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املقدمة
التسمية واألهمية
جاء اسم الكتاب "متطوعون يف قلب امليدان" ليشير إلى متكني قطر اخليرية أكثر من  100شخصية من
جنوم املجتمع القطري والشباب من زيارة ميادين العمل اإلنساني (مواقع األزمات والكوارث واملجتمعات
الفقيرة) خالل السنوات اخلمس األخيرة ،من خالل مجموعة حمالت ومبادرات وفعال ّيات ،وبرامج
إعالمية ،وقوافل إنسانية دورية ،بهدف دمجهم يف أنشطة تطوعية غير تقليدية ذات طابع ميداني،
وتشجيع اإلبداع يف جهود التوعية ومناصرة القضايا اإلنسانية ،والترويج والتسويق للمشاريع االغاثية
والتنموية ،عبر االستثمار يف تط ّور تقنيات اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.

طبيعة الكتاب
اعتمد الكتاب األسلوب التوثيقي التحليلي حيث ق ّدم عرضا لبرامج ومبادرات قطر اخليرية
لدمج املتط ِّوعني واملؤ ِّثرين يف ميادين العمل اإلنساني مع خالصة معلوماتية ورقمية عن كل منها ،وحاول
استخالص القيمة املضافة لهذه التجربة وأثرها وانعكاساتها ،..سواء على الشخصية املشارِ كة أو على
العمل اخليري أو املجتمع ،وذلك من خالل مقابالت مع  20شخصية من املشاركني يف هذه الزيارات.
من ّ
مت استطالع رأيهم من النجوم والشباب الذين زاروا امليدان يعكسون كافة ألوان طيف هذه التجربة :
جلهة املبادرات والبرامج والقوافل .فإن من اختيروا ّ
يغطون كافة هذه املناشط دون استثناء.
جلهة الشريحة العمرية..فإنهم يغطون أعمارا تتراوح بني  16سنة و  53عاما.
جلهة اجلنس..فإن بينهم الذكور واإلناث.
جلهة القدرات والتميز..فإن بينهم إعالميون ورياضيون وناشطون على شبكات التواصل االجتماعي
وشعراء وكتّاب ودعاة وطلبة يف املرحلتني الثانوية واجلامعية.

من يستفيد من الكتاب
ونتو ّقع أن يستفيد من هذا الكتاب :
¨املؤسسات اخليرية واملنظمات اإلنسانية خصوصا اجلهات املعنية بالتط ّوع والتسويق واالبتكار
واإلعالم فيها.
¨اجلهات التطوعية والشبابية (الستلهام أفكار ابتكارية ميكن جذب املشاهير والشخصيات ذات
التأثير والشباب عبرها).
¨املتطوعون (لالطالع على جتارب أقرانهم ومالحظاتهم) والراغبون بالتطوع (لالستفادة ممن
سبقهم يف هذا املجال).
¨النجوم والشخصيات املؤ ّثرة (للتع ّرف على مجال نافع لألمة ميكنهم اإلسهام بشهرتهم فيه).
¨طلبة اجلامعات ومراكز البحوث.

اآلفاق املستقبلية للكتاب
سنسعى يف قطر اخليرية مبشيئة اهلل أن نستفيد من مقابالت هذا الكتاب يف أعمال مرئية " مقاطع
فيديو " وتطوير فكرته لبرنامج إذاعي أو تلفزيوني ،كما سنسعى أن يكون لهذا الكتاب نسخا أخرى أو
أجزاء الحقة لإلفادة من جتارب اآلخرين الذين زاروا امليدان من خالل مشاركاتهم يف املبادرات والبرامج
والفعاليات التي أشرنا إليها.

واهلل ولي التوفيق.
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ِّ
املؤثرون يف املجتمع
وأهمية زيارة ميادين العمل اإلنساني
يُع ّرف العمل التطوعي بأ ّنه ":عملية إسهام املواطنني يف أعمال التنمية وخدمة املجتمع،
سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو غير ذلك ،دون توقع جزاء مادي مقابل ذلك".
ويع ّد املتطوعون السيما الشباب وأصحاب اخلبرات ،والنجوم واملشاهير من
الشخصيات اإلعالمية والرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية واملؤ ّثرين على شبكات
ولكن هذه الثروة لم تستثمر
التواصل االجتماعي ثروة مه ّمة للعمل اإلنساني واخليري،
ّ
بعد بالصورة املطلوبة يف منطقتنا العربية واإلسالمية لصالح العمل التط ّوعي رغم
عائدها الكبير.
يحسب جهد املتطوعني (سواء باجلهد واخلبرات) بقيمة ساعات تط ّوعهم التي تو ّفر
الكثير من األموال ،أما املشاهير فيلعبون دورا مهما يف نشر ثقافة العمل اخليري
والتوعية بالقضايا اإلنسانية والتحديات التي تواجه تنمية املجتمعات من فقر وجهل
ومرض وبطالة..ودعم الترويج للمشاريع اإلغاثية والتنموية ماديا ومعنويا ،مستثمرين
وحب الناس لهم.
الكاريزميا التي يتمتعون بها
ّ
ال تع ّد قدرة اجلمعيات اخليرية على تنفيذ املشاريع اخليرية وتقدمي اخلدمات الرعاية
بجودة متميزة وإحداث فرق يف حياة املستفيدين الدليل الوحيد على جناحها يف أداء
مهامها ،بل غدا استقطاب املتطوعني واملشاهير من املهام الرئيسية لها ،لذا يجب أن
توليه ج ّل اهتمامها ،وأن تستقطبهم وتدمجهم يف أعمالها ،وتع ّد لهم البرامج واملبادرات
احمل ِّفزة ،وتستفيد من قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم ،وإمكاناتهم التواصلية والتسويقية،
باعتبارهم أحد رؤوس أموالها امله ّمة ،ورافدا مؤثرا من روافد متويل أنشطتها.
واستقطاب املتطوعني له دور ف َّعال ؛ حيث يساعد يف س ّد العجز املوجود يف بعض
املهارات التي يحتاجها املجتمع ،كما أ ّنه يساعد مؤسسات التطوع يف التع ّرف على
احتياجات املجتمع وتعريف املجتمع بخدمات وأنشطة مؤسسات التطوع.
ومن أنواع العمل التطوعي التي مت تصنيفها "التطوع يف حاالت الطوارئ" ،حيث يلعب
التطوع دورا أساسيا يف جهود اإلنعاش عقب الكوارث الطبيعية ،أو لتقدمي املساعدات
يف مواقع األزمات واحلروب.
وقد جلأت األمم املتحدة إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة يف منطقتها للقيام
ببعض األعمال اإلنسانية ،ويطلق على هذه الشخصية التي يتم اختيارها (سفير األمم

املتحدة للنوايا احلسنة) وهو تكليف تشريفي ملشاهير العالم من قبل املنظمات
املختلفة لألمم املتحدة ،وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء
الدول املختلفة لدى الدول األخرى .وأهداف هذا التكليف هو املساعدة يف دعم مختلف
القضايا التي تعاجلها األمم املتحدة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو
متعلقة بالصحة والغذاء .فالغرض من استخدام املشاهير أن شهرتهم تساهم يف نشر
الوعي والدعم جتاه هذه القضايا ،وميكن لهذا التكليف أن يكون على مستوى دولي أو
إقليمي أو محلي يف نطاق دولة الشخصية الشهيرة ،وقد قام عدد من هؤالء السفراء
بزيارة مواقع الكوارث أو األزمات وتقدمي العون للمنكوبني والنازحني والالجئني ،ودعم
احلمالت اإلنسانية .ومن السفراء التي مت اختيارهم :كاربوف بطل الشطرجن الروسي،
والعب كرة القدم الدولي ميسي.
إنّ زيارة ميادين العمل اإلنساني والتنموي تعتبر ذات قيمة مضافة للمتطوعني
وخصوصا جنوم املجتمع والشخصيات املؤثرة ،حيث تنعكس نتائجها على املتطوعني
أنفسهم وعلى املجتمع وعلى العمل اإلنساني ورسالته النبيلة ،السيما إذا كانت مندرجة
يف إطار برامج ومشاريع ومبادرات للجهات اخليرية ،ولعل أبرز جوانب هذه القيمة
املضافة أنها :
1.1إكساب املشاركني يف هذه الزيارات مهارات وخبرات إضافية يف العمل اإلنساني
(تقدمي املعونات اإلغاثية العاجلة) ،خصوصا أن املناطق التي يتم زيارتها إما أنها
مناطق كوارث أو أزمات ،أو مناطق تعاني من الفقر وضعف البنى التحتية وندرة
اخلدمات األساسية.
2.2منح قدرة أكبر على التوعية بالقضايا اإلنسانية ،ألن مالمسة املعاناة عن قرب
تعطي مقدرة أفضل عن الوصف والتأثير ،كما تسهم يف إعطاء إمكانية أكبر
للترويج للمشاريع اإلنسانية ودعمها (تأثر ومعرفة بحجم املشكلة واحتياجاتها
وقدرة أكبر على التأثير) خصوصا يف ظل وجود مواقع التواصل االجتماعي،
وإمكانية التصوير والتعليق املباشر وما يتربط به من تفاعل املتابعني مع
الشخصيات املؤثرة.
3.3شعور أكبر باملسؤولية جتاه املستهدفني من املنكوبني واملتضررين وذوي احلاجة،
والتحرك من أجل مزيد من العمل لصاحلهم.
إن وجود فعاليات تنافسية تتم هذه الزيارات ضمنها من شأنه فتح املجال لإلبداع يف
مجال التوعية واملناصرة لقضايا العمل اإلنساني والترويج ملشروعاتها بني املشاركني من
املشاهير واملؤثرين.
متطوعون في قلب الميدان
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برامج ومبادرات قطر اخليرية
ِّ
واملؤثرين يف ميادين العمل اإلنساني
املتطوعني
لدمج
ِّ
يف إطار سعيها الدؤوب لنشر ثقافة العمل اخليري والتوعية بأهميته التنموية حرصت
قطر اخليرية على دمج الشباب والشخصيات املؤ ّثرة وجنوم املجتمع يف األنشطة
التطوعية ،وتفعيل طاقاتهم يف هذا املجال ،كما خطت خطوة أخرى نحو اإلمام حينما
م ّكنتهم عبر برامجها ومبادراتها وأنشطتها امليدانية من االحتكاك عن قرب مبواقع
الكوارث واألزمات والتج ّمعات واملناطق التي تعاني من الفقر والعوز عبر العالم،
ليسهموا من خالل مواهبهم وقدراتهم وجنوميتهم يف مناصرة العمل اإلنساني والتنموي،
واإلبداع يف التسويق املجتمعي للمشاريع اخليرية ،من خالل آليات التنافس يف اخلير
"..ويف ذلك فليتنافس املتنافسون " سورة املطففني ،اآلية  26ـ
وقد ك ّثفت قطر اخليرية خالل الفترة املمتدة بني  2012وحتى نهاية العام احلالي
 2017جهودها يف هذه الشأن فاستطاعت استقطاب أكثر من مائة شخصية من
الشباب القطري ،واملشاهير يف اجلوانب اإلعالمية والرياض ّية والتربو ّية والدعو ّية
واملجتمع ّية ،واملؤ ِّثرين على شبكات التواصل االجتماعي ،وإشراكهم يف زيارات ميادين
العمل اإلنساني يف ع ّدة دول عبر العالم ،مستفيدة من مكاتبها امليدانية املتعددة
خارج قطر ،وفرقِ ها اإلغاثية التي متتاز بسرعة تدخلها اإلنساني ،كما قدمت الدعم
للمبادرات الشبابية القطرية التي كان من ضمن أنشطتها تسويق وتنفيذ مشاريع خيرية
خارج الدولة.
وفضال عن الزيارات الدورية التي تنظمها قطر اخليرية من حني آلخر عند وضع
األساس للمشاريع اخليرية أو من أجل تدشينها أو لتوزيع املعونات واملساعدات العاجلة
عبر العالم ،والتي اشترك يف بعضها متط ّوعون وجنوم من املجتمع ،فإن ثمة مبادرات
توعوية ومسابقات تنافسية ،وبرامج إعالمية وإذاعية لقطر اخليرية كان ج ّل املشاركني
فيها هم من الشباب املتطوعني والشخصيات املؤ ّثرة ،وكانت زيارات امليدان جزءا
أساسيا ورئيسا فيها ،بهدف التع ّرف على احتياجات الفئات ذات احلاجة واملجتمعات
الفقيرة أوال ،فضال عن مباشرة توزيع املساعدات واإلشراف على تنفيذ مشروعات
إنسانية ثانيا.
تترك مثل هذه الزيارات أثرا ملحوظا على املشاركني فيها والعمل اإلنساني واملجتمع
بصفة عامة ألسباب كثيرة .ومن أهم هذه أنشطة قطر اخليرية التي دمجت
املتطوعني واملؤثرين يف املجتمع ،يف الفترة ( )2017 2012حملة " ٍ
حتد من أجل احلياة"
للفت األنظار إلى مجاعة غرب أفريقيا ،ومسابقة " املتنافسون " يف نسختيها األولى

والثانية ،والبرنامجان التلفزيونيان " سفاري اخلير" و" قلب واحد " ،وهما من برامج
تلفزيون الواقع ويعتمدان على املغامرات اخليرية والترفيهية للمشاركني فيهما بظروف
التعريف املجتمعات الفقيرة واملنكوبة وتقدمي العون لها ،والبرنامج اإلذاعي " املتنافسون
" وزيارات شبكة قطر اخليرية للتواصل االجتماعي.
اشترك يف هذه الزيارات امليدانية متطوعون من اجلنسني (الذكور واإلناث) ،وطلبة من
املرحلتني الثانوية واجلامعية ،بل إن بعض املشاركني اصطحبوا أبناءهم اليافعني معهم
يف هذه الرحالت ،لتعزيز قيم العمل اإلنساني لديهم ،ومن جنوم املجتمع املشاركني كان
اإلعالميون والرياضيون والدعاة والتربويون ورجال األعمال والشخصيات االجتماعية
واملؤ ّثرون على شبكات التواصل االجتماعي .وفيما يلي تعريف موجز بأنشطة قطر
اخليرية التي دمجت املتطوعني واملؤثرين :
 -1حملة حتد من أجل احلياة :
بالتزامن مع املجاعة التي كانت تهدد منطقة غرب أفريقيا بسبب اجلفاف املتوقع
عام  2012أطلقت قطر اخليرية حملة استباقية غير تقليدية للتوعية باملخاطر التي
حتيط بحياة أكثر من  10ماليني شخص يعانون من نقص حاد يف الغذاء والدواء واملياه
الصاحلة للشرب آنذاك ،وحشد الدعم من أجل تقدمي مساعدات وإقامة مشاريع
لصاحلهم.
اشتملت احلملة على:
1.1زيارة قام بها الشاب فهد البوعينني إلى النيجر لالطالع على أوضاع املجاعة
واجلفاف.
2.2قيام الشابني القطريني فهد محمد البوعينني وطالل عبدالعزيز العمادي (متسلّقا
جبال) بتسلق قمة جبل "كليمنجارو" بتنزانيا والتي تعد أعلى قمة يف افريقيا
( 5896مترا) ،والرابعة على مستوى العالم ،بهدف لفت أنظار العالم ودقّ ناقوس
اخلطر حول هذه املجاعة والتوعية مبخاطرها اإلنسانية من خالل وسائل األعالم
ومواقع التواصل االجتماعي.
3.3حملة جمع تبرعات لصالح متضرري املجاعة.
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 -2مسابقة املتنافسون:
نظمتها قطر اخليرية مرتني األولى يف عام  2013والثانية يف عام  2014جلمع
التبرعات لصالح املشروعات اإلنسانية حول العالم .وتقوم فكرتها على التنافس بني
جنوم اإلعالم والرياضة والشباب يف املجتمع القطري من أجل جمع املبلغ املخطط له،
وتسعى املسابقة بشكلها االجتماعي املميز إلى كسر النمط التقليدي يف جمع التبرعات،
وخلق ج ّو من احلماس والوعي الكامل بالعمل اخليري.
وقد تضمنت املسابقة يف نسختيها زيارة أولى للمشاركني فيها لالطالع على ميدان من
ميادين العمل اإلنساني وتقدير أهم احتياجاته ،واألخرى لتنفيذ أو متابعة تنفيذ مشاريع
للجهات التي متت زيارتها يف الزيارة األولى.
املشاركون يف النسخة األولى للمسابقة:
 15شخصية
املشاركون يف النسخة الثانية للمسابقة:
 18شخصية
الدول التي متت زيارتها:
الالجئون السوريون يف األردن والالجئون السوريون على احلدود التركية السورية.
املبالغ التي مت جمعها املتنافسون:
يف احلملة األولى  4ماليني ريال ،والثانية  12 :مليون ريال.
 -3برنامج "سفاري اخلير" التلفزيوني
يع ّد برنامج "سفاري اخلير" الذي تنتجه قطر اخليرية؛ من برامج تلفزيون الواقع،
ويهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة يف البلدان احملتاجة ،وتتنافس من خالله
الفرق املشاركة يف البرنامج على تصميم هذه املشاريع وفقاً لظروف املجتمعات
احملتاجة واحتياجاتهم اإلنسانية ،فضال عن تأهيل وتدريب الشباب القطري يف مجال
العمل التنموي واإلنساني.
أنتج من هذا البرنامج أربع نسخ وعرض يف شهر رمضان بصورة يومية اعتبارا من عام
 2014وحتى العام احلالي .2017

مناطق التصوير
		
النسخة االولى:

بوركينافاسو

		
النسخة الثانية:

اندونيسيا

		
النسخة الثالثة:

دول البلقان

		
النسخة الرابعة:

غانا

			
العرض:

شاشة تلفزيون قطر

املشاركون:
العدد التقريبي للمشاركني يف كل نسخة من نسخ البرنامج يتراوح بني  14 8 :شخصية
مقسمني على فريقني.
ّ
 -4برنامج "قلب واحد" التلفزيوني
مليء باإلثارة والتشويق من إنتاج قطر اخليرية يعرض يف موسم
برنامج تلفزيوني ّ
رمضان من كل عام اعتبارا من عام  2014وحتى العام احلالي  ،2017وتتمثل فكرة
البرنامج بقيام كوكبة من الشباب القطري املتميز يف املجاالت الدعوية واإلعالمية
والرياضية واإلنشادية والشعرية مبغامرات خيرية وترفيهية يتم تصويرها يف مواقع
العمل اإلنساني للتعريف بالظروف الصعبة التي يعيشها سكان هذه املناطق وخاصة
الفئات األش ّد احتياجا ،وحشد الدعم لتوفير مشاريع لصاحلهم .وقد مت إنتاج أربع نسخ
من البرنامج حتى اآلن.
مناطق التصوير
		
النسخة األولى:

جزيرة سقطرى اليمن

		
النسخة الثانية:

السودان

		
النسخة الثالثة:

احلدود التركية السورية

		
النسخة الرابعة:

قرغيزيا

			
العرض:

تلفزيون الريان وتلفزيون قطر
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املشاركون
العدد التقريبي للمشاركني يف كل نسخة من نسخ البرنامج 12 :شخصية مقسمون على
ثالثة فرق.
 -5شبكة قطر اخليرية للتواصل االجتماعي
مت تأسيس شبكة قطر اخليرية للتواصل االجتماعي يف مطلع عام  2016مواكبة للتطور
الكبير واملتسارع يف مواقع التواصل االجتماعي والتوسع الكبير يف استخدامها والزيادة
يف قدراتها الترويجية وتأثيرها الذي جتاوز وسائل االعالم والتواصل التقليدية ،وتهدف
شبكة قطر اخليرية للتواصل االجتماعي إلى زيادة التكاتف املجتمعي وإبراز جهود
مختلف شرائح املجتمع من اجلنسني جنباً إلى جنب يف العمل اإلنساني واخليري،
واستثمار قدرات املؤثرين على شبكات التواصل للتوعية بالعمل اخليري والترويج
حلمالته ومشاريعه ،حيث يبلغ عدد أعضائها قرابة  35عضواً.
الزيارات التي قام بعض أعضاء الشبكة للميدان  :عدة زيارات لبنغالديش والسودان.
 -6برنامج "املتنافسون" اإلذاعي:
وتقوم فكرة البرنامج الذي تنتجه قطر اخليرية بالشراكة مع إذاعة القرآن الكرمي
بالدوحة على التنافس وتعزيز روح االبتكار يف مجال العمل اإلنساني لدى شرائح
املجتمع ومؤسساته املختلفة ،من أندية وبنوك وقطاع حكومي وخاص ،من أجل املشاركة
واملساهمة يف إطار املسؤولية املجتمعية لدعم العمل اإلنساني بطرق مبتكرة ،فيما
ركزت النسخة األولى من البرنامج على استثمار روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات
القطرية ،وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم يف مجال االتصال وشبكات التواصل االجتماعي،
من أجل التنافس يف دعم العمل اإلنساني والتطوعي.
املشاركون يف النسخة األولى:
أنهى البرنامج نسخته األولى على مدار العامني  2016و  ،2017مبشاركة أكثر من 20
طالبا من طالب اجلامعات يف قطر ،إضافة لطلبة أكادميية اسباير وأكادميية القادة
(املرحلة الثانوية).

الدول التي متت زيارتها يف النسخة األولى:
موريتانيا اندونيسيا السودان الالجئون السوريون بلبنان قرغيزيا املغرب بنغالديش.
وقد بدأت النسخة الثانية للبرنامج يف شهر أكتوبر من العام احلالي .2017
تنويه مهم:
1.1عدد من هذه الشخصيات من النجوم واملؤثرين زار أكثر من ميدان من ميادين
العمل اإلنساني يف إطار املبادرات والبرامج التي متت اإلشارة إليها سابقا.
2.2عالوة على زيارات املبادرات والبرامج والفعاليات التي متت اإلشارة إليها سابقا،
فقد شارك عدد من النجوم واملؤثرين على شبكات التواصل يف زيارات ميدانية
مخصصة حتديدا لتقدمي اإلغاثة يف املناطق املنكوبة مثل :تقدمي املساعدات
للصومال بسبب اجلفاف ،ولالجئي الروهينغا يف بنغالديش خالل العام احلالي
وغيرها يف هذا العام واألعوام املاضية ،كما زار بعضهم امليدان يف إطار املبادرات
التطوعية الشبابية التي دعمتها قطر اخليرية.

متطوعون في قلب الميدان
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العمر
 33عاما
التحصيل العلمي
ماجستير إدارة إعالم وتسويق
الهوايات و القدرات
الحر
الرياضة
ّ
الجبلية الغوص ّ

مشاركات تطوعية
مؤتمر تمكين الشباب “إمباور” لعامي  2014و2015
الذي تنظمه أيادي الخير نحو آسية “روتا” ،ومشاركات
مع قطر الخيرية ومؤسسات أخرى.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•النيجر  -مارس :2012
لالطالع على مظاهر المجاعة في غرب أفريقيا آنذاك.
•تنزانيا  -صعود قمة جبل كليمنجاور :2012
تمت في إطار إطالق حملة إنسانية لقطر الخيرية للفت
تهدد حياة ماليين
أنظار العالم حول أزمة الغذاء التي
ّ
البشر بغرب افريقيا ،وحشد الدعم للحد من األزمة
الغذائية المرتبطة بالجفاف آنذاك.
•اليمن :2014
زيارات األطفال المستفيدين من عمليات
(البرنامج القطري للقلب المفتوح).

أهمية الزيارات امليدانية
أ ّدت هذه الزيارات إلى تغيير نظرتي إلى اجلهات التي تتولى تنفيذ املشاريع
اخليرية والتي انحصرت يف ذهني منذ سنوات عمري األولى باجلمعيات اخليرية
والقائمني عليها من املوظفني ،فيما كان دور أفراد املجتمع يقتصر على تقدمي
التبرعات املالية والعينية فقط .واتضح لي بعد مشاركاتي أن املتطوعني وجنوم
املجتمع بإمكانهم أن يساهموا عمليا يف تنفيذ املشاريع وزيارة امليدان والتوعية
بالكوارث ودعم التبرعات للمتضررين منها.
وقد يكون ما ينقله املتطوعون عن حجم الدور الذي تقوم به املؤسسات اخليرية
يف املجالني اإلغاثي والتنموي جتاه املنكوبني والفقراء واحملتاجني ،واملعاناة
املرتبطة بالوصول إلى املتضررين عبر العالم ،أكثر تأثيرا بحكم أنهم أكثر حيادية
يف نقل ما يعاينونه يف امليدان.
انعكاسات الزيارات
وعلى املستوى الشخصي فإن االحتكاك املباشر بالفقراء ورؤية معاناتهم عن
قرب تركت أثرا كبيرا على نفسي ،وجعلتني أنظر للحياة بصورة مختلفة عن ذي
ألن الكثير من األساسيات املتوفرة يف حياتنا والتي كنا ال نعير لها اهتماما
قبلّ ،
كاملاء واملأوى ووسائل النقل ..وجدنا أن الكثير من الناس يفتقدونها ،وال يقدر
قيمة األشياء إال من افتقدها .وللزيارات أثر مجتمعي مهم حيث تصل معاناة
ذوي احلاجة ألناس قد ال تصل اجلهات اخليرية إليهم (زيادة االنتشار) ،وتسهم
بالتالي يف استقطاب الدعم للحمالت اإلنسانية واملشاريع اخليرية منهم.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1أثناء زيارتي لألطفال اليمنيني الذين أجروا عمليات (البرنامج القطري
للقلب املفتوح) أو الذين يستعدون إلجرائها عام  2014تأ ّثرت جدا حينما
علمت أن عدم إجراء عملية جراحية قد ال تكلف أكثر من  4000ريال ،متنع
طفال من ممارسة طفولته بشكل طبيعي ،وحترمه من اللعب بسبب فقر
أي حركة إضافية عن املشي الطبيعي قد تؤدي إلى عدم وصول
أهلهّ ،
ألن ّ
األوكسجني إلى قلبه أو مخّ ه .قال لي طف ٌل يبلغ من العمر  14عاما بعد
إجرائه العملية وانتهاء فترة النقاهة أ ّنه قضى عمره قبل العملية مكتفيا
بالنظر إلى األطفال وهم يلعبون بكرة القدم من وراء شباك بيته فقط.
2.2لفت انتباهي يف زيارتي للنيجر عام  2012أن مدارسهم مبنية من القش
وأغصان األشجار ،وعادة يضطرون إلعادة بنائها مرة أو مرتني يف السنة
خصوصا بعد موسم األمطار ألنها تقوم بجرفها .كما الحظت أن كثيرا من
أطفالهم يضطرون للمشي مدة ساعتني ليصلوا إلى مدارسهم التي ال تقيهم
احل ّر أو البرد مع عدم توفر طعام كاف لهم ،ومع ذلك يك ّيفون أنفسهم رغم
الصعوبات.
يدي طفل يعاني من سوء التغذية يف النيجر ثم سألوني أن أق ّدر
ُ 3.3و ِضع بني ّ
فتعجبت وأدركت
عمره فقلت لهم  8شهور فقالوا لي  :إن عمره  5سنوات
ّ
حينها أن سوء التغذية قد ال يؤدي بالضرورة للموت وإمنا يتسبب يف التأثير
الكبير على منو وحجم الطفل.
كلمة أخيرة
للشباب :خدمة العمل اخليري ليست باملال بالضرورة ،وإمنا ميكن أن تكون
باجلهد واإلمكانات ،ك ّل حسب تخصصه وقدراته ومواهبه.
ألهل اخلير :احرصوا على الصدقات غير املشروطة واستشيروا القائمني على
اجلمعيات اخليرية ملعرفة أولويات االحتياجات يف امليدان ،فقد تكون املنطقة
بحاجة لبئر ماء أكثر من حاجتها ملسجد أو غيره.
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العمر
 53عاما
التحصيل العلمي
بكالوريوس في الهندسة الزراعية جامعة والية واشنطن
الهوايات و القدرات
تقديم ورش ودورات تربوية والخطابة والعمل التطوعي
واالجتماعي.
مشاركات تطوعية
مساهمات وأنشطة تطوعية متعددة مع كثير من الجهات
التطوعية واإلنسانية في قطر.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

زيارة الالجئين السوريين في األردن ومخيم الزعتري  -عام 2012
في إطار "مسابقة المتنافسون "1
زيارة الالجئين السوريين على الحدود التركية السورية عام 2013
الفتتاح مشاريع إنسانية في إطار " المتنافسون "2
أربع زيارات ميدانية في إطار البرنامج التلفزيوني "قلب واحد"
الذي تنتجه قطر الخيرية
أـ جزيرة سقطرى اليمن 2014
ب السودان 2015
ج الحدود التركية السورية (الالجئون السوريون) 2016
د قرغيزيا 2017

أهمية الزيارات امليدانية
يف هذه الزيارات رأيت بأ ّم عيني حجم املشاريع اخليرية التي يتب ّرع بها محسنون
وملست تأثيرها اإلغاثي والتنموي عن كثب ،كما استطعت ومن كان معي
قطريون،
ُ
تقدير االحتياجات وتقدمي األه ّم على املهم.
انعكاسات الزيارات
يف العادة بعد العودة من هذه الزيارات أقوم بنقل هذه الصورة للمجتمع القطري
من خالل مداخالتي يف املجالس أوعبر احملاضرات التي أق ّدمها واخلطب التي
فإن الزيارات امليدانية منحتني مزيدا من املصداقية وقدرة أكبر على
ألقيها ،لذا ّ
التأثير لدى قيامي بالتوعية بواقع ذوي احلاجة ومساهمتي يف حتشيد الدعم من
أجل إقامة مشاريع لهم.
مواقف ِّ
مؤثرة
1.1يف اجلنوب التركي وقرب مصنع لقمر الدين يديره رجل أعمال سوري،
وكل من يشتغل فيه من السوريني شاهدنا طفال سوريا صغيرا يبيع القهوة،
عندما طلب أحد أعضاء فريق برنامج "قلب واحد" كأس قهوة منه وأراد أن
يدفع له ضعف ثمنها رفض رفضا قاطعا ،فما كان منا إال أن طلبنا كأسا
آخر ،مقابل املبلغ اإلضايف ،وعندما اختتمنا الزيارة أراد عضو آخر إعطاءه
 20ليرة تركية مساعدة له رفض ايضا..لقد أ ّثر يف هذا املوقف ورأيت عزّة
النفس رغم الفقر واحلاجة على حقيقتها ،وأدركت أنها تربية منذ الصغر.
2.2يف قرغيزيا دخلنا بيت أ ّم لثالثة أيتام ،كان منزال متواضعا مؤ ّلفا من غرفة
واحدة أشبه ّ
بعشة ،ولالطالع على أوضاع األسرة دخل أربعة من فريق "قلب
واحد" والبقية انتظروا خارجه نظرا لصغر حجم البيت.

أن صاحبته متلك
تأثرنا لبؤس حالة املنزل وقررنا بناء منزل أكبر لها وخصوصا ّ
أرضا ،وعندما أخبرناها انهمرت الدموع من عينيها على الفور ،ودعت لنا ،ثم
سألت املترجم بعد دقائق هل حقا سيبنون لي منزال جديدا فأكد لها ،وعندما
هممنا باملغادرة عاودت نفس السؤال عند الزيارة التي ستنقلنا ملكان آخر ،وذلك
ألن األمر كان مفاجئا لها ،وخلشيتها بأن ال نكون صادقني .وقد أكرمنا اهلل
مبتابعة إجناز املنزل حتى تأكدنا أنه أجنز قبل بداية شهر رمضان وقبل بث
حلقات البرنامج (أي بعد أقل من شهر ونصف على زيارتنا)
كلمة أخيرة
للشباب والنجوم :
أقول طوبى لهم وقد أتيحت لهم فرصا مهمة ليكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر،
إن من الناس ناساً مفاتيح للخير
كما قال نب ّيهم الكرمي يف احلديث الشريفَّ " :
وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير ،فطوبى ملن جعل
مغاليق للشرَّ ،
اهلل مفاتيح اخلير على يديه ،وويل ملن جعل اهلل مفاتيح الشر على يديه"
للمحسنني وأهل اخلير:
السعادة احلقيقية ليست يف األخذ ّ
وإنا يف العطاء ،ومن لم يصدق فعليه
ممارسة العمل اخليري والتطوعي ليلمس بنفسه كيف سيحس بهذه اللذة ويسعد
بها عند إدخال الفرح على قلب فقير أو محتاج.
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العمر
 52عاما
التحصيل العلمي
بكالوريوس في التربية الرياضية
الهوايات و القدرات
العب كرة قدم في المنتخب الوطني القطري والعب
نادي الغرافة سابقا.
مشاركات تطوعية
مساهمات مع قطر الخيرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
من خالل مشاركته في البرنامج التلفزيوني "سفاري
الخير" الذي تنتجه قطر الخيرية قام بزيارة عدة دول هي:
•أندونيسيا 2015

•دول البلقان (البوسنة والهرسك ،ألبانيا ،كوسوفا)
2016
•غانا 2017

•زيارة لالجئين السوريين على الحدود التركية السورية
2016
•تدشين مشاريع قطر الخيرية في السودان 2017

أهمية الزيارات امليدانية
 الزيارات ق ّربتني من العمل اإلنساني ودمجتني فعل ّيا فيه ،وزادت من خبرتيالتطوعية .عندما بدأت هذه الزيارات كنت أتوقع أن تكون املهمة صعبة ،ولكن
أحب هذا العمل
بعد عدة زيارات قمت بها ،واحتكاكي مع أصحاب احلاجة صرت ّ
وأشتاق إليه ،وأجد ل ّذة يف ممارسته.
 كما أن املشاركة يف برنامج كـ "سفاري اخلير" مهم أل ّنه يسهم يف نشر ثقافةالعمل التطوعي واإلنساني والتوعية بأهميته ،وتشجيع الشباب على االنخراط
فيه.
انعكاسات الزيارات
 أصبح العمل التطوعي جزءا مني ،كما كانت لعبة الكرة جزءا من حياة عادلخميس لفترة طويلة من عمره.
ملست ارتياحا وإعجابا من أسرتي وأصدقائي وجمهوري الرياضي من
ُ
انخراطي يف العمل اخليري ،وهو ما عرفته من خالل متابعتهم لبرنامج " سفاري
مرحبة
اخلير" التلفزيوني أو من خالل التواصل املباشر معي .ردود األفعال كانت ِّ
ومشجعة ،وراغبة يف املشاركة مبثل هذا األعمال أو داعمة ملشاريعها.
ِّ

مواقف ِّ
مؤثرة
واملفرحة بآن واحد أنني شاركت يف هذا العام 2017 /
1.1من املواقف املؤملة
ِ
بتدشني محطتني لتنقية املاء على نهر النيل بالسودان ،وهو مشروع مهم
يوفر املياه الصاحلة للشرب لـ  60ألف شخص كانوا محرومني من هذه
							
النعمة.
الحظت أنا ومن كان معي أن فرحة األهالي ال توصف ،ألن املياه النقية كانت
حلما بعيد املنال عنهم على مايبدو ،وهي تتوفر اآلن بعد فترة كبيرة من
املعاناة من األمراض كالكلى بسبب شرب املياه من نهر النيل مباشرة بك ّل
مافيها من شوائب وجراثيم.
2.2مع قرب حلول فصل الشتاء أتذكر األسر السورية الالجئة التي زرناها على
احلدود التركية السورية يف فصل الشتاء ،وكيف كانت محرومة من حقها يف
مأوى مناسب يوفر لها الراحة والدفء ،أسر يف اخليام التي ال تقي البرد
واملطر ،وعائالت مكدسة يف بيت تغلق نوافذه باخلشب ألنه بدون شبابيك،
حيث كانت الرياح تصفر فيه.
كلمة أخيرة
للشباب:
أمتنى أن يستفيدوا من فرص التطوع ويندمجوا فيها ،وأمتنى على اجلمعيات
اخليرية التوعية بأهميتها وتوفير برامج لكي تستوعب هؤالء الشباب فيها.
للنجوم:
عليكم عبء كبير ،يف نقل الصورة التي ترونها يف امليدان إلى املتبرعني وأهل
حب النجوم واملشاهير يف قلوب كثير
اخلير واجلمهور بشكل عامّ ،
ألن اهلل أودع ّ
من الناس واملتابعني.

متطوعون في قلب الميدان
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العمر
 49عاما
الهوايات و القدرات
النشاط الدعوي.
مشاركات تطوعية
أنشطة دعوية وخيرية متعددة.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
من خالل مشاركته في البرنامج التلفزيوني "سفاري
الخير" الذي تنتجه قطر الخيرية قام بزيارة عدة دول هي:
للمهجرين
•الزيارة األولى كانت إلى كوكوس ألبانيا
َّ
من كوسوفا.
•ـ الزيارة الثانية إلى الصومال عام  2017لتوزيع
معونات على المتضررين من الجفاف.
•ـ الزيارة الثالثة إلى كوكس بازر على حدود بنغالديش
مع ميانمار إلغاثة الالجئين الروهينغا 2017

أهمية الزيارات امليدانية
يف الزيارات امليدانية تنكشف أمامك حاجات الناس احلقيقية ،مما يجعلك أكثر
معرفة بالوضع اإلنساني ،وأقدر على تقدمي ما يحتاجونه فعليا وإعطاؤه األولوية.

انعكاسات الزيارات
مالمسة معاناة الناس مباشرة تنعكس يف تأثيرها على من يزور امليدان فتدفعه
إلى مزيد من العمل لصالح املنكوبني وأصحاب احلاجة مستقبال واستفراغ
اجلهد والوقت لتنفيذ مشاريع لهم وغالبا ما تدفعه لزيارات أخرى .كما أن للعمل
يف امليدان لذة اليعرفها إال من أكرمه اهلل بخدمة الفقراء وإغاثة امللهوفني.
على سبيل املثال أنا أنوي زيارة الالجئني الروهينغا إلقامة مصليات لهم يف
بنغالديش ،كما أن كثيرا ممن يعرفونني أو يتابعونني تأ ّثر مبا حتدثت به عن
معاناة املتضررين سواء يف الصومال أو الروهينغا فقرر أن يدعم إقامة مشاريع
لصاحلهم ،وهو ما يؤكد على دور املؤثرين يف املجتمع خصوصا عند زيارتهم
للميدان.

مواقف ِّ
مؤثرة
تآثرت يف زيارتي للصومال ملا رأيته من مناظر نزوح الناس عن قراهم بسبب
املجاعة ونقص املياه بسبب اجلفاف ونقص األمطار ،سألت بعضهم عن املسافة
التي قطعها يف رحلة النزوح فعلمت أنها حوالي  300كيلو متر ،وأن بعض أقاربهم
قضوا نحبهم يف هذه الرحلة الشاقة الطويلة ،ونتمنى أن يسهم اخليرون بحفر
آبار لهم يف جميع املناطق لتوفير املياه الصاحلة للشرب ،ووقف حركة النزوح
عند انحباس األمطار.
ـ أما بالنسبة لالجئني من الروهينعا الذين قدموا من ميامنار إلى بنغالديش فقد
كانت حالتهم صعبة جدا ومعاناتهم كبيرة فال مأوى أو مأكل أو ملبس ،ويحتاجون
إلى فزعة الناس وبذل الكثير من املال واجلهد لهم من واقع زيارتنا لهم فإن
املعاناة كبيرة ألن األرض طينية موحلة والشيء يؤويهم من األمطار ،فضال عن
الرطوبة واحل ّر ،وبالتالي هم بحاجة كل شيء.
كلمة أخيرة
للمتطوعني واملؤّثّ رين:
دور املتطوعني مه ّم فهم ميثلون دعما نفسيا ملن يزورنهم من املنكوبني
ألنهم يستبشرون بهم خيرا ،ويشعرون باألمان بوجودهم ،كما أن عليهم نقل
مايشاهدونه للمتبرعني حتى يبذلوا أموالهم يف وجوه اخلير يف األماكن احملتاجة
ابتغاء رضوان اهلل سبحانه.
ألهل اخلير والداعمني:
نسأل اهلل لهم القبول ،واملنفقون يعوضهم اهلل خيرا يف الدنيا واآلخرة مصداق
ت ُدوهُ ِعن َد َّ ِ
الل ُه َو َخيْ ًرا
قوله سبحانه وتعالىَ " :و َما تُ َق ِ ّد ُموا ِلَنف ُِس ُكم ِ ّم ْن َخيْ ٍر َ ِ
َوأَ ْع َظ َم أَ ْج ًرا".

متطوعون في قلب الميدان

31

32

العمر
 45عاما
التحصيل العلمي
دكتوراه في التربية.
الهوايات و القدرات
اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيوني ،العمل التربوي،
التدريب والتطوير
مشاركات تطوعية
مشاركات تطوعية مع المؤسسات الخيرية والمبادرات
التطوعية واألندية الشبابية القطرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•بوركينافاسو :مع برنامج "سفاري الخير" التلفزيوني
الذي تنتجه قطر الخيرية النسخة األولى .2014
•أندونيسيا في إطار برنامج " المتنافسون اإلذاعي "
الذي تنتجه قطر الخيرية النسخة األولى 2017 2016

أهمية الزيارات امليدانية
 .1هذه الزيارات مهمة تربويا لكل الناس خصوصا من يعيش يف أمن وسالم ورغد
عيش لعدة أسباب أهمها:
 معرفة قدر النعم التي حبانا اهلل بها أفرادا وأسرا ومجتمعات حمدا وشكرا وعدمالتفريط بها.
 اإلسهام يف تغيير نظرتنا للحياة خصوصا بالنسبة لألجيال اجلديدة ،ومن خاللمتابعاتي أعرف كم غ ّير امليدان من حياة الشباب وقناعاتهم وتفكيرهم يف املرحلتني
الثانوية أو اجلامعية.
 فهم جوهر العمل اخليري الذي هو ليس مجرد مبلغ مالي نتص ّدق به ،وإمنا ه ّم أمةيجب أن يحتل جزءا من وجدانها طاملا أن جزءا منها يعاني ويشكو ويئن.
 .2متنح املشاهير يف مجال اإلعالم والرياضة ومواقع التواصل االجتماعي فرصة
املنافسة يف ميدان جديد (العمل اخليري واإلنساني) وتسخير شهرتهم وقدراتهم لدعم
مشاريعه ومبادراته.
 .3تغيير النظرة املستقرة يف األذهان جتاه ممارسة العمل اخليري ،بحيث ال تكون
مقصورة على املشائخ والعلماء وموظفي اجلمعيات اخليرية بل تتسع لكل شرائح
املجتمع لتندمج فيه وتتنافس من أجله.
انعكاسات الزيارات
على املستوى الشخصي أصبحت أكثر حرصا على النعم التي أكرمنا اهلل ،فال أف ّرط
بلقمة متبقية يف صحن الطعام أو قطرة ماء يف العبوة التي أشرب منها ،وأتذكر
من ينتظر وجبة طعام تقيم أوده ،أو ماء صاحلا للشرب ال يتوفر له ،أو يحتاج قطع
مسافات طويلة للحصول عليه .وتقدير اخلدمات واملرافق األساسية املو ّفرة لنا
وألجيالنا كاملدارس واملستشفيات ،بينما ال تتوفر هذه املرافق أو متوفرة باالسم
(مدرسة بال سقف ،السبورة خشبية صغيرة ،كرسي املدرس صخرة وهكذا) يف الدول
الفقيرة التي زرناها.

مواقف ِّ
مؤثرة
1ـ دخلنا على عجوز ته ّدم بيتها يف بوركينافاسو وأخبرناها عبر فريق برنامج "سفاري
اخلير" بأننا سنقوم بإعادة بناء بيتها الصغير الذي يشبه غرفة ،فقالت :كثيرون زاروني
وقالوا مثلكم ولكن لم يفعلوا شيئا ،وهذه العبارة درس بليغ للعاملني يف املجال
التطوعي واخليري بأن ال يقدموا وعودا ال يستطيعون حتقيقها ،كيال يكسروا قلوب
أصحاب احلاجة.
املهم أن الفريق أ ّ
مت بناء منزلها وكان من اللنب (الطابوق) واالسمنت والباب من
حديد ،وهذه املواصفات ال تتوافر إال للميسورين هناك ،وعندما سلمناها البيت قال
املترجم لها ماذا تقولني للشباب بعد أن أجنزوا وعدهم ،فأجابت  :أنا ال أملك شيئا
أكافئهم به ،ولكن أسأل اهلل أن ير ّدهم إلى أهلهم ساملني.
هذه الدعوة لم أتذكرها إال عند طريق عودتنا من بوركينافاسو للنيجر ،حيث كانت
األجواء غير مستقرة ،وشعرنا ب َهلَع حقيقي لم نصادفه من قبل ،وقد طلب منا عدم
احلركة طيلة السفر ،ولم نشعر باألمان إال عندما حطت الطائرة يف مطار النيجر،
وعندها تذكرت دعوة تلك العجوز ،وبركة عمل اخلير والدعاء باحلفظ والسالمة.
 .2يف بوركينافاسو أيضا قمنا بتوزيع قطع بسكويت على بعض األطفال إلدخال
الفرح عليهم ،وهي نادرة جدا هناك ،فهم محرومون من األساسيات يف غذائهم وأمور
حياتهم ،لكن البسكويت الذي لدينا نفذ ،وبعد نفاذه أقبل طفل صغير آخر ،فوقعنا
يف موقف محرج ،إال أن الطفل األخير الذي أخذ آخر قطعة منا أنقذنا عندما قام
بقسم قطعته مناصفة بينه وبني من جاء متأخرا ،رغم قيمتها الكبيرة عنده ،وقد
استفدت منه درسا مهما يف اإلنسانية واإليثار رغم احلاجة والفقر.
كلمة أخيرة
للمدارس :أدعوهم إلى تنظيم زيارات إلى امليدان لطالبهم بالتعاون مع اجلمعيات
اخليرية نظرا ألهميتها ،فأنا أراهن على تأثيرها التربوي يف تصرفاتهم وصقل
وملست التغيير الكبير الذي أحدثته
مهاراتهم ،وأعرف أن بعض املدارس باشرت بها،
ْ
يف نفوس طالبها.
للنجوم :تذكروا فضل اهلل عليكم إذ قذف حبكم يف قلوب عباده ،واستثمروا ذلك
للداللة على اخلير ودعم العمل اإلنساني ،شكرا هلل على ما أعطاكم ورزقكم.

ألهل اخلير :أقول لكل صاحب مال وثراء نافس نفسك وال تنافس غيرك ممن رضي
بالدنيا وبخل مبال اهلل الذي استودعه لديه ،وج ْد باملال الذي بني يديك اليوم فقد ال
يكون بني يديك غدا ،انفع نفسك مبالك ،وإن لم تق ّدم لنفسك فلرمبا نسيك غيرك.
متطوعون في قلب الميدان
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العمر
 39عاما
التحصيل العلمي
بكالوريوس إدارة إعالمية
الهوايات و القدرات
فنان وإعالمي وناشط على شبكات التواصل االجتماعي
مشاركات تطوعية
من مؤسسي جمعية " وياك للصحة النفسية " ،إضافة
لمشاركات تطوعية مع الهالل األحمر القطري ،ومن
الهوية اإلعالمية لمبادرة زهاب التابعة لقطر
مؤسسي
ّ
الخيرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•بنغالديش :مارس  2016لزيارة دور األيتام ومشاريع
المنفذة هناك في إطار أنشطة شبكة
المحسنين
َّ
قطر الخيرية للتواصل االجتماعي.
•السودان :نوفمبر  2016في إطار فعاليات النسخة
األولى لبرنامج " المتنافسون" اإلذاعي الذي تنتجه
قطر الخيرية.
•الصومال :إبريل  2017ضمن قوافل قطر الخيرية
اإلغاثية لتقديم المساعدات لمتضرري الجفاف.

أهمية الزيارات امليدانية
لعبت دورا مهما يف تغيير
أعترف بأنني استعدت إنسانيتي بهذه الزيارات ،ولقد
ْ
متابعي على شبكات التواصل ،حيث تفاعلوا مع
شخصيتي ،وانعكس ذلك على
ّ
الزيارات وأبدوا استعدادهم للمشاركة يف رحالت مماثلة ودعم اجلهود اإلنسانية،
واعتقد أن مثل هذه الزيارات متنح املؤثرين على شبكات التواصل مزيدا من
احملبة والتقدير يف نفوس متابعيهم بشرط أن يلمسوا صدق املؤثرين يف نقل
رسالة ومشاهد العمل اإلنساني.
انعكاسات الزيارات
الحظت من واقع امليدان أن الناس يف تعاملها مع املعاناة صنفان ،األول يواجه
املعاناة ويكافح من أجل تلبية احتياجاته واالنتقال حلياة أفضل ،وآخر يبحث عن
املعاناة (تع ّود على من يتصدق عليه) ألنه استسلم لواقعه املؤلم .لذا فما استفدته
أن على اإلنسان أال يستسلم لواقع املعاناة مهما كانت قاسية ،بل عليه أن يواجهها
بقوة وأمل ليأتي التغيير بعد ذلك.
منذ زيارات امليدان العام املاضي واحلالي ملست تغييرا جذريا يف حياتي ،فقد
أصبحت أكثر هدوءا وتركيزا وموضوعية يف احلكم على األشياء احمليطة بي.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1يف طريق عودتنا من مهمة إنسانية داخل بنغالديش استغرقت  3ساعات،
ونظرا لوعورة الطريق التي كانت تسبب الدوار لنا كنّا نتوقف كل ساعة طلبا
للراحة ،فوجئنا مبزرعة أرز على م ّد البصر يف إحدى هذه االستراحات
بأن هناك من يعمل وينتج رغم كل
اإلجبارية ،وقد استبشرت باخلير ّ
لكن الدرس امله ّم الذي استفدته بعد هذه الرحلة أن من يرى
الصعوباتّ ،
مصائب الناس تهون عليه التحديات التي يواجهها ويكون أكثر حمدا وشكرا
هلل.
2.2من الصور اإلنسانية املؤملة التي ال تغيب عن ذاكرتي امرأة مصابة بالشلل
النصفي متشي على قدميها (نصف ساقيها سليم ونصفه مشلول) تتحرك
بصعوبة وهي حتمل طفلها طلبا للمساعدة .ما أصعب الفقر واملرض إذا
اجتمعا.
كلمة أخيرة
للشباب:
أنصحهم بأن يتد ّرجوا يف ممارسة العمل التطوعي ،على أن تكون زيارات ميادين
األزمات والكوارث يف فترات الحقة ،أقول ذلك ألن زيارة امليدان مباشرة قد
تسبب الصدمة لدى البعض (سواء كانت إيجابية أو سلبية) ،اخلشية من الصدمة
السلبية طبعا أل ّنها قد تسبب عزوفهم عن تكرار الزيارت الحقا ،بسبب عدم
قدرتهم على حتمل حجم املعاناة التي يرونها.
للمؤثرين على شبكات التواصل:
حب الظهور
أدعوهم إلى اإلخالص يف إيصال رسالة العمل اإلنساني بعيدا عن ّ
ألن الرياء يؤدي إلى إعراض الناس والنفور من العمل اخليري.
والرياءّ ،
كما أوصيهم بنقل صور املعاناة التي يشاهدونها بواقعية وصدق بعيدا عن املبالغة
ألن املتابعني أذكياء ،وقد
والتهويل ،بحجة كسب تعاطف الناس لصالح املنكوبني ّ
تأتي املبالغة بردود فعل عكس ّية.
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العمر
 20عاما
التحصيل العلمي
طالب جامعي
(كلية الهندسة جامعة تكساس أي أند أم بقطر)
الهوايات و القدرات
المطالعة
مشاركات تطوعية
مشاركات تطوعية أثناء فترة المدرسة ومع قطر الخيرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•السودان  :2016وذلك في إطار النسخة األولى من
برنامج " المتنافسون" اإلذاعي الذي تنتجه قطر
الخيرية
•أندونيسيا  :2017وذلك في إطار النسخة األولى
من برنامج " المتنافسون" اإلذاعي الذي تنتجه قطر
الخيرية

أهمية الزيارات امليدانية
زيارة امليدان تش ّكل قيمة مضافة العتبارات كثيرة :
1.1التأكد من تنفيذ املشاريع اخليرية ووصول املساعدات اإلنسانية ملستحقيها.
2.2التع ّرف على ال َفرق الذي حتدثه هذه املشاريع ،واألثر التنموي الذي تتركه
على حياة املستفيدين.
3.3االرتياح النفسي وتلمس ل ّذة التط ّوع رغم التعب واملعاناة ،خصوصا عند رؤية
االبتسامة على وجوه احملتاجني واملنكوبني ،وسماع دعواتهم.
4.4إدراك معنى جديد للحياة وفهم آخر لرسالتنا فيها.
5.5دافع أكبر للتبرع والبذل والعطاء ،باملال واجلهد والوقت ،والدالله على فعل
اخلير ،والقيام بزيارات مماثلة يف أوقات الحقة.
انعكاسات الزيارات
سابقا لم أكن أبادر للتص ّدق إال إذا صادفني صندوق للتبرع أو وجدت جمعية
خيرية يف طريقي ،ولكن بعد أن زرت امليدان صرت أبادر للتبرع بشكل مقصود،
واجتهت لتخصيص مبلغ شهري للتصدق.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1يف السودان أ ّثر يف نفسي منظر عامل كان ّ
ينظف ألواح اخلالوي التي يكتب
الطالب عليها باملاء ،وحينما عطش شرب من هذه املل ّوثة ليروي ظمأه،
ويبدو أن ندرة املياه الصاحلة للشرب وارتفاع قيمتها أدى بالعامل للشرب
من تلك املياه امللوثة.
2.2ويف السودان أيضا كنا متوجهني لتجديد مركز صحي مع فريق برنامج
"املتنافسون" وكانت بجانبه مظلّة تسكن حتتها أسرة ،علمنا أنها مبثابة بيت
حارس املركز ،كان احلارس يف إجازة أليام قليلة بينما كانت أسرته متواجدة،
قررنا مساعدته وبناء شقة صغيرة له ،قمنا يف الفريق ببناء بيت صغير لهم
يف غضون أيام قليلة ،عاد احلارس ليجد أهله يف بيت ،عوضا عن املظلة،
كانت مفاجأة سا ّرة لم يتوقعها ،مبعنى أن رزق االنسان يأتيه من حيث ال
يحتسب.
كلمة أخيرة
للشباب:
من لم يزر مناطق العمل اإلنساني فقد فاته خير كثير وخبرات وفيرة.
للمؤثرين على شبكات التواصل:
"التاجر مع اهلل ال يخسر أبدا"..متأكد أنكم لو زرمت ميدان العمل اإلنساني
لضاعفتم تبرعاتكم بعد أن تكتشفوا أثر ما جدمت به.
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العمر
 48عاما
التحصيل العلمي
ثانوية عامة
الهوايات و القدرات
اإلنشاد وإعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية
مشاركات تطوعية
مشاركات كثيرة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات
الشبابية واألندية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

في إطار المشاركة ضمن فريق البرنامج التلفزيوني
"قلب واحد" الذي تنتجه قطر الخيرية تمت زيارة مايلي:
•جزيرة سقطرى :اليمن 2014
•السودان2015 :

•الحدود التركية السورية( :الالجئون السوريون) 2016
•قرغيزيا2017 :

أهمية الزيارات امليدانية
من واقع مشاركاتي اعتبر أن اصحطاب اجلمعيات اخليرية ومنها جمعية قطر
اخليرية للوجوه اإلعالمية والشخصيات ذات احلضور املجتمعي واملؤ ّثرين على
ألن هذه الفئات تستطيع
شبكات التواصل يف زياراتهم للميدان غاية يف األهميةّ ،
نقل املعاناة من امليدان والتوعية بالقضايا اإلنسانية مباشرة ،ومينحها هذا
احلضور يف قلب األزمات ومواطن االحتياج مصداقية أكبر وقدرة أقوى على
التأثير اإليجابي على متابعيهم ،وحفزهم على املناصرة ودعم املشاريع اخليرية.
انعكاسات الزيارات
فإن هذه الزيارات تشعرني بحجم ما يغمرنا اهلل
1.1على املستوى الشخصي ّ
به من ِن َعم ،خصوصا من يعيش يف دولة يحظى فيها باألمن واألمان واحلياة
الكرمية والرزق الطيب كقطر ،فيما تفتقد املناطق التي نزورها لألساسيات
التي يحتاجها اإلنسان ليقيم بها أَ َود حياته.
املادي
2.2اإلحساس العميق مبعاناة احملرومني ،والشعور بأهمية تقدمي العون
ّ
واملعنوي لهم أثناء الزيارات وبعدها ،وتخصيص الوقت واجلهد خلدمتهم ،أو
ّ
من خالل داللة الغير على اخلير والتوعية باملعاناة اإلنسانية وذلك من خالل
املواهب واإلمكانات اإلعالمية والتواصلية ،والقدرة على التأثير يف املتابعني
واجلمهور ،ولع ّل هذا األمر أصبح جزءا مهماً من تكويني وتفكيري ونشاطي.
مواقف ِّ
مؤثرة
1.1ما الحظته من زيارتي لالجئني السوريني أ ّنهم كانوا يستصعبون طلب العون
أن الشريحة
وم ّد يد املساعدة ويشعرون باحلرج الكبير من ذلك ،والسبب ّ
الكبيرة منهم كانوا قبل األزمة التي متر بهم منذ  7سنوات يعيشون مبستوى
معيشي جيد أو معقول ،ولذا كنا ال نسألهم مباشرة عن احتياجاتهم ،جتنّبا
جلرح مشاعرهم بل نسأل من حولهم عن ذلك ،ثم نق ّدم أفضل ما يصلح
أوضاعهم (مساعدات مادية ،معونات غذائية وعينية ،توفير إيجار بيت،
متويل مشروع صغير مد ّر للدخل)

2.2لفت انتباهي أثناء زيارتنا للسودان الترحيب وكرم الضيافة واالبتسامة
الطيبة من جميع الشرائح حتى من الفقراء ،وأتذكر أننا استعنا بامرأة
كبيرة يف السن ملعرفة أصحاب احلاجة يف إحدى القرى ملساعدتهم فكانت
تد ّلنا عليهم بأريحية واهتمام ،ومما أثار استغرابنا بعد أن أوشكنا على
إنهاء مهمتنا أنها محتاجة مثل حال من تد ّلنا عليهم ،ولكنها لم تطلب منا
أو تتحدث عن احتياجها استعفافا ،وعندما علمنا بذلك قدمنا لها العون
واملساعدة.
كلمة أخيرة
للنجوم واملؤثرين :هلل حقّ عليكم يف جنوميتكم التي حباكم اهلل بها ورزقكم من
فضلها ،فخصصوا جزءا من هذه النعمة لصالح عمل اخلير وخدمة الناس.
ألهل اخلير :شهادتي يف أهل قطر مجروحة ،وأشهد هلل انني ما طرحت
مشروعا بحاجة لدعم أو حالة محتاجة للمساعدة إ ّال وجدت منهم املسارعة يف
اخليرات والبذل ،ولعل بركة ذلك انعكس أمنا يف حياتهم وبسطا يف أرزاقهم.
وأعتقد أن ذلك سيبقى ديدنهم ليغمروا العالم باخلير.
للشباب :أرى أن املشاركة يف القوافل اإلغاثية والرحالت التطوعية مه ّم
جدا للشباب ،ألنها تكسبهم الكثير من اخلبرات والقدرات ،وتسهم يف تعزيز
سلوكياتهم اإليجابية وتغيير من نظرتهم إلى احلياة ،وأمتنى أن تفكر األسر
واملدارس بالتعاون مع اجلمعيات اخليرية يف تنظيم رحالت من هذا النوع نظرا
آلثارها التربوية الكبيرة عليهم وعلى أبنائهم.
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العمر
 44عاما
التحصيل العلمي
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الهوايات و القدرات
الكتابة األدبية والتأليف.
مشاركات تطوعية
مساهمات متعددة في األندية والمراكز الشبابية
والجهات الثقافية ،ومشاركات متنوعة مع الجمعيات
الخيرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•زيارة الالجئين السوريين في األردن ،وضمنها مخيم
الزعتري في إطار "مسابقة المتنافسون  "1عام
2012
•زيارة الالجئين السوريين على الحدود التركية السورية،
في إطار "مسابقة المتنافسون  "1عام 2013

أهمية الزيارات امليدانية
كثير من احلقائق واملعلومات قد تغيب أو ال تكون ُمستَوفاة بغير املعايشة
أواملعاينة املباشرة ،وبتقديري فإن الوصول ملواقع األزمات والكوارث وإن ملدد
قصيرة يعطي وصفا أكثر دقة ملعاناة الناس مقارنة بالسماع أو القراءة عنها،
كما أنه يلقي مزيدا من املسؤولية على الزائر من أجل التوعية بقضاياهم ،وشرح
حجم ما يحتاجونه (أمانة التبليغ) ،واالهتمام بصورة أكبر بدعمهم ،وتعطيه
حافزا أكبر خلدمتهم .وعند معاودة الزيارة لتنفيذ املشاريع أو تدشينها يستشعر
الزائر الفرق الذي حتدثه يف حياة املستهدفني ،وحجم االرتياح الذي تخلفه يف
نفوسهم ،ومن ثم ينقل للمتبرعني ثمرة ماقدموه بعد أن يلمسه عن قرب يف عيون
املستفيدين ،وهو ما يحفزهم غالبا ملزيد من البذل والعطاء.
انعكاسات الزيارات
على املستوي الشخصي أسهمت هذه الزيارات يف اإلحساس بحجم املسؤولية
امللقاة على عاتقي بصورة أكبر جتاه هموم األمة ومآسيها والتحديات التي
تواجهها.
عندما اصحطبت أسرتي (زوجتي وأبنائي يف إحدى الزيارات) الحظت أن
منسوب تقديرهم للنعم التي حباهم وحبانا اهلل بها ارتفع بصورة أكبر ،ألنهم
ببساطة عقدوا مقارنة عملية بني مالديهم ومالدى أقرانهم هناك.
تيقنت أن هموم األمة وحتديات الفقر واجلهل واألمراض التي تواجهها،
واألزمات التي تعصف بها حتتاج لتدخالت إنسانية وتنموية أكبر ،ألن هناك بون
شاسع بني حجم التدخل احلالي واالحتياج الفعلي.

مواقف ِّ
مؤثرة
 التوجد مواقف بعينها بقدر ماهي مشاهد مؤثرة ومنها  :األمل الذي رأيته يفعيون األطفال السوريني الالجئني ،فرغم ظروفهم الصعبة يف املخيمات فإنهم
يتعلَّمون ويلعبون ويبتسمون ،تعلّمت منهم معنى الصمود وحب احلياة والتفاؤل
بغد أفضل.
أن وراء كل عني من عيون األطفال املنكوبني حكاية ومعاناة رغم
 كنت أشعر ّصغر أعمارهم ،وكم وددت بحكم أنني أكتب القصص أن يتاح لي تدوين قصصهم
بك ّل مافيها من ألم وأمل ،ونقلها ألجيال األمة.
كلمة أخيرة
للجمهور:
ينبغي أن حت ّدثوا أنفسكم بالقيام مبثل هذه الزيارات ،فإن لم تتمكنوا فال أقل من
دعم العمل اإلنساني ومشاريعه باملال والتوعية به ،احرصوا أن يكون لكم نصيب
فيه.
للشباب:
عليكم عبء أكبر لالهتمام بالعمل التطوعي وخدمة مجتمعاتكم وأمتكم والنهوض
بها ،بحكم وفرة العزمية والوقت مقارنة بالشرائح األخرى.
للنجوم واملؤثرين:
تتح ّملون مسؤولية أكبر من غيركم بحكم شهرتكم وحب الناس لكم واهتمام
الناس مبتابعتكم ،لذا أنصح باستثمارها أو استثمار جزء منها خلدمة اإلنسان
والعمل اإلنساني.
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العمر
 53عاما
التحصيل العلمي
ثانوية عامة ودبلوم إدارة أعمال
الهوايات و القدرات
الغوص والصيد وتقديم البرامج التلفزيونية
مشاركات تطوعية
مع المدارس عندما كان طالبا ،ومع الهالل األحمر
والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة
القطرية لرعاية األيتام "دريمة".
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•زيارة لالجئين السوريين في األردن ولمخيم الزعتري
عام  2012في إطار "مسابقة المتنافسون ."1
•زيارة لالجئين السوريين على الحدود التركية السورية
عام  2013الفتتاح مشاريع إنسانية في إطار
"المتنافسون ."2
•ثالث زيارات ميدانية في إطار البرنامج التلفزيوني
"قلب واحد" الذي تنتجه قطر الخيرية

•أ  -جزيرة سقطرى اليمن 2014
•ب  -السودان 2015

•ج الحدود التركية السورية (الالجئون السوريون)
2016

أهمية الزيارات امليدانية
فإن هذه الزيارات
بالنسبة لإلعالميني واملؤ ّثرين ممن لهم جمهور يتابعهم ّ
امليدانية تسهم يف تعزيز ح ّبهم يف قلوب متابعيهم ،ألنهم يخصصون أوقاتهم
ألعمال تطوع ّية مهمة ،ويصلون ملناطق تتطلب مشقة وجهدا ،وكثيرا ما يتّخذهم
اجلمهور قدوة له للمشاركة يف أعمال تطوعية مماثلة أو دعم املشاريع اخليرية.
انعكاسات الزيارات
القرب من املساكني واملكروبني يشعرك أنك تؤدي دورا مه ّما يف احلياة وحتقق
إنسانيتك قبل كل شيء ،وهو فوق ذلك يرقق القلوب ،ويسهم يف تخليص النفس
الشح واألنانية ،ويسهم يف االرتقاء بها إميانيا ،هذا الشعور حتس به مبجرد
من
ّ
مسحك على رأس يتيم أو إسعاد قلب محتاج أو قضاء حاجة فقير ،أو تخفيف
من معاناة مكروب .يف امليدان أسرار وأسرار..اليدركها إال من ذاق حالوتها.
فإن هذه الزيارات جتعل تأثير اإلعالميني والناشطني على
وفضال عما سبق ّ
مواقع التواصل أكبر ألنهم أوال يتأثرون باملشاهدة واملعايشة ،ويؤثرون ثانيا يف
غيرهم ،خصوصا عندما ينقلون مايرونه طازجا من قلب احلدث (صورة املعاناة
تتكلم بدون رتوش) من خالل تقاريرهم وتغريداتهم ومقاالتهم ومقابالتهم.
مواقف ِّ
مؤثرة
1.1أثناء زيارتنا لسوق السمك بجزيرة سقطرى اليمنية شاهدت طفال عمره
 9سنوات مالزما ألماكن تنظيف األسماك يف السوق ،ويقوم من حني آلخر
بتفتيش مايرميه العمال من فضالت تنظيف األسماك للزبائن ويجمعها يف
كيس (مثل رؤوس األسماك) ،وعندما اقتربت منه وسألته عن وضعه علمت
أنه يتيم ولديه  7أخوات آخريات ،يعيش هو وهن وأمهم يف ظروف معيشية
			
صعبة ،وهو ما اضطره لذلك بغرض تأمني طعام لهم.
وبفضل اهلل قام فريق "قلب واحد" بشراء سمك له يف ذلك اليوم ،وقمنا
بتوفير كفاالت أيتام له وألخواته.

2.2يف زيارتنا السودان لفت انتباهنا رجل أعمى ميشي يف الشارع مع ابنه
الصغير وعندما استوقفه فريق " قلب واحد" وسأله عن وجهته علمنا أ ّنه
متوجه للمسجد لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي ألطفال املنطقة باملسجد،
ّ
مقابل مواد متوينية وعينية يحصل عليها من أسرهم ،ولكنها ال تكفي لسد
احتياجات أسرته وتوفير حياة كرمية له ولها ،وعندما سألناه عن أفضل
طريقة ملساعدته طلب منا توفير عربة صغيرة له ،ألجل أن ينقل املياه
الصالح للشرب ألهل املنطقة (ثمنها بحدود  1000دوالر) مقابل أجر يحصل
عليه منهم ،وقد ّ
مت توفيرها له بفضل اهلل ونأمل أنها أسهمت يف توفير حياة
مستقرة له وألسرته.
كلمة أخيرة
للشباب :
بادروا ألعمال اخلير وقضاء حاجات احملتاجني بك ّل ما تستطيعون ،واغتنموا
السن.
قدرتكم على التطوع بجهدكم ووفرة وقتكم يف هذه
ّ
ـ للمعروفني من أهل اإلعالم واملؤثرين:
كما عرفكم الناس من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي
وغيرها..اتركوا بصمة لكم يف عمل اخلير يعرفكم اهلل بها ويكرمكم بسببها،
وخصصوا جزءا من نعمة الشهرة وشطرا من وقتكم لهذا الغرض النبيل.
ّ
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العمر
 52عاما
التحصيل العلمي
دبلوم إدارة
الهوايات و القدرات
رياضي والعب ومدرب منتخب قطر الوطني لكرة
الطائرة.
مشاركات تطوعية
مع قطر الخيرية فقط.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
جمهورية غانا

في إطار النسخة الرابعة للبرنامج التلفزيوني
"سفاري الخير" الذي تنتجه قطر الخيرية .2017

أهمية الزيارات امليدانية
فرق كبير بني أن تسمع عن األعمال اخليرية من الناس أو تشاهد إجنازاتها
عبر شاشات التلفاز وبني أن تراها بأ ّم عينيك ،هذه الزيارات تتيح الفرصة لك
كي متارس العمل اإلنساني بك ّل مافيه من بركة عظيمة وأجر كبير ،وتكشف لك
عن حجم معاناة الفقراء واحملتاجني واملكنوبني وما يحتاجونه ،وأثر املساعدات
واملشاريع املنفّذة مهما قلّت أو صغر حجمها.
انعكاسات الزيارات
زيارتي لغانا ع ّرفتني بقيمة األشياء املسخَّ رة لنا ،قيمة الغذاء املتو ّفر بني أيدينا،
والوقت املتاح لنا ،والبيوت التي نأوي إليها ،إذ كنت أم ّر عليها سابقا مرور
الكرام ،لقد كبرت قيمتها يف عيني مقارنة بندرة ماهو متوفر منها لدى من
شاهدناهم.
وعندما يكون الزائر شخصية معروفة أو مو ّثرة فإن أثر مثل الزيارات يكون
أكبر ،فاليقتصر عليه فحسب ،بل يتجاوزه إلى من يتابعه أو يتأثر به.
مواقف ِّ
مؤثرة
1.1التقينا يافعا دخل اإلسالم وعمره  12سنة ،سألناه عن أمنيته فقال :أمنيتي
أن أحصل على ثوب كالذي يرتديه املسلمون ألصلّي فيه ،لم تكن أمنياته
مادية كما هي أمنيات كثير ممن هم يف مثل سنّه (اجلواالت الذكية احلديثة،
السفر والرحالت وغيرها.)..

2.2زرنا شخصا كان يف غاية األلم أل ّنه يواجه احتمال طرده من منزله لعدم
قدرته على سداد إيجار بيته املتراكم ملدة سنة ،وملا سألناه عن القيمة
السنوية لإليجار ،أخبرنا أنها ما يعادل  480رياال (أي أن إيجار البيت
الشهري هو  40رياال فقط) فذهلت لضآلته ،وأدركت أن املال الذي قد يكون
قليال يف أعيننا قد يعني الكثير يف أعني اآلخرين ويف واقع حياتهم ،لذا
ينبغي أال يحقر اإلنسان من املعروف شيئا.
كلمة أخيرة
للشباب :
ج ّربوا امليدان رمبا استفدمت من الزيارات أكثر مما يستفيد منها ذوو احلاجة..
إن فوائدها أكثر من أن حتصى وأنا أراهن على ذلك.
ِّ
واملؤثرين:
للنجوم
كما أفرحتم وتف ّرحون قلوب الكثيرين من متابعيكم يف املالعب وعبر شاشات
التلفزة والبرامج الترفيهية..أمتنى أن تخصصوا جزءا من أوقاتكم لتفرحوا قلوب
الضعفاء واملساكني واملنكوبني .وكما تخصصون شطرا من أوقاتكم للزيارات
السياحية للترويح عن أنفسكم وأهليكم ..زوروا ميادين العمل اإلنساني ففيها
السعادة والراحة النفسية ،وقدميا قالوا" :من ذاق عرف".
ألهل اخلير:
ك ّثر اهلل من أمثالكم ..واصلوا البذل فدائرة الفقر واألزمات يف اتساع ،واهلل
اليضيع أجر احملسنني.
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العمر
 16عاما
التحصيل العلمي
طالب في المرحلة الثانوية  -أكاديمية اسباير  -قطر
مشاركات تطوعية
زيارة الالجئين السوريين واأليتام في األردن مع مؤسسة
راف ،وزيارة إلى جيبوتي مع مبادرة تطوعية شبابية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

بنغالديش :2017

في إطار النسخة األولى من البرنامج اإلذاعي
"المتنافسون" الذي تنتجه قطر الخيرية.

أهمية الزيارات امليدانية
كشفت لنا حجم معاناة الشعوب بسبب الفقر ،فعلى سبيل املثال كنت قبل أن
أزور بنغالديش أظن أن وضع البنى التحتية ومستوى توفر اخلدمات األساسية
واملستوى املعيشي فيها مشابه لباكستان أو الهند ،فتبني لي أنه أكثر سوءا.
والزيارات امليدانية متنحنا معرفة أفضل عن القضايا التي سنقوم مبناصرتها
وتوفير الدعم لها ،وقد الحظت الفرق الكبير يف ذلك عندما حتدثت يف اإلذاعة
عن املشاريع التي سيقوم فريقنا يف إطار برنامج "املتنافسون" بدعمها ،قبل
الزيارة وبعدها .وكان مما ساعد فريقنا على ذلك الصور والفيديوهات التي
قمنا بالتقاطها وتوثيقها من امليدان ثم عرضها بعد عودتنا من السفر ،ومشاركة
زمالئنا يف ذلك ،وهو ما أسهم يف زيادة الدعم ملشروعنا الذي قمنا بتمويله
بشكل واضح.
انعكاسات الزيارات
تركت الزيارة أثرها على نفسي يف تقدير النعم التي وهبنا اهلل إياها ،وأنا
أخطط من اآلن لدراسة هندسة الطاقة البديلة ،رغبة مني يف السعي
للمحافظة على موارد وثروات بالدي (قطر)
كما انعكست هذه الزيارة على حياتي بحيث صرت أتص ّدق بصورة منتظمة
(أسبوعية أو شهرية) ،ألنني رأيت كيف تصنع املشاريع يف امليدان الفرق يف
حياة الناس ،رغم أن الكثير منها ذات قيمة بسيطة ،كما قررت أن أقوم مبزيد
من الزيارات اإلنسانية امليدانية عندما تتاح لي ليكون جزء من حياتي مخصصا
خلدمة الناس التي هي من أفضل األعمال عند اهلل تعالى.

مواقف ِّ
مؤثرة
ألن فريقنا دعم إجراء عمليات إزالة املاء البيضاء عن العيون التي تؤدي إلى
ّ
إعادة اإلبصار ،فإن من أجمل ما أسعدني يف حياتي أن تابعت عملية أحد
املرضى ،وخصوصا حلظة رؤيته للنور مرة أخرى ،بعد رفع الشاش عن عيونه،
وحجم السعادة التي غمرته ،خصوصا أنه سيتمكن بعد ذلك من معاودة العمل
وإعالة أهله.
كلمة أخيرة
للشباب :
ألن لها فوائد ج ّمة
ما ترونه ليس كما تسمعونه ،وأح ّثكم بقوة على زيارة امليدان ّ
عليكم وعلى من تقومون بزيارتهم.
ألهل اخلير:
جزاكم اهلل خيرا ،وأكثر من أمثالكم ،وأمتنى أن تواصلوا بذلكم وعطاءكم ،وأكاد
أجزم بأن األيادي البيضاء ألهل قطر هي من األمور التي تسهم يف حفظ نعمة
األمن واألمان عليهم ،وتدفع عنهم شر ك ّل من يريد بهم كيدا وسوءا.
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العمر
 34عاما
التحصيل العلمي
ماجستير في الصحافة التلفزيونية  -جامعة قولدسميثز
يونيفرستي أوف لندن وماجستير في إدارة األعمال التنفيذية -
جامعة الدراسات العليا لإلدارة HEC Paris
الهوايات و القدرات
ِّ
ومقدم برامج تلفزيونية ،معلق رياضي.
مذيع
ّ

مشاركات تطوعية
•اإلسهام في تأسيس "مسابقة المتنافسون" التابعة لقطر
الخيرية والمشاركة فيها في عامي  2012و.2013
•اإلسهام في تأسيس وإطالق مبادرة "رفقاء" لرعاية األيتام
التابعة لقطر الخيرية  -نهاية عام .2013
•اإلسهام في تأسيس والمشاركة في النسخ األربع لبرنامج
"قلب واحد" التلفزيوني الذي تنتجه قطر الخيرية اعتبارامن
عام  2014وحتى اآلن.
•سفير لقطر الخيرية.
تطوعي في جامعة قطر
•تقديم دورات إعالمية بشكل
ّ
وسلطنة عمان وغيرها.

تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

•الالجئون السوريون في األردن وجنوب تركيا  -عام  2012و
 2013في إطار زيارات "مسابقة المتنافسون" التابعة لقطر
الخيرية.
•اليمن (جزيرة سقطرى)  -السودان جنوب تركيا  -قرقيزيا
في األعوام  2017 - 2014في إطار زيارات النسخ األربع
لبرنامج "قلب واحد" التلفزيوني الذي تنتجه قطر الخيرية.

أهمية الزيارات امليدانية
أنا مؤمن بأن زيارة ميادين العمل اإلنساني تغ ّير نظرة اإلنسان للحياة ،وتساعده
على بناء شخصيته ،وتقييم األوضاع كما هي عليه يف الواقع ،وليس من خالل
التخمني وما يصل للناس عن طريق وسائل اإلعالم وغيرها.
أن هذه الزيارات جتعل الزائر يالمس مباشرة حاجة الفقراء واملنكوبني،
كما ّ
ومعرفة األمور التي هم أكثر حاجة لها ،وخصوصا يف مجال املشاريع التنموية.
أن مشاريع التعليم أو الصحة هي
فعلى سبيل املثال ميكنك أن تدرك يف امليدان ّ
األكثر احتياجا من املساجد أو حفر اآلبار أو املشاريع اإلغاثية.
أنصح من يرغب بالتطوع واملشاركة يف العمل اخليري أن يحرص على زيارة
امليدان ،أل ّنه سيضيف له الكثير ،ويجعله أكثر قدرة على التعريف بالقضايا
اإلنسانية وإيصال الرسائل املتعلقة بها لآلخرين.
انعكاسات الزيارات
 على املستوى الشخصي غ ّيرت هذه الزيارات الكثير يف شخصيتي ،فقدجعلتني أكثر قدرة على معرفة النعم التي وهبني اهلل إياها ،وأفضل يف كيفية
مناصرة قضايا العمل اإلنساني والتعريف بها.
فإن هذه الزيارات أسهمت يف تعريف املجتمع القطري
 على املستوى املجتمعي ّمبا يدور حوله من كوارث ونكبات بشكل أفضل ،وأعانته على الشعور بالتكافل
ألن األصل أن يكون اجلسم
مع احملتاجني يف املجتمعات العربية والعالم بأسرهّ ،
واحدا يحس مبعاناة إخوانه العرب واملسلمني وكل إنسان محتاج يف العالم.
 بشكل خاص وأل ّننا قمنا بإنتاج البرنامج التلفزيوني "قلب واحد" ،حيث ّمت
تصوير مشاهده يف قلب امليدان فإ ّنني اعتبرها جتربة مميزة وإضافة مهمة
ألن تلفزيون الواقع من أكثر البرامج اإلعالمية املؤثِرة
إلعالم العمل اإلنسانيّ ،
التي تالمس القلوب وتت ّم متابعتها على نطاق واسع ،وألنها جتعل املتابع لها يعيش
الواقع كما هو ،وبالتالي تكون الرسالة التي يراد توصيلها أبلغ وأكثر تأثيرا.

 كانت برامج الواقع تستخدم ألشياء غير هادفة كاالستمتاع وجلب األموال بينمااستخدمناها خلدمة أهداف نبيلة (خدمة العمل اخليري) .وقد لفت برنامج
"قلب واحد" ومسابقة "املتنافسون" االنتباه إلى أهمية اإلبداع يف العمل اخليري
واخلروج عن املألوف ،واستثمار التط ّور الكبير يف التقنيات وشبكات التواصل
االجتماعي لنشر ثقافة العمل اخليري على نطاق أوسع ،والتوعية ببرامجه
وتسويقها وتوفير الدعم لها بطريقة أفضل.
مواقف ِّ
مؤثرة
سن االبتدائية
1.1من األمور التي لفتت انتباهي يف قرقيزيا منظر أطفال يف ّ
يضطرون لقطع مسافة عدة كيلومترات من قرية إلى أخرى من أجل
الدراسة يف املدرسة ،ويقطعون نفس املسافة يف طريق عودتهم لبيوتهم يف
درجة حرارة تصل حلوالي  20حتت الصفر.
2.2ومن األمور املؤ ِّثرة يف زيارتنا لالجئني السوريني يف جنوب تركيا أن جتد
العديد من أصحاب الشهادات اجلامعية والدراسات العليا (مهندسون،
ومدرسون )...ميتهنون أبسط املهن كرعاية البقر وغيرها ألنه لم تتوفر
فرص عمل مالئمة ميكنهم أن يعتاشوا منها.
كلمة أخيرة
للشباب :
أح ّثهم على زيارة امليدان أل ّنها ستغ ّير نظرتهم للحياة ،وجتعلهم يستّمتعون يف
نشاطهم التطوعي.
للمؤثّ رين يف املجتمع:
الشهرة بدون رسالة يف احلياة ال قيمة لها ،فاحرصوا على استثمار شهرتكم
لشكر اهلل هذه النعمة والنعم األخرى ،ومساعدة وتطوير املجتمعات احملتاجة.
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العمر
 33عاما
التحصيل العلمي
ثانوية عامة
الهوايات و القدرات
العب كرة قدم محترف.
مشاركات تطوعية
أسس وشارك في تأسيس عدة مبادرات وحمالت خيرية
وإنسانية منها :
•مبادرة "حاسين فيكم" لصالح العمال داخل دولة قطر.
•مبادرة "فزعة وفاء" لصالح الالجئين السوريين.
•إضافة لكونه سفير قطر الخيرية للعمل اإلنساني.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
منذ  2012وحتى  2017قام بعدة زيارات إنسانية مع قطر
الخيرية أهمها:
•أكثر من زيارة لالجئين السوريين في لبنان األردن جنوب
تركيا منها ما كان في إطار "مسابقة المتنافسون" ،ومنها
ضمن مبادرات تطوعية دعمتها قطر الخيرية.
•كينيا الصومال زيارات إغاثية لمواجهة الجفاف والمجاعة.
•أندونيسيا وماليزيا زيارات إغاثية ،وضمن برنامج
"المتنافسون" اإلذاعي الذي تنتجه قطر الخيرية.
•اليمن (جزيرة سقطرى) ،السودان ،جنوب تركيا ،قرغيزيا
•ضمن زيارات البرنامج التلفزيوني "قلب واحد" الذي تنتجه
قطر الخيرية.
•بنغالديش (زيارتان) لتقديم مساعدات إغاثية لمتضرري
الروهينغا.

أهمية الزيارات امليدانية
على املستوى الشخصي علّمتني هذه الزيارات أشياء كثيرة ومنها :ضرورة الشعور
وتأكدت
باآلخر ،وأننا نستطيع تغيير الكثير ،وإن ظننا أننا ال نستطيع فعل شيء،
ُ
أن تط ّوعنا يحتاجه شخص ما يف منطقة ما يف زمن ما ،ولذا ييسر اهلل لنا زيارة
امليدان لتقدمي أو عمل شيء ينفع الناس.
ومما تعلمته تقدير قيمة ك ّل ما منلك صغيره وكبيره ،قليله وكثيره ،حيث صار
تعاملي معه بإنسانية ،أحاول أن ال آخذ من الطعام أكثر من حاجتي ،وال أف ّرط
باملتبقي منه إذا كنت يف مطعم ،بل آخذه آلكله يف البيت يف وقت آخر أو أعطيه
لشخص آخر .وهكذا فالعمل التطوعي يف امليدان ير ّبي ويه ّذب النفوس ،ويجعلها
خجولة مع ذاتها.
وما تعلّمته وأدركته يف امليدان أن أعظم سعادة يف الدنيا هي أن تدخل السعادة
وأن من أعظم الصدقات
على اآلخرين كما قال الدكتور عبد الرحمن السميطّ ،
وأحب األعمال التي ميكننا فعلها إدخال السرور على قلوب العباد ،مصداق ماورد
ّ
يف األحاديث النبوية الشريفة ،ولك أن تتخيل كم من السرور ميكن إدخاله على
احملتاجني واملنكوبني يف مثل هذه الزيارات امليدانية.
انعكاسات الزيارات
أدركت يف هذه الزيارات أن احلياة ليست شهرة أو أو ماال أو سيارات فارهة أو
مالبس فاخرة أو غيرها من متاع الدنيا وزينتها ،وأمنا هناك ما هو أفضل منها
ل ّذة العمل اإلنساني التي تشعرنا بالسعادة والطمأنينة والسكينة.
أن يوفقك اهلل لتكون يف مواقع األزمات كي تساند أصحاب احلاجة وتعينهم
فتلك نعمة حتتاج إلى أن تشكر اهلل عليها ،ألنها ترفع من مقامك عنده ،بينما
قد ال تتيسر هذه الفرصة لغيرك.
وللزيارات انعكاس مه ّم على تسويق العمل اإلنساني ،فوجود املؤ ّثرين يف موقع
احلدث (األزمات) مينح الكثير من املصداقية ملا ينفّذه العمل اخليري من إغاثة
وتنمية ،وينعكس إيجابا على احملسنني واجلمهور ،ويلفت انتباههم ملا يحدث يف
ميدان العمل اإلنساني.
على من يسافر من املؤ ِّثرين يف املجتمع إلى امليدان أن يدرك أنه سفير للعمل
وأن دوره بالغ األثر.
اإلنساني وليس ملك نفسهّ ،

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1عند زيارتنا لسقطرى يف إطار فريق برنامج " قلب واحد" زرنا أم عامر وهي
سيدة مينية كبيرة يف السن حرمت من نظرها ملدة عامني بسبب مايعرف باملاء
البيضاء ،قررنا تنظيم عمل مخيم صحي للعيون ،كنت أتابع حالتها بصفتي
رئيس الفريق ،وقد عرفت نبرة صوتي عندما قمنا بنقلها بسيارتنا إلجراء
العملية ،ثم عندما أعدناها للبيت وفوق عيونها الشاش ،ثم عندما نقلناها
مرة أخرى من البيت للمخيم يف اليوم التالي لرفع الشاش ،املهم عند رفع
الشاش كانت أم عامر يف مواجهة الطبيب وكنا نحن وأوالدها وأحفادها خلف
الطبيب.
وألن صوتي
املوقف املؤثر أنني ما إن قلت لها مبروك عند حلظة اإلبصارّ ،
إلي كاملذعورة ونزلت إلى ركبتي تريد تقبيلها تعبيرا عن
معروف لديها التفتت ّ
امتنانها ملا قمنا به ،وماعرفت أن الفضل يف إبصارها للنور من جديد بعد
ِّ
املتفضل عليهم يف حني أ ّنهم
اهلل هو للمحسنني وليس لي .هم يظنون أنك
متفضلون علينا ألنهم منحونا شرف وأجر خدمتهم وإسعادهم ،ومما يبعث
على األلم أن قيمة إجراء العملية الواحدة لها وألمثالها ال تتجاوز  200دوالر،
وبسبب عدم إجرائها يحرمون من اإلبصار ملدد قصيرة أو طويلة .أتذكر حلظة
جتمع أبنائها وأحفادها حولها بعد أن أبصرت ،وكيف كانت تل ّمهم حولها
وتش ّمهم وهي ال تصدق أنها مت ّكنت من رؤيتهم بعد أن حرمت من ذلك.
كلمة أخيرة
للشباب :
يف الطرف اآلخر من العالم شخص يحتاجك ٍ
بيد مت ّدها إليه أو بكلمة طيبة
يسمعها منك أو ابتسامة تدخل بها الفرح لقلبه احلزين ..فاستثمروا وقتكم
وجهدكم يف ذلك.
ِّ
للمؤثرين يف املجتمع:
ٍ
صدقة تشكرون اهلل على نعمة الشهرة التي غمركم بها أن تكونوا سفراء
أق ّل
خير لبالدكم ومجتمعكم.
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 37عاما
التحصيل العلمي

بكالوريوس لغة عربية
الهوايات و القدرات

مقدمة برامج وناشطة على شبكات التواصل
ّ
االجتماعي.
مشاركات تطوعية
مع مبادرة " رحماء " ،ومبادرة " حاسين فيكم" ،ومع
" مبادرة " مفاخر" التي أطلقتها مراكز الفتيات التابعة
لوزارة الثقافة والرياضة في قطر.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

بنغالديش:
وتم فيها االطالع على مشاريع قطر الخيرية وااللتقاء
بمكفوليها من األيتام ،وذلك في إطار زيارات شبكة قطر
الخيرية للتواصل االجتماعي .2017 - 2016

أهمية الزيارات امليدانية
إن زيارتي لبنغالديش غ ّيرت حياتي  180درجة ،رغم أن اهتماماتي
ميكن القول ّ
ّ
ومشاركاتي التطوعية سابقة لهذه الزيارة ،ولعل السبب أنني يف بنغالديش عشت
مع األيتام ،واقتربت من احملتاجني ،وسمعت منهم وملست حجم معاناتهم ،فيما
كنت قبل ذلك أسمع عنها ،أو أشاهد أمورا متعلقة بها عن بعد فقط.
تع ّرفت يف هذه الزيارات على مشاعر وأحالم هذه الشريحة ،وأحببت ابتساماتها
رغم املعاناة ،وح ّبها للحياة رغم املصاعب.

ملست يف هذه الزيارة أثر املشاريع اخليرية التي م ّولها أهل اخلير يف قطر
ونفذتها جمعية خيرية قطرية من خالل مكتبها امليداني هناك ،وما تعكسه من
صورة ذهنية إيجابية يف نفوس الناس هناك أوال ،ولدى العالم ثانيا عن دور قطر
وما تقدمه يف مجالي اإلغاثة وتنمية املجتمعات الفقيرة.

ومن فوائد الزيارة أننا و ّثقنا بالصورة العديد من املشاريع التي أنشأها محسنون
قطريون كاآلبار واملراكز الصحية ودور األيتام ..وهو ما يسهم يف تعزيز مصداقية
العمل اخليري ويزيد من الثقة مبخرجاته وبحجم تأثيره عند احملسنني خصوصا
وعند املجتمع القطري عموما.
انعكاسات الزيارات
أحدثت الزيارة تأثيرا كبيرا على نفسي ،بل وحرصت أن يكون لها انعكاس
على كل من هم حولي ،بدءا من أسرتي وأبنائي ومرورا بكل من يتابعني على
وسائل التواصل االجتماعي ،فضال على من التقيتهم أو ألتقيهم بورش تدريبية
يف املدارس ،وذلك من خالل عرض الصور والفيديوهات التي و ّثقتها من أرض
امليدان.
كما حرصت دوما أن أوصل رسالة مفادها أهمية احلرص واحلفاظ على ما
نحن فيه من نِعم واحلرص على عدم تبذيرها أو التفريط فيها ،واربط ذلك
مبن يعانون للحصول على أساسيات احلياة ،ومن يفتقدون نعمة األبوة من
األيتام..

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1رغم أن ما أخذناه معنا لألطفال ال يتجاوز الهدايا الرمزية واحللوى فإن ما
الحظناه أنا والفريق الذي كان معنا عندما زرنا مدارس األيتام أن الفتيات
كن يستحني من قبول ما نقدمه لهن ،ومن قبلها منهن وجدناه يهديها
ّ
لزميالته أو يعيد إهداءها لنا قبل مغادرتنا بنغالديش تعبيرا عن سعادتهم
بزيارتنا.
2.2هناك شخص يتحدث العربية بشكل جيد رافق وفدنا عند زيارة إحدى
مدارس االيتام البنني ،كانت املفاجأة اجلميلة عندما علمنا يف ختام الزيارة
أنه درس عندما كان صغيرا يف هذه املدرسة وعاش يف القسم الداخلي فيها،
ثم غادر املدرسة للدراسة يف اجلامعة ثم درس املاجستير يف اللغة العربية،
وكر ّد جلميل املركز عليه ،فقد عاد ليعمل فيه معلما ومشرفا.
كلمة أخيرة
للشباب :
أن اجتاهات الشباب يف قطر بدأت تتجه بقوة يف السنوات األخيرة
أنا فخورة ّ
نحو املبادرات التطوعية واملساهمة يف العمل اخليري واإلنساني سواء مايتم
داخل أو خارج قطر ،إلى درجة التنافس واإلبداع يف هذا املجال.
اؤكد ملن لم يشارك يف العمل التطوعي واإلنساني من خالل جتربتي أن النشاط
يف هذا املجال ممتع ويصقل شخصية اإلنسان ،ويعيد له الثقة بنفسه ،ومينحه
قدرة أكبر على العطاء واإلبداع ،واستخراج عناصر القيادة املوجودة لديه.
ِّ
واملؤثرين:
للنجوم
كلما اقتربتم من امليدان سيكون تعبيركم أفضل وأصدق عن الفئات الضعيفة
وذات احلاجة ،وسيكون تأثيركم أكبر واقوى يف دعم العمل التطوعي واإلنساني.
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 29عاما
التحصيل العلمي

بكالوريوس هندسة اتصاالت.
الهوايات و القدرات

ِ
الشعر.

مشاركات تطوعية
ّ
كل مشاركاتي مع قطر الخيرية ،وكنت معهم في أكثر
من برنامج ومبادرة وزيارة.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

األردن  -الالجئون السوريون:2012 :
في إطار النسخة األولى من "مسابقة المتنافسون"
اليمن سقطرى 2014

الحدود التركية السورية تركيا 2016
في إطار زيارات النسخة األولى والثالثة من البرنامج
التفزيوني " قلب واحد" الذي تنتجه قطر الخيرية.
جنوب تركيا الالجئون السوريون.
لمتابعة تنفيذ وتدشين مشاريع قطر الخيرية.

أهمية الزيارات امليدانية
أن خدمتها واملسارعة لنجدتها عند وقوع
أنا مع اإلنسانية أينما كانت ،واعتبر ّ
األزمات واجب أخالقي بعيدا عن الدين واملذهب واللون والعرق.
زيارات ميادين العمل اإلنساني من أجمل جتارب حياتي ،وقد استفدت منها
الكثير من الدروس والعبر ،باعتبارها تختلف عن زياراتنا األخرى بحكم طبيعتها
وأهدافها.
وتكتسب مشاركة جنوم املجتمع يف هذه الزيارات قيمة مضافة ألنهم يسهمون
بصورة مباشرة أو غير مباشرة يف حتبيب الناس بالعمل التطوعي واإلنساني،
ودعم جهود مناصرته وحشد الدعم ملشاريعه ومبادراته ،وما أكثر ما سمعنا بعد
عودتنا من الزيارات " ياليت كنا معكم" خلدمة احملتاجني ،وهذا مصدر فخر
واعتزاز لي ولكل جنم ومو ّثر يف املجتمع.
انعكاسات الزيارات
زرت أطفال الالجئني السوريني وجزيرة سقطرى باليمن ورأيت مظاهر
بعد أن ُ
الفقر فيها قلت لنفسي البد من االتعاظ وتعديل جملة أمور يف طريقة حياتي
باعتباري أعيش يف بلد فيه رخاء وامتلك اإلمكانات ومن هذه األمور :
 استخدام نعم اهلل مبا يرضيه عني وعدم اإلفساد فيها ،أو البذخ أو التبذيرأو املبالغة يف الصرف.
 أن يكون ألهل احلاجة نصيب يف مالي ووقتي وإمكاناتي. إدارة املال بطريقة متزنة ،والتحسب للظروف الطارئة وتقلبات الزمان،فالدنيا ال يدوم على حال لها شأن.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1على احلدود التركية السورية الحظت رجال عجوزا يبكي فآملني وضعه،
وسألته عن األمر الذي تسبب يف بكائه ،ففوجئت أنه ال يبكي لسبب
شخصي أو ملصاب تعرض له وإمنا يبكي من حال بعض الناس املتسخطني
على قضاء اهلل ،وعلى سننه يف احلياة ،وذكر لي حديث رسول اهلل صلى
وليس َ
ألح ٍد
ألمر املؤمنِ ِإ َّن أ ْم َره ُكلَّ ُه ل ُه َخي ٌر
(ع َج ًبا ِ
اهلل عليه وسلم َ :
ذلك َ
َ
أصابت ُه َ
صب َر
أصابت ُه َس َّراءُ َش َك َر
ْ
ض َّراءُ َ
فكانت َخي ًرا لهُ ،وإ ْن َ
إال لل ُم ْؤمنِ ِ ،إ ْن َ
فكانت َخي ًرا لهُ).
ْ
كلمة أخيرة
للشباب :
أدعو كل من ميتلك االستطاعة منكم واليوجد ما مينعه من التطوع أن يسارع
لزيارة ميادين العمل اإلنساني ليه ّذب روحه وسلوكه ،ويسعد ببركة خدمة الناس،
وثقوا أ ّنه املستفيد األكبر من هذه الزيارات.
للمؤثّ رين يف املجتمع:
ِّ
وظفوا جنوميتكم خلدمة اإلنسانية ،وكونوا قدوة للناس يف أعمال اخلير ،ألنكم
ّ
محط أنظارهم.
ألهل اخلير:
أن مايصرف لوجه اهلل يُع ّوض ،ويطرح اهلل فيه البركة..اغتنموا غناكم
تأكدوا ّ
فإن ما متلكونه اليوم قد ال متلكونه غدا.
ّ
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 24عاما
التحصيل العلمي

دبلوم عالي في نظم المعلومات.
الهوايات و القدرات

اإلعالم ،والمسرح.

مشاركات تطوعية
عضو في مركز قطر للعمل التطوعي ،وله مشاركات مع
المؤسسة القطرية لرعاية االيتام " دريمة " ،و برنامج
قطر الوطني للتنمية المستدامة  ،2030والملتقى
الشبابي التطوعي.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ

قرغيزيا:
في إطار زيارات النسخة األولى لبرنامج " المتنافسون "
الذي تنتجه قطر الخيرية .2017 2016

أهمية الزيارات امليدانية
رغم أني شاركت يف العمل التطوعي منذ سنوات ولكن كانت مشاركاتي داخل
الدولة فقط .زيارات ميادين العمل اإلنساني خارج الدولة تضيف للمتطوع،
وتختلف عن التطوع داخل الدولة بعدة أمور.
يف الداخل يتوفر للمتطوع كل ما يحتاجه من مأكل ومشرب ووسائل تنقل وتكييف
أثناء مهمته ،وبالتالي فإن التطوع يكون أكثر سهولة وراحة على أهميته ،أما
التطوع يف الدول الفقيرة وأماكن األزمات فإن األمور تكون فيه أكثر صعوبة
نظرا لعدم توفر املطاعم ،ووعورة الطرق وضعف البنى التحتية .وألداء مهمتك
التطوعية والنجاح فيها يجب أن تكون جزءا من تتوجه إليهم بالدعم واملساندة
يتعي عليك أن جتالسهم وتأكل
(الفقراء واحملتاجني واملنكوبني) ،وبالتالي ّ
وتتحرك معهم ،فتشعر جراء ذلك بروح إنسانية جديدة وجميلة تسري يف عروقك
نتيجة القرب من املعاناة.
وللزيارات امليدانية أهمية أخرى حيث يتم من خاللها نقل القصص التي تراها
ألسرتك وزمالئك واجلمهور من خالل الصور والفيديوهات ،وبذلك تخدم
املجتمع ألنك تنبهه للحفاظ على ال ِن َعم التي هو فيها وجتنب إهدارها ،وتساعده
يف دعم احملتاجني وتسويق مشاريع اخلير ،وهي أهداف تربوية واجتماعية مهمة.
انعكاسات الزيارات
تركت هذه الزيارة أثرها على حياتي ،وسلوكي مع َمن هم حولي ،علّمتني
وحب املساكني ،واملساعدة ولو بكلمة أل ّنها قد تترك أثرا يف غيرنا،
التواضع
ّ
وأن ما يتو ّفر لنا ونحن يف سن صغيرة قد ال يتو ّفر لغيرنا وهم يف سن متقدِّمة
كاملأوى والسيارة وغيرها ،وأن من يخدم غيره فهو كمن يخدم نفسه .ولو
أتيحت لي زيارات أخرى فسأكون سعيدا بها ،ولن أتر ّدد يف املشاركة فيها.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1من األمور التي أ ّثرت ّ
يف رؤية دموع الفرح يف عيون من نقدم لهم املساعدة،
وطريقة تعبيرهم عن هذا السرور ،حصل هذا عندما ق ّدمنا بقرة حلوب
مع عجلها ألسرة فقيرة ،وتعرف ذلك من خالل ما يقدمونه لك من طعام
وحلم ألن اللحم غالي الثمن لديهم ،وهذا تعبير عن شكرهم للمعونة التي مت
تقدميها إليهم (مشروع مدر للدخل).
2.2ذهبنا لزيارة منطقة ال تتوفر على اخلدمات األساسية كاملراكز الصحية
واملدارس ،وعلمنا أن أهلها يقطعون بضعة كيلو مترات للوصول ألقرب مركز
صحي ،كانت الزيارة بغرض دراسة إقامة مثل هذه املشاريع ،وقد هالني
حجم االستقبال من أهالي املنطقة ،وأدركت أهمية حتقيق أحالم الفقراء
وقضاء حاجاتهم وتلبية أمورهم املعيشية وأهمية منحهم األمل.
كلمة أخيرة
للشباب :
ساعدوا الناس مبا تستطيعون ..باجلهد ..بالوقت .بقليل املال ..فالقليل لديك
قد يكون كثيرا لدى غيرك.
للمؤثرين على شبكات التواصل واملشاهير:
مسؤوليتكم أكبر يف التوعية بالقضايا اإلنسانية وحشد الدعم لها.
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بكالوريوس إعالم جامعة قطر
الهوايات و القدرات

مقدمة برامج تلفزيونية ،وناشطة على شبكات التواصل
ّ
االجتماعي
مشاركات تطوعية
سفيرة لدى الجمعية القطرية للسرطان ،وسفيرة لدى
جمعية أصدقاء الصحة النفسية ،تشارك في دعم
حمالتهم ومبادراتهم وفعالياتهم.
تقدمها
إضافة إلى مشاركات في ورش ودورات تدريبية ّ
توجه
في المدارس ،كما تلبي كل الدعوات التطوعية التي ّ
لها من الوزارات والمؤسسات والمراكز.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
بنغالديش (زيارتان):

األولى  -عام 2016
لزيارة مشاريع قطر الخيرية ومراكز ودور األيتام التابعة لها
الثانية  -عام 2017
إلغاثة متضرري الروهينغا

أهمية الزيارات امليدانية
مما كنت
عندما زرت امليدان صرت استشعر حاجة احملتاجني واملنكوبني أكثر ّ
أتابعها عبر وسائل اإلعالم أو شبكات التواصل االجتماعي ،وأتاحت لي وملن معي
معرفة االحتياجات احلقيقية لهم ،وترتيب األولويات يف هذا املجال .وأعجبني أن
زيارات قطر اخليرية امليدانية تكون على مراحل األولى لتقييم األوضاع اإلنسانية
وتقدير االحتياجات خصوصا يف ظل الكوارث ،والثانية أو الالحقة لتنفيذ
مشاريع أو تقدمي املساعدات.
أن اصطحاب شخصيات مؤثِرة فيها يسهم
واألهمية املجتمعية لهذه الزيارات ّ
يف توعية اجلمهور بالقضايا اإلنسانية ،وخلق رأي عام ملناصرتها ودعم املشاريع
اإلنسانية والتنموية ،من خالل تواصل املؤثرين مع جمهورهم أو مع أفراد املجتمع
مباشرة ،أو عبر وسائل اإلعالم وشبكات التواصل بصورة غير مباشرة.
انعكاسات الزيارات
الزيارة األولى جعلتني أكثر قناعة يف حياتي ،فابتعدت عن املبالغة يف املأكل
وامللبس واملشرب واألمور الكمالية ،بدون إفراط أو تفريط.
الزيارة الثانية خلقت مني إنسانة جديدة .شعرت أنني كنت بحاجة إليها لتغيير
رؤيتي إلى الكثير من األشياء حولي ،واالهتمام بصورة أكبر باجلانب الروحي
لدي ،ودفعتني ألن يكون العمل اإلنساني (امليداني) جزءا من حياتي.
ّ
مواقف ِّ
مؤثرة
1.1كنت سفيرة لبرنامج قطر اخليرية لتعزيز القيم" :سنايف وهبة ريح" حيث
دعمت جهود طالبات مدرستني مشارِ َكتني يف البرنامج قمن بجمع تبرعات
إلعادة ترميم مدارس األيتام يف بنغالديش ،وكان إجمالي ما جمعنه يف
لهن يفوق الهدف املطلوب .املهم عند زيارتي األولى
الفترة املخصصة ّ
لبنغالديش قمت بزيارة مدرسة من هذه املدارس ،ورغم مشقة السفر بسبب
طول مسافة الرحلة ووعورة الطريق التي استغرقت عدة ساعات ،وقبلها
سفري بالطائرة من الدوحة لدكا إ ّال أن كل تعبي زال متاما مبجرد رؤية

مدرسة اليتيمات بحلّتها اجلديدة وألوانها الزاهية .كانت حلظة ال أنساها
كن معي
ومتنيت أن الطالبات اللواتي َج َمعن املبلغ لزميالتهن اليتيمات ّ
ليشاركنني هذه اللحظة اجلميلة.
2.2يف زيارتي ملدينة "كوكس بازر" احملاذية للحدود والتي يصل إليها متضررو
الروهينغا من ميامنار وقعت عيني على طفل صغير مع أمه ،حملت احلزن يف
عينيه ،وهو يُن ِّقل طرفه بني مناظر الالجئني حوله ،دون أن يكون له ما يسلِّيه
فرحه كاأللعاب التي تتوفر ألطفالنا عادة ،وعلى الفور قفزت إلى مخيلتي
أو يُ ِ
صورة ابن اختي الذي طلب مني وانا أه ّم بالسفر لبنغالديش بإحضار لعبة
(سيارة) له عند عودتي ،آملني وضع الطفل الروهينغي فأجهشت بالبكاء،
ثم غبت عن وعيي لبعض الوقت ،فلما توازنت واستعدت تركيزي وجدت
األطفال يحيطون بي ويحاولون تهدئتي ،هذا املوقف فاجأني وس ّرني وخفف
عني ،بينما األصل أنني من يقوم بدعمهم يف ظ ّل ما يعانونه ،ويدخل الفرح
على قلوبهم .وقد أخذت عهدا على نفسي أن أساعدهم مبا أستطيع أثناء
وبعد الرحلة ،ثم قمت بعدها بالترفيه عنهم وتسليتهم.
كلمة أخيرة
ِّ
واملؤثرين:
للنجوم
أرجو أن تخوضوا غمار هذه الزيارات ستجدون فيها راحة نفسية وصفاء من
الصعب وصفهما.
للشباب :
عند زيارة امليدان انقلوا الصورة كماهي ،بعيدا عن التهويل واملبالغة ،وعن إظهار
عواطفكم الشخصية كالبكاء وإظهار األلم.
ألهل اخلير:
أَثَر تبرعاتكم كبير ،حتى املبالغ الصغيرة منها ُتدِ ث فرقا يف حياة املجتمعات
الفقيرة واملنكوبة.
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دبلوم عال في الموارد البشرية.
الهوايات و القدرات

تقديم البرامج التلفزيونية والمقناص.
مشاركات تطوعية

عدة مشاركات تطوعية وزيارات لميادين العمل اإلنساني
مع أكثر من جمعية خيرية.
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
النيجر :2016

في إطار زيارة مبادرة "عوايدنا نبادر" بإشراف من قطر
الخيرية من أجل إقامة مشاريع تنموية.

أهمية الزيارات امليدانية
كانت أول رحلة لي إلى النيجر ،ولم أكن أتخيل مدى السعادة والراحة النفسية
واالستفادة الشخصية من وراء السفرات اإلغاثية إال عندما عشتها على أرض
نتوجه إليهم
الواقع ،زيارة امليدان تفيد اإلنسان نفسه قبل اآلخرين الذين ّ
بالزيارة.
يف امليدان اكتشفت حجم ما ينفذ من مشاريع ،وكيف تصل التبرعات إلى
مستحقيها ،وأدركت أن التبرعات الصغيرة حتى من فئة  10رياالت ،قد تغ ّير
حياة شخص أوتسهم يف تعليم طفل أوتساعد يف شفاء مريض.
انعكاسات الزيارات
عمل اخلير غير شخصيتي متاما،وجعلني أراجع نفسي أوال بأول ،وأصبحت
عيوني ترى النعم الكثيرة احمليطة بي يف احلياة .وعند رؤية معاناة من يعيشون
تأكدت أن الهموم واملشاكل مهما كانت ،تعتبر بسيطة وتافهة،
يف البلدان املنكوبة،
ُ
مقارنة باملآسي واملعاناة التي يعيشونها.
هناك ردود فعل جميلة الشتراك الوجوه اإلعالمية واملؤ ّثرين يف مثل هذة
الرحالت لدى متابعيهم واجلمهور ،ومنها رغبتهم وشغفهم وتطلعهم للقيام مبثل
هذه الزيارات وتقدمي اخلير للمحتاجني ،وقد سئلت غير مرة بعد عودتي عن
كيفية املشاركة بهذه الرحالت والتطوع مع اجلمعيات اخليرية.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1من األمور التي استرعت انتباهي يف النيجر أنني طلبت من أحد األطفال
كوبا من املاء ألشرب ،فأحضر الطفل املاء يف كيس بالستيكي شفاف
قام بربطه ،صدمت عند رؤية لون املاء البني ،وعرفت أن هذه هي املياه
املوجودة ،والتي يشرب منها اجلميع.
2.2ومن املواقف املؤثرة أيضا صاحب ورشة جنارة كان يعمل بجد ومثابرة
من الصباح وحتى املساء يف منجرته من أجل تأمني قوته وقوت عياله
رغم أنه بال رجلني ،بينما جند بعض األصحاء يتك ّبرون على أعمال ومهن
شريفة بحجة أنها ال تناسبهم أو ال يحتملون مشقتها ،وقد يُ َ
ضطرون مل ّد يد
املساعدة بسبب بطالتهم.
كلمة أخيرة
للشباب :
هذه الزيارات ال أسميها زيارات إغاثية أو إنسانية وإمنا رحالت تغيير ألنها
ته ّذب نفس اإلنسان وطريقة تفكيره.
للمشاهير واملؤثّ رين:
ب ّيض اهلل وجوهكم..وجودكم مه ّم فأنتم من تنقلون أجواء هذه الرحالت بكل ما
فيها من فوائد للمجتمع القطري.
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بكالوريوس إدارة عامة.
الهوايات و القدرات

المطالعة واالطالع على جديد التكنولوجيا.
مشاركات تطوعية
لدي مشاركات تطوعية سوى مع قطر الخيرية.
ال توجد
ّ
تمت زيارتها مع قطر الخيرية
الدول التي ّ
الالجئون السوريون  -لبنان  -عام 2017

في إطار زيارات النسخة األولى لبرنامج "المتنافسون"
اإلذاعي الذي تنتجه قطر الخيرية.

أهمية الزيارات امليدانية
عندما يتاح لك االطالع على احتياجات الناس يف امليدان والذين يفترض أن
تُسهِ م يف الترويج لها كما كانت مهمتنا ضمن برنامج املتنافسون فإنك بعد الزيارة
ستتم ّكن من نقل الرسالة بإميان وثقة أكبر ،وسيختلف األمر بكل تأكيد فيما
لو كنت حتثّ غيرك على التبرع ودعم مشروع لم تره ،ولم تتلمس حاجة الناس
الفعل ّية له.
ألن الصورة التي ينقلها أحد أبناء املجتمع
ولهذه الزيارات أهمية مجتمعية ّ
القطري عن ميادين العمل اإلنساني بعد زيارته لها غالبا ما تكون أكثر قبوال من
روايات األشخاص اآلخرين الذين هم من خارج هذا املجتمع.
انعكاسات الزيارات
ألن الشعب
عندما تقوم بزيارة الالجئني السوريني تشعر بحجم معاناتهمّ ،
السوري شعب عزيز وصاحب حضارة لم يكن يعاني قبل األزمة من فقر أوحاجة
أونقص يف اخلدمات ..أما اآلن فإن ماليني منه موزَّعني بني اللجوء والنزوح،
ويعانون الكثير بسبب نقص املأوى واملرافق الصحية والتعليمية وصعوبة تدبير
شؤون معيشتهم .هذا األمر يجعل اإلنسان يعيد حساباته ألن الدنيا ال ميكن
أن تسير على حال واحدة ،أو أن يستمر ما اعتدت عليه فيها بنفس املنوال
بالضرورة ،لذا الب ّد من االحتياط للظروف الطارئة ،والتعامل مع النعم التي
أنعمها اهلل علينا باتزان وحكمة ،واحملافظة عليها دون تفريط بها ،واحلرص
على جهود التنمية املستدامة التي تقوم بها الدولة ،وعدم استنزاف ثروات بالدنا
لننعم نحن واألجيال القادمة بالعيش الرغيد .ومن ضمن شكر النِعم تقدمي العون
الواجب إلخواننا يف الدين واإلنسانية من أصحاب احلاجة.

مواقف ِّ
مؤثرة
1.1عندما كنّا نزور مدرسة ابتدائية ألبناء الالجئني السوريني وكجزء من
البرنامج الترحيبي بنا ألقت طفلة قصيدة مؤ ِّثرة عن وطنها الذي تفتقده ،ما
لفتني املتابعة الشديدة لهذه املشاركة من الطالب اآلخرين وتأثرهم الكبير
بالقصيدة إلى ح ّد احلزن وذرف الدموع .هذا التفاعل امللفت لم أشهد له
مثيال يف حياتي من قبل.
2.2عندما يقع الناس يف ضائقة أو كارثة قد اليكون التعليم ضمن ُسلَم أولوياتهم
ولكنه ما الحظناه يف زيارتنا الرغبة اجلامحة للطالب السوريني يف التعلّم،
وأذكر أننا عندما كنا نزور مدرسة للطالب السوريني الصغار ،سألت طفال
سوريا عما يحتاج إليه فقال لي باللهجة السورية وبنبرة بريئة" :عمو بدنا
نتعلّم" ولم يطلب حلوى أو ماال أو ألعابا أو غيرها..إن طلبه ينبغي أن يزيد
من حجم مسوؤليتنا األخالقية واإلنسانية لتوفير التعليم له وألقرانه ،كي
نحميهم من التش ّرد واجلهل واالنحراف ،ولكي يتم ّكنوا من إعادة بناء بلدهم
مستقبال بإذن اهلل.
كلمة أخيرة
للشباب :
الشباب هم األكثر ح ّبا للسفر واملغامرات والسياحة ،لذا أمتنى أن يكون جزءا
من أسفارهم مخصصا ملا أس ّميه ب "السياحة اإلنسانية" بالتنسيق مع اجلمعيات
صى.
اخليرية ،نظرا أل ّنها تتضمن فوائد ال تع ّد وال ُت َ
للمشاهير واملؤثّ رين:
أَش ّد على أيديهم ،وأُثنِي على جميل صنيعهم ،وأح ّثهم على مواصلة جهودهم
التنويرية والتوعوية يف نشر ثقافة العمل اخليري يف مجتمعنا ،وعدم االلتفات
للقيل والقال.
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