عنوان المشروع :حملة مناهضة القات
ف ٙانؼبو َ 2007فزد يُظًخ عٕل نهزًُٛخ "حًهخ يُبْؼخ انقبد " ٔ ،كبَذ انحًهخ ثزًٕٚم يٍ يؤعغخ قطش انخٛشٚخ ٔ ،
كبٌ ْذف انًششٔع ْٕ اإلعٓبو ف ٙانحذ يٍ ظبْشح رؼبط ٙانقبد ث ٍٛانُغبء انًُٛٛبد ٔ ،خبطخ انحٕايم ٔ انًشػؼبد .
ٔ قذ اػزًذ انًششٔع يُٓغٛخ "انٕقبٚخ خٛش يٍ انؼالط " ،حٛش أعزٓذف ثشكم يجبشش انُغبء ٔ انفزٛبد إػبفخ إنٗ انشجبة
ف ٙانًذاسط ٔ انغبيؼبد

يٍ انزكٕس ٔاإلَبس ػهٗ حذ عٕاء  .كًب ٔظفذ انحًهخ ػذد يٍ ٔعبئم االرظبل يضم :

انًقبثالد ،انظحف ،اإلراػخ ٔ انزهفبص ،إػبفخ إنٗ انًهظقبد ٔ انهٕحبد انز ٙػشػذ نهشأ٘ انؼبو ٔ ،رٕصٚغ انًهظقبد
ٔ انُششاد  ٔ .نهززكٛش انذائى ثٓزِ انحًهخ رى رٕصٚغ ثؼغ انٓذاٚب يضم انقجؼبد ،األقالو ٔ ،انقًظبٌ ػهٗ انًشبسك ٍٛفٙ
انحًهخ ٔثؼغ انفئبد انًغزٓذفخ.
أيب انحًهخ َفغٓب فقذ رى رظًًٓٛب ثُبءً ػهٗ يخش عبد عهغهخ يٍ ٔسػ انؼًم انز ٙشبسكذ فٓٛب ػذد يٍ انغٓبد انًٓزًخ
ثقؼٛخ انقبد ٔ ،رنك نغشع االعزفبدح يٍ خجشاد ْؤالء عًٛؼبً نزٕفٛش أكجش فشص انُغبػ نٓزِ انحًهخ  ٔ .قذ كبٌ ػًٍ
ْزِ انغٓبد  :ثؼغ انًُٓ( ٍٛٛيضم األطجبء ٔ اإلػالي ٔ ،) ٌٕٛأفشاد يٍ انؼبيخ ثُٓٛى َغجخ يٍ

انُغبء انهٕارٚ ٙزؼبطٍٛ

انقبد ثشكم يغزًش  .أيب شؼبس انحًهخ فقذ رًحٕس حٕل "انـــحـــــشٚـــــخ " ،نهزأكٛذ ػهٗ أٌ رخهض انفشد يٍ ػبدح رؼبطٙ
انقبد ًٚذِ ةإحغبط غبيش ثـــ "انزحشس " يٍ ِ رِ انؼبدح االعزًبػٛخ غٛش انظحٛخٔ ،ثبنزبنٙ

رُغٓى ف ٙرغبٔصِ نؼٕايم

االسرجبؽ انُفغ-ٙانًغزًؼ ٙانز ٙرٕقؼّ ف ٙيظٛذح انقبد  .رى اخزٛبس ٔ طٛبغخ سعبنخ انحًهخ ثٓزِ انكٛفٛخ نزحقٛق أكجش رأصٛش
يًكٍ ،خبطخ ػهٗ انفزٛبد انشبثبد .
كًب اْزًذ "حًهخ يُبْؼخ انقبد " ثزٕفٛش ٔ َشش انًؼهٕيبد انذقٛقخ ػٍ انزأصٛشاد انغهجٛخ نهقبد ػهٗ طحخ انُغبء ٔ
األطفبلُْ ٔ .ب رج ٔ– ٍٛنألعف -أٌ انذساعبد انؼهًٛخ انغبدح ٔ كًٛخ انًؼهٕيبد انًزٕفشح حٕل ْزا انًٕػٕع قهٛهخ عذاً .
ٔ ثبنزبل٘ فئٌ انًؼهٕيبد انز ٙثُٛذ ػهٓٛب انحًهخ –فْ ٙزا انغبَت ْٙ -انًؼهٕيبد انًزٕفشح حٕل أػشاس ٔ يخبطش
انًجٛذاد انحششٚخ ٔ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انز ٙػبدح يب رُغزخذو نحًبٚخ شغشح انقبد ف ٙان. ًٍٛ
ٔ قذ رًٛض ْزا انجشَبيظ ف ٙػذح َٕاح: ٙ
 .1فقذ كبٌ ْزِ ْ ٙانًشح األٔنٗ انز ٙسكضد فٓٛب انحًهخ ػهٗ انًخبطش انظحٛخ نهقبد ،كًب أٌ انًٕاد انزشٔٚغٛخ
عزثذ اَزجبِ انفئبد انًغزٓذفخ ٔ كبٌ نٓب رأصٛش إٚغبث ٙػهٗ ْزِ انفئبد .

 .2اعزٓذفذ انحًهخ رذػٛى "سٔػ انًغؤٔنٛخ" نذٖ األيٓبد رغبِ أطفبنٍٓ ٔ ،رنك يٍ خالل إصجبد أٌ يخبطش انقبد
ال رُزٓ ٙػُذ األو ،ثم رزغبٔصْب إنٗ أطفبنٓب خالل فزشر ٙانحًم ٔ انشػبػخ .
 ٔ .3أخٛشاً ٔ ،نزحقٛق فبئذح أكجش ٔ يغزًشح يٍ انًششٔع ،فقذ رى رأعٛظ

"َبد٘ يُبْؼخ انقبد " داخم انًذاسط

انًغزٓذفخ.
ٔ نزحقٛق األصش األكجش نٓزِ انحًهخ فقذ رى رُفٛز عًٛغ أَشطزٓب ثشكم يزضايٍ  ،حٛش حؼٛذ فؼبنٛخ رذش ٍٛانحًهخ ثزغطٛخ
إػاليٛخ كجٛشح  ٔ .رجؼذ ْزا يجبششح ػًهٛخ َشش يكضفخ ٔ عشٚؼخ نهًٕاد انزشٔٚغٛخ نهحًهخ ٔ ،قذ رًذ يٍ خالل االرظبل
انًجبشش (ٔعٓبً نٕعّ ) يًب ٔفش فشطخ رُفٛز انحهقبد انُقبشٛخ انزٙ

قبدْب فشٚق رى رأْٛهّ خظٛظبً نزُفٛز ْزِ انًًٓخ .

اعزًشاس انزغطٛخ اإلػاليٛخ انًكضفخ نهحًهخ أَزغذ َقبشبد عبدح ػهٗ انظحف ٔ ،ػهٗ انًذَٔبد انخبطخ ٔ ،ػهٗ انًٕاقغ
االنكزشَٔٛخ...،انخ ٔ .ثغجت ْزا انزأصٛش االٚغبث ٔ ٙانزفبػم انكجٛش يغ انحًهخ ،فقذ رغبٔصد فزشح انضالصخ أشٓش انًحذدح نٓب،
حٛش أعًٓذ ششكخ اإلػالٌ انشئٛغخ ف ٙرغطٛخ أحذاس انحًهخ نًذح شٓش ٔاحذ إػبف ٙيغبَبً.
ٔ ػهٗ انشغى يٍ أٌ "رؼبط ٙانقبد " يب صال ػبدح اعزًبػٛخ يقجٕنخ ،إال أٌ ْزِ انحًهخ قذ ٔفشد نهًغزًغ
لنُغبء -فشطخ انُقبػ انًفزٕػ نًشكهخ انقبد ٔ ،صٔدرٓى ثكى يٍ انًؼهٕيبد انظحٛحخ

–ٔ خبطخ

نإلعزؼبَخ ثٓب فْ ٙزِ انُقبشبد .

