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آفاق البر واالحسان

كلمتي في األمسية الرمضانية لجمعية الكندي
جمعية  أعضاء وضيوف  واألخوات  األخوة 

الكندي المحترمون
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أبدأ كلمتي هذه بقولي ما أعظم العراق وما 
تمكن  بحيث  الدكتاتوري  حكمه  في  أروعه 
حاكمه األوحد من ترويع كل فرد من أفراد 
إلى  بترويعه  فذهب  بذلك  يكتفي  ولم  شعبه 

الدول المجاورة والبعيدة عنه.
المتناهية  وآفاقها  ديمقراطيتنا  أجمل  ما 
صغير  كل  حيرت  انتخاباته  نتائج  بحيث 
وكبير من شعبنا ولم تكتف بذلك فقد حيرت 
حيرت  وحتى  العالم  ودول  المجاورة  الدول 

أمريكا!!
وبنتائج  األوحد  بحاكمه  عراقنا  هكذا  أقول 

انتخاباته  وليس بشعبه.
تساؤلي هو أين دور الشعب ليتدبر أمره ليس أمره السياسي بل أموره الحياتية 

بكل أبعادها ومقوماتها؟؟
إن ماجاء أعاله نابع من مسيرة حياتي الصناعية والعملية حيث لم اؤجل أي عمل 
أقدر عليه أو اتخاذ أي قرار نافع أو منتج بانتظار التوجهات السياسية أو قرارات 
دوائرها، عملت وال زلت أعمل منذ 65 سنة ضمن الممكن من المساحات القانونية 

المتاحة.
أيها األخوة واألخوات علينا أن ال نضيع الوقت باإلنتظار البد لنا من أن نعمل إلنقاذ 
الفئات المعدمة والتي الحول لها وال قوة والوسائل كثيرة ومتيسرة لكل منا مهما 
صغرت أعمالنا أو قل عطاؤنا فإنها البد من أن  تسهم في نشر ثقافة البر واإلحسان.
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هناك جمعيات ونفوس خيرة كثيرة تعمل أو تريد أن تعمل لكن السؤال هنا هل تمكنا 
من تأسيس المبرات أو المنظمات التي تستوعب الطاقات المستعدة للعطاء لكي 
نسد حاجات المحتاجين؟ وجعله قطاعاً ثالثاً يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي 

والقطاع الخاص؟
لو أخذنا بريطانيا البلد الذي نعيش فيه كم هو حجم القطاع الثالث األسم الذي أطلقه 
كولدن بروان ودعمه بالمال والقوانين خاصًة الضريبية منها لقطاع البر واإلحسان 
مليون   21 فيه  المتطوعين  عدد  بلغ  الذي  المدني  المجتمع  منظمات  قطاع  أو 
المتبرع بها تعد بأرقام  المبالغ  أما  البريطاني  شخص أي ما يقارب ثلث الشعب 
أو  المبرات  هذه  من  العراق  حاجات  هي  كم  ترى  فيا  الماليين،  وليس  الباليين 
الجمعيات الخيرية نوعاً وحجماً لسد حاجات المحتاجين؟ فهل يمكننا نحن المغتربين 

في المهجر من أن نمد يد العون ونبني هذا القطاع؟
المشاريع  لدعم  الخيري  البنك  بعنوان  هذا  مشروعنا  أطلقنا  المنطلق  هذا  من 
الصغيرة وفق برامج الكترونية وعمل مؤسساتي فكان أول مشاريع البنك بعنوان:                
الفكرة مستوحات من مقال نشرته أواخر سنة 1987 ويدور حول ما حدث لعائلتي 
عندما توفى والدي سنة 1940 حيث لم يترك لنا شيء نقتات به يوم ذاك، فكان 
إلى شراء ماكنة  اهتدت  اذ  بعمل ما  تقوم  أن  الكبيرة رحمها هللا من  البد ألختنا 
خياطة »سنجر« باألقساط وبدأت تتعلم فنون الخياطة وتعلم األخريات من بنات 
المنطقة، وقد أغنت العائلة عن مد يد طلب العون حتى إلى أقرب األقرباء، وهكذا 
عمل أخوتي رحمهم هللا وكذلك بدأت حياتي العملية منكباً على ماكنة خياطة وجوه 

األحذية وهكذا وفقت العائلة خير توفيق.
آشلي صاحبة  لورى  نجاح  قصة  1986وهي  سنة  نشرتها  أخرى  قصة  وهناك 
المحالت المنتشرة في أهم أسواق العالم، حيث بدأت عملها من طاولة مطبخ بيتها 

ووصلت إلى ما وصلت إليه في بورصة لندن.
لمشروع  خططنا  الموضة  حقول صناعة  في  وتجاربنا  وغيرها  األمثلة  هذه  من 
البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة وللمزيد من اإلطالع على هذا المشروع 
وأعماله التي سرعان ما بدأت عالمات النجاح تشع من أقوال العاملين به والمطلعين 

أرجو  منه  والمستفيدين  تفاصيله  على 
قراءة الملف المرفق في هذا العدد.
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لجنة الحماية االجتماعية في محافظة بغداد 
خطى وئيدة للنهوض بالواقع االجتماعي في العاصمة 

العراقية

وليد عبد االمير- بغداد

السابق،  النظام  رئيس  ومغامرات  حروب  عن  نجم  ومعقد  انساني صعب  وضع 
اكثر من  والنتيجة  الترحم،  التي  وماكنته  االرهاب  ثم  االحتالل وجرائمه،  ليتبعه 
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خمسة ماليين يتيم ومليوني ارملة ومليون وسبعمائة الف معاق وعوائل مهددة 
انظارها  كل  وجهت  وحكومة  بجراحها  تلعق  دولة  هناك  وبالمقابل  باالنقراض، 
صوب الرهاب ومكافحته، اما ضحايا االرهاب فلم يأبه بهم احد . وسط هذا المشهد 
الماساوي برزت مؤسسات تسعى للعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه وتضميد جراح 
المنكوبين، ومن هذه المؤسسات لجان الحماية االجتماعية في مجالس المحافظات. 
وباعتبار ان بغداد هي مركز الثقل، وهي التي الزالت تأن من ضربات االرهاب 
الموجعة وتطلق يوميا افواج من االرامل وااليتام والمعاقين، فقد كانت التجربة 
االولى هناك، وذلك من خالل مشروع شبكة الحماية االجتماعية الذي تم اطالقه 
في شهر كانون الثاني 2006 من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية بهدف 

مساعدة االرامل والمطلقات والعوائل المتعففة وذوي االحتياجات الخاصة .

 ولتسليط الضوء على هذا المشروع زارمندوب مجلة )البر واالحسان (في بغداد 
مقر لجنة الحماية االجتماعية في مجلس محافظة بغداد وكان له هذا اللقاء مع 
السيد وميض كامل مدير اللجنة، حيث كان السؤال االول هو عن بداية عمل اللجنة 

والهدف من انشاءها حيث اجابنا قائال : 

شبكة  مشروع  مع  بالتزامن   2006 عام  من  االول  الشهر  في  اللجنة  انطلقت 
الحماية االجتماعية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ، وكان الهدف من وراء 
انشاءها هو انجاح مشروع شبكة الحماية االجتماعية في بغداد ، كون هذا المشروع 
بامكانياتها  االكمل  الوجه  على  تنفيذه  من  للوزارة  يمكن  وال  هو مشروع ضخم 
المحدودة سواء البشرية او المادية ، وقد اعتمدت اللجنة في عملها على المجالس 
المحلية المنتشرة في جميع انحاء محافظة بغداد ، حيث تم فتح لجان فرعية في 
المجالس البلدية في كل محلة من محالت بغداد والبالغ عددها 450 محلة ، وتضم 
اللجنة الفرعية هذه ممثل من هذه اللجنة ، مع مدقق من وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ، وموظف من المجلس البلدي للمحلة ، وتتولى هذه اللجنة استقبال 
في   المركزية  اللجنة  الى  الملف  احالة  يتم  وبعدها  وتدقيقها  المواطنين  طلبات 
المحافظة، والتي تقوم بدورها بتدقيق الملف والتأكد من استيفاءه للشروط ومن 
ثم المصادقة عليه، ثم يحال الى وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومنه الى شبكة 



الحماية االجتماعية حيث يخصص للمشمول راتب وحسب الضوابط المعمول بها.
وبخصوص الفئات المشمولة بالرواتب ، فقد بين ان الفئات المشمولة من النساء 

هي : 
االرامل – المطلقات – العوانس – المعاقات غير المتزوجات – المهجورات من 

قبل ازواجهن – زوجات المعتقلين .

اما بالنسبة للرجال فهم :

العاطلون عن العمل – الطالب المتزوج – يتيم االبوين – ذوي االحتياجات الخاصة 
– العاجز بسبب الشيخوخة والذي يجب ان يكون عمره اكثر من )65( سنة 

وعند سؤالنا عن مقدار الراتب المحدد لذلك ، فقد ذكر ان المشموالت بهذا المشروع 
من النساء يتقاضين مبلغ تسعين الف دينار، اما من الرجال فهو مائة و وثالثون 
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المشروع  الخاصة فان من يشمل بهذا  الف دينار ، وبالنسبة لذوي االحتياجات 
يجب ان يكون عمره اكثر من 15 سنة ويتقاضى مبلغ خمسين الف دينارشهريا.

 وعن اهم العوائق التي اثرت على سير برنامج المشروع بشكله الصحيح: فقد 
ذكر السيد وميض ان اهم هذه العوائق هي التأخر في انجاز تدقيق االضابير من 
قبل الوزارة والتي تأخذ احيانا عدة اشهر ، وكذلك عدم انتظام توزيع الرواتب في 
بعض  في  تعتمد  حيث  ثابتة  وضوابط  قانون  وجود  وعدم   ، المحددة  المواعيد 
االحيان على اجتهادات شخصية، مما كان يؤثر سلبا على سير المشروع ، واخيرا 
اتباع الية توزيع متخلفة وذلك باستخدام مكاتب البريد اليصال الرواتب وهذا مما 
ادى بدوره كليا الى تعثر هذا المشروع بسبب عملية التأخير في ايصال الرواتب 

للمشمولين بها .

اما بالنسبة للمشاريع المستقبلية : فقد بين ان اللجنة تسعى لزيادة عدد المشمولين 
بمشروع الحماية حيث ان العدد الحالي ال يزيد عن ثالثمائة الف مستفيد ، وكذلك 
المبلغ  ، وهذا  دينار شهريا  ال��ى)220000(  ليصل  االعانة  مبلغ  لزيادة  السعي 
مساو ألوطأ راتب تقاعدي لمن كان يعمل في دوائر الدولة، وكذلك شمول فئات 

اكثر مثل المبتور لساق واحدة .

هذا وما يجب ذكره ان الهيكل التنظيمي لهذه الدائرة، يتكون من رئيس اللجنة مع 
اربعة اعضاء من اعضاء مجلس المحافظة، وهؤالء يمثلون هرم اللجنة، باالضافة 

الى موظفي اللجنة والبالغ عددهم  سبعة موظفين .

ونافلة القول ان عمل هذه اللجنة قد بدأ يعطي ثماره من خالل تحسن الية عمل 
افضل وسيلة  وان  اكثر،  دعم  الى  تحتاج  انها  اال   ، للمشمولين  الرواتب  ايصال 
للنهوض بها هو تحويلها الى مؤسسة خاصة بتقديم خدمات الحماية االجتماعية ، 
خدماتهما  يقدمان  اللذان  السياسيين  والسجناء  الشهداء  مؤسستي  غرار  على 

لهاتين الشريحتين 
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القيام بحمالت وطنية كبرى لجمع التبرعات.. حملة 
دبي العطاء مثاال

خالصة الفكرة هي القيام بحملة خيرية على مستوى البالد جميعا تهدف الى حشد 
المجتمع من اجل التركيز على جمع األموال بهدف توفيرها لمشاريع خيرية كبرى. 
يشارك في الحملة: المجتمع برمته وبما في ذلك األفراد والتالميذ في المدارس 
االبتدائية والثانوية والجامعات والجمعيات األهلية والنوادي الرياضية والشركات 
والصحف  واالذاعية  الفضائية  القنوات  الى  باالضافة  التجارية  والمؤسسات 
والمجالت. تتضمن الحملة فعاليات ونشاطات وبرامج لجمع األموال مثل فعاليات 
سباق الماراثون وفعاليات مباريات كرة القدم  إلى جانب المزادات العلنية وبيع 

البطاقات واألعمال الفنية والحفالت الخيرية الهادفة إلى جمع األموال.
نوعية  قفزة  تحقيق  على  العمل  الكبرى:  الوطنية  الحمالت  على  للقائمين  ينبغي 
هائلة في مسعاهم للحصول على التمويل وذلك بتحدي التفكير التقليدي للتوصل 

إلى هدف كبير مثل جمع 100 مليون دوالر، على االقل، في حملة واحدة.
هل يمكن لجمعيتكم الحصول على 100 مليون دوالر في حملة واحدة؟

ذلك  على  لالجابة 
نستعرض  دع��ن��ا 
او  لحملة  تجربة 
لملحمة  ب��االح��رى 
خ���ي���ري���ة ج���رت 
وقائعها على ارض 
عربية حيث أطلقت 
أول  اإلم��������ارات 
من  شعبية  مبادرة 
نوعها لتعليم مليون 
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في واحدة من  العالم،  أنحاء  في  طفل 
العالم،  في  اإلنسانية  الحمالت  أكبر 

تحت مسمى: »دبي العطاء«.
تجربة حملة دبى العطاء 2007

األهداف: كان الهدف الرئيسي للحملة 
حملة  ولكن  درهم  مليون   200 جمع 
2007 فاقت التوقعات وحصدت 1.7 
مليار درهم على شكل تبرعات. وخالل 
حفل االختتام في 25 نوفمبر 2007، 
انطالق  من  اسابيع  ثماني  بعد  اي 
الحملة أعلن الشيخ محمد بن راشد آل 
تبرعه  عن  المبادرة،  صاحب  مكتوم، 
بدرهم مقابل كل درهم تم جمعه، ليصل 
مليار   3.4 إل��ى  التبرعات  إجمالي 
درهم. )أي ما يعادل نحو مليار دوالر( 

في حينه.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن حملة دبي العطاء:

للتركيز على جمع األموال بهدف توفير فرص  الحملة: حشد مجتمع دبي  هدف 
التعليم لمليون طفل في انحاء العالم النامي. 

في  والتالميذ  األفراد  ذلك  في  وبما  برمته  دبي  مجتمع  الحملة:  في  المشاركون 
الرياضية  المدارس االبتدائية والثانوية والجامعات والجمعيات األهلية والنوادي 

والشركات والمؤسسات التجارية. 
فعاليات ونشاطات وبرامج جمع األموال: برنامج المسؤولية االجتماعية للقطاع 
إلى  رمضان  وفعاليات  الماراثون  وسباق  للمدارس  العطاء  دبي  وحملة  الخاص 
جانب المزادات العلنية واألعمال الفنية والحفالت الخيرية الهادفة إلى جمع األموال. 

المزيد عن دبى العطاء
في التاسع عشر من سبتمبر 2007  الذي صادف حلول شهر رمضان الكريم، 
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي مبادرة خيرية تحت عنوان »دبي 
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التعليم  الثقافات على جمع األموال لدعم  العطاء« حث فيها مجتمع دبي المتعدد 
ينجحوا  حتى  لهم  المالئمة  الظروف  وتوفير  العالم  حول  طفل  لمليون  األساسي 
وينالوا فرصا متكافئة في مجتمعاتهم. استمرت الحملة في مرحلتها األولى ثمانية 
أسابيع شارك فيها عدد كبير من األفراد والشركات والنوادي اإلجتماعية وطالب 

المدارس وبلغت عائداتها 1.750 مليار درهم )478 مليون دوالر أمريكي(. 
وفي حفل ختام مبادرة دبي العطاء في 25 نوفمبر 2007، وصل إجمالي عائدات 
الحملة أكثر من ثالثة مليارات وخمسمائة مليون درهم )أي ما يعادل نحو مليار 
دوالر( وذلك إثر إعالن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديم مكرمة سخية 
األولى.  الحملة في مرحلتها  التي حققتها  األموال  بمضاعفة  منه  كدعم شخصي 
وشكل حفل الختام نهاية حملة جمع األموال وبداية انطالق مهمة المبادرة العملية 

في الدول المستهدفة. 
وقامت مؤسسة دبي العطاء بتحديد أولوية عمل مرحلتها األولى لتستهدف 12 
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دولة تعاني نقصا حادا في تقديم التعليم ضمن المرحلة األولى لتعمل على تطبيق 
استراتيجيتها في دعم التعليم األساسي في كل من النيجر وبنجالدش، البوسنة، 
واليمن،  السودان  باكستان،  موريتانيا،  المالديف،  جيبوتي،  القمر،  جزر  تشاد، 
الفلسطينيين  ستشمل   مساعدات  إلى  باإلضافة  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 

الالجئين في األردن ولبنان. 
ولتطبيق برامجها قامت مؤسسة دبي العطاء بالتعاون مع عدد من المنظمات غير 
الكافية والحضور الميداني لتنسيق العمل في تلك  الحكومية التي تتمتع بالخبرة 
الدول وضمان تحقيق االهداف المرسومة للحملة. وتعتمد شراكة المؤسسة مع 
لقياس  التنفيذ  المتواصل في كل مراحل  الشفافية والتنسيق  المنظمات على  هذه 
مدى التقدم الذي يتم احرازه في كل مرحلة وايجاد الفرص التي من شأنها المساهمة 
في انجاح الحملة الى اقصى حدود ممكنة. وحتى يومنا هذا تعمل مؤسسة دبي 
العطاء في الدول المستهدفة مع كل من منظمة إنقاذ الطفل العالمية واليونيسف 
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وأطباء بال حدود وأوكسفام وكير الدولية لمساعدة مليون طفل للخروج من »دوامة 
المتكافئة  الفرصة  وينالوا  ينجحوا  حتى  لهم  المالئمة  الظروف  وتوفير  الفقر« 
ليكونوا مساهمين ايجابيين في مجتمعاتهم. علما أنه ال يزال نحو 120 مليون طفل 
حول العالم في سن الدراسة، غالبيتهم من اإلناث، ال يتلقون التعليم )اليونيسف، 

2008(. وقد شكلت هذه االحصاءات الدولية حافزا الطالق مبادرة دبي العطاء.
التي تبذلها  العطاء إلشراك المجتمع المحلي في الجهود  لقد أطلقت مبادرة دبي 
اإلمارة لتكون عضوا فاعال في األسرة الدولية وتساهم في تحقيق واحد من اهداف 
االلفية التي وضعتها االمم المتحدة، والذي يتمثل بتأمين التعليم األساسي لجميع 

االطفال في العالم بحلول عام 2015.
بفضل التبرعات التي جمعت خالل حملة 2007، توفر دبي العطاء حاليا فرص 
التعاون مع  النامية. ومن خالل  الدول  في  كبير  لعدد  اإلبتدائي  بالتعليم  اإللتحاق 
 Save the( مؤسسات مثل اليونيسف وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفل العالمية
كافة  توفير  إلى  تتطلع  التي  البرامج  من  عدد  تنفيذ  يتم  سوف   ،)Children

العناصر الالزمة لدعم فرص التعليم لألطفال وتحسين مستواهم المعيشي. 
حتى تاريخه، تخطت دبي العطاء هدفها األساسي وهو تعليم مليون طفل. ففي 8 
يوليو 2008، أعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء معالي ريم الهاشمي 
ماليين طفل على فرص   3 من  أكثر  2007، حصل  في  الحملة  إطالق  منذ  أنه 

بما  األساسي،  التعليم 
ف��ي ذل���ك أط��ف��ال من 
وفلسطين  ال��س��ودان 
وت���ش���اد وب��اك��س��ت��ان 
واليمن  وب��ن��غ��الدش 

والبوسنة والهرسك.
الحملة  م���زاي���ا  م���ن 

الرائعة:
حملة  تفرد  ج��اء  وق��د 
عدة  على  العطاء  دبي 
بداية  مستويات، وكان 
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إعالن  مع  التميز  هذا 
مشاركته  دبي،  حاكم 
الشخصية وعائلته في 
الحملة،  فعاليات  دعم 
أنجاله  أوك���ل  ح��ي��ث 
قيادة  مهمة  وكريماته 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ح��م��ل��ة 
على  ل��ه��ا  ك��س��ف��راء 
المحلي  المستويين 
لهذه  وكان  والدولي، 
نادرا  التي  المشاركة 

ما تتكرر على هذا المستوى الرسمي الرفيع في مناطق أخرى من العالم، بالغ األثر 
في حفز المساهمات المالية وتشجيع المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه، سواء من 

المواطنين أو المقيمين، على المشاركة كل على قدر استطاعته. 
وشهدت دبي على مدار أسابيع ثماني مجموعة متنوعة من الفعاليات والمزادات 
الخيرية والتي كان أبرزها المزاد الذي أقيم على قميص شخصي لحاكم دبي يحمل 
الفوز  إلى  اإلمارات  دولة  منتخب  قاد  ارتداه عندما  الذي  القميص  توقيعه، وهو 
ببطولة العالم في سباق القدرة في إسبانيا عام 2002، حيث حظيت شركة سما 
دبي بالقميص مقابل 16 مليون درهم، كما حققت لوحة تذكارية تحمل طبعة يده 
اليمنى وكذلك طبعة يد أنجاله مبلغ 80 مليون درهم ضمن مزاد خيري آخر وفاز 
بها مركز دبي المالي العالمي، حيث وجهت تلك األموال لصالح الحملة، في حين 
كان أكبر تبرع من ناحية الحجم من نصيب »دبي العالمية« والتي تبرعت بملبغ 

260 مليون درهم لصالح أهداف الحملة. 
كما نظمت العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في دبي مبادرات عديدة هدفت 
إلى دعم حملة دبي العطاء وشملت تلك القطاعات الدوائر والمؤسسات الحكومية 
والمدارس والجامعات وشركات القطاع الخاص في جهد جماعي مشرف يعكس 
الوعي الكبير الذي نشرته حملة دبي العطاء بقيمة العمل الخيري والحافز الذي 

أوجدته في نفوس المجتمع المحلي من أجل البذل وعمل الخير. 
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كما حملت دبي العطاء الكثير من مالمح البذل غير المسبوقة ذات األبعاد اإلنسانية 
العميقة وكان من بينها نموذج الشاب اإلماراتي يوسف يعقوب يوسف الذي قرر 
إلغاء حفل زفافه المخصص للرجال من أجل التبرع بقيمته والتي تقدر بنحو 150 

ألف درهم لصالح الحملة.
وشملت المبادرة مجموعة من الفعاليات المبتكرة التي تم االعالن عنها تباعا خالل 
شهر رمضان المبارك، والتي كانت كفيلة بضمان مشاركة اكبر شريحة من افراد 

المجتمع، ومن كل االعمار، في منافسة ايجابية.

وقد طالت الحملة عدة محاور اساسية لنجاح العملية التعليمية، من خالل التركيز 
على تشييد المباني المدرسية، وتدريب المعلمين وتحفيز الطالب ومساعدتهم على 
االنخراط في عملية التعليم وخفض نسب التسرب من المدارس إلى أدنى مستوياتها 

في الدول التي ستشملها المبادرة.
ومنذ انطالق دبي العطاء في شهر رمضان عام 2007 تعمل المؤسسة على بذل 
وتقدم  الدول  مختلف  في  لألطفال  األساسي  التعليم  فرص  لتوفير  الجهود  كافة 
المؤسسة خدماتها حاليا ألكثر من 4 ماليين طفل في 20 بلدا في العالم وقد سجلت 
بناء  ومنها  اإلنجازات  مختلف  العامين  تتعدى  ال  فترة وجيزة  العطاء خالل  دبي 
وتجديد الفين و172 مدرسة وتدريب 22 الفا و370 مدرسا وتأسيس 3 االف 
و157 جمعية لآلباء والمعلمين باإلضافة إلى إنشاء 489 مكتبة من خالل توزيع 
كتاب  مليون   1،3
باللغات  م��ك��ت��وب 

المحلية المختلفة.
    

بوسع  هل  واآلن: 
تطبيق  جمعيتكم 

نفس التجربة؟
ام��ارة  ان  صحيح 
دبي مستقرة وغنية 
المبادرة  وان نجاح 
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ايضا ان كل دولة  كان لسبب وقوف حاكم دبي واالمارة وراءها، لكن الصحيح 
ايضا بوسعها ان تحقق اقل او اكثر من انجاز امارة دبي، لكن المهم هو تضافر 

الجهود وتعاون الحكومات لتغطية وتشجيع الحمالت الخيرية الكبرى.

ولكن السؤال يطرح نفسه من جديد: هل سيحالفكم الحظ لجمع 100  مليون دوالر 
فعال خالل حملة واحدة؟ 

ستخسره  الذي  ما  ترى  التالي:  السؤال  نطرح  دعنا  السؤال  هذا  على  لالجابة 
جمعيتكم فيما لو لم تنجح في الحصول على المائة مليون؟ ماذا ستخسر فيما لو 

حصلت على نصف المبلغ او حصلت على عشرة ماليين او على مليون واحد؟  
الجواب بالطبع هو: سوف لن تخسر جمعيتكم شيئا على االطالق، حتى لو اخفقت 
الحملة تماما. اذ بوسع الجمعية ان تتعلم من التجربة الفاشلة لالنطالق بقوة في 
المحاولة القادمة. لكن من الضروري جدا األخذ بكامل االسباب التي أدت الى نجاح 
تجربة دبي العطاء وغيرها من التجارب الناجحة التي قامت بحمالت لجمع التبرعات 

على مستوى الوطن جميعا.

الناحية  من  التبرعات،  جمع  حملة  نجاح  لكيفية  واالفكار  للبرامج  بالنسبة  واما 
االعالمية والتعبوية، فهي امور متوافرة وموجودة، ومن اهمها االعداد الجيد عبر 

المختصة  اللجان  تشكيل 
الدولة مع  وتعاون رئيس 
ال��ى  ب��االض��اف��ة  الحملة 
تعاون القنوات التلفزيونية 
واالذاع����ات  والفضائية 
الدولة  ودوائر  والصحف 
وال���ش���رك���ات ال��خ��اص��ة 
المتطوعين  من  واالف��راد 

والمتبرعين.
 محمد علي الكاتب
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استثمار أموال الزكاة والصدقات واالخماس لصالح 
المشاريع الخيرية

تعتبر الزكاة أهم مصدر من المصادر المالية الرافدة والداعمة للعمل الخيري كونها 
فريضة من هللا سبحانه وتعالى خالق الكون ومقدر األقدار ومصرف األمور والعالم 

بخلقه؛ فالزكاة لما لها من 
دور كبير في إعادة توزيع 
الثروة في المجتمع العربي 
وال��م��س��ل��م ب��ش��ك��ل ع��ام 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال���دور 
االج��ت��م��اع��ي وت���دوي���ر 
اكتنازها  وع��دم  األم��وال 
أغنيائهم  من  تؤخذ  فهي 

وترد على فقرائهم.
نستهين  أال  علينا  ويجب 
%2.5 فهي يجب  بنسبة 
مالك  ك��ل  م��ن  تخرج  أن 
عليه  وح����ال  ل��ل��ن��ص��اب 
الحول، وبالتالي لو أخرج 
كما  أموالهم  زكاة  الناس 
وتعالى  سبحانه  هللا  أمر 
المجتمع  ف��ي  يبقى  فلن 
فقير  والمسلم  العربي 
وهذا  محتاج،  أو  واح��د 
العمل  مقصد  هو  برأينا 
وهو  عام  بشكل  الخيري 
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رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين في الدرجة األولى.
والمعلومات التالية التي نقلها موقع صندوق الزكاة االماراتي تعطينا صورة عن 
الحجم الكبير الموال الزكاة في دولة صغيرة واحدة من دول العالم االسالمي، وهي 

االمارات العربية المتحدة:
اذ كشف صندوق الزكاة أن مليونيرات اإلمارات - 59 ألف مليونير حسب آخر 
إحصاء - مطالبون بدفع 5,5 مليار درهم عن العام الحالي، مشيراً إلى أن الصندوق 
قام بعمل دراسة مؤخراً لحساب المبالغ المالية الواجب دفعها - كزكاة - من قبل 
لألموال  األدنى  الحد  وفق  المبلغ  احتسبت  الدراسة  أن  الفتاً  األشخاص،  هؤالء 
النقدية لألغنياء - مليون دوالر فقط - مؤكداً أن معظم هؤالء األثرياء يمتلكون أكثر 

من ذلك بكثير• 
وأشار عبد هللا بن عقيدة المهيري األمين العام لصندوق الزكاة ل�‹‹االتحاد‹‹ إلى 
أن بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق اتصلوا - بصفة فردية - برجال أعمال 
وتجار كبار لحثهم على دفع الزكاة، منوهاً أن هذه المبادرة لم تأخذ صفة العمل 
المؤسسي، إال انه اتخذت خطوات ايجابية في تعريف هؤالء األشخاص بأهمية هذه 

الفريضة الغائبة، داعياً األغنياء إلى تطهير أموالهم بالزكاة ›‹ • 
لصندوق  العام  األمين  وطالب 
استراتيجية  بوضع  ال��زك��اة 
متكاملة وواضحة بشأن حساب 
الزكاة وتوعية المجتمع بأهمية 
على  وتأثيرها  الفريضة  تلك 
الجوانب  حيث  من  المجتمع 
والدينية،  واألمنية  االقتصادية 
وغير  جديد  طرح  إلى  داعيا 
تقليدي في هذا المجال من قبل 
ف��ق��ه��اء وم��ت��خ��ص��ص��ي��ن في 

موضوع مصارف الزكاة• 
عام  أم��ي��ن  المهيري  وق���ال 
صندوق الزكاة: يوجد لدينا من 

صفحة  17البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



العادات والتعاليم اإلسالمية ما يحثنا على التعاون كأفراد وجماعات على فعل الخير 
والبر لما يشكله هذا التعاون من أهمية في بناء وترسيخ واستقرار هذا المجتمع، 
بين  المشترك  والتنسيق  بالتعاون  كبيرة  عناية  يولي  الزكاة  صندوق  أن  مؤكداً 
المؤسسات والهيئات الخيرية واإلنسانية في الدولة، واستمراراً للنهج الذي ارسى 
بن  زايد  الشيخ  تعالى  بإذن هللا  له  المغفور  المجتمع  في  دعائمه ورسخ جذوره 
سلطان آل نهيان ›‹رحمه هللا‹‹، والذي كان بحق رجل الخير والبر األول• وكان 
له الفضل في إنشاء صندوق الزكاة والكثير من المؤسسات الخيرية واإلنسانية 

بالدولة، والتي تعمل في مد يد العون والمساعدة للفقراء والمساكين•
العمل  أن  وأك����د 
بالدولة  اإلنساني 
سخيا  دعما  يلقى 
وال محدودا من قبل 
بن  خليفة  الشيخ 
ن��ه��ي��ان  آل  زاي����د 
مع  الدولة   رئيس 
محمد  الشيخ  أخيه 
مكتوم  آل  بن راشد 
الدولة  رئيس  نائب 
رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء حاكم دبي• 
حجم  معرفة  وع��ن 

أموال الزكاة التقريبية داخل الدولة، أشار أمين عام صندوق الزكاة إلى أن الصندوق 
يقوم في الوقت الراهن بعمل دراسة تستغرق 9 أشهر على األقل للقيام بحصر 
تقريبي ألموال الزكاة وقد تم تكليف مكتب خدمة متخصص بذلك، مشيراً إلى أن 
الدراسة مقسمة إلى 4 مراحل، موضحا انه تم االنتهاء من المرحلة األولى، حيث 
تمت مخاطبة 140 ألف مؤسسة وشركة وتاجر لندعوهم إلى إخراج أموال زكاتهم• 
التجارة  وغرف  المركزي  المصرف  مع  بالتعاون  تتم  الدراسة  هذه  أن  وأضاف 
والصناعة بالدولة، مشيراً إلى ان غرف التجارة قدمت للصندوق قاعدة بيانات عن 
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الزكاة  إلى  تحتاج  أموال  أصول  لديها  التي  بالدولة  الموجودة  المؤسسات  كافة 
عنها• 

دراسة  أنجزت  الحكومي  التطوير  وزارة  أن  الزكاة  لصندوق  العام  األمين  وذكر 
بالتعاون مع الصندوق، حول الصندوق تتضمن توصيف الموقف الصندوق الحالي 
الرؤية  إلى  باإلضافة  العمل  تواجه  التي  والتحديات  المشاكل  وكذلك  والمستقبلي 
المستقبلية والمقترحات الالزمة لتفعيل دور الصندوق، ومنها بحث موارد جديدة 

حتى نتمكن من تكوين مؤسسة قوية• 
وأشار إلى أن الصندوق بدأ التعاون مع وزارة التطوير الحكومي لبحث سبل إنجاح 

الصندوق وتقييم األداء خالل العامين الماضيين•
لتسليمها  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  درهم  مليون   12 يسلم  الزكاة  صندوق 

لمستحقيها
ومن ناحية اخرى، سلم صندوق الزكاة 
في أبوظبي أواخر شهر ديسمبر وزارة 
 12 بمبلغ  شيكاً  االجتماعّية  الشؤون 
الفئات  على  لتوزيعها  دره��م،  مليون 
وأرامل،  مسّنين،  من  للزكاة  المستحقة 
األضحى  عيد  حلول  قبل  وذلك  وأيتام، 

المبارك.
وقال عبدهللا بن عقيدة المهيري، أمين 
عام صندوق الزكاة: إّن هذا التعاون مع 
وزارة الشؤون االجتماعّية ُيعّد ثمرة من 

ثمرات صندوق الزكاة.
مع  التعاون  هذا  أّن  المهيري  وأوضح 

وزارة الشؤون االجتماعية يأتي في إطار الفقرة السابعة من الخطة اإلستراتيجية 
والمؤسسات  الهيئات  مع  والتنسيق  التعاون  على  تنّص  التي  الزكاة  لصندوق 
المحلية والدولية المعنية بالزكاة، والمرتبطة بالعمل االجتماعي والخيري للصندوق 

وبما يحقق مقاصده ويفّعل دور العمل االجتماعّي والخيرّي.
و قال عبدهللا راشد السويدي، وكيل وزارة الشؤون االجتماعّية: إّن هذه الخطوة 
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المباركة من قبل صندوق الزكاة تؤّسس البداية القوّية لشراكة إستراتيجية مجتمعّية 
مع صندوق الزكاة، للمضّي قُُدماً في تنفيذ برنامج المساعدات التي تقدمها وزارة 

الشؤون االجتماعّية إلى مستحقيها الفعليين.
وأعرب السويدي، خالل استالمه المبلغ المقّدم من صندوق الزكاة، عن سعادته 
بهذا التعاون النبيل مع صندوق الزكاة، الذي يبذل جهوداً مخلصة في إيصال الزكاة 

إلى مصارفها الشرعّية الثمانية التي نّص عليها القرآن الكريم.
والتي من شأنها أن تساهم في توثيق عرى المحّبة وتعميق العالقات اإلنسانّية بين 

وبين  الخير  للزكاة، أهل  المستحقين 
من سائالً المولى عز  يتقبل  أن  وج��ل 
ويجعل هذه الزكاة في اإلخوة المحسنين 
أعمالهم،  تشهد ميزان  أن  متمنياً 
المقبلة  مبادرات ال��ف��ت��رة  من  مزيداً 
والعطاء  في الخير  ت���ص���ّب  ال���ت���ي 

المحتاجين مصلحة 
للمساعدات والمستحقين 
االجتماعّية.

إدارة وذكر عبدالرحمن  مدير  السوقي 
االجتماعي في وزارة الضمان 
أن الشؤون  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الوزارة بدأت بتحويل أموال الزكاة التي استلمتها إلى الحسابات البنكية الخاّصة 
بالمستحقين لها ليتسنى لهم صرفها قبل عيد األضحى المبارك إن شاء هللا.

وأوضح أن الوزارة اتخذت التدابير الالزمة التي تمّكنها من توصيل المبالغ إلى 
مستحقيها بالسرعة الممكنة مشيراً إلى أّن عدد الذين سيستفيدون من هذه المبالغ 
يبلغ 16142 حالة، من بينهم 10480 سيتم تحويل مستحقاتهم من خالل البنوك، 
مكاتب  من خالل  نقداً  مستحقاتهم  حالة   5662 وهو  المتبقي  العدد  يستلم  بينما 

وزارة الشؤون االجتماعية.
يدفعها  أموال  كلها  والخمس..  والنذور  الصدقات  الى  باالضافة  واذن..فالزكاة 
المسلمون بوازع ديني، وتم إنشاء مؤسسات تعمل على االستفادة من هذه األموال 
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وتوجيهها بما يخدم الحالة االقتصادية للمجتمع، غير أن المؤسسات المتلقية لهذه 
األموال ذات الطبيعة الدينية -إن جاز لنا التعبير- لم تعد مجرد وسيط ينقل الصدقات 
مواجهة  في  أموالها  باستثمار  نفسها  طورت  وإنما  الفقراء،  إلى  األغنياء  من 

المشكالت الحادة في المجتمعات اإلسالمية، مثل الفقر والبطالة.
لكن بعض الفقهاء يعترضون على استثمار الزكاة؛ ألنها شرعت إلشباع حاجات 
عاجلة لدى الفقراء والمساكين، ولهذا أوجب الشرع صرفها في الحال، ولم يجز 
تأخيرها لغير عذر، إال أن فقهاء آخرين رأوا أنه يمكن استثمار هذه األموال، ولكن 
الفوري  التوزيع  تقتضي  عاجلة  وجوه صرف  تتوافر  أال  منها:  محددة  بشروط 
ألموال الزكاة، يضاف إلى ذلك المبادرة إلى تسييل األصول المستثمرة إذا اقتضت 
حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم، وأن ُيسند اإلشراف على االستثمار إلى ذوي 
الكفاية، والخبرة، واألمانة، وُتعتبر الجهات الخيرية المرخصة مأذونة بجمع الزكاة 

من ولي األمر.
وثمة تجارب تطبيقية في استثمار الزكاة في العالم اإلسالمي، فعلى سيبل المثال 
فقد أقامت السودان تجربة مؤسسية لالستفادة االقتصادية من أموال الزكاة، والقت 
هذه التجربة إقباال من المواطنين مقارنة بدفع الضرائب ال سيما أنه تم استثمار 

أموال الزكاة في مشروعات تفيد السودانيين المستحقين لهذه األموال.
أما في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية فقد تم تأسيس جمعية التضامن الخيرية 
التي قامت بإطالق مشروع إنتاجي جديد في عام 2004 يعتمد على أموال الزكاة 
يعرف باسم مشروع »السوبر ماركت«. وذلك ضمن سلسلة المشاريع التي تهدف 

إلى مساعدة العائالت المحتاجة وتوفير مصدر دخل دائم.
وال يختلف األمر كثيرا في العراق، فالظروف الصعبة التي يحياها هذا البلد دفعت 
جمعيات خيرية ومساجد عراقية إلى استثمار جزء من أموال الزكاة التي تتلقاها 
عمل  فرص  وتوفير  والمحتاجين،  الفقراء  على  لإلنفاق  تهدف  مشروعات  في 

للعاطلين استناًدا إلى فتاوى شرعية أجازت ذلك.
أيضا فإن هناك رؤى جديدة تنظر للزكاة كمدخل استثماري لدعم الحالة االقتصادية 
لألقليات المسلمة في أوربا التي تواجهها تحديات كبيرة بعد أحداث 11 سبتمبر 

.2001
صدقة مستدامة
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الصدقات بدورها تمثل مصدرا من مصادر الخير الذي يمكن أن يتحول إلى استثمار 
لصالح فقراء المسلمين، وفي هذا الصدد تبرز التجربة الخليجية في إطالق فكرة 
األسهم الوقفية التي تعتبر بمثابة »صدقة مستدامة« ينفق ريعها على أوجه الخير 

المختلفة.
كما يبرز أيضا نموذج التصدق بالجاموسة كأحد األساليب التي استخدمتها الجمعيات 
صدقة  بمثابة  لتصبح  المتبرعين،  أموال  الستثمار  واإلسالمية  العربية  الخيرية 
تحول الفقراء إلى منتجين، فإذا ذهبت إلى لبنان فستجد لجنة الزكاة تعطي المحتاجين 
جمعيات  به  تقوم  عما  كثيرا  يختلف  ال  وهو  العيش،  أكل  على  تعينهم  جاموسة 

مصرية، منها دار األورمان، وخليجية مثل الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية.
المسلمين هناك  فإن  العلمانية  المبادئ  التي وضعتها  العراقيل  تركيا ورغم  وفي 
تعود  قطاعات  في  يستثمر  الصدقة  أموال  لألوقاف من  نظام  تأسيس  في  نجحوا 

بالفائدة على المجتمع.
نذور وخمس

وفي مصر ورغم قلة أموال »النذور« فقد بدأت المؤسسات الرسمية تنظر لها 
نظرة استثمارية بدال من أن تذهب إلى جيوب من ال يستحقونها. أما »الخمس« 
َما  الذي يؤديه المسلم الشيعي استناًدا إلى أحد تفسيرات اآلية الكريمة: }َواْعَلُموا أَنَّ
ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبى{، فيظل هو القوة المالية  ن َشْيٍء َفأَنَّ هلِل ُخُمَسُه َولِلرَّ َغِنْمُتم مِّ
لها  اقتصادية خيرية  تأسيس مؤسسات  الشيعة، ونجحوا من خالله في  لمراجع 
ثقلها. وكان المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل هللا في لبنان افضل مثال على 
أنشأ  لقد  المجتمع.  لصالح  االخرى  الشرعية  والحقوق  الخمس  اموال  استثمار 
المرجع الديني الراحل في العام 1978 أول مؤسسات جمعية المبّرات الخيرية، 
األولوية  وأعطيت  »البر«.  من  اسماً  لها  اشتق  بعدما  الخوئي«،  اإلمام  »مبّرة 

لرعاية األيتام وانتشالهم من واقع التشرد والحرمان والضياع. 
الثقافية والتعليمية  العبادة والمراكز  العديد من دور  المبرات«  أقامت«  إلى ذلك 
والصحية، وقد فاقت هذه المؤسسات ال� 60. منها مؤسسات إنتاجية كالمطاعم، 

يعود ريعها لأليتام والمعوقين، وهناك مؤسسات تقوم على رعاية األيتام. 
مدارسها  في  تلميذ  ألف  عشر  خمسة  من  أكثر  الخيرية  المبرات  جمعية  تضم 
مؤسسة   17 والبالغة  الجنوب  إلى  اللبناني  الشمال  من  المنتشرة  ومؤسساتها 
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تعليمية. وتولي اهتماماً كبيراً بالجانب التربوي والرياضي. وقد استقبل فضل هللا 
العام الماضي وفد نادي المبرة الرياضي الذي قدم له لقب بطولة كأس لبنان الذي 

أحرزه في ختام الموسم.
لقد كانت رعاية األيتام واحتضانهم وانتشالهم من واقع التشرد والحرمان والضياع 
هذه  تطّورت  عام،  إلى  عام  من  الزمن،  ومع  الجمعية،  عمل  في  كبرى  أولوية 
الرعاية من حضانة اجتماعية إلى رعاية رسالية، تربوية، ثقافية وشمولية تهدف 
إلى إنتاج إنسان متوازن متكامل في العقل والروح والجسد، وعلى هذه الطريق 
تخّرجت قوافل من الطاقات والكوادر التي زادت في قدرات الوطن البشرية المتمّيزة 

في التربية والفكر والرسالة. 
وهكذا انطلقت الجمعية لتواجه يتم البصر ويتم السمع ويتم البكم مع مؤسسة اإلمام 
الهادي )ع( في مدارسها الثالث: مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الرجاء للصم 
موصدة،  أبواباً  المدارس  هذه  لهم  لتفتح  اللغوية،  لالضطرابات  البيان  ومدرسة 

ولتنطلق بهم إلى الحياة من بابها الواسع، باب العلم والمعرفة واإليمان. 
وفي إضاءات لمنارات في عالم التعليم وانطالقاً من الشعور بالمسؤولية نتيجة لما 
المبّرات  جمعية  قامت  التعليمي،  المستوى  في  تدّن  من  اللبنانية  الحرب  سببته 
التعليم  لتأمين  وتقنية  فنية  ومعاهد  نموذجية  أكاديمية  مدارس  بإنشاء  الخيرية 

ألجيال بمستوى ممّيز ضمن إطار تربوي رسالي. 
إضافة إلى هذه المؤسسات وتعزيزاً لحركة الفكر والوعي، أقامت الجمعية العديد 
من دور العبادة والمراكز الثقافية، كما أنشأت مراكز صحية واستشفائية، تاميناً 

لالستشفاء والرعاية الصحية. وقد توزعت هذه المؤسسات كما يلي:
العدد االجمالي للمدارس والثانويات العامة)17(

عدد المؤسسات الرعوية كالمبرات)5(
عدد مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة)2(

عدد المعاهد المهنية والفنية)5(
عدد المراكز الصحية واالستشفائية)4(

العدد االجمالي للمراكز الدينية كالمساجد)19(
العدد االجمالي لمختلف المشاريع التي هي قيد االنشاء)14(

قيد  مشاريع  وإلى  اإلنجاز  قيد  مؤسسات  إلى  إضافة  والمراكز  المؤسسات  هذه 
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الدرس كّلها تنمو، ترفدها عطاءات المحسنين والخّيرين وكافلو األيتام، وفي ظل 
رعاية مرجعية دينية تواكب العصر وتنفتح على الحياة دون انغالق.

تلك هي محاولة إللقاء الضوء على نماذج تطبيقية متنوعة في المجتمع اإلسالمي 
لمعرفة ماذا تفعل المؤسسات باألموال التي يتم جمعها بوازع ديني، وهل تطور 
فكر القائمين عليها لمواجهة التحديات االقتصادية التي تواجهها هذه البلدان؟ وأي 

القطاعات التي تضخ فيها هذه األموال
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تجهيز قسم الثالسيميا بمستشفى الزهراء بـ 15 
سريرا طبيا لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

مركز ارشاد ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة- حيدر الحسن- النجف
قام مركز ارشاد ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة التابع لمبرة الشاكري للتكافل 
االجتماعي)عضو رابطة المبرات العراقية( بالتبرع لتجهيز مستشفى الزهراء في 

النجف بخمسة عشر سريرا طبيا مخصصة لقسم الثالسيميا.  
وتقديره  شكره  عن  الثالسيميا،  قسم  مدير  المدني  طالب  الدكتور  عبر  وقد  هذا 
للمبادرة الخيرية، كما اوضح عن احتياجات قسم الثالسميا العاجلة لالمور التالية:
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-1  عجز المرضى عن دفع اجور النقل من المستشفى والى منازلهم  للعالج مما 
يؤدي الى وفيات بين االطفال.

ذوي  ورعاية  ارشاد  مركز  رئيس  الحسن  حيدر  السيد  زيارة  وخالل  انه  يذكر 
االحتياجات الخاصة لقسم الثالسيميا بالمستشفى المذكور والتي تمت برفقة االستاذ 
محمود فيحان تمت مشاهدة )4( عوائل بهذه الحالة مما دفع السيد الحسن بالتبرع 
لسد  اسرة(  لكل  دينار   25,000( فوريا  دينار   100,000 بمبلغ  المركز  باسم 

تكاليف النقل لمدة اسبوع في حين توجد حوالي  )20( عائلة كل اسبوع. 
-2  شراء 150 مضخة او  بمب والذي يكلف $150 كل بمب او مضخة. القسم 

بحاجة ماسة النقاذ حياة االطفال.                        
-3 500 فلتر دم بكلفة $17 كل فلتر. 

-4 دعم مادي ولوجستى لتدريب كادر اطباء القسم في الخارج لتطوير خبرتهم.
-5 تعيين ما اليقل عن 35 طبيب و ممرض في القسم. 

كما تم وبجهود االستاذ محمود فيحان اتفاقا مع مذخر ادوية الغري لشراء االدوية 
مع تخفيضات بين 30-50 %  لصالح المرضى بعد لقاء مع د. علي عبد الرزاق 

من كلية طب االسنان الذي وَسط بين الطرفين. 
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رابطة المبرات العراقية تطلق مشروع: البنك 
الخيري لدعم المشاريع الصغيرة

"من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير"

ما الدعم الذي يقدمه البنك؟
المشاريع  لدعم  الخيري  يسعى"البنك 
رابطة  مشاريع  احد  وهو  الصغيرة" 
الخدمات  لتأمين  العراقية،  المبرات 
ال��ق��روض  خ��اص  وب��ن��وع  المالية، 
ال��ح��س��ن��ة)ال��الرب��وي��ة(، وال��خ��دم��ات 
االستشارية إلى من ال عمل له. وذلك 
والنشاطات  االعمال  دعم  خالل  من 
أضعف  يمارسها  التي  االقتصادية 

المتعففة. والقروض  والمعاقين واالسر  والمطلقات  االرامل  المجتمع من  شرائح 
التي يتم تقديمها ستكون على ثالثة ابواب: 

االول: قروض صغيرة جدا لتمويل المشاريع الصغيرة المنزلية مثل خياطة االلبسة 
والمنتجات النسيجية والغذائية الجاهزة وغيرها من مشاريع المنتجات المنزلية.

في خلق  تساهم  التي  المتوسطة  المشاريع  لتمويل  تقدم  قروض صغيرة  الثاني: 
وظائف واعمال لتشغيل العاطلين عن العمل من شرائح المجتمع الضعيفة مثل فتح 

المحالت لتقديم الخدمات والبيع خارج المنازل. 
وفي المراحل التالية يأمل البنك لتوسيع نشاطاته وتحّسين نوعية أدائه عن طريق 
تأمين التمويل الالزم، والمساعدات التقنية، واالستشارات التكنولوجية )بواسطة 

متطوعين من ذوي الخبرات المطلوبة باجور رمزية او بدون اجور(. 
وبما ان النساء يشكلن غالباً أدنى مجازفة لمقدمي القروض ويمْلن أكثر بكثير من 

صفحة 28 البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



الرجال إلى استخدام مواردهن لفائدة أطفالهن عن طريق اعمال يحتمل نجاحها في 
لهذه  دعمه  سيركز  البنك  فإن  جيل،  إلى  جيل  من  المتوارثة  الفقر  دورة  كسر 

الشريحة من المجتمع بالدرجة االولى.
الثالث: دعم واسناد مراكز االسناد المهني لبيوت االنتاج من خالل التطوع والتبرع 

لرفد بيوت االنتاج بالمعرفة واالرشاد من اجل تحريك كل الطاقات.
ماذا يقدم البنك باالضافة الى التمويل والتدريب؟ 

والتدريب،  التمويل  الى  باالضافة  الصغيرة،  المشاريع  لدعم  الخيري  البنك  يقدم 
حزمة من الخدمات المجانية التي تهدف الى مساعدة اصحاب االعمال الصغيرة 
ما  يلي  فيما  نستعرض  ذلك  على  وكمثال  ومنتجاتهم.  اعمالهم  وتحسين  لتطوير 

يقدمه البنك من خدمات في مجال مشاريع الخياطة المنزلية:
اوال: اقامة وانشاء مراكز دعم واسناد بيوت االنتاج.

صفحة  29البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



ثانيا: السعي من اجل المساعدة في تقديم 
ماكنات  من  االج��ه��زة  صيانة  خدمات 

ومعدات.
ثالثا: اعداد النماذج والتصاميم لمختلف 

انواع المنتجات.
المواد  على  للحصول  السعي  راب��ع��ا: 
االولية لبيوت االنتاج كاالنسجة واللوازم 
االخرى المطلوبة عن طريق الشراء او 
االقمشة(  فضالت)زوائد  على  الحصول 
الخياطة  ومعامل  االنسجة  معامل  من 
شراء  او  تبرعا  القماش،  بيع  ومحالت 

بكلف رمزية.
خامسا: تقديم خدمات برمجة االنتاج.

الترويجي  واالع��الم  االع��الن  سادسا: 
التي  منتسبيه  ومنتجات  البنك  لمشاريع 

ستكون تحت اسم وشعار: " منتوج البيت العراقي".
سابعا: تسويق المنتجات. يسعى البنك جاهدا لدراسة االسواق واالتصال بالمحال 
التجارية والمؤسسات، وذلك للحصول على طلبات لشراء منتوجات بيوت الخياطة. 

هذا باالضافة الى مقترح فتح محالت خيرية لعرض المنتجات.
ثامنا: السعي لتقديم خدمة االستشارة والمحاسبة وبرامج تقنية الحاسوب لتسهيل 

عمليات االنتاج والتسويق والتواصل مع االطراف المعنية بالمشروع.
كم هو عدد المشاريع الصغيرة التي أسهم البنك في تمويلها لحد اآلن؟

في بداية انطالقة عمل البنك في شهر حزيران من العام 2010 وخالل مدة قصيرة 
قدره  بلغ  حسنا)الربويا(  قرضا   42 تقديم  اولى،  وكدفعة  المشروع،  استطاع 
االجمالي 9000 دوالر امريكي ل� 42 مشروعا صغيرا استفادت منه على وجه 
بغداد)الكريعات(  مدينة  وأرملة من سكنة ضواحي  امرأة مطلقة   42 الخصوص 
المنتوجات  صناعة  مجال  المقدمة  القروض  شملت  وقد  فقيرة.  منطقة  وهي 
النسيجية)الخياطة المنزلية( اذ تم شراء 42 ماكنة تقسمت بين منزلية وصناعية، 
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هذا باالضافة الى تقديم االقمشة والمعدات واللوازم المطلوبة. للمزيد من االطالع 
www.iraqicharities.org :يمكنكم زيارة موقع الرابطة االلكتروني

 آلية عمل البنك
 بما ان رابطة المبرات العراقية ال تقوم بتقديم خدماتها وبشكل مباشر الى اصحاب 
الحاجة، وانما هي تعمل ك� )مظلة( تسعى لتقديم خدماتها عبر المبرات العراقية 
اشراك  عبر  تركزت  والتحرك  للعمل  آلية  )الرابطة(  وضعت  فقد  لهذا  االخرى، 
ارض  على  المشاريع  وتحقيق  إنجاز  في   الحكومية(  غير  )المنظمات  المبرات 
الثقة  اذا حازت على  اال  مبرة  التمويل ألي  يقدم  لن  البنك  فإن  وبالطبع  الواقع. 
رابطة  عضوية  على  حصولها  خالل  من  وذلك  العمل،  في  والجدية  واالطمئنان 

المبرات العراقية.
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ما هي اآلفاق المستقبلية للبنك؟
يطمح البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة لتشغيل اكبر عدد ممكن من االشخاص 
وخاصة النساء االرامل والمطلقات والمعاقين القادرين على العمل واصحاب االسر 
المتعففة، وفي مدة قريبة، وكمثال على ذلك فإن البنك يأمل اقراض 1000 شخص 
في مجال المشاريع الصغيرة التي تدخل في نطاق "المنتوجات النسيجية" خالل 
سنة من اآلن. هذا وان طموحات المسؤولين على البنك ال تتوقف عند حدود معينة 
االنتاج عن طريق  بيوت  منتجات  الالزم ونجاح تصريف  التمويل  توفر  في حال 

اختراق االسواق وايجاد منافذ جديدة لتقبل المنتجات بالمواصفات المطلوبة. 
فيما يلي االخبار المتعلقة بالمشروع:

البنك الخيري يفتتح اول دروة تدريبية لتعليم الخياطة
نتائج باهرة اوضحها األستبيان الخاص بمشروع البنك الخيري في المرحلة االولى
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اخرى:  نجاحات  يحقق  الخيري  البنك 
االيتام  يكسو  العراقي  البيت  منتوج 

والفقراء بمالبس العيد
احدى  الخيري:  للبنك  معرض  اول  في 
تشعر  مرة  ألول  تقول:انها  المشاركات 

بأنها انسانة لها كيانها وانها نافعة
بعد تمويل وتوزيع الماكنات على االرامل 
والمتعففات الرابطة تسعى لتقديم خدمة 

التسويق للمنتوجات 
بعد توزيع 42 ماكنة خياطة..الرابطة توزع االقمشة الخاصة بمشروع صندوق 

دعم المشاريع الصغيرة
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رابطة المبرات تنفذ مشروع دعم المشاريع الصغيرة وتوزع 42 ماكينة خياطة 
كدفعة اولى على مستحقيها

 كيف يمكنكم المساهمة لدعم البنك؟
بوسعكم، سواء كنتم افرادا او مؤسسات: 

اوال: تقديم التبرعات والمنح للبنك لتغطية رأسماله. 
ثانيا: يمكنكم تقديم القروض الحسنة)الالربوية( للبنك على ان يتم اعادتها اليكم 
ضمن المدد الزمنية التي تناسبكم او التي ترغبون، وذلك بضمانة رابطة المبرات 

العراقية.
ثالثا: التبرع لدعم مراكز االسناد المهني لبيوت االنتاج.

رابعا: التطوع للعمل في اي قسم من االقسام ، علما ان الحاجة ماسة هنا  لكل 
اصحاب الخبرة والكفاءة من اصحاب المهن ذات العالقة.
للمزيد من االستفسار بوسعكم االتصال بنا مباشرة على:

هاتف: 00442084525244
icfund@iraqicharities.org :البريد االلكتروني

صفحة 34 البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



صفحة  35البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



صاحبة محل "خياطة شموسة" تتطوع بترويج 
وعرض منتجات "البيت العراقي" مساهمة منها لدعم 

المشاريع الصغيرة
البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة- وليد عبد االمير- بغداد

لدعم  الخيري  )البنك  بمشروع  الخاصة  العراقي  البيت  لمنتجات  الترويج  لغرض 
المشاريع الصغيرة( فقد تم عرض نماذج من انتاج المتدربات في الدورة التدريبية، 

في محل خياطة )شموسة( في منطقة )الكويتي( في حي الكريعات.
وبسبب طبيعة هذه المنطقة والعالقات االجتماعية القوية بين ساكنيها، فقذ ذاع 
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خبر اقامة الدورة واالنتاج المتواصل الذي انتج من قبل المتدربات كواجبات بيتية 
وجودة عالية، بين اهل المنطقة.

هذا وقد حضر بعض االهالي لالطالع على سير الدورة، وكان من ضمن الحضور 
صاحبة محل )خياطة شموسة للسيدات(، والتي اظهرت اعجابها بما شاهدته من 
معروضات وابدت استعدادها لعرض نماذج منه في محلها الخاص، والمساهمة 
بدعم االرامل من خالل مشاركتها بالترويج لهذا االنتاج مجانا والمساهمة حتى في 
خياطة بعض الممنتجات التي توزع على االيتام ودون مقابل، وطلبت بعض النماذج 
لعرضها في محلها الخاص، والذي لم يمض على افتتاحه اكثر من شهرين، وقد 

تم تزويدها بنماذج مختلفة من االنتاج الخاص بالدورة لغرض العرض.
ولغرض التأكد من حقيقة الموقف فقد قمنا برفقة رئيس )جمعية حماية السكان( 

العراقي معروضة داخل  البيت  المحل، حيث  وجدنا منتجات  ونائبه بزيارة لهذا 
المحل يطلعن على موديالت مالبس وكان  المحل والحظنا وجود زبونتين داخل 

هناك شخص طلب اجراء تعديالت على مالبسه.
لغرض تمكين صاحبة المحل من عرض االنتاج بصورة صحيحة فقد تم تجهيزها 
يتم تجهيزها الحقا بدفعة اخرى لغرض  للعرض )مانيكات( على ان  بتالث دمى 
عرض المالبس عليها، وقد الحظنا ان المنطقة التي يقع فيها المحل فيها حركة 
تسّوق جيدة مما يبشر بان هذا المحل سوف ينجح، آخذين بنظر االعتبار ان جميع 
المعروضات التي جهزت بها هي منتجات صيفية والغرض فقط هو للتعريف على 
بعد  الشتوية  المالبس  من  المحل  الى  ترد  التي  بالطلبات  تجهيزها  يتم الحقا  ان 

اجراء تنسيق تام معها.
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اعالن: البنك الخيري يقدم التمويل لتشغيل آالف 
األسر المتعففة ويبحث عن جمعيات خيرية لتنفيذ 

المشروع

هل لديك جمعية خيرية وتسعى لتشغيل االسر المتعففة.. البنك الخيري يقدم القروض 
الحسنة الالزمة في هذا المجال

بعد نجاح تجربته األولى في منطقة الكريعات ببغداد يسعى "البنك الخيري لدعم 
تشغيل  أجل  من  الحسنة)الالربوية(  القروض  آالف  لتقديم  الصغيرة"  المشاريع 
األرامل والمطلقات والمعاقين واأليتام واالسر الفقيرة، التتشالها من واقع الفقر 

والجوع والحرمان والى األبد.

ولكي يتمكن البنك الخيري من تحقيق اهدافه االنسانية الطموحة هذه، وفي جميع 
مدن ومناطق العراق، يأمل ويرجو، من اصحاب الجمعيات الخيرية العراقية الفاعلة 
المزيد من  المشروع وتشغيل  تنفيذ  التعاون والتنسيق، ألجل  يد  والمخلصة، مد 

األسر المتعففة خصوصا تلك التي تفتقد الى المعيل.

لالستفسار والمشاركة يمكنكم التواصل عبر:

icfund@iraqicharities.org

الهاتف: 00442084525244 
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البنك الخيري يحقق نجاحات اخرى: منتوج البيت 
العراقي يكسو االيتام والفقراء بمالبس العيد
البنك الخيري يساهم في كسوة العيد من خالل منتوجات البيت العراقي

 رابطة المبرات العراقية-وليد عبد االمير- بغداد

ضمن مشروع )البنك الخيري لدعم المشارع الصغيرة( أقام )منتدى البياع الثقافي( 
لتوزيع  احتفالية  المرأة(  لتطوير  األلهية  الرحمة  عيون  )منظمة  مع  وبالتعاون 
)كسوة العيد( على ايتام منطقة البياع والمناطق المجاورة لها، وذلك عصر يوم 

األربعاء 2010/9/8 في مقر المنظمة في البياع.
يتيما منهم  لقد تضمنت هذه األحتفالية توزيع )360( قطعة مالبس على 360 
)166( ذكور و)194( اناث موزعين على )90( عائلة من العوائل المسجلة لدى 
)منظمة عيون الرحمة(، كانت حصة العائلة الواحدة 4 قطع مالبس، باألضافة الى 
احذية تم تأمينها من قبل هذه المنظمة وبنطرونات والدية تبرع بها صاحب احدى 
المحال التجارية في منطقة البياع، باألضافة الى توزيع اكثر من )800( نسخة من 
الخيرية(  التعاون  )جمعية  بها  تبرعت  لألطفال  ثقافية  مجلة  )احمد( وهي  مجلة 
القراءة واألطالع  األطفال على  لتشجيع  العراقية  المبرات  رابطة  احدى منظمات 

حيث ان بعضهم لم يشاهد مجلة في حياته داخل منزله.
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المبرات  )رابطة  بعدها ممثل  القى  الحكيم،  الذكر  بآيات من  األحتفالية  افتتاح  تم 
العراقية( التي تشرف على )مشروع البنك الخيري( كلمة مقتضبة عن المشروع 
المالبس  بتوزيع  المباشرة  بعدها  تم  واألقتصادية،  األجتماعية  وابعاده  وآلياته 

وضمن قائمة للعوائل المشمولة والتي تم تبليغها للحضور مسبقا قبل يومين.
لقد كان مستوى المالبس المعروضة والمستلمة من العوائل وباعترافها من النوع 
األجنبي  يضاهي  انه  كما  مناسبات،  هكذا  في  األطفال  حاجة  يلبي  والذي  الجيد 
المستورد من البلدان الغربية، وافضل من تلك المنتجة في بلدان جنوب شرق آسيا 
والتي اغرقت السوق العراقي )لرخصها( وال يقل جودة عن المنتج )حسب الطلب( 

من ناحية نوع القماش واألكسسوارات، كذلك فان طريقة العرض كانت مشجعة 
لربات البيوت ألقتناء المالبس التي تتناسب مع اطفالهن من ناحية القياس واللون 

والموديل دون ان يفرض عليهن اي منتوج.
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وبذلك فأن هذا المشروع قد حقق جزء ا من رسالته وهي شراء األنتاج المنتج من 
الخياطات لتشجيعهن على األستمرار بالعمل لتأمين حصولهن على مصدر رزق 
قطعة   20 انتاج  ان  المبتدئات( حيث  امكانياتهن )خصوصا  تطوير  وكذلك  دائم، 
مالبس خالل فترة قصيرة وتجاوز بعضهن هذا الرقم كفيل بأن يطور من مستوى 
اهالي  قبل  من  األنتاج  ا  هذ  على  للتعرف  الفرصة  لهن  يتيح  فأنه  كذلك  األداء، 
المنطقة التي يسكنون فيها ويفسح لهن المجال للحصول على زبائن حيث ان هذا 
األنتاج قد عرض لمدة اربعة ايام في منطقة الكريعات حيث يتواجد معظم الخياطات.
هذا وقد بلغت قيمة شراء المالبس المنتجة من الخياطات )1544500( دمليون 
وخمسمائة واربع واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي،  تم التبرع به من قبل 
في  العراقية  المبرات  رابطة  ممثل  يتولى  حيث  الثقافي(  البياع  )منتدى  اعضاء 

العراق مسؤولية ادارة )لجنة العالقات( في هذا المنتدى.
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جمعية "الثقافة للجميع" تنفذ حملة ناجحة لمحو 
االمية في مناطق بغداد 

تحقيق - يوسف محسن- الصياح

قطع العراق شوطاً واسعاً في القضاء على األُميَّة منذ سبعينيات القرن الماضي 
االعلى  المجلس  1979 من خالل تشكيل  العام  االمية  بدأت حملة مكافحة  حيث 
العراق  انحاء  جميع  في  االمية  مراكز  من  االالف  وفتحت عشرات  االمية  لمحو 
لها  خصصت   )45  15-( من  االعمار  وشملت  والمعامل  المصانع  في  وحتى 
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ميزانيات ضخمة إلى أن أعلن العراق القضاء على االمية عام 1991، لكن هذا 
التطور في مجال القضاء على األُميَّة عانى من تراجع كبير بعد دخول العراق في 
مسلسل الحروب )الداخلية والخارجية( ما ادى الى انحسار هذه الحملة ثم توقفها 
وبالتالي فقدان الدارسين والدارسات في هذه المراكز القدرة على استكمال دراستهم 
بعد  متردية  امنية  ظروف  من  تاله  وما  االقتصادي  الحصار  ظروف  عن  فضال 
التغيير ادى الى توسع االمية بين الكبار وتسرب الطلبة من المدارس كل ذلك جعل 
عملية محو االمية وتعليم الكبار في العراق مهمشة وتشير احدث االحصائيات الى 
بالمئة   65 الى  25سنة(  بين االعمار )-15  ارتفعت خاصة  قد  االمية  ان نسبة 
وتتراوح نسبة النساء اللواتي لم يكملن الدراسة االبتدائية في المدن العراقية في 
عمر )-15 24( بحدود 38 بالمئة وتصل نسبة النساء االميات في العراق الى 78 
بالمئة ووفق تقرير اليونسكو لعام 2004 وتشير المصادر التعليمية في العراق 
إلى أن تقديرات رِصدت في الفترة بين 2008 و2009 تشير إلى وجود خمسة 
ماليين انسان يعاني من االمية في العراق ، أي بحدود أكثر من %60 إلى 65% 
منهم من النساء، وأن تقديرات العام 2010 تفيد أن هذا العدد ازداد بشكل واسع 
في  اإلنمائي  والتعاون  التخطيط  وزارة  بينت  وقد  مواطن  ماليين  سبعة  وتجاوز 
الطلبة  أعداد  في  طبيعيَّة  غير  زيادة  وجود  البشرية  التنمية  تقرير  عبر  العراق 
بين من المدارس، بخاصة االبتدائيَّة؛ بسبب األوضاع المتردية التي ظهرت  المتسرِّ
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بعد العام 2003 في العراق، وأن نسبة 
ان  كَّ الملتحقين بالدراسة من مجموع السُّ
فيما  فقط،   55% التحاقهم هي  الواجب 
كانت نسبة االلتحاق من مجموع األطفال 
 59% سنوات   6 أعمارهم  تبلغ  الذين 
التحاق  عدم  نسبة  هناك  إن  أي  فقط؛ 
وترتفع  األطفال،  بين   41% إلى  تصل 
هذه النسبة إلى أكثر من %56 بين َمن 
لدى  وتنخفض  12سنة،  عمر  في  هم 
ذوي األعمار األكبر. وهنا تلعب منظمات 

المجتمع المدني بوصفها كتلة وسطية بين المجتمع والدولة دوراً كبيراً في هذا 
بغداد  تربية  مديرية  مع  بالتعاون  للجميع  الثقافة  جمعية  تنفذ   ، حيث   ، المجال 
الجديدة قسم االطراف مشروع محو االمية الذي بدأ العمل به بتاريخ 2010/2/20 
وهو من اهم المشاريع االنسانية لما يحتويه من برامج وخطط للنهوض بوضع 
المرأة في المناطق المستهدفة وهي )الكمالية، الفضيلية، حي البتول، العماري، 
الخدمات  نقص  من  المناطق  هذه  تعاني  اذ  المقاول(  العبيدي،  ، شهداء  الباوية 
البطالة، والتهميش الذي تتعرض له المرأة،  المادية وانتشار  وتدهور االوضاع 

ويضم المشروع 1000 امرأة موزعات على 10 مدارس في تلك المناطق. 
تجهيز  وتم  المشروع  في  الدارسات  للسيدات  القرطاسية  بتوفير  الجمعية  وتقوم 
على  التركيز  الى  إضافة  والمولدات،  التبريد  بوسائل  الجمعية  قبل  من  المراكز 
تطوير البرنامج التعليمي للدارسات، من خالل اعطائهن محاضرات بشأن حقوق 
االنسان، االسعافات االولية وندوات التوعية الصحية، فضال عن توفير الباحثات 

االجتماعيات ومحام لتقديم االستشارة االجتماعية والقانونية لل������دارسات. 
إعادة المتسربين الى مقاعد الدراسة 

يقول عبد جاسم/ مدير جمعية الثقافة للجميع: بدأت الجمعية مشروعها لمكافحة 
محو االمية العام 2005 في مدينة الصدر وفي مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية 
وكان المشروع يهدف الى اعادة المتسربين من الفتيان والفتيات من كال الجنسين 

الى مقاعد الدراسة. 
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* من هي الجهات الدولية الممولة للمشروع؟ 
انكلترا ساعدتنا في االيفاء بشروط  التمويل من منظمة دولية في  بداية  - كانت 
العمل، جعلتنا نفتتح دورات مهنية لتعليم الخياطة والحاسوب ولم يتأثر المشروع 
بالتوترات الطائفية التي تصاعدت او توقف نشاط الجمعية، وذلك الستقاللية العمل 
المدني وعدم اندراجه في الصراعات والخصومات السياسية والحزبية، واقتصر 
عمل الجمعية على المجاالت االجتماعية والتعليمية والثقافية وتعميم ثقافة التسامح 

السياسي والديني لالنتقال الى مرحلة سلمية. 
* من هي الجهات الحكومية التي تعاونت مع المشروع؟ 

- كانت اوالً تربية الرصافة الثالثة التي ابدت تعاوناً بالسماح باستخدام المدارس 
من دون عقبات فضالً عن الوزارة التي منحت الجمعية حق التواجد في المدارس 
لتنفيذ المشاريع االنسانية والمهنية، وكذلك مديرية تربية الكرخ الثانية في مساندة 
الجمعية واالستجابة في فهم العمل المدني وادراك مفردات المشروع الذي تواصل 
في تعليم مهارات الحاسوب وتعليم اللغة االنكليزية ومهارات الخياطة والتعليم وقد 
سجل المشروع نجاحاً في اعداد المستفيدين فضال عن اطالق مشروع النصيحة 
محو  مراكز  داخل  واالجتماعية  القانونية  الثقافة  نشر  في  واالشتغال  واالرشاد 
االمية بلغ عدد المستفيدين اكثر من خمسة عشر الف مواطن ومواطنة في البياع 
الحكومية  والجهات  للمواطنين  كان  وقد  الصدر  ومدينة  واليوسفية  دشير  وابو 
التربية  مديريات  البلدية،  للمجالس 
والدينية  االجتماعية  والشخصيات 
والثقافية دور في هذه المشاريع كمرحلة 
اولى.* كيف تم اختيار المناطق المشمولة 
بمشروع محو االمية؟ بطريقة عشوائية 

ام عبر دراسات ومعرفة مسبقة؟ 
معرفة  لديها  للمجتمع  الثقافة  جمعية   -
بالمناطق واالحياء الشعبية االكثر ضرراً 
وعوزاً من الناحية االجتماعية والتربوية 
واالقتصادية عبر الدراسات والمعلومات 

المتوفرة لدينا، وقد 
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بدأ المشروع من منطقة النهضة وشارع الكفاح وابو سيفين والفضل والصليخ 
والرئاسة  الفضيلية  في  كان  المشروع  واخر  والسعدون  والشعب  واالعظمية 

والكمالية والباوية والرشاد والمعامل وكسرة وعطش. 
الدراسات  عدد  حجمه؟  ماهو  الجديد  بغداد  اطراف  في  االخير  المشروع  هذا   *

والمعلمين والمعلمات؟ من اين يتم تمويل المشروع؟ 
- االمية بالغة التأثير على المجتمع وخاصة في مناطق اطراف بغداد والتي تعاني 
من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة السوء فضال عن الظروف المعيشية الصعبة 
بغداد  )اطراف  المناطق  تلك  في  االمية  لمحو  امرأة  االف  الثالثة  مشروع  بدأ   ،
االولي  المستوى  دورة  في  دارسة  امرأة  االلفين  مع  البداية  كانت  اذ   ) الجديدة 
توفير  اسهامها على  الجمعية  قدمت  التكميلية.  المرحلة  الى  امرأة  الف  وانتقلت 
مهارات االسعافات االولية في مراكز الجمعية الستة بعد ان التحقت مدينة المدائن 
لدن  واالقبال من  االستجابة  هناك وجدت  مركز  افتتاح  في  الجمعية  من  بمبادرة 
الحال مباشرة  العشائر وشخصيات اجتماعية ودينية واتصل  المواطنين وشيوخ 
وبتأثير من مركزنا في الزعفرانية الذي انجز النشاطات في مكافحة االمية ومهارات 
الحاسوب والخياطة والثقافة القانونية واالجتماعية والدعم الصحي في الفحص 
المجاني ونشر ثقافة البيئة والصحة. وان عدد المعلمين والمعلمات والمشرفين 
نيسان خمسة   9 احياء  في  بلغ  قد  الجديدة  بغداد  اطراف  في  بخاصة  التربويين 
وخمسين شخصاً، وتولت منظمة دولية رعاية المشروع اسمها )ميرسي كوربس(، 
لقد ساعدت نشاطات الجمعية على االعداد والتدريب والتأهيل وان العشرات من 

الطالب قد عادوا الى مقاعد الدرس في 
لها  كان  التي  الثانية  والرصافة  البياع 
والدعم  المشاركة  في  الكبير  الفضل 
دورات  ال��ى  الكتب  وتوفير  المعنوي 
لقد ساعدت  االمية،  مكافحة  في  النساء 
في  ومواطنات  مواطنين  ايضاً  الجمعية 
في  الصحية  والمباشرة  االمية  تجاوز 
فرص  على  والحصول  والكتابة  القراءة 
عالية  العراق  في  االمية  نسبة  عمل.ان 

صفحة 48 البر و االحسان:  العدد التاسع  - 2010/11/01



وفي تزايد لوجود احباط وتسرب من الدراسة وشعور بعدم جدواها. 
التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني 

بين مهند لطيف جاسم/ منسق مشروع محو االمية في االطراف : ان هذا المشروع 
قائم بالتعاون والتنسيق بين مديرية تربية بغداد الجديدة االطراف وجمعية الثقافة 
للجميع عبر استحصال موافقة وزارة التربية، ويعد هذا المشروع اكماالً للمرحلة 
السابقة االساس والتي امتدت لمدة ستة اشهر وقد توزع على عشرين مركز في 
كافة مناطق شرق بغداد )المشتل والفضيلية والكمالية والعماري والبادية والجنسية 
منطقة االستكشافات النفطية( انتهى المشروع االولي في 2009/12/14 وكانت 
نسبة النجاح تربو على 80 بالمئة حدث تسرب بسبب الضغوط االجتماعية وقد 
بلغ عدد الطالبات الفين واربعمائة وعشرين دارسة من مختلف االعمار بعد انتهاء 
المشروع االول بدأ المشروع الثاني التكميلي ويتكون هذا المشروع من الدارسات 
تعليمات  الدارسات حسب  مع  التعامل  تم  وقد  السابقة  المرحلة  تجاوزن  اللواتي 
وزارة التربية وحسب االعمار ، الطالبات اللواتي اعمارهن بين 18-50 تحصل 
على شهادة اما االعمار الصغيرة فيتم نقلها الى التعليم المسرع الكمال دراستها 

االعتيادية. 
* ماهو عدد مراكز محو االمية االن في المشروع التكميلي؟ 

- لدينا عشرة مراكز وهي ، مركز الواقدي 3 معلمات و75 دارسة، مركز االحسان 
6 معلمات و275 دارسة مركز ابو طالب والمفيد في الكمالية 11 معلمة 300 
دارسة + رياض اطفال ومركز حي البتول 2 معلمات و60 دارسة ومركز اسماء 
في حي النصر معلمتان و60 دارسة ومركز االخوة في العماري معلمتان و55 
ست  االستقالل  ومركز  دارسة  و65  معلمات  ثالث  الطف  ابطال  ومركز  دارسة 

معلمات و175 دارسة ومركز االهلة ثماني معلمات و275 دارسة. 
* لماذا تم اختيار هذه المناطق من العاصمة؟ 

- هذه المناطق عانت من التهميش واالقصاء االقتصادي والتعليمي منذ سبعينيات 
القرن الماضي فضالً عن ذلك الظروف المعيشية الصعبة لتلك المناطق حيث ان 
اغلبها تقع تحت خط الفقر مع تقاليد عشائرية لم تسمح للفتيات اكمال دراستهن 

بعد المرحلة االبتدائية. 
* ماهي المشكالت التي اعاقت المشروع ؟ 
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- اغلبها عوائق اجتماعية واغلب العوائل لم تتعاون بشكل كبير. 
* ماهي الدروس االخرى التي قدمها المشروع للدارسات ؟ 

- قدمت دروس في االسعافات االولية ومحاضرات حول حقوق االنسان وحقوق 
المرأة وحقوق الطفل وكانت استجابة النساء بسيطة وتتسم بعدم التفاعل وتولدت 
ردود افعال وخاصة في منطقة الباوية والمعامل حول حقوق النساء وان المرأة 

)حرمة( وليس لها حق ولكن بالتدرج تولدت استجاب�������ات ونقاشات. 
مبادرة مجتمعية مدنية 

تقول : ايمان قاسم محمد/ مدير مركز المفيد لتعليم الكبار في البداية كانت والدة 
المركز بمجهود شخصي )من كادر المدرسة ومجموعة المعلمات( قررنا فتح مركز 
لتعليم الكبار من النساء وقد تم تجميع صفين اعمارهن تتراوح بين 18-75 سنة 
وبعد فترة من الزمن تبنت جمعية الثقافة للجميع هذا المشروع عبر تجهيز مراكز 
ذلك  الى  اضافة  السبورات  وتوزيع  واالنارة  والمولدات  بالمبردات  االمية  محو 

رواتب العاملين في المشروع فضالً عن ذلك وسعت الجمعية عمل المركز. 
* ماهي الصعاب التي تؤخر تقدم المشروع؟ 

- النساء لديهن استجابة قوية ورغبة في التعليم ولكن العائق االجتماعي والعشائري 
عانى  وقد  شعبية  مناطق  في  تنتشر  االمية  محو  مراكز  ان  وذلك  المشكلة  هو 
المشروع التكميلي من انتكاسة بسبب تسرب عدد كبير من الدارسات بسبب عوامل 
كن  النساء  وبعض  االسواق  في  يعملن  بعضهن  ان  حيث  واجتماعية،  معيشية 
يتأملن فرص عمل او رواتب من الجمعية اما البعض فكن مصممات على الدراسة 
ويطالبن بدروس اضافية تتعلق بالجغرافيا والتاريخ بعد ان تعلمن القراءة والكتابة. 

حقيبة دبلوماسية 
ابي  واسم  اسمي  تعلمت  تقول:  سنة   72 العمر   ، عويد  راضي  جميلة  الدارسة 
المركز  في  وعلموني  والدعاء  القرآن  سور  وقراءة  والكتابة  القراءة  واستطيع 
حقوق االنسان وحقوقي كانسانة ولكن لم يبق من العمر بقية. )وقد اشادت مدير 
المركز الست ايمان بهذه الطالبة الجادة حيث تأتي مبكرة الى المركز مرتدية حذاء 
 : تقول  سنة   75 ،العمر  كاظم  قبيلة  الدارسة  اما  دبلوماسية(.  وحقيبة  رياضياً 
الكثير في المركز وقبل فترة خرجت الى الشارع وقراءة اسم محل ابني  تعلمت 
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واسمه واريد ان اتعلم اللغة االنكليزية والتربية الدينية والتاريخ وهذه االشياء تفيد 
االنسان، وقد كنت مثل االعمى والحروف تنور عقل االنسان. 

منطقة شعبية وظروف صعبة 
المعلمة ساجدة عبد جيار تقول : ادرس في المركز ثالث مواد قراءة ورياضيات 
وثقافة، استجابة النساء عالية والدليل على ذلك ، درجة الحرارة العالية وتواجدهن 
الظروف  هو  المنطقة  هذه  في  وخاصة  عملنا  يعيق  الذي  والعائق  المدرسة  في 

االمنية والمشكالت العشائرية التي تعيق حضور الدارسات الى المركز. 
اما المعلمة احالم فرهاوي نجم تقول: شاركت في المشروع منذ مرحلة االساس 
والمشروع التكميلي يمتلك اسباب نجاح اكثر في الحضور وااللتزام والعائق الذي 
يعيق الحضور كون اغلب النساء كبيرات السن فضالً عن ذلك منهن نساء متزوجات 
وربات بيوت ومن الصعب حضورهن الدائم الى المركز اما نسبة التعلم فهي عالية 

في صفوف الدارسات الى درجة ان بعضهن يطالبن بتعليم مواد اخرى.
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مكفوفون من ميسان يتحّدون الظروف رغم 
معاناتهم من شظف العيش

ميسان/ أصوات العراق: لم تمنع اإلعاقة المكفوف احمد من العمل في شركة نفط 
ميسان، كعامل في البدالة بمرتب شهري ال يتجاوز 400 الف دينار، من أداء ماهو 
أعلى من قدراته، فقد افتتح جمعية للمكفوفين بتمويل من مرتبه ليذهب نصفه إلى 
ايجار المقر الذي لم يترك بابا لم يطرقها للحصول على مايمكنه من دفع االيجار.

بعينيه  ليس  الناظر الفتة كتب عليها “المكفوف  أمام  تتراءى  المقر  ومع دخول 
وإنما المكفوف هو الذي يرى الحقيقة ويغض النظر عنها”.

ويقول احمد كريم لوكالة )أصوات العراق( إن “الشعار الذي تراه في صالة المقر 
استطعت غرس  انني  إال  قراءته،  المكفوفين من  استطاعة  الرغم من عدم  على 
مفهومه بين اعضاء الجمعية من خالل زياراتي المتكررة لهم للتخفيف عن اعبائهم 
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ومنحهم الثقة بأنفسهم من اجل االندماج في المجتمع”.
المربد  إلذاعة  كمراسل  سابق  وقت  في  بالعمل  إعاقتي  تحديت  “انني  ويضيف 
كمتطوع وبدون اجر من اجل ايصال صوت اهالي ميسان ومن ضمنهم المكفوفون 
إلى الجهات الحكومية، وأيضا عملت كبائع للسكائر في ايام الحصار الجائر إلعالة 

عائلتي” .
ويطالب كريم الحكومتين االتحادية والمحلية “بإنصاف هذه الشريحة المنسية في 
افتتاح معهد  لهم إلعالة عوائلهم، وكذلك  توفير فرص عمل  المجتمع من خالل 

النور التأهيلي مثل الذي في بقية محافظات القطر لغرض دمجهم في المجتمع”.
ويلفت إلى أن “المكفوف عوضه هللا سبحانه وتعالى بمزايا التتوفر عند األصحاء، 
ومنها على سبيل المثال الحالة التي اتميز بها وهي حفظي لمئات األرقام للهواتف 
النقالة المتصلة بي على ظهر قلب، كما أن احد المكفوفين لديه قابلية على معرفة 
الوقت بالساعات والدقائق والثواني عندما نسأله عن الوقت وهذه معجزة ربانية”.
ولم يختلف رأي كريم عبد هللا )50 عاما( الذي يسكن منطقة نهر سعد، ويعمل في 
ومن  مكفوفون  منهم  ثالثة  أفراد  ستة  من  متكونة  اسرة  ليعيل  الخاص  القطاع 

ضمنهم زوجته وطفالن عن سابقه.
على  ويقتصر  يذكر  ال  يكاد  المكفوفين  بشريحة  الحكومي  “االهتمام  إن  ويقول 
زيارات غير منتظمة وتقديم مساعدات عينية ومادية بسيطة، في حين تحتاج تلك 

العوائل إلى اهتمام خاص من قبل الدولة”.
ويوضح عبد هللا لوكالة )أصوات العراق( “اعمل في معمل للطابوق وبأجر يومي 
بعض  توفير  علي  يصعب  ما  األسبوع،  في  ايام  لثالثة  عمل  بال  ابقى  وأحيانا 
تعودا  واللذين  المكفوفين  لطفلي  الحليب  مادة  بينها  المعيشية، ومن  االحتياجات 
على نوعية من الحليب تسمى )المدهش( والتي يصعب علي في بعض األحيان 

توفيرها”.
الغذائية في  للمواد  الجبار حسين )55 عاما( فهو يدير محال  المكفوف عبد  أما 

منطقتهن متحديا بذلك فقدانه للبصر.
من  تمنعني  لم  البصر  نعمة  “فقدان  إن  العراق(  )أصوات  لوكالة  حسين  ويقول 

العمل في محلي باعتمادي على حاسة اللمس في عملية البيع”.
الموجودة في محله  السكائر  الغذائية وعلب  المواد  بتنظيف  يقوم  ويضيف وهو 
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الواقع في احد األحياء الشعبية أن “المردود االقتصادي لعملي ضعيف ول ايسد 
جميع متطلبات المعيشة لكوني رب أسرة كبيرة فيها طالب يدرسون في الجامعة”.
ويدعو الحكومة إلى أن “تلتفت لهذه الشريحة من خالل زيادة رواتبها المخصصة 
من قبل دائرة الرعاية االجتماعية والبالغة 50 الف دينار، التي التكفي ألكثر من 

ثالثة ايام كمصروف للعائلة”.
ويعمل الشاب علي زبون )20 عاما( في القطاع الخاص، وهو يرى أن “جمال 
اإلنسان الحقيقي هو جمال الروح وليس جمال العيون كما يعتقد البعض، ألن جمال 
الروح اليتوفر عند الكثيرين ولهذا أحببت بنت عمي الكفيفة وتزوجت بها بعد قصة 

حب لثالث سنوات انتهت بالزواج”.
فيما تؤكد المكفوفة اميرة محمد )35 عاما( أن “الحصول على فرصة الزواج هي 
“حتى  مبينة  المحافظة”،  في  المكفوفات  منها  تعاني  التي  الرئيسية  المشكلة 
المكفوفين اليرغبون بالزواج بمكفوفات ولهم الحق في ذلك، ألنهم يحتاجون إلى 

امرأة تعيلهم وتساعدهم في حياتهم”.
وتضيف “انني اسكن قضاء الكحالء الذي يبعد عن مركز المحافظة مسافة 20 كم، 
الذي  الجمعية  رئيس  سوى  منها  يخلصني  لم  صعبة  نفسية  حالة  اعيش  وكنت 

اقنعني بالعمل معه في الجمعية وانا اآلن من الناشطات فيها”.
إلى ذلك، يقول خلف محمد خلف المشرف على برنامج الزائر الصحي في ميسان 
إن دائرته “سبق أن قامت بزيارة عدد كبير من المكفوفين، وكانت الزيارة األخيرة 
برفقة رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب، 

إذ تم تقديم بعض الهدايا العينية والمادية لهم”.
ويوضح خلف لوكالة )أصوات العراق( أن “هذه الحلول وقتية، فالبد أن يكون 

لهذه العوائل مورد رزق ثابت لكون المساعدات آنية والتفي بالغرض”.
تمكن  صحية  بطاقات  إصدار  مؤخرا  قررت  ميسان  صحة  “دائ��رة  أن  ويضيف 

المكفوف من العالج مجانا في جميع المؤسسات الصحية واألهلية”.
آخر إحصائية  322 مكفوفا بحسب  يبلغ  المحافظة  المكفوفين في  أن عدد  يذكر 
أجرتها جمعية المكفوفين في ميسان لم يحصل أي منهم على فرصة عمل سوى 
رئيس الجمعية احمد الذي تبرع بمرتبه إلدارة الجمعية بانتظار عطف الحكومات 
لتفي ولو بجزء من وعودها التي قطعتها قبيل انتخابها.        ي ر )تح( – ش م
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فقراء ال يملكون ثمن الدواء وآخرون بال أمل 
ينتظرون الوعود في يومهم العالمي

يعاني من مرض عضال  الذي كان  ابو شهد  العراق: مثلت وفاة  بغداد/ اصوات 
اقعده في المنزل لسنوات طويلة، معاناة مزدوجة لعائلته الفقيرة المؤلفة من أم 
وخمس بنات، فقد فقدوا عزيزا على قلوبهم وحاروا في كيفية تدبر مصاريف دفنه 
في النجف واقامة العزاء له، قبل ان يتطوع جيرانهم بتحمل التكاليف، وهي مشكلة 
عشرات اآلالف من الفقراء في بلد يواجه ظروفا صعبة بعد سنوات من الحروب 

وغياب الخطط التنموية.
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جيران عائلة ابو شهد التي تعيش في احدى المناطق المتجاوز عليها بحي الرشاد 
االجتماعية  االع��راف  وفق  تكفلوا  قاسية،  معيشية  ظروف  وسط  بغداد  شرقي 
السالم  مقبرة  في  لدفنه  المال  وجمع  له  عزاء  مجلس  باقامة  الديني،  وااللتزام 
بمدينة النجف )160 كلم جنوب بغداد( حيث يفضل الشيعة دفن موتاهم هناك، وهم 
طوال سنوات استمروا في مساعدته لتدبر معيشة العائلة في ظل غياب اي معيل 

لها وضعف رواتب الرعاية االجتماعية التي تقدمها الحكومة.
ابو شهد، ان جاره “كان  ابو محمد )50 عاما( وهو احد جيران عائلة  ويقول 
يعاني من المرض منذ سنين طويلة، وهو اب لخمس بنات وليس لهم معيل، وما 
كانت تستلمه زوجته من الرعاية االجتماعية يذهب لشراء األدوية، وعندما توفي 
لم تكن عائلته تملك ماال إلقامة مراسم العزاء ودفع نفقات الدفن، وهو أمر أثار 

حزن وتعاطف الجميع مع العائلة”.
ويضيف لوكالة )اصوات العراق( معلقا على حلول اليوم العالمي لمواجهة الفقر 
لبرامج تكافح  الفقير، ان “الناس هنا ال تعرف وجودا  ايام من رحيل جاره  بعد 
الفقر، فهم يعيشون منسيين ويموتون كذلك في بيوت من طين وصفيح بأحياء غير 
لم  الذين  المنطقة  اهالي  “لوال  مستطردا  هللا”،  رحمة  فيها  ينتظرون  مخدومة 
يقصروا مع عائلة ابو شهد أثناء معاناته مع المرض، كل حسب امكاناته سواء في 
تأمين حاجاتهم الغذائية، او منحهم مبالغ مالية لكان مصير العائلة أسوأ بكثير”.

وتساءل “ماعسى البنات واألم المسكينة ان تعمل بعد وفات زوجها، وسط ظروف 
الحياة الصعبة،  فهي ال تملك غير الدعاء الى هللا ومناشدة الحكومة إلنتشالهم من 
الفقر المدقع الذي يعيشونه وسط غياب مؤسسات الرعاية االجتماعية الحقيقية 

التي ترعى المحتاجين وتدعمهم برواتب مقبولة وليس بمبالغ هزيلة ومعيبة”.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف 17 تشرين االول اكتوبر من كل 
عام، نقلت العديد من العوائل الفقيرة في ببغداد معاناتها مع الفقر، مشيرة الى عدم 
إهتمام الحكومة بأوضاعهم وعدم وجود برامج موجهة لمساعدتهم على تحسين 
واقعهم، فيما طالب البعض بزيادة مبالغ الرعاية االجتماعية التي تمنح للعاجزين 

والعوائل التي ال تملك معينا لها في بلد ينعم بثروات نفطية كبيرة.
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ويقول ابو مروة )45 عاما( الذي يعيش في منزل من الصفيح في مدينة الصدر 
واربعة  مكونة من زوجة  عائلة  اعيل  “أنا  للبضائع،  ويعمل حماال  بغداد  شرقي 
أطفال، اثنان منهم في المدرسة، وظروفي المالية صعبة جدا، فأنا عاجز عن شراء 
اتحمل  ال  فانا  للدراسة  تركهم  في  وافكر  االطفال  دراس��ة  ول��وازم  القرطاسية 

مصاريفها”.

ويضيف لوكالة )اصوات العراق( “أعمل حماال واجمع رزقي بعربة من الخشب 
انقل بها مفردات البطاقة التموينية لالهالي مقابل اجر زهيد، في وقت تتأخر فيه 
مفردات البطاقة التموينية التي لم تعد مفرداتها كما في السابق وال توزع بشكل 

شهري منتظم ما يؤثرعلي”.

ويستطرد ابو مروة وهو يشير الى منزله “كل ما أملكه هو هذا المنزل الذي ال 
تتجاوز مساحته 55 مترا مربعا، وقد بنيته من الصفيح بجوار مكب للزبالة قرب 
دائرة الماء”، مطالبا “الحكومة بتحسين اوضاعه كمواطن عراقي ينتمي الى هذه 
العيش  تأمين محل سكن وراتب اعانة يمكنه من  بالثروات، عبر  الغنية  األرض 

بكرامة”.
ويعرب ابو مروة وهو يدفع بعربته الخشبيه بتجاه سوق المدينة، عن استغرابه 
لوجود يوم عالمي مخصص لمكافحة الفقر، قائال “لم اسمع بيوم كهذا وان وجد 
فلن تكون هناك جدوى من وجوده طالما لم تقدم معالجات حقيقية لمشاكلنا رغم 

ان بلدنا أنعم هللا عليها بالكثير من الخيرات”، بحسب قوله.

وفي حي طارق الواقع خلف السدة، بمحاذات مدينة الصدر في الجانب الشرقي من 
العاصمة بغداد، تتجسد الكثير من صور الفقر التي تعاني منها مئات العوائل التي 
بالعربات ويسخدمون  تعيش في بيوت من الطين والصفيح، حيث يتنقل سكانها 
مياه المبازل، ويربي الكثير منهم الحيوانات كالخراف والماعز لتعينهم على تلبية 

حاجاتهم المعيشية.
سعيد جبار )52 عاما( الذي يعيش في منزل ال تتوفر فيه ابسط مقومات الحياة بما 
فيه انبوب اسالة الماء، يشير الى ان زوجته “تذهب فجر كل يوم مع جاراتها لجلب 
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القريبة  المبازل  من  الماء 
مياهها  في  تتوفر  ال  والتي 
من  او  الصحية،  ال��ش��روط 
في  مكسور  اس��ال��ة  ان��ب��وب 
موقع قريب من المنطقة لكن 
مياهه تنقطع بين يوم وآخر”.
وي��ق��ول ل��وك��ال��ة )اص���وات 
من  “الكثير  ان  ال��ع��راق( 
قبل  زارون����ا  ال��م��س��ؤول��ي��ن 
األخيرة،  النيابية  االنتخابات 
انابيب  بإيصال  ووع��دون��ا 
وتحسين  المنازل  الى  المياه 
ان  حتى  المعيشي،  الوضع 
بوعوده،  ذل��ك  ف��اق  احدهم 
م��دارس  لكم  سنبني  وق��ال 
ونملككم  ومستشفى  اخ��رى 
فيها،  تعيشون  التي  المنازل 
غير اننا لم نرى أيا من هؤالء 
يومنا  وال��ى  االنتخابات  بعد 
نسينا  ان��ن��ا  ح��ت��ى  ه����ذا، 

اسماءهم”.
ويضيف جبار ان “المنطقة التي يطلق عليها اآلن حي المنتظر رغم ان تسميتها 
الرسمية هي حي الطارق، تعد من المناطق المحرومة منذ عهد النظام السابق، ولم 
المنظمات االنسانية تعمل على تقديم بعض  يطرأ اي تغيير عليها، اال ان بعض 
المساعدات من توزيع فرش ومدافئ ومياه معدنية وبعض اللوازم المدرسية بين 

فترة واخرى”.
للخدمات من شبكات مياه ومجاري  الى غياب شبه كامل  المنطقة  ويشير سكان 
في  بنيت  واالن��اث  للذكور  مختلطة  واح��دة  ابتدائية  مدرسة  وجود  مع  وط��رق، 
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ثمانينيات القرن الماضي، وهي تعاني من الزحام الكبير للطلبة.
أما خليل مطلك )32 عاما( والذي يعمل حارسا في مدرسة ابتدائية بمدينة الصدر، 
ويسكن في احدى الصفوف الجانبية للمدرسة مع عائلته المكونة من خمسة افراد، 
افضل،  بمستقبل  لدينا  أمل  ال   ” قائال  يوما،  حاله  تحسن  من  يأسه  عن  فيعرب 
اتقاضى راتبا قدره 250 الف دينار شهريا، وهو ال يسد مصروفات الطعام، واشعر 
اني في واد والعالم في واد آخر، والحكومة غائبة تماما عن النظر في اوضاعنا، 
بل المسؤولون يرون انهم متفضلون علينا لسماحهم لنا بالسكن في هذا الصف 

المعزول عن المدرسة”.
ويضيف مطلك الذي يشكو من عدم قدرته على القيام باعمال شاقة تساعد على 
تحسين دخل عائلته “ابحث منذ فترة عن عمل اضافي في النهار ألعزز وضعي 
في  العمل  على  يساعدني  ال  الجسماني  ووضعي  مهنة  لدي  ليس  لكن  المعيشي 
المهن الشاقة كعمالة البناء، ولم اجد الى اآلن ما يمكن ان يساعدني على الظروف 
المعيشية الصعبة، كما اني ال املك شهادة تؤهلني للعمل في المؤسسات الحكومية”.
اعمل  ألني  اإلجتماعية  الرعاية  برواتب  يشملون  ال  امثالي  ان  “المشكلة  وزاد 
حارسا في المدرسة وتعد هذه وظيفة، وال ادري كيف سنعيش واألطفال يكبرون 
وتزداد مصاريفهم”، داعيا “الحكومة الى تحسين وضعهم المعيشي عبر االستفادة 

من الكثير من العاطلين في مختلف اوجه مشاريع البناء واالعمار”.

وتنتقد شريحة واسعة من الفقراء ضعف رواتب الرعاية االجتماعية التي تمنح 
للمسنين المعوزين والمعاقين، وعدم توفير الحكومة فرص حقيقية للعمل.

المصارف  بإحدى  طويل  طابور  في  تقف  كانت  التي  عاما(   58( بدرية  الحاجة 
الحكومية مع المئات من النساء الفقيرات والمعاقات لتسلم االعانة الشهرية البالغة 
150 الف دينار، تقول “نتمنى ان تزيد الحكومة رواتب االعانة ألنها ال تكفي لسد 
نفقات مولدة الكهرباء او مراجعة الطبيب وانا اعاني من داء السكري وشهريا 

انتظر من يتصدق علي ببعض المال لشراء الدواء”.
وتضيف لوكالة )اصوات العراق( “نسمع كالم ووعود كثيرة عن مكافحة الفقر 
تلك  صدق  عدم  نكتشف  ما  سرعان  لألسف  لكن  المعيشية  األوض��اع  وتحسين 

الوعود، فيما تزداد نسب الفقر في هذا البلد بحسب ما يقوله االعالم”.
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التخطيط  وزارة  في  المعلومات  وتكنلوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  واطلق 
والتعاون االنمائي استراتيجة منتصف العام الحالي لتخفيف الفقر في العراق على 
مدى األعوام المقبلة من 2010 - 2014، وتعد األولى من نوعها في العراق التي 
تشارك فيها الكثير من الجهات وفق آليات جديدة ومعايير مختلفة عن السائد في 

الحمالت السابقة، طبقا لما ذكره مديرالجهاز مهدي العالق في حينها.
وقال العالق إنه “تم وضع نتائج متوقعة لتنفيذ االستراتيجية على مدى سنوات 
تنفيذها، كتقليص معدل الفقر على المستوى الوطني بنسبة 16 بالمئة، أي بخفض 
عدد الفقراء من 7 إلى 5 ماليين، وخفض معدل األمية للفقراء بمقدار النصف أي 
االلتحاق  معدل  رفع  من خالل  يتحقق  وهذا  بالمئة،   14 ليصبح  بالمئة   28 من 
المنتظم بالتعليم االبتدائي من 74.8 بالمئة ليصبح 98 بالمئة، وااللتحاق المنتظم 
بالتعليم المتوسط من 20.5 بالمئة ليصبح 50 بالمئة، وااللتحاق المنتظم بالتعليم 
الثانوي من 23.4 بالمئة ليصبح 40 بالمئة، فضالً عن تقليص عدد المشمولين 
بنظام البطاقة التموينية لتشمل األفراد الذين هم تحت خط الفقر في العام 2014، 
وردم الفجوة بين الجنسين من خالل تحقيق معدالت أعلى لمساهمة النساء الفقيرات 
في النشاط االقتصادي من 12.8 بالمئة ليصبح 19.2 بالمئة، وتحقيق نسب أعلى 
لإلناث إلى الذكور في اإللمام في القراءة والكتابة من 84.5 بالمئة ليصبح 92 
بالمئة وااللتحاق بالتعليم االبتدائي من 87 بالمئة ليصبح 100 بالمئة، االلتحاق 
بالتعليم المتوسط من 72 بالمئة ليصبح 86 بالمئة، وااللتحاق بالتعليم الثانوي من 

68.5 بالمئة ليصبح 85 بالمئة”.

وتنتشر العديد من األحياء الفقيرة او مدن الصفيح داخل او في اطراف العاصمة 
بغداد ومعظمها في الجزء الشرقي منها كأحياء المعامل والرشاد وطارق والنصر 
والعماري والصدر والعبيدي والكمالية، وفي مناطق اخرى مثل الشعلة والرحمانية 
واجزاء من البياع، فضال عن المناطق ذات البناء غير الرسمي او ماتعرف بمناطق 

)الحواسم(.

ح ف )تق(- س م ح
اعده عادل فاخر
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