الممخص
غياب العدالة في المجتمعات يؤدم إلى حضكر فكرة العمؿ الخيرم كبقكة ،فإذا تحققت العدالة في حدىا
األدنى ،فإف الحاجة إلى العمؿ الخيرم لف تككف بنفس الدرجة ،كاذا غابت العدالة الدكلية بحؽ الشعب
الفمسطيني كاقترنت بالحركب كالحصار كالتشديد عمى كؿ مقكمات الحياة ،فإف العمؿ الخيرم يككف أكثر
حضك ار كأكثر تألقا .كىذا ما كاف في عاـ  ،2009أكثر السنكات م اررة كقسكة في حؽ الفمسطينييف عامة

كالغزييف خاصة .حرب ضركس في بداية العاـ قتمت كشردت اآلالؼ تبعيا إغالؽ كحصار مشدد كقطع

لإلمدا دات المختمفة ،ىذه العكامؿ فرضت عمى المؤسات العاممة في الحقؿ الخيرم عمى النيكض المميز
بخدماتيا ،كمنيا الجمعية اإلسالمية بكافة فركعيا كخاصة فرع مخيـ جباليا .فمنذ تأسيسيا تقكـ الجمعية
اإلسالمية في مخيـ جباليا بالدكر األكبر في مجاؿ العمؿ الخيرم في منطقة مخيـ جباليا ،لتؤكد أف

العمؿ الخيرم لمجميع كليس حك ار عمى أحد.
كقد تميز دكر الجمعية في محافظة الشماؿ التي تعتبر األكثر تضر ار كتعرضا لالجتياح اإلسرائيمي منذ

العاـ  .2000كقد شاركت الجمعية في كفاالت األيتاـ ككفاالت األسر كالمعاقيف ،كالمساعدات النقدية
المختمفة كالحقيبة المدرسية كالطركد الغذائية كالقسائـ الشرائية كالمساىمة في تكصيؿ زكاة الماؿ كزكاة

الفطر كافطار الصائميف ككسكة عيد كلحكـ األضاحي ،باإلضافة إلى البرامج المختمفة في مساعدة
المتضرريف .كقد برز دكر الجمعية في فترة الحرب كما بعدىا مف خالؿ التدخؿ السريع كالمباشر
كالمتابعة الميدانية المستمرة ،حيث ساىمت الجمعية في إيكاء األسر المتضررة جراء ىدـ المنازؿ،
كاألسر الميجرة مف الشريط الحدكدم ،كساىمت في تقديـ المسكف المؤقت كالماء كالطعاـ كالممبس

كالدكاء لمختمؼ فئات المجتمع المتضررة مف الحرب ،فضال عف سيارة الجمعية المتنقمة في األحياء بيف
المكاطنيف لتقديـ ما يمزـ .كارتفعت قيمة الخدمات التي قدمتيا الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا بنسبة

 %220في العاـ  2009الذم تبع الحرب مقارنة بالعاـ  .2008حيث ازداد عدد األيتاـ المكفكليف مف
 1438إلى  6511كاألسر المكفكلة ارتفع مف  531أسرة إلى  1958أسرة بعد الحرب ،مما يدلؿ عمى

االستجابة السريعة كالحضكر عند الحاجة كالكقكؼ عند حاجة المجتمع .كمما ساند الجمعية في ميمتيا،

تعاكف المجتمع المحمي معيا ،كمساندة المؤسسات الحككمية ،كالدعـ السخي مف المؤسسات الدكلية،
كالتعاكف المثمر مع القطاع الخاص فضال عف تفعيؿ اإلعالـ.

كلمجمعية اإلسالمية رؤية تنمكية مميزة كاتجاىات خاصة في مكاجية األزمات ،كتعرض الكرقة بعض

األساليب التي انتيجتيا الجمعية كالتي كاف ليا أثر ايجابي عمى نكعية ككمية الخدمات المقدمة.
كتعرض الكرقة كذلؾ ما تسعى الجمعية إلى تطبيقو مف نمكذج رائع كمميز في مجاؿ التعاكف مع

المؤسسات المختمفة الحككمية كاألىمية كالخاصة ،فضال عف النكعية كالتجديد في الخدمات كالمشاريع
المقترحة.
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Abstract
The absence of justice in the communities leads strongly to the
existence of charitable work; the more the justice, the less the need
to charitable work. But in the absence of international justice
towards the Palestinian people, coupled with war, siege and
endangering all aspects and pillars of the daily life, all these
confirm the need to effective presence of charitable work, which
was clearly shown in year 2009, the worst year in the
contemporary history of Palestinians in general and Gazans in
particular. It witnessed a wild and harsh war that led to death,
injury, displacement and disparity of thousands of the people in
addition to strict blockade on basic needs and supplies. All those
circumstances obliged the charitable organizations to stand-up and
do their best to maximize and improve their services to the
affected community.
One of the distinguished organizations was The Islamic Society,
with all of its branches in different areas of Gaza Strip in general
and Jabalia Camp branch in particular. Since its establishment,
The Islamic Society in Jabalia Camp is taking the largest role and
responsibility in the field of charitable work in Jabalia Camp. The
role of The Islamic Society was notable in the North Governorate
that was the largely subjected and hardly affected by the military
aggressions of the Israeli forces since the year 2000. The Islamic
Society contributed largely to the sponsorship of the orphan
children, poor families and disabled people, in addition to
different services like cash assistance, provision of school bags,
food parcels, purchasing vouchers, and managing Zakat money,
Ramadan breakfasting, eid gifts and qurbani meat and several
other programs targeting the affected people. The role of The
Islamic Society was clearly notable during and directly after the
war through the quick and direct intervention to relieve the
suffering of the affected people by sheltering the displaced people
who fled their house, and providing them with food, water, clothes
and medicine. The Society’s staff was always ready to intervene
and provide whatever possible assistant to people at all times, day
and night. The value of services provided by The Islamic Society
increased by 220% in year 2009 compared to 2008. For example,
the number of sponsored orphans increased from 1,438 to 6,511
while the sponsored families increased from 531 to 1,958 families
after the war. This increase indicates the quick response of the
Islamic Society in supporting the affected people. Some of the
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main causes of this success were: the cooperation of the local
community, the support of the local governmental bodies in
addition to the sympathy and generous support of the international
aid agencies. On the other hand, the support by the local private
sector was a good success factor. The Islamic Society has a
distinguished developmental vision and strategic directions in
tackling the crises.
This paper describes some of the techniques and approaches use
by The Islamic Society that had a positive effect on the quality and
quantity of the services provide to people. The paper also the
proposed model that it seeks to apply in field of cooperation of
governmental, private and non-governmental organizations, in
addition to quality and innovation of services and proposed
projects.

مقدمة
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أعماؿ اإلغاثة كنجدة المحتاج مف األعماؿ اإلنسانية التي تحض عمييا جميع األدياف السماكية كغالبان

ما تشارؾ فييا كافة الجيات الرسمية كاألىمية حيث ال تكفي الجيكد الرسمية كحدىا لمكاجية األخطار

الناجمة عف الككارث التي تستمزـ اإلغاثة ،مما يدعك إلى االستعانة بالجيكد التطكعية الفردية كالجماعية

لتتضافر معان مف أجؿ تفعيؿ تمؾ المكاجية كدرء المخاطر بأسرع كقت كديننا الحنيؼ يحضنا عمى
التطكع إلى فعؿ الخير كمساعدة كؿ محتاج كاغاثة المميكؼ كاقالة العثرات فالديف اإلسالمي رفع العمؿ

اإلنساني التطكعي إلى مستكل العبادة كشجع عميو كجعمو جزءان مف البنية األساسية لمحياة االجتماعية

كجزءان مف التركيبة النفسية لمفرد كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة مف الكتاب كالسنة .فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ في
كتابة الحكيـ " كمف تطكع خي انر فإف اهلل شاكر عميـ " البقرة آية  . 858كيقكؿ " مف ذا الذم يقرض اهلل

قرضان حسنان فيضاعفو لو " البقرة آية  .245كما كرد عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ قاؿ "تعيف الرجؿ في دابتو فتحممو عمييا أك ترفع لو عمييا متاعو صدقة" (.)8

تنشط المنظمات الخيرية في مجتمعاتنا اليكـ كتنتشر انتشا ار كبيرا ،كيبرز دكرىا في التطكر االجتماعي
كاالقتصادم كفي تدعيـ التنمية ،حتى أصبحت تشارؾ في برامج كخطط التنمية كغيرىا مف البرامج
كالسياسات التي تتبناىا المؤسسات كخاصة مجاالت مثؿ البيئة كقضايا السكاف كمكافحة الفقر كغيرىا.

كقد أصبح مف المتاح لممنظمات الخيرية في بالدنا ،العمؿ عمى كافة المستكيات اإلنسانية كاالجتماعية
كاالقتصادية ،كالدخكؿ كشريؾ ىاـ كفعمي في عمميات البناء كالتطكير ،كأصبحت تعمؿ في مختمؼ

األنشطة الحيكية التي تيـ أفراد المجتمع ( .)2كرغـ ما تقدمو ىذه المنظمات كتنكع أنشطتيا ،إال أف
كثي ار مف المنظمات الخيرية تعاني مف المشكالت التي تتعمؽ بالبناء المؤسسي كتككيناتو المختمفة،
باإلضافة إلى تبني البناء المؤسسي التقميدم الذم ال يكاكب التطكرات كالمتغيرات اإلقميمية كالعالمية
المعاصرة ،األمر الذم يؤثر عمى بقائيا كاستمرارىا كنمكىا ،كيؤدم إلى ضعؼ الخدمات التي تقدميا

لمجميكر المستفيد منيا (.)3
كتاريخيان يعتبر الصينيكف القدماء ىـ أكؿ مف بدءكا نظاـ التطكع لمكاجية أخطار الككارث فقد نشأت

عندىـ قديمان فرؽ لمتطكع أك المميشيات في المقاطعات كالمدف كالقرل الصغيرة كتعتبر بريطانيا أكؿ مف

أسس فرقان مف المتطكعيف لمكاجية " حريؽ بمندف " الذم عرؼ بالحريؽ العظيـ في سبتمبر عاـ 8666ـ

كما أف بريطانيا بدأت في االستفادة مف المتطكعيف إباف الحربيف العالميتيف لالستعانة بيـ في إبالغ

المكاطنيف عف الغارات الجكية لحمايتيـ مف أخطارىا  ،كلقد ظير أكؿ تنظيـ لمعمؿ التطكعي في العالـ
بالكاليات المتحدة األمريكية حيث صدر في ديسمبر عاـ 8737ـ قانكف ينظـ العمؿ التطكعي في مجاؿ
إطفاء الحريؽ بمدينة نيكيكرؾ .
لألعماؿ التطكعية اإلنسانية في مجاالت اإلغاثة كالمساعدات اإلنسانية مزايا كفكائد عديدة لمفرد
كالمجتمع نذكر منيا :أنيا تعكد الفرد عمى اإليثار كخدمة المجتمع ،كتعكد عمى المتطكع بفكائد معنكية
تتمثؿ في شعكره بالسعادة لمشاركة إخكانو في الضراء كتخفيؼ معاناتيـ ،كتكميؿ العمؿ الحككمي
كتدعيمو لصالح المجتمع عف طريؽ رفع مستكل الخدمة أك تكسيعيا ،كتكفير خدمات قد يصعب عمى
اإلدارة الحككمية تقديميا لما تتسـ بو األجيزة التطكعية مف مركنة كقدرة عمى الحركة السريعة ،كجمب
خبرات أك أمكاؿ مف خارج البالد مف منظمات ميتمة بالمجاؿ نفسو بجانب المشاركة في ممتقيات أك

مؤتمرات لتحقيؽ تبادؿ الخبرات ،كالتطكع يعكد عمى الفقراء بفكائد مالية تتمثؿ فيما تقدمو المشاريع
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الخيرية ليـ مف خدمات ترفع مف مستكاىـ كتساعد في حؿ مشاكميـ كتغنييـ عف المسألة كذلؾ مف
مقاصد الشريعة ،كالتطكع كمساعدة اآلخريف تشيع المحبة في المجتمع كيزرع الكئاـ بيف أفراده ،التعرؼ
عمى الفجكات المكجكدة في نظاـ الخدمات في كؿ مجتمع ،التطكع ظاىرة ميمة لمداللة عمى حيكية

الجماىير كايجابياتيا  ،كلذلؾ يؤخذ مؤش انر لمحكـ عمى مدل تقدـ الشعكب ،كابراز الصكرة اإلنسانية
لممجتمع كتدعيـ التكامؿ بيف الناس كتأكيد الممسة الحانية المجردة مف الصراع كالمنافسة (.)8

.1

األهداف

تيدؼ كرقة العمؿ إلى اآلتي:
أ .شرح تجربة الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا في العمؿ اإلغاثي كالتنمكم

ب .تكضيح أىمية العمؿ الخيرم في التخفيؼ مف األزمات كمساعدة المتضرريف خاصة في أكقات
الككارث كالحركب.
ج .تكضيح تجربة الجمعية في تحقيؽ التكامؿ بيف اإلغاثة كالتنمية

.2

منهجية الدراسة

تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة لمكصكؿ إلى النتائج كاألىداؼ ،كتـ ذلؾ بالرجكع إلى

المصادر الثانكية المتاحة المتعمقة بأنشطة الجمعية منذ نشاتيا كخاصة في الفترة التي تمت الحرب لى
غزة .كشممت المصادر الثانكية المراجع العربية كالمقاالت كأراؽ العمؿ كتقارير الجمعية المتعمقة

بالمشاريع أك السنكات.
.3

الجمعية اإلسالمية  ..النشأة والتطور

تأسست الجمعية اإلسالمية فرع مخيـ جباليا عاـ  8992ـ كجمعية خيرية مرخصة ،كانطمقت منػذ المحظػة
األكلػػى لتحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالغايػػات سػػعيان لمحفػػاظ عمػػى اليكيػػة اإلسػػالمية كالعربيػػة لممجتمػػع

الفمسػػطيني فػػي معسػػكر جباليػػا ،كمػػد يػػد العػػكف لألسػػر الفقي ػرة كالمحتاجػػة كلأليتػػاـ ك المصػػابيف كالجرحػػى،

كاعػػداد جيػػؿ مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني ليكػػكف لبنػػة لمجتمػػع إسػػالمي صػػالح ،مػػف خػػالؿ تقػػديـ خػػدماتيا
في مختمؼ المجاالت دينيان كاجتماعيان كتربكيػان كثقافيػان كرياضػيان كصػحيان .كتقػكـ الجمعيػة بأنشػطة اجتماعيػة
كتعميميػ ػػة كدعكيػ ػػة كثقافيػ ػػة كصػ ػػحية كتربكيػ ػػة كرياضػ ػػية ،كتيػ ػػدؼ إلػ ػػى تعميػ ػػؽ ظ ػ ػكاىر التكافػ ػػؿ كالت ػ ػرابط

االجتمػػاعي كتزكيػػة الفػػرد كالمجتمػػع كتطييرىمػػا مػػف كػػؿ أشػػكاؿ الضػػعؼ كالفقػػر كالجيػػؿ كالتخمػػؼ كدعػػـ

صػػمكده فػػي مكاجيػػة االحػػتالؿ الصػػييكني كآثػػاره المػػدمرة .كتعػػكؿ الجمعيػػة مجمكعػػة مػػف األسػػر المحتاجػػة
كاأليتاـ كطالب العمـ ،كترعى أسر الشيداء كاألسرل كالجرحى كالمعاقيف كالمتضرريف في معسػكر جباليػا،
كذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ تنفيػ ػػذ عػ ػػدد مػ ػػف المشػ ػػاريع الخيريػ ػػة محمي ػ ػان أك بػ ػػدعـ مػ ػػف المؤسسػ ػػات الخيريػ ػػة العربيػ ػػة
كاإلسالمية كاإلنسانية المؤازرة لمشعب الفمسطيني .كتسعى الجمعية لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 تعزيز االنتماء لمديف كترسيخ القيـ كالمبادئ اإلسالمية الفاضمة.
 تقكية أكاصر الترابط كاشاعة ركح التكاد كالتراحـ بيف أبناء الشعب الفمسطيني.

 تعزيز صمكد المجتمع الفمسطيني مف خالؿ تقػديـ العػكف كالمسػاعدة لألسػر الفقيػرة كالمحتاجػة كاأليتػاـ
كأسر الشيداء كالمعتقميف كالجرحى كالمتضرريف.

 المسػ ػػاىمة فػ ػػي تخفيػ ػػؼ معانػ ػػاة الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػف خػ ػػالؿ تقػ ػػديـ الخػ ػػدمات الطبيػ ػػة كالتعميميػ ػػة
كاالجتماعية كالترفييية لكافة الشرائح المحتاجة مف أبناء الشعب الفمسطيني.
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 تفعيؿ دكر المجتمع لممساىمة في دعـ أنشطة الجمعية لالرتقاء بالعمؿ المينػي كالخػدماتي الػذم تقػكـ
بو الجمعية.

 إقامػة مشػاريع إنتاجيػة تسػاىـ فػي تحسػيف األكضػاع االقتصػادية كالتخفيػؼ مػف ظػاىرة البطالػة كتػكفير
مكرد مالي لدعـ أنشطة الجمعية.
 االرتقاء كالتميز كالمينية العالية في تقديـ الخدمات .
 إبراز دكر العمؿ األىمي الخيرم في المساىمة في عممية التنمية المجتمعية الشاممة
كخالؿ السنكات المتعاقبة ،كمع التغير الممحكظ في طبيعة االحتياجات ،كزيادة جميكر المستفيديف،
اتسعت دائرة عمؿ الجمعية في المجاالت المختمفة كما يتضح مف الجدكؿ التالي:
المجال
الموقع

السنة
2009
2002
1998
1995
1992
أحد مقر مؤقت – مقر دائـ – السدة السدة في مسجد بناء مقر جديد في
منزؿ

أعضاء

مسجد حيفا

في مسجد حيفا

حيفا

الطابؽ

مجمس اإلدارة

األكؿ

لمسجد عائشة عمى
مساحة 400ـ

+

2

ركضة  +مسجد

عائشة
سيارة كاحدة

األمالك

-

الموظفي

متطكعيف 4 +مكظفيف+متط

سيارة كاحدة  +بناء أرض  8دكنـ المقاـ  630ـ 2ارض ممؾ

عمييا حاليا ركضة لمجمعية  +باص

مسجد حيفا

األقصى سيارة باص مرسيدس
مرسيدس

ألطفاؿ 2

أرض

سيارة+

الرياض  +ماسبؽ8 +دكنـ+
أرض 500ـ2

مقر

الجمعية

الجديد+أرض
500ـ2

ن

مكظؼ كاحد

كعيف85+

6مكظفيف20+معممة 7مكظفيف34+معممة  82مكظؼ ك58
+أغمؽ

المركز +افتتاح

المركز ممعمة ركضة ك28

معممات رياض الطبي إلعادة بناء الطبي ب3مكظفيف
بالباطكف

األطفاؿ2+

المسجد

بالمركز الطبي

بدال مف الزينكك.

3ركضات+

4ركضات +المركز مركز

مركز

طبي

محؿ

ك3
ادكات،

بإجمالي
 820مكظؼ

المرافق

-

األيتام

حكالي800

األسر

-

المكفولة
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المركز الطبي
880

الطبي
250

في المكاسـ مثؿ كالسابؽ
شير رمضاف

طبي 7+المركز

الطبي+

ركضات
650

7ركضات
820

888

 457أسرة مكفكلة

تطور
ممحوظ

إنشاء
الجمعية

تأسيس المقر +تعييف مدير لمجمعية بناء ركضة األقصى تكسيع
الرياض+
السيارة

+

المركز الطبي

النمكدجية

الجمعية مف قسميف

الى  6اقساـ

بدؿ مف قسـ االيتاـ
كالحاالت

االجتماعية
ىذا التطكر يبف النقمة النكعية التي صاحبت الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا منذ نشأتيا .حيث بدأت
تزاكؿ أعماليا مف خالؿ جيكد المتطكعيف ،كانتقمت تدريجيا حتى أصبحت تمتمؾ مق ار كبي ار كمجمكعة

أخرل مف المرافؽ.
.4

المنطقة المستهدفة وخصائصها

الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا تساىـ بجانب الفركع األخرل العاممة كالبالغ عددىا  9أفرع تيتـ بدعـ
الشرائح المختمفة مف الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،كالذم يشكؿ حكالي  %1.3مف فمسطيف
التاريخية ك %6مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  .1967كيسكف في قطاع غزة حكالي

1.416مميكف فمسطيني في قطاع غزة (حسب تقرير الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،نياية عاـ
 .)2007كتتميز الجمعية بأنيا تخدـ المخيـ األكبر في الكطف كالشتات كالذم يبمغ عدد سكانو حكالي
 825,000نسمة .ىذا المخيـ الذم أنشئ بعد النكبة عاـ  8984كبمغت مساحتو عند اإلنشاء حكالي،

 8403دكنمات ،كبمغ عدد السكاف آنذاؾ ،حكالي  37,800نسمة ،مقسميف عمى  5587عائمة .إضافة
إلى أف الجمعية اإلسالمية تقدـ الخدمات إلى بعض التجمعات السكانية األخرل التي تشمؿ مدينة الشيخ
زايد ،تؿ الزعتر ،بئر النعجة ،منطقة الجرف ،منطقة المشركع.
كبسبب استمرار الحصار الخانؽ المستمر منذ أربع سنكات ،كاستم ار ار ألعماؿ القمع المستمرة منذ عشر
سنكات ،تشير آخر اإلحصاءات الرسمية إلى أف  %7993مف األسر في قطاع غزة يقؿ دخميـ الشيرم
عف خط الفقر الكطني ،كما يقرب مف  % 40مف األسر تعيش في حالة فقر مدقع ،كحكالي %70

يعيشكف مف خالؿ حصكليـ عمى إغاثة غذائية مف المنظمات الدكلية كالييئات الخيرية المحمية .كقد
تكجت االنتكاسة الكبيرة في االقتصاد الفمسطيني كانييار جميع القطاعات بالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع

غزة في نياية عاـ  ،2008كالتي أدت إلى شؿ االقتصاد داخؿ القطاع كتدمير البنية التحتية .حيث شيد
عاـ  2008كما تبعو كضعان صعبان كقاسيان عمى الشعب الفمسطيني في قطاع غزة عمى جميع األصعدة،
إذ قامت إسرائيؿ بتشديد الحصار االقتصادم كاإلغالؽ الحدكدم الشامؿ .كيعتبر مخيـ جباليا ىك
صاحب الحظ األكفر مف المعاناة كالبطالة نتيجة االزدحاـ السكاني الكبير كالبيئة المكتظة التي تفتقر
ألبسط مقكمات الحياة.
.5

مجاالت العمل واإلنجازات

منذ نشأتيا ،تقكـ الجمعية بالعمؿ في مجمكعة مف المجاالت االجتماعية ،كتزاد أعداد المستفيديف في

ىذه المجاالت بشكؿ مضطرد سنكيا مثؿ رعاية األيتاـ ككفاالت األسر الفقيرة ،كالجمعية باستمرار
تضيؼ إلى سجؿ أعماليا في كؿ عاـ بابا جديدا مف أبكاب الخير .الفق ارت التالية تسمط الضكء عمى
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أقساـ

المساىمة الكبيرة التي تقدميا الجمعية في تخفيؼ كطأة الحصار كمعالجة آثاره مف خالؿ برامجيا
المختمفة ،مع ذكر لبعض التفاصيؿ باألرقاـ لما تـ خالؿ عاـ .2009
أوال :اإلغاثة

أ .كفاالت األيتاـ :يعتبر مشركع كفالة األيتاـ كرعايتيـ مف أىـ المشاريع الخيرية الدائمة كالمتميزة التي
تتبناىا الجمعية كتشرؼ عمييا ،كتتكاصؿ الجمعية بشكؿ دائـ مع الجيات المانحة لتكفير كفاالت
ألسر األيتاـ الذيف فقدكا المعيؿ حتى تكفؿ ليـ حياة كريمة ،كىذا مف أركع األمثمة كأكثرىا داللة

عمى الخير فضال عف الجزاء الذم ُكعد بو كافؿ اليتيـ .كقد ازداد عدد األيتاـ المكفكليف خالؿ
السنكات المتعاقبة ،ففي عاـ 2009ـ كصؿ عدد المستفيديف مف الكفاالت التي قدمتيا الجمعية

لأليتاـ ( )25742يتيـ.

ب .الطركد الغذائية :في ظؿ أزمة الحصار كظركؼ اإلغالؽ كتفاقـ أزمة البطالة ،أصبحت الطركد
الغذائية مصد ار لمطعاـ لكثير مف العائالت ،كقامت الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا بتكزيع

 7785طرد غذائي عمى  7785أسرة فقيرة مما ساىـ في تخفيؼ المعاناة عف تمؾ األسر المحتاجة
في عاـ .2009
ج .الحقيبة المدرسية : :المشاريع اإلنسانية التعميمية التي تستيدؼ أبناء األسر الفقيرة كالمحتاجة في

قطاع غزة ليا مردكد كبير عمى المدل البعيد ،كيعمؿ المشركع عمى تخفيؼ المعاناة كاألعباء المالية
المطمكبة مف تمؾ األسر؛ كيعمؿ عمى تخفيؼ الضغط النفسي عند الطالب الفقراء كذلؾ مف خالؿ

تكفير احتياجات التعميـ األساسية الالزمة ليـ .كقد قامت الجمعية بتكزيع  1100حقيبة مدرسية
(شاممة القرطاسية) عمى الطالب مف أبناء األسر المحتاجة ،مما ساىـ في تخفيؼ جزء مف آالـ
الحاجة عند ىذه األسر.

د .مساعدة الطالب الجامعي :نشر الكعي كرفع المستكم التعميمي داخؿ المجتمع الفمسطيني ،كمجابية
حممة التجييؿ المقصكدة ضد طمبة التعميـ العالي ،مف أىـ المقاصد النبيمة التي تسعى إلييا
الجمعية ،كقد قامت الجمعية بمساعدة  401طالب تـ تقديميا عمى شكؿ مساعدة مالية مساىمة
منيا في رفع المعاناة عف الطالب المحتاجيف.

ق .المساعدات النقدية كالكفاالت  :مع تزايد الحاجة لدل األسر الفقيرة كشح المكارد النقدية التي تدخؿ

إلى قطاع غزة ،تتفاقـ الحاجة كلكف في المقابؿ فإف األيادم البيضاء تبقى ممدكدة بالخير دكمان
ألبناء شعبيا كأمتيا ،ف مع تزايد كتيرة الحصار عمى قطاع غزة بمغت المبالغ التي تـ تكزيعيا

 205868شيكؿ كزعت عمى  940أسرة فقيرة ما بيف مساعدة نقدية ككفالة أسر.

ك .مخيمات صيفية :الرحالت كالمخيمات كالمقاءات الجماعية مف شانيا أف تحقؽ الكثير مف النتائج
بصكرة سريعة مف خالؿ الرسائؿ اليادفة التي يمكف تناقميا بيف األفراد ،كفي عاـ  2009أقامت

الجمعية المخيـ الصيفي لمحاسكب لحكالي  50طالب.

ز .األفراح الجماعية :مساعدة الشباب الراغبيف في تحصيف أنفسيـ ،كالمساىمة في نشر الفضيمة مف
األكلكيات التي تسعى إلييا الجمعية ،فيي تمد يد العكف كالمساعدة المادية كالعينية لشريحة الشباب،

كفي ىذا المجاؿ قامت الجمعية بإقامة حفؿ الزفاؼ الجماعي الثالث الذم شمؿ  200عريس.
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ح .نشاطات شير رمضاف المبارؾ :رمضاف الشير المبارؾ الذم تتسابؽ فيو المؤسسات كاألفراد عمى
فعؿ الخير ،ىك أيضا نقطة تميز مف حيث الكـ كالنكع في الجمعية ،فقد بمغت قيمة المساعدات

التي قدمتيا الجمعية خالؿ شير رمضاف المبارؾ  372608شيكؿ .

ط .نشاطات عيد األضحى المبارؾ :تعمؿ الجمعية عمى تكفير أكبر قدر مف لحكـ األضاحي لألسر
الفقيرة التي تعاني الجكع كالحرماف لتعزيز فرحتيـ بعيد األضحى ،كمساىمة في إدخاؿ الفرح
كالسركر عمييـ ،إضافة إلى تعزيز ركح التكافؿ كالتراحـ بيف المسمميف ،كىذا مف المشاريع السنكية
المميزة في الجمعية ،حيث بمغت قيمة المحكـ المقدمة  8849300شيكؿ أم ما يعادؿ.

كقد شيد عاـ  2008كعاـ  2009تطك ار ممحكظا في العمؿ كما ككيفا ،حيث ارتفعت أعداد المستفيديف
بشكؿ كبير خاصة في الفترة التي تمت الحرب عمى غزة .كالجدكؿ التالي يكضح مقارنة لبعض التفاصيؿ
المتعمقة بأعداد المستفيديف كالمبالغ التي تـ إنفاقيا في كؿ مف عاـ  2008كعاـ  2009مع مقارنة
لممستفيديف كالمبالغ التي تـ إنفاقيا كخالؿ كبعد الحرب مباشرة.
عام 2008
م

مساعدة نقدية +

عدد

المبمغ

عدد

المبمغ

المستفيدين

بالشيكل

المستفيدين

بالشيكل

المستفيدين

بالشيكل

874

205168

2194

351000

 37أسرة

6060

129423
8
46968

4450

420000

1000

30000

-

-

-

1
2

طركد غذائية

7785

3

حقيبة مدرسية

1100

مساعدة طالب

4

جامعي

5

زكاة ماؿ كفطر
سحكر كافطار

عام 2009

فبراير ،مارس وأبريل
2009
المبمغ
عدد

كفالة

116775
0
33000

401

166014

9828
1359
-

3250

325462

4588

24097

6735

47146

1486

2977

160000
114930
0

13262

113637
5
-

6

صائـ

7

عرس جماعي

200

8

لحكـ األضاحي

11000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111534
0

25742

376495
7

1383

459942

874

205168

1958

848388

 9معاقيف

2880

82

قسيمة شرائية

-

-

3000

745400

834

141600

83

كسكة العيد

-

-

785

15675

-

-

مخيـ صيفي

9

لمحاسكب

10

صرفيات أيتاـ

88

80

البيان

فترة الحرب  -يناير،

كفاالت اسر
معاقيف

50

6000

-

عام 2009

عام 2008

فترة الحرب  -يناير،

عدد

المبمغ

عدد

المبمغ

فبراير ،مارس وأبريل
2009
المبمغ
عدد

المستفيدين

بالشيكل

المستفيدين

بالشيكل

المستفيدين

بالشيكل

-

-

1174

564380

423

45800

85

مساعدات الجرحى

-

-

100

10000

100

10000

86

برنامج تكافؿ

-

-

87

متفرقات

-

-

799
-

647000
-

 278عامؿ
6373

233520
849610

م

84

البيان

مساعدات

المتضرريف

مالحظة :المتفرقات في فترة ما بعد الحرب تشمؿ حميب كطحيف  50ؾ كمكرمة طكاقـ طبية كالدفاع
المدني في مستشفى العكدة ككماؿ عدكاف كقسيمة مالبس كمساعدة نظارات لممحتاجيف كمشركع الرغيؼ
الخيرم كتكزيع لحكـ خراؼ كككبكف خزاف المياه كقسائـ شرائية أليتاـ كككبكف صحي ألطفاؿ الرياض.
كقد تميز دكر الجمعية في محافظة الشماؿ التي تعتبر األكثر تضر ار كتعرضا لالجتياح اإلسرائيمي منذ
العاـ  .2000كقد شاركت الجمعية في كفاالت األيتاـ ككفاالت األسر كالمعاقيف ،كالمساعدات النقدية
المختمفة كالحقيبة المدرسية كالطركد الغذائية كالقسائـ الشرائية كالمساىمة في تكصيؿ زكاة الماؿ كزكاة

الفطر كافطار الصائميف ككسكة عيد كلحكـ األضاحي ،باإلضافة إلى البرامج المختمفة في مساعدة
المتضرريف.

كقد برز دكر الجمعية في فترة الحرب كما بعدىا مف خالؿ التدخؿ السريع كالمباشر كالمتابعة الميدانية
المستمرة ،حيث ساىمت الجمعية في إيكاء األسر المتضررة جراء ىدـ المنازؿ ،كاألسر الميجرة مف
الشريط الحدكدم ،كساىمت في تقديـ المسكف المؤقت كالماء كالطعاـ كالممبس كالدكاء لمختمؼ فئات

المجتمع المت ضررة مف الحرب ،فضال عف سيارة الجمعية المتنقمة في األحياء بيف المكاطنيف لتقديـ ما
يمزـ.
كفي أياـ الحرب عمى غزة (ديسمبر  – 2008يناير  )2009كانت المؤسسات مغمقة بما فييا الجمعيات،

كفي ظركؼ الحرب كاف البد مف العمؿ الميداني ،ألنو الكقت األكثر مالءمة لعمؿ المؤسسات الخيرية،
فأقامت الجمعية غمرفة عمميات خارج الجمعية كاتخذت مق ار مؤقتا مف بيت أحد المكظفيف لتثبيت البيانات

كاالنطالؽ منو لمعمؿ كلقد كانت الجمعية تتمقى المساعدات الخارجية مف طركد غذائية كشاحنات كحميب
كدقيؽ مف المخازف المختمفة في قطاع غزة بطرؽ صعبة .كالمشكمة األكبر كانت في التكزيع تحت
القصؼ كاليدـ كالتجريؼ كبيف مشاىد القتؿ كالدمار .أدرات الجمعية ىذه األزمة بطريقة جيدة منعت مف
خالليا الحشكد ككصمت لممستحقيف كساىمت في التخفيؼ مف حدة المشكمة ،كتعاطت الجمعية مع

المصادر المتاحة ،فمثال كاف الدقيؽ المتكفر شحيح جدا فقاـ المكمفكف بتقسيـ العبكة الكاحدة بيف
األسرتيف كأحيانا بيف ثالثة اسر حتى يتـ تكسيع شريحة المستفيديف كلتغطية العجز القائـ .ككصؿ
مندكبك الجمعية إلى مناطؽ أخرل لممساعدة في خدمة المكاطنيف ،فقد كصمكا إلى الشيخ رضكاف كغزة

كدير البمح ككؿ ذلؾ تحت كطأة القصؼ كتحت دكم الرصاص كأزيز الطائرات ،أما الطكاقـ الطبية
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كفرؽ اإلسعاؼ فمقد كاف ليـ مف الجمعية سيـ مف التكريـ إذ تـ تكريـ الطكاقـ الطبية في مستشفى
العكدة ككذلؾ في مستشفى كماؿ عدكاف كفريؽ الدفاع المدني كاالسعاؼ لما قامكا بو مف جيد كبير في

ىذه الفترة العصيبة .كلـ تغفؿ ال جمعية حاجة المكاطنيف لممالبس في ظؿ البرد القارس الذم صاحب أياـ
الحرب ككذلؾ متابعة أحكاؿ الجرحى كعيادتيـ.
كارتفعت قيمة الخدمات التي قدمتيا الجمعية اإلسالمية في مخيـ جباليا بنسبة  %220في العاـ 2009
الذم تبع الحرب مقارنة بالعاـ  .2008حيث ازداد عدد األيتاـ المكفكليف مف  1438إلى  6511كاألسر
المكفكلة ارتفع مف  531أسرة إلى  1958أسرة بعد الحرب ،مما يدلؿ عمى االستجابة السريعة كالحضكر
عند الحاجة كالكقكؼ عند حاجة المجتمع .كمما ساند الجمعية في ميمتيا ،تعاكف المجتمع المحمي معيا،

كمساندة المؤسسات الحككمية ،كالدعـ السخي مف المؤسسات الدكلية ،كالتعاكف المثمر مع القطاع
الخاص فضال عف تفعيؿ اإلعالـ.
ثانيا :الخدمات العامة والمجتمعية
أدركت الجمعية كبعد سنكات مف تأسيسيا أف التكامؿ بيف اإلغاثة كالتنمية ىك غاية ىامة ،فالقطاع
الخيرم ىك أفضؿ مف يساعد القطاع الحككمي في تكفير الخدمات اإلنسانية الضركرية بكفاءة فنية

كاقتصادية مساىمة مف القطاع الخيرم في تنمية مختمؼ القطاعات ،كذلؾ ألنو قطاع ال يريد الربح كما

ىك في القطاع الصحي ،كما ييدؼ إلى تكفير نكعية مف الخدمات الصحية الجيدة بعيدا عف الركتيف

كالبيركقراطية .كالمؤسسات الخيرية أسست عمى أساس تقديـ الخدمة لفئات معينة مف المجتمع كىي فئة
الفقراء ،كالمحتاجيف ،كتستخدـ في ذلؾ أساليب التكاصؿ مع المجتمع التي تستخدميا الجيات الربحية

كالتي مف الممكف محاكاتيا بشكؿ أك بآخر ( .)4كقد ساىمت الجمعية بدكر ىاـ كالفت في قطاعي
الصحة كالتعميـ ،فقد أقامت الجمعية مرك از صحيا يتطكر سنكيا ،كأنشأت مجمكعة مف رياض األطفاؿ،
كتسعى في خطتيا إلى إنشاء مستشفى كبير كمدارس خاصة كمكتبات عامة .كالجدكؿ التالي يمخص
بعض المشاريع التنمية في مجالي الصحة كالتعميـ.
المرفق

الموقع

العاممين

نوع الخدمة

الحالة

مسجد التكبة

21

صحية

جيدة

23000

1991

الصحكة

19

تعميمي

جيدة

293

روضة الهدى

1991

عند التكبة

7

تعميمي

جيدة

140

روضة عمي

1991

الخدمات

6

تعميمي

جيدة

77

1991

شارع السكة

10

تعميمي

جيدة

160

روضة الشورى

1991

تؿ الزعتر

7

تعميمي

جيدة

116

روضة عائشة

1991

القصاصيب

6

تعميمي

جيدة

120

مركز التوبة الطبي
روضة الخمفاء
الراشدين

روضة براعم
االقصى
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تاريخ

عدد

التأسيس
1995

بجكار

نادم

المستفيدين

ثالثا :المشاريع االستثمارية

في ظركؼ معقدة كالظركؼ كالكاقع الفمسطيني ،ال بد أف تؤمف الجمعيات لنفسيا ىامشا مف الرصيد

المالي الذم تجنيو مف أرباح بعض المشاريع االستثمارية الصغيرة ،ىذه األمكاؿ البسيطة تؤمف السيكلة
الالزمة لمجمعية في تسديد بعض التزاماتيا الشيرية كتكفير الكفاالت التي تمتزـ بيا في حالة تأخر

التمكيؿ ألم طارئ.
تاريخ

القيمة عند

التأسيس

التأسيس

السوبرماركت

2009

40000 $

المخبز

2006

30000 $

جباليا

المرفق

الموقع

العاممين

نوع الخدمة

الحالة

شارع اليكجا

3

تمكينية

جيدة

نادم خدمات

بتفكر

جيدة

12

كمعجنات

األدوات

2005

20000 $

الترنس

3

ادكات منزلية

جيدة

المحطة

2009

115000 $

تؿ الزعتر

3

تكزيع مياه

جيدة

المزارع

2080

70000$

خانيكنس

7

إنتاج حيكاني
(لحكـ حمراء
كبيضاء

جيدة

كحميب)

.6

التعاون والشراكة المحمية والدولية

تحافظ الجمعية عمى مستكل مميز مف العالقات مع جميكر الممكليف كالمتبرعيف كالمساىميف في دعـ

برامجيا كأنشطتيا المختمفة ،كالقاعدة العريضة مف مؤسسات كجيات التمكيؿ تشمؿ ،ىيئة األعماؿ
الخيرية ،اتحاد األطباء العرب ،مؤسسة الشيخ عيد بف محمد آؿ ثاني الخيرية ،ائتالؼ الخير ،الجمعية
اإلسالمية داخؿ الخط األخضر ،الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي ،الرحمة العالمية ،جمعية الرحمة

لألعماؿ الخيرية  -رأس الخيمة ،جمعية األقصى الخيرية – اليمف ،لجنة زكاة المناصرة األردنية لمشعب
الفمسطيني ،صندكؽ اإلغاثة كالتنمية – اإلنترباؿ ،مؤسسة  – IHHتركيا لرعاية ككفالة الطفؿ
الفمسطيني ،مؤسسة  IHHألمانيا ،فاعؿ الخير ،مؤسسة دنيس فنارم – تركيا ،جمعية يد المساعدة،
جمعية قطر الخيرية ،كمؤسسة تكافؿ.
أما عمى مستكل الشراكة المحمية فالجمعية تتعاكف مع كافة المؤسسات الحككمية كاألىمية األخرل لتنفيذ
برامجيا كأنشطتيا .كقد تميزت األشير األخيرة بنكع مميز مف العالقات مع القطاع الخاص .حيث تدرؾ
الجمعية أف القطاع الخاص كخاصة قطاع األعماؿ ىك المحرؾ الكبير لإلنتاج في القطاع .كالجمعية

كرغبة منيا في تبني المبادرات المجدية كالتي تعكد بالنفع عمى أنشطتيا ،قدرت أف مشاركة القطاع
الخاص في تنفيذ مشركع اإلنتاج الزراعي سكؼ يككف لو األثر اإليجابي عمى المشركع مف حيث الخبرة
المميزة في إدارة المشركع ،كالقدرة عمى المنافسة ،كالقدرة عمى الكصكؿ إلى المصادر المختمفة التي

تؤىمو لمقيا ـ بالدكر بشكؿ ناجح .كبناء عميو عقدت الجمعية شراكة خاصة مع القطاع الخاص عمى تنفيذ
مجمكعة مزارع لألبقار كالدجاج كاألغناـ كاألرانب ،كىي تجربة مميزة ،سكؼ تثبت أف التعاكف بيف
القطاعات المختمفة يصب دائما في خدمة المجتمع.
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الخالصة والتوصيات
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إف العمؿ التطكعي أك ما يسمى حديثان في أدبيات التنمية "رأس الماؿ االجتماعي" ىك ثركة عامة كليست

حك انر ألحد .ىك تمؾ الركابط التي تقكـ عمى القيـ االجتماعية الحميدة مثؿ الثقة كالصدؽ كالتعاكف
كالتراحـ كالتكافؿ،

أ .دعـ جيكد التشبيؾ بيف المنظمات عمى المستكيات المختمفة ك دعـ جيكد تشبيؾ المنظمات
المحمية إقميميان كعالميان ،كدعـ مشاركتيا في المؤتمرات اإلقميمية كالدكلية كشبكات فاعمة.

ب .تشجيع تنفيذ المشاريع المدرة ل مدخؿ لدعـ التمكيؿ الذاتي ،كلتقميؿ اإلعتماد عمى المنظمات
األجنبية كالحككمة ،كخمؽ فرص تكظيؼ لمشباب في مختمؼ المجاالت.

ج .صياغة االستراتيجيات في القطاعات المختمفة لمتكافؽ مع االحتياجات الحقيقية أك المشاكؿ
الحالية كالكامنة.
د .تعزيز الربط بيف المعكنة اإلنسانية كأىداؼ التنمية البشرية ،كالحد مف الفقر.
ِ
تضعؼ االقتصاديات المحمية ،كىناؾ
تقكم كال
ق .معالجة االحتياجات الغذائية الطارئة بطريقة ّ
حاجة إلى إنشاء صمة بيف تكفير الكظائؼ الطارئة ،كبناء القدرات ،كالبنية التحتية لمتنمية
االجتماعية االقتصادية ،مثؿ استخداـ القسائـ المالية لتحؿ محؿ طركد الغذاء.

ك .تمبية االحتياجات األساسية لمشعب الفمسطيني باالعتماد أساسا عمى اإلنتاج المحمي لدعـ
القطاعات اإلنتاجية الرئيسية كاستغالؿ إمكاناتيا الكامنة في تكفير السمع األساسية كفرص العمؿ

بما يعزز القدرات الذاتية لالقتصاد الفمسطيني ،كيساعد بال شؾ في تخفيؼ حدة مشكمة البطالة

كتخفيض معدالت الفقر العالية خاصة في قطاع غزة.
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