جمعية األنصار الخيرية بدمشق
التأسيس:
جمعية األنصار الخيرية بدمشق شهرت برقم  99تاريخ 1929/11/22م
حيث تأسست بجهود من مؤسسها الراحل الشيخ أحمد كفتارو – رحمه هللا – فكانت الراعية
لنشاطات مجمع الشيخ أحمد كفتارو التربوية والدعوية والعلمية والذي استقطب اآلالف المؤلفة من
طالب العلم من مشارق األرض ومغاربها باإلضافة إلى نشاطها الخيري واالجتماعي في رعاية
األيتام والفقراء والمساكين.
فكانت الرائدة في العمل الخيري واإلنساني ومازال العطاء مستمرا ً فيها....
حيث تقوم جمعية األنصار الخيرية بالنشاطات التالية لجميع أفراد المجتمع بشكل متساوي دون
تمييز:









دار الرحمة لرعاية اليتيمات اإلناث
دار الرحمة لرعاية األيتام الذكور
كفالة األيتام المقيمين عند ذويهم
إغاثة المهجرين والمنكوبين
مساعدة الفقراء والمحتاجين:
الدورات التعليمية  /جايكا / JICA
تنمية المهارات الذاتية
إعانة طلبة العلم

ونقوم حاليا ً على إنجاز المشاريع التالية:
 مشروع توسعة دار االيتام
 مشروع قرية األمل
رقم الحساب المصرفي:
المصرف التجاري السوري فرع رقم (:)6
( 111-110201-1116 الليرة السورية)
( 110-110201-1116 الدوالر األمريكي)
إيداع بدون فوائد – ص ب0111:
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 .1دار الرحمة لرعاية اليتيمات اإلناث:
أنشأت بعام  2110-1-22حيث بلغ عدد اليتيمات  60يتيمة وشيد البناء على نفقة االمارتية المحسنة
الشيخة شمسة ،عند إنشاء الدار كانت مخصصة لإلناث فقط ،وبسبب األزمة التي تمر فيها سوريا
استقبلت الدار األطفال من الذكور أيضا ً ممن هم في مرحلة الطفولة المبكرة.
بلغ عدد األطفال في عام  )211( 2111طفلة و ( )111طفل.










بعض التفاصيل المالية:
 .1الكفالة :وتكون إما جزئية أو كاملة.
 .2التبرعات :تستقبل التبرعات العينية والنقدية.
تسجيل األطفال في الدار :يتم استقبال كافة األيتام بغض النظر عن الجنسية والمذهب،
وفقا ًلنظام الكفالة للوصول إلى مرحلة الثالث الثانوي(البكالوريا) بعدها تتحول من كفالة اليتيم
إلى كفالة طالب العلم وبذلك نضمن عودة اليتيمة لبيئتها وهي قوية أينما وجدت ،مع اإلشارة
إلى وجود خمس طالبات جامعيات من فتيات الدار ،اختير بعضهن للعمل في الدار نظرا ً
لكفاءتهن العلمية والعملية.
ويمكن استقبال الشباب الذين يرغبون بالزواج من فتيات دار الرحمة وفقا ً لشرعنا اإلسالمي
مراعين بذلك العادات والتقاليد االجتماعية السائدة.
األسر المربية:
 .1تعتمد الدار على نظام األسر المربية وتقسم الدار إلى شقق يوجد في كل شقة أم مربية
تقوم على رعاية الفتيات.
 .2كما يوجد في الدار قسم خاص للفتيات اليافعات.
 .0باإلضافة إلى قسم للذكور.
المشرفات على األطفال:
 .1األم المربية :تقيم األم المربية ستة أيام في األسبوع ويوم إجازة.
 .2الخالة :تساعد األم في الشقة ،ويكون دوامها ستة ساعات يومياً.
 .0الشقة :يوجد في الشقة غرف للنوم وصالون ومطبخ.
 .1تقديم الوجبات :يتم تحضير وجبة الغداء في المطبخ المركزي للدار وتقدم في الساعة
1:01ظهرا ً ،أما الفطور والعشاء فيتم تجهيزه في الشقة.
 .2المالبس :يتم توفير المالبس الصيفية والشتوية على مدار العام وخصوصا ً خالل
األعياد والمدارس ،ونحن بصدد إطالق مشروع مشغل مالبس يغطي احتياجات
الدار.
الرعاية التربوية:
 .1يتم تسجيل األطفال في المدارس الحكومية المجاورة للدار أما األطفال في مرحلة
الروضة فيسجلون في روضة الدار.
 .2وتتعدد أنواع الدراسة منها الشرعي واألدبي والتجاري والعلمي والمهني .تبعا ً لرغبة
الطالبات.
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 .0كما يوجد في الدار طاقم تدريسي لدعم المستوى التعليمي لألطفال ،يقوم بالمتابعة
اليومية بعد العودة من المدرسة.
 .1وإشارة إلى األزمة التي تمر فيها سوريا قامت دار الرحمة بدور إغاثي من خالل
إعادة الطالب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الظروف الراهنة.
 .2اإلرشاد التربوي :نحرص على تعليم الطفل النظافة والطهارة ،وتنشئته على المبادئ
األخالقية والسلوكية السليمة ،باإلضافة إلى تعليمه المحافظة على فرائضه المناسبة
لسنه من صالة وصوم وقراءة القرآن الكريم.
 .6يخصص برنامج متميز في كل عام لشهر رمضان يتم فيه التنافس بين الشقق في
العبادة .كما تقام ليالي اإلحياء
 .0الرعاية النفسية :يوجد في الدار قسم لإلرشاد النفسي ،يتم العمل فيه مع الحاالت
المختلفة وتعديل سلوك المشكالت السلوكية المتنوعة باإلضافة إلى الدعم النفسي
وجلسات اإلرشاد الجماعي.
 .8الرعاية الصحية :يوجد في الدار قسم للرعاية الصحية ،وأقيم مستوصف إسعافي
بالتعاون مع الهالل األحمر ،تم العمل على إنشاء صيدلية.
 .9الترفيه واألنشطة :يشترك األطفال باألنشطة المختلفة من إنشاد ومسرحيات ورسم
ورياضة كل حسب ميوله.
 .11باإلضافة إلى القيام بالحفالت بهدف الترفيه والتكريم ،على مدار العام وتخصص
حفلتان في عيد الفطر وعيد األضحى.
 .11العطلة الصيفية :أما في العطلة الصيفية فيتم عمل دورة لحفظ القرآن الكريم وهي
إلزامية للجميع .باإلضافة إلى دورة في التجويد وبلغ عدد الحاصالت على شهادة من
وزارة األوقاف ()8
 .12تقام المسابقات في حفظ القرآن الكريم خالل الدورة ففي الصيف الماضي تم إنشاء
مسابقة لحفظ سورة البقرة .وفي هذا الصيف تم إطالق مسابقة لحفظ سورة آل عمران.
كما تم إقامة مسابقة في الصيف الماضي لحفظ القصيدة المحمدية وإلقائها .وتقام
مسابقة في هذا الصيف لحفظ المية ابن الوردي.
 .10التواصل مع األهل :من األمور األساسية حث األطفال على التواصل مع األهل وذلك
بتقديم التسهيالت من زيارات أو اتصاالت ،بهدف إبقاء األهل على دراية دائمة بكافة
أمور أطفالهم ،وتعزيز العالقات والتواصل.
 القسم المهني :حرصا ً على ملء وقت الفراغ والبعد عن الكسل ،يوجد في الدار فروع من
القسم المهني يهدف إلى تعليم بعض المهن ،باإلضافة إلى ملء وقت الفراغ بما هو مفيد.
 .1قسم تنسيق الورد
 .2قسم تطعيم الخشب والخرز.
 .0قسم صناعة األلعاب.
 .1قسم الحالقة.
 .2النادي الرياضي.
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 .6صالة بيع المالبس.
 التعاون مع جمعيات ومنظمات أخرى :في إطار الرعاية الصحية تم التعاون مع منظمة
الهالل األحمر إلنشاء مستوصف تم التعاون مع جمعيات وشركات مختلفة مثل شركة أسوة
وجمعية حقوق الطفل والجمعية الفلكية.
.2

دار الرحمة لرعاية األيتام الذكور:

تم افتتاح الدار بتاريخ  2112/8/1م ،حيث بلغ عدد األيتام  08يتيم.
إن من األمور المسلّمة أن اليتيم هو القائم على تأمين مستقبله بعد الخروج من الدار ونحن بدورنا
نقوم على بناء هذا المستقبل العلمي والمهني ليكون لبنة صالحة تسهم في نهضة المجتمع ،انطالقا ً
من قوله( :ألن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه).








الجانب العلمي :نظرا ً للظروف التي مر بها اليتيم قبل دخوله الدار (االنقطاع العلمي) فقد
صله
كان من الواجب علينا االستعانة بكادر تدريسي مؤهل علميا ً وتربويا ً لمتابعة ما يح ّ
اليتيم في المدرسة ،فقد أقمنا دورات مكثفة لس ّد هذه الثغرات ،وبفضل من هللا بعد مرور
توج العمل بالنجاح وذلك بشهادة من مدراء المدارس المشرفة
أكثر من عام ونصف ،فقد ّ ِّ
على األيتام مدرسة عثمان ذي النورين بإدارة اآلنسة عبير شاهين ،ومدرسة ست الشام
بإدارة اآلنسة رسمية خلوف ،ومدرسة حسن المال بإدارة المدير حسن جمعة.
الجانب التربوي والنفسي :أقمنا دورات الدعم النفسي للكادر المشرف على األيتام ،فانعكست
هذه الدورات إيجابيا ً على الحالة النفسية لأليتام وقد وفقنا هللا بأستاذ متخصص في مجال
التربية األستاذ قاسم السعيد (ماجستير في كلية التربية شعبة تربية الطفل) ،ثم أنشأنا لكل
يتيم ملف خاص لمتابعة التطور التربوي واألخالقي والصحي واالجتماعي.
الجانب الروحي :فقد أقمنا منذ افتتاح الدار دورات لتعليم المنهج النبوي من خالل حفظ
القرآن الكريم وحفظ حديث النبي ﷺ ،وقد حفظ أكثر من  122شاب من أبنائنا األربعين
النووية حفظا ً وسلوكاً ،وقد حفظ أكثر أبناء الدار األجزاء األخيرة من القرآن الكريم ضمن
برنامج الدورة الصيفية ،وبرز بالحفظ  0شباب مؤهلين لحفظ القرآن الكريم كامالً ،وال نغفل
دور المسجد وحضور مجالس العلم التي أسهمت في صقل الشخصية اإليمانية لديهم.
الجانب المهني :وبالتوازي مع التحصيل العلمي لأليتام فقد أقمنا دورات لتنمية مواهب
الشباب كالً بحسب ميوله واهتمامه ،ووزعنا ذلك على حسب اآلتي:
 .1صيانة األجهزة الذكية
 .2صيانة الحواسب
 .0برمجة الروبوتات
 .1تعليم الطبخ الشرقي والغربي (شيف)
 .2تعليم مهنة الحالقة

والهدف من هذه المهن:
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أن يكون بيد اليتيم مهنة رديفة للشهادة العلمية تسهم في بناء مستقبله.
تعليم أكبر عدد ممكن من األيتام.
تأمين مردود مادي لليتيم (في حال لم يُت ّم التحصيل العلمي).
تحقيق االكتفاء الذاتي للدار من خالل تعليمهم أبرز المهن
ومن مزايا مهنة الحالقة أنها توفر الحالقة المجانيّة ألبناء دار الرحمة بأقسامه الثالثة.
تستطيع كفالة يتيم داخلي مقيم في الدار بمبلغ  /210111/ل س شهريا ً

 .3كفالة األيتام المقيمين عند ذويهم:
انطالقا ً من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (وأشار بالسبابة
والوسطى) وتحقيقا ً لرسالة مؤسس الجمعية سماحة الشيخ العالمة أحمد كفتارو رحمه هللا بنشر
الدعوة بين جميع فئات المجتمع ،وحرصا ً من جمعية األنصار الخيرية على االهتمام بشؤون األسر
المحتاجة واأليتام واألرامل ،قامت الجمعية بإنشاء مشروع كفالة األيتام في عام  1991وتوسع
المشروع حتى أصبح عدد األيتام المكفولين عام  2110هو  /2182/يتيماً.
ومنذ ذلك الوقت حرصت الجمعية على تطوير القسم واالعتناء به من جميع النواحي الدعوية
واإلدارية والفنية والخدمية ،فقامت بتأهيل الكادر المناسب للعمل وحققت في ذلك نقالت هامة بأتمتة
العمل في القسم بشكل كامل ،حتى صار العمل ينجز بدقة وسرعة وحرفية عالية.
حيث يتولى القسم تقديم خدمات متنوعة لأليتام المقيمين عند ذويهم ،وتشمل:






الكفالة المادية :تقدم الجمعية كفالة مادية شهرية لكل يتيم مقدمة من الكفالء المتعاونون مع
الجمعية ،إضافة إلى الهدايا والمبالغ اإلضافية التي يقدمها الكفالء أو إدارة الجمعية لأليتام
في المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان واألعياد وغيرها.
المساعدات العينية :تقوم الجمعية بتقديم مساعدات عينية خدمية مثل األلبسة أو القرطاسية
في المناسبات الخاصة.
المساعدات الغذائية :أضاحي – وجبات مطبوخة – سالت غذائية متنوعة
حفالت دورية لأليتام :إفطار رمضان – حفالت تشجيعية وتكريمية.

تستطيع أن تكفل يتيم لدينا بمبلغ  /210111/ل.س شهريا ً
 .4إغاثة المهجرين والمنكوبين:
تم إنشاؤه في عام 2111م بسبب األحداث وهو يقوم على تأمين المساعدات المقدمة من منظمة
الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات والهيئات اإلغاثية الدولية األخرى ،بإشراف وتنظيم
محافظة مدينة دمشق ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل .وقد بلغ عدد األسر المستفيدة /6611/
أسرة:
عدد األسر المهجرة 1111 :أسرة
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عدد األسر الفقيرة 2611 :أسرة
ويقوم القسم بتقديم المساعدات التالية لهم:
 .1السالت الغذائية
 .2المواد الخدمية التالية :سلة صحية (منظفات) – أدوات مطبخ – فرشات – حرامات –
شوادر – بيدون الماء – شمع  ....وغيرها
 .5مساعدة الفقراء والمحتاجين:
تحقيقا ً ألهداف الجمعية المعلنة والمرخصة أصوالً في المساهمة بأعمال البر واإلحسان وإعانة
الفقراء والمحتاجين .تقوم لجنة الكشف الميداني في جمعية األنصار الخيرية باالطالع على واقع
الفقراء والمحتاجين ،وتقييم مدى احتياجاتهم المادية والعينية .وبناء عليه تقوم الجمعية بتقديم
المساعدات التالية لهم:
 المساعدات المادية
 المساعدات العينية :مالبس – أحذية – مواد متنوعة
 المساعدات الغذائية :سلة خاصة – لحوم – وجبات مطبوخة ....
وقد بلغ عدد األسر المستفيدة  /111/أسرة ،من األسر القاطنين في منطقة ركن الدين وجبل قاسيون.
 .6الدورات التعليمية  /جايكا :/ JICA
قامت جمعية األنصار الخيرية بإحداث مركز الجايكا التعليمي في عام 2112م بمنحة كريمة من
حكومة اليابان وإشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووكالة الجايكا اليابانية في إطار التعاون
بين البلدين ،وذلك دعما ً للقاطنين في منطقة الجمعية ،فتم إحداث مخبري كمبيوتر من أجل تنمية
الموارد البشرية وتطوير مهارات الشباب والشابات من خالل دورات تعليمية تخصصية في كافة
المجاالت ،سعيا ً لرفع المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لكافة أبناء المجتمع ،وذلك
للحصول على فرص عمل جيدة الئقة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل القطر وخارجه.
ما تزال الدورات قائمة في قسم مركز الجايكا ،وفيما يلي عرض ألهم الدورات الحالية والمستمرة
في عام :2110







دورات المحادثة باللغة اإلنكليزية (ثالث مستويات)
دورة اللغة اإلنكليزية لألطفال
دورة البرمجة اللغوية العصبية
دورة الترجمة اإلسالمية
دورة البكالوريا /إناث/
دورة التاسع /ذكور/
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 دورة التاسع /إناث/
ويسعى القسم لتطوير دورات مكثفة لطالب وطالبات الشهادتين اإلعدادية والثانوية باإلضافة
لجلسات امتحانيه خاصة قبل االمتحان.
 .7تنمية المهارات الذاتية:
يتم العمل حاليا على إعداد قسم مختص لتطوير وتنمية األشخاص المتضررين وإعادة تأهيلهم
بتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الالزمة وتدريبهم على األدوات المطلوبة عند الحاجة وذلك
ليتمكنوا من العودة واالنخراط في سوق العمل من جديد.
حيث تقام الدورات التالية لدينا بإشراف كادر مختص وبكفاءة تدريبية عالية المستوى للوصل إلى
المستوى المطلوب:













دورات دعم نفسي
دورات إدارة الوقت
دورات التنمية البشرية
دورة في الذكاء العاطفي
دورات TOT
دبلوم البرمجة اللغوية العبية NLP
دورة إدارة الذات والتنمية البشرية
دورات تنمية المهارات الشخصية
دورات تأهيل مهني
دورات حالقة رجالي
دورات حالقة نسائي
دورات خياطة

 .8إعانة طلبة العلم:
انطالقا ً من قوله تعالى :إنَّما يخشى هللا من عباده العلماء [فاطر]28 :
وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم :من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك هللا به طريقا إلى الجنة
(الترمذي )26822:
وسعيا ً من إدارة الجمعية لتحقيق رؤية مؤسسها سماحة الشيخ العالمة أحمد كفتارو رحمه هللا الذي
حاز طلبة العلم على جزء واسع من اهتمامه ،قامت الجمعية بإنشاء صندوق معونة طالب العلم"
حيث يقوم بالمساعدة بتسديد األقساط المترتبة على طالب العلم الشرعي ،وتأمين احتياجاته إلكمال
طريقه بالتعلم ،ليصبح منتجا ً فعاالً بنا ًء في المجتمع .فبالمعرفة يسعد اإلنسان.
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 .9مشروع توسعة دار االيتام:
من اهم المشاريع المستقبلية التي نسعى بفضل دعمكم الى إنجازها هو مشروع توسعة دار االيتام
الحالي عدد االيتام المنتفعين من هذا المشروع  211يتيم
 .11مشروع قرية األمل:
مشروع قيد اإلنشاء يقع على أطراف مدينة دمشق (خيارة الدنون -الكسوة) ويعد أحد أكبر مشاريع
كفالة األيتام في الشرق األوسط وهي قرية نموذجية مصغرة تستوعب ( )1181يتيما ُ
توفر لليتيم التربية والترفيه والسكن والطعام والتعليم والتدريب المهني لتحتضن األيتام في ربوعها
فتشعرهم بالحنان واألمان.
تبلغ مساحة القرية  81ألف متر مربع
والمساحة التقريبية لألبنية والمنشآت  00ألف متر مربع
يضم المشروع دار لرعاية االيتام (سكن واقامه) ،مركز صحي ،مدرسه ،مالعب ومراكز ترفيهية
مدينة كاملة متكاملة ترسم االمل على جبين االيتام.
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