أحالم بال حدود

بٌنما كنت فً طرٌقً لتناول الغداءَ ،مر بجانبً فتى لم ٌتجاوز السادس عشر من عمره ،كان ٌبدو علٌه عالمات التعب
والحاجة .همس بكلمات بسٌطة لم أعرها انتباها فً المرة األولى وما لبث أن دخل المكان الذي دخلت فٌه ،وتكلم مع
صاحب المطعم .أثار ذلك الفتى فضولً وأحببت ان أعرف سر ذلك الفتى .فسألته عن حاجته ،فقال لً :أرٌد أن أشتري
عربة صغٌرة كً أذهب بها الى الحسبة وأعمل بها .ذكرنً ذلك الفتى بالعدٌد من أولئلك الفتٌة الذٌن ٌقفون على أطراف
الحسبة فً رام هللا وربما فً أماكن أخرى عارضٌن خدماتهم للمتسوقٌن مقابل مبلغ من المال .بالرغم من أنهم ما زالوا
فً مقتبل العمر وبالرغم من ان القوانٌن تحرم عملهم فً بعض األماكن كأفراد لم ٌتجاوزوا السن القانونً اال ان الحاجة
أكبر من القدرة الجسمٌة أو القوانٌن الوضعٌة .سألته :وكم تكلفة تلك العربة ؟ فأجابنً 60 :شٌكال.

ستون شٌكال لعربة فتى صغٌر ٌنقل الخضار للزبائن ٌستطٌع من خاللها توفٌر حاجات أساسٌة له أو لعائلة ال ٌدري أحد
مدى الضٌق الذي تعٌشه.
زادت هذه الفكرة من قناعتً بالمبادرة التً عملنا علٌها من خالل " صندوق الزاوٌة للعطاء المجتمعً"  .فعلى تلك
الهاوٌة ،كانت الزاوٌة  ،بلدة فلسطٌنٌة محاذٌة للخط األخضر فقدت كما فقد العدٌد من البلدات مصادر دخلها داخل الخط
االخضر بعد أن أقفل الجدار مصادر رزق أبنائها فً تلك البقعة من األرض.
بدأت القصة عندما بادرت إحدى المؤسسات بدعوتنا إلنشاء صندوق خاص للبلدة ٌعمل الجمٌع من خالله على جمع
التبرعات وتنظٌمها فً البلدة .وبدأت المؤسسة بدعم الصندوق بمبلغ  2500دوالر تصبح قابلة للتصرف فً حال استطاع
أبناء البلدة مضاعفة هذا المبلغ من خالل تبرعات المجتمع المحلً .وبالفعل  ،قامت اللجنة المشرفة على الصندوق
باالتصال بأخوة ما تأخروا ٌوما عن دعم حاجات مجتمعهم المحلً ،فتم جمع المبلغ المطلوب الذي تم من خالله تكرٌس
فكرة الصندوق على أرض الواقع وجعل منها فكرة قابلة للتنفٌذ.
كثٌرة هً األفكار التً طرحت لكً ٌتم من خاللها صرف المبلغ المخصص فً الصندوق ،لكن اإلجماع للجنة الصندوق
التً تشكلت من مجموعه من الشباب المتطوعٌن فً البلدة خرجت بفكرة القروض الصغٌرة التً ٌمكن من خاللها تنفٌذ
مشارٌع صغٌرة ٌستطٌع من خاللها اوناسا ً تغطٌة حاجات رئٌسٌة لعائالتهم أو ألنفسهم.
 1300شٌقل ٌتم تسدٌد  100شٌقل منها شهرٌا والمساهمة ب  300شٌكل من قبل المستفٌد ،كان هذا القرض الذي تم منحه
الثنً عشر شابا وشابة ،ورجل وامرأة ،عاطل جلهم عن العمل وٌقتلهم مرور الوقت فً ظل ظروف معٌشٌة صعبة.
العدٌد من األفكار التً وردت من قبل هؤالء المنتفعٌن ،بدأ من ماكنة خٌاطة وماكنة بوشار وبؤرة لمشتل زراعً وبقالة
صغٌرة وعنزة وزراعة أرض بالبذور وانتهاء بمركز للخدمات .وهكذا تنوعت األفكار بتنوع الحاجات.
استلم المستفٌدون الدعم الالزم للقٌام بتحقٌق أفكارهم على األرض والتزموا من خالل عقود بٌن الطرفٌن على العمل على
تحقٌق هذه االفكار وتطوٌرها .لقد فتح "صندوق الزاوٌة للعطاء المجتمعً" الباب لفئة مهمشة من المجتمع المحلً على
تحقٌق أحالمهم الصغٌرة التً ربما تكبر فً ٌوم وتكبر بها بلدتهم وٌكبر بها الوطن.

"صندوق الزاوٌة للعطاء ألمجتمعً" كان إستمرارا لمجموعه من
المبادرات المجتمعٌة التً سعى إلٌها القائمٌن على الصندوق منها:
"ٌدا بٌد" مبادرة إنسانٌة تهدف الى الوصول ألصحاب اإلحتٌاجات
الخاصة والمرضى وتقدٌم المساعدات الالزمة لهم .انطلقت مبادرة
"ٌدا بٌد" بتوفٌر مجموعة من المعدات الطبٌة الالزمة للمعاقٌن من
أسِ رة وفرشات هوائٌة وعكازات وكراسً متحركة ومجموعة من
المعدات الطبٌة االخرى التً ٌتم توفٌرها للمحتاجٌن فً البلدة
والبلدات المجاورة وتطورت بتوظٌف عاملة تأهٌل لرعاٌة ذوي
االحتٌاجات الخاصة ومسح حاالت االعاقة وتقٌٌم االحتٌاجات وتوفٌر
ما أمكن لهذه الفئة المحرومة والمهمشه والمتألمه من المجتمع.

" أحباب ألخٌر" اٌضا مبادرة مجتمعٌة تكافلٌة بٌن القادر والضعٌف والغنً
والفقٌر ومن ٌملك ومن ال ٌملك .هدفت المبادرة الى تبادل االلبسة واألثاث
واألجهزة الكهربائٌة المستخدمة والتً ال ٌستخدمها أصحابها وبٌن فئة أخرى
تحتاجها لسد عوزها .لقد استطاعات مبادرة " أحباب الخٌر" وبحمد هللا أن توفر
مجموعه كبٌرة من األلبسة الجدٌدة لٌتم تقدٌمها الى العائالت المحتاجة وأطفالهم
خالل عٌد الفطر السعٌد وذلك من خالل تبرع أصحاب المحالت بهذه المالبس
لصالح المبادرة .والٌوم تقف هذه المبادرة "ٌد بٌد" مع مبادرة مجتمعٌة أخرى
تحت عنوان " العٌش الكرٌم" هادفة الى رفع المعاناة عن أسرة تعٌش فً مسكن
غٌر إنسانً وفً ظروف صحٌة صعبة .فهذا صاحب ورشة المنٌوم تبرع باعادة
تركٌب نوافذ جٌدة بدل تلك المهترئة وهذا صحاب محل لتورٌد بالط إستعد ببالط
ألرضٌة باطونٌة متعرجة وهذا صاحب مصنع باطون استعد للتبرع بباطون
لصب السقف المتهالك وهذا عامل وهذا وهذا  .........وهكذا ٌتكامل عطاء
المجتمع بٌن من ٌملكون ومن ٌملكون وبٌن من ال ٌملكون وال ٌقدرون.

حٌث كان ألدوات التكنولوجٌا واإلبداع باستخدامها الجٌد لهؤالء المبادرٌن الذٌن عملوا على إنشاء موقع على الفٌس بوك
بإسم "الزاوٌة بٌتنا" بٌت الزاوٌة  ،حاولوا من خالله تفعٌل دور الشرٌحة المثقفة فً المجتمع المحلً وتعزٌز أألواصر
االجتماعٌة فً داخل البلدة الواحدة إضافة الى ربط الداخل بالخارج وزٌادة التشبٌك بٌن المؤسسات والفاعلٌن فً المجتمع
المحلً لصالح تطوٌر المجتمع المحلً .ولقد أثمرت هذه المبادرة عن جسم قوي ٌرفد المؤسسات العاملة باالفكار وٌطور
العمل المجتمعً وٌدعمه الى جانب كونه لوبً ضغط لصالح قضاٌا المجتمع المحلً وهمومه.

