افتتـاحية

تتزاحم الأفكار يف هذا العدد يف �أكرث من اجتاه ،فعلى م�ستوى الإغاثة يظ ّل النازحون والالجئون
ال�سوريون يف �صدارة اهتمام قطر اخلريية ،فقد خ�ص�صت لهم مع بداية عام � 2015أكرث من
 36مليون ريال ،ومتكنت فرقها الإغاثية من الو�صول �إليهم �إبان العا�صفة الثلجية ،وقامت
برعاية امل�ؤمتر الثالث لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني بلبنان الذي انعقد با�سطنبول يف
فرباير املا�ضي ،وعلى هام�شه بلغ �إجمايل ال�سقف املايل للم�شاريع التي �ستنفذها اجلمعية مع
�شركائها �أكرث من  40مليون ريال .فيما بلغ �إجمايل ما �صرفته قطر اخلريية منذ �إبريل 2011
وحتى يناير املا�ضي  205ماليني ريال ا�ستفاد منها  4.2مليون �شخ�ص		.
و�إميانا ب�إ�شراك جميع طاقات املجتمع يف العمل التطوعي والإفادة من قدراتهم يف ح�شد الدعم
للجهد الإن�ساين ،قام فريق "املتناف�سون  "2بتنفيذ م�شاريع نوعية على احلدود الرتكية ـ ال�سورية
وكان منها الفرن الآيل املتنقل .كما �أفادت قطر اخلريية من جنومية �شرائح من املجتمع (�إعالميون
وريا�ضيون ودعاة  )..يف برنامج " �سنايف وهبة ريح" حينما ع ّينتهم �سفراء للقيم ،حيث �سي�شتغلون
مع الطلبة يف ت�سويق م�شاريع خريية من خالل جمال الإبداع االجتماعي 	 	.
ويف هذا العدد �سيطلع القارئ على ح�صاد اجلوائز التي ح�صلت عليها قطر اخلريية
على امل�ستويني القطري واخلليجي خالل ال�شهور الأربعة املا�ضية ،وهي �أربع ،وقد منحت
تقديرا جلهودها وم�شاريعها وخدماتها النوعية يف العمل الإن�ساين ومتيزها يف التطبيقات
االلكرتونية ،وهو �أمر ي�ضاف لر�صيد قطر اخلريية ويدعوها ملزيد من التطوير والتجويد،
			
فاحلفاظ على التميز رمبا يكون �أ�صعب من الو�صول �إليه.
ويف ثناياها يتع ّرف متابع املجلة �أي�ضا على احلمالت اجلديدة وامل�شاريع الكبرية التي
يجري تنفيذها ،كحملة وقفية الأق�صى ،كما يجد جمموعة من املقاالت العلمية والرتجمات
املم ّيزة يف املجال الإن�ساين ف�ضال عن احلوارات اخلا�صة والأعمدة التي ت�سهم يف
ن�شر ثقافة العمل اخلريي و�إثراء جوانبها املختلفة				.
ويف قفزة على م�ستوى التوزيع وو�صول "غرا�س" ل�شرائح جديدة الب ّد ن�شري �إىل �أنّ املجلة
ف�ضال عن ن�سخها املطبوعة التي ت�صل باليد �أو عرب الربيد العادي� ،أو ن�سختها االلكرتونية
التي تو�ضع على موقع قطر اخلريية على االنرتنت وعلى �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة بهاّ ،مت اعتبارا من العدد املا�ضي توزيعها عرب الربيد االلكرتوين لـ� 18000شخ�ص،
						
و�سيتوا�صل هذا التوزيع ويزداد عددا.
نلقاكم على خري يف �أعداد قادمة.
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

يوسف بن أحمد الكواري

رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية :IHH

بإمكاننا بناء نموذج إنساني مع الغرب مع االحتفاظ
بقيمنا
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ملف
العدد

حمالت ووفود ميدانية تزامنا مع العاصفة الثلجية

مشاريع لالجئين
والنازحين السوريين
بعشرات الماليين
م�ساعدات للمت�ضررين ال�سوريني من العوا�صف الثلجية
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�أعلنت قطر اخلريية مع بداية العام اجلديد
 2015عن تخ�صي�ص  36,5مليون ريال (10
مليون دوالر) لإغاثة ال�شعب ال�سوري ،كما
قدّمت بالتزامن مع هذا الإعالن معونات
عاجلة لالجئني ال�سوريني يف لبنان وعلى
احلدود الرتكية ال�سورية ملواجهة العا�صفة
الثلجية " هدى" التي �ضربت بالد ال�شام
خالل �شهر يناير املا�ضي ،وبقيمة مليوين
ريال ا�ستفاد منها �أكرث من � 73,000شخ�ص.
تبرعات

كما �شهدت قطر اخلريية �إقباال على التربع
من طرف املح�سنني القطريني حيث تدفقت
امل�ساعدات والتربعات من طرف املح�سنني
و�أهل اخلري يف قطر ،الذين �أقبلوا على التربع
مل�شاريع قطر اخلريية الإغاثية املوجهة �إىل
�سوريا  ،وخا�صة �إىل الداخل ال�سوري ،ومنها

الكرافانات ،حيث جتاوز جمموع التربعات
حلملة " قبل �أن يتجمد "  33مليون ريال حتى
نهاية �شهر يناير املا�ضي .وتركز قطر اخلريية
على تنفيذ م�شاريع خمتلفة نتيجة تفاقم
ظروف ال�شعب ال�سوري يف الداخل وخا�صة
النازحني الذين تتزايد �أعدادهم كل يوم،
وي�صعب الو�صول �إليهم بالن�سبة للمنظمات
الإن�سانية واخلريية املختلفة.

قرى نموذجية

وبلغت قطر اخلريية املراحل النهائية يف
ت�شييد قرية منوذجية جديدة تت�ضمن جميع
اخلدمات ال�ضرورية ل�سكانها ،وهي الرابعة
من نوعها ،يف الداخل ال�سوري.
وتو ّفر قرية قطر اخلريية النموذجية اجلديدة
ال�سكن (الكرافانات) لـ � 100أ�سرة �سورية
ت�ضم حوايل � 600شخ�ص� ،إ�سهاما منها يف

تخفيف معاناتهم وذلك عن طريق توفري
م�أوى م�ؤقت لهم �ضمن قرية �صغرية تتوفر
لهم فيها اخلدمات الأ�سا�سية.
مرافق وخدمات مميزة

وتتكون القرية من � 100شقة �سكنية
(كرافانات) ملائة �أ�سرة ،وتبلغ م�ساحة
ال�شقة الواحدة  17,5م� ،2إ�ضافة �إىل مطبخ
(ا�سمنتي) للقرية مب�ساحة "  70م ،2وم�سجد
مب�ساحة  140م ، 2ومدر�سة مب�ساحة 140
م ،2وحمامات منف�صلة للرجال ،و�أخرى
منف�صلة للن�ساء ،ومغا�سل للمالب�س ،ومالعب
للأطفال ونقاط توزيع للمياه ،و�أماكن
		
لتجميع القمامة.
وتقدم من خالل القرية عدد من اخلدمات
ل�سكانها �أي�ضا من �أهمها  :ت�أثيث كل
كرفان ب�شكل كامل (موكيت ،فر�ش،
بطانيات ،خمدات� ،أدوات مطبخ ،)..
وتقدمي وجبات جمانية يوميا ،وتوفري
خدمات التعليم املجاين ،وتقدمي الرعاية
ال�صحية الأولية ،وتقدمي الدرو�س الدينية
واملواعظ للكبار ،والغ�سيل املجاين ملالب�س
		
�سكان القرية.
وينتظر �أن تقوم قطر اخلريية ،بالإعالن عن
البدء يف �إن�شاء عدة قرى منوذجية مماثلة
لهذه القرية ،وذلك يف غ�ضون �أيام قليلة ،من
�أجل تخفيف معاناة ال�شعب ال�سوري ،وخا�صة
يف ف�صل ال�شتاء احلايل والذي مت ّيز بعوا�صف
ثلجية خ ّلفت خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
التركيز على الداخل

وقد وجهت قطر اخلريية  %57من م�ساعداتها
�إىل الداخل ال�سوري ،وذلك ب�سبب الظروف
القا�سية التي يعي�شها النازحون ال�سوريون
يف الداخل ،حيث تزداد �أعدادهم وحاجتهم
كل يوم ،وي�صعب الو�صول �إليهم من طرف
الكثري من املنظمات واجلمعيات الإن�سانية
			
واخلريية.
وقد منحت قطر اخلريية �أولوية خا�صة
ملجايل الغذاء والدواء ،وذلك ب�سبب احلاجة
املا�سة �إليهما ،حيث ي�ستحيل �أن يعي�ش
الالجئ �أو النازح ال�سوري دون غذاء �أو
عالج ،وقد ا�ستحوذ جمال الغذاء على %34
من �إجمايل م�شاريع قطر اخلريية اخلا�صة
بال�شعب ال�سوري ،كما بلغت امل�شاريع ال�صحية
ن�سبة  %33من هذه امل�ساعدات .بينما بلغت
م�شاريع الإيواء واملواد غري الغذائية ن�سبة
 %25والتعليم ن�سبة  %8من �إغاثة قطر
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ملف
العدد

تخصيص  36,5مليون ريال
إلغاثة الشعب السوري مع بداية عام 2015
اخلريية لل�شعب ال�سوري.
توزيع مساعدات

وقد مت ّكنت قطر اخلريية من توزيع الدفعة
الأوىل للم�ساعدات العاجلة لالجئني
ال�سوريني يف كل من لبنان وخ�صو�صا يف
مناطق عر�سال و�شبعا ،وعلى احلدود
ال�سورية الرتكية ،لتلبية االحتياجات
ال�ضرورية ا�شتملت على مدافئ ووقود تدفئة
وبطانيات و�سجاد و�شوادر للخيم وفر�ش
وو�سادات ومالب�س �شتوية و�أدوية للأطفال،
�إ�ضافة لت�سيري عيادات طبية متنقلة،
وبقيمة ت�صل ملليوين ريا ل ،من �أ�صل �أكرث
من  4ماليني ريال قيمة م�شاريع م�ساعدات
عاجلة ملواجهة برد ال�شتاء احلايل ،التي
�ستنفذ تباعا خالل الأيام القادمة .

مشاريع الشتاء

و�إ�ضافة للم�ساعدات التي �شرعت قطر
اخلريية بتوزيعها ملواجهة العا�صفة الثلجية
والتي تتوا�صل حتى الآن؛ تنوي قطر اخلريية
قريبا تقدمي م�ساعدات عاجلة �أخرى لالجئني
ال�سوريني يف لبنان والعراق بتكلفة تتجاوز
مليوين ريال ،وذلك من �أجل التخفيف من
ت�أثريات موجات الربد يف ف�صل ال�شتاء عليهم
وتوفري متطلبات الدفء من ملب�س وو�سائل
تدفئة وم�أوى وغذاء .وتر ّكز قطر اخلريية
خالل التدخل ل�صالح ه�ؤالء الالجئني على
توزيع الغذاء يف املخيمات يف البقاع وال�شمال،
وينتظر �أن ي�ستفيد من هذه امل�ساعدات 500
�أ�سرة �سورية يف لبنان �ستح�صل على م�ؤونتها
طيلة �ستة �أ�شهر مقبلة .كما ت�شمل هذه

امل�شاريع كفالة � 50أ�سرة من الأ�سر التي ال
معيل لها ،وخا�صة الأ�سر التي ت�شمل يتامى �أو
�أرامل .و�ستن�شئ قطر اخلريية كذلك �سوقا
خرييا متكامال يف خميم الأ�شقاء يف منطقة
البقاع الأو�سط ،وي�ؤمن هذا ال�سوق اخلدمات
الأ�سا�سية ل�سكان املخيم ب�أرخ�ص الأ�سعار ،كما
يوفر فر�ص عمل لبع�ض العاطلني يف املخيم.
ومن امل�شاريع املهمة التي تندرج �ضمن مبلغ
 36,5مليون ريال التي �أعلنت قطر اخلريية
عنها مع مطلع العام م�شروع �شراء وتركيب
م�صعد كهربائي للمجمع الطبي يف عر�سال،
وم�شروع م�شغل خياطة يف جممع عرمون
ال�سكني ،وم�شروع "ركيزة حياة" لكفالة
خميمات ت�ضم عائالت �سورية الجئة مثل
خميم الرحمة يف عكار ،بالإ�ضافة �إىل
بطانيات ومواد غذائيةخالل ف�صل ال�شتاء
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م�شروع "�سند" لدعم الأ�سر ال�سورية الالجئة
املنتجة ،وكفالة خم�سني داعية ،وبرنامج
افطارات الذي �سيتم مبوجبه توزيع 5000
وجبة �إفطار يوميا يف البقاع وعر�سال.
مشاريع صحية

وكانت قطر اخلريية �شرعت قبل �أكرث من
�شهر بتنفيذ م�شاريع �صحية ل�صالح النازحني
ال�سوريني يف داخل �سوريا ،و�شملت هذه
امل�شاريع حمالت تطعيم ملاليني الأطفال �ضد
�شلل الأطفال ومر�ض احل�صبة ،بتكلفة تناهز
مليوين ريال .كما بد�أت تنفيذ م�شروع لعالج
املر�ضى واجلرحى من الالجئني ال�سوريني
بتكلفة مليون ريال ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
م�شروع حمطة توليد وتعبئة الأك�سجني لعدة
م�ست�شفيات داخل �سوريا.
كما �شرعت قطر اخلريية كذلك بتنفيذ
م�شروع دعم نف�سي ل�صالح  500طفل �سوري
من الالجئني يف لبنان يف حمافظة ال�شمال
وعكار ،وي�ستمر هذا الربنامج ثالثة �أ�شهر.
قوافل للداخل

كما نفذت قطر اخلريية م�شاريع �أخرى

ل�صالح النازحني يف الداخل ال�سوري �أو
الالجئني وخارج �سوريا .ومن هذه امل�شاريع
تنظيم قافلة م�ساعدات غذائية ت�ضم 11
�شاحنة وحتمل م�ساعدات غذائية ومالب�س
�شتوية خا�صة بالأطفال ،بتكلفة  2مليون ريال.
وبد�أت قطر اخلريية تنفيذ م�شاريع زراعية
داخل �سوريا تتعلق بزراعة القمح والبطاطا
ل�صالح مئات الآالف من ال�سوريني ،وذلك
بتكلفة تناهز مليون ريال ،كما بد�أت م�شروع
كفالة  15مركزا من مراكز �إيواء الالجئني
يف ال�سوريني يف لبنان ،بتكلفة تناهز مليوين
ريال ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء مراكز تعليمية
بتكلفة تناهز  1,5مليون ريال		 .
و�سبق �أن قامت قطر اخلريية كذلك برعاية
م�ؤمترات ل�صالح اال�ستجابة الإمنائية يف
�سوريا ،بتكلفة تناهز مليون ريال.
وفود ميدانية

وقد �أر�سلت وفودا ميدانية لتوزيع م�ساعداتها
الإغاثية العاجلة ل�صالح الالجئني
ال�سوريني يف دول اجلوار ،وذلك يف �إطار
ا�ستنفار طواقمها �إثر موجة العوا�صف

�إحدى القرى النموذجية لقطر اخلريية يف الداخل ال�سوري

الثلجية التي �ضربت املنطقة وخلفت
خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
وحتدّث �أع�ضاء يف وفد قطر اخلريية يف
الأردن عن ا�ستمرار عملية التوزيع بنجاح
يف مناطق متفرقة منها حمافظة املفرق
وخميم الزعرتي ،حيث ا�ستفاد مئات
الأ�شخا�ص وخا�صة الأطفال من املالب�س
والأحذية والقبعات ،كما يوا�صلون توزيع
حلوم ومواد غذائية ومالب�س وبطانيات
على املزيد من امل�ستفيدين.
وقد �ضم وفد متطوعي قطر اخلريية الذي زار
يف خميمات الالجئني بالأردن كال من ال�سيد
عبد العزيز املهندي ،وال�شيخ �شقر ال�شهواين،
وينتظر �أن ي�ستفيد من امل�ساعدات التي
يقدمها الوفد � 20,000شخ�ص خالل الأيام
احلالية ،وقد �أو�ضح الوفد �أن الظروف التي
يعي�شها الالجئون ال�سوريون ت�ستدعي تكاتف
جهود اجلميع ،وخا�صة املح�سنني و�أهل اخلري
من �أجل �إغاثة �إخوانهم ال�سوريني.
حملة "قبل أن يتجمد"

وتوا�صل قطر اخلريية حملتها التي �أطلقتها
ل�صالح ال�شعب ال�سوري وخا�صة الالجئني
والنازحني املت�ضررين من الربد ،وذلك حتت
عنوان "قبل �أن يتجمد"  ،حيث تقوم وبالتعاون
مع "�#سند_�أهل_ال�شام"� .إىل جمع
املالب�س ال�شتوية واملولدات الكهربائية
والبطانيات وو�سائل التدفئة ،و�ألعاب
الأطفال ،وكل ما من �ش�أنه م�ساعدة ال�سوريني
املت�ضررين من عا�صفة الثلج الأخرية.
للتبرعات العينية

وتهيب قطر اخلريية بكل املح�سنني القطريني
و�أهل اخلري يف قطر امل�شاركة يف هذه احلملة
من خالل تربعاتهم العينية �أو النقدية ح�سب
و�سائل التربع التالية :الأرقام ال�ساخنة من
منطقة دحيل �إىل ال�شمال  ،66348510الريان
وما جاورها  ،66314798الدوحة و�ضواحيها
 ،66448212الوكرة و�ضواحيها ،66467838
ويوجد مندوبني يف كل هذه املناطق ال�ستالم
		
هذه التربعات العينية.
التبرع للحملة

وتوا�صل قطر اخلريية حملتها "قبل �أن
يتجمد" من �أجل تقدمي م�ساعدات �إىل
ال�سوريني ت�شمل قافلة �إغاثية جديدة للداخل
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�أر�سل كلمة «�سوريا» على:

حملة قطر الخيرية

«#قبل _أن _يتجمد»

لصالح المتضررين
الســـــوريين تحـصـد
 33ملـيون ريـال
حتى يناير الماضي
ال�سوري ،وميكن التربع لهذه احلملة على
اخلط ال�ساخن ،55524646 :و،70700792
وعلى مركز االت�صال  ،44667711كما يتم
ا�ستقبال التربع عرب موقع قطر اخلريية
االلكرتوين  qcharity.orgوميكن
للمتربع امل�شاركة يف كل هذه الأ�سهم ،كما
ميكنه التربع �أكرث من مرة ح�سب قدرته
ورغبته ،وتبلغ تكلفة الكرفان  9000ريال
دون خدمات ،وفيما تبلغ تكلفته 10,000
		
ريال مع اخلدمات.

احتياجات عاجلة

وتركز قطر اخلريية خالل حملتها "قبل �أن
يتجمد" �أي�ضا على احتياجات ذات �أولوية
عاجلة ت�ساعد يف �إنقاذ حياة املت�ضررين
وت�شمل هذه االحتياجات� :سلة الأ�سرة
الغذائية بتكلفة  500ريال ويتم التربع بها
ب�إر�سال "" ESعلى الرقم  92428لعمالء
 ،OOREDOOوحقيبة الأ�سرة ال�شتوية
بتكلفة  1000ريال ،ويتم التربع لها ب�إر�سال
" "FSعلى الرقم  ،92429وحقيبة الأطفال
ال�شتوية بتكلفة  500ريال ،وللتربع بها ميكن
�إر�سال "� "CSإىل الرقم  ،92428وخبز
الأ�سرة بتكلفة  50رياال ،وذلك ب�إر�سال
"" ASعلى الرقم  ،92632ومدفئة بالوقود
بتكلفة  250رياال ،وبطانية ب 100ريال،
وميكن التربع بها من خالل �إر�سال  BSعلى
الرقم .92642
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ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

97790 97286 97287

 100ر.ق

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف الريان:

0003 - 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1

QA40MAFR000000000003111111001
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توقيع اتفاقية بني قطر اخلريية والإحتاد لإن�شاء قرية �شعاع الأمل

على هامش المؤتمر الثالث الذي رعته باسطنبول لدراسة أوضاعهم:

قطر الخيرية تخصص  32مليون ريال
لتنفيذ مشاريع لالجئين السوريين بلبنان
�أعلنت قطر اخلريية عن تخ�صي�ص
�أكرث من  32مليون ريال لتنفيذ م�شاريع
ل�صالح الالجئني ال�سوريني بلبنان ،كما
بلغ ال�سقف املايل الإجمايل للم�شاريع
التي �ستنفذها اجلمعية مع �شركائها
�أكرث من  40مليون ريال.
مت االعالن عن ذلك يف الأم�سية اخلريية
التي مت تنظيمها على هام�ش امل�ؤمتر الثالث
لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني بلبنان،
الذي انعقد مبدينة ا�سطنبول الرتكية يف
الفرتة من  5ـ  7فرباير اجلاري ،بتنظيم
من احتاد اجلمعيات الإغاثية والتنموية يف
لبنان ،ورعاية من قطر اخلريية ،وتعاون
من جمعية " "I.H.Hالرتكية ،وبح�ضور 200
�شخ�صية متثل �أكرث من  60جهة ومنظمة
وجمعية دولية وعربية و�إ�سالمية.
وت�شمل امل�شاريع التي �ستنفذها قطر اخلريية
و�شركائها مثل منظمة الدعوة الإ�سالمية
10

ومنظمة  ،HUMAN APPEALجماالت بالدعم النف�سي للأطفال ،مببلغ حوايل
		
ال�صحة وامل�أوى والغذاء والدعم النف�سي  220,000ريال.
وغريها ،ويتم تنفيذ هذه امل�شاريع بالتعاون مع برنامج األصابع الخمسة
احتاد اجلمعيات الإغاثية والتنموية بلبنان .وخ�ص�صت قطر اخلريية مبلغا يناهز مليوين
ريال ل�صالح برنامج "الأ�صابع اخلم�سة"
قرية شعاع األمل
املبلغ الذي �أعلنت قطر اخلريية عنه خ�ص�ص وهو م�شروع تنموي متكامل ،ي�ستهدف
جزء مهم منه لإن�شاء وجتهيز القرية تنمية املناطق اخلم�سة التي يوجد بها �أغلب
النموذجية بقيمة  16,425,000ريال يف الالجئين ال�سوريين بلبنان ،وذلك يف
�إطار برنامج "�شعاع الأمل" الذي ينفذه احتاد منطقة عر�سال ،ومتثل هذه املناطق �أكرث
اجلمعيات الإغاثية بلبنان ،كما خ�ص�ص منه التجمعات حاجة للتنمية وذلك ب�سبب وعورة
مبلغ  1,825,000ريال ل�صالح برنامج التمكني املنطقة التي توجد بها حيث حتيط بها اجلبال
االقت�صادي "�سند الأ�سرة املنتجة" الذي وتنق�صها الطرق والبنى التحتية		 .
ينفذه نف�س االحتاد يف �إطار نف�س الربنامج .واملناطق اخلم�س امل�ستهدفة بهذه امل�شاريع
كما خ�ص�صت قطر اخلريية مبلغ هي :وادي الأرنب ،ووادي احل�صن ،ووادي
 1,825,000ريال لدعم ال�صندوق الطبي ،عطا ،ومنطقة البابني ،ومنطقة وراء احلفر.
من �أجل توفري الأدوية والعالجات للمر�ضى مشاريع مشتركة
واجلرحى من الالجئني ال�سوريني يف لبنان ،كما �أعلنت قطر اخلريية ومنظمة الدعوة
كما دعمت م�شروع "ب�سمات" اخلا�ص الإ�سالمية عن متويل م�شاريع م�شرتكة

من ح�ضور امل�ؤمتر الثالث لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني بلبنان
ل�صالح الالجئني ال�سوريني يف لبنان ،ومن
هذه امل�شاريع قرية امل�صابني والأرامل
النموذجية		.
وكان الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية يو�سف
بن �أحمد الكواري �ألقى كلمة يف افتتاح امل�ؤمتر
الثالث لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني
بلبنان قال فيها� :إن قطر اخلريية جتدد
مبنا�سبة هذا امل�ؤمتر ،التزامها املطلق
وامل�ستمر يف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية لل�شعب
ال�سوري .مو�ضحا �أن ما ي�ؤكد هذا الت�صميم
والإ�صرار هو ت�صنيف مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) لقطر
اخلريية ك�أول منظمة غري حكومية من حيث
حجم امل�ساعدات املقدمة لل�شعب ال�سوري
خالل ال�سنوات الثالث 2013 - 2012
  ،2014حيث جتاوز جمموع ما �أنفقتهل�صالح ال�شعب ال�سوري  200مليون ريال
قطري لي�شمل خمتلف �أنواع االحتياجات يف
امل�أوى ،وال�صحة ،والغذاء ،واملياه والإ�صحاح،
		
والتعليم وغريها.
عب �أمني عام احتاد اجلمعيات
من جهته ّ
الإغاثية والتنموية بلبنان ال�شيخ �أحمد العمري
عن خال�ص �شكره لقطر اخلريية الراعي
الر�سمي للم�ؤمتر على جهودها الكبرية
ل�صالح ال�شعب ال�سوري وخا�صة الالجئني،
كما عرب عن �شكره لـ  IHHالرتكية التي

إنشاء وتجهيز قرية
نموذجية ،وبرامج
للتمكين االقتصادي
ودعم صندوق طبي،
وتنمية مناطق معينة
..مشاريع سيخصص
تبرع قطر الخيرية لها
�شاركت يف رعاية امل�ؤمتر ،مو�ضحا �أن لبنان
حتتوي �أكرب عدد من الالجئني يف العامل،
مقارنة مع م�ساحتها وحجمها و�إمكاناتها،
م�شريا �أن االحتاد ي�سعى �إىل توفري امل�أوى
و�أهم احلاجات ال�ضرورية لـ %25من ه�ؤالء
الالجئني خالل العام .2015
ويف ختام االفتتاح قام احتاد اجلمعيات
الإغاثية والتنموية يف لبنان بت�سليم الدروع
تكرميا لقطر اخلريية الراعي الر�سمي
للم�ؤمتر ،ولعدد من اجلهات التي �شاركت يف
		
افتتاح امل�ؤمتر.
ورش عمل

وناق�ش امل�ؤمترون جملة �أوراق ونظموا ور�شا،
�شملت عددا من املحاور من �أهمها :اجلانب

الطبي الذي تناول واقع اجلرحى ،وواقع
املر�ضى يف لبنان ،واجلانب الإغاثي الذي
تناول احتياجات الالجئني يف لبنان والتعامل
مع الأزمات ،و�أزمة الإيواء ،والإغاثة كواجب
�إن�ساين ،واال�سرتاجتيات الفاعلة للإغاثة،
وجانب الرتبية والتعليم وقد تناول :م�شاكل
الالجئني ال�سوريني التعليمية ،والتعليم ك�أولوية
�إ�سرتاجتية ،والواقع النف�سي واحتياجات
الالجئني ال�سوريني بلبنان ،ودور املنظمات
الإغاثية يف حتويل الالجئ من اال�ستهالك
�إىل الإنتاج ،وجانب املنظمات وال�شراكات
ودور املنظمات الدولية وغريها.
المؤتمر الثاني

جتدر الإ�شارة �إىل �أن قطر اخلريية قامت
برعاية امل�ؤمتر الثاين لالجئني ال�سوريني قبل
عام ،وخ�ص�صت خالله حوايل  14مليون
ريال قطري ل�صالح م�شاريع موجهة �إىل
ه�ؤالء الالجئني ،وقد مت توجيه هذه التربعات
حتديدا لإكمال بناء مدار�س وت�سيريها ،ودعم
مراكز �صحية وجممعات طبية ،و�إن�شاء مركز
للدعم النف�سي لالجئني وكفالة �أن�شطة تابعة
له ،وتلبية احتياجات الأطفال الالجئني يف
لبنان وغريها من احلاجيات امل�ستعجلة
والأ�سا�سية يف حياة الالجئني.
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الكواري وولدرم �أثناء توقيع الإتفاقية

تشمل  1000وحدة سكنية مع كل خدمات اإليواء لصالح  7000شخص

قطر الخيرية و IHHتشرعان في
إنشاء مدينة الريان النموذجية
للنازحين السوريين
وقعت قطر اخلريية وم�ؤ�س�سة الإغاثة
الإن�سانية وحقوق الإن�سان واحلريات،
" ،"I.H.Hاتفاقية للبدء يف ت�شييد مدينة
منوذجية ت�شمل  1000وحدة �سكنية ل�صالح
� 1000أ�سرة من النازحني ال�سوريني ت�ضم
حوايل � 7000شخ�ص ،وذلك بتكلفة
�إجمالية ت�صل اىل  44مليون ريال قطري.
وقد و ّقع هذه االتفاقية كل من ال�سيد
يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س التنفيذي
لقطر اخلريية ،وال�سيد بولنت يلدرم رئي�س
م�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية وحقوق الإن�سان
واحلريات الرتكية " ،"I.H.Hوذلك يف مقر
الـ " "I.H.Hيف مدينة ا�سطنبول برتكيا.
وتن�ص االتفاقية على �أن تخ�ص�ص قطر
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اخلريية بحوايل  33مليون ريال لإن�شاء هذه
املدينة ،بينما تتربع " "I.H.Hب 7ماليني
ريال ،وت�شرف على �إدارة وتنفيذ امل�شروع.
شراكة متميزة

وخالل حفل التوقيع يف مطلع �شهر فرباير
املا�ضي قال ال�سيد بولنت يلدرم رئي�س م�ؤ�س�سة
الإغاثة الإن�سانية وحقوق الإن�سان واحلريات
الرتكية " ،"I.H.Hيف ت�صريح �صحفي� ،إن
هذه املدينة ت�أتي يف �إطار اهتمام قطر اخلريية
و" "I.H.Hمبعاناة ال�شعب ال�سوري ،والرتكيز
على �أهم احتياجاته ومنها م�س�ألة امل�أوى.
وعب يلدرم عن خال�ص �شكره ل�شريكه
ّ
املتميز قطر اخلريية على ما تبذله من
جهود �إن�سانية رائعة عرب العامل ،وخا�صة

ما توليه من �أولوية لل�شعب ال�سوري.
�أما ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية ،فقد �أ�شاد بجهود
الدولة الرتكية املعروفة بوقوفها مع ال�شعب
ال�سوري ،معربا عن �سعادته بالتواجد يف مقر
م�ؤ�س�سة �إن�سانية عمالقة مثل " ،"I.H.Hللتوقيع
على م�شروع كبري مثل هذا امل�شروع ،متمنيا �أن
تكون هذه بداية مل�شاريع �أخرى �أكرب و�أهم.
طاقة صديقة للبيئة

وتتكون هذه املدينة النموذجية التي حتمل
ا�سم "مدينة الر ّيان" واخلا�صة بالنازحني
ال�سوريني على احلدود ال�سورية الرتكية من
 10قرى ،تتكون كل قرية من  100وحدة
�سكنية م�سبقة الرتكيب .وقد وفرت الهيئة

الرتكية للإغاثة  IHHالأر�ض املخ�ص�صة
لبناء املدينة بعد �أن ّمت �شرا�ؤها .ويعترب
م�شروع هذه املدينة م�شروعا �صديقا للبيئة
حيث �سيتم تزويد املدينة ب�إنارة كاملة عن
طريق الطاقة ال�شم�سية.
و�ستح�صل كل �أ�سرة من الأ�سر امل�ستفيدة
من هذه املدينة على م�أوى تقدر م�ساحته
بحوايل  17.5مرتا مربعا بعر�ض 2.5
مرت وطول  7مرت و ارتفاع  2,5مرت ويتكون
من غرفتني .و يت�سع ال�سكن لأ�سرة مكونة
من � 6إىل � 7أ�شخا�ص .كما �سيتم جتهيز
هذا ال�سكن بحاجيات ت�شمل الفر�ش
والبطانيات واملراتب و�سخانات للتدفئة و�سلل
للمهمالت وخزانات املياه ودواليب مالب�س
حممولة و�أواين منزلية للطبخ.
و�سيتم توفري عدة مرافق خدمية مبدينة
الريان النموذجية للنازحني ال�سوريني

تشمل مدينة الريان
على  10قرى كل واحدة
منها تحتوي على 100
وحدة سكنية بقيمة
 44مليون ،وتدار هذه
المدينة إدارة مباشرة
من طرف سكانها
كامل�سجد و 30ف�صال درا�سيا وعيادة �صحية
ومكاتب �إدارية لإدارة املخيم ،كما �سيتم
توفري ف�ضاء للألعاب للرتفيه عن الأطفال
داخل املخيم .و �سيتم بناء �سياج �شائك حول
القرية لتوفري الأمن للمخيم .كما �سيتم توفري
الإنارة بقرية الريان الإن�سانية برتكيب �ألواح

للطاقة ال�شم�سية مما �سيجعل م�شروع "مدينة
الريان" م�شروعا �صديقا للبيئة.
تنفيذ سريع

ويتميز م�شروع املدينة النموذجية هذا
بالتنفيذ ال�سريع حيث �سينتهي خالل فرتة
�ستة �أ�شهر من البدء فيه ،وقد ّمت �إىل الآن
�شراء الأر�ض التي �ستبنى عليها املدينة،
و�سيكون هذا التنفيذ على ثالث مراحل
ت�ستغرق كل مرحلة �شهرين يتم خاللها ت�سليم
عدد من القرى ب�شكل منظم ،على �أن يكتمل
ت�سليم القرى الع�شر التي ت�ضم  1000وحدة
�سكنية خالل �ستة �أ�شهر.
و�ستتمتع هذه املدينة ب�إ�شراف ذاتي من
�س ّكانها حيث �سيختار �سكان كل قرية من
قراها الع�شر ممثال ،ويختار ه�ؤالء املمثلون
الع�شرة �شخ�صا ليكون م�شرفا عاما على
�ش�ؤون املدينة.

مشروع المدينة النموذجية صديق للبيئة ألنها
تتوفر على إنارة كاملة بالطاقة الشمسية
مخطط مدينة الريان
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مشاريع ومعونات بـ  205ماليين ريال
و  4,2مليون الجئ ونازح يستفيدون منها
Update of Qatar Charity Relief
Operations for Syrian Refugees and IDP’s
%9

Turkey

1,622,070

April 2011 - January 2015

Refugees

Expenditure

+7,600,000

Al-Hassakaeh

QR 204,957,813
$ 56,152,826

Aleppo
Idlib

Al-Raqqah

Latakia

Dayr
Az-Azawr

%60

Total Expenditure

4,218,657

Internally
Displaced

Expenditure

Hama
Homas

%17

Alqusir

SYRIA
Iraq

+3,808,334
1,167,242
Refugees

Expenditure

Lebanon

Al-Nabak

Refugees

12,200,000

People in need of
*humanitarian assistance

Yabrood

Total number of
%1

215,387

Cities with the most displaced

Damascus

IDP’s

Refugees

Expenditure

Dara’a

Palastine

Jordan

Sectorwise Expenditure in Qatari Riyal

IDP’s

100,000 - 20,000
+ 100,000

Size of Syrian Refugee population
registered and Awaiting Registration

61,402,700
64,279,858

K.S.A

61,942,486
17,332,770

%13

621,918

Countrywise % of spending

Refugees

QC program Areas

Expenditure

بلغ عدد امل�ستفيدين من النازحني والالجئني
ال�سوريني من م�شاريع قطر اخلريية الإغاثية
 4,2مليون �شخ�ص ،وو�صلت تكاليف هذه
امل�شاريع  205مليون ريال ،وذلك خالل
الفرتة املمتدة من ابريل � 2011إىل غاية
يناير املن�صرم (.)2015
وقد �شملت م�شاريع قطر اخلريية التي
ّمت تنفيذها ل�صالح ال�شعب ال�سوري منذ
بداية الأزمة ،جماالت التعليم وال�صحة
والغذاء وامل�أوى ،و ّمت توجيه  %59من هذه
امل�ساعدات �إىل الداخل ال�سوري بتكلفة
بلغت حوايل  121,2مليون ريال ،فيما ّمت
توجيه الن�سبة الباقية �إىل الالجئني يف دول
اجلوار وخا�صة الأردن بن�سبة � %13أي مبلغ
 26,889,000ريال ،ولبنان بن�سبة � %17أي
حوايل  34,660,000ريال ،وتركيا بن�سبة %9
�أي حوايل  19,000,000ريال� ،أما ن�سبة %2
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الصحة والتعليم

*Source : UNOCHA

�أي حوايل  3,293,000فقد توزعت بني كل
من العراق ودول �أخرى بها الجئون �سوريون .ويف جمال امل�شاريع ال�صحية ،قامت قطر
اخلريية بتوفري العالج الالزم لآالف اجلرحى
مجال المأوى
ويف جمال امل�أوى واملواد غري الغذائية واملر�ضى ال�سوريني ،وكذلك توفري �أدوات
�صرفت قطر اخلريية حوايل  61,4مليون وم�ستلزمات طبية� ،إ�ضافة �إىل توفري �سيارات
ريال ل�صالح  419,000من الالجئني �إ�سعاف لنقل اجلرحى واملر�ضى �إىل املراكز
والنازحني ال�سوريني ،وقد مت تنفيذ عدة ال�صحية .وقد بلغت تكلفة هذه امل�شروع
م�شاريع يف هذا املجال من بينها �إن�شاء حوايل  62,000,000ريال ،وا�ستفاد من
قرى للنازحني ،و�أجور منازل ،وبطانيات ،خدماته �أكرث من  1,795,000نازح والجئ
وثالجات ،و�أدوات النظافة ،ومراوح ،وك�سوة �سوري.
العيد ،و�أدوات منزلية ،وفر�ش وغريها .ويف جمال امل�شاريع التعليمية ،قامت قطر
اخلريية بتوفري االحتياجات الإغاثية التعليمية
المساعدات الغذائية
ويف جمال الغذاء قامت قطر اخلريية ملدار�س الالجئني ال�سوريني يف تركيا ،بتكلفة
بتنفيذ م�شاريع بقيمة  64,280,000ريال ،بلغت �أكرث من  17,332,000ريال ،وقد
ل�صالح � 1,878,985شخ�ص ،و�شملت هذه ا�ستفاد من هذه امل�شاريع � 124,980شخ�صا،
امل�شاريع توزيع مواد غذائية ،وجتهيز ،و�إن�شاء كما انعك�س ب�صفة �إيجابية على الطالب
الذين يحتاجون دعما لتعليمهم.
		
وت�شغيل خمابز.
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وفد من قطـر الخـيريـة
و"المتنافسون  "2يفتتحون
مشاريع نوعية لالجئين
والنـازحين الســوريين

افتتح وفد كبري من قطر اخلريية برئا�سة
ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية وبح�ضور كل
من ال�شيخ عبد العزيز بن جا�سم �آل
ثاين وعدد من ال�شخ�صيات االجتماعية
وفريق م�سابقة "املتناف�سون  "2عددا من
امل�شاريع التي م ّولها فريق "متناف�سون "2
ل�صالح النازحني يف الداخل ال�سوري،
والالجئني ال�سوريني يف تركيا يف جماالت
توفري الغذاء وامل�شاريع ال�صحية والتعليمية
فقد ّ
د�شن وفد قطر اخلريية يف اليوم الأول
لزيارته مبدينة الريحانية على احلدود
الرتكية ال�سورية فرنا �آليا متنقال يو ّفر
بخطي انتاج متهيدا
اخلبز للمت�ضررين
ّ
النتقاله خالل الأيام القريبة القادمة
للداخل ال�سوري ،ووزع �سالال غذائية على
الالجئني  ،كما تفقد م�ست�شفى الأمل الذي
ت�سهم قطر اخلريية يف جتهيزة وت�شغيله،
وافتتح عيادة جراحة العيون ،وقدّم معونات
مالية للمر�ضى ،وزار املخبز القطري الذي
ت�سهم قطر اخلريية بت�شغيلة واطلع على
�سري العمل فيه  ،ويف اليوم الثاين للزيارة
افتتح م�شروعني نوعيني هما خمرب ومطبخ
"املتناف�سون" اللذين يقدمان خدماتهما
للنازحني يف الداخل ال�سوري ،كما زار
الوفد خميم اجنوبينار وقدّم القرطا�سية
لـ  6000طالب يف مدر�سة ال�سالم باملخيم
وتهدف م�سابقة "املتناف�سون" التي اطلقتها
قطر اخلريية �إىل �إ�شراك املجتمع القطري
بطريقة فريدة يف العمل اخلريي عرب
الرتفيه والتناف�س يف قالب عملي وميداين،
ون�شر ثقافة وقيم العمل اخلريي من خالل
الزخم الإعالمي والت�سويقي امل�صاحب
لهذا النوع من الفعاليات وامل�سابقات يف
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املجتمع .كما ت�سعى �إىل �إبراز القدرة التقنية علي عبد اهلل �أبل مدير �إدارة الإغاثة بقطر
التي و�صل لها العمل اخلريي والإن�ساين اخلريية ،وال�سيد خالد عون اهلل.
ب�شكل عام ولدى قطر اخلريية ب�شكل خا�ص عمليات جراحية
والعمل على ا�ستثمارها ب�شكل فعال ،و�إبراز ويف كلمة له مبنا�سبة الزيارة التي ح�ضرها
رجاالت املجتمع وجنومه ال�شباب وا�ستثمار ال�سيد جمال دمري يلمز ع�ضو جمل�س النواب
جنوميتهم يف خدمة العمل الإن�ساين .الرتكي وم�س�ؤول ّ
ملف الالجئني باملجل�س �شكر
وقد جمع وفد املتناف�سون خالل الفرتة املا�ضية الدكتور حمدي عثمان املدير العام مل�ست�شفى
 12مليون ريال دعما للم�شاريع التي تخدم الأمل قطر اخلريية وفريق املتناف�سون ،على
النازحني والالجئني ال�سوريني.
جهودهم يف جتهيز عيادة جراحة العيون
اعضاء "المتنافسون"
باملعدّات وامل�ستلزمات الطبية الالزمة،
ال�سادة:
من
كال
وي�ضم وفد «املتناف�سون»
وقيامهم بت�شغيل امل�ست�شفى خالل ال�شهور
خالد حممد بوموزة ،وحم�سن فهد الهاجري ،الثالثة املا�ضية ،الفتا �إىل �أنه خالل ال�سنة
واحمد �سامل البكري ،و�شهرية حمد ال�شهواين ،املا�ضية قام امل�ست�شفى مبعاجلة �أكرث من
وعادل اخللف ،ورا�شد ماجد الكواري ،وعبد  60.000مري�ض يف عياداته ،كما �أجرى
العزيز حممد امني زمان ،ونا�صر مبارك امل�ست�شفى �أكرث من  2500عملية جراحية
اخلليفي ،م�شاعل خالد ال�سبيعي ،ود .عبد
العزيز جهام الكواري .فيما �ضم وفد قطر �أي�ضا ،ق�سم منها معقد يف جمال العظام
اخلريية عددا من ال�شخ�صيات :ال�سيد والأع�صاب وجراحة ت�شوهات الوجه املرتبطة
خليفة علي الكعبي ،وال�سيد عبد احلميد مري ب�آثار احلرب� ،إ�ضافة لرتكيب الأطراف
			
الرياحي ،الدكتور عاي�ش �أحمد القحطاين ،ال�صناعية.
وال�سيد �سهيل بهزاد  ،وال�سيد علي را�شد وقد بلغت تكلفة جتهيز معدّات عيادة
املهندي ،وال�سيد نا�صر �آل عبد اجلبار ،جراحة العيون حوايل مليون ريال ،فيما
وال�سيد عبد اهلل الرا�شدي ،وال�سيد جا�سم بلغت تكلفة ت�شغيل امل�ست�شفى يف ال�شهور
حممد الكواري ،ال�سيد عبد الرحمن �صالح الثالثة املا�ضية حوايل  1.5مليون ريال
ال�شمري ،وال�سيد حممد جا�سم ال�سليطي ،بتمويل من فريق " املتناف�سون  "2التابع
		
وال�سيد ح�سام روحي ،والطالب را�شد علي لقطر اخلريية.
توجه الرئي�س التنفيذي لقطر
املهندي ،والطالب حممد علي املهندي من جهته ّ
(وعمره � 10سنوات ويعترب �أ�صغر متطوع يف اخلريية يو�سف بن �أحمد الكواري بال�شكر
الفريق) ،ومرمي عبد اهلل القطبة ،ونيله عبد للقائمني على م�ست�شفى الأمل على جهودهم
العزيز العبيدان ،وفوزية حممد �آل �إ�سحاق ،املتميزة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية للجرحى
وموزة الن�صر ،وهند املطاوعة ،و�سليمة واملر�ضى ال�سوريني الذي ي�صلون من الداخل
ح�سني ،و�إبراهيم زينل حممد ،وال�سيد في�صل ال�سوري للعالج فيه ،على اعتبار �أن امل�شفى
را�شد الفهيدة م�ساعد املدير التنفيذي لإدارة قريب من احلدود الرتكية ال�سورية ،و�أثنى على
العمليات بقطر اخلريية ،وال�سيد �إبراهيم العمليات النوعية التي نفذها.

تبلغ تكلفة إنشاء مخبز ومطبخ
"المتنافسون  "2أكثر من مليوني
ريال ،وتقدر الطاقة االنتاجية للمطبخ
بـ  50.000وجبة يوميا ،فيما يمكن
للمخبز انتاج  100.000رغيف يوميا
		
توجهان للداخل السوري
ّ
ثمرة التبرعات

و�أكد الرئي�س التنفيذي على �أهمية الزيارة لريى فريق
«املتناف�سون» ثمرة التربعات التي عملوا على جمعها ،وليقوموا
من َث ّم لنقل هذه ال�صورة للمح�سنني القطريني و�أهل اخلري،
ممن بذلوا وقدموا للمت�ضررين من �أبناء ال�شعب ال�سوري،
و�إبراز الأثر الذي ت�سهم فيه تربعاتهم وم�ساعداتهم للمت�ضررين
ال�سوريني يف املجاالت املختلفة		 .
اسم قطر

ويف نف�س اللقاء �أعرب ال�سيد جمال دمري يلمز ع�ضو جمل�س
النواب الرتكي وم�س�ؤول ّ
ملف الالجئني باملجل�س عن �سعادته
بزيارة قطر اخلريية ووفدها الكبري �إىل الالجئني ال�سوريني يف
بالده ،وث ّمن الدعم القطري لل�شعب ال�سوري ،منوها ومن خالل
متابعته للملف الإن�ساين ب�أن ا�سم قطر �سواء كحكومة �أو م�ؤ�س�سات
خريية وحم�سنني يعد حا�ضرا يف الكثري من امل�شاريع الإن�سانية
املقدمة للمت�ضررين ال�سوريني ،و�شكر قطر اخلريية لدعمها
املتوا�صل للم�ست�شفى منذ ت�أ�سي�سه وفريق املتناف�سون على جتهيز
عيادة العيون وت�شغيل هذا املرفق ال�صحي املهم.
تال ذلك قيام وفد قطر اخلريية وفريق "املتناف�سون  "2بتد�شني
الفرن الآيل املتنقل ،حيث يعد �أحد امل�شاريع النوعية يف املجال
الإغاثي  ،والأول من نوعه يف املنطقة من حيث وجود خطي
�إنتاج فيه ي�ستطيعان توفري  3000ـ  4500رغيف خبز يف ال�ساعة،
ومبااليقل عن  40.000رغيف يوميا ب�صورة و�سطية ،وبحيث يلبي
احتياج � 120,000أ�سرة �شهريا ،كما �أن من نقاط متيزه ت�صنيعه مت
قبل �أياد �صناعية �سورية مئة باملئة		.
للداخل السوري

وينتظر �أن ينتقل هذا الفرن �إىل الداخل ال�سوري يف الأيام القادمة
لتوفري مادة اخلبز الرئي�سية لال�سر ال�سورية املت�ضررة يف ريفي
حلب و�إدلب.
وقد قام فريق "املتناف�سون" بتمويل �إن�شاء هذا الفرن الآيل املتنقل
مع تكلفة ت�شغيل ملدة �شهر وبقيمة بلغت حوايل 1.650.000
					
ريال.
توزيع سلل غذائية

تال ذلك قيام فريق من الوفد بتوزيع ال�سلل الغذائية على
� 200أ�سرة من �أ�سر الالجئني يف املنطقة ،احتوت على املواد
				
التموينية الرئي�سة.
واختتم اليوم الأول بزيارة املخبز القطري حيث قام فريق
"املتناف�سون" بتمويل ت�شغيله ملدة � 3أ�شهر ،وت�شمل تكلفة الت�شغيل

«
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تقرير

يعد االول
الفرن اآللي المتنقل
ّ
من نوعه ،بحكم وجود خطي
انتاج فيه يوفران  4500رغيف
بالساعة ،ويخدم  120.000شخص
شهريا في الداخل السوري
توفري الدقيق والوقود وامل�صاريف الت�شغيلية الأخرى وبقيمة جتاوزت
 1.200.000ريال.
ويقوم املخبز القطري الذي �أ�سهمت قطر اخلريية يف �إن�شائه وت�شغيله
خالل الفرتات املا�ضية بالتعاون مع هيئة االغاثة االن�سانية الرتكية
 IHHعلى توفري اخلبز و�إدخاله للداخل ال�سوري وتوزيعه على خميمات
النازحني واال�سر املت�ضررة يف ال�شمال ال�سوري ،حيث يوفر املخرب
170.000رغيف يوميا  ،تلبي احتياجات � 75.000شخ�ص يوميا.
على نحو مت�صل �شهد اليوم الثاين للزيارة مبدينة كيلي�س املحاذية
للحدود الرتكيةـ ال�سورية افتتاح م�شروعني نوعيني هما خمرب
ومطبخ "املتناف�سون" اللذين يقدمان خدماتهما للنازحني يف الداخل
ال�سوري ،ومت االفتتاح بح�ضور وايل مدينة كلي�س �سليمان تاب�سز
			
وعدد من امل�س�ؤولني املحليني باملدينة.
كادر تشغيل سوري

وتبلغ تكلفة �إن�شاء خمبز ومطبخ " املتناف�سون � "2أكرث من مليوين ريال،
حيث تبلغ الطاقة االنتاجية للمطبخ  50.000وجبة يوميا ،فيما ميكن
توجهان ملخيمات النازحني بالداخل
للمخبز انتاج  100.000رغيف يوميا ّ
ال�سوري  ،وقد قام فريق "املتناف�سون  " 2بتمويل املخبز يف �إطار ماجمعه
من تربعات يف الفرتة املا�ضية ل�صالح املت�ضررين ال�سوريني .ويتم ت�شغيل
املخرب واملطبخ من كوادر �سورية وبن�سبة مئة باملئة حر�صا من قطر
اخلريية على توفري فر�ص عمل لالجئني ال�سوريني �إىل تركيا.
هدايا لطالب المخيم

عب وايل مدينة كيلي�س �سليمان تاب�سز عن �شكره وامتنانه با�سمه
وقد ّ
وبا�سم احلكومة الرتكية للحكومة القطرية وال�شعب القطري ولقطر
اخلريية على دعمهم الإن�ساين الكبري لالجئني والنازحني ال�سوريني
 ،و�أ�ضاف :وجدنا قطر اخلريية معنا يف �أكرث من م�شروع كبري خلدمة
هذه ال�شريحة ،خ�صو�صا �أننا مدينة حماذية للحدود ،منوها ب�أهمية
مدينة الر ّيان التي ت�ضم  1000وحدة �سكنية يف �إيواء النازحني
ال�سوريني وبتمويل من قطر اخلريية التي �سيتم تد�شينها قريبا.
ويف نف�س اليوم قام وفد قطر اخلريية وفريق " متناف�سون  " 2بزيارة خميم
اجنوبينار على احلدود الرتكية ال�سورية  ،حيث تفقد �أحوال الالجئني
ال�سوريني ،واطلع على ال�شقق امل�سبقة ال�صنع ب�شكلها اجلديد واملكونة من
دورين  ،ثم زار يف ختام الزيارة مدر�سة ال�سالم باملخيم وقدّم هدايا لـ 6000
طالب من طالبها وهي عبارة عن كتب ودفاتر وقرطا�سية  ،وقد تركت هذه
الهدايا �أثرا كبريا يف نفو�س طلبة املخيم ور�سمت االبت�سامة على �شفاههم .
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لقطات من الإفتتاح ومرافق امل�شاريع املد�شنة
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حوار

أمين عام «اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان لـ «غراس»:

واقع الالجئ السوري
بلبنان مأساوي ألن
منظمـا
االحتضان ليس
َّ

على هام�ش امل�ؤمتر الثالث لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني
ال�سوريني بلبنان الذي نظ ّمه احتاد اجلمعيات
الإغاثية والتنموية مبدينة ا�سطنبول الرتكية ،يف
�شهر فرباير املا�ضي برعاية من قطر اخلريية التقت
« غرا�س» ال�شيخ �أحمد العمري الأمني العام لالحتاد
20

و�س�ألته عن تقييمه للم�ؤمتر  ،و�أه ّم ما م ّيزه عن
الن�سختني الأوىل والثانية ،و�أهم مايعانية الالجئ
ال�سوري بلبنان و�أولويات االحتاد يف الفرتة القادمة،
فكان هذا احلوار:

الينبغي أن نتوقف أو نصاب باإلحباط مع طول أمد األزمات
األكثر حرمانا

ما تقييمك مل�ؤمتر الثالث لدرا�سة �أو�ضاع
الالجئني ال�سوريني يف لبنان ، ،الذي
نظمتموهبرعايةقطراخلرييةيفا�سطنبول؟
وما هي �أهم خمرجات هذا امل�ؤمتر ؟
بتوفيق من اهلل عز وجل وعونهّ ،مت
الإعداد والتح�ضري للم�ؤمتر الثالث
الحتاد اجلمعيات الإغاثية والتنموية
بلبنان برعاية كرمية من جمعية قطر
اخلريية يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية.
وكانت حماور اجلل�سات للم�ؤمتر رائعة
خا�صة �أنها ُقدّمت من خري النخب العلمية
واالجتماعية ك ٌّل يف تخ�ص�صه .وقد عر�ضت
الأولويات لكل مو�ضوع (�صحي ًا� ،إغاثي ًا،
اجتماعي ًا ،وتعليمي ًا ،نف�سي ًا ،وقانوني ًا)...
�أما فيما يتعلق مبخرجات امل�ؤمتر فقد
كان �أه ّمها		:
.1الإنتقال من املرحلة الأوىل وهي مرحلة
فهم واقع الالجئني ومعرفة احتياجاتهم
وتقدمي كل �أنواع الإغاثة �إىل مرحلة
التنمية والبناء والريادة.
.2الرتكيز على اجلانب االجتماعي
والأخوي بني ال�شعبني ال�سوري واللبناين
من خالل م�شروع القرية املنتجة.
.3االهتمام باملنطقة الأكرث حرمان ًا
كعر�سال التي تعد �أكرث م�أ�سا ًة ،ومن
هنا طرحت فكرة الأ�صابع اخلم�سة
(كم�شروع تنموي متكامل للمنطقة)
.4ا�ستمرار دعم امل�ؤ�س�سات املانحة للأخوة
ال�سوريني يف لبنان ومراعاة �أو�ضاعهم
القا�سية وتنفيذ م�شاريع تنموية ما
		
ي�ساعد على ا�ستقرارها.
وعلى ر�أ�س اجلمعيات املانحة (جمعية
		
قطر اخلريية).
.5الرتكيز يف امل�شاريع على اجلوانب
كافة (الطبية والتنموية والتعليمية
والنف�سية)		.

أولويات االتحاد
االنتقال إلى

مشاريع التنمية

المستدامة لخدمة

الالجئين السوريين

ال�ضرورية.
 احل�ضور النوعي والنخبوي للم�ؤ�س�سات		
وال�شخ�صيات.
 دقة التنظيم وتوزيع ور�ش العمل مبايتنا�سب مع املتخ�ص�صني.
ما هي �أهمية هذا النوع من امل�ؤمترات؟
هذا النوع من امل�ؤمترات ي�ساعد
على تبادل اخلربات وتقدمي احللول
املنا�سبة للعقبات يف العمل الإغاثي.
ما هي �أولويات االحتاد يف املرحلة
احلالية؟ وما �أهم املعوقات التي
تواجهكم؟
 �أولويات االحتاد يف هذه املرحلة:ت�أمني الدعم واالنتقال من مرحلة
اال�ستيعاب لأكرب �شريحة من الالجئني �إىل
مرحلة العناية املركزة واالهتمام النوعي
والتنمية امل�ستدامة			 .
�أما املعوقات:
ً
قلة الدعم �أحيانا والت�أخري يف و�صول
امل�ساعدات خا�ص ًة يف �أوقات الطوارئ
و�ضعف التن�سيق مع بع�ض اجلهات الر�سمية.
كيف ت�صفون للقارئ واقع الالجئ ال�سوري
ميزة النسخة الثالثة
ما الذي م ّيز هذا امل�ؤمتر عن الن�سخة يف لبنان؟ و�أهم احتياجاته؟
واقع الالجئ ال�سوري يف لبنان م�أ�ساوي
		
الأوىل والثانية؟
لأن عملية االحت�ضان لي�ست منظمة من
يتميز امل�ؤمتر الثالث عن �سابقه بـ:
 -الدعم اجليد والرتكيز على االحتياجات قبل فريق الدولة ،وامل�س�ؤولية الأكرب

تقع على االحتاد واجلمعيات ،وال نخفي
التداعيات الأمنية التي تعود على
الالجئ باخلوف والقلق خا�ص ًة عند
املمار�سات ال�شديدة والقوانني الع�سرية.
 ماذا عن �شراكتكم مع قطر اخلريية؟وما هي �أهم جتلياتها و�إجنازاتها؟
ال�شراكة مع جمعية قطر قائمة على
الثقة املتبادلة وااللتزام بال�ضوابط
واملعايري املعتمدة من الفريقني وهذا
ما دفع اجلمعية م�شكورة �إىل رفع
�سقف الدعم وزيادة امل�شاريع خا�ص ًة
ال�صحية التنموية التعليمية والنف�سية.
المخيمات النموذجية

هل لديكم م�شاريع م�شرتكة م�ستقبلية
بخ�صو�ص الالجئني ال�سوريني� ،أو يف �إطار
العمل االن�ساين عموما؟
ال �شك هناك م�شاريع م�شرتكة يف املخيمات
النموذجية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية واملدار�س
			
النوعية.
ما املطلوب من امل�ؤ�س�سات االن�سانية،
واخلريية ،ومن املح�سنني عموما� ،سواء
كانوا رجال �أعمال �أو م�س�ؤولني حكوميني،
�أو �أفراد عاديني جتاه ال�شعب ال�سوري،
والعمل االن�ساين عموما؟
املطلوب من امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
م�ضاعفة جهدها ودعمها لل�سوريني يف
لبنان وعدم الي�أ�س يف موا�صلة الدعم
والبحث عن م�شاريع التنمية التي تخفف
من الأزمة		.
ما هو تقييمكم لأداء املجتمع املدين
يف العامل العربي ،وخا�صة اجلمعيات
اخلريية وامل�ؤ�س�سات فيما يخ�ص
		
الأزمة ال�سورية؟
�أداء املجتمع املدين �أ�صابه الك�سل
والعجز يف العامل العربي ومرد ذلك
�إطالة الأزمة ومن هنا البد من التذكري
ب�أن �أعمال اخلري والرب ال تتوقف طاملا
وجدت الأزمات وا�ستمر الدعم واالنفاق.
و�أما اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ف�إنها تقوم بدور
م�شكور وتو ّفر و�سائل الدعم بتنوع امل�شاريع
		
بقدر امل�ستطاع.
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الرئيس العام لهيئة اإلغاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات  IHHلـ «غراس:

بإمكاننا بناء نموذج إنساني
عالمي مع االحتفاظ بقيمنا
22

لم نواجه أزمة إنسانية معقدة كأزمة الشعب السوري
هيئة الإغاثة االن�سانية وحقوق االن�سان
واحلريات  IHHمن �أكرب املنظمات الإن�سانية
الأهلية على م�ستوى تركيا والعامل الإ�سالمي،
لها ح�ضورها الوا�ضح يف تقدمي الإغاثة العاجلة
يف مناطق الكوارث والنزاعات واحلروب
وتنفيذ م�شاريع التنمية ل�صالح املجتمعات
الفقرية واملحتاجة			 .
ير�أ�س الهيئة ال�سيد بولنت يلدرم الذي يع ّد
�أحد النا�شطني يف جمال العمل الإن�ساين
منذ بواكري �شبابه ،و�صاحب اخلربة الكبرية
يف هذا املجال ..من هذا املنطلق جاء حوار
« غرا�س» معه حيث قدّم يف هذه املقابلة
الكثري من الآراء الق ّيمة للجمعيات اخلريية
والعاملني واملتطوعني يف هذا املجال.
البحث عن الحلول

ما هو تقييمكم لأداء املنظمات الإن�سانية
واجلمعيات اخلريية واملجتمع املدين عموما
		
يف العامل الإ�سالمي؟
�أرى �أن هناك نق�صا كبريا يف �أداء وعمل
منظمات املجتمع املدين يف العامل الإ�سالمي
من عدة نواح �أوال :عدم وجود التنظيم
وامل�ؤ�س�سية ورقابة الدولة الكافية وايجاد
احللول للأزمات املوجودة على املدى البعيد،
وثانيا :عدم االهتمام بامل�شاكل الكربى
للأمة ،وح�سب ر�أيي يجب �أن ال يكون عمل
اجلمعيات هو �إي�صال امل�ساعدة اىل هذا
الفقري �أو ذاك فح�سب ،ولكن العمل على
حل امل�شكلة بالتوا�صل والتعاون بني اجلهات
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين الأخرى،
والأخرية مت ّثل جانبا هاما ،لأن ب�إمكانها
م�ساعدة الدول على �إيجاد حلول منا�سبة
الكم الهائل من
و�إكمال دورها ،والإفادة من ّ
الطاقة الب�شرية للمجتمعات ،فنحن امل�سلمني
نحب اخلري ونود فعله حتى و�إن مل يكن
ّ
لدينا املال الفائ�ض عن حاجتنا ،لأن هناك
التطوع بالبدن وهناك الكثري من الطاقات
الإبداعية املختلفة التي ميكن اال�ستفادة
منها بعد الدرا�سة والتنظيم لها وجعلها

منظمات المجتمع
المدني في العالم
اإلسالمي تحتاج
لتطوير قدراتها
وتالفي نقاط ضعفها
تظهر على �أر�ض الواقع.
كيف ميكن تطوير هذا الأداء ،وما هي �أكرب
املعوقات والعراقيل التي تواجهه؟
تطوير هذا الأداء �إمنا يكون بالنية اخلال�صة
لوجه اهلل تعاىل ثم بامل�شاركة والتنظيم وتن�سيق
اجلهود ،وكما قال عليه ال�سالم "قاربوا
و�سددوا ،"..ويجب �أ ّال نن�سى ق�ضية امل�شورة
"و�أمرهم �شوى بينهم"� .أما العراقيل فتتم ّثل
يف فقدان �أحد هذه الركائز الذي ذكرتها
�سابقا ،لأنها �ستقود حتما �إىل الف�شل.
وهنا ل�ست �أحتدث عن هيئة الإغاثة االن�سانية
وحقوق االن�سان واحلريات  IHHمادحا بل
كنموذج ناجح يف املجتمع املدين ،فنجد �أن
امل�ساعدات ت�صلنا حينما تكون هناك كوارث
�أو يف حال ن�شوء �أو�ضاع ا�ستثنائية يف بلد ما،
وك�أن النا�س اعتادوا �أو لديهم الرغبة ب�أن
يروا هيئتنا داعمة لتدخلنا الإن�ساين يف بلد
تواجه كوارث �أو حروب ..يف مراحله الثالث
الإغاثة العاجلة ،ثم الإنعا�ش ثم و�ضع احللول
طويلة الأمد (�إعادة البناء والإعمار وامل�شاريع
امل�ستدامة)		.
جسور حضارية

�ست�شهد ا�سطنبول العام القادم تنظيم �أول قمة
�إن�سانية عاملية من قبل الأمم املتحدة بح�ضور
منظمات املجتمع املدين من ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا  ،ما هو امل�ؤمل من هذا امل�ؤمتر؟
�سنكون يف هيئة الإغاثة االن�سانية وحقوق
االن�سان واحلريات  IHHحا�ضرين فيها،
وكك ّل م�ؤمتر �ستتطرق القمة �إىل امل�شاكل

الإن�سانية والبحث عن خمارج حللها ،ونحن
ندعم كل اجتماع يتم فيه الت�شاور وتبادل
الآراء واملحاولة لإيجاد حل لهذه الأزمات
التي تعاين منه املنطقة ،و لدينا بع�ض
�أوراق العمل عن الق�ضية ال�سورية وق�ضايا
الالجئني �سنقوم بتقدميها �إن �شاء اهلل.
كيف يبني العمل االن�ساين اجل�سور بني
ال�شعوب املختلفة ثقافيا وح�ضاريا ،وخا�صة
بني ال�شرق والغرب� ،أو بني امل�سلمني والغرب؟
هناك نقاط مهمة يجب التذكري فيها �أال
وهي �أنّ الغرب كان يف ظالم دام�س حني كان
ال�شرق عا�صمة الثقافة واحل�ضارة.
ونحن كم�سلمني يف ظل ابتعادنا عن قيمنا
و�أخالقنا �سنظل يف ظلمات بع�ضها فوق بع�ض
�إال �أن نتدارك هذا البع�ض.
وكما فعل الغرب حينما ط ّور منوذجنا
احل�ضاري يف عقود ما�ضية مبا يتنا�سب مع
قيمه ف�إن علينا كم�سلمني �أن نتم�سك بديننا
وقيمنا ،وال مانع من �أن ن�أخذ من الغرب
ونتوا�صل ونت�شاور معه لتطوير �أنف�سنا وكل
جديد يف جمال العمل الإن�ساين ،كما يجب
علينا �أن نتوحد ونت�شارك ونحل م�شاكلنا بني
بع�ضنا البع�ض لننطلق اىل م�ستقبل م�شرق
		
للأمة الإ�سالمية.
نصيحة البد منها

الغرب وال�شرق لديهما تنوع ح�ضاري
ثري وبالتفاعل مع الغرب ـ مع التم�سك
بوحدتنا وقيمنا ـ ن�ستطيع بناء عمل م�شرتك
			
للإن�سانية.
يزداد عدد الالجئني ال�سوريني والنازحني
باملاليني ،ما هو الدور املطلوب من املنظمات
االن�سانية واخلريية جتاه ال�شعب ال�سوري؟
وما تقييمكم لأداء العامل وخا�صة املنظمات
الدولية وخ�صو�صا التابعة للأمم املتحدة
بخ�صو�ص �أزمة �سوريا؟
الأزمة يف �سوريا كبرية جد ًا ،ومع �أننا
واجهنا �أزمات وحروب يف ال�سابق �ضمن
عملنا الإغاثي لكن مل تواجهنا �أزمة �ضخمة
ومعقدة مثل هذه الأزمة ،وذلك ب�سبب
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حوار

تمتلك مجتمعاتنا
اإلسالمية طاقة بشرية
هائلة يمكن دمجها
في العمل اإلنساني
كمتطوعين

الغياب التا ّم ملفهوم املجتمع املدين الذي كان قد منع يف �سوريا،
لذا بد�أنا بتدريب البع�ض لرناهم اليوم فعالني يف الواقع .ولكن
طبعا احلاجة ماتزال كبرية جدا يف هذا املجال ،والعامل يف
�صمت وال يكرتث ملوت مئات الآالف وال يتحرك �ضد الظلم
ال�ضخم الذي يعانيه ال�شعب ال�سوري  .والأمم املتحدة �أعلنت
قبل مدة �أنها �أوقفت م�ساعداتها �أو �ستوقفها تدريجيا ،وك�أنهم
يقت�صدون �إبادة �شعب بكامله ،لذا لن ين�سى التاريخ ولن ين�سى
ال�سوريون ،ما يقوم به املجتمع الدويل واملنظمات جتاههم �سواء
من يقدّم ويدعم �أو يتخاذل ويتخ ّلى عن دوره الإن�ساين.
مب تن�صحون القائمني على العمل االن�ساين واملهتمني به يف العامل
			
الإ�سالمي وخا�صة ال�شباب؟
الإخال�ص يف النية ،والثبات والدوام واال�ستمرارية ،والعمل مبهنية
وحرفية ،والتعاون وتن�سيق اجلهود فيما بينهم.
كلمة �أخرية ؟
الظلم مرتعه وخيم وال�ساكت عن احلق �شيطان �أخر�س ،والذي
ي�سكت على الظلم هو م�شارك فيه �شاء �أم �أبى.
وال ي�سعني يف اخلتام �إال �أن �أ�شكر قطر اخلريية و�شعب قطر
وحكومتها على ما تقدّمونه من م�ساندة ودعم قويّ ومتوا�صل
لل�شعب ال�سوري.

من هو بولنت يلدرم
• من مواليد مقاطعة �أر�ض الروم الرتكية عام
1966
• عمل حمامياً بعد �أن �أكمل درا�سته يف كلية
احلقوق
• �أثناء حرب البو�سنة والهر�سك كان يف �سن الثالثة
والع�شرين حينما بد أ� يف العمل الإغاثي اخلريي
مع جمموعة من ال�شباب الرتكي املتطوّع.
أحب العمل االغاثي و�أ�س�س مع خم�سة من
•� ّ
زمالئه يف هذه الفرتة �أول منظمة مدنية �إغاثية
يف تركيا (هيئة الإغاثة االن�سانية وحقوق االن�سان
واحلريات  ،)IHHلي�صل عدد املنت�سبني �إليها اليوم
�إىل � 50ألف ع�ضو ومتطوع ،وقد قدمت املعونات
ونفذت امل�شاريع يف كو�سوفو وال�شي�شان وك�شمري
ودارفور وغزة ،وكل مكان يعاين من �أو�ضاع
				
ا�ستثنائية.
• ي�شغل منذ �سنوات من�صب الرئي�س العام لهيئة
الإغاثة االن�سانية وحقوق االن�سان واحلريات
24

بحضور وزير

العمل األلباني

تقديم
إغاثة
عاجلة
لمتضرري
الفيضانات
بألبانيا

نفذت قطر اخلريية خالل الن�صف الثاين من فرباير
املا�ضي م�شروعا �إغاثيا ل�صالح املت�ضررين من الفي�ضانات
مبنطقة فلوراوكوت�شا ،ومتثل هذا امل�شروع يف توزيع مواد
�أ�سا�سية غذائية ،ومياه �صاحلة لل�شرب ،و�أغطية ومواد
تنظيف ،وا�ستفادت منه  500عائلة		.
وقد اجتاحت اجلنوب الألباين موجة من الأمطار مل ت�شهد
املنطقة مثلها خالل املائة �سنة املا�ضية؛ حيث توا�صلت
� 10أيام دون انقطاع ،مما ت�سبب يف في�ضانات غطت
الكثري من املدن والقرى ،و�أدت �إىل موجات نزوح ،وذكرت
الإح�صائيات املحلية الأولية �أن  2000عائلة بقيت م�شردة
		
دون م�أوى ،و�أن العدد مر�شح لالزدياد.
ويرتكز امل�شروع الإغاثي على تقدمي امل�ساعدات الأولية
من طعام و�أغطية ومواد تنظيف للمت�ضررين من هذه
الفي�ضانات ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارات والإدارات واجلهات
			
املعنية بذلك داخل الدولة.

تقرير

�أر�سل كلمة «�ألبانيا» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

97790 97286 97287

 100ر.ق

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
200000126

QA59QISB008278270150200000126

طرود غذائية للمت�ضررين
وقد مت تنفيذ امل�شروع يف كل من البلدات
«فلورا» و»فريي» و»لو�شنيا» وا�ستفاد منه
 500عائلة من �أكرث املت�ضررين حاجة ،كما كلف
		
مبلغ  210,000ريال.
مراحل المشروع

وقد ح�ضر تنفيذ امل�شروع �شخ�صيات ر�سمية
وحملية من بينها وزير العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ال�سيد �إريون فاليا الذي تقدم
بال�شكر لقطر اخلريية على اجلهد يف
الإغاثة ،م�شيدا بدورها اخلريي البارز يف
			
�ألبانيا.
وقد مت �إر�سال  8,5طن من املالب�س والأحذية
املتنوعة للأطفال والن�ساء والرجال ،وكذلك
املفرو�شات و 1000بطانية مزدوجة ل�صالح
� 500أ�سرة ،وبطانية فردية لكل �أ�سرة،

ثم بعد ذلك ويف املرحلة الثانية مت �شراء
املواد الغذائية الرئي�سية واملنظفات ،ليتم
توزيع � 500سلة غذائية من املواد الغذائية
الأ�سا�سية ،و 500باكت مواد نظافة وتعقيم،
كما مت االتفاق على تقدمي التدريب لعدد 120
مدر�س من مدار�س املنطقة املنكوبة عن طريق
املركز الألباين القطري للتدريب.
سعادة المستفيدين

وقد �أعرب الكثري من �أهايل املناطق املت�ضررة،
والتي قامت قطر اخلريية بتقدمي امل�ساعدات
لها عن ال�شكر والتقدير لقطر اخلريية على
ما تقدمه من م�ساعدات ،وعلى جودة ال�سلع
املقدمة من طرفها ،وح�سن التعامل والتنظيم،
وعلى الأداء املتميز لفريق قطر اخلريية،
وقد لوحظ اطمئنان النا�س لهذه امل�ساعدات

و�سعادتهم بها ،وذلك لأ�سباب من بينها جودة
ال�سلع وح�سن التعامل من طرف فريق العمل.
كما تقدم كل من ال�سيد �إلري هوجويل
رئي�س جلنة الأديان وال�سيدة �أتيونا هوجا
رئي�س مقاطعة فريي وال�سيدة فلنتينا
ل�سكا نائبة الربملان عن منطقة فلورا
(املنطقة املنكوبه) تقدموا كلهم بال�شكر
لقطر اخلريية على امل�ساعدات ،و�أثنوا
على دورها الإغاثي الإن�ساين امللمو�س.
و�أ�شاد كذلك ال�سيد يو�سف ال�ساعي �سفري دولة
قطر ب�ألبانيا بدور قطر اخلريية الإن�ساين يف
العامل كله ،ودورها اخلا�ص يف �ألبانيا ،وما لها
من دور متميز يف جميع املجاالت الإن�سانية
والتنموية ي�شهد له اجلميع.
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توزيع حقائب الشتاء على
العمال ومحدودي الدخل بقطر
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ق��ام مرك��ز الأ�صدق��اء الثق��ايف بتوزي��ع 600
حقيبة �شتوية على العمال ذوي الدخل املحدود
الذين ي�سكنون باملع�سكرات واملخيمات والعزب
يف خمتلف �أنحاء دولة قطر.
وتتك��ون احلقيب��ة املذك��ورة والت��ي كت��ب عليه��ا
ا�س��م قط��ر اخلريي��ة وا�س��م املرك��ز باللغت�ين
العربي��ة واالجنليزي��ة ،م��ن املالب���س ال�ش��توية
ال�ضرورية والأ�سا�س��ية مثل البطانيات ،ولبا�س
�شتوي داخلي ،وال�شال ال�شتوي ،وغطاء الر�أ�س،
واجل��وارب ،وق��دا ا�س��تفاد م��ن ه��ذه احلقائ��ب
 600عامل من ذوي الدخل املحدود والذين هم
معر�ضون للمعاناة ب�سبب برد ال�شتاء القار�س،
و�ضعف �إمكانياتهم املادية.
وق��د �ش��مل امل�س��تهدفون به��ذا امل�ش��روع
بع���ض العم��ال الذي��ن ي�س��كنون به��ذه
املع�س��كرات والع��زب واخلي��م م��ن خمتل��ف
اجلن�س��يات كم�ص��ر والهن��د وال�س��ودان ونيب��ال
وباك�س��تان وبنغالدي���ش وال�صوم��ال ونيجريي��ا

وكينيا و�سريالنكا وغريها.
وت�أت��ي ه��ذه اخلط��وة يف إ�ط��ار �س��عي قط��ر
اخلريي��ة الدائ��م يف �أن يك��ون امل�س��تفيدون
م��ن خدماته��ا الإن�س��انية م��ن الفئ��ات الأك�ثر
احتياج��ا ،حي��ث اخت��ارت �ش��ريحة العم��ال م��ن
ذوي الدخل املحدود.
توزيع الحقائب

وق��د مت توزي��ع ه��ذه احلقائ��ب عل��ى العم��ال
واملحتاج�ين بع��د زي��ارة ع��دد م��ن املع�س��كرات
واملخيمات والعزب املوجودة يف بلدية الكرعانة
يف طري��ق �أب��و �س��مرة رو�ض��ة را�ش��د ،منطق��ة
�أم �ش�برم ،مكيني���س� ،أم غويلين��ة ،والغراف��ة
واملنطق��ة ال�صناعي��ة ،وغريه��ا م��ن املناطق يف
خمتلف �أنحاء دولة قطر.
و�ش��ارك يف ه��ذه الزي��ارة ال�س��يد حبي��ب
الرحم��ن كن��ت املدي��ر التنفي��ذي للمرك��ز و15
�ش��خ�صا م��ن املتطوع�ين واملتعاون�ين باملرك��ز.

انتظار المزيد

ويف كلمت��ه �أثن��اء تنفي��ذ امل�ش��روع ع�بر ال�س��يد
حبي��ب الرحم��ن كن��ت املدي��ر التنفي��ذي ملرك��ز
الأ�صدق��اء الثق��ايف ع��ن الر�ض��ا والقناع��ة
التام��ة لأن �أه��داف امل�ش��روع قد حتققت الكثري
منه��ا ،كم��ا �أك��د �أن هذه الفئة امل�س��تهدفة كانت
أم���س احلاج��ة له��ذه املالب���س ال�ش��توية،
يف � ّ
ليخت��م كالم��ه قائ�لا� :أدركن��ا �أي�ض��ا �أن هنال��ك
مزي��دا م��ن العم��ال املحتاج�ين له��ذه امل��واد
			
املوزعة.
وت�س��اهم ه��ذه احلم�لات يف خل��ق ثقاف��ة
التط��وع� ،إذ الحظن��ا ازدي��اد اال�س��تعداد م��ن
قب��ل الكث�ير م��ن ال�ش��باب للم�ش��اركة فيه��ا ،ويف
�ضوء ما مت �إجنازه ،قدم املركز خال�ص �شكره
وتقدي��ره مل�س���ؤويل وموظف��ي قط��ر اخلريي��ة
عل��ى متوي��ل ه��ذا امل�ش��روع ،معربي��ن يف الوق��ت
نف�س��ه ع��ن انتظارهم مزي��دا م��ن امل�ش��اريع
الت��ي �س��وف تك��ون مفي��دة للمحتاج�ين ولتنمي��ة
هذا املجتمع بكل �شرائحه.

توزيع احلقائب ال�شتوية على العمال ذوي الدخال املحدود
�أر�سل كلمة «قطر» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

97790 97286 97287

 100ر.ق

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرفالريان:

0003104786003

QA84MAFR000000000003104786003
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يعد السادس من نوعه
ّ

افتتاح معرض جديد للتبرعات
العينية "طيف" بمدينة الخور
افتتح��ت قط��ر اخلريي��ة معر�ضا جدي��دا خا�صا
ببي��ع التربع��ات العيني��ة ل�صال��ح العائ�لات
والأف��راد ب�أ�س��عار منخف�ض��ة يف مدين��ة اخل��ور،
ويع ّد ال�ساد���س من معار�ض "طيف" وقد �ش��هد
خ�لال �أيام��ه الأوىل �إقب��اال جماهريي��ا كب�يرا.
وتق��وم قط��ر اخلريي��ة م��ن خ�لال ه��ذا املعر�ض
ال��ذي يوج��د ب�ش��ارع نا�ص��ر بن عبد اهلل امل�س��ند
باخلور ،بعر�ض التربعات العينية التي جتمعها
ع��ن طري��ق م�ش��روع "طي��ف" ،والت��ي ت�ش��مل
املالب�س ،و�أدوات املنازل ،والآالت الكهربائية،
و�ألع��اب الأطف��ال ،والأجه��زة االلكرتوني��ة
وغريها من احلاجيات الأ�سا�سية التي ت�ساعد
الأ�س��ر والأف��راد عل��ى اقتن��اء م��ا يحتاجون��ه
		
ب�أ�سعار منا�سبة.
وي�س��تقبل املعر���ض الأ�ش��خا�ص الراغب�ين يف
اقتن��اء حاجياته��م من��ه ،طيل��ة �أي��ام الأ�س��بوع
م��ن ال�س��اعة الثامن��ة �صباح��ا حت��ى الثاني��ة

جانب من ال�سوق اخلريي ال�شهري الذي
ينظمه م�شروع طيف
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ع�ش��ر ظهرا ،ومن ال�س��اعة الرابعة م�س��اء حتى
		
ال�ساعة الثامنة ليال.
ويعت�بر ه��ذا املعر���ض ه��و ال�ساد���س م��ن
نوع��ه داخ��ل الدول��ة ،ويه��دف �إىل تقري��ب
خدم��ات "طي��ف" املتمثل��ة يف توفري احلاجيات
العيني��ة املختلف��ة ل�صال��ح الأ�س��ر والأف��راد
		
ب�أ�سعار منا�سبة.
معارض أخرى

وكان��ت قط��ر اخلريي��ة ق��د افتتح��ت خم�س��ة
معار���ض �س��ابقة يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن
الدول��ة توف��ر م��ن خالله��ا حاجي��ات العائ�لات
والأف��راد العيني��ة مث��ل املالب���س والأدوات
املنزلي��ة وغريه��ا ،ويوج��د اثن��ان م��ن ه��ذه
املعار���ض يف ال�صناعي��ة عل��ى ال�ش��ارع 48
وال�ش��ارع  ،13كم��ا يوج��د �أح��د ه��ذه املعار���ض

يف �س��وق اخلمي���س واجلمعة ،ومعر�ض �آخر
ب�بروة يف مدين��ة الوك��رة� ،أم��ا املعر���ض
اخلام�س فيوجد يف م�سيعيد.
وت�س��تقبل ه��ذه املعر���ض الأ�ش��خا�ص
الراغب�ين يف اقتن��اء حاجياته��م املختلف��ة
منه��ا ،طيل��ة �أي��ام الأ�س��بوع م��ن ال�س��اعة
الثامن��ة �صباح��ا حت��ى الثاني��ة ع�ش��ر ظهرا،
وم��ن ال�س��اعة الرابع��ة م�س��اء حت��ى ال�س��اعة
الثامنة ليال		.
وينظ��م م�ش��روع "طي��ف" �س��وقا خريي��ا
خ�لال �إج��ازة �أول �أ�س��بوع كل �ش��هر ومل��دة
ثالث��ة �أي��ام يف �س��احة العزيزي��ة بجان��ب
الدف��اع امل��دين ،لعر���ض التربع��ات العيني��ة
ب�أ�س��عار منخف�ض��ة ،وق��د بل��غ ع��دد ه��ذه
الأ�س��واق ح��وايل ثالث�ين �س��وقا ،وا�س��تفاد
منها �آالف الأ�شخا�ص			.

تقرير

«طيـف» يسير قوافـل
مساعدات عينية لسوريا واليمن

قام��ت �إدارة التربع��ات العيني��ة بقط��ر
اخلريي��ة «م�ش��روع طي��ف» بت�س��يري � 13ش��احنة
م��ن امل�س��اعدات العيني��ة املختلف��ة �إىل كل م��ن
�س��وريا واليم��ن ،وا�س��تفاد م��ن هذه امل�س��اعدات
ع�ش��رات الآالف م��ن الالجئ�ين ال�س��وريني
عل��ى احل��دود ال�س��ورية الرتكي��ة ،واملحتاج�ين
يف عدة حمافظات مينية.
 12شاحنة

وت�أت��ي ه��ذه القافل��ة يف إ�ط��ار حمل��ة قط��ر
اخلريي��ة املتوا�صل��ة لإغاث��ة ال�ش��عب ال�س��وري؛
حي��ث ت�ش��مل � 12ش��احنة تبل��غ حمولته��ا
 120طن��ا م��ن خمتل��ف م��واد الإغاث��ة ،مث��ل
م��واد الإي��واء كاخلي��م والدف��اءات ومول��دات
كهربائي��ة والبطاني��ات واملالب���س والأحذي��ة،
و ّمت توزيعه��ا عل��ى الأ�س��ر الالجئ��ة والنازح��ة
هن��اك عل��ى احل��دود ال�س��ورية الرتكي��ة،
وذل��ك بالتع��اون م��ع «�س��ند أ�ه��ل ال�ش��ام»

م��ن خمتل��ف �أن��واع املالب���س ،و ّمت توزيعه��ا
عل��ى الأيت��ام والأرام��ل والأ�س��ر الأك�ثر فق��را
واحتياج��ا مبحافظ��ات ( �صنع��اء – الأمان��ة
– ع��دن – احلدي��دة – ذم��ار ) وق��د بل��غ ع��دد
امل�ستفيدين منها � 5,600شخ�ص.
كم��ا ا�س��تفادت منه��ا كذل��ك الأ�س��ر الأثيوبي��ة
الالجئ��ة باليم��ن ،ودار الرفق��اء للأيت��ام ،حيث
يع��اين اليمني��ون يف ه��ذه الف�ترة ظروف��ا �صعب��ا
نتيج��ة الأو�ض��اع الأمني��ة الناجم��ة ع��ن الن��زوح
نتيجة احلرب الدائرة هناك.

و»م�ؤ�س�س��ة الإغاث��ة الإن�س��انية وحق��وق الإن�س��ان
واحلريات الرتكية» . IHH
وق��د ب��د�أ «م�ش��روع طي��ف» للم�س��اعدات العيني��ة
حملت��ه جلم��ع امل��واد العينية و�س��ط يناير 2015
املا�ض��ي ،وجمع��ت حت��ى الآن ما يزيد على 200
طن ،كما �سيتم �إر�سال � 6شاحنات �أخرى خالل
الفرتة القريبة القادمة؛ لي�صل املجموع �إىل 18
			
�شاحنة.
وق��د مت جم��ع التربع��ات العيني��ة م��ن
خمتل��ف مناط��ق الدوح��ة ،ومب�س��اهمة العدي��د
م��ن ال�ش��خ�صيات وامل�ؤ�س�س��ات منه��ا «هيئ��ة «طيف»
متاح��ف قط��ر» و»وق��ود» و»جامع��ة كارنيج��ي و»م�ش��روع طي��ف» مب��ادرة �أطلقته��ا قط��ر
اخلريية منذ �أكرث من خم���س �س��نوات ،وت�س��عى
		
مليون» وغريهم.
من خاللها �إىل تعزيز روح العمل التطوعي يف
املجتم��ع م��ن �أج��ل م�س��اعدة الفئ��ات املحتاج��ة
 5.600مستفيد
م��ن ذوي الدخ��ل املح��دود ،كم��ا ت�س��عى كذل��ك
ويف �س��ياق مت�ص��ل ق��ام «م�ش��روع طي��ف» م��ن خالله��ا �إىل م�س��اعدة املناط��ق الت��ي تعاين
بت�س��يري �ش��احنة ت��زن حمولته��ا  14طن��ا الأزمات.
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إنجاز "مجمع قطر التعليمي"
و 4مسـاجد بأندونيسيـا
نفذت قطر اخلريية جمموعة م�شاريع متنوعة يف
اندوني�سيا �شملت مركزا متعدد اخلدمات وم�شاريع
مدرة للدخل ،وبناء م�ساجد ،وحفر �آبار للمياه ال�صاحلة
لل�شرب ،وتنظيم حملة �صحية ،وي�ستفيد من هذه
امل�شاريع ع�شرات الآالف من ال�سكان من الطبقات الأكرث
حاجة.

�أر�سل كلمة «�إندوني�سيا» على:
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مجمع قطر التعليمي

ومن امل�شاريع التي نفذتها قطر اخلريية
باندوني�سيا مركز متعدد اخلدمات با�سم
«جممع قطر التعليمي» مبدينة بوجور
االندوني�سية ،وي�شمل هذا املركز مدر�سة
حتتوي على �ستة ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل دورات
مياه ،كما ي�شمل قاعات متعددة اخلدمات
ومكتبة و�صالة كبرية ،وم�ستو�صفا يوفر
الك�شف على � 1000شخ�ص �شهريا ،وم�سجدا،
بالإ�ضافة �إىل دكان لتوفري احلاجيات املدر�سية
واملالب�س للطالب ،وقد جتاوزت التكلفة
الإجمالية لهذا امل�شروع  1000,000ريال.
و�سيدر�س يف هذا املجمع التعليمي 300
طالب منت�سبني �إليه يتم توفري ال�سكن لهم
فيه ،كما �سيتمكن  100طالب يف مركز
جماور من اال�ستفادة من خدمات هذا
		
املجمع املختلفة.
وقد افتتح مدير قطر اخلريية باندوني�سيا
ال�سيد كرم زينهم هذه الفعالية بكلمة �أثنى

فيها على دور املح�سنني واملتربعني القطريني
على ما يقومون به من عمل اخلري يف �إطار
م�شاريع قطر اخلريية ل�صالح الفقراء عرب
العامل ،م�شريا �إىل ما تقدمه قطر اخلريية
من خدمات وما تنفذه من م�شاريع هامة يف
اندوني�سيا وخا�صة يف جمال التعليم الذي
هو �أ�سا�س نه�ضة ال�شعوب.
مشاريع أخرى

كما نفذت قطر اخلريية م�شاريع �أخرى يف
اندوني�سيا من بينها بناء �أربعة م�ساجد يف
مناطق متفرقة من البالد �شملت كال من
بيجور وجاروت وتا�سك ماالي ،وي�ستفيد
منهم �آالف امل�صلني من �سكان هذه املدن،
وي�شمل كل م�سجد على �أماكن خا�صة
للو�ضوء ودورات مياه وغريها ،وقد ّمت
جتهيزها بالأفر�شة وال�صوتيات ال�ضرورية.
كما قامت قطر اخلريية بحفر � 10آبار

لتوفري املياه ال�صاحلة لل�شرب يف مدينة
بيجور االندوني�سية ،وي�ستفيد من كل بئر
يوميا ما يناهز � 350أ�سرة ،مما يجعل عدد
امل�ستفيدين من هذه الآبار ي�صل حوايل
� 17,500شخ�ص يوميا ،يح�صلون على
املياه ال�صاحلة لل�شرب.
حملة صحية

ونظمت قطر اخلريية كذلك حملة �صحية
حتت عنوان «ا�ست�شفاء» يف منطقة �سوباجن
االندوني�سية ،ومت خالل هذه احلملة الك�شف
العام على امل�ستفيدين الذي بلغ عددهم
الإجمايل  ،2000وقد ركزت هذه احلملة على
مراكز طالبية يف املنطقة امل�ستهدفة وعلى
		
ال�شرائح الأكرث فقرا.

منظر عام ملجمع قطر التعليمي
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ال�شيخ عبد العزيز جا�سم ي�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع بناء م�صنع الثلج ل�صيادي �سوقطرى

أشاد بها وفد وزاري

تدشين مشاريع متنوعة
بجزيرة سوقطرى اليمنية
قامت قطر اخلريية بتد�شني م�شاريع ل�صالح
ع�شرات الآالف يف جزيرة �سوقطرى اليمنية،
كما �أ�شاد وفد وزاري بجهود اجلمعية
يف جماالت �شتى خالل زيارة قام بها
		
�إىل اجلزيرة.
تدشينات

فقد قام ال�شيخ عبد العزيز بن جا�سم
�آل ثاين امل�شرف العام على م�شاريع قطر
اخلريية النوعية باليمن خالل �شهر دي�سمرب
املا�ضي ،بتد�شني عدة م�شاريع يف جزيرة
�سوقطرى باليمن �شملت جماالت ال�صحة
والتعليم وامل�أوى وي�ستفيد منها ع�شرات
الآالف �سكان اجلزيرة .وذلك خالل زيارة
ميدانية قام بها مع وفد مرافق له من جمعية
�سبل اخلريية والتنموية.
مشاريع الصحة

ويف �إطار الرتكيز على ال�صحة قام ال�شيخ
عبد العزيز بن جا�سم �آل ثاين وبح�ضور
32

�سعادة حمافظ اجلزيرة ال�سيد �سعيد �سامل
باحقيبه ،وباقي امل�س�ؤولني يف اجلزيرة ب�إعطاء
�إ�شارة البدء مل�شاريع �صحية كبرية من بينها
ا�ستالم مبنى مركز الدوحة للخدمات الطبية
واالجتماعية ،وتد�شني البدء يف �أعمال م�شروع
�صيانة وترميم مبنى م�ست�شفى قلن�سية و�سوف
يكون امل�ست�شفى الوحيد للوالدة يف قلن�سية
بجزيرة �سوقطرى.
كما قام الوفد بتد�شني البدء يف �صيانة وترميم
م�ست�شفى الأطفال ودعمه ب�سيارة �إ�سعاف
لزيارة القرى مبديرية قلن�سية لفح�ص املر�ضى
وتوزيع الأدوية عليهم و�سيكون م�ست�شفى
الأطفال الوحيد يف هذه اجلزيرة.
كما ّمت قبول اقرتاح برتميم هذا امل�ست�شفى
العام وق�سم الوالدة وحتويل مركز ال�صحة
الإجنابية �إىل م�ست�شفى للأطفال ،وترميم
�سكن الأطباء املوجود بامل�ست�شفى العام.
كما يجري العمل حاليا على اختيار بع�ض
الطالب من قبل امل�س�ؤولني يف مديرية

قلن�سية يف املحافظة كي يتم ت�سجيلهم
لدرا�سة الطب وتتحمل قطر اخلريية
			
نفقاتهم.
وي�ضاف �إىل ما �سبق �إقامة ثالثة خميمات
�صحية خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل
من العام احلايل� ،سيكون الأول منها
خم�ص�صا ملكافحة العمى والثاين �سيكون
ملكافحة الأورام وال�سرطان و�إجراء
الفحو�صات والك�شف املبكر عن الأورام
وتقدمي الأدوية و�إجراء العمليات والثالث
ملعاجلة مر�ضى ال�صرع.
ويف �إطار دعم قطاع ال�صيد البحري
وقع ال�شيخ عبد العزيز �آل ثاين باليمن
عقدا مع ال�شركة التي �ستبد أ� العمل لبناء
		
م�صنع للثلج.
قطاع التعليم

ويف قطاع التعليم ّمت و�ضع حجر الأ�سا�س
لبناء مدر�سة ثانوية وقاعة كبرية للأن�شطة

�أر�سل كلمة «اليمن» على:
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من زيارة وفد احلكومة اليمنية مل�شاريع قطر اخلريية
�سيكون مبنى املدر�سة �أحد املعامل املهمة االطالع على الأماكن املقرتحة لإن�شاء
والبارزة يف املحافظة نظرا ملوقعها اجلغرايف م�صنع للتمور خلدمة اجلزيرة ،والعمل على
			
املتميز.
�شراء م�ضخة مياه لرتكيبها و�إمداد ال�سكان
كما مت يف نف�س املجال و�ضع حجر الأ�سا�س باملياه مبديرية قلن�سية.
لبناء اثنتني من ريا�ض الأطفال �ست�ستوعبان الوفد حكومي
 200طفل وطفلة وهذا امل�شروع يعد هو الأول وقد �أ�شاد وفد رفيع امل�ستوى من احلكومة
		
من نوعه يف اجلزيرة.
اليمنية خالل زيارة �إىل جزيرة �سقطرى
بناء مساجد
بامل�شاريع التي نفذتها قطر اخلريية ،و�سلم
كما مت خالل هذه الزيارة عقد لقاء مع موقع م�شروع خزان الأمطار الكبري مبنطقة
اجلمعية الن�سوية الزراعية ،للنظر يف تقدمي رقابنه الذي �ستقوم اجلمعية بتمويله.
الدعم لهم يف الأمور التالية :دفع اال�شرتاكات ويتكون الوفد احلكومي اليمني من كل من
ال�شهرية وال�سنوية عن كل �أع�ضاء اجلمعية معايل الدكتور عزت هبة اهلل ال�شرمي وزير
وعددهن  90امر�أة ،ودرا�سة �إمكانية �شراء املياه والبيئة ،ومعايل الدكتور غالب مطلق
جرار زراعي لهم ،وم�ساعدتهن ب�أنواع وزير الدولة ل�ش�ؤون تنفيذ خمرجات احلوار
من املبيدات احل�شرية ،ودرا�سة �إمكانية الوطني ،والأ�ستاذ �شهاب نا�صر حممد
توفري �شبكة مياه لتو�صيل املياه من امل�صدر احليدري رئي�س الهيئة العامة مل�شاريع مياه
الرئي�سي للمياه لكل البيوت يف منطقتهم الريف ،والأ�ستاذة �أني�سة نا�صر مدير عام
		
وعددها  300بيت.
�إدارة املنظمات غري احلكومية العربية
كما يجري الآن بناء �ستة م�ساجد وبيت والأجنبية بوزارة التخطيط والتعاون الدويل،
لإمام امل�سجد الكبري وخم�سة ف�صول لتعليم والأ�ستاذة �صفاء م�صلح �إ�سماعيل مدير
القر�آن الكرمي ملحقة ببع�ض امل�ساجد عام �إدارة املنظمات غري احلكومية العربية
�إ�ضافة �إىل بناء جدار حماية لأحد امل�ساجد والإ�سالمية بوزارة التخطيط والتعاون
			
الكبرية على البحر ،كما يجري العمل على الدويل.
ا�ستكمال بناء بيت الإمام يف منطقة نوجد
مصنع الثلج
			
باجلزيرة.
و�شملت اهتمامات الوفد رفع احتياجات امللعب وقد اطلع الوفد على م�شاريع و�أن�شطة اجلمعية
الريا�ضي مبدينة حديبو بجزيرة �سوقطرى ,يف اجلزيرة ب�شكل كامل ،ونوه �إىل �أن قطر

اخلريية تعري اجلزيرة اهتماما خا�صا نظرا
لكونها حمافظة نا�شئة وحتتاج �إىل كافة �أنواع
الدعم ب�سبب تدين م�ستوى اخلدمات بها،
وارتفاع معدل الفقر ب�شكل كبري ،حيث تعد
من �أكرث املناطق اليمنية فقرا.
وا�شتملت �أجندة الزيارات على زيارة م�صنع
الثلج الذي تقوم قطر اخلريية حاليا بت�شييده
يف مدينة حديبو عا�صمة اجلزيرة .كما قام
بزيارة جممع م�ست�شفيات قلن�سية الذي تقوم
قطر اخلريية حاليا برتميمه ومن ثم ت�أثيثه
وت�شغيله� ،إ�ضافة �إىل زيارة م�سجد النور
الذي ت�شيده اجلمعية يف منطقة قلن�سية،
وتفقدوا مركز الدوحة للخدمات الطبية
واالجتماعية الذي �أ�س�سته اجلمعية يف مدينة
			
حديبو.
ومت اختتام الزيارات بزيارة بيوت املكفولني
من قبل قطر اخلريية من �أبناء اجلزيرة
الأكرث حاجة خا�صة الأيتام والأرامل وكبار
ال�سن الذين ال عائل لهم.
ويف ختام اجلولة التفقدية عرب الوفد
احلكومي عن تقديره العميق جلمعية قطر
اخلريية على ما تقوم به من ن�شاط متميز
على م�ستوى اليمن عامة ويف جزيرة �سقطرى
ب�شكل خا�ص ،و�أثنى على دورها يف دعم
وخدمة الفقراء واملحتاجني وعلى اهتمامها
بامل�شاريع املتميزة والنوعية وتو�صيل الدعم
�إىل املناطق.
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تقرير

تنفيذ  90مشروعا مدرا
للدخــل في الصومــال

نفذت قطر اخلريية  90م�شروعا مدرا للدخل
ل�صالح الأ�سر الأكرث فقرا بال�صومال ،وقد
ا�ستفاد من هذه امل�شاريع ع�شرات الأ�سر،
واملئات من الن�ساء املنتجات.
نوعية المشاريع

وقد تراوحت هذه امل�شاريع املنفذة من قبل
قطر اخلريية بني توزيع ماكينات اخلياطة،
ومتليك الأبقار احللوب للعائالت الأكرث فقرا
واحتياجا ،وتوفري معا�صر �سم�سم.
وقد توزعت هذه امل�شاريع بني املدن ال�صومالية
التالية :مدينة "بيدوة" يف �إقليم "باي" وقرية
"قلمو" يف والية "�شبلي الو�سطى" وحميط
مدينة "�أفجوي" يف والية "�شبلي ال�سفلى"
حيث يعي�ش �أكرث الأهايل فقرا ،وحيث
		
تنت�شر البطالة.
فعاليات التوزيع

وقد مت تنظيم حفل كبري ح�ضره م�س�ؤولون
حمليون ،وجمهور عري�ض من امل�ستفيدين،
وقد �أ�شرف على فعالياته مدير املكتب
بالوكالة ال�سيد حممد ح�سني عمر الذي �أكد
يف كلمته بهذه املنا�سبة �أن قطر اخلريية
ت�سعى دوما مل�ساعدة املحتاجني ،وتقدمي يد
العون لهم يف �شتى املجاالت ،كما �أ�ضاف
�أن توفر اجلمعية على وجود مكتب وفريق
ميداين ي�ساهم يف حت�سني ظروف ال�شرائح
الأكرث حاجة ،وامل�ساهمة بفعالية يف �إنعا�ش
التنمية امل�ستدامة للمجتمع؛ لأجل تطبيق
ر�سالة قطر اخلريية املتمثلة يف �أن يعم اخلري
		
الإن�سانية جمعاء.
وقد كان ح�ضور املر�أة املنتجة ،وال�ساعية �إىل
الإنتاج كبريا وملفتا يف هذا احلفل؛ حيث
ك�شف عن ما توليه قطر اخلريية يف م�شاريعها
ملكانة املر�أة املعيلة للأ�سرة ،وخا�صة املطلقات
والأرامل ،ملا متثله من حمورية يف املجتمع،
حيث مت �إ�ضافة لتمكينهم �أدوات الإنتاج
�إقامة دورات تدريبية لهن يف اخلياطة
والتطريز مب�ساعدة م�ؤ�س�سات �أهلية حملية.
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م�صنع للخياطة

مع�صرة �سم�سم� :أحد م�شاريعنا املدرة للدخل

تقرير

من فقرات حفل احل�صول على الرخ�صة

مركز قطر للتدريب بكوسوفا
يحصل على رخصة تدريب دولية
ح�صلت قطر اخلريية على رخ�صة معتمدة
دوليا لتدريب برامج �أوتودي�سك العاملية،
وهي جمموعة برامج متخ�ص�صة يف
جماالت الهند�سة املعمارية والتخطيط
املعماري والهند�سة امليكانيكية والديكور
والت�صميم وت�صميمات امليديا والر�سوم
املتحركة واملحاكاة ،متكن الطالب املتدرب
من احل�صول على �شهادة معتمدة دوليا
يف جمال الربجميات.
ويعترب مكتب قطر اخلريية للتدريب
بكو�سوفا الذي يعد من �أف�ضل املراكز
التدريبية يف العا�صمة ابريت�شينا هو
الأول والوحيد الذي يح�صل على رخ�صة
(( )) INFINITهناك ،وبهذه املنا�سبة
نظم املكتب حفال كبريا ،متيز بح�ضور
جمع غفري �ضم �شخ�صيات علمية ور�سمية؛
�إذ �شمل احل�ضور �أ�ساتذة جامعيني
ور�ؤ�ساء �أق�سام بع�ض الوزارات ،وم�س�ؤويل

�شركات هند�سية ،وم�صممني ومهند�سني بالنف�س لإكمال م�ساره الأكادميي،
وعددا من طلبة اجلامعات.
وت�ساعده يف احل�صول على �أعلى
وقد �أ�شاد جميع احل�ضور بهذه اخلطوة �شهادات الأوتودي�سك ،ومتابعة احل�صول
املتميزة ،والتي تعترب جناحا باهرا لقطر على ال�شهادات االحرتافية الأخرى.
اخلريية يف امل�ساهمة يف ن�شر املعارف فقرات الحفل
احلديثة وتنمية املجتمع الكو�سويف وقد �شمل احلفل الذي نظمه مكتب قطر
		
وخا�صة ال�شباب.
اخلريية فقرات متعددة ومتنوعة بد�أت
مسار أكاديمي
بعر�ض فيديو عن مركز قطر للتدريب
و�أثناء كلمته باحلفل �أ�شاد ال�سيد حممود
عبا�س �شاكر مدير مكتب قطر اخلريية  )) INFINITالتابع لقطر اخلريية
بكو�سوفا ب�إجنازات قطر اخلريية يف واخلدمات التي يقدمها للمتدربني،
كو�سوفا خالل الفرتة املا�ضية ،والتي كانت وطريقة تقدميها ،وو�سائلها ،وتال ذلك
مثمرة ومتميزة ،وهذا النجاح يعد من عر�ض تف�صيلي عن برامج (�أوتود�سك)
نتائجه اليوم هذه ال�شهادة التي �ستمكن و�إمكانياته العملية واال�ستفادة منه يف
الطالب من ا�ستخدام مهارات برامج املجاالت املختلفة ،وما ميكن �أن ميثله من
�أوتودي�سك التابع ل�شركة الربجميات خربات �إ�ضافية للطالب ،ثم توزيع �شهادات
الأمريكية العاملية ،وحت�سن من م�ستقبلهم تخريج الدفعة الأوىل للطالب املدربني علي
الوظيفي ،كما �أنها تعطي الطالب الثقة برنامج .3D MAX
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دور كبير لوسائل
التواصل االجتماعي
في حشد الدعم الخيري

الفيسبوك والتويتر واالنستغرام
ليست بديال للوسائل التقليدية

�أكد عدد من ال�شباب القطريني على
�أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي
احلديثة مثل الفي�سبوك وتويرت
واالن�ستغرام عرب �شبكة الأنرتنت
والهاتف اجلوال  ..وقالوا �إنهم على
�صلة دائمة يوميا بهذه الو�سائل.
وقال ال�شباب يف الإ�ستطالع الذي
�أجريناه معهم �أن تبادل املعلومات
والتوا�صل الأجتماعي يف كافة
املجتمعات �صار يتم من خالل
هذه الو�سائل.
و�شدد ال�شباب على �أهمية
هذه الو�سائل احلديثة يف نقل
الر�سائل التي تود امل�ؤ�س�سات يف
املجتمع تو�صيلها للجمهور خا�صة
امل�ؤ�س�سات التي تهتم بالعمل
اخلريي والإن�ساين.
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وقال ال�شباب �إن ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل الإجتماعي يف
الوقت الراهن من قبل امل�ؤ�س�سات
اخلريية هو الأف�ضل املتاح لأن
ال�شباب �صاروا هم الأقرب لهذه
الو�سائل من الو�سائل التقليدية
الأخرى مثل التلفزيون والإذاعة
وال�صحافة املكتوبة.
ودعا ال�شباب امل�ؤ�س�سات اخلريية
�إىل �سرعة اال�ستفادة من الو�سائل
احلديثة لنقل ر�سالتها �أو ت�سويق
م�شروعاتها اخلريية والإن�سانية
�أمام �أهل اخلريية واملح�سنني
عرب ال�شباب الذين يتفاعلون معها
ويقومون ب�إعادة �إر�سال الر�سائل
مرة �أخرى عرب التغريدات.
كما �أكد ال�شباب على �إ�سهام

�شبكات التوا�صل الإجتماعي عرب
الأنرتنت يف ح�شد الدعم للعمل
اخلريي ..وقالوا �إن ت�أثريها كبري
جدا يف �أو�ساط ال�شباب لقربهم
من ال�شبكات املعنية		 .
وفيما يلي نقر�أ معا �آراء ال�شباب
الذين ا�ستطلعنا �آراءهم حول مدى
�أهمية مواقع التوا�صل الإجتماعي
على ال�شبكة الدولية ودورها يف
دعم العمل اخلريي والتطوعي.
وفيما يلي ا�ستطالع ر�أي جمموعة
من املواطنني القطريني حول
نظرتهم لل�صدقة اجلارية ،وكيفية
التفاعل مع م�شروعاتها املختلفة.

�أحمد القوبري

ارتباط يومي بالشبكات

قال �أحمد القوبري رئي�س املركز الإعالمي بالنادي العلمي القطري �أن
لديه ح�سابات يف تويرت والفي�سبوك واالن�ستغرام وتابع هذه احل�سابات
با�ستمرار يوميا واذا حدث �أن �شغله عنها �شاغل عن الدخول �إليها
		
يح�س �أن �شئيا ما ينق�ص يف يومه هذا.
وا�ضاف القوبري  :ما من �شاب �إال ويدخل يوميا و�سائل التوا�صل
الإجتماعي حتى يح�صل من خاللها على املعلومات التي كان ي�أخذها

نا�صر الدروي�ش

رسائل مصورة

ومن ناحيته قال نا�صر الدروي�ش �أنه على عالقة دائمة مع « الفي�سبوك
« وتويرت �أم الو�سائل الأخرى ف�إنه ال مييل �إليها كثريا لأنه يرى �أن
الفي�سبوك والتويرت تكفيان للتوا�صل الأجتماعي الفعال  ..كما �أنه

م /ها�شم ال�سادة

سمة العصر

ومن جانبه قال املهند�س ها�شم ال�سادة �إن التعامل اليومي امل�ستمر
مع و�سائل التوا�صل الإجتماعي �صار �سمة متيز هذا الع�صر لأنها
الأ�سرع والأكرث فعالية من كل و�سيلة موجودة موجودة حتى الآن
لذلك من ال�ضروري �أن ت�ؤخذ عملية ال�سرعة يف الإعتبار من قبل

فيما م�ضى من ال�صحافة والتلفزيون والإذاعة.
وي�ؤكد �أنه �آن الأوان لتنتبه امل�ؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�صل
االجتماعي من �أجل نقل ر�سالتها �أو جمع التربعات من خاللها وقد ثبت
جدوى هذه العملية خالل الفرتة املا�ضية لأن هذا النوع من التوا�صل
�صار يف �أيدي كل �شخ�ص و�أمام عينيه وال يحتاج �إىل �أن يذهب �إىل
�أماكن البيع لي�شرتي اجلريدة مثال		.
�إال �أن القوبري يقول �إن و�سائل التوا�صل الإجتماعي لن تكون بديال
عن الو�سائل الأخرى ولكن الأوىل هي االكرث فعالية والأ�سرع يف
هذا الزمان				.
وقال �إنه �سبق و�أن تفاعل مع الو�سائل احلديثة عندما كانت تنقل
ر�سائل ذات �صلة بامل�ؤ�س�سات اخلريية وتربع من خاللها �إذ �أنه �أو�صل
تربعه وهو متكئ على �أريكة منزله		.
وزاد «�إن كان يل ثمة دعوة �أو توجيه ف�إنني �أحث امل�ؤ�س�سات اخلريية
على ا�ستحداث م�شروعات خريية �أو �أن�شطة تكون هذه الو�سائل هي
				
الأف�ضل للتربعات.
واختتم بالقول «مطلوب من امل�ؤ�س�سات اخلريية �أن تواكب تقنية
			
االت�صاالت والتوا�صل يف املجتمع».
االن�ستغرام للر�سائل امل�صورة
يقول �إنه ال مييل كثري �إىل الإ�ستغرام لأنه موقع �صور وال يدخله �إال �إذا
كان يريد �أن يطلع على ال�صور �أو عندما يريد �أن يطلع على �سلعة لأن
معظم ال�شركات ت�ستخدمه للرتويج		.
ويرى الدروي�ش �أنه من الأف�ضل للم�ؤ�س�سات �أن تبث ر�سائلها عرب
االن�ستغرام يف حال تت�ضمن الر�سائل جمموعة من ال�صور ويف هذه
احلالة �ستجد �آالف ال�شباب الذين يحبون االطالع على ال�صور قد
				
تفاعلوا معها.
و�أو�ضح �إن الكثري من املحا�ضرات والندوات يعلم بها من خالل دخوله
�إىل االن�ستغرام لذلك البد من ا�ستغالل هذه الو�سيلة من قبل م�ؤ�س�ساتنا
				
اخلريية يف قطر.
ويقرتح الدروي�ش �أن تن�ش�أ يف امل�ؤ�س�سات اخلريية �أق�سام تكون متخ�ص�صة
يف ت�صميم الر�سائل التي يتم بثها عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي لأن
الر�سائل اجليدة �ست�أتي بنتائج جيدة حت�صد خريها امل�ؤ�س�سات اخلريية
التي ت�سعى للمحتاجني والفقراء بالداخل واخلارج.
كل م�ؤ�س�سة �صاحبة ر�سالة تريد نقلها ب�سرعة وعلى �أو�سع نظاق .
وب�شان �إن كان ال�سادة ي�ستقبل ر�سائل عرب هذه الو�سائل قال « �إن الر�سائل
ت�صله كثريا من طرف قطر اخلريية وعيد اخلريية عرب الإن�ستغرام ..
وي�ؤكد �أن هذه الو�سائل هي الأكرث فائدة للهئيات اخلريية لأنها �سريعة
ويتعامل معها الآالف يف نف�س اللحظة على عك�س ال�صحيفة والتلفزيون
الذي يجل�س �أمامه ال�شباب �ساعة يف اليوم ورمبا �أقل من �ساعة .
وقال �إنه لو خري بني �أن يقطع منه �إر�سال التلفزيون �أو �إر�سال اجلوال الختار
قطع �إر�سال التلفزيون �أنه من امل�ستحيل قطع الهاتف اجلوال عنه لأنه
و�سيلته الوحيدة للتوا�صل عرب الأنرتنت مع الأطراف الإجتماعية الأخرى .
وا�ضاف « علينا �أن ن�صمم ر�سائل تتنا�سب مع الو�سائل
احلديثة فهي جمانية وتوفر قيمة الإعالنات للم�ؤ�س�سات
اخلريية التي ميكن �أن توجه قيمة الإعالن لعمل خريي �آخر .
وقال ال�سادة �إن متابعة ال�شبكات مثل �شبكة �أهل قطر و�شبكة الأ�سهم
القطرية ال يدخلها با�ستمرار لأنها �شبكات نوعية يدخلها املهتمون بها
..ويقول ها�شم �أنه ميكن �أن يتربع عرب هذه الو�سائل طاملا �أن التربع
مطلوب من قبل م�ؤ�س�سات خريية معروفة لدينا وحمل ثقة .
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استطالع
رأي

م /را�شد رحيمي

األفضل لألخبار

وبدوره قال املهند�س را�شد رحيمي �إنه من ال�شباب الذين ينزلون
تطبيقات خمتلفة متكنهم من الدخول �إىل معظم و�سائل التوا�صل
االجتماعي خا�صة الفي�سبوك والتويرت واالن�ستغرام.

حممد احلول املري

و�أ�ضاف « عندي جمموعة من الأ�صدقاء يف االن�ستغرام البد �أن �أظل
معهم يف حالة توا�صل يومي وخالل هذا التوا�صل نتبادل املعلومات
واخلربات ونناق�ش العديد من الق�ضايا االجتماعية.
ولفت �إىل �أنه عندما يريد �أن يدخل �إىل عامل الأخبار ف�إنه وجهته
�ستكون التويرت لذلك من الأجدى للهيئات اخلريية �أن تعتمد التويرت
لنقل ر�سائلها الأخبارية ويف الوقت ذاته تكون عندها ر�سائل م�صورة
ويف هذه احلالة يتم �إر�سالها عرب االن�ستغرام.
وقال �إن ميزة و�سائل التوا�صل �أنها عاملية عك�س اجلريدة التي يكون
توزيعها حملي ويطلع عليها يف �أف�ضل الأحوال نحو � 6إىل � 7آالف
قارئ � ..إىل ذلك يقول رحيمي «�إنه يف كثري من الأحيان يقوم ب�إعادة
التغريدات التي ت�أتي �إليه واملتعلقة باجلوانب الإن�سانية واخلريية من
�أجل الدعوة للعمل اخلريي وتقدمي امل�ساعدات للحاالت الأن�سانية.
و�أ�ضاف «�إن التغريدات التي يقوم ب�إر�سالها يعمل غريه على
�إر�سالها �آالف املرات وهذا مما يجعل العمل اخلريي �شائعا بني
النا�س.
التوا�صل الإجتماعي ت�ساهم يف ح�شد الدعم للعمل اخلريي و�أن
ت�أثريها كبريا جدا م�شريا �إىل احلمالت التي تتم على الهواء
لدعم م�شروعات بعينها تتبناها امل�ؤ�س�سات اخلريية �إذ �أن التفاعل
يتم مبا�شرة  ..وقال احلول �إنه ين�شط من خالل الفي�سبوك لأنه
الو�سيلة اجلماهريية ..وكلمة «اجلماهريية» هذه البد من �أن
تقف عندها امل�ؤ�س�سات اخلريية وغري اخلريية وت�ستغلها لإبالغ
			
ر�سائلها للجماهري.
و�أ�ضاف «�أنه طاملا �أن املتلقي من فئة عمرية معينة فهذا يعني �أن
يكون الر�سالة تتنا�سب نع هذه الفئة العمرية ال�شبابية ..

التفاعل مباشر

ومن ناحيته يقول حممد احلول املري «ال �شك �أن �شبكات

�أحمد املن�صوري

تواصل ال ينفك

ويرى �أحمد املن�صوري �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي �صار دورها
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مهم جدا ..ويقول « ح�سب جتاربي وارتباطي بهذه الو�سائل ميكن �أن
ال �أطلع على ال�صحيفة وقد مير �أ�سبوع �أو �أقل وال �أ�ستمع �إىل راديو ولكن
من امل�ستحيل �أن ال مير يوم وال �أدخل مواقع التوا�صل الأجتماعي ..
وا�ضاف «�إذن هذه املواقع على الأقل بالن�سبة يل �صارت بديال
		
لو�سائل التوا�صل القدمية التقليدية.
ويقول املن�صوري « نعم �أنا �ساهمت يف دعم عمل خريي من خالل
حمالت نظمها �شباب متطوعون يف امل�ؤ�س�سات اخلريية وكانت
م�ساهمتي من خالل التغريد امل�ستمر وطبيعي �أن تغريداتي يكون
لها �صدى من خالل التغريدات الأخرى 			 .

تطوع

محمد المهندي ..
إغاثة ميدانية منذ الصغر
به ّم��ة ون�ش��اط ،وابت�س��امة ال تغي��ب ع��ن وجه��ه
كان حممد علي املحري امله ّندي (� 10سنوات)
يتح�� ّرك م��ع وف��د قط��ر اخلريي��ة يف كل زياراته
الت��ي ق��ام لالجئ�ين ال�س��وريني يف املناط��ق
املحاذي��ة للح��دود الرتكي��ة ـ ال�س��ورية يف �ش��هر
مار���س املا�ض��ي ،م��ن أ�ج��ل افتت��اح م�ش��اريع
خلدمته��م يف املج��االت التعليمي��ة وال�صحي��ة،
وتوفري امل�ساعدات الغذائية لهم.
حمم��د كان ب�صحب��ة وال��ده عل��ي ب��ن را�ش��د
املح��ري املهن��دي و�أخي��ه را�ش��د ( 15عام��ا)
وق��د �س���ألته "غرا���س" عم��ا �إذا كان��ت ه��ذه
الزي��ارة امليداني��ة الأوىل م��ن نوعه��ا ل��ه �إىل
خميمات الالجئني ال�سوريني ،ف�أجابه قائال:
�إنه��ا الزي��ارة الثاني��ة  ،فق��د �س��بق �أن زار خيام
وجتمع��ات الالجئ�ين ال�س��وريني يف الأردن
�إب��ان العا�صف��ة الثلجي��ة الت��ي �ضرب��ت ب�لاد
ال�ش��ام يف �ش��هر يناي��ر املا�ض��ي ،وق��دم املالب���س

وو�سائل التدفئة والغذاء لهم.
وع��ن املواق��ف الت��ي �أ ّث��رت يف حمم��د يف
زيارتيه الإغاثيتني قال� :صورة الطفل ال�سوري
حمم��ود ال��ذي فق��د قدم��ه ب�س��بب �ش��ظايا
قذيف��ة ،وا�ضط��ر لرتكي��ب ط��رف ا�صطناع��ي
يف م�ست�ش��فى الأم��ل مبدين��ة الريحاني��ة ،حي��ث
�أ�س��همت قط��ر اخلريي��ة يف جتهي��ز امل�ش��فى
باملع��دات الطبي��ة وت�ش��غيله� ،أم��ا يف زيارت��ه
ل�ل�أردن فيتذك��ر دم��وع ذل��ك الرج��ل ال��ذي كان
يرث��ي حل��ال �أبنائ��ه الذي��ن فق��دوا مدار�س��هم
وحرم��وا م��ن حقه��م يف التعلي��م ،وحقه��م يف
		
اللعب والرتفيه.
ليوج��ه كلم��ة
واغتن��م حمم��د ه��ذا احل��وار ّ
لأقران��ه يف دول��ة قط��ر وال��دول العربي��ة ك��ي
ي�س��اعدوا الأطف��ال ال�س��وريني النازح�ين
والالجئ�ين بالت�برع لبناء بيوت ومدار���س لهم،
والتخفي��ف م��ن معاناته��م ،معرب��ا ع��ن �أمل��ه يف

�أن تتبن��ى املدار���س يف قط��ر حم�لات و�أ�س��ابيع
مل�ساعدة الأطفال ال�سوريني.
ويف اخلت��ام �س���ألناه ع ّم��ا �إذا كان يرغ��ب
بتك��رار ه��ذه الزي��ارات التطوعية رغ��م ما فيها
ّ
وم�ش��اق ،فق��ال� :إن��ه �س��يكررها ب��كل
م��ن تع��ب
ت�أكي��د كلم��ا �أتي��ح ل��ه ذل��ك ،معت�برا �أن مايق��وم
ب��ه يع�� ّد تعب�يرا ب�س��يطا ع��ن �ش��كره ل ِن َع��م اهلل
علي��ه ،وبالأخ� ّ��ص ِن َعم الأمن وال�س�لام والعي���ش
الطي��ب ،و أ� ّك��د عل��ى �أ ّن��ه بال�ش��كر ت��دوم النع��م.
حمم��د �ش��ارك فري��ق قط��ر اخلريي��ة يف
توزي��ع الهداي��ا الت��ي ت�ضمن��ت القرطا�س��ية
عل��ى ط�لاب مدر�س��ة ال�س�لام مبخي��م "اجن��و
بين��ار" ـ مدين��ة كيلي���س ،وحت��دّث �إىل طلب��ة
فيه��ا قريب�ين من �س�� ّنه ،واطم�أن على �أحوالهم
املعي�ش��ية داخ��ل املخي��م .كم��ا زار م�ست�ش��فى
الأم��ل مبدين��ة الريحاني��ة الرتكي��ة ،و�ش��ارك يف
تد�ش�ين فرن متنقل بنف���س املدينة يوفر اخلبز
للأ�سرال�سورية املحتاجة.
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صفحات
من التراث
القطري

الشيخ /يوسف القرضاوي
بقلم د .علي المحمدي

د .يو�سف القر�ضاوي

زينل يوقع اإلتفاقية مع وزير الصحة
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يحتفظ التاريخ ب�أ�سماء �شخ�صيات �ساهموا بدعوتهم و�أفكارهم و�أقالمهم
في مجال العمل الخيري ،وكانت لمبادراتهم الأثر الكبير في �إن�شاء الجمعيات
الخيرية ّ
المنظمة التي �أ�سهمت بدورها في نفع المجتمع.
ومن �أولئك بل رائدهم في هذا الميدان هو العالم الرباني يو�سف القر�ضاوي
�صاحب مدر�سة فقه الأولويات الدي ر�أى بب�صيرته النافدة �أن فقه الأولويات
وتلح عليها دواعي الع�صروم�شكالته
�أ�صبح من ال�ضروريات التي تدعو �إليها ّ
المنظم  ،وكان يعيب
 ،ومن ذلك اهتمام ال�شيخ القر�ضاوي بالعمل الخيري
ّ
على ال�صحوة اال�سالمية ا�ستغراقها في العمل ال�سيا�سي الذي ي�ستهلك ج ّل
طاقاتها  ،و�إغفالها للعمل االجتماعي الدي �أتقنه خ�صوم الدعوة اال�سالمية
والذين ت�سللوا من خالله لت�ضليل الم�سلمين ومحاولة �سلخهم من عقيدتهم
وهويتهم ،تحت �ستار الخدمات االجتماعية والأعمال الخيرية.
فدعا ال�شيخ حفظه اهلل �إلى �إن�شاء الهيئة الخيرية اال�سالمية العالمية
بالكويت ،وت�أ�س�ست بناء على دعوته وت�صوره لها ،و�أزره في ال�سعي لإقامتها
		
انا�س �صالحون عرفوا �إخال�صه وقدّروا غيرته.
فكانت هذه الجمعية ك�شجرة طيبة �أ�صلها ثابت وفرعها في ال�سماء ،فكم
�أقيم بها من معاي�ش وم�ساجد وم�شاريع ق�ضت على الجوع والمر�ض والبطالة
والجهل في مهادها ،و�سلم الم�سلمون من ت�سلط التب�شير بالتن�صير وا�ستغالل
المح�سوبين على الن�صرانية بالدواء والعالج والم�ساعدات.
وكان ومازال ف�ضيلته ي�ساعد بقوة كل الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخيرية
والثقافية والتربوية في �أنحاء العالم ،ويز ّكيها لدى �أهل الخير والب ّر من
				
الم�سلمين حتى تقوم بمه ّمتها.
وفي دولة قطر �أن�ش�أ ال�شيخ القر�ضاوي في مرحلة من المراحل �صندوقا �شعبيا
لم�ساعدة المحتاجين داخل الدولة وخارجها �سمي �صندوق قطر اال�سالمي
للزكاة وال�صدقة قام بجهد م�شكور في �س ّد بع�ض الثغرات وتلبية بع�ض الحاجات
و�ساهم ال�صندوق في بع�ض الم�شروعات الإ�سالمية في ا�سيا وافريقيا وقام
بم�ساعدة كثير من طالب الجامعات في البالد اال�سالمية  ،وا�ستمر ن�شاطه
عدة �سنوات ثم توقف بعد �إن�شاء وزارة االوقاف القطرية ل�صندوق الزكاة
و�إذا كان ال�شرع قد رفع مكانة الذين يدعون الى الخير و�ضمن لهم ا�ستمرارية
الأجر دون انقطاع (من �سن �سنة ح�سنة فله اجرها واجر من عمل بها)...
ف�إن لل�شيخ القر�ضاوي �سيال من الح�سنات العاجلة واالجلة وذلك ف�ضل اهلل
					
ي�ؤتيه من ي�شاء.
وما كان لهذه ال�شجرة المباركة �أن ت�ؤتي ثمارها لوال �أنه (�إذا �أحب اهلل
عبدا نادى جبريل ان اهلل يحب فالنا ف�أحبوه ،فيح ّبه �أهل ال�سماء،
ثم يو�ضع له القبول في �أهل االر�ض) م�صداقا لهذا الحديث ال�شريف
واليمكن نكران جهود القر�ضاوي محليا وعالميا في المجاالت المختلفة
والتي منها بناء الم�ؤ�س�سات العلمية والدعوية واالنمائية والعمل على تطويرها
بجهده ون�صحه وح�سن توجيهه كما كان لفتاواه في جواز �صرف الزكاة
للجمعيات الخيرية الأثر الكبير في ت�سارع النا�س لدعم تلك الجمعيات
وال اراني احطت بكل �شىء في جهود ال�شيخ لدعم العمل الخيري ،ولكن ح�سبك
				
من القالدة مايحيط بالعنق.
بارك اهلل في ال�شيخ القر�ضاوي فهو هدية ال�سماء لم�صر وهدية م�صر لدولة
			
قطر وهدية دولة قطر للعالم.

مركز �ضيوف قطر للتعريف بالإ�سالم من النمط املعماري الرتاثي  -الدوحة

تقرير

من فعاليات اليوم ال�صحي يف ال�سودان ل�صالح املكفولني و�أ�سرهم

مهرجانات وأنشطة متنوعة
لأليتام في دول مختلفة

نظم��ت قط��ر اخلريي��ة مهرجان��ات و�أن�ش��طة
تربوي��ة وثقافي��ة وترفيهي��ة و�صحي��ة ،ل�صال��ح
�آالف الأيتام املكفولني لديها يف عدة دول منها
ال�سودان وال�صومال وباك�ستان وبوركينافا�سو.

المهرجــان الرابــع أليتــام الصومال

فتح��ت رعاي��ة كرمي��ة م��ن ال�س��فارة القطري��ة
بال�صوم��ال نظم��ت قط��ر اخلريي��ة ،املهرج��ان
ال�س��نوي الرابع للأيتام يف مقدي�ش��و ،مب�ش��اركة
 1,500يتي��م ويتيم��ة ،وبح�ض��ور وف��د م��ن
قط��ر اخلريي��ة و�ش��خ�صيات �صومالي��ة ب��ارزة،
و�أع�ض��اء ال�س��لك الدبلوما�س��ي لل��دول العربي��ة
والإ�س�لامية ،وممثلون ع��ن املنظمات الدولية.
وقد قام �سعادة ال�سيد ح�سن بن حمزة القائم
ب�أعم��ال �س��فارة دول��ة قط��ر مبقدي�ش��و بالإناب��ة
بتد�ش�ين حف��ل افتت��اح املهرج��ان ،وبح�ض��ور
ال�س��يد الربوف�س��ور حممد �ش��يخ عثمان جواري
رئي���س الربمل��ان ال�صوم��ايل ،وال�س��يد جا�س��م
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عب��د اهلل اجلا�س��م ممث��ل الرئي���س التنفي��ذي
لقط��ر اخلريي��ة ،ورئي���س بعث��ة جامع��ة ال��دول
العربي��ة بال�صوم��ال ال�س��يد حمم��د عب��د اهلل
�إدري�س و�شخ�صيات حملية ودبلوما�سية بارزة.
ثمار يانعة

ويف البداي��ة رح��ب الأ�س��تاذ جا�س��م عب��د
اهلل اجلا�س��م ممث��ل الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر
اخلريي��ة بامل�ش��اركني ،كم��ا �أو�ض��ح �أن قط��ر
اخلريي��ة ت�س��عى دائم��ا مل�س��اعدة املحتاج�ين،
وخ�صو�ص��ا الأيت��ام ،حي��ث يبل��غ ع��دد مكفوليها
منه��م قراب��ة  75,000يف �أنح��اء الع��امل
الإ�س�لامي ،ويف ال�صوم��ال يبلغ ع��دد املكفولني
من الأيتام حوايل  9,000مما يجعل ال�صومال
ثال��ث دول��ة م��ن حي��ث الكفاالت ل��دى اجلمعية.
كم��ا ع�بر حماف��ظ �إقلي��م بن��ادر ال�س��يد الل��واء
ح�س��ن ح�س�ين م��ون غاب عن �ش��كره ل��دور قطر
اخلريية وبخدماتها املتميزة لأيتام ال�صومال،
و�أ�ش��ار �إىل �أن قط��ر اخلريي��ة احتل��ت املرك��ز

الأول خلدم��ة املحتاجني يف ال�صومال و�أنه
م�س��رور لر�ؤي��ة ثماره��ا يف مث��ل ه��ذا الي��وم.
مواهب

وق��د تنوع��ت �أن�ش��طة وحمتوي��ات املهرج��ان
حي��ث ق��دم في��ه الأيت��ام برام��ج متنوع��ة
و�أن�ش��طة خمتلف��ة م��ن بينه��ا كلم��ات �ألقاها
بع���ض الأيت��ام ،وع�بروا م��ن خالله��ا ع��ن
معان��اة اليتي��م يف ال�صوم��ال ،وكي��ف عان��ى
قب��ل �أن تتدخ��ل قط��ر اخلريي��ة وتغ�ير
حيات��ه ،وق��د �ش��مل ه��ذا العن�ص��ر فق��رات
متنوع��ة ك�ش��فت ع��ن مواه��ب الأيت��ام يف
التجوي��د والأنا�ش��يد والألع��اب والفكاه��ة
والأغ��اين الهادف��ة الت��ي نال��ت ا�ستح�س��ان
احلا�ضري��ن .وكان �ش��عار املهرج��ان.

يــوم ترفيهــي ـ بوركينافاســو

كم��ا نظم��ت قط��ر اخلريي��ة م��ن خ�لال
مكتبه��ا ببوركينافا�س��و يوم��ا ترفيهي��ا

تكرمي الأيتام املتفوقني يف ال�صومال يف املهرجان الرابع للأيتام
وتربوي��ا ل�صال��ح  250يتيم��ا م��ن املكفول�ين م��ن
طرفه��ا ،مبدين��ة "بوبوجوال�س��و"حيث �ش��هد
توزي��ع حقائ��ب مدر�س��ية ومالب���س �أطف��ال،
و�أن�ش��طة متنوع��ة جمع��ت ب�ين الفائ��دة واملتع��ة
بالن�س��بة للم�س��تفيدين م��ن ه��ذا الن�ش��اط.
وق��د ح�ض��ر افتت��اح ه��ذه الفعالي��ة ع��دد
م��ن امل�س���ؤولني املحلي�ين ،الذي��ن �أ�ش��ادوا
ب��دور قط��ر اخلريي��ة يف بوركينافا�س��و ،وم��ا
تقدم��ه م��ن جه��ود يف جم��ال التنمي��ة يف
بوركينافا�س��و ،وخا�ص��ة كف��االت الأيت��ام
وتوفري لهم الفر�صة للتعلم.
دموع غالية

وق��ال ممث��ل وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة
البوركينابي��ة يف كلمت��ه عل��ى هام���ش ه��ذه
الأن�شطة� ،إن م�شروع الكفالة الذي تنفذه قطر
اخلريي��ة �س��اعد كث�يرا يف م�س��ح دم��وع العدي��د
م��ن �أبن��اء الأ�س��ر الفق�يرة بع��د فق��دان �آبائهم،
كم��ا �س��اهم يف �إنق��اذ الكثري منه��م من ال�ضياع
واالنح��راف والت�س��ول وذل��ك بتوف�ير و�س��ائل
العي���ش الكرمي��ة والدرا�س��ة له��م� ،ش��اكرا قط��ر
اخلريي��ة ،وم��ن ورائه��ا كل فاعل��ي اخل�ير ،عل��ى
م��ا يقدمون��ه م��ن رعاي��ة وكفال��ة ت�ش��مل التعلي��م
وال�صح��ة وتنظي��م ه��ذا الن��وع م��ن الأن�ش��طة
الت��ي ت�س��اعد عل��ى دم��ج الأيت��ام يف املجتم��ع.
فعاليات أيتام باكستان

كم��ا قام��ت قط��ر اخلريي��ة بتنظي��م �أن�ش��طة
تعليمي��ة وترفيهي��ة ل�صال��ح مكفوليه��ا م��ن
الأيت��ام بك�ش��مري يف باك�س��تان� ،ش��ملت
م�س��ابقات وحما�ض��رات و�ألعاب��ا متنوع��ة.
وق��د �ش��ارك يف فعاليات قط��ر اخلريية ل�صالح
الأيتام املكفولني لديها بك�ش��مري باك�ستان �أكرث
من  200يتيم و يتيمة مبرافقة �أمهاتهم وبع�ض
�أولي��اء �أموره��مّ ،مت تنظيمه��ا يف القاع��ة
الرئي�س��ية لفن��دق "ويل��ي �إن" مبدين��ة ب��اغ.
وق��د مت تنظي��م ه��ذا الن�ش��اط التعليم��ي
والرتفيه��ي ملكف��ويل قط��ر اخلريي��ة يف ك�ش��مري
مبدين��ة ب��اغ الت��ي يوج��د به��ا ع��دد كب�ير م��ن
ه�ؤالء املكفولني ،و ّمت خالل الأن�ش��طة االحتفال
باملتفوقني درا�سيا من ه�ؤالء الأيتام يف املدار�س
�أو يف حف��ظ للق��ر�آن ،وا�س��تفادوا م��ن توجيه��ات
وحما�ض��رات لتنمي��ة املواهب العلمي��ة والفنية.
كم��ا ّمت تنظي��م م�س��ابقات ثقافي��ة ّمت خالله��ا
ط��رح �أ�س��ئلة خمتلف��ة عل��ى امل�ش��اركني يف
الأن�شطة ،وم�سابقات �شملت :م�سابقة يف تالوة
الق��ر�آن الك��رمي ،وم�س��ابقة اخلطاب��ة باللغ��ة
الأردية ،وم�سابقة اخلطابة باللغة الك�شمريية،
وم�سابقة الأ�سئلة والأجوبة العلمية واجلغرافية
والتاريخي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�س��ابقة الر�س��م
والفن��ون .ويف نهاي��ة الن�ش��اط ّمت توزي��ع
اجلوائ��ز الت�ش��جيعية والتقديري��ة عل��ى الأيت��ام
الفائزي��ن والفائ��زات يف امل�س��ابقات املختلف��ة.
يوم صحي ـ السودان

ونظم��ت قط��ر اخلريي��ة م��ن خ�لال مكتبه��ا
بال�س��ودان يوم��ا طبي��ا ل�صال��ح ع�ش��رات
الأيت��ام املكفول�ين م��ن طرفه��ا بوالي��ة اجلزي��رة
ا�ش��تمل عل��ى �إج��راء فحو���ص له��م ،وتق��دمي
حما�ض��رات تثقيفي��ة لأمهاته��م ،ومت في��ه توزيع
�أدوي��ة عليه��م ،وتنفي��ذ فعالي��ات ترفيهي��ة له��م.
وق��د ا�س��تفاد  250يتيم��ا و�أمهاته��م م��ن �إقام��ة
فحو�ص��ات معملي��ة �ش��املة وزع��ت الأدوي��ة عل��ى
�أثره��ا ،وق��د كان لتل��ك الفحو���ص �أث��ر �إيجاب��ي
وفع��ال� ،إذ مت اكت�ش��اف ح��االت مر�ضي��ة �س��يتم
متابعته��ا م��ن خ�لال املكت��ب حل�ين عالجه��ا
و�ش��فاء �أهله��ا.
�أر�سل كلمة «ال�سودان» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

97790 97286 97287

 100ر.ق

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
200 000 126

QA59QISB008278270150200000126
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إستراحة
العدد

أصغر متطوعة
ح�صلت طفلة بريطانية حديثة الوالدة على لقب �أ�صغر متربعة
�أع�ضاء يف العامل ،حيث قرر والدا الطفلة التربع ب�أع�ضائها
لإنقاذ حياة �شخ�صني بعد �أن توفيت ابنتهما وعمرها �ستة
�أيام.
و�أكد الوالدان �سعادتهما البالغة لأن ابنتهما �أ�سهمت يف فعل �شيء
�إيجابي  ،بعد موتها ح�سب ما ورد يف موقع ديل ميل الربيطاين.
يذكر �أن تلك هي �أول حالة لزراعة �أع�ضاء طفلة حديثة الوالدة
باململكة املتحدة
حجة
أحب من ّ
ّ
كان ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما يقول( :لأن �أعول �أهل بيت من
امل�سلمني �شهر ًا �أو جمعة �أو ما �شاء اهلل �أحب �إ َّ
يل من حجةَ ،و َل َط َب ٌق
بدرهم �أهديه �إىل �أخ يل يف اهلل �أحب �إ َّ
يل من دينار �أنفقه يف
�سبيل اهلل).

األولى في األمان
ت�صدرت قطر الدول العربية يف م�ؤ�شر الأمان عند �سن
التقاعد ال�صادر عن �شركة « ناتك�سز العاملية لإدارة الأ�صول»
وذلك بعد �أن جاءت يف املركز  21عامليا .فيما احتلت
الإمارات املركز  ،25والكويت املركز  26عامليا.
و�شمل م�ؤ�شر التقاعد  150دولة وا�شتمل على  20حمورا
رئي�سا ،وهي التي حتدد م�ستوى رفاهية املتقاعدين يف دول
خمتلفة ،وقد مت تق�سيمها �إىل �أربعة م�ؤ�شرات فرعية مرتبطة
ب�سنّ التقاعد وهي :ال�صحة والرفاهية املادية وجودة احلياة،
والتمويل املايل عند �سنّ التقاعد		.
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مقتل الفرحة
ا�ضطر رجل كهل فقد زوجته و 4من �أوالده الذكور و 3من
�أحفاده خالل ق�صف �إ�سرائيلي ملنزله يف احلرب الأخرية على
غزة �إىل تزويج ابنه الوحيد ( علي عبد ربه ) الذي تبقى
ح ّيا لأرملتي �شقيقيه ،بهدف ّمل �شمل الأ�سرة.
وقد ا�ضطرت الأرملتان ال�شابتان للقبول متا�شيا مع العادات
والتقاليد ال�سائدة ،ورغبة منهما يف بناء �أ�سرة جديدة ،وبقاء
			
�أطفالهما يف ح�ضانتهما.
ال�شاب علي عبد ربه يعرتف �أن الأمر �صعب ،وقا�س بالن�سبة له،
ولكنه بعد تفكري طويل ،وت�شجيع من والده  ،ر�أى يف تلك اخلطوة«
لفتة �إن�سانية «  ،و�أ�ضاف  :لن �أندم قد يراين الآخرون �صغريا ،لكني
قادر على حتمل امل�س�ؤولية ،منوها ب�أنه م�ستعد لأن يبني احلياة التي
		
د ّمرتها �إ�سرائيل من جديد ،بعد موت �شقيقيه.
�أما والد علي فيقول � :إن ابني الناجي الوحيد من بني �أوالدي الذكور،
وقد وافق على الزواج ب�أرملتي �شقيقيه ،كي تعود احلياة لهذا البيت
الذي قتلت �إ�سرائيل فرحته.
شهادة
تقول �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها  ( :ومل �أر امر�أة قط خري ًا
يف الدين من زينب بنت جح�ش ،و�أتقى هلل و�أ�صدق حديث ًا و�أو�صل
للرحم و�أعظم �صدقة و�أ�ش ّد ابتذا ًال لنف�سها يف العمل الذي تت�صدّق
به وتتقرب به هلل ).

هيئة األعمال
الخيرية
Human Appeal

منظمات
وهيئات
إنسانية

الفكرة والت�أ�سي�س:

تجاوز جميل
عن �أبي م�سعود الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :حو�سب رجل
ممن كان قبلكم ،فلم يوجد له من اخلري �شيء� ،إال
�أنه كان يخالط النا�س ،وكان مو�سر ًا ،فكان ي�أمر
غلمانه �أن يتجاوزوا عن املع�سر ،قال :قال اهلل:
نحن �أحق بذلك منك ،جتاوزوا عنه».
فرق كبير
فرق وا�سع وبون �شا�سع بني من ي�سترت لإخفاء
مع�صية «�إذا ابتليتم باملعا�صي فا�سترتوا» وبني من
يتخ ّفى ورع ًا عند فعل اخلريات « ورجل ت�صدّق
ب�صدقة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما تنفق
ميينه» ...فطوبى للأخفياء الأنقياء

ب��د�أت فكرة هيئة الأعمال اخلريية ( )Human Appealبعدد قليل
من الأف��راد يف بريطانيا عام  ،1991يف مدينة مان�شي�سرت الربيطانية ،وعلى
مدار العقود املا�ضية متكنت ( )Human Appealمن الو�صول �إىل
		
مناطق ع�شوائية تفتقر اىل اب�سط مقومات احلياة.
ت�ؤمن هيئة الأعمال اخلريية ب�أن ت�أ�سي�س برامج رعاية �صحية م�ستقرة وبرامج
التعليم وامل�شاريع ال�صغرية التي حتقق ال��دخ��ل لأ�صحابها ،متهد الطريق
ل��ه��ذه املجتمعات لتحقيق االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي وخ��دم��ة م�صاحلها بنف�سها مبا
ي�ضمن لها حياة كرمية			.
وت ؤ���م��ن ك��ذل��ك ب����أن ت�أ�سي�س ب��رام��ج م�ستقرة ل��ل��رع��اي��ة ال�صحية والتعليم
وم�����د ّرة ل��ل��دخ��ل مت��ه��د ال��ط��ري��ق لتهيئة جم��ت��م��ع��ات مم�� ّك�� َن��ة وت��خ��دم نف�سها
						
بنف�سها.
كما تقر الهيئة ب����أن ت��ق��دمي ال��ط��ع��ام والإغ���اث���ة الطبية وامل�����أوى ال��ط��ارئ يف
�أوق���ات الأزم����ات الإن�سانية� ،أم���ور ���ض��روري��ة للحفاظ املبا�شر على احلياة،
					
وحفظ النف�س.
��ال
ت�سعى ه��ي��ئ��ة الأع���م���ال اخل�يري��ة �إىل حت��ق��ي��ق ر�ؤي��ت��ه��ا يف وج����ود ع���امل خ ٍ
م��ن ال��ف��ق��ر ،ع��امل يحق فيه لكل �إن�����س��ان �أن يجد ق��وت ي��وم��ه ويح�صل على
					
التعليم املنا�سب.

�أماكن العمل:

تعمل هيئة الأعمال اخلريية حالي ًا يف  25بلدا عرب  3قارات من �أجل م�ساعدة
النا�س يف التغلب على ال�صعوبات الناجتة عن الفقر واملجاعات وال��ك��وارث
الطبيعية واحلروب ،وهي تكفل نحو خم�سة و�سبعني �ألف يتيم ( )75000حول
العامل .وذلك بالتعاون مع �شركائها املحليني ،ومتلك هيئة الأعمال اخلريية �شبكة
وا�سعة من العالقات وال�شراكات مع �شركائها يف العمل الإن�ساين حول العامل.

الر�ؤية:

ري���ادة العمل اخل�يري لأج��ل ع��امل يتمتع بال�سلم وال�����س�لام ،وال��ع��دل والأم���ان
خال من الفقر واملعاناة 				.
ٍ

املهمة:

ت�أ�سي�س برامج م�ستقرة للرعاية ال�صحية والتعليم وامل�شاريع املد ّرة للدخل من
�أجل انت�شال املنكوبني من م�ستنقعات الفقر واملعاناة ومتهيد الطريق لتهيئة
جمتمعات مم ّك َنة قادرة على مواجهة امل�ستقبل		.

القيم:

التميز ،ال�شفافية ،الثقة ،النزاهة ،التمكني وامل�ساواة.

رابط الهيئة:

humanappeal.org.uk/ar/about-us
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تقرير

م�ساعدات غذائية ي�ستفيد منها النازحون يف م�أرب

توزيع مساعدات
على النازحين باليمن
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وزع��ت قط��ر اخلريي��ة يف حمافظ��ة م���أرب
بداي��ة �ش��هر يناي��ر املا�ضي م�س��اعدات �إن�س��انية
للنازح�ين م��ن حمافظتي م���أرب واجلوف ،وقد
�ش��ملت امل�ساعدات م�س��تلزمات الإيواء والغذاء
وال��دواء والع�لاج ،وق��د ا�س��تفادت منه��ا 6076
		
�شخ�ص مت�ضرر.
وق��د متثل��ت ه��ذه امل�ش��اريع الإغاثي��ة املقدم��ة
م��ن قب��ل قط��ر اخلريي��ة بال�ش��راكة م��ع �ش��بكة
النم��اء يف توزي��ع و�س��ائل الإي��واء ،م��ن خي��م
وفر���ش وبطاني��ات ،وكذل��ك مالب���س �ش��توية
و�أدوات مطب��خ؛ بالإ�ضاف��ة �إىل م��واد الإغاث��ة
الغذائي��ة العاجل��ة ،و�ش��ملت توزي��ع �س�لال
غذائي��ة ،وا�س��تفاد م��ن ه��ذه امل�س��اعدات
العاجل��ة  5000عائل��ة نازح��ة مبحافظت��ي
اجل��وف وم���أرب ،وتتمرك��ز ه��ذه العائ�لات يف
«احل��زم» و»املت��ون» و»اخللق» و»امل�صلوب»

و»اجل��وف الع��ايل» و»ال�س��لمات» مبحافظ��ة
«اجل��وف» وكذل��ك «�آل حمي�ض��ة»
و»ال�س��حارى» و»الباط��ن» و»خليف��ة البا�ش��ا»
و»�آل �ص�لاح» و»املدين��ة» مبحافظة «م�أرب»
وق��د كل��ف ه��ذا امل�ش��روع 500,000ري��ال.

		
فترة حرجة

وت�أت��ي ه��ذه اجله��ود الإغاثي��ة نتيج��ة الظ��روف
التي يعي�شها ال�سكان هجرة ونزوحا من �أماكنهم
الأ�صلي��ة ،وي�ؤدي ذلك النزوح غالبا بالعائالت
�إىل انعدام و�سائل احلياة.
وق��د �ش��ملت ه��ذه امل�س��اعدات بالإ�ضاف��ة �إيل
الإي��واء تغطي��ة نفق��ات عالجي��ة ل 1500حال��ة
مر�ضي��ة (�ش��راء وتوزي��ع عالج��ات الأمرا���ض
املزمن��ة) مث��ل �أدوي��ة ال�ضغ��ط وال�س��كري،
ومعاين��ة وعم��ل الفحو�ص��ات ،و�ص��رف الأدوي��ة
للأمرا���ض الأخ��رى الت��ي تنت�ش��ر يف ه��ذه

الف�ترة ،مث��ل االلته��اب الرئ��وي ،و�أمرا���ض
اجلهاز اله�ضمي وغريها ،وقد بلغ �إجمايل
امل�س��تفيدين م��ن ه��ذه امل�س��اعدات العاجل��ة
ح��وايل � 6076ش��خ�ص ،كم��ا �ش��ملت ه��ذه
امل�ساعدات العائدين ايل ديارهم.
وق��د �أف��ادت �ش��بكة النم��اء �أن � 193أ�س��رة
مازال��ت نازح��ة ،نتيج��ة الأح��داث التي متر
به��ا املحافظت�ين و�أن � 739أ�س��رة ق��د عادت
�إيل دياره��ا ح�س��ب آ�خ��ر م�س��ح �أج��ري م��ن
قب��ل �ش��بكة النم��اء يف حمافظ��ة م���أرب
للنازح�ين يف حمافظت��ي م�أرب واجلوف يف
�ش��هر يناي��ر 2015عل��ى الرغ��م �أن الأو�ضاع
غ�ير م�س��تقرة ،وهن��اك قل��ق كب�ير ب�ين
ال�س��كان ،وخ��وف م��ن �أن ت��زداد الأم��ور
�س��وءا يف الأي��ام القادم��ة؛ ب�س��بب ظ��روف
الأزمة الراهنة		 .

٣٣١١٩٩٤٥

تقرير

�سعادة ال�شيخة امليا�سة بنت حمد �آل ثاين ت�سلم الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية جائزة دار الإمناء الإجتماعي للعمل التطوعي

حصاد الجوائز
ف��ازت قط��ر اخلريي��ة خ�لال ال�ش��هور القليل��ة
الفائتة بعدد من اجلوائز على امل�ستوى القطري
واخلليج��ي يف جم��االت متع��ددة؛ تقدي��را
جلهوده��ا وم�ش��اريعها وخدماته��ا النوعي��ة
يف العم��ل الإن�س��اين ومتيزه��ا يف التطبيق��ات
االلكرتونية		.
		
جائزة "كافل"
ففي جمال كفالة ورعاية الأيتام ح�صلت قطر
اخلريي��ة عل��ى جائ��زة "التميز يف جم��ال رعاية
الأيتام بدول جمل�س التعاون اخلليجي (كافل)
للعام  "2014بالبحرين ،وقد ا�س��تلمها ال�س��يد
يو�س��ف ب��ن �أحم��د الك��واري الرئي���س التنفي��ذي
لقط��ر اخلريي��ة نياب��ة عن رئي���س جمل���س �إدارة
اجلمعي��ة �س��عادة ال�ش��يخ حم��د ب��ن نا�ص��ر ب��ن
		
جا�سم �آل ثاين.
وج��اء ت�س��ليم اجلائ��زة يف حف��ل �أقي��م يف
م�س��تهل امللتق��ى التدريبي لق��ادة وخرباء رعاية
الأيت��ام بدول جمل���س التع��اون اخلليجي ،انعقد
يف العا�صم��ة البحريني��ة املنام��ة يف الفرتة  28ـ
 29من �شهر دي�سمرب  ،2014بالتعاون مع �إدارة
القط��اع الإن�س��اين مبنظم��ة التع��اون الإ�س�لامي
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وبرنام��ج االتف��اق العامل��ي ل�ل�أمم املتح��دة،
بفندق الدبلومات ،برعاية �شرفية من �صاحب
املع��ايل ال�س��يد �أحم��د ب��ن �إبراهي��م امل�لا رئي���س
جمل���س النواب البحريني ،وبرعاية كرمية من
ال�ش��يخ ه�ش��ام ب��ن عب��د الرحم��ن �آل خليف��ة
حمافظ حمافظة املنامة.
وت�أت��ي ه��ذه اجلائ��زة تقدي��را م��ن ال�ش��بكة
الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية للدور القيادي
والتوجيهي الذي تقوم به قطر اخلريية يف دعم
برامج وفعاليات وخدمات رعاية الأيتام املالية
والرتبوي��ة والتثقيفي��ة والرتفيهي��ة وغريه��ا.

ال�ش��باب والريا�ض��ة ونائ��ب رئي���س �صن��دوق
"دع��م" ،يف حف��ل نظمت��ه "دار ال�ش��رق"
حت��ت رعاي��ة �س��عادة ال�ش��يخ عب��د اهلل ب��ن
�س��عود �آل ث��اين حماف��ظ البن��ك املرك��زي،
وبح�ض��ور �س��عادة ال�س��يد حمم��د ب��ن �أحم��د
ب��ن ط��وار الك��واري نائ��ب رئي���س الغرف��ة
غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة قط��ر ،وال�س��يد عبد
اللطي��ف ب��ن عب��د اهلل �آل حمم��ود الرئي���س
التنفي��ذي ل��ـ"دار ال�ش��رق" املنظم��ة له��ذه
			
اجلائزة.
وق��د ح�صل��ت قط��ر اخلريي��ة عل��ى جائ��زة
دار ال�ش��رق للم�س���ؤولية االجتماعي��ة
املخ�ص�ص��ة لفئ��ة منظم��ات املجتم��ع املدين
لتميز مبادراتها من حيث التفاعل االيجابي
م��ع حاج��ات امل�س��تفيدين احلقيقي��ة ،كم��ا
�أ�شار منظمو هذه امل�سابقة.

كم��ا ف��ازت قط��ر اخلريي��ة بجائ��زة "دار
ال�ش��رق" للم�س���ؤولية االجتماعي��ة املخ�ص�ص��ة
لفئ��ة منظم��ات املجتم��ع امل��دين للع��ام 2014
بقطر ،وذلك �ضمن ع�شر م�ؤ�س�سات قطرية مت
اختيارها من قطاعات خمتلفة.
وق��د ا�س��تلم الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر
اخلريية ال�س��يد يو�س��ف بن �أحمد الكواري هذه
اجلائ��زة يف نهاي��ة دي�س��مرب  2014م��ن ط��رف
�س��عادة ال�س��يد �ص�لاح ب��ن غ��امن العل��ي وزي��ر

ويف نف���س الإط��ار ت�س��لمت قط��ر اخلريي��ة
م��ن �أكادميي��ة التمي��ز يف املنطق��ة العربي��ة
"ال��ذراع الإداري والتنظيم��ي مل�س��ابقة
درع احلكوم��ة الذكي��ة" بدول��ة الكوي��ت
جائ��زة �أف�ض��ل التطبيق��ات الذكي��ة ع��ن
فئ��ة الهيئ��ات املجتمعي��ة عل��ى م�س��توى دول��ة
قط��ر ،الت��ي تنظ��م ه��ذه ال�س��نة ن�س��ختها
			
ال�ساد�سة.
وق��د ا�س��تلم اجلائ��زة املدي��ر التنفي��ذي

المسؤولية االجتماعية

التطبيقات الذكية

ا�ستالم جائزة كاف

ت�سلم جائزة التطبيقات الذكية

ا�ستالم جائزة امل�س�ؤولية الإجتماعية  -داز ال�شرق
ل�ش���ؤون امل�س��اندة بجمعية قطر اخلريية ال�س��يد
حمم��د عب��د اهلل اليزي��دي اليافع��ي بنهاي��ة
مار���س  2015م��ن ط��رف وزي��ر الدول��ة ل�ش���ؤون
جمل���س ال��وزراء -رئي���س جمل���س �إدارة اجله��از
املرك��زي لتكنولوجي��ا املعلوم��ات ال�س��يد ال�ش��يخ
حممد عبد اهلل ال�صباح.
برنامج التطوع

وبالإ�ضاف��ة �إىل تل��ك اجلوائ��ز ف��ازت قط��ر
اخلريي��ة بـ"جائ��زة دار الإمن��اء االجتماع��ي
 "2015للعم��ل التطوع��ي فئ��ة م�ش��اريع

امل�ؤ�س�س��ات والت��ي متنحه��ا م�ؤ�س�س��ة دار الإمناء
االجتماع��ي ،وذل��ك بح�ض��ور ال�ش��يخة امليا�س��ة
بن��ت حم��د �آل ث��اين رئي���س جمل���س �أمن��اء
متاحف قطر التي قامت بت�سليم اجلائزة.
وق��د ا�س��تلم ""جائ��زة دار الإمن��اء االجتماع��ي
 "2015ال�س��يد يو�س��ف ب��ن �أحم��د الك��واري
الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريي��ة نياب��ة ع��ن
رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة �س��عادة ال�ش��يخ
حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين.
وذل��ك خ�لال احلف��ل الذي �أقامت��ه دار الإمناء

االجتماعي نهاية مار�س 		 .2015
وق��د مت من��ح اجلائ��زة تقدي��را م��ن دار الإمن��اء
االجتماع��ي مل�ش��روع "برنام��ج التط��وع يف قط��ر
اخلريي��ة  "2014وال��ذي ا�س��تعر�ض �إجن��ازات
قط��ر اخلريي��ة التطوعية يف ال�س��نة  ،2014كما
ق��دم نب��ذة عن دعمها واحت�ضانها وتطويرها لـ
 283متطوع��ا ومتطوع��ة ل�صال��ح  11م�ش��روعا
يف نف���س ال�س��نة.
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تنفيذ مجموعة
من المشاريع الجديدة
في مالي
نف��ذت ق��د قط��ر اخلريي��ة جمموع��ة م��ن
امل�ش��اريع اجلدي��دة يف جمهوري��ة مايل� ،ش��ملت
م�س��جدا وم�س��تو�صفا وبئ��را ،وي�س��تفيد منه��ا
ب�شكل مبا�شر � 15,000شخ�ص من عدة قرى.
وتوزع��ت امل�ش��اريع املنف��ذة عل��ى ع��دة ق��رى؛

"�أتيبوغ��و"

حي��ث مت بن��اء م�س��جد بقري��ة
املوج��ودة مبنطق��ة "كوليك��ورو" ل�صال��ح كام��ل
�سكانها وعددهم � 1,600شخ�ص ،وم�ستو�صف
بقري��ة "تيب��اين" بنف���س املنطق��ة ،ويبل��غ ع��دد
امل�س��تفيدين من��ه � 12,000ش��خ�ص ،وحف��ر

�أحد م�شاريع املياه يف جمهورية مايل
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بابوغ��و"

بئ��ر ارتوازي��ة بقري��ة "ك��وين
مبنطق��ة "دوغودوم��ا" وتوف��ر ه��ذه البئ��ر
املي��اه ال�صاحل��ة لل�ش��رب ل��ـ  450عائل��ة،
وق��د كلف��ت ه��ذه امل�ش��اريع مبلغ��ا �إجمالي��ا
ق��دره ح��وايل 175,000 :ري��ال ،وا�س��تفاد

منه��ا ح��وايل � 15,000ش��خ�صا كان��وا يف �أم���س للإقلي��م ،ورئي���س جلن��ة التن�س��يق للجمعي��ات،
ورئي�س جمعية �صحة املجتمع ،وقد عربوا كلهم
احلاجة لهذه اخلدمات.
ع��ن فرحته��م به��ذا امل�ش��روع ،وامتنانه��م لقطر
مناطق محرومة
و�س��عيا م��ن قط��ر اخلريي��ة يف �أن يك��ون اخلريي��ة عل��ى م��ا قدمته��م وتقدم��ه للمجتم��ع
		
امل�س��تفيدون م��ن �أك�ثر ال�ش��رائح االجتماعي��ة املايل من م�ساعدات.
احتياج��ا وفق��را �إىل اخلدم��ات املقدم��ة م��ن مسجد "أتيبوغو"
طرفه��ا ،فق��د اخت��ارت بع���ض املناط��ق الفق�يرة ويق��ع ه��ذا امل�س��جد يف مدين��ة "�أتيبوغ��و" يف
يف الأ�ص��ل واملهم�ش��ة ،والت��ي كان��ت تع��اين م��ن منطق��ة "كوليك��ورو" وتبل��غ م�س��احته  80م�ترا
انعدام اخلدمات الأ�سا�سية كاملراكز ال�صحية مربع��ا ،وق��د مت جتهي��زه ب��كل الآلي��ات الالزمة،
وامل�ست�ش��فيات ،واملي��اه ال�صاحل��ة لل�ش��رب ،كم��ا م��ن ت�أثي��ث ،ومك�برات �ص��وت ،وميكروفون��ات،
كانت تعاين من انعدام امل�ساجد ،مثل املناطق ومكتبة حتتوي امل�صاحف ،و�سي�ستفيد من هذا
التالي��ة" :اتيبوغ��و" و"كوليك��ورو" و"تيب��اين" امل�سجد  1,600م�ص ٍّل ،وبلغت تكلفته الإجمالية
		
حوايل 58,000 :ريال.
و"كوين بابوغو" و"دوغودوما".
وق��د �أقام��ت قط��ر اخلريي��ة حف��ل تد�ش�ين مستوصف "تيباني"
وت�س��ليم له��ذه امل�ش��اريع ح�ضرت��ه �ش��خ�صيات وق��د ُ�ش��يد ه��ذا امل�س��تو�صف يف قري��ة
حملية رفيعة امل�ستوى� ،شملت املحافظ ،و�إمام "تيب��اين" مبنطق��ة "كوليكورو" وتبلغ م�س��احته
الإقلي��م ،ومدي��ر �أكادميي��ة الإقلي��م ،واملدي��ر الإجمالي��ة  120م�ترا مربعا ،ويتكون من غرفة
الإقليمي لل�شباب ،وم�س�ؤولة اجلمعية الن�سائية امل�ست�ش��فى ،وغرف��ة الع�لاج ،وغرف��ة ال��والدة،

وغرف��ة اال�ست�ش��ارات ،وال�صيدلي��ة ،ومتج��ر،
وغرفة االنتظار ،ويهدف هذا امل�ش��روع لتقدمي
اخلدم��ات ال�صحي��ة ل��ـ � 12,000ش��خ�ص ،م��ن
�أك�ثر فئ��ات املجتم��ع فق��را واحتياج��ا ،كم��ا م��ن
�ش���أنه �أن ي�س��اهم يف زي��ادة الوع��ي ال�صح��ي،
للح��د م��ن انت�ش��ار الأوبئ��ة والأمرا���ض املعدي��ة،
وق��د كل��ف مبلغ��ا ق��دره ح��وايل 68,000 :ري��ال.
بئر "كوني بابوغو"

وق��در مت حف��ر ه��ذه البئ��ر يف مدين��ة "ك��وين
بابوغ��و" يف منطق��ة "دوغودوم��ا" ويبل��غ عمق��ه
 68م�ترا ،ويوف��ر � 4أمت��ار مكعب��ة م��ن امل��اء يف
ال�س��اعة ،م��ن خ�لال م�ضخ��ة يدوي��ة ،وت�س��تفيد
من��ه  450عائل��ة ،كان��ت تفتق��د املي��اه ال�صاحلة
لل�ش��رب ،الأم��ر ال��ذي كان يعر�ضه��ا للأمرا���ض
دائم��ا ،وق��د كل��ف حف��ر ه��ذا البئ��ر مبلغ��ا ق��دره
حوايل 49,000 :ريال.

م�سجد قطر اخلريية الذي �شيدته يف مدينة �أتيبوغو
51

تقرير

تنفيذ عشرات
المشــاريـع
المدرة للدخل
بألبانيا

قام��ت قطر اخلريي��ة م��ن خ�لال مكتبه��ا ب�ألباني��ا بتنفي��ذ  50م�ش��روعا م��درا
للدخل ،ل�صالح عائالت الأيتام والأ�سر الأكرث فقرا ،وقد ا�ستفاد من هذه ال
		
م�شاريع ع�شرات الأ�سر املحتاجة يف مناطق خمتلفة.

المرأة المنتجة

ت�سليم �أبقار للأ�سر الأ�شد فقر ًا

وق��د تراوح��ت ه��ذه امل�ش��اريع املنف��ذة م��ن قب��ل قط��ر اخلريي��ة ب�ين توزي��ع
ماكينات اخلياطة على الن�ساء املعيالت للأ�سر وخا�صة الأرامل واملطلقات،
ومتلي��ك الأبق��ار احلل��وب للعائ�لات الأك�ثر فق��را واحتياج��ا ،وتوف�ير حم�لات
جتاري��ة لبي��ع امل��واد الغذائي��ة وحم�لات لبي��ع املالب���س وكذل��ك معام��ل �صغرية
لت�صني��ع املعجن��ات واحللوي��ات ،وق��د ا�س��تفاد م��ن ه��ذه امل�ش��اريع �أك�ثر م��ن
خم�س�ين عائلة من �أكرث الأ�س��ر ب�ألبانيا احتياجا وفقرا؛ �إذ ال ميلكون م�صدر
رزق ثابت ،وال و�س��يلة لالكت�س��اب ،وهو ما من �ش���أنه �أن ينعك���س على حياتهم
�إيجابا ،ويوفر لهم م�صدرا دائما من �أجل حياة كرمية		 .
ومل تقت�ص��ر تل��ك امل�ش��اريع عل��ى مدين��ة واح��دة ،بل توزع��ت بني مدن� ألبانية
متع��ددة م��ن بينه��ا "تريان��ا" "كافاي��ا" ،و"دور���س" ،و"بل�ش��يزا"،
و"ب�ش��كوبيا"حيث يعي���ش �أكرث الأهايل فقرا �ش��ديدا ،وحيث تنت�ش��ر البطالة،
وحيث يكرث اليتامى والأرامل ،مما ي�ستدعي التدخل ملد يد امل�ساعدة له�ؤالء
املحتاجني.
وت�أت��ي ه��ذه امل�ش��اريع �ضم��ن برام��ج نوعي��ة تنفذه��ا قط��ر اخلريي��ة م��ن
خ�لال مكتبه��ا املي��داين ب�ألباني��ا ،ته��دف �إىل دع��م الأ�س��ر الفق�يرة عموم��ا،
وامل��ر�أة املنتج��ة املعيل��ة ب�ش��كل خا���ص ،م��ن أ�ج��ل توف�ير م�ص��در دخ��ل
						
مقبول.
االختيار والمتابعة

وق��د مت اختي��ار الأ�س��ر امل�س��تفيدة م��ن تل��ك امل�ش��اريع عل��ى �أ�سا���س
معاي�ير حم��ددة و�ش��فافة ،منه��ا احلاج��ة والواق��ع املعي�ش��ي للأ�س��رة،
وكذل��ك اخل�برة ل��دى الأ�س��رة بنوعي��ة العم��ل ال��ذي تري��د امل�ش��روع يف
جمال��ه ،واجلدي��ة ودرا�س��ة ج��دوى امل�ش��روع ،والق��درة عل��ى تنفي��ذه
والنج��اح في��ه .كم��ا تق��وم قط��ر اخلريي��ة مبتابع��ة امل�ش��روع م��ع امل�س��تفيدين،
وت�س��اعدهم يف تذلي��ل العقب��ات الإداري��ة م��ع ال�س��لطات املحلي��ة ،وتلق��ى ه��ذه
		
امل�شاريع تعاونا كبريا من ال�سلطات املحلية الألبانية.
م�شروع بقالة ا�ستفادت منه �إحدى الأ�سر الألبانية
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ع�شرات امل�شاريع املدرة للدخل ا�ستفادت منها �أ�سر عديدة يف �ألبانيا
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تدشين النسخة الرابعة من برنامج
تعزيز القيم لطالب المدارس
اخلريية للقيم الالعب عادل المي والالعب
�إبراهيم الغامن والالعب عبد العزيز ال�سليطي
والإعالمية �أ�سماء احلمادي وال�سيدة �سلمى
احلرمي وال�سيدة �شيخة املفتاح وال�سيدة
		
بدرية الياقوت.

د�شنت قطر اخلريية خالل الن�صف الأول
من فرباير املا�ضي الن�سخة الرابعة على
تعزيز القيم
التوايل من "الربنامج الوطني لتعزيز القيم
وي�سعى هذا الربنامج �إىل تعزيز قيمة حمددة
وذلك
لطالب املدار�س" ـ �سنايف وهبة ريح،
�سنويا لطالب املدار�س ،عن طريق مناف�سات
برعاية وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
طالبية ،يف جماالت مهارية ،فنية واجتماعية
وكل
واملجل�س الأعلى للتعليم ،وجريدة ال�شرق،
وعلمية ،تغطي جماالت الذكاء املختلفة،
شهادات وإشادات
وتكنولوجيا
من ال�شركاء وزارة االت�صاالت
يقول ال�سيد عبد النا�صر حممد اليافعي املدير وفق منظومة جاردنرللذكاءات املتعددة.
املعلومات ،و�إذاعة القر�آن الكرمي ،ومركز التنفيذي للتنمية املحلية بقطر اخلريية :كما يهدف كذلك �إىل الإ�سهام يف الرتبية
ال�شفلح لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ومركز لقد �أثبت الربنامج الوطني لتعزيز القيم القيمية للطالب وتعزيز ال�سلوكيات
�إبداع الفتاة ،واجلمعية القطرية للت�صوير "�سنايف وهبة ريح" على مدى ثالث �سنوات الإيجابية من خالل حمتوى �شائق وجذاب
ال�ضوئي و�سفراء قطر اخلريية للقيم ،وذلك فائدته ،لذا ر�أينا تناف�س املدار�س ،وحما�سة له مكون معريف ،يحفز الطالب والطالبات
يف مقر قطر اخلريية الرئي�س ،وبح�ضور الطالب من خالل �أن�شطتهم املتميزة .على �إطالق �إبداعاتهم والتوا�صل البناء مع
			
لفيف من ال�شخ�صيات؛ حيث مت �إزاحة كما عربت ال�سيدة منى فا�ضل عبد اهلل الآخرين.
ال�ستار يف اخلتام عن الها�شتاك املخ�ص�ص ال�سليطي رئي�س جمل�س �إدارة مركز �إبداع وحتمل الن�سخة الرابعة تطبيقا لنظرية
		
للن�سخة الرابعة.
الفتاة عن فخر مركز �إبداع الفتاة يف جاردنر للذكاء املتعدد؛ حيث تتاح الفر�صة
وقد مت التد�شني بح�ضور بع�ض ممثلي �شراكته مع قطر اخلريية يف هذا الربنامج ،للجميع وفق �إمكاناتهم للتعبري عن القيمة؛
اجلهات الراعية وال�شركاء ،وكل من ال�سيد �آملة �أن تتوا�صل ال�شراكة والإجنازات فكل طالب يتميز ب�صنف معني من الذكاء،
			
عبد النا�صر حممد اليافعي املدير التنفيذي والنجاح.
مو�سيقي �أو ب�صري �أو طبيعي �أو منطقي
للتنمية املحلية بقطر اخلريية وال�سيد �أحمد من جهته ال�سيد املدير ال�سيد جميل �أو لفظي �أو عالقاتي ،وهذا ما �سيجد
		
يو�سف املال امل�شرف العام على برنامج تعزيز كتيم ال�شمري العام ملدر�سة �أحمد بن فر�صته لإظهاره.
القيم " �سنايف ،وهبة ريح" ومدير �إدارة حنبل امل�ستقلة للبنني� ،أ�شاد بدور "�أنا وتر�صد لهذه القيمة "�أنفعهم للنا�س" جمموعة
الربامج وامل�شاريع للتنمية املحلية بقطر �سنايف وهبة ريح" الذي �أطلقته جمعية من اجلوائز تتجاوز  340,000ريال ،وتتوزع
اخلريية ال�سيد � /أحمد العلي ،و�سفراء قطر قطر اخلريية �سعيا يف تعزيز ال�سلوكيات بني املدار�س والطالب وامل�شرفني.

لقطة لبع�ض �سفراء قطر اخلريية للقيم مع م�س�ؤويل قطر اخلريية
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الإيجابية يف نفو�س �أبنائنا الطالب.

ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ )(2015/282

#ﺃﻏﻴﺜﻮﺍ_ﺩﻭﻣﺎ

ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺩﻭﻣﺎ ـ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﻭﻫﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ،ﻭﺁﻻﻑ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺃﻭ
ﺁﻻﻑ ﺃﻋﻴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺠﻮﻉ
ّ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺄﻭﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ..
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ
ّ

800

ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺭ.ﻕ

*)ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ  6ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ(

ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﺴﻢ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

1000

ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑـ SMS
ﺃﺭﺳﻞ ”“DS

10,000

ﺩﻋﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

ﺭ.ﻕ

*)ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ(

ﺭ.ﻕ

ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 100ﺭ.ﻕ

92642

500

500
ﺭ.ﻕ

92428

ﺭ.ﻕ

1000

ﺭ.ﻕ

92429

ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

qcharity.org

ﺣﻤﻼﺕ
ﺇﻏﺎﺛـــــﺔ

ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴـــﻞ
ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ

44667711

@qcharity

qcharity.org

تقرير

سفراء قطر الخيرية للقيم
سعداء للمشاركة في تعزيز
اإلبداع االجتماعي
وقعت قطر اخلريية عدة اتفاقيات مع
بع�ض الوجوه الريا�ضية والإعالمية
بعد �أن وقع عليهم االختيار ليكونوا
�سفراءها للقيم ،وذلك يف �إطار
الن�سخة الرابعة للربنامج الوطني
لتعزيز القيم لطالب املدار�س «�سنايف
وهبة ريح»		.
ووقع هذه االتفاقيات من طرف قطر
اخلريية ال�سيد عبد النا�صر حممد

اليافعي املدير التنفيذي للتنمية
املحلية بقطر اخلريية ،فيما وقعها
ك�سفراء لقطر اخلريية يف جمال
القيم كل من الالعبني الريا�ضيني
عادل المي و�إبراهيم الغامن وعبد
العزيز ال�سليطي ،والنا�شطة يف املجال
التنموي �سلمى احلرمي ،والداعية
والرتبوية بدرية الياقوت ،والإعالمية
�أ�سماء احلمادي ،وذلك يف �إطار
ال�سيد عادل المي (العب ريا�ضي)

دعم جمال الإبداع االجتماعي،
و�إ�شراك الطلبة يف ت�سويق امل�شاريع
			
اخلريية.
عقب توقيع االتفاقيات �أ�شاد
ال�سفراء بالربنامج وب�إجنازاته
خالل ن�سخه ال�سابقة؛ متفائلني مبا
�سيثمره م�ستقبال؛ كما �أعربوا عن
�سعادتهم بامل�شاركة يف هذه التجربة
التطوعية.

ـ ال�سفراء �سي�ساهمون بكل ت�أكيد يف تعزيز جمال الإبداع االجتماعي.
ـ الريا�ضيون والإعالميون لديهم فر�صة التوا�صل مع الطلبة ،والت�أثري الإيجابي عليهم.
ـ من خالل احتكاكي بالطلبة �أدرك �أنه لديهم تفاعل �إيجابي مع القيم ومتعلقاتها.

ال�سيد �إبراهيم الغامن ( العب ريا�ضي )

ـ �سنتمكن من خالل هذه الفر�صة من بث روح املبادرة واملناف�سة لدى ال�شباب.
ـ �سننتج مع الطلبة كل فكر مبدع من �أجل جمتمعنا القطري.

ال�سيدة بدرية ياقوت (داعية وتربوية)

ـ لن �أدخر جهدا من �أجل غر�س القيم واملثل العالية لدى �أبنائنا الطلبة .ـ ال�شباب يتميزون
		
بطاقات خالقة تبحث عمن يبعثها من حيز ال�سكون �إىل حيز احلركة والن�شاط.

ال�سيد عبد العزيز ال�سليطي ( العب ريا�ضي)

ـ لدينا كريا�ضيني ر�سالة �أخرى ينبغي �أن ن�ؤديها خارج امللعب.
ـ لن نن�سى لقطر اخلريية الفر�صة التي �أتاحت لنا بامل�ساهمة يف العمل اخلريي.
ـ �آمل �أن يوظف �شبابنا طاقاته ،فيكونوا �سفراء ابتكار ،وطليعة �إبداع.

ال�سيدة �أ�سماء احلمادي ( �إعالمية )

ـ �شكرا لكم على اعتمادنا �سفراء للعمل اخلريي ،وطليعة حب و�أمل للمجتمع القطري.
ـ ثقوا �أننا �سنخلق من خالل هذه الثقافة ابتكارات طالبية رائدة.
ـ الطلبة هم �أ�سا�س املجتمع ،وبذر القيم بهم ي�ساوي جمتمعا �سليما.
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التحضير إلنشاء أكبر
مبنى مجمع صحي بغزة

تقرير

و�أق�س��ام الباطنة العامة ،وق�سم الأع�صاب،
وق�س��م مناظ�ير اجله��از اله�ضم��ي ،وق�س��م
القل��ب ،وق�س��م �أمرا���ض ال��دم واالورام،
وباقي الأق�س��ام امل�س��اعدة والتي ت�ش��مل على
�س��بيل املث��ال ال احل�صر املخترب وال�صيدلية
وغريه��ا م��ن اخلدم��ات امل�س��اعدة.
شكر وتقدير

توقيع الإتفاقية اخلا�صة مببنى املجمع ال�صحي
يف �س��ابقة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا ،وقع��ت
قط��ر اخلريي��ة اتفاقي��ة جتهي��ز املخطط��ات
التف�صيلي��ة ملبن��ى م�ست�ش��فى الباطني��ة مبجم��ع
ال�ش��فاء الطب��ي مبدين��ة غزة م��ع ت�آلف جمموعة
م��ن اال�ست�ش��اريني املحلي�ين والدولي�ين ،وذل��ك
بقيم��ة مالي��ة بلغ��ت  582,000ري��ال قط��ري.
و�س��يكون ه��ذا املبن��ى �أك�بر مبن��ى �صح��ي
يف قط��اع غ��زة وت�ص��ل �س��عته � 432س��ريرا،
وتبل��غ م�س��احات جمي��ع الأدوار و الطواب��ق
املكون��ة للمبن��ى  20000م�تر مرب��ع ،وي�أت��ي يف
خط��وات متزامن��ة م��ع عم��ل قط��ر اخلريي��ة
الإغاث��ي والتنم��وي يف قط��اع غ��زة ،ويف إ�ط��ار
اهتمامه��ا بتطوي��ر البني��ة التحتي��ة للقط��اع
�أر�سل كلمة «فل�سطني» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 25ر.ق

 50ر.ق

Vodafone

97790 97286 97287

 100ر.ق

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
100 143 149

QA05QISB010614120150100143149

		
ال�صحي يف غزة.
وق��د وق��ع ه��ذه االتفاقي��ة نياب��ة ع��ن قط��ر
اخلريي��ة نائ��ب مدي��ر مكت��ب قط��اع غ��زة ال�س��يد
املهند���س حمم��د �أب��و حل��وب ،ووق��ع نياب��ة ع��ن
ت�آل��ف ال�ش��ركات اال�ست�ش��ارية ال�س��يد املهند���س
رفع��ت دي��اب بالنياب��ة ع��ن املرك��ز اال�ست�ش��اري
يف الإدارة والهند�س��ة وعن �ش��ركة راي كون�س��لت
وعن DEKTIS CONSULTANT ENGINEERS
 ) LTD. (DEKTISاليونانية.
وق��د ح�ض��ر حف��ل التوقي��ع ممثل��ون ع��ن وزارة
ال�صح��ة الفل�س��طينية م��ن بينه��م مدي��ر ع��ام
التع��اون ال��دويل ب��وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية
ال�س��يد الدكت��ور حمم��د الكا�ش��ف ،ومدير املكتب
الهند�س��ي بالوزارة املهند���س حمم��د �أبو حمدة.
عدة أقسام

ويف ت�صري��ح ل��ه عل��ى هام���ش توقي��ع ه��ذه
االتفاقي��ة ق��ال نائ��ب مدير مكت��ب قطر اخلريية
ال�س��يد �أب��و حل��وب �إن �أهمي��ة هذا امل�ش��روع تتمثل
يف حجم��ه حي��ث يعت�بر امل�ش��روع ال�صحي الأكرب
على م�ستوى قطاع غزة خا�صة من حيث ال�سعة
ال�س��ريرية الت��ي تبل��غ � 432س��ريرا ومب�س��احة
�إجمالي��ة �س��تتجاوز  20,000م�تر مرب��ع ،وه��و
م��ن �ش���أنه �أن يو�س��ع دائ��رة امل�س��تفيدين منه �إىل
�أق�صى حد		.
و�أ�ض��اف �أب��و حل��وب ب���أن املبن��ى �س��ي�ضم ع��دة
�أق�س��ام للأمرا���ض الباطني��ة م��ن بينه��ا :ق�س��م
الغ�س��يل الكل��وي ،وق�س��م العناي��ة املرك��زة،

وم��ن جانب��ه تق��دم الدكت��ور حمم��د
الكا�ش��ف مدي��ر عام التعاون ال��دويل بوزارة
ال�صح��ة الفل�س��طينية بجزي��ل ال�ش��كر لقط��ر
اخلريي��ة عل��ى وقفته��ا اجل��ادة يف الوق��وف
�إىل جان��ب ال�ش��عب الفل�س��طيني وجهوده��ا
الكب�يرة يف �ش��تى القطاع��ات ،وخ���ص
بالذك��ر اهتم��ام قط��ر اخلريي��ة باحتياج��ات
القط��اع ال�صح��ي خالل العامني ال�س��ابقني.
و�أ�ش��اد الكا�ش��ف ب��كل اجله��ود الت��ي
تب��ذل م��ن ط��رف قط��ر اخلريي��ة م��ن �أج��ل
ح�ش��د التموي��ل وامل���ؤازرة املتوا�صل��ة لتوف�ير
التموي��ل ال�لازم لتنفي��ذ امل�ش��اريع املمي��زة،
م�ش�يرا �إىل �أهمي��ة تنفي��ذ ه��ذا امل�ش��روع
ال��ذي ي�أت��ي ال�س��تبدال مبن��ى الباطن��ة
احل��ايل ال��ذي مت �إن�ش��ا�ؤه قب��ل  60عام��ا
عل��ى الأق��ل ،يف الوق��ت ال��ذي �أ�صب��ح ال يلب��ي
احل��د الأدن��ى م��ن املتطلب��ات ال�صحي��ة
ال�ضروري��ة لع�لاج املر�ض��ى ،وق��د مت ادراج
ا�س��تبداله عل��ى ر�أ���س �أولوي��ات وزارة
ال�صح��ة �ضم��ن اخلط��ة ال�صحي��ة اخلم�س��ية
الت��ي مت اعداده��ا منت�ص��ف الع��ام املا�ض��ي.
وب��دوره تق��دم املهند���س رفع��ت دي��اب
ب�ش��كره لقط��ر اخلريي��ة لإتاح��ة الفر�ص��ة
لت�آل��ف ال�ش��ركات اال�ست�ش��ارية الت��ي ميثله��ا
بالف��وز بعط��اء اخلدم��ات اال�ست�ش��ارية
لإجن��از الت�صمي��م املطل��وب ملبنى م�ست�ش��فى
الباطن��ة مبجم��ع ال�ش��فاء الطب��ي ،وق��د �أثن��ى
عل��ى م�س��توى املهني��ة وال�ش��فافية العالي��ة
الت��ي تبنته��ا قط��ر اخلريي��ة خ�لال املراح��ل
املختلف��ة م��ن الإع�لان ع��ن العط��اء و�ص��وال
�إىل التقيي��م والرت�س��ية النهائي��ة عليه��م.
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من
الميدان

آدم عواشرة ..
ابتسامة مشرقة مع توفر
عالج القلب اليميني

فل�سطني املحتلة
بقلب مري�ض ومب�شاكل عديدة يف جهازه التنف�سي �أب�صر (�آدم
ٍ
رائد عوا�شرة ) نور احلياة لتبد�أ ق�صة معاناة طفل يكافح من �أجل
البقاء ،طفل كان ب�أم�س احلاجة �إىل تكاليف عالج �شهرية باهظة،
ولعطف �أب حنون ي�ضمه ،ويك ّر�س كل جهده لعالج ابنه وحمايته.
وك�أنّ �أوجاع املر�ض مل تكن كافية لقلب الطفل ال�ضعيف ،ففي عامه
الرابع هجر والد �آدم املعيل الوحيد له (الذي كان يعمل معلما) ابنه
وزوجته (خلود عوا�شرة) ـ  36عام ًا ـ و�أخذ معه �أبناءه الأ�صحاء
فقط ،حيث ا�ضطرت خلود �إىل اللُّجوء لبيت �أمها ب�سبب عدم متكنها
من تغطية تكاليف املنزل بعد هجر زوجها لها		.
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جلطة

طبيب �آدم �أو�ضح لوالدته �أنه يعاين من م�شكلة نادرة يف القلب تعرف بـ
(القلب اليميني)  ،حيث يكون موقع القلب �أكرث ُينة يف ال�صدر ويكون
م�صحوبا بعيوب �شديدة وت�شوهات عديدة ،كما �أكد الطبيب �أن �آدم
بحاجة �إىل  15نوع دواء ب�شكل يومي مدى احلياة ،وبتكلفة ت�صل �إىل
 1200ريال �شهري ًا ،ويف حال مل يح�صل عليها ف�إنه �سيتع ّر�ض خلطر
كبري ،كما ح�صل معه وهو يف اخلام�سة من عمره �إذ ّمت حتويله �إىل العناية
املركزة ب�سبب ت�أخر الدواء ،وهو ما �أدى �إىل حدوث ق�صور يف عمل
القلب ،و تع ُر�ضه �إىل جلطة دماغية حرمته من ا�ستخدام يده اليمنى.

جلطة دماغية أدت
إلى حرمان آدم
من استخدام يده
اليمنى بسبب تأخر
الدواء
بريق أمل
ُ

مل تفقد والدة �آدم الأمل و�سعت جاهدة
للبحث ع َّمن يعيل طفلها املري�ض الذي ال
حول له وال قوة وليتكفل م�صاريف عالجه
الباهظة ،فتوجهت مربية املنزل والأم
احلنونة احلري�صة على حياة ولدها وفلذة
كبدها �إىل العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية
اخلريية وطرقت �أبوابها ،وكان من �ضمنها
مكتب جمعية قطر اخلريية برام اهلل حيث
فتح �صدره الرحب للعائلة وعمل على درا�سة
و�ضع الطفل ال�صحي وو�ضع �أمه الإجتماعي،
ليو�صي بعد ذلك بت�سديد تكاليف الدواء ملدة
عام كامل �ضمن برنامج ال ّرائد الذي مت ّوله
قطر اخلريية والبنك اال�سالمي للتنمية
وي�سعى لتمكني الأ�سر املحرومة اقت�صاديا
وتقدمي امل�ساعدات الطبية لأ�سر �أخرى
حتتاجها.
أحالم

بعد �أن ح�صل �آدم على الدواء حت�سن و�ضعه
ال�صحي وهو يطمح اليوم �إىل خو�ض غمار
احلياة �إذ ي�أمل يف حتقيق �أحالمه التي لطاملا
حلق يف عواملها اجلميلة� ،أما والدته فقد
عبت عن ارتياحها ال�شديد بعد �أن وجدت
ّ
من مي ّد يد امل�ساعدة البنها ،وت�أمل �أن يكون
هناك من يتكفل بتكاليف العالج يف ال�سنوات
التالية كيال ي�شهد �آدم نك�سة جديدة ،قد تودي
بحياته هذه املرة ال �سمح اهلل.

ت�شبث بالأمل رغم املر�ض والفقر وغياب املعيل
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تستهدف جمع  50مليون كمرحلة أولى

قطرالخيريةتطلق«وقفيةاألقصى»
لدعم سكان القدس
�أطلق��ت قط��ر اخلريي��ة "وقف ّي��ة الأق�ص��ى"
به��دف �إقام��ة م�ش��اريع عقاري��ة وا�س��تثمارية
يوج��ه ريعه��ا ال�س��نوي لتعزي��ز �صم��ود
وقفي��ةّ ،
�س��كان مدين��ة القد���س عل��ى �أر�ضه��م ،وتوف�ير
اخلدم��ات الأ�سا�س��ية الت��ي يحتاجونه��ا يف
املج��االت التعليمي��ة وال�صحي��ة والتكافلي��ة،
وت�س��تهدف احلمل��ة جم��ع  50ملي��ون ري��ال
		
كمرحلة �أوىل.
ويف ت�صري��ح �صحف��ي ق��ال الرئي���س التنفي��ذي
لقط��ر اخلريي��ة يو�س��ف ب��ن �أحم��د الك��واري
�إن �إط�لاق ه��ذه الوقفي��ة ج��اء ا�ست�ش��عارا م��ن
قط��ر اخلريي��ة بحج��م التحدي��ات اخلط�يرة
الت��ي يتعر���ض له��ا امل�س��جد الأق�ص��ى نظ��را
ملكانت��ه يف وج��دان امل�س��لمني باعتب��اره �أوىل
القبلت�ين  ،ونظ��را مل��ا تتعر���ض ل��ه مدين��ة
القد���س م��ن حم��اوالت متوا�صل��ة ومتك��ررة
لطم���س هويته��ا الإ�س�لامية ،و�إجب��ار �س��كانها
الع��رب عل��ى مغادرته��ا ،ب�س��بب ه��دم بيوته��م،
نتيج��ة الغرام��ات املالي��ة الت��ي يفر�ضه��ا
االحت�لال عليه��م ال�س��ت�صدار تراخي���ص
البن��اء وال�س��كن ،ومن��ع الت�ش��ييد و�س��حب
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والعقارات ،و�صيانة امل�سجد الأق�صى ،وتنظيم
حلق��ات علمي��ة وثقافي��ة داخل��ه؛ لتعل��م الق��ر�آن
الك��رمي وال�س�يرة النبوي��ة وال�س��نة والتاري��خ
الإ�سالمي ،وكفالة جمموعة من الطالب داخله
وت�سيري احلافالت يوميا �إىل امل�سجد الأق�صى،
ودع��م الثقاف��ة والتعلي��م ،و�إن�ش��اء مرك��ز
متع��دد اخلدم��ات ،وتوف�ير �صن��دوق للقر���ض
الف��ردي ،والتمك�ين االقت�ص��ادي يف القد���س،

امللكي��ات ،و�إهم��ال اخلدم��ات الأ�سا�س��ية يف
مناطقه��م ،وتقيي��د حركته��م وتنقلهم ،وفر�ض
القوانني ال�صهيونية املتع�سفة.
وح��ثّ الك��واري املح�س��نني و أ�ه��ل اخل�ير عل��ى
الت�برع له��ذه احلمل��ة لتطبي��ق �ش��عرية الوق��ف
و�إظه��ار دوره��ا يف تنمي��ة املجتم��ع وخ�صو�ص��ا
ملدين��ة القد���س الت��ي تع��د ق�ضي��ة امل�س��لمني
الأوىل ،به��دف تثبي��ت املقد�س��يني على �أر�ضهم
وم�س��اندة �س��كانها يف مواجهة الظلم والتهجري
األسهم الوقفية
			
والإق�صاء.
وتتي��ح ه��ذه الوقفي��ة الت�برع له��ا م��ن خ�لال
المشاريع المستهدفة
وت�س��تهدف الوقفي��ة جم��ع مبل��غ  50ملي��ون ع��دة ط��رق� ،أوله��ا الأ�س��هم الوقفي��ة ،حي��ث
م��ن املح�س��نني و�أه��ل اخل�ير ( كمرحل��ة �أوىل ) توزع��ت عل��ى� :س��هم �س��يد املر�س��لني بقيم��ة
م��ن �أج��ل �ش��راء �أو بن��اء عق��ارات مبوا�صف��ات � 50أل��ف ري��ال  ،و�س��هم الإ�س��راء بقيم��ة 25
يوج��ه ري��ع ت�أجريه��ا ال�س��نوي �أل��ف ري��ال ،و�س��هم الأق�ص��ى بقيم��ة � 10آالف
تناف�س��ية ،بحي��ث ّ
لإقام��ة م�ش��اريع وخدم��ات �أ�سا�س��ية ل�س��كان ري��ال ،و�س��هم �ص�لاح الدي��ن بقيم��ة � 5آالف
القد���س كتوط�ين العق��ار املقد�س��ي ،و�إن�ش��اء ري��ال ،و�س��هم جب��ل الزيت��ون بقيم��ة �أل��ف ري��ال،
املدار���س ودع��م امل�ش��اريع التعليمي��ة وت�س��يري وثانيه��ا بالط��رق الأخرى  :وقف العقارات لها،
خدم��ات النق��ل ،ورعاي��ة الأطف��ال والأ�س��ر يف �أو وق��ف ري��ع عق��ارات �أو ودائ��ع مالي��ة له��ا مل��دد
زمنية� ،أو من خالل م�س��اهمات غري م�ش��روطة
املجاالت االجتماعية وال�صحية.
وت�ش��مل ه��ذه امل�ش��اريع ترمي��م البي��وت ( �صدقات ب�أية مبالغ نقدية ).

المسجد األقصى..
منارة العلم
ومحراب األتقياء

مقال

بقلم  :عبد اهلل الأ�شول

لي�س غريب ًا اقرتان امل�سجد الأق�صى بامل�سجد احل��رام ،كما يف
قول اهلل تعاىل�ُ } :س ْب َحانَ ا َّل ِذي �أَ ْ�س َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًل ِّمنَ ْ َال ْ�س ِج ِد
َْ
ال��� َر ِام ِ إ� َل ْ َال ْ�س ِج ِد ْ أ
�نر َي�� ُه ِمنْ
الَ ْق َ�صى ا َّل ِ��ذي َبا َر ْك َنا َح�� ْو َل�� ُه ِل ُ ِ
ال�س ِمي ُع ا ْل َب ِ�ص ُري { [الإ�سراء.]1:
�آ َيا ِت َنا �ِإ َّن ُه هُ َو َّ
ف��اهلل تعاىل يعلن للب�شرية �أن حممد ًا عليه ال�صالة وال�سالم
ودي��ن��ه ه��و االم���ت���داد الطبيعي مل�����س�يرة ال��ت��وح��ي��د ال��ت��ي بعث
بها الأن��ب��ي��اء ���ص��ل��وات اهلل و���س�لام��ه عليهم �أج��م��ع�ين ،ولذلك
جمعهم اهلل ت��ع��اىل ل��ه جميع ًا لي�صلي بهم �إم��ام�� ًا يف �أعظم
م�شهد لل�صالة عرفته الب�شرية يف تاريخها.
ٍ
كما �أن ذل��ك االق�ت�ران ب�ين امل�سجدين ،معناه �أن اهلل تعاىل
هو من �أعطاهما القدا�سة ،باعتبارهما مهد ًا للنبوة ومنار ًا
للتوحيد ،فكان كلما ارتفعت منائر امل�سجد احل��رام ب��الأذان
يف �أق�صى احلجاز ،عانقتها منائر امل�سجد الأق�صى يف �أدنى
الأر���ض ،يعلنان �شعار التوحيد هلل تعاىل والعبودية له وحده ال
�شريك له ،و�أنهما يجب �أن يبقيا كذلك حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها				.
واليوم �أ�صبح امل�سجد الأق�صى يئن حتت وط�أة املحتل اليهودي،
و�أ�صبح مو�ضع احلبل �أو مو�ضع اجللو�س الذي يرى منه امل�سجد
الأق�صى خري ًا من الدنيا وما فيها ،كما يف حديث �أبي ذر ر�ضي
اهلل عنه قال :تذاكرنا ونحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أيهما �أف�ضل :م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو م�سجد
بيت املقد�س؟ فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :صالة يف
م�سجدي �أف�ضل من �أربع �صلوات فيه ولنعم امل�صلى هو ,وليو�شكن
لأن يكون للرجل مثل �شطن فر�سه من الأر�ض حيث يرى منه بيت
املقد�س خريا له من الدنيا جميعا) ،قال� :أو قال( :خري ًا له من
الدنيا وما فيها).

رواه احلاكم وقال� :صحيح الإ�سناد ،ووافقه الذهبي ،والألباين.
�إن امل�سجد الأق�صى اليوم يف �شوق لأن تعانقه جموع امل�سلمني
من جديد ،ويرنو لأن ي�ستعيد بهاءه وجماله ،ي��وم ك��ان ميتلئ
ب�آالف الدار�سني يف م�صاطب (جمال�س) العلم وحلق القر�آن،
ويتخرج من مدار�سه احلفاظ والعلماء والف�ضالء ،تلك املدار�س
التي بلغت بد ًء من الع�صر االيوبي وحتى القرن التا�سع الهجري
�أكرث من  56مدر�سة �أ�س�سها �سالطني ،و�أم��راء ،ورج��ال ون�ساء
�أثرياء ،و أ�ج��روا عليها الأوق��اف التي كانت ت�صرف مل�صاحلها
وللدار�سني فيها ،كاملدر�سة ال�صالحية التي ا�س�سها �صالح
الدين االيوبي �سنة 588هـ ،واملدر�سة التنكزية التي �أ�س�سها نائب
ال�شام �سيف الدين تنكز �سنة 729هـ ،واملدر�سة العثمانية التي
ا�س�ستها ال�سيدة ا�صفهان خاتون �سنة 840هـ ،واملدر�سة اال�شرفية
ال�سلطانية التي ا�س�سها امللك اال�شرف قايتباي �سنة 887ه��ـ،
�إىل جانب ع�شرات الأربطة العلمية والكتاتيب ،يتوافد �إليها
			
الدار�سون من كل مكان.
و�إذا كنا ال ن�ستطيع �أن نعفر وجوهنا بال�صالة يف �ساحاته ،فال
عذر لنا عن ن�صرته مبا ن�ستطيع حتى ي�أتي ذلك اليوم ب�إذن اهلل
عن قريب ،بالتوعية بق�ضيته ،وتربية النا�شئة عليها ،وامل�ساهمة
ال��د�ؤوب��ة يف امل�شاريع اخلريية الهادفة لدعم �أهلنا املقد�سيني
املرابطني يف بيت املقد�س ،وبخا�ص ٍة يف امل�شاريع الوقفية ل�صالح
امل�سجد الأق�صى وغريها من امل�شاريع املتنوعة ،والتخفيف من
معاناتهم وخا�ص ًة �أن الت�ضييق ال�صهيوين يزداد عليهم يوما بعد
يوم؛ قياما بواجب العون لأولئك املرابطني يف امل�سجد الأق�صى
حلمايته من اع��ت��داءات اليهود ،الرامية �إىل هدمه وتقوي�ضه
وا�ستبداله مبعبد ال�شرك والوثنية هيكلهم الذي ين�سبونه زور ًا
		
وبهتان ًا لنبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم.
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�أر�سل كلمة «النيجر» على.

ooredoo

92133 92632 92642

إنشاء وحدات
صحية بالنيجر

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

97287

97790 97286

 100ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
2 0 0 0 0 0 126

QA59QISB008278270150200000126

من حفل افتتاح �أحد املراكز ال�صحية يف النيجر
قامت قطر اخلريية ب�إن�شاء وحدات �صحية
بجمهورية النيجر ،بتكلفة بلغت 1,073,000
ريال ،وقد ا�ستفاد من هذه الوحدات
ال�صحية �أكرث من � 15000شخ�ص يف مناطق
		
خمتلفة من البالد.
وقد قامت قطر اخلريية خالل العام املا�ضي
 2014ب�إن�شاء  8وحدات �صحية ب�أحجام
خمتلفة ،ترتاوح بني  100و  150مرتا مربعا
ح�سب �أهمية املناطق وكثافتها ال�سكانية،
ومدى احتياجها ،بحيث �إن  5منها كانت
جمهزة جتهيزا كامال ،فيما كانت البقية
جمهزة جتهيزا جزئيا ،وذلك حر�صا من قطر
اخلريية لتذليل هذه ال�صعاب ،وامل�ساهمة يف
متكني �أولئك املحتاجني من تقريب اخلدمة
ال�صحية منهم ،لت�سهيل عملية اال�ست�شفاء.
و�سعيا من قطر اخلريية يف �أن يكون
امل�ستفيدون من �أكرث ال�شرائح االجتماعية
احتياجا وفقرا �إىل اخلدمات ال�صحية
املقدمة من طرفها ،فقد اختارت بع�ض
املناطق الفقرية يف الأ�صل واملهم�شة ،والتي
كانت تعاين من انعدام املراكز ال�صحية
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وامل�ست�شفيات ،وكانت �شبه حمرومة من �أي
نوع من �أنواع اخلدمة ال�صحية ،ويتعلق الأمر
باملناطق التالية :حي "الزاري" ومنطقة
"مرادي" و"فا�سكا" و"لوما" و"كانيا"
و"مناري" و"ات�شيغني" و"كيادا".
أهمية المشاريع

وقد د�أبت قطر اخلريية بالنيجر على
دعم القطاع ال�صحي  ،والذي يعترب من
القطاعات الأكرث احتياجا؛ �إذ يعاين من
عدة �إ�شكاليات �أهمها �ضعف البنية التحتية،
بل وحتى انعدامها يف بع�ض الأحيان يف كثري
من املناطق الآهلة بال�سكان ،مما يجعل
اخلدمات ال�صحية �ضعيفة ،ومنعدمة،
الأمر الذي ي�ضطر الأهايل �أثناء املر�ض
�إىل قطع م�سافات طويلة للو�صول �إىل �أقرب
نقطة �صحية ،ويكون تنقلهم يف الغالب على
ظهور احليوانات ،والعربات املجرورة ،وبقية
و�سائل النقل الريفي البدائية ،مع وعورة
الطرقات وانقطاعها �أحيانا يف مو�سم
الأمطار ،مما يجعل العملية �صعبة وم�ستحيلة
�أحيانا ،وقد ميوت بع�ض املر�ضى نتيجة هذه

الأو�ضاع يف رحلتهم للبحث عن العالج.
تجاوب الجهات الجهوية

وا�ستقبل �أهايل املناطق امل�ستفيدة هذه
الوحدات ال�صحية املقدمة من طرف
قطر اخلريية بكل غبطة و�سرور ،كما
جتاوبت الدولة مع تلك الوحدات مبنتهى
الإيجابية ،ف�سارعت الإدارات اجلهوية
لل�صحة بالتعاون يف �ش�أنهم مع طاقم
قطر اخلريية ،وذلك بتعيني الكادر
الوظيفي لت�شغيل هذه امل�ستو�صفات التي
�ستوفر خدمات �صحية ملناطق يف �أم�س
احلاجة �إليها ،وكانت تعاين يف ال�سابق من
نق�صها؛ بل و�أحيانا من احلرمان منها.
وت�ساهم هذه الوحدات ال�صحية يف توفري
خدمات لأكرث من � 15,000شخ�ص يف
مناطق التدخل ،كانوا يف ال�سابق يعانون
من انعدام اخلدمات ال�صحية ،مما
ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل الوفيات �أثناء
ال�سفر للبحث عن العالج.
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فقرة ترحيبية ب�ضيوف احلفل

قطر الخيرية تضع حجر
األساس لمركز "اإليسيسكو"
التربوي بنجامينا
قامت قطر اخلريية بو�ضع حجر الأ�سا�س
للمركز الرتبوي الإقليمي للمنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة "الإي�سي�سكو"
بالعا�صمة الت�شادية جنامينا ،والذي ت�ساهم
قطر اخلريية بجزء كبري من متويله ،وذلك
بح�ضور كل من رئي�س الوزراء الت�شادي
ال�سيد كالزيبيه باييمي ديبيه واملدير العام
للإي�سي�سكو ال�سيد الدكتور عبد العزيز بن
عثمان التويجري والرئي�س التنفيذي لقطر
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اخلريية ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
و�سعادة �سفري دولة قطر ال�سيد حمد بن عبد
		
الهادي الهاجري.
وكانت قطر اخلريية قد وقعت مع
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (�إي�سي�سكو) اتفاقيات لتنفيذ عدة
م�شاريع يف عدة بلدان من �إفريقيا بقيمة
حوايل  26مليون ريال ،تت�ضمن جماالت
حمو الأمية ،وتعليم اللغة العربية لغري

الناطقني بها ،والتدريب املهني ،والتمكني
االقت�صادي ،والعمل الثقايف الإ�سالمي خارج
العامل الإ�سالمي ،وكتابة لغات ال�شعوب
امل�سلمة يف �أفريقيا باحلرف القر�آين املنمط
			
وغريها.
مكتب ميداني

وقد �صرح الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
بعد التد�شني قائال �إننا يف قطر اخلريية

من حفل الإفتتاح

جم�سم ملركز الأي�سي�سكو الرتبوي
تغمرنا ال�سعادة �أن نكون �شركاء يف �إجناز
هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي الذي مت و�ضع حجر
الأ�سا�س له� ،إىل جانب وزارة الرتبية الوطنية
الت�شادية ،ومنظمة الإي�سي�سكو التي تربطنا
بها عالقة �إ�سرتاتيجية.
كما ي�أتي كقناعة را�سخة منا �أن �أف�ضل
اال�ستثمار اليوم هو املوجه �إىل بناء الإن�سان
وتعزيز قدرته على التزود بالعلم واملعرفة من
خمتلف م�صادرها وب�شتى اللغات.
ون ّوه �إىل �أن قطر اخلريية قررت فتح مكتب
ميداين لها يف جمهورية ت�شاد لت�صبح �شريكا
ا�سرتاتيجيا للمجتمع الت�شادي ،وت�ساهم معه
يف حتقيق التنمية املن�شودة.
اللغة العربية

وخالل الزيارة ا�ستقبل رئي�س الوزراء الت�شادي
كالزيبيه باييمي ديبيه الوفد القطري م�صحوبا
باملدير العام للإي�سي�سكو ال�سيد الدكتور عبد
العزيز بن عثمان التويجري ،ورحب بهم
و�شكرهم على اجلهد الطيب الذي يقومون
به يف ت�شاد وخا�صة دورهم الفعال خالل �أزمة
الجئي �إفريقيا الو�سطي بت�شاد .كما ا�ستقبل

وزير الرتبية الوطنية ال�سيد حممد �أحمد �أ�صيل
وفد قطر اخلريية ،معربا عن �شكره مل�ساهمة
اجلمعية يف دعم وزارة الرتبية باخل�صو�ص،
من خالل توفري جمموعة من املدار�س،
وخا�صة يف املناطق الريفية.
ويعد املركز الرتبوي االقليمي لـ "الإي�سي�سكو"
هو الأول من نوعه بت�شاد؛ حيث �سيهتم
بتدريب مدر�سي اللغة العربية يف امل�ستوى
االبتدائي ،واحلا�صلني على �شهادة الباكلوريا،
و�سي�ستفيد منه �أكرث من  11دولة افريقية
�أخرى ،و �سيتم تخريج حوايل  1000طالب
�سنويا من خمتلف هذه الدول ،ويهدف املركز
�إىل امل�ساهمة يف حتقيق االزدواجية اللغوية
التي ت�سعى لها الدولة يف ت�شاد ،حيث جعلت
اللغة العربية لغة ر�سمية يف الدوائر احلكومية
�إىل جانب الفرن�سية ،وت�أهيل معلمي املدار�س
العربية واملزدوجة واالرتقاء بكفاءاتهم
الفنية واملهنية ،وامل�ساعدة يف �إعداد مناهج
التعليم والبحوث والدرا�سات ذات ال�صلة
بالتدريب ،وتدري�س اللغة العربية لغري
		
الناطقني بها.

قطر الخيرية
تقرر فتح مكتب
ميداني لها في
جمهورية تشاد
وتبلغ م�ساحة املركز  10,000مرت مربع،
ويتكون من  7مكاتب �إدارية و�أربعة
ف�صول درا�سية ،وقاعة للمدر�سني ،وقاعة
اجتماعات ،قاعة خمترب اللغة ،ومكتبة،
وحمامات ،و  10دكاكني وقف ،ومواقف
لل�سيارات ،ومكان للحرا�سة ،وممرات
		
وم�ساحات خ�ضراء.
ويكلف بنا�ؤه  4,320,000ريال ،ت�ساهم
قطر اخلريية مببلغ  1,800,000ريال
		
منها.
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تشييد مركز «متنافسون»
المتعدد الخدمات في موريتانيا
قامت قطر اخلريية بت�شييد مركز
«متناف�سون» يف موريتانيا وهو م�شروع متعدد
اخلدمات يتوفر على عدد من املرافق بتكلفة
�إجمالية بلغت  1,000,000ريال ،وي�ستفيد من
خدمات هذا املركز املتعددة � 10,000شخ�ص
من فئات عمرية خمتلفة.
وي�ستفيد من هذا امل�شروع متعدد اخلدمات

واملمول من طرف قطر اخلريية مناطق ظلت
لعهد قريب تعاين م�شاكل تنموية ج�سيمة
متثلت يف غياب اخلدمات التعليمية وال�صحية
والدينية ،وقد �شيد يف قرية اللكات على
ال�ضفة ال�شمالية لنهر ال�سنغال ،و�سي�شكل
امل�شروع نقلة نوعية يف املنطقة� ،إذ �سيوفر
التعليم لأبناء هذه املنطقة والرعاية ال�صحية
ل�سكانها ،بالإ�ضافة �إىل املاء ال�صالح لل�شرب
ول�سقاية املوا�شي ،وم�سجدا جامعا ،ال�شيء
الذي �سي�ساهم يف الرفع من امل�ستوى املعي�شي
ل�سكان ،كما �سيوفر لهم فر�صة التجمع يف
مركز ح�ضري يوفر اخلدمات ال�ضرورية لهم.
مرافق المشروع

ويعترب مركز «متناف�سون» م�شروعا نوعيا،
و�سي�ساهم يف الرفع من امل�ستوى التنموي
للمنطقة ،وقد �أقيم على قطعة �أر�ضية م�ساحتها
 2,000مرت مربع وي�ضم عدة مرافق ،وي�ؤدي
خدمات متكاملة يف جمال التعليم النظامي،
والديني ،وال�صحة ،واملياه ال�صاحلة لل�شرب،
حيث يتكون من م�سجد م�ساحته  80مرتا
مربعا يت�سع ل � 150شخ�صا وي�ضم حمامات
و�أماكن للو�ضوء ،كما ي�شتمل املركز على
مدر�سة ابتدائية م�ساحتها  250مرت مربع
ت�ضم  6ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل بئر ارتوازي
مرافق مركز« متناف�سون » متعدد اخلدمات

ور�شة ت�شاورية  -الدوحة
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مزود بربج يعلوه خزان ب�سعة  40مرت مكعب
لتوزيع املاء ال�صالح لل�شرب على ال�سكان،
وم�ستو�صف م�ساحته  150مرتا مربعا يحتوي
على قاعتني خم�ص�صتني لإجراء عمليات
الوالدة والفحو�ص املخربية ،بالإ�ضافة
�إىل غرفة �إ�سعافات �أولية والك�شف الطبي
وغرفة لال�سرتاحة واال�ستقبال و�صيدلية.
وت�شهد منطقة ال�ضفة اجلنوبية املوريتانية
اهتماما م�ستمرا من قبل قطر اخلريية
وتعتربها من املناطق امل�ستهدفة يف خططها
التنموية ،وقد �أجنزت فيها عدة م�ساجد
وم�شاريع مدرة للدخل منها خمابز تقليدية
حم�سنة ،كما تدر�س تنفيذ م�شاريع جديدة يف
املنطقة لكونها تعترب يف طور �إعمار ،ومل ت�ستفد
بعد من اخلدمات الأ�سا�سية.
وي�أتي �إن�شاء مركز «متناف�سون» كنتيجة
مل�سابقة «متناف�سون» التي نظمتها قطر
اخلريية يف دولة قطر للتربع للم�شاريع
اخلريية ،وقد ا�ستمرت امل�سابقة  41يوما
وبلغت مداخيلها �أكرث من  4ماليني ريال،
�إثر تناف�س� 15شخ�صية من الوجوه ال�شبابية
والإعالمية والريا�ضية البارزة يف املجتمع
القطري.

مقال

نور وبرهان
ٌ
ال�شيخ  /م�صطفى ال�صرييف
هاتان الكلمتان من حديث �شريف ي�صف الطاعات ب�أو�صاف بالغة
الت�أثري حتى يكون امل�سلم �أ�شد رغبة فيها و�إقبا ًال عليها.
روى الإمام �أحمد والرتمذي وابن ماجه وم�سلم واللفظ له ,عن �أبي مالك
الأ�شعري �أن ر�سول اهلل (�ص) قال :الطهور �شطر الإميان ,واحلمدهلل
متلأ امليزان  ,و�سبحان اهلل واحلمدهلل متللآن ما بني ال�سماء والأر�ض,
وال�صالة نور ,وال�صدقة برهان ,وال�صرب �ضياء ,والقر�آن حجة لك �أو
عليك ,كل النا�س يغدو ,فبائع نف�سه فمعتقها �أو موبقها .ونقف من
هذا احلديث عند النور والربهان و فال�صالة نور وال�صدقة برهان.
وقد جمعا الركنني الأ�سا�سيني من �أركان الإ�سالم اللذين ي�أتيان يف
�أغلب الآيات جمتمعني وهما ال�صالة وال�صدقة.
ال�صالة ن��ور لأن��ه��ا مت��د
امل�صلي بطاقة ال��ن��ور ,كيف ال وه��و يقف
ّ
ب�ين ي��دي م�صدر ال��ن��ور املطلق اهلل �سبحانه وت��ع��اىل .و���ص��دق اهلل
العظيم "اهلل نور ال�سموات والأر���ض "وكذلك" ومن مل يجعل اهلل
له نور ًا فما له من نور "			.
وال�����ص�لاة ن���ور لأن��ه��ا ت��ن��ور ال��ق��ل��ب م��ن جميع ال��ظ��ل��م��ات  ,ظلمات
ال�ضالل والغواية واجلهالة  .ولي�س �أق��وى من ال�صالة على تطهري
القلب من جميع الأم��را���ض والعلل النف�سية ,حتى ي�صل امل�صلي
القائم بواجبات ال�صالة �إىل درج��ة الإطمئنان وال�سكينة  ,قال
تعاىل " يا �أيتها النف�س املطمئنة �إرجعي �إىل ربك را�ضية مر�ضية ,
فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي "		.
وال�صالة ن��ور  :لأن مقيم ال�صالة واملتقن لها ت��دب��ر ًا و�إطمئنان ًا
وخ�شوع ًا يبدو ذل��ك ال��ن��ور على وج��ه��ه ,ق��ال ت��ع��اىل�" :سيماهم يف
وجوههم من �أثر ال�سجود " ,و�أقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد.
وال�صالة نور :لأنها تطهر امل�صلي من الفواح�ش والآثام ,قال تعاىل
		
"�إن ال�صالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر".
وال�صالة ن��ور  :لأنها جتمع امل�صلني يف �صالة اجلماعة يتعارفون
ويتقاربون ويتعاونون ويتحابون .وق��د ورد ه��ذا املعنى يف حديث
الإم��ام �أحمد عن ر�سول اهلل (���ص) :ثالثة ينظر اهلل �إليهم :القوم
�إذا �ص ّفوا لل�صالة  ,والقوم �إذا �ص ّفوا للقتال والرجل يقوم من الليل.
ه��ذه هي ال�صالة النور ال��ذي ي�ضيء قلب امل���ؤم��ن ودرب��ه ويخرجه
من الظلمات ويجنبه الوقوع يف حبائل ال�شيطان.
أ�م��ا الربهان فهو ال�صدقة ,وال�بره��ان هو احلجة القاطعة البينة
 ,ويف معاجم اللغة برهن عليه �أي �أقام احلجة.
جاء يف �شرح النووي لهذا احلديث �أن ال�صدقة برهان على �إميان
فاعلها  ,ف���إن املنافق ميتنع عنها لأن��ه ال يعتقدها� ,أم��ا امل�ؤمن ف�إن
�صدقته برهان على �صدق �إمي��ان��ه يف الدنيا والآخ���رة ,ف���إذا �سئل
العبد �أين �صرف ماله و�أنفقه ,ت�أتي ال�صدقة برهان ًا على �أنه �صرف
ماله يف �سبيل اهلل وابتغاء مر�ضاته		.
ويكفي املت�صدق برهان ًا �أنه يبايع اهلل تعاىل يف �إنفاقه ,يقول تعاىل

� " :إن اهلل ا�شرتى من امل�ؤمنني �أنف�سهم و�أموالهم ب���أن لهم اجلنة
" ف���أي برهان �أق��وى من ه��ذا الربهان ب���أن املنفق من أ�ه��ل اجلنة.
ك���ذل���ك �أي ب���ره���ان �أق������وى لأه�����ل الإن����ف����اق م���ن ق���ول���ه ت���ع���اىل "
ال��ذي��ن ينفقون �أم��وال��ه��م يف ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار ���س��ر ًا وع�لان��ي��ة فلهم
أ�ج����ره����م ع��ن��د رب���ه���م وال خ����وف ع��ل��ي��ه��م وال ه���م ي���ح���زن���ون ".
�أما الأحاديث ال�شريفة عن ف�ضل ال�صدقات والإنفاق يف �سبيل اهلل تدل
على �أن �صاحبها من �أهل ال�صدق والتقوى  ,والف�ضل والإح�سان وتدفع
عنه البالء وتثبت �أقدامه عند اهلل تعاىل ,و�أن املت�صدق ب�صدقته
ينال من الأجر والثواب ما ال يناله �إال املت�صدقون .
 -1روى ابن ماجه عن جابر بن عبد اهلل ق��ال :خطبنا ر�سول اهلل
(���ص) ف��ق��ال� :أي��ه��ا النا�س ت��وب��وا �إىل اهلل قبل �أن مت��وت��وا وب���ادروا
ب��الأع��م��ال ال�صاحلة قبل �أن ت�شغلوا ,و���ص��ل��وا ال���ذي بينكم وبني
ربكم بكرثة ذك��رك��م ل��ه وك�ثرة ال�صدقة بال�سر والعالنية ترزقوا
وتن�صروا وجت�بروا .وه��ذا برهان دام��غ على ف�ضل ال�صدقة بقوله:
			
ترزقوا وتن�صروا وجتربوا.
 -2وعن معاذ بن جبل قال  :كنت مع النبي (�ص) فقال� :أال �أدلك
على �أب���واب اخل�ير  ,قلت بلى يا ر�سول اهلل  .ق��ال  :ال�صوم جنة,
وال�صدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار  .فت�أمل:
			
ال�صدقة تطفىء اخلطيئة.
 -3وروى الرتمذي عن �أن�س بن مالك ,قال ر�سول اهلل (���ص)� :إن
ال�صدقة لتطفىء غ�ضب الرب وتدفع ميتة ال�سوء .ونقول ما �أعظم هذا
الربهان  :تطفيء غ�ضب الرب  ,لأن اهلل تعاىل �أعطانا املال و�أمرنا �أن
نت�صدق منه ف�إذا مل يت�صدق امل�سلم غ�ضب اهلل عليه لأنه فرط بالأمانة
ومل ي�ؤد حق اهلل يف املال الذي �أعطاه  ,ومن يقدر على غ�ضب الرب.
 -4ويف حديث الطرباين �أن ر�سول اهلل (���ص) ق��ال � :إن ال�صدقة
لتطفيء عن �أهلها حر القبور ,و�إمنا ي�ستظل امل�ؤمن يوم القيامة يف
ظل �صدقته				.
 -5وعن رافع ابن خديج عن الر�سول (�ص) :ال�صدقة ت�سد �سبعني
				
باب ًا من ال�سوء.
 -6وروى البيهقي  ,عن �أن�س بن مالك عن النبي (�ص):
		
ت�صدقوا ف�إن ال�صدقة فكاككم من النار.
 -7ويف احلديث :داووا مر�ضاكم بال�صدقة.
 -8ويف احلديث  :ما نق�ص مال من �صدقة  .بل �إن اهلل تعاىل ي�ضاعف
مال املت�صدق �أ�ضعاف ًا كثرية كما جاء يف القر�آن.
ً
لقد �أكرثنا من �إيراد هذه احلاديث لأن فيها برهانا للمت�صدق على
�أنه على الطريق القومي و�أن ما ينفقه خري له وبركة يف الدنيا ,وجناة
من النار وعذابها وطريقه �إىل اجلنة ونعيمها.
فيا �أغنياء امل�سلمني  :هاتوا برهانكم �إن كنتم �صادقني .
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مقال

من أجل وعي إنساني رصين

ما يعلم من القانون
الدولي اإلنساني بالضرورة
�إعداد :عبد ربي بن �صحراء
حتتاج املنظمات الإن�سانية التي تعمل يف جمال اال�ستجابة الإن�سانية
لفائدة �ضحايا النزاعات امل�سلحة لقدرات خا�صة للتمكن من �أداءمهمتها
الإن�سانية بكفاءة وفعالية .ولعل من �أهم القدرات التي ينبغي للمنظمات
الإن�سانية بناءها يف ه��ذا ال�صدد القدرة على اح�ترام مقت�ضيات
القانون الدويل الإن�ساين يف عالقته بالعمل الإن�ساين.
ويعترب القانون الدويل الإن�ساين مهما بالن�سبة للمنظات الإن�سانية
بالنظر لثالث اعتبارات رئي�سة .يتعلق االعتبار الأول بكون القانون
الدويل الإن�ساين القانون املطبق يف حالة النزاعات امل�سلحة وبالتايل
وجب على كل من يعمل يف بيئة النزاعات امل�سلحة الإملام مبقت�ضياته.
�أما االعتبار الثاين فيت�صل مبا ين�ص عليه القانون من مقت�ضيات تهم
حماية ورعاية �ضحايا النزاعات امل�سلحة و�شروط تقدمي اخلدمات
الإن�سانية ،وه��ي املهمة التي يفرت�ض �أن ت�ضطلع بها املنظمات
الإن�سانية �أثناء النزاعات وفق ما ين�ص عليه القانون من �ضوابط
و�شروط� .أما االعتبار الثالث والأخري فريتبط باملخاطر التي يتعر�ض
لها العاملون الإن�سانيون وم��ا تتطلبه ه��ذه املخاطر من املنظمات
الإن�سانية من اتخاذه من تدابري حلماية العاملني و�ضمان و�صول �آمن
مل�ستحقي امل�ساعدة الإن�سانية وفق ما ين�ص عليه القانون.
بالنظر لهذه االعتبارات جمتمعة ف���إن هذا املقال �سيحاول تقدمي
القانون ال��دويل الإن�ساين ب�شكل جد خمت�صر وعملي للإ�سهام يف
الرفع من الثقافة القانونية للعاملني الإن�سانيني �آخذين يف االعتبار
�أنه لي�س من املطلوب من العاملني الإن�سانيني �أن يكونوا خرباء يف
القانون ال��دويل الإن�ساين ولكنهم يف �أم�س احلاجة للإحاطة ب�أهم
مقت�ضياته �ضمانا ل�سري العمليات الإن�سانية على هدي من القانون.
لهذا الغر�ض لن يتم الغو�ص يف التفا�صيل القانونية والإجرائية
للقانون الدويل الإن�ساين بقدر ما �سيتم الرتكيز على الكليات الرئي�سة
من خ�لال ا�ستعرا�ض ماهية وفل�سفة القانون ال��دويل الإن�ساين،
�إ�ضافة ملبادئه ،وحدوده ،وم�صادره .فمعرفة ماهية وفل�سة القانون
الدويل الإن�ساين يفيد العاملني الإن�سانيني يف توقع �أحكامه وقواعده
ب�شكل ع��ام� ،أم��ا الوقوف على ح��دود القانون فيفيد يف �إدراك �أن
القانون ال��دويل الإن�ساين هو جم��رد ف��رع من ف��روع القانون العام
و�أن هناك قوانني �أخرى تكمل �أحكامها قواعد القانون يف التعالطي
مع الق�ضايا املتعلقة بالنزاعات كالقاون اجلنائي الدويل والقانون
الدويل حلقوق الإن�ساين ،فيما تتيح معرفة م�صادر القانون الدويل
الإن�ساين الفر�صة ملن يرغب يف مزيد من املعرفة �أن يطلع على هذه
امل�صارد خ�صو�صا و�أنه ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة.

.1ماهية وفل�سفة القانون الدويل الإن�ساين

يعترب القانون ال��دويل الإن�ساين أ�ح��د ف��روع القانون ال��دويل العام،
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ويعرف �أي�ضا بقانون النزاعات امل�سلحة وقانون احلرب ،كما يعرفه
�آخ��رون بقانون تهديب ال�سلوك العدواين للإن�سان .يطبق القانون
الدويل الإن�ساين يف حاالت النزاعات امل�سلحة فقط �سواء الدولية �أو
غري الدولية .ويرنو القانون لتحقيق غايتني رئي�ستني هما:
ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل و�أ���س��ال��ي��ب �إدارة ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ح���ت���ى ال ي���ك���ون ل��ل��ع�����س��ك��ري�ين م��ط��ل��ق احل����ري����ة يف
ا�ستخدام ال��ق��وة ،بل عليهم �أن يتقيدوا مبجموعة من ال�ضوابط
التي ين�ص عليها القانون حتت طائلة امل�ساءلة.
ح��م��اي��ة الأ���ش��خ��ا���ص غ�ير امل��ق��ات��ل�ين والأع���ي���ان ال��ت��ي ال ت�����ش��ارك يف
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة .وت�����ش��م��ل ف��ئ��ة الأ���ش��خ��ا���ص غ�ير املقاتلني
�إ����ض���اف���ة ل��ل��م��دن��ي�ين امل��ق��ات��ل�ين ال���ذي���ن ت��وق��ف��وا ع���ن ال��ق��ت��ال لأي
�سبب من الأ�سباب كالإ�صابة �أو املر�ض �أو الأ�سر.
�أما فل�سفة القانون الدويل الإن�ساين فهي فل�سفة واقعية ت�أخذ بعني
االعتبار �أن القانون و�ضع كي يتمكن املحاربون من تطبيقه بغ�ض
النظر عن املقت�ضيات احلربية .لهذا ف�إن فل�سفة هذا القانون تقوم
على فكرة مركزية وه��ي حتقيق ال��ت��وازن بني متطلبات العمليات
الع�سكرية من جهة ،وب�ين االع��ت��ب��ارات الإن�سانية من جهة ثانية.
مبعنى �آخر ،ف�إن القانون ي�سعى �إىل جعل احلرب �أكرث �إن�سانية.
ال �شك �أن �إيجاد توزان بني م�صلحتني متناق�ضتني مهمة جد �صعبة،
فمن ناحية ه��ن��اك اع�ت�راف ب��ظ��اه��رة احل���رب وال�����س��م��اح بتحقيق
الأه���داف الع�سكرية امل�شروعة ،وم��ن ناحية أ�خ���رى هناك حاجة
لتوفري �أكرب حماية ممكنة للأ�شخا�ص واملمتلكات التي ال ت�شارك يف
		
احلرب �أو توقفت عن امل�شاركة فيها.

.2مبادئ القانون الدويل الإن�ساين

يقوم القانون على جملة من املبادئ الأ�سا�سية التي يرنو امل�شرع من ورائها
للت�أثري يف �سلوك املتحاربني حتقيقا للغر�ضني الرئي�سني من القانون
وهما تقييد ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،وحماية الأ�شخا�ص والأعيان
الذين ال ي�شاركون يف احلرب .ومن �أهم هذه املبادئ:
مبدأ التمييز

يدعو القانون �أط��راف النزاع ،حتت طائلة امل�ساءلة� ،إىل �ضرورة
التمييز بني املدنيني واملقاتلني من جهة ،وبني الأعيان املدنية والأهداف
الع�سكرية من جهة ثانية ،حيث ال يجوز توجيه العمليات الع�سكرية �إال
للمقاتلني وللأهداف الع�سكرية فقط دون غريهما.
مبدأ التناسب

يح�ضر القانون الدويل الإن�ساين �إحلاق ،ب�صورة عار�ضة ،خ�سائر يف
�أرواح غري املقاتلني �أو �أ�ضرار يف الأعيان املدنية ب�شكل مفرط يتجاوز ما

ينتظر من هذا الفعل من ميزة ع�سكرية ملمو�سة ومبا�شرة .فعلى �سبيل
املثال ال يجوز ق�صف قرية بالطائرات بحجة اختباء مقاتل يف القرية.
م���ب���د�أ ح��ظ��ر م��ه��اج��م��ة الأ����ش���خ���ا����ص ال���ع���اج���زي���ن ع���ن ال��ق��ت��ال
مينع القانون ا�ستهداف الأ�شخا�ص املقاتلني الذين �أ�صبحوا غري
قادرين على �أداء مهامهم القتالية �سواء ب�سبب الإ�صابة� ،أو الأ�سر،
�أو املر�ض� ،أو الغرق �أو لأي �سبب �آخر .ويتوقف العمل بهذا املبد�أ على
�إحجام ه�ؤالء الأ�شخا�ص عن �أي عمل عدائي وعن حماولة الفرار.
م�����ب�����د�أ ح���ظ���ر �إح����������داث �إ������ص�����اب�����ات �أو �آالم ال م���ب��رر ل��ه��ا
مبوجب هذا املبد�أ ،يح�ضر القانون ا�ستخدام �أي �أ�ساليب �أو و�سائل
حت��دث �إ�صابات �أو �آالم��ا ال م�برر لها� ،أو مبعنى �آخ��ر �إحل��اق �ضرر
�أعظم مما ال ميكن جتنبه لتحقيق �أهداف ع�سكرية م�شروعة .ومن
�أمثلة ذلك ح�ضر ا�ستخدام �أ�سلحة ت�صيب ب�ش�ضايا ال ميكن الك�شف
عنها بالأ�شعة ال�سينية ،حيث �أن ا�ستعمال ه��ذه الأ�سحلة يعرقل
ع�لاج امل�صابني وه��و �ضرر �أعظم من ذل��ك ال��ذي ال ميكن جتنبه
وهو �إ�صابة املقاتل مبا يعطل قدرته على القتال.
مبدأ الضرورة العسكرية

ي���ؤك��د م��ب��د�أ ال�����ض��رورة يف ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين ع��ل��ى �أن
الهدف الع�سكري الوحيد ال��ذي ميكن للمتحاربني حتقيقه �أثناء
ال��ن��زاع ه��و �إ�ضعاف ال��ق��وة الع�سكرية للعدو .وبالتايل ف���إن القوة
الع�سكرية الوحيدة التي ميكن تربير ا�ستخدامها هي القوة التي
تتطلبها ال�����ض��رورة الع�سكرية واملتمثلة يف �إف��ق��اد ال��ع��دو قدرته
على القتال و�إجباره على االن�سحاب �أو اال�ست�سالم.

.3حدود القانون الدويل الإن�ساين

للقانون ال��دويل الإن�ساين ح��دوده اخلا�صة التي ال ميكن لأحكامه
جتاوزها كما هو �ش�أن باقي القوانني الأخرى .لهذا كان البد من تكامل
�أحكام القانون الدويل الإن�ساين مع �أحكام قوانني �أخرى كالقانون
الدويل حلقوق الإن�ساين والقانون اجلنائي الدويل ،على �سبيل املثال،
للنظر يف الق�ضايا ذات ال�صلة بالنزاعات امل�سلحة الدولية وغري
الدولية .ولعل �أهم حدود القانون الدويل الإن�ساين:
لي�س م��ن وظيفة القانون ال���دويل الإن�����س��اين منع احل��رب �أو و�ضع
ع��ق��وب��ات على ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة ،ب��ل يكتفي ال��ق��ان��ون بو�ضع قيود
واق��ع��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة ب��ح��ي��ث مي��ك��ن االل���ت���زام ب��ه��ا من
				
طرف املتحاربني.
�شخو�ص القانون الدويل الإن�ساين هم الأط��راف املتنازعة من دول
وتنظيمات م�سلحة ولي�س الأفراد .ويفرت�ض القانون �أن لأطراف النزاع
الذين يخاطبهم �أهداف معقولة كال�سيطرة على منطقة �أو �إخراج قوات
ع�سكرية من منطقة �أخرى� .أما الأهداف التي ترمي �إىل الإبادة �أو �إحلاق
دمار �شامل ف�إنها تعد انتهاكا للقانون الدويل الإن�ساين.
كما يت�ضح من مبد أ� التنا�سب ال��ذي يعترب �أح��د امل��ب��ادئ الرئي�سة
للقانون ال��دويل الإن�ساين ،ف�إن القانون ال يحمي جميع الأ�شخا�ص
امل��ت���أث��ري��ن ب��ال��ت��زاع امل�سلح ،بحيث أ�ن���ه ال يحظر الهجمات التي
يتوقع منها وق���وع خ�سائر ع��ار���ض��ة يف �أرواح امل��دن��ي�ين �أو �إحل��اق
�أ�ضرار بالأعيان املدنية ما مل تكن مفرطة يف جتاوز ما ينتظر �أن
ي�سفر عنها من ميزة ع�سكرية ملمو�سة ومبا�شرة.
ال ينظر القانون ال���دويل الإن�����س��اين يف م�شروعية ال��ن��زاع .وتكمن
�أهمية هذه اخلا�صية للقانون الدويل الإن�ساين يف �أمرين .الأول هو

التمكن من تطبيق القانون بغ�ض النظر عن موقف أ�ط��راف النزاع
من حيث امل�شرعية ،فلو ا�شرتط تطبيق القانون على م�شروعية
ال��ن��زاع لتعذر ذل��ك الدع���اء ك��ل ط��رف ب���أن��ه �صاحب امل�شروعية.
�أم����ا ال��ث��اين فيت�صل ب��ك��ون ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين
و�ضعت حلماية �أ�شخا�ص وممتلكات ال �ش�أن لها بالنزاع امل�سلح.

.4م�صادر القانون الدويل الإن�ساين

لي�س القانون ال��دويل الإن�ساين وليد مرحلة حم��ددة من التاريخ،
بل هو عبارة عن تراكم خ�برات الإن�سان يف احل��رب �أ�سهمت فيه
خمتلف احل�ضارات عرب التاريخ .واتخذ القانون ال��دويل الإن�ساين
�شكل االتفاقيات الدولية م��ع �إب���رام اتفاقية جنيف ل�سنة 1864
اخل��ا���ص��ة بتح�سني ح��ال اجل��رح��ى الع�سكريني يف امل��ي��دان .مييز
القانون ال��دويل الإن�ساين املعا�صر بني فئتني من امل�صادر .ت�شمل
الفئة الأوىل من امل�صادر القواعد املعنية بحماية الأ�شخا�ص املدنيني
والأعيان املدنية ،ويطلق عليها اتفاقيات جنيف� .أما الفئة الثانية
من امل�صادر فتتعلق بالقواعد املقيدة ال�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل
�إدارة العمل الع�سكري ،ويطلق عليها قانون الهاي.
ي�ضم قانون جنيف االتفاقيات التالية:
اتفاقية جنيف الأوىل ل�سنة :1949
اتفاقية جنيف لتح�سني حال اجلرحى واملر�ضى بالقوات امل�سلحةيف امليدان.
 اتفاقتية جنيف الثانية ل�سنة  :1949اتفاقية جنيف لتح�سني حالجرحى ومر�ضى وغرقى القوات امل�سلحة يف البحار.
 ات����ف����اق����ي����ة ج���ن���ي���ف ال����ث����ال����ث����ة ل�������س���ن���ة  :1949ات���ف���اق���ي���ةجنيف ب�ش�أن معاملة �أ�سرى احلرب.
 ات��ف��اق��ت��ي��ة ج��ن��ي��ف ال���راب���ع���ة ل�����س��ن��ة  :1949ات��ف��اق��ي��ة جنيفب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب.
 الربوتوكول الإ�ضايف الأول �إىل اتفاقيات جنيف ل�سنة ،1949امل��ت��ع��ل��ق بحماية �ضحايا ال��ن��زاع��ات امل�سلحة ال��دول��ي��ة (اعتمد
�سنة 				)1977
 الربوتوكول الإ���ض��ايف الثاين �إىل اتفاقيات جنيف ل�سنة ،1949املتعلق بحماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة غري الدولية (اعتمد
�سنة 				)1977
 الربوتوكول الإ�ضايف الثالث �إىل اتفاقيات جنيف ل�سنة  1949ب�ش�أناعتماد �شارة مميزة �إ�ضافية (اعتمد �سنة )2005
 العرف الدويل اخلا�ص بحماية الأ�شخا�ص �أثناء النزاعات امل�سلحة.�أما قانون الهاي في�ضم امل�صارد التالية:
اتفاقيتي الهاي ل�سنتي  1899و.1907
االتفاقيات اخلا�صة بتقييد �أو حذر ا�ستخدام �أ�سحلة معينة.
العرف الدويل اخلا�ص بتقييد �أ�ساليب وو�سائل القتال.
يف املقال القادم �سيتم تناول ممار�سة العمل الإن�ساين والو�صول الآمن
للم�ستفيدين يف �ضوء القانون الدويل الإن�ساين.
م�لاح�ظ��ة :ا�ستخل�صت م��ادة ه��ذا امل��ق��ال م��ن م�صدرين رئي�سني هما
مو�سوعة اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين ،ودليل تدريب الق�ضاة على
�أحكام القانون الدويل الإن�ساين ،وهما �إ�صداران من �إ�صدارات اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر.
69

مقال

خصوصية التمكين
االقتصادي :الحالة السورية
د � .سعيد عبا�س

مدير �إدارة التمكني االقت�صادي

ب� � ��د�أت اجل �م �ع �ي��ات اخل�ي�ري ��ة االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول �ي ��ة وم ��ن ي�ع�م��ل يف امل �ج ��ال االن �� �س ��اين يف الآون � � ��ة الأخ � �ي ��رة ت�ط�ب�ي��ق من ��اذج
م�شاريع ب�سيطة ل�صالح ال�لاج�ئ�ين ال���س��وري�ين يف ال�ب�ل��دان امل �ج ��اورة ،واي���ض��ا ل�صالح ال�ن��ازح�ين يف ال��داخ��ل ال���س��وري وغالبا
ما تكون هذه امل�شاريع تقليدية								.
ري م�شاريع ذات ج��دوى �أف�ضل بحيث تنا�سب البيئة االقت�صادية والقانونية والتنظيمية يف البلدان
�إال أ�ن��ه يتم ال�ساع ُة حت�ض ُ
التي يتم اللجوء اليها .وتكر�س هذه امل�شاريع هدفها �إىل ت�شغيل ومتكني جميع فئات الالجئني ال�سوريني والتي ت�شمل (اال�سر،
املجموعات ،الرجال ،الن�ساء واللذين يتمتعون مبهارات خمتلفة وذلك ح�سب احتياجات ال�سوق) وتعمل هذه الفئات يف جمال
الأع�م��ال احل��رة والن�شاطات املهنية املختلفة والن�شاط ال��زراع��ي وال�صناعي واخل��دم��ي ،وم��ن نتائج ه��ذه امل�شاريع �أنها حتفظ
			
كرامتهم وجتعلهم يك�سبون قوت يومهم كما ت�ساهم هذه الأعمال يف تن�شيط الدورة االقت�صادية.
يف هذه ال�سل�سلة من املقاالت نتحدث عن  3مناذج خمتلفة يف الظروف والبيئة املحيطة:
النموذج االول :خ�صو�صية التمكني االقت�صادي يف احلالة ال�سورية نتيجة الظروف ال�سائدة يف �سوريا
			
النموذج الثاين :خ�صو�صية التمكني االقت�صادي يف قطاع غزة نتيجة ظروف احل�صار والدمار .
النموذج الثالث  :خ�صو�صية التمكني االقت�صادي يف تون�س نتيجة الو�ضع االجتماعي املرتدي ,وي�شار �أن خ�صو�صية هذه النماذج
تختلف عن م�شاريع التمكني االقت�صادي حمدودة االثر وهي ال�سائدة (القليدية) كما يف بلدان كثرية مثل �إندوني�سيا  ،النيجر،
البو�سنة  ،بنجالد�ش ....وغريها.
المقدمة :

يف �إط���ار التمهيد �أع�ل�اه  ،نطرح الت�سا�ؤل االت��ي  :ه��ل املعطيات
الداخلية واخلارجية ت�ساعد ام �أنها تعيق تنفيذ م�شاريع التمكني
			
لالجئني والنازحني ال�سوريني ؟
الفصل االول:

�أو�����������ض����������اع ال���ل��اج������ئ���ي��ن وال��������ن��������ازح����ي���ن ال�����������س�����وري��ي��ن
اوال :انهيار الهيكل االقت�صادي واالجتماعي يف الداخل ال�سوري
تت�صف البيئة االقت�صادية واال�ستثمارية والقانونية واالجتماعية ب�أنها
يف حالة انهيار وتدهور وانحدار واالح�صائيات الدولية للفرتة ما بني
			
 2010وحتى  2014تثبت ذلك:
هبطالناجتاملحلياالجمايلبن�سبة%40ايمبايعادل 80-60ملياردوالر
ت�شكل الزراعة يف �سوريا  ( % 17,6عام  ) 2010من الناجت املحلي
االجمايل وت�ستوعب نحو  % 17من القوة العاملة ،وت�شكل امل�ساحة
املزروعة ح��وايل  6,5مليون هكتار اي ح��وايل ثلث م�ساحة �سوريا.
ول��ك��ن ن��ظ��را الرت��ف��اع أ����س��ع��ار م��دخ�لات ال���زراع���ة .ف��ان امل�ساحات
امل��زروع��ة تقل�صت بن�سبة  % 60وعلى �سبيل امل��ث��ال :ت��راج��ع انتاج
القمح بن�سبة  % 65مما �أدى اىل �أن فقد �أكرث من  2,3مليون فالح
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�سوري �أعمالهم (ويعادل ن�سبة  % 33من اجمايل البطالة) .وي�شكل
هذا الو�ضع تهديدا بالغا للأمن الغذائي ال�سوري.
و�أ�صبحت �سوريا م�ستوردة لهذه املادة اال�سرتاتيجية بعد ان كانت
ت�صدر وتخزن  5ماليني طن من القمح ،ويعترب حم�صول القمح
		
للعام املن�صرم الأ�سوا منذ  40عاما.
انخفا�ض االنتاج ال�صناعي بن�سبة % 40
ارتفاع قيا�س الف�ساد من  49اىل ( 81من  )100خالل ال�سنوات الثالث
					
ال�سابقة.
انخفا�ض ال�صادرات من  2مليار ( 2000مليون) عام  2011اىل 95
مليون عام 2013
انخفا�ض قيمة اللرية ال�سورية بن�سبة ح��وايل  % 80خ�لال الفرتة
				
.2014 -2011
نق�ص حاد يف املواد الغذائية والوقود مما �أدى اىل م�ضاعفة ا�سعارها
وبالتايل ت�أثريه ال�سلبي على الهيكل االنتاجي ب�شكل عام.
تقدر ن�سبة اللذين يعي�شون حتت خط الفقر بحوايل  % 50من ال�سكان .
حت��ت��اج عملية �إع�����ادة االع���م���ار اىل ح���وايل � 30سنة اىل و�ضعه
كما كان يف العام  ( 2010وهو البديل املتفائل ).

ثانيا :ت�أثري االنهيار على عملية التنمية املحلية:
انهيار الهيكل االجتماعي ال يرتجم ا ّال بالبيئة اال�ستثمارية ال�سلبية وذلك
ب�سبب عدم اال�ستقرار وعدم الأمن  .وبفقدان هذا العامل اال�سا�سي،
يفقد االقت�صاد ديناميكية الن�شاط والدورة االقت�صادية  .ومع هذا
ال نفقد االمل كليا .فهناك مناطق تتمتع ب�أمن ن�سبي (ولكنه يظل
ه�شا بع�ض ال�شيء ) وهي املناطق التي نزح اليها كثري من ال�سوريني.
(عموم ري��ف ادل��ب ،ري��ف حلب الغربي وري��ف حم�ص ال�شمايل).
ثالثا :او�ضاع الالجئني والنازحني ال�سوريني :
يبلغ عدد �سكان �سوريا حوايل  23مليون ن�سمة  ,وما يزيد عن ن�صفهم � ،أي
حوايل  % 58وبلغة االرقام حوايل  13,41مليون هم �إما الجيء و�إما نازح ،
حيث تقول االح�صاءات ما يلي :
� /1أعداد الالجئني امل�سجلني يقدر بحوايل  3،81مليون يف البلدان
املجاورة وذلك ح�سب تقديرات  15يناير :2015
يف تركيا  1،62مليون
يف لبنان  1،17مليون
يف الأردن  ,62مليون
اخرى  ,40مليون
� /2أع����داد ال�لاج��ئ�ين غ�ير امل�سجلني  :ي��ق��در ب��ح��وايل  2مليون
� /3أع��داد النازحني داخ��ل ���س��وري��ا  :يقدر بحوايل  7,6مليون
راب � �ع� ��ا :ح��ق��ائ��ق واح�����ص��ائ��ي��ات ح���ول ال�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين يف
				
لبنان:
ذكر احتاد اجلمعيات االغاثية والتنموية يف لبنان اثناء انعقاد امل�ؤمتر
ال�سنوي الثالث يف ا�سطنبول ما يلي		:
ن�سبة البطالة بني الذكور ت�صل حوايل  % 60على حني انها ت�صل ما يزيد
				
عن  % 70للن�ساء.
كما ن�شرت منظمة العمل الدولية االرقام التالية ( ابريل  2014وهي
احدث االح�صائيات )			:
 % 88من الالجئني ال�سوريني يعملون يف مهن متدنية او متو�سطة
					
املهارة .
ي�صل متو�سط الدخل ال�شهري لالجئ ال�سوري  277دوالر مبا يعادل
 % 62لنظريه اللبناين .ويقل هذا الدخل للعاملة الالجئة ال�سورية اىل
			
م�ستوى  165دوالر فقط.
 % 92من الالجئني ال�سوريني يف لبنان يعملون دون عقد عمل نظامي.
الفصل الثاني:

خ�صو�صية التمكني االقت�صادي لالجئني والنازحني ال�سوريني
�أوال  :م�ضمون التمكني االقت�صادي (اخلطوات التنفيذية):
 - 1تهيئة ال��ظ��روف املنا�سبة ملختلف ف��ئ��ات املجتمع ( اال���س��رة،
ال�شباب ،امل��ر�أة� ،سكان الأري��اف واملناطق النائية والفقرية ،ذوي
االحتياجات اخلا�صة  )...تهيئتها للم�ساهمة بالعملية االنتاجية
ع��ن ط��ري��ق دعمها ومتليكها و�سائل االن��ت��اج وال��ت��دري��ب والت�أهيل

املهني و�إدارت���ه���ا مل�شاريع خا�صة بهم ت��در عليهم دخ�لا منا�سبا
			
للفرد �أو العائلة او املجموعة.
 / 2بعد متليكهم و�سائل االنتاج ،يتمكن امل�ستفيدون (يف املرحلة
االوىل) من ا�شباع احتياجاتهم اال�سا�سية اال�ستهالكية والعي�ش
					
الكرمي.
 / 3ويف م��رح��ل��ة الح��ق��ة تتمكن ه���ذه ال��ف��ئ��ات م��ن االدخ�����ار ثم
تتمكن م��ن �إع����ادة ا���س��ت��ث��م��اره للتو�سعة يف نف�س ال��ن�����ش��اط �أو يف
جماالت االحتياجات االجتماعية االخرى املتعددة.
 /4وب�شكل �شمويل ،يتم التمكني �إما بالتمويل ،او بالتدريب والتطوير،
				
او بالتوظيف.
كما �أن التمكني ي�شمل ثالث جوانب :متكني اقت�صادي ومتكني قانوين
				
ومتكني اجتماعي.
 /5ب�شكل عام :م�شاريع التمكني ال�صغرى �أقل تكلفة من امل�شاريع
					
الإن�شائية.
 /6نتائج التمكني االق��ت�����ص��ادي  :ت����ؤدي اىل التخفيف م��ن وط���أة
الفقر واحلد من البطالة وت�شغل خمتلف الفئات حيث تبد أ� الدورة
االقت�صادية وتت�شابك القطاعات وهي اوىل مراحل عملية التنمية
					
امل�ستدامة.
وبالتايل ف��ان م�شاريع التمكني االقت�صادي يف م�ضمونها النهائي
يتمثل يف م�شاريع تنموية يتوالها املجتمع املدين وهي م�شاريع غالبا ما
تكون �صغرية او متو�سطة يتم متويلها من خالل اجلمعيات اخلريية.
�أما امل�شاريع الكربى وم�شاريع البنى التحتية والتي يتطلب تنفيذها
مليارات الدوالرات  ،فهي من م�سئوليات الدولة.
ث ��ان �ي ��ا :ت��ف�����س�ير ال��ت��م��ك�ين االق��ت�����ص��ادي وت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى احل��ال��ة
ال�سورية :اال���س��ت��ق��رار واالم�����ن م��ف��ق��ودي��ن يف ال���داخ���ل ال�����س��وري
وب��ال��ت��ايل تنتفي ام��ك��ان��ي��ة تنفيذ م��ث��ل ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع يف ال��داخ��ل
ال�سوري  .اال ان��ه ميكن القول ب��ان م�شاريع االنعا�ش املبكر (وهي
مرحلة ت�سبق التمكني االق��ت�����ص��ادي) ميكن تنفيذها يف الداخل
ال�����س��وري ول��ك��ن فقط يف امل��ن��اط��ق االم��ن��ة وال��ت��ي تتمتع با�ستقرار
ن�سبي ولكنه ه�ش (�سرنى ذلك يف احللقة الثانية ).
ول���ك���ن مي���ك���ن م����ن ن���اح���ي���ة امل����ب����د�أ ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل�������ش���اري���ع يف
ال��ب��ل��دان امل���ج���اورة ( ل��ب��ن��ان  -ت��رك��ي��ا  -االردن ) ح��ي��ث يتواجد
الالجئون ال�سوريون وحيث اال�ستقرار واالمن.
�سرنى يف احللقة القادمة:
ت�صميمامل�شاريعاملالئمةيفالداخلال�سوريوكذلكيفالبلداناملجاورة.
حجم التمويل االزم واالهم من ذلك مدى الفعالية يف تعبئة هذه املوارد .
دور منظمات املجتمع امل��دين وم��دى توعيته وحتفيزه ليكون فاعال
(لتلبية احتياجات ال�شعب الذى ا�ضحى الجئا ونازحا ما بني ع�شية
و�ضحاها ) حيث تقدر اجمايل االحتياجات االن�سانية واالجتماعية
والتنموية مبا يزيد عن  1,47مليار دوالر.
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داخل الدولة وفي بريطانيا وإندونيسيا

تنظيم فعاليات بمناسبة
اليوم الرياضي الوطني

نظمت مراكز قطر اخلريية يوم 10
فرباير املا�ضي مبنا�سبة اليوم الريا�ضي
الوطني جمموعة من التظاهرات من بينها
املحلي ،ومن بينها ما هو خارج دولة قطر،
وقد احت�ضنت هذه التظاهرات كل من
ال�شحانية ومدينة مان�ش�سرت الربيطانية
والعا�صمة الإندوني�سية جاكرتا.
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"نادي قمم"

نظم مركز قطر اخلريية للتنمية الب�شرية
"نادي قمم" التابع لقطر اخلريية
مبنا�سبة اليوم الريا�ضي الوطني مبدينة
مان�ش�سرت الربيطانية بطولة كرة القدم
الثالثة للطلبة القطريني املبتعثني باململكة
املتحدة ،حيث �شاركت فيها ع�شرة فرق

بهدف توثيق عُ را التوا�صل وتعزيز �أوا�صر
التعارف بني الطالب ،وقد ح�ضر هذه
الفعالية العديد من �أع�ضاء اجلالية
القطرية والعربية بربيطانيا.
تنظيم البطوالت

كما ا�ستجاب مكتب قطر اخلريية
ب�إندوني�سيا يف نف�س ال�سياق لدعوة

�سعادة �سفري دولة قطر بجاكرتا ال�سيد
حممد اخلاطر ،ليح�ضر الفعالية املنظمة
مبنا�سبة اليوم الريا�ضي الوطني.
و�ألقى �سعادة ال�سفري كلمة �أو�ضح فيها �أن
اليوم الريا�ضي يعزز من �أهداف الر�ؤية
الوطنية للدولة عام � ،2030إذ �أن �شعار
(الريا�ضة للجميع) يف�صح عما توليه الدولة
وقيادتها من �أهمية للريا�ضة والريا�ضيني
اقتناعا منها بدور الريا�ضة يف تنمية املجتمع
ً
ورفع م�ستويات ال�صحة العامة للجميع.
و�أكد �أن االحتفال باليوم الريا�ضي ي�ؤهل الدولة
لتكون يف القريب واجهة ريا�ضية �سياحية

وي�ؤكد �أحقيتها وقدرتها على تنظيم البطوالت
العاملية خا�صة ك�أ�س العامل لكرة القدم .2022
مخيم الشحانية

ويف �سياق مت�صل نظمت قطر اخلريية
ل�صالح مكفوليها من الأيتام بـ"خميم
مراكز قطر اخلريية" يف ال�شحانية،
وقد تخللت هذه الفعالية عدة �أن�شطة،
كما ا�ستفاد منها ع�شرات الأطفال.
وقد بد�أت هذه الفعالية مبباريات متعددة،
يف كرة القدم واليد ،وكذلك م�سابقة ثقافية
عبارة عن �ستة �أ�سئلة تطرح على الطفل،
ثم �أعقب ذلك توزيع الهدايا �أو اجلوائز

على الفائزين يف تلك امل�سابقة ،وقد ا�ستفاد
من هذه الفعاليات واجلوائز كل الأطفال
احلا�ضرين ،ثم بعد ذلك بد أ� الغداء.
وت�سعى قطر اخلريية من خالل هذه
الفعالية �إىل ا�ستفادة الأطفال وخ�صو�صا
من مكفوليها من الأيتام من اليوم الريا�ضي
الوطني ،وذلك من خالل ممار�سة
الريا�ضة ،كما ت�سعى كذلك لإدخال ال�سرور
�إىل قلوبهم ،والب�سمة �إىل وجوههم ،وقد
ا�ستفاد من هذه الفعاليات حوايل  80طالبا،
ترتاوح �أعمارهم بني � 4سنوات و� 15سنة.

فعاليات خميم قطر اخلريية يف ال�شحانية
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إطالق تطبيق

«خطوات
�أطلقت قطر اخلريية يف الن�صف الأول من
يناير املا�ضي تطبيق «خطوات اخلري»
وتناف�ست مع « »ooredooيف مباراة
خا�صة بكرة القدم مبنا�سبة اليوم الريا�ضي
للدولة الذي مت تنظيمه يف حديقة متحف
الفن الإ�سالمي بالدوحة.
وقبل انطالق الفعاليات والأن�شطة الريا�ضة
املختلفة ،د�شنت قطر اخلريية تطبيق
«خطوات اخلري» الذي ميكن من خالله
الدمج بني التحفيز للعمل اخلريي والن�شاط
البدين ،حيث ميكن تنزيل التطبيق جمانا من
( )App Storeو(Android App on
		
.)Google paly

الخير»

وقد �شارك يف هذه املباريات والأن�شطة عادل المي ،حم�سن اليزيدي ،عبد العزيز
الريا�ضية املختلفة كل من �سعادة ال�شيخ الأن�صاري ،فهيد ال�شمري ،م�شعل مبارك.
عبد اهلل بن حممد بن �سعود �آل ثاين تظاهرة رياضية
رئي�س جمل�س �إدارة «»ooredooوال�شيخ وقال ال�سيد نا�صر حممد معرفية ،الرئي�س
�سعود بن نا�صر �آل ثاين الرئي�س التنفيذي التنفيذي للمجموعة الدولية «»ooredoo
لـ» »ooredooوال�سيد نا�صر حممد �إن تنظيم هذه الأن�شطة ي�أتي يف �إطار
معرفية ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة التفاعل مع اليوم الريا�ضي للدولة الذي
الدولية «»ooredooوال�سيد يو�سف بن
�أحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ،بالإ�ضافة مدراءتنفيذيينوموظفني
منامل�ؤ�س�ستني.
كما �شارك يف الفعاليات عدد من جنوم قطر
اخلريية ،من بينهم :حممد �سعدون الكواري،

تد�شني تطبيق خطوات اخلريبح�ضور ال�شيخ عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين
وال�شيخ �سعود بن نا�صر �آل ثاين وال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
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الشراكة والتعاون

ميثل تظاهرة �سنوية ت�شارك فيها جميع �شرائح املجتمع،
م�شريا �أن « »ooredooقد بذلت جهودا خا�صة من
�أجل �إجناح هذا اليوم وتقدمي ر�سالة مفادها �أن الريا�ضة
مهمة بالن�سبة للأفراد واملجتمعات التي حتتاج ملثل هذه
الوقفات من �أجل التوعية الريا�ضية والتوا�صل االجتماعي
كما قام على هام�ش الفعاليات ال�سيد يو�سف بن �أحمد
الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية بتقدمي الدروع
التذكارية لقطر اخلريية لكل من� :سعادة ال�شيخ عبد اهلل بن
حممد بن �سعود �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة «»ooredoo
و�إىل جنوم فريق قطر اخلريية الذين �شاركوا يف احتفاالت
اليوم الريا�ضي الوطني ،وهم :عادل المي ،حم�سن اليزيدي،
عبد العزيز الأن�صاري ،فهيد ال�شمري ،م�شعل مبارك.
من جهته الالعب عادل المي �أحد جنوم قطر اخلريية قال �إن
جنوم قطر اخلريية ي�سعون من خالل تواجدهم وم�شاركتهم
يف فعاليات اليوم الريا�ضي �إىل تغيري ثقافة املجتمع من
امل�شاهدة والتفرج �إىل املمار�سة الريا�ضية ،مو�ضحا �أن
الريا�ضة هي احلياة ومفتاح ال�صحة وبالتايل ال�سعادة.
و�أكد �أن الريا�ضيني يفتخرون باليوم الريا�ضي للدولة ،منوها
ب�أنه من خالل الريا�ضة ميكن تو�صيل ر�سالة العمل اخلريي
والإن�ساين وتعزيزها عالوة على املمار�سة الريا�ضية ،م�ضيفا
�أن جنوم قطر اخلريية يقدمون القدوة احل�سنة من خالل
ا�ستثمار جنوميتهم يف خدمة العمل الإن�ساين اخلريي.
وعب امل�شاركون عن خال�ص �شكرهم لقطر اخلريية على الدور
ّ
الذي تقوم به من �أجل خدمة املجتمع وتطويره ،مبينني �أن
الريا�ضة والعمل الإن�ساين واخلريي كلها جماالت تخدم املجتمع
وال ميكن ف�صلها عن بع�ضها البع�ض ،بل يجب ا�ستثمار الريا�ضة
يف العمل اخلريي والإن�ساين بدل ح�صرها يف املمار�سة فقط.

يختلف مفهوم ال�شراكة باختالف القطاعات التي ميكن ان تكون حمال
للتعاون بني امل�ؤ�س�سات و باختالف الأهداف التي ت�سعى اليها ال�شراكة،
و ميكن تعريف ال�شراكة ب�أنها �شكل من �أ�شكال التعاون والتقارب بني
امل�ؤ�س�سات باختالف جن�سياتها ق�صد القيام مب�شروع معني حيث يحفظ
لكال الطرفني م�صلحتهما يف ذلك ،كما ميكن تعريف ال�شراكة ب�أنها
كل جهد جماعي واعي لتحقيق املنافع امل�شرتكة و اخلا�صة ملختلف
ال�شركاء.
الشراكـة االستراتيجية:

تعترب ال�شراكة الإ�سرتاتيجية الطريقة املتبعة من طرف امل�ؤ�س�سات
يف التعاون مع بع�ضها البع�ض للقيام مب�شروع معني ذي اخت�صا�ص،
وهذا يف�ضي �إىل توفري وتكثيف اجلهود والكفاءات عالوة على الو�سائل
والإمكانيات ال�ضرورية امل�ساعدة على البدء يف تنفيذ امل�شروع �أو
الن�شاط مع حتمل جميع الأعباء واملخاطر التي تنجم عن هذه ال�شراكة
ب�صفة متعادلة بني ال�شركاء.
المزايا التي توفرها الشراكة والتعاون:

 تبادل اخلربات والتكنولوجيا بني ال�شركاء. اكت�ساب املزيد من اخلربة وبناء القدرات.		
 زيادة فر�ص التوظيف للموارد املتاحة. ت�ساعد ال�شراكة على تخفيف العبء الإداري. تخفي�ض التكاليف املالية. ت�شجيع �أنواع امل�ساهمة املختلفة. الدخول �إىل مناطق وجماالت جديدة. احل�صول على امتيازات و�إجراءات تف�ضيلية.� -إمكانية احل�صول على فر�ص متويل جديدة.

القيمة المضافة التي توفرها الشراكات:

 خلق �أ�ساليب مبتكرة لتحديات التنمية. الآليات التي متكن كل قطاع �أن ي�شارك الآخرين يف كفاءاته وقدراته. الو�صول �إىل املزيد من املوارد (االجتاهات اجلديدة للمانحني نحو تف�ضيل التمويل املوجه لل�شراكات بدل امل�ؤ�س�سات ب�شكل منفرد). �شبكات ديناميكية قادرة على �إحداث �أثر �أكرب خ�صو�صا على م�ستوىال�سيا�سات					.
 التكامل بني ال�شركاء لتعزيز القدرة على اال�ستجابة لالحتياجات						
التنموية.
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تزامنا مع عطلة نصف السنة

رحلة ال�صني

مخيمات ورحالت تربوية
داخل وخارج الدولة
نظمت قطر اخلريية بداية �شهر يناير
مبنا�سبة عطلة ن�صف العام خميمات
ورحالت تربوية ،وا�ستفاد منها بع�ض
طالب امل�ستويني الإعدادي والثانوي ،وقد
�أقيمت املخيمات يف كل من ال�شحانية ومكة
واملدينة ودولة ال�صني،وقد جمعت هذه
الفعاليات بني املتعة والفائدة.
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"أنت تقدر"

وقد �أقيمت فعاليات هذا املخيم على مرحلتني،
املرحلة الأوىل ما بني  26و  28يناير،
وا�ستهدفت طالب املرحلة الثانوية ،والفرتة
الثانية مابني  29يناير و  1فرباير ،وا�ستفاد
منها طالب املرحلة الإعدادية.
ونظمت الفعاليات بال�شحانية ب�إدارة من

املدرب �صالح اليافعي املتطوع الرتبوي
لدى قطر اخلريية ،مع نخبة من امل�شرفني
والإداريني من ذوي الكفا�آت واخلربات
العالية ،من بينهم املدرب الرتبوي الكويتي
الدكتور �إبراهيم اخلليفي ،واملخرتع القطري
حممد احلو�سني �سفري قطر اخلريية،
والعب املنتخب القطري عادل المي �أحد

فعاليات خميم �أنت تقدر

رحلة العمرة ملركز « تاج الوقار»

جنوم قطر اخلريية ،وا�ستفاد من هذا
املخيم  36طالبا من طالب املرحلتني
الإعدادية والثانوية من خمتلف اجلن�سيات.
ويهدف هذا املخيم الذي يدخل يف �إطار برنامج
"�شخ�صيتي" �إىل بناء �شخ�صية �إيجابية
فعالة وم�ؤثرة وقيادية يف املجتمع.
(تاج الوقار)

ويف �سياق مت�صل نظم طالب مركز قطر
اخلريية لتنمية املجتمع بالغرافة (تاج
الوقار) املع�سكر الربيعي ال�سنوي حتت �شعار
(ربيعنا يف �أحلى مكان) لل�سنة الرابعة على
التوايل ،مبكة واملدينة ،وي�شارك نحو 30
طالبا من بني املنت�سبني للمراحل والف�صول
الدرا�سية الإعدادية واالبتدائية باملركز.
وت�ضمن املخيم العديد من الفعاليات

والربامج الهادفة �إىل تعزيز القيم
الرتبوية يف نفو�س الطالب ،ومن �أهمها
قيمة ال�شجاعة والقيادة والإيثار والعمل
اجلماعي والعمل التطوعي .هذا بالإ�ضافة
�إىل الربنامج الديني الذي ت�ضمن تعليم
وفهم �أحكام منا�سك العمرة نظريا وعملي ًا،
وزيارة �أهم معامل الأماكن املقد�سة بالبقاع
الطاهرة مبكة واملدينة ،بالإ�ضافة �إىل �شرح
الدرو�س والعرب امل�ستفادة من غزوة �أحد
يف حما�ضرة �ألقاها ف�ضيلة ال�شيخ الداعية
عثمان القعود امل�شرف الديني على املع�سكر.
رحلة إلى الصين

كما نظمت قطر اخلريية ويف نف�س الإطار
رحلة ل�صالح طلبة م�شروع "قادة امل�ستقبل"
حتت �شعار "رحلة �إىل ال�صني" وقد ا�ستفاد

من هذه الرحلة  19طالبا من الطالب
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  13و � 17سنة.
وت�ضمن برنامج الرحلة جمموعة من الدورات
من بينها دورة بعنوان خما�سية الإجناز
للمدرب ال�سيد عطية ،حتدثت الدورة عن
مفهوم �صناعة الإجناز ،وملاذا ن�سعى لها،
ومن هم �ص ّناع الإجنازات الكربى ،وما
هي وخ�صائ�صهم و�سماتهم �إىل غري ذلك،
كما تعر�ض املدرب ملفهوم البـطل املبادر،
والر�ؤيـة الواعية ،و�إدارة التـفـكيـر ،و�صـنـاعة
املهـارات ،والـع ـمـل اجلـاد.
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احتفال باليوم
العالمي للغة األم
طفلة متفاعلة مع �أن�شطة الرحتفال

قام مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع فرع
الوكرة ـ ن�ساء يف الن�صف الثاين من يناير
باالحتفال باليوم العاملي للغة الأم حتت
�شعار "لغتي عنواين" بامل�سرح الروماين
بكتارا ،وذلك بال�شراكة الإعالمية مع
جريدة ال�شرق ،ومب�شاركة عدد من املراكز
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الثقافية املهتمة بالطفل وباللغات ،وبع�ض
		
مدار�س اجلاليات.
الجهات المشاركة

وقد ح�ضر فعالية االحتفال بهذا اليوم
الذي حتتفل به الأمم املتحدة منذ 15
�سنة جمهور كبري من خمتلف اجلن�سيات،

وقدمت العديد من العرو�ض الثقافية
عربت كلها عن �أهمية اللغة الأم
وحموريتها يف تربية الإن�سان وخلق ثقافته.
وقد خ�ص�صت املنظمة العاملية للرتبية
والثقافة والعلوم اليون�سكو يوم  21فرباير
يوما عامليا للغة الأم ،و�شارك يف هذه

من فعاليات االحتفال
الفعالية االحتفالية اخلطاط �سعيد
الأن�صاري بفقرة "ان�سخ ا�سمك باللغة
العربية" ومركز لغتي ،ومركز الأ�صدقاء
الثقايف ،ومركز �أدب الطفل ،ومركز
الإبداع الثقايف ،ومركز تنمية املهارات،
ومدر�سة ال�سالم الهندية ،واملركز القطري
الثقايف واالجتماعي لل�صم 	.
مشروع خاص بالعربية

وقد ا�ستعر�ضت ال�سيدة علياء حممد اجلماعي
مديرة مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع
فرع الوكرة ـ ن�ساء خالل كلمتها مفهوم اللغة
ونظرة العلماء واملفكرين لها ،وعالقتها باالبن
وثقافته وتن�شئته ،ودورها كذلك يف تعزيز
الروابط بني �أبناء اللغة الواحدة ،ثم �أردفت
ال�سيدة علياء لغتنا العربية هي من �أقدم

اللغات احلية على وجه الأر�ض ،ولقد �أ�ضافت
�إىل كونها لغة القر�آن �أنها لغة العلم والأدب
وال�سيا�سة واحل�ضارة على اختالف مالحمها؛
�سواء كانت فار�سية �أم يونانية �أم هندية.
ثم �أعقب ذلك جمموعة من الفقرات والعنا�صر
املتعددة من بينها عرو�ض م�سرحية وق�صائد
و�أغاين �شارك يف �أدائها بع�ض الطالب
والطالبات من خمتلف اجلن�سيات والثقافات،
وقدمت مبختلف اللغات ،وكانت مدر�سة
ال�سالم الهندية حا�ضرة بامتياز؛ حيث قدم
طالبها عرو�ضا لغوية وغنائية هادفة ومعربة.
انطباعات المشاركين

من جهتها ال�سيدة �أ�سماء الكواري مديرة
مركز �أدب الطفل عربت عن �أهمية هذا
اليوم وهذه الفعالية يف تر�سيخ العالقة

بني املكونات الثقافية ل�سكان قطر الذين
ميثلون خمتلف اللغات والثقافات ،وهذه
فر�صة للتعارف وتعزيز العالقة ،خ�صو�صا
تقول ال�سيدة �أ�سماء نحن القطريني �أ�صبح
وعينا اللغوي عميقا؛ لذلك نالحظ حتى
الفوارق الب�سيطة بني اللهجات العربية.
كما �أ�شادت ال�سيدة فادية بدوي من�سقة
اللغة العربية مبركز "لغتي" بهذا اليوم
الذي اعتربته فر�صة للتعريف باللغة العربية
وبجماليتها وعمقها ،وكان ملركز "لغتي"
دورا كبريا وملحوظا يف هذا االحتفال ،ويف
�إظهار اللغة العربية من خالل بع�ض اللوحات
النرثية وال�شعرية؛ حيث خ�ص�ص لهم جناح
يف اخليام التي كانت من�صوبة هناك بامل�سرح
خ�صي�صا لالحتفال.
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م�شاريع مدرة للدخل متنوعة

تنفيذ عشرات
المشاريع التنموية
بموريتانيا خالل سنة 2014
نفذت قطر اخلريية خالل ال�سنة املن�صرمة
 2014العديد من امل�شاريع ،يف املجاالت
التعليمية وال�صحية والثقافية واملو�سمية واملاء
والإ�صحاح ،بالإ�ضافة �إىل كفالة الأيتام ،وقد
بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه امل�شاريع حوايل
 73,500م�ستفيد ،توزعوا بني واليات ومناطق
		
عدة يف موريتانيا.
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وقد �شملت هذه امل�شاريع مناحي متعددة،
تهدف كلها �إىل الرفع من م�ستوى ظروف
حياة �أكرث الطبقات احتياجا ،حيث توفرت
من خاللها املياه ال�صاحلة لل�شرب لأكرث من
� 10,000شخ�ص كانوا يعانون من العط�ش،
يف ظل �سنة ميزها اجلفاف وقلة الأمطار،
كذلك كان من بني هذه امل�شاريع م�ساجد

بنيت لإقامة ال�صالة والعبادة ا�ستفاد منها
�أكرث من 1000م�ص ٍّل ،يف �أماكن عانى �سكانها
طويال من غياب م�ساجد ودور للعبادة،
كما �أن امل�شاريع ال�صغرية واملدرة للدخل
ل�صالح الفئات الأكرث احتياجا جتاوز عدد
امل�ستفيدين منها � 1000شخ�ص ،تفاوتت
نوعياتهم ،واختلفت �أ�سباب معاناتهم ،بني

البطالة والرتمل والطالق والإعاقة الب�صرية
�أو احلركية.
�أما امل�شاريع املو�سمية التي تنوعت بني
�أر�سل كلمة «موريتانيا» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

97287

97790 97286

 100ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

 50ر.ق

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
200 000 126

QA59QISB008278270150200000126

الإفطارات والأ�ضاحي فقد بلغ عدد
امل�ستفيدين منها  60,000م�ستفيد ،توزعوا
على مناطق خمتلفة يف املدن والقرى النائية،
كما متت كفالة  1500يتيم ،يتوزعون على
عدة مناطق يف موريتانيا.
مناطق جديدة

وات�سعت رقعة عمل قطر اخلريية يف
موريتانيا خالل ال�سنة املن�صرمة لتمتد �إىل
مناطق جديدة ونائية ،تغيب عنها اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ،كما تنعدم بها البنية
التحتية،وغياب تام للمجتمع املدين الذي يقدم
خدمات داعمة لل�سكان ،من بني هذه املناطق
والية "تري�س زمور" املنزوية �شماال؛حيث
نفذت قطر اخلريية م�شاريع مدرة للدخل
ل�صالح الفئات الأكرث فقرا،زيادةعلى كفالة
مائة يتيم ،كانوا يف �أ�شد احلاجة �إىل العناية
واالهتمام؛ بالإ�ضافة �إىل م�شاريع مو�سمية
ترتبط مبوا�سم اخلري كرم�ضان وعيد

الأ�ضحى املبارك ،ووالية "احلو�ض ال�شرقي"

النائية واملتاخمة للحدود املالية ،والتي كان
لها حظ كبري من هذا التدخل� ،إذ �أولتها قطر
اخلريية اهتماما خا�صا ،باعتماد م�شاريع
نوعية فيها ،منها �آبار ارتوازية.
وقد �أثنت جهات عديدة ر�سمية وغري
ر�سمية على جهود قطر اخلريية يف البلد،
وثمنت دورها التنموي الذي ي�أتي مكمال
جلهود ال�سلطات املحلية احلثيثة يف حماربة
الفقر و�آثاره املريرة ،ف�أ�شاد عم ٌد وحكا ٌم
بالنتائج التي ُحققت يف بلديات وواليات
داخلية ت�شكوا من العزلة ،حيث تن�شط
قطر اخلريية ب�شكل مكثف ،نظرا لغياب
اخلدمات الأ�سا�سية ،ونظرا للفقر واالحتياج
الذي يعاين منه ال�سكان ،بالإ�ضافة �إىل
اجلفاف الذي ترتاكم �آثاره �سلبا عليهم وعلى
ما�شيتهم �سنة بعد �أخرى.
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جانب من الور�شة التح�ضريية للقمة العاملية التي نظمها مكتب قطر اخلريية يف غزة

المشاركة في اجتماعات
ورعاية ورش للتحضير للقمة
اإلنسانية في اسطنبول

�شاركت قطر اخلريية يف اجتماعات
وقامت برعاية ور�ش يف �إطار التح�ضري
للقمة الإن�سانية العلمية التي �ستنعقد يف
ا�سطنبول خالل العام املقبل  ،2016و�شملت
هذه االجتماعات والور�ش عدة بلدان منها
املغرب وفل�سطني وتركيا وقطر ،وا�ستفادت
منها منظمات �سورية وفل�سطينية وغريها.
اجتماع في المغرب

فقد �شاركت قطر اخلريية يف االجتماع
التن�سيقي للجهات الإن�سانية واجلمعيات
الإغاثية الذي يتم يف �إطار التح�ضري للقمة
الإن�سانية  ،2016والذي انعقد يف العا�صمة
املغربية الرباط يف الفرتة  26ـ  28من �شهر
يناير املا�ضي بتنظيم من املنتدى الإن�ساين
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وا�ست�ضافة من املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) وتن�سيق
مع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وبرعاية من
م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية وقطر
اخلريية.

أهمية االجتماع

ويندرج يف �إطار هذا االجتماع �إقامة ور�شة
عمل لبناء قدرات منظمة املجتمع الإن�ساين
باململكة املغربية تنظمها كل من قطر
اخلريية والإي�سي�سكو واملنتدى الإن�ساين،
بغر�ض لفت �أنظار مدراء ور�ؤ�ساء جمال�س
�إدارة منظمات املجتمع املدين العاملة يف
خمتلف جماالت التنمية مل�س�ألتي الكفاءة
وامل�ساءلة ،باعتبار �أهميتهما يف جمال �إدارة

هذه املنظمات ،ومتكينهم من املنهجية
املتبعة والأدوات امل�ستعملة يف بناء قدراتها.
وت�أتي �أهمية االجتماع يف الرباط كونه ينعقد
قبيل االجتماع الإقليمي للقمة الإن�سانية
العاملية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
والذي �سينظمه مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأ�سبوع الأول من �شهر
مار�س القادم يف العا�صمة الأردنية عمان.
وتتمثل �أهداف هذه الور�شة يف ثالث �أهداف
رئي�سية وهي :الرفع من وعي منظمات املجتمع
املدين مبفهوم وجماالت بناء قدراتهم
الذاتية ،ولفت انتباه القائمني على هذه
املنظمات مل�س�ألتي الكفاءة وامل�ساءلة باعتبار
�أهميتهما يف �إدارة منظمات املجتمع املدين

املعا�صرة ،ومتكني امل�س�ؤولني يف هذه املنظمات
من املنهجية املتبعة والأدوات امل�ستعملة يف
منظمات املجتمع املدين يف العامل.
ورشات عمل سابقة

وقد �سبق �أن عقد املنتدى الإن�ساين بالتعاون
مع منظمات �إن�سانية ومنها قطر اخلريية 23
ور�شة عمل وطنية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال و�شرق وجنوب �أفريقيا ويف �أوربا،
منها  14ور�شة ت�شاورية يف الوطن العربي
يف كل من :قطر ،البحرين ،الكويت ،اليمن،
الأردن ،تون�س ،ال�سودان ،ال�سعودية ،ليبيا،
العراق ،لبنان ،م�صر ،املنظمات ال�سورية
العاملة يف تركيا ،وفل�سطني( يف كل من غزة
		
وال�ضفة الغربية).
فلسطين

وقد نظمت قطر اخلريية عدة ور�شات
�سابقة بهذا اخل�صو�ص من بينها ور�شتان
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة للم�شاورات
الوطنية للتح�ضري للقمة العاملية الإن�سانية
املزمع انعقادها يف ا�سطنبول بالعام
 ،2016وذلك بالتن�سيق مع املنتدى
الإن�ساين ومكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية يف فل�سطني "�أوت�شا"
ومب�شاركة �أكرث من  100م�ؤ�س�سة �إن�سانية.
ودعت قطر اخلريية �إىل هذه الور�شة معظم
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف فل�سطني

وذلك بالتن�سيق مع �شبكة املنظمات الأهلية
والهيئة الوطنية للم�ؤ�س�سات الأهلية ،حيث
ح�ضر الور�شة ما يناهز  150م�شاركا ميثلون
�أكرث من  100م�ؤ�س�سة �أهلية فاعلة يف العمل
الإن�ساين يف فل�سطني ،كما �شارك ممثلون عن
القطاعات احلكومية الفل�سطينية.
في الضفة

ففي ال�ضفة الغربية افتتح الور�شة التح�ضريية
التي ح�ضرتها � 80شخ�صية من منظمات
املجتمع املدين ال�سيد حممد جودة اجلمل
مدير قطر اخلريية بال�ضفة الغربية بكلمة
ترحيبية �شكر فيها احل�ضور على حجم
م�شاركتهم واهتمامهم بالقمة العاملية
الإن�سانية التي �سيتم انعقادها يف ا�سطنبول
خالل العام  2016و�أهميتها للعمل الإن�ساين
وكيف ميكن اال�ستفادة منها ل�صالح
الواقع الإن�ساين يف فل�سطني.
في قطاع غزة

كما نظمت قطر اخلريية يف غزة ور�شة مماثلة
للم�شاورات الوطنية للتح�ضري للقمة العاملية
الإن�سانية بالتن�سيق مع �شبكة املنظمات
الأهلية ،وبالتعاون مع املنتدى الإن�ساين ومكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
مب�شاركة ما يزيد عن  70م�شاركا ميثلون
م�ؤ�س�سات �أهلية فاعلة يف العمل الإن�ساين
وممثلني عن وزارات ال�صحة والزراعة

وال�شئون االجتماعية والبلديات بالإ�ضافة
للعديد من امل�ؤ�س�سات الدولية الفاعلة يف
		
العمل الإن�ساين.
منظمات سورية

كما نظمت قطر اخلريية ور�شة مماثلة �أي�ضا
قبل ذلك بالتعاون مع املنتدى الإن�ساين وحتت
�إ�شراف مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق العمل
الإن�ساين ( )UNOCHAيف مدينة غازي
عنتاب برتكيا ،مب�شاركة � 51شخ�صا ينتمون
لثالثني منظمة �سورية ن�شطة .هذا عالوة على
ور�شات مماثلة ّمت تنظيمها يف البلقان ل�صالح
منظمات املجتمع املدين من �أجل امل�شاركة يف
القمة الإن�سانية املزمعة .2016
كما �شاركت قطر اخلريية ،يف نف�س
الإطار ،يف �أول ور�شة ت�شاورية للمنظمات
الإن�سانية القطرية التي انعقدت يف
الدوحة بالتعاون بينها وبني الهالل الأحمر
القطري واملنتدى الإن�ساين ومكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة
( ،)UNOCHAوذلك مبقر الهالل الأحمر
		
القطري بالدوحة.
وقد �شارك يف هذه الور�شة � 24شخ�صية
�إن�سانية من �أ�صحاب اخلربة والتجربة
الوا�سعة يف العمل الإن�ساين من داخل قطر،
مثلوا ع�شر جهات من �أهم اجلهات القطرية
الفاعلة يف احلقل الإن�ساين.
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قطر اخلريية تكرم �سفري كوريا اجلنوبية بالدوحة

تبرعات لمشاريع
وحمالت قطر الخيرية
تربعت جهات قطرية وخارجية ل�صالح
العمل الإن�ساين واخلريي الذي تقوم به
قطر اخلريية داخل الدولة وخارجها ،وقد
عرب املتربعون عن ثقتهم يف قطر اخلريية
م�شيدين باجلهود التي تقوم بها خدمة
للمحتاجني		.
"�سول رايدرز" للدراجات النارية
فقد قدم فريق "�سول رايدرز" للدراجات
النارية يف قطر ،تربعا ماليا ل�صالح
حملة "قبل �أن يتجمد" التي �أطلقتها قطر
اخلريية ل�صالح الالجئني والنازحني
ال�سوريني ،بالتزامن مع موجة العوا�صف
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التي ت�ضرب املنطقة خملفة خ�سائر يف
		
الأرواح واملمتلكات.
وقد ت�س ّلم هذا املبلغ ال�سيد عبد اهلل الدو�سري
املدير التنفيذي للتح�صيل بالإنابة بقطر
اخلريية ،من طرف ع�ضويْ جمل�س �إدارة
القطريي
"�سول رايدرز" للدراجات النارية
ْ
ال�سيد خالد احلمادي وال�سيد عبد اهلل
عبد العزيز احلجاج ،وذلك مبقر قطر
اخلريية الرئي�س بالدوحة.
وقد ّ
مت تخ�صي�ص هذا التربع لبناء كرفانات المعرض الخيري
من �أجل �إيواء بع�ض الأ�سر النازحة داخل �سوريا وقال ال�سيد عبد اهلل عبد العزيز احلجاج ع�ضو
والتي تعاين من انعدام ال�سكن ،وتواجه الربد جمل�س �إدارة فريق "�سول رايدرز" للدراجات

وطق�س ال�شتاء ،حيث ا�شتدت معاناة النازحني
بعد العوا�صف الثلجية الأخرية.
عب ال�سيد عبد اهلل الدو�سري املدير
وقد ّ
التنفيذي للتح�صيل بالإنابة بقطر اخلريية
عن خال�ص �شكره لفريق "�سول رايدرز"
على هذا اجلهد الإن�ساين النبيل ،وعلى
االهتمام مبعاناة ال�شعب ال�سوري وخا�صة
النازحني والالجئني يف هذه الظروف
القا�سية التي يواجهون الآن.

قطر اخلريية تكرم ع�ضو جمل�س �إدارة فريق «�سول رايدرز»
النارية� ،إن هذا التربع عبارة عن ح�صيلة
املعر�ض اخلريي الثاين جلمال الدراجات
النارية الذي نظمه الفريق الأ�سبوع املا�ضي يف
�أر�ض �سبايرزون ب�ساحة ال�شعلة.
و�أ�ضاف احلجاج �إن فريق "�سول رايدرز"
اختار قطر اخلريية من �أجل امل�ساهمة يف
تنفيذ م�شروع بناء م�أوى بهذا التربع ل�صالح
ال�سوريني ،وذلك ملا لها من خربة ميدانية
وجتربة طويلة ،وخا�صة يف �إطار �إغاثة ال�شعب
ال�سوري الذي منحته �أولوية طيلة ال�سنوات
املا�ضية منذ بداية معاناته �إىل الآن.
المركز التجاري الكوري

كما تلقت قطر اخلريية تربعا ماليا من
مركز الأعمال الكوري التابع للق�سم التجاري
ب�سفارة كوريا اجلنوبية بالدوحة ل�صالح
مر�ضى الكلى ب"م�ست�شفى حمد الطبي"،
يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات.
وقد ا�ستلم ال�سيد حممد بن علي الغامدي
املدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية
بقطر اخلريية �شيكا بهذا التربع املايل من
طرف �سعادة �سفري كوريا اجلنوبية ال�سيد

كيجوجن ت�شومج خالل زيارة قام بها ملقر
قطر اخلريية ،وذلك بح�ضور كل من ال�سيد
حممد ر�شيد الها�شمي مدير الهايرب ماركت
(اللولو) وال�سيد كواجن �إل يل مدير الق�سم
التجاري يف ال�سفارة الكورية ،وال�سيد �شانواز
بي �أم املدير اجلهوي يف قطر وم�صر ملجموعة
		
اللولو الدولية.
وقد ّمت توجيه هذا التربع ل�صالح مر�ضى
الكلى مب�ست�شفى ال�شيخ حمد ،وخا�صة ذوي
الدخل املحدود ممن يقومون بالت�صفية
ب�شكل منتظم ،وذلك بناء على اتفاق بني
		
الأطراف املعنية.
تبرع نبيل

وقد عرب ال�سيد حممد بن علي الغامدي املدير
التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر اخلريية
عن �شكره ل�سفارة كوريا اجلنوبية وملجموعة
اللولو هايرب ماركت على هذه اجلهود
الإن�سانية النبيلة التي قاموا بها ،م�شريا
�إىل �أن قطر اخلريية تعمل على تطوير هذه
ال�شراكات من �أجل خدمة املجتمع وتطويره
وخا�صة ال�شرائح الأكرث حاجة ،م�ضيفا �أن

امل�س�ؤولية االجتماعية التي تقع على عاتق
امل�ؤ�س�سات وال�شركات جتعلها �شريكا رئي�سيا
للمنظمات الإن�سانية واخلريية.
وقد عرب �سعادة �سفري كوريا اجلنوبية
بالدوحة ال�سيد �شونغ كيجونغ عن ابتهاجه
بنتائج املهرجان الأول من نوعه يف الدوحة،
قائ ًال�" :إننا ن�شعر بال�سعادة والر�ضى عن
نتائج مهرجان الأغذية الكوري وحجم الإقبال
عليه من طرف اجلالية الكورية يف دولة قطر
ال�شقيقة ،كما �أن هذا التربع املوجه �إىل
مر�ضى الكلى ي�ؤكد على التزام امل�ساهمني يف
هذا املهرجان بالق�ضايا النبيلة ".
وبدوره �أ�شاد املدير الإقليمي للولو
هايربماركت ،ال�سيد �شانوا�س بي �أم،
بال�شراكة املتميزة بني م�ؤ�س�سته وقطر
اخلريية انطالقا من امل�س�ؤولية االجتماعية،
حيث قال�" :إن اللولو وقطر اخلريية يعمالن
معا منذ زمن بعيد خدمة للمجتمع وتنميته
وتطويره ،ونحن �سعداء مب�ساهمتنا ل�صالح
هذه الق�ضية الإن�سانية حتديدا من خالل هذا
التربع ل�صالح املر�ضى".
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مقال

رائـدات
المجـتـمـع المـدني

زبيدة بنت جعفر ..رائدة الوقف المائي
د .حممد �صالح الدين حنطاية

زب��ي��دة وا�سمها احلقيقي ( أ�م���ة العزيز بنت جعفر ب��ن عبد اهلل
املن�صور ثاين خلفاء بني العبا�س) �أما �سبب ت�سميتها با�سم زبيدة
فقد كان جدها املن�صور يرق�صها يف طفولتها ويقول لها زبيدة �أنت
زبيدة ،فغلب عليها ذلك اال�سم و�أ�صبحت تعرف با�سم زبيدة وهي
زوجة اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد .ولقبها زبيدة نظ ًرا ل�شدة
بيا�ضها ،وتعد من �أهم ن�ساء الدولة العبا�سية و�أكرثهم �شهرة ملا
كان لها من دور يف ق�صر اخلالفة		.
وكنيتها �أم جعفر  -ابنة عم هارون وابنة خالته يف الوقت نف�سه،
ف�أمها هي َ�س ْل�سل �شقيقة ا َ
خل�� ْي�� ُزران� .أم الر�شيد .وكانت زبيدة
ح�سبما تنقل لنا كتب التاريخ �سيدة بارعة اجلمال ،فاتنة احلديث،
تنظم ال�شعر وتناظر يف
رزينة ذات عقل ور�أي وف�صاحة وبالغةِ ،
�شتى نواحي الثقافة ،قال لها مرة الر�شيد يا �أم نهر فما لبثت �أن
�س�ألت الك�سائي ما النهر فقال" :جعفر" �إىل جانب جمالها و�سمو
خلقها.
وقد �أح ّبها الر�شيد ح ًبا ج ًما ومنحها مكانة رفيعة ونفو ًذا كبرياً،
كما عُ رف عنها �أنها كانت ت�شري على زوجها يف كثري من الأحداث
بالآراء ال�صائبة ،وتعظم من حرمته منح الر�شيد �أبا يو�سف الفقيه
�أل��ف دينار على م�س�ألة ج��رت بينها وب�ين الر�شيد فمنحته �أي�ضا
�أل��ف دي��ن��ار لكن �أنق�صته دي��ن��ارا تعظيما لزوجها خلفت وراءه��ا
�آث��ار ًا عديدة يف جماالت متنوعة ما زالت حتمل ا�سمها حتى الآن.
اهتمامها بالعلم والعلماء

وقد عرف عن زبيدة اهتمامها الكبري بالآداب والعلوم ،فبذلت الكثري
حتى ح�شدت يف العا�صمة بغداد مئات الأدب��اء وال�شعراء والعلماء
ووف��رت لهم كل و�سائل الإنتاج والبحث .وقد بذلت يف �سبيل ذلك
الأموال الطائلة ،حتى ميكن القول �أنها فتحت �أبواب خزائنها لتحويل
بغداد �إىل قبلة وم�ستقر للعلماء من ال��زواي��ا الأرب��ع للدولة .ومن
الأطباء الذين كانت ت�شملهم برعايتها الطبيب جربيل الذي منحته
		
راتب ًا �شهري ًا ،قدره خم�سني �ألف درهم.
اهتمامها بالقرآن الكريم

لقد كانتْ كما و�صفها امل�ؤرخ امل�صري ابن َت ْغ ِري َب ْر ِدي بقوله:
ع�صرها ِدين ًا و�أ� ً
��ص�لا وجما ًال و�صيانة ومعرو ًفا»،
«�أعظم ن�سا ِء
ِ
ولقد كان لزبيدة من اجل��واري مائة جارية ،وكنّ يحفظن القر�آن
ال��ك��رمي ،وك��ان ُي�سمع يف ق�صرها طنني كطنني النحل من ق��راءة
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،وب��ذل��ك تكون «زب��ي��دة» ق��د نهجت منهج ًا فريد ًا
يف ح�سن معاملتها للخدم؛ حيث �إنها �شغلتهم بالطاعة والأعمال
86

ال�صاحلة ف�أ�صبحت �سبب ًا يف ح�صولهنّ وح�صولها على الأج��ور
العالية عند اهلل تعاىل			.
ُجودها وكرمها

كانت زبيدة معروفة باخلري والف�ضل وال�بر بالفقراء وامل�ساكني
فقد �أ�صلحت الطريق من بغداد �إىل مكة مبا �أقامته من منافع
تخدم احلجيج وامل�سافرين وتوفر لهم املاء والطعام وال�سكن حتى
			
�أحيت هذا الطريق املُوح�ش.
وم��������ا ي���������زال ج��������زء م������ن ال�����ط�����ري�����ق ب���ي��ن ال�����ك�����وف�����ة وم���ك���ة
امل���ك���رم���ة وه�����و ال������ذي ت���ول���ت �إ����ص�ل�اح���ه ي���ع���رف ح���ت���ى ال���ي���وم
ب���ا����س���م "طريق زبيدة" وك����ذل����ك ال���ع�ي�ن ال���ت���ي اح��دث��ت��ه��ا
				
"عني زبيدة".
عين زبيدة...

ك�أين بعقيلة بني العبا�س نظرت �إىل قول �شوقي:
دقات قلب املرء قائلة له �إن احلياة دقائق وثوان
فارفع لنف�سك بعد موتك ذكرها فالذكر للإن�سان عمر ثان
�إذ يظل املرء يتذكر مناقب من �سعوا يف و�ضع لبنة خري يف اي مكان
من العامل والق�صد من ذلك غاية نبيلة وهدف �سام هو التخفيف
عن املعاناة التي تتعر�ض لها االن�سانية املعذبة.
من هذه االعمال العظيمة التي قامت ال�سيدة اجلليلة زبيدة بها
امل�شروع املائي العظيم"...عني زبيدة":
		
فهي �إح���دى روائ���ع �أوق���اف امل�سلمني...عني �صافية غ��زي��رة امل��اء
		
 ...تع ّد �أول م�شروع مائي يف التاريخ.
ويف �سنة 186هـ حجت ال�سيدة زبيدة �إىل بيت اهلل احلرام ،وعانت
حجها ما يعانيه �أه��ل مكة واحل ّ��ج��اج من نق�ص للمياه،
يف �أث��ن��اء ّ
فدعت املهند�سني والعمال من �أنحاء البالد ،و�أمرتهم بحفر نهر
جار يت�صل مب�ساقط مياه املطر ،وبعد �أن در���س �أمهر املهند�سني
امل�شروع ,قرر أ�ن��ه يحتاج لأم��وال عظيمة لإن�شاء هذه العني ,فكان
جوابها :اعمل ولو كلفتك �ضربة الف�أ�س الواحدة دينار ًا ،وبلغ طول
العني ع�شرة �أميال ،وعُ رفت با�سمها "بئر زبيدة".
ق��ال احلافظ �أب��و الفرج اب��ن اجل��وزي يف كتاب “الألقاب”� :إنها
�سقت �أه��ل مكة امل��اء بعد �أن كانت الراوية عندهم بدينار ،و�إنها
�أ���س��ال��ت امل��اء ع�شرة أ�م��ي��ال بحفر اجل��ب��ال ون ُ��ح��وت ال�صخر حتى
غلغلته م��ن احل��ل �إىل احل���رم ،وعملت "عقبة الب�ستان" ،فقال
لها وكيلها :يلزمك نفقة كثرية ،فقالت� :أعملها ولو كانت �ضربة
ف�أ�س بدينار ،فبلغت النفقة عليه �ألف �ألف و�سبعمائة �ألف دينار؛
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موقع أطباء بال حدود
ثناء العلماء عليها:

نقت�صر هنا على �شهادة اخلطيب البغدادي �إذ ذكرها يف تاريخه
وقال :كانت معروفة باخلري والف�ضل على �أهل العلم ،والرب بالفقراء
وامل�ساكني ،ولها �آثار كثرية يف طريق مكة من م�صانع حفرتها وبرك
�أحدثتها وكذلك مبكة واملدينة .كما حتدث "ابن جيد" عن هذه
املرافق التي �شيدتها ُزبيدة حتى �أ�صلحت الطريق من بغداد �إىل
مكة ،مبا �أقامته من منافع تخدم احلجيج وامل�سافرين وتوفر لهم
املاء والطعام وال�سكن ،حتى �أحيت هذا الطريق املُوح�ش ،ولوال ذلك
لكانت هذه الطريق من �أوح�ش امل�سالك على الإطالق .وما يزال جزء
من الطريق بني الكوفة ومكة املكرمة ،وهو ال��ذي تولت �إ�صالحه،
		
يعرف حتى اليوم با�سم "طريق زبيدة.
سياستها وحصافتها:

ب��رزت رجاحة عقلها ورزانتها  ،ملا جاءها نب أ� مقتل ولدها الأمني
من جانب جي�ش �أخيه امل أ���م��ون ،عندما و�أدت زبيدة م�ساعي �أهل
الفتنة لتحري�ضها على الث�أر من امل�أمون ،ال��ذي كان مبكان ولدها
وقد �أر�سل �إليها يربئ نف�سه بعد �أن �أر�سلت �إليه �أبيات ًا من ال�شعر
�أبكته .ويف رواي��ة اخلطيب البغدادي� :إن ُزبيدة �أر�سلت للم�أمون
قائلة�" :أهنئك بخالفة قد هن�أت نف�سي بها عنك قبل �أن �أراك ،ولئن
كنت قد فقدتُ اب ًنا خليفة ،فقد عُ و�ضت اب ًنا خليفة مل �ألده ،و�أ�س�أل
إمتاعا مبا ع َّو�ض" .و�أخ��ذ امل أ���م��ون بعد
اهلل �أج�� ًرا على ما �أخ��ذ ،و� ً
ذلك يف �إكرامها ومودتها ور�ضاها		.
وفاتها

عا�شت ال�سيدة زبيدة  32عام ًا بعد وف��اة زوجها ه��ارون الر�شيد،
و ُتوفيت يف بغداد �سنة 216هـ بعد �أن عا�شت يف ظل امل�أمون مع ّززة
مك ّرمة كما كانت يف عهد �أبيه .وكان امل�أمون يعاملها معاملة الأم،
وكثري ًا ما كان يلج�أ �إىل م�شورتها يف �أمور الدولة ،ويقبل بر�أيها ،حتى
لو كان خمالف ًا ملا يراه هو �شخ�صي ًا		.
روى ابن َخ ّلكان يف كتابه « َو َفيات الأعيان» عن الإم��ام عبد اهلل بن
بك؟» قالت« :غفر
املبارك �أنه ر�آها يف املنام فقال لها« :ما فعل اهلل ِ
اهلل يل ب�أول ِمعول (�أي ف�أ�س) ُ�ضرب فى طريق مكة».
هذه «زبيدة» رحمها اهلل خري منوذج وقدوة لكل امر�أة يف ق�صر ُحكم
ح�سب
و�سلطة وذات َ
ويف بيت �إمارة ،ولكل �سيدة ذات مال وذات ُم ْلك ُ
ون�سب ...زبيدة التي ال ت�شغلها دنياها عن طاعة ربها.
َ

Medicine Sans Frontiers

يعترب موقع �أطباء بال حدود (Medicine Sans Frontiers

) ال���ذي ي�����ص��در باللغتني ال��ع��رب��ي��ة واالجن��ل��ي��زي��ة ه��و االط�لال��ة
االل��ك�ترون��ي��ة ملنظمة �أط��ب��اء ب�لا ح���دود ال��ت��ي ت�أ�س�ست يف ع��ام
 1971م��ن خ�ل�ال جم��م��وع��ة م��ن الأط���ب���اء وال�صحفيني بهدف
�إن�شاء منظمة م�ستقلة تركز على الطب املعني بحاالت الطوارئ
والتحدث عالنية عن �أ�سباب معاناة الإن�سان		.
ت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة املوقع على القوائم التالية:
من نحن:
ملحة عامة
عمل منظمة �أطباء بال حدود الإن�ساين.
يف امليدان:
�أ�صوات من امليدان.
م�شاريع �أطباء بال حدود حول العامل.
م�شاريع �أطباء بال حدود يف ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا.
الأخبار واالعالم:
االخبار والبيانات ال�صحفية.
معر�ض ال�صور.
معر�ض الأفالم.
ادعم املنظمة:
دعم امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
اال�شرتاك يف فعالية.
طرق اخرى لتقدمي التربع.

رابط الموقع:

w w w. m s f - m e. o r g / a r /
contactus
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من األدب
اإلنساني

عبد الكرمي الكرمي

هارون ها�شم ر�شيد

حممد احل�سناوي

الحنين في شعر اللجوء والشتات

تت�سبب احلروب والأزمات بت�شريد وتهجري كثري من النا�س عن ديارهم
ومرابع �أهلهم  ،خوفا من البط�ش والظلم وطلبا للأمن والأمان والعي�ش
ج�سد كثري من الأدباء م�أ�ساة النزوح واللجوء �شعر ًا ونرثا،
الكرمي ،وقد ّ
وعبوا عن جذوة احلنني لأوطانهم التي غادورها و�شوقهم لأر�ضهم،
ّ
وظهر نتيجة لذلك ما ي�سمى ب�أدب اللجوء واملنايف وال�شتات.
ولع ّل ال�شعراء الفل�سطينيون بحكم النكبة التي ح ّلت نتيجة احتالل
ه��ذه البالد الطيبة ع��ام  1948وم��ا تالها من �أح��داث ج�سام كانوا
الأكرث جت�سيدا لهذا الأدب الذي مت ّيز بال�شجن والأ�سى ،وامتلأ بوجع
الغربة وم�آ�سي النزوح واللجوء و�أمل وحلم العودة �إىل الديار ،ونلم�س
ذلك يف ق�صيدة ال�شاعر هارون ها�شم ر�شيد		:
�ســــرنجع يو م ـ ـ ـاً �إىل حــ ِّينــا ونغـــ ـ ـ ــرق يف دا فــئـــات املنى
��س�نر ج��ع �أ خ�برين ا ل�ع�ن��د ل�ي��ب غ��داة ا ل�ت�ق�ي�ن��ا ع�ل��ى م�ن�ح�ن��ى
ول�شاعرنا ديوانا �شعر تدخل مفردة الغرباء فيهما الأول بعنوان " مع
الغرباء" وطبع عام  ،1954و(عودة الغرباء) وطبع عام  ،1956وقد �أهدى
				
ديوانه الأول لالجئني قائال:
إ� َل ـ ـ ْيهم ق�صــيدي و مـ ــا �أَ ْنظ ـ ـ ـ ـــم و� �ِ�ش � ْع ��ري وم ��ا يف دمِ ��ي يُ�ضــرم
إ� َل ْيهـ ــم �إىل � ْإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتي الالجئني �إىل إ�خـ ـ ـ ــوتِي َيـ ــوم َي ْد ُعـ ــــــو الــدّم
إ� َل ْيهم و� ْإن �س ـ ـ ـ ـ ــكنوا يف الكـ ـُه ـ ــوف وفـ ـ ـ ـ ـ ــوق رَوا ِبـ ــي ال َأ�سـ ـ ــــى َخـــ َّيموا
و�إن م ـ ـ ـ ـ َّزق ال��َّ��ص� ْ�خ��ر �أ ْق ��دا َم � ُه ��م ويف ع��ا��ص��ف ال��ري��ح �إن َه � َّوم��وا
�إليـ ــهم �ســ� ْأ�شـ ـ ـ ـ ـ ــدو بِ�شِ ـ ــع ِر ْاليـ ــاة ومنهُــم بروحــــي َ�س ـ ـ ـ ـ ـ�أ�سـ ـ ـ ــتلهم
�أما ال�شاعر الكبري عبد الكرمي الكرمي "�أبو �سلمى" الذي حمل فل�سطني
يف قلبه وروحه ،فله ق�صيدة خالدة من عيون ال�شعر بعنوان�" :سنعود"
تفي�ض حنينا و�شوقا �إىل �سهول وه�ضاب وجداول و�شواطئ بالده و�أ�شجار
			
الزيتون والكروم فيها ،وقد جاء فيها:
فل�ســطني احلبيبة ..كيف أ�حــيا بعيداً عن �سـ ـهــولك واله�ضــــاب
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تنـ ـ ـ ــاديني ال�ســــــــفوح خم�ضبـ ــات ويف الآفــــ ــاق �آثـ ــــار اخلـــ�ضـ ـ ـ ـ ـــاب
تناديني ال�شــ ـ ـ ـ ـ ــــــواطىء باكيـ ــات ويف �سـمع الزمان �صدى انتحاب
تنـ ــاديني اجلـ ـ ـ ــداول �شــــ ـ ـ ـ ــاردات ت�سـ ـــــري غـ ـ ــريبـ ـ ــة دون اغت ـ ـ ــراب
ت ـ ـنـ ـ ـ ــادينــي مـ ــدائــنك اليتـ ـ ــامى تنـــــادين ــي ق ـ ـ ـ ــراك م ــع الق ـ ـب ــاب
وي�ســــ ـ ـ ـ ـــ�ألني الرفـ ـ ـ ــاق �أال لقـ ـ ـ ــاء وهـ ــل من عــ ـ ـ ـ ــودة بعد الغـ ـيــاب؟
ويختتم ق�صيدته بثقة كبرية تغمر قلبه وجوارحه بحتمية العودة �إىل
ربوع بالده احلبيبة يف �صباح جميل لن يكون بعيدا:
غـ ـ ـ ــداً �س ـ ـ ـ ـــنعود والأج ـ ـيـ ـ ـ ــال ت�صــغي �إىل وقع اخلـط ــى عــند الإياب
مع الأم ـ ـ ـ ـ ــل املج ــنح والأغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاين مع الن�سـ ـ ـ ـ ــر املحلق والعقاب
مع الفجر ال�ضحوك على ال�صحاري نعود مع ال�صــباح على العباب
ولي�س بعيدا عن فل�سطني ،ف���إن الأزم��ة يف �سوريا التي دخلت عامها
اخلام�س و�أدّت �إىل ت�شريد �أكرث من  10.5مليون �شخ�ص بني نازح
والج��ئ جعلت ال�شعراء ي�صيغون من عمق ه��ذه امل�أ�ساة الإن�سانية
�أ�شعا ًرا ترتاوح بني ر ّنة احلزن والأ�سى واحلنني وال�شوق امل�ستعر ،ظم أً�
للعودة ولوعة وتو ًقا للقاء الأحبة ،وا�ستح�ضا ًرا للذكريات اجلميلة
لبالدهم ،ومن ه���ؤالء ال�شاعر حممد احل�سناوي الذي كتب ق�صيدة
جميلة " هل من ع��ود �إىل حلب " ي�ص ّور اعتمال ال�شوق يف �أعماق
نف�سه �إىل مدينته حلب ،حيث مراتع طفولته ،ومغاين �شبابه ،ومطارح
ذكرياته ومن الأبيات امل�ؤثرة فيها			:
ال�شوق �أقتل ما يفري �إذا احتجبا ..والعمر �ضاع �إذا مل نلتق حلبا
كل الطيور �إىل �أع�شا�شها انقلبت� ..إال مع ّنى ،ك�سري القلب ما انقلبا
ويختتم ق�صيدته بت�سا�ؤل مفعم باملرارة والأمل واللوعة واحلنني �إىل
				
مدينته الأثرية:
فهل �إىل ال�شام من َع ٍود � ،إىل حلب� ..إىل زمان ّ
تق�ضى �صبوة و�صبا
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(بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية رقم (2015/282

#المتنافسون 2

لصالح النازحين والالجئين السوريين

الرمز

1M

تشغيل المخبز المتنقل
(داخل سوريا)
لمدة شهر

الرمز

2M

تشغيل مشفى األمل
لمدة شهر

الرمز

3M

تشغيل المخبز القطري
الريحانية
لمدة شهر

الرمز

4M

تشغيل مخبز المتنافسون
في كلس
لمدة شهر

الرمز

5M

تشغيل مطبخ قطرالخيرية
في كلس
لمدة شهر

الرمز

6M

كفالة أسرة نازحة
(أسرة شهيد)
لمدة شهر

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستفيدين يومياً

300,000

 40،000شخص

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستفيدين شهرياً

385,000

 4،000مريض

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستفيدين يومياً

1,027,450

 120،000شخص

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستفيدين يومياً

500,000

 75،000شخص

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستفيدين يومياً

500,000

 50،000شخص

التكلفة (ريال قطري)

عدد المستهدفين

500

*

*لكل أسرة

 100أسرة

مــع اســتمرار المعانــاة ...قــرر متســابقو متنافســون 2بعــد افتتاحهــم
لمشــاريعهم التــي جمعــوا تبرعاتهــا العــام المنصــرم لدعــم النازحيــن والالجئيــن
الســوريين ،علــى تجميــع مبالــغ تشــغيلية لتلــك المشــاريع لتأميــن اســتمراريتها
ً
متكامــال ،ســاهم
إنجــازا
فيحدثــوا الفــرق عنــد أشــقائهم الســوريين ويكــون
ً
معهــم فــي هــذا اإلنجــاز

للمساهمة عبر SMS
أرسل رمز المشروع

50

100

بطاقة
تعريفية

مكتب قطر الخيرية
في جزر القمر
تاريخ افتتاح املكتب٢٠١١ :
تاريخ العمل بالدولة٢٠١١ :

املوقع :العا�صمة موروين

الموقع والمساحة:

أهم اإلنجازات :

الدول �إىل جزر القمر هي موزمبيق وتنزانيا ومدغ�شقر وال�سي�شيل ،و تبلغ م�ساحة جزر
القمر  1.862كيلو مرت ًا مربع ًا ،ويقدرعدد �سكانها ب 798.000ن�سمة.
تتكون ج��زر القمر من �أرب��ع ج��زر رئي�سية م�أهولة بال�سكان وه��ي :جزيرة انغازيجا
(جزيرة القمر الكربى) وجزيرة هنزوان (�أجنوان) و جزيرة موهيلي (موايل) وجزيرة
						
مايوت (ماوري).
نظام احلكم :جمهوري – فيدرايل
العا�صمة :موروين :وتقع يف جزيرة القمر الكربى( انغازيجا)
اللغات الر�سمية :الفرن�سية -العربية – القمرية

ي��ق��ع امل�������ش���روع يف ف��م��ب��وين( ج���زي���رة م��وه��ي��ل��ي)
وي���ت���ك���ون م���ن ق���اع���ة ك���ب�ي�رة ل���ل���م����ؤمت���رات تت�سع
ح����وايل ��� 800ش��خ�����ص��ا��� ،ص��ال��ة ل��ك��ب��ار ال�����زوار،
مكاتب �إدارية ،حمامات وكافيرتيا.

تقع جزر ال ُق ُمر تقع يف املحيط الهندي على مقربة من ال�ساحل ال�شرقي لإفريقيا  ،و�أقرب بناء قاعة متعددة الأغرا�ض:

		
التأسيس:

إ�ن� ��� �ش ��اء اجل� ��ام� ��ع ال �ك �ب�ي�ر مل ��دي �ن ��ة ت���س�ي�ج��ي:

يقع امل�شروع يف مدينة ت�سيجي (جزيرة انغازيجا)
ويتكون من :م�سجد كبري ل�صالة اجلمعة للرجال،
م�صلي للن�ساء ،حمامات و حمالت جتارية.

يعترب مكتب ق��ط��ر اخل�يري��ة يف ج���زر ال��ق��م��ر �أح���د مكاتبها اخل��ارج��ي��ة ،ح��ي��ث مت بيوت الفقراء:

ت�أ�سي�س املكتب يف ب��داي��ة ع��ام 2011م تنفيذا لتعهدات م���ؤمت��ر ال��دوح��ة املنعقد يف
م��ار���س 2010م ل��دع��م التنمية واال���س��ت��ث��م��ار يف ج��زر ال��ق��م��ر ،وق��د ب���د أ� مكتب قطر
		
اخلريية مبزاولة �أن�شطته يف جزر القمر منذ فرباير 2011م.
و ي���ع���ت�ب�ر م���ك���ت���ب ق����ط����ر اخل���ي���ري�������ة ،امل����ك����ت����ب ال�����وح�����ي�����د ل���ل���م ؤ��������س�������س���ات
القطرية اخلريية العاملة يف جزر القمر حالي ًا .
مجاالت عمل قطر الخيرية الرئيسية:

التعليم -ال�صحة  -ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  -م�����ش��اري��ع م���درة ل��ل��دخ��ل  -الأن�شطة
الثقافية � -إعمار امل�ساجد  -امل�صالح العامة  -امل�شاريع املو�سمية.
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مت تنفيذ امل�شروع يف قرية همافونا (جزيرة موهيلي)
حيث مت اجن��از  20منزال لفائدة  20ا�سرة فقرية

قوارب �صيد بحري:

م��ن �أج���ل دع��م ال�صيادين وت��وف�ير ف��ر���ص ت�شغيل
لل�شباب ،مت تنفيذ م�شاريع مدرة للدخل يف انغازيجا
وموهيلي وه��ن��زوان ،حيث مت متليك  22ق��ارب
لل�صيادين.

تقرير

الأيتام �أهم امل�ستفيدين من امل�شروع

تشييد مركز متعدد
الخدمات بإندونيسيا

د�شنت قطر اخلريية مبنطقة جوجنول
ب�إندوني�سيا يف �شهر يناير املا�ضي م�شروعا
�سكنيا متكامال ،ل�صالح �أكرث من 370
طالبا غالبيتهم من الأيتام ،وقد ح�ضر حفل
التد�شني �سعادة �سفري دولة قطر ب�إندوني�سيا
ال�سيد حممد خاطر اخلاطر ،و�شخ�صيات
حكومية ،ووجهاء حمليون بارزون.
مركز متكامل
ويحتوي امل�شروع ال�سكني"جممع الكواري"
الذي تربع ب�إقامته املح�سن الكرمي �سلطان
را�شد الكواري على م�سجد ومدر�سة
وم�ستو�صف �صحي و�سكن داخلي وبئرين
و بيت للإمام ،بالإ�ضافة �إىل قاعة
متعددة اخلدمات ،ومت ت�أثيث املركز كله،
وبتكلفة بلغت مليون ريال.
وقد ح�ضر حفل االفتتاح جمع من ال�شخ�صيات
كال�سفري القطري حممد خاطر اخلاطر،
والدكتور �سوهيندرا ممثل وزير ال�شئون

الدينية يف �إندوني�سيا وال�سيد رينالدي رئي�س
منطقة جوجنول وال�سيدة الدكتورة جاجاجن
غزايل رئي�س جمل�س الأمة الإندوني�سي املحلي
يف جوجنول ،وال�سيد نور الرحيم رئي�س
جمل�س �إدارة بناء �إن�سان امل�ستقلة.
و�شكر الدكتور �سوهيندرا ممثل وزارة ال�شئون
الدينية يف كلمته قطر اخلريية على هذا
املركز التعليمي املتكامل ،الذي يحتوي على
كل الو�سائل امل�ساعدة على عملية تعليمية
�إ�سالمية �صحيحة ففيه امل�سجد �إىل جوار
املدر�سة  ،وال�سكن التعليمي للطالب ليكون
يوما درا�سيا طويال؛ يلبي كل االحتياجات،
واملالعب الريا�ضية للرتويح عن النف�س،
والت�أثيث الراقي يخلق جوا من الراحة يحفز
الطالب على مزيد من التفوق.
وقد �أ�شاد احل�ضور كلهم من �شخ�صيات
عمومية ووجهاء و�أهايل بقطر اخلريية،
على ت�شييدها لهذا املركز التعليمي املتكامل

الذي يحتوي على كل الو�سائل امل�ساعدة على
عملية تعليمية �إ�سالمية �صحيحة و�سليمة؛
�آملني �أن يظل عطاء قطر اخلريية متوا�صال،
ملا ميثل ذلك من خدمة للحياة والتنمية يف
		
دولة �إندوني�سيا.
كما تقدم مدير مكتب قطر اخلريية يف
�إندوني�سيا ال�سيد كرم زينهم بال�شكر
�إىل احلكومة الإندوني�سية على ت�سهيلها
للإجراءات ،و�إىل دولة قطر على تناغم
ا�سرتاتيجيات الدولة مع العمل اخلريي غري
احلكومي ،و�شكر �سعادة ال�سفري القطري على
حر�صه على التواجد يف مثل هذه االحتفاليات
ودعم عمل اجلمعية يف �إندوني�سيا ،كما تقدم
بجزيل ال�شكر با�سم قطر اخلريية للمح�سن
الكرمي �سلطان را�شد الكواري على متويله
ال�سخي ،ثم قال� :إن قطر اخلريية تقت�سم
اليوم الفرحة مع �أهايل �أهل جوجنول،
ومع احل�ضور من �أجل بناء مركز تعليمي
متميز ،يرفع فيه من قيمة العلم ،ويكرم
فيه اليتيم وامل�سكني ،كما نوه مب�شاريع
�أخرى نفذتها قطر اخلريية يف �إندوني�سيا
خالل الفرتات املا�ضية ،وكلفت �أكرث من
 10ماليني دوالر ،وقرابة  2500مكفول ،بني
يتيم وطالب و�أ�سرة ومعاق.
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مشروع التبرعات العينية

« طيف

الت�أ�سي�س2005 :

الفئات امل�ستفيدة :الأ�سر املتعففة
داخل قطر

»

الأ�سر ذات الدخل املحدود  :معر�ضان ب�سوق اخلمي�س
واجلمعة وقرية بروة مبدينة الوكرة.
موسوعة غينيس:

وم���ن خ�ل�ال جن��اح��ات «م�����ش��روع ط��ي��ق اخل�ي�ر» فقد
ا�ستطاعت قطر اخلريية يف ع��ام  2014من دخول
مو�سوعة غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية حت��ت �شعار
«التحدي العاملي» وذلك بجمع املالب�س للفئات الفقرية
حيث ا�ستطاعت جمع ح��وايل  30طنا من املالب�س
الفكرة:
ع��ب��ارة ع��ن م���ب���ادرة ف��ري��دة �أط��ل��ق��ت��ه��ا ق��ط��ر اخل�يري��ة يف ع���ام  ٢٠٠٥و ت�سعى من خ�ل�ال ��� 24س��اع��ة بح�ضور ممثلني ع��ن املو�سوعة
خ�لال��ه��ا �إىل م�����س��اع��دة ال��ف��ئ��ات امل��ح��ت��اج��ة وذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود بطريقة حتفظ وم�س�ؤولني عن اجلمعية ،و�ستوجه هذه التربعات يف
حاويات �إىل املحتاجني يف اليمن والفلبني و�إفريقيا
كرامتهم الإن�سانية ،من خالل تعزيز روح العمل التطوعي يف املجتمع.
				
و تتلخ�ص فكرة امل�شروع يف جمع التربعات العينية (املالب�س  ،الأث���اث) الأجهزة الو�سطى.
الكهربائية والإل��ك�ترون��ي��ة -ال�����س��ي��ارات) ال���زائ���دة ع��ن احل��اج��ة �أو الفائ�ضة من فكما مت ت��ك��رمي قطر اخل�يري��ة على هام�ش �أع��م��ال
الأف����راد وامل���دار����س وال�����ش��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات وعر�ضها يف م��ع��ار���ض امل�����ش��روع ب�أ�سعار ال���دورة ال��ـ  29ملجل�س وزراء ال�����ش���ؤون االجتماعية
رم��زي��ة  ،وتخ�ص�ص الإي�����رادات ل�صالح م�����ش��روع��ات قطر اخل�يري��ة داخ���ل ال��دول��ة ب��دول جمل�س التعاون اخلليجي إ�ث��ر ف��وز م�شروعها
وخارجها� ،أو يتم توجيه ه��ذه التربعات ب�شكل مبا�شر للم�ستفيدين ح�سب توجيه االجتماعي الرائد «طيف» وذل��ك يف �إط��ار ت�شجيع
امل��ج��ل�����س ل��ل��م�����ش��روع��ات ال���رائ���دة يف جم���ال العمل
		
الإدارات املخت�صة عن امل�ساعدات داخل الدولة وخارجها �أي�ض ًا.
			
االجتماعي.
المستفيدون :
ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ال�ي��ة :ث�لاث��ة م��ع��ار���ض باملناطق �ألآه��ل��ة بالعمال (املنطقة ال�صناعية
مبدينة الدوحة ،مدينة م�سيعيد و مدينة اخلور)		 .
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عرض
كتاب

منظور جديد في إدارة
المؤسسات غير الربحية

وتداخلها مع الدبلوماسية
الشعبية
امل�ؤلف :د .وائل خليل �شديد
يتزايد دور وت�أثري امل�ؤ�س�سات غري الربحية يف عاملنا العربي والإ�سالمي
خ�صو�صا يف مناطق النزاع واحل�صار ،التي ات�سعت رقعتها يف
الآونة الأخرية  ،لأنها �صارت �أمال يف تخفيف معاناة املت�ضررين من
الكوارث واحلروب .وهو ما يتطلب بح�سب م�ؤلف هذا الكتاب الدكتور
وائل خليل �شديد من اجلميع دعم وم�ساندة هذه امل�ؤ�س�سات.
من هذا املنطلق ي�أتي كتاب «منظور جديد يف �إدارة امل�ؤ�س�سات غري
الربحية وتداخلها مع الدبلوما�سية ال�شعبية» ليطرح من منظور
جديد �آليات وطرائق متخ�ص�صة يف �إدارة هذه امل�ؤ�س�سات� ،أو تكييف
جمموعة من املبادئ الإدارية امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات الربحية جلعلها
�صاحلة للتطبيق يف بيئات امل�ؤ�س�سات غري الربحية� ،إ�ضافة �إىل تطوير
وتكييف م�صطلحات �إدارية خا�صة مبثل هذا النوع من امل�ؤ�س�سات
لتكون نواة قامو�س للم�صطلحات اخلا�صة ب�إدارة امل�ؤ�س�سات غري
					
الربحية.
مباحث الكتاب

يت�ألف الكتاب من خم�سة مباحث يتناول الأول معلومات �أ�سا�سية عن
امل�ؤ�س�سات غري الربحية ( غري احلكومية )  ،والثاين �إدارة امل�ؤ�س�سات
غري الربحية ،والثالث عن عمق امل�ؤ�س�سات الربحية  ،والرابع عن
امل�ؤ�س�سات غري الربحية والديبلوما�سية ال�شعبية ،واخلام�س والأخري
		
عن امل�صطلحات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات غري الربحية .

يف الف�صل الرابع تو ّقف امل�ؤلف عند الديبلوما�سية ال�شعبية
والتي تعنى م�شاركة �أطر غري ر�سمية وغري حكومية وخ�صو�صا
اجلهات غري ال�شعبية كو�سيلة مهمة من و�سائل ح�شد الر�أي
ال�شعبي يف دولة ل�صالح فكرة �أو توجه ما ،حتى �أن احلكومات
املحلية �صارت تدرك �أهمية هذا النوع من الديبلوما�سية يف
				
مترير براجمها وم�شاريعها.
ووفق امل�ؤلف ف�إنّ هذه امل�ؤ�س�سات ت�سعى بحكم طبيعة عملها
ودورها ،على التوا�صل مع احلكومات والهيئات الدولية وو�سائل
االعالم املختلفة وتعقد امل�ؤمترات وتن�شئ و�سائل ات�صال اجتماعي،
والتوا�صل مع نظرياتها يف الدول الأخرى ،وبالتايل امتالك
قدرات معتربة عن توجهاتها و�آرائها.
مصطلحات ومفاهيم

وقد اختتم الكتاب مببحث عن م�صطلحات ومفاهيم امل�ؤ�س�سات غري
واحل�صة ال�سوقية،
احلكومية ت�ضمن  37م�صطلحا مثل  :بناء القدرات
ّ
املنتج  ،والأهداف الت�شغيلية ،وامل�ساءلة واملحا�سبة واجلودة ..الخ.
يقع الكتاب يف يف � 160صفحة من حجم ( ،)A4وقد �صدرت طبعته
الأوىل نهاية العام املا�ضي  2014عن الدار العربية للعلومل نا�شرون،
وم�ؤلفه باحث ا�سرتاتيجي ومن امل�شتغلني يف جمال التدريب والت�أهيل
امل�ؤ�س�سي.
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قصة
نجاح

نوفا ..

قرية همافون تنتصر
على كـوارث السيول
جزر القمر

همافون قرية �صغرية متواجدة يف جزيرة
موهيلي �أ�صغر جزيرة من �أربع جزر تتك ّون
منها دولة جزر القمر ،وهذه اجلزر هي:
نكازيجا � -أجنوان  -موهيلي ومايوت،
والأخرية الزالت حتت اال�ستعمار الفرن�سي
حتى يومنا هذا.
وتقع جزر القمر يف جنوب �شرق �إفريقية
بني جزيرة مدغ�شقر وموزمبيق ،وقد نالت
ا�ستقاللها يف يوليو من عام  1975من قبل
فرن�سا التي ا�ستعمرتها لأكرث من  159عام ًا،
وب�سبب هذا اال�ستعمار تعترب من �أفقر دول
		
العامل و�أق ّلها تقدما.
جزيرة موهيلي رغم �أنها �أ�صغر جزر الدولة
م�ساحة و�أق ّلها منوا �إ ّال �أنها تعترب �سلة الطعام
القمريني خل�صوبة �أر�ضها ووفرة ثروتها
		
ال�سمكية وطيبة �أهلها.
قرية همافون لها من ا�سمها ن�صيب ،فهي تعني
باللغة القمرية مكان احل�صاد ،وب�سبب ا�سمها
ومتو�ضعها يف جزيرة موهيلي� ،صارت مركزا
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لل�ص ّيادين وملج أ� للفقراء من جزيرة اجنوان،
مع �أ�سرهم ،حيث �أنها �أقرب قرية يف موهيلي
�إىل هذه اجلزيرة  .وقد ا�ضطر ه�ؤالء لل�سكن
يف الوادي لأنّ االرا�ضي فيها للدولة وباملجان،
رغم خماطر ال�سيول عليهم.
وقد بقي النا�س يف هذه القرية حتى
عام  2001يعتا�شون على �صيد الأ�سماك
والفواكه البحرية بالطرق التقليدية (رمي
ال�شباك ال�صيد والغط�س) ،حيث ّمت يف
�إبريل من هذا العام �إعالن القرية حممية
بحرية ،مما �أدى �إىل حرمان �سكانها من
م�صدر رزقهم ،وارتفاع معدالت الفقر يف
�أو�ساطهم ،لأ ّنهم مل يكونوا ميلكون غري البحر
		
و�سيلة للتك�سب.
ومما ي�ضاعف من معاناة �سكان قرية
همافون الفقراء مو�سم الأمطار ( خ�صو�صا
االجنوانيني) لأن القرية تقع بني جبلني
وبحر ،حيث كان يت�سبب هطولها بقلق وفزع
الأهايل ،لأنها ال�سيول تد ّمر �أكواخهم التي

ي�سكنون فيها  ،حيث �أنّ معظمها مبنية من
النخيل والطني ،في�صبح  %70منهم يف العراء
بال م�أوى ،ب�سبب اجتماع الفقر وكوارث
		
ال�سيول عليهم مع ًا.
لكنّ احلال بف�ضل اهلل �أوال وتدخل اجلمعيات
اخلريية ثانيا تغريت ،وعادت االبت�سامة
لرتت�سم على �سكان قرية همافون ،فبعد زيارة
وفد قطري للجزيرة ومعاينة معاناة �سكانها
قررت قطر اخلريية من خالل مكتبها يف
جزر القمر �إجناز  50وحدة �سكنية ح�ضرية
مبنية من الطوب واال�سمنت ،مت االنتهاء
من  21وحدة منها حتى الآن ،وب�سبب ذلك
قررت احلكومة القمرية تو�صيل الكهرباء
واملاء �إىل القرية و بناء ج�سر على الوادي
الواقع يف مدخل القرية ..لتتغري حياة
معظم �سكان القرية نحو الأف�ضل ،فيما
يتطلع باقي امل�ستفيدين ال�ستالم �شققهم
كي تكتمل فرحة �أهلها ..فرحة الأمان
واال�ستقرار.

قصة
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م�سرور ب�إحدى الك�ؤو�س التي كرم بها

�إندوني�سيا

«رحمات»..
ينجو من تسونامي
ويحلم بمستقبل واعد
رغم �أ ّنه مولود ب�إعاقة ج�سدية �إال �أن
القدر ي�أبى �إال �أن يبقي "رحمات �أولياء"
ح ّي ًا عندما �ضرب �إع�صار ت�سونامي �إقليم
�آت�شية ب�أندوني�سيا عام  ، 2004فيما
غ ّيبت الأمواج العاتية �أ ّمه و�أباه و�أخوته
الثالثة الذين يكربونه.
كان عمر " رحمات الأولياء" حينها � 18شهرا
فقط  ،حملته �أمه ،وكانت تت�شبث به خوفا
عليه من مياه الإع�صار� ،شوهد للمرة الأخرية
وهو ي�صارع الأمواج ..يظهر حينا للأنظار
ويختفي حينا �آخر .ولكن بعد � 7ساعات ات�ضح
�أن النجاة كتبت للطفل ال�صغري املعاق  ،بعد
�أن ظهر على �أخ�شاب طفت على �سطح املياه،
فيما مات والداه و�أخوته ،كما �أزالت �أمواج

البحر قريته الم باتونوج ،منطقة ات�شيه
بي�سار.
وقد ت�صدّرت ق�صة "رحمات �أولياء" املثرية
و�سائل الإعالم الأجنبية ""The Sun
وكان ذلك يوم  28دي�سمرب �( 2005أي قبل
		
ع�شر �سنوات).
ي�شاء اهلل �أن ي�شاهد رجل هو عبد اهلل
جباهاين ( 52عاما) "رحمات الأولياء"
حينما كان يبحث عن �أبنائه يف معمعة
الإع�صار  ،يقول عبد اهلل" :كنت حينذاك
�أبحث عن �أطفايل الذين فقدتهم عندما
ر�أيت رحمات وكان يطفو على بع�ض فروع
الأغ�صان اخل�شبية ،وقد نزعت مالب�سه عن
ج�سده ب�سبب املوجات ،لكنه مل ي�صب ب�أيّ

�أذى ،كان هادئا ال يبكي �أو ي�صرخ ولعل ذلك
كرامة من اهلل �سبحانه" ،ومن حينها �أخذ
عبد اهلل على عاتقه رعاية هذا الطفل يف بيته
		
واالهتمام ب�ش�ؤونه.
كفلت قطر اخلريية "رحمات اهلل " بحكم
�أنه يتيم ومن ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وهو ما و ّفر له فر�صة لت�أمني احتياجاته
وموا�صلة تعليمه ،ومن ح�سن حظه �أن هذه
الكفالة وقعت يف يد �أمينة ،لأن عبد اهلل يقوم
ب�إدارة مبلغها بد ّقة وعناية ،في�صرف منه
ما يحتاجه الطفل من ملب�س وم�ستلزمات
درا�سية واحتياجات �ضرورية ،ويدّخر له
الباقي �ضمانا مل�ستقبله.
"رحمات" الآن يف ال�صف اخلام�س
االبتدائي ،وهو متميز يف درا�سته يح�صل على
املرتبة الثالثة �أو الرابعة على م�ستوى ف�صله
�سنويا ،ولديه  9.9غرام من الذهب ،وتلفاز
مل ّون وخزانة لو�ضع معداته وم�ستلزماته
املدر�سية.
"�أريد �أن �أ�صبح رجل �أعمال ناجح �أقوم
مب�ساعدة العديد من الفقراء"� ،أجاب
"رحمات �أولياء" بثقة عندما �سئل عن
�أحالمه و�آماله امل�ستقبلية .وعلى الرغم من
كونه معاقا ،ف�إن لديه تفا�ؤال كبريا مب�ستقبل
		
م�شرق ينتظره.
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سفراء
الخير

مذكرة تفاهم

مهتدون جدد
ك ّرم مركز �ضيوف قطر
للتعريف بالإ�سالم التابع
مل�ؤ�س�سة عيد اخلريية 220
مهتدٍ ي ًا جديد ًا اجتازوا الدورة
ال�شرعية «�أ�س�س الإ�سالم» التي
ا�ستمرت على مدى ثالثة �أ�شهر
خالل نوفمرب ودي�سمرب 2014
ويناير  ،2015و ينتمي

املهتدون املكرمون لعدد من
اجلن�سيات �أكربها اجلالية
الفلبينية بالإ�ضافة �إىل
اجلاليات الهندية والإجنليزية
والتـاميلية
وال�س ــنهاليـة
واملليبارية وغريها.

مركز للتفسير
�ضمن �أن�شطتها الثقافية،
وقعت م�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن
عبداهلل للخدمات الإن�سانية
«راف» ومركز تف�سري
للدرا�سات القر�آنية باململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة
مذكرة تفاهم م�شرتك يف
�شهر فرباير املا�ضي ،ت�ستهدف
�إجناز عدد من امل�شاريع
الثقافية الأكادميية والإن�سانية
التي تخدم املتخ�ص�صني يف
علم التف�سري والدرا�سات
القر�آنية على م�ستوى العامل
الإ�سالمي.
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�أبرم الهالل الأحمر القطري
يف �شهر يناير املن�صرم مذكرة
تفاهم ثنائية مع منظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
بهدف و�ضع �إطار عام لتنظيم
العالقة بينهما من خالل تبادل
اخلربات والتعاون يف امل�شاريع
وغري ذلك من �أوجه التعاون

امل�شرتك بني الطرفني ،وت�شمل
االتفاقية �إج راءات العمل
يف جماالت ال تنمية والوقاية
واال�ستجاب ة الإن�سانية ل�صالح
الأطفال والن�ساء.

الروهينغا
وق��د ج��اء توقي��ع ه��ذه املذك��رة
�إميان�� ًا م��ن الطرف�ين ب�أهمي��ة
تطوي��ر امل�ش��روعات والربام��ج
املتعلق��ة بالق��ر�آن الك��رمي
والأمان��ة العظمي��ة امللق��اة
عل��ى عاتقيهم��ا للقي��ام بح��ق
الق��ر�آن الك��رمي ون�ش��ر هدايت��ه
للعامل�ين ،وخدم��ة الباحث�ين
والأكادميي�ين يف �أنح��اء الع��امل
مب�ش��روعات نوعي��ة متمي��زة
ترتق��ي به��م وت�ؤهله��م للتعام��ل
مع امل�ستجدات.

قدم��ت م�ؤ�س�س��ة الأ�صم��خ اخلريي��ة
للأعم��ال اخلريي��ة يف �ش��هر يناي��ر
املا�ض��ي م�س��اعدات طبي��ة وتعليمي��ة
لأك�ثرم��ن22327الجئ �� ا م �� ن
الروهينغ��ا يف ميامنار ،حيث قدمت
امل�ؤ�س�سة كافة ا�شكال الدعم االغاثي
للنازح�ين عل��ى م��دى عام�ين ،وذلك
مث��ل توزي��ع امل��واد الغذائي��ة وغ�ير

إعادة اعمار

محسنون قطريون

وق��ع برنام��ج الفاخ��ورة التاب��ع
مل�ؤ�س�س��ة» التعلي��م ف��وق اجلمي��ع»
يف �ش��هر فرباي��ر املا�ض��ي
اتفاقي��ات تع��اون م�ش�تركة
بقيم��ة  40ملي��ون دوالر م��ع
برنام��ج الأمم املتحدة االمنائي
و�صن��دوق الأمم املتح��دة
للطفول��ة (اليوني�س��يف) وكال��ة
الأمم املتح��دة لغ��وث وت�ش��غيل
الالجئ�ين الفل�س��طينيني

نف��ذ مكت��ب منظم��ة الدع��وة
اال�س�لامية يف قط��ر �ش��هر
مار���س اجل��اري  131م�ش��روعا
طبي��ا يف  17دول��ة بتكلف��ة
اجمالي��ة جت��اوزت  12ملي��ون
ري��ال ت�برع به��ا حم�س��نون
قطري��ون ،و�ش��ملت ه��ذه

(اون��روا) به��دف دع��م
م�شاريع �إعادة الإعمار والت�أهيل
ومب��ادرات الدع��م النف�س��ي
واالجتماع��ي الت��ي ت�س��تهدف
قط��اع التعلي��م يف قط��اع غ��زة
م��ع الرتكي��ز على الأ�ض��رار التي
احدثته��ا احل��رب يف القط��اع يف
�صي��ف الع��ام املا�ض��ي.

الغذائية ومواد التدفئة بالإ�ضافة
اىل الدع��م اللوج�س��تي ،وق��د
ب��د�أت امل�ؤ�س�س��ة مرحل��ة جدي��دة م��ن
توفري خدمات التعليم وال�صحة.

امل�ش��اريع ان�ش��اء مراك��ز
وعي��ادات طبي��ة وت�أثيثيه��ا
وت�أهي��ل امل�ست�ش��فيات وتوف�ير
االجه��زة الطبي��ة و�س��يارات
اال�س��عاف واج��راء العملي��ات
الطبية		 .
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كفالة طالب علم
قدم �صندوق الزكاة بوزارة االوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية يف
�شهر فرباير املا�ضي  2مليون ريال و  153الف ريال مل�شروع
كفالة طالب العلم والذي ي�ستفيد منه طالب وطالبات
املدار�س امل�ستقلة واخلا�صة واجلامعات ،يف �سداد الر�سوم
الدرا�سية وتوفري الك�سوة وامل�ستلزمات الدرا�سية الأخرى،
وي�أتي ذلك يف اطار دعم العملية التعلمية و توفري فر�ص
تعليمية متميزة للطالب يف خمتلف املراحل الدرا�سية لبناء
جيل متعلم ي�سهم يف م�سرية النه�ضة بدولة قطر .
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وجه وجهتك
وقعت م�ؤ�س�سة الفي�صل بال حدود للأعمال اخلريية
وم�ؤ�س�سة اجناز التعليمية يف اململكة االردنية الها�شمية
يف �شهر فرباير املا�ضي على مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ
الربامج التعليمي الدويل «وجه وجهتك» (Destination
 )Imaginationيف املدار�س واجلامعات باململكة االردنية
الها�شمية ،وي�ستهدف الربنامج الفئات العمرية املختلفة يف
مرحلة الرو�ضة وحتى املراحل اجلامعية من خالل جمموعة
من التحديات واالبتكارات التي تنمي االبداع واالبتكار
والثقة بالنف�س والعمل اجلماعي .
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إحصاءات
وأرقـام
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• قالت املفو�ضية ال�سامية ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�إن ع���دد ال�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين جت���اوز  3م�لاي�ين �شخ�ص
حتى منت�صف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،وه��و م��ا ميثل رب��ع الالجئني
ال���ذي���ن ت��رع��اه��م امل��ف��و���ض��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل  ،فيما
ا���ض��ط��ر ن�صف ال�����ش��ع��ب ال�����س��وري ل��ل��ن��زوح ع��ن دي����اره منذ
بدء الأزمة يف �شهر مار�س 		.2011
واعتربت املفو�ضية �أن لبنان ظل �صاحب �أعلى كثافة لالجئني
يف منت�صف  2014بواقع  257الجئا لكل �ألف من ال�سكان ،فيما
ي�أتي الأردن يف املرتبة الثانية يف هذا املجال.
وذكرت املفو�ضية ان ال�سوريني �شكلوا �أكرب جمموعة من طالبي
اللجوء على م�ستوى العامل �إذ قدموا  59600طلب ،من ّوهة �أن
ما يقرب من  3500مهاجر هلكوا يف العام املا�ضي � ،2014أثناء
حماولتهم عبور البحر املتو�سط للو�صول �إىل �أوربا.
• مل ي�����ص��ل �إىل غ�����زة م����ن االم��������وال ال���ت���ي مت ال��ت��ع��ه��د
ب���ه���ا لإع��������ادة ب���ن���اء غ�����زة يف �أع����ق����اب احل������رب امل���دم���رة
يف ال�����ص��ي��ف امل���ا����ض���ي ����س���وى �أك���ث��ر ق��ل��ي�لا م����ن خ��م�����س��ة
باملئة حتى الآن ،وهو ما يعادل 300مليون دوالر.
وح�سب �شبكة الأن��ب��اء الإن�����س��ان��ي��ة ( اي��ري��ن) ف����إن العامل
تعهد يف م���ؤمت��ر ال��ق��اه��رة بتقدمي  4.5مليار دوالر  ،ومت
تخ�صي�ص  2.8مليار دوالر لل�سنوات ال��ث�لاث الأوىل من
أ�ج��ل �إع���ادة �إع��م��ار غ��زة ،وم��ع ذل��ك مل ي�صل �سوى خم�سة
		
باملئة من هذا املبلغ حتى الآن عمليا.
• وفق ًا ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا)،
�سوف يحتاج ما يقرب من  16مليون �شخ�ص يف اليمن �إىل
م�ساعدات �إن�سانية خ�لال ع��ام  ،2015من بينهم  8ماليني
طفل.
• ق���ت���ل �أك���ث��ر م����ن  1.500مي���ن���ي ع�����ام  2014ج����راء
الأزم�������ة امل�����س��ت��م��رة ح��ت��ى الآن ،وه����و �أك��ب�ر ع����دد منذ
ان��ت��ف��ا���ض��ة ع����ام  2011ال���ت���ي ���ش��ه��دت م��ق��ت��ل م���ا ي��ق��رب
				
من .2.000
• ك�شفت خدمة التتبع املايل ( )FTSالتابعة ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية (�أوت�شا) عن �أن �أقل من ن�صف الـ 31نداء �إن�ساني ًا التي
مت �إطالقها خالل عام  2014قد اجتذبت �أكرث من  50باملائة
		
من التمويل املطلوب حتى  14دي�سمرب.

%20
61
%33
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مشاريع
تنتظر
التمويل

مصاطب العلم  -القدس
اسم المشروع

المجال

تمليك دكاكين وقف خيري ـ
الصومال

تعليمي

فلسطين

 ٢٠٠طالب وموظف

 ٥,٩٩١,٨٤0ر .ق

وصف المشروع

عبارة عن حلقات لتعلم القر�آن الكريم وال�سيرة وال�سنة النبوية والتاريخ الإ�سالمي ،تقام داخل �ساحات
الم�سجد الأق�صى المبارك ول�صالح مختلف الأعمار من الرجال والن�ساء من المقد�سيين و�أهل فل�سطين
الداخل وذلك بهدف ملء �ساحات الأق�صى بطالب العلم ولحمايته من االقتحامات المتكررة.

مدة التنفيذ

� ١٢شهراً

أهداف المشروع

• كفالة مجموعة من طالب العلم داخل الم�سجد الأق�صى المبارك.
• الحفاظ على حرمة الم�سجد الأق�صى من تدني�سه من قبل ال�سياح اليهود.
• زيادة وعي الم�سلمين بم�س�ؤوليتهم تجاه الم�سجد الأق�صى المبارك.
• ال�سعي لزيادة عدد الم�صلين في الم�سجد الأق�صى المبارك والتخفيف من �أزمة ال�سكن في القد�س.

الجهة المنفذة

قطر الخيرية بالتعاون مع ميراثنا

مشاريع
تعليمية
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الدولة

عدد المستفيدين

التكلفة

مشاريع
تنتظر
التمويل

اإلقراض الفردي للبناء في القدس
اسم المشروع

اإلقراض الفردي للبناء
في القدس

وصف المشروع

المجال

الدولة

عدد المستفيدين

اإلسكان

فلسطين

 ٢٥٠أسرة

التكلفة
 11,04١,250ر .ق

توفير قرو�ض مي�سرة بهدف بناء وت�شطيب الم�ساكن المرخ�صة �ضمن حدود بلدية القد�س،على �أن
ت�صل مدة ال�سداد �إلى  ١٦عام ًا.

مدة التنفيذ

� ١٢شهر

أهداف المشروع

• المحافظة على عروبة القد�س ومحاربة تهويدها.
• دعم م�شاريع الإ�سكان ب�شكل عام.
• دعم م�شاريع الإ�سكان الخا�صة بالجمعيات التعاونيةب�شكل خا�ص.
• التخفيف من �أزمة ال�سكن في القد�س.

الجهة المنفذة

قطر الخيرية بالتعاون مع ميراثنا

مشاريع
اإلسكان
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مشاريع
نوعية

مركز متعدد الخدمات
مرال  -جنوب دارفور
هدف المشروع :

يندرج املركز الذي مت تنفيذه يف �إطار مبادرة دولة قطر
لتنمية دارفور  2012وبرنامج قطر اخلريية لت�سهيل ظروف
العودة الطوعية للنازحني والالجئني الذين ا�ضطروا ملغادرة
دارفور ب�سبب ظروف االقتتال وامل�ساهمة يف جهود التنمية
و�إحالل ال�سالم والوئام االجتماعي ،من خالل ت�أهيل الأماكن
		
العودة وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية لها.
المنفذ:
ّ

قطر اخلريية

تكلفة المشروع :

 13.674.900ريال قطري

المساحة والمرافق الرئيسة :

تبلغ م�ساحة املجمع  3886م ( 2مدر�ستا تعليم �أ�سا�سي  ،بنني
و�أخرى للبنات  ،مدر�ستا تعليم ثانوي  ،بنني و�أخرى للبنات ،

م�سجد املركز
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مركز �صحي  ،م�سجد  ،مركز �شرطة  15 ،وحدة �سكنية ملوظفي
		
املجمع اخلدماتي  ،حمطة مياه كاملة ).

عدد المستفيدين:

� 30.000شخ�ص

مبررات المشروع:

املنطقة التي مت اختيارها لتنفيذ امل�شروع (منطقة مرالـ جنوب
دارفور) من املناطق التي ت�أثرت باحلرب ونزح منها عدد كبري
من ال�سكان ،وحتيط بها عدد من القرى ،وقد بد�أ �سكانها بالعودة
فعليا �إىل قراهم ،وكانت تنق�صهم �أب�سط اخلدمات الأ�سا�سية
يف املجاالت ال�صحية والتعليمية ،فجاء امل�شروع لي�سهم عمليا يف
			
تنمية املنطقة وا�ستقرارها.
التدشين :

�إبريل 2014

طالب يتلقون تعليمهم يف مدر�سة املركز

منظر عام للمركز
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ترجمات

اإلبتكـار عـالقة تنـاقض

االبتكار لي�س بالأمر اجلديد ،فما فتئنا نحن الب�شر
منار�س االبتكار منذ بدء اخلليقة� .أق�صد بذلك �أننا
كيفنا �أنف�سنا با�ستمرار ووجدنا طرق ًا جديدة للت�أقلم مع
وح�سنا حياتنا اليومية يف
التحديات والأزمات املعقدةّ ،
الوقت ذاته				.
فكلمة ابتكار ( )innovationظهرت قبل �أكرث من
 100عام ،وبعد ذلك بـ  50عام ًا بدء القطاع اخلا�ص
يف ترميز االبتكار كعملية ،وال �شك �أن القطاعني
ال�صناعي و اخلدماتي جعال من مفهوم االبتكار واقع ًا
�ضروريا �ضمن الطبيعة التناف�سية لل�سوق احلر.
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من حيث املبد�أ ،لي�س �أمام ال�شركات من خيار �سوى االبتكار
�أو االندثار				.
ففي القطاع العام وقطاع املنظمات غري احلكومية ،ويف
�أنظمة الأمم املتحدة� ،أو لنكن �أكرث حتدي ًا ،يف عامل العمل
الإن�ساينُ ،ينظر لكلمة "ابتكار" على �أنها ا�ستثناء على
القاعدة ال القاعدة .فعندما �أحتدث عن االبتكار واملفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،غالبا ما ي�أتي
الرد الأويل يف �صورة ابت�سامة تنم عن االرتباك وال تخلو
من الكيا�سة ،يتلوها الت�سا�ؤل التايل املغرق يف اال�ستهجان:
"الأمم املتحدة واالبتكار .معقول؟ ال ....معقول؟!"

أم واقع جديد وضروري؟
دعونا نفكك امل�س�ألة قلي ًال.

مع �أن الظاهر قد يبدو خمتلفا� ،إال �أن الق�ضية �أكرث تعقيد ًا.
لنبد�أ باملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
كمثال ،فهي احدى �أكرب املنظمات الإن�سانية يف العامل ،وواجهت
خالل  65منذ ن�ش�أتها العديد من امل�صاعب والعقبات ولكنها
جنحت يف �إيجاد حلول حلماية ورعاية  60مليون �إن�سان
ا�ضطروا للفرار من بيوتهم ب�سبب النزاع �أو اال�ضطهاد.
يف مواجهة حاالت طوارئ غري م�سبوقة بالن�سبة لهم� ،أقلم
العاملون يف املفو�ضية �أنف�سهم و�أوجدوا حلو ًال حلاالت معقدة.
				
وهم يف ذلك قد ابتكروا.
ابتكروا يف جمابهة �أ�شد الأزمات الإن�سانية يف هذا القرن ،بدءاً
باحلرب العاملية الثانية ،ومرور ًا بالأزمات الكمبودية والفيتنامية
يف ال�ستينيات ،وو�صو ًال �إىل �أكرث من  12مليون الجئ يف ال�صراع
الهندي-الباك�ستاين يف ال�سبعينيات .ومن املليون الجئ من
روندا الذين دخلوا جمهورية الكونغو الدميقراطية يف �أقل من
�أ�سبوع� ،إىل �أزمة البو�سنة التي �أظهر العاملون ب�سالة منقطعة
النظري يف تقدمي الإغاثة لأنا�س م�شتتني بني حقول الألغام
		
يف �سراييفو ،و�صو ًال للأزمة ال�سورية احلالية.
ملاذا �إذن ،ينظر للعالقة بني املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واالبتكار على �أنها عالقة تناق�ض؟
ثمة ثالثة �أ�سباب لذلك يف ر�أيي� .أولها ،حينما قام العاملون يف
املفو�ضية على مدار ال�سنني ب�إبداع حل يف امليدان  ،قد فاتتنا
فر�صة توثيق هذه احللول كممار�سة جيدة وتقييمها وم�شاركتها
يف املنظمة .ثانيها ،مل نقم حتى الآن بدمج عملية التعلم من
النك�سات والأخطاء واالفرتا�ضات اخلاطئة يف عملية الإدارة.
وثالثها ،عدم مرونة ميزانية م�ؤ�س�سة كاملفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني جتعل عملية التجريب �أمر ًا �صعب ًا.
فحتى االن مل يتم اقرار اخلطر امل�سيطر عليه املرتبط بعملية
			
النمذجة ال�سريعة كعملية طبيعية.
فما ينطبق على املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
ين�سحب بالدرجة نف�سها على باقي النظام البيئي الإن�ساين .وما
يزيد من تعقيد عملية االبتكار يف قطاعنا هو نزعتنا للعمل يف �صوامع
منعزلة ،ما �أدى �إىل ظاهرة مقلقة تتمثل يف �إعادة اخرتاع العجلة
وعدم اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة .فقد عانى فنظام الإغاثة
الإن�سانية منذ فرتة طويلة من متالزمة "امل�شروع الريادي"

“ ،”pilot projectو من عالمات هذه املتالزمة ال�شروع يف
امل�شروع الريادي رقم  2دون معرفة �سبب ف�شل امل�شروع الريادي
رقم � ،1أو البدء من ال�صفر بدل من البناء على ما �سبق.
�أما اخلرب ال�سار فهو �أن قطاع العمل الإن�ساين يعلم �أن "ممار�سة
العمل كاملعتاد" مل تعد م�ستدامة ،خا�صة يف ظل ا�ستمرار مواجهتنا
لأزمات يتزايد فيها التعقيد �ضمن بيئات يزداد فيها غياب
الأمان.
نحن ،ككل ،بد�أنا بتبني مفهوم االبتكار ك�أولوية �إدارية .ومن
منظور دافع ال�ضرائب ،يجب بذل كل اجلهود للو�صول لتدخالت
�أف�ضل و�أ�سرع و�أرخ�ص و�أجنع لتوفري العون ملاليني الناجني
			
من النزاعات والكوارث الطبيعية.
فهذا هو مكان �إدارة االبتكار .وكما هو احلال يف القطاع اخلا�ص ،ف�إن
�إدارة االبتكار تعني خلق بيئة متكينية تقدر فيها القيادة التنظيمة
االبتكار كوظيفة �أ�سا�سية ،وهي بيئة ي�شجع فيها العاملون على االبتكار
وتتم مكافئتهم على فعل ذلك.
لقد بد�أت العديد من م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة بتبني �إدارة
االبتكار ،و�أ�صبح ذلك جلي ًا بعد �إن�شاء العديد من �أق�سام االبتكار.
فوحدات االبتكار ،مثل وحدة االبتكار يف املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني  ،مت �إن�شائها لي�س لتملك االبتكار ،بل
من �أجل ت�سهيل عملية االبتكار و�إدارتها خالل العمليات امليدانية.
يف قطاعنا ،ثمة جمال للنقا�ش حول هيئة الإطار الكامل الذي �ستظهر
به عملية االبتكار .بد�أنا ن�شعر ببع�ض املكونات الفردية لذلك الإطار،
ومن بني هذه املكونات �إن�شاء �أنظمة و�أدوات متكني النمذجة ال�سريعة،
و�ضمان توفر متويل مرن وملتزم حتى يتم ت�صميم وتبني ممار�سات
جديدة وتطوير �أ�سلوب للحلول اجلديدة يرتكز على العن�صر الب�شري،
تتم فيه ا�ست�شارة امل�ستفيد النهائي (الناجون من الأزمات) با�ستمرار
		
من �أجل اال�ستفادة من �آرائهم وتغذيتهم الراجعة.
فهذا الواقع اجلديد يف نظام الأمم املتحدة لي�س �إال نتيجة للقيادة
احلكيمة .وحل�سن احلظ ف�إننا يف املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني لدينا مفو�ض �سام ونائب للمفو�ض يتفهمان �ضرورة
االبتكار يف امل�ؤ�س�سة.
ويف حالة غياب القادة وال�شركاء احلكماء للدفاع عن �ضرورة االبتكار
و�إدارة االبتكار من املرجح �أن تظل �آذاننا ت�سمع عبارة " الأمم
املتحدة واالبتكار .معقول؟ ال ....معقول؟! "
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