يتيــح لكــم هــذا الكتــاب فرصــة التعـ ّـرف علــى أكبــر عائلــة فــي
العالــم ،والتــي يعيــش فــي كنفهــا الحانــي وتحــت مظلــة
رعايتهــا أكثــر مــن  162.000فــرد ،ينتشــرون فــي عــدد كبيــر

ّ
وجلهــم فــي عمــر الزهــور.
مــن دول العالــم،

إعداد :علي الرشيد  -عبد هللا األشول

هذا الكتّ اب

سلسلة غراس رقم ()11

الرحلــة التعريفيــة ســتكون بــدءا مــن دواعــي التأســيس،
وكيــف انطلقــت الخطــوة األولــى لمســيرتها المباركــة؟

رفقـــــاء

وكيــف ارتفــع عــدد المنتســبين لهــا؟ وماهــي جوانــب الرعايــة
تتــم متابعتهــم؟ وماهــي قصــص
المتاحــة لهــم؟ وكيــف
ّ

الم ِل ِ
همــة
المعانــاة واألمــل التــي مـ ّـروا بهــا ،وحكايــات النجــاح ُ
ســطرها عــدد منهــم؟ وكيــف يمكــن للقــراء أن
التــي
ّ
يســهموا فــي دعــم هــذه األســرة التــي تســتحق المســاندة؟

“رفقــاء”

 ..حكايــة تســتحق أن تــروى ُ
فــرد لهــا
وت َ

صفحــات هــذا الكتــاب.

“رفقـــــاء” أكبر عائلة في العالم

النوعيــة
التــي يحظــى بهــا أفرادهــا؟ ومــا الخدمــات والمرافــق
ّ

أكبر عائلة في العالم
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qcharity.org

هاتف )+974( 44667711

فاكس )+974( 44667733
رقم اإليداع بدار الكتب القطرية:

الرقم الدولي (ردمك):
اإلشراف العام:

أحمد صالح العلي
إعداد:

علي الرشيد

عبد هللا األشول
االهتمام بالصور الفوتوغرافية:
محمد إناس عبد العليم

التصميم و اإلخراج الفني:
مازن الحايك

ال يسمح بنسخ أي جزء من الكتاب
بأي وسيلة من وسائل النسخ

وبأي شكل كان إال بإذن خطي من قطر الخيرية.

اإلهداء..
إلــى ســيد الرســل وخيــر خلــق هللا نبينــا محمــد ﷺ الــذي عــاش طفولتــه يتيمــا ،وجعــل
كافــل اليتيــم رفيقــا لــه فــي الجنــة ،رحمــة بمــن فقــدوا دفء األبــوة فــي أشــد لحظــات الحاجــة لهــا ،وحرصا
علــى ضمــان حيــاة مســتقرة وآمنــة لهــم.
وإلــى أصحــاب األيــادي البيضــاء مــن الكافليــن الكــرام التــي جعلــوا مكفوليهــم بمثابــة أفــراد ضمــن
أســرهم عطفــا وحنانــا.

وإلــى المتطوعيــن والعامليــن المخلصيــن فــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة الــذي يقومــون برعايــة األيتــام
ويمســحون علــى رؤوســهم ،ويرســمون البســمة علــى شــفاههم ،ويحرصــون علــى متابعتهــم فــي جميــع
المناحــي التربويــة واالجتماعيــة والصحيــة والســلوكية ،وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم ،تقربــا هلل ســبحانه
وتعالــى ،وســعيا لضمــان مســتقبل مشــرق لهــم.
وإلــى مبــادرة “رفقــاء” مظلــة األيتــام فــي قطــر الخيريــة ..والتــي تســعى ألن تكــون أكبــر عائلــة فــي
العالــم.

وإلــى األيتــام المكفوليــن عبــر قطــر الخيريــة وإلــى أيتــام العالــم التــي صنعــوا أروع نمــاذج النجــاح رغــم
معانــاة اليتــم ،متحدّيــن كل الصعوبــات التــي واجهتهــم بإيمــان راســخ وعزيمــة ال تليــن ،شــكرا وتقديــرا
واعتــزازا.

نهدي هذا الكتاب.
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شكر وامتنان
تتقــدم إدارة اإلعــام بوافــر الشــكر وعظيــم االمتنــان إلــى كل مــن كان عونــا علــى إنجــاز هــذا الكتــاب،
الســيما مــا يتصــل بالقســم الثانــي منــه والخــاص بتجربــة قطــر الخيريــة فــي كفالــة األيتــام ،ســواء مــا
يتعلــق بتقديــم المقترحــات التــي أثــرت محتوياتــه ،أو بتوفيــر المعلومــات وإعــداد المــواد أو تســهيل
ونخــص بالذكــر كال مــن:
ّ
الحصــول عليهــا ،أو مراجعتهــا والقيــام بالتعديــات الالزمــة

السيد بالل شبير

السيد عبد هللا الكوهجي

مدير إدارة الرعاية االجتماعية قطر الخيرية

إدارة الرعاية االجتماعية قطر الخيرية

السيد حامد شحادة

السيد فادي الحسني

مدير إدارة التسويق قطر الخيرية

المنسق اإلعالمي قطاع غزة (فلسطين) قطر الخيرية

السيد عبد العزيز مقداد

السيد ناجي علوان المولى

السيد صالح عبد الجبار

السيد عامر غرايبة

إدارة تنمية الموارد قطر الخيرية

خبير الرعاية االجتماعية قطر الخيرية

رئيس قسم الحمالت التسويقية قطر الخيرية

كاتب وصحفي

السيد محمد سعد

مدراء مكاتب قطر الخيرية الميدانية
في كل من:

رئيس قسم الكفاالت قطر الخيرية

أندونيسيا  -بنغالديش  -ألبانيا  -كينيا  -باكستان  -الصومال
 -البوسنة والهرسك  -قطاع غزة (فلسطين)  -النيجر.

كتب هللا لكم األجر ووفقكم لكل خير.
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المقدمة
يشــهد العالــم كل يــوم تحــول حوالــي  10آالف طفــل فــي العالــم إلــى أيتــام ،بســبب الحــروب ،والنزاعــات،
والجفــاف ،واألوبئــة ،والمجاعــات ،وغيرهــا ..وتشــير أحــدث األرقــام الصــادرة عــن منظمــات األمــم
المتحــدة إلــى أن هنــاك مــا يقــرب مــن  140مليــون يتيــم علــى مســتوى العالــم ،وثمــة تقديــرات أخــرى
ترفــع عددهــم إلــى  165مليــون .ويمثــل أيتــام عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســامية نســبة معتبــرة مــن هــذا
الرقــم ،بســبب األزمــات التــي تعيشــها أو مــرّت بهــا مثــل العــراق وســوريا وأفغانســتان.
ووفقــا لبعــض الكتّــاب؛ فإنّــه إذا جــاز أن يكــون لأليتــام دولــة خاصــة بهــم ،فــإن عــدد ســكانها ســيحتل
المرتبــة التاســعة فــي العالــم قبــل روســيا.
ولعــلّ ذلــك يســتدعي التركيــز بصــورة أكبر علــى القيــام بالواجــب اإلنســاني تجاه هــذه الشــريحة الضعيفة
التــي تحتــاج للرعايــة والكفالــة واالهتمــام ،حتــى ال يكــون أفرادهــا فريســة لإلهمــال أو للضياع.
القاعــدة الفطريــة أن ينشــأ الطفــل بيــن أبويــن وتحــت رعايتهمــا ،واألســرة الطبيعيــة هــي البيئــة ذات األثــر
الفعــال فــي تشــكيل وتنميــة جميــع جوانــب النمــو لــدى الطفــل ،حيــث يتحقّ ــق مــن خــال أبويــه إشــباع
ّ
الحاجــات األساســية لديــه ،ســواء كانــت حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو عاطفيــة.
وعنــد مــوت األب قــد تتعــرّض األســر لهـ ّـزات كبيــرة ،نظــرا لفقــدان دعامــة أساســية فيهــا ،بمــا تمثلــه مــن
فــإن هنــاك دواع مهمــة لالهتمــام بالرعايــة االجتماعيــة والنفســية لأليتــام،
دفء ورعايــة وتوجيــه ،لــذا ّ
نظــرا للتحديــات التــي تواجــه مســيرة حياتهــم.
وال تقتصــر فائــدة رعايــة األيتــام علــى األيتــام وأســرهم فقــط ،بــل تتعداهــا إلــى ســعادة الكافليــن والبركــة
فــي حياتهــم ،كمــا تنعكــس علــى المجتمعــات التــي يقيمــون فيهــا ،إذ تلعــب دوراً هام ـ ًا فــي حمايتهــا
مــن اآلفــات االجتماعيــة كالتفــكك األســري واالنحــراف ،ومــن هــذا المنطلــق حضــت عليهــا الشــرائع
الســماوية والقوانيــن الوضعيــة علــى وجــوب حمايــة الفئــات الضعيفــة مــن األطفــال ســواء مــن قبــل
الجهــات الرســمية أو األهليــة أو الخاصــة أو األفــراد.
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ومــن منظــور إنســاني عالمــي؛ فــإن اهتمــام الجمعيــات الخيريــة باأليتــام ينــدرج فــي إطــار تركيزهــا علــى
الهــدف األول لمنظومــة األهــداف التنميــة المســتدامة التــي حددتهــا األمــم المتحــدة أال وهــو القضــاء
علــى الفقــر ،واألولويــات والتحديــات التــي يســعى المهتمــون بالتنميــة المســتدامة للعنايــة بهــا لتحقيــق
هــذا الهــدف وخصوصــا :الحمايــة االجتماعيــة ،وبنــاء قــدرة الفقــراء علــى الصمــود وغيرهــا ،بمــا فــي ذلــك
تعزيــز نظــم الحمايــة االجتماعيــة األهليــة ،واإلســهام مــن تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى أنظمــة الحمايــة
االجتماعيــة الحكوميــة.
وبالنســبة لقطــر الخيريــة فقــد ارتبطــت انطالقتهــا باأليتــام اســما ونشــاطا ،حيــث بــدأت كمبــادرة تطوعية
مجتمعيــة عــام  ،1982ونظــرا لتوســع أنشــطتها إلــى مجــاالت أخــرى تــم تحويــل اســمها إلــى “جمعيــة قطــر
الخيريــة” فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي.
كمــا ونوعــا ،حتــى
ـور عمــل قطــر الخيريــة فــي رعايــة األيتــام عبــر أكثــر مــن ثالثــة عقــود خلــت ّ
وقــد تطـ ّ
أصبحــت مــن أكبــر مظــات األيتــام عبــر العالــم فــي الســنوات األخيــرة ،كمــا نفــذت عــددا مــن المشــاريع
ـجل مكفولوهــا مئــات مــن قصــص النجــاح عبــر العالــم،
النوعيــة المهمــة لصالــح هــذه الشــريحة ،وسـ ّ
ـور الــذي صاحبــه ،وتوجــت ذلــك بإطــاق مبــادرة “رفقــاء” لرعايــة األيتــام عبر
كثمــرة لهــذا االهتمــام والتطـ ّ
العالــم فــي ديســمبر  ،2013بهــدف تحقيــق الريــادة فــي مجــال التكافــل االجتماعــي بمــا يخــدم اإلنســانية
ويحقــق التنميــة االجتماعيــة المســتدامة ،مــن خــال تطويــر برامــج الرعايــة المتكاملــة.
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ينقســم هــذا الكتــاب إلــى قســمين رئيســين ،األول نظــري يتعلــق باأليتــام بصفــة عامــة (مفاهيــم رؤى
إنســانية) وتضمــن عناويــن رئيســة أهمهــا :تعريفــات اليتيــم ،وحجــم الظاهــرة واألســباب ،وحاجــة األيتــام
للرعايــة االجتماعيــة والدعــم النفســي ،وأنمــاط كفالــة ورعايــة األيتــام فــي العصــر الحاضــر ،ودعــوة
لتطويــر نمــوذج كفالــة األيتــام فــي المؤسســات الخيريــة ،واليتيــم فــي اإلســام بشــيء مــن التفصيــل (مــدة
الكفالــة ،حقــوق اليتيــم ،فضــل الكفالــة ،)..وصــور مــن روائــع حضارتنــا فــي رعايــة األيتــام ،واليتيــم
واأليتــام فــي األدب العربــي ،وعظمــاء األيتــام عبــر التاريــخ .فيمــا تنــاول القســم اآلخــر :تجربــة قطــر الخيريــة
فــي كفالــة ورعايــة األيتــام ،وتضمــن عناويــن رئيســة مــن أهمهــا :البدايــات والمنطلقــات ،المنعطفــات
المهمــة ومحطــات التطويــر الرئيســة ،المســاعدات والخدمــات واألنشــطة الشــهرية والدوريــة المخصصــة
لأليتــام ،ومشــاريع نوعيــة لأليتــام ،مبــادرة “رفقــاء” دواعــي التأســيس وأهــم اإلنجــازات ،وخطــوات
ميســرة وخدمــات ســريعة لكفالــة األيتــام مــن خــال التقنيــات الحديثــة ،وتجربــة تحقيــق أمنيــات األيتام،
ّ
وقصــص نجــاح لمكفولــي قطــر الخيريــة ،واختتــم الكتــاب باإلشــارة إلــى اللفتــة اإلنســانية الحانيــة مــن
حضــرة صاحــب الســمو أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي حفظــه هللا لمكفولــي قطــر
الخيريــة مــن األيتــام.
وقــد حاولنــا فــي قســمي الكتــاب أن نتطــرق ألهــم الموضوعــات التــي تهــم أصحــاب العالقــة مــن
المكفوليــن والكافليــن وأهــل الخيــر وأصحــاب القــرار فــي المؤسســات الخيريــة والهيئــات ذات النفــع
العــام والباحثيــن ،وعمدنــا أن نقــدم فيهمــا المعلومــات المفيــدة واإلحصائيــات المهمــة إضافــة للنمــاذج
واألمثلــة العمليّــة القريبــة والبعيــدة ،وطرحنــا بعــض التســاؤالت التــي مــن شــأنها أن تقــود إلــى عصــف
ذهنــي يفضــي للتطويــر فــي مجــال الكفــاالت والرعايــة االجتماعيــة.
نأمل أن يشكل الكتاب إضافة في مجاله ،وأن يكتب هللا به النفع العميم.
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القسم األول

رعاية األيتام..
مفاهيم نظرية ورؤى
وتجارب إنسانيـة
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األيتام..تعريفات أساسية
اليتــم فــي اللغــة؛ هــو االنفــراد .فمــن فقــد أبــاه فــي النــاس فهــو يتيــم ،وال يقــال لمــن فقــد أمــه يتيــم؛ بــل
منقطــع أو “العَجــيّ ” ،أمــا مــن فقــد أبــاه وأمــه معـاً؛ فهــو (لطيــم) ،وجمــع يتيــم يتامــى وأيتــام.
ولليتــم معــان كثيــرة ،منهــا اإلبطــاء ألن البــر يبطــئ عنــه ،ومنهــا االنفــراد أو الفــرد مــن كل شــيء،
الفتــور،
ـفُ ،
وكذلــك يعنــي الفقــد ألن اليتيــم يفقــد أبــاه ،ولــه العديــد مــن المعانــي األخــرى مثــل :الضعـ ٌ
واإلعيــاء.
ويركــز الديــن اإلســامي علــى أن اليتيــم هــو َمــن ف َق ـ َد أبــاه ألن مســؤولية رعايتــه وحمايتــه ،وكفالتــه،
الحلُ ــم،
والنفقــة عليــه مســؤولية األب ،فمــن فقــد أبــاه فهــو يتيـ ٌـم دون َمــن فقــد أمــه فقــط ،مــا لــم يبلــغ ُ
م ب َعْ ـ َد احْ ِتــام)(“ ،)1أي :إذا بلــغ اليتيــم أو
الحلُ ــم زال عنــه اليُ تــم؛ قــال النبــيﷺ( :ال يُ ْت ـ َ
فــإذا بلــغ ُ
اليتيمــة زمــن البلــوغ الــذي يحتلــم غالــب النــاس ،زال عنهمــا اســم اليتيــم حقيقــة وجــرى عليهمــا حكــم
اســم ا ْل ِيَتيــم َمــا لــم
البالغيــن ،ســواء احتلمــا أو لــم يحتلمــا”( ،)2وقــال بعــض أهــل العلــم :وَي ْلــزم ا ْل َم ـ ْرأ َة ْ
اســم ا ْل ِيَتيــم َع ْن َهــا)3(.
تتَـزَوَّج ف َ ِــإذا تزوجــت ذهــب ْ
وقــد يُ طلــق علــى اليتيــم بعــد بلوغــه لفــظ يتيــم ،وذلــك باعتبــار مــا كان ،كمــا كانــوا يســمون النبــي ملسو هيلع هللا ىلص
وهــو كبيــر :يتيــم أبــي طالــب؛ ألنــه ربــاه بعــد مــوت أبيــه( ،)4وكمــا فــي قــول هللا تعالــى ﴿ :وَآتُ ــوا
ا ْليَتَا َمــى أ َمْ وَال َُهــمْ ﴾ [النســاء ،]2:وهــم ال يُ ْؤت َـوْن أموالهــم إال بعــد البلــوغ والرشــد؛ أي :بعــد زوال صفــة
اليُ تــم عنهــم)5(.
والخالصــة أن اليتيــم هــو مــن فقــد أبــاه فــي مرحلــة الطفولــة والحاجــة؛ ألنــه بمــوت أبيــه يفقــد مــن يقــوم
برعايتــه ،ورعايــة مصالحــه ،لضعفــه ،وغفلــة النــاس عــن القيــام بشــؤونه ،وأن اليتيــم واليتيمــة بعــد
بلوغهمــا يــزول عنهمــا وصــف اليتــم المانــع مــن جريــان أحــكام تكليــف البالغيــن عليهمــا ،فــإذا اســتقل
اليتيــم بتحصيــل حاجاتــه ومصالحــه ،وتزوجــت اليتيمــة زال عنهمــا اســم اليتــم حقيقــة؛ لقــول هللا

ـكا َح ف َ ِــإنْ آن َْســتُ مْ ِمن ُْهــمْ رُ ْشــدً ا ف َا ْدف َُعــوا ِ إلَي ِْهــمْ
تعالــى{ :وَا ْبتَلُ ــوا ا ْليَتَا َمــى َح َّتــى ِ إذَا بَل َُغــوا ال ِّنـ َ
أ َمْ وَال َُهــمْ } [النســاء.]6 :
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الهوامش
1.رواه أبــو داود ســننه ،ط .األرنــاؤوط ( ،)496 /4برقــم ( ،)2873وصححــه األلبانــي فــي إرواء الغليــل،
برقــم (.)1244
2.عــون المعبــود ،مــع حاشــية ابــن القيــم ( ،)54 /8للعالمــة محمــد أشــرف الصديقــي ،العظيــم آبــادي،
ط .دار الكتــب العلميــة  -بيــروت ،الفائــق فــي غريــب الحديــث ( )125 /4التعريفــات للجرجانــي،
ص ( ،)258ط .الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الكليــات للكفــوي ،ص ( ،)978ط .مؤسســة الرســالة،
بيــروت ،تهذيــب اللغــة لألزهــري الهــروي ( ،)242 /14ط .إحيــاء التــراث ،بيــروت.
3.الفائــق فــي غريــب الحديــث ( ،)125 /4تهذيــب اللغــة لألزهــري الهــروي ( ،)242 /14تــاج العــروس
للزبيــدي ( ،)134 /34ط .دار الهدايــة.
4.عون المعبود ،مع حاشية ابن القيم (.)54 /8
5.تاج العروس للزبيدي ( ،)135 /34الفائق في غريب الحديث (.)125 /4
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األيتام حول العالم ..حجم الظاهرة واألسباب
بحســب اإلحصــاءات التــي نشــرتها منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “يونســيف” وتــم تحديثهــا فــي عــام
 ،2017فــإن هنــاك مــا يقــرب مــن  140مليــون يتيــم علــى مســتوى العالــم فــي عــام .2015
ويشــمل هــذا الرقــم مــن فقــدوا أحــد أو كال األبويــن ،ومــن بيــن  140مليــون طفــل مصنفيــن كأيتــام
هنــاك  15.1مليــون طفــل فقــدوا كال الوالديــن.

ومــن بيــن  140مليــون يتيــم هنــاك فــي :آســيا 61 :مليــون ،أفريقيــا 52 :مليــون ،أمريــكا
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 10 :مالييــن ،أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى7.3 :
مليــون.
وقــد ارتفــع العــدد التقديــري إلجمالــي األيتــام مــن  1990إلــى  2001حيــث بلــغ ذروتــه عنــد 155.4
مليــون .ومنــذ عــام  2001انخفــض العــدد التقديــري لمجمــوع األيتــام باســتمرار ولكــن ببــطء شــديد -
بمعــدل  0.7٪فقــط فــي الســنة ،ليصــل فــي عــام  2015إلــى  140مليــون يتيــم.
وتُ ظهــر األدلــة بوضــوح أن الغالبيــة العظمــى مــن األيتــام يعيشــون مــع أحــد األبويــن المتبقيــن ،أو أحــد أفــراد
األســرة اآلخريــن ،وأنّ  95فــي المائــة مــن جميــع األيتــام يتجــاوزون ســن الخامســة مــن العمــر.
ووفقــا لدراســة أجرتهــا اليونيســيف بالتعــاون مــع عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــإن “كل يــوم
يشــهد تحــول حوالــي  10آالف طفــل فــي العالــم إلــى أيتــام ،بســبب الحــروب ،والنزاعــات ،والجفــاف،
واألوبئــة ،والمجاعــات ،وعــدد مــن األســباب المشــابهة”

أيتام الحروب واألزمات
ويمثــل أيتــام دول عربيــة وإســامية مــرت أو تمــر بأزمــات حاليــة أرقامــا مهمــة فــي هــذه اإلحصائيــة
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كالعــراق بواقــع 5ـ  6مالييــن يتيــم ،وأفغانســتان بواقــع مليونــي يتيــم ،وســوريا بواقــع مليــون يتيــم
بحســب احصــاءات لليونيســف عــام .2017
وتعتبــر ســوريا فــي ظــل األزمــة التــي تعيشــها حتــى اآلن إحــدى أخطــر المناطــق فــي العالــم بالنســبة
لألطفــال ،وفقــا لليونيســيف ،إذ بلــغ عــدد مــن فقــدوا أحــد والديهــم أو كليهمــا بنحــو مليــون طفــل خــال
 6ســنوات (فــي الفتــرة مــن  2011وحتــى  ،)2017وكان عــدد األيتــام المتواجديــن فــي ســوريا أو فــي دول
اللجــوء المجــاورة حتــى أغســطس  2016حوالــي  800ألــف وفــق منظمــة اليونيســيف ،ثــم ارتفــع بنحــو
 200ألــف حتــى إبريــل  ،2017ليصــل إلــى مليــون يتيــم.
ويقــدر عــدد ســكان ســوريا قبــل األزمــة بنحــو  24مليــون نســمة ،ثلثهــم مــن األطفــال ،مــا يعنــي أن عــدد
األيتــام فيهــا يزيــد عــن  12.5%مــن عــدد أطفــال ســوريا.

آثار الكوارث الطبيعية

ولمعرفــة مــا تخلّفــه الكــوارث الطبيعيــة مــن أيتــام بســبب فقــدان اآلبــاء واألمهــات فيمكــن تتبــع
ذلــك واســتقرائه مــن خــال حجــم الضحايــا الكبيــر ،وبحســب األمــم المتحــدة ،فقــد بلــغ عــدد ضحايــا
الكــوارث الطبيعيــة خــال الســنوات األربعيــن الماضيــة 3،3 ،مليــون حالــة ،معظمهــم مــن الــدول
“األشــد فقــرا” ،وبيــن عامــي  2000و 2010لقــي أكثــر مــن  680ألــف شــخص حتفهــم بســبب
الــزالزل وحدهــا (تقريــر لوكالــة األنبــاء القطريــة .)2017

أيتام بسبب اإليدز

وتســبب مــرض نقــص المناعــة المكتســبة (االيــدز) بتيتــم  17,9مليــون يتيــم عبــر العالــم ،أكثرهــم
فــي صحــراء أفريقيــا و جنــوب شــرق آســيا ،وفقــا إلحصــاءات موقــع( sos-usa.org :قــرى األطفــال .)SOS
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وتعــد منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وحدهــا موطن ـ ًا لنحــو  12مليــون يتيــم بســبب اإليــدز
(بحســب إحصــاءات منظمــات أمميــة عــام .)2015
وحســب تقريــر أعدتــه كل مــن “اليونيســيف” والوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة ،وبرنامــج األمــم
المتحــدة المشــترك فــإن عــدد األطفــال الذيــن فقــدوا أحــد أبويهــم أو كليهمــا بســبب “اإليــدز” ،قفــز مــن
 11.5مليــون طفــل فــي عــام  2001إلــى  15مليــون طفــل فــي عــام .2003
ووفقــا إلحصــاءات وكالــة األمريكيــة للتنميــة لعــام  ،2013فقــد بلــغ عــدد األيتــام فــي إفريقيــا جنــوب
الصحــراء حوالــي  60مليــون يتيــم ،منهــم  15.2مليــون يتيــم بســبب اإليــدز.
وتتفاقــم هــذه الظاهــرة اإلنســانية فــي هــذه المنطقــة مــن القــارة اإلفريقيــة حيــث يعيــش معظــم األيتــام
وفق ـ ًا لبعــض التقديــرات مــع األســر الممتــدة ،وعــادة هــم األجــداد ،فيمــا يتحمــل الطفــل األكبــر حمــل
العنايــة بأخوتــه ،أو بوالديهــم المصابيــن بــداء اإليــدز.
ويتعــرض األطفــال الذيــن أصيــب أحــد والديهــم أو كالهمــا بفيــروس نقــص المناعــة البشــري لضغوطــات
نفســية مــع وصمــة عــار ،حتــى قبــل أن يصبحــوا أيتام ـاً .كمــا غالب ـ ًا مــا يكونــون أكثــر عرضــة لإليــذاء
الجســدي واالســتغالل والتمييــز ،كمــا يتعرضــون لمخاطــرة كبيــرة ومتنوعــة مثــل ســوء التغذيــة وإعاقــة
النمــو الطبيعــي وغالبـ ًا مــا يجبــر صغــار الســن منهــم ،ســواء كانــوا بصحــة جيــدة أم ال ،علــى القيــام بــدور
الكبــار قبــل فتــرة طويلــة مــن بلوغهــم الســن الــذي يحتــم عليهــم القيــام بذلــك.
وأوردت دراســة أنجــزت فــي  2017بعنــوان“ :قــراءة فــي ظاهــرة اليُ تم فــي إفريقيــا” للدكتــورة فاطمة
عمــر العاقــب بجامعــة األزهــري  -الخرطــوم أن هنــاك  4.9مالييــن يتيــم بســبب اإليــدز فــي إثيوبيــا ،و1,4
مليــون يتيــم فــي جنــوب افريقيــا يتيــم بســبب االيــدز الناتــج عــن إصابــة أحــد الوالديــن أو كالهما.

ووفقــا لتقديــرات اليونســيف فــإن عــدد مــن يقطنــون فــي دور األيتــام مــن أيتــام العالــم يبلــغ  2,2مليــون
يتيــم ،وقــد لوحــظ أن مــا نســبته مــن  90% - 50منهــم لديهــم أحــد األبويــن علــى قيــد الحيــاة ،ولكــن

ســبب دخولهــم لــدور األيتــام هــو الفقــر وليــس عــدم توفــر المعيــل (ورقــة بعنــوان األيتام العــرب والمؤشــرات
اليتميــة ،2015 ،مركــز ســبر للدراســات اإلحصائيــة والسياســات العامــة وجمعيــة قــدرة).
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وثمــة مــن يــرى أن عــدد األيتــام حــول العالــم أكبــر مــن ذلــك ،فعلــى ســبيل المثــال فــإن تقديــرات هيئــة
اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان  IHHوالحريــات التركيــة توصــل عددهــم إلــى  165مليــون طفــل.
فــي كلّ األحــوال فــإن الرقميــن كبيــران حتــى أنّ بعــض الك ّتــاب أشــار إلــى أنــه إذا كان مــن الممكــن
أن يكــون لأليتــام بلــد خــاص بهــم ،فــإن عــدد الســكان ربمــا يحتــل المرتبــة التاســعة فــي العالــم  -قبــل
روســيا .ولعــلّ هــذا يســتدعي التركيــز بصــورة أكبــر علــى القيــام بالواجــب اإلنســاني تجــاه هــذه الشــريحة
الضعيفــة التــي تحتــاج للرعايــة والكفالــة واالهتمــام ،حتــى ال تكــون فريســة لإلهمــال أو للضيــاع أو
االنحــراف.
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حاجة األيتام للرعاية االجتماعية والدعم النفسي
القاعــدة الفطريــة لــدى البشــر أن ينشــأ الطفــل بيــن أبويــن وتحــت رعايتهمــا ،ولذلــك حكمــة إلهيــة
عظيمــة ،فاألســرة الطبيعيــة هــي البيئــة الطبيعيــة ذات األثــر الفعــال فــي تشــكيل وتنميــة جميــع جوانــب
النمــو لــدى الطفــل ،حيــث يتحقــق مــن خــال أبويــه إشــباع الحاجــات األساســية لديــه ســواء كانــت
حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو عاطفيــة.
والطفــل الــذي يعانــي مــن ألــوان الحرمــان الشــديد فــي حياتــه العاطفيــة المبكــرة ألي ســبب كوفــاة أحــد
الوالديــن أو كليهمــا أو مرضهمــا أو ســجن الوالديــن أو أحدهمــا تكــون اســتجابته دائمــا ضعيفــة ال تقــوى
علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة ومتاعبهــا ،بــل إن هــذا يجعلــه عاجــزا بصفــة مســتمرة عــن تكويــن عالقــات
المحبــة مــع اآلخريــن ،وذلــك بســبب عــدم اســتقرار الطفــل وتأهبــه لمواجهــة الحيــاة وعجــزه عــن إشــباع
رغباتــه داخــل األســرة ،ذلــك بــأن الشــعور بالحرمــان ينتــج عــن وجــود حائــل دون الطفــل وإشــباع رغباتــه
وحاجاتــه ،وفــي نفــس الوقــت يتضمــن هــذا الشــعور تهديــدا للطفــل وشــخصيته.

“رعاية األيتام :اتجاهات عربية ،طارق عبد الرؤوف عامر ،إيهاب عيسى
المصري ،دار العلوم للنشر”2017 ،
وتع ـ ّد شــريحة األطفــال هــي األكثــر عرضــة للمعانــاة والتأثــر نتيجــة األزمــات أو الكــوارث أو الحــروب أو
الفقــر.
ومــن األزمــات التــي تتعــرض لها األســرة وهــي النــواة األولــى للتنشــئة االجتماعية الطــاق ومــوت األب ،وهو
مــا يتســبب فــي تأثــر الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال ويــؤدي بهــم إلــى العزلــة واالنطــواء أو ضعــف التواصــل
مــع اآلخرين..الــخ ،أو انتهــاك بعــض حقوقهــم األساســية ،كالحرمــان مــن التعليــم واالضطــرار للعمــل
المبكــر ،وتفضــي الحــروب والكــوارث إضافــة لمــا ســبق إلــى التعــرض للصدمــات النفســية ،وتؤثــر علــى
رفــاه األطفــال ونموهــم االجتماعــي والنفســي نتيجــة فقــدان األهــل واألصدقــاء أو جــزء منهــم ،وصعوبــة
الظــروف المعيشــية ،وعــدم القــدرة علــى توفيــر الدعــم المالــي لألســر والخدمــات األساســية لألســر.
فــي حــال مــوت األب قــد تتعــرض األســر لهــزات كبيــرة ،نظــرا لفقــدان دعامــة أساســية فيهــا ،بمــا تمثلــه
مــن دفء ورعايــة وتوجيــه ،وتوفيــر االحتياجــات المعيشــية لهــا ،حيــث تجــد األم نفســها وحيــدة أمــام
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تحديــات عديــدة أهمهــا المســؤولية الكاملــة عــن األســرة ماديــا ومعنويــا ،فهــي تضطــر لممارســة مهمــة
الرعايــة والتربيــة ومتابعــة شــؤون أوالدهــا ،وربمــا العمــل إلــى جانــب ذلــك لتوفيــر مصــدر دخــل لألســرة
فــي حــال القــدرة علــى ذلــك ،وأي خلــل فــي القيــام بهــذه المهــام جميعــا خصوصــا مــع عــدم وجــود معيــن
يــؤدي الختــاالت نفســية واجتماعيــة تدفــع األم وأطفالهــا ضريبتهــا ،وقــد تكــون المشــكلة أكبــر فيمــا
لــو تخلــت األم عــن أســرتها لســبب أو آخــر ( علــى نــدرة ذلــك فــي مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية بســبب
الــزواج مثــا) ،وهــو مــا يتســبب بتفــكك األســرة واحتمــاالت تعــرض األطفــال لالنحــراف والضيــاع
واالســتغالل .وعطفــا علــى مــا ســبق؛ فــإن ثمــة حاجــة لالهتمــام بالرعايــة االجتماعيــة والنفســية لأليتــام
نظــرا للتحديــات التــي تواجــه مســيرة حياتهــم ونظــرا لعــدم قدرتهــم علــى إشــباع حاجاتهــم بأنفســهم،
وضــرورة تدخــل أو دعــم أطــراف لتحقيــق وإشــباع هــذه الحاجــات عبــر أشــكال مختلفــة.

الرعاية االجتماعية
ويقصــد بالرعايــة االجتماعيــة لليتامــى الجهــود الرســمية وغيــر الرســمية التــي تقــدم لألطفــال األيتــام
حقيقــة أو حكمــا فــي مؤسســات إيوائيــة أو أســر بديلــة ،أو حتــى لــو كان مقيمــا مــع أســرته (أمــه وأخوتــه)
مــن خــال كفالــة كالكفالــة الشــائعة حاليــا لــدى المؤسســات الخيريــة العربيــة والتــي تتضمــن
دعمــا ماليــا شــهريا إضافــة ألنشــطة وفعاليــات دوريــة تخصــص لليتيــم فــي المجــاالت التربويــة والثقافيــة
واالجتماعيــة والترفيهيــة.
وقــد اهتــم المجتمــع الدولــي بحقــوق الطفــل ،فقــد نــص اإلعــان العالمــي لحقــوق الطفــل الصــادر عــام
 1948علــى حــق الطفــل فــي الرعايــة والمســاندة ،وأن علــى اإلنســانية أن تقــدم للطفــل خيــر مــا عندهــا
دون تمييــز بســبب الجنــس أو الجنســية أو الديــن ،وأن الطفــل يجــب أن يوضــع فــي موضــع يمكنــه مــن
النمــو بشــكل عــادي مــن الناحيــة الماديــة والروحيــة ،مــع توفيــر الغــذاء والعــاج والعنايــة وتوفيــر المــأوى
للطفــل اليتيــم والمشــرد ،وأن يكــون الطفــل أول مــن يتلقــى العــون فــي أوقــات الشــدة ،ويجــب حمايتــه
مــن جميــع صــور االســتغالل والمعاملــة الســيئة.

(تنظيم المجتمع ..ممارسة مهارات حاالت ومواقف ،فريد ،قوت القلوب محمد،
المكتب الجامعي الحديث الطبعة األولى عام )2000
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وحتــى تتــم المفاضلــة بيــن نظــم ونمــاذج كفالــة األيتــام فالبــد مــن التعــرف علــى االحتياجــات األساســية
للطفــل لننظــر ماهــي أفضــل النمــاذج التــي تحقــق ذلــك.

هرم ماسلو
ويعــد هــرم االحتياجــات الــذي وضعــه ماســلو مــن أهــم مــا تــمّ الحديــث عنــه بشــأن احتياجــات اإلنســان
عمومــا ،وضمنــه الطفــل وهــي متدرجــة مــن األســفل لألعلــى:

تحقيق الذات
تقدير الذات
الحب واإلنتماء
السالمة واألمن
احتياجات فيزيولوجية
ووجهــة نظــر ماســلو مؤداهــا أنــه كلمــا حقــق اإلنســان حاجــة انتقــل إلــى طلــب الحاجــة التــي تليهــا علــوا
فــي هــرم الحاجــات ،ويؤكــد ماســلو علــى أنــه ينبغــي النظــر إلــى الحاجــات علــى أنهــا كلّ متحــد ،تعتمــد
فيهــا المســتويات العليــا (النمائية)علــى تحقيــق الحاجــات الدنيــا (األساســية) ،إال أن وصــول الفــرد إلــى
مســتوى معيــن مــن الحاجــات ،ال يلغــي دور الحاجــات الدنيــا ،وال يمنــع الفــرد مــن الرجــوع أحيانــا إلــى
مســتويات أدنــى ،ويعــد ذلــك أمــرا طبيعيــا ،وذلــك وفقــا لمــا يلــي:
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أوال :الحاجات الفسيولوجية
هــي الحاجــات التــي ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بالبقــاء ،والمحافظــة علــى الســامة الجســمية ،كالجــوع
والعطــش والتعــب وقلــة النــوم واأللــم الجســمي واإلخــراج و ماشــابه ذلــك ،وكلهــا تحــدث أنواعــا مــن
التوتــر لــدى الفــرد حتــى يتــم التخلــص منهــا ضمانــا الســتمرار الحيــاة ،وإذا لــم يتــم إشــباع هــذه الحاجــات
عنــد اإلنســان أصبــح يعيــش فــي مســتوى الحيــوان فيؤثــر علــى ســلوكه ويســيطر عليــه.

ثانيا :حاجات األمن
األمــن بمعنــاه الســيكولوجي هــو شــعور المــرء بقيمتــه الشــخصية واطمئنانــه علــى وضعــه وثقتــه بنفســه،
فحيــن تشــبع الحاجــات الفســيولوجية علــى نحــو مــرض تظهــر حاجــات األمــن .وإشــباع حاجــات األمــن
تظهــر أنــه يعيــش فــي بيئــة متحــررة مــن الخطــر ،أي فــي رغبتــه فــي الســامة واألمــن واالطمئنان النفســي،
وعندمــا يشــعر بالتهديــد والمخــاوف فقــد يقــوده ســلوكه إلــى التفكيــر باالدخــار والتأميــن علــى الحيــاة
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،بهــدف تحقيــق أمنــه المنشــود واطمئنانــه النفســي.

ثالثا :حاجات االنتماء والحب
اإلنســان بطبعــه كائــن اجتماعــي يحتــاج لالنتمــاء لجماعــة ،يكتســب مــن خاللهــا ذاتيتــه ومكانتــه
االجتماعيــة ،وعندمــا يشــعر بالراحــة والصفــاء النفســي تنمــو لديــه الرغبــة ببنــاء عالقــات اجتماعيــة مــع
مجتمعــه عامــة .والفــرد منــذ أن يعــي ذاتــه واآلخربــن مــن حولــه يحــس أن حياتــه مرتبطــة بأســرته التــي
تكفــل لــه كل احتياجاتــه عــن طريــق إشــباع هــذه الحاجــات إشــباعا ســويا وصحيحــا .فاألســرة هــي أول
جماعــة ينتمــي إليهــا الفــرد ثــم تتســع دائــرة انتماءاتــه ،فينتمــي لجماعــات األصدقــاء والمدرســة والهيئــات
المجتمعيــة األخــرى.
واإلنســان كمــا أشــار باحثــون فــي حاجــة إلــى أن يشــعر أنــه فــرد فــي مجمــوع تربطــه بهــم مصالح مشــتركة
تدفعــه إلــى أن يأخــذ ويعطــي ،وأن يلتمــس منهــم الحمايــة والمســاعدة ،كمــا أنــه بحاجــة إلــى أن يشــعر
أنــه يســتطيع أن يمـ ّد غيــره بهــذه األشــياء فــي بعــض األحيــان.
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رابعا :حاجات التقدير واحترام الذات:
تقديــر الــذات :يعنــي تقييــم الفــرد لذاتــه وآمالــه وتطلعاتــه المســتقبلية ،وميزاتــه ووضعــه أو مكانتــه
بيــن اآلخريــن ،والحاجــة لتقديــر اآلخريــن يخلــق لديــه مشــاعر بأنــه متقبــل وذو مكانــة ،وحاجتــه
لتقديــر لنفســه يــؤدي بــدوره إلــى مشــاعر الكفــاءة والثقــة ،وهــذان النوعــان مــن المشــاعر ينتجــان عــادة
االنغمــاس فــي األنشــطة النافعــة اجتماعيــا ،والقصــور فــي إشــباع هــذه الحاجــات يــؤدي إلــى تثبيــط الهمــم
والشــعور بالنقــص.

خامسا :تحقيق الذات:
ويقصــد بتحقيــق الــذات التحقيــق المســتمر إلمكانيــات الفــرد وقدراتــه ومواهبــه ،باعتبــار أن ذلــك
تحقيقــا لرســالة وأداء لهــا ،وكاتجــاه ال يتوقــف نحــو الوحــدة والتكامــل داخــل الشــخص ،وبعد إشــباع كل
ـاق وإنجــاز األعمــال
مــا ســبق ذكــره مــن الحاجــات يبقــى أمــام معظــم النــاس رغبتهــم فــي العمــل الخـ ّ
النافعــة ،كدليــل علــى الحاجــة للتعبيــر عــن الــذات ورغبــة الفــرد فــي ابتــكار شــيء خــاص بــه دون غيــره.

سادسا :الحاجة إلى الرغبة في المعرفة والفهم:
هــذه مــن الحاجــات النمائيــة العليــا التــي تظهــر لــدى اإلنســان بعــد إشــباع أو تلبيــة متطلبــات حاجاتــه
األساســية ،وتلــك ميــزة يتميــز بهــا اإلنســان دون غيــره مــن الكائنــات الحيــة ،وتتجلّــى هــذه الحاجــة
فــي رغبــة الفــرد واندفاعــه باتجــاه المعرفــة مــن خــال الفــرص التــي تتــاح لــه للقيــام بمختلــف األنشــطة
االستكشــافية واالســتطالعية التــي تســاعده علــى اكتســاب المعرفــة وأنمــاط التفكيــر العلمــي ،والقائــم
علــى الفهــم والتحليــل واالســتقصاء ،مثــل ســلوك الطالــب العلمــي بمــا يمتلكــه مــن قــدرات ودوافــع
داخليــة تح ـرّك ســلوكه بذلــك االتجــاه.

سابعا :الحاجات الجمالية:
إن الحاجــات الجماليــة والتذوقيــة هــي واحــدة مــن الحاجــات النمائيــة العليــا التــي أشــار إليهــا ماســلو
فــي الســلم الهرمــي للحاجــات ،والتــي تتميــز بســمو الــذوق الــذي يســتجد فــي أنمــاط الســلوك والعالقــات
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االجتماعيــة ،فضــا عــن تفتــح األفــق النفســي والعقلــي والوجدانــي لــدى الفــرد ،بحيــث تشــده تلــك الحاجة
وتجــذب أحاسيســه ومشــاعره بعــض المناظــر الخالبــة ومــا فيهــا مــن تناســق يثيــر حماســه أو إحساســه
بالشــعور بالجمــال والتــذوق الجمالــي ،ثــم إبداعــه بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى اســتجابة ســلوكه لهــا بشــكل
إيجابــي ،وبحيــث تصبــح حياتــه جميلــة خاليــة مــن كل أشــكال التشــويه بهــدف تنميــة الحــس الجمالــي،
وصــوال إلــى حــاالت االســتمتاع والمحافظــة علــى الجمــال واإلبــداع.

“إشــباع الحاجــات النفســية وعالقتهــا بقلــق المســتقبل لــدى المراهقيــن /األيتــام فــي
المؤسســات اإليوائيــة وغيــر اإليوائيــة بمحافظــات غــزة (دراســة مقارنــة) ،الباحثــة :نســرين
خميــس محمــد كالب الجامعــة اإلســامية بغــزة ”2014
وال شــك أن إشــباع حاجــات الفــرد األساســية والنمائيــة تلعــب دورا هامــا فــي حيــاة الفــرد وتعمــل علــى
تحقيــق توازنــه الداخلــي وتكيفــه االجتماعــي والنفســي ،وكذلــك اســتقراره النفســي ،وفــي حــال عــدم
إشــباع تلــك الحاجــات فإنهــا تثيــر لديــه القلــق والتوتــر وتؤثــر علــى حياتــه ومســتقبله.

االحتياجات االجتماعية للطفل

ومن أهم االحتياجات االجتماعية للطفل:

أ .الحاجة إلى االنتماء االجتماعي:
يبــدأ مــن مكانــه الطبيعــي فــي األســرة ،وإذا لــم يتــم ذلــك بالطريقــة المقبولــة فمــن المنتظــر أن يترتــب
علــى ذلــك انحرافــات اجتماعيــة ونفســية خطيــرة.

ب .الحاجة إلى تأكيد الذات:
يحتــاج الطفــل لتأكيــد ذاتــه وال يتــم ذلــك إال فــي وســط اجتماعــي طبيعــي يشــعر فيــه بأنــه طــرف جماعــة
تقبلــه وتعتــرف بجهــوده ومســاهمته فــي أنشــطتها ،واألســرة هــي الجماعــة اإلنســانية األولــى ،التــي يجــد
فيهــا الطفــل إشــباع هــذه الحاجــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال مديــح أبويــه لــه وتشــجيعهما لــه وإعجابهمــا
بعملــه وســلوكه.

23

ج .الحاجة إلى القيام بدور اجتماعي معين:
وهــي حاجــة مهمــة جــدا فــي النمــو االجتماعــي للطفــل ،فمــن خــال الوســط االجتماعــي ( األســرة) يشــعر
الطفــل بــأن لــه دورا يرتبــط بجنســه وســنه ونمــوه ،كأن تســاعد طفلــة أمهــا بأعمــال البيــت ،ويســاعد
الطفــل الذكــر والــده فــي العمــل وشــراء احتياجــات منزلــه.

د .الحاجة إلى المكانة االجتماعية:
وهــذه الحاجــة مرتكــز أساســي فــي حيــاة الطفــل علــى الرغــم مــن صغــر ســنه ،يشــعر بذلــك ويحســه
داخليــا مــن خــال عالقــات الرفــض والقبــول والحــب أو الكراهيــة أو العــداء ،أو مــن األوصــاف التــي يوصف
بهــا ويســمعها مــن والديــه ،يبــدأ بمحاولــة إشــباعها مــن الطفولــة إلــى أن يصبــح رجــا كبيــرا يحــب أن
تكــون لــه مكانــة فــي أســرته ومجتمعــه.

هـ .الحاجة إلى التعامل االجتماعي:
ال يســتطيع الطفــل أو اإلنســان عمومــا العيــش بــدون مجتمــع ،ومــن خاللــه يتشــرب الطفــل الثقافــة
كاملــة بمعاييرهــا وقيمهــا..

و .الحاجة لألمن االجتماعي والطمأنينة:
يحتــاج الطفــل لجــو اجتماعــي آمــن ال يتعــرض فيــه للتهديــد والخطــر المــادي والمعنــوي ،واألســرة هــي
المــكان األول الــذي يشــبع فيــه الطفــل هــذه الحاجــة ،وفــي حــال لــم يتــم ذلــك مــن الممكــن أن ينمــو
الطفــل مــع العديــد مــن المشــكالت النفســية مثــل االضطهــاد والخــوف..
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ز .الحاجة للحب
الحاجــة للحــب ال تقــلّ عــن الغــذاء والشــراب ،واألســرة واألم فــي المقــام األول منبــع إشــباع هــذه الحاجــة،
وتتطــور إلــى كلمــات وتصرفــات الرضــا التــي يســمعها أو يلمســها عندمــا يكبــر وخاصــة مــن أســرته وأمــه.

ح .الحاجة للمهارات االجتماعية:
يهتــم بكيفيــة التعامــل واالرتبــاط بالنــاس ،مثــل تكويــن الصداقــات وقضــاء الحاجــات ،وإن لــم يتعلــم
الطفــل هــذه المهــارات فمــن المنتظــر أن ينمــو منعــزال ال يعــرف كيــف يتصــرف مــع زمالئــه وأفــراد
المجتمــع.
ومــن هنــا يمكــن القــول إنــه فــي ظــل ابتعــاد الطفــل عــن بيئتــه الطبيعيــة فــي األســرة يصبــح طفــا غيــر
طبيعــي معرضــا للعديــد مــن االضطرابــات النفســية والمشــكالت االجتماعيــة.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن مــن األفضــل لليتيــم أن يعيــش فــي جــو أســري واجتماعــي ،وكلمــا كان قريبــا
مــن البيئــة االجتماعيــة الطبيعيــة كان نمــوه ســليما وكلمــا ابتعــد عــن ذلــك كان هــذا النمــو خــاف
ذلــك لــذا يفضــل أن يعيــش اليتيــم مــع أمــه وأســرته ،وإن تعــذر فمــع أحــد مــن أرحامــه وأقاربــه أو يعيــش
فــي ظــل أســرة بديلــة.

(“أطفال بال أسر” عبد هللا السدحان ،،ط)2003 ،1
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كمــا ال بــد مــن دعــم أســر األيتــام (أمهــات وأيتامــا) لضمــان مســاعدة األطفــال األيتــام علــى إشــباع
حاجاتهــم االجتماعيــة والنفســية ،وعــدم اضطرارهــم للتنــازل عــن حــق مــن حقوقهــم األساســية التــي
أشــرنا إليهــا ســابقا ،وذلــك مــن خــال الكفــاالت وبرامــج الرعايــة االجتماعيــة ،وتخصيــص دورات تثقيفية
وتوعويــة ألمهــات األيتــام فــي أمــور تربيــة ورعايــة الطفــل وتعليمهــن المهــارات الحياتيــة ألن الكثيــر مــن
األمهــات الكافــات يأتيــن مــن بيئــة يتفشــى فيهــا الجهــل ،وقلــة الخبــرة أو الوعــي فــي إدارة موازنــة
األســرة ،ممــا يجعــل إنفــاق المــال الموجــه لليتيــم أصــا ال يتــم بصــورة مرضيــة فــي الكثيــر مــن األحيــان،
ويضيــع الكثيــر مــن الفــرص.

الدعم النفسي
يحتــاج األيتــام للدعــم النفســي خصوصــا فــي ظــل األزمــات والكــوارث ،وهــو مــا يســمى بالدعــم النفســي
فــي حــاالت الطــوارئ ،مــن أجــل التغلــب علــى التجــارب الصعبــة والحــد مــن تطــور المشــكالت النفســية
لــدى األطفــال ،وإنشــاء شــخصية ســوية وســليمة يمكنهــا االعتمــاد علــى نفســها مســتقبال .وتشــمل
جهــود الدعــم األنشــطة الثقافيــة المناســبة للفئــات العمريــة واألنشــطة اآلمنــة والمحفــزة مثــل الرياضــة
واأللعــاب لتنميــة المهــارات الحياتيــة وآليــات التكيــف ودعــم الصمــود.
وتوجــه هــذه الجهــود لألطفــال األيتــام وأمهاتهــن علــى اعتبــار أن عــبء تربيــة أوالدهــن يلقــى عليهــن.
وهنــاك أدلــة مختلفــة حــول خدمــات الدعــم النفســي أصدرتهــا منظمــات دوليــة مثــل:

“الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ :مــا
الــذي ينبغــي أن يعرفــه العاملــون فــي مجــال العــون الصحــي اإلنســاني؟” إصــدار
منظمــة الصحــة العالميــة.
ويمكن االطالع عليه وتحميله من خالل الرابط التالي:
https://www.who.int/mental_health/publications/what_should_humanitarian_health_actors_know/ar/
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أشكال وأنماط كفالة ورعاية األيتام في العصر الحاضر
وفقــا لتقديــرات منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “يونســيف”؛ فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األيتــام
عبــر العالــم يعيشــون فــي كنــف أســرهم أو كنــف أحــد مــن ذويهــم ،ســواء األم التــي تضــم أوالدهــا إليهــا
وتتفــرغ لتربيتهــم بعــد مــوت زوجهــا ،أو الجــدات أو األقــارب فــي إطــار مــا يعــرف بـ“األســرة الممتــدة”.
وقــد يعيــش األطفــال األيتــام أو مــن فــي حكمهــم كمجهولــي النســب فــي كنــف أســرة مــن
خالل“التبنــي” حيــث يتسـمّى المكفــول باســم األســرة الكافلــة كاالبــن المولــود ويرثهــا ،أو “األســرة
البديلــة” ،ويختلــف كليّــة عــن نظــام التبنــي ،فــا يتــم تســمية الطفــل باســم األســرة.
وهنــاك الرعايــة المؤسســية مــن خــال دور ومراكــز األيتــام أو مالجــئ األيتــام ،أو مــن خــال مــا يســمى بـــ
“قــرى األيتــام” ( )sosالتــي تتكــون مــن عــدة بيــوت متجــاورة ،يعيــش فــي كل منهــا عــدد مــن األيتــام،
بإشــراف امــرأة تكــون بمثابــة األم لهــم ،وتقــوم بتربيتهــم.
وثمة من يصنف الرعاية االجتماعية لأليتام وكفالتهم من خالل قسمين رئيسين:

المؤسسات اإليوائية:
وهــي تلــك المؤسســات أو دور الرعايــة أو المالجــئ التــي تعمــل علــى إيــواء األطفــال بمختلــف مراحــل
أعمارهــم ،وجنســهم ،والذيــن حرمــوا مــن الرعايــة األســرية الطبيعيــة ،بفقــدان أحــد الوالديــن أو كالهما
بســبب الموت“األيتــام” ،أو الطــاق أو االنفصــال أو المــرض أو التفــكك األســري ،وتقــوم بتقديــم أســاليب
الرعايــة لهــم ســواء النفســية أو االجتماعيــة أو الماديــة ،ويوجــد فيهــا طاقــم مــن المختصيــن لرعايتهــم
واالعتنــاء بهــم ،مــع توفيــر األنشــطة التــي تســاعدهم علــى تنميــة قدراتهــم وإمكاناتهــم.

المؤسسات غير اإليوائية:
وهــي تلــك المؤسســات التــي تتكفــل باأليتــام الذيــن فقــدوا آباءهــم ،والذيــن يعيشــون حيــاة طبيعيــة مــع
أمهاتهــم وذويهــم أو أســرهم الممتــدة كالجــد والج ـدّة واألعمــام والعمــات ومــا شــابه ذلــك ،وهــو النمــط
الســائد مــن قبــل الجمعيــات الخيريــة العربيــة واإلســامية ،حيــث تقــدم مــن خاللهــا مســاعدة ماليــة
وتنظــم للمكفوليــن برامــج وأنشــطة دوريــة فــي المجــاالت المختلفــة.
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وســنقدّم فيمــا يلــي تعريفــات أكثــر تفصيــا ألشــكال وأنمــاط رعايــة األيتــام فــي عصرنــا مــع أهــم المزايــا
والمآخــذ علــى كل منهــا:

التبني:
التبنــي هــو اتخــاذ الشــخص ول ـ َد غيــره ابنــا لــه ،ويجعلــه كاالبــن المولــود لــه ويتس ـمّى باســمه ويرثــه،
المتبنــى ،وهــذا النمــط ســائد
ويغلــب فــي اســتعمال العــرب لفــظ (ادعــاء) علــى التبنــي ومنــه الدعــيّ  ،وهــو ُ
فــي الــدول األوربيــة حتــى اآلن ،ويتــم التبنــي فــي تلــك الــدول بواســطة عقــد أو بمقتضــى حكــم أو قــرار،
ويصبــح هنــاك أبــوان قانونيــان لطفــل لــم ينجبــاه ،ويربّيانــه كفــرد فــي األســرة ويصبــح لــه الحقوق نفســها
والواجبــات التــي للطفــل الشــرعي.
وقــد كان نظــام التبنــي معروفــا فــي الجاهليــة .وقــد جــاء اإلســام مقــررا مــا قررتــه األديــان الســماوية كلها
مــن أن النســب ال يثبــت إال بــوالدة حقيقيــة ناشــئة عــن عالقــة غيــر محرّمــة ،لــذا أبطــل اإلســام هــذا النــوع
مــن التبنــي ،وأبطــل كل اآلثــار المترتبــة عليــه ،كمــا فــي اآليــة الكريمــة( :ادعوهــم آلبائهــم هــو أقســط
عنــد هللا ،فــإن لــم تعلمــوا آباءهــم فإخوانكــم فــي الديــن ومواليكــم ،وال جنــاح عليكــم فيمــا أخطأتــم
بــه ،ولكــن مــا تع ّمــدت قلوبكــم وكان هللا غفــورا رحيمــا) ســورة األحــزاب ،اآليــة 5

نظام األسر البديلة:
وهــو شــكل مــن أشــكال رعايــة األيتــام الســائدة فــي العالــم ،وتقــوم فكرتــه علــى احتضــان طفــل يتيــم أو
مــن كان فــي حكــم اليتيــم (مجهــول النســب) مــن قبــل إحــدى األســر ليعيــش بينهــا كأحــد أبنائهــا،
ويتظلــل بمظلــة األســرة الطبيعيــة ،ويجــد منهــا جميــع اإلشــباعات التــي يحتاجهــا ســواء النفســية أو
االجتماعيــة أو الماديــة ،وهــو يختلــف كل ّيــة عــن نظــام التبنــي ،فــا يتــم تســمية الطفــل باســم األســرة،
وتبقــى المحرميــة قائمــة إال أن تقطــع برضــاع مــن الزوجــة أو إحــدى أقــارب الزوجيــن ،وال يوجــد فــي هــذا
النظــام مخادعــة للطفــل أو المجتمــع ،فهــو قائــم علــى الصــدق بخــاف التبنــي القائــم علــى خــاف ذلــك.

وال شــك أن هــذا النظــام أفضــل مــن نظــام المالجــئ أوالمؤسســات اإليوائيــة وأفضــل مــن نظــام (قــرى
األيتــام) ألنــه يندمــج فــي أســرة طبيعيــة ويجــد فيهــا الرعايــة واالهتمــام مــع وجــود رب أســرة وربــة أســرة
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دائميــن (غيــر متغيريــن) ،فضــا عــن أن حجــم حنــان األبــوة واألمومــة قــد ال يتوفــر فــي المؤسســات اإليوائيــة
كمــا يتوفــر فــي هــذا النظــام مهمــا بلغــت رحمــة وأمانــة القائميــن علــى هــذه المؤسســات والمالجــئ.
ويشــكو هــذا النظــام مــن بعــض الســلبيات فــي تطبيقــه (وليــس فــي جوهــره) مثــل حجــم العطــف
والحنــان اللذيــن قــد تغــدق بــه األســرة علــى اليتيــم الــذي قــد يصــل ح ـ ّد الــدالل الــذي يفســد الطفــل ،أو
القــدرة علــى التعامــل مــع الطفــل عنــد الصغــر ،وعــدم القــدرة علــى التعامــل معــه أو تقبلــه بعــد وصولــه
لســن البلــوغ والكبــر ،فضــا علــى عــدم حســن التصــرف عنــد إبــاغ الطفــل بواقعــه الحقيقــي ،بــل إن
بعــض األســر قــد ال تخبــر اليتيــم بواقعــه ممــا يجعلــه يكتشــفها بنفســه وبطريقــة مأســاوية قــد تدمــر
حياتــه النفســية واالجتماعيــة.
وهــذا النظــام معــروف فــي العالــم العربــي والــدول الغربيــة ،ويحظــى بتشــجيع وزارات وهيئــات التنميــة
االجتماعيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ومنهــا ســلطنة عمــان علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وتقــدم
بعــض الــدول مكافــأة شــهرية لألســرة البديلــة نظيــر احتضــان الطفــل اليتيــم أو مجهــول النســب ،وقــد
جــاء فــي موقــع وزارة التنميــة االجتماعيــة بســلطنة عمــان أن“وزارة التنميــة االجتماعيــة تقــوم بتشــجيع
األســر البديلــة الحتضــان األطفــال اليتامــى ،وفــق مواصفــات ومعاييــر يتــم اختيارهــا علــى أسســها ،حرصــا
علــى تنشــئة الطفــل فــي جــو أســري صحــي ،لتكــون نشــأة صالحــة ويخضــع هــؤالء األطفــال لإلشــراف
والمتابعــة المســتمرة”.
ويــرى باحثــون أن الكفالــة مــن خــال هــذا النظــام شــهد تراجعــا فــي العالــم العربــي بســبب تعقــد الحيــاة
االجتماعيــة ،والصعوبــات المرتبطــة بالمحرميــة (المحــرم).

قرى األيتام ()sos

فكــرة هــذه القــرى تتمثــل فــي وجــود عــدد مــن المنــازل المتجــاورة ال يزيــد عددهــا عــن  15منــزال ،وفــي
كل بيــت يوضــع عــدد مــن األطفــال األيتــام ومــن فــي حكمهــم ،بحيــث يتــراوح عددهــم بيــن (  4ـ )9
أطفــال مــن الجنســين ،مــن أعمــار متباينــة وتوجــد امــرأة ترعــى هــؤالء األطفــال تكــون بمثابــة األم لهــم،
وتقــوم بتربيــة األطفــال وخدمتهــم كمــا لــو كانــوا أبناءهــا تمامــا ،وتســمى (األم البديلــة) ،لــذا يشــترط
فــي هــذه المــرأة المشــرفة علــى المنــزل أن تكــون غيــر متزوجــة ،بــل يشــترطون عليهــا عــدم الــزواج إن
كانــت ترغــب فــي االســتمرار فــي العمــل لديهــم.
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تقــوم فلســفة هــذا المشــروع االجتماعــي لرعايــة األيتــام علــى االقتــراب مــن الحيــاة األســرية فــي المجتمــع،
ويكــون ذلــك بــأن تقــوم كل أســرة بتنظيــم شــؤون منزلهــا بنفســها ليشــعر األطفــال بالجــو األســري،
كمــا يجــب أن يكــون هنــاك اتصــال وثيــق بيــن أطفــال القريــة والمجتمــع حولهــم ،ويتــم ذلــك باالنتظــام
فــي المــدارس الخارجيــة ،وكل طفــل ذكــر ينهــي مرحلــة التعليــم اإلجبــاري (األساســي) ينتقــل إلــى
بيــت الكبــار ليواصــل تعليمــه ،ويلتحــق بعمــل ،وغالبــا مــا تبقــى الفتيــات فــي القريــة لحيــن تزويجهــن

(منظمــة قــرى األطفــال الدوليــة)1989 :

وهــذه المبــادئ لجمعيــة قــرى األطفــال منطلقــة مــن فلســفة صاحــب الفكــرة التــي بــدأ هــذه القــرى
وهو“هيرمــان جماينــر” حيــث يقــول فــي أحــد كتبــه“:إن تربيتنــا ألطفالنــا فــي هــذه القــرى تبــدأ باألمــان
والحــب والحنــان الموجــود ضمــن عائــات  ،sosوباألخــص ذلــك االهتمــام الــذي يجدونــه عــن األم ،وهــي
مبنيــة لديــه علــى أن األمومــة هــي حجــر األســاس الــذي تبنــى عليــه تربيــة األطفــال ،فعطــف األم علــى
الطفــل ورعايتهــا لــه والحنــان الــذي تمنحــه إيــاه ،وكل ذلــك ال يوازيــه شــيء آخــر فــي تربيــة ســليمة ،وال
شــك أنــه بفلســفته متأثــر بوفــاة والدتــه وهــو فــي الخامســة مــن عمــره.
وتوجــد قــرى األيتــام  sosفــي عــدد مــن دول العالــم العربــي مثــل :لبنــان ،مصــر ،ســوريا ،الســودان ،تونــس،
المغــرب ،،الجزائــر ،فلســطين ..كمــا توجــد فــي دول أســيوية وأفريقيــة مثــل :أندونيســيا ،باكســتان،
ســيراليون ،الســنغال ،بنغالديــش ،النيجــر ،مالــي ،أوغنــدا وغيرهــا.

نظام (الرعاية المؤسسية)  /دور أو مالجئ األيتام
برغــم مــن اهتمــام اإلســام برعايــة وكفالــة األيتــام فلــم يعــرف التاريــخ اإلســامي دورا أو مالجــئ
بمفهومهــا المعاصــر بحيــث يتوفــر فيهــا المبيــت لأليتــام والرعايــة الشــاملة ،وربمــا يعــود لعوامــل كثيــرة
منهــا أن األرامــل ســرعان مــا يجــدن مــن يتزوجهــن ويكفــل أوالدهــن ،أو يســاعد األم التــي تحتضــن أوالدهــا
مــن أقاربهــا والبيئــة المحيطــة بهــا.

وقــد أورد اإلمــام الذهبــي فــي كتابــه (العبــر) أن (زيــن الديــن علــي كجــك) والــد (مظفــر الديــن
كوكبــوري) بنــى دارا لأليتــام واللقطــاء ،وأن ابنــه (مظفــر الدين) المتوفــى عــام (  630هـ 1232 /
م ) بنــى دارا للقطــاء ورتــب فيهــا جماعــة مــن المراضــع ،وكل مولــود يلتقــط يحمــل إليهــن فيرضعنــه.
31

وأغلــب دور ومالجــئ األيتــام فــي العالميــن العربــي واإلســامي فــي العصــر الحديــث تــم إنشــاؤها بعــد 1840
م منهــا دار الشــفقة التــي أنشــأتها الجمعيــة التدريســية اإلســامية عــام 1864م .وقــد بلــغ عــدد طالبهــا
 300طالــب عــام  1913م وكانــت مدرســة داخليــة تقــوم بإيــواء الطــاب وتوفيــر احتياجاتهــم كافــة مــن
مــأكل وملبــس ومشــرب ورعيــة صحيــة ،وتضــم مــدارس للمراحــل التعليميــة االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانويــة.
وبخصــوص المالجــئ فــي العصــر الحاضــر؛ فقــد أظهــرت دراســة صــادرة عــن اليونيســف عــام  2017أن مــا
ال يقــل عــن  2.7مليــون طفــل يعيشــون فــي دور الرعايــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ولكــن مــن المرجــح
أن يكــون العــدد الحقيقــي أعلــى بكثيــر حيــث تفتقــر العديــد مــن البلــدان إلــى األنظمــة الكفيلــة بإنتــاج
أرقــام دقيقــة عــن عــدد األطفــال فــي الرعايــة البديلــة.
ويبــدو أن هنــاك عــدم ارتيــاح لهــذه المالجــئ أو الــدور ،فهــي فضــا عــن أنهــا تحــرم الطفــل مــن اإلشــباع
العاطفــي والنفســي الــذي يمكــن أن يجــده وســط أســرته (أمــه وأخوتــه) أو مــع أقاربــه ،فــإن الممارســات
التــي تحــدث فــي هــذه المالجــئ جعلتهــا محــل نقــد مــن قبــل اليونســيف التــي خلصــت دراســتها إلــى أن
األطفــال األكثــر عرضــة للخطــر بســبب االنفصــال العائلــي يتعرضــون فــي دور الرعايــة ،مثــل المؤسســات
أو دور األيتــام ،لخطــر متزايــد مــن العنــف وإســاءة المعاملــة .كمــا يمكــن أن يكــون لــدور الرعايــة تأثيــر
مدمــر علــى نمــو دمــاغ األطفــال ،وخاصــة خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،باإلضافــة إلــى األضــرار طويلــة
األجــل علــى نموهــم المعرفــي واالجتماعــي والعاطفــي.
وتوضــح الســيدة ليســلي ميلــر المستشــارة اإلقليميــة بمنظمــة اليونيســف ،أثــر نمــو األطفــال فــي دور الرعاية
بقولهــا “:األمــر صعــب جــدا علــى هــؤالء األطفــال ،خاصــة مــن يوضعــون فــي المؤسســات فــي ســن مبكــرة
جــدا ،مــن وقــت الــوالدة إلــى  3ســنوات ،والذيــن نشــأوا فــي هــذه البيئــة حيــث يوجــد نقــص فــي التحفيــز
والرعايــة والمحبــة والتفاعــات التــي كانــوا ســيحصلون عليهــا فــي بيئــة أســرية”
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وقــد وجــدت الدراســة أن أوروبــا الوســطى والشــرقية وآســيا الوســطى هــي المناطــق التــي تضــم أكبــر
نســبة مــن األطفــال فــي المؤسســات ،حيــث يقــدر عددهــم بنحــو  664ألــف طفــل ،أكثــر مــن  5أضعــاف
المعــدل العالمــي البالــغ  120طفــا لــكل مئــة ألــف طفــل.
ووجــدت الدراســة أيضــا أن األطفــال مــن األســر الفقيــرة وذوي اإلعاقــة هــم األكثــر تمثيــا فــي دور الرعايــة
فــي هــذه المناطــق .ووفقــا لألرقــام اإلقليميــة ،فــإن نصــف األطفــال تقريبــا الذيــن يعيشــون فــي مراكــز
الرعايــة العامــة هنــاك هــم أطفــال ذوو إعاقــة.
وتع ـ ّد أفضــل بيئــة لتكيــف اليتيــم هــي أســرته ( مــع أمــه وإخوتــه /أبــوه وأخوتــه) أو مــع جدتــه أو
إحــدى أســر أقاربــه فــي حــال تعــذر وجــود األم أو األب .وفــي دراســة مقارنــة أجريــت فــي مصــر علــى أطفــال
يعيشــون مــع أســرهم ،وأطفــال يعيشــون فــي مؤسســة إيــواء خاصــة (قريــة أطفــال  )sosوجــد أن أطفــال
المؤسســة أقــل تكيفــا فــي الجوانــب االجتماعيــة والشــخصية مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أســرهم
الطبيعيــة ،أي بيــن أمهاتهــم أو آبائهــم.

نمط الرعاية الشائع للمؤسسات الخيرية العربية واإلسالمية
وأغلــب أشــكال الكفالــة التــي تتــم عبــر الجمعيــات الخيريــة العربيــة واإلســامية تكــون فــي ظــلّ وجــود
األيتــام مــع أســرهم ،حيــث تشــمل الكفالــة مبلغــا نقديــا يقــدم لليتيــم (وألســرته) لتخفيــف األعبــاء
المعيشــية عنهــم وتوفيــر االحتياجــات األساســية لهــم ،فضــا عــن أشــكال أخــرى مــن األنشــطة الثقافيــة
كالــدروات التدريبيــة والمحاضــرات والفعاليــات الترفيهيــة كالرحــات والمســابقات والمخيمــات
والمتابعــات والفحــوص الدوريــة ،والمعونــات الدوريــة لأليتــام (مثــل العيديــة ،والحقيبــة المدرســية
وغيرهــا) التــي تخصــص لهــم.
لكــن هــذا ال يمنــع مــن وجــود مشــاريع أخــرى لصالــح األيتــام تنفــذ مــن قبــل هــذه الجمعيــات مثــل مراكــز
ودور رعايــة األيتــام ،والتــي تحتــوي علــى أقســام مختلفــة مثــل (القســم الداخلــي للمبيــت واإليــواء،
المدرســة ،مركــز تعليــم حــرف ،مســتوصف أو مركــز صحــي ،مالعب..الــخ ) وربمــا اقتصــرت
هــذه المشــاريع علــى معاهــد مهنيــة أو مراكــز للتدريــب فقــط.
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ويلتحــق أيتــام ويتيمــات فــي هــذه المراكــز والــدور حتــى فــي ظــلّ وجــود أســرهم (أمهــم وأخواتهــم)

نظــرا للفقــر ،أو نظــرا ألن أمهــات وأســر األيتــام يعتقــدون بــأن أبناءهــم ســيحظون برعايــة أكبــر فــي ظــل
هــذه المحاضــن ،وعــادة مــا يعــودون ألســرهم فــي العطــل.

كمــا تقــوم بعــض هــذه الجمعيــات بتخصيــص وتنفيــذ بعــض المشــاريع التــي تدعــم األيتــام وأســرهم،
وتســهم فــي رعايتهــم فــي جوانــب مختلفــة ،مثــل تخصيــص كفالــة طالــب علــم لبعضهــم بعــد إتمــام
ســن الثامنــة عشــرة ،لتكــون عونــا لهــم علــى مواصلــة الدراســة الجامعيــة ،أو توفيــر التدريــب المهنــي
وتمويــل مشــاريع مــدرة للدخــل لصالــح أمهــات األيتــام ،أو لصالــح األيتــام بعــد انتهــاء مــدة كفالتهــم (أي
بعــد بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة فأكثــر) ،وإن كانــت هــذه المشــاريع ماتــزال محــدودة فــي حــال
وجودهــا مقارنــة بعــدد األيتــام المكفوليــن.
وكخالصــة لمــا ســبق؛ فــإن أفضــل بيئــة لتك ّيــف اليتيــم هــي أســرته (مــع أمــه وإخوتــه /أبــوه وأخوتــه) أو
مــع جدتــه أو إحــدى أســر أقاربــه فــي حــال تعــذر وجــود األم أو األب.
ورغــم أهميــة أن يكــون اليتيــم مــع أســرته كمــا فــي نمــط كفــاالت المؤسســات والجمعيــات الخيريــة
حاليــا إال أن هــذا النمــط الســائد منــذ الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي علــى أقــل تقديــر
يســتدعي مــن القائميــن علــى المؤسســات القيــام بمراجعتــه وتطويــره وتالفــي أوجــه القصــور فيــه ،مــن
أجــل أن تســهم الكفالــة فــي تحقيــق تأثيــر إيجابــي أكبــر فــي حاضــر اليتيــم وأســرته ،وضمــان مســتقبل
مســتدام أكثــر أمانــا وازدهــارا لهــم.
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نحو تطوير نموذج لكفالة األيتام في المؤسسات الخيرية
يعتبــر نمــوذج كفالــة األيتــام الــذي تتبنــاه المؤسســات الخيريــة العربيــة واإلســامية أفضــل نمــاذج كفاالت
األيتــام المتوفــرة فــي عصرنــا الحالــي حتــى اآلن ،والتــي ســبق أن اســتعرضناها فــي الصفحــات الماضيــة،
ألنــه يخلــو مــن أي محظــور قانونــي أو شــرعي مــن ناحيــة ،وألنــه يؤكــد علــى أهميــة وجــود األيتــام مــع
أســرهم ،حتــى يتمكنــوا بشــكل طبيعــي تلقائــي مــن إشــباع الحاجــات األساســية لديهــم ســواء كانــت
حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو عاطفيــة.
ولكــن مــع ذلــك فــإن هــذا النمــوذج يعانــي مــن قصــور ،ويتطلــب التطويــر أو تصميــم نمــوذج جديــد يتالفــى
الثغــرات فــي النمــوذج الحالــي ويســعى لضمــان تنميــة مســتدامة لحياتهــم ،وازدهــار مســتقبلهم.

من أهم أوجه القصور التي توجه للنموذج الحالي:
1.عــدم إيــاء االهتمــام الكافــي لبرامــج الرعايــة فــي الجوانــب التربويــة والتوعويــة والترفيهيــة،
واألنشــطة التــي تهتــم بالدعــم النفســي ،وتنميــة القــدرات وبنــاء الشــخصية ،واالهتمــام
بالموهوبيــن والمتفوقيــن علميــا ،والمتابعــات التــي يحتاجهــا األيتــام تعليميــا وصحيــا ،والدعــم
النفســي فــي أوقــات الطــوارئ للمتأثريــن باألزمــات والكــوارث.
ويــرى المنتقــدون أن الكفالــة تــكاد تنحصــر فــي المبلــغ المالــي وتلبيــة االحتياجــات الماديــة للمكفــول
حتــى وإن كانــت فــي حدودهــا الدنيــا (االحتياجــات األساســية) ،ويحتــاج األمــر إلــى االهتمــام بجوانــب
الرعايــة المختلفــة ،وتفعيــل أدوار المشــرفين والمدربيــن فــي هــذه المؤسســات الخيريــة ،مــن خــال
تأهيلهــم لهــذه األدوار علمي ـ ًا وثقافي ـ ًا وعملي ـاً.
2.نظــرا لتوقــف كفالــة اليتيــم عنــد ســن  18عامــا ،يواجــه الكثيــر مــن األيتــام عقبــة فــي وجــه إتمــام
دراســتهم الجامعيــة ويكــون بينهــم متفوقــون أكاديميــا ،نظــرا لعــدم قدرتهــم علــى دفــع الرســوم
الدراســية وتأميــن مصاريــف االحتياجــات األخــرى ،والمحظــوظ منهــم ـ وهــم قلــة ـ مــن تتــم كفالتــه
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مباشــرة كطالــب علــم طيلــة ســنوات الدراســة الجامعيــة مــن قبــل بعــض الجمعيــات الخيرية..وهــو
مــا يحتــاج لمراجعــة ســن الكفالــة ورفعــه حتــى االنتهــاء مــن الدراســة الجامعيــة التــي تهــيّ ء الســبل
لبنــاء مســتقبل اليتيــم وتوفيــر عمــل ومصــدر رزق لــه ،أو دراســة ســبل توفيــر كفــاالت طــاب العلــم
بشــكل كبيــر وتحويــل كفالــة اليتيــم إلــى كفالــة طالــب علــم بشــكل تلقائــي ،فــي حــال وجــدت
لــدى اليتيــم نيــة بذلــك وتوفــرت لديــه الشــروط األكاديميــة الالزمــة لذلــك.

كمــا ينبغــي العمــل علــى تعليــم األيتــام حرفــة فــي المرحلــة الثانويــة (مــن خــال برامــج حرفيــة فــي
عطــل نهايــة األســبوع والعطــل الصيفيــة) لتمنــح مــن ال يســتطيع الدراســة الجامعيــة فرصــة للعمــل،
ومصــدر دخــل مســاعد لمــن يســتطيعون الدراســة والعمــل (دوام جزئــي) بــآن واحــد.

3.كثيــرا مــا ال تســد كفالــة اليتيــم االحتياجــات األساســية ألســرته وأخوتــه خصوصــا إذا كانــت األســرة
تتكــون مــن مجموعــة أفــراد ،وعــدد المكفوليــن فيهــا ال يتجــاوز يتيمــا أو يتيميــن.
لــذا البــد مــن حلــول لكــي تعيــش هــذه األســرة بكرامــة ،مثــل طــرح فكــرة كفالــة أســرة يتيمــة ،أو توفيــر
مصــدر دخــل لهــذه األســر ســواء كان دخــا كافيــا أو مســاعدا مــن خــال توســيع فــرص االســتفادة مــن
المشــاريع المــدرة للدخــل وتوفيــر التدريــب المهنــي لمــن يســتطيع مــن أمهــات األيتــام .صحيــح أن هــذه
المشــاريع موجــودة فــي بعــض المؤسســات الخيريــة لكــن اســتفادة األرامــل منهــا مــا زال محــدودا جــدا
فــي األغلــب.
هــذه األفــكار تحتــاج لدراســة معمقــة مــن المختصيــن واألكاديمييــن مــع أصحــاب القــرار فــي الجهــات
ذات العالقــة بالهيئــات الخيريــة للخــروج بنمــوذج مط ـوّر أو جديــد يســتوعب المالحظــات علــى النمــوذج
الحالــي ويعمــل علــى تالفيهــا ،والعمــل علــى توعيــة المتبرعيــن بأهميتــه والتســويق لــه ،مــع تهيئــة
الكــوادر والترتيبــات الالزمــة لــه بالتــوازي ،تمهيــدا لتطبيقــه عمليــا وفــق خطــط تع ـ ّد لذلــك.
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األيام العالمية لأليتام
تهــدف األيــام العالميــة لأليتــام إلــى لفــت االنتبــاه إلــى معانــاة األيتــام عبــر العالــم ،والتوعيــة بالتحديــات
التــي تواجههــم ،وحشــد الدعــم لكفالتهــم ،وتدشــين مشــاريع لصالحهــم ،وتنفيــذ أنشــطة للترفيــه
عنهــم .ومــن أهــم هــذه األيــام:

يوم اليتيم العربي
(الجمعة األولى من شهر أبريل /نيسان)
انطلــق يــوم اليتيــم كفكــرة مــن أحــد المتطوّعيــن فــي جمع ّيــة خير ّيــة فــي مدينــة القاهــرة عاصمــة مصــر
فــي عــام  2003أو  ،2004حينمــا اقتــرح بــأن تقــوم الجمعيــة بعمــل احتفــال كبيــر تدعــو إليــه عــدد مــن
األطفــال األيتــام التابعيــن لجمعيــات أخــرى أو الموجوديــن فــي بيوتهــم وال يجــدون مــن يهتــم بهــم للترفيــه
عنهــم ،وقــد نالــت الفكــرة تشــجيعا ،ثــم نمــت وازدهــرت حتــى تــم عرضهــا علــى مؤتمــر وزراء الشــئون
االجتماعيــة العــرب عــام  2006لتطبيقهــا عربيــا ،وقــد أقـ ّر المؤتمــر بالفعــل إقامــة االحتفــال بيــوم اليتيــم
العربــي ،فــي الجمعــة األولــى مــن شــهر أبريــل مــن كل عــام ،علــى أن تقــدم كل دولــة الدعــم اإلعالمــي
وبــذل الجهــد لنشــر الفكــرة وتشــجيع المجتمــع علــى المشــاركة فــي هــذا العمــل اإلنســاني ،وأقيمــت
بالفعــل االحتفــاالت بيــوم اليتيــم فــي عــدد مــن الــدول العربيــة وكان أولهــا فــي عــام .2007

يوم اليتيم في العالم اإلسالمي
(الخامس عشر من شهر رمضان)

جــاء تحديــده بموجــب قــرار صــادر عــن الــدورة األربعيــن لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي منظمة
التعــاون اإلســامي المنعقــد فــي كوناكــري عاصمــة جمهوريــة غينيــا فــي ديســمير  ،2013وأقــر بموجبــه
تحديــد اليــوم الخامــس عشــر مــن رمضــان مــن كل عــام يومــ ًا لليتيــم فــي العالــم اإلســامي للتوعيــة
بقضايــاه.
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اليوم العالمي لليتيم
(يوم االثنين الثاني من شهر نوفمبر /تشرين الثاني)
بالرجــوع إلــى قائمــة األيــام العالميــة لألمــم المتحــدة المدرجــة علــى موقعهــا االلكترونــي ال يبــدو أن األمــم
المتحــدة قــد قامــت بتحديــد أو اعتمــاد يــوم معيــن حتــى اآلن لالحتفــاء باليتيــم عبــر العالــم ،ولكــن يبــدو
أن هنــاك مســاع حثيثــة ومبــادرات مــن قبــل دور ومنظمــات إلقــرار مثــل هــذا اليــوم مثــل جهــود دولــة
كوريــا إلــى جانــب مبــادرة منظمــة “ستارزفونديشــن” ،وعلــى أن يكــون يــوم االثنيــن الثانــي مــن شــهر
نوفمبــر يوم ـ ًا عالمي ـ ًا لليتيــم.

اليوم العالمي أليتام الحروب
(السادس من يناير /كانون الثاني)
يعــود اإلعــان عــن اليــوم العالمــي أليتــام الحــروب ،فــي الســادس مــن ينايــر /كانــون الثانــي مــن كل عــام،
إلــى المنظمــة الفرنســية “نجــدة األطفــال المحروميــن”  ،SOS enfant en detresseوهــي منظمــة إنســانية
غيــر حكوميــة تهتــم بأحــوال األطفــال ،خاصــة أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة مــن جميع أشــكال
اإلســاءة ،مقرهــا الرئيســي فــي باريــس ،فرنســا.
وتعتبــر المنظمــة أن هــذا اليــوم يشــكل اعترافــ ًا دوليــ ًا بمحــن المجموعــات المســتضعفة ،وتقديــم
المســاعدة والوقايــة والحمايــة لألطفــال علــى وجــه الخصــوص ،مــن كل أشــكال اإلســاءة واالعتــداء
وســوء المعاملــة أو اإلهمــال ،وصــون حقوقهــم اســتناد ًا لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.
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اليتيم في اإلسالم
أنواع األيتام ومدة الكفالة
إن اهتمــام اإلســام باليتيــم فريــد مــن نوعــه ال يضاهيــه أي نظــام بشــري؛ كيــف ال وقــد عظــم هللا تعالــى
شــأن اليتيــم مــن البدايــات األولــى لدعــوة اإلســام ،فــي مكــة ثــم فــي المدينــة النبويــة ،باعتبــاره أحــد
أهــم أصــول األخــاق والفضائــل ،التــي جــاء بهــا األنبيــاء أجمعــون عليهــم الصــاة وأتــم التســليم.
لقــد كــرم اإلســام األيتــام ،وأعلــى شــأنهم كبشـٍـر يســتحقون التكريــم ،ور ّد عليهــم حقوقهــم ،وعظمهــا
أش ـ ّد تعظيــم حتــى جعــل حقوقهــم علــى المجتمــع مــن أعظــم وأوجــب الحقــوق مقارنــةً بغيرهــم ،فأمــر
برعايتهــم وكفالتهــم ،وبيــن المنهــج المناســب لتربيتهــم ،ورعايتهــم ،نفســياً ،واجتماعي ـاً ،وتربوي ـاً،
والســير بهــم فــي درجــات الرقــي حتــى يســتطيعوا االعتمــاد علــى أنفســهم ،ويســتقلّوا بشــخصياتهم.
وقــص علينــا قصــص القــدوات العظمــاء النبــاء مــن األنبيــاء والصالحيــن الذيــن كفلــوا اليتامــى ،تنويه ـ ًا
بفضلهــم ،وترغيب ـ ًا فــي االقتــداء بهــم وســلوك ســبيلهم...
وأمــر بحفــظ أموالهــم ،والســعي فــي تنميتهــا وإصالحهــا ،وجعــل ذلــك مــن معانــي اإليمــان بــاهلل ،ومــن
صفــات المؤمنيــن الصادقيــن فــي إيمانهــم ،ورتّــب لهــم علــى ذلــك الجــزاء الكريــم ،والفضــل الكبيــر.
وفــي المقابــل اتخــذ كافــة التدابيــر والتشــريعات التــي تحميهــم مــن كل مــا يضرهــم ماليــ ًا ونفســي ًا
واجتماعي ـاً؛ حيــث توعــد الذيــن يقهــرون األيتــام ،وينهرونهــم ،أو يأكلــون أموالهــم بغيــر حــق بالعــذاب
األليــم المهيــن ،وجعــل ذلــك مــن صفــات أهــل القلــوب القاســية ،وخصــاص أهــل الجاهليــة البعيديــن عــن
معرفــة هللا ،والمعرضيــن عــن اإليمــان بــه تعالــى..
ولم يكتف بذلك فقط ،بل شرع جملةً من األحكام والتشريعات الملزمة لتحقيق ذلك.
كما شرفهم أعظم تشريف وكفى به شرف ًا ومنزلةً  ،عندما اختار خاتم النبيين والمرسلين محمد ًا ملسو هيلع هللا ىلص
يتيماً...
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ح َْس ُب اليتيم سعادةً أنَّ الذي

عاش ي َتيما
الناس َ
الهدَى في ِ
نشر ُ

فإذا رأينا يتيم ًا تذكرنا اليتيم محمد ًا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأن من حقه علينا إكرامهم واإلحسان إليهم؛
أكرام ًا لسيدنا محمد ﷺ

مدة كفالة اليتيم

مــن خــال اســتقراء النصــوص الشــرعية المتعلقــة باليتيــم ،وكالم أهــل العلــم حولهــا ،نجــد أن كفالــة
اليتيــم مرتبطــةٌ بمــدى حاجتــه لهــا ،فــإذا اســتمر عجــز اليتيــم بعــد بلوغــه عــن النفقــة علــى نفســه ،بقــي
وصــف اليتــم الزم ـ ًا لــه لحاجتــه لمــن يرعــى مصالحــه ،ويقــوم بتوفيــر احتياجاتــه ،وخاصــةً فــي عصرنــا
حيــث ينشــغل معظــم األيتــام بالدراســة والتعلــم ،مــا يعنــي ازديــاد حاجتهــم أكثــر مــن ذي قبــل إلــى
اســتمرار الكفالــة لهــم ،والوقــوف معهــم إلــى أن ينهــوا دراســتهم ،ويدخلــوا ســوق العمــل ،كأشــخاص
منتجيــن ومثمريــن ،وهللا أعلــم.
وقــد يكــون الداعــي الســتمرار كفالــة هــذا اليتيــم أو اليتيمــة ،حاجتــه الماســة إلــى رعايـٍـة خاصـٍـة؛ ألنــه
ـرض مزمـٍـن يعيقــه عــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي لنفســه.
يعانــي مــن إعاقـٍـة أو مـ ٍ
وقــد نبــه حبــر األمــة وترجمــان القــرآن عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،إلــى أن ارتبــاط الكفالــة
يكــون بمــدى حاجــة اليتيــم إلــى الكفالــة ،ففــي صحيــح مســلم ،أن نجــدة كتَــب إلــى ابــن عباس يســأله
عــن خمــس ِخــال ،فكتَــب إليــه ابــن عبــاس“ :كتبــتَ تســألني :متــى ينقضــي يتــم اليتيــم؟ ولعمــري إن
الرجــل لتنبــت لحيتــه ،وإنــه لضعيــف األخْ ــذ لنفســه ،ضعيــف اإلعطــاء منهــا ،فــإن أخــذ لنفســه مــن صالــح
مــا يأخــذ النــاس ،فقــد انقطــع عنــه اليتــم”)1(.
االنفــراد عــن
والكبــار؛ لبَقــاء معنــى ِ
الصغــار ِ
وقــال الزمخشــري“ :وحـ ُّـق هــذا االســم “اليتــم” أن يقــع علــى ِّ
كافــل
اآلبــاء ،إال أنَّــه قــد غلــب أن يســموا بــه قبــل أن يبلُ غــوا مبلــغ الرِّجــال ،فــإذا اســتغنوا بأنفســهم عــن ِ
وقائــم عليهــم ،وانتَصَ بــوا كفــاة يكفلــون غيرهــم ويقومــون عليهــم ،زال عنهــم هــذا االســم”)2(.
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أنواع األيتام:
هناك نوعان من األيتام وهما:

اليتيم الحقيقي:

وهــو كل طفــل ذكــر ًا كان أو أنثــى فقــد أبــاه ،ســواء ،وهــو دون ســن البلــوغ ،أو بعــد ســن البلــوغ (إذا
اســتمر عجــزه عــن اإلنفــاق علــى نفســه) ،كمــا م ـ ّر معنــا.

اليتيم الحكمي:

وهــو الطفــل الــذي يأخــذ حكــم اليتيــم الحقيقــي؛ بســبب تــرك وتخلــي أو عجــز أبيــه عــن القيــام بواجــب
رعايتــه ،وهــو دون ســن البلــوغ؛ بســبب مــرض األب ،أو مــرض الطفــل مرضــ ًا يعجــز األب عــن توفيــر
تكاليفــه ،فهــو محتــاج للرعايــة والنفقــة عليــه كاأليتــام الحقيقييــن تمامـاً ،ومــن أمثلتــه أيضـاً :اللقيــط:
وهــو الطفــل غيــر البالــغ الــذي يوجــد فــي الشــارع أو ضــال الطريــق وال يعــرف نســبه( ،)3وهــو أشــد حاجــة
للرعايــة مــن اليتيــم لفقدانــه أبويــه وســائر أقربائــه.

الهوامش
1.رواه مسلم في صحيحه ،برقم ( .)4787
2.تفسير الكشاف ،للزمخشري ( ،)1/464ط .دار الكتاب العربي ،بيروت.
3.فقه السنة ( ،)255 /3لسيد سابق ،ط .دار الكتاب العربي ،بيروت.
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من حقوق اليتيم في اإلسالم
جــاء اإلســام وحقــوق األيتــام شــأنهم شــأن غيرهــم مــن األطفــال عمومـ ًا ضائعــة ،وحياتهــم مهملــة ،كمــا
جــاء وهــم يقاســون مــع ألــم اليتــم ألــم القهــر والحرمــان ،بســبب مــا كان شــائع ًا عنــد أهــل الجاهليــة
حيــث كانــوا يســتولون علــى إرث اليتيــم مــن أبيــه بعــد وفاتــه ،وال يعطونــه منــه شــيئاً.
وال عجــب فالطفولــة قبــل اإلســام كانــت مهــدرة ال قيمــة لهــا ،فقــد كان مــن الشــرائع الجاهليــة الســائدة
فــي كثيــر مــن األمــم ،والشــعوب ،والحضــارات القديمــة ،علــى اختــاف أعراقهــا ،وتعــدد أديانهــا ،أن يقتــل
فيهــا األب ابنــه ألجــل الفقــر والحاجــة ،ويقتــل ابنتــه ألجــل الفقــر وخــوف العــار الــذي قــد يلحقــه بســببها،
وهــو مــن تزييــن الشــياطين لهــم وتالعبهــم بهــم ،حتــى صــارت فيهــم شــريعة نافــذة ،وســنة متبعــة.
وقــد أشــتد إنــكار هللا تعالــى لتلــك الجريمــة العظيمــة ،وجعلهــا مــن نتائــج اتبــاع تزييــن الشــياطين؛
ليصرفوهــم عــن ديــن هللا الحــق؛ قــال هللا تعالــى:

وهــمْ ِوَليَ ِلْب ُســوا
َكاؤُ ُهمْ ِ ليُ رْدُ ُ
كثيـٍـر ِمــنَ ال ُْم ْشـِـر ِكينَ قَ ْت ـ َل أَوْلَ ِد ِهــمْ ُش ـر َ
َك ِذَلــكَ زَيَّــنَ ِ ل َ ِ
﴿و َ
َعلَي ِْهــمْ ِدين َُهــمْ َول َـ ْو شَ ــاء َ هَّللاُ َمــا فَعَلُ ــوهُ ف َ َذر ُْهــمْ َو َمــا ي َفْ تَــرُ ونَ﴾ [األنعــام ،]137 :ثــم قــال تعالــى
معلنــا خســارتهم الفادحــة:

هَّللا
﴿ قَــدْ خ َِسـرَ ال َِّذيــنَ قَتَلُ ــوا أَوْلَ د َُهــمْ سَ ـفَهً ا ِ ب َغ ْي ِــر ِع ْلـٍـم َو َحر َُّمــوا َمــا رَزَق َُهـ ُـم هَّللاُ ا ِفْتـرَاءً َعلَــى ِ
كانُ ــوا ُمهْ ت َِديــنَ ﴾ [األنعــام.]140 :
قَــدْ ضَ لُّ ــوا َو َمــا َ
ثــم أعلــن منهجــه الحــق الــذي يجــب أن يجتمــع عليــه العقــاء مــن كل األمــم ،فــي وضــوح ليــس فيــه
لبــس ،فقــال:

﴿قُ ــلْ تَعَال َـوْا أ َ ْتـ ُـل َمــا َح ـ َّر َم رَبُّ ُكــمْ َعلَي ُْكــمْ أ َلَّ تُ ْشـ ِـر ُكوا ِ بـ ِـه شَ ـيْئً ا ِوَبا ْلو َِال َد ْيـ ِـن ِ إحْ سَ ــانًا وَلَ
ـش َمــا ظَ َه ـرَ ِم ْن َهــا
ـن ِ إمْ ــاَ ٍق ن َْحـ ُـن نَرْزُ قُ ُكــمْ ِوَإي َُّاهــمْ وَلَ ت َقْ رَبُ ــوا ا ْل َفو َِاحـ َ
ت َقْ تُ لُ ــوا أَوْلَ د َُكــمْ ِمـ ْ
اكــمْ ِ ب ِــه ل َ َعل َُّكــمْ
ــس ا ِلَّتــي حَــ َّر َم هَّللاُ ِ إلَّ ِ بالْحَ ــقِّ ِذَل ُكــمْ وَصَّ ُ
َومَــا ب َطَ ــنَ وَلَ ت َقْ تُ لُ ــوا النَّفْ َ
ت َعْ ِقلُ ــونَ﴾ [األنعــام.]151 :
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كمــا بيــن ربنــا تعالــى أن هنــاك يوم ـ ًا عظيم ـاً ،فيــه األهــوال الكبيــرة ،وفيــه الموقــف الرهيــب ،عندمــا
يقتــص هللا تعالــى للنفــوس التــي قتلــت ،وحرمــت حــق الحيــاة التــي وهبهــا هللا تعالــى لهــا ،فقــال تعالــى:
ـت} [التكويــر.]9 ،8 :
{ ِوَإذَا ا ْل َم ـوْءُ ودَةُ ُسـِـئل َْت * ِ ب ـأ َيِّ ذَ ْنـ ٍـب قُ ِتلَـ ْ
ـرة مــن نصــوص الكتــاب والســنة ،ميــاد ًا جديــد ًا لطفولـٍـة آمنـٍـة
لقــد كانــت تلــك اآليــات فــي جملـٍـة كبيـ ٍ
ـتقرة ،وحنانـ ًا وعطفـ ًا ورحمــةً لتلــك البراعــم الغضــة مــن الهــاك دون ذنــب ،وإعالنـ ًا حقيقيـ ًا لحقــوق
مسـ ٍ
وأشــد حاجــةً لمــن
ُّ
األطفــال ،وخاصــةً األيتــام منهــم مــن بــاب أولــى؛ ألنهــم أكثــر عرضــةً للحرمــان،
يواســيهم ويهتــم بهــم.
فبعــد التشــرد فــي صحــراء الجاهليــة المجدبــة ،جــاء اإلســام ليكــون غيثــ ًا ومــاذ ًا وســلوةً لألطفــال
عامــةً  ،ولأليتــام منهــم خاصــةً  ،حيــث رفــع عنهــم ظلــم الجاهليــة ،التــي كانــت تبيــح أخــذ أموالهــم
وحقوقهــم( ،)1وجعــل منهــم مشــاريع حيــاة ،وفتــح لهــم أبــواب األمــل ،وبــدل أحزانهــم أفراحـاً ،وكآبتهم
بهجــةً  ،ورســم علــى شــفاههم البســمة التــي غيبهــا فقــد آبائهــم ،ونقلهــم مــن حالــة البــؤس إلــى الســعادة
واألنــس.

وســنقتصر علــى اســتعراض الحقــوق المتعلقــة باأليتــام فــي اإلســام ،والتــي تشــترك مــع
حقــوق األطفــال فــي كثيـٍـر منهــا:

حق اليتيم في الرضاعة التامة ،والنفقة على أمه.

فقد ألزم هللا تعالى األم أن ترضع طفلها حولين كاملين ،قال هللا تعالى:

ـود
ـن أَرَادَ أ َنْ يُ ِتــمَّ الرَّضَ ا َعـ َة َو َعلَــى ا ْل َموْلُ ـ ِ
ك ِامل َ ْيـ ِـن ِ ل َمـ ْ
َات يُ ر ِْضعْ ــنَ أَوْلَ د َُهــنَّ َح ْول َ ْيـ ِـن َ
﴿وَا ْلو َِالـد ُ
ــس ِ إلَّ وُ ْســ َعهَا لَ تُ ضَ ــا َّر و َِالــدَةٌ ِ ب َول َِدهَــا وَلَ
َّــف ن َفْ ٌ
كل ُ
وف لَ تُ َ
ل َُــه ِرزْقُ ُهــنَّ و َِك ْســوَتُ ُهنَّ ِ با ْلمَعْ ــرُ ِ
َاض ِمن ُْه َمــا َوت َشَ ــاوُ ٍر فَــاَ
ـن ت َـر ٍ
ـال َعـ ْ
ـده َو َعلَــى ا ْل ـو َِار ِث ِم ْثـ ُـل ِذَلــكَ ف َ ِــإنْ أَرَادَا ِ فصَ ـ ً
َموْلُ ــودٌ لَـ ُـه ِ ب َولَـ ِ ِ
ُجنَــا َح َعلَي ِْه َمــا ِوَإنْ أَرَدْتُ ــمْ أ َنْ ت َْسـتَر ِْض ُعوا أَوْلَ د َُكــمْ فَــاَ ُجنَــا َح َعلَي ُْكــمْ ِ إذَا سَ ـلَّمْ تُ مْ َمــا آتَيْتُ ــمْ
وف وَات َُّقــوا هَّللا َ وَاعْ ل َُمــوا أ َنَّ هَّللا َِ ب َمــا ت َعْ مَلُ ــو َن ب َِصي ٌــر﴾ [البقــرة.]233 :
ِ با ْلمَعْ ــرُ ِ
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كمــا جعــل اإلســام النفقــة لهــا حق ـ ًا شــرعياً؛ حتــى تتمكــن مــن القيــام بإرضاعــه ورعايتــه ،وحبيبنــا
محمــد ﷺ يقــول:
(الســاعي علــى األرملــة والمســكين ،كالمجاهــد فــي ســبيل هللا ،وكالقائــم الــذي ال
ي َفْ تُ ــرُ  ،وكالصائــم ال يُ فْ ِطــرُ ( ،)2فالســعي علــى األرملــة ،وتوفيــر مــا تحتاجــه يتحقــق بــه رعايــة اليتيــم

والقيــام بحقــه.
وال خــاف بيــن علمــاء اإلســام أن علــى األم ديانــةً أن ترضــع ولدهــا ،ســواءً كانــت متزوجــةً بعــد أبيــه أم
ال)3(.

حق اليتيم في الحضانة.
ورعايــة،
ٍ
عنايــة
ٍ
فهــو بعــد والدتــه يحتــاج إلــى توفيــر كل مــا يحتــاج إليــه الولــد فــي بدايــة حياتــه؛ مــن
وتربويــة ،يتحقــق بهــا الــدفء األســري ،والحنــان والرحمــة؛ ليعيــش حيــاةً طيبــةً ،
ٍ
ونفســية،
ٍ
صحيــة،
ٍ
كريمــةً  ،مطمئنــة ،وأحــق النــاس بحضانــة اليتيــم أم الطفــل باتفــاق العلمــاء()4؛ فيجــب علــى ولــي
الطفــل أن يمكــن األم مــن حضانــة طفلهــا؛ لمــا ورد أن امــرأة أتــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالــت:

يــا رســول هللا! إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ،وحجــري لــه حــواء ،وثديــي لــه ســقاء،
وزعــم أبــوه أنــه ينزعــه منــي ،فقــال( :أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي) ( ،)5والحديــث يشــير

إلــى أحــد الشــروط الواجــب توفرهــا فــي األم ،وهــو أال تتــزوج ،فــإذا تزوجــت انتقلــت الحضانــة إلــى غيرهــا،

بحســب مــا معلــوم عنــد أهــل العلــم.

حق اليتيم في التربية الصالحة.
وهــي مــن مهــام وليــه الوصــي عليــه ،وأمــه أو مــن يقــوم مقامهــا فــي حضانتــه ،حتــى ينشــأ اليتيــم نشــأة
صحيحــةً  ،متزنــةً  ،باالهتمــام بــه ،وتعليمــه اآلداب واألخــاق الحســنة ،وغــرس قيــم اإلســام ،وتصوراتــه،
وعقيدتــه ،وصيانتــه مــن الوقــوع فيمــا يخالــف الشــرع ،وتقويــم ســلوكه ،ومعالجــة أخطائــه باتــزان
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خ ْيــرٌ ﴾ [البقــرة.]220 :
وحكمــة ،قــال هللا تعالــىَ ﴿ :وي َْسـأ َلُ ون َكَ َعـ ِـن ا ْليَتَا َمــى قُ ــلْ ِ إ ْصــاَ ٌح ل َُهــمْ َ

حق اليتيم في النفقة عليه وكفالته.

وهي من حقوق اليتيم التي أمر هللا تعالى بها ،وأمر بالتنافس فيها ،كما قال هللا تعالى:

ْــن و َْال َ ْق ِرَبيــنَ وَا ْليَتَامَــى
ْــر ِف َل ْلو َِال َدي ِ
ــن َخي ٍ
﴿ ي َْســأ َلُ ون َكَ مَــاذَا يُ ن ِْف ُقــو َن قُ ــلْ مَــا أ َ ْنفَقْ تُ ــمْ ِم ْ
يــم﴾ [البقــرة.]215 :
ــن َخي ٍْــر ف َِــإنَّ هَّللا َِ ب ِــه ِعَل ٌ
ْــن السَّ ِــب ِيل َومَــا ت َفْ عَلُ ــوا ِم ْ
ــاك ِين وَاب ِ
وَا ْلمَسَ ِ
بل قرن هللا تعالى كفالته والنفقة عليه بأركان اإليمان ،قال تعالى:
ـاهلل
ـن آ َمــنَ ِ بـ ِ
ـس ا ِلْب ـ َّر أ َنْ تُ وَلُّ ــوا وُ ُجوه َُكــمْ ِقبَ ـ َل ا ْلم َْشـ ِـر ِق وَا ْلمَغْ ـ ِـر ِب َول َِكــنَّ ا ِلْب ـ َّر َمـ ْ
﴿ {ل َ ْيـ َ
ـاب وَال ِنَّبيِّيــنَ وَآتَــى ا ْل َمــا َل َعلَــى ُح ِّبـِـه ذَِوي ال ُْق ْربَــى وَا ْليَتَامَى
كـ ِـة وَال ِْكتَـ ِ
الَئ َ
اآلخ ِــر وَا ْل َم ِ
وَا ْليَـوِْم ِ
ـاكينَ [ ﴾ ..البقــرة.]177 :
وَا ْلمَسَ ـ ِ

حق اليتيم في اإلحسان إليه وإكرامه.

فاليتيــم طفـ ٌـل لديــه فــراغ عاطفــي تركــه فــي نفســه فقــد أبيــه ،وتعويضــه يكــون ذلــك بحســن التعامــل
معــه ،والترحيــب بــه ،والتلطــف معــه ،والمســح علــى رأســه إليناســه وإزالــة الوحشــة عنــه ،والتبســم فــي
وجهــه ،واعطائــه ممــا يجــود هللا بــه علينــا ،وغيــر ذلــك مــن معانــي اإلحســان الكثيــرة.
ـرض مــن فرائــض اإلســام ،وهللا تعالــى قــد قــرن اإلحســان إليــه بفرائــض اإلســام
ولذلــك فإكــرام اليتيــم فـ ٌ
الكبــرى ،وأعظمهــا توحيــد هللا وعبادتــه وحــده ال شــريك لــه؛ ثــم بــر الوالديــن ،وغيرهــا ،قــال هللا تعالى:

ْــن ِ إحْ سَ ــانًا ِوَب ِــذي ال ُْق ْرب َــى وَا ْليَتَامَــى
ــدوا هَّللا َ وَلَ تُ ْش ِــر ُكوا ِ بِــه شَ ــيْئً ا ِوَبا ْلو َِال َدي ِ
﴿ وَاعْ بُ ُ
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َالص ِاحـ ِـب ِ بالْجَ ْنـ ِـب وَا ْبـ ِـن السَّ ـ ِـب ِيل َو َمــا
ـاك ِين وَالْجَ ـ ِـار ِذي ال ُْق ْربَــى وَالْجَ ـ ِـار ال ُْجنُ ـ ِـب و َّ
وَا ْلمَسَ ـ ِ
ــت أ َ ْيمَانُ ُكــمْ ﴾ [النســاء.]36 :
َك ْ
َمل َ
وفي المقابل فالغفلة عن إكرام اليتيم منافية لصفات أهل اإليمان الحقيقي ،كما قال تعالى:

ـول رَبِّــي أ َْكرَ َمـ ِـن * َوأ َ َّمــا ِ إذَا َمــا ا ْبت ََلهُ
ـان ِ إذَا َمــا ا ْبتَــاَ هُ رَبُّ ـ ُـه فَأ َْكرَ َمـ ُـه َون َ َّع َمـ ُـه فَي َُقـ ُ
﴿ فَأ َ َّمــا ِ ْالنْسَ ـ ُ
م ﴾ [الفجــر.]17 - 15 :
كر ُمــو َن ا ْل ِيَتيـ َ
ك َّل بَــلْ لَ تُ ْ ِ
ـول رَبِّــي أَهَانَـ ِـن * َ
ف َ َقـ َدرَ َعل َ ْيـِـه ِر ْزقَـ ُـه فَي َُقـ ُ

حق اليتيم في حمايته مما ينتقص كرامته وإنسانيته.

أمــر الشــرع بحمايــة الطفــل عموم ـ ًا واليتيــم خاصــةً ممــا ينتقــص كرامتــه وإنســانيته ،وجــاء الخطــاب
بذلــك إلــى أســمى إنســان عرفتــه البشــرية ،نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ،فــي قــول هللا تعالــى{ :فَأ َ َّمــا ا ْل ِيَتي ـ َم
فَــاَ ت َقْ َهـرْ} [الضحــى]9 :؛ ليقتــدي بــه البشــر ،وليرســم لهــم منهــج التعامــل الواجــب مــع اليتيــم ،القائــم
علــى بنــاء الشــخصية الســوية ،بعيــد ًا عــن القهــر والخســف الــذي يعــد أحــد أهــم أســباب انحــراف األطفال،
ـات مســتعصية تدمــر المجتمــع.
ويحولهــم إلــى عاهـ ٍ
حيــث يلجــأ الطفــل بســبب مــا يجــده مــن االســتبداد والقهــر إلــى الكــذب ،والمكــر ،والخديعــة ،ويتطبــع
عليهــا ،وتقــوده إلــى غيرهــا مــن الرذائــل والقبائــح ،وتفســد لديــه معانــي التمــدن الحميــدة ،القائمــة علــى
الحميــة والمدافعــة عــن نفســه ،والمحركــة لــه الكتســاب الفضائــل والخلــق الجميــل)6( .
وهــي صــورة فجــة بيــن هللا قبــح صاحبهــا ،عندمــا يقســو علــى اليتيــم ويدفعــه ويقهــره ،كمــا بيــن أن تلــك
الغلظــة علــى اليتيــم هــي خلــق المكذبيــن بــاهلل واليــوم اآلخــر ،قــال هللا تعالــى:
م ﴾ [الماعــون ،]2 - 1 :أي :يدفعــه
ِّيــن * ف َ ِذَلــكَ ال َِّــذي ي َُــد ُّع ا ْل ِيَتيــ َ
كــذ ُِّب ِ بالد ِ
﴿ أَرَأَيْــتَ ال َِّــذي يُ َ
ويغلــظ عليــه ويقهــره.
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حق اليتيم في تنمية ماله.
فيجــب الحفــاظ علــى أمــوال اليتيــم التــي يرثهــا ،والتصــرف فيهــا بمــا يحقــق مصلحــة اليتيــم ،فــإن كان
يقــدر علــى اســتثمارها اســتثمرها لــه حتــى تزيــد ،وإن لــم يكــن ممكن ـ ًا فــا يخاطــر بهــا ،كمــا قــال

تعالــى:

وهــمْ ِف َإخْ وَانُ ُكــمْ وَهَّللاُ ي َعْ لَـ ُـم
﴿ َوي َْس ـأ َلُ ون َكَ َعـ ِـن ا ْليَتَا َمــى قُ ــلْ ِ إ ْصــاَ ٌح ل َُهــمْ َخ ْيــرٌ ِوَإنْ تُ خَ ِال ُط ُ
ـم﴾ [البقــرة ،]220 :ويكــون
صلـ ِـح َول َـ ْو شَ ــاء َ هَّللاُ لَ َعْ نَت َُكــمْ ِ إنَّ هَّللا َ ِعَزيــزٌ ح َِكيـ ٌ
ال ُْمفْ ِسـ َد ِمــنَ ال ُْم ْ ِ
ذلــك بإشــراف ولــي أمــر المســلمين ،أو مــن يقــوم مقامــه فــي هــذا البــاب مــن الجهــات المختصــة.

حق اليتيم في حفظ ماله من الضياع.
ســواء كان ضيــاع المــال بأكلــه بغيــر حــق ،أو بإهمالــه حتــى يضيــع ،وألجــل ذلــك جــاء الوعيــد الشــديد
مــن فعــل ذلــك ،قــال هللا تعالــى:

ـن َخل ِْف ِهــمْ ذُ ِّريَّــةً ِضعَافً ــا خَافُ ــوا َعلَي ِْهــمْ ف َ ْليَت َُّقــوا هَّللا َ َو ْلي َُقولُ وا
ـش ال َِّذيــنَ ل َـ ْو تَر َُكــوا ِمـ ْ
﴿ َو ْليَخْ ـ َ
قَ ـو ًْل سَ ـ ِـديدً ا * ِ إنَّ ال َِّذيــنَ يَأ ُْكلُ ــو َن أ َمْ ـوَا َل ا ْليَتَا َمــى ُظلْمً ــا ِ إنَّ َمــا يَأ ُْكلُ ــو َن ِ فــي بُ ُط ِون ِهــمْ نَــارً ا
وَسَ ـي َْصل َ ْو َن سَ ـ ِـعيرً ا ﴾ [النســاء]10 - 9 :
فــي اآليــة األولــى موعظــة بليغــة تذكــر الغافــل بخطــر التفريــط فــي مــال اليتيــم ،وأن عليــه أن يستشــعر
حالــه لــو كان هــو الميــت وقــد تــرك أطفــا ًال صغــاراً ،فليعامــل أيتــام غيــره ،كمــا يحــب أن يعامــل النــاس
أوالده بعــد موتــه.
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وأمــا اآليــة الثانيــة فتبيــن أن أكل مــال اليتيــم مــن الكبائــر التــي تهلــك صاحبهــا ،وتدخلــه النــار يــوم
القيامــة ،وقــد ثبــت فــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه ،أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال:

“اجْ تَنبــوا السَّ ــ ْب َع الموبقــات” قيــل :يــا رســول هللا ،ومــا هــن؟ قــال“ :الشِّ ــر ُْك بــاهلل،
ـحر ،وقتــل النفــس التــي حــرم هللا إال بالحــق وأكل الربــا ،وأكل مــال اليتيــم ،والتولِّــي
والسِّ ـ ْ
ــف ،وقَــذْ ُف المحصنــات المؤمنــات الغافــات”)7( .
يــوم الزَّحْ ِ

حق اليتيم في استالم ماله إذا بلغ ،وصار يحسن التصرف في ماله.
كما قال هللا تعالى:

ِّــكا َح ف َِــإنْ آن َْســتُ مْ ِمن ُْهــمْ رُ ْشــدً ا ف َا ْدف َُعــوا ِ إلَي ِْهــمْ
﴿ وَا ْبتَلُ ــوا ا ْليَتَامَــى َحتَّــى ِ إذَا بَل َُغــوا الن َ
كا َن
ـن َ
كا َن ِغَن ًّيــا ف َ ْلي َْس ـتَعْ ِف ْف َو َمـ ْ
ـن َ
أ َمْ وَال َُهــمْ وَلَ تَأ ُْكلُ و َهــا ِ إ ْس ـرَافً ا ِوَب ـدَارً ا أ َنْ ي َْكبَــرُ وا َو َمـ ْ
ــاهَّلل
َكفَــى ِ ب ِ
وف ف َِــإذَا دَف َعْ تُ ــمْ ِ إلَي ِْهــمْ أ َمْ وَال َُهــمْ فَأ َْش ِــه ُدوا َعلَي ِْهــمْ و َ
ف َِقيــرً ا ف َ ْليَــأ ُْكلْ ِ با ْلمَعْ ــرُ ِ
ح َِســيبً ا ﴾ [النســاء.]6 :
﴿ وَآتُ ــوا ا ْليَتَا َمــى أ َمْ وَال َُهــمْ وَلَ تَتَبَدَّلُ ــوا الْخَ ِبيــثَ ِ بالطَّ ِّيـ ِـب وَلَ تَأ ُْكلُ ــوا أ َمْ وَال َُهــمْ ِ إلَــى أ َمْ و َِال ُكــمْ
كبيــرً ا﴾ [النســاء.]2 :
كا َن ُحو ًبــا َ ِ
ِ إنَّـ ُـه َ

50

الهوامش
1.انظــر كتــاب االســتخراج ألحــكام الخــراج ،ص ( ،)11للحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي ،ط .دار الكتــب
العلميــة ،بيــروت  -لبنــان1985 ،م.
2.رواه البخاري ،برقم ( ،)6007ومسلم ،برقم (.)7659
3.الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحيلي (.)700 /7
4.الموسوعة الفقهية الكويتية (.)302 /17
5.رواه أحمــد فــي المســند ،برقــم ( ،)6707ط .دار الحديــث ،تحقيــق :أحمــد شــاكر ،وأبــو داود برقــم
( ،)2276ط .الرســالة ،تحقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،وصححــه أحمــد شــاكر ،وحســنه األرنــؤوط.
6.بتصــرف مــن مقدمــة ابــن خلــدون ،ضمــن كتابــه التاريــخ ( ،)743 /1ومــا بعدهــا ،ط .دار الفكــر،
بيــروت.
7.تفسر ابن كثير ( ،)222 /2ط .دار طيبة ،تحقيق :سالمة.

51

فضل كفالة اليتيم
كفالــة اليتيــم مــن أعظــم وأجــل األعمــال الصالحــة ،كيــف ال وهــو عمــل مســتمرٌ  ،ال ينقطــع بــإذن هللا
تعالــى؛ ألن اليتيــم مــن أشــد النــاس حاجــةً لمــن يرعــاه ويكفلــه ،كمــا أنهــا اســتثمار حقيقــي لإلنســان،
فــكل مــا يعملــه ذلــك اليتيــم مــن عمــل صالــح حياتــه ،وكذلــك مــا يخلفــه مــن أثــر صالــح بعــد وفاتــه،
فهــو فــي ميــزان حســنات كافلــه ،ولذلــك فهــو مــن أفضــل األعمــال عنــد هللا تعالــى ،يقــول ابــن القيــم:
“وأفضــل الصدقــة مــا صادفــت حاجــة مــن المتصـدَّق عليــه ،وكانــت دائمــة مســتمرَّة”)1(.

وقــد جــاءت جملــة مــن النصــوص الشــرعية التــي تبيــن فضلهــا مــن كالم هللا تعالــى،
وكالم رســوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وممــا ورد فــي فضــل وشــرف كفالــة اليتيــم:

كفالة اليتيم صفة األبرار الصادقين.

ْــس ا ِلْبــ َّر أ َنْ تُ وَلُّ ــوا وُ ُجوه َُكــمْ ِقبَــ َل ا ْلم َْش ِــر ِق وَا ْلمَغْ ِــر ِب َول َِكــنَّ ا ِلْبــ َّر
قــال هللا تعالــى﴿ :لَي َ
ـاب وَال ِنَّبيِّيــنَ وَآتَــى ا ْل َمــا َل َعلَــى ُح ِّبـ ِـه ذَِوي
كـ ِـة وَال ِْكتَـ ِ
الَئ َ
اآلخ ِــر وَا ْل َم ِ
ـاهلل وَا ْليَـوِْم ِ
ـن آ َمــنَ ِ بـ ِ
َمـ ْ
ــاكينَ [ ﴾..البقــرة]177 :
ال ُْق ْرب َــى وَا ْليَتَامَــى وَا ْلمَسَ ِ
تــدل اآليــة علــى أن اإلنفــاق علــى اليتيــم وكفالتــه مــن أعظــم أبــواب البــر؛ وأنهــا مــن الصفــات المهمــة
التــي تميــز المؤمــن الحقيقــي ممــن يدعــي اإليمــان ،ولكــن ال تظهــر خصــال اإليمــان وشــعبه علــى جوارحه،
والتــي مــن أعظمهــا كفالــة اليتيــم.
وهذا المعنى أكده في سياق ذكر صفات المؤمنين األبرار في سورة اإلنسان ،فقال تعالى:
﴿ وَيُ ْطِع ُمو َن الطَّ عَا َم َعل َى ُحب ِِّه ِم ْس ِكينً ا َو ِي َتيمً ا َوأ َِسيرً ا ﴾ [اإلنسان.]8 :

كفالة اليتيم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار.

قــال هللا تعالــى عــن أهــل الجنــة الناجيــن مــن دخــول النــار﴿ :وَيُ ْطِع ُمــو َن الطَّ عَــا َم َعل َــى ُحب ِِّــه
ـكورً ا *
هَّللا لَ نُ ِريـ ُـد ِمن ُْكــمْ جَ ـزَاءً وَلَ ُشـ ُ
ِم ْسـ ِـكينً ا َو ِي َتيمً ــا َوأ َِســيرً ا * ِ إنَّ َمــا نُ ْطِع ُم ُكــمْ ِ لوَجْ ـ ِـه ِ
َّاهــمْ ن َْض ـرَةً
وســا قَمْ طَ ِريــرً ا * ف َ َوق َُاهـ ُـم هَّللاُ شَ ـ َّر ِذَلــكَ ا ْليَ ـوِْم َولَق ُ
ـن رَبِّنَــا يَوْمً ــا عَبُ ً
ـاف ِمـ ْ
ِ إنَّــا ن َخَ ـ ُ
و َُســرُ ورً ا﴾ [اإلنســان.]11 - 8 :
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كفالة اليتيم سبب لتجاوز العقبة المانعة من دخول الجنة.
تلك العقبة المانعة من دخول الجنة ،جاء ذكرها في سورة البلد ،قال هللا تعالى:
ـك رَقَبَـٍـة * أ َ ْو ِ إطْ َعــامٌ ِ فــي ي َـوٍْم ِذي م َْسـ َغبٍَة
﴿ ف َـاَ ا ْقتَحَ ـ َم ا ْل َع َقبَـ َة * َو َمــا أ َ ْدرَاكَ َمــا ا ْل َع َقبَـ ُـة * فَـ ُّ
ـاب ا ْل َم ْي َمنَـ ِـة ﴾ [البلــد.]18 11- :
* ِي َتيمً ــا ذَا مَقْ رَبَـٍـة } ،اآليــة إلــى قولــه تعالــى { :أُ و ِل َئــكَ أ َْصحَ ـ ُ
فهــذه اآليــات يحــث هللا تعالــى اإلنســان علــى انفــاق مالــه أعمــال البــر ومنهــا إطعــام الجوعــى مــن األيتــام
وباألخــص ذوي القرابــة منهــم ،والمســاكين الذيــن يعجــزون عمــا يشــبعهم ويســد جوعهــم ،وخاصــةً فــي
أوقــات المجاعــات؛ حتــى يتمكــن مــن تجــاوز العقبــة التــي تحــول بينــه وبيــن دخــول الجنــة ( ،)2وقــد
فســرت العقبــة بأنهــا الذنــوب والمعاصــي ،وقيــل الصــراط ،وقيــل جبــل فــي جهنــم ،وقيــل دركات النــار،
وقيــل غيرهــا ( ،)3وهــي معانــي محتملــة وهللا أعلــم.

كافل اليتيم رفيق النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الجنة.
فقد ثبت في الصحيحين ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
(أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ،وأشار بالسبابة والوسطى))4( .
وفــي روايــة مســلم( :كافــل اليتيــم لــه أو لغيــره أنــا وهــو كهاتيــن فــي الجنــة ،وأشــار
بالســبابة والوســطى))5( .
أي ســواء كان قريبــه أم لــم يكــن قريب ـ ًا لــه ،قــال ابــن بطــال“ :حــق علــى كل مــن ســمع هــذا
الحديــث أن يعمــل بــه ليكــون رفيــق النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي الجنــة ،وال منزلــة فــي اآلخــرة أفضــل
مــن ذلــك”)6(.

كافــل اليتيــم ُش ـبِّهت منزلتــه فــي الجنــة بالق ـرْب مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لكــون
و “لعــلَّ الحكمــة فــي ك ـوْن ِ
ومرشــدً ا،
قــوم ال ي َِعقلــون أمــر دينهــم ،فيكــون كافــاً لهــم ،ومعلِّمً ــا ِ
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص شــأنه أن يُ بعَــث إلــى ٍ
حســن
كافــل اليتيــم ،يقــوم بكفالــة َمــن ال يعقــل أمــر دينــه ،بــل وال دنيــاه ،ويرشــده ويعلمــه ،ويُ ِ
وكذلــك ِ
أدبــه ،فظهــرت مناســبة ذلــك”)7(.
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ويرتبط بهذا المعنى العظيم ما أخبر به نبينا ملسو هيلع هللا ىلص
مــن أن هنــاك امــرأة أرملــةً ترافقــه فــي الجنــة ،ألنهــا ضحــت بشــبابها ألجــل أن تتفــرغ لتربيــة أبنائهــا
األيتــام ،وامتنعــت عــن الــزواج ألجلهــم إلــى أن يكبــروا أو يموتــوا ،لينبــه بذلــك علــى أن اليتيــم يســتحق
التضحيــة ألجلــه.

فعن عوف بن مالك األشجعي ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
(أنــا وامــرأة ســفعاء الخديــن كهاتيــن يــوم القيامــة) ،وأومــأ بالوســطى والســبابة“ :امــرأة
آمــت مــن زوجهــا  -أي مــات عنهــا زوجهــا  -ذات منصــب وجمــال ،حبســت نفســها علــى
يتاماهــا حتــى بانــوا أو ماتــوا”)8(.

كفالة اليتيم شفاء لقسوة القلب ،وغلظته ،وسبب لقضاء الحاجات.

فقــد بيــن رســولنا الكريــم أن مالطفــة اليتيــم ومســح رأســه ،ســبب لليــن القلــب ،وشــفائه مــن القســوة،
والعيــاذ بــاهلل تعالــى ،فمــا بالــك بمــن يفعــل أكثــر مــن ذلــك ،ويكفــل اليتيــم ويؤويــه ،ويمســح عنــه عنــاء
اليتــم ،ومــرارة الحرمــان ،فعــن أبــي الــدرداء ِرضــي هللا عنــه ،قــال أتــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص رجــل يشــكو

قســوة قلبــه؛ قــال( :أتحــب أن يليــن قلبــك وتــدرك حاجتــك؟ ارحــم اليتيــم ،وامســح رأســه
وأطعمــه مــن طعامــك يلــن قلبــك وتــدرك حاجتــك))9( .

كافــل اليتيــم لــه ثــواب المجاهــد فــي ســبيل هللا تعالــى ،وثــواب الصائــم الــذي
ال يفطــر والقائــم ليلــه كلــه يصلــي وال ينــام.
فقــد قــال نبينــا وحبيبنــا محمــد صلَّــى هللا عليــه وســلَّم( :الســاعي علــى األرملــة
والمســكين ،كالمجاهــد فــي ســبيل هللا ،وكالقائــم الــذي ال ي َفْ تُ ــرُ  ،وكالصائــم ال يُ فْ ِطــرُ )،
واليتيــم مــن جملــة المســاكين ،وهللا أعلــم)10( .
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كفالة اليتيم سبب إلكرام هللا تعالى للكافل.
فقــد قالــت أم المؤمنيــن خديجــة رضــي هللا عنهــا للنبــيﷺ لمــا جــاء مذعــوراً ،حينمــا رأى جبريــل أول مــرة:

“كال وهللا ال يخزيــك هللا أبــداً؛ إنــك لتصــل الرحــم ،وتحمــل الــكلَّ  ،وتكســب المعــدوم،
وتقــري الضيــف ،وتعيــن علــى نوائــب الحــق” ،رواه البخــاري( ،)11ومــن معانــي “وتحمــل
كل أي :عاجــزٌ عــن القيــام بنفســه)12( .
الــكل” :أي تكفــل اليتيــم وترعــاه؛ ألنــه ٌ

كفالة اليتيم سبب عظيم للرزق والنصر.

فقــد ثبــت وعــن مصعــب بــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي هللا عنهمــا ،قــال :رأى ســعد أن لــه فضــا علــى من
دونــه ،فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص( :هــل تنصــرون وترزقــون إال بضعفائكــم) ،رواه البخــاري فــي صحيحــه.
()13

وفــي روايــة النســائي :أنــه ظــن أن لــه فضــا علــى مــن دونــه مــن أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ،فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص:
(إنمــا ينصــر هللا هــذه األمــة بضعيفهــا :بدعوتهــم ،وصالتهــم ،وإخالصهــم))14(.
ـف ،بــل مــن أعظــم الضعفــاء؛ فقــد ثبــت عنــد النســائي بســند جيــد عــن شــريح
ومعلــوم أن اليتيــم ضعيـ ٌ
خويلــد بــن عمــرو الخزاعــي رضــي هللا عنــه ،أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال( :اللهــم إنــي أخــرج حــق الضعيفين:
اليتيــم والمــرأة))15( .
فقــد ســمى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص المــرأة واليتيــم ضعيفيــن ،وعظــم انتهــاك حرمتهمــا بأخــذ مالهمــا ،أو أي حــق مــن
حقوقهمــا بغيــر حــق.
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من روائع حضارتنا في رعاية األيتام
لقــد جــاء اإلســام ليتمــم مــكارم األخــاق ،ويشــيد أركانهــا ،فــكان مــن أعظــم تلــك األخــاق رعايــة
األيتــام واإلحســان إليهــم ،فرعايــة األيتــام خلــق الفضــاء والنبــاء ،ومظهــرٌ عظيـ ٌـم مــن مظاهــر الرقــي
الحضــاري ،الــذي بــدأ مــع اللحظــات األولــى التــي تنزلــت فيهــا آيــات القــرآن الكريــم ،ليشــع نورهــا فــي
العالميــن ،علــى يــد النبــي اليتيــم محمـٍـد ملسو هيلع هللا ىلص ،فــكان فــي ذلــك بعثـ ًا لألمــل لــكل يتيــم أن يبــدع ويتحــدى
العوائــق ،ويتجاوزهــا إلــى كثيــر مــن النجاحــات العظيمــة التــي تنتظــره.
كمــا أن كل مــن يقــرأ القــرآن يجــد هــذا األمــر واضح ـ ًا جلي ـ ًا فــي ثنايــا آياتــه ،فعندمــا يحدثنــا هللا تعالــى
بقصــة موســى والخضــر عليهمــا الســام ،وهمــا يصلحــان جــدار ًا فــي قريـٍـة امتنــع أهلهــا مــن اطعامهمــا؛
ألجــل أن يحفظــا مــال يتيميــن فــي تلــك المدينــة ،تتســلل إلــى النفــوس معانــي الرحمــة فــي التقديــر
اإللهــي باليتيميــن ،وكيــف أن هللا تعالــى أرســل نبييــن كريميــن تكريمــ ًا لهمــا ،وصيانــةً لكنزهمــا،

ك ْنــزٌ
َكا َن ت َْحتَـ ُـه َ
ـكا َن ِ ل ُغ َل َم ْيـ ِـن ِي َتي َم ْيـ ِـن ِ فــي ا ْلم َِدينَـ ِـة و َ
قــال هللا تعالــىَ ﴿ :وأ َ َّمــا ال ِْج ـدَارُ فَـ َ
ـن
ك ْنز َُه َمــا رَحْ َمــةً ِمـ ْ
وه َمــا صَ ِال ًحــا ف َـأَرَادَ رَبُّ ــكَ أ َنْ يَبْلُ َغــا أ َُشـد َُّهمَا َوي َْسـتَخْ ِرجَ ا َ
َكا َن أ َبُ ُ
ل َُه َمــا و َ
رَبِّــكَ ﴾ اآليــة [الكهــف.]82 :

كمــا يتعمــق هــذا المعنــى العظيــم عندمــا نتخيــل مشــهد نبــي هللا تعالــى زكريــا عليــه الســام وهــو
َكريَّا﴾
َك َّفل َ َهــا ز َ ِ
ينافــس غيــره فــي كفالــة مريــم بنــت عمــران عليهــا الســام ،كمــا قــال تعالــى﴿ :و َ
[آل عمــران ،]37 :حيــث صــور هللا تعالــى مشــهد التنافــس فــي كفالتهــا بيــن نبــي هللا زكريــا وبيــن
األحبــار ،فذكــر كيــف أنهــم جلســوا للقرعــة ،وقــد ألقــى كل واحـٍـد منهــم قلمــه ،ليكــون هــذا الفضــل
ـن أ َ ْنبَـ ِـاء ا ْل َغ ْيـ ِـب نُ ِوحيـ ِـه
مــن نصيــب نبــي هللا زكريــا عليــه الســام ،كمــا قــال تعالــىِ ﴿ :ذَلــكَ ِمـ ْ

ِ إل َ ْيــكَ َو َمــا ُك ْنــتَ ل َ َدي ِْهــمْ ِ إ ْذ يُ ل ُْقــو َن أَق َْلم َُهــمْ أ َيُّ ُهــمْ ي َْك ُفـ ُـل َم ْري َ ـ َم َو َمــا ُك ْنــتَ ل َ َدي ِْهــمْ ِ إ ْذ
ي َخْ ت َِص ُمــو َن ﴾ [آل عمــران.]44 :

كفالة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص لأليتام

وعلــى طريقــة أولئــك األنبيــاء ســار نبينــا صلــى هللا وســلم عليــه وعليهــم أجمعيــن؛ بــل قــد ضــرب عليــه
الصــاة والســام المثــل األعلــى فــي رعايــة اليتيــم ،والقيــام بحقوقــه قبــل النبــوة وبعدهــا ،فهــذه أم
المؤمنيــن خديجــة رضــي هللا عنهــا ،تشــد مــن أزر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ،عندمــا نــزل عليــه الوحــي أول مــرة فــي غــار
حــراء فخــاف وفــزع ،فبينــت لــه أن مــن كان متصفـ ًا بصفاتــه النبيلــة ال يمكــن أن يخزيــه هللا تعالــى أبــداً،
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ثــم أخــذت تعــدد تلــك الصفــات ،وتذكــره بهــا كمــا فــي الصحيحيــن فتقــول“ :كال وهللا مــا يخزيــك
الــكلَّ  ،وت َكســب المعــدوم ،وت َقــري الضيــف،
َ
أبــدا؛ إنــك لت َِصــل الرحــم ،وتحمــل
هللا ً
وتعيــن علــى نوائــب الحــق”)1(.
والشــاهد فــي قولهــا هــو جملــة “وتحمــل الــكلّ ” ،ومــن معانيهــا :أنــك تكفــل اليتيــم العاجــز عــن
رعايــة نفســه)2(.
وأمــا بعــد البعثــة فقــد ضــرب بأبــي هــو وأمــي أروع األمثلــة وأصدقها فــي رعايــة األيتــام والقيــام بمصالحهم،
ولــه فــي ذلــك المواقــف العظيمــة ،ومنها:

* كفالتــه ألبنــاء أم المؤمنيــن أم ســلمة بعــد مــوت زوجهــا أبــي ســلمة رضــي هللا عنهمــا ،فقالــت“ :مثلي
ال ينكــح ،أمــا أنــا ،فــا ولــد فــي ،وأنــا غيــور ذات عيــال” ،فقــال ﷺ( :أنــا أكبــر منــك ،وأمــا
الغيــرة فيذهبهــا هللا ،وأمــا العيــال فإلــى هللا وإلــى رســوله) ،فتزوجهــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وكفــل
أوالدهــا)3( .

وشــجعها علــى االنفــاق عليهــم مــن مالهــا لمــا قالــت لــه :يــا رســول هللا! هــل لــي أجــر فــي بنــي أبــي ســلمة
أن أنفــق عليهــم ،ولســت بتاركتهــم هكــذا وهكــذا إنمــا هــم بنــي؟ فقــال( :نعــم ،لــك أجــر مــا
أنفقــت عليهــم) ،متفــق عليــه)4( .
وكان مــن حســن كفالتــه ورعايتــه ألوالد أم ســلمة أنهــم كانــوا يأكلــون معــه علــى مائــدة واحــدة،
فيحيطهــم برحمتــه وتعليمــه وارشــاده ونصحــه ،فعــن عمــر بــن أبــي ســلمة رضــي هللا عنهمــا ،قــال :كنــت
فــي حجــر رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكانــت يــدي تطيــش فــي الصحفــة فقــال لــي( :يــا غــام ســم هللا ،وكل
بيمينــك ،وكل ممــا يليــك))5(.
* كمــا كان تحــت كفالتــه محمــد بــن عبــد هللا بــن جحــش ،مــات أبــوه فــي أحــد ،وأوصــى بــه للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص،
فاشــترى لــه مــاال بخيبــر وأقطعــه دارا بســوق الرقيــق بالمدينة)6(.
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* وممــن كان يكفلهــم زيــد بــن حارثــة رضــي هللا عنــه ،حتــى بلــغ مــن حبــه لــه وعنايتــه بــه أن تبنــاه
وهمْ
فــكان يســمى زيــد بــن محمــد ،حتــى نســخ حكــم التبنــي بعــد ذلــك ،ونــزل قــول هللا تعالــى{ :اد ُْع ُ

يكــمْ
هَّللا ف َ ِــإنْ لَــمْ ت َعْ ل َُمــوا آب َاء َُهــمْ ِف َإخْ وَانُ ُكــمْ ِ فــي الدِّيـ ِـن َو َمو َِال ُ
ِ لب َِائ ِهــمْ ُه ـ َو أَقْسَ ـ ُـط ِع ْن ـ َد ِ
َكا َن هَّللاُ غ َُفــورً ا
ـن َمــا ت َ َع َّم ـد َْت قُ لُ وبُ ُكــمْ و َ
ـاح ِ في َمــا أ َخْ طَ أْتُ ــمْ ِ بـ ِـه َول َِكـ ْ
ـس َعلَي ُْكــمْ ُجنَـ ٌ
َول َ ْيـ َ
ر َِحيمً ــا} [األحــزاب.]5 :

الصحابة رضي هللا عنهم وكفالة األيتام

وعلــى طريقــة نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص فــي كفالــة األيتــام ســار الصحابــة الكــرام رضــي هللا عنهــم؛ فهــا هــو
البــراء بــن مالــك رضــى هللا عنــه يحكــي كيــف تنافــس ثالثــةٌ مــن الصحابــة علــى كفالــة ابنــة حمــزة
بــن عبدالمطلــب رضــي هللا عنــه ،عــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ،حيــث روى قصــة صلــح الحديبيــة ،وممــا قــال فيهــا:

“فخــرج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فتبعتــه ابنــة حمــزة تنــادى يــا عــم يــا عــم ،فتناولهــا علــي فأخــذ بيدهــا
وقــال لفاطمــة رضــي هللا عنهــا( :دونــك ابنــة عمــك) ،فحملتهــا فاختصــم فيهــا علــى وزيــد
وجعفــر،
قــال علــي :أنــا أخذتهــا وهــى بنــت عمــي ،وقــال جعفــر :ابنــة عمــى وخالتهــا تحتــي ،وقــال
زيــد :ابنــة أخــي ،فقضــى بهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لخالتهــا ،وقــال( :الخالــة بمنزلــة األم))7( .
ـعود رضــي هللا عنهمــا ،وامــرأة مــن األنصــار كانتــا تنفقــان علــى أيتــام
وهــذه زينــب امــرأة عبــد هللا بــن مسـ ٍ
فــي حجورهمــا ،فســألتا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،هــل يجــزي عنهمــا الصدقــة علــى أزواجهــن وعلــى األيتــام الذيــن
فــي حجورهــن ،فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص( :نعــم لهمــا أجــران :أجــر القرابــة ،وأجــر الصدقــة))8(.
كما أن زيد بن أرقم رضي هللا عنه كان يتيم ًا في حجر عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنه)9(.
وكانــت عائشــة أم المؤمنيــن رضــي هللا عنهــا ،تكفــل أوالد أخيهــا محمــد بــن أبــي بكــر ،فعــن القاســم
بــن محمــد قــال كنــا يتامــى فــي حجــر عائشــة فكانــت تزكــي أموالنــا ثــم دفعتــه مقارضــة فبــورك لنــا
فيــه)10(.
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وكان عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،ال يأكل طعامً ا إال وعلى ِخوانه (مائدته) يتيم)11(.

روى البخــاري عــن عمــرو بــن ميمــون قــال“ :رأيــت عمــر بــن الخطــاب قبــل أن يصــاب بأيــام
بالمدينــة وقــف علــى حذيفــة بــن اليمــان وعثمــان بــن حنيــف فقــال“ :كيــف فعلتمــا،
أتخافــان أن تكونــا قــد حملتمــا األرض مــا ال تطيــق؟ قــاال :حملناهــا أمــر ًا هــي لــه مطيقــة،
ومــا فيهــا كبيــر فضــل ،فقــال عمــر :لئــن ســلمني هللا تعالــى ألدعــنّ أرامــل أهــل العــراق ال
يحتجــن إلــى أحـٍـد بعــدي”)12(.
وقــال رضــي هللا عنــه أيضـاً“ :وهللا لئــن بقيــت ليأتيــن الراعــي بجبــل صنعــاء حظــه مــن هــذا
المــال وهو مكانــه”()13
وكان يتــم ذلــك مــن خــال بيــت مــال المســلمين ،الــذي يشــبه فــي عصرنــا وزارة الماليــة ،وكان مــن
أهــم أقســامه مــا يســمى بديــوان العطــاء ،ولــم يكــن يقتصــر العطــاء فيــه علــى المســلمين فقــط ،بــل كان
يشــمل هــذا الديــوان أيضــ ًا األرامــل ،واألطفــال ،والفقــراء مــن غيــر المســلمين فــي الدولــة اإلســامية،
ـت لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن
ففــي كتــاب خالــد بــن الوليــد ألهــل الحيــرة عهــد الذمــة“ :وجعلـ ُ

العمــل أو أصابتــه آفــة مــن اآلفــات أو كان غنيـ ًا فافتقــر ،وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه،
طرحــت جزيتــه وعيــل مــن بيــت مــال المســلمين وعيالــه ،مــا أقــام بــدار الهجــرة ودار
اإلســام؛ فــإن خرجــوا إلــى غيــر دار الهجــرة ودار اإلســام؛ فليــس علــى المســلمين النفقــة
علــى عيالهــم”()14

وهكــذا يتبيــن لنــا أيض ـ ًا أن مهمــة رعايــة األيتــام ،وكفايتهــم ،والقيــام بمصالحهــم وحقوقهــم ،كان
ـادر
داخــاً فــي مهــام خلفــاء المســلمين وملوكهــم ،ومــن يقــوم مقامهــم مــن األمــراء ،والقضــاة ،وكل قـ ٍ
علــى ذلــك مــن المســلمين ،فهــو منهجيــة مطــردة ،وســمةٌ مــن ســمات المجتمــع المســلم.
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كمــا يتبيــن لنــا أيضــ ًا أن دور األيتــام بمفهومهــا المتعــارف عليــه اليــوم لــم تكــن فــي بدايــات الدولــة
اإلســامية ،وإنمــا كانــت تتــم كفالــة اليتيــم إمــا بــأن يضــم الكافــل اليتيــم إلــى بيتــه ،ويرعــاه كمــا
يرعــى أبنــاءه ،أو بــأن يبقــى فــي بيتــه مــع أمــه ويتــم اإلنفــاق عليــه مــن خــال كفالتــه وكفالــة أمــه،
وتوفيــر مــا يحتاجونــه؛ وربمــا تكــون تلــك الطــرق هــي األقــرب لمراعــاة االحتياجــات النفســية ،والتربويــة،
والعاطفيــة لأليتــام؛ إذ يعيــش اليتيــم فــي ظــال أســرة تمنحــه الــدف والحنــان المطلــوب ،الــذي يعوضــه
فقــده ألبيــه.

كفالة األيتام بعد عصر الصحابة
ومــع تنامــي رقعــة الدولــة اإلســامية ،واتســاع رقعتهــا ،ظهــرت الحاجــة الماســة لتطويــر آليــات رعايــة
األيتــام ،فظهــرت إضافــة نوعيــة بجانــب الطــرق الســابقة ،وهــي تنظيــم االهتمــام برعايــة األيتــام فــي
الجوانــب التعليميــة ،والتربويــة ،وتقديــم الرعايــة الصحيــة لهــم ،بمــا يشــبه عمــل المــدارس والــدور
النظاميــة ،ولصالــح هــذه األمــور كان يتــم تخصيــص األوقــاف العظيمــة لهــا؛ حتــى يســتمر خيرهــا ويــدوم
عطاؤهــا.
وقــد كانــت البدايــة فــي تلــك اإلضافــة النوعيــة فــي عهــد الخليفــة األمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ،حيــث
اهتــم بتوفيــر مراكــز لتعليــم األيتــام ،وفــرغ لهــم المعلميــن والمؤدبيــن الذيــن يهتمــون بتعليمهــم،
وتربيتهــم التربيــة الجيــدة ،بمــا يشــبه مــا تقــوم بــه دور أو مراكــز لرعايــة األيتــام فــي عصرنــا ،كمــا اهتــم
بــذوي االحتياجــات الخاصــة ،والمرضــى ،ووظــف لهــم أطبــاء مشــرفين ،وخدمــ ًا يقومــون بخدمتهــم،
واهتــم أيضـ ًا بالضعفــة ،والمســاكين ،واعتمــد للجميــع الرواتــب ،وقــال لهــم“ :ال تســألوا النــاس”)15( ،
وبذلــك أغناهــم عــن ســؤال النــاس.
ثــم جــاء عصــر الخليفــة األمــوي هشــام بــن عبدالملــك ،فتــم فيــه إنشــاء أول ديــوان لألوقــاف التــي كانــت
تســمى األحبــاس ،وكانــت هــذه فكــرة القاضــي توبــة بــن نمــر الحضرمــي ،وذلــك ألجــل الحفــاظ عليهــا
مــن اختالطهــا بغيرهــا مــن األمــوال التــي يرثهــا ورثــة مــن أوقفهــا ،ألن األوقــاف كانــت فــي أيــدي أهلهــا
وأوصيائهــم ،فلــم يمــت توبــة حتــى صــار لألحبــاس ديــوان عظيــم ،وذلــك فــي ســنة 118هـــ)16(.
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وقــد ترتــب علــى ذلــك اســتحداث جملــة مــن الوظائــف اإلداريــة ،ومــن أهمهــا وظيفــة ناظــر األيتــام ،وهــو
مــا يجــده الباحــث فــي تراجــم وســير علمــاء وقضــاة المســلمين فــي الكتــب التــي ترجمــت لهــم؛ مثــل
كتــاب ســير أعــام النبــاء للذهبــي ،وكتــاب رفــع اإلصــر عــن قضــاة مصــر للحافــظ ابــن حجــر لعســقالني،
وغيرهــا.
وكانــت تلــك الوظيفــة تــوكل إلــى القضــاة األمنــاء ،األكفــاء ،ويتولــون مــن خاللهــا اإلشــراف علــى
األيتــام وأموالهــم ،واألوقــاف التــي كانــت لهــم ،وتعييــن األوصيــاء الذيــن تــوكل إليهــم الرعايــة المباشــرة
لأليتــام ،وفــق شــروط دقيقــة ،مأخــوذة مــن منظومــة التشــريع اإلســامي.
وهكــذا كلمــا جــاء عصــر تطــور أســلوب االهتمــام برعايــة األيتــام ،ويعــد األميــر نــور الزنكــي مــن أعظــم
مــن اشــتهر عنــه االهتمــام باأليتــام ،فأوقــف األوقــاف الكبيــرة ،وبنــى المكاتــب العلميــة لتعليــم األيتــام
ســنة 569هـــ ،ووظــف المعلميــن لهــم ،واعتمــد للمعلميــن واأليتــام الرواتــب والكســوة ،كما أقــام أيض ًا
األوقــاف التــي كانــت تصــرف علــى جميــع أبــواب الخيــر وبالــذات األرامــل ،والمحتاجيــن)17(.
ومــن الشــخصيات المشــهورة برعايــة األيتــام األميــر ركــن الديــن الظاهــر بيبــرس ،حيــث بنــى عــددً ا مــن
المؤسســات التعليميــة ،فأنشــأ المدرســة الظاهريــة بالقاهرة ســنة 660هـــ الموافق 1262م ،واســتغرق
بناؤهــا عاميــن ،وأوقــف عليهــا الحوانيــت وهــي الدكاكيــن الكثيــرة التــي كانــت تــدر أمــوا ًال كثيــرة،
وجعــل بهــا خزانــة كتــب كبيــرة ،وألحــق بهــا مكتبً ــا لتعليــم األيتــام ورتــب لهــم الرواتــب ،والخبــز فــي
كل يــوم ،وكســوة فــي فصلــي الشــتاء والصيــف ،وغيــر ذلــك)18(.
ومنهــم أيضـ ًا األميــر آق ســنقر الناصــريّ  ،حيــث بنــى جامعـ ًا قريبـ ًا مــن قلعــة الجبــل فــي القاهــرة ،وأنشــأ
بجانبــه مكتبـ ًا إلقــراء أيتــام المســلمين القــرآن ،وحانوتــا لســقي النــاس المــاء العــذب ،وجعــل عليــه ضيعة
مــن قــرى حلــب ،تغــلّ فــي الســنة مائــة وخمســين ألــف درهــم فضــة ،..وأقــام لــه ســائر مــا يحتــاج إليــه مــن
أربــاب الوظائــف)19(.
وممــن الحــظ عظيــم الهتمــام برعايــة األيتــام المــؤرخ ابــن جبيــر ،فقــال وهــو يتكلــم عــن زيارتــه لمدينــة
دمشــق“ :ولأليتــام مــن الصبيــان محضــرة كبيــرة بالبلــد لهــا وقــف كبيــر يأخــذ منــه المعلــم لهــم ،وهــذا
أيضــا مــن أغــرب مــا يحـدّث بــه مــن مفاخــر هــذه البــاد”)20(.
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ومــن صــور الرعايــة لأليتــام ومــن كان فــي حكمهــم ،وهــم اللقطــاء الذيــن ال يعــرف آباؤهــم وأمهاتهــم،
مــا قــام بــه الســلطان مظفــر الديــن أبــو ســعيد كوكبــري التركمانــي ،حيــث بنــى دار ًا للنســاء األرامــل،
ودار ًا لصغــار األيتــام ،ودار ًا للقطــاء ،ووظــف المرضعــات اللواتــي يقمــن بإرضاعهــم ،والعنايــة بهــم)21(.
لقــد كانــت تلــك المكاتــب والــدور ظاهــرة ال تخطئهــا عيــن الزائــر للمــدن فــي بــاد المســلمين ،ومــن
طريــف مــا يذكــر أن مدينــة حلــب وحدهــا كانــت تحتــوي علــى أكثــر مــن ثالثــة عشــر مكتب ـ ًا لتعليــم
األيتــام ،ومنهــا :مكتــب درب العــدول ،ولــه أوقــاف كثيــرة ،ومكتــب الناصــري ،ومكتــب عمــاد الديــن
بــن الترجمــان ولــه وقــف ،ومكتــب المــاس ،داخــل بــاب النصــر ،ومكتــب تغــري بــردي أمــام جامعــه،
وتحتــه حــوض مــاء ،ولــه أوقــاف ،وغيرهــا)22(.

المبادرات األهلية
ولــم يقتصــر االهتمــام باأليتــام علــى الدولــة فقــط ،بــل كانــت المبــادرات األهليــة ذات حضــور كبيــر،
باعتبارهــا عمــاً صالح ـ ًا بــل مــن أعظــم األعمــال عنــد هللا تعالــى ،وقــد تنوعــت تلــك المبــادرات ،وألجــل
االختصــار أذكــر نموذجيــن:
األول :للقاضــي الخيــاط ،وهــو اإلمــام الحافــظ المحــدث أبــو عبــد هللا ،محمــد بــن علــي المــروزي توفــي بعــد
ســنة 320هـــ ،عــرف بالخيــاط ألنــه كان يخيــط علــى األيتــام والمســاكين ،فهــو وإن لــم يتمكــن مــن دفــع
األمــوال ،وإيقــاف األوقــاف عليهــا لصالــح األيتــام ،إال أنــه حقــق مــا يريــده مــن نيــل فضــل كفالــة اليتيــم
مــن خــال مــا يمكــن لــه فعلــه ويحســنه ،فــكان يســهر الليــل ،وفــي وقــت فراغــه بالنهــار يخيــط الثيــاب
لأليتــام والضعفــاء)23(.
وأمــا النمــوذج الثانــي فهــو :لحســان بــن ســعيد بــن حســان مــن نســل خالــد بــن الوليــد المخزومــي رضــي
هللا عنــه ،حيــث كان مــن التجــار المشــهورين بالخيــر والصــاح ،حتــى ســاد أهــل زمانــه فــي الفضــل،
وكــن كثيــر الصدقــة واإلحســان إلــى النــاس ،وكان يجهــز بنات الفقــراء األيتــام ويقيــم بتزويجهــن)24(.
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وفي الختام
المقصــود بمــا ذكــر االشــارة إلــى مــدى العنايــة باأليتــام فــي تاريــخ أمــة اإلســام ،وليــس االســتقصاء ،ولعــل
مــن المناســب أن أختــم الــكالم هنــا ببيــان قضيتيــن تميــزت بهمــا الحضــارة اإلســامية عــن غيرهــا فــي
رعايــة اإليتــام واالهتمــام بهــم ،وهمــا:
أوالً :تميــز اإلســام باشــتماله علــى منظومــة تشــريعية متكاملــة تتعلــق بــكل مــا لــه عالقــة باأليتــام،
مــن األحــكام والقوانيــن ،فإضافــة إلــى بيانــه فضائــل كفالتهــم ورعايتهــم ،بيــن أيض ـ ًا جميــع األحــكام
المتعلقــة باأليتــام فــي تربيتهــم ،وتعليمهــم ،والوصايــة عليهــم ،وحفــظ أموالهــم وتنميتهــا ،وضوابــط
وشــروط مــن يتولــى ذلــك ،وكيفيــة دمجهــم فــي المجتمــع ،وتجــاوز حالــة اليتــم التــي طــرأت عليهــم،
لينشــؤوا أناســ ًا مبدعيــن ،وصالحيــن مصلحيــن ،وغيرهــا مــن األحــكام التشــريعية الكثيــرة ،وقــد
كتبــت فيهــا رســائل جامعيــة كثيــرة.
ثانيــاً :ســبق اإلســام غيــره إلــى تشــريع الوقــف لصالــح أعمــال الخيــر والبــر بأنواعهــا ومنهــا األوقــاف
ألجــل األيتــام ،فالوقــف لــم يعــرف فــي تاريــخ البشــرية قبــل ظهــور اإلســام ،ولذلــك فهــو مــن خصائــص
المســلمين ،ومــن تجليــات حضارتهــم التــي تميــزوا بهــا عــن غيرهــم ،مــن أهــل الحضــارات الســابقة؛
أرضــا،
حتــى قــال اإلمــام الشــافعي“ :لــم يحبــس أهــل الجاهليَّــة  -فيمــا ِعَلمْ تُ ــه  -دارً ا وال ً
وإنمــا حبــس أهــل اإلســام”( ،)25والحبــس معنــاه الوقــف فــي لغــة علمــاء اإلســام.
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اليتم واأليتام في األدب العربي
أوالً :اليتم واأليتام في الشعر العربي
ـتحث المتلقــي وتُ حـ ِـرك فــي دواخلــه
يحمــل الشــعر الخالــد بيــن طيّاتــه رســالة مؤثــرة وصــورا معبــرة ،تسـ ِ
الكامــن مــن المشــاعر ،التــي تتحــول إلــى ُمح ِــرض يدفعــه للبــذل والعطــاء إن اقتضــى األمــر بــذالً ،أو وصــا
ووفــاء إن اقتضــى األمــر ودا وقربــا معنويــا ،وتضحيــة بالغالــي والنفيــس إن اقتضــى األمــر فــداء..
وتحــدث باحثــون فــي األدب العربــي عــن عشــرة أوجــه أو تزيــد فــي تنــاول الشــعر العربــي لليتــم معنــى
ومغــزى؛ إذ لــم يقــف الشــعر عنــد حــدود فقــد األب أو األم ،لكنــه تجــاوز ذلــك إلــى إنــزال تلــك الصفــة علــى
فاقــد رعايــة وتربيــة األبويــن وهــم أحيــاء ،والمفتقــر لألخــاق والعلــم ،وفاقــد المحبوبــة أو الوطــن..
ويحفــل الشــعر العربــي منــذ العصــر الجاهلــي وحتــى العصــر الحديث بقصائــد ومقطوعــات شــعرية تتحدث
عــن اليتــم واليتيــم بمعانيــه المختلفــة ،ويؤكــد باحثــون فــي األدب العربــي أن كلمــة اليتــم (ي ت م) تــدلّ
فــي األصــل علــى الفقــد ،فمــن فقــد شــيئا فقــد يتمــه ،وفــي ســياق الــكالم تنتقــل جــذور كلمــة اليتــم
وتتطــور وتعــدد معانيهــا ،ومعنــى اليتــم موجــود فــي الشــعر منــذ العصــر الجاهلــي ،ومــن أقــدم النصــوص
الشــعرية مــا ورد فــي حماســة أبــي تمــام فــي نــص إلســحاق بــن خلــف يتحــدث فيــه عــن شــعوره المضطــرب
حــول بنتــه التــي يخشــى أن تفقــده وتكــون يتيمــة ،ويقــول:

			
أميمة لم أجزعْ من العـ َــــدَِم
ُ
لوال

الظلم
ِ
الد ُجى في حندس
أقاس ُّ
ولم ِ

			
العيش معرفتي
ِ
وزادني رغبةً في

الرحـــــم
ِ
اليتيمة يجفوها ذوو
ِ
ذُ لَّ

وانتقــل اليتــم فــي اإلســام إلــى معنــى أخالقــي أوســع ،فقــد أصبــح اليتــم فكــرة تتعلــق بأخــاق الرعايــة
والكفالــة ومصاحبــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي الجنــة ،وال يــزال المعنــى فــي أدبيــات المســلمين وتعامالتهــم يتطــور
ويتوســع ،واليتــم لــه معنــى الفقــد الحســي بشــق إيجابــي ،وآخــر ســلبي يتعلــق بفقــد األخــاق والعلــم
والعــدل ..إلــى جانــب معانــي آخــرى مجازيــة..
وفــي وجــوه معنــى اليتــم فــي الشــعر العربــي تحــدث باحثــون عــن معانــي كثيــرة منهــا :أن اليتيــم ورد لقبــا
للنبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ،بعدمــا ولــد يتيــم األب ،ثــم فقــد أمــه فــي ســنّ مبكــرة؛ فتربــى فــي كنــف جــده عبــد
المطلــب ،ومــن بعــده فــي كنــف عمــه أبــي طالــب ،وبهــذا المعنــى قــال أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي فــي
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قصيــدة “ولــد الهــدى فالكائنــات ضيــاء”:

َعض ُه َوذَكاءُ
زق ب ُ
تم ِر ٌ
وَاليُ ُ

			
َضلِه
َخاي ُل ف ِ
َتيم بَدَت م ِ
ِ نع َم الي ُ

ويقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي في قصيدة “نظرة في شموخ اليتيم”:
			
ح َْس ُب اليتيم سعادةً أنَّ الذي

عاش ي َتيما
الناس َ
َالهدَى في ِ
نشر ُ

وجــاء اليتيــم بمعنــى فاقــد األبويــن أو أحدهمــا وهــو المعنــى الرئيســي لليتــم؛ وقــد ازدهــر اإلبــداع فــي هــذا
البــاب مــن ألــوان الشــعر وتعــددت أبياتــه ،فالمهلهــل بــن ربيعــة (ت  94ق.هـــ 531/م) وأحــد أبطــال العــرب
فــي الجاهليــة يســتدعي هــذا المعنــى قائــا:

			
َتيم ت َخاذَل َت
ل َهفي َعل َيكَ ِ إذا الي ُ

ذالن
َنه األ َِقار ُب أَيَّما ِخ ِ
ع ُ

وبالوجــع ترســم معنــى فقــد األبويــن ،ريشــة الشــاعرة فــدوى طوقــان ( )2003 - 1917فــي قصيدتهــا “يتيم
وأم” حيــن تقول:
			
قلّب البؤس على أوجهه

لن ترى كاليتيم بؤس ًا محتكم

			
ينشأ الطفل وال ركن له

ركنه من صغر السن انهدم

ولــم يتخلــف الشــاعر أبــو القاســم الشــابي (1934 - 1909م) عــن وصــف بكائيــة لليتــم وأحوالــه فــي
قصيــدة “شــكوى اليتيــم” قائــا:

فسرت وناديت:
يا أم هيّا إليّ !

فقد أضجرتني الحياة
ولما ندبت ولم ينفع
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وناديت أمي ولم تسمع

رجعت بحزني إلى وحدتي

ورددت نوحى على مسمعي

وعانقت في وحدتي لوعتي

وقلت لنفسي أال فاسكتي!
ومثلــه الشــاعر محمــد عبــد المطلــب (1871م 1931/م) ينعــى فقــد األم واألب فــي قصيدتــه “كشــفت
لألحــداث بعــدك يــا أمــي” قائــا:
			
فقدت أبي طفالً فلم أدر ما األسى

وأفقدتها كهالً فأوهى األسى عظمي

			
سلوني أحدثكم عن اليتم بعدها

فإن اليتيم الكهل أعرف باليتم

أمــا الشــاعر إيليــا أبــو ماضــي فقــد أبــدع هــو اآلخــر فــي قصيــدة “اليتيــم” فــي الدفــاع عــن مســتقبل
وحاضــر األيتــام بقولــه:

				
اليتيم الذي يلوح زريّا

ليس شيئا لو تعلمون زريّا

				
إنّه غرسة ستطلع يوما

ثمرا طيّبا وزهرا جنيّا

كما ورد اليتم في الشعر العربي بمعنى فاقد رعاية وتربية األبوين األحياء ،يقول أحمد شوقي في
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قصيدته “قم للمعلم”:
			
َتيم م َِن ِ انتَهى أَب َواهُ ِمن
ليس الي ُ
َ

ياة َو َخلَّفاهُ ذَليال
هَمِّ الحَ ِ

			
نهما
الدنيا الحَ كيم َِة ِم ُ
فَأ َصابَ ِ ب ُ

َمان ب َديال
سن ت َِربي َِة الز ِ
ِوَب ُح ِ

ِ إنَّ اليَتي َم ُه َو الَّذي ت َلقى ل َُه			

أُ ّم ًا ت َخَ لَّت أ َو أ َب ًا مَشغوال

وورد اليتيــم بمعنــى فاقــد األخــاق والقيــم والعلــم ،فقــد نســج عبــد الرحمــن العشــماوي معنــى جديــدا
للفقــد واليتــم فــي قصيــدة “نظــرة فــي شــموخ اليتيــم” قائــا:

			
فقلت أ َ ْيت َُم م َْن أرى
اليتيم ُ
ُ
قالوا

م َْن كان للخلُ ِق النَّبيل خَصيما

			
فقلت أ َ ْيت َُم م َْن أرى
اليتيم ُ
ُ
قالوا

عاش بين األكرمينَ ل َئيما
م َْن َ

وفــي فقــد العلــم يحفــر علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه هــذا المعنــى فــي قصيــدة “ليــس البل ّيــة ُ فــي
أيامنــا عجبـاً” قائــا:
			
ليس اليتيم الذي قد مات والده

َتيم ِالعل ِْم واألَدَب
ِ إنَّ اليَتي َم ي ُ

وفــي فقــد العــدل والعدالــة ســجل إليــاس أبــو شــبكة ( 1947 - 1903م) ب َصمَتــه فــي قصيــدة “ َح ـر َُم
ـرير ِك ي َحلُ ـ ُـم”:
ـال عَلــى سَ ـ ِ
الجَ مـ ِ
			
تم أ َن تُ شقيكَ أُ ٌّم أ َو أ ٌَب
ما اليُ ُ

َين أ َو ف َُم
تم أ َن تُ زريكَ ع ٌ
اليُ ُ

ِ إنَّ اليَتي َم م َِن ِ امَّحى وجدانُ ُه			

الظل َم ال مَن يُ ظل َُم
َسوق ُ
ُه َو مَن ي ُ

			
َهده
َتيم ِ بع ِ ِ
حاك ٌم ي َشقى الي ُ
ُه َو ِ

جَ ور ًا و َِمن ُخ ِبز اليَتامى يُ طع َُم
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وورد اليتيــم فــي الشــعر العربــي بمعنــى فاقــد الوطــن ،يقــول الشــاعر أحمــد مطــر (ولــد ســنة 1954م) فــي
قصيدتــه “يســقط الوطــن”:

أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
أبي الوطن
أمي الوطن
ال أمك احتوتك بالحضن
وال أبوك حن!
يتيم؛ أي ُمفرَدٌ ال نظير له ،وعنه يقول الشاعر ابن نباتة (768ه1366 ،م):
شعر ُ

				
بارع نظمته
لشعر ٍ
لهفي ٍ

لرفد بارع
تحتاج بهجته ٍ

				
يتيم قد تضوّع نشره
دٌ ٌّر ٌ

يا من يرق على اليتيم الضائع

ومزج المعنى ذاته في قصيدته “بتذكار العقيق بكائي”:
			
أصوغ على الد ّر اليتيم مدائح ًا

أعد بها من صاغة ِ الشعراء

ووردت كلمة اليتيم بمعنى المكان أو الشيء المتفرد ،فقد قال إلياس أبو شبكة:
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َتيم ِوَإنَّما
ما أ َنتَ ِ بالبَل َِد الي ِ

َين ال ت َراكَ تَيَتُّ ُم
في ُكلِّ ع ٍ

وفي هذا كتب ابن نباته المصري في قصيدة “يتيم ابتسامك ما يقهر”:

				
يتيم ابتسامك ما يقهر

فسائل دمعي ال ينهر

أما بمعنى الوحدة فتقول “سوزان عليوان” في قصيدتها “كنقطة عتمة في الضوء” قائلة:

يتيم
قلبي ٌ
عتمة
كنقطة ٍ
ِ
الضوء..
ِ
في
وعلى المنوال ذاته قال سرور نجيب:

عبثا تنادي (ال حياة لمن تنادى)
أنت منذ اآلن وحدك
أنت في البلوى يتيم
تجربة ذاتية لليتم في الشعر
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يُ عــد اليتــم مــن أبــرز الموضوعــات اإلنســانية واالجتماعيــة التــي أســهب الشــعراء فــي تناولهــا مــن خــال
قصائــد شــعرية لهــا وقــع الســحر فــي النفــوس؛ بمــا حملتــه مــن تصويــر صــادق ومعبــر للحالــة النفســية
التــي يمــر بهــا مــن فقــد أحــد والديــه أو كالهمــا ،وقــد صــور كثيــر مــن الشــعراء أحــوال اليتيــم إمــا
لكونهــم عانــوا مــن تجربــة اليتــم المريــرة ،أوعايشــوا حــاالت م ـرّت بــذات التجربــة فانهمــرت دموعهــم
شــعر ًا فــكان لــه بالــغ األثــر فــي النفــس والشــعور..
يقول الشاعر سليم شمس الدين:

			
من ضاع منه والداه فعيــــشه

العلقــــــــم)
ِ
(مر مذاقته كطعم

			
قل لي وهذا شأن أرباب الغنى

بمن اليتيم سيستجير ويحتمي؟

وهللا أوصى باليتيم ووصله			

برا ..وأوصى بالفقير المعــدم

			
هذان في الدنيا شريكانا بها

في مأكل في مشرب في مغنـــــم

وللشــاعر فــؤاد قاســم الزهيــري قصيــدة كتبهــا بلســان حــال اليتيــم مــن تجربــة صادقــة؛ إذ أنــه كمــا قــال
عــاش طفولــة الحرمــان لمــوت والــده وهــو فــي ســن الثالثــة ،فــذاق مــرارة اليتــم ،وكتــب معبــرا عــن حالــة
اليتــم فــي قصيــدة بعنــوان “طفولــة الحرمان”يقــول فيهــا:

			
خيوط ثوب الليل من أحزاني

اليتم حاك نسيجه فكساني
ُ

			
والدمع ينحت لوحةً للحزن في

خدي ملخصةً بها أشجاني
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ثــم يختــم أبياتــه برســالة إلــى أصحــاب القلــوب الرحيمــة خصيصــ ًا يحثهــم فيهــا علــى كفالــة يتيــم،
مشــيرا إلــى مقــدار األجــر والثــواب الــذي ينتظــر كافــل اليتيــم فــي الجنــة يقــول:

			
أنشدت عن حالي لتسمع بي الدنا

أدعو أخ اإلسالم ال ينساني

			
تـــــــــــجارة
ِ
فكفالة األيتام خير

الرحمن
ٍ
بأرباح من
ِ
كفلت

			
ٍ
أحمــــــد
فلكافلي البشرى برفقة

والرضوان
ٍ
في جنة الفردوس

			
بحرقـــــــــــة
ٍ
حال لليتيم
بلسان ٍ

اإلنسان
ٍ
إني أخاطب مهجة

والحديــث عــن اليتيــم فــي نصــوص الشــعراء يطــول وال يتســع المقــام للتطــرق لــكل مــا جــاء حولــه مــن
أبيــات ومقطوعــات تتضمــن تصويــر ًا للمعانــاة أو مواســاةً لصاحبهــا
وللشاعرة نجاة الماجد قصيدة بعنوان “دموع وشموع” تقول فيها:

			
رأيت طفالً باكي ًا
النخيل ُ
ِ
بين

مـا زاورت أركــان َـــه األطيـــارُ

			
قـل لي بربـك ما الحكــاية؟ ربمــا

وللسقــام عقــــــارُ
ِ
أكـــون
ُ
عــونًا

			
قـال :الحكـــايــة أنني فـي دُ نيتـي

أب ال دارُ
يــتـــيـــــم ال ٌ
ٌ
وحــــدي

			
بحضــن دافــئ
ٍ
ال أ َّم تحويـني

ال قـلب يؤوينـــي وال أبصـــــــارُ
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ثاني ًا :اليتم في القصة والرواية
حفــل األدب العربــي بمئــات مــن القصــص والروايــات وآالف المقــاالت التــي تناولــت اليتــم واليتيــم ،كمــا
تحــدث الكثيــر مــن األدبــاء ممــن ذاقــوا مــرارة اليتــم عــن تجاربهــم الذاتيــة وقصــص نجاحهــم فــي إبداعهــم
األدبــي ،وتحظــى القصــص والروايــات والمذكــرات التــي تناولــت حيــاة اليتــم بإقبــال كبيــر لــدى القــراء،
فهــي تعبيــر أكثــر صدقــا عــن المشــاعر واألحاســيس التــي يعيشــها اإلنســان ،ويجــد فيهــا الجمهــور اقترابــا
حقيقيــا مــن الواقــع ،ومعايشــة صادقــة لمصاعــب الحيــاة وقســوة الواقــع ،وقــدرة اإلنســان علــى تجاوزهــا
وتســطير قصــص النجــاح.
فقــد أصــدر الكاتــب والروائــي الفلســطيني عبــد الحليــم أبــو حجــاج روايــة بعنــوان “اليتيــم” ،وتتحــدث
عــن حيــاة ولــد يتيــم رغــم وجــود والديــه علــى قيــد الحيــاة ،وُ ِ لــد ونشــأ وبلــغ ســن الشــباب وهــو يتيــم
ـت أو أ َب ًا
بالمفهــوم الــذي ع َّبــر عنــه أميــر الشــعراء أحمد شــوقي :إنَّ الـيـتـيـــم هـــــو الــــذي ت َـلْــقَى له أُ َّمـ ًا تخلَّـ ْ
مشــغوال ..فهــو الطفــل البائــس الــذي تخلَّــت عنــه أُ ُّمــه بزواجهــا الجديــد بعــد طالقهــا مــن زوجهــا األول،
وهــو الطفــل الــذي انشــغل عنــه أبــوه بأعمالــه وزواجــه وأســفاره..
ويطــل الكاتــب المفكــر المغربــي عبــدهللا العــروي علــى القــارئ العربــي مــن خــال عمــل روائــي جديــد
وســمه بعنــوان «اليتيــم» ،ومغــزى هــذه اإلطاللــة فيمــا يبــدو هــو إذكاء روح الفكــر فــي رجــل الشــارع الــذي
تمــر مــن أمامــه العديــد مــن الظواهــر االجتماعيــة ..ويفصــح العــروي مــن خــال روايتــه «اليتيــم» عــن أمــر
يشــده دائمـ ًا إلــى قــاع تلــك الحكايــات الموغلــة فــي عتقهــا ..تلــك ال ّنــازّة مــن مســامات الذاكــرة الصلــدة،
حيــث تتــوارد تلــك األحــداث علــى هيئــة افصــاح يرتبــط دائم ـ ًا بالتــوق إلــى الخــاص مــن جحيــم الوحــدة
والغربــة والضيــاع.

يتيما فآوى
ويأتــي كتــاب “يتيمً ــا فــأوى” لمحمــد الدمــرداش العقالــى ،ليكســر النمــطَ التقليــدى فــى رصــد الســيرة
ـف
ـبيل لرصــد حيــاة الرســول محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ،وأمســك المؤلـ ُ
النبويــة ،فقــد اتخــذ أســلوبَ الســرد والروايــة سـ ً
بخيـ ٍـط حريــرى دقيـٍـق فــى حيــاة النبــي عليــه الســام ،وهــو “اليُ تــم” الــذى أصيــب بــه محمــد ِ تباعً ــا طَ يلــة
ـكا بهــذا الخيــط مــن
حياتــه ،ولعــل هــذا واضــح مــن العنــوان “يتيمً ــا فــآوى” ..وقــد ظــل المؤلــف ممسـ ً
البدايــة إلــى النهايــة بحــرص شــديد ،مــا جعــل القــارئ يــرى جوانــب ربمــا تبــدو جديــدة عليــه فــى الســيرة
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تعايشــا نفس ـيًّا ،مفعمً ــا باألحاســيس ،قريبً ــا إلــى الرؤيــة،
ً
النبويــة ،ويشــعر بأنــه يتعايــش مــع األحــداث
كأنــه عدســة مك ِّبــرة توضّ ــح تفاصيــل األشــياء ،وليــس مجــرد ســرد تاريخــي لألحــداث.
“يتيمً ــا فــآوى” ..تجربــة جديــدة فــى ســرد الســيرة النبويــة مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة ،تخــوض
ُعبــاب النفــس البشــرية بســفينة المشــاعر الصادقــة ،فتصــل إلــى مجاهــل األســرار المختبئــة وراء أعظــم
ســيرة ،ألعظــم إنســان فــى الكــون.
وهنــاك المئــات مــن القصــص القصيــرة التــي كان موضوعهــا اليتــم واليتيــم ،منهــا عــدد ال بأس بــه بأقالم
األيتــام أنفســهم ،ومنهــا مــا هــو بأقــام األرامــل أمهــات األيتــام؛ وهــي القصــص األكثــر جذبــا للقــراء،
فيجــدون فيهــا عاطفــة متدفقــة ،وصدقــا فنيــا أقــرب للواقــع ،كمــا شــكلت تلــك القصــص محتــوى
اســتوعب الطاقــات المكبوتــة ،ومتنفســا للمبدعيــن والمبدعــات ممــن ذاقــوا مــرارة التجربــة الحقيقيــة
لليتــم ،وتمكنــوا مــن تجاوزهــا.

المراجع:
1.وكالة أنباء األناضول
2.صحيفة الصباح الكويتية
3.موقع موضوع..
4.موقع شبكة الفصيح.
5.موقع مؤسسة عبد العزيز بن سعود البابطين
6.وكالة معا اإلخبارية.
7.مكتبة ن اإللكترونية.
8.المجلة الثقافية.
9.موقع ( .booksيتيما فآوى).
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أيتام نابغون عبر التاريخ
يحفــل التاريــخ القديــم والحديــث بســير لجمــع مــن المفكريــن والفقهــاء والمخترعيــن واألدبــاء ورجــال
األعمــال والعلمــاء ..ممــن اشــتركوا فــي خصلــة واحــدة وارتبطــوا فيمــا بينهــم برابطــة مشــتركة ..أال
وهــي اليتــم ،فكلهــم فقــدوا آباءهــم فأصبحــوا بــا عائــل ،إال أنهــم تحــدوا الحيــاة وخاضــوا غمارهــا ،فلــم
توقفهــم العقبــات ،ولــم تحــل دون مــا أرادوه المصاعــب واألزمــات ،ولــم يختبئــوا خلــف يتمهــم ،وفــي
النهايــة حققــوا مالــم يحققــه غيرهــم ،وأنجــزوا مــا عجــز عنــه اآلخــرون؛ ليســجلوا أســماءهم بيــن نجــوم
اإلبــداع وصفحــات التاريــخ..
ولعــل تعهــد األيتــام بالرعايــة وخصوصــا الموهوبيــن وأصحــاب القــدرات المتميــزة منهــم ســتقوم بإبــراز
مخرجــات مواهبهــم وقدراتهــم بصــورة أكبــر.
وفيمــا يلــي بعــض مــن الســير المختصــرة لعظمــاء مــن األيتــام بــرزوا عبــر التاريــخ وكانــوا قــدوة حســنة
لــكل مجتهــد:
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شاعر النيل..حافظ إبراهيم
يع ـ ّد حافــظ إبراهيــم مــن أهــم شــعراء العــرب فــي
العصــر الحديــث ،وُ لــد فــي الرابــع مــن شــباط عــام
1872م فــي ديــروط ،وأصبــح يتيمـ ًا منــذ طفولته؛
فكفلــه خالــه ،والتحــق بالشــرطة ،واســتم ّر فيهــا
لفتــرة ..،ومــع بدايــة القــرن العشــرين أصبــح مــن
أشــهر أعــام الشــعر.
لُ قّــب بشــاعر النّيــل بعــد تعبيــره عــن قضايــا
وع ّيــن رئيس ـ ًا لــدار الكتــب
الشــعب ومشــاكلهُ ،
فــي الفتــرة األخيــرة مــن حياتــه؛ ليُ حــال إلــى
التقاعــد فــي عــام 1932م ،وترجــم عديــد ًا مــن
القصائــد والكتــب الغربيــة لبعــض األدبــاء ،مثــل
شكســبير ،وفيكتــور هوغــو .توفــي فــي الواحــد
والعشــرين مــن حزيــران عــام 1932م
وقــد تحلــى حافــظ إبراهيــم بــروح الفكاهــة
رغــم المأســاة التــي عاشــها ،والتــي تمثّلــت فــي
وفــاة والــده صغيــر ًا دون أن يورّثــه المــال ،إلــى
جانــب حياتــه البائســة فــي بيــت خالــه ،وفشــله
فــي المحامــاة ،وإحالتــه للمعــاش بعــد التحاقــه
بالشــرطة نتيجــة إصابــة.
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أبو الطيب المتنبي
أبــو الطيــب المتنبــي أحمــد بــن الحســين الجعفــي
الكنــدي ،وُ لــد فــي الكوفــة ونشــأ يتيمً ــا ،توفِّيــت
أمــه وهــو صغيــر ،فك َفلَتْــه جدتُ ــه ألمــه ،ويعــد
فــي رأي معظــم النقــاد وكتــاب تاريــخ األدب مــن
أعظــم الشــعراء العــرب؛ فقــد ُعــرف بأنّــه نــادرة
زمانــه وفريــد عصــره ،وقــد أحصــى أحــد الباحثيــن
أكثــر مــن  600كتــاب مــن رســائل الدكتــوراه
والماجســتير تناولــت شــعره وأثــره فــي األدب
العربــي.
وقــد تعــددت الموضوعــات الشــعرية التــي تطــرّق
إليهــا المتنبــى ،وكان مــن أكثــر الشــعراء العــرب
احتفــاء بالحكمــة وفلســفة الحيــاة ،ويجدهــا
القــراء فــي معظــم قصائــده ،كمــا تميّــز شــعره
بالبعــد عــن التكلّــف والتصنّــع..
وقــد تــرك المتنبــي إرثــ ًا عظيمــ ًا مــن الشــعر،
ويضــم ديوانــه أكثــر مــن  326قصيــدة .وقــد
اشــتهر بمالــئ الدنيــا وشــاغر النــاس
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اسحاق نيوتن
ولــد اســحاق نيوتــن فقيــر ًا يتيمــ ًا ومريضــ ًا فــي
إحــدى القــرى البريطانيَّــة وتعثَّــر عــدة مــرَّات
خــال تحصيلــه العلمــي ولكــنَّ عبقريتــه بــرزت
أخيــر ًا فــي جامعــة كامبريــدج الشــهيرة ،بــرع فــي
مختلــف العلــوم الطبيع َّيــة كالفيزيــاء والكيميــاء
والرياضيــات والبصريــات وفــي الفلســفة ..حتــى
وصــل أخيــر ًا إلــى قمَّــة المجــد بعــد اكتشــافاته
لعلــم التكامــل والتفاضــل فــي الرياضيــات،
وقوانيــن الحركــة والجاذبيــة فــي الفيزيــاء .رغــم
بدايتــه البائســة ولكــنَّ النهايــة كانــت أكثــر من
رائعــةً وغيــر متوقَّعــة إطالقــ ًا فقــد أصبــح رئيســ ًا
للجمعيــة الملكيــة إلــى حيــن وفاتــه ،وحظــي
بتكريــم أكبــر بكثيــر مــن ملــوك عصــره .نشــر
نيوتــن كتابــه األهــم فــي تاريــخ العلــم عــام 1687
“المبــادئ الرياض َّيــة للفلســفة الطبيع َّيــة”،
وفيــه وضــع قوانيــن الحركــة الثالثــة التــي تفسِّ ــر
حركــة األجســام فــي الكــون وقانــون الجــذب
بصــورة
ٍ
العــام وبلــور علــم التفاضــل والتكامــل
هندســيَّة واضحــة ،وأبهــر هــذا الكتــاب فــور
ظهــوره أربــاب العلــم والفكــر فــي كل مــكان
ومــازال يُ عتبــر بــرأي الكثيريــن الكتــاب األهــم
واألكثــر تأثيــر ًا فــي تاريــخ العلــم.
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نيلسون مانديال
وُ لــد نيلســون مانديــا فــي “أوماتــا” بمقاطعــة
“ترانســكي” فــي جنــوب أفريقيــا عــام 1918م،
وكان أبــوه زعيمً ــا قبليًّــا ،وعندمــا بلــغ الســنة
الســابعة مــن عمــره تُ وفــي والــده ،لتبــدأ رحلتــه فــي
عالــم الحريــة والتضحيــة وحــب الوطــن.

يعــد مانديــا واحــدا مــن أكثــر رجــاالت الدولــة
احترامــا فــي العالــم ،قــاد النضــال لتغييــر النظــام
العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا بآخــر ديمقراطــي
متعــدد األعــراق ،قضــى فــي الســجن  27عامــا،
ثــم خــرج منــه ليصبــح أول رئيــس أســود للبــاد،
وأدى دورا رئيســيا فــي إحــال الســام فــي مناطــق
النــزاع األخــرى ،وفــاز بجائــزة نوبــل للســام عــام
.1993
عــرف مانديــا بجاذبيتــه وعصاميتــه وروحــه
المرحــة ،إضافــة إلــى عــدم رغبتــه فــي االنتقــام
رغــم معاناتــه التــي عاشــها ،ويــرى باحثــون أن
اليتــم كان أحــد األبعــاد المكونــة لشــخصيته
المؤثــرة فــي اإلصــاح السياســي واالجتماعــي
واالقتصــادي والفكــري.
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عبد الرحمن الداخل
يعــد عبــد الرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام
األمــوي المعــروف بـــ (الداخــل) مــن أعظــم
القــادة السياســيين فــي التاريــخ ،فهــو مؤســس
الدولــة األمويــة باألندلــس بعــد زوال حكمهــم
فــي المشــرق العربــي ،أطلــق عليــه أبــو جعفــر
المنصــور العباســي لقــب صقــر قريــش.
ولــد فــي دمشــق ســنة  113هـــ ونشــأ يتيم ـ ًا
(مــات أبــوه وهــو صغيــر) فتربــى فــي بيــت
الخالفــة األمويــة ،وعــرف بالــذكاء والفطنــة،
غــادر عبــد الرحمــن دمشــق هربــ ًا مــن
العباســيين بعــد قيــام دولتهــم علــى أنقــاض
الدولــة األمويــة ،ودخــل إلــى األندلــس عــام
وعــرف مــن يومهــا بلقــب عبــد
138هـــُ ،
الرحمــن الداخــل ،وحكــم األندلــس بالعــدل
والحــزم فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 138
 172هـــ ،وتُ وفــي فــي قرطبــة بعــد فتــرةحكــم دامــت مــدة أربعــة وثالثيــن عامــاً.
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اإلمام البخاري
اســمه محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن
المغيــرة بــن بردزبــه الجعفــي ،أبــو عبــدهللا بــن
ُ
أبــي الحســن البخــاري ،نســبة إلــى بخــارى فــي
الكبــرى أوزباكســتان) حاليًّــا) ،ولــد
خراســان ُ
فــي عــام  194للهجــرة ،وتوفــي والــده وهــو
صغيــر فنشــأ فــي حجــر أمــه حيــث تفرغــت لتربيتــه
واالهتمــام بــه ،وكان لهــا الفضــل بعــد هللا تعالــى
فيمــا وصــل إليــه مــن مكانــة علميــة ،فقــد أتــم
حفــظ القــرآن وهــو فــي العاشــرة.
حرصــت أمــه علــى أن يتفــرغ لطلــب العلــم،
فخرجــت بــه مــع أخيــه أحمــد إلــى مكــة فلمــا
حجــوا رجــع أخــاه أحمــد بهــا وبقــي هــو فــي مكــة
لطلــب الحديــث.
وهكــذا أقبــل البخــاري علــى طلــب العلــم ،وتلقــى
العلــم عــن معظــم علمــاء عصــره ،فــي معظــم
البلــدان ،وبلــغ عــدد مــن تلقــى عنهــم أكثــر مــن
ألــف شــيخ ،إلــى أن تفــوق علــى علمــاء عصــره،
وبــدأ التدريــس والتأليــف وهــو فــي ســن مبكــرة.
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لقــد كتــب اإلمــام البخــاري المؤلفــات العظيمــة،
وأروعهــا وأعظمهــا كتابــه صحيــح البخــاري،
الــذي يعــد أول كتــاب جمــع الحديــث الصحيــح،
وأصــح كتــاب بعــد كتــاب هللا تعالــى ،وقد اســتمر
البخــاري فــي تأليفــه وجمعــه وترتيبــه وتنقيحــه
ســت عشــرة ســنة ،كمــا ألــف “األدب المفــرد”
و”التاريــخ الكبيــر ،واألوســط ،والصغيــر”،
وبذلــك يعــد أول مــن ألــف فــي تاريــخ الرجــال،
وغيرهــا مــن الكتــب العظيمــة ،وقــد توفــي
البخــاري رحمــه هللا ســنة  256للهجــرة.
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مهمة
مع األيتام وفي خدمتهم ..شهادات مؤث ّرة ومعلومات ّ
ترصــد هــذه المســاحة مقــوالت ومواقــف مؤثــرة صــدرت عــن شــخصيات لهــا تجــارب مــع األيتــام وأدوار فــي
خدمتهــم وتقديــم العــون لهــم ،وتــورد معلومــات مه ّمــة مــن المفيــد للكافليــن والشــخصيات والجهــات
التــي تقــوم علــى خدمــة األيتــام االطــاع عليهــا.

الدكتور عبد الرحمن السميط “رحمه هللا”
دكــم أشــتاق إلــى العيــش مــع النــاس البســطاء ..وكــم أشــتاق إلــى رؤيــة األيتــام والعيــش بينهــم
ومحادثتهــم بعــد صــاة المغــرب أو بعــد صــاة الفجــر ..اشــتاق وأشــعر بالفخــر عندمــا أرى األيتــام الذيــن
كانــوا مشــردين ..هــا هــم اليــوم أطبــاء ومهندســون وأســاتذة جامعيــون ومديــرو مــدارس وخبــراء فــي
أماكــن مختلفــة ..أشــعر بــأن هــذا فخــر لــي ،وأشــعر أن جهــدي خــال ثمــان وعشــرين ســنة كان ذا جــدوى
ونفــع بفضــل هللا ،وهللا ســبحانه وتعالــى كافئنــي فيــه أنــي رأيــت النتائــج اآلن.
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د .يوسف البدر
طبيب مختص في الكهربية الفسيولوجية لجسم االنسان

إن رعايــة األيتــام وتقديــم الحــب والحنــان لهــم أمــر مهــم لليتيــم والراعــي؛ وقــد كشــف الطــب الحديــث
جانبــا مهمــا مــن إعجــاز الســنة النبويــة متعلــق بقــول الرســول الكريــم ملسو هيلع هللا ىلص“ :إن أردت أن

يليــن قلبــك فأطعــم المســاكين وامســح رأس اليتيــم”

ـب والحنــان ،واالنســان
فقــد ثبــت علميـ ًا ان لمــس شــعر اليتيــم يســاعد فــي نمــو خاليــا المــخ الخاصــة بالحـ ّ
يعانــي نفســيا عندمــا تكــون حاجتــه للحــب والحنــان ناقصــة ،والحاجــات النفســية والفســيولوجية تؤثــر
علــى نفســية الطفــل ..وقــد ال يجــد اليتيــم مــن يمســح علــى رأســه بســبب فقــدان والديــه أو أحدهمــا.
ويعــد الحــب حاجــة فســيولوجية وليســت ســيكولوجية بالنســبة لإلنســان وخصوصــا األطفــال ،فهــم
يحتاجــون للحــب واالحتــرام والتقديــر يوميــا كحاجتهــم لــأكل والشــرب ..واليتيــم تتكــون لديــه
حاجــات غيــر مشــبعة ،وقــد يعانــي بســببها عنــد الكبــر ،ومــن هنــا فــإن االتصــال الحســي واللمــس والضم
يؤثــر علــى التطــور العاطفــي ونمــو الدمــاغ ،والطفــل الــذي يعيــش وســط جــو مــن الحــب والحنــان يكــون
طفــا ســعيدا بعكــس الطفــل الــذي حــرم مــن والديــه فإنــه ســيعيش فــي معانــاة ينقلهــا معــه عنــد الكبــر.
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إيمان صقر الكعبي
إعالمية ومذيعة قطرية

يمكــن القــول أنّ زيارتــي لبنغالديــش مــع قطــر الخيريــة غ ّيــرت حياتــي  180درجــة ،رغــم أن اهتماماتــي
ومشــاركاتي التطوعيــة ســابقة لهــذه الزيــارة ،ولعــلّ الســبب أننــي فــي بنغالديــش عشــت مــع األيتــام،
وســمعت منهــم ولمســت حجــم معاناتهــم ،فيمــا كنــت قبــل ذلــك أســمع عنهــا ،أو أشــاهد أمــورا متعلقــة
بهــا عــن بعــد فقــط.
تعرّفــت فــي هــذه الزيــارات علــى مشــاعر وأحــام هــذه الشــريحة ،وأحببــت ابتســاماتها رغــم المعانــاة،
وحبّهــا للحيــاة رغــم المصاعــب.
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البروفيسور مصطفى خياطي
طبيب أطفال ورئيس (هيئة ترقية الصحة وتطوير البحث) ـ منظمة أهلية خيرية جزائرية

أفضـ ُـل إبقــاء الطفــل اليتيــم فــي وســطه األســري ،وتســليمه إلــى أحــد أقاربــه لتربيتــه ،حتــى ولــو لــم تكــن
ّ
ـب الطفــل فــي وســط عائلــي فــا يشــعر بكبيــر اختــاف عــن
لــه عالقــة قرابــة مباشــرة معــه ،حتــى يشـ َّ
أقرانــه ،كمــا يبقــى مرتبط ـ ًا بأقاربــه.
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القسم الثاني

تجربة قطر الخيـرية
في كفالة ورعاية
األيتام
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تجربة قطر الخيـرية في كفالة ورعاية األيتام
البدايات ..والمنطلقات ..والدوافع
تمتــد مســيرة قطــر الخيريــة ألكثــر مــن  37عامـ ًا ،وقــد ارتبطــت انطالقتهــا باأليتــام اســما ونشــاطا ،حيث
بــدأت كمبــادرة تطوعيــة مجتمعيــة عــام  ،1982باســم “لجنــة قطــر لمشــروع كافــل اليتيــم” ،ثــم
تــم تأسيســها رســميا  ،1992وتحــول اســمها إلــى قطــر الخيريــة لتعمــل فــي كافــة مجــاالت العمــل
اإلغاثــي والتنمــوي ،كمنظمــة غيــر حكوميــة انســانية وتنمويــة دوليــة تســتمد مقوماتهــا مــن القيــم
والمبــادئ والمــوروث الثقافــي والحضــاري للمجتمــع القطــري.

المنطلقات والدوافع
ويرتبــط اهتمــام قطــر الخيريــة باأليتــام فــي إطــار تركيزهــا علــى الهــدف األول لمنظومــة األهــداف التنميــة
المســتدامة التــي حددتهــا األمــم المتحــدة أال وهــو القضــاء علــى الفقــر ،واألولويــات والتحديات التي يســعى
المهتمــون بالتنميــة المســتدامة للعنايــة بهــا لتحقيــق هــذا الهــدف وخصوصــا :الحمايــة االجتماعيــة،
وبنــاء قــدرة الفقــراء علــى الصمــود وغيرهــا.
ومنــذ تأســيس قطــر الخيريــة وهــي تبــذل مزيــدا مــن الجهــود لدعــم نظــم الحمايــة االجتماعيــة فــي الــدول
التــي تعمــل فيهــا ،وتقــوم بذلــك انطالقــا مــن رســالتها األصليــة التــي تؤكــد علــى مســاعدة الفئــات األكثــر
احتياجــا ،ومــن رغبتهــا فــي تعزيــز نظــم الحمايــة االجتماعيــة األهليــة واإلســهام مــن تخفيــف األعبــاء
الماليــة علــى أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة الحكوميــة ،ولهــذا يحتــل قطــاع الرعايــة االجتماعيــة الصــدارة
مــن حيــث اإلنفــاق طيلــة مســيرة قطــر الخيريــة ،وقــد بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى هــذا القطــاع عــام 2017
حوالــي  275,614,742ريــاال قطريــا بنســبة تصــل لحوالــي  38%مقارنــة بإجمالــي اإلنفــاق خــال
نفــس العــام ،وقــد تصــل النســبة إلــى  50%حيــث أن األيتــام وأســرهم تعطــى لهــا األولويــة مــن االســتفادة
مــن جميــع مشــاريع وأنشــطة قطــر الخيريــة ،بمــا فيهــا المشــاريع الموســمية والمــدرة للدخــل وتوفيــر
الســكن الالئــق وغيرهــا.
وعمومــا فــإن النســب المئويــة لســكان العالــم غيــر المشــمولين إطالقــا بــأي حــدود دنيــا مــن أنظمــة
الحمايــة االجتماعيــة تتــوزع علــى النحــو التالــي :العاطلــون عــن العمــل  ،78%األشــخاص ذوو

اإلعاقــة الشــديدة  ،72%األطفــال  ،65%األمهــات اللواتــي وضعــن حديثــا  ،59%كبــار الســن
.32%
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فلسفة الحماية االجتماعية
وتقــوم فلســفة قطــر الخيريــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة علــى التمييــز بيــن نوعيــن مــن الفقــراء،
الفقــراء القــادرون علــى العمــل والفقــراء غيــر القادريــن علــى ذلــك ،حيــث تتوجــه قطــر الخيريــة بخدمــات
التمكيــن االقتصــادي دعمــا للفقــراء القادريــن علــى العمــل إيمانــا منهــا بــأن كرامــة اإلنســان تتحقــق
باإلنتــاج متــى كان قــادرا علــى ذلــك ،وفيمــا يخــص فئــة الفقــراء غيــر القادريــن فــإن قطــر الخيريــة تميــز
بيــن عــدم القــدرة الظرفيــة ســواء بســبب الســن أو المــرض أو اإلعاقــة المؤقتــة مثــل األطفــال أو النســاء
الفقيــرات بعــد الــوالدة ،وبيــن عــدم القــدرة الدائمــة بســبب العجــز عــن العمــل ألي ســبب مــن األســباب
مثــل كبــار الســن وذوي اإلعاقــة الشــديدة.
وتوفــر قطــر الخيريــة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة لفئــات المحتاجيــن غيــر القادريــن مؤقتــا مــن خــال
إدماجهــم فــي نظــم الحمايــة التــي تموّلهــا ،حيــث تهــدف مــن خــال هــذا الدعــم إلــى تمكينهــم علــى
المــدى المتوســط أو البعيــد مــن االعتمــاد علــى أنفســهم كتعليــم األطفــال األيتــام وتدريبهــم عبــر
تمكنهــم مــن إقامــة مشــروع مــد ّر للدخــل،
نظــام الكفــاالت ،أو مســاعدة النســاء األرامــل إلــى حيــن ّ
أمــا المحتاجيــن غيــر القادريــن بشــكل كامــل فتعمــل قطــر الخيريــة علــى دمجهــم فــي نظــم حمايــة
اجتماعيــة دائمــة مثــل الكفــاالت المتواصلــة.
وقــد تط ـوّر العمــل فــي رعايــة األيتــام عبــر ثالثــة عقــود خلــت ك ّمــا ونوعــا حتــى أصبحــت قطــر الخيريــة
مــن أكبــر مظــات األيتــام عبــر العالــم فــي الســنوات األخيــرة ،كمــا نفــذت عــددا مــن المشــاريع النوعيــة
المهمــة لصالــح هــذه الشــريحة ،وســجّ ل مكفولوهــا مئــات مــن قصــص النجــاح عبــر العالــم ،كثمــرة
لهــذا االهتمــام والتط ـوّر الــذي صاحبــه.
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المنعطفات المهمة ومحطات التطوير الرئيسة في مسيرة
كفالة األيتام
شــهدت كفــاالت األيتــام فــي قطــر الخيريــة تطــورا كم ّيــا ونوع ّيــا وحققــت عــددا مــن القفــزات المهمــة
خــال مســيرتها الممتــدة ويمكــن اســتعراض أهــم المحطــات المرتبطــة بذلــك وفقــا لمــا يلــي:

البداية:

أول نشاط لقطر الخيرية على اإلطالق بدأ بكفالة األيتام ،ثم اتسع لمجاالت أخرى بعد ذلك.

التوسع في الكفاالت

توســع نطــاق الكفــاالت ليغطــي أيتــام مناطــق تعانــي مــن األزمــات ودوال فقيــرة ،وليصــل عــدد الكفــاالت
فــي العــام الثانــي لالنطالقــة بنحــو  1000كفالــة ،فيمــا بلــغ حتــى نهايــة  2019حوالــي 162,000
مكفــول (بينهــم  145,000يتيــم).

وفــي الفتــرة مــن عــام  2016ـ  2019بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن الرعايــة االجتماعيــة:
 11,12,964شــخصا ،بقيمــة بلغــت 1,177,076,096 :ريــاال قطريــا ،تتضمــن قيمــة الكفــاالت
الشــهرية لــكل يتيــم ،إضافــة إلــى المشــاريع الداعمــة لهــذه الشــرائح كالمشــاريع الموســمية ككســوة
العيــد وعيديــة األيتــام واإلفطــارات واألضاحــي وزكاة الفطــر ومشــروع “أمنيتــي و”عــاون”.

وقــد بلــغ إجمالــي مــن كفلتهــم قطــر الخيريــة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة  2019أكثر مــن 280,000
يتيــم (ســنّ الكفالــة يمتــد حتــى إتمــام  18عاماً).

إنشاء مراكز نوعية

تــم إنشــاء مراكــز نوعيــة لرعايــة األيتــام تشــرف قطــر الخيريــة عليهــا مباشــرة فــي عــدد مــن الــدول التــي
تعمــل فيهــا ،وتتضمــن أقســاما داخليــة للطلبــة المكفوليــن إضافــة لمرافــق أخــرى مثــل( :مدرســة ،وحــدة
طبيــة أو مســتوصف ،ومالعب..الــخ) وقــد بــدأت تشــييد مثــل هــذه المراكــز فــي بنغالديــش اعتبــارا مــن
عــام  ،1994كمركــز غوداغــاري ،ومركــز خبيــب بــن عــدي ،وقــد تخ ـرّج مــن هــذه المراكــز عشــرات
اآلالف مــن الطلبــة ،وانتفــع مــن خدماتهــا ســكان المناطــق التــي أقيمــت فيهــا.
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وتطــور األمــر إلــى بنــاء وتشــييد مــدن نموذجيــة لأليتــام مثــل مدينــة الشــيخة عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد
هللا العطيــة النموذجيــة (رحمهــا هللا) لرعايــة األيتــام بالســودان ،المقامــة علــى مســاحة  200ألــف
متــر مربــع ،وتضــم  200منــزل ألســر األيتــام إضافــة إلــى المرافــق األساســية.

إنشاء إدارة للرعاية االجتماعية

تــم إنشــاء اإلدارة لتشــرف وتتابــع الكفــاالت ،إضافــة إلــى تخصيــص مســؤول وموظفيــن لمتابعــة األيتــام في
كل مكتــب مــن مكاتبهــا الميدانيــة ومشــرفين ميدانييــن عليهــم نظــرا للتوســع فــي عــدد المكفوليــن،
وقــد كان األمــر فــي البدايــة يقتصــر علــى قســم لأليتــام فقــط وعــدد قليــل مــن الموظفيــن فــي المركــز
والمكاتــب الميدانيــة.

االهتمام بأسر األيتام

صــار التركيــز أكبــر علــى أســر األيتــام لتحســين أوضاعهــم واالرتقــاء بقدراتهــم ،حيــث تعطــى األولويــة
لهــم فــي توفيــر مشــاريع مــدرة للدخــل لمــن تتوفــر فيــه القــدرة علــى ذلــك ،وكذلــك فــي منحهــم كفــاالت
طــاب العلــم عنــد وصــول األيتــام إلــى المرحلــة الجامعيــة حــال توفرهــا ،إضافــة إلــى مســاعدات أخــرى ذات
طبيعــة موســمية مثــل كســوة العيــد وصدقــة الفطــر واألضاحــي والحقيبــة المدرســية ،إضافــة للمســكن
االجتماعــي.

كمــا تتيــح قطــر الخيريــة الفرصــة لتحقيــق أمنيــات المكفوليــن الخاصــة لمــن يرغــب مــن كافليهــم،
نظــرا ألن مبالــغ الكفالــة غالبــا ال تفــي بــكل متطلبــات أســر األيتــام ،ومــن هــذه األمنيــات شــراء نظــارة
أو إجــراء عمليــة جراحيــة أو جهــاز كمبيوتــر لأليتــام وغيرهــا ،فضــا عــن مســاعدات دوريــة أخــرى مثــل
ترميــم البيوت..الــخ
توســيع شــبكة الشــراكة والتعــاون علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــال اختيــار
واعتمــاد جمعيــات شــريكة وتوقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع مختلــف الفاعليــن الدولييــن فــي مجــاالت عمل
الطفولــة واالهتمــام بشــؤونها مــن وكاالت األمــم المتحــدة والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة ،مــن أجــل التنســيق وتوســيع شــبكة التغطيــة للمشــمولين بنظــم الحمايــة االجتماعيــة
وترشــيد وتنميــة المــوارد وتبــادل التجــارب والخبــرات.
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إطالق مبادرة رفقاء
تــم إطــاق مبــادرة رفقــاء لرعايــة األيتــام عبــر العالــم لتكــون مــن أكبــر مظــات كفالــة األيتــام فــي
العالــم ،ودشــنت فــي  31ديســمبر .2013

من الناحية النوعية ركزت المبادرة على:

تحقيــق الريــادة فــي تحقيــق مفهــوم التكافــل االجتماعــي بمــا يخــدم اإلنســانية ويحقــق التنميــة االجتماعية
المســتدامة .تغييــر مفهــوم الكفالــة الشــهرية التقليديــة التــي يتلقاهــا الطفــل اليتيــم عــن طريــق تطويــر
برامــج الرعايــة المتكاملــة والتــي تشــمل الرعايــة فــي الجوانــب االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة.

ومن الناحية الكمية
حققــت المبــادرة زيــادة الفتــة لألنظــار فــي عــدد المكفوليــن .فقــد كان عددهــم قبــل إطــاق المبــادرة
(نهايــة عــام  )2013مــا يقــارب مــن  28.500يتيــم ،فيمــا وصــل حتــى نهايــة عــام  2019حوالــي
 162.000مكفــول (بينهــم  145,000يتيــم) ،أي بزيــادة تقــدر بـــ  116,500يتيــم ،وبنســبة
زيــادة وصلــت إلــى أكثــر مــن (  5أضعــاف) ،ويقــدر عــدد مــن تكفلهــم قطــر الخيريــة حوالــي  3أيتــام
فــي الســاعة.
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التحوّل الرقمي وتسهيل عملية إجراء الكفاالت:
وينــدرج ذلــك فــي إطــار التحــول الرقمــي الملحــوظ لقطــر الخيريــة فــي مجــاالت عملهــا منــذ  ،2012ســواء
فيمــا يتعلــق بجمــع التبرعــات عبــر التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة واألجهــزة الذكيــة المنتشــرة فــي
أنحــاء الدولــة ،وتعزيــز التواصــل مــع جمهورهــا والمســتفيدين مــن خدماتهــا عبــر العالــم .حيــث صــار
باإلمــكان كفالــة يتيــم بحســب رغبــة المتبــرع مــن خــال هــذه التقنيــات ودفــع قيمــة الكفالــة لــه فــي
دقيقــة أو بضــع دقائــق علــى األكثــر ،والحصــول علــى تقريــر دوري عنــه بيســر وســهولة.
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المساعدات والخدمات واألنشطة
الشهرية والدورية المخصصة لأليتام
تحــرص قطــر الخيريــة فــي كفالتهــا لأليتــام علــى الرعايــة المتكاملــة لهــم والتــي تشــمل برامــج وأنشــطة
تهتــم بالجوانــب االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة ،وتســهم فــي تنميــة قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم،
ودمجهــم بالمجتمــع.
ويســتفيد األيتــام الذيــن تظلهــم مظلــة قطــر الخيريــة وأســرهم مــن عــدة مســاعدات وخدمــات ومشــاريع
وأنشــطة تن ّفــذ لصالحهــم وصالــح أســرهم ،والتــي مــن شــأنها أن تغطــي جوانــب الرعايــة الشــاملة لهــم،
وذلــك علــى النحــو التالــي:

1.المعونة المالية الشهرية:
وهــي تق ـدّم لليتيــم طيلــة فتــرة كفالتــه ،فــي إطــار الحــرص علــى اإلســهام فــي توفيــر حيــاة كريمــة لــه
وألســرته ،والتخفيــف مــن وطــأة األعبــاء المعيشــية عليــه ،وتوفيــر أهــم المســتلزمات الخاصــة بــه.
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2.األنشطة المختلفة:
وهــي عبــارة عــن أنشــطة منتظمــة وأخــرى دوريــة تغطّ ــي جوانــب تربويــة ورياضيــة وترفيهيــة كالمحاضرات
والــورش التدريبيــة والرحــات والمخيمــات والمســابقات والمباريــات الرياضيــة ،وتنظــم مــن قبــل مشــرفي
األيتــام أو مســؤولي المراكــز والــدور الخاصــة بهــذه الشــرائح.
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3.المشاريع والحمالت الموسمية:

وتشتمل على اآلتي:

أ ـ كسوة العيد:

وتهــدف إلــى توفيــر مالبــس وأحذيــة وهدايــا العيــد لأليتــام فــي عيــدي الفطــر واألضحــى مــن كل عــام،
بغــرض إدخــال الســرور علــى قلوبهــم ،فــي هاتيــن المناســبتين التــي تحــرص األســر فيهــا علــى التوســعة
والترفيــه علــى نفســها وعلــى أبنائهــا .وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا المشــروع عــام  2019أكثــر
مــن  3275يتيمــا.
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ب ـ زكاة الفطر:
وتــوزع فــي األيــام األخيــرة مــن رمضــان كل عــام علــى األســر الفقيــرة وأســر األيتــام إلشــعارهم بفرحــة
العيــد ،وإعانتهــم علــى تلبيــة مصاريــف هــذه المناســبة ،وقــد بلــغ عــدد الذيــن اســتفادوا منهــا فــي عــام
 2019حوالــي  3225يتيمــا.

ج ـ مساعدات مواجهة الشتاء لأليتام:
تنظــم قطــر الخيريــة حمــات ســنوية لمواجهــة بــرد الشــتاء تقــدم مــن خاللهــا مســاعدات للنازحيــن
والالجئيــن ،والفقــراء خصوصــا فــي الــدول ذات البــرودة العاليــة ،وتشــتمل هــذه المســاعدات علــى الســال
الغذائيــة والمالبــس الشــتوية والبطانيــات وغيرهــا ،ويســتفيد فــي إطارهــا آالف األيتــام المكفوليــن لديهــا
ســنويا ،وينتظــر أن يبلــغ عــدد المســتفيدين األيتــام مــن مســاعدات مواجهــة الشــتاء فــي إطــار حملــة “
دفء وســام “ للعــام  2019ـ  2020أكثــر مــن  23,332طفــا ،فــي أكثــر مــن  10دول.
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4.مشاريع التمكين االقتصادي:
عبــارة عــن تمويــل مشــاريع مـدّرة للدخــل لصالــح أمهــات األيتــام أو األيتــام الذيــن تجــاوزوا ســن الكفالــة،
وقــد يترافــق مــع تقديــم الدعــم التدريبــي لهــم ،مــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية لهــذه األســر،
وتمكينهــا مــن االعتمــاد علــى نفســها معيشــيا وتحســين دخلهــا.

وقــد اســتفاد مــن هــذه المشــاريع عبــر مكاتبنــا الميدانيــة ـ علــى ســبيل المثــال ال الحصــرـ فــي الســودان
 169أســرة عــام  ،2018و 59أســرة فــي عــام  ،2019وفــي ألبانيــا  18أســرة عــام  ،2018و 24أســرة
فــي عــام  ،2019وفــي باكســتان  69أســرة فــي  ،2018و 160أســرة فــي  ،2019وفــي أندونيســيا
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع  1970مشــروعا حتــى نهايــة .2019
مبــادرة “عــاون” :مبــادرة إنســانية تنمويــة أطلقتهــا قطــر الخيريــة بهــدف تمكيــن أســر األيتــام واألســر
الفقيــرة حــول العالــم ،مــن خــال تنميــة وتطويــر مهاراتهــم ودعــم تنفيــذ مشــاريع مبتكــرة ونوعيــة
لصالحهــم ،مــن أجــل توفيــر فــرص عمــل لهــم ذات طبيعــة مســتدامة فــي العديــد مــن المجــاالت ،وتــم مــن
خاللهــا تمويــل  61مشــروعا مــدرا للدخــل ألســر األيتــام.
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5.إعطاؤهم األولوية في كفاالت طالب العلم
وتتــم كفالتهــم كطــاب علــم بعــد تجاوزهــم ســن الكفالــة (أي بعــد إتمــام  18عامــا) ـ عنــد توفرهــا ـ
لتكــون عونــا لهــم علــى إكمــال دراســتهم الجامعيــة.
وقــد اســتفاد مــن هــذه الكفــاالت آالف مــن مكفولــي قطــر الخيريــة ،ففــي الســودان  83يتيمــا فــي
 ،2018و 25يتيمــا فــي  ،2019وفــي ألبانيــا  96يتيمــا فــي  ،2018و 146يتيمــا فــي  ،2019وفــي
أندونيســيا  39يتيمــا فــي  ،2019وغيرهــم كثيــر فــي دول أخــرى.
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6.المساعدات الطارئة:
تقـدّم فــي الظــروف الطارئــة واالســتثنائية التــي قــد تمــر بهــا بعــض أســر األيتــام ،بســبب الحــوادث أو الحاجة
للعمليــات الجراحيــة وغيرها.

7.تحقيق األمنيات الخاصة لأليتام
(مــن خــال مبــادرة أمنيتــي) ممــن يحتاجــون ألمــور إضافيــة لحياتهــم مثــل جهــاز حاســوب محمــول،
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نظــارة طبيــة ،دراجــة هوائيــة للوصــول إلــى المدرســة..الخ حيــث تتيــح قطــر الخيريــة للكافليــن ـ فضــا
عــن تخصيــص مبلــغ الكفالــة الشــهري ـ فرصــة تحقيــق أمنيــات مكفوليهــم التــي قــد يطلبونهــا منهــم.
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة خــال عــام  2019أكثــر مــن  3000يتيــم ،وإجمالــي مــا تــم
تحقيقــه مــن أمنيــات األيتــام فــي إطــار هــذه المبــادرة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة  ،2019أكثــر
 33,998أمنيــة.

8.مساعدات أخرى:
مثل التأهيل والدعم النفسي ،وبناء وترميم البيوت ،والحقيبة المدرسية ،وغيرها.
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المشاريع المدرّة للدخل تحقّ ق االستقرار المعيشي ألسر األيتام
(األرملة مها أبو عرب من فلسطين نموذجا)

بفقدهــا لزوجهــا قبــل ســبع ســنوات فقــدت الســيدة الفلســطينية مهــا أبــو عــرب مــن قطــاع غــزة أيّ مصــدر
دخــل إلعالــة أســرتها المكوّنــة مــن أربعــة أبنــاء ،أكبرهــم حاليــا فــي عمــر “ ”14عامــا ،واثنــان منهمــا
يحتاجــان إلــى أدويــة ألنهمــا يعانيــان مــن زيــادة فــي كهربــاء الجســم.
كفالــة مكتــب قطــر الخيريــة فــي غــزة الثنيــن مــن أبنائهــا ـ رغــم أهميتهــا ـ لــم تكــن كافيــة لســد
كافــة حاجــات أســرتها معيشــيا لــذا فكــرت الســيدة مهــا بحرفــة تعينهــا علــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة
وتوفيــر مســتقبل جيــد ألبنائهــا.
البدايــة كانــت عنــد التحــاق الســيدة مهــا فــي دورة حرفيــة نظمتهــا إحــدى الجمعيــات النســوية العاملــة
فــي قطــاع غــزة ،لتعليــم الحياكــة وخصوصــا (التطريــز) .وبعــد االنتهــاء مــن التدريــب كان إنتاجهــا
بســيطا بســبب عــدم توفــر ماكينــة حياكــة ،وصعوبــة الحصــول علــى ملحقاتهــا ،وكانــت صناعــة الثــوب
النســائي الواحــد ،تحتــاج منهــا إلــى مــا يزيــد عــن أســبوعين ،مضطــرة بســبب ذلــك لصناعــة األثــواب علــى
مرحلتيــن :مرحلــة التطريــز باإلبــرة وخيــوط الحريــر ،ثــم نقــل هــذه القطــع المطـرّزة إلــى ورشــة للخياطــة
والحياكــة كــي تقــوم بتفصيلهــا.
اغتنمــت الســيدة مهــا فرصــة مشــاريع التمكيــن االقتصــادي التــي تُ ملِّكهــا قطــر الخيريــة ألمهــات األيتــام،
فــكان أن حصلــت علــى تمويــل لمشــروعها الصغيــر المتمثــل فــي ماكينــة حياكــة وملحقاتهــا مــع بعــض
المــواد الخــام التــي تســاعدها علــى اإلنتــاج .ومنــذ ذلــك الوقــت والســيدة مهــا تعمــل بــا كلــل أو ملــل علــى
تصنيــع المنتجــات النســائية مــن األلبســة ،مــن خــال الورشــة التــي خصصــت لهــا غرفــة فــي شــقتها
المتواضعــة .منوهــة بــأنّ الحيــاة فــرص ،إن لــم يغتنمهــا اإلنســان فــي وقتهــا فقــد ال تعــود إليــه ،وشــكرت
هللا ســبحانه أن وفقهــا اللتقــاط الفرصــة التــي قدمتهــا قطــر الخيريــة لصالــح تحســين الوضــع االقتصــادي
الــذي تعانيــه أســرتها واألســر األخــرى التــي فقــدت المعيــل الوحيــد (األب) فــي قطــاع غــزة.
وأشــارت إلــى أن الطلــب علــى المالبــس التــي تنتجهــا فــي ازديــاد ،وتعتقــد أن ذلــك ســيفتح البــاب لجنــي
مزيــد مــن األربــاح التــي ســتعينها علــى تحقيــق طموحاتهــا فــي العمــل.
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تســعى الســيدة مهــا لتطويــر عملهــا باســتمرار ،وفضــا عــن تصنيــع األلبســة الــذي تقــوم بــه حياكــة
وتطريــزا؛ فإنّهــا أضافــت إلــى خبرتهــا فــن صناعــة اإلكسســوارات والحقائــب النســائية مؤخــرا ،وتبعــا
لذلــك فإنهــا تنتــج احتياجــات النســاء كاملــة فــي تناســق وتناغــم كامــل فــي األلــوان واألشــكال ،وبمــا
يناســب كل جديــد وحديــث فــي هــذا المجــال ،كمــا أنهــا ابتكــرت طرقـ ًا جديــدة لعــرض منتجاتهــا ،فهــي
تعتمــد فــي عــرض األثــواب التراثيــة الفلســطينية علــى الدمــى البالســتيكية.
تشــعر الســيدة مهــا بارتيــاح كبيــر بعــد المشــوار الــذي قطعتــه حتــى اآلن؛ فالورشــة ســاعدتها علــى
تمكنــت مــن توفيــر أثمــان الــدواء ألطفالهــا بانتظــام دون منّة
االســتقرار النفســي والمعيشــي ،ومــن عملهــا ّ
مــن أحــد ،وتســديد كافــة األقســاط المتراكمــة علــى عاتقهــا والمتعلقــة بقيمــة الشــقة الســكنية التــي
تقيــم فيهــا ،وبذلــك أصبحــت تملــك الشــقة اآلن ملكيــة كاملــة ،وتســتعد حاليــا لطالئهــا ،وتغييــر أثاثهــا
القديــم ،وشــراء أجهــزة لوحيــة ألطفالهــا كيــا ال يشــعروا أنهــم أقــل شــأن ًا مــن غيرهــم مــن األطفــال،
كمــا أخبرتنــا.
طموحــات الســيدة مهــا كبيــرة ،وقــد بــدأت باالدخــار مــن أرباحهــا ألجــل افتتــاح مشــغل أكبــر ،يغطّ ــي
متطلبــات الزبائــن مــن كافــة محافظــات قطــاع غــزة ،ويتيــح المجــال لتدريــب وتشــغيل النســاء األرامــل،
وفتيــات األســر الفقيــرة ممــن يحببــن هــذه الحرفــة ويبديــن الرغبــة للعمــل فيهــا ،وتع ـ ّد ذلــك جــزءا مــن
ـس بمعانــاة
مســؤولياتها االجتماعيــة فــي نقــل المعرفــة وفتــح مجــال العمــل لغيرهــا ،خصوصــا أنهــا تحـ ّ
األرامــل واألســر ذات الحاجــة أكثــر مــن غيرهــا.

مالحظة:
فــي الفتــرة مــن (  2013ـ  )2019بلــغ عــدد مشــاريع التمكيــن االقتصــادي التــي ملّكهــا مكتــب قطــر
الخيريــة فــي قطــاع غــزة ـ فلســطين لألرامــل وأســر األيتــام ( )170مشــروعا مــدرّا للدخــل.
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بناء وترميم البيوت ..بيئة آمنة ومريحة ألسر األيتام

“أرملة سمير جانا” وأطفالها ..من ضيق الكهف إلى َسعة الَسكَن
تحــرص قطــر الخيريــة علــى تحســين ظــروف المعيشــة لمكفوليهــا مــن أســر األيتــام وتحقيــق االســتقرار
االجتماعــي لهــم ،وتوفيــر بيئــة آمنــة تحفــظ كرامتهــم اإلنســانية ،كلمــا أتيــح لهــا ذلــك ،وفــي هــذا اإلطــار
تقــوم بمنــح شــقق لبعضهــم (الســكن االجتماعــي) مــع تجهيزهــا باألثــاث المنزلــي ،أو تســهم بترميــم
بيــوت بعضهــم اآلخــر ،وقــد نفــذت ذلــك فــي البوســنة والهرســك وألبانيــا وغيرهــا مــن الــدول.

وفيما يلي قصة إحدى األسر التي استفادت من هذا الدعم:
بــدت أســرة ســمير جانــا مغمــورة بالســعادة وهــي تتســلم منــزال مؤثّثــا يســتجيب لمتطلبــات الحيــاة
الكريمــة بعــد أن عاشــت تلــك األرملــة وأبناؤهــا األيتــام الثالثــة  12عامــا فــي كهــف علــى حافــة
الجبــال المحيطــة بالعاصمــة األلبانيــة تيرانــا.

حسن جانا أرملة سمير جانا “إن هــذا البيــت غيّــر حياتــي وحيــاة
وقالت السيدة فلورية ِ
أطفالــي بالكامــل” منوهــة إلــى أن الكهــف الــذي ســكنوه لمــا يزيــد من عشــر ســنوات كان يســتخدم
كهنجــر ألغــراض صناعيــة؛ وأضافــت قائلــة :كنــا نعانــي فيــه مــن شــدة الحـ ّر فيــه صيفــا ،وقســوة
البــرودة شــتاء؛ إذ كانــت تصــل درجــة البــرودة فيــه  20درجــة تحــت الصفــر ،كمــا ظهــرت
الفرحــة جليــة علــى مح ّيــا أطفالهــا الثالثــة :فتبــرذا زابــت جانــا ،وســيمير زابــت جانــا ،و ماريانــا زابــت
جانــا ،والمكفوليــن جميعــا مــن قبــل قطــر الخيريــة.

ويتألــف البيــت الــذي تبلــغ مســاحته  100متــر مربــع مــن غرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفتيــن للنــوم،
واحــدة لــأم واألخــرى ألبنائهــا األيتــام الثالثــة ،إضافــة للحمــام ،وقــد تــمّ تســليمه لهــم بعــد أن تــم تأثيثــه
بأفضــل األثــاث المنزلــي ،وقــد ع ّبــرت األســرة عــن ســعادتها البالغــة بهــذا البيــت ،وقدمــت شــكرها العميــق
لقطــر الخيريــة وللمتبــرع بقيمــة البيــت ،داعيــة هللا أن يجزيهمــا عنهــا خيــر الجــزاء.
وقــد حظــي المشــروع بإشــادة نائــب رئيــس الحــي الــذي يتبــع لــه البيــت ،والــذي اعتبــر هــذا العمــل كبيــرا
وعظيمــا؛ حيــث أنقــذ أســرة كانــت عرضــة للضيــاع؛ إذ ال معيــل لهــا ،منوهــا إلــى إتقــان العمــل فــي بنــاء
البيــت وتجهيــزه.
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مشروع تزويج المكفولين السابقين من الشباب األيتام
مــن المشــاريع االجتماعيــة التــي نفذتهــا قطــر الخيريــة المســاهمة فــي تزويــج مجموعــة مــن الشــباب األيتــام ممــن
ســبق لهــا كفالتهــم ،وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي غــزة عــام  2019واســتفاد مــن  30شــاب ًا أعزبــا مــن األيتــام
المكفوليــن ســابقا لــدى قطــر الخيريــة ،ممــن يملكــون عقــود قــران وغيــر قادريــن علــى إتمــام الــزواج بســبب الوضع
االقتصــادي الصعــب الــذي يعانــون منــه هــم وأســرهم .حيــث اســتفاد كل عريــس مــن مســاعدة ماليــة بقيمــة 9000
ريــال قطــري.
وجــاء المشــروع بهــدف تعزيــز التكافــل االجتماعــي ،ومســاعدة الشــباب علــى تأســيس بيــت زوجيــة صالــح ،خصوصا
فــي ظــلّ انتشــار ظاهــرة العزوبيــة أو العــزوف عــن الــزواج بيــن الشــباب فــي قطــاع غــزة ،وذلــك بســبب العجــز عــن
توفيــر نفقــات الــزواج ،فضــا عــن ارتفــاع تكاليــف المهــور ،إلــى جانــب ارتفــاع تكاليــف تجهيــز بيــت الزوجيــة.
وقــد تــرك هــذا المشــروع أثــرا طيبــا فــي نفــوس الشــباب المســتفيدين ،فقــد قــال أحــد العرســان وهــو حاتــم عبــد
العاطــي والفرحــة تســكن مالمحــه“ :الحمــد هلل الــذي مكننــي مــن الــزواج بعــد وقــت طويــل مــن الخطبــة ،بفعــل
عجــزي عــن توفيــر احتياجــات الــزواج وافتتــاح بيــت ،وبخاصــة أن األجــر اليومــي الــذي أتلقــاه ال يكفــي لإلدخــار”.
ويتحــدث حاتــم وهــو األب البكــر ألســرته ،عــن معاناتــه قائــا“ :حينمــا قــررت االرتبــاط ،اعتمــدت بشــكل أساســي
علــى مــا كانــت قــد ادخرتــه أمــي فــي الســابق مــن مــال ،ولكــن لألســف لــم أتمكــن مــن إكمــال مشــروع زواجــي
لوقــت طويــل ،حتــى جــاء مشــروع مســاعدة الشــباب الــذي نفذتــه قطــر الخيريــة وكنــت أحــد المســتفيدين منــه..
ـون بعــد هللا لــي وألمثالــي “.
شــكر ًا ألهــل الخيــر فــي قطــر ألنكــم كنتــم خيــر عـ ٍ
مــن جانبــه قــال خليــل العبادلــة إنــه لــم يكــن ليتمكــن مــن تحقيــق حلمــه بالــزواج وأن يدخــل الفرحــة على أســرته،
لــوال االســتفادة مــن هــذا المشــروع الــذي نفذتــه قطــر الخيريــة ،وقــال“ :لــم تســعفني الكلمــات ألقــدم الشــكر لهــذه
المؤسســة ،والتــي لــم تــدع فرصــة إال وأدخلــت الفرحــة علــى قلوبنــا ســواء بالكفالــة أو بتقديــم العــون والمســاعدة
ومؤخــر ًا بمســاعدتي فــي اتمــام زواجــي”.
وأضــاف“ :هنــاك اهتمــام كبيــر بنــا :الكفالــة النقديــة ،والمســاعدات الموســمية ،والرعايــة األســرية ،وتوفيــر
كافــة االحتياجــات ..لــذا أقــول لــكل القائميــن علــى قطــر الخيريــة شــكرا مــن القلــب”.
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مشاريع نوعية ذات خدمات متنوعة لأليتام
(مراكز تعليمية ومهنية ومدن نموذجية متعددة الخدمات)

ال يقتصــر اهتمــام قطــر الخيريــة بشــريحة أيتامهــا المكفوليــن علــى تقديــم المســاعدة الماليــة الشــهرية،
أو إقامــة األنشــطة المختلفــة ،أو تخصيــص بعــض الحمــات والمســاعدات الموســمية والدوريــة (كحملــة
توفيــر احتياجــات الشــتاء ،و كســوة العيــد ،والحقيبــة المدرســية ،وتوزيــع زكاة الفطــر)،
أو تمكيــن العديــد مــن األرامــل وأســر األيتــام اقتصاديــا مــن خــال المشــاريع المــدرة للدخــل التــي تحســن
مــن ظروفهــم المعيشــية ،بــل يتعــدّى ذلــك إلــى إقامــة مشــاريع نوعيــة كبيــرة ،تتضمــن العديــد مــن
المرافــق وتوفــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة والترفيهيــة لهــم ،وفيمــا يلــي عــرض ألهــم هــذه المشــاريع:

1.مدينــة الشــيخة عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد هللا العطيــة النموذجيــة (رحمهــا
هللا) لرعايــة األيتــام.

الدولــة :الســودان ـ محليــة الدامــر ـ واليــة
نهــر النيــل
أهميــة المــكان :اختيــرت الدامــر نظــرا لكونها

األقــل نمــواً ،واألكثــر معانــاة لجهــة تدنــي البنيــة
التحتيــة األساســية ،إضافــة إلــى انخفــاض معدالت
التعليــم ،والشــغل بيــن أبنــاء المنطقــة ،بســبب
منــاخ التصحــر.
وصــف المشــروع :مدينــة متكاملــة لرعايــة
األيتــام وأســرهم ،تتكــون المدينــة مــن200 :
منــزل ألســر األيتــام ،ومدرســتين للتعليــم
األساســي ،ومدرســتين ثانويتيــن ،وروضــة لألطفــال ،ومســجد ،ومركــز لتحفيــظ القــرآن الكريــم،
ومركــز صحــي ،ومحــات تجاريــة ،و 3مالعــب لألطفــال ومتنــزه لألطفــال ،ومركــز تدريــب مهنــي ،و
بئرييــن ارتوازييــن ،و 28مبــردا للميــاه ،بحيــث توفــر المدينــة كل مــا يحتاجــه اليتيــم وأســرته.

مساحة المشروع 200 :ألف متر مربع
عــدد المســتفيدين 5000 :شــخص (فضــا عــن اســتفادة ســكان البيئــة المحيطــة بهــا مــن
بعــض مرافــق المدينــة)
االفتتاح :عام 2017
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2.مركز قطر  -متعدد الخدمات
الدولة :الصومال ـ مقديشو
وصــف المشــروع :مركــز نموذجــي متعــدد
الخدمــات لصالــح األيتــام فــي الصومــال ،يتضمــن:
مســجدا جامعــا ،ومدرســة للتعليــم األساســي،
ومســتوصفا ،ومحــات تجاريــة ،وقاعــة
نشــاطات ،ومكاتــب إداريــة ،وبئــر ًا إرتوازيــاً.

مساحة المشروع 2,400 :متر مربع
عــدد المســتفيدين2,080 :شــخص ( مــن األيتــام والطلبــة الفقــراء ) ،ويمكــن أن تصــل الطاقــة
االســتيعابية للمركــز  2,500شــخص.

3.مركز قطر للتدريب ـ متعدد
الخدمات

الدولة :كوسوفا ـ برشتينا “ العاصمة “

وصــف المشــروع :مركــز متعــدد الخدمــات،
ويعـ ّد بعــد خمــس ســنوات مــن افتتاحــه مــن أبــرز
مراكــز التدريــب والتأهيــل فــى برشــتنيا ،يعمــل
علــى تنميــة مهــارات فئــة المكفوليــن وتنفيــذ
أنشــطة الرعايــة االجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة
فيــه بشــكل أســبوعي ،ويســتفيد منــه األيتــام
والطــاب المكفولــون بصفــة أساســية ومســتمرة
فــي مجــاالت التدريــب والتعليــم ،بالتــوازي مــع
باقــي الشــرائح المســتفيدة األخــرى.
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ويتكـوّن المركــز مــن مبنــى يشــتمل علــى أربعــة طوابــق :ويتضمــن صالــة محاضــرات ،وصالــة أنشــطة،
ومصلــى ،وأربــع قاعــات تدريــب متنوعــة الغــرض ،وصالتــي حاســوب.

عدد المستفيدين 1000 :متدرب سنويا ( 250مكفوال من الطالب األيتام  750طالبا)
االفتتاح2013 :

4.دار األيتام
الدولة :كينيا ـ قاريسا
وصــف المشــروع :دار إليــواء وتعليــم ورعايــة
األيتــام ،مــن أنشــطتها الــدورات التربويــة،
األنشــطة الرياضيــة ،الفحوصــات الطبيــة،
المســابقات ثقافيــة ،ومســابقات القــرآن الكريــم
فــي موســم رمضــان وغيرهــا مــن األنشــطة.

مســاحة المشــروع 829,605.48 :م.2
( 205فــدان)
عدد المستفيدين 400 :يتيم ،فيما تبلغ الطاقة االستيعابية للدار 500 :يتيم.

عام االفتتاح1996 :
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5.مركز النجاح لأليتام
الدولة :كينيا  -قاريسا

وصــف المشــروع :دار إليــواء وتعليــم ورعايــة
األيتــام ،من أنشــطتها الــدورات التربوية ،األنشــطة
الرياضيــة ،الفحوصــات الطبيــة ،المســابقات
الثقافيــة ،ومســابقات القــرآن الكريــم فــي
موســم رمضــان وغيرهــا مــن األنشــطة

مساحة المشروع 101,171 :م2

عــدد المســتفيدين 245 :يتيمــا ،فيمــا تبلــغ
الطاقــة االســتيعابية للــدار 600 :يتيــم
عام االفتتاح1989 :م

6.المدرسة القطرية
الدولة :ألبانيا ـ تيرانا

وصــف المشــروع :مدرســة مســجلة بــوزارة
التربيــة والتعليــم األلبانيــة ،لــكل المراحــل مــن
االبتدائيــة حتــى الثانويــة.

مساحة المشروع 2400 :متر مربع

عــدد المســتفيدين 200 :طالــب وطالبــة
فــي العــام (مــن األيتــام واليتيمــات المكفوليــن
مــن قطــر الخيريــة أو مؤسســات أخــرى أو مــن
أبنــاء أســر مدينــة تيرانــا ) ،فيمــا تبلــغ الطاقــة
االســتيعابية للمدرســة  350طالبــا وطالبــة.

سنة االفتتاح :في العام الدراسي  2010ـ 2011
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7.مركز الرعاية االجتماعية للبنات
الدولــة :بنغالديــش ـ مدينــة بهيــروب -
مديريــة كيشــورغنج (  90كيلــو متــرا
عــن العاصمــة دكا)
وصــف المشــروع :يشــتمل المركــز علــى:
دار لليتيمــات مــع المرافــق تتســع لحوالــي 800
يتيمــة ( يوجــد فــي داخــل الــدار مســجد و مشــغل
للتدريــب علــى الخياطــة والحــرف اليدويــة)،
ومدرســة مــع المرافــق تتســع ل  1,000طالبــة،
ومستشــفى بســعة  50ســريرا ،وســاحات ومالعــب.
عددالمســتفيدين :حوالــي  10,000ســنويا ،و ســيزيد عنــد اكتمــال جميــع مكونــات المشــروع.
فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي للمســتفيدين مــا يزيــد علــى  70,000شــخص حتــى نهايــة .2017

تاريــخ التأســيس :بــدأ التأســيس عــام  ،2011وال زال مســتمرا ،حيــث أن هــذا المركــز يجــري تطويــره
باســتمرار.

8.مركز خبيب بن عدي
الدولــة :بنغالديــش ـ منطقــة غونغاشــارا
مديريــة رانغبــور ( 400كــم مــن العاصمــة دكا)

وصــف المشــروع :يتكــون المركــز مــن دار
لأليتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي  500يتيــم،
ومدرســة تتســع ل  700طالــب ،ومركــز صحي،
ومســجد ومســاكن للموظفيــن ،وســاحات
ومالعــب وأراض زراعيــة.
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عدد المستفيدين 5,000 :شخص سنويا ،فيما بلغ العدد التراكمي للمستفيدين100,000 :
شخص حتى نهاية .2017
تاريخ التأسيس1994:

9.مركز الكبيسي
الدولــة :بنغالديــش ـ منطقــة دامــراي
مديريــة دكا (يبعــد عــن العاصمــة دكا 55كــم)
وصــف المشــروع :يتكــون المركــز مــن دار
لأليتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي  500يتيــم،
و مدرســة تتســع ل  1,000طالــب ،وســاحات
ومالعــب واراض زراعيــة.
عــدد المســتفيدين :حوالــي  2,500شــخص
ســنويا ،فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي حوالــي
 5,000شــخص حتــى نهايــة .2017

سنة التأسيس2016 :

	10.مركز سخاء.

الدولــة :بنغالديــش ـ منطقــة ديبيــدار ـ
مديريــة كوميــا (يبعــد عــن العاصمــة
دكا  80كــم)
وصــف المشــروع :يتكــون المركــز مــن داري
إيــواء واحــدة لأليتــام الذكــور وأخــرى للبنــات
مــع المرافــق تتســعان لحوالــي  500يتيــم لــكل
دار ،ومدرســة تتســع ل  700طالــب ،ول 700
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طالبــة ،ومركــز لتعليــم القــرآن الكريــم ،ومســجد ،ومشــغل لتصنيــع المالبــس الجاهــزة ،وســاحات
ومالعــب واراض زراعيــة ،ومحــات تجاريــة.

عــدد المســتفيدين 4,000 :يتيــم ويتيمــة ســنويا ،فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي  100,000شــخص
حتــى نهايــة .2017

تاريخ التأسيس2006 :

	11.مركز غوداغاري

الدولــة :بنغالديــش ـ منطقــة غوداغــاري ـ مديريــة راجشــاهي (300كــم مــن العاصمــة
دكا)
وصــف المشــروع :يتكــون المركــز مــن :دار لأليتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي  500يتيــم ،ومدرســة
تتســع ل  700طالــب ،ومركــز صحــي ،ومســجد ،ومســاكن الموظفيــن ،وســاحات ومالعــب وأراض
زراعيــة.

عــدد المســتفيدين :حوالــي  5,000ســنويا ،فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي مايزيــد عــن  50,000يتيــم
حتــى نهايــة .2017
سنة التأسيس1994 :

	12.مركز بوالشي

الدولــة :بنغالديــش ـ منطقــة اديــت مــاري
ـ مديريــة اللمنيرهــات ( 450كــم مــن
العاصمــة دكا)
وصــف المشــروع :يتكــون المركــز مــن دار
لأليتــام مــع المرافــق تتســع لحوالــي  300يتيــم،
ومدرســة تتســع ل  400طالــب ،ومركــز صحــي،
ومســجد ،ومســاكن للموظفيــن ،وســاحات
ومالعــب وأراض زراعيــة.
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عــدد المســتفيدين 5,000 :شــخص ســنويا ،فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي  60,000شــخص فــي
نهايــة عــام .2017

سنة التأسيس2010 :

	13.المركز المهني لأليتام
الدولــة :باكســتان ـ إقليــم البنجــاب ـ
مدينــة أتــك
وصــف المشــروع :مركــز مهنــي اكتســب
شــهرة فــي مجــال التعليــم الحرفــي ،وشــهاداته
معتــرف بهــا لــدى الدوائــر الحكوميــة ،ويســتفيد
مــن برامجــه المقدمــة األيتــام وغيــر األيتــام مــن
أبنــاء األســر الفقيــرة بالمنطقــة مــن الجنســين،
ويقــدم دورات وورشــا علــى يــد مدربيــن أكفــاء
فــي مجــال ( الكهربــاء ،الســباكة،
الميكانيــكا ،الحاســوب اآللــي ) إضافــة
لــدورات فــي التطريــز والتجميــل ( للنســاء ).

عــدد المســتفيدين :يتخــرج مــن المركــز ســنويا أكثــر مــن  300طالــب ،وقــد تخ ـرّج منــه 1,032
طالبــا طالبــة حتــى نهايــة .2017
التأسيس :عام 2015

123

اإلطالق ..
وأهم
اإلنجازات
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مبادرة رفقاء ( ..اإلطالق  ..وأهم اإلنجازات)
ازداد نشــاط الرعايــة االجتماعيــة فــي قطــر الخيريــة
أهميــة خصوصــاُ فــي جانــب كفالــة األيتــام نظــر ًا
لالزديــاد المســتمر ألعــداد األيتــام فــي العالــم،
الســيما فــي ظــل األزمــات اإلنســانية والكــوارث
والحــروب المتزايــدة ،حيــث تشــير الدراســات
والتقاريــر الحقوقيــة إلــى وجــود أكثــر مــن 150
مليــون طفــل يتيــم بالعالــم ،يشــكل أيتــام
العــراق وســوريا وأفغانســتان بحــدود  9مالييــن
طفــل منهــم.

دوافع التأسيس

ونظــرا لخبرتهــا المتراكمــة فــي هــذا المجــال؛ ورغبــة فــي توفيــر خدمــات مبتكــرة لأليتــام فــي مختلــف
المجــاالت كالتعليــم والصحــة وااليــواء والتمكيــن االقتصــادي وغيرهــا ،فقــد أطلقــت قطــر الخيريــة
مبــادرة تحــت مســمى “رفقــاء” فــي  3ديســمبر .2013

كيف تم اختيار اسم ( رفقاء)

تــم اختيــار “رفقــاء” اســما للمبــادرة ،انطالقــا مــن المكانــة الرفيعــة لكافــل األيتام في اإلســام ،والشــرف
الــذي ينالــه بســبب الكفالــة ،متمثــا بصحبــة الرســول الكريــم محمــد ملسو هيلع هللا ىلص فــي الجنــة إن شــاء

هللا ،مصداقــا للهــديّ النبــوي“ :أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن وأشــار بأصبعيــه،
يعنــي الســبابة والوســطى”.

ويحمــل كل حــرف مــن حــروف كلمــة “رفقــاء” معنــى يرتبــط بأهــداف المبــادرة وتوفيــر الرعايــة لألطفال
المكفوليــن علــى النحــو التالي:
●الراء(ر) :الرعاية (بمختلف أشكالها)
●الفاء(ف) :فرص (تشغيل وتوظيف)

●القاف(ق) :قدرات (تأهيل وتمكين ودعم تعليمي)
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●األلف (أ) :أمان (األمان الغذائي واالجتماعي والصحي)
●الهمزة(ء) :إحسان ( حماية الطفولة واألمومة)

التعريف

“رفقــاء” إحــدى مبــادرات قطــر الخيريــة اإلنســانية ،تهتــم بقضايــا األطفــال واأليتــام حــول العالــم عــن
طريــق برامــج فاعلــة تســاهم فــي مواجهــة كل مــا يهــدد أو يعــرض حياتهــم للخطــر ،كمـــا تســـاهم فـــي
عمليـــات التفاعـــل اإليجابي المثمـــر واســـتقطاب الجهـات وكافـة شـــرائح المجتمــع وتشــــجيعهم علــى
ضــــرورة العمــــل اإلنساني وإبــــراز آثـــاره الفعالـة فـي تنميـــة المجتمـع.
الرســالة :الريــادة فــي تحقيــق مفهــوم التكافــل االجتماعــي بمــا يخــدم اإلنســانية ويحقــق التنميــة
االجتماعيــة المســتدامة.
الرؤيــة :تغييــر مفهــوم الكفالــة الشــهرية التقليديــة التــي يتلقاهــا الطفــل اليتيــم عــن طريــق تطويــر
برامــج الرعايــة المتكاملــة.

التدشين
دشــنت المبــادرة بحــدث رياضــي أقيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق مبــاراة كــرة قــدم
جمعــت بيــن نجــوم مــن الوطــن العربــي والعالــم وبحضــور أكثــر مــن  18,000متفــرج ،كمــا أقيمــت
النســخة الثانيــة مــن المبــاراة عــام  2015لتشــهد حضــور أبــرز الشــخصيات الرياضيــة والعالميــة وحظيــت
بدعــم مــن مختلــف الجهــات واألفــراد آنــذاك.

تأسيس الموقع االلكتروني
وبهــدف تيســير وتســهيل عمليــة الدعــم والكفالــة دشــنت المبــادرة موقعهــا اإللكترونــي الخــاص بتوفيــر
الدعــم للمشــاريع المتنوعــة والكفالــة لأليتــام بالعالــم ضمــن منصــة واحــدة ،تســهل علــى المتبــرع أو
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الكافــل عمليــة الدفــع اإللكترونــي اآلمــن أينمــا كان بالعالــم .يتيــح الموقــع اإللكترونــي للمبــادرة
 Rofaqa.comفرصــة التعــرف علــى اليتيــم مــن حيــث البلــد التــي يقيــم بهــا وأهــم االحتياجــات
والمتطلبــات التــي قــد يحتاجهــا اليتيــم مــن أجــل العيــش بكرامــة.

الشراكات
كمــا تهتــم المبــادرة بإشــراك كافــة شــرائح
المجتمــع فــي فعاليتهــا المحليــة والدوليــة،
فتقــوم بتنظيــم أنشــطة وفعاليــات تربويــة
ورياضيــة وتدريبيــة وتثقيفيــة وتوعويــة لمختلــف
مكفوليهــا حــول العالــم مــن خــال مكاتبهــا
الميدانيــة وبهــدف ادخــال البهجــة والســرور علــى
قلــوب هــؤالء األطفــال مــن مختلــف األعمــال،
كمــا تهتــم بعقــد الشــراكات الدوليــة مــع
المنظمــات العالميــة ،وقــد قامــت المبــادرة بعقــد
اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة Bill & Melinda
 Gates Foundationبمبلــغ تجــاوز  9مالييــن
ريــال لصالــح مبــادرة أيتــام “رفقاء” وســيخصص
المبلــغ فــي إطــار القضــاء علــى شــلل األطفــال
وتلقيــح األيتــام واألطفــال ضــد هــذا المــرض فــي
عــدة بلــدان علــى رأســها ســوريا التــي عــاد إليهــا
المــرض نتيجــة الظــروف واألحــداث التــي تــدور
علــى أرضهــا .وفــي نهايــة عــام  2019وقعــت قطــر الخيريــة والهيئــة الخيريــة األردنيــة الهاشــمية ،اتفاقيــة
تعــاون فــي مجــال رعايــة األيتــام ،بهــدف تنســيق الجهــود فــي مجــاالت الرعايــة االجتماعيــة وكفــاالت
األيتــام واألســر ذات الدخــل المحــدود والطــاب وذوي االحتياجــات الخاصــة الموجهــة لالجئيــن المقيميــن
فــي األردن وأبنــاء المجتمــع المحلــي.
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الحمالت الترويجية
وأطلقــت المبــادرة العديــد مــن الحمــات
الترويجيــة لأليتــام بهــدف إبــراز تلــك المعانــاة
والتخفيــف منهــا ،ففــي عــام  ،2014أطلقــت
حملــة “رفقــاء” بالتعــاون مــع تلفزيــون جيــم
والجزيــرة مباشــر ضمــن سلســلة حلقــات برنامــج
تلفزيونــي مباشــر لدعــم ورعايــة األيتــام حــول
العالــم ومــن خــال اســتضافة العديــد مــن الضيــوف والشــخصيات تناولــت الحديــث عــن معانــاة الطفــل
اليتيــم فــي العالــم وســبل الرعايــة المتوفــرة والمتاحــة مــن قبــل مبــادرة رفقــاء لكونهــا منظومــة رعايــة
متكاملــة لليتيــم ،وبلغــت حصيلــة الحملــة أكثــر مــن  18مليــون ريــال قطــري.

سفراء المبادرة
كمــا نظــم فريــق المبــادرة الفعاليــات االجتماعيــة
بالمــدارس والمؤسســات واألماكــن العامــة
بحضــور ســفراء المبــادرة وأبرزهــم اإلعالمــي
المتميــز  /محمــد ســعدون الكــواري والعــب
اشــبيليه ومنتخــب مالــي ســابق ًا  /فريدريــك
كانوتيــه وغيرهــم مــن نجــوم الرياضــة واإلعــام.

تفاعل مجتمعي “تحدي رفقاء”

تفاعــل أهــل الخيــر فــي قطــر وعبــر العالــم
مــع مبــادرة رفقــاء ،وهــو مــا أســهم فــي زيــادة
عــدد الكفــاالت بعــد إطالقهــا ،كمــا تفاعلــت
المبــادرات التطوعيــة مــع قطــر الخيريــة وطلبــة
المــدارس وكوادرهــا التعليميــة واإلداريــة ،وطلبــة
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جامعــة قطــر مــع المبــادرة ،مــن خــال اإلعــان علــى كفالــة األيتــام والتنافــس الشــريف فــي هــذا المجــال.
ومــن هــذه المســاهمات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•تبــرع مدرســة الرشــاد النموذجيــة المســتقلة للبنيــن طالب ـ ًا وكادر ًا تعليمي ـ ًا بكفالــة  200يتيــم،
عــام  ،2014وكفالــة أكاديميــة األرقــم للبنــات  15يتيمــا منــذ  2014وحتــى اآلن.
•“تحــدي رفقــاء” :أطلقتــه قطــر الخيريــة بالتعــاون مــع جامعــة قطــر لكفالــة  1000يتيــم مــع توفيــر
احتياجاتهــم عــام  ،2018بهــدف إشــراك طــاب جامعــة قطــر فــي العمــل اإلنســاني وتحفيزهــم علــى
المشــاركة المجتمعيــة ،وقــد تــم تكريــم الفــرق المتنافســة مــن طلبــة الجامعــة تقديــرا لجهودهــم
فــي تحقيــق الهــدف.

زيادة معدل الكفاالت

زاد عــدد مكفولــي قطــر الخيريــة مــن األيتــام
بعــد إطــاق مبــادرة رفقــاء ،كحاضنــة ومنصــة
تســويقية لأليتــام بقطــر الخيريــة ،حيــث تمكنــت
المبــادرة مــن كفالــة أكثــر مــن  77.500شــخص
بعــد أربــع ســنوات علــى إطالقهــا (أي بنهايــة
عــام  ،)2017بمعــدل  50مكفــوال تقريبــ ًا فــي
كل  24ســاعة .أي مــا يزيــد  18,000مكفــول
ســنوياً .فيمــا كان عــدد مكفولــي الجمعيــة قبــل
إطالقهــا (نهايــة عــام  )2013مــا يقــارب مــن  28.500يتيــم ،ووصــل بنهايــة عــام  2017لحوالــي 106,000
مكفــول.
وفــي نهايــة شــهر نوفمبــر  2019بلــغ عــدد المكفوليــن مــن  162.000مكفــول (بينهــم  145,000يتيــم)،
أي بزيــادة تقــدر بـــ  116,500يتيــم ،وبنســبة زيــادة وصلــت إلــى أكثــر مــن (  5أضعــاف) ،ويقــدر عــدد مــن
تكفلهــم قطــر الخيريــة حوالــي  3أيتــام فــي الســاعة.
كمــا تــم خــال هــذه المــدة إقامــة عــدد مــن المشــاريع النوعيــة لأليتــام كان مــن أهمهــا مدينــة الشــيخة
عائشــة بنــت حمــد بــن عبــد هللا العطيــة رحمهــا هللا فــي الســودان ،والتــي يســتفيد منهــا  5000يتيــم،
حيــث تــم تدشــينها عــام .2017

130

تطلعات مستقبلية
ونظــرا لألزمــات الممتــدة وازديــاد عــدد األيتــام فــي
العالــم تتطلــع قطــر الخيريــة بدعــم مــن أهــل
الخيــر فــي قطــر والعالــم إلى رفــع عــدد المكفولين
لديهــا المكفوليــن لديهــا إلــى  200,000يتيم،
وتأمــل أن يتــم ذلــك مــع نهايــة عــام . 2020

الجوائز

تقديرا لدورها وإنجازاتها المتميزة نالت مبادرة رفقاء جائزتين هما:

جائــزة “التميــز فــي مجــال رعايــة األيتــام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي (كافــل) للعــام
 ”2014بالبحريــن .تــم تســليم الجائــزة فــي حفــل أقيــم فــي مســتهل الملتقــى التدريبــي لقــادة وخبــراء
رعايــة األيتــام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة فــي الفتــرة  28ـ  29مــن
شــهر ديســمبر  ،2014بالتعــاون مــع إدارة القطــاع اإلنســاني بمنظمــة التعــاون اإلســامي وبرنامــج االتفــاق
العالمــي لألمــم المتحــدة.

جائــزة الســنابل للمســؤولية المجتمعيــة فــي مؤسســات رعايــة األيتــام بمجلــس التعــاون
الخليجــي عــن العــام .2015

وقــد جــاء الفــوز بالجائــزة عــن فئــة “المبــادرات المجتمعيــة فــي مجــال رعايــة األيتــام علــى المســتوى
الخليجــي ،تقديــرا ألداء مبــادرة “رفقــاء” التــي تتبناهــا قطــر الخيريــة.
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كيف تكفل يتيم ًا
عبر قطر الخيرية؟
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كيف تكفل يتيما عبر قطر الخيرية؟
ميسرة وخدمات سريعة)
(خطوات ّ
تشــهد قطــر الخيريــة منــذ  2012تحــو ًال رقمي ـ ًا ملحوظ ـ ًا فــي مجــاالت عملهــا ،ســواء فيمــا يتعلــق بجمــع
التبرعــات عبــر التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة واألجهــزة الذكيــة المنتشــرة فــي أنحــاء الدولــة ،أو
توفيــر كافــة المعلومــات والتفاصيــل الخاصــة بمشــاريع قطــر الخيريــة واالحتياجــات فــي مجــال العمــل
الخيــري واإلنســاني فــي أنحــاء العالــم بسالســة وشــفافية ،وهــو مــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف وزيــادة
اإليــرادات وتحســين كفــاءة العمــل الخيــري ،وتســهيل عمليــة التبرعــات وتعزيــز التواصــل مــع الجمهــور
والمســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة ،بمــا فــي ذلــك قطــاع الرعايــة االجتماعيــة ،وضمنهــم فئــة األيتــام
المكفوليــن ،وهــو مــا انعكــس إيجابــا علــى تســهيل عمليــة الكفالــة علــى أهــل الخيــر ،حيــث صــار
بإمكانهــم كفالــة يتيــم بحســب رغبتهــم لجهــة الجنــس والدولــة والعمــر وقيمــة الكفالــة ،ودفــع قيمــة
الكفالــة لــه فــي دقيقــة أو بضــع دقائــق علــى األكثــر ،والحصــول علــى تقريــر دوري عنــه بيســر وســهولة.
وتتــم كفالــة األيتــام مــن خــال موقــع أو تطبيــق قطــر الخيريــة االلكترونييــن ،أو موقــع وتطبيــق مبــادرة
المحصــل المنزلــي ،أو أجهــزة
ّ
رفقــاء االلكترونييــن ،أو خدمــة الرســائل النصيــة  ،SMSأو عبــر خدمــة
الخدمــة الذاتيــة لقطــر الخيريــة “كيوســك” ،فضــا مركــز خدمــة المتبرعيــن واالســتقطاع البنكــي ،أو
عبــر فــروع قطــر الخيريــة ونقــاط التحصيــل فــي المجمعــات التجاريــة والخدميــة داخــل قطــر.
والجــداول التاليــة توضّ ــح بخطــوات واضحــة وميسّ ــرة كيفيــة التبــرع لكفالــة األيتــام عبــر كل وســيلة
مــن الوســائل االلكترونيــة والتقنيــة ،أو مــن خــال الطــرق التقليديــة أيضــا:
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Rofaqa.com

تطبيق رفقاء | تطبيق قطر الخيرية

الموقع اإللكتروني | رفقاء | قطر الخيرية
1

Rofaqa.com
http://qch.qa/OR

1

2

اختيار فئة قيمة الكفالة
( )300 - 250 - 200 - 150ريال قطري

2

3

اختيار اليتيم المراد كفالته
(جنسه  -دولته  -عمره)

4

التحول لصفحة عملية الدفع (اكفل اآلن)

5

إدخال بيانات الكافل
(تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد)

6

إدخال بيانات البطاقة االئتمانية

7

وضع عالمة على االستقطاع الدوري من البطاقة
االئتمانية وإتمام عملية الدفع

8

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

9

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر
رابط في رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

10

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه
على حسابك الشخصي في موقع (رفقاء  /قطر الخيرية)
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http://qch.qa/Rofaqa
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اختيار فئة قيمة الكفالة
( )300 - 250 - 200 - 150ريال قطري

3

اختيار اليتيم المراد كفالته
(جنسه  -دولته  -عمره)

4

التحول لصفحة عملية الدفع (اكفل اآلن)

5

إدخال بيانات الكافل
(تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد)

6

إدخال بيانات البطاقة االئتمانية

7

وضع عالمة على االستقطاع الدوري من البطاقة
االئتمانية وإتمام عملية الدفع

8

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

9

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر
رابط في رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

10

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك
يمكنك تصفحه على حسابك الشخصي في
موقع (رفقاء  /قطر الخيرية)

الرسائل
النصية
SMS

خدمة المحصل المنزلي
#الخير_بين_يديك

المحصل المنزلي

الرسائل النصية SMS
أرسل رسالة بالرمز المختار بحسب الفئة

1

 R#200 = 200ريال/شهري ًا

2

(تختلف القيمة بحسب الدولة)

1

 R#150 = 150ريال/شهري ًا
 R#250 = 250ريال/شهري ًا
لعمالء أوريدو

2
3

4

إلى الرقم 92652
استقبال رسالة نصية SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع بنجاح

4

وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في رسالة
نصية SMS

5

تصلك رسالة نصية SMSفيها رابط حسابك الشخصي

5

(اسم المستخدم /كلمة المرور)

6

يتم االستقطاع تلقائي ًا بشكل شهري من فاتورة جوالك

7

3

6

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

7

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه على
حسابك الشخصي في موقع وتطبيق

8

(رفقاء  /قطر الخيرية)
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في حال ما إذا كانت قيمة كفاالت
من تكفلهم تتجاوز  4,000ريال

يمكنك طلب خدمة المحصل المنزلي
عبر تطبيق قطر الخيرية

يقوم أحد محصلينا األقرب إليك باالستجابة لطلبك ويظهر
لك الوقت المقدّر للوصول إليك،
مع إمكانية تتبع خط سيره.

يصلك المحصل ومعه جميع األجهزة الالزمة:

جهاز الدفع عبر البطاقات البنكية أو االئتمانية
طابعة لطباعة إيصال استالم

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع
بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في
رسالة نصية SMS

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

الرويس | رجال

الرويس | نساء

الخريطيات | رجال

االستقطاع
البنكي

عين خالد | رجال

الخور | رجال

معيذر | رجال

ام صالل محمد | رجال

أبوهامور | رجال

الريان | رجال

العزيزية | نساء

العزيزية | رجال

المرخية | نساء

الغرافة | رجال

الريان | نساء

المرخية | رجال

معيذر | نساء

الهالل | رجال

سوق الخميس والجمعة | رجال
الوكرة | رجال

الوكرة | نساء

فروع ونقاط التحصيل
التوجه ألحد فروعنا األقرب إليك ويصل عددها إلى 30

1

فرعاً ،أو عبر أكثر من  90نقطة تحصيل منتشرة في جميع

2

حدد فئة الكفالة الشهرية لليتيم

3

حدد الدولة التي يعيش فيها اليتيم

4

تبرع نقد ًا أو بالبطاقة البنكية أو بشيك

5

6

7

8

االستقطاع البنكي
1

المجمعات التجارية واالستهالكية والخدمية.

2

طلب استمارة كفالة من خالل فروع ونقاط التحصيل
التابعة لقطر الخيرية

ملء استمارة استقطاع كفالة بنكية متضمنة بياناتك
وبيانات حسابك البنكي

اختيار ووضع إشارة على:
3

 .1نوع الكفالة

 .2قيمة الكفالة

 .3عدد الكفاالت

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع

4

بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في

5

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي

6

رسالة نصية SMS

(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على

7

حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)
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يتم تسليم االستمارة للبنك الذي يخص حسابك البنكي
بعد إجراء “عملية التوقيع” أمامهم والتأكد من بيانات
الشخص صاحب الحساب في البنك

يتم تحويل مبلغ الكفالة بشكل دوري من حسابك
البنكي مباشرة لحساب الكفالة لقطر الخيرية

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

مركز
خدمة العمالء
مركز خدمة المتبرعين

 .1االتصال على الخط الساخن44667711 :

1

 .2التواصل عن طريق خدمة الدردشة في موقع

2

طلب خدمة الكفالة عبر موظف خدمة المتبرع

3

التأكد من بيانات الكافل

4

فتح حساب المتبرع

5

تحديد قيمة الكفالة الشهرية

6

تحديد عدد المكفولين

7

تحديد المبلغ اإلجمالي إلتمام عملية الدفع

8
9
10
11

أجهزة الخدمة الذاتية KIOSK
1

وتطبيق قطر الخيريةQcharity.org | Qch.qa/App :

2
3
4

إعطاء بيانات البطاقة االئتمانية لموظف خدمة المتبرع
استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية
استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في
رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني
(اسم المستخدم /كلمة المرور)
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اختيار فئة قيمة الكفالة

( )300 - 250 - 200 - 150ريال قطري

6
7

إدخال بيانات البطاقة االئتمانية

11

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

الضغط على زر كفالة األيتام

إدخال بيانات الكافل

10

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي

(يشترط وجود بطاقة ائتمانية)

5

9

التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

الضغط على زر التبرعات الدورية

التحوّل لواجهة صفحة الدفع

8

(نؤكد أن جميع المعلومات سرية تماماً)

اختيار اللغة

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية
التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في
رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)
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أمنيات بسيطة وأحالم بريئة ..تزرع الفرح في حياة األيتام
تدخــل الهديــة الســرور علــى قلــوب الكبــار والصغــار ،وتتــرك أثــرا مبهجــا فــي نفوســهم ،فكيــف باألطفــال
األيتــام ،وأبنــاء األســر الفقيرة؟!
وألن قطــر الخيريــة تحــرص أن تكــون كفالــة األيتــام جســرا حقيقيــا للتواصــل بيــن الكافليــن
والمكفوليــن ،لتشــعر الكافليــن مــن خاللهــا بلــذة عمــل الخيــر ،وتشــعر المكفوليــن بــدفء األبــوة ،فقــد
أتاحــت للكافليــن ـ فضــا عــن تخصيــص مبلــغ الكفالــة الشــهري ـ فرصــة تحقيــق أمنيــات مكفوليهــم
وتلبيــة بعــض احتياجاتهــم التــي تحــدث أثــرا طيبــا فــي حياتهــم ،خصوصــا وأن مبلــغ الكفالــة الشــهري قــد
ال يســد أكثــر مــن االحتياجــات األساســية للمكفــول وأســرته.

فارق مهم
تتنــوع هــذه الهدايــا البســيطة فــي قيمتهــا،
الكبيــرة فــي تأثيرهــا ،وفقــا لمــا يلــي :دراجــة
هوائيــة ،كمبيوتــر محمــول (الالبتــوب) ،ســرير
نــوم ،طاولــة ،مالبــس رياضيــة ،فــراش وخزانــة
مالبــس ،إصــاح البيــوت وترميــم أجــزاء منهــا،
رحلــة عمــرة ،مضخــة ميــاه ،ماكنــة خياطــة،
غســالة ،ثالجــة ..الــخ .
وقــد حظــي مكفولــو قطــر الخيريــة مــن األيتــام في
أندونيســيا وأســرهم بنصيــب مهــمّ مــن تحقيــق
أمنياتهــم وأحالمهــم ،حيــث ارتفــع عــدد الهدايــا
المقدمــة لهــم باضطــراد منــذ عــام  2015وحتــى
اآلن ،وهــو مــا انعكــس إيجابيــا عليهــم ،نظــرا
للفــرق الــذي أحدثتــه فــي حياتهــم وحيــاة أســرهم.
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دارجة محمد
محمــد الريــان بــن يوســدي محمــد يوســف توفــي والــده وكان عمــره عشــرين شــهرا األمــر الــذي دفــع
والدتــه للخــروج لتوفيــر قــوت عيالهــا واحتياجاتهــم التــي تطــورت بدخولهــم المدرســة .وفــي خضــم
همومهــا الكثيفــة تلقــت خبــرا زرع البهجــة فــي نفســها عندمــا أبلغتهــا قطــر الخيريــة أن هنــاك متبرعــا
لديهــا فــي دولــة قطــر ســيتكفل بابنهــا الــذي كان بالصــف الثانــي االبتدائــي حينــذاك ،واتســعت دائــرة
فرحتهــا عنــد حصولــه علــى طاولــة دراســية وحقيبــة مدرســية مــن قبــل كافلــه مؤخــرا .لــم تســتطع أم
ريــان كفكفــة دموعهــا وقالــت والفرحــة ال تســعها نظــرا لمــا قــام بــه الكافــل الكريــم :إن الكفالــة
وتوفيــر االحتياجــات التعليميــة األخــرى تمهــد ســبل النجــاح البنــي.
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وفــي بنــدا أتشــيه ارتســمت ابتســامة عريضــة علــى
محيــا “عليــا زلفــا بنــت فــردوس” الطالبــة فــي
الصــف الخامــس عندمــا تحصلــت علــى ســرير
مــن كافلهــا ودعــت بــه حالــة الضيــق عندمــا
كانــت تتقاســم مــع شــقيقتها فراشــا تنــام عليــه
علــى األرض ،وقالــت إننــي ممتنــة لهــذه الهديــة
العظيمــة التــي لهــا أثــر كبيــر فــي نفســي .وفرحــة
زلفــا تضاهيهــا فرحــة يتيمــة أخــرى هــي نبيلــة
بنــت رســلي بعــد حصولهــا علــى جهــاز ال بتــوب
و ّفــر لهــا وقتــا ومــاال ثمينيــن كانــت تنفقهمــا فــي
الذهــاب إلــى مقهــى االنترنــت علــى مســافة بعيــدة
لتلبيــة مــا يلزمهــا مــن متطلبــات دراســية.

دموع االمتنان

وامتــد كــرم الكفــاء مــن قطــر الخيريــة لزراعــة الفرحــة فــي نفــس محمــد آدم ،الــذي حصــل علــى دراجــة
هوائيــة تعينــه علــى الذهــاب للمدرســة البعيــدة عــن بيتــه ،وديليفيتــا التــي حصلــت علــى خزانــة مالبــس
اســتطاعت بواســطتها ترتيــب أغراضهــا ،وقــاال بلســان يلهــج بالثنــاء:
“شكرا لمن كفلنا ومنحنا هذه الفرحة”.
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وجــاء رمضــان يحمــل فــي طياتــه الخيــر ل /دال ذاكــرا  /البالغــة خمســة عشــر عامــا فــي الصــف الثالــث
اإلعــدادي فــي اتشــيه بيســار وذلــك عندمــا تســلمت هدايــا متنوعــة مثــل ســلة رمضــان الغذائيــة وأدوات
مدرســية وســرير وخزانــة مالبــس وطاولــة دراســية وجهــاز البتــوب ،وقالــت وهــي تحبــس دموعهــا :أنــا
عاجــزة عــن شــكر كافلــي الكريــم ،وســعيدة بهديتــه ،ألنــه منحنــي إحســاس األبــوة الــذي افتقــده.

الهدايا بلغة األرقام
عبــر مبــادرة “ أمنيتــي” ازدادت وتيــرة تقديــم الهدايــا المقدمــة مــن الكافليــن فــي قطــر لمكفوليهــم
مــن األيتــام فــي اندونيســيا عامــا بعــد آخــر ،تحقيقــا ألمنياتهــم البريئــة التــي تناســب أعمارهــم ،محدثــة
آثــارا طيبــة فــي حياتهــم ،فقــد بلــغ عددهــا  289هديــة فــي عــام  ،2015و  420هديــة فــي عــام ،2016
وارتفــع إلــى  664فــي عــام  ،2017وواصــل عددهــا فــي االرتفــاع فــي عــام  2018لتصــل إلــى  807هدايــا،
وفــي عــام  2019وصــل إلــى  871هديــة.
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رحلة في حياة المكفولين( ..مح ّطات المعاناة واألمل)
م ـرّوا هــم وأســرهم بظــروف صعبــة بســبب فقــد المعيــل ،واجهــوا ألوانــا مــن المعانــاة وهــم يخوضــون
غمــار الحيــاة ،تقلّبــت حياتهــم بيــن العســر واليســر ،لكنهــم صبــروا وتحم ّلــوا ،ولــم يستســلموا ،امتــدت
للعديــد منهــم يــد العــون والمســاعدة فخففــت مــن آالمهــم ،وأســهمت فــي تحســين أوضاعهــم المعيشــية،
وســاعدتهم علــى تحقيــق بعــض أو كلّ طموحاتهــم.
تلــك هــي مالمــح رحلــة الكثيريــن مــن األيتــام ،نقــرأ نمــاذج منهــا بأقــام عــدد مــن مكفولــي قطــر
الخيريــة ..منهــم مــن الزال تحــت مظلــة الكفالــة ،ومنهــم مــن كبــر وصــار خــارج هــذه المظلــة .

الرحلة األولى :

منذر ابراهيم عجور ـ فلسطين  /غزة
عنــد وفــاة والــدي رحمــه هللا ،كان عمــري ســنة
ونصــف الســنة فقــط .كانــت والدتــي هــي ربــة
االســرة ومعيلــة البيــت.
عندمــا وصلــت ســنّ العاشــرة مــن عمــري قامــت
قطــر الخيريــة بكفالتــي وتقديــم المعونــة الماليــة
الشــهرية لــي وألســرتي فضــا عــن المســاعدات
الموســمية .وفــي أيــام األعيــاد كنــت أفــرح كثيــرا
للمعونــة الماليــة ألنهــا تجعلنــي أنــا وأخوتــي
نعيــش بهجــة هــذه المناســبات ،فمنهــا كانــت
أمــي تشــتري المالبــس الجديــدة لنــا.
فــي عــام  2010كمــا أتذكــر توقفــت كفالــة
قطــر الخيريــة عنــي ألنــي بلغــت ســن الثامنــة
عشــرة ،فحزنــت ألننــي أحتــاج دعمــا خــال
دراســتي الجامعيــة ،بعــد أشــهر ورد اتصــال ألمــي
مــن قطــر الخيريــة مفــاده أنــي كفلــت مــن قبلهــا
مجــددا (كفالــة طالــب علــم) .ففرحــت جــدا
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وكان ذلــك فــي الســنة األولــى ألن الكفالــة جــاءت فــي وقتهــا ،فمنهــا ســددت مــا علــيّ مــن مســتحقات
ماليــة ورســوم دراســية إلــى أن أنهيــت دراســتي الجامعيــة (دبلــوم متوســط تخصــص وســائط متعددة)
بمعــدل امتيــاز  88.3بالمئــة ،وهــذا بفضــل هللا ثــم بفضــل الكافليــن الكــرام عبــر قطــر الخيريــة جزاهم
هللا وجزاهــا كل خيــر.
بعــد التخــرج كان البــ ّد أن اعتمــد علــى نفســي فبــدأت أطــور قدراتــي ،وعملــت فــي أكثــر مــن مــكان
فــي مجــال تخصصــي (مصمــم جرافيــك) حتــى عــام  ،2015ومــن ثــم توجهــت لــدورة تدريبيــة فــي
مجــال التصميــم لمواكبــة تطــور البرامــج فــي هــذا المجــال ،وصــرت أعمــل بعدهــا عمــا حــرا عــن بعــد
عبــر منصــات الكترونيــة عربيــة ،ومــا زلــت حتــى اآلن أواصــل العمــل بنفــس الطريقــة .وأحمــد هللا علــى
التوفيــق والــرزق الحــال.
وفــي النهايــة ال يســعني اال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لقطــر الخيريــة وبشــكر خــاص لمــن قامــوا بكفالتــي
يتيمــا منــذ صغــري وطالــب علــم فــي الجامعــة إلــى أن وقفــت علــى رجلــي وبــدأت االعتمــاد علــى نفســي.

الرحلة الثانية

البوسنة والهرسك سمير عمراشيفيتش
اســمي ســمير عمراشــيفيتش ،ولــدت عــام
 1993فــي مدينــة زافيدوفيتــش ،بالبوســنة
والهرســك .فقــدت والــدي عندمــا كان عمــري
شــهرين ،بســبب نــار األزمــة التــي شــبت فــي تلــك
الفتــرة ببــادي ،بقينــا أمــي وأخــي وأختــي وأنــا
الــذي كنــت األصغــر بينهــم بــا معيــل ،والدتنــا
كانــت دائمــا تناضــل مــن أجــل أن تربينــا وتجعلنــا
علــى الطريــق القويــم ،لنصبــح أناســا صالحيــن.
حياتنــا فــي البدايــة كانــت صعبــة جــدا ,ولكــن
الكفالــة التــي كنــا نحصــل عليهــا ( أنــا وأخــي
وأختــي ) مــن ( قطــر الخيريــة) ،إضافــة لمرتــب
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والــدي التقاعــدي البســيط ،كانــا عونــ ًا لنــا لنشــق طريقنــا فــي الحيــاة .الكفالــة كانــت تعنــي لنــا
الكثيــر ،وكانــت تمثــل عونــا كبيــرا لنــا ،ألننــا كنــا ثالثتنــا أنــا وإخوتــي فــي المــدارس.
ال يوجــد كلمــات أســتطيع بهــا التعبيــر عــن شــكري لكــم ،ألنّ أيّ كلمــة ســتكون صغيــرة جــدا مقابــل
كرمكــم وعطائكــم تجاهنــا .وكذلــك تعجــز الكلمــات علــى أن تو ّفــي حــق أمــي الغاليــة التــي كانــت
تعمــل فــي تنظيــف بعــض البيــوت ومداخــل العمــارات المحليــة مــن أجــل توفيــر المتطلبــات األساســية
لبيتنــا واحتياجاتنــا للدراســة.
أختــي اســمها أميريســة ،أنهــت الثانويــة التجاريــة فــي مدينتنــا زافيدوفيتــش ،وألنهــا هــي وأخــي مــن
نفــس الجيــل وكانــا فــي مســتوى دراســي واحــد ،فــإن وضعنــا لــم يمكننــا مــن أن نجعلهمــا يواصــان
دراســتهما الجامعيــة معــا ،لــذا أكمــل أخــي فقــط ،وتخــرّج مــن كليــة االقتصــاد فــي جامعــة مدينــة
زينتســا .وبعــد فتــرة تزوجــت أختــي وبــدأت العمــل كبائعــة فــي محــل أحذيــة فــي مدينتنــا زافيدوفيتــش،
وهــي تحيــا حيــاة ســعيدة ،وعندهــا ابنــة عمرهــا ســت ســنوات.
أخــي اســمه أرنيــس ،وكان مــن الطلبــة المتفوقيــن فــي كليتــه .تــزوّج بعــد تخرجــه ،ويعيــش مــع زوجتــه
فــي مدينــة زينتســا ،ويعمــل فــي إحــدى الشــركات هنــاك.
بالنســبة لــي أنهيــت الثانويــة التجاريــة فــي مدينتــي زافيدوفيتــش ،وقــررت أن أتابــع تعليمــي الجامعــي فــي
مدينــة ســراييفو  .كنــت أســعى لتوســيع مداركــي العلم ّيــة .وقــد أنهيــت بنجــاح درجــة البكالوريــوس فــي
الصحافــة ،ولكنــي كنــت أتطلــع لمواصلــة فــي مجــال الدراســات العليــا .تناقشــت مــع والدتــي ووصلنــا
لنتيجــة انهــا ســتبذل مــا تســتطيع لتســاعدني إلكمــال الدراســة ،مــع أن الحالــة كانــت صعبــة جــدا،
وهكــذا درســت لمــدة عاميــن آخريــن ألحصــل الماجســتير فــي الصحافــة ،فــي اكتوبــر مــن العــام الماضــي
 .2017علــى نجاحــي أوال هــو نجــاح والدتــي وكل عائلتــي التــي اجتهــدت وبذلــت مــا أمكنهــا لتو ّفــر لــي
ظروفــا أفضــل .وكذلــك ال يمكننــي أن أنســى أيضــا مســاعدتكم التــي قدمتموهــا لــي طــوال دراســتي
االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة ،والتــي كانــت هــي األســاس ألصــل وأحقــق مــا وصلــت إليــه مؤخــرا.
تمكنــت مــن تحقيقــه حتــى اآلن ،وأكافــح باســتمرار مــن
أعتبــر نفســي شــخصا ناجحــا وســعيدا نظــرا لمــا ّ
أجــل تحقيــق أهــداف أكبــر فــي حياتــي.
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الرحلة الثالثة
ريرين ميديانا ـ اندونيسيا
فــي يــوم  26ديســمبر  2004حلــت ببنــدا بأتشــيه
 /اندونيســيا مصيبــة كبيــرة ،بســبب تســونامي،
فقــد توفــي عــدد كبيــر مــن النــاس وحــل الخــراب
بالبيــوت والعمــارات ،وهــرب النــاس مــن هــول
الكارثــة.
كان عمــري آنــذاك  6ســنوات ،لــم أجــد أســرتي
حولــي ،هربــت مــع عائلــة عمتــي وركبنــا دراجــة
ناريــة ،وأقمنــا لــدى أحــد أقاربنــا فــي مدينــة لونــج
باتــا  -بنــدا أتشــيه.
ســألت عمتــي التــي أدعوهــا اآلن بأمــي وزوجهــا
بأبــي عــن أهلــي الذيــن اشــتقت لهــم فقالــت
حينهــا“ :أنهــم لــدى أحــد أقــارب أبيــك”،
لتخفــي عنــي الحقيقــة المـرّة وهــي ابتالعهــم مــن
قبــل أمــواج تســونامي.
أصبــت بالصدمــة واالنطــواء عنــد معرفتــي فــي الحقيقــة ،وتوقفــت عــن الذهــاب المدرســة ،ولــم يبــق لــي
صديقــة ســوى شــجرة النارجيلــة الموجــودة بجــوار بيــت عمــي.
لــم ينقذنــي مــن صدمتــي وعزلتــي ســوى استشــارات الدعــم النفســي الــذي كانــت تقـدّم مــن قبــل بعــض
الجمعيــات .ومــن خــال الحــوار أخبرونــي أن هنــاك مــن هــم أكثــر منــي بؤســا ألنهــم فقــدوا أرجلهــم
وبعــض أطرافهــم.
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اســتعدت بعــض األمــل وطلبــت مــن عمتــي وزوجهــا أن يســجلوني فــي المدرســة ،كنــت مجــدّة وقــد
حصلــت علــى المركــز الرابــع فــي فصلــي ،لكــن شــعرت بعــد ذلــك أننــي عــبء علــى عائلــة عمتــي بســبب
تكاليــف ومتطلبــات الدراســة ،إلــى أن ت ّمــت كفالتــي مــن قبــل مكتــب قطــر الخيريــة بأندونيســيا فعــدت
للجــد والمثابــرة.
طــوال المرحلــة االبتدائيــة ثــم فــي المرحلتيــن اإلعداديــة ثــمّ الثانويــة كنــت مــن األوائــل ،أنــال الدرجــة
األولــى أو الثانيــة بيــن أقرانــي .بعــد الثانويــة كنــت قلقــة حــول مــن ســيكفلني خــال دراســتي فــي
الجامعــة ألن كفالــة اليتيــم تنتهــي فــي ســن  18عامــا .لكــن هللا ســهل كفالتــي مــن قبــل قطــر الخيريــة
كطالبــة علــم مجــددا وأنــا اآلن طالبــة أدرس فــي الســنة الثالثــة ( قســم اإلرشــاد النفســي والتربــوي
ـ كليــة التربيــة ـ جامعــة الرانيــري) وأحمــد هللا أن الكفالــة تغطــي رســوم الجامعــة واحتياجــات
الدراســة األخــرى.
أختــرت هــذا التخصــص علــى خلفيــة مــا وقــع لــي ،ورغبتــي فــي تقديــم الدعــم النفســي واإلرشــاد لمــن
يحتاجونــه ومنحهــم الثقــة بأنفســهم ليكونــوا ســعداء مطمئنيــن.
ختامــا أشــكر مــن أعمــاق قلبــي كل مــن كفلنــي منــذ أن كنــت صغيــرة ،وأشــكر كل مــن اليــزال
يكفلنــي كطالبــة علــم ،ويتح ّمــل أعبــاء دراســتي ،وأشــكر قطــر الخيريــة التــي تُ عـ ّد همــزة الوصــل بيننــا
وبيــن المحســنين الكــرام .
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الرحلة الرابعة

مجاهد عبد الرحمن ـ أندونيسيا

اســمي مجاهــد عبــد الرحمــن بــن جنيــدي ،مــن
اندونيســيا ،ولــدت عــام  ،2005توفــي والــدي
رحمــه هللا وعمــري  7ســنين ،ولــم يتــرك لــي
وألخــوي (  3أشــهر ،و 3ســنوات) شــيئا مــن متــاع
الدنيــا .عاشــت أســرتي لمــدة عاميــن بعدهــا فــي
فقــر مدقــع ،مكتفيــة بمــا يصلهــا مــن تبرعــات
الجيــران وإحســان أهــل الخيــر.
كان والــدي محبّــا للعلــم ويعمــل ُمحفِّظــا
لكتــاب هللا ،وكان يوصينــي وهــو علــى فــراش
ـب العلمــاء وحفــظ القــرآن الكريــم .
المــرض بحـ ّ
بعــد مــوت والــدي صــارت أمــي هــي المعيلــة لنــا
دون أن يكــون لنــا ولهــا دخــل ثابــت ،خصوصــا
أنهــا لــم تكــن تجيــد ِحرفــة معينــة حينهــا.

يشــاء هللا أن تتــم كفالتــي مــن قطــر الخيريــة منــذ
 ،2014فبــدأت حالــة أســرتي بالتحســن تدريجيــا،
وصــار بإمكانــي أن أدرس فــي مدرســة تعلّــم
العلــوم الشــرعية اعتبــارا مــن العــام الماضــي ،وقــد حفظــت خــال الســنة الماضيــة  7أجــزاء مــن القــرآن
الكريــم ،وآمــل أن أتــم حفــظ القــرآن الكريــم كامــا بعــد ثــاث ســنوات طلبــا للمثوبــة وإنفــاذا لوصيــة
والــدي.
تحسّ ــن وضــع أســرتي بصــورة أفضــل عندمــا وفــر مكتــب قطــر الخيريــة فــي بانــدا آتشــيه فرصــة تدريــب
ألمــي علــى الخياطــة وتصميــم الزهــور البالســتكية ومـوّل لهــا مشــروعا صغيــرا مــدرا للدخــل تعيــل منهــا
أســرتها حاليــا.
يتمنــى مجاهــد أن ينهــي دراســته الثانويــة بتفــوق وأن يتــاح لــه بعدهــا الدراســة بالجامعــة فــي المدينــة
المنــورة.
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الرحلة الخامسة
على إدريس بانيا ـ النيجر
ـدت ونشــأت فــي أســرة فقيــرة بيــن ســبعة أخــوة
ولـ ُ
عــام  ،2000ويشــاء هللا أن يمــوت والــدي وأنــا فــي
السادســة مــن عمــري .كان ذلــك عــام .2006
رحــل والدنــا وتركنــا فــي كــوخ فــي ضاحيــة
مدينــة نيامــي بالنيجــر فريســة البــرد والغبــار
شــتاء ،والحــرارة واألمطــار صيفــا ،مــع غيــاب
الميــاه الصالحــة للشــرب .عشــنا حيــاة قاســية،
معتمديــن علــى مــا يصلنــا مــن صدقــات وتبرعات.
فــي عــام  2009مــن هللا علــيّ وعلــى أســرتي
بكفالــة قطــر الخيريــة ،فبــدأ الحــال يتغ ّيــر نحــو
األحســن ،اســتفدنا مــن المعونــة الماليــة الشــهرية
للكفالــة ،ومــن المشــاريع الموســمية التــي
تنفذهــا الجمعيــة كإفطــارات الصائــم ولحــوم
األضاحــي وزكاة الفطــر وكســوة العيــد والــزيّ
المدرســي.
مــن أهــم الذكريــات الجميلــة المحفــورة فــي ذهنــي يــوم انتقالنــا إلــى البيــت الجديــد الــذي بنتــه قطــر
الخيريــة لنــا فــي نيامــي نفســها .والــذي اعتبــره انعطافــة مهمــة فــي مســيرة حيــاة أســرتي ،فقــد تغيــرت
بصــورة جذريــة ودائمــة.
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ال أســتطيع أن أعبــر عــن مــدى فرحتــي وســروري بالمنــزل الجديــد الــذي حفــظ لنــا كرامتنــا اإلنســانية،
وخصوصــا عندمــا أقارنــه بالوضــع المــزري للكــوخ الــذي كنــا نعيــش بــه بعيــدا عــن نيامــي.
ـص دراســتي فقــد أعانتنــي قطــر الخيريــة عليهــا بصــورة كبيــرة ،فبينمــا كنــت أصــل متأخــرا
أمــا مــا يخـ ّ
عــن المدرســة بســبب البعــد عــن المدرســة عندمــا كنــا نســكن الضاحيــة ،بــت أصــل مبكــرا وأواظــب
علــى دروســي ووصلــت بســبب ذلــك لقائمــة المتفوقيــن ،وقــد كافأتنــي قطــر الخيريــة برحلــة عمــرة أنــا
ومجموعــة مــن األيتــام المتميزيــن ..ال أنســاها أبــدا .كمــا أصبــح بإمكانــي االســتفادة بصــورة أكبــر مــن
األنشــطة المختلفــة التــي تقيمهــا قطــر الخيريــة لمكفوليهــا مــن األيتــام.
بــارك هلل بكافلــي الكريــم وأســرته ورزقــه وصحتــه ،والشــكر لقطــر الخيريــة علــى جهودهــا الخيريــة
الكبيــرة.
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كلمات
من القلب

152

153

كلمات من القلب
(رسائل المكفولين إلى كافليهم)
هــي رســائل كتبهــا مكفولــو قطــر الخيريــة بمــداد عاطفــة حبهــم الجياشــة لكافليهــم ،ع ّبــروا فيهــا مــن
خــال كلماتهــم البســيطة وعواطفهــم الصادقــة عــن عميــق امتنانهــم لــدفء األب ـوّة التــي غمرهــم بهــا
المحســنون الكــرام مــن أهــل قطــر والمقيميــن علــى ثراهــا الطيــب ،وللرعايــة الكريمــة التــي أحاطوهــم
بهــا ..فكانــت كلماتهــم مــن القلــب وإلــى القلــب.

س ّر سعادتي
كافلــي الكريــم :كنــتَ األمــل لحياتــي ،وكفالتــك لــي ســبب ســعادتي ،وخيــر عــون لمواصلــة
تعليمــي ،أحلــم تحــت مظلــة كفالتكــم أن أكمــل تعليمــي فأحصــل علــى الثانويــة العامــة ثــم الجامعــة
فالماجســتير والدكتــوراه ..طموحاتــي كبيــرة ،وأرجــو ان أكــون عنــد حســن ظنكــم وظــن أمــي
وأســرتي.

علي كراجة ـ فلسطين
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اليد الحانية
ـدت اليــد الحانيــة التــي رعتنــي بعــد فقــد أبــي بســبب المــرض
كافلــي العزيــز :أحمــد هللا أننــي وجـ ُ
فخففــت عنــي الحــزن ومصاعــب الحيــاة ،خصوصــا فــي ظــروف عــدم االســتقرار فــي بلــدي.
ـت فــي الثانويــة العامــة علــى درجــة  ،97%واعتبــر أن هــذه الدرجــة العاليــة ســببها كفالتكــم
حصلـ ُ
وبرامــج الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة لقطــر الخيريــة ،واهتمامكــم بــي وبأســرتي ،مــن خــال مبلــغ
الكفالــة والمشــاريع الموســمية.
أدعــو لكــم ولقطــر الخيريــة بــأن يجزيكــم عنــي وعــن أســرتي خيــر الجــزاء وان يبــارك لكــم ويدخلكــم
الدرجــة العاليــة فــي الجنــة.

عبد السالم معلم إبراهيم سراجي ـ الصومال.
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وجدت أبي
ُ
كافلــي وســندي :حيــاة اليتيــم صعبــة وكثيــرا مــا أشــعر بغصــة فــي حلقــي عندمــا ال اســتطيع كغيــري
مــن األطفــال أن أقــول :بابــا ..كمــا يقولــون عندمــا ينــادون آباءهــم .أود أن اشــكركم علــى مســاعدتكم
لــي ،فلوالهــا كانــت حياتــي وحيــاة أســرتي أصعــب ،وربمــا كان مــن الصعــب مواصلــة دراســتي.
أصبحــت يتيمــة منــذ أن كان عمــري أربــع ســنوات ،ولكــن كفالتكــم وقربكــم منــا أشــعرتني أننــي
وجــدت أبــي الــذي افتقــده .أدعــو هللا أن يأجركــم ويثيبكــم بعظيــم األجــر علــى كفالتكــم لــي ،وأملــي
عندمــا أكبــر أن أســاعد النــاس ،تمامــا مثلمــا قمتــم بمســاعدتي.

ياسمينة ميشتريتش ـ البوسنة والهرسك
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كفالتك تفرحني
كافلــي العزيــز :انــا ابنتــك ســيتي مــن مواليــد نوفمبــر  ،2004فقــدت والــدي عندمــا كنــت فــي ســن
الروضــة ،مــرت علــيّ وعلــى أمــي ظــروف صعبــة ،حيــث عملــت أمــي فــي خدمــة أحــد بيــوت األســر بقريتــي
لتوفِّــر لــي وألخــي مــا يس ـ ّد رمقنــا ويمكننــا مــن بنــاء مســتقبلنا.عندما وصلــت للصــف الرابــع أكرمنــي
هللا ورزقنــي كفالتكــم التــي أعيــش فــي كنفهــا حتــى اآلن ،وقــد خففــت هــذه الكفالــة الكثيــر مــن
األعبــاء عــن أمــي الغاليــة ،واســتطعت بفضلهــا شــراء المالبــس والحاجيــات اليوميــة واألدوات المدرســية،
ومواصلــة تعليمــي إلــى أن أنهيــت المرحلــة المتوســطة.
كفالتكــم تفرحنــي كثيرا.أشــكركم مــن قلبــي ،وأدعــو هللا أن يحفظكــم ويبــارك لكــم فــي رزقكــم
وأهلكــم وأوالدكم.

سيتي سوكاينة ـ اندونيسيا
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الكفالة بركة وسعادة
نموذج من التجارب الشخصية للكافلين
ال يقتصــر تأثيــر العمــل الخيــري علــى الفئــات المســتفيدة منــه كالفقــراء وأصحــاب الحاجــة ،بــل يمتــد
وتؤكــد الدراســات والتجــارب اإلنســانية أنّ هنــاك ارتباطــا بيــن
ّ
أثــره إلــى المحســنين وأهــل الخيــر أيضــا،
العطــاء والســعادة ،فكلّمــا زاد عطــاء اإلنســان زادت ســعادته ،كمــا تؤكــد أن لـذّة العطــاء تفــوق لـذّة األ َخــذ.
ولكفالــة األيتــام بركــة فــي حيــاة الكافليــن ،ولــذة ال يعرفهــا إال مــن تــذوق حالوتهــا ،كمــا أن لهــا أجــرا
عظيمــا وبشــرى بمرافقــة نبينــا الكريــم فــي الجنــة مصداقــا لقولــه ﷺ “ :أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة
كهاتيــن فــي الجنــة “ َوأ َشَ ــارَ ِ بالسَّ ـبَّاب َِة وَالْوُ ْســطَ ىَ ،وف َـرَّقَ ب َ ْين َُه َمــا.
وعندمــا أردنــا أن نتلمــس أثــر الكفالــة علــى حيــاة الكافليــن تع ـذّر علينــا ذلــك لحــرص الكثيريــن علــى
إخفــاء هــذا العمــل الخيــري ،إلــى أن وافقــت علــى ذلــك الكافلــة الدكتــورة إيمــان عبــد الحميــد
مشــكورة التــي تعمــل طبيبــة ،وتكفــل أيتامــا منــذ نحــو  17عامــا ،ومــن خــال حديثهــا اكتشــفنا
أســرارا متعــددة لبركــة كفالــة ورعايــة األيتــام علــى الكفــاء الكــرام وأســرهم والبيئــة المحيطــة بهــم
مــن واقــع تجربتهــا الشــخصية التــي تحدثــت عنهــا بعفويــة وتلقائيــة.
ـب الخيــر وابتغــاء األجــر مــن هللا ،أمــا مــا دفعهــا
بدايــة ذكــرت د .إيمــان أن مــا دفعهــا للكفالــة هــو حـ ّ
لذلــك علــى المســتوى الشــخصي فتجربتهــا مــع طفلــة يتيمــة قامــت بكفالتهــا ،واآلن عمرهــا  15ســنة،
ـت عليهــا كان يعوضنــي
حيــث كانــت تلمــس بركــة التبــرع لهــا مشــيرة إلــى ذلــك بقولهــا ”:كلمــا أنفقـ ُ
هللا خيــرا فــي كل شــيء”.
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وتحدثت عن اإلحساس الذي يصاحبها عند مباشرة هذا العمل فقالت:
إحســاس بســعادة ال توصــف ،إحســاس بمعيــة هللا والبركــة فــي الــرزق ،ألننــي كنــت متأكــدة أن هللا
ســيعوضني خيــرا ويكرمنــي بمــا أحــب .وألننــي كنــت عقيمــا بــا ذريــة ،فقــد كنــت أحــس بــل كنــت
علــى يقيــن بــأن هللا ســبحانه وتعالــى ســيرزقني بالذريــة ببركــة كفالتــي لهــذه اليتيمــة ،وهــذا مــا حصــل
فعــا حيــث رزقنــي هللا بالذريــة وهلل الحمــد.
وعــن انعكاســات هــذه الكفالــة علــى حياتهــا وحيــاة مــن حولهــا ذكــرت د .إيمــان أنهــا تعتقــد أن مــن
بركــة الكفالــة عليهــا أيضــا أن هللا شــافاها مــن مــرض الســرطان بعــد أن تــم اكتشــافه فــي مراحلــه
األولــى شــفاء تمامــا ،ثــم فتــح هللا عليهــا مــن رزقــه وبركاتــه بالخيــر الكثيــر ،ومنــه امتالكهــا لعــدة
عقــارات.

كلمة لأليتام
تحــرص د .إيمــان علــى متابعــة أمــور مكفولتهــا مــن خــال قطــر الخيريــة بشــكل دوري خصوصــا فــي
األعيــاد والمناســبات ،وتعتبــر أنّ ذلــك مــن تمــام الكفالــة.
وتختتــم حديثهــا بكلمــة مــن القلــب لمكفولتهــا ولأليتــام جميعــا جــاء فيهــا :لســتم وحدكــم األيتــام
بــل كان نبينــا ونبيكــم محمــد ملسو هيلع هللا ىلص يتيمــا ،وحثتهــم علــى الثقــة بــاهلل الــذي يتولــى أمرهــم مشــيرة
إلــى أنهــم تحــت واليتــه ورعايتــه ،وأن هللا ســبحانه وتعالــى هــو الــذي يســخر العبــاد ويرقــق قلوبهــم لمحبــة
األيتــام.
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مكفولو قطر الخيرية..
قصص نجاح
وبصمات تميّز

مكفولو قطر الخيرية..
قصص نجاح وبصمات تميّز
يشــعر المــرء بفرحــة كبيــرة وســعادة غامــرة عندمــا يســتطيع أن يحــرز نجاحــا أو يحقــق إنجــازا أو أمنيــة
عزيــزة ،علــى مســتوى حياتــه الخاصــة ،ســواء كان ذلــك فــي مجــال التحصيــل العلمــي أو العملــي ،أو
بلــوغ المكانــة أو تحصيــل الثــروة وغيرهــا ،لكــن مــاذا عنــه عندمــا يكــون ســببا فــي إيصــال غيــره ،مــن
أصحــاب الحاجــة والظــروف الخاصــة إلــى قمــم النجــاح واإلنجــاز ،وتذليــل الصعــاب التــي قــد تكــون عائقــا
فــي وجوههــم ليعيشــوا حيــاة كريمــة موفّقــة كأقرانهــم ،ويتركــوا بصمــة مميــزة فــي حياتهــم؟!.
وفيمــا يلــي عــرض لعــدد مــن قصــص النجــاح أصحابهــا أيتــام كفلتهــم قطــر الخيريــة ـ بدعــم مــن أهــل
الخيــر فــي قطــر ـ قبــل أكثــر مــن ثالثــة عقــود أو عقــب ذلــك ،وبعضهــم اليــزال مكفــوال حتــى اآلن ،وكان
يمكــن لهــذه القصــص أال تُ ــدوّن أو تُ ــروى إن لــم تصــادف يــدا معطــاءة امتــدت إليهــا فــي اللحظــات الصعبــة
مــن حياتهــا لتقــدم لهــا العــون الــذي تحتاجــه وتصــل بأصحابهــا إلــى فرحــة التم ّيــز ،ولتكــون بعــد ذلــك
ـاهمة فــي نهضــة مجتمعاتهــا وخدمــة أمتهــا.
مسـ ِ
وال تــزال الفرصــة مفتوحــة وســانحة أمــام الجميــع ليكــون شــركاء فــي صناعــة قصــص نجــاح أخــرى ..ومــا
أجملهــا مــن قصــص:
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الدكتور حياة هللا عتيد
العمر الحالي 41 :سنة
الدولة :أفغانستان

سنوات الكفالة1985 ( :ـ ) 1995
مجاالت التميز:

ـ ليسانس في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،ودبلوم عال في طرق التدريس بباكستان .2001
ـ ماجستير في األدب العربي ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ 2005
ـ دكتوراه في التنمية البشرية 2011
ـ يعمــل فــي التدريــب واالستشــارات فــي مجــال التنميــة البشــرية منــذ أكثــر مــن  12عامــا ـ ومــا يــزال ـ
ويعــد مدربــا دوليــا محترفــا وممارســا معتمــدا مــن قبــل عــدة جهــات دوليــة ،منــذ أكثــر مــن  10ســنوات،
وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن دوراتــه  200ألــف شــخص فــي  15دولــة حتــى عــام .2018
ـ أســس مؤسســة “تطويــر الموهبــة وريــادة األعمــال” وخصــص نســخة منهــا لألغــراض غيــر الربحيــة تقــدم
خدمــات تعليميــة وتدريبيــة نوعيــة بأفغانســتان.
ـ مستشار لوزارة اإلرشاد والحج واألوقاف األفغانية اعتبارا من نوفمبر .2019
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المهندس فاضل آدموفيتش
العمر الحالي 25 :سنة

الدولة :البوسنة والهرسك.

سنوات الكفالة 2005 ( :ـ )2013
مجاالت التميز:

درس كلية الهندسة االلكترونية التي ال يدخلها إالّ الطلبة المجدّون وتخرج منها بتفوق.
ـ ّ
ـ يعمــل منــذ تخرّجــه مــن الجامعــة فــي الهيئــة المشــرفة علــى تنظيم”مهرجــان ســراييفو الســينمائيّ
الدولــيّ  ”SFFالــذي يع ـ ّد أحــد أبــرز مهرجانــات الفــن الســابع فــي جنــوب شــرقي أوروبــا منــذ انطالقــه فــي
عــام  ،1995ويحتــل فيهــا منصبيــن مهميــن همــا :مديــر مشــاريع لنظــم المعلومــات بالمهرجــان ،وإدارة
قســم النقــل والســكن.
مركــز ًا حال ّيــا علــى أمريــن ،األول :إنهــاء مرحلــة
ـ إلــى جانــب عملــه يواصــل دراســته العليــا فــي الهندســةِّ ،
الماجســتير ،وتطويــر نفســه مهنيــا.
ـ يحتــل العمــل التطوعــي ح ّيــزا مه ّمــا فــي حيــاة المهنــدس فاضــل ،فهــو منــذ ثــاث ســنوات عضــو نشــط فــي
جمعيــة خيريــة طالبيــة تعمــل علــى تقديــم مســاعدات لألســر المحتاجــة ،ولهــا أنشــطة توعويــة لصالــح
األطفــال ،واعتبــارا مــن عــام  2016أصبــح عضــوا فــي الهيئــة اإلداريــة لهــا.
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المهندسة المخترعة وضحى عبده زيادة ضرار
العمر الحالي 25 :عاما
الدولة  :السودان

سنوات الكفالة1994 ( :ـ )2017
مجاالت التميز

 أحــرزت نســبة  % 86فــي امتحانــات الثانويــة ،ثــم التحقــت بكليــة الهندســة بجامعــة الســودان للعلــوموالتكنولوجيــا وهــي إحــدى أفضــل الجامعــات الســودانية فــي مجــال الهندســة وتخصصــت فــي مجــال
االلكترونيــات.

 أحــرزت تقديــر االمتيــاز فــي جميــع ســنوات الدراســة الجامعيــة و قامــت بابتــكار مشــروع علمــي لخدمــةاالنســانية (مشــروع التخــرج) ،فقــد نجحــت فــي إيجــاد حــل لمشــكلة تكــون فقاعــات فــي الدم عند غســيل
الكلــي للمرضــى والتــي قــد تــؤدي لوفــاة المريــض فــي حالــة وصــول الفقاعــة للقلــب .االختــراع عبــارة عــن
جهــاز تحســس الكترونــي ذكــي يقــوم بفحــص الــدم المغســول للمريــض ويقــوم باكتشــاف الفقاعــات
الموجــودة بــه وتحويلهــا لمســار خــارج جســم المريــض ،وقــد أحــرز ابتكارهــا علــى مرتبــة االمتيــاز ،كمــا
قامــت بتصميــم هــذا االبتــكار بعــد وفــاة والدتهــا التــي كانــت مريضــة بالكلــى بســبب فقاعــات الــدم
عنــد الغســيل ،ممــا حفزهــا إليجــاد اختــراع علمــي يخــدم اإلنســانية.

 تخرجت وتم تعيينها معيدة في كلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. -تقوم حاليا بتدريس طالب السنة الخامسة بالجامعة.

 -تطمح للتدريس في مزيد من الجامعات السودانية في المرحلة القادمة.
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إيمان علي عبد أبو واكد
العمر الحالي 25 :عاما
الدولة :فلسطين

سنوات الكفالة2012 - 2007 :
مجاالت التميز :

 -حصلت على لقب الناطقة اإلعالمية باسم أطفال فلسطين .2014 - 2008

 شــاركت بمجموعــة مــن المؤتمــرات الدوليــة المهتمّــة بالقضيــة الفلســطينية فــي  8دول عربيــة وأوروبيــة...و ســاهمت فــي كتابــة الجــزء األكبــر مــن كتــاب “ ســفراء صغــار “ والــذي يســرد قصــص
األطفــال ضحايــا االحتــال.و مثلــت أدوار بطوليــة فــي العديــد مــن األعمــال الفنيــة الدراميــة.
 -قامت بتصوير مجموعة من األفالم الوثائقية المهتمة بقضية الطفل الفلسطيني.

 أخــذت دور البطولــة بفيلــم “ أميــرة الصــورة “ الــذي كان يتحــدث عــن تجربتهــا اإلعالميــة خــال الحــربضــد االحتالل.

 -ساهمت لمدة  8سنوات متتالية في إعداد وتقديم برامج إذاعية مستهدفة لفئة األطفال.

 تخرجــت مــن كليــة التربيــة بجامعــة األزهــر تخصــص لغــة انجليزيــة ،وأبدعــت فــي مجــال تعليــم اللغــةاإلنجليزيــة باســتخدام اســتراتيجيات التعلــم النشــط والتعلــم االلكترونــي.

 -طالبة في كلية الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية تخصص “إدارة أعمال” حاليا.
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الدكتور مصطفى جبريل جاحنوج
العمر الحالي 31 :عاما
الدولة  :الصومال

سنوات الكفالة  1996 :ـ 2002

مجاالت التميز

ـ درس الطب في جامعة اسكي شهير عثمان غازي في تركيا ،وكان متفوقا في تحصيله العلمي.
ـ تخــرج مــن الجامعــة عــام  ،2013ووجــد وظيفــة لــه فــي مركــز طــب الزيتــون فــي مدينــة بورصــة
التركيــة.
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مولى رافي

العمر  13 :سنة

الدولة  :إندونيسيا

سنوات الكفالة :منذ عام  2011حتى اآلن.

مجاالت التميز:

 يــدرس فــي مدرســة دوليــة ثنائيــة اللغــة متميــزة ومعروفــة بصعوبــة القبــول فيهــا ،ال تختــار طالبهــا إالبعــد اجتيــاز االختبــارات المتدرجــة ،التــي يتنافــس فيهــا طــاب مــن كافــة أنحــاء إقليــم أتشــيه.
 منــذ الســنة األولــى حصــل مولــى علــى المركــز األول فــي فصلــه ،وفــي الســنوات التاليــة تمكــن مــنالحفــاظ علــى ترتيبــه ،لذلــك كان مؤهــا للمشــاركة فــي فريــق أولمبيــاد العلــوم وتمثيــل مدرســته فــي
المســابقات علــى مســتوى المحافظــة والمســتوى الوطنــي.
 إنجــازات مولــى ال تقتصــر علــى المجــاالت العلميــة فقــط ،بــل لــه منــذ دراســته االبتدائيــة إنجــازات فــيمجــال الفــن (مهــارة الرســم والتلويــن) وقــد حصــل علــى  80كأســا مــن المســتوى المحلــي إلــى
المســتوى الوطنــي فــي هــذا المجــال.
 يحــب مولــى رافــي المســابقات كأولمبيــاد العلــوم .ولذلــك فإنــه منــذ التحــق فــي المدرســة االبتدائيــةيحلــم باليــوم الــذي يمثــل فيــه مدرســته علــى المســتويين المحلــي والوطنــي ،بــل يطمــح لتمثيــل جمهوريــة
إندونيســيا علــى المســتوى الدولــي.
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سميّة كسبووتش

العمر 29 :عاما

الدولة :البوسنة والهرسك

سنوات الكفالة 1995 :ـ 2011

مجاالت التميز:

ـ حصلــت علــى البكالوريــوس فــي التربيــة والدراســات اإلســامية مــن الجامعــة اإلســامية العالميــة
بماليزيــا ،فــي  ،2013ثــم حصلــت علــى الماجســتير مــن كليــة الدراســات اإلســامية بجامعــة حمــد بــن
خليفــة بقطــر .2018
ـ تتطلــع حاليــا لدراســة الدكتــوراه ،إلــى جانــب اإلســهام فــي بنــاء بلدهــا والنهــوض بــه فــي المجــاالت
وتفكــر بالعمــل التطوعــي لتشــجيع األيتــام علــى التعلم وتطويــر مواهبهــم وقدراتهم
ِّ
التربو ّيــة والتطوع ّيــة،
عبــر األنشــطة غيــر المدرس ـيّة ،واســتثمار مهاراتهــا األدبيــة لكتابــة قصــص لألطفــال و اليافعيــن.
ـ تجيد اللغتين العربية واإلنجليزية فضال عن لغتها األمّ.
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المهندس أحمد عبد المنعم محمد عمر
العمر 27 :عاما

الدولة :السودان

سنوات الكفالة 2002 ( :ـ )2010
واستمرت قطر الخيرية بكفالته كطالب علم في الجامعة.

مجاالت التميز:
ـ كان متفوقا طيلة سنوات دراسته في المرحلتين األساسية والثانوية.
ـ درس في كلية العلوم الهندسية ـ قسم هندسة المساحة وتخرج منها بتقدير جيد جداً.
ـ يعمل مهندس مساحة بعد تخرجه في شركة مقاوالت خاصة.
ـ يقــوم بمشــروعات تطوعيــة لمســاعدة أســر األيتــام واألســر المحتاجــة منــذ بدايــة دراســته الجامعيــة ـ
بمســاعدة زمالئــه ـ ويكفــل أيتامــا ،ويس ـ ّر أنــه هــو وأخــوه انتقــا مــن مرحلــة المكفوليــن إلــى مرحلــة
الكافليــن.
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بطل المالكمة عبد الناصر دالليتش
العمر 27 :عاما

الدولة :البوسنة والهرسك

سنوات الكفالة 1998( :ـ ) 2011
مجاالت التميز:

ـ مكنتــه الكفالــة مــن التركيــز فــي ممارســة رياضــة المالكمــة التــي أحبّهــا وتطويــر إمكاناتــه فيهــا،
حتــى وصــل لدرجــة االحتــراف.
ـ نــال عبــد الناصــر بطولــة بــاده فــي وزن (أكثــر مــن  91كيلــو جرامــا) لعــدة ســنوات متتاليــة
( 2014ـ  ،)2017كمــا مثّــل بــاده فــي عــدة منافســات دوليــة ،وفــاز
بلقب بطل البلقان عام  2016في بولندا ،وما زال يحتفظ به إلى اآلن.

حاليا عضو في المنتخب الوطني لبالده ،وأحد مؤسسي “مركز الرياضات القتاليّة” في بالده.
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رباح محمد رباح رجب

العمر  24 :عام

الدولة :فلسطين ـ غزة

سنوات الكفالة 2005 :ـ 2018
مجاالت التميز

ـ الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة والقانون ـ الجامعة اإلسالمية بغزة.
ـ الماجستير في تخصص القانون العام من نفس الجامعة.
ـ وبالمــوازاة يمضــي حاليــا مرحلــة التدريــب للحصــول علــى رخصــة مزاولــة مهنــة المحامــاة الشــرعية
والنظاميــة والتدريــب فــي المحاكــم.
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لفتة
إنسانية حانية
174
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لفتة إنسانية حانية
من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر
لمكفولي قطر الخيرية من األيتام

فــي لفتــة إنســانية حانيــة حظــي األيتــام
المكفوليــن لــدى قطــر خيريــة فــي البوســنة
والهرســك بلقــاء حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ
تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر حفظــه
هللا وجــرى حــوار ودي بينــه وبينهــم.
وهــذه اللفتــة ليســت بمســتغربة علــى أهــل قطــر
أميــرا وقيــادة وشــعبا وهــم الذيــن عرفــوا بحــب
الخيــر منــذ القــدم وإغاثــة الملهوفيــن وكفالــة
األيتــام ،ومســاعدة ذزي الحاجــة حتــى اشــتهرت
بالدهــم بأنهــا “كعبــة المضيــوم”.

فقــد حــرص ســموه أثنــاء زيارتــه للبوســنة
والهرســك فــي ينايــر  2016علــى حضــور اليــوم
المفتــوح لأليتــام الذيــن تكفلهــم قطــر الخيريــة،
وجــرى خــال الحفــل حــوار وديّ بيــن ســموه
وبينهــم ،كمــا اســتمع للفقــرات واألناشــيد
اإلســامية التــي قــام بأدائهــا األطفــال المكفولين
احتفــاء بســمو األميــر.
وفــي ختــام الحفــل تقــدم مكفولــو قطــر الخيريــة
بخالــص الشــكر والعرفــان لســموه علــى دعمــه
ورعايتــه الكريمــة لهــم ،معربيــن عــن شــكرهم
لدولــة قطــر ،قيــادة وحكومــة وشــعبا ،متمنيــن
لســموه الصحــة والســعادة ،وللشــعب القطــري
المزيــد مــن التطــور والنمــاء.
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أسئلة متكررة عن كفالة
ورعاية األيتام (عبر قطر الخيرية)
كم قيمة الكفالة اليتيم؟
تنقســم قيمــة كفالــة اليتيــم فــي قطــر الخيريــة إلــى  4فئــات وهــي  150ريــاال و  200ريــال
و  250ريــاال و  300ريــال.
مــع العلــم أن قيمــة كفالــة األيتــام قــد يطــرأ عليهــا أي تغييــر ،لــذا يرجــى مراجعــة موقــع
قطــر الخيريــة االلكترونــي ،أو االتصــال علــى مركــز خدمــة العمــاء فــي قطــر الخيريــة/
هاتــف 44667711

ماهي الدول التي تكفل قطر الخيرية األيتام فيها؟

تكفــل قطــر الخيريــة األيتــام فــي أكثــر مــن  35دولــة منهــا( :اثيوبيــا  -األردن  -البوســنة -
الســنغال  -الســودان  -الصومــال  -العــراق  -الفلبيــن  -المغــرب  -النيجــر  -الهنــد  -اليمــن
 ألبانيــا  -أندونيســيا  -باكســتان  -بنغالديــش  -بنيــن  -بوركينافاســو  -تركيــا  -تشــاد توجــو  -تونــس  -جــزر القمــر  -جيبوتــي  -ســريالنكا  -غانــا  -فلســطين  -قرغيزيــا -كوســوفا  -كينيــا  -لبنــان  -مالــي  -موريتانيــا  -نيبــال  -نيجيريــا)

ماهي شروط كفالة اليتيم؟

الشــروط األساســية لكفالــة األيتــام هــو وفــاة والــد اليتيــم ،وأن يكــون عمــر اليتيــم أقل من
 12عامــا .وتعطــى أولويــة الكفالــة لليتيــم الفاقــد لألبويــن ،واليتيــم المعــاق ،ويشــترط أن
يكــون اليتيــم ملتحقــا بالدراســة ،ويراعــى مــدى حاجــة اليتيــم للكفالة.

هل هناك كفاالت أخرى غير كفالة اليتيم؟

نعم هناك  5فئات للكفالة هي (األيتام  -الطالب  -ذوو االحتياجات الخاصة  -األسر  -المعلمون)
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ماهي طرق دفع الكفالة؟
الدفــع النقــدي ،أو االســتقطاع البنكــي ،أو مــن خــال البطاقــة االئتمانيــة ،أو عبــر الرســائل
النصية .SMS

هل يجب دفع قيمة الكفالة لسنة كاملة مقدماً؟

فــي حالــة الدفــع النقــدي يفضــل دفــع قيمــة الكفالــة الســنوية كاملــة ،أو علــى األقــل لمــدة
 6أشــهر.

كيف يمكن دفع الكفالة شهريا؟

يمكــن دفــع قيمــة الكفالــة شــهريا عــن طريــق االســتقطاع البنكــي ،بحيــث يتــم خصــم
قيمــة الكفالــة مــن حســابكم البنكــي وتوضــع فــي حســاب قطــر الخيريــة كلّ شــهر.

ماهي القنوات التي يمكن من خاللها كفالة اليتيم؟

يمكــن إتمــام عمليــة الكفالــة مــن خــال المكتــب الرئيــس لقطــر الخيريــة وفروعهــا
داخــل الدولــة أو مــن خــال مندوبــي ومحصلــي قطــر الخيريــة فــي المجمعــات التجاريــة
أو مــن خــال وصــول مندوبــي قطــر الخيريــة (عبــر المحصــل المنزلــي) إلــى أماكــن
تواجدكــم ،فــي حــال كانــت قيمــة كفــاالت تتجــاوز  4,000ريــال ،أو مــن خــال موقــع
وتطبيــق قطــر الخيريــة أو عبــر أو مــن خــال رســائل النصيــة القصيــرة.
(لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الســؤال يمكنكــم الرجــوع لفصــل كيــف تكفــل
يتيمــا عبــر قطــر الخيريــة فــي هــذا الكتــاب ص)134 :
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هل يتم تزويدي بصورة اليتيم الذي أكفله؟
اســتمارة اليتيــم الــذي تقومــون بكفالتــه تحتــوي علــى جميــع بيانــات المكفــول بمــا فيهــا
صــورة اليتيــم ،ويمكــن إرســالها لكــم بمجــرد الكفالــة.

هل يتم ارسال تقرير عن المكفول؟
نعم ،مرة كل سنة.

هل يمكنني التواصل مباشرة مع اليتيم؟
التواصل يتم من خالل المشرف الميداني لليتيم.

هل قيمة الكفالة كافيه الحتياجات اليتيم؟
القيمــة المحــدد للكفالــة هــي الحــد األدنــى للكفالــة التــي تلبــي احتياجاتــه األساســية،
ويمكــن زيــادة القيمــة حســب رغبــة المتبــرع .ويتــم تزويــد المتبــرع باحتياجــات اليتيــم
عنــد الضــرورة.

هل يمكن الدفع من خالل تطبيق أو موقع قطر الخيرية االلكترونيين؟

نعم (سبق توضيح ذلك في إجابات األسئلة المتعلقة بكيفية وطرق كفالة اليتيم)
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هل يمكنني إلغاء الكفالة في أي وقت؟
نعم يمكن ذلك ،مع ضرورة إشعار قطر الخيرية بذلك.

هل يمكنني تحديد نوع المكفول الذي أرغب في كفالته؟

نعــم يمكــن اختيــار يتيــم محــدد مــن قائمــة األيتــام الراغبيــن فــي الكفالــة تبعــا للجنــس
أو الســن أو البلــد بحســب مــا هــو متوفــر عبــر قطــر الخيريــة.

هل يمكن إرسال هدايا عينيه للمكفول؟

يصعــب إرســال أي تبرعــات عينيــة لليتيــم ،ويفضــل أن يكــون التبــرع نقديــا ليتــم الشــراء
مــن بلــد اليتيــم.

هل يمكن إرسال عيدية أو كسوة عيد للمكفول؟
نعم يمكن ذلك ،من خالل التبرع النقدي.

في أي عمر تتوقف كفالة األيتام؟

يتــم إيقــاف كفالــة اليتيــم عندمــا يتــم  18عامــا مــن عمــره ،وفــي حالــة اســتمرار اليتيــم
فــي دراســته يتــم تحويــل كفالتــه لطالــب علــم ،كمــا يمكــن تحويــل كفالتــه لكفالــة
أســرته فــي حــال وجــود المتبــرع ،مــع مراعــاة تغييــر قيمــة الكفالــة.
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هــل يمكــن تحويــل كفالتــي لليتيــم الــذي أتــم  18عامــا إلــى كفالــة طالــب
علــم واالســتمرار معــه؟
نعــم ،فــي حــال مــا إذا كان اليتيــم راغبــا وم َؤ َهــا لمواصلــة دراســته الجامعيــة ،وبحســب
مــا ورد اإلجابــة فــي الســؤال الســابق

كيف يمكن معرفة االحتياجات الخاصة التي يرغب المكفول بها؟

يتــم رفــع احتياجــات عبــر النظــام عنــد الحاجــة ،ويتــم إرســال الطلــب للكافــل برســالة
نص ّيــة علــى الجــوال.

هل يمكنني زيارة اليتيم في بيته؟

يمكن ذلك ،وذلك من خالل التنسيق مع مشرف اليتيم الميداني.

هل يمكن كفالة أخي اليتيم الذي أكفله؟

نعــم يمكــن وذلــك بعــد التواصــل والتنســيق مــع مركــز خدمــة العمــاء بقطــر الخيريــة/
هاتــف 44667711
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كيف تتحقق قطر الخيرية من استالم اليتيم لمستحقاته؟
يتــم التحقــق مــن اســتالم اليتيــم لمســتحقاته مــن خــال التقاريــر الماليــة ،والزيــارات
الميدانيــة ،واالتصــاالت العشــوائية.

ما أسباب ضعف وتوقف اليتيم عن الدراسة؟ وكيف يمكنني مساعدته؟

لعــدة أســباب منها أســباب شــخصية ،أو أســباب أســرية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة ،ويمكن
مســاعدة اليتيــم مــن خــال دعــم االحتياجــات التعليمية مــن قبــل الكافل.

هــل يمكــن للكافــل إرســال رســالة خطيــة لليتيــم رد ًا علــى رســالة اليتيــم
الــواردة مــع التقريــر الســنوي؟
نعم يمكن ذلك.

هــل يمكننــي مســاعدة اليتيــم فــي تمويــل مشــروع مــدر للدخــل لصالــح أســرة
اليتيــم؟
نعــم يمكــن ذلــك ،مــن خــال التواصــل والتنســيق مــع مركــز خدمــة العمــاء بقطــر
الخيريــة /هاتــف  ،44667711والتبــرع بقيمــة المشــروع.
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الكفاالت الحالية وفق ًا لنوع المكفول حتى نهاية 2019
 2،646ذوو االحتياجات الخاصة

 2،999معلم ًا

3،598طالب ًا
 146،176يتيم ًا

عدد األيتام

 7،736أسرة

عدد األسر

عدد ذوي
االحتياجات
الخاصة
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عدد المعلمين

عدد الطالب

توزيع المكفولين بحسب الفئة العمرية حتى نهاية 2019

150,000

110,494
100,000

30,053

7,691
0
46
536
3,016

0
10
17

2

0
0
0
2,999

5,627

 18سنة فما فوق

 18 - 15سنة

 14 - 5سنة
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23
394
279
1,950

3,598
الطالب

7,718
األسر

2,999
المعلمين

146,176
األيتام

50,000

2,646
ذوو االحتياجات
الخاصة

0

 4 - 0سنوات

الكفاالت الحالية وفق ًا للدول
ﻗﺮﻗﻴﺰﻳﺎ

4,861
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

8,320
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺮاق

1,717
ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻗﻄﺮ

411
ﻛﻔﺎﻟﺔ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

5,137
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

3,100
ﻛﻔﺎﻟﺔ
اﻟﻬﻨﺪ

4,785
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

23,916
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

1,467
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﺸﻤﻴﺮ

2,795
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻻردن

2,108
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻧﻴﺒﺎل

848
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

431
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

3,706
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﻴﻤﻦ

12,813
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

667
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

5,484
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

1,147
ﻛﻔﺎﻟﺔ
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حتى نهاية 2019
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ

ﻛﻮﺳﻮﻓﺎ

2,867
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

5,185
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

16,073
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

5,082
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

2,726
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻐﺮب

3,072

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺑﻨﻴﻦ

5,086
اﻟﺴﻨﻐﺎل

2,106
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻣﺎﻟﻲ

3,129
ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

2,803
ﻛﻔﺎﻟﺔ

5,969

اﻟﻨﻴﺠﺮ

ﺗﺸﺎد

ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

988
ﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻟﺴﻮدان

1,944
ﺗﻮﺟﻮ

1,815
ﻛﻔﺎﻟﺔ

12,991

ﻏﺎﻧﺎ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

1,761
ﻛﻔﺎﻟﺔ
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2,701

1,760
اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

1,385
ﻛﻔﺎﻟﺔ

أكبر عائلة في العالم

تعتبــر قطــر الخيريــة أكبــر مؤسســة إنســانية تشــرف علــى كفالــة
األيتــام حــول العالــم ،حيــث وصــل عــدد الكفــاالت نهايــة عــام
 2019إلــى  162,000مكفــول فــي أكثــر مــن  35بلــدا حــول العالم.

1 6 2 0 0 0+

ROFAQA.COM

مكفول

“

شكراً لمن حقق لي

حلمي في الحصول على
ُلعبة وجعلني سعيداً

“

وأنا ألعب مع أصدقائي.
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