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حمالت وجوائز يف شهر اخلير والعطايا
يصدر هذا العدد يف رمضان املبارك لذا فال غرابة أن تلتقي ملفاته 
الشهر  بطبيعة  صلة  على  إنسانية  زوايا  عند  موضوعاته  وتتشابك 
النفوس  يف  لألمل  وباعثا  والتراحم  للتكافل  موسما  بوصفه  الكرمي 
وفرصة جلبر اخلواطر املكسورة وإدخال الفرحة على القلوب املكلومة. 
الغارمون واحلاالت واإلنسانية داخل قطر كانت محور احلملة التي 
تفريج  بهدف  األقربون"   " مبادرتها  إطار  اخليرية يف  قطر  أطلقتها 
كربهم ولّم شمل أسرهم انطالقا من حّث النبي محمد صلى اهلل عليه 
وسلم يف جعل الصدقة لألقربني كما يف احلديث الشريف حينما قال 
ألحد الصحابة:" أرى أن جتعلها يف األقربني"، وانسجاما مع الرؤية 
الوطنية لدولة قطر 2030، وتأكيدا على اهتمام قطر اخليرية بخدمة 

املجتمع احمللي.
الثاني  للعام  احلاجة  وذوي  والنازحني  الالجئني  يزور  رمضان  وألن 
على التوالي وهم بني مطرقة الفقر والعوز التي جتعلهم عاجزين عن 
السامية لشؤون  تأمني طعام موائد إفطارهم كما أشارت املفوضية 
الالجئني.. وبني سندان جائحة كورونا الذي زاد من شدة هذه املعاناة 
اخليرية  قطر  حملة  ...فإن  رزقهم  ملصدر  الكثيرين  خسارة  بسبب 
مينحوا  لكي  العطاء  ألهل  دعوة  جاءت  األمل"  "رمضان  الرمضانية 
بخيرهم األمل للفئات الضعيفة، من خالل مشاريعها املوسمية التي 
مليون   2.2 لصالح  دولة   33 يف  تقدمها  التي  ومساعداتها  تنفذها 

شخص.
الالجئني  لرمضان  األول  ملفني  خصصنا  احلملتني  مع  بالتوازي 
والنازحني ويتضمن تقارير من مخيمات الداخل السوري ومخيمات 
غزة والروهينجا والتي لم تكتف برصد غياب االحتياجات األساسية 
بل رصدت أيضا األجواء الرمضانية التي يفتقدونها، واآلخر مبناسبة 
مرور 10 سنوات على أكبر األزمات اإلنسانية يف هذا القرن )مأساة 

إخواننا السوريني( خصوصا أن نزيفها ما يزال متواصال.
وال يفوت العدد 25 أن يوّثق مناسبات التميز وحتديدا حصول قطر 
العمل اإلنساني  اخليرية على جائزة املسؤولية املجتمعية عن قطاع 

للعام 2021 تقديرا لدورها الكبير يف مواجهة جائحة كورونا.
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اإلســالمي الســتقبال  العالــم  األســر يف  تســتعد 
شــهر رمضــان شــهر اخليــر والبركــة ومعــه تكتمــل 
اســتعدادات العائــالت لالحتفــاء بــه ملــا يتميــز بــه 

مــن أجــواء خاصــة، حيــث تتجمــع األســر حــول 
املســاجد  وتعمــر  الشــهر  طــوال  واحــدة  مائــدة 
بالصلــوات وتكثــر الزيــارات بــني األهــل وتطغــى 



علــى أجوائــه الروحانيــة علــى كل األماكــن.

لكــن رمضــان هــذا العــام شــبيه بالعــام الــذي ســبقه 
حيــث مازالــت جائحــة كورونــا تلقــي بظاللهــا القامتة 
علــى تفاصيــل شــهر رمضــان ممــا تســبب يف انحســار 
بعــض عاداتــه عنــد العائــالت املســتقرة اآلمنــة، أمــا 
تلــك العائــالت التــي قذفــت بهــا الظــروف املختلفــة 
إلــى فضــاء اللجــوء والنــزوح فقــد تضاعفــت همومهــا 

وباتــت بــني فكــــي فقــد الديــار واألهــل وبــني 
االحتياجــات الضروريــة لهــذا الشــهر ممــا جعــل 
وضعهــا بالــغ التعقيــد وباتــت تنتظــر مــن بعــد اهلل 
عــون احملســنني وأهــل اخليــر لتعيــش روحانيــات 
املســلمة  العائلــة  أفــراد  كبقيــة  الشــهر  هــذا 

الكبيــرة. 
مجابهة أخطار

 هنــاك يف مخيمــات النــزوح واللجــوء يف عــدة 
اســتثنائية  ظروفــا  عائــالت  تعيــش  بلــدان 
فرضتهــا جائحــة كورونــا إضافــة إلــى صعوبــات 
معيشــية قاســية ومجابهــة أخطــار متعــددة. حيث 
تعانــي هــذه العائــالت مــن محدوديــة الوصــول 
والنظــم  الغذائيــة  واملــواد  امليــاه  مصــادر  إلــى 
الصحيــة، وهــم يف هــذا الصــراع يأتــي رمضــان 
مبتطلباتــه التــي حتتــاج إلــى جهــد مضاعــف وال 
ــة لديهــم اال بعــون اآلخريــن، وغابــت بســمة  حيل
أســرهم  مــع  يتحلقــون  كانــوا  الذيــن  األطفــال 
حــول مائــدة واحــده عنــد اإلفطــار والســحور.

وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني
والنازحــني  الالجئــني  ماليــني  أن   UNCHR  
الفقــر  وســط  الفضيــل  الشــهر  يســتقبلون 
واملعانــاة، والشــح احلــاد يف ضــرورات احليــاة، 
حتــى  تأمــني  عــن  عاجــزة  األســر  آالف  وأن 
الطعــام علــى موائدهــا، وهنــاك مــن ال يكفيــه 

ألطفالــه. عنــه  فيســتغني  طعامــه 
لقــد دفعــت جائحــة كورونا والتدهــور االقتصادي 
يف العالــم بالكثيريــن إلــى دّوامــة الفقــر املدقــع، 
مــا أّدى إلــى ارتفــاع أعــداد األســر األكثــر ضعفــاً 
بشــكل كبيــر. وتقــول الكثيــر مــن األســر الالجئــة 
مصــدر  خســرت  إنهــا  املنطقــة  يف  والنازحــة 
رزقهــا اليومــي، وتواجــه اآلن مســتويات عاليــة 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي، بينمــا تقــف اليمــن 

ــة املجاعــة مجــّدداً. ــى حاّف عل
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كورونا تزيد من معاناة الالجئني 
الفلسطينيني يف رمضان

مخيم  من  شــرمي  محمود  الفلسطيني  الالجئ  الزال 
إغالق  إعــادة  من  يتخوف  غــزة،  مدينة  غرب  الشاطئ 
تفشي  بسبب  رمــضــان  شهر  خــالل  املخيم  مساجد 
ننتظر  نحن  عاماً(،   59( شرمي  يقول  كورونا.  جائحة 
العبادات  يف  الستثماره  اجلمر  من  أحر  على  رمضان 
جائحة  أن  غير  املساجد،  يف  معتكفني  أوقاتنا  وقضاء 

كورونا قد حتول دون ذلك، كما حصل العام املاضي.
شرمي الذي كسا البياض شعره يقول إن عددا كبيرا من 
أرباب األسر داخل املخيم ال تتوفر لديهم فرص عمل، 

الوقت  لقضاء  متنفساً  رمضان  يف  يجدون  وبالتالي 
خارج أسوار منازلهم التي تتزايد فيها االحتياجات، يف 

ظل انعدام مصادر الدخل.
أن رمضان  "تعودنا مذ كنا صغاراً  أنه عاد وقال:  غير 
شهر كرمي بفيض اجلود والعطاء واملساعدات اإلغاثية 
املخيم  هــذا  داخـــل  املــســاكــن  مــن  اآلالف  تستر  الــتــي 
وعدم  املساحات  لصغر  بسكانه  يضيق  والذي  املتهالك 
لدينا  دائما  ولكن  خيمه،  وتالصق  كافية  تهوية  وجود 

أمل كبير بتحسن هذه األحوال".

تقرير/ فادي احلسني - غزة
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ب  اجلغرافية  مساحته  تقدر  الذي  غزة  قطاع  يف  يوجد 
362 كم2، ثمانية مخيمات موزعة على خمس محافظات، 
يقطنها حوالي 1.4 مليون الجئ، من أصل أكثر من مليوني 

نسمة. أي أن ثلث سكان القطاع من الالجئني.
يف  التوالي  على  الثاني  للعام  كــورونــا  جائحة  وتسببت 
لهؤالء  بالنسبة  بلة  الــطــني  وزادت  املــعــانــاة  مضاعفة 
السالمة  ــراءات  إجــ تطبيق  عــدم  مــع  خــاصــة  الالجئني 
الكثافة  التباعد االجتماعي، حيث حتول  واتباع  الصحية 

السكانية دون تطبيق هذه القواعد، كما يقول السكان.
يشير عبد احلليم جودة )35 عاماً(، من مخيم النصيرات 
قواعد  فــرض  الصعوبة  من  أنــه  إلــى  غــزة،  قطاع  وســط 
دومنا،   588 مساحته  تبلغ  مخيم  االجتماعي يف  التباعد 

ويقطنه أكثر من 80 ألف نسمة.
وبني جودة وهو عامل يف قطاع االنشاءات، أن احتياجات 
والبطالة،  الفقر  نسبتي  تضخم  ظل  يف  تتعاظم  السكان 
أكثر  واملشرب  املأكل  على  اإلنفاق  يستوجب  الذي  األمر 

من االحتياجات األخرى.
وقال: "أحيانا تكون احلاجة إلعداد وجبة اإلفطار أو 
السحور أكثر أهمية من شراء املعقمات مثاًل أو شراء 
الكمامات وأن اآلف األسر يف هذا املخيم ال جتد ثمن 
الكمامة الواحدة، وهذا ما يعقد من فرص احلد من 

انتشار فيروس كورونا داخل هذه املخيمات".
واألسرية  االجتماعية  العالقات  أن  إلــى  أشــار  كما 
التي تربط أهالي املخيم وبخاصة يف شهر رمضان، 
حتول أحيانا دون تطبيق التباعد االجتماعي، قائاًل: 
بني  الطعام  أطباق  تبادل  عادات  أن  إال  الفقر  "رغم 
واحدة  طعام  مآدبه  على  أحيانا  واالجتماع  السكان 
لكنها  اجلائحة  بفعل  كثيرا  تتأثر  لم  العائالت،  بني 

زادت اخلطورة باإلصابة بالفيروس، لألسف".
قطاع  حدود  داخل  آلخر  مخيم  من  األمكنة  تختلف 
غزة، لكن املعاناة واحدة يف نظر النساء أيضاً، سعيدة 
اجتهدت  التي  خانيونس  مخيم  نساء  إحدى  النجار 

وقامت بحياكة أقنعة واقية ألطفالها اخلمسة.
تقول سعدية )30 عاماً(، صحيح أنه ليس مبقدورنا 
اإلنفاق على الكمامات يف ظل تعطل زوجي عن العمل 
عبر  اإلغاثية  املــســاعــدات  على  الكامل  واالعــتــمــاد 
وكالة الغوث وتشغيل الالجئني )األونروا(، إال أن هذا 
الالزمة  االحتياطات  اخذ  االستسالم وعدم  يعني  ال 
بحياكة  قمت  ولــهــذا  بــالــفــيــروس،  اإلصــابــة  لتنجب 

كمامات خاصة بأطفال لتاليف خطر اإلصابة".
للدخول  سعدية  تستعد  رمــضــان،  شهر  دخــول  ومــع 
الفضيل،  الشهر  خالل  السنوي  االحتياج  معترك  يف 
والشراب  الطعام  "مستهلكات  أن  إلى  تشير  إنها  إذ 
خالل رمضان تتضاعف، لكننا دائما نؤمن أن اهلل ال 

يحرمنا من فضله، وأن أهل اخلير لن ينسونا".
جديدة  كسوة  توفير  مشكلة  تواجه  أنها  إلى  ولفتت 
ألطفالها الستقبال عيد الفطر، وعلى الرغم من ذلك 
عادت وقالت "احلمدهلل مستورة.. األهم من كل هذا 

أن يجنبنا اهلل وأطفالنا الوباء والبالء".
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الالجئون السوريون...التشرد والفاقة 
تغيبان أجواء رمضان اجلميلة

تقرير/ إبراهيم خانكان - احلدود التركية السورية
"منتظرين رحمة اهلل وفرجه" عبارة تختزل كالما كثيرا يعبر عن األلم واملعاناة التي يعيشها النازحون 
اإلجـــراءات  ظــل  اإلنسانية يف  للمساعدات  املــتــزايــدة  بسبب حاجتهم  إدلــب  الــســوريــون يف مخيمات 
االحترازية ملنع انتشار فيروس كورونا ، خاصة وأن شهر رمضان الفضيل قد حل ضيفا كرميا عليهم 
يف خيامهم التي ينقصها الكثير حتى تصبح صاحلة للعيش لذلك رفعوا األكف ضراعة يف انتظار 

رحمة اهلل التي تتمثل يف عون وغوث أهل البر واخلير واإلحسان ملد يد العون إليهم.
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األجــواء  غابت  الــذكــريــات  ومهد  الــديــار  عــن  بعيدا 
فصوت  غابرة،  أزمــان  منذ  ألفوها  التي  الرمضانية 
املسحراتي الذي ينادي يف األزقة واحلواري قد توارى 
وسط خيام يلفها البؤس، واجتماع العائلة مساء كل يوم 
حول وجبة اإلفطار بددتها احلاجة والفاقة، والذهاب 
فرادى وجماعات لصالة التراويح ما عاد أمرا متاحا، 
الشهر  روحانيات  التي متثل  األشياء  هذه  كل  فغابت 

الفضيل يف دهاليز مأساة النزوح واللجوء.
شمالي  إدلـــب  محافظة  ريــف  يف  املخيمات  تفتقر 
سورية إلى أدنى مقومات احلياة من بنى حتتية وغيره 
ويعاني النازحون أوضاعا مأساوية من انعدام فرص 

دائم  وترقب  املعيشية  األحــوال  يف  وضيق  العمل 
اإلنسانية. للمساعدات 

ويف ظل هذه األوضاع الصعبة، لم يذق النازحون  
بهجة حلول شهر رمضان وال روحانيته، كما يقول 
شهر   " إدلــب  مخيمات  أحــد   مــن  بــرميــو  سليم 
الناس،  لكل  عظيمة  وعبادة  فرحة  هو  رمضان 
بــاملــخــيــم، كــل مــا أقــبــل رمــضــان والــعــيــد،  لكننا 
األهل  وندعو  الناس  نعايد  كنا   ، كابوسا  نعيش 
واألصـــحـــاب، ولــكــن يف هــذه األيـــام مـــاذا أقــول 
هذه  يف  نعيش  وبتنا  املسكن  مــن  حرمنا  لقد   ،
اخليمة وهذا الوحل ، ال يوجد لدينا غاز ونطبخ 
الزيت  مثل  األخــرى  هي  الطبخ  ومــواد  باحلطب 
الطعام  نتبادل  كنا  متوفرة،  غير  والعدس  واألرز 
كورونا  جــاءت  لكن  رمضان  خــالل  اجلــيــران  مع 

وحرمتنا حتى هذه العادة ..( 
ويضيف برميو "نسأل اهلل أن ييسر لنا أهل اخلير  
ملد يد العون وانتشالنا من أوضاعنا الصعبة هذه 
وتكاتفت  مأساوية  ظروف  يف  نعيش  بحق  إننا   ،
ضروريات  وانعدام  واللجوء  النزوح  هموم  علينا 

احلياة(.
إدلــب  مخيمات  قاطني  أحــد  العلي  جــمــال  أمــا 
متعطلة  أوالً  حركتنا  كثيرة،  الصعوبات   " فيقول 
وأمورنا  به  نتحرك  الذى  املال  بسبب عدم وجود 
صعبة ومعقدة للغاية ، جنلس اآلن يف اخليام دون 
عمل وجاءت جائحة كورونا لتزيد الوضع سوءا ".

ويتذكر العلي "كنا كرماء يف ما بيننا نتبادل وجبات 
الطعام والضيعة كلها تأكل من طبخ بعضها  خالل 
شهر رمضان اآلن ماعندنا ما يكفى حاجة أفراد 
أسرتنا ، ننتظر رحمة اهلل وغوث وعون احملسنني 

وأهل اخلير.
لرمضانات  يتطلعون  السوريون  النازحون  ومازال 
العزل  وضغوط  التشرد  مآسي  عن  بعيدا  قادمة 

التي فرضتها جائحة كورونا.
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مخيمات الالجئني الروهينغا يف رمضان 
بني مطرقة اجلوع وسندان كورونا

يذهب  ومستقرة  آمنة  حياة  يعيشون  كانوا  الروهينغا.. 
على  أسرهم  وتتردد  مدارسهم  إلى  كل صباح  أبناؤهم 
مبا  أســواقــهــم  وتــعــج  الــعــالج  لتلقي  الصحية  املــراكــز 
يحتاجون، إال أن اخلامس والعشرين من أغسطس عام 
حيث  حياتهم  يف  فارقا  يوما  كان  عشر  وسبعة  ألفني 
تعرضوا حلملة تطهير عرقي قاسية حطمت أحالمهم 
وشتت شملهم وباتوا هائمني على وجوههم الجئني يف 

تقرير/ معني الدين خان -  بنغالديش

بقاع شتى بعد أن نزعت عنهم جنسياتهم. 
أغلب الروهينغا قطعوا مسافات طويلة يف طرق وعرة 
وظروف أمنية باطشة فرارا إلى بنغالديش، وهناك يف 
تكناف وأوخييا تكدس أكثر من 1.2 مليون يف أكبر مخيم 
لالجئني يف العالم نقل منهم الحقا نحو 100.000 إلى 

جزيرة نائية يف خليج البنغال يف منطقة نواكالي .
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كورونا  جائحة  العالم  اجتاحت  املــزري  الوضع  هذا  مع 
لتضاعف معاناة الروهنغيا وتزيدهم بؤسا على بؤس مبا 
عاش  العالم  أن  ورغــم  وتعقيدات،  إجــراءات  من  فرضه 
هذا  أن  إال  اجلائحة  هــذه  من  خوفا  كثيفا  هلعا  ويعش 
اخلوف ينحسر بل يكاد يتبدد عند الروهينغيا ذلك أنهم 
الذي  اجلوع  يف  يتمثل  أعظم  وخوفا  أكبر  هما  يعيشون 
للوقاية منه مثل فيروس كورونا،  يهدد حياتهم وال سبيل 
املنظمات احلكومية وغير احلكومية  العديد من  أن  رغم 
تعمل بشكل مكثف يف مخيماتهم لتوعيتهم بضرورة اتباع 

اإلرشادات الصحية للوقاية من الفيروس.
وتعزز املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أحــالم  بتحطيم  مهدد  أكبر  بأنه   19 كوفيد  مــن  القلق 
الجئي  مجموع  من   52٪ ميثلون  الذين  األطفال  ماليني 

ببنغالديش. الروهينغا 
واقع مفزع

ومع استمرار رحلة اللجوء بكل قساوتها والظالل القامتة 
جلائحة كورونا يحل شهر رمضان ليضاعف من أحزانهم 

التي  وبالتالي فقدوا عاداتهم  ديارهم  أن فقدوا  بعد 
يحاولون  لكنهم  الفضيل  الشهر  هــذا  ترافق  كانت 
حيث  مخيماتهم،  يف  ــاع  األوضــ مــقــاربــة  جــاهــديــن 
أهل  وينتظرون  يومهم  قوت  على  للحصول  يكافحون 
على  تعينهم  مساعدات  من  به  يجودون  مبا  اخلير 

التغلب على صعوبات تزداد كل يوم. 
تؤملني  الــذكــريــات  إن  عــامــا(   40( امللك  عبد  يقول 
ونستقبل  هادئة  حياة  ميامنار  يف  أعيش  كنت  حقا، 
رمضان بفرح غامر ولنا عادات يف اإلفطار والسحور 
 2017 عام  عقب  لكن  والسمر  بالذكر  لياليه  ونحيي 
رائعة  أيام  وانطوت  الجئني  وأصبحنا  شملنا  تشتت 
كنا نعيشها خالل شهر رمضان وبتنا االن نلهث وراء 
لقمة عيش نفشل يف تأمينها اال مبساعدة احملسنني 

وأهل اخلير.
انتظار املساعدات

يضيف عبد امللك، لقد واجهت صعوبات بالغة خالل 
التأقلم  حاولت  ولكنني  املخيم،  يف  األولــني  العامني 
بعد ذلك، وقدمت لنا مساعدات غذائية أعانتنا على 
وغير  ومنظمات حكومية  اخليرية  من قطر  الصمود 

حكومية، وبرنامج األغذية العاملي. 
فقدن  الجئات،  وهن  وسنجيده،  وزليخه،    صاحله، 
أحــد أفـــراد أســرهــن، تــقــول صــاحلــة وهــي جتهش 
افتقدها  رمضان  يحل  ما  وكل  أمي  فقدت  بالبكاء، 
أكثر فقد كانت جتمع شملنا على مائدة واحدة خالل 
لنواصل  أحزاننا  على  التغلب  نحاول  رمضان،  شهر 

حياتنا.
تنهيدة  مع  فيقول  الروهينغيا  الجئ  أحد  لقمان  أما 
يف  كنا  وتفصيال،  جملة  حالنا  تــبــدل  "لــقــد  طويلة 
رمضان نرسل اإلفطار الى املسجد واآلن نبحث عن 

ما نفطر به، إنه أمر مؤلم حقا".
أسرتي  إن  تقول  عاًما   55 العمر  من  تبلغ  زليخة   
بنات، وزوجي  تتكون من تسعة أفراد، األبوين وسبع 
كبير يف السن ال يستطيع العمل، نعتمد من بعد اهلل 
على املساعدات اإلنسانية التي تأتينا من أهل اخلير 
يف تدبير شؤننا اليومية، فقدت كل مدخراتي عندما 

هربنا من ميامنار. "



كيف تصنع بخيرك األمل ؟!
فرص عظيمة عبر حملة قطر اخليرية 

"رمضان األمل "  1442هـ
يواجه  مايزال  والعالم  عزيزا  ضيفا  رمضان  يحّل 
جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي،مع أمل كبير 

يصاحب ذلك باالنتصار على اجلائحة قريبا.
الشعار والهدف 

كالنازحني  الضعيفة  للفئات  املضاعفة  املعاناة  رغم 
يتشبثون  فإنهم  والفقراء بسبب اجلائحة  والالجئني 
ــهــم وألســرهــم  ــل حــيــاة أفــضــل ل بـــاألمـــل مـــن أجــ
اختارت قطر اخليرية  املنطلق  وأطفالهم.. من هذا 
الرمضانية  حلملتها  شعارا  األمــل"  بخيرك  "اصنع 
خالله  من  لتوجه  م   2021 ـ  1442هـ  احلالي  للعام 
دعوة ألهل البذل والعطاء يف شهر التراحم والتكافل 
عبر  واملعوزين  للفقراء  األمــل  صناعة  يف  ليسهموا 

العالم،والتخفيف من معاناتهم. 
إجمالي املستهدفني )داخل قطر وخارجها( 
حوالي  احلملة   ملشاريع  املستهدفة  القيمة  تبلغ 
2,2 مليون  املستهدفني منها  ريال، وعدد  168 مليون 
شخص، وذلك اعتمادا على التبرعات املتوقعة ألهل 

اخلير يف قطر ودعمهم الكرمي لها. 
مناطق التنفيذ عبر العالم 

33 دولة )دولة قطر و32 دولة(
التنفيذ  طرق 

 30 )حوالي  العالم  امليدانية حول  مكاتبنا  من خالل 
مكتبا(  وشركائنا. 

املشاريع الرئيسة واملساعدات: 
ـ إفطار الصائم: " السالل الغذائية والوجبات"

ـ توزيع زكاة الفطر
ـ كسوة العيد 

مناطق  يف  إضافية  مشاريع  احلملة  وستخصص 
كــمــا ســتــخــصــص مــســاعــدات مهمة  األزمــــــات، 
للغارمني وأسرهم ولألسر املتأثرة بجائحة كورونا 

داخل دولة قطر . 

مشاريع داخل قطر 
عدد املستفيدين: 

مشاريع  خير  يصل  أن  ينتظر  العطاء  أهل  بدعم 
احلملة داخل قطر 

الــغــارمــني واألســـر ذات  ألــف شخص مــن   600 لـــ 
الدخل احملدود والعمال وأبناء اجلاليات. 

ـ بتكلفة تقدر بـ 111 مليون ريال 

أنواع املشاريع :
أـ إفطارات الصائم : وتتكون من: 

الغذائية  )السالل  للعمال  املتنقل  الصائم  إفطار 
والــوجــبــات اجلــاهــزة( ـ اإلفــطــار اجلـــوال ـ مونة 
املــواد  من  رمضان  احتياجات  )توفير   : رمضان 
التموينية ألسر األيتام واألسر ذات الدخل احملدود( 
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كيف تصنع بخيرك األمل ؟!
فرص عظيمة عبر حملة قطر اخليرية 

"رمضان األمل "  1442هـ
ب ـ كسوة العيد  ج ـ عيدية االيتام  دـ زكاة الفطر 

هـ ـ املساعدات داخل قطر 
ملساعدتهم  وأسرهم  للغارمني  موجهة  مساعدات 
على جتاوز مشاكل الديون واحلفاظ على التماسك 
وتأمل  كورونا،   بجائحة  املتأثرة  ولألسر  األسري، 
تقدمي  الكرام  املتبرعني  من  بدعم  اخليرية  قطر 

العون مببلغ يقدر 100 مليون ريال. 
وـ البرامج املجتمعية 

تشتمل على مجموعة من املشاريع التوعوية والتراثية 
املجتمعي  والتكافل  التطوعية  املــبــادرات  ودعـــم 
عن  عبارة  وهو   "2 املبادرات  "حتــدي  أهمها:  ومن 
مسابقة بني عدة مبادرات شبابية للترويج للمشاريع 
اإلنسانية، و"حتدي %5" لتعزيز التكافل االجتماعي 
ودعم املتأثرين من جائحة كورونا ، و"هدايا العيد" 
ويهتم بتوفير الهدايا للمرضى وكبار السن يف عيد 

الفطر وغيرها. 
مشاريع خارج قطر 

عدد املستفيدين
تتطلع قطر اخليرية بدعم اخليرين أن يصل إجمالي 
عدد املستفيدين 1,6 مليون شخص بتكلفة تصل إلى 

56,7 مليون ريال
أنواع املشاريع 

أ ـ إفطارات الصائم )سالل غذائية تشتمل على املواد 
التموينية تكفي األسر شهرا كامال أو وجبات إفطار 

جاهزة( بتكلفة تقدر بـ 22,2 مليون ريال، وينتظر أن 
يستفيد منه 539.590 شخصا.

ب ـ زكاة الفطر 
لتخفيف األعباء املعيشية على األسر ذات احلاجة 
التكلفة  وتبلغ  أسرها،  أفراد  على  السرور  وإدخال 
أن  وينتظر  ريـــال،  مليون   5.9 للمشروع  املتوقعة 

يستفيد منه 456,700 شخصا.
ج ـ كسوة العيد 

مخصصة لألطفال األيتام إلشعارهم بفرحة العيد، 
تقدر  بتكلفة  يتيما،   4,390 منها  يستفيد  أن  ينتظر 

بأكثر من 878 ألف ريال. 
دـ املساعدات اإلغاثية ملناطق األزمات 

والالجئون  الــنــازحــون  منها  يستفيد  أن  وينتظر 
الداخل  وبــاألخــص  ــة  دول  25 يف  الفقيرة  والفئات 
الروهينغا،  والــالجــئــون  ــوار،  اجلــ ودول  ــســوري  ال
وفلسطني  والــصــومــال  الــيــمــن  يف  احلــاجــة  وذوي 
املعيشية  الصعوبات  من  تخفيفا  وذلــك  وغيرها، 
سالل  توزيع  املساعدات  وتشمل  يواجهونها،  التي 
غذائية وتشغيل أفران يف بعض الدول )مثل الشمال 
يبلغ  أن  وينتظر  باملجان.   اخلبر  لتوفير  السوري( 
شخص،  ألف   552 من  أكثر  منها  املستفيدين  عدد 

وبتكلفة تقدر بحوالي 26,8 مليون ريال.  
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مبادرة األقربون ... لتفريج كرب 
الغارمني واحلاالت اإلنسانية 

بالتزامن مع شهر رمضان املبارك شهر البذل والعطاء 
مشاريع  تنفيذ  تواصل  إطــار  ويف  والتراحم  والتكافل 
حملة  اخليرية  قطر  أطلقت  األمــل"؛  "رمضان  حملتها 
للغارمني واحلاالت اإلنسانية ضمن مبادرة "األقربون"، 
كما قامت بتدشني تطبيق "األقربون" االلكتروني وأجرت 

حتديثات على تطبيق قطر اخليرية االلكتروني.  
وتستهدف املبادرة بدعم من أهل اخلير يف قطر تقدمي 
قطر  داخــل  اإلنسانية  واحلــاالت  للغارمني  مساعدات 

بقيمة 100 مليون ريال بهدف تفريج كربتهم. 
املبادرة منطلقات 

حّث  من  انطالقاً  »األقــربــون«  وتطبيق  مبادرة  وتأتي 
النبي -محمد صلى اهلل عليه وسلم- يف جعل الصدقة 
ألحد  قال  حينما  الشريف  احلديث  يف  كما  لألقربني، 
الصحابة: »أرى أن جتعلها يف األقربني«، وانسجاماً مع 
الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، يف املجاالت الثقافية 
وتأكيداً  والبيئية،  والصحية  واالقتصادية  واملجتمعية 
احمللي،  املجتمع  بخدمة  اخليرية«  »قطر  اهتمام  على 
واحللول  اإللكترونية  األجهزة  استخدام  على  وحرصها 

التقنية يف عملها، ومراعاة الشفافية يف أدائها. 
تطبيق األقربون

األول  اجلديد  اإللكتروني   ) األقربون   ( تطبيق  ويعد 
تقدمي  تسهيل  على  يعمل  ــذي  وال قطر   يف  نوعه  من 
طلبات املساعدة للحاالت اإلنسانية العاجلة والغارمني 
واألرامــــل واملــطــلــقــات واألســـر ذات الــدخــل احملــدود 
بعد  ممكن،  وقــت  بــأســرع  املساعدة  طلبات  وتلبية   ،
ولفت  الطلب،  ألصحاب  املطلوبة  البيانات  استيفاء 

أنظار املتبرعني للحاالت اإلنسانية القريبة منهم.
كيف يعمل التطبيق 

للمجيء  احلاجة  دون  إلكترونياً  الطلبات  تقدمي  ميكن 
إلى مقرات »قطر اخليرية«، كما ميكن من خالل هذا 
إرفاقها  ينبغي  التي  املطلوبة  الوثائق  معرفة  التطبيق 
بها  اخلاصة  والنتيجة  الطلبات  ومتابعة  الطلبات  مع 

إلكترونياً. 
أيقونات جديدة على تطبيق قطر اخليرية 

احلاالت  دعم  تفعيل  ــادة  وزي األقربون  مبادرة  ولدعم 

أيقونات  أربع  بإضافة  اخليرية  قطر  قامت  اإلنسانية 
على تطبيق »قطر اخليرية« اإللكتروني، لتنبيه متابعي 
للحاالت  ــى  األولـ اإلنــســانــيــة؛  ــاالت  احلـ ــى  إل التطبيق 
اإلنسانية  للحاالت  والثانية  منطقتك،  يف  اإلنسانية 
الغارمني،  لصندوق  زكاتك  خصص  والثالثة  قطر،  يف 

والرابعة للتبرع الدوري للحاالت اإلنسانية.  
منطقة  يف  اإلنسانية  احلــاالت  صفحة  فتح  حــال  ويف 
التطبيق خريطة فيها احلاالت  ملتابعي  محددة ستظهر 
يتم  كما  املنطقة،  يف  لها  التبرع  ميكن  التي  اإلنسانية 
إلى  املوقع  متابعي  تنبيه  التنبيهات  خاصية  خالل  من 
التنبيه  طريق  عن  منهم  القريبة  اإلنسانية  احلــاالت 
من  وذلك  جديدة؛  حاالت  اعتماد  حال  يف  األسبوعي 
اإلنسانية  للحاالت  للتبرع  الكرام  املتبرعني  حفز  أجل 
النبوي  باحلديث  عماًل  إقامتهم،  مكان  من  القريبة 
باجلار حتى ظننت  يوصيني  زال جبريل  »ما  الشريف: 

أنه سيورثه.

متجر 
أندرويد:  

التطبيق:   لتحميل 

متجر 
آبل: 

تستهدف املبادرة بدعم أهل اخلير تقدمي مساعدات بـ 100,000,000 ريال
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أطفال يروون أحالمهم البسيطة..
ونحن نأتي بها إليك لتحققها!

اطلع على مبادرة امنيتي لتتعرف على أماني األطفال 
الفقراءوتحقق ما يمكنك منها

اإلسم: اليتيمة/ ساميرا

الدولة: قرغيزيا

األمنية: توفير كسوة

المبلغ: 200 ر.ق



رمضـان زمــان 
للوهلة األولى عندما طلب مني أن اكتب عن شهر رمضان املبارك 
 . األمــة  بذاكرة  أرتبط  ما  أعــدد  أن  ببساطة  األمــر  أن  أعتقدت 
فيما  اجلديد  وما  الشهر؟  لهذا  أضيف  مــاذا   ، كثيراً  توقفت  و 
أول  الشعوب منذ  الصيام عند معظم  اتناول  أن  اطرحه؟ فكرت 
الديانات  معظم  يف  الصيام  عــن  اكتب  وأن  اآلن  إلــى  اخلليقة 
القدمي  العالم  غرب  و  شرق  يف  القدمية  الديانات  و  السماوية 
.. وأخيراً اهتديت إلى فكرة أخرى.. ملاذا ال أعود بالذاكرة إلى 
سنوات و سنوات . ما يقارب أكثر من ستة عقود من عمر الزمن. 
الطفولة.  إلى أصدقاء  و   " القدمي  الغامن  " فريج   .. إلى حّينا  و 
منهم من رحل .. و منهم قد فرقت بينا انشطارية مدينة الدوحة. 
وكيف ظهرت فرجان أخرى .. اكتشفت روعة تلك األيام. بساطة 
احلياة.. والتعاون  و احلب و اإليثار.. كنا يف بداية مشوار احلياة. 
و مع هذا فبعد هذه السنوات أعود ألستحضر العديد من الصور 
التي مازالت الصقه بالذاكرة . نعم بعضها صور ضبابية و بعضها 
قد تالشت من الذاكرة و لكن الذي مازال يف الذاكرة صور من 
أيام رمضان. صور املأكوالت التي تنقل بواسطتنا من البيت الى 
لقيمات  حقيقي.  بوفيه  الى  الرمضانية  املائدة  فتتحول   . البيت 
من بيت أم محمد.. هريس من بيت أم علي ، ساكو من بيت أم 
جاسم و تتعدد األصناف .. فخير رمضان يعم كل بيوت احلارة. 
أما دورنا فإننا نحمل هذه املأكوالت الى تلك البيوت .أما االروع 
و االجمل و األحلى فهي طعم تلك املأكوالت ؟ ملاذا ؟ ألن األم هي 
من تقوم بطهي كل شيء .. بدءاً.. بخبز رقاق. مروراً بالهريس.. 
األمهات  الى ممارسة  نتطلع  و نحن جلوس يف صمت  و منظرنا 
يف " ضرب الهريس " أو عمل " احمللبية " أو غيرها من احللويات 
.. اهلل ما ألذ تلك املأكوالت .. طعم هذه املأكوالت املشتراه من 
رائحة  فيها  نشم  ال  ألننا  ؟  ملاذا   .. متغير  املجمعات  و  املطاعم  
أعود ألطوي  .. شبه مفقود..  الرائحة  و  الطعم  األن   . االمهات 
سنوات و سنوات من عمري .. يف طفولتنا . كان هناك طعم رائع 
كما أسلفت . يتمثل يف تناول األطباق بني األهل ، اجليران .أما 
مائدة  حول   . األســرة  اجتماع  يف  قلت  كما  فقد جتسد  االجمل 
و  أفــراداً  الطوابير و هي تنطلق  االفطار . هل أحتدث عن تلك 

جماعات إلداء صالة التراويح..

يف تلك الفترة كنا نهرب إلى براحة اجلفيري .. من أجل الوقوف 

الكباب  لتناول  "عزيز"  يف طوابير عند عربة 
شعور  اليــوازيــه  و  أخــر  طعم  للكباب  كــان   .
بالفرحة أي أمر أخر .. يف تلك األيام كان لنا 
دور يف تأدية واجباتنا يف تنفيذ أوامر الوالده 
احملددة  البيوت  الي  الصحون  ايصال  حول 
يسعدنا  األمــر  كان  الــوالــدة.  أوامــر  تنفيذ  و 
ألننا جزء من اإلحتفاء بالشهر الفضيل .. يف 
كان  املجالس  العديد من  و عبر   .. األماسي 
اجلمع يؤدي ما لهذا الشهر من طقوس مثل 
قراءة القرآن الكرمي . أو لسرد تلك احلكايات 
فقد  فرحتنا  أما   . املاضي  عبق  التي حتمل 
تلك  و  القرقيعان"  بليلة   " احتفالنا  تتمثل يف 
..كركاعوه"  قرنقاعوه   " اخلالدة  األهزوجة 
كان اجلمع يضم معظم أوالد احلّى. منّرأوالً 
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ببيوت احلّى .. فريجنا الغامن القدمي و ينطلق البعض 
قد  و   . اجلسرة  الى  فيذهب  االخر  .أما  املرقاب  الى 
كيساً  يحمل  منا  كل  أبعد.  أحياء  إلــى  البعض  يندفع 
 " مثل  احلــلــويــات  بعض  على  نحصل  و  القماش  مــن 
 " غيرها  و  النقل  و  النخي  و  البهلوان..  و  البرميت.. 
علي  أم  املباهاة.  و  املناوشات  تلك  الدهشة  يثير  ما  و 
أعطتني اكثر منك .. و ان عائشه أم حسن عطتني أربع 
آنات. و أن ساره أم راشد حطت يف كيسي اكثر منك 
.. و أن  فاطمه أم علي بخيله.. ما عطتنا ااّل سمبل.. 
نعود  هكذا  و  جنيناه.  ما  البعض  على  نسرد  هكذا  و 
يف انتظار ما سيأتي .. األن .. وقد انتصف الشهر .. 
لهم  الشاغل  الشغل   .. األباء  ينتظر  أخر  عمل  فهناك 
ايجاد خياط يقوم بخياطة الثياب لألوالد .. و النزول 
الى سوق واقف لشراء مكمالت العيد .. مثل "القحايف" 

و غيره .

الــوراء.  إلى  اكثر  أو  عقود  ستة  من  أكثر  عدت  هكذا 
كنا  أننا  مع  الــذاكــرة.  يف  حقاً  هو سجل  ما  تذكرت  و 
كنا  فإننا  املسئولية.  قدر  على  إننا  نثبت  حتى  نصوم 
منارس  املدرسة  إلى  بعودتنا   .. أخــرى  طاقات  منلك 
من  القريب  البحر  السباحة يف  األنشطه..  من  العديد 
باجلوع  نشعر  نكن  لم  ذلك  مع  الكرة.  لعب  أو  احلــّي. 
أو العطش.. اآلن و أنا أخطو خطواتي األخيرة أطرح 
نوع  الي  وقت  أي  يف  نحتج  لم  ملاذا  تساؤالً  ذاتي  على 
القوه  متلكن  أمهاتنا  كانت  كيف  و  الطعام؟  أنــواع  من 
منذ  عاتقهن!!  على  امللقاة  املهمات  كل  إلدارة  اجللد  و 
الفجر حتى الفجر.. آه يف رمضان املشكلة قد جتسدت 

لنا يف السحور. وااليقاظ االجباري حتى لشرب املاء.

الــعــمــرة   " ــا  ــورون ــك ال  " ــل شـــيء يف ظــل  ك تــغــيــر  اآلن 
الغبقات  واألهـــم  األســريــة.  الــلــقــاءات  و  الرمضانية. 
هذه   . ذاكرتنا  يف  عاشت  عــدة  لوحات  الرمضانية. 

اللوحات مرت سراعاً.

مواكب  تتحرك  اآلن  ذكرياته.  رمضان  لشهر  سيظل 
عدد  خلفهن  و   . املجمعات  و  اجلمعيات  يف  األمهات. 
من اخلدمات .. ودون إدراك أن االسراف أمر بغيض. 
و عندما تقول " يا أمي .. هذا وايد .. يكون الرد .. " يا 
ولدي رمضان شهر كرمي.." وتكمل اجلملة " اهلل يعيده 
والسعد  واليمن  باخلير  االسالمية  األمة  وعلى  علينا 

والبركات ".

هذه جولة ملا كان.. واحملزن أن فلذات أكبادنا ال ميلكون 
عام  وكل  الفضيل..  الشهر  لهذا  األسف  مع  ذكرى  أي 
ونحن جميعاً بألف خير..     
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املجتمعية  املسؤولية  حصلت قطر اخليرية على جائزة 
مؤمتر  يف   2021 للعام  اإلنــســانــي  العمل  قــطــاع  عــن 
واملؤسسات  للشركات  املجتمعية  املسؤولية  وجــوائــز 
والتوزيع  والنشر  للطباعة  الشرق  دار  نظمته  الــذي 
مــواجــهــة  فـي  املـجـتـمـعـيـة  "املـســؤولــيــة  شعار  حتت 
الكبير  لدورها  تقديرا  ذلك  فائزا،   15 كــورونــا" ضمن 

يف مواجهة جائحة كورونا داخل قطر وخارجها.
باملسؤولية  واملعرفة  الوعي  نشر  إلى  اجلائزة  وتهدف 
املـجـتـمـع  بــنــاء  فــي  اإليــجــابــي  وأثــرهــا  املجتمعية 
واملؤسسات  الــشــركــات  وتشجيع  ــراده،  ــ أف وتــرابــط 
بــهــذا  االهــتــمــام  عــلــى  والــخــاصــة  احلكومية 
الفائدة على  لتعميم  وأعمالها  أنشطتها  مـن  الــجــانــب 

الوطن.
إنسانية مهمة 

اإلنسانية  مهمتها  أداء  على  اخليرية  قطر  وحرصت 
منذ األيام األولى جلائحة كورونا العام املاضي والقيام 
بواجبها يف املساهمة بالتصدي ملخاطر وآثار اجلائحة، 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة سواء داخل قطر أو 
مع  الواجب  بهذا  القيام  تواصل  تزال  وال  العالم،  عبر 
وستبقى  التوالي  على  الثاني  للعام  اجلائحة  استمرار 
ملتزمة مبساندة اجلهود احمللية والدولية ملواجهة هذا 
املجتمعية  مسؤوليتها  من  أصيال  جزءا  باعتباره  الوباء 

واإلنسانية.
عــلــى محورين  اخلــيــريــة يف جــهــودهــا  قــطــر  ــزت  ــ ورك
رئيسني.. األول: توعوي يعنى برفع مستوى وعي األفراد 
واملجتمعات مبخاطر فيروس كوفيد 19، والتأكيد على 
ــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، ومــراعــاة  ضـــرورة االل
اإلصابات  حــدة  لتقليص  العامة،  السالمة  إجـــراءات 
من  املتضررين  معاناة  من  التخفيف  واآلخر:  بالعدوى، 
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الصحية  املساعدات  تقدمي  خالل  من  اجلائحة 
والغذائية. والوقائية 

إشادات
قد  كورونا  ملواجهة  اخليرية  أن جهود قطر  يذكر 
أفضل  ضمن  صنفت  حيث  إشـــادات  عــدة  نالت 
كورونا داخل قطر.. وفقا  10 مؤسسات ملكافحة 
الستطالع رأي أجراه الفرع احمللي لشركة ابسوس 
"ipsos" وهي من أكبر شركات األبحاث يف العالم، 
كما حظيت بعدد من اإلشادات من اجلهات ذات 
العالقة يف الدول التي قدمت قطر اخليرية فيها 
األردني  الــوزراء  رئيس  إشــادة  )منها  املساعدات 

العام املاضي(.

جوائز سابقة يف مجال التطوع 
املجتمعية واملسؤولية 

ــوعـــي( مــن  ــتـــطـ ــنــــي لــلــعــمــل الـ ــزة )الــــوطــ ــائــ جــ
االجتماعي  االمنـــاء  ودار  الوطني  قطر  بنك 
مؤسسة  أفضل  على  اخليرية  قطر  وحصلت 

عام 2008
 جــائــزة الــقــيــم مــن املــؤســســة الــعــربــيــة للقيم 

2013

 جائزة أفضل مبادرة ملؤسسات املجتمع املدني 
جــريــدة  مــن  املجتمعية  املــســؤولــيــة  مــجــال  يف 

الشرق 2014 
ــروع ملـــؤســـســـة )بـــرنـــامـــج  ــشــ ــزة أفـــضـــل مــ ــائــ  جــ

التطوع لقطر اخليرية( 2015
 جـــائـــزة أفـــضـــل تــقــريــر يف مـــجـــال املــســؤولــيــة 

املجتمعية يف دولة قطر للعام 2015  
يف  املجتمعية  للمسؤولية  الــســنــابــل  جــائــزة   
ــام مبــجــلــس الــتــعــاون  ــتـ مــؤســســات رعـــايـــة األيـ

اخلليجي عام 2015
أفضل  فــئــة  املجتمعية يف  املــســؤولــيــة  جــائــزة   
املستقبل"  كتاب  "برنامج  عــن  وطنية  مــبــادرة 
"الـــدورة  املجتمعية  املــســؤولــيــة  جــوائــز  ضــمــن 

السادسة" 2019 
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 املســؤولية االجتماعيــة مــن املفاهيــم املعاصــرة يف 
وفرضتهــا  مجتمعاتنــا  يف  والشــركات  املؤسســات 
ــث  ــا حي ــي له ــع املدن ــاج املجتم الضــرورة نســبة الحتي
املجتمعــات حيــث  تقــدم  مــن وســائل  تعتبــر وســيلة 
تقــاس قيمــة الفــرد أو املؤسســة يف املجتمــع مبــدى 

املســؤولية جتــاه اآلخريــن.   حتمــل 
وللمســؤولية املجتمعيــة دور مهــم للغايــة خــالل أوقــات 
ــام بأعمــال  ــرع أو القي األزمــات وتتخطــى مفهــوم التب
املنظمــة  تنتهجــه  ســلوك  أو  منهــج  فهــي  تطوعيــة 
مكوناتــه  بــكل  املجتمــع  جتــاه  بواجباتهــا  للقيــام 
القوانــني  واحتــرام  األخالقــي،  بالســلوك  ملتزمــة 
واألدوار احلكوميــة ودمــج ذلــك مــع األنشــطة اليوميــة 

للمؤسســة.
والرئيســي  املهــم  الــدور  يبــرز  األزمــات  وعنــد 
للمســؤولية االجتماعيــة لتخفيــف حــدة تلــك األزمــات 
ومعاجلــة تداعياتهــا وآثارهــا رغــم أن العمــل علــى 
ــه يأتــي يف  ــة أمــر مهــم، إال أن تقــدمي النفــع والرفاهي
املرحلــة التاليــة بعــد رفــع الضــرر واحلــد منــه، وهنــاك 
ــا املســؤولية  ــن أن تلعبه ــي ميك ــن األدوار الت ــر م الكثي
االجتماعيــة وقــت األزمــات، فــإذا نظرنــا إلــى جوهــر 
ــه هــو مــد  العمــل االجتماعــي فســنجد أن الهــدف من
يــد العــون ألولئــك الذيــن يعانــون أًيــا كانــت معاناتهــم، 
ومــن هنــا فعندمــا تأتــي أزمــة أو كارثــة مــا فــإن هــذه 
عــن  للتخفيــف  تهــرع  اجتماعًيــا  امللتزمــة  الشــركات 

ــة . ــار الكارث ــاة وآث حجــم املعان
املســؤولية االجتماعيــة مطلــب وحاجــة  فــإن  لذلــك 
اجتماعيــة؛ ألن املجتمــع بأســره وأجهزتــه ومؤسســاته 
اجتماعيــاً،  املســؤول  الفــرد  إلــى  حاجــة  يف  كافــة 
املجتمــع  أفــراد  والتــزام  إحســاس  درجــة  فارتفــاع 
نحكــم  الــذي  املعيــار  تعــد  االجتماعيــة  باملســؤولية 

مبوجبــه علــى تطــور ذلــك املجتمــع ومنــوه.

املسؤولية 
االجتماعية 

وقت األزمــات
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أفاقــت األندونســية خيريــة ذات الثمانــي واألربعــني 
عامــا ذات صبــاح لتجــد نفســها وأســرتها يف وضــع 
بــكل مــا  النيــران منزلهــا  بعــد أن دمــرت  مأســاوي 
يحتويــه مــن ممتلكاتهــا وذكرياتهــا بســبب األوضــاع 

غيــر املســتقرة يف منطقــة آتشــيه.
اخلــوف  عليهــا  وســيطر  بخيريــة  األحــول  ضاقــت 
فقــررت  أســرتها  حيــاة  علــى  القلــق  بهــا  واســتبد 
الرحيــل ومغــادرة مســقط رأســها ومهــد ذكرياتهــا إلــى 
مدينــة بانــدا عاصمــة إقليــم آتشــه ألن لديهــا أقــارب 

رمبــا يوفــرون لهــا األمــان.
نزوح ومعاناة

لــم جتــد خيريــة يف بانــدا  القــادم الغريــب  وكحــال 
أفــراد  يســتوعب  غيــر مســكن صغيــر ال  املزدحمــة 
ــة مــن ســبعة أشــخاص وال مــال لديهــا  أســرتها املكون
ــه منــزال أكبــر فقبلــت مكســورة اخلاطــر..  تســتأجر ب
العيــش ألبنائهــا يف هــذا  إلــى توفيــر لقمــة  حتتــاج 
املــكان اجلديــد فمــا كان مــن رب األســرة إال أن يعمــل 
حمــاال للبضائــع علــى ظهــر دراجــة ناريــة متهالكــة 
كثيــرة األعطــال لكــن كان األمــل يحــدوه بدعــم يخفــف 
مــن ضائقتــه للعبــور بأطفالــه إلــى مســتقبل أفضــل 

لهــم وذلــك بضمــان اســتمرار تعليمهــم.
ضاقــت ســبل احليــاة أكثــر مــع زيــادة حاجــات األبنــاء 
عودتهــا  وبعــد  املنــازل  يف  للعمــل  خيريــة  دفــع  مــا 
متأخــرة كانــت جتلــس إلــى ماكينــة صغيــرة مســتأجرة 
ــات  حلياكــة املالبــس ملســاعدة زوجهــا ملجابهــة متطلب

احليــاة.
بوابة التحول

بــدأت احليــاة تبتســم لهــا عندمــا تواصلــت مــع قطــر 
اخليريــة ملســاعدتها فــكان أن وفــرت لهــا ماكينتــي 
خياطــة ومســتلزمات اخلياطــة وقــد كانــت فرحــة ال 
تضاهيهــا فرحــة لــدى أفــراد األســرة عندمــا وصلــت 
املاكينتــان إلــى املنــزل حيــث انفتــح لهــا بــاب للــرزق 

متطلباتهــم  ويلبــي  مســتقرة  حيــاة  لألســرة  يضمــن 
ويوفــر لهــم مــاال لدراســة أبنائهــم.

مضــت حيــاة خيريــة بعــد مســاعدة قطــر اخليريــة 
بنســق منتظــم ومتطــور وزاد الطلــب علــى املالبــس 
التــي تقــوم بحياكتهــا ممــا انعكــس ســعة علــى األســرة 
وامتــدت يدهــا بالعــون ملــن حولهــا مــن احملتاجــني وكل 
ذلــك وعــني خيريــة علــى أبنائهــا يف مســار تعليمهــم 

ــه شــغلها الشــاغل. ألن
وعرفانــا بأثــر األيــدي اخليــرة التــي ســاعدتها أرادت 
خيريــة أن تقابــل ذلــك بخيــر مثلــه يصــل لغيرهــا فمــا 
دورات  صممــت  دورات  صممــت  أن  إال  منهــا  كان 
مجانيــة لأليتــام يف كيفيــة تعليــم مهــارات اخلياطــة 
اخلياطــة  مجــال  يف  للكثيريــن  مســاعدات  وقدمــت 
هــذه  يف  توســعت  أن  بعــد  قوتهــم  كســب  لضمــان 
الفقيــرة  األســر  مــن  الكثيريــن  وشــملت  الــدورات 

واحملتاجــني.
ممــا  كبيــرا  جناحــا  مشــروعها  يف  خيريــة  جنحــت 
انعكــس جناحــا آخــر يف دراســة أبنائهــا اخلمســة حيث 
أكمــل اثنــان تعليمهمــا اجلامعــي تخصــص أحدهمــا يف 
احملاســبة بكليــة االقتصــاد بجامعــة كــواال شــاه واآلخــر 
علــى  والبقيــة  مكــه  ســيرامبي  بجامعــة  التربيــة  يف 

ــق التخــرج. طري
ــي عاجــزة عــن تقــدمي الشــكر ألهــل  ــة إن ــول خيري تق
إلــى  اإلحســان  يــد  مــدوا  ألنهــم  قطــر  يف  اخليــر 
أســرتي وانتشــلونا مــن واقــع مــزري وحققــوا أحالمنــا 
يف تعليــم أبنائنــا حتــى اجلامعــة وذلــك بعــد أن وفــروا 
ــرة  ــاد واملثاب ــره باالجته ــى تطوي ــا عل ــا اساســا عملن لن
.. كانــت مســاعدة قطــر اخليريــة مصباحــا مضيئــا 
ــا الظــالم، وفتحــت  ــي كان يلفه ــا الت يف مســيرة حياتن
لنــا آفــاق رحبــة يف عيــش كــرمي دون أن متتــد يدنــا 
لألخريــن، ونســأل اهلل أن يجــزل اخليــر كلــه ملــن تبــرع 

ــا. ــرت مجــرى حياتن ــني غي ــني اللت ــك املاكينت ــا بتل لن
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نســبيا  حديــث  مصطلــح  اإلنســانية  الدبلوماســية 
كمــا  ـ  وتعــد  التقليديــة،  بالدبلوماســية  مقارنــة 
يعرفهــا صاحــب الكتــاب الســفير علــي بــن حســن 
ـ  إحــدى األدوات املكملــة للدبلوماســية  احلمــادي 
التقليديــة، وميكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا إحــدى 
أدوات القــوى الناعمــة التــي تتمثــل بالقــدرة علــى 
الترغيــب  خــالل  مــن  املطلوبــة  األهــداف  حتقيــق 
اإلنســاني  العمــل  منظمــات  مبشــاركة  واجلــذب، 
والكيانــات  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  واخليــري 
الثقافيــة وغيرهــا مــن املؤسســات غيــر الرســمية. 

أهمية الكتاب 
وعلــى هــذا األســاس أصبحــت هــذه املنظمــات التــي 
تعنــى بالعمــل اإلنســاني أحــد أبــرز املؤثريــن علــى 
املســتوى الدولــي حلــل األزمــات عــن طريــق احلــوار 
اإلنســانية،  الدبلوماســية  بالطــرق  والبنــاء  الناجــع 
ناهيــك عــن أدوارهــا املتعــددة كالوســاطة وغيرهــا. 
وترتكــز الدبوماســية الناعمــة علــى قــوة أخالقيــة 
ناعمــة تســعى مــن مــن أجــل اخليــر وإغاثــة امللهــوف 
الدولــي  القانــون  إلــى  وتســتند  األرواح،  وإنقــاذ 

اإلنســاني واملواثيــق اإلنســانية الدوليــة وتتكامــل يف 
دورهــا مــع الدبلوماســية التقليديــة. 

نظــرا  إضافيــة  أهميــة  الكتــاب  هــذا  يكتســب 
تناولــه  الــذي  املجــال  يف  الطويلــة  املؤلــف  خلبــرة 
فهــو ســفير ســبق أن عمــل يف الســلك الدبلوماســي 
لدولــة قطــر ملــدة أربعــني عامــا، تنقــل خاللهــا يف 
محطــات متعــددة، حتــى اســتقر بــه املقــام قبــل عــدة 
ــل  ــل أحبــه اهتمامــا وتفكيــرا ) العم ســنوات يف عم
اإلنســاني( بعــد أن مت تكليفــه أمينــا عامــا للهــالل 
يكــون  أن  ينتظــر  فــإن  وعليــه  القطــري،  األحمــر 
مرجعــا مفيــدا للعاملــني يف املجالــني الدبلوماســي 

واإلنســاني بــآن معــا. 



احملاور الرئيسة 
يتكــون الكتــاب مــن ســتة فصــول يتنــاول األول 
منوهــا  والرســالة،  ..املفهــوم  الدبلوماســية 
وأثــر  اإلنســاني  للعمــل  الدوليــة  باملعاييــر 
الدبلوماســية يف العمــل اإلنســاني، ويتحــدث 
الفصــل الثانــي عــن العمــل اإلنســاني وجــذوره 
للتطبيقــات  مشــيرا  الســماوية  الديانــات  يف 
فيمــا  اإلســالم،  يف  العمــل  لهــذا  امليدانيــة 
الدبلوماســية  يف  الثالــث  الفصــل  يبحــث 
وآليــات العمــل اإلنســاني إذ يعــّد األخيــر أحــد 
وبديــال يف حــال  الدبلوماســي  العمــل  آليــات 

الدبلوماســية.  تعثــر 
للحديــث  الرابــع  الفصــل  املؤلــف  ويخصــص 
للدبلوماســية  واملمارســات  الهيــاكل  عــن 
التاريخــي  وتطورهــا  .أسســها  القطريــة 
واهتمامهــا ونشــاطها يف اجلانــب اإلنســاني، 
بــوزارة  الدولــي  التعــاون  إلدارة  اإلشــارة  مــع 
ــة.  ــدوق قطــر للتنمي ــة وصن ــة القطري اخلارجي
ــة  ــاول الفصــل اخلامــس املنظمــات الدولي ويتن
وترقيــة  تعزيــز  علــى  العاملــة  واإلقليميــة 
باحلركــة  منوهــا  اإلنســانية  الدبلوماســية 
الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر ، 
ــة اإلســالمية للهــالل الدولــي واملنظمــة  واللجن
العربيــة للهــالل األحمــر والصليــب األحمــر، 
ثــم الهــالل األحمــر القطــري. ويختــم الباحــث 
كتابــة بالفصــل الســادس متحدثــا عــن القانــون 
الدوليــة  االتفاقيــات  بــني  اإلنســاني  الدولــي 
والتطــور،  النشــأة   ( اإلســالمية  والشــريعة 
اإلســالمية  والشــريعة   ، واملعالــم  واألســس 
إيــراد  مــع  اإلســالمي،  الدولــي  والقانــون 
املتعلقــة  واملعاهــدات  واملواثيــق  البرتوكــوالت 

اإلنســاني(.    بالعمــل 

27 مفاهيم إنسانية 

لالطالع على النسخة 
االلكترونية للكتاب 

أضغط أو أمسح الرمز:

ــة  تعــد اجلــودة الشــاملة يف القطــاع اإلنســاني الرافع
األبــرز لعمــل املنظمــات اخليريــة وتطبيــق معاييرهــا 
وهــي توظيــف العمليــات اإلداريــة األربــع )التخطيــط، 
ســليم  بشــكل  والرقابــة(  والتوجيــه،  والتنظيــم، 
)املســتفيد  وصحيــح يف حتقيــق متطلبــات ورغبــات 
واملانــح( وإجنــاز مــا ينــال رضاهــم مــع احلــرص علــى 
تقييــم  علــى  واحلصــول  التنفيــذ  بعــد  مــا  متابعــة 
اخلدمــة وقيــاس أثرهــا والعمــل علــى حتســني جــودة 

مســتمر. بشــكٍل  االداء 
إن تطبيــق اجلــودة بشــكل مناســب يف القطــاع اخليــري 
ســيكون عامــال الســتدامتها واســتمراريتها لتحقيــق 
تتحقــق  االســتدامة  ألن  وذلــك  الســامية.  أهدافهــا 
بتنفيــذ معاييــر التميُّــز املؤسســي املتعــارف عليهــا مــن 
قيــادة إداريــة واســتراتيجية متميــزة ومــوارد بشــرية 
ناجحــة  ماليــة مســتدامة وشــراكات  ومــوارد  رائــدة 
وفــق  بهــا  املناطــة  والعمليــات  للمهــام  وحتديــدا 
أنظمــة متكاملــة ليتحقــق مــن خــالل ذلــك نتائــج أداء 

مســتدامة ومتميــزة لســائر املعنيــني بهــا.

اآلثار االيجابية 
يف  الشــاملة  اجلــودة  إدارة  متطلبــات  تطبيــق  إن 
املؤسســة  علــى  ايجابــا  ســينعكس  اخليــري  العمــل 
مــن حيــث االرتقــاء بفاعليــة وكفــاءة العمــل املؤسســي 
املســتمر،  والتعلــم  اإلبــداع  روح  وغــرس  اخليــري، 
اخليــري،  العمــل  مبنشــآت  املجتمــع  ثقــة  وتعزيــز 
إضافــة إلــى توفيــر مرجعيــة وأســس معياريــة لقيــاس 
املمارســات  أفضــل  ونشــر  اخليريــة،  املنشــآت  أداء 
يف  العاملــني  وتكــرمي  وحتفيــز  وتطويــر  والتجــارب 

اخليــري.  القطــاع 

اجلودة الشاملة 
العمل  واستدامة 

اإلنساني

https://www.dropbox.com/s/o7595ojpllwh0mu/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0


التمكني االقتصادي 
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بها  ملعاناة مير  كثيرة  أخــرى  وعناوين  واملــرض  اليد،  ذات  وقلة  واألمــيــة،  واملعاناة،  الفقر، 
اآلالف يوميًا يف أماكن مختلفة، هم يف حاجة إلى التفاتة صادقة وأيد ممدودة تنتشلهم 

مما هم فيه وتوفر لهم حياة كرمية. 
التمكني االقتصادي 

تعمل مشاريع التمكني االقتصادي لقطر اخليرية على توفير مصدر دائم للدخل لألسر الفقيرة خصوصا تلك التي 
تعيلها النساء أو تلك التي بها شباب عاطلون عن العمل، بحيث تتمكن هذه األسر من االعتماد على نفسها يف سد 

احتياجاتها األساسية مبا يحفظ كرامتها.

أكثر من 700 مشروع متكني اقتصادي يف الصومال وتشاد بحاجة إلى متويل

آالف األشخاص ستغّير هذه املشاريع حياتهم إلى األفضل

تبرع اآلن 
و ساعدهم

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/mainaccountdetails/1058
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ساهم عبر » األقربون«
حتى يكون لعيد الغارمني فرحتان
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الِرياَدِة 
ة  االجتماعيَّ

وِصناَعة الَتغيير 
واملشاريع  املبادرات  من  الكثير  العالم  حول  تتنامى 
ــادة  ــري واحلـــمـــالت الــتــي تـُـعــنــى بــتــرســيــخ ثــقــافــة ال
االجتماعية وتشكيل أفراد يعملون يف هذا اجلانب، 
وجهة  من  االجتماعية  الــريــادة  أهمية  تكُمن  حيُث 
نــظــر املـُـخــطــطــني االســتــراتــيــجــيــني إلــى أنــهــا تقوم 
للتحّديات  املبتكرة  احللول  وتطبيق عدٍد من  بإيجاد 
قدرات  توجيه  املجتمع،  يواجهها  التي  واملشكالت 
نوعيَّة تهدف  وابتكار مشاريع  بإنشاء  للبدء  الشباب 
بشكٍل جاّد إلى إيجاد ُحلول ناجعة للتحديات الراهنة 
م  والتقدُّ املستدامة  التنمية  بعملية  بالتالي،  والدفع، 

املجتمعي إلى األمام.
َخت يف  إنَّ هذه الثقافة اإلصالحيَّة الرياديَّة إذا ُرسِّ
مجتمعاتنا العربية واإلسالميَّة فإنَّها بال شك ستقوم 
بدوٍر كبير يف عملية التغيير املجتمعي وإعادة احلياة 
واألمل لروح حضارتنا الغائبة، فأغلب مشاكل اليوم 
هذه  االستعمار  األول  هما:  جانبني،  يف  تنحصر 
لكنَّها  جزئي،  بشكٍل  شكلًيا  منها  انفككنا  التي  العلَّة 
تنخر  وهي  بآخر  أو  بشكٍل  مجتمعاتنا  يف  متوغلَة 
من مواردنا وخيراتنا وحياتنا بشكٍل جلٍي جًدا. أما 
لالستعمار،  الفرد  قابلية  يف  فيكُمن  الثاني  اجلانب 
التبعيَّة  نفسها  على  تقبَُل  التي  النفس  من  آٍت  فهو 
ة إاّل إذا تخلَّصت من هِذِه الروح  ، ولن تنُجو أيُّ أمَّ
ل من ِخالل  يتحصَّ لن  األمر  املنقادة، وهذا  السلبية 
اخُلطب الرّنانَة أو املهرجانات األدبيَّة أو الشعريَّة ، 
ًنا  متمكِّ فيه  الفرد  يُصبح  جاّد  نفِسٍي  ٍل  بتحوِّ ا  وإمنَّ
واالجتماعيَّة  الوطنيَّة  وواجباِته  بــأدواِره  القيام  من 
ة، وحينئٍذ ستتبّدُد قابليتُُه  باعتزاٍز واقتداٍر وأَهليٍَّة تامَّ
لن  وحينها  االستقالل،  مكانَها  وسيِحلُّ  لالستعمار 

يرَضى على نفِسه ووطِنه أن يُكوَن تاِبًعا ُمستَغاًل ، 
ُر َما  يَقوُل اهللُ تعالى يف سورة الرعد: ﴿ِإنَّ هَّللَا َل ُيَغيِّ
ِبَقْوٍم  َأَراَد هَّللُا  َوِإَذا   ۗ ِبَأنُفِسِهْم  ُروا َما  ُيَغيِّ ٰى  ِبَقْوٍم َحتَّ

ن ُدوِنِه ِمن َواٍل﴾. ُسوًءا َفَل َمَردَّ َلُه ۚ َوَما َلُهم مِّ

)اإلصالح  االجتماعية  الريادة  ثقافة  مبقدور  إنَّ 
ل الفرد املستكني السلبي الذي  املجتمعي( أن حتوِّ
يرفع شعار )هذا ليس لي- ليس من شأني- مالي 
ساعديه  عــن  الــثــوَب  يُشّمر  شخٍص  إلــى  خــّص( 
من  ألٍي  حٍل  إيجاِد  نحو  متقدمة  خطواٍت  ويتِخذ 
أن  فقبل  القريب،  محيطه  تواجه  التي  التحديات 
نُطالب بحقوقنا يف هذا املجتمع اإلنساني علينا أن 
نلتفت لواجباتنا، وقبل أن تكبر التحديات وتصبح 
بالتفكير  لها  كاجلبال الشاهقة علينا أن نستجيب 
بشكٍل  ومواجهتها  إلزالتها  والعمل  اجلهد  وبــذل 

فوري.

بقلم/ خولة مرتضوي
ة ة وباحثة أكادمييَّ إعالميَّ
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PROUDLY PRODUCING LIPTON LOCALLY

يقهر كل البقع.
 عناية مثالية.

 UNBEATABLE
STAIN REMOVAL.

PERFECT CARE.
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بعدسة/ موسى شربجي
صورة من مخيمات النازحني السوريني

ها        وُصْن ضحكَة األطفاِل يا رّب إنَّ
دت يف ُموحِش الرمِل أعَشبا إذا غرَّ



كيف غّير مستوصف الشفاء حياة 
سكان منطقة باقشيد بالصومال؟
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باقشيد  منطقة  سكان  كان  سنوات  ثالث  حوالي  قبل 
الذي يبلغ عددهم 150 ألف شخص يعانون من أوضاع 
سيرا  طويلة  مسافات  يقطعون  وكانوا  صعبة،  صحية 
األولية  الرعاية  خدمات  من  لالستفادة  األقــدام  على 

والعالج الطبي لهم وألبنائهم.
لكن احلال تبدل بعد أن أنشأت قطر اخليرية مستوصف 
الشفاء الصحي الذي أحدث فرقا كبيرا يف حياة سكان 
املنطقة، حيث أعرب عدد من املستفيدين عن ارتياحهم 
وذات  الفقيرة  للفئات  باملجان  يوفرها  التي  للخدمات 

الدخل احملدود.

عبدي ظاهر  - مقديشو
مشيا على األقدام 

عليه  كــان  ما  علي  محمد  فاطمة  السيدة  تستحضر 
سيراً  كنا منشي  فتقول"  املستشفى  إنشاء  قبل  الوضع 
خدمة صحية  عن  للبحث  طويلة  مسافة  األقــدام  على 
املنطقة  هــذه  يف  الشفاء  مستوصف  وإقامة  ألبنائنا، 
غيرنا"  احملتاجني  مــن  كثير  يجدها  ال  كبيرة  فرصة 
املجانية  ــة  واألدوي الصحية  اخلدمات  أن  إلى  ونوهت 
الصحية  احلالة  من  حسنت  املستوصف  يوفرها  التي 
اخلير  ألهل  وتقديرها  شكرها  عن  وعبرت  ألبنائهم. 
من دولة قطر ولقطر اخليرية على دعمهم للمحتاجني 
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والفقراء والتخفيف من آالمهم وأوجاعهم.
وتعتبر السيدة مائدة عيسي كاهوي وهي أم لسبعة أطفال 
أن إقامة هذا املشفى منة من اهلل وفضل وتعبر عن ذلك 
بسبب  فقدها  من  إال  يعرفها  ال  نعمة  النوم  إن   " بقولها 
صحة أوالده، فعندما يشعر ابنك أو ابنتك باملرض وأنت 
ال تقدر على حتمل تكاليف العالج وشراء األدوية حينها 
ال تستطيع النوم وبافتتاح هذا املستوصف وجدنا ضالتنا 
ونسأل اهلل أن يبارك ويحفظ كل من شارك يف إقامته."

الصحية  الرعاية 
وقد أدت خدمات الرعاية الصحية والعالج املجاني الذي 
احلالة  حتسني  إلى  الصحي  الشفاء  مستوصف  يقدمه 
الرعاية  خدمات  وتطوير  الصحي  املستوى  رفع  الصحية 
املرضى  نسبة  مساهمته يف خفض  إلى  إضافة  الصحية 

والوفيات بني األمهات واألطفال دون سن اخلامسة.
اخليرية  قطر  تقدمها  التي  الصحية  اخلدمات  وتعتبر 
وتسيير  الصحية  املستوصفات  كبناء  الــصــومــال،  يف 

يف  الكوارث  من  املتضررين  إلغاثة  الطبية  القوافل 
الصومال وتقدمي اإلسعافات األولية من أهم األعمال 
الصومالي،  للمجتمع  التي أجنزتها لصالح  اإلنسانية 
والفئات  للمناطق  التدخل  يف  األولوية  تعطي  حيث 
السكانية األكثر احتياجا، وتقوم قطر اخليرية بتنفيذ 
الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  الصحية  املشاريع  تلك 
الصومالية، وجامعة مقديشو  الفدرالية  يف احلكومة 

ومنظمات دولية. 

سنة التأسيس: 2018
املــســاحــة اإلجــمــالــيــة: حــوالــي 600 

متر مربع
ــيــــادات خـــارجـــيـــة، غــرفــة  ــق: عــ ــرافــ املــ
لــلــمــرضــى، مختبر،  غـــرف  لـــلـــوالدة، 

وصاالت انتظار
اخلدمات املقدمة:

ــر مـــــن 80  ــ ــثـ ــ ــال وعــــــــالج أكـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
ــع تــوفــيــر  ــ ــًا )مـ ــانـ حـــالـــة يـــومـــيـــا مـــجـ

االستشارات واألدوية(
املستفيدين: عدد 

الــتــأســيــس  مـــنـــذ  مـــريـــض   36,000
وحتى منتصف العام املاضي 2020

مستوصف الشفاء .. 
3 سنوات من العطاء



دور املثقف واألديب يف دعم العمل اإلنساني 
والتطوعي وجهود خدمة املجتمع

املثقفني واألدباء يف املجتمع موضوع شائك  إن دور 
ومعقد بعض الشيء، بيد أنه ال ميكن ألحد أن يشكك 
يلعبونه  الــذي  احلاسم  والـــدور  الكبير  التأثير  يف 
احلضارات  تشهد  حيث  احلاضر،  وقتنا  السيما يف 
تغيرات  أطيافها  بشتى  والشعوب  اختالفها  على 

مستمرة على مستوى األفكار والعادات واملفاهيم.
أما العوامل الثالث التي حتدد كون الشخص مثقفاً 
إليقاظ  واالستعداد  العميقة،  املعرفة  فهي  وأديباً، 
والقوانني  البالية  الــعــادات  مــن  وحتــريــره  املجتمع 

اجلائرة، وتبني قضية أو غرض نبيل.
املثقفني  أن  اجلــمــيــع  لـــدى  املــعــروف  فــمــن  ــذا،  ــه ل
واسعة  ومعرفة  عــاٍل  إنساني  حس  لديهم  ــاء  واألدب
جانب  إلــى  واإلنسانية،  الفكرية  األمـــور  مبختلف 
اإلدراك واخلبرة املعرفية بجوانب احلياة السياسية 

والتعليمية. واالجتماعية  واالقتصادية 
واملثقف أو األديب ليس مجرد شخص ينتمي لطبقة 
التي تشمل طرح  إنتاج األفكار  نخبوية مسؤولة عن 
التي  واالجتماعية  والفلسفية  االقتصادية  النظريات 
تساهم يف تطوير مناحي احلياة املتنوعة، بل إن لديه 
شاملة  رؤية  املتقد،  وفكره  الواسعة  ثقافته  بفضل 
مقرونني  للحياة،  أوسع  ومنظوراً  واملجتمع  لإلنسان 
حتفيز  على  يساعدانه  عميق  وفهم  غزيرة  مبعرفة 
األفراد للقيام بأدوارهم واملساهمة يف بناء احلضارة 
وتقدم األمة، بغض النظر عن مدى ضآلة أو ضخامة 
حجم أو أهمية الفئات املجتمعية التي ينتمون إليها. 
احلياة  هذه  يف  كبيرة  قيمة  فرد  لكل  أن  يرى  فهو 

مبعزل عن عرقه ومكان نشأته ووضعه املعيشي.
من هذا املنطلق، فإن من الضروري على كل مثقف 
الذي  اإلنساني  واحلــس  املعرفة  استخدام  ــب  وأدي
يحوزه بقصد مراقبة املشكالت الفكرية واالجتماعية 
وعالمات التغيير التي تطرأ على املجتمع، خصوصاً 

عندما يطغى التغيير على كل شيء.
ومع ذلك كله، ليس كل من ميلك املعرفة يف مجال 
معني قادر على التأثير يف بيئته، أو لعب دور املربي 
والناصح واملرشد. لهذا، تنبع قوة التأثير من إميان 
الشخص املثقف واألديب بضرورة تسخير معرفته، 
يف  االستباقية  رؤيته  واستغالل  أفكاره،  واستثمار 
امتالك  فإن  وعليه،  واألمــة.  اإلنسان  خير  سبيل 
وسمة  شخصية  ملكية  مجرد  يبقى  معينة  ثقافة 
تدفع  لم  إن  خصوصاً  أكثر،  ال  للشخصية  مميزة 

صاحبها إلى إحداث أي تغيير خارجي.
لكن، عندما يعّمق املثقف واألديب دوره يف أن يكون 
شاهداً على قضايا مجتمعه، يزاد شعوره باالنتماء 
يزيد  العامة، مما  بالقضايا  وارتباطه  املجتمع  إلى 

بقلم/ حمد حسن التميمي
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استعداده لدفع عجلة التقدم، وقدرته على صناعة 
القائمة  املشكالت  يف  للتدخل  وأسبقيته  التغيير، 

بغية إيجاد احللول.
الذين  أولئك  بسبب  ليس  مكان خطير،  العالم  »إن 
ينظرون  الذين  أولئك  بسبب  بل  الشر،  يرتكبون 
بنّي  الكلمات  بهذه  شيئاً«.  يفعلوا  أن  دون  إليهم 
شيئاً  تساوي  ال  املعرفة  أن  كيف  آينشتاين  ألبرت 
على اإلطالق ما لم تكن مقرونة بالعمل. إذ ما كان 
للشر أن يستبد لو أن كل من خبره تصدى له بكل 

ما ميلك من قوة، عوضاً عن اجللوس بال حراك.
وهنا بالضبط يبرز الدور الكبير للمثقف واألديب، 
ألنه ميلك أقوى سالح عرفته البشرية يوماً؛ أال وهو 
ميكنه  الذي  الوجداني  احلس  جانب  إلى  املعرفة، 
مبعاناتهم  واإلحــســاس  اآلخرين  مع  التعاطف  من 

وتلّمس مظاهر الظلم يف املجتمع.
املتدفقة،  اإلنسانية  املشاعر  وتلك  املعرفة،  هــذه 
ورؤيته  حكمته  مشاركة  مسؤولية  حتّمالن صاحبها 
مع العالم أجمع يف سبيل توجيه الفرد، والعمل على 
معاجلة نقاط اخللل، والدفاع عن حق اإلنسان يف 
والعادل، ومحاربة مظاهر االنحالل  الكرمي  العيش 

والفساد أينما وجدت.
ــب  األدي أو  املثقف  يتحمل  ذلـــك،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
األعــمــال  ضمن  مثمر  بشكل  املــشــاركــة  مسؤولية 
احملتاجني،  مساعدة  إلــى  تهدف  التي  التطوعية 
وتثقيف الناس، وإيقاظ املجتمع من غفلته، والقيام 
الفرد  على  إيجابية  آثـــار  لــه  تطوعي  عمل  ــأي  ب
واملجتمع. فمشاركته تلك ما هي إال رسالة إنسانية 
لكل إنسان، من شأنها حتفيز من يحترمون ويحبونه 
على أن يحذوا حذوه ويساهموا بدورهم يف تقدمي 

شيء إيجابي للعالم من حولهم.
من  أهميته  واألديــب  املثقف  دور  يستمد  ال  ولهذا، 
قوته يف املجال الذي يعمل فيه أو من الطريقة التي 
يطرح من خاللها أفكاره ووجهات نظره، بل ينبع من 
إميانه الراسخ بأهمية أي عمل ميكن اعتباره قيمة 
الفني  أو  األدبي  شكله  سواء يف  للمجتمع،  مضافة 
إنسان  أي  بوسع  الذي  العملي  حتى  أو  العلمي  أو 

عادي القيام به.
وأديباً  حقيقّياً  مثقفاً  املرء  يجعل  ما  فإن  ولذلك، 
كتاباً  يستحق مكانته ليس فقط حجم معرفته وكم 
كلمة،  فيها  ألقى  محاضرة  أو  كتب  مقاالً  أو  أّلــف 
وحتليل  حوله،  يجري  ما  مراقبة  على  قدرته  بل 
األمور بحنكة، والتعبير عن أفكاره النهضوية بجرأة 
أثراً  يترك  فني  أو  فكري  منتج  وشجاعة، وصناعة 
كله،  ذلك  من  واألهــم  واملجتمع.  الفرد  يف  إيجابّياً 
ينتجه  ومــا  ومعرفته  ملكاته  توظيف  على  قدرته 
فكرّياً أو فنّياً خلدمة الصالح العام بالفعل ال بالقول 

فحسب.
فنانني  أو  كــتــابــاً  املثقفون  كــان  فــســواء  بــالــتــالــي، 
شاشات  أو  مسارحهم  أو  أقــالمــهــم  يستخدمون 
أو  اخلاصة،  إبداعاتهم  لتقدمي  والسينما  التلفزة 
الظواهر  يبذلون جّل وقتهم بقصد دراسة  مفكرين 
بأصابعهم  ينسجون  أدباء  أو  وتقييمها،  االجتماعية 
أبهى اللوحات األدبية التي تالمس العقل والوجدان، 
للقوة  معقاًل  ميثالن  واألدبي  الفكري  احلراك  فإن 
املستدامة واستمراراً للدور الثقايف واإلنساني املهم 

يف حياتنا جميعاً.
لم  شخصيات  أسماء  على  يشهد  التاريخ  هو  وها 
لها  وكــان  واألدب،  الفكر  عالم  يف  مثيل  لها  يسبق 
التأثير األبرز يف حياة الشعوب ونهضة حضاراتها، 
التغيرات  كما كان أصحابها احملرك الرئيسي وراء 
السياسي  الصعيد  على  مجتمعاتهم  يف  الكبرى 

واالقتصادي واالجتماعي.
إن املثقفني واألدباء كانوا وسيظلون دعامة املجتمع 
يقل  ال  فيه،  الرئيسية  التغيير  وعوامل  األساسية 
القرار.  وصناع  السياسيني  دور  عن  أهمية  دورهم 
من  البقاع  تلك  يف  خصوصاً  أكثر  أثرهم  ويتعمق 
الظلم،  ويستشري  الــفــســاد،  ينتشر  حيث  العالم 
وتنتفي العدالة إلى حد ال يطاق. فاملثقف واألديب 
التي  الشمعة  هو  املعمورة،  هــذه  من  مكان  كل  يف 
تضيء الدرب من خالل إسهاماته الفكرية واألدبية 
االرتقاء  وتسهم يف  املجتمع  تخدم  التي  والتطوعية 

به.
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هل من نهاية ألكبر 
األزمات اإلنسانية

 يف هذا القرن؟
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تشهد األوضاع اإلنسانية يف سوريا بعد مرور عشر 
سنوات على اندالع األزمة تدهورا بلغ درجات قياسية 
إنسانية  مأساة  وخلفت  احلياة  كافة مجاالت  شملت 
كبيرة ودماراً واسعاً وأضراراً ضخمة بالبنية التحتية، 
وخرجت  املختلفة  االقتصاد  قطاعات  استنزفت  كما 
السيما  اخلدمة  عن  اخلدمية  القطاعات  من  كثير 
إنسانيا  واقعا  أفرز  والتعليمية مما  الصحية  املرافق 
أكبر  من  تصنفها  إنسانية  منظمات  جعل  مأساويا 

األزمات اإلنسانية يف العالم.
ومن أبرز تداعيات األزمة جلوء أكثر من 5.6 ماليني 
لبنان  يف  اجلوار  دول  إلى   2011 عام  منذ  شخص 
واألردن والعراق إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم 
ثلثهم من األطفال، ونزوح 6.6  مليون شخص داخل 
بحاجة  سوري  مليون   13.1 أصبح  وبهذا  سوريا، 
للمفوضية  وفقا  واحلماية  اإلنسانية  للمساعدة 
أن  إلى   أشارت   التي   الالجئني   لشؤون  السامية 
مدقع،  فقر  يف  يعيشون  الالجئني  هؤالء  من   %  70
دون احلصول على الغذاء واملاء واخلدمات األساسية. 
اجلهود  مضاعفة  إلى  الدولي  املجتمع  ودعت 
اجلماعية لدعم الالجئني السوريني واملجتمعات التي 

تستضيفهم.

دائرة الفقر
وضاعفت جائحة كورونا مستويات الفقر يف صفوف 
املضيفة  واملجتمعات  السوريني  والالجئني  النازحني 
الوباء،  انتشار  قبل  أصاًل  الهش  لوضعهم  نظراً  لهم 
يف  شخص  مليون   4.4 بنحو  اجلائحة  دفعت  حيث 
دائرة  إلى  العراق  كردستان  وإقليم  ولبنان  األردن 
يفتقرون  أنفسهم  السوريون  الالجئون  ووجد  الفقر. 
مما  األزمة،  مع  التكّيف  من  متّكنهم  وسائل  إلى 
عن  األسر  وعجزت  صعبة  خيارات  أمام  وضعهم 

تأمني  أجل  من  تكافح  وأصبحت  احتياجاتها  توفير 
قوت يومهما ما يعني أن الكثير من األشخاص األكثر 
متطلبات  لتأمني  يومي  صراع  يف  أصبحوا  ضعفاً 

احلياة األساسية.
وتعاني النساء والفتيات العبء األكبر من تبعات هذه 
األزمة، كما هو احلال يف السنوات السابقة وال يزال 
العنف القائم على النوع االجتماعي واقعا يوميا ويف 
األمم  لصندوق  التنفيذية  املديرة  قالت  الصدد  هذا 
وضع  "إن  ناتالياكانيم:  الدكتورة  للسكان،  املتحدة 
سوءاً  ويزداد  مأساوي  سوريا  يف  والفتيات  النساء 
وتتضاءل فرصهن يف ممارسة حقوقهن مبرور كل يوم 
وشهر وسنة من هذه األزمة - ويترتب على ذلك آثار 

كارثية طويلة األمد."
جيل كامل

وأصبح  أحالمه  خسر  السوريني  من  كامل  جيل 
من   %  45 إن  حيث  ضعفا،  الفئات  أكثر  األطفال 
الالجئني تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما يوجد 1.6 

مليون من األطفال دون سن العاشرة. 
وتقول األرقام إن هناك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج 
مقاعد الدراسة نحو 40 يف املئة منهم من الفتيات. 
باملدارس  االلتحاق  من  متكنوا  الذين  األطفال  أما 
ال  مباٍن  ويف  مكتظة،  صفوف  يف  غالبا  فيجلسون 
الصرف  ومرافق  املياه  من  يكفي  ما  على  حتتوي 

الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية.
واضح  غير  املمتدة  األزمة  هذه  أفق  يزال  ال  وفيما 
التي  املعالم يتساءل املراقبون ماهي آفاق املعاجلات 
السيناريوهات  وماهي  لها؟  حدا  تضع  أن  ميكن 
احملتملة التي تضمن عودة هؤالء النازحني والالجئني 

إلى ديارهم؟

عشر سنوات على األزمة السورية.. 
نزيف متواصل وتداعيات تتفاقم



الدول المضيفة لالجئين 
السوريين في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

من اللجئين 
والنازحين 

يعيشون تحت 
خط الفقر

من األطفال 
في سوريا 
يواجهون 

الجوع

شخص بحاجة 
للمساعدة 
اإلنسانية 

والحماية

شخص داخل سوريا 
يكافحون إليجاد 

طعام يسد رمقهم 
يوميًا.

طفل سوري 
خارج النظام 

التعليمي.

طفل معرضون 
للتوقف عن 

الدراسة

بحاجة 
ماسة

 أكثر من األردن
655,000

لجئ

العراق

 أكثر من 

243,000
الجئ

لبنان

 أكثر من 
1,000,000

لجئ

 3,300,000تركيا
لجئ

باألرقام.. أزمة الالجئين 
والنازحين السوريين بعد 10 سنوات

3 مليون  
الجئ ونازح 

من النساء واألطفال

12.2 مليون  
 الجئ ونازح داخل 

سوريا

5.6 مليون  
 الجئ )تركيا-لبنان- 

األردن - العراق ودول 
أخرى(

1,6 مليون
 طفل الجئ 

) دون سن العاشرة(

6.6 مليون 
نازح داخل سوريا

من اللجئين 
في دول الجوار 
يعيشون خارج 

المخيمات

منهم فقط 
في مخيمات 

اللجئين %8

أكثر منأكثر من

 13
مليون

6
 مليون

 2.4
مليون

 1.6
مليون

أكثر من

 12.4
مليون

 سوريا

%60

%92

%80
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إحدى مبادرات

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1237

رفقاء مظلة أمان…
تحمي األيتام

للكفالة بـ            ر.ق/شهريًا
qch.qa/Rofaqa

عبر SMS أرسل          #RT إلى 92652

عبر الرابط

عبر التطبيق

qch.qa/App

200

200



املأوى.. حلم النازحني السوريني 
حلفظ الكرامة وتبديد املخاوف

سكينة  ويبدد  بالهم  يشغل  شيء  ال  الالجئون 
أسرهم،  شتات  يجمع  الذي  املأوى  غير  أنفسهم 
ألن رحلة اللجوء يف كثير من األحيان تدفعهم إلى 
تتوفر  باخليام ال  إلى مخيمات مكتظة  أو  العراء 
املسكن  لذلك ميثل  احلياة..  مقومات  أدنى  فيها 

احلصول  إلى  ويتطلع  داره  فقد  الجئ  كل  حلم 
احللم  هذا  من حتقيق  لكن ظروفه حترمه  عليه 
االحالم  لهذه  وحتقيقا  اخليرية  قطر  ألسرته.. 
الالجئني  هؤالء  عن  املعاناة  رفع  يف  واملساهمة 
سكنية  ومدينة  منوذجية  قرية   11 بإنشاء  قامت 
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قرى منوذجية ومدن 
سكنية من قطر 

اخليرية آلالف األسر 
السورية النازحة 

45

والنازحني  املتضررين  من  اآلالف  عشرات  إليواء 
والالجئني السوريني.

هذه القرى التي تقدر تكلفتها بنحو 96.5 مليون 
إلى  الهادفة  اإلغاثة  مشاريع  ضمن  تندرج  ريال 
والالجئة،  النازحة  األسر  كرامة  على  احلفاظ 
معاناتها  من  والتخفيف  لها  آمن  مالذ  وتأمني 
الضرورية،  واخلدمات  املساكن  توفير  خالل  من 

وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لهم.
وتضم القرى النموذجية واملدينة السكنية حوالي 
أو  اجلاهزة  البيوت  من  سكنية  وحدة   5368
أسرة،   5368 حوالي  منها  وتستفيد  اإلسمنتية، 
والعيادات  كاملدارس  خدمية  مرافق  به  وبعضها 

الصحية.
حتقيق األحالم

للنازحني  السكنية  واملدينة  النموذجية  القرى 
املقيمني يف مخيمات شمال سوريا حققت تطلعات 
يحفظ  الذي  املسكن  إيجاد  يف  الالجئني  معظم 
كرامتهم ويبدد مخاوفهم من فصل الشتاء القارس 
الرياح  خيامهم  تقتلع  أن  من  واخلوف  البرودة 
فريسة  وتتركهم  عذاباتهم  فتضاعف  واألمطار 
وقد  الغذائية،  للمساعدات  واحلاجة  لألوبئة 
أسست  التي  املساكن  بهذه  كبيرة  فرحتهم  كانت 
وفق  لسكانها  اخلصوصية  تكفل  مهنية  مبعايير 
دورة  تكفل  خدمية  مبرافق  البناء  معايير  أفضل 
اآلالف  حلم  وبذلك حتقق  داخلها  األولية  احلياة 
ظهورهم  عليه  يسندون  ثابتا  جدارا  وجدوا  بأن 

وسقوف حتميهم من تقلبات الطقس.

مدن وقرى
اخليرية  قطر  اقامتها  التي  املنشآت  أهم  ومن 
مدينة  والالجئني،  النازحني  معاناة  من  للتخفيف 
تقع  التي  للنازحني  النموذجية  اإلنسانية  الريان 
أكبر  من  وتعد  حلب  بريف  شمارين  منطقة  يف 
املشاريع التي أجنزتها يف مجال اإليواء حتى اآلن، 
وتشتمل على 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع 
فضال  نازح،   6000 لـ  املأوى  توفر  )كرفانات(، 
عن عيادة صحية ومدارس مكونة من 30 فصال 

ومسجدا وفضاء لأللعاب الترفيهية لألطفال.
ومن بني هذه املنشآت قرية "املتنافسون" يف مدينة 
وحدة   300 وتضم  الشمالي،  حلب  بريف  إعزاز 

سكنية مسبقة الصنع يستفيد منها 1800 نازح.
قرب  بجرابلس"  السكنية  "القرية  إلى  إضافة 
احلدود السورية التركية، وتضم 72 وحدة سكنية 
اسمنتية. وكذلك القرية النموذجية بالدانا بريف 
اسمنتية  وحدة سكنية   400 على  وتشتمل  إدلب، 
طبية  وحدة  إلى  إضافة  شخص،   2400 لصالح 

ومدرسة وبئر ومسجد ومحالت جتارية.
التي خصصتها  وتضم قائمة قرى قطر اخليرية 
للمتضررين السوريني أيضا قرية شمارخ وتتكون 
من 1200 وحدة سكنية "كرفانات"، ويستفيد منها 
1200 أسرة، و3 قرى يف شمال سوريا تتكون كل 
ويستفيد  "كرفانات"  100 وحدة سكنية  من  منها 
منها 100 أسرة متضررة، وقرية أخرى تتكون من 
منها  ويستفيد  "كرفانات"،  سكنية  وحدة   1000

1000 أسرة.

يف املخيمات
وفرت  وإدلب  حلب  محافظتي  مخيمات  وضمن 
قطر اخليرية 796 وحدة سكنية )كرفانات( إليواء 
796 أسرة متأثرة بالصراع يف شمال سوريا، ويف 
مخيم الزعتري باألردن نفذت 200 وحدة سكنية 
صحيا  ومركزا  أسرة   200 لصالح  "كرفانات" 
وحدة   100 توفير  يف  أسهمت  كما  ومسجدا، 
الجئة  سورية  أسرة   100 لـ  "كرفانات"  سكنية 
البقاع  منطقة  يف  اليأس  بر  يف  األشقاء  مبخيم 

بلبنان.
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3.1 مليون شخص يف شمال سوريا 
بحاجة ماسة للمساعدات
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نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "االوتشا" بتركيا لـ " غراس " 

تنسيق  مكتب  مدير  نائب  انبورغ  كاسبر  السيد  أكد 
مستوى  أن  على  بتركيا  "االوتشا"  اإلنسانية  الشؤون 
االحتياجات اإلنسانية يف شمال غرب سوريا يف تزايد 
مستمر نسبة لآلثار التراكمية لعقد من الصراع إضافة 

إلى وباء كورونا، وصعوبة احلصول على التمويل.   
اخليرية  قطر  أن  غراس"  "ملجلة  حديثه  يف  وأوضح 
سوريا  يف  املنسقة  االستجابة  يف  رئيسيًا  دورًا  تلعب 
خبرتها  وستظل  سنوات  لعدة  سوريا  يف  عملت  حيث 
يحّسن  التنسيق  يف  واستمرارها  مهمة،  املنطقة  يف 

الشاملة. االستجابة 
األممية  املنظمات  أولويات  عن  انبورغ  حتدث  كما 
والدولية التي يجب االهتمام بها خالل الفترة القادمة 

خاصة وأن النازحني ما زالوا يف مخيمات النزوح. 
فيما يلي النص الكامل للحوار :

بحكم متابعتكم للميدان.. ما هي أهم التحديات التي 
مرور  بعد  السوري  الشمال  يف  اإلنساني  العمل  تواجه 

10 أعوام على األزمة وتفاقم جائحة كورونا؟
آخذة  سوريا  غرب  شمال  يف  اإلنسانية  االحتياجات 
شخص  مليون   4.2 يقطنها  املنطقة  ألن  االزدياد  يف 
2.7 مليون منهم نازحون داخلياً، لكن العدد اإلجمالي 
العام  مليون   2.8 من  ارتفع  قد  احملتاجني  لألشخاص 
منهم  مليون   3.1 العام،  هذا  مليون   3.4 إلى  املاضي 

بحاجة ماسة إلى املساعدات.
 ويكمن السبب وراء هذا االزدياد إلى اآلثار التراكمية 
ووباء  االقتصادي  بالتدهور  مقترنة  الصراع  من  لعقد 
شهر  بني  املمتدة  الفترة  خالل   ،COVID-19 كورونا 
آذار/مارس  وشهر   2019 األول/ديسمبر  كانون 
مكتظة  كانت  مناطق  إلى  شخص  مليون  نزح   2020
مما  اخلدمات  كفاية  عدم  من  وتعاني  بالسكان  أصال 
جعل أمر توفير مأوى مالئم مصدر قلق كبير. ونتيجة 
فيروس  انتشار  عن  الناجم  االقتصادي  االنكماش 

COVID-19 وعوامل أخرى، تستمر الليرة السورية يف 
التقلب حول أدنى مستوياتها على اإلطالق، مما يجعل 
للعديد  بالنسبة  مستحيلة  شبه  األساسية  اإلمدادات 
 21,000 من  أكثر  تأكيد  مّت  اليوم،  حتى  الناس.  من 
وفاة   600 من  وأكثر   ،COVID-19 بـفيروس  إصابة 

نتيجة اإلصابة بالفيروس.
 التحدي األكبر الذي يواجهنا االن هو أن االحتياجات 
التمويل صعب نسبة  تزايد مستمر واحلصول على  يف 
التصويت  املتوقع  ومن  العاملية.  االقتصادية  للظروف 
األمم  ميّكن  الذي  األمن  مجلس  قرار  متديد  على 
تركيا يف شهر  من  احلدود  عبر  املساعدة  من  املتحدة 
متوز/يوليو، وهو أمر حاسم لالستمرار يف التأكد من 
اإلنسانية  للمساعدة  احملتاجني  األشخاص  ماليني  أن 
يف شمال غرب سوريا سيستمرون يف تلقي الدعم الذي 

يحتاجونه.

حاورته : متاضر القاضي



3.1 مليون شخص يف شمال سوريا 
بحاجة ماسة للمساعدات

الحتياجات  احلالية  لالستجابة  تقييمكم  هو  ما   -
السوري  الشمال  الصراع يف  واملتضررين من  النازحني 
استراتيجيتكم  وماهي  حجمها  وما  فجوة؟  هناك  وهل 

للعمل على سد تلك الفجوة؟
تلبية  يف  فجوة  دائًما  هناك  كانت  احلظ،  لسوء 
االحتياجات، حيث مت متويل خطة االستجابة اإلنسانية 
لالستجابة  اإلنساني  املجتمع  خطة  )وهي  لسوريا 
 %  50 عن  قلياًل  تزيد  بنسبة  عام(  كل  لالحتياجات 
العام رغم أن خطة االستجابة  العام، وهذا  على مدار 
اإلنسانية ال تزال قيد اإلعداد وليس لدينا رقم إجمالي 

على  الضوء  قطاعات  عدة  سلطت  فقد  اآلن،  حتى 
فجوات متويل محددة يف قطاع املياه والصرف الصحي 
شخص  ماليني   3 نحو  ترك  عنها  ينتج  قد  والنظافة 
ستكون  االحتياجات،  هذه  ولتلبية  إنساني.  دعم  بدون 
مدى  على  أمريكي  دوالر  مليون   61 إلى  حاجة  هناك 
إيقاف  مت  الصحة،  قطاع  يف  املقبلة.  الستة  األشهر 
كانون  شهر  منذ   COVID-19 لـ  عالج  مراكز  ثمانية 
الثاني/يناير نتيجة نقص التمويل. هناك ثغرات أخرى 
واملختبرات  باملراقبة  اخلاصة  اخلدمات  بتعطيل  تهدد 
األشهر  يف  األولية  الصحية  واملراكز  واملستشفيات 

نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "االوتشا" بتركيا لـ " غراس " 

4747



أجل  من  التمويل  إلى  احلاجة  إلى  باإلضافة  املقبلة، 
لقاحات COVID-19. هذه الثغرات يف متويل أنشطة 
التوقف  أو  االنقطاع  إلى  متزايد  بشكل  تؤدي  احلماية 
عن تقدمي اخلدمات، وملعاجلة ذلك يقوم اخلبراء على 
مستوى القطاع بتحليل حالة التمويل والثغرات لألشهر 
يف  واملساعدة  التمويل  لطلب  وذلك  القادمة  الثالثة 
وكيفية  إحلاًحا  األكثر  االحتياجات  أولويات  حتديد 
معاجلتها على أفضل وجه. كما أن الصندوق اإلنساني 
عبر احلدود لسوريا على وشك تقدمي عشرات املاليني 

من الدوالرات على شكل متويل عاجل.
املنظمات  على  أن  ترون  التي  األولويات  ماهي   -   
القادمة  الفترة  خالل  بها  االهتمام  والدولية  األممية 
وأن  النزوح  زالوا يف مخيمات  ما  النازحني  وأن  خاصة 
أمد األزمة قد طال ومعه قد قل حجم الدعم والتمويل 

العاملي مع ظروف وباء الكورونا؟
 حتتاج االستجابة اإلنسانية بشكل متزايد إلى التركيز 
أفضل  مأوى  توفير  يف  املتمثلة  االحتياجات  على 
أو  مرات  عدة  منهم  العديد  نزح  الذين  للنازحني، 
األكثر  لألشخاص  احلماية  وخدمات  عديدة؛  لسنوات 
األسر حتت  أو  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مثل  ضعًفا 
العيش  لكسب  توفير فرص  إلى  إضافة  النساء؛  إعالة 
عالوة  اخلاصة  احتياجاتهم  تلبية  من  الناس  لتمكني 
يعانون  الذين  واألطفال  للنساء  الغذائي  الدعم  على 
األمن  انعدام  بسبب  متزايد  بشكل  التغذية  سوء  من 
الغذائي وتأمني التعليم لألطفال الذين نزحوا لسنوات 
اللقاحات  دعم  إلى  احلاجة  تتزايد  وبالطبع  عديدة. 
يتطلب  كله  وهذا   ،COVID-19 كورونا  فيروس  ضد 
مًعا  والتنسيق  أهمية  األكثر  األنشطة  أولويات  حتديد 

لتحقيق الهدف.
عبور  من  سيمّكن  األمن  مجلس  قرار  جتديد  أن  كما 
مساعدات األمم املتحدة عبر احلدود من تركيا وهذا 

إلى  املساعدات  من   % 40 نحو  ألن  جدا  حيوي  أمر 
شمال غرب سوريا تأتي من خالل متويل األمم املتحدة، 
وفقدان هذا الدعم ستكون له آثار كارثية على الناس 

يف شمال غرب سوريا.
االستجابة  يف  اخليرية  قطر  دور  ترون  كيف   -

لالحتياجات االنسانية يف الشمال السوري
وتعاونها مع االوتشا؟

عبر  اإلنساني  الصندوق  من  كل  يف  شريًكا  بصفتها 
والتي  اإلنسانية  االستجابة  وخطة  السورية  احلدود 
الغذائي  واألمن  البيئي  واإلصحاح  املياه  تتضمن 
رئيسًيا  دوًرا  اخليرية  قطر  تلعب  والتعليم،  والتغذية 
قطر  عملت  حيث  سوريا.   يف  املنسقة  االستجابة  يف 
خبرتها  وستظل  سنوات  عدة  سوريا  يف  اخليرية 
يحّسن  التنسيق  يف  واستمرارها  مهمة.  املنطقة  يف 
أفضل  لضمان  حاسًما  وسيكون  الشاملة  االستجابة 

استجابة ممكنة.
اجلهات  بني  للتنسيق  مهمتكم  انعكاس  مدى  ما   -
بالالجئني  االحتياجات اخلاصة  تلبية  اإلنسانية على 

والنازحني؟
األهمية مبكان ألنه  القطاعات من  التنسيق بني  يعتبر 
لم  فإذا  مثال  ولنضرب  الشاملة،  االستجابة  يحسن 
تكن هناك مساعدات غذائية كافية، فإن سوء التغذية 
يزداد، وإذا زاد سوء التغذية، فهناك خطر متزايد من 
حدوث مضاعفات صحية أخرى، وميكننا التخفيف من 
اآلثار الناجمة عن ذلك عبر التخطيط بشكل مناسب، 
يجنبنا  كما  عنه،  الناجمة  اآلثار  تخفيف  فيمكن 
التنسيق حدوث الثغرات وازدواجية اجلهود ،كما يحّدد 
بعمل  منظمات  فيها عدة  تقوم  قد  التي  املناطق  أيًضا 
مماثل، والتي ميكن تعديلها للتأكد من تلبية احتياجات 
حتديد  يف  التنسيق  يساعد  لذلك  اجلميع.إضافة 
األولويات بحيث ميكن سد االحتياجات األكثر إحلاًحا 
األشخاص  حصول  يضمن  وهذا  التمويل.  وفجوات 
األكثر احتياًجا على الدعم الذي يحتاجون إليه، ويزيد 

من قيمة التمويل الذي تتلقاه املنظمات اإلنسانية

نتطلع لتوسيع التعاون مع قطر 
وأســر  أطــفــال  لدعم  اخليرية 

الالجئني السوريني بتركيا
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قطر اخليرية تلعب دورًا رئيسيًا يف اإلستجابة 
املنسقة يف سوريا
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لتغطية  أسيا  جنوب  عمق  يف  لي  مهمة  أول  هــذه 
مدينة  إلــى  طــائــرة  استفلينا  الروهينغا،  أحـــداث 
ــني كــتــل ضــخــمــة من  شــيــتــاغــونــغ يف بــنــغــالديــش ب
ستكون  املهمة  هذه  أن  شعور  لدي  وتولد  السحاب 
صعبة ومختلفة عن ما قمت به من تغطيات من قبل 
ألن أزمة تهجير أقلية الروهينغا من ميامنار قضية 
مختلفة  معاجلة  زوايا  إلى  التعقيد حتتاج  غاية  يف 
ومعاناة  التهجير  وفداحة  املأساة  عمق  تنقل  حتى 
الذين غادروا ديارهم بليل تاركني وراءهم كل شيء.

الساحل  إلى  خرجنا من مطار شيتاغونغ متوجهني 
بــازار  كوكس  مدينة  يف  البنغال  خليج  على  املطل 
يقطن  حيث  الساحلية،  البنغال  بــالد  مــدن  أشهر 
الالجئون الروهينغا. أربع ساعات ونصف قضيناها 
وهبوطا،  صعودا  وامللتوية  الضيقة  الطرقات  على 
ويلح علينا التساؤل كيف سنعكس هول هذه األزمة 
سنحكيها  إنسانية  قصص  وأي  العربي  للمشاهد 

للناس؟
لكن  فحسب،  املخيمات  يف  سنجدهم  أننا  تصّورت 
يف  السماء  قبة  حتت  يعيشون  كانوا  منهم  أغلبية 
وما  بيوتهم،  األشجار  كانت  سيئة،  مناخية  ظروف 

يف البحر هو قوتهم شبه الوحيد.
عشرات  بعد  على  للروهينغا  جتمع  أول  وجــدنــا 
بنغالديش  بني  الفاصل  ناف  نهر  من  الكيلومترات 

محمد الطيب / صحفي مبركز احلريات العامة وحقوق اإلنسان- شبكة اجلزيرة

الروهينغا.. فصول مأسـاة لم ترو بعد

|   كنت بينهم

معالم  لنا  تتكشف  وبدت  منهم  اقتربنا  ومايامنار. 
من  بكثير  تتابعنا  وأبصارهم  عليهم  دخلنا  املأساة 
وخشية  احلائر  الغريب  خــوف  واخلشية،  اخلــوف 
جديد.  من  به  يُبطش  أن  يف  الــواهــن  املستضعف 
قليل أسماك  إال من  ينهشها اجلوع  فرصدنا أسرا 
يكون  يكاد  ودواء  للشرب  الصالح  املــاء  يف  وشحا 
منعدما وسط جموعهم الضخمة حيث ال مستشفيات 
تستقبلهم وال بيدهم مال لتلبية حاجتهم من الدواء 
أعشاب  من  الطبيعة  يف  حولهم  ملا  يلجؤون  وكانوا 
وغيرها ملداوة مرضاهم عسى تخفف أوجاعهم كما 
لذويهم  إنها  قالوا  منهم  مرمى  على  قبورا  الحظنا 
التهجير ومعاناتهم  قضوا نحبهم حتت وقع صدمة 
الكبيرة حتى املدافن لم تقبل جنائزهم فدفنوها يف 
املكان الذي يسكنون، كنت أتساءل عن نوع اجلحيم 
واأللم الذي عاشوه ويعيشونه اآلن، فحكاياتهم بدت 

أقرب إلى قصص اخليال.
وتوجهنا  عظيم،  وجع  نفوسنا  ويف  جمعهم  فارقنا 
إلى أكبر مخيم لهم يقطنه نحو نصف مليون الجئ، 
خيم  أخـــرى،  معاناة  مــن  فــصــوال  عايشنا  وهــنــاك 
مكّدسة، وأكواخ خشبية متراصة ال تكاد متيز فيها 
بالعابرين،  تغص  ضيقة  أزقــة  اآلخــر،  عن  مسكنا 
وعيون  بائنة،  قسوة  فيها  املعاناة  نحتت  وأوجـــه 
متاهات  تُهنا يف  ما شاهدته،  مذهولة حتدثك عن 
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حالهم وأزقتهم، لم نكن نعرف من أين نبدأ قصتنا 
وماذا سنقول؟ وعن َمن؟ وعن أي شيء؟، فكل شيء 
استيعابه،  العدسة  تستطيع  ولــن  مأساوي  حولنا 
ال  والــصــورة  وقصة،  قصة  ألــف  وراءهــا  فاملشاهد 

تكفي لشرح عذاباتهم.
املكتظ  املخيم  يف  قضيناها  ســاعــات  خمس  نحو 
الــنــاس،  روايـــات  السنني،  بحجم  كــانــت  بــاملــآســي، 
ــذرة،  احلـ الــواهــنــة  خــطــواتــهــم  املــتــوســلــة،  عيونهم 
مخادعهم املتهالكة، كلها حتكي عن وحشية قاسية 
تزال  وال  الوادعة  وحياتهم  شملهم  وشتت  ذاقوها 

تلتهم كل يوم ذاكرتهم وتنهش أرواحهم. 
بعد،  حتكى  لــم  التي  القصص  مــن  الكثير  هناك 
والذي  الروهينغا  مأساة  يقال يف  لم  الذي  والكثير 
للناس،  نبضه  تنقل  أن  الكاميرات  عدسات  فشلت 
فهناك قصص التشرد واملوت واملعاناة ووباء كورونا 
الطرف  وغض  املساعدات  وقلة  اخلدمات  وانعدام 
بضع  مــن  إال  املــأســاة،  لهذه  الــدولــي  املجتمع  مــن 
منظمات تعمل يف مجال العمل اإلنساني لكن حجم 
اجلهود  تضافر  من  والبد  طاقتها  من  أكبر  املأساة 
األرض  يف  هائما  أصبح  الذي  الشعب  هذا  إلنقاذ 

بال هوية. 
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قطر اخليرية تدعم مرّبي املاشية 
الصغار يف الشمال السوري 

|   مشروع نوعي 52

تشير التقديرات أن األزمة يف سوريا أدت إلى خسارة 
إحصاءات  ووفق  احليوانية،  ثروتها  من  باملئة  خمسني 
رسمية فإن تربية الثروة احليوانية تراجعت يف الشمال 
الــســوريــة، بسبب عدم  املــنــاطــق  ــســوري وعـــدد مــن  ال
وتفشي  األعالف  أسعار  وغالء  االقتصادي  االستقرار 
األمراض والتهاون يف الرقابة الصحية وغياب الطبابة 
إلى  سبق  ما  وأدى  املواشي،  تهريب  ونشاط  احليوانية 
املهنة  وترك  واألبقار  األغنام  مربي  العديد من  عزوف 
كارثة  ينذر بحصول  املتكررة وهو ما  بسبب خسائرهم 

يف قطاع تربية احليوانات واألمن الغذائي. 

يف  الــنــزوح  مناطق  يف  الفقيرة  الريفية  األســر  حتى 
إحــدى  املاشية  تربية  تعّد  التي  ســوريــا  غــرب  شمال 
األوضاع  هذه  بسبب  تأّثرت  األساسية  رزقها  مصادر 
اخليرية  دفع قطر  ما  وهو  إليها،  اإلشارة  التي سبقت 
"مشروع  خالل  من  التوالي  على  الثاني  للعام  للتدخل 
بحكم  احليوانية"  للثروة  اإلنــتــاج  قيمة  سلسلة  دعــم 
تنفذها.  التي  املشابهة  والبرامج  املنطقة  يف  خبرتها 
الثروة  ألصحاب  الدعم  تقدمي  خالله  من  وتستهدف 
احليوانية الصغار وحماية أصولهم اإلنتاجية واستعادة 
لديهم  الغذائي  األمن  لزيادة حالة  الدخل  إدرار  فرص 

لتحسني سبل العيش واألمن الغذائي 



وحتسني سبل عيشهم.
البداية  نقطة 

بداية قامت قطر اخليرية بإجراء مسح للمناطق التالية: 
)مارع، صوان، الباب، دركوش، أريحا( واملصنفة كأولوية 
يف  تــركــيــا  يف  اإلنــســانــيــة  ــشــؤون  ال تنسيق  ملكتب  وفــقــاً 
لتحديد  ولذلك   ،2020 للعام  األول  القياسي  التخصيص 

االحتياجات. 
وتبني لها مايلي: 

حوالي  تقييمها  مت  التي  املناطق  سكان  عــدد  إجمالي  ـ 
457000 فرد،  حوالي 40 % منهم من النازحني.

ـ تعتبر الثروة احليوانية مصدر دخل لـ 45 % من السكان 
احملليني، و 12 و% من األسر التي تعولها نساء تعمل يف 

قطاع الثروة احليوانية.
94,500  رأس  التقييم  ـ عدد األغنام واملاعز يف مناطق 

املستفيدون من مشروع دعم سلسلة قيمة 
اإلنتاج للثروة احليوانية:

حّسن  واللقاحات  األعالف  توفير 
من عملنا وأوضاعنا املعيشية   

ــن خـــــالل هـــذا  ــة مــ ــريـ ــيـ تـــــرك تـــدخـــل قـــطـــر اخلـ
املستفيدة  األسر  لدى  ارتياحا  النوعي  املشروع 
واجلـــمـــعـــيـــات الــفــالحــيــة وانـــعـــكـــس يف حتــســني 
اإلنتاج وسبل العيش.. وقد عبروا عن ذلك كما 

يلي: 
يوسف حميد الشامي، أحد مربي األغنام 

األســاســي،  دخلنا  مصدر  األغــنــام  تربية  "إن 
ولدي 35 رأًسا من األغنام. واجهنا يف السنوات  
منها صــعــوبــاٍت جمة يف  االخــيــرة  وخــصــوصــاً 
املراعي  وشح  األعــالف،  سعر  كارتفاع  عملنا، 
الطبيعية، باإلضافة إلى صعوبة تسويق اإلنتاج 
وتدني األسعار، كما نعاني من صعوبة احلصول 
للمواشي  الــدوريــة  والتطعيمات  األدويـــة  على 

بسبب غالئها وندرتها".
من  استلمت  فلقد  علينا  خيرا  العام  هذا  "كان 
قطر اخليرية طنا من األعالف باإلضافة للقاح 
احلمى القالعية مما ساعدني يف زيادة األرباح 
واالستفادة من هذه األموال يف حتسني جوانب 
أخرى يف عملي، وأزاح عني عناء ومشقة إيجاد 

اللقاح وتأمني سعره". 
ــودان / رئــــيــــس جــمــعــيــة  ــ عــبــدو رحــيــم س
الفالحني ومسؤول مكتب الزراعة ـ  قرية كلي 

" األزمة السورية كان لها تأثير كبير على قطاع 
إن  حيث  السوري،  الشمال  يف  املواشي  تربية 
بقرية كلي كانت متلك قبل األزمة حوالي 5000 
الى  العدد  انحسر  والــيــوم  األغــنــام،  من  رأس 
أكثر  متلك  القرية  كانت  كما  متاما،  النصف 
لكنها  الطبيعية  املراعي  من  هكتار   200 من 
إقامة  بسبب  جــداً  حــاد  بشكل  تناقصت  االن 

املخيمات أو املصانع وغيرها".
ساهمت  التي  اخليرية،  لقطر  بالشكر  "أتوجه 
التحديات  هــذه  من  جــزء  ومعاجلة  جتــاوز  يف 
البيطرية عن  وخاصًة يف ظل غياب اخلدمات 
مربي املواشي يف الشمال السوري، السيما تلك 
ومتابعتها،  ودعمها  الدورية  باللقاحات  املتعلقة 
بها  تقوم  التي  األنشطة  بعض  خــالل  مــن  إال 
املنطقة لسد جزء من  املؤسسات اإلنسانية يف 

االحتياج الكبير" .

53



واألبقار 6350 رأسا
يف  واملاعز  البقر  حليب  على  العائالت  معظم  تعتمد  ـ 

تغذية أطفالهم من سن 5-1 سنوات.
اخلام  احلليب  بيع  إلى  املاشية  أصحاب  معظم  ـ مييل 
بسبب التكلفة العالية إلنتاج األلبان وعدم القدرة على 

الوصول إلى السوق.
أنشطة املشروع

"مــشــروع  اخليرية  قطر  أطلقت  املــســح  عملية  وبــعــد 
إعزاز  يف  احليوانية"  للثروة  اإلنتاج  قيمة  سلسلة  دعم 
وإدلب يف شمال غرب سوريا وذلك بهدف تعزيز قدرة 
إنشاء  خالل  من  والنمو  الصمود  على  احمللي  املجتمع 
جلميع  اخلدمات  يقدمان  البيطرية  للصحة  مختبرين 
مربي املواشي دون استثناء، أحدهما يف إعزاز واآلخر 
املوجودة وإضافة  إدلب، حيث سيتم تطوير املخابر  يف 
عن  للكشف  متكاملة  مخابر  ليصبح  جديدة  معدات 

األمراض واألوبئة اخلاصة بالثروة احليوانية.
واألبقار من خالل  األغنام  املشروع مربي  كما سيدعم 
البيطرية،  الصحية  الرعاية  وتغطية  األعــالف،  توزيع 
إلى  بــاإلضــافــة  املختلفة  األمـــراض  ضــد  والتحصني 
الصحية  بالرعاية  يتعلق  فيما  الفنية  اإلرشادات  تقدم 
رأس   30,000 لـ  الدعم  توفير  سيتم  حيث  والتغذية( 

مزرعة  إنشاء  إلى  باإلضافة  حلوب،  بقرة  و200  غنم 
األبقار  مــن  رأًســـا   25 إعـــزاز حتــوي  مدينة  أبــقــار يف 
واألجبان  األلبان  مشتقات  توفير  على  لتعمل  احللوب 

بجودة عالية وأسعار معقولة.
الثروة  أصحاب  وصــول  زيــادة  على  املشروع  وسيعمل 
ــى اخلـــدمـــات الــبــيــطــريــة واألعــــالف  ــ ــة إل ــي ــوان احلــي
والتحصينات باإلضافة إلى اإلرشادات التقنية، وزيادة 
تركيب  خالل  من  البديلة  الطاقة  إلى  أيضاً  وصولهم 
50 وحـــدة غــاز حــيــوي، إلنــتــاج غــاز الطبخ مــن روث 
بغية  خاصة،  األلبان  إنتاج  تكلفة  لتقليل  احليوانات، 
إلى دعم  رفع دخلهم وحتسني وضع معيشتهم، إضافة 
االعتماد على الذات لألسر املتضررة من خالل حماية 
وبناء األصول اإلنتاجية واستعادة أو خلق فرص للدخل، 
وتقدمي  األعالف  مع  البياض  الدجاج  توزيع  من خالل 

الرعاية الصحية على 200 عائلة يف ريف إعزاز.
السنة األولى

على  يقتصر  كــان  ــى  األول سنته  يف  املــشــروع  أن  يذكر 
بيطرية  عيادات  خالل  من  البيطرية  اخلدمات  تقدمي 
متنقلة تخدم املواشي يف كل من إعزاز وإدلب، إضافًة 
إلى توزيع األعالف على مربي املواشي، وتوسع املشروع 
العيادات  وإنــشــاء  البيطري  الــعــالج  تكاليف  لتغطية 

واملخابر البيطرية إضافة ملزرعة األبقار.
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األقربون...
ألن لهم حق يف صدقاتنا

امسح »الكود« للدخول 
إلى حساب قطر اخليرية 

) االنستجرام / املدونة( 
واالطالع على مزيد 
من مقاطع الفيديو 

التي تعكس أنشطتنا 
ومشاريعنا  اإلنسانية 

والتنموية وتبرز الفرق 
الذي حتدثه. 

|   انستجرام 55

https://www.instagram.com/tv/CN5V3_NFu3h/?igshid=1i3tscfmc8sua


|   رواد االنسانية 56

تخُب  لم  أنوار  اإلنساني سطعت  التاريخ  امتداد  على   
يوما ألنها ملعت على اإلنسانية بأبهى األضواء، فمشت 
أحزانهم  تبدد  واملكلومني  والضعفاء  احملتاجني  بني 
األشخاص  ومن  حاجاتهم،  وتقضي  دموعهم  وتكفكف 
الذين اختصها اهلل بقضاء حوائج الناس الدكتور هاني 
البنا صاحب مسيرة من العطاء اإلنساني املتصل حتى 
أصبح رقما مهما وبارزا يف معادالت العمل اإلنساني، 
امللهوفني  أوجــاع  يهدهد  عمره  من  عقود  أربعة  أنفق 
تعتبر  التي  ومسيرته  سيرته  دراسة  ويف  واملتضررين، 
منوذجا مشعا باخلير عبرة واعتبار للذين تهفو أنفسهم 

للعمل اإلنساني.
يف  كان  عندما  اخليري  العمل  البنا  هاني  الدكتور  بدأ 
العشرينيات من عمره عندما أنشأ صندوقا يف بريطانيا 
ونبل  وبعزميته  احملتاجني،  عون  هدفه  دوالرات  ببضع 
مقصده متخض هذا الصندوق عن إنشاء أهم مؤسسة 
حول  بلدا  أربعني  من  أكثر  يف  تنتشر  عاملية  إنسانية 
العالم حتمل اخلير والعطاء للمحتاجني مما جعله أحد 

أبرز الرواد يف مجال العمل اإلنساني يف العالم. 

والتعليم  النشأة 
1950 وتخرج  البنا يف القاهرة عام  ولد الدكتور هاني 
يف كلية الطب بجامعة األزهر عام 1976، لينتقل بعدها 
يف  طبيبا  وعمل  العليا،  دراساته  إلكمال  بريطانيا  إلى 
جائزة  على  حصل  ولتميزه  القومية  الصحة  خدمة 
ثم  ومــن   ،1981 عــام  ــراض  األم علم  يف  بيلي  هاملتون 
حصل على شهادة الدكتوراه يف علم أمراض األجنة من 

كلية الطب بجامعة بيرمنغهام عام 1991.
اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  البنا  هاني  الدكتور  أسس 
املنتدى اإلنساني  إدارة  وترأسها وأصبح رئيس مجلس 
الــعــاملــي يف بــريــطــانــيــا كــمــا تـــرأس املــنــتــدى اخلــيــري 

اإلسالمي. 
وامتدت أنشطة املؤسسات التي يديرها الدكتور هاني 
البنا يف 46 دولة يف مختلف قارات العالم ولها مكاتب 
يف 15 دولة، وكل هذه األنشطة أهلته لعضوية استشارية 

د. البنا: العمل اإلنساني حرفة ومهنة وصناعة 
لتمكني املجتمعات وليست أمرًا عفويا أو ارجتاليا

د. هاني البنا.. 

عقود ممتدة 
يف مأسسة العمل 
اخليري وتطوير 

صناعته
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يف املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة.
اجلوائز واالوسمة 

من  البريطانية  اإلمبراطورية  وســام  البنا  الدكتور  منح 
الدولي  اخليري  العمل  يف  جلهوده  تقديرا  األول  الطراز 
الثانية  اليزابيت  امللكة  من  سير  لقب  على  حصل  كما 
ألعمال مؤسسته االغاثية إضافة إلى جائزة ابن خلدون 
املئوية  القائمة  وجــائــزة  االديـــان  بــني  احلــوار  لتشجيعه 
الدكتوراه  برمنغهام  جامعة  ومنحته  بريطاني  ملسلمي 

الفخرية لدوره االنساني العاملي يف العمل اخليري.
تترجمه  اإلنساني  العمل  مجال  يف  البنا  الدكتور  جهد 
مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية والتي رغم بداياتها املتواضعة 
يف  اإلنسانية  املؤسسات  أشهر  من  اليوم  أصبحت  فقد 
الهادفة  املبادرات  من  عددا  ابتكاره  له  ويحسب  الغرب، 
الذي  اإلنساني"،  "املنتدى  مثل  اخليري  العمل  لتعزيز 
يف  التطوعية  اخليرية  املــؤســســات  جمع  بهدف  أنــشــأه 

مختلف اقطار العالم.
فلسفته يف العمل اخليري 

حرفة  هــو  البنا  دكــتــور  فلسفة  حسب  اإلنساني  العمل 
فقط  تبرعات  وجمع  عفويا  أمرا  وليس  وصناعة  ومهنة 
بوضع  وذلك  وتفعيلها  املجتمعات  لتمكني  مسيرة  هو  بل 

رؤية استراتيجية يف مجاالت الصحة والتعليم والبناء 
للتطوع،  منظومة  وخلق  املجتمع،  وتوعية  والتنمية، 
فئة  على  حكراً  اخليري  العمل  يصبح  ال  أن  ويجب 
العميقة مبعايير  الناس، والبد من املعرفة  معينة من 
وبناء  واملؤسساتية،  والشفافية،  الرشيدة،  احلوكمة 
التكامل  وكــذلــك  املؤسسية،  املجتمعية  الــشــراكــات 
شؤون  تدير  التي  واحلكومات  اخليرية  املؤسسة  بني 

املجتمعات.  
الشباب  طاقات  استثمار  من  البد  أنه  البنا  ويضيف 
وتوظيفها يف العمل التطوعي وأن تكون مادة التطوع 
يتخرج  الــدراســيــة حتى  املــراحــل  إلــزامــيــة يف  مــادة 
نستطيع  وبذلك  بطريقة مؤسسية  يفكر  وهو  الشاب 
فالعمل  واإلســالمــي،  العربي  الفكر  مؤسسة  تعزيز 
اخليري أصبح مهنة حتتاج إلى حرفية مثله يف ذلك 
املهن،  من  وغيرها  واحملاماة  والهندسة  الطب  مثل 
وقد فهم الغرب هذا جيدا يف وقت مبكر وهو ما دفع 
ألنه  لديها  اخليري  العمل  لدعم  الغربية  احلكومات 
وإعالمية  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  آفاقا  يفتح 
الشعوب  لدى  البكر  األراضــي  داخــل  الكبرى  للدول 

الفقيرة..
الــدول  يف  املدني  املجتمع  مؤسسات  تفعيل  أن  كما 
أن  حيث  ملحا،  مطلبا  اصبح  واالسالمية  العربية 
عدد  هو  ــة  دول أي  منو  على  الــدال  الوحيد  املؤشر 
وفاعلية مؤسساتها يف املجتمع املدني خاصة أن العمل 
اخليري يوفر فرص عمل للفقراء احملتاجني وأخرى 
مؤسسات  هناك  أصبحت  وقــد  أيضا،  للمحترفني 
تضم تخصصات يف اإلدارة واملال والتخطيط وإقامة 
مؤسسات  غــدت  حتى  واإلعــالم  واملراقبة  املشاريع 
متكاملة تكون مبنزلة قرون استشعار لدولها، مبعنى 
اخليرية  مبنظوماتها  تخرج  أن  الــدولــة  أرادت  اذا 
للعالم فسفيرها احلقيقي ليس السفير الديبلوماسي 
الطعام  يــوزع  الــذي  اخلير  الرجل  هــذا  سفيرها  بل 

واملالبس على ذوي احلاجات.

تفعيل مؤسسات املجتمع 
املدني يف الدول العربية 
واإلسالمية أصح مطلبًا 

ملحًا



بدعــم كــرمي مــن أهــل اخليــر يف قطــر، وضعــت 
مركــز  إلنشــاء  األســاس  حجــر  اخليريــة  قطــر 
ألــف   200 تبلــغ نحــو  بتكلفــة  صحــي بكوســوفا 
يــورو )860 ألــف ريــال( تســاهم قطــر اخليريــة 
فيهــا ب 150 ألــف يــورو )645 ألــف ريــال( كمــا 
تشــارك البلديــة بباقــي املبلــغ، ويخــدم املشــروع 

مســتفيد.  4000
وتقــدم ســعادة وزيــر الصحــة الكوســويف أرمنــد 
ــل  ــل بالشــكر اجلزي ــه خــالل احلف زميــاي يف كلمت
مســاعداتهم  علــى  الصديــق  القطــري  للشــعب 
املتواصلــة وبخاصــة لهــذا املركــز الصحــي الــذي 
ــة األساســية  ــة الصحي سيســاهم يف حتســني البني
يف املنطقــة، مشــيرا إلــى املســاعدات الصحية التي 

وضع حجر أساس ملركز صحي 

ــة وبالتعــاون  ــدوق قطــر للتنمي ــل ودعــم مــن صن بتموي
مــع مؤسســة ميرســي ماليزيــا ســاهمت قطــر اخليريــة 
مــن  للمتضرريــن  عاجلــة  مســاعدات  تقــدمي  يف 
ــي  ــك يف ضــوء خطــة التدخــل االغاث ــات وذل الفيضان
والتــي  املاليزيــة  احلكومــة  وضعتهــا  التــي  العاجلــة 

بــدأت فيهــا منــذ شــهر ينايــر 2021.
وقامــت قطــر اخليريــة مــع الشــريك احمللــي بتحديــد 
احملليــة  احلكومــات  مــع  بالتنســيق  واليــات  ثــالث 
لتقــدمي الســالل الغذائيــة ومــواد النظافــة الشــخصية 

ل 2188 عائلــة.
وانطلقــت عمليــات التوزيــع التــي نفذتها قطــر اخليرية 
بتمويــل ودعــم مــن صنــدوق قطــر للتنميــة  يف العاشــر 
مــن مــارس اجلــاري ومــن املنتظــر أن تســتمر حتــى 
األســابيع املقبلــة للوصــول إلــى عــدة مناطــق متضــررة.

توزيع مساعدات عاجلة على 
الفيضانات متضرري 

قدمــت ســابقا للتخفيــف مــن آثــار جائحــة كورونــا 
واختبــارات  صناعــي  تنفــس  أجهــزة  يف  تتمثــل 

لفيــروس كورونــا.

ماليزيا

كوسوفا
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أشــاد معالــي وزيــر التنميــة االجتماعّيــة بالســودان 
ظلــت  التــي  اإلنســانية  بــاألدوار  بخيــت  آدم  أحمــد 
تقــوم بهــا قطــر اخليريــة، يف الســودان وعبــر العالــم، 
وشــدد علــى أنهــا تســهم يف ســد فراغــات مهمــة يف 
ــذ  ــوي بالســودان من ــل اإلنســاني والتنم مجــاالت العم
فتــرة طويلــة. وأثنــى علــى شــراكاتها مــع األمم املتحــدة 
واملنظمــات الدوليــة الكبــرى معربــا عــن أملــه يف أن 

تنعكــس خيــراً علــى أهــل الســودان.
إغاثــة  يف  اخليريــة  قطــر  جهــود  بخيــت  وامتــدح 
ــر  ــرة عب ــات األخي ــن مــن األمطــار والفيضان املتضرري

وزير سوداني يشيد بجهود قطر 
اخليرية اإلنسانية  

حملــة ســاملة يــا ســودان، ونــّوه إلــى أن زيــارة رئيــس 
الســوداني األخيــرة  املاليــة  الســيادة ووزيــر  مجلــس 
ــاون  ــة التع ــدة بتنمي ــت مؤشــرات جي ــة قطــر ترك لدول
ــان  ــة. واتفــق اجلانب ــرة املقبل ــن خــالل الفت ــني البلدي ب
اتفاقيــة فنيــة إطاريــة خــالل  علــى دراســة وتوقيــع 
الفتــرة القليلــة القادمــة إلحــكام التنســيق والشــراكة 

بــني احلكومــة وقطــر اخليريــة.

السودان
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تقديرا  اخليرية  القرغيزية قطر  اجلمهورية  كّرمت 
جلهودها يف مواجهة جائحة كوفيد 19- وما تبعها 
من آثار اقتصادية واجتماعية، وإسهامها يف تخفيف 

معاناة املتأثرين من اجلائحة. 
وقد مت منح قطر اخليرية شهادة شكر وتقدير من 
للمتبرعني  القرغيزي  والشعب  القرغيزية  احلكومة 
الكرام من دولة قطر على هذه املساعدات يف ظل 

األزمة احلالية.
وأشاد السيد بولوق تولوبايف عمدة املدينة باجلهود 
التي تبذلها قطر اخليرية للمساهمة يف دعم جهود 
كــورونــا،  جائحة  ملواجهة  القرغيزية  اجلمهورية 

تكرمي قطر اخليرية جلهودها 
يف مواجهة كورونا

ما  على  الكرام  للمتبرعني  وامتنانه  شكره  مقدما 
يقدموه من مساعدات للشعب القرغيزي والتي كان 
لها دور كبير وفعال يف التخفيف من معاناة الشعب 

القرغيزي.

قرغيزيا



قدمــت قطــر اخليريــة ســماعات طبيــة لالجئــني 
الســمع  مــن ضعــف يف  يعانــون  الذيــن  الســوريني 
مبخيــم البيلــي الواقــع يف واليــة كلــس جنــوب تركيــا، 
بهــدف التخفيــف عــن األســر التــي ال تقــدر علــى 
حتمــل تكاليــف شــرائها وأجــور تركيبهــا، لتمكنهــم 
مجتمعهــم  ضمــن  طبيعيــة  بصــورة  احليــاة  مــن 

وأســرهم.
ــب الســماعات  ــم احلــاالت احملتاجــة لتركي ومت تقيي
ثــم مت  إدارة املخيــم، ومــن  بالتنســيق مــع  الطبيــة 
فحصهــا وحتديــد مقــدار االحتيــاج، حيــث بلــغ عــدد 
ــد إجــراء املســح 62 مريضــاً يحتاجــون  املرضــى بع

دور  تفعيــل  علــى  املشــترك  احلــرص  مــن  انطالقــا 
العمــل  دعــم  يف  القطريــة  واجلهــات  املؤسســات 
اخليــري واســتثمار األنشــطة الرياضيــة لهــذا الهــدف 

سماعات طبية ملئات الالجئني 
السوريني 

ــة بأجــور  ــت قطــر اخليري ــة، وتكفل 84 ســماعة طبي
تركيــب هــذه الســماعات وفحصهــا بالكامــل إضافــة 
إلــى العــالج الفيزيائــي لهــا وشــراء األدويــة الالزمــة 

لبعــض احلــاالت.

النبيــل، وقعــت قطــر اخليريــة اتفاقيــة تعــاون وشــراكة 
مــع النــادي األهلــي لدعــم املبــادرات اخليريــة والترويج 

للمشــاريع اإلنســانية. 
وتأتــي هــذه االتفاقيــة تأكيــدا علــى دور النــادي األهلــي 
دعــم  الفاعلــة يف  ومســاهماته  املتواصــل  الرياضــي 
مشــاريع وحمــالت قطــر اخليريــة اإلنســانية داخــل 
قطــر خــالل الســنوات املاضيــة وتأكيــدا علــى عمــق 

ــني. ــني اجلهت ــاون ب التع
ووقــع االتفاقيــة كل مــن الســيد يوســف بــن أحمــد 
ــة والســيد  الكــواري الرئيــس التنفيــذي لقطــر اخليري
عبــد اهلل يوســف املــال رئيــس مجلــس إدارة النــادي 

األهلــي.
ويف كلمتــه عقــب التوقيــع عبــر الســيد يوســف الكــواري 
ســعادته  عــن  اخليريــة  لقطــر  التنفيــذي  الرئيــس 
بتوقيــع االتفاقيــة مــع النــادي األهلــي، مؤكــدا علــى 
أهميــة هــذه الشــراكة للتشــبيك بــني العمــل الرياضــي 

واملتطوعــني وجتســير العالقــة بينهمــا.

شراكة لدعم العمل اإلنساني 
مع النادي األهلي الرياضي

قطر

تركيا
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وقعــت قطــر اخليريــة وجامعــة قطــر مذكــرة تفاهــم 
بشــأن التعــاون املشــترك يف املجــاالت ذات الصلــة يف 
مجــال التنميــة والعمــل اإلنســاني، تضمنــت أهميــة 
بــني  البنــاء  التعــاون  يشــكله  الــذي  احليــوي  الــدور 
اإلنســاني  والعمــل  التنميــة  مجــاالت  يف  الطرفــني 

املشــتركة. اإلمكانيــات  مــن  واالســتفادة 
ورحــب الســيد يوســف بــن أحمــد الكــواري الرئيــس 
يف  املشــترك  بالتعــاون  اخليريــة  لقطــر  التنفيــذي 
مجــال التنميــة والعمــل اإلنســاني مــع جامعــة قطــر 
كامتــداد مثمــر ومتــني للتعــاون املتواصــل واملتنامــي 

بــني اجلهتــني.

شــاركــت قــطــر اخلــيــريــة يف افــتــتــاح أكــبــر مسجد 
بكوسوفا، الذي ميثل حتفة معمارية فريدة، بحضور 
جمهورية  مفتي  ترنافا  نعيم  الشيخ  فضيلة  من  كل 
كوسوفا، وسعادة السيد علي بن حمد املري سفير 
دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا وجمهورية كوسوفا 
احلمادي  نــواف  السيد  إلــى  إضافة  مقيم(،  )غير 
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج 

الدولية لقطر اخليرية.
ويقع املسجد الذي أطلق عليه "مسجد الشيخ شعيب 
أرناؤوط" يف العاصمة الكوسوفيه برشتينا، ويتكون 
خمسة  من  مصل،   2500 لـ  يتسع  الــذي  املسجد، 
إسالمية  ومكتبة  دراسية  فصوال  تتضمن  طوابق 

وصالة كمبيوتر وصالة ألعاب أطفال.

مذكرة تفاهم مع جامعة قطر 
يف مجال التنمية والعمل اإلنساني

افتتاح أكبر مسجد بكوسوفا

مــن جهتــه أكــد الدكتــور حســن الدرهــم رئيــس جامعــة 
قطــر أن توقيــع هــذه املذكــرة يأتــي يف إطــار ســعي 
جامعــة قطــر الدائــم للتعــاون مــع كافــة املؤسســات 
املهتمــة بخدمــة املجتمــع القطــري، وألهميــة الــدور 
العمــل  مجــاالت  يف  اخليريــة  قطــر  تلعبــه  الــذي 

واخليــري. اإلنســاني 

كوسوفا

قطر
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املشفى  جدران  بني  السرطان  آالم  تكابد 
كتب  ثم  أضعافًا  قسوة احلياة  من  وتتجرع 
عليها أن تفارق ابنها الرضيع بأمر الطبيب.

تعّرفوا معنا على حكاية الالجئة السورية 
إلهام وكيف تقاوم املرض بقوة إرادتها. 

فقد الطيب القدرة على احلركة لكنه فرج 
كرب األصحاء وهو يف وضعه الصعب  وساعد 

اآلخرين بعزمية رغم التحديات. 

امللهمة  الطيب  قصة  تفاصيل  على  تعّرفوا 
من السودان.

صدمات احلياة أخدت من إدريس وعائلته 
تنزع  أن  تستطع  لم  لكنها  شيء،  كل 

االبتسامة من على وجوههم 

تعرفوا معنا على تفاصيل قصة إدريس من 
نيجيريا 

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
قصة  الطيب

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
قصة  إدريس

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
قصة إلهام.

8:49 / 23:478:49 / 23:47

8:49 / 23:47

شارك معنا بقصة جناح
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https://www.youtube.com/watch?v=9_f1FdEttwg
https://www.youtube.com/watch?v=MFF2Gm-IF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=7eeJrm8Ssxo
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على  للعمل  االســتــراتــيــجــيــة  توجهاتها  مــن  انــطــالقــا 
لبناء  كل طاقاتها  تسخير  اآلخرين من خالل  مساعدة 
منظومة  تطوير  على  وحرصها  أفضل  إنساني  مجتمع 
مشروع  اخليرية  قطر  أطلقت  املجتمعية،  الشراكات 
يعد  الذي   )CP( اإلنساني  الشريك  التجارية  العالمة 
اإلنساني  العمل  دعم  مجال  يف  العالم  يف  شهادة  أول 
متنح للشركات يف إطار املسؤولية املجتمعية  يف يناير 

املاضي.
تعريف

عالمة  أول   )CP( اإلنــســانــي"  "الشريك  برنامج  يعد 
جتارية يف العالم مُتنح لصالح دعم ومساندة األنشطة 
وفق  ومسجلة  قانونية  أطر  ضمن  والتنموية،  اخليرية 
تطوير  يف  كبير  بشكل  وتــســاهــم  الــدولــيــة،  األحــكــام 

منظومة الشراكات املجتمعية.
األهداف: 

املجتمعية  املــســؤولــيــة  تفعيل  إلـــى  الــبــرنــامــج  يــهــدف 
أم  كانت صغيرة  املختلفة سواء  والشركات  للمؤسسات 
كبيرة ليكون لها دور مجتمعي واضح، إضافة إلى نشر 
الوعي يف املجتمع بأهمية دور املؤسسات والشركات يف 
املسؤولية املجتمعية، بحيث يكون املنتج الذي يتم وضع 
للعمل  داعم  منتج  هو  عليه  اإلنساني  الشريك  عالمة 

اإلنساني.
دائــرة  توسيع  إلــى  خالله  مــن  اخليرية  قطر  وتسعى 
التعاون املشتركة لبناء مشاريع خيرية مستدامة وإقامة 

والشراكات  االجتماعية  املسؤولية  ومــبــادرات  برامج 
عالقات  وبناء  احمللية،  والشركات  اخليرية  قطر  بني 
دائمة قائمة على الثقة واملصداقية مع مختلف األفراد 
واملؤسسات الراغبني يف العطاء بأي شكل من األشكال. 

البرنامج مزايا 
ويتميز برنامج الشريك اإلنساني CP بعدة مزايا ، من 
عملية  يف  األولوية  اإلنساني  الشريك  إعطاء  ضمنها 
من  للشريك  مجانية  تدريبية  دورات  وتقدمي  الشراء، 
الشركاء  أو  املوجودة يف قطر اخليرية  خالل اخلبرات 
من  للشريك  بشرية  مــوارد  يوفر  كما  معها،  املتعاونني 
مساعدات  وتقدمي  التطوع،  وساعات  املتطوعني  خالل 

اجتماعية لعمال الشريك أو موظفيهم وعائالتهم.

الشركات التي حصلت على العالمة التجارية
مبوجب  التجارية  العالمة  على  شركات  ثالثة  حصلت 

اتفاقيات منذ فبراير املاضي وحتى منتصف أبريل 
املانع  شركة  بوكيلها  ممثلة  يونيليفر  شركة  مع  األولى 
املسؤولية  برامج  يف  الذهبية  بالفئة  إنساني  كشريك 

املجتمعية املنفذة من قبل قطر اخليرية
الثانية مع شركة هايبر ماركت اللولو للتجارة للمشاركة 

بالفئة الذهبية كشريك إنساني يف البرنامج. 
البرونزية  بالفئة  القابضة  احلطاب  شركة  مع  الثالثة 

كشريك إنساني يف البرنامج

"الشريك اإلنساني"  )CP(  أول عالمة 
من نوعها يف العالم لدعم العمل اإلنساني
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