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من المحرر
عمل تطوعي مهم اكرث
العمل التطوعي� ،إنّ احلاجة ملمار�سة ٍ
وقت م�ضى .فعدد الأ�شخا�ص الذين يحتاجون للم�ساعدة
من اي ٍ
يف تزايد يف جميع �أنحاء العامل وبالتايل ف�إنها دعوة اىل �أولئك
الذين ي�ستطيعون مد يد العون وامل�ساعدة.
عندما ننظر اىل الإحتياجات ال�ضخمة من حولنا ،ف�إننا قد ن�شعر
يف بع�ض الأحيان �أن جهودنا لي�ست �سوى " قطرة يف دلو" .وقد
منيل اىل الت�صرف مثل الرجل يف الأ�سطورة ال�شرق او�سطية:
"كان هناك ع�صفو ٌر �صغري نحيل م�ستلقي ًا على ظهره يف
منت�صف الطريق ،ف�س�أله رج ٌل مار بالطريق ما الذي تفعله
م�ستلق ر�أ�س ًا على عقب .ف�أجابه الع�صفور "لقد �سمعت
و�أنت
ٍ
�أنّ ال�سماوات �سوف ت�سقط على الأر�ض اليوم".
"اوه" قال الرجل" ،وتعتقد �أن �ساقيك النحيلتني ت�ستطيعان
وقف ال�سماوات؟" .فقال الع�صفور" "املرء يفعل ما ي�ستطيع".
"�إنّ املرء يفعل ما ي�ستطيع"! وحتى عندما ميكننا �أن نعطي
فقط قلي ًال من وقتنا �أو م�صادرنا مل�ساعدة حالة معوزة ف�إننا
ن�ستطيع �أن ُنحدث فرق ًا.
يف هذا العدد من امل�شوقة �سوف جتد العديد من الن�صائح للعمل
التطوعي الف ّعال و ال ِع رَب املتنوعة لأولئك الذين ر�أوا احلاجة
وقاموا ب�إتخاذ الإجراءات املمكنة .ومن خالل جهودهم �أحدثوا
فرق ًا� .آمل �أن هذه املقاالت �سوف تدفعك اىل اتخاذ الإجراءات
�أي�ض ًا ،بحيث ميكنك يف نهاية اليوم �أن تقول مع ذلك الع�صفور
ال�صغري يف الأ�سطورة" ،املرء يفعل ما ي�ستطيع"!
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بقلم :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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ت ّذكر لماذا من
الجدير القيام
بالمساعدة
From www.helpothers.org, adapted

كنت �أت�ساءل م�ؤخر ًا �إذا كان هناك �أهمية للقيام ب�أعمال البلدة .رمبا لن �أ�ستخدم تلك التذكرة �أبد ًا ،ولكنني �أخذتها
ب�سيطة من الإح�سان والتي غالب ًا ما يتم جتاهلها و �أحيان ًا بنف�س الروح التي قدمتها يل بها.
تعود عليك بال�ضرر!
َ
ذهَ َبت ل�شراء التذكرة وعدت انا اىل قراءة كتابي .وبعد
يف الأ�سبوع املا�ضي فقط ،وبعد يوم طويل من ال�سفر و بينما ب�ضع دقائق عادت معتذرة .وقالت يل �أنه ال يزال ينق�صها
كنت � ُأجر حقائبي من ورائي وجدت نف�سي مت�أخر ًا يف حمطة خم�سة دوالرات� .أم�سكتُ بع�ض ًا من الدوالرات من فئة الدوالر
البا�صات .و مل �أكن يف �أف�ضل احلاالت املزاجية.
الواحد من حقيبتي ود�س�ست ورق ًة نقدية من فئة الع�شرين
دوالر بينها .وبطبيعة احلال كان ال�صوت يف ر�أ�سي يقول يل
وكان ذلك عندما �س�ألتني امر�أة �إذا كان لدي فكة نقود فائ�ضة انني مغفل.
عن حاجتي مل�ساعدتها على �شراء تذكرة البا�ص.
�أوه ،بالت�أكيد وقلت ذلك بقليل من ال�سخرية" .كم تريدين؟" �أعر َب ْت ال�سيد ُة عن �شكرها يل وعادت اىل �شباك بيع التذاكر،
و�أثناء حديثي لمُ ّتُ نف�سي ملوقفي ومددت يدي اىل حقيبتي وعدتُ اىل كتابي مر ًة �أخرى.
لتناول بع�ض املال ،و بينما كنت �أعطيها اخلم�سة دوالرات
ً
�سمعت قرقعة معدتها .ومل يكن هذا لطيف ًا ل�سيدة تقرقع وبعد خم�س دقائق ،عادت مر ًة �أخرى حماولة �إعادة الع�شرين
جوع حقيقي!
دوالر يل .وعندما قلت �أنها لها لكي تتمكن من احل�صول على
معدتها من ٍ
�شيءٍ �آخر ت�أكله اىل جانب الفطائر و �إنني جا ٌد يف ذلك متاماً
مددت يدي اىل حقيبتي مر ًة �أخرى و�أخرجت بع�ض الفطائر ولن ا�سرتدها ،بد�أت يف البكاء وعانقتني.
وقت �سابق .و�سلمتها �إياها مع
التي كنت قد ا�شرتيتها يف ٍ
ً
ً
ابت�سام ٍة لطيفة �آم ًال �أن ُت َع ِو�ض عن نربة �صوتي �سابقا .من الآن ف�صاعدا ،وعندما �أت�ساءل عما �إذا كان الأمر ي�ستحق
�شخ�ص ما ف�إنني �سوف �أتذكر تلك املر�أة .
وبنظر ٍة فاح�صة على وجهها �أدركت �أنها كانت منهكة كما لو املحاولة مل�ساعد ِة
ٍ
ً
أيام �صعبة امتدت لأ�شهر!
فمن املمكن �أن �أُحدثَ فرقا يف حياة �أحدهم.
�أنها عانت من � ٍ
�أخذت مني الفطائر و اجتاح وجهها نو ٌع من الإرتياح حتى وبالت�أكيد ،قد ال يتم مالحظة جهودي �أحيان ًا ،وقد تعود علي
اعتقدت �أنها كانت على و�شك البكاء .وتعبري ًا عن تقديرها بال�ضرر يف احيانٍ �أخرى ،ولكنّ الأمر ي�ستحق عندما تقوم
حا َو َل ْت �أن تُعطيني كل ما ميكن �أن ت�ستغني عنه -تذكر ُة مب�ساعد ِة ان�سانٍ �آخر! t
با�ص غري م�ستخدمة لبلد ٍة �أخرى! قائل ًة انها ال تعي�ش يف تلك
www.motivatedmagazine.com
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شيء من ال شيء
بقلم� :آن �سربينغ

كان لوي�س رودريغيز كوريديرو ي�ستمتع بدقائق �أخرية املت�سخني ينجران من ورائه بخجل .وقد �أراد �أن
مطعم من درج ٍة ي�شاركه �أ�صدقائه حظه اجليد.
من الهدوء بينما كان ينهي غداءه يف ٍ
عالية يف �إحدى الأحياء الراقية يف ليما -بريو .و�أثناء
�صبي رث و�أثناء تناولهم الطعام �شرح الأوالد ما ا�ستنتجه
ت�أمله يف التزاماته ملا بعد الظهرية ،قاطعه ٌ
أ�سر فقرية تعي�ش
املالب�س كان يراقبه من املدخل ،ا�ستجمع قواه يف كورديرو �سابق ًا :جاء الأطفال من � ٍ
النهاية و اقرتب من لوي�س .مل يكن ذلك ال�صبي ذي يف مدينة الأكواخ املغربة على م�شارف مدينة ليما،
الب�شرة الداكنة يبيع احللوى �أو ال�سجائر مثل العديد حيث ع�شرات الآالف مثل ذويهم قد هاجروا من
من الفتيان الفقراء من عمره يف البريو والدول النامية القرى اجلبلية ومنطقة الأمازون بحث ًا عن العمل .و
لكنه اقرتب و �س�أل�" ،سيدي" �إذا كنت لن ت�أكل بقية �أن الأطفال ي�ساعدون �أ�سرهم على البقاء على قيد
احلياة عن طريق غ�سل ال�سيارات يف موقف �سيارات
اخل�س يف �صحنك ،هل متانع �إذا قمت ب�أكله؟
املطعم ،على �أمل احل�صول على بق�شي�ش من �أ�صحاب
مل�س ْت حاجة ال�صبي الوا�ضحة ،وعلى الفور قام ال�سيارات عندما يعودون.
لقد َ
كورديرو ب�أخذ ال�صبي اىل البوفيه ودعاه اىل �أخذ ما
ً
يريد ،متجاه ًال نظرات الإ�ستنكار من قبل الندل ومن وجد كورديرو نف�سه ووجها لوجه مع هذه احلاجة،
ثم قاد ال�صبي اىل مائدته .ولكنه بد ًال من اجللو�س وعرف �أن حياته لن تكون ما كانت عليه .ق ّرر كورديرو
والإنق�ضا�ض على امل�أدبة التي �أمامه ،انطلق ال�صبي �إن�شاء مركز للفتيان حيث ميكنهم التحرر من �أعباء
احلياة و التي ال ينبغي على �أطفال يف �سنهم �أن
خارج ًا من املطعم.
يتحملها .كانت هناك م�شكلة واحدة فقط �أال وهي:
وكان كورديرو يف حرية من �سلوك هذا ال�صبي الفقري �أنّ ذلك الرجل الطيب لي�س لديه ما يبد�أ به -ال توجد
�أر�ض وال �أبنية وال �صندوق بناء وال راعني.
وانتظر لريى كيف �ستتطور الأمور.
ظهر ال�صبي بعد ب�ضع دقائق مع اثنني من ال�صبية وكان ي�ؤمن بال�صالة ،و ا�ستجاب ًة ل�صلواته منح رئي�س
4
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ثماين ن�صائـح
للمتطوعني:

بلدي ِة �إحدى �ضواحي ليما �أر�ضا مب�ساحة 5000
مرت مربع من �أرا�ضي البلدية للبناء عليه .ومع
ربع الراعني الكرماء مبواد البناء.
�إنت�شار النب�أ ت ّ
مل ي�سر كل �شيء وفق ًا للخطة ،فقد ا�شتكى �سكان
تلك املنطقة الراقية حيث كان يقع املركز من
�أولئك الأطفال الو�ضيعني و الذين �سوف يت�سللون
�إىل حيهم من مدن ال�صفيح .وقدموا عري�ضة و
�أَ ْو َد ُعوها لدى البلدية .ونتيج ًة لذلك ،كان مطلوب ًا
من كورديرو بناء جدا ٍر عال ،طوله ما يقرب من
 300مرت حول الأر�ض .والتي احتوت مع مرور
ومبان �أخرى للأطفال .ومل
الوقت على مدر�س ٍة
ٍ
يكن كورديرور يريد �أن َي ْ�ش ُع َر الأطفال انهم
حمجوزين يف مركزه ولكنه �سرعان ما �أدرك �أن
اجلدار ل�صاحلهم .ومن �ش�أنه �أن يوفر لهم املزيد
من احلرية ليكونوا مرتاحني �أثناء درا�ستهم
ولعبهم.
ولبناء اجلدار ،كان كورديرو بحاجة اىل 23,000
طوبة .منحه �صاحب م�صنع  1000طوبة وكانت
تلك البداية .ولكن من �أين �سيح�صل على البقية؟
�أثناء مناق�شته التفا�صيل مع �صاحب امل�صنع
وا�صر على
اقتحم �أحد العمالء امل�ستائني املكتب ّ
اعادة الطلبية الكبرية من الطوب والتي مل تلبي
توقعاته وكان جمموعها  23,000طوبة.
و�شهد مركز كورديرو ومعهد رونكايل ديل بريو
ن�صيبه من املعجزات الأخرى منذ افتتاحه يف
عام  ،1987و كان من �أعظمها حياة ال�شباب
التي مت حتويلها من خالل حب و �إميان كورديرو،
الذي يبلغ عمره الآن � 80سنة وما زال ي�شرف على
عمليات املركز اليوميةt .
www.motivatedmagazine.com
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�1إبد�أ مبا ميكنك �إدارته .م�شروع متوا�ضع
وم�ستدمي �سوف يك�سب ثقة النا�س .و من ثم
الإنتقال تدريجي ًا اىل م�شاريع �أكرث حتدي ًا بينما
ت�صبح الثقة �أكرب.
2ال تُثقل نف�سك .ال حتاول �أن تفعل كل �شيء
بنف�سك .بل ا�شتغل يف فريق و طور نف�سك.
�3ضَ ْع نف�سك يف مكان ال�شخ�ص الآخر .من �أجل
�شخ�ص ما يجب علينا �أوال �أن نفهم
م�ساعدة
ٍ
احلاجة ب�شكل �صادق.
4احلفاظ على وعودك وعدم الرتاجع عنها �أبد ًا.
حتى تلك التافهة منها التي قطعتها خالل
حمادثة عار�ضة� .إن �إقامة عالقة ثقة مع الطرف
الآخر هي مفتاح جناحك كمتطوع.
5احل�صول على تفهم عائلتك .عدم الت�ضحية
بعائلتك من �أجل الأن�شطة التطوعية اخلا�صة
بك� .أح�صل على تفهم كامل من �أقرب النا�س
اليك.
�6إحفظ ال�سر .ال تف�شي �أية تفا�صيل �شخ�صية
�أبد ًا عن الأ�شخا�ص الذين ت�ساعدهم � .إنّ حماية
خ�صو�صية النا�س هي الأ�سا�س خللق الثقة.
�7إظهار التوا�ضع� .أ ِقم عالقات �شخ�صية مبنية
ُق�سم املجموعات اىل رئي�س
على امل�ساواة .ال ت ّ
"املانح"  ،و مر�ؤو�س "املتلقي".
8لتكن املحبة دليلك� .إظهار احلب والإهتمام
والتفاهم .يف بع�ض الأحيان ال نكون قادرين على
فعل الكثري عملي ًا .ولكننا ن�ستطيع دائم ًا �إحداث
الفرق من خالل �إظهار �إهتمامنا.
Read more at
http://www.serviceleader.org/volunteers/10points.
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االبوة واالمومة
من القلب

العمل التطوعي مع األطفال
بقلم :كيلي باملتري

العمل التطوعي مع الأطفال هو و�سيلة رائعة مل�ساعدتهم وعند اختيار فر�صة التطوع ،ف�إنه من املهم النظر فيما
على تعلم رد اجلميل  .فالأطفال يتعلمون مهارات قيمة يلي:
مثل التوا�صل والتنظيم والعمل اجلماعي وذلك �أثناء
عملهم .و�إحدى فوائد العمل التطوعي هو �أن الأطفال  .1q qاهتمامات طفلك� :إذا كان طفلك مهتم بو�ضوح
يتعلمون عن �إهتمامات املنظمة التي يعملون لديها وماهية
مو�ضوع ما ،فمن املمكن ا�ستخدام ذلك الإهتمام
يف
ٍ
احلاجة املجتمعية التي تعمل على َ�س ِدها .وبالتايل ،يكون
كنقطة �إنطالق يف العمل التطوعي :الأطفال
لديهم �أي�ض ًا الفر�صة لتذكر ما ينبغي �أن يكونوا �شاكرين
الذين ُي�شَ ّيدون احل�صون واملباين ب�إ�ستخدام الكتل
له.
اخل�شبية قد ي�ستمتعون بامل�ساعدة يف م�شروع ترميم
ب�سيط و�آمن .الأطفال الذين يحبون احليوانات قد
من املهم العمل جنب ًا اىل جنب مع طفلك لإظهار �أن
ي�ستمتعون مب�ساعدة منظمات احليوان .والأطفال
التوجيه من خالل القدوة هو الو�سيلة الأكرث فعالية يف
الذين ي�ستمتعون باملالب�س ولعب الأطفال ،ب�إمكانهم
التعليم .و�أن الأطفال الذين يرون �آباءهم يقومون بالعمل
البدء بحملة الألعاب ومالب�س الأطفال الفقراء.
التطوعي هم �أكرث احتما ًال للإميان بقيمة العمل على
والأطفال الذين يحبون اخلبز بامكانهم ار�سال
م�ساعدة الآخرين .العمل جنب ًا اىل جنب مع طفلك له
الكعك املحلى لدار �أيتام الفقراء ودار امل�سنني.
فوائد عديدة ،فهو الو�سيلة الأكرث فعالية لتعليم طفلك
قيمة م�ساعدة الآخرين ،والت�أكيد �أن وجود طفلك ُي َع ُد  .2q qاهتماماتك :ومن املهم �أي�ض ًا النظر يف �إهتماماتك
م�ساعدة ولي�س عائق ملوظفي املنظمة وغريهم من
لأن طفلك �سوف يحاكي عاطفتك وحما�سك.
املتطوعني �أثناء الرتكيز على �أداء املهمة مع ًا ،ذلك قد
ري جد ًا،
ي�شجع على �إجراء حمادثات معمقة بينكم والتي خالف ًا  .3q qقدرات طفلك� :إذا كان طفلك �صغ ٌ
لذلك قد ال حتدث.
ميكن �أن تكون هناك �صعوبة يف �إختيار فر�صة تطوع
6
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ي�ستطيع من خاللها امل�ساعدة فع ًال .وهناك فر�ص متاحة حيث
بتوجيه قليل من الآباء
ي�ستطيع الأطفال ال�صغار جد ًا القيام بها
ٍ
مثل امل�ساعدة على تكبي�س و�صندقة املواد للمحتاجني �أو تقدمي
الورود و الكعك حملى و العناقات لكبار ال�سن.
 .4q qقدراتك� :سوف ي�ستفيد �أطفالك من ر�ؤيتك تعمل ب�شكل جيد
يف جمالك .وعلى �سبيل املثال� ،إذا كنت ماهر ًا ب�شكل خا�ص يف
�إ�صالحات املنزل ،فقد جتد م�شروع ترميم جمتمعي .وهذا من
�ش�أنه �أن ي�سمح لك مب�شاطرة مهاراتك ،ويف الأثناء تربهن على ما
للعمل التطوعي من �أهمية فيما يتعلق باملهن والإهتمامات املختلفة.
 .5q qاملوقع ،والتكرار ،واملدة� :إبحث يف اخلدمات اللوج�ستية
لأية فر�صة تطوع .ف�إذا كانت الفر�صة جمرد َت َع ُهد بامل�ساعدة
على �أ�سا�س �أ�سبوعي فذلك ممتاز ،و�إذا كنت ترغب �أن تكون
املدة �أطول ،قم بامل�ساعدة على �أ�سا�س �شهري� .إن طفلك يتعلم
�أخالقيات العمل من هذه التجربة ،ولذلك ت�أكد من الو�صول يف
الوقت املنا�سب ،وقم ب�إلغاء �أو �إعادة اجلدولة عندما يكون لديك
�أ�سباب وجيهة حق ًا للتغيب.
مدة جل�سة التطوع تختلف وفق ًا لعمر الأطفال .فالأطفال الأكرب
�ساعات �أو �أكرث ،ولكن الأطفال
�سن ًا يكونون على ما يرام مع ب�ضع
ٍ
الأ�صغر �سن ًا قد يحتاجون اىل جل�سات ق�صرية مبعدل خم�س
و�أربعني دقيقة.
 .6q qموقف املوظفني :معظم النا�س �سوف يقدرون لك غر�سك
�أخالقيات التطوع يف الأطفال يف �سن مبكرة ،ولكن البع�ض �سوف
يركزون �أكرث على م�ستوى ال�ضو�ضاء والإرتباكات الأخرى املحتملة.
ومن املهم النظر يف ت�أثري مواقف الآخرين على طفلك .و�إذا �شعر
الطفل �أنه ي�شكل عائق ًا ،ف�إن العمل التطوعي ينتهي وك�أنه عمل
روتيني بد ًال من �أن يكون عم ًال ممتع ًا.
�إن اجلهود املبذولة يف تنظيم فر�ص التطوع لأطفالك ميكن �أن
توفر حيا ًة ذات فائدة لكل من �أطفالك امل�شاركني واملجتمع.
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مصادر إليجاد
فرص التطوع
q

q

q

q

q

q

q

q

q

qمراجعة املنظمات املحلية
من �أجل �أيام التنظيف
املجتمعي.
qالتفكري يف زراعة
اخل�ضراوات �أو بدء حملة
املواد الغذائية املعلبة
للمنظمة املحلية امل�س�ؤولة
عن جمع تلك املواد.
qمراجعة دور الأيتام
املحلية ودور امل�سنني لأيام
الزيارة.
َ
�qإ�ستخدام م�شاريع اخل ْبز
البيتي جلمع التربعات من
خالل بيع اخلبز وخدمات
تو�صيل الوجبات.
qالطلب من غرفة التجارة
املحلية تزويدك باملعلومات
عن املنظمات املحلية
التي قد يكون لديها فر�ص
التطوع.
qتفقد املواقع على �شبكة
الإنرتنت بحث ًا عن
املنظمات غري الربحية
والإ�ستف�سار عن ما ميكنك
القيام به.
qتنظيم رحلة ق�صرية
لأطفال دار الأيتام �أو
امل�ؤ�سا�سات اخلريية.
qحت�ضري طرود اخلري
للأطفال املحتاجني
وتوزيعها يف الأعياد
الر�سمية.
qالبحث �أكرث يف الإنرتنت
عن فر�ص العمل التطوعي
املعنية بالأطفال يف
منطقتك.
7

إنهم يحدثون فرق ًا

من هوليوود اىل مقالب القمامة يف كمبوديا

كان ذلك منذ ت�سع �سنوات عندما وط�أت قدم �سكوت ني�سون كمبوديا .كان
يق�صد زيارة مدينة "بنوم بنه" يف طريقه �إىل مدينة انغكوروات ،ووجد �أن
حياته تغريت من خالل زيارة "�ستيونغ مين�شي" والذي كان يف ذلك الوقت مقلب
نفايات "بنوم بنه" �سيء ال�سمعة ،يعد "�ستيونغ مين�شي" موطن ومكان عمل لعدة
�آالف من الأطفال الأكرث فقر ًا واملهملني يف الإقليم .وعزم ني�سون على �إيجاد
حيا ٍة �أف�ضل له�ؤالء الأطفال.
بعد  26عام ًا من اخلربة يف جمال الأفالم ،من �ضمنها توليه رئا�سة فوك�س القرن الع�شرين الدولية ،حيث
�أ�شرف على �أطالق وت�سويق العديد من الأفالم الأكرث �شهرة على مر الزمن مثل ،القلب ال�شجاع و تايتنك و
حرب النجوم -ترك �سكوت هذه ال�صناعة لإن�شاء �صندوق �أطفال كمبوديا والإ�شراف عليه �شخ�صي ًا ب�صفته
املدير التنفيذي له.
قدم �صندوق �أطفال كمبوديا الذي مت ت�أ�سي�سه يف عام  2004فر�ص ًا تعلمية غريت حياة الكثريين ،كما قدم
التغذية و العالج للأطفال ال�ضعفاء يف احدى �أكرث املجتمعات فقر ًا يف كمبوديا.
http://www.cambodianchildrensfund.org

من الفائ�ض �إىل النجاح

مطبخ الأ�سرة هو منظمة �إن�سانية يف الأردن تعمل على �أخذ
الفائ�ض من الطعام و يحوله اىل جناح.
مطبخ الأ�سرة الذي مت ت�أ�سي�سه يف �آذار  2011يعمل على �سد
الفجوة ما بني احلاجة وامل�ؤونة من خالل تقدمي خملفات الفنادق
واملطاعم للأ�سر الفقرية بد ًال من القاءها يف مكب القمامة.
ويح�ضر بنك الطعام الطرود الغذائية التي حتتوي على ال�ضروريات الغذائية الأ�سا�سية و يتم توزيعها على
جيوب الفقر يف جميع �أنحاء البالد.
مطبخ الأ�سرة يت�ألف من متطوعني حمليني يرغبون يف خدمة املجتمع ب�شكل رئي�سي من خالل توزيع املواد
الغذائية على املحتاجني على مدار العام .وهو ي�ساهم �أي�ض ًا يف الأن�شطة اخلريية الأخرى مثل توزيع املالب�س
واللوازم املدر�سية والبطانيات و �سخانات املياه و �ألعاب الأطفال ،ويقدم امل�ساعدة اىل املحرومني يف مناطق
جيوب الفقر امل�ستهدفة بكل الطرق املمكنة.
http://www.stepsorganization.org/site/familykitchen.html
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التناوب من �أجل احلياة

مُيكن ل�شخ�ص واحد �أن ُيحدث فرقاً.
وال مثال �أكرث و�ضوح ًا من ق�صة جمعية ال�سرطان الأمريكية -ال�سباق من
�أجل احلياة.
يف منت�صف ثمانينيات القرن الع�شرين �أراد الطبيب جوردي كالت  -وهو
جراح من تاكوما -تعزيز َدخْ ل مكتب جمعية ال�سرطان الأمريكية املحلي،
وقرر جمع املال �شخ�صي ًا عن طريق القيام ب�شيء ي�ستمتع به -رك�ض
املارثون.
يف �شهر �أيار  ،1985ام�ضى الدكتور كالت �أربع وع�شرين �ساعة �شاقة من الدوران حول م�ضمار �ستاد بيكر يف
جامعة بوجيه �ساوند يف تاكوما ليقطع بذلك �أكرث من ثالثة وثمانني مي ًال .وطوال الليل قام �أ�صدقاءه بدفع
خم�سة وع�شرين دوالر ًا لقاء الرك�ض �أو امل�شي معه ملدة ثالثني دقيقة وجمع  ٢٧٠٠٠دوالر ملقاومة ال�سرطان.
واثناء دوراته حول امل�ضمار ملدة � 24ساعة ،فكر يف كيفية تفعيل م�شاركة الآخرين .وبعد �أ�شهر ،قام مع جمموعة
من الأ�شخا�ص بتنظيم جلنة �صغرية لتخطيط فعالية ال�سباق الأول املعروف ب�إ�سم مدينة دي�ستني كال�سيك-
�أربع وع�شرين �ساعة من الرك�ض �ضد ال�سرطان.
واليوم ،جمعية ال�سرطان الأمريكية -ال�سباق من �أجل احلياة ،هو حدث م�ؤثر يعطي اجلميع من �شتى �أنحاء
العامل فر�صة الإحتفال بحياة النا�س الذين حاربوا ال�سرطان ،و ت ََذ ُكر الأحباء الذين ُف ِقدوا ونا�ضلوا �ضد
املر�ض .ولأن ال�سرطان ال ينام ابد ًا ،متد الفعالية بالتناوب طوال الليل ملدة � 24ساعة.
http://www.relayforlife.org

تلميذ يطلق حملة جمع التربعات ملكافحة
املجاعة

تتدافع وكاالت املعونة الدولية لتقدمي التربعات ل�ضحايا جماعة
�شرق �أفريقيا ،و قد و�صلت عدة ماليني من الدوالرات من م�صدر
غري متوقع :تلميذ غرب �إفريقيا.
�أراد �أندرو �آدان�سي بوته البالغ من العمر �أحد ع�شر عام ًا �أ يقوم خالل
عطلة مدر�سته ذات الثماين �أ�سابيع بجمع ثالثة ع�شر مليون دوالر.
لدعم ق�ضيته �سار �أندرو من مكتب اىل مكتب جامع ًا التربعات يف مدينة اكرا -عا�صمة غانا.
ومنذ بدء حملته يف الأول من �آب كان قد جمع  6500دوالر لل�صندوق الذي بد�أه بعد الت�شاور مع اليون�سيف وبرنامج
الغذاء العاملي التابع للأمم املتحدة .تربع والده �صموئيل �آدن�سي بوته براتبه ل�شهر متوز ب�أكمله والبالغ  500دوالر.
قال �آندرو �أنه واثق من جمع كل املال" .هذه هي اللحظة التي ي�ستطيع اجلن�س الب�شري �أن يلم�س احلياة".
"لي�س هناك معنى �أن يكون لدى البع�ض الكثري لي�أكلوه يف حني �أن �آخرين لي�س لديهم ما ي�أكلون .هذا لي�س عد ًال".
http://www.myhero.com
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قوة المعروف

بقلم :ماك اندر�سون
�أخربتني ليزا ،و التي تعمل نادلة يف مطعم ،الق�صة التالية  ،و التي تو�ضح �أننا ال نعرف حق ًا ما يعانيه النا�س والأثر الذي يخلقه
معروفنا.
" �أثناء قيامي بخدمة موائدي� ،أراد رج ٌل نبيل �أن يختار ع�شوائي ًا طاولة ودفع فاتورة وجبتها ،و�صادف �أن تكون تلك الطاولة
�إحدى الطاوالت التي �أخدمها وعندما اكت�شف الزوجان اللذان �أقوم على خدمتهم �أن �شخ�ص ًا ما قام بدفع فاتورة وجبتهما قاما
با�ستدعائي وكانا ممتنان جد ًا .و رغبا بالدفع م�سبق ًا �أي�ض ًا وطلبا مني �أن �أعطيهما فاتورة الطاولة الأخرى التي �أقوم على خدمتها
حيث كان رج ًال واثنتني من الفتيات ال�صغريات يتناولون �إفطارهم.
"اعتقدتُ انها لفتة رائعة واحرتمت رغبتهما وانتظرت حتى غادروا الطاولة لأفاجىء الرجل والفتاتان ال�صغريتان من انه لن
يدفع فاتورة وجبته .نظر ا ّ
يل كما لو �أنني �أعطيته مليون دوالر .و�أخربته �أن الزوجني اللذان كانا يجل�سان على تلك املائدة بجانب
ال�شباك قاما بدفع فاتورة �إفطارهم� .س�ألني ملاذا ،ف�أخربته �أن الزوجني �أرادا الدفع م�سبق ًا.
"وبد�أت عيناه تدمعان و�أخربين �أنه ف َقدَ جتارته ومنزله وانه بالكاد ا�ستطاع �شراء طعام الإفطار لبناتهَ .د ْمعت عيناي و�أنا
�أرى ما عنت له هذه اللفتة .وبعد ا�سـتماعي ملعاناته ،طلبتُ منه �أال
�سنت من جيبه .و �أعطيت �إبنتاه ال�صغريتان بع�ض ًا من احللوى التي
يرتك يل �إكرامية من �أي نوع ،و�أن يغادر املطعم دون �إخراج �إي ٍ
كانت موجودة يف مريلتي.
جرى بيننا حمادثة طويلة ،و�أثناء مغادرتهم قامت الفتاة الأكرب �سن ًا مبعانقتي .وقد مل�ست قلبي بكل ما يف الكلمة من معنىt .
10
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العالمة المائية
للحياة
لنترك العالم افضل قليال

بقلم :رون وايت
في الق�صيدة الم�شهورة تم �سرد �أحد مقايي�س النجاح وهو "لنترك
العالم �أف�ضل قلي ًال" .هذا البيت انغرز في ر�أ�سي و�شكل جزء ًا من
فل�سفة حياتي .لقد نجحنا �إذ تركنا العالم �أف�ضل قلي ًال .وعندما
ينح�سر المد ،هناك عالمة للنقطة التي و�صلت اليها المياه .عندما
تنح�سر مياه الحياة من �شاطىء كياني ويدق قلبي للمرة الأخيرة،
ف�إن رغبتي هي �أن تكون هناك عالمة حيث وقفت .وهدفي هو �أن
تقول تلك العالمة " ،لبع�ض العقود ،رج ٌل ر�أى الآخرين �أكثر �أهمية
من نف�سه �إحتل هذه الم�ساحة ،وبذل جهد ًا لترك العالم مكان ًا �أف�ضل
لهم و ال�ؤلئك الذين �سي�أتون من بعد".
مجتمعنا يخبرنا �أن النجاح يقا�س بالح�سابات الم�صرفية والنفوذ
والجمال والثروة .وهذه غالب ًا ما تكون نتيجة العمل ال�شاق والحظ
والمولد .هذه الأمور لي�ست �شر ًا� ،أنا �أعمل جاهد ًا من �أجل بع�ضها
يومي ًا .ومع ذلك ،فهي لي�ست العالمات التي �سوف �أقي�س بها مدى
نجاحي في الحياة.
وعندما تن�سحب مياه حياتنا في نهاية المطاف من ال�شاطىء ،فهل
�ستكون هناك عالمة مائيةt .
www.motivatedmagazine.com

النجاح

لن�ضحك في الكثير من الأحيان و �أكثر
لنك�سب �إحترام النا�س الأذكياء
ومودة الأطفال
لنك�سب تقدير النقاد ال�صادقين
ونتحمل خيانة الأ�صدقاء الزائفين
لنقدر الجمال ولنجد الأف�ضل في
الآخرين
لنترك العالم �أف�ضل قلي ًال� ،سواء من
خالل طفل �سليم
�أو رقعة من حديقة �أو معالجة و�ضع
اجتماعي
�شخ�ص ما تنف�ست
�أن تعرف ب�أن حياة
ٍ
ب�سهولة لأنك ع�شت
هو نجا ٌح بحد ذاته.
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العمل التطوعي
العمل التطوعي لي�س خياراً و �إمنا م�س�ؤولية -الكاتب
غري معروف
املتطوعني ال يقومون بالعمل فقط ،بل يجعلونه
ينجح -كارول بيتيت

اقتبا�ســـات
بارزة

عندما تتطوع فهذا يعني �أنك تقدم نف�سك دون �أي
�إنكفاء ودون قيد �أو �شرط ولكن بتفاين كامل .غري
معروف
نادراً ما يدفع للمتطوعني لي�س لأن ال قيمة لهم
ولكن لأنهم ال ُيقدَرون ب�أي ثمن"! – غري معروف

عندما يتطوع الأطفال ،ف�إن هذا يخرب الأخرين
�أنه لي�س عليهم �أن يكونوا مثاليني �أو م�شهورين �أو
حتى بالغني ليحدثوا الفرق -كلني دوبو�س -العمر
� 7سنوات

ال �شك يف �أن جمموع ٍة �صغرية من النا�س امللتزمني
ميكنها تغري العامل ،وهذا هو ال�شيء الوحيد الذي
ي�ستطيع ذلك -مارجريت ميد

لي�س هناك "�أنا" يف الفريق ولكن هناك "�أنت" يف
التطوع -غري معروف

�أولئك الذين ميكنهم العمل� .أولئك الذين ميكنهم
العمل �أكرث ،املتطوعني -غري معروف

خدمة الآخرين هي الأجرة التي تدفعها َبدَل غرفتك
هنا على الأر�ض -حممد علي

�أنا ال �أعرف ما �سوف يكون م�صريك ،ولكنني �أعلم
�شيء واحد :الوحيدون بينكم الذين �سيكونون
�سعداء حقاً هم اولئك الذين �سعوا وعرفوا كيف
يخدمون – الربت �شفاتيزر

�شخ�ص ما �شيئاً
كنت دائماً �أت�ساءل ملاذا مل يفعل
ٌ
حيال ذلك .وعندئذ �أدركت �أنني كنت ذلك ال�شخ�ص
– ليلي توملني
�إذا مل يكن يف قلبك عمل اخلري ف�إن لديك �أ�سو�أ نوع
من متاعب القلب -بوب هوب
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يف نهاية حياتنا �أ�سئلتنا ب�سيطة :هل ع�شت بكل ما يف
الكلمة من معنى؟ هل �أحببت حقاً؟  -جاك كورنفيلد
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