


 وأسرة
ً
121,986 إمرأة وطفال

                   استفادوا من برامج ومشاريع صلة
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الهيئة النسائية للرعاية والتواصل االجتماعي - صلة
 

جمعية نسائية إنسانية، غير حكومية، تأسست في لبنان، وحازت على علم وخبر رقم 1413.
 
ً
تأثرا المجتمع  مكونات  أكثر  والطفل”  “المرأة  نحو  تتوجه  إنسانية  كبادرة  “صلة”  انطلقت 
بظروف الحياة،  األمر الذي يترك تأثيـرات خطيرة على الجوانب النـفسية واالجتماعية والصحية 

واالقتصادية لهذه الفئة.

رسالتنا
نفس  في  بالغد  والثقة  المرأة،  نفس  في  والقوة  األمل  يبعث  مشرق  مستقبل   بناء 

 الطفل“امرأة رائدة.. وطفولة آمنة”.ة

رؤيتنا
 

 عالمّي المعايير لتنمية المـرأة والطفـل، يستثمـر ويعزز 
ً
 احترافيا

ً
تأمل “صلة” أن تكون أنموذجا

الطاقـات والقـدرات بشفافية ومهنية..
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أهدافنا

 رعاية شؤون األمومة والطفولة وفق معايير
معتمدة من قبل مختصين

 تفعيل دور المرأة في التنمية والخدمة
المجتمعية

 بما يحقق االكتفاء
ً
 تمكين المرأة ماديا

الذاتي

 تأهيل وتنمية المواهب والقدرات
للمرأة والطفل

نشر ثقافة العمل التطوعي

والتفاعل  التواصل   تعزيز 
 االيجابي بما يحقق الترابط

والتعاون المجتمعي

1

2

3

4

5

6
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يٌد مع المرأة.. قلٌب مع الطفل.. وعيٌن على األسرة
 

   انطلقت “صلة” من رِحِم معاناِة عدٍد كبيٍر من النساِء في كل لبنان  ..  نساُء يحتجن إلى يٍد حانية.. 
 نساء ال دخَل لهن وال ُمعيل.. يواجهن الحياة بضغوطاٍت معيشيٍة قاسية واحتياجاٍت متزايدة.. 

 الوصِل مع النساِء واألطفاِل.. مع الفقراِء والمتعففين.. ومع الميسورين..
َ

أرادت “صلة” أن تناَل شرف

 وبهّمٍة فريق صلة ومتطوعيها، 
ً
 وخارجيا

ً
وبتعاوٍن وشراكاٍت مع المؤسسات اإلنسانية الخيرية محليا

وبمسيرة خمسة أعوام من الجهد الدؤوب، وضمن أربعة برامج متنوعة )رغد، عال، ندى، دانية( 
 

ً
 بين التمكين والتدريب والتأهيل والدعم االجتماعي واإلغاثي، وصلنا إلى 121,986 امرأة

ْ
جمعت

 بمحبة وكرامة.
ً

 وأسرة
ً
وطفال

وكان أبرز المشاريع وفق البرامج:
رغد: مشغل خيوط، التطريز اليدوي، القروض الصغيرة، ماكينات خياطة، صناعة االكسسوارات،

شو زاكي، قصص نجاح..(.

عال: المشاريع التعليميـــة )لوالكــــن ما رجعـــت، محو األميــة،
( والمحاضرات والدورات المتفرقة...

ً
إمض قدما

ندى: منفرح سوا، ترميم منازل، والمشاريع الصحية وغيرها
من األنشطة المتفرقة...

دانية: حمالت رمضان وعيد األضحى، حمالت الشتاء، حمالت

 العام الدراسي، والمشاريـع المتفرقة )نواقـــص منزل، غمرة
 حنان، حضن أمي، حاالت تتكلم(...
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عالقات محلية

مع رئيس بلدية صيدا مع النائب بهية الحريري 
المهندس محمد السعودي

مع وزير الدولة لشؤون المرأة 
السيد جان أوغاسابيان
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عالقات خارجية
واالجتماعية  والخيرية  اإلنسانية  والجمعيات  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتشبيك  صلة  قامت 
والشخصيات الفاعلة في هذا المجال في 9 دول وهي: ماليزيا، أندونيسيا، قطر، تركيا، الكويت، 

السعودية، الدانمرك، النمسا، األردن، بهدف التعاون لخدمة المرأة والطفل.

 180 عالقة
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عالقات خارجية

مؤسسة KNRP في أندونيسيا  Aman Palestine مؤسسة 
في ماليزيا



7

عالقات خارجية

مؤسسة IKAD - DER  في تركيامؤسسة طريق الحياة في تركيا



8

عالقات خارجية

إتحاد المنظمات األهلية في العالم  مؤسسة IESCO في ماليزيا
اإلسالمي IDSB في تركيا



9

شركاؤنا
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برنامج رغد

263

برنامج دانية

94,950

برنامج عال

4,773

المستفيدون من برامج صلة

برنامج ندى

22,000
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برنامج رغد
 برنامج اقتصادي، يهدف لتمكيـن المرأة عبـر مشـاريع تنمـــوية ذات
 مردود مــادي، تعطي األمهـات وأطفالهــّن األمل للعيـش بأمـان

وكرامة واستقرار

عدد المستفيدين: 263   
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المشاريع االقتصادية والتنموية

مشغل
خــيــوط

 ماكينات
خيــاطـــة

13910

التطريز
اليدوي

21

القروض
الصغيرة

60
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المشاريع االقتصادية والتنموية

صناعة
االكسسوارات

205

قصص
نجـــــاح 

 شـــو
زاكي

8
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1. مشغل خيوط 
ــة مشــروعها االســتراتيجي  ــة عــام 2017، افتتحــت صل مــع بداي
وعمــل  اللبنانيــة.  صيــدا  مدينــة  فــي  خيــوط  مشــغل  األول 
خيــوط علــى توظيــف 29 امــرأة بيــن دوام كامــل وجزئــي. كمــا 
لبــى العديــد مــن الطلبــات علــى الصعيــد المحلــي والدولــي. 
واســتكمل كذلــك عملــه فــي دوراٍت للنســاء والشــابات فــي 

مجــال الخياطــة والتطريــز.

األهداف
، لتكون رائـدة فـي 

ً
 واقتصـاديـا

ً
تمكيـــن المـرأة اجتماعيـا

أسـرتها ومجتمعها.
بنـاء القــدرات الـذاتيـــة للنســاء عبـــر دورات تدريبيــة فــي 

فـــن التصميم والخياطة والتطريز والمهـارات الحياتية.
توظيف مهارات المرأة وإبداعاتها في خدمة المجتمع.

توفير فرص عمل مثمر ومنتج.
تعزيز قيم التكافل االجتماعي.

الخدمات
تفصيل، خياطة، طباعة، تطريز وتصليح..



مشغل خيوط
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37دوام

مشغل خيوط

تمكين موظفات مشغل خيوط

ثابت

جزئي



مشغل خيوط
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مشغل خيوط

102 تمكين

دورات مشغل خيوط

 الخياطة

التطريز



دورة فن
التصميم والخياطة 



دورة التطريز
لفة خيط



منتجات دورة فن
التصميم والخياطة 



حفل تخّرج دورات خيوط



حفل تخّرج دورات خيوط



حفل تخّرج دورات خيوط



حفل تخّرج دورات خيوط



حفل تخّرج دورة فن
التصميم والخياطة
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منتجات

إنتاج مشغل خيوط

مشغل خيوط

ـــــذ خيـــــوط طلبـــات محليـــة ودولية لألفـراد ومختــــلف 
ّ

نف
ــاف - جامعــات 

ّ
المناســبات والمؤسســات )مــدارس - كش

وخياطــة  تفصيــل  مــن  جمعيــات..(،   - مستشــفيات   -
ــز.. ــح، وطباعــة، وتطري وتصلي

44,080



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط



منتجات خيوط
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2. التطريز اليدوي
أتــاح مشــروع التطريــز اليــدوي الفرصــة لـــ21 امــرأة وشــابة بتوظيــف 
مهاراتهــن وإبداعاتهــن فــي التطريــز لينتجن مختلــف المطرزات المميزة 
التــي تــم تســويقها إلــى ماليزيــا وقطــر والكويــت ولبنــان، بالتعــاون مــع 

مشــغل خيــوط.
 وعــاد ريــع هــذا المشــروع بالنفــع علــى النســاء والشــابات في تحســين 

مســتوى دخلهن. 

األهداف
.
ً
 واجتماعيا

ً
تمكين عدد من النساء والشابات اقتصاديا

تطوير مهارات النساء  والشابات العامالت في مجال التطريز.
المساهمة في المحافظة على مهنة التطريز الحرفية التراثية.

تفعيل خط إنتاج يدوي يوسع مجاالت العمل في مشغل خيوط.  



3338 مشروع التطريز اليدوي
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3. القروض الصغيرة
 ماليــة تتــراوح بيــن 1000 دوالر و 5000 دوالر 

ً
قدمــت صلــة قروضــا

أن  خاللهــا  اســتطعن  اللبنانيــة،  المناطــق  جميــع  فــي  امــرأة  لـــ60 
ــة أســرهّن )بهــارات  ــة متنوعــة إلعال يفتتحــن ويطــّورن مشــاريع إنتاجي
ومكســرات، مينــي ماركــت، إكسســوارات، عطــورات وألبســة نســائية، 
ألبســة شــرعية، معهــد تدريــس، مكتبــة قرطاســية، أدوات منزليــة، 
ألبســة رجاليــة، محــل خضــار، محــل تجميــل وبــدالت، شــبكة إنترنــت..(.

األهداف
.
ً
 واجتماعيا

ً
تمكين المرأة اقتصاديا

مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية.
رفد المجتمع المحلي بمشاريع إنتاجية مفيدة.

تحقيق أحالم النساء الطموحات ليثبتن ذواتهّن. 
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60ً
مشروعا
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4. صناعة اإلكسسوارات
نــت صلــة فــي هــذا المشــروع 20 شــابة مــن صناعــة االكسســوارات بطريقــة إبداعيــة، 

ّ
مك

وقدمــت لهــن حقيبــة تتضمــن مســتلزمات هــذه الصناعــة كــي تؤمــن لهــن  مهنــة حرفيــة 
البــدء بمشــروعهن الخــاص والــذي يعــود عليهــن بمــردود مــادي.  يســتطعن 

األهداف
تدريب الشابات على مهارات تؤهلهن للحصول على فرص 

عمل.
.
ً
المساهمة في تمكين الشابات ماديا

تطوير الحس الفني واإلبداعي لدى الشابات.



3342 مشروع شو زاكي
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5. شو زاكي
ــر مشــروع شــو زاكــي فرصــة عمــٍل لـــ10 نســاء مــن مدينــة صيــدا 

ّ
وف

وضواحيها  وأتاح لهّن صنع المأكوالت والحلويات من منازلهّن وبيعها 
فــي الســوق حيــث أّمــن لهــّن دخــل ســاهم فــي إعالــة عائالتهــّن. 

األهداف
توفير فرص عمل ودخل للنساء المحتاجات من أرامل 

ومطلقات وغيرهن.
تمكين المرأة وتفعيل دورها في التنمية االقتصادية 

للمجتمع.



44مشروع شو زاكي



مشروع شو زاكي



6. قصص نجاح
نــت صلــة 5 نســاء ونقلتهــن 

ّ
 خــالل العــام 2019 مك

نقلــة نوعيــة صنعــت بهــا قصــص نجــاح خاصــة بهن، 
مــن مدينــة صيــدا وضواحيهــا..

46



شــابتان وحيدتــان بــال أب وال أم وال أخ  وال معيــَل لهــن، فــي منطقــة نائيــة، فــي واٍد موحــش، فــي بيــت مهتــرئ 
متشــقق الجــدران تدخلــه األفاعــي، وتســكن فيــه المخــاوف وانعــدام األمــان، فقامــت صلــة بنقلهــّن إلــى شــقة 
 مــن المنــزل لألخــت الكبــرى وضّمــت الصغــرى 

ً
مســتأجرة فــي مدينــة صيــدا وفرشــتها باألثــاث الكامــل وأمنــت عمــال

ــة  ــة ماكين ــة الخياطــة وقدمــت لهــا صل ــم والخياطــة فــي مشــغل خيــوط، حيــث تخرجــت بمهن ــدورة فــن التصمي ل
خياطــة صناعيــة حديثــة خاصــة بهــا.

القصة األولى: صلة ترّمم حياة فتاتين كادتا أن تفقدانها في منزل موحش

47



خريجــة مــن خريجــات دورة فــن التصميــم والخياطــة الثالثــة فــي مشــغل خيــوط قدمــت لهــا صلــة 
ــة اشــترت بهــا ماكينــة حبكــة وتمكنــت بذلــك مــن  ماكينــة صناعيــة حديثــة وأمنــت لهــا منحــة مالي
افتتــاح مشــروعها الخــاص فــي المنــزل وتطويــره، وحققــت بــه حلمهــا وأصبــح مشــروعها يــدّر لهــا 

 ُيعيــل أســرتها.
ً
دخــال

القصة الثانية: يٌد حاكت مستقبل امرأة

48



امرأتــان طموحتــان ماهرتــان فــي الخياطــة وضعهــن االقتصــادي صعــب للغاية، بــدأن من منازلهن 
أعمــال الخياطــة، لكــن األمــر تعثــر باإلمكانيــات القليلــة المتوفــرة لهــن، فقدمــت لهــن صلــة ماكينــة 
حبكــة صناعيــة ذات جــودة عاليــة طــّورن بهــا عملهــن وتوســعت عليهــن آفــاق المهنــة ومدخولهــا 

المادي.

القصة الثالثة: ألم فحبكة فأمل

49
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برنامج ندى
، لتكون 

ً
 ونفسيــا

ً
برنامج اجتماعي، يهدف إلى تأهيــل المرأة اجتماعيــا

الندى الذي يبعث الحياة.. في أسرتها ومجتمعها، وتترك جميل األثر.

 عدد المستفيدين: 22,000
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حقق
أحالمهم

مشاريع
صحية

المشاريع االجتماعية

منفرح سوا
 1 و 2

ترميم
منازل

على مدار عامين متتاليين أقامت 
 
ً
 فنيا

ً
صلة في مدينة صيدا حفال

وكيرمس ألعاب، حضره 17,000 
طفل مع أسرته من جميع المناطق 
اللبنانيـــة. قدمت صلــة من ريــــتــع 
الحفلين  احتياجات ضرورية للمرأة 
المسنة وعالج لمرضى السرطان. 

 غيــر 
ً
رّممت صلة 11 منـزال

 للسكن، في صيـدا 
ً
صالحا

وبيـــروت وصور.

قّدمت صلة هدايا لـ5 أطفال 
من مدينة صيدا كانوا يحلمون  
بالحصول عليها )دراجة، نظارات 

نظر، مالبس وأحذية..(.

قدمت صلة مساعدات استشفائية 
)قلب مفتوح، معالجة أذن وسّماعة، 
تركيـب أطراف، عملــية مخبرية، زرع 
ورك، عملية عيون، أدوية وغيرهــا(، 
وكمــامـــات وقائيـــة لـ3,537 امـــــرأة 
 من جميـع المناطق اللبنانية.

ً
وطفال 20,553



مشروع منفرح سوا



مشروع منفرح سوا



مشروع منفرح سوا



مشروع حاالت مرضية



مشروع ترميم منازل



مشروع حقق أحالمهم
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األنشطة

يوم األم
والطفل

إزرع
بسمة 

يوم
المسنين

يوم
 العـمــــل
اإلنساني

أقامـــت صلــة 
إفطــــــــــــــــارات 
للمسنات في 
مدينـــة صيــدا 
عت لهـــم 

ّ
ووز

الهدايا.

زرعت صلة الفرحة في 
قلوب األطفال والنساء 
مـــــن خــــالل أنشـــــطــة 
وزيـارات للمستشفيـــات 
وقّدمت لهــــم الهــدايا 
والحلويات، في مدينة 

صيدا.

 
ً
أقـــامت صلـــة فطــــورا
لعـــدد مـــــن النســـــــــاء 
كـــــذلك حواجـــز محبــــة 
للمـرأة والطفل وهدايا 
ورحالت وألعاب( فـي 
جميع المناطق اللبنانية.

1,067

قدمت صلة لعدد من 
األطفال العاملين في 
أماكن عملهــــم فـــي 
مدينة صيــدا، الهدايـــا 
والحلــوى، وتعّرفـــــــت 
علــــــى ظـــروفهـــــــــــم 
االجتماعيــــة، بهـــــدف 
مساعدتهــم للعـــودة 
إلى مقاعد الدراســــة. 

يوم
الالجئين 

تفقــــدت صلــــة أحـــوال 
الالجئيـــن فـــي مديــنـــة 
صيـــدا، وقـــدمت لعـــدد 
من النســــاء واألطفــــال 
وسائل الوقاية والحماية 
من كمامات ومعقمات 
وشــــــامبـــو وصــــــابـــــون 

ومناشف. 



يوم األم والطفل



يوم األم والطفل



يوم المسنين



يوم العمل اإلنساني



يوم الالجئين
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مشاركات في نشاطات

 كروموزوم
 زيـــادة مـــــــا
بيعمل فرق

األولومبياد
اللبناني

الحفــل  فــي  صلــة  شــاركت 
المبــادرة  نظمتــه  الــذي  الفنــي 
مشــروع  ضمــن   Step الشــبابية 
قــادة المســتقبل اســتهدفت فيــه 
أطفــال الــداون ســندروم، بحضــور 
ــات والمؤسســات  ــف الجمعي مختل

ــاف.
ّ

والكش والشــخصيات 

فــي  التطوعــي  وفريقهــا  صلــة  شــاركت 
نظمتــه  الــذي  الخــاص  اللبنانــي  األولمبيــاد 
جمعيــة دار رعايــة اليتيــم فــي صيــدا، برعايــة 
ســعادة ســفير اإلمــارات د. حمــد الشامســي.
النفســي  الدعــم  فــي  جانــب  لصلــة  وكان 
كمــا  والرســم،  األلعــاب  خــالل  مــن  لألطفــال 
صحيــة. فقــرة  المشــاركين  لألهالــي  قدمــت 

250130

دعم ذوي 
االحتياجات

الخاصة



 كروموزوم زيادة
ما بيعمل فرق



األولومبياد اللبناني



اإلفطارات الرمضانية السنوية

الموســمية  رمضــان  حمــالت  ضمــن 
إفطــارات   4 صلــة  أقامــت  اإلغاثيــة، 
رمضانيــة منــذ بداية العــام 2016 حتى 
رمضــان 2019، لعــدد مــن الشــخصيات، 
وأصحــاب رؤوس األمــوال، وممثلــي 
والــوزارات  والجمعيــات  المؤسســات 

المــدارس.. ومــدراء 
إعالميــة  برامــج  اإلفطــارات  تضمنــت 
تطــرح واقــع المــرأة والطفــل واألســرة 
الدعــم  إلــى  وحاجتهــم  لبنــان،  فــي 

والمســاندة..
 وبتبرعــات المشــاركين قدمــت صلــة 
مــن   المتعففــة  لألســر  المســاعدات 

خــالل مشــاريع رمضــان اإلغاثيــة..

67



اإلفطار الرمضاني
السنوي 



33

برنامج عال
برنامج تدريبي، يهدف لتنمية قدرات المرأة وتطويرها لتسير بها نحو 

العال، وتتمكن من إعداد أجيال تصنع التغيير.

عدد المستفيدين: 4,773   
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المشاريع التعليمية

 إلــــى 
ً
أعـــادت صلــــة 32 طفـــــال

المدرسة وطالبان إلى المهنيـــة 
وتغطيــــــــة القســـــط الدراســـي 
ومستلزماتهم الدراسية من زي 
وحقيبة وقرطاسية ومواصالت.

أقامت صلة دورات محو أمية 
لـ15 إمرأة و43 طفل في 

منطقتي صيدا والبقاع.

 جامعيــة
ً
قدمــــت صلـــــة منحـــا

 LIU :لـ96 طالبة من جامعات 
والجنان واللبنانية واإلسالمية 
والعربية الستكمال مسيرتهن 

التعليمية التخصصية.

لوالكن
ما رجعت

محو
األمية

ًإمِض
قدما

188



 مشروع لوالكن
ما رجعت



 مشروع لوالكن
ما رجعت



مشروع محو األمية



ً
مشروع إمٍض قدما
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ً
4,585 امرأة وشابة وطفال

نفــذت صلــة دورات تدريبيــة وورش عمــل ومحاضــرات وأنشــطة تثقيفيــة وتوعويــة فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة 
للنســاء والشــابات بهــدف تطويرهــن وإثبــات أنفســهن ومســاعدتهن فــي إعــداد أجيــال تصنــع التغييــر )أهميــة 
ــة األطفــال، حقــوق اإلنســان، االستشــارات  ــا واألنانيــة، عمال ــادة االجتماعيــة، اإلدمــان، األن ــاء، الري العلــم، تربيــة األبن
القانونيــة، أهميــة الحجامــة..(، وكذلــك لألطفــال بهــدف تنميــة قدراتهــم وبنــاء شــخصيتهم وغــرس القيــم النبيلــة 

فــي نفوســهم.

 دورات ومحاضرات وأنشطة تدريبية



 دورة كيفية اختيار
شريك الحياة



دورة العمل التطوعي



محاضرة االستشارات
القانونية



مسرحية عّيد معنا



مسرحية عّيد معنا
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برنامج دانية
برنـامج موسمــي، يهـدف إلــى مواسـاة المحرومين والمحتاجين 

ويسعى لسّد احتياجاتهم ومّد يد العطاء والرحمة لهم وألطفالهم.

عدد المستفيدين: 94,950    
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 كسوة
نســــاء

كسوة
أطفال

مازوت

 مونة
شتــاء

دفايات

حرامات

حمالت الشتاء

12,310

ــذت صلــة حمــالت الشــتاء للمــرأة والطفــل واألســرة فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة، حيــث قدمــت مونــة 
ّ

نف
شــتاء )معلبــات، بقــول، مخلــالت، أجبــان، زيــت..(، وكســوة نســاء )كاب، عبايــة، شــال شــتوي( وكســوة أطفــال 
)جــوارب، قبعــة، جاكيــت، كنــزة، بنطــال(، وحرامــات ودفايــات وخّصصــت منطقتــي عرســال والبقــاع بالمــازوت 

لتدنــي درجــات الحــرارة وكثافــة الثلــوج. 



البقاع



حملة شتاء - عرسال



مشروع مونة شتاء



مشروع كسوة نساء



مشروع كسوة أطفال
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 الحقيبة
المدرسية

 الزي
المدرسي

 يتضمن )مريول وبيجامة( و 1,144 حقيبة مدرسية وقرطاسية لألطفال 
ً
 مدرسيا

ً
قّدمت صلة 930 زيا

المتعففين في عدد من المدارس الحكومية والرسمية واألونروا في جميع المناطق اللبنانية.

حمالت العام الدراسي

2,074



حملة العام الدراسي



مشروع الحقيبة المدرسية



مشروع الحقيبة المدرسية
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حول
المائدة

زكاة
الفطر

صيام
العصافير

قدمت صلة  سلـة 
مأكـــوالت لمـائــدة 
اإلفطـار الرمضانيــة 
)بقــــــول - حبــــوب 
ومأكوالت جـاهـــزة 
للطهي( لـ19,960 

امرأة وأسرتها.

 3,265 امـــــــــــــــرأة 
وأسرتها استفـادوا 
من سالل السحور 
للنســــاء وأسرهـــن 
)معلبات - مربيـات 
أجبان - ألبان- زيت 

زيتون - حالوة..(.

إقامة إفطــارات 
جماعيــــة لـ620 
 من عمــر

ً
طفال

7 حتى 12 سنة
لتشيجــعـــــهــــم

على الصيام.

حمالت رمضان وعيد األضحى

32,669

إفطارات

أقــــامـــت صــلـــــــــة 
إفطارات جماعيـــة 
للنسـاء والشابــــات 
وقدمـت وجبــــــات 
ساخنـــــــة لألســـــــر 
المتعففــة ليبــلـــغ 
عدد المستفيدين 

.8,659

بركة
رمضان

زار فريــق صلـــــة 
منــــــازل النســــاء 
المتعــــفــفـــــــات 
وقــــدمت زكـــاة 
فطر لـ165 امرأة 

ومسنة.
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هدية
العيد

كسوة
العيد

حمالت رمضان وعيد األضحى

29,440

لحوم
طازجة

ــوم  ــم لحــ تقديــ
طازجــــــة لـــ500 
امــرأة متعففــة 

وأســرتها. 

عيدية
العيد

تقديم مالبس 
عيـــدي الفطـر 
واألضــــــــــحـــى 
لـ5258 امـــرأة 

 .
ً
وطفال

تقــديـــــم 8,600 
للنســــــاء هديــــــة 

 ، ت لمتــعففــــــــــا ا
في عيدي الفطر 

واألضحى. 

تقديـــم مبـــالــغ 
نقدية في عيد 
األضحى لـ332 

.
ً
امرأة وطفال

أضاحي
العيد

14,750 امــــــــــــــرأة 
وأسرتها استفــادوا 
من أضاحي العيد.



مشروع حول المائدة



مشروعي حول المائدة
وبركة رمضان



مشروع بركة رمضان



مشروع صيام العصافير



مشروع كسوة عيد



مشروع كسوة عيد



مشروع أضاحي العيد
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مساعدات عينية

حصص
طحين

طرود
لحوم

طرود
خضار

745 امرأة وأسرتــــــها 
استفادو من حصص 

الطحين.

قدمـــت صلــة طرود 
 طازجة  لــ430  

ً
لحوما

امرأة وأسرتها. 

قدمت صلة لـ2550 
 
ً
امرأة وأسرتها طرودا

من الخضار المتنوعة 
والطازجة.

 وأسرة
ً
3,725 إمرأة وطفال



مواد عينية



مواد عينية
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مشاريع متفرقة

نواقص
منزل

حضن
أمي

غمرة
حنان

حاالت
تتكلم

تأمين 252 من نـواقص 
المنـزل األساسيــة )غــاز،
بــــراد، غســالـــة، خــزانـــة، 
سريــر، أدوات مطبـــخ..( 
للنســـــــاء المتعففــــــــات 

وأسرهن.

تقديم 100 جهاز
طفــل كامل مع 
حقيبـة لألطفـــال 
حديثـــي الــوالدة.

تأميـــن حفـــاضـــات
وحـــــليـــــــب لـ1306 
أطفال مــن عمر 3 

أشهر حتى سنتين. 

تأميــــــن كفالــــــة نســـــاء لـ13
حالـــــــة مختلــــــــفـــة للنســــاء

وأسرهن من ذوي األوضـاع 
الحرجـــــة جدا.

 وأسرة
ً
1,671 إمرأة وطفال
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مشاريع متفرقة

ستر
وغطى

مساعدات
اجتماعية

كسوة
نســــــاء
وأطفال

 فــي ظــــــــــل األزمــــــــــــــــة 
االقتصادية التي عصفــت 
بلبنان، أّمن هذا المشـروع 
األقمشـــة والمستلزمــــات 
الالزمــــة إلنتـــاج مختلـــــــف 
لوازم الوقاية من فيروس 
كورونـــا، وقد خــدم ريـــــــع 
 .

ً
هذا اإلنتاج 40 مستفيــدا

قدمـــــــت صلــــــــــة 62 
مساعدة نقدية لنساء
وأسرهــن كانــــت تمــــر 
بهم ضائقة اجتماعية 

غاية في الصعوبة. 

توزيــــع مالبــس 
صيفية وقطنية 
متنوعــة لــ1014 

 .
ً
امرأة وطفال

 وأسرة
ً
13,061 إمرأة وطفال

طرود
غذائية

بــــيــــن المشــــــــــــــــاريع 
المدعومة وتبرعــــــات 
فاعلي الخيـر، قدمــت
صلة المـواد الغذائيـــة

المتنوعة في مختلف 
الظــــــــــروف لـ11,945 

 .
ً
مستفيدا



مشروع نواقص منزل



مشروع حضن أمي



مشروع غمرة حنان



طرود غذائية



مشروع حاالت تتكلم
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على مدار خمسة أعوام، شاركت نحو 100 متطوعة في تنفيذ برامج صلة في جميع المناطق اللبنانية،  
كما وقامت صلة بدورات تدريبية ووورش عمل وأنشطة ترفيهية لفريقها التطوعي، لتمكينهن من تمثيلها 
في مختلف الفعاليات والحمالت التي تدعو إليها البلديات والجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل 

اإلنساني واالجتماعي.  

فريق صلة التطوعي
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 نســب الفقــر والبطالــة. وكانــت الفئات 
ّ

ــاك حــّل علينــا دون اســتئذان شــل البــالد، وأتــى علــى االقتصــاد وعــال
ّ
وبــاء فت

 
ً

 الفاقــدات للمعيــل وبتــن ُعرضــة
ً

 ومــن ضمنهــا النســاء خاصــة
ً
 هــي األكثــر تضــررا

ً
 وحاجــة

ً
المهمشــة واألكثــر فقــرا

ألزمــاٍت متفاقمــة..
 لبنان، إنفجار مرفأ بيروت الذي خلف الضحايا ودمر البيوت وشرد األسر.. 

ّ
 كبير هز

ٌ
وفي ظل أزمة كورونا، حدث

 هنــا عــززت صلــة  دورهــا وكانــت بارقــة أمــٍل لهــؤالء النســاء واألســر ومكنتهــم مــن تحــدي الواقــع الصعــب الــذي 
فــه ثنائــي الوبــاء واالنفجــار..

ّ
خل

فعملــت صلــة علــى دعــم األســر وتعليــم النســاء وتمكينهــن فــي مختلــف المجــاالت وتوفيــر فــرص عمــل لهــّن، 
 مــن خــالل مشــاريع وأنشــطة مختلفــة مــع األخــذ باإلجــراءات الوقائيــة.

ً
 وصحيــا

ً
ورعايتهــن نفســيا

أبرز األحداث

بيروت إنفجار كورونا

112
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مشروع صناعة
االكسســــوارات 

مشروع التطريز
اليدوي
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مشروع الطرود
الغذائية

مشروع
- احتياجات طفل
- منـــح الطالبـــات
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  حفل تخرج دورة 
فن التصميم 

والخياطة

زيــــــــارة وفـــد مـــــن 
مؤسســـة الخيـــرات 
تـــركيـــــــا،  وتنفيـــــذ 
كســـوة لألطفــــال 

والنساء  
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 حمــلــــة رمضــــــــــــان
معكن ولسالمتكن

- مشروع الطرود 
الغذائية

 حمــلــــة رمضــــــــــــان
معكن ولسالمتكن

- مشروع الطرود 
الغذائية

- مشروع اللحوم
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 حمــلــــة رمضــــــــــــان
معكن ولسالمتكن

- مشروع إفطار 
صائم

 حمــلــــة رمضــــــــــــان
معكن ولسالمتكن

- مشروع زكاة 
الفطر

- مشروع حاالت 
تتكلم
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حملة عيد األضحى 

- مشروع أضاحي 
العيد

- عيدية العيد

 حملة عيد األضحى

- هدية العيد
- مشروع كسوة 

عيد األضحى
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إنفجار مرفأ بيروت
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إنفجار مرفأ بيروت



121

 حملة إنفجار مرفأ
 بيروت

- مشروع الطرود 
الغذائية

 حملة إنفجار مرفأ
 بيروت

- مشروع الطرود 
الغذائية

- كمامات وقائية



نفذت صلة حمالت متعددة ومتنوعة، منها اإللكتروني ومنها الميداني )فليكسات، مجسمات،إعالنات..(، والتي 

أخرى حمالت تسويقية  للمرأة والطفل واألسرة من جهة، ومن جهة  كانت تحمل في طياتها رسائل هادفة 

ت أهل الخير على الدعم والمساندة للمرأة والطفل واألسر..
ّ
لمشاريع موسمية وتعليمية واقتصادية حث

فذت: حمالت رمضان على مدار خمسة أعوام، حملة لوالكن ما رجعت والتي كان 
ُ
فكان أبرز الحمالت التي ن

نتاجها استرجاع األطفال إلى المدارس، وحملة كورونا، وانفجار بيروت، والعام الدراسي، وحمالت الشتاء.

حمالت إعالمية

122
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حملة لوالكن ما رجعت
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صلة في اإلعالم المرئي والمسموع

شــاركت صلــة ممثلــة بالمديــر التنفيــذي الســيدة أمــل حســن ومســؤولة المشــاريع اآلنســة ســلطانة جمعــة 
المحطــات واإلذاعــات    لقــاءاٍت تلفزيونيــة علــى بعــض  الهــادي فــي  ومســؤولة اإلعــالم اآلنســة دعــاء عبــد 

لبنــان، إذاعــة صــوت الشــعب، إذاعــة الفجــر(. لبنــان، إذاعــة  )تلفزيــون المســتقبل وتلفزيــون  
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صلة في العالم اإللكتروني
أنشــأت صلــة صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك، إنســتغرام، يوتيــوب التــي تنشــر 
ــب  ــة والتدري ــن واإلغاث ــن التمكي ــق مشــاريعها المتنوعــة بي مــن خاللهــا الصــورة اإلنســانية ألعمالهــا، وتوث
والدعــم االجتماعــي، وتظهــر حجــم المســاندة والســعادة التــي تشــعر بهــا المــرأة والطفــل المســتفيدون 
نهــم مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ّ
مك

ُ
 إلــى الخيريــن الــذي ت

ً
مــن برامجهــا ومشــاريعها وأنشــطتها، وصــوال

مــن المشــاهدة الحيــة ألثــر تبرعاتهــم وعطاءاتهــم. وكل ذلــك جمعتــه صلــة فــي موقعهــا اإللكترونــي 
الــذي أطلقتــه عــام 2019  وهــو مــرآة صلــة وصورتهــا الشــاهدة علــى التحديــات الصعبــة والمآســي التــي 

تعيشــها النســاء وأســرهن فــي لبنــان.
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صلة في العالم اإللكتروني

الموقع
اإللكتروني

فيس بوك

إنستغرام

يوتيوب

selaweb.org :بالعربية
selaweb.org/en :باالنكليزية

وصل عدد المتابعين
 إلى 20,600

ً
930 متابعا

ً
نشر 28 فيلما



الموقع االلكتروني
باللغة العربية 



الموقع االلكتروني
باللغة االنكليزية 
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اِصيل!
َ

ف
َ
َباِقي ت

ْ
... َوال

ً
ال وَّ

َ
ة أ حَّ مقاالت / الصِّ

ــم  ــث ت ــل مــن كل عــام حي ــوم الصحــة العالمــي فــي 7 أبري ــم االحتفــال بي  يت
اعتمــاده مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 1948 بهــدف زيــادة التوعيــة 
يشــعر  ال  عظيمــة   

ٌ
ونعمــة كبيــر   

ٌ
كنــز الصحــة  أن  إذ  العالــم،  حــول  الصحّيــة 

بوجودهــا الكثيــرون.. فكــم مــن ســقيٍم يشــتهي العافيــة، وكــم مــن معافــًى ال 
ربــت 

ُ
هــا إال حينمــا يفقُدهــا، ولقــد ض

َ
هــا وثمن

َ
 قيمت

ُ
ُر هــذه النعمــة وال يعــرف يقــدِّ

 تــاٌج فــوق رؤوس األصحــاء" فهــذا التــاج 
ُ

األمثــال الكثيــرة فــي الصحــة: "الصحــة
ــُس مــن األحجــاِر الكريمــة واألمــواِل الغزيــرة، و"الوقايــة 

َ
ال يقــدر بثمــن فهــو أنف

َس لهــا يــوٌم خــاص بهــا   بــأن يكــرَّ
ُ

خيــٌر مــن قنطــار عــالج" لذلــك تســتحق الصحــة
ــة.  لزيــادة التوعيــة الصحّي

ــرات والظــروف التــي حدثــت فــي البنيــة االقتصاديــة للمجتمعــات وُرقعــة الحيــاة االســتهالكية التــي  إن التغيُّ
ســعت، ســمحت للمــرأة بالمشــاركة بشــكٍل كبيــٍر وفّعــال فــي الحيــاة الُمنتجــة فــي كافــِة القطاعــات، ولكــن 

ّ
ات

 األم العاملــة والمــرأة المســؤولة تحديات جّمة 
ُ

بيــن مطرقــة مهمــات العمــل وســندان الواجبــات المنزليــة، تعيــش
 خطــواِت المــرأة 

ُ
وصعبــة وضغــوط نفســية وماديــة كبيــرة، ففــي كل صبــاح مــع خيــوِط الفجــر األولــى تتشــابك

العاملــة وتســتفيق علــى مهمــاٍت وواجبــاٍت واجتماعــاٍت ورســائَل وضغــط عمــل تليــه أعمــال منزليــة واهتمــام 
باألطفــال وعالقــات اجتماعيــة، ويجــب عليهــا التوفيــق والموازنــة بيــن كل هــذه المهمــات الملقــاة علــى عاتقهــا، 
فهــي ُمطالبــة أن تكــون الزوجــة الصالحــة، األم المثاليــة والشــريك النشــيط فــي كل نشــاط اجتماعــي، سياســي 
فــأة فــي ذات 

ُ
أو خيــري وعليهــا أال تتوانــي عــن واجباتهــا المنزليــة كمــا واجباتهــا المهنيــة بصفتهــا عاملــة ك

الوقــت، وإن لــم يكــون لــدى المــرأة أّي احتيــاج مــادي تعمــل مــن أجلــه فهــي تســعى لتحقيــق ذاتهــا، ولكــن 
 
ً
ــا وزوجــة وموظفــة، وتلعــب أدورا ــي تشــغل هاجــس النســاء، لتكــون أّم مــاذا عــن دّوامــة "صــراع األدوار" الت

أخــرى عديــدة، مــا يثيــر لديهــا إشــكالية الصــراع الداخلــي النفســي للتوفيــق بيــن كل هــذه األدوار، والــذي يــؤدي 

د. نيرمين ماجد البورنو

أكاديمية، وإعالمية
وناشطة حقوقية 
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لحالــة مــن "االرتبــاك االجتماعــي" علــى حــد تعبيرعالــم االجتمــاع "دوركهايــم" والتــي تكــّرس ِإشــكالية صــراع 
 بالتقصيــر وتطمــح إلــى إتمــام واجباتهــا بتركيــز أعلــى 

ً
األدوار وعواقبــه النفســية واالجتماعيــة ألنهــا تشــعر دائمــا

 تتحــول إلــى شــخٍص واٍع ملــيٍء بالعزيمــة 
ً
وأدق وأنهــا تملــك إرادة صلبــة كافيــة لدورهــا األساســي فتلقائيــا

 نفســية علــى األّم التــي تحــاول إيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن 
ً
واإلصــرار علــى االســتمرار والنجــاح، ممــا يتــرك آثــارا

العــام والخــاص، وبالتالــي تتعــرض المــرأة إلــى ضغــوط متعــددة مــن النواحــي االجتماعيــة وتناقــض النظــرة إلــى 
عملهــا، وكلهــا أمــور تتســبب فــي زيــادة القلــق والتوتــر واإلحبــاط وســوء التكّيــف واضطراباتــه.

 لهــا المــرأة، ال 
ُ

 وإذا تطّرقنــا للحديــث عــن الوقايــِة مــن ســوِء التكّيــِف واالضطرابــاِت النفســّيِة التــي تتعــّرض
ــِة  ــِم الدعــِم الكافــي والمناســِب ســواًء المعنــويُّ أو المــاديُّ للمــرأِة العامل ــدَّ مــن اإلشــارِة إلــى ضــرورِة تقدي ب
 مــع العــاداِت والتقاليــَد والمســاهمِة فــي 

ُ
ــروِف والمنــاِخ المناســِب لهــا، والــذي يتوافــق

ُّ
ومســاعدِتها وتوفيــِر الظ

ــِة التــي تواجُههــا، ويجــُب علــى المــرأِة أن تهتــمَّ بنفِســها وجســِدها وأن تضــَع فــي  حــّل المشــكالِت العمليَّ
ــُم مــن أخطاِئهــا وتعمــُل 

ًّ
هــا وتتعل

َ
ــُد ذات

ُ
 لهــا بحيــث تجلــُس مــَع نفِســها وتنق

ً
ــا  خاصَّ

ً
ــِة وقتــا جــدوِل حياِتهــا اليوميَّ

ــه، 
َّ

ِزَمــِة، وال بــدَّ لهــا مــن تنظيــِم وقِتهــا وإعطــاِء كلِّ ذي حــٍق حق
ًّ
علــى تطويــِر نفِســها واكتســاِبها للمهــاراِت الال

ــَم فــنَّ التأّمثــِل واالســترخاِء مــن أجــِل المحافظــِة علــى صحــٍة نفســيٍة جّيــدٍة وســليمة، ويجــُب عليهــا 
َّ
وأن تتعل

ــِة علــى أفــراِد األســرة، وضــرورِة ممارســِة الّرياضــِة بيــن الواجبــاِت اليوميــة..  أن تقــوَم بتقســيِم الواجبــاِت المنزلّي
ــِة،  غوطــاِت اليوميَّ

ُّ
اجــِم عــن الض

َّ
ــِر الن

ُّ
ــْحناِت والتوت

ُّ
 لتفريــِغ الش

ٌ
شــاقِة، ووســيلة  للحفــاِظ علــى الرَّ

ٌ
 وســيلة

ُ
اضــة فالريَّ

ــِة، مــع ضــرورِة  هنيَّ
ّ
 الذ

َ
احــة  والرَّ

َ
ــعادة  والسَّ

َ
ــة عيــَد لهــا الحيويَّ

ُ
 بــأن ت

ٌ
هــا كفيلــة

َّ
وأن تقــوَم بممارســِة هوايــٍة مــا ألن

خطيــِط للقيــاِم بنزهــٍة فــي عطلــِة نهايــِة األســبوِع 
َّ
تغذيــِة الّدمــاِغ بقــراءِة قصــٍص قصيــرٍة أو كتــاِب شــعٍر أو الت

جديــِد والحيــاة، 
َّ
وَح والقلــَب، واالهتمــاِم بالمظهــِر العــام ألنــُه يشــعُرها بالت  الــرُّ

ُ
 وتنعــش

ً
 تكــوُن بســيطة

ُ
بحيــث

 القــوُل 
َ

باِتنــا، ولقــد صــدق
َّ
ــبُب فــي تحقيــِق جميــِع متطل  هــي السَّ

َ
 رؤوِســنا، وألنَّ العافيــة

َ
 تــاٌج فــوق

َ
ــة النَّ الّصحَّ

ــْم واســتمتْع بــكّل 
ُ
 مــَع الفــرِح والحيــاِة واحل

ً
 بســيطا

ً
 صحيحــا

ْ
ــي" لــذا عــش

ّ
 من

ُ
 وخــذ كل مــا أملــك

َ
"أعِطنــي الّصحــة

ــِب  ــِة للقل ــواِن واإليجابي  باألل
ً

ــة  مليئ
َ

ــك
ُ
ــعادِة ولتكــْن حيات ِق طعــِم الّصحــِة والسَّ ــذوُّ

َّ
ــُه مــن نعــٍم للت  الل

َ
ــك مــا وهَب

بــاِت والعمــِل والحــبِّ واإليمــاِن، تكــوُن 
َّ
صميــِم والث

َّ
بــِر، والت وِح والــى الجــودِة الفاعلــِة للعيــِش والصَّ والعقــِل والــرُّ

ــعادة.  تأســُر القلــوَب وتشــعُّ بالسَّ
ً
فرحــا
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مقاالت / التطوع صلة النجاح

 عنهــا أنهــا جمعّيــة تهتــم بالقضايــا 
ُ

 جــرس مركــز جمعيــة صلــة، ســمعت
ُ

طرقــت
تأهيــل  علــى  وتعمــُل  والطفــل،  المــرأة  يخــصُّ  فيمــا  وخاصــة  اإلنســانية، 

وتدريبهــن.  المتطوعــات 
 رقيقة و قالت: »مرحًبا، كيف أساعدِك؟«

ٌ
بت بي آنسة هناك رحَّ

» نَّ
ُ
 بثقٍة: »أريُد اإلنتساب إلى جمعيتك

ُ
 قلت

حِب والّسعة«  أجابت: »على الرَّ
 معلوماتــي الشــخصّية و مهارتــي فــي الكتابــة و ضآلة 

ُ
نــت  القلــم ودوَّ

ُ
والمســت

 كانــت تحدثنــي عــن الجمعية. 
ُ

خبرتــي فــي العمــل اإلنســاني، بينمــا اآلنســة
 أعلُم أنني أخطو نجاحاتي األولى أخيًرا.

ُ
 القلَم ولم أك

ُ
المست

ادة،   ها السَّ أيُّ
قيــل عــن التطــوع يوًمــا أنــه أرقــى األعمــال اإلنســانية علــى اإلطــالق، يرفــُع اإلنســاَن بعقلــه و أخالقــه و علمــه، 

 لنجاحــاٍت لــم نتوقعهــا... 
ً

و يفتــُح لنــا أقنيــة
 الــكالم عــن التطــوع كثيــر، و لكــن اليــوم أكتــُب لكــم عــن تجربتــي  هــذه  كمتطوعــة فــي جمعيــة صلــة ألثبــت 

هــذه المقولــة. 
في صيف عام 2، لن أنَس مشاركتي األولى في نشاط نظمته جمعّية صلة باإلتفاق مع المتطوعات.

ا ســوى اللعــب، اللعــب 
ً
ا يضــُم 300 طفــٍل تقريًبــا جــاؤوا ال يريــدون شــيئ

ً
ــة. كان نشــاط و بــدأت مســيرتي التطوعيَّ

فقط.
المتطوعــات،  ، وجهــد  الهدايــا  الطفوليــة، واأللعــاب، بســاطة  ، واألغانــي  بإبتســاماتهم   

ً
 كان حافــال

ُ
الوقــت

والموظفــات.
ت على قلوبهم البريئة. 

َ
ِقش

ُ
نسى. لم أنَس بعد بهجة األطفال التي ن

ُ
األوقات الثمينة ال ت

ميسر سنجر

متطوعة في جمعية صلة
صحافة وأدب عربي
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، وكانــت هــذه مشــاركتي األولــى مــع صلــة، أعادتنــي إلــى ســنواِت طفولتــي التــي 
ً

 طفلــة
ُ

صحيــح أننــي لســت
 أن أعــود إليهــا يوًمــا. 

ُ
لطالمــا أحببــت

ا نحن من نقدمها فتعود إلينا بال مقابل. 
َّ
ن
ُ
جميٌل أن نرى فرحة اآلخرين، و لكن األجمل، إذا ك

ــا، ولكــن 
ً

فــي العــادِة مــا ُيدفــُع ال ُيســترد، و لكــن العمــل اإلنســاني نقــد هــذه المقولــة. كان جســدي متعًبــا حق
 تعبــي بنظــرٍة إلــى عيــون األطفــال الضاحكة وابتســاماتهم و حركاتهــم اللطيفة.

ُ
عــوض

ُ
 أ

ُ
فــي ذات الوقــت، كنــت

ا سعداء.
َّ
هنا ال وقت للحزن، كلنا كن

 به. 
ُ

مته جمعيتنا، وبالطبع كنت أول من شاركت
ّ
أيام قليلة بعدها ، وضجَّ في لبنان إحتفال كبير نظ

اآلالف من الناس الكبار والصغار أتوا ليشاركونا فرحتنا في عيد األضحى. 
ت اآلالف من الناس من كل بقعة في لبنان. مهرجان »منفرح سوا«، كان من أضخم المهرجانات التي ضمَّ

 علــى مئــات األطفــال الذيــن كانــوا 
ً

 مشــرفة
ُ

لــم أَر مثــل هــذا العــدد فــي حياتــي، و لــم يســبق لــي أن كنــت
يلعبــون فــي األلعــاب المطاطّيــة. 

جمال فرحتهم وفرحة أهاليهم تكفيني حتى أن أكوَن سعيدة و في قمة راحتي. 
ــر،  ــرا ألشــارك بقــول اإلعــالن عــن هــذا الحفــل الكبي ــي اإلدارة أن أقــف أمــام الكامي ــت من ــل المهرجــان، طلب قب
ــم  ــا، ول

ً
ــرا ألول مــّرة، كنــت مرتبكــة حق ــكالم و ال حتــى الوقــوف أمــام الكامي ــم أكــْن أملــك مهــارات ال ــع ل بالطب

ــل  تشــجعت.  أتراجــع ب
طوعية ؟

ّ
إذن، بعد أولى مشاركاتي ماذا أضافت صلة في حياتي اإلجتماعية والت

 من جديد، وافرْح لغيرك، وساعدهم لترتقي. 
ْ

، وافشْل، وانهض
ْ

ْع، و شـارك جَّ
َ

 أن تصَل، تش
َ

اسمْع، إذا أرْدت
ــا فــي قفــٍل معلــٍق علــى بــاٍب مــن أبــواِب المنــال فــي داخلــي. ومــا 

ً
فــي الحقيقــة كان مفتــاح شــجاعتي عالق

تيحــت لــي فــرص عديــدة مــع جمعيتنــا. 
ُ
 مكانــه أيــن، إلــى أن أ

ُ
عَرفــت

ــاس متعبــة، األطفــال اليتيمــة الذيــن فقــدوا أســرهم، الذيــن ُحرمــوا مــن 
َّ
 إلــى عالــٍم غريــب، بريــئ، قلــوب الن

ُ
ولجــت

طفولتهــم باكــًرا، مــن التعليــم، مــن األلعــاب مــن حضــن اآلبــاء و األمهــات، بئــس للقهــر الــذي يلتهــم أرواحهــم 
البريئــة، وِنعــَم لطافتهــم وكــرم أخالقهــم. 

َن و فقْدَن، وازداد فيهم اليأس واجتاحت القسوة نوافذ بيوتهم. 
ْ
واتي ترمل

ّ
حتى األمهات الل

وماذا عن الهاربين من الحروب، و المتعايشين مع مرضهم والمسنين...؟
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والكثير، الكثير... 
الكثيرون من األبرياء متعددوا الجنسيات أتوا من مختلف األقطار إلى هنا. 

ــاس، ولندخــل الفرحــة علــى 
َّ
عمــدت »صلــة« مــع فريقــي المتطوعــات إلــى خطــط ومشــاريع لنســعد هــؤالء الن

بيــوٍت ربمــا لــم تزْرهــا لســنين. 
يســعدني أن أقــول، فــي الواقــع، لــم أشــعُر يوًمــا منــذ ثالثــة ســنوات إلــى يومنــا هــذا بغربتــي عــن جمعيتنــا 
متنــي أن أســعى ألقــدم 

ّ
انيــة األكبــر، عل

ّ
الكريمــة والفريــق التطوعــي المتميــز و المتألــق دائًمــا. »صلــة« عائلتــي الث

ِقهــم. بعيديــن كل البعــد عــن وبــاء العنصرّيــة المســبب األكبــر 
ُ
ل

ُ
ــاِس إال فــي خ

َّ
للغيــر بمحبــة، وأن ال فــرق أبــًدا بيــن الن

لدمــار العالــم. 
ــاس الضائعــة. 

ّ
 شــّجعتني علــى متابعــة دراســتي الحقوقيــة مــن أجــِل اآلخريــن و الدفــاع عــن حقــوق الن

ٌ
مدرســة

 
ُ

فــت الــدورات التدريبيــة و اكتبســت
ّ
 علــى صديقــاٍت رائعــات. كث

ُ
وّســعت مداركــي وثقافتــي اإلجتماعيــة، تعرفــت

 مؤلفاتــي 
ُ

 علــى اإللقــاء فــي المســرحيات وشــاركت
ُ

بــت ــة، ودرَّ مهــارة جديــدة فــي تعليــم الــدروس للمحــو األمّي
معهــم. 

وكــي ال ننســى الشــهور المباركــة و الطقــوس الّرمضانّيــة و اإلحتفــاالت اإلنســانّية و المناقشــات وأهــم مــن هــذا 
هــوض. 

ّ
ــه التعــاون الذيــن عّمــَر فينــا الن

ّ
كل

ــاس، ومســاندتهم فــي 
َّ
طــف مــع الن

ّ
متنــي الل

ّ
قــت المهــارات التــي عل

َّ
 تدف

ُ
طــوع عالــم الخبــرات الواســعة، حيــث

ّ
الت

المصاعــب. 
ها اإلنسان، أيُّ

ــُه باألفعــال، و أكثــْر 
ْ
ــه. و ليــس لــك أن تكــوَن فقــط منتســًبا علــى ورق، بــل برهن

ّ
ــاس ال يســعدُه الل

َّ
 مــن ال ُيســعد الن

مــن أعمالــك الخّيــرة، فكــرم اللــه ال نهائيــة لــه. 
ا وأن ال 

ً
ِنــيَّ العقــِل والفكــِر و القــوِل واألخــالق. فهــْل ُيعقــْل أن يــرى اإلنســاُن كنــز

َ
ْع لتصبــح غ طــوَّ

َ
، ت

ٌ
طــوع كنــز

ّ
فالت

 لــه؟ 
َ

يكتــرث
الكنز بين يديك فماذا تنتظُر بعد؟ 
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هوية صلة البصرية
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الخاتمة

خالَل  وأَسرهّن  النساِء  قلوِب  تها في 
َ
بث التي   

ُ
والسعادة الذي حصدتُه صلة،   

َ
اإلنجاز هذا  إن 

يهم لمشاريع صلة وبرامجها 
ّ
ة أهل الخير ودعمهم وتبن

َ
مسيرة خمسة أعوام، ما هو إال نتاُج ِثق

وجهود فريق عملها ومتطوعيها..  

، بأن نكوَن على قْدِر الثقِة والمسؤوليِة، بيننا 
ً

 إضافية
ً

ما يضُع على عاِتِقنا مسؤولية
َّ
    وهذا إن

وبيَن الخّيرين، وبين النساء واألطفال األكثر حاجة.. 
والشكر موصول لكل من كان له صلة وبصمة خير ولمسة عطاء لالرتقاء بالمرأة وأسرتها..

    
..

ً
  وأخيرا

تنُبُع من القلِب ومن رغبِة   لها، بل 
ً
إّن أسمى األعماِل اإلنسانية، تلك التي ال تنتظُر ُمقابال

اإلنساِن في العطاِء والتضحية..
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