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من الحياة

م�ؤ�س�سة (�صناع احلياة ) بتعز تكمل م�شروعها الدويل

املشروع كسا أكثر من ثالثة آالف شخص واعتنى بتأهيل الشباب وتعريفهم بأهمية العمل الطوعي املجتمعي
بــــ�شــائــر الـخـيـــــر

أسمى ما ميكن للفرد أن يقوم به في هذه احلياة هو
مد يد العون لغيره من الناس  ،ورسم البسمة على
محيا فئات حال بينها وبني الفرح عقبات الفقر والعوز
وقصر ذات اليد .
وال ميكن للتكافل املجتمعي أن يسجل حضوره بقوة
في مجتمعاتنا دون أن تنحني هامات املقتدرين لتمسح
بكف حانية معاناة من هم أقل منزلة ومكانة.
وما نقصده بـ ( املقتدرين ) هنا ليس فقط كل من
امتلك ماالً وأمسى ينفقه هنا وهناك ليستر عورة أو
يطعم جائعا ً  ،ولكننا نقصد هنا باملقتدرين معنويا ً كذلك
 ...فباإلضافة إلى القدرة املادية تتواجد قدرات معنوية
تتمثل في السعي والبحث عن املعوزين واحملتاجني
وإرشاد املقتدرين ماديا ً إليهم  ،وكما في احلديث (
الدال على اخلير كفاعله ) فقد كان هذا ديدن شباب
وشابات مؤسسة صناع احلياة في محافظة تعز الذي
أخذوا على عاتقهم البحث والتنقيب عن من فقدوا البسمة
ونسوا طعم الفرح ليعيدوا صياغته من جديد على وجوه
األطفال والنساء واحملتاجني .

�شـبـاب فـي خـدمـة الـمـجـتـمـع

وكما استهلينا قولنا أن مد يد العون لآلخرين هو
أسمى ما في احلياة فكذلك كان الشباب املتحمس في
صناع تعز الذين التزموا مببدأ النهضة إنطالقا ً من خدمة
املجتمع وتنميته  ،إذ كيف ملجتمع أن ينمو ويتطور وفئات
من أبنائه ال جتد أدنى ضروريات احلياة اليومية .
وتواصالً لسلسلة اخلدمات املجتمعية التي يتميز
بها هؤالء الفتية فقد انتهى شباب صناع تعز مؤخرا ً
من جتسيد مفهوم جديد في التكافل االجتماعي من
خالل العمل على كسوة قرابة ثالثة آالف وخمسمائة
شخص من املعوزين واحملتاجني في مدينة تعز وأريافها
املجاورة .

تـعـاون دولــي

الكسوة التي وزعها صناع تعز خالل الفترة املاضية
تنوعت ما بني مالبس األطفال والنساء والشباب ،
وتضمنت مائة وخمسني كرتونا ً من احلجم الكبير
قدمتها منظمة اإلغاثة اإلسالمية ملؤسسة صناع احلياة
في اليمن  ،في ثالث تعاون من نوعه تقيمه املؤسسة مع
املنظمة الدولية بعد أن قدمت املنظمة الدولية مساعداتها
للمؤسسة في أعياد الفطر واألضحى املاضيني .

الـبـ�شـائـر

توزيع املالبس شهد رعاية واهتماما ً كبيرين من قيادة
مؤسسة صناع احلياة ممثالً باملدير التنفيذ للمؤسسة
األستاذة تغريد زيد الدبعي  ،ومديرة األنشطة األستاذة
سحر عقالن  ،ومديرة املشاريع األستاذة رهام بدر ،
الذين شرحوا في حفل تدشني املشروع أهمية املشروع
الذي أطلق عليه اسم ( البشائر ) انطالقا ً من الهدف
األول للمشروع واملتمثل في إدخال البهجة والسرور
في نفوس الفقراء واحملتاجني .

كـتـب  /بـديـع �سلطان
حيث حتدثت األستاذة تغريد عن األهمية التي ميثلها
املشروع في جتذير العمل الطوعي لدى الشباب والعمل
على خدمة املجتمع  ،جتسيدا ً ملعاني النهضة التي تسعى
إلى حتقيقها املؤسسة بالتعاون مع اجلهات الرسمية
احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات املجتمعية الدولية
واحمللية .
وتناولت ضرورة أن ينخرط الشباب في أعمال مماثلة
سواء في مؤسسة صناع احلياة أو في مؤسسات
ومنظمات أخرى ملا لذلك من مرورد إيجابي على الشباب
من خالل توجيه طاقاتهم وتفعيل نشاطهم االجتماعي
 ،األمر الذي يعود عليهم بالنفع من خالل إثبات ذواتهم
وحتديد أهدافهم املجتمعية  ،مؤكدة على أن املشروع
املوسوم بـ ( البشائر ) يدلل على الهدف احلقيقي من
وراء مشروع كهذا  ،فليس التبشير باخلير للفقراء هو
ما يقصده املشروع  ،ولكن التبشير بجيل من الشباب
يدرك مسئوليته املجتمعية ويسعى خلدمة املجتمع.
وتطرقت املدير التنفيذي إلى نبذة مختصرة عن
مؤسسة صناع احلياة بتعز  ،وأهم إجنازاتها  ،واملراحل
التي مرت بها .

البـ�شـائـر مـ�سـتـمـرة

حول ذات املعنى كانت األستاذة سحر عقالن مسئولة
املشروع ومديرة األنشطة باملؤسسة تؤكد أن مشروع (
بشائر ) ميثل بشائر اخلير للمؤسسة وشبابها وللبالد
بأكملها كونه يعمل على إخراج شباب يهتم باآلخرين
ويعنى بآالمهم ما ميكنهم من االنطالق نحو املستقبل
 ،باعتباره البذرة األولى جليل قيادي حترر من قيود
الركود والسلبية  ،واستطاع أن ينتقل إلى مرحلة العطاء
كاستمرار ألجيال شابة تبني الوطن وتسعى لتقدمه
ونهضته .
ولم تنسى مديرة املشاريع األستاذة رهام بدر
واملهندس جميل األغبري من تذكير الشباب املشارك
في املشروع بالقوانني التي يسير عليها أي مشروع
 ،باإلضافة إلى احلقوق والواجبات املترتبة على كل
مشارك في مشروع اجتماعي كهذا .

بـيـن يـدي الـمـ�شـروع

استهدف مشروع ( البشائر ) ـ كما اشرنا سلفا ً ـ أكثر
من  3541شخصا ً من مدينة تعز واألرياف واملديريات
احمليطة والقريبة بها كالراهدة و التربة واجلند ومقبنة
وصبر واملواسط واحلجرية  ،وبدأ العمل في املشروع
منذ نحو الشهرين من اآلن .
وشارك في املشروع نحو ثالث وعشرين شابا ً
وشابة من مدينة تعز واملديريات املذكورة  ،وقبل البدء
باملشروع تلقى الشباب املشاركون عددا ً من الدورات
التأهيلية والتدريبية وذلك ملساعدتهم على رفع جودة
العمل الطوعي  ،تضمنت تلك الدورات معارف حول
إعداد فرق العمل  ،وأهمية العمل الطوعي وانعكاس
إيجابياته على املجتمع  ،واستعرض الدورات التدريبية
املهندس جميل األغبري املدرب املعتمد في املؤسسة

ولدى العديد من املنظمات الدولية واحمللية .
وتناولت الدورات التأهيلية باإلضافة إلى ذلك
اكتساب مهارات فن التواصل اجلماعي مع اآلخرين
 ،وحتديد األهداف الشخصية واجلماعية وكيفية
صياغتها بحيث تكون محددة وواقعية وقابلة للقياس،
ودور العمل الطوعي في بناء الذات وتقوية الشخصية
الشابة .
وبعد أن تلقى الشباب املشاركون في املشروع تلك
املعارف مت تقسيمهم إلى خمس مجموعات  ،وبدء
العمل في فرز املالبس الوافدة من منظمة اإلغاثة
اإلسالمية والبحث عن األسر احملتاجة وتوزيع
املالبس عليها .

�أبـعـاد الـمـ�شـروع

مشروع ( البشائر) ليس مجرد مشروع إجتماعي
تقتصر فوائده وعوائده املعنوية على األسر املستفيدة
فحسب  ،ولكن مشروع اجتماعي شبابي ذو أبعاد
غاية في األهمية .
فهو باإلضافة إلى كل ذلك  ،مشروع دولي يحظى
برعاية مؤسسات دولية خبيرة في العمل الطوعي ،
وهو ما يكسب مؤسساتنا احمللية ومنظماتنا الطوعية
خبرة وعالقات دولية متكنها ـ مستقبالً ـ من توسيع
نشاطاتها وفعالياتها .
كما أن للمشروع بعدا ً شبابيا ً ـ وهو األهم ـ يهدف
إلى تأهيل وتفعيل الشباب في مجتمعاتهم  ،وحماية
من االنحرافات الفكرية واألخالقية من خالل شغل
أوقاتهم في ما ينفع أوطانهم ومجتمعاتهم  ،بدالً من
الوقوع فريسة سهلة للفراغ أو التعبئة اخلاطئة .وهو
ما تسعى له مؤسسة صناع احلياة بتعز  ،وما تسمية
املشروع بالبشائر إال ألنه يحمل كل تلك املعاني
والدالالت املستقبلية والتي تعبر عن األفق الواسع
الذي تنظر إليه املؤسسة وتراهن عليه في تسطير
أسفار املجد والنهضة في سجل تاريخ بالدنا اليمن
.

من القلب

بهذا يكون البقاء

عبداجلبار ثابت ال�شهابي
كل شي طيب ال يأتي اال بتعب ،مثله مثل املولود
اجلديد ،فالبد من صبر ،ومعاناة ،وخسارة ،وسهر،
وانتظار وتشوق ،حتى يحن امليعاد للوصول إلى
ذلك الشيء ،أو ذلك االجناز الذي عملنا من أجله،
وانتظرناه ...
وحدة األلم واخلسران والفشل والذل والهوان ..
أي كل أمر فيه نقص  ..يأتي باملجان ودون قصد
أو إعداد ومن ذلك املوت الذي ميثل أصدق وعد،
وأسوأ منتظر.
من يستطيع أن يدفع املوت عن نفسه َ؟! أو
اخلسارة عن خزانته ،أو اإلقالة من على كرسيه َ؟!
أن احلياة التي وهبتها ستؤخذ منك عنوة ،مثلها مثل
املال ،واملنصب واجلاه ،والسلطان.
إذن ملاذا ال يتفكر اإلنسان ،ويبحث في أمر يحيا
معه ،وال ميوت حتى بعد موته؟ ملاذا ال يحرص
اإلنسان وهو يحرص على البقاء أن يحقق ذلك البقاء
في أفعاله وأقواله  ..البقاء املضيء النافع الذي مينح
السعادة والرضى ،وملاذا ال يعمل اإلنسان هو يحرص
على زيادة رصيده من املال ،أن يكون له رصيد ال
ينفذ وال تضره السرقة وال تنقصه األيام؟
لقد أتعب اإلنسان أخاه اإلنسان مبا يضر  ..ولم
يكسب املنتصر واملتسلط سوى اخلسران وان كان
املفعول فيه قد أصابه ما أصابه من األذى اال انه مع
ذلك يغدو عند الله الكاسب لألجر بصبره أن صبر،
وأمعن العقل ودقق النظر ،هذا هو النموذج السائد ..
حيوانية  ..عدوانية  ..إضرار  ..ظلم  ..ومن العدوان
 ..ويلهثون وراء سراب بحثاً عن شيء هم اصالً
يهدرونه  ..انه ضمير اإلنسان  ..الذي يبني وال
يهدم  ..الذي يصلح وال يفسد  ..الذي يحيا اإلنسان
 ..به ومعه  ..حتى بعد موته  ..يحيا معه فعالً طيبا ً
 ..وذكرى عطره ..

