
�أي  لإحد�ث  �أبد�ً  مت�أخر�ً  لي�س  �لوقت 

�لفكرة تبلور  تغيري يف منط حي�تن�، من هذه 

م�شروع »زت�ت« لطلبة كلية �لبحرين �لتقنية 

�لن�شخة  نت�ج  وهو  �لبحرين(  )بوليتكنك 

لأف�شل  فرح«  »�أمو�ج  م�ش�بقة  من  �لث�لثة 

و�لذي  �ملجتمع،  ل�ش�لح  تطوعي  م�شروع 

تنظمه موؤ�ش�شة كوك�كول ب�لتع�ون مع »�إجن�ز 

�لعرب« يف خم�س بلد�ن عربية، منه� �لبحرين. 

�ل�شب�ب  متكني  �إىل  �مل�ش�بقة  وتهدف 

�لجتم�عية،  للم�شوؤولية  مفهومهم  وتعزيز 

�أخرى  ج�مع�ت  مع  �لطالب  يتن�ف�س  حيث 

طرحه  عرب  �لف�ئز  �لفريق  يت�أهل  �إذ  حملية، 

فكرة جديدة تن�ل �إعج�ب �حلك�م وتقدم خدمة 

�جل�مع�ت  مع  للمن�ف�شة  للمجتمع  فريدة 

�ملت�أهلة من �لدول �لأخرى. 

�إىل  يهدف  فهو  »زت�ت«،  عن  وب�حلديث 

م�ش�عدة وتقدير مك�نة كب�ر �ل�شن يف �لبحرين، 

وذلك ب�إدخ�ل �لفرح �إىل حي�تهم من خالل �أفك�ر 

منتجة.

�لتقت عدد�ً من �لطلبة �مل�ش�ركني  »�لأي�م« 

يف �مل�شروع للحديث حوله.

نورة �لبلو�شي هي ق�ئد �لفريق �ملوؤلف من 

در��شية  تخ�ش�ش�ت  �إىل  ينتمون  ط�لب�ً،   20

من  فرق  �أربع  �شمن  ويتن�ف�شون  خمتلفة، 

�أ�ش�بيع  �شتة  مدى  على  خمتلفة  ج�مع�ت 

�آلف   10 وقدره�  �جل�ئزة  على  للح�شول 

دولر.

�إد�رة فريق مكون من 20 ع�شو�ً  �أن  تبني 

وعلى  �ل�شهل  ب�لأمر  لي�س  معهم  و�لتو��شل 

�لق�ئد �جليد �أن يتحلى ب�لقدرة على �ل�شتم�ع 

ملختلف �لآر�ء و�لتو�شل من خالله� �إىل �لفكرة 

�لتي �شيتم �عتم�ده�، �إ�ش�فة �إىل �إقن�ع �أع�ش�ء 

�لفريق به�.

حتى  مكثفة  �جتم�ع�ت  »عقدن�  وت�شيف، 

قمن�  بعده�  �مل�شنني  فئة  على  �ختي�رن�  وقع 

للم�شنني  �لجتم�عية  �لرع�ية  مر�كز  بزي�رة 

و�شعرن� ب�أن لديهم �لرغبة يف �لعمل و�لإنت�ج 

لكن �لت�شجيع ينق�شهم يومه� و�شعن� �أنف�شن� 

مك�نهم وح�ولن� �أن ننظر للحي�ة مبنظورهم«.

مو�قف  من  يخلو  ل  �مل�شنني  مع  �لتو��شل 

موؤثرة جتعلك ع�جز�ً عن �لرد تقول نورة »ل 

�لتحية  �ألقيت  �أن  م�  �لتي  �مل�شّنة  تلك  �أن�شى 

لت�أخذيني  �أتيتي  هل  بلهفة:  �ش�ألتني  عليه� 

للمنزل؟ هن� �أدركت مدى �لوحدة �لتي يعي�شه� 

�مل�شن وح�جته لأ�شخ��س يحيطون به وعليه 

�أي�مهم  على  و�لبهجة  �حلي�ة  ن�شفي  �أن  �أردن� 

�ملت�ش�بهة ومنحهم �لثقة ب�أنهم م� ز�لو� ق�درين 

على �لعط�ء«.

ومن هن�، ج�ءت فكرة �مل�شروع �لق�ئمة على 

زي�رة �مل�شنني، و�لو�شول �إليهم و�لتعرف على 

خمتلف �لأن�شطة �لتي مي�ر�شونه� يومًي� ومن 

ثم دعوتهم للحرم �جل�معي للبوليتكنك مبدينة 

عي�شى ليتمكن �أكرب عدد من �لطالب و�ملوظفني 

بني  �لتو��شل  يحقق  مب�  �إليهم  �لتحدث  من 

�لأجي�ل. كم� عر�س �مل�شّنون للبيع منتوج�ت 

ب�أنف�شهم وقد  ق�مو� ب�شنعه�  تقليدية ويدوية 

خ�ش�س ريع �مل�شروع لدعم كب�ر �ل�شن. 

�أن  مبينة  �حلديث  زويد  خولة  وتت�بع 

�حلملة ��شتهدفت 15 م�شن�ً، لكن ت�أثريه� �متد 

ويع�ين  �جل�معة  يف  وزمالئهم  �لطالب  �إىل 

معظم �ل�شب�ب من �لك�شل يف حي�تهم �ليومية، 

ومن خالل هذه �حلملة �شعين� لتغيري بع�س 

�لع�د�ت و�لأفك�ر �ل�شلبية �ل�ش�ئدة يف �ملجتمع، 

من  مزيد  �إيالء  على  ت�شجيعهم  خالل  من 

ب�لتحول  و�ملب�درة  �لتطوعي  للعمل  �لهتم�م 

�إىل �أ�شخ��س منتجني يف �ملجتمع.

من  �مل�شنني مبزيد  فئة  �أن حتظى  ومتنت 

�لهتم�م، و�أن تقوم �جله�ت �مل�شوؤولة ب�بتك�ر 

بر�مج و�أن�شطة لدجمهم يف �ملجتمع.

للم�شروع،  �لتح�شري  »خالل  و�أ�ش�فت 

تب�ُين�ً  ومل�شن�  و�أج�نب  مو�طنني  ق�بلن� 

�ل�شن،  يف  �لتقدم  جت�ه  نظرتهم  يف  و��شح�ً 

ف�لغرب يعترب م� بعد �ل�شتني بد�ية حي�ة، �أم� 

�لإن�ش�ن  دور  �أن  فتعتقد  �لعربية  �ملجتمع�ت 

ينتهي يف �حلي�ة مبجرد تقدمه يف �ل�شن«.

�لثق�فة  عند  �لعب��شي  حممد  ويتوقف 

�ل�ش�ئدة ب�أن �لإن�ش�ن عندم� ي�شبح م�شن�ً ف�إن 

دوره يف �حلي�ة ينتهي، وهو م� �أر�د �لق�ئمون 

�شجعن�  »لقد  تغيريه  »زت�ت«  حملة  على 

�مل�شنني على مم�ر�شة هو�ي�تهم عندم� منحن�هم 

�لفر�شة و�لثقة، ف�لكثري منهم ك�ن منغلق�ً على 

�لأم�س  مثل  ف�ليوم  هدف،  بال  ويحيى  نف�شه 

�لذي  �لروتني  ظل  يف  لهم  ب�لن�شبة  �لغد  مثل 

يعي�شونه«.

�لغرب هن�ك  مت�ش�ئالً: »يف  �لقول  ويت�بع 

�هتم�م كبري بفئة �مل�شنني وب�ملثل، مل�ذ� ل جند 

ت�أخذ  ل  مَل  لدين�؟  للم�شنني  موجهة  مب�در�ت 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم ممثلة ب�ملد�ر�س زم�م 

�ملب�درة وتغر�س يف �جليل �جلديد قيم �لعمل 

�لتطوعي ومنه� رع�ية �مل�شنني«.

�أي  �إحد�ث  حم�ولة  ف�إن  �حل�ل،  بطبيعة 

ب�دئ  يف  و�ملق�ومة  ب�لرف�س  ُتق�بل  تغيري 

بوليتكنك  فريق طلبة  ��شتط�ع  م�  �لأمر، وهو 

دروي�س:  يقول حممد  عليه.  �لتغلب  �لبحرين 

على  و�حل�شول  �لر�شمية  �لإجر�ء�ت  تكن  »مل 

�لت�ش�ريح �لتي متكنن� من �إجن�ز مهمتن� ب�لأمر 

تخوف  �إىل  يوؤدي  م�  هذ�  �أن  و�أعتقد  �ل�شهل، 

مب�در�ت  ب�أي  �لقي�م  من  �ل�شب�ب  من  �لكثري 

�خلطوة  ب�تخ�ذ  �أن�شحهم  هذ�،  مع  تطوعية.. 

�شي�شجع  ذلك  لأن  �شعبة؛  بدت  مهم�  �لأوىل 

و�شولً  بخطو�ت مم�ثلة  �لقي�م  على  �لآخرين 

للتغيري �ملن�شود«.

من ج�نب �آخر ي�شري �إىل �أن �لفوز �حلقيقي 

و�شع�دتهم  �مل�شروع  جت�ه  �مل�شنني  تف�عل  هو 

ب�لفكرة، و�إن مل يح�لفهم �حلظ بتحقيق �ملركز 

�لأول يف �مل�ش�بقة �لتي �أ�شدل �ل�شت�ر عليه� يف 

�لذي تغري يف هوؤلء  م�  �مل��شي.   ترى  م�يو 

�لبلو�شي:  نورة  تقول  »زت�ت«؟  بعد  �لطلبة 

ول  �لقي�دية،  مه�ر�تي  �لتجربة  منت  »لقد 

ور�ء  من  جنيته�  �لتي  �لف�ئدة  ب�أن  �أخفيِك 

�مل�ش�ركة يف �مل�شروع تفوق م� نتعلمه نظري�ً 

�أنه�  يف �جل�مع�ت«، فيم� تخربن� خولة زويد 

�أم�  �ل�شرب.  و�كت�شبت  �لنف�س  �شبط  تعلمت 

�حلي�ة  يرى  �أ�شبح  �أنه  فذكر  �لعب��شي  حممد 

من ز�وية �أخرى، يف حني ي�شري حممد دروي�س 

�أن  يكفي  ول  رقم،  �شوى  لي�س  �لعمر  �أن  �إىل 

يتخذ  �أن  عليه  بل  طموح�ً،  �لإن�ش�ن  ميتلك 

خطو�ت نحو حتقيقه.
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