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كلمة مجلس اإلدارة
العمل الخيري وجائحة كورونا
ضر بــت جائحــة كورونــا العالــم برمتــه فلــم
تتــرك جانب ـا ً مــن جوانــب الحيــاة البشــرية
إال وأصابتــه بتأثيراتهــا ســواء مباشــرة
مــن خــال المــرض أو مــن خــال التدابيــر
االحترازيــة التــي فرضتهــا الحكومــات
علــى جميــع مناحــي الحيــاة يف كل أصقــاع
العالم .
تجاوبــت جمعيــة تــاروت مــع التدابيــر
االحترازيــة وقلصــت مــن موظفيهــا
وأعــادت جدولــة ســاعات العمــل لتناســب
المراحــل المختلفــة مــن فتــرات الحظــر ،
وقــد تواصلــت مــع جمهورهــا خــال هــذه
الفتــرة الطالعهــم علــى المتغيــرات .كذلــك
واصــل مجلــس اإلدارة عقــد اجتماعاتــه
األســبوعية خــال هــذه الفتــرة عــن طريــق
االنترنــت .مــن المرافــق التــي تأثــرت أيضــا
ولهــا مســيس اتصــال بالجمهــور هــو الــدوام
يف روضــة الطفــل الســعيد .ولقــد بذلــت
إدارة الروضــة جهــودا كبيــرة لألعــداد
للتخــرج ولكــن شــاء هللا أن تتغيــر األمــور
فبذلــن جهــودا أ كبــر خــال فتــرة الحظــر
لتقديــم بعــض الــدروس إىل أحبتنــا
الصغــار عــن طريــق األنترنــت ولكــن مــع
تمديــد فتــرة الحظــر كان ال بــد مــن إيقــاف
النشــاط التعليمــي تمامــا علــى أمــل

أن نســتطيع تعو يــض أحبائنــا الصغــار
يف فتــرة الصيــف .مــن المرافــق التــي تأثرت
بشــكل أو بآخــر أيضــا صالــة األفــراح
ومستوصف الجمعية ووضع على إدارتهما
وعلى الوضع المايل للجمعية أعباء جديدة .
يف وســط هــذا الجــو الصعــب والظــروف
غيــر المواتيــة وبــدء كثيــر مــن ذوي العمــل
الحــر بالتأثــر مــن هــذه الظــروف يف قــوت
يومهــم أضــاءت مبــادرة ( تكاتــف ).
صحيــح أننــا بدأنــا يف تصميــم اســتبانة
للمتضرريــن ليتواصلــوا معنــا ولكــن النقلــة
الكبيــرة التــي جســدت روح الترابــط بيــن
المجتمــع وإدارة الجمعيــة هــي مبــادرة
مجموعــة مــن الناشــطين االجتماعييــن
وعلــى رأســهم الشــيخ الخطيــب محمــد أبــو
زيــد يف التواصــل مــع الجمعيــة واقتــراح
إطــاق مبــادرة (تكاتــف) لدعــم األســر
المتضــررة وقــد كان لدعمهــم ومســاندتهم
والجهــود التــي بذلوهــا خــال األســابيع
الماضيــة الــدور المحمــود واألثــر الملمــوس
التي نراه اليوم من مسارعة المواطنين إىل
الدعــم ومســارعة المتضرريــن إىل مراجعــة
الجمعيــة فلهــم جزيــل الشــكر واالمتنــان.
ال بــد مــن االشــارة أيضــا اىل الدعــم الــذي
تلقينــاه ومنــذ بدا يــة األزمــة والــذي الزال
مســتمرا مــن مكتــب وزارة المــوارد
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البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالقطيــف
برئاســة األســتاذ نبيــل الدوســري الــذي
كان حاضــرا ومتواصــا ومبــادرا لعــرض
المســاعدة والدعــم وهنــاك الكثيــر
مــن المبــادرات مــن حكومــة خادم الحرمين
جــاءت لتخفــف العــبء عــن كاهــل
المواطــن المتضــرر وبعضهــا يقــع تحــت
رعايــة المنظمــات غيــر الربحيــة وأملنــا
كبيــر أن يتــم التعجيــل يف هــذه المبــادرات
ليلمــس المواطــن المتضــرر أثرهــا.
ليس لنا وال ألحد – إال هللا  -أن يعلم مدى
هــذه االزمــة أو يتوقــع كيــف تكــون ماالتهــا
وآثارهــا االقتصاديــة وحجــم الضــرر الــذي
ســتلحقه بالمجتمــع .مهمــا كان تقديرنــا
لحجــم هــذا الضــرر والمــدى الزمنــي الــذي
ســتأخذه فــإن ثقتنــا يف هللا عــز وجــل أوال
ثــم يف حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين
والمؤسســات الحكوميــة التــي لــن تألــو
جهــدا يف مســاعدة المواطــن والتخفيــف
عنــه وثقتنــا بمجتمعنــا الــذي عكــس
تالحمــه هــذه المــرة بــأروع الصــور وأحبهــا
اىل القلــوب ....نقــول إن هــذه الثقــة هــي
التــي ستســاعدنا علــى إ كمــال المســيرة
لنعبر هذه المحنة وسنتجاوزها بإذن هللا .
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المرافق العامة

عطاءات اللجان خالل شهر مارس2020
رغــم اســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات االحترازيــة بســبب أنتشــار مــرض كورونــا  ،تســتمر مســاعدات
وانجــازات اللجــان بجمعيــة تــاروت الخيريــة للمســتفيدين  ،و أولهــا يف لجنــة التكافــل االجتماعــي
حيــث تنوعــت المســاعدات التــي قدمتهــا خــال شــهر مــارس لعــام  ، 2020فقــد تــم صــرف

 246كوبــون للمســاعدات الغذائيــة بقيمــة  41025ريــال  ،بينمــا كانــت المســاعدات األخــرى
حســب الجــدول التــايل :

نظ ـ ًرا للظــرف الصحــي الــذي تمــر بــه بالدنــا
شراء جهاز البتوب

شراء أجهزة كهربائية

مساعدة إيجار

إصالح أجهزة كهربائية

تسجيل في اإلعاشة الدائمة

سداد دين

مساعدة عامة متضررين من كورونا

٢٠

٥

الغاليــة بظهــور الوبــاء العالمــي ‘كورونــا’

وإســنادًا لمــا تقــوم بــه حكومتنــا مــن جهــود
للحــد مــن انتشــار الوبــاء قامــت لجنــة
المرافــق ببعــض اإلجــراءات االحترازيــة.

مساعدة عالجية

وقــال مشــرف لجنــة المرافــق التابعــة لجمعيــة

تــاروت الخيريــة محمــد النابــود مــن أهــم

اإلجــراءات تقليــص ســاعات العمــل العاديــة

يذكــر أن اللجنــة تلقــت  45خطاب ـا ً لطالبــي

للعاملين  ،ويتم استدعاؤهم عند طلب الخدمة

المســاعدات خــال شــهر مــارس  2020م .

مــن األهــايل لتجهيــز المتــوىف ودفنــه  ،باإلضافــة

بينمــا بلغــت المصروفــات النقديــة للجنــة

لتقليــص ســاعات زيــارة األهــايل للمقبــرة .

كافــل اليتيــم لشــهر مــارس  49.800ريــال ،

كمــا تــم التنســيق مــع بلديــة تــاروت لتوفيــر

و تــم صــرف عــدد مــن الكوبونــات للمســاعدات

بعــض

الغذائيــة بقيمــة  14.670ريــال  ،كمــا تــم

المســتلزمات

الصحيــة

الالزمــة

للمغتســل  ،وكذلــك تــم توفيــر المســتلزمات

اضافــة عائلــة جديــدة إىل لجنــة كافــل اليتيــم .

الصحيــة الالزمــة مــن كمامــات وقفــازات

أمــا مســاعدات الطلبــة الجامعييــن البالــغ

ومعقــم لأليــدي الســتخدامها مــن قبــل

لتغطيــة مصاريــف مواصــات أو ســكن .

منوهــا إىل اســتمرارا للحفــاظ علــى المرفــق تــم

عددهــم  14طالــب بلغــت  7300ريــال  ،و ذلــك

القائميــن علــى التجهيــز واألهــايل المشــاركين ،

التــي قدمتهــا

تنفيذ بعض أعمال الصيانة لمبنى المغتسل

و بلغــت المســاعدات

لجنــة تحســين المســاكن

وبدعــم المحســنين مــن أهــايل تــاروت.

لشــهر مــارس

 70.094ريــال  ،ســاهمت يف بنــاء منــازل

وذكــر رئيــس مجلــس اإلدارة محمــد الصغيــر أن

يذكــر أن الكــوادر العاملــة والمتطوعــة

ترميــم

 500أســرة ســواء مــن المســتفيدين الدائميــن

المــوىت

و صــرح رئيــس مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد

شــهر رمضــان المبــارك بقيمــة  300ألــف ريــال .

بقيمــة

برنامــج إفطــار صائــم يغطــي احتيــاج مــا يقــارب

لـ 4

عائــات مــن المســتفيدين

منزليــن ل ــعائلتين بقيمــة  16.695ريــال .

 ،وغيــر المســتفيدين ممــن ترهقهــم ميزانيــة

53.399

ريــال

،

و

مســاعدة

الصغير بأن إجمايل مجموع المساعدات التي

تم صرفها خالل شهر مارس  182.889ريال .

و ختام ـا ً قــدم خالــص شــكره باســم مجلــس
اإلدارة لجميــع الخيريــن الداعميــن مــن أبنــاء

كمــا تــم البــدء يف اصــدار  344كوبــون

مجتمعنــا الطيــب الســتمرار العطــاء للفقــراء

لبرنامــج إفطــار صائــم للمســتفيدين .

و المحتاجين .

بالمغتســل
كبيــرة

والمقبــرة

بتقديــم

خدمــة

يقومــون
ا كــرام

بجهــود

علــى مــدار الســاعة اســتجابة ألهــل المتوفيــن .
والجديــر بالذكــر أن خدمــة نقــل المــوىت
مــن المستشــفيات إىل المغتســل وتجهيزهــم

تقــدم علــى مــدار الســاعة عبــر االتصــال
علــى مكتــب الجمعيــة أو أحــد القائميــن
علــى تشــغيل مرافــق المغتســل والمقبــرة

4

علــى مكتــب الجمعيــة  8230053 :تحويلــة0 :
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وقفة أسرية
كيــف تتعامليــن مــع ابنتــك المراهقة

تقــوم بــه ال غبــار عليــه دون الدخــول معهــا
يف مصادمــات  ،ويجــب أن يفهــم الوالــدان

تســأل الكثيــر مــن األمهــات العزيــزات

أن المحار بــة مســألة مهلكــة بالنســبة لهــا .

عــن أســاليب وطــرق للتعامــل مــع البنــت

تعاملي بمرونة وبفهم وال تجمعي األخطاء :

يف مرحلــة البلــوغ أو كمــا يســميها البعــض

ـن أيض ـا ً
( بالمراهقــة ) ؟  ،وتقــول الكثيــر منهـ ّ

 ،لقــد تعبــت منهــا ومــن شــخصيتها الغريبــة ،
لهن :
ونحن نقول ّ
إن هــذه المســالة تحتــاج لفهــم وتحتــاج
إىل التدريــب  ،وأخيــرا ً تحتــاج إىل الصبــر
ثــم الصبــر ثــم الصبــر ،مــع مزيــد مــن الحــب

إن التدقيــق يف كل تصــرف تقــوم بــه  ،وإبــداء

الفهــم الشــديد لتصرفاتهــا  ،بهــذه الكيفيــة
مــن التدقيــق صعــب للغايــة  ،لــذا ينصــح
مختصــوا الصحــة النفســية المــريب بأنــه :
‘” ينبغــي التفويــت للمراهــق ‘” ،أي ال نعلــق

علــى كل صغيــرة وكبيــرة مــن تصرفاتــه
مــن األمــور اليوميــة البســيطة  ،وعلــى الوالديــن

مزاياهــا األخــرى ،وال نجعــل أحاديثنــا مقصــودة

فقــط علــى المســائل المدرســية والدرجــات
 ،وهــذا هــو التفريــق بيــن الــذات والصفــات ،

وهــو أن نفــرق بينهــا  ،وبيــن صفاتهــا وســلوكها.

احتــرام خصوصياتهــا :
ال بــد أن تحتــرم خصوصياتهــا مــا دام أنهــا
ال يشوبها شائبة  ،مع االحتفاظ بمبدأ المراقبة

غيــر المباشــرة  ،واحتــرام الخصوصيــة يتطلــب
بناء مسافة معينة بين الوالدين وبين ابنتيهما
 ،مــع االحتفــاظ بصداقــة ومحبــة  ،واالحتــرام

يشــعرها بأنهــا شــخصية متميــزة وفريــدة .

واالحتــواء  ،أيتهــا األم الحبيبــة  ،كــوين الســند تقديــر متــى يجــب الفهــم  ،ومتــى يجــب ســاعديها علــى ا كتســاب اال ســتقالل :

النفســي البنتــك  ،وتفهمــي مشــاعرها
وحاجاتهــا ( وخاصــة الحاجــات الجســمية

والعاطفيــة )  ،فاألبنــة يف هــذه المرحلــة  ،إذا لــم

تشــعر بالعاطفــة والــود والحــب والتفهــم  ،فقــد
تبحــث عنــه يف أي مــكان آخــر ،وهــذا مــا نخافــه
ونرفضــه  ،ونحــن هنــا نريــد الحــب المعتــدل

المتــوازن  ،والفهــم لطبيعــة هــذه المرحلــة.

حبيبتي األم
إن الرغبــة الحقيقيــة يف فهــم األبنــة يســاعد

علــى نجــاح األم يف التعامــل مــع ابنتهــا  ،وممــا

ال شــك فيــه أن هــذا الفهــم يعــود بالفائــدة
علــى الجميــع  ،األم واالبنــة واألســرة  ،ويحقــق
الصحــة النفســية للجميــع  ،وهــذا مــا نرجــوه
ونسعى إليه  ،بإذن هللا تعاىل  ،وسنذكر بعض

التوصيــات يف كيفيــة التعامــل معهــا يف هــذه
المرحلــة الحساســة  ،يف ضــوء مــا اتفــق عليــه

علمــاء النفــس  ،ويف ضــوء شــرعنا الحنيــف:

تقبلي سخطها وعدم استقرارها :
علــى الوالديــن وخاصــة األم  ،التحمــل وطــول
البــال والتســامح مــع ابنتهــا  ،وعليهمــا

التغاضــي عمــا تعبــر بــه عــن مشــاعر الســخط
 ،وعــدم الراحــة التــي تبديهــا يف بعــض األحيــان
 ،وعليهمــا احتــرام وحدتهــا وتقبــل شــعورها

بالســخط وعــدم الرضــا عــن بعــض األشــياء ،

التغاضــي  ،ومــن األفضــل أال نتوقــع منــه
الكمــال  ،فنتعقــب أخطــاءه لكــي نصوبهــا
دائم ـا ً  ،بهــدف الوصــول إىل الكمــال .
ودور الكبــار يتحــدد يف مســاعدة المراهــق
علــى التغلــب علــى مــا يمــر بــه مــن أزمــات
 ،دون الدخــول يف تفاصيلهــا  ،والقاعــدة

الشــرعية يف ذلــك «كل بنــي آدم خطــاء  ،وخيــر
الخطائيــن التوابــون»  ،واعلمــي عزيــزيت األم أن
التنويــع مســلك الناجحيــن  ،فمعالجــة األخطــاء
تكــون تــارة بالتلميــح  ،وتــارة بالقــدوة  ،وتــارة

بالتصريــح كل ذلــك يتــم حســب الموقــف .

ابتعــدي عمــا يضايقهــا :
أحيانا ً ال ينتبه الكبار لمدى األذى الذي يصيب

المراهــق مــن ذكــر نقائصــه أو عيوبــه  ،والشــيء

الــذي نؤكــد عليــه أن إهانــة الوالديــن للمراهــق

عميقــة األثــر وبعيــدة المــدى  ،وقــد ينتــج عنهــا
متاعــب نفســية مــدى العمــر ،وممــا يضايــق
المراهــق معاملتــه كطفــل  ،أو تذكيــره بمــا كان

يفعــل مــن ســلوكيات ســلبية وهــو طفــل ،
أو التكلــم عنــه بســخرية أمــام اآلخريــن بمــا
يزعجه  ،ونتذكر هنا قول هللا تعاىل { :ال َي ْس َ
خ ْر
ـن َق ـ ْومٍ }  ،وينبغــي هنــا التمييــز بيــن
َق ـ ْو ٌم مِ ـ ْ

االبنة والتلميذة  ،فإذا كان عند االبنة انخفاض
يف المســتوى الدراســي مثــا ً  ،فعلينــا أن نتذكــر
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فكلمــا شــجعنا صــور ومواقــف االكتفــاء الــذايت

لديهــا  ،كلمــا ســاعدنا يف بنــاء شــخصيتها ،
وكســبنا أيض ـا ً صداقتهــا واحترامهــا  ،واألم

المتفهمــة تتيــح البنتهــا فرصــة األعمــال
المنزليــة  ،مثــل دخــول المطبــخ والعمــل فيــه
وطريقــة اإلنفــاق وحســن التصــرف يف االدخــار
واإلنفــاق  ،وعلــى األم أن تثنــي عليهــا وتتقبــل

خطأهــا بنفــس راضيــة  ،وتشــجعها إن أحســنت
وتنصحهــا إن أخطــأت  ،فــإن حســن التوجيــه
واللباقــة هنــا لهــا تأثيــر الســحر ،وبالتــايل

تتقبــل االبنــة التوجيهــات بنفــس راضيــة.

نرشة العطاء  -أبريل  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الرابع

وقفة أسرية

الذاتيــة تتكــون عنــد األبنــاء منــذ الطفولــة
ثم تكبر معهم  ،فمن تقول البنتها“ :أنت غبية

وكســانة” وتــردد ذلــك باســتمرار  ،ســيتكون

لديهــا اعتقــاد بذلــك  ،وصــورة ذاتيــة عــن نفســها
تكبر معها  ،ونكون بذلك قد ساهمنا يف تكوين
شــخصيتها بشــكل ســلبي  ،ومــن تقــول
البنتهــا“ :إنــك لــن تفلحــي أبــداً ،أو لــن تتعلمــي

أبــداً ،أو ســتظلين هكــذا متخلفــة” ،إن كل هــذه
العبارات لن تهذبها أو تعلمها ،ولكنها ستؤدي
بهــا أن تكــون كمــا وصفــت األم بالضبــط.

ابتعــدي عــن الو عــظ المبا شــر:
« مــا بــال أ قــوام يفعلــون كــذا و كــذا».
كمــا علمنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه

 ،هــذا الفــن يف التعامــل مــع النــاس ،مبتعــدا ً

عــن التشــهير بأســلوب شــفاف رفيــع  ،وهــذا
أيض ـا ً هــو أســلوب القــرآن  ،قــال تعــاىل:
حك َْم ـ ِة َوا ْل َم ْوعِ َظ ـ ِة
ـك بِا ْل ِ
يل َر بِّـ َ
{اد ُْع إِلَ َس ـ ِب ِ
س ـ َن ِة } ،والتنويــع يف هــذه الطــرق حســب
ا ْل َ
ح َ

مقتضياتهــا  ،فــإن الرفــق يف الموعظــة يهــدي

القلــوب الشــاردة  ،والزجــر والتأنيــب  ،وفضــح
األخطاء التي قد وقعت عن جهل أو حسن نية

له أثر سيء على نفس االبنة يف هذه المرحلة.
ومــن األمــور الهامــة تجنــب هــذه العبــارات:

“عندمــا كنــت يف مثــل ســنك كنــت أفعــل كــذا
وكــذا  ،أو أنجــح يف المدرســة بتفــوق أو ”..هــذه

العبــارات تســيء لهــا أ كثــر ممــا تنفــع  ،ألن
المقارنــة دائم ـا ً تحمــل معنــى الدونيــة  ،فأنــت

واعلمــي عزيــزيت األم أن المراهــق مرهــف
الحــس  ،قــد تكفيــه اإلشــارة  ،وال يصلــح

التشــهير باأللفــاظ الســيئة ونعتــه بهــا  ،كأن
نطلــق عليــه ( دبــدوب  ،كســان  ،انطــوايئ ..الــخ

النقــد و حــدود ا ســتخدامه :
تقــول إحــدى الفتيــات“ :ليــت أمــي تفهــم أننــي
كبــرت ،وأن تنتقــدين بصــورة أفضــل” ،إن الفتاة
المراهقــة تضيــق بشــدة مــن نقــد الوالديــن لهــا،

وتعتبــره أذى بالــغ لشــخصيتها ،وواقــع األمــر
أن معظــم النقــد ال يكــون ضروري ـا ً فهــو غالب ـا ً

مــا يتنــاول أشــياء مــن الممكــن أن تتعــدل
يف فتــرة تاليــة ،مثــل نقــد أســلوب الــكالم ،
أوغيــره  ،وينبغــي أن نفــرق بيــن نوعيــن
من النقد البناء والنقد الضار:
أمــا النقــد البنــاء :فهــو يتعامــل مــع الحــدثمباشــرة ،وال يوجــه اللــوم للشــخصية ذاتهــا.

-أما النقد الضار :فهو الذي يوجه إىل الشخصية

)  ،ألن هــذا يؤذيــه  ،فالســخرية واالســتهزاء

ذاتهــا ،واســتخدام الســخرية واللــوم والتأنيــب،

فعالــة يف التعامــل معــه  ،فــإن التركيــز

هــو أنــه يتــرك يف نفــس المراهــق مشــاعر

 ،واالمتثــال بهــذه الصــورة التــي كونهــا الوالــدان

الغبــاء والقبــح واالســتهتار يكــون لذلــك أثــره

حياتــه  ،يخاطــب نفســه بهــا كأن يقــول لنفســه
مثـ ًـا ’‘ :أنــا كســان  ،أنــا غبــي  ،أنــا ضعيــف

أو علــى العكــس االنســحاب واالنطــواء ،

يجــرح مشــاعره  ،والســخرية ليســت أداة

إن خطــورة نقــد الشــخصية والســلوك نفســه

على مثل هذه الصفات ينتهي به إىل تصديقها

ســلبية عــن ذاتــه ،وعندمــا نصفــه بصفــات

عنــه  ،فتظــل هــذه الصفــة تســيطر عليــه بــايق

علــى نفســيته (اإلبــن أو االبنــة) ،وقــد يكــون رد
الفعــل عنيف ـا ً يتصــف بالمقاومــة والغضــب ،

الشــخصية  ،أنا ال أســتطيع التحدث بلباقة .’‘ ..

مســاعدتها علــى ا كتســاب الخبــرات
ومنحهــا الثقــة :
إن دور الوالديــن مهــم يف إ كســاب المراهــق

لــذا ينبغــي اســتخدام النقــد والمديــح كل

بحســب الظــروف والمواقــف ،ونفصــل بيــن
الــذات والصفــات عنــد توجيــه النقــد ،ولقــد

اقتــرح المعنيــون بدراســة المراهقــة معالجــة
النــزوات بصبــر وأنــاة ،وبــروح إيجابيــة والتوســط

الخبــرات والمواقــف البنــاءة أ كثــر مــن اإلدانــة

يف اســتخدام أســاليب التأديــب ،وحــذروا

بمفــرده تكســبه مهــارات شــخصية  ،وتعمــل

مــع التأكيــد المســتمر علــى وجــود الصداقــة

النفســية والمعنويــة التــي تســاعد علــى النمــو

الرفــق ال يكــون يف شــيء إال زانــه ،وال ينــزع

ال داعــي ألن تصــف األم ابنتهــا بصفــات معينــة

المراهقيــن علــى طاعــة الوالديــن والنجــاح

وأدِّبوهــم لســبع ،وصاحبوهــم لســبع ).

أن نتنبــأ بمســتقبلها وخاصــة إذا كانــت تنبــؤات

الخبــرة يكــون مــن خــال أحــداث الحيــاة

رئيسة اللجنة النسائية و مؤسس و عضو

فــإن كل شــيء تتوقعــه ســيحدث  ،والصــورة

التشــجيع عنــد الكفــاءة والنجــاح يف عمــل مــا.

لســت ابنتك وابنتك ليســت أنت ،فكل منكما
شــخص مســتقل ومختلــف تمام ـا ً عــن اآلخــر.

االبتعــاد عــن وصــف ابنتــك وتصنيفهــا:

أو التقليــل  ،وكل خبــرة يكتســبها المراهــق

مــن الشــدة والقســوة إال يف الضــرورة فقــط،

علــى بنــاء وتطــور نمــوه  ،فاألســرة هــي البيئــة

والــود والحــب بيــن المراهــق ووالديــه (،إن

الســليم لألبنــاء  ،فالثقــة والمحبــة تســاعدان

مــن شــيء إال شــانه ) (،العِ بوهــم لســبع،

وخاصــة يف وجــود اآلخريــن ،فمــن الخطــر

يف مجــاالت الحيــاة المختلفــة  ،وا كتســاب

ســيئة  ،وهــذا مــا يســمى بقانــون التوقعــات ،

اليوميــة المتجــددة  ،مــع اســتخدام أســلوب
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خواطر متطوع

رسالة من الروضة إىل أطفالها

للعمــل التطوعــي دوافــع كثيــره وأجملهــا إذا
كان خالــص للّه

يــرىق ويرتقــي عمــل المتطوع به
يكــون بلســم علــى القلــوب وتهذيــب للنفــس
وســمو باألخالق
أثــر العمــل التطوعي /
يخفــف ا لعمــل ا لتطو عــي لــد ى ا لمتطــو ع

نفســه مــن النظــرة التشــاؤمية والعدائية تجاه
اآلخريــن والحياة.
ويرفــع عنهــا عقليــة النــدرة و الشــح ويحولهــا

إىل عقليــة الوفرة بجمــال االفــكار واألمــل
والمشــاركة المجتمعيــة واالحســاس باآلخريــن
حيــث ال حــدود للعطــاء مصداقـا ً لآليــة الكريمــة

ـن ُيـ َ
س ـ ِه
ـح نَ ْف ِ
َو َمـ ْ
ـوق ُشـ َّ
ـون
َفأُو َل ِئـ َ
حـ َ
ـك ُهـ ُـم ا ْل ُم ْفل ِ ُ
بقلم  :أ .رؤى حسن أمان .
رئيســة لجنــة الجــودة يف جائــزة رســالة للعمــل
التطوعي

أطفايل أطفال روضة الطفل السعيد
النموذجية
سالم لكم من القلب يا عبق الزهور
وشذى الرياحين
اشتقت لكم أطفايل  ،واشتاقت لكم
ممرايت والعايب ،
اشتاقت لكم فصويل وأركاين  ،كتبكم
والعابكم  ،قصصكم وأقالمكم ترقب
عودتكم .
لكني سعيدة أنكم يف أحضان اآلباء
ومرح وابتسام ٍة
فرح
ٍ
واألمهات بين ٍ
ُ
تقفزون  ،وبضحكاتكم التي تمأل المكان
والزمان سعاد ًة ولألمل لكل العالم
ُترسلون ،
ل  ،أذكياءٌ ،
وكما عودتموين أنكم ابطا ٌ
ومبدعون ،
ونجاح أنتم له صانعون .
بل كل تميز ٍ
ٍ
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أثق أن أوقاتكم التي تقضونها بعيدًا عني
يف كل مفي ٍد لها تستغلون ،
تقرأون وتكتبون وترسمون
ِ
وآيات الذكر ِ
والدعاء ترددون.
سأظل على البوابات أرقب عودتكم
ُ
وأنتم
يف الحافالت تركبون.
جميعا ...
سأنتظركم أحباب قلبي ألننا
ً
أنتم والمربيات والمشرفات
والمساعدات واإلداريات كلكم عائدون .
سيزول البال ُء قري ًبا  ،فأرفعوا ا كفكم
وأسمعوين أصواتكم وكما أنتم يف نهاية
دوما ترددون أجمل و أعذب
الدوام ً
الدعوات
بقلم  :مديرة روضة الطفل السعيد
النموذجية
أ .حميدة علي المعاتيق
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الشفه األرنبية وشق سقف الحلق

متــى يجــب ز يــارة الطبيــب؟

هــو عبــارة عــن وجــود فتحــة أو شــق يف الشــفة

يتــم مالحظــة الشــفه األرنبيــة وشــق ســقف

الحلــق عــادة عنــد الــوالدة  ،وربمــا يطلــب منــك

العلوية  ،أو وجود فتحة أو شق يف سقف الحلق

الطبيــب البــدء بالرعايــة باألمــر حينهــا  ،ولكــن

 ،أو كليهمــا  ،وتحــدث الشــفه األرنبيــة وشــق

يف حالــة اإلصابــة بشــق يف عضــات الحلــق

ســقف الحلــق عندمــا ال ينغلــق شــكل الوجــه

الرقيقــة  ،يجــب تحديــد موعــد مــع الطبيــب .

بصــورة كاملــة أثنــاء تطــور الجنيــن الغيــر مولــود.
و ُتعتبــر الشــفه األرنبيــة وشــق ســقف الحلــق

مضاعفــات الشــفه األرنبيــة و شــق

مــن عيــوب الــوالدة الخلقيــة الشــائعة  ،ويحــدث
األمــر بصــورة منفصلــة غالبـا ً عــن عيــوب الوالدة

ســقف الحلــق :
األطفــال المصابــون بالشــفة األرنبيــة أو شــق

الخلقية  ،ولكن قد يرتبط األمر ببعض الجينات

الحلــق يواجهــون العديــد مــن التحديــات
 ،ويكــون األمــر اعتمــادا ً علــى نــوع الشــق

الموروثــة أو بعــض المتالزمــات الوراثيــة.

ويمكــن أن يكــون الحصــول علــى طفــل

وحدتــه  ،ومــن المضاعفــات التــي قــد تحــدث :

مصــاب بالشــفة األرنبيــة وشــق ســقف
الحلــق أمــرا ً صعب ـا ً علــى الوالديــن ،

•صعوبــة الرضاعــة  ،يســتطيع أغلــب األطفــال

المصابيــن بالشــفة األرنبيــة القيــام بالرضاعــة

ولكنــه مــن األشــياء التــي يمكــن عالجهــا

الطبيعيــة  ،وقــد تكــون العمليــة صعبــة

ماهــي أعــراض الشــفه األرنبيــة وشــق
ســقف الحلــق ؟

على األطفال المصابين بشق سقف الحلق .

عــادة مــا يتــم التعــرف علــى الشــفة األرنبيــة

-

يكــون

المصابــون بشــق ســقف الحلــق يكونــون

الــوالدة  ،وقــد يظهــر األمــر علــى شــكل:

وشــق ســقف الحلــق مباشــرة بعــض

 -شــق يف الشــفة أو ســقف الحلــق الــذي يؤثــر

علــى جانــب واحــد أو كال الجانبيــن مــن الوجــه.

شــق

يف

الشــفة

والــذي

•عــدوى بــاألذن وفقــدان الســمع  ،فاألطفــال

عبــارة عــن شــق صغيــر أو شــق يمتــد
مــن الشــفة وحتــى الحلــق أو مؤخــرة األنــف.

أ كثــر

يف األذن الوســطى وفقــدان الســمع .

 -شق يف سقف الحلق وال يؤثر على شكل الوجه.

•مشــكالت األســنان  ،فلــو امتــد الشــق خــال

 -وبصــورة أقــل شــيوعا ً قــد يحــدث الشــق

عرضــة

لخطــر

تكــون

الســوائل

اللثــة العلويــة  ،فقــد يتأثــر تطــور األســنان .

يف عضــات الحلــق الرقيقــة  ،والتــي تقــع

•مشــكالت الــكالم  ،وألن الحلــق يســتخدم

ال يتــم مالحظــة هــذا الشــق عنــد الــوالدة ،وقــد

تطــور الــكالم بســقف الحلــق المشــقوق ،

يف مؤخــرة الحلــق ويغطيهــا خــط الفــم ،وعــادة

يف تكو يــن األصــوات  ،فقــد تتأثــر عمليــة

ال يتــم تشــخيصه حتــى تتطــور األعــراض

وقــد يبــدو الــكالم وكأنــه يخــرج مــن األنــف.

ومــن األعــراض والعالمــات التــي قــد تظهــر أسباب الشفه األرنبية وشق سقف الحلق
يف هذه الحالة :
•صعوبة عملية الرضاعة.

يحــدث عندمــا ال تنقســم األنســجة الموجــودة
يف وجــه الطفــل وفمــه بطريقــة صحيحــة ،

•صعوبة البلع مع خروج بعض السوائل

فعــادة مــا يحــدث انقســام لألنســجة المكونــة
للشــفة والحلــق مع ـا ً يف الشــهر الثــاين

• عدوى مزمنة يف األذن.

يف حالــة األطفــال المصابــون بالمــرض  ،قــد ال

أو الطعام من األنف.
• خروج صوت من األنف.

والثالــث مــن الحمــل بصــورة طبيعيــة  ،ولكــن
يحــدث االنقســام أص ـا ً أو قــد يحــدث بصــورة

جزئيــة ويتســبب يف وجــود فتحــة أو شــق.
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الشفه األرنبية وشق سقف الحلق
ويعتقــد الباحثــون أنــه نتيجــة تداخــل عــدد

عــادة مــا يتــم مالحظــة الشــفه األرنبيــة وشــق

ا كتشــاف الســبب المحــدد لحــدوث األمــر

لفحوصــات خاصــة ليتــم تشــخيصها  ،كمــا

مــن العوامــل الوراثيــة أو البيئيــة وقــد ال يتــم
هناك العديد من العوامل والتي قد تتسبب

يف حدوث الشفه األرنبية وشق سقف الحلق

ومن بينها:

ســقف الحلــق مباشــرة بعــد الــوالدة  ،وال تحتــاج

يمكــن رؤيتهمــا باســتخدام الموجــات فــوق
الصوتيــة قبــل والدة الطفــل بحلــول األســبوع
الثالــث عشــر مــن الحمــل  ،وأثنــاء اســتمرار
نمــو الطفــل  ،وســيكون مــن الســهل تشــخيص

•تاريــخ العائلــة  ،فالوالديــن مــع تاريــخ

األمــر بدقــة  ،ولكــن شــق ســقف الحلــق

و جراحــات الحقــة تكــون مــا بيــن الثانيــة
من العمر ويف المراحل المتأخرة من المراهقة.
ربمــا ينصــح الطبيــب باســتخدام بعــض

العالجــات اإلضافيــة  ،وذلــك مــن أجــل عــاج
المضاعفــات الناتجــة عــن الشــفه األرنبيــة
وشــق ســقف الحلــق ،ومــن هــذه العالجــات :

•تغييــر طــرق رضاعــة الطفــل  ،وأن يتــم
إرضاعــه صناعيـا ً بــدل مــن الرضاعــة الطبيعيــة.

عائلــي لإلصابــة بالمــرض  ،ســيكونون أ كثــر
عرضــة للحصــول علــى طفــل مصــاب باألمــر.

الــذي يحــدث بمفــرده ســيكون مــن الصعــب
رؤيتــه باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة.

•أخصــايئ التخاطــب  ،وذلــك مــن أجــل حــل

•التعــرض لبعــض المــواد المحــددة أثنــاء

الهــدف مــن عــاج الشــفه األرنبيــة وشــق

مشكالت الكالم.

قيــام الحوامــل بتدخيــن الســجائر  ،وشــرب
الكحــول  ،أو تنــاول بعــض األدويــة المحــددة.

على األكل والتحدث والســمع بصورة طبيعية
 ،والحصــول علــى مظهــر وجــه طبيعــي.

• اإلصابــة ب ـ مــرض الســكري  ،فهنــاك بعــض

والعنايــة باألطفــال المصابيــن بالشــفة األرنبيــة

قبــل الحمــل  ،قــد يزيــد مــن خطــر الحصــول

فريــق مــن األطبــاء المختصيــن ومــن بينهــم :

الحمــل  ،فقــد يحــدث المــرض بســبب

األدلــة علــى أن تشــخيص الحوامــل بالســكري
علــى طفــل مصــاب بالشــفة األرنبيــة فقــط
أو الشــفة األرنبيــة وشــق ســقف الحلــق .

ســقف الحلــق هــو تحســين قــدرة الطفــل

وشــق ســقف الحلــق عــادة مــا تتضمــن

جراحــون تجميــل مختصــون يف عــاج هــذا

المــرض .جــراح الفــم .طبيــب األطفــال .طبيــب

• البدانــة أثنــاء الحمــل  ،فهنــاك بعــض األدلــة

األنــف واألذن والحنجــرة .طبيــب أســنان

مصابــات ب ـ البدانــة  ،ســيكونون أ كثــر عرضــة

أخصــايئ الســمع .أخصــايئ التخاطــب .مستشــار

علــى أن األطفــال المولوديــن لســيدات

لألطفــال .أخصــايئ تقويــم األســنان .ممرضــات.

لإلصابة بالشــفة األرنبية وشــق ســقف الحلق.

للجينــات .أخصــايئ اجتماعــي .طبيــب نفســي.

ســيكون الذكــور أ كثــر عرضــة لإلصابــة

حيــث أن إصــاح الشــفة األرنبيــة يبــدأ عندمــا

بالشــفة األرنبيــة بمفردهــا أو اإلصابــة بشــق
ســقف الحلــق معهــا  ،و ُتعتبــر النســاء
أ كثــر عرضــة لإلصابــة بالشــفة األرنبيــة

دون شــق ســقف الحلــق بصــورة أ كبــر

يكــون عمــر الطفــل يتــراوح مــا بيــن ثالثــة

إىل ســتة أشــهر .بينمــا إصــاح شــق ســقف
الحلــق عندمــا يكــون عمــر الطفــل اثنــا عشــر
شــهرا ً أو أبكــر مــن ذلــك لــو كان األمــر ممكن ـاً.

• أخصــايئ تقو يــم األســنان ليســاعد الطفــل
علــى التأقلــم مــع األســنان وتقويــم األســنان.
•طبيــب األســنان الخــاص باألطفــال ليراقــب
تطور األسنان.
• عــاج عــدوى األذن والتــي قــد تتضمــن أنبــوب
األذن.
•اســتخدام آالت معينــة تســاعد الطفــل الــذي
فقد حاسة السمع.
•العــاج مــع الطبيــب النفســي لمســاعدة
الطفــل علــى التكيــف مــع مــا يمــر بــه
مــن ضغوطــات ناتجــة عــن تكــرار العــاج الطبي
حصــول الوالديــن علــى طفــل مصــاب بهــذا
المرض يضعهما تحت الكثير من الضغوطات
مــن أجــل التكيــف مــع األمــر و تقديــم الدعــم
و المســاندة للطفــل بإكســابه بعــض الثقــة

عــن طريــق الســماح لــه باتخــاذ قراراتــه و إظهــار

لغــة الجســد مثــل االبتســام ورفــع الــرأس.
ومســاعدته علــى التواصــل  ،خاصــة لــو كان
يتعــرض للمضايقــات يف المدرســة  ،فقــد
يســاعد تواصلــك معــه علــى حــل المشــكالت
التي يواجهها.

بقلم  :د .طبيبة األسنان
نورا عبد العزيز الغانم
اللجنة الصحية بجمعية تاروت طبيبة أسنان
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ذوي االحتياجات الخاصة يف األسرة
أن اآلبــاء ألبنــاء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يواجهــون وضعيــة نفســية معقــدة  ،فــإذا

لــم يتجــاوزوا حالــة الصدمــة واالرتبــاك التــي تحصــل عندهــم بعــد والدة ابــن حامــل إلعاقــة

 ،أو بعــد إصابتــه بهــا بســبب حــادث أو مــرض قــد يعجــزون عــن االهتمــام بــه .ولكــي تتوفــر

لهــذا األبــن الرعايــة المعنويــة والنفســية الالزمــة يجــب أن يكــون بــايق األفــراد يف حالــة

مبادرة تكاتف

ومركــز زهــور المســتقبل يقــدم الدعــم المســتمر لألســرة مــن خــال المحاضــرات

يتحقق الهدف

نفســية جيــدة .األمــر الــذي يوفــر لديهــم القــدرة علــى تعلــم كيفيــة التعامــل معــه والعنايــة

بــه حتــى ال يشــعرونه بأنــه عــبء عليهــم ويســاعدونه علــى تجــاوز ضعفــه وإعاقتــه.
التوعويــة والتثقيفيــة واإلرشــادية الداعمــة لهــم وألبنائهــم مــن خــال التواصــل المعهــم

حضوريــا أو عبــر الهاتــف اإلرشــادي واالستشــاري مــن قبــل األخصائيــة النفســية َ.
كمــا يتــم الدعــم المعنــوي النفســي الســلوكي و الجماعــي أو الفــردي للمعــاق
يف المركــز بتشــجيعه علــى المثابــرة لتدليــل الصعــاب لديــة عــن طريــق التنفيــس
باللعــب  ،وغيــره مــن االســتراتيجيات الســلوكية الموجــه والغيــر موجــه

لتأهيلــه

نفســيا وســلوكيا للعيــش يف بيئــة مريحــة نفســيا لــه يف البيــت او المركــز والمجتمــع .

األخصائية النفسية  -خلد القديحي
مركز زهور المستقبل لذوي االحتياجات الخاصة بجمعية تاروت
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بدعمكم ومبادرتكم
شكرا لعطائكم

نرشة العطاء  -أبريل  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الرابع

حوار العطاء
شــخصية إداريــة محنكــة لــكل مــن يعرفهــا  ،مفعمــة بالحــب والعطــاء لمجتمعهــا  ،نشــطة فاعلــة
 ،عالمهــا هــو العمــل االجتماعــي التطوعــي  ،شــكل مســاحة كبيــرة يف حياتهــا  ،شــخصيتها ،

تفكيرهــا  ،بــدأت رحلتهــا مــع العمــل التطوعــي المؤسســي كان عــام  2000م  ،حيــث التحقــت
كمتطوعــة بالمركــز الصيفــي التابــع لجمعيــة تــاروت الخيريــة  ،وتوالــت بعدهــا مشــاركتها بالعديــد

مــن برامــج الجمعيــة  ،إىل أن قــررت إدارة جمعيــة تــاروت البــدء يف تأســيس اللجنــة النســائية
وتــم اختيارهــا لتكــون مــن الفريــق المســاهم بتأســيس اللجنــة النســائية وبعــد التصويــت تــم

اختيارهــا كنائبــة للجنــة النســائية متحملــة أعبــاء المســؤولية مــع الفريــق التطوعــي يف تحقيــق
أهــداف اللجنــة  ،وخــال مســيرة الســبع ســنوات بجمعيــة تــاروت مــن العمــل مــع فريــق طمــوح
 ،حققــت الكثيــر مــن اإلنجــازات والمشــاريع  ،وتــم تنفيــذ الكثيــر مــن البرامــج واألنشــطة بنجــاح .
ومــع انطــاق المرحلــة التأسيســية لجمعيــة

البــر الخيريــة بســنابس  ،انتقلــت إىل جمعيــة

البــر الخيريــة بســنابس للتعــاون مــع فريــق
متفــاين مكرســا جهــود جبــارة لتذليــل التحديــات

والصعــاب لتأســيس جمعيــة تقــدم الخدمــات
لمنطقــة ســنابس وتــم اختيــاري لرئاســة

اللجنــة النســائية و تشــكيل اللجــان الفرعيــة .
األســتاذة ليلــى عبــدهللا الطريفــي باإلضافــة
إىل كونهــا عضــو مؤســس للجنــة النســائية

بجمعية تاروت وجمعية البر الخيرية بسنابس
 ،فهــي تمتلــك كفــاءة عاليــة أهلتهــا لالنتقــال
يف العديــد مــن الوظائــف  ،هــي معلمــة كيميــاء

 ،و مدر بــة حاســب  ،ومراقــب داخلــي لجــودة
التعلــم  ،و المشــرف االكاديمــي لمعاهــد

العالميــة ومــدرب المدربيــن ،و مديــرة مركــز
أســاس

 ،ومديــرة مدرســة رنــد االهليــة ،

و حاليــا تشــغل وظيفــة مديــرة مركــز إنمــاء

للتدريــب والتطو يــر ومستشــار التدريــب .

 يف البدا يــة حدثينــا عــن بــدأ دخولــكإىل مجال العمل االجتماعي الخيري كيف كان ؟
( عالقتك متى بدأت )
هنــاك عالقــة تربطنــي بالعمــل االجتماعــي منــذ
ا لطفو لــة كــو ين أ نتمــي لمجتمــع مبنــي
علــى التكافــل وحــس اهتمــام الغنــي بالفقيــر
وتقديم مساعدة االخرين.
وبفضــل هللا وتوفيقــه تهيــأت يل الظــروف
للدخــول إىل معتــرك العمــل التطوعــي الفــردي

مــن أ يــام الجامعــة ،وبعــد مرحلة التخرج وفقت
لالنخــراط يف العمــل التطوعــي المؤسســي فهو
أ كثــر تنظيــم وأ كبــر تأثيــر يف المجتمــع وبدايتــي

كانــت ،التطــوع بالمركــز الصيفــي لجمعيــة

تــاروت الخيريــة عــام  2000حيــث كانــت
مشــرفة المركــز الصيفــي نعيمــة عبــد األميــر

هــي الشــخصية الداعمــة والمؤمنــة بطاقتــي
ورغبتــي باالندمــاج كعضــو فعــال بالجمعيــة .

 كيــف كانــت أجــواء العمــل يف تلــك الفتــرة ؟كانــت أهــداف المتطوعــات محــدودة و مركــز
علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة التطوعيــة
وتحقيــق

التكافــل

المجتمعــي

وخدمــة

الطبقــة المحتاجــة  ،جميــع المتطوعــات

يعملــن بحــب وعطــاء دون كلــل أو ملــل
أو تفكيــر بالمقابــل أو تأطيــر المجهــود .
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الفترة ؟ ومركز التدريب ؟
تشــكلت اللجنــة النســائية بنــاءا ً علــى ثوابــت

التطــوع مــراءة للمجتمــع  ،وبعــام 2000

فنتعرف معا ً على هذه المسيرة الحافلة
الملهمة يف حوار العطاء من خالل
التعرف على البدايات ..

 -كيف تقيمين دور اللجنة النسائية يف تلك

وأهــداف معلنــة  ،فســعت بــكل طاقتهــا
ولتشــارك

عضواتهــا

لتحقيــق

األهــداف

القصيــرة المــدى والبعيــدة المــدى  ،وإبــراز
دورهــا الفعــال  ،فقــد اســتحدث العديــد
مــن

اللجــان

والمســاندة

المســاعدة

،

وشــكلت الفــرق التطوعيــة وأنشــأت خطــط
البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة  ،وتفاعلــت

مــع

القضايــا

المجتمعيــة

والمناســبات

العالميــة لتعزيــز الوعــي  ،كمــا أدرجــت

خطــط االســتثمار المــادي لتوفيــر مداخــل
ماليــة تدعــم برامــج الجمعيــة الخيريــة .
وبتلــك الحقبــة كان لمركــز التدريب ( كمشــروع

استثماري ) دور مجتمعي نحو تفعيل برامج
تدريبة لتنمية مهارات األفراد وتطوير خبراتهم

بمــا يتــاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل .
 هــل العنصــر النســايئ قــادر علــى العطــاءواالنجاز؟
تعــد المــرأة جــزء أساســي مــن نســيج مجتمعنا
 ،وقــد شــغلت عبــر العصــور أدوار مهمــة وكانت

فعالــة يف جميــع جوانــب الحيــاة االجتماعيــة

واالقتصاديــة

والعلميــة

والسياســية

.

وكونهــا األم والزوجــة والبنــت واألخــت،

نرشة العطاء  -أبريل  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الرابع

حوار العطاء
وقــد منحهــا هللا الصبــر و التحمــل و العزيمــة .

الفــرد والمجتمــع ليحقــق أهدافــه التنمويــة .

لذلــك فــإن عملهــا تحــت ظــل المؤسســات

 -أبرز الصعوبات و المشاكل التي واجهتموها

التطوعيــة أضــاف الكثيــر والكثيــر لهــذا

أو لنقل التحديات ؟

المؤسسات التطوعية

مــن

وفــد تركــت بالمــرأة بصمــات واضحــة وبــارزه

مــن العقبــات والتحديــات يف مختلــف جوانــب

ومؤثــرة علــى مســتوى اللجــان المتعــددة
بالجمعيات الخيرية
مشــاركة بذلــك الرجــل يف تحســين الخدمــات

ورعايــة األفــراد وتطويــر البرامــج واســتمرارية
األعمال التطوعية و تقدمها .
 ما مدى أهمية إقامة الفعاليات و البرامجاالجتماعية المتنوعة للجمعية ؟ للعمل

االجتماعي الخيري ؟

إقامــة الفعاليــات والبرامــج بنــاء علــى حاجــات
المجتمــع وتوجهاتــه واحداثــه  ،يســاعد
يف تحقيــق أهــداف المؤسســة التطوعيــة
ويلبــي

ويرفــع

ويحقــق

الحاجــات
الوعــي

الفرديــة

التكيــف

بالقضايــا

والمجتمعيــة
المجتمعيــة
ويوثــق

االجتماعــي

الصلــة بيــن الفــرد والمؤسســة التطوعيــة .
 -برأيك هل طرأ على العمل الخيري

االجتماعي تغيرات يف الفترة الحالية ؟
تتنــوع

مظاهــر

واالجتماعــي

علــى

جميــع

التطــور

االقتصــادي

المســتويات

واالصعــدة

والعلمــي

والتكنلوجــي

و هــذا بــدوره يؤثــر علــى الفــرد والمجتمــع ،
ويعــد االنســان الثــروة االقتصاديــة واالجتماعيــة
ألي مجتمــع وأســاس لتقدمــه و بقــدر نضجــه
و وعيه واســتعداده لتحمل المســؤولية يحقق

التنميــة يف المجتمــع  ،والعمــل التطوعــي
رافــد أســاس للتنميــة الشــاملة وبالتــايل

مــع التطــور الحاصــل وكنتيجــة طبيعيــة ،

البــد أن يحــدث التغيــر  ،ويتطــور العمــل
التطوعــي بمــا يتالئــم مــع متطلبــات وحاجــات

الطبيعــي

تواجهنــا

أن

الكثيــر

الحيــاة التــي قــد تقــف كحاجــز يف مســيرتنا

نحــو النجــاح ولكــن بكســر عوائــق التحديــات
ســنصنع مــن األحــام واقــع ملمــوس .
كنــا نحــاول دائمــا كفريــق عمــل تطوعــي
تحويــل التحــدي إىل فرصــة للتقــدم والمــداد

والتوفيــق مــن هللا ونقطــة االنطــاق تعــاون

جميــع

المتطوعــات

لتذليــل

الصعــاب

والتركيــز علــى الهــدف النبيــل الــذي يســعى
الجميــع لتحقيقــه واالحتفــال باإلنجــاز

.

ومــن المواقــف  ،تعاقــد جمعيــة تــاروت
الخيريــة

مــع شــركة الســويدي لتدريــب

مجموعــة كبيــرة مــن المتدر بــات ،حيــث
كانــت

فتــرة االعــداد للبرنامــج قصيــرة

جــدا إلنشــاء وبنــاء منهــج علمــي تعليمــي
ونظــام تكاملــي إلدارة البرنامــج مــع شــركة

تطلــب جــودة باإلنتــاج  ،وبتعــاون الجميــع
والعمــل المتواصــل بــا كلــل نجــح البرنامــج

بنتائــج تفــوق التوقعــات رغــم التحديــات .
 -ما أهمية المشاريع االستثمارية

للمؤسسات الخيرية ؟ هل هي إيجابية ؟

أنــا مــن المؤيديــن أن تكــون لــكل جمعية خيرية

بمحافظــة القطيــف مشــاريع اســتثمارية
يكــون لهــا عائــد مــادي ثابــت يدعــم ويعــزز دور

المؤسســة الخيريــة يف أداء مهامهــا ومهمتهــا،
وذلــك مــن خــال التخطيــط المحكــم للمشــروع

ودراسة الجدوى عالية الدقة لتوظيف األموال

بشــكل يضمــن الر بــح ويعــود بالنفــع ويســاعد
يف تشــكيل بنيــة تحتيــة لالســتدامة الماليــة ،
نحــو تقديــم خدمــات أفضــل ألفــراد المجتمــع .
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 -هل تعتبر قنوات التواصل االجتماعي وسيلة

فعالــة لنجــاح العمــل االجتماعــي الخيــري
هل هي داعمة حقيقية ؟
ال يخفــى علــى الجميــع أن لألعــام دور هــام

يف تشــكيل الــرأي العــام لــدى أفــراد المجتمــع
وتعزيــز الوعــي وتحســين صــورة المؤسســة

التطوعيــة ومكانتهــا مــن خــال االطــاع

علــى أنشــطتها وبرامجهــا وأهدافهــا وتعزيــز

مصداقيتهــا أمــام الجمهــور ،واالعــام الرقمــي
مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي
مــن أهــم وســائل بنــاء الثقــة وصناعــة الصــورة

الذهنيــة بيــن الفــرد والجمعيــات الخيريــة
لتحفيــز تفاعــل الفــرد ودعــم لتلــك الجمعيــات.

 -ماذا أضاف إليك العمل االجتماعي الخيري

بعد كل هذه السنوات ؟

التطــوع ممارســة تتطلــب منــا تعزيــز الثقاف ـ ًة

والوعــي بمــا نقدمــه لألخريــن  ،وبالنســبة يل
لقــد ســاهم العمــل االجتماعــي بتنميــة العديــد

مــن المهــارات الحياتيــة وا كســبني الكثيــر

مــن المهــارات الجديــدة  :كالثقــة بالنفــس
وفــن األلقــاء

والعمــل الجماعــي واالبتــكار

والتنظيــم والتســويق والوعــي بالمســؤولية
وزادين مــن خبــرات التعامــل مــع مواقــف

الحيــاة وضغوطهــا وأحداثهــا  ،وغيــر نمطيــة
تفكيــري وتحويلــي مــن فــرد مرتبــط بإشــباع

حاجاتــه ورغباتــه واهتمامــه بذاتــه وأســرته
إىل فــرد متصالــح مــع ذاتــه ومتفاعــل

مــع نســيج مجتمعــه يشــعر بحــس التفاعــل
مــع همــوم وقضايــا المجتمــع المختلفــة

فــزدت ســعادة ورضــا بقــدر هللا وقضــاءه .
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حوار العطاء
 -رســالة توجهيهــا للجيــل الناشــئ

 -مرت بك الكثير من المواقف و األحداث

التي قد ال تنسى و ما زالت يف ذا كرتك ..

؟

بنــايت وأبنــايئ  ،مــن خــال االنخــراط يف مجــال

حدثنا عن أحد هذه المواقف ؟

العمــل التطوعــي المجتمعــي يمكنكــم أن

أ كثــر  ..مــن واقــع المجــرب  ،علــى الرغــم

تحدثــوا تغيــرا عــن طريــق جعــل صوتكــم

ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية بمحيــط

بالتعبيــر عــن أفكاركــم وآرائكــم فيمــا يخــص

مــن تعرضنــا للكثيــر

مســموع يف المجتمــع حيــث يســمح لكــم

مــن المواقــف

القضايــا المجتمعيــة  ،وتســاهمون يف تغيــر

العمــل التطوعــي أال أنــه البــد أن تكــون
لهــذه المواقــف آثــر إيجــايب يف حياتنــا

حيــاة الكثيــر  ،بانضمامكــم للعمــل التطوعــي

.

يزدهــر المجتمــع ،وتصبــح الحيــاة افضــل

مــن المواقــف التــي مازالــت لهــا محطــة خاصــة

لتعايــش الجميــع بســام  .فمــاذا تنتظــرون ؟؟؟

بفكــري ،وســاهمت بأثــار إيجابيــة يف تقدمــي،

 -كلمة أخيرة ألبناء المجتمع ؟ تختمي بها ؟

حيــث أنــه بعــد أن تــم ترشــيحي مــن قبــل

هي ختام حوارنا ؟

المشــاركات بالجلســة كنائبــة للجنــة النســائية

ألول لجنــة نســائية بجمعيــة تــاروت الخيريــة

كنــت والزالــت أعبــر عــن فخــري واعتــزازي

تقبــل مــن قبــل بعــض المتطوعــات وكذلــك

األصيــل مهــد الــوالء والســير علــى نهــج

( نائبــة اللجنــة النســائية )  ،والســبب هــو

واألدبــاء والكتــاب والشــعراء ،

وكان عــدد المشــاركات كبيــر  ،واجهــت عــدم

كــوين جــزء مــن هــذا المجتمــع الــرايق بتاريخــه

مــن إدارة القســم الرجــايل لوضعــي الجديــد

محمــد وآل محمــد  ،المجتمــع

الزاخــر

المرحلــة العمريــة حيــث لــم اتجــاوز  24عــام

و مــن يشــار ألهــل بالبنــان لتفوقهــم يف كل

بالحيــاة  ،وأنــا اتفهــم وجهــة نظرهــم كونهــم

والتكافــل  ،فالجمعيــات الخيريــة ،تنتشــر

بالعلمــاء

بينمــا يوجــد مــن هــم أ كبــر ســنا وأ كثــر خبــرة

المجــاالت  ،ومــن يتصــدرون ســاحة العطــاء

ينظــرون لمــدى بعيــد حــول كيفيــة مواجهتــي

يف جميــع مــدن وقــرى القطيــف  ،وبدعــم

للمواقــف الصعبــة وتحمــل المســؤولية

أفــراد المجتمــع ستســتمر مســيرتها وســتحقق

الكبــرى يف ظــل التحديــات  .هــذا الموقــف

اســتدامتها يف جميــع الجوانــب الخدماتيــة .

زاد مــن اصــراري إلثبــات قــدريت علــى تحمــل

وبالختــام (حقيقــة يجمــع عليهــا أهــل

المســؤولية وكســب الثقــة وتحقيــق النجــاح .

التطــوع ) يف العمــل التطوعــي ســعادة

 -كلمــة شــكر و امتنــان تقدميهــا لمــن ؟

مختلفــة

لمنســويب الجمعيــات الخيريــة بمحافظــة
القطيــف خاصــة وبالمملكــة ودول العالــم
عامــة  ،فــردا فــردا ،حيــث هــم ســفراء اإلنســانية
يســاهمون بجهودهــم مــن خلــق التــوازن
المجتمعــي

وســد االحتياجــات الماديــة ،

ونشــر الوعــي الثقــايف واالجتماعــي والصحــي

والتر بــوي

ومعالجــة المشــاكل وحمايــة

األســر  ،وخلــق الفــرص لتحســين الحيــاة .
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ال يتحسســها إال مــن تطــوع .
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