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المقدمة

يبحث اإلنسان يف العادة عن النامذج املتميزة يف املجاالت التي تهمه ،ويسعى للتأيس بها ،واتخاذها مثال أعىل له ،ويفتش عن
التجارب الناجحة التي تركت أثرا يف واقع الناس ،ألنها تشكل مصدر إلهام له ،فيستفيد من خرباتها املرتاكمة ونقاط قوتها.
وحتى تكون هذه النامذج والتجارب متاحة ومحفزة لآلخرين ،البد من تدوينها وتوثيقها بصورة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ،سواء
من قبل أصحابها أو من قبل اآلخرين ،عىل أن تقدم بطريقة ممتعة وجذابة ،وبأسلوب مبدع ومشوق ،وهو جهد مهم ينبغي أن
يتصدى له الكتّاب والباحثون ووسائل اإلعالم والجهات ذات العالقة.
وإميانا من قطر الخريية يأيت هذا الكتاب الذي بني أيديكم " تجارب يف العمل التطوعي" ليضفي أهمية عىل هذا الدور ،مشكال
مبادرة أوىل لرصد وتدوين تجارب الناشطني يف العمل التطوعي والخريي واإلنساين ،والخدمة املجتمعية يف دولة قطر ودول الخليج،
والعامل العريب ،ممن لهم حضور يف مجالهم ،وأثر يف أعاملهم.
يتحدّث الكتاب عن تجارب خمسة ناشطني يف العمل التطوعي من الشباب القطري الذين لهم حضور مميز من خالل تأسيس
وإدارة املبادرات واملشاريع التطوعية الشبابية واإلنسانية ،وخربات ثريّة يف هذا املجال ،حيث تم رصدها من خالل حوارات
مط ّولة أجريت مع أصحابها ،ثم تدوينها يف قالب يجمع بني فن ِ
الس َي األديب و "البورتريه" الصحفي ،وميزج يف املضمون بني حديث
الذكريات مبا فيه من مشاعر وجدانية من جهة ،واملعلومات والحقائق واآلراء إزاء بعض املواقف املرتبطة بنشاطاتهم من جهة
أخرى.
يهدف الكتاب بشكل مبارش إىل التوعية بدور العمل التطوعي ودوره التنموي باعتباره عنوانا لرقي املجتمعات ،وتقديم مناذج
لألجيال الناشئة كحافز لهم عىل التطوع لخدمة مجتمعاتهم وقضايا أمتهم ،ووضعه بني يد املستجدين يف هذا املجال ليبدؤوا من
حيث انتهى غريهم ،ويستفيدوا من خالصة تجارب وعصارة آراء من سبقهم يف هذا الدرب املبارك ،كام يهدف بشكل غري مبارش
لسد الفراغ الكبري يف نرش ثقافة العمل التطوعي والخريي.
تأمل قطر الخريية أن يشكل هذا اإلصدار إضافة يف مجاله ،فكرة وطرحا وأسلوبا ومعالجة ،ويحدوها األمل يف مواصلته يف إطار
رسها أن تتلقى مالحظاتكم حوله واقرتاحاتكم لتطويره يف الطبعات
عمل متسلسل يغطي شخصيات وتجارب أخرى بإذن الله ،كام ي ّ
التالية وذلك عىل الربيد االلكرتوين التايل:

 media@qcharity.orgوالحمد لله أوال وآخرا.

أحمد صالح العلي

مدير إدارة اإلعالم
قطر الخيرية

ناصر المغيصيب

“
ينبغي أن نشكر ذوي

الحاجة فلوالهم لم تتح لنا
فرصة التطوع ونيل الأجر

”
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تجارب شبابية في العمل التطوعي

يسري العمل التطوعي في تفاصيل حياته مسرى الدم
من العروق ،ورغم أنه في بداية الثالثينات من عمره
كما معتبرا من اإلنجازات والمبادرات
إال أن في رصيده ّ
والخبرات المتراكمة على المستوى الفردي والجماعي،
فقد أسهم في تأسيس وقيادة عدد من المبادرات
تصب في إطار الخدمة المجتمعية
والفرق التطوعية التي
ّ
داخل دولة قطر ،خصوصا مبادرة “ طموح للعمل
التطوعي” ،أو تلك التي تندرج في إطار العمل اإلنساني
والخيري التنموي كمبادرة “رحماء قطر”.
اطلع على تجارب العمل التطوعي خارج بالده وانخرط
في بعضها ،وذلك أثناء دارسته وزياراته لكل من استراليا
ّ
ووظفها لتطوير قدراته الشخصية ،وأداء
واليابان،
المبادرات الشبابية.
ال يكتفي بتوليد وإبداع األفكار وإنشاء المبادرات
والمشاريع المجتمعية وقيادة الفرق الشبابية والتطوعية،
يقدم ورش
بل يمتلك مهارة التدريب فهو ِّ
مدرب معتمدّ ،
العمل والدروات على اعتبار أنها تندرج في إطار ما يطلق
عليه “التطوع الفكري” الذي يرى أنه األهم واألقرب إلى
قلبه ،وتحديدا التطوع بالخبرة والعقل من ناحية التخطيط
للمشاريع وتقديم الدورات والمعلومات ،صحيح أنه يأخذ
وقتا طويال ـ كما يعتقد ـ لكن مردوده أكبر وتأثيره أعمق.
عن المهندس ناصر عبد العزيز المغيصيب نتحدث،
وعبر الصفحات التالية سنتعرف على تفاصيل في رحلة
عطائه الممتدة مع النشاط الشبابي التطوعي واإلنساني
التنموي.
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البداية
كيف كانت البداية ..أين ومتى؟ ..سؤال البد منه
..طرحناه على السيد /ناصر ،فأجابنا بأنها كانت
يف املرحلة اإلعدادية من خالل املراكز الشبابية
واألندية الصيفية وأنشطة اجلمعيات اخليرية ،مثل
قطر اخليرية ومؤسسة الشيخ عيد اخليرية ومركز
شباب الدوحة ومركز شباب أم صالل  ،حيث كان
ناصر مبادرا إلى املشاركة يف أنشطتها التي تتركز
يف إعداد املعسكرات الكشفية وخدمة الشباب
وتنظيم الفعاليات واملسابقات الثقافية واملساهمة
بتنظيمها.
املشاركة يف هذه األنشطة كانت تتم بدفع وتشجيع
من األسرة ،وال زال ناصر يذكر كيف أنّ والده كان
ليسجله يف املراكز الصيفية ،مللء
يأخذه بنفسه
ِّ
أوقات فراغه باملفيد املمتع ،كما أن الصحبة الطيبة
وانضمام الزمالء واألصحاب لها ،كان مما يدفعه
لالنخراط فيها.
ومتابعة لتلك املرحلة يتذكر ناصر كيف شارك
بإعداد معسكر ترفيهي للشباب بالقرب من قلعة
الزبارة بإدارة األستاذ /عبد اهلل الشيب عام ،1998
من خالل خطة متكاملة ،وكيف ذاق حالوة خدمة
من حوله عبر شكر املشاركني فيه وشكر ِّ
املنظمني
له ،واملكافاة العينية الرمزية التي حصل عليها يف
ختامه ،معتبرا أنها سعادة ال توصف ...سعادة
اإلجناز وتلمس أَثَر اخلدمة العامة.

التمثيل الطالبي
حتى ذلك الوقت لم يكن الشاب الصغير " ناصر"
يدرك أن مايقوم به هو عمل تطوعي ،حيث لم تكن
ثقافة العمل التطوعي منتشرة يف املجتمع القطري
ّ
املؤطر ،لذا كان يع ّد عمله
حينها مبعناها العلمي
نوعا من "الترفيه" ليس إ ّال  ،إلى أن وصل للمرحلة
الثانوية ليجد نفسه يف قلب العمل التطوعي ـ دون
إدارك منه لذلك ـ من خالل جتربة طالبية جديدة،
مي ّثل فيها زمالءه يف املدرسة وطالب الثانوية يف
دولة قطر .

مجموعة اصدارات قطر الخيرية

“

ّ
علمني التطوع
تحمل ضغوط
ّ
العمل وتقبل
اآلراء المخالفة،
وساعدني على
امتالك مهارات
القيادة واإلدارة

”

عن هذه التجربة يقول  :يف الصف الثاني الثانوي،
قمت بترشيح نفسي لرئاسة املجلس الطالبي عن
ُ
صفّي ،ومن ثم لرئاسة املجلس الطالبي ملدرسة عمر
بن اخلطاب الثانوية التي كنت أدرس فيها ،وبعدها
حظيت
عن املدارس الثانوية يف دولة قطر ،وقد
ُ
بتمثيل مدارس قطر يف عدة مشاركات ومن بينها
اللقاء مع وزير التربية والتعليم يف حينها "أحمد
بو شرباك" حيث وضعنا حلوالً للمشاكل التي كنا
نواجهها كطلبة يف املدارس.
وبعفويته املعهودة يكشف لنا ناصر أنه لم يكن
يدور يف ذهنه حتى تلك اللحظة أن ممارسة العمل
التطوعي وخدمة اآلخرين هو عمل يؤجر املرء عليه،
فكان الدين وفق إدراكه هو أداء الصالة وقراءة
القرآن ،ولم يكن يعلم أن خدمة الطلبة عبر املجلس
الطالبي مثال هو عمل يثيب اهلل عليه أيضا.
الطالبي مثال هو عمل يثيب اهلل عليه أيضا.
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استراليا واليابان
بعد ذلك يسافر نارص ملواصلة دراسته الجامعية ،والوجهة هي
اسرتاليا ،وهناك سينتقل إىل محطة جديدة ومختلفة للنشاط
التطوعي ،اهتامما ومامرسة ،ينتظر أن تنعكس إيجابا عىل
مامرسته للعمل التطوعي يف قطر ،مستفيدا مام رآه يف الغرب.
يروي لنا نارص بعض تفاصيل هذه املرحلة فيقول :انتقلت
إىل اسرتاليا ،وفهمت معنى العمل التطوعي بشكل تخصيص،
وتط ّوعت يف تنظيف الحدائق العامة والحرم الجامعي ،وساهمت
يف بعض األمور املتعلقة بشؤون املجالس الطالبية ،وتنظيم
الفعاليات الجامعية.
مل تقترص مشاهدات ومامرسات نارص يف النشاط التطوعي
الخارجي عىل اسرتاليا وإمنا تعدتها لليابان ..فب َم تتميز كل منهام
؟ ،عن ذلك يقول :كانت مهمتي التطوعية يف اليابان تتمثل يف
املشاركة يف توزيع الوجبات واملستلزمات التي يحتاجها الفقراء
الذين يبيتون يف الشوارع يف فصل الشتاء ،ومام لفت نظري
وفاجأين أثناء التوزيع أن الفقراء وقفوا ص ّفاً واحدا ً دون أن
نخربهم ،ونظموا بعضهم البعض الستالم نصيبهم من املساعدات،
وهو ما ّ
يدل برأيه عىل الثقافة التي يتم ّيز بها الشعب الياباين.
مثة فروق واضحة يلحظها نارص فيام يخص التجربتني يف اسرتاليا
الحظت بأن العمل التطوعي يف اسرتاليا
عب عنها بقوله:
ُ
واليابانّ ،
قائم عىل حامس الشباب ،ودامئاً ما يتم دمج العمل التطوعي
بالرتفيه واملتعة ،فيستمتع الشباب بأداء األعامل التطوعية ،أما
منصباً
يف اليابان فكانت التجربة مختلفة متاماً ،فكان الرتكيز ّ
عىل مساعدة الفقراء بشكل كبري ،ويتسم العمل التطوعي هناك
بجودة التنظيم ،باإلضافة إىل أن املجتمع الياباين يفكر دامئاً يف
خدمة اآلخر ،ومساعدته للرابط البرشي الذي يجمعهم.
ويرى أن دوافع هذه األعامل يف الغرب هي  :خدمة املجتمع،
وخدمة املتطوع من خالل االرتقاء مبهاراته وقدراته املختلفة
 ،وخدمة البرشية واإلنسانية ،والدافع األخري بديل عن الوازع
الديني الذي يع ّد األقوى يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية كام
أخربنا ،وإن كان هذا الينفي أن هناك من يقوم بالعمل التطوعي
يف الغرب بدوافع العقيدة والدين.

مبادرة "طموح"

تجارب شبابية في العمل التطوعي

ينتقل نارص مليدان آخر هو املبادرات التي أسهم يف تأسيسها وإدارتها
ـ وما يزال ـ لنعرف أن ما دفعه إلطالقها أو قيادتها جملة أمور كان
من ضمنها احتكاكه بالعمل التطوعي يف الخارج  ،ويف تفاصيل ذلك
يقول  :ساعدتني األعامل التطوعية الخارجية ليس فقط يف االستمرار
مبا هو جيد يف هذا املجال ،ولكن يف املشاركة بتطوير فكرة العمل
التطوعي يف دولة قطر ،وتطوير تجاربه ومبادراته الشبابية  ،وركز
يف هذا الصدد عىل مساهمته بإطالق مبادرة "طموح" إلدارة العمل
التطوعي ،نظرا لحاجة دولة قطر إىل وضع آليات لتنظيم العمل
التطوعي ،ومنها وضع املتطوع املناسب يف املكان املناسب بدال من
ترك التطوع مفتوحا بدون إدارة صحيحة واستثامر أفضل لقدرات
املتطوعني .ليس هذا فحسب؛ بل يعدد نارص فوائد أخرى الحتكاكه
بالعمل التطوعي الخارجي منها :القدرة عىل التعامل مع املتطوعني
من جنسيات مختلفة ،منوها بأن هذا ما طبّقه عندما طُلب منه ذات
مرة توفري متطوعني لفعالية اليوم الريايض يف "مؤسسة قطر" ،حيث
كان املتطوعون مزيجا من جنسيات مختلفة.
ويؤم ُن نارص بأهمية املبادرات يف املجال التطوعي ويجد يف نفسه
ميال كبريا إليها باعتبارها تركّز عىل اإلرساع بعمل يشء من أجل القيام
حل مشكلة ،أو استمرار عمل
بتغيري عرب التطوع ،ولها عدة مجاالتّ :
جيّد ،أو تطوير عمل من جيّد إىل األفضل ،كام أخربنا.
يعود نارص لقطر مجددا لينخرط يف حياته العملية بعد إنهاء دراسته
والحصول عىل بكالوريوس يف الهندسة ،ولكنه مل ينفك عن العمل
التطوعي ،بل صار جزءا منه يالزمه كظل جميل ،ويحبه إىل درجة
العشق .وعن هذه الفرتة حدثنا بقوله :عندما رجعت إىل قطر ،مل
أتردد يف املشاركة يف أول فرصة تطوعية الحت يل ،وهي املشاركة
يف تنظيم دورة األلعاب العربية عام  ،2010حيث تط ّوعت فيها
كمسؤول بـ "قبة أسباير" عرب اإلرشاف بقسم الربوتوكول عىل ست
رياضات ،ويف هذه التجربة مل أتعلم فقط كمتطوع ،ولكن اكتسبت
خربة من إداريت للمتطوعني ،حيث كنت أدير أكرث من  25متطوعاً،
وشعرت بأن هذه التجربة التطوعية منحتني فرصة يف أن أخدم
بلدي ،وأن أحصل عىل األجر ،وأفيد غريي من خربيت وأط ّور من ذايت.
نتوقف مع نارص عند "طموح" إلدارة العمل التطوعي وذلك لالطالع
عىل أهم مميزاتها وأبرز إنجازاتها  ،ذلك ألنها تع ّد أول أهم محطاته
بروزه يف هذا املجال باعتبارها مبادرة متكاملة ومستمرة حتى اآلن
 ..ونظرا لدوره الرئيس فيها كرشيك مؤسس ومدير تنفيذي لها حتى
عام  ،2015وأحد أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام لآلن.
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مشروع " رفاق"
بدأ تأسيس "طموح" بعد عودة نارص من اسرتاليا عام 2010
ولكن تطويرها كان بعد رحلته ومشاركته التطوعية باليابان
عام  ، 2014وعن ذلك يخربنا بقوله :فكرة "طموح" انطلقت
حب العمل
قبل ذهايب إىل اليابان ،وكانت مرتكزة عىل ّ
التطوعي بشكل أسايس ،ولكن تجربتي يف اليابان ساعدتني
بشكل كبري عىل تطوير املبادرة  ،والتي كان سبب إنشائها
الرئييس هو تغيري نظرة املجتمع إىل التطوع باعتباره أمرا
ثانويا أو تكثريا للعدد ،رغم أن من بينهم املهندسني وأصحاب
الخربات الكبرية ،لذا كنت أفكر بكيفية االستفادة منهم بشكل
أكرب وتوظيف طاقاتهم ودعمهم بصورة أفضل  .وحدّثنا أن
أول مرشوع للمبادرة حاول استيعاب ذلك  ،وكان عبارة عن
ترميم  10منازل ألرس متعففة يف قطر بالتعاون مع رشكة كيوتل
"أوريدو حالياً" ،ومبشاركة  120متطوعاً آنذاك ،النسبة الكبرية
منهم كانت من القطريني ،حيث تم تقسيمهم إىل مجموعات
ليتنافسوا فيام بينهم عىل إنهاء إعادة الرتميم خالل  15يوماً،
بأفضل شكل وبأقل ميزانية ،وأشار إىل أن النتائج كانت مذهلة
من حيث الوقت واملخرجات والتكلفة ،ويعزو ذلك لتطبيق
مبدأ املنافسة واالستفادة من قدرات املهندسني املعامريني
ومهنديس الديكور املشاركني ،ومام يفخر به أن مهندسة قطرية
من املتطوعات أرشفت عىل ترميم  3منازل من أصل  10منازل.
وبصفة عامة فإن " طموح " تقوم بثالثة أعامل رئيسية ،األول:
توفري املتطوعني للجهات الحكومية أو الخريية ،مع اشرتاط
أن يكون املتطوع املناسب يف املكان املناسب ،والثاين :تقديم
االستشارات عن طريق تنظيم الفعاليات للجهات املختلفة ،كام
حصل يف مرشوع "رفاق" الذي رمم البيوت العرشة التي متت
اإلشارة إليها .والثالث :تنظيم الفعاليات واملشاريع الخاصة
باملبادرة ،عرب ابتكار أفكار إبداعية وإيجاد داعم لها أو تطبيقها
بأقل التكاليف.

"تحدي الخير"
استوقفنا السيد نارص مرة أخرى عند الفعاليات الخاصة
باملبادرة ملعرفة املزيد عنها واالطالع عىل مزيد من مناذجها
األخرى فقال :إنها بفضل الله متواصلة ومتعددة ،ثم حدثنا عن
فعالية "تحدي الخري" بالرشاكة مع جمعية قطر الخريية عام

مجموعة اصدارات قطر الخيرية

“
كشباب يطلقون

مبادرات تطوعية
في دولة قطر نؤكد
على أهمية صدور
تشريع يخدم العمل
التطوعي وتطويره
في بالدنا

”

 ، 2013والتي تتلخص فكرتها يف أن تقوم كل مجموعة مشاركة
فيها وعددها  10مجموعات بتحويل مبلغ  3.000ريال إىل
 50.000ريال خالل مدة الربنامج وهي أسبوعني ،برشط القيام
بذلك عن طريق أعامل تجارية ،ليتم يف نهاية املرشوع تحويل
هذه املبالغ كدعم لالجئني السوريني يف األردن.
وذكر لنا أن فكرة هذا النشاط تم تقدميها لقطر الخريية كداعم
وراع حيث وفرت لنا مشكورة دعام بـ  30.000ريال آنذاك ،كام
ت ّم توفري دورات متخصصة تطوعاً بدون مقابل لهؤالء املشاركني
يف "تحدي الخري" ،ثم تط ّرق إىل مفاجأة مخرجات هذه الفعالية
بقوله :كنا متوقعني يف نهاية الربنامج أن تصل الحصيلة إىل
مقسمة عىل  10فرق ،ولكن بفضل الله وصلنا
 500.000ريال ّ
إىل مبلغ  1.500.000ريال ،قام املشاركون بإيصالها بأنفسهم
للمستهدفني عرب زيارتهم ملخيامت الالجئني السوريني يف األردن
تحت مظلة قطر الخريية.
ترى كيف متكّنت الفرق من بلوغ ذلك النجاح يف تحقيق

14
هدفها وزيادة ؟! ..سألناه فأجابنا  :إن كلمة الرس يف ذلك تكمن
يف األفكار اإلبداعية وحامس املشاركني والتنافس الرشيف
بينهم والثقة  ،منوها بأن إحدى املجموعات املشاركة قامت
باستثامر املبلغ يف تقديم الدورات التدريبية ،وقدمت ريعها
للمرشوع ،وقامت مجموعة ثانية باستثامر أموالها يف مرشوع
باسم "أن ِعش سوريا"  Refresh Syriaعرب بيع العصائر،
فيام استثمرت مجموعة ثالثة املبلغ يف رسم وبيع اللوحات
الفنية ،ورابعة نظمت معرضا خرييا لبيع األغراض املستعملة،
وخامسة قامت بعرض أفالم إنسانية سينامئية مبقابل مادي
يعود ريعه للمرشوع.

جائزة
ومن البرامج املميزة ملبادرة "طموح" أيضا " :صيفك
على كيفك"  ،الذي كان برعاية منظمة "علِّم من
أجل قطر" ،واستهدف طالب املرحلة اإلعدادية
مر ِّكزا على تعزيز قيمة العمل التطوعي لديهم
من خالل عمل متكامل نفّذ يف شهر رمضان عام
 ، 2014ومشروع "أنا متط ِّوع" ،والذي مت تنظيمه مِ ن
قبل ثالث مبادرات تطوعية هي" :طموح" و"سند"
و"سواعد قطر" وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي
للتطوع ،حيث مت تشييد قرية باسم "أنا متطوع"،
و ُعقدت يف عدة أماكن حيوية يف الدولة مثل احلي
الثقايف "كتارا"  ،وحديقة "أسباير" ،وحديقة متحف
الفن اإلسالمي ،وفيها مت توفير فرص تطوعية ح َّية
ومباشرة بداخل القرية  ،كما أتيحت الفرصة خاللها
لتسجيل البيانات من أجل التطوع يف مناسبات
قادمة.
وحظيت فعاليات "طموح" اإلبداعية ومخرجاتها
املتميزة بصدى واسع قادها ألن تت ّوج يف شهر
نوفمبر  2016 /باحلصول على جائزة " مبادرات
الشباب التطوعية واإلنسانية" بدولة الكويت ،من
بني  640مبادرة على مستوى العالم العربي  ،وهو
ما مينح ناصر واملشاركني فيها شحنة إضافية من
اإلميان بأهمية العمل التطوعي ودوره النبيل ،محليا
يف إطار اخلدمة املجتمعية  ،ودوليا عبر العمل
اإلنساني يف العالم.
ينتقل ناصر بعد ذلك إلى جتربة أخرى يف
عام  2015ليعزز رصيده يف االنخراط بأمناط
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مختلفة من األعمال واألنشطة التطوعية ،ويكون
ذلك بتأسيس مبادرة " ُرحماء قطر" مع عدد من
املتطوعني.

"رحماء قطر"
ملاذا "رحماء قطر" ؟ وماهي اإلضافة اجلديدة التي
ق ّدمتها ..سألنا ناصر التي يواصل رحلة العطاء يف
أكثر من نشاط سنوي ،مع أكثر من مبادرة ومشروع
فقال لنا  :أردنا من خالل " ُرحماء قطر" التي
أسستها أنا وثلّة من الشباب املتطوعني ( املهندسة
كلثم الكعبي ،وشقيقتي الكبرى د .لطيفة املغيصيب،
ومعاذ عون اهلل ،وأسماء السهلي) -أردنا -أن نخرج
احمللي إلى دائرة التطوع العاملي،
من دائرة التطوع
ّ
وتذ ّوق لذة العمل اخليري واالقتراب من ميادينه،
وتلمس احتياجات اإلغاثة لالجئني والنازحني ،أو
تقدمي العون للفقراء وذوي احلاجة يف العالم عن
قرب.
إن هذه النقلة اجلديدة جاءت "مواصلة النتقال
تطوعي متنوع ومتالحق" ،يقول ناصر -الذي بدت
عليه عالمات الرضا واالرتياح النفسي -بدءا
من األعمال الشبابية التطوعية عبر انضمامه
ومشاركاته يف املراكز الشبابية ،ومرورا بتطوعه
الفردي من خالل أنشطة املؤسسات احلكومية التي
استهلها باللجنة األوملبية وغيرها من اجلهات ،أو
تصب بالدرجة
بتأسيس املبادرات التطوعية التي
ّ
األساسية يف خدمة املجتمع القطري ،من خالل
مبادرة "طموح".
وعبر رحلة خيرية إلى دولة جيبوتي بالشراكة مع
جمعية قطر اخليرية ومنظمة الرحمة العاملية تكون
انطالقة مبادرة "رحماء قطر"  ،كما يخبرنا ناصر ،
مشيرا إلى أن الغرض من ذلك إنشاء قرية سكنية

15
أسموها "دوحة اخلير" تي ّمنا باسم عاصمة بالده التي
عرفت بأعمال اخلير والب ّر منذ القدم ،وبتكلفة جتاوزت
أربعة ماليني ريال ،مت جمعها من خالل حملة تسويقية
يف شهر رمضان  ، 2015وذكر أنه بفضل اهلل مت االنتهاء
من تنفيذ  80%يف املائة من املشروع حتى تاريخه.

سعادة الميدان
وتتجه ه ّمة القامئني عىل "رحامء قطر" لخدمة العمل اإلنساين
التنموي رشقا وغربا ،فقد قامت بزيارة أليتام بنغالديش ،وتقوم
حاليا ببناء "قرية رحامء قطر " يف النيجر ،بدعم محسني دولة قطر
واملقيمني فيها ،وبهمة الشباب الذين اليألون جهدا يف تقديم عصارة
حض
أفكارهم وأجود خرباتهم وأنفس أوقاتهم لهذه األعامل التي ّ
عليها ديننا الحنيف ورشيعتنا الغراء.
يشعر نارص بسعادة خاصة ملامرسة العمل اإلنساين يف امليدان ،ويعترب
أنه خري ساقه الله له ،ألنه أضاف إىل حياته الكثري ،ويلخص أهم ما
استفاده منه ،بقوله :إنه يشعرين بنعم الله العظيمة عيل كمواطن
قطري ينعم باألمان والحياة الطيبة ،مقارنة مبن يعيش وسط املآيس
التي رأيتها ،فكثريون ال يجدون لقمة تس ّد جوعتهم ،أو ثوبا يسرتون
به أنفسهم أو رداء أو غطاء ينعمون به بالدفء ،أو مقعدا للدراسة
ليواصلوا تعليمهم ،أو دواء يخففون به من آالمهم.
لدي القناعة بأن العمل التطوعي
ويتابع حديثه :ومن خالله
ْ
ترسخت ّ
يختلف بحسب الحاجة ،وأن العمل التطوعي التنموي يصنع الفرق
ويضيف قيمة أكرب إىل العمل أكرث من كونه عمالً إغاثياً ،فالعمل
اإلغايث مفيد يف حينه ،ولكن العمل التطوعي التنموي يساعد يف
وضع حلول اسرتاتيجية تفوق فائدتها فائدة العمل اإلغايث بأضعاف
كثرية .وأدركت بأن شعوري بالتعب واإلرهاق أثناء أدايئ للعمل
اإلنساين الخريي يف الخارج يزيد من عزمي وقويت ،ويجعل املهام
التطوعية األخرى أسهل يف عيني مهام بلغت صعوبتها ،وشعرت يف
امليدان أ َّن املتطوع هو من يحتاج لآلخرين وليس العكس ،لذا ينبغي
أن أشكرهم من قلبي ،ألن صاحب الحاجة يعطي املتطوع فرص ًة
فعل الخري وكسب األجر.

اإلبداع والجودة
وبصفة عامة يركّز نارص عىل أهمية اإلبداع والجودة يف العمل
التطوعي شأنه شأن أي عمل أو تصنيع أي منتج ،ويرى أن املتطوع
إنسان ،وحامسه قد يزيد أو ينقص مع مرور األيام ،ولديه قدرات
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“

اإلبداع في
المبادرات
ضرورة لجذب
المتطوعين
وضمان تواصل
حماسهم

”

تتباين بينه وبني املتطوعني اآلخرين ،والتحدي املرتبط بذلك
يكمن يف أن يبقى اإلبداع ُمالزماً للعمل التطوعي ليجذب
املتطوعني ليكونوا سندا للمبادرات واألنشطة.
وينبّه إىل نقطة مهمة وهي أن العمل التطوعي مثله مثل أي
مرشوع يف الحياة ،ال بد أن يُبنى عرب ثالث دعائم مهمة :الوقت
والجودة والتكلفة ،فإذا أراد الشخص أن يبتكر عمالً تطوعياً
ليساعد به الشخص أو املجتمع ،فإنه سيكون أكرث نجاحا كلام
وقل زمن وتكلفة اإلنجاز.
زادت جودة العمل ّ
ومع ازدياد عدد املبادرات التطوعية يف دولة قطر ،فإن نارص
يشعر مبنافسة كبرية بينها ،ويعتقد أنها من أجمل املنافسات،
يصب يف
ألنها رشيفة ،وتزيد من اإلبداع يف العمل الذي ّ
هدف واحد ،ويستدرك قائال :إنه بظهور فكرة "ريادة األعامل
املجتمعية" نستطيع أن نط ّور هذه املبادرات لتصبح مبادرات
مستمرة وداعمة لذاتها.
ومن خالل خربته املمتدة يرى أن نجاح املبادرات التطوعية
يعتمد عىل ركيزتني مهمتني هام التخطيط الصحيح  ،وإدارة
املتطوعني بأمثل طريقة من خالل:
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ـ إعطاء الثقة الكافية لهم ليستطيعوا أن يتحملّوا أعباء العمل.
ـ التشجيع املستمر  ،حتى مع وجود األجر ،ألنه يحفّز املتطوع
ويدفعه لبذل املزيد.
ـ املصداقية والشفافية يف العمل ،عرب التواصل بصدق ووضوح
مع فريق العمل وعدم إلقاء األوامر وانتظار االستجابة لها
تخص العمل ،فاإلنسان
بدون استفسار أو توجيه مالحظة ّ
بطبيعته ال يحب الغموض وال يود أن يشعر بأنه ُمستَغل،
وحتى يف حالة وقوع مدير العمل يف الخطأ ،فإنه يجب عليه
أن يعرتف بخطئه ،وأن يصارح فريق العمل بأنه يسعى إىل
إصالح أخطائه.

من الهندسة لإلدارة
ترك العمل التطوعي تأثريه عىل حياة نارص املغيصيب
الشخصية ،وجعله يكتشف قدرات ومهارات خاصة يف نفسه،
أدت به إىل اتخاذ قرارات مهمة تخص واقعه ومستقبله العلمي
والعميل .يحدثنا عن ذلك فيقول :أهم ما أشعر به من تأثري
للعمل التطوعي عىل حيايت هو أنني اكتشفت مهارايت من
خالل عميل التطوعي ،فحتى عىل صعيد تخصيص الدرايس
عندما درست الهندسة ،مل أكن حينها أعلم سبب اختياري
للهندسة ،أو حتى التخصصات األخرى ،وذلك بسبب قلة
التوعية ،وبعد أن أصبحت مهندساً ،اكتشفت من خالل العمل
التطوعي بأنني أمتلك مهارات قيادية ومهارات يف التواصل
مع اآلخرين ،مام حفّزين للحصول عىل دبلوم يف تخصص علم
النفس ،وأحببت مجال اإلدارة واقتنعت متاماً بأنه هو املجال
األنسب يل ألكمل حيايت املهنية فيه.
ويواصل حديثه عن االنعكاسات اإليجابية للتطوع عليه مضيفا:
ساعدين عىل تحمل الضغوط ،وزاد من قدريت عىل تقبُّل جميع
حسن من مهارايت
اآلراء حتى ولو كانت مختلفة مع رأيي ،كام ّ
اإلدارية حيث كنت أعمل كمهندس يف إدارة املشاريع ،وبفضل
الله ثم بربكة العمل التطوعي ،قُدّمت يل خمسة عروض عمل
بدون أن أقدّم سرييت الذاتية لها ،منها منصب رئيس قسم
لإلرشاد النفيس بإحدى الجامعات املحلية ،لكنني اعتذرت
بسبب رغبتي يف التخصص مبجال اإلدارة.
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التدريب
ال يكتفي نارص بتأسيس ومامرسة وقيادة األعامل التطوعية
قل من يرتاده وهو
بأشكالها املختلفة ،بل يسهم يف مجال ّ
التدريب لصالح العمل التطوعي واإلنساين ،فكيف حدث ذلك
؟! يجيبنا عن ذلك بالقول  :مل أكن أتوقع بأن أتّجه إىل مسار
التدريب ،ولكن أتاحت يل وزارة "الشباب والرياضة سابقاً" ـ
"الثقافة والرياضة حالياً" فرصة االنضامم لربنامج "رواد العمل
الشبايب" الذي يصقل مهارات الشباب اإلدارية ويط ّورها أيضاً يف
مجال إدارة املشاريع ،وتوزَّع الربنامج عىل أربعة مراحل رئيسية
وذلك يف مدة زمنية تقدر بثامنية أشهر ،املرحلة األوىل :تعزيز
وصقل مهارات القيادة يف التدريب ،واملرحلة الثانية :التطبيق
العميل يف امليدان ،ووفرت ذلك الوزارة عندما أتاحت يل فرصة
تدريب املنتسبني للمراكز الشبابية بهدف صقل مهاراتهم
وتنميتها وتطويرها ،وبفضل الله تجاوزت هاتني املرحلتني
بنجاح .أما املرحلة الثالثة :فقد ط ّعمت مهارايت الشخصية بفكر
الشباب ،وذلك عرب تعزيزها بإدراك أهمية العمل الشبايب.
وكانت املرحلة الرابعة واألخرية :مرحلة إعداد مرشوع اجتامعي
ربحي "ريادة أعامل مجتمعية" وذلك عرب إنشاء مرشوع
يفيد املجتمع وربحي يف نفس الوقت ،وذلك خالل أسبوعني،
مرشوعي مرشوع مركز تدريبي ،حيث يقدم املشاركون كل ما
يتعلق مبشاريعهم من دراسة جدوى وخطط تفصيلية ،وحصل
مرشوعي عىل املركز األول مام انعكس إيجاباً يف تلقي دعم
مادي من بنك التنمية ووزارة الثقافة والرياضة إلنشاء العمل
وتطويره عىل أرض الواقع.
ويشري نارص إىل أن مجمل ما سبق ساهم يف زيادة خربته
التدريبية ،حيث قام بإعداد ورشة بعنوان "هندس حياتك"
دمج فيها بني خربته الهندسية وخربته يف مجال العمل
التطوعي .وبالنسبة ملجال إدارة العمل التطوعي أعد وقدم
نارص املغيصيب ورشا ودورات متعددة منها" :صنع املبادرة
التطوعية وإدارتها" و"العمل الجامعي والقيادة" ،و "ارسم
قائدا ً"  ،ليبلغ إجاميل ما قدمه أكرث من  10دورات تدريبية
حتى اآلن ،يف املراكز الشبابية ،ويف مؤسسة قطر ،ويف اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،وجامعة قطر .
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مكامن القصور
وبحكم خربته واحتكاكه برشيحة الشباب سألنا نارص عن مكامن
القصور يف العمل التطوعي بدول الخليج فأجاب أنها تتلخص يف
قلة الكفاءات القادرة عىل إدارة العمل التطوعي ،و عدم وجود
قانون يرشع دعم املبادرات الشبابية ،وعىل سبيل املثال ما زلنا يف
"طموح" تحت سجل تجاري ،وما زلنا يف مبادرة "رحامء قطر" تحت
مظلة جمعية خريية ،ونحن كشباب قطريني نطالب برضورة ترشيع
هذا القانون لخدمة العمل التطوعي وتطويره يف دولة قطر ،ويرى
أن متكني الشباب من ثقافة العمل التطوعي ،وإقناعهم به يتم عرب
توعيتهم بها وبأهميتها ،وهذا متحقق يف مدارس الدولة عرب إلزام
الطلبة بساعات تطوعية بدون مقابل ،ومن ثم تدريبهم وتطويرهم
عرب صقل مهاراتهم ،وأخريا ً توفري البيئة املناسبة لهم من خالل الدعم
النفيس واملعنوي .

تحديات الطريق
ومثله مثل غيره من األعمال تبقى للعمل اخليري
واإلنساني ذاكرته التي حتتفظ مبواقف مؤثرة وأخرى
متثل حتديات البد من مواجهتها خصوصا عند قيادة
الفرق واملبادرات ،وعن ذلك يتحدث ناصر من واقع
خبرته العملية فيقول :إنها متوقعة عند مديري الفرق
التطوعية ،ويستطرد قائال :شخصيا واجهتني على
سبيل املثال مشكلة تخلي بعض املتطوعني عن مهامهم
املوكلة إليهم ،فلذلك ينبغي على املتطوع أن يكون
مستع ّداً دائماً للعمل يف ظل أصعب الظروف .ومن أكثر
التحديات صعوبة ،أن حتدث مشكلة بني متطوع وزميله،
فالشخصان متطوعان ويسعيان خلدمة املجتمع ،ولكن
قد يحدث بأن ال يتناغم فريق العمل مع بعضه البعض،
وذلك حلداثة املعرفة أحياناً ،أو ألسباب أخرى.

مواقف مؤثرة
أما املواقف املؤث ّرة التي ال متحى من ذاكرته يكتفي نارص بذكر
موقفني أثرا يف حياته ،األول عن دموع الفرح للمشاركني واملرشفني
يف ختام برنامج " صيفك عىل كيفك" الذي كان مسؤوال عن إدارته،
ويف هذا الصدد يقول :رغم الصعوبات التي واجهناها ملدة شهرين
مليئني بالتعب والعصف الذهني للوصول إىل أفكار جديدة لربنامج
جديد كليَّاً ،وما تخلل ذلك من مشاكل بني املتطوعني رسعان ما
انطلق الربنامج ،ونجح نجاحاً كبريا ً إىل أن وصلنا إىل ختامه ،فكانت
دموع فرح املشاركني واملرشفني دافعاً كبريا ً لشعوري بالفخر تجاه ما
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“

أميل للتطوع بالخبرة
والفكر ،كابتكار
األفكار التطوعية
وتخطيط المشاريع،
ألن مردوده أكبر
ّ
وتأثيره أعمق ،رغم
ً
وقتا أطول.
أنه يأخذ
قاموا بتحقيقه.

”

أما املوقف الثاين الذي أث ّر فيه ،فهو شعور إنساين عاطفي،
تالزم مع زيارته دارا ً لأليتام يف بنجالديش ،وتنظيمهم برنامجاً
ترفيهياً فيها مع متط ّوعي "مبادرة رحامء قطر" ،تض َّمنت
فعالياته مسابقات وألعاباً حركية ،وأكرث ما أث َّر فيه رفض األيتام
إعالن اختتامه ،حيث تشبثوا به وبزمالئه ورفضوا خروجهم
من الدار ،وهو ما أشعره بلذّة اإلنجاز" ،كوننا متك ّنا من إدخال
الرسور عىل قلوبهم" ،كام قال.

أكثر قربا
وقبل اخلتام سألته عن أكثر التجارب التي تركت
أثرا يف نفسه فقال :يف كل جتربة خضتها كانت
لي فائدة جديدة أو خبرة إضافية ،ولكن األقرب
إلى قلبي هي مبادرة "رحماء قطر" ودائماً ما أكون
مستعداً لالستمرار يف العمل بها .وبالنسبة ملجال
إدارة العمل التطوعي واملبادرات ،فتبقى مبادرة
"طموح" هي األكثر ُقرباً لي.

18
أما املجال التطوعي األقرب إلى وجدانه ،فهو ما أسماه
بـ"التطوع الفكري" ،أي التطوع باخلبرة والعقل ،كتخطيط
املشاريع وتقدمي الدورات واملعلومات ،مع أنه يرى أن ذلك
يأخذ وقتاً أطول من غيره ،ولكن بنفس الوقت مردوده
أكبر وأعمق ،كما يقول.

له َمة
شخصيات ُم ِ

كثير من وقود العطاء املتجدد لدى ناصر يستمده من
الشخصيات امللهمة له ،وعندما سألته عن أهمها قال:
إن الدكتور عبد الرحمن السميط ـ رحمه اهلل ـ يأتي يف
املقدمة نظرا خلدماته الكبيرة يف قارة أفريقيا ،وألنه كان
سبباً يف دخول  11مليون شخص لإلسالم ،ويذكر بكثير
من التقدير املذيع أحمد الشقيري ،وشقيقته الكبرى د.
لطيفة املغيصيب.
وعودا على بدء ،وفيما لو عاد الزمن إلى الوراء ..فمن
أين سيبدأ ناصر مسيرة التطوع وعالم سيركز ؟! قال لنا
بدون تردد :بنفس الطريقة ،ألن كل جتربة قمت بأدائها
كنت أكتسب منها خبرة وجتربة أكثر وأكثر ،والتطور يف
مجال العمل التطوعي لن يحصل إال بالتدريج ،فمدير
الفريق التطوعي لن يصبح مديراً إال إذا كان متطوعاً،
وهكذا.
أما إذا كان البد من عني على املستقبل فإن اخلطوة
القادمة لناصر هي التركيز على تدريب الشباب على
مهارات العمل التطوعي ونشرها بشكل عملي يف دولة
قطر ،فيما لن يتوقف عن مسيرة العطاء عبر األنشطة
التطوعية للمبادرات املختلفة داخل وخارج قطر ،واملبادرة
لكل جديد يستدعي ذلك.

تجارب شبابية في العمل التطوعي
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“

يكون المشروع
التطوعي أكثر
نجاحا كلما زادت
جودته وقلت مدة
وتكلفة إنجازه

”
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ناصر المالكي

“

العمل التطوعي عنوان
رقي المجتمعات وتقدمها
ثقافيا وحضاريا

”
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ً
عاما يقطعها ناصر المالكي متنقال بين صنوف شتى من العمل
التطوعي واإلنساني ،تبدأ بطلب من صديقه للذهاب معه إلى
جمعية الهالل األحمر القطري للمشاركة في تجهيز طرود غذائية
لألسر المتعففة ،عندما كان عمره  15عاما ،وتتواصل عبر المساهمة
باألنشطة المدرسية والشبابية كاإلذاعة الصباحية وجماعة المسرح
والكشافة والرحالت وتنظيف المسجد ،وجمع التبرعات للمتضررين
من الدول العربية واإلسالمية ،بالتعاون مع جمعيات خيرية إبان وقوع
الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والمجاعة ، ..وانتقل بعد ذلك
في منتصف التسعينات إلى تنظيم وإدارة الفعاليات عندما بدأت قطر
حينها تفرض نفسها كقبلة للرياضة واستضافة المؤتمرات ،بدءا بكأس
العالم للناشئين عام  ،1995كما كان يسير معها بخط متواز قيامه
بتأسيس أولى المبادرات التطوعية والشبابية القطرية وإدارتها اعتبارا
من عام  ،2000وما تاله من سنوات ،من تلك المبادرات “ :سواعد
قطر” في  2011و” واحة الدوحة” عام .2012
تستثمر عدة جهات الرصيد المتراكم لخبرات ناصر المالكي القيادية في
مجال التطوع ،وقدراته في إطالق المبادرات المجتمعية ،فيتم تعيينه
سفيرا لصندوق الزكاة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،2013ثم
عضوا بمجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي التابع لوزارة الثقافة
والرياضة ،وأمين السر العام فيه ،اعتبارا من عام  2014وحتى اآلن،
فيما يساهم هو في تدريب المتطوعين والقيادات الشبابية ،ليصبح
أحد المدربين المعتمدين في هذا المجال النادر ،ويسعى قريبا لتحقيق
أحد أحالمه على أرض الواقع ،والمتمثل بإنشاء “رابطة المدربين
المتطوعين” .
ّ
يتمثل ناصر رؤية مركز “قطر التطوعي” اإلبداعية ،ويتطلع بأن يكون
التطوع في بالده أسلوب حياة وسلوكا مجتمعيا تلقائيا ،مواصال
جهوده في حركة دؤوبة وطموحة ال تعرف الحدود ،وهو اليوم سعيد
بتوفيق الله له ،واستعماله له في هذا الجانب.
صديق كانت هي مفتاح دخول ناصر بوابة العمل التطوعي،
دعوة من
ٍ
ِّ
السر في مواصلته لهذا العمل
وكلمة مؤثرة منه كانت بمثابة كلمة
ّ
الذي أصبح جزءا من حياته اليومية فيما بعد.
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السر
كلمة
ّ

بدأت فصول هذه القصة التي نستعرض فصولها يف
الصفحات التالية عام  1988عندما قام أحد أصدقاء
احلي عن إمكانية
ناصر بسؤال مجموعة من أصحاب
ّ
مشاركتهم له يف جتهيز طرود من املواد التموينية (
األرز والسكر والزيت  )..يف جمعية الهالل األحمر
القطري لصالح األسر املتعففة ،وكان من بينهم ناصر
الذي وافق بعد استئذان أسرته ،ثم شعر بارتياح بعد
إمتام اليوم األول لهذه املهمة.
يف اليوم التالي مرض صديقه الذي دعاه باألمس
للتطوع فتردد ناصر يف الذهاب ،وقال لصديقه "إن
لم تذهب معي فلن أذهب" فقال له صديقه" :هل أنت
ذاهب من أجل األجر ،أم من أجلي؟ " فكان الر ّد بأن
هدفه األجر بال شك ،فقال له" :إذاً اذهب ،وإن شاء
اهلل غداً أو بعد غد سأذهب معك عندما أتعافى".
يعلّق ناصر على هذه الكلمة التي أ ّثرت فيه بالقول:
لعلها كانت كلمة الس ّر يف استمراري يف العمل التطوعي
لغاية اليوم.
يف نفس السنة يقوم ناصر بتجهيز دفعة أخرى من
املواد التموينية لألسر احملتاجة ،ويشارك يف توزيعها
قبيل حلول شهر رمضان املبارك بيومني ،ويف السنة
التالية يشارك يف نفس املهمة اخليرية.
يف ذلك الوقت لم يكن ناصر يعلم أنه بهذه األعمال
قد بدأ مشوار التطوع فعليا ،ألن النشاط اخليري
والتطوعي مبفهومه احلالي لم يكن شائعا أو مؤطرا
بصورة واضحة ،فقد كان التعبير الدارج عن ذلك يف
تلك األيام هو الذهاب " لفعل اخلير" ،وهو أمر طبيعي
باعتبار أن هذا يندرج يف إطار طبيعة الشعب القطري
احملب للبذل والعطاء وعاداته الطيبة يف إغاثة امللهوف
ّ
ومساعدة احملتاج.

الوالدة ..الصحبة
يعزو نارص هذه االنطالقة املبكرة الندماجه يف التطوع إىل دعم
وتشجيع والدته ،خصوصا أنه نشأ يتيام منذ أن كان عمره عاما
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“

يكون التطوع أكثر
إبداعا عندما يركز
المتطوع على
األمور التي يحبها
أو القريبة من
مجال تخصصه

”

ونصف العام ،ثم للصحبة الطيبة يف الحي واملسجد واملدرسة.
كان يقوم مع جامعة املسجد بتنظيفه وتوزيع املياه ،وبجمع
التربعات لصالح الشعوب العربية واإلسالمية التي كانت تتعرض
للكوارث الطبيعية كزالزل وفيضانات باكستان ،ومجاعة الصومال ،أو
لصالح الشعب الفلسطيني ،بالتعاون مع جمعيات خريية قطرية.
ويف املدرسة شارك يف العديد من األنشطة ،وانضم إىل كثري من اللجان
الطالبية كلجنة املرسح والكشافة واإلذاعة الصباحية والرحالت،..
ويعتقد أن مثل هذه املشاركات وخصوصا الكشافة كان لها انعكاس
حب التطوع
إيجايب عىل تكوين شخصية األطفال واليافعني ،ليس يف ّ
فقط بل يف تشكيل الشخصية القيادية ،ويعزو متيز وبروز كثري من
الشخصيات التي يعرفها يف الشأن العام إىل مشاركاتهم الفاعلة يف
األنشطة املدرسية عندما كانوا طالبا.

فضل الهالل
ويعترف بفضل جمعية الهالل األحمر القطري على
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العمل التطوعي والناشطني يف هذا املجال بدولة
قطر ،ويعتبرها اجلمعية الوحيدة التي كانت معروفة
يف الثمانينات ،فيقول :شهادتي للتاريخ بأنها هي
التي خ ّرجت اجليل األول من قادة العمل التطوعي
واخليري يف قطر ،والشباب الذين كانوا معي يف
ذلك الوقت يتراوح عددهم بني  30إلى  40شابا ،ال
زال أغلبهم إلى اآلن مرتبطاً بالعمل التطوعي ،مبا
يف ذلك املسؤولني يف ذلك الوقت كاألستاذ يوسف
املفتاح على سبيل املثال ال احلصر.
وإذا كان هناك من أولويات للعمل التطوعي فإن
اجلهود داخل قطر ينبغي أن تنصب وتتركز على
املجال التوعوي ،من خالل أساليب وحمالت
إبداعية ،كيال متر مرور الكرام ،ويضرب ناصر على
ذلك مثال بتوعية الشباب بخطر احلوادث املرورية
والوقاية من األسباب املؤدية لها ،على اعتبار أن
العمل التطوعي عنوان لرقي املجتمعات وتقدمها
ثقافيا وحضاريا.
يف النصف الثاني من التسعينات وحتى نهايتها ويف
مرحلة ما بعد عام  2000تفرض البيئة احمليطة
بناصر أوال ،وتطور وعيه التطوعي ومنو قدراته
وخبراته العملية ثانيا على توجهات ونشاطات
ناصر التطوعية ،وحتديدا يف أمرين اثنني :تنظيم
الفعاليات واملؤمترات وقيادة فرقها ،وإطالق
املبادرات التطوعية الشبابية.

تنظيم الفعاليات
وعندما بدأت قطر تفرض نفسها كقبلة للرياضة
وعندما بدأت قطر تفرض نفسها كقبلة للرياضة
واستضافة املؤمترات أصبح التوجه العام لناصر
يتركز على التطوع يف قيادة الفرق ،وكانت الفعالية
األولى التي شارك فيها كأس العالم للناشئني عام
 ،1995حيث عمل يف جلنة التشريفات (البروتوكول)
بداخل قاعة كبار الزوار ،ثم توالت مشاركاته يف
تنظيم املؤمترات والبطوالت الرياضية كدورة األلعاب
اآلسيوية عام  ،2006وأصبح يحب هذا املجال،
وتع ّرف من خالله على الكثير من الشخصيات من
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داخل وخارج قطر بحكم أنه اجتماعي بطبعه ،يحب
التواصل مع االخرين ،وتكوين عالقات مجتمعية
معهم ،وسيقوده ذلك لإلشراف على تنظيم العديد
من الفعاليات الكبرى يف قطر ،وقيادة الفرق
التطوعية والتنسيق فيما بينها.
بعد عام  2000ينطلق ناصر مع بعض أصدقاء
الدرب التطوعي إلى إنشاء املبادرات الشبابية،
وهو أمر لم يكن معروفا من قبل ،وتكون البداية يف
املجال البيئي بحكم تخصصه األكادميي "علوم نبات
ومايكروبيولوجي" وانعكاسه على عمله الوظيفي
كرئيس لقسم احلدائق العامة يف بلدية أم صالل،
فيطلق مع مؤسسني آخرين أول مبادرة بيئية يف دولة
قطر ،وكانت باسم "واحة الدوحة" عام  2012ولكنها
حت ّولت فيما بعد إلى شركة اسمها "استدامة" ذات
طبيعة مؤسساتية غير تطوعية ،حيث لم تربطه أي
عالقة بها بعد هذا التح ّول.

سواعد قطر

ويشجع نارص الشباب عىل التطوع يف مجاالت يحبونها ،أو
يف مجاالت ذات صلة بتخصصاتهم ،معتربا أن ذلك سيجعل
املتطوع أكرث إبداعا يف عمله وسعادة بإنجازه.
كام ساهم نارص قبلها يف تأسيس مبادرة تطوعية شبابية باسم
"سواعد قطر" عام  ،2011وهي عبارة عن تكون مجموعة من
الشباب القطريني الجامعيني املحبني لتنظيم الفعاليات ،ضم
اللقاء األول  26شخصا ،وكان مصطلح "مبادرة شبابية" غري
متداول عىل مستوى الدولة قبل ذلك.
ويحدثنا نارص عن السبب املح ِّرك إلطالق هذه املبادرة بقوله:
تجمعنا كشباب قطريني قبل إطالق مبادرة "سواعد قطر"،
وذهبنا إىل أحد املراكز الشبابية يف الدولة ،وطلبنا أن ننضم
إليه كمجموعة من الشباب القطري الجامعي التي متتلك خربة
تطوعية جيدة ،وذات أهداف وأنشطة تطوعية متخصصة،
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فأخربونا بأن لديهم آالف املتطوعني ،وميكننا االنضامم إليهم يف
إطار أنشطتهم ،فكان ذلك أول باب يُغلق يف وجوهنا ووجه
إطالق مبادرات شبابية ميكن أن نتبناها ،وفور خروجنا من
هذا املركز توجهنا إىل أحد املقاهي واتفقنا عىل إطالق املبادرة،
ويف اليوم التايل اجتمعنا يف مكتبة جامعة قطر ،وقمنا بعملية
العصف الذهني إىل أن توصلنا ملسمى "سواعد قطر" ،وما
زالت هذه املبادرة مستمرة إىل اآلن .

تمكين الشباب
ويرى أن املبادرات الشبابية التطوعية ظاهرة صحية
لتحقيق أفكار ومشاريع الشباب اإلبداعية ،وإن
كانت ماتزال حتتاج إلى التمكني بكافة أشكاله،
وهو واجب اجلهات اخليرية والشبابية ذات العالقة
من خالل الدعم املادي واملعنوي والتدريب وتوفير
مظلة ألصحاب هذه املبادرات ليتمكنوا من ممارسة
نشاطهم التطوعي.
ورغبة من وزارة الثقافة والرياضة بتمكني الشباب
من تولي املناصب القيادية يف العمل التطوعي،
وإبراز دورهم الفعال يف بناء املجتمع باألفكار
واملبادرات وتنفيذها ،فقد قامت بإعادة تشكيل
مجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي عام ،2014
مستثمرة يف اخلبرات القيادية املتراكمة والقدرة
على إطالق املبادرات املجتمعية لعدد من الناشطني
املتميزين يف العمل التطوعي ،وكان ناصر املالكي
أحد أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد ،ويشغل منذ
ذلك احلني منصب أمير السر العام للمركز.

مظلة حكومية
تحت مظلة حكومية رسمية ،ولعل السؤال الذي يطرح نفسه
هو :إىل أي مدى يحتاج العمل التطوعي الذي يعتمد عىل
املبادرات وجهود منظامت املجتمع املدين والجمعيات الخريية
ملثل هذه املظلة؟ هل يشكل لها دعام أم عائقا؟
يجيبنا نارص بكل رصاحة :يف دول غري قطر قد تبدو املظلة غري
مهمة أحيانا ،أو رمبا مرضة يف أحايني أخرى ،ولكن وجودها يف
قطر وخصوصا يف هذه املرحلة بالذات مهم جدا ،وذلك لعدم
وجود قوانني تنظم العمل التطوعي حالياً ،لذا فإن أحد أهم
أهدافنا التي نعمل عليها حالياً يف “قطر التطوعي” تنظيم
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“

نطمح إلى أن
يكون عام 2022
آخر عام لمركز
قطر للعمل
التطوعي

”

وتقنني العمل التطوعي عرب العمل عىل صياغة عدد من
القوانني ،وبعد س ّنها أستطيع أن أقول لك أنه لن يكون هناك
حاجة لهذا املركز.

إغالق المركز

"قطر التطوعي" ،فكرنا تفكيراً إبداعياً معاكساً
للمعتاد ،حيث نهدف إلى أن جنعل التطوع يف قطر
أسلوب حياة ،وقبل اعتمادنا للرؤية ،فكرنا يف إغالق
املركز بدالً من توسيعه ،ونطمح ألن نصل للوقت
الذي ال يحتاج فيه مجتمعنا للمركز ،وذلك عندما
يصبح التطوع "أسلوب حياة" فعال ،ويصبح كل
شخص بطبعه متطوعاً ،ونطمح أن يكون عام 2022
هو آخر عام ملركز قطر للعمل التطوعي.
يوظف ناصر قدراته وخبراته املتراكمة يف مجال
نادر ،هو :التدريب يف العمل التطوعي ،ورغم أنه
مدرب معتمد يف التنمية البشرية ،إال أنه يحاول
التركيز أكثر على مجالني هما :إدارة الفعاليات
والعصف الذهني ،نظرا حلاجة املجتمع القطري
لهما ،ومن وجهة نظره فإن العصف الذهني يساعد
على إبداع منتج جديد أو حل ملشكلة.
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سفير الصندوق
ال يتوقف طموح ناصر عند هذا احلد بل يحلم
بإنشاء "رابطة املدربني املتطوعني" ينقل من خاللها
املدربون خبراتهم للمشاركني ،بحيث يكون فيها أياما
تطوعية ،توفر دورات مجانية.
للعمل التطوعي لذة خصوصا عند إجناز مشروع
أو فعالية ،وسعادة وراحة نفسية عندما تلمس
األثر لدى املستهدفني ،ولعل أهم ما يثلج صدر
ناصر عندما يستوقفه بعض الشباب إلى مجمع
جتاري ،أو مكان عام فيع ِّرفونه بأنفسهم ثم يذ ِّكرونه
بانعكاس مشاركتهم بفعالية تطوعية قام بتنظيمها
أو تقدميها على حياتهم العلمية والعملية ،واملهارات
التي اكتسبوها من خاللها ،أو التطوير الذي حصل
بسببها ،أو عندما يخبرونه بأنهم يعملون يف مهن
حصلوا عليها بسبب تطوعهم يف إحدى الفعاليات أو
البرامج التطوعية التي أشرف عليها.
وثمة أمور تشعره بالسعادة الغامرة وتعد من
الذكريات التي ال تنسى ،لعل من أهمها عند ناصر
تعيينه كسفير لصندوق الزكاة بقطر ،وحصوله على
وسام "الساعون يف اخلير" ،وهو وسام متنحه جمعية
"الكلمة الطيبة" البحرينية لقادة املبادرات التطوعية،
خصوصا أنه لم تكن تربطه باجلمعية أي صلة أو
عمل سابق ،بل إنه حتى اليوم ال يعلم من الشخص
الذي رشحه للحصول على هذا الوسام.
وأخيرا ثمة أسئلة نحرص أن نسألها لكل من ند ّون
سيرهم ونعتبر أن االطالع عليها مفيد حتى مع
تكرارها الختالف اإلجابات املنتظرة تبعا لزويا
النظر إليها:
فالشخصية املُلهِ مة لناصر يف املجال التطوعي هو
الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه اهلل ،وهو من
أكثر األشخاص الذين تابع مسيرتهم ،ومتنى لو
أتيح له مقابلته شخصياً ،ومن قطر األستاذ يوسف
مفتاح ،الذي يقول عنه إنه "من الشخصيات الذين
أحب أن أعمل معهم".
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“

أولويات العمل
التطوعي وجهوده
داخل قطر ينبغي
أن تركز على
المجال التوعوي

درع

”

انعكاس العمل التطوعي قد يكون سلبياً أحياناً،
خصوصاً جلهة الوقت ،هكذا أخبرنا ناصر ،وذلك
بسبب الظلم الذي يلحق بأهله أحياناً نتيجة الغياب
عنهم لفترات طويلة ،النشغاله بتنظيم الفعاليات
جداً ،كما
أو السفر،
ولكن االنعكاس اإليجابي كبير َّ
ّ
يرى ،مفسرا ذلك بشعور أبنائه بالفخر والسرور
عندما يدخل عليهم وبيده شهادة تقدير أو درع،
ألنهم يعرفون أن والدهم قد أجنز أمرا استحق عليه
التكرمي.
ويؤكد لنا ناصر أنه لن يختار أفضل من احلياة التي
اختارها له اهلل ،حتى لو عاد لبداية عمله التطوعي،
وكانت له فرصة اختيار التوجه واألنشطة التي ميكن
أن يقوم بها.
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“

أحلم بإنشاء
“رابطة المدربين
المتطوعين”
ينقل من خاللها
المدربون خبراتهم
للمشاركين

”
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فاطمة الطويل

“

عندما تعلو “ الأنا” على
لكمة “نحن” تفشل
الكثير من المشاريع
التطوعية

”
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من إعداد برامج ترفيهية متنوعة ألطفال مركز رعاية األيتام “دريمة” وهي
في بداية المرحلة اإلعدادية بدأ مشوار “فاطمة الطويل” مع التطوع ،ليمتد
ويتشعب ويتطور فيما بعد إلى تنفيذ مشاريع كبيرة ،وتحقيق إنجازات
متميزة ،على مستوى دولة قطر ،تتذوق لذة حالوتها بنفسها ،وتلمس حجم
ّ
تأثيرها وأثرها عن قرب ،وآخرها حصول إحدى المبادرات التي هي عضو في
مجلس إدارتها على جائزة عربية ،قامت باستالمها في الكويت نهاية شهر
اكتوبر .2016 /
وعلى الصعيد الشخصي تعترف بفضل العمل التطوعي عليها ،وتأثيره
وطورت
اإليجابي على حياتها ،فمن خالله اكتسبت العديد من المهارات،
ّ
الكثير من القدرات وصقلتها من خالل التدريب وتنفيذ البرامج والمبادرات،
مميزة .بدءا من حصولها على جائزة
وعبره فتحت لها آفاق كبيرة لتصبح
ّ
حمدان بن راشد آل مكتوم عن فئة الطالب المتميز لعام  ،2011وتمثيل
بالدها ( قطر) في بعض المحافل العربية مثل ملتقى الفتيات المسلمات
بمدينة الشارقة اإلماراتية عام  ،2011ونيلها هي وفريق عملها جائزة
“الفريق النجم” بمعرض قطر المهني (قطر )عام . 2013
كثيرا ما كانت فاطمة الطويل أصغر المتدربات في الورش والدورات التي
تتلقاها ،وهو ما كان يلفت نظر المدربين ،واستثمرت مواهبها -ال سيما
اإللقاء ،ومهاراتها وخصوصا اإلعالمية منها -في خدمة األنشطة تطوعيا،
ولكن األهم من ذلك هو ملكاتها القيادية المتميزة التي ّ
مكنتها من إدارة
فرق تطوعية لفعاليات كبيرة والتنسيق فيما بينها ،رغم وجود من هو أكبر
سنا ضمن هذه الفرق.
في جعبة فاطمة -التي تخرجت حديثا من قسم الشؤون الدولية ،جامعة
قطر -الكثير من األفكار الطموحة والمشاريع اإلبداعية في مجال التطوع
ّ
وتتطلع من خاللها لتعريفهم
لخدمة مكونات مجتمعها ،خصوصا األطفال،
بالتطوع وتوعيتهم وتحبيبهم فيه ،لينعكس سلوكا إيجابيا في حياتهم ،ويعزز
الخيرية في نفوسهم.
نتعرف وإياكم في الصفحات التالية على سيرة مليئة بالعطاء ،وثرية
دعونا
ّ
بالتجارب والمواقف ،وقصة حافلة بالنجاحات والتطلعات لفاطمة الطويل.
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اجلانب اإلنساني هو ما دفع فاطمة خلوض أول
جتربة يف العمل التطوعي ،وحتديدا جتاه األيتام
الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم ،فأغلب الناس
يتعاطفون معهم ،ولكن ال يعلمون كيف يعيشون
حياتهم ،وحقيقة مشاعرهم وأحساسيهم ،لذا قررت
االقتراب من عاملهم ملشاركتهم حلظات فرح ميكن
صنعها لهم ،أو املساهمة يف تخفيف بعض آالمهم.

أوال
األيتام ً
وكانت جتربتها األولى يف إعداد برامج ترفيهية
متنوعة ألطفال مؤسسة (درمية) لأليتام ،ورغم
انقضاء عشر سنوات عليها ،فإنها ال تزال تذكر كل
تفاصيلها ،وجميع األنشطة التي شاركت بها ،وال
تنسى تعلّ َق األطفال بها رغم صغر سنهم حينها ،وهو
ما جعلها تشعر باملسؤولية اإلنسانية واملجتمعية،
وتف ّكر بطريقة تفوق عمرها لتعطيها احلافز للعطاء
والبذل بصورة أكبر ،وتدفعها ملواصلة املضي يف هذه
الطريق.
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“

إخالص النية،
وتعاون منظومة
الفريق ،ووجود
غطاء قانوني أهم
عوامل نجاح أي
عمل تطوعي

”

كان ألهلها دور كبير يف تشجيعها على االنخراط يف
العمل التطوعي وخدمة مجتمعها القطري ،خصوصاً
والدتها التي وضعت ثقتها بابنتها ،وشجعتها على
اعتبار أن هذا واجب ،وقدمت لها العون واملساعدة،
يضاف إلى ذلك املدرسة التي حفزتها على خوض
جتارب جديدة ،ووفرت لها البيئة املناسبة لذلك،
وتؤكد فاطمة من خالل جتربتها أن دور األسرة
واحملضن التربوي كل منهما يكمل اآلخر.

يف اللجنة اإلعالمية ،وعملت عىل تغطية الفعاليات والورش
التي تنظمها الهيئة ،واستمريت معها يف فرتة الصيف ملدة ثالث
سنوات ،اكتسبت فيها الكثري من املعارف ،وصادف أن قدمت
كلمة الشباب يف حفل اليوم الدويل للشباب بحضور وزير الثقافة
والفنون والرتاث حينها ،فلفتت مهارة اإللقاء عندي القامئني عىل
الحفل ومن حرضه ،ويف السنة التي تلتها رصت معروفة لدى
الوزارة ،فكنت عريفة حفل افتتاح ذلك اليوم أيضا ،ثم اعتمدتني
الوزارة فيام بعد كع ّريفة ثابتة للكثري من الفعاليات التي نظمها
لدي مهارات التواصل ،وكيفية التعامل
لعدة سنوات ،وهو ما منّى ّ
مع الشخصيات ،وولّد لدي الكثري من الثقة بالنفس ،ومن ثم
حفزين عىل مواصلة التطوع يف املرحلة الثانوية.

وفيام ال تزال يف بدايات املرحلة اإلعدادية تنتقل فاطمة إىل
تجربة أخرى ،فتعمل متطوعة يف الربامج الصيفية للفتيات
التي تنظمها هيئة الشباب التابعة لوزارة الثقافة والفنون
والرتاث آنذاك ،وتقول عن هذه الفرتة :بدأت تطوعي كمنظِّمة
و ُمساعدة لل ُمرشفات ،ومن ثم تطور عميل فأصبحت محررة

وعموما فإن فرتة اإلعدادية كانت مرحلة انتقالية يف حياة فاطمة،
قامت فيها باكتشاف ذاتها وصقل مهاراتها بالدورات التدريبية
وتطوير مواضع القوة وتحسني مواضع الضعف لديها كام أخربتنا.

إعالم وإلقاء
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جائزة الطالب المتميز
تنتقل فاطمة للمرحلة الثانوية ،ويف نفس الوقت
ترتاد تجارب أخرى يف العمل التطوعي ،وتحصد
جائزة تقديرية ،ومتثّل بالدها يف ملتقى إسالمي،
فضال ارتياد مجاالت جديدة يف النشاط اإلعالمي
التطوعي.
حصلت من اإلمارات
تقول عن هذه الفرتة:
ُ
عىل جائزة "حمدان بن راشد آل مكتوم" عن
"فئة الطالب املتميز" ،وكانت من أهم مق ّومات
حصويل عىل الجائزة أعاميل التطوعية ومهارايت
وهوايايت ،وتستدرك قائلة :وللعلم فأغلب ما
اكتسبته من مهارات وخربات كان من بوابة
مامرستي للعمل التطوعي ،وأحم ُد الله كثريا
عىل أن هذه الجهود ت ِّوجت بحصويل عىل هذه
الجائزة ،التي أعطتني حافزا جديدا ملواصلة
النشاط التطوعي.
وتواصل حديثها عن هذه املرحلة قائلة :ارتبطت
مرحلتي الثانوية بشكل كبري بـ "املركز الثقايف
خضت وقدّمت معه عددا ً
للطفولة" ،حيث
ُ
كبريا ً من الربامج ،ومثلت دولة قطر عن طريقه
يف ملتقى الفتيات املسلامت بإمارة الشارقة،
وشاركت يف برنامج "إعالمي املستقبل" ،وأعتقد
أنه لوال خربيت اإلعالمية التي اكتسبتها من العمل
التطوعي ،ملا وجدت الفرصة لالنضامم لهذا
الربنامج املتميز.
وتعترب أن متثيلها لبلدها شكل تحد لها ،وحملّها
مسؤولية يجب أن تكون عىل قدرها ،وترى أن
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عىل من ميثّل بلده يف الخارج أن يعكس صورة
طيبة عنه من خالل أخالقه ومتسكه بالقيم
والعادات الحميدة ،وأن يتسم بشخصية قوية
تساعده عىل االحتكاك بشخصيات مختلفة من
بيئات مختلفة.

أنت َغ ِّير
يف املرحلة الثانوية تط ّوعت فاطمة كمحررة
يف مجلة "مرايا شبابية" التي تتبع مركز شباب
الدوحة ،وأصدرت مع فريق املجلة أربعة أعداد
عن العمل التطوعي والشبايب ،وقد كانت تجربة
فريدة بالنسبة لها ،إذا كان يتعني عليها أن تقدّم
أفضل صورة وثقافة ُمرسلة للمتلقي الشاب.
"إنت
كام شاركت يف مبادرة َ u-change
غ َِّي" وكانت مسؤولة العالقات العامة فيها،
وكانت هذه أول تجربة تتحمل فيها مسؤولية
بهذا الحجم ،وعن هذه املبادرة صدرت ثالثة
كتيبات تتضمن أبرز الشخصيات الشبابية
القطرية املتميزة ،بالتعاون مع جهات يف الدولة.
وإذا كان لكل مرحلة عالمة فارقة مت ّيزها فإن
العالمة التي ميّزت الحضور التطوعي لفاطمة
الطويل يف الفرتة الجامعية هي :املشاركة الفاعلة
يف مبادرة "طموح" إلدارة العمل التطوعي،
وتحملها مسؤوليات قيادة فعاليات فيها بصورة
كاملة .وكان تنظيم حفل عشاء خريي ملؤسسة
"إنجاز قطر" أول مشاركة لها باملبادرة ،ومن
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بعدها أسهمت يف تدشني فعالية "أنا متطوع"
مبناسبة اليوم العاملي للتطوع بالتعاون مع "سند"
و "سواعد قطر" ،حيث كانت مسؤولة العالقات
العامة فيها ،ويف السنة التالية تم تكرار هذه
الفعالية ،ولكن فاطمة كانت هي املسؤولة عن
إدارتها من األلف إىل الياء هذه املرة ،بدءا ً من
التخطيط ،وصوالً إىل التنفيذ امليداين ومتابعته.
وقد استفادت فاطمة من هذه التجربة
واستخلصت منها أن الجهد والتحدي يكربان
بحجم مسؤولية اإلرشاف عىل لجان تنظيم
الفعالية ووجوب التوفيق بني أعاملها ،والعمل
بني جميع اللجان كفريق واحد يعمل لهدف
واحد وهو إنجاح هذه الفعالية.

طائرة العطاء
تركت خامتة هذه الفعالية التي نجحت تأثريا
خاصا يف نفسها ،فقد تم حفر برئ يف دولة النيجر
بأموال التربعات التي ُجمعت فيها ،وكان مبثابة
وقف لجميع من شارك يف هذه الفعالية من
منظمني ومشاركني ومتربعني ،فاعتربت ذلك
ختاماً إنسانياً يليق بهذه الفعالية ،وأدركت قيمة
التربعات ،والداللة عىل الخري ،وجهود املتطوعني،
واستشعرت يف ذات الوقت قيمة أجر الوقف
الذي ال ينقطع إىل يوم القيامة لجميع من ساهم
يف هذه الفعالية.
ومن فعالية "تحدي الخري " لـ "طموح" التي
كانت رئيسة إحدى الفرق املشاركة فيها "طائرة
تعلمت أهمية التنافس يف الخري،
العطاء"،
ْ
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“

دور األسرة
والمحضن
التربوي كل
يكمل
منهما ّ
اآلخر في تشجيع
العمل التطوعي

”

واإلبداع يف خدمة العمل الخريي وجمع التربعات،
وتصميم املشاريع وتسويقها ،إذ بينام كان املتوقع
أن تجمع الفعالية نصف مليون ريال عىل مدار
أسبوعني ،بلغ ما جمعته مليون ونصف امليلون
ريال .وتذكرت كيف كان هناك تخوف كبري من
املشاركني يف التحدي قبل انطالقه ،ولكن رسعان ما
تح ّول هذا التخوف إىل رغبة يف اإلنجاز ،والتغيري
والتنافس عىل الخري.
تعود فاطمة لعامل األطفال والطلبة الذي تحبّه،
ولكن هذه املرة من بوابة برنامج "صيفك عىل
كيفك" ،وهو أول مدرسة صيفية نظّمتها مبادرة
"طموح" بالتعاون مع منظمة "علّم ألجل قطر"،
وعرب ثالث حصص يومية وفعاليات ترفيهية
وثقافية ،ركز الربنامج عىل تعويد الطالب عىل
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مامرسة أعامل إنسانية مهمة ،ال يتوقع أن يقوموا
بفعلها يف حياتهم العادية يف الغالب؛ مثل زيارة
املرىض يف املستشفى والتخفيف عنهم ،وإقامة
فعالية للعامل والتأكيد عىل مفهوم احرتامهم
تقديرا لدورهم يف تنمية املجتمع وغريها .وترى
فاطمة أن هناك تقصريا كبريا يف تحبيب الناشئة
واليافعني بالعمل الخريي واإلنساين وخدمة
املجتمع ،وهو ما سيكون محور اهتاممها يف
فعاليات قادمة سنتحدث عنها الحقا.

لحظة ِّ
مؤثرة

ويف هذه الفرتة أيضا عملت فاطمة رئيسة
للجنة اإلعالمية يف معرض قطر املهني 2013
كمتطوعة ،وحققت نجاحا حصد جائزة ،كام
ترأست حملة تركت أثرا خاصا يف نفسها ويف
املستهدفني ،يف إطار دراستها الجامعية ملقرر
"القيادة والخدمة املجتمعية" بجامعة قطر (
قسم الشؤون الدولية ) ،وعنها تقول :طلب منا
كنشاط مك ّمل للامدة -أن نقدّم مرشوعاً خريياًلخدمة فئة من فئات املجتمع ،وكنت أنا رئيسة
الفريق ،فرأينا أن نستهدف فئة "أطفال مرىض
الرسطان" ،واخرتنا "حملة األمل" اسام للمرشوع،
وكانت هذه التجربة فريدة بالنسبة يل ،ملا فيها
من خصوصية ومشاعر مختلفة ،والحتكايك
ألول مرة بهذه الفئة عن قُرب .وقد قمنا بجمع
التربعات للحملة يف أروقة جامعة قطر ،وهو ما
أتاح لنا فرصة تعريف الطلبة بهذه الفئة بشكل
تفصييل ،وتشجيعهم عىل التطوع والتربع لها ،ويف
ختام املرشوع ،أقمنا حفالً ترفيهياً كبريا ً يف مدينة
حمد الطبية ،حرضه األطفال من كل أقسام
املستشفى ،وليس فقط أطفال مرىض الرسطان،
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وأكرث لحظة مؤثرة واجهتها يف هذه الفعالية ،هي
محاوريت لطفل ُمعاىف من مرض رسطان الدم عىل
منصة الحفل ،حيث روى تجربته وكيفية تغلّبه
ّ
عىل املرض بإميانه ومتسكه بالحياة ،وبرز متيزه
ومشاركاته الكثرية يف األنشطة ،وهو ما يدل عىل
إقباله عىل الحياة رغم كل ما واجهه من ظروف.
تعتقد فاطمة أن فرص مشاركة الطلبة يف
املرحلتني الثانوية والجامعية بالتطوع مواتية
بقطر ،ألسباب من أهمها :قرار سمو األمري الشيخ
متيم بن حمد بن خليفة آل ثاين بإلزام طلبة
املرحلة الثانوية بإنجاز ساعات عمل تطوعية
لخدمة املجتمع ،ولوجود أنشطة متعددة للمراكز
واألندية الطالبية الجامعية مثل( :مركز التطوع
والخدمة املجتمعية ،ونادي متكني بجامعة قطر
 )..ومتطلبات املقررات الدراسية مثل( :مادة/
القيادة والخدمة املجتمعية بجامعة قطر).
وباملقابل فإنها ترى أن هناك قصورا يف غرس
قيم التطوع ونرش ثقافته نظريا وعمليا والتوعية
به لدى طالب املرحلتني االبتدائية واإلعدادية،
ونتيجة لذلك تولّ َد لديها حافز لالهتامم بهذه
الرشيحة العمرية ،ودفعها لتقديم أربع ورش
عن أهمية العمل التطوعي لطالب املرحلتني
االبتدائية واإلعدادية.
مل تخف فاطمة شعورها بالتخ ّوف قبل تقديم
الورش ،خصوصا لطالبات االبتدائية خشية
أال يكون املوضوع جاذبا لهن ،أو أن ال تكون
طريقة عرضها مالمئة لسنهن ،السيام أنها أول
مرة تقدم فيها موضوعا تطوعيا ملثل هذه
الرشيحة العمرية ،لكن الورشة التي قدّمتها
فاطمة لطالبات الصف السادس االبتدايئ مبدرسة
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الظعاين أصبحت مدعاة لفخرها وأسعد موقف
مرت به يف تجربتها التطوعية ،كام أخربتنا ،فقد
تفاعلت الطالبات مع الورشة ،حتى أنهن رفضن
الخروج للفسحة لتناول وجبة اإلفطار عندما قرع
الجرس ،رغم تذكريهن من قبل املدرسة بذلك.

منهج مدرسي للتطوع
وعطفا عىل ما سبق؛ مل يكن مستغربا عندما
سألنا فاطمة عن مرشوعها القادم أن تلخص
إجابتها لنا يف طموحها بإنشاء منهج درايس
للعمل التطوعي ،يتم تحضريه بالتعاون مع
وزارة التعليم والتعليم العايل ل ُيد َّرس بشكل
رسمي لطلبة املرحلتني االبتدائية واإلعدادية بعد
تبسيطه لهم ،وقد أعربت عن أملها يف أن يحقق
نقلة نوعية ويسد ثغرة يف مجاله.
ويف ختام استعراض رشيط ذكريات فاطمة
الطويل يف التطوع كان البد لنا من سؤالها عن
أهم الفوائد التي حصدتها من خالل تجربتها
التي متتد ألكرث من عرش سنوات ،فكانت عصارة
ما استفادته يتمثل يف تحمل املسؤولية ،ومن ثم
املرونة يف التعامل ،إذ يتطلب االحتكاك مع فئات
ورشائح مختلفة ،إضافة لكسب وتكوين عالقات
كبرية وممتدة ،وزيادة الثقة بالنفس ،وعدم
االستسالم للفشل.
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الفريق النجم
وتوقفت بشكل خاص عند مشاركتها
ْ
كمتطوعة يف معرض قطر املهني عام
 2013فاعتبرتها األكثر فائدة واألكبر
تأثيرا من وجهة نظرها  ،كانت فاطمة
مسؤولة اللجنة اإلعالمية ،ويف نفس
الوقت أصغر عضو يف اللجنة على
اإلطالق ،وقد اعتبرت ذلك أكبر حتد
واجهها آنذاك ،لكنها متكنت من إدارة
الفريق متغلبة على كل مخاوفها ،وجمعته
على فكرة العمل على قلب رجل واحد،
للحصول على جائزة "الفريق النجم" يف
املعرض ،وبفضل الهمة العالية لألعضاء
متكنّا من إصدار نشرة يومية ،باإلضافة
لتغطية فعاليات املعرض بشكل شامل
على مدار أسبوع ،ومن ثم تأكيد جناحنا
يف نهاية املطاف باحلصول على جائزة
"الفريق النجم" من ضمن كل الفرق
التطوعية املشاركة يف تنظيم املعرض،
وقمنا بتسليم نسخة من النشرة اليومية
لسمو األمير الشيخ متيم بن حمد بن
خليفة آل ثاني .
واستفادة من هذه اخلبرة؛ سألناها عن
عوامل جناح أي عمل تطوعي ،والنأي
به عن الوهن أو الفشل ،فلخصت ذلك
بقولها :إخالص النية ،وذلك بأن يكون
كل ما يقدمه الشخص لوجه اهلل ،وتعاون
منظومة الفريق ،وأن يكون تفكيرها
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جمعيا ال فرديا ،مبني على "نحن" وليس
"أنا" ،وتؤكد أن كثيرا من أسباب الفشل
كان وراءها صوت " األنا" ،وتضيف
قائلة :ولضمان عوامل النجاح البد من
توفير غطاء قانوني للمبادرات التطوعية
الشبابية ،ألن العالقة بينها وبني اجلهات
احلكومية عالقة تكاملية ،بهدف خدمة
املجتمع واملساهمة يف نهضته.

صاحب الخواطر
تتمنى فاطمة أن يتاح لها التطوع يف
إحدى رحالت اإلغاثة خارج بالدها،
وترى أن اإلنسان بحاجة لذلك لكي
يزهد يف متاع الدنيا ،ويشعر به ّم ومعاناة
إخوانه املسلمني يف كل مكان ،ويحمد
اهلل على نعمه وفضله ،ولكنها يف نفس
الوقت ال تزال تؤمن بأن عليها التحرك
يف مجتمعها بصورة أكبر خلدمته ولنشر
ثقافة العمل التطوعي وترسيخ مبادئها.
وأخيرا ..فإن ثمة شخصيات مؤ ِّثرة
و ُملهِ مة لفاطمة يف مسيرتها املمتدة مع
العمل التطوعي ،وهذه الشخصيات كانت
لها دور فيما حققته فاطمة من إجنازات
وأثر طيب ..ترى فاطمة أن والدتها
التي ترى فيها رمزا للعطاء يف التربية
والبذل وتسهيل عملها التطوعي تقف
يف مقدمة املؤثرين يف حياتها ،أما على
املستوى احمللي فترى يف االخوين محمد
السويدي وناصر املغيصيب شخصيتان
لهما بصمتهما يف التطوع ،وكانا خير من
اعطاها مساحة للمساهمة يف املبادرات
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واألنشطة التطوعية ،وعلى النطاق اخلارجي ترى
أن السيد أحمد الشقيري مبتكر يف طرحه وملهم
للشباب ،وخصوصا من خالل برنامجه السابق "
خواطر" .طرحه وملهم للشباب ،وخصوصا من
خالل برنامجه السابق « خواطر».
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“

رت الكثير
طو ُ
ّ
من المهارات
واكتسبت العديد
من الخبرات
وحصلت على
أكثر من جائزة من
بوابة التطوع

”
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المري
تهاني
ّ

“

كن متطوعا قائدا إذا
َ
تغيبت يوما عن العمل
التطوعي فستكون بصمتك
مفقود ه ة

”

42

تجارب شبابية في العمل التطوعي

ّ
ولعل من
ّربما من الخطأ أن تحسب األعمار والخبرات بعدد السنوات،
األفضل حسابها بحجم اإلنجازات ،وبما يتركه اإلنسان من أثر طيب خاللها.
في مجال العمل اإلنساني والخدمة المجتمعية ـ كما في المجاالت األخرى
ّ
ولعل من هذه النماذج
ـ نماذج ينطبق عليها هذا المنطق الحسابي،
المري” التي أسهمت خالل خمس
المتطوعة القطرية النشيطة “ تهاني
ّ
ِّ
سنوات من عمرها التطوعي وأثناء دراستها في جامعة قطر في  40نشاطا
تطوعيا في المجاالت المختلفة ،منها إطالق بعض الحمالت والمبادرات،
رغم أنها تسعى أال تشارك في عمل تطوعي لمجرد هاجس الحصول على
رصيد الساعات التطوعية كي تضاف إلى مفردات سيرتها الذاتية ،أو في
عمل ال يشكل إضافة فعلية لحياتها ،أو يحقق لها ارتياحا نفسيا ،فاستحقت
جزاء ذلك عددا من الجوائز ،واختيارها كسفيرة إلحدى المنظمات التطوعية.
تهاني التي بدأت مسيرتها التطوعية الفعلية في  ،2011حصلت على “جائزة
المتطوع النجم” بمعرض قطر المهني  ،٢٠١٣وجائزة القيادة الطالبية من
جامعة قطر عام  ،2014واختيرت سفيرة في منظمة ِّ
“علم من أجل قطر”،
ونالت مبادرتها “هدية” جائزة مبادرات الشباب التطوعية واإلنسانية بدولة
الكويت في العام الحالي.2016 /
وألن رحلة العطاء ال تتوقف ،مع اإلرادة والعزيمة والتصميم ،فمازال في
ّ
الخطط القادمة لتهاني الكثير كي تعمله تطوعيا لخدمة بالدها ،وخدمة
أصحاب الحاجة ومساندتهم ،خصوصا الالجئين السوريين ،والمحاصرين
في قطاع غزة ،واستثمار تخصصها وخبرتها في المجال اإلعالمي ،وذلك
إيمانا منها بأن ال قيمة للحياة بدون عطاء ،وأن ال سعادة فيها بغير مساعدة
اآلخرين ،أو ترك بصمة لإلنسان فيها قبل أن يغادرها.
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رغم أنها بدأت العمل التطوعي منذ صغرها،
خصوصا يف املدرسة من خالل املشاركة يف فعاليات
األطباق اخليرية والفعاليات املناصرة للشعوب
العربية واملسلمة ،خصوصا فلسطني ،إال أنها تعتبر
أن بدايتها احلقيقية مع التطوع تعود إلى عام ،2011
والذي ارتبط بدراستها يف جامعة قطر إلى حد
كبير.
وتذهب تهاني أبعد من ذلك عندما تشير إلى أنها
لم تكن متتلك الوعي الكايف عن العمل التطوعي يف
االبتدائية ،بل ولم تكن تعي ـ هي ومن يف عمرها
آنذاك ـ أن ما تقوم به من عمل خيري ،مهما كان
صغيرا ،يندرج يف خانة التطوع.

شرارة البداية
وبعد مرورها بتجربة أكادميية صعبة متثلت يف
تعثرها يف مشوارها الدراسي وجلوسها يف املنزل
ما يقارب العام عقب إمتامها للبرنامج التأسيسي،
من دون أي مبادرة للتقدم أو التغيير من وضعها،
بدأت تهاني تشعر بالندم على تضييعها لكل فرص
االستمتاع بالتجربة اجلامعية مبا فيها األنشطة
الطالبية ،فعاهدت نفسها مبجرد عودتها مرة أخرى
ملقاعد الدراسة أن تترك بصمة يف مجال التطوع
واألنشطة يف احلياة الطالبية ،إميانا منها بأنه (يف
بعض األحيان عليك أن متر باألسوأ لتصل إلى
األفضل) ،فكانت تلك شرارة البداية.
وتعزو ارتفاع منسوب ارتباطها بالعمل التطوعي
وحبها للعطاء إلى "مركز التطوع واملسؤولية
املجتمعية" بجامعة قطر الذي افتتح أثناء دراستها
األكادميية ،إلى درجة أنها تقول إنه " بيتي الثاني"
اعترافا مبكانته يف قلبها ووجدانها وتعلقها به،
وبأثره يف نفسها ،وتعلّل ذلك بقولها" :لقد جمعني
املركز بطاقات شبابية ،وألهمني الكثير ملواصلة
التفكير اإلبداعي ،وكان له فضل يف حتويل الكثير
من أحالمي املكتوبة على ورق إلى واقع ملموس

مجموعة اصدارات قطر الخيرية

“

تتيح مظلة
التطوع
ّ
اكتساب الكثير
من المعارف
والخبرات،
وتطوير الكثير من
المهارات

”

وإجناز مشرف ،كما أتاح لي وألمثالي التطوع خارج
احلرم اجلامعي ،يف املؤمترات وامللتقيات والفعاليات
على مستوى الدولة ،وس ّهل لنا املشاركات الدولية
يف اخلارج ،من خالل التنسيق والتعاون مع عدد من
اجلهات احمللية".

 2011نقطة تحول
تُرجِع تهاين بناء شخصيتها القيادية إىل العمل التطوعي،
الذي ارتبط بحياتها الجامعية ،وتعرتف أن تهاين املري قبل
عام  2011مختلفة عنها يف األعوام التالية ،فقبل  2011كانت
انطوائية  ،وتشعر بالرهبة واالرتباك قبل وأثناء تقدميها
للعروض التقدميية داخل القاعات الدراسية ،حتى لو كان
أمام عدد بسيط من زميالتها ،ولكنها بعد ذلك أصبحت تلقي
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الكلامت الرتحيبية الخاصة بالطلبة الجدد ،من خالل تطوعها يف
اللقاءات التعريفية الفصليّة ،وتقوم بتمثيل الطلبة يف "املجلس
التمثييل الطاليب" إليصال صوتهم إىل الجهات املعنية داخل
الجامعة ،وتشرتك يف العديد من الفعاليات الطالبية واملبادرات
التطوعية داخل الجامعة وخارجها ،خصوصا من خالل مركز
"التطوع واملسؤولية املجتمعية" ،حيث تجاوزت  40نشاطا يف
املجاالت اإلنسانية والثقافية والرياضية والفنية .وأتاحت لها
مظلة التط ّوع اكتساب الكثري من املعارف والخربات ،وتطوير
الكثري من املواهب والقدرات بعيدا عن املحارضات واملناهج
الجامعية.

سفيرة
وتكرميا لجهودها التطوعية املتميزة؛ قامت جامعة قطر
بتكريم تهاين املري بجائزة القيادة الطالبية ،وهي متنح للطلبة
الذين يظهرون قدرات قيادية يف الحياة الجامعية .وعقب
فوزها بها اعتربت تهاين أن هذه الجائزة هي تكريم ملن شجعها
عىل التميّز والعطاء ،وخصت بالذكر عائلتها وإدارة األنشطة
الطالبية ومركز التطوع والخدمة املجتمعية بالجامعة.
وتخوض تهاين غامر تجربة مختلفة ومميزة ،وذلك عندما تم
اختيارها كسفرية لطلبة جامعة قطر يف منظمة "علم ألجل
قطر" عام  ،2013حيث كانت مهمتها استقطاب الطاقات
الشبابية اإليجابية وامللهمة لتمثيل املنظمة ونقل رؤيتها
ورسالتها ببساطة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
عن هذه التجربة تحدثنا قائلة :هي تجربة فريدة من نوعها،
وتختلف عن باقي التجارب ،كونها تعتمد كثريا عىل أسلوب
اإلقناع والتأثري املبارش عىل رشيحة مهمة جدا كالطلبة ،أي عىل
مستقبل الطلبة املختارين للتعليم ،ومستقبل من سيقومون
بتعليمهم.
وتعب عن فخرها واعتزازها لنجاحها يف هذه املهمة ملدة عام
ّ
ونصف العام ،ومتكنها من إقناع الكثري من الطلبة لالنضامم
لرسالة املنظمة ،وهم اآلن منترشون يف عدد من مدارس
الدوحة ضمن برنامج املنظمة ،وكلها ثقة بأنهم خري من ينقل
رسالة العلم السامية بطرق شبابية مبتكرة ،ومفعمة باإليجابية
واإلبداع.
يقف وراء شغف تهاين بالعمل التطوعي حبها للعطاء ،كام

تجارب شبابية في العمل التطوعي

أخربتنا ،منطلق ًة من أسباب كثرية أهمها :رغبتها الدامئة يف ترك
أثر يدوم لها حتى ما بعد التخرج ،وذلك عن طريق تحفيز
وتشجيع غريها لالنخراط يف مجال التطوع تحت مظلة األعامل
التطوعية بصورة مبارشة ،أو بصورة غري مبارشة عن طريق
توثيق هذا العمل بالصور أو حتى الكتابة عنه ومشاركة غريها
بذلك عرب شبكات التواصل االجتامعي ،مام قد يرتك أثرا يف
نفوس املتابعني ،ويكون مبثابة فتح باب للتحبيب بهذه األعامل
وتجربتها مستقبال ،إضافة لتمثيل طلبة الجامعة يف مختلف
املحافل ،وقد تم اختيارها إللقاء كلمة الطلبة يف مسرية قطر
التضامنية (حادثة تشابيل هيل) التي أقيمت يف مؤسسة قطر،
فصال عن اختيارها سفرية لطلبة جامعة قطر يف منظمة "علّم
ألجل قطر".

كوب لغزة
تؤمن تهاني أن خدمة الناس جتعلها تقتل اجلانب
تؤمن تهاني أن خدمة الناس جتعلها تقتل اجلانب
األناني يف نفسها ،فبعد أن كانت تفكر كيف تعيش
يومها لنفسها ،أضفى العمل التطوعي نكهة مختلفة
أحب األعمال إلى اهلل
على حياتها ،ألنه من ّ
سبحانه .وتصف لنا شعورها بعد إجناز أي عمل
تطوعي أو خدمة مجتمعية مهما صغر فتقول إنه
مزيج من الراحة النفسية والرضا ،وشحنة حتفيز
لالستمرارية على هذه الطريق.
ال يتسلل اإلحباط إلى نفس تهاني إذا كان يتصل
األمر بالعمل التطوعي ،حتى لو فشلت يف إقامة
فعالية معينة كانت حتلم بها ،وتدلل على ذلك بحملة
" كوب إلعمار غزة" ،فرغم فشلها يف إقامة حملتها
" كوب إلعمار غزة" داخل أسوار اجلامعة إال أنها
بقيت مص ّرة إلى أن متت إقامتها على مستوى
الدوحة ،وأبصرت فكرتها النور بعد أن بقيت حبيسة
قصاصات الورق طويال.
وتعتبر هذه احلملة التي أشرفت على تصميمها ذات
مكانة خاصة يف نفسها ،رمبا يرجع السبب إلى مدى
الصعوبات والتحديات التي واجهتها إلى أن أطلقت
بدعم ورعاية من جمعية قطر اخليرية ،ثم شهدت
تفاعال معها كان يف قمة اإلنسانية والعطاء ،وكان
من املفاجآت اجلميلة التي صاحبتها تواصل عدد
من املدارس مع احلملة وإصرارهم على املشاركة
فيها ،من خالل إقامة معارض خيرية داخلية لبيع
املشروبات الساخنة والباردة ملدة أسبوع ،إلى درجة
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مشاركة الطالبات وأمهاتهن بعملية البيع ،رغبة
باملساهمة يف األجر.

التحدي الوحيد

وجدت تهاني أسرة متفهمة ،وتعاونا يف اجلامعة
مما سهل مهمتها يف التطوع ،وكان التحدي الوحيد
هو كيفية التوفيق بني دراستها من جهة وبني
عملها التطوعي ومتثيل الطلبة يف املجلس التمثيلي
الطالبي من جهة أخرى ،وكان أن تغلبت عليه حينما
اعتبرت يف قرارة نفسها أن نشاطها التطوعي
الذي حتبه ليس عمال ،بل مكافأة لها إثر إجنازها
لدراستها ومتطلباتها األكادميية ،وعلى هذا األساس
قامت بترتيب أمورها ،معتبرة أن العطاء من القلب
استثمار للوقت وليس مضيعة له.
وعن العقبات لدى غيرها حتدثت عن بعض
املصاعب التي تواجه الفتيات الراغبات يف التطوع،
واملتمثلة يف ظروف خاصة تتعلق باملواصالت
واحلضور لبعض االجتماعات يف عطلة نهاية
األسبوع ،أو بسبب عدم تقبل شرائح من املجتمع
لهذه األعمال ،ممن لم يسبق لهم املشاركة فيها.
أما على مستوى الفعاليات فرمبا عدم وجود رعاية
ودعم لها.

المتطوع النجم
استفادت تهاين من تخصصها (اإلعالم ) يف نرش ثقافة العمل
التطوعي والرتويج ألنشطته ،كام ساعدتها شبكات التواصل
االجتامعي التي تستخدمها بعفوية عىل التحفيز ،وخصوصا
تويرت وانستجرام ،وسناب شات ،وتؤكد أن شبكات التواصل
تفوقت عىل وسائل اإلعالم الجامهريية يف جانب تغطية أخبار
العمل التطوعي ،وهو مؤرش جيد ولكنه غري كاف برأيها ،ألنها
تستقطب الشباب يف الغالب ،يف حني أن النشاط التطوعي
يفرتض أال يقترص عىل رشيحة معينة كالشباب فقط  ،بل
ينبغي أن يستوعب جميع الفئات العمرية خاصة كبار السن،
ألن العطاء هو تجديد لرتابة األيام ،ويعطي الشخص إحساسا
بأنه ما زال شخصا مهام يف هذه الدنيا ،وعليه فإن عىل العمل
التطوعي يجب أن يكون حارضا يف كل وسائل اإلعالم لوصول
رسالته النبيلة واستثامر جميع القدرات واألعامر.

مجموعة اصدارات قطر الخيرية

“

العطاء من القلب
استثمار للوقت
وليس مضيعة له

”

وتتوقف تهاين بشكل خاص عند فوزها بجائزة (جائزة املتط ّوع
النجم) يف معرض قطر املهني ،نظرا للعربة التي استخلصتها
من هذا الفوز ،ومفادها أنها تطوعت يف املعرض عدة مرات
يف فرق مختلفة مثل :فريق األنشطة والفعاليات وغريه ،ولكنها
حصلت عىل هذه الجائزة عندما انضمت إىل الفريق اإلعالمي
عام  ،2013وترى أن هذا عائد لحسن اختيارها للفريق،
واملجال املناسب لقدراتها ،ومنها تعلمت رضورة التطوع يف
املجال الذي تحبه وتبدع فيه وليس التطوع ألجل التطوع
فقط ،وتقول بهذه املناسبة :كنت وما زلت أردد جملة "ال
تغيبت
تكن متطوعا لتكثري العدد" بل كن متطوعا قائدا إذا
َ
يوما عن العمل التطوعي فستكون بصمتك مفقودة فعالً .ومثة
فائدة أخرى تعلمتها من قائدة الفريق اإلعالمي التي كانت
تصغر أعضاء فريقها سنا ،ومع ذلك وفّقت بقيادتها وتفوقت
عىل سائر الفرق املشاركة باملعرض ،ونال الفريق (جائزة الفريق
النجم) ،أي ال ينبغي الحكم املسبق عىل قدرة شخص بناء
عىل عمره أو خلفيته الثقافية أو جنسه ،خصوصا مع وجود
القدرات واإلرادة.
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حصة األطفال
ونظرا لطبيعة رمضان املبارك؛ فإن تهاني املري
ونظرا لطبيعة رمضان املبارك؛ فإن تهاني املري
غالبا ما حتاول عدم االرتباط بأعمال تطوعية خارج
البيت ،بل تكون قريبا من أسرتها ،والتفرغ للعبادة
ومجالس الذكر ،كما أخبرتنا ،ولكنها يف ذات الوقت
حتاول إشراك العائلة يف العمل التطوعي كتوزيع
اإلفطارات للعمال ،وجمع الثياب واألدوات املنزلية
الفائضة عن احلاجة وإيصالها للجهات اخليرية
ذات العالقة ،واالحتفال بالقرنقوه مع عامالت
املنزل ،وحترص على إشراك أطفال العائلة يف
اإلعداد والتحضير والتنفيذ لهذه األعمال التطوعية
البسيطة.
وبعد خبرة تزيد عن خمس سنوات يف أعمال
تطوعية متنوعة ومكثفة سألناها عن نوع التطوع
الذي جتد يف نفسها ميال أكبر إليه ،فقالت :جربت
أغلب ـ إن لم يكن جميع أنواع األعمال التطوعية ـ
الرياضية ،والثقافية ،والفنية وغيرها ،لكن لم أكن
أشعر دوما باإلضافة ،بل كنت أشعر أحيانا بأنني
زائدة عن احلاجة يف بعضها ،لذا بدأت أدقق يف
طبيعة النشاط التطوعي ،واختيار ما يفيدني معنويا،
ويشعرني يف نفس الوقت برضا النفس ولذة العطاء،
وليس مجرد احلصول على شهادة وساعات عدد
تطوعية تضاف مللف السيرة الذاتية .ويف الفترة
األخيرة وجدت نفسي فعال يف املجال اخليري
اإلنساني ،وأجد نفسي مقصرة كثيرا فيه ،لكنّي
سأحرص أن أكون حاضرة بقوة وفاعلية أكبر قريبا.

خطط المستقبل

ففي اخلتام سألناها عن األعمال التي تخطط
لها للمرحلة القادمة فقالت لنا :الطموح ال سقف
له ويبعث يف نفوسنا األمل عندما يتسرب اليأس
أو الوهن إلى نفوسنا ،واخلطط املستقبلية هي
العصا التي تعيننا على مواصلة السير يف الطريق
الصحيحة كلما واجهتنا عقبات احلياة وضغوطاتها،
لذا فإن خططي وأهدايف املستقبلية إن شاء اهلل
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تتلخص باآلتي:
❖ مواصلة دعم إخواننا وأخواتنا يف قطاع غزة،
إلحياء احلم ّية العربية جتاه قضيتنا ،قضية العرب
األولى "فلسطني".
❖ املشاركة والتطوع يف مخيمات الالجئني السوريني،
باعتبار أن دعمهم ومساندتهم واجب علينا ،وأمتنى
فعال أن أحقق هذا الهدف كونه يعني لي الكثير
حقا .ولي عمل خيري تطوعي سينطلق قريبا بإذن
اهلل لصاحلهم.
❖ دعم مسيرة بالدي قطر ،خاصة يف املجال
الرياضي إعالميا ،للقضاء على أي شك يف قدرتنا
على استضافة كأس العالم .2022

مبادرة "هدية"

وعندما طلبنا منها أن تسجل رسالة إلى الشباب
القطري والعربي قالت موجهة عباراتها لهم :اتركوا
لكم بصمة واضحة يف كل زاوية مترون بها ،ويف كل
عمل تنضمون إليه ،و"اتركوا صدى صوت يسمع
حتى بعد غيابكم ،ألن ترك األثر الطيب أصعب من
كل اختبارات احلياة".
مما أسعد تهاني ونحن نعد هذه الصفحات عن
جتربتها التطوعية حصول مبادرتها "هدية" على
جائزة مبادرات الشباب التطوعية واإلنسانية يف
امللتقى اإلعالمي العربي بالكويت (اكتوبر م ،)2016
وهي مبادرة خيرية إنسانية مهتمة ألطفال الالجئني
يف املخيمات ،وتتمحور فكرتها حول ارسال هدايا
بشكل مستمر لكل طفل بد ًءا من عمر اخلامسة
وحتى احلادية عشرة عاما يف املناسبات اخلاصة
مثل النجاح ،الشفاء من املرض ،عيد الفطر وعيد
األضحى.
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“

التطوع
تتيح مظلة
ّ
اكتساب الكثير
من المعارف
والخبرات،
وتطوير الكثير من
المهارات

”
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كلثم الكعبي

“
القدرات أساس
لك نجاح في
العمل التطوعي

”
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تجارب شبابية في العمل التطوعي

أمران كانا من األمور التي دفعت بأن يكون للمهندسة  /كلثم الكعبي دور مهم في
العمل التطوعي وتأسيس مبادراته الحقا ،األول اليتم ،فقد توفي والدها وعمرها ستة
أعوام ،وشاهدت بأم عينيها كيف كانت والدتها تعمل وتكافح في دروب الحياة لتربيتها
وتربية إخوتها على حب العلم ،وخدمة الوطن والتضحية من أجلهما ،واألمر اآلخر دور
أسرتها في تحبيبها بعمل الخير وإشراكها فيه منذ السنوات األولى من عمرها.
ورغم تأثير فقد األب على الصغار من الناحية العاطفية والتربوية والمعيشية ،إال أنه
كثيرا ما يكون سببا في بروز نزعة التحدي لديهم لمواجهة الصعاب وبناء شخصيات
ذات نزعة قيادية ،أو متميزة في مجال اإلبداع واإلنجاز ،كما تشير العديد من الدراسات
التي تتبعت سير العلماء والعظماء والقادة عبر التاريخ.
وقد انعكس هذا الشعور على حياة “ كلثم “ التي قررت منذ أن كانت في الثانوية
العملية شخصا ال يمكن االستغناء عنه عبر تركيزها على اإلتقان
بأن تكون في حياتها
ّ
والتميز في العمل ،مع التصميم على مواجهة الصعاب التي قد تعترضها ،والسعي
إليجاد حلول لها بدال من التهيب منها.
حب الخير فقد ورثته عن أمها التي كانت تتفقد الجيران ،وتستثمر زياراتها للهند
أما ّ
لتقديم المساعدات العينية للمحتاجين هناك .ومن شقيقتها الكبرى التي كانت ِّ
تكلفها
ببعض المهام التطوعية البسيطة منذ صغرها ،لتقوم هي بتحبيب أحفاد عائلتها بهذا
الجانب الحقا.
تبدأ رحلة العمل التطوعي في حياة كلثم فعليا منذ المرحلة الثانوية بتنفيذها لبعض
األنشطة كحمالت النظافة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ،وخاللها ترسم حلما
لمبادرة تنفذها بعد تخرجها من الجامعة مع إحدى صديقاتها.
وتلعب دراستها في الجامعة األمريكية بالشارقة دورا مهما في حب التطوع وممارسته
بشكل أوسع من خالل األنشطة الدعوية للنادي اإلسالمي بالجامعة وغيرها ،ومع
“شبكة الطلبة القطريين” في اإلجازات والعطل الصيفية ،ثم تتواصل رحلة العطاء
لديها من خالل المساهمة في إطالق وإدارة أكثر من مبادرة مثل “ :أعطني حريتي”
لصالح المكفوفين ،و”رحماء قطر” التي تهتم بالمشاريع اإلنسانية التنموية لذوي
الحاجة عبر العالم.
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محب للخير،
نشأت كلثم منذ صغرها يف كنف بيت
ّ
وعزّزت أسرتها حب التطوع يف أعماقها منذ الصغر،
فقد كانت والدتها التي حت ّملت رعاية البيت بعد موت
والدها يف نظر كلثم عنوانا للبذل والعطاء ،تعمل
لتربي أبناءها أحسن تربية ،وتتغلب على الظروف
حب العلم واالنتماء للبلد ،وحب
احمليطة بها ،وترضعهم ّ
التضحية من أجله.

زيارة الهند
تسترجع ذكريات طفولتها لتتذكر كيف كانت والدتها
تتفقد أحوال اجليران وتعتني بهم ،كما كانت ت ِ
ُدخل
العمل اخليري يف تفاصيل زياراتها إلى الهند ،وكيف
كانت تساعدها هي وإخوتها يف تقدمي مساعدات
عينية للفقراء هناك ،لتستشعر قيمة ما تفعل حينما
ترى االبتسامة ظاهرة على وجوه املستفيدين ،أو تسهم
يف مهام تطوعية توزعها أختها الكبرى عليها وعلى
أخوتها اآلخرين ،وترى أن هذه األعمال على بساطتها
بذرت بذور اخلير األولى يف نفسها ،وأسهمت يف تعزيز
حب التطوع بداخلها.
وها هي كلثم تقوم بنفس الدور يف حتبيب أحفاد
عائلتها بالعمل التطوعي عبر إشراكهم يف جتهيز
املساعدات العينية ،أو مبرافقتهم لها عند زيارة املسنني
واملرضى يف كل عيد فطر وأضحى ،مع حرصها على
تعزيز قيمه املختلفة يف نفوسهم ليكونوا منفحتني على
كافة جهاته.

فضول األطفال
تبدأ كلثم بإرشاك األطفال ببعض ترتيبات األنشطة التطوعية منذ
أن يكون عمرهم أربع سنوات ،وتعتقد أن ذلك يثري الفضول يف
أذهانهم ملعرفة سبب التطوع ،ثم ما تلبث عقولهم أن تدرك
أهمية العمل التطوعي شيئا فشيئا ،كام تعمد إىل أن يشاركوا
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“

إشراك األطفال
في العمل
التطوعي يمكن
أن يبدأ من سن
أربع سنوات،
واالحتكاك به يثير
إيجابيا فضول
أذهانهم

”

بجزء يسري من مرصوفهم إلشعارهم باملسؤولية ،وزرع قيمة إيجابية
يف نفوسهم .وتؤمن بأن العمل التطوعي تربية ،واألجمل إرشاك األهل
معك يف هذه الحياة التطوعية.
تنتقل كلثم للمدرسة ليتمثل تطوعها يف مشاركتها باألنشطة املدرسية
االعتيادية ،كتقديم طابور الصباح أو املشاركة بفقراته (اإلنشاد ،متثيل
املرسحيات )..أو بفعاليات تنظيف ساحات املدرسة ،أو املشاركة يف
املسريات التضامنية مع فلسطني ،خصوصاً بعد
استشهاد الطفل محمد الدرة عىل سبيل املثال ال الحرص.
وتعترب أن تفكريها بالعمل التطوعي بدأ يف الصف الثاين الثانوي عقب
حضور محارضة عن اإلتقان يف العمل واألثر الذي سترتكه بعد وفاتها،
وهو ما دفعها ألمرين :االهتامم بالعمل التطوعي ،وأن تكون شخصية

54
يصعب استبدالها أو االستغناء عنها عندما تدخل ميدان الحياة
العملية.
ساعدتها مدرسة البيان العلمية الثانوية يف تحقيق ما تصبو
إليه ،كام أخربتنا كلثم ،فكان أن متكنت من دراسة الهندسة يف
جامعة متميزة والعمل بعدها يف مؤسسة كبرية ومهمة "راس
غاز" ،وليكون العمل التطوعي جزءا من حياتها أثناء دراستها
الجامعية ،والفرتة التي تلتها.

البوابة الدعوية
تقبل كلثم يف الجامعة األمريكية يف الشارقة ،فتكون أول طالبة
مغرتبة يف عائلتها ،وقد علمتها هذه التجربة االعتامد عىل
النفس ،ألنها كانت متعلِّقة بشكل كبري بعائلتها ،كام كانت
فرصة لها للدخول يف تجارب تطوعية تعكس دور بنات قطر
اإليجايب خارج الدولة.
حدثتنا عن حياتها الجامعية فقالت :مكنتني هذه النقلة من
تعريف عىل طيف واسع من الجنسيات ،وبناء عىل ذلك توسع
أفق تفكريي ومعرفتي وإدرايك،
بدأ نشاطها التطوعي بالجامعة من البوابة الدعويّة حيث
كانت تنشط يف النادي اإلسالمي يف الجامعة عرب الدعوة إىل
اإلسالم وتوزيع الكتيبات اإلسالمية يف املناسبات والفعاليات
الجامعية ،ويف مسجد الجامعة كانت توزع الكتب واملطويات
الدينية والتوعوية مثل األخطاء الشائعة يف الصالة ،وتسهم يف
النقاشات الجانبية ،ورغم الجهد البسيط الذي كانت تبذله إال
أنه ترك أثرا ً إيجابياً يف نفسها ويف اآلخرين ،كام أخربتنا.
وأثناء دراستها الجامعية ،تطوعت مع جمعية "العون املبارش"
عرب جمع التربعات لبناء مدرسة ،بالتعاون مع الصديقات
والزميالت البحرينيات يف الجامعة.
ومن أجمل اللحظات يف حياتها الجامعية كانت زيارة دار
العجزة بشكل دوري ،حيث كانت قريبة من مقر الجامعة،
والهدف الرتويح عن قاطني الدار.

تجارب شبابية في العمل التطوعي

شاركت كلثم خالل هذه الفرتة بالتطوع يف مخيم تطوعي
باملنامة ،وأرشفت عىل فريق مشارك فيه ،وكان هو الفريق الفائز
استمتعت بها.
يف ختام املخيم ،وكانت تجربة جميلة ومختلفة
ْ
وحتى يف فرتة اإلجازات والعطل الصيفية التي كنت أعود فيها
إىل قطر ،كنت أستغرق يف أعامل تطوعية ،كاملشاركة يف تنظيم
وتنفيذ فعاليات وأنشطة خاصة للفتيات القطريات ضمن
أنشطة شبكة الطلبة القطريني ،حيث كانت من الدفعة األوىل
التي أسهمت يف تأسيس وتثبيت قوامها.
تخرجت من الجامعة وعادت إىل قطر عام  ،2009وبعد تخرجها
توقفت لبعض الوقت عن العمل التطوعي من أجل تطوير
مهاراتها كمهندسة يف مؤسسة راس غاز ،ثم عاودت نشاطها
التطوعي من جديد.

"أعطني حريتي"
بعد مرور أكرث من عرش سنوات عىل حلمها الذي كتبته يف
املرحلة الثانوية "أعطني حريتي" تبدأ التخطيط لفكرة املبادرة
عام  ،2014ثم يتم تدشينها  ،2015لتنضم إىل فريقها فيام بعد
كال من األخت أمل العامري ،والسيد عبد الرحمن الهرموزي.
ت ِ
ُحدثنا عن هذه املبادرة فتقول :تهدف " أعطني حريتي"
إىل ترجمة قوائم الطعام يف بعض مطاعم دولة قطر ليتمكن
املكفوفون من قراءتها بلغة "برايل" ،وقد ساعدين يف هذا
املرشوع بعض أطفال شقيقتي وشقيقي ،وشعروا بقيمة نعمة
البرص ،وتعاونت يف هذه املبادرة مع أشخاص ومؤسسات
وحمالت ،خصوصا الدعم املهم الذي قدمه مركز قطر
للمكفوفني ،وشملت املبادرة كل مطاعم كتارا وبعض مطاعم
اللؤلؤة وفندق الشعلة ،وأنجزت بنجاح ،ألنها استطاعت توفري
قوائم طعام متكن املكفوفني من قراءتها وفهمها ،واختيار ما
يناسبهم من طعام بيرس ،وهو حق من حقوقهم عند زيارة
أحد املطاعم.
وقد و ّجهت كلثم الشكر ألصحاب املطاعم الذين كانوا متعاونني
وراغبني باملشاركة يف إنجاح املبادرة وتطبيقها عىل أرض
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وعبت عن شكرها لله عىل هذا النجاح الذي
الواقعّ ،
بلغته ،ووصول أثر املبادرة إىل فرع محل "كرك وجبايت" يف
العاصمة الربيطانية لندن.
تنتقل كلثم بعدها إىل تجربة أخرى بطعم إنساين،
وتحديدا إىل مبادرة "رحامء قطر" التي أسهمت يف
تأسيسها مع ثلة من املتطوعني واملتطوعات القطريات
عام  ،2015إلميانها بأن حالوة التطوع تكمن يف املشاركة
يف امليادين الخارجية ،وأن التعلم منها أكرب بكثري من
مامرسة العمل التطوعي بعيدا عنها.

القدوة األولى
وتسعى عرب هذه املبادرة وكل نشاط إنساين مشابه
عرب العامل إىل استثامر التخصصات العلمية ووضعها يف
خدمة اإلنسانية ،وتحسني حياة اإلنسان نحو األفضل من
خالل املشاريع التنموية ،فتقول :أرى بأنه من الواجب
علينا داخل املجتمع وخارجه أن نسعى بكل ما أوتينا
من قدرات ومهارات ،ألداء وظيفتنا الرئيسة واملتمثلة
بإعامر األرض ،فالتطوع يف مثل هذه األعامل يعد زكاة ملا
أوتينا من معارف ومهارات وخربات ،وتضيف :كمهندسة
كيميائية ،أسعى لتطويع تخصيص إليجاد حلول من أجل
توفري املياه الصالحة للرشب يف دول تعاين من ندرتها
عىل سبيل املثال ،حيث باإلمكان معالجة املياه وتحديد
نسبة املعادن يف مياه الرشب ،منوهة بأن هذا ما يدفعها
للتعمق يف تخصصها بصورة أكرب أيضا .
وترى أن الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله خري
جسد هذا األمر عىل أرض الواقع ،وتعتربه قدوتها
من ّ
وأكرث شخصية ملهمة لها يف العمل اإلنساين ،ألنه سخر
علمه وتخصصه كطبيب لخدمة املحتاجني للعالج أثناء
إقامته الطويلة يف إفريقيا مع عائلته ،ورضب مثاالً يحتذى
ملواطني دول مجلس التعاون ،والدول العربية التي تعيش
يف رفاهية ،خصوصا عندما زرع هذا املفهوم يف عائلته التي
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“

استثمار
التخصصات
العلمية ووضعها
في خدمة
اإلنسانية،
ضروري لتحسين
حياة اإلنسان نحو
األفضل

”

ذهبت لتقيم بأكملها معه يف القارة األفريقية.
وتعترب كلثم أن سعادتها الحقيقية يف ميدان األعامل التطوعية
الخريية ،وتؤكد أنها ستسعى للوصول إليها ما استطاعت لذلك
سبيال ،وتستدرك قائلة :حتى لو مل أمتكن من املشاركة يف
الرحالت امليدانية فإنني أسعد جدا ً باإلعداد والتخطيط لها من
خالل املبادرات التطوعية القطرية كمبادرة "رحامء قطر" التي
كان يل الرشف باملساهمة يف تأسيسها.

وتفخر أنها من خالل مبادرة "رحامء قطر" متكنت من
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زيارة عدد من الدول الفقرية التي تحتاج لتدخل إنساين
تنموي ومن أهمها جيبويت ،حيث تنفذ هذه املبادرة
باكورة مشاريعها هناك ،وهي قرية متكاملة للفقراء
اسمها "قرية دوحة الخري" التي توشك أن تنتهي ،كام
زارت بنغالديش وأقامت مع "رحامء قطر" يوما ترفيهيا
لأليتام ،واستوقفتها الكثري من املواقف اإلنسانية معهم
وتأثرت بها كثريا ،فضال عن زيارة النيجر لبناء قرية
للفقراء أيضا.

ابتسامة عجوز
ويف امليدان استوقفت كلثم كثير من األمور ومنها ويف
امليدان استوقفت كلثم كثير من األمور ومنها ابتسامة
عجوز يف جيبوتي عانقتها ودعت لها دون أن تفهم
ما قالته الختالف اللسان ،كما استوقفها حب األيتام
لبالدهم وأرضهم ببنغالديش ،وعندما كنا نرسم
بعض األشكال على وجوههم ونلونها كانوا يطلبون
رسم علم بالدهم.
ترى كلثم أن أهم ما علّق قلبها بالعمل اإلنساني
هو حب العطاء ،فهي تشعر بالسعادة واملتعة عند
ترسم االبتسامة على وجوه املستفيدين ،وتؤمن أن
من الواجب علينا داخل املجتمع وخارجه أن نسعى
لوظيفتنا وهي إعمار األرض.
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للفتاة القطرية
وقبل أن ننهي حوارنا مع املهندسة كلثم حاولنا
تدوين بعض آرائها املستمدة من خبرتها يف مجال
العمل التطوعي ،فهي ترى أن من أسباب جناح
العمل التطوعي اختيار الفريق بعناية ووضع املتطوع
ال جماعياً
املناسب يف املكان املناسب ليكون عم ً
حقيقياً ،واالبتعاد عن املجاملة ،وتقبل جميع وجهات
النظر واحتوائها ،وتؤكد على أهمية االستفادة من
التجارب السابقة والبداية من حيث انتهى اآلخرون،
بدال من استهالك الوقت واجلهد يف تكرار اجلهود.
ويف دائرة العمل التطوعي جتد كلثم نفسها يف
التخطيط وامليدان ،واختيار الفريق بعناية ،وضمان
اإلتقان يف التنفيذ ،وتوجه رسالة للفتيات القطريات
مؤداها أن مجاالت العمل التطوعي يف قطر
وخارجها مفتوحة للفتاة القطرية ،وال يوجد ما يحد
رغبتها يف حال قررت القيام بذلك ،وتؤكد أنه ال
حدود أو عراقيل ،إال ما نتخيله نحن ،وأن املسؤولية
املجتمعية تلزم باستقطاب الشباب والشابات
القطريني والقطريات لهذه املشاريع واملبادرات
التطوعية ،مع اإلميان بأن القدرات أساس كل جناح
يف العمل التطوعي.

57

مجموعة اصدارات قطر الخيرية

“

ّ
التعلم من الميدان
اإلنساني أكبر
بكثير من ممارسة
التطوع بعيدا عنه

”
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تجارب
شبابية
في العمل
التطوعي

مهمة في
تأمل قطر الخيرية أن يشكل هذا الكتاب إضافة
ّ

رصد وتدوين تجارب الناشطين الشباب في العمل التطوعي

والخدمة المجتمعية ممن لهم إنجازات وبصمات في هذه

المجاالت على مستوى دولة قطر ودول الخليج والعالم العربي،
وتطمح أن يكون بداية لسلسلة ّ
توثق تجارب شبابية أخرى،
وتجارب شخصيات ذات خبرات طويلة ومتميزة في العمل

الخيري واإلنساني.

لهم األجيال
شرفة تُ ِ
والهدف المرجو أن يقدم الكتاب نماذج ُم ِّ
الصاعدة وتحفزها على التطوع لخدمة مجتمعاتها وقضايا

أمتها ،وتتيح المجال في نفس الوقت للمستجدين في هذا
المجال كي يبدؤوا من حيث انتهى غيرهم.

