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االفتتاحية

االجتماعي  االإع����ام  ع�صر  يف  املجلة  أضحت 
حيث  وجن��اح��ه،  اأهميته  يف  م�صكوًكا  منتًجا  اجل��دي��د 
املعرفة  ت�صارع  منها:  جّمة،  حتديات  املجات  تواجه 
واخلرب، وطغيان املوجز اخلفيف على ح�صاب العميق 
ال��ث��ق��ي��ل، وال��ت��ن��وع وال��رف��ي��ه ع��ل��ى ح�����ص��اب ال��رك��ي��ز 

والعلمية.

إًذا : ما العمل؟
جملتنا » العنود«  تكون ذات خرب موجز ومتنوع، 
يلتقي فيها املهنيون ذوو االخت�صا�ص يف العمل املدين 
ومتطوعني،  اخل��دم��ة،  ق���ادة  م��ن  ال�صعودي  اخل���ري 
وكذلك  اخل��ا���ص،  بالقطاع  اجتماعيني  وم�����ص��وؤول��ني 
وث��ق��ايف م�صرك،  ت�صبيك علمي  اأج��ل  م��ن  االأوق����اف؛ 
التي  امل�صتدامة  والتنمية  والتمكني  ال��رع��وي��ة  وك���ذا 

اأ�صا�صها التنمية الب�صرية.
اإن مل ننجح يف اأن جنعل جملتنا تعرّب عن النا�ص 
)املجتمع املدين واخلري( فيما اأ�صميه اإعام النا�ص؛ 
اأك��ر عن  نعرف  اأن  االأم��ل يف  نكون قد خ�صرنا  فاإننا 
اأول��ئ��ك االأب���ط���ال: ق��درات��ه��م، حت��دي��ات��ه��م، همومهم، 

اإجنازاتهم، وال �صيما من مل يحَظ بالظهور .
ال��ربرة  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��وف��اء  ث��م  بو�صيتها،  ال��ع��ن��ود  اإن 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ر حم��م��د ب��ن ف��ه��د بن 
ال�صمو  و�صاحب  االأم��ن��اء،  جمل�ص  رئي�ص  عبدالعزيز 
امل��ل��ك��ي االأم����ر ���ص��ع��ود ب��ن ف��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�صمو  واأ�صحاب  التنفيذية،  اللجنة  ورئي�ص  االأمناء 
امللكي االأمراء �صلطان وخالد بن فهد اأع�صاء جمل�ص 
العلماء  وال�����ص��ادة  االأج����اء،  االأم����راء  االأم��ن��اء، وبقية 
ل��ن��ا فر�صة  اأت���اح���وا  ق��د  االأع�����ص��اء،  املجتمع  ووج��ه��اء 
النفع العام باأن نكون - قدر ما ن�صتطيع - خر النا�ص 

واأنفعهم للنا�ص .
�صاهم معنا يف  ..اأرج���وك  فاإلى كل خّر متطّوع   
يف  الفاعلة  امل�صاركة  عرب  والتنمية  التمكني  م�صرة 

موؤازرة هذه املجلة الوليدة. 

الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم
األمين العام

أنفعهم للناس

إن لم ننجح في أن نجعل مجلتنا 
تعّبر عن الناس فإننا نكون قد 

خسرنا األمل في أن نعرف أكثر 
عن أولئك األبطال
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المشرف العام
د. يوسف الحزيم

المدير العام
خالد بن ناصر أبوذيب

رئيس التحرير
مالك بنت سلمان السبت

سكرتير التحرير
محمد مصطفى عثمان

املدير العام
تغريد بنت اإبراهيم الطا�سان

الناشر

جميع الآراء املن�سورة يف املجلة تعرب عن راأي كاتبها 
ولي�س بال�سرورة اأن تعرب عن راأي املوؤ�س�سة
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التمكين.. 
الحل السحري لتعبئة الموارد والطاقات 

االقتصادية والبشرية المعطلة

يحّول اإلنسان إلى مجرد مستهلك 
ل عليه في التنمية عائل ال ُمنِتج ُيعوَّ

أفكار
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إن قيام الطفل بمساعدة 
المحتاج، بصورة تلقائية أو 
عفوية، أمر جيد، ومطلوب 
في ظل انتشار الروح 
الفردية في المجتمع 
المعاصر

الحديث عن التنمية واإلنتاجية 

في المجتمع السعودي لم 

يعد ترًفا فكرًيا، بل أصبح هًما 

عاًما وهاجًسا تشترك فيه كل 

القطاعات، سواء العامة أو 

الخاصة، وغير الربحية. وقد أدى 

العمل الخيري دوًرا فعاالً خالل 

الفترة الماضية - وال يزال - في 

دعم جهود الدول الهادفة 

إلى تحقيق التنمية المستدامة 

للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة 

لهم جميًعا.

ال�سليم املحقق لال�ستقرار والنمو والتطور.

مفهوم حديث
والتمك���ن مفهوم حديث ب���داأ يف الظهور 
الع�س���رين،  الق���رن  م���ن  الت�س���عينيات  يف 
املوؤ�س�س���ات  �سيا�س���ات  ا�س���تعماله يف  ويك���ر 
احلكومي���ة واملنظم���ات الأهلي���ة يف براجمها. 
وه���و مفهوم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بامل�س���اركة 
والتنمي���ة، وت�ص���رط عملية امل�صارك���ة ب�صفة 
عام���ة درجة معين���ة من الق���وة اأو التمكن؛ اإذ 
اإن امل�سارك يف احلي���اة اليومية هو فاعل لديه 
القدرة على الفعل والختيار وحتقيق الأو�ساع 

والأهداف التي يرغبها .
ويرتبط مفه���وم التمك���ن يف التحليالت 
ال�س�سيولوجي���ة احلديث���ة مبفهوم���ن اآخرين: 
حتقيق ال���ذات، اأو ح�سور الذات. وهو املفهوم 
ال���ذي ي�سري اإلى الوعي واملعرف���ة واخلربة، اأو 
القابلي���ة لمتالك تل���ك العنا�س���ر ال�سرورية 

للم�صاركة ومقاومة ال�صغوط االجتماعية. 
رئي�س���ة  اأبع���اًدا  التمك���ن  ويت�سم���ن 
ال���ذات  عل���ى  العتم���اد  توف���ري  يف  تتمث���ل 
بنوعي���ة  والنهو����ض  امل�ستهدف���ة  للفئ���ات 
ككل. واملجتم���ع  الفئ���ات  ه���ذه   حي���اة 
اإ�ساف���ة اإلى تو�سيع م�ساركة الفئات امل�ستهدفة 
يف الن�صاط االقت�ص���ادي، وتفعيل دور املواطن 
ال�سيا�س���ات  عل���ى  التاأث���ري  يف  امل�سارك���ة  يف 

وامل�ساركة ال�سيا�سية. 

هدف اقت�سادي
اخل���ريي يف  العم���ل  اأن  املع���روف  وم���ن 
اململكة كان حم�سوًرا مبجمله يف �سكل العطاء 
التقلي���دي ال���ذي يح���ّول الإن�س���ان اإلى جمرد 

ترجمة طاقات ال�سباب
ول يخفى اأن هناك طاقات مهدورة وغري 
م�ستخدمة يف كثري من املجتمعات، لذلك فاإن 
العمل اخلريي يجمع هذه الطاقات وي�سخرها 
خلدمة البناء والتنمية القت�سادية من خالل 
املوؤ�س�س���ات واملنظم���ات والهيئ���ات اخلريي���ة، 
اإذ اإنه ي���وؤدي دوًرا اإيجابًي���ا يف اإتاحة الفر�سة 
لكاف���ة اأف���راد املجتمع للم�ساهم���ة يف عمليات 
البناء الجتماعي والقت�سادي، وي�ساعد على 
تنمي���ة الإح�سا�ض بامل�سوؤولي���ة لدى امل�ساركن، 
وي�سعره���م بقدرته���م عل���ى العط���اء وتق���دمي 
اخل���ربة والن�سيحة يف املج���ال الذي يتميزون 

فيه.
ويكم���ن التح���ول م���ن الرعوي���ة يف العمل 
العم���ل  جدّي���ة  يف  التمك���ن  اإل���ى  اخل���ريي 
الجتماع���ي، وترجم���ة طاق���ات ال�سب���اب اإلى 
خمرج���ات ت�س���ب يف �سال���ح �س���وق العم���ل. 
اإذ ي�س���كل العمل اخل���ريي واحت�س���ان ورعاية 
املحتاج���ن وح�س���ن التعام���ل معه���م، ودع���م 
قدراتهم والنتقال بهم من حالة العوز والعجز 
واحلاج���ة اإل���ى النا����ض اإلى حال���ة الكفاف ثم 
الغنى، وم�صاعدة االآخرين بدل احل�صول على 
امل�ساع���دة، والعمل على جعلهم دافعن للزكاة 
بدًل من م�ستلم���ن لها، وموجدين فر�ض عمل 
بدًل من باحثن عنها - قمة العمل الجتماعي 
امل�ست���دام املطور لل�سع���وب والناه�ض بهم اإلى 
م�س���اف العامل املتح�س���ر املنطلق من حر�ض 
خمتل���ف فئات���ه على بع�سه���ا بع����ض، وتكامل 
اأعمال���ه املوؤ�س�سي���ة ب���ن خمتل���ف القطاعات 
املمثلة للدول���ة من القطاع الع���ام اإلى القطاع 
اخلا�ض اإلى املجتمع املدين، وتناغمها يف عمل 
جماعي اإن�ساين يعمل على بناء الإن�سان البناء 

بدر الشهري

موارد بشرية وتنمية اجتماعية

الدمام
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ل عليه يف التنمية؛  م�ستهلك عائل، ل ُمنِتج ُيعوَّ
لذل���ك �سع���ت اململك���ة ج���ادة من���ذ تاأ�سي�سه���ا 
لتحوي���ل املوؤ�س�س���ات الأهلي���ة واجلمعيات غري 
الربحية من رعوية اإلى تنموية، ومتكن الفرد 
من العتماد عل���ى نف�سه يف توفري احتياجاته، 
ف���ا يع���ود باحلاجة اإل���ى الغري باعتب���ار ذلك 
هدًف���ا اقت�سادًي���ا. وبذل���ت جه���وًدا كب���رية - 
والنتق���ال  حتقيق���ه،  �سبي���ل  يف   - ت���زال  ول 
م���ن احلال���ة التقليدي���ة للجمعي���ات اخلريي���ة 
واملوؤ�س�س���ات اخلريي���ة اإل���ى املرحل���ة التنموية 
مبفه���وم ال�ستدامة وال�سفافية، و�سمان جودة 

اخلدمات وامل�صاءلة واالحرافية يف االأداء.
وتعت���رب منظم���ات املجتمع امل���دين، وعلى 
راأ�سه���ا اجله���ات اخلريي���ة، ال���ذراع اليمن���ى 
واجلناح املكمل جلهود احلكومات، لي�ض فقط 
���ا يف ال�سعي اإلى  يف عملي���ة التنمية، ولكن اأي�سً
تعبئ���ة م���وارد وطاق���ات اقت�سادي���ة وب�سري���ة 
معطل���ة م���ن خ���الل اإ�س���راك خمتل���ف فئ���ات 
املجتم���ع يف ه���ذه العملي���ة، وعدم ت���رك اأحد 
خارجه���ا عر�سة للعوز واحلرم���ان، وذلك مبا 
ي�سه���م به من دور فاعل يف املجتمع يف خمتلف 

امليادين.

توجه رئي�سي
للمنظم���ات  التنم���وي  ال���دور  ويتمح���ور 
الأهلي���ة يف توج���ه رئي�س���ي ه���و التمك���ن، اأي 
م�ساعدة الفرد واإتاحة الفر�ض له لالنتقال من 
العتم���اد �سبه الكامل عل���ى الآخرين )الدولة 

– املنظم���ات الأهلي���ة – اأف���راد املجتمع من 
اخلرّيي���ن( يف توفري احتياجاته الأ�سا�سية من 
ماأكل وملب�ض وتعليم وفر�ض عمل وغريها، اإلى 
االعتماد على ال���ذات؛ اإذ تقوم ا�صراتيجيات 
العمل اخلريي على اأ�سا�ض تقدمي خدمات من 
خ���الل املنح النوعي والتنم���وي امل�ستدام الذي 
ي�س���ب يف نهاي���ة املط���اف يف حت�س���ن نوعية 
احلي���اة للم�ستفيدين لتحويله���م من معتمدين 
عل���ى امل�ساعدات اإل���ى العتماد عل���ى الذات، 
وغر�ض ثقافة العمل والإنتاج لديهم ليكون لهم 

دور يف التطور القت�سادي والجتماعي.

من التقليدية اإلى الحرتافية
يف  الربح���ي  وغ���ري  اخل���ريي  والقط���اع 

اململك���ة - �ساأن���ه �س���اأن بقي���ة القطاع���ات يف 
الدول���ة - �سي�ساه���م يف العم���ل عل���ى جن���اح 
���ه، بيد  برنام���ج التح���ّول الوطن���ي فيما يخ�سّ
اأن ذل���ك مره���ون بتح���ّول عم���ل القط���اع من 
التقليدية اإلى االحرافي���ة، وحتقيق ال�صفافية 
يف االأداء، والعمل وف���ق خطط وا�صراتيجيات 
وا�سح���ة، و�سب���ط الإنف���اق ومراقب���ة الأداء، 
كل ذل���ك به���دف حتقي���ق خمرج���ات وا�سحة 
عملي���ة،  اأداء  مبوؤ�س���رات  للقيا����ض  قابل���ة 
وه���ذا م���ن �ساأن���ه اأن ي�سهم يف جن���اح التحّول 
الكب���رية  الأهمي���ة  م���ع  ���ا  خ�سو�سً الوطن���ي، 
التنمي���ة. م�سروع���ات  يف  اخل���ريي   للقط���اع 

ولتحقي���ق ه���ذا اله���دف، ل ب���د م���ن تعظي���م 
ق���درات الف���رد يف ا�ستثمار الفر����ض املمنوحة 
ل���ه، وتبني كل موؤ�س�س���ات الدولة توجه التحول 
من دع���م القت�س���اد الرعوي اإل���ى القت�ساد 
التنم���وي املنت���ج ال���ذي يعتمد عل���ى ا�صتغال 
طاق���ات ال�صب���اب واإبداعاتهم. كذل���ك ينبغي 
اأن تواكب خمرج���ات التعليم هذا التوّجه، من 
خالل توف���ري التخ�س�سات العلمي���ة التي يتم 
ا�ستقدامه���ا بتكاليف عالية ج���ًدا، مثل: الطب 
بكل تخ�س�سات���ه، والهند�سة، وُنظم احلا�سب 

والت�سالت، وغريها من العلوم.

فكر تنموي
ث���م اإن���ه م���ن ال�س���روري اأن يق���وم فك���ر 
وخطط القطاع اخلريي غري الربحي على فكر 
تنم���وي مبنّي عل���ى ا�ستحداث فر����ض وبرامج 
تنموي���ة اإنتاجي���ة م�ستم���رة وم�ستدامة، بحيث 
ي�س���ارك فعلًي���ا اإل���ى جان���ب القطاع���ن العام 
واخلا����ض يف ابت���كار حلول عملي���ة للم�سكالت 
الجتماعي���ة والتحدي���ات القت�سادي���ة الت���ي 
تواج���ه املجتمع ال�سع���ودي، والعم���ل مبفاهيم 
احرافية وابتكاري���ة تتجاوز تقليدية االأداء يف 
ه���ذا القطاع امله���م، للو�صول اإلى ه���ذه الغاية 
احل�ساري���ة الت���ي تدف���ع بالف���رد اإل���ى القدرة 
الفاعل���ة على حتقي���ق امل�ساهم���ة وال�سراكة يف 
حتقي���ق التنمية القت�سادية الت���ي تعتمد على 
معطياته ومنجزات���ه يف اإطار العمل اجلماعي 
ال���ذي ترجم���ه املوؤ�ص�ص���ات االأهلي���ة اخلريية 
والتعاوني���ة اإل���ى منج���ز وثقافة �سب���ه اإلزامية 
يفر�سها من���ط البن���اء القت�س���ادي احلديث 
القائ���م على فل�سفة معطي���ات هذا التحول من 

الرعوية اإلى التنموية.

من الضروري أن يقوم فكر 
وخطط القطاع الخيري غير 
الربحي على فكر تنموي 
مبنّي على استحداث فرص 
وبرامج تنموية إنتاجية 
مستمرة ومستدامة، بحيث 
يشارك فعلًيا إلى جانب 
القطاعين العام والخاص 
في ابتكار حلول عملية 
للمشكالت االجتماعية 
والتحديات االقتصادية التي 
تواجه المجتمع السعودي

أفكار
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لست من المؤرخين ولست من 

المفكرين، وال ممن يجيدون 

الرواية والقصص، إال أنني ُأومن 

بأن الحديث الصادق الجميل 

من القلب يدخل القلب ويصل 

مفهومه دون عناء أو تنميق؛ 

وألن العلم الذي ينتفع به ال 

يقتصر على العلم الشرعي 

واألكاديمي، وإنما يمتد إلى 

العلم الدنيوي النافع والتجربة 

الحية، فقد آتاني الله من فضله 

علًما ال بأس به نهلته تعليًما 

وخبرة واتصاالً وتجربة.

حكايتي..

 سبأ محمد العريني

تطوير ذات

 القصيم

بين التحديات والطموحات

تجارب
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اإلصرار والعزيمة هما 
اللذان يصنعان الفرق، 
فهل قدم ألحدنا 
دوافعه واختياراته على 
طبق من ذهب؟ وإذا 
قدمت فهل نستطيع أن 
نأخذ  ضمانات أن تسير 
األمور على ما نريد 
ونشتهي؟

العم���ل  وم�س���اكل  واملوظف���ات  املدي���رة  ب���ن 
وط���رق حلها والختي���ارات املنا�سبة.. فبداأت 
اأفكر واأ�سطرب بن ال�س���ح واخلطاأ!! اأحياًنا 
اأجي���د التربير لنف�سي واأرم���ي بالأخطاء جتاه 
الآخري���ن، اأو رمبا تداخل العالقات وعوائقها 
وانطباعات من ح���ويل تكون ال�سبب. واأحياًنا 
اأع���اين من تاأني���ب ذاتي و�سع���وري بالتق�سري 
وحماول���ة ت�سحي���ح اخلطاأ. كل ه���ذا كان يف 

العام الأول. 
بع���د ه���ذه املرحل���ة اأحاطت ب���ي العديد 
كان  واأغلبه���ا  واملتغ���ريات،  الظ���روف  م���ن 
غ���ري م�ساعد لتطوي���ر نف�سي ور�س���م خطة اأو 
ا�صراتيجية معين���ة.. ولكن - بف�صل من اهلل 
- كان م���ن اأبرز �صمات���ي ال�صخ�صية، ال�صغف 
للتح���دي والإجن���از والإب���داع واإبع���اد جان���ب 
الت�ساوؤم من حياتي مهما كانت الأ�سباب. كما 
اأنني دائًما اأحب العمل باإخال�ض وتفاٍن يف كل 
ا  اأمور حيات���ي، ول اأر�س���ى اإل بالأف�سل، اأي�سً
ثقتي بنف�س���ي وتقييمه���ا امل�ستم���ر وتقوميها، 
ول اأنتظ���ر املقاب���ل ل���كل ما اأقوم ب���ه من عمل 
اإيجاب���ي، ب���ل اأ�سع���ر اأن اإجن���ازه وتاأث���ريه هو 
مكاف���اأة لنف�سي. اأحب خدم���ة النا�ض وتي�سري 
اإجراءاته���م وت�سهي���ل اأموره���م وم�ساركته���م 
اهتماماتهم اإل���ى حد يتخطى واجبي بالعمل، 
فعالقت���ي م�ستمرة ومتينة م���ع الكثريين على 
ومكانته���م  وثقافاته���م  اأعراقه���م  خمتل���ف 

الجتماعية اأو التعليمية.
 ويف ي���وم م���ن الأي���ام كان هن���اك قيا�ض 
خمت�س���ة..  جه���ة  م���ن  العمي���ل  مل�ست���وى 
ف�سررت كث���رًيا عندم���ا ح�سل���ت على )كرت 
�سك���ر( كت���ب في���ه: )باغتن���اك واأن���ت توؤدينا 

عملك على اأكمل وجه(.
       

       حتديات
وخ���الل  اأقل من ع���ام تقريًب���ا تر�سحت 
وعّين���ت يف من�س���ب مدي���رة ف���رع املذن���ب، 
ف���ازدادت امل�سوؤولية ودائرة املهام من موظفة 
ف���رع م�سوؤولة ع���ن مهام حمددة اإل���ى مديرة 
فرع م�سوؤولة عن خم����ض موظفات وعن اإدارة 
فرع لديه اأر�س���دة وم�ستهدفات ومهام اإدارية 
واإ�سرافي���ه ورقابي���ة و�س���وؤون موظف���ات، كلها 
تتطلب مه���ارات وخطًطا لتحقيقه���ا.. وكنت 
اأفكر هل اأقب���ل هذه الفر�سة؟ وه���ل اأ�ستطيع 
مبا ل���دي من �سمات ومه���ارات النجاح يف كل 
ه���ذه املهام؟ وه���ل اأنا حالًي���ا متهيئة للركيز 

 ولنكمل ق�صتي مع العر�ض املغري وقتها 
بالن�سب���ة يل املقدم م���ن والدتي لأ�سارككم به 
حتى اأقبل الوظيف���ة، لأين - كما اأ�سلفت - مل 
اأ�ستمت���ع بعطلة �سيفية من بعد عناء الدرا�سة 
وم�سوارها.. فل���م اأرغ���ب يف اأن اأعم���ل، ولكن 
مبل���غ األف���ي ري���ال - عل���ى م���ا اأذك���ر - الذي 
وعدتني به والدتي وهدية قيمة بعد اإنهاء دورة 
التدري���ب ما قبل مبا�سرة العمل يف اأحد فروع 
امل�س���رف، دفعن���ي لقبول العر����ض. اإلى هذا 
احل���د كان م�ست���وى تفكريي وب�ساطت���ي، فاأنا 
الأخت الكربى ووال���دي تويف وعمري �سنتان، 
وعلى قدر اهتم���ام والدتي بتعليمنا وثقافتها، 
اإل اأين ل اأملك مر�سًدا اأو موجًها، ولي�ض معي 
اإل اهلل وحده، فح�سن النية وبري بوالدتي هو 
�سبب توفيقي وجناحي، و�سي�ستمر به توفيقي، 

فاأو�سي نف�سي واأو�سيكم برب الوالدين.

         �سمات و�سفات
 معتدل���ة يف ديني واهلل اأعلم، اإل بوالدتي 
- اإن �س���اء اهلل - فه���ي باب توفيق���ي ورزقي، 
وباب���ي – باإذن���ه - اإل���ى اجلن���ة، فر�س���ا اهلل 
من ر�سا الوالدين، وبع���د هذا ناأخذ باأ�سباب 

النجاح.. 
تعيين���ي يف من�س���ب  ع���ام ٢٠٠٦ مت  يف 
الراجح���ي،  م�س���رف  يف  مبيع���ات  مدي���رة 
فانتقل���ت من بيئة �سديقات الدرا�سة اإلى بيئة 
عمل جدي���دة ل اأمل���ك اخل���ربة ول اأجيدها، 
ولي����ض يل اأق���ارب يعملون يف جم���ال البنوك، 
كذل���ك ل اأمل���ك عالقات  اجتماعي���ة وا�سعة، 
فعانيت رهب���ة مقابلة اجلمه���ور والتعامل مع 
خمتل���ف ال�سخ�سيات. ث���م اإين مل اأن�سجم يف 
البداي���ة، ومل اأ�ستط���ع متيي���ز نوعي���ة العالقة 

      من اأنا؟..
اأعرفك���م بنف�سي: �سباأ حمم���د العريني، 
خريج���ة جامع���ة الق�سيم ع���ام )١٤٢٦ه�(- 
اإدارة  ق�س���م   - والإدارة  القت�س���اد  كلي���ة 
اأعمال.. اأن ننتظر الظروف املنا�سبة والطرق 
ال�سهل���ة املعب���دة حت���ى نق���ول ه���ذه فر�ستنا 
املواتية، واإن مل جندها ركنا جانًبا منتظرين 
لننجح، ثم ننظر اإلى الأ�سباب واملربرات التي 
اعتربناها يف خميلتنا �سلًفا واتخذناها قراًرا 
اأنها عائ���ق، ومل يحالفنا احل���ظ كما ن�سميه، 
والواق���ع ا�سم���ه ال�سحي���ح اأو معن���اه الأ�س���ح 
)ف���رق الأ�سخا�ض الناجحن ع���ن غريهم(، 
فالإ�س���رار والعزمي���ة هم���ا الل���ذان ي�سنعان 
الف���رق، فهل قدم لأحدن���ا دوافعه واختياراته 
عل���ى طب���ق م���ن ذه���ب؟ واإذا قدم���ت فه���ل 
ن�ستطي���ع اأن ناأخذ  �سمان���ات اأن ت�سري الأمور 

على ما نريد ون�ستهي؟
واإن �س���ارت فهل ن�سم���ن ا�ستمرارها مبا 
يطورن���ا ويزيدن���ا علًم���ا ومكان���ة؟ )هذه هي 

الدنيا كما هو ا�سمها دنيا(.
يف حوار اآخر..نعي���د النظر الذي ي�سنع 
ف���ارق الروؤي���ا ويغ���ري اجتاهاته���ا لنج���زم اأن 
الإ�س���رار والعزمية هم���ا اختيارنا على جميع 
ال�سعد، وقلنا :«اإن الظروف ال�سيئة والعوامل 
غ���ري امل�ساعدة واملوؤ�س���رات وكل ما يحيط بها 
ه���ي الأ�سواأ الت���ي �سدتن���ا اإلى ال���وراء.. فاإنه 
م���ن املوؤك���د اإن حتررنا من ه���ذه القيود، فاإن 
انطالقن���ا �سيك���ون اأقوى واأ�س���رع«. )هذه هي 
معادلت���ي يف احلي���اة( وهذه ه���ي حياتي التي 
وهبن���ي اهلل بتوفيقه. حيات���ي وق�سة جناحي 
ل���ن اأر�سمها لك���م مث���ال الكم���ال والن�سجام 
دور  اأمتث���ل  اأن  اأرف����ض  وكذل���ك  وال�سع���ادة، 
م���ن  بك���م  لأخربك���م  ر�سمه���ا  يف  ال�سحي���ة 
العقبات والإخفاق���ات والأحداث ال�سيئة التي 
م���ررت بها.. اأن���ا جئت لأقول لك���م اإنني وبعد 
تخرجي ح�سلت عل���ى وظيفة مديرة مبيعات 
يف م�س���رف الراجحي وذل���ك يف عام ٢٠٠٦. 
واجلدي���ر بالذك���ر اأنن���ي يف مرحل���ة تعليم���ي 
اجلامع���ي يف )ال���رم االأول( ر�صبت يف ثاث 
م���واد، طبًعا لي�ض ل�سعوبته���ا، ولكن يف وقتها 
كن���ت اأجيد التربير لنف�س���ي واإعطاءها العذر 
يف الله���و واللع���ب، ومن ث���م يف الف�سول التي 
تلته���ا وحتى تخرجت ح�سل���ت على تقديرات 
ممت���ازة، وت�سّلمت مرت���ن �سيك مكافاأة متيز 

باألف ريال.
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على املهام اجلديدة ومتفرغة ذهنًيا، بخا�سة 
اأن املوظف���ات اأغلبهن يكربنن���ي بالعمر؟ وهل 
يكون يل قبول من ناحيتهن؟ بالطبع كان لدي 
يف وقتها العديد م���ن الظروف، ولدي هاج�ض 
خميف م���ن الف�ص���ل، و�صع���ور خمتل���ط بتغري 
م���كان العمل وبعد امل�سافة ع���ن موقع منزيل، 
فاأن���ا مق���ر �سكن���ي بعني���زة ويتطل���ب امل�سوار 
ن�س���ف �ساعة. فاعت���ربت كل ذل���ك حتديات 
بالن�سب���ة يل، وعدم اإ�س���راري واجتهادي على 
تطوير نف�سي �سي�سع���رين بالنق�ض وال�سعف. 
وبالفعل تولي���ت امله���ام يف اأغ�سط�ض ٢٠٠٦م، 
وكان���ت – حينذاك - اأوق���ات العمل الر�سمي 
للبنوك فرت���ن: �صباحي���ة وم�صائي���ة، ولبعد 
امل�ساف���ة كن���ت يف كثري م���ن الأحي���ان ل اأعود 
للمن���زل بع���د انتهاء الف���رة االأول���ى يف وقت 
الظهر يف ١٢ ظهًرا، فاأ�ستمر يف املكوث بالفرع 
حت���ى ب���دء وقت العم���ل امل�سائ���ي يف ٤ ع�سًرا 
. وفك���رت با�ستثم���ار ه���ذا الوقت ال���ذي كان 
مدته ٤ �ساعات تقريًب���ا، وبالفعل قدمت على 
كلية كامربدج عن طري���ق معاهد متخ�س�سة 
للدرا�س���ة عن بع���د، وبداأت بجدول���ة اإجازاتي 
ال�صنوي���ة لف���رة ما قب���ل االختب���ار، وح�صلت 

على موافقة من امل�سرف لإجازات الختبار، 
وخ���الل عامن وفق���ت وهلل احلم���د بالتخرج 
بدرجة املاج�ستري يف الت�سويق. وكنت اأطبق ما 
اأتعلم���ه بربطه بالواقع العملي يف امل�سرف يف 
التعامالت البنكية وجمالت الت�سويق والإقناع 
وعر�ض املنتج واخلدم���ة املتميزة من ترحيب 
وابت�سام���ة و�سكر. فح�سلت عل���ى العديد من 
التكرمي���ات و�سهادة ال�سكر والتقدير بت�سجيع 
من امل�سرف والعمي���الت والإدارات املختلفة 
الت���ي كانت يل معه���ا م�س���اركات يف فعاليات 

ومنا�سبات عدة تطوعية واجتماعية.

        جناحات
ويف نهاي���ة ع���ام ٢٠١١ اأعل���ن امل�س���رف 
ع���ن من�سب مدي���رة منطق���ة اإقليمية ملنطقة 
الق�صي���م وحائ���ل، وكان م���ن �صم���ن �صروط 
الر�صيح خربة ع�صر �صنوات يف العمل البنكي. 
بالطبع الر�صح على م�صتوى امل�صرف جلميع 
املناط���ق. ل���ذا بالرغم م���ن �صغف���ي بالتطوير 
وبع���د م�س���ي خم����ض �سن���وات يف اإدارة فرع.. 

بداأت التفكري يف الأمر.. 
اكت�سبت خربة ل باأ�ض بها، و�سعرت بتو�سع 
اإدراك���ي الإداري وم�ستوى التفكري، حيث كنت 
يف البداي���ة اأق���وم باملهام التنفيذي���ة املطلوب 
حتقيقها، اإل اأنني مع املمار�سة بداأت اأفكر يف 
املتغريات والعوائق واحللول من واقع التجربة 
اليومي���ة يف العمل وم���ا يواجهنا من حتديات، 
وب���داأت اأنظ���ر اإل���ى نق���اط القوة الت���ي يجب 
الركيز عليها وتعزيزها، ونقاط ال�صعف التي 
يل���زم معاجلتها والتوجي���ه لتالفيها، �سواء ما 
يخ�ض املوظفات، اأو الأنظم���ة، اأو الإجراءات 
الت���ي ميكنن���ي اقراحها. فوج���دت يف نف�صي 
تعزي���ز الثق���ة، وم�ساركة امل�سوؤولي���ة والنتماء 
والتعاون مع فريق العمل، والرغبة يف البتكار 
ا التحقت بالعديد من الربامج  والتطوير. اأي�سً
التدريبي���ة املتمي���زة الت���ي مت اختياره���ا م���ن 
امل�س���رف بعناي���ة كاأف�س���ل جه���ات تدريبي���ة 
للموظف���ن، وكذلك ع���ن نف�س���ي ل اأتهاون يف 
امل�سارك���ة وقبول التعاون مع خمتلف اجلهات، 
واأحب املبادرة فيما اأ�صتطيع اإجادته واملغامرة 
يف اكت�س���اف كل ما هو جدي���د، واأجرب دائًما 
عمل الأ�سي���اء ال�سعبة التي اأج���د نف�سي فيها 
تنق�سن���ي اخل���ربة، فاأ�سعر بل���ذة النجاح بعد 
اإجنازها. ويومًي���ا اأ�سارك زميالتي )مديرات 
الفروع(، ات�سالتهن واأرد على ا�ستف�ساراتهن 
واأ�ساهم يف الن�س���ح وتوجيههن يف املحادثات 
اليومي���ة عند كل مهمة عم���ل اأجنزها كتعاون 
ب���ن الزمي���الت والتوا�سل. كل ه���ذه العوامل 
التي عززته���ا ب�سكل فردي ومن���ت يف داخلي، 
بن���ت الكثري م���ن الثق���ة والقوة الت���ي متكنني 
ا تقبل  من جتربة اأمناط عم���ل خمتلفة، واأي�صً
اأ�سواأ ظروف بيئة عم���ل ال�سعبة اأو اجلديدة. 
وتطلب كل ذلك الكثري من اجلهد واملمار�سة، 
وحت���دي ال���ذات، والتفكري خ���ارج ال�سندوق، 
ومع���اريف  مهارات���ي  دائ���رة  م���ن  واخل���روج 
املتوقع���ة. فكنت ل اأخو�ض جترب���ة جديدة، اأو 
دورات وعلوًما جديدة لكونها متطلًبا فقط، بل 
كنت اأ�سعر بال�سعادة واأبذل ما يفوق التوقعات 
طموًح���ا و�صغًف���ا م���ن داخل���ي، لي����ض لغر�ض 
�سه���ادة ول اإ�سادة، بل عل���ى العك�ض الظروف 
ال�صعب���ة واأك���ر املواق���ف �صعوب���ة ومتغريات 
احلي���اة بق�سوته���ا، جتعلني اأفك���ر واأ�سر اأكر 
واأك���ر واأجازف، واأ�سبح اأكر ق���وة. وهذا هو 
املفر����ض على كل من متر به ظ���روف قا�صية 

كنت أستشير مديرتي 
وآخذ منها خطة العمل 
المفترض السير عليها، 
وفي كل توجيه ومتطلب 
تمليني إياه أقوم 
بالعمل عليه وأزيده 
شغًفا وحًبا للعمل 
وإتقاًنا. وكل فكرة تصلني 
أطورها

تجارب



11 مار�س 2017م العدد     1

و�صعب���ة. فاإن مل تق���وِّ العزمية وتبنها يفر�ض 
األ ت�سعفها.

       تفكري
يف اأثناء الر�ص���ح ملن�صب اإدارة منطقة، 
راأي���ت الكثري من الزمي���الت بعد نزول اخلرب 
ب�صاعة قمن برفع اأ�صمائهن، فالدوافع مغرية 
للمن�سب مادًي���ا ومعنوًيا، وال���كل ي�ساأل ماذا 
عن���ي؟ يف ه���ذه اللحظات بقي���ت اأ�سبوًعا واأنا 
اأفك���ر. بالرغ���م من مزاي���ا املن�س���ب، اإل اأنه 
بالن�سبة يل لي�ض اأك���رب من خويف من الف�سل. 
اأك���رب  وب�س���كل  ت���راودين،  الأ�سئل���ة  وع���ادت 
وبتحلي���ل اأدق؛ لأن عواق���ب اأي اإخفاق �ستكون 
خ�سارة اأكرب، وهذه هي املعادلة: هل اأ�ستطيع 
النتق���ال م���ن اإدارة فرع واحد اإل���ى اإدارة ١٨ 
فرًعا؟ ه���ل اأ�ستطيع التحك���م يف ٢٠٠ موظفة 
بدًل م���ن خم�ض موظفات؟ وهك���ذا لالأر�سدة 
والأهداف واملهام الإدارية وامليدانية وطبيعة 
العمل وامله���ارات املطلوب���ة والتعامالت.. كل 
�سيء اأكرب واأكرب؟ ثم اأعاود التفكري والتحليل 
والنظ���ر يف املعوقات التي ميكن اأن تواجهني. 
فمدي���رات الفروع الالتي �ساأك���ون لهن رئي�ًسا 
مبا�ص���ًرا ي�صغرنن���ي بالعم���ر، وبع�صه���ن يف 
فكي���ف  كث���رًيا،  اأحرمه���ن  والدت���ي  مق���ام 
�ساأف�س���ل بن واجبي يف التوجي���ه والت�سويب 
واإعط���اء املالحظ���ات، وب���ن تقدي���ري له���ن 
ومداراة �سعورهن؟ وا�ستم���ر التفكري كذلك، 
فوالدتي متر بظ���روف مر�سية وقتها. ولو اأنه 
مت اختي���اري، فكي���ف �ساأت�س���رف مع ظرويف 
العائلي���ة، فالعت���ذار والإج���ازات لي�ست كما 
ل���و كنت مدي���رة ف���رع، اإذ يتم اإيج���اد البديل 
وب�سهولة، وميك���ن اإدارتها ب�س���كل اأب�سط؟ يف 
كل ه���ذه املعمع���ة اأدع���و اهلل واأ�ستخري مبا هو 
خ���ري يل.. ات�سل���ت مبديرة منطق���ة �سديقة 
يل كان���ت الرئي����ض املبا�س���ر يف ذاك الوق���ت: 
فقل���ت لها اأ�ستاذتي اأنا ل اأريد تر�سيح نف�سي، 
فاأن���ا اأخ�س���ى األ اأجنح يف املهم���ة، ولأين اأريد 
اإذا ولي���ت من�سًبا اأن اأق���دم اأف�سل ما عندي، 
واأن اأك���ون باأف�س���ل حالتي، فم���ا راأيك؟ اإن مت 
تعيين���ي وقدم���ت اأدن���ى م���ن احل���د املطلوب 
ب�سبب الظروف املحيطة ب���ي ف�ساأ�سعر بالأمل 
والقه���ر، لأن قيا����ض م�ست���وى اأدائ���ي الظاهر 
لالإدارة �سيكون مبنًيا على ما قدمت، ول اأريد 
التربير واإقح���ام حيات���ي ال�سخ�سية بالعمل، 

فم���ا راأيك؟ قال���ت: واإن مل تر�سح���ي ا�سمك، 
ف�ستكون لدى الإدارة قناعة اأنك �سخ�ض يعمل 
وفق اإمكانيت���ه، ولي�ض له الق���درة على تطوير 
نف�سه، ول���ن ينظر اإليك م�ستقب���اًل؟ مع العلم 
اأنه لي����ض موؤكًدا اأن يتم اختي���ارك، فالأ�سماء 
املرفوع���ة كثرية وموؤهلة. فتذك���رت وقتها كم 
م���ن اجلهد ال���ذي بذلت���ه وا�ستطع���ت تخطي 
الكثري من الأمور. ومبا�سرة توكلت على اهلل، 
واأر�سل���ت �سريت���ي الذاتية الت���ي تقت�سر على 
اأهم �صرط، وهي مدة اخلدمة. ولدي علم اأنه 
من اأهم ال�صروط، ويتطلب تخطيه الكثري من 
العتم���ادات، ولكن مل يهمني اإل رغبتي بعدم 
�سع���وري بالنق����ض، ودائًما اأحبب���ت املناف�سة 
كان���ت  مهم���ا  النحن���اء  وع���دم  واملجازف���ة 
الظروف، واإن كانت الأ�سعب، فاإ�سراري اأ�سد 

واأ�سعب.. هذه كانت روؤيتي.
       

        خطوة
وبالفع���ل مت اختياري وتعيين���ي، ف�سعرت 
باعت���زاز وبثقة اأك���رب داخل���ي، فالختيار يتم 
من جهات متخ�س�سة له���ا خربات وكفاءات 
عالية. واأذكر يف وقتها اأن اأكر ما اأ�سعدين هو 
اأنن���ي �ساأكون اأقرب لأنا����ض اأعتربهم قدوتي، 
لطامل���ا ح���ريين ذكاوؤهم وتعامله���م واإدارتهم 
االحرافية، فربحت املعل���م والقائد اأواًل دون 

النظر لأي اعتبارات اأخرى.
تل���ك  اأمن  مل  ال�سخ�سي���ة  املقابل���ة  يف 
الليلة ب�سب���ب �سعوري وتفك���ريي املختلط بن 
احلما�ض والتخوف والندف���اع حتى اأ�سل اإلى 
مرحلة العدول عن املقابلة، فقط ل�سبب واحد 
اأردده.. ه���ل اأ�ستطي���ع؟ هل اأجن���ح؟ هل اأغرّي 
ويك���ون وج���ودي اإيجابًيا؟ هل اأ�سن���ع الفرق؟ 
حتى وجت نف�س���ي يف املقابلة. وهل ت�سدقون 
اأن���ه يف وقت �س���رح امله���ام واإب���داء الن�سائح 
الأولي���ة وعر����ض البدلت واملزاي���ا امل�ساحبة 
للمن�س���ب.. كنت اأفك���ر كيف �سنب���داأ، وعلى 
ماذا �ساأركز واأ�سع خطًطا واأعدل، واأنا يومئذ 
يف مقابلة �سخ�سية ولي�ض الوقت منا�سًبا لكل 
ه���ذا!! ل اأدري.. ولك���ن هذه كان���ت حالتي يف 

ذلك الوقت!
 ويف ١/١/ ٢٠١٢ مت الإع���الن الر�سم���ي 
وب���داأت املهم���ة اجلدي���دة مبنطق���ة الق�سيم 
وحائ���ل. كل يوم مي���ر اأكت�سب خ���ربة جديدة 
واأ�صوب خطاأ. وبعد م�صي فرة اأعود بالذاكرة 

اإلى الوراء واأقي�ض قراراتي وت�سرفاتي، فاأجد 
بينها فرًق���ا �سا�سًعا ملا تعلمته واأتقنته، فاأعزز 
اجلوان���ب الإيجابية واأركز عل���ى اأي اإخفاقات 
ب���داأت  اإذ  واأتداركه���ا باملمار�س���ة واخل���ربة. 
بزيارة الفروع وب�سكل مكثف ومركز لبناء بيئة 
عمل اأ�سا�سية، وتعريفهم بنف�سي و�سخ�سيتي 
بالإدارة والقي���ادة، وبداأت بت�سوي���ب ما اأراه 

غري منا�سب.

      منهج
كن���ت اأ�صت�ص���ري مديرت���ي واأبلغه���ا ب�صكل 
دوري مب���ا تو�سل���ت اإلي���ه، واآخ���ذ منها خطة 
العمل املفر�ض ال�ص���ري عليها، ويف كل توجيه 
ومتطلب متليني اإياه اأقوم بالعمل عليه واأزيده 
�صغًفا وحًب���ا للعمل واإتقاًنا. وكل فكرة ت�صلني 
اأطوره���ا. وكلم���ا تلقيت من مدي���رات الفروع 
واملوظف���ات مالحظ���ات، اأعرته���ا اهتمام���ي 
و�سجلته���ا �سمن امله���ام واأ�سعرتهن مبتابعتي 

وحر�سي على ما يقلن. 
القي���ادة  �سم���ات  م���ن  اأن  اأعل���م  لأين 
ال�ستمت���اع والإن�سات وم�ساركة املوظفن، مل 
اأعر اهتماًم���ا بالأحادي���ث ول بالقيل والقال، 
ومل اأبرر واأناق����ض اأي حتري�ض، ومل اأت�سرف 
بناء عل���ى ما �سمعت، اأو اتخ���ذت ردود اأفعال 
بن���اء علي���ه، واإمن���ا كن���ت اأجتاه���ل اأي هدف 
مغر����ض وغري جي���د، واأرك���ز عل���ى اجلوانب 
الإيجابية واأ�سع نف�سي اأمامهم دائًما بو�سوح 
و�س���وت م�سم���وع حت���ى ه���ذه اللحظ���ة. فكما 
تعلمون ل اأحد يجزم ببيئة عمل كلها اإيجابية، 
ب���ل ال بد م���ن اختاف ال�صخ�صي���ات واأمناط 
وط���رق التعام���ل معه���ا، والنظ���ر يف اأ�سبابها 
وحماول���ة معاجلتها، اأو تخفي���ف اآثارها على 

الأقل. 
وم���ع م�س���ي الوقت متكنت م���ن اكت�ساب 
اجلمي���ع واحتوائهم، وراأي���ت تقبلهم للتوجيه 
ورغبتهم بالتع���اون معي، بل اإنه���م �ساركوين 
ظروفه���م واأ�سبحت ال�سخ����ض الأقرب لهم؛ 
فدلن���ي هذا على ثقتهم، واأن���ا باملثل اأبادرهم 
الهتم���ام. وحت���ى عندم���ا اأج���د اأخط���اء اأو 
مالحظ���ات تتطل���ب التدخل والتحق���ق، فاإين 
اأو�سح له���م امل�سببات واأ�ستمع ملربراتهم حتى 
لو مل تك���ن �سحيحة، فاأتفه���م وجهات النظر 
املختلف���ة ث���م اأديل مبا عندي.. وه���ا اأنا حتى 
اليوم اأكت�سب اخلربة واأطمح للتقدم والنجاح.
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المواطن السعودي 
هو هدف التنمية األساسي
 كيف نحول العمل الخيري 

من الرعوية إلى التنموية؟

الغالف
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تعد المؤسسات والجمعيات الخيرية القطاع الثالث الداعم لالقتصاد 

والتنمية االجتماعية، إذ إنها مكملة للدور الذي تقوم به بعض 

الجهات الحكومية في تلبية ومعالجة بعض القضايا االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، انطالًقا من كون القطاع الخيري شريًكا 

أساسًيا في التنمية، وتؤكد كل النظريات اإلنسانية المعنية 

بالتنمية أهمية دور الطبقة الوسطى في تحقيق االستقرار 

والتنمية، والقضاء على الفقر، واالرتقاء بالمجتمع وأفراده إلى 

حالة تنموية أفضل.

تغري  يف املفاهيم 
خال العقد االأخ���ري تغري مفهوم العمل 
بتق���دمي اخلدم���ات  يعن���ى  ال���ذي  اخل���ريي 
والرعاي���ة لفئات املجتمع اإل���ى تطوير وتنمية 
املجتم���ع، ويكم���ن التح���ول )م���ن الرعوي���ة 
اإل���ى التنموي���ة( يف جدّية العم���ل الجتماعي 
وترجم���ة طاق���ات ال�سب���اب اإل���ى خمرجات 
ت�سب يف �سالح �سوق العمل. اإذ ي�سكل العمل 
الجتماع���ي، واحت�سان ورعاي���ة املحتاجن، 
وح�س���ن التعام���ل معه���م، ودع���م قدراته���م 
والنتق���ال به���م م���ن حال���ة الع���وز والعج���ز 
واحلاج���ة اإلى النا�ض، اإل���ى حالة الكفاف ثم 
الغن���ى، وم�صاع���دة االآخرين ب���دل احل�صول 
عل���ى امل�ساعدة، والعمل عل���ى جعلهم دافعن 
للزكاة بدل م�ستلمن له���ا، وموجدين فر�ض 
عم���ل ب���دًل م���ن باحثن عنه���ا �� قم���ة العمل 
لل�سع���وب  املط���ور  امل�ست���دام  الجتماع���ي 
والناه�ض به���م اإلى م�ساف العامل املتح�سر 
املنطل���ق من حر����ض خمتلف فئات���ه بع�سهم 
عل���ى بع�ض، وتكام���ل اأعمال���ه املوؤ�س�سية بن 
خمتلف القطاعات املمثلة للدولة من القطاع 
الع���ام اإل���ى القط���اع اخلا����ض اإل���ى املجتمع 
امل���دين، وتناغمها يف عمل جماع���ي اإن�ساين 
يعمل على بناء الإن�سان البناء ال�سليم املحقق 

لال�ستقرار والنمو والتطور.
 ومتثل منظم���ات املجتمع املدين، وعلى 
راأ�سه���ا اجله���ات اخلريي���ة، ال���ذراع اليمنى 
واجلن���اح املكم���ل جله���ود احلكوم���ات، لي�ض 
���ا يف  فق���ط يف عملي���ة التنمي���ة، ولك���ن اأي�سً
ال�سع���ي لتعبئ���ة م���وارد وطاق���ات اقت�سادية 
وب�سري���ة معطلة من خالل اإ�س���راك خمتلف 
فئات املجتم���ع يف هذه العملي���ة، وعدم ترك 
اأح���د خارجه���ا عر�س���ة للع���وز واحلرم���ان، 
وذل���ك مبا ي�سهم به م���ن دور فاعل باملجتمع 

يف خمتلف امليادين.
وظهر مفهوم ال�ستدامة كمفهوم تنموي 
معا�س���ر ن�سج خ���الل رحلة التنمي���ة العاملية 
التي عا�سه���ا الإن�سان املعا�س���ر خالل حقب 
تنموي���ة خمتلفة من الت���وازن والت���وازي اإلى 
ال�سامل، ثم الو�س���ول اإلى حمطة ال�ستدامة 
الت���ي حتقق ا�ستمرار العم���ل وخريه وجناحه 

د. فهد العليان

إدارة عامة 

تعتمد روؤية ٢٠3٠ عل���ى ثالثة حماور، وهي: املجتمع احليوي، والقت�ساد 
املزده���ر، والوطن الطموح. وهذه املحاور تتكام���ل وتّت�سق بع�سها مع بع�ض يف 

�سبيل حتقيق الأهداف وتعظيم ال�ستفادة من مرتكزات هذه الروؤية.
وتبداأ الروؤية من املجتمع، واإليه تنتهي، وميّثل املحور الأول اأ�سا�ًسا لتحقيق 
هذه الروؤي���ة وتاأ�سي�ض قاعدة �سلبة لزدهار اململك���ة القت�سادي. وينبثق هذا 
املح���ور م���ن الإميان باأهمية بن���اء جمتمع حي���وي، يعي�ض اأف���راده وفق املبادئ 
الإ�سالمية ومنه���ج الو�سطية والعتدال، معتّزي���ن بهويتهم الوطنية وفخورين 
باإرثه���م الثقايف العريق، يف بيئة اإيجابي���ة وجاذبة، تتوافر فيها مقّومات جودة 
احلياة للمواطن���ن واملقيمن، وي�سندهم بنيان اأ�س���ري متن ومنظومتا رعاية 

�سحية واجتماعية ممّكنة.
ولأجل حتقي���ق الآمال والتطلعات، بدئ بالفع���ل بتنفيذ عدد من الربامج 
الت���ي اأ�سهمت ومه���ّدت الطريق اأمام بن���اء هذه الروؤية، ومنه���ا برنامج اإعادة 
هيكل���ة احلكومة، وبرنامج الروؤى والتوجهات، وبرنامج حتقيق التوازن املايل، 
وبرنام���ج اإدارة امل�سروع���ات، وبرنام���ج قيا����ض الأداء، وبرنام���ج راأ����ض املال 

الب�سري، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل احلكومي، وبرنامج التحول الوطني.

رؤية 2030: 
تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي
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لأعوام عدي���دة تن�سج فيها الأهداف وتكتمل 
فيه���ا امل�ساريع وينتقل فيها الإن�سان من حالة 
الفق���ر والع���وز اإلى حالة الكتف���اء ثم الإنتاج 

والإبداع والنمو والتطور.
  

هدف التنمية
ول �س���ك اأن هن���اك عالق���ة جدلي���ة بن 
التنمي���ة وم���دى جناحها يف املجتم���ع والعمل 
الواقعي���ة  ال�سواه���د  ت�س���ري  اإذ  التطوع���ي، 
والتاريخية اإل���ى اأن التنمية تنبع من الإن�سان 
ال���ذي يعت���رب و�سيلته���ا الأ�سا�سية، كم���ا اأنها 
ته���دف يف الوق���ت ذات���ه اإلى الرتق���اء به يف 
جمي���ع امليادي���ن القت�سادي���ة والجتماعي���ة 
اأن  امل�سلم���ات  وم���ن  والثقافي���ة.  وال�سحي���ة 
التنمية تق���وم على اجلهد الب�س���ري، وهو ما 
ي�ستل���زم بالإ�ساف���ة اإلى اخلط���ط الوا�سحة 
واملحددة، وجود الإن�سان الواعي القادر على 

امل�ساركة يف عمليات التنمية.
وانطاًقا من ذلك قامت ا�صراتيجيات 
العمل اخل���ريي على اأ�سا�ض تق���دمي خدمات 
من خ���الل املنح النوعي والتنم���وي امل�ستدام 
الذي ي�سب يف نهاية املطاف يف حت�سن اأداء 
اجلمعي���ات اخلريية، وكذل���ك حت�سن نوعية 
احلي���اة للم�ستفيدين لتحويلهم من معتمدين 

على امل�ساعدات اإلى العتماد على الذات.
 وم���ن هنا ياأت���ي دور العم���ل اخلريي يف 
التنمي���ة بال�ستفادة من امل���وارد الب�سرية، اإذ 
اإن���ه ي���وؤدي دوًرا اإيجابًي���ا يف اإتاح���ة الفر�سة 
لكاف���ة اأفراد املجتم���ع للم�ساهمة يف عمليات 
البن���اء الجتماع���ي والقت�س���ادي، وي�ساعد 
ل���دى  بامل�سوؤولي���ة  الإح�سا����ض  تنمي���ة  عل���ى 
امل�سارك���ن، وي�سعرهم بقدرتهم على العطاء 
وتق���دمي اخلربة والن�سيح���ة يف املجال الذي 

يتميزون فيه.
ول يخف���ى اأن هن���اك طاق���ات مه���دورة 
وغ���ري م�ستخدم���ة يف كث���ري م���ن املجتمعات؛ 
ه���ذه  العم���ل اخل���ريي يجم���ع  ف���اإن  لذل���ك 
الطاق���ات، وي�سخرها خلدمة البناء والتنمية 
القت�سادية من خالل املوؤ�س�سات واملنظمات 

والهيئات اخلريية.

تنمية الوطن واملواطن
 وتويل اأغلب الدول املتقدمة اأهمية خا�سة 
للعالقة الوثيقة بن العمل التطوعي والقدرة 
عل���ى زيادة فعالية امل���وارد القت�سادية. وقد 

ل ب��د م���ن دع���م ثقافة ري���ادة الأعم���ال والق���درات الإداري���ة التجارية، 
واملواه���ب الفني���ة لل�سب���اب، وتذليل العقبات الت���ي قد متنع ال�سب���اب من بدء 
اأعماله���م اخلا�سة وتنميتها، وكذلك ت�سهي���ل الو�سول اإلى الأ�سواق، والتمويل، 
والدعم غري املايل لل�صركات النا�صئة. وينبغي دعم امل�صاريع التنموية النا�صئة 
يف املرحل���ة الأول���ى للمتطلع���ن اإلى العم���ل والنجاح، حتى تق���ف على قدميها 

وتكون هدًفا يحقق طموح روادها.

دعم رواد األعمال الشباب 

 وق���د �ساع���دت التج���ارب الدولي���ة يف 
مثل ه���ذا التح���ول يف الت�سري���ع بتنفيذ هذه 
التوجه���ات الرائ���دة، مب���ا يحق���ق التكاف���ل 
الجتماع���ي املبني على تعظيم قدرات الفرد 
يف ا�ستثم���ار الفر�ض املمنوح���ة له من تاأهيل 
ودع���م، واختزاله���ا لتكون دافًع���ا لل�سري اإلى 
الأمام، م���ع �سرورة العمل عل���ى حماية هذا 
التوج���ه م���ن اأي خلل ق���د يعيد ه���ذه الروؤية 
اإل���ى مربع م�سطلح الرعاي���ة الجتماعية يف 

م�ساراتها الرعوية ل التنموية.

1200 جهة م�ستفيدة 
وكان م���ن ثم���رات اجلهود الت���ي تبذلها 
اململكة برنامج »م���ن الرعوية اإلى التنموية«، 
وبرامج تاأهي���ل وتدريب متكامل���ة مل�ستفيدي 
7٠٠ جمعي���ة خريي���ة، و٤٠٠ جلن���ة تنمي���ة، 
و١٦٠ موؤ�س�س���ة خريي���ة، م���ن اأج���ل حتوي���ل 
امل�ستفيدي���ن من الحتياج اإل���ى الإنتاج، عرب 
تدريبهم وتهيئتهم ب�س���كل عملي يتنا�سب مع 
متطلبات �سوق العمل، للم�ساهمة يف حت�سن 
اإمكاناته���م وزي���ادة دخلهم ورف���ع م�ستواهم 

املعي�سي.
 و�سي�ستفي���د م���ن الربنام���ج ومكونات���ه 
م�ستفي���دي  جمي���ع  والتاأهيلي���ة  التدريبي���ة 
القطاع اخلريي، من جلان تنموية وجمعيات 
وموؤ�س�س���ات خريي���ة تزي���د عل���ى ١٢٠٠ جهة 
خريي���ة، وهوم���ا ينعك����ض عل���ى حتويلهم من 
فئ���ات حمتاجة للدعم والرعاية، اإلى طاقات 
منتج���ة وقادرة عل���ى الدخ���ول وامل�ساركة يف 
�سوق العمل. وي���وؤدي الربنامج دوًرا مهًما يف 
دعم تدريب وتاأهيل وتوظيف امل�ستفيدين من 
خدمات منظومة ال�س���وؤون الجتماعية ورفع 
م�ستوى موؤ�س�سات املجتمع املدين عرب تاأهيل 

العاملن بها وتطوير قدراتهم.

اأدركت اململكة ذلك وعملت على تنمية الوطن 
واملواطن، وتعزيز ثقافة الإنتاجية، اإذ ي�سهد 
القطاع اخل���ريي يف اململكة ول يزال، مرحلة 
النتق���ال م���ن احلال���ة التقليدي���ة للجمعيات 
واملوؤ�س�س���ات اخلريي���ة اإلى املرحل���ة التنموية 
مبفهوم ال�ستدامة وال�سفافية و�سمان جودة 
اخلدمات وامل�صاءل���ة واالحرافية يف االأداء. 
ويب���دو ذلك جلًي���ا من خالل خط���اب خادم 
احلرم���ن يف جمل�ض ال�سورى ال���ذي اأكد فيه 
اأن املواط���ن ال�سع���ودي ه���و ه���دف التنمي���ة 
الأ�سا�س���ي. كم���ا ي�س���ري اإل���ى توج���ه اململك���ة 
الداعم للتنمية يف جمي���ع القطاعات، ومنها 
اخلريي، التي ينبغ���ي اأن ي�صاهم املواطن يف 
حتقيقه���ا وفق خطوات عملي���ة ت�سمن تنفيذ 
م�ساراتها ومعززاتها ب�س���كل �سليم؛ للو�سول 
اإلى هذه الغاية احل�صارية التي تدفع بالفرد 
اإل���ى الق���درة الفاعلة على حتقي���ق امل�ساهمة 
وال�سراك���ة يف حتقيق التنمية القت�سادية يف 

اإطار العمل اجلماعي.

يشهد القطاع الخيري 
في المملكة وال يزال، 
مرحلة االنتقال من الحالة 
التقليدية للجمعيات 
والمؤسسات الخيرية 
إلى المرحلة التنموية 
بمفهوم االستدامة 
والشفافية وضمان جودة 
الخدمات والمساءلة 
واالحترافية في األداء

الغالف
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 ولك���ي يتم العم���ل بخطى ثابت���ة باجتاه 
العم���ل اخلريي، ل بد م���ن تبني ثقافة نوعية 
تع���زز العم���ل التطوع���ي على م�ست���وى القيم 
والختي���ار والأفع���ال والت�سرف���ات، وتنظيم 
العالق���ات بن الق���وى والفئ���ات الجتماعية 
املختلفة مبا توفره من �سوابط وفر�ض ودعم 
للموؤ�س�س���ات الجتماعي���ة، وم���ن ذل���ك دعم 
ثقاف���ة ري���ادة الأعم���ال والق���درات الإدارية 
التجارية، واملواه���ب الفنية لل�سباب، وتذليل 
العقب���ات الت���ي ق���د متن���ع ال�سباب م���ن بدء 
اأعمالهم اخلا�س���ة وتنميتها، وكذلك ت�سهيل 
الو�س���ول اإلى الأ�س���واق، والتموي���ل، والدعم 

غري املايل لل�سركات النا�سئة.
كذل���ك ينبغ���ي اأن تتبن���ى كل موؤ�ص�صات 
الدول���ة ب�س���كل عمل���ي، يف اإط���ار خططه���ا 
وا�صراتيجياتها، التحول من دعم االقت�صاد 
الرع���وي اإلى �سيا�سة القت�س���اد املنتج الذي 
وطاق���ات  مواه���ب  ا�صتغ���ال  عل���ى  يعتم���د 
ال�سب���اب واإبداعه���م للق�س���اء عل���ى البطالة 

كمرحلة اأولى.
 اإ�صاف���ة اإل���ى م���ا �صب���ق، ينبغ���ي دع���م 
امل�ساري���ع التنموية النا�سئة يف املرحلة الأولى 
للمتطلع���ن اإل���ى العمل والنج���اح، حتى تقف 
عل���ى قدميه���ا وتك���ون هدًف���ا يحق���ق طموح 
الدخ���ول يف م�ساري���ع  بعي���ًدا ع���ن  رواده���ا 
امل�ساربة املالية يف الأ�سهم وغريها التي متثل 
خماطرة غ���ري ماأمونة، ول توؤدي اإلى تر�سيخ 
املعرف���ة يف امل�ساري���ع الإنتاجي���ة التي حتقق 
ع���دًدا م���ن الأه���داف، ويف مقدمته���ا اإيجاد 
املزي���د من فر����ض العمل وال�سراك���ة النفعية 
للم�ساريع التنموية التي ينعك�ض اأثرها ب�سكل 
اإيجابي على الف���رد واملجتمع والوطن، وعلى 
من���ط ثقاف���ة املجتم���ع يف تعاطيه م���ع اإدارة 

روؤيته القت�سادية التنموية.
كذل���ك يج���ب الهتم���ام بتعزي���ز ثقافة 
الإنتاجي���ة، للو�س���ول اإلى خمرج���ات جيدة،  
من خالل العناي���ة باملدخ���الت، اإ�سافة اإلى 
ت�سجيع ال�سب���اب على ال�سعي لتطوير الذات، 
واحل�س���ول على اخل���ربة والتدري���ب اجليد 
اللذين ميث���الن عوامل مهمة يف البتعاد عن 
التكالية، هذا ف�ساًل ع���ن الدور املهم الذي 
توؤدي���ه املدار�ض واجلامعات يف دمج الطالب 
بتج���ارب فعلية عن الإنت���اج، واإ�سراك الأ�سر 
والأبن���اء يف ور�ض عمل ت�ساهم يف تعزيز هذه 

الثقافة.

روؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تت�سع للجميع، 
د�ستوره���ا الإ�س���الم ومنهجه���ا الو�سطي���ة، تتقبل الآخ���ر. �سرنحب 
بالكف���اءات من كل م���كان، و�صيلقى كل احرام من ج���اء لي�صاركنا 

البناء والنجاح. 
يف املرتكزات الثالثة لروؤيتنا: 

 العمق العربي والإ�سالمي
 القوة ال�ستثمارية

 واأهمية املوقع اجلغرايف اال�صراتيجي.

�سنفتح جم���اًل اأرحب للقطاع اخلا�ض ليك���ون �سريًكا، بت�سهيل 
اأعمال���ه وت�سجيعه؛ لينمو ويكون واحًدا من اأكرب اقت�سادات العامل، 
وي�سب���ح حمرًكا لتوظي���ف املواطن���ن، وم�سدًرا لتحق���ق الزدهار 
للوط���ن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون وال�سراكة يف 

حتمل امل�سوؤولية. 

لق���د �سمينا ه���ذه الروؤي���ة ب�)روؤية اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
٢٠3٠(، لكنن���ا ل���ن ننتظ���ر حتى ذلك احل���ن، بل �سنب���داأ فوًرا يف 
تنفيذ كل ما األزمنا اأنف�سنا به، ومعكم وبكم �ستكون اململكة العربية 

ال�سعودية دولة كربى نفخر بها جميًعا اإن �ساء اهلل تعالى.

رؤية 2030
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ليس من قبيل المبالغة، وصف )رؤية المملكة العربية السعودية 2030( بأنها عقد 

اجتماعي بين القيادة والشعب، أو ميالد للمملكة لتواكب المستقبل، فهي تنص صراحة 

على أن المطلوب تحقيقه من منجزات )لن يأتي إال بتحمل كل منا مسؤوليته، من 

مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي(، وتتحدث بجالء عن أن )الوطن الذي ننشده ال 

يكتمل إال بتكامل أدوارنا(، وتشير من جديد إلى القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي 

أيًضا. ومن يمعن قراءة الرؤية يراها تدعم العمل التنموي التطوعي في حوالي 20 

موضًعا، إنها دعوة للمشاركة في التطوع، فهل من مجيب؟

رؤية المملكة العربية السعودية 
2030 والعمل التنموي

الغالف

حياة إبراهيم الفقيه

تطوع وإرشاد أسري

الرياض

مطلوب - مليون متطوع
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ينبغي النظر إلى التربية والتعليم 
بمنظور أشمل، بحيث ال يقتصر على 
اكتساب المعرفة، والحصول على درجات 
مرتفعة في االختبارات فحسب

كيف تتحقق هذه الطموحات؟
من ب���ن الأه���داف واللتزامات الكثرية 
الت���ي وردت يف روؤي���ة ٢٠3٠، رف���ع م�ساهم���ة 
القط���اع غ���ري الربح���ي يف اإجم���ايل الن���اجت 
املحل���ي اإل���ى 5 يف املئة. واإذا علمن���ا اأن ن�سبة 
ه���ذه امل�ساهم���ة حالًيا – كم���ا ورد يف الروؤية 
- ل تتج���اوز ٠،3 يف املئ���ة، فاإننا نتحدث عن 
ه���دف طموح للغاي���ة، يعني بلغ���ة االأرقام اأن 
تت�ساع���ف الن�سب���ة خ���الل ١٤ عاًم���ا فق���ط، 

مبعدل يفوق ١٦ مرة.
كذلك تت�سم���ن اللتزامات ال���واردة اأن 
يت�ساع���ف ع���دد املتطوع���ن يف القطاع غري 
الربح���ي �سنوًيا من ١١ األًف���ا الآن، اإلى مليون 
متط���وع، اأي ما يع���ادل اأكر م���ن 9٠ �سعًفا، 

خال نف�ض الفرة الزمنية.
وت�س���ري الروؤية اإلى اأنها تهدف اإلى زيادة 
ن�سب���ة امل�سروع���ات اخلريي���ة، الت���ي له���ا اأثر 
اجتماعي، اأو التي تتواءم مع اأهداف التنمية 

برواتها الب�سري���ة والطبيعية واملكت�سبة التي 
اأنع���م اهلل به���ا عليها«. ونالحظ هن���ا اأن اأول 
ال���روات الت���ي وردت، هي ال���روة الب�سرية، 
ه���ذا ال�سعب ال���ذي تنتظ���ر منه القي���ادة اأن 
ل���ه  وتق���ول  ي�س���ارك يف حتم���ل م�سوؤوليت���ه، 
بو�سوح: »نريد من اجلميع التفاعل واملبادرة 
ع���رب م�صاركتنا باالآراء واملقرحات، و�صتعمل 

اأجهزتنا على حتقيق التطلعات والآمال«.
اإن اهتمام القيادة بعر�ض )روؤية اململكة 
العربي���ة ال�سعودية ٢٠3٠( على الراأي العام، 
ومناق�سته���ا بالتف�سي���ل يف و�سائ���ل الإعالم، 
اأج���راه �ساح���ب  ال���ذي  واحل���وار ال�سري���ح 
ال�سم���و امللكي الأم���ري حممد ب���ن �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سع���ود، ب�سفته رئي�ض جمل�ض 
ال�س���وؤون القت�سادية والتنمي���ة، وقول �سموه 
يف ختام مقدمة الروؤية: »معكم وبكم �ستكون 
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة دولة كربى نفخر 
بها جميًعا اإن �ساء اهلل تعالى«، كل ذلك دليل 

طويل���ة الأمد، من 7 يف املئ���ة حالًيا، اإلى اأكر 
م���ن 33 يف املئ���ة، اأي م���ا يعادل نح���و خم�سة 
اأ�سع���اف الن�سبة احلالية، حتى عام ٢٠٢٠م، 

اأي خالل اأربع �سنوات فقط.
وم���ن يت�س���اءل ع���ن كيفية حتقي���ق هذه 
الأه���داف الت���ي ق���د تب���دو م�ستحيل���ة، يجد 
الإجابة يف الروؤية، الت���ي ت�سري اإلى اأن هناك 
)�سعًبا طموًحا، معظُمه من ال�سباب، هو فخر 
بالدنا و�سم���اُن م�ستقبلها بعون اهلل(، وتعيد 
اإلى الأذهان اأن ه���ذا ال�سعب هو الذي قامت 
عل���ى �صواعده )هذه الدول���ة يف ظروف بالغة 
ال�سعوب���ة، عندما وحدها املل���ك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن اآل �سعود – طيب اهلل ثراه-

(. فهل هناك اإجابة اأبلغ من تلك؟ 
هل ن�صتغرب بعد ذل���ك اأن تقول القيادة 
احلكيم���ة يف هذه الروؤية ما يلي: »ل�سنا قلقن 
على م�ستقب���ل اململكة، بل نتطلع اإلى م�ستقبل 
ن�سنع���ه  اأن  عل���ى  ق���ادرون  اإ�سراًق���ا،  اأك���ر 



يعتبر علماء 
التربية أن تحقيق 
السعادة هو 
محرك إصالح 
التعليم
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على انتظار الكثري من املواطنن. 

امل�سوؤولية وثقافة التطوع
ل يقت�س���ر حتم���ل املواطن���ن للم�سوؤولية 
عل���ى اأن يكون���وا جادي���ن يف مواق���ع عمله���م 
ا العمل التطوعي،  ووظائفهم، بل هن���اك اأي�سً
وتعمل الروؤية على تر�سيخ الفاعلية وامل�سوؤولية 
باعتبارهم���ا )مفهوم���ان جوهري���ان ن�سع���ى 
لتطبيقهم���ا عل���ى جمي���ع امل�ستوي���ات لنك���ون 
وطًنا طموًح���ا باإنتاجه ومنجزات���ه(، وتتعهد 
باأن تهيئ )البيئ���ة الالزمة للمواطنن وقطاع 
لتحم���ل  الربح���ي  غ���ري  والقط���اع  الأعم���ال 
م�سوؤولياتهم واأخ���ذ زمام املبادرة يف مواجهة 
التحدّي���ات واقتنا����ض الفر����ض(؛ مما يجعل 
العم���ل غ���ري الربح���ي، اأي التطوع���ي، اأح���د 

مكونات الفاعلية وامل�سوؤولية. 
وتر�سد الروؤية اإل���ى العديد من املجالت 
التي ميك���ن اأن ت�سارك فيه���ا القطاعات غري 
الثقاف���ة والرفي���ه،  بينه���ا  الربحي���ة، وم���ن 
من خ���الل امل�ساهم���ة يف اإقام���ة املهرجانات 
منظوم���ة  تطوي���ر  يف  وكذل���ك  والفعالي���ات، 
اخلدم���ات الجتماعية، من خ���الل الهتمام 

بخا�س���ة )باملواطن���ن الذين يحتاج���ون اإلى 
الرعاي���ة الدائمة، حيث �سنق���ّدم لهم الدعم 
امل�ستم���ر، و�سنعمل مع القط���اع غري الربحي 
وعرب ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض على توفري 
فر�ض التدريب والتاأهيل الالزم التي متّكنهم 

من اللتحاق ب�سوق العمل(.
هن���اك م�سارك���ة اأخ���رى ل تق���ل اأهمية، 
يتط���وع  ح���ن  التعلي���م،  جم���ال  ومكانه���ا 
اأولي���اء الأم���ور للم�ساهمة يف تطوي���ر العملية 
التعليمي���ة، فق���د اأ�سارت الروؤي���ة اإلى برنامج 
»ارتق���اء«، املزم���ع اإطالقه، ال���ذي �سيت�سمن 
)جمموع���ة م���ن موؤ�س���رات الأداء التي تقي�ض 
مدى اإ�سراك املدار�ض لأولياء الأمور يف عملية 
تعلي���م اأبنائهم(، واأعلنت الع���زم على القيام 
)باإن�ساء جمال�ض لأولياء الأمور يطرحون من 
خالها اقراحاتهم ويناق�صون الق�صايا التي 
مت�ض تعلي���م اأبنائهم(. وحت���دد الروؤية هدًفا 
طموًحا، هو اأن ت�سارك ٨٠ يف املئة من الأ�سر 

يف الأن�سطة املدر�سية بحلول عام ٢٠٢٠م. 
كذلك ميك���ن للمتطوعن اأن ي�ساركوا يف 
دعم )الأ�سر املنتج���ة التي اأتاحت لها و�سائل 
���ا ت�سويقية وا�سعة(،  التوا�س���ل احلديثة فر�سً
وتتعه���د الروؤي���ة باأنه���ا �ستعمل عل���ى )حتفيز 

القطاع غري الربح���ي للعمل على بناء قدرات 
هذه الأ�سر ومتويل مبادراتها(، وبذلك ميكن 
للمتط���وع اأو املتطوع���ة اأن يدعم ه���ذه الأ�سر 
على ك�س���ب املال، واكت�س���اب املزيد من الثقة 
بالنف����ض، وال�سع���ور بقيم���ة عمله���ا، وبالتايل 

التخفيف عن كاهل املوؤ�س�سات احلكومية.

تطوير العمل التنموي
ت�سري الروؤية اإلى ال���دور املوؤثر والإ�سهام 
الكب���ري الذي تقوم به اململك���ة ومواطنوها يف 
العمل اخلريي حملًي���ا واإقليمًيا وعاملًيا، وترى 
يف ذل���ك )اأك���رب دلي���ل عل���ى اأن قي���م العطاء 
والراحم والتعاون والتعاطف را�صخة اجلذور 
فين���ا(، ثم ت�سخ����ض بو�سوح ما حتت���اج اإليه 
هذه املجه���ودات لكي ميكن تعظي���م نتائجها 
وم�ساعف���ة اأثره���ا، وه���و )تطوي���ر اإطاره���ا 

الغالف



19 مار�س 2017م العدد     1

 رف���ع ن�سبة مدخ���رات الأ�سر 
من اإجمايل دخله���ا من ٦٪ اإلى 

.٪١٠

 رف���ع م�ساهم���ة القطاع غري 
الن���اجت  اإجم���ايل  يف  الربح���ي 
املحلي من اأقل من ١٪ اإلى ٪5.

اإلى ملي���ون متطوع  الو�س���ول 
يف القطاع غ���ري الربحي �سنوًيا 

مقابل ١١ األف الآن.

من األهداف 
المنشودة

املوؤ�س�س���ي( - وهو بال�سبط م���ا قاله م�سوؤول 
الأمم املتحدة يف حواره مع جملة )متكن(. 

وذك���رت الروؤي���ة اأن هن���اك نح���و األ���ف 
موؤ�س�س���ة وجمعي���ة غ���ري ربحي���ة، واأن تو�سيع 
اأث���ر ه���ذا القطاع يتطل���ب )تطوي���ر الأنظمة 
واللوائ���ح الالزمة لتمك���ن موؤ�س�سات املجتمع 
امل���دين(، وكذلك توجي���ه )الدعم احلكومي 
اإلى الربامج ذات الأثر الجتماعي(. واأعلنت 
عن العزم عل���ى )تدريب العاملن يف القطاع 
غ���ري الربح���ي، وت�سجي���ع املتطوع���ن فيه(، 
وكذل���ك موا�سل���ة )ت�سجيع الأوق���اف لتمكن 
ه���ذا القط���اع م���ن احل�س���ول عل���ى م�سادر 
متويل م�ستدامة(، وهي كلها خطوات �سخمة 

على الطريق ال�سحيح.
اأو  عوائ���ق  اأي  هن���اك  تك���ون  ل  وحت���ى 
عقبات، تن�ض الروؤي���ة على مراجعة الأنظمة 
واللوائ���ح املتعلقة بالعمل غري الربحي، وتعلن 
العزم عل���ى )ت�سهيل تاأ�سي����ض منظمات غري 
ربحية للمي�سورين وال�سركات الرائدة لتفعيل 
دوره���ا يف امل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة وتو�سي���ع 
نط���اق عمل القطاع غري الربحي(. ولأن هذه 
املنظم���ات ل تق���وم اإل باملتطوع���ن الأكفاء، 
فقد اأ�س���ارت الروؤية اإلى )متك���ن املوؤ�س�سات 
واجلمعي���ات غ���ري الربحي���ة م���ن ا�ستقطاب 
اأف�س���ل الكف���اءات القادرة على نق���ل املعرفة 

وتطبيق اأف�سل املمار�سات الإدارية(.
وتنب���ه روؤية ٢٠3٠ اإل���ى نظام اجلمعيات 
واملوؤ�س�س���ات الأهلي���ة ونظ���ام الهيئ���ة العامة 
مت  الل���ذان  النظام���ان  وهم���ا  لالأوق���اف، 
والل���ذان  الأخ���رية،  الأ�سه���ر  يف  اإقرارهم���ا 
�سي�سهم���ان )يف متكن القط���اع غري الربحي 

م���ن التحّول نحو املوؤ�س�سية(. وتعهدت الروؤية 
بالعم���ل على ت�سهي���ل )تاأ�سي�ض منظمات غري 
ربحي���ة لالأ�سر واأ�سحاب الروة مبا ي�سهم يف 
من���و القطاع غري الربح���ي �سريًعا(،  وكذلك 
موا�سل���ة )العم���ل عل���ى تعزي���ز التع���اون بن 
موؤ�س�س���ات القطاع غ���ري الربح���ي والأجهزة 

احلكومية(.
 

غر�س ثقافة التطوع
ورد يف ال�سفح���ات الأخرية من الروؤية، 
اأن من ب���ن الأهداف التي �ست�سعى لتحقيقها 
اأف���راد  ل���دى  التط���وع  ثقاف���ة  )غر����ض  ه���و 
املجتمع(، وعلى )الو�سول اإلى مليون متطوع 
يف القطاع غري الربحي �سنوًيا مقابل ١١ األف 
الآن( – كم���ا �سبق���ت الإ�س���ارة اإلي���ه -، وهو 
الأم���ر الذي يعني اأن جن���د يف كل اأ�سرة فرًدا 
واح���ًدا على الأق���ل، م�ستع���ًدا لأن يهب جزًءا 
من وقت���ه وحيات���ه، ليق���دم لالآخرين خربته 
ومهارات���ه، وي�ساعدهم بذلك عل���ى الرتقاء 

بحياتهم واأو�ساعهم املعي�سية.
واإذا اأجملن���ا القطاعات الت���ي ميكن اأن 
ي�ساهم فيه���ا املتطوعون، والت���ي ورد ذكرها 
يف الروؤية، وهي ال�سح���ة والتعليم والإ�سكان 
والربام���ج الجتماعية والفعالي���ات الثقافية، 
ات�س���ح لنا اأن احلاجة اإل���ى املتطوعن كبرية 
للغاي���ة، واأن الق�صي���ة لي�ص���ت التخفي���ف عن 
كاه���ل الدول���ة فح�س���ب، ب���ل تعن���ي بب�ساطة 
اأن هن���اك حت���وًل جوهرًيا قد ح���دث يف فهم 
املواطن���ة، بحي���ث اأ�سب���ح املواط���ن يرف����ض 
ال�سلبي���ة والتكالي���ة، ويرغ���ب يف امل�سارك���ة 

الفعالة وحتمل امل�سوؤولية.

�سم���ة  التطوع���ي  التنم���وي  العم���ل  اإن 
ي���درك  الف���رد  املجتمع���ات املتح�س���رة، لأن 
ح���ن يق���وم ب���ه، اأن الفائ���دة ل تقت�سر على 
م���ن يح�سل على امل�ساع���دة، بل على املتطوع 
نف�سه، الذي ي�سعر اأن له اأهمية كاإن�سان، واأن 
النا����ض من حوله يف حاجة اإليه، فتزداد ثقته 
بنف�س���ه، ويعرف قيمة ذاته، ويكت�سب خربات 
يف التعام���ل م���ع امل�سن���ن واملعوق���ن، ويتقبل 
وجوده���م كج���زء اأ�سا�سي م���ن املجتمع، لهم 
نف�ض املكانة واحلق يف العي�ض بكرامة وتقدير 
ممن حولهم، ويتعرف على اأنا�ض من طبقات 
اجتماعية خمتلفة، فتعزز اأوا�سر العالقة بن 

كل من يعي�ض يف هذا الوطن.
روؤية اململك���ة العربية ال�سعودية ٢٠3٠م، 
لي�ست عبارة عن خطط اقت�سادية و�سيا�سية 
واإدارية فح�س���ب، بل ترك���ز اأوًل واأخرًيا على 
الإن�سان، فتق���ول )تبداأ روؤيتن���ا من املجتمع، 
واإلي���ه تنته���ي(، وت�سري اإلى اأن���ه املحور الأول 
لتحقي���ق ه���ذه الروؤي���ة، و�ستثب���ت ال�سن���وات 
القادم���ة اأن هذا ال�سعب، ي�ستحق هذه الثقة، 
ب���الده،  واأن���ه �سي�سه���م بفعالي���ة يف نه�س���ة 
واأن الآلف القليل���ة الت���ي ت�سه���م يف العم���ل 
التطوع���ي، �سيج���دون بجانبهم مئ���ات اآلف 

اآخرين، ي�سلون اإلى مليون اأو يزيدون. 
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خطوة استراتيجية جبارة خطتها المملكة العربية السعودية في تحديد رؤيتها لعام 2030م، عملت في مرتكزاتها 

ومضامينها على تحقيق تنمية شاملة للبالد، بتعزيز نقاط القوة وتعظيم الفرص، والعمل على معالجة نقاط الضعف 

والتحديات. لكن في ظل هذه الرؤية التنموية الشاملة، أين يقع الطفل وقضاياه؟ وكيف تعمل منظمات الطفولة 

والمنشآت غير الربحية في دعم الطفل وتنميته في ظل هذه الرؤية؟

كيف يظهر الطفل 
في رؤية المملكة 2030؟

أمل عبدالواحد الحميد
مدير مركز العنود لتنمية الطفل -شدن

الرياض

الغالف
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تقوم الرؤية بشكل 
أساسي على عامل هام، 
وهو »صنع المستقبل« 
بناء على الحاضر، والطفل 
ما هو إال بذرة نتعهد 
بها  بالعناية والرعاية 
والتمكين ليقودنا هو 
إلى المستقبل

ما يج���در الإ�سارة به عن���د احلديث عن 
روؤي���ة ٢٠3٠ للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية، اأن 
الروؤي���ة ق���د ج���اءت �ساملة، به���دف اأن تكون 
اململك���ة منوذًجا ناجًحا ورائًدا يف العامل على 
كاف���ة ال�سع���د، م���ع تركيزها عل���ى تفا�سيل 
القطاع���ات ومتطلبات تنميته���ا؛ لأن التنمية 
ال�سامل���ة اأوًل واأخ���رًيا، م���ا ه���ي اإل عملي���ة 
ت�صتهدف تطويًرا جزئًي���ا م�صتمًرا ومرابًطا 
ومراكًما بهدف االرتقاء باالإن�صان ورفاهيته 
لتتحق���ق �سموليتها  وال�ستجاب���ة ملتطلبات���ه، 
بتحقق احتياجاته املختلفة واملت�سلة بجوانب 

احلياة املتعددة.
وق���د كان للطف���ل ح���ظ وا�س���ع يف ه���ذه 
الروؤي���ة، اإذ تقوم الروؤية ب�س���كل اأ�سا�سي على 
عامل ه���ام، وهو »�سنع امل�ستقب���ل« بناء على 
احلا�س���ر، والطف���ل م���ا ه���و اإل ب���ذرة نتعهد 
به���ا – نح���ن حا�س���ره - بالعناي���ة والرعاية 
والتمك���ن ليقودن���ا هو اإل���ى امل�ستقبل امل�سرق 
ال���ذي ر�سم���ه )عن طري���ق ما مكن���اه به من 
اأدوات وعملي���ات(، وهو امل�ستقبل نف�سه الذي 

لطاملا حلمنا به واأردناه لأنف�سنا ولبالدنا.
اإذن كيف تلتق���ي خطط تنمية الطفل يف 

ذكره���ا يف روؤي���ة٢٠3٠ �سم���ن ه���ذا املرتكز 
عاماًل فعاًل يف خل���ق البيئة املحيطة بالطفل 
التي نريد، وتركيز تلك املقومات لدى الطفل 
لتثمر يف امل�ستقبل. وذلك كتفعيل املهرجانات 
والفعالي���ات واملراك���ز الرفيهي���ة، وا�صتثمار 
املواه���ب والق���درات املقدم���ة م���ن الطفل اأو 
املهتمن ب�سوؤون���ه، والت�سجيع عل���ى الريا�سة 
والتوعي���ة  مت���وازن،  �سح���ي  نه���ج  وانته���اج 
ب�سوؤون الأمن وال�سالمة )كال�سالمة املرورية 
ومكافح���ة املخ���درات(، والتوعي���ة باملعاي���ري 
والت�سجي���ع عل���ى  امل���دن،  لتط���ور  الإمنائي���ة 
احلفاظ على البيئة ودعم ال�ستدامة البيئية 
يف تفا�سي���ل احلي���اة اليومي���ة، واحل���د م���ن 

التلوث وتر�سيد ال�ستهالك واإعادة التدوير.

جمتمع حيوي .. بنيانه متني
الأ�سرة هي عم���اد املجتمع، وهي املوجه 
الأول للطفل، والعناية بالأ�سرة ومتكينها هي 
متك���ن للطفل وعناية به. ومن اأهم ما جاءت 
به روؤية ٢٠3٠ هي �سد الفجوة ما بن الأ�سرة 
والعملي���ة التعليمي���ة، بحي���ث يك���ون التوج���ه 
قا�س���ًدا التعلم امل�ستمر، ولي�ض التعليم املوجه 

م�ساريع ومنظمات الطفول���ة مع روؤية اململكة 
٢٠3٠ بال�ستناد اإلى مرتكزات تلك الروؤية؟

جمتمع حيوي .. قيمه را�سخة
تكم���ن قوة هذا املرتك���ز يف كونه ي�ستمد 
الأ�سال���ة م���ن الهوي���ة الإ�سالمي���ة العربي���ة 
ال�سعودي���ة، كون اململك���ة هي قبل���ة امل�سلمن 
وعم���ق الع���امل العربي والإ�سالم���ي. اأما حن 
نقابل هذا املرتكز مع حاجات الطفل، فنجد 
اأن اأحد اأبرز حاجات الطفل هي احلاجة اإلى 
النتم���اء والأم���ان، على حن ميت���د ذلك اإلى 
مرحل���ة اليف���ع )املراهقة( يف حاج���ة اليافع 
اإل���ى حتدي���د هويت���ه والبحث عنه���ا. ويركز 
دور اأي جه���ة تتعامل مع الطف���ل يف اأن تقدم 
له مفهوًما وا�سًحا، �سهل املمار�سة والتطبيق 
وال�ستيع���اب، عن املبادئ الإ�سالمية القومية 
املتمثل���ة يف العدال���ة والت�سام���ح والو�سطي���ة، 
وتو�سي���ح دورن���ا يف متثي���ل هويتن���ا متثي���اًل 
�صحيًح���ا، وتعزي���ز الهوي���ة الوطني���ة واللغ���ة 
العربي���ة لدى الأطف���ال عن طري���ق الو�سائل 
يف  تر�سخه���ا  الت���ي  والأن�سط���ة  والأدوات 

اأذهانهم.

جمتمع حيوي .. بيئته عامرة
اإن من اأهم ما يتاأثر به الطفل هي البيئة 
املحيطة ب���ه، فين�صاأ الطفل يف �صغره مكت�صًبا 
كاف���ة املفاهي���م وامل�سامن الت���ي �سهدها يف 
طفولته ليطرحها يف جمتمعه يف فرة �صبابه 
ويورده���ا لأبن���اء اجلي���ل الق���ادم يف مرحل���ة 
الن�س���ج وم���ا بع���ده؛ ومن هن���ا تكم���ن اأهمية 
م���ا نهيئ���ه الي���وم للطف���ل يف حميط���ه، �سواء 
كان ذل���ك يف النواح���ي الفكري���ة والثقافية، 

وال�سحية، والبيئية، اأو غريها.
ورد  الت���ي  الأدوات  ا�ستثم���ار  و�سيك���ون 
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املرتبط باملناهج الدرا�سية املبا�سرة.
وقد ب���داأ الركيز على االأ�ص���رة بدًءا من 
احلاج���ات الأ�سا�سية، وهي الرعاية ال�سحية 
والجتماعي���ة وتوف���ري م�سكن مالئ���م، وبناء 
امله���ارات التخطيطي���ة لالأ�س���رة الت���ي تكفل 
حي���اة كرمي���ة لأفراده���ا )ومنه���م الطفل(، 
ومروًرا بعملية متكن اأفراد الأ�سرة وتعليمهم 
وبن���اء �سخ�سياته���م ليكونوا اأف���راًدا فاعلن 
يف املجتم���ع، ث���م انته���اء بحاج���ات الرفي���ه 
وبناء القدرات عن طري���ق الأن�سطة الثقافية 
والجتماعي���ة والتطوعي���ة والريا�سية، ودمج 
الأ�س���رة يف املجتم���ع كعامل فاع���ل يف حتقيق 

الروؤية ك� »مفيدين وم�ستفيدين«.

م�ستغ��ل  موقع��ه   .. مزده��ر  اقت�س��اد 
وتناف�سيته جاذبة وا�ستثماره فاعل

 حتت���ل اململكة العربي���ة ال�سعودية موقًعا 
متمي���ًزا ب���ن دول اآ�سي���ا واأوروب���ا واإفريقي���ا، 
وتركز روؤية ٢٠3٠ عل���ى ا�صتغال هذا املوقع 
ا�صتغااًل اأمثل. وا�صتغال هذا املوقع بال�صكل 
الأمثل يتطلب انفتاًحا ثقافًيا موؤطًرا باملبادئ 
الإ�سالمية والهوي���ة الوطنية. ومتكن الطفل 

عن طري���ق تزويده مبه���ارات التفكري الناقد 
والبحث العلمي، �سيكون رافًدا مهًما مل�سامن 
ه���ذا املرتك���ز باعتبار الطفل حم���ل ا�ستثمار 

لتحقيقه.
ويرك���ن هذا املرتك���ز اإلى مب���داأ هام يف 
ت�صدي���ر املعرف���ة، وذلك ع���رب الركيز على 
اأن الري���ادة القت�سادية والتميز القت�سادي 
ي�س���ددان على �سرورة اعتب���ار اأفراد املجتمع 
ال�ساعي اإلى النمو، م�سدرين للمعرفة ولي�ض 
م�ستهلك���ن لها فق���ط، وت�سدير ه���ذا املبداأ 
الهام اإل���ى عقول اأبنائنا الأطف���ال وتر�سيخه 
ع���ن طري���ق املمار�س���ات الواقعية كفي���ل باأن 
يجعل الطفل معتنًقا له���ذه الفكرة وممار�ًسا 

فعاًل لها. 

اقت�ساد مزدهر .. فر�سه مثمرة
يع���د ه���ذا املرتك���ز ل���ب روؤي���ة ٢٠3٠ 

بعد الطالع على وثيقة روؤية ٢٠3٠ ، ميكن بناء برامج على م�سامن ركائز 
الروؤية. ويو�سي مركز �سدن ب�:

 برامج تعزيز الهوية الوطنية.
 التعامل بلغة عربية �صليمة عند �صنع برامج الطفل والتعامل معه.
 �صنع برامج ترفيهية وثقافية للطفل بناء على اأفكاره ومقرحاته.

 تب�سي���ط مفاهيم التنمية احل�سرية واإمن���اء املدن للطفل، وتطبيقها عرب 
برامج خا�سة.

 التوعية بال�ستدامة البيئية وحفظ املوارد وتنميتها واإعادة التدوير.
 و�صع م�صاحة لاأ�صرة لا�صراك يف برامج تنمية اأبنائها.

 الركيز على برامج بناء ال�صخ�صية ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة.
 تاأ�سي�ض برامج واأندية �سحية وريا�سية لالأطفال.

 بناء مهارات التفكري الناقد والبحث العلمي.
 التوعية ال�ستهالكية.

 برامج ريادة الأعمال والتجارة لالأطفال.
 دعم االأ�صر املنتجة والركيز على دور االأطفال بها.

 ن�صر ثقافة االبتكار واالخراع وعلوم الطاقة املتجددة.
 �سنع برامج تطوعية لالأطفال.

 تعزيز مبادئ امل�سوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�ساحلة لالأطفال.
 اال�صتثمار االأمثل للموارد وا�صتغال االإمكانات والقدرات.

 ال�سراك���ة الفاعلة مع جميع القطاعات لتلبي���ة احتياجات الطفل )قطاع 
حكومي/ خا�ض/ ثالث(.

كيف يمكن لمنظمات تنمية الطفل والطفولة 
خلق برامج مواكبة لتوجه رؤية 2030؟

من أهم ما يتأثر به الطفل 
هي البيئة المحيطة به، 
فينشأ الطفل في صغره 
مكتسًبا كافة المفاهيم 
والمضامين التي شهدها 
في طفولته ليطرحها في 
مجتمعه في فترة شبابه 
ويوردها ألبناء الجيل القادم 
في مرحلة النضج وما بعده؛ 
ومن هنا تكمن أهمية ما 
نهيئه اليوم للطفل في 
محيطه

الغالف
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 ال�سعي لال�ستثمار الأمثل للقدرات والإمكانات.
 ال�سراك���ة الجتماعي���ة م���ع خمتل���ف القطاع���ات يف اململك���ة )حكومي/ 

خا�ض/ ثالث(.
 ال�سعي لتطبيق اأف�سل املمار�سات الدولية واملحلية يف الطفولة.

 تقدمي برامج تاأهيلية وتطويرية للعاملن يف جمال الطفل والطفولة.
 تقدمي برامج ثقافية وترفيهية للطفل وذويه.

 متكن الطفل من خالل الربامج ليكون قائد امل�ستقبل.
 احرام راأي الطفل وا�صت�صارته.

 غر�ض قيم التطوع واخلدمة الجتماعية عند الطفل.
 تعزيز مبادئ امل�سوؤولية الجتماعية عند الطفل.
 بناء مهارات الطفل من خالل الربامج املختلفة.

كيف يعمل مركز العنود لتنمية الطفل )شدن( 
على تحقيق رؤية 2030؟

للطف���ل اإن تناولناه ب�سكل مبا�سر، ذلك اأن 
ه���ذا املرتك���ز ي�سدد على اأحقي���ة كل طفل 
�سعودي بح�سوله على تعليم جيد واإعداده 
للم�ستقبل ومتكينه للتاأثري فيه، عن طريق 
كاف���ة الأدوات املبا�س���رة وغ���ري املبا�س���رة 
وتدري���ب  تعلي���م  م���ن  لذل���ك  امل�ساع���دة 
وتاأهي���ل وتوجيه ودع���م وتطوير للخدمات 
���ا عل���ى معاجلة  والتقني���ات. ويرك���ز اأي�سً
»الأ�سب���اب« اأوًل ولي����ض »النتائج«، ويت�سح 
ذل���ك يف اإي���الء الأهمي���ة للتعلي���م املبك���ر 
ومواءم���ة خمرج���ات  املعلم���ن،  وتاأهي���ل 
التعليم مع �سوق العمل، وا�ستقطاب اأف�سل 
الكفاءات لبناء م�ستقبل اأف�سل عن طريق 

ال�ستثمار يف احلا�سر. 

وطن طموح .. حكومته فاعلة
تلت���زم روؤي���ة ٢٠3٠ للمملك���ة مببادئ 
تت�سل بالفاعلي���ة والكفاءة ب�سكل مبا�سر، 
والرقاب���ة  وامل�ساءل���ة  ال�سفافي���ة  مث���ل 
واملحا�سب���ة واحلوكمة، ومت ربطها مبعايري 
عالي���ة ت�سم���ن تط���وًرا م�ستم���ًرا لأدائها. 
وتطبيق هذه املبادئ على م�ستوى احلكومة 
يجعل من تعميم هذه املبادئ كثقافة اأمًرا 
ل ب���د منه، وذل���ك بتب�سي���ط مفاهيم تلك 
املب���ادئ وممار�ساته���ا ونقله���ا اإل���ى قادة 

امل�ستقبل )الأطفال(.
فيم���ا تتناول تف�سيالت ه���ذا املرتكز 
م�صام���ن ا�صراتيجية هام���ة، كاحلفاظ 
عل���ى املوارد احليوي���ة والتفاعل والتوا�سل 
بن املواط���ن واحلكومة، واللتزام بكفاءة 
الإنف���اق والتوازن امل���ايل، وتدعيم املرونة 
لرف���ع الكف���اءة والفاعلية و�سرع���ة اتخاذ 
الق���رار؛ وه���ذه كله���ا ت�س���ب يف �س���رورة 
واأ�سرت���ه وجمتمعه ووطنه، ليكون قادًرا تعزي���ز امل�سوؤولية عند الطف���ل جتاه نف�سه 

بع���د ذل���ك على متثي���ل تل���ك امل�سامن 
�سلوكًيا. 

وطن طموح .. مواطنه م�سوؤول
روؤي���ة ٢٠3٠ تع���زو اكتم���ال الروؤية 
وحتقيقه���ا اإلى تكام���ل الأدوار وتفعيلها 
كواقع ملمو����ض يف املمار�سات. وق�سمت 
روؤية ٢٠3٠ دائرة امل�سوؤوليات اإلى ثالث 
دوائ���ر للتاأث���ري، اأوله���ا دائ���رة التاأث���ري 
عل���ى النف�ض وحتم���ل م�سوؤوليتها ور�سم 
م�ستقبله���ا، ثانيه���ا دائ���رة للتاأث���ري يف 

الأعمال وخلق التاأثري لالآخرين، ثالثها 
دائرة للتاأثري املجتمعي وتعظيم النتائج 

يف املجتمع وم�ساعفة الأثر. 
وهن���ا تت�س���ح اأهمية برام���ج تنمية 
م�صوؤولية الطفل بالركيز على م�صوؤوليته 
الجتماعية، و�س���رورة تر�سيخ مفاهيم 
التكامل والعطاء والراحم والتعاون مع 
املجتمع. كما تربز اأهمية بناء القدرات 
وغ���ري  الربحي���ة  للمن�س���اآت  املوؤ�س�سي���ة 
الربحي���ة ال�ساعية لتنمية الطفل وربطه 
اجتماعًي���ا بحاجات جمتمعه عن طريق 

ا�ستثمار طاقاته ومواهبه.
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االستعداد لعمل الخير، ومد يد العون 

لآلخرين، وإغاثة المحتاج، والرغبة في البذل 

والعطاء، كلها خصال متأصلة في ثقافتنا 

العربية، ومع ذلك فإن أحد كبار المسؤولين 

في برنامج األمم المتحدة للمتطوعين 

)UNV(، يرى أنه  ما زال هناك الكثير مما 

ينبغي القيام به، حتى يحتل الشباب العربي 

المكانة الالئقة به بين األمم في مجال 

العمل التطوعي، وحتى يمكن االستفادة 

من الجهود المبذولة بصورة أفضل. في 

السطور التالية تقييم ألوضاع العمل 

التطوعي في عالمنا العربي واقتراحات 

للتطوير، من خبير دولي يعرف جيًدا ما 

يتحدث عنه.

إبراهيم حسين: 
العمل التطوعي رسالة السالم ضد اإلرهاب

تمكين
خاص

مدير شعبة البرامج اإلنمائية للدول العربية ببرنامج األمم 
المتحدة للمتطوعين يرى أن التبرع النقدي وحده ال يكفي!

منظمات دولية
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هناك قضايا جوهرية يفتقدها 
العمل التطوعي في 
عالمنا العربي، على رأسها 
مأسسة هذا العمل، أي أن 
يتم بأسلوب مؤسساتي، 
بحيث يمكن تنسيق العمل 
التطوعي، وترشيده بين 
المؤسسات الكثيرة العاملة 
في هذا المجال

�سمولية الروؤية
عندم���ا يتح���دث اإبراهي���م ح�سن حممد، 
وه���و مدي���ر �سعب���ة الربام���ج الإمنائي���ة للدول 
العربية، يف برنامج الأمم املتحدة للمتطوعن، 
فاإن���ه ينطلق م���ن روؤي���ة �ساملة لأو�س���اع العمل 
التطوع���ي يف العامل العربي، ويتن���اول اجلذور 
التاريخي���ة لإثب���ات تاأ�س���ل التط���وع يف الثقافة 
العربية، ول يتورع ع���ن �سرب اأمثلة وقعت قبل 
ح���رب الب�سو����ض، وكذل���ك عن ح���امت الطائي، 
م�س���رب الك���رم وال�سخ���اء، يف ع�س���ر ما قبل 
الإ�س���الم، ثم ينتقل اإلى احلا�س���ر، وي�سري اإلى 
�سكان الق���رى يف ال�سودان وغريه���ا من الدول 
العربي���ة، الذي���ن يجتمع���ون وق���ت احل�س���اد، 
ليتعاونوا يف العم���ل بتلقائية، وكاأن التطوع اأمر 
بديهي، ول ي�ساأل اأحدهم عن اأجر مقابل ذلك، 
ويتك���رر الأمر نف�سه عند وق���وع الكوارث، اإذ ل 
يخط���ر على بال اأحد اأن يه���رب لينجو بنف�سه، 
ب���ل يف�سل النفري على الفرار، اأي ي�سعى لإنقاذ 
من يع���رف ومن ل يعرف، ول�س���ان حاله يقول: 

»حياتي لي�ست اأغلى من حياتهم«.
ه���ذه  الأمم���ي  امل�س���وؤول  ق���دم  اأن  وبع���د 
ال�سورة امل�سرقة، ل ب���د اأن تت�ساءل عما ميكن 
بذل���ه اأك���ر م���ن النف����ض، فيجيب ب���ال مواربة 
ب���اأن هن���اك ق�سايا جوهري���ة يفتقده���ا العمل 
التطوعي يف عاملنا العربي، على راأ�سها ماأ�س�سة 
ه���ذا العم���ل، اأي اأن يت���م باأ�سل���وب موؤ�س�ساتي، 
بحيث ميكن تن�سيق العمل التطوعي، وتر�سيده 
ب���ن املوؤ�س�سات الكثرية العاملة يف هذا املجال، 
واإقام���ة �سب���كات م���ن العالق���ات ب���ن خمتلف 
اجلهات، �سواء كانت حملي���ة اأو عاملية، خا�سة 
اأو حكومي���ة، لتحقي���ق اأكرب ا�ستف���ادة ممكنة، 
وو�سع قن���وات وا�سحة لآلي���ات العمل، وخطط 
م�صرك���ة. واأ�ص���ار يف ه���ذا االإطار اإل���ى جهود 
املتطوع���ن يف ا�ستقبال نحو مئ���ات الآلف من 
الالجئ���ن يف اأوروب���ا، معت���رًبا اأن جن���اح هذا 
العمل ال�سخم، يرجع اإلى الإ�سراف املوؤ�س�ساتي 

عليه.

 العمل الإن�ساين والعمل التطوعي
ي�سري اإبراهي���م ح�سن اإلى ق�سية حمورية 
اأخ���رى، توؤثر �سلًبا يف العمل التطوعي يف عاملنا 
العرب���ي، وه���ي اخلل���ط ب���ن مفاهي���م العم���ل 
الإن�س���اين والعم���ل التطوع���ي، ويو�س���ح وجهة 
نظره ب���اأن هن���اك روؤى خمتلفة ح���ول مفاهيم 
العمل التطوعي يف الثقافات والأقاليم العاملية، 

املتطوعن واالعراف بف�صلهم.
واعت���رب اأن الدول اخلليجية مبا متلكه من 
ق���درات مادية وقب���ل ذلك ث���روة ب�سرية تتمثل 
يف ارتف���اع ن�سب���ة ال�سباب يف ه���ذه املجتمعات، 
اأق���در من غريه���ا على تعزيز العم���ل التطوعي 
يف جمتمعاته���ا، واحتالل مرات���ب متقدمة بن 

الأقاليم العاملية يف هذا املجال.

القيمة املادية للتطوع
و�س���دد اإبراهي���م ح�سن عل���ى اأهمية دعم 
البح���وث العلمية يف جم���ال العم���ل التطوعي، 
بحي���ث يرتف���ع الوعي ل���دى املواطن���ن باأهمية 
امل�سارك���ة يف الأعمال التطوعي���ة، وحتى ندرك 
م���ا قامت ب���ه الأجي���ال ال�سابقة، وم���ا يقوم به 
اجلي���ل احل���ايل، والأهم من ذلك م���ا منهد له 
عن���د اجلي���ل امل�ستقبلي، من خ���الل اإبراز هذه 

املفاهيم لدى اأطفال اليوم.
وحت���ى تت�س���ح ال�س���ورة اأ�س���ار امل�س���وؤول 
الأمم���ي اإلى الدرا�س���ات التي اأجرته���ا العديد 
م���ن الدول من���ذ مطل���ع الألفي���ة الثالث���ة، مثل 
كن���دا واإجنل���را وفرن�ص���ا واأملاني���ا، من خال 
احت�ساب القيمة املادي���ة لالأعمال التي قام بها 
املتطوعون، وات�س���ح اأنها يف املتو�سط تعادل ما 
ن�سبت���ه ٨ يف املئة من اإجم���ايل الناجت القومي، 
وه���ي مبالغ �صخمة للغاية، الأننا نتكلم عن دول 

�سناعية عمالقة.
وقال اإن العمل التطوعي يف العامل العربي 
ل يحظ���ى به���ذا التقدير والهتم���ام، ول نقوم 
باإج���راء الأبح���اث التي تب���ن قيمت���ه الفعلية، 
فتذه���ب هباء، وتتحول اإلى جه���ود مهدرة. ولو 
ج���رى التعام���ل معه���ا بجدية واهتم���ام، لرمبا 
ات�س���ح اأننا ل�سنا اأقل من بقية اأقاليم العامل يف 

هذا املجال.

واأن برنامج االأمم املتح���دة للمتطوعن يحرم 
الختالفات الثقافية، ويراعي املفاهيم املحلية 
ال�صائ���دة يف كل اإقلي���م، لكن ذل���ك ال ينبغي اأن 
يوؤدي اإلى �سياع احلدود الفا�سلة بن املجالت 

املختلفة.
وي�س���رب عل���ى ذلك مث���اًل بالرجل الري 
الذي ي�سمع عن وقوع كارثة يف مكان ما، في�سع 
ي���ده يف جيب���ه، وي�ساه���م بالتربع���ات املالي���ة، 
اأو التربع���ات العيني���ة م���ن اأغطي���ة واأطعم���ة، 
لتقدميها لالأ�سخا����ض املتاأثرين بهذه الكارثة. 
ويو�س���ح ح�سن اأن هذا العم���ل جدير بالتقدير 
والإ�س���ادة، ولكنه لي����ض عماًل تطوعًي���ا، بل هو 

عمل اإن�ساين.
واأ�س���ار اإل���ى اأن العم���ل التطوع���ي يعتم���د 
عل���ى قي���ام �سخ����ض بتق���دمي خربات���ه العلمية 
وجهوده والقدرات والتجارب التي ميتلكها اإلى 
االآخري���ن، اأي اأن ي�صح���ي االإن�ص���ان بفرة من 
عمره م���ن اأجل الآخرين، مث���ل اأن يقوم طبيب 
بالنتق���ال اإل���ى م���كان داخل بل���ده اأو خارجها، 
للتط���وع بالعالج املج���اين للمر�س���ى، املهم اأن 
يتجرد الإن�س���ان من اأي فوائ���د �سخ�سية لهذه 
املهم���ة التطوعي���ة. علًما ب���اأن املوؤ�س�س���ات التي 
ت�س���رف عل���ى العمل التطوع���ي، ه���ي امل�سوؤولة 
ع���ن توفري النتقال والإقام���ة والطعام بال�سكل 
الالئ���ق له���ذا الطبيب، ول يعترب ه���ذا اأجًرا له 
ع���ن عمل���ه، لأن���ه لي�ض املطل���وب م���ن الطبيب 
اأن يتحم���ل  اأي متط���وع  اأو  اأو املهند����ض  مث���اًل 
ه���ذه التكاليف، بل يكفي م���ا يقدمه من خربة 

وخدمات لالآخرين.
ويرى ح�س���ن اأن هناك عن�س���ًرا هاًما يف 
العم���ل التطوعي، وهو اأن الفائ���دة ل تعود على 
املحتاج���ن فقط، ب���ل ي�ستفيد منه���ا ال�سخ�ض 
املتطوع بنف�ض القدر، لأنه���ا ترتقي باإن�سانيته، 
وترف���ع ثقت���ه بنف�س���ه، وجتعل���ه ي���درك اأهميته 
مل���ن حوله، وقدرت���ه على الإ�سه���ام يف النهو�ض 
اأو الإن�س���اين ككل، وتع���زز  مبجتمع���ه املحل���ي 
عالقت���ه مبن حول���ه، وهي اأم���ور ل تتحقق عند 

الكتفاء بتقدمي الدعم املايل للمحتاجن.
وي�سدد امل�سوؤول الأممي على اأنه ل يق�سد 
بذل���ك عل���ى الإط���الق اأن يقلل م���ن تقدير دور 
املتربع���ن بالأموال، لكنه ينب���ه اإلى اأن اخللط 
ب���ن العملن رمبا يك���ون هو ال�سب���ب يف اكتفاء 
الكثريي���ن بالتربع النقدي، بدًل من التفكري يف 
الت�سحية بجزء من حياتهم من اأجل الآخرين، 
ومطالًب���ا ب���اأن تعم���ل ال���دول على تقدي���ر دور 
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ورًدا على �سوؤال: ه���ل كان ال�سبب يف عدم 
ظهور ه���ذا العم���ل التطوعي اإل���ى ال�سطح، هو 
ا  رغب���ة الكثريي���ن، يف اأن يك���ون العم���ل خال�سً
لوجه اهلل، ولي�ض بهدف الرياء، قال ح�سن اإذا 
كان اإظهار العم���ل التطوعي، يوؤدي اإلى ت�سجيع 
الآخري���ن على القيام ب���ه، وي�سهم يف ماأ�س�سته، 
اجله���ات  في���ه  ت�ص���ارك  علن���ي،  ن�ص���اط  الأن���ه 
احلكومية مع منظمات املجتمع املدين، فاإن كل 
ذلك يتطلب اأن تكون الأن�سطة معروفة ومقننة، 
ورمبا اأمكن ال�ستعانة بفتاوى من رجال الدين، 

للحث على اإظهار الأعمال التطوعية.
واأع���رب امل�س���وؤول ع���ن اأمل���ه يف اأن يطل���ع 
الكثريون على تقرير )حالة العمل التطوعي يف 
العامل(، ال���ذي �سدر اأول م���رة يف عام ٢٠١٢، 
وي�ص���در كل ثاث �صنوات، ومن���ه ن�صخة باللغة 
العربي���ة، وه���ي التقاري���ر الت���ي اأق���رت بوجود 
مفاهيم متعددة عن ماهية التطوع يف الثقافات 
والأقالي���م املختلف���ة، ولذل���ك مل ت�ستط���ع و�سع 
ترتي���ب لأكر الدول والأقاليم اإ�سهاًما يف العمل 

التطوعي.

اأن�ساأت اجلمعي���ة العامة لالأمم املتح���دة برناجًما للمتطوعن 
يف ع���ام ١97٠، كجه���از م�ساع���د لالأم���م املتحدة، وليك���ون الذراع 
التطوعي���ة ملنظوم���ة الأمم املتح���دة، بالإ�سافة اإلى كون���ه م�سروًعا 
تطوعًيا متعدد الأطراف يه���دف اإلى ت�سجيع الإ�سهامات التطوعية 
يف جم���الت التنمي���ة املختلف���ة، وبخا�سة التنمية الت���ي ترتكز على 
املجتم���ع املحل���ي. وي�صعى الربنامج اإل���ى التاأث���ري ال�صيا�صي بغر�ض 
التو�س���ل اإل���ى نتائ���ج م�ستدمية. والربنام���ج م�سوؤول اأم���ام املجل�ض 
التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ويعمل من خالل مكاتبه 

امليدانية يف كل اأنحاء العامل. 
من هم متطوعو الأمم املتحدة؟ 

يعم���ل يف الربنام���ج اأك���ر م���ن ٤.٠٠٠ رج���ل وام���راأة �سنوًيا، 
ويتمي���زون مب�ستويات رفيعة من املوؤه���الت واخلربة وحافز العطاء 
لالآخري���ن. وينتم���ون لأكر م���ن ١٤٠ جن�سية، ويعمل���ون يف البلدان 
النامي���ة وبل���دان „النتق���ال“ اخت�سا�سي���ن متطوع���ن وعم���اًل 
ميدانين، ومتطوعن وطنين يف برامج الأمم املتحدة يف بلدانهم. 
فهن���اك نحو 7٤٪ من متطوعي الأمم املتحدة يف الوقت احلايل هم 
اأنف�سهم من مواطني البلدان النامية، اأما الباقون ٢٦٪ فمن العامل 

ال�سناعي. 

اأين يعملون؟ 
يف نح���و ١٤٠ بل���ًدا، واأك���ر من ن�سفه���م يعمل���ون يف اإفريقيا، 
وربعه���م يف اآ�سي���ا واملحي���ط اله���ادئ، والباق���ي يف ال���دول العربية 
والكاريب���ي واأمري���كا الو�سطى. ويعمل ثالث���ة اأرباعهم يف اأفقر اأمم 
العامل )يف اقت�صاديات اأقل البل���دان منًوا والبلدان املغلقة واجلزر 

ال�صغرية(. 
ماذا يفعلون؟ 

يعم���ل املتطوع���ون يف جمال التع���اون الفني والتقن���ي من اأجل 
التنمي���ة، ويف دعم مب���ادرات املجتمع���ات املحلية واأعم���ال الإغاثة 
الإن�سانية والتعمري. كذلك يدعمون اأعمال الأمم املتحدة يف جمال 
ال�س���الم والنتخابات وحق���وق الإن�س���ان. اإ�سافة اإل���ى ذلك، يقدم 
برنام���ج متطوعي الأمم املتح���دة » موارد الأمم للم�س���ورة الدولية 
الق�س���رية الأج���ل UNISTAR -امل�ست�ساري���ن للقطاع���ن اخلا�ض 
والعام، ومتكن برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي „نقل التكنولوجيا 

.»TOKTEN – من خال املغربن مل�صاعدة بلدانهم االأ�صلية
ومتطوعو الأم���م املتحدة مهنيون ملتزم���ون ي�سعون اإلى العمل 
م���ع اأقران لهم. فراه���م ي�صغون ويحاورون، ي�صجع���ون وي�صهلون، 
يتقا�سم���ون الأف���كار وامله���ارات واخل���ربات ويتبادلونه���ا، يعمل���ون 

التطوع في األمم المتحدة

وق���ال اإن تقيي���م اأو�ساع العم���ل التطوعي 
يف اأي دول���ة اأو اإقليم، ي�ستن���د اإلى اأربعة حماور 

اأ�سا�سية، وهي:
 ن�سر العمل التطوعي.

 االعراف باملتطوعن ودورهم.
 جهود الدول لت�سهيل العمل التطوعي. 

خمتل���ف  ب���ن  ترب���ط  �سبك���ة  اإقام���ة   
املوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال.

ماذا فعل برنامج املتطوعني؟
ورًدا عل���ى �سوؤال: ما ال���ذي قام به برنامج 
الأمم املتح���دة للمتطوعن، لالرتق���اء باأو�ساع 
العم���ل التطوع���ي يف العامل العرب���ي، اأ�سار اإلى 
برنامج )�سباب عربي متطوع من اأجل م�ستقبل 
اأف�سل(، الذي جاء بناء على مبادرة من الأمن 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون، بعد الأحداث 
التي �سهدتها دول عديدة يف العامل العربي فيما 
يطل���ق عليه ا�س���م )الربيع العرب���ي( – جزاًفا 

ح�سب راأي اإبراهيم ح�سن-  يف عام ٢٠١١م.
 ب���داأ الربنام���ج فعلًي���ا يف ع���ام ٢٠١٢م يف 
خم�ض دول هي: م�س���ر والأردن وتون�ض واليمن 
واملغ���رب، وكان الغر����ض م���ن ه���ذا الربنام���ج 
العتم���اد عل���ى العم���ل التطوع���ي يف الو�س���ول 
اإل���ى اجلانب���ن، وهم���ا: ال�سب���اب واحلكومات، 
بهدف �سحذ همم ال�سباب من ناحية، وت�سجيع 
احلكومات م���ن الناحية الأخرى عل���ى اإ�سراك 

ال�سباب يف �سناعة القرار يف هذه الدول.
وح���ول نتائ���ج الربنامج ال���ذي ا�ستمر ملدة 
 ،)٢٠١٦( الع���ام  يف  وانته���ى  �سن���وات،  اأرب���ع 

يجب دعم البحوث 
العلمية في مجال 
العمل التطوعي، بحيث 
يرتفع الوعي لدى 
المواطنين بأهمية 
المشاركة في األعمال 
التطوعية

منظمات دولية
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ويدرب���ون فئ���ات امل�ستفيدين م���ن املجتمعات 
الت���ي يعملون م���ن اأجله���ا. وباخت�س���ار اإنهم 
متفان���ون يف ن�س���ر روح التطوع م���ن خالل ما 

ينقلونه من معرفة بن ال�سعوب.
 يف اأي القطاعات يعملون؟ 

يحتفظ برنام���ج متطوعي الأمم املتحدة بج���دول للمتخ�س�سن 
يغطي ١١5 فئة مهنية يف خمتلف املجالت، وتربز من بينها: الزراعة، 
ال�صحة، الربي���ة، ال�صوؤون االجتماعية، التدري���ب املهني، ال�صناعة، 
ال�س���كان، الت�سالت/الإعالم، تقنية املعلومات. ويرد يف جانب اآخر، 
�سورة اأعمال الإغاثة الإن�سانية وال�سلم والنتخابات، وتندرج حتت فئة 

امل�ساعدات الإن�سانية املبا�سرة. 
وانعكا�ًس���ا للت���زام املتطوع���ن وت�سحيته���م م���ن اأج���ل ال�سعوب 
واملجتمعات يف كافة اأرجاء املعمورة، فاإن كثرًيا منهم يعملون يف بلدان 
ومناط���ق ريفية نائي���ة، وي�سمل هذا العمال امليداني���ن كذلك، والذين 
يعملون عل���ى امل�صتوى القاعدي يف برامج التنمي���ة امل�صركة وم�صاريع 
التبادل احلريف ومتطوعي البيئ���ة. وال يطبق نهج الركيز املحلي على 
الهتمام���ات التقليدية فقط، مثل: اإنت���اج الأغذية اأو ال�سحة املحلية، 
ب���ل ينتقل اإلى دور املراأة احل�سرية والريفية مًعا يف التنمية، بالإ�سافة 
اإل���ى احتواء وباء الإيدز واإدارة امل���وارد البيئية املحلية ومعاجلة الفقر 
احل�سري. وي�سعى العمال امليدانيون لربنامج متطوعي الأمم املتحدة 
لال�ستن���اد اإلى املعرف���ة الأ�سلية باملجتمعات وت�سهي���ل املبادرة املحلية 

وتبادل اخلربات. 

ق���ال ح�س���ن اإن���ه جن���ح بدرج���ات متفاوتة من 
دول���ة لأخرى، ح�س���ب الأو�س���اع ال�سائدة فيها، 
فالنزاعات الدائرة يف اليمن مثاًل، حالت دون 
اإقام���ة اأن�سطة، ويف دول اأخ���رى حدثت تقلبات 
�سيا�سية، جعل���ت احلكومات اجلديدة ل ترغب 
يف موا�سلة ما بداأته احلكومات ال�سابقة، ولكنه 
اأ�س���اد يف ه���ذا الإطار - ب�س���ورة خا�سة - مبا 

حتقق يف اململكة املغربية. 
املتح���دة  الأم���م  برنام���ج  اأن  وذك���ر 
للمتطوع���ن، ق���ام به���ذا امل�س���روع عل���ى �سبيل 
التجربة، وكان الأمل يحدو امل�سوؤولن اأن يتقرر 
تو�سيع���ه بعد ذلك، لي�سمل كل ال���دول العربية، 
بخا�سة اأن  برنام���ج )�سباب عربي متطوع من 
اأج���ل م�ستقبل اأف�س���ل(، بداأ من خ���الل اإقامة 
ور����ض عم���ل يف ال���دول اخلم����ض، جمع���ت كل 
الفاعلن يف هذا املجال، واأعطيت لهم الفر�سة 
للت�ص���اور واإب���داء ال���راأي خ���ال الف���رة الت���ي 
ا�ستم���رت فيها الور�سة، وكان الهدف اأن ينطلق 
ا عليه  امل�سروع من القاع���دة، ول يكون مفرو�سً

اأجندة من القمة.

اأم���ا منطق���ة اخللي���ج العرب���ي، فل���م تكن 
هن���اك اأن�سطة من ه���ذا القبيل، لك���ن امل�سوؤول 
الأمم���ي اأ�سار اإل���ى التعاون ب���ن برنامج الأمم 
املتح���دة للمتطوع���ن، والحت���اد العربي للعمل 
التطوع���ي، ال���ذي ي�س���م ممثل���ن م���ن ال���دول 
العربي���ة واملنظم���ات التطوعي���ة يف ١9 دول���ة، 
والذي يتمتع بو�سع قانوين م�ستقل، حتت مظلة 
جامعة الدول العربية، ومقره دولة قطر، والذي 
تولى اإ�س���دار التقرير ال�سن���وي لربنامج الأمم 
املتحدة للمتطوعن لعام ٢٠١3 باللغة العربية.

واأع���رب اإبراهي���م ح�سن عن اأمل���ه يف اأن 
يرك���ز القائم���ون عل���ى العم���ل التطوع���ي على 

اجلوه���ر اأك���ر م���ن املظه���ر، مث���ل البعد عن 
املظاه���ر الحتفالي���ة الكب���رية، والتوق���ف عن 
اإ�س���دار املطبوعات الفاخ���رة املكلفة، وت�سليط 
الأ�سواء على املتطوعن واأعمالهم، ولي�ض على 

القائمن على املوؤ�س�سات التطوعية.
وقال امل�س���وؤول الأممي اإن���ه يتمنى اأن يتم 
التن�سيق بن خمتلف اجلهات العاملة يف جمال 
العمل التطوعي، فاإقامة �سبكات بينها تعزز من 
اإجنازاته���ا، ول تقلل من قيمة عمل اأي موؤ�س�سة 
اأن تكون هناك موؤ�س�س���ات اأخرى، ت�ساركها يف 
هذا اجله���د، فالتفرد يف ه���ذا املجال ل يعترب 
مي���زة عل���ى الإط���الق، لأنها تت�سب���ب يف بعرة 

امل�سدر: اإن�سان اأون لين

كيف يعمل برنامج متطوعي الأمم املتحدة؟ 
يعم���ل الربنام���ج بامل�ساركة م���ع احلكوم���ات ووكالت الأمم 
املتح���دة وبنوك التنمي���ة واملنظم���ات غري احلكومي���ة ومنظمات 
املجتمع���ات املحلية. وكث���رًيا ما يكون هناك اإ�سه���ام تقني اإ�سايف 
من اإحدى وكالت الأم���م املتحدة املتخ�س�سة من خالل اإ�سراف 

تلك املنظمات على تنفيذ براجمها. 
كيف ميول الربنامج؟ 

ياأت���ي اأكر من ن�سف متويل الربنامج من ال�سناديق املحلية 
والإقليمي���ة الت���ي يقدمها برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي. ومن 
امل�س���ادر الهامة الأخرى كذلك: ميزاني���ات الربامج املجازة من 
اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة عن طريق وكالتها املتخ�س�سة، 
اإ�ساف���ة اإلى م�ساهمات احلكوم���ات امل�سيفة مبا�سرة، ومن خالل 
املن���ح املخ�س�سة التي تقدمه���ا احلكومات املانح���ة، وال�سندوق 
التطوعي اخلا�ض لربنامج متطوعي الأمم املتحدة. ويبلغ متو�سط 
التكلف���ة ملهمة متط���وع الأمم املتح���دة 3٠.٠٠٠ دولر اأمريكي يف 
الع���ام، اأي جمرد جزء من تكلفة اخلب���ري التقني الدويل املماثل، 
وب�ص���روط ال�ص���وق العاملي���ة. وتو�صع ميزاني���ة العم���ال امليدانين 
ومتطوعي الأمم املتحدة الوطنين ا�ستناًدا اإلى اأقرانهم املحلين.



المتطوعون ال يتقاضون 
أجًرا أو مكافأة على 
تقديم خبراتهم 
وتجاربهم إلى اآلخرين، 
لكنهم يحصلون على 
تكاليف النقل واإلقامة 
والتغذية
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اجلهود، وتكرار نف�ض الأعمال، وهو ما يتعار�ض 
م���ع ال���روح ال�سامي���ة الت���ي يج���ب اأن يت�سم بها 

العمل التطوعي.

التعاون مع موؤ�س�سة العنود
واأع���رب مدي���ر �سعب���ة الربام���ج الإمنائية 
لل���دول العربية عن تقدي���ره للجهود املبذولة يف 
جم���ال العم���ل التطوع���ي، يف العدي���د من دول 
اخللي���ج، وذك���ر اأنه �ساه���د بنف�س���ه الكثري من 
الأن�سط���ة يف كلٍّ من اململك���ة العربية ال�سعودية 
ودول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة ودولة قطر 
ومملكة البحرين. ونوه باجلهود املبذولة هناك 
يف العمل التطوع���ي مل�ساعدة امل�سنن والأطفال 
���ا - بالأعم���ال  واملعاق���ن، واأ�س���اد – خ�سو�سً
التطوعي���ة التي يق���وم بها ال�سب���اب والكبار يف 

اململكة العربية ال�سعودية اأثناء مو�سم احلج. 
ورغم ع���دم وجود مكات���ب لربنامج الأمم 
املتح���دة للمتطوع���ن يف دول جمل����ض التع���اون 
اخلليج���ي، مثلما ه���و احلال مث���اًل يف م�سر اأو 
الأردن، ف���اإن هناك ات�سالت من خالل مكاتب 
الأمم املتح���دة يف العوا�سم اخلليجية، و�سرب 
عل���ى ذلك مث���اًل بالتع���اون مع موؤ�س�س���ة العنود 
اخلريي���ة، وحتدي���ًدا مع مرك���ز العن���ود لتنمية 
ال�سب���اب )وارف(؛ اإذ ق���ام خبري م���ن برنامج 
الأم���م املتح���دة للمتطوعن، بزي���ارة )وارف( 

بهدف تقييم اأعماله.

الربنامج وعامل اأف�سل
ورًدا عل���ى �س���وؤال للم�س���وؤول الأمم���ي عن 

اإمكاني���ة اإ�سه���ام العمل التطوع���ي يف احلد من 
الإره���اب والتطرف، اأ�سار اإل���ى نتائج الأبحاث 
التي تربط ب���ن هذه الظاه���رة اخلطرية وبن 
عدم اإ�س���راك ال�سباب يف اتخ���اذ القرارات يف 
تنمي���ة جمتمعاتهم بجدي���ة، والتاأكي���د على اأن 
ا�ستخ���دام مق���درات ال�سب���اب يف اأ�سياء هادفة 
من اأجل املجتمع باإيجابية، ي�صحب الب�صاط من 
حت���ت اأقدام اأي جماعات اأو ح���ركات اإرهابية، 

ويعوق انت�صار اأفكارها بن اأو�صاط ال�صباب.
اإ�سه���ام  عل���ى  عدي���دة  اأمثل���ة  و�س���رب 
ال�سب���اب يف جه���ود ن�سر ال�س���الم، مثل الف�سل 
ب���ن مكون���ات املجتمع���ات يف حال���ة التناح���ر 
وال�سراع���ات الداخلي���ة، وق���ال اإن املتطوعن 
ي�سهمون مع بعثات الأمم املتحدة يف العامل كله، 
في�سارك���ون يف دارف���ور، ويف جن���وب ال�سودان، 

ويف ليبريي���ا، ويف ال�صح���راء الغربي���ة. علًم���ا 
اأن املتطوع���ن يكون���ون م���ن املتخ�س�س���ن يف 
املجالت الإداري���ة والتنموي���ة، ويف املفاو�سات 
واحل���وارات بن خمتلف الأطراف، وي�سل عدد 

هذه التخ�س�سات اإلى ما يفوق الت�سعن.
ورًدا عل���ى �سوؤال: ما الذي حققه الربنامج 
خالل نح���و 35 عاًما، منذ بداي���ة عمله يف عام 
١97١م، ق���ال: اإن العامل ق���د اأ�سبح اأف�سل مما 
كان علي���ه، واأكر �سالًم���ا، واإن الربنامج اأ�سهم 
يف ذل���ك اإ�سهاًم���ا موثًق���ا، رغ���م اأن���ه برنام���ج 
حم���دود الإمكانيات ج���ًدا، ول ميك���ن مقارنته 
مث���اًل باليوني�سي���ف اأو بربنامج الأم���م املتحدة 
الإمنائ���ي، اأو برنام���ج الأم���م املتح���دة للبيئة، 
مو�سًح���ا اأن مهمة الربنام���ج ل تتمثل يف اإن�ساء 
م�ساريع للعمل التطوعي، بقدر توفري املتطوعن 
الذي���ن ي�سهمون يف امل�ساري���ع املدرجة اأ�ساًل يف 
برام���ج الأم���م املتح���دة، اأي اأن���ه برنامج داعم 
جله���ود الربام���ج الأخ���رى للمنظم���ة العاملية، 
يف البعث���ات الطبية واللوج�ستي���ة، والهند�سية، 
وبرام���ج حماية الأطفال، ويف �سي���ادة القانون، 
والنتخابات، ونزع ال�سالح، والت�سريح، واإعادة 

الإدماج.
و�س���دد من جديد على اأن هوؤلء املتطوعن 
تق���دمي  عل���ى  مكاف���اأة  اأو  اأج���ًرا  يتقا�س���ون  ل 
خرباته���م وجتاربه���م اإل���ى الآخري���ن، لكنه���م 
يح�صلون على تكاليف النقل واالإقامة والتغذية، 
اأي الت�سهي���الت الالزمة له���م، ليقوموا بعملهم 
التطوع���ي عل���ى اأكم���ل وج���ه؛ لذل���ك فاإنه من 
اخلطاأ القول باأنهم قوى عاملة جمانية، وكذلك 
ا يح�سلون على  من اخلطاأ اعتباره���م اأ�سخا�سً

اأجور لقاء عملهم التطوعي.
وقال اإن العم���ل التطوع���ي ل يقت�سر اأبًدا 
عل���ى املجتمع���ات الت���ي تعي����ض يف رفاهي���ة، بل 
اإن ال�ستع���داد للتعاون والتما�س���ك والتاآزر بن 
الب�سطاء واملجتمعات الفق���رية، كثرًيا ما يكون 
كب���رًيا، مثلما هو احلال يف حال���ة الكوارث مثل 
الفي�سانات اأو الزلزل، اأو وقت احل�ساد – كما 

ذكر من قبل -. 
واختتم حديثه بالإ�سارة اإلى )روؤية اململكة 
العربية ال�سعودي���ة ٢٠3٠(، واعتبارها ال�سباب 
حجر زاوية يف خطط التنمية، وك�سف يف حديثة 
مع )متك���ن( اأنه �سي�ستقبل قريًبا جمموعة من 
ال�سباب ال�سعودي���ن، لطالعهم على التجارب 
العاملية يف جمال العم���ل التطوعي، حتى ينقلوا 

هذه اخلربات اإلى بالدهم.

منظمات دولية

نــمـكــــن أبــــطـال 
لـتـطـوع احـتـاافـي 

تقدم مؤسسة األميرة العنود الخيةةة  
عدد من فرص التطوع في مختلف المجاالت على مستوى 

باالضافة الى مقرها الرئيسي في العاصمة الةةاض 

 مدينة 
لإلنضمام الى المتطوعين ررجى اةارة الموقع االلكتاوني وتعبئة استمارة تسجيل المتطوعين 
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األطفال والعمل التطوعي
يساهم الواحد منهم بمعدل 22 ساعة شهرًيا

الطفل
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إن قيام الطفل بمساعدة 
المحتاج، بصورة تلقائية أو 
عفوية، أمر جيد، ومطلوب 
في ظل انتشار الروح 
الفردية في المجتمع 
المعاصر

ال تكاد تأتي العطلة المدرسية، 

إال وتبدأ شكاوى األهل من 

عدم استغالل أطفالهم لما 

يسمونها )أوقات الفراغ(، وعلى 

حين يفضل البعض قضاء العطلة 

في الكسل والنوم، والبقاء 

لساعات أمام التلفاز أو الكمبيوتر، 

فإن آخرين يقضون الوقت مع 

األصدقاء، لممارسة الرياضة أو 

السفر إلى الخارج، وفريق ثالث 

يحرص على العمل لكسب بعض 

المال، وال يجدون غضاضة في 

القبول بوظائف متواضعة، من 

أجل العائد المادي. أما الفريق 

الذي نقصده، فهو الذي يبذل 

جهوًدا كبيرة، ليس من أجل 

المال، بل من أجل ما هو أسمى 

من ذلك، وأعظم فائدة. إنهم 

– رغم حداثة سنهم - الجنود 

المجهولون في كل مجتمع. في 

السطور التالية نسلط األضواء 

عليهم، هؤالء الصغار سًنا، الكبار 

بسمو أخالقهم. إنهم األطفال 

المتطوعون.

وهناك اعتقاد اآخر باأن الوالدين هما اأكر 
الأ�سخا�ض تاأثرًيا على اأطفالهم يف ق�سية العمل 
التطوعي، فاإذا وجدوا منهما القدوة احل�سنة، 
�ساروا على دربهما. ولكن معظم الإح�سائيات 
العاملي���ة ت�سري اإلى اأن غالبية الأطفال وال�سباب 
الذي���ن يقوم���ون بالعمل التطوع���ي، فعلوا ذلك 
يف اإط���ار م�سروعات تبنته���ا املدر�سة يف املقام 
الأول، ث���م ياأتي تاأث���ري الأ�سدقاء، الذين ي�سكل 
�سلوكهم العامل الثاين من حيث الأهمية. فاإذا 
كان���وا متحم�سن للعمل التطوع���ي، فاإن الطفل 
اأو ال�س���اب ي�ساركهم يف ذلك، واإذا كانوا عك�ض 
ذل���ك، �سخ���روا من زميله���م الذي يق���وم بهذه 

الأن�سطة، فيتوقف عنها.

جمالت ي�سارك فيها الأطفال
بع���د اأن اأ�سرنا اإلى بع�ض الأفكار اخلاطئة 
ال�سائع���ة، ن�سري اإلى اأن اأك���ر املراحل العمرية 
م�ساركة يف العمل التطوعي يف الدول الأوروبية، 
هي الفرة من ١٤ اإل���ى ٢٤ عاًما، وت�سل ن�سبة 
املتطوع���ن بينهم اإلى نح���و٤٠ يف املئة، وترتفع 
ن�سب���ة ال�سباب املتطوع يف الفئ���ة من ١٤ – ١5 
�سن���ة، لت�سل يف بع�ض هذه ال���دول اإلى نحو5٠ 
يف املئ���ة، اأي الن�سف، وه���ي ن�سبة كبرية جًدا، 
وي�ساهم الواحد منه���م يف املتو�سط مبعدل ٢٢ 

�ساعة �سهرًيا يف العمل التطوعي.
وتتيح اجلمعي���ات والحتادات واملوؤ�س�سات 
التطوعي���ة والجتماعية جم���الت كثرية لهوؤلء 
املتطوع���ن، بحي���ث يخت���ارون املج���الت التي 
تتواف���ق مع ميوله���م. فالن�سبة الك���ربى منهم، 
فيخت���ار  الريا�سي���ة،  الحت���ادات  ت�س���ارك يف 
الواح���د منه���م الريا�س���ة التي يتقنه���ا، ويقوم 
بعم���ل دورة للح�سول على �سه���ادة تدريب، ثم 
يتربع م���ن وقته لكي يعلم اأقران���ه من الأطفال 
الذي���ن ي�صغرونه يف ال�صن، قواعد هذه اللعبة، 

اأفكار خاطئة �سائعة
ت�س���ري الكثري من املق���الت ال�سادرة حول 
مو�سوع الأطفال والعمل التطوعي، اإلى �سرورة 
اأن يقوم الوال���دان بتعليم اأطفالهما ال�سلوكيات 
االإيجابي���ة، مث���ل اأن يعط���ي االأب ابنه ال�صغري 
ال�سدقة، لكي ي�سلمها اإلى املحتاج، اأو اأن تطلب 
الأم م���ن ابنته���ا اأن ت�ساع���د جده���ا اأو جدتها 
يف امل�س���ي اأو تن���اول الطعام، وكذل���ك اأن يتعلم 
االأطف���ال من���ذ الرو�ص���ة اأن ي�ص���روا باأنف�صهم 
م���ا يريدون من املق�سف، حت���ى يكت�سبوا الثقة 
بالنف�ض، ومع اأن هذه ال�سلوكيات اإيجابية، لكن 
لي�ض لها عالق���ة بالعمل التطوع���ي املوؤ�س�ساتي 

الذي يرتقي باملجتمع.
ثم اإن قي���ام الفرد هنا اأو هناك مب�ساعدة 
اأم���ر  عفوي���ة،  اأو  تلقائي���ة  ب�س���ورة  املحت���اج، 
جيد، ومطل���وب يف ظل انت�سار ال���روح الفردية 
يف املجتم���ع املعا�س���ر. لك���ن تكات���ف اجله���ود، 
واللتزام بخطط معدة �سلًفا، والإدارة احلديثة 
لهذه الأعم���ال، واملنهجية العلمية، وال�ستدامة 
وال�سمولي���ة وال�سفافية – كما ت�سري العديد من 

امل�صادر- يتطلب انتهاج �صبل خمتلفة للغاية.
التطوع���ي  العم���ل  اأن  كث���ريون  ويعتق���د 
ه���و مهم���ة الأ�سخا����ض الذي���ن اأنه���وا حياتهم 
الوظيفي���ة، واأ�سبح���وا على املعا����ض، وبالتايل 
اأ�سب���ح لديه���م الكث���ري م���ن الوق���ت واخلربة، 
الت���ي يقدمونه���ا لالأجي���ال القادمة. وه���و اأمر 
�سحي���ح، ولكن الفوائد الت���ي تتحقق من العمل 
التطوع���ي، يفيد الأطف���ال وال�سب���اب اأكر من 
الكبار، وذلك لأنهم اأ�سد حاجة لكت�ساب الثقة 
بالنف�ض، وتقدير الذات، والتخل�ض من اخلجل 
يف التعامل مع االآخرين، الغرباء عنهم، عاوة 
عل���ى الإح�سا�ض مبعاناة كب���ار ال�سن واملعوقن، 
وتعلم كيف يكون الواحد منهم مثًا اأعلى لغريه 

من الأطفال.

هند الزامل

طالبة جامعية

الرياض



يعتقد كثيرون أن العمل 
التطوعي هو مهمة 
األشخاص الذين أنهوا 
حياتهم الوظيفية، 
وأصبحوا على المعاش، 
وبالتالي أصبح لديهم 
الكثير من الوقت والخبرة، 
التي يقدمونها لألجيال 
القادمة
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وبذل���ك ي�سه���م يف ن�ساأة جي���ل ريا�س���ي، يتمتع 
ب�سح���ة جي���دة، دون تكلي���ف الدول���ة م�سوؤولية 
توف���ري اآلف املدربن، الذي���ن يتقا�سون اأجوًرا 
عالية. وغالًبا ما يك���ون همهم حتقيق الفوز يف 
امل�صابقات، وبذلك يكون الركيز على املتفوقن 
ريا�سًيا، وهو هدف خمتلف متاًما عما يقوم به 

املدربون املتطوعون.
يف املجتمعات الغربية يعي�ض كبار ال�صن يف 
دور رعاي���ة امل�سنن، بعيًدا ع���ن الأ�سرة، ولي�ض 
ذل���ك بال�سرورة دلياًل على جحود الأبناء بهم، 
ب���ل رمبا ل يك���ون عندهم اأبناء اأ�س���اًل، اأو غري 
ذلك من الأ�سباب القاهرة. ما يعنينا اأن هوؤلء 
ل يحتاج���ون اإل���ى الرعاي���ة ال�سحي���ة والطعام 
وال�س���راب فقط، ب���ل يفتقدون وج���ود الأطفال 
وال�سب���اب حوله���م، ويتمن���ون اأن يج���دوا م���ن 
يرافقهم يف اأوقات التنزه وامل�سي، للحفاظ على 
لياقتهم البدني���ة، ويحتاجون اإلى من يقراأ لهم 
ال�سحف اليومية واملجالت الأ�سبوعية، اأو حتى 

الكتب، ومن يعزف لهم على البيانو اأو الكمان. 
وحت���ى يف حال���ة الإ�ساب���ة باخل���رف، فاإنه���م 
ميتلك���ون م�ساع���ر، ويظلون يف حاج���ة اإلى من 
يح�س���ن اإليهم، ويوده���م. واإذا تخيلنا ما ميكن 
اأن يوؤديه ع�سرات اآلف من الأطفال وال�سباب، 
لأدركنا كيف اأن تنظيم العمل، وو�سعه يف اإطار 
موؤ�س�سات���ي، ي�سم���ن له���وؤلء امل�سن���ن حلظات 

�سعيدة يف �سنوات عمرهم الأخرية.
هناك اأطفال و�سب���اب متطوعون يف�سلون 
العمل يف ريا�ض االأطفال، ملرافقة ال�صغار عند 

الذهاب يف رحل���ة خارج الرو�س���ة، فيحتاجون 
اإلى من ي�ساعدهم يف ركوب املوا�سالت العامة، 
وم���ن ياأخذ باأيديهم عند عب���ور الطريق، وغري 
ذلك من الإجراءات التي تهدف اإلى توفري اأكرب 
معدلت اأم���ان لهم. وكذلك ي�ساعدون املربيات 
هن���اك، يف ف���رات لع���ب ال�صغ���ار، واالأن�صطة 
الكثرية، التي تهدف اإل���ى ا�ستفادة الأطفال يف 
الرو�س���ة م���ن الأوق���ات التي يق�سونه���ا هناك، 
والت���ي ل يكون اله���دف منها تعليمه���م القراءة 
والكتاب���ة، كم���ا هو احل���ال يف كثري م���ن ريا�ض 
الدول العربية، ب���ل يكون الركيز على تاأهيلهم 
نف�سًيا واجتماعًيا وبدنًيا وذهنًيا، لالنتقال اإلى 

املدر�سة.
فريق اآخر م���ن املتطوعن يختار العمل يف 
فرق املطافئ التي تعتمد اعتماًدا �سبه كامل يف 
بع�ض ال���دول الأوروبية على ه���وؤلء املتطوعن، 
فاإذا انطلقت �سفارة الإنذار من اندلع حريق، 
توج���ه ال�سب���اب فوًرا اإل���ى مق���ر الإطفائية، كل 
ح�س���ب اجل���دول الزمن���ي، ال���ذي يت���م التفاق 
عليه، وي���درك كل طفل و�ساب اأن عدم ح�سوره 
يعني كارث���ة؛ لأن له دوًرا يف فري���ق الإطفاء، ل 
ميكن اأن يحل اآخر حمله، ويكون اللتزام بذلك 
نابًعا من اإدراكه لعظم امل�سوؤولية. وي�سري الأمر 
نف�س���ه عل���ى املتطوع���ن يف ف���رق الإ�سعاف يف 
امل�ست�سفي���ات. واإذا تخيلنا ما قام به املواطنون 
م���ن تخفي���ف العبء ع���ن الدولة، ووف���روا هذا 
املبال���غ الطائلة، ف���ال عجب اأن يج���دوا �سوارع 
اأف�س���ل، ومدار����ض اأرقى، مقابل ه���ذه الأعمال 

التطوعية التي يقومون بها.
ويف ظل التغريات التي �صهدتها املجتمعات 
يف الع���امل كل���ه، فاإن بع����ض الأطف���ال وال�سباب 
مل يع���د يجد يف هذه الأن�سط���ة ال�سالف ذكرها 
م���ا ي�ستهويه،  ويبحث ع���ن اأن�سطة تنا�سب روح 
الع�سر، ولذل���ك يجدون �سالته���م يف املتاحف 
احلديث���ة الت���ي حتتاج اإل���ى متطوع���ن ملرافقة 
الزوار، و�سرح املقتنيات، اأو لتعلم كيفية ترميم 
املعرو�سات، والرد عل���ى اأ�سئلة الزوار. وهناك 
من يف�س���ل العمل يف امل�سارح الت���ي تعتمد على 
املتطوعن يف التمثي���ل ويف التح�سري للعرو�ض، 

الطفل
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العم���ل التطوعي لي�ض وظيفة بدون رات���ب، وال يجوز اأن تتم حتت اأي �صغوط، بل 
ينبغ���ي اأن تكون نابعة م���ن رغبة �صادقة لدى الطفل اأو ال�ص���اب، وعندها �صيدرك اأن 
اأجره عن ذلك اأعظم من اأي اأموال يتلقاها، �سرياها يف وجوه الأطفال الذين حافظ 
عليه���م من التعر�ض حلادث �س���ري، ويف امتنان والدي طفل معوق، ويف دموع ال�سعادة 
يف عن �سي���دة م�سنة، ويف �سكر جمموعة رافقها يف متحف، ويف ت�سفيق احلا�سرين 

بعد انتهاء العر�ض امل�سرحي.
الطف���ل وال�س���اب املتط���وع يدرك بع���د اأن يقوم به���ذا العمل، اأن م���ا اكت�سبه من 
مهارات اجتماعية، وما �سعر به من اأهميته ك�سخ�ض موؤثر يف جمتمعه، اأف�سل من اأي 
راح���ة �سعر بها الك�سول الذي يف�سل النوم، واأجمل من ال�سفر مع الأ�سدقاء، واأعظم 
قيم���ة م���ن اأي حمادثة على �سب���كات التوا�س���ل الجتماعي. املتط���وع اإن�سان ل يعرف 
م�صطلح )اأوقات الفراغ(، الأنه يح�صن ا�صتغال وقته، وما دام يهب من وقته وجهده، 

فاإنه ي�ستحق التقدير من اجلميع. 

يستحق التقدير من الجميع

م���ن جمع ر�سوم الدخول، اإل���ى ترتيب املقاعد، 
وتنظيف القاعة، وبيع امل�سروبات، ويتكرر الأمر 
نف�س���ه يف املهرجان���ات الثقافي���ة والحتف���الت 

القومية.
املوؤ�س�س���ات الديني���ة ودور العب���ادة حتتاج 
ا اإلى متطوعن، ل يكون وجودهم حلظًيا،  اأي�سً
اأو بدون تخطيط، بل حتتاج كلها اإلى فرق تاأتي 
بانتظ���ام للم�ساهمة يف جعله���ا ملتقى لالأطفال 
وال�سب���اب، والتع���اون م���ن اأجل قيامه���ا بالدور 
املطل���وب منها، من خ���الل التح�سري لالأن�سطة 
الت���ي تق���ام فيها، واحلف���اظ عل���ى ظهورها يف 
ا  اأجم���ل �سورة من النظافة والنظام. وهنا اأي�سً
يخف���ف املتطوع���ون ع���ن كاه���ل الدول���ة اأعباء 

كبرية.

ا وللحكومات واملوؤ�س�سات دور اأي�سً
حت���ى ميكن قيام الأطف���ال وال�سباب بهذه 
الأن�سطة التطوعية، يج���ب اأن توفر احلكومات 
الأنظم���ة التي تقنن ه���ذه الأعم���ال التطوعية، 
فتل���زم املدار�ض - مث���اًل -ب���اإدراج مو�سوعات 
ع���ن العم���ل التطوع���ي �سم���ن مناهجه���ا، واأن 
حت����ض املدار����ض عل���ى ت�سجي���ع الط���الب على 
القيام بذلك، من خالل و�سع خانة يف ال�سهادة 
املدر�سية تت�سمن ذكر اأي اأن�سطة تطوعية يقوم 
بها الط���الب، واأن متنح املتميزين منهم الذين 
قام���وا بجه���ود فائقة، �سه���ادات تقدير، عالوة 
عل���ى اأن يراعى العمل التطوع���ي �سمن معايري 
القب���ول يف بع����ض التخ�س�س���ات يف اجلامعة، 
فم���ن ت���درب – مث���اًل - يف الإ�سع���اف، اأثن���اء 
درا�ست���ه الثانوي���ة، تكون له الأولوي���ة يف القبول 
بكلي���ات الطب، وم���ن اأدى عم���اًل تطوعًيا لعدة 
�سنوات يف مدر�سته اأو ريا�ض الأطفال، تكون له 

االأولوية يف القبول يف كلية الربية. 
اأم���ا املوؤ�س�س���ات العاملة يف جم���ال العمل 
التطوع���ي، فاإنها مطالبة بالتن�سيق مع اجلهات 
احلكومية، بحيث ت�ستطيع – مثاًل - اأن تتعاون 
مع املدار����ض يف اإطار عم���ل موؤ�س�ساتي منظم، 
واأن تتقا�سم اخلربة مع بقية املوؤ�س�سات، بحيث 
يجري توزيع املهام بينها، فال تقوم كلها بنف�ض 
امله���ام، وتبقى جمالت اأخرى بدون متطوعن، 
واأن ت�ص���ع الرتيبات التي تكف���ل �صعور املتطوع 
باأهمي���ة م���ا يقدمه، وتوف���ر املدرب���ن لتزويده 
مبا يحتاج اإليه م���ن معلومات وقدرات، وكذلك 
مراعاة ميوله، واملجالت التي يرغب يف العمل 

فيها م�ستقباًل. 

حتى يمكن قيام األطفال 
والشباب باألنشطة 
التطوعية، يجب أن توفر 
الحكومات األنظمة 
التي تقنن هذه األعمال 
التطوعية، فتلزم المدارس 
- مثاًل -بإدراج موضوعات 
عن العمل التطوعي ضمن 
مناهجها
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ما الذي يدفع شاًبا أو فتاة لقضاء 

عام من عمره في عمل تطوعي، 

ال يعود عليه بالربح المادي، وال 

يمنحه شهادة تأهيل مهني، ويمنعه 

من ممارسة أي عمل إضافي، وال 

يسمح له بالغياب غير المبرر؟ وما 

السر في اإلقبال المتزايد على ذلك 

من الشباب األلمان؟ هل يتعلق 

األمر بشعارات جوفاء، أو بمثل عليا 

حقيقية، أو بفوائد معنوية، لكنها 

أهم من المكاسب المادية؟

تجربة أوروبية
خريجو الثانوية يتطوعون 

لمدة عام قبل 
الدراسة الجامعية

الأ�سباب احلقيقية
م���ن يتحدث م���ع ال�سباب ال���ذي قرر اأن 
ين�س���م للمتطوع���ن، ي�سع���ر ب�سدقه���م م���ع 
اأنف�سهم، فالبع�ض يق���ول ب�سراحة اإنه ي�سعر 
باحل���رية والتي���ه، ل يع���رف م���اذا يري���د اأن 
ي�سن���ع يف حيات���ه، ول يعرف حقيق���ة ميوله، 
ولي����ض متاأك���ًدا من قدرت���ه عل���ى التعامل مع 
الآخرين، واإذا اختار مثاًل العمل يف التدري�ض 
م�ستقب���اًل، فاإن���ه ل يفكر يف املق���ام الأول يف 
خدم���ة املجتمع، بقدر ما يريد اأن يفهم نف�سه 
ب�س���ورة اأف�سل، ويتع���رف عل���ى قدرته مثاًل 

على التعامل مع الأطفال.
�س���اب اآخر يقول اإنه ح���اول اأن يلتحق بتدريب عمل���ي باأجر يف �سركة اأو 
م�سن���ع، لكنه مل يح�سل على موافق���ة، فقرر اأن يكت�سب اخلربة يف جمالت 
���ا اأن القيام  العم���ل الجتماع���ي، حتى ول���و مل يكن مبقابل م���ادي، خ�سو�سً
بالعمل التطوعي، يجعل حظوظه اأف�سل يف كثري من املجالت التي تعترب من 

يقوم بذلك اأحق من ال�سخ�ض الذي مل يخدم من حوله.
كثري م���ن ال�سباب الذين يقومون بالعمل التطوع���ي، يكتبون تقارير عن 
ه���ذه الفرة، وغالًبا ما ي�صددون على اأنهم ي�صعرون اأن �صخ�صيتهم اأ�صبحت 
اأك���ر ن�سًج���ا، واأنهم اأ�سبحوا اأقدر عل���ى التعامل مع النا����ض، واأنهم اأدركوا 
معن���ى النتماء اإل���ى فريق عمل متناغ���م، واأن العمل التطوع���ي ميثل اأف�سل 
تطبي���ق للقي���م الدينية يف احلي���اة اليومية، واأنه���م ا�ستطاعوا بع���ده اختيار 

التخ�س�ض الدرا�سي املنا�سب لهم.

عالميات

أسامة أمين

صحافة وإعالم

جنيف
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و�سوح الأنظمة
لع���ل اأهم اأ�سباب الإقب���ال على العمل 
التطوعي، ه���و اأن الدولة و�سعت القوانن 
املنظمة له، بحيث ل يوجد هناك ارجتال 
اأو فو�س���ى، بل كل الحتم���الت حم�سوبة، 
وط���رق التعامل مع امل�س���كالت حم�سومة، 
مروك���ة  لي�ص���ت  والواجب���ات  واحلق���وق 
لالجتهاد، بل يع���رف كل طرف ما له وما 
عليه، مم���ا يقطع الطريق عل���ى ا�صتغال 
املتطوع���ن، ومين���ع ا�ستب���دال الوظائ���ف 
املدفوعة، الت���ي يقوم به���ا متخ�س�سون، 
باأخرى جمانية يقوم بها �سباب ل ميلكون 

اخلربات الالزمة.
تن����ض القوان���ن الأوروبي���ة عل���ى اأن 
فرة العمل التطوعي تراوح بن ٦ اأ�سهر، 
و١٨ �سه���ًرا، ويف اأغل���ب الأحي���ان ت�ستم���ر 
١٢ �سهًرا، ويقوم به���ا ال�سباب يف املرحلة 
العمري���ة م���ن ١٦  اإل���ى ٢٦ عاًم���ا، ويب���داأ 
العم���ل غالًب���ا يف بداي���ة �سبتم���رب من كل 
عام، وينبغ���ي اأن يغلب على العمل الطابع 
العمل���ي، وت�س���دد الأنظمة عل���ى اأن العمل 
التطوع���ي ه���و عب���ارة ع���ن عم���ل اإ�سايف 
وتكميل���ي، ول يج���وز اأن يحل حمل وظيفة 

فعلية.

كثير من الشباب الذين 
يقومون بالعمل 
التطوعي، غالًبا ما 
يشددون على أنهم 
يشعرون أن شخصيتهم 
أصبحت أكثر نضًجا، وأنهم 
أصبحوا أقدر على التعامل 
مع الناس
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يف  التطوع���ي  العم���ل  تاأدي���ة  وميك���ن 
ودور  امل�سن���ن،  بي���وت  مث���ل  موؤ�س�س���ات 
املعوقن، ودور م�ساعدة الأطفال وال�سباب، 
الثقافي���ة،  واملوؤ�س�س���ات  وامل�ست�سفي���ات، 

والنوادي الريا�سية، واملوؤ�س�سات الدينية.
ويح�س���ل ال�ساب اأو ال�سابة مقابل هذا 
العم���ل عل���ى م�سروف���ه اليوم���ي، وال�سكن 
حتم���ل  عل���ى  ع���الوة  ث���الث،  والوجب���ات 
ال�سحي���ة  التاأمين���ات  تكالي���ف  املوؤ�س�س���ة 
والجتماعي���ة، مثل التاأمن �س���د البطالة، 
كما ميكن للموؤ�س�س���ة التعوي�ض عن ال�سكن 
والطعام مبقابل مادي، يكفي لتمويل ذلك. 
�سخ����ض  وج���ود  القوان���ن  وتفر����ض 
عل���ى  ي�س���رف  موؤ�س�س���ة  كل  يف  خمت����ض 
املتطوع���ن، من���ذ حلظ���ة تق���دمي طلب���ات 
العمل، وحتى انتهاء عملهم، ويكون م�سوؤوًل 
ع���ن ح���ل م�سكالته���م، وتوف���ري ال���دورات 
التدريبي���ة املنا�صب���ة لهم، ب�ص���رط اأال يقل 
عدد هذه الدورات عن ثالث خالل ال�سنة، 
واأل يقل جمموع اأي���ام التدريب العملي عن 

٢5 يوًما. 

يج��ب اأن يكون وا�سًح���ا اأن الهدف من ال�سنة التطوعي���ة، لي�ض م�ساعدة هذه 
املوؤ�س�سات، بل هو تطوير قدرات ال�سباب يف املقام الأول، ولذلك فاإن ما قد نفتقده 
يف بع����ض �سبابنا العربي، رمبا يكون ب�سبب ع���دم ح�سولهم على مثل هذه الفر�سة 

التي ت�سعى اإلى حتقيق ما يلي:

- القدرة على التحمل.
- القدرة على تقييم املوقف.

- القدرة على اتخاذ القرارات.
- القدرة على التوا�سل مع الآخرين.

- حتمل النقد. 
- القدرة على التعامل مع اخلالفات وال�سراعات.

- القدرة على الركيز. 
- القدرة على التعلم الأكادميي.

- القدرة على التنظيم.
- زيادة الثقة بالنف�ض.

- القدرة على روؤية الأمر من اأكر من زاوية.
- القدرة على العمل يف فريق وتنا�سي النزعة الفردية.

- تعلم التكتم والحتفاظ باأ�سرار العمل.

ماذا يتعلم المتطوع؟

يحصل الشاب أو الشابة 
مقابل هذا العمل على 
مصروفه اليومي، 
والسكن والوجبات 
الثالث، عالوة على تحمل 
المؤسسة تكاليف 
التأمينات الصحية 
واالجتماعية، كما يمكن 
للمؤسسة التعويض عن 
السكن والطعام بمقابل 
مادي

ويبلغ عدد �ساع���ات العمل التطوعي ما 
ي���راوح ب���ن 3٨.5 و ٤٠ �ساع���ة اأ�سبوعًيا، 
ويب���داأ ال���دوام يف الثامنة �سباًح���ا وي�ستمر 
حتى الثالثة والن�سف ظهًرا، ويعمل املتطوع 
مرتن يف كل �سهر يف عطلة نهاية الأ�سبوع، 
ول يج���وز اأن يقوم بنوب���ات م�سائية، ول اأن 
يكون م�س���وؤوًل مبفرده عن م���كان العمل يف 

اأي وقت.

ن�سج ال�سخ�سية
وحتى يتعرف املتط���وع على العمل منذ 
البداية، فاإن���ه يف�سل اأن يلتحق بالعمل ملدة 
ي���وم اأو يوم���ن، قب���ل املقابل���ة ال�سخ�سية، 
بحيث يكون مطلًع���ا على الأو�ساع يف املكان 
ال���ذي تق���دم بطلب العم���ل لدي���ه، ويف�سل 
تكليف���ه مبه���ام اأثناء هذا الي���وم اأو اليومن 
ال�سابق���ن للمقابلة، لتك���ون التجربة فعلية 

و�سادقة.
ويح���ق للمتطوع���ن ح�س���ور جل�س���ات 
العم���ل داخل املوؤ�س�سة، ويج���ب اأن يح�سلوا 

عالميات
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يتمت��ع املتطوع مبمي���زات عديدة، مثل احل�سول عل���ى تخفي�سات يف كل و�سائل 
النق���ل العام، بن�سبة تعادل ما يح�سل عليه طالب املدار�ض واجلامعات، وي�ستمر دفع 
م�صتحقات تربية االأبناء والبنات للوالدين، اأثناء فرة �صنة العمل التطوعي يف املجال 

الجتماعي، حتى ي�سل املتطوع اإلى �سن ٢5 عاًما. 
واإذا تق���دم املتط���وع للدرا�س���ة اجلامعية، وح�س���ل على مقعد درا�س���ي يف اإحدى 
الكلي���ات، ف���اإن املقع���د الدرا�ص���ي، يظل حمج���وًزا له، ط���وال فرة العم���ل التطوعي، 

ويح�سل بعدها على هذا املقعد، ليبداأ درا�سته اجلامعية بعد ذلك مبا�سرة.

لع��ل اأه���م اأ�سب���اب الإقبال 
عل���ى العم���ل التطوع���ي، ه���و اأن 
الدولة و�سع���ت القوانن املنظمة 
له، بحيث ل يوجد هناك ارجتال 
اأو فو�س���ى، ب���ل كل الحتم���الت 
حم�سوب���ة، وط���رق التعام���ل م���ع 
امل�س���كالت حم�سوم���ة، واحلقوق 
مروك���ة  لي�ص���ت  والواجب���ات 
لالجتهاد، بل يعرف كل طرف ما 
له وما علي���ه، مما يقطع الطريق 
على ا�صتغ���ال املتطوعن، ومينع 
املدفوع���ة  الوظائ���ف  ا�ستب���دال 
الت���ي يق���وم به���ا متخ�س�س���ون، 
باأخرى جمانية يق���وم بها �سباب 

ل ميلكون اخلربات الالزمة.

على حق اللتحاق بالتدريبات العملية، مثل 
بقية العاملن يف املوؤ�س�سة، وميكن تكليفهم 
مبه���ام خارج م���كان العم���ل، ب�صرط حتمل 

املوؤ�س�سة جلميع النفقات املتعلقة بذلك.
ويك���ون العن�سر احلا�سم قب���ل تكليف 
املتط���وع ب���اأي مهمة، ه���و التاأك���د من ن�سج 
ب�س���ن  يرتب���ط  اأم���ر ل  وه���و  ال�سخ�سي���ة، 
ا، ولذلك  ال�سخ�ض فح�سب، بل ب�سلوكه اأي�سً
فاإن امتالك املتطوع مثاًل لرخ�سة القيادة، 
ل يعني تكليفه بنقل املر�سى ب�سيارة العمل، 
يف  طريقت���ه  عل���ى  م�سبًق���ا  التع���رف  دون 

القيادة، و�سلوكه ال�سخ�سي عموًما. 
رغم اإلزام القوانن للموؤ�س�سات بتوفري 
تاأمن عم���ل، يغطي نفقات احل���وادث التي 
قد يت�سبب فيه���ا املتطوع، فاإن قيام املتطوع 
اخل�سائ���ر  اأو  ال�س���رر  اأو  الأذى  باإحل���اق 
بالأ�سخا�ض اأو مبمتلكات املوؤ�س�سة، ب�سورة 
عام���دة ومتعم���دة، يفر����ض علي���ه حتم���ل 
عواق���ب ذلك، مم���ا يعني فر����ض غرامات 
مالية عليه، بل قد ي�سل الأمر اإلى ال�سجن.

مميزات
يتمت���ع املتطوع مبمي���زات عديدة، مثل 
احل�س���ول عل���ى تخفي�س���ات يف كل و�سائل 
النقل الع���ام، بن�سبة تعادل ما يح�سل عليه 
طالب املدار�ض واجلامع���ات، وي�ستمر دفع 
م�ستحقات تربية الأبناء والبنات للوالدين، 
اأثناء فرة �صنة العم���ل التطوعي يف املجال 
الجتماعي، حتى ي�سل املتطوع اإلى �سن ٢5 

عاًما.
واإذا تقدم املتطوع للدرا�سة اجلامعية، 
اإح���دى  وح�س���ل عل���ى مقع���د درا�س���ي يف 
يظ���ل  الدرا�س���ي  املقع���د  ف���اإن  الكلي���ات، 
حمج���وًزا له، طوال ف���رة العمل التطوعي، 
ويح�س���ل بعده���ا على ه���ذا املقع���د، ليبداأ 

درا�سته اجلامعية بعد ذلك مبا�سرة.
ويف ح���ن ل يح���ق للمتط���وع احل�سول 
اأي  عل���ى  ���ا  تعوي�سً م���ادي،  مقاب���ل  عل���ى 
�ساع���ات عم���ل اإ�سافية، فاإن���ه يح�سل على 
عطل���ة ت�ستمر بنف�ض معدل ه���ذه ال�ساعات 
الإ�سافية، ويحق للموؤ�س�سة اأن حتدد ما اإذا 
كان من ح���ق املتطوع اأن يقبل الهدايا اأو ل، 
م���ع مراعاة احل���د الأق�سى لقيم���ة الهدية 
امل�سم���وح به���ا، دون اعتب���ار الأم���ر ر�سوة، 
يعاقب عليها القانون، وهي حوايل ١٠ يورو. 
وين�ض عقد العمل على حقوق املتطوع، 
ول يج���وز لأي موؤ�س�س���ة اأن تتعدى على هذه 
البنود، واإل كان من ح���ق ال�ساب اأو الفتاة، 
خماطبة امل�صرف الرب���وي عليهم، الإعادة 
الأم���ور اإلى ن�سابه���ا ال�سحي���ح، علًما باأن 
امل�سرف مكل���ف بالقيام بزي���ارات ميدانية 

متعددة للوقوف على اأحوال املتطوعن. 

التطوع ال يعطل مسيرتك العلمية

قوانين واضحة 
غير مرتجلة!

يكون العنصر الحاسم 
قبل تكليف المتطوع بأي 
مهمة، هو التأكد من نضج 
الشخصية
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»سأقضي سنة تطوعية لخدمة المجتمع في الخارج«، أكرر هذه العبارة منذ حوالي 

سنة ونصف السنة، واآلن حان الوقت للسفر إلى جمهورية بنين، الواقعة في غرب 

إفريقيا، وعندما أعود بذاكرتي إلى الوراء، يتبين لي أني ربما احتجت إلى وقت طويل 

حتى أتخذ هذا القرار، لكن ما كان مؤكًدا منذ البداية، هو أن هدفي هو إفريقيا، وأن 

تكون دولة ناطقة باللغة الفرنسية، وقد اقترب موعد الرحيل.

خطوة لتغيير العالم لألفضل..
سأقضي عاًما في بنين اإلفريقية

شارلوته شتوبر – ألمانيا
طالبة ثانوية عامة

عالميات
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لطالما سحرتني 
إفريقيا التي تعرضت 
لالستغالل والنهب 
مرة تلو مرة على 
يد أوروبا، والعالم 
الغربي عموًما

ملاذا اإفريقيا؟
ما الذي جعلني متاأكدة من اإفريقيا منذ 
البداي���ة؟ لطامل���ا �سحرتني ه���ذه القارة التي 
تعر�صت لا�صتغال والنهب مرة تلو مرة على 
يد اأوروبا، والع���امل الغربي عموًما. اأعتقد اأن 
باإمكانن���ا �� نحن الغربين ب�صورة خا�صة �� اأن 
نتعلم الكث���ري من اإفريقيا ومن الأفارقة، مثل 
النظرة الإيجابية للحياة، وعدم اعتبار تاأخر 
�سخ�ض عن املوعد املحدد �سلًفا، اإهانة وعدم 
احرام ل�صخ�صنا، بل يعني االأمر بب�صاطة اأن 
هذا ال�سخ�ض يرى اأن هناك �سيًئا اآخر يتعلق 
ب���ه اأو باآخرين، اأهم م���ن هذا املوعد، ولذلك 

تاأخر، هكذا بب�ساطة.
اأم���ا اختي���اري لدولة بن���ن، فريجع اإلى 
اأنها من اأكر الدول اأمًنا يف اإفريقيا، وكذلك 
ب�صب���ب حت���دث ال�ص���كان باللغ���ة الفرن�صي���ة، 
وه���ي اللغة التي اأتعلمها من���ذ ال�صف الثالث 
البتدائ���ي، والتي اأحببتها حًب���ا تزايد مبرور 
ال�سنن، ع���الوة عل���ى اأن مدر�ست���ي الثانوية 
كان���ت تدعم م�سروع���ات تعليمية يف مدينتن 
هن���اك، وكان���ت مربية �سف���ي ه���ي امل�سرفة 
عل���ى امل�سروع، وبذلك بقي���ت �سور هذا البلد 
اأم���ام عيني ط���وال �سبع �سن���وات، وفوق ذلك 
ف���اإن �سديقة اأم���ي عا�ست يف بن���ن من قبل، 
وم���ا زالت ت�سافر اإلى هن���اك من وقت لآخر، 
وكان���ت حكاياته���ا تثري ف�س���ويل، وكيف اأنها 
وج���دت يف اإحدى اللي���ايل اأ�س���ًدا واقًفا اأمام 
اخليم���ة التي تقي���م فيها م���ع اأ�سرتها، وكيف 
يطه���و النا����ض هن���اك البي�ض عل���ى ال�سخر 
مبا�سرة، لأن ح���رارة ال�سم�ض جتعل ال�سخر 

�صاخًنا للغاية.
���ا اأن بنن مل  ومم���ا اأث���ار اإعجاب���ي اأي�سً
تتح���ول بعُد اإلى دول���ة �سياحية، وبذلك بقيت 
عل���ى طبيعته���ا الإفريقي���ة الأ�سيل���ة، وهناك 
���ا الطبيع���ة البديعة املتنوع���ة من مكان  اأي�سً
لآخ���ر، ففي �سم���ال الب���الد، حي���ث �ساأعي�ض 
واأعم���ل، تنت�سر اجلب���ال، ويف اجلنوب يوجد 
خلي���ج غيني���ا، وير�سم لوحة طبيعي���ة بديعة، 
ولك���ن ذلك ال يغم�ض عيني ع���ن الفقر الذي 
ي�سود هن���اك، واحلاجة الكب���رية للتعليم، اإذ 

ت�سل معدلت الأمية اإلى ٦3 يف املئة.

دوافع ال�سنة التطوعية
كث���ري من اأق���راين الذين يقوم���ون بهذه 

واقعية، واأظهرت الإمكان���ات الفعلية املتاحة 
يل للم�ساع���دة، ومل ي���وؤد ذل���ك اإل���ى تثبي���ط 
عزميت���ي، لك���ن حما�س���ي اأ�سبح اأق���رب اإلى 

اأر�ض الواقع.

فوائد للطرفني
عندما اأ�س���األ نف�سي: ملاذا الإ�سرار على 
القي���ام ب�سن���ة تطوعي���ة خلدم���ة املجتمع يف 
اخلارج، رغم وجود الكثري مما ميكن القيام 
ب���ه هنا يف بادي، فا بد اأن اأعرف باأنني ال 
اأقوم بهذا العم���ل مل�سلحة الآخرين فح�سب، 
ا فيما �ساأ�ستفيد منه لنف�سي، اأي  بل اأفكر اأي�سً
اأن يك���ون املك�سب متبادًل، هم يح�سلون على 
خدم���ة جمانية، ولكن املك�سب الأكرب �� ح�سب 

راأيي �� يعود على من يقدم هذه اخلدمة.
اإنن���ي اأدرك متاًم���ا اأن���ه لي����ض بو�سع���ي 
اأن اأنت�س���ل بن���ن اأو اإفريقي���ا م���ن معاناته���ا 
القت�سادي���ة، ولن اأ�ستطيع اأن اأجلب ملواطني 
بنن الرخاء والراء، لك���ن ما اأ�ستطيع عمله 
ه���و اأن اأقدم الدعم املحدود، ح�سب قدراتي، 
الثقاف���ات.  ب���ن  احل���وار  يف  اأ�س���ارك  واأن 
�سحي���ح اأنه ه���دف متوا�سع كث���رًيا باملقارنة 
بالطموح���ات الك���ربى التي يتمناه���ا كل من 
ا.  يخو����ض ه���ذا املج���ال، ولكن���ه مه���م اأي�سً
اإنن���ي اأريد اأن اأنقل لالآخري���ن ال�سعور بدفء 
امل�صاع���ر واالحرام، وهو اأمر يدخل ال�صعادة 
يف قل���ب كل اإن�سان، ول اأحت���اج اإلى موؤهالت 
ول درا�س���ات، لك���ي اأفعل ذلك، ونظ���ًرا لأين 
�ساأعم���ل يف مدر�س���ة، فاإنن���ي �ساأحر�ض على 
���ا داخل  اح���رام حق���وق االأطف���ال، خ�صو�صً

ال�سف.
اإنني مت�سوقة للتع���رف على حياة النا�ض 
يف بنن ب�سورة متعمق���ة، اإنني �ساأعي�ض عند 
اأ�سرة م�سيفة، رب البيت فيها مدير مدر�سة، 
ومن يف ه���ذه الوظيفة يحتل مكانة اجتماعية 
راأي���ه،  القري���ة  �س���كان  يطل���ب  مرموق���ة، 
وي�ستمعون لن�سحه، وهو الأمر الذي �سي�سهل 
عل���ّي الكث���ري، وحن ي���رى النا�ض هن���اك اأن 
مدير املدر�صة يغفر يل اأخطائي الناجمة عن 
جهل���ي بالعادات والتقالي���د، فاإنهم �سيكونون 

ا مت�ساحمن معي. اأي�سً
لكن احلياة يف مثل هذه الأ�سرة، �ستكون 
بالتاأكيد خمتلفة بع�ض ال�سيء عن احلياة يف 
عائ���الت ال�سكان العادي���ن يف القرية، لذلك 

ال�سن���ة التطوعية خلدمة املجتمع يردون على 
ال�س���وؤال ع���ن دوافعه���م للقيام به���ذه ال�سنة، 
بطريق���ة برجماتية، ويقول���ون: »ل اأعرف ما 
ال���ذي اأري���د اأن اأفعل���ه بعد الثانوي���ة العامة«، 
ويجيب اآخرون بطريقة اأخرى، قائلن: »اأريد 
اأن اأتعل���م ال�ستقاللي���ة، واأتع���رف على ثقافة 
جديدة«، اأما بالن�سب���ة يل فاإنني اأقول: »اأريد 
اأن اأق���دم ي���د امل�ساع���دة، واأن اأرى الإمكانات 
املتاحة لذل���ك«، واأعتق���د اأن وراء ذلك رغبة 
دفينة يف داخلي ب���اأن اأ�سعى لأن اأجعل العامل 
اأف�ص���ل ولو بدرجة حم���دودة للغاية، املهم اأن 

اأ�سهم يف ذلك.
�سحي���ح اأنه كان م���ن املمكن تقدمي هذا 
اجله���د من اأج���ل املجتم���ع، يف بل���دي اأملانيا 
���ا، اأو يف دول���ة جم���اورة، ولك���ن عن���دي  اأي�سً
ف�س���ول �سدي���د للتعرف عل���ى بلد، ل���ه ثقافة 
واأ�سل���وب حي���اة تختلف���ان كلًي���ا ع���ن الثقافة 

الأوروبية.
ما زالت ال�سور املطبوعة يف خيايل عن 
اإفريقي���ا، مرتبطة بالت�س���ورات ال�سائدة عن 
هذه القارة يف ب���الدي، وتعترب غالبية الأملان 
اأن اإفريقيا هي مرادف���ة للعامل الثالث، حيث 
الفق���ر والبوؤ����ض واجلوع، مع العل���م اأن هناك 
اختالف���ات كبرية بن ال���دول الإفريقية. واأنا 
���ا كانت معلوماتي حم���دودة للغاية حتى  اأي�صً
عن بن���ن، ناهيك عن منطقة غرب اإفريقيا، 
وعندم���ا اأرجع اإلى الطلب الذي كتبته للتقدم 
للح�س���ول عل���ى فر�س���ة القيام به���ذه ال�سنة 
التطوعية يف اإفريقي���ا، اأجد اأنني ا�ستخدمت 
عبارات �سخمة، وطموحات ل حدود لها، كما 
هو معت���اد عند املتقدمن واملتقدمات خلدمة 

املجتمع.
ثم ج���اءت ال���دورات التح�سريي���ة لهذه 
ال�سن���ة التي جعلتن���ي اأرى الأمر ب�سورة اأكر 
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�ساأحر����ض عل���ى التع���رف عل���ى الكثريين يف 
مكان عملي، وعلى القيام برحالت يف خمتلف 
اأرجاء الب���الد، بحيث اأ�ستطي���ع التعرف على 
ثقافة بنن، واأن اأتعم���ق فيها. وحتى ل اأبالغ، 
فاإنه يكفي اأن اأتعرف على الثقافة ال�سائدة يف 
�سمال بن���ن التي تختلف ع���ن جنوب البالد، 
ولذلك فاإن هن���اك دورات خمتلفة للمتجهن 
اإلى �سمال بنن وجنوبه���ا. كما اأريد اأن اأتعلم 
اللغة املحلي���ة التي يتحدث بها �صكان املنطقة 

التي �ساأعمل فيها.
وعندما اأعود اإلى بلدي، اآمل اأن اأ�ستطيع 
اأن اأق�س���ي عل���ى الأح���كام امل�سبق���ة املرتبطة 
باإفريقي���ا، واأن اأنقل للنا�ض يف بلدي ويف بقية 
دول العامل، �سورة واقعية عن بنن و�سكانها. 
اأع���رف اأن طموحات���ي كب���رية، واآم���ايل 
عظيم���ة، لأنن���ي يف احلقيقي���ة ل اأع���رف م���ا 
ينتظ���رين، وم���ا ال���ذي �ساأ�ستطي���ع فعله على 

اأر�ض الواقع.
ومهم���ا كن���ت خيالي���ة فاإنن���ي اأري���د اأن 
اأغ���ري �سورة اإفريقيا عن���د الأملان، ورمبا عند 
ا واحًدا  الأوروبي���ن، فالبع�ض يع���رف �سخ�سً
م���ن اإفريقيا، ثم يق���وم بتعمي���م احلكم على 
اجلمي���ع، اأم���ا اأن���ا فاأعتق���د اأنن���ي �ساأ�ستطيع 
بعد عودت���ي اأن اأربط الأم���ور بع�سها ببع�ض، 
واأعطيه���م �س���ورة متكاملة و�سامل���ة، وهو ما 
يجعلن���ي اأ�سعر بعظم امل�سوؤولي���ة، من اأجل اأن 
اأق�ص���ي عل���ى املخ���اوف الغام�ص���ة واالأحكام 
اجلزافي���ة ع���ن الأفارق���ة. كم���ا �ساأ�سعى لأن 
اأق���دم �س���ورة اأف�س���ل واأكر دقة ع���ن بالدي 
و�سعب���ي، بل ورمب���ا ع���ن اأوروب���ا والأوروبين 

لقد �ساأل���ت متطوعة �سابقة 
يف بنن عن التغريات التي حدثت 
له���ا بعد هذه ال�سن���ة، فقالت يل: 
اأك���ر  اأ�سبح���ت  باأنن���ي  »اأ�سع���ر 
ن�سًجا، واأنني ق���ادرة على الأخذ 
ا  اأي�سً لي�سبح���وا  الآخري���ن،  بيد 
اأكر ن�سًجا، ثم ناأخذ بيد بع�سنا 
اأك���ر  جميًع���ا  لنن�س���ج  البع����ض 
اأف�س���ل  ذل���ك  اأن  واأرى  واأك���ر«، 
و�سف ملا ميكن اأن اأ�سميه )التعلم 
الكوين(، اأي التعلم امل�صرك من 

بع�ض ومع بع�ض. 
لالأم���ور  روؤيت���ي  اأن  اأعتق���د 
�ست�سب���ح بعد ه���ذه ال�سنة اأ�سمل 
واأرح���ب اأفًق���ا، و�ساأتخل����ض من 
النظ���رة ال�سيق���ة الأحادي���ة لكل 
ما ي���دور حولنا، واأ�ستطي���ع روؤية 
الكثري من الأم���ور يف اإطار كوين 
يراعي الع���امل كله، ول يقف عند 
ح���دود ب���الدي وثقافت���ي. واملهم 
ه���ذه  نق���ل  اأ�ستطي���ع  اأن  ���ا  اأي�سً
النظ���رة اإلى من حويل، واأجعلهم 

�سركاء معي فيها.

أصبحت 
أكثر نضًجا!..

ا�صتغ���رق التفك���ري في���ه طوي���ًا. وبعدها كان 
ال�س���وؤال عن املنظمة التي اأري���د اأن اأعمل من 
خالله���ا، ولذل���ك اطلع���ت عل���ى مواق���ع هذه 
املنظمات، وتعرفت عل���ى اأهدافها، واجلهات 
التي تتعاون معه���ا، وامل�سروعات التي ت�سرف 
عليه���ا، والرعاي���ة التي تقدمه���ا للمتطوعن، 

والربامج التي تقوم بها.
وبعد اأن ا�ستقر راأيي على منظمة معينة، 
بحثت عن الدورات التح�سريية التي تقدمها، 
القت�س���ادي  التع���اون  وزارة  اأن  ووج���دت 
والتنمي���ة الأملاني���ة، ه���ي الت���ي ت�س���رف على 
امل�سروع���ات التنموية يف بن���ن، واأنها تتحمل 
75 يف املئة من تكاليف هذه ال�سنة التطوعية، 
عالوة على ر�س���وم ٢5 يوًما من الدورات التي 
تنق�س���م اإلى دورتن قبل ال�سف���ر، ودورتن يف 
بن���ن، ودورة بع���د الع���ودة، وتتحم���ل املنظمة 

���ا، من خال التعامل مع النا�ض باحرام  اأي�صً
وباعتبارهم اأنداًدا يل.

اآمال عري�سة
كث���ري م���ن دول اإفريقي���ا ل تتبن���ى �سورة 
اإيجابية عن الدول ال�ستعمارية ال�سابقة، وهو 
اأمر بديهي، ولكن العالقة بن الدول الإفريقية 
وه���ذه الدول الأوروبية، مل تعد كما كانت عليه 
يف زمن ال�ستعمار، وهذه اخللفيات التاريخية 
جتعلني اأتوقع اأن تكون ه���ذه ال�سنة التطوعية 
يف اإفريقي���ا، مليئة بالتجارب اجلديدة، �سواء 
كان���ت �سلبية اأو اإيجابية، وب�سور �ستى. واأملي 
كب���ري اأن اأ�سب���ح ج���زًءا اأ�سي���اًل م���ن العائلة 
امل�سيف���ة، وم���ن ال�سكان املحلي���ن هناك، ول 
اأري���د اأن اأك���ون ج�سًما غريًب���ا، و�سيًفا موؤقًتا، 

جاء ورحل دون اأن يرك ب�صمة.
واإلى جانب املع���ارف العقلية، فاإنني اآمل 
اأن اأكت�س���ب الإح�سا�ض مبجتمع غرب اإفريقيا، 
واأن اأح�س���ل على نظرة متعمقة يف تاريخ هذا 
البل���د، ونظامه ال�سيا�سي، ولعلني اأكون قادرة 
عل���ى فهم ال�سيا�سة التنموية احلديثة، بل واأن 
اأ�سهم يف تطويره���ا، ويف معرفة كيفية تقدمي 
امل�ساع���دة الفعالة لبن���ن، لأن وجودي هناك 

�سيجعلني اأرى احلاجات الفعلية للنا�ض.

ال�ستعدادات 
عندم���ا ب���داأت التح�س���ري له���ذه ال�سنة، 
كان ال�س���وؤال الأول ع���ن ن���وع اخلدم���ة الت���ي 
اأري���د اأن اأقدمها، وهل ه���ي يف املجال الثقايف 
اأو الريا�س���ي اأو التعليم���ي، وه���و الأم���ر الذي 

عالميات



41 مار�س 2017م العدد     1

اأعتق��د اأن روؤيت���ي لالأم���ور �ست�سب���ح بع���د ه���ذه ال�سنة اأ�سم���ل واأرح���ب اأفًقا، 
و�ساأتخل����ض من النظرة ال�سيقة الأحادية لكل ما يدور حولنا، واأ�ستطيع روؤية الكثري 
م���ن الأم���ور يف اإطار كوين يراع���ي العامل كله، ول يقف عند ح���دود بالدي وثقافتي. 
ا اأن اأ�ستطيع نقل هذه النظرة اإلى من حويل، واأجعلهم �سركاء معي فيها. واملهم اأي�سً
اأمتن���ى اأن اأ�سب���ح اأكر فهًما للثقافة ال�سائدة يف غ���رب اإفريقيا، واأن اأفهم هذه 
الق���ارة من جوانب خمتلفة، واآمل من كل قلبي اأن اأ�سبح بعد هذه ال�سنة اأكر ن�سًجا 
واأو�ص���ع خربة باحلياة. وعلى اأي حال فاإنني واثقة من اأن هذه التجربة �صترك اآثاًرا 
ا على ترك اأثر يف بنن، وحبذا  عميق���ة على �سخ�سيت���ي، واأمتنى اأن اأكون قادرة اأي�سً

لو مل تكن حفًرا وثغرات، بل اآثاًرا اإيجابية.
ل اأنتظ���ر اأن اأحقق معج���زات، يكفيني اأن يتذكرين النا����ض هناك باخلري، واأن 
يقولوا كانت هنا فتاة اأوروبية طيبة جاءت يوًما اإلى بادنا، كانت حترمنا، ومل تكن 

تعترب ثقافتها اأعلى قدًرا من ثقافتنا. 
اإذا ا�ستطعت اأن اأبني هذا اجل�سر بن الثقافتن، فاإنني �ساأكون قد حققت هديف 
م���ن هذه ال�صن���ة التطوعية. �صحيح اأن هذه العمل ال يه���دف اإلى تغيري العامل، ولكن 
عل���ى االأقل ينبغي اأن يكون خطوة على طريق جعل العامل اأف�صل، حتى ولو كانت هذه 

اخلطوة �صغرية للغاية، املهم اأنها يف الطريق ال�صحيح. 

اأعجبن��ي يف املنظمة التي تعم���ل يف بنن وغريها من الدول، واملتخ�س�سة يف 
م�ساع���دة الأطفال يف غ���رب اإفريقيا، اأنها تقدم معلوم���ات تف�سيلية عن كل �سيء، 
ول تقب���ل املتقدم لل�سنة التطوعي���ة، اإل بعد اأن جتري معه مقابلة �سخ�سية، للتعرف 
على دوافعه، و�سخ�سيته، وقدرته على العمل ب�سورة م�ستقلة، ورغم التوتر ال�سديد 

الذي اأ�سابني يف املقابلة، فقد اجتزتها بنجاح. 
كانت هناك الكثري من الإجراءات التي طلبت مني املنظمة القيام بها بنف�سي، 
مثل التقدمي على تاأ�سرية الإقامة يف �سفارة بنن، وا�ستخراج العديد من امل�ستندات، 
مث���ل �سحيفة احلالة اجلنائية، و�سراء مالب�ض منا�سب���ة للعادات والتقاليد املحلية، 
ولنوعي���ة العمل الذي �ساأق���وم به، وكذلك الطالع على ال�سح���ف املحلية ال�سادرة 
هن���اك، وقراءة كتب ع���ن بنن، والتوا�سل م���ع املتطوعن ال�سابق���ن يف هذا البلد، 

لال�ستفادة من خرباتهم.

سأصبح بعدها جسًرا بين عالمين مختلفين

شروط وإجراءات
تكالي���ف التاأمن ال�سحي يف اخلارج، وتذاكر 
لأن  ونظ���ًرا  بن���ن.  يف  وال�سك���ن  الط���ريان، 
ه���ذا البلد في���ه ت�سكيلة من البعو����ض والدود 
والقم���ل، مما يت�سبب يف الإ�سابة بالعديد من 
الأمرا�ض، التي ل ي�ستهان ببع�سها، فاإنه كان 
مهًما بالن�سبة يل �سمان وجود تاأمن �سحي.

يف ال���دورة التح�سريي���ة الأول���ى تعرفنا 
عل���ى الثقاف���ة الإفريقي���ة، وات�س���ح يل اأنن���ي 
�ساأتعر�ض اإلى �سدمة ح�سارية بالتاأكيد، واأن 
هن���اك الكثري م���ن الت�سرف���ات، �سيكون لها 
دالالت خمتلف���ة، تدل على االح���رام اأو عدم 
االح���رام، ولذلك البد م���ن تعديل �صلوكياتي 

وت�سرفاتي، حتى ل ي�ساء فهمها. 
ويف ال���دورة الثاني���ة جرى تن���اول الأمور 
اأن  ينبغ���ي  الت���ي  االأ�صي���اء  مث���ل  العملي���ة، 
ناأخذه���ا معن���ا، واملخاوف التي ق���د تعرينا، 
تق���ع،  ق���د  الت���ي  وال�سراع���ات واخلالف���ات 
وا�صراتيجيات العمل يف املكان الذي �صننتقل 
اإلي���ه، وبخا�س���ة كيفية التعامل م���ع الأطفال. 
وقد اأعجبني ح�سور �سي���دة نيجريية، اأخذت 
ت�سرح لنا الأو�ساع يف بالدها، وكيفية التحية 
وتناول الطعام، و�سلوكيات النا�ض الجتماعية 
ودقيًق���ا،  رائًع���ا  �سرًح���ا  كان  لق���د  هن���اك. 
واأج���رت معنا جتارب عملي���ة، عما ذكرته يف 

حما�سرتها ال�سيقة. 

�سكوك وخماوف
اإل���ى حتقي���ق ه���ديف  الطري���ق  يك���ن  مل 
بالتط���وع ملدة �سنة يف بن���ن مفرو�ًسا بالورود، 
فكث���ري م���ن ال�سديق���ات والزمي���الت اأبدين 

أنا ال أقوم بهذا العمل 
لمصلحة اآلخرين فحسب، 
بل أفكر أيًضا فيما 
سأستفيد منه لنفسي، 
أي أن يكون المكسب 
متبادال، هم يحصلون 
على خدمة مجانية، ولكن 
المكسب األكبر ــ حسب 
رأيي ــ يعود على من 
يقدم هذه الخدمة

له���ن  اأ�ص���رح  اأن  عل���ّي  وكان  ا�صتغرابه���ن، 
مربرات���ي، ويف النهاية ك���ن يوؤيدن قراري، ما 
دام���ت ه���ذه رغبتي. علًم���ا اأن الأم���ر مل يكن 
جم���رد رغبة، بل هو التزام داخلي واإ�سرار ل 

رجوع عنه.
وال���داي اأبدي���ا الكثري م���ن االعرا�صات 
يف البداي���ة، وا�صتغ���رق االأمر وقًت���ا طويًا يف 
الكثري من النقا�سات، ومل يكونا �سعيدين باأن 
اأكون بعيدة عنهما ملدة �سنة كاملة، ويف بلد ل 
يعرفان عنه الكثري، ومل���يء بالأمرا�ض، وهو 

ما جعلن���ي اأ�صعر يف بع����ض االأحيان بالردد، 
م�سوؤوليت���ي  اأجتاه���ل  اأن  اأ�ستطي���ع  ل  لأين 
ا، وكان���ت خماوفهما واآمالهما  جتاههما اأي�سً

لها ما يربرها فعاًل.
ولك���ن الآن الكل وافق عل���ى قيامي ب�سنة 
تطوعية يف خدمة املجتمع، البع�ض وافق على 
م�س�ض، والبع�ض الآخ���ر وافق رغبة، واأ�سبح 
م�سجًعا ب�سدة يل على هذا القرار. اإن قراري 
نابع م���ن قناعة اأنها حيات���ي، واأنني م�سممة 

ا. على تاأدية هذه ال�سنة من اأجلي اأي�سً
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هناك إجماع على أهمية السعادة ونشر 

الروح المعنوية العالية، وأثرها اإليجابي 

على التعليم بصورة خاصة، وعلى حياة 

الطالب عامة، لكن الخالف بين الخبراء 

التربويين في الغرب، يدور حول كيفية نشر 

السعادة بين الطالب، وهل يكون ذلك من 

خالل إضافة مادة دراسية جديدة، اسمها 

)السعادة(، أم أن القيام بذلك سيفرغها 

من جوهرها، ويجعلها مادة لالختبار مثل 

بقية المواد، ويكون سبًبا في المزيد من 

الضغوط التعليمية، ومن ثم التعاسة بدالً 

من السعادة؟ في السطور القادمة ننقل 

آراء الفريقين التي نشرتها واحدة من أكبر 

المجالت التربوية في العالم، وهي مجلة 

)بيداجوجك(، ونترك للقارئ أن يقرر ما يشاء.

هل تصبح )السعادة( مادة 
دراسية في مدارس الغرب؟

نقاش في مجلة تربوية عالمية رائدة

تغريد إبراهيم الطاسان

خدمة اجتماعية

الرياض

تربويات
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ينبغي النظر إلى التربية 
والتعليم بمنظور أشمل، 
بحيث ال يقتصر على اكتساب 
المعرفة، والحصول 
على درجات مرتفعة في 
االختبارات فحسب

املوؤيدون ملادة )ال�سعادة(
ل يع���رف الكث���ريون اأن اأول اأ�ستاذ كر�سي 
لعل���وم الربي���ة يف اجلامع���ات االأملاني���ة، وه���و 
الأ�ستاذ الدكتور اإرن�ست كر�ستيان تراب، الذي 
بداأ عمل���ه يف عام ١7٨٠م، كان ق���د رفع �سعار 
)الربي���ة ه���ي تعلي���م ال�صع���ادة(، ويف ع�ص���ر 
التنوي���ر يف القرن الثامن ع�س���ر، اعترب علماء 
الربي���ة اأن حتقيق ال�صعادة هو حمرك اإ�صاح 
التعلي���م، ويف ع���ام ١٨3٢ ق���ال ع���امل الربي���ة 
يواخيم هايرني�ض كامب���ه، اإن ال�صعادة تراجع 
بنف����ض القدر ال���ذي يكون في���ه التعليم من�سًبا 
على نقل املع���ارف فقط. ولعل ه���ذا هو اأف�سل 
ت�سخي����ض للو�س���ع الراهن حالًي���ا يف كثري من 

املدار�ض على م�ستوى العامل.
ومن املوؤك���د اأن البع�ض يرى قيام املدر�سة 
مبهم���ة ن�سر الر�س���ا والروح املعنوي���ة املرتفعة 
وال�سع���ادة ب���ن الط���الب، يكلفه���م م���ا يف���وق 
قدراته���م. لك���ن النظري���ات احلديث���ة تو�س���ح 
اأن ال�سع���ور بالر�س���ا وال�سع���ادة ل يق���وم عل���ى 
اال�صرخ���اء واخلم���ول، ب���ل عل���ى العك����ض من 
ذل���ك متاًم���ا، فاإن ب���ذل اجله���د، والتغلب على 
التحديات، واجتياز ال�سعاب، يجعل ال�سخ�ض 
ي�سع���ر بقيمة الإجن���از الذي قام ب���ه، وعندها 
ي�سع���ر بقيم���ة ال���ذات، وبقدرت���ه عل���ى حتقيق 

اأهدافه العالية.
والتعلي���م  الربي���ة  اإل���ى  النظ���ر  ينبغ���ي 
مبنظور اأ�سمل، بحي���ث ل يقت�سر على اجلانب 
الأكادمي���ي، اأي اكت�س���اب املعرف���ة، واحل�سول 
عل���ى درجات مرتفعة يف الختب���ارات فح�سب. 
اأهمي���ة احل�س���ول عل���ى  التاأكي���د عل���ى  وم���ع 
التعليمي���ة  امله���ارات  واكت�س���اب  املعلوم���ات، 
���ا بن���اء  اأي�سً املختلف���ة، ف���اإن التعلي���م ي�سم���ل 
ال�سخ�سية؛ ولذلك فاإن اأف�سل تعليم، هو الذي 
يحقق التوازن بن العقل والنف�ض. وت�سري نتائج 
الأبح���اث امليداني���ة اإل���ى اأن التعلي���م، هو اأهم 
عوامل حتقي���ق ال�سعادة، وبنف����ض الدرجة فاإن 

ال�سعادة هي اأكر العوامل فعالية يف التعليم. 

اإثبات اأهمية مادة )ال�سعادة(
اإن مادة )ال�سع���ادة( ل تعني مطلًقا اإنكار 
جدي���ة احلياة و�سعوباتها وم�سكالتها، بل متثل 
اإ�سهاًم���ا يف تنمية ال�سح���ة النف�سية ويف اإدارة 
احلياة بطريق���ة ناجحة. وق���د تو�سلت العديد 
م���ن الدرا�سات اإلى اأن تدري����ض هذه املادة، قد 
اأدى اإل���ى تنام���ي �سع���ور الط���الب بال�ستقرار 

لق���د تو�سل���ت اأبح���اث ال�سع���ادة اإل���ى اأن 
الأ�سخا����ض ال�سع���داء اأح�س���ن �سح���ة، وله���م 
عالق���ات اجتماعي���ة اأف�س���ل م���ع م���ن حولهم، 
ويحققون دخاًل مادًي���ا اأعلى من غريهم، وهم 
اأكر قدرة على الإبداع، واأ�سرع تعلًما، ويجيدون 
العمل مع اآخرين بروح الفريق الواحد، ولذلك 
فاإن تدري����ض هذه املادة لن يحق���ق فوائد جمة 
للط���الب وحده���م، ب���ل �سيع���ود بنف����ض القدر 
عل���ى املعلم���ن الذين يقوم���ون بتدري����ض مادة 

)ال�سعادة(.

الراف�سون لفر�س مادة )ال�سعادة(
اإن احلدي���ث ع���ن اإ�ساف���ة م���ادة جدي���دة 
ا�سمه���ا )ال�سع���ادة(، مي����ض اخل���الف القائم 
عل���ى الدور املزدوج للمدر�س���ة، فهي من ناحية 
مطالب���ة بنقل معارف ومه���ارات حمددة، ومن 
ناحي���ة اأخ���رى عليها تقدمي الإر�س���اد والتوجيه 
الالزم���ن للحي���اة العملية؛ ولذل���ك فاإن هناك 
م���واد تخدم املهم���ة الأولى، مث���ل: الريا�سيات 
والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واللغات، 

النف�س���ي، وال�سع���ور بقيم���ة ال���ذات، والر�س���ا 
الداخلي. كما اأ�سبح الطالب بعدها اأكر مياًل 
لال�ستقاللي���ة، وقدرة عل���ى التحكم يف الذات، 
وال�سع���ور بالنتم���اء اإلى اجلماع���ة، واحلما�ض 

للعمل، ون�سج ال�سخ�سية.
واإذا كان البع�ض يزعم اأن املعلم قادر على 
ن�سر هذا ال�سعور بال�سعادة والر�سا، من خالل 
تدري����ض اأي م���ادة، اعتم���اًدا على م���ا يتمتع به 
من مهارات تربوية، ف���اإن اإح�سائيات �سركات 
التاأم���ن ال�سحية الأوروبية، ت�سري اإلى اأن اأكر 
من 3٠ يف املئة من التالميذ والطالب ي�سعرون 
بالكتئاب، ويعانون م�س���اكل نف�سية، وي�سعرون 
بالوحدة، وبفقدان الرغب���ة يف التعلم، واأ�سبح 
الكثريون منه���م يالزمهم �سع���ور باخلوف من 

الف�سل يف التعليم.
اإن مراع���اة ال�سعادة وال�سع���ور بالر�سا يف 
م���ادة درا�سية خا�س���ة، ل يقت�سر على ال�سحة 
ا نقا�ًسا تربوًيا  النف�سي���ة للطالب، بل يوفر اأي�سً
م�ستم���ًرا وهادًفا للمه���ام املنتظرة من ال�سباب 

بالتزامن مع مراحل منوهم.
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وهناك م���واد تركز عل���ى اجلان���ب الآخر وهي 
املو�صيقى والف���ن والربية الريا�صي���ة والربية 

الدينية اأو الأخالق. 
ولعل امل�سكل���ة الكربى التي يعانيها التعليم 
اأن امل���واد الت���ي م���ن املفر����ض اأن ت�صه���م يف 
الرتق���اء ب�سخ�سي���ة الطفل اأو ال�س���اب، تتحول 
اإل���ى م���ادة لالختب���ار، وي�سب���ح اله���م الأك���رب 
للطال���ب هو كيفية احل�س���ول على اأعلى درجة، 
اأي ال ت�صب���ح ح�ص���ة الربي���ة الريا�صي���ة وقًتا 
���ا لال�ستمت���اع باحلركة وتعل���م األعاب  خم�س�سً
ريا�سي���ة خمتلفة، حتى يتع���رف كل طالب على 
ميول���ه، ويجمع ب���ن الق���وة البدني���ة والعقلية، 
ب���ل يك���ون كل الطالب مطالب���ن بتاأدي���ة نف�ض 
التماري���ن، بغ�ض النظر عن لياقته���م البدنية، 
اأو حبه���م لهذه الريا�س���ة اأو تل���ك. واإذا طبقنا 
ذل���ك على مادة )ال�سعادة(، فاإن ذلك يعني اأن 
يح�س���ل الطالب على تقدير )�سعيف(، لأنه مل 
يذاك���ر املعلومات الواردة يف املنهاج، ولي�ض لأنه 

يعاين من التعا�سة.

ال�سعادة مناخ عام ولي�ست مادة
هناك قناعة عن���د البع�ض ب�سرورة حتول 
كل م���ا ي�صغل النا�ض اإلى م���ادة درا�صية، فهناك 
م���ن يطال���ب باإدخ���ال م���ادة درا�سي���ة خا�س���ة 
للتعام���ل م���ع �سب���كات التوا�س���ل الجتماع���ي، 
واالإنرن���ت عموًم���ا، ومادة اأخرى ع���ن التغذية 
ال�سحية، ومادة ثالثة عن حماية البيئة، ومادة 
رابعة عن املخ���درات، واأخرى ع���ن الإ�سعافات 
االأولي���ة. ويف ه���ذا االإطار ياأتي اق���راح اإ�صافة 
وكاأن  املدر�س���ي،  للمنه���اج  م���ادة )ال�سع���ادة( 

ب���دًل م���ن اأن يح���اول املعلم���ون 
النف�س���ي،  الطبي���ب  ب���دور  القي���ام 
ويحول���ون احل�س����ض اإل���ى قاع���ات 
واخلائف���ن  للمكتئب���ن  ع���الج 
واملعقدي���ن نف�سًي���ا، عليه���م العم���ل 
عل���ى تخفي���ف ح���دة روح التناف����ض 
امل�ستع���ر، وا�ستبدالها ب���روح التعاون 
ب���ن اجلمي���ع، واأن ي�سع���ر الطال���ب 
م���ن  وذل���ك  للمدر�س���ة،  بالنتم���اء 
خالل اإ�سراكه يف �سناعة القرارات، 
واإ�سهامه يف تزي���ن الفناء املدر�سي، 
واإج���راء ا�ستطالع���ات راأي من وقت 
لآخر لقيا�ض مدى ر�سا الطالب عن 
الأو�ساع يف ال�سف���وف، ويف املدر�سة 

عموًما.
لي����ض هن���اك م���ن ل يتمن���ى اأن 
املمي���زة  ال�سم���ة  ال�سع���ادة  ت�سب���ح 
لطالبن���ا، واأن تكون ال���روح ال�سائدة 
يف مدار�سن���ا، لكن ل يجوز اأن تتحول 
هذه الرغبة اإلى م���ادة درا�سية تريح 
�سمائ���ر امل�سوؤولن، ب���دًل من القيام 
بجهود حقيقية لإزالة اأ�سباب التعا�سة 
التي تع�سف بنفو�ض بع�ض الطالب، 
ب�صبب الظلم االجتماع���ي اأو �صغوط 
احلي���اة احلديث���ة، اأو ب�سب���ب بع����ض 

االأو�صاع املردية يف املدار�ض.
اإن تدري����ض م���ادة )ال�سع���ادة( 
يقلب الأمور راأ�ًس���ا على عقب، كاأننا 
نقول للطالب »لقد وفرت لك املدر�سة 
مادة ع���ن ال�سعادة، ف���اإذا مل ت�سبح 
�سعي���ًدا، فالعي���ب يف داخل���ك اأنت«، 
وكاأنه قادر على جتاهل كل ما حوله، 
والنتق���ال اإلى عامل خي���ايل، لي�ض له 

وجود على الأر�ض. 

السعادة في 
تعليمنا..

تدري�ض هذه املادة �سيجعل اجلميع �سعداء.
م���ادة  فر����ض  م���ن  الأف�س���ل  البدي���ل  اإن 
اإ�سافي���ة، هو اإ�سالح العملي���ة التعليمية، لتكون 
باأكمله���ا م�س���در ت�سوي���ق و�سع���ادة لالأطف���ال 
وال�سب���اب، وذل���ك من خالل الدم���ج بن املواد 
املختلفة، �سواء كان الهدف منها نقل املعرفة اأو 
بناء ال�سخ�سي���ة، والنتقال اإلى التعليم املعتمد 
عل���ى التداخل ب���ن املواد، يف اإط���ار م�سروعات 
درا�صي���ة م�صرك���ة ب���ن معلم���ن م���ن خمتلف 

الفروع الدرا�سية.
اإن ال�سع���ادة ل تتحق���ق م���ن خ���الل مادة 
بعينه���ا، اأو م���ن خالل اإج���راء )رتو����ض( على 
العلمي���ة التعليمية، بل يف اإطار ن�سر مناخ يدعو 
لل�سع���ادة، اأي اأن يعم الر�س���ا، من خالل �سعور 
الطالب بالنتماء اإل���ى اجلماعة، واأنه ل يوجد 
طال���ب وحيد مع���زول ع���ن الآخري���ن، وكذلك 
اأن يك���ون التعام���ل ب���ن املعلم���ن والط���الب، 
وب���ن الط���اب اأنف�صهم، قائًما عل���ى االحرام 
بقدرات���ه  الطال���ب  ثق���ة  وتر�سي���خ  والتقدي���ر، 

الذاتية.
هن���اك اأ�سي���اء ب�سيطة قد تب���دو �ساذجة، 
لكنها توؤثر كث���رًيا يف احلالة النف�سية للطالب، 
مث���ل اأن يج���د املدي���ر واملعلم���ن وكل م���ن يف 
املدر�سة، ينظر له بابت�سام���ة، ويبادله التحية، 

وينظر اإليه حن يتحدث معه، ل اأن يتلفت مينة 
وي�سرة، وكاأن هذا الطالب ل ي�ستحق النتباه له، 
واأن يكون الطع���ام املقدم يف املق�سف املدر�سي 
�سهًي���ا، واأن تكون ال�سف���وف اأنيقة ومرتبة، واأن 

تكون دورات املياه نظيفة و�سحية.

تربويات
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مقال
غر  املنظمات  اإدارة  زمالة  برنامج  اأو  َعنونُتها،  كما  العنود  زمالة 
متّيزه  من  فالربنامج  اآخر.  منط  من  للمنح  برنامج  هو  الربحية، 

وتفّرده اأنه ال يركز على جانب املنح املايل فقط، كما هي حال كثر من 

اجلهات املانحة التي ترى اأن حتقيقها للنجاح يكون عرب ت�صاعد اأرقام 

منحها ودعمها املايل فقط، بل يتميز الربنامج باأنه نوع جديد من املنح 

وهو املنح الب�صري. ومن وجهة نظري يجب اأن يكون هذا النوع من املنح، 

هو الركيز االأول لنا يف جمال املنح.

واملنح الب�صري له اأوجه ومناذج عدة، وبرنامج الزمالة يحقق اأحدها 
ومتكينهم  القطاع،  يف  الب�صرية  امل��وارد  من  الكفاءات  تطوير  خال  من 
كعنا�صر فّعالة ذات اأثر ودور كبر يف تو�صع  القطاع الثالث حجماً واأثراً.
اإن برنامج الزمالة فكرة ا�صراتيجية، ومنح ب�صري ُبِنَي بناء منطقياً، 
التطبيقي. وقد  النظري والركيز على اجلانب  يجمع ما بني اجلانب 
راأ�صهم  وعلى  املتميز،  وفريقها  م�صكورًة  اخلرية  العنود  موؤ�ص�صة  بذلت 
الربنامج  ه��ذا  لي�صبح  ك��ب��راً  ج��ه��داً  احل���زمي،  يو�صف  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة 
وتعزيز  ال�صعودية  للجمعيات اخلرية  التطوير  اأرك��ان  من  اأ�صا�صياً  ركناً 
دورها عرب متكني املورد الب�صري بقطاعنا اخلري يف مملكتنا احلبيبة، 
لي�صبحوا قادة يف تطوير منظمات القطاع غر الربحي، وب�صمة وعامة 

فارقة يف حت�صني جودة خمرجاته.
 ومما دفعني لكتابة هذا املقال هو اأنني وفقت كثراً - بحمد اهلل - 
باأن اأكون اأحد املنت�صبني لهذا الربنامج الرائع  يف دفعته االأول��ى، وكنت 
وتعرفت  واخل���ربات،  املعارف  من  الكثر  وا�صتفاد  التجربة  خا�ص  ممن 
من خالها على نظريات ومنهجيات جديدة يف العمل غر الربحي، كما 
املعلومة  �صقل  يف  �صاهمت  واختبارات  وواجبات  وتقارير  زي��ارات  تخللها 
وتر�صيخها، بل اإن مما زادين فخراً بعد اأن تخرجت فيها اأنني ُر�صحت الأن 

اأكون اأحد اأ�صاتذة الربنامج يف اإ�صداره الثاين.
 

منوذجاً  اأ�صبح  االإجناز الذي  هذا  العنود  ملوؤ�ص�صة  وهنيئاً   .. ف�صكراً 
به، وهذا  القطاع، وذل��ك بعد توجه عدد من اجلهات لاقتداء  رائعاً يف 
هو الدور احلقيقي الذي ينبغي اأن تكون عليه جهاتنا وموؤ�ص�صاتنا املانحة 

للم�صاهمة بتطوير القطاع اخلري.

زمالة العنود
الفكرة والمنح االستراتيجي

موسى بن محمد الموسى

خريج الدفعة األولى لبرنامج الزمالة 
األوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية

يتميز برنامج الزمالة بأنه نوع 
جديد من المنح وهو المنح 

البشري. ويجب أن يكون هذا 
النوع من المنح، هو التركيز 

األول لنا في مجال المنح
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في ظل األوضاع التي تمر بها المنطقة، أصبح العمل 

الخيري هذه األيام حاجة ملحة لكثير من فئات 

المجتمع، سواء كانت احتياجات مادية أم معنوية.

ولكن لم تقتصر هذه األعمال على فئة معينة فقط، 

إذ تعدت مفاهيم العمل الخيري فئة المحتاجين 

بمفهومه التقليدي )أي المحتاج للمال أو القوت 

اليومي( إلى مفهوم التكاتف االجتماعي للنهوض 

بالفرد والمجتمع، ومن ثم إلى مفهوم التمويل 

الجماعي لمشروع ما أو منتج معين، ويبقى 

 Crowd( مفهوم التمويل الجماعي أو ما يسمى بـ

funding( أحد مفاهيم العمل الخيري الجديد الذي 

ُيعبر عن العملية الجماعية والتعاونية، المبنية على 

»الثقة« وشبكة العالقات بين األفراد الذين يجمعون 

األموال والموارد األخرى، غالًبا عبر اإلنترنت بهدف 

دعم جهود مقدمة من أفراد أو منظمات أخرى.

تطبيقات ومنصات العمل 
الخيري والتبرعات اإللكترونية

شهاب فقيه 

حاسب آلي وإعالم جديد

أمريكا

إيثار
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يالحظ ارتفاع وتيرة 
الحمالت الخيرية في 
شهري رمضان وذي 
الحجة وانخفاضها 
في غيرهما من 
أشهر السنة

تقييم العمل اخل��ريي الإلكرتوين 
يف الوطن العربي

يف الآون���ة الأخ���رية اهت���زت كث���رًيا ثقة 
النا�ض باآلي���ات التربع وجمع امل���ال التقليدية 
ب�سبب انع���دام ال�سفافية يف جميع خطواتها، 
وه���ذا انعك����ض عل���ى م�ستويات تب���ادل ودعم 
العم���ل اخل���ريي وال�صدق���ة االإلكروني���ة يف 
الوط���ن العرب���ي، واأثر ذل���ك عل���ى امل�ستفيد 

النهائي لهذه الأعمال اخلريية.
»بالتاأكي���د اأن���ا هنا ل اأ�س���كك يف اأي من 
اجله���ات القائم���ة عل���ى الأعم���ال اخلريية، 
ولك���ن الع���امل يتط���ور �سريًع���ا، اإذ اأ�سبح من 
اأ�سا�سي���ات هذا التطور رف���ع اآليات ال�سفافية 

و�سرعة ال�ستجابة لالحتياجات«.
اإل اأن هناك مبادرات جادة خرجت اإلى 
الن���ور ت�ستخ���دم التقني���ة يف حمالتها جلمع 
التربع���ات اخلريية، ومعظم ه���ذه املبادرات 
وراءه���ا موؤ�س�س���ات خريي���ة معروف���ة. ولكن 
ركزت ه���ذه الآليات عل���ى �سيء واحد فقط، 
األ وه���و جمع التربع���ات لالأعم���ال اخلريية 
موؤ�س�س���ات  خ���الل  وم���ن  فق���ط،  التقليدي���ة 
ا عل���ى جمع  معروف���ة م���ا زال���ت تعتم���د اأي�سً
التربعات بال�سكل التقليدي، معتمدة يف ذلك 

على �سمعتها التي بنتها عرب �سنن طويلة.
احلم���الت  وت���رية  ونالحظ ارتف���اع 
اخلريي���ة يف �سه���ري رم�س���ان وذي احلج���ة 

وانخفا�سها يف غريهما من اأ�سهر ال�سنة.
وا�ستفاد و�سي�ستفيد قطاع العمل اخلريي 
االإلك���روين من النمو ال�صريع لقطاع التجارة 
التطوي���ر  املنطق���ة وحرك���ة  االإلكروني���ة يف 
امل�ستم���رة للبني���ة التحتي���ة له���ا، الت���ي ه���ي 
نف�سه���ا البنية التحتية للعم���ل اخلريي، لأنها 
يف االأخ���ري عمليات تبادل جتاري���ة اإلكرونية 
باخت���الف م�سميات امل�ستفيدي���ن وامل�ساركن 

يف هذه الأعمال.

تطبيقات العمل اخلريي
اأ�س���ع بن اأيديكم م���ا ا�ستطعت الو�سول 
  )Apps( اإلي���ه من التطبيق���ات االإلكرونية
والتربع���ات  اخل���ريي  بالعم���ل  اخلا�س���ة 
االإلكروني���ة يف الوط���ن العرب���ي، وه���ي على 

النحو التايل:

 تطبي���ق موؤ�س�سة دبي لرعاي���ة الن�ساء 
والأطف���ال: يخت�ض بالعم���ل اخلريي اخلا�ض 
برعاي���ة الن�س���اء والأطفال و�سحاي���ا العنف 
يف  ومتوف���ر  جم���اين  والتطبي���ق  الأ�س���ري. 

متجر اآندرويد واآبل.
 تطبي���ق اله���الل الأحم���ر الإمارات���ي: 
الأحم���ر  اله���الل  هيئ���ة  اأعم���ال  لدع���م 
الإماراتي���ة. والتطبي���ق جم���اين ومتوف���ر يف 

متجر اآندرويد واآبل.
 تطبيق �سندوق الأثر الإن�ساين العاملي:
يعم���ل م���ع مب���ادرات عاملي���ة، مث���ل: �سندوق 
الأمم املتحدة، ومنظم���ة اليوني�سيف، ووكالة 
الالجئن، والحتاد العاملي جلمعيات الهالل 
الأحم���ر وال�سليب الأحمر. والتطبيق جماين 

ومتوفر يف متجر اآندرويد واآبل.
 تطبي���ق اآي خري:خا����ض بجمعية دبي 
اخلريي���ة التي تعمل على كفالة اليتيم وك�سوة 
العيد والأ�ساح���ي. والتطبيق جماين ومتوفر 

يف متجر اآندرويد واآبل.
 تطبيق خري:يعم���ل على ت�سهيل عملية 
للجمعي���ات  ال�سدق���ات  واإر�س���ال  الت���ربع، 
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الر�سائ���ل  طري���ق  ع���ن  الر�سمي���ة  اخلريي���ة 
الن�سي���ة الق�سرية. مت تطوير ه���ذا التطبيق 
م���ن قب���ل �سركة فار����ض، ومتوف���ر فقط على 

متجر اآبل.
يعر����ض   :SMS �سدق���ات   تطبي���ق   
يف  اخلريي���ة  باجلمعي���ات  قائم���ة  التطبي���ق 
الإمارات التي تقب���ل التربعات عرب الر�سائل 
ع  الن�سية الق�سرية. ويتيح اإر�سال مبلغ التربُّ
اإل���ى ٢٢ جه���ة معتم���دة. والتطبي���ق جم���اين 

ومتوفر يف متجر اآندرويد واآبل.
 تطبيق ميج���ا خري:يقوم هذا التطبيق 
بت�سهي���ل اآلية الت���ربع للموؤ�س�سات اخلريية يف 

م�سر، ويتوفر فقط على متجر قوقل بالي.
 تطبي���ق خ���ري ال�سعودية:يختل���ف هذا 
التطبيق نوًعا ما ع���ن الآخرين، كونه ل يقبل 
التربعات املادية اأو العينية، لكنه يعترب حلقة 
و�سل ب���ن املتربعن واملحتاج���ن. والتطبيق 

متوفر يف متجر اآندرويد واآبل.
 تطبي���ق فائ�ض:يق���وم بت�سهي���ل عملية 
التربع بفائ�ض: املالب�ض – الأثاث – الأجهزة 
االإلكروني���ة- االأوراق – اخلب���ز – الولئ���م، 
اأي كل ما ه���و فائ�ض تقريًب���ا، ويوفر خريطة 
تفاعلية تبن كل اجلمعيات املتوفرة والقريبة 
من املتربع، اأو املوجودة يف مدينة معينة �سمن 
النط���اق اجلغ���رايف يف ال�صعودي���ة. والتطبيق 

جماين ومتوفر يف متجر اآندرويد واآبل.
م���ن  اخلريية:مق���دم  قط���ر  تطبي���ق   
موؤ�س�س���ة قطر اخلريي���ة املعرفة، وه���و ُي�سهل 
وم�ساريعه���ا  للموؤ�س�س���ة  الت���ربع  عملي���ات 

اجلماع���ي  التموي��ل 
ه���و   )Crowd funding(:
العملي���ة  ع���ن  يع���رب  م�سطل���ح 
املبني���ة  والتعاوني���ة  اجلماعي���ة 
العالق���ات  و�سبك���ة  الثق���ة  عل���ى 
يجمع���ون  الذي���ن  الأف���راد  ب���ن 
الأم���وال وامل���وارد الأخ���رى مًعا، 
به���دف  غالًب���ا  االإنرن���ت  ع���رب 
دع���م جه���ود مقدم���ة م���ن اأفراد 
اأو منظم���ات اأخ���رى. وتتم عملية 
به���دف دعم  التموي���ل اجلماعي 
العديد من الأهداف، منها �� على 
�سبي���ل املثال ����� عملي���ات الإغاثة 
يف ح���الت الك���وارث، و�سحاف���ة 
ال�س���ارع، ودعم الفنان���ن الذين 
يحتاج���ون للدعم م���ن املعجبن، 
النتخابي���ة،  احلم���الت  ودع���م 
النا�سئ���ة،  ال�س���ركات  ومتوي���ل 
وامل�صاري���ع ال�صغ���رية، اأو اإن�ص���اء 

برامج جمانية.

التمويل الجماعي

يف املغ���رب ومنطقة �صمال اإفريقي���ا وال�صرق 
الأو�سط.

 بوابة التربعات الُعمانية.
 موؤ�س�سة قطر اخلريية.

 موقع موؤ�س�سة الإمارات اخلريية.
 موؤ�س�سة راف اخلريية.

 جمعية الإح�سان اخلريية.
 مبادرة رفقاء )اأحد م�ساريع موؤ�س�سة قطر 

اخلريية(.
 موؤ�س�سة الرحمة العاملية.

 جمعية دار الرب.
 املوؤ�س�سة اخلريية امللكية )قطر(.

 موؤ�س�سة عيد اخلريية.
 الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

الإماراتية.
 جمعية العون املبا�سر.

 اأفالمنا :)Aflamnah( موقع عربي يجمع 
تربع���ات مل�سروع���ات متخ�س�سة باإنتاج 

الأفالم الق�سرية.
نالح���ظ هن���ا اأن تفاع���ل العمل اخلريي 

يف  ومتوف���ر  جم���اين  والتطبي���ق  اخلريي���ة. 
متجر اآندرويد واآبل.

 تطبي���ق تربع:تطبي���ق اآخ���ر خمت����ض 
بجمهوري���ة م�سر، ميكن اأن تتربع من خالله 
للجمعي���ات املختلف���ة، وهن���اك قائم���ة طويلة 
باملوؤ�س�س���ات التي ميك���ن اأن تت���ربع لها. وهو 

موجود فقط على متجر قوقل بالي.
 تطبيق عيد اخلريية:من موؤ�س�سة عيد 
اخلريي���ة يف قطر. وبالإمكان حتميل التطبيق 

من متجر اآبل.

من�سات ومواقع التربع  الإلكرتونية 
هناك الكثري من من�سات ومواقع التربع 
االإلكرونية التي يتم من خالها اآلية التربع. 
واأح���اول هنا ح�س���ر بع�سه���ا )العربي منها، 

واأكرها تفاعاًل(:

 مُيك���ن :)Yomken( من�س���ة عربي���ة 
لالبت���كار الت�ساركي ولدعم الأف���كار املبتكرة 

يف العامل العربي.
 ُذمال:)Zoomaal(  اإحدى املن�سات 
العربي���ة التي تعم���ل على التموي���ل اجلماعي 
اخلا�س���ة باملبدع���ن واملبتكري���ن يف الع���امل 

العربي لدعم امل�ساريع والأفكار الإبداعية.
 نظام اخلري من �سركة باب البحرين، 
لت�سهي���ل اآلي���ات الت���ربع للجمعي���ات اخلريية 

البحرينية.
 موقع كوتي���زي: وه���و اأول خدمة اآمنة 
لإن�س���اء حم���الت الت���ربع واإط���الق احلمالت 

إيثار



49 مار�س 2017م العدد     1

هناك الآن جمعيات ومنظمات خريية بداأت تخطو خطوات رائعة نحو تطبيق 
التربع االإلكروين والعمل اخلريي الذي ال حدود له، وتطوع التكنولوجيا واخلدمات 

االإلكرونية لهذه االأعمال، واال�صتثمار يف املجال التقني وتطوير اأنظمة اإلكرونية 
تخدم جميع الأطراف يف املجال اخلريي، مثل: املتربع وجهة التربع، وكذلك امل�ستفيد 

النهائي.
اأما اأف�صل طرق التربع االإلكروين، فهي: 

اأواًل: مواقع التربع االإلكرونية.
.App  ثانًيا: تطبيقات اخلري االإلكرونية

ثالًثا: التربع عن طريق امل�ساريع امل�ساندة.
رابًعا: م�سروع الدال على اخلري.

خام�ًسا: التربع عن طريق الر�سائل الن�سية.

  أفضل 5 طرق للتبرع وعمل الخير على اإلنترنت       

االإلك���روين )خا�صة قطاع التربعات منها(، 
منت�س���ر وينمو ب�س���كل �سري���ع يف منطقة دول 
اخلليج العربي، وهناك بالتاأكيد مواقع كثرية 
متخ�س�س���ة وخا�س���ة باجلمعي���ات اخلريية 

املختلفة يف عموم وطننا العربي.

املن�سات الأجنبية
واأ�سع بن اأيديكم كذلك بع�ض املن�سات 
التربع���ات  بجم���ع  املتخ�س�س���ة  الأجنبي���ة 
والتمويالت لالأعمال اخلريية ب�ستى اأنواعها:
  Crowd Rise : جلم���ع التربع���ات 
عل���ى االإنرنت الأ�صب���اب �صخ�صي���ة ول�صالح 

الأعمال اخلريية.
يف  متخ�س����ض  موق���ع   : Fundly  

التمويل اجلماعي ب�ستى اأنواعه واأحجامه.
 Kiva : تعتم���د ه���ذه املن�س���ة عل���ى 
تق���دمي قرو����ض خريي���ة ب���دون فوائ���د، ويتم 
يف  ل�ستخدامه���ا  القرو����ض  مبال���غ  اإع���ادة 
م�ساري���ع تنموية بالقرو����ض نف�سها، وبالتايل 
يبقى قيم���ة التربع )الذي قدمت���ه على �سكل 
قر�ض خريي( يف نف�ض دائرة العمل اخلريي. 
ون�ستطيع اأن نقول اإنه مثل تطبيقي فعال على 

ال�سدقة اجلارية.
 Indiegogo : وهو من اأ�سهر مواقع 

التربعات وجمع التمويل اخلريي.
متخ�س����ض   : Donorschoose  
بالتربع���ات والتمويالت اخلا�س���ة بامل�ساريع 

التعليمية.
 Gofundme : ي�سنف املوقع نف�سه 
على اأنه الأول يف العامل يف التمويل اجلماعي 

لالأهداف ال�سخ�سية.
 Kickstarter : كلن���ا نعرفه ون�سمع 
به، فه���و املوق���ع الأول املتخ�س����ض يف اآليات 

التمويل اجلماعية.
 Unrwa : املوق���ع الر�سم���ي لوكال���ة 
االأم���م املتح���دة الإغاث���ة وت�صغي���ل الاجئ���ن 
الفل�سطيني���ن، وقد و�سعته يف ه���ذه القائمة 

كونه يتبع جهة لي�ست عربية. 
 PayPal  : نع���م اإنه���ا )ب���اي ب���ال( 
املتخ�ص�ص���ة يف اآلي���ات الدف���ع االإلكرونية، 
له���ا بواب���ة متخ�س�سة يف الأعم���ال اخلريية 
وجم���ع التربعات والتمويل، وهي ت�ساعد على 
تب�سي���ط اآلي���ة الدفع اخلا�س���ة بالتربعات يف 
موقع اجلهة اأو املوقع التي تقوم بجمع التربع، 
وبالتايل يقوم املُت���ربع بالدفع للعمل اخلريي 
من خالل اآليات الدفع اخلا�سة ب�)باي بال(.

اأخرًيا.. 
يج���ب الركي���ز عل���ى مفهوم���ن مهمن 
يف العم���ل اخل���ريي ب�سكل���ه الع���ام، واآليات���ه 
االإلكروني���ة ب�صكله���ا اخلا����ض اإن اأردنا الأي 
عم���ل اأو م�س���روع خريي اأن يكتب ل���ه النجاح 
�صواء كان اإلكرونًيا اأو تقليدًيا، وهما »الثقة« 
و»ال�سفافي���ة«، ولن تتحقق الثق���ة اإل بتطبيق 
ال�سفافي���ة، وهذه ال�سفافي���ة ُيحققها ب�سهولة 
االأعم���ال  له���ذه  االإلك���روين  التطبي���ق  لن���ا 

اخلريية اإن مت تنفيذها بكامل اآلياتها.
 وتو�سي���ح �سري حرك���ة امل�سروع اخلريي 
جمي���ع  وعل���ى  نهايت���ه  وحت���ى  بدايت���ه  م���ن 
التنفي���ذ،  خط���وات  )امل�س���روع،  امل�ستوي���ات 
منفذي امل�سروع، املُتربع، وامل�ستفيد النهائي، 
النتائ���ج(، وبالتايل كان���ت الثقة هي اجلامع 

بن جميع هذه الأطراف.

يجب التركيز على 
مفهومي »الثقة« 
و»الشفافية« في 
العمل الخيري وآلياته 
اإللكترونية بشكلها 
الخاص إن أردنا ألي عمل 
أو مشروع خيري أن يكتب 
له النجاح
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نعيش حالًيا في زمن الوفرة 

المعلوماتية التي تصل إلى حد 

نستطيع أن نصفها بمرحلة الفيضانات 

المعلوماتية. كم هائل من المعلومات، 

والمواجهة المباشرة مع مستجدات 

في عالم ال يكاد يهدأ للحظات كي 

نلتقط معها أنفاسنا، أو ندع لعقولنا 

فرصة الستيعاب ما واجهته. ويقدر بعض العلماء 

أن كمية المعلومات التي نواجهها يومًيا أو تصل إلى مداركنا خالل يوم واحد فقط، بما يعادل 

كمية المعلومات التي قد يصادفها إنسان في القرن الخامس عشر في عمر كامل!

لذلك أصبحت الرسائل الدعائية أو التوعوية أو حتى اإلخبارية، أقل تأثيًرا مما مضى. فدورة حياة 

المعلومة في العقل البشري المعاصر، ال تكاد تأخذ وقتها حتى تفاجأ بسيل من المعلومات 

الجديدة تزيلها وتستقر محلها. ونظًرا لهذا، ولكون الرسائل التقليدية أصبحت أقل تأثيًرا  وأضعف 

أثًرا، كان لزاًما على المعنيين بالتسويق محاكاة العصر بسرعته التي فرضها, وفرض التأثير الذي 

يتماشى معه. ولكوننا نتحدث عن العمل الخيري، فسنسلط الضوء على المكونات الرئيسية 

القادرة على إيصال الرسالة بشكل نضمن معها حصول التفاعل المطلوب، وتحقيق كل تلك 

األهداف النبيلة التي قام عليها المشروع الخيري من األساس.

عمل الخير أقرب.. 

إلكترونًيا

غسان محمد علوان
صحافة وتسويق

الرياض

إلهام
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 الثورة المعلوماتية 
واألدوات التسويقية 
الجديدة من الرائع 
جًدا استخدامها في 
وطننا الذي أنعم الله 
على قاطنيه بقلوب 
تتوق إلى فعل الخير

اأوًل:املحتوى
املحتوى االإلك���روين للر�صائ���ل ميلك مرونة 
كب���رية ج���ًدا ن�ستطيع م���ن خالله���ا قيا����ض الأثر 
الآين لإحداها، والتفاع���ل معها ب�سرعة اأكرب، اإما 
باعتماده���ا اأو اإزالتها فوًرا. ففي حن اأن الر�سائل 
يف القنوات التقليدية )غ���ري االإلكرونية(، تعطي 
انطباًع���ا ال ميكن تغيريه بن ليلة و�صحاها، كونها 
تعت���رب النتيجة الأخرية لور�س���ة عمل احلملة، فاإن 
املحت���وى يف الر�صائ���ل االإلكرونية ه���و يف حقيقة 
الأم���ر ور�س���ة العمل للحملة. اإذ م���ن املمكن تنويع 
الر�سائ���ل عل���ى نف�ض الفئ���ة امل�ستهدف���ة منًعا من 
ردة الفع���ل العك�سي���ة م���ن تك���رار نف����ض الر�سالة 
اأو الإع���الن. وي�س���اف اإل���ى ذلك اإمكاني���ة اإ�سافة 
حمتويات تفاعلية جتعل من ال�سخ�ض الراغب يف 
عمل اخل���ري اأخذ فكرة حقيقية ع���ن النتائج التي 
�ستتح�سل م���ن م�ساركته يف هذا العم���ل. )مثال: 
و�سع �سندوق تربعات خي���ايل، كلما اأ�سفت فيها 
مبلًغ���ا نقدًيا ظهرت مع���ه وجوه اأطف���ال يتامى اأو 

فقراء يتحول عبو�سهم اإلى ابت�سامة(.

ثانًيا:االرتباط الفعلي
كون احلمات االإلكرونية اأ�صبحت مبتناول 
اليد حرفًيا )يف الهوات���ف املحمولة(، فقد اأ�سبح 
ارتباطنا باحلملة يعتمد على وقتنا وتفرغنا، بدًل 
م���ن اأن تتحكم ه���ي فينا وتفر�ض علين���ا متابعتها 
يف الوقت الذي يخت���اره القائمون عليها. فكم من 
اإعالن تلفزيوين اأو اإذاعي �سد انتباهنا يف حلظتها، 
وبعد دقائق اأو �ساعات ن�سعى لتذكر و�سيلة التوا�سل 
مع���ه اأو حت���ى ا�سم اجله���ة التي قام���ت بالإعالن 
فنعجز عن ذلك؟ كم مرة راأينا حملة اإعالنية على 
اللوحات الإعالنية يف ال�سوارع ول ن�ستطيع حفظها 
بالكام���ل؟ ك���م من اإع���الن يف �سحيف���ة اأو جملة، 
نقرر اأن نحتفظ به���ا من اأجله، ون�سعها جانًبا ثم 
ل ن���دري اأين تركناه���ا؟ كل تلك الفر�ض ال�سائعة 
علين���ا لعمل اخل���ري، يقابلها خ�سائ���ر اأكرب للجهة 
اخلريية اأو حتى امل�ستفيدين من عمل اخلري ذاك. 
اأما اإلكرونًي���ا، فت�صتطيع ت�صوي���ر �صا�صة اجلوال 
لالحتفاظ ب�س���ورة يوجد بها ط���رق الت�سال، اأو 
تقوم مبتابعة ح�ساب �ساحب احلملة لتقوم ر�سائله 
اجلديدة بتذكريك بنف�سه وبحملته، اأو تقوم فعلًيا 
بالت���ربع اأو امل�ساركة يف نف����ض وقت اطالعك على 
احلمل���ة. وهذا هو الهدف احلقيقي من احلمالت 

االإلكرونية )االرتباط الفعلي(.

ثالًثا:موؤ�سرات التطور
يتيح لك الت�صويق االإلك���روين تقدمي تقارير 

جًدا؛ اإذ تتطلب التزكية من �سخ�ض قام بامل�ساهمة 
�سخ�سًي���ا يف احلمل���ة اأو �سارك فعلًي���ا فيها. ولكن 
لكونها اإلكروني���ة، فتاأتي امل�صداقية مدعمة بعدة 
عنا�س���ر بخ���الف التجرب���ة ال�سخ�سي���ة. فاإرفاق 
ال�س���ور، واملقاط���ع احلقيقية التي حتك���ي معاناة 
�صخ����ض م���ا، اأو حتكي تغري حالت���ه االإن�صانية بعد 
اكتم���ال العمل اخلريي، تعترب م���ن اأكر الأ�سباب 
حتفي���ًزا لن�سر احلملة طواعي���ة ودون مقابل �سوى 
احت�س���اب لالأجر اأو رغبة يف زيادة عدد امل�ساركن 
بها. كل ذلك منوط مبقدار الذكاء الت�صويقي الذي 

ي�ساحب تلك احلملة ور�سائلها غري املبا�سرة.

خام�ًسا:ال�سخ�سية امل�ستهدفة
جميعنا نعل���م اأن مقدار جناح احلملة يعتمد 
اعتم���اًدا مبا�س���ًرا عل���ى الق���درة للو�س���ول للفئ���ة 
امل�صتهدف���ة بدق���ة من احلمل���ة. فل���و افر�صنا اأن 
هناك م�سنًعا للقوارب، قام بكل ما يلزم القيام به 
لإنتاج اأف�سل اأنواع القوارب، واأعطى كل �سمانات 
ال�سيانة املطلوب���ة، وعر�ض اأف�س���ل الأ�سعار التي 
من املمك���ن تخيلها، ولكنه ق���ام بركيز حملته يف 
بل���د �سحراوي بال اأنهار اأو بحار، فما هي النتيجة 
املرج���وة م���ن كل ما فع���ل؟ رغم التط���رف الكبري 
يف املث���ال، فاإن���ه ي�س���ف واقًع���ا يختل���ف تدريجًيا 
باختالف املنتج والفئة امل�ستهدفة على حد �سواء. 
لذل���ك عمد كبار امل�سوقن خلل���ق تلك ال�سخ�سية 
)الوهمي���ة( امل�ستهدف���ة، والتعامل معها ك�سخ�ض 
حقيقي بكل معنى الكلمة. كم يبلغ دخله ال�سنوي؟ 
جن�سيته؟ عم���ره؟ هواياته؟ ط���رق �سرفه للمال؟ 
اأماكن وجوده؟ ميوله؟ وبناء على كل تلك اخل�سال 
)Attributes( املوج���ودة يف تل���ك ال�سخ�سية يتم 
بناء احلملة مبا ينا�سبها. وكل ذلك ي�سهل الو�سول 
اإليه عن طريق كم املعلومات ال�سخ�سية املوجودة 
اإلكرونًي���ا وي�صعب جًدا حت���ى مام�صته بالطرق 
الت�سويقي���ة التقليدي���ة. فمن م�سلح���ة  احلملة اأن 
ت�س���ل لألف �سخ�ض مهتم بها وقادر على التفاعل 
معه���ا، على اأن ت�سل ملليون �سخ����ض ل تعنيه تلك 

احلملة اإطالًقا.

الث���ورة  ه���ذه  نق���ول:  اأن  ن�ستطي���ع  ختاًم���ا 
املعلوماتية والأدوات الت�سويقية اجلديدة من الرائع 
ج���ًدا ا�ستخدامه���ا يف وطننا ال���ذي اأنعم اهلل على 
قاطني���ه بقلوب تتوق اإلى فع���ل اخلري، وتبحث عن 
فر�س���ة مل�سح دمعة موج���وع، اأو ر�سم ابت�سامة على 
وجه مكلوم. فلن�سخر تلك النعمة لعمل اخلري الذي 
نحتاج امل�ساركة في���ه اأكر من احتياج امل�ستفيدين 

منه. 

وموؤ�سرات لتطور عملك اخلريي، مما ي�سهل على 
فاع���ل اخلري تلم�ض الأث���ر الإيجابي ال���ذي �ساهم 
به مبج���رد م�ساركته يف احلملة اأو العمل اخلريي. 
فاإن افر�صنا اأن العمل اخلريي كان لبناء م�صاكن 
للفق���راء، فمن املمك���ن و�صع ع���دادات اإلكرونية 
تقي�ض اكتمال املبالغ املر�سودة لبناء تلك امل�ساكن، 
وع���داد اآخر لع���دد املتربعن، و�س���ور دورية ملوقع 
البناء وقت الإن�ساء، و�سور اأخرى ثابتة اأو متحركة 
لت�سلي���م الوحدات مل�ستحقيه���ا. كل تلك املوؤ�سرات 
تزي���د م���ن م�سداقية احلمل���ة والقائم���ن عليها، 
مم���ا يوؤثر ب�سكل مبا�سر يف زي���ادة عدد املتربعن 

وبالتايل زيادة التربعات بحد ذاتها.

رابًعا: الأثر املمتد
تعاين احلم���الت التقليدية دوًم���ا من توقف 
اأثره���ا اأو تاأثريها بحاجز زمن���ي )مدة احلملة(، 
اأو بحاج���ز عددي )ع���دد املطلعن عليه���ا(، قبل 
الو�سول لأهدافها كاملة. ولك�سر كل تلك احلواجز، 
يتطلب م���ن القائمن عليه���ا زي���ادة النت�سار عن 
طري���ق �سخ مايل اإ�سايف قد ي���وازي تكلفة احلملة 
الأ�سلي���ة مرة اأخرى. وتلك امل���الءة املالية ل ينعم 
بها الكثري من اجلهات اخلريية، اأو اأنها قد تتجاوز 
امليزاني���ات املر�س���ودة للحملة. فت�سب���ح نتائجها 
اأق���رب للف�س���ل من النج���اح دوًما. يف ح���ن اأنه يف 
الت�صويق االإلكروين، ن�صتطيع تايف تلك احلواجز 
بذكاء عن طريق توظيف من�سات اإعالنية جديدة 
تقوم بك�سر احلواجز الزمني���ة والعددية بدون اأي 
تكاليف اإ�سافية، األ وهي الفئة امل�ستهدفة نف�سها. 
فالر�سائل غري املبا�سرة Indirect Messages التي 
تلم�ض م�ساعر واأحا�سي����ض اأفراد املجتمع جتعلهم 
يقوم���ون با�ستخ���دام اأق���وى و�سائ���ل الت�سويق على 
 Word Of الإط���الق التي ت�سم���ى )كلمة الف���م اأو
Mouth(. ه���ذه الأداة الأك���ر تاأثرًيا قد تتح�سل 
عن طري���ق احلمالت التقليدية ولكن باأثر حمدود 
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تؤدي شبكة اإلنترنت دوًرا كبيًرا في 

العديد من أوجه الحياة المختلفة، 

إذ أصبحت هي المتحكمة تحكًما كلًيا 

تقريًبا في صيرورة الحياة اليومية 

للبشر في مختلف أنحاء الكرة األرضية، 

من خالل االستفادة من تلك التقنيات 

واستخداماتها، فأصبح بمقدور اإلنسان 

أن يدير أعماله وهو في أقاصي الدنيا، 

ويراقب سير العمل، ويبيع ويشتري، 

ويتعاقد على الماليين بضغطة زر. 

وال يختلف األمر كثيًرا بالنسبة للعمل 

الخيري، فكما تساعد التكنولوجيا 

والتقنيات العلمية الحديثة على تحسين 

أداء األفراد والجماعات والمنظمات 

في مختلف مناحي الحياة، فإن األعمال 

الخيرية هي األخرى ليست بعيدة عن 

هذا النمط، فكلما مالت إلى اعتماد 

آليات وتقنيات حديثة تحسن أداؤها 

واقتربت من تحقيق أهدافها بصورة 

أكثر فعالية في أغلب األحيان.

عبر فيسبوك وتويتر وبقية 
وسائل التواصل 

إعالم »الخير« الجديد

قنوات

التربع الإلكرتوين 
 انف����ردت املوؤ�س�س����ات واجلمعيات اخلريية مبجموع����ة من اخل�سائ�ض 
الت����ي جعلتها ت�صتفيد من �صبكة االإنرن����ت ب�صكل اأكر فاعلية، فبداأت تخطو 
خط����وات رائعة نحو تطبيق التربع االإلكروين والعمل اخلريي الذي ال حدود 
ل����ه، وتطويع التكنولوجيا واخلدمات االإلكروني����ة لهذه االأعمال، واال�صتثمار 
يف املجال التقني وتطوير اأنظمة اإلكرونية تخدم جميع االأطراف يف املجال 

اخلريي، مثل املتربع وجهة التربع، وكذلك امل�ستفيد النهائي. 
وكان����ت اململكة مواكبة لهذا التطور النوع����ي يف العمل اخلريي، وهياأت 
ل����ه البنية التقني����ة والت�سريعية الت����ي ت�سهم يف توفري الوق����ت واجلهد واملال 

وال�سبط والدقة.
 ومل يق����ف الأم����ر عن����د هذا احلد، ب����ل تعدى ذل����ك اإلى ت�سهي����ل املهمة 
ل����دى امل�ساهمن يف تق����دمي تربعاتهم للجمعيات اخلريي����ة من خالل عملية 
ل تتج����اوز الدقيق����ة ويف اأي مكان يوج����دون فيه، فقّللت تكلف����ة الو�سول اإلى 
املترّبع����ن، و�سّهلت برامج الدعم وامل�ساع����دة؛ ونتيجة لذلك تبلورت اآثارها 
مب����ا اأتي����ح م����ن الأدوات والتجهي����زات واملع����دات والقن����وات الت�سالية التي 
تع����د مبثاب����ة اإطالة ع�صرية للتغيري، اإذ ميكن اال�صتف����ادة من هذه االأدوات 
يف دع����م وتطوي����ر اجلمعيات اخلريي����ة. كما ميك����ن ال�ستفادة م����ن التطور 
التكنولوج����ي يف حت�سن جودة العمليات الداخلي����ة باجلمعيات اخلريية عن 
طري����ق اإدارة العم����ل اخل����ريي والتطوع����ي، وتوف����ري نظم فاعل����ة للمعلومات 
ت�ساع����د يف كف����اءة عملية التخطي����ط والتنظيم والرقابة، وذل����ك بالأ�ساليب 

التقليدية واالإلكرونية. 
وتط����ورت ط����رق واأ�صاليب ت�صوي����ق العمل اخل����ريي اإلكرونًيا عن طريق 
�صبك����ة االإنرنت وتقنيات الهات����ف املحمول، وذلك من خ����ال اإن�صاء مواقع 
تدع����م العمل اخلريي، ومواق����ع اأخرى تتبع اجلمعي����ات اخلريية، وهي تفيد 
يف عملي����ة النت�سار والو�سول الأكرب والأ�سه����ل اإلى العديد من فئات املجتمع 
امل����دين. كم����ا ميك����ن ا�ستقب����ال امل�س����كالت وال�س����كاوى اخلا�س����ة باحلالت 
املحتاج����ة عن طري����ق ال�صبكة االإلكروني����ة ودرا�صتها وحتليله����ا للتحقق من 

بندر الرشود
اقتصاد وتطوع

الرياض
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م�سداقية احلالة.
اإ�ساف����ة اإلى م����ا �سب����ق، ميكن ا�ستخ����دام هذه 
التكنولوجي����ا يف ا�ستقط����اب املتطوعن من خمتلف 
الفئ����ات، وم����ن جمي����ع الأنح����اء، كٌل ي�ساه����م مب����ا 

ي�ستطي����ع، ويتم التوا�سل بن املتطوع 
واجلمعي����ة اإلكرونًي����ا. كم����ا ميك����ن 
تنمية املتطوعن وتاأهيلهم وتدريبهم 
على القي����ام مبهام الأعمال اخلريية 
ع����ن بعد. اإل����ى جانب مراجع����ة اأداء 
يف  التق����دم  وم�ست����وى  املتطوع����ن 
اإجنازاته����م، والتوا�س����ل معه����م من 
املتاح����ة  التوا�س����ل  �سب����كات  خ����الل 

واملتنوع����ة؛ اإذ ميك����ن اإر�س����ال ر�سائ����ل دوري����ة على 
الربي����د مبواعي����د اجتم����اع اللج����ان التطوعي����ة، اأو 
املواعي����د املق����ررة لالأن�سط����ة املختلف����ة يف اجلمعية 

اخلريية.
 

جمتمع خريي اإلكرتوين
يف ظ����ل انت�س����ار مواق����ع التوا�س����ل الجتماعي 
)في�صبوك، توير، اآن�صتغ����رام، وات�صاب، لينكد اإن، 

يوتي����وب، كييك... اإلخ( بن قطاع عري�ض من اأف����راد املجتمع، وعلى م�ساحة 
كبرية ت�صغلها تقريًبا كل الفئات، من خمتلف االأعمار وال�صرائح االجتماعية؛ 
ب����ادرت الكثري من اجلمعيات واملوؤ�س�س����ات اخلريية والإن�سانية اإلى ال�ستفادة 
م����ن ه����ذه املن�ص����ات االفرا�صية للتوا�ص����ل مع الفئ����ات امل�صتهدف����ة واإي�صال 
ر�سائلها واأهدافه����ا، اإذ اأتاحت هذه 
ال�سبكات م�ساحات ح����رة ومتجددة 
للتوا�س����ل بن م�ستخدميها. ومل يكن 
العم����ل اخل����ريي والتطوع����ي بعي����ًدا 
عنها بحال من الأح����وال؛ اإذ بادرت 
موؤ�س�سات����ه باإن�ساء �سفحات لها على 
تل����ك املواقع، ا�ستطاعت كل منها اأن 
تكون م����ن خالها جمتمًعا اإلكرونًيا 
يتاب����ع اأخبارها ويتفاعل معها، وهو الأمر الذي مل يك����ن قا�سًرا على الهيئات 
ذات الطاب����ع املوؤ�س�س����ي فح�سب، بل اجت����ه العديد م����ن امل�ستخدمن املهتمن 
باأن�سطة العط����اء الجتماعي اإلى تد�سن ال�سفحات، اأو التوا�سل مع املهتمن 
ع����رب ح�ساباته����م ال�سخ�سي����ة، ليتكون بالنهاي����ة طيف وا�سع م����ن املجتمعات 

االفرا�صية التي يجمعها كلها ال�صعي لتنمية املجتمع وم�صاعدة االآخرين.
 ونتيجة لنت�سار ورخ�ض تكاليف �سراء الأجهزة الذكية، وكذلك التناف�ض 
م����ن قبل �صركات االت�ص����االت لتقدمي عرو�ض اإنرن����ت اقت�صادية لفئة كثرية 
من امل�ستخدمن، اإ�سافة اإلى وجود تطبيقات �سهلت عملية التوا�سل واملتابعة، 

بادرت الكثير من الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية واإلنسانية 

إلى االستفادة من هذه 
المنصات االفتراضية للتواصل 

مع الفئات المستهدفة وإيصال 
رسائلها وأهدافها
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اأ�سبح هناك ازده���ار كبري ومنو عال لو�سائل 
التوا�صل االجتماعي والتطبيقات االإلكرونية، 
اإذ ميك���ن من خاللها التربع املبا�سر حلمالت 
يف  �سائ���م  اإفط���ار  يف  والإ�سه���ام  الإغاث���ة، 
رم�س���ان، وكذل���ك الأ�ساح���ي، وكفال���ة يتيم 
اأو اأ�س���رة اأو طالب عل���م، اإ�ساف���ة اإلى التربع 
وال�سدق���ة عن طري���ق البطاق���ات الئتمانية 

والر�سائل الن�سية ومن اأي مكان يف العامل. 
و�ساهم انت�سار و�سائ���ل الإعالم اجلديد 
يف فتح م�ساحة اأو�س���ع لقطاع العمل اخلريي، 

اإذ اأتاح���ت �سب���كات التوا�س���ل و�سائل جديدة 
اأم���ام اأن�سط���ة اخل���ري والتط���وع بال�ستف���ادة 
مم���ا تتيحه م���ن اأ�سالي���ب للن�س���ر والتوا�سل 

والتعقيب.

 )تويرت( يت�سدر
 وعلى خالف القي���ود القانونية احلاكمة 
للتنظيم���ات املدني���ة، تتيح �سب���كات التوا�سل 
االجتماعي بناء جمتمعات افرا�صية �صخمة 
وفاعل���ة ون�سط���ة للمهتم���ن باأعم���ال التطوع 

تتيح شبكات 
التواصل االجتماعي 
بناء مجتمعات 
افتراضية ضخمة 
وفاعلة ونشطة 
للمهتمين 
بأعمال التطوع 
الذين يدشنون 
الحمالت، وينظمون 
الفعاليات، 
ويجمعون التبرعات، 
دون أي إطار 
مؤسسي

قنوات

 google one اأطلق��ت جوج���ل تطبيقها اجلدي���د لنظام الأندروي���د 
today ، املتخ�ص����ض يف التربع���ات االإلكرونية عن طريق عر�ض م�صاريع 
املنظمات غري الربحية للم�ستخدم���ن ب�سكل يومي، وتوفري اإمكانية التربع 
للم�صاري���ع ب�صغط���ة زر ب�صكل مبا�ص���ر من داخل التطبيق ال���ذي ما زال يف 

مرحلته التجريبية ويحتاج اإلى دعوة �سابقة ل�ستخدامه.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن التطبي���ق ي�سم���ح بالتربع لأي جه���ة خريية مببلغ 
دولر واح���د فقط  يتم خ�سمها بوا�سط���ة خدمة google wallet. ويتميز 
التطبي���ق بعر�س���ه للم�ساري���ع على الأث���ر العائد من التربع  ب���دولر واحد. 
والت�سجي���ل يف التطبي���ق مفت���وح وجماين جلمي���ع املنظمات غ���ري الربحية 

امل�سجلة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

one today
 خدمة من جوجل للتبرعات اإللكترونية
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منذ ظهور الشبكات االجتماعية 
والعمل الخيري في نشاط 
متزايد

الذين يد�سنون احلم���الت، وينظمون الفعاليات، 
ويجمع���ون التربع���ات، دون اأي اإط���ار موؤ�س�س���ي. 
وا�ستخدم���ت الأن�سطة التطوعي���ة خطاًبا جديًدا 
عرب تلك ال�سبكات، يراعي الطابع ال�سخ�سي لها، 
كمخاطب���ة امل�ستخدم���ن ودعوتهم اإل���ى م�ساركة 
بع����ض التحديث���ات ون�صره���ا، وا�صتخ���دام لغ���ة 
»الفرانك���و«، وامل�سطلحات العامي���ة، واملفردات 
ال�سبابية الدارجة، مع ا�ستخدام م�سميات جذابة 
للفعالي���ات، وه���ي كلها لغة غ���ري تقليدية مائمة 
للقط���اع ال�س���اب الذي يت���م التوا�سل مع���ه، هذا 
بخالف ا�ستخدام الت�سميمات الب�سيطة وامللونة 
التي تدفع امل�ستخدمن مل�ساركتها على �سفحاتهم 
ال�سخ�سية، وه���و الأ�سلوب الذي باتت ت�ستخدمه 

�سفحات هيئات دولية مثل اليوني�سيف. 
وك�سف���ت درا�س���ة حديث���ة اأن���ه من���ذ ظه���ور 
ال�صبكات االجتماعي���ة والعمل اخلريي يف ن�صاط 
متزاي���د، مبينة اأن ن�سبة م�ساركة اجلميع يف ن�سر 
املن�سورات حول احلالت الإن�سانية التي ت�ستوجب 
الت���رّبع لها اأزيد على في�صب���وك منها على توير، 
بينم���ا ت�سهم حم���الت التوعية ون�س���ر احل�سابات 
البنكية للجمعيات اخلريية على توير يف تعريف 
الكثريين باأماكن الترّبع���ات التي رمبا مل يكونوا 

يعرفونها.
وعل���ى رغ���م تع���دد احل�ساب���ات الجتماعية 
املنظم���ات  ت�ستخدمه���ا  الت���ي  الن�س���ر  وقن���وات 
واملوؤ�ص�ص���ات اخلريية، فاإن املاحظ اأن توير هي 
غالًب���ا الواجهة الجتماعية التي تركز عليها تلك 
املنظم���ات،  اإذ اإنه���ا دائمة التحدي���ث واملتابعة، 
وتن�س���ر ال�سور، وتتفاعل مع متابعيها، وت�ستخدم 

خطاًبا مالئًما جلمهور م�ستخدميها. 
 وه���و ما يعني يف جممل���ه اأن حجم املوؤ�س�سة 
لي����ض معي���اًرا لبن���اء جمتم���ع افرا�ص���ي �صخم 
ومتفاع���ل، واإمن���ا كف���اءة اإدارته���ا وا�ستخدامها 
لتلك ال�سبكات هي اأحد املعايري الرئي�سية يف هذا 

املجال. 
 واأ�سبح���ت هن���اك حمالت �سه���رية، قادها 
والدع���وة  التطوع���ي،  العم���ل  ملمار�س���ة  اأف���راد 
للم�ساركة والتطوع، على غرار احلملة التي نظمها 
م�صتخدمو »توي���ر« ال�صعوديون ع���رب ح�صاباتهم 
ال�سخ�سي���ة جلم���ع التربع���ات ل�سوري���ا،  ب���ل اإن 
اأح���د امل�ستخدمن ال�سعودي���ن اأن�ساأ )ها�ستاق( 
ا لتن�سي����ط العمل التطوع����ي نف�سه با�سم  خا�سً
)#دعوة-للعمل-التطوع����ي(، مت�سمًنا اأفكاًرا 

ب�سيطة لأعمال اخلري والتطوع.

�سبك��ة التقني���ة يف العمل غري الربح���ي )NTEN( هي منظم���ة اأمريكية 
غ���ري ربحي���ة مت اإطالقه���ا يف ع���ام ٢٠٠٠م كرابطة للمخت�س���ن يف جمال تقنية 
العمل اخلريي. وه���ي ت�سعى للو�سول اإلى عامل ت�ستخدم فيه كافة املنظمات غري 
الربحي���ة التقنية ب�سكل فعال لتحقيق اأهدافه���ا. ويوجد لديهم اأكر من ١5 األف 
ع�صو م���ن كافة اأنحاء العامل ي�صركون ب�صغف يف تطويع التقنية خلدمة االأعمال 
غ���ري الربحي���ة. كما متتل���ك املوؤ�س�سة �سراكات م���ع �سركات تقني���ة عاملية لتنمية 
القطاع، وتقيم ه���ذه املوؤ�س�سة اأكرب جتمع للمهتمن بتقنيات العمل اخلريي حول 
الع���امل. ووفًقا ملوق���ع مزن لتقنية العمل اخلريي، ف���اإن  موؤ�س�سة NTEN اأقامت 
ا يف  يف ٢٢ مار�ض الفائ���ت بولية كاليفورنيا الأمريكية، موؤمتًرا �سنوًيا متخ�س�سً
تقني���ات العمل اخلريي )NTC(، ح�سره اأكر من ٢٠٠٠ �سخ�ض من كافة دول 
الع���امل، ُيعتربون من اأمل���ع املتخ�س�سن والعاملن يف جم���الت التقنية يف العمل 
اخل���ريي حول الع���امل، يعملون مًعا يف املوؤمت���ر وجل�ساته على البت���كار وم�ساركة 
التج���ارب وعر����ض الو�سائل اجلديدة والأدوات التي م���ن �ساأنها اأن تقوم بتطوير 
العم���ل غري الربح���ي تقنًيا. كما �سه���د  املوؤمتر اأكر م���ن ١3٠ جل�سة يف خمتلف 
جم���الت التقنية يف العمل اخلريي. واأقيم على هام�س���ه معر�ض لأبرز املنتجات 

واخلدمات التقنية للجهات غري الربحية.

شبكة التقنية في العمل غير الربحي
 NTEN 
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01

تقرير حملة 

ألجلك يا وطن ) 86 (
1437 هـ -  2016م

عبر حملـة » ألجلك يا وطن 86« وتحت شعار »توحيد ووحدة«

68625 ساعة تطوعية 
و 3693 مستفيد احتفااًل 

باليوم الوطني

مبادرات
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احتفلت مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن 

جلوي آل سعود الخيرية باليوم الوطني الـ86 للمملكة عبر 

إطالق فعاليات حملة »ألجلك يا وطن 86«، تحت شعار »توحيد 

ووحدة«، في 9 مدن سعودية خالل النصف الثاني من شهر 

ذي الحجة الماضي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء 

االستراتيجيين من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية 

والخاصة.

وتهدف الحملة التي استمرت قرابة أسبوعين إلى تحقيق ما 

ال يقل عن 86 ساعة عمل لكل مدينة من المدن السعودية 

التسع  التي وقع االختيار عليها هذا العام، وذلك عبر تطبيق 

برامج االرتقاء المجتمعي، التي تسعى إلى تعزيز قيمة 

الهوية الوطنية واالرتقاء بالمجتمع، من خالل تنفيذ عدد 

من البرامج والفعاليات الموجهة للشباب واألسرة والطفل 

وذوي االحتياجات الخاصة.

يف  ممثل���ة  العن���ود  موؤ�س�س���ة  قدم���ت 
مراكزه���ا املتخ�س�سة مركز العن���ود لتنمية 
لتنمي���ة  العن���ود  ومرك���ز  )وارف(  ال�سب���اب 
الطف���ل )�س���دن( ومرك���ز العن���ود للحماي���ة 
الجتماعي���ة )حماية( ومرك���ز العنود لتنمية 
�ساع���ة   ٦٨.٦٢5 )ق���ادر(،  الإعاق���ة  ذوي 
عم���ل تطوعية نفذت من خ���الل 5٨ برناجما 
تطوعيا قدمها 5٨9 متطوعا ومتطوعة، قاموا 
بتنفيذها يف ٢٦ م�سج���دا و٦ مقاه و٤ حدائق 
عامة و١5 حمال جتاريا و١٢3 اأ�سرة، ا�ستفاد 
منها 3٦93 م�ستفيدا يف 9 مدن �سعودية هي: 
الأح�س���اء و�س���كاكا وبري���دة وجن���ران وحائل 

والقنفذة وحفر الباطن واأملج والباحة. 
ففي مدينة الأح�ساء، بلغ عدد ال�ساعات 
التطوعية التي نفذتها موؤ�س�سة العنود اخلريية 
٨975 �ساع���ة نفذها 7١ متطوعا من خالل 5 
برامج ت�سمنت جولت �سياحية وزرع �ستالت 
وجم���ع ال���ورق التالف م���ن املح���الت واإعادة 
تدويره وتوزيع امل���اء الباردة على العاملن يف 
االأماكن املك�صوف���ة يف فرة احلرارة املرتفعة 
وت�سهي���ل العقب���ات التي تواج���ه ذوي الإعاقة 
احلركي���ة والب�سرية ون�سر التوعية بحقوقهم 
وت�سوي���ر الأطفال باأ�ستودي���و ت�سوير وتعليق 
ال�سور على جم�سم خارطة اململكة بالإ�سافة 

اإلى م�سابقات ترفيهية لالأطفال. 

ويف مدين���ة �س���كاكا، بل���غ اإجم���ايل عدد 
�ساع���ات ١٢٢3٢�ساعة نفذه���ا ١39 متطوعا 
م���ن خ���الل 9 برام���ج �سمل���ت تق���دمي العون 
وامل�ساع���دة ملراجع���ي امل�ست�سفي���ات واإع���ادة 
ط���الء ج���دار احلكم���ة املخ�س����ض للكتاب���ة 
لل�سب���اب  العام���ة  بالأماك���ن  والر�سوم���ات 
وتوفري ع���دد من امل�ستلزم���ات التي يحتاجها 
املر�س���ى الذي���ن ل عائل له���م وتوزيع ع�سري 
ب���ارد على العمالة وتعريفه���م باليوم الوطني 
للمملكة وجتهي���ز هدايا بالإ�سافة اإلى بطاقة 
�سك���ر لرجال الأمن الذي���ن يقومون بحرا�سة 
املن�س���اآت الأمنية وجتهيز ل���وح ورقي واأ�ستكر 
مل�س���ق يحتوي على دعاء قب���ل وبعد الطعام 
وحقائ���ب م�س���ك وطي���ب للم�ساج���د وتعريف 
اأوج���ه  و�سبل���ه ومعرف���ة  بالعط���اء  الأطف���ال 
العطاء وتنفيذ برنامج ترفيهي لذوي الإعاقة 

وم�ساركتهم لالحتفال باليوم الوطني.
اأما يف مدينة بريدة، فبلغ عدد ال�ساعات 
التطوعي���ة التي نفذتها موؤ�س�س���ة العنود فيها 
٢٠٠٠ �ساع���ة نفذها ٢٠ متطوعا من خالل ٤ 
برامج ت�سمنت تذكري زوار املطاعم واملقاهي 
بالأذكار وال�سنن امل�سروعة عند الأكل وعر�ض 
فيل���م يلخ����ض توحي���د اململكة عل���ى طالبات 
مدر�س���ة ابتدائي���ة والقيام بفعالي���ات وطنية 
وتوزيع وجبات ع�ساء للعمالة الوافدة وهدايا 

بطاق���ة �سحن و�سج���ادة �س���الة وقبعات تقي 
من ال�سم�ض وعمل ر����ض عمل للر�سم تتحدث 
عن الي���وم الوطني والقيام مب�سابقة تناف�سية 

لأف�سل لوح وطنية.
 ويف مدين���ة جن���ران بل���غ اإجم���ايل عدد 
�ساع���ات العم���ل ١5٢٠7 �ساع���ة نفذها ١١١ 
متطوع���ا م���ن خ���الل 7 برامج �سمل���ت توزيع 
�س���الت غذائية على اأ�س���ر ال�سهداء املحتاجة 
واإقام���ة احتفالي���ة م���ع الأطف���ال يف الأماكن 
العام���ة وترمي���م امل�ساجد بالكام���ل وحتديد 
مواقف خا�س���ة لذوي الحتياج���ات اخلا�سة 

قدمت مؤسسة العنود  
68.625 ساعة عمل 
تطوعية نفذت من خالل 
58 برنامجا تطوعيا قدمها 
589 متطوعا ومتطوعة

68625 ساعة تطوعية 
و 3693 مستفيد احتفااًل 

باليوم الوطني
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بلغ عدد الساعات التطوعية 
التي نفذتها مؤسسة 
العنود في مدينة أملج 
4300 ساعة نفذها 50 
متطوعا من خالل 6 برامج

وو�س���ع ل���وح اإر�سادي���ة والهتم���ام بامل�ساجد 
من حيث الرتيب والنظاف���ة العامة واإ�صافة 
الحتياجات الالزمة لكل م�سجد، اإلى جانب 
توزي���ع حاويات للخب���ز والأكل وتوف���ري اإيناء 
بجانب ب���رادات امل���اء لالحتف���اظ بالفائ�ض 
وزيارة املر�سى واإدخال ال�سعادة يف نفو�سهم.

فيم���ا بلغ عدد ال�ساع���ات التطوعية التي 
نفذته���ا موؤ�س�س���ة العن���ود يف مدين���ة حائ���ل 
3٤٢٢ �ساع���ة نفذه���ا 7١ متطوع���ا من خالل 
5 برام���ج، �سمل���ت تنظيف وترتي���ب امل�ساجد 
واإع���ادة تغليف امل�صاح���ف التالفة مع ترتيب 
ال�سج���ادات وتن�سيقها ب�س���كل جمايل وتوزيع 
ال�سجن���اء  اأ�س���ر  لأبن���اء  مدر�سي���ة  حقائ���ب 
وبطاقات تهنئة بالعيد واليوم الوطني واإقامة 
ن�ص���اط ترفيه���ي وحتفي���زي لاأ�ص���ر املنتجة 
ومعاي���دة اجلاليات ودم���ج الثقاف���ات ب�سكل 
ع���ام وتعزي���ز ثقاف���ة اململك���ة ب�س���كل خا�ض 
واإن�س���اء مر�س���م لالأطف���ال للتعب���ري عن حب 

الوطن وتنمية احل�ض الوطني لديهم.

وذوي الإعاق���ة وزي���ارة مري�س���ات م�ست�سفى 
النقاهة ومري�سات ال�سحة النف�سية وتقدمي 

الهدايا لهن.
يف حن بلغ عدد ال�ساعات التطوعية التي 
نفذته���ا موؤ�س�سة العنود يف مدينة اأملج ٤3٠٠ 
�ساعة نفذها 5٠ متطوعا من خالل ٦ برامج، 
ت�سمن���ت توزيع هدايا عل���ى العمالة الأجنبية 
وزي���ارة املر�سى و الحتفال م���ع رجال الأمن 
وتقدمي الهدايا له���م اإ�سافة اإلى تنفيذ حملة 
اإعالمي���ة حت���ث املواطنن على ح���ب الوطن 
وتوزي���ع الورود وط���الء املطب���ات وتو�سيحها 
لل�سي���ارات وتوزي���ع عب���وات م���اء للعاملن يف 
الوط���ن يف وق���ت الظه���رية وت�سحي���ح تالوة 

الفاحتة للجاليات.
بينم���ا بل���غ اإجمايل عدد �ساع���ات العمل 
التي نفذتها موؤ�س�سة العنود يف مدينة الباحة 
٤7٨5 �ساع���ة نفذه���ا 55 متطوع���ا من خالل 
٦ برام���ج �سملت زيارة املر�س���ى والطمئنان 

 ويف مدين���ة حف���ر الباطن، بل���غ اإجمايل 
ع���دد �ساع���ات العم���ل 3٢٦٤ �ساع���ة نفذه���ا 
3٢ متطوع���ا من خ���الل ١٠ برام���ج ت�سمنت 
ب���ث فيديو للجالي���ات العربية وغ���ري العربية 
يرددون خالل���ه جملة �سك���را واإقامة مبادرة 
ترفيهي���ة لالأطف���ال املنوم���ن بامل�ست�سفي���ات 
وتركي���ب مل�سق���ات ديني���ة واأ�س���كال طبيعية 
تعط���ي �سيئا م���ن الراحة النف�سي���ة للمري�ض 
وتوزي���ع مل�سقات مل�سروع حفظ النعمة التابع 
جلمع���ة الرب عل���ى املطاعم واملطاب���خ وتعليم 
كب���ار ال�س���ن ق���راءة �س���ورة الفاحت���ة قراءة 
�سحيح���ة وتعلي���م اجلالي���ات غ���ري الناطق���ة 
باللغ���ة العربي���ة �ص���ورة الفاحت���ة واإقامة يوم 
ترفيه���ي للفق���راء وجتهي���ز وجبة غ���داء من 
بع���د  الأ�س���ر املنتج���ة وتقدميه���ا للجالي���ات 
�سالة اجلمع���ة وتنفيذ حملة تنظيف وجتهيز 
امل�سلي���ات الن�سائية يف املجمع���ات التجارية 
وزيارة امل�ست�سفيات وتقدمي الهدايا للعامالت 
الأجنبيات واإقام���ة برنامج ترفيهي لالأطفال 

مبادرات
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عليه���م وتنفيذ حملة طبية تت�صمن قيا����ض �صغط الدم وال�صكر وتقدمي الن�صائح 
وتوعية النا�ض �سحيا وبث مقطع فيديو ور�سائل يقدمها املواطنون جلنود الوطن 
على احلدود ويف الداخل وتنفيذ برنامج يهدف اإلى م�ساركة فرحة اليوم الوطني 
م���ع املر�س���ى املوجودي���ن بامل�ست�سفي���ات وغر�ض قيم���ة العطاء ل���دى الطفل وهو 

برنامج يهتم بالحتفال باليوم الوطني مع اأبنائنا وبناتنا الأيتام. 
فيم���ا بلغ ع���دد ال�ساعات التطوعية الت���ي نفذتها موؤ�س�س���ة العنود يف مدينة 
القنف���ذة 3٤٤٠ �ساع���ة نفذها ٤٠ متطوع���ا من خالل ٦ برام���ج ت�سمنت �سيانة 
امل�ساج���د وترميمها وزيارة بع�ض املدار����ض وتقدمي هديا للمعلمن و�سكرهم على 
جهوده���م واإزال���ة الكتابات على اجلدران و�س���راء �سالل غذائي���ة وتوزيعها على 

الأ�سر الفقرية.
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سعًيا إلى تنمية طاقات الشباب ومبادراتهم، وتمكينهم من األدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وليكونوا لبنة 

صالحة في مجتمعاتهم، يقدم المركز الدعم بكافة أنواعه للشباب المبادرين الذين لديهم الشغف لتغيير الغير ونفعه.

 وكانت إحدى المبادرات التي دعمها المركز »كسوة فرح« التي أقيمت خالل شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى توفير 

كسوة العيد لألسر المحتاجة من خالل سوق خيري، بحيث يتم استقبال التبرعات، ومن ثّم فرزها وتصنيفها حسب العمر 

والجنس،  وبعدها يتم استقبال هذه األسر بعد تجهيز السوق بالشكل المناسب، وهو ما يوّفر لهم الوقت والجهد في 

انتقاء الملبس المناسب.

وهناك بعض الضوابط التي يتم مراعاتها في المالبس، وااللتزام بالضوابط الشرعية في جميع النواحي، فيتم إزالة 

»صور ذوات األرواح، وشعارات األندية المحتوية على الصليب«، وغيرها من المخالفات الشرعية. 

شارك في هذه المبادرة 400 متطوعة تم تقسيمهن إلى عّدة لجان، وكل لجنة تختص بعمل محدد، وهذه اللجان هي: 

لجنة التنظيم وتقوم باإلشراف وتنظيم العمل، ولجنة الخدمات الخاصة التي تجمع المالبس واألدوات وتعّدلها لتكون 

صالحة لالستخدام، ولجنة األسر التي تعمل على التواصل مع األسر والتنسيق معها. أما اللجنة اإلعالمية، فتقوم بنقل 

كل هذه الجهود عبر وسائل التواصل االجتماعية والقنوات األخرى.

كسوة فرح
بمشاركة 400 متطوعة

تغطيات
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مبادرات

في إطار تفعيل مذكرة 

التفاهم والتعاون المبرمة 

بينها وبين المؤسسة 

األوروعربية للدراسات العليا، 

اختتمت مؤسسة األميرة 

العنود بنت عبدالعزيز بن 

مساعد بن جلوي آل سعود 

الخيرية ممثلة في مركز 

العنود الدولي للتدريب 

)تدريب(، برنامج الزمالة 

األوروبية العربية في إدارة 

المنظمات غير الربحية في 

نسخته الثانية التي أقيمت 

خالل الفترة من أبريل إلى 

نهايةسبتمبر  من عام 2016م.

يعت���رب هذا الربنامج حمطة مهمة بالن�سبة لقي���ادات العمل اخلريي باململكة، ونقطة انطالق 
مل�ستقب���ل حافل بالنجاحات، حيث تتم الزمالة يف اإط���ار منهجية تعليمية تعزز جانب التطبيق من 
خ���ال درا�ص���ة النماذج املوج���ودة، وتطبيق النظريات عل���ى اأر�ض الواقع ع���رب متارين افرا�صية 

وحماكاة مواقف ميدانية.
وتاأت���ي اإقامة الربنام���ج يف ن�سخته الثانية حر�س���ًا من موؤ�س�سة الأم���رية العنود اخلريية على 
الهتمام بجودة خمرجات القطاع اخلريي والتطوير امل�ستمر لقياداتها من خالل تلقيهم التدريب 
املكثف الذي يجمع بن ما ا�ستحدث يف ميدان اإدارة العمل اخلريي يف اأوروبا وبن القيم الإن�سانية 

يف الثقافة ال�سعودية والإ�سالمية.
ويه���دف هذا الربنامج اإلى امل�ساهمة يف اإ�سفاء الطاب���ع املهني جلمعيات القطاع الجتماعي 
يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة لتعزيز دورها يف التنمية الب�سرية من خ���الل متانة التدريب املهني 
يف ه���ذه الدورات التي جتمع ب���ن التدريب احل�سوري وغريه، حيث تعتزم نق���ل اأف�سل املمار�سات 
التدريبي���ة اإلى موظف���ي القطاع الثالث ال�سعودي يف اإدارة املوؤ�س�س���ات غري الربحية، معززًة بذلك 

مهاراتهم ومعارفهم التدريبية.
واعتم���دت اآلي���ة الدرا�ص���ة يف الربنامج نظام التعل���م املدمج حيث يوج���د التعليم االإلكروين 
) نظ���ام التعلي���م االإلكروين ملوؤ�ص�ص���ة االأمرية العنود اخلريية جنبا اإلى جن���ب مع التعليم ال�صفي 

)وجها لوجه( وذلك عن طريق املحا�سرات.
وتك���ّون الربنامج من �سب���ع حلقات درا�سية، و�سعت ٦ منها يف العا�سم���ة ال�سعودية الريا�ض، 
فيم���ا و�سعت ال�سابعة والأخرية يف مدينة غرناطة الإ�سباني���ة، وذلك يف الأ�سبوع الأخري من �سهر 
�سبتم���رب، وذلك من خالل زيارة قام بها الدار�س���ون لعدد من املنظمات واملوؤ�س�سات غري الربحية 

يف اإ�سبانيا، والطالع على عدد من التجارب الناجحة والتطبيقات احلديثة.
وتن���اول الربنامج جمي���ع جماالت اأن�صطة املنظمات غري الربحية وم���ا ي�صاعد يف التغلب على 
اأوج���ه الق�صور والثغرات وحت�صن قدرة ال���رد على االأن�صطة التي تتم يف جمتمعاتهم، والتكيف مع 

ضمن برنامج الزمالة األوروبية العربية في نسخته الثانية

مؤسسة العنود تدّرب 41  من 
قيادات العمل الخيري عبر تمارين 

افتراضية ومحاكاة مواقف ميدانية
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يهدف البرنامج إلى 
المساهمة في إضفاء 
الطابع المهني لجمعيات 
القطاع االجتماعي في 
المملكة لتعزيز دورها في 
التنمية البشرية من خالل 
متانة التدريب المهني 
في هذه الدورات

البيئة احلالية ذات التغري امل�صتمر.
و�س���ارك يف برنامج الزمال���ة ٤١ دار�سًا 
م���ن قي���ادات املوؤ�س�سات املانح���ة واجلمعيات 
اخلريي���ة من كاف���ة مدن اململك���ة وبع�ض دول 
اخللي���ج تلقوا تدريبهم على يد ٦ من املدربن 
اخلرباء وه���م د./ اأحمد الكبرّي و/م. مو�سى 
عل���ي  و/اأ.   DR. EDUARDO و/  املو�س���ى 
 Rodolfo و/   DR. IGNACIO/العجم���ي و
Lewin الذي���ن األق���وا حما�سراته���م يف مقر 

موؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية .
وتنوع���ت املوا�سيع الت���ي طرحها مدربو 
الربنام���ج ما بن املجتمع اخل���ريي والأوقاف 
والتط���وع والتمك���ن، كم���ا تطرق���وا جلان���ب 
امل���وارد الب�سرية و�سناعة القيادة وا�ستقطاب 
والت�س���ال،  العام���ة  والعالق���ات  اخل���ربات 
والتخطي���ط والتقييم واجل���ودة، وال�ستدامة 
وال�ستثم���ار والإدارة املالي���ة وكل م���ا ي�سمن 
جودة خمرج���ات القطاعات غري الربحية يف 

ال�سعودية وتطور اأدائها. 
وت�سم���ن الربنامج عقد 7 لقاءات، حمل 

الأول عن���وان »املجتم���ع اخل���ريي وتطبيقاته« 
والثاين بعنوان »امل���وارد الب�سرية وا�ستقطاب 
اخلربات« اأما الثالث فحمل عنوان »القيادة.. 

احلوكمة والإدارة«.
 يف ح���ن حمل الرابع عن���وان »العالقات 
عن���ون  فيم���ا  والهوي���ة«  والت�س���ال  العام���ة 
اخلام�ض ب���� »التخطيط والتقيي���م واجلودة«، 
»ال�ستدام���ة وال�ستثمار  بعن���وان  وال�ساد����ض 
والإدارة املالي���ة«، اأم���ا الأخ���ري فت���م خالل���ه 
ا�ستكم���ال حما�س���رة اللق���اء اخلام����ض ع���ن 

مو�سوع احلوكمة.
وتخل���ل هذه اللق���اءات م�س���روع التخرج 
الذي مت خالل���ه ت�سليم م�ساري���ع التخرج من 
قب���ل املتدرب���ن، ومت حتدي���د يوم���ن ملناق�سة 
امل�ساري���ع، بحيث انق�س���م املتدربون خاللهما 
وبعد انتهاء اللجنة م���ن املناق�سة مت ا�ستبعاد 

٤ من املتدربن لعدم تخطيهم. 
ه���ذا وق���د ب���داأ الإع���الن للربنامج عرب 
و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماع���ي وكذل���ك م���ن 
خالل اإر�س���ال دعوات للموؤ�س�س���ات اخلريية، 

ومت اعتم���اد اآلي���ة للتوا�س���ل يف الربنام���ج اأبرزه���ا 
تخ�صي����ض بري���د اإلك���روين للربنامج م���ع اإر�صال 
ر�سائ���ل ن�سي���ة  ت�س���در من مرك���ز التدري���ب يتم 
خالله���ا تذك���ري املتدربن مبوع���د الختبار وكذلك 
بوقت انتهاء ت�سلي���م التكليف ويف حال احلاجة اإلى 

ت�سويت.
اجلدير بالذكر اأن �سهادة الزمالة الأوروبية يف 
اإدارة املنظم���ات غري الربحية هي جزء من التفاق 
الذي وقع يف يونيو ٢٠١3 من قبل املوؤ�س�سة الأوروبية 
العربي���ة للدرا�س���ات العليا يف اإ�سباني���ا - غرناطة، 
وموؤ�س�س���ة العنود وج���اءت هذه التفاقي���ة من اأجل 
حتقي���ق االأه���داف امل�صرك���ة وتطوي���ر اأن�صطة كا 
الطرفن حيث تهدف املوؤ�س�سة الأوروبية العربية يف 
نظامها الأ�سا�سي اإلى تعزيز العالقات القت�سادية 
والثقافية بن اأوروبا والعامل العربي، وكذلك تنظيم 
الدورات والربامج التدريبية والدرا�سات والأبحاث 
الت���ي تهتم بتطوي���ر اإدارة العمل اخل���ريي والتنمية 
الجتماعي���ة، ومناق�س���ة م�س���ودة تطوي���ر برنام���ج 
املاج�ست���ري املتخ�س����ض يف اإدارة العم���ل اخل���ريي 
ال���ذي ت�سعى موؤ�س�س���ة الأمرية العن���ود اإلى تطويره 
بالتع���اون م���ع جامعة غرناط���ة وعر����ض براجمها 
التدريبي���ة املتخ�س�سة التي ت�ستهدف �سركاءها يف 

ن�سر مبداأ التمكن.
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األخيرة

العام  من  اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية  يف  شاركت 
الوقفية  ال�ستثمارات  حول  ملتقى  يف  املا�سي 
بعنوان  كان  وقد  فران�سي�سكو،  �سان  مبدينة 
 Intentionally Designed Endowment

الدولية  املجموعة  بتنظيمه  وقامت   ،Forum

 International Endowment لالأوقاف 
عدد  املوؤمتر  يف  �سارك  وقد   ،Network

الربحية  وغري  اخلريية  املنظمات  من  كبري 
ومالية،  ا�ستثمارية  وجهات  واجلامعات 
اإدارة  جمال  يف  بارزة  �سخ�سيات  اإلى  اإ�سافة 
ال�ستثمار يف املنظمات غري الربحية. وكمعظم 
امللتقيات املهنية واملوؤمترات يف اأمريكا واأوروبا؛ 

امل�سوؤول«  »ال�ستثمار  وهو  ومهم  حيوي  مو�سوع  بطرح  امللتقى  متّيز 
 .Responsible investing

وقد يت�ساءل القارئ الكرمي عن ماهية هذا النوع من ال�ستثمارات 
الذي ُعني به هذا امللتقى؟ وملاذا �سّمي ب�»امل�سوؤول«؟

العوامل  دمج  اإلى  ي�سعى  ا�ستثماري  نهج  هو  امل�سوؤول  ال�ستثمار 
وذلك  ال�ستثمار،  ق��رارات  يف  احلوكمة  ومعايري  والجتماعية  البيئية 
بهدف حت�سن اإدارة املخاطر وحتقيق عوائد ا�ستثمارية اأكر ا�ستدامة 
 ،)ESG Investing( بامل�سطلح  ا  اأي�سً له  وي�سار  الطويل.  املدى  على 
البيئة  ي�سر  م��ا  ك��لَّ   )Environmental( البيئية  العوامل  وت�سمل 
كالتلوث وانبعاث الغازات، وا�صتنزاف املوارد، والتغري املناخي. يف حن 
تت�سمن العوامل الجتماعية )Social( احتياجات املجتمعات املحلية، 
وت�سمل  وال�سالمة.  ال�سحة  وعوامل  املوظفن،  وعالقات  العمل  وبيئة 
كبار  ومزايا  كالف�ساد  مو�سوعات   )Governance( احلوكمة  عوامل 
املديرين، واآليات جمع التربعات وال�صغوط ال�صيا�صية، وطبيعة ت�سكيل 

وتنوع جمال�ض الإدارات وال�سرائب.
ب�»امل�سوؤول«..  ال�ستثمارات  من  النوع  هذا  ت�سمية  �سبب  ا عن  واأمَّ
فاإن ذلك يعود لالأثر الكبري الذي يعود على ال�ستثمارات عند مراعاة 
اأكر  يجعها  ما  احلوكمة  وعوامل  والجتماعية  البيئية  العوامل  هذه 
بال�ستثمارات  مقارنة  عائًدا  واأف�سل  والبيئة  املجتمع  نحو  م�سوؤولية 
التقليدية. وقد ل يبدو هذا الأثر وا�سًحا اإل باإدراك الأثر العميق لهذه 
العوامل، وبخا�سة يف الأجل الطويل. كما ميكن اأن يت�سح لنا الأثر من 
زاوية اأخرى حن ندرك اأن ال�ستثمار التقليدي )غري امل�سوؤول( الذي 
ل يراعي هذه العوامل قد يحقق ربًحا اأف�سل يف الأجل الق�سري، ولكنه 

ربح قد يت�سمن اأ�سراًرا يف بع�ض اجلوانب الأخرى.
ق��د ُعني بها  ال��ذك��ر،  الآن��ف��ة  ال��ع��وام��ل  ك��ل  اأن  ال��ق��ول  وغني ع��ن 

والعدل  والأمانة  بال�سدق  اأمر  حن  الإ�سالم، 
والإتقان وحفظ احلقوق ومنع ال�سرر والإ�سرار 
ا يحّز يف النف�ض،  والإ�سراف والظلم. اإل اأنه ممَّ
لها  وي�سع  القيم  لهذه  يوؤ�ص�ض  الغرب  جتد  اأن 
حن  يف  عليها،  ويحا�سب  وال�سوابط  القوانن 
تدهور  من  الإ�سالمية  املجتمعات  بع�ض  تعاين 
عنه  ينتج  التطبيق  ويف  الأن��ظ��م��ة  يف  �سديد 
بع�ض  اإدارة  يف  الف�ساد  وبع�ض  وا�سح  تق�سري 
اإدارة  و���س��وء  والأوق�����اف  اخل��ريي��ة  املنظمات 
بها  الإ�سرار  اإلى  ي��وؤدي  ما  وهو  ا�ستثماراتها؛ 

وبحقِّ امل�صتفيدين منها.   
اإلى  م�سى  وقت  اأي  من  اأكر  بحاجة  اإننا 
ويف  عام،  بوجه  ال�ستثمار  قطاع  يف  امل�سوؤول  بال�ستثمار  الوعي  زيادة 
جمال ال�ستثمارات اخلريية والوقفية بوجه خا�ض. واإن كان باإمكاننا 
توجيه النقد واللوم للم�ستثمر الذي ل يراعي تلك العوامل املهمة، فاإن 
النقد اأكرب واللوم اأ�سد للجهات اخلريية؛ لأنها مطالبة اأكر من غريها 
مبراعاة هذه العوامل التي تزيد النفع العام والعائد الجتماعي وترفع 

م�ستويات ال�ستدامة.
حتتاج  مهمة  عديدة  لأ�سئلة  اأجوبة  امل�سوؤول  ال�ستثمار  يف  فاإن  وختامًا، 

اإليها املوؤ�س�سات اخلريية بوجه خا�ض، ومنها:
�سوء  احتمالت  من  تقلل  اأو  متنع  التي  واحلوكمة  ال�سفافية  درج��ة  هي  ما   -

الإدارة يف ال�ستثمارات؟
- ما هي منظومة املخاطر ال�ستثمارية التي يجب مراعاتها؟

يف  حتقيقها  ميكن  التي  املُثلى  والجتماعية  ال�ستثمارية  العوائد  هي  ما   -
خمتلف القطاعات؟

املجالت  يف  امل�سابهة  اجل��ه��ات  م��ع  وال�سراكات  التكامل  و�سائل  ه��ي  م��ا   -
ال�ستثمارية؟

- ما هي اال�صراتيجيات اال�صتثمارية املُثلى لتحقيق العوائد التي حتتاج اإليها 
املنظمة يف الأجل الق�سري والأجل الطويل؟

- كيف ميكن تقدير العوائد الجتماعية التي ميكن حتقيقها يف ال�ستثمارات 
املختلفة؟

املختلفة  امل�سالح  بن  ال��ت��وازن  من  مالئمة  درج��ة  حتقيق  لنا  ميكن  كيف   -
والنظم املالية والقانونية؟

- كيف ميكننا معرفة اآليات عمل ال�سناديق ال�ستثمارية وطبيعة املجالت التي 
ت�ستثمر فيها اأموالنا؟

- كيف ميكن لنا خلق مزايا تناف�سية ا�ستثمارية م�ستدامة؟
- كيف نطور اآليات تنفيذ براجمنا اخلريية مبراعاة عوامل ال�ستثمار امل�سوؤول؟

د. أحمد بن عبدالله الكبّير 
متخصص في االستثمارات 

الوقفية والمشرف على تنمية 
الموارد بمؤسسة تكافل الخيرية

المؤسسات الخيرية واالستثمار المسؤول






