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التاريخ٢٠١٢/٦/٦ :

أردت من خلل هذه الفكار التي سوف اقدمها أن انفع أهلنا في العراق خاصة في الظروف الحالية والتي
كما نرى ونسمع من مصادر كثيرة حول نسبة الفقر وتكاليف الحياة وتحطم السرة بسبب الترمل واليتم
والبطالة وغيرها من السباب ولذلك أنا اخص أختي الرأة بالذات لنها التضررة الولى ولنها القدر والجدر
بحمل لواء العمل الجماعي من اجل الجتمع وللمت جراح العائلة وهذا ما يحث عليه ديننا الحنيف من خلل
اليات العظيمة التي توصي الناس ببعضهم البعض دون تفرقة وكل واحدة منكن ترد على بالها الن إحدى
هذه اليات أو الحاديث الشريفة .إذا ً كيف نطبق ذلك على ارض الواقع هذه مسألة بسيطة وسوف أعطيكم
اقتراحات كبداية ،والمر منوط لكم لتطويرها إذا توفرت الرغبة والرادة.
ما رأيكم بعمل جمعيات صغيرة ل تكلفكم إل قليل حيث تقوم مجموعة عوائل أو أفراد أو الثني معاا ً ولو تكون
البداية من خمسة عوائل الفضل أن تكون متجاورة لكي تنجح التجربة ول تضعوا أي عوائق بينكم واقصد بها
الطائفية على سبيل الثال وتقدم كل عائلة مبلغ من الال في حدود طاقتها من هذا الال تعمل منه وجبات
جماعية للكل وممكن من خلل هذه الوائد أن تطعموا ولو فقير واحد لن البركة أكيد سوف تحل ،بالضافة
إلى حلوة الجتماع حتى أن من أموال الجمعية يخصص مبلغ لخياطة ملبس لكافة أفراد الجمعية وبتكلفة
منخفضة ،لن العدد اكثر .وممكن تخصيص مبلغ للدروس الخصوصية لطفال الجمعية أو تخصص لعلج
الرضى من أفراد الجمعية أو توفر النقود الفائضة للطوارىء ،ومن الجميل إذا ساهم اليسورون مالياا ً في
التبرع ببعض الال وهذه الطريقة سوف تبعدكم عن طرق القتراض التي تجلب الربا.
وهذه مجرد فكرة بدائية والنساء قادرات على تطويرها وتطبيقها في حدود المكان وكما يقال يد ال مع
الجماعة وأظن أن هذا سوف يدخل السرور إلى الناس في غمرة هذه الظروف العصيبة وتعيد المل إلى
النفوس ودعائنا للجميع بالهداية لعمل الخير.
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