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 ورقة مقدمة بعنوان:

 )محور الواقع( على العمل الخيري االحرب على اإلرهاب وأثره
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يِن ﴿ ُب بِالدِّ َوََل  *َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم  *َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذِّ
الَِّذيَن ُهْم َعْن  *فَ َوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن  *َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن 

 ﴾َوَيْمنَ ُعوَن اْلَماُعونَ  *الَِّذيَن ُهْم يُ َراُءوَن  *َصََلِتِهْم َساُهوَن 
 
 

هذه اآليات القرآنية وغيرها من اآليات تؤكد أن المسلمين َل خيار لهم أمام 
فهي استجابة عقيدتهم وتشريعات دينهم سوى العمل الخيري بكل صوره وأنواعه، 

لدينهم، وهي في الوقت ذاته ممارسة حقوقية للمعطي واآلخذ، وكما أنها حقوق 
 إنسانية فهي في الوقت ذاته حقوق دينية
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 لألسباب التالية: ،في الساحات الدولية اإلنساني اإلسالميالعمل أهمية 
المعالجات العالم اإلسالمي، حيث المسؤولية في دول في  تقعألن معظم كوارث العصر  -أ

للمؤسسات الدولية اإلسالمية ، وحيث القبول المجتمعي من غيرها أكثر عليها والمبادرات
 إسالمية في دول االحتياج، وحيث قيم العطاء المرتبطة بمدخالت ومخرجات تشريعية

الزكاة، الصدقات، معظم مصارف )األوقاف اإلسالمية، من وجوه معينة كـ خاصة بالمسلمين
عدم ثبوت أي  ال سيما مع، (سخاء العطاء اإلسالميوما فيها من ، شابههاالكفارات وما 

 !بعينها مزاعم أو دعاوى على مؤسسة خيرية إسالمية

)مبادئ وليس مصالح(: الرئيس أوباما في كتابه )جرأة  في اإلحسان ألن خيريته بال حدود -ب
التصدي لمشكالت » :( عبَّر عن اإليديولوجيا األمريكية في العطاء بقوله31األمل ص

الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح أمتنا األمريكية وليس مسألة إحسان 
 !!«وصدقة

وانحسـار وجودهـا عـن الشـراكة فـي السـاحات اإلسـالمية انكفاء المؤسسات األهليـة التطوعيـة إن 
ــة وتقــديم العــون والثقافــة مــن  يعنــي حتميــة التمــدد فــي فراغهــا الدوليــة بمعالجــة الفقــر واإلغاث

 المجتمعـات اإلسـالمية،معظـم مقبولـة لـدى  مؤسسات مختلفـة اإليـديولوجيا والثقافـة تجعلهـا غيـر
في الوقت الذي توقفت فيـه جميـع المؤسسـات الخيريـة العربيـة عـن العمـل الخيـري فـي باكسـتان "

ا بالعمل اإلغاثي لتحـلَّ مؤسسة غربية غير حكومية جديدة، حيث سمح له (3000)ُسّجلت نحو 
 .(1) !"محل العمل الخيري العربي اإلسالمي

 وكرامتها المرأةحقوق اإلنسان و تلبية الحقوق اإلنسانية للمسلم وغير المسلم، فحقوق  -ج
، والمنظمات الشريعة اإلسالمية مما تكفلت به الطفل واألقليات وغير ذلكحقوق و 

 ليست بأقل كفاءة وشفافية وقدرات ومهارات ذات التوجه الديني أو اإلنساني اإلسالمية
اإلسالمية اإلغاثة ، وقد أثبتت منظمات من المنظمات الدولية األخرى لتلبية هذه الحقوق

: بعنوان وجيرم بيليون في بحثيهما مهنية عالية وكفاءة مشهودة كما قال جونثان بنثال
ونقطة جديرة باالهتمام حول »: في الكفاءة والمنافسة النِّدِّية عن)الهالل الخيري( 

المؤسسات اإلسالمية بصفة خاصة، أنها ليست فقط لها االنتشار الواسع في وسط 

                                                                 

انظر1) ) مجلة في((المجتمع)): ضعففي1/1/2005الكويتية توقفوبعضها ولكنبعضها العربية، المؤسساتالخيرية تتوقفجميع لم والحقيقة م.
()المؤلف(.300يبدوأنالرقم)فيباكستاننشاطه،وحولعددالمؤسساتالغربية
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الناس، ولكنها طَّورت برامج دولية مدعومة بشكل من العالمية، يشكِّل بدياًل يضاهي الغرب 
 (2)«اليهودي المسيحي

 
 غياب العمل الخيري اإلسالميلواقع من اآلثار المشهودة 

تحقيق برامج  عناالرتباك لدى المنظمات الدولية لسدِّ الفراغ والعجز المتزايد حالة من  أواًل:
 :ومنظماتها األثر على مستوى األمم المتحدةالعمل اإلنساني، مثال: 

 أنحاء في شخص مليون 125 هناك بأن» :م17/1/2016: بتاريخ أممية لجنة تقرير في ورد
 تمويل تشكيل إلعادة حاجة في الدولي المجتمع وأن اإلنسانية، للمساعدات حاجة في العالم

 المؤلَّفة اللجنة عيَّن قد مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين وكان اإلنسانية، المساعدات
 المتزايدة المساعدات تمويل فجوة إلنهاء مطلوبة ممنهجة حلول عن للبحث أعضاء تسعة من
 أغلبية إلى أن نظراً  أنه إلى اللجنة وأشارت دوالر، مليار 15 حالياً  تبلغ والتي االتساع، في

 الزكاة، ذلك في بما اإلسالمي، االجتماعي التمويل فإن المسلمة، بالدول موجودة الصراعات
 2 جمع عن ُيسِفر أن يمكن التمويل هذا مثل إن»: جورجيفا وقالت. مهم بدور يقوم أن يمكن
 .(3)«التمويل في الفجوة لمواجهة دوالر مليارات ثالثة إلى

 !ما هو أهمب المبادرات كونت! وال ؟والتمويل اإلسالمي فكيف يتم طرح هذا المقترح عن الزكاة
 .في المنظومة الدولية حيث أهمية حضور المؤسسات اإلنسانية اإلسالمية

ارتفاع ) انحسار العمل الخيري اإلسالمي عن الساحات الدولية من العوامل المساعدة على ثانيًا:
 نماذج(: -جير في بعض دول العالم اإلسالمي والتهوالمرض والجهل معدالت الفقر 

 !!ارتفاع معدالت الفقر في العراق: -أ 

 %30 إلى ارتفع الفقر معدل أن الجميلي سلمان العراقية الحكومة في التخطيط وزير علنأ
 بها تمر التي واالقتصادية األمنية األزمات بسبب سابقا المعلنة النسبة عن% 6.5 بزيادة
 .البالد

%، بالموازاة مع 200بلغت حوالي  البطالة ؤول الحكومي في بيان مكتوب إن نسبةوقال المس
 .(4)العراقالتي تمر بـ توقف كثير من المشاريع االستثمارية بسبب األزمة

                                                                 

.5ون،)الهاللالخيري(،صيبيلجيرمنثالوبجوناثان(انظر:2)
.http://goo.gl/cBe2pxعلىالرابطالتالي:الجزيرةنتانظر:موقع(3)
.http://bit.ly/2md51rgالرابط:علىم18/12/2016الموافق:-هـ19/3/1438األحد:فينتالجزيرةموقعانظر:(4)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/87ce7848-0ec7-4812-b0db-85105ea6b42e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://goo.gl/cBe2px
http://bit.ly/2md51rg
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مرات منذ اندالع  3مم المتحدة: مستويات الفقر في سوريا تضاعفت األفي سوريا:  -ب
عدته كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا خلص تقرير أ، حيث الحرب

ن عدد السوريين الذين )االسكوا( وجامعة سانت اندروز إلى أالتابعة لألمم المتحدة 
وخلص ، سنوات 5مرات تقريبا منذ اندالع الحرب قبل  3يعيشون تحت خط الفقر تضاعف 

 ـيشون اآلن تحت خط الفقر مقارنة ببالمئة من السوريين يع 83.4ن نحو ألى إالتقرير 
سكان سوريا باتوا  مليون نسمة من 13،5ن حوالي أ، و م2010بالمئة في عام  28

ماليين منهم في  4كثر من أ - م2015نسانية بحلول نهاية عام إلى معونات إبحاجة 
لى المياه إقرون مليون سوري يفت 12.1إن  :ريرويقول التق، محافظتي دمشق وحلب

 .الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بشكل كاف
مليونطفلعنالدراسةداخلسوريا2،7ولميسلمقطاعالتعليممنهذاالتدهور،إذيتخلفنحو

 .(5)وخارجها

فينسمةمليوناثنيعشر(12تشريدوتهجيرمايزيدعن)واإلحصائياتفيسورياتشيرإلى:
.(6)محسبماأعلنهالمرصدالسوريلحقوقاإلنسان2016شهرسبتمبرمنعام

أن المتحدة: األمم تقرير في بسببدائمةجسديةإعاقةمنيعانونسوريمليون2.8وجاء
ألفا 30تعرضم2017لعامالسوريالشعباحتياجاتتناولالذيالتقريراالشتباكات،وأظهر

جسديةإعاقةمنشخصمليون2.8ومعاناةالصراع،جراءنفسيةلصدمةشهريا سوريافي
.دائمة

الدائرالصراعمعالحياةوعواالخامسةسنتحتسوريطفلمليون2.9أنوأضافالتقرير
التعليم،منحرمواطفلألف(75و)ومليونالفقر،يعانونطفلماليينسبعةإلىإضافةبالبالد،
غالقالتعليم،عنلالنقطاعطفلمليون1.4اضطرارالتقريروتوقع البالدمدارسثلثوا 

.ألبوابها
منمنهمماليين5.8سوريا،فيللمساعداتبحاجةإنسانمليون13.5أنالتقريروأوضح
يصعبمناطقفيآخرينماليين3.9والحصار،تحتشخصمليونوجودمعاألطفال،
داخلأخرىمناطقإلىوالنزوحمنازلهملتركشخصماليين6.3واضطرارإليها،الوصول
.سوريا

                                                                 

علىالرابط:2016إبريل30بيبيسيعربيفيانظر:موقع(5)
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160430_syria_poverty_escwa 

.http://bit.ly/2fBRXHwم،الرابطالتالي:2016سبتمبر3(انظر:المرصدالسوريلحقوقاإلنسان،بتاريخ6)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160430_syria_poverty_escwa
http://bit.ly/2fBRXHw
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إلىمشيرا البالد،فياالشتباكاتبدءمنذمنازلهملتركاضطرواالسورييننصفأنوأكدالتقرير
لإليواء،شخصماليين4.3يحتاجفيماالفقر،خطضمنيعيشالسوريالشعبمن%85أن

طفلمليوننصفنحوأنيونيسيفللطفولةالمتحدةاألمممنظمةعنصادربيانذكرأياموقبل
.(7)«الحصارتحتيعيشونسوريافي

وهذه التقارير الصادرة عن األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية وغيرها بعد مضي حوالي ست 
 سنوات من الثورة السورية تؤكد بأرقاٍم صادمة لإلنسانية عن الوضع السوري الذي يزداد سوءً 

جود مؤسسات وجمعيات خيرية متنوعة بشكل كبير لمعالجة هذه مما يؤكد ويوجب أهمية و 
 .، واالستجابة لزيادة الطلب والحاجة اإلنسانية العالميةاألوضاع المتزايدة

في فلسطين: أكد البنك الدولي في تقرير له أن نسبة الفقر في فلسطين تزايدت للعام  -ج
معونات الجهات المانحة والقيود التي تفرضها  الثالث على التوالي، في ظل انخفاض

إسرائيل على االقتصاد الفلسطيني. وبحسب التقرير، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي 
م بسبب ضعف االقتصاد، مع تواصل 2013اإلجمالي الحقيقي آخذ في االنكماش منذ عام 

%، 60ز البطالة بينهم ارتفاع مستويات البطالة تحديدًا بين شباب قطاع غزة، حيث تتجاو 
 .(8)% من الفلسطينيين في الفقر25فيما يعيش 

 !!%85البنك الدولي: نسبة الفقر باليمن تتجاوز  في اليمن: -د
% من السكان الذين 85قفزت إلى أكثر من  اليمن من أن نسبة الفقر في البنك الدولي حذر

 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب. 26يقدر عددهم بــ
سعر بلغ فقد األجنبية، العملة أمام اليمني اللاير بانهيار رئيسي بشكل األسعار ارتفاع وارتبط

الدوالر صرف نحو و310الواحد السوداء، السوق في يمنية السوق2500رياالت في رياال
.(9)العامالماضيبنحومئةلايرالرسمية،مرتفعاعن

مليون  14ماليين يمني، بينما ما زال هناك  4وقالت األمم المتحدة إن مساعداتها وصلت إلى 
 .(10)«شخص ليس لديهم أمن غذائي

اإلسهام بدعم الصحة المتدهورة واإلغاثة  إلىودعت منظمة )أطباء بال حدود( المجتمع الدولي 
 القطاع يعاني»م(، قائلًة: 2016أكتوبر  30هـ، الموافق )1438محرم  29في اليمن بتاريخ 

                                                                 

 http://bit.ly/2gV91I1م،الرابطالتالي:2/12/2016(انظر:تقاريرمكتباألممالمتحدة،الجزيرةنت،بتاريخ7)
http://www.alquds.com/articles/1443507977788862000م،علىالرابطالتالي:29/9/2015موقعالقدساإلخباريفي:(انظر:8)
http://bit.ly/2n311aiمعلىالرابط:31/7/2016الموافق:-هـ27/10/1437زيرةنتفياألحد:انظر:الج)9(
http://bit.ly/2bFBmADم،الرابطالتالي:2016أغسطس30انظر:موقعالعربيةنت،بتاريخ)10(

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/939f540e-b072-4ab1-91f9-07b6c4a247f9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/16e393f6-2983-4f92-bba4-988d047e90b8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/16e393f6-2983-4f92-bba4-988d047e90b8
http://bit.ly/2gV91I1
http://www.alquds.com/articles/1443507977788862000
http://bit.ly/2n311ai
http://bit.ly/2bFBmAD
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 العديد سقوط استمرار مع البالد تشهدها التي حدته الحرب زادت كبيراً  تدهوراً  اليمن في الصحي
الطبيةالكوادرلنقصنتيجةإن:فتوأضااألوبئة... من عدد وانتشار والجرحى القتلى من

...كليبشكلتعملتزالالفقطالصحيةالمرافقمن%45فإنالطبيةوالمستلزماتواألدوية
صابةشخص،6600مقتلعنالنزاعوأسفر فضالالعالمية،الصحةلمنظمةوفقا ألفا 35نحووا 
وتشيرفييمنيماليينثالثةمنأكثرنزوحعن يمنيمليون21أنإلىالتقديراتالداخل،
(11)«مساعداتإلىبحاجة(السكانمن80%)

أطلقمنسقوكيل فيجلسةستيفاناإلنسانيةللشؤونالمتحدةلألممالعاماألمينكما أوبراين
 بتاريخ باليمن الخاصة 30مجلساألمن الموافق)1438محرم 31هـ إن»م(:2016أكتوبر

اهللعبداليمنيةالحديدةمحافظ.وأطلقفيالوقتذاته.المجاعة.منةواحدخطوةبعدعلىاليمن
الكارثةظلفيمنكوبة،محافظةالحديدةوأعلناإلنسانية،للمنظماتاستغاثةنداءالغيثأبو

المجاعةتأثيرمنالغيثأبووحذر.تعبيرهحدعلىالحوثي،االنقالبنتيجةاإلنسانيةوالمعاناة
.(12)«المحافظةسكانمننسمةماليينثالثةنحوعلى
ــاً  ــرة، : ثالث ــة عــن المجتمعــات الفقي ــاب صــور التنمي ــات وغي ــرامج الطــوارئ واإلغاث تعطيــل معظــم ب

دول  كثيٍر مـن األيتام من مهاجعهم ومدارسهم خاصة فيمن الف مئات اآلتسريح وأوضح مثال: 
باألعمــال المشــينة. )اإلحصــائيات لإلرهــاب واســتغاللهم فريســة أفريقيــا وآســيا، وربمــا اقتناصــهم 

نظــرًا لعــدم وجــود مراكــز معلوماتيــة  -مــع األســف- العامــة ألثــر غيــاب المؤسســات غيــر حاضــر
ــة دراســيةفــي هــذا الشــأن(، متخصصــة  مــن مجموعــة بإغالقهــا (: فقــدت -فقــط– )الحــرمين حال

، وبمواقــع عمــل بمئــات المــوظفين اً مكتبــ (45المكاتــب الفرعيــة فــي أنحــاء العــالم بلغــت حــوالي )
،خاصــة فــيمنــاطقالكــوارثوالمجاعــاتوالفقــر( دولــة70فــي حــوالي )ومتطــوعين( منــدوبين )

والجهل،وقدساهمتمثلغيرهابنجاحفيأزماتأفغانستانوكشـميروالشيشـانوكوسـوفاوالبوسـنة
 .!)ضحايابريئة(والهرسكوغيرها

في بعض الدول كالعراق وسوريا وآثارها الكارثية زيادة حاالت التوتر والصراع والحروب رابعًا: 
بعملها الذي يبدأ بالعمل اإلنساني في ظل  ةاإليرانيالمنظمات تمدد حيث  ،ولبنان واليمن وغيرها

عن الشراكة العالمية  والغياب االنحسارهذا ف اإلسالمية، وجود المؤسساتفراغ المنطقة بانحسار 
مؤدَلجة  وتتطور إلى مليشيات عسكرية ،إنسانيةمنظمات دأ بجمعيات و ممن يبيعني تمدد غيرها 

                                                                 

.http://bit.ly/2f8aCdkم(،الرابطالتالي:2016أكتوبر30ه،الموافق)1438محرم29انظر:الجزيرةنت،بتاريخ)11(
.http://bit.ly/2fzNEPlم(،الرابطالتالي:2016نوفمبر1هـالموافق)1438صفر1انظر:الجزيرةنت،بتاريخ)12(

http://bit.ly/2f8aCdk
http://bit.ly/2fzNEPl
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ما يزيد من حاالت الصراع والحروب في المنطقة ، وهو تنتهي بثورات وانقالباتبالصراع، ل
 وتعريض السالم الدولي والعدالة والحقوق للخطر.

خامساً  في المجتمعات اإلسالمية خاصة في دول من المتطوعين  خسارة موارد بشرية كبيرة:
والطاقات ذات الخبرة العالية، وتجميد مئات الماليين من الكبيرة الموارد وجود هذه الخليج رغم 

مصادرأموال المؤسسات والمنظمات الخيرية اإلسالمية في ظل دعاوى ومزاعم اإلرهاب،
ىإلىحرمانمااليقلعنأد قط()فالعملالخيريالعربيفيباكستانتغييبقالت:باكستانية

و األفغان المهاجرين من المساعدات(200)نصفمليون من الكشميريين المهاجرين ألفمن
على،اإلنسانية عددهم واألراملالذينيزيد األيتام ألف(100)إلىجانبتوُقفمشاريعكفالة

والمساجد والمستشفيات األيتام دور مثل: إغاثية، مشاريع بناء وتجميد فغياب ،(13)شخص،
ات، وتهميش ممارسة شعائر الدين بين المسلمين كالزكاة منظمات التطوع وحصار التبرع

ضافة إلى ذلك أن هذا الغياب، والحروب الكوارثآثار معاناة  مما زاد من والتبرعات والوقف  وا 
 ولَّد جماعات التطرف واإلرهاب!! مما

حاضنة  متعددة ومتنوعة األهداف مؤسسات إنسانية إليجادوهذا الواقع يتطلب العمل الجاد 
 والسلوكية. من االنحرافات الفكرية للشباب المسلم

 
والحقيقة تقول بحيرة وخجل: هذه إحصائيات خطيرة في ساحات إسالمية وسط مخزون كبير من 

واالقتصاديات اإلسالمية كذلك، واإلحصائيات تعكس صورة من العار والجناية بحق األموال 
اإلنسانية!! فكيف بغيرها من أرقام مخيفة عن إحصائيات األمراض والتهجير القسري واختفاء 

 -كأنموذج كما سيأتي كذلك-األطفال وتدني مستويات التعليم وغيرها في هذه الدول 
 بيرة على جميع األصعدة التعليمية والصحية والغذائية وغيرها؟؟!!!ل فجوة كوهذا الواقع يشكِّ 

 
الغربية والعربية لشراكة  المعنية من الضغوط على الحكومات أن تتبنى األمم المتحدةفهل على 

 ؟في المنظومة الدولية وليس إلقصائهااإلسالمية ة اإلنسانية مؤسسات اإلغاث
في حسابات المؤسسات تحرير األموال الُمعطَّلة والحسابات الُمجمَّدة لتنادي للوهل حان الوقت 

 ؟ودفعها لمستحقيها تلبية للجانب الشرعي والقانوني، وتغطية لالحتياجات الفعليةاإلسالمية 

                                                                 

م.والحقيقةلمتتوقفجميعالمؤسساتالخيريةالعربية،ولكنبعضهاتوقفوبعضهاضعففينشاطه،وحول1/1/2005فيمصدرسابق(انظر:13)
 ()المؤلف(.300يبدوأنالرقم)المذكورفيهذاالمصدرعددالمؤسساتالغربية
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المانحين والممنوحين والمؤسسات المانحة  بحقمغيبة ويتم تجاهلها  (الحقوق اإلنسانية)ولماذا 
 والمجتمعات المستفيدة وذلك لدى منظمات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان؟

 
عن أبرز الكوارث )تستوجب الدراسة والنظر( م 2016من عام إحصائيات 

 :سالميةفي بعض دول العالم اإلسالمي في ظل تغييب المؤسسات اإل
آالف طفل الجئ ال يرافقهم ذووهم، اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا، وفق ما  10ما يقارب  -1

االتحاد األوروبي )اليوروبول(، مبديًا تخوفه من وقوع هؤالء  أعلن جهاز الشرطة في
 .األطفال في براثن عصابات تجار البشر

األوروبي، بريان دونالد، أن ونقلت صحيفة "الغارديان" عن قائد جهاز الشرطة في االتحاد 
 .آالف القصر اختفوا ولم يعثر عليهم بعد تسجيل معلوماتهم لدى سلطات الدولة

فيقاصراختفوامؤخرا 1000قدوافيإيطاليا،وطفلف5000ُوكشفالمسؤولاألمنيأن
 .أنهماليعلمونبالفعلأينهماآلنوماذايفعلونومنيرافقهمالسويدمؤكدا 

إلىأن270.000دونالدعنوتحدث 10طفلالجئ،وجميعهماليرافقهمأهلهم،مشيرا
 .(14)آالفطفلمفقودهوعددتقديريلهموتبقىالتقديراتنسبيةلغيابإحصاءاترسمية

مليون  800هناك نحو مليار شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع، وأكثر من  -2
بحسب تصريح األمين العام لألمم المتحدة في عام  آخرين يعانون من ويالت الجوع

 .(15)هـ1435
ألف، ثلثهم على أقل تقدير في إقليم  600يقدر عدد األيتام في الصومال بأكثر من  -3

 .(16)بونت الند الصومالي
 إحصائيات أخرى:

مليونشخصفيالعالماليجدونطعاما كافيا للتمتعبحياةصحيةنشطة.795هناكنحو -1
 .يعادلحواليواحدمنكلتسعةأشخاصفيالعالمأيما

                                                                 

 http://bit.ly/2mEbjByمعلىالرابطالتالي:31/1/2016موقعروسيااليوماإلخباريفي:(14)
 http://bit.ly/2mENKrYهـعلىالرابطالتالي:1435محرم15الشرقاألوسطعناألمينالعاملألممالمتحدةفي(15)
 http://bit.ly/2mRMzWFمعلىالرابطالتالي:27/12/2016الجزيرةنتفي(16)

http://bit.ly/2mEbjBy
http://bit.ly/2mENKrY
http://bit.ly/2mRMzWF
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2-  حيثيعاني النامية البلدان في العالم في الجياع من العظمى في12.9يعيشاألغلبية
  .المائةمنالسكانمننقصالتغذية

تضمقارةآسياأكبرعددمنالجياعفيالعالم،ثلثيالعدداإلجمالي.لقدانخفضتالنسبة -3
 .السنواتاألخيرة،ولكنهاارتفعتقليال فيغربآسيافيجنوبآسيافي

يوجدفيمنطقةأفريقياجنوبالصحراءالكبرىأعلىمعدلالنتشارالجوع)بالمقارنةبعدد -4
 .السكان(حيثيعانيواحدمنكلأربعةأشخاصمننقصالتغذية

دونسن%(بيناألطفال45يتسببسوءالتغذيةفيحوالينصفعددحاالتالوفيات) -5
 .مليونحالةوفاةكلعام3.1أيحوالي–الخامسة

فيالبلدانالناميةمننقص-مليونطفل100حوالي–يعانيواحدمنكلستةأطفال -6
 .الوزن

فيالبلدان -7 النسبة هذه ترتفع وقد التقزم. من فيالعالم أطفال أربعة كل من يعانيواحد
 .الناميةإلىواحدمنكلثالثةأطفال

مليونطفلفيسنالمدرسةاالبتدائيةفيالبلدانالناميةيحضرونإلىالفصول66هناك -8
 .مليونمنهمفيقارةأفريقياوحدها23وهمجوعى،

مليار دوالر أمريكي كل عام  3.2تشير تقديرات برنامج األغذية العالمي إلى ضرورة توفير  -9
 .مليون طفل جائع في سن المدرسة 66لتغذية 

(stats-http://ar.wfp.org/hunger/hungerامجاألغذيةالعالميعلىالرابط:المرجعموقعبرن)
 :م2016عام  إحصائيات عن الجوع في العالم العربي

 .)وهذهعشردول(دولةعربية22دولةعربيةمنأصل13شملمؤشرالجوعالعالمي -1
 .%35اليمن،)المركز السادس عالميًّا( بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت  -
 .%32.7عالميًّا( بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 14جيبوتي، )المركز رقم  -
عالميًّا( بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت  42موريتانيا، )المركز رقم -

22.1%. 
 .%22عالميًّا( بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت  44)المركز رقم العراق،  -
 .%13.7عالميًّا( بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت  59مصر، )المركز رقم  -
 .%10.4عالميًّا(بحصولهاعلىنسبةإجماليةمتوسطةبلغت72عمان،)المركزرقم -
 .%9.3لىنسبةإجماليةمتوسطةبلغتعالميًّا(بحصولهع77المغرب،)المركزرقم -

http://ar.wfp.org/hunger/hunger-stats
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 .%8.7عالميًّا(بحصولهاعلىنسبةإجماليةمتوسطةبلغت80الجزائر،)المركزرقم -
 .% 7.1عالميًّا(بحصولهعلىنسبةإجماليةمتوسطةبلغت93لبنان،)المركزرقم -
 .%5.7عالميًّا(بحصولهعلىنسبةإجماليةمتوسطةبلغت98األردن،)المركزرقم -

.(http://bit.ly/2ndPchTمعلىالرابطالتالي:2016أكتوبر18المرجعموقعساسةفي)
 حقيقة المزاعم

 ( ديفيد كوليقول البروفيسور David Cole) (17) لـين برنـابي)، والمحامية األمريكيـة Lynne 

Bernabei): (18)«لـــمتـــنجحفـــيتحديـــداإلرهـــابيين(أمريكـــا)إنالحملـــةالحاليـــةفـــيهـــذهالـــبالد
ن الحقيقيـــين،بـــلإنهـــاعلـــىالعكـــسعطعلـــتجهـــودالبحـــثعـــنأولئـــكالـــذينيخيفوننـــاحقيقـــة،وا 

هــاتهــدرالحكومــةبرســمهاشــبكةعريضــةمــنالشــكحــولكــلمســلموعربــيفــيهــذهالــبالد،فإن
 .«إمكانياتهاوتضللوجهتها

نحن بحاجة إلى تعريف اإلرهاب، كما نحن بحاجة إلى التصنيف الموضـوعي عـن مـا هـو إرهـابي 
 وما هو غير إرهابي، لئال يتضرر العمل الخيري اإلنساني.

 ويندل ب( لوييقول المحامي األمريكيWendell Belew) بالنسبة»: التصنيف عملية إن
 يستطيع ال عمال  ُيعدع المنظمات الدعاوىلألشخاصأو في المتهمين دفاع أمام الصمود

.«الجنائية
  الباحثة األكاديمية الهولندية الدكتورة تقول(مايك كاج Dr. Mayke Kaag)  ميدانيًا من تشاد

المنظمات»جهوَد المنظمات اإلسالمية ودورها اإليجابي: عن في أفريقيا  بأن لي ظهر
وا الخير تقديم في الحسنة النية تملك اإلسالمية إلىلعمل.. التهم توجيه المعقول وليسمن

.«جميعالمنظماتذاتالصبغةاإلسالمية
 يةعنالجمعياتاتكانتهناكبعضالمعلوماتاالستخبار» :من تقرير للكونجرس األمريكي

فقديكونأحداألشخاصالخيرية،لكنهالمترَقإلىمستوىالتحركضدجمعيةخيريةبعينها
 .«اليبررإغالقجمعيةخيريةعلىهذااألساسمتورطا ،ولكنهذا

                                                                 

أستاذفيالمركـزالقـانونيبجامعـةجـورجتـاون،وهـومؤلـفكتـاب)الوجـودلعدالـةمتوازنـة:العـرقوالطبقـةفـيDavid Cole))(البروفيسورديفيدكول17)
فــيتــأليفكتــاب)اإلرهــابوالدســتور:التضــحيةبالحريــات(James X. Dempsey)نظــامالعدالــةالجنائيــةاألمريكيــة(،كمــااشــتركمــعجــيمسديمبســي

ي(،وهوأيضا مؤلفكتاب)األعداءاألجانب:المعاييرالمزدوجةوالحرياتالدستوريةفيالحربعلىاإلرهاب(.المدنيةفيسبيلاألمنالقوم
محاميةفيالحقـوقالمدنيـةتعمـلفـيمكتـببيرنـابيوكـاتزفـي)واشـنطنديسـي(وهـيمحـاميمؤسسـةالحـرمين:(Lynne Bernabei)(لينبرنابي18)

فيواشنطن.

http://bit.ly/2ndPchT
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 موريسديبرا ) البروفيسورة البريطانية وهي مختصة في قوانين األعمال الخيرية تقول 
Debra Morris) :«منالصعبأننتخيلقضيةيمكنأنتقوِّضالثقةفيالعملالخيري

 .(19)«كثرمنالشكباتصالهاباإلرهابأ
  نعوم تشومسكي( يقول الباحث األمريكيNOAM CHOMSKY)«:البدمنصنععدو

العالم  سيغزون هؤالء وأن الدوليين.. اإلرهابيين تصوير في حدثمجددا  وهكذا جديد...
الشعباألمريكي على لإلبقاء اآلخر تلو الواحد األعداء منعرضهؤالء والبد ويحتلونه.

مايحصلتماما ،تلكهيإحدىالوسائللصرفانتباهالُرعاععماخائفا مرتعبا ..هذاهو
خضاعهمللسيطرةباستمرار  «.يجريحولهمفعال ،وتضليلهموا 


 توصيات ومقترحات حول الحلول:

اإلسالمية في  اإلنسانية حقوق المؤسسات لحمايةإنشاء لجنة أو جمعية متخصصة : األولى
و)جمع  )تنشيط الجانب الحقوقي للمؤسسات( لتكون من مهامها الرئيسية الساحات الدولية

ومناقشة  اإلحصائيات واألرقام لرصد حجم األضرار الناجمة عن غياب المؤسسات اإلسالمية(
 .هذا الغياب على أنه انتهاك للحقوق اإلنسانية والدينية

حول  القانونية مع الحكومات المعنيةتبني األمم المتحدة ومنظماتها المرافعات أهمية  الثانية:
وتسجيلها ضمن المنظومة الدولية،  ،وزيادة أعدادها اإلسالمية عودة مؤسسات العمل اإلنساني

فمما ُيضاف لواقع فشل المنظومة الدولية في األحداث  وخضوعها للشفافية المالية كغيرها،
ة بعدم تبنيها القضايا القانونية ن األمم المتحدلعراق وسوريا أنموذجًا فاضحًا، أالعالمية وا

مما يستوجب النظر في  المكشوف من الفشل أو التقصيرللمنظمات اإلنسانية اإلسالمية ُيعدُّ 
 .من قبل األمم والشعوب محاسبة األمم المتحدة

بة تبني اللجنة أو الجمعية )المقترحة( التواصل مع المؤسسات الخيرية اإلسالمية المغيَّ  الثالثة:
عن الشراكة مع المنظومة الدولية في العمل  هاإحصائيات عن األثر الفعلي لغياب لتقديم

 اإلنساني.

                                                                 

مموريس:2002أبريل10زالدوليلقانونالمنظماتغيرالهادفةللربح،(انظر:المرك19)
www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711

http://www.islamdaily.net/
http://www.islamdaily.net/
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 وعن اإلسالمية عمل ملتقى علمي بحثي من باحثين مستقلين عن المؤسسات الرابعة:
حقيقة  لدراسةمع خبراء في القانون الدولي مسلمين وغير مسلمين من  المنظمات الدولية
كأرقام  الغياب وأثره على منظومة العمل اإلنساني نتائج، ورصد من جهة المزاعم والدعاوى

حصائيات من جهة أخرى  هؤالء الباحثين(.. )ممكن تقديم قائمة عن وا 
إضافة هدٍف مهم إلى أهداف )منتدى العمل الخيري( الذي سيكون مقره )جنيف(  الخامسة:

وهو تعزيز ميالد مؤسسات إسالمية دولية جديدة لتوفير التمويل االجتماعي اإلسالمي، وتعزيز 
الثقة والتعاون وبناء الشراكات بعيدًا عن الريبة والشكوك تجاه المؤسسات ذات المرجعية 

مايو  24 -23نساني اسطنبول رجات مؤتمر القمة العالمية للعمل اإل حسب مخوذلك الدينية، 
 م.2016

عن مزاعم دعم مؤسسات العمل الخيري اإلسالمي لإلرهاب يمكن  أكثر معرفةلهذا الموضوع و  للمزيد عن
مراجعة الكتابين التاليين: )القطاع الخيري ودعاوى اإلرهاب( موقع مركز القطاع الثالث لالستشارات والدراسات 

  http://bit.ly/2dDTHhkاالجتماعية )قطاع( على الرابط التالي:
  http://bit.ly/2dVflTHعلى الرابط التالي: (وكتاب: )ضحايا بريئة للحرب العالمية على اإلرهاب

 بعشر لغات عالمية، كمرافعة علمية قانونية عن هذا الموضوع. الثاني ويالحظ وجود الكتاب
  

http://bit.ly/2dDTHhk
http://bit.ly/2dVflTH
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