
هيئة التحرير

حيييظييى الييعييمييل اخليييري مبييسيياحيية كييبييرة يف قلوب 
شرائح  إىل  األنييظييار  ييه  جَّ ُتييوَ حيث  باخلر،  العامرين 
اجملتمع الضعيفة، واليت ال تقوى على القيام بدورها 
جهات  ميين  مساند  بييدعييم  إال  اجملتمع  يف  الطبيعي 
أخرى، ولعلَّ على رأس هذه الفئات ) شرحية األيتام ( 
واليت فيها من الضعف واحلاجة إىل العطف واحلنان 

واملساعدة املادية واإلنسانية الشيء الكثر .

وهنا تبدو أهمية  تأصيل مفهوم رعاية اليتيم، وتفعيل 
وتعريف  املتخصصة،  االجتماعية  املييؤسييسييات  دور 
على  والعمل  همومهم،  ومناقشة  حبقوقهم،  األيتام 
يف  واإلسييهييام  مشرتك،  علمي  منظور  من  معاجلتها 
تنظيم اجلهود واخلدمات اليت تبذل هلم والعمل على 
تطويرها، وال شك أن هذه املراجعة الدقيقة  ستفتح 
رعاية  يف  املتخصصة  اخلرية  اجلمعيات  أمييام  األفييق 
األيييتييام لتالقي  األفييكييار وتييبييادل اخلييرات وتطوير 

الرامج وتفعيلها.

نعلم  لذلك نقول حنن يف االنسانية لالغاثة والتنمية  
أن يف جمتمعاتنا نفوسا رحيمة وقلوبا عطوفة تتلهف 
خلدمة اليتيم بأن متسح شعرة على رأسه أو دمعة على 
خده  ومهما قلنا أو فعلنا، فلن ندرك أبدا كيف هو 

شعور من يكتشف يف حلظة أنه بدون أب أو أم ؟.

واشتدت  النية  منا  صحت  إذا  ننجح  قييد  ولكننا 
اإلرادة، يف أن نكون ممن ميسحون دموع هؤالء 
الصغار ، ويبلسم جروح الكبار منهم  وشعارنا دائما  

)) طريق اخلرات .. للجنات ((..   
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العام 1948م، وقضية فلسطني  منذ نكبة فلسطني يف 
هي الًشغل الشاغل للدول العربية والغربية على حٍد سواء،

ذلك أننا نعتقد أّن قضية فلسطني كانت وما تزال وستبقى 
العامل، كيف ال، وهي  بوصلة الصراع، وحمط أنظار 
وما  وباركها  ذكرها،  اهلل  خّلد  اليت  املقدسة  األرض 
حوهلا كما جاء يف الكتب السماوية، التوراة، اإلجنيل 
الذي  الكريم:«سبحان  القرآن  يف  تعاىل  قال  والقرآن، 
أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى 
السميع  هو  إنه  آياتنا،  من  لنريه  حوله،  باركنا  الييذي 
حكم  ميين  مقولة:  نسمع  عندما  نعجب  وال  الييبييصيير«. 

فلسطني فقد حكم العامل.

آيلة  والييسييبييل  فلسطني،  حييول  املييؤمتييرات  عييقييدت  لقد 
حلّلها، ولكنها ولألسف ال تصب يف مصلحة فلسطني 
وال شعبها، الذي عانى وما يزال بسبب احتالل أرضه، 
وتشريده يف منايف األرض، واقعًا مأساويًا ال يرقى ألدنى 

مقومات احلياة الكرمية.

لذا كان ال بّد من إنشاء املؤسسات اإلغاثية الدولية واحمللية 
إلغاثة هذا الشعب، من أجل تأمني اخلدمات املعيشية، 

املؤسسات  هذه  ومن  وغرها،  الطبية  الثقافية، 
احمللية: اجلمعية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية، اليت 
تأسست من أجل هذا اهلدف اإلنساني النبيل، وها 
هي ومنذ عشرة سنوات ويزيد حققت ما عجزت 
عنه كثر من املؤسسات، وذلك بفضل اهلل أواًل، 
ثم بفضل إدارة حكيمٍة، وفريق عمل متخصص 
وتوزيع  األيتام،  وكفاالت  التنمية،  جميياالت  يف 
خفف  مما  الكثر،  الكثر  وغرها  املساعدات 
عن كاهل الشعب الفلسطيين الويالت والنكبات 

اليت حلت به.

نسأل اهلل تعاىل بعونه وفضله وإحسانه، أن ينعم 
وأن  والييركييات،  بيياخلييرات  املؤسسة  هييذه  على 
ومساعدة  اهلل  فيه رضى  ملا  عليها  القييمني  يعني 

اجملتمع، وإنه ولّي ذلك والقادر عليه.

رئيس دائرة أوقاف قضاء صور اإلسالمية
الشيخ عصام إبراهيم كساب
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فصول احلرمان تسجل يوميا يف أماكن اللجوء والشتات، 
جولة واحدة فقط ملخيم فلسطيين واحد تكشف قصص 

ماساوية ال تعد وال حتصى..

منى اليت تعيش  مبفردها رغم إصابتها بإعاقة حركية، 
وقييد مت بناء غرفة هلييا ميين قبل أهييل اخليير وبييدعييم من 
ألن  اخلاصة  االحتياجات  بييذوي  تعنى  اليييت  اجلمعيات 
والدها ختلى عن إعالتها بسبب الوضع اإلقتصادي الذي 
يعيشه غالبية الشعب الفلسطيين يف املخيمات والتجمعات 

الفلسطينية.

البذل  أهييل  مساعدات  على  معيشتها  يف  تعتمد  لذلك 
ظروف  لتحسني  حتّركوا  الذين  احملسنني  من  والعطاء 

احلياة.

أّيًا كانت املطاِلب ومهما تغرت مشاهد احلرمان يبقى 
العنوان هو احلصول على حّد أدنى من احلقوق اإلنسانية 

للشعب الفلسطيين يف الشتات. 

 واننا نهيب بأصحاب الضمائر احلية أن متد يد العون، 
وأن ترسم البسمة على وجهها، وختفف عنها ودمتم زّراع 

الدنيا خبر .
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الييواضييح  للخط  ألن  مطلوب  األطييفييال  عند  اخلييط  حتسني 

على  عجيب  إجيييابييي  تأثر  خصوصا  منه  واجلميل  عموما 

ولو كان  عينه، حتى  تسر  أن  قبل  نفسه  له  فرتتاح  قارئه، 

ضعيف املضمون. وألن اخلط الرديء مشكلة كرى يتذمر 

منها اآلباء مع أبنائهم كما املعلمني مع طالبهم، فإن اآلباء 

يعجزون عن متابعة الدروس مع أطفاهلم بسبب عجزهم عن 

فك شيفرة املكتوب على دفاتر واجباتهم، كما أن املعلمني 

يعانون من قراءة  وتصحيح األوراق املكتوبة خبط رديئ سيء 

وغر مقروء، فليس ذلك باألمر اهلني.

عند  منها حتسني اخلط  يلي مخس طرق مير  فيما  إليكم 

املشكلة،  وجذور  ألسباب  عالج  مبثابة  هي  األطفال،  عند 

وهي معلومات مفيدة لآلباء واملعلمني على حد سواء، تتضمن 

من خط  التذمر  قبل  إليها  االنتباه  وإرشييادات جيب  حماذير 

الطالب.

1- الصحة العضوية
حتسني اخلط يبدأ من عالج املشاكل الصحية اليت قد يعاني 

منها طفلك، فمن بني أهم أسباب اخلط الرديء عند األطفال 

اليد،  راحيية  يف  املييوجييودة  الدقيقة  العضالت  ضعف  مثال، 

وخاصة ما قبل اخلامسة من عمر الطفل، لذلك ينصح بأن ال 

يبدأ الطفل تعلم الكتابة قبل اخلمس سنوات من عمره، ألن 

تعليمه  معها  ويصعب  ماتزال ضعيفة  يده  وأعصاب  عضالت 

املسارات  فى  حتريكه  و  عليه  السيطرة  و  بالقلم  اإلمساك 

الصحيحة لكتابة احلرف.

 لذا ينصح بتقوية عضالت اليد عند الطفل من خالل اللعب 

باملعجون والكرات املطاطية، لتمرين عضالت األصابع اليت 

ينبغي االنتباه إىل مشكلة  تسهل من عملية الكتابة. كما 

ألن  اخلييط،  لييرداءة  مباشر  سبب  أيضا  فهي  البصر  ضعف 

يتابع  أن  يستطيع  ال  البصر  ضعف  من  يعاني  الييذي  الطفل 

حركة رسم الكتابة على السبورة أو الورق فتخرج كتابته 

سيئة.

2- الصحة النفسية 
على  بتاتا  الطفل  تساعد  ال  النفسية  العوامل  من  جمموعة 

حتسني اخلط، منها ما يتعلق باضطرابات نفسية داخلية، مثل 

صعوبة نقل اإلدراك بني اليد والعني، وصعوبة حفظ التجارب 
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4- أدوات اخلط

حتييسييني خييط الييطييفييل يييرتييبييط بييييياألدوات الييييت تستخدم يف 

الكتابة، وأهمها القلم والورق والكراسات، فطول وحجم 

القلم وشكله ينبغي أن يكون مناسبا للطفل، ذلك أن طول 

لن  جييدا  الرقيق  أو  السميك  حجمه  أو  جييدا  القصر  القلم 

ميكن املتعلم من اإلمساك اجليد بالقلم، مما يضعف قدرته 

أن يكون  ينبغي  الييورق  أن  الكتابة خبط جيد. كما  على 

تكون  أن  ينبغي  والكراسات  اخلطوط،  واضييح  مسطرا 

ميسرة حترتم األسس والطرق البيداغوجية يف تعليم الكتابة 

واخلط ملختلف األعمار لضمان حتول مهارات حتسني اخلط 

من مهارات تدريبية إىل مهارات آلية خالية من األخطاء.

5- قواعد التدريب على اخلط

من  اخلط خيضع جملموعة  الكتابة وحتسني  على  التدريب 

القواعد اليت تضبط ممارسة الكتابة خبط صحيح وجيد، 

ومن بني هذه القواعد مثال املقاييس الصحيحة للحروف نزوال 

والتأكد  الصفحة،  على  برمسها  املتعلم  ليتحكم  وارتفاعا 

الصحيحة  الييزاوييية  و  الطفل،  جييلييوس  وضعية  سييالميية  ميين 

للكتابة، والوضعية الصحيحة ملسك القلم والوضع الصحيح  

اهلواء  ويف  أوال  باملعجون  احلرف  والتدرج يف كتابة  للورقة. 

وعلى املقعد ثم على السبورة وأخرا على األلواح ثم األوراق 

أو الدفرت.

وتشخيصه،  اخلارجي  احمليط  إدراك  يف  والنقص  البصرية 

وغر ذلك من أعراض التخلف واألمراض النفسية.

ومنها ما يتعلق مبؤثرات نفسية خارجية، فمثال تؤكد جتارب 

عدد من املعلمني أن كتابة عبارة ) حّسن خطك ( على دفاتر 

املتعلمني تؤدي بهم إىل اإلحباط واملزيد من الفشل، يف حني 

أن ما يشعرهم بالثقة واألمل هو تشجيعهم ومنحهم مكافآت 

وهدايا والتعبر بلطف عن حتسن مستوى اخلط لديهم فمن 

املتعلم  املعلم تساعد يف تشجيع  البديهي أن عملية اسرتضاء 

الطفل يف حتسني خطه. 

كما أن وضع الطفل يف جو من املنافسة مع أقرانه وإشعاره 

للتغير.  دافييعييا  لديه  تولد  معهم  يتقامسها  اليييت  باملشكلة 

والتعب  بامللل  يشعره  طويلة  فقرات  بنسخ  الطفل  وتكليف 

وينعكس سلبا على خطه ألن إعادة النسخ طريقة ال جُتدي 

جو  توفر  وينبغي  وراحييتييه،  متعته  املتعلم  فيها  جيد  مل  إذا 

مشجع خال من التهديد أوالقلق واخلوف، ألن فرض التدريب 

سوى  الطفل  لدى  يولد  ال  العقوبة  من  كنوع  الكتابة  على 

النفور و الكره للدراسة كلها.

3- جودة خط املعلم وطريقة تدريسه

نفسه  املعلم  خط  كييان  إذا  الطفل  خط  حتسني  ميكن  ال 

سيئا، فمعلم اخلط )سواء كان ولي األمر أو املدرس( جيب 

املتعلم  ألن  وأصييولييه،  اخلييط  بقواعد  ملما  يكون  أن  عليه 

وينعكس  به،  فيقتدي  للكتابة  منوذجا  معلمه  خط  يأخذ 

ذلك بشكل مباشر على طريقة كتابته وشكل خطه. طبعا 

واحملاكاة،  والنمذجة  التدريب  عر  يتم  الكتابة  تعليم  ألن 

يييؤدي عمليا كل  املعلم حيث  قبل  األخييرة تكون من  هذه 

مهارة من مهارات اخلط أمام طالبه، ومن ثم  يقوم الطفل 

بتقليد املهارة، ومع التدريب يرتقي من احملاكاة والتقليد إىل 

املمارسة. وهنا ينبغي للمعلم كذلك  أن ال خيلط بني تعليم 

الكتابة و تعليم اخلط، فالكتابة جماهلا تهجئة الكلمات 

و أصوات احلروف، أما اخلط فمجاله طريقة رسم احلروف.
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الشخص  من  تنتقل  اإلنفلونزا  إن  للوقاية:  بالنسبة  أواًل:- 
املصاب عر السعال والعطس وبواسطة األيدي. 

لذلك ينصح بتغطية األنف والفم مبناديل ورقية اثناء السعال 
والعطس واملداومة على غسل األيدي.

الستة  )فوق  لألطفال  اإلنفلونزا  بالتلقيح ضد  ُينصح   كما 
بأمراض  واملصابني  السن  وكبار  احلوامل  والنساء  اشهر( 
املتوفر  اإلنفلونزا  لقاح  أن  علمًا  الصحيني.  والعاملني  مزمنة 
حاليًا يف السوق حيمي من رزمة فروسات اإلنفلونزا املتفشية 

.AH1N1 مبا فيها
تتماثل  اإلنفلونزا  حاالت  معظم  ان  للعالج:  بالنسبة  ثانيًا:-  
من  واإلكثار  احلييرارة  إىل خمفضات  إاّل  وال حتتاج  للشفاء 
تناول السوائل والراحة. ولكن بعضها قد يتسبب مبضاعفات 
وكبار  سنوات  اخلمس  دون  األطفال  لدى  خاصًة  خطرة، 
السن واملصابني بأمراض مزمنة والنساء احلوامل. األمر الذي 
أو  التنفس  يف  صعوبة  ظهور  فور  الطبيب  مراجعة  يستوجب 
مرتفعة  احلييرارة  استمرت  حال  أو يف  أخييرى  أية مضاعفات 
ألكثر من مخسة أيام. كما يتوجب على املصاب التغيب عن 

الدراسة او عن العمل ومالزمة املنزل حلني الشفاء.

اليت   املومسية  األنفلونزا  فروسات  أحد  هي   H1N1 أنفلونزا 

تنتشر  يف معظم دول العامل، ومنذ إعالن منظمة الصحة العاملية 

انتهاء الوباء يف أغسطس عام 2010 أصبح ينتقل هذا الفروس 

بني البشر شأن كل فروسات األنفلونزا املومسية.

منظمة الصحة العاملية أكدت أن هذا النوع من األنفلونزا املومسية 

موجود يف العديد من بلدان اإلقليم وبلدان العامل أيضًا. وميكن 

بني  ترتاوح  للمرض  درجات  يف  تتسبب  أن  األنفلونزا  لفروسات 

املتوسطة والوخيمة وقد يؤدي ذلك إىل وفيات بني عدد من املرضى. 

واحلوامل،  اخلامسة،  دون  واألطفال  السن،  كبار  ويتعرض 

واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة بدرجة أكر 

خلطر اإلصابة مبضاعفاتها.

يف سياق ترصد حاالت اإلنفلونزا املومسية، سجلت وزارة الصحة 

األخرة  األسابيع  يف   AH1N1 حاالت  نسبة  يف  ازديادًا  العامة 

كما سجلت ارتفاعًا يف نسبة احلاالت اليت ادخلت العناية الفائقة.

إاّل انه مل تسجل حتى اآلن أية زيادة يف نسب الوفيات النامجة عن 

اإلنفلونزا هذا العام نسبة إىل العام الفائت.

وتذّكر وزارة الصحة العامة املواطنني مبا ورد يف بياناتها السابقة 

حول مكافحة اإلنفلونزا:
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نقوم ببذِر خٍر ليفوح عطره، نبعِثُرُه َأينما ُدرنا, فَعَبُق اخلر يرُفُض غر التَّحليِق يف األحناء..
هي بذرة خٍر ُتلقى فرحًا و تبين أمال وتبلسم جرحا وختفف أملا.

وإننا يف اإلنسانية لإلغاثة والتنمية ندعو أصحاب األيادي البيضاء لزراعة بذور اخلر عر برناجمي 
 ) قطرة خر ( و )برنامج بناء القدرات(.

• قطرة خر :
برنامج التقدميات االجتماعية والصحية

أهداف املشروع :
• مساعدة األسر الفقرة وحمدوده الدخل من خالل التدخل 

املباشر.

• حتسني الوضع املعيشي لألسر الفقرة.

للمحتاجني  االساسية  االنسانية  الكرامة  على  احلفاظ   •

وفاقدي املعيل.

• برنامج بناء القدرات - بناء:
برنامج يهدف اىل زيادة قدرة اجملتمع احمللي أفراد ومؤسسات 

على إجناز االعمال والرامج بتقنية وحرفية من خالل:

1- التدريب والتاهيل االداري والفين.

2- بناء القدرات للشباب.

3- دعم وتطوير مرافق خدمة اجملتمع » التعليمية، الشبابية...«



حملة إحسانم بدفيني )2(
لالغاثة  االنسانية  أطلقت  العام،  هذا  الشتاء  فصل  بدء  مع 
والتنمية يف لبنان محلة )إحسانكم بدفيين 2( اليت تهدف إىل 
لفت أنظار العامل واملؤسسات اإلغاثية واملترعني إىل ضرورة 
تقديم الدعم الالزم للنازحني الفلسطينني يف كافة أماكن 

تواجدهم ، من تدفئة ومستلزمات الشتاء االساسية.
وكخطوة اوىل يف احلملة وزعت االنسانية كسوة الشتاء على 
نازح يف منطقة صور مشلت جمموعة  يقارب االلف طفل  ما 
من رياض االطفال )روضة الصمود - روضة النجدة - روضة 
االيتام  من  اىل عدد  باالضافة  بدران(  نبيل  - مركز  الريج 
اليت تراعاهم اجلمعية حيث تضمنت الكسوة )معطف طفل 

- سرتات شتوية مع قبعات- قفزات... 

بهدف التخفيف من معاناة االطفال يف فصل الشتاء وحتسني 
أوضاعهم احلياتية.

املتواصلة  اجلهود  إطار  يف  تأتي  املساعدات  هذه  أن  يذكر 
الظروف  لتحسني  واملوجهة  سنويا  االنسانية  بها  تقوم  اليت 
املعيشية للفئات الفقرة يف خمتلف املناطق اللبنانية والتخفيف 

من معاناتهم.

فى  احتياجا  األكثر  األسر  عن  المعاناه  رفع 
المخيمات الفلسطينية

والتنمية بتخصيص 24٠٠حصة من  قامت االنسانية لإلغاثة 
الفلسطينني  الالجئني  على  وزعت  اجملمدة  االضحية  حلوم 

والنازحني من سوريا.
املؤسسات  بني  املثمر  التعاون  إطار  فى  املشروع  هذا  ويأتي 
واجلمعيات اخلرية، لرفع املعاناه عن األسر األكثر احتياجا 

فى املخيمات الفلسطينية .
على  اخلرية  للمؤسسات  شكرها  عن  االنسانية  وأعربت 
جهودهم يف خدمة الفقراء واحملتاجني خاصة يف ظل الظروف 
إىل  واجلمعيات  املؤسسات  داعية مجيع  الصعبة  االقتصادية 

الوقوف جبانب احملتاجني من أبناء الشعب الفلسطيين.

كرمت جلنة االعاقة يف منطقة صور االستاذ فهد العردات 
االعاقة  ذوي  ومتكني  تدريب  جمال  يف  العاملني  أبرز  أحد 
وتوعيتهم حول حقوقهم جاء ذلك خالل حفل تكرميي أقيم 
البص حبضور ممثلني عن  االنسانية خميم  الوقفية  يف قاعة 

اجلمعيات واملوسسات العاملة يف الوسط الفلسطيين.
وعر االستاذ فهد العردات عن سعادته بهذا التكريم مؤكدا 
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ذوي  بها يف خدمة  قام  اليت  اجلهود  مواصلة  على  استمراره 
االعاقة حتى بعد نهاية خدمته.

يشار اىل ان االستاذ فهد العردات عمل مايقارب العشرين عاما 
يف جمال قضية االشخاص ذوي االعاقة، ومن خالل وظيفته 
تامني  يف  ساعد  االنروا  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  يف 
االدوات واالجهزة التقوميية من االنروا واملؤسسات العاملة يف 
جمال االعاقة. ويف نهاية احلفل قدم الدكتور مجال الصاحل 
منسق هيئة اإلعاقة الفلسطينية درعا تكرمييا للعردات باسم 

جلنة االعاقة يف منطقة صور كعربون شكر وعرفان.
كما قدم االستاذ أمحد احلصرمي املدير التنفيذي للوقفية 
للعردات  وتقدير  تكريم  شهادة  والتنمية  لإلغاثة  االنسانية 

على جهوده يف خدمة ذوي املعاقني.

االنسانية تكرم كوكبة من طالبها
الطالب  من  كوكبة  بتكريم  االنسانية  الوقفية  إحتفلت 
والطالبات األيتام املتميزين يف الشهادات الرمسية واجلامعات 

يف إطار برنامج إزرع مجيال املخصص لأليتام.
قسم  مدير  أسعد  كامل  االستاذ  قدم  كلمته  وخالل 
األيتام  من  املتفوقني  للطلبة  التهنئة  الوقفية  يف  الكفاالت 
املعيشية  األوضاع  رغم  حققوه  الذي  الباهر  بالنجاح  وذويهم 
تسجيل  هلم  متمنيًا  الفلسطينية،  املخيمات  وظروف  الصعبة 

املزيد من النجاحات يف مسرتهم التعليمية.

اإلنسانية تدعم برنامج سنابل لرعاية المسنين 
باللوازم الطبية

األمل  من مجعية  وبتمويل  والتنمية  لالغاثة  االنسانية  بادرت 
املسنني  لرعاية  سنابل  برنامج  بدعم  السويد   - اجلديد 
طبية،  مياه  فرش  )ووكر،  الطبية  اللوازم  من  مبجموعة 
كراسي متحركة، عكازات رباعية( وتأتي هذه املساهمة 
يف اطار ختفيف معاناة الالجئني داخل املخيمات الفلسطينية 

يف لبنان.

يف نهاية احلفل قامت االنسانية بتوزيع شهادات التكريم مع 
هدية مالية على الطلبة املتميزين  يذكر أن الوقفية االنسانية 
تنظم سنويًا حفاًل لتكريم األيتام املتفوقني بهدف تشجيعهم 
من  ملزيد  بينهم  التنافس  من  وخلق جو  املعنوية  روحهم  ورفع 

التفوق والتقدم.




