افتتاحية

الكمي
ُت ِربز التقارير الإخبارية يف هذا العدد من "غـرا�س" امل�ستوى النوعي واحلجم
ّ
للم�شاريع والأن�شطة والإجنازات التي نفذتها �أو متكنت قطر اخلريية من حتقيقها ،وهو ما
جعلها يف موقع الريادة يف �أكرث من جمال ،وال�سبق يف �أكرث من ميدان ،و�أهّ لها للعديد من
				
الإ�شادات والتنويه يف غريما تقرير دويل ُمع َترب.
يكفي �أنّ �أنوه ببع�ضها على �سبيل املثال ال احل�صر :ح�صول قطر اخلريية على املركز الأول عامليا
بني منظمات املجتمع املدين يف �إغاثة �سوريا ولبنان وال�صومال ح�سب تقرير �أوت�شا ،تنظيم
امللتقى الإن�ساين الأول لدعم ال�شعب الفل�سطيني ،بدء تنفيذ امل�شروع النوعي "ابحث" يف غزة،
تنظيم ورعاية عدد من امل�ؤمترات وامللتقيات التي ت�صب يف خدمة ال�شعب ال�سوري� ،أو التح�ضري
للقمة الإن�سانية العاملية  2016با�سطنبول.
وي�شجع ذلك التناف�س يف اخلري ،والتطلع نحو الأف�ضل ،على جودة العمل ،وامل�سارعة يف
ّ
خدمة املجتمعات املحتاجة ،يف املجالني الإغاثي والتنموي ،ويرتك انطباعا طيبا عن
�شعب قطر الذي عرف بحب اخلري منذ قدمي الأزمان			.
ونوا�صل يف هذا العدد ر�صد ق�ص�ص جناح قطر اخلريية� ،سواء تع ّلق الأمر بالأفراد املتميزين
كاليتيمة �إميان �أبو واكد ،التي مل مينعها ُيتمها من �أن تكون الناطق با�سم �أطفال فل�سطني� ،أو
مدر�سة " من�شي غنج" التي تركت �أثرا يف حميطها ببنغالدي�ش .كما نهتم بالق�ص�ص الإن�سانية
امل�ؤ ِّثرة ،التي نلتقط �صورها وجنمع تفا�صيلها من خالل مكاتبنا امليدانية ،كق�صة امل�س ّنة جيجو
بال�صومال ،بق�صد �إبراز املعاناة الإن�سانية ،على م�ستوى العامل ،لن�شكر اهلل على نعمائه �أوال ،ونقف
				
الهم والكرب ثاني ًا.
معا مع الفقري واملحتاج و�صاحب ّ
وحتفل جملتنا �أي�ضا بحوارات مع �أ�صحاب اخلربة والتخ�ص�ص والتم ّيز ،ومقاالت نافعة وماتعة،
ت�صب يف خانة دعم ثقافة العمل الإن�ساين ببعديها الت�أ�صيلي واملعا�صر.
وكلها ّ
واليفوتني �أخريا �أن �أزجي موفور ال�شكر لكل موظفي ومتطوعي قطر اخلريية على جهودكم
الد�ؤوبة واملخل�صة والتي لوالها ملا حققت قطر اخلريية هذه الإجنازات الوا�ضحة وا�ستحقت
الإ�شادات املتعددة  ،كما اليفوتني تهنئة �سفري قطر اخلريية املخرتع حممد احلو�سني الذي
متكن من �إحراز املركز الأول يف برنامج "جنوم العلوم" ..متمنيا له م�ستقبال م�شرقا يف خدمة
بالده وجمتمعه.
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

يوسف بن أحمد الكواري

ما أفضل السبل لحشد التأييد العام الغربي ،وكيفية كسب
تعاطفه لصالح تخفيف المعاناة اإلنسانية للفلسطينيين ،وماهي
أولويات الدعم الالزمة لسكان فلسطين في ظل الفقر واالحتالل
والحصار ..إجابات ثرية مع مختص ذي خبرة طويلة في هذا المجال.

حوار مع رئيس الهيئة العالمية إلعمار غزة
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد التاسع
ربيع األول ١٤٣٦هـ يناير  ٢٠١٥م

امل�شرف العام

يوسف بن أحمد الكواري

ّ
يشكل تطورا نوعيا في مفهوم العمل اإلنساني
والتنموي ،ويجمع بين إيجاد الحلول العلمية للمشاكل التي
يعاني منها قطاع غزة ،وتنفيذ مشاريع تخدم التنمية هناك.
مشروع «ابحث» ـ غزة
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رئي�س التحرير

صباح ربيعة الكواري

مدير التحرير

علي الرشيد

املحررون

محمد األمين المختار
عوض الله جبارة أحمد

التدقيق اللغوي

د .محمد صالح الدين حنطاية

الت�صوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

الت�صميم والإخراج

الخضر الشيخ هالل

�ص.ب 1224 :الدوحة  -قطر
هاتف +974 44667711 :فاك�س+974 44667733 :
ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

لقاء في الدوحة استضافته قطر الخيرية وأسفر عن تأسيس مجلس
من شأنه دعم تنسيق العمل اإلنساني في العالم اإلسالمي .

االجتماع التأسيسي للمنظمات الحاصلة «استشارية»
التعاون اإلسالمي

لالشتراك في المجلة

الن�سخة الإلكرتونية
الن�سخة املطبوعة

�أر�سل طلب لال�شرتاك عرب الربيد الإلكرتوين

ghiras@qcharity.org

قيمة الن�سخة  ١٠رياالت قطري

يتربع بها ل�صالح امل�شاريع التنموية لقطر اخلريية
ات�صل على44667711 :

+ 974
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تقرير

فرحة الأطفال باليوم الوطني لقطر

مراكز تنمية المجتمع بقطر الخيرية
نظم��ت قط��ر اخلريي��ة م��ن خ�لال املراك��ز
الت��ي تتب��ع لإدارة تنمي��ة املجتم��ع فيه��ا ،ع��دة
�أن�ش��طة وفعالي��ات وم�س��ابقات ،مبنا�س��بة
الي��وم الوطن��ي القط��ري حظي��ت مب�ش��اركة
جماهريي��ة م��ن خمتل��ف �ش��رائح املجتم��ع.
وق��د �ش��ملت ه��ذه الفعالي��ات والأن�ش��طة
مرك��ز اخل��ور لتنمي��ة املجتم��ع ،وخمي��م
قط��ر اخلريي��ة بال�ش��حانية ،ومرك��ز قط��ر
لتنمي��ة املجتم��ع بالغراف��ة ،ومرك��ز الري��ان
لتنمي��ة املجتم��ع التاب��ع لقط��ر اخلريي��ة (ف��رع
رج��ال) ،و�ش��ارك فئ��ات فيه��ا املئ��ات م��ن
املواطن�ين م��ن خمتل��ف الأعم��ار والفئ��ات.
قطر العزّ

وق��د ا�س��تهلت قط��ر اخلريي��ة �أن�ش��طتها املخلدة
للي��وم الوطن��ي القط��ري داخ��ل الدول��ة بفعالي��ة
"قط��ر الع� ّز" والت��ي �ش��اركت فيه��ا � 350س��يدة
وفتاة ،وذلك مبخيم قطر اخلريية بال�شحانية.
وق��د �ش��ملت فعالي��ة "قط��ر الع � ّز" �إلق��اء
4

�أنا�ش��يد وق�صائ��د وفق��رات ا�س��تعرا�ضية حت��ث
عل��ى التعل��ق بالوط��ن والعم��ل عل��ى تطوي��ره
وبنائه ،كما �ش��ملت الفعالية م�س��ابقات متنوعة
رك��زت عل��ى الرتاث الوطني القطري ،و�ش��ملت
م�س��ابقة �أجم��ل زيّ تراث��ي ،وم�س��ابقة لوح��ة
يف ح��ب قط��ر ،وم�س��ابقة للأمث��ال ال�ش��عبية
القطري��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�س��ابقات حركي��ة
وريا�ضي��ة احتف��اال به��ذا الي��وم الوطن��ي ،ورك��ن
خا���ص بالأطف��ال ي�ش��مل �ألعاب��ا وم�س��ابقات.
كم��ا قدم��ت منت�س��بات املرك��ز فق��رات
ا�س��تعرا�ضية جت�س��د الفن��ون ال�ش��عبية
الرتاثي��ة القطري��ة العرقي��ة مث��ل "امل��راداة"
و"بن��ات ب��رزان" .كم��ا قدم��ت طالب��ات
ال�ص��ف االبتدائ��ي فق��رة "روح��ي قط��ر".
مركز الغرافة

كم��ا نظ��م مرك��ز قط��ر اخلريي��ة لتنمي��ة
املجتم��ع بالغراف��ة برام��ج وفعالي��ات خ�لال
يوم�ين متتال�ين احتف��اال بالي��وم الوطن��ي

للتعب�ير م��ن خ�لال ه��ذه االحتفالي��ة ع��ن
ال��والء وتر�س��يخ مفاهي��م ح��ب الوط��ن م��ن
الإمي��ان ب�ش��كل عمل��ي يف نفو���س الط�لاب.
وق��د ا�ش��تملت ه��ذه الفعالي��ات عل��ى تنظي��م
حف��ل مبق��ر املرك��ز بالغراف��ة ثم �إقامة مع�س��كر
مبنطق��ة ال�ش��حانية يف خمي��م �إدارة املراك��ز
لقط��ر اخلريي��ة مت خالل��ه �إلق��اء حما�ض��رات
ح��ول �أهمي��ة االنتم��اء للوطن والآث��ار االيجابية
املرتتب��ة عل��ى ال�ش��عور به��ذا االنتم��اء.
مركز الريان

كم��ا نظ��م مرك��ز قط��ر اخلريي��ة لتنمي��ة
املجتم��ع ـ الري��ان ،احتفالي��ة مبنا�س��بة الي��وم
الوطن��ي القط��ري ،وذل��ك بح�ض��ور �أك�ثر
م��ن ثالث�ين طالب��ا وبع���ض �أولي��اء �أموره��م.
وق��د تخلل��ت ه��ذه االحتفالي��ة ق�صائ��د �ش��عرية
تتعل��ق الوط��ن ومتجي��ده ،واحل��ث عل��ى خدمت��ه
والتعل��ق ب��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل كلم��ات للط�لاب يف
نف���س امل�ضمون ،كما �أقيمت م�س��ابقة للطالب

تحتفل باليـوم الوطني القطري
متح��ورت �أ�س��ئلتها ح��ول التاري��خ القط��ري ،و ّمت
منح الفائزين فيها جوائز رمزية ت�شجيعا لهم.
مراكز الخور

ويف �إط��ار التع��اون ب�ين م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع
امل��دين وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة �ش��ارك مرك��ز
اخل��ور لتنمي��ة املجتم��ع التاب��ع لقط��ر اخلريي��ة
يف االحتف��ال بالي��وم الوطن��ي القط��ري
بالتع��اون م��ع ن��ادي اخل��ور الريا�ض��ي ومدر�س��ة
اخل��ور الإعدادي��ة امل�س��تقلة للبن��ات وذل��ك
بال�س��احة املقابل��ة ملرك��ز اخل��ور ال�صح��ي،
وا�س��تمرت فعالي��ات ه��ذه االحتف��االت يوم�ين
متتالي�ين ،وذل��ك بدع��م م��ن "قط��ر ا�س��تيل"
ومب�س��اهمة م��ن بلدي��ة اخل��ور والذخ�يرة.
وق��د مت تخ�صي���ص احلف��ل لط�لاب وطالب��ات
املدار���س يف الف�ترات ال�صباحي��ة خ�لال
هذي��ن اليوم�ين� ،أم��ا الف�ترة امل�س��ائية فت��م
تخ�صي�صه��ا للعائ�لات .وق��د ت�ضم��ن االحتف��ال
م�س��رحا لإلقاء ق�صائد ال�ش��عر يف حب الوطن،

وم��ن ه��ذه ال�ش��ركات "�ش��ركة �ش��ريول"،
وجمموع��ة "�ش��اطئ البح��ر" .كم��ا ك ّرم��ت
مدي��رة املرك��ز ال�س��يدات القطري��ات
الالت��ي كان��ت له��نّ ب�صم��ة يف امل�ش��اركة يف
تنمي��ة املجتمع وخدمت��ه يف مدين��ة اخل��ور.

وتنظي��م امل�س��ابقات والألع��اب الرتفيهي��ة
املتنوع��ة والألع��اب احلركي��ة للعائ�لات.
وا�ش��تملت مكون��ات االحتف��ال عل��ى خيم��ة
خم�ص�ص��ة للأ�س��ر املنتج��ة ،ومعر���ض بح��ري،
ومعر���ض لل�س��يارات الكال�س��يكية ،ومعر���ض
لل�ش��رطة املجتمعي��ة ،وبع���ض الألع��اب ،مع مدرسة الخور
بالإ�ضاف��ة �إىل خيم��ة لتق��دمي امل�أك��والت كم��ا �ش��ارك مرك��ز قط��ر اخلريي��ة لتنمي��ة
ال�ش��عبية وم�ضم��ار للخي��ول واجلم��ال .املجتم��ع باخل��ور يف فعالي��ات االحتف��ال بالعي��د
الوطن��ي القط��ري الت��ي نظمته��ا مدر�س��ة اخلور
"وتبقى قطر"	 
كم��ا نظ��م مركز قط��ر اخلريية لتنمي��ة املجتمع الدولي��ة ،وكان��ت ه��ذه امل�ش��اركة م��ن خ�لال
باخل��ور ـ ف��رع الن�س��اء ،برنام��ج حف��ل مبنا�س��بة تخ�صي���ص رك��ن خا���ص باملرك��ز ،مت��ت زيارت��ه
الي��وم الوطن��ي القط��ري حت��ت عن��وان "وتبقى م��ن ط��رف �أكرث من  2000طال��ب برفقة بع�ض
قط��ر" ،وذل��ك بفن��دق �ش��اطئ ال�س��لطان� ،أولي��اء �أموره��م ،و ّمت توزي��ع الهداي��ا التذكاري��ة
مب�ش��اركة � 350س��يدة و فت��اةّ ،مت خالل��ه تق��دمي عليه��م.
العديد من الفقرات املتعلقة بالرتاث ال�شعبي.
وق��د كرم��ت مدي��رة املرك��ز ال�س��يدة
م��رمي املهن��دي ال�ش��ركات الداعم��ة للحف��ل
ومنحته��م دروع قط��ر اخلريية وباق��ات ورد،
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تقرير

مكاتب قطر الخيرية

تحتفل باليـــوم الــــــ
نظ��م ع��دد م��ن مكات��ب قط��ر اخلريي��ة
باخل��ارج احتف��االت مبنا�س��بة الي��وم الوطن��ي
لدول��ة قط��ر� ،أو �ش��اركت يف احتف��االت
�أقيم��ت يف ال��دول الت��ي توج��د فيه��ا .وتخلل��ت
ه��ذه االحتف��االت الت��ي ح�ضره��ا �س��فراء
دول��ة قط��ر عرو���ض لأه��م اجن��ازات قط��ر
اخلريي��ة وتد�ش�ين بع���ض م�ش��اريعها ل�صال��ح
امل�ستفيدين يف تلك البلدان.
مكتب بألبانيا

يف �ألباني��ا نظ��م مكت��ب قط��ر اخلريي��ة
حف�لا مبنا�س��بة الي��وم الوطن��ي لدول��ة قط��ر
�إحتفاالت مكتبنا يف �ألبانيا
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بح�ض��ور كل م��ن �س��عادة ال�س��فري القط��ري
يو�س��ف ح�س��ن ال�س��اعي و�س��عادة القن�ص��ل
القط��ري عو���ض احلباب��ي ،وال�س��يد را�ش��د
ال�ش��هواين امللح��ق الدبلوما�س��ي بال�س��فارة
القطري��ة يف الدول��ة ،وبح�ض��ور م�س ��ؤولني
م��ن �ألباني��ا م��ن بينه��م ال�س��يدة ن��ورا م��اىل
نائب��ة وزي��ر التعلي��م والريا�ض��ة الألب��اين،
وال�س��يد �أل�ير ه��ازيل نائب � ًا ع��ن وزي��ر العم��ل
 ،ع�لاوة عل��ى العدي��د م��ن ر�ؤ�س��اء البلدي��ات
ومدي��ري الإدارات احلكومي��ة الألباني��ة.
وتخل��ل ه��ذا احلف��ل توزي��ع عق��ود  50م�ش��روعا

م��ن م�ش��اريع متلي��ك و�س��ائل الإنت��اج عل��ى
امل�س��تهدفني م��ن الطبق��ات الأق��ل دخ�لا خ�لال
االحتفال بالعيد الوطني القطري.
كلمة السفير

ب��د�أ احلف��ل بع��زف ال�س�لام الوطن��ي القط��ري
وال�س�لام الوطني الألباين ،ثم بكلمة افتتاحية
لل�س��يد �ش��وقي �أب��و �س��يف مدي��ر مكت��ب قط��ر
اخلريية ب�ألبانيا ا�ستعر�ض فيها ن�شاط املكتب
يف دولة �ألبانيا خالل عام  2014م وما ّمت تنفيذه
م��ن م�ش��اريع ا�س��تفاد من��ه �آالف الألباني�ين.
وحت��دث �س��عادة ال�س��فري يو�س��ف ال�س��اعي يف

بالخـارج

ـــوطني القطري
احلف��ل مقدم��ا ال�ش��كر لقط��ر اخلريي��ة عل��ى ما مب�ش��اريع متلي��ك و�س��ائل الإنت��اج معت�بر ًا
تبذل��ه م��ن عم��ل وجه��د يف دول��ة �ألباني��ا وهو ما �أنه��ا ه��ي املدخ��ل احلقيق��ي للتنمي��ة وتكوي��ن
يلم�س��ه م��ن �ش��كر من امل�س��ئولني وال�ش��خ�صيات �شباب قادر على العمل.
العام��ة وثنائه��م عل��ى دور قط��ر اخلريي��ة يف معرض باندونيسيا
�ألباني��ا ،متمني � ًا له��ا دوام التق��دم واملزي��د ويف اندوني�س��يا وبدع��وة كرمي��ة م��ن �س��عادة
م��ن النج��اح يف ه��ذه الر�س��الة الإن�س��انية الت��ي ال�س��فري القط��ري حمم��د اخلاط��ر للم�ش��اركة
حتمله��ا.
يف تخلي��د الي��وم الوطن��ي لدول��ة قط��ر ،قام��ت
وا�ش��تمل احلف��ل عل��ى كلم��ة لل�س��يد �أل�ير قط��ر اخلريي��ة ب�إع��داد معر���ض متكام��ل تن��اول
هاج��ويل رئي���س جلن��ة الأدي��ان مقدم��ا �ش��كره م�س�يرة قط��ر اخلريي��ة خ�لال ع�ش��ر �س��نوات
ملكت��ب قط��ر اخلريي��ة عل��ى م��ا تقدم��ة م��ن دعم يف �إندوني�س��يا ،و�ش��مل �أه��م الأعم��ال الت��ي
لل�ش��عب الألب��اين ،وق��د �أ�ش��اد ب�صف��ة خا�ص��ة قام��ت به��ا قط��ر اخلريي��ة وامل�ش��اريع الت��ي

نفذته��ا والت��ي بلغ��ت � 5000آالف م�ش��روع.
وتتن��وع ه��ذه امل�ش��اريع ب�ين بن��اء الوح��دات
ال�س��كنية ،واملجمع��ات ،وامل�س��اجد ،وم�ش��اريع
ال�صال��ح لل�ش��رب م��ن خ�لال ١حف��ر الآب��ار،
وامل�س��اهمة يف التمك�ين االقت�ص��ادي للأ�س��ر
وذل��ك بتملي��ك و�س��ائل الإنت��اج ،ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل الكف��االت االجتماعي��ة الت��ي تق��در بع��دد
 2300كفال��ة �ش��هرية للأيت��ام والأ�س��ر وط�لاب
العل��م ،والدع��اة واملعلم�ين وذوي االحتياج��ات
اخلا�ص��ة وغريه��م.

مكتب اندوني�سيا ي�شارك يف احتفاالت اليوم الوطني
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في اختتام «ملتقى قطر الخيرية اإلنساني األول لدعم الشعب الفلسطيني»

تعهدات بـ 100مليون دوالر
وتوصيات لصالح التنمية
وكسـر الحصــار

اختت��م "ملتق��ى قط��ر اخلريي��ة الإن�س��اين
الأول لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني" فعاليات��ه
بتو�صي��ات ب�إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات للتعلي��م والتنمي��ة
والعم��ل الإن�س��اين والتمك�ين االقت�ص��ادي
ل�صال��ح ال�ش��عب الفل�س��طيني يف قط��اع غ��زة
وال�ضف��ة الغربي��ة وال�ش��تات ،كم��ا �ش��هد امل�ؤمت��ر
تربع��ات �ضخم��ة م��ن داخ��ل قط��ر وخارج��ه
و�صلت �إىل  100مليون دوالر.
وق��د �ش��هد امللتق��ى تنظي��م �أم�س��ية خريي��ة
ح�ضرها العالمة يو�سف القر�ضاوي ،والدكتور
8

ط��ارق �س��ويدان ،وكوكب��ة م��ن ال�ش��خ�صيات
الإ�س�لامية والعلمي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل �ضي��وف
امللتق��ى ،وق��د ّمت خاللها �إعالن التربعات التي
قدمته��ا جه��ات وم�ؤ�س�س��ات داخلي��ة وخارجي��ة،
وحم�س��نون ،والت��ي بلغ��ت ح��وايل  100ملي��ون
دوالر ،م��ن �ضمنه��ا تربع��ات مببال��غ كب�يرة
مث��ل ت�برع البن��ك الإ�س�لامي للتنمي��ة مببل��غ 30
مليون دوالر ،وتربع قطر اخلريية ب 20مليون
دوالر ،وت�برع الرحم��ة العاملي��ة ـ الكوي��ت ب10
مليون دوالر ،بالإ�ضافة �إىل تربعات �أخرى من

م�ؤ�س�س��ات و�ش��خ�صيات قطري��ة ،وم�ؤ�س�س��ات
و�ش��خ�صيات خليجي��ة وعربي��ة و�إ�س�لامية،
وهيئ��ات �أوربي��ة وعاملي��ة وغريه��ا .ومت خ�لال
ه��ذه الأم�س��ية عر���ض �أف�لام تعريفي��ة بواق��ع
ال�ش��عب الفل�سطيني حتت الق�صف واحل�صار،
وخا�صة يف قطاع غزة ،و�إبراز �أهم احتياجاته،
بالإ�ضاف��ة �إىل فل��م تعريف��ي ب�إجن��ازات
قطر اخلريية يف فل�سطني.
رعاية كريمة

وق��د انعق��د ه��ذا امللتق��ى برعاي��ة كرمي��ة م��ن

معايل ال�ش��يخ عبد اهلل بن نا�صر بن خليفة �آل
ثاين ،رئي���س جمل���س ال��وزراء ووزي��ر الداخلية،
يف الف�ترة  29ـ 31م��ن �أكتوب��ر املن�ص��رم،
وحت��ت عن��وان "فل�س��طني كلن��ا معك��م"،
وا�س��تمر ثالث��ة �أي��ام يف العا�صم��ة القطري��ة
الدوح��ة ،وبح�ض��ور �أك�ثر من  70م��ن املنظمات
وامل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات الإن�س��انية املحلي��ة
والإقليمي��ة والدولي��ة م��ن ح��وايل  30دول��ة
ومب�ش��اركة �أك�ثر م��ن  400م��ن ال�ش��خ�صيات
االعتباري��ة واملهتم�ين بالعم��ل الإن�س��اين م��ن
العاملي العربي والإ�سالمي.
َ
وق��د توج��ه املجتمع��ون بال�ش��كر �إىل دول��ة قط��ر
�أم�ير ًا وحكوم� ًة و�ش��عب ًا عل��ى م��ا بذلت��ه وتبذل��ه
من دعم �إن�س��اين ل�صالح ال�ش��عب الفل�سطيني،
وناق���ش املجتمع��ون عل��ى م��دى يوم�ين كامل�ين
واق��ع ال�ش��عب الفل�س��طيني يف ال�ضف��ة الغربي��ة
وقط��اع غ��زة والقد���س وال�ش��تات ،حي��ث ا�س��تهل
الي��وم الأول بجل�س��ة افتتاحي��ة ح�ضرها �س��عادة
ال�ش��يخ الدكت��ور غي��ث مب��ارك الك��واري وزي��ر
الأوق��اف وال�ش ��ؤون الإ�س�لامية نياب��ة ع��ن
مع��ايل ال�ش��يخ عب��د اهلل ب��ن نا�ص��ر ب��ن خليف��ة
�آل ث��اين رئي���س جمل���س ال��وزراء ،و�س��عادة
ال�ش��يخ حم��د ب��ن نا�ص��ر ب��ن جا�س��م �آل ث��اين
رئي���س جمل���س �إدارة قط��ر اخلريي��ة و�س��عادة
ال�س��يد ح�س��ن ب��ن حل��دان املهن��دي وزي��ر
الع��دل ،والرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريي��ة
ال�س��يد يو�س��ف ب��ن �أحم��د الك��واري ،وع��دد م��ن
		
م�سئويل اجلمعية.
آليات لرفع الحصار

وق��د خل���ص املجتمع��ون بع��د �إث��راء �أوراق
العم��ل واملب��ادرات املطروح��ة �إىل الق��رارات
		
والتو�صيات التالية:
ـ �ض��رورة العم��ل عل��ى ح�ش��د الإمكاني��ات
وت�ش��كيل حتالف حقوقي عاملي ملالحقة الكيان
ال�صهي��وين يف حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة،
فيم��ا يتعل��ق بالق�ضاي��ا الإن�س��انية ،خ�صو�ص � ًا
الأ�ض��رار الت��ي تلح��ق بالأطف��ال والن�س��اء وكبار
ال�س��ن.ودعوة امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة العامل��ة
يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة لالن�ضم��ام
�إىل املنظمات الأممية.
ـ كم��ا مت��ت الدع��وة �إىل متك�ين ال�ش��عب
الفل�س��طيني م��ن خ�لال عم��ل �ش��راكات م��ا ب�ين
بلديات وم�ؤ�س�سات تعليمية و�صحية فل�سطينية
م��ع جه��ات عربي��ة و�إ�س�لامية ودولي��ة رديف��ة.
بالإ�ضاف��ة �إىل دع��وة امل�ؤ�س�س��ات الإن�س��انية
العربي��ة والدولي��ة لإط�لاق حم�لات �إعالمي��ة
�إن�س��انية دولي��ة لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني
وخا�ص��ة االنته��اكات الإ�س��رائيلية بح��ق

امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك .ودع��وة اجلمعي��ات
وامل�ؤ�س�س��ات للعم��ل عل��ى �إع��داد �إ�س�تراتيجية
�ش��املة لن�صرة القد���س ودعمها وتثبيت �أهلها.
كم��ا مت��ت الدع��وة �إىل تعزي��ز تواج��د
امل��ر�أة الفل�س��طينية يف خمتل��ف �س��احات
العم��ل الفل�س��طيني وتوف�ير مراك��ز لت�أهيله��ا
وتدريبه��ا وتق��دمي الدع��م النف�س��ي والرتب��وي
للم��ر�أة الفل�س��طينية والطف��ل .والنظ��ر يف
الو�س��ائل وال�س��بل القانوني��ة حلماي��ة امل�ش��اريع
الت��ي تق��ام يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
ووج��ه امللتق��ى منا�ش��دة �إىل احلكوم��ات
واملنظم��ات الدولي��ة والإن�س��انية وجمعي��ات
النف��ع الع��ام للقي��ام بواجباته��ا واالط�لاع
مب�س ��ؤولياتها وم�ضاعف��ة جهوده��ا للتخفي��ف
من معاناة ال�ش��عب الفل�س��طيني .بالإ�ضافة �إىل
تو�صي��ة بالعم��ل عل��ى �إقام��ة امل�ش��اريع التنموي��ة
للنهو���ض بالف��رد الفل�س��طيني .وو�ض��ع الآلي��ات

 ٧٠مؤسسة محلية
وإقليمية ودولية من
 ٣٠دولة شاركت في
الملتقى
الكفيل��ة برف��ع احل�ص��ار ع��ن قط��اع غ��زة.
توصيات هامة

و�أو�ص��ى املجتمع��ون ب�إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ة
دولي��ة متخ�ص�ص��ة ب�ش ��ؤون الرتبي��ة
والتعلي��م والثقاف��ة والآداب ،و�إن�ش��اء
�صن��دوق للتعلي��م لتلبي��ة االحتياج��ات
التعليمي��ة الآني��ة والعاجل��ة� ،أكادميي��ة للعم��ل
الإن�س��اين ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ض��رورة �إن�ش��اء
جمعي��ة تنمي��ة ق��درات امل��ر�أة والطف��ل.
كم��ا �أو�ص��ى املجتمع��ون كذل��ك ب�ض��رورة متكني
املجتم��ع الفل�س��طيني واالرتق��اء ب��ه م��ن ط��ور
الكفاالت �إىل طور التمكني حتى ي�صبح جمتمعا
منتج��ا م��ن خ�لال م�ش��اريع التنمي��ة املجتمعية.
وق��د �ش��هد امللتق��ى تق��دمي مب��ادرات منه��ا
"مب��ادرة وقفي��ة الأق�ص��ى" الت��ي قدمه��ا
ال�س��يد حمم��د ب��ن عل��ي الغامدي مدي��ر الإدارة
التنفيذي��ة للتنمي��ة الدولي��ة بقط��ر اخلريي��ة،
ومب��ادرة امل�ؤاخ��اة الت��ي قدمه��ا الدكت��ور توفي��ق
ودجاج��ا رئي���س جمموع��ة واف��ا الدولي��ة لبن��اء
الق��درات باندوني�س��يا ،بالإ�ضاف��ة �إىل مب��ادرة

دع��م التعلي��م الت��ي قدمه��ا الدكت��ور مع�ين
�ش��بيب مدي��ر ع��ام م�ؤ�س�س��ة الع��ون التعليم��ي
الفل�س��طيني ،ومب��ادرة �إع��ادة ت�أهي��ل غ��زة
الت��ي قدمه��ا عب��د الق��ادر حاف��ظ ع�ض��و املكت��ب
التنفي��ذي للهيئ��ة ال�ش��عبية العاملي��ة لدعم غزة،
ومب��ادرة بن��اء ق��درات الأف��راد واملنظم��ات
الإن�س��انية الت��ي تر�أ���س جل�س��تها ال�س��يد �أحم��د
يو�س��ف امل�لا م�ست�ش��ار التنمي��ة املحلي��ة بقط��ر
اخلريي��ة ،ومبادرة بناء قدرات الطفل واملر�أة.
وقد ا�س��تهلت هذه املبادرات مبحا�ضرة قدمها
الدكت��ور ط��ارق �س��ويدان رئي���س جمل���س �إدارة
�ش��ركات الإب��داع اخلليج��ي ،تن��اول فيه��ا �أهمية
خمرج��ات ور���ش العمل املطروحة وا�س��تثمارها
للتخفي��ف م��ن معان��اة ال�ش��عب الفل�س��طيني.
كم��ا ّمت تق��دمي جمموع��ة �أوراق خ�لال امللتق��ى
م��ن بينه��ا :ورق��ة ح��ول "دور م�ؤ�س�س��ات العم��ل
امل��دين والأهل��ي القطري��ة يف دع��م العم��ل
الإن�س��اين الفل�س��طيني" قدمه��ا املهند���س
�إبراهي��م زين��ل نائ��ب املدي��ر التنفي��ذي للتنمي��ة
الدولي��ة بقط��ر اخلريي��ة ،وورق��ة "النتائ��ج
الإن�س��انية للح��رب الإ�س��رائيلية عل��ى قط��اع
غزة" والتي قدمها ال�س��يد جواد الأحمد مدير
مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بالأردن ،وورقة
"ق��راءة نقدي��ة يف امل�س��توى املعي�ش��ي ب�ين الفرد
الفل�سطيني والإ�سرائيلي" والتي قدمها ال�سيد
وائل �سعد باحث يف مركز الزيتونة للدرا�سات.
وورق��ة "الواق��ع الإن�س��اين للم��ر�أة والطف��ل يف
فل�س��طني" للدكت��ورة من��ى اللح��ام م�ست�ش��ارة
تربي��ة ،و"واق��ع القد���س وامل�س��جد الأق�ص��ى
حت��ت االحت�لال" للأ�س��تاذ يا�س�ين حمود مدير
عام م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ،و"واقع حتديات
الأم��ن الغذائ��ي يف فل�س��طني" تق��دمي الأ�س��تاذ
رام��ي برغو���ش نائ��ب رئي���س الهيئ��ة الإداري��ة
للجمعي��ة العربي��ة حلماي��ة الطبيع��ة ب��الأردن.
مشاركة واسعة

جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن "ملتق��ى قط��ر اخلريي��ة
الإن�س��اين الأول لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني"
ق��د �ش��هد م�ش��اركة وا�س��عة م��ن ط��رف ح��وايل
 70م��ن امل�ؤ�س�س��ات واملنظم��ات الإقليمي��ة
واملحلي��ة والدولي��ة م��ن  30بل��دا ،وكذل��ك
 400م��ن ال�ش��خ�صيات املهم��ة يف املج��ال
الإن�س��اين ،وم��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي �ش��اركت
يف ه��ذا امللتق��ى وكال��ة الأمم املتح��دة لغ��وث
وت�ش��غيل الالجئ�ين الفل�س��طينيني يف ال�ش��رق
الأدن��ى (االنروا) ،والبنك الإ�س�لامي للتنمية،
ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،والرحمة العاملية،
وهيئ��ة الإغاث��ة الرتكي��ة ( )I.H.Hوغريه��ا.
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ح�ضور ومتابعة وا�ضحة من امل�شاركني يف �أعمال امللتقى

 4مبادرات في ورش عمل الملتقى
�ش��هد "ملتق��ى قط��ر اخلريي��ة الإن�س��اين
الأول لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني" تق��دمي
ع��دة مب��ادرات م��ن ط��رف امل�ش��اركني في��ه ،من
ذوي االخت�صا�ص��ات ،لت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى
واق��ع ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وح�ش��د الدع��م ل��ه.
وق��د ا�س��تهلت ه��ذه املب��ادرات مبحا�ض��رة
قدمه��ا الدكت��ور ط��ارق �س��ويدان رئي���س
جمل���س �إدارة �ش��ركات الإب��داع اخلليج��ي،
تن��اول فيه��ا �أهمي��ة خمرج��ات ور���ش العم��ل
املطروح��ة وا�س��تثمارها للتخفي��ف م��ن معان��اة
ال�ش��عب الفل�س��طيني .وم��ن ه��ذه املب��ادرات:
وقفية األقصى

وم��ن ه��ذه املب��ادرات "مب��ادرة وقفي��ة
الأق�ص��ى" الت��ي قدمه��ا ال�س��يد حمم��د ب��ن
عل��ي الغام��دي مدي��ر الإدارة التنفيذي��ة
للتنمي��ة الدولي��ة بقط��ر اخلريي��ة وه��ي
مب��ادرة ت�س��عى �إىل جم��ع التربع��ات لوق��ف
ا�س��تثماري تدع��م عوائ��ده م�ش��اريع التنمي��ة
الرئي�س��ية يف القد���س لدع��م �صم��ود �س��كان
املدين��ة �أم��ام حتدي��ات التهوي��د والتهج�ير.
وت�س��عى ه��ذه املب��ادرة �إىل حتقي��ق جمل��ة
�أه��داف م��ن بينه��ا :تطبي��ق �ش��عرية الوق��ف
و�إظه��ار دوره يف تنمي��ة املجتم��ع ،وم�س��اعدة
املحتاج�ين وحت�س��ن حالته��م املادي��ة ،ورعاي��ة
الأطف��ال والأ�س��ر يف جم��االت ال�صحة والتعليم
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والإعا�ش��ة ،وتعزي��ز �أوا�ص��ر الألف��ة واملحب��ة بني
الأغني��اء والفق��راء ،وتنفي��ذ �ش��روط الواقف�ين
يف احلجج الوقفية .وت�سعى املبادرة �إىل �شراء
عق��ارات ا�س��تثمارية بعائ��د جي��د يخ�ص���ص
ل�صالح وقفية الأق�صى حيث يكون هذا الوقف
خا�صا بامل�شاريع وامل�ساعدات يف مدينة القد�س.
مبادرة المؤاخاة

ومب��ادرة امل�ؤاخ��اة الت��ي قدمه��ا الدكت��ور توفي��ق
ودجاج��ا رئي���س جمموع��ة واف��ا الدولي��ة لبن��اء
القدرات باندوني�سيا ،وتعمل هذه املبادرة على
�إط�لاق بواب��ة الكرتوني��ة تعر���ض م��ن خالله��ا
االحتياج��ات الأ�سا�س��ية م��ن الأدوات الإنتاجية
لتمكني � 10آالف من الأ�سر الفقرية اقت�صاديا،
حي��ث يت��اح ل��زوار البواب��ة م��ن املنفق�ين و�أه��ل
اخل�ير �ش��راء ه��ذه االحتياج��ات ل�صال��ح
امل�س��تهدفني ،وم��ن ث��م تقوم املب��ادرة التنفيذية
بتو�صي��ل ه��ذه االحتياج��ات �إىل �أ�صحابه��ا.
بناء القدرات

ومب��ادرة بن��اء ق��درات الأف��راد واملنظم��ات
الإن�س��انية الت��ي تر�أ���س جل�س��تها ال�س��يد �أحم��د
يو�س��ف امل�لا م�ست�ش��ار التنمي��ة املحلي��ة بقط��ر
اخلريي��ة� ،إن�ش��اء �أكادميي��ة تعليمي��ة؛ ت�س��عى
لتطوي��ر قط��اع العم��ل الإن�س��اين يف الع��امل
العرب��ي والإ�س�لامي،عرب تعلي��م وت�أهي��ل وبن��اء
ق��درات املنظم��ات والأف��راد ؛ وف��ق �أح��دث

النظري��ات والربام��ج العملية ،بنا ًء على �أ�س�� ٍ�س
من املعرفة والبحث العلمي والقيم الإن�س��انية،
�اءات عالي��ة امل�س��توى.
�برات وكف� ٍ
�ود وخ ٍ
وبجه� ٍ

إعادة إعمار غزة

مب��ادرة �إع��ادة ت�أهي��ل غ��زة الت��ي قدمه��ا عب��د
الق��ادر حاف��ظ ع�ض��و املكت��ب التنفي��ذي للهيئ��ة
ال�ش��عبية العاملي��ة لدع��م غ��زة .وته��دف �إىل
امل�ساهمة يف �إعادة �إعمار قطاع غزة ،و�إحداث
تنمية م�ستدامة يف القطاعات املختلفة ،واحلد
م��ن الت�ش��وهات االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والبيئي��ة الت��ي فر�ضه��ا االحت�لال الإ�س��رائيلي،
وتعزي��ز �صم��ود الإن�س��ان الفل�س��طيني عل��ى
�أر�ض��ه كج��زء �أ�سا�س��ي م��ن مقاوم��ة االحت�لال.
وم��ن �أهدافه��ا الفرعي��ة� :إع��ادة الإعم��ار
يف القطاع��ات احليوي��ة املختلف��ة مب��ا ي�ضم��ن
توف�ير متطلب��ات احلي��اة الكرمي��ة وحت�س�ين
اخلدم��ات ،وحت�س�ين الظ��روف احلياتي��ة
ل�س��كان قط��اع غ��زة ،وتخفي��ف ح��دة البطال��ة
والفق��ر وتوف�ير اخلدم��ات املختلف��ة ،والعم��ل
عل��ى �إنعا���ش اقت�ص��اد قط��اع غ��زة خا�ص��ة
االقت�ص��اد املنبث��ق م��ن امل�ش��اريع االقت�صادي��ة
الفردي��ة وم��ع القط��اع اخلا���ص .تعزي��ز ق��درة
امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع
امل��دين عل��ى �أداء دوره��ا الري��ادي يف �إع��ادة
الإعم��ار وحتقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة.

رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين يتحدث لو�سائل الإعالم على هام�ش امللتقى

قدمها باحثون ومتخصصون
ّ

جلسات  ..وأوراق عمل
ق��د ق��دم باحث��ون وخمت�ص��ون جمموع��ة �أوراق
خ�لال امللتق��ى� ،س��لطت ال�ض��وء عل��ى �أه��م جوان��ب
معاناة ال�ش��عب الفل�س��طيني ،و�أوجه احتياجاته ،ومت
خالله��ا تق��دمي درا�س��ات و�إح�صائي��ات ومقرتح��ات
لتق��دمي احلل��ول املنا�س��بة ،م��ن ب�ين ه��ذه الأوراق:
العمل األهلي القطري

ورق��ة ح��ول "دور م�ؤ�س�س��ات العم��ل امل��دين والأهل��ي
القطري��ة يف دع��م العم��ل الإن�س��اين الفل�س��طيني"
قدمه��ا املهند���س �إبراهي��م زين��ل نائ��ب املدي��ر
التنفي��ذي للتنمي��ة الدولي��ة بقط��ر اخلريي��ة ،تن��اول
فيه��ا �أوج��ه الدع��م التي تق��وم به امل�ؤ�س�س��ات الأهلية
واملدني��ة القطري��ة ،جت��اه ال�ش��عب الفل�س��طيني،
و�آلي��ات تطوي��ر عمله��ا مب��ا يخ��دم الفل�س��طينيني
خا�ص��ة يف املج��االت ذات الأهمي��ة الق�ص��وى.

نتائج الحرب على غزة

وق��د تناول��ت ورق��ة "النتائ��ج الإن�س��انية للح��رب
الإ�س��رائيلية عل��ى قط��اع غ��زة" الت��ي قدمه��ا ال�س��يد
جواد الأحمد مدير مركز درا�س��ات ال�شرق الأو�سط
بالأردن� ،أوجه ًا متعددة تعك���س وجه معاناة ال�ش��عب
الفل�س��طيني وخا�ص��ة �س��كان غ��زة ج � ّراء احل��روب
الثالثة التي تعر�ضت لها غزة منذ العام  ٢٠٠٨وحتى
يوليو  ٢٠١٤املا�ضي ،والتي �ش��كلت م�صدرا لكوارث
�إن�س��انية حقيقي��ة متثل��ت بالدم��ار الهائ��ل ،وك�ثرة

القتل��ى واجلرح��ى �إ�ضاف��ة �إىل التدم�ير االقت�صادي
والتج��اري واحل�ض��اري للقط��اع يف بنيت��ه التحتي��ة.
المستوى المعيشي
		
في فلسطين

كم��ا مت تق��دمي ورق��ة حول "قراءة نقدية يف امل�س��توى
املعي�شي بني الفرد الفل�سطيني والإ�سرائيلي" قدمها
ال�سيد وائل �سعد باحث يف مركز الزيتونة للدرا�سات.
و�س��عت ه��ذه الورق��ة �إىل الوق��وف عل��ى امل�س��توى
املعي�ش��ي للفرد الفل�س��طيني من خالل �إجراء قراءة
مقارن��ة لبع���ض امل�ؤ�ش��رات الإح�صائية على ال�صعيد
االقت�ص��ادي وال�صح��ي والتعليم��ي ،يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة  ،حي��ث �أظه��رت الف��وارق يف
امل�س��تويات املعي�ش��ية ب�ين الفل�س��طيني والإ�س��رائيلي،
�إذ ال ي��كاد ن�صي��ب الف��رد الفل�س��طيني م��ن الن��اجت
املحل��ي الإجم��ايل �أن يتج��اوز  2,700دوالر ،بينم��ا
يبل��غ يف الط��رف الإ�س��رائيلي � 36أل��ف دوالر.
المرأة والطفل

كم��ا مت تق��دمي ورق��ة ح��ول "الواق��ع الإن�س��اين
للم��ر�أة والطف��ل يف فل�س��طني" للدكتورة منى اللحام
م�ست�ش��ارة تربي��ة ،ومتث��ل الهدف م��ن هذه الورقة يف
درا�سة الواقع الإن�ساين (املتمثل يف الواقع التعليمي
وال�صحي) للمر�أة والطفل الفل�س��طيني يف فل�سطني
(القد�س ،وال�ضفة الغربية ،وغزة ،وفل�سطني ،)48

وخميم��ات ال�ش��تات يف كل م��ن الأردن ولبن��ان
و�سوريا.
وتعر�ض��ت الورق��ة للواق��ع التعليم��ي وال�صحي للمر�أة
والطفل الفل�س��طيني يف كل من فل�س��طني وخميمات
ال�شتات والقد�س وغزة وخا�صة بعد العدوان الأخري
عليه��ا .بالإ�ضاف��ة �إىل تن��اول من��اذج م�ش��رقة م��ن
حي��اة امل��ر�أة الفل�س��طينية ،مثل مرابط��ات الأق�صى،
والأ�س�يرات و�أو�ضاعه��ن ،ع�لاوة على واق��ع الأطفال
الأ�سرى		.
واقع القدس

ويف ورق��ة "واق��ع القد���س وامل�س��جد الأق�ص��ى
حت��ت االحت�لال" للأ�س��تاذ يا�س�ين حم��ود مدي��ر
ع��ام م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ةّ ،مت التط��رق �إىل
التهج�ير ال��ذي يتعر���ض ل��ه املقد�س��يون م��ن ط��رف
االحت�لال ،والت�ضيي��ق عليه��م وه��دم بيوته��م.
بالإ�ضاف��ة �إىل معاناته��م ج � ّراء اجل��دار الع��ازل،
وت��ردي واقعه��م االقت�ص��ادي والتعليم��ي وال�صح��ي
			
وغريها.
�إ�ضاف��ة �إىل ورق��ة "واق��ع حتدي��ات الأم��ن الغذائ��ي
يف فل�س��طني" تق��دمي الأ�س��تاذ رام��ي برغو���ش نائ��ب
رئي���س الهيئ��ة الإداري��ة للجمعي��ة العربي��ة حلماي��ة
الطبيع��ة ب��الأردن وغريه��ا.
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ملف العدد

عبد الرحمن احلرمي �أثناء املزاد على قارورة زيت زيتون من القد�س

األمسية الخيرية ..تفاعل كبير
في التبرعات والمزادات
خ�لال "ملتق��ى قط��ر اخلريي��ة الإن�س��اين الأول
لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني" مت تنظي��م �أم�س��ية
خريي��ة حل�ش��د التربع��ات ل�صال��ح ال�ش��عب
الفل�س��طيني م��ن �أج��ل متوي��ل م�ش��اريع تنموي��ة
وتعليمي��ة ل�صال��ح الفل�س��طينيني يف قط��اع غ��زة
وال�ضف��ة الغربي��ة وال�ش��تات ،ولتن�س��يق اجله��ود
لرفع احل�صار عن غزة.
وق��د ح�ض��ر ه��ذه الأم�س��ية كوكب��ة م��ن
ال�ش��خ�صيات الإ�س�لامية واملفكري��ن وامل�ش��ايخ
من بينهم ف�ضيلة العالمة يو�س��ف القر�ضاوي،
12

والدكت��ور ط��ارق �س��ويدان ،وال�ش��يخ را�ش��د
الزه��راين ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ضي��وف امللتق��ى من
ممثلي الهيئات وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية الإقليمية
		
والدولية واملحلية.
وق��د ّمت خ�لال ه��ذه الأم�س��ية �إع�لان التربع��ات
التي قدمتها جهات وم�ؤ�س�سات �إن�سانية ومالية
م��ن داخ��ل وخارجه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل تربع��ات
الأفراد .وقد بلغت هذه التربعات حوايل 100
مليون دوالر ،وكان من �ضمنها تربعات مببالغ
كبرية مثل تربع البنك الإ�سالمي للتنمية مببلغ
 30ملي��ون دوالر ،وت�برع قط��ر اخلريي��ة ب20

ملي��ون دوالر ،وت�برع الرحم��ة العاملي��ة ب10
ملي��ون دوالر ،بالإ�ضاف��ة �إىل تربع��ات �أخ��رى
من م�ؤ�س�سات و�شخ�صيات قطرية ،وم�ؤ�س�سات
و�ش��خ�صيات خليجي��ة وعربي��ة و�إ�س�لامية،
وهيئات �أوربية وعاملية وغريها.
كلمات

وخ�لال الأم�س��ية اخلريي��ة الت��ي مت تنظيمه��ا
�ضم��ن فعالي��ات الي��وم الث��اين م��ن "ملتق��ى
قط��ر اخلريي��ة الإن�س��اين الأول لدع��م ال�ش��عب
الفل�س��طيني" مت عر���ض �أف�لام تعريفي��ة بواق��ع

طارق ال�سويدان و د� .أحمد احلمادي ي�شاركان يف فعاليات الأم�سية اخلريية
ال�ش��عب الفل�س��طيني حتت الق�صف واحل�صار ،زيت��ون القد���س ،وت��راب الأق�ص��ىّ ،مت �ش��را�ؤها
وخا�ص��ة يف قط��اع غزة ،وعك�س��ت ه��ذه الأفالم م��ن ط��رف حم�س��نني قطري�ين مبئ��ات �آالف
			
حجم الدمار واخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات الدوالرات.
يف الع��دوان الأخ�ير عل��ى غزة ،كم��ا عملت على
الصبر والمصابرة
�إبراز �أهم احتياجات ال�شعب الفل�سطيني على ويف كلمت��ه �ضم��ن ه��ذه الأم�س��ية ح��ث العالم��ة
م�س��توى املج��االت احليوي��ة كال�صح��ة والتعلي��م يو�س��ف القر�ض��اوي جمي��ع امل�ش��اركني وكل
والبنى التحتية والتمكني االقت�صادي وغريها� .ش��عوب الأم��ة و�أه��ل اخل�ير عل��ى القي��ام مب��ا
كم��ا ّمت عر���ض فل��م تعريف��ي ب�إجن��ازات قط��ر يحتم��ه واج��ب الدي��ن والأخ��وة جت��اه فل�س��طني
		
اخلريية يف فل�سطني.
والأق�ص��ى ،خا�ص��ة يف ه��ذه اللحظ��ات ال�صعبة
كم��ا �ش��هدت الأم�س��ية كلم��ات ومداخ�لات م��ن م��ن تاري��خ الأم��ة ،وم��ا يعاني��ه �ش��عب فل�س��طني
بع�ض احل�ضور ذكروا خاللها مبحورية الق�ضية م��ن ح�ص��ار وقت��ل وظل��م ،كم��ا ح��ث ف�ضيلت��ه
الفل�س��طينية يف وج��دان الأم��ة ،وواج��ب م��د ي��د الأخ��وة الفل�س��طينيني املرابط�ين يف الأق�ص��ى
الع��ون لل�ش��عب الفل�س��طيني م��ن �أج��ل حمايت��ه عل��ى ال�ص�بر وامل�صاب��رة واملرابط��ة ،وطال��ب
وحماي��ة مقد�س��اته ومت تق��دمي بع���ض الأنا�ش��يد كل الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات والأ�ش��خا�ص بتق��دمي
م��ن ط��رف املن�ش��د عب��د الفت��اح عوين��ات .ه��ذا التربع والدعم للفل�سطينيني من �أجل حمايتهم
بالإ�ضافة �إىل مزاد مت فيه عر�ض زجاجات من وحماية مقد�ساتهم و�أر�ضهم.

وم��ن جهت��ه ق��ال ال�ش��يخ را�ش��د الزه��راين
�إن امل�ش��اركة يف مث��ل ه��ذه الفعالي��ات واج��ب
دين��ي و�أخالق��ي ،ويج�س��د الأخ��وة الت��ي ذك��ر
الق��ر�آن الك��رمي "�إمن��ا امل�ؤمن��ون �إخ��وة" كم��ا
جت�س��د حقيق��ة اجل�س��د الواح��د ال��ذي �إذا
ا�ش��تكى من��ه ع�ض��و تداع��ى ل��ه �س��ائر اجل�س��د
		
بال�سهر احلمى.
�أم��ا الدكت��ور �أجم��د قو�ش��ه فق��د �س��لط
ال�ض��وء يف مداخلت��ه عل��ى �أهمي��ة االنف��اق يف
زي��ادة ال��رزق ،وم��ا وع��د اهلل ب��ه املنفق�ين م��ن
خل��ف وبرك��ة يف الدني��ا ،و�أج��ر يف الآخ��رة،
و�س��رد ق�ص�ص��ا و�أمثل��ة م��ن الواق��ع حت��ث عل��ى
الإنف��اق وم�س��اعدة املحتاج�ين ،وخا�ص��ة �أه��ل
فل�سطني والأق�صى ال�شريف.
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معرض  .. 2015على هامش الملتقى

الواقع الفلسطيني

في صور

�أقي��م عل��ى هام���ش "ملتق��ى قط��ر اخلريي��ة
الإن�س��اين الأول لدعم ال�ش��عب الفل�سطيني"
معر�ض��ا م�ص��ورا ،حت��ت عن��وان :معر���ض
"فل�س��طني " "2015وه��و معر���ض فن��ي
ي�سلط ال�ضوء على واقع ال�شعب الفل�سطيني
الإن�ساين يف العام .2015
األقسام الرئيسية

وق��د �ض� ّ�م املعر���ض ثالث��ة �أق�س��ام
		
رئي�سية وهي:
 فل�س��طني  :2015يت�أل��ف الق�س��م م��نح��وايل  12مو�ضوع��ا �أ�سا�س��يا ت�س��لط
ال�ض��وء عل��ى واق��ع ال�ش��عب الفل�س��طيني
الإن�س��اين م��ن خ�لال :واق��ع الطف��ل،
واق��ع امل��ر�أة ،واق��ع العائل��ة ،واق��ع العم��ال
والبطال��ة ،واق��ع االقت�ص��اد ،واق��ع التعلي��م،
واق��ع الأ�س��رى  ،واق��ع املعاق�ين ،واق��ع
القد���س .بحي��ث يعر���ض معلوم��ات علمي��ة
دقيقة عن كل مو�ضوع.
 غزة بعد احلرب :هذا الق�س��م خم�ص�صلإظهار واقع ومعاناة غزة ب�شكل خا�ص بعد
احلرب الأخرية ،وي�سلط ال�ضوء على نتائج
احل��رب الكارثي��ة م��ن حي��ث ع��دد ال�ش��هداء
واجلرح��ى ،البي��وت املدم��رة ،النازح�ين،
خ�س��ائر االقت�ص��اد ،املدار���س والتعلي��م
		
ومعلومات �أخرى.
 فل�س��طينيو ال�ش��تات :واق��ع ال�ش��عبالفل�س��طيني يف ال�ش��تات واق��ع م ��ؤمل م��ن
�س��وريا �إىل لبن��ان وغريهم��ا لذل��ك ينبغ��ي
عدم �إغفاله .و�سي�س��لط هذا الق�س��م ال�ضوء
عل��ى واق��ع فل�س��طينيي �س��وريا ،وخمي��م
الريم��وك خ�صو�ص��ا ،وواق��ع فل�س��طينيي

لبن��ان م��ن كاف��ة النواح��ي.
القالب الفني

�أم��ا فني��ا ،ف�س��يعتمد ال�ش��كل الفن��ي عل��ى
اللوحات الكبرية وا�ستخدام ال�صور امل�ؤثرة
والكب�يرة بالإ�ضاف��ة �إىل �إظه��ار املعلوم��ات
ب�ش��كل وا�ضح وم�ؤثر .كما �س��يكون لكل ق�سم
�شكله املختلف عن الأخر:
فق�س��م "فل�س��طني " 2015عب��ارة ع��ن
 12لوح��ة كب�يرة قيا���س  2.5 x 2م�تر ،و
لوح��ة ثاني��ة ب�ش��كل فن��ي مبعلوم��ات "انف��و
غرافيك" عن املو�ضوع اخلا�ص باللوحة مع
		
�إ�ضاءة معينة.
�أم��ا "ق�س��م غ��زة بع��د احل��رب" فه��و
عب��ارة ع��ن لوح��ة بانورامي��ة بط��ول 12
م�ترا وارتف��اع  2.5م�تر تت�ضم��ن واق��ع غ��زة
بع��د احل��رب ،بت�صمي��م يت�ضم��ن �ص��ورا
		
ومعلومات مف�صلة.
وق�س��م "فل�س��طينيي ال�ش��تات" عب��ارة ع��ن
 3لوح��ات فني��ة كل لوح��ة بقيا���س 2.5 x 3
تت�ضم��ن ت�صمي��م ومعلومات ع��ن الريموك،
		
لبنان ،وال�شتات.
وت�ض��اف �شا�ش��ة كب�يرة ت�س��تعر�ض ب�ش��كل
فن��ي ل��كل ما ت�ضمن��ه املعر�ض ،كم��ا يت�ضمن
املعر���ض بو�س��ط القاع��ة عم�لا فني��ا ع��ن
غزة.
ويت��م و�ض��ع امل�ش��اهد بج��و املعر���ض م��ن
خ�لال واق��ع مو�س��يقي ي�س��طر عل��ى قاع��ة
املعر�ض.
ع�لاوة عل��ى �أن كل م��ا ت�ضمن��ه املعر���ض يتم
تقدمي��ه يف كتي��ب م�صم��م ب�ش��كل فن��ي ي��وزع
		
على احل�ضور.
لقطات من لوحات املعر�ض
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�أر�سل كلمة «فل�سطني» 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:
100 143 149
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لقطة لتد�شني املعر�ض
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ملف العدد

جانب من امل�شاركات يف امللتقى

ناشطات ومسؤوالت في العمل اإلنساني

الملتقى في عيون المشاركات
كان امللتق��ى فر�ص��ة مل�ش��اركة ع��دد م��ن النا�ش��طات يف
العم��ل الإن�س��اين الداع��م لل�ش��عب الفل�س��طيني يف العامل�ين
العربي والإ�سالمي					 .
وق��د ر�ص��دت غرا���س �آراء بع�ضه��ن يف امللتق��ى وتوقعاته��ن
			
للدور املنوط به يف الدورات الالحقة له.
حماية األقصى

خديجة مفيد ـ املغرب
فق��د ع ّ�برت الدكت��ورة خديج��ة مفي��د
الأ�س��تاذة بكلي��ة الآداب والعل��وم الإن�س��انية ـ
املغ��رب ،وامل�ست�ش��ارة مبجل���س امل��ر�أة يف الأمم
املتح��دة ع��ن مطالبته��ا ب��أن تك��ون له��ذا امللتقى
خمرج��ات عملي��ة ،كحماي��ة املقد�س��ات املتمثلة
يف امل�س��جد الأق�ص��ى ،حي��ث جن��د �أن الإع�لام
16

مق�ص��ر يف �إب��راز ه��ذه الق�ضي��ة ولي�س��ت هن��اك
منظم��ات حقوقي��ة كافي��ة تتنا�س��ب م��ع حج��م
مركزي��ة ه��ذا امل�س��جد ،والأموم��ة خ�صو�ص��ا �أن
ال�صهاينة بد�أوا يركزون عليها.
أهمية التعليم

بثينة عبد اهلل عبد الغني  -قطر
م��ن جهته��ا قال��ت بثين��ة عب��د اهلل عب��د الغن��ي
ـ قط��ر ،رئي���س جمل���س �إدارة م�ؤ�س�س��ة عب��د اهلل

عب��د الغن��ي للتوا�ص��ل احل�ض��اري� ،أنه��ا بحك��م
اهتمامه��ا بق�ضاي��ا امل��ر�أة والطف��ل والتعلي��م
ف�إنه��ا جت��د م��ن الأهمي��ة الرتكي��ز عل��ى ه��ذا
اجلوان��ب ،فعن��د تركيزن��ا عل��ى �إع��داد وتنمي��ة
امل��ر�أة و�أدواره��ا املجتمعي��ة ف�إنن��ا ن�ضم��ن بن��اء
جيل متميز ،وقيادات رائدة.
و�أثن��ت هن��ا عل��ى مب��ادرة �أكادميي��ة التعلي��م
الت��ي طرح��ت ،لأن ق�ضي��ة التعلي��م ج� ّد هام��ة،
و�إذا فقدناه��ا فقدن��ا كل م��ا منل��ك ،فالتعلي��م
ركي��زة �أ�سا�س��ية ل��كل املجتمع��ات ،كم��ا قال��ت.
خطوة مباركة

منرية �سلطان ال�سنان ـ الكويت
ال�س��يدة منرية �س��لطان ال�س��نان ـ رئي�س��ة الفرع
الن�س��ائي جلن��ة فل�س��طني اخلريي��ة) ـ الهيئ��ة
اخلريي��ة الإ�س�لامية العاملي��ة ـ الكوي��ت ،قال��ت
�إن م�ش��اركة الف��رع الن�س��ائي للجن��ة فل�س��طني

متابعة واهتمام من امل�شاركات لأعمال امللتقى
يف الهيئ��ة به��ذا امللتق��ى ت�أت��ي م��ن ب��اب ال�ش��عور امللتق��ى .و�أ�ضاف��ت قائل��ة " :لق��د �أبدع��ت
بال�ش��راكة احلقيقي��ة م��ع ال�ش��عب الفل�س��طيني ،دول��ة قط��ر وقط��ر اخلريي��ة يف تنظي��م ه��ذا
وتق��دمي الواج��ب الإغاث��ي ل��ه ،وخ�صو�ص��ا امللتقى وجمع هذا احل�شد".
يف ه��ذه الف�ترة الت��ي ت�س��تدعي حت��ركا دائم��ا
ملحة
حاجة ّ
وم�ستمرا لرفع الأمل ودعم الأمل.
واعت�برت من�يرة �إن ه��ذا امللتق��ى خط��وة عواطف �أحمد الإمام ـ ال�سودان
مبارك��ة يف جتمي��ع اجله��ود ،وتركيزه��ا يف كما قالت ال�سيدة عواطف �أحمد الإمام� ،أمني
م�ش��اريع انتاجي��ة �إعماري��ة .معت�برة �أن امل��ر�أة ع��ام منظم��ة اللي��ايل البي���ض ـ ال�س��ودان� ،إن
قل��ب املجتم��ع الناب���ض ،ووجوده��ا يف ه��ذه ق�ضي��ة فل�س��طني وخا�ص��ة القد���س وغ��زة �أوىل
امل�ؤمت��رات ويف الفعالي��ات املماثل��ة ويف �إدارة الأولوي��ات الت��ي يج��ب �أن نتح��رك م��ن �أجله��ا،
العمل اخلريي التنموي ينبثق عن حقيقة �أهمية خ�صو�ص��ا يف مث��ل ه��ذه الظ��روف ،مثل احلرب
على غزة وما يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى ،لذا
دورها املجتمعي على �أر�ض الواقع.
ملحة.
ف�إن امللتقى جاء ليلبي حاجة ّ
وتنوع
إبداع
ّ
فلسطين والنشء
�سلوى الكوهجي ـ البحرين
م��ن جهته��ا �صرح��ت ال�س��يدة �س��لوى منى خالد اللحام ـ فل�سطني
الكوهج��ي ،رئي�س��ة الق�س��م الن�س��ائي بجمعي��ة م��ن جهته��ا ع ّ�برت الدكت��ورة من��ى خال��د
منا�ص��رة فل�س��طني ،وع�ض��و جمل���س �إدارة اللح��ام ،باحث��ة ومتفرغ��ة للتدري��ب يف العم��ل
العم��ل الن�س��ائي يف جلن��ة الإ�ص�لاح ـ البحرين ،الرتب��وي والتعليم��ي واخل�يري ،ع��ن �أمنيته��ا
�أن تن��وع احل�ض��ور ،ورمزي��ة امل�ش��اركني م��ن كل �أن تت� ّ�م اال�س��تفادة م��ن ه��ذه امللتقي��ات
م��كان وانتقاء املتحدثني ،واجلمع بني القالبني مل � ّد ج�س��ور التع��اون وتب��ادل اخل�برات ب�ين
النظ��ري والعمل��ي مب��ا يلب��ي احتياجات ال�ش��عب اجله��ات امل�ش��اركة ،لالرتق��اء ب��الأداء �إىل
		
الفل�س��طيني كان ل��ه �أث��ر كب�ير يف �إجن��اح م�ستوى الطموح.

و�أ�ضاف��ت قائل��ة :م��ن �ضم��ن �أ�س��ئلة ومداخالت
اجلمه��ور ملع��ت يف ذهن��ي فك��رة ت�س��تحق
االهتم��ام والرعاي��ة� ،أال وه��ي تق��دمي ق�ضي��ة
فل�س��طني للن���شء بطريق��ة خ ّالق��ة ،مواكب��ة
للمناه��ج املطروح��ة عل��ى ال�س��احة ،ملختل��ف
الفئ��ات العمري��ة مت�ضمن��ة (�أف�لام كرت��ون
وم�سل�سالت )..بحيث يكون من ال�سهل الإقبال
عليها وفهمها والتفاعل معها.
جدية في الطرح
ّ

ف�ضيلة عي�شو�ش ـ اجلزائر
وقال��ت ال�س��يدة ف�ضيل��ة عي�شو���ش ـ اجلزائ��ر،
رئي���س جمعي��ة �صن��اع احلي��اة و�صناع��ة النج��اح
�أنها مل�ست يف امللتقى جد ّية يف الطرح وجودة يف
الإعداد واهتماما بتلبية احتياجات امل�شاركني،
واقرتح��ت بخ�صو���ص الن�س��خ القادم��ة م��ن
امللتق��ى �أن يك��ون هن��اك ملتق��ى �آخ��ر بالت��وازي
مع��ه للأ�ش��بال وال�ش��باب يقوم��ون بالتخطي��ط
ل��ه و�إدارت��ه ،ليعي�ش��وا ه� ّ�م ن�ص��رة ه��ذه الق�ضية
ودعمه��ا ،ولينخرط��وا يف جت��ارب ميداني��ة يف
		
العمل الإن�ساين.
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د.عصام يوسف رئيس الهيئة العالمية إلعمار غزة لـ «غراس»:

مايزال الشعب الفلسطيني
في بؤرة اهتمام الفاعلين
بالمجال اإلنساني
عرف الدكتور ع�صام يو�سف الذي ير�أ�س
حاليا الهيئة العاملية لإعمار غزة ،من خالل
ن�شاطه يف العمل الإن�ساين لتخفيف معاناة
ال�شعب الفل�سطيني ،منذ مطلع الثمانينات،
حيث �أ�س�س �أو �شارك يف ت�أ�سي�س عدد من
اجلمعيات والفعاليات اخلريية ،ومنها �صندوق
18

الإغاثة يف بريطانيا ،و�سفن ك�سر احل�صار
			
على غزة.
ويف احلوار الذي �أجرته «غـرا�س» معه؛
نتعرف على تقييمه لأداء اجلمعيات اخلريية
يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني ،و�أف�ضل ال�سبل
حل�شد الت�أييد العام الغربي وكيفية ك�سب

تعاطفه مع املعاناة الإن�سانية للفل�سطنيني،
على اعتبار �أنه ميار�س �أن�شطته انطالقا من
بريطانيا ،التي يقيم فيها .ور�أيه يف �أولويات
الدعم الالزمة ل�سكان فل�سطني يف ظل الفقر
واالحتالل واحل�صار.

نقل معاناة الفلسطنيين بصدق عبر اإلعالم أفضل
السبل لكسب الرأي العام الغربي
ما هي بداياتكم مع العمل الإن�ساين واخلريي؟
كانت بداية اهتمامي بالعمل الإن�ساين
واخلريي مطلع الثمانينات �إ ّبان جمزرة
�صربا و�شاتيال ،حيث كان الفل�سطيني ومازال
يعاين معاناة متنقلة معه حيث ما ح ّل �سواء
يف النزوح داخل الأرا�ضي الفل�سطينية �أو
يف اللجوء خارجها .وقد بد�أت �أعمل مع
�آخرين من خالل منظمات وم�ؤ�س�سات من
بينها �صندوق الإغاثة لفل�سطني ولبنان،
ثم جاءت انتفا�ضة  87حيث �سقط فيها
حوايل  350,000جريح و�شهدت �أنواعا
من التنكيل والقتل مل تخطر على بال،
و�شهدت عمليات ك�سر العظام التي قام بهذا
ال�صهاينة املحتلون �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
لقد قمت بت�أ�سي�س �صندوق الإغاثة يف
بريطانيا وكانت له امتدادات خارجها،
وا�ستمر عمله حتى نهاية الت�سعينات ،ثم
التحقت ب�أعمال خريية و�إن�سانية �أخرى
من بينها «ائتالف اخلري» وغريها من
الهيئات العاملة يف فل�سطني.
أولويات الدعم

ـ ما هو تقييمكم لأداء امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
واخلريية يف العامل العربي والإ�سالمي ،وخا�صة
		
جتاه فل�سطني؟
لقد �شهد املجال الإن�ساين واخلريي يف
العاملني العربي والإ�سالمي تطورا ملحوظا
وحقق جناحات كبرية خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية ،وظهرت م�ؤ�س�سات وهيئات وجمعيات
كبرية ،ت�صرف �أمواال كثرية وتنفذ م�شاريع
�ضخمة ،خا�صة يف منطقة اخلليج العربي،
وحتى على م�ستوى اجلاليات الإ�سالمية يف
�أوربا والأمريكيتني ،فظهرت الهيئة اخلريية
الإ�سالمية ،وجلنة م�سلمي �آ�سيا ،وقطر
اخلريية والهالل الأحمر الإماراتي وهيئة
الإغاثة الإ�سالمية وغريها.
لكن خالل فرتة قليلة تع ّقد امل�شهد الإن�ساين
ومل يعد �أولوية بالن�سبة ل�ص ّناع القرار يف
الدول العربية والإ�سالمية ،ووقع ظلم كبري
على هذا املجال وعلى العاملني فيه ،لأ�سباب
�سيا�سية داخلية وخارجية ،وكان لذلك
انعكا�س �سلبي على م�ستوى �أداء املنظمات

الشعب
القطري يتصدر
العمل الخيري
واإلنساني
بجدارة
اخلريية والإن�سانية .ويف كل احلاالت تبقى
الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني يف
لب اهتمام كل الفاعلني يف املجال الإن�ساين
ّ
يف العامل العربي والإ�سالمي.
ما هي الأولويات الآن جتاه فل�سطني؟
مبا �أنه �إىل الآن ال توجد دولة فل�سطينية حقيقية
ف�إن كل املجاالت ت�ستحق منح الأولوية ،وخا�صة
ال�صحة والتعليم وامل�أوى والغذاء ،وتوفري
فر�ص العمل والتمكني االقت�صادي ،وغريها.
�إن املواطن الفل�سطيني يعاين �سواء كان يف
الداخل يف قطاع غزة �أو يف ال�ضفة� ،أو كان
يف ال�شتات ،ففي كل الأمكنة يحتاج امل�ساعدة
ب�سبب ما يعانيه من ت�ضييق ومالحقة من
		
طرف االحتالل.
استثمار اإلعالم

كيف ميكن ح�شد ت�أييد الر�أي العام الغربي
للق�ضايا الإن�سانية يف عاملنا العربي والإ�سالمي
وخا�صة ق�ضية فل�سطني على �سبيل املثال؟
نحن نخاطب �إن�سانية الإن�سان حيث ما كان
وكيف ما كان ،بغ�ض النظر عن ثقافته وعرقه
ودينه ،حيث نخاطب يف هذا الإن�سان «فطرة
اهلل التي فطر النا�س عليها» ،فرنكز على
حب الإن�سان الفطري للخري ،وكرهه الظلم،
ّ
ويف كثري من الأحيان يتفهمنا الغربيون
حيث نركز على نقل الواقع واحلقيقة،
دون حتريف �أو كذب ،ونركز على عاطفة
النا�س ،فلك ال�شعوب عواطف و�إح�سا�س �إن

جنحنا يف ا�ستمالتهم ،ويف �شرح ال�صورة
احلقيقية ملا يحدث يف فل�سطني ،ف�ستكون
النتيجة ايجابية ب�شكل كبري.
ويف هذا ال�صدد من املهم ا�ستثمار الإعالم،
وتوجيهه �إىل احلقيقة ،فعندما حتدث �أي
كارثة �أو �أي حادثة مهمة يتوجه �إليها كل
الإعالم ،ويبقى فقط م�س�ألة توجيه هذا
الإعالم والقدرة على اال�ستفادة منه ،وهذا ما
ح�صل يف احلروب الثالثة الأخرية على غزة.
ف�شاهدنا م�سريات كبرية يف �أوروبا ويف
الأمريكيتني ،حيث خرجت املاليني تندد بهذا
العدوان امل�ستمر على �شعب فل�سطني وخا�صة
			
يف غزة.
لقد �شاركتم يف قوافل ك�سر احل�صار على
غزة ،هل تنوون القيام باملزيد يف هذا ال�صدد؟
نحن �شاركنا ون�شارك ،و�سن�شارك يف كل
اجلهود املبذولة من �أجل ك�سر احل�صار عن
غزة ،والقوافل �ست�ستمر �إن �شاء اهلل ،ويجب
�أن ت�ستمر ما دام احل�صار مفرو�ضا على �سكان
غزة .لقد قمنا بتنظيم قافلة �أميال ،وحملة
الوفاء ،و�شريان احلياة ،بجميع مراحلها،
وكان ذلك بالتن�سيق مع اللجنة الدولية لك�سر
احل�صار عن غزة ،و�سن�ستمر يف هذه اجلهود
بالتعاون مع �إخوتنا ومع كل اخلريين من جميع
�أنحاء العامل ،ويجب �أن ت�ستمر هذه اجلهود
ب ّرا وج ّوا وبحرا ،ما دام �شعبها يتعر�ض
للح�صار ،ولالحتالل ،فكل فل�سطني حما�صرة
ولي�ست قطاع غزة فقط.
�إن االحتالل مينعنا �أهم �أ�سا�سيات احلياة
كالغذاء والدواء واملقتنيات الأ�سا�سية لكل ب�شر،
كما يدمر املنازل بالعدوان امل�ستمر واملتكرر،
ومينع حتى �أدوات البناء .ويف هذا ال�صدد
دائما �أقول �إننا �سنعترب �أنف�سنا حما�صرين
ما دام هذا االحتالل مينعنا ا�سترياد ولو �إبرة
خياطة ،بالأحرى مينعنا احلياة ،بكل �أنواعها.
�شاركتم يف «ملتقى قطر اخلريية الإن�ساين
الأول لدعم ال�شعب الفل�سطيني» ،ما هو
تقييمكم لهذا امللتقى وخمرجاته؟
من يرى حجم الإقبال وامل�شاركة على هذا
امللتقى الهام حيث �شاركت فيه حوايل 70
م�ؤ�س�سة ومنظمة من حوايل  30بلدا ،يدرك
حجم النجاح الذي حققته قطر اخلريية من
19

حوار

فلسطين كلها
محاصرة ..ويجب
أن تتواصل
القوافل لكسره

خالله ،خا�صة مع التعهدات التي ح�صلت والتي ناهزت
 100مليون دوالر لتمويل م�شاريع ذات طابع ا�ستعجايل
يف فل�سطني تتعلق بالتعليم وال�صحة وامل�أوى ،كما تتعلق
بالأق�صى ال�شريف املهدد هذه الفرتة من قبل االحتالل.
ومبا �أن قطر اخلريية �سمت هذا امللتقى ب»امللتقى
الأول» ،فهذا يعني �أنه الثاين والثالث وغريهم� ،سيتم
تنظيمه ،لذلك نتمنى �أن يكون له ما بعده ،و�أن يكون
بادرة خري وفاحتة �أمل ل�شعبنا الفل�سطيني ،و�أن ت�ستمر
هذه اجلهود اخلريية من طرف قطر اخلريية ،ومن
طرف ال�شعب واحلكومة القطرية ،كما نتمنى �أن ي�ستمر
هذا الإقبال والعطاء الذي �شاهدناه من قبل املنظمات
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية يف عاملنا العربي والإ�سالمي ،حتى
			
تنتهي معاناة �شعب فل�سطني.
كلمة للشباب

كيف ترى �أداء امل�ؤ�س�سات الإن�سانية القطرية ،وخا�صة
				
قطر اخلريية؟
من يرى هذه اجلهود التي تقوم بها قطر اخلريية
هذه الأيام ال ميكن �إال �أن يبارك لكل ال�شعب القطري
ت�صدره للعمل اخلريي والإن�ساين ،و�أن يعرب عن
�سعادته لهذا الأداء الرائع يف هذا املجال ،لذلك �أعرب
عن خال�ص �شكري لقطر ،وحم�سني قطر و�إعالميي
قطر ،وم�ؤ�س�سات قطر		.
وهل من كلمة لل�شباب القطري والعربي عموما؟
ال�شباب فهو �صلب وم�ستقبل كل عمل وكل جهد ،وخا�صة
العمل اخلريي والإن�ساين ،لذلك ينبغي �أن يتوجه �إىل
هذا املجال مل�ساعدة املحتاجني ،وتقدمي ال�صورة الالئقة
بال�شباب امل�سلم ،خا�صة �أن �أمته حتتاجه ،والكثري من
املحتاجني ينتظرونه .كما يجب تكون وتدريب وت�أطري هذا
			
ال�شباب على العمل الإن�ساين.
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قطـر الخـيرية
للقمة العـــــــــــــ
نظمت قطر اخلريية بالتعاون مع املنتدى الإن�ساين وحتت �إ�شراف
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق العمل الإن�ساين  UNOCHيف مدينة
غازي عنتاب برتكيا ،ور�شة حت�ضريية عن القمة العاملية الإن�سانية
		
التي تعتزم الأمم املتحدة تنظميها خالل عام .2016
وقد �شارك يف الور�شة الت�شاورية � 51شخ�صا ينتمون لثالثني
منظمة �سورية ن�شطة			.
وي�أتي دعم قطر اخلريية للور�شة يف �إطار �سعي اجلمعية لبناء قدرات
اجلمعيات اخلريية ال�سورية ،وت�أهليها لأداء عملها الإن�ساين مبهنية،
ولتحقيق �أهداف الربامج والأن�شطة التي تنفذها بفعالية �أكرب.
وتع ّد القمة العاملية الإن�سانية مبادرة من الأمني العام للأمم
املتحدة بان كي مون لتح�سني �أداء العمل الإن�ساين .حيث �ستقوم
الأمم املتحدة مب�شاورات متتد على مدار �سنتني ،وتهدف �إىل
بناء نظام �أكرث �شمو ًال وتنوع ًا و�إيجاد طرق مبتكرة جلعل العمل
الإن�ساين �أكرث فاعلية ،و�ستتوج هذه الور�ش بق ّمة عاملية يف مدينة
ا�سطنبول ،تركيا يف العام 			.2016
وتهدف القمة العاملية الإن�سانية �إىل تطوير �شراكات �أقوى وت�سعى
�إىل حلول مبتكرة للتحديات اجلديدة وامل�ستمرة .ومن هنا ت�أتي

تقرير

تنظم ورشة للتحضير
ــــــالمية اإلنســانية بتركيا
امل�شاركون يف الور�شة

�أهمية م�شاركة اجلمعيات ال�سورية يف
اللقاءات الت�شاورية التي �سرت�سم م�ستقبل
العمل الإن�ساين يف جميع العامل .و�سرتكز
القمة على �أربعة جماالت عامة لتحديد
م�سار املناق�شات ،وهي التالية :فعالية
العمل الإن�ساين ،احلد من مكامن ال�ضعف
و�إدارة املخاطر ،التحويل من خالل
االبتكار ،تلبية احتياجات املجتمعات خالل
			
النزاعات.
ويطمح ال�شركاء يف تنظيم هذه الور�شة �إىل
تقدمي فهم �أف�ضل للمحاور الأربعة للقمة
العاملية الإن�سانية من الناحيتني املو�ضوعية
والعملية ذات ال�صلة يف عمل املنظمات
			
الإن�سانية.
و ت�سعى جمعية قطر اخلريية �إىل تنظيم
ور�ش ودورات تدريبية متوا�صلة لرفع
قدرات اجلمعيات الإن�سانية ال�سورية

وت�أهيلها لأداء مهامها على �أح�سن وجه.
وقد �سبق لقطر اخلريية �أن رعت عددا
من امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية التي من
�ش�أنها تن�سيق قدرات املنظمات الإن�سانية
خمرجات م�شاريعها،
ال�سورية ،وحت�س ِني
ِ
وقدمت الدعم لبع�ضها ،ومن �آخر هذه
امللتقيات التي رعتها قطر اخلريية امل�ؤمتر
الأول لال�ستجابة الإمنائية ب�سوريا ،الذي
انعقد يف مدينة ا�سطنبول الرتكية يف �شهر
�أكتوبر املا�ضي بتنظيم من هيئة ال�شام
			
الإ�سالمية.
كما رعت قطر اخلريية "امل�ؤمتر الثاين،
لدرا�سة �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني ،يف
لبنان" ،الذي ِّ
نظم ُه "احتاد اجلمعيات
الإغاثية والتنموية ،لرعاي ِة الالجئني
ال�سوريني يف لبنان" ،بالتعاون مع جمعية
 IHHالرتكية يف �شهر فرباير من العام

احلايل  2014يف مدينة ا�سطنبول الرتكية
 .حيث قدمت يف امل�ؤمتر العديد من �أوراق
العمل والور�ش التدريبية ف�ضال على
�إ�سهامه يف ال�شراكات التي متت على هام�شه
بني املنظمات املهتمة بال�ش�أن الإن�ساين
			
ال�سوري.
وكانت الدوحة �شهدت يف �شهر مايو املا�ضي
انعقاد �أول ور�شة ت�شاورية للمنظمات
الإن�سانية القطرية يف �إطار التح�ضري للقمة
الإن�سانية املزمع انعقادها يف ا�ستنبول عام
 ،2016حيث مت تنظيم الور�شة بالتعاون
بني جمعية قطر اخلريية ،وجمعية الهالل
الأحمر القطري ،واملنتدى الإن�ساين،
ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع
للأمم املتحدة ( ،)UNOCHAوعقدت
مبقر جمعية الهالل الأحمر القطري
بالدوحة.
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مشاريع
نوعية

مشروع

«ابحث

قطاع غزة
هدف المشروع:

يهدف م�شروع قطر اخلريية "ابحث" �إىل
توفري دعم مايل وفني لتنفيذ  70بحثا
من الأبحاث العلمية وامل�شاريع التطبيقية
		
يف قطاع غزة.
المنفذ والشركاء
ِّ

تنفيذ قطر اخلريية ،بتمويل من برنامج
جمل�س دول التعاون اخلليجي لإعادة
�إعمار غزة وبالتعاون مع البنك الإ�سالمي.
تكلفة المشروع :

ـ التكلفة الإجمالية للم�شروع تبلغ ( مليونا
دوالر ) �أي ما يعادل  7,3مليون ريال.
الدعم المقدم لألبحاث

يعطي منح مالية للأبحاث ترتاوح بني
 3000و 50000دوالر ،ح�سب امل�شروع
		
ونوعيته و�أهميته.
أهمية المشروع:

ي�ش ّكل تطورا نوعيا يف مفهوم العمل الإن�ساين
والتنموي ،وقد ّمت الرتكيز على املجاالت
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»
التطبيقية التي تهدف �إىل خدمة املجتمعات
العاملية واملجتمع املحلي على وجه اخل�صو�ص،
يف حماولة لربط النتائج التطبيقية املرجوة
مع احتياجات ال�سوق وخلق فر�ص جديدة
مل�صادر الدخل �أمام املبدعني من الباحثني
يف جماالت الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات
والعلوم الهند�سية� ،إ�ضافة �إىل تلبية
احتياجات قطاع غزة املحا�صر من �إيجاد
احللول العلمية يف املجاالت التي يعاين منها
القطاع .خا�صة يف املجال ال�صحي وجماالت
		
املياه والبيئة والزراعة.

من يحق لهم المشاركة بالمشروع

الأكادمييون ،وطالب اجلامعات على م�ستوى
البكالوريو�س والدرا�سات العليا ،والباحثون
يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص ،من �أبناء
			
قطاع غزة.
قبول الطلبات

قبول طلبات الراغبني بامل�شاركة ابتداء من 12
نوفمرب �إىل غاية  12يناير .2015

شروط البحث

ي�شرتط يف الأبحاث العلمية املقدمة �أن
تكون مندرجة �ضمن الأولويات الوطنية
للبحث العلمي ،ومتفقة مع �سيا�سة وتوجهات
قطر اخلريية يف دعم البحث العلمي .و�أن
ت�سهم يف اال�ستثمار يف الإن�سان الفل�سطيني
وتطوير الإمكانيات البحثية والعلمية
مبا ينعك�س على حت�سني نوعية احلياة
للمجتمع ،وامل�ساهمة يف التغلب على امل�شاكل
		
التي تواجه الفل�سطينيني.
الموقع االلكتروني

للراغبني يف االطالع على تفا�صيل
�أكرث حول امل�شروع و�آليات امل�شاركة
فيه ،ميكنهم ذلك من خالل املوقع
الإلكرتوين التايل:

www.ibhath.ps

تقرير

بقيمة  197مليون ريال لصالح  1,147,000شخص

حملة «نبني فلسطين»
لتمويل مشاريع تنموية ضخمة
�أطلقت قطر اخلريية حملة "نبني فل�سطني"

من �أجل امل�ساهمة يف تنمية ال�شعب الفل�سطيني
داخل فل�سطني وخارجها ،حتت �شعار "يدا بيد
نبني فل�سطني" ،وتت�ضمن هذه احلملة متويل
وتنفيذ م�شاريع تنموية �ضخمة ،تبلغ قيمتها
 197,628,000ريال ،وينتظر �أن ي�ستفيد
من هذه امل�شاريع � 1,147,000شخ�ص.
وت�ستهدف قطر اخلريية مب�شاريعها التي
ت�شمل امل�أوى والتعليم ،وم�شاريع �صحية
و�أخرى للتمكني االقت�صادي وغريها ،كل
الفل�سطينيني يف القد�س ال�شريف و�أكناف
بيت املقد�س ،وقطاع غزة ،وال�ضفة ،بالإ�ضافة
�إىل الالجئني الفل�سطينيني املتواجدين
يف خميمات اللجوء يف لبنان والأردن.
وت�أتي حملة قطر اخلريية "يدا بيد نبني
فل�سطني" ا�ستجابة للظروف التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني عموما وخا�صة يف قطاع
غزة بعد الدمار واخلراب الكبري الذي حلق
بها جراء العدوان الإ�سرائيلي الأخري عليها
حيث مت ا�ست�شهاد �أكرث من � 2000شخ�ص
وجرح � 11200شخ�ص وت�شريد �آالف الأ�سر
وتدمري منازلهم ،بالإ�ضافة �إىل تدمري �آالف
املنازل والعديد من من�ش�آت البنى التحتية
كالطرق وامل�ست�شفيات واملدار�س وامل�صانع.
�إ�ضافة للح�صار الذي تعاين منه وحالة الفقر
والبطالة التي ترتفع يف �أو�ساط ال�شباب
يف التجمعات الفل�سطينية ب�صفة عامة.

وتوفري �أثاث منزيل ولوازم مطبخ ،ومتكني "م�صاطب" وهو عبارة عن حلقات تعلم
�أ�سر املخيمات اقت�صاديا وينتظر �أن ي�ستفيد القر�آن الكرمي وال�سرية النبوية داخل امل�سجد
منها ي�ستفيد منها حوايل � 49,000شخ�ص .الأق�صى .ودعم �صندوق �إقرا�ض الطلبة
اجلامعيني ،و�صندوق �إقرا�ض ل�صالح الطالب.
برامج إغاثية
ريال
14,800,000
إجمالية
ل
ا
ت�صل قيمتها
اإلعمار والتأهيل
ل�صالح � 121,000شخ�ص ،وت�شمل هذه تكلف  21,500,000ريال وي�ستفيد منها
امل�شاريع "حقيبة الأ�سرة ال�شتوية" ولوازم � 447,500شخ�ص ،وت�شمل حفر �آبار للمياه
النظافة ،ومدافئ ،عالوة على �سالل غذائية .ال�صاحلة لل�شرب وت�أهيل حمطات �ضخ مياه
ال�صرف ال�صحي ،وتعبيد طرق زراعية
مجال الصحة
يتم فيه الرتكيز على ت�أهيل و�صيانة املراكز عالوة على حفر �آبار ملياه الزراعة و�ضخ املياه.
ال�صحية وتوفري الأجهزة طبيا يف ع�شرين التمكين االقتصادي
مركزا �صحيا ،وامل�ساهمة يف تركيب �سيتم تنفيذ جملة م�شاريع بتكلفة
�أطراف �صناعية للمعاقني وتوفري الكرا�سي  24,300,000ريال ،ي�ستفيد منها 43,000
لهم ،وتوفري �سيارات �إ�سعاف� ،إ�ضافة �إىل �شخ�ص .وتركز على التنمية االقت�صادية،
مولدات كهربائية للمراكز ال�صحية وتبلغ وامل�شاريع ال�صغرية ،وت�شغيل  4000عامل
قيمة هذه امل�شاريع ال�صحية  43,316,000للقيام ب�أعمال اخلدمات العامة مع امل�ؤ�س�سات
ريال ،ي�ستفيد منها � 366,200شخ�ص .ملدة �شهر بتكلفة  4,800,000ريال.
مشاريع تعليمية

برنامج القدس

وتبلغ تكلفتها  34,504,000ريال ل�صالح كما ت�شمل م�شاريع قطر اخلريية يف فل�سطني
� 120,000شخ�ص .وت�شمل هذه
برامج خا�صة بالقد�س ال�شريف منها م�شروع
امل�شاريع �إعادة ت�أهيل
الإقرا�ض لبناء م�ساكن يف القد�س ل�صالح 50
وت�أثيثها
املدار�س
�أ�سرة ،بتكلفة تناهز  11مليون ريال.
وتوفري احلقائب
املدر�سية .كما �سيتم
�ضمنها تنفيذ برنامج

مجال اإلسكان

وقد خ�ص�ص لهذا املجال  48,165,000ريال،
لتنفيذ م�شاريع تركز على بناء وترميم منازل
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وفقا لتقرير "أوتشا"

قطر الخيرية
األولى عالميا
في إغاثة سوريا
وفلسطين
والصومال
ك�ش��ف تقري��ر التتب��ع امل��ايل للم�س��اعدات
الإغاثي��ة الدولي��ة " "FTSالتابع ملكتب الأمم
املتح��دة لتن�س��يق ال�ش��ؤون الإن�س��انية "�أوت�ش��ا"
�أن قط��ر اخلريي��ة ق��د احتل��ت املرتب��ة الأوىل
عامليا يف �إغاثة ال�ش��عب ال�س��وري ،والفل�سطيني
وال�صومايل خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية.
وي�أت��ي ه��ذا التقري��ر عل��ى خلفي��ة م�ش��اريع
قط��ر اخلريي��ة يف ال��دول الث�لاث حي��ث �أنفق��ت
خ�لال ال�س��نوات الث�لاث املا�ضي��ة �أك�ثر م��ن
 185,455,000ري��ال يف م�ش��اريع ل�صال��ح
ح��وايل � 2,128,000ش��خ�ص م��ن النازح�ين
والالجئني ال�س��وريني ،وت�ضمنت هذه امل�ش��اريع
�إنف��اق �أك�ثر م��ن  62,5ملي��ون ري��ال يف املج��ال
الغذائ��ي ،ل�صال��ح ح��وايل 1,353,000
�س��وري ،وكذل��ك ح��وايل  45ملي��ون يف م�ش��اريع
الإي��واء وامل��واد غ�ير الغذائي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
 60,562,000ري��ال يف جم��ال ال�صح��ة 17,6
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ملي��ون ري��ال ملجال التعليم ،وقد مت توجيه �أكرث
من ن�صف هذه امل�شاريع �إىل الداخل ال�سوري.
كم��ا بلغ��ت تكلف��ة م�ش��اريع قط��ر اخلريي��ة يف
فل�س��طني ح��وايل  170,760,000ري��ال ،منه��ا
 145مليون يف م�شاريع يف غزة� ،أما يف ال�صومال
فق��د �أنفق��ت قط��ر اخلريي��ة 25,522,000
ري��ال يف م�ش��اريع خمتلف��ة ا�س��تفاد منه��ا
حوايل � 680ألف �شخ�ص.
وت�ش��مل املج��االت الت��ي ترك��ز عليه��ا قط��ر
اخلريي��ة خ�لال تدخالته��ا يف ال��دول املذك��ورة
�أهم �أ�سا�س��يات احلياة بالن�س��بة للم�س��تفيدين،
وذل��ك يف جم��االت الغ��ذاء وال��دواء وامل ��أوى،
وامل�ش��اريع امل��درة للدخ��ل ،وغريه��ا مم��ا يجم��ع
ب�ين �إغاث��ة املنكوب�ين ،وتوف�ير فر���ص عي���ش
�أف�ض��ل للعاطل�ين ع��ن العم��ل وخا�ص��ة م��ن
ال�ش��رائح الأك�ثر فق��را ،ع�لاوة عل��ى كفال��ة
�آالف الأيتام يف هذه الدول.

توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب يف ال�صومال
التتبع المالي

وخدم��ة التتب��ع امل��ايل ( )FTSه��ي قاع��دة
بيان��ات عاملي��ة لت�س��جيل جمي��ع امل�س��اهمات
وامل�س��اعدات الإن�س��انية الدولي��ة ،مب��ا فيه��ا
م�س��اهمات املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة،
وامل�س��اعدات الثنائي��ة ،امل�س��اعدات العيني��ة،
والتربع��ات اخلا�ص��ة .وترك��ز خدم��ة التتب��ع
امل��ايل ( )FTSعل��ى خط��ط اال�س��تجابة
ا لإ �س�تر ا تيجية (  )S R P sو خطط
اال�س��تجابة لالجئ�ين ( )RRPsوه��ذه
اخلط��ط تغط��ي الأزم��ات الإن�س��انية الك�برى،
ولك��ون متطلب��ات متويله��ا وا�ضح��ة ،وه��ذا م��ا
ي�س��مح ب�إعط��اء م�ؤ�ش��ر مل��دى ح�ص��ول ال�س��كان
املت�ضرري��ن على امل�س��اعدات الإن�س��انية ح�س��ب
			
االحتياجات.
وت��دار خدم��ة التتب��ع امل��ايل ( )FTSبوا�س��طة

�أطفال فل�سطينيون يوا�سون �أقرانهم املر�ضى

توزيع مواد �إغاثية يف مراكز �إيواء الالجئني الفل�سطينيني

مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا).
حيث يتم توفري جميع بيانات خدمة التتبع املايل من قبل
		
املانحني �أواملنظمات امل�ستفيدة.
شراكات دولية

ي�ش��ار �إىل �أن قط��ر اخلريي��ة تتمي��ز ببن��اء �ش��راكات دولي��ة
كب�يرة وتواج��د مي��داين م��ن خ�لال مكاتبه��ا امليدانية التي
تبل��غ  18مكتب��ا يف ث�لاث ق��ارات ،وت�ش��مل ه��ذه ال�ش��راكات
الدولي��ة ثم��اين جه��ات م��ن املنظم��ات املتخ�ص�ص��ة
التابع��ة ل�ل�أمم املتح��دة واملنظم��ات الدولي��ة الأخ��رى ،كما
تتمت��ع قط��ر اخلريي��ة ب�ش��راكة قائم��ة م��ع  25منظم��ة غ�ير
حكومي��ة دولي��ة وثالث بنوك و�صناديق تنمية� ،أما �ش��ركاء
قط��ر اخلريي��ة يف ال��وزارات وامل�صال��ح الفني��ة التابع��ة له��ا
يف البل��دان الت��ي تعم��ل فيه��ا فيبل��غ عدده��ا � 150ش��ريكا،
بالإ�ضاف��ة �إىل ح��وايل  350منظم��ة غ�ير حكومي��ة حملي��ة،
وتعم��ل قط��ر اخلريي��ة يف حوايل  60بل��دا يف ثالث قارات،
وذل��ك ع�بر مكاتبه��ا �أو�ش��ركائها يف ال��دول الت��ي ال متتل��ك
فيه��ا مكاتب.

توفري املياه يف خميمات الالجئيني ال�سوريني
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من
الميدان

المسنة جيجو ..

ابتسامة تتحدى أهوال
الكوارث والحروب
ر�صدها :حممد ح�سني  -ال�صومال

جيجو مع �أحفادها� ..أمل بامل�ستقبل رغم ال�شيخوخة والكوارث
ما زالت تت�شبث باحلياة رغم �أن املوت كان ـ ومايزال ـ يرت ّب�ص
بها ،من �أكرث من زواية ومنعطف .وتتحمل ثقل الظروف املحيطة
بها ،التي ح َّملتها م�س�ؤوليات �إ�ضافية ،ال تنا�سب �شيخوختها،
بعد �أن جاوزت ال�سبعني من عمرها ،عاي�شت خالله عدة م� ٍآ�س
�إن�سانية� ،أملت ببالدها ب�سبب احلروب والكوارث الطبيعية ،وجملة
		
م�صائب تت�صل بحياتها ال�شخ�صية والأ�سرية.
نتحدث عن املِ�س َّنة ال�صومالية جيجو �ألبو ،التي باتت م�س�ؤولة عن
�أحفادها الأربعة  ،حيث يعي�شون مع ًا يف والية �شبلى ال�سفلى على بعد
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 30كيلومرت�أً من العا�صمة مقدي�شو  ،تهتم بهم وترعاهم ،وتو ِّفر لهم
		
ما يقيم �أودهم ،ب�سبب الظروف التي �أجلاتها لذلك.
تبد�أ معاناتها يف �سنّ مبكرة بعد �أن انتقلت مع �أ�سرتها وهي �صغرية،
من مدينة ربطوي يف �أق�صى احلدود اجلنوبية الغربية لل�صومال
مع �أثيوبيا� ،إىل مدينة �أفجوي يف فرتة اال�ستعمار ،بعد �أن �ضربت
موجة جفاف عاتية �أغلب االقاليم اجلنوبية		.
ا�ستقرت �أ�سرتها هناك وتزوجت هي اي�ض ًا  ،وت�أقلمت مع حياة
املدينة  ،وبطبيعتها الرعوية مل تكن حياة قريتها اجلديدة خمتلفة

�أر�سل كلمة «ال�صومال» على:
92642

للتبرع

 100ر.ق

97287

 100ر.ق

92632

 50ر.ق

97286

 50ر.ق

ooredoo

92133

 25ر.ق

Vodafone

97790

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

الفروع واملح�صلني باملجمعات
رقم ح�ساب:
م�صرف قطر الإ�سالمي:
100024995

QA83Q15B008278270150100024995

عن مهد طفولتها �إال �أن منطقتها اجلديدة مي ّر
بها نهر �شبلي  ،و�شاء القدر ب�أن يتو ّفى زوجها
الذي كان يك�سب قوت يومه بعرق جبينه ،وتركها
مع طفلني �صغريين وثالث �أبقار حلوب ،وكوخ
متوا�ضع ال يقيهم برد ال�شتاء وال ح ّر ال�صيف،
وتتالت الأيام بحلوها وم ّرها ،وتوفيت ابنتها
الوحيدة ،وبقي معها ابنها الذي تزوج بابنة
جريانهم  ،وازدادت احلياة ق�سوة عليها يف ظل
املحن واحلروب والكوارث الطبيعية التى �ضربت
املنطقة  ،والتي راح �ضحيتها ثالثة من �أحفادها،
الذين ماتوا جوع ًا  ،وتهدّم بيتهم املتوا�ضع بفعل
الفي�ضانات لنهر �شبيلى ال�سفلى يف املدينة ..ومل
تكن هذه كل امل�شاكل التي واجهتها ،بل �أ�ضيف
�إليها مقتل ابنها الوحيد ،تارك ًا لها �أطفاله
الأربعة بال معيل  ،ومما فاقم معاناتها �أن �أم
�أحفادها مل تكن موجودة ،النهما تط َّلقت من
زوجها قبل احلادثة ب�شهور ،وتزوجت ب�آخر يف
		
قرية بعيدة عن املدينة.
ق�سوة احلياة ومرارتها �أثقلت كاهل هذه امل�س ّنة،
وحفرت �أخاديد على ت�ضاري�س وجهها ،لكن
معاناة احلياة قد تن�سى يف حلظات م�ساندة
الأخوة واملح�سنني وذوي القلوب الرحيمة...
حلظة ت�سليمها بقرة حلوبا يف �إطار توزيع م�شاريع
قطر اخلريية املد ّرة للدخل ..كانت كافية لكي
تهدي هذه امل�س ّنة ابت�سامة �صافية ،ب ّثت يف
ال�شباب الذين كانوا موجودين حولها روح الأمل
والعزمية ،كيف ال وهي توا�صل م�شوار كفاحها من
�أجل �أحفادها وفلذات �أكبادها مهما كان حجم
املعاناة ،وت�سعى ال�ست�شراف حياة �أف�ضل لها ولهم
مهما كان حجم الآالم والت�ضحيات.

جيجو تت�شبث باحلياة رغم مرارة الآالم التي حفرت �أخاديد على وجهها
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حتى أكتوبر الماضي وبقيمة  ١٧٢مليون ريال

مليونا سوري يستفيدون
من مشـــاريعـنـا اإلغاثية
جتاوز عدد امل�ستفيدين من النازحني
والالجئني ال�سوريني من م�شاريع قطر
اخلريية الإغاثية مليوين �شخ�ص،
وجتاوزت تكاليف هذه امل�شاريع
 172,000,000ريال ،وذلك خالل
الفرتة املمتدة من ابريل � 2011إىل غاية
�أكتوبر اجلاري (.)2014
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  %56من هذه
امل�ساعدات �إىل الداخل ال�سوري بتكلفة
بلغت حوايل  97مليون ريال ،فيما ّمت
توجيه الن�سبة الباقية �إىل الالجئني يف دول
اجلوار وخا�صة الأردن بن�سبة � %15أي مبلغ
 25,293,000ريال ،ولبنان بن�سبة %18
�أي حوايل وتركيا بن�سبة  %10والعراق.%1
مجال المأوى

ويف جمال امل�أوى واملواد غري الغذائية
�صرفت قطر اخلريية حوايل  43مليون ريال
ل�صالح  296,000من الالجئني والنازحني
ال�سوريني ،وقد مت تنفيذ عدة م�شاريع يف هذا
املجال من بينها �إن�شاء ثالثة قرى منوذجية
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 %56من المشاريع تم
توجيهها إلى الداخل
السوري ،و %35لكل
من التعليم والغذاء
للنازحني ت�شتمل كل قرية منها على 100
وحدة �سكنية مك ّونة من الألواح املركبة
م�سبقة ال�صنع ،مع جتهيزاتها من الفر�ش
والأغطية و�أدوات املطبخ� ،إ�ضافة �إىل مرافق
�أخرى يف كل منها ،ت�شتمل على مدر�سة
وم�سجد ومالعب للأطفال ومطبخ م�شرتك.
هذا عالوة على �إيجار منازل لآالف الأ�سر
من الالجئني يف الأردن ولبنان ،وتقدمي
م�ساعدات تتمثل يف �أدوات منزلية وفر�ش
وغريها من املواد غري الغذائية ذات ال�صلة.
المساعدات الغذائية

ويف جمال الغذاء قامت قطر اخلريية بتنفيذ
م�شاريع بقيمة  61,255,000ريال ريال،

ل�صالح � 1,288,500شخ�ص ،و�شملت هذه
امل�شاريع �إر�سال قافلة م�ساعدات غذائية
ت�ضم � 104شاحنات �إىل الداخل ال�سوري،
كما ت�ضمنت ت�شغيل عدد من املخابز
ل�صالح النازحني توزع اخلبز على ع�شرات
الآالف منهم ب�شكل يومي.
الصحة والتعليم

ويف جمال امل�شاريع ال�صحية ،قامت قطر
اخلريية بتوفري العالج الالزم لآالف
اجلرحى واملر�ضى ال�سوريني ،وكذلك توفري
�أدوات وم�ستلزمات طبية� ،إ�ضافة�إىل توفري
�سيارات �إ�سعاف لنقل اجلرحى واملر�ضى
�إىل املراكز ال�صحية  .وقد بلغت تكلفة هذه
امل�شروع حوايل 53,571,000ريال ،وا�ستفاد
من خدماته �أكرث من  337,000نازح
		
والجئ �سوري .
ويف جمال امل�شاريع التعليمية ،قامت قطر
اخلريية بتوفري االحتياجات الإغاثية
التعليمية ملدار�س الالجئني ال�سوريني يف
تركيا ،بتكلفة بلغت �أكرث من 14,282,000
ريال ،وقد ا�ستفاد من هذه امل�شاريع104,440
�شخ�صا ،كما انعك�س ب�صفة �إيجابية على
الطالب الذين يحتاجون دعما لتعليمهم.
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تسيير قافلة

«دفء

»

للداخل السوري
قام��ت قط��ر اخلريي��ة بت�س��يري قافل��ة �إغاث��ة
�إىل الداخ��ل ال�س��وري مكون��ة م��ن � 11ش��احنة
م��ن امل�س��اعدات الغذائي��ة والألب�س��ة وحلي��ب
الأطف��ال ،بتكلف��ة  2ملي��ون ري��ال ،ملواجه��ة ب��رد
ال�شتاء ،وينتظر �أن ت�ستفيد منها � 5000أ�سرة
		
و 6800طفل.
مكونات القافلة

ونتيج��ة للظ��روف الت��ي يعي�ش��ها الالجئ��ون
ال�س��وريون ه��ذه الف�ترة ب�س��بب ال�برد القار���س
و�صعوب��ة الطق���س ،فق��د رك��زت قط��ر اخلريي��ة
عل��ى الغ��ذاء واللبا���س ،حي��ث ت�ضمن��ت ه��ذه
القافل��ة � 110أطن��ان� ،ش��ملت م��واد غذائي��ة ّمت
توزيعه��ا عل��ى الأ�س��ر امل�س��تفيدة حي��ث ح�صل��ت
كل �أ�س��رة عل��ى �س��لة غذائي��ة تت�ضم��ن ال�س��كر

والعد���س والطح�ين والفا�صولي��ا والزي��ت
واملعكرون��ة وغريه��ا م��ن امل��وا ّد الغذائي��ة
			
الأ�سا�سية.
ّ
كما �ش��ملت امل�س��اعدات التي مت توزيعها �ضمن
قافل��ة قطر اخلريية على النازحني ال�س��وريني،
ا�س��تفادة  6800طف��ل م��ن املالب���س ال�ش��توية،
وتوزي��ع  6000بطاني��ة عل��ى الأ�س��ر املحتاج��ة
لت�س��اعدها يف التدفئ��ة �ض��د ب��رد ال�ش��تاء ال��ذي
		
بد�أ ي�شتد هذه الأيام.
أهداف المشروع

وته��دف قط��ر اخلريي��ة م��ن تنفي��ذ ه��ذا
امل�ش��روع �إىل م� ّد ي��د العون للنازحني ال�س��وريني
يف الداخ��ل ال�س��وري وخا�ص��ة يف املناط��ق الت��ي
ال ت�صله��ا م�س��اعدات م��ن منظم��ات وجمعي��ات

القافلة ت�ستعد لالنطالق للداخل ال�سوري
�أخ��رى ،كم��ا ترك��ز قط��ر اخلريي��ة عل��ى �أه��م
االحتياج��ات الإن�س��انية ح�س��ب الظ��روف
واملكان ،ومتنح الأطفال والن�ساء �أولوية خا�صة
�ضمن م�شاريعها الإغاثية العاجلة املوجهة �إىل
ال�سوريني يف الداخل وخارج �سوريا.
ويرك��ز هذا امل�ش��روع على احتياجات النازحني
خ�لال ف�ص��ل ال�ش��تاء الذي ب��د�أ الآن ،ومن �أهل
ه��ذه االحتياج��ات ،توف�ير الغ��ذاء ،واملالب���س
ال�ش��توية ،والألب�س��ة والفر���ش مث��ل البطاني��ات
وغريها ،وو�سائل التدفئة الأخرى.

قوافل سابقة

جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن قط��ر اخلريي��ة كان��ت
ق��د �أر�س��لت قب��ل ه��ذه القافل��ة ،قافل��ة �أخ��رى
ت�ش��مل � 104ش��احنات حتمل م�ساعدات �إغاثية
خمتلف��ة �إىل الداخ��ل ال�س��وري ،لتغطي��ة حاج��ة
النازح�ين ال�ضروري��ة وذل��ك يف �إط��ار «حمل��ة
احتاجك لأعي�ش» التي تنفذها اجلمعية ل�صالح
		
ال�شعب ال�سوري.
وق��د ّمت �إر�س��ال ه��ذه القافل��ة الإغاثي��ة يف
�ش��هر ابري��ل املا�ض��ي ،م��ن مدين��ة مر�س�ين يف
جن��وب تركي��ا ودخل��ت ع�بر احل��دود م��ع �س��وريا
�إىل مناط��ق الالجئ�ين امل�س��تهدفني والذي��ن
جت��اوز عدده��م � 264,000أل��ف �س��وري عل��ى
م��دى ثالث��ة �ش��هور .و�ش��ملت امل��واد املحمل��ة يف
ال�ش��احنات م��واد غذائي��ة خمتلف��ة منه��ا الأرز
والعد���س والدقي��ق والزيت واحلليب وب�س��كويت
		
الأطفال وغريها.
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قطر الخيرية تطلق حملة

شتاء سوريا

�أطلق��ت قط��ر اخلريي��ة حمل��ة م��ن �أج��ل
م�ساعدة النازحني داخل �سوريا ،والالجئني يف
دول اجلوار على مواجهة برد ال�شتاء القار�س،
وت�ش��تمل احلمل��ة عل��ى ت�س��ويق ع��دة منتج��ات
ت�س��تهدف توف�ير الغ��ذاء ومتطلب��ات ال��دفء
كاملالب���س ال�ش��توية والبطاني��ات واملداف��ئ
			
والوقود.
وت�أت��ي ه��ذه احلمل��ة با�س��م "حمل��ة �ش��تاء
�س��وريا" فيم��ا ت�ش��تد وط ��أة ال�ش��تاء هن��اك،
ب�س��بب ا�ش��تداد موجات الربد ونزول الأمطار،
مما يزيد من معاناة ال�سوريني ،الذين ا�ضطر
املاليني منهم للنزوح واللجوء ب�سبب الظروف
			
الراهنة.
وحت��ت �ش��عار " #قب��ل _�أن _ يتجم��د" ح ّث��ت
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قط��ر اخلريي��ة املح�س��نني و�أه��ل اخل�ير يف
دول��ة قط��ر واملقيم�ين فيه��ا م��ن خ�لال ه��ذه
احلمل��ة عل��ى امل�س��ارعة �إىل تق��دمي الع��ون
لالجئ�ين والنازح�ين لتخفي��ف معان��اة ال�برد
القار���س ،وذل��ك م��ن خ�لال ع��دة منتج��ات،
ت�ترواح قيم��ة كل منه��ا ب�ين  50و 1000
ري��ال ،حي��ث ت ��ؤدي املناظ��ر امل�ؤمل��ة للنازح�ين
والالجئ�ين ب��كل م��ن يراه��ا �إىل التجم��د م��ن
		
هول ال�صدمة.
منتجات الحملة

وت�ش��تمل منتج��ات احلمل��ة عل��ى مايل��ي:
"حقيبة اال�س��رة ال�ش��توية " بقيمة  1000ريال،
وت�ش��تمل على �أطقم مالب���س و�أحذية ومعاطف
�صور لأ�سرة كاملة ،و"حقيبة الأطفال ال�شتوية

" بقيم��ة  500ري��ال خم�ص�ص��ة ملالب���س
�أطف��ال اال�س��ر ،وت�ش��تمل عل��ى �أطق��م مالب���س
و�أحذي��ة ومعط��ف �صوفي��ة ،و" �س��لة الأ�س��رة
الغذائي��ة" بقيم��ة  500ري��ال  ،وت�ش��تمل عل��ى
امل��واد التمويني��ة الأ�سا�س��ية� ،إ�ضاف��ة للمعلب��ات
والزي��وت واللح��وم.
"ومدف��اة بالوق��ود" بقيم��ة  300ري��ال،
وتت�ضم��ن قيم��ة املدف ��أة والدي��زل ال�لازم
كوق��ود له��ا  ،و "البطاني��ات" وت�ش��تمل عل��ى
بطاني��ة واح��دة بقيم��ة  100ري��ال ،و"خ�بر
للأ�س��رة " بقيم��ة  50ري��اال  ،ويه��دف �إىل
توف�ير اخل�بر لأ�س��رة واح��دة طيل��ة �ش��هر،
و" �س��هم مالب���س �ش��توية " بقيم��ة 100
ري��ال ،وه��و عب��ارة ع��ن ت�برع مفت��وح ل�ش��راء

املالب�س ال�شتوية.
وكان��ت قط��ر اخلريي��ة ق��د قام��ت ال�ش��هر املا�ض��ي
بت�س��يري قافل��ة �إغاث��ة �إىل الداخ��ل ال�س��وري با�س��م
"قافل��ة دفء "مك ّون��ة م��ن � 11ش��احنة م��ن امل�س��اعدات
الغذائي��ة والألب�س��ة وحلي��ب الأطف��ال ،بتكلف��ة 2
ملي��ون ري��ال ،ملواجه��ة ب��رد ال�ش��تاء،حيث ا�س��تفاد
� 5000أ�سرة و 6800طفل.
يذك��ر �أن ع��دد امل�س��تفيدين م��ن النازح�ين والالجئ�ين
ال�سوريني من م�شاريع قطر اخلريية الإغاثية قد جتاوز
ملي��وين �ش��خ�ص ،فيم��ا جت��اوزت تكالي��ف ه��ذه امل�ش��اريع
 172,000,000ري��ال ،وذل��ك خ�لال الف�ترة املمت��دة من
ابريل � 2011إىل غاية �أكتوبر اجلاري (.)2014
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تقرير

إنشاء "المخبز القطري"
داخل سوريا
نف��ذت قط��ر اخلريي��ة م�ش��روع "املخب��ز
القط��ري" لتوف�ير اخلب��ز ل�صال��ح النازح�ين
ال�س��وريني يف منطق��ة �س��راقب مبحافظ��ة
ادلب ،وا�س��تفاد من هذا امل�ش��روع 1,200,000
�ش��خ�ص حت��ى نهاي��ة �ش��هر نوفم�بر املا�ض��ي،
بواق��ع � 50أل��ف �ش��خ�ص يومي��ا  ،وبلغ��ت
تكلفت��ه الإجمالي��ة  2,033,000ري��ال.
وتق��وم قط��ر اخلريي��ة بتنفي��ذ ه��ذا امل�ش��روع
يف الداخ��ل ال�س��وري م��ن �أج��ل تق��دمي ي��د العون
لل�س��وريني يف الداخ��ل لتخفي��ف معاناته��م
خا�صة خالل فرتة ال�ش��تاء التي ت�ش��هد موجات
�ش��ديدة م��ن ال�برد بالإ�ضاف��ة �إىل ت�س��اقطات
الثل��ج ،وهم��ا ما يزي��د معاناة ه��ؤالء النازحني،
وحاجته��م �إىل املزي��د م��ن الغ��ذاء وال��دفء.
الغذاء األساسي

وي�س��عى ه��ذا امل�ش��روع م��ن �أج��ل توف�ير الغ��ذاء
الأ�سا�س��ي للم�س��تفيدين من��ه ،وذل��ك يف ظ��ل
ظ��روف تتم ّي��ز بارتف��اع �أ�س��عار الطح�ين وبق��اء
كثريي��ن م��ن النازح�ين ب��دون غ��داء .وق��د
ا�س��تفاد م��ن امل�ش��روع حت��ى الآن 1,200,000
�ش��خ�ص ،و ّمت م��ن خ�لال توزي��ع 2,388,800
رغي��ف م��ن اخلب��ز ،عل��ى الأ�س��ر الأك�ثر حاج��ة
وخا�ص��ة الأطف��ال والأرام��ل ،واملر�ض��ى.
وم��ن املناط��ق التي ا�س��تفادت من هذا امل�ش��روع
الذي تنفذه قطر اخلريية يف كل من �س��راقب،
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 50,000شخـص
يســـتفيدون من
المخبز يوميا وإجمالي
مـن اســــــتفـاد مـنه
 1,200,000شــخـص
بتكلفة مليوني ريال
ونازح��ي حم��اة ،وت��ل الطوق��ان وبراغي��ث و�أب��و
ظه��ور وت��ل كلي��ب والغ��ار وال�صاحلي��ة وطوي��ر
احللي��ب ،والر�صاف��ة وكف��ر عمي��م ،ونازح��ي
جب��ل الزاوي��ة ،وت��ل فخ��ار وت��ل وز ،وغريه��ا.
مخبز آخر

وكان��ت قط��ر اخلريي��ة ق��د �أطلق��ت م�ش��روعا
مماث�لا حتت ا�س��م "املخب��ز القطري" مبدينة
الريحاني��ة عل��ى احل��دود الرتكي��ة ال�س��ورية،
وال��ذي يق��وم بتوف�ير وتوزي��ع مادة اخلب��ز يوميا
باملج��ان يف الداخ��ل ال�س��وري ملحافظ��ات :حلب
�سعداء بعد �أن تلقوا ح�صتهم اليومية من اخلبز

و�إدل��ب وحم��اة ،وبواق��ع  120,000رغي��ف
يومي��ا تكف��ي ل�ـ � 60,000ش��خ�ص يومي��ا ،حي��ث
توا�ص��ل قط��ر اخلريي��ة من��ذ �إن�ش��ائه الع��ام
املا�ض��ي تق��دمي دع��م نفقات��ه الت�ش��غيلية.
وتتمث��ل �أهمي��ة امل�ش��روع يف توف�ير اخلب��ز
لل�س��وريني يف الداخ��ل جمان��ا ،باعتب��ار �أن
اخلب��ز م��ادة الغ��ذاء الرئي�س��ية له��م ،ال�س��يما
يف ظ��ل �أزم��ة نق���ص الغ��ذاء� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن
املخب��ز يت��م ت�ش��غيله ب��كادر �س��وري بالكام��ل،
وه��و ماي�س��هم يف تخفي��ف البطال��ة يف �صف��وف
الالجئ�ين ،وتوف�ير دخ��ل �ش��هري يحف��ظ
		
كرامتهم الإن�سانية.
النفقات التشغيلية

وت�ش��مل قيم��ة نفق��ات الت�ش��غيل ال�ش��هرية
الت��ي تقدمه��ا قط��ر اخلريي��ة للمخب��ز تـ ��أمني
م��واد الطح�ين وامل��ازوت واخلم�يرة واملل��ح
وغريه��ا م��ن م�س��تلزمات اخلب��ز .كم��ا ي�ش��مل
الإ�ش��راف عل��ى عملي��ة االنت��اج اليوم��ي،
بالإ�ضاف��ة �إىل توف�ير �أج��ور العم��ال ،وتكالي��ف
نق��ل وتوزي��ع اخلب��ز داخ��ل الأرا�ض��ي ال�س��ورية.
وتبل��غ قيم��ة التكالي��ف الإجمالي��ة ح��وايل
		
 2,518,000ريال.

2014/1106

تقرير

استضافة االجتماع التأسيسي
للمنظمات الحاصلة على "استشارية"
التعـاون اإلسالمي
تول��ت قط��ر اخلريي��ة جمموع��ة عم��ل الق�ضاي��ا
الإ�س�لامية والقانون الدويل والإن�ساين باملجل�س
ا�س��ت�ضافت قط��ر اخلريي��ة االجتم��اع
الت�أ�سي�س��ي للمنظم��ات احلا�صل��ة عل��ى ال�صف��ة
اال�ست�ش��ارية ل��دى منظم��ة التع��اون الإ�س�لامي
ال��ذي ا�س��ت�ضافته قط��ر اخلريي��ة خ�لال
انعق��اده الت��ي ا�س��تمرت يوم�ين بالدوح��ة يف
الف�ترة  14و 15م��ن �ش��هر نوفم�بر املا�ض��ي،
و�ش��اركت في��ه �س��بعة ع�ش��ر منظم��ة �إن�س��انية م��ن
ع��دة بل��دان �إ�س�لامية حت��ت �إ�ش��راف منظم��ة
التع��اون الإ�س�لامي ،وبرئا�س��ة �س��عادة ال�س��فري
ه�ش��ام يو�س��ف الأم�ين الع��ام امل�س��اعد لل�ش ��ؤون
		
الإن�سانية باملنظمة.
وي�أت��ي ه��ذا االجتم��اع �إث��ر دع��وة م��ن �إدارة
ال�ش��ؤون الإن�س��انية مبنظم��ة التع��اون الإ�س�لامي
بدع��وة ه��ذه املنظم��ات لعق��د اجتم��اع ملناق�ش��ة
الرتتيب��ات الالزم��ة لتكوي��ن جمل���س خا���ص به��ا،
وذلك ا�ستنادا على القرار الوزاري ال�صادر عن
ال��دورة الأربع�ين ملجل���س وزراء خارجي��ة ال��دول
الأع�ض��اء مبنظم��ة التع��اون الإ�س�لامي املنعق��د
يف كوناك��ري بجمهوري��ة غيني��ا والق��رار ال��وزاري
ال�ص��ادر ع��ن ال��دورة احلادي��ة والأربع��ون له��ذا
املجل���س خ�لال انعق��اده بج��دة باململك��ة العربي��ة
ال�س��عودية واملت�ضم��ن من��ح ال�صف��ة اال�ست�ش��ارية
ل��دى منظم��ة التع��اون الإ�س�لامي لع��دد م��ن
املنظمات الإن�سانية غري احلكومية.
		
المشاركون

وي�ض��م جمل���س ه��ذه املنظم��ات يف ع�ضويت��ه كال
من :قطر اخلريية ،وم�ؤ�س�سة "راف" ،وم�ؤ�س�سة
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"عي��د" م��ن قط��ر ،ومنظم��ة الدعوة الإ�س�لامية،
والوكال��ة الإ�س�لامية للإغاث��ة وم�ؤ�س�س��ة الزب�ير
م��ن ال�س��ودان ،ومنظم��ة  IHHالرتكي��ة ،وهيئ��ة
الإغاث��ة الإ�س�لامية والن��دوة العاملي��ة لل�ش��باب
الإ�س�لامي م��ن اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية،
والإغاث��ة الإ�س�لامية م��ن بريطاني��ا ،وم�ؤ�س�س��ة
زم��زم اخلريي��ة م��ن ال�صومال ،وم�ؤ�س�س��ة الأمني
للتنمي��ة م��ن املغ��رب ،وم�ؤ�س�س��ة الإم��ام اخلمين��ي
م��ن �إي��ران ،والهيئ��ة اخلريية الإ�س�لامية العاملية
م��ن الكوي��ت ،والهيئ��ة اخلريي��ة الها�ش��مية م��ن
الأردن ،وم�ؤ�س�س��ة التع��اون بفل�س��طني ،وجمعي��ة
		
مايل لل�سلم واخلال�ص.
النشاط المستقبلي

وق��د اتف��ق املجتمع��ون عل��ى وثيق��ة املالم��ح
الأ�سا�س��ية للنظ��ام الأ�سا�س��ي للمجل���س ،كم��ا
اتفق��وا عل��ى �إن�ش��اء جمموع��ات يف �إط��ار
الن�ش��اط امل�س��تقبلي ،وم��ن ه��ذه املجموع��ات:
جمموع��ة عم��ل الق�ضاي��ا الإ�س�لامية والقان��ون
ال��دويل والإن�س��اين ،وتتواله��ا قط��ر اخلريي��ة،
وجمموعة عمل الدبلوما�س��ية الإن�سانية وتتوالها
منظم��ة  IHHالرتكي��ة �إىل جان��ب م�ؤ�س�س��ة
الإم��ام اخلمين��ي ،وجمموع��ة عم��ل املعلوماتي��ة
والدرا�س��ات والبح��وث وتتواله��ا هيئ��ة الإغاث��ة
الإ�س�لامية العاملي��ة ،وجمموع��ة عم��ل الإع�لام
وتتواله��ا م�ؤ�س�س��ة االم�ين للتنمي��ة ،وجمموع��ة
عم��ل بن��اء الق��درات وتنمي��ة امله��ارات وتتواله��ا
جمعي��ة "راف" ،وجمموع��ة عم��ل تهت��م بق�ضاي��ا
الأيتام وتتوالها هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية
�إىل جان��ب م�ؤ�س�س��ة الزب�ير .و�س��تكون ه��ذه

املجموعات م�ؤقتة ريثما يتم االنتهاء من النظام
الأ�سا�س��ي للمجل���س ،وق��د منح��ت كل جمموع��ة
ف�ترة �س��تة �أ�س��ابيع لتق��دمي الأوراق املفاهيمي��ة
اخلا�صة بها		.
كم��ا ّت االتف��اق �أن تق��وم قط��ر اخلريي��ة
بامل�ش��اركة م��ع م�ؤ�س�س��ة "راف" ب�إع��داد النظ��ام
الأ�سا�سي للمجل�س خالل ثالثة �أ�سابيع ،على �أن
تكون �إجازة هذا النظام بالتمرير �أو يف االجتماع
		
القادم للمجل�س.
تطوير العمل اإلنساني

وق��ال �س��عادة ال�س��فري ه�ش��ام يو�س��ف الأم�ين
الع��ام امل�س��اعد لل�ش ��ؤون الإن�س��انية مبنظم��ة
التع��اون الإ�س�لامي �إن ه��ذا االجتم��اع يكت�س��ب
�أهمي��ة كب�يرة حي��ث مت خالل��ه لأول مرة ت�أ�سي���س
ه��ذا املجل���س اخلا���ص باملنظم��ات احلا�صل��ة
عل��ى ال�صف��ة اال�ست�ش��ارية ل��دى منظم��ة التع��اون
الإ�س�لامي ،وذل��ك به��دف تعزي��ز قي��م العم��ل
الإن�ساين وتطويره والدفع به ليكون على م�ستوى
احلاجة خا�صة يف الدول املن�ضوية حتت املنظمة.
هيئة المجلس

كم��ا ق��رر املجتمع��ون �إن�ش��اء هيئ��ة ملجل���س
املنظم��ات احلا�صل��ة عل��ى ال�صف��ة اال�ست�ش��ارية
ل��دى منظم��ة التع��اون الإ�س�لامي ،وتتك��ون ه��ذه
الهيئ��ة م��ن املجل���س ال��ذي ي�ض��م جمي��ع ه��ذه
املنظمات ،وتر�أ���س املنظم��ة املنتخبة اجتماعات
ه��ذه املجل���س مل��دة �س��نة ،ومكت��ب تنفي��ذي يتك��ون
من رئي���س ونائب رئي���س وم�س�ؤول ال�ش�ؤون املالية
ومق��رر .بالإ�ضاف��ة �إىل �س��كرتاريا وجل��ان
ين�شئها املجل�س ح�سب احلاجة.

تقرير

�أثناء زيارة قطر اخلريية للأطفال الذين �سيخ�ضعون لعمليات القلب

 30مليون ريال لتنفيذ 2000

�أعلنت قطر اخلريية �إطالق مرحلة جديدة من برناجمها القلب املفتوح
تت�ضمن �إجراء  2000عملية خمتلفة ل�صالح مر�ضى القلب يف اليمن بتكلفة
تناهز  30مليون ريال ،وذلك بعد �أن متكنت خالل املراحل ال�سابقة من
الربنامج من تنفيذ  1000عملية قلب مفتوح ملر�ضى من �أعمار خمتلفة.
ويتم تنفيذ برنامج "القلب املفتوح" ب�إ�شراف ال�شيخ عبد العزيز بن جا�سم
�آل ثاين ع�ضو اجلمعية العمومية لقطر اخلريية وامل�شرف العام مل�شاريعها
النوعية باليمن.
إنقاذ حياة

ويتوا�صل م�شروع قطر اخلريية «القلب
املفتوح» من �أجل �إنقاذ حياة املر�ضى
امل�صابني بالقلب ،وخا�صة الفقراء الذين ال
ميلكون تكاليف �إجراء العمليات .ويف هذا
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الإطار �ستقوم قطر اخلريية بتنفيذ حوايل
 170عملية قلب �شهريا طيلة العام املقبل
 2015لي�صل العدد الإجمايل للم�ستفيدين
�إىل  2000عملية لنف�س العدد من
الأ�شخا�ص بتكلفة تبلغ  29,023,000ريال.

و�ستكون العمليات التي اتخذت قطر اخلريية
القرار ب�إجرائها طيلة � 12شهر ،على النحو
التايل 600 :عملية تركيب دعامات للقلب
ل�صالح املر�ضى املحتاجني للدعامات ،و200
عملية قلب مفتوح وزراعة �شرايني ،و300
عملية قلب مفتوح مع تركيب ال�صمامات
و 100عملية خا�ص جلراحة القلب ح�سب
احلاالت الأكرث خطورة ،بالإ�ضافة �إىل
 500عملية ق�سطرة ت�شخ�صية و300
عملية قلب مفتوح خا�صة بالأطفال الأيتام
�أو املنتمني �إىل �أ�سر فقرية ال ت�ستطيع
توفري تكاليف هذه العمليات.
كما �ستقوم قطر اخلريية يف �إطار هذا
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 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:
200000126

QA59QISB008278270150200000126

عملية قلب باليمن
الربنامج مبنح الأدوية الأ�سا�سية جمانا له�ؤالء
املر�ضى امل�ستفيدين من هذه العمليات والذين
ويتم اختيار
يبلغ عددهم � 2000شخ�صّ .
ه�ؤالء املر�ضى من ال�شرائح الأكرث فقرا يف
اليمن ،ومن خمتلف املحافظات واجلهات،
		
وخمتلف الأعمار.
فريق متخصص

ومن �أجل �ضمان توفري فر�ص العالج خالل هذا
الربنامج لأكرث املر�ضى حاجة ح�سب و�ضعيته
ال�صحية وظروفه املادية والإن�سانية� ،ستقوم
قطر اخلريية بتكليف فريق متخ�ص�ص تابع
لها ،لي�شرف على ت�سجيل احلاالت ومعاينتها،
وتقدمي قوائم باملر�ضى امل�ستحقني لإجراء

العمليات بعد الفرز والتدقيق يف حالة كل
مري�ض ال�صحية وظروفه املادية وغريها ،وقد
ت�شكلت لدى هذا الفريق خربة كبرية وكافية
لتو�سيع امل�شروع يف مرحلته اجلديدة و�إدارته
		
على امل�ستوى املطلوب.
ولتعميم الفائدة على مناطق خمتلفة و�شرائح
متنوعة من امل�صابني بالقلب يف اليمن
تقوم قطر اخلريية بالتعاقد مع العديد من
امل�ست�شفيات واملراكز املتخ�ص�صة يف هذا
املجال لإجراء هذه العمليات ل�صالح 2000
مري�ض .وي�شرف على هذا امل�شروع املكتب
امليداين لقطر اخلريية باليمن ب�شكل مبا�شر
من �أجل �ضمان جناحه على وجه �أكمل.

 1000عملية سابقة

يذكر �أن برنامج «القلب املفتوح» قد نفذ
خالل مراحله ال�سابقة  1000عملية قلب
�شملت الق�سطرة والعمليات اجلراحية
الت�شخي�صية وعمليات القلب املفتوح،
بالإ�ضافة �إىل �إجراء معاينات لآالف املر�ضى
بالقلب ،وتقدمي م�ساعدات طبية و�أدوية
للعديد منهم .قد مت تنفيذ هذه العمليات
ب�إ�شراف ال�شيخ عبد العزيز بن جا�سم �آل
ثاين ع�ضو اجلمعية العمومية لقطر اخلريية
وامل�شرف العام مل�شاريعها النوعية باليمن.
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تقرير

�صالح اليافعي يقدم دورات الربامج

تنفيذ برنــامـج "مكـين

"

لتطوير القيم لدى الشباب

�أطلقت قطر اخلريية الدورة الأوىل من برنامج
"مكني" ،وهو منهج تدريبي متخ�ص�ص لتعزيز
القيم والأخالق واملهارات احلياتية ل�صالح
الطلبة من الفئات العمرية � 13إىل � 18سنة
		
من البنني والبنات.
وي�ستمر هذا الربنامج الأول من نوعه طيلة
�أربع �سنوات ويتم تنفيذه يف جميع مراكز
قطر اخلريية بواقع �ساعتني ون�صف يف يومي
االثنني والثالثاء .كما يتم يف �إطاره تنظيم
رحلة للطالب نهاية كل �أ�سبوع ،حيث يتم
فيها جمع الطالب امل�ستفيدين يف خميم تابع
لقطر اخلريية .وقد ّ
مت اختيار ت�سمية "مكني"
ان�سجاما مع الآية الكرمية�" :إنك اليوم لدينا
مكني �أمني"		.
وي�ستوعب هذا الربنامج  40طالبا لكل مركز
من مراكز قطر اخلريية الثالثة وهي مركز
قطر اخلريية لتنمية املجتمع يف الريان ق�سم
الرجال وق�سم الن�ساء ،ومركز قطر اخلريية
لتنمية املجتمع مبدينة اخلور ،كما يحتوي
على �أربع �سفرات �صيفية مكملة للمنهج،
بالإ�ضافة �إىل تنظيم �أربعة خميمات ربيعية
		
مكملة �أي�ضا له.
وقد �أع ّد هذا الربنامج فريق من املتخ�ص�صني
الرتبويني تابع لقطر اخلريية ،ويتم تقدميه
حتت �إ�شراف الأ�ستاذ �صالح اليافعي
مر�شد تربوي ومدرب يف الذكاء االنفعايل.
38

المهارات الشخصية

وي�أتي هذا الربنامج يف �إطار اهتمام قطر
اخلريية بتنمية املجتمع وتطويره وخا�صة
فئة ال�شباب ،حيث يتم الرتكيز على غر�س
القيم والأخالق لديهم .ويف هذا الإطار ي�سعى
الربنامج �إىل تطوير املهارات ال�شخ�صية
وال�سلوك لدى امل�ستفيدين منه وذلك
على م�ستويات وجماالت خمتلفة ت�شمل:
ـ اجلانب ال�شخ�صي وفيه يتم تناول  32مهارة
يف �أربعة جماالت هي الذكاء الروحي املتعلق
باملراقبة ،والذكاء العاطفي خا�صة الهمة
العالية ،والذكاء اجل�سدي من حيث االن�ضباط،
والذكاء العقلي اخلا�ص بالر�ؤية.
�أما يف جانب الأخالق واملبادئ والقيم فيتناول
الربنامج  16مهارة تتعلق بالقيم املعرفية مثل
التفكري التحليلي والر�ؤية يف اتخاذ القرارات
والتخطيط والإبداع والع�صف الذهني
والتفكري االبتكاري ،بالإ�ضافية �إىل ال�شخ�صية
مثل االن�ضباط وخا�صة الرتكيز وامل�س�ؤولية،
وكذلك قيم ال�شجاعة والتحدي وال�صدق
مع النف�س والنزاهة ،وغريها من مقومات
		
ال�شخ�ص ال�سليم.
فصول دراسية

ويحتوي برنامج قطر اخلريية الرتبوي
القيمي "مكني" على ف�صلني درا�سيني لكل
�سنة ،وقد انطلق "مكني" هذا العام بف�صل

ا�ستثنائي مطلع �شهر نوفمرب املا�ضي وي�ستمر
حتى نهاية �شهر دي�سمرب اجلاري وي�شمل
هذا الف�صل على �أربعة مع�سكرات داخلية،
وا�ست�ضافة �شخ�صيات تربوية ،بالإ�ضافة
�إىل ق�ص�ص و�أفالم وبطاقات تتعلق بالقيم
التي يتم تناولها خالل الف�صل ،وهي الإميان
والت�أمل يف الكون ،واالحرتام وخا�صة احرتام
الوالدين وتقديرهم والإح�سان عليهم .ويف
نهاية هذا الف�صل �سيتم تنظيم خميم ربيعي
يجمع الطالب امل�شاركني يف جميع املراكز،
وي�شمل جميع القيم واملهارات التي مت تطويرها
		
خالل الف�صل.
�أما الف�صل الثاين من هذه ال�سنة في�شمل
مبادئ وقيم ًا ومهارات التفكري التحليلي
والت�سا�ؤل ومهارة القراءة واالن�ضباط
والرتكيز وااللتزام ،ويتوا�صل �شهور مار�س
وابريل ومايو ويونيو ،ويتم خالل هذا الف�صل
ا�ستخدام و�سائل لتطوير هذه القيم وحتويلها
�إىل �سلوك واجتاهات لدى الطالب ،ومن
هذه الو�سائل الق�ص�ص الرتبوية ،والأفالم
واملع�سكرات ،والألعاب وتفعيل و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وا�ست�ضافة ال�شخ�صيات الرتبوية
وغريها .كما �سيتم اختتام هذا الف�صل ب�سفرة
خارجية �إىل �إحدى الدول الأوروبية �أو غريها
ح�سب ما �سيقرره امل�شرفون ،ويح�صل الطالب
الذي يجتاز  %90من �ساعات الربنامج على
تخفي�ض ي�صل  %30من تكاليف هذه الرحلة.
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إستراحة
العدد

تبرع الجوائز

قرر �أحد الأ�شخا�ص الذين فازوا بجائزتني يف مهرجان ت�سوق
داخل قطر هذا العام التربع ب�إحدى جائزتيه ل�صالح العمل
اخلريي.
وبعد فوزه باجلائزة الأوىل وهي �سيارة �أودي ،والثانية وهي عبارة
عن  100الف ريال من اجلوائز التي تقدمها الهيئة العامة لل�سياحة
يف م�سابقة «مرح الت�سوق» يف �إطار �صيف قطر  2014قرر ال�سيد
حممد �أحمد املري التربع بجائزته الثانية كاملة للجهات اخلريية،
معتربا �أن هناك الكثري ممن يحتاجون للم�ساعدة.

جهاز لكشف الكوارث

يخترب باحثون يف الربتغال جهازا « ال�سونار الن�شط » للك�شف
التلقائي عن موجات عنيفة قد ت�صل لل�شاطئ ،لتنبيه النا�س .وذلك
من خالل قيا�س م�ستوى �سطح البحر يف مكان معني ،وحتليل هذه
البيانات يف الوقت احلقيقي ،وبحيث ميكن �إطالق �إ�شارة لتبيه
		
النا�س ،الذين يتواجدون يف �أماكن �أخرى.
ويتطلب الأمر  30ثانية لظهور التنبيه على لوحات رقمية على
ال�شاطئ ،باعتبار �أنه الوقت الالزم للت�أكد من �أن الإنذار لي�س
وهميا ،واملكان الذي و�ضع فيه ال�سونار ،يرتك حوايل ثالث
دقائق ون�صف الدقيقة لإجالء ال�سكان قبل و�صول املوجة �إىل
					
ال�ساحل.
ويعترب النظام مثري لالهتمام ب�شكل خا�ص لأنه يجمع بني �صفارت
الإنذار واملعلومات املكتوبة على اللوحة ،وقد ت�ؤدي نتائج هذا
االختبار �إىل خلق نظام دويل للإنذار املبكر ،حلماية ال�شواطئ
الأوربية .
نبل ..

روي عن مطرف بن عبداهلل ال�شخري �أنه قال �ﻷ حد �إخوانه  :يا
فﻻن �إن كانت لديك حاجة عندي فارفعها يف ورقة ف�إين �أكره �أن
�أرى يف وجهك ذل ال�س�ؤال !!
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غذاء مهدور

قدّرت منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (فاو) �أنّ
 1.3مليار طن من الغذاء� ،أو نحو  30يف املئة من االنتاج
			
العاملي تفقد �أو تهدر �سنويا.
ووفق ًا للتقديرات ف�إن الكم ّيات املٌهدرة من الغذاء تكفي الطعام
ملياري �شخ�ص �سنويا الأمر ،وهو ما دفع وكاالت الأمم املتحدة
�إىل و�ضع برنامج تفاعلي جديد عرب بوابة الكرتونية ،يف م�سعى
لتقلي�ص الكميات املهدرة ،والتي ميكن �أن تكفي ب�سهولة ل�سد
رمق  800مليون جائع يف العامل			.
وت�سمح البوابة االلكرتونية التي �أطلقت م�ؤخرا للم�ستخدمني
احل�صول على معلومات عن و�سائل تقليل الكميات املهدرة من
الغذاء.
الواقفات

�أظهرت درا�سة ك ّمية للأوقاف الكبرية يف تاريخنا الإ�سالمي
�أن  %25من الأوقاف �أن�شاتها ن�ساء ( املر�أة والوقف ـ �إميان
حميدان ـ �إ�صدار الأمانة العامة لالوقاف بالكويت ) 2006
وبح�سب �إح�صاءات ن�شرتها �صحف حملية عام  ،2012على ل�سان
مدير ب�إدارة امل�صارف الوقفية بالإدارة العامة للوقف بقطر �آنذاك
حممد حلدان املهندي �أو�ضح ارتفاع ن�سبة الواقفات يف قطر،
مقارنة بالواقفني من الرجال ،حيث بلغت ن�سبتهن  ،%60مقابل
					
 %40للواقفني.
وبلغ عدد الواقفات يف الكويت يف جمال الأوقاف اخلريية  165امر�أة
�أي بن�سبة  %50من �إجمايل الواقفني ( ح�سب درا�سة عن تاريخ
الوقف يف موقع االمانة العامة لالوقاف) .

منظمات
وهيئات
إنسانية
دعاء

قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما من يوم ي�صبح
العباد فيه �إال ملكان ينزالن فيقول �أحدهما
اللهم �أعط منفق ًا خلف ًا ويقول الآخر اللهم �أعط
		
مم�سك ًا تلف ًا) «متفق عليه».
دعاء املالئكة للمنفق كل يوم باخللف والزيادة يدل
على عظم جزاء املت�صدقني.
أحياء وأموات

و�أف�ضل النا�س من بني الورى رجل
تق�ضى على يده للنــا�س حـــاجاتٌ
ال متنعن يد املعروف عن �أحد
ً
ن
ـ
ج
ــعد
س
فال�
ا
مقتدر
مــا دمت
ـاتٌ
وا�شكر ف�ضائل �صنع اهلل �إذ جعلت
�إليك ال لك عند النـا�س حاجــاتٌ
قد مات قوم و ما ماتت مكارمهم
وعا�ش قوم وهم يف النا�س �أموات
الإمام ال�شافعي

الرحمة العالمية
مع �إطاللة عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين بزغت فكرة
قيام جمعية الإ�صالح االجتماعي بدور خريي و�إغاثي يف العامل
الإ��س�لام��ي ،و يف ظ��ل اال�ستعداد الحتفالية ث�لاث��ون ع��ام� ًا من
العطاء انطلقت الأمانة العامة للعمل اخلريي حتت م�سمى جديد
هو الرحمة العاملية بدولة الكويت			.
الرؤية:

�أن تكون الرحمة العاملية هي امل�ؤ�س�سة اخلريية الأهلية الرائدة
الأوىل يف العامل العربي يف �شمولية م�شروعاتها كم ًا ونوع ًا وجغرافية
 ،و�سعة �إيراداتها  ،وفقا لأرفع معايري الأداء امل�ؤ�س�سي.
الرسالة:

م�ؤ�س�سة خريية حملية الن�ش�أة  ،عاملية الإطار  ،ت�ساهم يف رفع املعاناة
عن �شعوب الأمة الإ�سالمية والأقليات خا�صة ،وحتقيق التنمية
املجتمعية و امل�ساهمة يف ت�أهيل الإن�سان يف مناطق العمل.
القيم :

الإخال�ص والتجرد ،الأمانة وال�صدق ،القدوة ،الإتقان والكفاءة،
ال�ن��زاه��ة وال�شفافية ،ال�ت�ع��اون ،الإمي ��ان بالر�سالة واالنتماء
		
للم�ؤ�س�سة ،ح�سن اخللق ،العدل والرحمة و امل�ؤ�س�سية.
مجاالت العمل :

�صدقات اخلري ،وقفيات اخلري ،كفاالت اخلري ،م�شاريع تنموية،
م�شاريع تعليمية م�شاريع غذائية� ،إغ��اث��ات عاجلة ،خدمات
�صحية ،م�شاريع مو�سمية ،ب�ن��اء م�ساجد ،م�شروعات مياه،
				
كفارات ونذور ،وعقيقة.

رابط موقع اجلمعية:
http://w w w.k haironline.net
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صفحات
من التراث
القطري

فضيلة الشيخ العالمة

محمد بن عبد العزيز المانع

مؤسس المدرسة األثيرية

ف�ضيلة ال�شيخ /حممد بن عبد العزيز املانع

زينل يوقع اإلتفاقية مع وزير الصحة

مولده ونشأته
ـ ولد ال�شيخ الجليل في بلدة عنيزة بمنطقة الق�صيم بالمملكة العربية
ال�سعودية عام 1300للهجرة الموافق 1882م  ،ون�ش�أ بها وحفظ القر�آن الكريم
كما حفظ كثير ًا من المتون في مختلف العلوم ،طلب علم التوحيد والفقه
والحديث والنحو والفرائ�ض في كتب ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب وال�شيخ
مرعي يو�سف المقد�سي والعالمة المحدث �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني
ـ وبعد �أن نمت مداركه وا�شت ّد �ساعده �سعى وراء العلم والمعرفة �سافر �إلى
القاهرة وفي الجامع الأزهر التقى الإمام محمد عبده وال�سيد /محمد ر�شيد
ر�ضا وغيرهما من العلماء الأفذاذ فا�ستفاد منهم علم ًا وازداد عمق ًا في البحث
والتح�صيل						.
ـ ارتحل بعدها �إلى بغداد والب�صرة ينهل من العلم ،وينعم بلقيا العلماء الأفذاذ،
ومنهم ال�سيد /محمود �شكري الألو�سي ،الذي كان له �أثر ملمو�س في حياة ال�شيخ
الجليل ،ثم عاد ال�شيخ �إلى بلده ،فلمع نجمه ،وذاع �صيته في هذه المنطقة،
فا�ستدعاه المرحوم ُمقبل الذ ُكير ليقاوم المب�شرين في البحرين  ،فدفع باطلهم
ورد كيدهم		.
قدومه إلى قطر
ـ بعد ذيوع �صيته ،وعل ّو نجمه ا�ستدعاه ال�شيخ عبداهلل بن قا�سم �آل ثاني حاكم دولة
قطر عام  1336للهجرة ف�أقام بها نحو ربع قرن ،و�أن�ش�أ فيها �أول مدر�سة علمية
عام  1336للهجرة 1913م �سميت بالمدر�سة الأثيرية خرجت جيال من العلماء
والمثقفين القطريين والخليجين ،منهم ال�شيخ عبداهلل بن زيد �آل محمود وال�شيخ
عبداهلل بن تركي ال�سبيعي وال�شيخ عبداهلل بن �إبراهيم الأن�صاري وال�شيخ قا�سم
دروي�ش فخرو وال�شيخ ح�سن بن جابر وال�شيخ نا�صر بن خالد �آل ثاني وال�شيخ
فالح بن نا�صر �آل ثاني ومن الإمارات العربية المتحدة ال�شيخ �سيف المدفع
		
وال�شيخ عبداهلل بن ال�شيبة وال�شيخ محمد بن �سعيد بن غبا�ش.

مؤلفاته
خ ّلف ال�شيخ ثروة كبيرة من الكتب التي قام بتحقيقها وكان لدولة قطر
�شرف طباعتها ون�شرها و�إظهارها للوجود لأول مرة وقد بلغت هذه
الكتب �أكثر من مائة كتاب ،طبعت ووزعت مجان ًا على طلبة العلم.
ومن هذه الم�ؤلفات :
ـ �إقامة الدليل والبرهان� ،إر�شاد الطالب �إلى ف�ضيلة العمل والعمل والآداب،
الكواكب الدرية،القول المتين في الرد على المحتالين ،عقد الفرائد وكنز
						
الفوائد ،وغيرها.
		
وفاته
ظل ال�شيخ يجاهد هذا الجهاد �إلى �أن لقي ربه را�ضي ًا مر�ضي ًا في الثاني ع�شر من
رجب عام 1385للهجرة الموافق  7نوفمبر  1965للميالد في بيروت حيث كان
يعالج هناك  ،ثم نقل جثمانه �إلى الدوحة ودفن بالمقبرة ال�شرقية بالدوحة.
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مقال

سخاء المؤسس
د� .أحمد عبدالقادر الفرجابي
خري النا�س �أنفعهم للنا�س ،ومن النا�س مفاتيحٌ للخري مغاليق
لل�شر ،وطوبى ملن جعله اهلل مفتاح ًا للخري مغالق ًا لل�شر ،وللخري
�أه��ل يعرفون بهديهم ،وبالت�أمل يف �أعمالهم وبالوقوف على
		
�سريهم وال عجب فالأمر كما قال ال�شاعر:
دالئل اخلري ال تخفى على �أحد
كحامل امل�سك ال يخلو من العبق
ومن الذين يذكرون بالكرم واجلود وال�سخاء ال�شيخ جا�سم بن
			
حممد بن ثاين  ،رحمه اهلل:
م�ؤ�س�س قطر البذل والعطاء ،وعلى درب امل�ؤ�س�س �سار الكرام
من الأبناء بل ت�أثر �أهل قطر بكرم و�أحوال �شيوخهم و�أمرائهم
فالنا�س على دين ملوكهم ،وهذا ال�سخاء الذي يفوح من قطر جلب
لها املكانة والرفعة وال�س�ؤدد ،ف�أ�صبح ا�سم قطر على كل ل�سان،
وال�سخي حمبوب عند اهلل وحمبوب بني النا�س ،وقلوب العباد بني
		
�أ�صابع الرحمن يقلبها وي�صرفها �سبحانه.
وقد وعد اهلل من ينفق ويبذل ويت�صدق ب�أن يخلف عليه ،قال تعاىل:
{ َو َما �أَن َف ْق ُتم ِّمن َ�ش ْي ٍء َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َوهُ َو َخ ْ ُي ال َّرا ِز ِق َني } ،بل �أن
العظيم الوهاب �سبحانه يو�سع يف رزق الإن�سان ليبذل للآخرين ف�إذ
َم َنع ُمنع ،وهذا ما قاله عبد اهلل بن جعفر ر�ضي اهلل عنه ،ملَّا الموه
على �سخائه وبذله فقال لهم (�إن اهلل ع َّودين عادة وع َّودت عباده
عادة ،ع َّودين �أن يعطيني فال يحرمني وع َّودت عباده �أن �أعطيهم
فال امنعهم و�أخ�شى �أن منعت عطيتي �أن مينع اهلل عني عطيته !!!
وامل�ت���ص��دق ال�سخي ه��و �أول م��ن ي��رى الأث ��ر وي�شعر بالثمرة
ف�يرى �أث ��ر ال�صدقة يف نف�سه ��س�ع��ادة ويف �أه �ل��ه جن��اح��ا ويف
ماله بركة والأه��م من كل ذل��ك ر�ضوان اهلل على من �أخل�ص
يف ب��ذل��ه و��َ�س �خ��ا يف ��س�خ��ائ��ه ك�م��ا �أن ث �م��رة ال���ص��دق��ة و�أج ��ر
ال�سخاء ي�صل �إىل �أهله يف الدنيا بالإ�ضافة �إىل ما �أع��د اهلل
لهم يف اجلنة التي "فيها ما ال عني ر�أت وال �آذن �سمعت وال
خطر على قلب ب�شر"			.
ويا لها من �سرية عطر وذكر ح�سن يبقى لأهل ال�سخاء كما قال
		
حكم" :والذكر للإن�سان عمر ثان".
و�إذا كان اجلواد هو الذي يعطي بال م�س�ألة �صيانة للآخذ من
ذل ال�س�ؤال ،فهذا ما ن�شاهده ونعرفه يف �أمراء قطر الذين �ساروا

على خطى ال�شيخ امل�ؤ�س�س ،و�إذا كان الكرم هو الإنفاق بطيب
نف�س فيما ُ
يعظم خطره ونفعه ،فهذا ما ي�صدق على بذل �أهل
ٍ
َ
َ
ً
ُ
َ
َ
قطر وقيادتها الذين ((ال ُي ْت ِب ُعونَ َما �أن َف ُقوا َم ّنا َوال �أ ًذى))...
والعرب تعترب الكرم �شجاعة وجر�أة  ،ويا عباد اهلل َ (( :لن َت َنا ُلو ْا
ومال الكرمي يف يده يبذله
ا ْل ِ َّب َحتَّى ُتن ِف ُقو ْا ِ َّ
ما ُ ِ
ت ُّبونَ ِ ))...
لينال به الأجر والعز ومال البخيل يف قلبه يحجبه عن املكارم
وي�شغله و ُي��ردي��ه ،ق��ال تعاىلَ (( :و َم ��ن َي ْب َخ ْل َف��إِ َّ َن��ا َي ْب َخ ُل َعن
َّن ْف ِ�س ِه َو َّ ُ
		
الل ا ْل َغ ِن ُّي َو�أَن ُت ُم ا ْل ُف َق َراء.)...
و�إذا ك��ان ال�سخاء ه��و العطاء دون توقع �أي �شيء يف املقابل
ف�ه��ذا م��اك��ان عليه امل��ؤ��س����س و� �س��ار عليه الأح��ف ��اد ،فكم من
ب ��ذل يف م�ي��ادي��ن التعليم و�إع � ��ادة الأع��م ��ار م��ن ق�ط��ر اخل�ير
			
�أده�ش ال�صديق قبل العدو.
�إنه خري يفي�ض يف توا�ضع و�سرور وال�سخاء ي�صل ب�أهله لدرجة
الإح�سان وال�صدقة كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم " برهان
" على م��اذا ؟ على �صدق �إمي��ان �صاحبها ،والذين يبذل �أهل
قطر من �أجلهم ال ينتظرون منهم نفع ًا يف الدنيا ولن يح�صل
بينهم لقاء �إال يوم يقوم النا�س لرب العاملني ،يومها جتزى كل
نف�س مبا ت�سعى ،وحينها يكون امل�ؤمن يف ظل �صدقته ،ينتظر
املثوبة من رب ك��رمي ،يقول يف حق الذين بذلوا وي�سروا على
املع�سرين " نحن �أوىل بذلك منكم فينزل عليهم عفوه ورحمته
ويي�سر عليهم بف�ضله ،وه��ل ج��زاء الإح�سان �إال الإح�سان؟؟؟
وال�سخاء �سهولة يف الإن�ف��اق و ُبعد عن اكت�ساب ما ال ُيحمد،
وال �� �س �خ��اء ��ص�ف��ة ال�ن�ف��و���س ال�ت�ق�ي��ة وع� ��ادة ال �ق �ل��وب ال�ك�ب�يرة
			
التي تعودت على العطاء.
وال�سخاء ال يكون باملال فقط بل بالوقت واجلاه  ،وهذا ما كان
يقوم به م�ؤ�س�س قطر �سعي ًا يف الإ�صالح وحر�ص ًا على التوا�صل
			
مع �إخوان العقيدة هنا وهناك.
وع�ل��ى خطى اجل��د ��س��ار الأح �ف ��اد ،فكم م��ن �أ��س�ير ب��ذل��وا من
�أج��ل حتريره؟؟ وكم من طريد �آووه؟؟ فهنيئ ًا لأهلنا يف قطر
وللمقيمني بقيادتهم .واىل الأمام على درب العطاء وال�سخاء،
ون�س�أل العظيم رب الأر�ض وال�سماء احلفظ والتوفيق لأهل قطر
الأوفياء ،ودام العز لأمة ختام الأنبياء			 .
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من األدب
اإلنساني

�شعر� /إيليا �أبو ما�ضي

ا�س��تعاذ نبين��ا الك��رمي حمم��د �صل��ى اهلل
علي��ه و�س��لم م��ن الفق��ر  ،نظ��را لت�أثريات��ه
ال�س��لبية عل��ى النف���س الب�ش��رية ..ه��ذه
الآث��ار �ص ّوره��ا الأدي��ب الكب�ير الراح��ل
�إيليا �أبو ما�ضي  ،يف قطعة �شعرية م�ؤ ّثرة
 ،مطبوع��ة بح�� ّ�س �إن�س��اين راق ،وه��و م��ا
حج��ز له��ا مكان��ا متمي��زا يف قائم��ة عي��ون
ال�ش��عر العرب��ي
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ـــــم به مــع الظلمــــــــــــاء
ه ّــم �ألـــــ ّ
نف�س �أقام احلــزن بني �ضلــــــوعه
يرعى جنوم الليل لي�س به هــــوى
يف قلبه نــــار (اخلليــل) و�إمنـــــــا
قد ع�ضه الي�أ�س ال�شــــــــديد بنابه
يبكي بكــاء الطفـــل فـــــارق �أمـــه
طــرد الكرى و�أقـــــام ي�شــــكو ليله
يا ليل قد �أغريت ج�سمي بال�ضنا
ورميتنــي يا ليــــل بـالــهــم الــــذي
يا ليــل مــالك ال تـــرق حلـالتي
يا ليل ح�سبي ما لقـيت من ال�شقا
ـربـا
ِبنْ يا ظـــــالم عن العيون ف ّ
وارحــمتــا للبـائ�ســــــــــــني فـانهــم
ما يف �أكفهم من الدنيــا �ســـــــوى
تدنو بهم �آمـــــــــالهم نحـــــو الهنا
لهفـي على املحـتاج بني ربوعــكم
�أم�سى �ســــــــــواء ليـله و�صبـاحــــه
لهفي! ولـو �أجـدى التعيـ�س تلهـفي
�أذوي الي�ســــار وما الي�ســار بنافع
كم ذا اجلحود ومالكم رهن البال
ان ال�ضعيف بحـــــاجة لن�ضـــاركم
انــا ال اذ ّكـــر منكم �أهـــل النـــدى

فنــ�أى مبقلته عن الإغفــــــــــــا ِء
واحلــزن نار غري ذات �ضيــــاء
ويخــاله كلفا بهنّ الــــــــــــرائي
يف وجنتيه �أدمع (اخلن�ســــــاء)
يف نف�سه واجلوع يف االح�شــــاء
ما حيلة املحــــزون غري بكــــاء!
يا ليل طلت وطال فيك عنـــائي
حتى ليــــ�ؤمل فقــده �أع�ضــــــائي
والهم �أع�سر داء
يفري احل�شــاّ ،
�أتــراك والأيــام من �أعــــــدائي؟
رحماك ل�ست ب�صخرة �صمــــاء
طلع ال�صباح وكان فيه عــزائي
مــــوتى وحت�سبهم من االحيــــاء
�أن يكرثوا الأحــــالم بالنعمــــــاء
هيهات يــدنو باخلــيــال النــائي
مي�سي و ي�صبح وهو قيد �شقــــاء
�شــــتان بني ال�صبــح والإم�ســــــاء
ل�سفكت دمعي عنده ودمــــــــــائي
�إن مل يكن �أهلوه �أهل �سخــــــــــاء
ومب الغــــــــــــــرور وكلكم لفنــــاء؟
ال تقعدوا عن ن�صــرة ال�ضعفــــاء
لي�س ال�صحيح بحــــــاجة لــــدواء

تقرير

تعاون مع وزارة التربية الفلسطينية
لتحسين جودة التعليم
نفذت قطر اخلريية �ضمن اتفاق تعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
يف مديرتي الرتبية والتعليم ب�ضواحي
القد�س و�أريحا ،م�شروعا من �أجل
حت�سني جودة التعليم من خالل تدريب
املعلمني وبناء قدرات الطالب .بتمويل
من قطر اخلريية وم�ؤ�س�سة �أيادي اخلري
نحو �آ�سيا "روتا" منا�صفة.
وي�سهم هذا امل�شروع يف تدريب  200معلم يف 15
مدر�سة يف ال�ضفة الغربية لتطوير مهاراتهم
وخرباتهم ،وحتفيز  6000طالب وذويهم على
جتديد مهارات املطالعة والقراءة ،وتطوير
مهارات الطالب يف �إعادة �إحياء اللغة العربية
ومفاهيمها ،وحت�سني البيئة الريا�ضية يف 15
مدر�سة يف ال�ضفة الغربية ،وتكوين  30فريقا
ريا�ضيا يف املدار�س بهدف �إجراء م�سابقات،
وبلغت تكلفة امل�شروع حوايل 1,650,000
ريال قطري		.
افتتاح

وكانت وزارة الرتبية والتعليم العايل بفل�سطني،
وجمعية قطر اخلريية قد افتتحتا يف املعهد
الوطني خالل �شهر نوفمرب املا�ضي فعاليات
برنامج ت�أهيل معلمي ال�صفوف من ()10-5
وذلك يف �سياق م�شروع حت�سني جودة التعليم
هذا .وح�ضر فعاليات االفتتاح كل من املهند�س
جودة اجلمل مدير مكتب قطر اخلريية يف
فل�سطني ،والدكتور �شهناز الفار مدير عام
املعهد الوطني ،واال�ستاذ حذيفة جالمنة
		
مدير امل�شروع.

يسهم المشروع في تدريب
 200معلم في  15مدرسة
لتطوير مهاراته  ،وتحفيز
 6000طالب وذويهم،
وتشارك «روتا» في تمويله
مناصفة مع قطر الخيرية
 15مدرسة بالضفة

وقد جاء هذا امل�شروع بهدف تزويد الهيئة
التدري�سية والإدارية باخلربات الالزمة واملواد
يف املدار�س امل�ستهدفة يف م�شروع حت�سني
جودة التعليم يف املدار�س الفل�سطينية،
والذي متوله قطر اخلريية وم�ؤ�س�سة �أيادي
اخلري نحو �آ�سيا "روتا" منا�صفة ،فيما
تتابع قطر اخلريية من خالل مكتبها
بفل�سطني تنفيذه مع الوزارة.
وقد مت تطبيق م�شروع حت�سني جودة التعليم
هذا يف  15مدر�سة حكومية ،بهدف امل�ساهمة
يف تطوير ورفع م�ستوى قطاع التعليم يف اال�ضفة
الغربية ،من خالل تطوير املرافق التعليمية،
و�أ�ساليب التدري�س ،وبناء القدرات للمعلمني
والطالب،اىل جانب الرتويج لثقافة القراءة
بني طالب املدار�س من كافة الأعمار ،ومتكني
قدراتهم التعليمية و�سلوكياتهم ومهاراتهم
اجل�سدية من خالل الأن�شطة الريا�ضية،
وكذلك ن�شر ا�ستخدام اللغة العربية وتطوير
املوارد التعليمية باللغة العربية.

تنظيم لقاء

ويف هذا الإطار نظمت قطر اخلريية لقاء مع
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
افتتحه ال�سيد ثروت زيد مدير عام
الإ�شراف والت�أهيل الرتبوي م�ؤكد ًا �أهمية
هذا اللقاء الذي يجمع خرباء تربويني،
ومدربي مدربني ميتلكون مهارات وا�سعة يف
جمال ت�صميم الوحدات التعليمية التعلمية
من خالل رفع قدرات املعلمني يف توظيف
التكنولوجيا ،كجزء ال يتجز�أ من العملية
التعليمية التعلمية ،وربط املفاهيم ذات
العالقة يف املنهاج �ضمن �سياقات حياتية
تطبيقية يتفاعل فيها املع ّلم.
اتفاقيات

جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا امل�شروع ي�أتي
�ضمن اتفاقية وقعتها قطر اخلريية مع
م�ؤ�س�سة �أيادي اخلري نحو �آ�سيا (روتا) يف
مقرها الرئي�س بالدوحة العام املا�ضي،
تق�ضي بعمل امل�ؤ�س�ستني مع ًا لتح�سني جودة
التعليم يف املدار�س احلكومية يف ال�ضفة
الغربية .وقد وقعت االتفاقية من طرف
ال�سيد عي�سى املناعي املدير التنفيذي لروتا،
وال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية يف فندق ال�شرياتون.
كما وقعت قطر اخلريية من خالل مكتبها يف
فل�سطني اتفاقية مع وزارة الرتبية والتعليم
العايل يف فل�سطني من �أجل تنفيذ "م�شروع
حت�سني جودة التعليم لعدد من املدار�س
احلكومية يف املحافظات ال�شمالية" بفل�سطني.
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QA59QISB008278270150200000126

خالل  14شهرا

إنفاق  20مليون ريال على مشــــ
�أنفق��ت قط��ر اخلريي��ة �أك�ثر م��ن  20ملي��ون ري��ال يف م�ش��اريعها
الت��ي نفذته��ا بباك�س��تان خ�لال ال�ـ� 14ش��هرا الأخ�يرة ،وق��د
�ش��ملت ه��ذه امل�ش��اريع جم��االت التعلي��م والرعاي��ة االجتماعي��ة
واال�س��تجابة للك��وارث واملي��اه والإ�صح��اح والتمك�ين االقت�ص��ادي
وغريه��ا ،وا�س��تفاد منه��ا مئ��ات �آالف الأ�ش��خا�ص.
وق��د رك��زت قط��ر اخلريي��ة خ�لال تنفي��ذ
م�ش��اريعها ه��ذه عل��ى املناط��ق الأك�ثر فق��را
يف باك�س��تان ،وعل��ى ال�ش��رائح الت��ي ال تتوف��ر
عل��ى م�ص��در للدخ��ل ،كم��ا منح��ت الأولوي��ة
للمج��االت الت��ي مت�� ّ�س حي��اة النا���س ب�ش��كل
مبا�ش��ر تلبي��ة الحتياجاته��م.

		
تكلفة المشاريع

وبل��غ ع��دد م�ش��اريع قطر اخلريي��ة املنفذة يف
باك�ستان  860م�شروعا �إن�شائيا ،و 75م�شروعا
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يف التمك�ين االقت�ص��ادي ،ع�لاوة على كفالة
ح��وايل  3540مكف��وال منه��م  3400يتي��م.
وبلغ��ت تكلف��ة ه��ذه امل�ش��اريع خ�لال ف�ترة
عام و�شهرين 20,236,000 ،ريال .وغطت
ه��ذه امل�ش��اريع جم��االت :التعلي��م والثقاف��ة
حي��ث بلغ��ت قيم��ة امل�ش��اريع املنف��ذة يف ه��ذا
املج��ال ح��وايل  3ملي��ون ريال �ش��ملت مركزا
للتدريب ،وكفالة  30طالبا وخم�س مدر�سي
حتفيظ ،وبناء  12م�سجدا ،و�إ�صالحات يف
 80مدر�س��ة وتزويده��ا مبغا�س��ل وحمام��ات.

كم��ا بلغ��ت تكلف��ة م�ش��اريع املي��اه والإ�صح��اح
 8,230,000ري��ال ،و�ش��ملت حف��ر �أك�ثر
م��ن  800بئ��ر منه��ا  754بئ��را �س��طحيا ،و7
�آب��ار عميق��ة ،وح��وايل  80بئ��را م��ع حمام��ات
وموا�ض��ئ .ه��ذا ع�لاوة عل��ى �أحوا���ض جتميع
املي��اه وحماي��ة الينابي��ع وم��د القن��وات �إىل
�ري،
اخلزان��ات املعمق��ة وبن��اء قن��وات ال� ّ
وامل�ضخات الهيدروليكية وغريها.
			
الكفاالت
�أم��ا الرعاي��ة االجتماعي��ة فق��د جت��اوزت
تكلف��ة م�ش��اريعها  5,892,000ري��ال،
و�ش��ملت كفال��ة الأيت��ام وطلب��ة العل��م
والأ�س��ر الفق�يرة ومدر�س��ي الق��ر�آن
الك��رمي ،وبع���ض املعاق�ين ،وغ�ير ذل��ك.
كم��ا �ش��ملت برام��ج التمك�ين االقت�ص��ادي

خير نت

إحصاءات

موقع منظمة
الرحمة الماليزية

()MERCY MALAYSIA

يعترب موقع «منظمة الرحمة املاليزية» ال�صادر باللغة االجنليزية،
البوابة االلكرتونية للمنظمة التي �أ�س�ست يف عام 1999م ،يف خ�ضم
			
حرب كو�سوفا التي �أزهقت �آالف الأرواح.
يزين �صفحة املوقع �شعار اجلمعية الذي ين�ص على( :ت�أكيد االلتزام
نحو اجلميع ..عقود من اخلدمة يف جمال العمل االن�ساين)
PROVEN COMMITMENT TOWARDS
…A Decade of services for humanity

ـــــــاريع بباكستان
تنفي��ذ  75م�ش��روعا م��د ّرا للدخ��ل بتكلف��ة ح��وايل  600,000ري��ال،
من �أجل توفري دخل م�ستمر للم�ستفيدين .كم��ا اهتم��ت قط��ر
اخلريي��ة بالأم��ن الغذائ��ي ومكافح��ة الفق��ر يف باك�س��تان ،فوزع��ت
الب��ذور والأ�س��مدة عل��ى �صغ��ار املزارعني ،ومولت م�ش��اريع زراعية
لتح�س�ين النوعي��ة وللتلقي��ح ،واملداج��ن وغريه��ا .ه��ذا ع�لاوة على
م�ش��اريع يف جم��ال ال�س��كن و�إع��ادة الإعم��ار �ش��ملت بناء � 55س��كنا
لأ�سر فقرية ال م�أوى لها.
كما �أنفقت قطر اخلريية  1,131,000ريال يف جمال اال�س��تجابة
للكوارث ،وذلك بالتدخل العاجل عند ح�صول هذه الكوارث مثل
الفي�ضان��ات وال��زالزل وغريه��ا ،حي��ث توف��ر ه��ذه امل�ش��اريع �أه��م
أهم حمطات
احلاجيات امل�س��تعجلة ل�ضحايا هذه الكوارث .ومن � ّ
التدخ��ل يف الك��وارث ،م��ا قامت به قطر اخلريية من تدخل خالل
زلزال بالو�شي�ستان  ،2013حيث نفذت م�شاريع يف امل�أوى والغذاء
واللبا���س ل�صال��ح �ضحاي��ا ه��ذا الزل��زال ،وكذلك الإغاث��ة العاجلة
ملنكوب��ي في�ضان��ات حمافظ��ة مظف��ر غ��ار ب�إقلي��م البنج��اب خ�لال
العام اجلاري 			.2014

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أي��ق ��ون ��ات ��ش�ب�ك��ة ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي مثل
( )Facebookو( ،)Twitterت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة
				
املوقع على القوائم التالية:
عن املنظمة
�أين نعمل
ماذا نعمل
التخفيف من حدة املخاطر
الرعاية ال�صحية
املياه واال�صحاح وال�صحة البيئية
		
املركز الإعالمي
تقارير �سنوية
معر�ض ال�صور
الن�شرة الإخبارية
املقاالت التي كتبها الرئي�س
موارد
معر�ض الفيديو
�أنت�سب الينا
املتطوعون
جمع التربعات
�شركا�ؤنا
تربع الينا
رابط الموقع:

http:/ / w w w. merc y. o rg. m
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اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد الله عبد الغني للتواصل الحضاري

إطالق حزمة مشـاريع تربوية
وثقـافية داخــل قطـر

�أطلق��ت الإدارة التنفيذي��ة للتنمي��ة املحلي��ة
بقط��ر اخلريي��ة حزم��ة م�ش��اريع داخ��ل
الدول��ة ت�ش��مل املج��ال اخلريي والإن�س��اين،
وجم��االت الرتبية وتطوي��ر الذات والثقافة
وغريه��ا ،ويتوق��ع �أن ي�س��تفيد م��ن ه��ذه
الربام��ج ح��وايل � 10آالف �ش��خ�ص داخ��ل
قط��ر .كم��ا وقع��ت قط��ر اخلريي��ة عل��ى
اتفاقي��ة تع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ة عب��د اهلل عب��د
الغن��ي للتوا�ص��ل احل�ض��اري وذل��ك خ�لال
م�ؤمت��ر �صحف��ي مت في��ه الإع�لان ع��ن
		
هذه الربامج.
وتغط��ي ه��ذه الربام��ج جم��االت ثقافي��ة
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وتربوي��ة وتعليمي��ة واجتماعية ،مما يعك���س
�سعي قطر اخلريية �إىل امل�ساهمة يف تنمية
املجتم��ع وتطوي��ر عل��ى جمي��ع الأ�صع��دة
وكاف��ة املج��االت ،بالإ�ضاف��ة �إىل تو�س��يع
دائرة امل�ستفيدين من هذه الربامج لي�صل
الع��دد املتوق��ع منه��م �إىل � 10,000ش��خ�ص
من خمتلف الفئات العمرية.
مذكرة تفاهم
كم��ا وق��ع كل م��ن ال�س��يد �س��لمان عب��د
اهلل �آل غن��ي رئي���س جمل���س الأمن��اء
مب�ؤ�س�س��ة عب��د اهلل عب��د الغن��ي للتوا�ص��ل
احل�ض��اري وال�س��يد عل��ي عب��د اهلل عتي��ق

مدي��ر �إدارة مراك��ز التنمي��ة املحلي��ة بقط��ر
اخلريي��ة مذك��رة تفاه��م بن��اءا عل��ى رغب��ة
م�ؤ�س�س��ة عب��د اهلل عب��د الغن��ي للتوا�ص��ل
احل�ض��اري وجمعي��ة قط��ر اخلريي��ة
املتمثل��ة يف مراك��ز قط��ر اخلريي��ة لتنمي��ة
املجتم��ع بتوقي��ع اتفاقي��ة تفاه��م وتع��اون
م�ش�ترك فيما يتعل��ق باخلدمات واملجاالت
امل�ش�تركة حي��ث �إنهم��ا يعم�لان يف جم��ال
التنمي��ة املجتمعي��ة امل�س��تدامة ويتقاطع��ان
يف ع��دد م��ن الأه��داف واملج��االت
امل�ش�تركة فق��د مت توقي��ع اتفاقي��ة تفاه��م
		
وتعاون م�شرتك.

المشــاريع يســتفيد

منها  10آالف شخص
داخــل قطــر حتــى

نهايــة عــام 2015
حول البرامج
وت�ش��مل املرحل��ة الأوىل م��ن تنفي��ذ ه��ذه
برام��ج الإدارة التنفيذي��ة للتنمي��ة املحلي��ة
والت��ي ت�س��تمر م��ن الآن �إىل منت�ص��ف ماي��و
املقبل عدة برامج منها:

ـ قر�آين:
وه��و برنام��ج يرك��ز عل��ى تعزي��ز ون�ش��ر
مب��ادئ وقي��م الدي��ن الإ�س�لامي احلني��ف،
وجع��ل ه��ذه القي��م جوه��ر العم��ل املجتمع��ي
ال��ذي ي�س��اعد عل��ى �إيج��اد �ش��خ�صية
معا�ص��رة ومطبق��ة له��دي الق��ر�آن وال�س��نة
النبوي��ة ال�ش��ريفة .وي�ش��مل ه��ذه الربنام��ج
عل��ى «املحف��ظ املن��زيل» وه��و برنام��ج
ي�س��اعد عل��ى تعلي��م الق��ر�آن يف املن��ازل
بر�ؤي��ة جدي��دة وط��رق و�أ�س��اليب متط��ورة يف
املن��ازل ،وبع���ض املحا�ض��رات والن��دوات،
بالإ�ضاف��ة �إىل برنام��ج «ال�ـ 1000زه��رة»
اخلا���ص بتك��رمي الفئ��ات اخلادم��ة
يف املجتمع		.
ـ �شخ�صيتي:
برنام��ج ي�س��اعد يف بن��اء ال�ش��خ�صية
وف��ق منه��ج مع��د ومدرو���س م��ن قب��ل
مدرب�ين معتمدي��ن ،ويه��دف �إىل بن��اء
�ش��خ�صية فعال��ة وم�ؤث��رة وقيادي��ة يف
املجتم��ع .وي�ش��مل ور���ش عم��ل ون��دوات
		
ومنهجا تدريبيا.
 قمتي:وه��و برنام��ج يف جم��ال اكت�ش��اف
ال��ذات م��ن خ�لال الرح�لات واملع�س��كرات
الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي ت�س��اعد عل��ى
حتقي��ق الأه��داف م��ن خ�لال تب��ادل
			
اخلربات.
ـ قمم(برنامــــ��ج الطلب��ة القطري�ين
يف اخلارج)		 :
يق��دم ه��ذا الربنام��ج الدع��م للطلب��ة
القطري�ين يف اخل��ارج لإقام��ة فعالي��ات
وجتمع��ات طالبي��ة هادف��ة يف ال��دول
الت��ي يدر�س��ون فيه��ا مث��ل الوالي��ات
املتح��دة وبريطاني��ا وم�ص��ر والإم��ارات
وغريها.
�أم��ا املرحل��ة الثاني��ة م��ن ه��ذه الربام��ج
فتب��د�أ منت�ص��ف �ش��هر ماي��و املقب��ل وت�س��تمر
حت��ى غاي��ة مطل��ع نوفم�بر م��ن الع��ام املقب��ل
		
 2015وت�شمل:

ـ دبل��وم قط��ر اخلريي��ة للعم��ل
ا لإ ن�س��ا ين :

وه��و دبل��وم مين��ح بع��د دورات تدريبي��ة
لبن��اء الق��درات امل�ؤ�س�س��ية للعامل�ين يف

املج��ال الإن�س��اين.
 برنامج مركز �أخوة «اجلاليات»:ويعم��ل ه��ذا الربام��ج عل��ى دم��ج اجلالي��ات
العربية وغري العربية يف املجتمع من خالل
امل�شاركة الفعالة والت�أهيل.
 «ا�س��لوم» :ي�س��عى �إىل تر�س��يخ القي��مواملب��ادئ امل�س��تمدة م��ن امل��وروث ال�ش��عبي
			
القطري.
 «راحة» :يهدف �إىل تعزيز ثقافة و�س��لوكالفرد يف املجال الريا�ضي وال�صحي.
دورات في اللغة
وتب��د�أ املرحل��ة الثالث��ة والأخ�يرة م��ن ه��ذه
الربامج مطلع �شهر نوفمرب من العام املقبل
 ،2015وت�شمل الربامج التالية:
ـ ا�سـرتاحةقطـراخلريية للأطفال:
ويه��دف �إىل توف�ير ح�ضانة ورعاية معتمدة
يف كل مرك��ز طب��ق املناه��ج امل�س��تخدمة،
وذلك الحتواء النا�شئة.
ـ برنامج لغتي:
ي�س��عى �إىل �إط�لاق دورات تدريبي��ة يف
اللغ��ة العربي��ة لغ�ير الناطق�ين به��ا ،ودورات
تدريبي��ة يف اللغ��ة االجنليزي��ة يف مراك��ز
		
قطر اخلريية.
ـ برنامج العمل التطوعي:
ويه��دف �إىل تنظي��م العم��ل التطوع��ي
داخ��ل اجلمعي��ة و�إط�لاق م�ش��اريع تطوعي��ة
يف املجتم��ع القط��ري .ويجم��ع املب��ادرات
وامل�ش��اريع التطوعي��ة يف �إط��ار
خدم��ات مراك��ز تنمي��ة املجتم��ع التابع��ة
		
لقطر اخلريية.
		
�أر�سل كلمة «قطر» على:
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فعاليات متنوعة في المخيم
الشتوي لقطر الخيرية
افتتحت مراكز قطر اخلريية لتنمية املجتمع
املخيم ال�شتوي الأول مبنطقة ال�شحانية
والذي ي�ستمر ملدة �ستة �شهور اعتبارا من
�شهر دي�سمرب ،وذلك بهدف تقدمي عدة
فعاليات وبرامج توعوية وترفيهية وتدريبية
للطالب والأ�سر كل على حدة يف �إطار خدمة
		
املجتمع املحلي.
و قد �صرح ال�سيد علي عتيق العبد اهلل
مدير �إدارة مراكز التنمية املجتمعية
بقطر اخلريية ب�أن املخيم ال�شتوي الأول
مبا يحتويه من مرافق �سي�ستقطب خالل
فرتة �إقامته جمموعة من الفعاليات
الكبرية ك�إقامة املعر�ض اخلريي للأ�سر
املنتجة والذي يهدف �إىل ت�شجيع
الأ�سر ذات الدخل املحدود ودعمها يف
		
امل�شاريع ال�صغرية.
و�أ�ضاف ب�أنه �سيتم �إقامة جمموعة من
املحا�ضرات الدينية وور�ش العمل الهادفة
والدورات املتميزة ،وذلك مثل دورة
الإ�سعافات الأولية وغريها ،منوها ب�أنه �سيتم
�إقامة جمموعة من امل�سابقات ،ت�شمل بطولة
لكرة القدم والطائرة ،و م�سابقة ا�ستخراج
الكنز با�ستخدام البو�صلة.
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يوم مفتوح

ويف �إطار �أن�شطة املخيم ال�شتوي الأول ،فقد
نظم مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع فرع
الريان – ن�ساء يوما مفتوحا بعنوان "خميمنا
غري" لأكرث من  160من طالبة من املنت�سبات
�إليه بهدف توجيهه االنفعاالت ال�سلوكية لدى
الطالب وتوظيف طاقاتهم الفكرية واحلركية
وتوجيهها الوجهة ال�سليمة ،بالإ�ضافة �إىل
تعزيز روح التعاون والأخوة بني املنت�سبات.
وقد ت�ضمنت �أن�شطة برنامج اليوم املفتوح
على حما�ضره بعنوان "�صفات الفتاه
امل�سلمة" و م�سابقات حركيه تناف�سية بني
املنت�سبات ،وذلك مثل لعبه بر وبحر و لعبه
الإعداد و ال�سباق و �أجمل تلوين بني املنت�سبات
و بطوالت لعبة كرة القدم وم�سابقات فكرية.
كما مت تخ�صي�ص فقرة خا�صة لأمهات
الطالبات امل�شاركات يف الرحلة،
ت�ضمنت �أ�سئلة و�أجوبة والغازا ،ويف نهاية
الربنامج مت توزيع هدايا على املنت�سبات
			
و�أمهاتهن.
فعالية " اسلوم"

كما �أقامت مراكز قطر اخلريية لتنمية
املجتمع �ضمن هذا املخيم فعالية "ا�سلوم"

لعدد من منت�سبيها ال�شباب ،بهدف تر�سيخ
القيم واملبادئ امل�ستمدة من املوروث
ال�شعبي القطري ،ومت ذلك من خالل �إثراء
املجال�س املحلية بالنقا�شات الهادفة و�إعادة
�إحياء البع�ض منها ،وذلك ب�سردها و�إعادة
		
تطبيقها عمليا.
وقد �أ�شرف على هذه الفعالية املدرب
معي�ض القحطاين ،وقد ابتد�أها بتدريب
منت�سبي املراكز على عدة �أمور من
املوروث ال�شعبي ،مثل كيفية " �شب ال�ضو "
وطريقة و�ضع احلطب و�إيقاده ،وحت�ضري
القهوة وال�شاي و "�شاي الكرك" ،ثم
�أجريت م�سابقة تناف�سية بني منت�سبي
املراكز للت�أكد من �إجادتهم للأمور التي
مت تدريبهم عليها ،يف جو من احلما�س
واحليوية ،تال ذلك تكرمي الفائزين باملراكز
		
الثالثة الأوىل.
كما ا�شتمل برنامج الفعالية على حلقة نقا�ش
مو�ضوعها احلياة يف القدم ،تالها حت�ضري
وجبة ع�شاء ،وذلك بدفن الذبيحة وي�سمى
"املدفون" ،والطبخ على الفحم كما كان يتم
حت�ضريه �سابقا من قبل الأجداد.

تقرير

خالوي تعليم القر�آن

إضافة لمشاريع مائية ومساجد

إنجاز مئات المشاريع اإلنشائية
وفرت قطر اخلريية املياه ال�صاحلة
لل�شرب لـ� 10,000شخ�ص ،وت�سعى �إىل
حفر �آبار ل�صالح � 20ألف �شخ�ص �إ�ضايف
نفذت قطر اخلريية يف موريتانيا م�شروعا
لتوفري املياه ال�صاحلة لل�شرب حلوايل 10
�آالف �شخ�ص ،كما نفذت  176م�شروعا مدرا
للدخل ل�صالح الفئات الفقرية ،بالإ�ضافة
�إىل بناء م�ساجد وم�شاريع �إن�شائية �أخرى.
تمكين اقتصادي

ففي جمال التمكني االقت�صادي قامت قطر
اخلريية بتنفيذ  176م�شروعا مدرا للدخل
ل�صالح الفئات الأكرث فقرا ،وخ�صو�صا يف
القرى واملناطق ال�شعبية ،بتكلفة ت�صل �إىل
مليون ريال ،وقد �شكلت هذه امل�شاريع نقطة
حتول يف حياة امل�ستفيدين حيث مكنتهم من
احل�صول على دخل دائم يوفر لهم حدا طيبا
من الكفاية واحلياة الكرمية.
وتنوعت امل�شاريع  ،بني م�شاريع منزلية
و�أخرى عامة ،حيث قامت قطر اخلريية
مبنح  118ماكينة خياطة للم�ستفيدات
الراغبات يف عمل م�شروع �إنتاج مالب�س ،كما
مت �إن�شاء  32خمبزا تقليديا حم�سنا ،مما
�أ�سهم يف ت�شغيل ع�شرات ال�شباب� ،إ�ضافة
�إىل توفري اخلبز ب�شكل جيد للقرى التي مت
�إن�شاء املخابز فيها .كما مت تنفيذ 4مطاحن
حبوب بالإ�ضافة �إىل  11بقرة حلوب يف
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الريف املوريتاين ،ويف عدد من الأحياء
ال�شعبية ،وافتتحت قطر اخلريية  7بقاالت
		
�أهلية ،و 4جمازر.
مناطق نائية

انتهجت قطر اخلريية يف تنفيذ امل�شاريع
املدرة للدخل خطة تعتمد على الرتكيز
على الأماكن املهم�شة والنائية ،وقد
توزعت هذه الأماكن بني الأحياء ال�شعبية
والع�شوائية يف مدن نواك�شوط ،بوتلميت،
العيون ،ازويرات ،مقطع حلجار والطينطان
بو�سطيلة ،بالإ�ضافة �إىل قرى وجتمعات
�سكنية يف الريف املوريتاين مثل اللكات
ولك�صيبة وبرينة ودار الربكة  ..وتتوزع
هذه املدن والقرى يف الو�سط واجلنوب
		
وال�شرق املوريتاين.
وقد مت هذا املجهود بالتن�سيق مع ال�سلطات
املحلية دعما جلهود الدولة يف برنامج
مكافحة الفقر ،حيث تعترب موريتانيا يف
املرتبة الثانية من الدول الأ�شد فقرا يف
العامل العربي.
بناء مساجد

وتقوم قطر اخلريية ببناء �أربعة م�ساجد
جديدة يف موريتانيا ،وذلك �ضمن م�شاريعها
التنموية املتوا�صلة ل�صالح املناطق الفقرية
والتي تعاين من غياب اخلدمات الأ�سا�سية
وللم�ساهمة يف توفري اخلدمات الدينية

والوقفية للفئات الأكرث فقرا.
وقد مت اختيار �أماكن متنوعة لإقامة
امل�ساجد اعتبارا حلاجة ال�سكان ال�ضرورية
لها ،وقد توزعت �أماكن امل�ساجد الأربعة
بني عدة مناطق يف موريتانيا� ،أولها قرية
مفتاح اخلري التابعة لبلدية دار الربكة حيث
يتم بناء م�سجد �سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم		.
كما مت اختيار قرية �أ�شرم التابعة لبلدية
ال�سدود بوالية تكانت و�سط موريتانيا كمكان
لبناء م�سجد حممد علي غامن الغامن� .أما
م�سجدي املن�صور و�أبي بكر ال�صديق فقد
مت حتديد موقع بنائهما يف قريتي امل�شروع
وبوفكريين ببلدية واد �أمور مبقاطعة مقطع
حلجار.
وتبلغ تكلفة بناء امل�ساجد الأربعة 400,000
ريال ،ويغطي هذا املبلغ تكاليف البناء
والفر�ش واملعدات ال�صوتية التي تعمل بالطاقة
ال�شم�سية لغياب الكهرباء هناك.
مياه الشرب

كما قام مكتب قطر اخلريية يف موريتانيا
ببناء برج مياه وخزان �أر�ضي ،لتوفري مياه
ال�شرب ال�صاحلة لنحو  10000ن�سمة ،من
�سكان منطقة اجيمامات ال�صحراوية ،التي
تعاين من قلة م�صادر املياه وارتفاع ثمنها،
ما �أ�سهم يف توفري ا�ستقرار ال�سكان وتخفيف

�أحد امل�شاريع املدرة للدخل

والمدرة للدخل بموريتانيا
ال�ضغوط االقت�صادية عنهم ،وبالتزامن مع
افتتاح امل�شروع قام ال�سيد حممد العد�ساين
امل�س�ؤول الإقليمي للمياه والإ�صحاح يف
قطر اخلريية خالل زيارة عمل ملكتب
موريتانيا ،مبناق�شة تزويد املكتب بحفارة
		
�آبار �إرتوازية.
وادى م�شروع بناء الربج وخزان املياه �إىل
تغيري حياة ال�سكان البالغ عددهم �أكرث
من ع�شرة �أالف ن�سمة ،ب�شكل حقيقي متثل
هذا التغيري يف ا�ستقرار ال�سكان واختفاء
النزاعات عن املاء ،ما �شكل بيئة م�ستقرة
�صاحلة للتنمية واالزدهار.
و�أ�شادت وكالة الت�ضامن التي تقوم بحفر
الآبار االرتوازية يف مناطق الداخل
املوريتاين بامل�شروع الذي يعد امل�شروع نتاجا
للتعاون امل�شرتك بني الدولة املوريتانية
وقطر.
آبار

وا�ستكماال جلهود قطر اخلريية يف جمال توفري
املياه للمجتمعات ال�صحراوية يف موريتانيا،
قام ال�سيد حممد العد�ساين امل�سئول الإقليمي
للمياه والإ�صحاح يف قطر اخلريية بزيارة
عمل ملكتب قطر اخلريية يف موريتانيا،
وهدفت هذه الزيارة �إىل تزويد مكتب
موريتانيا بحفارة �آبار ارتوازية نظرا للحاجة
املا�سة �إىل حفر الآبار يف منطقة �صحراوية

تعاين فيها عدة قرى من العط�ش لفرتة
		
طويلة من ال�سنة.
وقد مت عقد �سل�سلة اجتماعات بني ال�سيد
حممد العد�ساين وعدد من الفاعلني
يف جمال املياه والإ�صحاح �سواء جهات
ر�سمية �أو م�ؤ�س�سات و�شركات خا�صة وكذا
مكاتب هند�سية ا�ست�شارية كان الهدف من
هذه املباحثات مناق�شات جميع النقاط
الإدارية والقانونية والتي متكن قطر
اخلريية من امتالك ور�شة حفر متكاملة
�ستمكن هذه الور�شة قطر اخلريية من
تفعيل م�شاريعها التنموية يف جمال املياه
والإ�صحاح يف موريتانيا.
كما تقوم قطر اخلريية يف موريتانيا بحفر
�أربعة �آبار ارتوازية مببلغ مليون ريال قطري
يف �سبيل توفري املاء ال�صالح لل�شرب حلوايل
� 20000شخ�ص يعانون من العط�ش و�صعوبة
احل�صول على املاء .ويتم حفر هذه الآبار
يف كل من بلديتي با�سكنو وبنكو بوالية
احلو�ض ال�شرقي ،وبلدية لك�صيبة الواقعة يف
منطقة ال�ضفة املوريتانية.
وقد �شمل هذا امل�شروع عدة واليات يف
موريتانيا ،وتعترب هذه الواليات من �أكرث
املناطق التي تعاين من م�شاكل املياه ب�سبب
غياب مياه �سطحية �صاحلة لل�شرب وعم
وجود �آبار متكن من ا�ستغالل املخزون

		
اجلويف ال�ضخم.
و�سيتم تزويد الآبار التي تتجاوز �أعماقها
املائة مرت بخزانات ت�ستوعب  25مرتا مكعبا
من املاء ،وم�ضخات كهربائية تعمل بالبنزين
�أو الطاقة ال�شم�سية ،مع حنفيات عمومية
و�أحوا�ض مائية ل�سقاية املوا�شي ،و�شبكات
لتوزيع و�ضخ املياه.
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قطر الخيرية توزع المالبس

لـ  10,000أســـرة فقيرة
مت ّكن مكتب قطر اخلريية يف �إلبانيا من توزيع 33000
قطعة مالب�س و 10,000زيّ مدر�سي ،على الأ�سر الفقرية
والأيتام والطلبة املحتاجني� ،إ�ضافة �إىل توزيع عدد من
امل�ستلزمات واملعدات الطبية لذوي االحتياجات اخلا�صة
وبع�ض امل�ست�شفيات.

ويهدف م�شروع امل�ساعدات العينية �إىل
الإ�سهام يف التخفيف من معاناة الأ�سر
املحتاجة من خالل توفري ما حتتاجه
من �ألب�سة ال�سيما يف ف�صل ال�شتاء
ملواجهة الربد ،وت�أمني الزي املدر�سي
لأطفالها ،وتلبية االحتياجات اخلا�صة
بذوي الإعاقة من جهة ،و�إ�شراك املجتمع
املحلي يف الدعم اخلريي ،وا�ستثمار
طاقته التطوعية خلدمة الفئات ال�ضعيفة
وتعزيز التكافل بني �أفراد املجتمع من
جهة �أخرى		.
ويعتمد امل�شروع على ا�ستقطاب الدعم
للمالب�س واملواد العينية الأخرى
من املحالت التجارية واملواطنني
الألبانيني ،ومن املغرتبني املقيمني يف
دول �أخرى ،و�إ�شراك املتطوعني يف
جتميعها وجتهيزها ،ليتم توزيعها على
العائالت املحتاجة وذوي االحتياجات
		
اخلا�صة.
وقد ا�ستطاع امل�شروع �أن يجمع هذا
العام  33000قطعة مالب�س (للأطفال
والن�ساء والرجال ،)..بلغ عدد
امل�ستفيدين منها � 2200أ�سرة ،حيث عرب
امل�ستفيدون عن �شكرهم لقطر اخلريية
وللمتربعني ،نظرا ملا تركته التربعات
من �أثر طيب يف نفو�س امل�ستفيدين ،وما
�أدخلته من فرحة على قلوب �أبنائهم.
وكان �إىل جانب املالب�س تربعات مواد
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�أخرى كالأدوات املنزلية ولعب الأطفال
و�أدوات املطبخ واملفرو�شات.
تطور نوعي

ويعترب هذا امل�شروع من امل�شاريع الرائدة
ملكتب قطر اخلريية يف �ألبانيا ،وهو ي�شهد
تقدما منذ �أن مت تد�شينه عام 2008
وحتى الآن  ،جلهة عدد امل�ستفيدين منه،
والتفاعل املتزايد معه .فقد بد�أ هذا
امل�شروع منذ عام  2008م بعدد ال يتعدى
 5000قطعة مالب�س ،وعدد م�ستفيدين ال
يتجاوز � 300أ�سرة  ،فيما بلغ �إجمايل ما
جمعه حتى هذا العام �أكرث  150000قطعة
مالب�س وعدد من امل�ستفيدين منه ما يزيد
عن � 10000أ�سرة .كما �أن الكثري من
املتربعني كانوا ي�أتون من �أماكن بعيده،
رغبة يف م�شاركة الأيتام والأ�سر الفقرية
وم�ساعدتهم من خالل هذا امل�شروع.
ويف �إطار هذا امل�شروع قامت قطر اخلريية
بتوزيع الزيّ املدر�سي على الطلبة الفقراء
مع بداية العام الدرا�سي ،بالتعاون
مع التجار ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين
منها  10,000طالب وطالبة من طالب
مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،حيث ا�ستفاد
منه  500طالب يف مدار�س بلدية كمزا،
و  260طالب يف بلدية ب�سكوت�شان ،و 240
طالبا يف بلدية رميونات ،وقد متكن
من ر�سم امل�شروع االبت�سامة على وجوه
الطلبة وترك اثرا طيبا يف نفو�سهم.

معدات طبية للمعاقين

وتوا�صال جلهوده ،يف ا�ستقطاب
امل�ساعدات العينية ،متكن مكتب قطر
اخلريية ب�ألبانيا خالل هذا العام من توفري
عدد من امل�ستلزمات واملعدات الطبية
لذوي االحتياجات وكذلك للم�ست�شفيات ،
بالتعاون مع الألبان املغرتبني يف �إيطاليا.
وا�شتملت هذه املواد على جهاز �أ�شعة
للك�شف على املر�ضى  ،و  37كر�سيا طبيا
لذوي الإعاقة ،و�أ�س ّرة خا�صة بالك�شف
عن املر�ضى �أو التي تو�ضع يف غرفهم،
�إ�ضافة �إىل م�ستلزمات �أخرى.
إنجازات أخرى

جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد املكفولني
من الأيتام لدى مكتب قطر اخلريية
ب�ألبانيا يبلغ  2000مكفول ،كما يتبنى
املكتب املركز الألباين القطري ،وهو
مركز تدريبي وقد بلغ عدد خريجيه
لعام  2013حوايل  1600طالب وطالبة،
ويحتل املركز �صدارة مراكز تعليم
اللغات والكمبيوتر على م�ستوى �ألبانيا.
وي�شرف املكتب على املدر�سة الألبانية
القطرية ،وقد بلغ عدد طالبها  172طالبا
وطالبة.
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تنفيذ عدة مشـــــاريع مع
األيسيسكو بإفريقيا
وقعت قطر اخلريية واملنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم الثقافة (�إي�سي�سكو)
اتفاقيات لتنفيذ عدة م�شاريع يف عدة
بلدان من افريقيا 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.
ويبد�أ تنفيذ هذه امل�شاريع خالل عام
( )2015لي�ستمر من �سنتني �إىل خم�س
�سنوات ح�سب طبيعة كل م�شروع.
وقد وقع هذه االتفاقيات الأوىل من نوعها
بني امل�ؤ�س�ستني كل من ال�سيد يو�سف بن �أحمد
الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية
والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،
املدير العام للإي�سي�سكو ،وذلك مبقر
		
االي�سي�سكو بالرباط.
ومت توقيع هذا االتفاق بح�ضور �سفري دولة
قطر يف الرباط �سعادة ال�سيد عبد اهلل بن
فالح بن عبد اهلل الدو�سري.
حول المشاريع

وت�شمل امل�شاريع التي �ستنفذها كل من
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(�إي�سي�سكو) وقطر اخلريية خالل ال�سنوات
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اخلم�س املقبلة يف عدة بلدان �إ�سالمية
ع�ضو مبنظمة التعاون الإ�سالمي وبلدان
�أخرى حيث تعي�ش بع�ض الأقليات امل�سلمة
		
المشاريع التالية:

ـ م�شروع تطوير احلرف القر�آين لكتابة اللغة
العربية لل�شعوب الأفريقية امل�سلمة :ويتم
تنفيذ هذا امل�شروع �ضمن خطة خما�سية تبد�أ
من العام املقبل حتى �سنة 2020وتبلغ تكلفته
الإجمالية حوايل  11مليون ريال.
ـ م�شروع برامج تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها يف الدول الأفريقية:
ويتم تنفيذه خالل ال�سنوات الثالث املقبلة
وتبلغ تكلفته الإجمالية  1,100,000ريال.
م�شروع الربنامج التدريبي لت�أهيل القيادات
الن�سوية لرتقية وتدبري امل�شاريع ال�صغرى
املدرة للدخل لفائدة الن�ساء يف �أفريقيا:
وتبلغ تكلفته الإجمالية  700,000ريال،
وتتوىل الإي�سي�سكو بالتن�سيق مع قطر اخلريية
تنظيم برنامج التدريب والإ�شراف عليه
لفائدة 250امر�أة ،يف كل �سنة من ال�سنتني
 2015و2016م ،من ن�ساء البلدان الأفريقية
امل�ستفيدة وهي :كوت ديفوار وغامبيا ومايل
		
وال�سنغال وبنني.
ـ م�شروع الربنامج التدريبي لقيادات حمو
الأمية يف مركز الإي�سي�سكو الإقليمي يف
النيجر :و�سيتم تنفيذ هذا الربنامج خالل

ثالث �سنوات وبقيمة حوايل 1,310,000
ريال ،ويف �إطاره تلتزم الإي�سي�سكو بتقدمي
دعم مايل �سنوي ملركزها الإقليمي لتدريب
الأطر العاملة يف جمال حمو الأمية لتغطية
النفقات الإدارية والرتبوية وم�صاريف �إقامة
امل�ستفيدين ،وتوفري تذاكر ال�سفر واملنح
ال�شهرية والتغطية ال�صحية للم�ستفيدين،
كما تلتزم قطر اخلريية بامل�ساهمة املالية
يف املوازنة ال�سنوية ملركز الإي�سي�سكو
الإقليمي لتدريب الأطر العاملة يف جمال
حمو الأمية ،وامل�شاركة يف الإ�شراف،
بالتعاون والتن�سيق مع الإي�سي�سكو ،على
تنفيذ الأن�شطة املربجمة يف �إطار الربنامج
لل�سنوات 2017-2015م.
ـ مـ�شـروع حمـو الأمية والتكوين املهني
لفائدة املـجموعات الن�سائية:وتبلغ تكلفته
الإجمالية �أكرث من 1,290,000ريال،
والدول امل�ستفيدة املقرتحة فيه هي:
ال�سنغال ،مايل ،كوت ديفوار ،غينيا،
ت�شاد ،بنني ،الغابون ،وميكن �إ�ضافة دول
�أخرى �أفريقية �أخرى لقطر اخلريية
مكاتب بها .وي�ستمر تنفيذه �سنتني ابتداء
من العام املقبل (.)2015
م�شروع تعزيز �آليات العمل الثقايف الإ�سالمي
		
خارج العامل الإ�سالمي:
وذلك بتكلفة حوايل  1,100,000ريال،
ويتفق الطرفان على التعاون يف تنفيذ ومتويل
هذا امل�شروع يف �ضوء الرتتيبات الواردة يف
االتفاقية املوقعة بينهما.
ـ م�شروع تكوين الأئمة واملر�شدين الدينيني
خارج العامل الإ�سالمي :وذلك بتكلفة
 1,460,000ريال ،ويهدف �إىل تكوين الأئمة
واملر�شدين الدينيني خارج العامل الإ�سالمي
على اكت�ساب املعارف القانونية وثقافة حقوق
الإن�سان يف الدول امل�ضيفة ،وتقنيات مهارات
التوا�صل مع ال�شباب وخمتلف الفئات
االجتماعية والعمرية ،ومعاجلة ال�صور
النمطية امل�سيئة للآخر ،وعقد املنتدى
العاملي للأئمة واملر�شدين الدينيني خارج
العامل الإ�سالمي حتت �شعار "الأئمة �صناع
		
ال�سالم" وغريها.

مقال

من هو المهاجر؟
ال�شيخ  /م�صطفى ال�صرييف
ال نزال يف الربع الأول من ال�سنة الهجرية ,التي يبنى عليها التقومي
الإ�سالمي ,والذي اعتمد ال�سنة التي هاجر فيها الر�سول (�ص) �إىل
املدينة املنورة بداية للتقومي الإ�سالمي هو عمر الفاروق (ر) ,لإنه
اعترب الهجرة متثل عمل امل�سلم وجهاده الذي له دور �أ�سا�سي فيه .ومل
ي�ؤرخ مبولد الر�سول (�ص) لأنه اعترب الوالدة قدر ًا �إلهيا ال يد لأحد
فيه.
كذلك مل ي�ؤرخ بالبعثة النبوية لأنها تعترب كذلك �أمرا �إلهيا يخت�ص به اهلل
وحده (اهلل ي�صطفي من املالئكة ر�سال ًومن النا�س).
ويف ذكرى الهجرة نود �أن ن�شري �إىل بع�ض املبادىء ال�سامية التي جاءت
يف �أحاديث الر�سول (�ص) واملت�صلة بهذا املو�ضوع.
-1روى البخاري وم�سلم و�أ�صحاب ال�سنن عن عمر بن اخلطاب
ق ��ال ,ق��ال ر��س��ول اهلل (� ��ص) � :إمن ��ا الأع �م��ال بالنيات و�إمن ��ا لكل
ام ��ريء م��ا ن��وى  ,فمن ك��ان��ت هجرته �إىل اهلل ور��س��ول��ه فهجرته
�إىل اهلل ور�سوله  ,وم��ن كانت هجرته �إىل دنيا ي�صيبها �أو ام��ر�أة
ينكحها فهجرته �إىل ما هاجر �إليه		.
هذا احلديث ال�شريف فيه بيان قاطع �أن الأعمال ت��وزن عند اهلل
بنية �صاحبها ال بظاهرها� ,إذ �أن احلديث �ضرب مث ًال باثنني من
امل�سلمني هاجرا من مكة املكرمة �إىل املدينة املنورة ,وكل منهما
حتمل م�شاق ال�سفر و�أخطار الهجرة  ,فالظاهر �أنهما �سواء.
ولكن احلقيقة لي�ست كذلك  ,ف�إن �أحدهما هاجر خمل�ص ًا هلل تعاىل
يف هجرته ال يبتغي �سوى ر�ضاء اهلل وطاعة ر�سوله (���ص) فكتبت
له تلك الهجرة ول��ه ج��زا�ؤه��ا وثوابها � .أم��ا الآخ��ر ف�سافر مل�صلحة
�شخ�صية يطلب الدنيا �أو يطلب امر�أة يريدها  ,فجزاء هذا الرجل
مرتبط بنيته وال ثواب وال �أجر له عند اهلل تعاىل.
وق�س على ذلك كل عمل يعمله امل�سلم  ,ف�إن كان خال�ص ًا هلل تعاىل
نال �أجره وثوابه وافي ًا  .و�إن كان لغري اهلل تعاىل فهو ونيته وق�صده
 .من ذلك العبادات  :ترى امل�صلي يتقن �صالته وي�ؤديها خري �أداء
�إذا كان النا�س يرونه  ,ف�إذا خال لنف�سه �صلى �صالة �سريعة ال خ�شوع
فيها وال تدبر وال اطمئنان  .ومثل ه��ذه ال�صالة ال ينال امل�صلي
�أجرها لأن��ه �ضيعها ومل تكن �إال حركات ال �أج��ر له فيها ,و�أك�ثر ما
يكون ذلك يف اخللوة  ,فاحذر يا �أخي امل�سلم �أن تقع يف فخ ال�شيطان
فت�صلي وك�أنك مل ت�صل  ,بل كن يف �صالتك خا�شع ًا متدبر ًا مطمئن ًا
على كل الأح��وال لأن �أول �صفات امل�ؤمنني اخل�شوع ,قال تعاىل "قد
�أفلح امل�ؤمنون  ,الذين هم يف �صالتهم خا�شعون".
كذلك ال��ذي ينفق امل��ال  ,ف��إن كان لوجه اهلل فلينتظر ذلك املنفق
ثواب ًا عظيما ال يقدر عليه �إال اهلل  .قال تعاىل" �إمنا نطعمكم لوجه

اهلل ال نريد منكم جزاءا وال �شكور ًا� ,إنا نخاف من ربنا يوم ًا عبو�س ًا
قمطرير ًا ,فوقاهم اهلل �شر ذل��ك اليوم ولقاهم نظرة و��س��رور ًا,
وج��زاه��م مب��ا عملوا جنة وح��ري��ر ًا " ناهيك ع��ن م�ضاعفة امل��ال
ال��ذي �أنفقه يف حياته الدنيا� .أم��ا الذين ينفقون امل��ال حتى ينالوا
ال�شهرة بني النا�س ومت�ل�أ �صورهم ال�صحف ويتباهون مبا فعلوا,
فويل لهم ثم الويل ,نالوا طرف ًا من الدنيا الفانية وخ�سروا �أنف�سهم
عند اهلل  ,وق�س على ذلك جميع �أعمال امل�سلم.
-2روى الن�سائي والإمام �أحمد واللفظ له عن عبداهلل بن عمرو بن
العا�ص �أن رج ًال �س�أل النبي (�ص)� :أي الإ�سالم �أف�ضل ؟ قال من �سلم
امل�سلمون من ل�سانه ويده  ,فقام �آخر فقال :و�أي الهجرة �أف�ضل؟ فقال � :أن
تهجر ما كره ربك ,ويف رواية �أن تهجر ما نهى اهلل عنه.
هذا هو الإ�سالم دين العدالة والأخوة والرحمة  ,دين املعاملة احل�سنة
ومكارم الأخ�لاق ,وما العبادات �إال و�سائط لتزكية النف�س والتحلي
بالأخالق الفا�ضلة ,ومعاملة النا�س بالأخالق احل�سنة والرفق .وما
�أروع قوله (���ص) حني �سئل� :أي الإ�سالم �أف�ضل؟ فلم يكن جوابه
(�ص) كرثة العبادة بل قال من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده.
ويا ليت امل�سلمني اليوم �أدركوا عظمة هذه احلكمة النبوية الكرمية
فن�أوا ب�أل�سنتهم و�أعمالهم عن �أذى النا�س  ,وكفوا عنهم �شرورهم
وحفظوا لهم حقوقهم ,كما قال(�ص) :امل�سلم �أخو امل�سلم ال يحقره
وال يظلمه وال ي�سلمه .بينما الواقع �أن �أو�ضاع امل�سلمني اليوم تنايف
�أمر النبي (�ص) متام ًا حيث ا�ست�شرى القتل بال �سبب وعم الظلم
بالعدوان والطغيان ونهبت الأموال وانتهكت الأعرا�ض ودمرت الديار
و�أ�صبح حاميها حراميها و�أ�صبحت ال�شعوب امل�سلمة يف ذل وهوان
بينما ا�سرائيل املحتلة املعتدية تفعل ما ت�شاء بل تعان على ذلك .بل �إن
املجاهدين يف �سبيل اهلل �أ�صبحوا هدف ًا لإ�سرائيل وحلفائهم من �أولياء
�أمورنا  ,وقد ن�سينا قول اهلل تعاىل " :وما لكم ال تقاتلون يف �سبيل اهلل
وامل�ست�ضعفني من الرجال والن�ساء والولدان" .وويل ملن ر�ضي بالذل
والهوان وقعد عن حماربة الظاملني ون�صرة امل�ست�ضعفني.
ه��ذا هو ال�شق الأول من احلديث� .أم��ا ال�شق الثاين فقوله (�ص)
 :امل�ه��اج��ر م��ن هجر م��ا نهى اهلل عنه  ,ذل��ك �أن ال�ه�ج��رة انتهت
بعد فتح مكة وق�ي��ام دول��ة الإ� �س�لام �إذ يقول (���ص) ال هجرة بعد
الفتح ولكن نية وجهاد			.
ف�إذا �أراد امل�سلم اليوم �أن ينال �أجر املهاجر يف �سبيل اهلل فلينته عن
ما نهى اهلل عنه  ,وليرتك املعا�صي  ,وليجتنب احلرام جملة وتف�صي ًال
 ,وهذه هي الهجرة املطلوبة  ,هجرة �إىل اهلل  ,وفرار �إىل رحمة اهلل
ور�ضاه  ,و�صدق اهلل العظيم "ففروا �إىل اهلل �إين لكم منه نذير مبني " .
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مقال

من أجل وعي إنساني رصين

الحركة الدولية للصليب
اللجنة الدولية للصليب
�إعداد :عبد ربي بن �صحراء

.1النشأة.

ن�ش�أت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر من رحم النزاعات امل�سلحة،
حيث �شكلت موقعة �سولفرينو ال�شهرية الف�صل احلا�سم يف ميالد هذه
اللجنة .فلقد وثق رجل الأعمال ال�سوي�سري والنا�شط الإن�ساين هرني
دونان امل�شاهد الإن�سانية املروعة لهذه املوقعة من خالل كتابه "تذكار
�سولفرينو" والذي �ضمنه دعوة لإطالق مبادرة منظمة وواعية لرعاية
جرحى املعارك .جاءت دعوة هرني دونان هذه يف �شكل �س�ؤالني ا�ستثار
بهما دونان ال�ضمري اجلمعي الإن�ساين �صاغهما كالتايل:
ال�س�ؤال الأول� " :أال توجد و�سيلة لتكوين جلان �إغاثة خالل فرتة ال�سالم
والهدوء تهدف زمن احلرب بوا�سطة متطوعني متحم�سني ومتفانني
وم�ؤهلني ملثل هذا العمل؟" (يق�صد تقدمي امل�ساعدة ل�ضحايا احلرب)
ال�س�ؤال الثاين�" :أال ي�ستح�سن اال�ستفادة من امل�ؤمترات لو�ضع مبد�أ
دويل ما ،اتفاق مقد�س ،ي�صبح – متى �أقر و�صدق عليه – �أ�سا�سا تقوم
عليه جمعيات لإغاثة اجلرحى يف خمتلف بلدان �أوربا؟"
�أ�س�س جمموعة من املتطوعني ،من بينهم هرني دونان ،مبوجب هذا
النداء اللجنة الدولية لإغاثة اجلنود اجلرحى �سنة 1863و التي
�أ�صبحت يف ما بعد اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .كما اعتمد امل�ؤمتر
الدبلوما�سي ل�سنة  1864الذي دعت له اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
اتفاقية جنيف لتح�سني حال جرحى اجليو�ش يف امليدان ليكون �أول
		
لبنة يف بناء �صرح القانون الدويل الإن�ساين.
وتتاىل بعد ذلك ت�أ�سي�س اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر ،حيث
�شهدت ال�سنوات ال�ست التي تلت انعقاد امل�ؤمتر الدبلوما�سي ل�سنة
 1864ميالدي جمعيات وطنية عديدة كانت يف مقدمتها اجلمعية
الهولندية.
م� ��رت ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول��ي ��ة ل�ل���ص�ل�ي��ب الأح� �م ��ر م �ن��ذ ن �� �ش ��أت �ه��ا �إىل
غ��اي��ة ال��ي ��وم ب�ج�م�ل��ة م ��ن امل ��راح ��ل والأح � � ��داث ��ش�ك�ل��ت هويتها
ودوره� ��ا على ال�ساحة ال��دول�ي��ة يف ال �ن��زاع��ات امل�سلحة يف �إط��ار
م�ن�ظ��وم��ة متكاملة جت���س��دت يف م��ا ي �ع��رف ب �ـ "احلركة ال��دول�ي��ة
لل�صليب الأحمر و الهالل الأحمر" التي ت�ضم كال من:
• اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
• االحت ��اد ال ��دويل جلمعيات ال�صليب الأح�م��ر وال�ه�لال الأح�م��ر.
• جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية.
.2توزيع األدوار

يحدد النظام الأ�سا�س للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
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الأحمر العالقة بني م�ؤ�س�سات احلركة .وقد جرى تو�ضيح وتدقيق
م�س�ؤوليات كل مكونات احلركة بوا�سطة اتفاق �إ�شبيلية الذي اعتمده
جمل�س املندوبني �سنة  .1997ويعطي اتفاق �إ�شبيلية اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر دور الوكالة الرائدة يف العمليات الدولية التي يقوم
بها ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف ح��االت النزاعات امل�سلح
واالقتتال الداخلي ،مبا يف ذلك الأن�شطة لفائدة الأ�شخا�ص النازحني.
وع� �م ��وم ��ا ت � �ت� ��وزع الأدوار ال��رئ �ي �� �س��ة ب �ي�ن م� �ك ��ون ��ات احل ��رك ��ة
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر كما يلي:
 اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.• حماية وم�ساعدة �ضحايا النزاعات امل�سلحة.
• تطوير القانون الدويل الإن�ساين.
• ن�شر و�إنفاذ القانون الدويل الإن�ساين.
االحت ��اد ال ��دويل جلمعيات ال�صليب الأح �م��ر وال �ه�لال الأح �م��ر.
تقدمي اخلدمات الإن�سانية للمجتمعات الأكرث ه�شا�شة يف وقت احلرب
وال�سلم على حد �سواء			.
جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية.
تطوير اجلمعيات الوطنية.
التعاون والتن�سيق بني اجلمعيات الوطنية.
تقدمي اخلدمات الإن�سانية ل�صالح الالجئني ولفائدة �ضحايا الكوارث
			
الطبيعية خارج مناطق النزاع.
.3منظومة قيم الــحــركــة الــدولــيــة للصليب األحمر
				
والهالل األحمر

ت�ؤمن احلركة الدولية مبجموعة من املبادئ الأ�سا�سية التي توجه
�سلوكها التنظيمي و�سلوك العاملني فيها مبا يخدم حتقيق ر�سالة
احلركة .وقد تطورت هذه املبادئ بحكم املمار�سة عرب التاريخ لت�ستقر
حاليا على املبادئ ال�سبعة التالية:
الإن �� �س��ان �ي��ة ،وع ��دم ال�ت�م�ي�ي��ز ،واحل��ي ��اد ،واال� �س �ت �ق�لال ،واخل��دم��ة
التطوعية ،والوحدة ،والعاملية		 .
وللجنة الدولية لل�صليب الأح�م��ر تف�سريات حم��ددة لهذه القيم
ت�ضمنته الكثري من �أدبياتها املوثقة		.
.4الشارة المميزة واستخداماتها

اعتمد امل�ؤمتر الدويل ل�سنة � 1963شارة ال�صليب الأحمر على خلفية
بي�ضاء لتكون عالمة مميزة للجمعيات الوطنية ،وت�أكد هذا االعتماد
يف القانون ال��دويل الإن�ساين باعتماد اتفاقية جنيف ل�سنة .1864

األحمر والهالل األحمر ودور
األحمر في النزاعات المسلحة
خالل �سنة  1876قررت الإمرباطورية العثمانية ا�ستخدام هالل �أحمر
بدال من ال�صليب الأحمر ليعرتف بهذه ال�شارة ر�سميا �سنة .1929
كما �أع�ترف �أي�ضا ب�شارة الأ��س��د وال�شم�س الأحمرين التي كانت
ت�ستخدمهما �إي ��ران يف ذل��ك الوقت قبل �أن تتحول بعد ذل��ك �إىل
			
ا�ستخدام �شارة الهالل الأحمر.
وال �ي��وم ت�ستخدم جميع اجلمعيات الوطنية البالغ ع��دده��ا 181
جمعية ال�صليب الأح �م��ر �أو ال �ه�لال الأح �م��ر لتعريف نف�سها،
وه��و م��ا ي�سمى با�ستخدام ال���ش��ارة لأغ��را���ض ال��دالل��ة .وه��ي نف�س
ال�شارات التي ت�ستخدمها الطواقم والأعيان الطبية التابعة للقوات
امل�سلحة يف بلدانها �أثناء النزاع ،وهو ما يعرف با�ستخدام ال�شارة
				
لأغرا�ض احلماية.
.5الــوضــع القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة إنسانية محايدة
ومستقلة وغير متحيزة		 .

تتميز اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر عن باقي الوكاالت احلكومية
واملنظمات غري احلكومية مبوجب التفوي�ض الذي مينحه �إياها القانون
الدويل الإن�ساين �أثناء النزاعات امل�سلحة ،حيث تتمتع اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ب�صفة املراقب لدى الأمم املتحدة باعتبارها �أحد
�أ�شخا�ص القانون الدويل الذي �أنيط ،مبوجب اتفاقية جنيف ،مبهمة
		
احلار�س على �إنفاذ القانون الدويل الإن�ساين.
ل �ه��ذا ف � ��إن ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة لل�صليب الأح� �م ��ر ت�ت�م�ت��ع ب��امل��زاي��ا
واحل���ص��ان��ات املمنوحة ع ��ادة للمنظمات احلكومية ف�ق��ط .كما
�أب��رم��ت اللجنة ال��دول �ي��ة لل�صليب الأح �م��ر ات�ف��اق��ا م��ع احلكومة
ال�سوي�سرية ت�ضمن مب��وج�ب��ه ا�ستقاللها وح��ري�ت�ه��ا يف احل��رك��ة
مب �ن ��أى ع��ن احل�ك��وم��ة ال�سوي�سرية بحكم �أن �سوي�سرا ه��ي دول��ة
					
املقر.
.6أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

تتمركز �أن�شطة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول ما يلي:
• احلماية �أثناء احلرب

 حماية املحتجزين. حماية املدنيني. ا�ستعادة الروابط العائلية.• م�ساعدة �ضحايا النزاعات
 الأمن االقت�صادي. -املياه والإ�سكان.

 اخلدمات ال�صحية.• العمل الوقائي
 التعريف بالقواعد. تعزيز القانون الدويل الإن�ساين. التدابري الوطنية لتنفيذ القانون الدويل الإن�ساين.• التعاون مع الآخرين.
 التعاون مع احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. التعاون مع املنظمات الأخرى. التعاون مع القطاع اخلا�ص. العالقات مع الع�سكريني. العالقات مع ال�صحفيني..7انتشار اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعمل اللجنة يف نحو  80دول��ة من خ�لال بعثات ووف��ود .كما تتوفر
اللجنة على بعثات �إقليمية لتغطية العمل يف �أكرث من بلد كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة لبعثة اللجنة يف تون�س على �سبيل املثال ال احل�صر .وتقوم
البعثات بالعديد من الأن�شطة وفقا للظروف واالحتياجات اخلا�صة
		
ببلد بعينه .وعموما ت�شتمل الن�شاطات على:
ح �م��اي��ة وم �� �س��اع��دة ��ض�ح��اي��ا ح� ��االت ال� �ن ��زاع امل���س�ل��ح �أو العنف
ال �ق��ائ �م��ة �أو ال�ن��ا��ش�ئ��ة (امل ��دن��ي ��ون ،امل �ح ��روم ��ون م ��ن ح��ري��ات�ه��م،
ال � �ع� ��ائ �ل�ات امل�����ش��ت��ت ��ة ،الأ� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص اجل� ��رح� ��ى وامل ��ر�� �ض ��ى)
العمل الوقائي ،والتعاون مع جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
والتن�سيق يف جمال العمل الإن�ساين والدبلوما�سية الإن�سانية.
.8تمويل اللجنة الدولية للصليب األحمر

حت�صل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على مواردها املالية من
م�صادر خمتلفة حفاظا على ا�ستقاللها .وتتمثل هذه امل�صادر يف:
الدول الأطراف يف اتفاقية جنيف.
اجلمعيات الوطنية خ�صو�صا الغنية منها.
املنظمات فوق الوطنية كاالحتاد الأوربي مثال.
م�صادر عامة وخا�صة.
كما تنظم اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر نداءات من �أجل التمويل
لغر�ض اال�ستجابة الحتياجات حمددة تفر�ضها الأحداث الإن�سانية.
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مقال

رائدات المجتمع
المدني
د .حممد �صالح الدين حنطاية
ج��اء الإ� �س�لام وح��ث على فعل اخل�ير فجد ال�صحابة بذلك
رجاال ون�ساء متذكرين دائما قوله تعاىل (( :ويف ذلك فليتناف�س
املتناف�سون )) وكما كان قدوتنا نحن معا�شر الرجال ر�سول اهلل
ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ الذي كان يتمعمر وجهه �أن ي�شاهد قوما
�ساغبة بطونهم عارية �أج�سادهم ،فكانت كذلك زوجاته قدوة
للن�ساء  ..عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم� :أ�سرعكن حلاقا بي �أطولكن يدا قالت فكن يتطاولن
�أيتهن �أطول يدا قالت فكانت �أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل
بيدها وت�صدق وعلى �سنتها �سارت ن�ساء فا�ضالت  ،ملعت �أ�سما�ؤهن
يف �سماء الإ�سالم و�سن�سوق لك بع�ض الأ�سماء اللواتي اتخذن
�أريكة املجد من�سوجة بعمل اخلري ابتغاء وجه اهلل.
فاطمة الفهرية

يوم ًا حتي ينتهي العمل فيه .بد�أ احلفر يف �صحنه لإن�شاء بئر من
�أجل �شرب البنائني وال�ستخدام املاء �أي�ض ًا يف �أعمال البناء ثم
عمدت بعد ذلك يف حفر بناء �أ�سا�س وج��دران امل�سجد وقامت
بنف�سها بالإ�شراف علي �أعمال الأ�سا�سات والبناء ،فجاء امل�سجد
ف�سيح الأرج��اء حمكم البناء ،وك��أن فاطمة عاملة ب�أمور البناء
و�أ�صول الت�شييد؛ ملا ات�صفت به من مهارة وحذق فبدا وا�ضح ًا
�شكل امل�سجد يف �أمت رون��ق و�أزه��ي �صورة و�أجمل ح��ال وبهاء،
حتي �إذا انتهي العمل ومت البناء كان �أول رم�ضان �سنة  245من
الهجرة ف�صلت فاطمة �صالة �شكر لربها علي ف�ضله وامتنانها
لكرمي رزقه وفي�ض عطائه الذي وفقها لبناء هذا ال�صرح الذي
عرف مب�سجد القرويني.
قالعنهاعبدالرحمنبنخلدونفك�أمنانبهتعزائمامللوكبعدها،
وهذا ف�ضل ي�ؤتيه ملن ي�شاء من عباده ال�صاحلني.
ومثلما فعلت فاطمة بنت حممد الفهري جند �أختها مرمي ـ �أم
القا�سم ـ مت�شي علي نف�س الدرب ف�أن�ش�أت م�سجد ًا عرف با�سم جامع
					
الأندل�س .
وال زال جامع القرويني �إيل جوار جامع الأندل�س ي�ؤديان الدور
املنوط بهما يف ن�شر الإ�سالم والعلوم .وكانت نية �أم البنني �صادقة
لوجه اهلل يف بناء م�سجد �أ�س�س علي ال�صدق والتقوي وال�ضمري
احلي ف�أ�ضحي م�سجد ًا للورع وال�صالح و�أ�صبح جامع القرويني
ال�شهري �أول معهد ديني و�أكرب كلية عربية يف بالد املغرب الأق�صى
 ..ويعد بع�ض امل�ؤرخني هذا اجلامع �أول جامعة عربية �إ�سالمية
يف البالد املراك�شية  ،وبذلك ت�صبح ال�سيدة فاطمة بنت حممد
الفهري القريواين املعروفة ب�أم البنني الفهرية هي م�ؤ�س�سة �أول
جامعة عربية �إ�سالمية يف هذه البالد  ،وماتت ال�سيدة فاطمة نحو
عام . 265ون�سري مع ن�سائنا اخلالدات للقرن ال�ساد�س الهجري
		
مع �سيدة جليلة �أخرى وهي �ست ال�شام.

كانت فاطمة من �سكان القريوان التي اتخذها عقبة بن نافع
الفهري قاعدة له وقد هاجرت �ضمن املهاجرين �إىل فا�س مع
�أبيها حممد بن عبداهلل الفهري،و كان ذا مال عري�ض وثروة
طائلة ،ومل يكن له من الأوالد �سوى بنتني هما :فاطمة ومرمي،
�أح�سن تربيتهما واعتنى بهما حتى كربتا ،فلما م��ات ورثته
ابنتاه ور�أت ��ا �ضيق امل�سجد بامل�صلني ف�أحبتا �أن تخلدا ذكر
				
والديهما بخري.
عمدت فاطمة �إىل م�سجد القرويني ف�أعادت بناءه مما ورثته
من �أبيها يف عهد دول��ة الأدار��س��ة يف رم�ضان من �سنة245هـ،
و�ضاعفت حجمه ب�شراء احلقل املحيط به و�ضمت �أر�ضه �إىل
امل�سجد ،وبذلت م��ا ًال جميم ًا برغبة �صادقة حتى اكتمل بنا�ؤه
يف �صورة بهية وحلية ر�صينة وظلت �أم البنني فاطمة �صائمة
حمتب�سة �إىل �أن انتهت �أعمال البناء و�صلت يف امل�سجد �شكرا
هلل.
وجاء يف �سريتها �أنها ا�شرتت �أر�ض ًا بي�ضاء بالقرب من منزلها
بالقرويني ودفعت ل�صاحبها ب�سخاء حني �إذا �شرعت يف البناء
ست الشام	 
عقدت العزم علي �أال ت�أخذ تراب ًا �أو مواد بناء من غري الأر�ض وهذه امر�أة �أخرى �سجلت ا�سمها يف �سجل اخلالدات يف العمل
					
التي ا�شرتتها بحر مالها ،وطلبت من عمال البناء �أن يحفروا اخلريي.
حتي �أع �م��اق الأر�� ��ض امل��زم��ع �إق��ام��ة ال�ب�ن��اء عليها  ،ف��أخ��ذوا
و هي الأمرية فاطمة �أو زمرد بنت جنم الدين �أيوب ، ،وقد
ي�ستخرجون من �أعماقها الرمل الأ�صفر اجلديد والأح�ج��ار لقبها �أهل دم�شق ب�ست ال�شام ،وهي �أخت �صالح الدين الأيوبي،
واجل�ص لي�ستخدموه يف البناء ،وه��ي بذلك تهدف �إيل عدم �سليلة �أ�سرة �شهرية يف الدفاع عن حيا�ض الإ�سالم ،وكان يلقبها
وجود �أي �شبهة ت�شوب م�شروع ت�شييد البناء يف امل�سجد.
�أهل ال�شام �إىل جانب لقبها الأول بـ(�أم الفقراء) ،لأنها كانت
ومع �أول �أيام البناء �أ�صرت علي بدء ال�صوم ،ونذرت �أال تفطر تومل لهم كل يوم ،وقد و�صفها امل�ؤرخ �أبو املظفر من �أحفاد ابن
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اجلوزي) بقوله( :هي �سيدة اخلواتني" ،مفردها خاتون وهي
ال�سيدة العاقلة الرزان بلغة الكرد" عاقلة  ،كثرية الرب ،والإح�سان
وال���ص��دق��ات ،وك ��ان يعمل يف داره ��ا م��ن الأ��ش��رب��ة واملعاجني
والعقاقري يف كل �سنة ب�ألوف الدنانري ،قامت على �أعمار املدار�س
واالهتمام ب��الأدب والأدب��اء ،كما بذلت جهودا كبرية لتحفيظ
ال �ق��ر�آن) ،وق��د �صار بيتها م�لاذ ًا لالجئني واملحتاجني ،ومن
�أهم م�آثرها التي ال ين�ساها التاريخ بناء مدر�ستني ُعرفتا با�سم
املدر�سة ال�شامية الربانية واملدر�سة ال�شامية اجلوانية ،وجلبت
لهما �أح�سن املدر�سني وجعلتها للفقهاء واملتفقهني من �أ�صحاب
الإمام ال�شافعي فكانت مبثابة جامعة من جامعات ذلك الع�صر
وق ��د ذك ��ر اب ��ن خ�ل�ك��ان واب ��ن ك�ث�ير �أن ��س��ت ال���ش��ام �أعطتنا
در��س��ا يف �أ� �ص��ول الرحمة و�صلة ال��رح��م ،وك��ان��ت ق��د عزمت
�أن حت ��ج ويف ط��ري�ق�ه��ا �إىل احل ��ج ت �ع��ر���ض مل��وك�ب�ه��ا �أرن� ��اط
ح��اك��م ال �ك��رك م��ن ق�ب��ل ال�صليبيني ف�سمع � �ص�لاح ال��دي��ن
ف�أق�سم  ،ليقتله بيده وك��ان ل��ه م��ا �أق�سم عليه يف ح�ين ترك
			
قائده ريت�شارد قلب الأ�سد.
إيقاظ الهمم

ويف ي ��وم اجل�م�ع��ة امل ��واف ��ق ل�ل���س��اد���س ع�شر م��ن ذي القعدة
��س�ن��ة  616ه �ج��ري��ة ت��وف �ي��ت � �س��ت ال �� �ش��ام ب��دم���ش��ق ب��داره��ا
املقابلة للبيمار�ستان ال�ن��وري بجنازة مهيبة حتدثت عنها
الركبان؛ فقد �سار النا�س وراء نع�شها ب��الآالف وهم يرددون
الأدعية .ويقال ب�أن جنازتها كانت فريدة �إذ مل ُت�شيع امر�أة
قبلها مبثل ما ُ�شيعت به خاتون �ست ال�شام..
فاهلل �سبحانه وتعايل �إذا �أراد لأم��ة الرقي والرفعة و�أذن لها
بال�سعادة الغامرة �أيقظ من بني �أفرادها رجا ًال ون�ساء� ،شباب ًا
و�شيوخ ًا � ،أيقظ فيهم وجدان ًا �شريف ًا و�شعور ًا عالي ًا يدفعهم
للقيام ب�صالح الأعمال و�أ�شرفها وجليلها و�أرق��اه��ا من �أجل
ال�سعادة يف الدارين فهل جند من يحيي ذكرى �أولئك املاجدات
بال�سري على طريقهن � ،إن اليوم يت�ضور �أهل ال�شام جوعا  ،وعريا
وبردا  ،فهل يا ترى ن�شاهد حفيدات لل�سيدة املاجدة �أم الفقراء
نحن ال ني�أ�س يف �أم��ة امل�صطفى فهي ول��ود و�إن ح��اول �أع��داء
الداخل واخلارج �أن يرموها بالعقم.
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إحصاءات
وأرقـام

ـ ت�شري تقديرات �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان �إىل �أن  1.8مليار
ن�سمة من �سكان العامل ترتاوح �أعمارهم حالي ًا بني  24-10عام ًا.
كما ي�شري يف تقريره ال�سنوي �إىل �أن ال�شباب �سيكونون مبثابة قوة
عظيمة ت�سهم يف ت�سريع عجلة التنمية وحت�سني نوعية احلياة.
ـ ت�شري ت�ق��دي��رات ر�سمية فل�سطينية �أن  317,000ط��ال��ب يف
الأرا�ضي الفل�سطينية من �أ�صل  1.2مليون طالب يف �سن املدر�سة
تعاين عائالتهم من من �ضائقة مالية  ،وخا�صة يف قطاع غزة.
ـ يبلغ عدد من يعانون من الإعاقة يف فل�سطني  113,000مواطن
 ،وح�سب مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ف�إن  75,000منهم
		
يف ال�ضفة الغربية  ،و 38,000يف حمافظات غزة.
ـ وفق �إح�صاءات مركز الإح�صاء الفل�سطيني لعام  2013ف�إن
 %25.2من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغ��زة يعانون من
البطالة  %30 ،منهم يعي�شون على امل�ساعدات الإن�سانية ،و%60
			
يعي�شون حتت خط الفقر.
ـ �أدى احل�صار على قطاع غ��زة ال��ذي فر�ضه االح �ت�لال منذ
ع��ام � 2006إىل تدمري  %85م��ن مقومات االقت�صاد و�أ�س�سه
 ،ومت �إغ�ل�اق  3500من�ش�أة حرفية م��ن �أ��ص��ل  3900من�ش�أة،
اي ما ن�سبته  ، %97وخ�سر قطاع ال��زراع��ة ما ق��دره  85مليون
دوالر م��ن �شهر ح ��زي ��ران  2007وح �ت��ى �شهر ��ش�ب��اط 2008
		
(املرجع مركز الزيتونة للدرا�سات والأبحاث).
ـ جتاوز عدد امل�ستفيدين من النازحني والالجئني ال�سوريني من
م�شاريع قطر اخلريية الإغاثية مليوين �شخ�ص ،فيما تعدت تكاليف
هذه امل�شاريع  172,000,000ريال ،وذلك خالل الفرتة املمتدة
		
من ابريل � 2011إىل غاية �أكتوبر اجلاري (.)2014
ـ �أك�ثر من  2500غرقوا �أو فقدوا منذ مطلع ع��ام  2014وحتى
نهاية نوفمرب منه ،خالل حماولتهم عبور البحر املتو�سط لأوربا..
بح�سب �إح�صاءات الأمم املتحدة .
�أعلنت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سف) م�ؤخرا �أن
عام  2014عاما كارثيا للأطفال الذين حو�صر نحو  15مليونا
منهم يف ح ��روب ت ��دور يف ال �ع��راق وج �ن��وب ال �� �س��ودان و�سوريا
والأرا�ضي الفل�سطينية و�أوكرانيا وجمهورية �إفريقيا الو�سطى .
و�أ�شارت �إىل �أن هناك  230مليون طفل يعي�شون يف دول ومناطق
		
مت�أثرة بال�صراعات امل�سلحة على م�ستوى العامل.
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جهات حملية تتفقد وت�شيد مب�شاريع قطر اخلريية ب�أندوني�سيا

منظمات دولية وجهات
حكومية وأكاديمية تشيد
بمشاريع قطر الخيرية
�أ�شادت عدة جهات حكومية و�أكادميية
ومنظمات دولية يف كل من اندوني�سيا وفل�سطني
وباك�ستان وبنغالدي�ش بامل�شاريع النوعية
التي تنفذها قطر اخلريية يف هذه الدول.
أندونيسيا

وخالل زيارة قام بها وفد من عدة وزارات
اندوني�سية مل�شاريع قطر اخلريية التي ّمت
عب ال�سيد �أجو�س �صالح
تنفيذها هناكّ ،
مدير جلنة العالقات الدولية يف وزارة
الأديان االندوني�سية عن متنياته لو كانت
كل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية تقوم مبثل
قطر اخلريية من حيث �أهمية م�شاريعها
و�أعمالها وجودة هذه امل�شاريع ،كما �أ�شاد
�صالح بال�شفافية التي تطبع جهود قطر
اخلريية وعدم تفريقها بني امل�ستفيدين من
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م�شاريعها لأي �سبب من الأ�سباب.
ومن جهته قال ال�سيد حممد يو�سف ممثل
وزارة اخلارجية االندوني�سية �ضمن الوفد
احلكومي الذي زار م�شاريع قطر اخلريية
وقابل طاقم مكتبها يف اندوني�سيا �إنهم
كانوا يدركون �أهمية عمل قطر اخلريية
وحجم اجلهود التي تقوم بها ،ولكن مل نكن
مل يكونوا يت�صورون �أنها بهذه الدرجة من
اجلودة التي �شاهدوها ،وال بهذه الكمية
من حيث عدد امل�ستفيدين وكرثة امل�شاريع.
تجديد الثقة

عمل قطر اخلريية يف �إندوني�سيا ملدة ثالث
�سنوات قادمة ،وهو ما ّمت بعد اطالع الوفد
على امل�شاريع والإجنازات التي نفذتها قطر
اخلريية يف اندوني�سيا والتي �شملت عدة
جماالت مت�س حياة املواطن.
وقام الوفد باالطالع على امل�شاريع التي
قامت قطر اخلريية بتنفيذها خالل ال�سنوات
الت�سعة املا�ضية والتي و�صلت �إىل 5000
م�شروع ،ومت اختيار عددا من امل�شاريع
التي مت تنفيذها لزيارتها واالطالع على
مدى �أهميتها وجودة البناء والأعمال التي
تتم فيها .ومن امل�شاريع التي متت زيارتها
جممع مفتاح الهدى ومركز الرحماء.

وقد جاءت هذه الإ�شادات �ضمن زيارة
ميدانية قام وفد حكومي ي�ضم � 10شخ�صيات
ميثلون وزارة الأديان واخلارجية واملالية
والداخلية ووزارة �شئون الدولة للإطالع غزة
م�شاريع اجلمعية والنظر يف جتديد رخ�صة كما �أ�شادت اجلامعة الإ�سالمية بقطاع غزة

م�شاريع �صحية لقطر اخلريية يف باك�ستان

باجلهود املثمرة املبذولة من قبل قطر اخلريية
يف ت�شجيع الأبحاث الإبداعية يف خدمة املجتمع
وربطها بال�سوق الفل�سطيني.
و�أثنى الأ�ستاذ الدكتور نظام الأ�شقر م�ساعد
نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون البحث العلمي
والدرا�سات العليا على جهود قطر اخلريية،
واهتمامها بدعم الإبداع يف قطاع غزة ملختلف
�شرائح املجتمع من العلماء والباحثني والطلبة.
و�أ�شاد بحر�ص قطر اخلريية على احت�ضان
امل�شاريع النوعية واالبتكارين التي ت�سهم
يف تنمية الإبداع واالبتكار لدى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات مبا يعود بالنفع على املجتمع.
وكانت قطر اخلريية م�شروعها الرائد
�أر�سل كلمة «�إندوني�سيا» 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

"ابحث" بتمويل من برنامج جمل�س دول
التعاون اخلليجي لإعادة �إعمار غزة
وبالتعاون مع البنك الإ�سالمي ،من �أجل
دعم  70م�شروعا بحثيا متميزا وبتكلفة
�إجمالية تبلغ  7,3مليون ريال.
ويهدف م�شروع قطر اخلريية "ابحث"
�إىل توفري دعم مايل وفني لتنفيذ  70بحثا
من الأبحاث العلمية وامل�شاريع التطبيقية
للباحثني والأكادمييني وطالب البكالوريو�س
والدرا�سات العليا ،ويتمثل هذا الدعم
املايل يف منح ترتاوح بني  3000و50000
دوالر ح�سب امل�شروع ونوعيته و�أهميته.
"اليونيسيف" باكستان

كما �أ�شاد وفد منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) بجهود قطر اخلريية،
وم�شاريعها يف باك�ستان ،خا�صة بالأماكن
النائية الفقرية من جنوب غرب �إقليم
البنجاب .حيث تت�شارك قطر اخلريية
واليوني�سيف يف ن�شاطات خا�صة مبجال التوعية
و توفري املرافق ال�صحية و املاء ال�صالح
			
لل�شرب.
وجاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من املنظمة
الدولية مل�شاريع قطر اخلريية يف حمافظة
راجنبور ب�إقليم البنجاب برئا�سة ال�سيد
توموتيغريف وال�سيدة "�ساباهات�آمربين"
م�سئولة اليوني�سيف يف �إقليم البنجاب

واملهند�س "طفيل خان".
ويف �إطار حر�صها على توفري م�صادر
مياه نقية ل�سكان هذا الإقليم ،قامت قطر
اخلريية منذ بداية العام اجلاري ،من خالل
مكتبها يف باك�ستان بحفر  130بئرا يف
حمافظة راجنبور ،كما يجري حاليا تنفيذ
ما يقارب  70م�شروعا لتوفري املاء ال�صالح
لل�شرب بحفر �آبار �سطحية و بناء حمامات
		
ملحقة بامل�ساجد.
بنغالديش

ومن جهتها �صنفت حكومة بنغالدي�ش "قطر
اخلريية" كمنظمة غري حكومية منوذجية
وذلك تكرميا لها ب�سبب جودة براجمها
وم�شاريعها ووفرة عددها و�أهمية املجاالت
التي يتم فيها تنفيذ هذه امل�شاريع ،وطالبت
بنغالدي�ش املنظمات الأخرى �أن حتذو حذو
		
قطر اخلريية.
وقد جاء هذا التكرمي يف خطاب وجهته وزارة
�إدارة الكوارث والإغاثة يف دولة بنغالد�ش �إىل
مكتب قطر اخلريية يف العا�صمة البنغالية
دكا ،ت�ضمن اعتبار قطر اخلريية املنظمة
غري احلكومية النموذجية يف دولة بنغالد�ش،
كما �شمل اخلطاب تقدمي ال�شكر لقطر
اخلريية من قبل هذه الوزارة املذكورة يف
خطابهم املوجه للمنظمات غري احلكومية.
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البيوت بعد الرتميم

بالتعاون مع البنك اإلسالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تنفيذ المرحلة الثالثة من
برنامج"الرائد" في فلسطين

يف �إطار موا�صلتها لتنفيذ املرحلة الثالثة
والأخرية من برنامج "الرائد" قامت قطر
اخلريية ب�إعادة ت�أهيل وترميم م�ساكن
الأ�سر الفل�سطينية الفقرية ،وال�سعي �إىل
التمكني االقت�صادي لهذه الأ�سر بالتعاون
مع البنك الإ�سالمي للتنمية وبرنامج الأمم
		
املتحدة الإمنائي.
وملتابعة هذا امل�شروع قام وفد من قطر اخلريية
بزيارة ميدانية لتفقد بيوت الفل�سطينيني
التي يجري حاليا ترميمها و�إعادة ت�أهيلها يف
بيت حلم بفل�سطني ،و�ضم وفد قطر اخلريية
كال من باملهند�س جوده جمل مدير مكتب
قطر اخلريية يف فل�سطني ،وال�سيد حممد
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رحيل م�شرف برنامج الكفاالت باجلمعية،
حيث قاما بجولة ميدانية تفقدية لعدد من
البيوت التي مت ترميمها يف خميمي الدهي�شة
وعايدة وقرية �أرطا�س يف مدينة بيت حلم.
وتهدف زيارة وفد قطر اخلريية �إىل الإطالع
على �آخر التطورات املتعلقة ب�أعمال ترميم
و�إعادة ت�أهيل بيوت الأ�سر امل�ستفيدة من
هذا الربنامج ،واال�ستماع لآراء �أ�صحاب
هذه البيوت ،و�أهم احتياجاتهم وظروفهم.
وت�شارك قطر اخلريية يف متويل هذا الربنامج
بتكلفة �إجمالية تناهز 16,5مليون ريال،
ويتم تنفيذ هذا الربنامج على ثالث مراحل
طيلة ثالث �سنوات ،وقد ّمت تنفيذ مرحلتني

منه �إىل الآن ،كما يعترب البنك الإ�سالمي
للتنمية مموال رئي�سيا للربنامج ،بينما يتوىل
برنامج الأمم املتحدة الإ�شراف على التنفيذ.
ويقوم الربنامج بتقدمي العون للفل�سطينيني
يف عدة جماالت منها قطاع الإ�سكان وترميم
املنازل ،وقطاع ال�صحة ،والتعليم ،بالإ�ضافة
�إىل التمكني االقت�صادي وامل�شاريع املدرة
		
للدخل ،وغري ذلك.
ويتم تخ�صي�ص مبلغ  3,146,000ريال يف
ّ
�إطار هذا الربنامج من �أجل �إعادة ت�أهيل
وترميم  143بيتا لت�صبح مالئمة للعي�ش
الكرمي ل�صالح الأ�سر الفقرية امل�ستفيدة
منها .وذلك من �أجل التخفيف من معاناة هذه

البيوت املت�ضررة

المرحلة الثالثة واألخيرة من البرنامج
تشمل ترميم  143بيتا في المخيمات والقرى ببيت لحم
الأ�سر ودعم �صمودهم بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة
الأيادي العاملة يف امل�شروع.
حول البرنامج

وبرنامج "الرائد" هذا ،هو برنامج �إعادة
ت�أهيل وترميم م�ساكن الأ�سر الفل�سطينية
الفقرية ،وال�سعي �إىل التمكني االقت�صادي
لهذه الأ�سر ،وقد جاء هذا الربنامج نتيجة
اتفاق ثالثي بني قطر اخلريية والبنك
الإ�سالمي للتنمية ـ جدة ،وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ـ برنامج م�ساعدة ال�شعب
الفل�سطيني		.
وتن�ص هذه االتفاقية على تنفيذ هذا
الربنامج خالل ثالث �سنوات على ثالث
مراحل ،وقد ّمت تنفيذ مرحلتني منه �إىل
الآن ،وبد�أت املرحلة الثالثة والأخرية،
وح�سب هذا االتفاق ف�إن البنك الإ�سالمي
يعترب هو املمول الرئي�س للربنامج ،وت�شارك
قطر اخلريية يف التمويل ب 1,5مليون دوالر
�سنويا� ،أي حوايل  5,475,000ريال ،لت�صل
م�ساهمتها الإجمالية يف الربنامج �إىل

تساهم قطر الخيرية
في برنامج «الرائد»
بمبلغ  16,4مليون ريال
 16,425,000ريال .كما تتابع قطر اخلريية
تنفيذ الربنامج عن قرب من خالل مكتبها
امليداين يف فل�سطني� ،أما برنامج الأمم
املتحدة فيقوم بالتنفيذ بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
حملية خمت�صة مثل اجلمعية اخلريية
		
الإ�سالمية وغريها.

أهداف البرنامج

ويهدف برنامج "الرائد" �إىل تقدمي
امل�ساعدة للأ�سر الفل�سطينية الفقرية والتي
من بينها الأ�سر املكفولة لدى قطر اخلريية،
وذلك يف عدة جماالت منها :قطاع الإ�سكان

يتم ترميم البيوت القدمية
وترميم ويف �إطاره ّ
واملت�ضررة و�إعادة ت�أهيلها ،و�إ�ضافة غرف
ومطابخ وحمامات �إليها ،وتوفري بع�ض الأثاث
ال�ضروري ل�سكانها			 .
وقطاع ال�صحة ويف �إطاره يتم توفري الرعاية
ال�صحية والأولية للأ�سر الفقرية امل�ستفيدة،
ودفع بدل اال�شرتاك يف الت�أمني ال�صحي
بالن�سبة لهذه الأ�سر ،عالوة على دفع تكاليف
العمليات اجلراحية الطارئة.
�أما يف قطاع التعليم فيتم يف �إطاره م�ساعدة
طلبة اجلامعات يف ت�أمني دفع �أق�ساطهم
اجلامعية ،وبدورهم يقوم ه�ؤالء الطلبة
امل�ستفيدون ،بتعليم طلبة �آخرين من �أ�سر
فقرية لرفع م�ستواهم التعليمي .ويف قطاع
التمكني االقت�صادي وامل�شاريع املدرة للدخل
يوفر الربنامج م�شاريع زراعية تتعلق بالرثوة
النباتية واحليوانية ،وم�شاريع جتارية
وخدماتية مدرة للدخل ت�ساعد يف توفري عي�ش
كرمي ودخل م�ستمر للم�ستفيدين منها.
		

65

تقرير

بحضور ولي عهد المملكة المتحدة ورئيس مجلس إدارة الجمعية

توقيع اتفاقية لرعاية برنامج

«تحدي

وقعت قطر اخلريية (اململكة املتحدة)
اتفاقية ثنائية مع مبادرة "موزايك" التي
�أ�س�سها الأمري ت�شارلز ويل عهد اململكة
املتحدة ،وذلك لدعم ومتويل م�شروع
(ENTERPRISE
الإبداع"
"حتدي
 )CHALLENGEلت�شجيع �إبداع الطالب
وك�شف مواهبهم ،وي�ستفيد من هذا
امل�شروع  4000طالب يف �أكرث من 100
مدر�سة يف �أكرث املناطق احتياجا بربيطانيا
وخا�صة املناطق ذات الأغلبية امل�سلمة.
وقد ّمت توقيع هذه االتفاقية بح�ضور �سعادة
ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين
رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية ،والأمري
ت�شارلز ويل عهد اململكة املتحدة ،م�ؤ�س�س
مبادرة "موزايك" ورئي�سها ال�شريف ،وبح�ضور
�سفري دولة قطر باململكة املتحدة� ،سعادة
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اإلبداع» بلندن

االتفاقية لتشجيع
مواهب الطلبة
ويستفيد منها
 4000طالب في
أكثر المناطق احتياجا
وخاصة المناطق ذات
األغلبية المسلمة

التنفيذي لقطر اخلريية وال�سيد جونثن
فرمين الرئي�س التنفيذي ملبادرة "موزايك".
وقد جاء هذا التوقيع �ضمن زيارة قام بها
وفد من قطر اخلريية �إىل بريطانيا ،وذلك
تزامنا مع �أ�سبوع "ريادة الأعمال العاملي"
حيث ّمت �إطالق م�سابقة "حتدى الإبداع".
لقاء مع األمير تشارلز

وعلى هام�ش توقيع االتفاقية التقى وفد
قطر اخلريية برئا�سة رئي�س جمل�س �إدارتها
�سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم
�آل ثاين بالأمري ت�شارلز ويل عهد اململكة
املتحدة ،م�ؤ�س�س مبادرة "موزايك" ورئي�سها
وعب الطرفان عن �سعادتهما
ال�شريفّ ،
ال�سيد يو�سف بن علي اخلاطر ،ووقعها كل بهذا التعاون يف خدمة العمل الإن�ساين
من ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري ،الرئي�س وت�شجيعا للطالب على الإبداع واالبتكار.

رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين يلتقي الأمري ت�شارلز ويل عهد اململكة املتحدة بعد توقيع الإتفاقية
مراحل المسابقة

وبناء على هذه االتفاقية التي ت�ستمر ثالث
�سنوات ،ف�ستكون قطر اخلريية (اململكة
املتحدة) مع ّرفة خالل كل الأن�شطة ب�أنها
الراعي البالتيني ،مما مينحها و�ضع �شعارها
على كافة املواد اخلا�صة بات�صاالت ومراجع
الـ "حتدى الإبداع" ،كما �ستح�صل قطر
اخلريية (اململكة املتحدة) على مكان يف
جلنة التحكيم يف النهائي القومي ملمثل عنها
تختاره .بالإ�ضافة �إىل التعريف البارز وامل ّو�سع
يف دعاية "موزايك" على ال�شبكة العنكبوتية
واملن�شورة ب�صورة عامة ،وكذلك الدعوة
املنتظمة حل�ضور فعاليات "موزايك" اخلا�صة.
ومي ّر م�شروع "حتدي الإبداع" مبراحل

منها :تدريب املوجهني وهي املرحلة الأوىل
التي بد�أت الآن ،ويلي ذلك عن�صر الإر�شاد
والتوجيه ،وي�ستمر خالل �شهري يناير �إىل
فرباير املقبلني ،على �أن تكون النهائيات
بني املدار�س امل�شاركة من كل منطقة خالل
نهاية مار�س املقبل ،وذلك حتت �إ�شراف
 400من املوجهني املخت�صني .و�سيح�صل
الطالب واملدار�س الفائزة على جوائز نقدية
وعينية ،ت�شجيعا لهم على الإبداع واالبتكار.

حول االتفاقية

وبناء على االتفاقية املوقعة بني الطرفني
ف�ستكون ال�شراكة بني قطر اخلريية (اململكة
املتحدة) ومبادرة "موزايك" من خالل
برنامج الأخرية املتميز "حتدى الإبداع"

( )ENTERPRISE CHALLENGEحيث
تدخل قطر اخلريية (اململكة املتحدة)
كممول م�ساهم جديد لهذا الربنامج
الأ�صيل ،واملعروف ،وعايل الت�أثري.
وهو برنامج ت�ستطيع قطر اخلريية (اململكة
املتحدة) من خالله �إنفاذ �أولوياتها
اخلريية من تنمية املجتمع .وي�سعى
�إىل ت�شجيع النقلة املجتمعية �أو الرقي
االجتماعي ،بتقدمي املهارات والدعم
لل�شباب املنحدر من اخللفيات التي تعاين
احلرمان وخا�صة من امل�سلمني حتى يحققوا
كامل �أهدافهم .وكذلك تعزيز االندماج
والتما�سك املجتمعي ،بجمع �أ�صحاب
اخللفيات املتنوعة حول ق�ضية م�شرتكة.
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بئر يف غرب دارفور

شملت الصحة والتعليم والمياه واإلصحاح وبناء المساجد

تنفيذ مشاريع كبيرة في
السودان لصالح عشرات اآلالف

نفذت قطر اخلريية عدة م�شاريع �شملت
التعليم وحفر الآبار ومتويل م�شاريع
�صحية ،وبناء م�ساجد يف ال�سودان ،وقد
ا�ستفاد من هذه امل�شاريع ع�شرات �آالف
الأ�شخا�ص ،وخا�صة من الفئات واملناطق
الأكرث فقرا		.
وحدة حفر اآلبار
ففي جمال املياه والإ�صحاح قامت قطر
اخلريية بتنظيم دورة تدريبية ل�صالح وحدة
حفر الآبار التابعة لها يف ال�سودان ،وذلك من
�أجل تدريب فريق الوحدة على كيفية ت�شغيل
�آلة احلفر ،ومتت هذه الدورة حتت �إ�شراف
�شركة "بوهاك" الأملانية واملتخ�ص�صة يف
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احلفر.
وت�أتي هذه الدورة من �أجل الت�أكد من �صالحية
احلفار الذي ا�ستجلبته قطر اخلريية من
�أملانيا بهدف حفر الآبار يف ال�سودان ،وكذلك
من �أجل تطوير قدرات فريق احلفر حتت
�إ�شراف خبري من ال�شركة الأملانية ،وقد
ا�ستمرت الدورة  18يوما ،مت خاللها حفر بئر
يف قرية "كوم �شتاء" مبحلية القالبات بوالية
الق�ضارف ،حيث تعترب منطقة مثالية لتجربة
هذا النوع من احلفارات ،لأنها تت�ضمن كل
الطبقات اجليولوجية املختلفة يف ال�سودان
مبا فيها ال�صخور ال�صلبة وال�صخور الرخوة،
وي�ستفيد من هذه البئر � 3000شخ�ص.

ومن �أ�سباب اختيار هذه املنطقة كونها
تتو�سط ال�سودان من حيث ح�ساب تكاليف
حفر الآبار		.
محطة مياه
وكانت قطر اخلريية و�ضمن اهتمامها
مب�شكل املياه يف ال�سودان ،قد وقعت اتفاقية
ثالثية مع الهالل الأحمر القطري ومنظمة
الدعوة الإ�سالمية وذلك من �أجل �إن�شاء
حمطة مياه نيلية بال�سودان ،وذلك بتكلفة
تناهز  3,000,000ريال.
وقد وقع هذه االتفاقية كل من ال�سيد يو�سف
بن �أحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية وال�سيد �صالح املهندي الأمني العام

م�ساعدات غذائية

مدر�سة يف قرية جنوب �أم درمان

للهالل الأحمر القطري وال�سيد حماد عبد
القادر الفادين املدير العام ملنظمة الدعوة
الإ�سالمية ،وذلك باملقر الرئي�س لقطر
		
اخلريية بالدوحة.
وت�أتي هذه االتفاقية يف �إطار رغبة الأطراف
الثالثة يف ت�ضافر جهودها جمتمعة من �أجل
حل م�شاكل املاء ال�صالح لل�شرب يف املناطق
امل�ستهدفة من ال�سودان ،وا�ستثمارا للخربات
املرتاكمة لدى اجلهات الثالثة املوقعة على
االتفاقية .وتقوم اجلهات الثالث بتمويل
م�شروع تزويد قرى وحدة الإنقاذ (حملية
�سقادي) بوالية نهر النيل بال�سودان باملاء
ال�صالح لل�شرب بتكلفة �إجمالية تتجاوز
 2,876,000ريال ،يدفع كل طرف ثلثها
بالت�ساوي �أي حوايل  960,000ريال ،على
�أن تقوم قطر اخلريية بتنفيذ امل�شروع.
صندوق المرضى
ويف جمال ال�صحة نفذت قطر اخلريية
عدة م�شاريع بال�سودان �شملت م�شروع دعم
�صندوق �إعانة املر�ضى ي�ستفيد منه � 10آالف
�شخ�ص ،كما �شملت تنفيذ م�شروع العيادات
املتنقلة والإ�صحاح الذي ّمت بالتعاون مع

منظمة الدعوة الإ�سالمية.
وت�أتي هذه امل�شاريع �ضمن جهود قطر
اخلريية التي ت�سعى تقدمي امل�ساعدة لل�شرائح
الأكرث حاجة يف ال�سودان وخا�صة يف املجاالت
الهامة التي مت�س حياة النا�س ب�شكل يومي
مثل ال�صحة والبيئة وغريها.
خدمات طبية
و�ضمن جهودها املتوا�صلة يف دعم ال�صحة
بال�سودان وبهدف تطوير اخلدمات الطبية
و�إحداث قدر من الكفاءة يف �إجراء العمليات
الطبية و�سد النق�ص احلاد يف الأجهزة يف
امل�ست�شفيات التخ�ص�صية بالإ�ضافة �إىل
ت�أهيل بع�ض املراكز ال�صحية ورفع قدر
العاملني فيها قامت قطر اخلريية بتنفيذ
م�شروع دعم ل�صندوق �إعانة املر�ضى
بال�سودان مببلغ  365,000ريال ،حيث
ا�ستفاد منه قرابة � 10000شخ�ص من هذا
امل�شروع الذي �شمل :توفري �أجهزة ك�شف طبي
مل�ست�شفى الدوحة باخلرطوم املتخ�ص�ص
يف الأنف واحلنجرة،وتوفري �أجهزة طبية
مل�ست�شفى الأطفال بوالية ك�سال الواقعة
�شرق ال�سودان ،وتوفري �أجهزة خمترب طبي

مل�ست�شفى الأطفال بالأبي�ض بوالية كردفان،
وت�أهيل مركز االنيميا املنجلية لالطفال
مبدينة الأبي�ض بوالية كردفان .بالإ�ضافة �إىل
دورة تدريبية يف العالج املتكامل لأمرا�ض
الطفولة بنياال ،جنوب دارفور.
عيادات وإصحاح
ويف �إطار التعاون امل�ستمر بني قطر
اخلريية ومنظمة الدعوة الإ�سالمية خالل
كارثة ال�سيول والأمطار الأخرية التي
اجتاحت ال�سودان ،قام مكتب ال�سودان
وامل�ؤ�س�سة ال�صحية العاملية التابعة
ملنظمة الدعوة الإ�سالمية بتنفيذ م�شروع
العيادات املتنقلة و�إ�صحاح البيئة يف
والية ك�سال ب�شرق ال�سودان.
وقد احتوى هذا امل�شروع العيادات املتنقلة
على ك�شف طبي ،وحتاليل معملية ،وتثقيف
�صحي وتوزيع �أدوية وم�ضادات حيوية
�ضد الأمرا�ض املتف�شية ب�سبب الأمطار
كاملالريا والنزالت املعوية وامل�ضاعفات
الأخرى .وقد ا�ستفاد من هذا م�شروع
العيادة �أكرث من  500طفل وحوايل 150
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امر�أة وحوايل  40رجال مبنطقة دقيل مبحلية اروما.
كما تدخلت يف كارثة ال�سيول والفي�ضانات التي �ضربت والية
نهر النيل مبيزانية قدرت بـ  800,000ريال بال�شراكة مع
منظمة الدعوة الإ�سالمية حيث ا�ستفاد �أكرث من 23000
م�ستفيد من امل�ساعدات التي ا�شتملت على  30طنا من املواد
الغذائية بالإ�ضافة �إىل مواد غري غذائية تتمثل يف  50خيمة
و 1500م�شمع و  1500فر�شة �أر�ضية و  1500بطانية.
كما قامت قطر اخلريية بت�شييد �أكرث من  30مركزا �صحيا يف مناطق
خمتلفة من ال�سودان ا�ستفاد منها ع�شرات الآالف من املر�ضى ،كما
تقوم حاليا بت�شييد مركزين �صحيني بتكلفة تقدر بـ 1,000,000
		
ريال ي�ستفيد منها �أكرث من  5000م�ستفيد.
بناء المساجد
وكان �آخر م�شروع قامت به قطر اخلريية يف جمال بناء امل�ساجد
يف ال�سودان هو افتتاح عمر بن اخلطاب من طرف وايل
والية اخلرطوم دكتور عبد الرحمن اخل�ضر م�سجد عمر بن
		
اخلطاب مبحلية كرري يف اخلرطوم.
وقد �أقيم هذا امل�سجد على م�ساحة تقدر  225مرتا مربع،
وتعد منطقة كرري التي �أقيم بها امل�سجد ،من املناطق ذات
الكثافة ال�سكانية العالية ،التي يحتاج �سكانها �إىل امل�ؤ�س�سات
		
واملراكز الدينية ،ويف مقدمتها امل�ساجد.
تأهيل المدارس
كما قامت قطر اخلريية بتنفيذ م�شاريع تعليمية �شملت �إعادة
ت�أهيل عدة مدار�س مت�ضررة من الفي�ضانات يف ال�سودان ،بتكلفة
تناهز مليون ريال ،كما قامت بتنفيذ دورات تدريبية للمعلمني من
		
�أجل حت�سني ظروف قطاع التعليم هناك.
وقد انتهت جمعية قطر اخلريية من م�شروع �إعادة ت�أهيل هذه
املدار�س املت�ضررة من الأمطار ،وذلك بتكلفة بلغت 860,000
ريال قطري ،حيث مت تنفيذ م�شروع �إعادة الت�أهيل هذه يف حملية
كرري بوالية اخلرطوم لكونها من �أكرث املناطق ت�ضررا ،ومت �إجراء
م�سح ميداين دقيق لتحديد املدار�س امل�ستفيدة بالتن�سيق مع هيئة
التعليم .وقد ا�ستفاد من امل�شروع �سبع مدار�س.
وت�شمل املدار�س التي ّمت �إعادة ت�أهيلها ت�شييد  20ف�صال
درا�سيا ،و 40دورة مياه ،ويبلغ عدد التالميذ امل�ستفيدين
			
من امل�شروع  4500طالب.
دورات للمعلمين
كما قامت قطر اخلريية بتنفيذ دورات تدريبية ل�صالح املعلمني يف
هذه املنطقة ،وذلك من �أجل حت�سني �أدائهم ،ورفع م�ستوى التعليم
يف املدار�س هناك .وقد ا�ستفاد من هذه الدورات �أكرث من 100
معلم ،و ّمت تنظيم الدورات بال�شراكة مع منظمة «بالن �سودان»
بهدف رفع قدرات املعلمني ومتكينهم من و�سائل التعليم احلديثة،
لي�ؤدوا ر�سالتهم ويقوموا مبهامهم على �أكمل وجه.

م�شاريع متنوعة لقطر اخلريية

�أر�سل كلمة «ال�سودان» 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
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حمايةالمجتمعات

بالصد قة
د .علي املحمدي

ال���ص��دق��ة م�شتقة م��ن ال �� �ص��دق الن �ه��ا ت ��دل ع�ل��ى حقيقة امي��ان
�صاحبها فهي الربهان العملي على �صدقه ويف احلديث ال�صدقة
برهان -كما انها من روافد اعداد االمة امل�سلمة للنهو�ض بتكاليف
			
دورها يف قيادة الب�شرية.
ويعترب اال��س�لام ال�صدقة �صنو اجلهاد يف �سبيل اهلل ال��ذي يعمل
على ن�شر دين اهلل وك�سر �شوكة الظلمة والطغاة وحماية امل�ؤمنني
ب��اهلل م��ن االع �ت��داء عليهم ،ولل�صدقة يف اال� �س�لام اداب نف�سية
واجتماعية جتعل من ال�صدقة عمال تهذيبيا لنف�س املعطي وعمال
نافعا مربحا الخذيها كما جتعل من املجتمع امل�سلم ا�سرة واحدة
ي�سودها التعاون والتكافل وال�تراح��م ويرفعها اىل م�ستوى كرمي
			
يت�ساوى فيه املعطي واالخذ.
والعجيب ان ي�صل اال�سالم بال�صدقة اىل هذا امل�ستوى الراقي يف
جمتمع حديث عهد بجاهلية اعتاد فيه على حب املال و�شح النف�س،
وان وج��د االنفاق فيكون �صاحبه كارها �أو مرائيا اويتبع �صدقته
باملن واالذى �أو يقدم ال��رديء من ماله ويحتفظ باجليد ويف هذا
مااليخفى من �أذى للأخذ مبا يثري يف نف�سه من انك�ساروانهزام
وم� ��ن رد ف �ع��ل م ��ن ح �ق��د وح �� �س��د وان� �ت� �ق ��ام ،وف �ي ��ه ك ��ذل ��ك �أذى
		
للواهب مبا يثري يف نف�سه من كرب وخيالء.
فا�ستطاع اال�سالم حتويل ذلك املجتمع اىل �أمة تنفق يف �سبيل اهلل
خمل�صا له الدين ،وجتود مبالها وتنفق �سرا وعالنية ويف احلديث
(�إن �صدقة ال�سر تطفيء غ�ضب الرب) وامتثاال لقول احلق �سبحانه
(قل لعبادي الذين امنوا يقيموا ال�صالة وينفقوا مما رزقناهم �سرا
وعالنية من قبل ان ياتي يوم البيع فيه والخ�لال) وربىَّ فيهم حب
الإيثار بحيث يبيت احدهم طاويا لي�شبع جاره وذلك بف�ضل تاثري
القران وتوجيهاته الربانية.
وب�ي�ن ل�ه��م �أن الإن �ف ��اق يف اال� �س�لام لي�س جم ��رد ��س��د خ�ل��ة وم��لء
ال �ب �ط��ن وامن� ��ا ه ��و �أي �� �ض��ا ت�ط�ه�ير ل �ل �م��ال وت��زك �ي��ة ل�ل�ن�ف��و���س(خ��ذ
م ��ن ام ��وال��ه ��م � �ص��دق��ة ت �ط �ه��ره��م وت��زك �ي �ه��م ب��ه ��ا) وت ��ذك�ي�ر له
بنعمة اهلل ع�ي��ه وت��وث�ي�ق��ا ل�صلته ب��اخ�ي��ه يف اهلل ويف االن�سانية
وي�ب�ل��غ م��ن ت��اث�ير ال��ق ��ران ان ��ه ي�ستجي�ش امل���ش��اع��ر واالن �ف �ع��االت
احل�ي��ة يف ال�ك�ي��ان االن �� �س��اين ك�ل��ه وي���ص��ور االن �ف��اق يف � �ص��ورة من
�صور احلياة االنامية املعطية كما يف �صورة ال��زرع ال��ذي يعطي
ا�ضعاف ماي�ضعه يف االر� ��ض (كمثل حبة انبتت �سبع �سنابل يف
ك��ل �سنبلة م��ائ��ة حبة)احلبة ال��واح��دة اىل �سبعمائة ح�ب��ة ،واهلل
ي�ضاعف ملن ي�شاء ،وه��ذه اال�ستجا�شة تتنا�سب النف�س التي حتب

امل��ال حبا جما الن فيه ق��وام حياته وا�ستمراروجوده،وهذا احلب
ال ��ذي اودع ��ه اهلل يف النا�س لريتقوا بانفاق مايحبون اىل اعلى
درج ��ات اجل�ن��ان الن االن�سان يتقرب اىل اهلل بانفاق �شيء يحبه
ومن الناحية االخرى نراه يحرم املن واالذى (ثم اليتبعون ما انفقوا
منا والاذى لهم اجرهم عند ربهم والخوف عليهم والهم يحزنون )
ملا يف املن واالذى من اثر �سلبي على االخذ واملعطي ،اذ الي�صدر املن
بالعطاء االمن نف�س بالغت يف اال�ستعالء الكاذب اورغبة يف اذالل
االخذ او بق�صد لفت االنظار ،كما هو اليوم لدى كثري من االغنياء من
حب الظهور يف و�سائل االعالم اوتهربا من ال�ضرائب ،فالق�صد يف
هذه االحوال كلها ق�صد دنيوي لي�س له يف االخرة ن�صيب ،النه الي�سهم
يف تقوية املجتمع وتوحيد �صفه ،بل يتحول االنفاق اىل �سم قاتل ،ميزق
			
املجتمع ويثري االحقاد بني ابنائه.
واذا كان هذا النوع من ال�صدقة من �سمات املجتمع اجلاهلي ،فا
اال�سالم ا�ستطاع بف�ضل توجيهاته الربانية ان ينقي املجتمع امل�سلم
من هذا الوباء حينما قرر يف النفو�س ان املال مال اهلل ولي�س مال
الغني وان النا�س م�ستخلفون فيه وان اهلل ي�ضاعف للمعطي ا�ضعافا
كثرية وان الفقري �سبب يف تلك امل�ضاعفة  ،وان هذه ال�صدقة لي�ست
تف�ضال واح�سانا من الغني للفقريوامنا هي حق واجب فر�ضه اهلل
				
تعاىل يف ماله للفقري.
وامي��ان��ا بتلك ال��ن ��داءات ال��رب��ان�ي��ة وال�ت��وج�ي�ه��ات النبوية توا�صل
جمعية ق �ط��راخل�يري��ة ر��س��ال�ت�ه��ا يف دع ��م امل�ح�ت��اج�ين يف ال�ع��امل
(..فلهم �أج��ره��م عندربهم والخ��وف عليهم ـ من الفقر ـ والهم
ي�ح��زن��ون) على م��اان�ف�ق��وايف الدنيا والع�ل��ى م�صريهم يف االخ��رة
لب اثر ال�صدقة يف تالحم املجتمعات وخ�صو�صا
واليخفى على كل ذي ّ
املنكوبة منها كما هو احل��ال اليوم يف كثري من البلدان اال�سالمية
والالجئني منهم على وجه اخل�صو�ص ،حيث ال�صدقات فيهم روح
االمل يف غد اف�ضل باذن اهلل تعاىل  ،فنف�ضوا عن انف�سهم غباراليا�س
وب��داوا يعملون يف تعاون وتالحم والف�ضل يعود بعد اهلل تعاىل اىل
اجلمعيات اخل�يري��ة وم�ساهمتها يف دع��م امل���ش��روع��ات ال�صغرية
		
وم�ساعدة ا�صحابها يف اجتياز حمنتهم.
فهنيئا للمنفقني ب�ف��وزه��م ي��وم ال��دي��ن ،وهنيئا للجمعيات التي
حت�ض على اطعام امل�سكني ،ويف احلديث(..فهم يف االج��ر �سواء)
وخ �ت��ام��ا ف ��ان ال �� �ص��دق��ة يف اال�� �س�ل�ام ت�ب�ن��ي امل�ج�ت�م�ع��ات وت �ق��وي
االوا��ص��روت���ش��دال��رواب��ط وت�شيع املحبة يف الدنيا ،ام��ا يف االخ��رة
ففي مقعد �صدق عند مليك مقتدر		.
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تقرير

م�سجد �شيدته قطر اخلريية

خالل  20عاما

 ١٠٠مليون ريال
لمشــاريعنـافي البـوسنة

بلغ �إجمايل امل�ساعدات التي قدمتها قطر
اخلريية ،من خالل براجمها وم�شاريعها
ل�صالح الفئات املحتاجة ،يف البو�سنة
والهر�سك ،منذ بدء ن�شاطها هناك عام
 ،1994حوايل  100مليون ريال ،ا�ستفاد منها
ع�شرات الآالف من ال�شرائح الأكرث احتياجا.
وقد مت توزيع هذه امل�ساعدات على جهات
الإغاثة يف فرتة احلرب ،ثم يف �إعادة الإعمار
يف الفرتات التالية .وقد ت�أ�س�س مكتب قطر
اخلريية يف البو�سنة والهر�سك يف �شهر يوليو
من عام  1994من اجل م�ساعدة املت�ضررين
من ال�شعب البو�سني من احلرب.
وقامت قطر اخلريية بتنفيذ م�شاريع متنوعة
تخدم املجتمع البو�سني �سواء عن طريق كفالة
الأيتام الذين فقدوا �أحد الوالدين �أو كليهما،
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ف�ضال عن تقدمي امل�ساعدة للأ�سر ال�ضعيفة
اجتماعيا وامل�ساعدة يف امل�شاريع املدرة للدخل.
بداية العطاء

يف �سنوات احلرب كانت امل�ساعدات خم�ص�صة
ب�شكل رئي�سي لالجئني وامل�شردين ،ومتثلت يف
توفري الطعام واللبا�س والدواء وكل ما اقت�ضته
ظروف تلك املرحلة ،والحقا تو�سعت هذه
امل�ساعدات لت�شمل عددا من القطاعات ،حيث
قامت قطر اخلريية بتمويل ودعم امل�شاريع
التي حتقق التنمية امل�ستدامة ،بناء على
العالقات الوثيقة والتعاون البناء مع ال�سلطات
وامل�ؤ�س�سات املحلية على جميع امل�ستويات
واالنفتاح على جميع النا�س ،و�أن تكون يف
خدمتهم عندما يحتاجون �إىل امل�ساعدة.
وقد بلغ حجم امل�ساعدات التي قدمتها لقطر

اخلريية للبو�سنة �سواء خالل فرتة احلرب
وفرتة �إعادة البناء والت�شييد ما ال يقل
عن  100,000,000ريال موزعة على �شتى
القطاعات من حماية الأمومة والطفولة،
م�شاريع البناء ,امل�شاريع ذات النفع العام,
م�شاريع البنية التحتية ,م�شاريع �إعادة
توطني النازحني يف �شرق البو�سنة ،وغريها
من امل�شاريع التي تخدم املجتمع وتتما�شى
مع خطط وبرامج دولة البو�سنة والهر�سك.

أنشطة لأليتام

وهناك عدد كبري من الأن�شطة التي مت
اجنازها خالل الفرتة املا�ضية ومن �أهمها
ما ّمت يف قطاع الأيتام حيث تكفل قطر
اخلريية يف البو�سنة � 2507أيتام .كل واحد
منهم لديه ملفه اخلا�ص الذي يحتوي

م�شاريع للإكتفاء الغذائي وكفالة الأيتام

كفالة  2500يتيم بتكلفة
تصل  6,5مليون ريال
سنويا
�أر�سل كلمة «البو�سنة» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

97287

97790 97286

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

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

على معلومات تف�صيلية عنه وعن ظروفه،
وخالل العام املا�ضي فقط مت توزيع مبلغ
عن 6,500,000ريال كفاالت للأيتام.
وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املالية ،تهتم
قطر اخلريية برعاية وتعليم الأطفال
الأيتام ،والهدف من هذه الرعاية هو
بناء ال�شخ�صية القوية التي �ستكون غدا
ع�ضوا مفيدا يف املجتمع ،حيث يتم تنظيم
�أن�شطة تعليمية تربوية هادفة للأيتام
تتمثل يف الدورات والندوات وور�ش العمل،
ومدار�س القر�آن الكرمي ،والرحالت
والأن�شطة الريا�ضية املختلفة.
مشروع دعم العائدين

ومن امل�شاريع املهمة التي تنفذها قطر
اخلريية يف البو�سنة والهر�سك ،م�شروع

دعم العائدين �إىل ديارهم .فقد كان �أحد
نتائج العدوان على البو�سنة والهر�سك وجود
عدد كبري من النازحني من القرى والأرياف
�إىل املدن مما �سبب �ضغطا وعبئا �شديدين
على املدن .وكانت قطر اخلريية �سباقة �إىل
توفري الدعم الالزم للم�شاريع التي تخدم
عودة ه�ؤالء النازحني وذلك من خالل
م�شاريع �صغرية مدرة للدخل.
وبالإ�ضافة لذلك هنالك م�شاريع �أخرى
معتمدة من قبل قطر اخلريية وتتمثل يف
امل�شاريع الزراعية ،وتربية املوا�شي ،وزراعة
الأ�شجار املثمرة ،وم�شاريع البنية التحتية،
بناء وترميم امل�ساجد والقطاع االجتماعي.
والأن�شطة املو�سمية املتمثلة يف �إفطار ال�صائم
والأ�ضاحي وزكاة الفطر.
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استطالع
رأي

الصدقة الجارية
في عيونهم
�أكد عدد من املواطنني على �أهمية ال�صدقة اجلارية يف
حياة املجتمع امل�سلم ،الفتني �إىل �أن �أثرها املمتد لفرتات
طويلة يعظم من �ش�أنها الديني واالجتماعي والتنموي،
فمن الناحية ال�شرعية حثت الأحاديث النبوية عليها،
�أما ال�شق املجتمعي فينطوي على فائدة عظيمة
وم�ستمرة لفرتات طويلة لكل من ينتفع بها.
و�أ�شاروا �إىل �أن ثمة م�شاركة كبرية من القطريني يف
م�شروعات ال�صدقة اجلارية ،و�أن كثريا منهم ي�ؤثرون

حممد كاظم الأن�صاري (رجل �أعمال):
أثرها التنموي أكبر من إنفاق

أموال ذات تأثير آني

�سعد �آل تواه الهاجري (رجل �أعمال):
المشروعات داخل قطر
تحظى بنصيب األسد
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امل�ساهمة يف امل�شروعات الداخلية ،كامل�ساهمة يف
م�شروعات الأ�سر املنتجة ،ومن ثم ت�أتي برامج امل�ؤ�س�سات
اخلريية يف دول اخلارج ،كت�شييد امل�ساجد وحفر الآبار
وغريها من اجلوانب �أعمال اخلري الهامة ،التي تربز
الوجه احلقيقي لديننا احلنيف.
وفيما يلي ا�ستطالع ر�أي جمموعة من املواطنني
القطريني حول نظرتهم لل�صدقة اجلارية ،وكيفية
التفاعل مع م�شروعاتها املختلفة.

أثر عظيم
يف البداية قال حممد كاظم الأن�صاري (رجل �أعمال) :الأثر الذي ترتكه ال�صدقة اجلارية
�أكرب من انفاق �أموال كثرية ذات �أثر �آين ،لذا حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على
التعريف بها ،ونحر�ص على التم�سك بها اقتدا ًء ب�سنة امل�صطفى ،وملانراه من �آثار كبرية لها
						
على املجتمع ككل.
و�أ�ضاف� :أحر�ص من خالل ال�صدقة اجلارية �أن �أ�ساهم يف امل�شروعات داخل قطر ،و�أبرزها
تلك املوجهة للأ�سر املنتجة ،فهي ت�سهم يف تنمية املجتمع وتعود بالنفع على املحتاجني،
�إ�ضافة �إىل الثواب الديني ،وهو دافعي الأول للتحري عن امل�ستحقني ،وي�أتي يف املقام الثاين
امل�شروعات التي ترعاها امل�ؤ�س�سات اخلريية خارج قطر ،فقد �ساهمت يف م�شروع م�سجد
ا�س�سته قطر اخلريية يف فرن�سا ،وكان من الأعمال التي �أ�س�أل اهلل �أن يجازي امل�ساهمني
والقائمني على امل�شروع خري ،فهو و�سيلة طيبة للتعريف بالدين ودعوة غري امل�سلمني
للإ�سالم.
ثواب ممتد
ومن جانبه �أو�ضح رجل الأعمال �سعد �آل تواه الهاجري �أن ال�صدقة اجلارية تغيب عن تفكري
الكثري من املح�سنني على الرغم من الآثار الطيبة املرتتبة عليها ،والتي تبقى كثري ًا ،م�ؤكد ًا
على �أن امل�ؤ�س�سات اخلريية القطرية توجه �سعي ًا حميد ًا يف التعريف بربامج ال�صدقة اجلارية
داخل وخارج قطر ،وامل�سلم القادر على العطاء والبذل يف حاجة لها �ش�أنه �ش�أن من تقدم لهم
امل�ساعدات ،ف�أثر ال�صدقة اجلارية ميتد ملا بعد وفاته .ولفت �إىل �أن امل�شروعات داخل قطر
حتظى بن�صيب الأ�سد من �صدقاته اجلارية ،فهو يبحث عن مد يد العون للمحتاجني بالبالد،
مبين ًا على �أنه يتعامل مع �صندوق الزكاة القطري ،وهو �صاحب مبادرات متميزة ،م�شدد ًا
على �أهمية م�شاركة كافة امل�سلمني يف مثل هذه امل�شروعات البناءة.

را�شد الدو�سري:

تخصيص أسهم وصناديق
لمشاريع الصدقة الجارية يزيد
المشاركة فيها

تعريف وتوعية
وقال را�شد الدو�سري :كثري ًا ما ا�سمع عن م�شروعات ال�صدقة اجلارية التي توليها
امل�ؤ�س�سات اخلريية �أولوية عظيمة ،و�أحر�ص على امل�شاركة قدر امل�ستطاع ب�أ�سهم يف
امل�شروعات الكربى ،لعدم قدرتي على تبنيها ب�أكملها ،و�أمل�س حر�صا كبري من الأقارب
على امل�شاركة بها ،فالتعريف ب�أوجه اخلري �ضروري جد ًا يف املجتمع القطري ،الذي يتمتع
				
�أغلبية �سكانه مب�ستوى معي�شي معقول.
و�أ�ضاف� :أعمل قدر الإمكان على التعريف مب�شروعات ال�صدقات اجلارية ،ملا جاء يف
�صحيح الأحاديث النبوية من ف�ضل ملن ير�شد على اخلري ،و�أمتنى �أن تو�سع امل�ؤ�س�سات
اخلريية القطرية من ن�شاط ال�صدقات اجلارية ،عن طريق تخ�صي�ص �صناديق موجهة لهذه
امل�شروعات ،خا�ص ًة و�أن قطاع كبري من ال�سكان ال ي�ستطيع �أن يقوم مبفرده ببناء م�سجد
�أو حفر بئر ،وكذلك ال يعلم الكثريون �سبل التعامل بالأ�سهم يف هذه امل�شروعات ،والتي
تخ�ص�ص لها اجلمعيات اخلريية جانب كبري من �أعمالها حر�ص ًا على �أو�سع م�شاركة من
ال�سكان.

ازدياد الوعي بدور وأجر
الصدقة الجارية

األسر المنتجة
من جانبه �أ�شاد حمد علي العذبة املري ،باهتمام امل�ؤ�س�سات اخلريية القطرية
مبختلف برامج ال�صدقات اجلارية ،م�ؤكد ًا �أن هذه امل�شروعات ميتد �أثرها لعدد
كبري من امل�سلمني ،و�أنه يحر�ص على امل�شاركة يف امل�شروعات املخ�ص�صة للأ�سر يف
قطر ،فالأ�سرة التي ت�ستطيع �أن تعتمد على نف�سها من خالل طاقاتها الفردية ميكن
�أن تقدم يد العون يف امل�ستقبل لآخرين ،وهو ما ين�شده الفرد امل�سلم ،فاملق�صود لي�س
دفع املال فح�سب ،بل حتري �أف�ضل �سبل انفاقه			.
و�أو�ضح �أنه يالحظ انت�شار الفهم ال�صحيح حول ال�صدقات اجلارية ،حيث بد�أ قطاع كبري
من ال�سكان يف التعرف على هذا اجلانب الهام من الدين ،والذي ميتد ثوابه ملا بعد وفاة
امل�سلم ،مبين ًا �أنه يالحظ انت�شار هذا الوعي من خالل حديثه مع املحيطني به ،يف حماولة
للتنبيه ب�أهمية حتري الدقة يف �صرف ال�صدقات.

علي احلميدي «رجل �أعمال»:

تحري سبل اإلنفاق
وقال علي احلميدي «رجل �أعمال» :مل ي�أت اهتمام الدين الإ�سالمي بال�صدقة اجلارية
من فراغ ،فتحري امل�سلم عن �سبل انفاق امواله �أمر هام جد ًا ،لذا فقد حث ديننا
احلنيف على �إنفاق املال يف م�شروعات خريية ميكن �أن حتدث فارقا يف املجتمع
امل�سلم ،وهو الغر�ض والهدف املن�شود من م�شروعات ال�صدقة اجلارية.
وتابع� :شاركت مرات عديدة يف امل�شروعات التي تطرحها امل�ؤ�س�سات اخلريية لل�صدقة
اجلارية على اختالفها� ،سواء كانت داخل قطر وهو الأوىل بالن�سبة يل� ،أو خارج قطر يف
م�شروعات حفر الآبار �أو �إن�شاء امل�ساجد ،ونحوها من امل�شروعات املثمرة ،و�أنوي اال�ستمرار
على امل�شاركة بها م�ستقب ًال ،راجي ًا اهلل �أن تكون ذخر ًا يل يف حياتي وبعد مماتي.

حمد علي العذبة املري:

المساهمة فيها ذخر في
الحياة وبعد الممات
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سفير قطر الخيرية  ..المخترع القطري محمد الحوسني لـ « غراس» :

أسعى لنشر ثقافة االبتكار في
أوساط الناشئة والشباب

ّ
سيركز على التدريب وتنمية القدرات
عملي اإلنساني
حممد �إبراهيم احلو�سني� ،شاب قطريّ يف
مقتبل العمر ،يجمع يف متيزه بني �أمرين
الأول االخرتاع واالبتكار ،وقد فاز م�ؤخرا
باملركز الأول يف م�سابقات برنامج "جنوم
العلوم"  2014الذي تنظمه قناة 4 MBC
عن اخرتاعه" :نظام كف�ؤ لرتوي�ض الطاقة
ال�شم�سية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية
منها" ،والآخر حبه للعمل الإن�ساين وخدمة
املجتمع  ،وقد عينته قطر اخلريية �سفريا لها
 ،لتفيد من �إمكاناته  ،وخ�صو�صا يف جماالت
التدريب وتطوير قدرات النا�شئة وال�شباب
يف جماالت االخرتاع واالبتكار والإبداع،
يف قطر والعامل الإ�سالمي واالهتمام
		
بق�ضايا البيئة.
"غرا�س" التقت املخرتع القطري حممد
احلو�سني على هام�ش فوزه باملرتبة الأوىل
لربنامج " جنوم العلوم " يف دورته ال�ساد�سة
م�ؤخرا  ،و�أجرت معه هذا احلوار الق�صري:
ماهي خطوتك التالية على م�ستوى االخرتاع،
بعد �أن فزت باملركز الأول لربنامج "
		
جنوم العلوم" ؟
تطوير النموذج الأويل الخرتاعي "نظام
كف�ؤ لرتوي�ض الطاقة ال�شم�سية وزيادة
توليد الطاقة الكهربائية منها" �إىل منوذج
نهائي ومن ّثم الت�سويق له.
من خالل مت ّيزك يف جمال االخرتاع
واالبتكار  ،كيف تت�ص ّور دورك يف خدمة
املجتمع القطري ،باعتبار �أن له ح ّق ًا عليك ؟
مهما قدمنا لقطر ،فهو يف ح ّقها قليل ،فقطر
�شاب ال
قدمت لنا الكثري .دوري كمخرتع ّ
يقت�صر فقط على تطوير اخرتاعي حتى
ي�صل اىل ال�سوق ،بل يقوم اي�ضا على ن�شر
ثقافة االبتكار ،حتى نرى العديد من ال�شباب
القطري املبتكر ،القادر على تقدمي اجلديد
يف جميع املجاالت العلمية.
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البيت والمدرسة

�أنت �سفري لقطر اخلريية ،كيف تت�صور
الدور الذي ميكن تقوم به يف الفرتة القادمة
خلدمة العمل الإن�ساين ..ومن �أي املجاالت
		
جتد نف�سك ؟
العمل اخلريي ال يقت�صر فقط على الدعم
املايل �أو املعنوي ،فالتعليم والتدريب وتطوير
القدرات ونقل اخلربات �أي�ضا عمل خريي،
و�أنا �أرى نف�سي يف جمال العمل اخلريي
التعليمي .وخ�صو�صا يف جمال تدريب النا�شئة
وال�شباب  ،وتنمية مواهبهم يف جمال االبتكار،
وقدراتهم يف ميادين االخرتاع.
كيف اكت�شفتَ موهبتك جمال االخرتاع
واالبتكار ،وما هي اجلهات التي �شجعتك
وقدمت لك الرعاية واالهتمام� ،إىل و�صلت
تدريجيا لتكون خمرتعا ،وجنما من جنوم
		
العلوم واالبتكار؟
�أول مدر�سة من مدار�س احلياة ،هي مدر�سة
حب
الوالدين ،فدورهما مهم جد ًا ،يف زراعة ّ
		
العلم يف الطفل.
ومن بعد الوالدين ي�أتي دور املجتمع من حيث
توفري الفر�ص التعليمية لل�شباب ،وهذا الدور
يتمثل يف املدار�س واجلامعات ،التي تقدّم
م�ستوي ًا تعليمي ًا راقي ًا يف قطر.
والب ّد �أن �أنوه بدور مدر�ستي مدر�سة
عمر بن اخلطاب العلمية ،والتي
اهتمت كثريا باجلانب العلمي لديّ
وطورته .ثم اجلامعة التي در�ست فيها
. Texas A&M University

الذكور يف �أوملبياد اخلليج لل�شرق الأو�سط.
َمب تن�صح املوهوبني من الأطفال وال�شباب
القطري يف جمال االخرتاعات ليطوروا
قدراتهم؟ 		
عليهم �أوال بالقراءة ،فالقراءة ت ّنور
وتو�سع املدارك العلمية ،وهي املورد
العقل ّ
اخلام لالبتكار ،ومن ثم عليهم بخو�ض
هذا املجال والإ�صرار ،وعدم اال�ست�سالم
حتى ي�صلوا �إىل نتيجة ملا يحلمون به
		
ويخططون له.
العمل التطوعي �أحد ركائز نه�ضة الدول ..ماذا
تقول للنا�شئة وال�شباب يف قطر لالهتمام بهذا
اجلانب احليوي ؟
العمل التطوعي له ت�أثري كبري يف تطوير
جمتمعاتنا ،وهو يعود بالفائدة على املتطوع
كفرد ،من حيث �إثراء التجربة التعليمية
واالجتماعية ،وعلى املجتمع ككل كفائدة
اقت�صادية ،خدمية و�إن�سانية.
االختراع التالي

هل تنوي االنخراط يف مناف�سات �أخرى
�إقليمية �أو دولية يف جمال االخرتاعات؟
�إذا ت�س ّنى يل املجال لذلكَ ،فنعم وبال تردد.
ما هو حلمك وطموحك القادم على م�ستوى
االخرتاع ،وعلى م�ستوى خدمة العمل
الإن�ساين ؟		
حلمي على امل�ستوى اخلا�ص �أن �أرى اخرتاعي
يف الأ�سواق ،وعلى امل�ستوى العام �أن �أرى
العديد من �شبابنا ينخرطون يف جمال الإبداع
واالبتكار ،ويقدمون العديد من االبتكارات
		
املفيدة للإن�سانية.
جوائز سابقة
هل �سبق �أن فزتَ مب�سابقات يف جمال ماهو االخرتاع القادم الذي ي�شغل بالك؟
االخرتاعات والأبحاث ،قبل فوزك بربنامج هناك عدّة �أفكار تدور يف ذهني ،وهي متعلقة
مبجال التكنولوجيا التفاعلية ،ولكن املو�ضوع
		
" جنم العلوم" ؟
فرت بالبطولة الوطنية للروبوت ،وبطولة يحتاج من التفكري والدرا�سة.
ال�شرق االو�سط للروبوت ،وباملركز الأول على

القراءة مورد االختراع  ،واإلصرار مفتاح للنجاح

�سفري قطر اخلريية املخرتع حممد احلو�سني
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تقرير

اتفاقيات شراكة وتعاون
مع عدد من المؤسسات
والمراكز داخل قطر
وقعت قطر اخلريية اتفاقيات �شراكة مع م�ؤ�س�سات خمتلفة ،كما وقعت
اتفاقيات تعاون ورعاية برامج تربوية ومبادرات تطوعية مع مراكز
تربوية وجهات �شبابية وتطوعية داخل الدولة ،وذلك من �أجل خدمة

املجتمع وتطويره ،واتفاقية �أخرى عينت مبوجبها املخرتع القطري املهند�س
حممد �إبراهيم احلو�سني.

مع «كتارا»

فقد وقعت قطر اخلريية وامل�ؤ�س�سة العامة للحي الثقايف «كتارا»
اتفاقية تعاون جت�سد من خاللها الر�سالة امل�شرتكة بينهما ،والتي
تهدف �إىل تعزيز العمل اخلريي والإن�ساين وخدمة املجتمع ودعم
الق�ضايا الإن�سانية عرب الثقافة والفنون ،وذلك با�ست�ضافة «كتارا»
ملختلف الربامج والفعاليات والأن�شطة اخلريية والإغاثية»
وقد وقع هذه االتفاقية كل من الدكتور خالد �إبراهيم ال�سليطي
املدير العام للحي الثقايف«كتارا» وال�سيد يو�سف �أحمد الكواري
الرئي�س التنفيذي لـ «قطر اخلريية» وتعزز هذه االتفاقية من دور
امل�س�ؤولية املجتمعية لقطر اخلريية وخ�صو�صا ما يتعلق باجلانب
الرتبوي والثقايف ،وخدمة النا�شئة وال�شباب والأ�سر� ،إ�ضافة �إىل
تخ�صي�ص الربامج وامل�شاريع والفعاليات واملهرجانات والدورات
التدريبية التي ت�سهم يف رعايتهم وتطوير قدراتهم ،ون�شر ثقافة
العمل التطوعي»

حـمالت ومراكـز تـربويـة

كما وقعت قطر اخلريية اتفاقيات تعاون ورعاية برامج مع جهات
�شبابية ومراكز تربوية ،وقد ّمت توقيع هذه االتفاقيات مع كل من :حملة
«ليان» لإغاثة الالجئني ال�سوريني يف لبنان ،ومركز �إعداد الرتبوي،
ومركز «ر ّواد» ،وتت�ضمن هذه االتفاقيات تنفيذ م�شاريع وبرامج تنموية
وثقافية داخل الدولة وحمالت تطوعية و�إغاثية خارجها.
وقال ال�سيد را�شد بن فطي�س املري نائب املدير التنفيذي للتنمية الدولية
بقطر اخلريية ل�ش�ؤون العمليات �إن هذه االتفاقيات ت�سعى �إىل خدمة
املجتمع وم�ساعدة الالجئني ال�سوريني ،وت�شجيع ال�شباب القطري
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واخلليجي على العمل التطوعي واالنخراط يف العمل اخلريي والإن�ساين.
كما قال ال�سيد حممد مبارك العد�ساين مدير مركز قطر اخلريية
للم�س�ؤولية االجتماعية م�ست�شار الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية �إن هذه
االتفاقيات الثالثة ت�أتي يف �صميم اهتمام قطر اخلريية مل ّد يد العون
للطبقات الأكرث احتياجا عرب العامل ،وذلك �سواء بجهودها املبا�شرة �أو
بالتعاون مع �شركائها املحليني �أو الإقليميني �أو الدوليني ،و�إقامة برامج
تربوية وترفيهية ت�ستفيد منها �شرائح النا�شئة وال�شباب القطري.

إعداد التربوي

ومن بني هذه االتفاقيات اتفاقية م�شرتكة مع "مركز �إعداد الرتبوي"،
وقد وقعها حممد مبارك العد�ساين م�ست�شار الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ،وعن املركز ال�سيد يو�سف �أحمد" وت�شمل هذه االتفاقية دعم
املركز لتنفيذ عدة م�شاريع منها تنظيم و�إدارة ملتقى اخلليج الرتبوي
الأول ،وتنظيم مع�سكر "ج�سمي �صحي" للرتبية البدنية ،وتنظيم املع�سكر
الثقايف للفتاة ومهرجان لآيلء للفتاة ال�صيفي.

حملة «ليان»

كما وقع ال�سيد را�شد بن فطي�س املري نائب املدير التنفيذي للتنمية
الدولية بقطر اخلريية ل�ش�ؤون العمليات ،وال�سيد عبد العزيز
الفيحاين ممثل حملة "ليان" يف قطر ـ وهي حملة �شبابية خليجية
مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني يف لبنان ـ اتفاقية تعاون من �أجل
تنفيذ �أن�شطة وبرامج ذات طابع ان�ساين وخريي خلدمة الالجئني
ال�سوريني ،وتطوير ودعم الأن�شطة اخلريية ذات الطابع ال�شبابي"
وتن�ص هذه االتفاقية على تقدمي قطر اخلريية دعما ماليا
�سنويا حلملة "ليان" من �أجل امل�ساعدة يف الأن�شطة التي تقوم
بها احلملة ،بالإ�ضافة �إىل الدعم املعنوي واللوج�ستي وغريها
		
للم�ساهمة يف �إجناح جهود حملة "ليان".
ينفذها ال�شباب جلمع التربعات و�إي�صالها �إىل الالجئني ال�سوريني ب�شكل
وحملة "ليان"هي حملة �شبابية خليجية �إن�سانية تعنى مب�ساعدة الالجئني مبا�شر ،وتتعلق �أ�سا�سا بالإغاثة الطبية والغذائية والتعليمية.
ال�سوريني يف لبنان ،وتعتمد هذه احلملة على �أن�شطة مبتكرة ومتنوعة

الرواد
مركز ّ

كما وقع كل من ال�سيد علي عتيق العبد اهلل مدير مراكز تنمية
املجتمع بقطر اخلريية وال�سيد �إبراهيم علي اخلاجة ممثل مركز
"ر ّواد" اتفاقية تعاون حول �إقامة الفعاليات والأن�شطة ذات العالقة
		
امل�شرتكة بينهما ،والتي تتعلق بت�أهيل ال�شباب وتدريبه.
وقد فتحت قطر اخلريية لكل الأطرف التي وقعت معها هذه االتفاقيات
املجال من �أجل الإبداع يف ت�صميم وتنفيذ برامج �شبابية متنوعة من
الزاوية التي تنا�سب كل جهة.

سفير جديد

من جهة �أخرى وقعت قطر اخلريية اتفاقية مع املهند�س القطري
ال�شاب حممد �إبراهيم احلو�سني ّمت مبوجبه تعيينه �سفريا لها من �أجل
دعم ال�شباب القطري يف جماالت االخرتاع واالبتكار وتطوير القدرات،
وذلك نتيجة تفوقه يف برنامج "جنوم العلوم" بعد تقدميه الخرتاع يف
جمال الطاقة ال�شم�سية.
وقد و ّقع هذه االتفاقية ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية ،واملهند�س حممد �إبراهيم احلو�سني ،وذلك
باملقر الرئي�س لقطر اخلريية بالدوحة.
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تقرير

نفذت بعدها مشروعا مشتركا مع الهالل األحمر

قطر الخيرية أول منظمة
إنسانية تقدم اإلغاثة
لمنكوبي سيول المغرب
متكنت قطر اخلريية من توزيع م�ساعدات
�إغاثية عاجلة على املت�ضررين من ال�سيول
والفي�ضانات التي وقعت نهاية �شهر دي�سمرب
املا�ضي يف �إقليم كلميم جنوبي املغرب،
حيث ا�ستفاد منها � 2000شخ�ص ،لتكون
بذلك �أول منظمة �إن�سانية غري مغربية ت�صل
			
هناك.
وقد ا�شتملت املعونات التي و ّزعت  600غطاء
و 600فرا�ش ،و � 300سلة غذائية� ،إ�ضافة
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�إىل ترميم البيوت الأكرث ت�ضررا  ،والذين بلغ
عددها  128بيتا  ،حيث قدرت قيمة امل�ساعدة
للبيت الواحد  ،بني  3,000و  10,000درهم
مغربي للأ�سرة الواحدة ،ح�سب حجم الدمار
الذي حلق ببيوتها (�أي بني 4,500 - 1,500
ريال قطري) وبلغت قيمة امل�ساعدات حوايل
		
 400,000ريال.
وكان وفد من قطر اخلريية برئا�سة مدير
الت�أهب واال�ستجابة للكوارث بقطر اخلريية

حممد �أدردرو قد توجه للمغرب فور وقوع
الكارثة ،ومتكن من الو�صول �إقليم كلميم ،رغم
ال�صعوبات التي واجهته ،حيث احتاج نحو 50
�ساعة للو�صول �إىل املناطق املنكوبة ،وقد قام
بتفقد �أحوال املنكوبني ،وتقييم االحتياجات
الالزمة ميدانيا ،ثم توزيع املعونات على
املت�ضررين .وقد تركت املعونات �آثارا طيبة يف
نفو�س امل�ستفيدين ،الذين ّمت اختيارهم من
الفئة الأكرث ه�شا�شة يف املجتمع.

تقدمي م�ساعدات غذائية
مشروع آخر

وعلى نحو مت�صل؛ قامت قطر اخلريية
والهالل الأحمر القطري بتنفيذ م�شروع
م�شرتك لإغاثة املت�ضررين بكارثة الفي�ضانات
وال�سيول يف �إقليم الر�شيدية املغرب ،ا�ستفاد
منه  120عائلة ،ويعد هذا امل�شروع �أوىل
ثمرات اتفاقية التحالف اال�سرتاتيجي التي
مت توقيعها بينهما يف �شهر نوفمرب املا�ضي.
وتبلغ تكلفة امل�شروع  200,000ريال� ،شاركت
يف متويله كل من قطر اخلريية والهالل الأحمر
منا�صفة  ،فيما �أ�شرفت على تنفيذه قطر اخلريية
.ويقدم امل�شروع املعونات التي ت�شتمل على املواد
الغذائية والأغطية والأدوية ومواد النظافة
لـ � 120أ�سرة يف الدوائر والقرى املت�ضررة
ب�شكل كبري يف �إقليم الر�شيدية جنوبي املغرب،
مثل تاركة القدمية ،كليمة� ،أغبالو نكردو�س،
تديغو�ست  ،ومدغرة وغريها.
قد وزع امل�شروع امل�شرتك على املت�ضررين
� 120سلة غذائية ت�شتمل على املواد
التموينية الأ�سا�سية ،و 550بطانية ،و100
حلاف و 80مفر�ش� ،إ�ضافة �إىل كميات
من مواد النظافة ال�شخ�صية ،والأدوية

اخلا�صة ب�أمرا�ض الربد.
أضرار كبيرة

يذكر �أن الفي�ضانات وال�سيول �شملت مناطق
�سيدي �إفني ،تزنيت� ،أكادير� ،سو�س ما�سة،
ورزازات ،الر�شيدية ،تنغري...وبالأخ�ص
منطقة كلميم الواقعة جنوب املغرب حيث
�شهدت موجتني من الت�ساقطات املطرية
امل�صحوبة بالرياح القوية ،و�صل من�سوبها
�إىل  250ملم  ،تلتها في�ضانات و�سيول �أدت
�إىل مقتل � 36شخ�صا وفقدان عدد �آخر من
املواطنني ،وخلفت دمارا كبريا �شمل مئات
املباين ال�سكنية وكذلك البنى التحتية من
ج�سور وطرق� ،إ�ضافة �إىل تلف املحا�صيل
الزراعية ،ونفوق عدد كبري من ر�ؤو�س املوا�شي،
مما دفع ال�سلطات املغربية اىل اعالن منطقة
		
كلميم منطقة منكوبة.
املرتبة الأوىل
وت�ؤكد التقارير الدولية واالح�صائيات الأممية
�أن قطر اخلريية تعد يف طليعة املنظمات غري
احلكومية على م�ستوى العامل يف جمال تقدمي
الإغاثة يف �أوقات الكوارث ،حيث حلت اجلمعية
يف املرتبه الأوىل عامليا على م�ستوى املنظمات

غري احلكومية يف تقدمي الإغاثات لكل من
�سوريا وفل�سطني وال�صومال على مدار ال�سنوات
الثالث الأخرية بح�سب تقرير التتبع املايل
للم�ساعدات الإغاثية الدولية " "FTSالتابع
ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(�أوت�شا) .
�أر�سل كلمة «املغرب» على:

ooredoo

92133 92632 92642

للتبرع

 100ر.ق

 50ر.ق

97287

97790 97286

 100ر.ق

 50ر.ق

 25ر.ق

Vodafone

 10ر.ق

+974-44667711
www.qcharity.org

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

QA59QISB008278270150200000126
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بطاقة
تعريفية

مكتب قطر الخيرية
بكوسوفا
تاريخ افتتاح املكتب٢٠٠٠ :
تاريخ العمل بالدولة٢٠٠٠ :

املوقع:

بر�شتينا

نبذة عن الدولة :

تق��ع كو�س��وفا يف جن��وب �ش��رق �أورب��ا ،حتده��ا م��ن اجلن��وب ال�ش��رقي جمهوري��ة
مقدوني��ا ،وم��ن ال�ش��مال ال�ش��رقي �صربي��ا ،وم��ن ال�ش��مال الغرب��ي جمهوري��ة اجلب��ل
الأ�س��ود ،وم��ن اجلن��وب جمهوري��ة �ألباني��ا ،وم�س��احتها  10577ك��م  ،2تغل��ب عليه��ا
ال�س��هول اخل�ض��راء املحاط��ة باجلب��ال والت�لال وجت��ري به��ا �أربع��ة �أنه��ار وفيه��ا
 17بح�يرة ،ويع��رف �إقلي��م كو�س��وفا بالأر���ض احلبي�س��ة ،لأن��ه غ�ير مط��ل عل��ي �أي��ة
منف��ذ بح��ري ،ويبل��غ ع��دد �س��كانها ح��وايل ملي��وين �ش��خ�ص ،وعا�صمت��ه بر�ش��تينا.
مواطن��و كو�س��وفا ه��م الأفق��ر يف اوروب��ا حي��ث يبلغ متو�س��ط دخل الفرد ال�س��نوي 1200
دوالر فقط ،وتبلغ ن�س��بة البطالة تبلغ  ٪ 43 -من ال�س��كان  ،ومتثل م�ش��كلة حادة،
وت�شجع ال�سكان على الهجرة اىل اخلارج ،ويبلغ عدد ال�سكان حتت خط الفقر .%37
مجاالت العمل الرئيسة :

ـ التعليم والثقافة
ـ املر�أة والأ�سرة والطفل
ـ الرعاية الإجتماعية وتنمية املجتمع

أهم االنجازات

مركز قطر للتدريب
م�شروع كفاالت الأيتام (  1300يتيم )
متليك و�سائل الإنتاج ( امل�شاريع ال�صغرية )
 -بناء عدد من امل�ساجد
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 م�شروع ترميم البيوت املراك��ز الرتبوي��ة لرعاي��ةالأيت��ام (بر�ش��تنيا ـ درينا���س ـ
�إ�سكندراي )
 م�ش��روع زراع��ة القواق��ع لل�ص��م يف كو�س��وفا�أر�سل كلمة «كو�سوفا» 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:
2 0 0 000 126
2 0 0 0 00126

QA59QISB008278270150200000126

تقرير

امل�ؤمتر ال�صحفي لإطالق حملة الدمى الناعمة

تعاون بين إيكيا وقطر الخيرية

واليونيسـيف

تتوا�ص��ل حمل��ة "الدم��ى الناعم��ة م��ن �أج��ل
التعلي��م " ال�س��نوية الت��ي �أطلقته��ا ايكي��ا قط��ر
بالتعاون مع قطر اخلريية واليوني�سيف ،والتي
ته��دف �إىل جم��ع التربع��ات لتح�س�ين حي��اة
الأطفال املحتاجني وتوفري الدعم لهم يف قطر
		
وجميع �أنحاء العامل.
و�س��تتربع م�ؤ�س�س��ة ايكي��ا ب�ـ  5ري��ال لدع��م
الربام��ج التعليمي��ة ملنظم��ة اليوني�س��ف
يف كاف��ة �أرج��اء الع��امل ،مقاب��ل كل دمي��ة
ناعم��ة يت��م بيعه��ا يف متج��ر ايكي��ا يف دوح��ة
ف�س��تيفال �س��يتي ،وذل��ك ب��دء ًا م��ن  6نوفم�بر
املا�ض��ي  2014ولغاي��ة  3يناي��ر  .2015وتب��ذل
م�ؤ�س�س��ة ايكي��ا ،الت��ي يق��ع مقره��ا الرئي�س��ي
يف هولن��دا ،جه��ود ًا د�ؤوب��ة لتح�س�ين الفر���ص
املتاح��ة �أم��ام الأطف��ال وال�ش��باب يف ع��دد م��ن
املجتمعات الأكرث فقر ًا بالعامل.
وق��ال ج��ون كري�س��تني ،مدي��ر تنفي��ذي ،ايكي��ا
قطر ،والإمارات ،وم�صر وعُ مان" :ت�ؤمن ايكيا
�أن التعلي��م الطريق��ة الأمث��ل والأك�ثر فعالي��ة
مل�س��اعدة الأطف��ال عل��ى التخل���ص م��ن الفق��ر
و�إيجاد م�ستقبل �أف�ضل لهم.
العام الثاين
وتتع��اون ايكي��ا قط��ر م��ع قط��ر اخلريي��ة يف

ه��ذه احلمل��ة للع��ام الث��اين عل��ى الت��وايل،
م��ن �أج��ل حت�س�ين حي��اة الأطف��ال يف قط��ر.
ونوج��ه الدع��وة لعمالئن��ا للم�ش��اركة
وامل�س��اهمة عل��ى نط��اق وا�س��ع م��ن �أج��ل
حتقيق جناح كبري للحملة".
وتعت�بر م�ؤ�س�س��ة ايكي��ا �ش��ريك ًا وداعم� ًا رئي�س��ياً
ملنظم��ة اليوني�س��ف وم�ؤ�س�س��ة �إنف��اذ الطف��ل
من��ذ م��ا يزي��د عل��ى � 12أع��وام ،لتوف�ير تعلي��م
ع��ايل اجل��ودة ملالي�ين الأطف��ال يف جمي��ع
		
�أنحاء العامل.
و�أو�ض��ح الدكت��ور �إبراهي��م ال��زق ،ممث��ل
منطق��ة اخللي��ج ،اليوني�س��ف :تفخر اليوني�س��ف
بال�ش��راكة يف حمل��ة ايكي��ا الدم��ى الناعم��ة م��ن
�أجل تعليم الأطفال .وقد �ساعدت هذه احلملة
يف ال�سابق على حت�سني حياة ماليني الأطفال
يف  46دول��ة حت�ص��ل عل��ى دع��م اليوني�س��ف،
ونح��ن عل��ى ثق��ة �أنن��ا �س��نحقق �إجن��ازات هام��ة
		
يف حملة العام ."2014
وتتع��اون ايكي��ا قط��ر م��ع م�ؤ�س�س��ة قط��ر
اخلريي��ة لإح��داث تغي�ير �إيجاب��ي يف املجتم��ع
بدول��ة قط��ر ،وذك م��ن خ�لال �إيج��اد قن��اة
�إ�ضافي��ة للأعم��ال اخلريي��ة .و�س��توجه ايكي��ا
الدع��وة للعم�لاء لك��ي ي�ضع��وا الدم��ى الناعم��ة

الت��ي ي�ش�ترونها يف �س��لة خا�ص��ة موج��ودة خارج
املتج��ر ،حي��ث �س��يتم الت�برع به��ا للأطف��ال
الأقل حظ ًا داخل قطر.
و�أك��د ال�س��يد �إبراهي��م زين��ل ،م�س��اعد املدي��ر
التنفي��ذي للتنمي��ة الدولي��ة بقط��ر اخلريي��ة
قائ�لا" :ت�س��عدنا ال�ش��راكة م��ع ايكي��ا يف حمل��ة
الدمى الناعمة للعام الثاين على التوايل .وقد
�أحدث��ت ه��ذه املبادرة اخلريي��ة الفريدة تغيري ًا
�إيجابي ًا يف حياة ماليني الأطفال بجميع �أرجاء
الع��امل مب��ا يف ذل��ك منطقتن��ا .ونح��ث العم�لاء
عل��ى الأخ��ذ باالعتب��ار الكث�ير م��ن الأطف��ال
املحتاج�ين لدعمه��م ،وامل�ش��اركة بحما���س يف
		
هذه احلملة".
وا�س��تفاد حت��ى الآن م��ن حمل��ة الدم��ى
الناعم��ة م��ن �أج��ل التعلي��م الت��ي انطلق��ت يف
الع��ام  ،2003م��ا يزي��د عل��ى  11ملي��ون طف��ل
عل��ى م�س��توى الع��امل .ودعم��ت ه��ذه احلمل��ة
�أك�ثر م��ن  99م�ش��روع ًا يف  46دول��ة بكاف��ة
�أرج��اء الع��امل .وجمع��ت  67ملي��ون ي��ورو خالل
ال�س��نوات الع�ش��رة املا�ضية ،منها 10.1مليون
يورو يف عام  2013لوحده.
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مركز قطر الخيرية للتنمية
البشرية «نادي قمم»

ــ دع��م وتفعيل الأن��دي��ة وامل �ب��ادرات التي تخدم
الطالب املبتعثني باخلارج.
ــ تنمية وتطوير املهارات احلياتية للطالب.
التأسيس٢٠٠٤ :
ــ ت�ق��وي��ة ال ��رواب ��ط وال �ع�لاق��ات ب�ين الطلبة يف
			
خمتلف املدن.
الفئات امل�ستفيدة :الطالب داخل قطر
ــ تعزيز الهوية اال�سالمية وال�ع��ادات القطرية
وللطلبة القطريون
				
الأ�صيلة.
املبتعثون خارج قطر
ــ و�إب� ��راز امل��واه��ب الطالبية وتبني الكفاءات
		
ال�شبابية.
ــ تدريب الطالب على القيادة وتقدمي مناذج
تعريف:
ي �ه��دف م��رك��ز ق �ط��ر اخل�ي�ري ��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �� �ش��ري��ة «ن � ��ادي ق �م��م» �إىل ت�ق��دمي جمتمعية �شابة ت�ساهم يف النه�ضة الوطنية.
�أن�شطة وب��رام��ج جماهريية وثقافية واجتماعية وخ��دم��ات ط�لاب�ي��ة للطالب ــ تطوير قدرات الطالب قي جمال خدمة املجتمع
		
وتقوية االرتباط بالوطن.
		
داخل قطر وللطلبة القطريني املبتعثني باخلارج.

أولوية األنشطة (داخل قطر)

يركز «نادي قمم» من خالل �أن�شطته داخل قطر على:
تعزيز القيم وال�سلوكيات االيجابية املوجه لطالب املدار�س باملراحل التعليمية
							
املختلفة.
 رعاية الأن�شطة التي تهتم برتبية ال�شباب والن�شء. غر�س القيم الفا�ضلة لأجيال امل�ستقبل. ت�صميم برامج ترفيهية خالل عطالت ال�صيف والربيع.أولوية األنشطة (خارج قطر)

وتركز �إدارة الطلبة القطريني املغرتبني يف اخلارج على:
�إث ��راء احل�ي��اة اجلامعية للطالب القطريني م��ن خ�لال تقدمي ب��رام��ج وان�شطة
							
متميزة.
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اإلنجازات

من �إجنازات املركز:

ــ عقد عدة ملتقيات وخميمات وور���ش تدريبية
و�أن�شطة ترفهية ورح�لات للطلبة داخ��ل وخارج
قطر منها			:
ــ امللتقى الطالبي اخلام�س للطلبة الدرا�سني
بربيطانيا مبدينة ميلتون كينز2012 ،
ــ دورات لتطوير امل �ه ��ارات احل�ي��ات�ي��ة للطلبة
القطريني الدار�سني يف اجلامعات الربيطانية،
نوفمرب 2014

عرض
كتاب

الظلم
وانعكاساته
على اإلنسانية
..رؤية شرعية
ت�أليف� :أ.د عثمان حممد غنيم
ملاذا مو�ضوع هذا الكتاب مهم ؟! �س�ؤال يطرح نف�سه مع ك ّل كتاب
ي�سعى �أي م�ؤلف لتدوينه ..اجلواب يف مقدمتة التي اعتربت �أن
الظلم هو الطريق �إىل ا�ستعباد النا�س وغ�صب �أموالهم وهدر
وامتهان كرامتهم ،و�سحق ال�شعوب و�إفقارها وتكري�س ثقافة االنحالل
وامليوعة ،وم�أ�س�سة الف�ساد ،وتدمري منظومة القيم ،وحماربة الأديان،
وتبخي�س العلم والعلماء ،و�إغالق �أبواب العي�ش الكرمي يف وجه النا�س،
وغ�ض الطرف عن ف�ساد املرتفني ،وت�س ّلط املتكربين وقر�صنتهم،
�سني عمره
وهو ماي�ضطر الإن�سان ـ بح�سب الكاتب ـ �إىل �إفناء ّ
ملحاولة دفع الظلم بكافة �صوره عن نف�سه و�أهله وجمتمعه.
فصول الكتاب

وقد جاء الكتاب الذي �صدر م�ؤخر ًا عن �إدارة البحوث والدرا�سات
الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة قطر� ،ضمن
�سل�سلة كتاب الأمة ،مل�ؤلفه الدكتور عثمان حممد غنيم يف مقدمة
و�ستة ف�صول ،عر�ض الف�ضل االول للظلم على ال�صعيدين اللغوي
وال�شرعي ،وا�ستعر�ض الف�صل الثاين الظلم بو�صفه فعال وعالقة
و�سلوكا من منظور ال�شرع احلنيف ،وعالج الف�صل الثالث ثالثية

القوة والرتف والظلم ،بينما ر ّكز الف�صل الرابع على العالقات
االجتماعية والظلم ،وعر�ض الف�ضل اخلام�س ل�سي�سيولوجليا
الظلم ،بينما ا�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س ثنائيات الظلم وهي الريع
وال�سلطة ،واملركز والهام�ش ،والإن�سان والبيئة		.
خالصة

وخل�صت خامتة الكتاب الذي بلغت عدد �صفحاته � 190صفحة
�إىل �أن الظلم �آفة ومر�ض خطري يهدد املجتمعات واحل�ضارات،
والب ّد من توفري الأدوات الالزمة ملكافحته ،حلماية املجتمعات
الإن�سانية من نتائجه و�آثاره ،وهذا ال يت�أتى �إال من خالل العودة
للدين الذي يغر�س عقيدة التوحيد يف العقول والقلوب ويعززها
لتف�ضي �إىل تعظيم اهلل و�إجالله وخ�شيته يف النفو�س ،وهذا �سيعمل
على خلق الوازع الداخلي يف النف�س والذي هو مبثابة البو�صلة،
التي ت�ضبط وتوجه �سلوك الفرد لين�سجم مع ما �أمر اهلل تعاىل
به ،وهذا يعني تلويد منظومة من الأخالق والقيم وال�ضوابط يف
املجتمع ،من �ش�أنها توجيه وت�أطري ال�سلوك الإن�ساين مبا يخدم
الإن�سان نف�سه ،وميكنه من القيام مبهمته ودوره يف عمارة الأر�ض.
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إيمان أبو واكد ..

دفاع عن حقوق
األطفال بالصوت
والصورة
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فل�سطني

�إميان �أثناء تقدميها لأحد الربامج الإذاعية

مل مينعها ُيت ُمها من �أن تكون منذ نعومة
�أظفارها ناطقة با�سم �أطفال فل�سطني،
مُدَ افع ًة عن حقوقهم ،و�إعالم ّية تو ِّثق جرائم
االحتالل �ضدهم ،انطالقا من قطاع غزة
الذي يعاين من احل�صار واحلروب والفقر
والبطالة  ،ومل َيح ْل اليتم بينها وبني بروز
مواهبها الأخرى التي منتْ وترعرعت معها
منذ املرحلة االبتدائية ،فهي متحدِّ ثة لبقة،
وخطيبة بارعة يف املهرجانات ،جتيد الإلقاء
والتقدمي الإذاعي والتلفزيوين ،والأداء يف
امل�سرحيات والأفالم الوثائقية ،والكتابة يف
ال�صحف وحترير الكتب.
�إنها �إميان �أبو واكد الطالبة اجلامعية التي
تدر�س اللغة الإجنليزية حاليا يف ال�سنة
الثالثة بجامعة الأزهر ـ قطاع غزة ،والكاتبة
ومعدّة ومقدّمة برامج �أطفال و�شباب براديو
و تلفزيون ال�صحفي ال�صغري.
مت اكت�شاف موهبتها يف الإلقاء والتمثيل يف
التا�سعة من عمرها ،عندما كانت ت�شارك
املخ�ص�صة للطفل
باحلفالت و املهرجانات
ّ
اليتيم ،باعتبارها �إحدى مكفوالت قطر
اخلريية ،ون�ضجت تلك املوهبتان يف ال�سنوات
التالية ،لت�شارك يف العديد من امل�سرحيات

كم�سرحية «حماكمة قاتل الأطفال» والعديد
ا�صح يا عامل
من املهرجانات كمهرجان « َ
وان�صفنا» بدولة البحرين� .أما موهبتا الر�سم
والكتابة الأدبية ،فقد ظهرتا يف املرحلة
الثانوية خالل م�شاركتها يف امل�سابقات
املدر�سية.
ُلقبت بالناطقة الإعالمية با�سم �أطفال
فل�سطني منذ � 8أعوام و مازال اللقب ُيالزمها
حتى الآن ،وعينت رئي�سة لربملان الطفل
الفل�سطيني ،وهو ما �أتاح لها الدفاع عن
حقوق الطفل الفل�سطيني من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة .و�شاركت يف �إقامة �أو ح�ضور
امل�ؤمترات املحلية و الدولية التي تطالب بحق
الطفل الفل�سطيني ،و�أ�سهمت يف �إعداد
جمموعة من الأفالم الوثائقية التي تربز
		
معاناة الطفل الفل�سطيني.
ومنها متثيل الدور البطويل لفيلم «�أمرية
فل�سطني و ال�سفريات الثالث» ،وكانت بطلة
فلم «�أمرية ال�صورة» والذي �أعدّته هيئة
الأعمال اخلريية الإماراتية.
قدّمت جمموعة من الربامج الرتبوية
والإجتماعية و الثقافية و الرتفيهية ،من
خالل راديو و تلفزيون ال�صحفي ال�صغري

وغريهما� ،أبرزها برنامج «درد�ش يا
دردو�ش» وهو تربوي ي�ستهدف فئة الأطفال
حتت �سن  15حيث � ِأع ّد بكل حلقة ق�صة
طفولية ُيقتب�س منها املوعظة و احلكمة،
وبرنامج «ت�صبحون على وطن» وطرحت فيه
ق�ضايا ال�شارع الفل�سطيني.
ويف جمال التوثيق الإعالمي قامت بتدوين
معظم ق�ص�ص �ضحايا املحتل الإ�سرائيلي من
الأطفال يف كتاب «�سفراء �صغار»
والذي �صدر بالذكرى الأوىل حلرب
الفرقان عام  ،2008و.2009
مازالت �إميان تتذكر باعتزاز ح�ضورها
�إىل دولة قطر عام  2013بدعوة كرمية
من �صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت
نا�صر امل�سند ،بعد �أن اطلعت �سموها
على كتاب «�سفراء �صغار» والذي �أهدي
�إليها من قبل �ضحايا احلرب من الأطفال
خالل زيارتها لقطاع غزة.
�أحالم وطموحات �إميان بال حدود ..،حتدثنا
قائلة« :حلمي يف احلياة هو �أن �أحظى بجائزة
نوبل لل�سالم ،و�أن �أ�ستطيع �إطفاء ظم�أ كل يتيم
مكلوم وكل فقري وم�سكني  ،فقد عاي�شت ال ُيتم
والفقر و �أدري �إىل �أيّ حد كالهما م�ؤمل».
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طلبة مدرسة منشي غنج ..

بنغالدي�ش

همم عالية وأحالم متفتحة
فرق وا�سع وبون �شا�سع  ،يف واقع املدر�سة بني
الأم�س واليوم ،فبينما كانت حتى عام 2012
كحال كثري من مدار�س ريف بنغالدي�ش مبنية
من �ألواح الزنك ،وتعاين من ت�سرب ما ال يق ّل
عن  %50من الطالب قبل �إنهائهم للمرحلة
االبتدائية ،وتدين امل�ستوى التعليمي للمتبقني
منهم ،نتيجة لالقتالع املتكرر للألواح ب�سبب
العوا�صف ال�شديدة ،التي ت�ضرب البالد ب�شكل
متكرر ،وخوف ذوي الطلبة على �سالمة
�أر�سل كلمة «بنغالد�ش» 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
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�أبنائهم ،ف�ضال عن �أن ف�صول الزنك ال تو ّفر
الراحة للتالميذ يف ال�صيف ب�سبب احلر
والرطوبة..هاهي نف�س املدر�سة ت�ضج بحركة
الطالب والطالبات وتنب�ض بحيويتهم،
بعد �أن �أعيد بنا�ؤها ،لتو ِّفر للطالب بيئة
�آمنة ،وتكون جم َّهزة باملتطلبات املدر�سية
الأ�سا�سية التي يحتاجونها.
تقع هذه املدر�سة يف منطقة �سرينغر مبديرية
من�شي غنج وتبعد من العا�صمة دكا حوايل
70كم ،وحتا�شيا لهذه الظروف ،وبغية توفري
�سبل الراحة للطلبة وتقلي�ص ن�سب ت�سربهم،
تقدمت جلنة هذه املدر�سة اىل مكتب قطر
اخلريية ببنغالد�ش مل�ساعدتهم على �إعادة بناء
هذه املدر�سة ،وقد متت املوافقة على ذلك،
متا�شيا مع ا�سرتاتيجية قطر اخلريية والتي
تعطي التعليم �أولوية ق�صوى.
وبناء على ذلك قام املكتب ب�إعادة بناء هذه
املدر�سة من الأ�سمنت امل�سلح ،وبعد االنتهاء
مبا�شرة من بناء هذه املدر�سة التحق بها
ما يزيد على  800طالب وطالبة ،واملتوقع
�أن يزيد هذا العدد عن  1000طالب يف
العام القادم		.

التعليم املتوفر يف املدر�سة من ال�صف االول
االبتدائي وحتى العا�شر ،و �سيتم يف غ�ضون
عامني زيادة هذه املراحل حتى ال�صف الثاين
ع�شر ،وذلك لتمكني الطلبة وخا�صة الطالبات
من متابعة درا�ستهم يف هذه املدر�سة.
خ�صو�صا و�أن مدار�س املراحل العليا
بعيدة عن منطقة هذه املدر�سة ،والطرق
�إليها ترابية ،وتكون ٌم ِوحلة خطرة يف
		
ف�صل الأمطار.
وت�أمل �إدارة املدر�سة م�ستقبال من التمكنّ
من �إ�ضافة �أبنية �أخرى ،من �أجل فتح
مرحلة الكلية اجلامعية والتي �ستكون حتت
ا�شراف اجلامعة الوطنية  ،وذلك لتمكني
طلبة هذه املنطقة واملناطق املجاورة من
موا�صلة تعليمهم اجلامعي فيها.
نب�ض احلياة يف مديرية "من�شي غنج" بات
خمتلفا ،طلبة مقبلون على الدرا�سة بهمة ون�شاط
واندفاع ،تزايد متوقع يف �أعدادهم� ،أحالم
مب�ستقبل �أف�ضل مع توقعات بتو�سع املدر�سة،
على م�ستوى املرافق واملراحل الدرا�سية ،وانفتاح
على �آفاق جديدة لتنمية املنطقة..فالتعليم �صنو
التنمية دوم ًا.
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سفراء
الخير

قافلة دعوية
مب�شـــــ��اركة  80حـــــــــ��افظة و�إداري��ة
مبــ��راكز تعلي��م الق��ر�آن يف مناط��ق تريان��ا
ومقدوني��ا والبا�س��ان وكافاي��ا بجمهوري��ة
�ألباني��ا.
�أطلق��ت م�ؤ�س�س��ة ال�ش��يخ عي��د اخلريي��ة قافلته��ا الدعوي��ة الن�س��ائية
الأوىل يف ع��دد م��ن دول البلق��ان بالق��ارة الأوروبي��ة ع�بر امللتق��ى
الق��ر�آين «قط��اف» ال��ذي تقيم��ه لأول م��رة خ��ارج قط��ر ،وتكم��ن
�أهمي��ة امللتق��ى الق��ر�آين «قط��اف» يف تزوي��د احللق��ات القــــ��ر�آنية
واملحفظــــ��ات والإداري��ات مبراك��ز تعلي��م الق��ر�آن بالأ�س��اليب
واع يحف��ظ الق��ر�آن ويتعلم
وامله��ارات املطلوب��ة لإن�ش��اء جي��ل متعل��م ٍ
�أحكام��ه ويتدب��ر �آيات��ه ويتخل��ق ب�أخالق��ه

إعانة
المرضى

ا�س��تعر�ض اله�لال الأحم��ر القط��ري وم�ؤ�س�س��ة حم��د الطبي��ة
�إجنازات «�صندوق �إعانة املر�ضى» وبحثا �س�ير العمل يف برنامج
التمك�ين ال�صح��ي ،وه��و م�ش��روع خ�يري يه��دف �إىل م�س��اعدة
املر�ض��ى داخ��ل دول��ة قط��ر ،وي�س��عى اله�لال �إىل توف�ير ال��دواء
وتكالي��ف الع�لاج والدواء ،وتكاليف اخلدم��ات ال�صحية الالزمة
مل�س��تحقيها م��ن املحتاج�ين ب�أ�س��لوب يحق��ق التكاف��ل االجتماع��ي،
وير�س��خ معاين الت�آخي والرتابط بني فئات املجتمع املي�س��ور منها
واملحت��اج ،التزام� َا مبب��ادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ال�س��محة.

طاولة مستديرة

نظم��ت م�ؤ�س�س��ة ال�ش��يخ ث��اين ب��ن
عبداهلل للخدمات الإن�سانية «راف»
ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية بالأمم املتحدة بجنيف «�أوت�شا»
طاول��ة م�س��تديرة ح��ول بن��اء الق��درات وال�ش��راكات والتن�س��يق
ب�ين املنظم��ات الإن�س��انية والإغاثي��ة املهتم��ة بتق��دمي الدع��م
للفئ��ات املت�ض��ررة يف مناط��ق الك��وارث الطبيعي��ة والنزاع��ات
الب�ش��رية� .ش��ارك فيه��ا م�س ��ؤولون وخ�براء م��ن  19جه��ة حملي��ة
ودولية.
وته��دف الطاول��ة ملناق�ش��ة وجه��ات النظ��ر القطري��ة والدولي��ة
ب�ش ��أن تلبي��ة احتياج��ات النا���س يف مناط��ق الن��زاع ،ومناق�ش��ة
كيفية تعزيز ال�ش��راكات على امل�س��توى الوطني (قطر) ،وامل�ستوى
العاملي وعلى امل�ستوى امليداين			 .

حجر أساس

قام��ت م�ؤ�س�س��ة جا�س��م وحم��د بن جا�س��م اخلريي��ة بو�ضع حجر
اال�سا���س ملجم��ع حمم��د الهيل التعليمي بج��زر القمر ،حيث تبلغ
تكلفة امل�شروع  4ماليني ريال ،وهو عبارة عن طابقني ي�ضمان
الف�صول التعليمية واملكاتب االدارية ،و يتوقع �أن يوفر خدمات
تعليمي��ة لفائ��دة �أك�ثر م��ن  500طال��ب وطالبة ،و ت�أمل امل�ؤ�س�س��ة
االنتهاء من امل�ش��روع والبدء يف ت�ش��غيله خالل �س��نتني مع بداية
العام الدرا�سي 2017/2016
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شـــارك
نف��ذت م�ؤ�س�س��ة الأ�صم��خ للأعم��ال اخلريي��ة املرحل��ة الثاني��ة م��ن
برنامج «�شارك من �أجل حياة �أف�ضل» لتمكني ال�شباب وال�شابات
م��ن امل�ش��اركة املجتمعي��ة يف لبن��ان مع جمعية االر�ش��اد واال�صالح
وجامع��ة العل��وم بلبن��ان  ،وي�أت��ي ذل��ك يف اط��ار نق��ل الربنامج من
امل�ستوى الوطني �إىل الدويل لتكون لبنان هي �أول دولة يتم تنفيذ
الربنام��ج به��ا وذل��ك �ضم��ن  7دول عربي��ة يت��م تنفي��ذ الربنام��ج
فيه��ا كمرحل��ة �أوىل ،خا�ص��ة بعد جن��اح الربنامج يف قطر.

 135مشروعا

بتمــــ��ويل م��ن حم�ســ��نني قطري�ين نف��ذت منظم��ة الدع��وة
اال�س�لامية بقط��ر العدي��د م��ن امل�ش��اريع التنموي��ة والتعليمي��ة
وال�صـحيــ��ة واالغــــاثيــ��ة واملو�س��مية وم�ش��اريع للكف��االت يف دول��ة
غامبيا ،وي�ستفيد من تلك امل�شاريع نحو � 900ألف �شخ�ص ،وقد
مت تنفي��ذ  135م�ش��روعا بتكلف��ة اجمالي��ة بلغ��ت نح��و  3.2ملي��ون
ري��ال ،حي��ث مت توزي��ع تل��ك امل�ش��اريع عل��ى املناط��ق االك�ثر فق��را
وحاج��ة.

تعريفات
إنسانية

مستشارو «تمهيد»

اختتمت «�صلتك» وم�ؤ�س�سة �أيرك�س الدولية غري
الربحية م�ؤخر ًا برنامج تدريب مدته �أربعة �أيام،
تخرجت يف ختامه جمموعة جديدة ت�ضم ثالثة ع�شر
م�ست�شار ًا من م�ست�شاري «متهيد» ،وذلك يف احتفال
ر�سمي �أُقيم يف  20نوفمرب يف رام اهلل يف فل�سطني.
و�أثناء الدورة التدريبية ،تلقى ممثلون من  6مراكز
ملوارد تطوير ال�شباب على تقدمي امل�شورة املهنية،
لت�أهيلهم لإجراء جل�سات م�شورة مهنية فردية والتي
تهدف مل�ساعدة ال�شباب على اختيار املهن املنا�سبة
لهم .و�أجرت الدورة التدريبية مدربة «متهيد»
الرئي�سة به ّية يعي�ش من «�صلتك».

مزاد خيري

حقق احلفل اخلريي اخلام�س الذي اقامته م�ؤ�س�سة
ايادي اخلري نحو �آ�سيا (روتا) ع�ضو م�ؤ�س�سة قطر
للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ح�صيلة  21مليون
دوالر مت توجيهها لدعم عدد من م�شروعات «روتا»
التعليمية يف فل�سطني و�سوريا وتون�س وباك�ستان
والنيبال ،وال�ستكمال دعم اجلهود االغاثية التي تقوم
		
بها «روتا» يف كافة دول العامل.

دبلوم الزكاة

�ش��ارك �صن��دوق ال��زكاة التاب��ع لوزارة
االوق��اف وال�ش ��ؤون اال�س�لامية بقط��ر يف االجتم��اع
احل��ادي ع�ش��ر لر�ؤ�س��اء �أجه��زة ال��زكاة ب��دول جمل���س
التع��اون اخلليج��ي يف الكويت وذلك ملناق�ش��ة املعوقات
الت��ي تواج��ه �أجه��زة ال��زكاة وبرنام��ج دبل��وم ال��زكاة
ب��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ومق�ترح ت�س��ويق
امل�ش��اريع اخلريي��ة لأجه��زة ال��زكاة ع�بر موق��ع موح��د
وا�س��تعرا�ض ع��دد م��ن التج��ارب الناجح��ة لأجه��زة
الزكاة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

االستراتيجية الدولية
للحدمن الكوارث
«منهاج تعزيز اإلنذار المبكر»

ت�أثر يف العقدين املا�ضيني� ،أكرث من  200مليون �شخ�ص كل عام عن
املخاطر الطبيعية ،وقد ت�سببت هذه الكوارث خ�سائر فادحة يف الأرواح
وعواقب �سلبية من النواحي االجتماعية واالقت�صادية والبيئية.
وقد ت�أثرت املجتمعات ال�ضعيفة ب�شدة من هذه الكوارث يف جميع �أنحاء
العامل ،وال �سيما يف البلدان النامية حيث تكون القدرة على التكيف قليلة
و�ضعيفة ،و ت�شكل تهديدات الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية لهذه
الدول عقبة خطرية �أمام حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
�أظ��ه ��رت ال ��درو� ��س امل��ا��ض�ي��ة مب��ا يف ذل ��ك م ��أ� �س��اة ت���س��ون��ام��ي التي
��ض��رب��ت امل�ح�ي��ط ال �ه �ن��دي ع ��ام � 2004أن� ��ه ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن وق ��وع
الأخ� �ط ��ار الطبيعية ال �ت��ي ال مي�ك��ن م�ن�ع�ه��ا� ،إال �أن� ��ه مي�ك��ن خف�ض
ت�أثري هذه املخاطر عندما يتم تعزيز قدرة الأمم واملجتمعات.
وبعد ا�ستعرا�ض جتربة ع�شر �سنوات من التطوير امل�ستمر يف جمال
احل��د م��ن ال �ك ��وارث ،فقد اعتمد امل ��ؤمت��ر ال�ع��امل��ي املعني ب��احل��د من
ال�ك��وارث ال��ذي انعقد يف يناير من ع��ام  2005باليابان ا�سرتاتيجية
دولية للحد من الكوارث� ،سميت (�إطار عمل هيوغو )2015 – 2005
(.)2015-2005 The Hyogo Framework for Action
كما �أن��ه قد مت الت�أكيد على �أهمية الإن��ذار املبكر يف ق��رارات خمتلفة
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة باعتباره عن�صرا حا�سما يف احلد
م��ن ال � �ك� ��وارث ،وواح � ��دا م��ن �أه� ��م ال�ع�ن��ا��ص��ر ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�ح��د من
خماطر ال �ك��وارث التي ميكن �أن تنقذ الأرواح وحتمي �سبل العي�ش
ومكا�سب التنمية الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه �أداة فعالة للحد من
نقاط ال�ضعف وحت�سني الت�أهب واال�ستجابة للأخطار الطبيعية.
وردا على الدعوة لإن�شاء �إط��ار منا�سب لتعزيز الإن ��ذار املبكر ك��أداة
�أ�سا�سية لإدارة املخاطر ،فقد �أق�ترح ان�شاء الربنامج ال��دويل للإنذار
املبكر ( ،)IEWPولت�سهيل تنفيذ ذلك الربنامج فقد مت ت�أ�سي�س من�صة
لتعزيز الإنذار املبكر ( )PPEWيف بون� ،أملانيا ،بدعم من حكومة �أملانيا،
وذلك للحفاظ على احلوار ب�ش�أن الإن��ذار املبكر وتعبئة امل��وارد لتعزيز
ال�شراكات والقدرات على جميع امل�ستويات .مت �إطالق ( )IEWPر�سميا
يف امل�ؤمتر العاملي املعني باحلد من الكوارث يف يناير كانون الثاين عام
.2005
امل�صدر :موقع الأمم املتحدة:
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مشاريع
تنتظر
التمويل

بناء مسجد
اسم المشروع
بناء مسجد
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المجال

الدولة

عدد المستفيدين

التكلفة

الثقافة والتعليم

موريتانيا

سكان المنطقة

 ١٠1,500ر .ق

وصف المشروع

• م�سجد مب�ساحة  80م  .2ي�سع  160م�صلي ًا • .دورات مياه و � 3أماكن للو�ضوء.
• ت�أثيث امل�سجد بالفر�ش ومكربات ال�صوت.

مدة التنفيذ

� 12شهر ًا من بداية التنفيذ

أهداف المشروع

• �إقامة ال�شعائر الدينية الإ�سالمية و�إقامة ال�صلوات الخم�س والجمعة والعيدين.
• تعريف الم�سلمين بمبادئ الدين الحنيف من خالل الدرو�س والمحا�ضرات والندوات.
• النق�ص الذي تعانيه المنطقة من الم�ساجد
• الحاجة الما�سة لن�شر الوعي الديني ومبادئ الإ�سالم ال�سمحة.
• الحاجة �إلى تحفيظ كتاب اهلل وتدري�س علومه.

المستفيدون

�سكان المنطقة

الجهة المنفذة

قطر الخيرية

مشاريع
تنتظر
التمويل

بناء مدرسة
اسم المشروع
بناء مدرسة

المجال

الدولة

عدد المستفيدين

التكلفة

تعليمي

بوركينافاسو

أبناء سكان المنطقة

 ١٣٥,٠٠٠ر .ق

وصف المشروع

بناء مدر�سة بم�ساحة  ٢٢٠م  ٢ت�شمل الآتي:
 ٣غرف درا�سية ،غرفتان للإدارة ،و ٦دورات مياه.

مدة التنفيذ

� ١٢شهر ًا من بداية التنفيذ

أهداف المشروع

• الم�ساهمة في تح�سين الو�ضع التعليمي بالمنطقة • .النق�ص الذي تعانيه الدولة في البنية
• الم�ساهمة في خف�ض معدالت الت�سرب المدر�سي .التحتية التعليمية.
• دعم البنية التحتية لقطاع التعليم.
• ارتفاع ن�سبة الهدر المدر�سي ب�سبب عدم
ا�ستيعاب المدار�س الموجودة لعدد الطالب
• تح�سين الو�ضعية ال�صحية للم�ستهدفين
با�ستفادتهم من بيئة تعليمية �سليمة.
البالغين �سن التمدر�س.

المستفيدون

�أبناء �سكان المنطقة ممن هم في �سنّ الدرا�سة

الجهة المنفذة

قطر الخيرية
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ترجمات

المياه في غزة

..وضع خطير

جتري حالي ًا درا�سة ال�شتاء اجلاف يف ال�شرق
الأو�سط عن كثب ،ال�سيما يف غزة ،حيث يواجه
�سكان القطاع البالغ عددهم  1.9مليون ن�سمة
بالفعل عدد ًا من التهديدات لأمنهم املائي،
غالبيتها من �صنع الإن�سان.
ونقدم فيما يلي موجز ًا لأهم التقارير احلديثة
املن�شورة من قبل املراكز البحثية واملحللني
ومنظمات حقوق الإن�سان ي�سلط ال�ضوء على
االرتباط الوثيق بني الأمن املائي و�إمدادات
الكهرباء ،وا�ستنفاد اجلزء الأكرب من حو�ض
املياه اجلوفية ال�ساحلي يف غزة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أزمة الطاقة يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة قد حدت من توافر
املياه اجلارية يف معظم املنازل ،وفق ًا لن�شرة
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الوقائع التي ي�صدرها مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ،حيث
يح�صل �أكرث من  30باملائة من املنازل يف
غزة على املياه اجلارية ملدة ترتاوح بني  6و8
�ساعات فقط كل �أربعة �أيام.
ويف مار�س املا�ضي ،مت ت�سليم عري�ضة حتمل
توقيع ما يقرب من � 13,000شخ�ص ونظمتها
جمموعة عمل املياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية يف حاالت الطوارئ
( ،)EWASHوهو حتالف ي�ضم منظمات
غري حكومية وطنية ودولية ووكاالت الأمم
املتحدة� ،إىل الربملان الأوروبي للحث على
اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إنهاء �أزمة
		
املياه يف غزة.

وذكرت ن�شرة وقائع �صادرة عن �سلطة املياه
الفل�سطينية �أن "حجم و�شدة �أزمة املياه
التي تواجه قطاع غزة هائالن ،و�إذا مل
تتخذ �إجراءات فورية� ،ستكون الأ�ضرار التي
�ستلحق باملوارد املائية الطبيعية يف غزة غري
		
قابلة للإ�صالح".
وت�شري �سلطة املياه الفل�سطينية يف هذا ال�صدد
�إىل تلوث ما ال يقل عن  90باملائة من �إمدادات
املياه يف غزة مبزيج من النرتات ()NO3
�أوالكلوريد ( .)Clوت�ضيف �أن كمية املياه متثل
م�شكلة �أي�ض ًا ،حيث ي�صل متو�سط اال�ستهالك
�إىل  90لرت ًا للفرد يف اليوم الواحد� ،أي �أقل
من احلد الأدنى من متطلبات ال�صحة الذي
تو�صي به املبادئ التوجيهية ،بح�سب جمموعة

عمل املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة
ال�صحية يف حاالت الطوارئ.
ومن املتوقع �أن ي�ستمر النمو ال�سكاين يف غزة
يف ال�سنوات املقبلة ،مما �سيخلق زيادة يف
احتياجات املاء والكهرباء.
ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ترتفع �إمدادات الطاقة
الالزمة لت�شغيل مرافق املياه وال�صرف
ال�صحي احلالية ( 29ميجاواط) �إىل 81.5
ميجاواط بحلول عام  ،2020وفق ًا ل�سلطة
املياه الفل�سطينية ،نظر ًا لزيادة عدد ال�سكان
وبناء م�شاريع مياه جديدة.
"وقد ت�سبب عدم كفاية �إمدادات الكهرباء
والوقود لت�شغيل م�ضخات املياه والآبار يف
مزيد من االنخفا�ض يف توافر املياه اجلارية
يف معظم املنازل .وزاد هذا من اعتماد النا�س
على �شركات املياه اخلا�صة غري املن�ضبطة
وخف�ض معايري النظافة ال�صحية "،كما
�أفادت ن�شرة الوقائع التي �أ�صدرها مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) عن الو�ضع
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
واجلدير بالذكر �أن �إ�سرائيل هي امل�صدر
الرئي�سي للكهرباء يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،حيث مت �شراء  4,702جيجاواط
�ساعة من �إ�سرائيل يف عام  ،2012مما ي�شكل
 89باملائة من �إجمايل م�شرتيات الطاقة.
ويتم تزويد قطاع غزة حتديد ًا بالكهرباء من
ثالثة م�صادر هي :امل�شرتيات من �إ�سرائيل
( 120ميجاواط) ومن م�صر ( 28ميجاواط)
و�إنتاج حمطة توليد الكهرباء يف غزة (يبلغ
حالي ًا  60ميجاواط) .وبح�سب مكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ال يلبي هذا العر�ض �سوى
�أقل من ن�صف الطلب املتوقع.
ويف ال�سياق نف�سه ،قالت منظمة �أ�صدقاء
الأر�ض يف تقرير �صدر م�ؤخر ًا حول املياه يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة �أن "ظلم املياه
والتوزيع غري العادل للمياه على ال�شعب
الفل�سطيني قد �أدى �إىل تدهور خطري يف
الرفاه االقت�صادي واالجتماعي ال�شامل

تنبأ تقرير أصدرته األمم
المتحدة في أغسطس
 2012بعنـوان غــزة في
عام  2020بأن معدالت
التدهور الحالية ستجعل
الحــوض الجـــــوفي
الســــاحلي غير صــــالح
لالسـتعمـال بحـلول عـــام
 2016وغير قابل لإلصالح
بحـلول عـــام .2020
لل�شعب� ...إذ ترتكز غالبية املوارد املائية يف يد
�إ�سرائيل ،بينما يتحمل ال�سكان الفل�سطينيون
عجز ًا كبري ًا يف املياه".
من جانبها� ،أفادت منظمة حقوق الإن�سان
الإ�سرائيلية بت�سيلم يف بيان �صحفي
�أ�صدرته يف �شهر فرباير املا�ضي �أن احلكومة
اال�سرائيلية م�س�ؤولة �إىل حد كبري عن هذا
التمييز ب�سبب �سيا�سة املياه التي تتبعها والتي
ميكن �إيجازها يف" :توفري املياه للفل�سطينيني
باحل ّد الأدنى وا�ستخدام غري متكافئ مل�صادر
		
املياه امل�شرتكة".
وت�أتي كل املياه يف غزة تقريب ًا من حو�ض املياه
اجلوفية ال�ساحلي الذي تتقا�سمه مع �إ�سرائيل.
"ونظر ًا لعدم وجود �أي تن�سيق لل�سيا�سات بني
�إ�سرائيل وقطاع غزة فيما يتعلق باحلو�ض
اجلويف ال�ساحلي ،تفرط كلتا ال�سلطتني حالي ًا
يف ا�ستخراج املياه "،وفق ًا ملجموعة عمل املياه
وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف
		
حاالت الطوارئ.

وكان برنامج الأمم املتحدة للبيئة قد �أو�صى
يف عام  2009بالتوقف التام عن �سحب املياه
من هذا احلو�ض اجلويف ،ولكن بالنظر �إىل
�ضعف هطول الأمطار وعدم وجود �أنهار
�صاحلة لال�ستخدام على مدار ال�سنة،
فلي�س �أمام غزة خيارات �أخرى ت�ستحق
			
الذكر.
ومتلك �سلطة املياه الفل�سطينية خطط ًا طويلة
الأجل لإقامة حمطة حتلية مياه مركزية
و�أخرى ق�صرية الأجل لتنفيذ عدة م�شاريع
حتلية مياه �صغرية احلجم ،وحمطات معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي ،وتطوير �إعادة
ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة للري.
ولكن نظر ًا للتحديات الهائلة التي ي�شكلها
احل�صار ونق�ص الكهرباء ،تبقى جدوى
هذه اخلطط حمل �شك.
ويف حني تعترب م�شاريع حتلية املياه ومعاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي الطارئة واال�سرتاتيجية
�ضرورية لتوفري تلك اخلدمات لل�سكان يف
امل�ستقبل� ،إال �أن هذه امل�شاريع �ستمثل �إ�ضافة
�إىل التحديات القائمة ما مل تتوفر م�صادر
طاقة كافية		.
وقد وجهت الأمم املتحدة ندا ًء لتوفري 25
مليون دوالر ،كجزء من خطتها لال�ستجابة
لأزمة الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف عام
 ،2014للم�ساعدة يف حت�سني فر�ص احل�صول
على �إمدادات املياه الأ�سا�سية وخدمات
ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية
( )WASHلنحو  1.9مليون ن�سمة يف �أم�س
احلاجة �إليها.
وحتى الآن ،مل تتجاوز ن�سبة متويل قطاع املياه
وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،الذي
يعاين من نق�ص متويل مزمن 5.6 ،باملائة،
وهي ن�سبة تقل كثري ًا عن متو�سط متويل
جمموعات العمل القطاعية الأخرى الذي يبلغ
 18باملائة.

عن �شبكة (�إيرين) مايو 2014
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