
كالزهرة اجلميلة تنمو بذرة »اإلنسانية« ليفوح 
ولتشق  خ���ٍر،  ب��داي��ة  لتكون  وت��ك��ر  ش��ذاه��ا 
اإلع���ام  درب  ع��ل��ى  ث��اب��ت��ة  خب��ط��واٍت  طريقها 
ثناياها  بني  ولتحمل  واهل��ادف،  املّتزن  اإلنساني 
إجتماعية،  علمية،  إنسانية،  وقضايا  أفكارًا 
وتربوية. باإلضافى إىل أخبار الوقفية اإلنسانية 
لإلغاثة والتنمية، وأبرز األنشطة واملشاريع اليت 
تقوم بها خلدمة أهلنا يف املخيمات والتجمعات 

الفلسطينية.

نفعنا عم وانتشر، لنا يف كل مشروع نظر، ويف 
كل مكان أثر. نغيث امللهوف، وحنمل املثقل، 
ونسعى على األرامل واملساكني، ومنسح  دمعة 
قلوبنا  ب��دفء  ونغمره  احلانية،  بأيدينا  اليتيم 

الزاكية...

أن تكون مثرة طيبة هلذه  وجّل  عّز  نسأل اهلل 
اجلهود املباركة، نساهم يف التخفيف عن أهلنا 
وشعبنا. وشعارنا دائما »طريق اخلرات للجّنات«.

هيئة التحرير



والصاة  املستضعفني  ناصر  العاملني  رب  هلل  احلمد 
امليامني  الغر  وقائد  العاملني  والسام على حبيب رب 

إىل جنات النعيم. 

لبنان  يف  الفلسطينيني  خميمات  ب��زي��ارة  قمت  لقد 
وتعرفت على ظروف حياتهم اليت ال تليق بإنسان وهم 
يعيشون يف هذه الظروف منذ أكثر من نصف قرن 
بغر  ديارهم يف فلسطني  وقد طردوا من  الزمان  من 
أعراضهم  وانتهكت  وأراضيهم  أمواهلم  ونهبت  حق 
وهم مظلومون ظلمًا عظيما. وحنن إخوانهم من العرب 
واملسلمني نرى ونسمع حباهلم وال نقدم هلم إال القليل 

الذي ال يسد الرمق.

حنن حماسبون عما حصل وحيصل هلؤالء 
تقدميه  بقدرتنا  م��ا  ك��ل  ن��ق��دم  مل  إذا 
لكي يعيش هؤالء مكرمني معززين يف 

خميماتهم وبني أهلهم.

الشعب  ملناصرة  اخلرية  اللجنة  وحنن يف 
الفلسطيين يف فرنسا نعاهد اهلل أال ندخر 
ما يف وسعنا ملساندتهم وحنث أهل فرنسا 
لرفع  هلم  العون  يد  ومد  مساعدتهم  على 
إىل  الضراعة  أكف  ونرفع  عنهم  الضيم 
املسلمني  ومجيع  يوفقنا  أن  القدير  العلي 
وأحرار العامل إىل عمل اخلر وخر العمل.

يكونوا  أن  لبنان  يف  ب��إخ��وان��ن��ا  ونهيب 
املقهورين  املستضعفني  هلؤالء  نصر  خر 
كما نشد على أيدي إخواننا يف الوقفية 
اإلنساني  عملهم  لاستمرار يف  اإلنسانية 
هذا وأجرهم عند اهلل، واهلل خر ناصر 

ومعني وهو أرحم الرامحني.
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التنقل حيث جير على الدخول واخل���روج من  	•

     وإىل املخيم من مداخل حمدودة تعتر عائ����قًا    
     أمام حرية حركته.

رياضية،   ن���واد  مجعيات،  ن��ق��اب��ات،  إن��ش��اء  	•

شركات...
االس�������تفادة من خدمات الصن��������دوق الوطين  	•

     للضمان اإلجتماعي حت����ى  لو دفع الرس������وم 

     واألقساط.
اإلس�������تفادة من خ�دمات ب������عض املؤس��سات  	•

     اخلرية ألسباب مرتبطة جبنسيته فقط.

ينم عن  ال  الفلسطينيني يف 2014  إن حال  باختصار 
املأساة  م��ن  ينم ع��ن ح��ال  واق��ع بشري س��وي، إمن��ا 
والتمييز يعيشها شعب بكامله ُهّجر قسرًا من دياره.

عمرها  زاد  بشرية  كتلة  لبنان،  يف  الفلسطينيون 
ال�  يزيد عددهم عن  البلد،  ال� 66 عامًا يف هذا  عن 
420,000 نسمة حبسب احصاءات األونروا، يعيشون 

يف 12 خميم وأكثر من 50 جتمعًا.

حيرم الفلسطيين من:

•	 مزاولة ح��������والي 70 مهنة من رائ����دات امله��ن        

     كالطب واهلندسة واحملاماة...

	امتاك ش����قة أو قطعة أرض حبس�������ب قانون      	•

     التملك الصادر عام 2001.
	إدخال مواد الب�����ناء اىل املخي�����مات كافة إال      	•

     بؤذونات حمدودة، وصعبة التحصيل.

3
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األي��ادي  أصحاب  فرصة  وهي  اخلر  مواسم  تتداخل 
يف  ستثمر  األول  س��واء،  حد  على  والفقراء  البيضاء 
ال  من حيث  ويعطيه  عليه  اهلل  يسرت  اآلخ��ر  و  آخرته 

حيتسب.

والذي  الدراسي،  العام  بداية  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
مستلزمات  لتأمني  الفضل  أه��ل  مع  جاهدين  نعمل 

الدخول إىل املدرسة للطاب الفقراء.

واللباس  والقرطاسية،  املدرسية،  الشنط  فنؤمن هلم 
بني  لتأمني مساواة  منا  الطاب سعيًا  املوحد ألولئك 

الطاب املستورين والفقراء.

بعدها يهل علينا عيد األضحى املبارك الذي نعمل فيه 
جاهدين لسن سنة سيدنا ابراهيم عليه السام بتأمني 
من سكان  واحملتاجني  الفقراء  إىل  األضاحي  حلوم 

املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان.

تنمية  عملية  يف  شركاءنا  إليكم  رسالتنا  ختامًا، 
هذه  يف  املساهمة  إىل  املخيمات  يف  احملتاجة  الفئات 

املشاريع،و بارك اهلل بكم و بأجركم.

4
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                من بني أزقة املخيم...  مشهٌد خيتصر املعاناة، 
القلب حرقة وشفقة، حينما يطالعك رجٌل  ويزرع يف 
مخسيين فقد بصره. إّنه ابن خميم الرشيدية عدنان 
حممد موسى الذي ظّللت مأساته على أسرته املؤلفة 
الذين هم يف  األطفال  أولئك  وخاصة  أفراد  من ستة 

عمر الورود.

     ولقد ألقت املعاناة بكامل ثقلها على تلك املرأة 
الصابرة لتحمل هّمًا تنوء عنه اجلبال، وأخذت على 
والتعب  باملشقة  حمفوف  طريق  يف  تسر  أن  عاتقها 
أن  األق��دار  قادتها  عظيمني.  وجَلٍد  بصٍر  مصحوٍب 
تكون صاحبة فضل يف تنظيف إحدى رياض األطفال 
يسد  أن  عساه  م��ا  بسيطًا  أج���رًا  لتتقاضى  باملخيم 

مصاريف األسرة يف ظل وضع إقتصادي خانق.

امل��أس��اة حن��اول جاهدين ومعنا  م��ن خضم ه��ذه       
البيضاء والقلوب الرحيمة أن نؤّمن  أصحاب األيادي 
كفالة شهرية عّلها ترفع جزءًا من ِثقل املعاناة ترسم 
فاعلني  للخر  ودم��ت��م  االط��ف��ال.  وج��وه  على  الفرحة 

واألجر على رّب العاملني.
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ظاهرة التسرب من املدارس موجودة يف مجيع البلدان. 
وال يكاد خيلو واقع تربوي من هذه الظاهرة، إال أنها 
تتفاوت يف درجة حدتها وتفاقمها من جمتمع إىل آخر، 
ومن مرحلة دراسية إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى. 
يتخلص  أن  تربوي  نظام  املستحيل ألي  أنه من  كما 

نهائيًا منها مهما كانت فعاليته أو تطوره. 

على  سلبيًا  وتأثره  هائل  تربوي  إه��دار  هو  التسرب 
حجم  من  يزيد  فهو  وبنائه،  اجملتمع  نواحي  مجيع 
األمية والبطالة ويضعف البنية الرتبوية، اإلجتماعية، 
االتكالية  من  ويزيد  والفرد،  للمجتمع  واالقتصادية 
ويزيد  االحتياجات.  توفر  يف  الغر  على  واالعتماد 
م��ن ح��ج��م امل��ش��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن احن���راف 
األحداث واجلنوح كالسرقة واالعتداء على اآلخرين 

وممتلكاتهم مما يضعف خارطة اجملتمع ويفسدها..
أن  ال��دراس��ة،  إليها  توصلت  ال��يت  النتائج  أه��م  م��ن 
ظاهرة التسرب من النظام التعليمي هلا أسباب متعددة 
ومتشّعبة ختتلط فيها األسباب الرتبوية مع األسرية مع 
فظاهرة  وغرها.  واألمنية..  واالقتصادية  االجتماعية 
تتفاعل  األس��ب��اب  م��ن  ن��ت��اج جملموعة  ه��ي  ال��ت��س��رب 

وترتاكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول 
خروج  إىل  واق��ع  كأمر  أو  برضاها  إم��ا  أسرته  من 
املرحلة  التعليمي قبل االنتهاء من  النظام  الطالب من 

التعليمية اليت ابتدأ فيها.

تتفاوت حدة أسباب التسرب من حيث درجة تأثرها 
على الطالب املتسرب، منها ما تكون أسبابًا رئيسية 
هلا تأثر قوي ومباشر، وبعضها اآلخر يكون تأثرها 
ث��ان��وي��ًا. وم��ن جهة أخ��رى تلعب األس��ر وأول��ي��اء أم��ور 
رئيسيًا  دورًا  املتسربني - يف بعض األحيان -  الطلبة 
مدارسهم.  من  التسرب  إىل  أبنائهم  دفع  ومباشرًا يف 
التسرب واخلروج إىل سوق  عن طريق إجبارهم على 
املشاكل  بسبب  أو  املبكر،  الزواج  على  أو  العمل، 
جماالت  ثاثة  يف  التسرب  أسباب  تصنف  األسرية... 
وأسباب  املتسرب  للطالب  تعود  أسباب  هي:  رئيسية 
يوجد فصل  ال  للمدرسة.  تعود  وأسباب  تعود لألسرة 
بني هذه اجملاالت وتتفاوت قوتها وفقًا للتأثر السليب 
يلي أهم  الرتبوية. وفيما  الطالب  تلعبه يف حياة  الذي 

أسباب التسرب:
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عدم وجود شخص يساعد الطالب والطالبة على . 8
الدراسة داخل األسرة

عدم اهتمام األسرة بالتعليم. 9
ثالثًا: أسباب تعود للمدرسة:   

النفور من املدرسة. 1
اس��ت��خ��دام ال��ع��ق��اب امل��ع��ن��وي وال��ب��دن��ي م��ن قبل . 2

املعلمني حبق الطلبة
التمييز بني الطلبة. 3
عدم وجود مدرسة مهنية قريبة من السكن. 4
عدم وجود شخص يف املدرسة يساعد الطالب . 5

على مواجهة املشاكل

اإلجراءات الوقائية 
للحد من ظاهرة التسرب:

تفعيل دور املرشد الرتبوي يف مساعدة الطلبة يف . 1
حل مشكاتهم الرتبوية 

الطلبة . 2 بني  التمييز  وع��دم  التعامل  يف  العدالة 
داخل املدرسة.

م��ن��ع ال��ع��ق��اب ال��س��ل��يب يف امل���درس���ة )ال��ب��دن��ي . 3
والنفسي(.

توفر تعليم مهين قريب من السكن. 4
ذوي . 5 للطاب  ع��اج��ي  متكيين  تعليم  ت��وف��ر 

صعوبات التعلم.
تفعيل قانون إلزامية التعليم يف املرحلة األساسية . 6

مستوى  على  والتنفيذ  للمتابعة  آليات  ووض��ع 
املدرسة

بالدراسة . 7 بااللتحاق  املتسربني  للطلبة  السماح 
حم��ددة  ش���روط  وف��ق  سنهم  ع��ن  النظر  بغض 

وميسرة.

أوال: أسباب تعود للطالب املتسرب نفسه:
تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم. 1
عدم االهتمام بالدراسة واخنفاض قيمة التعليم. 2
الزواج املبكر واخلطوبة. 3
اخلروج إىل سوق العمل. 4

ثانيًا: أسباب تعود لألسرة يف تسرب أبنائهم:
سوء الوضع االقتصادي لألسرة. 5
العناية بأفراد األسرة واملساعدة يف أعمال املنزل. 6
إجبار األسرة للطالب على ترك الدراسة. 7
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ماهو هذا الفريوس وماهي أعراضه ؟
الفروس اجلديد ُشّخص بأنه فروس غامض ونادر من 
عائلة »الكورونا فروس«، وحبسب املعلومات األولية, 
تشبه أعراض هذا الفروس اجلديد اإلنفلونزا، حيث 
يشعر املريض باالحتقان يف احللق، والسعال، وارتفاع 
يف درجة احل��رارة، وضيق يف التنفس، وصداع، قد 
إىل  األع���راض  تتطور  ورمب��ا  للشفاء.  بعدها  يتماثل 
التهاب حاد يف الرئة، بسبب تلف احلويصات اهلوائية 
أو إىل فشٍل كلوي، كما قد  الرئة،  وتورم أنسجة 
مسببًا  ال��دم  إىل  األكسجني  وص��ول  الفروس  مينع 
قصورًا يف وظائف أعضاء اجلسم، ما قد يؤدي إىل 

الوفاة يف حاالت معينة.

أن  أعلنت سابقًا  العاملية قد  الصحة  وكانت منظمة 
الفروس الغامض اجلديد ينتمي إىل عائلة الكورونا 
الفرق  أن  إال  »س���ارس«،  ف��روس  إليها  ينتمي  ال��يت 
السارس، عدا كونه  أن  الفروسني يكمن يف  بني 

اجلهاز  فإنه يصيب  التنفسي، 
بالتهاب  يتسبب  واألم��ع��اء، ق��د  املعدة  يف 

يف أم����ا ال����ف����روس اجل��دي��د  السارس  عن  فيختلف 
ويؤدي  التنفسي،  اجلهاز  يف  حادًا  التهابًا  يسبب  أنه 

بسرعة إىل الفشل الكلوي.
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كيف ينتقل املرض ؟ 
كمعظم الفروسات اليت تصيب جهاز التنفس ينتقل 
واملخالطة  وال��رذاذ  األي��دي،  تلوث  امل��رض عن طريق 
املباشرة مع سوائل وإفرازات املريض وجزئيات اهلواء 
االن��ف  اغشية  ع��ر  ال��ف��روس  يدخل  حيث  الصغرة 

واحلنجرة.
ضد  لقاح  يوجد  وهل  منه  الوقاية  طرق  ماهي 

هذا الفريوس؟
اليدين،  غسل  امل��ص��اب،  ع��زل  جي��ب:  منه  للوقاية 
يوجد  ال  الزحام،  أماكن  يف  الكمامات  استخدام 

لقاح مضاد للفروس.

كيف نكتشف االصابة بالفريوس؟
نكتشف االصابة بهذا الفروس عن طريق األعراض 
أو التحليل الفروسي املخري. ويتم شفاء هذا املرض 

نهائيًا بعد فرتة ترتاوح من اسبوع إىل اسبوعني.

هل االطفال أكثر عرضة لإلصابة؟
االط��ف��ال  اص��اب��ة  نسبة  تتعد  مل  امل��ث��ال  سبيل  ع��ل��ى 
بفروس »سارس« 5% وهو أحد فروسات »كورونا« 

بعزل  سريعا  ك��ان  احل���االت  م��ع  التعامل  الن  ذل��ك 
املرضى  زيارة  من  االطفال  ومنع  ومعاجلتها  احلاالت 

يف املستشفيات.

هل هناك عالج هلذا الفريوس؟
ليس هناك عاج خاص ضد مرض كورونا الفروسي 
حيث يقوم اجلسم بطرد الفروسات باملناعة الذاتية، 
أال أنه يتم عاج االعراض باالدوية اخلاصة لكل منها 
ومضادات  واملسكنات  بالسعال  اخلاصة  كاألدوية 

االلتهاب.

إصابة  عند  التالية  االم���ور  إىل  االن��ت��ب��اه  جي��ب 
شخص ما مبرض كورونا الفريوسي:

جيب االبتعاد عن األماكن الرطبة.

تهوية املنزل جيدًا مع تدفئته جيدًا ايضًا.

العدوى  من  للوقاية  )كمامات(  قناع  ارت���داء  جيب 
باملرض.

ي����جب أن يت�����م عزل املصاب بغرف����ة خاص�����ة به وعدم 
االحتكاك به وباغراضه اخلاصة حتى يتم الشفاء.

9

w
w

w.
hu

m
an

ity
-lb

.o
rg



10

أنشطتنا في رمضان المبارك:

	 مشروع الطرود الغذائية:•

من  مستفيد   4500 ح��وال��ي  امل��ش��روع  م��ن  إس��ت��ف��اد 
األسر الفقرة واحملتاجة من الفلسطينيني والنازحني 
ال��س��وري��ني امل��ق��ي��م��ني يف امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ج��م��ع��ات 

الفلسطينية يف منطقة صور.

	 مشروع إفطار صائم:•

لإلغاثة  اإلنسانية  الوقفية  مشروع نفذت  والتنمية 
إف��ط��ار ال��ص��ائ��م ح��ي��ث اس��ت��ف��اد م��ن��ه م��ا ي��زي��د عن 
املقيمني  الفلسطينيني  احملتاجني  من  8000 شخص 
نساء،  شيوخ،  عائات،  من  السوريني  والنازحني 

وأطفال.

	 مشروع كسوة وعيدية اليتيم وأمه:•

الوقفية  بها  ت��ق��وم  ال��يت  امل��ش��اري��ع  م��ن مجلة  ك��ان 
وعيدية  كسوة  مشروع  والتنمية  لإلغاثة  اإلنسانية 
اليتيم وأمه حيث بلغ عدد املستفيدين من املشروع ما 
يزيد عن 1157 طفل وأم من األيتام املكفولني لدى 

املؤسسة.

	 مشروع توزيع حمروقات للمساجد:•

ت��زوي��د أكثر من  امل��ب��ارك  مت خ��ال شهر رم��ض��ان 
والتجمعات  املخيمات  مساجد  من  مساجد  عشرة 
وذل��ك  ب��احمل��روق��ات  ص��ور  منطقة  يف  الفلسطينية 
للتخفيف من أعباء مصاريف الوقود وشّدة احلر على 

املصلني يف رمضان.
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