتهم حول زيارة الداعية ديدات كشفت حقيقة
توجهاتهم التي كانوا يحاولون إخفاءها وراء تلك الشعارات؛ حيث أثبتوا للجميع  -من
خالل كتاباتهم تلك  -أنهم أبعد الناس عن اإلميان بتلك الشعارات والعمل مبضامينها..
وأن قضيتهم تنحصر فقط في التهجم على كل نشاط دعوي إسالمي والنيل من العلماء
ماض في طريقه
العاملني في هذا املجال»! وأنى للعم بو يعقوب أن يتأثر بذلك؟ بل هو ٍ
الدعوي بحمد اهلل وتوفيقه.
ويتحدث د .سليمان شمس الدين املدير العام للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سابق ًا –
عن جانب من جهود العم بويعقوب في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية قائ ًال« :عرفت
العم بو يعقوب واحتككت به بشكل مباشر كعمل مؤسسي وظيفي في عام  ،1995أي قبل 23
سنة تقريب ًا ،وكانت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية قد مر على تأسيسها عشر سنوات،
حيث تأسست عام 1985م.
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كلمة العم احلجي في أحد مؤمترات الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

العم بو يعقوب من اليسار في إحدى الفعاليات ويبدو املؤلف في يسار الصورة
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وهذه الفترة  -من بداية االنطالق من الفكرة والتأسيس وصدور املرسوم األميري على مدار
عشر سنوات  -تعتبر فترة كافية لتوضيح فكر القائمني على هذه املؤسسة وعلى رأسهم العم
يوسف احلجي.
وبعد ذلك حرصنا على تقييم
املؤسسة تقييم ًا علمي ًا؛ ملعرفة
ما حققته من أهدافها; ألن
الهيئة من اإلجنازات املهمة
التي ُتدرج في مذكرات العم
العم يوسف احلجي ود .سليمان شمس الدين ومسؤولو الهيئة في حفل
تكرمي خريجي إحدى دوراتها «أعطه فأسا ليحتطب»
بويعقوب ،فهو قائد مسيرتها
منذ الفكرة والتأسيس مع األطراف األخرى ،حتى وصلت إلى هذا املستوى من النجاح،
وحيث ظلت حتت قيادته  25عام ًا.
وحسب معلوماتي فإن صاحب الفكرة ومتبنيها هو الشيخ د .يوسف القرضاوي ،ولذلك
فقد ذهبنا إليه في قطر بعد أن وضعنا اخلطة ،ملناقشة مدى حتقيق هذه اخلطط للفكرة
األساسية للهيئة بعد عشر سنوات على تأسيسها.
وقد شارك مجموعة من األكادمييني مثل د .أحمد بوزبر و د .أحمد خليفة الشطي والفقير
إلى اهلل في وضع اخلطة االستراتيجية للهيئة ملدة خمس سنوات من  1995إلى عام 2000م،
من خالل اخلبرة والتدريب ،حيث دربتهم الدولة على وضع اخلطط االستراتيجية.
وقد مت اعتماد هذه اخلطة اخلمسية من قبل العم بو يعقوب واجلهاز اإلداري ومجلس
االدارة ،ألنهم كانوا جميع ًا حريصني على تقييم وتطوير هذه املؤسسة ،وسميت هذه اخلطة
(وقفه مع الذات) وكان الهدف هو ذكر احلقائق املعلومات واملذكرات كاملة؛ لنأخذ منها
القيم والعبر.
لقد عرفت العم بويعقوب خالل فترة عملي في البنك اإلسالمي للتنمية في جدة .وأذكر
وقتها أنه عندما وقع االحتالل الصدامي للكويت وتعطلت اجلمعيات اخليرية بالكويت
ومنها الهيئة اخليرية اإلسالمية وجمعية العون املباشر واجلمعيات األخرى ،بادر البنك
اإلسالمي  -كمؤسسة للعمل اخليري  -بتقدمي
مليوني دينار للجمعيات اخليرية لتسيير
ْ
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أمورها ،وكان أحمد محمد علي رئيس البنك آنذاك ،قد خصص مكتب ًا في جدة للعم بو يعقوب
والعاملني معه في العمل اخليري لتسهيل أمور هذا العمل.
كانت العالقة املؤسسية وثيقة بني البنك االسالمي للتنمية والهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية .وأذكر في إحدى الزيارات ذهبت مع العم بويعقوب  -ممث ًال للبنك اإلسالمي
للتنمية  -ذهبنا إلى النيجر ،حيث يوجد فرع من ضمن خمس جامعات إسالمية مت
تأسيسها من قبل منظمة التعاون اإلسالمي .واجلامعات األربع األخرى كانت في باكستان
وماليزيا وبنجالديش وأوغندا.
وقد أوقف البنك وقفية بقيمة  12مليون دوالر ،يوزع ريعها لإلنفاق على اجلامعات .وكان
العم بويعقوب  -جزاه اهلل خير ًا  -قد استطاع أن يقنع اجلهات الرسمية بأن تعطي الهيئة
اخليرية أرض ًا مساحتها  50ألف متر مربع.
وكان للهيئة برامج ومشاريع في أكثر من  36دولة ،وكان لدى الهيئة وسائل للتواصل مع
كافة املؤسسات اخليرية العاملية».
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العم يوسف احلجي بصحبة سمو األمير الراحل أثناء زيارته جلناح الهيئة في معرض بيت الزكاة

تكرمي سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل خالل مقابلته مع رئيس وأعضاء الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية من خالل تقدمي درع تذكاري يوم  ،2000/5/21ويظهر في الصورة من اليسار العم عبداهلل العلي املطوع رحمه
اهلل والعم أحمد سعد اجلاسر وفي أقصى اليمني العم أحمد بزيع الياسني رحمه اهلل

147

العم يوسف جاسم احلجي برفقة املرحوم محمد صقر املعوشرجي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك
في حفل افتتاح إحدى فعاليات الهيئة

العم يوسف احلجي في حفل افتتاح أحد املشاريع اخلارجية للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
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الصدامى
جهود الهيئة في ظل االحتالل
ّ
أصاب الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في الكويت ما أصاب كل املؤسسات احلكومية
واجلمعيات الشعبية واللجان اخليرية نتيجة االحتالل
الصدامي الغاشم لدولة الكويت
ّ
في الثاني من أغسطس 1990م ،فلم تسلم الهيئة من األضرار في مبانيها وممتلكاتها؛ حيث
مت نهب مرافقها وأجهزتها؛ إال أن الضرر البالغ وقع على هؤالء الذين تقدم لهم الهيئة
الدعم واإلغاثة واملعونة ،نتيجة تعطل جهودها ،فتوقفت  -بالتالي  -عمليات التنمية
في كل األماكن التي تساعدها الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية مثل (املراكز اإلسالمية
 املستشفيات – املدارس  -املساجد  -اجلامعات  -حفر اآلبار  -معاهد التدريب -إغاثةاملنكوبني الكوارث الطبيعية واحلروب).
جار لم يرع حق العروبة واإلسالم واألنساب
وأمام هذه الضربة املوجعة لدولة الكويت  -على يد ٍ
واألرحام واألخوة واجلوار  -قامت الهيئة اخليرية اإلسالمية وغيرها من املؤسسات اخليرية
بالتحرك الستئناف عملها اخليري خارج الكويت .وكان للمملكة العربية السعودية حكومة
وشعب ًا  -وبقية دول مجلس التعاون  -دور كبير في عودة احلياة إلى شرايني الهيئة ،وعاد
النهوض من جديد  -بفضل اهلل  -بكل املشاريع اخليرية التي ترعاها الكويت عن طريق
صندوق خاص لتمويل الهيئات اخليرية الكويتية.
وكان للبنك اإلسالمي للتنمية في جدة فضل دعوة جميع املؤسسات والهيئات اخليرية
التي تعمل في الكويت الستئناف عملها اخليري خارج الكويت ،فكان التجاوب ،حيث التقى
ممثلون عن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية
وبيت الزكاة وجمعية اإلصالح االجتماعي وجلان التكافل مع ممثلي البنك؛ للنظر في
استئناف العمل اخليري .وقام البنك مشكور ًا بتقدمي الدعم املالي ،مما أعطى الهيئات
واجلمعيات واللجان اخليرية دفعة قوية الستئناف عملها وأنشطتها.
ثم ملا أكرم اهلل الكويت بنعمة التحرير في 1991م ،ومت افتتاح الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية من جديد ،باشرت نشاطاتها املعهودة باالتصال باملؤسسات التي تربطها معها
مشاريع خيرية؛ ملراجعتها ودراستها واستئناف املشاريع التي مت البدء بها.
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وكان للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية قبل وأثناء وبعد االحتالل العراقي؛ حضورها
ودورها املميز في شرح قضية الكويت في اخلارج ،عن طريق املشاركة في إقامة املؤمترات
وسفر الوفود وإجراء املقابالت لشرح أبعاد القضية الكويتية ،وكذلك االلتقاء بالكويتيني
الذين اضطرهم جور االحتالل العراقي وتعسفه إلى ترك الكويت واللجوء إلى الدول
الشقيقة والصديقة؛ لتخفيف معاناتهم ووقع االغتراب عليهم.
وإن الهيئة ال تنسى جهود العلماء والشيوخ وفي مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز بن باز ،واإلمام
األكبر جاد احلق علي جاد احلق ،وفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي ،وفضيلة الدكتور
يوسف القرضاوي ،والشيخ محمد الغزالي ،وغيرهم ممن بذلوا جهود ًا في ميدان الدعوة؛
للوقوف مع حق الكويت وتصحيح املفاهيم واملغالطات والرد علي الشبهات؛ إليضاح احلق
الكويتي وإبراز ما تقوم به الكويت في مجال العمل اخليري جتاه الشعوب العربية اإلسالمية.
واستطاعت الهيئة  -بفضل اهلل  -مواصلة مساعدة املعوزين واحملتاجني وخدمة اإلسالم
واملسلمني في كل أصقاع األرض؛ لتبعث في النفس البشرية االطمئنان والسكينة على مر
العصور واألزمان.

العم يوسف جاسم احلجي ُيلقي كلمة االفتتاح في احلفل
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اعتذار العم احلجي عن االستمرار في رئاسة الهيئة في يوبيلها الفضي
وبعد هذا العطاء الوافر واجلهد الواضح بفضل اهلل وعونه  -على مدى ربع قرن منذ
تأسيس الهيئة عام 1984م حتى 2010م ،وفي االحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الهيئة
(مرور خمسة وعشرون عام ًا من العطاء)  -اتخذ العم بويعقوب قراره باالعتذار عن مواصلة
العمل في رئاسة الهيئة.
وقال احلجي – في مؤمتر صحفي عقده بهذه املناسبة  -إنه سيعتذر عن منصب رئيس الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية لكبر سنه وفتح املجال للدماء الشابة؛ «حتى تستمر الهيئة في
عملها اإلنساني واخليري والدعوي» ،مضيف ًا أن «سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
سيشرفنا برعايته وحضوره احتفالية مبناسبة مرور  25عام ًا على تأسيسها» ،وأكد أن «لسمو
أمير البالد بصمات إنسانية واضحة في رعاية العمل اخليري داخل الكويت وخارجها ،بعدما
شهد العمل اخليري والدعوي في عهد سموه خطوات ثابتة إلى األمام وجهود ًا متواصلة
ومثمرة في كل ميادين اخلير ،خاصة أن اجلمعيات اخليرية استطاعت جتاوز مرحلة حساسة
ودقيقة من التضييق والتحجيم في ظل ما يسمى باحلرب على اإلرهاب».
وقال« :إن رعاية سمو األمير لهذه االحتفالية  -التي جاءت تزامن ًا مع اجتماع اجلمعية
العمومية للهيئة الثاني عشر  -تعد دعم ًا للعمل اخليري ومؤسساته».
وأضاف احلجي« :إننا ننشد في الهيئة اخليرية اخلير والرفاه والعيش الكرمي لإلنسان
في أي مكان وفي أي زمان .ومن ثم فنحن نعمل على تقدمي جهود ملموسة في مجاالت
التنمية الشاملة حتى يستفيد ماليني الفقراء في العالم من مشاريعها التعليمية
والصحية والثقافية واملهنية واإلنتاجية وغيرها .خصوص ًا وأن الهيئة اخليرية واحدة من
املنظمات التي تعمل في جميع أنحاء العالم من خالل أولويات ثالث هي :التمكني والتعليم
واالتصاالت ،وتنطلق في نشاطها من منطق إنساني ،وتؤمن بأن العمل اخليري يشمل
جميع املجتمعات الفقيرة؛ بصرف النظر عن الدين واجلنس واملكان ،وتولى أهمية كبرى
للتنسيق والتعاون على جميع املستويات :محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا  ،كما تولي أهمية خاصة
لتأصيل العمل اخليري لتطويره بالتعاون مع املؤسسات العاملية املختصة».
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حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح خالل تشريفه حفل مرور  25عاما على تأسيس الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية .وعن يساره سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
وعن ميينه العم يوسف جاسم احلجي

صورة جماعية للمكرمني من اجلهات الداعمة (كبار املتبرعني) للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في نهاية احلفل يتوسطهم
صاحب السمو أمير البالد
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على هامش حفل مرور  25عام ًا على تأسيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،صاحب السمو أمير البالد يصافح وزير
اخلارجية السوداني د .مصطفى عثمان بحضور كبار الضيوف  ،ومنهم الشيخ أ .د .يوسف القرضاوي
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

د .عمر عبداهلل نصيف يشارك صاحب السمو أمير البالد والعم يوسف جاسم احلجي تكرمي كبار الداعمني للهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية في حفل اليوبيل الفضي (مرور  25عام ًا من العطاء) على تأسيس الهيئة ،وفي الصورة يظهر تكرمي العم
عبداهلل العلي العبدالوهاب املطوع من خالل ابنه عبداإلله املطوع
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ثاني ًا :اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
إن ديننا اإلسالمي احلنيف دعا
لوحدة الكلمة واجتماع الرأي وحارب
الفرقة واالختالف .وقد فطن قادة
العمل اخليري الشعبي في الكويت
إلى ضرورة التنسيق اجلدي والفاعل
في اجلهد والعمل بينهم ،ونقل
النشاط اإلغاثي من الفردية إلى
العم يوسف جاسم احلجي متعام ًال مع ملفات القضايا االنسانية
اجلماعية ،واضعني إمكاناتهم في
الكثيرة عندما كان رئيس ًا للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة (كونا)
بوتقة واحدة حتت مظلة اللجنة
الكويتية املشتركة لإلغاثة ،ضمن جهد يستهدف منع االزدواجية والتضارب في العمل
اإلغاثي في مناطق النكبات والكوارث .ومن هذا املنطلق مت تأسيس (اللجنة الكويتية
املشتركة لإلغاثة) عام 1987م ،وتضم في عضويتها  16هيئة ومؤسسة خيرية وجمعية نفع
عام كويتية.
ورسالة اللجنة رسالة إنسانية خيرية عاملية لتخفيف آالم املتضررين من جراء الكوارث
والنكبات ،والتنسيق مع الوزارات والسفارات والهيئات واجلمعيات واللجان الكويتية في
مجاالت العمل اخليري اإلغاثي عند حدوث الكوارث ،مبا يؤدي إلى توحيد اجلهود وتكاملها.
وقد جاء تشكيل اللجنة برئاسة احلجي إثر رغبة من بيت الزكاة في دولة الكويت ،بعد
الفيضانات العارمة التي ضربت بنجالديش في أواخر الثمانينيات ،وأسفرت عن تشريد
أكثر من  30مليون مسلم ،وتدمير محاصيلهم ومساكنهم ،وانتشار األمراض واألوبئة
واملجاعات التي كان طبيع ًّيا أن ينتج عنها آالف الوفيات .ولهذا تنادت آنذاك الهيئات
واجلمعيات اخليرية فى الكويت بشقيها الرسمي والشعبي ،لدراسة األمر والتنسيق فيما
بينها ملواجهة اخلطب وتقدمي العون الالزم للمنكوبني ،من خالل العمل اجلماعي املنظم
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واملشترك .وانبثق عن هذه اللجنة فرق عمل وجلان متخصصة مثل اللجنة اإلعالمية
واللجنة الطبية وجلنة املهندسني املتخصصة في إقامة البيوت.
ومن هنا بدأت اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة عملها ،وظلت تلبي نداءات االستغاثة
العاجلة في العديد من املناطق املنكوبة منها بنغالديش وباكستان والفلبني ومصر وفلسطني
ولبنان والعراق وإيران وتركيا والسودان والصومال وجيبوتي وإثيوبيا واريتريا والنيجر وكينيا
والشيشان وأفغانستان وإندونيسيا وسيريالنكا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها.
وتقوم اللجنة بأداء رسالتها بفضل اهلل ،ثم بدعم عدد من اجلمعيات والهيئات اخليرية،
األعضاء باللجنة والتي تساهم مبسيرتها الرائدة ومهمتها السامية وأبرزها:
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. األمانة الـعامة لألوقاف. بيت الزكاة. الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية. جمعية صندوق إعانة املرضى. جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية. جلنة الفالح اخليرية. جمعية الشارقة اخليرية  -دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ منتصف عام 2007م. جمعية النجاة اخليرية.ويرى العم يوسف احلجي أن «توافر املعلومات واألرقام الصحيحة والدراسات والوثائق عن
الظروف احمللية في مناطق االحتياج بني يدي الهيئات واجلمعيات اإلغاثية ،من شأنه
مساعدتها على اتخاذ قرار سليم بشأن تلك املساعدات ،من حيث احلجم والتوقيت واآللية
الالزمة للتنفيذ .وال يغني في معظم األحيان وجود مثل تلك الدراسات عن توافر املندوبني
واحلضور إلى ميادين النكبات؛ من أجل الوقوف الفعلي على احلاجة وضرورات وحجم
التوزيع .وفي معظم األحيان توفر مثل هذه املؤسسات فريق ًا متخصص ًا من أعضائها
لتقدمي املساعدات».
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رئيس اجلمعية الكويتية لإلغاثة يوسف احلجي :سنظل ندعم الالجئني السوريني حتى يعودوا إلى وطنهم

العم يوسف احلجي في إحدى رحالته اإلفريقية
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مساهمة فعالة في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة حيث يناقش خطة إغاثة عاجلة في أحد اجتماعاته

مساهمة فعالة في أحد اجتماعات مجلس إدارة اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة بحضور العم عبد اهلل العلى العبد الوهاب
املطوع رحمه اهلل
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املشاريع واألنشطة :
وقد أسهمت اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة في إجناز العديد من املشاريع واألنشطة،
عبر التنسيق املستمر مع اجلهات اخليرية الكويتية العاملة في مجال إغاثة املنكوبني.
ومن أهم هذه املشاريع:
 إقامة املالجئ وتوفير األطعمة واملالبس واخليام في حالة الكوارث والنكبات. إنشاء وترميم البيوت واملشروعات ذات النفع املتعدد للمتضررين. إقامة وإدارة املراكز الصحية واملستشفيات واملدارس في األماكن املنكوبة. -إنشاء وترميم املساجد وإقامة املشاريع املوسمية كاألضاحي وإفطار صائم وكفالة األيتام.

مكتب بنجالديش:

وقد حظيت بنجالديش بعناية خاصة من اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة ،نظر ًا ألنها
– بنجالديش – شهدت انطالقة اللجنة ،وكانت جهود اإلغاثة اجلبارة التي بذلتها اللجنة بها،
هي باكورة جهدها وعملها امليداني في العمل اإلغاثي .ولذا فإن للجنة عدة فروع في العالم،
منها مكتب بنجالديش الذي مت تأسيسه عام 1992م ،حتت رئاسة مجلس الوزراء ببنجالديش.
وقام املكتب منذ مسيرته بتنفيذ عدد من األعمال الضخمة واملشاريع ،بالتعاون املستمر مع
حكومة بنجالديش ،وفي ظل الدعم املستمر من سفارة الكويت لدى بنجالديش.
ويضم مكتب اللجنة ببنجالديش أربعة أقسام هي :قسم املشاريع وقسم األيتام وقسم احلسابات
وقسم العالقات العامة ،وما زال املكتب يؤتي أكله ،ويقود سفينة اخليرات إلى بر األمان ،مما جعل
حكومة بنجالديش تعتبره صرح ًا شامخ ًا ورائد ًا لألعمال اخليرية على مستوى اجلمهورية ،كما
جاء في تصريحات السادة الوزراء أثناء زياراتهم املتفرقة للمكتب وإجنازاته عبر البالد.
بل إن املكتب حصل في فترة من الفترات على طائرة هيليكوبتر من قبل احلكومة لتوصيل
املواد اإلغاثية إلى املناطق النائية عند الكوارث الطبيعية ،وحظي املكتب بحضور رئيس
جمهورية بنجالديش في حفل كبير لوضع حجر األساس ملسجد الكويت املركزي في
العاصمة دكا في  2011/06/30والذي شهده أيض ًا وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق
عباس النومس وغيره من الضيوف الكرام.
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أهم مشاريع مكتب بنجالديش :وقد تنوعت مشروعات اللجنة ببنجالديش فشملت
بناء املساجد واملراكز اإلسالمية واملشاريع التعليمية ورعاية األيتام وتعليمهم ،واملشاريع
املوسمية مثل إفطار الصائم واألضاحي واملشاريع الدعائية واالجتماعية ،عن طريق تقدمي
اإلغاثة العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ،ومشاريع البرامج الصحية مثل إنشاء
املستشفيات والتبرع باألجهزة الطبية والدكاكني الوقفية ودور األيتام.
* وقد زاد عدد املساجد التي مت بناؤها  -من بداية مسيرة اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
حتى سبتمبر  - 2013على  2130مسجد ًا ،ومن أهم املساجد التي مت تنفيذها مسجد
(جهانغير نغر) بالعاصمة دكا ،ومسجد اجلامعة اإلسالمية العاملية (شتيا غونغ) ومسجد
خالد عبدالوهاب عيسى العيسى في (سراجدي خان منشي غنج) ومسجد الكويت الكبير
(للموظفني احلكوميني في فايك فارا ميربور داكا بنغالديش).
* وتعتبر املدارس الدينية مركز نشر العلوم الدينية ومحو األمية وغرس العقيدة
الصحيحة .ونظر ًا ألهميتها اخلاصة في بنجالديش ،فقد اهتمت اللجنة بإنشاء مدارس
وفصول الدينية في مختلف مناطق الدولة ،وبلغ عدد املدارس التي مت إنشاؤها  -إلى نهاية
عام سبتمبر 2013م – 79مدرسة.
* وبينما بلغ عدد املراكز اإلسالمية التي مت إنشاؤها  -حتى التاريخ ذاته– 22مركز ًا في
جميع أنحاء بنجالديش.
* وألن مشروع الدكاكني الوقفية يعتبر مصدر الدخل املستمر  -عن طريق إيجار هذه
الدكاكني – لتوفير نفقات املساجد املنفذة ،فقد مت إنشاء  28دكان ًا.
* ومت إنشاء  20دار ًا لأليتامُ ،
وتكفل اللجنة  8060يتيم ًا وتقدم لهم الطعام والسكن والكساء
والدواء والتعليم والترفيه وبرامج التوعية.
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رئيس اجلمعية الكويتية لإلغاثة العم يوسف احلجي ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية املستشار في الديوان األميري
د .عبد اهلل املعتوق في زيارة ملستشفى اجلزيرة اخليري لعالج السوريني في األردن وهو آخر نشاط خيري قام به ،بحضور كل
من سعادة سفير دولة الكويت هناك السيد حمد الدعيج  ،ومدير عام بيت الزكاه آنذاك السيد إبراهيم أحمد الصالح

احلجي متفقد ًا بعض اجلرحى واملصابني في املستشفى
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* كما مت تقدمي تبرعات مالية كبيرة إلغاثة شعب
بنغالديش منذ تأسيس املكتب ،ومن ذلك تقدمي
مبلغ  50ألف دوالر لضحايا إعصار سيدر ،وفق
تصريح رئيس اللجنة الكويتية املشتركة لالغاثة
العم يوسف احلجي بأن اللجنة قدمت  50ألف
دوالر لضحايا إعصار سيدر املدمر الذي ضرب
بنغالديش في نوفمبر من عام  ،2007مضيف ًا في
بيان صحفي إن اللجنة قدمت املبلغ كمساعدات
بناء على تقرير مقدم من مكتب اللجنة
اولية ً
في بنغالديش ،الذى رصد حجم املأساة والدمار
املتمثل في موت آالف البشر وتدمير املنازل وإتالف
احلجي يدعو إلي تكثيف احلملة اإلعالمية
احملاصيل الزراعية ونفوق الثروة احليوانية .وذكر
حول زلزال تركيا
احلجي أن وفد اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
قام بتوزيع اإلغاثة العاجلة على شعب بنغالديش الذي تعرض لدمار هائل ،وشاهد مئات
اآلالف من األسر تعيش في العراء بال مأوى وال غذاء وال كساء ،مؤكد ًا أن اللجنة الكويتية
ستعقد اجتماع ًا طارئ ًا ملناقشة االوضاع املأساوية التي حلت ببنغالديش ،وستقر حزمة
مساعدات إضافية عاجلة لبنغالديش لتوفير املأوى والغذاء والكساء والدواء وحفر آبار
مياه الشرب ملساعدة الشعب هناك على اخلروج من الكارثة اإلنسانية والعودة الى احلياة
الطبيعية ،كما أوضح العم احلجي آنذاك أن وفد اللجنةالكويتية املشتركة لإلغاثة قد زار
إندونيسيا وسيريالنكا وقدم مساعدات عاجلة إلندونيسيا تقدر بنحو 50ألف دوالر أمريكي.
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العم بو يعقوب في افتتاح امللتقى الوقفي السادس عشر عام  ،2010وعن ميينه األمني العام لألمانة العامة لألوقاف
أ .د .محمد عبدالغفار الشريف و عبدالقادر العجيل و أ.د .أحمد عمر هاشم

العم بو يعقوب شافاه اهلل مترئس ًا أحد االجتماعات الطارئة للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة
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خالل زيارة العم يوسف احلجي لبرج الفيصلية في الرياض على هامش تكرميه في حفل جائزة امللك فيصل رحمه اهلل
وفي معيته ابنه البكر د .عثمان (بوعمر)

مناذج من نشاطه اإلعالمي في اللجنة
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جهود اللجنة في ظل رئاسة العم يوسف احلجي
تنوعت جهود اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة ومساعداتها – أثناء رئاسة العم بويعقوب
لها – وامتدت إلى مناطق عديدة من العالم ،ومن هذه اجلهود واملساعدات:

أ  -مواد اإلغاثة

تنوعت مواد اإلغاثة  -التي قدمتها اللجنة  -بني املواد الغذائية والطبية واملعاشية
كالبطانيات واخليام ،ووصلت في أوقات كثيرة إلى إقامة املنازل املؤقتة والدائمة وإصالح ما
هدم من منازل أثناء احلروب والكوارث الطبيعية.
ويرى العم بويعقوب أن «ممارسة مهام اإلغاثة أخذت تلعب دور ًا بارز ًا في العمل اخليري
كناحية من نواحي هذا العمل ،فبرزت فيه املؤسسية وحسن التنظيم واستقامة الصف في
أوساط العاملني فيه آخذ ًا الطابع الشعبي ،وعمل من خالله نفر استقطعوا من أوقاتهم
ونذروا من أنفسهم وأموالهم خدمة له وإميان ًا بضرورته».
ويؤكد أنه «مما يثلج الصدر في هذه األيام على الساحة الكويتية وجود الهيئات واجلمعيات
واللجان اخليرية التي تتسابق في ميادين اخلير ،يساعدون احملتاج ويقفون إلى جانب
الفقير واملسكني ويغيثون اللهفان ويؤون املشرد وذا احلاجة ويساعدون املنكوب تقرب ًا إلى
اهلل «فصنائع املعروف تقي مصارع السوء» .إضافة إلى بناء املساجد واملدارس واملستشفيات.

ب  -دعم املناطق املنكوبة
وقد واصلت اللجنة – في ظل رئاسة العم يوسف احلجي لها  -أداء دورها بكل فاعلية في
املناطق املنكوبة مثل البوسنة والهرسك والصومال ولبنان وبنجالديش والسودان ،وجسدت
اللجنة
منوذجا متميزً ا للعمل اخليري اإلسالمي؛ حيث ال تتوانى عن نداء األخوة اإلسالمية
ً
والواجب اإلنساني ،وقد بدا ذلك في املساعدات السخية التي قدمتها للشعب العراقي أثناء
احلرب األجنلو  -أمريكية على العراق ،بالتنسيق مع مركز العمليات اإلنسانية التي أنشأته
الكويت.
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كما شهدت اللجنة حالة من االستنفار – عبر مكتب السودان  -حني وصلتها أنباء عن
الفيضانات التي ضربت السودان ،فخصصت  100ألف دوالر دفعة مبدئية إلغاثة املنكوبني،
وأوفدت مندو ًبا عنها لتقدير حجم األضرار واخلسائر على أرض الواقع؛ الستمرار دورها
في تخفيف املعاناة التي حلقت بالسودانيني.
وفي هذه األثناء حث احلجي املتبرعني على «ضرورة تقدمي تبرعاتهم لنجدة القرن
اإلفريقي ،بعد أن ضربت املجاعة أجزاء من إثيوبيا وإرتريا وبعض الدول اإلفريقية ،مما
يستوجب املسارعة إلى توفير املساعدات اإلغاثية العاجلة من غذاء ودواء لهؤالء املتضررين
التي عصفت بهم مجاعة هذا القرن».

ج -جمع تبرعات لالجئني الشيشانيني
كما واصلت اللجنة  -في ظل رئاسة العم يوسف احلجي  -جهودها اإلغاثية نحو الالجئني
الشيشانيني ،حيث واصلت عملها في منطقة القوقاز ،أثناء احلرب الروسية على الشيشان،
ملساعدة الشعب الشيشاني على اخلروج من محنته ،وما نتج عنها من ضحايا وخسائر
جسيمة في املمتلكات واألرواح.
وعلى صعيد آخر وفي إطار حترك اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة قام فريق متطوع من
أعضاء اللجنة بتقدمي مساعدات في ثالث دول هي داغستان ،وأذربيجان ،وجورجيا.
وفي حوار له مع مجلة (العاملية) التي تصدرها الهيئة في عددها الصادر في مايو٢٠٠٠م،
أوضح احلجي «أن اللجنة ما زالت تقوم بجمع التبرعات لصالح الالجئني الشيشانيني
وتقدميها إلى املهاجرين واملطرودين والذين هربوا من جحيم النيران التي تسلطت عليهم
من القوات الروسية ،ففروا إلى هذه الدول املجاورة التي حتملت أعباء وجود أعداد كبيرة
من املتضررين .وما زاد األمر سوء ًا أن هذه الدول من جمهوريات آسيا الوسطى فقيرة
وحتتاج إلى التنمية الشاملة نتيجة الفقر والتخلف وجلوء اآلالف من الشيشانيني إليها،
مما يحتم ضرورة زيادة املساعدات اإلغاثية الشاملة والدواء».
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د -مؤمتر املانحني األول لسوريا
كما كان للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة دور في تخفيف معاناة السوريني .وفي تصريح
له ،قال احلجي« :إن دعوة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ملؤمتر املانحني لسوريا
جتسد مد يد العون للمحتاجني» .وأشاد بدعوته إلى عقد املؤمتر الدولي األول ملانحي
سوريا بالكويت في مطلع العام 2013م ،بهدف تقدمي املساعدات للشعب السوري.
وقال احلجي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية (كونا) نشرته الصحف يوم اإلثنني :٢٠١٣/١/٨
«إن هذه الدعوة الكرمية تعكس ما ُجبل عليه أهل الكويت من محبة اخلير واحلرص على
مد يد العون للمحتاجني ومساعدتهم ،وإن الشعب الكويتي لهو من أوائل الشعوب التي
هبت لتقدمي املساعدات اإلغاثية اإلنسانية للنازحني السوريني في تركيا واألردن ولبنان».
وأفاد احلجى أن «استضافة الكويت للمؤمتر دليل على باعها الطويل في العمل اإلنساني
اخليري» ،معرب ًا عن أمله في «أن يساهم مؤمتر الكويت للمانحني في تقدمي مزيد من الدعم
واملساعدة للنازحني السوريني وتوحيد اجلهود اإلغاثية ملصلحة الشعب السوري» .وأكد أن
«مأساة الشعب السوري تتطلب من جميع الدول الوقوف مع هذه القضية لوضع حد للحرب
الدموية اجلارية في سوريا ،ووقف النزيف الدموي والنزوح اليومي للشعب السوري إلى
الدول املجاورة» ،موضح ًا
أن«اللجنةالكويتيةلإلغاثة
بادرت منذ إنشائها بتقدمي
ي ـ ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ــون واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
للمنكوبني في مختلف دول
العالم جلميع احملتاجني
عموم ًا وللشعب السوري
خصوص ًا».
مؤمتر املانحني األول لسوريا الذي استضافته الكويت مطلع  ،2013وجمع
تعهدات بدفع  1.5مليار دوالر لصالح الالجئني السوريني ،واستضافت بعده
مؤمتري املانحني الثاني والثالث
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مشاريع كثيرة افتتحتها اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة في دول عديدة حتت رعاية وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية آنذاك د .جمعان العازمي

أثناء زيارة وفد اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة عام 1996م للبوسنة ،برئاسة العم يوسف احلجي و يظهر أحمد اجلاسر
وعبدالقادر العجيل وفيصل املقهوي رحمه اهلل ،خالل اللقاء مبفتي البوسنة مصطفى إبراهيم سيريتش ،وقد التقى الوفد
بنائب الرئيس البوسني ،وقدم لهم وسام البوسنة الذهبي ،وبعد عودتهم إلى الكويت قاموا بزيارة سمو أمير البالد الراحل
الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل وأهدوه ذلك الوسام
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يوسف احلجي يلقي كلمة توجيهية أثناء زيارته جلمهورية البوسنة

ومفتتح ًا أحد املخيمات اإلغاثية لالجئني السوريني في األردن مع د .عبداهلل املعتوق الرئيس احلالي
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
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ثالث ًا :اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة
حظي العلم والعلماء مبكانة رائدة في اإلسالم .ومما يدل على ذلك أن أول آية في القرآن
حثت على القراءة والعلم .قال تعالى :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱪ ( العلق ) 1 :
ويؤدي مهمته في األرض املتمثلة باالستخالف.
فبالعلم يتعرف اإلنسان على اهلل تعالىُ ،
وقال عز وجل :ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ ( الزمر ) 9 :
وللعلماء مكانة خاصة في اإلسالم جتعلهم في منزلة أعلى من غيرهم في الدنيا واآلخرة.
قال اهلل تعالى :ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﱪ
( املجادلة ) 11 :
«م ْن َس َل َك َط ِريقً ا َي ْبت َِغي ِف ِيه
كما بني َر ُسول اللهَّ ِ [ مكانة العلم وثواب طلب العلم فقالَ :
ِعل ًْما َس َل َك اللهَّ ُ ِب ِه َط ِريقً ا ِإ َلى ا َ
جلن َِّةَ ،و ِإنَّ املَلاَ ِئ َك َة َلت َ
العل ِْمَ ،و ِإنَّ
َض ُع أَ ْج ِن َح َت َها ِر َض ًاء ِل َط ِال ِب ِ
الس َم َو ِات َو َم ْن ِفي َ
احليتَانُ ِفي املَاءِ َ ،و َف ْض ُل ال َع ِال ِم
األ ْر ِض َحتَّى ِ
ال َع ِال َم َل َي ْست َْغ ِف ُر َلهُ َم ْن ِفي َّ
األ ْن ِب َياءِ ِ ،إنَّ َ
الع َل َما َء َو َر َث ُة َ
األ ْن ِب َيا َء َل ْم ُي َو ِّر ُثوا
َع َلى ال َع ِاب ِدَ ،ك َف ْض ِل الق ََم ِر َع َلى َس ِائ ِر ال َك َو ِاك ِبِ ،إنَّ ُ
الع ْل َمَ ،ف َم ْن أَخَ َذ ِب ِه أَخَ َذ ِب َح ٍّظ َو ِاف ٍر» (سنن الترمذي -صحيح).
ِدينَا ًرا َولاَ ِد ْر َه ًما ِإنمَّ َا َو َّر ُثوا ِ
واآليات واألحاديث  -غير هذه التي ذكرناها – كثيرة .وللسلف الصالح – رضي اهلل عنهم –
أقوال مضيئة في العلم وفضله ،منها:
َق َ
ال ُع َم ُر َ « :- ] -ت َفقَّ ُهوا َق ْب َل أَ ْن ُت َس َّو ُدوا».
علي بن أبي طالب « :- ] -العلم خير من املال ،العلم يحرسك وأنت حترس املال،
وقال ّ
والعلم حاكم واملال محكوم عليه ،واملال تنقصه النّفقة ،والعلم يزكو باإلنفاق».
تغد بني ذلك».
«اغد عامل ًا أو متع ّلم ًا ،وال ُ
وقال عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه ُ :-
فإن تع ّلمه هلل خشية ،وطلبه عبادة،
وقال معاذ بن جبل  -رضي اهلل عنه « :-تع ّلموا العلم ّ
ومدارسته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة».
السماء
وقال أبو ّ
الدرداء  -رضي اهلل عنه « :-مثل العلماء في النّاس كمثل النّجوم في ّ
يهتدى بها».
هاد ،وهو تركة األنبياء وتراثهم .وأهله عصبتهم وو ّراثهم ،وهو حياة
وقال ابن الق ّيم« :العلم ٍ
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الصدور ،ورياض العقول ،ولذّ ة األرواح ،وأنس املستوحشني،
القلوب ،ونور البصائر ،وشفاء ّ
ودليل املتح ّيرين ،وهو امليزان الّذي به توزن األقوال واألعمال واألحوال».
ولعل هذه اآليات واألحاديث واألقوال املضيئة ،كانت حادي ًا لثلة من أهل اخلير الكويتيني
لتأسيس (اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة) ،وهي جمعية نفع عام تطوعية ذات رسالة
تعليمية سامية ،لم تتوقف منذ تأسيسها عن تقدمي الرعاية والدعم املادي املباشر وغير
املباشر لطلبة العلم من األشقاء العرب الذين كانت ظروفهم املالية عائق ًا لهم أمام
إكمال تعليمهم.
وتأسست اجلمعية األم حتت اسم (جمعية اجلنوب واخلليج العربي) عام 1963م ،على يد
مجموعة خ ّيرة من رجال دولة الكويت ،هو أحدهم ،ومت دمج صندوق التعليم العالي للطلبة
الفلسطينيني املؤسس في عام  1961في اجلمعية األم ليصبح اسمها بعد ذلك (اجلمعية
الكويتية ملساعدة الطلبة).
و اتسع نشاطها ليشمل مساعدة الطلبة من أبناء مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية
واإلسالمية الذين يتلقون العلم بجامعات ومعاهد دولة الكويت وسائر البلدان العربية
واألجنبية ،وذلك بالتعاون مع الهيئات املعنية بالشؤون الثقافية والرعاية االجتماعية.
وقد رفعت اجلمعية شعار ًا ومشع ًال حمله مؤسسوها منذ حلظة إشعارها بأن تكون «رافد ًا
رئيس ًا وفعا ًال ملساعدة طلبة العلم وحتقيق طموحاتهم في إكمال تعليمهم ،ولتكون منارة
ومثا ًال نفخر به في كافة أرجاء الوطن العربي».

171

يوسف احلجي مشارك ًا في افتتاح معرض الكتاب اإلسالمي في جمعية اإلصالح االجتماعي حتت رعاية رئيس مجلس األمة
آنذاك جاسم محمد اخلرافي رحمه اهلل بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي السابق حمود حمد الرومي
ومسؤول املعرض مشعل راشد الزير

أبرز إجنازات اجلمعية خالل عضويته
حققت اجلمعية عدة إجنازات  -على خطى حتقيق رسالتها السامية – منها:
 تخطت اجلهود التعليمية والعملية للجمعية الكويتية ملساعدة الطلبة خاللالسنوات السابقة حدود دولة الكويت لتشمل نشاطاتها أقطار ًا عربية أخرى.
 قامت مؤخر ًا مبد جسورها العلمية والتعليمية لتشمل طلبة وتالميذ سورينيالجئني في األردن وتركيا.
 ابتكرت اجلمعية فكرة إنشاء مشاريع تربوية خلدمة طالب العلم لزيادة املستفيدينمن أنشطتها ،وذلك بفتح أبواب معرفية ونوافذ التواصل مع العالم علمي ًا ،عن طريق
إنشاء محطات كويتية للمعرفة والتكنولوجيا ومكتبات الكويت اإللكترونية؛ حتى
يستفيد قطاع أكبروأشمل من الطلبة في العالم العربي.
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احلجى مترئس ًا وفد الهيئة اخليرية اإلسالمية ورجال العمل اخليري في زيارة لتهنئة سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر
األحمد الصباح رحمه اهلل مبناسبة حصوله على لقب (رجل العام لألعمال اخليرية) في 1996-2-3

خالل تكرمي سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل مبناسبة حصوله على لقب رجل العام
لألعمال اخليرية في 1996-2-3
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رابع ًا :رئاسة جمعية اإلصالح االجتماعي
تعد جمعية اإلصالح االجتماعي من أكبر وأقدم جمعيات النفع العام في الكويت؛ وكانت
امتداد ًا طبيعي ًا جلمعية «اإلرشاد» التي تأسست في 1372هـ املوافق 1952م .وقد انطلقت
جمعية اإلصالح منذ تأسيسها في عام 1963م؛ لتقوم برسالتها في خدمة املجتمع والدعوة
اإلسالمية والعمل اخليري ،وال تزال اجلمعية– بفضل اهلل تعالى ومنّته – تعمل جاهدة
لتحقيق أهدافها اخل ّيرة املستقاة من كتاب اهلل الكرمي وسنة احلبيب محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،والعناية بالدين والدعوة إليه ،وبث األخالق الفاضلة بني األفراد؛ مبا يعزز
للمجتمع الكويتي كيانه ومقوماته على أساس من تقوى اهلل ،إلرشاد الشباب إلى طريق
احلق واالستقامة ،ومكافحة الرذيلة واآلفات االجتماعية الضارة ،مما أسهم إسهام ًا كبير ًا
في ترشيد الصحوة اإلسالمية وبلورة جهودها.
وجاء في كتاب اجلمعية التعريفي عن قصة تأسيسها« :اجتمع ثالثون رج ًال من رجاالت
الكويت في يوم السبت  16من محرم احلرام 1383هـ املوافق  08من يونيو 1963م ،في ديوان
احلاج فهد احلمد اخلالد ،وتباحثوا في ضرورة قيام كيان إسالمي في هذا البلد الطيب؛
ليسهم في احلفاظ على دين وأخالق املجتمع .واتفق احلضور على تأسيس جمعية جديدة
باسم (جمعية اإلصالح االجتماعي) .ثم اختير جلمعية اإلصالح االجتماعي مؤسسون
وهيئة إدارية مؤقتة ،حيث عقدت اجتماعها األول في يوم الثالثاء  19من محرم احلرام
 1383هـ املوافق  11من يونيو  1963م ،وأقر القانون األساسي جلمعية اإلصالح االجتماعي،
وقد مت تكليف السيد عبداهلل العلي املطوع بتقدميه إلى اجلهات املختصة.
وللجمعية رؤية تتمثل في «أن تكون املؤسسة األهلية الرائدة في نشر الدعوة والعمل
اخليري ،ومتثيل التوجه اإلسالمي الرشيد ،للمساهمة في تنمية املجتمع وعالج مشكالته،
في إطار الشريعة اإلسالمية السمحاء ،من خالل التواصل املجتمعي وتأهيل املجتمع
لتطبيق الشريعة اإلسالمية».
وتتلخص رسالة اجلمعية في إصالح الفرد واألسرة في بناء املجتمع في إطار العقيدة
والقيم اإلسالمية ،مبا يحقق مناءه واستقراره ،واحملافظة على هويته والقيام بدوره جتاه
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األمة العربية واإلسالمية ،من خالل الوسائل املتنوعة للدعوة إلى اهلل التي تستهدف كافة
فئات املجتمع بانتهاج احلكمة واملوعظة احلسنة.
وقد تولى العم بويعقوب رئاسة مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي ملدة عام واحد
(في الدورة األولى من 22أكتوبر عام 1967م ،حتى  15أكتوبر 1968م) ،وملدة عامني (في الدورة
الثانية من 25سبتمبر عام 1973م ،حتى عام 1975م) (((.
وقد بذل – شفاه اهلل وعافاه – ما استطاع من جهد لتحقيق أهداف اجلمعية املنشودة
وغاياتها املرصودة ،مستعين ًا باهلل ثم بالعاملني الكرام معه ،يحدوهم قول احلق تبارك
وتعالى ،الوارد على لسان سيدنا شعيب  - \ -الذي هو شعار اجلمعية :ﱫﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﱪ (سورة هود ) 88 :
وعن تأسيس جمعية اإلصالح
وأهدافها ومشاريعها وأنشطتها
منذ تأسيسها وقيادته لها قال
العم بو يعقوب شفاه اهلل وعافاه
 في اللقاء املشار إليه سابق ًامع املذيع رضا الفيلي لبرنامج
«شخصيات كويتية» « -في سنة
1966م وعندما كنت وكي ًال
لوزارة الصحة كنت عضو ًا في
مجلس إدارة جمعية اإلصالح
االجتماعي ،حتى بعد التقاعد
صورة مبنى جمعية اإلصالح االجتماعي القدمي
كنت نائب الرئيس ،وبعد ذلك
أصبحت رئيس ًا للجمعية .وبعد التقاعد كان الدوام في جمعية اإلصالح االجتماعي
وجمعية الهالل األحمر ،فالوقت كله كان إلدارة هاتني اجلمعيتني ،إلى جانب أنني اقتنيت
((( جمعية اإلصالح االجتماعي ودورها في املجتمع وحترير الكويت د .عبداهلل سليمان العتيقي (أمينها العام السابق) ص
.40 -17
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صيدلية كنت أقضي الوقت بها ،حتى ال أكون بدون عمل ،وقد كانت كل وقتي للجهات
الثالث ،وبالنسبة جلمعية اإلصالح االجتماعي فبعد توقف جمعية اإلرشاد التي كانت
في اخلمسينيات برئاسة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي واملراقب العام األخ عبدالعزيز
املطوع يرحمه اهلل ،اجتمع عبدالعزيز املزيني وعبداهلل السدحان والشيخ أحمد اخلميس
وعبدالعزيز املطوع وعبداهلل املطوع ،ونظروا في تأسيس جمعية اإلصالح االجتماعي،
ووضعوا لها النظام األساسي ،وكان من الذين وضعوا هذا النظام عبدالرحمن املجحم
واملستشار عبداهلل العيسى ،وكان النظام األساسي يهدف إلى مكافحة الرذيلة ونشر الوعي
اإلسالمي وإلقاء محاضرات وندوات ونشر الكتب اإلسالمية والتفقه في الدين وحتفيظ
القرآن الكرمي.
بدأت اجلمعية في ذلك الوقت في بيت متواضع ،وكانت مؤ َّيدة من قبل احلكومة ،وعندما
طلبت موقع ًا لها في الروضة حصلت على موقع كبير ،وكان من الذين ساهموا في مخصصاتها
الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل حيث كان وقتها رئيس ًا للمالية ،وفع ًال قامت
بعملها باحملافظة على الشباب من خالل إلقاء محاضرات ونشر الوعي ،والتنبيه على
أخطاراآلفات االجتماعية التي غزت البالد ،وقامت بأشياء كثيرة وميكن أن نقول إنها متت
بالتعاون مع وزارة اإلعالم ،حيث بدأت فكرة إذاعة دروس صباحية وبعض األخبار الصباحية
وقراءة القرآن ،وحديث وتفسير ،فكان هناك تعاون حقيقي سواء من وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،أو باقتراح من جمعية اإلصالح االجتماعي ،بإنشاء إذاعة القرآن الكرمي ،وقد
حتقق ذلك بحمد اهلل تعالى».
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العم يوسف احلجي خالل حفل افتتاح أحد مؤمترات الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،ويظهر في الصورة مطلق القراوي
الوكيل املساعد للشئون اخلارجية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وذلك بعد اعتذاره عن االستمرار في رئاسة جمعية
اإلصالح االجتماعي بعد تكليفه برئاسة الهيئة

مقابلة ولي العهد لرؤساء اجلمعيات اخليرية في 2006/3/5
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معرض الكتاب اإلسالمي األول بجمعية اإلصالح االجتماعى
وخالل رئاسته جلمعية اإلصالح االجتماعي
أقامت اجلمعية أول معرض للكتاب اإلسالمي عام
 ١٩٧٥تزامنا مع ذكرى استقالل الكويت الرابعة
عشرة ،وذلك يوم السبت احلادي عشر من صفر
عام ١٣٩٥هـ ،املوافق الثاني والعشرين من فبراير
١٩٧٥م ،حتت رعاية معالي وزير التربية السيد
جاسم خالد املرزوق وحضور كل من الشيخ عبد
اهلل اجلابر الصباح املستشار اخلاص لصاحب
السمو أمير البالد آنذاك ومعالي وزير العدل
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد عبد
اهلل إبراهيم املفرج وعدد من املسؤولني والسفراء
العم يوسف جاسم احلجي يلقي كلمة افتتاح
وأعضاء مجلس األمة املوقر ،وقد جاء في كلمة
معرض الكتاب اإلسالمي األول عام 1975م
له خالل حفل االفتتاح ما يلي:
«ال يخفى عليكم حاجتنا جميع ًا الى الكتب اإلسالمية الهادفة لنفهم تعاليم ديننا اإلسالمي
احلنيف ،فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . .وخيركم من يفقهه اهلل في الدين
كما ورد في األحاديث النبوية الشريفة.
إن للكتاب قيمة عظمى في حضارتنا ،فاملعجزة التي نزلت على رسول اهلل [ كانت كتاب ًا:
ﱫﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪ ( سورة ص ) 29 :
وأول اية بل أول كلمة نزلت من هذا الكتاب املبني هي( :اقْ َر ْأ ) وفي اآلية الثالثة من نفس
السورة يطرد األمر بالقراءة وتذكر أداة العلم وهي القلم :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ ( العلق) 5 :
وهناك سورة اسمها "سورة القلم"  ،ولقد أقسم اهلل تعالى فيها بالقلم فقال :ﱫ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﱪ (ﮉ  ) 1 :وهذه هي مقومات املعرفة وأدواتها(القراءة والكتابة).
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وفي ضوء هذا التصور ُتصبح عالقة املسلم بالكتاب عالقة وثقى مستمرة ،فتالوة القرآن
الكرمي عبادة ،والصالة ومطالعة الكتاب اإلسالمي تقدير لقيمة الكلمة ونتاج األقالم .وعلى
الرغم من احملاوالت املستمرة إلبعاد املسلمني عن دينهم ،فإن اإلقبال على الكتاب اإلسالمي
دليل واضح على فشل تلك احملاوالت ..فال يزال الكتاب اإلسالمي يتصدر قوائم التوزيع
ويظفر بنسبة عالية من عدد القراء».

سعادة وزير التربية آنذاك السيد جاسم خالد املرزوق يقص شريط االفتتاح ومعه الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح مستشار
سمو األمير والسيد عبداهلل املفرج وزير العدل و وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك ،ويقدم له مقص االفتتاح مؤلف هذا
الكتاب عندما كان عمره آنذاك ثمانية عشر عام ًا

وبعد كلمة االفتتاح قام وزير التربية السيد جاسم خالد املرزوق بقص الشريط األخضر
إيذان ًا بافتتاح املعرض ،وقام الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح ،والسيد وزير العدل واألوقاف
والشؤون اإلسالمية ووكالء الوزارة وبقية السادة الزوار بالتجول في أجنحة املعرض املختلفة
وأبدوا إعجابهم باإلمكانيات احملشودة في املعرض وأهمية الكتاب اإلسالمي وحسن العرض.
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قصة نشأة معرض الكتاب اإلسالمي
وقد وردت بداية احلكاية على لسان العم بويعقوب  -في معرض رده على االستفسار الوارد له
من مجلة الوعي اإلسالمي التي نظمت افتتاح املعرض في عددها رقم  ١٢٤للسنة احلادية
عشرة في غرة ربيع الثاني عام  ١٣٩٥هـاملوافق أبريل ١٩٧٥م حول مالبسات إنشاء املعرض
ألول مرة في تاريخ اجلمعية والكويت  -حيث أفاد:
«مبناسبة العيد الوطني لدولة الكويت تشكلت جلنة مهمتها اإلشراف على االحتفاالت،
وقد وجهت هذه اللجنة الدعوة إلى جميع الهيئات واجلمعيات لالشتراك واملساهمة في
االحتفاالت الشعبية .وعندما جاءنا الكتاب تدارسنا املوضوع ووجدنا أن خير ما ميكن أن
تقوم به هو إقامة معرض الكتاب اإلسالمي».
ثم توالت إجاباته على أسئلة مجلة الوعي اإلسالمي كما يلي:
ما مدى استجابة الهيئات واألفراد لالشتراك في املعرض؟
بعد دراسة لهذه الفكرة ،وجهنا الدعوة إلى وزارات التربية والعدل واألوقاف والشئون
اإلسالمية واإلعالم ،واتصلنا مبكتبة االحتاد اإلسالمي العاملي للطلبة املسلمني.
ثم توالت األسئلة واإلجابات في هذه املقابلة الصحفية ،ثم سألته املجلة:
هل لكم أن توضحوا لنا الهدف من إقامة هذا املعرض ؟
فأجاب :الهدف من إقامة هذا املعرض هو تعريف اجلمهور بالكتاب اإلسالمي واجلهات
املعنية به ،ونشر الكتاب اإلسالمي وإيصاله إلى أيدي القراء .
هل ترون أن املعرض سيؤدي إلى النتيجة التي ُرسمت له ؟
وهلل احلمد كان اإلقبال على املعرض كبير ًا فاق كل ما توقعناه ،وتضاعفت األعداد الزائرة
من الرجال والسيدات يوم ًا بعد يوم ،مما يبشرنا بالوصول إلى هدفنا بفضل اهلل وتوفيقه.
عند جناح الفكرة  -ونعتقد أنها ناجحة  -هل ترون إقامة هذا املعرض مرة أخرى
خالل هذا العام .أم ستقتصر إقامته سنويا في نفس املوعد؟
بعد هذا اإلقبال املتزايد من املمكن إعادة إقامة املعرض في أي مكان أو زمان آخر .
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هل من املمكن تعميم فكرة (معرض الكتاب اإلسالمي) دولي ًا ..ليتحول املعرض من
معرض محلى إلى معرض دولي تشترك فيه كافة الدول اإلسالمية ؟
بال شك ستكون هذه ظاهرة إسالمية طيبة لو أتيح لنا إقامة مثل هذا املعرض الدولي .
وبعد تسجيل انطباعات بعض كبار الضيوف ختمت املجلة املقابلة قائلة«:هكذا ..كانت
صورة معرض الكتاب اإلسالمي الذي ظلت أبوابه مفتوحة طوال خمسة عشر يوم ًا لم
تنقطع عنه قدم زائر بل غصت ممراته باملتشوقني إلى املعرفة واملتطلعني إلى الثقافة
اإلسالمية رجاال ونساء».

صالة املعرض بجميع أجنحته وقد غصت باملدعوين املتشوقني للمعارف اإلسالمية يوم االفتتاح
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خامس ًا :رئاسة جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية
جمعية النوري جمعية كويتية خيرية تساهم في بناء وتنمية املجتمعات احملتاجة من
خالل برامج تعليمية ودعوية ،عبر تعزيز التواصل مع الداعمني واملستفيدين ،واستثمار
أمثل للموارد البشرية واملالية.
وقد مت إنشاؤها بقرار وزاري رقم  ۱۳لسنة  ۱۹۸۱م .ومنذ تأسيس اجلمعية نشطت في أعمال
البر اخليرية في أستراليا وبالد الشرق األقصى مبا يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،
ولدعم الروابط بني أبناء املجتمعات اإلسالمية مادي ًا ومعنوي ًا ،عبر إنشاء املساجد واملراكز
واملعاهد واملدارس ودور كفالة األيتام واملستشفيات اخليرية ،وخدمة اإلسالم واملسلمني في
كل مكان .كما ُتولي اجلمعية العنصر النسائي اهتمام ًا كبير ًا؛ حيث ترعى شرائح األرامل
واأليتام واألسر املتعففة ،وتعمل على إنشاء املشاريع اخليرية وتسويق الوقفيات ،وكفالة
طلبة العلم ،وتقدمي املساعدات ملخيمات الالجئني الفلسطنيني.
أما رؤية اجلمعية فهي :التميز في العمل اخليري والريادة في التعليم والدعوة عبر شراكات
وتكامل مؤسسي.
وقد تولى العم يوسف احلجي – حفظه اهلل – رئاستها ،ملدة ست سنوات (منذ  ١٩٨١حتى
 .)١٩٨٧كما كان عضو مجلس إدارة بها منذ  ۱۹۸۱حتى  .۲۰۰۸وقد واصل عطاءه وجهوده
البناءة في تطوير اجلمعية والنهوض بها ،وحتقيق أهدافها.
وتتبنى اجلمعية العديد من قيم العمل أهمها :العمل بروح الفريق  -اجلودة الشاملة -
الشراكة املؤسسية  -اإلبداع والتطوير  -التواصل والتراحم  -الشفافية والثقة.
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تقليد كرمي ولفتة وفاء وعرفان
وفي تقليد كرمي ولفتة وفاء وعرفان ،دعت جمعية عبد اهلل النوري اخليرية  -في  14مارس
 ۲۰۱۰م  -كوكبة من رجاالت العمل اخليري لتكرميهم عرفان ًا بجهودهم الكرمية ،واستذكار ًا
ملا بذلوه وما زالوا يبذلونه من جهود في سبيل رفعة العمل اخليري ،وتخليد ًا ملواقفهم بأن
هؤالء الرجال لهم قصب السبق في بناء املشروع اإلنساني اخليري الذي يعبر عن الوجه
احلضاري واملشرق للكويت.
وقال املستشار راشد احلماد في حفل التكرمي« :إن الكويت التي شهد لها القاصي والداني
بوقفاتها الرائعة مع كل شعوب العالم  ،كسبت بقيادة سمو األمير وسمو ولي عهده تقدير
العالم وحبه واحترامه ،حتى أصبح الكويتي محل تقدير واحترام أينما حل وفي كل بالد
نزل» ،مشير ًا إلى أن «العمل اإلنساني واإلغاثي لم يكن طارئ ًا على هذا الشعب بل هو أصيل
بأصالته ،ومتجذر في نفوس أبنائه .وأضاف أن األيادي البيضاء للكويتيني امتدت لتصل
إلى مختلف بقاع األرض ،متعدية القارات واحمليطات تطرق أبواب املساكني لتخفف من
لوعاتهم وتنجدهم من فقر ابتالهم اهلل به ،وامتحننا في مساعدتهم ،الفت ًا إلى رجال نذروا
أنفسهم لنشر اخلير الذي قامت ألجله العديد من اجلمعيات اخليرية كجمعية املرحوم
عبداهلل النوري».
ويأتي هذا االحتفال  -كما قال الدكتور خالد املذكور رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ
عبد اهلل النوري اخليرية  -تكرمي ًا وعرفان ًا باجلميل ملن كان لهم الفضل  -بعد اهلل جل
وعال  -باستمرار اجلمعية في مسيرتها اخليرية .وقال:
«إن األعمال اخليرية التي تضطلع بها اجلمعية تأتي استكما ًال ملسيرة بدأها الشيخ عبداهلل
النوري رحمه اهلل» ،الفت ًا إلى أن «أهل الكويت ُجبلوا على فعل اخلير وبذل املعروف وإغاثة
امللهوف ،ومساعدة احملتاج  ،ومسح دمعة اليتيم ،وامتد عطاؤهم واتسع خيرهم الى إخوانهم
في بالد املسلمني وغيرها حتى عرف الداني والقاصي خير الكويت  ،وذاق معروفها».
واختتم رئيس اجلمعية كلمته بالقول« :إننا جنتمع هذا اليوم بهؤالء الرواد الكرام ،لنستذكر
جهودهم الطيبة ونثمن دورهم اخل ّير .فهم املعلمون واملوجهون واملرشدون ملسيرة اخلير في
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بلد اخلير .وإني باسمكم جميع ًا أتقدم بالشكر والدعاء لصاحب السمو األمير الهتمامه
بالعمل اخليري في الكويت وبيان نزاهته ونصاعته ورد الشبهات عنه ،كما أشكر سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد على رعايته الكرمية لهذا احلفل؛ ملا له من معنى كبير لرد
اجلميل ملؤسسي هذه اجلمعية وأعضاء مجالس إدارتها السابقني».
ووجه خطابه للمكرمني قائ ًال« :أيها املؤسسون واحملسنون وأعضاء مجالس اإلدارة السابقون
ومن شرفنا بحضورهم :أدعو الباري عز وجل أن يجعل عملكم وبذلكم وعطاءكم خالص ًا
لوجهه الكرمي  ،متقب ًال عنده».
وبدوره قال ممثل املكرمني رئيس الهيئة والرئيس السابق للجمعية يوسف احلجي« :إنه
ليسعدني باسمكم وباسم  ٢٦من إخواني  -الذين أخذوا على عاتقهم تأسيس جمعية
الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية  -أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو
األمير الشيخ صباح األحمد وولي عهده سمو الشيخ نواف األحمد راعي احلفل على
دعمهما الكبير للعمل اخليري .والشكر موصول لسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم
العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة الكويتية ومجلس األمة
واخلرافي على مساندتهم الكرمية للجمعيات اخليرية ومساعدتهم املستمرة والدؤوبة لها
في حتقيق رسالتها اخليرية واإلنسانية».
وأضاف« :إن تكرمي املؤسسني وأعضاء مجالس اإلدارة السابقني جلمعية الشيخ عبداهلل
النوري اخليرية لفتة كرمية وملسة وفاء اعتاد عليها أهل الكويت الطيبون .وباسم املكرمني
وأعضاء ،ونتمني لهم مزيد ًا من التوفيق والسداد».
نشكر إدارة اجلمعية رئيس ًا
ً
وتابع« :ال يفوتني في هذه املناسبة الكرمية أن أستذكر األخ اجلليل الشيخ عبد اهلل النوري
رحمه اهلل وأدخله فسيح جناته؛ جزاء ملا قدم من جهود كبيرة وأعمال مباركة ستظل نبراس ًا
لألجيال يهتدون بأثرها ويستضيئون بنورها.»...
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من إجنازات اجلمعية في ظل رئاسته:
حققت جمعية النوري الكثيرمن اإلجنازات املهمة في عدد من الدول بفضل اهلل ثم بفضل
جهود القائمني عليها  -وكان من بينهم العم بويعقوب – والعاملني فيها .ومن هذه
اإلجنازات:
 كفالة  307طالب في  16دولة. كفالة املعلمني الشرعيني عن طريق مبلغ شهري. كفالة  115معلم ًا في  26دولة. تنفيذ مشروع إفطار الصائم في حوالي  37دولة واستفاد منه  30000شخص بتكلفة 268 725دوالر ًا.
 تنفيذ مشروع األضاحي في حوالي  50دولة واستفاد منه حوالي  189600بتكلفة 289.267ألف دوالر.
 إنشاء  160مسجد ًا بتكلفة  2.172.402مليون دوالر ًا. إنشاء  14مدرسة إسالمية تعليمية بتكلفة  326.697ألف دوالر. بناء  5مستوصفات طبية بتكلفة  226.056ألف دوالر. حفر  424بئر ًا سطحي ًا بتكلفة  277.020ألف دوالر. حفر  58بئر ًا ارتوازي ًا بتكلفة  199.131ألف دوالر. إنشاء  12مركز ًا إسالمي ًا بتكلفة  812.094ألف دوالر. إنشاء بيوت للفقراء ودور األيتام وبناء مدارس ومشروع طباعة املصاحف. صرف  42.765ألف دوالر من ريع وقفية بناء املساجد وترميمها. صرف  44.780ألف دوالر من ريع وقفية األضاحي.و  19.570ألف دوالر من ريع وقفية إفطار الصائم خالل شهر رمضان.
و  161.944ألف دوالر من ريع وقفية رعاية األيتام.
و  2536دوالر ًا من ريع وقفية طباعة املصاحف.
و  16.149ألف دوالر من ريع وقفية التعليم والتأهيل لدعم دور العلم ومحاربة اجلهل.
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و  2174دوالر ًا من ريع وقفية من كسب يدي لتوفير مستلزمات احملتاجني.
و  191.579ألف دوالر من ريع وقفية الرعاية األسرية ملساعدة األسر احملتاجة.
و  69.809دوالر ًا من ريع وقفية حفر اآلبار للمساهمة في حفر اآلبار للدول احملتاجة.
و  18.664ألف دوالر من ريع وقفية الرعاية الطبية لبناء املستوصفات ومساعدة
املرضى واحملتاجني.
و  48526دوالر ًا من ريع الوقفية العامة لسد حاجة الكثير من املشاريع اخليرية.
وال تزال جهود جمعية النوري في خدمة اإلسالم والدعوة ،مستمرة على قدم وساق ،وشاهدة
على خيرية أهل الكويت ،واهتمامهم بإخوانهم املسلمني في شتى أنحاء املعمورة.

جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية تكرم مؤسسيها برعاية سمو ولي العهد آنذاك
ويبدو العم بو يعقوب متوسط ًا الصف األول
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من زيارات العم يوسف احلجي لكبار ضيوف صاحب السمو أمير البالد مبعية رؤساء اجلمعيات اخليرية

صورة من امللتقى الوقفي التاسع عشر عام  2013ويبدو العم يوسف جاسم احلجي أقصى اليمني وعن يساره املؤلف
د .عبداحملسن اجلار اهلل اخلرافي  -أمني عام األمانة العامة لألوقاف آنذاك  -ثم معالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
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سادس ًا :رئاسة جمعية ومدارس النجاة
جمعية النجاة اخليرية :جمعية كويتية غير
حكومية ،رائدة في العمل اخليري ،تكرس
جهودها لتنفيذ برامج إنسانية وإمنائية ،من
شأنها تنمية املجتمعات الفقيرة حول العالم،
وتعتبر من أولى جمعيات النفع العام التي
تأسست بدولة الكويت ،حيث كان تأسيسها
في يوم الثالثاء  6ربيع األول 1398هـ املوافق:
1978/2/14م.
أبرز أهداف اجلمعية:
 إنشاء مدارس ومعاهد وجامعاتواإلشراف عليها وفق ًا للنظم واملقررات
املعمول بها في وزارة التربية ووزارة
التعليم العالي.
 تقدمي العون األدبي واملادي املتنوع لطالب العلم الذين تثبت حاجتهم لذلك بعددراسة حالتهم االجتماعية.
 تشجيع األبحاث التربوية واالجتماعية اإلسالمية. إنشاء جلان الزكاة والصدقات للمساهمة في تقدمي العون لأليتام واألرامل والعجزةاملعسرين املستحقني.
 فتح مالجئ لأليتام واملعوزين ورعايتهم ديني ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا.وقد شارك العم يوسف احلجي في تأسيس مدارس النجاة وتولى رئاستها  -حتى مت
وتبرع –
تعيينه ً
وزيرا لألوقاف  -وأشرف بنفسه على إنشاء مدرسة النجاة بالسرةَّ ،
جزاه اهلل خير ًا  -بشقتني في حولي الستقبال املدرسني القادمني من مصر.
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سابع ًا :تأسيس جمعية الهالل األحمر الكويتي
في ديسمبر عام  1965اجتمع ثـمانية عشر شخص ًا من رجال اخلير في دولة الكويت لتأسيس
جمعية الهالل األحمر ،ذلك الصرح اإلنساني الذي أصبح إحدى املنارات البارزة في مجال
العطاء اخليري واإلغاثي واإلنساني.
وفي ذلك االجتماع أقرت تلك النخبة ،النظام األساسي لقيام جمعية الهالل األحمر
الكويتي؛ على أن تكون جمعية إنسانية تطوعية ،وتقدموا بعد ذلك بطلب للحكومة
إلشهارها فتم ذلك في العاشر من يناير عام 1966م ،وقد سهل توقيع احلكومة الكويتية
على اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م ،سهل انضمام جمعية الهالل األحمر الكويتي إلى
الرابطة الدولية جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر التي عرفت فيما بعد باسم
(االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر) في عام 1991م.
وجمعية الهالل األحمر الكويتي  -وفق تعريفها األساسي  -هي جمعية تطوعية ،تتمتع
باستقاللها الذاتي وشخصيتها االعتبارية ،وهي تعمل كهيئة مساعدة للسلطات الرسمية
في اجلانب اإلنساني ،وتشمل دائرة عملها جميع محافظات الدولة ،ويجوز لها إنشاء فروع
في مختلف احملافظات ،كما أن اجلمعية على أهبة االستعداد دائم ًا ملد يد العون واملساعدة
جلميع الدول املنكوبة والشعوب احملتاجة.
واألعضاء املؤسسون هم عبدالعزيز حمد الصقر ،ود .إبراهيم مهلهل الياسني ،ود.عبدالرحمن
العوضي ،وبرجس حمود البرجس ،وخالد يوسف املطوع ،وسعد علي الناهض ،وسليمان
خالد املطوع ،وعبدالرحمن سالم العتيقي ،وعبدالرزاق العدواني ،وعبدالعزيز محمد
الشايع ،وعبداهلل سلطان الكليب ،وعبداهلل علي املطوع ،وعبداحملسن سعود الزبن ،وعلي
محمد الروضان ،ومحمد يوسف النصف ،ويوسف إبراهيم الغامن ،ويوسف جاسم احلجي،
ويوسف عبدالعزيز الفليج.
وقد قال العم يوسف احلجي عن املؤسسني – حسب ما نشرته مجلة (الهالل األحمر) عدد
2٠٠٣ -٧٥م« :املؤسسون هم البداية ...البداية لعطاء مستمر وفعال إلى ما ال نهاية .وجمعية
الهالل األحمر الكويتي وضع نواتها هؤالء النخبة الذين أسسوا هذه املؤسسة اخليرية التي
احتلت مكانة مرموقة ومميزة وسط هذه اجلمعيات الدولية حتت راية االحتاد الدولي
للصليب األح ـمــر والهالل األحمر..
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املقر الرئيس جلمعية الهالل األحمر في الكويت وعلى واجهته إحدى حمالت جمع التبرعات
لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق
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غالف مجلة الهالل األحمر وفيه صور املؤسسني
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أحد تشكيالت مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي

وإن وجود هؤالء الرموز  -مع بداية الدولة الوليدة احلديثة العهد في املجتمع الدولي -
أعطاها جانب ًا إنساني ًا مميز ًا في فترة كانت الدولة بحاجة ألبنائها في كافة امليادين ،حيث
استطاعوا بعزميتهم أن يحصلوا على اعتراف االحتاد الدولي للصليب األحمر والهالل
األحمر بجمعيتهم».
وعقب إشهار اجلمعية رسمي ًا انطلقت عجلة العمل فيها من خالل مبادرات رائدة ،ومشروعات
عديدة شملت مختلف املجاالت ،كالبرامج اإلنسانية واإلغاثية والتطوعية ،وميادين اإلنشاء
كبناء املدارس واملستشفيات والقرى ،وغيرها من املبادرات واملشروعات.
املبادئ األساسية للجمعية :وتعمل اجلمعية من خالل اتفاقيات جنيف األربع والقوانني
واملعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها القانون الدولي اإلنساني .واملبادئ األساسية لها
هي :اإلنسانية وعدم التحيز واحلياد واالستقالل واخلدمة التطوعية والوحدة والعاملية.
وحترص اجلمعية على تقدمي املساعدة والعون للجميع ،دون تفرقة بني دين أو مذهب أو
جنس أو لون ،ودون االلتفات إلى املعتقدات السياسية والفكرية.
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من أنشطة اجلمعية:
كان وال يزال للجمعية العديد من األنشطة ،منها – كنموذج – ما نشرته صحيفة (القبس)
في عدد السبت  19فبراير 2005م :حتت عنوان «على طريق اجلهراء وللعام الثالث على
التوالي ..معسكر فتيان الهالل األحمر» .وجاء في تفاصيل اخلبر« :قبل  ٣٢سنة وبالتحديد
في  19فبراير عام 1972م افتتح املعسكر التدريبي الثالث للفتيان برعاية جمعية الهالل
األحمر الكويتي .جرى احلفل على طريق اجلهراء ،وافتتحه نائب رئيس اجلمعية يوسف
جاسم احلجي .وحضره د .عبدالرحمن العوضي أمني عام اجلمعية .كانت بداية احلفل
طابور عرض اشترك فيه ثالثون شاب ًا هم أفراد املخيم .وألقى احلجي كلمة وصف فيها
املناسبة بأنها «تربوية تعمل على خلق جيل من الشباب خلدمة الكويت واإلنسانية» ،ثم
ألقى د .عبدالرحمن العوضي كلمة أشار فيها إلى أن العالم يحتاج إلى فتيان مؤمنني بهذه
اخلدمة.

العم يوسف احلجي يتحدث عن اجلمعية
وفي حوار مع العم يوسف احلجي
عن جمعية الهالل األحمر أجرته
جريدة (القبس) في العام ٢٠٠٤م قال:
«تأسست جمعية الهالل األحمر في
يناير 1٩٦٦م برئاس ــة شــرف املغفور له
صاحب السمو الشيخ صباح السالم
الصباح – أمير دولة الكويت حينها...
وقد لقيت فكرة تأسيس اجلمعية
اهتمام وترحيب املسؤولني جميع ًا.
يوسف احلجي نائب رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتي في
حفل افتتاح معسكر فتيان الهالل األحمر عام 1973م
وبادر أهل الكويت لدعمها ومساندتها
فحققت الكثير من أهدافها قبل أن مير عليها عامان.
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ولقد كان لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل دور رائد في إشهار اجلمعية وتسهيل مهمتها،
النتداب املتطوعني من كل املستويات .ومبجرد اإلشهار قام مجلس اإلدارة برئاسة األخ
األستاذ عبدالعزيز حمد الصقر مبخاطبة االحتاد الدولي للهالل والصليب األحمر
لقبول اجلمعية في عضوية االحتاد ،ومتت املوافقة على عضوية اجلمعية وكانت ُتدعى
لالجتماعات باستمرار.

منوذج من مساعدات جمعية الهالل األحمر اإلغاثية للشعب الفلسطيني

وبعد انضمامها إلى جمعيات الهالل األحمر العربي ،مت تشكيل جلنة لزيارة دول اخلليج
العربي لشرح فكرة إنشاء أفرع للجمعية في هذه الدول .وبدا الوفد بزيارة مملكة البحرين،
ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان .وحتقق في هذه الزيارة كل ما
هو مؤمل لتأسيس جمعيات للهالل األحمر في هذه الدول .وقد دأبت اجلمعية على إرسال
املساعدات بواسطة احلاويات عن طريق البر ،وكــذلك بواسطة الطائرات ،وخاصة طائرات
وزارة الدفاع».
وختم بقوله« :لقد حالف التوفيق تأسيس هذه اجلمعية ولم تواجه عقبات تذكر ،بل لقيت
قبو ًال من اجلميع».
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ثامن ًا :نائب ًا لرئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
أنشئ بيت الزكاة ،في  16يناير 1982م ،وهو هيئة حكومية مستقلة ،مت تأسيسها مبوجب
مبادرة تقدم بها النائبان في مجلس األمة الكويتي 1981م ،جاسم محمد اخلرافي ومشاري
جاسم العنجري ،حيث تقدما مبشروعني منفصلني جلمع وتوزيع أموال الزكاة ،وقامت
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدمجهما مع ًا فوافق مجلس األمة على ذلك.
وفي ربيع األول  1403هـ املوافق  16يناير  1982م صدر القانون رقم  5لسنة  1982بشأن
إنشاء بيت الزكاة كهيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم بيت الزكاة تكون لها الشخصية
االعتبارية ،وتخضع إلشراف وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية .وكان تأسيس بيت الزكاة
خطوة رائدة إلحياء ركن من أركان اإلسالم وتيسير أدائه والعمل على جمع وتوزيع الزكاة
واخليرات بأفضل وأكفأ الطرق املباحة شرع ًا ،ومبا يتناسب والتطورات السريعة في املجتمع
واحتياجاته.
وقد تولى العم يوسف احلجي منصب نائب رئيس بيت الزكاة ،وأسهم بفكره وجهده ووقته،
وخبرته في دفع مسيرته قدم ًا ،مستعين ًا باهلل أو ًال ثم بنخبة متميزة من العاملني بالبيت.
وعن موضوع تنظيم حتصيل الزكاة وظروف إنشاء بيت الزكاة يقول العم بو يعقوب – شفاه
اهلل« :الزكاة كان األفراد يعطونها إما جلهات معروفة تقوم بإنفاقها في مصارفها الشرعية،
كما فعل الشيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل من خالل توجيه املساعدات إلى آسيا أو إلى
جنوب شرق آسيا وغيرهما .أو من خالل شخصيات تقدم املساعدة للمحتاجني ،من خالل
زكواتهم التي تنفق عليهم ،وكان منهم أيض ًا من يوصي بإرسال مساعدة للمحتاجني سواء
عن طريق األوقاف أو بعض الشخصيات في بناء املساجد ،أو إرسال مساعدة للمحتاجني
بواسطة من لهم معرفة جيدة ،وتعامل مع اجلهات التي تقوم بتوزيع هذه املساعدات.
ومن هذا املنطلق تطورت الفكرة طبع ًا بعدذلك ،ومت اتخاذ قرارا من مجلس األمة لتجميع
الزكاة ،وصدر القانون بإنشاء بيت الزكاة ،عندما كان األخ أحمد اجلاسر وزير ًا لألوقاف
والشؤون اإلسالمية ،حيث صدر قانون لتنظيم الزكاة وإنشاء بيت الزكاة بعد ذلك عام
1982م».
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العم بو يعقوب أثناء تفقده ألحد املشاريع اخليرية ويبدو خلفه عبدالقادر العجيل مدير عام بيت الزكاة

حضور فعال في املناسبات االجتماعية وبرفقته ابنه البار د .عثمان
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األهداف االستراتيجية للبيت :
 تنويع مصادر إيرادات الزكاة والتبرعات واخليرات وفق أساليب متطورة. زيادة وتنمية إيرادات الزكاة لتلبية متطلبات املستفيدين. االستخدام األمثل للتسويق واإلعالم لعمليات الزكاة والتبرعات حتقيق ًا ألهدافالبيت.
 تعزيز االستفادة من خدمات الزكاة والتبرعات لكافة املتعاملني مبا يعزز شبكةاألمان االجتماعي.
 تطبيق النظم التكنولوجية املعاصرة وضمان التوزيع املالي الفعال لدعم أهداف البيت. االستثمار في املوارد البشرية وبناء الكفاءات القيادية. تعزيز اجلانب اإلنساني من خالل الشراكة والتواصل مع القطاعات املعنية بالزكاةمحلي ًا ودولي ًا.
 تشجيع املقترحات لضمان التحسني املستمر جلودة اخلدمات والعملياتوقد حتققت إجنازات وطفرات في اإليرادات واملصروفات منها:
في مجال املوارد حقق بيت الزكاة خالل عام  2008إيرادات بلغت ( )40.499.422دينار ًا
كويتي ًا ،بينما كانت اإليرادات في عام  )34.255.536( 2007دينار ًا كويتي ًا بزيادة قدرها ،%18
كما أنفق بيت الزكاة في العام  )38.185.175( 2008دينار ًا كويتي ًا ،بينما بلغ اإلنفاق في
العام  )33.707.326( 2007دينار ًا كويتي ًا .وقد بلغ عدد األسر املستفيدة من املساعدات
االجتماعية خالل العام  )35824( 2008أسرة.
ومن مشاريع بيت الزكاة في دولة الكويت ..الصندوق اخليري للرعاية الصحية ،وقد استفاد
منه  27325فرد ًا من الضمان والتأمني الصحي الذي يقدمه الصندوق اخليري للرعاية
الصحية للمحتاجني بتكلفة إجمالية قدرها ( )802720دينار ًا كويتي ًا.
وخالل فترة الغزو العراقي انضم بيت الزكاة إلى جمعية الهالل األحمر الكويتي في مساعدة
الكويتيني ،ولكن القوات العراقية قامت باعتقال أعضائه ملدة  25يوم ًا تعرضوا خاللها
لالضطهاد ،وبعدما مت إطالق سراحهم ،توجهوا إلى اململكة العربية السعودية للتعاون
وتنسيق العمل.
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ندرة وصعوبة وسائل املواصالت جعلتهم يستخدمون طائرة الهليكوبتر في أحد األماكن النائية
الفتتاح بعض املشاريع في بنغالديش

العم يوسف احلجي خالل حضوره إحدى فعاليات بيت الزكاة ويظهر العم خالد العيسى الصالح في مقدمة احلضور
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تاسع ًا :عضوية املجلس األعلى العاملي للمساجد
املجلس األعلى العاملي للمساجد هيئة اعتبارية ،تتبع رابطة العالم اإلسالمي ،دوره تفعيل
عمارة املسجد وترشيدها ،بحيث يعود املسجد منطلق ًا حيو ّي ًا جلميع ما يتعلق بحياة
املسلمني الدينية والدنيوية ،ويؤدي وظيفته التي كان يقوم بها في صدر اإلسالم ،وحماية
املساجد واألوقاف اإلسالمية من االعتداء عليها وعلى ممتلكاتها ،واحملافظة على قدسيتها
وطهارتها ،وصيانتها ،والعناية بها.
ـاء عــلى قرار مؤمتر رسالة املسجد الذي عقد مبكة املـكرمة في رمضـان عــام 1395هـ
أنشئ بنـ ً
املوافــق سبتمبر 1975م بدعــوة من الرابطة.
يتكون املجلس األعلى العاملي للمساجد من ( )40عضو ًا ميثلون الشعوب والتجمعات
اإلسالمية في العالم ،والعمل فيه تطوعي ،ال يتقاضى أعضاؤه راتب ًا وال مكافأة.
أهداف املجلس:
 تكوين رأي عام إسالمي في مختلف القضايا واملوضوعات اإلسالمية في ضوءالكتاب والسنة.
 محاربة الغزو الفكري والسلوك املنحرف. العمل على حرية الدعوة الى اهلل. حماية املساجد من كل اعتداء يقع عليها أو على ممتلكاتها. احملافظة على األوقاف اإلسالمية. الدفاع عن حقوق األقليات اإلسالمية.من أنشطة املجلس:
 وضع اخلطط العامة إلحياء دور املسجد في التوجيه والتربية ونشر الدعوة وتقدمياخلدمات االجتماعية.
 إصدار مجلة دورية باسم (رسالة املسجد) ُتعنى برفع كفاية األئمة واخلطباء الثقافيةوالفنية وتضع بني أيديهم مناذج رفيعة من اخلطب والدروس املدعمة بالنصوص من
الكتاب والسنة.
 -إصدار املؤلفات والنشرات التي تشرح مبادئ اإلسالم وتوضح مزاياه.
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 القيام مبسح شامل للمساجد في العالم وتدوين املعلومات الالزمة عنها وضبطهافي سجل خاص وتفريغها في كتب ونشرات دورية بني احلني واآلخر.
 اختيار مجموعة من الدعاة القادرين على مهمة الدعوة واخلطابة بعد إعدادهمللقيام بجوالت توجيهية في مساجد العالم اإلسالمي.
 إقامة دورات تدريبية مستمرة ألئمة املساجد وخطبائها تثري ثقافتهم وترفعكفاءتهم.
 تشكيل هيئة أو مجلس إدارة لكل مسجد يتولى اإلشراف املباشر على املسجدومرافقه وملحقاته وإدارته وتنظيم شئونه.
 دراسة األفكار وأمناط السلوك التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم. االسهام في تأهيل األئمة واخلطباء وتدريبهم وإيفادهم الى مناطق جتمع املسلمنيلإلمامة والوعظ واإلرشاد.

عاشراً :عضوية منظمة الدعوة اإلسالمية في السودان
هي منظمة عاملية أسست في رجب عام  1400هـ 1980-م لها وجود فاعل في أكثر من  40دولة
إفريقية وآسيوية .وتدار بواسطة مجلس أمناء يتكون من ستني عضو ًا من عدد من الدول
العربية واإلسالمية من بينه ـ ـ ــا :السـعودية ،السودان ،اليمن ،الكويت ،مصر ،قطر ،البحرين،
اإلمارات العربية املتحدة ،ليبيا ،نيجيريا وأوغندا .ويضم املجلس وزراء سابقني ،وقادة رأى
ودعاة ومصلحني ،كان من بينهم العم يوسف احلجي شفاه اهلل وعافاه.
تبنت املنظمة منذ نشأتها أسلوب ًا متفرد ًا في نشر الدعوة اإلسالمية في إفريقيا ودول
شرق أوروبا وآسيا؛ بحيث تخضع أعمالها لقدر كبير من التخطيط والتنظيم واملوازنة بني
احلاجات واإلمكانيات وترتيب األولويات حماية للجهد وتوفير ًا للطاقات.
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الدور اإلنساني ملنظمة الدعوة اإلسالمية في القارة اإلفريقية
واتخذت املنظمة أسلوب العمل املتكامل الذي يقوم على تقدمي الدعوة اإلسالمية مصحوبة
بالتنمية واخلدمات االجتماعية ،وذلك استجابة للواقع األليم الذي يعاني منه املسلمون
بناء على
في أفريقيا واملتمثل في اجلهل والفقر واملرض والتشرد؛ فأصبحت املنظمة ً -
ذلك  -توظف خدماتها للدعوة إلى اهلل وإبالغ كلمته في مجاالت التعليم والشباب والرعاية
الصحية واالجتماعية واإلغاثة وكفالة األيتام واإلعالم ورعاية األمومة والطفولة

منظمة الدعوة اإلسالمية في اخلرطوم
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العم يوسف احلجي في ضيافة الرئيس املنغولي ويظهر في الصورة إلى يساره كل من عبدالقادر العجيل مدير عام بيت الزكاة
األسبق وعبداللطيف الهاجري رحمه اهلل رئيس جلنة الدعوة اإلسالمية في جمعية اإلصالح االجتماعي آنذاك

مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رؤساء الهيئات واجلمعيات اخليرية في الكويت يوم 1997/10/11
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حادي عشر :املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة بالقاهرة
أمر اهلل بالدعوة إليه وإلى دينه ،فقال لرسوله الكرمي [  :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﱪ ( انلحل ) 125 :
واألمة اإلسالمية هي أمة دعوة ،خاطبها اهلل تعالى بقوله :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪ ( آل عمران ) 110 :
وقال النبي [( :بلغوا عني ولو آية( )....رواه البخاري).
والدعوة إلى اهلل شأنها عظيم ،وفضلها كبير ،وليس هناك خبر أصدق من خبر رب العاملني
حيث قال :ﱫﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ
( فصلت ) 33 :
وثمرات الدعوة إلى اهلل كثيرة ومنها أن الداعي إلى اهلل له من األجر مثل أجر من تبعه إلى
يوم القيامة كما ثبت في السنة النبوية ،وأن الدعوة إلى اهلل تثمر لصاحبها الثبات على
الهدى ،والبركة في عقب الداعي وأهله ،والدعوة الصادقة إلى اهلل تثمر احلب للداعية في
قلوب اخللق .كما أن الدعوة إلى اهلل طريق لدخول الناس في دين اهلل وصالح املجتمعات،
وسبيل في عزة اإلسالم ورفع شأنه ونشره.
وإذا كان شأن الدعوة ومكانتها في اإلسالم هكذا ،فإن تقدمي العون والنصرة واإلغاثة
أيض ًا أمر في غاية األهمية ،فهي خلق رفيع تقتضيه األخوة الصادقة ،وتدفع إليه املروءة
ومكارم األخالق .وقد كانت حياة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم خير مثال يحتذى
في كل شيء ،وال سيما إغاثة امللهوف ،وتقدمي العون لكل من يحتاج إليه ،حتى لقد عرف
بذلك قبل بعثته صلى اهلل عليه وسلم .فعند نزول الوحي عليه أول مرة رجع إلى خديجة
فأخبرها اخلبر ثم قال« :لقد خشيت على نفسي» .عندئذ أجابته أم املؤمنني خديجة رضي
أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وحتمل ال َك َّل ،وتكسب املعدوم،
اهلل عنها« :كال واهلل! ما يخزيك اهلل ً
وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق».
وإغاثة امللهوف صدقة من العبد له أجرها وبرها ..فعن أبي موسى رضي اهلل عنه قال :قال
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :على كل مسلم صدقة .قالوا :يا نبي اهلل! فمن لم يجد؟
قال :يعمل بيده ويتصدق .قالوا :فإن لم يجد؟ قال :يعني ذا احلاجة امللهوف»..
احلديث (رواه البخارى ومسلم).
وقد تكفل اهلل ملن فرج كربة امللهوف أن يفرج عنه كربة من كربات يوم القيامة ..« :ومن فرج
عن مسلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة( »..رواه مسلم).
ومن أجل هذه األدلة الشرعية وغيرها على أهمية الدعوة واإلغاثة ثم إنشاء (املجلس
اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة) ،وهو هيئة إسالمية عاملية تأسست في  22سبتمبر
من عام 1988م ،وهي تضطلع مبهمة التنسيق بني جهود ما يزيد على مائة من الهيئات
واملنظمات اإلسالمية الشعبية والرسمية في العالم.
يقع مقره بالقاهرة ويرأسه شيخ األزهر
مع ثالثة نواب من ثالث دول أخرى
غير مصر ،وهم املشير عبدالرحمن
سوار الذهب رحمه اهلل ،والشيخ يوسف
جاسم احلجي – شفاه اهلل وعافاه -
ود .عبداهلل بن صالح العبيد ،واألمني
العام للمجلس معالي الدكتور عبداهلل
بن عمر نصيف ،وتضم هيئة الرئاسة
رؤساء اللجان املتخصصة.
وقد مت إنشاء املجلس مببادرة من
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في
الكويت وبالتشاور  -في املراحل األولى
 -مع رابطة العالم اإلسالمي.

مبنى املجلس في القاهرة

شعار املجلس
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أهداف املجلس:
 العمل على ترشيد العمل اإلسالمي وأنشطته املتنوعة لتنتظم جهود األمةاإلسالمية الشعبية والرسمية في خدمة قضايا املسلمني العادلة.
 االرتقاء بالعمل اإلسالمي ليكون على مستوى رسالة اإلسالم احلضارية في التأكيدعلى وحدة األسرة البشرية وحتقيق التعارف بني الناس.
 تفعيل القيم اإلميانية الربانية لضمان كرامة اإلنسان وحتقيق األمن والعدل فياألرض وفق إرادة اهلل.
املنظمات األعضاء باملجلس:
ويضم املجلس العديد من اللجان ،منها :جلنة التعليم والدعوة والفكر -جلنة اإلغاثة
العامة  -املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار  -جلنة التمويل واالستثمار -جلنة اإلعالم
والنشر واملعلومات  -جلنة الشباب  -جلنة األقليات اإلسالمية  -اللجنة اإلسالمية العاملية
للمرأة والطفل  -اللجنة اإلسالمية العاملية حلقوق اإلنسان  -اللجنة اإلسالمية العاملية
للقدس وفلسطني  -جلنة إفريقيا.
ويتألف املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة من الكثير من الهيئات واملنظمات
واجلمعيات الرئيسية في البالد اإلسالمية.

جهود احلجي خالل نيابته لرئاسة املجلس
وقد استمر املجلس في أداء رسالته السامية ،ومهمته اإلنسانية الراقية في ظل رئاسة العم
بويعقوب لها ،فشارك في اجتماعاته وأنشطته وأسهم في تطوير رسالته وحتقيق أهدافه،
ما استطاع إلى ذلك سبي ًال ،حاديه في ذلك ابتغاء وجه اهلل ورضوانه – نحسبه كذلك واهلل
حسيبه وال نزكي على اهلل أحد ًا – ثم خدمة إخوانه املسلمني في مجالي الدعوة واإلغاثة.
ومن جهود العم بو يعقوب في املجلس على سبيل املثال – ما ذكرته صحيفة (القبس)
الكويتية يوم٢٠٠٢/٩/١٣م (العدد ،)١٠٥٠٥
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حتت عنوان« :يشارك في اجتماعات املجلس اإلسالمي في القاهرة ..احلجي:
مليون دينار حجم املساعدات للفلسطينيني».
وجاء في منت اخلبر« :وفي
هذا االجتماع أكد احلجي
وقوف الكويت مبؤسـ ـس ــاتها
وهيئاتها اخليرية إلى جانب
احلق ،وأنها تقدم الدعمني
اهتمام بالغ من العم احلجي بالشعب الفلسطيني وقضاياه
املادي واملعنوي لكل من
يحتاج إليهما من أبناء العالم اإلسالمي ،وفى مقدمتهم أبناء الش ــعب الفلسطيني».
وذكر احلجي  -على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئة التأسيسية «أن األحداث الدامية
على أرض فلسطني أدت إلى تكثيف النشاط اإلغاثي للجنة فلسطني اخليرية بالهيئة،
والتي بلغ حجم مساعداتها اإلجمالية نحو مليون دينار كويتي».
وقد حضر اجتماعات الهيئة أكثر من  100هيئة ومنظمة واحتاد إسالمي مثلت معظم
دول العالم .إضافة إلى مشاركة عشرات العلماء واملفكرين اإلسالميني؛ ملناقشة العديد من
القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واحلملة املعادية لإلسالم ،وقضايا األقليات
اإلسالمية وغيرها من املوضوعات.
وأكد احلجي أن «املساعدات املتواصلة التي تقدمها دولة الكويت إلى الشعبني الفلسطيني
والعراقي دليل على الوقوف إلى جانب الشعوب؛ ألننا نفرق بني القضايا السياسية والقضايا
اإلنسانية».
وقد اهتمت وكالة (كونا) والعديد من الصحف الكويتية بتغطية فعاليات «املجلس اإلسالمي
العاملي للدعوة واإلغاثة» وأجرت عدد ًا من احلوارات مع العم يوسف احلجي حني كان يتقلد
منصب نائب رئيس املجلس ،منها صحيفة (مداد) التي نشرت حوار ًا مع العم بويعقوب في
 11مارس 2009
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حتت عنوان :العم يوسف احلجي نائب رئيس املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة
واإلغاثة :من أهم مبادئ املجلس ..البعد عن السياسة ..فالعمل اخليري أرفع
وأرقى من املصالح واألهداف السياسية الضيقة
رغم حالته الصحية احلرجة ،وظروف السن ،إال أن حرصه على مواصلة دوره اإلنساني
خلدمة اإلسالم كان الدافع إلى قطع املسافات من الكويت إلى القاهرة للمشاركة في املؤمتر
الدولي السنوي احلادي والعشرين ،الذي نظمته وزارة األوقاف املصرية ،حول «جتديد
الفكر اإلسالمي» ،خالل الفترة من  5ـ  8مارس .2009
إنه «إمام العمل اخليري بالكويت» ،الذي مارس كل أشكال العمل اخليري ،ومجدد شباب
الدعوة في شقها اخليري ،واحلاصل على العديد من األوسمة واجلوائز الدولية ألعماله
اخليرية ،أبرزها جائزة امللك فيصل في خدمة اإلسالم ..نائب رئيس املجلس اإلسالمي
العاملي للدعوة واإلغاثة ،ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،يوسف جاسم احلجي،
الذي التقته «مداد» خالل مشاركته في املؤمتر.
في بداية حديثه أكد احلجي ضرورة الدعم اإلغاثي العاجل والسريع للمحاصرين في غزة،
واملشردين في دارفور ،وكل احملتاجني في العالم من ضحايا الكوارث واحلروب والنزاعات،
مناشد ًا اجلمعيات واملؤسسات العاملة في مجال اإلغاثة إلى اإلسراع في إرسال املساعدات
اإلنسانية واإلغاثية للقيام بدورها اإلنساني دون أية اعتبارات طائفية ،أو عرقية ،أو عنصرية،
ومؤكد ًا قيام الهيئة بتقدمي املساهمات التنموية للمجتمعات الفقيرة من خالل املشاريع
التنموية اإلنتاجية ،والتنسيق مع اجلهات واملنظمات اخليرية اإلنسانية ذات االهتمامات
املشتركة؛ إلغاثة احملتاجني ،وزيادة الوعي باملمارسات التطوعية وأعمال البر واخلير.
وحول تسييس العمل اخليري على خلفية اجلدل الدولي حالي ًا داخل أروقة األمم املتحدة،
بعد طرد احلكومة السودانية عدد ًا من منظمات اإلغاثة بدارفور ،قال احلجي إنه ضد
«تسييس» العمل اخليري في أي مكان ،أو استغالل أي جهة للمؤسسات اإلغاثية كأوراق
ضغط لتنفيذ أجندة سياسية معينة ،مشير ًا إلى أن من أهم مبادئ الهيئة ..البعد عن
السياسة؛ ألن العمل اخليري أرفع وأرقى من املصالح واألهداف السياسية الضيقة.
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اجتماع الهيئة التأسيسية الـ 21للمجلس اإلسالمى العاملى للدعوة واإلغاثة برعاية رئيس املجلس شيخ األزهر الشريف
في 2010/2/3

جانب من املؤمتر التاسع عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الذي شارك فيه العم يوسف احلجي
يوم - 2007/3/29 :املصدر كونا القاهرة
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وحتت عنوان :احلجي :املجلس اإلسالمي للدعوة واإلغاثة يسعى لتفعيل مفهوم
«التنسيق» بني جهاته ،نشرت وكالة األنباء الكويتية (كونا) تصريح نائب رئيس املجلس
اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة العم يوسف احلجي عقب اجللسة االفتتاحية الجتماع
الهيئة التأسيسية الـ 20للمجلس  -في القاهرة يوم  22أكتوبر علم  – 2008حيث قال:
«إن املجلس يسعى من خالل دورته احلالية إلى حتقيق التواصل بني هذه اجلهات وبني
احلكومات من جهة واألقليات املسلمة في شتى أنحاء العالم من جهة أخرى».
وشاركت دولة الكويت في االجتماع التأسيسي للمجلس اإلسالمي بوفد ضم  -إلى جانب
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت د .عادل الفالح  -مدير عام بيت الزكاة
عبدالقادر العجيل ،ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية يوسف احلجي ،ومدير إدارة العالقات
اخلارجية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وليد العمار ،ومن جلنة زكاة العثمان فيصل
اجليران ،فيما شارك سفير دولة الكويت لدى القاهرة د .رشيد احلمد باجللسة االفتتاحية.
وشهد االجتماع مشاركة عدد من وزراء األوقاف بالدول العربية وممثلي  70هيئة إسالمية
دعوية عاملية أعضاء باملجلس .وبحث االجتماع تقرير جلنة القدس وفلسطني باملجلس حول
خطورة ما تقوم به السلطات اإلسرائيلية احملتلة من مخططات ومشاريع لتهويد مدينة
القدس الشريف واالستيالء التام عليها من خالل عمليات االستيطان .وناقش االجتماع
مسيرة عمل املجلس ،فض ًال عن استعراض تقارير اللجان املتخصصة حول حقوق اإلنسان
واملرأة والتعليم والدعوة واإلغاثة ،وما قدمته املنظمات األعضاء باملجلس من مشروعات
تعليمية ودعوية ومنح دراسية وأعمال اإلغاثة للفلسطينيني والعراقيني والسودانيني.
وحتت عنوان« :املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة يطالب بدعم الشعب
العراقي» نشرت (كونا) أيض ًا خبر ًا في  2004/2/20جاء فيه:
«طالبت اليوم الهیئة التأسيسية للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة ،املجتمع
الدولي ومؤسساته باتخاذ خطوات جادة وسريعة تساهم في تشكيل حكومة عراقية وطنية
شرعية تتولى شؤون الشعب العراقي .وحذرت الهيئة خالل اجتماعها الـرابع واألربعني
الذي عقد في القاهرة برئاسة شيخ األزهر من تدافع املنظمات غير اإلسالمية لدخول
العراق حتت ستار أعمال اإلغاثة .ودعت األمة اإلسالمية إلى متابعة أوضاع الشعب العراقي
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ومساندته في جهوده للحفاظ على
تراثه احلضاري وثقافته اإلسالمية.
وفيما يتعلق باألوضاع الراهنة في
األراضي الفلسطينية استعرض اجتماع
الهيئة تقرير جلنة القدس الذي
أكد ضرورة تعميق الوجود اإلسالمي
واملسيحي في القدس احملتلة ،من
خالل تعزيز مختلف صور التضامن في
املدينة املقدسة؛ حفاظ ًا على مالمحها
العربية واإلسالمية.
وحول قضية األقليات دعا املشاركون
إلى تكثيف اتصاالت الهيئة مبؤسسات
املجتمع املدني الفرنسي واألوروبي
إلجراء حوار موضوعي ،والعمل على
وقفية وقعها العم يوسف جاسم احلجي بالتعاون مع األمانة
ً
العامة لألوقاف الكويتية لتكون رافدا ملشاريع املجلس العاملي
تشكیل رأي عام مؤثر لصالح الفتاة
للدعوة واإلغاثة
املسلمة في أوروبا ،من دون إحلاق
الضرر بعالقات اجلاليات اإلسالمية باملجتمعات األوروبية .وأكدوا أهمية نشر الوعي
العلمي الصحيح واملناهج الدينية لنشر الفكر الصحيح واملعتدل ،من خالل إيفاد علماء
متخصصني والكتب العلمية إلى مختلف البلدان اإلسالمية وبلدان العالم.
وحتت عنوان« :املجلس اإلسالمي العاملي اختتم أعماله في القاهرة ،الـحجي:
النشاط اإلعالمي بحاجة للدعم» نشرت صحيفة (القبس – نق ًال عن كونا)  -خبر ًا
في الثالث عشر من مايو عام 2005م جاء فيه« :أكد رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
يوسف احلجي أن الكويت من الدول السباقة في دعم الهيئات واملنظمات اخليرية» ،مشيد ًا
بالدعم الكبير املقدم للهيئة مما أسهم في حتقيق جناحات الفتة على الصعيدين العربي
والعاملي.
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إحدى فعاليات االجتماع الثالث والستني للهيئة التأسيسية للمجلس اإلسالمى العاملى للدعوة واإلغاثة

اللقاء األول ملجلس ائتالف أمناء اخلير برعاية الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
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وقال احلجي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية «كونا» على هامش مشاركته في االجتماع
السادس واألربعني للمجلس اإلسالمي العاملي« :إن الهيئة اإلسالمية اخليرية العاملية من
املؤسسة للمجلس العاملي للدعوة واإلغاثة ،وهي تسهم بشكل فاعل في حل كثير
الهيئات ِّ
من املشكالت التي يعاني منها املسلمون وغير املسلمني في مختلف أنحاء العالم».
ودعا إلى املزيد من الدعم للنشاط اإلعالمي لألمانة العامة ،فض ًال عن زيادة األنشطة
الثقافية للمجلس.
وأوضح احلجي  -الذي يشغل منصب نائب رئيس املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة
 أن الهيئة من خالل جلنة التمويل واالستثمار تتولى مسؤولية النشاط املالي والرقابةاملالية لعمل املجلس ،مؤكد ًا اهتمام الهيئة بأن يكون هناك وقف مخصص للمجلس حتى
يستطيع أن ميارس مهامه ويحقق أهدافه.
وقال احلجي إن هناك مكتب ًا خاص ًا للهيئة اخليرية اإلسالمية في فلسطني لتقدمي
املساعدات الالزمة للفلسطينيني ،فض ًال عن وجود جلنة خاصة باملجلس اإلسالمي العاملي
للدعوة واإلغاثة يتم من خاللها تنسيق اجلهود العاملية من أجل دعم الشعب الفلسطيني
وحماية املقدسات اإلسالمية.
وحتت عنوان« :احلجي يؤكد أهمية تقوية االقتصاد اإلسالمي لربط األمة
اإلسالمية باقتصادها» نشرت وكالة (كونا) خبر ًا في 2007/03/29جاء فيه« :أكد رئيس
الهيئة اإلسالمية العاملية للدعوة واإلغاثة يوسف احلجي أهمية تقوية االقتصاد اإلسالمي
لربط األمة اإلسالمية باقتصادها ومكوناتها التي لها تأثير على العالم ومنها النفط
وغيره من الثروات األخرى».
وقال احلجي لـوكالة األنباء الكويتية (كونا)  -على هامش أعمال املؤمتر الـ  19للمجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية « :-إن تقوية االقتصاد اإلسالمي من شأنها مواجهة ما ُيفرض
على العالم اإلسالمي من توجهات ال يرغب فيها».
وأكد أن املؤمتر «يعد فرصة للقاء العلماء واملفكرين وأهل العلم ،األمر الذي يسهم في عالج
املشكالت الكثيرة القائمة حالي ًا في العالم العربي واإلسالمي».
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إحدى زيارات العم يوسف احلجي للمشاركة في اجتماعات املجلس اإلسالمي العاملي وفي معيته كل من عبدالقادر العجيل
و أ .د .بدر املاص من دولة الكويت

احلجي  :مليون دينار حجم املساعدات للفلسطينيني
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ثاني عشر :عضوية مجالس وهيئات أخرى

كما أن العم بويعقوب  -شفاه اهلل وعافاه  -عضو بالعديد من املجالس والهيئات األخرى ،منها:

عضوية مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية في نيجيريا:
وقد شارك العم يوسف احلجي في العديد من اجتماعات وأنشطة املجلس .ومثا ًال على
ذلك ما نشرته صحيفة (الرأي العام) عدد ( ،)١٩٩٠/٦/٢٢حيث جاء في اخلبر« :عاد إلى
البالد السيد يوسف جاسم احلجي – رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -بعد أن
شارك في احلفل الكبير الذي أقيم في العاصمة النيجيرية مبناسبة تخريج الدفعة األولى
من طلبة اجلامعة اإلسالمية ،بحضور األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ومجلس
األمناء باجلامعة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ،نيابة عن رئيس اجلمهورية
النيجيرية.
وقد أعرب احلجي عن سعادته لنجاح هذا احلفل بتخريج الدفعة األولى من خريجي
اجلامعة االسالمية .وقد استمر االجتماع ملدة يومني وخرج العديد من التوصيات املهمة
التي تعمل على استمرارية العمل بها وحتقيق أفضل النتائج».

مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الهيئات واجلمعيات اخليرية في 10مارس عام 2013
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عضوية مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية في أوغندا:
وقد نشرت مجلة (اخليرية) في ديسمبر١٩٨٩م ،العدد ٩خبر ًا جاء فيه« :أشاد رئيس الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف جاسم احلجي باجتماعات مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية
بأوغندا .وقال إنها حققت نتائج إيجابية سيعود خيرها على اجلامعة والدارسني بها».
وقال احلجي بعد عودته من أوغندا« :إن املجلس ناقش التقرير السنوي للجامعة للعام
الدراسي  ١٩٨٩/٨٨وتقرير مصير العمل فيها ،واخلدمات العلمية واالجتماعية التي
تقدمها للطلبة والتي من شأنها رفع املستوى العام األكادميي» .وأوضح أن «املجلس أحيط
علم ًا بتبرع حكومة أوغندا بقطعة أرض في مدينة كمباال العاصمة إلقامة مبنى استثماري
لصالح اجلامعة» .وأعرب احلجي عن شكر املجلس لرئيس الدولة واحلكومة األوغندية على
هذا التبرع .إضافة إلى قطعة األرض التي وعدت احلكومة بإهدائها للجامعة مبساحة ٢٠٠
هكتار تضاف إلى مساحة اجلامعة في إمبالي .وأضاف احلجي «أن مجلس أمناء اجلامعة
استمع إلى خطاب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية اإلسالمي بجدة الذي أفاد بتبرع البنك
للجامعات اإلسالمية العاملية في إسالم أباد وماليزيا والنيجر وأوغندا مببلغ ستة ماليني
دوالر تستثمر لصالح هذه اجلامعات وينفق من عائدها على هيئة منح للطلبة».

مقابلة وزير اإلعالم آنذاك الشيخ ناصر سعود الصباح رحمه اهلل ،للعم يوسف احلجي و د.خالد املذكور في 1996/5/8م
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مقابلة وزير اخلارجية آنذاك الشيخ د .محمد الصباح مع العم يوسف جاسم احلجي
ورؤساء اجلمعيات اخليرية في  8يناير عام 2005

احلجي مشارك ًا في إحدى املناسبات التربوية مع كل من معالي وزير التربية والسيد وكيل الوزارة

216

عضوية مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية العالية في إسالم أباد:
وقد نشرت مجلة (املجتمع) في ( ١٩٨٩/٣/٢١عدد  )٩٠٩خبر ًا عن ذلك جاء فيه:
«عاد إلى البالد السيد يوسف جاسم احلجي رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بعد
أن شارك في اجتماعات مجلس األمناء السنوي للجامعة اإلسالمية العالية في إسالم أباد.
وقال السيد احلجي في تصريح صحفي بهذه املناسبة إن رئيس اجلمهورية الباكستانية
رئيس اجلامعة السيد غالم إسحق خان أبدى استعداد حكومته لتقدمي كافة اإلمكانات
إلجناح مهمة اجلامعة اإلسالمية .ومت إصدار العديد من التوصيات املهمة التي تأمل مبزيد
من االهتمام باجلامعة ،وقبول ما قدمته احلكومة الباكستانية من أراض جديدة للجامعة.
وأضاف احلجي أن اجلامعة تضم أكثر من ألف ومائة طالب من جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن االجتماع أقر التنسيق فيما ميكن أن تقدمه املؤسسات اخليرية من دعم
ومساندة وعون لإلخوة األفغان لتعمير بلدهم ومناشدة احلكومات اإلسالمية أيض ًا لتقدمي
العون واملساعدة لتحقيق هذا الهدف.

مقابلة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الصباح أمير البالد لرئيس وأعضاء مجلس إدارة
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في  30ديسمبر 1996
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ثالث عشر :جهود أخرى متنوعة
كان للعم بو يعقوب جهود أخرى متنوعة في العمل الدعوي والوطني ،عبر التحفيز والدعم
والتشجيع .من ذلك أنه ملا عزم سمو األمير الراحل الشيخ جابر على استحداث اللجنة
االستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة اإلسالمية شجعه العم
بويعقوب وآخرون من رموز العمل الدعوي والوطني على هذه املبادرة الرائعة.
حيث إنه أثناء فترة االحتالل الصدامي الغاشم للكويت قطع سمو األمير الراحل عهد ًا
على نفسه – أثناء وجوده خارج البالد  -أنه عندما يرجع إلى الكويت  -بفضل اهلل تعالى
من اهلل على الكويت وأهلها
 سيشكل جلنة للشريعة .وكان عند وعده رحمه اهلل ،فلما ّبالتحرير ،وعاد سمو إلى بالده – وقبل تراب أرضه في حلظة تاريخية فارقة ولقطة شهيرة
– أمر بتأسيس (اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة
اإلسالمية) ،فذهب إليه العم يوسف جاسم احلجي  -شفاه اهلل  -لتشجيعه وشكره ،مع كل
من العم بوبدر عبداهلل العلي العبدالوهاب املطوع رحمه اهلل والعم بومجبل أحمد بزيع
الياسني رحمه اهلل ،وقابلوا سموه لتشجيعه وشكره ،كممثلني ألهل الكويت جميع ًا في ذلك.
ومن ذلك تشجيع العم بويعقوب للمؤسسات اخليرية الناشئة من خالل الدعم املعنوي
والتوجيه والزيارات ،مثل دعمه ملبرة اآلل واألصحاب ،وهي مؤسسة علمية بحثية يتسم
منهجها باإلغاثة الفكرية ال املادية .تأخذ من الكويت مقر ًا لها وتعد منوذج ًا عملي ًا.
شقت لنفسها طريق ًا وسط املؤسسات العاملة في مجال وحدة األمة ،وجعلت من نفسها
منوذج ًا يحتذى من قبل مؤسسات أخرى داخل دولة الكويت وخارجها .أخذت املبرة على
عاتقها تقدمي اجلانب الوحدوي الفكري املنبثق من تاريخ آل بيت النبي محمد وصحابته،
وكيف كان تاريخهم .وتقدم املبرة لون ًا جديد ًا للعمل اخليري في الكويت من خالل الدعوة
للمساهمة في نشر تراث اآلل واألصحاب مبا فيه وحدة األمة والوحدة الوطنية .وتعتني
املبرة بإقامة الندوات واحملاضرات ونشر الكتب والكتيبات وغيرها التي حتقق أهداف املبرة،
وبدأت في عمل موسوعي ضخم عن آل البيت واألصحاب يتميز باحليادية واملوضوعية.
وبدأت أيض ًا دخول عالم تويتر وبث الرسائل العلمية التي تصب في صالح وحدة املجتمع
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وتآلفه مبعلومات ثرية وجديدة حتى على املختصني في التاريخ واحلضارة.
وقد اهتم العم بويعقوب باملبرة لدورها الوطني الكبير ،ودعم نشاطها معنوي ًا .ويتضح ذلك
مما كتبه في سجلها التشريفي خالل الزيارة التي قام بها إليها في 2009/11/23م؛ إذ كتب
العم بو يعقوب حفظه اهلل كلمة جاء فيها« :إن مبرة اآلل واألصحاب تعتبر منوذج ًا مميز ًا
إلعطاء اآلل واألصحاب حقهم ،فيما قدموه من جهود لنشر الدعوة اإلسالمية واجلهاد في
سبيل اهلل إلعالء كلمته ،سائلني املولى عز وجل لهم اجلنة ملا قدموه لإلسالم.
وإن هذه املبرة والقائمني عليها – جزاهم اهلل خير ًا – من األعمال الصاحلة والرائدة في
جمع كلمة املسلمني ..واهلل املستعان».

العم يوسف احلجي يكتب كلمة في سجل تشريفات مبرة اآلل واألصحاب في نهاية تشريفه للمبرة بزيارة أبوية تعريفية بها
وبأنشطتها وإصداراتها ودورها الوطني
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شهادة تزكية سجلها العم يوسف احلجي في سجل تشريفات مبرة اآلل واألصحاب أثناء زيارته للمبرة في إطار تشجيعه
لفكرتها عام 2009
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رابع عشر :جهوده في دعم االقتصاد اإلسالمي
وتأسيس بيت التمويل الكويتي

(((

وإضافة إلى هذه اجلهود الدعوية واإلغاثية واخليرية الرائدة
واملتنوعة ،كان للعم بويعقوب العديد من اجلهود املتنوعة في
خدمة االقتصاد اإلسالمي تتمثل في كون الكويت من أوائل
الدول العربية واإلسالمية التي تأسس بها مصرف إسالمي
هو بيت التمويل الكويتي الذي تأسس عام  1977ليلبي حاجة
ملحة في نفوس أبناء الشعب الكويتي للتعامل االقتصادي
القائم على أسس إسالمية بشكل ال لبس فيه وحرج .ويعد
بيت التمويل الكويتي في طليعة املصارف اإلسالمية املتبنية
لفكرة االقتصاد اإلسالمي ،وإخراجها من حيز النظرية إلى واقع التطبيق.
وقد تضافرت جهود مخلصة من شخصيات وهيئات متعددة في الكويت على إنشاء بيت
التمويل ،وكانت التجربة ماثلة أمامهم في بنك دبي اإلسالمي وعدة بنوك أخرى في
ماليزيا وباكستان ،وشارك الكثيرون في إجناح هذه التجربة بداية من د .عيسى عبده
 األب الروحي  -للفكرة تنظير ًا وتطبيق ًا ،وعبدالرحمن العتيقي وزير املالية آنذاك.وكانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حتت قياده العم يوسف احلجي ،الذي كان
ركن ًا أساسي ًا في إنشاء بيتك واملساهمة في رأسماله ،ممث ًال عن وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية في الكويت.
ويتحدث العم أبو مجبل (أحمد بزيع الياسني) ،والسيد بدر املخيزمي عن دوره في تأسيس
بيت التمويل قائلني« :ملا أردنا تأسيس بنك إسالمي ،وعلمنا أن هذا من األمور بعيدة املنال،
فكرنا في إنشاء شركة االستثمارات العامة ،وذهبت أنا ويوسف احلجي إلى الوزير املعني،
الذي كان ميانع ،حتى استمرت احملاوالت لعدة أشهر ،حتى وص َلنا خبر أن عبدالرحمن
((( رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من جتربة بيت التمويل الكويتي– د .عبداحملسن اجلـاراهلل
اخلـرافـي – إصدار بيت التمويل الكويتي  -الكويت .2008
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العتيقي صار وزير ًا للمالية ،وأن الدولة ستقوم بإنشاء بنك إسالمي ،فتوقفنا عن تقدمي
الطلب إلنشاء هذه الشركة.
وهيأ اهلل بعد ذلك أن يكون يوسف احلجي وزير ًا لألوقاف والشئون اإلسالمية ،فوافق على
مساهمة الوزارة في تأسيس بيت التمويل الكويتي ،بل وساهم في تذليل أي عقبة واجهت إنشاءه».
وعن جناح فكرة االقتصاد اإلسالمي يقول العم يوسف احلجي« :نحمد اهلل على جناح فكرة
االقتصاد اإلسالمي ،وإنشائها في عدة مناطق في العالم خاصة في أوروبا ،وهذا من توفيق
اهلل سبحانه .ولقد ساهم جناح فكرة االقتصاد اإلسالمي في نقل العبء الكبير واأللم
النفسي اخلطير على املسلمني الناجت عن التعامل بالربا احملرم».
وحث العم يوسف احلجي املسلمني على أن يصححوا معامالتهم بواسطة االقتصاد اإلسالمي،
وأن يساهموا في حتويل كل املصارف الربوية إلى مصارف إسالمية بصورة كاملة شاملة.
وأوضح  -حفظه اهلل  -أن «بيتك» قطع شوط ًا كبير ًا على املستوى احمللي ،سواء في ذاته
أو وبواسطة أولئك الذين تخرجوا من
مدرسته ،وأسسوا شركات مساهمة ال
تتعامل بالربا ،وهذا مكسب عظيم
لفكرة العمل االقتصادي اإلسالمي.
واألمل قائم في أن تتعامل املؤسسات
املالية الصناعية والتجارية كلها في
بلدنا احلبيب مع البنوك اإلسالمية.
وأكد العم يوسف احلجي أن املصارف
اإلسالمية حتقق للشركات واملؤسسات
الصغيرة والكبيرة على حد سواء
أمرين في غاية األهمية :األول
اطمئنان نفوسهم ،وارتياح قلوبهم بأن
أموالهم وأرباحهم من احلالل الطيب،
واألمر الثاني منو أموالهم وزيادتها،
مع البعد عن الربا ومشكالته ومهالكه.
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دور املسلم نحو دينه ووطنه
إن املسلم ينبغي عليه السعي في عمارة األرض باستغاللها فيما تيسر من األنشطة
االقتصادية واالستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها من أنواع اإلنتاج؛ حتقيق ًا لقوله
تعالى :ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﱪ ( هود) 61:
وميكن أن نلخص دور املسلم نحو دينه ووطنه ،والذي متثله العم بويعقوب في مسيرته
الدعوية فيما يلي:
 العلم الشرعي :قال اهلل تعالى ﱫ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﱪ ( الزمر ) 9 :
وقال النبي [ َ
العل ِْم َف ِر ْي َض ٌة َع َل ْى ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم) (رواه ابن ماجه ،وهو حديث حسن) -
(ط َل ُب ِ
فالعلم واجب شرعي على كل مسلم.
 الدعوة إلى اهلل وتعليم الناس :قال اهلل تعالى :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱪ ( آل عمران ) 104 :
والدعوة والتعليم زكاة العلم ،وواجب على من تع َّلم العلم الشرعي أن يبلغه لغيره ،وأن
يساهم في هداية الكفار إلى اإلسالم ،وهداية العصاة إلى االستقامة.
 الصبر على أذى الناس :قال اهلل تعالى  -على لسان لقمان وهو يعظ ابنه  :ﱫﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ
( لقمان ) 17 :
بد  -غالب ًا  -للداعية عموم ًا أن يصاب بأذى قولي ،أو فعلي .وال ينبغي أن يصده ذلك
وال َّ
عن االستمرار في الدعوة إلى اهلل وعمل اخلير ،وليعلم أن األنبياء واملرسلني قد أصابهم من
الشيء الكثير ،وهو يسير على هديهم ،وطريقهم ،فليصبر ،وليحتسب.
ذلك
ُ
 أن يكون قدوة حسنة للناس :وهذا هو حال أهل اخلير ،والدعاة إلى اهلل ،فالذي يقوم علىٍّ
تعليم الناس ودعوتهم ليس له أن يخالف فع ُله قو َله ،بل هو
متحل بالفضائل التي يدعو
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الناس بها ،وهو قدوة لغيره في األمانة ،واالستقامة،
إليها ،وقائم بالطاعات التي يرغب
َ
والصدق ،والعفاف ،وغير ذلك من األخالق الواجبة والفاضلة.
 بذل بعض الوقت واجلهد واملال في سبيل اهلل :وقدوة املسلم في ذلك الصحابة األجالءوالسلف الصالح ،رضي اهلل عنهم أجمعني .ومعلوم أنه ال ينتصر الدين وال تنهض األمة إال
بجهد أبنائها وبذلهم في سبيل اهلل.
إن كل مسلم ينتسب إلى بلد قدر اهلل له أن ينشأ فيه وينتمي إلى قومه وبلده ،فهي
وحماه وموطن أمنه واستقراره ،يتحمل أمام اهلل تعالى مسؤولية أمانة عهد
ملك ِ
االستخالف فيها.
 النصح العام مبا يرشد املجتمع :مبا يسهم في إقامة مجتمع ينعم بالعدل واألمنواالستقرار والكفاية والسيادة.
 العمل على إيجاد روح احملبة بني الناس وحب اخلير لهم :يقول النبي [ ( ال يؤمنأحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ) (رواه ابن ماجه).
 احترام األقليات غير املسلمة في املجتمع املسلم ،حيث يقرر اإلسالم لهم حقوق العبادةاخلاصة بهم.
 احملافظة على البيئة وعدم إفسادها فهي سكن اإلنسانية جمعاء ومالذ أمنهم املشترك،حيث قال اهلل تعالى :ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱪ ( األعراف ) 56 :
أن ال إل َه إلاَّ ُ
ُ
ضع وسبعونَ ُش ً
إماطة األذى
اهلل وأدناها
عبة أعالها شَ هاد ُة ْ
ويقول [ ( اإلميانُ ِب ٌ
عن َّ
ريق ) (صحيح ابن حبان).
الط ِ
التقيد بأنظمة املجتمع وتشريعاته وااللتزام بها.
ُّ
العامة.
 احملافظة على املمتلكات الوطن َّية وإعالء املصلحةَّ
وهذا الفصل  -عن شخصية صاحب الكتاب
املترجم له  -حفظه اهلل وشفاه وعافاه  -يأتي
َ
في مبحثني :األول :مواقفه الدينية والوطنية ،والثاني :جهوده اإلعالمية.
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املبحث األول :مواقفه الدينية والوطنية
كان للعم يوسف احلجي حفظه اهلل  -وهو شخصية ثرية الفكر ،واسعة العطاء ،متعددة
الفضائل ،عظيمة الشمائل  -دور بارز في خدمة دينه ووطنه وأمته ،وكان له مواقف دينية
ووطنية مشهودة ،نسأل اهلل تعالى أن يتقبلها وأن يجعلها في ميزان حسناته ،ومن هذه املواقف:
ً
أوال :مواقفه خالل فترة االحتالل العراقي للكويت
حني غزت قوات صدام الكويت كان يوسف احلجي في رحلة عمل في القاهرة ،وحني علم
بنبأ الغزو توجه إلى مكتب الطيران حلجز مقعد على أية طائرة ذاهبة إلى الكويت ،لكنه
علم بأن مطار الكويت مغلق ،وأن العودة إلى الوطن كانت شبه مستحيلة ،لذا قرر السفر
إلى تركيا ليلتحق بعائلته التي تركها هناك مع ابنه عبداحملسن.
وحني وصل إلى منزله في مدينة (بورصة) بتركيا كان مندهش ًا من هول ما حدث ولزم
الصمت معظم الوقت ،لكنه اتصل بصديقه العم عبداهلل العلي املطوع – رحمه اهلل –
(الذي كان يصطاف في األردن آنذاك) ،ولكن العم عبداهلل لم يكن لديه من املعلومات عن
الغزو أكثر من غيره من رجاالت الكويت الذين كانوا خارج الوطن ،لذا أخذ العم يوسف
يتصل مبن يعرفهم من أصدقائه الكثيرين في السعودية.
وكان التاجر الفاضل السعودي صالح كامل قد أرسل إليه مبلغ ًا من املال كي يصرفه على
احملتاجني من الكويتيني الذين كانوا يصطافون آنذاك في تركيا ،وكانت هذه بادرة طيبة منه.
ثم قرر العم بويعقوب السفر إلى جدة مبفرده ،وحني وصل إليها زار الشيخ جابر األحمد
وولي العهد الشيخ سعد رحمهما اهلل (في مقر إقامتهما بالطائف حينئذ) ،ثم عاد إلى
تركيا ،وطلب من أهله االستعداد للسفر معه إلى جدة؛ حيث قرر اإلقامة في السعودية
حتى تنجلي له األمور ,وحني ُعرض عليه السكن في الطائف (مع باقي أفراد احلكومة)
اعتذر وقرر السكن في مكة مع أهله (أو مع جزء من عائلته التي كانت في اخلارج أثناء
الغزو) وكان امللك عبداهلل آل سعود (الذي كان ولي ًا للعهد آنذاك) قد خصص له شقة في
إحدى البنايات التي ميلكها في مكة ،فكان هذا مناسب ًا له ولعائلته.

227

وكان العم بويعقوب يذهب صباح كل يوم إلى رابطة العالم اإلسالمي  -فرع مكة  -ثم قرر
السفر إلى أوغندا ،ليدفع التزام الكويت املالي إلى اجلامعة اإلسالمية هناك  -وكان أحد
أعضاء مجلس أمنائها  -كي يؤكد لهم أن الكويت لن تتخلى عن دورها اإلنساني والتزامها
جتاه هذه اجلامعة.
وكان يلتقط األخبار كذلك ممن يفر من الغزو إلى خارج الوطن ،إضافة إلى قربه من مركز
حكومة الكويت في اخلارج – في الطائف .وكانت حكومة الكويت في املنفى (الطائف) قد
اختارته رئيس ًا لوفد مكون منه ومن سامي املنيس وعبدالرحمن الغنيم ،لزيارة روسيا ودول
أخرى لشرح احملنة الكويتية.
ثم ُدعي مع غيره من بعض رجال الكويت املوجودين خارج البالد  -خالل الغزو  -حلضور
املؤمتر الشعبي الكويتي (الذي عقد في الفترة  15 – 13أكتوبر  .)1990وحني علم أن
عبدالعزيز الصقر سيلقي كلمة الكويتيني في هذا املؤمتر بد ًال ،منه لم يعارض ،بل رحب
بهذا .وعن هذه الواقعة يقول د .أحمد اخلطيب في كتابه (الكويت من الدولة إلى اإلمارة):
«لم تكن هناك مشكلة في تكليف عبدالعزيز الصقر بإلقاء الكلمة ،ألن مال يوسف احلجي
نفسه الذي مت تعيينه (إللقاء الكلمة) رحب بذلك لطبيعته الطيبة»!
ويذكر اجلميع موقف العم يوسف احلجي الذي كان محبوب ًا ومقبو ًال من اجلميع في إجناح
مؤمتر جدة ( 15أكتوبر  )1990الذي كان مهدد ًا باإللغاء ،عندما قام مع العم بو بدر عبداهلل
العلي املطوع رحمه اهلل والعم أحمد اجلاسر بتحركات مكوكية ،إلى أن مت
التوصل إلى حل
ّ
وسط رضي به اجلميع ،ومت إنقاذ املؤمتر الشعبي األول واألخير من الفشل.
وفي  16أكتوبر  1990تلقى العم يوسف احلجي رسالة شكر من الشيخ سعد – رئيس املؤمتر
الشعبي  -يشكره فيها على ما قام به خالل هذه املؤمتر.
من اهلل على الكويت بالتحرير ،وعاد احلجي إلى وطنه احلبيب ،كان أول اهتمامه زيارة
وحني ّ
مكتب الهيئة اخليرية؛ ليقف على ما تعرضت له ،وعلى سير عملها أثناء الغزو الغاشم.
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فقيد الكويت سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح رحمه اهلل في افتتاح املؤمتر الشعبي في جدة أثناء الغزو
العراقي الغاشم وعن ميينه م.عبدالرحمن خالد الغنيم األمني العام للمؤمتر

وسام التحرير الذي حصل عليه العم يوسف احلجي شفاه اهلل
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ثاني ًا :دفاعه عن القضية الفلسطينية
لقد تبوأت القضية الفلسطينية  -وال تزال – موقع الصدارة في قضايا األمة ،فهي قضية
العرب واملسلمني جميع ًا ،ملكانة القدس واألقصى في قلوب املسلمني في كل مكان.
فالواجب على املسلمني في مشارق األرض ومغاربها جتاه إخوانهم في فلسطني في هذه
اآلونة أن ميدوا لهم يد العون والنصرة ،كما أن القادرين من املسلمني بإمكانهم صرف
وسع اهلل عليه في رزقه من أثرياء املسلمني بإمكان كل
زكواتهم للشعب الفلسطيني ،ومن ّ
أسرة منهم أن تكفل أسرة في فلسطني ،وبهذا يستطيع املسلمون كسر احلصار املفروض
على الشعب املجاهد في فلسطني ،ونُري ربنا منا أمارة طاعة.
وقد تواترت األدلة الشرعية بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني -أو أي شعب مسلم يتعرض
للحرب واحلصار والتجويع  -ومساندته بكافة أنواع الدعم املادي.
لذا لم يكن عجب ًا أن حتظى القضية الفلسطينية باهتمام وعناية العم يوسف احلجي،
حفظه اهلل.
وقد تأصل هذا االهتمام منذ الصغر .وفي ذلك يقول الكاتب عبدالعزيز سعود العويد
 حسبما نشرته جريدة الراى في 2014/4/22م ،حتت عنوان روائع من العمل اخليري،ونق ًال عن لسان العم يوسف جاسم احلجي  -شفاه اهلل « : -كنا في العام 1936م ندرس في
مدرسة هاشم البدر اللغة اإلنكليزية فتحرك مجموعة من أهل اخلير في الكويت منهم
سلطان إبراهيم الكليب ،والشيخ أحمد اخلميس ،وأحمد السرحان ،وكانت األخبار ُتقرأ من
جريدة « الفتح» ،فأعدت اللجنة مؤمتر ًا خطابي ًا في حوطة املعارف سوق األحمدية فندق
ميريديان حالي ًا ،وجمعوا الناس وخطبوا فيهم حول حاجة أهل فلسطني للدعم خاصة
في بداية خطر اليهود ،ومت إعداد ملصقات صغيرة توضع على صدر الشباب الصغار بلون
أخضر ،وكان عددنا ما يقارب مئة شاب جنوب األسواق ،واملدارس والبيوت جلمع املبالغ.
وفع ًال مت جمع املبالغ ثم قام سلطان الكليب مع وفد بالسفر إلى كراتشي إليصال املبالغ
إلى الشيخ محمد أمني احلسيني مفتي القدس».
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قافلة مساعدات كويتية بإشراف جمعية الهالل األحمر الكويتي للشعب الفلسطيني الشقيق

وإن دالئل ذلك االهتمام وهذه العناية بالقضية الفلسطينية من جانب العم بو يعقوب،
قصر عنها الوصف ،وال يتسع لها املجال ،واملثال
لهي كثيرة يكاد يضيق عنها احلصر و َي ُ
يغني عن اإلجمال ،ومن ذلك أنه:
عندما صدر كتاب بعنوان «فلسطني في كلمات سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
اجلابر الصباح» قدم له العم يوسف احلجي.
وقد جاء في تقدمي العم بويعقوب:
«أتابع ما يجري على أرض فلسطني من انتهاكات للمقدسات اإلسالمية ،وحصار جائر
ألطفالها ونسائها وشيوخها ،وقلبي يتعصر أمل ًا وكمد ًا على املوقف املخزي لبعض أبناء أمة
املليار ونصف املليار مسلم؛ السيما أن هذه األرض لها مكانة عظيمة لدى املسلمني وحتتضن
املسجد األقصى املبارك .قال تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ( سورة اإلرساء ) 1 :
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إن هذا املشهد اخلطير يدعونا إلى استحضار موقف املسلمني األوائل وغيرتهم على مقدسات
األمة وبذلهم املال والنفس في سبيل حتريرها من أيدي الغاصبني ،وفي مقدمتهم اخلليفة
الثاني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،والقائد املظفر صالح الدين األيوبي رحمه اهلل،
وأجزل العطاء لكل من سار على دربهما.
ورغم أن هذه صورة مؤملة ومؤثرة فلم ولن نفقد األمل .فمهما طال الزمن البد أن يعود
احلق إلى أصحابه ،ومهما طغى الصهاينة وجتبروا وعاثوا في األرض فساد ًا فالبد من
بزوغ الفجر واسترداد فلسطني وحترير املسجد األقصى األسير .وعلى األمة أن تنهض من
سباتها العميق وأن تلتزم بكتاب ربها وهدى نبيها املصطفى [ ،وأن تأخذ بكل األسباب
واألدوات .فاهلل تعالى يقول :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ ( حممد ) 7 :
لم ولن نفقد األمل ،فقد جمع األخ العزيز د.عصام عبداللطيف الفليج جملة مقوالت
ومواقف وتصريحات لسمو األمير الراحل جابر اخلير الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح
رحمه اهلل ((( تصب في خانة الدعم واملناصرة للقضية الفلسطينية والفلسطينيني؛
باعتبارهم في خط الدفاع األول عن مقدسات األمة .وقد وردت هذه البيانات في العديد
من احملافل واملنتديات واملناسبات احمللية واإلقليمية والدولية؛ لتذكرنا باملواقف املشرفة
لألمير الراحل الذي له بصمات واضحة في العديد من املبادئ ،ولتعزز موقف الكويت
الداعم والوفي للقضية الفلسطينية على جميع املستويات الرسمية والشعبية.
إن األمير الراحل كان من أشد املناصرين لقضية فلسطني في مواجهة العدو الصهيوني
الغاشم .ومن أقواله رحمه اهلل« :إن أعظم إجناز استطاعت االنتفاضة الفلسطينية
بصمودها أن حتققه هو أنها سلطت أصدق الضوء أمام الرأي العام العاملي على خرافة
التقدمية اإلسرائيلية ودميقراطيتها ،وأكدت الهوية الفلسطينية فوق أرضها وبأيدي
أبنائها» .وواصل سموه قائ ًال «إنها هوية أقوى من القهر وتستعصي على الشتات والذوبان،
فيها طهارة القدس وصالبة الصخرة املشرفة وهدي املرسلني».
نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يرحم أميرنا وأن يدخله فسيح جناته ،وأن تكون هذه الكلمات
((( فلسطني في كلمات سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل  -تقدمي يوسف جاسم احلجي –
إعداد د.عصام عبداللطيف الفليج – الطبعة األولى – الكويت 2010م.
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نبراس ًا لألجيال احلالية والقادمة .كما نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يحرر األقصى املبارك
وأن يرد كيد الصهاينة املغتصبني .اللهم أمني واهلل املوفق واملستعان».
ومن ذلك أيض ًا مطالبة الشيخ يوسف جاسم احلجي ..احلكومات العربية واإلسالمية
واملجتمع الدولي مبمارسة جميع الضغوط لوقف املجازر اليومية والتدمير الشامل للبيوت
واملصانع وجتريف األراضي واعتقال النساء وجميع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان.

غالف كتاب :فلسطني في كلمات سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح
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حيث ناشد احلجي في تصريحات خاصة لشبكة «إسالم أون الين .نت» اخلميس -3-27
 2003مؤسسات املجتمع املدني الكويتي وجمعيات النفع العام بصفة خاصة ..عدم نسيان
الشعب الفلسطيني الذي يعاني بشكل يومي جراء ممارسات قوات االحتالل.
وكانت جلان وهيئات خيرية كويتية قد أقامت مشاريع إغاثية لصالح الشعب الفلسطيني،
مستثمرة إقبال الشعب الكويتي على إخراج الصدقات بشكل الفت للنظر أكثر من أي وقت
آخر؛ بسبب األجواء العصيبة التي تعيشها املنطقة جراء احلرب األمريكية على العراق.
وحملت تلك املشاريع شعارات متعددة ،منها« :الصدقة تقي مصارع السوء» ،و«الصدقة
تطفئ غضب الرب» ،مستنكرة في بيانات أصدرتها استغالل احلكومة اإلسرائيلية لظروف
املنطقة وتكريسها لسياسات اإلبادة ضد الشعب الفلسطيني.
• ومن ذلك مشاركة احلجي في اجتماعات املجلس اإلسالمي بالقاهرة ،وتأكيده أن
الكويت تقدم الدعم لكل محتاج من أبناء العالم اإلسالمي ،وفي مقدمتهم أبناء
الشعب الفلسطيني .حيث ذكر احلجي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية (كونا) -
على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئة التأسيسية للمجلس اإلسالمي العاملي
للدعوة واإلغاثة – آنذاك – «أن األحداث الدامية على أرض فلسطني أدت إلى تكثيف
النشاط اإلغاثي للجنة فلسطني اخليرية بالهيئة والتي بلغ حجم مساعدتها
اإلجمالية نحو مليون دينار كويتي».
وأكد «أهمية دور املجلس اإلسالمي للنهوض باملسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقه وفي
معاجلة املشكالت التي تواجه العالم اإلسالمي خاصة قضية فلسطني وأحداث سبتمبر
التي أعطت الغرب فرصة ملهاجمة اإلسالم واملسلمني».
• ومن ذلك مبادرة (تبرع ونحن نضحي عنك) التي أطلقتها الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية ،حسب ما نشر مبوقع (إسالم أون الين .نت) في 2002/2/21م ،حيث جاء به:
«أضحيتي في فلسطني أضحية وإغاثة ونصرة .مع ًا ندخل الفرحة إلى قلوب احملرومني.
اجعل أضحيتك ألسرة محتاجة .وقفية األضاحي عطاء مستمر وصدقة مستمرة»
هذه عينة من حملة دعا كاملة ضخمة بدأت في تنفيذها اجلمعيات اخليرية الكويتية
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منذ فترة وذلك إطار القيام بدورها كهمزة وصل بني املضحني واحملتاجني في أنحاء
العالم.
في هذا اإلطار شرعت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في تنفيذ مشروع وقفية
األضاحي الذي وصفه رئيسها السيد يوسف جاسم احلجي بأنه «مشروع إغاثي
وتكافلي عظيم».
• ومن ذلك – أيض ًا – ما نشرته صحفية (األنباء) بتاريخ (١٩٨٩/١٠/٢٧م) ،حيث جاء
فيها« :احلجي :خطة جلمع التبرعات والترويج ملشروع صدقة األلف ألف اجلارية».
وفي التفاصيل« :افتُ تحت اجتماعات اجلمعية العامة للهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية أمس بحضور ما يقارب من  ١٥٠عامل ًا ومفكر ًا وداعية إسالمية من جمي ــع
أنحاء العالم .وقد حضر حفل االفتتاح وزير التخطيط ووزير الصحة بالنيابة
د .عبدالرحمن العوضي ووزير العدل ضاري العثمان ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
خالد اجلسار وعدد من وكالء الوزارات واملسؤولني بالبالد ورجال السلك الدبلوماسي.
وقد أشاد رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف احلجي بسمو أمير البالد وسمو
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما واهتمامهما اخلاص بالهيئة .وحيى في
كلمته املجاهدين في فلسطني احملتلة الذين يقدمون أرواحهم وأعز ما ميلكون دفاع ًا عن
القدس الشريف ،ودعا املسلمني إلى دعمهم بكل ما يستطيعون ليتمكنوا من الصحوة في
وجه العدو احلاقد حتى يتم لهم النصر املؤزر بإذن اهلل».
• ومن ذلك ما نشرته صحيفة (الوطن ١٩٩٠/٢/٣م) حيث جاء فيها« :احلجي :هجرة
اليهود السوفييت إلى فلسطني دعم أميركي سوفييتي لالحتالل» .وفي التفاصيل:
«أهابت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بأحرار العالم وشرفائه ،الوقوف في وجه
الهجرة اليهودية إلى فلسطني العربية إلقامة (إسرائيل) الكبرى .وقال بيان أصدرته
الهيئة أمس  -مبناسبة هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطني احملتلة « : -إن خطة
إسرائيل تهدف لزرع مليون ونصف املليون مهاجر يهودي في األراضي احملتلة ،بهدف
تغيير املوازين السكانية ،ليس في فلسطني وحدها بل في البالد العربية املجاورة كافة.
وهذه الهجرة تساهم بشكل فعال في قيام (إسرائيل) الكبرى التي ُوضع شعارها على
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الكنيست «من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل» ..إن مطامع إسرائيل التوسعية
واضحة للجميع منذ أن أقيمت هذه الدويلة في قلب عاملنا العربي واإلسالمي وهي
تقوم على تاريخ زائف وأباطيل كاذبة.»...
• ومن ذلك ما نشرته (القبس  ٢٠٠٢/٩/١٣العدد  )١٠٥٠٥حتت عنوان« :يشارك في
اجتماعات املجلس اإلسالمي في القاهرة ..احلجي مليون دينار حجم املساعدات
للفلسطينيني».
وفي منت اخلبر« :قال رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف احلجي إن الكويت
مبؤسـ ـس ــاتها وهيئاتها اخليرية تقف إلى جانب احلق وتقدم الدعمني املادي واملعنوي لكل
من يحتاج إليهما من أبناء العالم اإلسالمي وفى مقدمتهم أبناء الش ــعب الفلسطيني».
وقال احلجي في تصريح لـ «كونا»  -على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئة التأسيسية
للمجلس االسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة التي بدأت أمس األول بالقاهرة « : -إن األحداث
الدامية على أرض فلسطني أدت إلى تكثيف النشاط اإلغاثي للجنة فلسطني اخليرية
بالهيئة ،والتي بلغ حجم مساعداتها نحو مليون دينار كويتي».
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ثالث ًا :دعمه مسلمي البوسنة والهرسك
وكما ُعني العم يوسف احلجي بالقضية الفلسطينية ،وأوالها اهتمام ًا كبير ًا ،سواء من
خالل مواقفه الشخصية أو من خالل مواقعه الوظيفية رئيس ًا للهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية أو اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة أو غيرهما ،فإنه اهتم أيض ًا بقضايا املسلمني
وآالمهم في شتى أنحاء العالم ،ومنها قضية البوسنة والهرسك .وليس هذا مبستبعد وال
مستغرب من رجل جعل همه األول الدعوة إلى اهلل ونصرة املسلمني وإغاثة املنكوبني في كل
مكان ميكنه الوصول إليه.
ومن دالئل عنايته بقضية املسلمني أو قل مأساة املسلمني في البوسنة والهرسك
ما نشرته (القبس  ١٩٩٣/١٢/٢٨عدد  )٧٣٧٦حيث جاء فيها:
يغادر طبيبان كويتيان  -ميثالن اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة  -إلى زغرب عاصمة
كرواتيا اليوم؛ لبحث تقدمي مساعدات عاجلة للمسلمني في جمهورية البوسنة والهرسك.
وأبلغ رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الشيخ يوسف احلجي كونا أن الطبيبني
محمد الشرهان ومساعد الفرج سيصالن هناك كمندوبني عن الهيئة في أملانيا والنمسا،
وسيلتقيان في زغرب مع ممثلي هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية إلعداد خطة لتحديد
أولويات املساعدات؛ لتخفيف معاناة املسلمني الناجمة عن هجوم اجليش اليوغوسالفي
وامليليشيات الصربية.
وذكر احلجي أن وفد ًا كويتي ًا آخر سيغادر إلى البوسنة والهرسك أيض ًا بعد عودة الشرهان
والفرج الستكمال تنفيذ خطة مساعدة املسلمني هناك.
ودعا الشيخ يوسف ،احملسنني واجلهات الرسمية إلى مد يد العون إلخوانهم في البوسنة ملا
يتعرضون له من حرب إبادة؛ مشير ًا إلى ما ُعهد منهم من جتاوب في مثل هذه الظروف.
وقال :إن دعوة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بواسطة املساجد يوم اجلمعة املاضي قد
أثمرت عن جمع ربع مليون دينار ،موضح ًا أن اللجنة بحاجة حالي ًا جلمع مبلغ مليون
دينار.
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وأوضح أن الهيئات اخليرية في الكويت تنسق جهودها مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية
واجلهات اخليرية في قطر واإلمارات ،لزيادة الدعم املادي واملعنوي للمنكوبني في جمهورية
البوسنة والهرسك.
وقال احلجي« :إن اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة  -والتي تضم في عضويتها 16
هيئة وجمعية وجلنة خيرية كويتية  -تقوم بتقدمي الدعم بصفة مستمرة للمسلمني في
البوسنة والهرسك ،حيث أرسلت مؤخر ًا دفعة من املساعدات املالية والعينية شملت مليون ًا
وثمامنائة ألف مارك أملاني  ،إضافة إلى املواد الغذائية والكسائية من طحني وحليب وأرز
وسكر وبطانيات تشـحن بصورة مستمرة ويتم توزيعها حتت إشراف مكتب اللجنة في زغرب
واملكاتب الفرعية للجنة في جميع أنحاء جمهورية البوسنة والهرسك والبالغ عددها
ثمانية مكاتب لدعم ومساعدة املسلمني هناك في مواجهة برد الشتاء القارس».
ومن ذلك ما نشرته (السياسة) في ( ١٩٩٢/١١/٩عدد  )٨٦٢٧حتت عنوان300( :
ألف الجئ بوسنوي قبلتهم احلكومة األلبانية) ..وفيه:
«قال رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف جاسم احلجي إن تطورات هائلة
مرافقة لقضية البوسنة والهرسك بدأت تتضح مالمحها في اآلونة األخيرة نتيجة العدوان
الصربي على املسلمني في يوغسالفيا ،خاصة وأن إقليم كوسوفا يتعرض الضطهاد عرقي
من قبل الصرب ،مما أدى إلى تفجر األوضاع وخروج املظاهرات املنددة بسياسة التطهير
القمعية التي ينتهجها األرثوذوكس ضد املسلمني.
وأضاف أن  ٣٠٠ألف الجئ بوسنوي مسلم من أصول ألبانية يقفون على احلدود الكرواتية،
بعد أن منعت احلكومة الكرواتية دخولهم.
وناشد احلجي املواطنني الكويتيني واملسلمني في كل بقاع العالم أن يهبوا لتقدمي مساعدات
عاجلة إليواء وغوث هؤالء املهاجرين املنكوبني املتضررين».

238

رابع ًا :دعمه منكوبي الزالزل مبصر
وما كان ملصر أن تغيب عن اهتمام احلجي وعقله ووجدانه ،نظر ًا للعالقات الوثيقة بني
البلدين .ومن دالئل ذلك – كمثال إذ يصعب احلصر  -ما نشرته (السياسة في١٩٩٢/١٠/١٧
 عدد  )٨٦٠٧حيث قالت:«ترأس يوسف جاسم احلجي رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية اجتماع ًا طارئ ًا
للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة مساء األربعاء املاضي.
وقال احلجي بعد االجتماع :انطالق ًا من روابط األخوة واحملبة والتناصر التي تــربط
الشعبني املصري والكويتي عقدت اللجنة املشتركة لإلغاثة اجتماع ًا طارئ ًا وعاج ًال لتدارس
ومناقشة األوضاع الناجمة عن الزلزال املدمر الذي تعرضت له أرض الكنانة وشعبها
العزيز .وقد أكد احلجي أهمية مساندة مصر لتجاوز هذه الكارثة واملصيبة التي حلت
بالبالد والعباد ،انطالق ًا من روابط األخوة والعقيدة وللموقف املصري احلكومي والشعب
املؤازر للكويت إبان االحتالل العراقي الغاشم وبعده ،وللوقفة املصرية التي ال تنسى حيال
الشرعية واحلق الكويتي».

كانت زيارات العم بويعقوب ألصحاب الفخامة الرؤساء ضيوف دولة الكويت مؤشر ًا معبر ًا عن ُحسن
متثيله للعمل اخليري في الكويت
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خامس ًا :مواقف دينية ووطنية الفتة :
يشهد القاصي والداني مبواقف العم بو يعقوب من األحداث اجلارية في الوطن والعالم
اإلسلمي وتأثره بها وحرصه على التفاعل ،وعمل ما يستطيع للذود عن حقوق املسلمني
في كل مكان من العالم .وقد عرفت عنه حفظه اهلل بعض املواقف املتميزة التي وثقها أبناؤه
بشهادات أصحابها ومعاصريها منها:
 -1زيارة دول إفريقية لم يصلها الدعاة من قبله:
وذلك بشهادة من الدكتور عبدالرحمن السميط يرحمه اهلل التي رواها عنه األخ العزيز
خلف الزمامي في لقاء خاص جمعه مع الدكتور عبد الرحمن تتلخص باآلتي :يقول
الدكتور يرحمه اهلل« ..زرت دولة إفريقية غير معروفة وباعتقادي أني الوحيد من الدعاة
العرب الذي زارها ،فسألت أهلها :هل سبق أن زاركم أحد من الدعاة؟! ،فقالوا :نعم زارنا
شيخ كبير بالسن اسمه يوسف احلجي من الكويت :فانتابني شعور بعظمة هذا الرجل،
واحتقرت نفسي حيث اشتهر العم بويعقوب بالعمل في اخلفاء كما هو معروف عنه».
 -2تسهيل إجراءات بناء مسجد صبحان في الكويت :
قام العم يوسف احلجي شفاه اهلل  -عندما كان وزير ًا لألوقاف  -بتسهيل تراخيص وإجراءات
بناء مسجد صبحان ،وهذا االهتمام بشهادة من أحد مشايخ جماعة التبليغ في الكويت،
نقلها البنه عبداهلل.
 -3املساعدة في اإلفراج عن الزعيم التركي جنم الدين أربكان:
قام العم يوسف احلجي شفاه اهلل مبشاركة العم بو بدر املطوع يرحمه اهلل في طلب وساطة
سمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل في اإلفراج عن الزعيم
التركي جنم الدين أربكان ،عندما سجن بعد االنقالب العسكري على احلكم في تركيا آنذاك.
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العم يوسف جاسم احلجي مشارك ًا في أحد املؤمترات اإلسالمية بجمهورية السودان

يوسف احلجي ومحافظ األحمدي الشيخ علي جابر األحمد الصباح في إحدى مناسبات الهيئة
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املبحث الثاني  :جهوده اإلعالمية
ومثلما كان للعم يوسف احلجي ،مواقف دينية ووطنية تعكس اهتمامه البالغ بقضايا
ووطنه وأمته ،فقد كانت له – كذلك – جهود إعالمية تصب في الهدف ذاته وهو خدمة
قضايا دينه وأمته.
وتتنوع هذه اجلهود ما بني حوارات – وهي القسم األكبر في هذه اجلهود – أو مقاالت أو
كلمات في فعاليات.
وتيسير ًا على القارئ الكرمي من جهة ،واتباع ًا للمنهج العلمي السديد ،من جهة ثانية،
وتالفي ًا للتكرار من جهة ثالثة ،فقد صنفنا هذه اجلهود ،بحسب املوضوع واحملتوى ،ال
بحسب الشكل – حوار أو مقال أو ندوة ....إلخ – وال بحسب اجلهة الناشرة – صحيفة أو
مجلة أو قناة إعالمية...إلخ.
وبناء على ذلك ميكن تصنيف هذه املضامني حسب العناوين التالية:
ً

يوسف جاسم احلجي يكرم رئيس املكتب الصحي في سفارة دولة الكويت في اململكة األردنية الهاشمية
د.عبدالعزيز العنزي في أحد املؤمترات الدولية بحضور معالي وزير اخلارجية
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ً
أوال :حوارات حول العمل الدعوي واخليري
وقد احتل هذا البند جزء ًا كبير ًا من جهوده اإلعالمية؛ نظر ًا لكثرة االتهامات والسهام
والشبهات املوجهة للعمل اخليري والدعوي ،وال ميكن الفصل بينهما ،من مزاعم دعمه
لإلرهاب أو أنه مت تسييسه ،خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001م ،أو غيرها من التساؤالت
أو املالحظات مثل عدم التنسيق بني اجلهات واللجان اخليرية ،أو عدم التوازن بني العمل
اخليري الداخلي واخلارجي ،وطغيان اخلارجي على الداخلي ،فكان لزام ًا على القائمني
على العمل اخليري – وفي القلب منهم العم بويعقوب حفظه اهلل – أن ينبروا للتصدي
والدفاع عن العمل اخليري ،ودحض ما يلصق به من اتهامات ،وتفنيد ما ينسب إليه من
شبهات:
من ذلك ما نشرته جريدة (األنباء) الكويتية الصادرة في  ١٩٩٥/٥/١٦العدد
( )٦٨٢٥حتت عنوان (احلجي يرفض تسييس العمل اخليري) ..وميكن تلخيص
أهم ما ورد في احلوار – عن العمل اخليري والدفاع عنه – في النقاط التالية:
 االتهام بدعم اإلرهاب مرفوض .والدليل أنه لدينا العديد من اللجان مثل (اللجنةالكويتية املشتركة لإلغاثة) التي تقدم أعما ًال جماعية بالتعاون مع وكاالت دولية في
األمم املتحدة كوكالة (غوث) لالجئني ووكالة (الهالل األحمر) وكذلك كل املؤسسات
اإلنسانية التي تقدم العون للمحتاجني ،وذلك ينفي أي اتهام عن تلك اللجان بأنها
تدعم اإلرهاب.
 الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية لم تنس ما حتتاجه بعض األسر داخل الكويت مننفقات ومصروفات تعليم ومساعدة العاطلني عن العمل ،وكذلك مساعدة احملتاجني
للعالج في اخلارج ،ومعاونة املؤسسات االجتماعية في الكويت ،والتعاون مع بيت
الزكاة في جميع األمور التي يحتاج لها املواطن واملقيم داخل البلد ..هذا الى جانب
عمل الهيئة خارج الكويت.
 نتحفظ على بعض برامج وزارة اإلعالم التلفزيونية وبعض مناهج وزارة التربية،ألنها تخالف الدستور الكويتي الذي ينص على أن الكويت بلد إسالمي يقوم بتطبيق
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الشريعة والقوانني املنبثقة عنها .لذلك فإن مسؤولية وزارات اإلع ــالم والتـربيــة
واألوقاف هي احملافظة على النشء وعلى تعاليم الدين اإلسالمي وكل ما يتعلق به.
 ال يوجد تعارض بني مساعدة احلكومة في تنظيم العمل اخليري ،وأهداف اجلهاتاخليرية التي متتلك خبرة كبيرة في هذا املجال احليوي.
 عدم إقحام العمل اخليري في السياسة ،ألن العلم اخليري إغاثي واجتماعيوتعليمي وإنساني ،وسيظل العمل اخليري الكويتي بعيد ًا عن شبهات اإلرهاب
واملالحقة والغوص في أوحال السياسات الدولية.
 ال ينبغي أن يؤخذ اجلميع بجريرة عمل مجموعة أو فرد ،وهذا اتهام ظالم وحربشعواء تستغل فيها تلك احلوادث ملعاقبة شعوب بأكملها.
 العمل اخليري الكويتي جتمع عليه ،مختلف األحزاب والقوى االسالمية ،وهومبنزلة صمام األمان للبالد والعباد ،وموضع ثقة جميع التيارات.
 احلرص على مد جسور التعاون والتنسيق مع اجلمعيات واملنظمات الكويتيةواإلقليمية والعربية والدولية بالداخل واخلارج.
 حرص اجلهات اخليرية بشكل عام  -والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بشكلخاص – على التوازن بني النشاط اإلمنائي اإلنساني في مجال إغاثة ومساعدة
الفقراء واملساكني واملنكوبني ،وبني اجلانب اإلنتاجي والتنموي بعمل مشروعات
صغيرة تشكل دعامة مالية لهم.
 املشاريع التي أجنزتها الهيئة اخليرية تغطي نحو 136دولة في مختلف أنحاءالعالم ،تقوم عليها جلان عدة تختص كل منها بالعمل في منطقة جغرافية معينة
وبذلك اضفت على الكويت السمة والتميز والريادة في العمل اخليري.
 ال ينبغي االجنرار إلى موقف اخلصومة مع احلكومة الكويتية في إجراءاتها الهادفةلتنظيم العمل اخليري ،ألن رعاية الدولة للعمل اخليري تدعم توجهات اجلمعيات
وتساهم في حتقيق األهداف اإلنسانية التي يسعى اجلميع لها مبعزل عن اجلوانب
السياسية.
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ومن جهوده اإلعالمية للدفاع عن العمل اخليري أيض ًا ماورد في حواره مع يوسف
عبدالرحمن بجريدة األنباء أيض ًا  ،حيث قال العم بو يعقوب شفاه اهلل ،حتت
عنوان :اجلمعيات اخليرية بريئة من تهمة متويل اإلرهاب:
إن جهود اخلير الكويتية متتد لتغطية احتياجات املسلمني في كل مكان ،وأن اتهام اللجان
اخليرية مبساندة اإلرهاب هو اتهام مرفوض وباطل وال أساس له من الصحة ،وان من
يقودون العمل اخليري في الكويت يرفضون أي شكل من أشكال اإلرهاب ،وأن اللجان
اخليرية تخضع إلشراف اجلهات الرسمية املختصة كوزارة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وأنه ليس بني قيادات العمل اخليري من يكره التنظيم،
وأشاد باملساندة اإلعالمية على املستويني الرسمي والشعبي للعمل اخليري الكويتي في
الداخل واخلارج.
ونبه إلى أن موجة العداء لإلسالم التي جتتاح العالم الغربي ،تنبع من مخاوف تاريخية
تأكدت بسقوط الشعارات الزائفة كالشيوعية ،مما جعلهم يتوجسون من انحسار الفكر
املادي للحضارة املعاصرة ،خاصة مع بداية انطالقة اإلسالم في أماكن كثيرة ،وأكد احلجي
أن أوضاع املسلمني في العالم تتطلب تضافر جهود الهيئات اإلسالمية خاصة في مناطق
وسط آسيا واجلمهوريات اإلسالمية اجلديدة ،ومناطق األقليات اإلسالمية املنتشرة على
امتداد خريطة العالم ،وأخير ًا نبه على أهمية التنسيق بني الهيئات واملؤسسات اإلسالمية
لضمان صد موجة العداء التي تستهدف املسلمني ورفع مستوى قدراتهم على مواجهة ما
يحيط بهم من حتديات.
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ومنه ما جاء في معرض «لقاء الكرماء» للجنة «ساعد أخاك املسلم» التابعة
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،حيث أشاد بالعمل اخليري الكويتي ،وأنه طبيعة
وسجية في أهل الكويت ،الذين ُجبلوا عليه ما يجعلهم يطرقون كافة السبل ،إليصال
مساهماتهم إلى كل مكان.
ومن ذلك أيض ًا حواره مع صحيفة (القبس) األربعاء 1994 /2 / 23م ،العدد
( .)7431وميكن تلخيص مضمون هذا احلوار – وكان في معظمه دفاع ًا عن العمل
اخليري – في النقاط التالية:
 يجب على األمة االلتزام بأحكام االسالم وآدابه وتطبيق شريعته في املجتمعاتلتنعم بالطمأنينة واالستقرار.
 مطالبة قادة وزعماء املسلمني أن يحكّ موا شرع اهلل في شعوبهم وأن يتقوا اهلل فيمااستخلفهم عليه لينالوا السعادة في الدنيا واآلخرة.
 حتذير عموم املسلمني من أكل الربا أو التعامل به ،ألن اهلل قد أعلن احلرب على أكله. دعوة األمة للتميز في شخصيتها ونبذ التقليد األعمى للمدنية الغربية. احلذر من االنسياق وراء اإلعالم الغربي ومجاراته في إلصاق تهمة التطرف بكلعمل إسالمي.
ومنها حواره مع مجلة (اليقظة) العدد ( )١٤٨٩بتاريخ ١٢سبتمبر ١٩٩٧م ،وميكن
تلخيص أهم ما ورد في احلوار – عن العمل اخليري والدفاع عنه – في النقاط
التالية:
 تساهم الهيئة  -عن طريق مشروعاتها املتنوعة  -في تنمية املجتمعات املسلمةواالرتقاء بها ،ضمن استراتيجية ورؤية واضحة ونظام دقيق ودراسات علمية.
 الهيئة تنطلق في عملها وفق استراتيجية شاملة تقوم على عدد من األسسواملنطلقات من أهمها املؤسسية في العمل اخليري تنظير ًا وتنفيذ ًا ،وحتقيق البعد
العاملي في العمل اخليري تأسيس ًا ومتوي ًال.
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 الوصول إلى منهجية تكاملية في تخطيط وإقامة املشروعات التنموية. االهتمام باإلنسان وتنمية قدراته وإمكاناته ومتكني الفقير واحملروم ،ليكون عنصرإنتاج وبناء.
 تقدمي منوذج متكامل للعمل اخليريالتطوعي يوازن بني األصالة واملعاصرة.استثمار أموال التبرعات والصدقات واإلنفاق من عائدها على مصارف اخلير.
 حتويل كل الصدقات والتبرعات في الهيئة إلى صدقة جارية دائمة النفع ومتصلةاألجر والثواب.
 إعطاء أهمية خاصة ملراكز التدريب املهني واملشروعات اإلنتاجية الزراعية والصناعيةواملهنية.

العم يوسف احلجي في مقدمة حضور حفل افتتاح أحد املشروعات اخليرية في تركيا ويبدو عن ميينه حجي كاظم
وسفير دولة الكويت عن يساره
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ومنها حواره مع جريدة (السياسة) في  ١٢يناير ٢٠٠٨م (العدد  ،)١٤٠٨١وميكن
تلخيص أهم ما ورد في احلوار – عن العمل اخليري والدفاع عنه – في النقاط
التالية:
 هناك مخططات لضرب العمل اخليري االسالمي ،عبر تضييق غير مبرر علىالتحويالت املالية وجتميد األرصدة في بعض املؤسسات؛ بدعوى جتفيف املنابع
املالية لإلرهاب ،واستهداف بعض األشخاص واجلمعيات اخليرية في بعض الدول
العربية واإلسالمية.
 هذه السياسات حالت دون إيصال املعونات واملساعدات إلى األرامل واليتامى ،وإغالقاملدارس وتوقف إعمار املساجد وجتميد املشاريع اخليرية.
 العمل اخليري رايته بيضاء في أي مكان ،واملشاريع املوجودة خير دليل على ذلك. الوسطية ال تعني التنازل أو التفريط في الدين. أمتنا تشهد صحوة إسالمية كبيرة بفضل اهلل ثم جهود الدعاة واملصلحني رغمالصورة القامتة ألوضاعها.
 احلرب على اإلرهاب مصطلح استخدمه الغرب إلضعاف األمة وابتزاز ثرواتها. يجب أن تكون أمتنا شاهدة على األمم متقدمة اقتصادي ًا وثقافي ًا وفكري ًا ،وفي شتىاملجاالت
 العالم العربي واإلسالمي يعيش حالة من التشرذم والتفكك والتصارع ،وعليه نبذاخلالفات والصراعات والعودة إلى جادة الصواب.
 يجب على العلماء أن يركزوا في خطاباتهم على الدعوة إلى التقارب والتصالح،وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق املؤسسات اإلسالمية خللق هذه االجواء.
 التاريخ حافل باملخططات واملكائد التي ُدبرت للنيل من األمة االسالمية ورسالتهااإلصالحية العظيمة ،والتاريخ املعاصر يشهد محاوالت ضرب األمة اإلسالمية وإضعافها؛
إن لم يكن عسكري ًا فعبر وسائل أخرى كالغزو الثقافي والفكري ،وإصدار التشريعات
الدولية التي تضعف من شأن املؤسسات االجتماعية املتماسكة كمؤسسات األسرة.
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 على اجلميع أن يدرك قيمة وأهمية رسالتنا اخليرية واإلنسانية ،السيما أن اإلسالمحافل بنصوص اخليرية واإلنسانية التي تهدف الى إطعام اجلائع وكسوة العاري
وتطبيب املريض وتعليم اجلاهل وتوظيف العاطل.
 الظلم الواقع على املسلمني هنا وهناك يجب مقاومته بالطرق املشروعة وليس عبراملناهج اخلاطئة .ومن واجب العلماء أن يحاوروا هؤالء الشباب باحلجة والبرهان،
وأن يقنعوهم باملنهج الصحيح.
 جوهر رسالة اإلسالم قائم على احلكمة واملوعظة احلسنة .قال اهلل تعالى :ﱫ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱪ (النحل.)125 :
 واقع العمل اخليري يدعو إلى األمل والتفاؤل مبشيئة اهلل تعالى ،والقائمون عليهيؤمنون بأن هناك معوقات وحتديات ،وباحلكمة نستطيع جتاوز هذه املشكالت ،وال
تستطيع أي حتديات أن حتد من النشاط اخليري ،بعد أن جتذر في قلوب املسلمني،
فض ًال عن انتشاره في جميع ربوع العالم اإلسالمي ،وقيامه بدور الشريك احلقيقي
في عملية التنمية.

يوسف احلجي مترئس ًا إحدى ورش العمل فى أحد املؤمترات اإلسالمية العاملية
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ومنها حواره مع جريدة (الوسط) العدد ( )848الصادر في  15ديسمبر 2009م.
وميكن تلخيص أهم ما ورد في احلوار – عن العمل اخليري والدفاع عنه – في
النقاط التالية:
 العمل اخليري  -بعد اهلل  -سور آخر في حمايتنا. الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية أسهمت في حركة التنمية املجتمعية في األقطاراإلسالمية وإعادة البسمة إلى وجوه آالف اليتامى واألرامل واملعذبني.
 الهيئة ساندت كثير ًا من احلكوماتاإلسالمية في إنشاء املشاريع احلرفية والتنموية. قناعات الناس بأهميةدعم العمل اخليري في ازدياد ،ألننا نتواصل معهم بتقاريردورية ومشاريع إعالمية تبني حجم املشاريع اخليرية التي تنتجها الهيئة في املجاالت
املختلفة ،ولغة األرقام التي نوافي بها املتبرع تعطيه الدافعية االرتباط بالعمل اخليري
وتعطينا االستمرارية.
الصلة باهلل سبحانه
 العاملون في العمل اخليري عليهم أن يحرصوا على تعميق ِ ّوتعالى وأن يعملوا بدأب وإخالص وبشفافية عالية.
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جانب من مراسم استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر احملمد الصباح للعم يوسف احلجي ود .خالد
املذكور و أ .د .محمد الطبطبائي وبدر البحر ،و د .ياسر املزروعي مدير الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكرمي والسنة
النبوية وعلومهما ،حيث كان العم يوسف احلجي عضو ًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكرمي
والسنة النبوية وعلومهما
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ومنها حواره مع جريدة (الشاهد) العدد ( )41الصادر في  2مايو 2005م .وميكن
تلخيص أهم ما ورد في احلوار – عن العمل اخليري والدفاع عنه – في النقاط
التالية:
 نعمل في ضوء الشمس ،ومن يتهمنا فليقدم أدلته. املنظمات الغربية تعمل بحرية مطلقة ،بينما العمل اخليري اإلسالمي يعاني منالقيود.
 الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ال تدخر وسع ًا في إغاثة امللهوف وتقدمي كل مايلزم من مساعداتإلغاثة املنكوبني واملتضررين.
 للهيئة شبكة واسعة من املكاتب اخلارجية املوجودة في معظم دول العالم اإلسالمي.ومن خالل هذه املكاتب  -وبالتنسيق مع السفارة الكويتية في اخلارج  -نقوم برصد
احتياجات املسلمني ومعرفة متطلباتهم الضرورية للعمل على الوفاء بها.
 املشكلة ليست في اإلسالم واملسلمني بل في السياسات الظاملة التي يتعرض لهااملسلمون هنا وهناك ،مثلما يحدث في فلسطني حيث يتعرض الشعب واملقدسات
واملمتلكات للسطو والتدمير ،وال أحد ينصفهم.
 املسجد األقصى هو قبلة املسلمني األولى ومن املساجد التي تشد إليها الرحال .وأيخطر يهدده يثير املسلمني في كل أنحاء العالم ،والتعدي عليه يعد انتهاك ًا للقوانني
الدولية التي حتظر االعتداء على دور العبادة ،والهيئة ال تتوقف عن تقدمي العون
اإلنساني للشعب الفلسطيني.
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ومنها حواره مع مجلة (منار اإلسالم) العدد  347يناير  ،2004وميكن تلخيص
مضمون هذا احلوار في النقاط التالية:
 مؤسسات اإلغاثة اإلسالمية تؤدي دور ًا طيب ًا لصالح اإلسالم واملسلمني املتضررينمن الكوارث الطبيعية والبشرية.
 اإلجنازات الطبية التي حتققت حتى اآلن في مجال حماية هؤالء املسلمني تدعوإلى تكثيف العمل الدعوي اإلغاثي؛ إلجهاض جهود املؤسسات املعادية التي تعمل
على اغتيال عقيدة املسلمني أو تشويها.
 األمة اإلسالمية عانت من املؤامرات واألباطيل على مدى تاريخها الطويل .ونحننعيش مرحلة إعادة بناء األمة على ركيزة اإلسالم الصحيح وعلى هدى تعاليمه
العادلة البناءة.
 املسلمون أمة واحدة ،واملسلم أخو املسلم ،وهيئات اإلغاثة اإلسالمية تؤدي دورهاالواجب عليها ،حفاظ ًا على اإلنسان املسلم من ناحية وحفاظ ًا على عقيدته اإلسالمية
من ناحية أخرى ،وتصدي ًا جلهود املؤسسات املعادية التي تعمل على تشويه عقيدة
املسلمني والتأثير املضاد لكل فكر إسالمي.
 الرأي العام اإلسالمي أو الشعوب املسلمة أجمعت على ضرورة دعم املؤسساتاإلسالمية لتمكينها من القيام بواجبها في هذا املجال.
 هدف حمالت التشويه ضد العمل اخليري واإلغاثي اإلسالمي هو احلد من أنشطةاملؤسسة اإلسالمية ،وهذا الدور لم يؤت ثماره املرجوة ،فنحن سائرون وقافلتنا
اإلسالمية مستمرة في أداء دورها.
 أعمال مؤسسات اإلغاثة اإلسالمية واضحة للجميع .ونعمل وفق استراتيجيةاإلسالم التي أكدت كل معاني األخوة اإلسالمية.
 املؤسسات اخليرية أصبحت عاملية التأسيس وعاملية التمويل وعاملية االستثمارواإلنتاج.
 التنسيق بني املؤسسات اخليرية واإلغاثية أصبح ضرورة عصرية ملحة لتلبيةحاجات أبناء املسلمني في العالم.
253

ومنها حواره مع مجلة (املجتمع)  -أكتوبر 2005م .وميكن تلخيص مضمون هذا
احلوار في النقاط التالية:
 الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها ووزاراتهاتقدم الدعم واملساندة للعمل اخليري.وهذا نابع من إدراكها لرسالة هذا العمل ودوره في مكافحة مظاهر اجلهل واملرض
والتخلف في البلدان احملتاجة.
 احلكومة الكويتية تدرك أن العمل اخليري مبثابة سفير حقيقي للكويت يعكسالوجه احلضاري لها ويعزز حضوره اإلقليمي والدولي.
 التعاون والتنسيق بني اللجان اخليرية الكويتية ومؤسسات الدولة هو األساس فيجناح العمل اخليري.
 الهيئة تدعم مشاريع خيرية وتنموية وإنتاجية كثيرة في جميع أنحاء العالم ومنهامشاريع صحية وإغاثية وتربوية وتعليمية.
 نتصدىلالتهامات واالفتراءاتمبزيد من العمل اجلاد لتحقيق اإلجنازات اخليريةواإلنسانية .وهذا من أفضل سبل التصدي واملواجهة.
 حني تنامت حركة العنف والتشدد في مجتمعنا أخذت الهيئة بزمام املبادرة وعقدتالعديد من الفعاليات والندوات لتأكيد وسطية اإلسالم واعتداله ،منها مؤمتر -
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -حول (الوسطية كمنهاج حياة)،
استضافت فيه كوكبه من العلماء والدعاة واملفكرين من أنحاء العالم اإلسالمي ،وكان
له أثر كبير في تعميق هذا املفهوم وتأكيده.
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العم يوسف احلجي يقوم بزيارات تفقدية لالطالع على املشاريع اخليرية في قارة إفريقيا
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ثاني ًا :حوارات حول اجلوانب الشخصية والفكرية
سبق أن أشرنا إلى أن معظم احلوارات اإلعالمية مع العم بويعقوب ركزت على العمل
اخليري وما يتعلق به .وقد تطرق بعض هذه احلوارات – وهو قليل جد ًا – أو بعض األسئلة
في هذه احلوارات املوضوعية ..إلى جوانب شخصية وفكرية لدى العم بويعقوب ،فرأينا أن
نفرد لها هذه السطور:

العم يوسف احلجي مشارك ًا في استقبال رئيس وزراء مملكة كمبوديا هون سني ويبدو عن ميينه
م .طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي

من ذلك ما ورد في حواره مع صحيفة (القبس) الكويتية يوم األربعاء 1994/2/23م
 العدد  7431وميكن تلخيص مضمون هذا احلوار – أو باألدق ما ورد فيه عناجلوانب الشخصية والفكرية للعم بويعقوب – في النقاط التالية:
 في رمضان أحرص على استغالل األوقات املناسبة بالتقرب إلى اهلل سبحانه وتعالىوطلب املغفرة والعفو.
 رمضان شهر العزة والنصر ينتصر فيه املسلم على نفسه وعلى أعدائه.256

 أفضل كتاب قرأته هذا العام  -بعد القرآن الكرمي بالطبع  -كتب املوسوعة الفقهية. املسجد هو املنارة األولى للمسلم فيه يتصل العبد بربه ،وفيه يلتقي املسلم بإخوانهويكون املسلم فيه ضيف ًا كرمي ًا على خالقه يتعرض فيه ملغفرة ربه جل وعال.
(ادع إلى سبيل ربك
 الداعية الناجح هو من ميتثل ألمر اهلل سبحانه وتعالى القائلُ :باحلكمة واملوعظة احلسنة) .وللداعية مواصفات منها سعة األفق والتحلي بالصبر
واملثابرة كي ينجح في مهمته.
 ليس كل من صعد املنبر خطيب ًا .فاخلطيب اجليد يجب أن تتوافر فيه صفات كثيرةمنها :أن يكون قدوة وأن يكون موضع ثقة املخاطبني ،ولديه علم غزير ينتفع الناس
به.
 بالنسبة لتعدد اجلماعات اإلسالمية هناك قول لبعض العلماء وهو« :نتعاون فيمااتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ًا فيما اختلفنا عليه».
تلصق بالعمل اإلسالمي والقائمني عليه ،بل إن كتاب اهلل وسنة
 التطرف تهمة َرسوله [ لم يسلما من النقد والتجريح ،وأن التمسك باإلسالم عقيدة وأخالق ًا
وشريعة هو سبب تأخر املسلمني وتخلفهم!! بينما السبب احلقيقي فيما أصابهم ،هو
العكس ،أي ابتعادهم عن منهج اهلل .وعلى املسلمني العودة إلى اهلل وطلب النصر من
لقوله سبحانه وتعالى :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ ( حممد ) 7 :
 الطريقة املثلى لتطبيق الشريعة اإلسالمية هي اإلذعان ألوامر اهلل سبحانه وتعالىوالتمسك بالعقيد اإلسالمية منهج ًا وسلوك ًا .والبد من وضع اخلطة التي متكّ ن أولي
األمر من توضيح األحكام الشرعية لألخذ بها ،وتسخير األجهزة احلكومية لتهيئة
األمة بطريقة منسقة ال تضارب بينها.
 يجب أن يكون رب العائلة قدوة حسنة ملن يعول وأن تكون األم كذلك ،وعليهمااالهتمام بأبنائهما في رعايتهم ديني ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا.
 هنالك خطر كبير في تربية اخلادمة لألبناء ،إذ ليس ذلك من مهمة اخلادمة ،بلهي مهمة الوالدين واإلخوة واألخوات .فاخلادمة ال تصلح أن تكون مربية أجيال.
 ارتفاع نسبة الطالق في املجتمع سببه عدم معرفة واجب الزوجة نحو زوجها،257

وواجب الزوج نحو زوجته .فللزوج حق على زوجته البد لها من تأديته ،وللزوجة حق
على الزوج البد له من تأديته .وعلى كل من الزوج والزوجة أن يغضا الطرف عن زالت
الطرف اآلخر وبذلك تستقيم احلياة الزوجية.
 الظاهرة التي تعجبني في املجتمع هي الصحوة االسالمية بني الشباب والفتيات،توجه هذ الصحوة
والتحري عن احلالل واحلرام .وهذه من نعم اهلل علينا ،ويجب أن َّ
الوجهة الرشيدة التي تعينها على التمسك بالدين واألخالق العظيمة.
 الظاهرة التي ال تعجبني فهي ظاهرة التقليد األعمى للغرب ،فهي تسيء إلىالفضيلة وتنشر الرذيلة .وعلى أولي األمر مكافحتها بكل الوسائل.
 األمنية التي أرجو حتقيقها هي تطبيق الشريعة االسالمية ألنه بدونها ال تستقيماحلياة وال حتصل الطمأنينة واالستقرار.
 هوايتي املفضلة هي العمل اخليري ومساعدة املنكوبني. النصيحة التي أقدمها للجميع هي قول اهلل تعالى :ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ
( ابلقرة ) 279 :
مآس ال يجعلنا نيأس ،وأن
 علينا أن نتفاءل باخلير كما ُأمرنا ،وما مير به العالم من ٍنفعل اخلير ،ولنا أمل باهلل عظيم أن يرفع مقته وغضبه عنا.
 العمل اخليري مدرسة تعطي وال تأخذ .مدرسة ترسخ في اإلنسان املبادئ التيجاء بها اإلسالم احلنيف ،وفي مقدمتها الصبر على املشاق في سبيل راحة اآلخرين،
وبلسمة اجلراح وكفكفة دموع األيتام واملساكني ،والتخفيف من آثار األزمة االقتصادية
الضاغطة التي يكتوي بنارها ماليني املسلمني .وهل هناك أعظم من هذا العمل الذي
قال عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من نفّ س عن مسلم كربة من كرب الدنيا
نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة»؟ وقال أيض ًا« :أحب األعمال إلى اهلل سرور
تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة».

258

 وعن الفرق بني عمله رئيس ًا للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وعمله وزير ًا سابق ًالألوقاف ،قال« :العمل في اإلسالم عبادة وأمانة ومسؤولية ما دام في طاعة اهلل
ومرضاته؛ بغض النظر عن املوقع الذي يؤ َّدى من خالله هذا العمل .لذا فإنني ال
أرى وجود خالف بني العملني ،وإن كان العمل اخليري فيه عذوبة واندفاع وشوق؛ ألن
اإلنسان يؤديه طواعية بدون أجر دنيوي .ومن هنا فإني أدعو إخواننا املسلمني  -ك ًال
حسب قدرته وموقعه الذي هو فيه  -إلى السعي دائم ًا نحو خدمة اآلخرين والتخفيف
من آالمهم .فنحن  -وهلل احلمد  -في نعمة يغبطنا عليها كثير من الناس».
 أوجه برقية إلى زعماء وقادة املسلمني :أن يحكّ موا شرع اهلل وأن يتقوا اهلل فيمااستخلفهم اهلل عليه من الشعوب ،واألخذ بأيديهم إلى طاعة اهلل سبحانه وتعالى
حتى يسعد اجلميع.
ومنها حواره مع جريدة (األنباء)  ١٩٩٥/٥/١٦العدد ( .)٦٨٢٥وميكن تلخيص أهم
ما ورد في احلوار – عن اجلوانب الشخصية والفكرية أيض ًا – في النقاط التالية:
 مع األسف نحن الكويتيني عندما كنا مشردين وبلدنا محت ًال ُعدنا إلى اهلل وأعدنامن اهلل علينا بنعمة التحرير وحقق لنا النصر على
ترتيب أولوياتنا ،ولكن بعد أن ّ
عدونا عدنا كما كنّا سابق ًا بال هدف وبال تخطيط ..وأص ـبــحنا كالسابق ضـعاف ًا في
تطبيق تعاليم ديننا ،لذلك فال بد من العودة الى اهلل واجتناب ما نهانا عنه.
 موضوع التطبيع مع (إسرائيل) ليس موضوع ًا شائك ًا فحسب ،بل موضوع مرفوضأص ًال ،إذ ال ميكن ألح ــد أن يأتي لعــد ّوه ويتعاون معه أو يطبع عالقاته معه ،والتطبيع
مرفوض ألن أي مسلم ال ميكن أن يطبع عالقاته مع عدو سيظل عدو ًا إلى األبد..
وهذا العدو هو ما يسمى (الكيان الصهيوني).
 هناك مؤامرة دولية من األمم املتحدة والدول الغربية ضد البوسنة والهرسك .فهميرفضون إقامة دولة إسالمية في أوروبا ،ولذلك فإنهم حت ــدوا وجتاوزوا كل القيم
واملفاهيم اإلنسانية في سبيل حتقيق ذلك ،وبالرغم من صمود مسلمي البوسنة
والهرسك ودفاعهم عن عقيدتهم وعن كيانهم ومقاومتهم كل هذه املدة الطويلة ،فما
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زالت الدول األخرى حتاول
القضاء عليهم .ولكن اهلل
سيعينهم ،ومطلوب من
جميع املسلمني معاونة
إخ ــوان ـهــم فــي البــوسن ـ ــة
والهرسك .والغرب الذي
يرعى احلرية واإلنسانية
في العالم مخطئ بتجاوزه
يوسف احلجي مشارك ًا في اجتماع تأسيس فرع املنتدى اإلنساني الدولي في
هذه احل ــدود ،وبـإقدامـ ــه
دولة الكويت عام 1993م
على هذه العملية الالإنسانية وخاصة منع املسلمني من استقدام سالح للدفاع
عن أنفسهم.

أثناء افتتاح إحدى املدارس اإلسالمية ضمن نشاط الهيئة في إفريقيا
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ثالث ًا :كلمته أمام سمو األمير في حفل اليوبيل الفضي للهيئة
وكان العم يوسف احلجي شافاه اهلل وعافاه – قد ألقى كلمة أمام سمو األمير الشيخ صباح
األحمد ،وحتت رعايته ،في حفل اليوبيل الفضي للهيئة ،وذلك في مقرها في منطقة
جنوب السرة حسب ما نشرته صحيفة (األنباء) عدد  ١١مايو ٢٠١٠م ،قال فيها:
«حضرة صاحب السمو :باإلنابة عن أعضاء اجلمعية العامة للهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية التي تضم نخبة من أبرز علماء األمة اإلسالمية ومفكريها ،وباسم مجلس إدارة
الهيئة وباألصالة عن نفسي نرحب بسموكم أجمل ترحيب ،ونشكر لكم تشريفكم لنا
وحرصكم على رعاية هذا احلفل الكرمي رغم مسؤولياتكم الكبيرة .فقد طوقتم أعناقنا
بحضوركم وجميل صنعكم ودعمكم السخي للعمل اخليري ومؤسساته وفي مقدمتها الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية ،مما يعجز اللسان عن وصفه ،وهذا بفضل اهلل عهدنا بكم.
كما نستذكر بكل معاني الوفاء والعرفان أميرنا الراحل الشيخ جابر األحمد وأخاه األمير
الوالد الشيخ سعد العبداهلل اللذين سطرا تاريخ ًا ناصع ًا ومشرف ًا في دعم العمل اخليري.
نسأل اهلل سبحانه وتعالى لهما الرحمة واملغفرة.
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نتقدم بخالص الشكر واالمتنان لتفضله
مبشاركتنا في هذا احلفل الكرمي وقد عهدنا من سموه جميل العناية واالهتمام بالعمل
اخليري .والشكر موصول إلى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوزراء واملسؤولني والشعب الكويتي ،على دعمهم املتواصل
للهيئة والعمل اخليري.
واسمح لي يا صاحب السمو أن أرحب بضيوف الكويت الكرام من العلماء واملفكرين ورجاالت
العمل اخليري ،وأن أعبر عن سعادة الكويت أمير ًا وحكومة وشعب ًا باللقاء مع هذا اجلمع
الكرمي ،متمني ًا له طيب اإلقامة وحسن الوفادة بني إخوانهم.
إن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجلانها ومكاتبها اخلارجية ،تواصل جهودها اخليرية
واإلنسانية في املجاالت اإلغاثية والصحية والتعليمية والتربوية والتنموية والتوعوية
منذ  25عام ًا في أكثر من  136دولة حول العالم ،منذ أن أطلق فضيلة العالمة د.يوسف

261

القرضاوي فكرتها ،وحترك لها العديد من أهل اخلير في الكويت وخارجها ،حتى أصبحت
مؤسسة عاملية رائدة في العمل اخليري تعدت في أعمالها احللول اإلغاثية املؤقتة الى
برامج التنمية املجتمعية .وملا كانت الوسطية متثل جوهر الفكر اإلسالمي فقد أ ْولت الهيئة
اخليرية هذه القضية اهتمام ًا خاص ًا ،حيث حرصت في جميع أنشطتها الفكرية والثقافية
والتربوية والدعوية على تعزيز ثقافة األمة الوسط ،بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ومنظمة اإليسيسكو والعديد من املنظمات اإلقليمية والدولية.
وفي هذا اإلطار تعتزم الهيئة إقامة املؤمتر الدولي حول (الوسطية واحلوار من أجل التعايش
السلمي بني الشعوب) مبشاركة نخبة من العلماء واملفكرين والباحثني.
إن توجيهاتكم السامية ملؤسسات العمل اخليري بإغاثة ضحايا النكبات والنوازل
والفيضانات تثلج صدورنا ،وتحُ م ُّلنا مسؤوليات كبيرة .وفي هذا اإلطار أقامت الهيئة
اخليرية عدد ًا من برامج اإلغاثة بالتنسيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية في املناطق
التي تعرضت للنكبات والكوارث ،ومنها دارفور وإندونيسيا وباكستان وبنغالديش والصومال
ولبنان وفلسطني ومصر والبوسنة والهرسك وكوسوفا وتركيا وغيرها .وكان لهذه البرامج
أكبر األثر في تخفيف حدة املعاناة عن املتضررين.
ولم يشغلنا اهتمامنا بالقضايا اإلنسانية في العالم اإلسالمي عن دعم وتبني العديد
من املشاريع التنموية واخليرية والثقافية واإلنسانية احمللية ،ومن أبرزها إنشاء مستشفى
الرعاية الصحية الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني
والسرطان .وقد تشرفنا بزيارة سموكم لهذا الصرح الطبي أثناء إنشائه .كما شكّ لنا -
بفضل اهلل  -جلنة مشتركة مع وزارة الصحة لوضع الترتيبات اخلاصة باالفتتاح الذي
سيكون قريب ًا بإذن اهلل ،بعون اهلل وبفضل تشجيعكم ودعمكم السامي .إننا لم ولن ندخر
جهد ًا في املضي ُقدم ًا نحو حتقيق رسالتنا اخليرية والنهوض بأمتنا والوقوف إلى جانب
الفقراء واملساكني ،ومساندة القضايا اإلنسانية العادلة في جميع أنحاء العالم.
وفي اخلتام ال يسعني إال أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سموكم .والشكر موصول إلى
اجلميع؛ سائ ًال اهلل عز وجل أن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح وأن نخرج بتوصيات عملية
تفيد أمتنا وتعزز مكانة األمن والسالم في ربوعها .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني».
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ممثل سمو ولي العهد راعي امللتقي الوقفى معالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية د .علي فهد الزميع ،مكرم ًا العم يوسف
جاسم احلجي في امللتقى الوقفي الثاني لألمانة العامة لألوقاف عام 1995م ،ويظهر خلفه السيد صالح الغزالي
مدير إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية في األمانة العامة لألوقاف آنذاك

العم يوسف احلجي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك املستشار
راشد احلماد في زيارة ملكتب األمني العام لألمانة العامة لألوقاف آنذاك (املؤلف) على هامش إحدى الفعاليات الوقفية  ،وكل
من احلجي واحلماد من املشاركني املشهود لهم باحلضور الطيب والدائم للفعاليات اإلسالمية والوقفية ( 2011/3/24م )
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رابع ًا :جهوده البحثية والفكرية
كان للعم بو يعقوب – حفظه اهلل  -العديد من اجلهود البحثية والفكرية والتي متثلت في
مشاركته في العديد من املؤمترات وامللتقيات والفعاليات املهتمة بالعمل اإلسالمي الفكري
واإلعالمي والدعوي ،منها بحثه هذا – على سبيل املثال  -الذي قدمه للمؤمتر العاملي
الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة باململكة العربية السعودية بعنوان« :مسؤولية اإلعالم
في األقطار اإلسالمية في حتقيق التضامن والوحدة وحمايتها» .والذي جاء فيه:
«احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني .والصالة والسالم على نبينا الكرمي وقائدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد ..فقد قال تعالى في محكم كتابه الكرمي :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱪ ( آل عمران ) 104 :
ولقد دأبت اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة واجلامعات األخرى باململكة العربية السعودية
وغيرها على تنظيم مؤمترات وندوات إسالمية ملعاجلة موضوعات تهم املسلمني وتعالج
مشكالتهم .ولقد تسلمنا دعوة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة حلضور املؤمتر العاملي
الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة الذي سيعقد في املدينة املنورة ،وموضوع املؤمتر هو
(سبيل الدعوة اإلسالمية لتحقيق التضامن اإلسالمي ووحدة املسلمني) .وال شك أن موضوع
املؤمتر يهم العالم اإلسالمي حليويته وضرورة انعقاده ملسيس احلاجة إليه .ولقد ُطرحت
موضوعات بحوث لهذا املؤمتر وعددها ثالثون بحث ًا وكلها مهمة ،واخترنا موضوع البحث رقم
 27وهو (مسؤولية اإلعالم في األقطار اإلسالمية في حتقيق التضامن والوحدة وحمايتها).
ونظر ًا ألهمية هذا البحث وعالقته بالتضامن اإلسالمي واحلاجة املاسة إلى حتقيقه،
فإنه البد من إيضاح أسباب الفرقة والتصدع في جدران هذه األمة ،ومن ثم اقتراح احللول
الناجحة لرأبها.
إن معظم البلدان االسالمية تعاني العديد من املشكالت والصعاب ،وإن ما يجري فيها غير
خاف على ذوي األلباب منها:
ٍ
 -ما يقاسيه العالم اإلسالمي عامة والعالم العربي بصورة خاصة من ضياع فكري وروحي؛
يأتي نتيجة انحسار املد اإلسالمي والترهل الذي أصاب أمراء املسلمني في األندلس
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وتطلعهم للدنيا وبهرجها واختالف كلمتهم ،مما أثر بشكل سلبي على املسلمني .وقد
صاحب هذه املتغيرات احلقد الدفني الذي حملته الفئات الصليبيةالتي تتحني الفرصة تلو
الفرصة للكيد للدين اإلسالمي واملسلمني ،فكان في نتيجة ذلك إغراق املسلمني باملغريات
وامللهيات بشكل مخطط ومدروس أدى إلى تفكك اخلالفة اإلسالميةفي األندلس واملناطق
األخرى وإحداث فنت بني كل إمارة إلضعافها .وأخير ًا تتدخل هذه الفئات الصليبية لتعرض
مساعدتها على كل أمير أن ينتصر على اآلخر ،مما جعلها تنجح في مؤامرتها وبالتالي
تقويض اخلالفة ،وبث الفرقة بني املسلمني ،بل وإجبار البعض على التنكر لإلسالم والعودة
إلى النصرانية!
 وبعد أن مت لألعداء ما أرادوا ،وبعد أن استناروا – ويا للعجب  !!-بنور العلم والثقافةاإلسالمية في جامعات ومعاهد الدولة اإلسالمية ،وبذلوا اجلهود املتتالية التي لم تنقطع
في سبيل التحصيل العلمي واالختراعات واالبتكارات العلمية ،وبعد أن أجهزوا على آخر
خالفة للمسلمني في تركياُ ،وضعت اخلطط املاكرة واملدروسة للقضاء على ما تبقى لهذه
األمة اإلسالمية بغزوها واستعمارها وإخضاعها لسيطرتها ،وصنعوا احلواجز املصطنعة
واحلدود الوهمية لكل دويلة إلحداث الشقاق بينها وبني جاراتها .بعد ذلك غزا األعداء
هذه الدول بثقافتهم ومعارفهم وفرضوا وجودهم للسيطرة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والتربوية ،فتم لهم ما أرادوا عن طريق فرض هذه األمور بالقوة أو باإلقناع
باخلداع واملكر بأن ما مت هو لصالح الدول العربية واإلسالمية وليس غير ذلك!!وما دامت
هذه األمة مغلوبة على أمرها وال تستطيع املقاومة أو إيجاد البديل  -نظر ًا لنضوب املعرفة
والتخطيط السليم إلعادة ما فقدته من علم ومعرفة وثقافة  -فقد أخذت تتقبل ما ميلى
عليها وخاصة مناهج التعليم واملعرفة.
 وعندما أحكمت الدول االستعمارية سيطرتها على هذه الدويالت الضعيفة بدأت بإرسالجحافل الغزو الفكري تتوغل فيها بحجة التطوير العلمي والثقافي ،فبادروا بفتح املدارس
التنصيرية واملشافي املجانية حتت رعاية الكنيسة ،وربط هذه الدول ثقافي ًا وإرسال بعض الطلبة
إلى الدول االستعمارية؛ لكي يتربوا تربية تغريبية مشوهة استعمارية متكّ نهم في املستقبل من
إبقاء سيطرتهم عن طريق هذه الفئة وقد مت لهم ما أرادوا عندما لم يكن هناك بديل!
 إن الهجوم على اإلسالم واعتباره شيئ ًا من املاضي يرتبط بالتخلف العام الذي يعيشه265

معتنقوه ،وإفراغه من محتواه احلقيقي باعتباره عقيدة روحية تنظم احلياة البشرية
صغيرها وكبيرها ،دقيقها وجليلها.
يدعون اإلسالم وهم بعيدون عنه ينقلون أمراضهم الفكرية الثقافية -
 وحتى بعض من ّوأكثرها خطورة ما يتعلق باللغة  -مما يؤثر سلب ًا على اللغة العربية .ولعل أخطر نتائجها
يتعلق باإلسالم ..فالقرآن نزل باللغة العربية .ولوال حفظ اهلل لكتابه والذي تعهد به في
قوله سبحانه :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ ( احلجر ) 9 :
لظل عرضة ألهواء املترجمنيولتم إخالؤه من محتواه العلمي العظيم.
 -إن الغزو الفكري الذي تعرضت له األمة اإلسالمية انتهج عدة وسائل وأهمها مسخ
التعليم اإلسالمي وإحالل تعليم علماني محله ،واإلكثار من مدارس التبشير النصراني
ومدارس األقليات ومحاربة اللغة العربية ،وبالتالي محاربة اإلسالم وتشويه التاريخ
اإلسالمي الناصعوجهاد اخللفاء والسلف الصالح في سبيل إعالء كلمة اهلل وطمسها.
 وال يقل خطورة عن هذا الغزو الفكري ،الغزو اإلعالمي – الذي هو أداة ووعاء هذاالغزو الفكري – فالتدفق اإلعالمي يعمل من جهة واحدة :من الشمال إلى اجلنوب ،طرف
مرسل فاعل ،وطرف
متلق سلبي ،واإلعالم الذي غزانا في عقر دارنا مت عن طريق تسخير
ٍ
إناس ممن يسمون بالعرب في البلدان العربية يقومون بهذا الدور الذي يخدم مصالح
أعداء العرب واملسلمني في بالدنا ،فأنشأوا منابر لإلعالم كمؤسسات (وطنية)!! بدأت في
تشويه سمعة املسلمني والعرب بصورة خاصة وحتسني ما يصدر عن الغرب من عاداته
وتقاليده ومجونه ووسائل لهوه؛ باعتبار هذه العادات هي السبيل إلى نفض غبار التخلف
واخلروج من التقوقع الذي تعانيه األمة!! وبدأت أجيال من أبناء العرب واملسلمني تنسحق
حتت ركام الزحف والقصف اإلعالمي املركز ،فصاروا يقلدون الغربيني في كل شيء ،حتى
صدق فيهم قول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم الذي ورد في احلديث عن أبي سعيد
اخلدري ] «لتتبعن َسنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب
خرب لدخلتموه» :قلنا :يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال :فمن؟» (متفق عليه) .وهذا
التشبيه في املتابعة وفي رواية أخرى «شبر ًا بشبر وذراع ًا بذراع» كناية عن شدة املوافقة لهم
في املخالفات واملعاصي ال الكفر ،أو كما قيل تقليد ًا أعمى ال يقبل املناقشة واحلوار!
 ومبا أن موضوع املؤمتر هو (سبيل الدعوة الي حتقيق التضامن في العالم اإلسالمي266

ووحدة املسلمني) وشعاره هو اآلية الكرمية  :ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱪ ( آل عمران ) 103 :
فإن السبيل إلى إفساد ما نصبوه ،هو تكاتف املسلمني وتعاونهم وتضامنهم.
 -وموضوع البحث الذي اخترناه وهو (مسؤولية اإلعالم في األقطار اإلسالمية في حتقيق
التضامن والوحدة) هو واحد من أصل ثالثني بحث ًا مطروحة للكتابة واملناقشة تتصل بدور
اإلعالم في الدول اإلسالمية وكيف نستطيع أن نحول اجتاهه وأهدافه احلالية لتصب في
مصلحة التضامن والوحدة اإلسالمية .وإنه ليحدونا األمل في التفكير العميقوالتخطيط
السليم لكي يصبح أداء فعالة لعودة تضامننا كما كان عليه السلف الصالح.
 -إن للدول اإلسالمية رابطة رسمية اسمها (منظمة املؤمتر اإلسالمي) وهي منظمة معترف
بها وتشترك فيها جميع الدول العربية واإلسالمية،
وينبثق عن هذه املنظمة مؤسسات واحتادات منها احتاد اإلذاعات اإلسالمية ووكالة األنباء
اإلسالمية وصندوق التضامن اإلسالمي وبنك التنمية اإلسالمية وغيرها ،وكل هذه
املؤسسات ميكن أن تخدم التضامن اإلسالمي والوحدةاإلسالمية؛ إذا كانت حتت إشراف من
يوجهها الوجهة الصحيحة .وقد جنح بعضها واحلمد هللفي تبصير الشعوب واحلكومات
اإلسالمية مبدى ضرورة تعاونها مع بعضها جتاه األخطار احملدقة بها .ونحن نطالب
بتعاون أكثر باستحداث مؤسسات تعاونية تخدم مصالح هذه الشعوب وخاصة االقتصادية
واإلعالمية والتعليمية واالجتماعية؛ ألن هذا هو السبيل للتضامن اإلسالمي .واإلعالم
مسؤول مسؤولية عظمى لتحقيقه.
 -فاإلعالم اإلسالمي يجب أن ينبثق عن قاعدة إسالمية عريضة  -وأن ُينقّ ى من الشوائب
التي علقت به ،ورصد ما ُي َدس عليه من دسائس  -من خالل تشكيل مجالس عليا في كل
بلد ينتظم فيها أهل الرأي واخلبرة واملشهود لهم باالستقامة والكفاءة ،وأن ُت َ
عطى القوس
باريها من َتس ُّلم وإدارة األجهزة املختلفة كاإلذاعة والصحافة والتلفزيون واملسرح والسينما
والكتب املطبوعة محلي ًا أو املستوردة والتي حتمل أفكار ًا وعقائد حتارب اإلسالم ،فتراقبها
مراقبة تنقيها من الشوائب وتصلحها.
 وأن تستحدث دور للنشر والتأليف واملطبوعات وجمع املعلومات في الدول اإلسالمية267

 والدول التي فيها أقليات إسالمية مركزية وإقليمية ومحلية  -لنشر الكتب اإلسالميةاملفيدة ومنها كتب التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية وتيسير وصولها للمواطنني
بيسر وبأرخص األثمان وتسهيل تنقل رجال اإلعالم وإزالة العوائق التي حتول دون ذلك.
ويحضرني في هذا املجال أن أورد فقرات من بحث املربي الكبير األستاذ يوسف العظم -
مدير مدارس األقصى باألردن وعضو مجلس النواب األردني سابق ًا  -حيث قدم بحث ًا حتت
عنوان (اإلعالم العربي املعاصر وأثره في ضياع اجليل وهزمية األمة) أثناء اللقاء الثالث
ملنظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد بالرياض بتاريخ  23شوال ١٦ - ١٣٩٦
أكتوبر .1976
يقول الباحث  -بعد أن شرح السلبيات التي أوردت هذه األمة موارد الهلكة – «إن واجب الدعوة
اإلسالمية أن تخطط عن وعي وحسن تدبر لتعرف حاجتها لقنوات مختلفة وتخصصات
شتى في حقول اإلعالم ....ونطالب  -إن كنا نطمح إلى قيام توعية صادقة وأعالم سليم -
بعدد من اخلطوات اإليجابية الفعالة التي سيكون لها دور كبير في قيام املجتمع اإلسالمي
وتربية جيل مسلم يعمل على اإلسهام في إقامة حياة نظيفة هادفة ،بعض أهدافها إسعاد
بني اإلنسان وهدايتهم ملا هو حق وخير ونور وبر وجمال ومرحمة.
أو ًال :اإلعالم العربي اليوم بال هوية ،وحتديد هوية األمة أول خطوة على الطريق الطويل.
وال يجوز بحال أن تترك هوية اإلعالم العربي بال تخطيط فيتولى أمره املرجتلون ،وال أن
يترك هدفه للهوى فتميل وسائل اإلعالم مع رغبة لوزير أو ملدير مما يترك ثغرات شتى
ُتقتحم عبرها كرامة األمة و ُتهاجم عبرها من قبل جحافل الباطل لتدمير األمة ومسخ
أجيالها حني يتسلل األعداء أو اجلهالء ،فيفعلون ما يبدو لهم وما يحقق أغراضهم .ومن
هنا البد من قيام فئة من علماء األمة الواعني فقهي ًا وفكري ًا وتوجيه ًا وإعالم ًا؛ لتقرر ما
يجوز أن ميارس في ميدان اإلعالم وما ال يجوز ،فيكون منطلق العمل منبثق ًا من عقيدة
األمة وفكرها القرآني ورسالتها اإلنسانية السامية.
ثاني ًا :البد من قيام تنسيق كامل يتناول اجلهد املبذول وبصورة متكاملة في وزارات الكلمة
املسؤولة وأعني بهاوزارات التربية والتعليم والثقافة واإلعالم واألوقاف والشؤون اإلسالمية
والعدل؛ ليتم البناء في تناسق وانسجام وتآلف بني املربي في املدرسة والواعظ في املسجد
والكاتب في الصحيفة واملوجه في اإلذاعة والتلفاز والقاضي في احملكمة ،ال أن يقع البالء
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القائم اليوم حيثيهدم التلفاز ما تبنيه املدرسة ،وتدمر اإلذاعة ما يرفعه احملراب ،ويحكم
القاضي بغير ما يريد اهلل ويرضى؛ مما يحرم األمة أن جتني أطيب الثمرات.
ثالث ًا :تقوم جلان أو يكلف أفراد واعون مبراقبة التلفاز واإلذاعة في كل بلد عربي مراقبة
موضوعية هادفة ،وكتابة تقرير مفصل عنالسلبيات واإليجابيات فيما يسمع أو يرى .وإن
كثير ًا من البالء يتسرب إلى مخادع الصغار ،وجوانب من الشر عديدة تتسلل إلى البيوت
اآلمنة والنفوس املطمئنة مع اخلبر املصور والتعليق املوضوع..
رابع ًا :وضع برنامج يومي مدروس وخطة سنوية واضحة أو دورة برامجية ذات فعالية
وفق الهدف اإلسالمي األسمى واألمل اإلسالمي املرجتى .وإن وضع مثل هذا البرنامج
اإلسالمي الواضح املعالم احملدد القسمات يخرج املسلمني من دور العموميات إلى دور
احللول اإليجابية.
خامس ًا :إطالق وكالة أنباء عربية إسالمية في بلد عربي مسلم فيه من الكفاءات الفنية
والعلمية ما ميكّ ن القائمني عليها من جمع األنباءوتوزيعها بعيد ًا عن كل ضغط سياسي
أو نفوذ حكومي ،مع حشد كل الطاقات الشابة القادرة لها من كل مكان؛ لتكون املدرسة
التي توجه واملرآة التي تعكس في ٍآن واحد ،صور ًا من حياة املسلمني املشرفة وحضارتهم
اإلنسانية الهادفة فتحقق بذلك هدفني كبيرين :هدف ًا حضاري ًا يبرز الوجه احلضاري
لألمة املسلمة عبر العصور ،وهدف ًا إعالمي ًا ينقل اخلبر الصادق ويرد النبأ املكذوب ويصحح
الصورة املشوهة ويفرز التعليق املدسوس ،فال مير دون توعيه أو بيان.
سادس ًا :إصدار مجلة علمية رصينة تربط املبتكرات العلمية احلديثة واملخترعات التي
يبدعها عقل اإلنسان املعطاء بأسمى اإلميان ومفاهيم القرآن ،وتبني  -دون تنطع أو تكلف
يقدم في
 العالقة الوثيقة بني روح اإلسالم احلق ،وما ميكن أن تفيد منه البشرية مما َّميداناالبتكار ومجاالت العطاء اآللي العلمي احلديث.
سابع ًا :تنظيم معارض دائمة للكتاب اإلسالمي في شتى عواصم البالد اإلسالمية وفي
مختلف أحيائها الشعبية والراقية وإبراز الكتاب اإلسالمي في صورة تليق به وتخدم
رسالته ،مما يحققالغاية املثلى ملثل هذه املعارض..
ثامن ًا :إنشاء صحيفة عربية إسالمية يومية كبرى وأخرى أسبوعية سياسية اجتماعية
تستمد كل مادتها من تراث اإلسالم وأسلوب املسلمني السوي ،والعمل على إصدار مجلة
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فكرية شهري ًا على مستوى جيد في بلد متوسط يسهل في الطبع والتوزيع والتسويق ويكثر
فيه القراء الذين يقبلون علىالكلمة املطبوعة والصورة املؤثرة والتعليق الهادف.
تاسع ًا :التخطيط بوعي إلعادة عدد من الشباب اإلسالمي الواعي للتخصص في دنيا
الصحافة وحقول اإلعالم املختلفة؛ ليعودوا بعد ذلك منبثني في شتى امليادين جنود ًا أوفياء
لدعوة اهلل وقادة عاملني فيميادين اإلعالم الهادف ودنيا الصحافة واإلذاعة والتلفاز.
عاشر ًا :إذا كان في مقدور عدد من دول الغرب بل في بلد عربي كلبنان أن يقيم محطات
تلفاز جتارية تقدم املسرحية والتمثيلية والبرنامج واخلبر واإلعالن وشتى ألوان الصور
اإلعالمية املؤثرة ،فإن من واجب املسؤولني في بالد اإلسالم أدبي ًا ومالي ًا وديني ًا أن يعملوا
على إنشاء أكثر من محطة للتلفاز .وليبدأ مبحطة منوذج يتخذون لها مقر ًاُ ،قطر ًا من
األقطار فيمدونها باملال ويغذونها باجلهد حتى تطبق األسلوب اإلسالمي الذي يضعه عدد
ممن مارسوا العمل في عدد من حقول اإلعالم مصورة موزعة مشتتة وأسلوب مجزّأ غير
متكامل .ذلك أن جمع جهدهم في عمل موحد منتظم يترك أثر ًا جمي ًال ويعطي مردود ًا
أغزر وأعمق وأوفر.
وأخيرا أحسب أن اهلل الذي يثيب املنفقني على بناء املساجد واملدارس واملستشفيات سيثيب
كذلك الذين ينفقون على تأسيس الصحف اإلسالمية واملجالت الهادفة وغيرها من
مؤسسات اإلعالم التي تتناول الصورة واخلبر والتعليق ،حتى تزول الغشاوة وينجلي املوقف
وتتضح الرؤية وفق ما يريد اهلل لعباده املؤمنني ويرضى.
لقد ملس األستاذ يوسف العظم في بحثه املشار إليه ،املشكلة وأورد بعض احللول التي
يراها .ونحن نتفق معه في أكثرها ،ولقد قال غيره الكثير أثناء انعقاد مؤمترات وندوات
ومحاضرات ،إال أنه مع األسف الشديد لم يؤخذ بها من الناحية الرسمية ،وإن كانت بدأت
تأخذ طريقها للتطبيق بشكل خفيف وبطيء .وختام ًا نسأل اهلل التوفيق لكل من ساهم
في هذا املؤمتر وأن يجزيهم اجلزاء األوفى».
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صورة من زيارة العم احلجي جناح األمانة العامة لألوقاف في أحد املعارض ويبدو عن ميينه الشيخ علي جابر األحمد الصباح،
واملؤلف د .عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي األمني العام لألمانة العامة لألوقاف آنذاك  ،والعم حمود حمد الرومي ،وعن يساره الشيخ
سلمان احلمود الصباح ود .عبد اهلل سليمان العتيقي أمني عام جمعية األصالح اإلجتماعى آنذاك  ،وسعادة السفير األفغاني.

العم يوسف جاسم احلجي أثناء زيارته جلناح وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية في أحد املعارض ويبدو مكرم ًا الشيخ سلمان
احلمود الصباح راعي املعرض
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ومما ميكن وضعه حتت العنوان السابق (جهوده البحثية والفكرية) تصديره
لكتاب (اخلدمات الصحية في الساحل املتصالح  -إعداد د.عارف الشيخ 2012م).
وقد جاء في هذا التصدير:
«احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد وعلي آله
وصحبه وسلم .وبعد:
 فان العمل التوثيقي من األعمال املهمة التي تبني لألجيال املعاصرة اجلهود الكبيرةالتي بذلها اآلباء واألجداد في امليادين املختلفة الصحية والتعليمية والثقافية
واالجتماعية وغيرها.
 ويكشف هذا العمل املهم عن مدى التعاون والتكافل الذي كان قائم ًا بني أبناء األمةفي مرحلة تاريخية معينة من اخلدمات الصحية في اإلمارات املتصاحلة من عام
1902حتى 1972متأسني باآلية الكرمية  :ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ (املائدة ) 2 :
 وعلى صعيد التعاون الصحي بني الكويت والدول اخلليجية  -ومن بينها دولةاإلمارات العربية املتحدة قبل االحتاد  -كان التعاون وثيق ًا ،وقد حرصت من خالل
موقعي في وزارة الصحة  -حيث كنت وكي ًال لها في عام  1962وبالتعاون مع إخواني
في اللجنة املختصة باخلليج واجلنوب العربي وفي الوزارة وقطاعات أخرى  -على
توسع دائرة التعاون ،وكان املسؤولون الكويتيون يلبون طلباتنا .وقد وفقنا اهلل سبحانه
وتعالى في متابعة جهود الصحة الكويتية في اإلمارات املتصاحلة ،وكانت الكويت
تقيم مشاريع خيرية في هذه اإلمارات وكنت أتفقد هذه املشارع بني احلني واآلخر.
 وشاركنا في هذه املسيرة إخوة كثيرون منهم من انتقلوا إلى رحمة اهلل ومنهم من هوعلى قيد احلياة .وقد جاد هؤالء اإلخوة بأوقاتهم وجهودهم الطيبة في دعم تطوير
اخلدمات الصحية في اإلمارات الشقيق.
 وانني إذ أشكر األخ الفاضل د .عارف الشيخ على توثيق وجمع هذه األعمالواستقائها من مصادرها  -التي أسهمت فيها بشكل مباشر  -فإنني أسال اهلل سبحانه
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وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ملا فيه خير لصالح أمتنا اإلسالمية التي نرجو لها
من اهلل التأييد والنصر والتوفيق ملا يحبه ويرضاه .وصلى اهلل على سيدنا محمد
وصحبه وسلم .وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني».

غالف كتاب (اخلدمات الصحية في الساحل املتصالح)
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خامس ًا :جهوده لدعم العلم والتعليم
ترتكز األمم في تقدمها ونهضتها على أهم لبنة أساسية فيها وهي التعليم؛ والذي يعد
مبثابة شريان احلياة للمجتمعات في مسيرتها نحو التقدم واالزدهار ،فالعلم بحر زاخر
باملعارف؛ وما يؤكد هذه األهمية العظيمة التي حتف بالتعليم ورود ذكره في آيات الذكر
احلكيم واحلث على ضرورة التعلم دون توقف ،فكان أول ما نزل من القرآن الكرمي أمر ًا
إلهي ًا بالقراءة أحد بنود التعليم والتي ال يكمل إال بها .من هنا انطلقت األمم جاهد ًة وراء
التعليم لتتخذ منه معبر ًا من زمن اجلهل إلى املستقبل الزاهر ،وال يخفى على أحد أهمية
التعليم في اإلسالم لدوره في بناء املجتمع ،إذ يضع األفراد أقدامهم على درجات سلم
احلضارة والنمو االجتماعي واالقتصادي عند البدء بأولى مراحل التعليم .وفي التعليم
حتقق املنفعة واألجر في الدارين األولى واآلخرة إلسهامه في رفع قيمة املؤمن وشأنه عند
اهلل سبحانه وتعالى والعباد.
ولذلك فإن معظم الدول واملنظمات اإلنسانية واخليرية تعطي اهتمام ًا كبير ًا لتعليم
األطفال خاصة الفقراء وإعطاء الفرص لهم بتهيئة اجلو املناسب اللتحاقهم باملدارس
والبرامج الدراسية املختلفة .وقد حرص العم بو يعقوب شفاه اهلل على تأسيس املدارس
ودعم العلم والتعليم ومن دالئل ذلك ما يلي:
1 .1تأسيس سلسلة مدارس الرؤية العاملية في الكويت كأفضل استثمار في مجال التعليم
في الكويت.
2 .2تأسيس مدارس الرؤية في السودان التي بنيت على نفقة العم علي صالح اللهيب رحمه
اهلل ،والتي مت تنفيذها من ريع الوقفية الضخمة للعم على صالح اللهيب رحمه اهلل في
الهيئة ،والتي جعل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ناظر ًا ومدير ًا لها من واقع ثقته
الالمتناهية في العم بو يعقوب ،وقد أسس كذلك رحمه اهلل من خالل الهيئة دار أيتام
علي صالح اللهيب في أوغندا.
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3 .3مدارس الرؤية العاملية في النيجر ،والتي تأسست بتبرع كرمي من حكومة قطر ،حيث تأسست
هذه املدارس حتت شعار (ابني مدرسة حتي أمة) ،والذي تبنته اجلمعية العامة للهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية ومجلس إدارتها ،إبان تولي العم أبو يعقوب مجلس إدارتها.
 سلسلة مدارس «الدارين» حيت تبنى العم أبو يعقوب منذ اللحظة األولى انطالقةاملشروع الطالبي والشبابي العاملي (ادفع دينارين تكسب الدارين).
 مركز الرواد لتدريب الشباب ،حيث تبنى العم أبو يعقوب فكرة إنشاء هذا املركز املهم،الذي استمر لفترة طويلة من الزمن قبل أن ينفصل عن الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية.
وغيرها الكثير من املدارس واملراكز التعليمية التي ال يتسع املجال لذكرها في هذا
املقام.

العم يوسف جاسم احلجي في استقبال أحد الوفود اخليرية
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سادس ًا :تشجيعه للتدريب وتنمية املهارات الوظيفية:
اهتم العم بو يعقوب شافاه اهلل بتشجيع الشباب وبتدريب العاملني في مجال العمل
اخليري عموم ًا ،وتطوير مهارات املوظفني والعاملني في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
خصوص ًا ،حيث كان يرى أن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ستتمكن من حتقيق
أهدافها خلدمة العمل اخليري التطوعي اإلنساني من خالل هذه الكفاءات ،ولذلك
فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع شركة االستثمار البشري للتدريب لتنفيذ برنامج «املدير
احملصن» ،لتدريب وإعداد القيادات للعاملني في املؤسسات اخليرية وجمعيات النفع
العام العاملة في املجتمع ،وأعلن آنذاك عن مساهمات نبيلة قدمها نخبة من األساتذة
املتخصصني لتطوعهم وتبرعهم بوقتهم وخبرتهم لتقدمي هذا البرنامج دون مقابل مادي
خدمة للعمل التطوعي اخليري وللعاملني فيه ،وهم «موسى املزيدي ،وصالح العبد اجلادر،
ووائل العسق ،وخالد القصار ،وسليمان شمس الدين  ،وأحمد بوزبر ،وكان برنامج ًا مميز ًا
وحاف ًال باملعلومات والتجارب العملية.
وقد قام رئيس مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية العم يوسف جاسم احلجي
ومدير عام شركة االستثمار البشري بتوزيع شهادات حضور البرنامج على املشاركني ،كما
قدم احلجي هدية تذكارية لشركة االستثمار البشري تقدير ًا وعرفان ًا ملا بذلته الشركة من
جهود في تنفيذ هذا البرنامج ،مؤكد ًا عزم الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية لالستمرار
في تقدمي هذا النوع من البرامج التخصصية وغيرها للعاملني في القطاع اخليري،
حرصا على تأصيل العمل املؤسسي ،وتطوير أساليب العمل في مؤسسات العمل اخليري
مبا يواكب التقدم العلمي واملهني والتقني العاملي.
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صورة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي ،ويتوسطهم جلوس ًا العم يوسف جاسم احلجي شفاه اهلل ،ومن املدربني في
البرنامج يبدو د .موسى املزيدي ،و د .صالح العبد اجلادر ،و د .وائل العسق ،و الشيخ خالد القصار
و د .سليمان شمس الدين  ،و د .أحمد بوزبر

العم يوسف جاسم احلجي شفاه اهلل مكرم ًا السيد آدم إسماعيل دفع اهلل مدير املكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة عقب
البرنامج التدريبي  ،والذي عمل في الهيئة ثالثني عام ًا واليزال
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التغطيات الصحفية لدورات تدريب العاملني في مجال العمل اخليري بالهيئة آنذاك
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العم يوسف جاسم احلجي مستقب ًال أحد الوفود األجنبية

العم يوسف جاسم احلجي في موقع افتتاح أحد املشروعات اخليرية ،ويظهر يسار الصورة فيصل سعود املقهوي رحمه اهلل
الناشط في العمل اخليري
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مقدمة
اهتم اإلسالم بتشجيع املسلم وحتفيزه والثناء عليه مبا هو أهله ،ليزداد نشاطه وبذله
وعطاؤه ،في سبيل خدمة دينه ووطنه وأمته.
وما أكثر ما أثنى اهلل تعالى على بعض أنبيائه في كتابه الكرمي ،كقوله حلبييه وخامت رسله [
ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ (القلم )4 :
وقوله عن سليمان \ ﱫ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ ( سورة ص ) 30 :
والشواهد – غير هذين – في القرآن الكرمي ،عديدة.
وكان النبي  - [ -كذلك  -يحفز أصحابه في ميادين شتى :منها قوله لسعد بن أبي
«ارم سعد فداك أبي وأمي» ،فقد روى البخاري عن علي  - ] -قال :ما سمعت رسول
وقاصٍ :
«ارم فداك أبي وأمي» ..أظنه يوم أحد.
اهلل  - [ -يفدي أحد ًا غير سعد .سمعته يقولِ :
ومنها احلديث الذي رواه سفيان عن ابن املنكدر قال :سمعت جابر ًا يقول :قال رسول اهلل
 [ -يوم األحزاب« :من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير :أنا .ثم قال «من يأتينا بخبرالقوم؟» فقال الزبير :أنا .ثم قال« :من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير :أنا .ثم قال« :إن
حواريي الزبير»( .رواه البخاري).
لكل نبي حواري ًا وإن
َ
وعند مسلم أن الصحابي هو حذيفة بن اليمان  - ] -وهي الرواية املشهورة ،وفيها اختالف
في األلفاظ عن رواية البخاري.
والشاهد أن الرسول حفز الصحابة على اإلتيان بخبر القوم ،ووعد من يفعل ذلك باجلنة،
مما يدل على أهمية التحفيز والتكرمي والثناء على صاحب كل عمل طيب.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه اهلل« :فمن كان مخلص ًا في أعمال الدين يعملها
هلل كان من أولياء اهلل املتقني ،أهل النعيم املقيم ،كما قال تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ
( يونس ) 64-62 :
وقد فسر النبي [ البشرى في الدنيا بنوعني :أحدهما :ثناء املثنني عليه .الثاني :الرؤيا
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الصاحلة يراها الرجل الصالح؛ أو ُترى له ،فقيل يا رسول اهلل .الرجل يعمل العمل لنفسه
فيحمده الناس عليه؟ قال« :تلك عاجل بشرى املؤمن».
ومن الشواهد كذلك على جواز الثناء على الصاحلني احملسنني وذكرهم باخلير ،وشكر
حث
أعمالهم بصور مختلفة ..أنه عندما أراد رسول اللهَّ  - [ -الرحيل إلى غزوة تبوك ّ
الصحابة األغنياء على البذل؛ لتجهيز جيش العسرة ،الذي أعده رسول اللهَّ  -صلى اهلل
عليه وسلم  -لغزو الروم ،فأنفق أهل األموال من صحابة رسول اللهَّ  - [ -كل على حسب
طاقته وجهده .أما عثمان بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها ،فقد ثبت
أنه أنفق في هذه الغزوة ثالثمائة بعير بأحالسها وأقتابها ،وجاء بألف دينار فنثرها في
حجر النبي  ،- [ -فأخذ النبي ُ - [ -يق ِّلبها في حجره ،ويقول« :ما ضر عثمان ما عمل
بعد هذا اليوم؟» قالها مرار ًا.
والشواهد  -غير هذه  -كثيرة .ونكتفي مبا ذكرنا ،حتى ال يطول بنا املقام .والضابط الشرعي
هنا – في موضوع الثناء على الناس وذكر مآثرهم وفضائلهم  -هو أال تستشرف نفس
اإلنسان وتتطلع إلى حمد الناس وثنائهم وتنتظر ذلك ،فإن لم يفعلوا غضب أو حزن؛ ذلك
أنه يفعل اخلير ابتغاء مرضاة اهلل ،فإن أثنى الناس عليه خير ًا ،فهذا من فضل اهلل وحده،
ثن على اهلل
فتلك عاجل بشرى املؤمن ،فليحمد اهلل وليسأله املزيد من فضله وتوفيقهُ ،
ولي ِ
مبا هو أهله ،كما قال شعيب  - \ -وذكر اهلل ذلك في كتابه الكرمي :ﱫﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ (هود )88 :
وللتّحفيز والتكرمي تأثير جيد على نفس ّية اإلنسان ،حيث إنه  -كما يقول العلماء:
بالتّحفيز تظهر املبادرة املستم ّرة من الفرد  ,كذلك يكون اإلبداع متجدد ًا ومستمر ًا.
بالتّحفيز يظهر العديد من املقترحات البنّاءة ،وطرق التحسني العديدة التي ُتعالج جوانب
القصور الذي يكون واضح ًا في العمل.
عد التّحفيز األداة التي يحدث بها التغيير ،وتطوير العمل ،وتصحيح مساره.
ُي ّ
مما ُيؤ ّدي إلى انسجام
ُيحقّ ق التّحفيز التوازنَ
ّ
احليوي داخل املؤسسة أو مجال العملّ ،
عناصر نظام العمل ،والتحرك بحيو ّية فيه.
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بالتّحفيز تكون ر ّدة فعل العاملني  -التي تؤثر بعد ذلك في فعال ّية التنفيذ واملتابعة -قو ّي ًة؛
سواء كان ذلك في بيئة العمل الداخل ّية أو اخلارج ّية.
ً

جوائز وأوسمة وحفالت تكرمي للعم بويعقوب
من كل ما سبق رأينا أنه ال بأس بذكر ما ناله العم يوسف احلجي من تكرمي ،وما ُأهدي إليه
من جوائز وأوسمة وغيرها.
فقد نال العم بويعقوب ،حفظه اهلل ،الكثير من األوسمة الرفيعة واجلوائز ،وحظي بالكثير
من التكرمي واحلفاوة في احملافل الكويتية واإلقليمية واإلسالمية عموم ًا.
ولعل أهم وسام ناله هو حب الناس له ،وثناؤهم عليه – وما أكثره – وثناء الناس على
امرئ باخلير هو عالمة خيريته ،فالناس شهداء اهلل في األرض ،كما أخبر النبي الكرمي في
احلديث الصحيح.
وميكن تقسيم صور التكرمي التي حظي بها العم بويعقوب إلى ما يلي :
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ً
أوال :اجلوائز واألوسمة
ومن اجلوائز واألوسمة التي حصل عليها:

 - 1وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى
وهو من أهم اجلوائز التي متنحها دولة الكويت ،وينقسم إلى ثماني درجات .ووفق ًا للقانون
اخلاص به واملنصوص عليه بدستور دولة الكويت؛ يتم منح وسام دولة الكويت بدرجاته
الثمانية إلى كل من رؤساء الدول والوزراء ،باإلضافة إلى األشخاص الدبلوماسيني
والسفراء ،فض ًال عن أبناء دولة الكويت واألجانب الذين يحملون جنسيات مختلفة ممن
قاموا بتقدمي خدمات جليلة إلى دولة الكويت ،باإلضافة إلى من أشهر شجاعة فائقة،
وذلك وفق ًا للقانون رقم  20لعام  1974واملنظم لهذا الشأن بداخل دولة الكويت.
* وقد جاءت درجات وسام دولة الكويت الثمانية كالتالي :وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة
املمتازة  -وهو أعلى درجات هذا الوسام والتي يتم منحه لرؤساء الدول واألشخاص األكثر
متيز ًا  -ووسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة األولى ،وهو من الدرجات املميزة أيض ًا لهذا
الوسام ،وعادة ما يتم منحه إلى السفراء والدبلوماسيني ،هذا باإلضافة إلى وسام الكويت
ذي الرصيعة من الطبقة املمتازة ووسام الكويت ذي الرصيعة من الطبقة األولى ووسام
الكويت من الطبقة الثانية ،فض ًال عن وسام الكويت من الطبقة الثالثة ووسام الكويت من
الطبقة الرابعة ووسام الكويت من الطبقة اخلامسة.
وع ْبر تاريخ دولة الكويت ،حصلت مجموعة من الشخصيات املهمة على وسام الكويت
بدرجاته املختلفة ،ومن أهم هذه الشخصيات ،الفريق أول الركن األمير خالد بن سلطان
بن عبدالعزيز ،والشاعر غازي القصيبي ،والسكرتير العام لألمم املتحدة السابق خافيير
بيريز دي كويالرد وغيرهم.
وقد تناولت وسائل اإلعالم نبأ منح بويعقوب هذا الوسام ،ألهميته .ويأتي منوذج ًا على
ذلك ما نشرته صحيفة (األنباء) :عدد األربعاء 2011/12/14م،
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حتت عنوان:
تقدير ًا جلهودهما في مجال العمل اخليري التطوعي والعمل الوطني ..األمير
منح احلجي والسميط «وسام الكويت ذو الوشاح»
وجاء في تفاصيل اخلبر« :منح صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ،رئيس الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية السابق العم يوسف احلجي ،ورئيس مركز دراسات العمل
اخليري د.عبدالرحمن السميط «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى» وذلك تقدير ًا
ملا قدماه من جهود متميزة في خدمة اإلسالم واملسلمني مبجال العمل اخليري التطوعي
محلي ًا وعربي ًا ودولي ًا.
وأعرب صاحب السمو األمير عن خالص تقديره وامتنانه ملا بذاله من أعمال خيرية
وتطوعية مشرفة وجهود إنسانية من أجل خدمة بلدهما وإعالء رايته .هذا وأعرب املك ّرمان
عن اعتزازهما وفخرهما بتكرميهما ومنحهما أوسمة الكويت من الدرجة األولى ،معتبر ْين
تكرمي سموه وسام ًا آخر على صدورهما.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قد استقبل بقصر بيان صباح أمس رئيس
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية السابق يوسف احلجي حيث منحه سموه «وسام الكويت
ذو الوشاح من الدرجة األولى» ورئيس مركز دراسات العمل اخليري د.عبدالرحمن السميط
حيث منحه سموه «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى» أيض ًا ،وذلك على ما قدماه
من جهود مميزة في خدمة اإلسالم واملسلمني مبجال العمل اخليري التطوعي محلي ًا
وعربي ًا ودولي ًا ،مما يعود بالسمعة الطيبة على الكويت.
وقال الرئيس السابق للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية العم يوسف احلجي« :إن تكرمي
سموه لنا يعتبر تاج ًا فوق رؤوسنا» ،مضيف ًا أن «سموه رجل صاحب جتارب ويعرف تأثير
العمل اخليري واإلنساني على العالقات التي تربط الكويت مبختلف دول العالم».
واستطرد احلجي قائ ًال إنه يتذكر كلمات سموه عندما كان وزير ًا للخارجية حيث كان يقول:
«إن العمل اخليري يعتبر تاج ًا على رؤوسنا» ،وكان سموه واليزال يشجعنا دائم ًا على العمل
اخليري واإلنساني.

287

وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى

288
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وذكر احلجى اهتمام ومتابعة سمــوه لكــل ما يقدم في املجاالت اخليرية والتطوعية
واإلنسانية قائ ًال« :إن االنسان في أحيان كثيرة قد ينسى ما عمله في السنوات املاضية ،لكن
صاحب السمو األمير ذكرني مبا عملته في السابق .وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على
حرص وتقدير سموه لكل مواطن يعمل في املجال اخليري واالنساني».
من جهته أعرب رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق عن خالص شكره
وتقديره لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لتقليده وسام الكويت من الدرجة
األولى لألعمال اخليرية لرئيس الهيئة اخليرية السابق يوسف احلجي ،ورئيس جمعية
العون املباشر السابق د.عبدالرحمن السميط ،لدورهما اخليري الرائد في مسيرة العمل
اخليري .وقال د.املعتوق في تصريح صحافي« :إن هذه البادرة من صاحب السمو متثل
وسام شرف على صدور جميع العاملني في احلقل اخليري ،وتضيف مسؤوليات جديدة إلى
أعبائهم» ،مشير ًا إلى أن «إقدام صاحب السمو على تكرمي ع َلمني من رموز العمل اخليري
لهو شهادة ثقة ومباركة للعمل اخليري الكويتي الذي رفع راية الكويت خفاقة عالية في
جميع أنحاء العالم ببرامجه ومشاريعه اإلنسانية التي انتشرت في املجتمعات الفقيرة
حول العالم».
وأضاف د.املعتوق أن «احلجي والسميط يستحقان هذا الوسام عن جدارة واقتدار ،لتفانيهما
في العمل اخليري وقضائهما جل حياتهما في هذا امليدان اإلنساني الذي أضحى شريك ًا
حقيقي ًا وفاع ًال في مجال التنمية املجتمعية» ،مشير ًا إلى أنهما «سبق أن حصال على جائزة
امللك فيصل العاملية ،وهى من أرفع اجلوائز في العالم اإلسالمي تقدير ًا لهذا الدور اخليري
الكبير الذي جعل من مؤسستيهما منارات خيرية عريقة في مجاهل إفريقيا وأواسط آسيا
وفي جميع أنحاء العالم».
ولفت د.املعتوق إلى أن «تقليد احلجي والسميط وسام الكويت اخليري هو تكرمي لكل
العاملني في العمل اخليري ،نقدره ونعتز به ،وعليهم أن يردوا التحية مبثلها أو أحسن منها
عبر مواصلة العمل اإلنساني الدؤوب ،وتكريس املؤسسية والشفافية ،وتعزيز الوجه املشرق
واإلنساني للكويت عبر ممارسة إنسانية وخيرية راقية تستهدف تلبية احتياجات الفقراء
واملساكني» ،مهنئ ًا هذين العلمني الكبيرين بثقة صاحب السمو األمير.
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 -2جائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم

(((

أطلقت مؤسسة امللك فيصل اخليرية (جائزة امللك فيصل) في العام 1399هـ1979/م ملكافأة
األفراد واملؤسسات على إجنازاتهم الفريدة في خمسة فروع مختلفة هي خدمة اإلسالم،
والدراسات اإلسالمية ،واللغة العربية واألدب ،والطب ،والعلوم .وتهدف اجلائزة إلى خدمة
املسلمني في حاضرهم ومستقبلهم وحثهم على املشاركة في كل ميادين احلضارة ،كما تهدف
إلى إثراء الفكر اإلنساني واملساهمة في تقدم البشرية .ويتم اختيار الفائزين باالستناد
فقط إلى مدى أهليتهم وجدارتهم املطلقة ،كما تقوم جلان اختيار متخصصة مبراجعة
إن عدد ًا كبير ًا من
أعمالهم بدقة ،وتتّبع عملية اختيار الفائزين الدقيقة معايير دولية ،حتى ّ
الفائزين بجائزة امللك فيصل حصلوا بعدها على جوائز مرموقة أخرى ،مثل جائزة نوبل.
وتتكون اجلائزة في كل فرع من فروعها اخلمسة من:
براءة من الورق الفاخر مكتوبة باخلط العربي بتوقيع رئيس هيئة اجلائزة صاحب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ،داخل ملف من اجللد الفاخر ،حتمل اسم الفائز
أهلته لنيل اجلائزة .وتشمل ميدالية ذهبية عيار  ٢٤قيراط ًا ،وزن ٢٠٠
وملخص ًا لألعمال التي ّ
غرام .يحمل وجهها األول صورة امللك فيصل وفرع اجلائزة باللغة العربية ،ويحمل الوجه
الثاني شعار اجلائزة وفرعها باللغة اإلجنليزية .وشيك مببلغ  ٧٥٠٠٠٠ريال سعودي (ما
يعادل  ٢٠٠٠٠٠دوالر أمريكي) ويوزّع هذا املبلغ بالتساوي بني الفائزين إذا كانوا أكثر من واحد
وللجائزة العديد من األهداف هي:
 العمل على خدمة اإلسالم واملسلمني في املجاالت الفكرية والعلمية والعملية. حتقيق النفع العام للمسلمني في حاضرهم ومستقبلهم،والتقدم بهم نحو ميادين
ّ
احلضارة للمشاركة فيها.
 تأصيل املثل والقيم اإلسالمية في احلياة االجتماعية وإبرازها للعالم. اإلسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر اإلنساني.(((

املصدر موقع جائزة امللك فيصل العاملية :

http://www.kff.com/ar/King-Faisal-International-Prize
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وقد أعلنت مؤسسة امللك فيصل اخليرية في ديسمبر من عام 2006م أن الداعية اإلسالمي
الكويتي يوسف احلجي فاز بجائزتها مناصفة مع د.صالح احلصني لعام 1426هـ2006 /م
 ،بتاريخ 1427/3/5هـ 2006/4/3 -م ،وقال في حينها ولي العهد السعودي األمير سلطان
بن عبدالعزيز في مؤمتر صحافي عقب ترؤسه اجتماع ًا للجنة اجلائزة« :إن مؤسسة امللك
فيصل اخليرية مستمرة في منح هذه اجلائزة خدمة لإلنسانية جمعاء .وتعتبر هذه اجلائزة
إحدى خمس جوائز تقدمها املؤسسة للشخصيات واملؤسسات ذوي اإلسهامات اجلليلة في
مجاالت العلم والنشاط اإلنساني والفكري والثقافة».
وعن حيثيات منحه جائزة امللك فيصل العاملية كما جاء في موقع اجلائزة ،ووفق ما أعلنه
مقدم احلفل الذي أقيم بحضور صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز ولي
العهد ونائب رئيس مجلس الـوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام ،واألمير سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ،ولفيف من أصحاب السمو األمراء والعلماء
والوزراء ،قال« :الشيخ يوسف بن جاسم احلجي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية ،وقد رشحته للجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنح إياها تقدير ًا
 إلسهاماته املتميزة في مجال الدعوة اإلسالميةوالتعليم والعمل اخليري واإلغاثي ،وهو
رائد في السعي لتأسيس كلية الشريعة وجمعية الهالل األحمر بالكويت وعضو مؤسس في
العديد من الهيئات واجلمعيات اخليرية احمللية والعاملية ،وعضوا في مجلس أمناء منظمة
الدعوة اإلسالمية وعدد من اجلامعات اإلسالمية في أفريقيا وآسيا».

جائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم
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معالي يوسف احلجي يتسلم جائزته من األمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه اهلل

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حالي ًا واألمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه اهلل يتوسطان الفائزين
بجائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم
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وكان مما جاء فى حيثيات منحه اجلائزة « ..وبني سنتي ١٣٩٦هـ –١٤٠١هـ (١٩٧٦م–١٩٨٤م)
تولّيه الوزارة سعى سعي ًا حثيث ًا
أصبح وزير ًا لألوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت ،وأثناء ِ
لتأسيس بيت التمويل الكويتي وكلية الشريعة في جامعة الكويت وبرنامج الدعاة ،كما قام
بإطالق مشروع املوسوعة الفقهية وإصدار أول أعدادها.
وفي سنة ١٤٠٤هـ١٩٨٤/م شارك الشيخ
احلجي في تأسيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية،
ِّ
واختير رئيس ًا ملجلس إدارتها .وقد قامت تلك املؤسسة اخليرية العمالقة بإنشاء عدد كبير
من املستشفيات واملدارس واملراكز املهن ّية ومالجئ األيتام واملساجد واملشروعات الزراعية
واآلبار وغير ذلك من األعمال اإلنسانية التي استفاد منها ماليني الفقراء خصوص ًا في
إفريقيا وآسيا.
على أن مشاركته في تأسيس تلك الهيئة والهالل األحمر الكويتي ال متثل سوى جزء من
إسهاماته اجلليلة األخرى في مجال العمل اخليري ،فقد رأس اللجنة الكويتية لإلغاثة
التي قامت بدور كبير في إغاثة املناطق املنكوبة في العالم اإلسالمي مثل البوسنة والهرسك
والصومال ولبنان والسودان والعراق.
كما أسس
احلجي ،أو شارك في تأسيس وإدارة ،عدد من اجلمعيات اخليرية في الكويت.
ِّ
وهو نائب رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي ،ونائب رئيس املجلس اإلسالمي العاملي
للدعوة واإلغاثة بالقاهرة ،ورئيس جلنة التمويل فيه ،وعضو في مجالس أمناء منظمة
الدعوة اإلسالمية في السودان ،واملؤسسة اإلسالمية في ليستر في اململكة املتحدة،
واجلامعات اإلسالمية في كل من إسالم آباد (باكستان) وشيتاجوجن (بنجالدش) وسابق ًا
الكونغو والنيجر.
كما أنه عضو في املجلس األعلى العاملي للمساجد التابع لرابطة العالم اإلسالمي مبكة
املكرمة ،وعضو سابق في مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي .وقد شارك في املؤمترات والندوات
اإلسالمية في العديد من الدول.
وله عدة مقاالت تتناول األهداف النبيلة لإلغاثة اإلسالمية وتدافع عنها ،و ُتبينّ أثرها
البالغ في تخفيف املعاناة ومكافحة الفقر واجلهل واملرض على نطاق العالم أجمع.
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احلجي اجلليلة في مجال العمل اخليري اإلسالمي والتعليم
وتقدير ًا إلسهامات الشيخ
ِّ
احلجي
منحته دولة الكويت وسام ر َّواد العمل اخليري لسنة ١٤٠٠هـ١٩٨٠/م .كما حصل
ِّ
على الوسام الذهبي للعمل اخليري من جمهورية البوسنة ،والدكتوراه الفخرية من جامعة
أوغندا ،باإلضافة إلى جائزة امللك فيصل العاملية.
وقد ُم ِنح َّ
محمد
اسم بن
احلجي اجلائزة – مشاركة – تقدير ًا إلسهاماته
الشيخ يوسف بن َج ِ
ِّ
َّ
املتم ِّيزة في مجاالت الدعوة اإلسالم َّية والتعليم والعمل اخليري واإلغاثة .فهو َرائد في
َ
السعي لتأسيس كل ّية الشريعة بجام َعة الكويت ،وعضو في مجالس أمناء جامعات إسالم َّية
ّ
في أفريقيا وآسيا ،وجمع ّية الهالل األحمر الكويتي ،والعديد من ال َهيئات واجلمعيات
اخلير َّية احملل َّية والعامل َّية.
وبذلك اإلعالن يكون احلجي ثان داعية كويتي يفوز بجائزة أفضل خدمة اإلسالم بعد
د.عبدالرحمن السميط الذي فاز بها في عام ١٩٩٦م .وتسلم احلجي اجلائزة من ولي عهد
اململكة العربية السعودية األمير سلطان بن عبدالعزيز في حفل أقيم بهذه املناسبة.

بيان صحفي مبناسبة حصول العم احلجي على اجلائزة
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كلمة معالي الشيخ يوسف بن جاسم احلجي الفائز باجلائزة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم
على رسول اهلل.
سيدي صاحب السمو امللكي
األمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس
مجلس الـوزراء ووزير الدفاع
والطيران واملفتش العام.
أصحاب السمو األمراء.
العم يوسف جاسم احلجي ملقي ًا كلمته في حفل تكرميه بجائزة امللك فيصل
أصحاب الفضيلة واملعالي
العاملية خلدمة اإلسالم
والسعادة .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أثمن الدور اجلليل الذي تقوم به اململكة العربية السعودية
ملك ًا وحكومة وشعب ًا ومؤسسات من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني في مشارق األرض
ومغاربها ،داعيا اهلل عز وجل أن يستمر هذا الدور الريادي ويتعاظم ،حتت قيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ايده اهلل.
لقد علمنا نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم أنه من «ال يشكر الناس ال يشكر اهلل» لذا
فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإلخوة الذين رشحوني لهذا التكرمي الرفيع .وال
يسعني إال أن أقول ما كان يقوله الصحابة رضوان رضي اهلل عليهم في مثل هذا املقام:
«اللهم اجعلني خير ًا مما يظنون وال تؤاخذني مبا يقولون واغفر لي ما ال يعلمون».
إن هذا التكرمي الذي حظيت به ليس تكرمي ًا لشخصي وإمنا هو تكرمي للهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية وجلميع العاملني في احلقلني اخليري واإلنساني في عاملنا العربي
واإلسالمي.
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وهذا يدل على تقدير اململكة العربية السعودية وما تقوم به من مشاريع إنسانية وإغاثية في
سبيل إغاثة امللهوف وكفالة األيتام ورعاية احملتاجني وعالج املرضى وتعليم األمي ومتكني
الفقراء من مشارين إنتاجية جتنبهم ذل السؤال.
إن حصولي على هذه اجلائزة ُيعد شرف ًا كبير ًا يزيدني شعور ًا بثقل املسؤولية ،ويلزمني
باملزيد من العطاء؛ خاصة أن العمل اخليري يحتاج إلى دعم رسالته واستمرار مسيرته
من أجل تلبية احتياجات الفقراء واملساكني ،بعد أن تزايدت معدالت الفقر في بعض
بالدنا العربية واإلسالمية وكثرة النكبات والكوارث والتي كان آخرها زلزال باكستان املدمر
واجلفاف الذي أصاب القارة اإلفريقية.
إن مؤسسات العمل اخليري  -ومنها الهيئة اخليرية واإلسالمية العاملية التي أتشرف
برئاستها  -تضطلع مبسؤولية عظيمة خاصة في ظل اإلمكانيات املتاحة وقلة املوارد
والتضييق على العمل اخليري من ناحية وتزايد احتياجات املسلمني من ناحية أخري.
إنني أعتبر أن هذه اجلائزة من أرقى اجلوائز العاملية وأرفعها ملا تؤديه من دور كبير في
تشجيع العلماء والباحثني والدعاة على العمل املتواصل من أجل تقدم هذه األمة وازدهارها،
واالنتقال بها من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم والتحضر؛ ونسأل اهلل سبحانه وتعالى
للقائمني عليها التوفيق والقبول».

تبرعه بقيمة جائزة امللك فيصل العاملية للعمل اخليري في احلفل:
وقال العم يوسف جاسم احلجي في كلمته أيض ًا« :أبلغكم بأن ما نحصل عليه سيكون بإذن
اهلل تعالى مخصص ًا لذوي الفاقة واحلاجة واأليتام ،وخاصة في
حقلي التعليم والصحة،
ْ
ويشاطرني معالي األخ الشيخ صالح احلصني فيما سنقوم به في هذا املجال سائلني املولى
جل وعال أن يوفق جميع املسلمني ملا يحبه ويرضاه».
وليس هذا النزوع إلى العمل اخليري املتأصل فيه بغريب ،فمن مظاهر إحسانه القدمي
منذ شبابه ما ورد في اجلزء الثالث من سلسلة «محسنون من بلدي» تبرعه مع كل من
إخوانه أحمد البدر احلوطي رحمه اهلل وعبد احملسن املخيزمي رحمه اهلل وعلي أمان رحمه
اهلل بقطعة أرض أبعادها  ٨٠ذراع ًا و  ٣٠ذراع ًا( ،علما بأن الذراع الواحد يعادل قدم ًا ونصف
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القدم)،إلقامة مسجد فيها ،وذلك عام  ،١٩٥٤ثم قامت احلكومة الكويتية من خالل دائرة
األوقاف بتثمينها في الستينيات من القرن املاضي (العشرين) ،وقد وثقوا تبرعهم في
حينهابشكل شرعي رسمي ,جعلها اهلل في موازين أعمالهم.

البراءة التي حصل عليها العم يوسف احلجي الفائز بجائزة امللك فيصل العاملية – عام 2006م
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أصداء اجلائزة في الصحافة احمللية
وكان حلصول العم بويعقوب على اجلائزة ،أصداء واسعة واهتمام كبير على الساحة
اإلعالمية ،نظر ًا ألهمية اجلائزة من ناحية ،ومكانة وشهرة العم يوسف احلجي من ناحية.
وقد تناول عدد من الصحف واملجالت هذا النبأ ..منها – على سبيل املثال  -مجلة املجتمع
علي
فقد قال احلجي في تصريحات للمجلة عقب تكرميه« :إن هذا التقدير الكبير يلقي َّ
مبزيد من املسؤولية والتبعية والعمل الدؤوب في تخفيف املعاناة عن فقراء املسلمني،
والعمل املتواصل من أجل اخلروج باألمة اإلسالمية من هذا النفق املظلم ،وهذا الوضع
املتردي الذي جعلها في مؤخرة األمم ،بد ًال من أن تكون في مقدمتها» ،الفت ًا إلى أن «العمل
لإلسالم فريضة شرعية على كل مسلم ومسلمةٌ ،
كل في ميدان عمله وتخصصه ،وعلى
جميع املسلمني أال يدخروا وسع ًا في هذا اجلانب ،ألنهم مسؤولون أمام اهلل عز وجل عن
أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم فيم بذلوها».
وقد بعث الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للسيد
يوسف جاسم احلجي ،أعرب فيها عن خالص التهنئة على هذا االختيار لنيل هذه اجلائزة
الرفيعة لهذا العام ،تقدير ًا ملا تقدمونه من خدمات لإلسالم واملسلمني في كافة أرجاء
العالم اإلسالمي .وأعرب الشيخ صباح األحمد عن متنياته للسيد يوسف احلجي بالتوفيق
والسداد ملواصلة خدمة وطننا العزيز ورفع رايته في احملافل اإلسالمية العاملية.

لوحة الفائز
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 - 3جائزة (العمل اإلنساني) لدول مجلس التعاون اخلليجي:
وفي عام  2009مت منحه جائزة العمل اإلنساني لدول مجلس التعاون اخلليجي في مملكة
البحرين ،وكانت حتت رعاية معالي الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس املجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية.
وطبق ًا ملا ورد مبجلة (العاملية) – لسان الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -العدد  231يونيو
2009م ،فإن جائزة العمل اإلنساني اخلليجي ُأطلقت مببادرة من مركز البديل للتدريب
والتطوير في عام  2008كأول جائزة متخصصة في مجال العمل اإلنساني احلكومي
والرسمي؛ لتعكس اجلهود اخليرية واإلنسانية ألبناء دول مجلس التعاون اخلليجي حكام ًا
ومحكومني ،ممنضربوا أروع األمثلة في البذل والعطاء اإلنساني.

يوسف احلجي متوسط ًا وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة
والسفير عزام الصباح في املنامة
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يوسف احلجي يتسلم اجلائزة من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة

يوسف احلجي مكرم ًا د .عادل املرزوقي رئيس مجلس إدارة مركز البديل
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أوسمة وجوائز أخرى:

كما حفلت مسيرة العم يوسف احلجي شافاه اهلل وعافاه بالعديد من اجلوائز واألوسمة
وشهادات التكرمي األخرى  -منها:
 وسام رواد العمل اخليري :حيث حصل على وسام رواد العمل اخليري بدولة الكويت،مرتني :عام  1980م وعام ..1998
 الدكتوراه الفخرية :حيث حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة أوغندااإلسالمية وتسلمها من رئيس جمهورية اوغندا عام 2004م.
 الوسام الذهبي للعمل اخليري  :من رئاسة جمهورية البوسنة عام .1996إال أن جائزته الكبرى شفاه اهلل هي تكرمي أهل الكويت والعالم االسالمي له مبحبته
واحترامه وتقديره..

العم يوسف جاسم احلجي خالل حفلتسلمه الدكتوراه الفخرية من اجلامعة اإلسالمية في أوغندا في ٢٠٠٤/٩/٦م
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ثاني ًا :احلفالت وألقاب التكرمي
 كما مت تكرميه  -حفظه اهلل  -عبر العديد من حفالت التكرمي أو إطالق ألقاب تكرميعليه .من ذلك:
 تكرمي جمعية الهالل األحمر الكويتية في احتفالها مبرور  50عام ًا (اليوبيل الذهبي)على إنشائها.
 اختارته مجلة (الوسط) كرجل العام (2016م) في مقال نشر فيها بعنوان (احلجي ..املجدداخليري) ،كما وصفه األستاذ حمزة عليان مسئول مركز املعلومات في جريدة القبس ،وهو
من أحد أغنى مراكز املعلومات األرشيفية الصحفية في دولة الكويت.

لقب (عراقة املجددين) لتجديده روح العمل اخليري في الكويت والعالم اإلسالمي
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صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل مستضيف ًا العم بو يعقوب في أحد لقاءات التواصل
بني كبار املسؤلني ورموز العمل اخليري في البالد .لقب «إمام اخلير وسند املعوزين» أطلقته جريدة (الوسط) على يوسف احلجي

تكرمي العم بو يعقوب من قبل د.طارق السويدان والشيخ أحمد الفهد
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غالف جريدة الوسط التي اختارت العم بو يعقوب شخصية العام سنة 2016
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لقب (املجدد اخليري) لتجديده روح العمل اخليري في الكويت والعالم اإلسالمي

307

وجريدة األنباء أطلقت عليه لقب (سفير اخلير) لكثرة أسفاره اخليرية عبر دول العالم كونه أحد أعمدة العمل اخليري بالكويت

308

العم يوسف احلجي ..ملحمة من العطاء ألكثر من  25عاما في العمل اخليري اإلسالمي
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العم يوسف احلجي إمام العمل اخليري في الكويت – من غالف مجلة الكوثر العدد  202أغسطس2016 /
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تكرمي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية له
وقد أقامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت حف ًال له وللدكتور عبدالرحمن
السميط ،رحمه اهلل ،على شرفهما حلصولهما على جائزة امللك فيصل .وقام العديد من
الهيئات العامة واخلاصة في الكويت بتقدمي دروع تذكارية لهما بهذه املناسبة.
وقالت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في كلمتها« :نحتفل اليوم بتكرمي ع َلمني بارز ْين
من أبناء الكويت وهما الشيخ يوسف جاسم احلجي رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية ،ود .عبدالرحمن حمود السميط رئيس جمعية العون املباشر اللذين حصال  -وبكل
اقتدار  -على جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل
على جناح العمل اخليري الكويتي وعلى متيزه وتبوئه مكان ًا مرموق ًا ،من خالل ما قدم من
مناذج مشرقة وعطاءات مستمرة.
وهو دليل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مؤسسات العمل اخليري والقائمون عليه
والتي جاءت نتاج ًا ملستوى املصداقية والشفافية التي يلتزم بها العمل اخليري في
كويتنا احلبيبة.
إن العمل اخليري في الكويت عميق اجلذور وأصيل املنشأ عرفته الكويت في أيام الشدة
والضنك كما عرفته في أيام الرفاهية .وإن املتابع للعمل اخليري في الكويت يقف وقفة
إجالل وتقدير للعاملني في هذا القطاع اإلنساني النبيل جلهودهم الرائدة واملبدعة التي
انطلقت بالعمل اخليري في شتى امليادين احمللية واخلارجية ،مجسد ًا معاني التكافل
والتعاون بني أبناء املسلمني ،ومبرزة وجه الكويت املشرق في مجاالت اخلير والعطاء ،حتى
أصبح العمل اخليري الكويتي من أهم صادرات الكويت في املجال اإلنساني والتنموي وركن ًا
أساسي ًا في املنظومة اخليرية العاملية.
لقد ترك العمل اخليري في دولة الكويت بكافة آلياته ومؤسساته والقائمني عليه أثر ًا
طيب ًا وبصمة واضحة على مستوى العالم أجمع .فلقد متيزت دولة الكويت من بني دول
باجتاهاتها اإلنسانية ودعمها املستمر لبرنامج العمل اخليري الداعمة للتنمية ،األمر الذي
مكنها من الوقوف في مصاف الدول املتقدمة في مجال اخلدمات اإلنسانية واإلغاثية».
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وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك د.عبداهلل املعتوق مكرم ًا العم يوسف جاسم احلجي

جانب من حفل التكرمي الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مبشاركة األمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة بعد
حصولهما على جائزة امللك فيصل العاملية ويبدو العم يوسف احلجي شفاه اهلل متوسط ًا د .عبداهلل املعتوق
واملرحوم د .عبدالرحمن السميط  -رحمه اهلل -
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يوسف احلجي يتلقى التكرمي من مدير عام بيت الزكاة األسبق السيد عبدالقادر العجيل ،ويظهر في ميني الصورة
أ .عبدالرحمن عبداهلل الكندري مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم في بيت الزكاة آنذاك

رمزي العمل اخليري في الكويت العم يوسف جاسم احلجي شفاه اهلل والشيخ د.عبدالرحمن السميط رحمه اهلل
صورة جتمع
ْ
خالل حفل تكرميهما من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واألمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة

313

احلجي« :قمت بواجبي ..ومن يستحق التكرمي أهل اخلير»
وفي تعليقه على حصوله على اجلائزة ،اعتبر احلجي تكرميه – حسب ما نشرته (القبس 10
مايو« – )2006 ،لفتة كرمية ،وتكرمي ًا للعمل اخليري الكويتي» ،وأكد أن «هذا العمل اخليري
أرسى قواعده أهل اخلير من رجاالت الكويت الذين سنوا سنة حسنة في إنشاء املؤسسات
اخليرية في الكويت والعالم» .وأثنى احلجي على سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر
األحمد ومساهمته في دعم العمل اخليري ،ومؤازرته للقائمني على العمل في مواجهة
التحديات الدولية ،مثمن ًا «الدعم
الرسمي الكويتي للعمل اخليري من
قبل سمو األمير الوالد الشيخ سعد
العبداهلل وسمو األمير القائد وسمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد».
وقال احلجي« :بحثت في أوراقه
ملعرفة سبب منحه جائزة امللك فيصل
العاملية وتكرميه ،فلم أجد أنني قمت
بشيء يستحق هذا إال ما قدمت من
علي جتاه ديني وأمتي! ورأيت
واجب ّ
أن املستحق لهذا التكرمي هم أهل
اخلير والعطاء الذين آزروا ونصروا
العمل اخليري ودعموه بكل الوسائل،
فضربوا أعظم األمثلة في البذل
والعطاء» .ورأى احلجي أن «التكرمي
زاد من مسؤوليته لالستمرار في
العم يوسف احلجي ملقي ًا كلمته في حفل التكرمي الذي أقامته
منح العطاء واملسيرة الطيبة».
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية مبشاركة األمانة العامة لألوقاف
وبيت الزكاة بعد حصوله على جائزة امللك فيصل العاملية
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ورد في األثر «ألسنة اخللق أقالم احلق» .وسبق أن أشرنا إلى حديث قال فيه رسول اهلل [
جنازتي رجلينْ « :أنتم شهداء اهلل في األرض»
للصحابة رضى اهلل عنهم عقب شهادتهم على
ْ
(قالها ثالث مرات – رواه مسلم).
وما أكثر من حتدثوا عن العم بويعقوب وأثنوا عليه – شفاه اهلل وعافاه  -مبا هو أهله –
نحسبه كذلك وال نزكي على اهلل أحد ًا – ولو أردنا جمع واستقصاء كل ما كتب عنه لرمبا
طال بنا املقام ..ولذا سنكتفي ببعض ما كتب عنه ،منع ًا لإلطالة ،وعم ًال مبقولة (املثال
يغني عن املقال).
وقبل أن نشرع في ذكر بعض ما ُكتب عنه ،نتحدث عن مرضه  -شفاه اهلل وعافاه  -حيث
إنه تعرض لوعكة صحية في 2008/12/15م ُأدخل على أثرها املستشفى األميري لعالجه
ألم به وأثر في قلبه ،ومت عالجه ،وخرج من املستشفى بسالم ،وكان من زواره في
من عارض ّ
املستشفى سمو أمير البالد وولي العهد ،وعدد من محبيه .وحني خرج من املستشفى وجه
شكره وتقديره لسمو أمير البالد وولي العهد وغيرهما من الشيوخ واإلخوان ،ومما قاله إنه
يتمنى أن تبقى الكويت واحة لألمن واألمان ،وأن صحته في حتسن مستمر.
وفي  2013/11/25غادر يوسف احلجي إلى األردن حلضور مؤمتر عن القدس ،تلبية لدعوة من
قبل األمير احلسن ،وكان عمر بويعقوب آنذاك  90عام ًا ،لكنه أصر على السفر ،رغم مرضه،
وعاد بعد أربعة أيام إلى الكويت ،وكان متعب ًا جراء زياراته ملخيمات الالجئني السوريني في
األردن .وفي يوم اجلمعة  2013/11/30توجه إلى مسجد املطير ألداء صالة اجلمعة ،فسقط
مريض ًا في املسجد ،وأعانه بعض اإلخوة ،ومن بينهم صديقه برجس حمود البرجس ،الذي
أوصله إلى املنزل .ولكنه لم يبرأ من املرض ،فتم نقله إلى مستشفى األميري للعالج بعد أن
أصيب بجلطة أدت إلى شلل نصفي له ،لم يعد بعدها قادر ًا على العالج أو القيام والوقوف
على رجليه  ,وفي املستشفى زاره العديد من املسؤولني منهم الشيخ نواف والشيخ مشعل
األحمد اجلابر وغيرهما من رجاالت الكويت .وملا سمع أمير البالد بنبأ مرضه قرر إرساله
إلى أملانيا  -على طائرة خاصة – لتلقي العالج.
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وبالفعل طار إلى برلني في 2013/12/16م ،وهناك زاره الشيخ ناصر احملمد ،ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن وغيرهما من رجاالت الكويت .وقد نشرت له صورة مع مرزوق الغامن في
الصحف احمللية في 2014/4/13م.
وبعد أشهر من العالج ،عاد إلى الكويت بصورة أفضل ،ولكنه ظل معاق ًا وغير قادر على
الوقوف أو العالج أو الطعام عن طريق الفم ،فأصبح يمُ ضي أيامه ما بني سرير املرض
وكرسي اإلعاقة ،شفاه اهلل وعافاه وأجرى له أجر العمل اخليري ،الذي ظل يؤديه بشكل
يومي طوال حياته.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني املرافق له زار  -على هامش زيارته لبرلني  -العم يوسف احلجي لالطمئنان
على صحته أثناء تلقيه العالج في أحد املستشفيات األملانية
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وقد زاره في منزله العديد من أصدقائه ورفاقه ،وفي إحدى املرات زاره د .خالد املذكور فبكى
حني شاهده على هذه احلال ،ودعا اهلل أن يرزقه أجر الصابرين احملتسبني.
كما زاره في البيت رئيس السودان السابق (املشير عبدالرحمن سوار الذهب) وتأثر بشدة
حني رآه على كرسيه املتحرك ،بعدما كان يراه ميأل الدنيا حركة ونشاط ًا في اخلير.
ولقد فاضت األقالم بالكلمات التي جتسد مدى حب أهل الكويت لهذا الرجل ،ومعرفتهم
مبكانته وفضله وما بذله من جهد في خدمة دينه ووطنه وأمته ،مما تعجز عن مطاولته
الهمم ،وتقصر عن منافسته القمم.
وفي السطور التالية ..بعض ما كتبه عنه أبناؤه ومحبوه:

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل يفتتح أحد املشروعات اخليرية ،ويبدو على يسار الصورة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح رئيس الوزراء آنذاك والعم يوسف جاسم احلجي
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ماذا عسانا أن نقول عن والدنا؟
بأقالم  :أبنائه

«ماذا عسانا أن نقول في والدنا – شفاه اهلل وعافاه  -أفضل مما تخبرنا به أعماله ومن
رافقه وعمل معه ،ومن شهد له وألعماله بالصدق وباإلخالص (وعلى رأسهم صاحب السمو
أمير البالد) من مسؤولني وأصدقاء من أهل الكويت ومن خارجها؟!
غير أن هناك جوانب خاصة به :جوانب األب الرحيم ورب األسرة القائم مبسؤولياته جتاهها
وجتاه أقاربه .إن هذه اجلوانب ال تظهر إال من خالل مالزمته في بيته وبني أهله ،وهي
جوانب ال بأس أن نذكر املهم منها هنا.
إن أول ما يلفت النظر في شخصه هو اتباعه األسلوب الدميقراطي في تعامله معنا ،فال هو
يستعمل الشدة معنا ،وال هو يفرض علينا منط ًا معين ًا من العيش أو اللباس أو الطعام ،وال
حتى في عباداتنا اليومية ،بل كان يترك كل واحد منا يتصرف كما يحلو له (ما دام قد بلغ
سن الرشد) ،ال تكاد تسمع له صوت ًا مع أنه كان يدير بيت ًا كثير األفراد ،وكان يديره بهدوء
ووقار ظاهر ْين .واليوم ،وبعد أن لزم فراش اإلعاقة الدائمة ،عرفنا فضائله أكثر.
وأما بره بوالديه وبأقاربه فهو من سماته البارزة ،فلم ُيغضب والده أو والدته يوم ًا من
األيام ،وكان مالزم ًا سرير والدته في املستشفى حتى فارقت احلياة ،كذلك كان بار ًا بأقاربه
(إخوانه وأخواته) من خالل مد يد العون لهم ،ومساعدتهم في تنمية أموالهم ،حتى إنه
بذل في مساعدة أقاربه في هذا املجال ،رمبا أكثر مما بذله في مساعدة أبنائه وبناته ،ولم
ينس زوجته ورفيقة دربه أبد ًا ،وكان يوصي أبناءه وبناته قبل إعاقته قائ ًال« :أمكم ..أمكم..
ال تغضبوا أمكم».
كيف ال وهي رفيقة دربه ،وأحد أسباب جناحه! ،فال ُيبدع املرء إال في أسرة مستقرة ناجحة،
سيما وأم يعقوب كانت  -رحمها اهلل  -الزوجة الوفية له طوال حياتها ،خصوص ًا بعد إعاقته،
حيث الزمته طيلة فترة عالجه خارج الكويت ،رغم كبر سنها واعتالل صحتها ،وكانت دائمة
االهتمام به حتى خالل مرضها وإعاقتها إلى يوم وفاتها رحمها اهلل ،في اخلامس عشر من
شهر أبريل عام 2019م ،رحمها اهلل تعالى وأسكنها فسيح جناته.
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لم نشاهده في أي يوم يعيب طعام ًا قدم له ،أو يشكو من سوء حتضيره ،بل كان يتناول ما
وضع أمامه بصمت ،ثم يحمد اهلل على نعمته.
كما أنه لم يكن يجهل قوة املال وال أهميته في هذه احلياة ،لكن لم يسع قط للحصول على
املال بأية طريقة ُيشتم منها رائحة احلرام ،كما كان يؤدي زكاته وزكاة أهله بالوفاء وبالتمام
قيامه بواجبه جتاه ربه ودينه .وحني أصبح رئيس ًا للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية امتنع
عن تسلم راتب لقاء عمله ،وهي سنة اتبعها من جاء بعده في هذا املنصب.
أما قوة حتمله األسفار الطويلة اخلاصة بعم َل ْيه اخليري والوظيفي ،وصبره على الشدائد
 على الرغم من كبر سنه  -فهي تدعو للعجب ،لقد صبر على رحالت متعبة يتفقد خاللهااملشاريع اخليرية ودور األيتام في العديد من القرى النائية في آسيا وإفريقيا ،حيث الطرق
الوعرة والطعام السيئ وطرق املواصالت الرديئة .وحني كان في رحلة خيرية إلى الصني
ُّ
اضطر إلى أن يقتات على الفواكه واخلبز أسبوع ًا كام ًال في هذا البلد العجيب.
ولقد شهد له بهذا صديقه املقرب ورفيقه املرحوم عبداهلل علي املطوع قائ ًال« :والدكم هذا
لم أر رج ًال أكثر صبر ًا منه!».
وكان ولعه مبساعدة الفقراء واليتامى واملعوزين ،وحبه اخلير للناس ،من صفاته املميزة
له ،وكان يردد أمامنا« :هوايتي هي العمل اخليري» ،كما كان يقف إلى جانب املظلوم ضد
الظالم ،ويكره الواسطة ويترفع عن القيام بها .وحني طلب منه أحد أحفاده أن يتوسط له
كي يجد عم ًال رد عليه قائ ًال« :يا ولدي ..واسطتك ربك».
كذلك كان تواضعه صادق ًا وغير مصطنع ،فهو ال يستنكف عن لقاء أحد أي ًا كان ،وال يرد
دعوة أحد حلضور حفل فرح أو زفاف ،أو لقاء ضعيف يطلب مساعدة ،وال يتردد عن زيارة
مريض بسيط ،بل يزوره ويدعو له بالشفاء.
ولم نسمعه قط يغتاب أحد ًا أو يذكر أحد ًا بسوء ،وكان ال يعيب أحد ًا «ألنه من ع ّيب ابتُ لي»،
فإذا ذكر بعض جلسائه أحد ًا بسوء لزم هو الصمت.
يغره ولم يخدعه املنصب قط ،بل كان زاهد ًا فيه حتى حني كان وزير ًا،
وبفضل اهلل لم َّ
وكان ال يحب املدح وال الظهور أمام الناس أو التظاهر بنفسه ،كما كان ال يرتاح أبد ًا ممن
يظهر تكبره على الناس .فكل الناس سواسية لديه ،وال فضل ألحد على اآلخر إال بالعمل
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الصالح ،لقد هذبه الدين غاية التهذيب ،فلم يركن فقط ألداء العبادات دون غيرها من
الواجبات الشرعية واألخالقية.
ونتيجة ملا قام به من أعمال في العديد من املجاالت ،وما صاحب هذا من أسفار واختالط
بالناس ،فقد أكسبه هذا تنوع ًا في خبراته وعمق ًا في جتاربه في احلياة ومع الناس ،جراء
تعامله مع مختلف طوائف البشر في كل قطر من أقطار العالم املعروفة في آسيا وإفريقيا
والشرق األوسط ،فكان مخزون ًا من التجارب ال ينضب .لقد كان عصامي ًا طوال حياته ،ولم
يوقفه عن فعل اخلير وخدمة األيتام والضعفاء واملعوزين ،سوى اإلعاقة الشاملة التي حلت
به وهو في التسعني من عمره.
ولم يتوقف عن قراءة كتاب اهلل ،وختمه وتثويب أجره لوالديه وأقاربه .وكان آخر كتاب يقرؤه
هو(جرائم األحداث في الشريعة اإلسالمية – املشكلة والعالج) ،وقد منعه من إمتام قراءة
هذا الكتاب ما حل به من إعاقة .لقد كانت رحلته األخيرة إلى األردن حلضور مؤمتر عن
القدس وما يفعله الصهاينة فيها ،فقد مكث في عمان أيام ًا زار خاللها بعض مخيمات
الالجئني السوريني ،وحني عاد إلى وطنه كان مرهق ًا ومتعب ًا ،وبعد يوم من وصوله أرض
الوطن أغمي عليه وهو في املسجد ،فجيء به إلى البيت ،فعرفنا أنه أصيب بجلطة شلت
نصفه األمين ومنعته من الكالم أو الوقوف على رجليه ،ولم يصبح بعد هذا قادر ًا على
األكل ،فإن قدر اهلل سابق في كل األمكنة واألزمنة ،في األردن أو الكويت ،خالل سفره أو
حضره ،فاحلمد هلل على كل حال.
واحلق أننا افتقدنا – وال نقول فقدنا ونسأل اهلل أن يشفيه  -والد ًا رحوم ًا ،وركن ًا أساسي ًا
في حياتنا وفي منزلنا ،كما افتقده الكثيرون من محبيه وأصدقائه ،ولكن عزاؤنا جميع ًا أنه
عمل بصدق وإخالص وتعاون وبنية صادقة على قدر استطاعته حتى آخر يوم قبل إعاقته،
وكل هذا في خدمة اإلنسان ،لقد أدى واجبه كام ًال جتاه ربه ودينه ووطنه وأهله على خير
ما يكون عليه األداء .واحلمد هلل رب العاملني».
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إفريقيا تطورت ..بفضل العمل اخليري

بقلم املشير :عبدالرحمن سوار الذهب رحمه اهلل
رئيس منظمة الدعوة االسالمية ومقرها في السودان
«إن اإلجنازات التي حتققت في هذا العهد أصبحت كبيرة في إفريقيا من خالل أيادي
العمل اخليري ،وجهود احلجي والسميط  ,إن إفريقيا تطورت كثير ًا حتى أصبح لديها
الكثير من أصحاب التخصصات نتيجة استكمال دراستهم خارج حدود إفريقيا ،وهذا مت
بفضل العمل اخليري في الكويت».
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األخ يوسف مدرسة يتعلم منها اإلنسان الشيء الكثير

بقلم العم :عبداهلل العلي املطوع رحمه اهلل
«األخ العزيز الشيخ يوسف جاسم احلجي من رجاالت الكويت ،عرفته منذ زمالة املدرسة،
والتقيت معه في احلج ،في أول حجة لي وله وهي عام  ١٣٦٥هجرية أي  ١٩٤٦ميالدية،
رافقته وعرفت منه الشيء الكثير وتعلمت منه الكثير ،برغم أن فارق السن بيننا لم يكن
كبير ًا ،إال أنه كما قيل في املثل الكويتي( :اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بدهر ،أو اللي أكبر
منك بشهر أعلم منك بدهر) .واألخ يوسف احلقيقة مدرسة يتعلم منها االنسان الشيء
الكثير ،فقد تعاملت معه في الدينار والدرهم ،وصاحبته في العمل اخليري وتعاونت معه
في مجاالت كثيرة .فكان نعم الرجل ونعم القدوة.
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تعاملت معه بالدينار والدرهم عندما كان مسؤو ًال عن وزارة الصحة في جميع مداخلها
ومخزونها ،وكنت ذلك اليوم من املجهزين إن لم أكن من أكبر املجهزين لوزارة الصحة.
وقد أسست املستشفى األميري بأكمله أو معظمه ،وجهزتهم باألدوية واالحتياجات ،وكان
هو املسؤول وهو الذي يتسلم وهو الذي يودع املخازن .وقد مت ترقية الرجل  -تقدير ًا له
وإلخالصه ونشاطه  -عند االستقالل إلى وكيل وزارة الصحة ،ثم إلى وزير لألوقاف ،ومن ثم
رئيس ًا للهيئة اخليرية اإلسالمية ،واخترناه أيض ًا رئيس ًا للجنة اإلغاثة املشتركة التي تضم
جميع اجلمعيات في الكويت.
وقبل ذلك كان رئيسي في جمعية اإلصالح االجتماعي وكنت أمينها العام ،وهو رئيس
اجلمعية بعد املرحوم العم يوسف عبد اهلل النفيسي ،فهو يعتبر ثاني رئيس جلمعية
اإلصالح االجتماعي منذ إنشائها .وعرفته قبل ذلك ورافقته في مسيرة العمل اإلسالمي
عندما كنا أعضاء في جمعية اإلرشاد اإلسالمي منذ تأسيسها في أوائل اخلمسينيات.
الرجل يحظى بثقة اجلميع ليس محلي ًا فقط بل عاملي ًا أيض ًا .ولذا مت اختياره عضو ًا
مبجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية في إسالم أباد ،وكان قبل ذلك عضو ًا في مجلس أمناءأو
مجلس إدارة اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة.وما زال الرجل عضو ًا في مجلس أمناء
في جامعة النيجر ورئيس مجلس أمناء جامعة أوغندا.
وكنت رافقته وأنا أيض ًا عضو معه في مجلس أمناء جامعة إسالم أباد ،ومجلس أمناء
جامعة بنغالدش اإلسالمية .وهو اآلن رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ورئيس
جلنة اإلغاثة املشتركة ،فالرجل حقيقة يعطي من نفسه وماله الشيء الكثير ،وهو  -حقيقة
 رجل من الرجاالت التي تفخر فيها الكويت مبا قدم وما يقدم ،وهو مستمر بالرغم منهذا السن الذي وصل إليه ال يكاد يستريح أسبوع ًا ..بل دائم ًا من سفرة إلى سفرة ،وكلها
في مجال اخلير وفي مجال العمل ملا يرضي اهلل سبحانه وتعالى».
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ال يكاد مير شهر إال والوالد مسافر في مهمة خيرية

بقلم د.عثمان بن يوسف احلجي
«ال شك أن للوالد حفظه اهلل دور كبير في تنشئتنا النشأة اإلسالمية ،وقد تأسينا بحرصه
على العمل اخليري ،فمنذ كنا صغار ًا والوالد ال يكاد مير شهر إال وهو مسافر في مهمة
رسمية ،ولم تتوقف نشاطاته بل اتسعت بعد توليه مسئولية وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ثم جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية،
ِّ
حيث كانت انطالقة خيرية جديدة مع هذه الهيئة املباركة ،فكان الوالد حفظه اهلل
مسخر ًا
كل وقته وجهده في العمل الدؤوب بإخالص وجد منقطع النظير ،دون حرص على الظهور
والشهرة ،فكان ذلك سر ًا من أسرار النجاح ،التي نعتقد أنها كانت تؤثر في شخصيته،
ومن ثم في شخصية أسرته ،فكانت األسرة بحمد اهلل وما زالت متعاونة إلى أبعد احلدود،
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بحيث إن الوالد انطلق ألداء مهامه على أكمل وجه ،حيث كان شفاه اهلل حريص ًا على تفقد
املشاريع اخليرية والتنموية بنفسه ،بل ويشرف على توزيع نفقاتها ،سواء في إفريقيا أو
أوروبا أو آسيا أو بأي دولة من دول العالم ،التي تكثر فيها الكوارث واألزمات ،وكان يتفقد
بنفسه أيض ًا وصول هذه املعونات واملساعدات ملستحقيها ،فيتحمل في سبيل ذلك الكثير
من املشاق والصعوبات ،بل ويتكبد الساعات الطوال سفر ًا وترحا ًال ،في استكمال هذه املسيرة
بشتى ظروفها وصعوباتها ،فيأبى إال أن يكون هناك واحد ًا من عمال اإلغاثة العاملني
بأنفسهم ،فيقوم بالعمل معهم ،ويفعل ما يفعلون.
ومن جهة تأثير ذلك على األسرة ،فقد كان هناك تأثير إيجابي متام ًا ،ألنها كانت تتفهم
ظروف الوالد حفظه اهلل ،كونه مسخر ًا كل وقته خلدمة اإلسالم واملسلمني في كل مكان ،وال
شك أن هذا األمر كان له تأثيره اإليجابي على شخصياتنا جميع ًا ،خاصة وأنا أعمل في
بيت الزكاة في الكويت ،فكان له تأثير علي شخصي ًا ،فمنذ التحاقي بالعمل في بيت الزكاة
وإلى اآلن ،مسيرة  22سنة في خدمة العمل اخليري اإلسالمي بحمد اهلل ،وقد استفدت
كثير ًا في احلقيقة من الوالد في حرصه ومتابعته ملشاريع العمل اخليري بحمد اهلل تعالى.
وال يكاد شخص كبير أو صغير ،وعلى جميع املستويات املسؤولة في الدولة أعالها وأدناها،
إال والوالد يلقى القبول واالحترام لديهم ،ويعتبرونه من الثقات الذي يؤمتنون على بناء
أكبر املشاريع واألعمال اخليرية واإلغاثية ،وكلها  -وهلل احلمد  -تتم بفضل من اهلل عز
وجل ،ثم بجهوده اخليرين من أهل اخلير في الكويت ،ثم بجهود إخوانه الذين ناصروه
وشاركوه في هذه األعمال ،وهذه كانت أبرز املعالم ملسيرة الوالد حفظه اهلل وشافاه واحلمد
هلل رب العاملني».
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ازدهر العمل اخليري اإلسالمي في عهده

بقلم :د .خالد مذكور املذكور  -رئيس مجلس إدارة جمعية
اإلصالح االجتماعي
«الشيخ يوسف احلجي من أعالم العمل اخليري في الكويت بل في العالم ،وهو رجل
فاضل كرمي متواضع من أهل اخلير والتقوى والصالح والبر .الكل يشهد له وال نزكي
على اهلل أحد ًا ،ترأس الهيئة اخليرية على مدى  25عام ًا ،لم يدخر وسع ًا في سبيل نشر
اخلير وتعميمه.
ازدهر العمل اخليري اإلسالمي في عهده ونهض بالهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حتى
وصلت مشاريعها إلى جميع أنحاء العالم اإلسالمي في إفريقيا وآسيا وأمريكا وأستراليا
ودول أوروبا وغيرها .نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ميتعه بالصحة والعافية».
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د .خالد املذكور مكرم ًا العم يوسف احلجي شفاه اهلل في حفل تكرمي اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة االسالمية لرواد العمل اخليري عام 2011

وخالل حفل التكرمي الذي أقامته اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة االسالمية لرواد العمل اخليري عام  ،2011قال رئيس اللجنة د .خالد
املذكور أن يوسف احلجي والدكتور عبدالرحمن السميط والشيخ أحمد بزيع الياسني
يشتركون في قواسم مشتركة بينهم جميع ًا ،ومشهود لهم ليس على مستوى دولة الكويت
فقط بل على املستوى العاملي بعطائهم وبذلهم وبصمتهم في مجال الدعوة الى اهلل والعمل
اخليري .مؤكد ًا أن يوسف احلجي أول من دعا إلى إنشاء جلنة تدرس مدونة العقوبات
حتى تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بداية لظهور اللجنة االستشارية العليا للعمل
على استكمال تطبيق أحكام الشريعة االسالمية .كما يحسب للعم احلجي جهوده الكبيرة
ومطالباته التي أثمرت بفضل اهلل ثم حتركاته مع الشيخ أحمد بزيع الياسني عن إنشاء
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في دولة الكويت ،خاصة أن هذه الكلية قد ولدت من
خالل عملية قيصرية ،وعانت من صعوبات ،مع وجود من ال يريد أن يكون للشريعة اسم
في الكويت .وأشار املذكور إلى أن احلجي والشيخ الياسني هما من أسسا جمعية عبداهلل
النوري اخليرية».
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أتعب من جاء بعده

بقلم :د .عبداهلل معتوق املعتوق
رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
املستشار بالديوان األميري الكويتي
واملبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
«العم يوسف احلجي أحد رموز العمل اخليري في الكويت ،كان له دور كبير في جناح
العمل اخليري الكويتي ومتيزه وتبوئه مكان ًا مرموق ًا ،من خالل ما قدمه من جهود مشرقة
وعطاءات مستمرة.وقد حصل بكل اقتدار على جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم،
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مؤسسات العمل اخليري
والقائمون عليها والتي جاءت نتيجة ملستوى املصداقية والشفافية العاليةالتي يلتزم بها
العمل اخليري في كويتنا احلبيبة.
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إن العم يوسف احلجي مؤسس وقائد مسيرة الهيئة اخليرية اإلسالمية طوال  25سنة
املاضية ،ال يكل وال ميل من العمل املخلص والبنّاء في شتى دروب العمل اخليري ،وهو -
بهذه السيرة الطيبة واملباركة احلافلة باإلجنازات واملشاريع والبرامج الكبيرة  -قد أتعب
من جاء بعده ،ولهذا فلن أستغني عن توجيهاته السديدة وآرائه احلكيمة ،متمنني له
طول العمر والعافية ،وسيبقى رئيس ًا فخرية ومستشار ًا .ولن نستغني عن توجيهاته وآرائه،
ملواصلة مسيرة الهيئة إلى أرفع املستويات وفق ًا لالستراتيجية املعتمدة من قبل جمعيتها
العامة .إضافة إلى تواصل التعاون والتنسيق مع كل اجلهات الرسمية املعنية بها كوزارات
األوقاف والشؤون املالية واإلعالم واجلمعيات واللجان اخليرية داخل وخارج البالد.
وأسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يعينني على حتمل هذه املسؤولية الكبيرة ،وأن أواصل الطريق
الذي رسمه العم الفاضل الشيخ يوسف احلجي على مدة  25عام ًا من العمل الدؤوب
واإلجناز والعطاء في خدمة اإلسالم واملسلمني.
وقد احتوت لوحة التكرمي على هذه القصيدة املهداة من الشيخ علي الكليب العازمي والتي
نورد أبياتها أدناه:
ومضى على درب العطـ ــاء رجـ ـ ـ ــال
		
ق ـ ـ ــل الكالم و طـ ــابت األفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
هي للع ــوال ــم مضرب األمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
		
زهت الكــوي ـ ـ ــت بهيئ ـ ــة خيــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قل ــب شفوق مخلــص مفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
		
للخيـ ــر ك ـ ـ ـ ــان وال يـ ــزال يقوده ـ ـ ــا
فالعــم ي ـ ــوسف دأبـ ـ ــه اإلقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
		
يسع ــى إلى امللهـ ــوف يجبـر كسره
وتبدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
		
يحن ـ ــو على احملت ــاج يكســو عريه
درر التفـ ـ ـ ـ ـ ــاني أرشـ ـ ــدت أجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
		
آه أب ـ ـ ـ ــا يعقـ ـ ـ ــوب ك ـ ــم أهديت ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
آالم من نكب ـ ـ ـ ـ ــوا غـ ـ ــدت آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
		
وظللت مشتعل العزمية كي ترى
شكرا  . .و خلفك يا حبيب رجال
		
يـ ـ ــا فارس ـ ـ ـ ـ ـ ًا ي ـ ـ ــا ملهمـ ـ ًا لدروبن ـ ــا
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تكرمي الرئيس السابق للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية العم يوسف جاسم احلجي في حفل افتتاح اجلمعية العامة للهيئة في
أبريل من عام  ،2018ويظهر من اليسار د .عبداهلل املعتوق ود .عثمان احلجي ومسؤول إدارة العالقات العامة في الهيئة
األستاذ خالد اخلليفي

د .عبداهلل املعتوق مكرم ًا العم يوسف احلجي بحضور د.هالل الساير رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتية
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رجل له مكانته

بقلم :د .عارف الشيخ
اإلمارات العربية املتحدة
« إن السيد يوسف احلجي رجل له مكانته االجتماعية في الكويت وفي العالم اإلسالمي.
ويعد رمز ًا من رموز الكويت اخليرية ،وله انتشاره الواسع وصيته الطيب في داخل الكويت
وخارجها .كان – قبل تولي حقيبة األوقاف  -وكي ًال لوزارة الصحة .وفي الوقت نفسه كان
عضو ًا في اللجنة التنفيذية للهيئة العامة ملساعدة اخلليج واليمن .لذا فإنه كان يتابع
البعثة التعليمية والصحية الكويتية في اإلمارات .وكان يتخذ القرارات بشأن تأسيس
املستشفيات واملدارس واملساجد ،وكانت له زيارات تفقدية ملشاريع دولة الكويت في اإلمارات
مبعدل زيارة كل ستة أشهر .كانت زيارته لدبي مفاجئة .وكان ينزل في فندق اخلليج بدبي.
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وفي السابعة من صباح اليوم الذي يلي وصوله يتوجه إلى مستشفى الكويت بدبي ليطلع
على العمل.
وقد علمت أن الوالد يوسف احلجي كان على عالقة طيبة بالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم دبي األسبق رحمه اهلل .وكان يلتقي به في كل مرة يزور فيها دبي ملتابعة أعمال مكتب
دولة الكويت بها».

334

البقية الباقية من الرعيل األول

بقلم الداعية الشيخ  :أحمد عبدالعزيز القطان
«العم يوسف احلجي «أبويعقوب» البقية الباقية من الرعيل األول الذين إذا تركوا مكانهم
الدعوي واخليري ال يسده أحد ،كالعم عبداهلل املطوع «أبوبدر» يرحمه اهلل .والهيئة اخليرية
العاملية من أسباب حفظ الكويت في املاضي واحلاضر واملستقبل؛ ألنها أم األيتام واألرامل
أياد بيض ،ويسألون عن
واحملتاجني ،كلما سافرنا يسألون عن الهيئة اخليرية ملا لها من ٍ
العم «أبو بدر» وعن العم أبويعقوب  -حفظه اهلل  -ونقول لشباب الكويت :هؤالء قدوتكم
وآباؤكم فتشبهوا بهم إن التشبه بالكرام فالح ،وإن الذي يعمل في هذا املجال فهو على باب
خير في الدنيا واآلخرة سواء كان حي ًا أو ميت ًا .وهذا العمل اخليري هو الوجه احلضاري
للكويت ،فالناس ال تعرفها بالنفط وال باألموال ،وإمنا اجلائع يعرفها إذا شبع ،والعاري
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إذا اكتسى ،واملريض إذا تداوى وشفي .فيا أيها األثرياء في كل مكان :ابتكروا مثل الهيئة
في بالدكم فإنها صمام أمان من النكبات والهموم في زمن الفنت ،فالعم أبو يعقوب صورة
مشرقة لرجاالت الكويت ،سواء كانوا في البر أو البحر .فلما انتهى العمل في البر أو البحر
توجهوا إلى العمل اخليري ،ألنه يسري في دمائهم وأرواحهم اخليرة ،وهم بركة األمة
ومصابيح هداية .وال ينبغي لنا أن ننسى العمل اخليري وما يؤديه من خير عميم لكثير من
البشر ،حتى إن قضية فلسطني ونصرة غزة كانت شاغلهم الشاغل ،مما يبني عاملية الهيئة ».
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منوذج من رجاالت الكويت األفذاذ

بقلم العم :أحمد سعد اجلاسر  -عضو مجلس إدارة الهيئة
«العم أبو يعقوب منوذج من رجاالت الكويت األفذاذ وهو ميثل جي ًال عظيم ًا في أخالقه
وسلوكه ومبادئه ،عرفته منذ عام 1977 عندما كنا في جمعية املعلمني ،وازدادت صلتي به
عندما تسلمت أمانة السر بها،وكنت في كل مناسبة أقترب من هذا الرجل احلكيم ،فأتعرف
على مزايا وخصال قلما جتتمع في إنسان .فهو صاحب بصيرة ونظرة وحكمة ،قليل الكالم
كثير العطاء ،يعمل طول ساعات يومه ال ميل وال يهدأ حتى ينجز ما بدأه.
العم أبو يعقوب دقيق في مواعيده ،وإذا حدد موعد ًا التزم به .وكم من لقاءات أو اجتماعات
بدأت حتى قبل أن يصل بعض املشاركني بها – إذا تأخروا  -ليعطيهم درس ًا بأن املوعد  -عند
املسلم  -مقدس ال يجوز التهاون به أو التفريط فيه.
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له ذاكرة أملعية .فكثير ًا ما ننسى وقائع وتواريخ وأحداث ًا يذكّرنا بها .زاده واهلل حرص ًا وعافية.
لم يقف أحد ببابه إال وأخذ حاجته ،شديد التأثرباملساكني واأليتام واملعوزين ،يعطي كبير
السن أولوية ،وقد مول مشاريع اجتماعية كبرى وكان آخر قرار له منحة املسنني في الكويت
 ٣٠ألف دينار.
إن يوسف احلجي وأحمد بزيع الياسني وأيض ًا العم املرحوم عبداهلل املطوع  -طيب اهلل ثراه
 كل أولئك منارات عالية من العطاء اخليري والدعوي ،وقد سبقهم العم عبداهلل الكليبوعبدالرحمن الواليتيويوسف الفليج وآخرون تفخر بهم الكويت .ونرجو للعم أبو يعقوب
مزيد ًا من الصحة والعافية والعمر املديد ،وأن يظل منارة لألجيال والعمل اخليري نتعلم
منه واهلل ولي التوفيق».
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قاد العمل اخليري باقتدار وحكمة

بقلم :د .عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
وزير التربية والتعليم األسبق في دولة قطر
عضو مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
«لعل من أوضح وأجمل ما متيز به الشيخ يوسف احلجي  -حفظه اهلل  -حبه للعمل
التطوعي واخليري ،والبذل فيه ،واعتزازه بزمالئه وإخوانه في هذا املجال.
فالرجل مجبول على العمل اخليري في معظم مراحل حياته وعمره ،وهو رائد من رواد
العمل اخليري ،وهو رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وهو رئيس مجلس إداراتها،
ملا يربو على ربع قرن منذ تأسيسها في عام 1984م ،قاد الهيئة اخليرية وعمل على تأسيسها
والعبور بها في خضم صعوبات واجهتها بكل اقتدار وحكمة.
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جزاه اهلل خير ًا على ما قدم وصنع وضحى ،كان يشارك باستمرار في معظم برامج ولقاءات
ومؤمترات العمل الدعوي اإلسالمي احمللي واإلقليمي والعاملي ،وهو رجل يحمل في قلبه
حب ًا لوطنه وعروبته وإسالمه ،كما أنه كذلك مؤسس مدرسة الرؤية اإلسالمية ،التي تعتبر
منوذج ًا فريد ًا في أسلوب تربيتها والتزامها مببادئ محكمة في تنشئة النشء ،هو دائم ًا
مساهم في دعم العمل اخليري اإلسالمي ،وفي معظم األحوال من ماله اخلاص.
لقد عاصرت العم الشيخ يوسف احلجي أكثر من خمسة وعشرين سنة في العمل اخليري،
وقد وجدت كل صفات الرجولة احلقة في خلقه وعلمه ودينه وغيرته على اإلسالم ،وخدمة
األمة اإلسالمية ،والتجاوب مع كل جهد مخلص والبذل في ذلك إلى أبعد احلدود ،فهو نعم
أكن له كل معاني الوفاء واحملبة واالحترام».
اإلنسان ونعم األخ الكبير ،الذي ُّ
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أخ كبير وقدوة لنا في مجال العمل اخليري

بقلم :م .طارق سامي العيسي
رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي
«ال شك أن احلديث عن جتربة الشيخ يوسف جاسم احلجي العم أبو يعقوب في مسيرة
العمل اخليري ،هو حديث عن أب وأخ كبير ،هو قدوة لنا في مجال العمل اخليري ،فقد
وفقه اهلل عز وجل إلى العمل اخليري بجميع أنواعه ،ومن خالل أبوابه الكاملة الواسعة
والكثيرة ،ومن أسباب هذا التوفيق بعد توفيق اهلل عز وجل أن هذا الرجل كان  -وال نشك
في ذلك أبد ًا  -مخلص ًا في عمله بكل جوارحه ،يتق بهذا العمل وجه اهلل عز وجل ،والشك
أن اإلخالص هذا هو من أهم أسباب النجاحات في العمل.
األمر اآلخر من أسباب النجاح هو أن العم بويعقوب يوسف احلجي حفظه اهلل قد تقلد
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العديد من املناصب ،فحقق هذه اخلبرة الواسعة والكبيرة والتي الشك أنها سر من أسرار
جناحه في هذه العمل ،فقد كان وكي ًال لوزارة الصحة ثم وزير ًا لألوقاف ثم رئيس ًا جلمعيات
عدة ،منها جمعية اإلصالح االجتماعي وجمعية النجاة اخليرية والهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية ،وكان أيض ًا عضو ًا بارز ًا ونشط ًا في الهالل األحمر الكويتي ،وهكذا فقد تقلد مناصب
كثيرة ،جعلته يحمل خبرة واسعة ،ويحتك بأصناف كثيرة من البشر ،ويتعرض ملشاكل
وظروف جعلت منه
معطاء وسباق ًا في مجاالت العمل اخليري ،جعل اهلل ذلك كله في
ً
ميزان حسناته إن شاء اهلل».
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إنسان مخلص نزيه الى أبعد احلدود

بقلم العم :عبداحملسن سعود الزبن رحمه اهلل
«في عام  19٤٦تقريب ًا عملت مع مال يوسف ،وكان هناك املستشفى السوري فقط ،وكان عبارة
عن مستوصف في بناية معرفي ،مال يوسف تولى آنذاك مذخر األدوية بالصحة ،وحينئذ
تعرفت عليه.
ومال يوسف إنسان مخلص نزيه الى أبعد احلدود ،كان إذا احتاج حبة دواء واحدة اشتراها
من الصيدلية مع أنه كان مسؤول املذخر بكامله».
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ما ذهبنا الى بلد في العالم إال واسمه موجود
واسم الكويت مقترن ًا به

بقلم :د .أحمد بن محمد توتنجي
األمني العام املساعد للندوة العاملية للشباب اإلسالمي
وعضو مؤسس في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
«الشيخ يوسف احلجي من إخواننا الذين نعتز بهم ،حيث تتلمذنا على يديه ،فما ذهبنا
إلى بلد في العالم إال واسمه  -وهلل احلمد  -موجود ،واسم الكويت مقترن به ،واملسلمون
في كل مكان يعتزون بعالقاتهم بهذا الرجل املبارك ،ونحن  -حقيقة  -تعلمنا منهم الكثير،
وميكننا القول أنه أخونا األكبر ،فما من بلد كان بحاجة ألي نوع من املساعدات أو اإلغاثة،
أو أصابته كارثة ،إال  -وهلل احلمد  -جتده هناك ،يؤدي دوره في العمل اخليري ،فيصل إليه
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قبل اآلخرين ،بفضل اهلل عليه ،ثم بحبه للعمل اخليري ،الذي أصبح راسخ ًا في نفسه،
ميثل جزء ًا من كيان الرجل حفظه اهلل ،فتجده دائما يفكر في اخلير لألخرين ،قبل نفسه
واألقربني ،نسأل اهلل تعالى أن يطيل في عمره ويحفظه ويدمي النعمة عليه».

مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  2017ويبدو من األعضاء الذين ميثّلون عدد ًا من األقطار اخلليج ّية والعرب ّية
واإلسالم ّية ومنهم  :الرئيس السوداني األسبق املشير سوار الذهب ،والوزير القطري السابق عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي،
ورئيس املنتدى اإلنساني العاملي د.هاني البنا ،والشيخ أحمد ليمو ،واملفكر اإلسالمي د .أحمد توتوجني ،والداعية اجلنوب
أفريقي إبراهيم جدوات ،ود .محمد منظور عالم وغيرهم
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كان يتكلم مع الصيادلة واملسئولني كما لو كان منهم

بقلم العم :سعد علي الناهض
الوكيل املساعد السابق لوزارة الصحة
يوسف احلجي هو رجل متواضع إلى أبعد احلدود ،وهذه امليزة يشهدها كل من يتعامل
معه ،ورجل يحب اخلير ويسعى للخير .وكان اهتمامه بوزارة الصحة العامة واضح ًا في
أحاسيسه واهتماماته الشخصية ،أذكر أنه كان يهتم كثير ًا بزيارة األجنحة العمومية ،مما
يعكس اهتمامه بنزالء الغرف املرضى متوسطي احلال ،رمبا أكثر من اهتمامه – في الوقت
ذاته – بنزالء الغرف اخلاصة.
األخ يوسف احلجي شخص عزيز على نفسي ،وعندما كان وكي ًال لوزارة الصحة العامة -
في أوائل الستينيات  -كانت له خبرة طويلة في موضوع األدوية ،وكان مسؤو ًال عن املذخر
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الطبي في وزارة الصحة العامة سنوات طويلة قبل أن يتولى مسؤولياته كوكيل.
ومعروف أن املذخر الطبي كان مسؤو ًال عن توزيع األدوية واملعدات الطبية على كافة
املستوصفات واملستشفيات ،فالرجل له خبرة طويلة في هذا املضمار .وعندما تولى
مسؤوليات أكبر في وزارة الصحة العامة فيما بعد ،فإن ذلك أعطى نوع ًا من االهتمام
في احملافظة على صرف األدوية واستخدامها في أماكنها؛ رغم عدم توافر وسائل احلفظ
الالزمة والسجالت الالزمة لألدوية .بل كان يتكلم مع الصيادلة واملسئولني كما لو كان
يعمل معهم».
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املال يوسف مشهود له بالدقة واإلخالص واالستقامة

بقلم العم :برجس حمود البرجس رحمه اهلل
رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتي
«في احلقيقة أنا زاملت املال يوسف احلجي في اخلمسينيات ،وأعرف معرفة جيدة اجلهد
الذي بذله األخ املال عندما زاملته في اخلمسينيات في دائرة الصحة ،كان مسؤو ًال عن
املستودعات الطبية (التي تسمى املذخر الطبي).
يلفت نظرك أن املال يوسف علم نفسه بنفسه في هذا املجال ،فقد كان يقوم بجهد جبار
الستيراد األدوية لدائرة الصحة في ذلك الوقت ،وكنت منبهر ًا بأنه يجيد اللغة اإلجنليزية
والطباعة .ولم يكن هناك طباع أو سكرتارية ،فكان يصيغ الكتاب ،ثم يضعه على الطابعة
العادية القدمية بنفسه ،ويبدأ الطبع ويستمر العمل هكذا طول النهار.
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كان األخ املال من األشخاص الدقيقني في عملهم ،ملا كان في دائرة الصحة ،وقتها كان
العمل على فترتني (دوام صباحي ودوام بعد الظهر) ،فكان دقيق ًا في الدوام وفي احلضور.
ولم تكن هناك مظاهر للرفاهية املوجودة حالي ًا؛ حيث يتم استقبال البعض ويتم تقدمي
الشاي والقهوة...إلخ ،بل كان هناك عمل جديا ،يستمر إلى أربع أو خمس ساعات متواصلة
في فترة بعد الظهر فقط.
واملال يوسف يتميز باإلخالص واالستقامة ،وهذا مشهود له به ،ال نقول ذلك نفاق ًا إمنا
حقيقة وواقع.
وأنا زاملته كأخ في العمل ،واستفدت منه كثير ًا جد ًا ،واستمعت لنصائحه في كثير من
األمور منها اإلدارية والتنظيمية في دائرة الصحة آنذاك ،حتى أصبحت وزارة.
وشاءت الظروف أن نتشارك مع ًا في تأسيس جمعية الهالل األحمر ،فاملال يوسف احلجي
من مؤسسي جمعية الهالل األحمر عام ١٩٦٦م.
وقد كانت له نشاطات إنسانية متأصلة منذ نشأته ،فكان يتشاور ويتحاور كثير ًا مع املرحوم
الشيخ عبداهلل النوري ،عن مساعدة الفقراء في أنحاء العالم ومعاونة املسلمني املضطهدين
في مشارق األرض ومغاربها .وقد كان املرحوم الشيخ عبداهلل النوري له مآثر كبيرة ال تخفى
على أحد ،وكان رحمه اهلل يعتمد اعتماد ًا كبير ًا على األخ مال يوسف في كثير من األمور.
كما تولى املال يوسف رئاسة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وحرص على أن يكون
هناك تنسيق بينها وبني اجلمعيات األخرى كالهالل األحمر وبيت الزكاة وغيرهما .وفي
احلقيقة فإن املال بو يعقوب لديه مواهب وإمكانات كثيرة احلقيقة حتتاج إلى وقت طويل
للحديث عنها».
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كلمته تعادل صفحة من التعليمات

بقلم :د .عبدالرحمن العوضي رحمه اهلل
األمني العام للمنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية
«إن العمل اخليري متأصل في هذا الرجل منذ عرفته منذ أكثر من خمسة وثالثني عام ًا.
عرفته كجار أو ًال؛ حيث كنا متجاور ْين في الشامية  -البيت بجوار البيت – وعرفته عندما
احتجنا له – يوم أن احتاج املرحوم والدي فجأة لكميات من الدم ،بعد إجراء عملية في
املستشفى األمريكاني ،فقد سخر بو يعقوب كل ما ميكن أن يسخره اإلنسان لتزويدنا بالدم،
الذي كان الوالد رحمه اهلل في حاجة ماسة إليه ،بسبب النزيف الذي تعرض له .وعرفته
كأب ،حيث البيت مقابل البيت ،فكنت أجلس عنده كل ليلة ،وأرى كيف يداعب أطفاله
باألسلوب األبوي البسيط .عرفته كرئيس للعمل عندما عملت في وزارة الصحة ،كان هو
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وكي ًال لوزارة الصحة ..وكان االسم احملبب لنا ليس «يوسف احلجي» ،بل كنا نسميه دائم ًا:
(مال يوسف)».
هذا الرجل معروف بدينه وتواضعه وأسلوبه البسيط ،وقد يكون جاف ًا وحاد ًا في بعض
األوقات .لكن وراء هذه الشخصية القوية إنسان طيب جد ًا .إنسان محب ًا للخير .إنسان
زاملته في كثير من املناسبات وخاصة بداية عملي ،حيث كان حريص ًا بشكل دائم على أن
يصطحبني معه إلى جميع املؤمترات اخلارجية العربية والدولية.
ورمبا هذا األسلوب هو الذي حولني من طبيب عادي – حيث كنت أحب أدرس تخصص ًا
آخر  -إلى رجل يهتم بالصحة العامة ،فقد كان يحاول أن يضعني في مسؤوليات أكبر مما
كنت أحتمله كي أتعلم .كان يراقب دائم ًا ،وكان يحرص ويعتني ،ويرى أنه ال بد أن يمُ نح هذا
الشاب الكويتي الطموح فرصة .وكان قليل الكالم ،ألن كلمته تعادل صفحة من التعليمات!

صورة نادرة للعم بو يعقوب في مؤمتر مع الدكتور عبدالرحمن العوضي
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وكان حازم ًا في عمله ،ال يتردد أبد ًا في أن يقول لك« :أنت مخطئ ..وذاك مخطئ» ،وذلك
بكل ما لديه من وقار وهدوء وأدب ،فال يحب أن يؤذي الناس بكلمة.
وقد عرفته أيض ًا في العمل التطوعي ،حيث عملت معه في الهالل األحمر وكان نائب رئيس
اجلمعية .كان يحب العمل اخليري ويتفانى فيه ،بل ويضفي عليه نفحة من الروحانية
والتعبد فيصبح العمل شبيه ًا باجلهاد ..اجلهاد من أجل اخلير.
أيضا العم بو يعقوب رجل عصامي بكل ما في هذه الكلمة من معنى .قال لي إن سبل
العيش كانت صعبة ،وكان الرزق صعب ًا جد ًا في ذلك الوقت  -مبنتصف القرن املاضي .وكانت
اآلنة واآلنتني ،والنصف روبية لها قيمة كبيرة آنذاك.
ولذلك لم
يكتف بذلك ولم يركن إلى الظروف ،بل قصد العيش في بعض دول املنطقة.
ِ
وأعتقد أنه ذهب إلى الدمام ُ
واخلبر ،باململكة العربية السعودية ،وعمل بهما فترة من حياته.
والغريب أنه يتكلم اللغة اإلجنليزية بطالقة .وكان ذلك مفاجأة لي ،فعندما صاحبته في
مؤمترات دولية رأيته يتكلم اإلجنليزية بطالقة! وتتعجب كيف تعلم هذه اللغة وهو لم
يذهب ملدارس وال جامعات مثلنا .لقد علم نفسه بنفسه!
هذا الرجل وأمثاله يجب أن نتعلم منهم الكثير ،حيث كان ديدنه عمل اخلير ،وكان دائم ًا
في مقدمة العاملني عليه ،فتراه إما في عمل تطوعي داخل البالد ،وإما في سفر يتحمل
فيه الكثير من املشاق والصعاب؛ ألنه يؤمن بشعار واحد هو« :يجب على اإلنسان أن ُيرضي
اهلل في كل عمل».
رجل يستحق أن نقتدي به ،ونبني سيرته للناس وألوالدنا «اللي آكلينها باردة مبردة  -خدوا
كل شيء سهل»!! رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ،حفر في الصخر من أجل لقمة عيشه ،لذا
نحن نجُ له ،لكل ذلك وألنه أفنى عمره في العمل اخليري ،وكان واجهة خيرية عاملية لبلده،
ليست محلية وال إقليمية فقط.
كما أنني زاملته كوزير ،كان دائم ًا  -كما عهدته  -الرجل البسيط املتواضع الذي ال تغيره
املناصب .وقد ُعرف أيض ًا حفظه اهلل بصالبته وديانته وبحبه للخير وللغير ،لذلك أنا
سعيد أن أشارك معكم بكلمة عن هذا الرجل».
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إمام العمل اخليري

بقلم األستاذ :يوسف عبدالرحمن
مستشار اإلدارة العامة للهيئة اخليرية
ولعل أكثر وأعمق من كتب عن العم يوسف احلجي هو األستاذ يوسف عبدالرحمن مستشار
اإلدارة العامة للهيئة اخليرية ،بحكم التصاقه به وقربه منه لطبيعة موقعه الوظيفي ،حتى
إنه كتب عنه عدة مقاالت مهمة ،قال في أحدها:
«لكل صنعة رجال وقدوات ،وللعمل اخليري واإلغاثي رموزه ومؤسسوه ،وال ُيذكر العمل
اخليري الكويتي واإلنساني إال ويتبادر إلى األذهان اسم العم يوسف جاسم احلجي رئيس
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سابق ًا ،حتى إنه أصبح اليوم علم ًا ورمز ًا مرموق ًا في
سماء العمل اخليري اإلسالمي العاملي واإلنساني.
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هذا الرجل الصامت احلادب على دينه من الرموز الكويتية التي لها بصمات واضحة في
خارطة العمل اخليري الكويتي ،وفي حياة املاليني من الشعوب الفقيرة وشرائح املعدومني
واملعوزين واأليتام واألقليات املسلمة.
لذا ،لم أعجب من املشاعر الفياضة التي أظهرها محبوه وإخوانه وتالمذته في الداخل
واخلارج وفي مقدمتهم «أمير اإلنسانية» صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
ورئيس مجلس األمة األخ مرزوق الغامن وأعضاء احلكومة من الوزراء واملستشارين وأعضاء
مجلس األمة ورؤساء اجلمعيات وجمعيات فئات الشعب الكويتي وأبناء اجلاليات اإلسالمية
والعربية؛ لالطمئنان على صحته وأحواله.
وللعم يوسف جاسم احلجي (أبو يعقوب)  -أمد اهلل في عمره في صحة وعافية  -جهود
طيبة غير مسبوقة داخل الكويت وخارجها ،ألنه واحد من أبرز الرموز اخليرية الشامخة،
ليس على مستوى الكويت فقط بل على مستوى العالم ،وهذه املكانة نتاج أعماله اجلليلة
الكثيرة وتاريخه احلافل باملنجزات ووسطيته وعدم حتزبه لهذا الفريق أو ذاك طيلة سنوات
حياته ،األمر الذي مكن له القبول في النفوس والقلوب؛ على اختالف ألوانها وأجناسها
ومشاربها واجتاهاتها الفكرية.
لقد ظللت منذ العام  1977ملدة  38عام ًا أكتب له التقارير اخليرية باالحتياج اإلغاثي
أثناء تغطيتي املعارك في ميادين احلرب في أفغانستان وإريتريا ومورو والبوسنة والهرسك
والروهينجيا (مسلمي بورما) وكوسوفا وكشمير والصومال وغيرها من املناطق الساخنة،
وتشرفت بأن أقف بني يديه منذ العام  1997في كل صباح كمدير إلدارة اإلعالم بالهيئة
اخليرية.
العمل في مدرسة العم يوسف جاسم احلجي جتربة واسعة الثراء في التعليم والتوجيه
واإلدارة ،وهو بالفعل ميلك رؤية ثاقبة كانت سبب ًا في وصول الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية إلى العاملية والقبول الدولي واإلنساني ،وحيازتها ثقة املسلمني في العالم وفي
الكويت.
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تبقى كلمة وهي التذكير بأن العم يوسف جاسم احلجي طراز فريد من القيادات اخليرية
والدعوية ،وال عجب إطالق ًا  -بعدما حاز صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على
لقب «قائد العمل اإلنساني» في العالم  -أن نطلق على العم يوسف جاسم احلجي «إمام
العمل اخليري» ،لدوره اجلليل الذي أداه بكل أمانة ،وفوقها ُقبلة من كل فئات الشعب
الكويتي.
نحن شعب يفخر برجاله ويؤمن بالعطاء غير احملدود ،فليحفظ اهلل عز وجل ديرتنا
احلبيبة .فالعمل اخليري تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا ،وتبقى الكلمة الفصل في
مسك اخلتام« :اللهم احفظ الكويت من كل سوء».

العم احلجي مكرم ًا يوسف عبدالرحمن بحضور د .املعتوق

وحتت عنوان
إمام العمل اخليري كتب عبدالرحمن في جريدة األنباء (عدد يوم  ٧مايو
٢٠١٠م):
«لقب إمام العمل اخليري أطلقته على العم يوسف احلجي في مقال سابق ،وهو يستحقه
بجدارة ،أنت عندما تتحدث عن الهيئة اخليرية ،فأنت تعني املال يوسف احلجي ،وإن تكلمت
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عن الرمز الذي حاز قبو ًال على مستوى الداخل واخلارج ،فأنت تعني احلادب على دينه العم
(بويعقوب) الذي جعل اهلل له إجماع ًا غريب ًا عجيب ًا على مستوى الشرائح االجتماعية
والتصنيفات احلزبية والفئوية واملنهجية .إضافة إلى تاريخه كرئيس جلمعية اإلصالح
االجتماعي ،ووزير األوقاف ووكيل وزارة الصحة ،ومن يطلع على سيرة العم يوسف ينبهر،
فقد عمل في أكثر من مجال داخل وخارج الكويت ،وجنح .أنا شخصيا ارتبطت به من
خالل زياراته جلمعية املتعلمني في السبعينيات ،وفي عام ١٩٨٢م ،عندما أصبحت أمين ًا
للسر اقتربت منه كثير ًا وكتبت له العديد من التقارير اخلاصة بالشعوب والعمل اخليري
واالحتياجات التربوية في أكثر من بلد ،وعندما مارست الصحافة من خالل عملي محرر ًا
في جريدة األنباء ساعدني كثيرا في فتح آفاق التغطية املباشرة لألوضاع في أفغانستان
واريتريا ومورو والبوسنة والهرسك وكشمير وكوسوفا وغيرها ،من املناطق التي تكون موقع ًا
للحروب ،وال أنسى هنا رفيق دربه العم عبداهلل العلي املطوع – أبو بدر طيب اهلل ثراه.
وزادني العم شرفا وافتخارا عندما أسند إلي مهمة اإلعالم والعالقات العامة واملطبوعات
بالهيئة اخليرية ورئاسة حترير مجلة العاملية ،وهي ثقة ال تقدر عندي بثمن ،مما جعلني
أحرص وأثابر كي أحقق له ما أراد من توجيهات  ،وكنت في كل يوم أتعلم درس ًا بليغ ًا من هذا
الرجل العظيم قوله وفعله وسلوكه.
العم يوسف جاسم احلجي  -اليوم إذا عزم أن يترجل عن مقعده فهو الذي شرف هذا
الكرسي طيلة  25عام ًا من االجنازات اخلارجية واحمللية ،وكم من الصعوبة مبكان أن يحتل
مكانه قائد آخر ألن مهمته ستكون صعبة جدا ،بل يساورني شعور بأن أي كائن ال يستطيع
أن يجلس على كرسي العم الرئيس ،مادام حي ًا ،وكما قال فضيلة الشيخ العالمة القرضاوي
في اجلمعية العامة املاضية ،موجها الكالم للعم يوسف احلجي :أبا يعقوب من يجرؤ على
احتالل مكان الرئيس؟! وأنت متوت في عملك خير من منزلك ،ال نعفيك من الرئاسة ما
دمت حي ًا.
العم الرئيس ..رجل حصيف وقائد مجرب يعي حكمة احلياة وإن كنت متفهما لرغبته في
التقاعد فهل يعفيه مجلس اإلدارة؟ وهل توافق اجلمعية العامة على ترجله عن هيئته
التي صنعها طوبة طوبة؟ هذا هو السؤال».
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وحتت عنوان (بصمة العم أبويعقوب يوسف احلجي) قال عنه أ.يوسف عبدالرحمن  -حسب
ما نشر في جريدة األنباء عدد األحد 2016/2/14م  -في محاضرة له بامللتقى الوقفي الرابع
والعشرين لألمانة العامة لألوقاف« :إن العم بويعقوب قليل الكالم شديد احلياء ال يرد
سائ ًال وقف ببابه ،ويولي املرأة قدر ًا كبير ًا من املسؤولية ونصرة قضاياها وفق الكتاب والسنة.
وإذا تبنى موضوع ًا أو قضية أعطاها من جهده وماله اخلاص دون ملل ،وهو كثير العطاء
َ
واملثابرة .لم
يتقاض راتب ًا من ترؤسه للهيئة اخليرية اإلسالمية أو اللجان واجلمعيات
التي ترأسها ،كما يدفع تكاليف رحالته اخلارجية واإلقامة ،وهو دقيق في مواعيده ،يلتزم
بأن يكون في الهيئة في الساعة 6.30
صباح ًا ،وكنت عندما أحضر إلى العمل
صباحا ينظر إلى الساعة  -وكأنه يشعرني
بأني قد تأخرت على الدوام  -فأقول له:
العم الرئيس .الدوام في الثامنة فيضحك
ويقول« :العامل في املجال اخليري كله
للعمل ففيه األجر».
وقد جتلت إنسانيته عام  1995عندما
اعتدى شخص عليه عقب خروجه من
صالة الفجر لسرقته وسبب له جروح ًا وقد
تنازل «بويعقوب» عن حقه لينال العدل
مجراه في القضية كحق عام.
وقد حصل على العديد من اجلوائز احمللية
واخلارجية أبرزها جائزة امللك فيصل عام
 2006وتبرع بها ألحد مشاريع الهيئة .وقد
أ .يوسف عبدالرحمن خالل محاضرة بعنوان (بصمة
حظي العم يوسف احلجي مبحبة أهل
العم أبويعقوب يوسف احلجي) في امللتقى الوقفي الرابع
والعشرين لألمانة العامة لألوقاف
الكويت والعالم».
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ً
مقاال
وحتت عنوان «فارسا حلب وبورما الغائبان» كتب أ .يوسف عبدالرحمن
بصحيفة (األنباء) في  16ديسمبر  2016قال فيه:
غاب اثنان من أكرم وأنبل فرسان العطاء واخلير :األول  -حي يرزق  -ع ّلمنا أن العمل
اخليري رسالة ،والثاني  -توارى في الثرى رحمه اهلل  -علمنا أن العمل اخليري مال يقدم
دون تردد.
قال الشاعر:
وبيوم اجلور للدار حماة
		
نحن لإلقدام سيف ويد
		
غاب فارسا حلب وبورما :العم يوسف جاسم احلجي أبو يعقوب أطال اهلل في عمره ،والعم
رب يا كرمي اجعل قبره روضة من رياض اجلنة
عبداهلل العلي املطوع أبو بدر رحمه اهللّ .
ومنزلته في الفردوس األعلى.
هذان االثنان من قدواتنا ..أسماؤهما مدونة في شريان دمائنا ،قبل أن ُتدون في صفحات
املجد واإلجناز اخليري والعمل الدعوي.
لقد تعلمنا الصمت في حضور هؤالء الكبار العظام ،لكننا اليوم نطلقها مدوية أننا افتقدنا
هذه الرموز .غاب االثنان عن مشهد األحداث ،ولكن لم يغب طالبهما وتالمذتهما ،بل
سيطرت مدرستهما على هذه األحداث.
افتقدنا جملتهم «اهلل يقويكم يا عيال»!!
قال الشاعر:
فقلت لها إن الكرام قليل!
		
تعيرنا أن قليل عديدنا
		
وحني تشتعل حلب اليوم ،وتنتهك بورما نتذكر هؤالء األعالم من مشايخنا وقدوتنا الذين
كانوا كبار ًا على الدوام في األحداث.
حلب وبورما تفتقدان لهؤالء الكبار أمثال يوسف احلجي وعبداهلل املطوع بعيد ًا عن كل
حت ّن لهما وتفتقدهما أمة املستضعفني في كل مكان .حلب وبورما تفتقدان
األلقاب .بل ِ
فارسي العمل اخليري وتشكران كل من تصدر املشهد التضامني باألمس أمام السفارة
حساباتها  -وحسابات شركائها في اجلرمية ُ -
الروسية التي يجب أن تعيد
أمة (ال إله إال اهلل
ِ
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محمد رسول اهلل) .نعم إن مشايخنا قد طواهم الزمن لكن بقي لنا منهم أطيب األثر ،وما
شاهدمتوه من فزعة باألمس هو نتاج تربية هؤالء الكبار األعزاء الذين غابوا عن املشهد
الدامي وبقي تاريخهم يدفعنا نحو العطاء اخليري.
وسيظل رجاالت العمل اخليري من أمثال العم يوسف احلجي والشيخ عبداهلل املطوع
واملهندس طارق سامي العيسى ود .جاسم مهلهل الياسني وأحمد الفالح و د.عبدالرحمن
السميط وعبدالقادر العجيل ود .مـحـمـد الشرهان والشيخ نادر النوري وأحمد سعد اجلاسر
وأحمد احلوطي  -وآخرون ال يسعنا تسطير أسمائهم في هذه املساحة الصغيرة  -مشع ًال
في طريق العمل الدعوي واخليري ،ومنارة في سماء الكويت العامرة باخلير وأهله عبر
األجيال والعقود.
يقول الشاعر:
قومي العال والعز والشرف
			
إني ملن قـ ـ ـ ـ ــوم بهـ ـ ـ ــم شم ـ ـ ـ ـ ـ ــم
		
شمـ ـ ـ ـ ًا توه ــج ليس تنكسف
			
ونبقى ..وتبقى الده َر رايتُ نا
		
سالم على من توفي وهو اخلالد في نفوسنا ..وسالم ودعاء ملن مرض وهرم في خدمة دين
أحب خلق اهلل إلينا لفضلهم ومنزلتهم».
اهلل ..وسالم على أهل اخلير والسبقِّ ..
وحتت عنوان «في حضرة شيخنا يوسف بن جاسم احلجي» كتب عنه مقا ًال باكي ًا مبكي ًا في
صحيفة األنباء أيض ًا عدد الثالثاء 2016/12/20م قال فيه:
«حقق اهلل لي رغبتي في رؤية أستاذي ومعلمي وشيخي اجلليل العم يوسف جاسم احلجي،
وقفت ببابه في ضاحية عبداهلل السالم واستقبلني جنله عثمان مساء  19من ربيع األول
1438هـ املوافق األحد  18ديسمبر .2016
عندما أطل علينا من صالة بيته شعرت بأنني أمام غائب حاضر دائم ًا في نفسي وعقلي،
وباألمس بال أدنى مبالغة كنت كالطفل أمامه ينتظر أن تقول له أمه« :تعال»!
قبلت يده كثير ًا ورأسه ،ورأيت  -واهلل العظيم  -أجمل ابتسامة عندما قلت له :يا عم يوسف
يا سفير اخلير وإمامه وقائده ورمزه .أنا وعشرات بل مئات من أبنائك نحبك ،وندعو لك
في السفر واملطر واحلج والعمرة ،أنت والدنا ورمزنا وتاج على رأس العمل اخليري الذي أنت
إمامه بال منازع .وأنقل لك محبة وسؤال العشرات بل املئات من داخل الكويت وخارجها،
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وحملوني لك قبلة على رأسك ملا قدمت لوطنك وأمتك ودينك.
سؤالهم عن صحتكّ ،
نعم هو يوسف جاسم احلجي  -إمام العمل اخليري ورمز مرموق في سماء العمل اخليري
واإلغاثي الكويتي .باألمس واهلل كلما ابتسم وأومأ برأسه بقبول كالمي وتفهمه لرسالتي،
حارت بي (العبرة) من محبتنا واحترامنا لهذه القامة الوطنية اخليرية .وهو يتابع بكل
اهتمام رسالة الناس املنقولة له.
هذا الرجل احلادب على دينه من الرموز اخليرية بالغة الشفافية واإلنسانية ،ورغم مرضه
وهرمه فإنه اليزال رمز ًا دافع ًا للخير في كل مكان ،وكلنا نشاهد مشاعر فياضة له من سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو
رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة من الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس األمة .وال عجب أبد ًا أن
يتبارى أبناء القطاعات العمالية والطالبية والعمل الشعبي والنفع العام والتعاوني وأبناء
اجلاليات املسلمة واألقليات لالطمئنان عليه والسؤال عن صحته.
سمعة طيبة  -أمد اهلل في عمره في صحة  -وسيرة حسنة في قلوب العرب واملسلمني في
الداخل واخلارج؛ نتيجة عمله الرائع الوسطي الذي مكن له القلوب والقبول في النفوس
على اختالف ألوانها وأجناسها ومشاربها واجتاهاتها الفكرية.
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تستطيع أن تلمس الشعور اخلاص من العم بويعقوب جتاه األستاذ يوسف عبدالرحمن من إمياءاته جتاهه ولسان حاله يقول
له« :أهال بابني البار ،وسندي في العمل اخليري»

أنا شخصي ًا كنت أقف بني يديه في كل صباح من أيام العمل األسبوعي في متام الساعة
 6.30صباح ًا في فترة ما بعد التحرير حتى عام  2010عندما قدمت استقالتي من الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية ألعود إلى بيتي الصحافي في جريدة «األنباء» مستشار ًا في
اإلدارة العامة ،وكلما التقيت بأي أحد من أبنائه ومحبيه واملوظفني الذين عملوا معه
تسمع منهم :طمني على العم وصحته وأحواله؟
إلى كل من يحبون العم يوسف جاسم احلجي أطمئنكم خير ًا ،فهو في رعاية أهله وبني
أجناله ،ووعى رسالتي التي نقلت فيها إليه محبة الناس والدعاء له ،وقد سرني جد ًا ظهور
ابتسامته اجلميلة الهادئة التي تعودنا عليها من هذا الرجل ذي الطراز الفريد ،وهو األب
الروحي جلميع من يعمل في دروب اخلير في الكويت ،وكان له أسلوبه اخلاص فملك
القلوب والعقول.
وباسمكم جميع ًا كانت له قبلة يد ورأس يستحقها ونقول له :طهور أبا يعقوب احلبيب ،ويا
مال الصحة والعافية يا حبيب الكل ورمز الكل ،وعسى عيني ما تبكيك أبا يعقوب ..إمام
اخلير والدنا احلبيب القريب من قلوبنا ودعائنا.
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اللطيف في أسلوب األستاذ يوسف عبدالرحمن مع العم بويعقوب ،أنه يحدثه ولو بإيجاز عن سير األمور في العمل اخليري،
وكأنه سليم معافى في أحواله الطبيعية ،ولعل العم يسمع دون القدرة على الرد  ...شكر ًا بو مهند اإلنسان

ومن هذه اإلمياءات التفاته شفاه اهلل إلى األستاذ يوسف عبد الرحمن ،في حني كونه ينظر عادة إلى األسفل في سائر أوقاته
واستقباالته ،وهذا بدون مبالغة يعكس احلميمية في العالقة التي بناها األستاذ يوسف لنفسه في قلب العم طوال سنوات
املسيرة اخليرية الطويلة معه ،وبشكل طبيعي عفوي بال تكلف
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ما أجمل ابتسامة أبي يعقوب حتملها الصور لكم (أبوة أب) ورمز لألمثال واحلكم ،وسمت
العقيدة والبصيرة ،وبطولة األبطال في التاريخ ،والتسليم بقضاء اهلل في تقوى التقي،
والتوكل على اهلل عز وجل ،والثناء واحلمد في شخص احلكمة واحلكيم والرضى والتسليم
والرأي والسمعة والصيت والشهرة وعظمة العظماء ،وشيخنا يوسف جاسم احلجي منهم،
وفي القلب ،فكان دائم ًا «النوخذة» لنا .فاحفظه يا ربي من كل شر .ادعوا لهذا الكبير الذي
يعيش بيننا ويتربع في عقولنا وقلوبنا.
قال املتنبي:
كأنك في جفن الردى وهو نائم
		
وقفت وما في املوت شك لواقف
ووجهك وضـ ـ ــاح وثغرك بـ ـ ـ ــاسم»
		
متر بك األبط ـ ـ ــال كلمى هزمية
وهناك العديد من املقاالت والتحقيقات واحلوارات التي كتبها عنه األستاذ يوسف
عبدالرحمن رفيق درب العم بو يعقوب ،ولكن ال يتسع املجال لكتابتها جميعا .لذا سنكتفي
بصور بعض هذه املقاالت والقصاصات الصحفية ،منوهني أنه أول من أطلق على العم
يوسف جاسم احلجي لقب «إمام العمل اخليري» وهو لقب مستحق فجزاه اهلل على هذا
الوفاء خير اجلزاء.
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صور مقاالت أخرى عن العم يوسف احلجي لإلنسان الوفي لألستاذ يوسف عبد الرحمن
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صور مقاالت أخرى عن العم يوسف احلجي
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ومن جانبنا نقدم كل الشكر والتقدير لألخ العزيز الكاتب يوسف عبدالرحمن رفيق درب العم بو يعقوب شفاه اهلل على هذه
الكلمات الطيبة وعلى معلوماته وصوره القيمة التي زودنا بها إلثراء مادة هذا الكتاب
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معلم الصمت والعمل والدأب ..وأنا حسنة من حسناته

بقلم الشيخ  :نادر النوري رحمه اهلل
رئيس جلنة فلسطني اخليرية في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
«كيف لي أن أتكلم عن رجل من رجاالت الكويت ..رجل هو معلم الصمت والعمل والدأب
واجلد في الوقت ذاته ..سجله حافل باخلير والتمرس في احلياة ،وأنا حسنة من حسناته
وخطوة من خطواته.
هذا الرجل الذي هو منوذج للجد والدأب في العمل الذي ال يعرف الكلل وال امللل ،ال يعرف
إال خدمة الناس ورضى اهلل سبحانه وتعالى.
بو يعقوب مثال للشخصية العصامية املتعددة اخلبرة املتعددة العطاء املتعددة البذل،
أياد بيض وأكف ندية ،لها السبق في كل مشروع نافع ،وس ْب ٌق في كل
املتواضعة التي لها ٍ
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توجه خيري في هذه البلد ،بل في بالد العالم املختلفة .كم سخر من طاقات وإمكانات
ووضعها في إطار من التنسيق والتعاون والترابط واحملبة ،حتى غدا موضع إجماع بني كثير
من املشارب كثير من اآلراء املختلفة.
كيف أتكلم عن رجل في الواقع عف اللسانال يتكلم عن أحد بسوء؟! ،خالطته في احلضر
وفي السفر ولم أسمع منه كلمة نابية أو حتى كلمة بحق من عمل عم ًال يستحق عليه النقد
الالذع الشديد ..لكن لم أجد منه كلمه إال سالم ًا ومحبة وصدق ًا في التعامل.
أقول :لهذا الرجل صفحات ِبيض وأدوار متميزة في كل عمل خيري كويتي ،نشأ سواء في
الكويت مرور ًا باجلمعيات اخليرية واملؤسسات اخليرية واللجان اخليرية .كل جلنة من
هذه اللجانالتي لها عطاء متميز ،هو كان اللبنة وركن ًا ركين ًا ،كان األساسي في إنشاء هذا
اخلير ،ثم يتوارى عن األنظار ويجلس في الظل ،وهو يراقب عن كثب طبع ًا هذه اجلهود
تورق وتثمر بفضل اهلل تعالى وفي ظل توجيهاته..
كم من األعمال واألعباء يحملها على عاتقه ،جتد هيئات في وقت واحد يديرها ،وأعمال
متراكمة ليس بينها رابط ،ولكن جتد ال يعرف أن يهدأ حتى تبلغ هذه األعمال اخليرية
الغاية ،ومتتص من فكره وجهده النهاية ،جتد ال ينفك عن الترحال والسفر والتنقل من
بلد إلى بلد ،وقد كان  -مع ثلة من األفاضل  -وراء تأسيس املجلس اإلسالمي العاملي
للدعوة واإلغاثة وغيره من الهيئات اخليرية.
وخالطته في الواقع لم كان في بيته بعد وفاة العم املرحوم الشيخ عبداهلل النوري حيث
في الرمق االخير في األيام الثالثة األخيرة من حياة العم عبداهلل النوري استدعى العم
بو يعقوب أو ًال ثم استدعاني ،وأسر لنا بكلمة غالية عزيزة ،هي أن الرسالة التي كان يقوم
بها رحمه اهلل ال يريد أن تتوقف ،بل يريد أن تستمر وتتواصل.وعهد للعم الفاضل يوسف
احلجي وأوصاه مبا لديه من أمانات وحقوق للناس ،ثم أوصاني وكان اللقاء في بيته في
ديوانيته مع ثلة من رجاالت الكويت لتأسيس جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية.
ثم قيادته للعديد من املؤسسات كجمعية اإلصالح ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
وتأسيسه للمجلس اإلسالمي للدعوة واإلغاثة وجمعية النجاة واللجان املنبثقة منها،
ورئاسته وعضويته للعديد من مجالس أمناء اجلامعات ،مع بعده ،جامعة الكويت كان
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عضو ًا في مجلس أمنائها ،واجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة واجلامعة اإلسالمية في
إسالم أباد وفي أوغندا وفي النيجر وفي بنك دبي اإلسالمي.
شهد العديد من االجتماعات الكبرى التي كانت تقرر مصير مسارات إغاثة أو أنشطة خيرية
عامة .كان دائماَ الرقم الصعب والشخص األول هو العم يوسف احلجي.
وعندما كان وزير ًا لم تطغه املناصب ،بل كان بابه مفتوح ًا أمام الناس ،يدخل الصغير
والكبير الفقير والغنى ،العامل الفراش يجلس عنده ،وال يجد غضاضة في أن يقوم له
ليصافحه ويودعه!! هكذا كان!! لقد حتمل أعباء تنوء بحملها العصبة أولو القوة!».
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قاد سفينة العمل اخليري في ظل ظروف قاسية

بقلم :د .محمد أحمد الشرهان
رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة املرضى
«من واجبنا أن نستذكر  -بكل معاني احلب والوفاء والعرفان  -جهود هذا الرجل الذي كان
مضرب املثل بني الكويتيني منذ أكثر من خمسة وعشرين عام ًا قضاها في العمل اخليري
والدعوي ،وما قام به من جهود جبارة في خدمة اإلسالم واملسلمني ،حيث استطاع خالل أكثر
من ربع قرن أن يقود سفينة العمل اخليري في ظل ظروف قاسية إلى بر األمان ،خاصة بعد
أحداث احلادي عشر من سبتمبر .كان منوذج ًا فريد ًا من الدعاة العاملني الذين آثروا العمل
على الكالم وبذل اجلهد في إيصال املساعدات إلى مستحقيها؛ بد ًال من اخلطب الرنانة
التي ال تطعم جائع ًا وال تسد حاجة محتاج من فقراء املسلمني في مشارق األرض ومغاربها».
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رجل معطاء مجتهد دوؤب ال ميل من عمل اخلير

بقلم :العم محمد ناصر احلمضان
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق
«شاء القدر أن التقي معه في العمل على ثالث مراحل :املرحلة األولى كانت وزارة الصحة،
وكان األخ بو يعقوب يعمل في املذخر الطبي  -الذي هو اآلن املستودعات الطبية لوزارة
الصحة  -في الفترة من  1944إلى 1960م.
ثم انتقل إلى الوزارة وكان مديرا للنقليات واملشتريات ،وفي عام  1962عني وكي ًال لوزارة
الصحة حتى عام  1970حيث استقال من العمل.
كان بو يعقوب في هذه الفترة من الرجال احلريصني كل احلرص على العمل املؤسسي،
والذي بدأ في بداية النهضة في وزارة الصحة. وكما نعلم فاخلمسينيات هي بداية ظهور
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مؤسسات الدولة كإدارات ،ثم بعد االستقالل بدأت تأخذ الدولة الشكل الرسمي بشكل
وزارات ومؤسسات رسمية.
ثم التقينا مرة أخرى في وزارة األوقاف ،حيث عني وزير ًا لها عام  1976حتى عام ،1981
وهذه الفترة  -التي عملنا فيها مع ًا – كانت من أهم الفترات التي أخذت وزارة األوقاف فيها
النمو الطبيعي ،واألسس التي بنيت آليات العمل فيما بعد عليها .وشهدت هذه الفترة نقلة
نوعية للعاملني في املساجد ،كما بدأنا آنذاك وضع أسس لتجميع وتنمية أموال الوقف،
حيث مت إنشاء (مجمع األوقاف) املجمع التجاري القائم إلى اآلن ،والذي بدأنا نضع أسسه
من عام 1975م .وشارك األخ بو يعقوب معنا في هذه الفترة كوزير لألوقاف وموجه ًا لها.
وكانت هذه الفترة أيض ًا بداية عمل املوسوعة الفقهية ،بإذن من األخ الفاضل الوزير السابق
عبد اهلل إبراهيم املفرج ،ثم شاء اهلل تعالى أن يكون إنتاجها في بداية والية األخ يوسف
جاسم احلجي.
وكانت الفترة  -من  1976إلى  - 1981فترة االتصال اخلارجي وامتداد األعمال اخليرية إلى
اخلارج ،حيث كانت وزارة األوقاف هي حلقة الوصل ما بني العمل اإلسالمي داخل الكويت
وخارجها في املاضي.
ولم يكن في ذلك الوقت أي جمعيات أو هيئات أو نشاط إسالمي ،حيث إن املؤسسات
القائمة اآلن كبيت الزكاة وجلنة مسلمي إفريقيا وغيرها املؤسسات واجلمعيات اخليرية
أنشئت فيما بعد ،وهذا العبء الكبير كانت تتحمله وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وكان
األخ يوسف جاسم احلجي جزاه اهلل خير ًا خير مثال للعمل والعطاء.
أيضا يشاء القدر أن يترك احلجي العمل الرسمي بالدولة بعد خروجه منها عام 1981م ،ثم
نلتقي مرة ثالثة في العمل بالهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،والتي تأسست عام 1984
واختير األخ يوسف جاسم احلجي رئيس ًا لها وما زال يرأسها ،ولها أعمال كبيرة وكثيرة.
واحلقيقة أن األخ يوسف جاسم احلجي رجل معطاء مجتهد دوؤب ،ال ميل من عمل اخلير».
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كان من الرواد األوائل في اخلدمات الصحية

بقلم :د .خالد فهد اجلاراهلل
العميد املساعد لكلية الطب -جامعة الكويت
«العم يوسف احلجي غني عن التعريف ،فالكثيرون يعرفونه عن طريق إسهاماته في العمل
اخليري والعمل التطوعي والعمل اإلسالمي والعمل اإلنساني والعمل السياسي.
وحقيقة قليل من يعرف أن العم بو يعقوب كان من الرواد األوائل في اخلدمات الصحية
في الكويت».
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لن يتخلى عن العمل اخليري حتى بعد ترك الهيئة

بقلم :د .وائل احلساوي  -نائب رئيس مجلس إدارة
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
«إن إقدام الشيخ يوسف احلجي على ترك منصبه كرئيس ملجلس إدارة الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية قد أحزننا جميع ًا؛ ال سيما وأن العم يوسف يعتبر رمز ًا من رموز العمل
اخليري اإلسالمي ،وله إسهامات عديدة في إرساء قواعد العمل اخليري اإلسالمي في
أنحاء العالم.
إن سمعة العمل اخليري اإلسالمي مرتبطة بعدة شخصيات ومنهم العم أبويعقوب الذي
ضحى بالكثير في هذا العمل الكبير من أجل عمل اخلير .وقد شاهدنا خالل عمل الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية برئاسة الشيخ يوسف احلجي قفزات كبيرة في تنظيم العمل

374

اخليري في الكويت ،ووصولها إلى بقاع كثيرة في العالم .إن الشيخ يوسف لن يتخلى عن
العمل اخليري بعد االعتذار عن رئاسة الهيئة ،بل سيكون له إسهامات أخرى كبيرة في
العمل اخليري،فهو لن يبخل على العمل اخليري اإلسالمي بخبراته العظيمة».
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يوسف احلجي ..مثال رائع للخير

بقلم :د.عصام عبداللطيف الفليج
األمني العام السابق للجنة اإلستشارية العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
«وجدت مصطلح (مال يوسف) متداو ًال بني الكثير من الشخصيات الكويتية الرائدة .ولهذه
اللقب تأكيد على مصداقية هذا الرجل في تدينه وسلوكه ،ألن الدين املعاملة .ولقد ملست
وسمعته التي سبقته ،وخالل توليه
ذلك منذ تولية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ُ
رئاسة الهيئة اخليرية اإلسالمية العامليةسنوات طويلة ،رافع ًا لواء احلق ومتحدي ًا الصعب
وحريص ًا على اإلسالم وحقوق املسلمني.
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كان العم يوسف جاسم احلجي أول شخصية قابلتها في البرنامج التلفزيوني «سفراء
اخلير» على مدى حلقتني ُعرضتا في األول والثامن من يناير 2004م ،ووجدت في هذه
الشخصية كنوز ًا أخالقية وقيمية كبيرة ،وتعرفت على سر محبة الناس لهذا الرجل الكبير.
لقد سعى خالل توليه رئاسة الهيئة إلى تثبيت أركانها وإداراتها وجلانها ،واختار شخصيات
متميزة لقيادتها ،فسارت في منهجية واضحة ورسخ العالقات اخليرية واإلنسانية الدولية؛
لتكون الهيئة ذات سمعة عاملية طيبة رفعت معها اسم الكويت عالي ًا في كل مكان.
ولم يكن العم أبو يعقوب يوم ًا من األيام يحرص على شخصه ،فقد كان صاحب نكران
للذات ومثا ًال للتواضع اجلم ،فض ًال على حتليه بسعة الصدر والكرم.ومن سافر معه يشهد
بذلك .أما االبتسامة فهي عنوانه الدائم لكل زائر .كما أنه لم يكن صاحب كرسي ووجاهة
بل كان صاحب همة ومبادرة وحتمل للمسؤولية ،وكان قليل الكالم كثير العمل وال يأتي
بغيبة أحد .ولعل كل تلك املزايا  -وغيرها كثير  -جعلت األعضاء يعيدون انتخابه للرئاسة
عدة مرات ،على الرغم من تكرار اعتذاره ألكثر من دورة.
وأخير ًا فإن العم يوسف احلجي كان من أوائل من رفعوا لواء نصرة إخواننا في فلسطني
 بعد فتنة تأييد منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح الحتالل الكويت  -حيث لموفصل في التعامل بني السلطة والشعب املنكوب ،واجته التخاذ
يستسلم خللط األوراقَ ،
قرار اإلغاثة؛ فكان العمل اخليري عالج ًا ناجع ًا لكل أمراض السياسة.
بوركت جهودكم يا عمي يوسف احلجي .فاحلديث عن مناقبكم قليل في حقكم .وأسأل اهلل
 عز وجل  -أن يأجركم على كل ما قدمتم من أعمال في حياتكم العملية واخليرية.فقدكنت إنسان ًا بكل ما حتمل الكلمة من معنى .كما أسأل اهلل عز وجل أن يبارك لك في أبنائك
الطيبني املتميزين باخللق الرفيع ،ومنهم أستاذي دكتور يعقوب رفيق السفر في إندونيسيا
والذي صورنا معه حلقتني عن الشيخ عبدالعزيز الرشيد رحمه اهلل (خال والده وعم وزير
اإلعالم األسبق دكتور أنس الرشيد) ود .عثمان رفيق الدراسة في اجلامعة
ود .عبداهلل رفيق الدراسة في الثانوية وجميع أبنائك الكرام .وفي اخلتام نرجو لرئيس
الهيئة اخليرية القادم دكتور عبداهلل املعتوق ،التوفيق والنجاح في مهمته الكبيرة وهو إمام
عمل كبير وخليفة لرجل كبير».
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رجل صالح وتقي ومنظم

بقلم :محمد ماجد صقر الغامن
وكيل مساعد سابق  -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
«عملت مع احلج يوسف احلجي بو يعقوب  -اهلل يذكره باخلير  -في وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،كنت وكي ًال مساعد ًا للشؤون املالية واإلدارية ،وكان احلقيقة نعم الرجل ،رجل
صالح وتقي ومنظم ،صبور على العمل ،فقد كان دائم ًا من أول املوظفني حضور ًا ،بل وجتده
حتى نهاية الدوام موجود ًا ،وهو في عمل دؤوب ،يستقبل املراجعني ،ويستمع لطلباتهم،
يقضي حاجاتهم.
حتى إن بعض املوظفني الذين كانوا يأتون إليه ملراجعة موضوعات تخصهم لم يتأخر
عنهم ،حيث من عاداته أال يترك هذه األمور لدى املسؤولني اآلخرين ،بل يتابعها هو بنفسه،
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فيطلب ملفاتهم ويطلع عليها ،ولذلك كنا دائم ًا جند عنده امللفات بكميات كبيرة.
ومن شدة حرصه على مصالح البالد والعباد ،كان يعود بعد انتهاء مواعيد الدوام لي ًال أو
قبيل املغرب ،ويظل يعمل حتى الثامنة أو التاسعة مساء ،تراه وحده في مكتبه ،يطالع
امللفات ويراجعها ويدققها ،فإذا حضرنا صباح ًا إلى الدوام ،وجدنا كل امللفات التي طلبها
أثناء الدوام على كثرتها جاهزة ومنظمة ،بل وعليها األوامر التنفيذية املطلوبة ..فقد
قاض يطلع على القضية بنفسه
كان يعطي كل األمور حقها .وكان يضع نفسه كأنه ٍ
ويحكم عليها بنفسه! وكان حريص ًا على أداء العمل بإخالص واجتهاد ،يتشاور مع وكالء
الوزارة اآلخرين».
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أعطى عمره للهيئة وصنع منها مؤسسة رائدة حتتذى عاملي ًا

بقلم :د .أحمد الكوس
«بفضل اهلل ثم بإخالص رجاالتها  -وعلى رأسهم العم يوسف احلجي  -حققت الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية أهدافها التي من أجلها أنشئت ،من خالل حتقيق العمل
اخليري ونشره عاملي ًا في كل بالد العالم .وكانت فكرة إنشائها فكرة رائدة وممتازة ،فعندما
مت تأسيسها انطلقت بأهدافها الرائعة واجلميلة من بلدنا الكويت لنشر اخلير والعطاء
والتكامل االجتماعي واألخوة اإلميانية في جميع أنحاء العالم ،لتالمس حاجاتالشعوب
اإلسالمية وحتقيق لهم مزيد ًا من التنمية في التعليم والصحة واألهداف الدعوية
اإلسالمية ..فهي جهود مباركة تخدم اإلسالم واملسلمني.
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ولقد حققت الهيئة إجنازات واضحة في مجاالت التعليم والصحة وفي حتقيق األهداف
الدعوية .والفضل هللثم جلهود العاملني بالهيئة ،وعلى رأسهم العم يوسف احلجي الذي
أعطى حياته ووقته الثمني للهيئة ،وصنع منها مؤسسة رائدة عاملي ًا حتتذى ،من خالل
قضاء حاجات املسلمني في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم في بناء املساجد ومساعدة
األيتاموتعليمهم وغيرها من األعمال واإلجنازات التي كانت واجهة مشرفة للكويت».
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التواصل مع جميع الدول

بقلم :إبراهيم حسب اهلل
املدير العام للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سابق ًا

(((

«إن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  ،قامت خالل مسيرتها على مدى  25عاما حتت قيادة
العم أبو يعقوب يوسف جاسم احلجي حفظه اهلل ،وحققت وهلل احلمد الكثير من األهداف،
ولكن مازلنا في البداية ألن مشاكل العالم اإلسالمي ومشاكل الفقر ال تنتهي ،وحتتاج
إلى مزيد من اجلهد والعمل ،وقد حققنا بحمد اهلل ما نستطيع أن نحققه في مجال
تنمية املجتمعات الفقيرة ،وتقدمي القروض الصغيرة ،وتنفيذ مشاريع التدريب املهني ،وفي
((( أحاديث خاصة لرموز العمل اخليري مع صحيفة األنباء الكويتية مبناسبة مرور  25عاما على تأسيس الهيئة ،العدد الصادر
يوم  11مايو 2010م.
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املجاالت التعليمية التي أولتها الهيئة جل اهتماماتها ،حيث تسير الهيئة في هذا اجلانب
خالل مسارين متوازيني :إنشاء مدارس منوذجية لتجهيز القادة ،وتطوير املدارس القائمة
لتعليم الفقراء في الدول املختلفة.
وكان من أولويات الهيئة أيض ًا حرصها على نشر الوعي اإلسالمي والثقافة الدينية ،من
خالل االتصاالت وتوفير مراكز اإلنترنت والكمبيوتر واإلذاعة والتلفزيون وغيرها ،لكل من
يستطيع احلصول على تصريح بذلك في الدول العديدة التي متارس فيها الهيئة مجاالت
عملها ،مع حرصها على التواصل مع جميع الفئات والدول ،وذلك كله بهدف النهوض
باملجتمعات اإلسالمية لتلحق بالركب العاملي ،ومواكبة درجات التطور التي يشهدها العالم
أجمع».
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العمل اإلسالمي ديدنه ..في قلبه ودمه

بقلم فيصل سعود املقهوي رحمه اهلل
مدير مكتب الوزير بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
وأمني سر اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة سابق ًا
«في البداية فقد تشرفت بالعمل مع العم يوسف احلجي مدير ًا ملكتبه ،عندما كان وزير ًا
لألوقاف والشئون اإلسالمية ،ثم تشرفت أيض ًا بالعمل معه في الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية ،كأمني للجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة ،ومن خالل هذا األعمال ،وتعاملي عن
قرب ،فقد أعجبتني شخصية العم بو يعقوب ،حيث كان العمل اإلسالمي ديدنه ..دائم ًا في
قلبه ودمه ،وقد تشرفت أيض ًا مبرافقته في السفر ،من خالل رحالته املتعددة إلى الدول
العربية واإلسالمية ،فما رأيت إال رج ًال مخلص ًا للعمل اخليري اإلسالمي وقضايا األمة
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اإلسالمية ،رج ًال مثابر ًا همام ًا ،جال العالم اإلسالمي كله ،ورمبا معظم دول العالم دون
كلل ،وال يفعل إال ما يخدم اإلسالم واملسلمني وقضايا األمة اإلسالمية ،هذا احلقيقة
نقولها أمام اهلل ونُسأل عنها.
نسأل اهلل تعالى أن يجزيه عن أعماله خير ًا ،وعلى ما قدم وعلى ما يعمل وعلى جهوده في
خدمة املسلمني في كل مكان».
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كلما ذكر العمل اخليري برز اسمه إلى الواجهة

بقلم :يوسف ناصر اللهو
رئيس التشريفات مبكتب األمير الراحل جابر األحمد
عندما كان ولي ًا للعهد ،وكاتب مبجلة العاملية
«احلقيقة تقال إنه كلما ذكر العمل اخليري ،برز إلى الواجهة اسم العم يوسف بن جاسم
احلجي ،فهو رجل غني عن التعريف ،وجهوده في مجاالت العمل اخليري داخل البالد
وخارجها ،ال تعد وال حتصى ،نسأل اهلل تعالى أن يثيبه عنها خير الثواب.
فقد شهدت من أدواره في العمل اخليري بحكم جتاربي معه الكثير ،وخاصة في السنوات
العشر األخيرة ،حيث نفذنا مشروع إفطار الصائم لألسر املتعففة داخل الكويت ،وهذا
البرنامج ُيعنى بتوفير وجبة إفطار للصائمني في شهر رمضان الكرمي سنوي ًا ،واستمر ذلك
386

منذ أكثر من عشر سنوات ،وطوال العشر سنوات هذه لم تكن إال الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية برئاسة العم بو يعقوب ترعى هذا املشروع وتدعمه ،وكانت تقدم في كل عام عدد ًا
كبير ًا من الوجبات ،فعلى سبيل املثال قدمنا السنة املاضية ما يربو عن عشرين ألف وجبة
لأليتام واألرامل والعجزة ،حيث وفرنا هذه الوجبات بشكل كامل ومنظم ،مبساعدة أهل
اخلير في بلد اخلير الكويت ،سواء جتار أو رجال أعمال أو أهل الكويت البسطاء ،كل حسب
مقدرته ،وهذا كله بفضل اهلل تعالى ثم برعاية العم بويعقوب حفظه اهلل ،نسأل اهلل أن
يجزيه عنا وعن املسلمني خير اجلزاء ،وأن يوفقه في كل عمل يجده أمامه ،وأن يجعل
أعماله إن شاء اهلل في ميزان حسناته».
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أفنى حياته في العمل اخليري

بقلم :د  .سليمان شمس الدين
املدير العام للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سابق ًا
«عرفت العم بو يعقوب واحتككت به بشكل مباشر كعمل مؤسسي وظيفي في عام 1995
يعني تقريبا قبل  23سنة ،وقد كانت الهيئة اخليرية االسالمية العاملية مضى على تأسيسها
عشر سنوات ،حيث تأسست عام 1985م.
لقد أفنى بو يعقوب حياته وجهده وعطاءه في الهيئة اخليرية اإلسالمية والعمل اخليري.
وكان فارس ًا في ميدانه.
ومن صفات هذا الرجل ..التواضع ،فهو رجل يدخل قلب كل من عرفه وتعامل معه .وبالرغم
من كبر سنه كان عنده جلد وقوة حتمل عند نزول امليدان ،وهو رجل
متفان في العمل
ٍ
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اخليري ،فذلك استطاع أن يحقق للهيئة اخليرية  -التي تولى رئاستها  25سنة  -القبول
لدى الناس ،داخل الكويت وخارجها.
بتأن ودقيق ويعطيك الكالم اخلالصة.
والعم بويعقوب في الواقع مستمع جيد جد ًا ويقرأ ٍ
وكانت قضية جلنة فلسطني من القضايا تهم العم بويعقوب .وقد سافر مرة إلى قطر
للمشاركة في مؤمتر عن القدس ،واقترح إنشاء وقفية للقدس ،وكانت قضية القدس وقضية
فلسطني محور اهتمامه اخلارجي».
ويضيف د .سليمان شمس الدين« :عاصرت مع العم بو يعقوب فترة تأسيس كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،حيث كانت في السابق تقبل طلبة البعوث ،فاستحدثنا برنامج ًا
جديد ًا حيث أقنع العم بويعقوب  -جزاه اهلل خير ًا  -مجلس كلية الشريعة به ،باعتباره
عضو ًا في املجلس ،بأن يقبلوا درجة املاجستير لغة عربية وشريعة ،وهذا يعتبر فتح ًا
جديد ًا للكلية ،وبدأ بالتنسيق مع الشيخ د .عجيل جاسم النشمي ود .خالد املذكور ،وبدأنا
بتخصصات الشريعة ،وبدأت الهيئة ترشح طلبة ماجستير الكليات األخرى لهذا التخصص
أيض ًا.
وفي عام 2007م ،عند تعرفي عليه ،ملا علم أن عندي إملام ًا كبير ًا بالهيئة اخليرية والعمل
اإلداري كلفني بالتوجه إلى املجلس اإلسالمي العاملي في مصر ،فزرته مرتني ووضعت لهم
خطة استراتيجية ،تعتمد – فيما تعتمد  -توظيف الطاقات ،أعني استخدامها خلدمة
املجلس ،وعملنا شيئ ًا مرتب ًا في هذا اجلانب .وهو  -ما شاء اهلل عليه  -إذا صارت مشكلة
كانت عنده حلول دبلوماسية كوزير سابق ..وكذا في التعامل مع املشكلة واستيعابها».
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من الشيخ احلجي إلى الدكتور املعتوق

بقلم الداعية الشيخ :د .محمد العوضي
«ال ُيذكر العمل اخليري في الكويت إال ويتبادر لألذهان اسم الشيخ يوسف احلجي  -رئيس
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية السابق  -الذي اعتذر عن االستمرار في منصبه إلتاحة
الفرصة للدماء الشابة على حد قوله ،بعد عمل استمر على رأسه طيلة  25عام ًا .وقد
كتب جمال الشرقاوي تقرير ًا مفص ًال في مجلة املجتمع عن مسيرة العم يوسف احلجي
التعليمية والوظيفية والدعوية واملناصب التي ترأسها في العمل االسالمي احمللي والعاملي
إلى حصوله على جائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم في ديسمبر من عام 2005م ،وبذلك
يكون احلجي ثاني داعية كويتي يفوز بجائزة فرع خدمة اإلسالم بعد د .عبدالرحمن
السميط الذي فاز بها عام .1996
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والسؤال الذي يبرز ألي عمل مؤسسي خيري ناجح هو :ما األسباب التي أدت إلى جناح
املؤسسة؟ ثم تأتي األسئلة التفصيلية عن قطاعات العمل اخليري وآليات اإلجنازات
وكفاءات األفراد العاملني به؛ لالستفادة من العمل املتكامل الذي ساهم في جناحات
وإجنازات هذه املؤسسة ،لكن أول سؤال للدارسني عاد ًة ما يتوجه لشخصية الرئيس :عن
أخالقياته ،مهاراته ،موازناته ،طبيعته ،طريقة اتخاذ القرارات ،التعامل مع الطوارئ ،كيف
يعالج املشاكل الداخلية ،صلته بأفراد مؤسسته؟ الخ..
وهم عام ،وهناك إجماع على أخالقه التي ال يتكلفها
العم يوسف احلجي صاحب قلب كبير ٍّ
وإمنا هي سجية فيه ،ويكفي أن تخرج من عنده وتشعر أنك كنت عند والدك ،يضاف إلى
أهلته لهذا املنصب الكبير وغيره من املناصب في
ذلك خبرات وعالقات وأمور ال أعرفها ّ
العمل اخليري املؤسسي في العالم اإلسالمي .وأرجو من سكرتيره الفاضل ذي الوجه
الباسم ،والطبع املسالم أخينا عادل يوسف  -الذي بدأ مع العم احلجي وحليته سوداء
ناصعة واآلن هي بيضاء مشرقة  -أن يدون لنا خواطره في عالقته مع العم احلجي وهموم
الدعوة التي متر عبر مكتبه من العالم اإلسالمي.
زرت الهيئة اخليرية لتوديع العم يوسف احلجي في آخر يوم له في مكتبه ،وللسالم على
الرئيس اجلديد د .عبداهلل املعتوق .واحلمد هلل كان االثنان مع ًا في املكتب ملن أراد أن
يسلم على االثنني .ولقد سرتني كلمة د .املعتوق التي قالها للحاضرين من الزوار بأننا «ال
نستطيع أن نتخلى عن خبرات العم احلجي وال عن مشورته ،فسنضع له غرفة خاصة دائمة
هنا ليشرفنا وينفعنا».
ولقد سألني أكثر من شخص في لقاءات ومجالس متعددة :هل تتوقع أن ينجح د .املعتوق
في هذه املؤسسة الضخمة التي متتد لتستوعب العالم اإلسالمي بأجمعه؟ قلت :ال شك
املهمة صعبة واألمانة كبيرة لكنني متفائل بنجاح بو عبدالرحمن املعتوق لعدة أسباب:
أو ًال :أن الهيئة بعيدة عن التس ّيس والصراعات احلادة بني الكتل كما هي احلال في الوزارات
والبرملان ،وإن كان التنافس الفطري موجود ًا في كل مكان.
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ثاني ًا :من املتفق عليه بني املوافق واملخالف أن د .عبداهلل املعتوق أحد ملوك العالقات
العامة لشخصيته االجتماعية الفذة ،وتواصله النوعي وسرعة كسبه لآلخرين وزيادة
رصيده مبعدالت كبيرة من األصدقاء النوعيني ،فهو كما يقول د .عبداحملسن اخلرافي
«املعتوق أخطبوط عالقات».
ثالث ًا :عنصر الثقة وهو أحد أهم العناصر ألي عمل خيري ،ود .املعتوق يتمتع مبصداقية
كبيرة عند رجال املال واألعمال والتجار وذوي النفوذ وشيوخ القبائل وعمداء العوائل،
وتضاف إلى ذلك العالقات التي أسسها إ ّبان تقلده ل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
مع الدول العربية واإلسالمية ...إننا نرجو للدكتور عبداهلل التوفيق وللعم احلجي دوام
الصحة والعافية ومزيد ًا من العطاء في املشورة والنصح ،ولهذه املؤسسة التألق والقوة
والدوام على بث األفراح في قلوب املنكوبني واحملتاجني من خالل اخلير الكبير الذي تعاون
اجلميع على ميالده واستمراره».
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أهل الكويت أجمعوا على محبته واالعتراف بفضله وتقواه

بقلم الكاتب :فارس عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس
«هو أحد أعمدة وفرسان العمل اخليري بال منازع .واحلديث عن العم العزيز أبو يعقوب
الشيخ الفاضل يوسف جاسم احلجي ال تكفيه مساحتي املتواضعة .فهو أحد أعالم العمل
اخليري في الكويت بل في العالم اإلسالمي ،وله الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى في غرس
وتثبيت أسس وأركان العمل اخليري،حتى أصبح نهجه وأسلوبه قدوة لكل من أراد الدخول
والعمل في إغاثة احملتاجني على مستوى العالم.
شيخنا الفاضل غني عن التعريف ،فهو ممن عاصروا وجالسوا في بداية حياته خيرة
علماء الكويت من أمثال الشيخ عبداهلل اخللف الدحيان والشيخ محمد الفارس والشيخ
عبدالوهاب عبداهلل الفارس رحمهم اهلل تعالى .فقد كان شيخنا الفاضل حريص ًا على
حضور مجالسهم واالستماع ملواعظهم ودروسهم القيمة.
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لم يتول العم أبو يعقوب وظيفة إال زانها وطورها ،وأضاف إليها من خبرته وصالح وتقواه
وعلمه ،فهو يؤدي عمله بنزاهته املعهودة وجهوده املعروفة.ففي وزارة الصحة تدرج في سلمها
الوظيفي إلى أن أصبح وكي ًال لها ،وبعد ذلك أصبح وزير ًا لألوقاف والشؤون اإلسالمية لعدة
سنوات ،ورأس عدد ًا من اجلمعيات اخليرية واملنظمات اإلسالمية والبنوك وغيرها سواء
بالتعيني أو باالنتخاب ملا يحظى به من مكانة اجتماعية عالية ،وكذلك كان من ضمن
رجال العمل التعاوني من خالل عضويته في جمعية الشامية والشويخ التعاونية في فترات
سابقة،وكان له قبول واضح لدى جميع التيارات اإلسالمية في الكويت .وأجمع أهل الكويت
على محبته والوثوق به واالعتراف بفضل وصالحه وتقواه.
بعد  25عام ًا من العطاء اخليري املتواصل ترجل شيخنا الفاضل عن رئاسة الهيئة اخليرية
اإلسالمية العامليةالتي احتفلت بيوبيلها الفضي برعاية كرمية من حضرة صاحب السمو
أميرنا الغالي الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه .وأقول للعم الشيخ
يوسف احلجي :جزاك اهلل خير ًا على جهودك في كل امليادين التي عملت بها ،وجعلها اهلل
في ميزان حسناتك .أنت أحد أعمدة وأئمة وفرسان العمل اخليري بال منازع ،وأنت أحد
الرجال الشرفاء الذين يعملون بصمت وبنزاهة وإخالص والذين لوالهم  -بعد اهلل عز وجل
 -ملا قامت كويتنا احلبيبة .متعك اهلل يا شيخي اجلليل بالصحة والعافية والعمر املديد».
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اسم الكويت ارتبط باسم يوسف احلجي

بقلم الكاتب :سالم الناشي
«إن العم يوسف احلجي شخصية إسالمية معروفه على مستوى العالم اإلسالمي بدوره
كوزير سابق لألوقاف ،وكذلك مبا كان له من جهد كبير في العمل اخليري خاصة خالل
رئاسته للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية .وهو رجل معروف بهدوئه في التعامل مع
القضايا ،واإلخالص في تفعيل العمل اخليري اإلسالمي املتوازن املعتدل .فاسم يوسف
احلجي يبرز دائم ًا وقتما يصيب األمة من كوارث وزالزل وبراكني ،حيث ترأس هيئة إغاثة
إسالمية عاملية كان لها دور فاعل في إغاثة املسلمني في جميع أنحاء العالم.
ومما ال شك فيه أن اسم الكويت قد ارتبط باسم يوسف احلجي ،كما ارتبط بأسماء
شخصيات متميزة ،وذلك ألنه ميثل عم ًال متواص ًال خلدمة اإلسالم واملسلمني،
مؤكدا أنه
ً
يستحق منا كل التكرمي والتقدير وأن نذكره في كل عمل خيري لإلسالم واملسلمني».
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نبع ال ينضب

بقلم :فريد العوضي
نائب املدير العام للهيئة سابق ًا
«إن الكويت أثبتت بإنشائها هذا الصرح اخليري وهو الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
ستكون دائم ًا منارة للعمل اخليري املؤسسي خاصة وأن العمل اخليري العاملي في حاجة
ماسة إلى وجود مثل هذه املؤسسات التي تنتهج العمل اخليري بكل أشكاله.
ونأمل أن يكون هذا الصرح الذي بني على أكتاف رجال أفاضل وهبوا حياتهم وأوقاتهم لهذا
العمل وعلى رأسهم العم الفاضل يوسف احلجي ،الذي أفنى سنوات عمره في هذا العمل
بجد ونشاط لنشر الفكر اخليري الواعي والوسطي ،فجزاه اهلل عنا وعن املسلمني خيرا
وجعل ذلك في ميزان حسناته.

396

فالهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية انتشرت في معظم دول العالم بفضل اهلل تعالى ثم
بفضل رعاية الكويت املستمرة لها ،حيث يعمل الرجال والنساء القائمون عليها ،وال يبتغون
إال رضا اهلل سبحانه وتعالى ،تعتبر من كبريات املؤسسات الناشطة في  136دولة عبر 25
عام ًا من العطاء ،بدأت حتت شعار «ادفع دوالر ًا تنقذ مسلم ًا» وذلك منذ تأسيسها عام
1984م ،منذ أن نادى بإنشائها د.يوسف القرضاوي في مطلع الثمانينيات ،ومنذ ذلك احلني
وهي تساهم في جميع املجاالت اخليرية واإلنسانية».
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العم بو يعقوب قدوة ألكثر الدعاة الشباب

بقلم :عبداهلل نادر النوري
عضو مجلس إدارة جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية
«العم بو يعقوب حفظه اهلل من املعروفني كأحد األوائل في تأسيس العمل اخليري في
الكويت ،وهو أول رئيس للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وقد أسس الكثير من املؤسسات
اخليرية األخرى التي يشار لها بالبنان ،وهو بحق قدوة ألكثر الدعاة من الشباب ،من الذين
مشوا في طريقه ،وساروا على دربه بعد ذلك ،وهو طريق العمل اخليري اخلالص لوجه اهلل
تعالى ،يستفيدون من جتاربه وينهلون من خبراته ،ومن رحالته ومهماته التي ال تعد وال
حتصى في سبيل الدعوة إلى اهلل وعمل اخلير ،ودعم الفقراء وإغاثة املنكوبني في جميع
انحاء العالم».
398

صدق من أسماه :إمام العمل اخليري واإلنساني

بقلم :آدم دفع اهلل
مدير مكتب املدير العام سابق ًا ومدير املكتب الفني
لرئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حالي ًا
«عاصرت العم أبو يعقوب يوسف جاسم احلجي حفظه اهلل ورعاه على مدى أكثر من ربع
قرن ،تتلمذت على يديه منذ أن كنت في سنوات دراستي اجلامعية األولى ،كان كوالدي أراه
كل صباح ،أجد اسمي دائم ًا في صدر صفحة متابعاته اليومية.
وبالرغم من أنه كان رئيس الهيئة ويحمل مسؤوليات جسام ًا ،إال أنه كان متابع ًا من الطراز
الرفيع ،واملتابعة لديه تعني اإلجناز.
صدق من أسماه (إمام العمل اخليري واإلنساني) ،نسأل اهلل تبارك وتعالى أن يجزيه عنا
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وعن اإلسالم خير اجلزاء ،فهو رجل بأمة ،أسس بهمته وهمة أصحابه الكرام (العم أبو بدر
عبداهلل علي املطوع والعم أبو مجبل أحمد بزيع الياسني رحمهما اهلل  -والعم أبو شاكر
أحمد سعد اجلاسر والعم أبو ناصر محمد ناصر احلمضان أمد اهلل في عمريهما  -ولفيف
آخر من رجاالت اخلير في الداخل واخلارج) أسسوا صرح الكويت اخليري بدعم من أمير
الكويت الراحل حضرة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل وغمد
روحه اجلنة.
واستمر الدعم األميري الرائع للهيئة حتى اليوم من قبل أخيه حضرة صاحب السمو أمير
دولة الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه وكذلك من قبل سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ومن احلكومة الرشيدة والشعب
الكويتي الكرمي.
حفظ اهلل الكويت مركز ًا إنساني ًا عاملي ًا وأرض ًا للمحبة والصداقة والسالم ،وحفظ اهلل
أميرها قائد ًا لإلنسانية وداعم ًا للعمل اخليري واإلنساني.
وجزى اهلل العم أبو يعقوب عنا خير اجلزاء».
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ..وبعد:
فقد جتولنا  -عبر هذا السفر التوثيقي  -في بستان العم يوسف
احلجي العامر ،وقطفنا من ثمار عطائه الدانية ،واستظللنا بظالل
سخائه الوارفة ،ونهلنا من نهر خيره العذب اجلاري منذ نحو أربعني
عام ًا ،في قصة عطاء مبهرة ،ورواية بذل زاخرة  ,وها هي الفسائل
التي غرسها العم بو يعقوب ،ورعاها على مدار عمره املديد ،وقوله
السديد ،وعقله الرشيد ،ورواها مباء الصبر واألناة ..حتى صارت
حدائق غنّاء ،وبساتني فيحاء ..ها هي ذي قد آتت وما زالت تؤتي
ني ِب ِإذ ِْن َر ِّب َها ) ،في أماكن قريبة ونائية،
ثمارها النضيجة ( ُك َّل ِح ٍ
وبالد دانية وأخرى قاصية ،بفضل اهلل ثم بجهد العم بويعقوب
وغيره من أهل اخلير واإلحسان من رموز البر في (كويت اخلير).
هلل دره ..لقد جنح حفظه اهلل في توجيه البوصلة إلى االجتاه
الصحيح لدى شباب اليوم وشيبهم ،فبرز قدوة حسنة جلميع من
حوله في اإلحساس باملسؤولية جتاه اآلخرين ،دون أن يرجتي منهم
مصلحة أو يطلب أجر ًا ،وال جزاء ًا وال شكور ًا.
لقد أثبت فع ًال  -وبصمت وبال ضوضاء وال أضواء – أنه رمز العمل
اخليري.
وقد حوت مادة هذا الكتاب األلقاب العديدة التي أطلقها أصحابها
عليه عن قناعة راسخةودون مجاملة ،ومنها ألقاب  ( :املجدداخليري
 ,سفير اخلير  ,رجل العام  ,ملحمة العطاء ,عراقة املجددين ,إمام
العمل اخليري )

وكل هذه األلقاب موثقة باملصدر في ثنايا هذا الكتاب.
إنها ألقاب تعكس انطباعات اآلخرين عنه مبا حتمله من إجالل
وتقدير ،وتعكس ما حفره في ضمائر أجيال العمل اخليري
من بصمات راسخة ،فض ًال عن أن هذه مجرد انطباعات بشرية
دنيوية ،في حني أننا نُحسن الظن بربنا سبحانه أنه سيدخر له
األجر العظيم في اآلخرة،الذي عناه ربنا سبحانه حني بشر عباده
العاملني الصاحلني بقوله :ﱫ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﱪ (سورة اإلنسان)
فما بالنا إذا اقترن هذا العطاء  -في عمره املديد  -باالبتالء اجلسدي
والذهني الكبير الذي أصابه في السنوات األخيرة من حياته حفظه
اهلل!!وهذا ما يزيد حسن ظننا بربنا يقين ًا راسخ ًا مبا أعده اهلل له
سبحانه من أجر عظيم ،كيف ال وقد بشر املصطفى [ العبد املؤمن
ال َو َص ٍب َو َ
َص ٍب َو َ
ال
يب المْ ُ ْس ِل َم ِم ْن ن َ
حني يبتليه ربه بقولهَ « :ما ُي ِص ُ
ال أَ ًذى َو َ
ال َحزَن َو َ
َه ٍّم َو َ
غم ،حتَّ ى َّ
الش ْو َك ُة ُي َش ُاكها ِإ َّال كفَّ ر اللهَّ ب َها
ال ٍّ
ِم ْن َ
ٌ
(متفق َع َل ِيه).
خطا َياه».
وبحسن الظن هذا بربنا نبشره ونبشر أهله برحمة اهلل الواسعة
وفضله العظيم ,ويعلم اهلل كم تتزاحم في ذهني املبشرات الكثيرة
لدواعي رحمة اهلل هذه ،والتي تضافرت فيها نصوص اآليات القرآنية
الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت  -بشكل صريح
ومباشر  -األجر العظيم الذي أعده اهلل سبحانه لفاعلي اخلير في
وجوهه الكثيرة الواردة في ثنايا هذا الكتاب ،والتي كان العم احلجي
مفتاح ًا وسبب ًا مباشر ًا لها.
وثمة مصدر آخر لهذه الثقة العظيمة التي أشعر بها من ربي سبحانه
«م ْن َد َعا
له ،شفاه اهلل وعافاه ،وهو نص األحاديث الكثيرة على أنه َ
ص َذ ِل َك ِم ْن
ِإ َلى ُه ًدىَ ,كانَ َلهُ ِم ْن الأْ َ ْج ِر ِمث ُْل ُأ ُج ِور َم ْن َت ِب َعهُ  ,لاَ َي ْنقُ ُ
ُأ ُج ِور ِه ْم شَ ْيئًاَ ,و َم ْن َد َعا ِإ َلى َضلاَ َل ٍةَ ,كانَ َع َل ْي ِه ِم ْن الإْ ِ ثْ ِم ِمث ُْل آ َث ِام َم ْن
ص َذ ِل َك ِم ْن أوزارهم شَ ْيئًا» (رواه مسلم) .
َت ِب َعهُ  ,لاَ َي ْنقُ ُ
فكم دل غيره على فعل اخلير ومساعدة احملتاجني! ,وثمة مصدر آخر

لثقتي بربيسبحانه برحمته به وجزيل أجره وهو بشارة املصطفى
[ بأنه«ِ :إ َذا َماتَ ا ْب ُن آ َد َم ا ْنق َ
الث ِ :م ْن َص َد َق ٍة
َط َع َع َم ُلهُ ِإال ِم ْن َث ٍ
َج ِار َي ٍة  ،أَ ْو ِعل ٍْم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه ،أَ ْو َو َل ٍد َص ِال ٍح َي ْد ُعو َلهُ » (رواه مسلم).،
وثمة مصدر آخر لهذه الثقة وهي داللته على اخلير من خالل
العمل املؤسسي املستمر كصدقة جارية .فما أكثر املؤسسات اخليرية
والدعوية التي أنشأها أو ساهم في إنشائها ضمن أجيال التأسيس
فيها ،ثم استكملت الطريق بعده أجيال أخرى تابعت من بعده
مسيرة اخلير وعلى رأسها الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،ومن
قبلها جمعية اإلصالح االجتماعي وكذلك اللجنة الكويتية املشتركة
لإلغاثة واجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة وجمعية الشيخ عبداهلل
النوري اخليرية وجمعية النجاة اخليرية وجمعية الهالل األحمر
الكويتي وبيت الزكاة واملجلس األعلى العاملي للمساجد ومنظمة
الدعوة اإلسالمية في السودان واملجلس العاملي للدعوة واإلغاثة
في القاهرة واجلامعة اإلسالمية في نيجيريا واجلامعة اإلسالمية
في أوغندا واجلامعة اإلسالمية في إسالم أباد ،فض ًال عن بصمته
االقتصادية الواضحة في تأسيس بيت التمويل الكويتي واملساهمة
فيه ،من خالل توجيه األموال الوقفية وجهتها الصحيحة.
فكم من الصدقات اجلارية قد كشفها لنا هذا الكتاب .وكم مدرسة
وجامعة وحلقة علم في املساجد وغيرها قد كشفها لنا أيض ًا هذا
الكتاب ،وأما الولد الصالح فشهادتي بهم مجروحة .ويعلم اهلل
موضوعيتي وعدم مبالغتي حني رأيت فيهم البر واإلشفاق عليه،
وهو أمر ليس مستغرب ًا من أبناء أوفياء أمثالهم ،ولرمبا يعكس كيف
كان حدبه بهم وإشفاقه عليهم ،وهذه فطرة اهلل سبحانه في الوفاء،
ومن أعظم مظاهر السنن الكونية في العدالة اإللهية .وأستشعر
هنا قول اهلل سبحانه :ﱫﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (سورة يوسف).
ألقول إنني أشهد مبا رأيت ،واهلل على ما أقول شهيد.
بشارات كثيرة تصلح أن تكون مصنف ًا مستق ًال .وال أخفيك عزيزي
القارئ أنني حني أكتب هذه السطور أتذكر كتابي عن رفيق دربه العم

عبداهلل العلي العبدالوهاب املطوع رحمه اهلل ،وانقدح في ذهني كتابة
حصر األدلة الشرعية من نصوص قرآنية كرمية ،وأحاديث نبوية
شريفة ،تورد فضائل األعمال اخليرية التي أجنزها احلجي واملطوع
وأمثالهما من فاعلي اخلير احملسنني ،مبا ميلؤنا يقينا بحسن ظننا
بربنا سبحانه ،أنهما وغيرهما من أهل اخلير واإلحسان والدعوة
من املبشرين بحسن اخلامتة وجميل العاقبة ،لكل ما ورد من تلك
األدلة املبشرة.
وهذا ما أمرنا ربنا سبحانه به من حسن الظن بجميل العاقبة
للمتقني احملسنني.
إن تلك الباقة العاطرة من عطاء العم بويعقوب لهي مثال ُيحتذى
وأثر ُيقتفى ومنوذج يقتدى ،لكل راغب في فعل اخلير سالك لدروب
وتفان وجترد وإتقان ،حتى تواصل قافلة العطاء
البر ،في إخالص
ٍ
اإلنساني اخليري الكويتي مسيرتها ،مترجمة ومعبرة ومطبقة لقول
احلق تعالى :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱪ(سورة آل عمران ).
ولقوله سبحانه :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ
(سورة احلج.)77:
ولقوله عز من قائل :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ
(سورة التوبة).
واهلل نسأل أن يجمعنا به وذريته الكرمية وأحبابه ورفقاءه في
العمل اخليري في جنات النعيم».
واحلمد هلل رب العاملني.

يشرفني أن أبدي اعتزازي بحسن تقديره لي ،وحسن
استقباله في املناسبات العامة واملجالس اخلاصة ،ومن
أحد مظاهرها اجلميلة هذه الصورة ،التي يشرفني أن
أختم بها هذا الكتاب

كان الترحاب سمته ،واالبتسامة جواز سفره إلى القلوب ،وفي الصورة مرحب ًا بضيفه في الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية (املؤلف) في إحدى فعالياتها.
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أو ًال :املقابالت الشخصية
	•د .يعقوب يوسف احلجي وإخوانه الكرام أبناء العم بويعقوب.
	•د .سليمان شمس الدين (مدير الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية).
ثاني ًا :الكتب واملراجع
	•شخصيات من تاريخ الكويت  -جاسم الشهاب
	•إمام العمل اخليري  -الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
	•تاريخ اخلدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى االستقالل  -د .خالد فهد
اجلار اهلل  -الطبعة األولى  -مركز البحوث والدراسات الكويتية  -الكويت  1996م
	•العم يوسف احلجي  -أمام العمل اخليري مسيرة خيرية ممتدة  -الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية
	•معا ال يعود السائل إلى السؤال  -الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية -الكويت 1997م
	•رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من جتربة بيت التمويل
الكويتي– د .عبداحملسن اجلـاراهلل اخلـرافـي – إصدار بيت التمويل الكويتي  -الكويت
.2008
	•فلسطني في كلمات سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح -تقدمي
العم يوسف احلجي – إعداد د .عصام عبداللطيف الفليج.
	•اخلدمات الصحية في الساحل املتصالح ( - )١٩٧٢-١٩٠٢األجزاء (- )٣-١د.عارف
الشيخ  -الطبعة األولى  -دبي  -اإلمارات العربية املتحدة 2012
	•إشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنية  -مهرجان هال فبراير الثقافي األول  -الكويت
 2016م  -يوسف احلجي إمام اخلير  -يوسف عبدالرحمن
	•كتاب جمعية الهالل األحمر الكويتي  -مسيرة عطاء 2016- 1966
	•قصة العمل اخليري اخلارجي في جمعية اإلصالح االجتماعي  -عام ١٩٨٢
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	•قصة العمل اخليري اخلارجي في جمعية اإلصالح االجتماعي  -عام ١٩٨٢
	•كتيب إجنازات اجلمعية الكويتية ملساندة الطلبة حتى سنة  - 2015اجلمعية الكويتية
ملساعدة الطلبة
ثالث ًا :أرشيف الهيئات واملؤسسات
	•أرشيف الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
	•أرشيف جمعية الهالل األحمر الكويتية
	•أرشيف مجلة املجتمع
	•أرشيف مجلة العاملية
	•أرشيف األمانة العامة لألوقاف
	•بصمة العم أبويعقوب يوسف احلجي – يوسف عبدالرحمن  -امللتقى الوقفي
الـ  - 24األمانة العامة لألوقاف.
رابع ًا :املجالت والصحف
	•مجلة العاملية  -عدد  -224نوفمبر  2008السنة العشرون
	•مجلة العاملية  -عدد  - 231يونيو  - 2009السنة احلادية والعشرون
	•مجلة العاملية  -العدد  -177يناير  - 2005السنة السادسة عشرة
	•مجلة العاملية  -العدد  - 242مايو  2010م السنة الثانية والعشرون
	•مجلة العاملية  -عدد مايو 2000
	•مجلة العاملية العدد  177يناير 2005
	•مجلة العاملية العدد  - 152يناير 2003
	•مجلة العاملية العدد  – 176ديسمبر 2004
	•ملحق جريدة الوطن اإلسالمي –  25سبتمبر 1998
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	•العم يوسف جاسم احلجي ..إمام العمل اخليري ..وقدوة اخليرين بالكويت -
الكاتب :د .أحمد بوسيدو  24 -سبتمبر 2017
	•جريدة القبس  26مارس  2005العدد 11420
	•جريدة القبس العدد 16 - 13277مايو 2010
	•جريدة القبس – عدد 1989/5/4
	•جريدة القبس – عدد 1987/1/16
	•جريدة القبس – عدد 1989 / 3 / 11
	•جريدة القبس – عدد 1989 / 4 / 25
	•جريدة القبس – عدد 1989 /5 / 4
	•جريدة القبس  -عدد 2002/9/13
	•جريدة القبس – العدد 7376
	•جريدة القبس  -مركز املعلومات والدراسات  -عام 2004
	•جريدة القبس  -العدد  - 7431األربعاء 1994 /2 / 23
	•جريدة القبس  -عدد 2005 /2/ 19
	•جريدة القبس – العدد  10مايو 2006 -
	•جريدة القبس – العدد 1998/12/15 - 9157
	•جريدة الفجر اجلديد – العدد 1992 / 9 / 23 - 488
	•جريدة الشاهد العدد  2 - 41مايو 2005
	•جريدة الوسط العدد  15 - 848ديسمبر 2009
	•جريدة الوسط  -العدد  14 - 847ديسمبر 2009
	•جريدة الوسط  -العدد  15 - 848ديسمبر 2009
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	•جريدة الوسط  12 -يونيو .2016
	•جريدة الوطن – العدد بتاريخ ١٩٨٩/٣/١٧
	•جريدة الوطن  -العدد ١٩٩٤/٤/٢١ - ٦٨٣/٦٥٣٧
	•جريدة الوطن  -العدد ١٩٨٩/٦/١١
	•جريدة الوطن  28مايو  2010العدد  /12356٦٨٠٢
	•جريدة الوطن – العدد 1989 – 9 – 7
	•جريدة الوطن  -العدد  ١٥ - ٥٢٠٨/١٠٧٦٢يناير ٢٠٠٦
	•جريدة الوطن – العدد بتاريخ 2002 / 9 / 13
	•جريدة الوطن – العدد بتاريخ ١٩٩٠/٢/٣
	•جريدة الوطن السبت  15مايو  2010العدد  /12346789
	•جريدة الوطن – العدد 1995 / 10 / 9 – 1508 / 7062
	•جريدة الوطن  -العدد 1997 / 10 / 10 – 7777
	•جريدة عالم ا ْل َي ْو َم االثنني  ٢٠١٣/١/٨العدد ١٨٤٣
	•مجلةالرؤية العدد  24 ٨٠٥مايو 2010
	•مجلة املجتمع  -العدد  - 70اكتوبر 2005
	•مجلة املجتمع – العدد رقم  – 909يوم .١٩٨٩/ 3 / 21
	•مجلة املجتمع – العدد رقم  - ٩١٢يوم .١٩٨٩/٤/١١
	•مجلة املجتمع – العدد رقم  - 955يوم .1990 / 2 / 20
	•مجلة املجتمع عدد ١٩٨٩/٢/٢٨ - ٩٠٦
	•مجلة املجتمع ١٩٨٩/٤/٢٥
	•مجلة املجتمع  ١١نوفمبر  ١٩٨٩العدد ٨
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	•مجلة املجتمع  -عدد  26 -20 -١٨٥٧يوليو  - 2009السنة 40
	•مجلة (املجتمع واملخدرات)  -عدد  - 70أكتوبر  - 2005السنة ٦
	•مجلة اليقظة  -السنة الثالثون  -العدد  ١٨-١٢( -1489سبتمبر  1997م
	•جريدة األنباء – العدد 1993 / 8 / 27 – 6215
	•جريدة األنباء – العدد ١٩٩٥/٥/١٦ - 6825
	•جريدة االنباء – العدد بتاريخ ١٩٨٩/١٠/٢٧
	•جريدة األنباء  -العدد  - ٧٧٨٤يناير ١٩٩٨
	•جريدة األنباء – العدد بتاريخ ١٩٨٩/٦/٩
	•جريدة األنباء – العدد بتاريخ  17مايو 2007
	•جريدة األنباء – العدد بتاريخ ١٩٨٩/٦/٢٦
	•جريدة األنباء – العدد 1992/ 10 / 23 – 5913
	•جريدة األنباء  -العدد  ١١مايو ٢٠١٠
	•جريدة األنباء  -العدد  12مايو ٢٠١٠
	•جريدة األنباء  -العدد  17مايو ٢٠١٠
	•جريدة األنباء  -عدد ١٩٩٥/٤/ ١٧ - ٦٧٩٨
	•جريدة الرأي العام العدد بتاريخ ١٩٩٠/٦/٢٢
	•جريدة الرأي العام ١٩٨٩/١٠/٢٧
	•جريدة الرأي العام – العدد بتاريخ ١٩٨٩/٤/٢٧
	•جريدة الرأي العام – العدد بتاريخ 1990 / 3/٢٧
	•جريدة الرأي العام – العدد 11147بتاريخ 1997/ 12/ 28
	•جريدة السياسة – العدد  ١٢ - 14081يناير ٢٠٠٨
413

	•جريدة السياسة  -عدد ١٩٩٢/١٠/١٧ - ٨٦٠٧
	•جريدة السياسة – العدد  – 8625بتاريخ ١٩٩٢/١١/٧
	•جريدة السياسة – العدد  – 8634بتاريخ ١٩٩٢/١١/ 17
	•جريدة السياسة – العدد بتاريخ ١٩٨٧/٥/١٧
	•جريدة السياسة – العدد بتاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
	•جريدة السياسة  -عدد ١٩٩٢/١١/٩ - ٨٦٢٧
	•جريدة السياسة  -عدد ١٩٩٢/١١/2 - 8621
	•جريدة السياسة – العدد بتاريخ ١٩٨٠/٣/٢٩
	•جريدة النهار اخلميس  28أبريل 2011
	•جريدة النهار – العدد  ١٤ - 1421ديسمبر ٢٠١١
	•مجلة الهالل األحمر عدد  ٧٥بتاريخ ٣٠٠٣
	•مجلة اخليرية  ١٢ديسمبر ١٩٨٩العدد ٩
	•مجلة التعاون – العدد  - 129يناير 1990
	•مجلة الهالل األحمر  -العدد  -83فبراير  2008جمعية الهالل األحمر الكويتي
	•مجلة منار اإلسالم  -العدد  – 347ذو القعدة  /يناير – 2004 /1424
	•مجلة الوعي اإلسالمي – العدد  - 124السنة احلادية عشرة – غرة ربيع الثاني 1395هـ
 أبريل 1975مخامس ًا :املواقع االلكترونية
	•موقع جائزة امللك فيصل العاملي
https://kingfaisalprize.org/ar/shaikh-yusuf-bin-jasim-bin-muhammad-al-hidji/

	•إسالم أون الين  .نت – 2002/5/1
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	•إسالم أون الين .نت – 2002/2/21
	•إسالم أون الين .نت 2003/3/27
	•إسالم أون الين .نت 2003/11/9
	•وكالة األنباء الكويتية (كونا)  – 2008-12-19 -و2007/11/22
	•مركز دراسات العمل اخليري  -مداد  11 -مارس 2009
سادس ًا :الفضائيات والقنوات التلفزيونية
	•برنامج «شخصيات كويتية»  -إعداد وتقدمي رضا الفيلي – تلفزيون دولة الكويت.
	•برنامج «قصة جناح»  -إعداد وتقدمي عبداهلل بن سعد بن باز – قناة املجد الفضائية.
	•فيديو حفل تكرمي الفائز بجائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم.
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