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﴿ َوُقْل َربِّ زِْدِن ِعلًْم ﴾
]سورة طه: 114[

اللَُّهمَّ لك الَحْمـُد أَكَْملُُه..

َناُء أْجَملُُه.. ولك القـَْوُل أبْلَُغُه..  ولك الثَـّ

لْطَاُن أقَْوُمُه.. ولك الَجالُل أْعظَُمُه.. ولك الِعلُْم أْحَكُمُه.. ولك السُّ

الَحْمُد لِلَِّه ِبا اْختَصَّ به ِعباَدُه ِمْن َسْمعٍ وبََصٍ وأَفِْئدٍة، وِبا َهيّأَ لَُهْم من 

ُصُنوِف الِعلِْم، وِبا أَعانَُهْم ِبِه عىل تَْوثِيِق ِخطاِبِهْم عىل وْجٍه يَرْضاُه..

َحْمًدا كَِثريًا يَلِيُق ِبَجاللِِه وَمقاِمِه، وثَناًء وهو أَْهٌل لَِعِظيِم الثّناِء..

ٍد، وَصلِّ اللَُّهمَّ َعىَل املَبعوِث رَْحمًة للَعالَِمنَي نَِبيُّنا ُمَحمَّ
َوَعىَل آلِه وَصْحِبِه يف األَوَّلنَِي َواآلِخِريَن..

يِن.. َويِف الَْمأِل األَْعىَل إِىَل يَْوِم الْدِّ





أُْهِدي هذا الِكتاَب

إىل والِِدي -رَِحَمُه الله- وإىل والَِدِت..
َصاِحبَِي الَفْضِل، وأَبْلَغِ األَثَِر يف ساِبِق َمَحطّاِت َحياِت وقاِدِمها..

إىل َزْوَجِتي..
رَِفيقِة الّدرِْب، أَمانِة اللَِّه ِعْنِدي وَوِصيِّة رَُسولِِه.

َوأَبْناِئ..
.. َحصاِد الُعْمِر، وقُرِّة الَعنْيِ

يف ِحْفِظ اللَِّه وكَالَءتِِه.





ُشكٌْر وِعرْفاٌن

َوما ُوفَِّق َسْعٌي واْجِتهاٌد وبَْحٌث إّل ِبَفْضِل اللِّه وِمنَِّتِه، فالَحْمُد لِلِّه
أَّوًل وآِخًرا، أَْن أَيَّدنَا بِنَعِمِه..

كِْر، وَعِظيُم الْمِتناِن، لَِمْن أَْسَدى ِلَ املَُشورَة وأَعانَِني َوصاِدُق الشُّ
راسِة.. إِلْتاِم هذه الدِّ

وألَساتَِذِت الِكراِم، ولَِمْن أَشاَر إَلَّ بُنْصحٍ أَْو ِفكْرٍة..
 إْقراًرا ِبَفْضلِِهْم وَدْورِِهْم..

َفَجزاُهْم اللَُّه َخْيًا، وأَْعَل َمقاَمُهْم..
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يرتبط َجْوهر الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ بَجْوَهر اإلنسان نفسه، فهو ُمْسَتًقى وُمْسَتَمّد من 
كلمة اإلنســـان، وُمرْتَِبط ارتباطًا وثيًقا وعضويًّا مبَْيِل بَِني الَبَش الِفطِْرّي ملَّد يَد الَعْون 
لآلخرين؛ فهو قديٌم ِقَدم اإلنســـان، فال ميكن تحديد نقطة زمنيَّة ما نشـــأ عندها هذا 
عاء بأسبقيَّة فرٍد  د، ول ميكن الدِّ الَعَمل، ول ميكن القول بأنَّه نَتاج فكرٍة ما أو إلهاٍم ُمَحدَّ
أو َشـــْعٍب أو حضارٍة يف الوصول إليه، فهو ولِيُد ذاِت اإلنسان، ونَِتاج تفاُعل ِفطْرَة الَبَش 
مع بذرة الخي املَْغُروَسة بداخلهم، فهو تجسيٌد لنتمء اإلنسان ألبناء ِجلَْدته، وُمَقاَسمته 

ملآسيهم وُمَصابهم؛ هذا عل صعيد الَعَمل اإلنَْساِنّ كفكرٍة ونَْهج عاّم وُسلُوك بشّي.

، فهو يتفرَّد عن غريه  ـــِيّ ا فيام يَتعلَّق بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف إطاره املَُؤسَّ أمَّ
من ِقطَاعات الَعَمل األخرى بأنَّه مل يَْشـــهد َمَخـــاض والدٍة، ومل يأِت نتيجًة لتََحوُّالت 
بِْحيَّة بفهومه الَحايِلّ هو نِتَاج تََحوُّالت  بيئيَّـــة واْجِتاَمِعيَّة كربى؛ فقطاع األعامل الرِّ
َناِعيَّة)1(، وما تالها من مفاهيَم  اْجِتاَمِعيَّة واقِْتَصاِديَّة كربى أَتَْت يف أعقاب الثورة الصِّ
اْجِتاَمِعيَّة ُمْحَدثَة كنظريَّة الَعْقد االْجِتاَمِعّي)2( وغريها؛ وحتَّى القطاع الحكومّي كان 

َمة ُمَقدِّ

َناِعيَّة: هي انتشــار اآلالت محّل الَعَمل اليدوّي، شــهدت بلدان أوروبا الغربيَّة خالل القرن الثَّاِمن عرش نهضة . 1 الثَّْوَرة الصِّ
بَب  ة كانت السَّ َعت األبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع الِعلْم ولتؤدِّي إىل اخرتاعات واكتشافات ُمِهمَّ علميَّة شاملة فتََنوَّ
َناِعيَّة خالل القرن التَّاِســع عرَش، وكان لها األَثَــر البَالِغ عىل الحياة االقِْتَصاِديَّة واالجتامعيَّة  املبــارش يف قيام الثورة الصِّ
ياِســيَّة ســواًء يف أوروبــا أو خارجهــا، أَوَّل ظهورها كان باخرتاع اآللة البَُخاِريَّة يف إنجلــرتا يف القرن الثَّاِمن عرش  والسِّ
ْولَة األُوىَل  والتَّاِسع عرش، وانتقلت بعد ذلك إىل دول غرب أوروبا، ومن ثَمَّ إىل جميع أنحاء العالَم، وقد كانت إنجلرتا الدَّ
ة أســباٍب؛ منها أنَّها كانــت قويَّة اقتصاديًّا، وأنَّها تَتََوفَّر عىل موقــعٍ ُجغرايِفّ ُمِهّم، كام أنَّها  الَِّتــي ظهــرت فيها الثورة لِعدَّ
https://cutt.us/DmfTy :َاَعات يف أوروبا، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط كانت ُمْنَعزِلَة عن الصِّ

ْولَة عىل األفراد، تنادي . 2 الَعْقد الْجِتَمِعّي: هو نظريَّة أو منوذج تَبَلَْور يف عص التنوير، ويَْهتَّم عادًة بدى رشعيَّة سلطة الدَّ
ـة العقد االجتامعّي بالتحديد بأنَّ األفراد يَْقبَلُون بشــكٍل ِضْمِنــّي أو رصيح أْن يتخلَّْوا عن بعض ُحّرياتهم ويَْخَضُعوا  نَظَِريَـّ
ـة( مقابل حامية بقيَّة حقوقهم، ومن ثَمَّ فإنَّ العالقة بــني الحقوق الطبيعيَّة والرشعيَّة  لُســلْطَة الحاكِــم )أو لقرار األغلبيَـّ
هي يف العادة مبحث من مباحث نظريَّة العقد االجتامعّي، وقد أََخَذ املصطلح اســمه من كتاب الَعْقد االجتامعّي لجان 
https://cutt.us/2M8dc :جاك روسو الَِّذي ناقَش فيه هذا املفهوم، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ا الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ فلم يكن بحاجٍة ملخاِض  نتيجًة لظهور مفهوم الدولة، أَمَّ
والدٍة، وال لتََحـــوُّالت اقِْتَصاِديَّة أو اْجِتاَمِعيَّة ُتَهِّد لظهوره، بل ظَهر للَعلَن يف منتصف 
لَة يف اإلنسان، مل ُيَهِّد له إالَّ إنَْسانِيَّة  القرن التَّاسع عرَش، وذلك كُلِّه لَكْونِِه ِفْكرًَة ُمتَأَصِّ

اإلنسان، ومل يَُعبِّد الطريق أمامه إالَّ إحساُس الَفرْد ِببَِني ِجْنِسِه.
َاَعات، وتَلَْهث به الحروب والنِّزَاَعات من رشِقِه  إنَّ عاملنـــا الَحايِلّ َيُوج بالِفَت والصِّ
يَات والَكَوارث الطَِّبيِعيَّة، وما تَُخلِّفه وراَءها  لَغْرِبِه وِمن شاملِِه لجنوِبِه، نَاِهيَك عن التََّحدِّ
يَّة؛ األمر الَِّذي يجعل من الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ َزْوَرَق نجاٍة للبَائِِسنَي،  من مآٍس برََشِ
وُعْرَوَة أَمٍل للُمْســـتَْضَعِفنَي، تَُعلَُّق عليه آمال كبرية، وتَُناط به َمَهاّم َجِسيَمة، وحريٌّ به 
أن يكون كذلك، وهو وليد اإلنَْســـانِيَّة، وقَِريُن مبادئها، لذلك كُلّه ستكون دراستنا هذه 
َهة لدراســـة هذا الَعَمل؛ ُمتََناِولني جوانبه كَافَّة، ُمَقلِِّبنَي ثََناياه، باحثني عن كُّل ما  ُمَوجَّ

اِمي، وَسّد ثغراتِِه وتصويب َعَثَاتِِه.  من شأنه تحسني هذا الَعَمل السَّ
 ، ِيّ ْوء عىل مفهوم الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، بإطاره املَُؤسَّ َراَسة إىل إلقاء الضَّ وتسعى هذه الدِّ
مها ُمْختَلَف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  ن الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَُقدِّ والَِّذي يَتََضمَّ
ال، ففي واقعنا  ِيّ للَعَمل اإلنَْساِنّ هو اإلطار الَفعَّ ْولِيَّة، فاإلطار املَُؤسَّ املََحلِّيَّة واإلقْلِيِميَّة والدَّ
يَّة،  ًة مع اشتداد وتََعاظُم الكوارث الطَِّبيِعيَّة والبَرَشِ الَحايِلّ تنخفض فَاِعلِيَّة الَعَمل الَفرِْدّي َخاصَّ
ِيّ املَُنظَّم الَقاِدر عىل  يَّة الَعَمل املَُؤسَّ ِريَن تظهر أَهمِّ ويف ِظّل التزايد املطَّرِد يف أعداد املُتََضِّ

النُُّهوض بأعباء هذه املهاّم املُملَْقاة عىل َعاتِق املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة.
َراَسة مراحل التَّطَوُّر التَّاريِخّي للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ خالل الُعُصور  كام تتناول الدِّ
املختلفة، والحضارات املُتاَلِحَقة، ُوُصواًل للمفهوم الَحايِلّ، فكام أسلفنا فإنَّ هذا الَعَمل 
َدة وال استجابًة لَحَدٍث ما، فلم تشهد حضارٌة ما غياَب  ليس وليَد اليوم وال لحظة ُمَحدَّ
هذا املفهوم، مع اختالف وسائل وُسبُل القيام به، فَغالِِبيَّة الحضارات القدية اعتمدت 
عىل ُدوِر العبادة واملعابد يف تقديم الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة للُمْحتَاِجنَي، مروًرا بالظهور 
ـــِيّ له يف منتصف القرن التَّاِســـع عرَش، والتَّطَوُّرات املُتََسارَِعة الَِّتي َصاَحبَتُْه  املَُؤسَّ
َاَعات والنِّزَاَعات،  بعـــَد الحرب الَعالَِميَّة الثانية، كنتيجٍة حتميَّة لتزايـــد ضحايا الصِّ

َات املَُناِخيَة الَعالَِميَّة. والَكَوارِث الطَِّبيِعيَّة النَّاِجَمة عن التََّغريُّ

َمة ُمَقدِّ
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َراَسة كذلك األمر عىل مصادر التَّْمِويل الَِّتي تعتمد عليها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة  وتَُعرِّج الدِّ
واإلنَْسانِيَّة لتغطية أنشطتها ومشـــاريعها وِخْدَماتها، ُمتَطَرِّقًا للمصادر اإلسالميَّة يف 
التَّْمِويل الَِّتي َسنََّها ورَشََعَها اإلسالم والَِّتي ما تزال ُمْعتََمَدة يف عصنا الَحايِلّ، وتُلِْقي 
ْوء عىل املََصاِعب والَعَقبَات التَّْمِويلية الَِّتي تعان منها َغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت  َراَســـة الضَّ الدِّ
اإلنَْســـانِيَّة يف العالَم، فالتَّْمِويل هو َعَصب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وغياب أو قُُصور هذا 

التَّْمِويل سيقود ال محالَة لرَتَاُجع فَاِعلِيَّة هذا الَعَمل.
َراَســـة ِفْقِهيًّا للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ من خالل بيان موقف اإلسالم من  ل الدِّ وتَُؤصِّ
نَّة ِبِصيَغٍ شتَّى، بعضها  الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، والَِّذي جاء يف القرآن الكريم والسُّ
ه أو تحذير منه، بعضها مدٌح لفاعيل  أمـــٌر به أو ترغيٌب فيه، وبعضها نَْهٌي عن ضـــدِّ
الخري، وبعضها ذمٌّ ملن ال يفعل ِفْعلَُهْم، بعضها يُثِني عىل فعل الخري يف ذاته، وبعضها 
ْعَوة لفعل الخري  ْعَوة إليه، أو التََّعاُون عليـــه، أو التََّنافُس فيه؛ ففي الدَّ يثنـــي عىل الدَّ
قـــال تعاىل: ﴿َواْفَعلُوا الَخْيَ لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن﴾ ]الحج: 77[، وقال: ﴿َوَما يَْفَعلُوا من 
َخْيٍ َفلَْن يُكَْفُروُه﴾ ]آل عمران: 115[. ويف قول الخري قال تعاىل: ﴿َوُقولُوا لِلنَّاِس 
ُحْســـًنا﴾ ]البقرة: 83[، ويف الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فَلْيَُقل خريًا 

أو ليصمت")1(.
 

ويف ميدان املســـارعة إىل الخري والَعَمل اإلنَْساِنّ قال تعاىل: ﴿َوَساِرُعوا إىل َمْغِفرٍَة 
ْت للُمتَِّقنَي*الَِّذيَن يُْنِفُقوَن يف  ـــَمَواُت واألَْرُض أُِعـــدِّ بِّكُْم وَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ ن رَّ مِّ
َّاءِ﴾ ]آل عمران 133، 134[، ويف وْصف بعِض مؤمني أهل الكتاب:  َّاِء والضَّ الـــرَّ
﴿يُْؤِمُنوَن ِباللِه والَيْوِم اآلَِخِر ويَأُْمُروَن ِباملَْعُروِف ويَْنَهْوَن َعِن املُْنكَِر ويَُساِرُعوَن يف 
الَخْيَاِت﴾ ]آل عمران: 114[، ويف وْصف أهل الَخْشيَِة من َربِّهم: ﴿أُولَِئَك يَُساِرُعوَن 

يف الَخْيَاِت وُهْم لََها َساِبُقوَن﴾ ]املؤمنون: 61[)2(.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

أخرجه البخاري )5/2240، رقم 5673(، ومسلم )1/69، رقم 48(.. 1
ِْعيَّة، القاهرة، دار الرشوق، 2008م.. 2 القرضاوي، يوسف. أصول العمل الخيّي يف اإلسالم يف ضوء النُُّصوِص واملقاصد الشَّ
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ُس  يَانَات بشكٍل عاّم؛ ألنَّه يَتَلَمَّ فام من شـــكٍّ أنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ ُمرْتَِبٌط بالدِّ

ق غايَة َمْقِصِدِه فيام  حاجات النَّاس ويَسعى إىل تحقيقها يف الحال واالستقبال، ِمامَّ يُحقِّ

اَمِويَّة،  ُوَرات الَخْمس، والَِّتي اتََّفَقْت عليها جميع الرشائع السَّ ُعرَِف يف أصول الفقه بالضَّ

ين، وحفظ النَّْفس، وحفظ العقل، وحفظ النَّْسل، وحفظ املال)1(. وهي؛ حفظ الدِّ

وهنا ينعطف البحث إىل أهداف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ؛ من خالل التََّعرُّف عىل 

آثار تفعيل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف املُْجتََمَعات ودورها يف تحقيق التَّْنِميَة واألمن 

ْول ال تَتََمكَّن دامئًا من ســـّد احتياجات أفراد املُْجتََمع واالستجابة لهم  للمجتمع، فالدَّ

يف الوقت املناسب، وهو ما يرُْبُِز دور ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، ملا تَتََميَّز به 

من مرونة وفَاِعلِيَّة وقدرة عىل الحركة والَعَمل يف أصعب الظروف وأَشّد األوقات.

إنَّ انتشـــار الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف املُْجتََمع يَُؤدِّي إىل إتاحة الفرصة للمواطنني 

لتأدية الِخْدَمات بأنفســـهم، ِمامَّ يقلِّل من حجم املشكالت االْجِتاَمِعيَّة. كام أنَّ الَعَمل 

ٌ عىل انتشار الجانب اإلنَْساِنّ يف املجتمع، وتعميق روح التكافل بني  اإلنَْســـاِنّ ُمؤرشِّ

النَّاس، وتعزيٌز النتامء الشـــباب ومشاركتهم يف الَفَعالِيَّات املجتمعيَّة، فضاًل عن َميْزَِة 

ْخِصيَّة، وإتاحة الفرصة للتعرُّف عىل نُظُم الِخْدَمات يف  تنمية الُقُدَرات واملهارات الشَّ

ة. املُْجتََمع والتعبري عن آرائهم وأفكارهم يف القضايا العامَّ

يَعــِة تَرِْجُع إِىَل ِحْفِظ َمَقاِصِدَها يِف الَْخلِْق، َوَهِذِه الَْمَقاِصُد ثماَلَثَُة أَقَْســاٍم: . 1 ِ : تََكالِيُف الرشَّ ــاِطِبيُّ قَــال الشَّ
نْيَا. َوالِْحْفُظ  يِن َوالدُّ وِريَُّة: ِهَي الَِّتي الَ بُدَّ ِمْنَها يِف ِقيَاِم َمَصالِِح الدِّ ُ وِريٌَّة، َوَحاِجيٌَّة َوتَْحِسيِنيٌَّة، َوالضَّ َضُ
لََها يَُكوُن ِبأَْمَريِْن: أََحُدُهاَم َما يُِقيُم أَْركَانََها َويُثَبُِّت قََواِعَدَها َوَذلَِك ُمرَاَعاتَُها ِمْن َجانِِب الُْوُجوِد، َوالثَّاِن 
َمــا يَْدرَأُ َعْنَها االِْخِتالَل الَْواِقــَع أَِو الُْمتََوقََّع ِفيَها َوَذلَِك ُمرَاَعاتَُها ِمْن َجانِِب الَْعَدِم، َوِحْفُظ النَّْفِس َوالَْعْقل 
وبَاِت َوالَْملْبُوَساِت َوالَْمْسُكونَاِت ِمامَّ يَتََوقَُّف َعلَيِْه بََقاُء الَْحيَاِة،  ِمْن َجانِِب الُْوُجوِد كَتََناُول الَْمْكُوالَِت َوالَْمرْشُ
يِن، َوالنَّْفِس َوالَْعْقل، َوالنَّْسل، َوالاَْمل. يُْنظَر: أبو إسحاق الشاطبي  وِريَّاِت َخْمَسٌة: ِحْفُظ الدِّ ُ َوَمْجُموُع الضَّ
يف املوافقــات )2 / 8 11( ط دار املعرفــة. ويُْنظَــر أيًضــا: أبو حامد الغزايل، املســتصفى )1 / 287( ط 

األمريية.
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّتي تَْكُمُن يف كونه تعبريًا ُمِهامًّ عن حيويَّة  َراَسة عىل أَهمِّ ُد الدِّ وتَُشدِّ
م اإلنَْســـاِنّ للُمْجتََمَعات  مها؛ حيث يُْنظَر إىل التََّقدُّ املُْجتََمَعات اإلنَْســـانِيَّة ومدى تقدُّ

يَّة  َراَسة عىل أَهمِّ ُف الدِّ بعيار حجم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وأعداد الَعاِملِنَي بها؛ كام تُطَوِّ

أدوار الفاعلني الرئيســـيِّنَي يف مجال نرش الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ والَحّث عليه؛ 

َســـات واالْجِتاَمِعيَّة والتَّْعلِيميَّة املختلفة ذات  ًة وسائل ووسائط اإلعالم واملَُؤسَّ وَخاصَّ

ـــبَاب باتِّجاه مسالك الَعَمل الخريي. إضافًة إىل تكوين  ْور الَحيَِوّي يف َجْذب الشَّ الدَّ

َسات اإلعالميَّة لتحقيق أهداف تلك  رَشَاكات قَِويَّة بني قطاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واملَُؤسَّ

ْور  َسات وبرامج عملها وأنشطتها، استناًدا إىل العالقة اإليجابيَّة والتكامل يف الدَّ املَُؤسَّ

املُجتََمِعّي لكال الطَّرَفنَْي، ونرش الرََّســـائِل اإلْعالِميَّة الَِّتي توفِّر املعلومات الصحيحة 

يّته، إضافًة إىل تنفيذ برامج وأنشطة مشرتكة لتدريب كوادر  حول الَعَمل اإلنَْساِنّ وأَهمِّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ونرش ثقافة الَعَمل اإلنَْساِنّ يف املجتمع.

َراَسة يف التأصيل والتفريع ملجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ املختلفة، مثل  ق الدِّ وتتعمَّ

إَغاثَة املَْنُكوِبنَي، وإيواء املرَُشَِّديَن، وإنقاذ املحارَصين، وإنشـــاء املستشفيات واملراكز 

يَّة، ورعاية املســـاجد والهيئات اإلنَْســـانِيَّة،  الطِّبِّيَّة، وبناء املدارس وبرامج َمْحِو األُمِّ

ُجون واإلصالحيَّات االْجِتاَمِعيَّة، وإقامة جلسات اإلرشاد والنُّْصح  وتنظيم زيارات السُّ

االْجِتاَمِعّي، وإلقاء املحاضات واملشاَركَة يف الندوات، وتقديم االستشارات القانُونِيَّة 

والطِّبِّيَّة وغريها من املجاالت.

هذا، وللَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ أخالقيَّات وآداب يسعى هذا الكتاب إىل جمعها والتَّأكِيد 

عليها، مثل اإلخالص والرَّْحَمة باملستفيد، والبُْعد عن املّن عىل املستفيد، مع الحرص عىل 

النَّزَاَهة واألمانة، وِحْفظ كرامة املستفيد واحرتامه، واملوضوعيَّة يف توزيع املعونات دون 

ْمت، وتنمية املِْصَداِقيَّة والثَِّقة لدى املُترََبِّع وذوي  تييز، واالحرتام واللَّبَاقَة وُحْسن السَّ

الحاجة، وتتبُّع احتياجات املستفيد، وعدم االقتصار عىل ما يَظَْهر من حاجته.
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كُّل ذلك يف سياق من املوضوعيَّة يف توزيع املعونات دون تييز، ويف هذا اإلطار تَتَِّفق 
الوثيقة األساســـيَّة ملَُنظََّمتَْي الصليب)1( والهالل األحمر)2( عىل مبدأ عدم التحيُّز)3(، 
وهـــو ما يعني أنَّ جميع األفراد متســـاوون يف معاناتهم، وال يجوز حرمان أحد من 
املســـاعدة الَِّتي يحتاجها بســـبب اللَّْون أو األصل أو العقيدة. كام ال يجوز الَخلْط بني 
عدم التََّحيُّز والحياد املحســـوب الَِّذي يتكّون من توفري مساعدة متساوية لكلِّ طرف 
ة عدم تفضيل أّي أحد. ويَتَطَلَّب مبدأ عدم التََّحيُّز فعاًل منح اإلَغاثَة حسب  موجود، ِبُحجَّ

األولويَّة ملن يحتاجها أكث، بغّض النَّظَر عن انتامئه أو لونه أو ِعرِْقه. 
َراَســـة عىل تقديم املَُساَعَدات وتوفري املعاملة اإلنَْسانِيَّة لجميع  د الدِّ وبناًء عليه، تشدِّ
، أو  ـــيَاِسّ يَانَة، أو الرَّأْي السِّ الضحايا دون أّي تييز ضاّر عىل أســـاس الِعرْق، أو الدِّ
االنتـــامء إىل طَرٍَف أو آخر من األطراف يف نزاٍع مســـلَّح. كـــام يجب َمْنُح األولويَّة 
م  ألولئـــك الَِّذيَن يحتاجونها أكث عند توفري املســـاعدة؛ ويقتيض هذا املبدأ أالَّ يُقدَّ
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل أساس املساواة فحسب)4(، بل عىل أساِس العدل أيًضا، اعتامًدا 

ة إنسانيَّة بحتة تَتََمثَّل يف . 1 اللَّْجَنة الدوليَّة للصليب األحمر: هي ُمَنظََّمة غري ُمتََحيِّزَة ومحايدة وُمْستَِقلَّة لها َمَهمَّ
حامية حياة وكرامة ضحايا النِّزَاع املَُســلَّح وحاالت الُعْنف األخرى، وتقديم املســاعدة لهم، وتسعى اللَّْجَنة جاهدًة 
ْويِلّ اإلنَْساِنّ واملبادئ اإلنسانيَّة العالَميَّة وتعزيزها. منذ نشأتها عام  إىل تفادي املعاناة بَنرْش أحكام القانون الدَّ
1863م، كان هدف اللَّْجَنة الدوليَّة للصليب األحمر الوحيد هو حامية ضحايا النِّزَاَعات املَُســلََّحة واالضطرابات 
ومساعدتهم، وذلك عن طريق عملها املبارش عرب أنحاء العامل، للمزيد يُْنظَر املوقع الرَّْسِمّي للَّْجَنة الدوليَّة للصليب 

http://cutt.us/rIBkn :األحمر، عىل الرَّاِبط
الهالل األحمر: ُمَنظََّمة إنسانيَّة غري ُحُكوِميَّة، تَمَّ تشكيل شعارها يف عهد اإلمرباطوريَّة العثامنيَّة، وهو شعاٌر ُمعاِدل . 2

ْعــم للمحتاجني، ويف تحقيق  ِعنَي يف تقديم الدَّ َول اإلْســاَلِميّة. تعتمد عىل املُتَطَوِّ لِيــب األحمر يف الدُّ لشــعار الصَّ
لُُهْم لتأدية دورهم عىل أفضل وجه. )للمزيد يُْنظَر أفنان أبو مفرح، ما  ِعيَها بُكّل ما يَُؤهِّ رسالتها؛ إذ إنَّها تُزّود ُمتَطَوِّ

)http://cutt.us/tPgc :هو الهالل األحمر، موقع موضوع، 2 أغسطس 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
لِيب األحمر تتعامل بدون تييز أو تَْفرِقَة بسبب الِجْنس، أو الِعرْق، . 3 مبدأ عدم التحيُّز: يعني أنَّ اللَّْجَنة الدوليَّة للصَّ

ياِسيَّة. وتحاول أن تُِغيَث األفراد املنكوبني، ُمْنَقاَدًة بدافع حاجات األفراد فقط،  يِنيَّة، أو اآلراء السِّ أو املعتقدات الدِّ
ْويِلّ لجمعيَّات الصليب والهالل األحمر،  ًرا. )للمزيد يُْنظَر موقع االتَِّحاد الدَّ مع إعطاء األولويَّة ألكث الحاالت تََضُّ

)http://cutt.us/3sDOr :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ــعوديَّة، 5 يونيو 2012م، . 4 الجفن، منصور. "العمل الخيّي ل يََتَوقَّف عند بناء املســاجد!"، صحيفة الرياض السُّ

goo.gl/RHSc6F :تاريخ الزيارة 6 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ِريَن؛ بحيث  كَّان املحتاجني واملُتََضِّ َدة لألفراد والسُّ عىل الَعَوز وحجم الحاجات املَُحدَّ
يُْؤَذن للَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْســـاِنّ بالتصُّف بطريقـــة َتْييِزيَّة، ُمعتَِمًدا ذلك عىل 

ة)1(.   يَّة الحاجات وضوراتها املُلِحَّ أَهمِّ

َول، ُمَمثَّلًَة  قَات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف مختلف الدُّ َراَســـة تحليل ُمَعوِّ وال تُْغِفُل الدِّ
َاَعات، وما يصاِحبَُها من مصاعب وصعوبة تأمني املّمرات اآلمنة،  يف الحروب والصِّ
واســـتهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَة، ونقص الَعاِملِنَي، وُشـــّح املوارد، وعدم التنســـيق بني 
ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، والتضييق الُدْويِلّ عىل املَُنظَّاَمت الَِّتي تعمل يف هذا املجال، 

يَات. ة دعمها لإلرهاب، وغريها من التََّحدِّ بُحجَّ

قَات الَِّتي تعود يف جوهرها إىل  ـــيَاق يناقش الكتاب أبرز أســـباب املَُعوِّ ويف هذا السِّ
اِعَمة للتَّطَرُّف والَِّتي قد تعمل تحت ســـتار الَعَمل  تخوُّف الحكومات َمن املَُنظَّاَمت الدَّ
اإلنَْساِنّ، وخاصًة مع انقسام املُْجتََمع الَعالَِمّي إىل َمانٍح وممنوح دون مشاركة حقيقيٍَّة 
يف َعَملِيَّة البناء والتَّْنِميَـــة، واقتصار األهداف عىل مجال اإلَغاثَة واإلطعام واإليواء 
َواء، واالفتقار إىل التخطيط االســـرتاتيجّي، باإلضافة إىل صعوبة وبريوقراطيَّة  والدَّ

ْولِيَّة غري الُحكوميَّة.   التََّواُصل بني املَُنظَّاَمت الدَّ

َراَســـة آفاق تطوير الَعَمل  وَحثًّا عىل نرش ثقافة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وتعزيزه، تتناول الدِّ
َراَســـات والبحوث  ِْعّي، وإعداد الدِّ اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ؛ من خالل االنضباط الرشَّ
ِيّ  ص يف الَعَمل املَُؤسَّ املَيَْدانِيَّة، والتَّخطيط واإلبداع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والتََّخصُّ
ـــِيّ املَُنظَّم، باإلضافِة إىل َحوْكََمة  ــِذي تَْغلُِب عليه النَّزَْعة الَفرِديَّة عىل الَعَمل املَُؤسَّ الَـّ

فاِفيَة واملَُساَءلَة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ. ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ، وزيادة الشَّ

لِيب األحمر والهالل األحمر واملَُنظََّمت غي الُحكُوِميَّة يف مجال أعمل . 1 مدّونة السلوك للحركة الدوليَّة للصَّ
اإلغاثة يف حالت الكوارث، املوقع الرَّْســِمّي للَّْجَنِة الدوليَّة للصليب األحمر، 29 فرباير 1996م، تاريخ الزيارة 6 

 goo.gl/b19zed :مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط



- 16 -

َمة ُمَقدِّ

اإِلْشكَالِيَّة الَبْحِثيَّة:
يربز الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف املُْجتََمَعات الَحالِيَّة كإحدى ظواهر تيُّز حضارات هذه 
َدة؛ ابتداًء بتقديم الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة للَمْنُكوِبنَي، مروًرا  األَُمم، ويأخذ هذا الَعَمل أشكااًل ُمتََعدِّ
ّن، واليتامى،  ة، وتقديم الِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة لرعاية كبار السِّ حَّ باإلنفاق عىل التَّْعلِيم والصِّ
َراَســـات  د الدِّ واملرَُشَِّديَن، وانطالقًا من َدْور هذه الِخْدَمات يف اســـتقرار املُْجتََمَعات تَتََعدَّ
املَُؤطِّرَة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ وضوبه املختلفة، ليكون انطالقه عىل أســـاس ِعلِْمّي 
يســـترشف آفاقه، ويحلِّل أبعاده، إيجابًا وســـلبًا، هذا عىل صعيد الَعَمل اإلنَْساِنّ الَعالَِمّي، 
َراَســـات الِعلِْميَّة املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلَغاِثّ  ـــا عىل الصعيد الَعَرِبّ فإنَّ مثَّة غيابًا الفتًا للدِّ أَمَّ
ل لهذا الَعَمل، وترشح جوانبه املختلفة، وعوائق تَطَوُّرِِه، واملشكالت  واإلنَْســـاِنّ، والَِّتي تؤصِّ
َدة الَِّتي تقف يف طريقه، وعالقة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ بالتَّْنِميَة املُجتَمِعيَّة ونحو  املُتََعدِّ

ذلك من قضايا ومناقشات.

يَّة املَْوُضوِع نَْفِسه،  وهو ما يُفيِض إىل طرح إشـــكاليَّة البحث الرئيسة، والَِّتي تنبثق من أَهمِّ
َراســـِة يف "كَيْفيِّة إَدارَِة الَعَمِل اإلِغاّث واإلِنْساّن يف  وتَتَمثَّل اإلِْشـــكاليُّة البَْحثيُّة لهذه الدِّ
اِخليِّة والخارِجيِّة يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة، وما تَأْثرُي هذه  َضْوء ُمْعطَيات الِبيئَِة الدَّ

الَعَواِمِل عىل ُمْدَخالِت وُمْخرَجاِت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ؟".

َراَسة الَِّتي بني أيدينا،  هذه اإلشـــكاليَّة البَْحِثيَّة الرئيســـة، تَُعدُّ محور بناء وتصميم هذه الدِّ
ســـواًء من حيث تحديد األهداف الغائيَّة املطلوبة منها، أو اختيار ُمْقرَتِبَها البَْحِثّي املالئم، 
ومن ثَمَّ تقســـيمها املَبَاِحِثّي املتسلســـل الَِّذي يَُغطِّي الجوانب اإلْجرَائِيَّة املختلفة إلشكاليَّة 

َراَسة. الدِّ

َراَسة تساؤلت الدِّ
َراَسة  َراَسة عدًدا من التساؤالت الَفرِعيَّة، وتسعى الدِّ تُثري اإلشكاليَّة البَْحِثيَّة الرَّئِيَســـة للدِّ
للبحث عن إجابات لها، تنتظم، من خاللها، مجتمعًة، َحلََقاُت اإلجابة الوافية عن اإلشكاليَّة 

َراَسة، ولََعلَّ أبرز هذه التساؤالت ما ييل: البَْحِثيَّة الرئيسيَّة َمَحّل التحليل والدِّ
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ما هي املصطلحات اإلجرائيَّة واملفاهيميَّة املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، وما 	 

هي أبعادها اإلنَْسانِيَّة؟

كيف يكن قـــراءة أبرز مالمح املحطَّات التاريخيَّة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ عرب 	 

العصور املختلفة؟

ما هو التوصيف اإلْســـالِمّي للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وما موقف الرشيعة اإلْسالِميَّة 	 

منه، وما هي مرشوعيّته؟

ما هي أبرز مصادر تويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما أبرز أهداف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما أهم أدوار ومجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما هي األخالقيَّـــات واآلداب الَِّتي يجب عىل القامئني بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ 	 

اتباُعها؟

ما َدْوُر الَحوْكَمِة وما أََهّميّتها يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة؟	 

ما دور التَّْسويق يف َدْعم ُجُهود ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما أهّم أدوار اإلعالم يف َدْعم الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما هي اآلثار االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما هي العوائق الَِّتي تقف يف طريق الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما هي اآلفاق املستقبليَّة لتطوير الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؟	 

ما أََهمُّ الَقضايا الَعْصيِّة املُرْتَِبطِة بالَعَمِل اإلِغاّث واإلِنْساّن؟	 
 

َراَسة يَّة الدِّ أَهمِّ
يَُعدُّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ وحجم االنخراط فيه، أحَد العوامل املُؤَثِّرَة يف تَرَاتِِبيَّة األَُمم 
والشـــعوب، عىل مقياس الحضارة اإلنَْســـانِيَّة، بل إنَّه أصبح أحد األسباب الرَّئِيَسة لنهضة 
مهـــا، والَِّتي ال ِغَنى عنها أليِّ مجتمعٍ، باعتباره أحَد ُمتَطَلَّبَات الحياة املَُعارِصَة  األَُمم وتقدُّ

يع يف كَافَّة املجاالت.  ِ الَِّتي تَتَِّسم بأَْولَِويَّة التَّْنِميَة والتَّطَوُّر السَّ
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َات االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة  ومع تصاعد مشكالت الحياة وتَأَزُّم الظروف املعيشية والتََّغريُّ
، وهو ما يســـتدعي إجراء  واألَْمِنيَّة املتالحقة، أصبح الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بأنواعه عىل املََحكِّ
َراَسات والبحوث يف هذا املجال؛ الستعادة الرُّوِح َمرًَّة أخرى للَعَمل اإلَغاِثّ  املزيد من الدِّ
َراَسة يف وقٍت تزايدت فيه املطالب االْجِتاَمِعيَّة والِفئَِويَّة  واإلنَْساِنّ، ومن ثَمَّ تأت هذه الدِّ
َول  يف الَعِديد من املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة، با يشـــكِّل تهديًدا عىل اســـتقرار هذه الدُّ
َراَسات  نفســـها، عىل الصعيد املْْجتََمِعّي؛ األمر الَِّذي يُوِجب إجراء املزيد من البحوث والدِّ
التأصيليَّة والتَّطِبيِقيَّة حول جهود الَعَمل اإلنَْساِنّ، وكَيِْفيَّة االستفادة منه يف تنمية املجتمع، 
ْولَـــة يف بعض املجاالت الَِّتي قد تَتََعثَّ فيها، وفًقا  َســـات الدَّ ْور التَّْكِمييِلّ ملَُؤسَّ والقيام بالدَّ

للضوابط واألحكام املَْرِعيَّة يف ذلك الفضاء.

اِبَقة فَاِعلِيَّة املشاركات اإلنَْسانِيَّة يف تحقيق  وقد أثبتت العديد من التجارب والخربات السَّ
األهداف املُجتَمِعيَّة، يف ضوء ما تَتََميَّز به املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من مرونٍة كبريٍة، ورسعٍة يف 
إنجاز املََهامِّ املطلوبة منها، وهو ما يَتَطَلَّب يف املقابل مســـاعدة ُحكوميَّة للقطاع اإلنَْساِنّ 
بتذليل العقبات الَِّتي قد تقف حجر عثٍة أمام اضطالعه بََهاّمه املنوطة به، وهو ما تشري 

َراَسة يف كثريٍ من أجزائها. إليه الدِّ
يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وحاجة املُْجتََمَعات  َراَســـة لتناقش أَهمِّ ومن هنا تأت هذه الدِّ
ْعي  املعارصة له، مع اكتشاف وعالج املشكالت الَِّتي تُؤَثِّر عليه. مع التَّأكِيد عىل ضورة السَّ
إلقامة نهضة إنَْســـانِيَّة، ال ِسيَّاَم يف املُْجتََمَعات الَِّتي تشـــهد أزماٍت إنَْسانِيَّة َحادَّة، وذلك 
باإلضافة إىل الَعَمل عىل إشباع حاجات األفراد باملُْجتََمع وتحقيق األمن املُْجتََمِعّي، نَاِهيَك 
َاء الثََّقايِفّ، والَِّذي يَُعدُّ من أكث املجاالت  عن َدْوٍر إَضايِفّ للَعَمل اإلنَْســـاِنّ واملُتََمثِّل بالثَّ
الَِّتي يَِتّم مامرســـتها يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والَِّتي ترتك املُْجتََمع وقد أُضيفت إليه روح من 

التميُّز والرُِّقّي، وأيًضا من الُقوَّة والجامل.

يّتها من كونها تتزامن مع الكوارث  َراَســـة تســـتمّد أهمِّ وعموًما يكن القول بأنَّ هذه الدِّ
اإلنَْسانِيَّة الكبرية الَِّتي تَْجتَاح الَعالَم بشكٍل عاّم، واملنطقة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة بشكٍل َخاّص 
م َســـَنًدا معرفيًّا ونظريًّا لفائدة  يَّتَها خصوًصا يف أنَّها تُقدِّ ة ســـنواٍت، وتربز أَهمِّ منذ عدَّ

َمة ُمَقدِّ
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نَي والباحثني يف هذا املجال، وكذا املحتاجني ملثل هذه األعامل اإلنَْســـانِيَّة يف كَافَّة  املُهتَمِّ
املناطق املنكوبة الَِّتي تحتاج إلَغاثَة إنَْسانِيَّة عاجلة.

وملَّا كان البحث العلمّي بطبيعته َعَملِيَّة منضبطة وُمَنظََّمة، تهدف إىل ضبط وتحليل الظاهرة 
الَِّتي يقوم الباحث بدراســـتها بطريقة ِعلِْميَّة ُمَمْنَهَجة، وفًقا ألدوات ِعلِْميَّة ُمْنَضِبطَة، فإنَّ 
َراَســـة، املَْعِنيَّة بدراسة الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ، ترَْبُُز مستَِنَدًة باألساس عىل  يَّة هذه الدِّ أَهمِّ
؛ وإن كان الفصل بني كال البُْعَديِْن من الناحية  بُْعَدين رئيسني؛ أحدهام ِعلِْمّي واآلخر َعَميِلّ
قِّ اآلخر ومتقاِطٌع  ٌل للشِّ ِفيًّا، بالنَّظَر إىل أنَّ كُّل ِشقٍّ منهام هو مكمِّ الَواِقِعيَّة قد يبدو أمرًا تعسُّ

ٍّ أو ُجْزِئٍّ.  معه بشكٍل كُيلِّ

يَّة عل النحو التَّاِل: ْوء عل كال النَّْوَعنْيِ من األَهمِّ وبشكٍل عاّم ميكن إلقاء الضَّ

يَّة الِعلِْميَّة: األَهمِّ
َراَســـة محاولًة تحليليَّة منهجيَّة لدراسات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ من حيث 	  تَُعدُّ الدِّ

األُطُر التَّرشيعيَّة والِفقِهيَّة التَّنِظريِيَّة والتَّطِبيِقيَّة.
التأصيل املََفاِهيِمّي لدراسات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ من حيث الفروقات البَيِْنيَّة، 	 

والتعريفـــات املفاهيميَّة االصطالحيَّة واإلجرائيَّة، وما بني هذه التنويعات من عموٍم 
وخصوص.

تقديـــم رؤيـــة ِعلِْميَّة كُلِّيٍَّة حول الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، باعتبـــارِِه أحد الحقول 	 
ـــس إلثراء املُْجتََمع من خالل املَُشاَركَة املُجتَمِعيَّة  االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تؤسِّ

ق َمْفُهوَمي التعاون والتعارف اإلنَْساِنّ. نَاته املختلفة با يَُعمِّ البنَّاءة بني ُمَكوِّ
ْوِء عىل طُرُِق إِدارِة املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة، وأَْوُجُه االتِّفاِق واالْخِتالِف 	  تَْسليُط الضَّ

بْحيّة العاّمِة والخاّصِة. مع طُرُِق إِدارِة املَُنظَّامِت الرِّ
ِة بني حاِجيَّات املُْجتََمع 	  يَّة الكربى للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف َجْسِ الُهوَّ إبراز األَهمِّ

ْولَة يف كثريٍ من األحيان إلشباع تلك الحاجات  املتزايدة وَضْعِف املوارد الَِّتي تتلكها الدَّ
من ناحية أخرى، ومن ثَمَّ التَّأكِيد عىل تضافُر الجهود املُجتَمِعيَّة لتنمية اإلنسان بشكٍل 

راٍق وبنَّاء.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ِدراسُة واِقعِ البَْحِث الِعلْميِّ يف َمجاِل الَعَمِل اإلِغاّث واإلِنْساّن، والَعَمل عىل االْسِتفادِة 	 
من ُمْخرَجاِت البَْحِث الِعلْمّي التِّْكنولوجّي واإلَِدارّي يف تَْعزيِز فَاِعليِّة الَعَمِل اإلِنْسانِّ.

إثراء املكتبة الَعَرِبيَّة بدراســـات تأصيليَّة حول واقع الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ وآفاقه 	 
املُســـتقبَلِيَّة، مع االســـتفادة من الخربات الَعالَِميَّة يف هذا املجال، والَعَمل عىل نَْقلَِها 

ِعيد الَعَرِبّ واإلْسالِمّي.  وتحليلها لالستفادة التَّطِبيِقيَّة منها عىل الصَّ

يَّة الَعَمليَّة األَهمِّ
ـــيَاقَات الَعَرِبيَّة املََحلِّيَّة والَعالَِميَّـــة لقطاع الَعَمل اإلَغاِثّ 	  َراَســـة لِتَُحلَِّل السِّ تأت الدِّ

ــا وغربيًّا، وما آلَْت إليه  واإلنَْســـاِنّ، يف ضوء الخربات التَّطِبيِقيَّة التاريخيَّة، عربيًـّ
أحوال الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف واِقَعنا املعارص، لتعميق ونرش ثقافة الَعَمل اإلنَْساِنّ يف 

املُْجتََمَعات الَعَرِبيَّة.
تحليل صور الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، ومدى تقاطعها مع األبعاد االْجِتاَمِعيَّة والتَّْنَمِويَّة 	 

ق العالقة بني التَّاِريِخـــّي واملَُعارِص يف تطبيقات الَعَمل  لالقتصـــاد املعارص با يَُعمِّ
ل له باعتباره فاعاًل رَئِيًسا يف تنمية املُْجتََمَعات اإلنَْسانِيَّة املعارِصَة. اإلنَْساِنّ، ويؤصِّ

التَّأكِيد عىل دور الَعَمل اإلنَْساِنّ بأبعاده وصوره املختلفة يف التَّْنِميَة، ومناقشة اآلثار 	 
عيِد التَّطِْبيِقّي،  االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة والتَّْنَمِويَّة للَعَمل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ عىل الصَّ
يف ضوء الخربات املامرســـاتيَّة املختلفة بني عدد من الحواضن التَّطِبيِقيَّة؛ الَعَرِبيَّة 

والَغْرِبيَّة.
التَّأكِيد عىل أنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، وثقافته، وإَغاثَة امللهوف إحدى ُمرْتََكزَات 	 

يَّة تفعيل تلك الثقافة  ـــاِمل؛ األمر الَِّذي يؤكِّد عىل أَهمِّ التَّْنِميَة املُجتَمِعيَّة بفهومها الشَّ
ــاَمت املُجتَمِعيَّة  َاكَة بني املَُنظَـّ مجتمعيًّا من خـــالل تطبيقات تَفاِعلِيَّـــة تدعم الرشَّ

يَاق.  ْولَة يف هذا السِّ َسات الدَّ وُمَؤسَّ
ياِت الَّتي تُواِجُه الَعَمَل اإلِغاثَّ واإلِنْسانَّ، وُمحاَولُة وْضع ُمْقرَتحاٍت لَحلِّ 	  ِدراسُة التََّحدِّ

وتَجاُوِز هذه الَعَقباِت، با يَْنَعِكُس إِيجابًا عىل أَداِء َمْنظُومِة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ 
. يف إِطارِها الَعامِّ

َمة ُمَقدِّ
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ِدراســـُة َدْوِر الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ يف تَْفعيِل التَّْنِميَِة والتَّْنِميَِة املُْســـتَدامِة، 	 
وكَيِْفيِّة االْســـِتفادِة من َمْنظُومِة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف تَْحقيِق النُُّموِّ الَعامِّ 

. االقِْتصادّي واالْجِتامعيِّ
ْوِء عىل أََهمِّ الَقضايا الَعْصيِّة الَّتي تُحيُط بالَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ، 	  تَْسليُط الضَّ

والَعَمِل عىل إيجاِد إِْســـقاطاٍت لهذه الَقضايا عىل ُمْخرجاِت الَعَمِل اإلِنْسانِّ با 
يَُعزُِّز ِمن فاِعليِّتِه.

َراَسة أهداف الدِّ
َراَســـة عرب مقرتباتها النَّظِريَّة وأُطُرها التَّطِبيِقيَّة وتساؤالتها البَْحِثيَّة، إىل  تسعى الدِّ
ة  تحقيق ُجْملَة من األهداف البنيويَّة املتامسكة، والَِّتي تؤول يف األخري إىل تقديم ِعدَّ
يَّة هذا  ُمْخرََجات تحليليَّة تَتََعلَّق بدراســـة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، ويكننا تحليل أَهمِّ

ة نقاط؛ تَتََمثَّل بالعنارص التَّالِيَة: البحث من خالل ِعدَّ

عّي له.	  تحديد مفهوم واضح للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، والتأصيل الرشَّ
التََّعرُّف عىل العمق التَّاِريِخّي للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ عرب مناذج من العصور املختلفة.	 
تحديد أبرز أهداف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف املُْجتََمَعات املعارصة.	 
 	. ِيّ التََّعرُّف عىل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف إطَارِِه املَُؤسَّ
تحديد مجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ الَِّتي تَُساِهم يف ِبَناء نَْهَضة تَْنَمِويَّة َشاِملَة.	 
التََّعرُّف عىل أساليب إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.	 
تحديد العوائق الَِّتي تقف يف طريق الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ عامليًّا وَعَرِبيًّا.	 
َوْضُع خارطة طريق لتطوير منظومة الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ َعَرِبيًّا وَعامليًّا.	 

اِبَقة َراَسات السَّ الدِّ
اِبَقة بالرَّْصد والتحليل مفهوم الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ،  َراَسات السَّ تناولت مجموعة من الدِّ
ة بناقشة  والقضايا املُتََعلَِّقة به، والعوائق الَِّتي تقف يف طريقه، وقد ُعنيت دراســـات ِعدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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إحدى أو بعض القضايا املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ والَِّتي وردت سلًفا بني طيَّات 
َراَسة. مة هذه الدِّ اِبَقة من مقدِّ الصفحات السَّ

ة َمَحاِوَر،  ـــابقِة َمْفُهوَم الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ وفَْق ِعدَّ َراَســـاِت السَّ وتََناَولَت َغالِِبيَُّة الدِّ
يََّة الَعَمِل  اِبَقة يعكس أَهمِّ َراَساُت السَّ َع املََحاور الَِّتي تناَولَتْها الدَّ َد وتَنوُّ وُيِْكن الَقْوُل ِبأَّن تََعدُّ
َراَساُت  ُ أهمَّ املََحاِور الَِّتي تناَولَتْها الدِّ َب َمحاِورِه، وفيام ييل َسُنبَنيِّ اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ وتََشعُّ

َراَساُت ِضْمَن كُلِّ ِمْحوٍر من هذه املََحاِور. لَت له الدِّ اِبَقة، وما أَهمُّ ما تَوصَّ السَّ

ُة ِدراساٍت َساِبقٍة قَِضيَّة الَعَمِل اإلِغاثِّ 	  الَعَمُل اإلِغاثُّ واإلِنْسانُّ يف اإِلْسالِم: تَناَولَْت ِعدَّ
ْعيَّ للَمفاهيِم املُرْتَِبطِة  واإلِنْســـانِّ يف اإلِْسالِم، ونَظْرَة اإلِْســـالِم له، والتَّأْصيَل الرشَّ
د صالح جواد مهدي 2012م، بعنوان الَعَمل اإلنَْساِنّ  بالَعَمِل اإلِنْسانِّ، كِدراسِة ُمحمَّ
ْعّي للَعَمِل اإلِغاثِّ  راسُة التَّأْصيَل الرشَّ دراسة تأصيليَّة وتاريخيَّة)1(؛ وتَناَولَْت هذه الدِّ
ـــنَّة ورشح ُمْفرَداته وأهدافه  ِْعيَّة من الكتاب والسُّ واإلِنْســـانِّ، وتحديد دالالته الرشَّ
َراَســـة لعدٍد من النَّتَائِج أَهّمها؛ أنَّ  لَْت هذه الدِّ وخصائصه ودوره التَّاِريِخّي، وقد تََوصَّ
ما تقوم به املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة حول العامل واملرشوعات الَِّتي 
ِْعيَّة، وأنَّ ما  تُقدمها واملَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة والربامج التَّْنَمِويَّة هو عمل يُْكِسبها الرشَّ

َسات هو َدْعم ملبادئ الرشيعة اإلْسالِميَّة. تقوم به هذه املَُؤسَّ
ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدراســـَة محمد حسن املال الجفيي 2020م، بعنوان القواعد 
َراَســـة  وابط الفقهيَّة املَُنظَِّمة للَعَمل اإلَغاِثّ وتطبيقاتها)2(؛ تَناَولَْت هذه الدِّ والضَّ
ل مستقباًل  تأصيل أحكام اإلغاثات من خالل قواعد الفقه وضوابطه، مستهدفًة التوصُّ
مة يف ِظّل الكوارث واألزمات الَِّتي  إىل وضـــع معايري َعَملِيَّة تضبط تلك األعامل املقدَّ

َراَسة بُحْكم الرشيعة يف إَغاثَة غري املسلم. تعصف بالبالد اإلْسالِميَّة، واهتمت الدِّ

َمة ُمَقدِّ

مهــدي، محمد صالح جواد. العمل الَخْيِّي دراســة تأصيليَّة وتاريخيَّــة، َمَجلَّة رُسَّ َمن رَأَى، املَُجلَّد 8، . 1
العدد30، 2012م. 

واِبط الفقهيَّة املنظِّمــة للعمل اإلغاّث وتطبيقاتها، مجلة . 2 الجفــريي، محمد حســن املال. القواعد والضَّ
راسات الرشعيَّة والقانونيَّة، مجلد 28، عدد 1، ص )263-232(، 2020م. الجامعة اإلْساَلِميّة للدِّ
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وتَطَرَّقَْت ِدراســـُة محمد عيل العمري 2014م، اإلَغاثَة اإلنَْسانِيَّة ومقاصد الشيعة 
راسُة للبَْحِث يف  ين والنَّْفس()1(، لَِذاِت الَقضيِّة، فَســـَعْت هذه الدِّ )مقصَدا ِحْفظ الدِّ
قَضايـــا اإلَغاثَة من منظور ِفْقهّي ورَشِْعّي، ومدى تحقيق األعامل اإلَغاثِيَّة للمقاصد 
َراَســـة عىل أنَّ األعامل  ين والنَّْفس، وأكَّدت الدِّ ًة َمْقِصَدا ِحْفظ الدِّ الرشعيَّـــة وَخاصَّ
اإلَغاثِيَّة ال تعود بالنَّْفع عىل املسلمني فقط، ولكنَّ أَثَرَها ينترش ويعّم ليشمل اإلنَْسانِيَّة 
َراَســـة إىل أنَّ األعامل اإلَغاثِيَّة تُسهم مساهمًة واضحًة يف ِحْفظ  جمعاء، وَخلَصْت الدِّ
رََجة الثَّانية، مع التَّأكِيد  رََجة األوىل، ولغري املسلمني بالدَّ ين والنَّْفس للمسلمني بالدَّ الدِّ

ع اإلْسالِمّي أيَّد ُشُمول غري املسلمني بأعامل اإلَغاثَة. ْ عىل أنَّ الرشَّ

ْوَر الَّذي 	  ُة ِدراساٍت ساِبقٍة الدَّ َدْوُر الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ يف التَّْنِمَيةِ: تَناَولْت ِعدَّ
يَلَْعبُـــُه الَعَمُل اإلِغاثُّ واإلِنْســـانُّ من ِخالِل مَنظَّامتِه يف تَْحقيـــِق التَّْنِميَِة والتَّْنِميَِة 
راساِت ِدراســـُة غادة بنت عبدالرحمن الطريف 2019م،  املُْســـتَدامِة، ومن هذه الدِّ
بعنوان إسهام برامج الَعَمل اإلنَْساِنّ يف تحقيق التَّْنِمَية املُْسَتَداَمة)2(، تَطَرَّقَْت هذه 
راسُة لَِمَدى إِْسهاِم بَراِمِج الَعَمِل اإلِنْسانِّ يف تَْحِقيِق التَّْنِميَِة املُْستَدامِة، كام تََناَولَت  الدِّ
راسُة عىل َمْنَهِج  قاِت التَّْنِميَِة يف الَعَمِل اإلِنْسانِّ، واْعتََمَدْت هذه الدِّ َراَسُة أََهمَّ ُمَعوِّ الدِّ
َراَسُة  ، واْستَْخَدَمت االْسِتبْياَن كَأََداٍة لَِجْمعِ البَيَانَاِت، وَخلََصْت هذه الدِّ املَْسِح االْجِتامعيِّ
ا للتَّْنِميَِة املُْستََداَمِة  ِة نَتائَِج أََهّمها أَنَّ الَعَمَل اإلِغاثَّ واإلِنْســـانَّ يَُشـــكُِّل رَديًفا هامًّ لِعدَّ
. يُّ فالِبيِئيُّ حِّ وتَُكوُن التَّْنِميَُة أَْعىَل يف البُْعِد االقِْتَصاِديِّ ويَليها البُْعُد االْجِتامعيُّ فالصِّ

ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدراسَة محمد عليان 2014م، بعنوان " الَعَمل اإلنَْساِنّ ودوره 
راســـُة تَْحِديَد  يف التَّْنِمَيـــة الْقِتَصاِديَّة من منظور إْســـالِمّي)3("؛ تَناَولَْت هذه الدِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ين والنَّْفس(، جامعة آل . 1 العامري، محمد عيل. اإلغاثة اإلْساَلِمّية ومقاصد الشيعة )َمْقِصَدا حفظ الدِّ
ْويِلّ الثالث لُكلِّيَّة الرشيعة والقانون، 2014م. البيت، بحث منشور يف املؤتر الدَّ

الطريــف، غادة بنت عبدالرحمن. إســهام برامج العمل الَْخْيِّي يف تحقيق التنمية املســتدامة، َمَجلَّة . 2
الجامعة اإلْساَلِميّة للبحوث اإلنسانيَّة، ُمَجلَّد 27، عدد2، غزة، فلسطني. 2019م.

أبــو عليــان، محمد إبراهيــم. العمل الخيّي ودوره يف تنمية املجتمع من منظور إْســاَلِمّي، رســالة . 3
ماجستري، كليَّة التجارة، الجامعة اإلْساَلِميّة بغزة، 2014م.
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الَعالقِة بني الَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْســـاِنِّ والتَّْنِميِة يف الِبيئِة املََحلِّيِّة، اْســـتَْخَدَم الباِحُث 
ها: أنَّ اإلسهام الَجيِّد  راسُة لِعّدِة نَتائَِج أََهمُّ لَت الدِّ املَْنَهَج الَوْصِفيَّ يف ِدراَســـِتِه، وتََوصَّ
، كام أكََّدْت  ّ يف اإلنفاق عىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يُْسِهم بشكٍل َجيِّد يف رَفْع النَّاتِج املََحيلِّ
ل  ل اإلنفاق عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ وبني ُمَعدَّ َراَســـة وجود عالقة عكســـيَّة بني ُمَعدَّ الدِّ
ل البَطَالَة يف املجتمع. الَفْقر يف املجتمع، ووجود عالقة طرديَّة بني اإلنفاق وبني ُمَعدَّ

: تَناَولَْت ِعّدُة ِدراساٍت قَِضيَّة إِدارِة الَعَمِل اإلِغاِثِّ 	  إِدارُة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ
ْت ِبأمَْناِط اإلِدارِة املُْختَلِفِة واملُتَّبَعِة يف هذه  واإلِنْســـاِنِّ وإِدارِة ُمَنظَّامتِِه، واْهتَمَّ
د أَْحَمد 2007م، ِبُعْنواِن أَثَِر النُّظُِم  د َعْبداللَّه ُمَحمَّ املَُنظَّامِت، وِمْنها ِدراسُة ُمَحمَّ
راســـُة ِدراسَة  )1(، تَناَولَْت هذه الدِّ اإلِداِريِّة عل أَداِء ُمَنظَّمِت الَعَمِل اإلِنْســـانّ
وتَْشـــِخيَص أََهمِّ املُْشـــِكالِت الَِّتي تَتََعلَُّق ِباألَنِْظمِة اإلِداِريِّة يف املَُنظَّامِت اإلِغاثِيِّة 
واإلِنْسانِيِّة، كام تَناَولَْت ِدراسَة أَنْواِع النُّظُِم اإلِداِريِّة املُطَبَّقِة يف املَُنظَّامِت اإلِنْسانِيِّة، 
راسُة إىل أَنَّ  اتَّبََع الباِحُث املَْنَهَج الَوْصِفيَّ التَّْحلِييِلَّ يف ِدراَسِتِه، وَخلََصْت هذه الدِّ

كَفاءَة َعَمِل املَُنظَّامِت اإلِنْسانِيِّة يَتَناَسُب طَرًْدا مع كَفاءِة النُّظُِم اإلِداِريِّة املُتَّبَعِة.
ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجد ِدراسَة ُمجاِهد ُمرَْجان 2016م، بُعْنواِن "َفاِعلِيَِّة الَعالقاِت 
راسُة َدْوَر الَعالقاِت  )2("؛ تَناَولَْت هذه الدِّ َســـاِت الَعَمِل الَخْيِّيِ ِة يف ُمَؤسَّ العامَّ
العاّمـــِة كَِإدارٍة فَْرِعيٍّة يف نَجاِح اإلِدارِة العاّمِة يف املَُنظَّامِت اإلِنْســـانِيِّة، اْعتََمَد 
الباِحُث عىل َمْنَهِج التَّْحلِيِل الَوْصِفيِّ واْســـتَْخَدَم االْسِتبْياَن كَأَداٍة لَِجْمعِ البياناِت، 
ها أَنَّ إِدارَة الَعالقاِت العاّمِة يف املَُنظَّامِت  راسُة لِعّدِة نَتائَِج أََهمُّ لَْت هذه الدِّ وتََوصَّ

اإلِنْسانِيِّة تَلَْعُب َدْوًرا حيَِويًّا يف إِنْجاِح الَعَمِل اإلِنْساِنِّ ويف ِزيادِة فاِعلِيَِّتِه.

َمة ُمَقدِّ

وداِن . 1 د َعبْداللَِّه. "أَثَُر النُّظُِم اإلِداريِّة عل أَداِء ُمَنظَّمِت الَعَمِل اإلِنْسانِّ". جاِمعُة السُّ د أَْحَمد، ُمَحمَّ ُمحمَّ
للُعلُوِم والتِّْكنولوْجيَا. 2007م.

َسات العمل الخيّي، رسالة دكتوراه، كليَّة . 2 ة يف ُمَؤسَّ مرجان، مجاهد عيل محمد. َفَعالِيَّة العالقات العامَّ
الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلْساَلِميّة )السودان(، 2016م.
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َمَصاِدُر َتْويِل الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ: تَناَولَْت ِعّدُة ِدراســـاٍت قَِضيَّة َتِْويِل 	 
 Godfrey, J., املَُنظَّامِت اإلِغاثِيِّة واإلِنْســـانِيِّة َوفًْقا لِعّدِة َمحاِوَر، وِمْنها ِدراســـُة
Branigan, E., & Khan 2016م بعنوان " أشكال جديدة من العطاء لألعمل 
راَســـُة أََهّميَّة الَعَمِل اإلِنْسانِّ  اإلِنْســـانيَّة للشكات بالهند)1("؛ تََناولَْت هذه الدِّ
ز أصحاب الرشكات عىل إنفاق 2 باملائة  وأََهّميّـــَة التَّرْشيعاِت الِهْنديِّة الَّتـــي تُحفِّ

نويَّة لهم عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ. من القيمة الُكلِّيَّة لألرباح السَّ
ويف ذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدراسَة محمد الدغمي ومحمد العمري 2014م، بعنوان " 
راسُة َدْوَر  الوقف ودوره يف تويل عمل اإلَغاثَة اإلنَْسانِيَّة)2("؛ وتَناَولَت هذه الدِّ
راسُة  لت الدِّ األَْوقاِف اإلِْسالِميِّة كَمْصدٍر من َمصاِدِر َتْويِل الَعَمِل اإلِنْسانِّ، وتَوصَّ
َصة للَعَمل اإلَغاِثّ محدودة، ويرجع  ِة نَتائَِج أََهّمها أنَّ األموال الوقفيَّة املخصَّ لِعـــدَّ
َسات الوقفيَّة يف مختلف املُْجتََمَعات اإلْسالِميَّة. ائِد للُمَؤسَّ سبب ذلك إىل النََّمط السَّ

، ِبُعْنواِن َدْوِر التَّْمويِل يف تَْحقيِق  كام تَناَولْت ِدراســـُة فاِطمة َســـالِم التوم َعيِلّ
راسُة ِبتَْحِديِد  ْت الدِّ ـــوداِن)3(، ذاَت املِْحَوِر، اْهتَمَّ أَْهداِف الَعَمِل اإلِنْسانِّ يف السُّ
أَثَِر التَّْمِويِل عىل أَداِء املَُنظَّامِت اإلِنْســـانِيِّة وعـــىل َدْوِر التَّْمِويِل يف تَْنِميِة الِبيئِة 
ُد َمصاِدِر التَّْمِويِل  ها: يَُشـــكُِّل تََعدُّ راســـُة لِِعّدِة نَتائَِج أََهمُّ املُْســـتَْهَدفِة، َخلََصْت الدِّ
راِفعًة تَْشـــِغيلِيًّة للُمَنظَّامِت اإلِنْسانِيِّة كام يُساِهُم يف تَْوِسعِة هاِمِش األَماِن املايِلِّ 

للُمَنظَّامِت.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

1. Godfrey, J., Branigan, E., & Khan, S. )2016(. Old and New Forms of Giving: Understanding 
Corporate Philanthropy in India. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations, 28)2(, 672-696. doi: 10.1007/s11266-016-9693-4

الدغمي، محمد راكان & العمري، محمد عيل. الَوْقف ودوره يف تويل عمل اإلغاثة اإلنســانيَّة، ورقة . 2
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18-17 يونيو 2014م.
ــوداِن". َمْنُشــوراِت . 3 ، فَاِطمة َســالِم. "َدْوُر التَّْمويِل يف تَْحقيِق أَْهداِف الَعَمِل اإلِنْســانِّ يف السُّ التوم َعيِلّ

جاِمعِة أَفْريقيا العالَِميِّة، 2019م.
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قاِت 	  قاُت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ: تَناَولَْت ِعّدُة ِدراساٍت املَُعوِّ ياُت وُمَعوِّ تََحدِّ
ســـاِتِّ، ومنها ِكتاُب  يـــاِت الَِّتي تُواِجُه الَعَمَل اإلِنْســـاِنَّ يف إِطارِِه املَُؤسَّ والتََّحدِّ
لِقاِء أَبُو َعِجيٍب ِبُعْنواِن "آلِّياُت وَوســـائُِل ِحميِة الَعَمِل اإلِنْساِنِّ بني النَّظَِريِّة 
والتَّطِْبيِق")1(؛ تَناَوَل هذا الِكتاُب قَِضيَّة ِحاميِة الَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْساِنِّ، وناقََش 
ِفْقداَن الَعَمِل اإلِنْســـاِنِّ يف الَعِديِد من الحاالِت لَِعنارِصِ َمناَعِتِه الّذاتِيِّة املُتََمثِّلِة 
بالِحياِد واالْســـِتْقاللِيِّة وَعَدِم االنِْحياِز، والَِّتي بَدْورِهـــا أَدَّْت إىل تَْقِويِض املُثَلَِّث 
األَْمِنيِّ املُتََمثِِّل يف الَقبُوِل والِحاميِة والرَّدِْع، واقرَْتََح الكاتُِب ِحاميَة الَعَمِل اإلِنْساِنِّ 

ِبتَْفِعيِل الِحاميِة الّذاتِيِّة والخارِِجيِّة.
ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدراسَة َخالِد َحَنفي َعيِلّ 2008م، ِبُعْنواِن "األَبَْعاُد الّسياسّيُة 
راسُة قَِضيَّة تَْسِييِس  للُمســـاَعداِت اإلِنْســـانّيِة يف أَْفريقيا")2(؛ تَناَولَْت هذه الدِّ
مِة من ِقبَِل الُحُكوماِت، وأَنَّ هذه املُساَعداِت  املُساَعداِت اإلِنْسانِيِّة ال ِسيَّام تلك املَُقدَّ
ُم بَهَدِف تَْحِقيِق َمكاِســـَب ِسياِسيٍّة تَْكِتيِكيٍّة أو إِْسرِتاتِيِجيٍّة، وَخلََصت  غالِبًا ما تَُقدَّ
ها ُصُعوبُة تَْحِقيِق اْسِتْقاللِيِّة الَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْساِنِّ ال  راســـُة لِِعّدِة نَتائَِج أََهمُّ الدِّ

ُم من ِقبَِل الُحُكوماِت. ِسيَّام املَُقدَّ
ُغوط الَِّتي تتعرَّض لها املَُنظََّمت  كام تََناَوَل ِكَتاُب تامي دينك 2018م، ِبُعْنواِن الضُّ
ُغوِط الَِّتي يَتََعرَُّض لها  ْوَء عىل الضُّ الَخْيِيَّة)3(، ذاَت الَقِضيِّة، َســـلََّط الكاتُِب الضَّ
عاِملُو املَُنظَّامِت اإلِغاثِيِّة واإلِنْســـانِيِّة أَثْناَء ِقياِمِهم ِبأَْعاملِِهم اإلِنْسانِيِّة، وقد أكَّد 
الكتاب أنَّ أَهّم أهداف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واإلَغاثِيَّة هو إنقاذ األرواح وتخفيف 

أبــو َعِجيــب، لَِقاء. آلِيَّاُت وَوســائُِل ِحميِة الَعَمِل اإلِنْســانِّ بني النَّظَِريِّة والتَّطِْبيــِق. إِْصداراُت املَْعَهِد . 1
اإلِْسكندنايّف لُحُقوِق اإلِنْساِن، أُْغْسطُس 2014م.

راســاِت . 2 ْويلُّ للدِّ ، َخالِد. "األَبَْعاُد الّسياســّيُة للُمســاَعداِت اإلِنْســانّيِة يف أَْفريقيا". املَرْكَُز الدَّ َحَنفي َعيِلّ
املُْستَْقبَلِيِّة واإلِْسرِتاتيِجيِّة، 2008م.

3. Müller-Stewens G., Dinh T., Hartmann B., Eppler M.J., Bünzli F. )2019( Humanitarian 
Organizations Under Pressure. In: The Professionalization of Humanitarian Organizations. 
SpringerBriefs in Business. Springer, Cham
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املعاناة عن النَّاس، وحامية الكرامة اإلنَْسانِيَّة، ولَِكنَّه ال يكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
ِريَن يف املســـتقبل وبالتَّايل فهي تقوم بتقديم املســـاعدة  التََّنبُّؤ بأوضاع املُتََضِّ
املطلوبة للمحتاجني يف ِظّل الظروف الَحالِيّة لهم، وأكَّد الكتاب أيًضا أنَّ موظَّفي 
ُغوطَات واملََخاِطر وحالة من انعدام  املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يتعرَّضون للكثري من الضُّ

األمن يف مامرسة عملهم.
أَنِْشطَُة وأَْعَمُل املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة: تَناَولَْت ِعّدُة ِدراساٍت أَنْواَع األَنِْشطِة 	 

واألَْعامِل الَِّتي تَُقوُم بها املَُنظَّامُت اإلِغاثِيُّة واإلِنْسانِيُّة، إِضافًة لِتَْحلِيِل هذه األَنِْشطِة 
راســـاِت ِدراسُة حسني  وتَْحِديِد اإلِْجراءاِت واملَعاِيريِ الَِّتي تَِتمُّ ِبها، ومن هذه الدِّ
يناِميِكّ  غوكجيكوش وييكرم غيتاشو 2019م ِبُعْنواِن "التَّْخِطيط والتَّْحلِيل الدِّ
َراَســـة تَْخِطيطًا وتَْحلياًل  مت هذه الدِّ للَعَمل اإلَغاِثّ إبَّان كوارث الزَّلزل")1(؛ قدَّ
ُموَجـــزًا لَكيِْفيَّة التََّعاُمل التَِّقِنّي واإلْجرَاِئّ مع كارثة الزِّلْزَال يف إثيوبيا للَحّد من 
َناِعيَّة والِبيِئيَّة الَِّتي قد تُؤَثِّر عىل الِبْنيَة  يَاِســـيَّة والصِّ الَخَســـائر االقتصاِديَّة والسِّ
َراَســـة إىل أنَّ استخدام تحليٍل تِْقِنّي  لَت الدِّ التَّْحِتيَّة واملنطقة بشـــكٍل َعاّم؛ وتََوصَّ
وإْجرَاِئّ للكارثة يســـاعد عىل تحديد وتحليل وتقييـــم املََخاِطر املُحتََملَة ونِقاط 
َقة وُمْعتََمَدة  كَّان. كام يساعد هذا التَّْخِطيط عىل إنشاء ُخطَّة ُمَنسَّ ْعف لدى السُّ الضَّ
ْولَة املَالِيَّة، وتعمل عـــىل َمْنع وتَْخِفيف تَِبَعات الكارثَة عىل النُُّمّو  تُرَاِعـــي قُْدرَة الدَّ
َراَســـة بأنَّ  االقتصاِدّي املُســـتَِمّر من دون أن تَِصل ملَرَْحلَة االنهيار. وأفادت الدِّ
التَّْخِطيـــط لعمليَّات اإلغاثة يف حاالت الكوارث يَْعتَِمد عىل رُسَْعة االســـتجابة، 
وكفاءة الِقيَادة، وَدْعم التَّْدِريب عىل التََّعاُمل مع حاالت الكوارث، واملَُســـاَعَدات 
ة املُواِطِننَي واملُْجتََمَعات، كام أنَّ ُمَوظَّفي  املَادِّيَّة واملَْعَنِويَّة، فهي تعمل عىل تَْعِزيز قُوَّ

ة آثَار الَكَوارث. لِنَي ُيِْكُنهم املَُساَعدة يف تَْخِفيف ِحدَّ الطََّواِرئ املَُؤهَّ

1. Gökçekuş, H., & Tamiru, Y. )2019(. Planning and Analysis of Earthquake Disaster Relief 
Work in Ethiopia. International Journal Of Scientific & Engineering Research, 10)5(. 
Retrieved from https://bit.ly/3b4l01O
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ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدراســـَة Verkuyten وآخرين 2018م، ِبُعْنواِن مســـاندة 

ِجِئنَي: املَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة واملُْجَتَمع املُِضيف)1("؛  املهاجرين الطَّْوِعيِّنَي والالَّ

ِجئني واملهاجرين  َراَسة فكرة تقديم املَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة لالَّ ناقشـــت هذه الدِّ

يَن وبني املهاجرين  الطَّْوِعيِّـــنَي، والَفرْق بني إيواء املهاجرين الُجـــُدد املُْضطَرِّ

ــة أو كوارث يف بالدهم، وقد أوضحت  الَِّذيَن هاجروا بدون أســـباب اضطراريَـّ

ـــْخِصيَّة الَِّتي ال ترتبط بكوارث يكون َدْعم  َراَســـة أنَّ الهجرة الشَّ نتائج هذه الدِّ

ِجئني واملهاجرين فإنَّ االعتبارات  ا بالنِّْســـبَة لالَّ املُْجتََمع املُِضيف لها أْضَعف، أَمَّ

اإلنَْســـانِيَّة لدى املُْجتََمع املُِضيف فتكون أقوى، وبالتَّايِل يحصلون عىل مزيد من 

ْعم واملَُساَعَدات. الدَّ

كام تَناَولَتْ ِدراســـُة Langholtz, J. Harvey 2017م، ِبُعْنواِن َعَملِيَّات اإلَغاثَة 

اإلنَْســـانِيَّة)2(، َذاَت الَقضّيـــِة، َدَرَس الباِحُث التدخُّالت اإلنَْســـانِيَّة يف حالت 

الطوارئ والكوارث، وناقََش أيًضا الجهات الفاعلة يف عمليَّات اإلَغاثَة اإلنَْسانِيَّة، 

وقضايا التَّْنِسيق والَعَمل اإلنَْساِنّ بشكٍل شامٍل، كام تَناَوَل آثار الكوارث عىل الغذاء 

ّي،  حِّ ْف الصِّ يَّة والصَّ حِّ ة والِخْدَمـــات الصِّ حَّ واملأوى، وآثـــار الكوارث عىل الصِّ

َراَسة أيًضا انتقاد  وكذلك عىل الِخْدَمات اللُّوجستيَّة والتَّْغِذية والغذاء، وتَناَولَْت الدِّ

راسُة  لَت الدِّ العديد من ُروَّاد الَعَمل اإلنَْساِنّ لعمليَّات سري األعامل اإلنَْسانِيَّة، تََوصَّ

يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ هو الُخطَْوة  ها أنَّ نرَْش الَوْعي بأَهمِّ ِة نَتائَِج أََهمُّ لِعدَّ

األوىل لتحقيق اندماج ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ يف املجتمع.

1. Verkuyten, M., Altabatabaei, H., & Nooitgedagt, W. )2018(. Supporting the Accommodation 
of Voluntary and Involuntary Migrants. Social Psychological and Personality Science, 
9)3(, 267-274. doi: 10.1177/1948550617737600

2. Langholtz, J. Harvey )2017( Humanitarian Relief Operations, Peace Operations Training 
Institute, available in this link : https://cutt.us/n9AbQ
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اِبَقة َراَسات السَّ أْوُجه التَِّفاق والختالف بني الدِّ
راساِت الّســـاِبقِة يف الُعْنواِن العامِّ للبَْحِث، إاِّل أَنَّ غالِِبيَّة  راســـُة مع الدِّ تَتَِّفُق هذه الدِّ
ًدا ِضْمَن إِطاِر الَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْساِنِّ، بيَْنام  راســـاِت الّساِبقِة تَناَولَْت جانِبًا ُمَحدَّ الدِّ
راســـُة الحالِيُّة تَناَولَت الَعَمَل اإلِغاِثَّ واإلِنْســـاِنَّ يف إِطارِِه العامِّ ُدوَن تَْخِصيٍص  الدِّ

لِِمْحَوٍر ِبعيِْنِه.
راساِت الّساِبقِة يف َمْنَهِجيِّة البَْحِث املُتَّبَعِة، وتَْختَلُِف  راسُة مع بَْعِض الدِّ كَام تَتَِّفُق هذه الدِّ
راساِت الّساِبقِة يف  راسُة من الدِّ عن بَْعِضها اآلَخِر، وِبَشـــْكٍل عامٍّ اْســـتَفاَدْت هذه الدِّ
لِيٍّة وَمبَْدئِيٍّة عن َمْفُهوِم  ِصياغِة اإلِْشكالِيِّة البَْحِثيِّة ِبِصيَغِتها الحالِيِّة، ويف تَْشِكيِل ُصورٍة أَوَّ
َراَسُة من االنِْطالِق  الَعَمل اإلِغاّث واإلِنْســـاّن ووظائِفه وطُرُق إدارته، لِتَتََمكََّن هذه الدِّ
َراَسة والتَّحلِيل، بحيث ال تُِعيُد  يِلِّ إىل رِحاِب البَْحِث والدِّ ورِة واملَْفهوِم األَوَّ من هذه الصُّ
ُل إليه  اِبَقة، بل اتِّخاُذ ما تَمَّ التوصُّ َراَساِت السَّ ُل إليه يف الدِّ َراَســـُة ما تَمَّ التوصُّ هذه الدِّ

. َسابًقا كُمرْتََكٍز لالنِْطالِق يف ِدراسِة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ بَْفُهوِمِه الَعامِّ

َراَسة حدود الدِّ
يته يف املُْجتََمَعات املَُعارِصَة  ْوء عىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وأهمِّ َراَسة الضَّ تَُســـلِّط هذه الدِّ
وَدْوره يف خدمة الَفرْد واملُْجتََمَعات يف ِظّل ما يّر به العالَم اليوم من حروٍب وكوارث؛ 
يَات  حيث تتناول بالبحث دور املَُنظَّاَمت واألفراد الَعاِملِنَي يف هذا املجال، وأبرز التََّحدِّ
ِعيد الَعالَِمّي  ِعيَديِْن الَعَرِبّ واإلســـالِمّي من ِجَهٍة وعىل الصَّ الَِّتـــي تواجههم عىل الصَّ
كْـــر يكن القول بأنَّ حدود  مـــن جهٍة أخرى، وانطالقًا من هذه النِّقاط ســـالفة الذِّ
َراَسة الَِّتي سيلتزم بها الباحث، والَِّتي ستكون مجااًل لتطبيق آليَّات البحث املقرتَحة،  الدِّ
َراَسة ُملْزَِمة ِعلِْميًّا لهذه الحدود  ُل إليها هذه الدِّ وبالتَّأكِيد ستكون النتائج الَِّتي ستَتََوصَّ

يَْها الزََّماِنّ واملََكاِنّ: َراَسة بِشقَّ املُْقرَتََحة فقط، وفيام ييل حدود الدِّ

َراَسة الفرتة الَحالِيّة للُمْجتََمَعات 	  الحدود الزََّمانِيَّة: تشـــمل الحدود الزََّمانِيَّة للدِّ
يَّة بشـــكٍل َعاّم، الَعَرِبيَّة والَعالَِميَّة، باإلضافة إىل شـــمولها الزماّن للعهود  البَرَشِ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ـــاِبَقة، عىل اعتبار أنَّ هذه العهود هي املصادر التاريخيَّة والترشيعيَّة آلليَّات  السَّ
الَعَمل املتَّبََعة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ يف وقتنا الَحايِلّ.

َراَسة املناطق الجغرافيَّة ذات االنتشار 	  الحدود املكانيَّة: تشمل الحدود املكانيَّة للدِّ
الكثيف للكوارث واألزمات اإلنَْســـانِيَّة من جهٍة، ومن جهٍة أخرى املناطق الخالية 
من هذه األزمات كَْونَها مصدًرا ُمِهامًّ من مصادر تأمني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي 

تَُقّدم ِخْدَماتها يف املناطق املنكوبة.

َراَسة منهج الدِّ
يُْنظَُر إىل املَْنَهِج ِباْعِتبَارِِه َمْجموَعًة ِمن الَقواِعِد واإلِْجرَاَءاِت الَِّتي يَِجُب أَْن يَتَِّبَعها البَْحُث 
الِعلْميُّ للُوصوِل إىل النَّتَائِِج البحثيَّة املســـتهدفِة؛ حيث يجب أْن تَِتمَّ هذه اإلجراءاُت 
َراَسِة واملََفاِهيم  دٍة ســـلًفا، وفًْقا لنوعيَّة الدِّ والقواعُد يف إطار ُخطُواٍت ُمْنتَِظَمٍة وُمحدَّ
الَِّتي تَتناَولُها واملََناِهُج املُْســـتخَدمة ِفيهـــا، وما يتََعلَُّق بذلك من عمليَّاِت بناء املقاييِس 

وأََدَواِت َجْمعِ البَيَانَات وتحليلها؛ كَامًّ وكيًفا.
 ، َراَســـُة خليطًا منهجيًّا يَُقوُم عىل اثَْننْيِ من َمَناِهِج البَْحِث الِعلِْميِّ وتَْستَْخِدُم َهِذه الدِّ
، وتَّم اْعِتاَمُد َهَذيْن املنهَجنْي كَْونَُهاَم  وُهاَم املَْنَهُج االســـتقرائُّ واملَْنَهُج االســـتنباطيُّ
َراَسة تَْغِطيًَة  ُمتََعارَِضنْيِ يف األُْســـلُوِب، فَالتََّعارُُض ُهَنا قَْد يَُقوُد إىل تَْغِطيَِة َجَوانِِب الدِّ
ِعي أَنَّ املَْنَهَجنْيِ َســـيَِتمُّ اسِتْخداُمهام يف َذاِت املَحاِور،  ًة، وبالتأَكْيد فَِإنََّنا ُهَنا ال نَدَّ تَامَّ
فَبَْعُض التَّســـاؤالت البَْحثيَّة قَد يَلَْجأُ للَْمْنهِج االسِتْقرائِّ يف ُمَعالََجِتها واإلَِجابَِة َعلَيْها، 

وبَْعُض التَّساُؤالت األُْخَرى قَد تَتَطَلَُّب طَبيَعتها االْسِتَناَد عىل املَْنَهِج االسِتْنبَاطّي.

ُل: املَْنَهُج االســـِتْقراّئ، ويَُقوم هذا املَْنَهُج عىل االنِْتَقال ِمَن االْسِتْدالِل الَِّذي  املَْنَهُج األَوَّ
، ِبَْعَنى الُحْكِم عىل الُكلِّ ِبَا يُوَجُد يف الُجزْئِيَّات، ويَُعدُّ هذا  ِّ يَْنتَِقُل ِمَن الُجْزِئِّ إىل الُكيلِّ
املَْنَهُج من أَقَْدِم َمَناِهِج البَْحِث الِعلِْمّي، ويف ِدراَستنا َهِذه ُيِْكن االْعِتاَمُد عىل هذا املَْنَهِج 
يف تَْعِميِم االسِتْنتَاَجاِت واملالَحظَات املُتََعلَِّقِة بنظََّمٍة َما أو ِبَحالٍَة َما عىل كَاِمِل املَُنظَّامت 

. ّ ِبيَهِة أَو الَحاالِت املاَُمثمَلَة، ِبَحيُْث يَُكوُن االْسِتْنتَاُج الُجْزِئّ َمْدَخاًل لِلتَّْعِميِم الُكيلِّ الشَّ

َمة ُمَقدِّ
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َوتَتََمثَُّل ُمرَبِّراُت اْسِتْخَداِم هذا املَْنَهِج يف ُصُعوبَِة َحْصِ َجِميعِ ُمْفرََداِت املُْجتََمعِ املَْدُروس، 
َدة، ولَِكْن  فاَل ُيِْكُن ِدَراَســـُة َجِميع املَُنظَّامت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة الَعاِملَِة يف ِبيئٍَة ُمَحدَّ
ِة  َدٍة، أَو االْعِتاَمُد عىل ِدراَسٍة نَظَِريٍَّة، وِعْند الُوثُوِق من ِصحَّ ُيِْكُن ِدَراَســـُة مَنَاِذَج ُمَحدَّ
ل إلَيْه يُْصِبُح ِباإلِْمَكان تَْعِميُم َهِذه النَّتَائِج عىل ُمْفرََداِت الِبيئَة املَْدُروسة.  َما تَمَّ التَّوصُّ

: ويَْختَلُِف هذا املَْنَهُج َعِن االســـِتْقراِئِّ يف االتَِّجاِه،  املَْنَهُج الثَّاِن: املَْنَهُج االْســـِتْنبَاِطيُّ
فَُهو يَْنتَِقُل ِمَن التَّْعِميِم إىل التَّْخِصيِص، ويَُقوُم هذا املَْنَهُج عىل االنِْطالق ِمَن املَُسلَّاَمِت 
ة ومن ثَمَّ االنِْتَقـــاُل إىل الُجزْئِيَّاِت، ويُطْلَق أحيانًا عىل  والبَِديهيَّـــاِت واملََعارِِف الَعامَّ
هذا املَْنَهِج اْســـُم االْسِتْداليِلِّ أَو االســـِتْنتَاِجّي، ويف ِدَراَسِتنا َهِذه تَتََمثَُّل املَُسلَّاَمُت يف 
َراَســـة من  يَِّة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ يف كافَِّة املُْجتََمعاِت البَرَشيِّة، وتَْنتَِقُل الدِّ أَهمِّ
هذه املَُســـلََّمِة يف إطَارِها الَعامِّ إىل الُجزْئِيَّاِت املُتََمثِّلِة ِبتَْحِديد َمْفُهوِم الَعَمل اإلِغاّث 

واإلِنْساّن، وتَْوِضيِح َعَنارِصِه وكَيِْفيِّة إِدارَتِِه. 

َوُهَنـــا نَْرَغُب يف التَّأْكِيِد عىل أَنَّ املَْنَهَج االْســـِتنباِطيَّ لَن يَِتـــمَّ االْعِتاَمُد َعلَيِْه ِبُْفرَِده 
اعتامًدا ُمطْلًقا، بَل سيَْعَمد البَاِحُث إىل اْسِتْخَداِم َمِزيٍج ِمن َمَناِهَج ِعلِْميٍَّة، إالَّ أَنَّ بَْعَض 
التََّســـاُؤالت البَْحِثيَِّة قَد تَْفرُِض َميْاًل الْسِتْخَداِم املَْنَهِج االْسِتْنباطّي أَكَْثَ من َغرْيِِه ِمَن 
املََناِهج، وُيِْكُن ترَْبيُر هذا االْعِتاَمِد عىل املَْنَهج االســـِتْنباطيِّ يف كَْونِِه َعاَدًة َما يُلَْجأُ 
إِلَيِْه يف الُعلُوِم االْجِتاَمِعيَّة، وبالتَّأكيد فَِإنَّ الَعَمل اإلِغاّث واإلِنْساّن يَْنَدرِج ِضْمَن َخانَة 

الُعلُوِم االْجِتامعيِّة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َمة • ُمَقدِّ
يَّة وفروق مفاهيميَّة • املَْبَحث األَوَّل: الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.. ِفطْرَة بََشِ

الُفُروق املفاهيميَّة للَعَمل الَخرْيِّي واإلَغاِثّ	 
املَْبَحث الثَّاِن: الَعَمل الَخْيِّي، اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.. ملحة تاريخيَّة •

الَعَمل الَخرْيِّي واإلنَْساِنّ يف ِظّل اإلسالم	 
ضغوط لتحجيم الَعَمل اإلَغاِثّ اإلْسالِمّي	 

املَْبَحث الثَّالِث: الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف ِظّل اإلسالم •
املَبَْحث الرَّاِبع: الَعَمُل اإلِغاِثُّ واإلِنْسانُّ يف الَعْصِ الَحديِث •

إِرَْهاَصاُت الَعَمِل اإلَِغاِثِّ واإلِنَْساِنِّ يف الَعْصِ الَحِديِث 	 
َدَواِفُع ظُُهوِر املَُنظَّاَمِت اإلَِغاثِيَِّة واإلِنَْسانِيَِّة يف الَعْصِ الَحِديِث 	 
ِر الَعَمِل اإلَِغاِثِّ واإلِنَْساِنِّ يف الَعْصِ الَحِديِث	  َمرَاِحُل تَطَوُّ

الَفْصل األَوَّل

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.. تقرير وتأريخ وتأصيل
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الَفْصل األَوَّل

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

تقرير وتأريخ وتأصيل

َمة ُمَقدِّ
إنَّ دراســـة أّي ظاهرة اْجِتَمِعيَّة ذاِت بُْعٍد إنَْساِنّ ميكن إرجاعها تاريخيًّا إىل نقطة 
َراَسة يف مجال الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ قد ل تتوافر  نشوء هذه الظَّاِهرَة، إلَّ أنَّ الدِّ
عـــاء بأنَّ هناك بداية ُمؤرََّخة  فة، وهي نقطة البداية، فال ميكن الدِّ بـــه هذه الصِّ
لظهور هذه الظَّاِهرَة، فهي قدمية ِقَدم اإلنسان، ونشوؤها ُمرْتَِبٌط بظهور العالقات 
َراَسة ملفهوم الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ  الْجِتَمِعيَّة بني النَّاس، وإنَّ تخصيص هذه الدِّ
ي هذا الَعَمل،  يَّة هذا الَعَمل بالنِّْســـَبة ملَُتلَقِّ يف مختلـــف ِبَقاع املعمورة ينُبع من أَهمِّ

وبالنِّْسَبة للقائم عليه.

وبشكٍل عاّم تختلف وجهة النَّظَر ملرَُبَِّرات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ من بيئة اْجِتاَمِعيَّة 
بَب الرَّئيس يف ذلك، باإلَضافَة إىل جدواه  إىل أخرى، ومن بيئة دينيَّة إىل أخرى، والسَّ
االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة، يكن رّده الختالف الفلسفة الحقيقيَّة الَِّتي تقوم عليها هذه 
األديان وهذه البيئات االْجِتاَمِعيَّة، بعنى آخر يكن القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ كفلسفة 
مة أولويَّاتها؛ إذ يسعى املُْحِسن  أو مامرسة َعَقائِِديَّة تضع االعتبارات اإلنَْسانِيَّة يف ُمقدِّ
أو فاعل الخري، ضمن مفاهيمها، إىل تحســـني وتجويد مَنَط الحياة لِبَِني ِجْنَسه عرب 
َفَقة  وسائل وأساليب "َخرْيِيَّة" َشتَّى، وهو يف األصل ِفْعٌل أخالِقّي يَْنبُع من أحاسيس الشَّ
تينيَّة  حه أصل الكلمة باللَُّغة الالَّ والتعاطف ومشـــاركة اآلخرين معاناتهم، وهو ما يوضِّ
واليونانيَّة، Philanthropy باإلنجليزيَّة Philanthropies’ بالفرنسيَّة. ففاعل الخري 
يشـــعر بوجود اتِّصال ورابطة إنَْسانِيَّة فيام بينه وبني اآلخرين، ِمامَّ يجعل من الصعب 

ل رؤية معاناة اآلخرين أو مآسيهم. عليه تََحمُّ
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وانطالقًا من هذه املفاهيم كلّها سنسعى يف هذا الفصل لتوضيح معنى مصطلح الَعَمل 
اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ وتوضيح النشأة الِفطِْريَّة لنزعة اإلنسان للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، 
َوافَع الحقيقيَّة له سواًء عىل املستوى الَفرِْدّي أو  وتبيان مجال تطبيق هذا املصطلح والدَّ
َساِتّ، والُفُروق املفاهيميَّة بني املصطلحات املُتعلِّقة بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ،  املَُؤسَّ
والَِّتـــي قد يظّنها البعض أنَّها تحمل نفس املدلوليَّة، وكذلك توضيح التَّطَوُّر التاريخّي 
ـــْكِل الَحايِلّ املنترش سواًء مستوى  لألعامل املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلَغاِثّ، َحتَّى وصوله للشَّ

لة أو املَُنظَّاَمت الَعالَِميَّة. املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة ذات الصِّ

الَفْصل األَوَّل
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املبحث األَوَّل

يَّة وفروق مفاهيميَّة عمل الخري... ِفطْرَة بََشِ

َمة ُمَقدِّ

تختلف العادات والطَِّباع والنََّزَعات املوجودة بني البش باختالف انتمءاتهم الدينيَّة 
والِعرِْقيَّة واأليديولوجيَّة، ومن هذه الطَِّباع ما هو ُمكَْتَســـب، تصنعه بيئة النسان 
الْجِتَمِعيَّة، ومنها ما هو ِفطِْرّي يُْخلَق مع اإلنسان ويرافقه يف مسية حياته، ولعلَّ 
ِفطْرَة تقديم الَعْون واملَُساَعَدة من أبرز هذه الِفطَر، ودليل هذه الِفطْرَة أْوَضح ما 
يَّة من تلويث هذه  يكون يف مرحلة طفولة اإلنســـان قبل أن تتمكَّن العوامل الَبَشِ
الِفطْرَة وتشـــويه مظهرها، فغالبيَّة األطفال مييلـــون لتقديم الَعْون لِكُّل محتاج، 
ليس من البش فحســـب بل َحتَّى للحيوانات. إنَّ نزعة اإلنســـان الفطريَّة لتقديم 
ة البش وواجبهم تَِجاه  الَعْون واملَُســـاَعَدة هي ِفطْرَة ربانيَّة بدون أدىن شّك، وَمَهمَّ
ـــامية هو تأطيها يف أُطٍُر ُمَناِسَبة، والَعَمل عل تنميتها  هذه الِفطْرَة الربانيَّة السَّ
عّي عل أنَّ  لِيل الشَّ وتنظيمها بشـــكٍل يجعل مجال الفائدة منها أعّم وأشمل، والدَّ
نزعة الَعْون وِفطْرَة اإلَغاثَة هي ِفطْرَة ربانيَّة هي قول الله -ســـبحانه وتعاىل-: ﴿

يُن الِقَيم ولَِكنَّ أَكَْثَ  ِفطْرََة اللَِّه الَِّتي َفطََر النَّاس َعلَْيَها ل تَْبِديَل لَِخلِْق اللَِّه ذلك الدِّ
النَّاس ل يَْعلَُموَن﴾ ]الروم: 30[، هكذا َخلََقَنا الله -ســـبحانه وتعاىل-، وهكذا َفطََر 
ين يف تفسي تلك اآلية،  ُقلُوبَنا ليس فقط عل دين اإلسالم، كم ذكر أغلب املفرِّ

ولكن ُجبلت أيًضا عل ُحّب الخي والرَّْحَمة، والعطف عل اآلخرين.

يَّة عىل حّب الخري، وصاغ -ســـبحانه وتعاىل-  - النَّْفس البَرَشِ فَطَر الَحـــّق -عزَّ وَجلَّ
نَه وَركَّبَه بحيث ال يصلح له إالَّ الخري، فمن نعمة الله -تعاىل- عىل اإلنسان،  اإلنسان وكَوَّ
مـــا أودَع فيه من ِفطْرَة تدلُّه عىل الخـــري وتحثُّه عليه؛ حيث جعلَها ركيزًة ينطلق منها 

يف حياته. 
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فتلك الِفطْرَة املجبولة عىل ُحّب الخري، هي َمْجَمُع املحاِســـن وَمْنبَع الخريات؛ وبات 
ة؛ حفظًا إلنَْسانِيَّة اإلنسان الَِّذي كرَّمه  ـــلِيَمة الزًما بشـــدَّ الحفاظ عىل تلك الِفطْرَة السَّ
الله عىل سائر َخلِْقِه يف قوله تعاىل: ﴿َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم وَحَملَْناُهْم يف الرَبِّ والبَْحِر 
ْن َخلَْقَنا تَْفِضياًل﴾ ]اإلرساء: 70[؛  مَّ لَْناُهْم عىل كَِثريٍ مِّ َن الطَّيِّبَـــاِت وفَضَّ وَرزَقَْناُهم مِّ
فِحْفُظ الِفطْرَة حفٌظ للخري وَحثٌّ عليه، وتقويٌم للّسلُوك؛ وهو حفٌظ للمجتمع ولعموم 

َة)1(. ِع عالقاته الَخريِّ أفراده وتنوُّ

ويؤكِّـــد كثري من املفكِّرين عىل أنَّ الِفطْرَة هي الِخلقة الَِّتـــي َخلََق الله عباِدِه عليها، 
وجعلهـــم مفطورين عليها من محبٍَّة للخري وإيثاره، وكَرَاهٍة للرّشِّ وَدفِْعه، ولذلك فعىل 
قَْدر اختالل تلك الِفطْرَة الَِّتي تيل للخري، واْضِطرَاب سلوكها وَضْعف علومها، يَْضُعف 
اإلنسان، ومن ورائه املُْجتََمع وتختلُّ نُظُُمه ومسرية أفراده. من هنا، كانت تلك الِفطْرَة 
ْعَوة والَوْعظ واإلرشاد، وهو  الَِّتي تحبُّ الخرَي، بحاجٍة دامئة إىل التذكري والحّث والدَّ

ْعَوة والَوْعظ)2(. اَمِويَّة من خالل وظائف الدَّ ما تقوم به األديان السَّ

ـــنَّة النَّبَِويَّة الرشيفة كثرية، والَِّتي تَُؤكِّد أنَّ األديان  والدالئل من القرآن الكريم والسُّ
جاءت بالخري، الَِّذي هو يف األســـاس مغروس يف البَرَش، فهناك نصوٌص كثرية يف 
ـــنَّة النَّبَِويَّة تدلُّ عىل هذا املعنى داللًة رصيحًة، وأخرى تدلُّ  القرآن الكريم ويف السُّ
َا َخلََق الَخلْق لعبادته، وأرسل لهم رساًل  عليه بطريق اللُّزُوم؛ فالله -سبحانه وتعاىل- إمنَّ

منهم ليُبَيُِّنوا لهم الطريق املستقيم؛ طريق الخري.

يْن الَِّذي جاء به الرُُّســـل ليس شـــيئًا غريبًا عىل اإلنســـان، بل إنَّ أْصلَه  ولكنَّ هذا الدَّ
ُث عنها، وهو املَُشار إليه بالِفطْرَة يف قوله  مغروٌس يف نفسه، وهو الِفطْرَة الَِّتي نَتََحدَّ

أبــو َعِجيــب، لَِقاء. آلِيَّاُت وَوســائُِل ِحميِة الَعَمِل اإلِنْســانِّ بني النَّظَِريِّة والتَّطِْبيــِق. إِْصداراُت املَْعَهِد . 1
اإلِْسكندنايّف لُحُقوِق اإلِنْساِن، أُْغْسطُس 2014م.

راس. 2 ْويلُّ للدِّ ، َخالِد. "األَبَْعاُد الّسياسّيُة للُمساَعداِت اإلِنْسانّيِة يف أَْفريقيا". املَرْكَُز الدَّ َحَنفي َعيِلّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل
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يِن َحِنيًفا ِفطْرَة اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاس َعلَيَْها ال تَبِْديَل لَِخلِْق  تعاىل: ﴿فَأَِقْم وْجَهـــَك لِلدِّ
يُن الِقيَم ولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاس ال يَْعلَُموَن﴾ ]الروم: 30[؛ إذن فاإلنسان حني  اللَِّه ذلك الدِّ
يْن الَِّذي رَشََعه الله، ويســـتِمّر عليه كام يأمره ربُّه -تعاىل-؛  د وْجَهه َصْوَب الدِّ يســـدِّ
ـــلِيَمة الَِّتي فَطََر الله الَخلْق عليهـــا؛ فإنَّه تعاىل فطَر َخلَْقُه عىل  َـــا يَلْزَم ِفطْرته السَّ إمنَّ
ين الحنيف،  معرفتـــه وتوحيده، وأنَّه ال إِلَـــه غريه. ومعنى أنَّ الله فَطََر النَّاس عىل الدِّ
ين، وَجَعَل تعاليمه ُمَناِسبًَة  كونه -ســـبحانه وتعاىل- َخلََق النَّاس قَاِبلِنَي ألَْحَكام هذا الدِّ
لخلقهم غرَي ُمجاِفيٍة لها، غرَي ُمبْتَِعِديَن عنه وال ُمْنِكِريَن له، مثل إثبات الوحدانيَّة لله؛ 
ألنَّ التَّْوِحيد هو الَِّذي يســـوق الَعْقل والنَّظَر الصحيح َحتَّى لو تُرَِك اإلنسان وتفكريه 

ْن اعتقاًدا َضااًل الهتدى إىل التَّْوِحيد بفطرته)1(. ومل يُلَقَّ

ْعم اإلنَْساِنّ محصورٌة  ِعي بأنَّ ِفطْرَة الَعَمل اإلنَْساِنّ ونَزَْعة الدَّ وبالطَّبع فإنَّنا هنا ال نَدَّ
باملسلمني دون غريهم، وال َحتَّى باملذاهب الوضعيَّة، فكام أسلفنا هي ِفطْرَة إنَْسانِيَّة، 
ت عىل تزكية هذه الِفطْرَة  َائِع حضَّ مغروســـة لدى كُّل النَّاس، فمختلف األديان والرشَّ
وَخلْق البيئة املُناِسبَة لتطّورها وزيادة فائدتها وعائدها عىل املجتمع، فقلَّام نجد حضارًة 
ما قديًة أو حديثة مل يناِد مفكُِّروها وُمَنظُِّروها بضورة تقديم الَعْون ملحتاجيه، وَحتَّى 
عىل املستوى الَفرِْدّي واألرسّي فمن ُمتَطَلَّبَات الرتبية الَحَسَنة تنشئة األوالد عىل حّب 
الخـــري، ولعّل هذا املفهوم يتقاطع مع ما ذهب إليه آباء الفلســـفة اليونانيَّة، فقد كان 

أفالطـــون)2( يرى أنَّ الخري هو القيمة العليا الَِّتي تعود إليها كُّل الِقيَم الفاضلة. وِمامَّ 
ال شّك فيه أنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ من أكث وجوه الَعَمل ارتباطًا بالخري املَْحض، 

َسة التاريخ العرب، بريوت، لبنان، الطبعة . 1 ابن عاشــور، محمد الطاهر. تفسي التحرير والتنوير، مؤسَّ
األوىل 2000م، )21/ 48(.

أفالطون فيلسوف يوناّن )347-427 ق.م(، ُولَِد يف أثينا وعاش فيها معظم حياته الَِّتي بلغت نحو مثانني . 2
ْعر واألدب وكتابة املسحيَّات  َف، نَبََغ يف الشِّ عاًما، وهو من أرسة أرستقراطيَّة غنيَّة عريقة يف املجد والرشَّ
ياَسة. أهّم كتبه )الجمهورية، فيدون، املأدبة(.  يَاِضيَّات والبالغة، إىل جانب الفلسفة والسِّ واملوسيقى والرِّ

https://cutt.us/PRbbI :للمزيد يُْنظَر
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كام يلحظ هذا النَّْهج يف طريقة تفكري كونفوشـــيوس)1( الَِّذي يقول بأنَّ الخري ِفطْرَة 
اإلنسان الطبيعيَّة.

هذا النَّْهج يف التفكري هو الَِّذي قاد إىل اعتبار الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بختلف وجوِهِه هو 
ِفطْرَة إنَْســـانِيَّة امتّد إىل الفالســـفة واملَُفكِّريَن العرب ومنهم إىل املَُفكِّرين الغربيِّنَي 
يف العصـــور الحديثة منذ عهد النَّْهَضة األوروبيَّة وَحتَّى وقتنا الَحايِلّ، وعموًما يكن 
القـــول: بأنَّ إثبات أنَّ الخري ووجوه الَعَمل املُرْتَِبطَة به ليســـت بحاجة إىل الكثري من 
األدلَّة ســـواًء الرشعيََّة منها أو الوضعيَّة، وبدليل أنَّ ِوْجَهة نظر عموم النَّاس إىل َمن 
ر عن ِفْعل الخري يحظى بكانة اْجِتاَمِعيَّة وُخلُِقيَّة ُمتََدنِّيَة عىل عكس َمن يســـارع  يتأخَّ

يَّته وأولويّته يف الحياة. إىل الخري سواًء بِفْعلِه أَْم بالحّض عليه والتذكري بأَهمِّ
وقد يحتّج ُمْحتَّج ما بإشـــارته عىل َغلَبَِة بعض الســـلوكيَّات الَِّتي تَُنايف هذه الِفطْرَة، 
وتقوم بُكّل ما من شـــأنه مناقضتها، ويكون الجواب عليه بأنَّ نزعة الخري هي ِفطْرَة 
اإلنسان، وهنا يبدأ دور البيئة الصغرى املَُمثَّلة باألرسة والبيئة الكربى املَُمثَّلَة باملُْجتََمع 
ا أن تُزَكِّ هذه الِفطْرَة وتَُهيِّئ لها أسباب انتشارها وتعاظُمها  والجامعات املرجعيَّة، فإمَّ

أو تعمل عىل طَْمسها والَحّد من تأثريها.

ــلُوك . 1 ن كّل التقاليد الصينيَّة عن السُّ كونفوشــيوس: أوَّل فيلســوف ِصينّي يُْفلِح يف إقامة مذهب يتضمَّ
االجتامعّي واألخالقّي، ففلســفته قامئة عىل الِقيَم األخالقيَّة الشــخصيَّة، وعىل أن تكون هناك حكومة 
تَْخِدم الشعب تطبيًقا ملَثٍَل أخالقّي أعىل، ولقد كانت تعاليمه وفلسفته ذات تأثري عميق يف الفكر والحياة 
الصينيَّة والكوريَّة واليابانيَّة والتايوانيَّة والفيتناميَّة، ويُلَقَّب بنبّي الصني، وكان كونفوشيوس ُمَحاِفظًا يف 
َهِبّي لإلنَْســانِيّة كان يف الِقَدم وراءها، أْي كان يف املايض،  نظرته إىل الحياة فهو يرى بأنَّ العص الذَّ
وهو لذلك كان يَِحّن إىل املايض، ويدعو النَّاس إىل الحياة فيه. ولكّن الُحكَّام عىل زمانه مل يكونوا من 
ــنني، عندما  ت هذه املعارضة بعد وفاته ِبِبْضع مئات من السِّ رأيه، ولذلك لَِقَي بعض املعارَضة، وقد اشــتدَّ
أحرق ملوُك الصني كُتُبَه وحرَّموا تعاليمه، ورأوا فيها نَْكَسة ُمْستَِمرًَّة؛ ألنَّ الشعوب يجب أن تنظر أمامها، 
بينــام هــو يدعو النَّــاس إىل النَّظَر إىل الوراء، ولكن ما لبثت تعاليم كونفوشــيوس أن عادت أقوى ِمامَّ 
كانت وانترش تالميذه وكََهَنته يف كّل مكان، واســتمرَّت فلســفة كونفوشــيوس تَتََحكَّم يف الحياة الصينيَّة 
قرابة عرشين قرنًا، أْي: من القرن األَوَُّل قبل امليالد حتى نهاية القرن التَّاِســع عرش بعد امليالد. للمزيد 

https://cutt.us/JpuCx :يُْنظَر
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الُفُروق املفاهيميَّة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
ذكرنا فيام سبق من هذا الفصل باألِدلَّة أنَّ نَزَْعة اإلنسان للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ هي 
ُورَة أنَّ هذه الِفطْرَة لها شكٌل  نَزَْعٌة ِفطِْريٌَّة ُجِبَل اإلنسان عليها، ولكن هذا ال يعني بالضَّ
وحيد تَظْهر بها وال أنَّ لها ُجْملَة أفعال وتصُّفات تَلْزَُمَها أينام ظهرت، فهي تختلف من 
شعٍب آلخر، ومن فَرٍْد آلخر ومن بيئٍة ألخرى، وهذا االختالف يكن رّده إىل االختالف 
الحاصل يف الِبْنيَة املفاهيميَّة للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، فاالختالف يف املفهوم الجمعّي 
لهذا املصطلح ليس اختالفًا فقهيًّا أو لَُغويًّا فحسب، بل هذا االختالف يتّد وينسحب إىل 

ة هذا املفهوم. اآلليَّات واألفعال الَِّتي يتّم وفقها التعبري عن االعتقاد بِصحَّ
وقبل الخوض يف االختالفات بني املفاهيم املختلفة للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يجب 
ة مصطلحات َداِخلِيَّة، وقد  التَّنويه إىل أنَّ مفهوم الَعَمل اإلنَْساِنّ هو مفهوم شامل لعدَّ
تبـــدو للعموم بأنَّها مفهوم ذو داللة فقهيَّة ولغويَّة وإجرائيَّة واحدة، بينام يف الحقيقة 
اِخلِيَّة يحمل معًنى ُمســـتِقالًّ ومختلًفا عن اآلخر،  كُّل مصطلح من هذه املصطلحات الدَّ
ولََعـــّل أبرز املصطلحات املتعلِّقة بهذا املفهوم هي الَعَمـــل الَخرْيِّي، والَعَمل اإلَغاِثّ، 

ِعّي. والَعَمل التَّطَوُّ

الَعَمل الَخْيِّي:
ولعّل هذا املصطلح هو أكث هذه املصطلحات انتشـــاًرا وســـهولًة يف الَفْهم ووضوًحا 
يف املعنى، ولَُغِويًا يُقَصد به "كّل عمٍل منســـوٍب إىل الخري، ُمتَِّسم به، هادٍف إىل النَّفع 
العاّم")1(، وكلمة "الخري" بالتحديد يف اللَُّغة الَعَرِبيَّة تشري إىل كُّل ما فيه نَْفٌع وصالح، 
أو ما كاَن أداًة لتحقيق منفعٍة أو َجلِْب مصلحة، أو َدرِْء َمْفَســـدٍة)2(، ويرى البعض "أنَّ 

الخري ما يرغب فيه كُّل البرش؛ كالعقل والَعْدل، والنَّْفع والفضل، وِضّده الرّش")3(.

املعجم الوسيط.. 1
عامرة، محمد. قاموس املصطلحات القتصاديَّة، دار الرشوق، القاهرة، د. ت، ص 205-206.. 2
األصفهان، أبو القاسم الحسني بن محمد. تحقيق محمد سيد الكيالن، املفردات يف غريب القرآن، مادة "خري".. 3

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ا يف اللَُّغات األخرى فنجد أنَّ مصطلح الَعَمل الَخرْيِّي يحمل معًنى قريبًا من معناه  أمَّ
العـــرّب، فنجد أنَّ كلمة "الَعَمل الَخـــرْيِّي" )Philanthropia( يف اللَُّغات األوروبيَّة 
تينيَّة؛ األَوَّل هو كلمة )Philein(، وتعني "ُحّب"، والثَّاِن  ة من مصدرين يف الالَّ مشتقَّ
هو كلمة )Anthropon(، وتعني اإلنســـان. ومعنى الكلمتني مًعا هو "ُحّب اإلنسان". 
وتكون كلمة خري بعنى "الطيّبة" )Kindness(، أْي: إنَّ الشعور بالخري هي صفٌة ملن 

يشعر بآالم اآلخرين، ويرغب يف تحقيق سعادتهم، أو يف َدفْع األذى عنهم")1(. 
ا فيام يخّص املعنى اإلجراّئ ملصطلح "َعَمل َخرْيِّي" فيُْقَصد به "كُّل نشـــاٍط يقوم به بعض  أمَّ
األفراد أو املَُنظَّاَمت بهدف تقديم أمواٍل، ِسلَعٍ أو ِخْدَمات ما، أو غري ذلك ِمامَّ يحتاج إليه ذوو 
الحاجة من النَّاس عادًة، وهذا النََّشاط يكون بدون مقابل، ويُعترب أَهّم ما ُيَيِّز الَعَمل اإلنَْساِنّ 
بِْحيَّة البحتة، وكونه ذا طابع َخرْيِّي ال يعني أن  فة التِّجاِريَّة الرِّ عن غريه من األعامل ذات الصِّ
يكون من الناحية اإلَداِريَّة عماًل فَرِْديًّا متســـيِّبًا وغرَي ُمْنَضِبط يقوم عىل اجتهادات َشخِصيَّة 
ـــِيّ ينضبط بالقواعد املتعارَف  رََجة األوىل عمٌل إَداِرّي ُمَؤسَّ عاطفيَّـــة فقط)2( بل هو بالدَّ
عليهـــا يف معظم املَُنظَّاَمت يف القطاعات األخـــرى، ويعتمد عىل أفراد ذوي كفاءات مهنيَّة 
إلنجاز مجموعة من املهاّم املُرْتَِبطَة بتحقيق نتائج هذا العمل، فاملوظَّف هنا يرتبط بضوابط 
د،  ذ واجباته يف ضوء صالحيَّاته، ويف ضوء نظام االختصاص الوظيفّي املحدَّ َسة)3( ويُنفِّ املَُؤسَّ

ويف الوقت ذاته يحصل عىل حقوقه الوظيفيَّة املَادِّيَّة واملَْعَنِويَّة املختلفة. 

وهبة، مراد. املعجم الَفلَْسِفّي: معجم املصطلحات الفلسفيَّة، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، د. ت، ص 320.. 1
عامرة، محمد. قاموس املصطلحات القتصاديَّة، مرجع سابق، ص 207. . 2
َسات بختلف فئاتها وأنواعها، وكذلك املَُنظَّاَمت، . 3 َراَسة باستخدام كلمة ُمَنظََّمة؛ ألنَّها تشمل املَُؤسَّ سوف نقوم يف هذه الدِّ

ع إنَْســاِنّ يَْرِبط مجموعة من  بِحيَّة، وغريها. واملَُنظََّمة يف أبســط تعريفاتها هي »تجمُّ ـاَمت غري الرِّ باإلضافــة إىل املَُنظَـّ
ة أنواع من املَُنظَّاَمت؛ منها التجاريَّة،  النَّاس بعالقات رسميَّة؛ لتحقيق األهداف الَِّتي من أجلها أُنِْشئَْت املَُنظََّمة، وهناك عدَّ
الصناعيَّة، والتعليميَّة، وجميعها تتلك خصائص تجمع بينهام، وهي: إنَّ جميع املَُنظَّاَمت تعمل لتحقيق هدٍف يربِّر وجودها 
د  ن درجًة من الرسميَّة الَِّتي تُحدِّ واستمرارها، إنَّ جميع املَُنظَّاَمت تضمُّ جامعات من النَّاس، كام أنَّ جميع املَُنظَّاَمت تتضمَّ
د أوجه الخالف بينها. )للمزيد  لُوِكّ للعاملني. وعىل الرَّْغم من تشابه املَُنظَّاَمت يف هذه الخصائص إالَّ أنَّها تتعدَّ االتَِّجاه السُّ
يُْنظَر: د. رحاب حسني جواد كاظم، ما هي املَُنظََّمة؟ موقع جامعة بابل، كُليَّة اإلدارة واالقتصاد، 10يناير 2013م، ُمتَاح عىل 
الرَّاِبط: http://cutt.us/poWs6، ويُْنظَر أيًضا: سارة نبيل، ما هو مفهوم املَُنظََّمة، املنتدى العرب إلدارة املوارد البرشيَّة، 

http://cutt.us/WPVIN :قاموس املصطلحات اإلداريَّة، 12 أغسطس 2015م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل
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يَّة الَعَمل الَخرْيِّي قامت  وتجدر اإلشـــارة هنا إىل أنَّ هيئة األَُمم املُتَِّحَدة وانطالقًا من أَهمِّ
بتحديـــد يوٍم َعالَِمّي للعمل الَخرْيِّي، وهو الخامس من ســـبتمرب من كُّل عام، وتّم إطالق 

)1( من هذا اليـــوم الَعالَِمّي هو التوعية  هـــذا اليوم يف عام 2012م، والهدف األَســـاِسّ
ة مشـــرتكة لألنشطة الَخرْيِيَّة حول العالَم ليشارك بها األفراد  بالَعَمل الَخرْيِّي وتوفري ِمَنصَّ

ّ والوطنّي واإلقليمّي والدويّل. واملَُنظَّاَمت من أجل تحقيق أهدافهم عىل املستوى املحيلِّ

وهنا ال بُدَّ من التَّنويه إىل أنَّ لفظة الخري، ومصطلح الَعَمل الَخرْيِّي يُْعترََب شائًعا يف البيئات 
يفة، لذلك وَدفًْعا  نَّة النَّبَِويَّة الرشَّ ا من القرآن الكريم والسُّ الَعَرِبيَّة واملسلمة؛ كَْونَه ُمْســـتََمدًّ
لاللتباس ال بُدَّ من التَّوضيح بأنَّ عدًدا ال بَأْس به من املَُنظَّاَمت الَعاِملَة يف املجال اإلَغاِثّ 
واإلنَْســـاِنّ يف املناطق الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة تَْســـتَْخدم مصطلح الَعَمل الَخرْيِّي، وهو يُِشري 

إجرائيًّا إىل ذات املفهوم املُرْتَِبط بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، عىل األقّل يف هذه البيئات.
ة؛ من تقديم الغذاء لذوي الحاجة،  ع قامئة األعامل الَخرْيِيَّة لتَْشـــَمل أشكااًل ِعدَّ وتَتََنوَّ
ْن ال يجدون نََفَقة العالج، وأيًضا مشاريع كفالة  يَّة لبعض املرىض ِممَّ حِّ إىل الرَِّعايَة الصِّ
األيتام تَُعدُّ مثااًل َجيًِّدا لألعامل الَخرْيِيَّة. وقد َتْتَّد هذه األعامل لتَْشـــَمل ُمَســـاَعَدة 
بُل والوسائل  ب من أبناء الفقراء يف االستمرار يف دراستهم من خالل تيسري السُّ الطُّالَّ

َراَسة. زَِمة الستكامل الدِّ الالَّ

الَعَمل اإلَغاِثّ:
ويُقَصد به لغويًّا املَُســـاَعَدة، واإلَغاثَة يف اللَُّغة الَعَرِبيَّة هي اْســـُم َمْصَدر من الفعل 
أَغاَث، أْي ساعد وأعان، ويقال "َجاُؤوا إلغاثَِتِه" أْي: "جاؤوا لُِمَساَعَدتِِه، أو إلَعانَِتِه، أو 

إلنَْقاِذِه"، وأغاَث يُغيث، أِغْث، إَغاثَة، فهو ُمغيث، واملفعول ُمغاث)2(، ويَُشـــار به عموًما 

1 .https://www.un.org/ar/ :وِلّ للعمل الخيّي، 5 أيلول/ســبتمرب، موقع األَُمم املُتَِّحَدة، عىل الرَّاِبط اليوم الدَّ
/events/charityday

معجم جامع املعان، مادة "غوث".. 2

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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د يف التََّواُصل مع  إىل أنَّه أحد أنواع الَعَمل اإلنَْساِنّ العاّم، وهو ُسلُوٌك َحَضاِرّي يتجسَّ
ا للحاجة، ورَفًْعا للمعاناة، وإَغاثًَة للمكلوم. اآلخرين يف الظروف الحالكة، سدًّ

ة والنِّْقَمة  ـــدَّ ا تعريف اإلَغاثَة اصطالًحا، فهي: تقديم الَغْوث، وهو "التَّْخلِيص من الشِّ أمَّ
دائد")1(، وهذا التعريف وإن كان تعريًفا لغويًّا إالَّ أنَّه يصلح  والَعْون عىل الِفَكاك من الشَّ
أن يكون تعريًفا اصطالحيًّا لإلَغاثَة. وعمليَّات اإلَغاثَة اإلنَْسانِيَّة تَُعرَّف لدى البعض بأنَّها 
مة من الخارج لضحايا أيِّ نزاع  يَّة أو املََواّد الغذائيَّة أو املَُساَعَدات املقدَّ حِّ "الِخْدَمات الصِّ
ِرين  ")2(، وتََختَصُّ اإلَغاثَة اإلنَْســـانِيَّة بتقديم الَعْون واملَُساَعَدة للُمتََضِّ ُدْويِلّ أو َداِخيِلّ
واملَْنُكوِبنَي، فهي تشـــمل ابتداًء إنقاذ حياة النَّاس من املوت، ويكون ذلك باملَُســـاَهَمة 
يَّة، وتقديم  حِّ يف عمليَّات اإلنقاذ واإلخالء، وكذا تقديـــم املََواّد الغذائيَّة، والرَِّعايَة الصِّ
ُم فقط عندما يكون هناك نزاٌع ُدْويِلّ أو  الرَِّعايَة النفسيَّة. ثُمَّ إنَّ هذه املَُساَعَدات ال تَُقدَّ
ُم أيًضا عند ُوقُوع الكوارِث والزالزل واملجاعات الَِّتي قد تكون ذات منشأ  ، بل تَُقدَّ َداِخيِلّ
م  يَاق فإنّها تُْعرَف بأنَّها "كُّل ما يَُقدَّ طبيعّي، وكّل هذا يف إطاٍر إنَْساِنّ بَْحت، ويف هذا السِّ
ِريَن من ِخْدَمات وُمَساَعَدات وإعانات َجرَّاء وقوع نزاعات َداِخلِيَّة  للَمْنُكوِبنَي واملُتََضِّ

أو َخارِِجيَّة أو وقوع كوارث أو مجاعات ِبَغضِّ النَّظَر عن دينهم أو ِجْنسهم أو لونهم".

يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ عىل مســـتوى العالَم بشـــكٍل عاّم، وعىل  وإيانًا من األَُمم املُتَِّحَدة بأَهمِّ
َول الَِّتي تعان من كوارث دامئة سواًء أكانت ذات منشأ طبيعّي أو نتيجًة للحروب  مستوى الدُّ
ة وكاالت تستمّد تسميتها من معنى الَعَمل اإلَغاِثّ، ومنها عىل سبيل  َاَعات تَمَّ إنشاء عدَّ والصِّ

ة شعوب عىل مستوى العالَم. م ِخْدَماتها لِعدَّ املثال "وكالة غوث")3( والَِّتي تَُقدِّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق. تاج العروس يف جواهر القاموس، دار الهداية، ج 5، د. ت، ص 314. . 1
ل اإلنَْســاِنّ يف ضوء التََّغيُّ يف هيكل النِّظَام الدولّ، رســالة دكتوراه غري منشــورة، . 2 عبدالعال،عبدالرحمن. مبدأ التدخُّ

كليَّة االقتصاد والعلوم السياسيَّة، جامعة القاهرة، 2008م، ص 24.
جئني الفلسطينيِّنَي، أو اختصاًرا أونروا، وهي وكالة غوث . 3 وكالة َغْوث UNRWA: وكالة األمم املُتَِّحَدة إلغاثة وتشغيل الالَّ

لني لديها يف األردن  ْعم والحامية وكَْسب التأييد لحوايل 5.6 مليون الجئ فلسطينّي مسجَّ وتنمية برشيَّة تعمل عىل تقديم الدَّ
ولبنان وسوريا والضفة الغربيَّة وقطاع غزَّة، إىل أن يتّم إيجاد حّل ملعاناتهم، يَِتّم تويل األونروا بالكامل تقريبًا من خالل 
ة لألمم املُتَِّحَدة  َست بقرار من الجمعيَّة العامَّ َول األعضاء يف منظَّمة األمم املُتَِّحَدة، تأسَّ التربُّعات الطوعيَّة الَِّتي تقّدمها الدُّ

https://cutt.us/PVUyg :يف عام 1949م، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الَعَمل اإلنَْساِنّ:
ويكن القول بأّن ِصْنَفي الَعَمل ســـالفي الذِّكر يندرجان بشكٍل أْو بآَخر ِضْمن قامئة 
الَعَمل اإلنَْساِنّ، ويُقَصد بالَعَمل اإلنَْساِنّ لغويًّا تكاتُف الجهود الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة لِخْدَمة 
ا إجرائيًّا فيُْقَصد به كُّل فعٍل يكون هدفه  اإلنَْســـانِيَّة؛ أْي ِخْدَمة الِجْنس البرشّي)1(، أمَّ
ِعيد الشخيّص أو الَجاَمِعّي، ويُْعرَف هذا النَّْوع  تحقيق النَّْفع لآلخرين ســـواًء عىل الصَّ
من األعامل بأنَّه "جهٌد بدّن أو عقيّل أو قَلِْبّي يأت به اإلنســـان أو يرَْتُكُُه طوًعا دون 

ع وال من غريه")2(. أن يكون ملزًِما له ال من جهة الرشَّ
وقـــد أكََّدْت األَُمم املُتَِّحَدة يف ميثاقها عىل أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لديها هو" تحقيق التََّعاُون 
بَْغة االقِْتَصاِديَّة والثَّقافيَّة واإلنَْسانِيَّة، وأنَّه عمل يُتيح  َولِيَّة ذات الصِّ الُدْويِلّ عىل َحّل املسائل الدُّ
الفرصة لتعزيز األوارص االْجِتاَمِعيَّة، ويعمل عىل َخلْق ُمْجتََمَعات أكثَ شـــمواًل ومرونة")3(؛ 
رتها الحرب الَعالَِميَّة الثَّانِية،  وكانت بداية هذا الَعَمل لدى األَُمم املُتَِّحَدة يف أوروبا الَِّتي دمَّ

وتمَّ إعادة بنائها بعد ذلك من خالل برامج الَعَمل اإلنَْسانِيَّة يف األَُمم املُتَِّحَدة.

م العامل  بْح والعائد؛ حيث يقدِّ وتقوم فلســـفة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل فكرة ُخلُوِّه من الرِّ
يف مضامر الَعَمل اإلنَْساِنّ إىل تقديم اإليثاريَّة عىل األنانيَّة، والبَْذل عىل الَكْسب، يف 
معالجة املشـــكالت الحياتيَّة للجامعات االْجِتاَمِعيَّة، فام يقوم به األفراد العاملون يف 
هذا املجال، ويبذلونه من وقٍت وماٍل وُجْهد لصالح املُْجتََمع يف َشـــتَّى ميادين الَعَمل 

َدة وال يتوقّعون له ُمَقاِباًل ُمواِزيًا سوى حقوقهم الوظيفيَّة)4(. اإلنَْساِنّ املُتََعدِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

معجم املعان.. 1
َسات اإلنَْسانِيّة، . 2 الخرايف، عبداملحســن عبدالله جار الله. مفهوم وتاريخ الَعَمل اإلنَْســاِنّ، االتّحاد العاملّي للُمؤسَّ

https://cutt.us/1GKeT :2017م، تاريخ الزيارة 23 يناير 2020، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
إيصال اإلغاثة اإلنَْســانِيَّة، املوقع الرســمّي لألمــم املُتَِّحَدة، آخر زيارة يف 27 يونيــو 2019م، النَّّص ُمتَاح عىل . 3

 .https://cutt.us/L4GkV :الرَّاِبط
كردي، أحمد الســيد. "الَعَمل الَخْيِّي ودوره يف تنمية املجتمع"، كنانة أونالين، موســوعة اإلسالم والتنمية، د. . 4

goo.gl/06K6N2 :ت، تاريخ الزيارة 7 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ، وارتباط معناه وإجراءاته بالِقيَم النبيلة، فقد اعتمدت  ونظرًا ألَهمِّ

ة لألمم املُتَِّحَدة يوم التَّاِسع عرش من أغسطس من كُّل عام يوًما َعالَِميًّا  الَجْمِعيَّة العامَّ

ْوَء عىل جهود العاملني يف الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة  )1(، ويَُسلِّط هذا اليوم الضَّ للعمل اإلنَْساِنّ

يَّة  حِّ ْن يُْسِهُموَن يف مواجهة الكوارث الصِّ َولِيَّة ِممَّ وُمَنظَّاَمتهم األهليَّة والُحُكوِميَّة والدُّ

يَات اإلعاقة والشيخوخة عىل الَفرْد واألرسة، كذلك  والِبيِئيَّة والنِّزَاَعات املَُسلََّحة، وتََحدِّ

تقديرًا ملكانتهم يف بناء اإلنسان واملجتمع.

ا لإلقرار بأفَْضال العاملني يف  ومل يَزَل هذا اليوم منذ أَوَّل احتفاٍل به ُيَثُِّل يوًما خاصًّ

ن لََقْوا َحتَْفُهْم أثناء أداء واجبهم اإلنَْساِنّ، كام أنَّه أصبح مع مرور  املجال اإلنَْساِنّ ِممَّ

الوقت بثابة حملة إنَْســـانِيَّة َعالَِميَّة سنويَّة لإلعالء من شأن الرُّوح اإلنَْسانِيَّة، وحشد 

النَّاس ودعوتهم إىل الَعَمل من أجل عامل أكث تراحاًم وعطًفا)2(.

ِعّي: الَعَمل التَّطَوُّ
ًة  ـــاِبَقة واملُرْتَِبطَة ببعضها البعض، وخاصَّ باإلَضافَة إىل هذه املصطلحات الثالثة السَّ

فيـــام يتعلَّق بجال عملها ونوعيَّة اإلجراءات الَِّتي تَظَْهر بها، هناك مصطلح آخر قد 

ِعّي،  يكون قريبًا منها يف َشـــْكله، لكنَّه يف حقيقة األمر يختلف عنها وهو الَعَمل التَّطَوُّ

َع  ٌع به، تَطَوَّ ع، واملفعول ُمتطوَّ ًعا، فهو ُمتطوِّ َع تطوُّ ع يف اللَُّغة أصلها تطوَّ ولَْفظَة التَّطَوُّ

ع)3(. ِبَالِِه لُِمَساَعَدِة الَجْمِعيَّة: أَْعطَاُه عن طََواِعيٍَة واْخِتيَاٍر، ترََبََّع به، واملصدر تَطَوُّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل

؛ لتزامنه مع حلول الذكرى . 1 ة لألمم املُتَِّحَدة يوم 19 أغســطس يوًما عامليًّا للعمل اإلنَْســاِنّ َدت الجمعيَّة العامَّ حدَّ
الســنويَّة للهجوم عىل مَقّر األمم املُتَِّحَدة يف العاصمة العراقيَّة بغداد يف عام 2003م، املوقع الرســمّي لألمم 

 .https://goo.gl/8MyShM :املُتَِّحَدة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
نّص قرار األمم املُتَِّحَدة يف الحادي عش من ديســمرب 2008م، باختيار اليوم العاملّي للعمل اإلنَْســاِنّ، املوقع . 2

 goo.gl/KjKKwO : الرَّْسِمّي لألمم املُتَِّحَدة باللَُّغة العربيَّة، 7 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
معجم املعان الجامع، مادة "طََوع".. 3
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ِعّي)1( عىل أنَّه "األنشـــطة الَِّتي تَِتّم بإرادة ُحرَّة  وقد عرّفت األَُمم املُتَِّحَدة الَعَمل التَّطَوُّ
الِح الَعاّم، وحيث ال يكـــون املقابل املَادِّّي هو العامل الرَّئِيِيّ املُحّفز"،  مـــن أجل الصَّ
ِعّي -َوفًْقا لألمم املُتَِّحَدة- نشاٌط يتداخل مع النشاط االْجِتاَمِعّي، ولكن  والَعَمل التَّطَوُّ
ليس كُّل النَُّشطاء يف الَعَمل االْجِتاَمِعّي ُمتَطَوِّعني، إالَّ أنَّ الكثري منهم ُمتَطَوِّعون، وال 

ِعّي والَعَمل االْجِتاَمِعّي بعضهام البعض. يَُنايف كُلُّ من مصطلح الَعَمل التَّطَوُّ
ِعّي عن الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف َماِهيّته وطبيعة القامئني  ويختلف الَعَمل التَّطَوُّ
ع مجموعة من األفراد  ِعّي َعَمٌل غريِ ِربِْحّي، ويقوم عـــىل تجمُّ عليـــه، فالَعَمل التَّطَوُّ
لتحقيق ُجْملَة من األهداف ذات الطَّابَع االْجِتاَمِعّي؛ وذلك بصورة غري رســـميَّة، وآنيَّة 
إذ تنتهي بتحقيق الهدف املُرَاد منها، وال تُلْزِم املُْســـتَِفيد بَدفْع أّي ُمَقاِبل َمادِّّي، كام ال 

ع. يقوم عىل تقديم أّي تعويضات للفريق املُتَطَوِّ
ع  َدة ويزول بزوال هذه الظروف؛ فقد يتطوَّ ِعّي يرتبط بوجود ظروف ُمحدَّ فالَعَمل التَّطَوُّ
بعض األشـــخاص للمساَهمة يف إنقاذ النَّاس من الكوارث الطبيعيَّة أو يف حالة حدوث 
ًعا بهدف ُمَساَعَدة املَْنُكوِبنَي َحتَّى االنتهاء من  أزمات أو حروب، فيُســـاهم األفراد تطوُّ
ا يفعل ذلك بهدف  ع غرَي ُملْزَم بيشٍء، وإمنَّ األزمة، وعندما ينتهي هذا العمل، يكون املُتَطَوِّ
تخفيف املعاناة عن اآلخرين، كام تجدر اإلشارة إىل أنَّ الَعَمل التطوعي ال يوجد يف إطار 
ـــِيّ تَْنِظيِمّي؛ إذ غالبًا ما يكون عىل شكل مبادرات فَرِْديّة أو ُمْجتََمِعيَّة، تنتهي هذه  ُمَؤسَّ

املبادرات بانتهاء الَغرَض منها وبتحقيق األهداف املنوطة بهذه املبادرات.

ِيّ يندرج  يف ختام هذه املبحث ال بُدَّ من التَّأْكِيد عىل أنَّ الَعَمل الَخرْيِّي بفهومه املَُؤسَّ
ِضْمن الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، لذلك لن نستخدم يف هذا الكتاب ُمْصطَلَح الَخرْيِّي، 
ِيّ  بل سَنْســـتَِعيض عنه باإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وبالتَّأْكِيد فإنَّنا هنا نقصد الجانب املَُؤسَّ

املَُنظَّم لهذا الَعَمل وليس جانبه الَفرِْدّي.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

1 . https://cutt.us/IAAxY :ع يف العامل، األمم املُتَِّحَدة، 2015م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط تقرير حالة التَّطَوُّ
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املَْبَحث الثَّاِن

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.. ملحة تاريخيَّة 

يَّة، والَعَمل اإلنَْساِنّ هو ِفطْرَة إنَْسانِيَّة،  ل يف النَّْفس الَبَشِ الخي بشكله العاّم متأصِّ
عوب واألَُمم،  وهو معروٌف يف أغلب الحضارات اإلنَْســـانِيَّة، ويف معظم تجارب الشُّ
القديم منها والحديث. ويكاد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أن يكون القاسم املشرتك بني جميع 

ّ نفسه! بني آدم عل َمرِّ العصور واألزمان، ل يشاركه يف هذا األمر سوى الشَّ

ثَْنا عن إنســـان ما قبل التاريخ الَِّذي كان يحاول اكتشـــاف محيطه، نجد أنَّه  فلو تحدَّ
كان يف َحـــَذر وخوف دامئني من الظََّواِهر الطبيعيَّة الَِّتي كان يواجهها؛ كالعواصف 
ْمس والحيوانات... إلخ، وذلك ألنَّها كانت تَُشكِّل خطرًا عىل حياته، وهو  واألمطار والشَّ
يَّة  عات البَرَشِ يَّة َعلَّها تَْكُفل له الحامية، وهذه التجمُّ ما دفعه للتكتّل ضمن جامعات برََشِ
ْكل  البدائيَّة كان أحد أهدافها تقديم الَعْون ألفرادها، ولََعّل هذا الَعْون هو ما َهوَّن الشَّ
البداّئ لظهور الَعَمل اإلنَْساِنّ، وإن مل يحمل أّي شكاًل من أشكال التَّنظيم والوضوح.

ويف كُّل املراحل الحضاريَّة الَِّتي مرَّ بها اإلنسان كان فاعاًل للخري، ُمِحبًّا له، وهو ما تُظهره 
الرُّســـوم الِبَدائِيَّة؛ حيث كان اإلنسان البداّئ يدافع عن أخيه اإلنسان الضعيف من قسوة 

َشة، وغريها من مظاهر الَعَمل اإلنَْساِنّ يف هذا العص السحيق)1(. الحيوانات املُتَوحِّ

وبعد انتقال اإلنسان من مرحلة العيش البداّئ إىل مرحلة التنظيم االْجِتاَمِعّي وظهور 
الِح  مفهوم املدنيَّـــة مل تختلف أو تَتََغريَّ هذه النَّزَْعة الِفطِْريَّة لحّب الخري والَعَمل للصَّ
م لَْمحًة رسيعًة عن الَعَمل اإلنَْساِنّ وأْشَكاله -عىل بساطتها وُضُمور  العاّم، وهنا سُنَقدِّ
ـــامويَّة  معناها التَّْنِظيِمّي- يف الحضارات القدية وبالتحديد قبل نزول األديان السَّ

الثالث.

الزعبي، مرية. الزاوية 360، مكتبة الكويت الوطنيَّة، 2015م، ص 136.. 1
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ولعـــلَّ الحضارة املصيَّة القدية من أوائل الحضارات الَِّتي وصلنا عنها تفاصيل عن 
ياِسيَّة واالقِْتَصاِديَّة، والَعَمل اإلنَْساِنّ بشكله العاّم ومعناه البسيط  نُظُمها االْجِتاَمِعيَّة والسِّ
َور والرُُّســـوم املوجودة  كان له حضور يف إرِث هذه الحضارة املكتوب، فقد دلَِّت الصُّ
يِّنَي وقبورهم عىل أنَّ الَعَمل االْجِتاَمِعّي اإلنَْساِنّ كان  عىل جدران معابد قدماء املْصِ
مون ترََبَُّعاتهم للُمْحتَاِجنَي، كام كانت  موجوًدا لديهم، فكان املواطنون العاديُّون يقدِّ
املعابد هي الَِّتي تتلقَّى تلك املَُساَعَدات والتَّرَبَُّعات لتوزيعها عىل الفقراء، وكانت هذه 
التَّرَبَُّعات عبارًة عن محاصيَل زراعيٍَّة أو ُمْنتََجات املََواِش، وكان الَكَهَنة يقومون عىل 
توزيع هذه التَّرَبَُّعات عىل الفقراء بأنفســـهم، وبالتَّايِل فقد كانت مظاهر اإلحســـان 

والَعَمل اإلنَْساِنّ منترشة يف الحضارة الفرعونيَّة. 
ا الحضارة اليونانيَّة القدية، فقد كان الكثري من أغنياء اإلغريق يتّجهون إىل رعاية  أمَّ
ـــِبيل، وتوفري الطعام واملأوى للُغَربَاء، وتقديم املَُساَعَدات للُمْحتَاِجنَي، كام  أبناء السَّ

ْولَة تقوم ِبُسبُل الرَِّعايَة االْجِتاَمِعيَّة لشعبها)1(. كانت ِخزَانَة الدَّ

ه ساســـتها أو أفرادها  وبشـــكٍل عاّم يكن القول بأنَّه ال تكاد تخلو حضارٌة ما من توجُّ
يَانَات الوثنيَّة القدية، فمعظم  لِِفْعـــِل الخري والرتويج له، وهذا األمر موجوٌد لدى الدِّ
د اآللهة يف هذه  هـــذه األديان دعت إىل إطعام الجائع وإَغاثَة امللهوف؛ ويف ِظّل تعدُّ
األديان بََرَز مفهوم الخري والَعَمل اإلنَْساِنّ من خالل إفراد آلهة بعينها للخري والحّب 
يَّة الخري وعمله واســـتعدادهم للقيام بُكّل ما من  والِخْصب، وهذا دليٌل ُمِهّم عىل أَهمِّ
ْق،  شأنه مّد يَِد الَعْون لآلخرين، وهذا ما نجده بشكٍل واضح يف أديان حضارات الرشَّ
فاإلله "إنليل")2( عند األكَاِديِّنَي هو إله الخري املُطلَق، وعبادته والتقرُّب منه تكون بُكّل 

ة لهذا اإلله. عمل يقارب الطبيعة الخاصَّ

عوديَّة، . 1 عّي يف اململكة العربيَّة السُّ عّي مع الرتكيز عل الَعَمل التَّطَوُّ النعيم، عبدالله عيل. الَعَمل الجتمعي التَّطَوُّ
عوديَّة، مكتبة امللك فهد الوطنيَّة، 2002م، ص 15. اململكة العربيَّة السُّ

ومريَّة واألكاديَّة، وهو إله الخري املَْحض يف الحضارة السومريَّة . 2 اإلله إنليل: أحد أهّم اآللهة يف امليثولوجيا السُّ
واألكاديَّة، يرفض بعض الباحثني فكرة أن يكون اسم انليل ُسومريًّا، ويرجعه إىل شعوب أقدم أْورَثَْت هذا االسم 
ومريَّة، موقع ويكيبيديا  ومريِّنَي، وهذا ما يعترب صعب التأكيد أو النَّْفي لغياب املدلوالت التاريخيَّة ملا قبل السُّ للسُّ

https://cutt.us/3nfa7 :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ة املَُنظَّاَمت  ْق كانت املعابد الدينيَّة تقوم بََهمَّ ويف معظم الحضارات األخرى يف الرشَّ
اإلنَْسانِيَّة يف الوقت الحاض، مع اختالف اآلليَّة املتَّبََعة، ومع اختالف وضوح الهدف 
ة إطعام الجائعني وإيواء املرشَِّديَن. ومن هذه  والرؤية؛ فهذه املعابد كانت تقوم بََهمَّ
ْعم الَخرْيِّي للُمْحتَاِجنَي "معبد بل")1( يف مدينة  م ِخْدَمات الدَّ املعابـــد الَِّتي كانت تَُقدِّ
تدمر، وهذا املعبد كســـائر املعابد األخـــرى يف مختلف الحضارات كانت تَُعّد بثابة 
َســـات بسيطة للعمل اإلنَْســـاِنّ، وِمامَّ ال شّك فيه أنَّ الهدف الرئيس لهذه املعابد  ُمَؤسَّ
َصة  ليس الَعَمل اإلنَْساِنّ وحده، وأساًسا مل يوجد يف هذه الحضارات ُمَنظَّاَمت ُمتَخصِّ
مت بشكٍل أو بآخر مناذج بسيطة ألحد ُصَور  يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، ولكن هذه املعابد قدَّ

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.

ت النَّظْرَة لألعامل اإلنَْسانِيَّة من كونها ِفْعاًل ُمحبَّبًا  وبعد نزول األديان الســـامويَّة تغريَّ
اْجِتاَمِعيًّا إىل مفهوٍم جديٍد رفَعها َمرْتَبَة القداسة والواجب الدينّي، وجعلت الخري من 
صفات وأعامل اإلله الخالق لجميع األشـــياء، ولذلك نجد أنَّ تاريخ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ 
ـــالم- وأتباعهم كأوَّل "فاعلني" يف الَعَمل  ارتبط بدعوة األنبياء والرُُّســـل -عليهم السَّ
الم-، "يسقي" لفتاتني ال  عّي. فنجد نَِبّي الله موىس -عليه السَّ اإلنَْساِنّ بفهومه الرشَّ
َهاَمة، كام نجد نَِبّي الله عيىس -عليه  يعرفهام حبًّا يف الخري، وتقديرًا لقيمة املروءة والشَّ

الم- يَْعِطف عىل الكبار واملُِسنِّنَي والصغار، وينرش الخري واملحبَّة بني الجميع.  السَّ

مت التَّْوَراة الكثري من مناذج الرَِّعايَة االْجِتاَمِعيَّة والَعَمل اإلنَْساِنّ  يَانَة اليهوديَّة قدَّ ويف الدِّ
يَانَة اليهوديَّة لالهتامم باملســـاكني والفقراء والنَّظَر إليهم،  يَّة، فقد دعت الدِّ وِخْدَمة البَرَشِ
ــْوراُة رَصاحًة، )فاألَرُْض لن تَْخلَُو من الُفَقـــراِء، لهذا أُوِصيُكم أَْن  وهـــذا ما تَُنصُّ َعليِْه التَـّ

يانة البَاِبلِيَّة رَّب األرباب، مثل جوبيرت الرُّوَماِنّ، وزيوس . 1 معهــد بــل: إله بابيّل أكاِدّي األصل، وهــو ُيَثِّل يف الدِّ
اليُونَاِنّ. اســمه زيوس بيلوس يف بالد ما بني النهرين. ويقابله بعلشــمني لدى الكنعانيِّني، وقد اكتمل بناء هذا 
ْولَة اإلْســاَلِميَّة" بتحطيم وتدمري جزء  املعبــد يف القــرن الثان امليالدّي. وكُرّس لعبادة اإلله بَْعل، قام "تنظيم الدَّ
ائِرَة يف سوريا، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرَّة،  من املعبد يف 30 أغسطس/آب 2015م وذلك خالل الحرب الدَّ

https://cutt.us/5qth9 :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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تَْســـُخوا عىل أَِخيُكم املِْســـِكنِي والَفِقريِ واملُِقيِم يف أَرِْضُكم( ﴿التَّثِْنيَة 15: 11﴾؛ كام أَْوَصْت 
ا يف املَسيحيَّة فقد جاءت يف  أيًضا بعدم املساس بكرامة الفقري وال إهانته عند مساعدته. أمَّ
ـــليمة دعوًة لإلحسان ورعاية املحتاج؛ حيث حثَّت آيات اإلنجيل عىل الصدقات  أصولها السَّ
ت كذلك برعاية  ـــائل، وعدم رّد املُْقـــرَتِض، وقد اْهتَمَّ للُمْحتَاِجنَي، وحثّت عىل عدم رّد السَّ
األرامل واأليتام وتقديم املَُساَعَدات لهم، فَاملَِسيِحّي الَِّذي يتلك املال عليه أن يُعطي الكنيسة 
من ماله َحتَّى تقوم بعمل املرشوعات اإلنَْسانِيَّة لِخْدَمة الفقراء واألرامل والقيام باملرشوعات 
ا يف العص  يانَات الســـامويَّة الَِّتي سبقت اإلسالم، أمَّ اإلنَْســـانِيَّة املختلفة؛ هذا بالنِّْسبَة للدِّ
الجاهيّل الَّذي سبق اإلسالم؛ فقد اتَّصف العرب ببعض الصفات الَجيَِّدة منها إَغاثَة امللهوف 
واملُْضطَـــّر، وإنفاق املال لُنْصَة املظلومني، وهي صفات حميدة، رغم أنَّهم كانوا عىل َجْهٍل 

بالفكرة، لكنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ هو ِفطْرَة الله الَِّتي فطّر عباده عليها)1(.
ومن األمور الَجيَِّدة الَِّتي قام بها العرب وقبيلة قريش عىل وجه الخصوص قبل نزول 
ى بِحلْف الُفُضول)2( وهو الِحلْف الَِّذي مدحه  اإلسالم، هو قيام قريش بإنشاء ما يُسمَّ

رسول الله -صىل الله عليه وسلم-، وقال عنه" لو ُدِعيُت به ألََجبُْت)3(")4(.

ين اإلسالِمّي تََفرََّد  ؛ كَْون الدِّ وفيام يَُخّص الَعَمل اإلنَْساِنّ يف اإلسالم فسُنْفرِد له َمبَْحثًا ُمستَِقالًّ
َس الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ أو  امويَّة األخرى وعن املذاهب الَوْضِعيَّة بَكْونِِه أسَّ عن األديان السَّ
"الَخرْيِّي" تأسيًسا ُمتََفرًِّدا وُمتََكاِماًل، فَوَضع أُُسَسُه التَّْنِفيِذيَّة؛ إَضافَة إىل وْضع َمَصاِدر تويله، 

يَعة اإلْسالِميَّة. لذلك كُلّه سيتناول مبحثنا التَّايِل الَعَمل اإلنَْساِنّ يف ِظّل الرشَّ

عوديَّة، . 1 عّي يف اململكة العربيَّة السُّ عّي مع الرتكيز عل الَعَمل التَّطَوُّ النعيم، عبدالله عيل. الَعَمل الجتمعّي التَّطَوُّ
عوديَّة، مكتبة امللك فهد الوطنيَّة، 2002م، اململكة العربيَّة السُّ

ه . 2 ِحلْف الُفُضول: هو ِحلْف أنَْشــأَتُْه قبيلة قريش قبل نزول اإلســالم، وكان يهدف إىل نصة املظلوم حتى يســتويف حقَّ
مــن الظَّالِــم، وهو ما يدّل عىل أنَّ الله عّز وجّل قــد فَطََر عباده عىل حّب الخري، وكان هذا الِحلْف هو ُمْنِصف قريش 
من الفّجار يف الوقت الَِّذي كان يبلغ فيه رسول الله -صىل الله عليه وسلم- 20 عاًما، وبعد ظهور ِحلْف الُفُضول بفرتة 
اَمَحة وحّب الخري . )للمزيد، عىل معوض وعادل عبداملوجود، تاريخ  ين اإلْساَلِمّي برشيعته الَِّتي تدعو للسَّ وجيزة ظهر الدِّ

التَّرشيع اإلْساَلِمّي دراسات يف التَّرشيع وتطوره ورجاله، دار الكتب العلميَّة )بريوت لبنان(، ج1، 2000م، ص 228.
أخرجه أب سعد يف الطبقات الكربى ) 1/ 130(.. 3
العموش، بسام عيل. مراجعات يف الفكر اإلْساَلِمّي، رشكة دار األكَاِديِيُّوَن للنرش والتوزيع )األردن(، 2015م، ص 197. . 4
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املَْبَحث الثَّالِث

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف ِظّل اإلسالم 

ة للشيعة  ا وثابًتا من املقاصد العامَّ جاء اإلســـالم جاعاًل معه الخيَ َمْقِصًدا عامًّ
اإلْســـالِميَّة؛ حيث كان اإلسالم سبَّاًقا يف تنظيم فضيلة اإلحسان يف شكٍل متكامٍل 
ع،  ، وبني الَفرْض والتَّطَوُّ ـــِيّ فريٍد ما بني اإلحســـان الَفرِْدّي واإلحســـان املَُؤسَّ
َدَقات األخرى، وقد جعل  َعٍة، مثل الـــزكاة والَوْقف، والصَّ وبأســـاليَب وآليَّاٍت ُمَتَنوِّ
اإلســـالم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وعمل الخي عموًما منهًجا لحياة املسلم، فعمل الخي 
ين اإلْســـالِمّي  مرتبـــٌط بالكثي من األمور، وله الكثي من األوجه، فقد جعل الدِّ
ـــاَرات من األمور الَِّتي تكون وجًها لعمل الخي؛ حيث يقوم املســـلم بالتكفي  الكَفَّ
عن ذنبه من خالل إنفاق املال أو إطعام املساكني أو ِعْتق الرَِّقاب؛ ولتوضيح َمْوِقف 
اإلسالم من الَعَمل اإلَغاِثّ واإلسالمّي سنتناول يف هذا املبحث الَعَمل اإلنَْساِنّ منذ 

َصْدر اإلسالم إىل وقتنا الحال.

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف صدر اإلسالم
َع اإلســـالم الباَب أمام الَعَمل اإلنَْســـاِنّ منذ نزول الَوْحي، وظهرت ُوُجوه الَعَمل  رَشَ
اإلنَْســـاِنّ يف ُســـلُوك النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم-، ويف ُسلُوك صحابته -ريض الله 
ين اإلْسالِمّي نظام الَوقْف الَخرْيِّي، وهو من األنظمة الَخاِدَمة  عنهم-، وقد رشع الدِّ
ة اإلْســـالِميَّة، وكان أَوَّل وقْف يف تاريخ اإلســـالم هو مسجد قُبَاء)1(، وهو أُوىَل  لألُمَّ

َمْســِجُد ُقَباء: أوَُّل َمْســجٍد بُِنَي يف اإلسالم، وأَوَُّل مســجٍد بُِنَي يف املَِديَنة املَُنوَّرَة، ومن حيث األَوَّليَّة فإنَّ املسجد . 1
الحرام هو أَوَُّل بيت ُوِضَع للنَّاس، ومســجد قُبَاء أَوَّل مســجد بناه املســلمون، وهو أيًضا أكرب مساجد املدينة بعد 
د -صىلَّ الله عليه  املســجد النَّبوّي. ويقع املســجد إىل الجنوب من املدينة املَُنوَّرَة، بُِنَي املسجد ِمن ِقبَل النَِّبّي ُمَحمَّ
ًها إىل املدينة، وقد اهتمَّ املســلمون من بعده بِعاَمرَة املســجد خالل  وســلَّم- وذلك حينام هاجر من مكَّة ُمتََوجِّ
ان، ثُمَّ عمر بن عبدالعزيز يف عهد الوليد بن عبدامللك، وتتابع الخلفاء  ده عثامن بن عفَّ العصــور املاضيــة، فجدَّ
لطان الُعثاَْمِنّ محمود الثان  لطان قايتباي بتوسعته، ثُمَّ تَِبَعه السُّ من بعدهم عىل توسيعه وتجديد بنائه؛ وقام السُّ
ْولَة الُعثاَْمنِيَّة، موقع ويكيبيديا املوسوعة  لطان عبداملجيد األَوَّل، حتى كانت التوسعة األخرية يف عهد الدَّ وابنه السُّ

https://cutt.us/d2NiJ :الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املساجد الَِّتي بُِنيَت يف اإلسالم وبناه الرَُّسول -صىل الله عليه وسلم- وهو مهاِجٌر إىل 
املدينة املَُنوَّرَة. ثَمَّ أوقف رسول الله -صىل الله عليه وسلم- سبعة بساتني لرجل يَُهوِدّي 
يُْدَعى مخرييق، والَِّذي كان يُحارب مع املسلمني يف موقعة أُُحد، وقد أوىص املسلمني 
بأنَّه إن قُتل فإنَّه يََهُب أمواله لرســـول الله -صىل الله عليه وسلم- يَتََصَُّف فيها حيث 
يشـــاء، وقد قُتل مخرييق يوم أُُحد وكان ال يزال يهوديًّا، وقد أوقَف رسول الله -صىل 
َحابَة  ـــبْع لِخْدَمة األمة اإلْسالِميَّة، ثُمَّ توالت أوقاف الصَّ الله عليه وسلم- بساتينه السَّ
يق)1(، وَوقْف عمر  دِّ -ريض اللـــه عنهم وأرضاهم-، فجاء بعد ذلك وقْف أب بكر الصِّ

ان)3(، ثُمَّ وقْف عيّل بن أب طالب)4(. بن الَخطَّاب)2(، وَوقْف عثامن بن َعفَّ

كام رشع اإلسالم أن يويص املسلم ببعض من ماله للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، فعندما 
أراد سعد بن أب وقَّاص)5( أن يويص لنصف ماله أو أكث للعمل الَخرْيِّي َمَنَعُه رسول 
الله -صىل الله عليه وسلم- وقال له: "الثُّلُث والثُّلُث كثري")6(؛ حيث يكن لإلنسان أن 
ا الباب الثَّالِث  يُويِص بأقَّل من ثمُلُث ماله أو ثمُلُثه للعمل الَخرْيِّي أو يف ســـبيل الله، أمَّ
ين اإلْســـالِمّي الحنيف هو بســـاطة الصدقات،  من أبواب الخري الَِّتي فتحها لنا الدِّ
وذلك يف قول رسول الله -صىل الله عليه وسلم-: "اتَُّقوا النَّار ولو بِشّق ترة، فمن مل 
يجد فبكلمة طَيِّبَة)7("، كُّل هذه األبواب مفتوحة للمسلمني بهدف تنويع أسباب الَعَمل 

يق عبدالله بن أيب ُقحافة التَّيمي الُقَريّش )50 ق هـ. 13هـ / 573م. 634م( هو أوَُّل الُخلفاء الرَّاِشِديَن، . 1 أبو بَكر الّصدِّ
يَن بالَجنَّة، وهو وزيُر النَِّبّي -صىل الله عليه وسلم- وصاحبُه، ورفيقُه عند هجرته إىل املدينة املَُنوَّرَة.  ِ وأَحُد الَعرَشَة املُبَرشَّ
حابة إيانًا وزهــًدا، وأحبَّ النَّاس إىل النَِّبّي  ــنَّة والجامعة خرَي النَّاس بعد األنبياء والرُُّســل، وأكثَ الصَّ ه أهل السُّ يَعــدُّ
ُمحمد بعد زوجته عائشة. أسلَم دون تردُّد، وَشِهد الغزوات واملشاهد كُلّها مع رسول الله، وملا مرض النَِّبّي مرضه الَِّذي 
َ النَِّبّي -صىل الله عليه وســلم- يوم االثنني 12 ربيع األول ســنة  مات فيه أمَر أبا بكٍر أن يَؤمَّ النَّاَس يف الصالة. تُُويفِّ
ْولَة اإلْساَلِميَّة من تعيني الوالة والقضاة وتسيري  11هـ، وبُوِيَع أبو بكر بالِخالفة يف اليوم نفسه، فبدأ بإدارة شؤون الدَّ
ت كثري من القبائل العربيَّة عن اإلسالم، فأخذ يقاتلها ويُرسل الجيوش ملحاربتها حتى أْخَضَع الجزيرة  الجيوش، وارتدَّ
العربيَّة بأكملها تحت الُحكم اإلْســاَلِمّي، وملا انتهت حروب الرِّدة، بدأ أبو بكر بتوجيه الجيوش اإلْســاَلِميَّة لفتح العراق 
َ أبو بكر يوم االثنني 22 جامدى اآلخرة ســنة  ــام. تُُويفِّ ــام، فََفتََح ُمعظم العراق وجزًءا كبريًا من أرض الشَّ وبالد الشَّ
يق  دِّ 13هـ، وكان عمره ثالثًا وِستِّني سنة، فَخلََفه من بعده عمر بن الخطَّاب. )للمزيد، انظر: محمد رضا، أبو بكر الصِّ

أوَّل الخلفاء الرَّاِشِديَن، دار القلم للنرش )القاهرة(، ط1، 2003، ص 9 - 10(.
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

أبو حفص عمر بن الَخطَّاب الَعَدِوّي الُقَريِشّ، املُملَقَّب بالفاروق، هو ثان الخلفاء الرَّاِشِديَن ومن كبار . 2
أصحاب الرَُّسول -صىل الله عليه وسلم-، وأحد أشهر الصحابة والقادة يف التاريخ اإلْساَلِمّي ومن أكثهم 
ين بالَجنَّة، ومن علامء الصحابة وزّهادهم. توىّل الخالفة اإلْساَلِميَّة  ِ تأثريًا ونفوًذا. هو أََحُد الَعرْشَة املُبَرشَّ
يق يف الثان والعرشين من جامدى الثانية سنة 13 هـ. وكان ابن الخطّاب قاضيًا  دِّ بعد وفاة أب بكر الصِّ
خبريًا وقد اشــتُِهَر بَعْدلِِه وإنصافه النَّاس من املظامل، ســواًء كانوا مســلمني أو غري مسلمني، وكان ذلك 
س التقويم الِهْجِرّي، ويف عهده بلغ  أحد أســباب تســميته بالفاروق، لتفريقه بني الَحّق والباطل. هو ُمَؤسِّ
ام وفارس  ْولَة اإلْساَلِميَّة حتى َشَمَل كامل العراق ومص وليبيا والشَّ َع نطاق الدَّ اإلسالم مبلًغا عظياًم، وتََوسَّ
وخراســان ورشق األناضول وجنوب أرمينيَّة وسجســتان. )للمزيد، انظر: حسن محمد إبراهيم الكردي، 
َمة لنيل درجة املاجستري، جامعة اإلمام األعظم  الفقه املقاصدي عند اإلمام عمر بن الخطاب، رسالة ُمَقدَّ

بالعراق، 2007، ص 15 - 16( .
ــان األَُمِويُّ الُقَريِشُّ )47 ق.هـ . 35 هـ / 576 - 656م( ثالث الخلفاء الرَّاِشــِديَن، وأَحد الَعرَشَة . 3 ُعثــَمُن بْــُن َعفَّ

اِبِقني إىل اإلسالم. يَُكنَّى ذا النُّوَريِْن؛ ألنَّه تَزَوََّج اثنتني من بنات النَِّبّي -عليه الصالة  ين بالَجنَّة، ومن السَّ ِ املبرشَّ
والسالم-؛ حيث تَزَوََّج من رقيَّة ثُمَّ بعد وفاتها تَزَوََّج من أُّم كُلْثُوم. كان عثامن أَوََّل ُمَهاِجٍر إىل أرض الَحبََشة. ثُمَّ 
هاَجر الهجرة الثَّانية إىل املدينة املَُنوَّرَة. وكان رســول اللَّه يثق به ويحبُّه ويُْكرُِمُه لحيائه وأخالقه وُحْســن ِعرْشته 
ِين آمنوا بالله، وبرّشه بالَجنَّة كأب بكٍر وعمَر وَعيِلّ وبقيَّة العرشة،  وما كان يبذله من املال لنصة املسلمني والذَّ
وأخربه بأنَّه سيموت شهيًدا. بُويع عثامن بالخالفة بعد الشورى الَِّتي َتَّْت بعد وفاة عمر بن الَخطَّاب سنة 23هـ 
)644 م(، وقد اســتمرَّْت خالفته نحو اثَْني عرش عاًما. تَمَّ يف عهده َجْمع القرآن وعمل توســعة للمسجد الحرام، 
ْولَة اإلْساَلِميَّة، فمن البلدان الَِّتي فُِتَحت  َعْت الدَّ وكذلك املسجد النَّبَِوّي، وفُِتَحت يف عهده عدد من البلدان وتََوسَّ
يف أيام خالفته أرمينيَّة وخراســان وكرمان وسجســتان وإفريقيَّة وقربص. وقد أنشأ أَوَّل أسطول بَْحِرّي إْساَلِمّي 
ان،  لحامية الشواطئ اإلْساَلِميَّة من هجامت الِبيزَنْطيِّنَي. )للمزيد، انظر: محمد رضا، ذو النُّوَريِْن عثامن بن َعفَّ

دار القلم للنرش )بريوت - لبنان(، ط1، 1997، ص11(.
عيّل بن أيب طالب: أبو الحسن عيّل بن أب طالب الهاشمّي الُقرَِشّ )23 ق هـ/599م 40- هـ/ 661 م( . 4

د بن عبد الله وِصْهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، هو رابع الُخلفاء الرَّاشــدين،  ابن عّم الرَّســول ُمَحمَّ
يَن بالَجنَّة، ُولَِد يف مكَّة، وأســلم قبل الهجــرة النَّبويَّة، وهو من أوائل النَّاس دخواًل  ِ وأََحــد الَعرَشَة املُبَرشَّ
يف اإلسالم، وأّول من أسلم من الصبيان، هاجر إىل املدينة املَُنوَّرَة بعد هجرة الرَُّسول بثالثة أيّام وآخاه 
نة الثانية من الهجرة، شارك  د مع نفسه حني آخى بني املسلمني، وزوَّجه ابنته فاطمة يف السَّ النبّي ُمَحمَّ
د عىل املدينة، موقع ويكيبيديا  عيلٌّ يف كُّل غزوات الرَُّسول عدا غزوة تبوك؛ حيث خلّفه فيها النَِّبّي ُمَحمَّ

https://cutt.us/ABQpW :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
يَن . 5 ِ َسْعد بن أيَب وقَّاص َمالِك الُقَريِشّ الزُّْهِرّي: )27 ق هـ - 55 هـ / 595 - 674م(، أَحد الَعرْشَة املُبَرشَّ

اِبع، وهو أّول َمن رمى  ــاِبقني األَوَّلنِي إىل اإلســالم، قيل: هو ثالت َمن أســلم، وقيل السَّ بالَجنَّة، وِمن السَّ
بسهٍم يف سبيل الله، وقال له النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: »ارِْم ِفَداك أب وأمي«، وهو من أخوال النَِّبّي 
ورى الَِّذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة  تَّة أصحاب الشُّ -صىلَّ الله عليه وسلَّم-، وأَحد السِّ

https://cutt.us/3aBkL :من بعده، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
رواه البخاري برقم 2744، ورواه مسلم برقم 1628.. 6
رواه مسلم ) 2 / 704(.. 7
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ة كلّها)1(. اإلنَْساِنّ وأساليبه َحتَّى يكون أسلوَب َحيَاٍة لُِكّل مسلٍم، فيَُعّم الخري عىل األُمَّ
وكثري من املواقف التاريخيَّة تَُؤكِّد أنَّ الرَُّســـول -صىل الله عليه وســـلم-، وصحابته 
اًدا للعمل الَخرْيِّي، فكان هناك تنافٌُس َشـــِديٌد بني صحابة النَِّبّي  مـــن بعده كانوا ُروَّ
يق وعمر بن الَخطَّاب -ريض الله  دِّ -صىل الله عليه وسلم-، وعىل رأسهم أبو بكر الصِّ
عنهام- يف ميدان الَعَمل اإلنَْساِنّ والصالح اإلنَْساِنّ، الَِّذي يريض الله تعاىل ورسوله 
-صىل الله عليه وسلم-، وكان الفيصل بينهم دامئًا هو رسعة التَّلِْبيَة والتقرُّب إىل الله، 
يق الصحابَة جميًعا بإيثاره إنفاق املال، ليس جزًءا من املال،  دِّ ولََكْم َســـبََق أبو بكر الصِّ
َدة يف ســـبيل الله، بل وتقديم الجهد والَعْون واملساندة  بل املال كُلُّه، يف مواقَف ُمتََعدِّ
َدقَاِت فَِنِعامَّ  للفقراء والثكاىل واألرامل، فعن الشـــْعِبّي قال: لاَمَّ نزلت: ﴿إِْن تُبُْدوا الصَّ
ُر َعْنُكْم من َســـيِّئَاتُِكْم واللَُّه ِبَا  هي وإِْن تُْخُفوَها وتُؤْتُوَها الُفَقرَاَء فَهو َخرْيٌ لَُكْم ويَُكفِّ
تَْعَملُوَن َخِبرٌي﴾ ]سورة البقرة: 271[، إىل آخر اآلية قال: "جاء عمر بنصِف َمالِِه يحمله 
إىل رســـول الله -صىل الله عليه وسلم- عىل رؤوس النَّاس، وجاء أبو بكر باله أجمع، 
يكاد يُخفيه من نفسه، فقال رسول الله -صىل الله عليه وسلم-: "ما تركَت ألهلك؟ قال: 
ة الله وِعَدة رسوله". قال: يقول عمر ألب بكر: بنفي أنَت وبأهيل أنَت، ما استبقنا  ِعدَّ

باَب خريٍ قَطُّ إالَّ سبقتنا إليه")2(.
ان ريض الله عنه، والَِّذي كان تاجرًا ثَِريًّا عندما دخل اإلســـالم؛  وكذلك عثامن بن َعفَّ
فلم يَبَْخل ذات يوم عىل اإلســـالم ودولته وفقرائه با َمَنَحه َربُّه؛ فكان جواًدا مباِدًرا 
ان  وقتام يشـــحُّ املال ويعمُّ الفقر، ويفقد الرَِّجـــال أموالهم، وعطاءات عثامن بن َعفَّ
لها التاريخ، لتَظَّل عنوانًا ُمِهامًّ عىل مرِّ الزمن، ومهام توالت  وجهوده لإلســـالم ســـجَّ

األيام، ولقد تخلَّد من هذا العطاء تجهيزه لجيش العسة)3(.

محمد صالح جواد مهدي، الَعَمل الَخْيِّي دراسة تأصيليَّة تاريخيَّة، َمَجلَّة رس من رأي، املَُجلَّد 8، العدد . 1
30، 2012م، ص 214 - 215. 

الســامن، إســامعيل بن عيل بن الحسن. مختص كتاب املوافقة بني أهل البيت والصحابة، دار الكتب . 2
الِعلِْميَّة )بريوت - لبنان(، 1999، ص 40 - 41. 

ع صحابة النَِّبّي -صل الله عليه وســلم- وعطاياهم"، موقع . 3 النجار، أحمد فتحي. "من مشــاهد تَطَوُّ
 goo.gl/t1ImC9 : مداد، د. ت، 7 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّالِث



- 57 -

ِحَقة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف العصور اإلْسالِميَّة الالَّ
ْولَة اإلْسالِميَّة وزيادة َمَوارِدها،  ع الدَّ ع مجال الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ مع توسُّ توسَّ
ففي العص األَُمِوّي زاد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وانتـــرشت األوقاف الَخرْيِيَّة يف كُّل مكان 
عت األنشطة من ُمَجرَّد َسّد حاجات الفقراء واملساكني إىل بناء  نظرًا لكثة املال، وتوسَّ
ور الَخرْيِيَّة لِخْدَمة املُْحتَاِجنَي،  دور العلم واإلنفاق عىل الطالب، وإنشاء املساجد والدُّ
وقد تَمَّ إنشـــاء ُمَنظَّاَمت َخرْيِيَّة وتعيني إدارة كاملة لها إلدارة هذه األوقاف والَخرْيِيَّة 

ْولَة اإلْسالِميَّة. واملرشوعات الِخْدِميَّة الَِّتي تهدف لِخْدَمة الدَّ
، فقد انفتح الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ألكث من ذلك حيث تَمَّ إنشاء املكتبات  ا يف العص الَعبَّاِسّ أمَّ
َكن، وقد قام الخليفة  ات الِعالِجيَّة لعالج املرىض وخدمتهم، وإنشاء دور السَّ الَوقِْفيَّة واملَِصحَّ
املأمـــون)1( بتعيني لَِهيَعة بن عيىس الَحْضَِمـــّي)2( الُحْكَم والوالية عىل كافَّة األحباس يف 

ا ِببَيَِّنٍة أو بإقراِر أهل هذا الَوقْف. مص، وقام لَِهيَعُة بالُحْكِم يف كافَّة األحباس إمَّ
وقد اســـتَمرَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ مع توايل العصور اإلْســـالِميَّة، فَُوِجَدْت دور 
ـــكن َحتَّى ينتهي من دراسته،  الرَِّعايَة للغرباء؛ حيث يجد الطَّالِب املأوى والغذاء والسَّ
ين األيوّب)3( قد قام بتخصيص مسجد  ومن أبرز األمثلة عىل ذلك أيًضا أنَّ صالح الدِّ

الخليفة املأمون: هو عبدالله بن هارون الرَِّشيد بن محمد بن أب جعفر املنصور، ُولَِد عام 170 هجريًا، ولد يف . 1
اليوم الَِّذي تََوىلَّ فيه هارون الرَِّشــيد الخالفة، وكان عصه من أزهى عصور الحضارة اإلْســاَلِميَّة، وقد نشأ عىل 
ّ يف عام 218هـ يف إحدى الغــزوات بعدما دام حكمه عرشين عاًما. )للمزيد، انظر:  ُحــّب العلــم واملعرفة، تُُويفِّ
محمد رضا عوض، شــخصيات إْســاَلِميَّة: الخلفة املأمون، موقع جريدة األهرام املصية اليومي، آخر زيارة 20 

.https://cutt.us/PanhP :يونيو 2019م، النَّّص ُمتَاح عىل الرَّاِبط
؛ كانت أُواَلها . 2 لهيعة بن موىس الَحْضَِمّي هو أشهر قَُضاة مص الَِّذي َعيَّنه الخليفة املأمون عىل القضاء يف مص َمرَّتنَْيِ

عام 196هـ وُعزَِل عام 198هـ، وكانت الثانية عام 199ه، وظَلَّ محتفظًا بنصب قايض مص حتَّى تََوفَّاُه الله عام 204هـ، 
)للمزيد، محمد كامل حسني، أدب مص اإلْساَلِميَّة، دار أقالم عربية للنرش والتوزيع )القاهرة(، ط1، 2017م، ص 174( 

نيا يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب . 3 ين والدُّ ر: صالح الدِّ ين األيُّويِبّ: املَلِك النَّارِص أبو املُظَفَّ صالح الدِّ
ْولَة  س الدَّ ين األيوّب قَائٌِد عســكرّي أسَّ الُدويني التكريتّي )532 - 589 هـ / 1138 - 1193م(، املشــهور بلقب صالح الدِّ
األيُّوبيَّة الَِّتي وحَّدت مص والشام والحجاز وتََهاَمة واليمن يف ظّل الرَّاية العبَّاِسيَّة، بعد أن قىض عىل الخالفة الفاطميَّة 
ة َحَمالت ومعارك ضّد الِفرِنَْجة وغريهم من الصليبيِّني األوروبيِّنَي يف  ين عدَّ الَِّتي اســتمرَّت 262 ســنة. قاد صالح الدِّ
َسة الَِّتي كان الصليبيُّون قد اْستَْولَْوا عليها يف أواخر القرن الحادي عرش، وقد تكَّن يف  سبيل استعادة األرايض املَُقدَّ
نهاية املطاف من استعادة معظم أرايض فلسطني ولبنان با فيها مدينة الُقدس، بعد أن هزَم جيش بيت املقدس هزية 

https://cutt.us/7D6IN :ُمْنَكرَة يف معركة ِحطِّني، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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أحمد بن طولون يف مص لِخْدَمة الطلبة املغرتبني وأجرى عليهم األرزاق كُّل شـــهر، 
ين زنيك)1( بتخصيص زاوية املالكيَّة يف املسجد  ـــلطان نور الدِّ ويف دمشـــق قام السُّ
بَط والثُُّغور الَِّتي تمَّ إيقافها  األَُمِوّي)2( لِخْدَمِة املُْغرَتِبنَي، كام تجدر اإلشارة إىل أنَّ الرُّ
غ للعبادة، وكان الواقفون  للُمجاِهِديَن تَمَّ تحويلها بعد انتهاء الحروب إىل أماكِن للتََّفرُّ
َصًة لضيافة  ور ُمخصَّ يَُوفُِّروَن لهم الغذاء والِكَساء، ومع مرور الوقت أصبحت هذه الدُّ
بَط منترشة يف مختلف القرى واملدن اإلْســـالِميَّة  واســـتقبال الُغَربَاء، وألنَّ هذه الرُّ
أصبحت تَتََوىلَّ رعاية الَعَجـــزَة والُغَربَاء، هذا التَّحوُّل التَّْدِريِجّي جعل لهذه األوقاف 

دوًرا اْجِتاَمِعيًّا ُمَميَّزًا عىل حسب حاجة العص الَِّذي يعيش فيه املسلمون.

ت األوقاف اإلْســـالِميَّة أيًضا برعاية الفقـــراء واملعدومني وتوفري الِغَذاء  كام اْهتَمَّ
والِكَســـاء لهم فقد أَْوقََف الكثري من النَّاس يف مختلف البالد اإلْسالِميَّة أوقافًا لُكْسَوة 
يَن، بل كانت توجد عىل َمّر العصور اإلْســـالِميَّة  العرايـــا واألطفال وفَّك أرْس املُْعِسِ
ين  يَن، وأبرز هذه األوقاف هو وقْف صالح الدِّ أوقافًا لِخْدَمة أرَُس املسجونني واملُْعِسِ
األيوّب عند أحد أبواب قلعة دمشـــق؛ حيث أَمر بجعل ما يُســـمى وقف امليزاب، وهو 
ميزاب يسيل منه الحليب وميزاب آخر يسيل منه ماٌء ُمَذاٌب به ُسّكر َحتَّى تأت األمهات 

. تأخذ لألطفال اليتامى منه ما يَْكِفيِهنَّ

ْولَة الزِّنِْكيَّة، ُولَِد عام 511هـ يف . 1 الِطنَي العادلني يف الدَّ ين محمود زنك هو أحد السَّ لْطَان نور الدِّ السُّ
مدينة حلب، وتََعلََّم القرآن والُفُروِســيَّة، فتح العديد من البلدان اإلْســاَلِميَّة وأحسن معاملة أهلها، وأوقف 
َ عام 569هـ.  م الكثري للمســلمني يف بالد الشــام وُعرف عنه العدل وتُــُويفِّ العديــد مــن األوقاف وقَدَّ
ين الشــهيد محمود بن زنيك حامل راية تحرير القدس  ــلْطَان نور الدِّ )للمزيد، محمد مطيع الحافظ، السُّ

.)https://cutt.us/d9mIe  :الرشيف، شبكة األلوكة، 3 أغسطس 2015م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ع . 2 املســجد األَُمِوّي هو أحد أشــهر املســاجد التَّاريخيَّة يف مدينة دمشــق، تمَّ تأسيسه عام 86هـ بعد تََوسُّ

ْولَــة األمويَّة يف كثريٍ من بلدان العامل، وذلك يف عهد الخليفة عبدامللك بن مروان، ويحمل  فتوحــات الدَّ
ــاَلم، وللمسجد دوٌر  طرازًا معامريًّا إْســاَلِميّا ُمَميَّزًا، وله ثالثة أبواب، يوجد به قرَْب ســيّدنا يحيى عليه السَّ
مهّم يف الثقافة اإلْســاَلِميَّة ويف مجال التعليم. )للمزيد، عائشــة أســامة، أين يقع املسجد األَُمِوّي، موقع 

.)https://cutt.us/b4Rxp :موضوع، 28 نوفمرب 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ى قديًا البيامرستان  انِيَّة يف بالد املسلمني، وكانت تُسمَّ وانترشت املستشـــفيات املَجَّ

َسات الطِّبِّيَّة الَِّتي تُعَنى بعالج املرىض مجانًا واحتواء  وهو مصطلح كان يُطلق عىل املَُؤسَّ

ب العلم من طلبة مدراس الطِّّب لتعليمهم العلوم الطِّبِّيَّة، وكان يوجد بها الكتب  طُـــالَّ

ب، ومن أبرز هذه األوقاف: البيامرســـتان الَعُضِدّي  واملكتبـــات لِخْدَمة هؤالء الطُّالَّ

يف بغداد، والبيامرستان النُّوِرّي يف دمشـــق، والبيامرستان املَْنُصوِرّي يف القاهرة، 

ب واملرىض  وبيامرستان مراكش، وغريها من البيامرستانات الَِّتي خدمت آالف الطُّالَّ

عىل َمّر الزمان)1(.

ق ِقطَاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ العديد من اإلنجازات عىل أرض  ويف عصنـــا الحايل حقَّ

الواقع، َتَثَّلَْت يف الحدِّ من الفقر، وإشاعة روح التكافل االْجِتاَمِعّي، وتعزيز الرَّفَاِهيَة 

يَّة ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ باملَُساَهَمة  ْور الكبري ألَهمِّ االْجِتاَمِعيَّة، وال يكن إنكار الدَّ

ـــِيّ الواعد، ال ِســـيَّاَم وأنَّ القطاع اإلنَْساِنّ بات  ْور املَُؤسَّ يف نهضة ُمْجتََمَعاتها، وللدَّ

ة؛  م ِخْدَمات كثرية يف مجاالت ِعدَّ َول؛ حيث يَُقدِّ ُيَثِّل قطاًعا ُمِهـــامًّ يف عدٍد من الدُّ

فالقطاع اإلنَْســـاِنّ أصبح يَُشـــكِّل رقاًم َصْعبًا يف املعادلة االقِْتَصاِديَّة يف الكثري من 

َناِعيَّة، با يلكه من جامعات ومراكز بَْحِثيَّة ومستشـــفيات وُمَنظَّاَمت  البلـــدان الصِّ

استثامريَّة، وغريها.

َول الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة، مع بداية العرشينيَّـــات من القرن املايض، تطوَّر  ويف الـــدُّ

النَّشاط اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وبدأ يتَّخذ َشْكل تنظيامت وجمعيَّات َخرْيِيَّة بدافع الخري 

واإلحســـان، واســـتجابًة لظروف َمَحلِّيَّة وإقليميَّة؛ حيث ساهمت هذه املَُنظَّاَمت يف 

يَّة وإنَْسانِيَّة. تقديم ُمَساَعَدات اْجِتاَمِعيَّة وِصحِّ

أوليه.م.يامني، األوقاف اإلْساَلِميَّة أثرها ودورها يف املجتمع اإلْساَلِمّي، موقع مستودع أبحاث إندونيسيا، . 1
 .https://cutt.us/BiiQA :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ويف الستينيَّات من القرن املايض، بدأت املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة اإلْسالِميَّة والَعَرِبيَّة تلعب 
دوًرا بارزًا يف الحياة االْجِتاَمِعيَّة والثَّقافيَّة واإلنَْســـانِيَّة، وتطوَّرت من حيث الِخْدَمات 
ـــيطرة  ْولَة الَوطَِنيَّة يف هذه الفرتة، ونَزَْعِتَها نحو السَّ واالختصاص، َغرْيَ أنَّ ظهور الدَّ
عىل الفعاليَّات االْجِتاَمِعيَّة، أدَّى إىل سيطرة الُحُكوَمات املَركَِزيَّة عىل فعاليَّات النََّشاط 

َول. اإلنَْساِنّ يف املجتمع، من خالل دمجه يف الجهاز الُحُكوِمّي يف بعض الدُّ

وقد تحوَّل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ اإلْسالِمّي من نشـــاطات فَرِْديَّة غري ُمَمْنَهَجة إىل عمل 
ـــِيّ فاعل، وفْق ُخطَط ورًؤى، حظيت باحرتام وتقديـــر الجميع من َمانِِحنَي  ُمَؤسَّ
وُمتَلَقِّنَي يف كافَّة أنحاء العامل، كام َتَكََّنْت ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ من 
تدريب وتأهيل العديد من الكوادر واملَُوظَِّفنَي العاملني بها واختيار أفضل وأَنَْســـب 
يَّة للعمل لديها بِحيَاِديَّة ودون انســـياق وراء أيَّة أفكار أو ضغوطات،  الكفاءات البَرَشِ
ا الَعَمل بشـــكٍل َسِوّي وحياِدّي، ولِخْدَمة األهداف والغايات اإلنَْسانِيَّة فقط دون  وإمنَّ

أيَّة ُمؤَثِّرَات َداِخلِيَّة أو َخارِِجيَّة.

كام وصلت العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة ملراتب عليا؛ استطاعت 
لها لتَُكوَن يف  من خاللها أن تعكس املستوى الَحَضاِرّي والثََّقايِفّ لشعوبها ودولها، وتؤهِّ
َول الغربيَّة من نواٍح عديدة، من بينها اإلمكانيَّات املَادِّيَّة، ونوعيَّة  مستوى ُمَنظَّاَمت الدُّ
َمة  ُذها، وكذلك املهنيَّة العالية، ودرجة التنظيم واإلدارة املُتََقدِّ ورياديَّة املشاريع الَِّتي تَُنفِّ
الَِّتي راكمتها من خالل خرباتها، وحجم االستفادة من التِّْقِنيَّات الحديثة بشكٍل واسعٍ 

با يَُواكِب حركة التَّطَوُّر يف هذا املجال.
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املَْبَحث الرَّاِبع

الَعَمل اإلِغاثّ واإلِنْساّن

يف الَعْص الَحِديث 

 ، َشـــِهَد الَعْصُ الَحِديُث الِولدَة الَحِقيِقّيَة للَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْساِنِّ ِبَوْجِهِه الحاِلِّ
َفعل الرَّْغِم من ُوُجوِد الَعَمِل اإلِنْســـاِنِّ ُمْنُذ بَْدِء الَخلِيقِة فإِنَُّه بَِقَي َمْحُدوَد األَثَِر 
َمكانِيًّا وزَمانِيًّا، َفكُلُّ ِبيئٍة كانَْت تَْســـَعى لَِضمِن َحدٍّ أَْدىَن من الِخْدماِت اإلِنْســـانِّيِة 
أِلَْفراِدها، ُدوَن ُقْدرٍة لَِتْوِفيِ هذه الِخْدماِت لِِبيئاٍت أُْخَرى، بْيَنم يف الَعْصِ الَحِديِث 
، َفَقْد تَمَّ تَأِْطيُ هذا الَعَمِل  ِيِّ ومع ظُُهوِر الَعَمِل اإلِغاِثِّ واإلِنْســـاِنِّ يف إِطارِِه املَُؤسَّ
وتَْوِســـيُع نِطاِق تَأْثِيِِه أُُفِقيًّا وَعُموِديًّا، وبـــاَت َعَماًل عالَِميًّا باْمِتياٍز، ولَْم يَُعْد َعَماًل 
َمْحكُوًمـــا ِبُرْؤيِة القاِئنَِي َعلْيِه وإِْمكاناتِِهم الّذاتِّيِة، بَْل باَت لَُه أُُسُســـُه وَضواِبطُُه 
ْولِّيُة، وباَت لِعًبا َرئِيًســـا عل ُمْســـَتَوى العالَِم، وَفرََض نَْفَسُه ِبُقّوٍة يف  وَشِْعيَُّتُه الدَّ
عالَـــِم املَُنظَّمِت، ولََعلَّ أََهمَّ ما مُييُِّز الَعَمَل اإلِغاِثَّ واإلِنْســـاِنَّ يف الَعْصِ الَحِديِث 
ِيِّ ِضَمَن الُقْدرَة عل الْسِتْمراِريِّة يف تَْقِديِم  اْسِتْمراِريَُّتُه، فُوُجوُدُه يف إِطارِِه املَُؤسَّ
الِخْدماِت، كم َضِمَن انِْتشـــارَها، َعكُْس الُعُصوِر الّســـاِبقِة الَّتي اتََّسَمْت باملَْحُدوِديِّة 
وِضيِق ُرْقعِة التَّأْثِيِ، ويف هذا املَْبَحِث نََتَعرَُّف عل ِبداياِت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْساِنِّ 

َدْت لِظُُهورِِه. ساتِّيِة الَحِديثِة، كَم نََتَعرَُّف عل الظُُّروِف الَِّتي َمهَّ يف ُصوَرتِِه املَُؤسَّ

إِْرهاصاُت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف الَعْصِ الَحديِث
ساتِّ،  يُْعترََبُ الَقرُْن التّاِسَع َعرَشَ امليالَد الِفْعيلَّ للَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف إِطارِِه املَُؤسَّ
وتَُعوُد الُجُذوُر األُوىَل له إىل ِبريطانْيا الُعظَْمى، َحيُْث كانَْت تَْنَشُط تِجارُة الرَّقيِق َشأْنُها 
، ففي ذلك الَوقِْت قاَدْت َمْجُموعٌة من  َوِل األُوُروبّيِّة واألَْمريكيَّتنَْيِ َشـــأُْن ُمْختَلِِف الدُّ
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املَُفكِّريَن َحْملًة َشـــْعبيًّة ورَْســـميًّة إِللْغاِء تِجارِة الرَّقيِق ِبقيادِة توماس كالركسون)1(، 
والَّذي نََجَح مع َمْجُموعٍة من نُّواِب َمْجلِِس الُعُموِم الرِبيطانِّ من َتْريِر ترَْشيعٍ َيَْنُع 
تِجارَة الرَّقيِق يف عاِم 1807م، والِحًقا َسَعى َهؤاُلِء الّناِشطُوَن لِتَْمريِر ترَْشيعٍ آَخَر يَُحرُِّم 
ويَُجرُِّم اْسِتْعباَد اإلِنْســـاِن ويُلْزُِم َجميَع الرِبيطانيّنَي يف ِبريطانْيا أو يف ُمْستَْعَمراتِها 
ـــَس َهؤاُلِء الّناِشطُوَن َجْمعيًّة خاّصًة بهذا  من تَْحريِر َعبيِدِهم، ولِتَْحقيِق هذه الغايِة أَسَّ
أِْن عاَم 1823م ُسّميَت ِبالَجْمعيِّة الرِبيطانيِّة لُِمحاَربِة الُعبُوديِّة)2(، َونَتيجًة لَِنشاِط  الشَّ
هـــذه الَجْمعيِّة وأَْعضائِها قاَم َمْجلُِس الُعُموِم الرِبيطانِّ بِإلْغاِء الُعبُوديِّة يف ِبريطانْيا 
وُمْستَْعَمراتِها عاَم 1833م، وتُْعترََبُ هذه الَجْمعيُّة أَوََّل َجْمعيٍّة يف العالَِم ُتارُِس نَشاطًا 
َست ألَْجلِها،  َذا بُْعٍد إِنْسانٍّ، واْســـتََمرَّت يف َعَملِها بَْعَد تَْحقيِق غايَِتها الرَّئيسِة الَّتي أُسِّ
لِة ِبَقضايا الُعبُوديِّة  ْوليّـــِة ذاِت الصِّ وحاليًّا ما زالَـــت َمْوُجودًة كَِإْحَدى املَُنظَّامِت الدَّ

ْوليِّة لُِمناَهضِة الُعبُوديِّة. ِر تَْحَت اْسِم املَُنظَّمِة الدَّ والتََّحرُّ

ليِب األَْحَمِر يف عاِم  ْوليُّة للصَّ ويف ذاِت الَفرْتِة الزََّمنيِّة أَيًْضـــا ظََهرَت للُوُجوِد اللَّْجنُة الدَّ

ليِب األَْحَمـــِر عىل َخلْفيٍّة بَيْضاٍء، والِحًقا اْعتََمَدت  1863م، واْعتََمَدت آنَذاَك إِشـــارَة الصَّ

ليِب بالِهالِل، وانْبَثََق عنها الِحًقا  ْولُة الُعثاْمنيُّة عىل ذاِت اإلِشـــارِة بَْعَد اْســـِتبْداِل الصَّ الدَّ

ليِب األَْحَمِر والِهالِل األَْحَمِر عاَم 1919م، وُمْنُذ ذلك الَوقِْت  ْويلُّ لَِجْمعيّاِت الصَّ االتِّحاُد الدَّ

دُة األَْغراِض واألَْهداِف،  وَحتَّى اآلَن ظََهرَت ِمئاُت املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة ُمتََعدِّ

اعاِت.  وازْداَد نَشاطُها ِبَشْكٍل َملُْحوٍظ كََنتيجٍة َحتْميٍّة النِْتشاِر الُحُروِب والصِّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الرَّاِبع

توماس كالركســون: )1760 – 1846(، ناِشــٌط إِنِْكليزيٌّ ُولَِد يف لَْنَدن، نََشــأَ يف أرُْسٍة ُمتََديِّنٍة، وَدرََس يف . 1
جاِمعِة كامربيدج، تَأَثَّرَت أَفْكارَُه ِبُحُقوِق املُســاواِة بني البَرَشِ ِبَغضِّ النَّظَِر عن لَْوِن البَرَشِة أو الِعرِْق، قاَد 
َحْملــًة شــارََك فيها َعَدٌد من أَْعضاِء َمْجلِِس الُعُموِم الرِبيطــانِّ لِتَْمريِر ترَْشيعٍ َيَْنُع تِجارَة الرَّقيِق، ونََجَح 
، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة  يف هذا األَْمِر، والِحًقا َسَعى لِتَْمريِر ترَْشيعٍ آَخَر يَُجرُِّم اْسِتْعباَد البَرَشِ

https://cutt.us/8fkMG :الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
حسن، جون. املَُنظَّمُت َغْيُ الُحكوِمّيِة وانِْعكاُسها عل الواِقعِ الْقِتصاديِّ والْجِتمعيِّ يف لُْبناَن، َمَجلُّة . 2

فَاِع الَوطَِنيِّ اللُّبَْناِنِّ، يوليو 2014م، الَعَدُد 89. الدِّ
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وقد ظَلَّ الَعَمُل اإلِغاثُّ واإلِنْسانُّ طيلَة النِّْصِف الثّان من الَقرِْن التّاِسَع َعرَشَ وِبدايِة 
الَقرِْن الِعرْشيَن َمْحُدوًدا، فَعىل الرَّْغِم من تََشكُِّل نَواتِِه األُوىَل فَِإنَُّه بَِقَي َضعيَف االنِْتشاِر 
ِع، وتَُشكُِّل الَحرُْب العالَميُّة األُوىَل  وُمْنَخِفَض التَّْنظيِم وُمْعتَِمًدا ِبَشْكٍل رَئيٍس عىل التَّطَوُّ
)1914 – 1919( َعالمًة فارِقًة يف تاريِخ الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ، فََحْجُم الَخسائِِر 
البَرَشيِّة وَعَدُد الَجرَْحى واملرَُشَِّديَن َدفََع هذا الَعَمَل لِلنُُّموِّ ِبَشـــْكٍل ُمتَساِرٍع، فَتَضاَعَف 
َعـــَدُد العاِملنَي يف هذه املَُنظَّامِت اثْنا َعـــرَشَ َضْعًفا )1(، كام بََدأَت املَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة 
ِعنَي، وبََدأَ الَعَمُل يَأُْخُذ َشـــْكَل  باالْعِتامِد عـــىل املُوظَِّفنَي بأَْجٍر مع تَراُجعِ َدْوِر املُتَطَوِّ

االْحرِتاِف بَْعَدما كَاَن للُهَواِة.

َدَواِفُع ظُُهوِر املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة
ساتِّ يف الَعْصِ الَحديِث لَم يَُكن  إِنَّ ظُُهوَر الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ يف إِطارِِه املَُؤسَّ
من فَراٍغ، بَل كاَن نَتيجَة تََحوُّالٍت اْجِتامعيٍّة واقِْتصاديٍّة وَعْســـَكريٍّة وإِنْســـانيٍّة ساَدت 
العالََم، ونَتيجَة التَّفاُعِل بنَْيَ هذه الَعواِمِل نََشأَ ُمناٌخ عالَميٌّ ساَعَد يف تَأْسيِس نَواِة هذا 

الَعَمِل، وفيام يَأْت بَياُن أََهمِّ هذه الَعواِمِل:

الثََّوراُت الَفرَنْسّيُة واألَْمريكّيُة: أَدَّت الثَّْورُة الَفرَنْسيُّة)2( َعاَم 1789م واألَْمريكيُّة)3( 	 
َعـــاَم 1776م إىل ظُُهوِر املَباِدِئ األُوىَل لُِحُقوِق اإلِنْســـاِن، وعىل الرَّْغِم من كَْوِن 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ي الزََّمِن. . 1 لِيب األَْحَمر: تاريٌخ من الَعَمِل اإلِنْســاّن ملَْنظُومٍة تُواِجُه تَحدِّ ْولّيُة للصَّ باملــريي، دانيــال. اللّْجنُة الدَّ
َمَجلُّة الَعَمِل اإلِنْسانِّ، املَرْكَُز اإلِقْليميُّ لإلِْعالِم، الَعَدُد 56، أَبِْريل 2019م.

الثَّْورُة الَفرَنْسّيُة: 1789م، فرَْتٌة ُمؤَثِّرٌة من االْضِطراباِت االْجِتامعيِّة والّسياسيِّة يف فَرَنْسا َعرَفَت ِعّدَة َمراِحَل اْستََمرَّت . 2
ـى 1799م، وكانَــت لها تَأْثرياٌت َعميقٌة عىل أُوُروبّا والعالَِم الَغْربِّ ُعُموًما، تُْعترََبُ أَْســباُب هذه الثَّْورِة  مــن 1789م َحتَـّ
دًة وما زالَت َمَحلَّ َجَدٍل بني املُؤَرِّخنَي، ساَهَمت يف اإلرِْساِع ِبُصُعوِد الُجْمُهوريّاِت والّديُْقراطيّاِت، وأَْصبََحت نُْقطًة  ُمَعقَّ
ِمْحَوريًّة لِتَطْويِر كُلِّ األَيْديُولُوجيّاِت الّسياسيِّة الَحديثِة، وأَدَّت إىل انِْتشاِر اللّيرْباليِّة والرّاديكاليِّة والَقْوميِّة واالْشرِتاكيِّة 

https://cutt.us/0b7Dr :ونُْصِة املَْرأِة والَعلاْمنيِّة، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
الثَّْورُة األَْمريكّيُة: 1776م، ثَْورٌة قاَم ِبها الَوطَنيُّوَن األَْمريكيُّوَن عىل الُحْكِم الرِبيطانِّ ِبُساَعدٍة فَرَنْسيٍّة، وانْتََهت . 3

بََب الرَّئيَس لهذه الثَّْورِة، ال سيَّام بَْعَد فَرِْض  ى ِبَحرِْب االْسِتْقالِل، تَُشكُِّل سياسُة الُحّكاِم الرِبيطانيّنَي السَّ ِبَحرٍْب تَُسمَّ
، بََدأَت الثَّْورُة يف ِوالياٍت  ــامِح لَُهم بالتَّْمثيِل التَّرْشيعيِّ ائِِب وَعَدِم السَّ ِعّدِة قَواننَي جائِرٍة وفَرِْض املَزيِد من الضَّ
ُمتََفرِّقٍة والِحًقا تََحوَّلَت لَِحرٍْب بنَْي هذه الِوالياِت وانْتََهت بِإْعالِن اْسِتْقالِل الِوالياِت املُتَِّحدِة األَْمريكيِّة عن ِبريطانْيا 

https://cutt.us/BODl4 :الُعظَْمى، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
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ْوليَّة لالْهِتامِم  هذه املَباِدِئ لَم تَلَْق تَطْبيًقا واِسًعا آنَذاَك فإنَّها َمهََّدت الظُُّروَف الدَّ
بهذه الَقضيِّة، األَْمُر الَّذي َدفََع الَعديَد من الّناِشطنَي واملَُفكِّريَن نَْحَو الَعَمِل لِتَْقديِم 
الَعْوِن للُمْضطََهديَن َحْوَل العالَِم، ال سيَّام َضحايا الُحُروِب من َجرَْحى وُمرَشَّديَن.

ُع ُرْقعُة الُحُروِب: َشِهَد الَقرُْن التّاِسَع َعرْشَ ظُُهوَر النَّزْعِة الَقْوميِّة األُوُروبّيِّة وما نَتََج 	  تَوسُّ
عنهـــا من ازْدياِد ِحّدِة التََّوتُّراِت الَقْوميِّة والُحُروِب والنِّزاعاِت، األَْمُر الَّذي أَدَّى لِزيادِة 
ُر املُتَساِرُع يف  ريَن من الَحرِْب ال سيَّام الَجرَْحى واملرَُشَّديَن، كَام أَدَّى التَّطَوُّ َعَدِد املُتََضِّ
اْســـِتْخداِم األَْســـلِحِة إىل ازْدياِد َعَدِد الَقتىَْل والَجرَْحى، فَفي النِّْصِف الثّان من الَقرِْن 
التّاِسَع َعرَشَ َشِهَد العالَُم ِعّدَة ُحُروٍب َدَمويٍّة َخلَْف ِمئاِت اآلالِف من الَجرَْحى املُْحتاجنَي 
لإلِغاثـــِة، كََحرِْب القرم )1( )1853 – 1856( وَحرِْب االْســـِتْقالِل اإِليطاليِّة)2( 1859م، 
والَحرِْب األَْهليِّة األَْمريكيِّة)3( )1861 – 1865م(، أَثْبَتَت هذه الُحُروُب أَنَّ كَوارَِث الَحرِْب 
ال ُحُدوَد لها، وأَنَُّه من االْسِتحالِة إيقافُها، وَشكََّل هذا األَْمُر َدفًْعا قَويًّا لِتَأْسيِس َمْنظُوماٍت 

للَعَمِل اإلِغاثِّ تَْسَعى لِتَْخفيِف الَكوارِِث اإلِنْسانيِّة املُصاِحبِة لِهذه الُحُروِب.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الرَّاِبع

ْولِة الُعثاْمنيِّة، بََدأَت هذه . 1 َحــرُْب القــرم: )1853 – 1856(، َحرٌْب قاَمت بني اإلِْمرِباطُوريِّة الرُّوســيِّة والدَّ
ْولِة الُعثاْمنيِّة  الَحــرُْب يف عاِم 1853م، وَدَخلَت ِمْصُ وتُونُِس وِبريطانْيا وفَرَنْســا الَحــرَْب إىل جانِِب الدَّ
يف 1854م، ثُمَّ لَِحَقتْها َمْملَكُة رَسْديْنيا الَّتي أَْصبََحت فيام بَْعُد )1861م( َمْملَكَة إيطاليا، وكانَت أَْســبابُها 
َح  ْولِة الُعثاْمنيِّة وخاّصًة يف ِشبِْه َجزيرِة الَقرْم الَّتي كانَت َمْسَ األَطاْمُع اإلِقْليميُّة لُِروْســيا عىل ِحســاِب الدَّ
املَعارِِك واملُواَجهاِت، وانْتََهت هذه الَحرُْب يف 30 مارََس 1856م ِبتَْوقيعِ اتِّفاقيِّة باريَس وَهزيِة الرُّوِس، 

https://cutt.us/MA1Fc :للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
ى ِبَحرِْب االْســِتْقالِل اإليطاليِّة الثّانيِة أو الَحرِْب الَفرَنْسيِّة . 2 َحرُْب الْســِتْقالِل اإليطالّيِة: 1859 م، وتَُســمَّ

ِدينيّة أو الَحرِْب النِّْمساويِّة البييُمونْتيّة، دارَت الَحرُْب بني ناِبلْيُون  النِّْمســاويِّة أو الَحرِْب النِّْمســاويِّة السِّ
الثّالِث يف فَرَنْســا وَمْملَكِة رَسْديْنيا بيدمونت ِضدَّ اإلِْمرِباطُوريِّة النِّْمســاويِّة، وانْتََهت هذه الَحرُْب ِبتَْشكيِل 
https://cutt.us/4uQWv :َمْملَكِة إيطاليا، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط

الَحرُْب األَْهلّيُة األَْمريكّيُة: )1861 – 1865م(، هي رِصاعاٌت داِخليٌّة َحَدثَت داِخَل الِوالياِت املُتَِّحدِة يف . 3
الَفرْتِة من عاِم 1861م إىل 1865م، واَجَه فيها االتِّحاُد ) الِوالياُت املُتَِّحدُة ( االنِْفصاليّنَي يف إِْحَدى َعرَشَ 
َن الِوالياِت الُكونِْفْدراليَّة األَْمريكيَّة، وقَد فاَز االتِّحاُد بهذه الَحرِْب الَّتي ما  ِواليٍة َجُنوبيٍّة ُمْجتَِمعًة َمًعا لِتَُكوِّ
ِع 750,000 ُجْنديٍّ  زالَت تَُعدُّ األَكَْثَ َدَمويًّة يف تاريِخ الِوالياِت املُتَِّحدِة، وتََســبَّبَت هذه الَحرُْب يف َمْصَ
أَْمرييكٍّ، وتَُعدُّ قَضيُّة الُعبُوديِّة وَمْوِقُف الرَّئيِس لينكولن املُناِهُض لها إِْحَدى أََهمِّ أَْســباِبها، للَمزيِد: َمْوِقُع 

https://cutt.us/78q1P :ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
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ناعيُّة يف ِبريطانْيا يف الَقرِْن الثّاِمِن َعرَشَ وما 	  ناعّيُة: أَدَّت الثَّْورُة الصِّ الثَّْوَرُة الصِّ
تاَلهـــا من تَطَوُّراٍت اقِْتصاديٍّة واْجِتامعيٍّة وتَْنظيميٍّة، إىل بُُروِز َمْفُهوِم املَُنظَّامِت 
َهت األَنْظاَر إىل أََهّميِّة التَّْنظيِم يف رَفْعِ ُمْستََوى اإلِنْتاجيِّة، إِضافًة  ِكاِت، وَوجَّ والرشَّ
؛ َشـــكَّلَت هـــذه املَفاهيُم املُْحَدثُة داِفًعا  لَِدْوِر اإلِدارِة يف زيادِة األَثَِر االقِْتصاديِّ
لِلنَُّشطاِء لِتَْشكيِل ُمَنظَّامٍت وَجْمعيّاٍت تُْعَنى بالَقضايا اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة ال سيَّام أَنَّ 
اتِّباَع املَفاهيِم اإلِداريِّة والتَّْنظيميِّة الَحديثِة يف إِدارِة هذه الَجْمعيّاِت واملَُنظَّامِت 

من َشأْنِِه زيادُة فاِعليَِّتها.

تَُشكُِّل األَْسباُب الثَّالُث الّساِبقُة األَْســـباَب األَبَْرَز لُِنُشوِء الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف 

ساتِّ، وهي ِبالتَّأْكيِد لَيَْست األَْسباَب الَوحيدَة، لَِكنَّها األَبَْرُز، فمن األَْسباِب  إِطارِِه املَُؤسَّ

الثّانَويّـــِة لظُُهوِر هـــذا الَعَمِل ازْدياُد الَوْعِي الَجْمعيِّ ِبَقضايا الَعْدِل واملُســـاواِة وَحقِّ 

ي الَعْوِن واإلِغاثِة، وَغرْيُها من األَْسباِب. اإلِنْساِن يف تَلَقِّ

ِر الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف الَعْصِ الَحِديِث َمراِحُل تَطوُّ
َمرَّ الَعَمُل اإلِغاثُّ واإلِنْســـانُّ ُمْنُذ نَْشأَتِِه يف الَقرِْن التّاِسَع َعرَش وَحتَّى الَوقِْت الحايلِّ 

ِر املَفاهيِم االْجِتامعيِّة  ِبثاَلِث َمراِحَل ُمتاَمِيزٍة، ِبَحيُْث كانَت كُلُّ َمرَْحلٍة انِْعكاًســـا لِتَطَوُّ

ِر الواِقعِ العالَميِّ وظُُروِفِه، وبُُروِز  واإلِنْسانيِّة الخاّصِة ِبِه، إِضافًة لَِكْونِها انِْعكاًسا لِتَطَوُّ

ُر الحاجاُت  ٍر اْجِتامعـــيٍّ واقِْتصاديٍّ تَتَطَوَّ اْحتياجاٍت إِنْســـانيٍّة َجديدٍة، فَمع كُلِّ تَطَوُّ

َر، ويَُقوَدنا هذا  اإلِنْســـانيُّة، وهذا ما َدفََع َمْنظُومَة الَعَمِل اإلِنْسانِّ لِتُواكَِب هذا التَّطَوُّ

َّا يَبْلُُغ ُذْروَة تَطَوُّرِِه بَْعُد، فَمع كُّل  الطَّْرُح إىل اْسِتْنتاٍج ُمفاَدُه أَنَّ الَعَمَل اإلِغاثَّ واإلِنْسانَّ مل

ًرا أَيًْضا، ويَُشكُِّل هذا األَْمُر داِفًعا َملُْحوظًا لِفاِعليَِّتِه،  ٍر َجديٍد َسيَْشَهُد هذا الَعَمُل تَطَوُّ تَطَوُّ

كام يَُشـــكُِّل َدْعاًم لُِمُرونَِتِه وقُْدرَتِِه عىل التََّكيُِّف والتَّأَقْلُِم مع املُْســـتََجّداِت االْجِتامعيِّة 

ُ املَراِحَل الثَّالَث الَّتي َمرَّ ِبها  واالقِْتصاديِّة والّسياســـيِّة وَحتَّى األَْمنيِّة، وفيام يَأْت نُبَنيِّ

الَعَمُل اإلِغاثُّ واإلِنْسانُّ ُمْنذ نَْشأَتِِه وَحتَّى وقِْتنا الرّاِهِن.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املَرَْحلُة األُوىَل: بََدأَت هذه املَرَْحلُة مع ظُُهوِر الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف إِطارِِه 	 
ساتِّ يف الَقرِْن التّاِسَع َعرَش، واْستََمرَّت َحتَّى ِبدايَة النِّْصِف الثّان من الَقرِْن  املَُؤسَّ
الِعرْشيـــَن، وُتَثُِّل هذه املَرَْحلُة الَفرْتَة األَطَْوَل يف تاريِخ هذا الَعَمِل، وتَتََميَُّز هذه 
اعاِت الَعْسَكريِّة، ففي هذه املَرَْحلِة  املَرَْحلُة بَغلَبِة األَْعامِل اإلِغاثيِّة املُرْتَِبطِة بالصِّ
اعاِت الَعْسَكريِّة وأَكَْثَها َدَمويًّة يف تاريِخ البَرَشيِّة،  َشِهَد العالَُم أَْسَوأَ أَنْواِع الصِّ
ابِْتداًء من الُحُروِب األُوُروبّيِّة يف النِّْصِف الثّان من الَقرِْن التّاِســـَع َعرَشَ ُمُروًرا 
ِبالَحْربنَْيِ العالَميَّتَـــنْيِ األُوىَل والثّانيِة، والَّتي َخلََّف َعرَشاِت املاَلينِي من الَقتىَْل 
والَجرَْحى واملرَُشَّديَن، ولَْم تَْشـــَهْد هذه املَرَْحلُة نَشاطاٍت تُْذكَُر خارَِج إِطاِر الَعَمِل 

اعاِت. اإلِغاثِّ لَِمْنُكوب الُحُروِب والصِّ

املَرَْحلَُة الثَّانَِيُة: واْســـتََمرَّت هذه املَرَْحلُة َعْقَديِْن مـــن الزََّمِن، فَبََدأَت يف الَعْقِد 	 
الّســـاِدِس من الَقرِْن الِعرْشيَن وانْتََهت يف ِبدايـــِة الَعْقِد الثّاِمِن ِمْنُه، وَمهََّد لِبَْدِء 
ها بُُروُز َمْفُهوِم ُدَوِل العالَِم الثّالِِث، وُوُضوُح  اٍت َدْوليٍّة، أََهمُّ هذه املَرَْحلِة ِعّدُة ُمتََغريِّ
ناعيِّة، وانِْتشاُر النِّضاِل ِضدَّ االْسِتْعامِر، وازْدياُد  َوِل الصِّ َوِل والدُّ الُهّوِة بنَْيَ هذه الدُّ
الِت الَفْقِر والتَّرَشُِّد يف ُدَوِل العالَِم الثّالِِث الَفقريُة، األَْمُر الَّذي َدفََع ِباملَُنظَّامِت  ُمَعدَّ
َوِل ِبِخْدماٍت إِنْسانيٍّة َجديدٍة تَْستَْهِدُف  ِه لُِسّكاِن هذه الدُّ اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة لِلتََّوجُّ
، كام َشِهَدْت هذه  الِت الَفْقِر وَدْعِم النَّشـــاِط االقِْتصاديِّ املََحيّلِّ التَّْقليَل من ُمَعدَّ
املَرَْحلُة تَأْســـيَس ُمَنظَّامٍت إِغاثيٍّة وإِنْسانيٍّة َجديدٍة يف ُدَوِل العالَِم الثّالِِث، بَْعَدما 

ناعيِّة. َوِل الصِّ كاَن تَرَكُّزُها األَكْرَبُ يف الدُّ

املَرَْحلُة الثَّالِثُة: بََدأَْت هذه املَرَْحلُة مع نِهايِة املَرَْحلِة الثّانيِة يف الَعْقِد الثّاِمِن من 	 
اِت العالَميَّة  الَقرِْن الِعرْشيَن وما زالَت ُمْستَِمرًّة َحتَّى وقِْتنا الرّاِهِن، وَشكَّلَت املُتََغريِّ
املُتََمثِّلَة يف التَّْهديداِت البيئيِّة وانِْتشاِر الَخلَِل الَهيَْكيلِّ يف االقِْتصاِد العالَميِّ وَدْعِم 
اِت حاِفزًا وداِفًعا لِبَْدِء  ُحُقوِق املَْرأِة والطِّْفِل واالقِْتصاِد األَْخَضِ وَغرْيِها من املُتََغريِّ
هذه املَرَْحلِة، فَبََدأَت ِخاللَها املَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة واإلِنْسانيُّة ِبتَْوجيِه نَشاطاتِها نَْحَو 
َغِر، وبََرزَت معها َمفاهيُم التَّْنِميَِة  غـــريِ واملُتَناهي الصِّ َدْعِم البيئِة واالقِْتصاِد الصَّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الرَّاِبع
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املُْســـتَدامِة وَدْوُر الَعَمِل اإلِنْسانِّ يف تَْعزيزِها، كام أَنَّ ظُُهوَر الثَّْورِة التِّْكُنولُوجيِّة 
ٍر َملُْموٍس يف آليّاِت إِدارِة وتَْنظيِم الَعَمِل  ٍ واِضٍح وتَطَوُّ يف هـــذه املَرَْحلِة أَدَّى لِتََغريُّ
اإلِنْســـانِّ، وإىل انِْتشـــاِر َمْفُهوِم العالَميِّة واألَثَِر املُْستَداِم وَغرْيِها من املَفاهيِم 

املُْحَدثِة يف الَعَمِل اإلِنْسانِّ.

َمثَّلَت هـــذه املَراِحُل الثَّالُث الّســـاِبقُة التَّطَوُّراِت األَبَْرَز يف تاريـــِخ الَعَمِل اإلِغاثِّ 
ْويلِّ  ، كام تَطَوَّرَت معها آليّاُت وطُرُُق تَعاُمِل الُحُكوماِت واملُْجتََمعِ الدَّ واإلِنْسانِّ املُعارِصِ
مع املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة، ففي املَرَْحلِة الثّالِثِة تَمَّ االْعرِتاُف رَْسميًّا ِبأََهّميِّة هذا 
الَعَمـــِل، فَفي عاِم 1990م ويف الثُّلِْث األَوَِّل من املَرَْحلـــِة الثّالِثِة تَمَّ تَْقديُم 6,3 ِملْياِر 
هًة  َوِل الّناميِة كُمساَعداٍت ُمبارِشٍة وَغرْيِ ُمبارِشٍة، وكانَت هذه املُساَعداُت ُمَوجَّ ُدوالٍر لِلدُّ
لألَفْراِد ولَيَْس للُحُكوماِت، وبَلََغت نِْسبُة ُمساَهمِة املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة من هذا 
)1(، فمع هذه البَياناِت يتَِّضُح وبَشـــْكٍل  املَبْلَغِ الثُّلْثنَْيِ ِبا يُعاِدُل 4,2 ِملْياِر ُدوالٍر أَْمرييكٍّ

ْوُر املُتَنامي للَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ يف عالَِم اليَْوِم. َجيِلٍّ الدَّ

ل يف النَّْفس اإلنَْسانِيَّة، كام  ما نَْخلُص إليه يف نهاية هذا الفصل أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمتَأصِّ
نني من ُعْمر  أنَّه ِســـَمًة ُمالزَِمة لإلنسان منذ فَْجر ُوُجوده عىل األرض، وخالل آالف السِّ
 ، ِيّ اإلنَْسان استَمرَّ هذا الَعَمل يف التَّطَوُّر ليصل إىل املرحلة الَحالِيَّة مرحلة الَعَمل املَُؤسَّ
َمـــارًّا بالعديد من املراحل بَْدًءا من ُعُصور ما قبل التَّاريخ مروًرا بالحضارات القدية، 
امِويَّة َمَعاِنَ وِقيَاًم جديدة، ال ِسيَّاَم اإلسالم الَِّذي أعطاه بُْعًدا  وقد أضافت له األديان السَّ
ـــِيّ وتنظيم إَداِرّي زَاد  جديًدا َحتَّى وَصل للُعُصور الحديثة والَِّتي أطَّرَتْه يف إطاٍر ُمَؤسَّ
من فاِعلِيَّته وأثَرِِه عىل املُْجتََمَعات واألفراد، َوَشـــكَّلَت التَّطَوُّراُت الّسياسيُّة واالْجِتامعيُّة 
واالقِْتصاديُّة الَّتي َشـــِهَدها العالَُم يف الُقُروِن األَخريِة الّداِفَع األََهمَّ واألَســـاَس لظُُهوِر 
َر هذا الَعَمِل ال  ساتِّ، كام أَنَّ تَطَوُّ ُمَنظَّامِت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْســـانِّ يف إِطارِها املَُؤسَّ

ِر الَحياِة. يَتََوقَُّف عند املَرَْحلِة الحاليِّة، بل هو ُمْستَِمرٌّ اْسِتْمراَر تَطَوُّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

حسن، جون. املَُنظَمُت َغْيُ الُحكومّيِة وانِْعكاُسها عل الواِقعِ الْقِتصاديِّ والْجِتمعيِّ يف لُْبناَن، َمرِْجٌع ساِبٌق.. 1
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الَفْصل الثَّاِن 

يَّة، األهداف،  الَعَمل اإلنَْساِنّ: األَهمِّ

والخصائص

َمة • ُمَقدِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث األَوَّل: أَهمِّ

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى الَفرِْدّي	  أَهمِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى األرَُسِّي	  أَهمِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املجتمع	  أَهمِّ

املَْبَحث الثَّاِن: أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى الَفرِْدّي	 
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى األرَُسِّي	 
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املجتمع	 

املَْبَحث الثَّالِث:  خصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ •
الَخاِصيَّة األوىل: االستدامة	 
الَخاِصيَّة الثَّانِية: املرونة	 
الَخاِصيَّة الثَّالِثة: التََّشاُركِيَّة	 
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الَفْصل الثَّاِن

يَّة، األهداف، والخصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ: األَهمِّ

َمة ُمَقدِّ
إنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يرتكز عل أُُسس اْجِتمعّيٍة ونَْفِسّيٍة وأَْخالقّيٍة، ول مُيِْكُن َفْصُل 
ْور املَُنوط  هذه الرَّكائِِز عن بَْعٍض أبًدا، فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ ل ميكن له أن يُؤدِّي الدَّ
بـــه بدون هذه الرَّكَائِز، فال َمْعنـــى للِقَيِم الْجِتمعّيِة إْن لَْم تَِتمَّ يف إِطاٍر أَْخالقّي، 
فرَتابُُط الُبْعِد الْجِتمعيِّ مع األَْخالقيِّ كفيٌل بتوليد الُســـلوِكيَّات الَِّتي توّصل هذا 
اإلنســـان إىل حالة الرَِّضا عن نفســـه ووصوله إىل معرفة املغَزى األساس لوجوده 
يف هذه الحياة، واإلنســـان مل يُخلَق ليكون معزوًل عن أبناء ِجْنســـه، ولََعّل الَعَمل 

اإلنَْساِنّ دليٌل واضٌح عل أنَّ اإلنسان َسَند اإلنسان وَعُضده.

وبنظرة دينيَّة أو دنيويَّة لألشياء يكن لنا وبسهولة إدراك أنَّ اإلنسان ال يكن له الَعيْش 
بفرده، فالحاجة إىل العطاء واملَْنح ليســـت حاجة َمادِّيَّة للُمْعطَى فقط، بل هي حاجة 
ات عند  اِخيِلّ املُتََمثِّل بالرَِّضا عن الذَّ ُعور الدَّ للاَمنِح أيًضا، فاإلنسان بحاجة حقيقيَّة للشُّ
قيامه بَُساَعَدة أخيه اإلنسان، من كُّل هذا يكن القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ هو حاجة 
يَن  ة للمجتمع، حاجة نفسيَّة وَمادِّيَّة، فالحاجة املَادِّيَّة تَتََمثَّل بحاجة الُفَقراء واملُْعِسِ ُملِحَّ
ُعور الطمنينة املُرَاِفق  ْعم املَادِّّي، والحاجة النفســـيَّة تَتََمثَّل يف حاجة املُورسين لشُّ للدَّ

للَمْنح والعطاء.

َواِفع واألسباب اإلنَْسانِيَّة،  ربحيَّة، واملكاســـب املُْعَنِويَّة، والدَّ انِيَّة املَالِيَّة، الالَّ وتَُشـــكِّل املَجَّ
َولِيَّة، ُجْملَة املَُكوِّنَات الرَّئِيَســـة للَعَمل  وأيًضا املُبَـــاَدَرات الَفرِْديَّة واملَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة والدُّ
اإلنَْساِنّ، ويف الواقع، ال يكن القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يقوم عىل البَْذل املَادِّّي فقط، 
فاملشـــارِكُون يف هذا الَعَمل من خالل وقتهم وجهدهم ال يَِقلُّوَن فضاًل عن أولئك الَِّذيَن 
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َمادِّيَّة وِقيَم التََّشارُك  يبذلون أموالهم، ومن خالل هذا كُلّه يكن القول بأنَّ الوقت، والالَّ
والبَْذل ُتَثِّل األبعاد الَِّتي ال بديل عنها لتحقيق الَعَمل اإلنَْساِنّ، والَِّذي يَِتّم االنخراط فيه 

من أجل قَِضيَّة ما أو التزام اْجِتاَمِعّي ُمَعنيَّ أو ألسباٍب َشخِصيَّة؛ ُمْعَنِويَّة أو ِمْهِنيَّة.

يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، الَفرِْدّي  ومن خالل صفحات هذا الفصل، ســـنتناول أَهمِّ
أو الَجاَمِعّي، بالتفصيل، وكذلك أهدافه، الَِّتي يســـعى القامئون عليها إلنجازها سواًء 

 . ِيّ بشكٍل فَرِْدّي أو ُمَؤسَّ

، وانعكاس هذه الخصائص عىل  ِيّ وسيتّم التَّطرُّق إىل خصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ املَُؤسَّ
َمة. يَّة الِخْدَمات املَُقدَّ نَْوِعيَّة وكَمِّ

الَفْصل الثَّاِن
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املَْبَحث األَوَّل

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ

َراَسة بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ نَْزَعة فطريَّة إنَْسانِيَّة  تناولنا يف َمواِضع سابقة من هذه الدِّ
قبـــل أن تكون واجًبا عل الَفرْد واملجتمع، وهذه النَّْزَعة الِفطْريَّة ل ميكن أن تكون 
، بل هي نَْزَعة ميكن وْصفها بالَجوهِريَّة، وهذه  نتيجة عبثيَّة أو ُمَجرَّد شعور َعرَِضّ
يَّتها من ِعلَّتها الحقيقيَّة، أّي من سبب ُوُجودها، وتكتسب  الَجوهِريَّة تكتســـب أَهمِّ
يَّتها من كونها عالج للعديد من مظاهر الَخلَل  نَْزَعة اإلنســـان للَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ
الْجِتَمِعـــّي والقِتَصاِدّي يف املجتمـــع، إَضاَفة إىل أنَّها وقاية أيًضا من العديد من 
َسة الْجِتَمِعيَّة، مبعنى آخر، ميكن  التهديدات الْجِتَمِعيَّة الَِّتي قد تَْنَخر بُْنَيان املَُؤسَّ

يَّته من تأثيه العالجّي والوقاّئ. القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يَكتسب أَهمِّ

يَّة الِوقَائِيَّة والِعالِجيَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ تنســـحب عىل جميع الَحلََقات  إنَّ هذه األَهمِّ
يَّة بالتفصيل  االْجِتاَمِعيَّـــة، بدًءا من الَفرْد إىل األرسة فاملجتمع، وفيام ييل هذه األَهمِّ
يَّة اإلجاَملِيَّة  لجميـــع هذه الَحلََقات االْجِتاَمِعيَّة، ومن خاللها يكـــن الوصول لألَهمِّ

للَعَمل اإلنَْساِنّ.

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عل املستوى الَفرِْدّي أَهمِّ
إنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بنهجه التقليدّي العمومّي يعمل عىل اســـتهداف جميع النامذج 
ْعم االقِتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي والنفّي، وهذه النامذج  االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تكون بحاجة للدَّ
ِريَن جرّاء الكوارث  جئني أو املُتََضِّ قد تكون بيئة بأكملها كام يف حالة النَّازِِحني والالَّ
الطبيعيَّة، أو قد تكون حاالت َضيَِّقة االنتشـــار، كأرَُسٍ بعينها بحاجة للَعْون دون غريها 
ائِم  من ســـائر البيئة املحيطة بها، أو قد يكونـــون أفراًدا فقط وهم بحاجة للَعْون الدَّ
ــت، وهذه الحاالت الَفرِْديَّة الَِّتي تَتَطَلَّب الَعْون تكون يف معظم الحاالت من  أو املَُؤقَـّ
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األطفال اليتامى أو املرَُشَِّديَن، أو العجائز أو َحتَّى النَِّســـاء املُطَلََّقات واألرامل وغريها 
من النامذج االْجِتاَمِعيَّة الَفرِْديَّة، إنَّ استهداف هذه الحاالت بالَعَمل اإلنَْساِنّ يَْكتَِسب 

ة ُمْنطَلََقات ُمرتاِبطَة وُمْنَسِجمة مع بعضها البعض.  يَّته من عدَّ أَهمِّ

يَّته عل املستوى الَفرِْدّي: املُْنطَلََقات الَِّتي تُكِْسب الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ

يَّة اإلنَْسانِيَّة: يَْكتَِسب الَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّذي يستهدف األفراد يف كونه تلبيًة 	  األَهمِّ
َواِفع للَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذه  لحالة إنَْسانِيَّة، فالقضايا اإلنَْسانِيَّة تعترب من أَهّم الدَّ
ا عن طريق الَعَمل اإلنَْساِنّ الَفرِْدّي أو  الحاالت اإلنَْســـانِيَّة تَِتّم معالجتها عادًة إمَّ

. ِيّ من خالل نطاق الَعَمل اإلنَْساِنّ املَُؤسَّ

يَّته، 	  افع الدينّي أْوَضح تأثري يف إكساب الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ يِنيَّة: للدَّ يَّة الدِّ األَهمِّ
ت عىل منارصة الفقري وتقديم الَعْون له، واإلسالم  َائِع واألديان حضَّ فجميع الرشَّ
ا اليَِتيَم فاَل تَْقَهْر *  يَّة إىل منزلة األمر اإللهّي بقوله تعاىل: ﴿فَأَمَّ رفَـــَع هذه األَهمِّ

ائَِل فاَل تَْنَهْر﴾ ]الضحى: 8، 9[. ا السَّ وأَمَّ

يَّة الْجِتَمِعيَّة: إنَّ تقديم الَعْون لألفراد املُْحتَاِجنَي له أثران، قصري وطويُل 	  األَهمِّ
يَّته يف الجانب اإلنَْساِنّ الَِّذي ذكرناه سابًقا،  ا القصري األجل فتَتََمثَّل أَهمِّ األجل، أمَّ
ْعم النَّاتج  يَّته يف الجانب االْجِتاَمِعّي، فغياب الدَّ ا األمد الطويل فتتَّضـــح أَهمِّ أمَّ
ة  عن الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لألفراد املُْحتَاِجنَي سيدفعهم ُحْكاًم إىل االنحراف وَخاصَّ
األطفال منهم، فاليتامى واملرَُشَِّديَن إذا مل يَِتّم استهدافهم بالَعَمل اإلنَْساِنّ عىل 
َشْكل ِخْدَمات َمادِّيَّة وتْعلِيِميَّة وتربويَّة سيَتََحوَّلُوَن إىل أفراٍد منحرفني، وهنا يكن 
يَّة وقائيَّة، وهي تعود بالنَّْفع عىل األفراد  يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ هنا أَهمِّ القول بأن أَهمِّ

املُْستَْهَدِفنَي بهذا الَعَمل وعىل املُْجتََمع كَُكّل.

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عل املستوى األَُسِّي أَهمِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى األرَُسِّي تتقاطع وبدرجة كبرية مع تلك املصاِحبَة  إنَّ أَهمِّ
للَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املســـتوى الَفرِْدّي، وهذا التقاطع ُمرَبَّر ومفهوم؛ كَْون الَفرْد هو 
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ة لهذا الَعَمل عىل  يَّة الَخاصَّ النَّـــَواُة الحقيقيَّة لألرسة، ولكن وباإلَضافَـــة ملحاور األَهمِّ
املستوى الَفرِْدّي.

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عل املستوى األَُسِّي: جوانب أَهمِّ

حمية كََيان األسة: ال يُْقَصد باألرسة مجموعة من األفراد الَِّذيَن يعيشـــون يف 	 
مكاٍن واحد، بل يُْقَصد به ُجْملَة العالقات اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تجمع هؤالء األفراد، سواًء 
يَّته عىل  العالقات الزوجيَّة أو عالقة األهل باألوالد، فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ يستمّد أَهمِّ
املستوى األرَُسِّي يف كونه تحصيًنا وحاميًة لهذه العالقات، وذلك أنَّ الَعَوز وِضيق 
الت الُعْنف  ذاِت اليَـــِد يدفع األرَُس إىل التفّكك واالنِْحرَاف، ناهيك عن تزايد ُمَعدَّ
األرَُسِّي يف البيئات الفقرية واملُْعَدَمة اقِتَصاِديًّا، لذلك كُلّه يكن القول بأنَّ الَعَمل 
لِْبيَّة للفقر والَعَدم االقِتَصاِدّي.  اإلنَْساِنّ بإمكانه تجنيب هذه األرَُس التَِّبَعات السَّ

ْعم املَادِّّي 	  تعزيز مشـــاركة األسة يف املجتمع: إنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ال يشمل الدَّ
ْعم الَِّتي تحتاجها األرَُس، فيشمل التعليم  والعينّي فقط، بل يشمل مختلف أشكال الدَّ
ْعم الَعيِْنّي الَخاّص  ْعم، فتقديم الدَّ والرتبية باإلَضافَة إىل األشـــكال التَّقليِديَّة للدَّ
بالَعَمليَّة التْعلِيِميَّة لألطفال يُْســـِهم يف زيـــادة فاعليَّة األرسة يف بيئتها الكربى، 
ُوريَّة يكونوا ذوي  فمامَّ ال َشكَّ به أنَّ األفراد املُتََعلِِّمني واملُتََمتِِّعنَي بِخْدَماتهم الضَّ

فاعليَّة أكرب من أقرانهم الجهالء أو املحرومني من حقوقهم األَساِسيَّة.

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عل مستوى املجتمع أَهمِّ
يَّة هذا الَعَمل عىل املستوى الَفرِْدّي  يَّته االْجِتاَمِعيَّة من أَهمِّ يكتسب الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ
يَّته الَِّتي يكتسبها من أثَرِِه الوقاّئ والعالجّي ملختلف الظََّواِهر  واألرَُسِّي، إَضافَة إىل أَهمِّ
ًة عندما تكون  ـــلِْبيَّة الَِّتي تعان منها املُْجتََمَعات، وخاصَّ االقِتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة السَّ
لِْبيَّة ذات فاعليَّة ُمْنَخِفَضة،  مختلف الوسائل املســـتخَدمة يف عالج هذه الظََّواِهر السَّ
كَْون معظم الوسائل املستخَدَمة بعيدة عن واقع هذه املُْجتََمَعات املُْستَْهَدفَة عىل خالف 

ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّتي تكون لصيقًة بهذه املُْجتََمَعات ومشكالتها.
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يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املُْجتََمع  َمة هذا الفصل، فإنَّ أَهمِّ وكام أســـلفنا يف ُمَقدَّ
يَّة  ؛ األَوَّل وقاّئ والثَّاِن عالجـــّي، وكَْون هذه األَهمِّ تقوم عىل مرتكَزيِْن أَساِســـيَّنْيِ
لِْبيَّة يف املُْجتََمع  عالجيَّة ووقائيَّة فيمكن القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يُِحيط باملظاهر السَّ
ــا ملظاهر الَخلَل االْجِتاَمِعيَّة، وفيام  مـــن جوانبه كَافَّة، أْي أنَّه قد يكون عالًجا جذريًـّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املجتمع. ييل هذين املرتكزين الَِّذي تقوم عليهام أَهمِّ

الجانب الوقاّئ: إنَّ تقديم الَعْون للُمْحتَاِجنَي هو شكٌل من أشكال وقاية املُْجتََمع 	 
بَب الرَّئِيس  ـــلِْبيَّة للَفْقر والحرمان، وذلك كون الَعَوز والَفْقر هو السَّ من اآلثار السَّ
يف انتشـــار الجرية، إَضافَة إىل انتشار مظاهر اإلدمان والتعاطي يف البيئات 
َشـــة واملُْهَملَة، فالَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّذي يســـتهدف هذه البيئات يُعترب وقايًة  املَُهمَّ
ًة أنَّ أفراد البيئات الفقرية  الة للمجتمع من هـــذه الظََّواِهر، وَخاصَّ حقيقيَّة وفعَّ
ُعور يقودهم ألفعال  يعانون من حالة نفسيَّة تُْشـــعرهم بأنَّهم ُمْهَملُوَن، وهذا الشُّ
ُعور  سلبيَّة كرِدَّة ِفْعل عىل هذا اإلهامل، فالَعَمل اإلنَْساِنّ يُجرِّد األفراد من هذا الشُّ
وهذه الذريعة، ومن جهة أخرى فإنَّ االنخراط يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يُعترَب ذا فائدة 

ُمزَْدَوَجة؛ األوىل للُمْستَِفيِديَن من هذا الَعَمل، واألخرى للعاملني أنفسهم.
َراَســـات  إنَّ هـــذا املنطق يف التفكـــري ووجهة النَّظَر هذه تتقاطع مع نتائج الدِّ
واألبحاث األكادييَّة ذات الصلة؛ ففي دراسة ِبُعْنواِن "مدى فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ 
َرات")1(؛ حيث كانت الَعيَِّنة املُْستَْهَدفَة يف  ِعّي يف خفض الطَّلَب عىل املَُخدِّ والتَّطَوُّ
ِعّي، باإلَضافَة إىل  َراَسة األفراد العاملني يف سلك الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّطَوُّ هذه الدِّ
َراَسة عىل منوذج االستبيان يف  األفراد املُْستَْهَدِفنَي يف هذا الَعَمل، واعتمدت الدِّ
َراَسة إىل جملة من النتائج والتوصيات تثَّلت يف  جمع البيانات، وَخلََصْت هذه الدِّ

الرميــح، يوســف بن احمد مناقش. "مــدى فاعليَّة الَعَمل الَخــرْيِّي والتَّطَوُّعي يف خفــض الطَّلَب عىل . 1
املخــدرات"، جامعــة نايف العربيَّــة للعلوم األمنيَّة، 2014م، تاريخ الزيــارة 27 يناير 2020م، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/FPptH :الرَّاِبط
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ِعّي  وجود عالقة ارتباط ُمْعَنِويَّة ُموَجبَة بني انتشار ظاهرة الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّطَوُّ
َرات يف املُْجتََمَعات املُْســـتَْهَدفَة، وذلك للعاملني  وبني انخفاض الطَّلَب عىل املَُخدِّ

واملُْستَِفيِديَن عىل حدٍّ سواء.

َهان 	  الجانب العالجّي: إنَّ الجانب العالجّي يرتبط بالجانب الوقاّئ كونهام يَتََوجَّ
ـــلِْبيَّة الَِّتي يَِقي منها الَعَمل اإلنَْساِنّ  بتأثريهام إىل نفس الظََّواِهر؛ فالظََّواِهر السَّ

هي نفســـها الَِّتـــي يُعالُِجها يف حال كانت موجودة أساًســـا، وقد يكون الجانب 

الت  يَّة كربى من الجانب الوقاّئ؛ وذلك كون ُمَعدَّ العالجّي للَعَمل اإلنَْساِنّ ذا أَهمِّ

انتشـــار الفقر يف العالَم يف أعىل مستوياتها، وكَْون الترشُّد والكوارث الطبيِعيَّة 

لها يف العالَم يوًما بعد يوٍم، وهذه الكوارث والحروب تَُخلِّف  والحروب يزداد ُمَعدَّ

لِْبيَّة الَِّتي تَْنَخر أساس املجتمع، ومن هذا الوضع  وراءها العديد من الظََّواِهر السَّ

يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ كعالج لهذه األوضاع،  القائم والقاتم يبدو وبشـــكٍل َجيِلّ أَهمِّ

وإْن مل يَْحِمل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عالًجا جذريًّا لهذه الظََّواِهر، وهو أساًســـا ليس 

ًها ليكون عالًجا جذريًّا، فهو يُخفِّف وبشكٍل كبريٍ من أعراض هذه الظََّواِهر؛  ُمَوجَّ

لِْبيَّة يف املُْجتََمع  وبإمكان هذا الَعَمل تقديم معلومات قيِّمة عن هذه الظََّواِهر السَّ

َهة إليجـــاد حلول جذريَّة لهذه  ياَســـات األخرى املَُوجَّ ليتمَّ اســـتخدامها يف السِّ

الظََّواِهر؛ كونه يلك معلومات دقيقة عن أعداد الفقراء واملُْحتَاِجنَي ونســـبتهم 

املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة، وأماكن انتشـــارهم واألســـباب الحقيقيَّة املَُؤدِّيَة لهذا الوضع 

االقِتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي الَِّذي يعيشه هؤالء الفقراء.

يَّة عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ بستواه االْجِتاَمِعّي،  ومن العوامل الَِّتي تُْضفي مزيًدا من األَهمِّ
ْولَة  هو أنَّ هذا الَعَمل يُْســـِهم بَشـــْكٍل ُمبَارِش وغريِ ُمبَارِشٍ يف التَّحفيز االقِتَصاِدّي للدَّ
َدة من املُْجتََمع  م لرشيحـــة ُمحدَّ ْعم املَُقدَّ برُّمتها، فيمكـــن القول بأنَّ اإلعانات والدَّ
َائِح، َحتَّى تلك الَِّتي مل تُْستَْهَدف بنشاطات  سيعود ِريُعُه عىل الجميع وعىل مختلف الرشَّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.
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يَّته من مختلف  يف ختام هذا املبحث يكن التَّأكِيد عىل أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يستمدُّ أَهمِّ
يَّة  الجوانـــب الَِّتي يتلك تأثريًا عليها، ابتداًء من الَفرْد فاألرسة فاملجتمع، وهذه األَهمِّ

س وتَُهيِّئ البيئة النظريَّة لهذا الَعَمل للتََّمكُّن من تحديد أهدافه وأدواره. تُؤسِّ
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املَْبَحث الثَّاِن

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ

َساتيَّة يسعى لتحقيق أهداف  إنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ مبستوياته املختلفة الَفرِْديَّة واملَُؤسَّ
تُْعَترب هي ســـبب علَّة ووجود هذا الَعَمل، فبدون وجود أهداف واضحة ومنطقيَّة 
وقابلة للتحقيق يصبح هذا الَعَمل ُمَجرَّد إضاعة للوقت وللجهد، وبشكٍل عاّم فإنَّ 
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ  يَّة هذا الَعَمل، فأَهمِّ أهداف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يتّم بناؤها وْفق أَهمِّ
وأهدافـــه يرتبطان ببعضهم البعض بِربَاط عضوّي ل ميكن فصلهم، فكم ُقْمنا 
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ وْفق ثالثة مستويات َفرِْدّي وأَُسِّي وُمْجَتَمِعّي، فاألمُر  ببناء أَهمِّ

َعْيُنُه ينطبق عل ِمْحَور األهداف.

يِلّ يكن القول: إنَّ أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ بخطوطها العريضة  وبشـــكٍل بســـيٍط وأوَّ
يِنيَّة قد تختلف من شـــخٍص  يكن فَْصلها إىل أهداف دينيَّة ودنيويَّة، واألهداف الدِّ
آلخـــر، ومن عقيدة ألخرى، ولكّنها جميعهـــا تَُصّب يف خانٍة واحدٍة وهي َمرَْضاة الله 
-؛ فمعظم املسلمني يَْسَعْوَن للَعَمل اإلنَْساِنّ كباٍب من أبواب التقرُّب إىل الله  -عز وَجلَّ
يَّة الكربى للَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّتي أعطاها اإلسالم لهذا  -تعاىل-، وذلك انطالقًا من األَهمِّ
الَعَمل وَجَعَل القيام به واجبًا دينيًّا، ويف هذا الفصل ســـركِّز عىل األهداف الدنيويَّة 
للَعَمل اإلنَْساِنّ، وسنبحث يف الكيفيَّة واآلليَّة الَِّتي يعمد إليها القامئون عىل هذا الَعَمل 

يف الوصول إىل هذه األهداف.

نَيِوّي، يُعترَب الَعَمل اإلنَْساِنّ أحد أَهّم الوسائل الَِّتي تضمن نُهوض  فعىل الصعيد الدُّ
ق التَّْنِميَة بشـــاركة أفراده الَِّذيَن يبذلون الُجْهد يف ســـبيل التخفيف  املُْجتََمع وتَُحقِّ
ق  عّمن حولهـــم والتََّواُصل معهم ومع املُْجتََمَعات املحيطة بهم، وهو ما يكن أن يحقِّ
بســـهولة مبدأ التكافل االْجِتاَمِعّي، ويَُشكِّل ظهريًا للَعَمل الحكومّي الرسمّي يف َشتَّى 
ح مدى شعور املواطنني باالنتامء ملُْجتََمعهم  َات الَِّتي توضِّ املجاالت، كام يَُعدُّ أبرز املَُؤرشِّ
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ـــُعور باملسؤوليَّة تَِجاه املُْجتََمع الَِّذي يعيشون فيه. كام  ومدى رغبتهم يف التََّعاُون والشُّ
ق الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الكثري من األهداف الَِّتي تُِفيد املجتمع، مثل عالج املشكالت  يَُحقِّ
، وإذكاء روح التََّضاُمن والتَّاَمُسك بني املواطنني  ّ االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تُواِجه املُْجتََمع املََحيلِّ

َاع والنِّزَاع)1(. يف املجتمع، ومن ثَمَّ تقليل فُرَص الصِّ

وفيم ييل أهداف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عل مستوى الحلقات الْجِتَمِعيَّة الثالث الَفرْد 
واألسة واملجتمع.

أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عل املستوى الَفرِْدّي
يَّة  كام أســـلفنا فإنَّ أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ بوجوهها املختلفة تَستمّد ركائزها من أَهمِّ
هذا الَعَمل، وهذا املنطلق الفكرّي ينســـحب وبَشـــْكٍل ُمبَارِش عىل املستوى الَفرِْدّي، 
ة للَعَمل اإلنَْساِنّ تَتََمثَّل بالتمكني االقِتَصاِدّي  وعموًما يكن القول بأنَّ األهداف الَعامَّ
واالْجِتاَمِعـــّي والنفـــّي لألفراد ذوي الحاجة، وهذا التمكـــني يكن الوصول إليه 

وتحقيقه من خالل اآلليَّات الَِّتي يقوم عليها الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ال وذو األهـــداف البعيدة املدى  وهنا يجـــب التَّنويه إىل أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الفعَّ
واالســـرتاتيجيَّة هو الَعَمل الَِّذي يعتمد عىل التمكني كهدٍف رئيٍس، وذلك انطالقًا من 
الحكمـــة القائلة: "ال تعطني ســـمكة، بل علِّمني كيف أصطـــاد"؛ فالَعطَاء واملَْنح غري 
املدروس قد يتســـبَّب بَحّل مشكلٍة ما وَخلْق مشـــكلٍة أخرى، وهي االتكاليَّة واالعتامد 
ا التمكني فيهدف إلعانة الفقراء واملُْعَوِزيَن  عىل اإلعانات كَمْصَدر َدْخل وَعيْـــش، أمَّ
عـــىل املدى القصري؛ من خالل تقديم الَعْون املبارش، وعىل املدى الطويل يهدف إىل 
اِتّ وعملهم  دعم هؤالء الفقراء عىل تأمني مصدر َدْخل دائم يعتمد عىل ُجهدهم الذَّ
د  الَخاّص، وكأمثلة عمليَّة عىل الطُّرُق الَِّتي يكن اتِّباعها لتحقيق هدف التَّمكني ُمتََعدِّ

الَفْصل الثَّاِن/ املبحث الثَّاِن

َمة إىل: املؤتر العلمي الثامن عرش . 1 يَّته، ورقة بحثيَّة ُمَقدَّ عّي وأَهمِّ بركات، وجدي. التَّوعية بالَعَمل التَّطَوُّ
بكليَّة الخدمة االجتامعيَّة جامعة حلوان، 17 مارس 2005م.
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الجوانب للفقراء واملُْعَوِزيـــَن: التَّأِْهيل املِْهِنّي ألفراد هذا املجتمع، مثل تعليم الِحرَف 
املختلفة كالطِّبَاعة أو الحياكة، أو أعامل النَّسيج أو الطبخ... إلخ، وغالبًا ما يهدف هذا 
النَّْوع إىل القضاء عىل الفقر ورفع املســـتوى االقِتَصاِدّي ألفراد املجتمع، ومن ثَمَّ رفع 

املستوى االقِتَصاِدّي للمجتمع كَُكّل.

فاملَُساَعَدة الحقيقيَّة للفقراء تكون يف مساعدتهم باالعتامد عىل أنفسهم بالتََّكيُّف مع 
ات، وكَْسب الرِّزْق بَعرَِق الجبني، والقدرة عىل َحّل املشكالت الَِّتي  األوضاع واملُســـتََجدَّ

لِيم بني البدائل املتاحة. تواجههم بطريقة عمليَّة قامئة عىل التَّْخِطيط واالختيار السَّ
مها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، تقوم هذه املَُنظَّاَمت  وكأمثلة عىل الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
ة للَمْنُكوِبنَي أو الفئات األَْوىَل  ة بالرَِّعايَة االْجِتاَمِعيَّة وَخاصَّ بتقديم الِخْدَمات الَخاصَّ
غار من املرَُشَِّديَن، وأيًضا  بالرَِّعايَة، من خالل توفري ُدوٍر لإليواء ســـواًء للكبار أو للصِّ
توفري مراكز تأهيل سواًء ألصحاب املشكالت االْجِتاَمِعيَّة، مثل إعادة تأهيل املُْدِمِنني، 
م للفئات األَْوىَل بالرَِّعايَة  ة، ولََعّل أَهّم الِخْدَمات الَِّتي تَُقدَّ أو ذوي االحتياجات الَخاصَّ
هنا دور رعاية األطفال األيتام، ومســـاعدتهم َحتَّى ينشؤوا يف أجواء طبيِعيَّة، إىل َحدٍّ 

كبري، بداًل من أن يصبحوا فريسة سهلة لإلجرام أو االنحراف)1(. 
وتَْســـَعى العديد من ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ إىل َمِد يَِد الَعْون لضحايا الُعْنف بُكّل 
م  ل مسؤوليَّة نفسه، وتَُقدِّ أشكاله، وغالبًا ما تعمل هذه املَُنظَّاَمت عىل إعداد الَفرْد لتََحمُّ
له املَُساَعَدة الطِّبِّيَّة والنفسيَّة الَِّتي تساعده عىل تجاوز أزمة العنف الَِّتي َمرَّ بها، والَِّتي 

قد تُؤَثِّر سلبًا عليه طوال حياته إن مل يَِتّم التََّعاُمل مع األمر بشكٍل صحيح.

أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عل املستوى األَُسِّي
إنَّ األهداف الَِّتي يســـعى الَعَمل اإلنَْساِنّ لتحقيقها عىل املستوى األرَُسِّي تتقاطع مع 
تلك املُْســـتَْهَدفَة املســـتوى الَفرِْدّي، ولكنَّ هذه األهداف عىل املستوى األرَُسِّي تتميَّز 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

عّي يف اململكة العربيَّة . 1 عّي مع الرتكيز عل الَعَمل التَّطَوُّ النعيم، عبدالله العيل. الَعَمل الجتمعّي التَّطَوُّ
https://cutt.us/REwDR :عوديَّة، مكتبة امللك فهد الوطنيَّة، 2011م، ص 15، ُمتَاح عىل الرَّاِبط السُّ
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يَّة الَجاَمِعيَّة بعني االعتبار عند  ـــموليَّة األكرب، إَضافَة إىل أخذ االعتبارات األرَُسِ بالشُّ
تطبيقها عىل األرَُس، وفيام يخصُّ نَْوِعيَّة وماهيَّة األهداف عىل املستوى األرَُسِّي فهي 
ائِم وليس النَّْفع  ق النَّْفع الدَّ أيًضـــا يجب أن تكون ذات مدى طويل األجـــل بحيث تَُحقِّ
اآلِنّ، وهذا الهدف البعيد األجل يتمُّ تحقيقه عن طريق تنمية األرُْسَة بتأهيلها تربويًّا 
ونفسيًّا ومهنيًّا وثقافيًّا، عن طريق تقديم النُّْصح واإلرشاد والتَّْدِريب لالرتقاء باألرسة 
اِتّ باستثامر طاقات أفرادها كُّل حسب  يف جميع ميادين الحياة، وتحقيق االكتفاء الذَّ

إمكانيَّاته وقُُدَراته.

مها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ  وعموًما ال يكن التََّوقُّع بأن تكون الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
عىل املســـتوى األرَُسِّي ذاَت شكٍل واحٍد أو منٍط ثابٍت، فهي تختلف باختالف البيئات 
املُْستَْهَدفَة وباختالف الحاجة الحقيقيَّة الَِّتي تختلف أيًضا باختالف الواقع االقِتَصاِدّي 
مه هذه املَُنظَّاَمت لألرَُس، االهتامم بضحايا  ْعم الَِّذي تَُقدِّ لهذه األرَُس، ومن أشكال الدَّ
ْعم النَّْفِيّ لهم من  يَّة من خالل تقديم الدَّ الُعْنف األرَُسِّي وأصحاب املشكالت األرَُسِ
أجل إعادة بناء شخصيَّاتهم، أو مساعدتهم يف َعيْش حياٍة آمَنٍة مستقرَّة، كذلك هناك 
م ِخْدَماتها للُمِســـنِّنَي الَِّذيَن ليس لهم عائل أو شخص يكون  ُدور املُِســـنِّنَي والَِّتي تُقدِّ
ة بأصحاب اإلعاقات الجسديَّة أو العقليَّة،  مسؤواًل عنهم، وهناك أيًضا املراكز الَخاصَّ

والَِّتي تحرص ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل تقديم رعاية تأهيليَّة متكاملة لهم.

ة الَِّتي  ُمها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من العوامل املُِهمَّ كـــام تَُعّد الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
ْورات  لِيَمة األطفال؛ من خالل الدَّ تهدف إىل حامية تاســـك األرسة وإىل التنشئة السَّ
التَّْدِريبيَّـــة الَِّتي تزرع الِقيَم الرتبويَّة يف األطفال، أو الَِّتي تُعلِّم اآلباء طريقة التََّعاُمل 
مع األطفال، وتســـاعد ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ يف توفري الوظائف للُمِعيل الَِّذي ال 
يتلك عماًل من خالل املرشوعات الَِّتي تقوم بها، ويف حالة تعرُّض الزَّْوَجة أو األبناء 
زِم، كام تُوفِّر  م لهم ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ ِخْدَمات الرَِّعايَة والتَّأِْهيل الالَّ للُعْنف تُقدِّ
ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ َدْوًرا لرعاية هؤالء األطفال؛ من أجل حاميتهم من التَّرَشُّد 

واالنحراف.

الَفْصل الثَّاِن/ املبحث الثَّاِن



- 83 -

أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عل مستوى املجتمع
إنَّ أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ تكون أوضح ما يكون عىل مستوى املجتمع؛ وذلك كَْون األَثَر 
الَِّذي يرتكه الَعَمل اإلنَْساِنّ يطال جميع األفراد، وَحتَّى أولئك الَِّذيَن ال يَِتّم استهدافهم 
بنشاطات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة قد تَلَْحُقُهم اآلثار اإليَجاِبيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ؛ وذلك كون 
اِملَة، والتَّْنِميَة  أّي عمل عىل املســـتوى الَجْمِعّي يدعم النََّشاط عىل مستوى التَّْنِميَة الشَّ
ـــاِملَة يَُدّل اســـمها عىل محيط تأثريها، فهي ذاُت أَثٍَر شامٍل وطويل األجل، وهنا  الشَّ
اِملَة  يكن القول بوجود عالقة تكامليَّة بني ُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ والتَّْنِميَة الشَّ
َعة الَِّتي تســـتهدف اإلنسان، وتسعى إىل تغيري حياته  يف ضوء األعامل والربامج املُتََنوِّ
م؛ ألنَّ صالح األرسة من صالح  لألفضـــل، ثُمَّ املُْجتََمع بُْغيََة تحقيق االســـتقرار والتََّقدُّ
الَفـــرْد، و صـــالح املُْجتََمع من صالح األرسة؛ ففي الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تتكامل أطراف 
تها يف تسيري الحياة  املََســـاَحة ما بني الَفرِْدّي والَجاَمِعّي والتَّنظيمّي؛ ليك تَُؤدِّي َمَهمَّ

بأكرب قَْدٍر من التَّاَمُسك واملرونة.

وال يجب التََّوقُّع بأنَّ أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املُْجتََمع تقتص عىل تأمني 
ِريـــَن؛ فأهداف هذا الَعَمل أعمُق  طعـــاٍم ورشاٍب للفقراء، أو إيواء املَْنُكوبني واملَُهجَّ
ق نوًعا من التوازن  تأثريًا وأوســـُع نطاقًا، فيمكن وصف أَثَِر هذه األعامل بأنَّها تَُحقِّ
الَِّذي يحتاجه املجتمع؛ حيث إنَّه يعمل بشكٍل أساٍس عىل تحقيق االستقرار يف املُْجتََمع 
الت الجرية واالنحراف، ما ينعكس إيجابًا عىل  الت األمان، ويَُحدُّ من ُمَعدَّ وزيادة ُمَعدَّ
لِْبيَّة الَِّتي قد  املجتمع، سواًء اقِتَصاِديًّا أو اْجِتاَمِعيًّا أو سياسيًّا، ويَُقلِّل من الجوانب السَّ

َرات ُمْجتََمِعيَّة عىل كَافَّة املستويات. ترتافق مع ما يحدث من تَطَوُّ

ع والتكامل،  وتتاز أعامل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تستهدف املُْجتََمع باالختالف والتََّنوُّ
وينعكس هذا االختالف يف أنواع وضوب الَعَمل اإلنَْساِنّ باإليجاب عىل املُْجتََمع كُلّه، 
فُكّل نوع من أنواع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يحقِّق مجموعًة من األهداف املختلفة عن تلك 
الَِّتي تَتََحقَّق عرب األنواع األخرى، وهكذا، فعىل سبيل املثال يكن أن يكون من أهداف 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تحقيق الثَِّقافَة والَوْعي للمجتمع من خالل ُمَنظَّاَمت تَهتَّم بالتعليم 
والتثقيف ألفراد املُْجتََمع عىل اختالف فئاتهم، وتشـــكيل التَّْوِعيَة بخصوص موضوٍع 
ِبَعيِْنِه مثل تعلُّم مهارات اإلســـعافات األوليَّة، أو كيفيَّة املحافظة عىل البيئة، أو تعليم 

كيفيَّة التََّعاُمل األمثل مع ظرٍف جديٍد أو مشكلٍة ستطرأ عىل املجتمع)1(.

وبشكٍل عاّم تختلف أمناط األفعال اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تقوم بها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل 
يِنيَّة، والثََّقاِفيَّة واالْجِتاَمِعيَّة واالقِتَصاِديَّة  ة؛ كالبيئة الدِّ مستوى املُْجتََمع تَبًَعا ملعايري ِعدَّ
وكذلك البيئة الَقانُونِيَّة؛ فبعض القوانني تعمل عىل تحديد نطاق تأثري عمل املَُنظَّاَمت 
َدة، وهذه القطاعات تختلف من ُمَنظََّمة إىل  اإلنَْســـانِيَّة وتوجيهها إىل قطاعات ُمَحدَّ
أخرى، ومن مجتمعٍ إىل آخر، فعىل ســـبيل املثال قد تكون أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ يف 
خيّص  يَّة ألفراد هذا املجتمع، سواًء عىل املستوى الشَّ حِّ مجتمع ما تقديم الِخْدَمات الصِّ
أو الَجاَمِعّي، وهو ما نراه يف األعامل اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تهدف إىل وقاية املُْجتََمع من 
يَّة مبارشة، وأخرى غري مبارشة،  ع ما بني ِخْدَمات ِصحِّ يَّة، والَِّتي تَتََنوَّ حِّ املشكالت الصِّ
ّي مثل َجْمِعيَّات معالجة أمراض  حِّ صات تهّم الجانب الَخرْيِّي الصِّ ة تخصُّ وتشـــمل ِعدَّ
يَّة، ومرىض الُكىَل، واألطفال املَُعاِقنَي،  حِّ َرات، والتَّْوِعيَة الصِّ َطَان، ومكافحة املَُخدِّ السَّ

ولجان أصدقاء املرىض، وغريها من الَجْمِعيَّات واملَُنظَّاَمت )2(.

كام يكن أن يكون الهدف من الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو إصالح ســـلوك ما أو معالجة ظاهرة 
اْجِتاَمِعيَّة ما بدأت يف االنتشـــار يف املُْجتََمع مثل الُعْنف األرَُسِّي، أو االنحرافات الُخلُِقيَّة 
ــة أنواعهـــا؛ حيث تنعكس هذه املجهودات عىل املُْجتََمع بـــُكّل خري، وذلك كونها تَِقي  بَكافَـّ

د استقراره االْجِتاَمِعّي. لِْبيَّة الَِّتي تَْنَخر بُْنيَانها وتَُهدِّ املُْجتََمَعات من مختلف الظََّواِهر السَّ

الَفْصل الثَّاِن/ املبحث الثَّاِن

جامل، ياســمني. "دور ُمَنظََّمت الَعَمل الَخْيِّي يف التَّشــجيع عل القراءة واألنشطة الثَّقافيَّة"، موقع . 1
 goo.gl/B3JhCm :مداد، 3 مارس 2016م، تاريخ الزيارة 10 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

يَّة الَخْيِيَّة.. »إدارة الفزعة« و»صدقة يا محسنني« غي . 2 حِّ بن مشخص، عىل الشثي. الَجْمِعيَّات الصِّ
ــعوديَّة، 29 مارس 2011م، تاريــخ الزيارة 10 مايو 2017م، ُمتَاح  مجديــة!، موقع صحيفة الرياض السُّ

goo.gl/Fpzgh0 :عىل الرَّاِبط
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ة لفئات الشباب أو األطفال أو  وقد تشـــمل هذه األهداف الجوانب الرتفيهيَّة، وَخاصَّ
ـــّن، وهي الفئات األكث حاجة إىل الرَِّعايَة املُْجتََمِعيَّة، ال ِســـيَّاَم ِفئَتَْي  فئات كبار السِّ
األطفال والشـــباب اللَّتنَْي يكن اعتبارهام بثابة مســـتقبل املجتمع، ومن ثَمَّ تُويِل 
ا، وتسعى  ِعّي هاتني الفئتني اهتامًما خاصًّ الكثري من ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّطَوُّ
إىل تنويع األنشـــطة الَِّتي تستهدفهم، مثل تعلُّم العلوم املختلفة، وتعلُّم الفنون كالرَّْسم 
واألعـــامل اليدويَّة، وأيًضا ألعاب الفكر، وكذلك تنظيـــم الرََّحالت املختلفة؛ ملا لهذه 

يَّة يف حامية الشباب واألطفال)1(. األنشطة املختلفة من أَهمِّ

ْولَة بِخْدَمات الوقاية والرَِّعايَة  ل الدَّ َول الَعَرِبيَّة إىل تكفُّ وتشـــري بعض دســـاتري الدُّ
والتَّأِْهيل ملواطنيها، مع تشجيع املَُنظَّاَمت واألفراد عىل اإلسهام يف األعامل اإلنَْسانِيَّة 
ة  م هذه الِخْدَمات لهـــذه الفئة عن طريق الجهات املختَصَّ يف مجـــال اإلعاقة، وتَُقدِّ
يف العديد من املجاالت وتشـــمل تقديم الِخْدَمات التَّْدِريبيَّة والتَّأِْهيليَّة با يتَّفق ونوع 
اإلعاقة ودرجتها وُمتَطَلَّبَات ســـوق الَعَمـــل، با يف ذلك توفري مراكز التَّأِْهيل املِْهِنّي 

واالْجِتاَمِعّي، وتأمني الوسائل التَّْدِريبيَّة املالمئة)2(.

يَّة وقت حدوث األزمات خصوًصا الطبيِعيَّة  كذلك يُْعترَب الَعَمل اإلنَْساِنّ غايًة يف األَهمِّ
ـــيُول، فهذه األزمات عىل األغلب ال  منها، مثل الزالزل واألعاصري والفيضانات والسُّ
يْطَرَة عليها بالجهود الُحُكوِميَّة التَّقلِيِديَّة فقط؛ حيث تعمل ُمَنظَّاَمت  يكن أن يَِتّم السَّ
الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ ِبطُرٍُق غري تقليديَّة تعتمد عىل فكرة الِفرَق املُؤقَّتَة، والَِّتي 
يْطَرَة  بالطبع تتعامل مع األزمات املختلفة والظََّواِهر الطارئة بطريقة تســـاعد يف السَّ

بشكٍل أرسع عىل كَافَّة األمور.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

عي"، موقع الهطايل، 2010م، تاريخ الزيارة 29 يناير 2020م، ُمتَاح عىل . 1 الهطايل، صالح. "الَعَمل التَّطَوُّ
goo.gl/SXUJnj :الرَّاِبط

ِضيَّة الدوليَّة لحقوق اإلنسان، 26 . 2 "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحمية الجتمعيَّة"، موقع املُفوَّ
 goo.gl/5dYbN3 :يونيو 2011م، تاريخ الزيارة 10 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَْهتَـــّم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، أيًضا، بِفْكِر التَّْنِميَة والرَِّعايَـــة من خالل االهتامم بالفئات 
ة للرَِّعايَة واالهتامم والِخْدَمات؛ حيث تقوم املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  املســـتَحقَّ
م لها املَُساَعَدات من أجل تقديم املَُساَعَدة للفئات  بعمل دراســـات للحاالت الَِّتي تَُقدِّ
ها ُمَنظَّاَمت  ة بالحاالت الَِّتي تَتََوالَّ َراَســـات الَخاصَّ ة بالفعل، وتعمل تلك الدِّ املســـتَحقَّ
الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ عىل ضبط وتحرِّي حالة كُّل املُْستَِفيِديَن من الِخْدَمات الَِّتي 
َسة، وذلك من خالل مراجعات دوريَّة وبحوث اْجِتاَمِعيَّة َميَْدانِيَّة لضامن  مها املَُؤسَّ تَُقدِّ

فاِفيَة ومدى االستحقاق)1(. النَّزَاَهة والشَّ

الت البطالة يف  ومن األهداف غري املبارشة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تخفيض ُمَعدَّ

ـــبَاب، من خالل املرشوعات الَِّتي  املُْجتََمَعات، وذلك من خالل تأمينها فُرَص عمل للشَّ

تُديرهـــا هذه املَُنظَّاَمت أو ُتَوِّلها، وهو مـــا يُخفِّف الضغط عىل الحكومة يف توفري 

الوظائف والتقليل من حجم مشـــكلة البطالة املوجـــودة يف املجتمع. وبا أنَّ أفراد 

ُعون للقيـــام بهذه األعامل، فيحاول كُّل فرد أن يعمل  املُْجتََمع أنفســـهم هم من يتطوَّ

يف نطاق اهتاممه وميوله وقُُدَراته، فإنَّ هذا يعني أن كُّل شـــخص سيعمل يف نطاق 

َسات  صه، وبالتَّايِل ســـيكون أكث قدرًة عىل اإلبداع واالبتكار ما قد يساعد املَُؤسَّ تخصُّ

ال. الُحُكوِميَّة يف عمليَّات اتِّخاذ القرارات املُْجتََمِعيَّة بشكٍل فعَّ

إنَّ األهداف املختلفة واملتكاملة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تعمل مجتمعًة عىل تحقيق 
األمن املُْجتََمِعّي؛ بحيث يرفع من نِْســـبَة الَوْعي عىل املســـتوى الَفرِْدّي، ما يساعد يف 
الت الجرية ومكافحة الُسلوكِيَّات املنحرفة، كام يدعم وْعي العاملني به  الحّد من ُمَعدَّ
وباقي املُْستَِفيِديَن منه، ما يَْخلُق لدى األفراد ُشُعوًرا باملسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة والرَّْغبَة يف 
يَّة عن األهداف املَادِّيَّة،  اإلنجاز، كام أنَّ األهداف املُْعَنِويَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ ال تَِقّل أَهمِّ

الَفْصل الثَّاِن/ املبحث الثَّاِن

عّي وعالقته بأمن املجتمــع، جامعة نايف للعلوم األمنيَّة، . 1 الشــهران، معلوي بن عبداللــه. الَعَمل التَّطَوُّ
الرياض، 2006م، ص ص -16 19.



- 87 -

فهذه األهداف املُْعَنِويَّة تعمل عىل زيادة الِقيَم اإلنَْســـانِيَّة يف املُْجتََمع وتكينها؛ وذلك 
عن طريق َغرْس ُخلُق التعاطف مع الغري، وتقليل املَطَالِب املَادِّيَّة، ومكافحة الجرية 
بَاب وتقديم ِخْدَمات تْعلِيِميَّة وإْعالِميَّة  بطريقة غري مبارشة، وَمْلء أوقات الفراغ للشَّ

تساعد يف تَطَوُّر املُْجتََمع وتنميته عىل كَافَّة األصعدة)1(.

ولعلَّ من املُِهّم هنا التَّنويه إىل أنَّ جميع األهداف الَِّتي ســـبق ِذكْرها يف هذا املبحث، 
يَّة واالْجِتاَمِعيَّة تندرج ضمن خانة األهداف  وعىل اختالف مستوياتها الَفرِْديَّة واألرَُسِ
ُورَة إىل أنَّ هناك أهدافًا غري  املُبَارِشَة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وهذا الطرح يقود بالـــضَّ
مبارشة لهذا الَعَمل، وهذه األهداف غري املبارشة ال تظهر نتائجها عىل املدى القصري، 
ـــط والطويل، وهي تشمل مختلف النََّواِحي؛  ولكن تبدأ يف الظهور عىل املدى املُتََوسِّ
ِحَقة  يَاِسيَّة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل يف الفصول الالَّ االْجِتاَمِعيَّة واالقِتَصاِديَّة والسِّ
َراَسة، ولكن يجب القول بأنَّ األهداف املبارشة للَعَمل اإلنَْساِنّ هي أهداف  من هذه الدِّ
ل ُمَنظَّاَمت الَعَمل  ة من ناحية بُعدها الزََّمِنّي، فمعظم الحاالت الَِّتي تستوجب تََدخُّ ُملِحَّ
ا األهداف غري املبارشة  اإلنَْســـاِنّ هي حاالت عاجلة وتظهر نتائجها بَشْكٍل ُمبَارِش، أمَّ
فهي نتيجة َحتِْميَّة لألهداف املبارشة، بعنى أنَّ هذه األهداف غري املُبارشة ال تسعى 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لتحقيقها، ولِكنَّها تُْعترََب نتيجة لألهداف املبارشة الَِّتي سبق ذكرها، 

وعموًما سيتّم تناول هذه الَقِضيَّة بالتفصيل الحًقا.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ُعون العرب، . 1 املروان، نايف محمد، "الَعَمل الخيّي: إشكالته وتطبيقاته، رؤية اجتمعيَّة أمنيَّة"، املُتطوِّ
 goo.gl/U4eYRB :يناير 2011م، تاريخ الزيارة 10 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املَْبَحث الثَّالِث

خصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ

ل ميكن للَعَمل اإلنَْساِنّ أن يقوم باألهداف املَُنوطَة به واملُملَْقاة عل عاتقه عل أكمل 
وجه دون أن يشمل جملة من الخصائص الَِّتي تُْفرِده وُتَيِّزه عن غيه من األعمل 
األخـــرى، وهذا الشط ل يَُخّص قطاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ دون القطاعات األخرى، 
فكُّل عمـــل وكّل مجال يختّص بجملة من الصفات املالزمة له، وهذه الخصائص 
لِيل واملرشد لهذه األعمل؛ ففي حال انتفاء إحدى الخصائص  فات تُعترب الدَّ والصِّ
أو انخفاض َفاِعلِّيتها؛ فهذا األمر ســـينعكس مباشًة عل األداء وعل اإلنتاجيَّة، 
ر  وغياب بعض الخصائص قد يُْفِقد الَعَمل معناه وهدفه ويُْخرِجه من نطاقه املَُقرَّ

له إىل نطاق آخر بعيد كُّل البعد عن ما ُخطِّط له.

إنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ليك ينتقل من ُمَجرَّد مبادرات فَرِْديَّة مدفوعة بشـــاعر إنَْسانِيَّة 
ـــِيّ ُمَنظَّم وقائم عىل أُُسس علميَّة وإَداِريَّة حديثة وعصيَّة؛ يجب أن  إىل عمٍل ُمَؤسَّ
تكون آليَّات َعَملِِه محكومة بجملة خصائص وصفات الزمة لها وليســـت عشـــوائيَّة أو 
ِتِه َمْضيََعًة للوقت وللجهد،  ارتجاليَّة، وبدون هذه الخصائص يُْصِبح الَعَمل اإلنَْساِنّ برُمَّ
ح وبشـــكٍل ال  ويَْفِقد فاعليّته، وبالتَّايِل تَْنتَفي معه ضورة وجوده، إنَّ هذا البيان يُوضِّ
يرتك مجااًل لِلَّبْس أنَّ خصائص الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ليست بحثًا أكادييًّا نظريًّا، بل هي 
ة من الواقع الفعيّل لتجارب الَعَمل اإلنَْساِنّ خالل القرنني املاضيني وخصوًصا  مستمدَّ
عند بدء ظهور املَُنظَّاَمت املســـتقلَّة املَْعِنيَّة بتقديم ِخْدَمات اإلغاثة واإلعانة للَمْنُكوِبنَي 

واملُْحتَاِجنَي.
ِيّ يخضع للرشوط وللخصائص  وهنا يَْجُدر التَّنويه إىل أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ كجهاز ُمَؤسَّ
ــة والتَّْنِظيِميَّة؛ كوجود هيكٍل  ًة الرشوط اإلَداِريَـّ الَِّتـــي تَْحُكم عالَم املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ
تنظيمّي وأســـاليب إَداِريَّة واضحة ومدروســـة، وهي ليست محور اهتاممنا يف هذا 

املبحث.
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فباإلَضافَة إىل هذه الخصائص املشـــرتكة مع باقـــي قطاعات األعامل يَتميَّز الَعَمل 
اإلنَْســـاِنّ بخصائص تَْعِنيه دون غريه؛ وهي محور اهتاممنا هنا، وهذه الخصائص ال 
تعني ُمَنظََّمة من ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ دون غريها، بل هي َضُوريَّة ألّي ُمَنظََّمة 
تعمل يف هذا القطاع، وغياب أّي َخاِصيَّة من هذه الخصائص كفيٌل بإخراجها من هذا 
بِْحيَّة أو غريها، وخالل الصفحات التالية سنبنيِّ  القطاع لتَْدُخَل يف قطاع املَُنظَّاَمت الرِّ

يَّتها بالنِّْسبَة للَعَمل اإلنَْساِنّ وُمْخرََجاته. هذه الخصائص بالتفصيل مع توضيح أَهمِّ

الَخاِصيَّة األوىل: الستدامة
ِيّ ِبَغّض النَّظَر عن مجال  إنَّ فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ مرهونة باستدامته، فالَعَمل املَُؤسَّ
عمله يفقد مرشوعيّته اإلَداِريَّة عند اشرتاطه بالَعَمل لفرتٍة ُمَؤقَّتَة، وعندئٍذ يتحوَّل إىل 
نظام إدارة املشاريع، وهي الَِّتي ال تصلح لألعامل اإلنَْسانِيَّة أبًدا، فمن رشوط قيام أّي 
ُمَنظََّمة تُْعَنى باألعامل اإلنَْســـانِيَّة هو نِيّتها االستدامة واالستمرار يف هذا الَعَمل، هذا 
من الجانب اإلَداِرّي، ومن الجانب الَعَميّل والتَّطِْبيِقّي؛ فإنَّ مصداقيَّة هذه املَُنظَّاَمت 

تكون موضع َشّك يف حال فقدت استدامتها.
إنَّ ارتباط الَعَمل اإلنَْساِنّ بفهوم االستدامة له أثَرَان رئيسيَّان؛ األَوَّل عىل املُْستَْهَدِفنَي 
من الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والثَّاِن عىل املَُنظََّمة نفســـها، فعىل مستوى املُْستَْهَدِفنَي يُعترَب 
مفهوم االســـتدامة رشطًا لتعاون هؤالء املُْستَْهَدِفنَي مع املَُنظََّمة، وبالطَّبْع فإنَّ فقدان 
تعاونهم يُْضِعف فاعليَّة اإلنجاز بشكٍل ملحوٍظ، كام أنَّ املُْستَْهَدِفنَي ييلون بشكٍل عاّم 
ْعم والَعْون لهم، وتتعزَّز هذه املخاوف  ّك يف األسباب الحقيقيَّة وراء تقديم الدَّ إىل الشَّ

كوك عند فقدان املَُنظََّمة لنيَّة االستدامة يف عملها. والشُّ
ة، فهو ذو  ا فيام يخّص تأثري مفهوم االســـتدامة عىل املَُنظََّمة نفســـها فله أوجه ِعدَّ أمَّ
تأثري داخيّل وخارجّي عليها، وتقســـيم هذا التأثري إىل داخيّل وخارجّي يرتبط ببيئة 
الَعَمل الَِّتي تعمل بها املَُنظََّمة، فََوفَْق أدبيَّات اإلدارة وإدارة األعامل تُقّســـم البيئة الَِّتي 
تُؤثّر وتَتَأَثَّر بها املَُنظََّمة إىل بيئة َداِخلِيَّة وبيئة َخارِِجيَّة، وفيام ييل سنبنيِّ تأثري مفهوم 

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة. االستدامة عىل كال البيئتني الدَّ

الَفْصل الثَّاِن/ املبحث الثَّالِث
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اِخلِيَّة ملَُنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	  تأثي الستدامة عل البيئة الدَّ
اِخلِيَّة للُمَنظََّمة بشـــكٍل عاّم كُّل العنارص واملَُكوِّنَات املَادِّيَّة وغري  يُْقَصد بالبيئة الدَّ
ة عليها، ولََعـــّل أكث العنارص الَِّتي تتأثَّر تَأثُّرًا  املَادِّيَّة الَِّتي للُمَنظََّمة ســـيطرة تامَّ
يَّة كام هو  يَّة، واملوارد البَرَشِ ُمبَارِشًا بفهوم االســـتدامة هو عنص املوارد البَرَشِ
الة، وكُلَّاَم ازدادت فاعليَّة هذه  معروف، هي َعَصب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وأداته الفعَّ
املوارد كُلَّاَم انعكس ذلك وبَشْكٍل ُمبَارِش عىل فاعليَّة أداء ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ.
يَّة كامًّ ونوًعا؛ ففي  إنَّ مفهوم االســـتدامة يُؤثِّر تأثريًا ُمبَارِشًا عىل املوارد البَرَشِ
غياب االســـتدامة أو غياب نيَّة املَُنظََّمة باالســـتمرار يف عملها سيتناقص األداء 
م من هذه املوارد، كام َسيَُشكِّل نزيًفا برشيًّا حادًّا إىل قطاعات عمل أخرى،  املَُقدَّ
كّل ذلك بحثًا عن االستدامة، فمن غري املنطقّي توقُّع قيام العاملني يف ُمَنظَّاَمت 
الَعَمل اإلنَْساِنّ ِببَْذِل أقىص جهودهم وهم يعلمون أنَّ وجودهم يف هذه املَُنظَّاَمت 

مؤقَّت وآِنّ، عىل العكس تاًما يف حال توافر االستدامة.
كام أنَّ مفهوم االستدامة ذو أثٍر مبارٍش عىل محور التَّْدِريب يف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ 
الَة ال يكن القيام بها وانتظار نتائج إيَجاِبيَّة منها يف ِظّل  فربامـــج التَّْدِريب الفعَّ
غياب مفهوم االســـتدامة، وهذا التأثري ال يشمل مستًوى إَداِريًّا بعينه، بل ينسحب 
نيا؛ من هذا كُلّه يكن  عىل مختلف املســـتويات اإلَداِريَّة، العليا والوســـطى والدُّ
القول بأنَّ مفهوم االســـتدامة ذو تأثري مبارٍش وَحاّد عىل مختلف عنارص البيئة 

اِخلِيَّة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ بأحجامها وأشكالها املختلفة. الدَّ

تأثي الستدامة عل البيئة الَخاِرِجيَّة ملَُنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
يُقَصـــد بالبيئة الَخارِِجيَّة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ جميـــع العنارص الَِّتي تُؤثِّر 
عىل عمل املَُنظََّمة وال ســـيطرة للُمَنظََّمة عليها، وتشـــمل هـــذه البيئة ُجْملًَة من 
َســـة، كالبيئة الَقانُونِيَّة  يَّتها ويف تأثريها عىل عمل املَُؤسَّ العنارص املُتََفاِوتَة يف أَهمِّ
كاء واملُناِفِسني واملُورِِّديَن وغريها من العنارص،  والتَّرشيعيَّة، واالقِتَصاِديَّة والرشُّ
وُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ تتأثَّر بعنارص هذه البيئة شأنها شأن املَُنظَّاَمت العاِملَة 

يف قطاعاٍت أخرى.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ومفهوم االســـتدامة يف عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يلعب دوًرا مهامًّ يف حجم تأثري 
هذه العنارص عىل عمل هذه املَُنظَّاَمت، فوجوده يلعب دوًرا إيَجاِبيًّا والعكس صحيح، 
َكَاء واملُورِِّديَن مع املَُنظََّمة يُبَْنى عىل مبدأ نيَّة املَُنظََّمة يف االســـتدامة،  فتََعاُمل الرشُّ
وبغياب هذه االســـتدامة قد تنشأ َعَقبَات يف وجه التََّعاُون والتوريد، كام أنَّ البيئة 
الَقانُونِيَّة والترشيعيَّة قد تَْفرِض قيوًدا عىل املَُنظَّاَمت الَِّتي تنوي الَعَمل لفرتٍة ُمَؤقَّتٍَة؛ 
فاالســـتدامة تُعترب رافعة للُمَنظََّمة يف البيئة الَِّتي تعمـــل بها، وقد يكون التَّْمِويل 
ة من أكث عنارص البيئة  م من املَُموِّلنَِي أو املَُنظَّاَمت املَالِيَّة الُحُكوِميَّة والَخاصَّ املَُقدَّ
الَخارِِجيَّة تأثُّرًا بفهوم االســـتدامة، والتَّْمِويل هو األداة الحقيقيَّة ملَُنظَّاَمت الَعَمل 
ْولِيَّة قد تُْحِجم  اإلنَْساِنّ الَِّتي ُتكِّنها من القيام بأعاملها؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت الدَّ
زِم النَّْقِدّي والَعيِْنّي يف حال غياب  عن مّد ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالتَّْمِويل الالَّ
نيَّة االستدامة عن عملها، أو يف حال عدم قيام هذه املَُنظَّاَمت بأعامل وإجراءات 

َداِخلِيَّة تُوِحي للُمَولِّنَي بأنَّها تعمل وفْق مفهوم االستدامة.

د هذه املَُنظَّاَمت  إنَّ غياب مفهوم االســـتدامة عن عمل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ يُهدِّ
ًة أنَّ مجاالت الَعَمل اإلنَْساِنّ بطبيعة الحال  بفقدان فاعليّتها وضياع جهودها، وَخاصَّ
ة اعتباراٍت؛ منها أنَّ معظم املُْستَْهَدِفنَي  تَْفرِض التََّعاُمل وفْق مبدأ االستدامة؛ وذلك لعدَّ
بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ بحاجة ملُتَابََعة وُمرَاقَبَة دامئة ملعرفـــة مدى فاعليَّة اآلليَّات املتَّبََعة 
ل  يف دعمهم، وكَْون الحاالت الَِّتي تســـتوجب من ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ التدخُّ
دة أو فرََتَات زمنيَّة بعينها، بل  ليســـت محدودًة أو ُمْقتَِصًَة عىل أماكن جغرافيَّة محدَّ
هي مســـتمرَّة بشكٍل دائٍم، لذلك كلّه يُعترب مفهوم االستدامة من أَهّم خصائص عمل 
د هذه املَُنظَّاَمت بغياب الفاعليَّة. ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهو ُمرَاِفق لها وغيابه يَُهدِّ

الَخاِصيَّة الثَّانِية: املرونة
تَُعرَّف املرونة بأنَّها قدرة املَُنظََّمة عىل تعبئة وتطويع مواردها لتحقيق التكيُّف واالستجابة 
اِخلِيَّة  يعة واملدروسة ملواجهة األحداث املفاِجئَة وغري املتوقَّعة يف بيئة الَعَمل الدَّ السَّ
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ال ملختلف املَُنظَّاَمت بغّض  والَخارِِجيَّة)1(، وتُْعترََب املرونة من مســـتلزمات األداء الفعَّ
يَّة  النَّظَر عن قطاع عملها، لكنَّها يف قطاع الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ تَْكتَِســـب أَهمِّ
استثنائيَّة، فطبيعة عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تحتّم عليها التَّخيلِّ عن املركزيَّة يف الَعَمل، 
يَّة يف اتِّخاذ  لْطَة والُحرِّ ـــامح للعاملني ولإلدارة الُوْســـطَى بهامش أكرب من السُّ والسَّ
َات البيئة  ائِم يف ُمتغريِّ القرار، وهذا الهامش املطلوب يف الَعَمل َســـبَبُُه التغـــريُّ الدَّ
الَخارِِجيَّة، فُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ تتعامل مع حاالت مختلفة وذات أسباب ُمتَبَاِيَنة 

ال ينفع معها منطيَّة الَعَمل.

الَة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف ِظّل بيئة  ال يكن التََّوقُّع بتحقيق نتائج حقيقيَّة وفَعَّ
َولِيَّة النَّاجحة يف  َداِخلِيَّـــة محكومة بالبريوقراطيَّة واملركزيَّة، فمعظـــم املَُنظَّاَمت الدُّ
مجال الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ تعمل وفْق مستويات عالية من املرونة، سواًء أكانت 
ًة أنَّ نشاطات هذه املَُنظَّاَمت تُغطِّي مساحات  هذه املَُنظَّاَمت أَُمِميَّة أم مستقلَّة، وَخاصَّ
يِنيَّة والثََّقاِفيَّة والِعرِْقيَّة؛  واسعة من دول العالَم؛ حيث تختلف البيئات االْجِتاَمِعيَّة والدِّ
ففي ظّل هذه االختالفات الَحادَّة بني هذه البيئات، ال يكن وال بأّي شكٍل من األشكال 
اتِّباع نظاٍم ثابت يف اإلدارة أو يف اإلجراءات، فُكّل حالٍة وكُّل بيئة من البيئات تَتَطَلَّب 
أســـلوَب عمل يختلف عن سابقتها، كام أنَّ آليَّة الَعَمل املُتَّبََعة عن الكوارث النَّاجمة عن 
الطبيعة تختلف عـــن مثيلتها الناجمة عن الحروب والنِّزَاَعات، إّن كُّل هذه املُْعطَيَات 

يَّة َخاِصيَّة املرونة يف عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. تقود إىل توضيح أَهمِّ
وهنا يجب اإلشـــارة إىل أنَّ َخاِصيَّة املرونة ال تَتَحقَّق من تلقاء نفسها وال يَِتّم الوصول 
إليها بقراٍر يُتََّخذ، بل هي ثقافة تنظيميَّة تراكُِميَّة تنشأ كحالة فكريَّة أواًل ثُّم تُطَبَّق عىل 
أرض الواقع، وعموًما يبدأ تطبيق َخاِصيَّة املرونة من ُسلوكِيَّات اإلدارة العليا إىل اإلدارة 

الخزرجي، قيَُصّ إســامعيل. "دور املرونة التنظيميَّة وانعكاســاتها يف االستجابة لتحقيق ُمتطلَّبات األداء . 1
العــايّل"، مجلــة العلــوم االقتصاديَّة واإلَداِريَّة، العــدد 94، املجلد 22، 2016م، تاريــخ الزيارة 30 يناير 

https://cutt.us/afuiN :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الوسطى فاملبارشة، وتتحوَّل مع الزََّمن إىل ِسَمة أَساِسيَّة من سامت هذا الَعَمل، والَِّتي 
ال يكن للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ القيام بََهاّمه يف غيابها.

يَّة َخاِصيَّة املرونة بالنِّْســـبَة إىل الَعَمـــل املبارش ملَُنظَّاَمت الَعَمل  وباإلَضافَـــة إىل أَهمِّ
َولِيَّة املُتََعلَِّقة بالتَّْمِويل،  يَّة أخرى أيًضا، ففي معظم الحاالت الدُّ اإلنَْساِنّ، فإنَّ لها أَهمِّ
لُوِحَظ ارتباط فعاليَّة التَّْمِويل بتوافر َخاِصيَّة املرونة، فمعظم املَُموِّلنَِي سواًء املَحليِّنَي 
الت  َقة ملَُعدَّ َوليِّـــنَي أو الُحُكوميِّنَي، ييلون إىل تويل املَُنظَّاَمت النَّاجحة واملحقِّ أو الدُّ
الت العالية مـــن الفعاليَّة ال يكن الوصول إليها إالَّ  عاليـــة من الفاعليَّة، وهذه املَُعدَّ
ل إىل تطبيق املرونة التَّْنِظيِميَّة، فيمكن القول بأنَّ هناك  ــة تُوصِّ باتِّخاذ تدابري إَداِريَـّ
عالقة مبارشة وطرديَّة بني مســـتوى املرونة التَّْنِظيِميَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ 

زِم والكايف. وبني القدرة عىل الحصول عىل التَّْمِويل الالَّ

وال ينبغـــي فَْهم َخاِصيَّة املرونة التَّْنِظيِميَّـــة الَِّتي يتوجَّب توافرها يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل 
اإلنَْســـاِنّ عىل أنَّها نَزَْعة للُقُصور التَّنِظيِمّي، فااللتـــزام التَّنِظيِمّي يحمل ما تحمله 
يَّة يف تحقيق الفاعليَّة، واملَُنظَّاَمت النَّاِجَحة يف مجال الَعَمل  املرونة التَّْنِظيِميَّة من أَهمِّ
اإلنَْساِنّ هي املَُنظَّاَمت الَِّتي تتمّكن من املوامئة الحقيقيَّة بني املرونة وااللتزام وفْق 
َدد تَّم ابتكار مجموعـــة من الهياكل التَّْنِظيِميَّة الَِّتي  البُْعـــد التَّنِظيِمّي، ويف هذا الصَّ
تجمع بني املرونة وااللتزام التَّنِظيِمّي، كالهيكل املَْصُفويِفّ عىل سبيل املثال، وانطالقًا 
يَّة الهياكل التَّْنِظيِميَّة يف زيادة الَفاِعلِيَّة اإلَداِريَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة،  مـــن أَهمِّ

سنتناولها بيشٍء من التَّْفصيل يف الَفْصل الرَّاِبع من هذا الكتاب.

يَات  وختاًما تَْجُدر اإلشـــارة إىل أنَّ الَعَقبَات اإلَداِريَّة، ومنها غياب املرونة تَُشكِّل التََّحدِّ
يَات  األبرز ملختلف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف العالَم، ال ِسيَّام النَّاشئة منها، وهذه التََّحدِّ
قد تَُشكِّل عائًقا حقيقيًّا أمام هذه املَُنظَّاَمت يف االنتشار األفقّي والعمودّي يف بيئتها 
َراَسات  املََحلِّيَّة، كام تَُعّد سببًا رئيًسا يف قصور الجوانب التَّْمِويلِيَّة، وهذه ما تُؤكِّده الدِّ
يَات اإلَداِريَّة الَِّتي تُواِجه الَجْمِعيَّات  اإلَداِريَّة ذات الصلة، ففي دراســـة ِبُعْنواِن "التََّحدِّ
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َهة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة العاملة  َراَسة ُموجَّ الَخرْيِيَّة وُســـبُل مواجهتها")1(، وكانت الدِّ
َراَسة عىل أسلوب االستبيان يف جمع البيانات،  يف ســـلطنة ُعاَمن، واعتمدت هذه الدِّ
واســـتهدفت مجموعة من املديرين والعاملني يف املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة، وأوضحت هذه 
ة يُعترَب العائق األبرز يف  َراَســـة أنَّ غياب املرونة يف التََّعاُمل مع األحداث املستجدَّ الدِّ

عمل هذه املَُنظَّاَمت.

الَخاِصيَّة الثَّالِثة: التََّشاُرِكيَّة
ِيّ هو زيادة الفعاليَّة يف تحقيق  إنَّ الهدف الرَّئِيس لوجود الَعَمل اإلنَْساِنّ بَشْكلِِه املَُؤسَّ
ق  النَّْفـــع االْجِتاَمِعّي، ومن هذا املنطلق يكن القول بأنَّ أّي إجراء يكن اتّباعه ويحقِّ
زيادة هذه الفاعليَّة يتحّول إىل رشٍط الزٍم للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والَعَمل اإلنَْســـاِنّ قائم 
بفهومه األســـاس عىل التََّعاُون بني مجموعة أفراد وأطراف تسعى إىل تقديم الَعْون 
يه، إنَّ هذا املبدأ يف التََّعاُون بني األفراد والَِّذي قاد إىل تشكيل ُمَنظَّاَمت الَعَمل  ملستحقِّ
اإلنَْســـاِنّ ينســـحب وبنفس املبدأ عىل املَُنظَّاَمت فيام بينها، ففاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ 
يكن أن تكون يف أعىل مستوى ممكن عند تحقيق التََّعاُون والتشارك بني املَُنظَّاَمت 
ة عند وجود تجارب مختلفة وُمتاََميزَة عن بعضها بني هذه املَُنظَّاَمت،  املختلفة، وَخاصَّ
وعند اختالف الخربات الَعَمليَّة لكوادر املَُنظَّاَمت أيًضا، فالتََّعاُون والتََّشارُك بني هذه 
م قيمًة مضافًة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، تنعكس وبشـــكٍل واضٍح عىل  املَُنظَّاَمت يكن أن يُقدِّ

َمة وعىل اسِتْمرَاريّتها أيًضا. يَّة الِخْدَمات املَُقدَّ نَْوِعيَّة وكَمِّ

ًة أنَّ التََّشارُك  إن َخاِصيَّة التََّشـــاُركِيَّة تعترب ِســـمًة مالصقة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وَخاصَّ
والتََّعاُون هو املرَُبِّر الِفْعيِلّ لوجود ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وقطاع الَعَمل اإلنَْساِنّ 

يَات اإلَداِريَّة الَِّتي تواجه الَجْمِعيَّات الَخرْيِيَّة وســبل مواجهتها"، . 1 عبدربه، مجدي محمد مصطفى. "التََّحدِّ
https:// :مجلــة اآلداب والعلــوم االجتامعية، 2014م، تاريخ الزيارة 30 يناير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/i7cD3
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وِقيَّة واملَالِيَّة، وتََنافُسه محصوٌر  هو قطاع ال ِربِْحّي، أْي: أنَّه بعيٌد عن مجال املَُنافََسة السُّ
بْحّي يسمح بقيام التََّشاُركِيَّة عىل  ـــوِقّي والرِّ بدى الفاعليَّة، فعدم وجود التََّنافُس السُّ

أكمل وْجٍه.

َسة،  وَخاِصيَّة التََّشـــاُركِيَّة قد تكون ُملْزَِمًة أحيانًا وتَْخُرج عن كونها قراًرا تتَّخذه املَُؤسَّ

ل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ ال تكون أيُّ  ففي العديد من الحاالت الَِّتي تســـتوجب تدخُّ

ْعم، َحتَّى تلك الَعالَِميَّة منها،  ُمَنظََّمـــة وحدها قادرًة عىل القيام بأعباء اإلغاثـــة والدَّ

ة ُمَنظَّاَمت وتعاونها وعملها املشرتك لتحقيق أفضل  ل عدَّ فهذه الحاالت تستوجب تََدخُّ

ة يف حاالت الكوارث الطبيِعيَّة الكربى، أو الحروب طويلة األَمد، فعىل  النَّتَائج، وَخاصَّ

ســـبيل املثال؛ نجد انتشـــار معظم املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَعالَِميَّة يف املُْجتََمع 

ائِرَة هناك، وذلك بسبب أنَّ الحرب وآثَارََها تَُفوق قدرة أّي  وِرّي خالل الحرب الدَّ السُّ

ُمَنظََّمة منفردًة عىل القيام بأعباء اإلغاثة َحتَّى األَُمِميَّة منها.

ويَْحظَى مفهوم التََّشـــاُركِيَّة بالَقبُول من معظم املَُنظَّاَمت العاِملَة يف املجال اإلَغاِثّ 

واإلنَْساِنّ، وتمَّ تَبَنِّي هذا املفهوم ِمن ِقبَل ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة؛ وذلك من سياساتها 

َمة عن طريق مجموعة املَُنظَّاَمت التَّابعة لها، ويَِتّم  اإلنَْسانِيَّة وِخْدَماتها اإلَغاثِيَّة املَُقدَّ

امِئَة بني الوكاالت التَّابعة لألَُمم املُتَِّحَدة)1(،  تتويج هذا املفهوم باللَّْجَنة املشـــرتكة الدَّ

اِئَة املشرتكة بني الوكالت )IASC( هي منتدى مشرتك بني الوكاالت ذات االهتامم بالَعَمل . 1 اللَّْجَنة الدَّ
ســت هذه اللَّْجَنة يف عام 1992م، بهدف  اإلَغاِثّ واإلنَْســاِنّ التَّاِبَعة لألَُمم املُتَِّحَدة وغري التَّابعة لها، تأسَّ
كَّان  تعزيز الَعَمل يف املجال اإلنَْساِنّ، الهدف العاّم لهذه اللَّْجَنة هو تحسني تقديم املساَعَدة اإلنَْسانِيّة للسُّ
ة لألَُمم املُتَِّحَدة 46/182، وأكَّد القرار 48/57  ِريَن، تَمَّ إنشاء هذه اللَّْجَنة َعِقَب قرار الجمعيَّة العامَّ املُتََضِّ
أنَّه ينبغي أن يكون الطريقة األَساِســيَّة للتنســيق بني الوكاالت التابعة لهذه اللَّْجَنة، واعتمدت هذه اللَّْجَنة 
ة  عــىل آليَّــة الَعَمــل العنقودّي لها بدًءا من عــام 2005م، تضّم هذه اللَّْجَنة العديد مــن املَُنظَّاَمت املُْهتَمَّ
بالَعَمل اإلنَْساِنّ، ومنها عىل سبيل املثال: مكتب األَُمم املُتَِّحَدة للشؤون اإلنَْسانِيّة، برنامج األغذية العاملّي، 
ِجئنَي، وغريها من املَُنظَّاَمت، موقع ويكيبيديا  ة العامليَّة، ُمفوضيَّة األَُمم املُتَِّحَدة لشؤون الالَّ حَّ ُمنظََّمة الصِّ

https://cutt.us/mSoL0 :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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وتُْعَنى هذه اللَّْجَنة بتطبيق َخاِصيَّة التََّشاُركِيَّة بني ُمَنظَّاَمت األَُمم املُتَِّحَدة املَْعِنيَّة بالَعَمل 
واإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ من جهة، وبني املَُنظَّاَمت املستقلَّة والُحُكوِميَّة من ِجَهة أخرى، 
ق أفضل النَّتَائج عىل مســـتوى إعانـــة املُْحتَاِجنَي واملَْنُكوِبنَي، ويف أدبيَّات  بحيث تَُحقِّ
األَُمم املُتَِّحَدة تســـمى َخاِصيَّة التََّشاُركِيَّة بالنَّْهج الُعْنُقودّي، حيث يشري هذا النَّْهج إىل 
التََّعـــاُون والتََّضافُر بني جهود مختلف الَجْمِعيَّات واملَُنظَّاَمت لتحقيق هدٍف واحٍد هو 

تحقيق أفضل حياة ُمْمِكَنة لشعوب األرض من خالل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.
وتعمل معظم املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة بالَعَمل اإلنَْساِنّ َحالِيًّا عىل توفري قاعدة بيانات َعالَِميَّة 
يَّة ونَْوِعيَّة عن آليَّات الَعَمل  متاحـــة للجميع، تُوفِّر قاعدة البيانات هـــذه معلومات كَمِّ
املُتَّبََعة، وعن الجهات املُْســـتَْهَدفَة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ بحيث يُؤدِّي التكاُمل يف هذه 
البيانات إىل تعزيز وصول املعلومة املناســـبة يف الوقت املناسب، مامَّ ينعكس إيجابًا 

عىل فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ.

وتشمل التََّشاُركِيَّة أيًضا باإلَضافَة إىل التشارك بني ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، التشارك 
بـــني هذه املَُنظَّاَمت من جهة، وبني الجهات الُحُكوِميَّة، بحيث يُؤدِّي هذا التشـــارك 
إىل االســـتفادة من َميْزَات الَعَمل الحكومّي وعمل املَُنظَّاَمت املُســـتَِقلَّة املَْعِنيَّة بالَعَمل 
الة يف بعض  َاكة من خالل القدرة الُحُكوِميَّة الفعَّ يَّة هذه الرشَّ اإلنَْســـاِنّ، وتربز أَهمِّ
الجوانب والَِّتي تتفوَّق بها عىل املَُنظَّاَمت املُْســـتَِقلَّة، وقدرة املَُنظَّاَمت املُْســـتَِقلَّة الَِّتي 
تَتََفوَّق عىل نظريتها الُحُكوِميَّة، فهذا التََّشـــارُك يَُعـــّد بثابة تكامل للجهود املبذولة 
واستفادة من املَيْزَات النِّسبيَّة الَِّتي تتمتَّع بها كُّل جهٍة، ويف الوقت الَحايِلّ تَْعِقد العديد 
من الُحُكوَمات رشاكات اسرتاتيجيَّة بينها وبني معظم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف العالَم، 
ة طويلة من الزََّمن، بحيث يتّم االستفادة من َخاِصيَّة  َاكَات تكون ملُدَّ ومعظم هذه الرشَّ

التََّشاُركِيَّة واالستدامة يف آٍن مًعا.
َويِلّ واألَُمِمّي  ه الدُّ وهناك رشاكات اسرتاتيجيَّة عىل مستوى العالَم أجمع، وهذا التوجُّ
ال لَخاِصيَّة التََّشـــاُركِيَّة هو دليٌل حقيقٌي عىل تزايد اإليان  ّ نحو التطبيق الَفعَّ واملََحيلِّ
ّ واإلقْلِيِمّي  يَّتها عىل مســـتوى الَعَمل اإلنَْســـاِنّ املََحيلِّ بضورة هذه الَخاِصيَّة، وأَهمِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ْويِلّ، ومن هذه التشاركيَّات الَعالَِميَّة نذكر املَُفوِضيَّة األوروبيَّة لحقوق اإلنسان)1(،  والدَّ
واتِّحاد املَُنظَّاَمت اإلْسالِميَّة يف أوروبا)2( وغريها من التشاركيَّات.

إنَّ هذه الخصائص الثالث؛ االستدامة، املرونة والتََّشاُركِيَّة، ال تُؤدِّي وظيفتها الحقيقيَّة 
إالَّ حني اجتامعها مًعا، فوجود إحداها مرهون بوجود البقيَّة، وهذه الخصائص ليست 
وليـــدة لحظٍة معيَّنٍة أو جهٍد فرٍد أو ُمَنظََّمة واحدة، بل هو نِتَاج عقوٍد كاملٍة من الَعَمل 
ِيّ يف مختلف ِبَقاع العالَم، وهذه الخصائص ال تَْحمل مفاهيم ثابتة،  اإلنَْساِنّ املَُؤسَّ
َة لُِكّل َخاِصيَّة مـــن هذه الخصائص تتغريَّ بتغريُّ البيئتني  اِخلِيَّة املَُفسِّ فاملفاهيـــم الدَّ
ائح املُْســـتَْهَدفَة، فُكلَّاَم كان التغريُّ يف مفاهيمها  اِخلِيَّـــة والَخارِِجيَّة، وبتََغريُّ الرشَّ الدَّ

اِخلِيَّة رسيًعا كُلاَّم كان بإمكان هذه الخصائص القيام بوظيفتها عىل أكمل وجٍه. الدَّ

املفوضيَّــة األوروبيَّــة لحقوق اإلنســان: واختصاًرا ECHR، هي معاهدة دوليَّــة تهدف لحامية حقوق . 1
يَّات األساسيَّة يف قَارَّة أوروبا، حيث َوَضَع مسوَّدتها مجلس أوروبا -املُكوَّن حديثًا آنذاك-  اإلنسان والُحرِّ
َول األعضاء يف مجلس أوروبا املُوقِّعة  ســنة 1950م، وبدأ تطبيقها يف 3 ســبتمرب سنة 1953م، جميع الدُّ
ست  ة حديثًا أن توقّع عليها يف أقرب فرصة ُمتَاحة، تأسَّ عىل االتِّفاِقيَّة حاليًّا، ويُتوقَّع من أّي دولة منضمَّ
وفًقا لهذه املعاهدة املحكمة األوروبيَّة لحقوق اإلنسان يف مدينة سرتاسبورغ الفرنسيَّة، ويحقُّ ألّي مواطن 
َول املوقِّعة عىل االتفاقيَّة انتهكت حقوقه -با يخالف رشوطها- أن  عاديٍّ يف أوروبا يعتقد أنَّ إحدى الدُّ
https://cutt.us/ :يُقّدم دعوى لدى هذه املحكمة، موقع ويكيبيديا املوســوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

Tx4cH
ًدا للُمَنظَّاَمت . 2 اتِّحاد املَُنظََّمت اإلْســاَلِميَّة يف أوروبا: هيئة إْســاَلِميَّة أوروبيَّة جامعة تَُشــكِّل إطاًرا ُموحَّ

َسات ومراكز  َسات والَجْمِعيَّات اإلْساَلِميَّة األوروبيَّة األعضاء فيه، ويضّم االتِّحاد اليوم هيئات وُمؤسَّ واملؤسَّ
ــَس هذا االتِّحاد يف بريطانيا أواخر ســنة 1989م، لكنَّه بدأ بالَعَمل منذ فرتة  يف 30 بلــًدا أوروبيًّــا، تأسَّ
الخمســينيَّات من القرن املايض عىل يَِد الطلبة املســلمني الوافدين إىل عموم أوروبا، موقع ويكيبيديا 

https://cutt.us/WoeiF :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الَفْصل الثَّالِث 

مصادر متويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة • ُمَقدِّ
يَّة واألدوار • املَْبَحث األَوَّل: التَّْمِويل يف الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ األَهمِّ

يَّة التَّْمِويل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أَهمِّ
اإلَدارَة املَالِيَّة يف َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
املَُقوِّماُت األَساسيُّة للنِّظاِم املايلِّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: مصادر التَّْمِويل يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة •
َصناديق ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة	 
ِمَنح الُحُكوَمات	 
ِمَنح الِقطَاع الَخاّص واملَانِِحنَي األفراد	 
َحَمالت التَّرَبَُّعات	 
إِْسرِتاتِيجيّاُت الُحُصوِل عىل التَّْمِويِل	 
رُشُوُط وُمتطَلَّباُت الُحصوِل عىل التَّْمويِل	 

املَْبَحث الثَّالِث:  املصادر الشعية لتمويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ •
الَوقْف اإلْسالِمّي	 
ِعيَّة 	  َدقَات التَّطَوُّ الصَّ
الَهْدُي يف الَحّج	 
اَرات الواجبة عىل املسلمني	  الَكفَّ
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الَفْصل الثَّالِث

مصادر متويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
ترتبط َفاِعلِيَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بَشـــكٍْل ُمَباِش بتوافر التَّْمِويل، فجميع األنشطة 
والِخْدَمات واملشـــاريع الَِّتي ترعاها املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة بحاجة لتغطية 
بِْحيَّة لديها  َتْويلِيَّة، فاملَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة شأنها َشـــأُن املَُنظََّمت الُحكُوِميَّة والرِّ
نشاطات َداِخلِيَّة وَخاِرِجيَّة، وهذه النََّشاطات ل ميكن أن تبدأ وتَْسَتِمّر وتُؤدِّي َدْورها 
ِيّ للعمل اإلنَْساِنّ كان مفهوم التَّْمِويل  الحقيقّي بغياب التَّْمِويل؛ وقبل الظُُّهور املَُؤسَّ
يقتـــص عل املالءة املَالِيَّة للرَّاِغِبنَي بتقديم الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة ككفالة يَِتيم أو 
ِيّ  رعاية أُْسة محتاجة أو التَّرَبُّع ملسجٍد أو مستشفى، فالتَّْمِويل قبل الظُُّهور املَُؤسَّ
ْخِصيَّة،  للَعَمل اإلنَْســـاِنّ كان َقِضيَّة َذاتِيَّة تخضع لعتبارات وتقديرات املُْحِسن الشَّ
ِيّ يف ُمْنَتَصف القرن التَّاِسع عَش بدأت الحاجة  ومع ظُُهور الَعَمل اإلنَْساِنّ املَُؤسَّ
لظهور نِظَام َتْوييِلّ َخاّص بهـــذا الَعَمل، وتنامت هذه الحاجة مع تَطَوُّر النِّظَام 
ـــع جديٍد يف الِخْدَمات واألنشطة والتَّغطية كانت  ِيّ اإلنَْساِنّ، فمع كُّل توسُّ املَُؤسَّ
د األنشطة وازدياد َحْجم الَعَمل اإلنَْساِنّ  يَّة املمنوحة للتَّمويل، ومع تعقُّ تزداد األَهمِّ
ة الفعل  ع الِخْدَمات وانتقال الِفكْر اإلَغاِثّ من فكرة العطاء إىل التَّْنِمَية ومن رِدَّ وتََنوُّ
إىل الستباقيَّة تعقَّدت األنشـــطة التَّْمِويلِيَّة لتصل إىل مرحلة تخصيص ِقْسم يف 
 ّ كُّل ُمَنظََّمة إنَْســـانِيَّة َعالَِميَّة أو َمَحلِّيَّة يُْعَنى باإلدارة املَالِيَّة، وازداد الهتمم املََحيلِّ
ج هذا الهتمم بإنشاء صناديق وتنظيم ُمْؤَتََرات  والَعالَِمّي بالتَّْمِويل اإلنَْساِنّ لُيَتوَّ

تُْعَنى بقضايا تويل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة.

يَّة التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ، ومن دور هذا التَّْمِويل يف  وانطالقًا من أَهمِّ
تحقيق االســـتقرار واالستدامة يف نشـــاط املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ سيتناول هذا الفصل 
يَّته وَدْوره ووظيفته، ومصادره املختلفة  قَِضيَّة التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، ُمتََناِواًل أَهمِّ
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من َمَحلِّيَّة وَدْولِيَّة وَذاتِيَّة وَخارِِجيَّة، كام سيتناول هذا الفصل مصادر التَّْمِويل اإلْسالِمّي 
يعة اإلْسالِميَّة أفرزت جملًة من مصادر التَّْمِويل املُْستََداَمة  للَعَمل اإلنَْساِنّ؛ كَْون الرشَّ
الَِّتي َساَهَمت وما تزال يف تويل األنشطة اإلنَْسانِيَّة، والَِّتي يكن االستفاَدة من أثرها 
اإليَجاِبّ ومن أسلوبها املَرِن الَِّذي ما يزال حاًضا طوال أربعة عرَشًا قرنًا من الزََّمن 
بحيث يكن تَْعميم آثارها َحتَّى عىل املُْجتََمَعات غري اإلْســـالِميَّة كأقدم تجربة َتْويلِيَّة 

للَعَمل اإلنَْساِنّ يف التَّاريخ.

الَفْصل الثَّالِث
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املبحث األَوَّل

التَّْمِويل يف الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ

يَّة واألدوار األَهمِّ

ل ميكن للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة القياُم بأدوارها املَُنوطَة بها دون حصولها عل التَّْمِويل 
يَّة املمنوحة  الـــكايف الَِّذي يُِعينها عل أداء َمَهاّمها عل أكمل وْجـــٍه. وتزداد األَهمِّ
لتمويل الَعَمل اإلنَْساِنّ بزيادة األدوار املُملَْقاة عل عاتق املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، فَغالِِبيَّة 
م ِخْدَماتها  املُْجَتَمَعات الَحالِيَّة يوجد بها العديد من املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة، الَِّتي تَُقدِّ
اإلَغاثِيَّـــة والتَّْنَمِويَّة لبيئتها، لَيَتَحوَّل َدْور هذه املَُنظََّمت من َدْور ثَانَِوّي َرِديف إىل 
يَّة التَّْمِويل  ح وبَشـــكٍْل َجيِلّ أَهمِّ ْور يُوضِّ َدْور اْجِتَمِعّي أَســـاِسّ وقياِدّي، وهذا الدَّ

للَعَمل اإلنَْساِنّ.

يَّة التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بشكٍل ُمطَّرِد مع بداية القرن العرشين  وازدادت أَهمِّ
يف ِظّل الكوارث الَفاِدَحة الَِّتي لَِحَقت باملُْجتََمع اإلنَْساِنّ يف ِظّل الحربني الَعالَِميّتنَْي 
ًة مع َعْجز املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة آنذاك عن القدرة عىل تغطية  األوىل والثَّانِية، وَخاصَّ
يَّة تويل الَعَمل  اًل إنَْســـانِيًّا؛ كام تنعكس أَهمِّ جميع الحاالت الَِّتي كانت تَْســـتَلْزِم تََدخُّ
ْولِيَّة ُمَمثَّلَة بَُنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة  اإلنَْســـاِنّ من خالل تركيز املَُنظَّاَمت األَُمِميَّـــة والدَّ
َســـات املنبثقة عنها عىل ضورة تأمني كُّل أشكال التَّْمِويل للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  واملَُؤسَّ
يَّته نظرًا للآمس اإلنَْسانِيَّة  ْولِيَّة، ويف وقتنا الحايل يكتســـب التَّْمِويل أَهمِّ املََحلِّيَّة والدَّ

ْق والغرب. الَِّتي تَُعّم مختلف أنحاء العالَم يف الرشَّ

ّ يف ازدياد، إالَّ أنَّ زيادته ال  م للَعَمل اإلنَْســـاِنّ العالَِمّي واملََحيلِّ إنَّ واقع التَّْمِويل املَُقدَّ
يَاَدة الحاصلة يف الحاجة للِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة، فظهرت فجوة َتْويلِيَّة بني  تَرْقَى للزِّ
، وهذه الفجوة يف ازدياٍد، وهنا يجب التَّنويه عىل  الواقع املَايِلّ وبني الواقع التَّْشِغييِلّ
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الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

يَاَدة الكبرية يف نََفقات  أنَّ ســـبب هذه الفجوة ليس نَْقًصا يف التَّْمِويل، بل ســـببها الزِّ
يَّة، فعىل ســـبيل املثال بلغت  املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة كنتيجٍة َحتِْميَّة لزيادة املآس البَرَشِ
الفجوة التَّْمِويلِيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ الَعالَِمّي عام 2014م 17.3 مليار دوالر أمرييّك، 
وهي تَُشكِّل %55 من النَّشاطات التَّْشِغيلِيَّة اإلنَْسانِيَّة)1(، بعنى أن %55 من املُْحتَاِجنَي 
ْوا أّي ِخْدَمات إنَْسانِيَّة نتيجَة نَْقص االعتامدات  للِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة حول العامل مل يتلقَّ
املَالِيَّة، إنَّ هذه النِّْسبَة الكبرية والَِّتي تتجاوز نصف املُْحتَاِجنَي حول العالَم واملحرومني 

يَّة التَّْمِويل بالنِّْسبَة للَعَمل اإلنَْساِنّ. ح وِبَشْكٍل َجيِلّ أَهمِّ من الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة تُوضِّ

يَّة التَّْمِويل يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة أَهمِّ
يَّة  يَُغطِّي التَّْمِويل جميع أنشطة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة اإلَداِريَّة والتَّْشِغيلِيَّة، ولتوضيح أَهمِّ
التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ فيام ييل أَهـــّم النَِّقاط الَِّتي يقوم التَّْمِويل بتغطيتها يف 

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة:

م يف إطار املَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة 	  يَُغطِّي التَّْمِويل تكلفة املعونات املَادِّيَّة الَِّتي تَُقدَّ
للَمْنُكوِبنَي واملُْحتَاِجنَي، كام يُغطِّي تكلفة املشاريع اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت.

يَُغطِّي الِخْدَمات غري امللموسة والَِّتي يَِتّم تقديها كِخْدَمات إنَْسانِيَّة، كالِخْدَمات 	 
الطِّبِّيَّة والِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة.

يَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة باإلَضافَة إىل تكاليف َعَملِيَّات 	  يَُغطِّي تكلفة املوارد البَرَشِ
يَّة عن تغطية تكاليف الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة،  التَّْسِويق واإلعالم، وهذه التَّغطية ال تَِقّل أَهمِّ

لَة. بَة وُمَؤهَّ يَّة ُمَدرَّ فالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة ال يكن تقديها بدون كوادر برََشِ
اِعَمة لألنشـــطة األَساِسيَّة، كَعَملِيَّات التَّْنِسيق والرَّْصد 	  يَُغطِّي تكاليف الَعَملِيَّات الدَّ

واملُتَابََعة والتَّوثِيق.

مســتقبل التَّْمويل اإلنَْســاِنّ، منشــورات األَُمم املُتَِّحَدة، فريق تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ، 2017م، تاريخ . 1
https://cutt.us/yrUfJ :الزيارة 19 مارس 2020م، ُمَتاح عل الرَّاِبط
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ـــاِبَقة الَِّتي يُغطِّيها التَّْمِويل تَُعدُّ ركائز أَساِسيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ، فأّي  إنَّ الَعَملِيَّات السَّ
نشاٍط ال يَِتّم تأمني التغطية املَالِيَّة له سيُؤَثِّر ِبَشْكٍل َسلِْبّي عىل َجْوَدة الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة 
ونسبة تغطيتها، وال يجوز التََّوقُّع بأنَّ األنشطة األَساِسيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واملُتََعلَِّقة 
اِعَمة  َمة للُمْستَِفيِديَن هي األَْوىَل بالتَّْمِويل، وأنَّ الِخْدَمات الثَّانويَّة والدَّ بالِخْدَمات املَُقدَّ
اِعَمة هي  ة التوقُّف عن تويلها، فالِخْدَمات األَساِســـيَّة والدَّ يكـــن يف حاالت َخاصَّ
وْجَها الِخْدَمة اإلنَْسانِيَّة، ويقفان عىل مسافٍة واحدٍة من حيث أحقيَّة التَّْمِويل، ويُْقَصد 
اِعَمة جميع األنشطة الَِّتي ال ترتبط ارتباطًا مبارًشا بالِخْدَمات  باألنشطة اإلنَْسانِيَّة الدَّ
َمة للُمْســـتَِفيِديَن، لِكنَّها تَُشكِّل البيئة التَّْشـــِغيلِيَّة والتَّْنِظيِميَّة الَحاِضَنة لألنشطة  املَُقدَّ
ـــْكل املطلوب وبالَجْوَدة  األَساِســـيَّة، بحيث ال يكن تقديم الِخْدَمات األَساِسيَّة بالشَّ

اِعَمة. املرغوبة بدون هذه األنشطة الدَّ

اإلَداَرة املَالِيَّة يف َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ
تُْعترََبُ اإلِدارُة املاليُّة يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة من األَقْساِم الَحيَويِّة، وذلك كَْوُن 
تَأْثريِها َيْتَدُّ ليَطاَل ُمْختَلَِف َجوانِِب النَّشـــاِط الَّذي تَُقوُم به هذه املَُنظَّامُت، فاإلِدارُة 
املاليُّة تُْعَنى ِبَشـــْكٍل رَئيٍس ِبِإدارِة املَوارِِد املاليِّة يف املَُنظَّمـــِة ِبَفّعاليٍّة لتَْحقيِق أَْهداِف 
املَُنظَّمِة، وعادًة ما تَُقوُم اإلِدارُة الُعلْيا ِبَوْضعِ الُخطُوِط الَعريضِة لإلِدارِة املاليِّة، وتَتََوىلَّ 
نْيا تَْنفيَذ املَُخطَّطـــاِت املاليِّة، وتَتَقاطَُع اإلِدارُة املاليُّة من َحيُْث  اإلِدارُة الُوْســـطَى والدُّ
بْحيِّة، كام تَتَشـــابَُه معها يف  الَوظائُِف املَُنوطُة بها مع اإلِدارِة املاليِّة يف املَُنظَّامِت الرِّ
، فَلُِكلِّ نَْوٍع من املَُنظَّامِت  طُرُِق إِْعداِد الَقوائِِم املاليِّة، إاِّل أَنَّها ال تَتَطابَُق معها ِبَشْكٍل تامٍّ
ُ أََهمَّ الْخِتالفاِت الَّتي ُتَيُِّز  َخصائَِصهـــا الَّتي ُتَيِّزُها عن األُْخَرى، وفيام ييَل نُبَـــنيِّ

بْحّيِة. اإلِدارَة املالّيَة يف املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة عن نَظيَتِها الرِّ

َكاُء وَحَملُة األَْسُهِم وأَْصحاُب املَْصلَحِة يف 	  طَريقُة ِقراءِة الَقوائِِم املالِّيِة: يَْهتَمُّ الرشُّ
ِق،  بِْح املَُحقَّ ُ ِمْقداَر الرِّ بْحيِّة بالرَّقِْم النِّهائِّ للَقوائِِم املاليِّة، كَْونُُه يُبَنيِّ املَُنظَّامِت الرِّ
بينام يَْهتَمُّ أَْصحاُب املَْصلَحِة يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة باالْسِتْخداِم األَنَْسِب 
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بْحيُّة ِبُقارَنِة  للَمـــوارِِد املاليِّة املُتاحِة، وتَْوضيًحا لهذه النُّْقطِة، تَُقوُم املَُنظَّامُت الرِّ
ِق اإليراداِت، وتَْحديِد األَْســـباِب املَُؤّديِة  النََّفقاِت مع اإليراداِت مع االْهِتامِم ِبتََفوُّ
بِْح يف حاِل ُحُدوثِِه وتَْحديِد طُرُِق املُعالَجِة الاّلزِمِة؛ بينام يف املَُنظَّامِت  لرَِتاُجعِ الرِّ
ْكيُز عىل تَساوي النََّفقاِت مع اإِليراداِت، ويف حاِل  اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة يَِتمُّ الرتَّ
ـــبَُب إِّما ُسوُء  نَْقِص النََّفقاِت عن اإليراداِت يَِتمُّ ِدراســـُة هذا األَْمِر، ويَُكوُن السَّ
اْسِتْخداٍم للَموارِِد املاليِّة، أو تَراُجعِ ُمْستََوى النَّشاِط، وتَْختَلُِف طَريقُة املُعالَجِة َوفًْقا 
ـــبَِب، فَفي حاِل ُسوِء اْســـِتْخداِم املَوارِِد املاليِّة يَِتمُّ تَْحديُد َمْوِطِن الَخلَِل ِبِدقِّة  لِلسَّ
يَن، أَّما يف حاِل انِْخفاِض ُمْستََوى النَّشاِط، فَيَِتمُّ تَرْحيُل الّزيادِة  وُمحاَسبِة املَُقصِّ
َق تَراُجًعا يف  وِع الَّذي َحقَّ نِة املاليِّة التّاليِة وإِنْفاِقها عىل ذاِت املرَْشُ املاليِّة إىل السَّ

النَّشاِط، أو قَد يَِتمُّ إِعادُة الّزيادِة إىل الِجهِة املانِحِة.

طَريقـــُة َعرِْض الَقوائِِم املالِيَّـــِة: يَِتمُّ إِْعداُد الَقوائِِم املاليّـــِة يف ُمْختَلِِف أَنْواِع 	 
املَُنظَّامِت َوفَْق ذاِت املَعايريِ واألُُســـِس املُحاَســـبيِّة املُتَعارَِف عليها، إاِّل أَنَّ طَريقَة 
ْكيُز عىل األَْرباِح وتَْنظيِم الَقوائِِم  بْحيِّة يَِتمُّ الرتَّ الَعرِْض تَْختَلُِف، ففي املَُنظَّامِت الرِّ
َوراِن  يُولة والدَّ املاليِّة بَحيُْث تُساِعُد عىل إِْجراِء التَّْحليالِت املاليِّة املُناِسبِة كِنْسبِة السُّ
واملَْديُونيِّة وَغرْيِها من النَِّسِب املاليِّة، بينام يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة فَيَِتمُّ 
ـــفافيِّة واملُساَءلِة وُحْسِن اْســـِتْخداِم املَوارِِد املاليِّة، فَيَِتمُّ تَْنظيُم  ْكيُز عىل الشَّ الرتَّ
ُح ِبَشْكٍل َجيلٍّ اإِليراداِت وُمقارَنَتَها ِبُسُهولٍة مع النََّفقاِت  الَقوائِِم املاليِّة ِبَحيُْث تَُوضِّ

ُح املَشاريَع واملُباَدراِت الَّتي تَمَّ اإلِنْفاُق عليها. وتَُوضِّ

بِْح، فِإنَّ لإلِدارِة  عىل الرَّْغِم من كَْوِن املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة ال تَْهِدُف إىل تَْحقيِق الرِّ
بْحيِّة، وغالِبًا ما يَرْتَِبُط  ــامِت الرِّ املاليّـــِة فيها أََهّميًّة كُرْبَى ال تَِقلُّ أَبًَدا عن تلك يف املَُنظَـّ
اْسِتْمراُر هذه املَُنظَّامِت واْسِتدامُة ِخْدماتِها بُحْسِن إِدارَتِها املاليِّة، وفيام يَأْت تِبْياٌن ألَبَْرِز 

ُح أََهّمّيَة اإلِدارِة املالّيِة يف املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة. النِّقاِط الَّتي تَُوضِّ

اْرتِبـــاُط اإلِدارِة املالِّيِة بالُقـــْدرِة عل الُحصوِل عل التَّْمويـــِل: تُعان غالِبيُّة 	 
املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة من ُصُعوبـــِة الُحُصوِل عىل التَّْمويِل، إِضافًة لِقلِّة 
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َمصاِدرِِه، وِقلَِّتِه َجَعلَت املُنافَســـُة بني املَُنظَّامِت اإلِنْسانيِّة تَْحتَِدُم للُحُصوِل عليه، 
هذا األَْمُر َدفْـــَع أَْصحاِب التَّْمويِل لالتِّجاِه نَْحَو املَُنظَّامِت األَكَْثِ قُْدرًة عىل إِدارِة 
لُوَن املَُنظَّامِت األَكَْفأَ يف إِدارِة التَّْمويِل املَْمُنوِح  التَّْمويـــِل املَْمُنوِح، فاملانُِحوَن يَُفضِّ
ــذي تَُقوُم من ِخاللِِه ِبِخْدمٍة أَكْرَبِ َعَدٍد ُمْمِكٍن من املُْســـتَفيديَن ِبَنْفِس املَوارِِد  والَـّ

ُمقارَنًة مع ُمَنظَّامٍت أُْخَرى. 

فافّيِة: تَْعتَِمُد املَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة واإلِنْسانيُّة 	  اْرتِباُط اإلِدارِة املالّيِة ِباملُســـاَءلِة والشَّ
عىل املَِنِح والتَّرَبُّعاِت ِبَشـــْكِل رَئيٍس عىل َتْويِل أَنِْشطَِتها وِخْدماتِها، ولذلك يَِحقُّ 
للِجهِة املانِحِة االطِّالُع عىل طَريقِة إِدارِة هذا التَّْمويِل وكَيْفيِّة التََّصُِّف فيه، وهذا 
فافيِّة، فاإلِدارُة املاليُّة ومن ِخالِل قَوامِئِها املاليِّة  النُّْقطُة تَتَِّصُل ِبَشْكٍل ُمبارِشٍ ِبالشَّ
َوَل الَّتي ترَْتُُك املَُنظَّامِت  تَتََمكَّـــُن من تَزْويِد املانِحنَي بهذه املَْعلُوماِت؛ كَام أَنَّ الدُّ
اإلِنْســـانيَّة عىل أَراضيها يَِحقُّ لها االطِّالُع عىل الُكُشـــوِف املاليِّة الخاّصِة بهذه 
ــامِت، والَّتي يَِجُب أَن تَُكوَن حاِضًة دامِئًـــا وُمَنظَّمُة َوفَْق الَقواننِي املََحلّيِّة  املَُنظَـّ

الّناِظمِة لها، وهذه النُّْقطُة تَتَِّصُل ِبَشْكٍل ُمبارِشٍ ورَئيٍس ِباملُساَءلِة. 

ازْدياُد الحاَجِة لِلتَّْمويِل: تُشـــرُي التََّوقُّعـــاُت األَُمميُّة إىل زيادٍة ُمْحتََملٍة يف أَْعداِد 	 
ّكاِن يف العالَِم، فَوفًْقا لِتَْقريٍر صاِدٍر عن ُمَنظَّمِة األَُمِم املُتَِّحدِة فَِإنَّ َعَدَد ُسّكاِن  السُّ
العالَِم من املُتََوقَّعِ أَن يَِصَل إىل 9,7 ِملْياِر َشْخٍص ِبُحلُوِل عاِم 2050م، وغالِبيُّة هذه 
َوِل الّناميِة األََشدِّ فَْقرًا)1(، ِماّم يَُحتُِّم زيادَة َعَمِل  ـــّكانيِّة َستَُكوُن يف الدُّ الّزيادِة السُّ
َوِل، كام أَنَّ واِقَع الُحُروِب والَكوارِِث  املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة يف هذه الـــدُّ
ريَن واملُْحتاِجنَي للُمساَعدِة،  الطَّبيعيِّة يُشـــرُي هو اآلَخُر إىل زيادٍة يف أَْعداِد املُتََضِّ
ديَن ِبالَفيَضاناِت  ّكاِن املَُهدَّ فعىل َسبيِل املِثاِل تُشرُي التََّوقُّعاُت إىل زيادٍة يف َعَدِد السُّ
اِت تيَِش  ل%50 )2(، كُلُّ هذه املَُؤرشِّ الّســـاِحليِّة يف ُدَوِل َجُنوِب رَشِْق آْســـيا ِبَُعدَّ

1 .https:// :ّحِة. ُمَنظَّمُة األَُمِم املُتَِّحدِة. ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط الُم والكَرامُة واملُساواُة عل كَْوكٍَب يَْنَعُم بالصِّ السَّ
cutt.us/TT1GR

ْعُف يف عالٍَم ُمتَفاِوٍت. تَْقريُر التَّْنِميَِة البَرَشيِّة 2007 – 2008م. ُمَنظَّمُة . 2 َدماُت املَُناخّيُة: املَخاِطُر والضَّ الصَّ
األَُمِم املُتَِّحدِة، ص65.
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بَضُورِة ازْدياِد نَشـــاِط املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة، وهذا النَّشاُط ال ُيِْكُن أَن 
يَتَِّســـَع إذا لَم يرََتافَْق ِبزيادٍة يف التَّْمويِل، وزياَدتُُه ُمْقرَتِنٌة ِبَشـــْكٍل ُمبارِشٍ ِبُحْسِن 

اإلِدارِة املاليِّة يف هذه املَُنظَّامِت.

ماُت األَساسّيُة للنِّظاِم املالِّ يف املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة املَُقوِّ
ال تَْختَلُِف أَساســـيّاُت النِّظاِم املايلِّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة عن نَظريَتِها يف 
َنويَّة وَغرْيَها  بْحيِّة، فهي تَْشَمُل َدفاتَِر اليَْوميِّة وَدفرَْتَ األُْستاِذ والتَّقاريَر السَّ ساِت الرِّ املَُؤسَّ
ِجاّلِت  من األَساسيّاِت األُْخَرى، وِبَشـــْكٍل عامٍّ يَِجُب عىل املَُنظَّمِة َمْسُك الَعديِد من السِّ

ِجاّلِت. الَّتي تَْضَمُن ُحْسَن إِدارَتِها ملَوارِِدها املاليِّة، وفيام يَأْت بَياٌن أِلََهمِّ هذه السِّ

ًل: َدْفرتُ الَيْومّيِة وَدْفرتُ األُْستاِذ: أَوَّ
ِجاّلِت تَْسجيُل كُلِّ النَّشاطاِت املاليِّة للُمَنظَّمِة وتَرْحيلُها لَِدفرَْتِ األُْستاِذ،  َويَِتمُّ يف هذه السِّ
بْحيِّة يَِتمُّ تَْسجيُل رَقِْم كُلِّ َعَمليِّة وتاريِخها ونَْوعيِّة الِحساِب  وكام الحاُل يف املَُنظَّامِت الرِّ
ُل بها اْسُم املُْستَفيِد  دائٍِن أو َمديٍن، واْســـِم الِحســـاِب الَّتي تَِتمُّ َوفَْقُه الَعَمليُّة، ويَُسجَّ
منها، فَِإذا كانَت الَعَمليُّة َدفَْع إيجاِر َمْكتٍَب فاملُْســـتَفيُد مالُِك املَْكتَِب، وإِذا كانَت َرواتَِب 
ُمَوظَِّفنَي فاملُْستَفيُد هو املَُوظَُّف، ويف حاِل كانَت تَْسليَم إِعانٍة ماّديٍّة أو ماليٍّة لَِشْخٍص 
ي الِخْدمِة، كام يَِجُب تَْسجيُل الُعْملِة الَّتي َتَّت بها الَعَمليُّة ال سيَّام  ما فاملُْستَفيُد هو ُمتَلَقِّ
والِر األَْمرييكِّ والُعْملِة املََحلّيِّة.  يف املَُنظَّامِت الَّتي تَتَعاَمُل بِعّدِة أَنْواٍع من الُعُمالِت كالدُّ

ثانًيا: املُوازَنُة:
وٍع ُموازَنَتُُه الخاّصُة به، وال يَُجوُز  وُهنا ال بُدَّ من التَّأْكيِد عىل َضُورِة أَن يَُكوَن لُِكلِّ َمرْشُ
ـــنِة املاليِّة يَِتمُّ تَطْويُر  أَبًَدا َدْمُج َمرْشُوَعنْيِ يف ُموازَنٍة َســـَنويٍّة واِحدٍة، ويف نِهايِة السَّ
ُموازَنٍة لِكاِمِل املَُنظَّمِة، وفيام يَُخصُّ املَشـــاريَع يَِتمُّ تَْجهيُز ُموازَنٍة َمبَْدئيٍّة قَبَْل البَْدِء ِبِه، 
وٍع  ويَِتمُّ فَْصُل ُموازَناِت املَشاريعِ عن بَْعِضها َضامنًا لِلرِّقابِة وللَحوْكَمِة، وكَْوُن كُلِّ َمرْشُ
وِع اآلَخِر، ويَِجُب أَن تَُكوَن املُوازَنُة َشّفافًة وواِقعيًّة  قَد يَُكوُن لَُه ُمَموٌِّل ُمْختَلٌِف عن املرَْشُ
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وقاِبلـــًة لِلتَّطْبيِق، وهذه املُوازَنُة َضُوريٌّة للُحُصوِل عىل التَّْمويِل الاّلزِِم، فَغالِبًا ما يَِتمُّ 
َعرُْض هذه املُوازَنِة عىل الِجهاِت املانِحِة. 

وُهنا ال بُدَّ من تَْوضيِح نُْقطٍة بالِغٍة األََهّميِّة يف إِْعداِد املُوازَناِت التَّْقديريِّة للَمشـــاريعِ، 
فاملَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة واإلِنْســـانيُّة لها مَنَطنَْيِ من التَّكاليِف: تَكاليُف تَْشـــغيليٌّة تَرْتَِبُط 
، وتَكاليُف ثاِبتٌة تَرْتَِبُط ِباملَُنظَّمِة نَْفِسها، كََرواتِِب  باملَشـــاريعِ وِبالنَّشاِط ِبَشـــْكٍل ُمبارِشٍ
اإلِدارينَّي وإيجـــاراِت املَكاتِِب وَرواتِِب أَْعضاِء َمْجلِـــِس اإلِدارِة وَغرْيِها، واملانُِحوَن 
غالِبًـــا ما يَتََجنَّبُوَن تَْغطيَة التَّكاليِف الثّاِبتِة، ويف ذاِت الَوقِْت قَد تَتََكلَُّف املَُنظَّمُة بَْعَض 
التَّكاليِف الثّاِبتِة عىل املَشـــاريعِ، كَتَْفريغِ أََحـــِد اإلِدارينَّي ِبِنْصِف َدواٍم لُِمتابَعِة قَضايا 
وِع اإلِداريِّة والنِّْصُف اآلَخـــُر لُِمتابَعِة أَْعاملِِه الرُّوتينيِّة املُرْتَِبطِة ِباملَُنظَّمِة، لِذلك  املرَْشُ
ويف إِْعـــداِد املُوازَناِت التَّْقديريِّة يَِجُب الَفْصُل بني َهَذيِْن النَّْوَعنْيِ من التَّكاليِف، وال 
ُورُة، وُوُجوُب  يَِجُب تَْحميُل املرَْشُوِع من التَّكاليِف الثّاِبتِة إاِّل يف نِطاِق ما تَْقتَضيِه الضَّ
وِع  تَْوضيِح نَِســـِب التَّْحميِل ِبِدقٍّة، وال يَِجُب أَن تَزيَد نِْســـبُة التَّكاليِف الثّاِبتِة يف املرَْشُ
وِع، ولِتَْوضيِح هذه النُّْقطِة، وِبَفرِْض أَنَّ  عن %10 من قيمـــِة التَّْكلِفِة اإلِْجامليِّة للَمرْشُ
ُمحاِسَب املَُنظَّمِة يَتَقاىَض راتِبًا َشْهريًّا قيَمتَُه 1,000 ُدوالٍر أَْمرييكٍّ، وتَمَّ تَْكليُفُه ِبُِهّمِة 
وٍع ما إِضافًة لَعَملِِه كَُمحاِســـٍب للُمَنظَّمِة، ِبَحيُْث يَْعَمُل نِْصَف وقِْتِه يف  ُمحاِســـِب َمرْشُ
وِع، يَِتمُّ تَْحميُل نِْصِف راتِِبِه فََقط  ُمحاَســـبِة املَُنظَّمِة والنِّْصَف اآلَخَر يف ُمحاَسبِة املرَْشُ

وِع.  عىل ُموازَنِة املرَْشُ

ـــنِة املاليِّة للُمَنظَّمِة يَِتمُّ تَْجِهيـــُز ُموازَنٍة ِختاميٍّة لُِكلِّ َمرْشُوٍع عىل ِحّدٍة  ويف نِهايِة السَّ
ــامِت ِبتَْجهيِز ُموازَناٍت ُربْعِ أو نِْصِف  وُموازَنـــٍة للُمَنظَّمِة ِبالكاِمِل، وتَُقوُم بَْعُض املَُنظَـّ
ْولِة املُضيفِة بَْعَض التَّفاصيِل ال ســـيَّام يف َشْكِل وتَْوقيِت  َســـَنويٍّة، وتَْفرُِض قَواننُي الدَّ
ُ أََحَد األَْشـــكاِل املُْعتََمدِة للُموازَناِت يف املَُنظَّامِت  إِْعداِد الَقوائِِم املاليِّة، وفيام ييَِل نُبَنيِّ
اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة مع التَّأْكيِد عىل أَنَّها لَيَْست النَُّموذََج الَوحيَد، فَقْد تَْعتَِمُد املَُنظَّمُة 
ًدا، وِبَغضِّ النَّظَِر عن هذه  ْولِة مَنُوَذًجا ُمَحدَّ ا ِبها، أو تَْفرُِض قَواننَي الدَّ مَنُوَذًجـــا خاصًّ

النَّامِذِج فَأُْسلُوُب اإلِْعداِد ذاتُُه.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

ُموازَنُة املَْشُوعِ 

النََّفقاُت اإِليراداُت

الرَّصيُد اْسُم الِحساِب الرَّصيُد اْسُم الِحساِب

أُُجوُر ُمَوظِّفنَي ِمَنٌح

تَْعويضاُت 
ِعنَي ُمتَطوِّ

ترََبُّعاٌت

َسَفٌر وتَنقُّالٌت إِيراداٌت أُْخرى

ِقرْطاسيٌّة
لٌَة  إِيراداٌت ُمرحَّ
من الَعاّم الّساِبِق

تَكالِيُف تَْدريٍب
لٌة  إِيراداٌت ُمرحَّ
إىل العاِم القاِدِم

ِخْدماٌت إِنْسانيٌّة

إِعاناٌت مادِّيٌّة

إِعاناٌت إِغاثِيٌّة

نََفقاٌت أُْخرى

املَْجُموُع املَْجُموُع

ويَِتمُّ تَطْويُر ُموازَنِة املَُنظَّمِة ِبذاِت الطَّريقِة، ويف حاِل َعَدِم تَســـاوي طََريَف املُوازَنِة 
، وذلك  املَديِن والّدائِِن، يَِتمُّ ُمعالَجُة الَخلَِل ُمحاَســـبيًّا يف حاِل َعَدِم ُوُجوِد َخلٍَل تَْشغييلٍّ
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

نِة املاليِّة القاِدمِة، أَّما يف حاِل ُوُجوِد َخلٍَل تَْشغييلٍّ بَْعَنى ُسوِء  برَتْحيِل الفائِِض إىل السَّ
اْســـِتْخداٍم يَِتمُّ ُمعالَجُة األَْمِر من ِخالِل تَْسجيِل النَّْقِص كََخسائَِر َغرْيِ ُمتََوقَّعٍة، والَعَمُل 
ُمبارَشًَة عىل َحلِّ الَخلَِل وتَْحميِل األَطْراِف املَْســـُؤولِة املَْسُؤوليَّة ماليًّا وقَد يَِتمُّ تَْحميلُُهم 

إيّاها قَضائيًّا َوفَْق ما تَْقتَضيِه الظُُّروُف. 

: ثَالًِثا: قاِئُة التََّدفُِّق النَّْقديِّ
تُشاِبُه قامِئُة التََّدفُِّق النَّْقديِّ املُوازَنَة، إاِّل أَنَّها تَْختَلُِف عنها يف جانٍِب رَئيٍس وهو تَْوقيُت 
ـــَنويِّة،  ُم َمْعلُوماٍت َحْوَل قيمِة النََّفقاِت واإليراداِت السَّ ، فاملُوازَنُة تَُقدِّ التََّدفُِّق النَّْقديِّ
ُخوِل يف تَفاصيلِها الزََّمنيِّة، فعىل َسبيِل املِثاِل قَد تَُكوُن املَُنظَّمُة ِبحاجٍة لِتَْمويٍل  ُدوَن الدُّ
بْعِ الثّان، فاملُوازَنُة ال تَْدُخُل  بْعِ األَوَِّل من العاِم، والنََّفقاُت قَد تَُكوُن يف الرُّ مـــا يف الرُّ
يف هذه التَّفاصيِل َعْكُس قامِئِة التََّدفُِّق النَّْقديِّ الَّتي تَُغطّي الجانَِب الزََّمنيَّ لإِليراداِت 
ى  ُ أََحَد النَّامِذِج املُْعتََمدِة لقامِئِة التََّدفُِّق النَّْقديِّ أو كام تَُسمَّ والنََّفقاِت، وفيام ييَل نُبَنيِّ

يُولِة. أَْحيانًا ِبقامِئِة السُّ

َنِة املالِّيِة بْعِ األَوَّل من السَّ َقاِئُة التََّدفُِّق النَّْقديِّ للرُّ

ُمَتَوقَُّع ُمَتَوقَُّع ُمَتَوقَُّع ُق ُمَحقَّ اْسُم الِحساِب نَْوُع 
أَبِْريلالِحساِب َمارِس ُفرْباير يَناِير

اإِليراداُت

نََفقاٌت 
أُْخرى

نََفقاٌت 
أُْخرى

نََفقاٌت 
أُْخرى

نََفقاٌت 
أُْخرى

أُُجور 
ُموظَِّفنَي

النََّفقاُت

املَْجُموُع املَْجُموُع املَْجُموُع املَْجُموُع
تَْعويضاُت 
عنَي ُمتَطَوِّ
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َنِة املالِّيِة بْعِ األَوَّل من السَّ َقاِئُة التََّدفُِّق النَّْقديِّ للرُّ

ُمَتَوقَُّع ُمَتَوقَُّع ُمَتَوقَُّع ُق ُمَحقَّ اْسُم الِحساِب نَْوُع 
أَبِْريلالِحساِب َمارِس ُفرْباير يَناِير

َسَفٌر 
وتََنقُّالٌت

النََّفقاُت

ِقرْطاسيٌّة

تَكالِيُف 
تَْدريٍب

ِخْدماٌت 
إِنْسانيٌّة

إِعاناٌت 
ماّديٌّة

إِعاناٌت 
إِغاثيٌّة

نََفقاٌت 
أُْخرى

يُولُة املُتَوفِّرُة السُّ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل
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املبحث الثَّاِن

مصادر التَّْمِويل يف املَُنظََّمت

اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

د املصادر الَِّتـــي تعتمد عليها املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة، وتتباين طُُرق  تتعدَّ
تصنيفهـــا، فمنها ما هو تقليدّي وحديث، ومنها ما هو َخاِرِجّي وَذاِتّ، وقد يكون 
ا، وِبَغّض النَّظَر عن هذه التَّْصِنيَفات فإنَّ هذه  َدْولِيًّـــا أو َمَحلِّيًّا، ُحكُوِميًّـــا أو َخاصًّ
زِم لتغطية أنشـــطة املَُنظََّمت، ولكن  املَصاِدر تقوم بَدْورها يف توفي التَّْمِويل الالَّ
ع الكبي نِْسِبيًّا يف مصادر تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ إلَّ أنَّ حجم  وعل الرَّْغم من التََّنوُّ
ّ النَّاتِج عن هـــذه املََصادر ُمْجَتِمَعًة ل يَرَْقى ألكث من نِْصف َحاَجة  التَّْمِويـــل الكُيلِّ

َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ من التَّْمِويل.

وفيم ييل أَهّم هذه املصادر مع تبيان آلِيَّة التَّْمِويل املُتََّبَعة يف كُّل مصدٍر، ونســـبة 
ُمَساَهَمة كُّل َمْصَدٍر.

َصناديق ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة
ة مصادر لتمويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ حول العالَم،  تدير ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة ِعدَّ
وبالتَّأْكِيـــد فإنَّ مصادر التَّْمِويل الَحِقيِقيَّة ليســـت أَُمِميَّة املصدر، فَدْور هذه املَُنظََّمة 
األَُمِميَّة هو يف إيجاد آليَّات ُمناِســـبَة لجمع األموال واســـتخدامها عند الحاجة لها، 
وتقوم فلســـفة األَُمم املُتَِّحَدة يف هذه األدوات عىل عدم انتظار حدوث الكارثة، وِمن 
ثَمَّ البحث عن مصادر لتمويل َعَملِيَّات اإلغاثَة، بل تقوم عىل مبدأ توفري تويل َدائِم 
يَِتّم استخدامه فَْور ُحُدوث أّي كارثة يف أّي مكان من العالَم، وفيام ييل أَهّم مصادر 

األَُمم املُتَِّحَدة يف تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ:

ْنُدوق بقرار من الَجْمِعيَّة 	  ْنُدوق املركزّي ملَُواَجَهة الطوارئ: ُشـــكِّل هـــذا الصُّ الصُّ
ْنُدوق منذ تأسيسه  ة لألَُمم املُتَِّحَدة يف مارس 2006م، وقد ســـاَهم هذا الصُّ الَعامَّ
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بأكث من 4 مليارات دوالر أمرييّك يف َدْعم األنشـــطة اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة حول 
ْنُدوق  العالَـــم)1(؛ من خالل َدْعمه املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ماليًّـــا، يتلقَّى هذا الصُّ
م الُحُكوَمات  بِْحيَّة ومـــن األفراد، وتَُقدِّ التَّْمِويـــل من الُحُكومات واملَُنظَّاَمت الرِّ
أكـــث من %66 من إجاَميِلّ تويله، وتَُعّد كنـــدا أكرب املَُموِّلنَِي فيه با يزيد عن 
ْنُدوق ما يزيد عن 60 مليون دوالر  م هـــذا الصُّ 200 مليـــون دوالر أمرييّك، وقَدَّ
ر يف هاييتي  أمرييّك كُمَســـاَعَدات َمالِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َعِقب الزلزال املَُدمِّ

عام 2010م.

ْنُدوق اإلنَْســـاِنّ املُْشرَتَك: وهو سلســـلة صناديق تابعة ملكتب األَُمم املُتَِّحَدة 	  الصُّ
س يف عام 1991م، يوجد صندوق فَْرِعّي  لتنسيق املَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة)2(، تأسَّ
يَّة نتيجة  نُدوق الرئيّي يف كُّل مـــكاٍن فيه كوارث طبيعيَّة أو مآٍس برََشِ تَاِبـــع للصُّ
ق  ْنُدوق اإلنَْساِنّ املُْشرَتَك يف الرشَّ َاَعات، ومن أْشـــَهر مكاتبه الَفْرِعيَّة، الصُّ الصِّ
ْنُدوق التَّْمِويل من الجهات الُحُكوِميَّة،  األوســـط وشـــامل إفريقيا، ويتلقَّى الصُّ
ويقوم بَدْورِِه بتوزيعها عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعاِملَة يف البيئات املُْستَْهَدفَة 

بالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة.

ِمَنح الُحكُوَمات
م للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أعقد أنواع التَّْمِويل وأْصعبها  تَُعـــّد املَِنح الُحُكوِميَّة الَِّتي تَُقدَّ
يف الحصول، فحتَّى تتلقَّى املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة توياًل ُحُكوِميًّا لِخْدَماتها 
ن مقرتحها التَّْمِوييّل تَْوِصيًفا إنَْسانِيًّا وَتْويلِيًّا  ومشاريعها اإلنَْســـانِيَّة يجب أن يَتََضمَّ

ندوق املركزّي ملواَجهة الطوارئ، املوقع الرســمّي ملَُنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، تاريخ . 1 العالَم يســاعد العالَم، الصُّ
https://cutt.us/eROTj :الزيارة 19 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َسة فرعيَّة تَاِبَعة لألَُمم املُتَِّحَدة تََشكَّلَْت . 2 مكتب األمم املُتَِّحَدة لَتْنسيق الشؤون اإلنَْسانِيَّة )OCHA(: ُمَؤسَّ
ة عام 1998م، ويهدف القرار إىل تعزيز اســتجابة  يف ديســمرب 1991م بوجب قرار من الجمعيَّة الَعامَّ
َدة والكوارث الطبيعيَّة من خالل إنشاء إدارة الشؤون اإلنَْسانِيَّة، موقع  األمم املُتَِّحَدة لحاالت الطوارئ املَُعقَّ

https://cutt.us/8PXdi :ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ن الَوْصف معايري ُحُكوِميَّة  للمرشوع اإلنَْســـاِنّ، ويف غالب األحيان يجـــب أن يتضمَّ

ـــة ال تنجح جميع الُحُكوَمات يف الُوُصول إليه، فِنْســـبَة تجاوب الُحُكوَمات مع  َخاصَّ

َمة)1(، ويف  طلبـــات املَُنظَّاَمت يف التَّْمِويل ال تتجاوز %20 من إجاَميِلّ الطَّلَبات املَُقدَّ

حـــال الحصول عىل التَّْمِويل قد تَْفرِض الحكومة قيوًدا عىل املَُنظََّمة يف كَيِْفيَّة رَصْفه، 

وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أنَّ معظم الُحُكوَمات تتجاوب بشـــكٍل إيَجاِبّ مع ُمْقرَتََحات 

مها املَُنظَّاَمت التَّاِبَعة لألَُمم املُتَِّحَدة، بينام يكون التجاوب أقّل بكثريٍ  التَّْمِويل الَِّتي تَُقدِّ

ق األوسط وشامل  ة يف منطقة الرشَّ َمة من ُمَنظَّاَمت َمَحلِّيَّة وَخاصَّ مع املُْقرَتََحات املَُقدَّ

إفريقيا، ويكن تفســـري هذا التَّلَكُّؤ يف تقديم التَّْمِويل يف الَقلِق من تَِبَعات القرارات 

ادرة عن مجلس األمن، والَِّتي تحاول تجفيف منابع اإلرهاب. ْولِيَّة الصَّ الدَّ

ة أسباب  وتتباين الُحُكوَمات بدرجة مســـاهمتها يف تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ، وتلعب ِعدَّ

، واستقرار الَقرَار  اِخيِلّ يف هذا التَّبَايُن، منها الُقْدرَة املَالِيَّة للحكومة واالســـتقرار الدَّ

ـــيَاِسّ واالقِْتَصاِدّي، وبَشـــْكٍل َعاّم تُْعترَب الواليات املُتَِّحـــَدة األمريكيَّة من أَكْرَبِ  السِّ

م ما يزيد عن 6 مليارات  املَُساِهِمنَي الُحُكوِميِّنَي يف تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ، فسنويًّا تَُقدِّ

دوالر أمرييّك كُمَســـاَعَدات َمالِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة)2(؛ وتَتَزايَُد ُمساَهمُة االتِّحاِد 

األُوُروّبِّ يف تَْغطيَِتِه لالْحتياجاِت املاليِّة أِلَْغراٍض إِنْســـانيٍّة، وتَكاُد تَتَجاَوُز ُمساَهَمتُُه 

ورينَّي يف تُرْكيا 3,4 ِملْياِر يورو)3(، وهو رَقٌْم  َم لاِّلِجئنَي السُّ املُساَهمَة األَْمريكيَّة، فََقدَّ

هٍة لِقطاٍع إِنْسانٍّ واِحٍد. َضْخٌم كُمساَهمٍة ُمَوجَّ

تويل املَُنظََّمت الدوليَّة غي الُحكُوِميَّة، صحيفة إيالف اإللْكرِتُونِيَّة، 2017م، تاريخ الزيارة 20 مارس . 1
https://cutt.us/67M8k :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

املَُساَعَدات اإلنَْسانِّية العامليَّة، تقرير ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة 2015م، تاريخ الزيارة 20 مارس 2020م، ُمتَاح . 2
https://cutt.us/Aj1rL :عىل الرَّاِبط

ُْق األَْوَسُط، 14 َمارِس 2019م، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط: . 3 وِرينَي، الرشَّ ِجئنَي السُّ 3,4 ِملْيار يورو ِمَنٌح َدْوليٌَّة لالَّ
https://cutt.us/kTNSX
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ِمَنح الِقطَاع الَخاّص واملَانِِحنَي األفراد
بِْحيَّة أقّل أثرًا من ســـابَقيِْه، فِنْســـبَته  يُْعترَب التَّْمِويل من جانب األفراد واملَُنظَّاَمت الرِّ
من التَّْمِويل اإلنَْســـاِنّ العاّم ال تتجاوز %7 من إجاَميِلّ التَّْمِويل)1(، إالَّ أنَّه يُْعترََب أكث 
ُمُرونَـــة من التَّْمِويل الُحُكوِمّي أو مـــن التَّْمِويل األَُمِمّي، فَغالِِبيَّة املَانِِحنَي من األفراد 
بِْحيَّة ال يفرضون قيوًدا تنظيميَّة أو تشـــغيليَّة صارَِمة، ويُبُْدون ُمرونًة  ــاَمت الرِّ واملَُنظَـّ
عالية يف التََّعاُمل مع املشـــاريع الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وهنا تجدر اإلشارة 
عيد  إىل أنَّ نسبة التَّْمِويل الخاّص الَِّتي أرشنا لها، تشري إىل نسبة هذا التَّْمِويل عىل الصَّ
ة للُمَنظَّاَمت املُْســـتَِقلَّة والَِّتي ال تَتْبَع ُمَنظََّمة األَُمم  الَعالَِمّي، ففي بعض البيئات وَخاصَّ
ة أنَّ معظمها ال  املُتَِّحـــَدة يُْعترََب التَّْمِويل الخاّص ِعـــاَمد تويل هذه املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ

يَلَْقى استجابة ُحُكوِميَّة دامئًا.
ويُْعترَب بيل غيتس)2( وِهْري فورد)3( من أشهر املَانِِحنَي للَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى 
وِقيَّة 24 مليار دوالر أمرييّك،  َسة وقِْفيَّة تتجاوز قيمتها السُّ ـــس ُمَؤسَّ العالَم، فاألَوَّل أسَّ

م %90 من أسهم رشكته لألعامل اإلنَْسانِيَّة. والثَّاِن قَدَّ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّاِن

يَاِســيَّة . 1 َراَســات السِّ مصــادر التمويــل الدوليَّــة للُمَنظََّمت غي الُحكُوِميَّة، املوســوعة الجزائريَّة للدِّ
https://cutt. :واالسرتاتيجيَّة، 31 أغسطس 2019م، تاريخ الزيارة 20 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

us/lmBYJ
بيــل غيتــس: واحد من أكرب املُســتثمرين ورجال األعاَمل األمريكيِّنَي، ُولَِد يف واشــنطن عام 1955م، . 2

يبلــغ من العمر 63 عاًما، كان لديه َشــَغف كبري بجال التكنولوجيــا والربمجيَّات منذ ِصَغره،، وقد طوَّر 
ــري يف شــوارع مدينة سياتل،  برنامًجا ُمَميَّزًا بشــاركة أحد أصدقائه يف عمر 15 عاًما ملُرَاقَبَة حركة السَّ
سها وهو يدرس يف جامعة هارفارد، فقد التحق بالجامعة  س رشكة مايكروسوفت الشهرية، أسَّ وهو مؤسِّ
لدراسة الحقوق مثل والده إالَّ أنَّ َشَغفه بالتكنولوجيا والربمجة طَغى عىل دراسته الجامعيَّة واتََّجه إلنشاء 

https://cutt.us/kZ4LB :الربامج التكنولوجيَّة. موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
يَّارات، ُولَِد يف والية ميشيغان عام 1863م، . 3 َسة فورد العالَميَّة لصناعات السَّ س مؤسَّ هرني فورد: هو ُمَؤسِّ

َ عام 1947م، ترك مدرسته وهو يف عمر 15 عاًما، وعمل بإحدى ِورَش امليكانيكا، ثمَّ انتقل لرشكة  وتُُويفِّ
َاكة مع مجموعة من أصدقائه عام 1903م،  س رشكة فورد بالرشَّ إديسون وعمل بها حتى عام 1899م، وأسَّ
يَّارات للجميع، وربَط الرشكة بخّط لإلنتاج وسَعى  ــيَّارات من طراز T، ورفع شــعار السَّ وبدأ يف إنتاج السَّ
ــيَّارات يف العالَم، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح  لتطويرها حتى أصبحت من كربى رشكات السَّ

https://cutt.us/gcl8H :عىل الرَّاِبط
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َحَمالت التَّرَبَُّعات
ه هذه الحمالت للجمهور العاّم، وتختلف ُمَســـاَهَمة هذه الحمالت يف  عـــادًة ما تُوجَّ
مجمل التَّْمِويل باختالف املُْجتََمَعات وباختالف املَُنظَّاَمت، فاملَُنظَّاَمت األَُمِميَّة الكربى 
ــاَم تعتمد عىل َحَمالت التَّرَبَُّعات، وإن كان هناك َميْـــل لتَبَنِّي هذه الَحَمالت يف  قَلَـّ
املســـتقبل؛ ففي الوقت الرَّاِهن َغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تعتمد عىل التَّرَبَُّعات 
الة يف  يف تويل ِخْدَماتها ومشاريعها هي املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة، وتكون هذه التَّرَبَُّعات فعَّ
ْعبَة الَِّتي تضعها الُحُكوَمات املََحلِّيَّة  ِظّل ُشـــّح املصادر األخرى، ويف ِظّل الرشوط الصَّ
يَّة هذه الَحَمالت يف تويل املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة ســـُنْفرِد لهذا  للتمويل، وانطالقًا من أَهمِّ

ح يف فصول قادمة من هذا الكتاب. ْ املصدر التَّْمِوييّل مساحًة للرشَّ

ــة، وعموًما تزداد فَاِعلِيَّة  ـــاِبَقة للتمويل باملصادر التَّْقلِيِديَـّ يكن وصف املصادر السَّ
ه عام يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة لزيادة  ع مصادره، وهناك توجُّ التَّْمِويـــل بزيادة تََنوُّ
ة  ع يف مصادر التَّْمِويل عىل املستوى الَعالَِمّي، واستحداث مصادر جديدة َخاصَّ التََّنوُّ
يف ِظّل قُُصور التَّْمِويل الحايّل عن تلبية الحاجات الِفْعلِيَّة، ومن املصادر املقرتحة عىل 
مستوى العالَم والَِّتي تَلَْقى قبواًل َمبَْدئِيًّا يف أوروبا َحاليًّا هي ضيبة املعامالت املَالِيَّة، 
وتســـمى يف بعض األحيان ضيبة توبني، أو كام يحلو للبعض تسميتها بضيبة روبن 
هود، وذلك كونها ضيبة عىل التحويالت املَالِيَّة قصرية األجل، والَِّتي تَِتّم يف األسواق 
ى ضيبة روبن هود؛  يع، وتَُسمَّ املَالِيَّة الرَّئِيَسة يف العالَم بهدف املَُضاَربَة والَكْسب السَّ

كَْونها ضيبة عىل األغنياء وتَُوزَّع كُمَساَعَدات إنَْسانِيَّة عىل الفقراء.

الة للُمَنظَّاَمت  ة األَُمِميَّة والُحُكوِميَّة غالبًا ما تكون فعَّ اِبَقة وَخاصَّ إنَّ مصادر التَّْمِويل السَّ
األَُمِميَّة الكربى، بينام تعترب اســـتفادة املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة منها منخفضة التَّأثري، مع أنَّ 
هـــذه املَُنظَّاَمت غالبًا ما تكون ذات أداء ُمرْتَِفـــع يف بيئتها املََحلِّيَّة كَْونها ذات دراية 
ومعرفة بالتفاصيل االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة لألفراد املُْستَْهَدِفنَي، وهذا ما يَُحتِّم عىل 
ْولِيِّنَي والُحُكوِميِّنَي االهتامم الزَّائد بتمويل هذه املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة؛ وهذا  املَانِِحنَي الدَّ
ْوليِّنَي لالتِّفاِق عىل ِزيادِة ِحّصِة املَُنظَّامِت املََحلّيِّة من التَّْمويِل  ما َدفََع كِباَر املانِحنَي الدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الـــُكيّلِّ ليَِصَل عـــاَم 2025م لَحوايل %50 من إِْجاميلِّ التَّْمويـــِل)1(، األَْمُر الَّذي ِمن 
َشـــأْنِِه ِزيادُة فاِعليِّة َعَمِل هذه املُنظَّامِت وبالتَّايل َدفٌْع َجديٌد ملَْنظُومِة الَعَمِل اإلِنْسانِّ 

العالَميِّة.

إْسرِتاتِيجّياُت الُحُصوِل عل التَّْمويِل
تُْعتَـــرَبُ قَضيُّة الُحُصوِل عىل التَّْمويِل الكايف والاّلزِِم ويف الَوقِْت املُناِســـِب من أََهمِّ 
املُتَطَلَّباِت الاّلزِمِة للُمَنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة لاِلْسِتْمراِر يف َعَملِها، والُحُصوُل عىل 
دٍة وُمتََسلِْسلٍة تُْفيض  التَّْمويِل ال ُيِْكُن أَن يَِتمَّ ُدوَن اتِّباِع إِْســـرِتاتيجيّاٍت واِضحٍة وُمَحدَّ
ُ أََهمَّ الُخطُواِت الاّلزِِم عىل  يف النِّهايِة إىل تَْحقيـــِق الَهَدِف النِّهائِّ، وفيام يَأْت نُبَنيِّ

املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة اتِّباُعها للُحُصوِل عىل التَّْمويِل.

ًل: اكِْتشاُف َمصاِدِر التَّْمويِل املُْحَتَملِة: أَوَّ

ْوليَّة وَغرْيَها من املَصاِدِر الَّتي  وتَْشَمُل َمصاِدُر التَّْمويِل املَُنظَّامِت واألَفْراَد والَهيْئاِت الدَّ
تَمَّ تِبْيانُها يف سياِق هذا املَبَْحِث. 

ثانًيا: ِدراسُة اْهِتمماٍت املَُموِّلنَي:

بَْعـــَد تَْحديِد َمصـــاِدِر التَّْمويِل املُْحتََملِة، يَِجُب القياُم ِبِدراســـِة كُلِّ َمْصَدٍر عىل ِحّدٍة، 
وتَْحديـــُد املَجاالِت الَّتـــي تَْهتَمُّ ِبها كُلُّ ِجهٍة، فَبَْعُض الِجهاِت قَـــد تَْهتَمُّ ِبَقضايا املَْرأِة 
والطِّْفـــِل واملُْجتََمعِ والتَّْعليِم وَغرْيِها من الَقضايـــا االْجِتامعيِّة، بينام قَد يَْهتَمُّ آَخُروَن 
دٍة، كَقياِم الَعديِد من الِجهاِت املَُموَّلِة حاليًّا ِبتَْمويِل أَنِْشـــطِة  ِبِْنطَقـــٍة ُجْغرافيٍّة ُمَحدَّ
املَُنظَّامِت اإلِنْسانيِّة يف َمناِطِق النِّزاعاِت كُسوْريا واليََمِن، وتَْهتَمُّ أُْخَرى ِبَقضايا الُعْنِف 
األرَُسيِّ والَفْقـــِر وِعاملِة األَطْفاِل والُعْنِف القائِِم عـــىل الِعرِْق والِجْنِس واللَّْوِن، وبَْعَد 

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّاِن

هُد ِبَزيادِة التَّْمويِل املُباِشِ للُمَنظَّمِت املََحلّّيِة والَوطَنّيِة، . 1 نَِصيٌب أَكْرَبُ من التَّْمويِل، الِجهاُت املانَِحُة تَتعَّ
https://cutt.us/ESY1U :لِيب األَْحَمر والِهاَلل األَْحَمِر، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط َمَجلَّة الصَّ
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تَْحديِد َمجاالِت اْهِتامِم املَُموِّلنَي يَِتمُّ اْسِتبْعاُد الِجهاِت الَّتي ال تَتَقاطَُع أَنِْشطُة املَُنظَّمِة 
وَمشاريِعها مع اْهِتامماتِها، فهذه الُخطْوُة تَْهِدُف لِتَْقليِل َعَدِد الِجهاِت املَُموِّلِة املُْحتََملِة، 

راسِة يف الِجهاِت األَْعىَل اْحِتاماًل للُموافَقِة.  وَحْصِ الدِّ

ثالًِثا: تَْحديُد َدواِفَع وغاياِت الِجهاِت املَُموَّلِة:

ــُل َدواِفُع الِجهاِت املَُموَّلِة املَُحـــرَِّك الَّذي يَْدفَُعها للقياِم ِبالتَّْمويِل، وعند فَْهِم هذه  ُتَثِـّ
واِفعِ فَْهاًم َدقيًقا ُيِْكُن للُمَنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة النَّجاُح يف إِقْناِعها ِبالتَّْمويِل،  الدَّ
واِفُع  ـــُم الدَّ واِفعِ الخاّصِة ِبُكلِّ ِجهٍة ُمَموِّلٍة، وتَُقسَّ فاإلِقْناُع يَُكوُن با يَتَناَســـُب مع الدَّ
لَدواِفَع َعْقالنيٍّة وأُْخَرى عاِطفيٍّة، وفيام ييَل تِبْياُن أَكَْثِ َدواِفعِ التَّْمويِل انِْتشـــاًرا بني 

الِجهاِت املَُموَّلِة:

واِفعِ الَعْقالنيِّة، وتُْعترَِبُ الِجهُة املَُموِّلُة أَنَّ من واِجِبها القياَم 	  الواِجُب: ويُْعترََبُ من الدَّ
دٍة تََرى فيها تَْهديًدا للعالَِم، وغالِبًا  ـــلْبيِّة لَِقضايا ُمَحدَّ بالتَّْمويِل لُِمعالَجِة اآلثاِر السَّ

ساِت الرَّْسميِّة. واِفُع لََدى املَُؤسَّ ما تَُكوُن هذه الدَّ

ســـيٍّة أو 	  دٍة ُمَؤسَّ واِفعِ الَعْقالنيِّة، كاْهِتامِم ِجهاٍت ُمَحدَّ الْهِتمُم: وهو أَيًْضا من الدَّ
فَرْديٍّة ِبَقضايا الِبيئِة أو الُعْنِف األرَُسيِّ أو قَضايا األَطْفاِل والاّلِجئنَي وَغرْيِها من 

الَقضايا.

واِفُع لََدى 	  واِفـــعِ الَعْقالنيِّة، وتُوَجُد هذه الدَّ ائِِب: وهو من الدَّ التََّهـــرُُّب من الضَّ
َوِل الَغْربيِّة َتَْنُح  بْحيِّة، ال سيَّام أَنَّ بَْعَض الَقواننِي يف الدُّ ســـاِت الرِّ األَفْراِد واملَُؤسَّ

ائِِب يف حاِل ترََبُِّعِهم للُمَنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة. املُترََبِّعنَي َحْساًم من الضَّ

واِفُع لََدى األَفْراِد 	  واِفعِ الَعْقالنيِّة، وتُوَجُد هذه الدَّ املَْنَفعُة: وهـــي األُْخَرى من الدَّ
وقيِّة  ِتها السُّ بْحيِّة، ِبَحيُْث تََرى هذه الِجهاُت يف ترََبُِّعها َدْعاًم لِِحصَّ ساِت الرِّ واملَُؤسَّ
سيِّة إِضافًة لطَلَِبها ِذكَْر اْسِمها يف أَنِْشطِة وبَراِمِج  وزيادًة إيجابيًّة يف ُسْمَعِتها املَُؤسَّ

وَمشاريعِ املَُنظَّمِة الَّتي َسيَِتمُّ َتْويلُها.

واِفُع لََدى 	  واِفعِ العاِطفيّـــِة، وتُوَجُد هذه الدَّ ـــْخصّيُة: وهي من الدَّ التَّْجِربُة الشَّ
األَفْراِد فََقْط، فََقْد تَْدفَُع تَْجِربٌة َشـــْخصيٌّة َمرَّ ِبها الَفرُْد إىل قياِمِه ِبتَْمويِل أَنِْشطٍة 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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مِة الرَباِمِج األَْمريكيِّة  ٍد، كِقياِم ُمَقدِّ دٍة انِْطالقًا من ُمعاناتِِه من َحَدٍث ُمَحدَّ ُمَحـــدَّ
أوبرا ويريف)1( بالتربع لألَطْفاِل َضحايا االْسِتْغالِل الِجْنّي كرَدَِّة ِفْعٍل للتَّْجِربِة 

ْخصيِّة الَّتي َمرَّْت بها يف طُُفولَِتها. الشَّ

وِط التَّْمويِل: راِبًعا: ِدراسُة ُشُ
بَْعَد تَْخفيِض قامِئِة املَُموِّلنَي املُْحتََملنَي أِلَْدَن َحدٍّ ُمْمِكٍن، يَِجُب القياُم بِدراسِة رُشُوِط 
ــذي تَْنتَِهُجُه كُلُّ ِجهٍة، فََقْد تَطْلُُب بَْعُض الِجهاِت رُشُوطًا ال تَتََمكَُّن  وأمَْناِط التَّْمويِل الَـّ
املَُنظَّمُة مـــن الَوفاِء بها، أو قَد يَْقتَِصُ َتْويُل ِجهاٍت ما عىل التَّْمويِل الَعيْنيِّ وهذا ما 
ال يُناِســـُب بَْعَض املَشاريعِ، فَتَْختاُر املَُنظَّمُة الِجهاِت الَّتي من املُْمِكِن تَْنفيُذ رُشُوِطها أو 

ُيِْكُن التَّفاُوُض معها. 

خاِمًسا: التَّفاُوُض مع الِجهاِت املَُموِّلِة:
بَْعَد القياِم ِبَجميعِ الُخطُواِت الّســـاِبقِة تَُقوُم املَُنظَّمُة ِبتَْقديِم ِملَفٍّ يَْشـــَمُل َمْعلُوماٍت 
وِع املَطْلُوِب َتْويلُُه، ويف حاِل ُموافَقـــِة الِجهِة املَُموِّلِة ُموافَقًة  تَْفصيليًّة َحـــْوَل املرَْشُ
ُخوُل يف املُفاَوضاِت الَّتي تَْشـــَمُل رُشُوَط التَّْمويِل وَغرْيِها  َمبَْدئيًّة عىل التَّْمويِل يَِتمُّ الدُّ

من الَقضايا التَّْنفيذيِّة.

وِع، وال يَِجُب َعرُْض  إِنَّ البَْحـــَث والُحُصوَل عىل التَّْمويِل يَبَْدأُ ُمْنُذ ظُُهـــوِر ِفْكرِة املرَْشُ
ُح كُلَّ  املرَْشُوِع عـــىل الِجهاِت املَُموِّلِة قَبَْل نُُضوِج الِفْكرِة وتَْجهيـــِز ِملَفٍّ تَْنفيذيٍّ يَُوضِّ
وِع، وأَْهداِفه وأَنِْشـــطَِتِه التَّْنفيذيِّة والغايِة منـــه، وُموازَنَِتِه التَّْقديريِّة  تَفاصيِل املرَْشُ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّاِن

مُة بَراِمَج ِحواريٍّة أَْمريكيٍّة وُمَمثِّلٌة َمْسَحيٌّة وَشــْخصيٌّة عالَميٌّة، ُولَِدت عاَم 1954م، . 1 أوبــرا ويرنيف: ُمَقدِّ
وعاَشــت طُُفولًة فَِقريًة وُمرَشَّدًة، وتَمَّ اْغِتصابُها وهي يف ُعْمِر التّاِســعِة وتََعرََّضت لِلتََّحرُِّش الِجْنيِّ ُمّدَة 
أَْربَعِ َســَنواٍت يف طُُفولَِتها، بََدأَت َحياتَها املِْهنيِّة كُمراِســلٍة َصَحفيٍّة إلِْحَدى اإلِذاعاِت يف ُعْمِر 19 عاًما، 
َســْت لَِنْفِســها بَرْناَمًجا أَْسَمتُْه باْســِمها والقَى نَجاًحا ُمْنَقِطَع النَّظريِ، بَلََغت ثَْرَوتُها عاَم 2010م  والِحًقا أَسَّ
https:// :أَكْــَثَ مــن ِملْياِر ُدوالٍر أَْمرييكٍّ، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُســوعُة الُحــرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط

cutt.us/oWaug
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، كُلُّ  وحاَجِتـــِه من املَوارِِد البَرَشيِّة، واألَثَِر املُتََوقَّعِ منه، وُخطِّة الَعَمِل والَجْدَوِل الزََّمنيِّ
وِع ُمعالََجتُها وتَْحديُد الِفئِة الَّتي  ذلك يَِتمُّ بَْعَد تَْحديِد املُْشـــِكلِة الَّتي يَْنبَغي عىل املرَْشُ
وِع، وِبالتَّأْكيِد فَِإنَّ هذا املِلَفَّ التَّْنفيذيَّ يَِتمُّ َوفَْق تََسلُْسٍل  َستَْســـتَفيُد من أَنِْشـــطِة املرَْشُ
زََمنيٍّ صارٍِم، فَـــال يَِجُب تَْقديُم َمرَْحلٍة عىل أُْخَرى وال يَِجُب إِْهامُل أَيِّ َمرَْحلٍة، وفيام 
ُ الُخطُواِت الَّتي تَُقوُم ِبها املَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة واإلِنْسانيُّة،  ييَل نُورُِد َشْكاًل تَْوضيحيًّا يُبَنيِّ

ابِْتداًء من إِْدراِك املُْشِكلِة وانِْتهاًء بالتَّْنفيِذ.
 

ُشوُط وُمَتطلَّباُت الُحصوِل عل التَّْمويِل
مع ازْدياِد َعَدِد املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة وازْدياِد الحاجِة لِلتَّْمويِل نَتيجَة ارْتِفاِع 
ِل اإلِنْسانِّ يف أَْعقاِب الُحُروِب والَكوارِِث الطَّبيعيِّة وانِْتشاِر الَفْقِر  نَِسِب الحاَجِة لِلتََّدخُّ
ِل املَُنظَّامِت اإلِنْســـانيِّة، باَت الُحُصوُل عىل التَّْمويِل  وَغرْيِها من الحاالِت املُوِجبِة لِتََدخُّ
ْهِل، ال سيَّام يف ِظلِّ املُنافَسِة عليه، وكَْوُن غالِبيِّة الِجهاِت املانِحِة باتَت  لَيَْس ِباألَْمِر السَّ

ُوِط واملُتَطَلَّباِت. دًة لَِمْنِح التَّْمويِل، وفيام ييَل نُورُِد أََهمَّ هذه الرشُّ تَطْلُُب رُشُوطًا ُمَحدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ـــكْل 1: َمراِحل تَطْوير املرَْشوع والُحصول عىل التَّْمويل، املَْصَدر: أطاميان، هوفيك. ِصياغة  الشَّ

ُمْقرتَحات املَشاريع، برَْيوت، 2018م.
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ًل: ِسياسُة املُتابَعِة والتَّْقِييِم والَجْودِة: أوَّ
ْوليِّة املانِحِة لِلتَّْمويِل أَن تَْشـــتَِمَل الّسياسُة الّداِخليُّة يف  تَْشـــرَتُِط غالِبيُّة الِجهاِت الدَّ
املَُنظَّامِت اإلِنْسانيِّة ال ســـيَّام فيام يَتََعلَُّق باملَشاريعِ واملُباَدراِت عىل ُمتَطَلَّباِت الرِّقابِة 
ى يف أََدبيّاِت الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ ب "MEAL"، وهي األَْحرُُف  والتَّْقييِم، وتَُســـمَّ
 Monitoring, Evaluation, Accountability and :األُوىَل للَكلِـــامِت التّاليـــِة
Learning، ويُْقَصُد بها الرَّْصُد والتَّْقييُم واملُســـاَءلُة والتََّعلُُّم، وهذه الَعنارِصُ األَْربَعُة 
تُشرُي ُمْجتَِمعًة إىل الَجْودِة، فتَوافُرُها يف املَُنظَّامِت واملَشاريعِ َدليٌل عىل ِمْعياِر الَجْودِة، 
وِع َحتَّى تَْقبََل  وتَْحرُِص الِجهاُت املانِحُة عـــىل تَوافُِر هذه الَعنارِصِ يف إِدارِة أَيِّ َمرْشُ
وِع ُمْقرَتٍَح َمرْفُوٍع  ِبتَْمويلِِه، ويَِتمُّ تَْضمنُي هذه الَعنارِصِ وأََدواتِها التَّْنفيذيِّة يف أَيِّ َمرْشُ
، وفيام ييَل  للِجهاِت املَُموَّلِة والَّتي تَُقوُم ِبَدْورِها ِبِدراسِة املُْقرَتَِح يف َضْوِء هذه الَعنارِصِ

. تَْوضيٌح لُِكلٍّ من هذه الَعنارِصِ

 	:Monitoring الرَّْصُد
وِع،  يُشرُي ُعْنُصُ الرَّْصِد إىل َجميعِ املَهامِّ املُتََعلِّقِة ِباملُراقَبِة املُْستَِمرِّة أِلَنِْشطِة املرَْشُ
وتَْحليِل األَثَِر الّناتِِج عن هذه األَنِْشـــطِة واإِلباْلِغ عنهـــا، فالرَّْصُد َعَمليٌّة إِداريٌّة 
دٍة وإِْحصائيٍّة كَّميٍّة ونَْوعيٍّة ويَِتمُّ من  يَِتمُّ من ِخاللِها اْســـِتْخداُم َمْنَهجيّاٍت ُمَحـــدَّ
ِخاللِها تَْحديُد فيام إِذا كانَت املَوارُِد املاليُّة كافيًة وإِذا كاَن األَفْراُد القامِئوَن عىل 
ذُة  ْخصيُّة الاّلزِمُة، وإِذا كانَت األَنِْشطُة املَُنفَّ الُت الَفّنيُّة والشَّ األَنِْشطِة لََديِْهم املَُؤهِّ
وِع، فَوظيفـــُة الرَّْصِد وظيفٌة إِداريٌّة ودامِئٌة تَبَْدأُ قَبَْل  تَْخـــِدُم الَهَدَف العامَّ للَمرْشُ
ُد هذه الَوظيفُة اإلِدارَة ِبَْعلُوماٍت راِجعٍة وتَْغذيِة  وِع وتَْستَِمرُّ ِطيلِة َحياتِه، وتُزَوِّ املرَْشُ
َم الَعَمِل  َعْكســـيٍّة، ويَِتمُّ من ِخاللِها كِتابُة وَجْمُع التَّقاريِر والَوثائِِق الَّتي تَُوثُِّق تََقدُّ

وِع، ويُرَكُِّز ُعْنُصُ املُتابَعِة عىل النِّقاِط التّاليِة: يف املرَْشُ

مِة، تَْنفيُذ األَنِْشطِة املُتََوقَّعِة،..  . 1 ُم املَملُْموُس )ُمْستََوى الِخْدماِت املَُقدِّ التََّقدُّ
الَعَمليّاُت التَّْنفيذيُّة. . 2
وِع.. 3 التَّفاُعُل واالْسِتجابُة األَوَّليُّة للِفئاِت املُْستَْهَدفِة مع أَنِْشطِة املرَْشُ
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األَْحداُث الطّارِئُة والُخُروُج عن الُخطِّة. . 4
الَقضايا املاليُّة كاإليراداِت والنََّفقاِت والَقوائِِم املاليِّة.. 5

 	:Evaluation التَّْقِييُم
وِع أِلَْهداِفِه وَمَدى كَفاَءتِِه يف اْسِتْخداِم  يُشرُي ُعْنُصُ التَّْقييِم إىل َمَدى تَْحقيِق املرَْشُ

اٍت  املَـــوارِِد املُتاحِة املاليِّة والبَرَشيِّة، وال بُدَّ للتَّْقييِم من أَن يَُكوَن َمبْنيًّا عىل ُمَؤرشِّ

رَقْميٍّة غالِبًا ما تَُكوُن نِْســـبًة ِمئَويًّة، ِبَحيُْث يَْسُهُل ِقراَءتُها وتَْحديُد َجْوَدتِها، وغالِبًا 

ُد  وِع، وتَتََعدَّ ما يَِتمُّ التَّْقييُم من ِقبَِل ِجهٍة خارِجيٍّة ُمْســـتَِقلٍّة عن املَُنظَّمِة وعن املرَْشُ

األََدواُت الَّتي ُيِْكُن من ِخاللِها إِْجراُء التَّْقييِم، فََقد يَُكوُن من ِخالِل َجْمعِ البَياناِت 

ْكيِز  قِة أو َجامعاِت الرتَّ من املُْستَفيديَن عن طَريِق االْسِتبْياناِت أو املُقاباَلِت املَُعمَّ

أو مـــن ِخالِل ُمراَجعِة وتَْدقيِق الَوثائِِق، وتَْختَلِـــُف أََدواُت التَّْقييِم ِباْخِتالِف نَْوِع 
وِع، وتَْعَتِمُد وظيفُة التَّْقييِم عل أَْربَعِة َمعاييَ هي: نَشاِط املرَْشُ

وِع لَِخصائِِص البيئِة املُْستَْهَدفِة، . 1 املاُلِئُة: ويَتََعلَُّق هذا املِْعياُر ِبًَدى ُمالمِئِة املرَْشُ
مِة من  اْجِتامعيًّا وأَْخالقيًّا واقِْتصاديًّا، ويُشـــرُي إىل تَناُســـِب الِخْدماِت املَُقدَّ
ِقبَـــِل املرَْشُوِع مع االْحتياجاِت الِفْعليِّة للبيئِة املُْســـتَْهَدفِة، وإىل تَرْتيِب هذه 

االْحتياجاِت َوفَْق ِمْعياِر األَْولَويِّة واألََهّميِّة.

الكَفاءُة: يَتََعلَُّق ِمْعياُر الَكفاءِة ِبتَْقديِم الِخْدماِت وإِدارَتِها، وتَْنفيِذ األَنِْشـــطِة . 2
املَُخطَّطـــِة ِبأَفَْضِل ُصورٍة ُمْمِكنٍة يف َضْوِء املَـــوارِِد املُتاحِة الزََّمنيِّة واملاّديِّة، 
وِع  ـــؤاِل املُتََعلِِّق ِبُوُجـــوِد طَريقٍة أُْخَرى لِتَْنفيِذ املرَْشُ فالَكفاءُة تُجيُب عىل السُّ

ُق ذاَت الَهَدِف ِبَوارَِد أَقَلَّ من املُْستَْخَدمِة حاليًّا. يَُحقِّ

وِع لألَْهداِف املَْوُضوعِة، . 3 الَفعالّيـــُة: يَتََعلَُّق ِمْعياُر الَفعاليِّة ِبََدى تَْحقيِق املرَْشُ
وَمـــَدى األَثَِر الَّذي تَرَكَتُْه أَنِْشـــطُة املرَْشُوِع عىل البيئِة املُْســـتَْهَدفِة، إِضافًة 
الْهِتامِمِه ِبََدى تَْحقيِق أَثٍَر َسلْبيٍّ ُمصاِحٍب لألَثَِر اإليجابِّ َسواٌء عىل َصعيِد 

. البيئِة املُحيطِة أو الواِقعِ االقِْتصاديِّ أو االْجِتامعيِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الْســـِتدامُة: يُْعترََبُ ِمْعياُر االْســـِتدامِة أََهمَّ َعنارِصِ التَّْقييِم، فَهو يَقيُس َمَدى . 4
َقتُْه أَنِْشطُة املرَْشُوِع عىل البيئِة املُْستَْهَدفِة،  اْسِتْمراِر األَثَِر اإليجابِّ الَّذي َحقَّ

سيِّة. وتَْشَمُل االْسِتدامُة ِعّدَة َجوانَِب كاالْسِتدامِة املاليّة واالْجِتامعيِّة واملَُؤسَّ

 	:Accountability املُساَءلُة

لْطِة  يُشـــرُي ُعْنُصُ املُساَءلِة إىل الَوســـائِِل الَّتي ُيِْكُن من ِخاللِها اْسِتْخداُم السُّ

وِع،  ِبطَريقٍة َمْسُؤولٍة، ويَأُْخُذ هذا الُعْنُصُ ِبَعنْيِ االْعِتباِر أَْصحاَب املَْصلَحِة يف املرَْشُ

وِع، وذلك ِبِعّدِة وسائَِل، كَتَْوجيِه  فاملُساَءلُة تُتيُح أِلَْصحاِب املَْصلَحِة تَْقييَم َعَمِل املرَْشُ

وِع، وَوفًْقا لَها يَِجُب عىل املرَْشُوِع َضامُن تَْوفريِ آليّاٍت  كاَوى للَمرْشُ االنِْتقاداِت والشَّ

كاَوى عىل أَن يَِتمَّ  دٍة تَْسَمُح أِلَْصحاِب املَْصلَحِة بتَْوجيِه االنِْتقاداِت وتَْقديِم الشَّ ُمَحدَّ
التَّعاُمُل معها َجميًعا وِبُدوِن اْسِتثْناٍء.

 	:Learning التََّعلُُّم

لِة لََدى  وِع وُمراكَمُة املَْعلُوماِت املُتََحصِّ يُْقَصُد ِبالتََّعلُِّم االْسِتفادُة من تَْجِربِة كُلِّ َمرْشُ
ُق  وِع ولََدى أَْصحاِب املَْصلَحِة ال ســـيَّام الِجهُة املانِحُة، ويَتََحقَّ إِدارِة املَُنظَّمِة واملرَْشُ

التََّعلُُّم ِبَشْكٍل رَئيٍس من ِخالِل نَتائِِج الرَّْصِد والتَّْقييِم.

تَُشـــكُِّل هذه الَعنارِصُ الّساِبقُة إِْحَدى املُتَطَلَّباِت الرَّئيسِة للِجهاِت املانِحِة للُموافَقِة عىل 

ْكيِز عىل الرَّْصِد والتَّْقييِم، فبَْعُض الِجهاِت املانِحِة تَْفرُِض أَن  تَْقديـــِم التَّْمويِل، مع الرتَّ

وِع لِتَْغطيِة نََفقاِت الرَّْصِد والتَّْقييِم، ويَُشكُِّل  يَِتمَّ تَْخصيُص بني 3–%10 من ُموازَنِة املرَْشُ

االلِتزاُم بهذه الَعنارِصِ ُعْنُصَ َدْعٍم للُمَنظَّامِت اإلِنْسانيِّة للُحُصوِل عىل التَّْمويِل، فعىل 

ُم أَكَْثُ من ُمَنظَّمٍة ِبطَلَِب َتْويٍل ألََحِد املَشاريعِ يُراَعى ِمْقداُر  َســـبيِل املِثاِل عندما تَتََقدَّ

، فاملَُنظَّمُة األَكَْثُ الِتزاًما َســـتَُكوُن فُرَْصتُها يف الُحُصوِل عىل  االلِتزاِم بهذه الَعنارِصِ

عيفِة االلِتزاِم. التَّْمويِل أَْعىَل من تلك الضَّ
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ثانًِيا: اإلِطاُر التَّْنفيذيُّ للَمْشوعِ:

يَِجـــُب عىل املَُنظَّمِة الطّالِبِة لِلتَّْمويِل أَن تُرِْفَق مع طَلَِب التَّْمويِل للِجهِة املانِحِة ُمَخطَّطًا 
وِع ُمضافًا إليها األَْهداُف الرَّئيسُة والَفْرعيُّة وتَْحلياًل  ُن ُمْدَخالِت وُمْخرِجاِت املرَْشُ يَتََضمَّ
لواِقعِ البيئِة املُْستَْهَدفِة وما التَّْغيرُي املُْستَْهَدُف، إِضافًة لألَنِْشطِة التَّْفصيليِّة وللَمخاِطِر 
ولِلتَّكاليـــِف اإلِْجامليِّة والَفْرعيِّة مع املُوازَنِة التَّْقديريِّة وُمرَبِّراُت طَلَِب التَّْمويِل، وفيام 
ُم للِجهِة  يـــيل تِبْياٌن أِلََهمِّ الَعنارِصِ الَّتي يَِجُب أَن يَْشـــَملَها اإلِطاُر التَّْنفيذيُّ الَّذي يَُقدَّ

املانِحِة.

وُع لُِمعالََجِتها، ويَِجُب أَن يَُكوَن 	  املُْشـــِكلُة: وهي وْصٌف للحالِة الَّتي يَْهِدُف املَـــرْشُ
َوْصُف املُْشـــِكلِة ِعلْميًّا ُمْستَِنًدا لألَرْقاِم والَحقائِِق واإلِْحصاءاِت، مع تَْوضيِح أَثَرِها 

، وتَْوضيِح الَفوائِِد املَرُْجّوِة من ُمعالََجِتها. لْبيِّ السَّ

وِع، 	  املُْســـَتْهَدُفوَن: يَِجـــُب أَن يَِتمَّ تَْحديٌد َدقيٌق للِفئِة املُْســـتَْهَدفِة ِبِخْدماِت املرَْشُ
وتَْحديُدهـــا ِبِدقٍّة ُجْغرافيًّا وديُْغرافيًّا، فَيَِجُب تَْحديـــُد املَناِطِق الُجْغرافيِّة الَّتي 
وُع، والِفئاُت االْجِتامعيُّة واألَْعامُر وَغرْيُها من الَخصائِِص، ِبَحيُْث  يَْشـــَملُها املرَْشُ

تَتََمكَُّن الِجهاُت املانِحُة من َمْعرِفِة الِفئِة املُْستَْهَدفِة َمْعرِفًة َدقيقٍة. 

وِع ِبِدقٍّة، وتَْشـــَمُل 	  األَْهداُف: عـــىل املَُنظَّمِة تَْوضيُح األَْهداِف املَرُْجّوِة من املرَْشُ
 ،SMART األَْهداَف الرَّئيسَة والَفْرعيَّة، ويَِجُب عىل األَْهداِف املَْوُضوعِة أَْن تَُكوَن
 Specific, Measurable, Area :وهذه الَكلِمُة تُشرُي لألَْحرُِف األُوىَل من الَكلاِمِت
and target specific, Realistic and Time Bound، وتَْعني هذه الَكلاِمُت أَن 
دَة النِّطاِق والَهَدِف وواِقعيًّة ولَها  دًة وقاِبلـــًة للقياِس وُمَحدَّ تَُكوَن األَْهداُف ُمَحدَّ

ٌد.  إِطاٌر زََمنيٌّ ُمَحدَّ

وُع عليها، 	  آلّيُة الَعَمِل: عىل املَُنظَّمِة تَْحديُد األَنِْشـــطِة التَّْفصيليِّة الَّتي َسيَُقوُم املرَْشُ
وتَْحديُد تََسلُْسِل األَنِْشطِة واملُّدِة الزََّمنيِّة لُِكلِّ نَشاٍط. 

وِع 	  ٍل َحْوَل املُوازَنِة التَّْقديريِّة للَمرْشُ املُوازَنُة: تَُقوُم املَُنظَّمُة بِإرْفاِق تَْقريـــٍر ُمَفصَّ
وِع.  نًة كُلَّ التَّكاليِف املُتََوقَّعِة للَمرْشُ ُمتََضمِّ
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وعِ: وهو ِعبارٌة عن َمْصُفوفٍة جاِمعٍة وشـــاِملٍة لُِكلِّ َعنارِصِ 	  اإلِطاُر املَْنِطقيُّ للَمْشُ
وِع، وتُْعترََبُ الَحلْقَة األََهـــمَّ يف املُتَطَلَّباِت الاّلزِمـــِة لِلتَّْمويِل، وتُْعترََبُ هذه  املَـــرْشُ
املَْصُفوفُة انِْعكاًســـا لَِمبَْدأِ اإلِدارِة ِباألَْهداِف والَّتي تَْعتَِمُدُه ُمْعظَُم الِجهاِت املَُموِّلِة 
كَرَشٍْط لِلتَّْمويِل، وعىل الرَّْغِم من ُوُجوِد مَناِذَج ِعّدٍة لإلِطاِر املَْنِطقيِّ فِإنَّها َجميًعا 
تَُقـــوُم عىل ذاِت املَبَْدأِ، وفيام ييَل بَياٌن أِلَْشـــَهِر النَّامِذِج املُتَّبَعِة يف إِْعداِد اإلِطاِر 

املَْنِطقيِّ للَمشاريعِ.
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وِع، ومن ِخاللِِه  فاإلِطاُر املَْنِطقيُّ هو َجْمٌع لُِكلِّ أَنِْشـــطٍة وأَْهداِف وظُُروِف املرَْشُ
وِع املَطْلُوِب  لِة باملرَْشُ تَتََمكَّـــُن الِجهُة املَُموِّلُة من َمْعرِفِة كُلِّ التَّفاصيـــِل ذاِت الصِّ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّاِن



- 127 -

َتْويلُُه؛ هذا ويَِجُب التَّْنويُه عىل أَنَّ الِجهاِت املَُموِّلَة قد تُواِفُق عىل التَّْمويِل، ولَِكن 
وِع ِبالكاِمِل، وهذا يَْعتَِمُد عـــىل تَْقييِم الِجهاِت املَُموِّلِة  قـــد ال تَُقوُم ِبتَْغطيِة املرَْشُ
 Organizational Capacity ى ب لُِقُدراِت املَُنظَّمِة اإلِنْســـانيِّة، وهو ما يَُســـمَّ
Assessment، فَعادًة ما تَُقوُم الِجهاُت املانِحُة ِبتَْحليِل قُْدرِة املَُنظَّامِت اإلِنْســـانيِّة 
الطّالِبِة لِلتَّْمويِل واْختياِر أَكَْثِها قُْدرًة وفاِعليًّة، وتَْشَمُل املَعايرُي الَّتي يَُقوُم التَّْقييُم 
عليها اإلِدارَة املاليَّة، فَعادًة ما تَطْلُُب الِجهاُت املانِحُة تَقاريَر ماليًّة لَِسَنواٍت ساِبقٍة 
لاِلطِّالِع عليها، والُقُدراِت الَفّنيَّة، وتَْعني كَفاءَة ُمَوظَّفيها وكَواِدرِها البَرَشيِّة، وقد 
تَطْلُُب الِجهاُت املانِحُة كُُشوَف تَْنفيٍذ لَِمشاريَع ساِبقٍة وتَقاريَر الرِّقابِة والتَّْقييِم لها، 
ويَْشـــَمُل تَْحليُل الُقُدراِت أَيًْضا الّسياساِت واألَنِْظمَة الّداِخليَّة يف املَُنظَّمِة، إِضافًة 

فافيِّة واملُساَءلِة. لِلُموثُوقيِّة وَمعايريِ الشَّ
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املبحث الثَّالِث

املصادر الشعية لتمويل

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

يَعة اإلْســـالِميَّة أنَّه ُعوِمَل ُمَعاَملَة متكاملًة منذ  ِممَّ مُيَيِّز الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف الشَّ
يَعة اإلْســـالِميَّة  ما يزيد عن ألف وأربعمئة عام، ومن أشـــكال هذا التَّكَاُمل أنَّ الشَّ
أفَرزَت مصادر لتمويل هذا العمل، فلم تَكَْتِف بالَحّض عليه واإلعالء من شـــأنه، بل 
الًة لتمويله، ومن أَهّم ما مُيَيِّز مصادر التَّْمِويل هذه مرونتها  وضعت أُُسًسا واضحًة وفعَّ
العاليـــة، فعل الرَّْغم من مرور أكث مـــن أربعة عش قرنًا عل هذه املصادر إىل أنَّها 
مازالت فاعلًة، وتقوم بوظيفتها التَّْمِويلِيَّة عل أكمل وجٍه، ويف هذا املبحث ســـنتناول 
يَّتها يف تويل  ِْعّي وذلك لهدفني، األَوَّل أَهمِّ شح هـــذه املصادر وتبيان تأصيلها الشَّ
وء عل هذه املصادر؛ علَّها تكون دلياًل  الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلْسالِمّي، والثَّاِن لتسليط الضَّ

ومرشًدا للَعَمل اإلنَْساِنّ الَعالَِمّي يف البحث عن مصادر تويل جديدة.

اِدرَة عن ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة: إنَّ التَّْمِويل  دد تقول التقارير األَُمِميَّة الصَّ ويف هذا الصَّ
االْجِتاَمِعّي اإلْســـالِمّي للَعَمل اإلنَْســـاِنّ ليس ُمْكتَْشًفا بالَقْدر الكايف، واملعهد اإلْسالِمّي 
للتدريب والتَّْنِميَة)1( يَُؤكِّد هـــذا األمر ويقول بأنَّ ممتلكات الهند وْحدها من األوقاف 
اإلْســـالِميَّة تزيد عن 24 مليار دوالر أمريـــيك)2(، ويقول املعهد أيًضا: إنَّ قيمة األموال 

َس سنة 1981م، . 1 َسات التَّاِبَعة للبَْنك اإلْساَلِمّي للتَّْنِميَة، تَأَسَّ املعهد اإلسالمّي للتَّدريب والتَّنمية: أحد املُؤسَّ
ملَُساَعَدة البنك يف االضطالع بََهاّمه املُوكَلة إليه بوجب اتفاقيَّة التَّأسيس يف مجاالت البحث والتَّدريب، 
ـل أهــداف املعهــد فيام ييل: إجــراء البحوث وتوفــري التَّدريب واملعلومــات يف البلدان األعضاء  وتَتََمثَـّ
واملُْجتََمَعات املُْسلَِمة يف البلدان غري األعضاء للُمَساَعَدة يف َجْعل أنشطتهم االقتصاديَّة واملاليَّة واملصفيَّة 
ـة، وتعزيز التَّعاون فيام بينهم، موقع  يعة اإلســالميَّة وزيادة تسيع التَّنمية االقتصاديَـّ ُمتََواِفَقــة مع الرشَّ

https://cutt.us/2KGMS :مجموعة البَْنك اإلسالمّي للتَّْنِميَة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
تقرير اللَّْجَنة رفيعة املســتوى عن التَّمويل اإلنَْســاِنّ املرفوع إىل األمني الَعاّم لألَُمم املُتَِّحَدة، ديسمرب . 2

https://cutt.us/07Rvv :2015م، تاريخ الزيارة 20 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املجموعة من الزكاة يف عام 2015م تتجاوز 510 مليار دوالر أمرييّك عىل مستوى العالَم 
اإلْســـالِمّي بالكامل، وهذا الرَّقْم ياثل تقريبًا املَُساَهَمة األمريكيَّة واألوروبيَّة تقريبًا يف 

تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ، وفيام ييل أَهّم مصادر التَّْمِويل اإلْسالِمّي للَعَمل اإلنَْساِنّ.

الَوْقف اإلْسالِمّي
يَُعدُّ الَوقْف اإلْسالِمّي من أكث األعامل اإلنَْسانِيَّة يف اإلسالم تنظياًم واستدامًة وَسَعة 
تأثريٍ واســـتفادة، وهو يعترب شكاًل من أشـــكال الَعَمل اإلنَْساِنّ ومصدًرا من مصادر 
يَعة اإلْســـالِميَّة الَِّتي تَْعِني عند  التَّْمِويل يف آٍن مًعا، والَوقْف هو أحد األصول يف الرشَّ
أهل اللَُّغة الَحبَْس، واملَْنَع، يقال: وقفُت كذا أْي: حبَّْســـته، وهي بعنى ســـكَت وأمسك 
ع: َحبْـــُس املال ِمن تلُّك الغري له، ورَصْف  ْ وأقـــّل)1(. والَوقْف عند أهل الفقه والرشَّ

َمْنَفعته يف أوجه الخري واستمراره بعد املوت مع منع استخدام الَورَثَة له)2(.

وقد لَِعَب نظام الَوقْف منذ بداية الَعَمل به منذ فجر اإلســـالم دوًرا ُمِهامًّ يف التَّْنِميَة 
ــة واالْجِتاَمِعيَّة عرب عصور مختلفة ما جعله ُيثِّل ُمَنظََّمة تنمويَّة وإنتاجيَّة  االقِْتَصاِديًـّ
س لِتَنِميَة ارتقائيَّة يف املجاالت  واقِْتَصاِديَّة دامئة النَّْفع والعطاء، فهو نظاٌم ُمتكامل يَُؤسِّ
جميًعا يَْنَعم بنفعها جميع أفراد املجتمع، بعنى أنَّ الَوقْف اإلْســـالِمّي أَْوَشك أن يكون 

فْع. ُمَنظََّمة متكاملة قامئة بحّد ذاتها تَرْفُد الَعَمل اإلنَْساِنّ بزيٍد من الدَّ

ن صور الَوقْف العديد من األشكال، مثل املنقوالت، واألموال، واألرايض الزِّراِعيَّة،  وتَتََضمَّ
وكافَّة أنواع العقـــارات، وهي جميعها أمواٌل لها َمن يقوم عىل أْمِر تنميتها، من األفراد 
واملَُنظَّاَمت؛ من خالل العديد من األشـــكال واملامرسات االقِتصاِديَّة، وكان للوقف دوٌر 
بارٌز يف الحضارة اإلْسالِميَّة الَِّتي أرىس دعامئها األوىل رسول الله -صىل الله عليه وسلم-

ابن منظور، لسان العرب، مادة وقف، 6/4898.. 1
الحطاب، أبو زكريا. شح ألفاظ الواقفني والِقْسَمة عل املُْسَتِحقِّنيَ، مكتبة املسجد النَّبَِوّي، د. ت، ص 11.. 2
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وتَِبَعـــه الصحابة والخلفاء من بعده، كام ال يخفى عىل أحد دوره يف التأثري عىل الحياة 
ال  االْجِتاَمِعيَّـــة والثَّقافيَّة الَِّتي تَُشـــكِّل الحضارة بفهومها الحديث. فالَوقْف له دور فعَّ
وُمؤَثِّر يف جوانب الحياة؛ حيث ساعدت أوقاف املسلمني، إىل جانب عوامل أخرى، عىل 
َسات ووزارات  قيام حضارة حقيقيَّة، كان الَوقْف بصوره املختلفة وقتها يقوم بعمل ُمَؤسَّ

تُضاِهي النُّظُم اإلَداِريَّة الحديثة.

فمدارس الَوقْف يف العصور اإلْســـالِميَّة األوىل كانت تقوم بـــدور وزارات التعليم 
والتعليم العايل يف نظام الُحُكوَمات املعارصة؛ واملستشـــفيات كانت تقوم بدور وزارة 
ة؛ والَوقْف عىل الفقراء واملســـاكني ورعاية األرامل واليتامى والضعفاء، كان  حَّ الصِّ
يقوم بعمل وزارة الشـــؤون االْجِتاَمِعيَّة؛ وهذه املَُنظَّاَمت هي الَِّتي تَُشكِّل التأثرَي عىل 

الحياة االْجِتاَمِعيَّة والثَّقافيَّة يف أيِّ حضارٍة. 
وقد ساهم االستثامر يف أموال الَوقْف يف صناعة االقتصاد، وأصبح املَُموِّل الرَّئِيِيّ 
ْولَة اإلْسالِميَّة، وأَْسَهم بهذه الرُّْؤيَة االقِتصاِديَّة اإلنَْسانِيَّة  ألغلب قطاعات ومرافق الدَّ
ا  َصة، ومن خالل اخـــرتاق املجاالت االقِتصاِديَّة األكث نَْفًعا وِربَْحً املُْحرَتِفَة واملُتََخصِّ
ْولَة اإلْسالِميَّة، وكَبْح  ياِسيَّة للدَّ ومرشوعيَّة، يف صناعة النَّْهَضة والُقوَّة االقِتصاِديَّة والسِّ
ْولَة  جامح املشكالت االْجِتاَمِعيَّة بجميع أشكالها، ومثَّة أمثلٌة عديدة للوقف يف تاريخ الدَّ
اإلْسالِميَّة، ويُْرَوى أنَّ أَوَّل وقْف يف اإلسالم كان صدقة الرَُّسول -صىل الله عليه وسلم- 
الَِّتي َتَثَّلَْت يف أرايض مخرييق اليَُهوِدّي)1(، الَِّذي أْعلََن قبل معركة أُُحٍد أنَّه إذا أُِصيَب 
د -صىل الله عليه وسلم- يضعها حيث  فإن أمواله -وكانت سبعة بساتني باملدينة- ملَحمَّ
ة صدقات  أراه الله، وبالفعـــل قُِتَل مخرييق يف غزوة أُُحٍد، فأصبحت أمواله يف عامَّ

الرَُّسول -صىل الله عليه وسلم- فأْوقََفها.

مخييق بن النَُّضْي: هو أحد اليهود يف عهد رسول الله -صىلَّ الله عليه وسلَّم- ؛ حثَّ قومه عىل ُمَنارَصَة . 1
نَِبّي اإلسالم يف معركة أُُحد، فُقِتَل بها، فقال فيه رسول الله -صىل الله عليه وسلم-: "مخرييق َخرْيُ يهوٍد"، 

https://cutt.us/pdud3 :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يق ريض الله عنه ِربَاًعا لـــه بكَّة املَكرََّمة، كام أوقف عمر  دِّ كـــام َحبَـــَس أبو بكر الصِّ
بن الَخطَّاب ريض الله عنه، وقيل هو ثان وقف يف اإلســـالم؛ حيث قام برشاء أرض 
بخيرب، فجاء إىل النَِّبّي -صىل الله عليه وسلم-، وقال: يا رسول الله: أُِصبُْت مااًل بخيرب 
قت  مل أُِصْب قَطُّ مااًل أنفُس منه، فِبَم تأمرن؟ فقال: "إْن شـــئَت حبَّْسَت أصلها وتصدَّ
َق بها عمر عىل أالَّ تُبَاع وال تُوَهب وال تُورَّث، وتكون )أْي: منافعها ومثارها(  بها"، فتََصدَّ
ِبيل، وال ُجَناَح عىل َمن ولِيََها أن  يْف وابن السَّ يف الفقراء وذوي القرىب والرِّقَاب والضَّ

يأكل منها باملعروف ويُطِْعُم غري ُمتََموِّل)1(.
قيا، كام أوقف  ان ريض الله عنه برئًا اشرتاها وأوقفها للسُّ وكذلك أوقَف عثامن بن َعفَّ
عيّل بن أب طالب ريض الله عنه بســـتانًا عىل الفقراء واملساكني ويف سبيل الله وابُن 
لْم والحرب)2(. وكذلك فعَل معاذ بن جبل ريض الله  ـــبيل والقريب والبعيد يف السِّ السَّ
ى دار األنصار، وتَِبَعُهْم سعد بن أب وقَّاص وخالد بن الوليد  عنه فأوقف داره الَِّتي تَُسمَّ
َهات املؤمنني -ريض الله  وجابر بن عبدالله، وُعْقبَة بن عامر وعبدالله بن الزبري وأُمَّ
عنهم-، وتوالت أوقاف الصحابة -ريض الله عنهم- وســـار عىل نهجهم املسلمون يف 

كُّل زمان ومكان)3(. 

وقـــد رصدت كتب التاريخ والفقه بعض مناذج الَوقْف الرَّائَِعة يف اإلســـالم، ومنها: 
يِنّي، فُكّل خادم  "َوقْف األوان املكسورة"، وهو وقٌف تُشرتى منه ِصَحاف الخزف الصِّ
كُِسَت آنِيَتُه، وتعـــرَّض لغضب مخدومه، له أن يذهب إىل إدارة الَوقْف فيرتك اإلناء 
املكســـور، ويأخذ إناًء صحيًحا بداًل منه. وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه. وكذلك 
ة ُمَؤذِّننَِي، من كُّل رَِخيم  "َوقْف ُمؤْنِس املرىض والغرباء"، وهو وقف يُنَفق منه عىل ِعدَّ
يِنيَّة طََوال اللَّيْل؛ بحيث يقرأ كُّل منهم  الصوت، ُحْســـن األداء، فرُيَتِّلُوَن القصائـــد الدِّ
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ساعة، َحتَّى مطلع الفجر، سعيًا وراء التَّخفيف عن املريض، الَِّذي ليس له َمن يخفِّف 
عنه، وإيناس الغريب الَِّذي ليس له َمن يؤنسه. 

فاء"، وهو وقْف فيه وظيفة من ُجْملَة وظائف  وهناك "َوقْف اإليحاء إىل املريض بالشِّ
املعالجة يف املستشفيات، وهي تكليف اثنني من املمرِّضني يقفان قريبًا من املريض؛ 
بحيث يســـمعهام وال يراهام، فيقول أحدهام لصاحبه: مـــاذا قال الطبيب عن هذا 
املريض؟ فريدُّ عليه اآلخر: إنَّ الطبيب يقول: إنَّه عىل خري، فهو مرجوُّ الرُبِْء، وال يوجد 
يف ِعلَّتـــه ما يُْقلُِق أو يُزِْعـــُج، وربا نََهض من فراش مرضه بعد يومني أو ثالثة أيام، 

وذلك اللَّون من العالج النَّْفِيّ للمريض يُقرِّب الشفاء، ويُْكِسب العافية)1(.

وِمـــن النَّامذج الحديثة يف الَوقْف والَِّتـــي يكن أن تُؤدِّي َدْورها التَّْمِوييّل يف الَعَمل 
ْهم الَوقِْفّي Waqf Share، وهو َسْهم بقيمٍة ُمَعيََّنة يف  اإلنَْســـاِنّ املَُعارِص، منوذج السَّ
هم ِمن ِقبَل الجهة الواقفة، وِمن ثَمَّ يَِتّم استثامر هذه  وقٍْف ما؛ حيث يَِتّم رشاء هذا السَّ
األمـــوال وتوزيع عائدها عىل املوقوف عليهم، وال تحصل الجهة الَواِقَفة عىل أيٍّ من 
ا عىل شهادات بهذه األسهم الَوقِْفيَّة فقط، ويعود ريع هذه األسهم  هذه العوائد، وإمنَّ
، منوذج الَوقْف النَّْقِدّي املُبَارِش  للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بَشـــْكٍل ُمبَارِشٍ أو َغرْي ُمبَارِشٍ
Direct Cash Waqf، وهو وقْف ُمَؤلَّف من سيولة نقديَّة يَِتّم استثامرها، وِمن ثَمَّ يَُوزَّع 
 Corporate عائدها عىل املوقوف عليهم، منوذج الَوقْف النَّْقِدّي من أرباح الرشكات
َســـة ما بتخصيـــص جانٍب من أرباحها كَوقٍْف يَِتّم  Cash Waqf: قيام رشكة أو ُمَؤسَّ
اســـتثامره وتوزيع عائده عىل املوقوف عليهم أو تويل مشاريَع تُِفيد املوقوف عليهم، 
وجميع هذه األشـــكال املعارصة من الوقف يكن أن تكون ُمَدارَة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة أو ِمن ِقبَل أشخاص أو جهات أخرى، لَِكّن عائدها يعود للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

ة بتوزيع العوائد عىل َشْكل ِخْدَمات أو مشاريع إنَْسانِيَّة. الَِّتي تقوم بوسائلها الَخاصَّ
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يَّة األوقاف يف  وجميع ما ســـبق من ُصَور للوقف الَخرْيِّي يف اإلسالم، تَُدّل عىل أَهمِّ
 ، الَعَمل اإلنَْساِنّ، باختالف أشكالها وأنواعها، َحتَّى لو كان ُمَجرَّد وقْف لإليحاء النَّْفِيّ
وهي فكرة اســـتَمرَّت منذ عهد الرَُّسول صىل لله عليه وَسلَّم إىل اآلن، وما زالت َحتَّى 

ْور املَُنوط بها عىل أتَّم وْجٍه وأكَْمل ُصورٍة. اآلن قَاِدرًَة عىل القيام بالدَّ

ِعيَّة  َدَقات التَّطَوُّ الصَّ
ة لتمويل  َدقَات الَِّتي يَترَبّع بها املســـلمون لـــذوي الحاجة من املصادر املُِهمَّ تَُعّد الصَّ
ين اإلْسالِمّي عن غريه من  امت الَِّتي ُتَيِّز الدِّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، كام تَُعدُّ من أبرز السِّ
َدقَات أحد وجوه الَعَمل  األديان السامويَّة األخرى، وال يَْخَفى عىل أحد كَْون هذه الصَّ
َدقَات -كام الَوقْف اإلْسالِمّي- يكن عّدها كصورة من  اإلنَْساِنّ الَخالِص؛ إنَّ هذه الصَّ
ُصَور الَعَمل اإلنَْساِنّ وبنفس الوقت مصدر من مصادر تويل هذا العمل، ويف الحياة 
َدقَات  َدقَات لدرجة تُْصِبح هذه الصَّ يِنيَّة للمســـلمني مناسبات تَِزيُد معها هذه الصَّ الدِّ
ْعم االْجِتاَمِعّي؛ ففي مناســـك الَحّج واألعياد اإلْسالِميَّة؛  ة من دعائم الدَّ ًة ُمهمَّ دَعامَّ
َدقَات مصدًرا ُمِهامًّ لتحقيق  عيد الِفطْر وعيد األضحى وشهر رمضان، تصبح هذه الصَّ

التكافل االْجِتاَمِعّي.

يَّة  ِْعيَّة عىل أَهمِّ نَّة النَّبَِويَّة املرُشَّفة حافالن باألِدلَّة والشواهد الرشَّ والقرآن الكريم والسُّ
َدقَات كمصدٍر ُمِهّم وَمْورِد أســـاس يف تحقيق التكافل االْجِتاَمِعّي وتعزيز لُْحَمة  الصَّ
ق، وإىل الرتغيب  ِْعيَّة تهدف إىل تعظيم أْجر املُتََصدِّ املجتمع، ومعظم هذه األدلَّة الرشَّ
ق، والعقاب ملن يَِضّن باله عىل الفقراء واملُْحتَاِجنَي، وفيام  باألَْجر العظيم ملن يتصدَّ

َدقَات. ت عىل الصَّ ييل تبيان لآليات الكرية واألحاديث الرشيفة الَِّتي حضَّ

َدقَات فَِنِعامَّ هي وإِْن تُْخُفوَها وتُؤْتُوَها الُفَقرَاَء فَهو  قـــال الله -تعاىل-: ﴿إِْن تُبُْدوا الصَّ
َدقات وثناٌء عىل الفاعلني  َخرْيٌ لَُكم ﴿]البقرة: 271[، ففي هذه اآلية الكرية تعظيم للصَّ
لها، مع تفضيل أدائها رسًّا يف بعض األحوال. وقال الله -سبحانه-: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
ال تُبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم ِباملَنِّ واألََذى كَالَِّذي يُْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاس﴾ ]البقرة: 264[؛ إنَّ هذه 
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يَاء، بل هدفها التكافل  َدقَات ليس الرِّ ح أنَّ الهدف الرَّئِيس من الصَّ اآلية الكرية توضِّ
ق له وعدم إيذائه باملَّن. االْجِتاَمِعّي، كام فيها تنويه عىل ضورة مراعاة مشاعر املُتََصدِّ

وفيام يخّص األحاديـــث النَّبَِويَّة الرشيفة، عن أب هريرة -ريض الله عنه- قال: قال 
ق أَحٌد بتمرة من كَْسب طَيِّب إالَّ أَخَذها  رسول الله -صىل الله عليه وسلم-: " »ال يتصدَّ
ه، َحتَّى تكون ِمثْل الَجبَل، أو أعظم«)1(. ويف  اللـــه بيمينه، يُربِّيها كام يُربِّ أَحدكم فَلُوَّ
هـــذا الحديث الرشيف تبيان ما للصدقة من أجٍر وثواب عند الله، وهو تحفيٌز لعموم 

َدقَات. املسلمني للمسارعة إىل الصَّ
َدقات  َدقات بفهومهـــا الَعاّم مع َجْمع التَّرَبَُّعات، إالَّ أنَّ هذه الصَّ وتتقاطع هذا الصَّ
ْويج واإلعالم؛  تُْعترََب ذات مرونة أكرب وذات فَاِعلِيَّة أعىل؛ كَْونها ال تحتاج للكثري من الرتَّ
يِنّي َخرْيُ ُمَروِّج لها، ويف فصوٍل الِحَقٍة من هذا الكتاب ســـنتناول هذه  اِفـــع الدِّ فالدَّ
يَّتها يف تويل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ولتبيان املظاهر الحديثة من هذه  َدقَـــات ألَهمِّ الصَّ

ِْعّي لها. َدقَات والَِّتي قد يشوبها بعض اللََّغط أو بعض ُسوء الَفْهم الرشَّ الصَّ

الَهْدُي يف الَحّج
َعائِر األَساِسيَّة يف اإلسالم، وباإلَضافَة  الَحّج أحد أركان اإلسالم الخمسة، وهو من الشَّ
يَّة دنيويَّة لعموم املســـلمني،  يِنيَّة وِقيَمته اإليانيَّة الكبرية، فَلَُه أَهمِّ يَّة الَحّج الدِّ إىل أَهمِّ
م به بابًا من أبواب الَعَمل الَخرْيِّي، ناهيك  فهـــو يُعترَب ومن خالل األضاحي الَِّتي تُقدَّ

عن التَّرَبَُّعات النقديَّة والعينيَّة الَِّتي يتقّدم بها الَحجيج.

ومـــن اآليات الكريـــة الَِّتي ذكرت فَْضل الَحّج كباٍب من أبواب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ قال الله 
-تعاىل-: ﴿َوالبُْدَن َجَعلَْناَها لَُكْم من َشَعائِِر اللَِّه لَُكْم ِفيَها َخرْيٌ فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَيَْها َصَوافَّ 
رْنَاَها لَُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾  فَِإَذا وَجبَْت ُجُنوبَُها فَُكلُوا ِمْنَها وأَطِْعُموا الَقانَِع واملُْعرَتَّ كَذلك َســـخَّ
]الَحّج: 36[، وقال ســـبحانه: ﴿فََمْن َتَتََّع ِبالُعْمرَِة إىل الَحّج فاََم اْســـتَيَْسَ ِمَن الَهْدِي﴾ ]البقرة: 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

أخرجه البخاري )1344(، ومسلم )1014(.. 1
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196[، وقال َجّل وعال: ﴿فَُكلُوا ِمْنَها وأَطِْعُموا البَائَِس الَفِقرَي﴾ ]الَحّج: 28[. إنَّ اآليات الكرية 
يَّة إطعام الفقراء واملســـاكني من األضاحي، وبالتَّأكيد فإنَّ  ـــابقة فيها جميًعا تبيان ألَهمِّ السَّ

إطعام املُْحتَاِجنَي من أَهّم أشكال الَعَمل اإلنَْساِنّ وأَْوَجبَها رشًعا.

اَرات الواجبة عل املسلمني الكَفَّ
إنَّ اإلســـالم رشيعٌة سامويَّة هدفها إصالح آخرة اإلنسان وُدنْيَاه، وقد َحرَِص عىل أن 

يكـــون أّي فعل دينّي له فائدة دنيويَّة هدفها إصالح حال املســـلمني، ولََعّل هذا املبدأ 

اَرات الَِّتي فرضها اإلســـالم عىل املسلمني يف حال تقصريهم  أوضُح ما يكون يف الَكفَّ

يّتها  ِْعيَّة وأَهمِّ اَرات إَضافَـــة إىل ُوُجوبيّتها الرشَّ أو خطأهـــم يف عبادتهم، وهذه الَكفَّ

ة يف تحقيق التكافل  يَّة دنيويَّة وخاصَّ يِنيَّة كتقويٍم لســـلوك املسلمني، فإنَّ لها أَهمِّ الدِّ

اَرات حوَّلها اإلسالم بتعاليم القرآن الكريم إىل وجٍه من ُوُجوه  االْجِتاَمِعّي، فهذه الَكفَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ وإىل شكٍل من أشكال الَعْون للفقراء واملُْحتَاِجنَي؛ ففي قوله -تعاىل-:﴿

ارَتُُه إِطَْعاُم  ْدتُُم األَْيَاَن فََكفَّ ال يُؤَاِخُذكُُم اللَُّه ِباللَّْغِو يف أَْيَانُِكْم ولَِكْن يُؤَاِخُذكُْم ِبَا َعقَّ

َعرَشَِة َمَساكنَِي من أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم أو كِْسَوتُُهْم أو تَْحِريُر رَقَبٍَة﴾ ]املائدة:89[، 

وكذلك األمر والُحْكم فيمن أفطر يف شـــهر رمضان ملرٍض أو شيخوخة وغريها من 

يام إطعام املُْحتَاِجنَي، وذلك يف قوله  ِْعيَّة، فكفارتها ملن مل يســـتطع الصِّ األعذار الرشَّ

-تعـــاىل-: ﴿َوعىل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْســـِكنٍي﴾ ]البقرة:184[، إنَّ يف هذه 

اآليات الكرية تكريًســـا لفكرة أّن كُّل عمٍل فرَضه اإلســـالم فيه صالح لدين املسلم 

نْيَا. ودنياه، فاإلسالم ديٌن كامٌل ُمتكاِمل، فيه اإلعامر لآلخرة والصالح للدُّ

إنَّ هذه املصادر ليست الوحيدة الَِّتي سّنها ورشعها اإلسالم، فمن هذه املصادر أيًضا 
ِْعيَّة املختلفة،  َدقَة عن امليّت، والَوِصيَّة قبل املوت، وغريها من مصادر التَّْمِويل الرشَّ الصَّ
والَِّتـــي تَُصّب جميعها يف هدٍف واحٍد وهـــو صالح املُْجتََمع والتكافل االْجِتاَمِعّي عن 

طريق الَعَمل الَخرْيِّي وبوساطته.

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّالِث
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كَاة، وهي  وِمامَّ ال شّك فيه أّن أَهّم مصدر لتمويل الَعَمل الَخرْيِّي عىل اإلطالق هو الزَّ
من أركان اإلســـالم الخمســـة، ومل يتّم ذكرها يف هذا الفصل كونه سيتّم التطرُّق لها 
يّتها البالغة، وللتمكُّن من إفساح مجاٍل  بفصل مســـتقّل وذلك إيانًا وانطالقًا من أهمِّ

نْيَويَّة. يِنيَّة والدُّ يّتها الدِّ أكرب لها يف الرشح والتفصيل با يتناسب مع أهمِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَفْصل الرَّاِبع 

ِسّ الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ املَُؤسَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: إدارة الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ •

مفهوم اإلَدارَة	 
يَّة اإلَدارَة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهمِّ
وظائف اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الهياكل التَّْنِظيِميَّة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَِّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: اإلَداَرة الْسرِتَاتِيِجيَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ •
ة الْسرِتَاتِيِجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ	  املبادئ الَعامَّ
التَّْحلِيل املَْوِقِفّي َمْدَخل لإلدارة االْسرِتَاتِيِجيَّة	 

• ّ املَْبَحث الثَّالِث:  األمناط اإلَداِريَّة والِقَياِديَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
الجهاز اإلَداِرّي ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
مجلس اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اإلَدارَة التَّْنِفيِذيَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
برامج الَعَمل يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
اإلَدارَة والِقيَاَدة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

يَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • املَْبَحث الرَّاِبع:  إدارة الكفاءات الَبَشِ
يَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	  طُرُق إدارة الكفاءات البَرَشِ
مراحل إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة	 
ُخطَُوات إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الخامس:  تدريب الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة •
مبادئ التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
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أنواع التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
طُرُق التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

َات قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • اِدس:  ُمَؤشِّ املَْبَحث السَّ
يَّة قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أَهمِّ
معايري األداء يف الَعَمل اإلنَْساِنّ 	 
الطَّرِائق التَّقلِيِديَّة يف قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الطُّرُق الحديثة يف قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بني النَّظريَّة والتَّطبيق	 

الَفْصل الرَّاِبع
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الفصل الرَّاِبع 

ِسّ الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ املَُؤسَّ

َمة ُمَقدِّ
ل مسارنا التاريخّي وواقع األُمم  س النهضة الحضاريَّة املنشودة، كم يدلُّنا تأمُّ تتأسَّ
من حولنا، عل عدٍد من الِقَيم واملعان الَِّتي يجب ترسيخها وإشاعتها يف املجتمع؛ 
َحتَّى تُصبح هذه الِقَيم واملعان جزًءا أَساِسيًّا من حركته اليوميَّة، وِمن ثقافته الَِّتي 

ى يف كُّل مظاهر حياته ونشاطاته. تتبدَّ

وتأت قيمة العطاء والَعَمل اإلنَْساِنّ عىل رأس تلك الِقيَم املطلوب ترسيخها وإشاعتها؛ 
يَّة وقيمة العطاء  أماًل يف الوصول لنهضتنا الحضاريَّة املنشـــودة؛ حيث تتجـــىلَّ أَهمِّ
ة املُْجتََمع وتاسِكِه وَوْعِيِه،  والَعَمل اإلنَْساِنّ يف أنَّها متى ُوِجَدْت تكون عنوانًا عىل قُوَّ

ة. قه بعدٍد من الِقيَم واملفاهيم األخرى املهمَّ وعىل تحقُّ

ِيّ  وقد مرَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ بالكثري من املراحل منذ نشأته، َحتَّى انْتَظََم يف إطاٍر ُمَؤسَّ
ْولَة،  ل للَعَمل الحكومّي، واملُســـاِعد الَِّذي ال ِغَنى عنه للدَّ كََفَل له االضطالع بدوره املكمِّ
مة للمواطنني، وتقديم ِخْدَمات أخرى  واالرتقاء بســـتوى الِخْدَمات املُْجتََمِعيَّة املقدَّ

جديدة يصعب عىل القطاع الُحُكوِمّي تقديها بفرِدِه، عىل الوجه األكَْمل.
من هنا فإنَّ الُحُكوَمات واملَُنظَّاَمت الِخْدَماتيَّة والتنَمويَّة، وُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ أيًضا، 
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ ودوره يف  يقع عىل عاتقها َدْوٌر ُمِهّم يف تشـــكيل الَوْعي املُْجتََمِعّي بأَهمِّ
ِخْدَمة املجتمع، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل والتَّْحلِيل من خالل صفحات هذا الفصل.
ع مهاّم الِجَهاز اإلَداِرّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بحسب الهيكل  كام يناقش الفصل أيًضا تنوُّ
األساس له، والَِّذي يَتََكوَّن من "مجلس اإلدارة"، و"اإلدارة التَّْنِفيِذيَّة"؛ فاألَوَّل مسؤول عن 
ال بني املَُوظَِّفنَي واملُْستَِفيِديَن  بْط الَفعَّ ا اإلدارة التَّْنِفيِذيَّة فتهتمُّ بالرَّ سياسات املَُنظََّمة، أمَّ
يَات الَِّتي قد تواجهها، وتقديم تقارير األداء  ل إىل حلول للتََّحدِّ ومجلس اإلدارة، والتوصُّ

وِريَّة، مع تنفيذ الُخطَط االْسرِتَاتِيِجيَّة وصياغة الُخطَط التَّْنِفيِذيَّة والتَّْشِغيلِيَّة. الدَّ
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فاِفيَة، وضورة  إنَّ إدارة وتدعيم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تعتمد عىل أُُسٍس عديدٍة؛ منها: الشَّ
أن تكون كَافَّة األعامل وأموال وإيرادات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ُمْعلََنة وواضحًة، وإصدار 
َة ونرَْشها، مع الَعَمل عىل تنقية الَعَمل اإلنَْساِنّ من أّي شائبة، واالعتامد  التقارير املَُعربِّ
متها أن  ات كُلَّاَم أمكن، وَوْضع ضوابط لَقبُول التَّْمِويل الخارجي والَِّتي يف ُمَقدِّ عىل الذَّ
يكوَن غرَي مرشوٍط، وأن يكون وفًْقا للثََّوابت املُْعترََبَة يف هذا املجال، وأن تكون املَُنظََّمة 
، وأن يَْحُكَم الَعَمل  ِسنّيَ اإلنَْسانِيَّة ذات قاعدة عريضة يف املجتمع، وليست ِحْكرًا للُمَؤسَّ
ياَســـة والتََّحزُّب والطائفيَّة، وأن يتَِّسم  اإلنَْســـاِنّ ميثاُق رَشَف، يُبعده عن دهاليز السِّ

باالستقالليَّة، ويضطلع بالتوعية املُْجتََمِعيَّة.
وينخرط الفصل كذلك يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَعَرِبّ، والَِّذي ظلَّ خلف األضواء فرتًة 
يَّة الكربى ملثل هذا النَّْوع من  َول الَعَرِبيَّة األَهمِّ مـــن الزمن؛ لعدم إدراك كثري من الدُّ
املَُنظَّاَمت وأَثَرَِها الفاعل يف مساندة الُحُكوَمات، وانعكس أَثَُر ذلك عىل نشاط الَعَمل 
اإلنَْســـاِنّ بصورة قَِويَّة، ويَتَطَرَّق إىل كَيِْفيَّة إدارة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وضوابطه، ويف 
الوقت ذاته، يحاول أن يَِصل إىل األســـباب املَُعرِْقلَة لالنخراط يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، 

وإدارة املرشوعات والجمعيَّات اإلنَْسانِيَّة املختلفة.

فالَعَمل اإلَداِرّي الفاعل هو الَِّذي ُيَيِّز املَُنظَّاَمت ذات الكفاءة عن غريها من املَُنظَّاَمت 
ا يعني يف جوهره فشل إدارة  الفاشلة، ولسنا نبالغ حني نقول: إنَّ فشل أّي ُمَنظََّمة إمنَّ
املَُنظََّمـــة، فاملَُنظَّاَمت؛ ِربِْحيَّة أو غري ِربِْحيَّة، أصبحت يف حاجة لتوفري كوادر إَداِريَّة 
زَِمة واملَُناِســـبَة، والَِّتي ُتَكِّنها من تحقيق املَيْزَة التَّنافُِسيَّة  تحمل املعارف واملهارات الالَّ

مع املحافظة عىل استمراريَّتها وتحقيق أهدفها املرسومة بكفاءة وفَاِعلِيَّة)1(.

ار، عبدالهادي بن عيّل. "إدارة وتنمية املوارد البشيَّة باملَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، اإلدارة والهيكل اإلدارّي . 1 النَّجَّ
ُعون يف الجمعيَّات اإلنَْســانِيَّة وتطوير املوارد البشيَّة، مع اإلشــارة إىل  يف الَعَمل اإلنَْســاِنّ واملتطوِّ
يَّة التَّدريب يف العَمل اإلنَْســاِنّ وتقييم دور املَُنظََّمت اإلنَْســانِيَّة يف مجالت  الُبْعد اإلســالمّي. وأَهمِّ
التَّْنِمَيــة البشيَّــة"، َمَجلَّة البحوث القانونيَّة واالقتصاديَّة، كليَّــة الحقوق جامعة املنصورة، مص، العدد: 

47، 2010م، ص 4.

الَفْصل الرَّاِبع
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ة ضاربًة  ارِس للَعَمل اإلنَْساِنّ أنَّ له تاريًخا طوياًل وجذوًرا ممتدَّ يُدرك -َجيًِّدا- الدَّ
يَّة  َمِويَّة الَِّتي أقرَّت أَهمِّ يف الِقَدم؛ بدايًة من نشـــأته الطَِّبيِعيَّة يف إطار األديان السَّ
التكافل واإلحســـان للَغْي وُمَساَعَدة الفقراء، ومروًرا بتحوُّله إىل صورة ِمن ُصَور 
ْسِميَّة يف شـــكِل "بيت املال"، وحتى العص الحديث عندما  ـــلُطات الرَّ مؤازرة السُّ
أصبح محور عمل الـــوزارات املعنّية باملُْجَتَمع ومشـــاكل املواطنني واحتياجاتهم 

للِخْدَمات املختلفة.

ومع مرور الوقت انتظم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف إطار الجمعيَّات واملَُنظَّاَمت املُْجتََمِعيَّة 
ة تَْحُكم هذا  الَِّتـــي تحاول أن تواكب العص يف جميع جوانبه، فـــربزت مفاهيم ِعدَّ
الَعَمل لتَِصَل به إىل مستوى مجال الِحرَِفيَّة، دون التخيلِّ عن معانيه اإلنَْسانِيَّة وأصوله 
اإلنَْسانِيَّة، فكان ظهور الرََّواِبط االْجِتاَمِعيَّة للفئات املختلفة، مثل: التشكيالت العاَملِيَّة 

والنقابات املِْهِنيَّة إىل غري ذلك من التنظيامت االْجِتاَمِعيَّة واإلنَْسانِيَّة.

ت بتدشني  َصة الَِّتي اهتمَّ ودوليًّا، برزت للوجود ُمَنظَّاَمت األَُمم املُتَِّحَدة ووكاالتها املُتََخصِّ
ة، وقد عملت هذه املَُنظَّاَمت أوَّاًل مع الُحُكوَمات،  ة والخاصَّ املشاريع اإلنَْســـانِيَّة الَعامَّ

لة بأفراد املجتمع. ثُمَّ امتدَّ نشاطها للَعَمل مع التنظيامت األهليَّة بصفتها وثيقة الصِّ
ق للَعَمل اإلنَْســـاِنّ الكثري من األمور  د نواحي الحياة، تحقَّ ومع ثورة االتَِّصاالت وتعدُّ
ع مجاالت الَعَمل ليواكب قضايا أخرى  اإليَجاِبيَّة، مثل: االنفتاح َمَحلِّيًّـــا ودوليًّا، وتََنوُّ
يَّة ِمن قَبْل، َحتَّى بلغ مســـتوًى عاليًّا من الِحرَِفيَّة والتَّْنِظيم اإلَداِرّي  مل تكن بتلك األَهمِّ

ق له االستمرار والنََّجاح. بشكٍل ِعلِْمّي عصّي، وليس بصورة عشوائيَّة، وهو ما حقَّ

وبَشـــْكٍل َعاّم فإنَّ ِوْجَهة النَّظَر اإلَداِريَّة للُمَنظَّاَمت هي ذاتها، سواًء أكانت إنَْسانِيَّة أم 
َواِبط اإلَداِريَّة والهياكل التَّْنِظيِميَّة هي نفسها من ناحية  ة، فالضَّ ة أو َعامَّ ِربِْحيَّة َخاصَّ
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الجوهـــر، واالختالف يكون فقط يف آليَّات التطبيق، ويف مدى املركزيَّة يف اإلدارة، 
وهذا األمر يقودنا إىل ضورة دراســـة التَّْنِظيم اإلَداِرّي بشكلِِه العاّم ودراسة التَّْنِفيذ 

ه اإلَداِرّي. التَّْنِظيِمّي لهذا التََّوجُّ

مفهوم اإلَداَرة
تُْعترَب اإلَدارَة بفهومها العاّم قدية ِقَدم اإلنســـان، فمنذ نشأة اإلنسان وهو ُيارِس 
اإلَدارَة يف تفاصيل حياته اليَْوِميَّة، فتنظيم األْولَِويَّات واألعامل شـــكٌل من أشـــكال 
َدة يُْعترََب  اإلَدارَة، إالَّ أنَّ وجود اإلَدارَة كعلٍم قائٍم عىل أُُســـس ومفاهيم واضحة وُمَحدَّ
حديث الَعْهد نســـبيًّا، ويعود إىل نهاية القرن الثَّاِمن عرَش وبداية القرن التَّاِسع عرَش، 
ولعلَّ أوَّل ظهور ملصطلـــح اإلَدارَة بفهومها العلمّي يعود لـ "تايلور")1( و"فايول")2(، 
ا  ًرا هامًّ وذلك مع نُُشـــوء نَظَِريَّة اإلَدارَة الِعلِْميَّة، وكانت هذه الَنظَِريَّة تُْعترََب آنذاك تطوُّ
َدة من نطاق عمل املَُنظَّاَمت، واستمرَّ  يف اإلَدارَة كعلٍم، ولِكنََّها مل تشمل إالَّ جوانب ُمَحدَّ
لَة  علم اإلَدارَة بالتطوُّر ُمســـتِفيًدا من القفزات النَّْوِعيَّة الحاصلة يف العلوم ذات الصِّ

لب . 1 فريدرك تايلور )1915-1856م(، مهندس ميكانيكا أمرييّك، ُعنيِّ يف بداية عمله يف رشكة ميديفال للصُّ
كعامل عاِدّي ويف غضون مثان سنوات ارتقى من عامل عاِدّي إىل ُمراِقب عامل وميكانييّك وَضابط وقت، 
ثُمَّ مساعد مهندس، وذلك قبل حصوله عىل شهادة الهندسة، سعى تايلور لتحسني الكفاءة الصناعيَّة، أتَْت 
لْب، يُعّد أبًا لعلم اإلدارة، كام يُعّد واحًدا  معظم إبداعاته اإلَداريَّة خالل ُمرَاقَبته لسري الَعَمل يف معمل الصُّ
من قادة الفكر يف حركة الكفاءة، وأفكاره تَُعّد عامليًّا شديدة التأثري يف الِحْقبَة التقدميَّة، وقد اشتهر بكتابه 

https://cutt.us/MHz7p :مبادئ اإلدارة العلميَّة"، للمزيد يُْنظَر الرَّاِبط"
هرني فايول )1925-1841م(، أحد علامء اإلدارة الكالســيكيَّة، ُولَِد لعائلة برجوازيَّة فرنســيَّة، َعِمَل مديرًا . 2

تنفيذيًّا لرشكة صناعيَّة صغرية يف فرنسا، ومن خاللها ناَل خربته الَعَمليَّة الَِّتي قادته إىل النََّجاح يف مجال 
ة  اإلدارة الصناعيَّة، وَعِمَل عىل تطوير منهجيَّة النظريَّة اإلَداريَّة، َوَوثََّق ذلك يف كتابه املشهور اإلدارة العامَّ
م األعامل إىل  والصناعيَّة عام 1916م، ونرُِشَ هذا الكتاب يف َمَجلَّة رابطة صناعة املعادن، وكان أوَّل َمن قسَّ
فنيَّة وتجاريَّة وماليَّة وأمنيَّة ومحاسبيَّة وإَداريَّة، وصنَّف الوظائف اإلَداريَّة إىل خمس أقسام: تنبُّؤ، تخطيط، 
تنظيم، إصدار األوامر )قيادة(، تنسيق، رقابة، وكانت فلسفته يف اإلدارة تقوم عىل "إنَّ جوهر اإلدارة هو 
ة التََّنبُّؤ قبل حدوث األشياء، فال بُدَّ أن يكون لدى القائد بُْعد النظر وقدرة عىل توقُّع املستقبل"، للمزيد  قُوَّ

https://cutt.us/vmYMK :أنظر الرَّاِبط
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بعلم اإلَدارَة، كِعلْم االقتصاد واإلحصاء وفروع علوم النَّْفس املختلفة، وعلم االجتامع، 
فظهرت املدرسة البريوقراطيَّة يف اإلَدارَة وتَلَتها مدرسة العالقات اإلنَْسانِيَّة يف بداية 
ًرا يف نظرتها وشـــمولها للجوانب  القرن العرشيـــن، والَِّتي تعترب أكث املدارس تطوُّ
الَعَمليَّة يف املَُنظَّاَمت، وبالطبع مل يتوقَّف تطوُّر الِعلْم اإلَداِرّي عند هذه املدرسة، ففي 
ـــائدة يف املَُنظَّاَمت، كاملدرسة الحديثة يف  دت املدارس اإلَداِريَّة السَّ وقتنا الحايّل تعدَّ

اإلَدارَة، ومدرسة اإلَدارَة باألهداف، وغريها.

َدة وهدٍف واحٍد، هو  إنَّ جميع املدارس اإلَداِريَّة عىل اختالفها تعمل لتحقيق غاية ُمَحدَّ
تعزيز قدرة املَُنظََّمة عىل تحقيق أهدافها، فاإلَدارَة عمليًّا تتحكَّم يف مختلف النََّشاطات 
الَِّتي تَِتّم يف أّي ُمَنظََّمة، من النََّشاطات الرَّئِيَسة إىل الثَّانوية، وينعكس النََّجاح اإلَداِرّي 

يف أّي ُمَنظََّمة نجاًحا تشغيليًّا وإنتاجيًّا، والعكس صحيح.

وفيـــام يخّص تعريـــف اإلَدارَة، ال يوجد تعريف جامع ومتَّفـــق عليه لها، ولكنَّ جميع 
يَّتَها ومجال تطبيقها، ويكن اقتباس تعريف يشـــمل  املدارس اإلَداِريَّة تتَّفق عىل أَهمِّ
معظم مدارســـها بأنَّها "َعَملِيَّة تحقيق األهداف املرسومة باالستخدام األمثل للموارد 
َها يف املَُنظََّمة من  د، وضمن بيئة ُمَعيََّنة، وتقوم اإلَدارَة بََهامِّ املُتَاَحـــة، وفْق منهج ُمَحدَّ

خالل َخْمس وظائف هي: التَّْخِطيط، والتَّْنِظيم، والتَّوِظيف، والتَّوِجيه والرِّقَابَة.
يَّة ذاتها يف سائر املَُنظَّاَمت  وتحتّل اإلَدارَة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ األَهمِّ
بِْحيَّة أو الُحُكوِميَّة، فالَعَمل اإلنَْساِنّ بدون إدارة ُمَنظََّمة وقاِدرَة عىل توجيه أنشطة  الرِّ
الَعَمـــل نحو تحقيق األهداف املُْعلََنـــة يُْصِبح َمْضيََعة للوقت وللجهد، ويكون َخالِيًا من 

أّي فَاِعلِيَّة تُْذكَر.

يَّة اإلَداَرة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ
ة مع ازدياد تعقيد بيئة الَعَمل  يَّة اإلَدارَة بالنِّْســـبَة للُمَنظَّاَمت يوًما بعد يوٍم، وَخاصَّ تزداد أَهمِّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة يف هذه املَُنظَّاَمت، واألمر َعيُْنُه ينسحب عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ.  الدَّ

يَّتها البالغة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ انطالقًا من ُجْملَة نقاط: وتكتسب اإلَدارَة أَهمِّ



- 146 -

ة 	  التََّذبْـــُذب يف املوارد: تعتمد معظم ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل مصادر ِعدَّ

لتمويل أنشـــطتها، ومعظم هذه املصادر غري ثابتة من حيث اســـتمراريتها يف 

التَّْمِويـــل، أو مـــن حيث مقدار التَّْمِويل املمنوح، هذا التََّذبُْذب قد يســـبِّب حالًة 

من اإلرباك تنعكس عىل حجم النََّشـــاط الَِّذي يكن القيام به ِمن ِقبَل املَُنظََّمة، 

ــايِل يَْفرِض عليها مزيًدا من الَوْعي اإلَداِرّي يف إدارة أنشـــطتها املختلفة  وبالتَـّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة. الدَّ

ـــْيطَرَة عل نطاق الَعَمل: يكن تقسيم أنشطة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 	  انخفاض السَّ

؛ األَوَّل أنشطة روتينيَّة، معروفة املدى والنِّطَاق، يكن التََّنبُّؤ  إىل ِقْســـَمنْيِ رَئِيَسنْيِ

بحجمهـــا بِدقَّة مقبولة، كتقديم الَعْون لألرَُس الفقرية أو تنظيم َحَمالت توعية أو 

تقديم ِخْدَمات اْجِتاَمِعيَّة وتْعلِيِميَّة وغريها، والقسم الثَّان أنشطة طارئة استثنائيَّة 

ال يكن توقُّعها أو التََّنبُّؤ بها، ال من حيث زمن حدوثها أو من حيث حجم النََّشاط 

املطلوب لتغطيتها، كحالة الكوارث الطَِّبيِعيَّة، هذه األنشـــطة االستثنائيَّة الطَّارِئَة 

يع ِقْساًم  ل السَّ اًل رسيًعا من هذه املَُنظَّاَمت، وقد يَْستَْنزُِف هذا التََّدخُّ تَْفرِض تدخُّ

يَّة واملَادِّيَّة يف املَُنظََّمة، وهذه األنشـــطة الطَّارِئَة ال يكن  كبريًا من املوارد البَرَشِ

الة وقادرة عىل توجيه املوارد  يْطَرَة عليها إالَّ من خالل نُظُم إَداِريَّة ُمتَطَوِّرَة وفعَّ السَّ

بختلف أنواعها لتحقيق أفضل النَّتَائِج يف ضوء هذه املوارد املتاحة.

يع يف البيئة الَخاِرِجيَّة: تتَّصف بيئة األعامل الَِّتي تعمل بها مختلف 	  التََّغيُّ الرَّ

ائِم، وتشـــمل هـــذه البيئة العوامل االقِْتَصاِديَّة  يع والدَّ ِ املَُنظَّاَمت بالتََّغريُّ السَّ

ائِم واملتسارع  والِسيَاِسيَّة والَقانُونِيَّة واالْجِتاَمِعيَّة والثََّقاِفيَّة، إنَّ هذا التََّغريُّ الدَّ

يع مع هذه البيئة؛ بحيث تبقى  ِ يَْفـــرُِض عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة التأقلم السَّ

قادرًة عـــىل القيام بهاّمها يف ِظّل إفرازات البيئـــة الجديدة، وهذا التَّأْقْلُم 

املنشـــود ال يكن الوصول له بدون جهاز إَداِرّي كُْفء وقادر عىل ِقيَاَدة َعَملِيَّة 

التََّغريُّ هذه.
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وظائف اإلَداَرة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ة باملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ال بُدَّ من الَفْهم  لفهـــٍم أَدّق وأعمق للَعَمليَّـــة اإلَداِريَّة الَخاصَّ
التَّاّم للوظائف اإلَداِريَّة الَخْمَســـة الرئيسيَّة، التَّْخِطيط والتَّْنِظيم والتَّْوِظيف والتَّوِجيه 
والرِّقَابَة، وقبل الخوض يف تفاصيـــل هذه الوظائف يجب التَّأكِيد عىل أنَّها وظائف 
اِبَقة، كام أنَّ  ُمتََسلِْســـلَة وُمتََعاِقبَة، وال يكن البَْدء بأّي وظيفة قبل إنجاز الوظيفة السَّ
يَّة بالنِّْســـبَة ملختلف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة سواًء أكانت  هذه الوظائف تتمتَّع بذات األَهمِّ
َمَحلِّيَّـــة أو ُدَولِيَّة، صغريًة أم كبريًة، وفيـــام ييل كُّل وظيفة من هذه الوظائف، وتبيان 
يَّتها ونطاق تطبيقها وأثَرَها عىل الَعَمل اإلَداِرّي والَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف املَُنظَّاَمت  أَهمِّ

اإلنَْسانِيَّة.

ًل: التَّْخِطيط أَوَّ

يُْعترَب التَّْخِطيط املرحلة األوىل يف الَعَمليَّة اإلَداِريَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ويُْعرَف 
التَّْخِطيط يف املَُنظَّاَمت بَشْكٍل َعاّم عىل أنَّه "َعَملِيَّة اإلعداد املُْسبَق لألنشطة واألعامل 
قيق واملدروس  الَِّتي ينبغي للُمَنظََّمة القيام بها لتحقيق أهدافها"، وهو أيًضا البحث الدَّ
ِقيق واملُْنتَظَم لألنشـــطة والتََّصُّفات الَِّتي يُتََوقَّع منها تحقيق  وتحديد التسلســـل الدَّ

األهداف املُْعلََنة.

ـــم إىل ثالثة أشكاٍل؛ تخطيط قصري األََجل،  والتَّْخِطيط يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يَُقسَّ
ـــط األََجل، وتخطيط طويل األََجـــل، وَعَملِيَّة التَّْخِطيط يف املَُنظَّاَمت  وتخطيط ُمتوسِّ
، والتَّْخِطيط ال يكن أن يَِتّم بناُؤه عىل  اإلنَْســـانِيَّة تُْعترَب أساًسا ألّي نجاٍح ُمْســـتَْقبَيِلّ
توقُّعات أو آراء َشـــْخِصيَّة، بل هو َعَملِيَّة ِعلِْميَّة تستند عىل األُُسس اإلَداِريَّة الصحيحة، 

ة إىل املستويات اإلَداِريَّة العليا يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. وعادًة ما تُْسَند هذه املََهمَّ
ويَِتّم عادًة القيام بوظيفة التَّْخِطيط استناًدا لجملة متتابعة ومتسلسلة من الُخطَُوات، 
م معلومات دقيقة عن واقع املَُنظََّمة  لَعّل أهّمها هو التَّْحلِيل املَْوِقِفّي، وهذا التَّْحلِيل يُقدِّ
اِخـــيِلّ وواقع البيئة الَخارِِجيَّة، بحيث يكـــن بناًء عىل هذا التَّْحلِيل وْضع الُخطَط  الدَّ
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املُتََواِفَقـــة مع الواقع؛ بحيـــث ال تكون مثاليَّة ال يكن تحقيقها، وال تكون متواضعة ال 
 ."SWOT")1(ى يف أدبيَّات اإلَدارَة بتحليل تُحّقق أهدافها، وهذا التَّْحلِيل املَْوِقِفّي يسمَّ

ويف الوقت الَحايِلّ ومع انتشـــار املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الَعالَِميَّة، ومع زيادة 
ه إىل املزيد من الرتكيز  الحاجـــة املََحلِّيَّة واألَُمِميَّة لِخْدَمات هذه املَُنظَّاَمت، يَِتّم التََّوجُّ

ى التَّْخِطيط االْسرِتَاتِيِجّي. عىل التَّْخِطيط طويل األََجل أو كام يسمَّ
 ، ويُْعترَب التَّْخِطيط االْسرِتَاتِيِجّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َحَجَر األساس يف عملها املُْستَْقبَيِلّ
فهو يدعم األنشـــطة الَحالِيَّة واملُْستَْقبَلِيَّة، ويوفِّر املعلومة املناِسبَة يف الوقت املناسب 

زم لالنِْطالق نحو التََّميُّز يف األداء. فْع الالَّ ق الدَّ با يَُحقِّ

منافع التَّْخِطيط الْسرِتَاتِيِجّي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة:

إنَّ اعتامد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل التَّْخِطيط االْسرِتَاتِيِجّي كسياسٍة دامئٍة ِمن ِقبَل 
حها فيام ييل: ق لها جملًة من املنافع واملزايا سنوضِّ اإلدارات العليا فيها يَُحقِّ

يُعزِّز الستفادة من املعلومة، ويِْبني وفَْقها التََّصُّفَات واإلجراءات.	 
ـــع األُفُِقّي والعمودّي يف 	  ال وبابًا للتََّوسُّ يُعَتـــرَب ُمْنطلًقا للتغيي اإليَجايِبّ الَفعَّ

نطاق االنتشار.
ق االستفادة من نُظُم 	  يدعم الســـتفادة من ُمْفَرَزات الثورة التكنولوجيَّة، ويَُحقِّ

ْخَمة والعلوم اإلحصائيَّة. البيانات الضَّ
ال نحو الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الحقيقّي واالبتعاد عن التعقيدات 	  ه الَفعَّ ق التََّوجُّ يَُحقِّ

اإلَداِريَّة الَِّتي تَُكبِّل الَعَمل وتُِعيق اإلجراءات.
الة لتحقيق رسالة املَُنظََّمة وبناء رؤيتها املُْسَتْقَبلِيَّة استناًدا للحقائق 	  وســـيلة فعَّ

بعيًدا عن التََّصوَُّرات املثاليَّة غري القابلة للتطبيق.

يَّة هذا التَّْحلِيل يف التَّْخِطيط ويف غيه من الوظائف اإلَداريَّة األخرى سوف نتحدث . 1 انطالًقا من أَهمِّ
عنه بيشٍء من التفصيل يف املبحث الثان من هذا الفصل. 
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ثانًيا: التَّْنِظيم 

وهـــو الوظيفة الثَّانية من وظائف اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ويُْعرَف عىل أنَّه 
لْطَة واملَْسُؤولِيَّة ليامرسها  زَِمة لتحقيق األهداف وتوزيع السُّ ق لألعامل الالَّ ترتيب ُمَنسَّ
األشـــخاص الَِّذيَن يقومون بُاَمرََســـة هذه األعامل، ويُْعترََب التَّْنِظيم يف املَُنظَّاَمت 
د  د األنشطة الواجب القيام بها، ويَُحدِّ يَّة، كَْونه يُحدِّ اإلنَْسانِيَّة من القضايا البالغة األَهمِّ
املســـؤولني عن هذه األنشطة، كام يَهتَّم بتوزيع موارد املَُنظََّمة بحيث تَُغطِّي األنشطة 

املطلوبة بدون تبذيٍر أو تقتريٍ.
ـــلُوكِيَّات واألعامل اإلَداِريَّة الَِّتي  ويَِتّم القيام بوظيفة التَّْنِظيم من خالل جملة من السُّ
تقوم بها اإلَدارَة العليا والوسطى يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وتُْعترََب هذه األعامل اإلَداِريَّة 
َجْوَهـــر عمل وظيفة التَّْنِظيم، وفيام ييل نُبَنيِّ األعامل اإلَداِريَّة الَِّتي تقوم بها اإلَدارَة 

ال للُمَنظََّمة. للوصول إىل تنظيم فعَّ

ُخطَُوات تنظيم املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة
تحديد النََّشـــاطات الَِّتي ترغب املَُنظََّمة يف القيام بها: وتحديد هذه النََّشاطات 	 

يعتمد عىل ُمْخرََجات وظيفة التَّْخِطيط.
تقسيم هذه النََّشاطات إىل ُحزَم من األعمل املَُتَجانَِسة: كتقسيم إغاثَة املَْنُكوِبنَي 	 

ة  ة بتأمني املأكل واملرَْشب، وأعامل َخاصَّ ة باإليواء، وأعامل َخاصَّ إىل أعامل َخاصَّ
بالِخْدَمات الطِّبِّيَّة.

إسناد كُّل ُحزَْمة من ُحزَم الَعَمل إىل فرٍد أو مجموعٍة: وتكون هذه املجموعة هي 	 
املسؤولة عن تحقيق أهداف هذه الُحزَْمة.

تحديد املوارد املَُتاَحة يف املَُنظََّمة: وتشـــمل املوارد كُالًّ من املوارد املَالِيَّة والَعيِْنيَّة 	 
ُدَها  يَّة، ويَِتّم توزيع هذه املوارد عىل ُحزَم األعامل وفْق أْولَِويَّات تَُحدِّ واملوارد البَرَشِ
وظيفة التَّْخِطيط، وقد تكون هذه األْولَِويَّات زََمِنيَّة أو َمالِيَّة أو اْجِتاَمِعيَّة أو تكون 

ُمرْتَِبطَة بحجم ُحزَْمة الَعَمل.
بنـــاء الهيكل التَّْنِظيمّي للُمَنظََّمة: يُعترب الهيكل التَّْنِظيمّي للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة 	 

بثابة الهيكل العظمّي للجســـم، وهو ليس ُمَجرَّد تسلسل وِظيِفّي فقط، فالهيكل 
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زَِمة للقيام بأنشـــطتها، وعموًما  ق للُمَنظََّمة مرونتها الالَّ التَّْنِظيمّي املَُناِســـب يَُحقِّ

ة أشكال وأمناط للهياكل التَّْنِظيِميَّة، كالهيكل الرأّس، والهيكل الوظيفّي،  توجد ِعدَّ

والهيكل عىل أســـاس اإلنتاج، والهيكل عىل أســـاس املُْنتَِفِعنَي، وبالطَّبْع ال يكن 

القول بأنَّ هناك هيكاًل تنظيميًّا َجيًِّدا وآخر ســـيئًا، فلُِكّل َهيْكل َمَحاِسنه وَمَساوئه، 

وعادًة ما يَِتّم اختيار الهيكل بناًء عىل ظروف املَُنظََّمة نفســـها كحجمها ومصادر 

تويلها وطبيعة النََّشـــاطات الَِّتي تقوم بهـــا، ويكن القول هنا بأنَّ الهيكل عىل 

أســـاس املُْنتَِفِعنَي هو أفضل الهياكل بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ ألنَّه ينطلق يف 

بنائه عىل قاعدة تحقيق النَّْفع الَحِقيِقّي للُمْستَِفيِديَن.

وتَْجُدر اإلشـــارة هنا إىل أنَّ التَّْنِظيم املَُشـــار إليه هنا هو التَّْنِظيم الرَّْسِمّي الَِّذي يَِتّم 

اِخلِيَّة للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة، وهناك نَْوٌع آخر من التَّْنِظيم،  التََّعاُمل معه وفْق اللََّوائِح الدَّ

ْخِصيَّة ِضْمن املَُنظََّمة، وهو  وهو التَّْنِظيم غري الرَّْسِمّي وهو نتيجة طبيعيَّة للعالقات الشَّ

ة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، فهو يَتََميَّز باملرونة الفائقة مع  يَّة وإيَجاِبيَّة وَخاصَّ ظاهرٌة ِصحِّ

التََّجرُّد من اإلجراءات واللََّوائِح، مامَّ يعطيه قدرًة كبريًة عىل تحفيز اإلنتاجيَّة، وينبغي 

عىل اإلدارتني العليا والوســـطى َدْعم هذا النَّْوع من التَّْنِظيم وعدم النَّظَر إليه عىل 

أنَّه ظَاِهرَة سلبيَّة.

ثالًثا: التَّْوِظيف

وهـــي الوظيفة الثَّالِثـــة من وظائف اإلدارة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وتختصُّ هذه 

يَّة يف املَُنظََّمة، وتبدأ هذه الوظيفة من مرحلة  الوظيفة بُكّل ما له عالقة باملوارد البَرَشِ

يَّة والنَّْوِعيَّة للَعاِملِنَي مروًرا باالستقطاب، وليس انتهاًء  تحديد احتياجات املَُنظََّمة الَكمِّ

بإدارة هذه املوارد خالل َســـرْي الَعَمل يف املَُنظََّمة، وترتبط فاعليَّة األداء يف املَُنظََّمة 

يَّة هي الناِقل  بَشـــْكٍل ُمبَارِش بفاعليَّة وظيفة التَّوِظيف، عىل اعتبـــار أنَّ املوارد البَرَشِ

الِفْعيِلّ لسياســـات وأهداف وُرَؤى املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة من َحيِّز التَّخطيط إىل التَّْنِفيذ، 
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وعموًمـــا يقوم التَّْوِظيف عىل ُجْملٍَة من املهاّم الَفْرِعيَّة الَِّتي تعمل بشـــكٍل ُمتََسلِْســـل 
وُمتََكاِمل، وفيام ييل أََهم هذه املََهاّم الَفْرِعيَّة وفْق تسلسلها اإلجراّئ:

ة تحديـــد احتياجات املَُنظََّمة من 	  يَّة: وتشـــمل هذه املََهمَّ تخطيط املوارد الَبَشِ
الَعاِملِنَي، وذلك من خالل تحليل ِخْدَمات املَُنظََّمة ومشـــاريعها، وتحديد حاَجة 

املَُنظََّمة للَعاِملِنَي وفْق َحْجم نشاطها.

ـــِحنَي لَشْغل الوظائف 	  اســـتقطاب الَعاِملِنَي: ويف هذه املرحلة يَِتّم َجْذب املُرَشَّ
ِحنَي بناًء عىل معايري موضوعة مسبًقا. املُتَاَحة، ويَِتّم االختيار من املُرَشَّ

التَّْدريب والتَّطِْوير: وتبدأ هذه املرحلة بتعريف املُوظَِّفنَي الُجُدد باملَُنظََّمة وعملها 	 
ومشـــاريعها وِخْدَماتها، وزيادة َمَهارَة املَُوظَِّفنَي الُقَدامى والُجُدد، ويَِتّم يف هذه 

املرحلة تهيئة املَُوظَِّفنَي ِمْهِنيًّا لتويلِّ وظائف وَمَهاّم َجِديَدة.

تقييم األداء: ويف هذه املرحلة يَِتّم التَّأَكُّد من أنَّ أداء الَعاِملِنَي ُمتََواِفٌق مع ما هو 	 
ُمتََوقَّع منهم وُمَخطَّط لهم.

رابًعا: التَّوِجيه

وهو الوظيفة الرَّاِبَعة من وظائف اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وتشـــمل وظيفة 
التَّوِجيـــه إصدار األوامر والتَّوِجيهات، وتقديم اإلرشـــاد للَعاِملِنَي عن كَيِْفيَّة قيامهم 
بَواِجبَاتهم، وتشـــمل أيًضا تأمني البيئة املاُلمِئَة للَعاِملِـــنَي والَِّتي ُتَكِّنهم من القيام 

ن تحفيز الَعاِملِنَي َمادِّيًّا ومعنويًا. بالَواِجبَات عىل أكمل وْجٍه، وتَتََضمَّ
اِدرَة أن تكون واضحًة ورصيحًة ومبارشًة وخاليًة من أّي  ويُْشـــرَتط يف األوامر الصَّ
ال أيًضا أْن تَْصُدر األوامر  إْمَكانِيَّة للتأويل أو الَفْهم الخاطئ، ومن رشوط التَّوِجيه الَفعَّ
من املســـتوى اإلَداِرّي املناِســـب ويف الوقت املناِسب، فصدور األوامر التَّْشِغيلِيَّة من 

اإلَدارَة العليا يُْعترََب َخلاًل إَداِريًّا وتنظيميًّا يعكس خلاًل يف وظيفة التَّوِجيه.

وبا أنَّ وظيفـــة التَّوِجيه تختّص بإصدار األوامـــر والتَّوِجيهات والتعليامت، وهذه 
التَّوِجيهات تحتاج إىل طُرُق رســـميَّة إليصالها، وهذا مـــا تقوم به وظيفة االتَِّصال، 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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والَِّتي تُعترَب وِظيَفة فَْرِعيَّة ضمن وظيفة االتَِّصال، فإذا كان الهيكل التَّْنِظيمّي للُمَنظََّمة 
اإلنَْســـانِيَّة بثابة الهيكل العظمّي للجســـم، فإنَّ االتَِّصال بثابـــة الجهاز العصبّي 
للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ويهدف االتَِّصال إىل ربط الرُّؤَساء باملرؤوسني عموديًّا وربط 
ال إىل انسياٍب َسلِس للمعلومات  املرؤوسني ببعضهم أفقيًّا؛ بحيث يؤدِّي االتَِّصال الَفعَّ

ة اتِّجاهات، وقد تحمل هذه املعلومات بيانات أو تقارير عمل أو توجيهات. يف ِعدَّ

أنواع التَِّصالت يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

التَِّصال النَّاِزل: ويكون مصدره اإلَدارَة العليا أو الوسطى، ويكون ُمْستََقّر االتَِّصال 	 
عند اإلَدارَة الدنيا أو الَعاِملِنَي، ويحمل هذا االتَِّصال أوامر وتعليامت أو توجيهات 

للَعاِملِنَي يرشح كَيِْفيَّة تنفيذ األعامل اإلنَْسانِيَّة يف قطاٍع ما.

اِعد: ويكون مصدره الَعاِملِنَي وُمْستََقرّه اإلَدارَة، ويحمل هذا االتَِّصال 	  التَِّصال الصَّ
ة بُكّل حالٍة تَّت معالجتها يف سياق الَعَمل اإلنَْساِنّ. تقارير الَعَمل الَخاصَّ

التَِّصال األُُفِقّي: وهذا النَّْوع من االتَِّصال يكون يف املســـتوى اإلَداِرّي نفســـه، 	 
ويهدف إىل تشاركيَّة املعلومة بني األقسام املختلفة، فعىل سبيل املثال يُْستَْخَدم هذا 
النَّْوع من االتَِّصاالت يف تباُدل املعلومة بني الِقْســـم املسؤول عن إيواء املَْنُكوِبنَي 
اب، وذلك للتََّشارُك باملعلومات  وبني الِقْسم املســـؤول عن تأمني الطَّعام والرشَّ

يُوْغرَايّف للُمْستَْهَدفنَي. العدديَّة واإلحصائيَّة والتوزيع الدِّ

خامًسا: الرَِّقابَة

عـــرَّف هري فايول الرِّقَابَة بأنَّها التَّأَكُّد من إتام كُّل شٍء وفْق الُخطَّة املرســـومة 
اِدرَة واملبـــادئ الَقامِئَة)1(، وتهدف الرِّقَابَة إىل تشـــخيص نقاط  والتعليـــامت الصَّ
ْعف واألخطاء وتَْصِحيحها وَمْنع حدوثها مستقباًل، وُتارَس الرِّقَابَة عىل الَعاِملِنَي  الضَّ

واملمتلكات واإلجراءات.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث األَوَّل

عبوي، زيد مني. اإلدارة واتِّجاهاتها املعارصة، دار دجلة للنَّش، 2007م، ص92.. 1
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والرِّقَابَة وسيلٌة وليست غايًة، فاملُرَاد بها تحسني نوعيَّة املُْخرََجات النَّاتَِجة عن الَعَمل 
اإلنَْســـاِنّ، وليس تحديد َمَواِطن الَخلَل بهدف العقوبة أو التشـــهري، وال يقتص دور 
الرِّقَابَة عىل تحديد االنحرافات وتصحيحها، بل يتّد ليشمل معرفة األسباب الَحِقيِقيَّة 

الَِّتي أدَّت لهذه االنحرافات ومعالجة أسبابها بحيث تضمن عدم تكرُّرها.

ُخطَُوات الَعَمليَّة الرَِّقاِبيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

وتقوم وظيفة الرِّقَابَة عىل ثالث مراحل متتالية وُمتََعاِقبَة، تتكامل فيام بينها لتَُشـــكِّل 
ااًل قاِدًرا عىل َضبْط ُمْدَخالت وُمْخرََجات املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة  جهازًا رقابيًّا ُمتكاِماًل وفَعَّ
يف َضْوء األهداف املرســـومة واملُْعلََنة، وفيام ييل تحديد اإلجراءات الواجب اتِّبَاعها 

لتفعيل الرِّقَاِبة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

تحديـــد املعايي: فمن غري املمكن القيام بوظيفـــة الرِّقَابَة بدون وجود معايري 	 
مســـبقة نَُقـــاِرن األداء الفعيّل بها، لتحديد فيـــام إذا كان هناك انحراٌف أم ال، 
يَّة، كعدد الفقراء أو املَْنُكوِبنَي الواجب إغاثتهم شـــهريًّا، أو  واملعايري قد تكون كَمِّ
َمـــة للُمْحتَاِجنَي وفيام إذا كانت تؤدِّي إىل  معايـــري نوعيَّة، كََنْوع الِخْدَمات املَُقدَّ

تحسني ظروِف حياتهم أم ال.

قياس األداء وتحديد النحراف عن املعايي: ويف هذه الُخطَْوة يَِتّم قياس األداء 	 
الِفْعيِلّ املَُحقَّق عىل أرض الواقع، وِمن ثَمَّ يَِتّم قياس هذا األداء مع املعايري املوضوعة 

يف الُخطَْوة األوىل، وهنا تكون إدارة املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة أمام ثالث حاالت:
األوىل أن يكون اإلنجاز ُمطَاِبًقا للمعايري وهي الحالة املثاليَّة.. 1
الثَّانِية أن يكون اإلنجاز أدن من املعايري وهو َشـــْكٌل من أشكال االنحراف، . 2

ا أن تكون أسبابًا َذاتِيَّة كتَقاُعس  وهنا يجب تحديد أســـباب االنحراف، فإمَّ
فريق الَعَمل، أو أسبابًا موضوعيَّة كحاجة الفريق ملزيٍد من التَّْدِريب أو كَْون 

ظروف الَعَمل استثنائيَّة ومؤقَّتَة تَْفرِض تَبَاطَُؤ يف اإلنجاز.
بَب يف املعايري . 3 الثَّالِثة أن يكون اإلنجاز أعىل من املعايري، وهنا قد يكون السَّ

نفسها فقد تكون املعايري ُمتََدنِّيَة ويجب تعديلها.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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اتِّخـــاذ اإلجراءات التصحيحيَّة: بعد تحديد االنحرافـــات وَمَواِطنَها، يجب أن 	 
تقوم إدارة املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة باتِّخاذ اإلجراءات الَِّتي من شأنَّها معالجة أسباب 
االنحرافـــات، وقد تكون هذه اإلجراءات تعديل املعايري، أو مزيًدا من التَّْدِريب، 

يَّة. أو زيادة يف املوارد املَادِّيَّة أو البَرَشِ

الهياكل التَّْنِظيِميَّة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة
تُْعترََب الهياكل التَّْنِظيِميَّة يف املَُنظَّاَمت بَشْكٍل َعاّم ذات ِصلَة وثيقة باإلدارة ووظائفها؛ 
فهي اإلطار الَِّذي تُطَبَّق يف ِظلّه الوظائف اإلَداِريَّة، وبَقْدر ما يكون الهيكل التَّْنِظيِمّي 
للُمَنظََّمة ُمْنَســـِجاًم مع طبيعة الَعَمل بَقْدر مـــا تَْنَجح املَُنظََّمة يف إدارة ُمْدَخالتها ويف 
َجْعل ُمْخرََجاتها ِضْمن الَجْوَدة املطلوبة واملقبولة، وهذا األمر ينطبق بذات املنطق عىل 
املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تؤدِّي وظائفها اإلَداِريَّة والتَّْشِغيلِيَّة 
َدة، تختارها إدارة املَُنظََّمـــة وفْق اعتباراتها التَّْنِظيِميَّة  يف ِظـــّل هياكل تنظيميَّة ُمَحدَّ
ـــائِد؛ بحيث تَْضمن تحقيق أعىل مستوى ُمْمِكن من الَفاِعلِيَّة،  وَوفْق ِقطَاع عملها السَّ
وهنا تَْجُدر اإلشارة إىل أنَّ ُسوء اختيار الهيكل التَّْنِظيِمّي سينعكس وبَشْكٍل ُمبَارِش َخلاًَل 
يف األداء وَضْعًفا يف اإلنتاجيَّة، وفيام ييل أَهّم وأشـــهر الهياكل التَّْنِظيِميَّة الَِّتي تتبعها 
املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، مع تبيان مزايا وعيـــوب كُّل َهيْكل وتبيان الظروف 

اإلَداِريَّة والتَّْشِغيلِيَّة الَِّتي تَُصاِحب اختيار كُّل هيكل من الهياكل.

الَهْيكل الَوِظيِفّي: يف هذا النََّمط من الهياكل تَْعمد املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة إىل تجميع 	 
ص وِظيِفّي يف إدارة أو قســـم مســـتقّل، كاإلدارة املَالِيَّة، وإدارة املوارد  كُّل تََخصُّ
ة وإدارة املشاريع وغريها من اإلدارات واألقسام، ويَُعّد  يَّة والعالقات الَعامَّ البَرَشِ
هذا النََّمط من الهياكل األكث شـــيوًعا وانتشـــاًرا، ويَُعاب عىل هذه الهيكل قلَّة 
مرونته وانخفاض مستوى التَّْنِسيق بني اإلدارات واالقسام إَضافَة إىل طول املسار 
اإلَداِرّي الَِّذي تســـلكه األوامر والتقارير، ويتاز هذا الهيكل بســـهولِة التَّطبيق 

والَفْهم ِمن ِقبَل اإلَداِرينّي، إَضافَة إىل أنَّه يُوَصف بالهيكل االقِْتَصاِدّي.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث األَوَّل



- 155 -

الَهْيـــكل املصفويفّ: ويُْعترَب هذا الهيكل من الهياكل الحديثة نِْســـِبيًّا، وَوفْق هذا 	 
ة أقســـام، تتناســـب  الهيكل يَِتّم توزيع الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة عىل ِعدَّ
مها  هذه األقســـام يف عددها ومجالها من منط الِخْدَمات واملشـــاريع الَِّتي تُقدِّ
املَُنظََّمة، كِقْسم للمشاريع اإلنَْسانِيَّة، وِقْسم للِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة وِقْسم للِخْدَمات 
اإلَغاثِيَّة، ويكن اعتبار هذا الهيكل مـــن أكث الهياكل التَّْنِظيِميَّة ُمَوافََقة للَعَمل 
اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، ومن عيوبه: صعوبة فَْهمه ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي يف املستويات 
نيا، إَضافَة إىل ُوُجود أكث من َمرَْجِعيَّة إَداِريَّة للعامل الواحد يف بعض  اإلَداِريَّة الدُّ
الحاالت، ومن َمَحاِســـِنه: تركيز الجهود عىل األنشطة والِخْدَمات، وتقليل الفاِقد 

نيا. يف النََّشاط البريوقراطّي إىل حدوده الدُّ

الهيكل الِقطَاِعّي: ويناســـب هذا النَّْوع من الهيـــاكل املَُنظَّاَمت الَِّتي لها فروع 	 
رَة  َدة يف أماكن جغرافيَّة ُمتَبَاِعَدة؛ حيث يوجد يف الفروع نســـخة ُمَصغَّ ُمتََعـــدِّ
عن الهيـــكل الرئيّي، وعادًة ما يُتَّبَع هذا الهيكل ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 
َدة عىل مســـتوى العالَم، ومن عيوِب هذا الهيكل،  الكـــربى الَِّتي لها فروع ُمتََعدِّ
ازدواجيَّة األوامر والتَّبَِعيَّة بني الفروع واملركز، ومن َمَحاِســـِنه تجاوز التعقيدات 

البريوقراطيَّة يف الَعَمل.
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املبحث الثَّاِن 

اإلَدارَة االْسِتَاتِيِجيَّة

يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ

ات عل مختلف األصعدة الِعلِْميَّة والْقِتَصاِديَّة  َشِهَد القرن العشين العديد من التََّغيُّ
َاٍت إضافيَّة  والتكنولوجيَّة، إَضاَفـــة إىل ظهور ظاهرة العوملة، وما أفرزَته من تََغيُّ
أَلْزََمْت املَُنظََّمت عل تغيي أساليبها النََّمِطيَّة يف اإلَداَرة إىل أساليب أكث ابتكاريَّة 
وإبداعيَّة، واملَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة كانت أَشـــّد أنواع املَُنظََّمت تأثًُّرا بهذه 
ًة كَْونََها تعمل يف بيئات دائة التََّغيُّ من حيث املكان الجغرايفّ  التغيـــيات، وَخاصَّ
ومن حيث طبيعة الحتياجات املُطَالََبة بتوفيها للُمْسَتِفيِديَن من ِخْدَماتها، فأَوَّل ما 
ات هو التَّْخِطيط الْسرِتَاتِيِجّي يف منتصف خمسينيَّات  ظهر استجابًة لهذه التََّغيُّ
القرن املاض، ليتطوَّر بعدها وليشـــمل اإلَداَرة مبختلـــف وظائفها، فاإلَداَرة يف 
ة، فأّي  املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة املُْعَتَمَدة عل َمْنَهج اْسرِتَاتِيِجّي أضحت رضورة ُملِحَّ
ُمَنظََّمة ترغب يف الستمرار بالَعَمل يف ِظّل هذه الظروف البيئيَّة البالَِغة التعقيد 

ينبغي عليها الَعَمل وْفق إدارة ورؤى اْسرِتَاتِيِجيَّة.

وتُْعرَف اإلَدارَة االْسرِتَاتِيِجيَّة بأنَّها َمْنظُوَمة من الَعَملِيَّات املُتََكاِملَة ذات العالقة بتحليل 
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، وصياغة اْسرِتَاتِيِجيَّة مناِسبَة وتطبيِقها وتقييمها يف ضوء  البيئة الدَّ
َات عليها، وذلك با يَْضَمن تحقيق َميْزَة اْسرِتَاتِيِجيَّة للُمَنظََّمة وتعظيم  تحليل أثر املُتََغريِّ

إنجازها يف أنشطة األعامل املختلفة)1(.

أبو حليمة، عزيزة ســهيل. "دور التَّْخِطيط الســرتاتيِجّي يف إدارة األزمات"، الجامعة اإلسالميَّة، إدارة . 1
https://cutt. :َســات املجتمــع املََدِنّ، 2013م، تاريخ الزيارة 2 فربايــر 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط ُمؤسَّ
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ة لْسرِتَاتِيِجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ املبادئ الَعامَّ
ُس عىل هيكلة واضحة ترَْبُز فيها دوائر  ـــِيّ بأنَّه "الَعَمل الَِّذي يؤسَّ يُعرَّف الَعَمل املَُؤسَّ
د فيها املََهاّم والصالحيَّات عـــن طريق لوائح نُظُم ُمْعتََمَدة، ُتثِّل  اتِّخـــاذ القرار وتحدَّ
َمرِْجِعيَّة واِضَحة للَعَمل"؛ من هنا يَتَِّضح جليًّا أنَّ االْسرِتَاتِيِجيَّة القوية تَلَْعُب دوًرا فاعاًل 
ِيّ وتطوير مكانة املَُنظََّمة أو املَُنظََّمة الَِّتي ينتمي إليها بَشْكٍل َعاّم،  يف نجاح الَعَمل املَُؤسَّ
فاالْســـرِتَاتِيِجيَّة يف أوجز تفسري لها هي "الُخطَّة أو منهج الَعَمل"، لذلك ال يستمر أّي 

ِيّ دون تبنِّي اْسرِتَاتِيِجيَّة واضحة معلومة لجميع الَعاِملِنَي فيها. عمل ُمَؤسَّ

ِيّ يف قدرتها عىل تحقيق التعاون بني  يَّة االْســـرِتَاتِيِجيَّة يف الَعَمل املَُؤسَّ وتكُمن أَهمِّ
أعضاء فريق الَعَمل، وضامن االســـتقرار واالستمرار بنسبة أعىل من الَعَمل الَفرِْدّي، 
ة مع رؤية أكث شـــموليَّة ذات موضوعيَّة واتِّزَان،  َدة بعيدة املُدَّ وصياغة أهداف ُمَحدَّ
َعة  واالســـتفادة من جهود فريق الَعَمل لبلوغ قرارات أكثَ صوابًا وبناء خربات ُمتََنوِّ
للُمَنظََّمة، كام يفيد التَّْخِطيط االْســـرِتَاتِيِجّي إدارة املَُنظََّمة يف التََّنبُّؤ باملشـــكالت قبل 
د مسار الَعَمل ويُِعني إدارة املَُنظََّمة  وقوعها، فيتيح بذلك اختيار أفضل الحلول، ويحدِّ
عـــىل ترتيب أْولَِويَّاتها يف كُّل مرحلة واختصار أوقـــات التَّْنِفيذ، وتقليل الَهْدر املَايِلّ 

والبَرَشِّي، وزيادة الكفاءة اإلَداِريَّة واالرتقاء بأداء األفراد)1(.

ن اْسرِتَاتِيِجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ الكثي من املبادئ الرَّئيَسة، منها: وتََتَضمَّ

توافر املعلومات: من ُخُصوِصيَّات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أنَّه يتميَّز باالحتكاك املُبَارِش 	 
واملستِمّر مع الجمهور، وهو أمٌر له خطورته، يف حال مل يلك العاملون فيه نظرًة 
يَّة توافر أيِّ  يف التعاطـــي مع دوافع وخصوصيَّات هذا الجمهور، وهنا تربز أَهمِّ

ُمَنظََّمة تعمل يف هذا امليدان عىل قاعدة َجيَِّدة من املعلومات.

ــِيّ اإلنَْســاِنّ يعتمد عل الســرتاتيجيَّة يف تحقيق نجاحاته، جريدة "االقتصاديَّة"، . 1 بناء الَعَمل املَُؤسَّ
 goo.gl/Fqrsbd :تاريخ الزيارة 31 يوليو 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ين أو 	  دراســـة الوسط املُْسَتْهَدف: من خالل التََّعرُّف عىل عوامل التأثري فيه؛ كالدِّ
د لُكّل رشيحة  اللَُّغة أو االنتامء.. إلخ، مـــع معرفة الرتكيب االْجِتاَمِعّي الَِّذي يُحدِّ
حجمهـــا، وبالتَّايِل دورها، الخلفيَّات التاريخيَّة، والعوامل الَخارِِجيَّة املُؤَثِّرَة، مثل 
يِنيَّة الَِّتي لها ارتباط بالَوَسط االْجِتاَمِعّي، ومستوى  ـــْخِصيَّات الِسيَاِسيَّة أو الدِّ الشَّ

يَّة املِئَِويَّة، وغريها. النُّْضج الَعْقيِلّ أو الِفْكِرّي من خالل نسبة األُمِّ

احة: بهدف فرزها أو تصنيفها 	  إعداد دراسة عن املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة العاملة يف السَّ
َواِفع أو املعتقدات، التََّعرُّف عىل أســـاليب الَعَمل، مجاالت التََّداُخل،  حســـب الدَّ

حجمها أو تأثريها بناًء عىل قُُدَراتها املَالِيَّة واملَْعَنِويَّة، مناطق تركيزها.

َواِفد أو املصادر: فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ يقوم عىل أساس إسهام اآلخر، وليس من 	  الرَّ
ْهل إقناع هذا اآلخر، أو دفعه بسهولة للتفاعل مع النَِّداء)1(. السَّ

الِعلِْميَّة: إنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ مل يَُعْد يصلح فيه االرتَِجال أو العفويَّة، بل ال بُدَّ له من 	 
املنهجيَّة الِعلِْميَّة وإاِلَّ فآََملُُه إىل الَفَشل عاجاًل أو آجاًل، وليك يكون الَعَمل اإلنَْساِنّ 
قامئًا عىل أُُســـس سليمة ال بُدَّ من بنائِِه عىل بعض القواعد واألُُسس؛ كالتَّْخِطيط 
واملُتَابََعة، والقدرة عىل اكتشـــاف مواطن الَخلَل، سواًء عىل مستوى التَّْخِطيط أو 

الربمجة.

ة أخرى أبرزها؛ التدرُّج يف بناء املَُنظََّمة، وتصحيح مفهوم الَعَمل  وهنـــاك مبادئ َعامَّ
االْجِتاَمِعّي، فقد رََســـَخ يف أذهان الكثري أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ ليس إالَّ ُمَجرَّد صناديق 
مملوءة بالنُُّقود تُوزَّع عىل املُْحتَاِجنَي، إالَّ أنَّ هذا املفهوم قد تجاوزه الزََّمن بعد بروز 

مفهوم الَعَمل االْجِتاَمِعّي املُْنِتج أو املَُساِهم)2(.

ة لسرتاتيجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ، َمَجلَّة الَوْعي اإلسالمّي، وزارة األوقاف . 1 جاه، محمد ســعيد. املبادئ العامَّ
والشؤون اإلسالميَّة، الكويت، عدد: 416، 2000م، ص ص 39-40.

اِبق، ص 40.. 2 ، املرجع السَّ ة لسرتاتيجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ جاه، محمد سعيد. املبادئ العامَّ
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التَّْحلِيل املَْوِقِفّي َمْدَخل لإلدارة الْسرِتَاتِيِجيَّة
يُعتَـــرب التَّْحلِيل املَْوِقِفّي "SWOT" ُخطَْوًة رائدًة يف مجال التَّْخِطيط االْســـرِتَاتِيِجّي 
د الجوانب، فتَســـتفيد من نتائجه جميع املستويات  يف املَُنظَّاَمت، ويُْعترَب تحلياًل ُمتََعدِّ
يَّة  اإلَداِريَّة، باإلَضافَة إىل ُمْختَلَف األقسام كالتَّْخِطيط والتَّسويق واإلنتاج واملوارد البَرَشِ
بَاِعّي؛ كونه يَعتمد عىل أربعٍة جوانب من التَّْحلِيل،  ى أحيانًا بالتَّْحلِيل الرُّ وغريها، ويَُسمَّ
وكلمة “SWOT” مأخوذٌة من األحرف اإلنجليزيَّة األوىل لعنارص هذا التَّْحلِيل، وهي 
 ،Threats التَّْهِديد ،Opportunities الُفرَص ،Weakness ْعف الُقوَّة Strength، الضَّ
ل لهذا التَّْحلِيل عىل يَِد عامل االقتصاد "ألربت همفري")1( يف ستينيَّات  وقد تَمَّ التََّوصُّ
القرن املايّض، وكان الهدف منه آنذاك معرفة أســـباب فشـــل التَّْخِطيط وما نَتََج عنه 

من مشكالت اقِْتَصاِديَّة.

الة لإلدارة االْسرِتَاتِيِجيَّة، فباالعتامد عىل نتائجه يكن  ويُْعترََب هذا التَّْحلِيل األداة الَفعَّ
ْعف داخلها، باإلَضافَة إىل معرفة  ة والضَّ ملَُنظََّمة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ معرفة َمَواِطن الُقوَّ
التَّهِديَدات والُفرَص الَِّتي تحملها البيئة الَخارِِجيَّة، وفيام ييل املقصود بُكّل جانب من 

جوانب التَّْحلِيل األربعة: 

اِخلِيَّة لتحليل “SWOT”، ويهدف إىل 	  ة Strength: وهي من العنارص الدَّ الُقـــوَّ
اِخلِيَّة للُمَنظََّمة اإلنَْسانِيَّة والَِّتي تُْعترَب َميْزَة للُمَنظََّمة باملقارنة  معرفة الجوانب الدَّ
بَة، أو املـــوارد املَالِيَّة املُتََوفِّرَة  يَّة ذات الكفاءة واملَُدرَّ مع غريها، كاملـــوارد البَرَشِ
ة ُمطْلََقة، فنقطة الُقوَّة قد تتحوَّل  وغريها، ويجب االنتباه إىل أنَّه ال يوجد نقاط قُوَّ

إىل َضْعف يف حال ظهور ُمَناِفِسنَي َذِوي خربة أعىل.

ألــربت همفري: )2005-1926م(، ُمستشــار أمرييّك يف إدارة األعــامل واإلدارة التَّْنِظيِميَّة، كانت بداية . 1
َعَملِــِه يف الهندســة الكيميائيَّة ثُــمَّ انتقل بعدها إىل العَمل يف مجال إدارة األعــامل، قام بتطوير تِْقِنيَة 
تحليل SWOT، والَِّتي تُْعترَب أَهّم إنجازاته، وذلك أثناء عمله كُمَدرِّس يف معهد ستانفورد لألبحاث؛ وذلك 
https:// :يف ســتينيَّات وســبعينيَّات القرن العرشين، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/TU3r4
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 	 ،SWOT اِخلِيَّة للتَّحليل املَْوِقِفّي ْعف Weakness: وهي أيًضا من العنارص الدَّ الضَّ
ْعف يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة والَِّتي تُِعيقها عن تحقيق  ويهدف إىل معرفة نَِقاط الضَّ

يَّة. أهدافها، كَضْعف التَّْمِويل أو انخفاض عدِد وكفاءة املوارد البَرَشِ

الُفرَص Opportunities: وهي من عنارص البيئة الَخارِِجيَّة، ويُْقَصد بها عوامل 	 
ات يف البيئة الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة، ويكن للُمَنظََّمة اســـتغاللها  وتغريُّ
َمة كامًّ ونوًعا، ومن  واالســـتفادة منها لتحســـني موقعها وزيادة الِخْدَمات املَُقدَّ
األمثلة عىل الُفرَص صدور قوانني وترشيعات تَُســـهِّل عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

ْعم لها. ن الدَّ وتَُؤمِّ

التهديـــدات Threats: وهـــي من عنارص البيئة الَخارِِجيَّـــة أيًضا، ويُْقَصد بها 	 
ات الحاصلة يف البيئة الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة والَِّتي تُؤَثِّر  العوامل والتََّغريُّ
ســـلبًا عىل أدائها، وتَُشكِّل تهديًدا لها عىل مستوى تحقيق األهداف، وكمثال عىل 
التهديدات: األزمات االقِْتَصاِديَّة واملَالِيَّة الَِّتي تُؤَثِّر عىل مستوى التَّْمِويل املمنوح 

للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

إنَّ هذه العنارص األربعة واملَُشكِّلَة للتحليل املَْوِقِفّي هي عنارص نِْسِبيَّة وليست ُمطْلََقة، 
فام هـــو اليوم نقطة قُوَّة قد ُيِْي نقطة َضْعف أو التهديدات قد تَتََحوَّل إىل فُرَص، 
وهذا يَُحتِّم عىل إدارة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تحديث بيانات التَّْحلِيل املَْوِقِفّي باستمرار، 
ة  ٍة طويلٍة، وتَْجُدر اإلشـــارة إىل أنَّ َمَهمَّ وعدم االعتامد عىل نتائج التَّْحلِيل نَْفِســـِه لُِمدَّ

إجراء تحليل “SWOT" هي من واجبات اإلَدارَة العليا يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة.

ؤال األبرز هنا: كيف يكن القيام بهذا التَّْحلِيل، وما هي الُخطَُوات واإلجراءات  ولعلَّ السُّ
الواِجب اتِّباعها للوصول إىل نتائج صحيحة يكن االعتامد عليها يف رَْسم اْسرِتَاتِيِجيَّة 
عمل املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة، بالتَّأكِيد إنَّ القيام بالتَّْحلِيل املَْوِقِفّي ليست قَِضيَّة اعتباطيَّة 
رايَة التَّاَمة بواقع املَُنظََّمة الِفْعيِلّ املَبِْنّي عىل  ة ســـهلة، فهي تتطلَّب الدِّ وليســـت َمَهمَّ
ة بالبيئة الَخارِِجيَّة  راية التَّامَّ ْخِصيَّة، والدِّ الحقائق واألرقام وليس عىل التقديرات الشَّ
َات االقِْتَصاِديَّة والِسيَاِسيَّة  املُْعتَِمَدة عىل بيانات يجب تحديثها بشكٍل َدْوِرّي تشمل املُتََغريِّ
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زم  والديغرافيَّـــة والَقانُونِيَّة والتَّرشيعيَّة، وفيام ييل نُبَنيِّ الُخطَُوات واإلجراءات الالَّ
."SWOT” اتِّباعها للوصول إىل نتائج صحيحة ودقيقة وفْق التَّْحلِيل املَْوِقِفّي

SWOT ُخطَُوات التَّْحلِيل املَْوِقِفّي
ى املََخاِطر،  ْعف، فالُفرَص فالتَّهديدات، أو كام تســـمَّ ة، ثُّم الضَّ يبدأ التَّْحلِيل عادًة بِنَقاط الُقوَّ
وعند االنتهاء من كُّل بُْعد يَِتّم االنتقال إىل البُْعد الثَّان، وهكذا، وعموًما تُْعترََب ُخطَُوات التَّْحلِيل 

لُكّل بُْعٍد من األبعاد ُمتََشاِبَهة، وفيام ييل هذه الُخطَُوات وفْق ترتيبها وتسلسلها املنِطِقّي.

ْهِنّي: وهي املرحلة األوىل من مرحلة التَّْحلِيل، ويقوم املشـــاركون 	  الَعْصـــف الذِّ
ة للُمَنظََّمة، عىل أالَّ يَِتّم  يف التَّْحلِيل بتسجيل الجوانب الَِّتي يرون فيها مصادر قُوَّ
بَب الَِّذي  تســـجيل نفس الجانب أكث من مرَّة، ويُطلَب من كُّل ُمَشارِك تبيان السَّ

ة. دفعه لرؤية هذا الجانب كمصدر قُوَّ
ْهِنّي يَِتّم 	  ترتيب وَدْمج األفـــكار: بَعد تدوين األفكار النَّاتَِجة عـــن الَعْصف الذِّ

مناقشـــة كُّل جانب عىل ِحَدة، ودراسة إْمَكانِيَّة َدْمج األفكار الَِّتي تُْعترََب ُمتقاِطَعة 
مع بعضهـــا البعض، والهدف من هذه املرحلة تقليص عدد األفكار إىل أقّل عدٍد 

ُمْمِكن، وإزالة أّي تكرارات حاصلة.
مرحلة الختيار: ويَِتّم يف هذه املرحلة اختيار أفضل ثالث جوانب من الجوانب 	 

ا عن طريق التَّصويت املبارش وهو أبســـط الطُّرُق، أو  املُْقرَتََحة، ويَِتّم االختيار إمَّ
."Delphi Method")1(عن طريقة دلفي

طريقة دلفيDelphi Method : هي تِْقِنيَة تََواُصل ُمَنظََّمة، ُوِضَعْت أصاًل باعتبارها طريقة تنبُّؤ منهجيَّة وتفاعليَّة . 1
تعتمد عىل لجنة من الخرباء، يقوم الخرباء باإلجابة عىل االســتبيانات املُتََعلَِّقة باملوضوع املطلوب اســترشافه يف 
َجْولَتنَْيِ أو أكث، بَْعد كُّل جولٍة، يقوم َوِسيط بإرسال ُموَجز مجهول الُهِويَّة يحتوي عىل ُخالَصة توقُّعات الخرباء من 
اِبَقة واألسباب الَِّتي بُِنيَْت عىل أساسها أحكامهم، وبالتَّايل، يَِتّم تشجيع الخرباء عىل مراجعة إجاباتهم  الجولة السَّ
الســاَِّبَقة عــىل َضــْوء الرُُّدود من األعضاء اآلخرين من لجنــة الخرباء، ويُعتقد أنَّه خالل هــذه الَعَمليَّة أنَّ نِطَاق 
اإلجابات سيتقلَّص وسوف تتقارب آراء مجموعة الخرباء نحو اإلجابة "الصحيحة"، أخريًا، يَِتّم إيقاف الَعَمليَّة عند 
ط درجات  د مسبًقا )عىل سبيل املثال: عدد الجوالت، تحقيق التََّوافُق واستقرار النتائج( وُمتََوسِّ "معيار توقُّف" ُمَحدَّ

https://cutt.us/0ts8K :الجوالت النهائيَّة يُحّدد النتائج، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ة،  إنَّ هذه الُخطَُوات تَُكّرر وبنفس الرتتيب لُكّل جانٍب من جوانب التَّْحلِيل األربعة؛ الُقوَّ
ْعف، الُفرَص، والتهديدات، إنَّ هذه املعلومات النَّاتَِجة عن التَّْحلِيل املَْوِقِفّي تَُشكِّل  الضَّ
ِعاَمد اإلَدارَة االْســـرِتَاتِيِجيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، فهي تَُقودها إىل قرارات صحيحة 
ياِدّي يف عالَم  الة تظهر آثارها عىل املدى املتوسط والطويل، وتَُعزِّز من دورها الرِّ وفعَّ

الِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة.

ا من الزََّمن، سواًء كان  َول الَعَرِبيَّة َخلَْف األضواء رِْدَحً وقد ظّل الَعَمل اإلنَْساِنّ يف الدُّ

يَّة الكربى  َول األَهمِّ ًدا أو دون قَْصٍد، وذلك لعدم إدراك كثري من هذه الدُّ ذلـــك متعمَّ

ملثـــل هذا النَّْوع من املَُنظَّاَمت، وأَثَرَِها الفاعل يف مســـاندة الُحُكوَمات وإزاحة جزء 

كبري من املَْسُؤولِيَّة عن عاتقها، كام عمدت بعض الُحُكوَمات الَعَرِبيَّة إىل التضييق عىل 

بَها أو تعمل خارج نطاق سيطرتها. نشاط املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ َخْشيَة أن تَُغرِّد خارج رِسْ

ويف كلتا الحالتني فقد انعكس أثُر ذلك عىل نشاط املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بصورة قَِويَّة، 

ع ِخْدَماتها،  فظلَّْت َحتَّى اآلن قليلة العدد وضعيفة يف مستوى أدائِها ومحدودة يف تََنوُّ

َدقَة عماًل صالًحا، والتكافُل  كَاة فريضًة، وبالصَّ َرْغم أنَّها ُمْجتََمَعات تُْؤِمن بفطرتها بالزَّ
شعاًرا)1(.

من هنا أصبحت قَِضيَّة إرشاك املُْجتََمع املََدِنّ يف َعَملِيَّات اإلصالح املُْجتََمِعّي يف الوطن 

ة، وليســـت ُمْفتََعلَة أو افرتاضيَّة، فالتحوُّالت الَِّتي يحملها املستقبل  الَعَرِبّ حاجًة ُملِحَّ

للُمْجتََمَعات الَعَرِبيَّة تَْفرِض عليها أن تســـعى إىل استقراء أبرز مالِمَحه، والبحث عن 

اِخلِيَّة  يَات واملََخاِطر الدَّ يَغ املناسبة الَِّتي من خاللها يكن االستعداد ملواجهة التََّحدِّ الصِّ

والَخارِِجيَّة عىل حدٍّ ســـواء، ووجود أوسع تعبئة ُمْمِكَنة لَكافَّة مواردها وإمكانيَّاتها، ال 

يَّة االعتامد عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  َول املختلفة تشري إىل أَهمِّ ِســـيَّاَم وأنَّ تجارب الدُّ

عوديَّة، . 1 الحيدري، إبراهيم بن ســليامن. "تجربة بريطانيا يف إدارة الَعَمل اإلنَْساِنّ"، َمَجلَّة "البيان" السُّ
 .goo.gl/Y2f9oG :يونيو 2006م، تاريخ الزيارة 31 يوليو 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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كرشيك اْسرِتَاتِيِجّي لدعم سياســـات اإلصالح باملجتمع؛ فالتطوير املُْستَْقبَيِلّ يَتَطَلَّب 
يَاَسات الُحُكوِميَّة)1(. تفعيل املامرسات التَّعاونيَّة واألنشطة اإلنَْسانِيَّة يف ضوء السِّ

َول الَعَرِبيَّة حني تصوغ اْسرِتَاتِيِجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ  ، أصبح من املُتََعنيِّ عىل الدُّ ومن ثَمَّ
ضمن ِسيَاِسيّات اإلصالح االْجِتاَمِعّي، أن تأخذ يف اعتبارها عالقات التأثري؛ املتباَدل 
ـــأن عىل أُُسس ِعلِْميَّة  اِخل والخارج، وأن تَبِْني برامجها يف هذا الشَّ واملتزاِيد، بني الدَّ
مدروســـة، يف إطار اتِّجاهات التََّغريُّ املُْســـتَْقبَيِلّ يف البيئة الُدَولِيَّة والَعالَِميَّة، وما قد 

يَاٍت.  ينطوي عليه من فُرٍَص ومنافَع، ومن َمَخاِطَر وتََحدِّ
 

ِعيَّة يف َضْوء سياســات اإلصالح الجتمعّي . 1 بركات، وجدي محمد. "تفعيل الجمعيَّات اإلنَْســانِيَّة التَّطَوُّ
باملجتمع العريّب املُعارِص"، املؤتر العلمّي الثامن عرش: كُلّيَّة الخدمة االجتامعيَّة، جامعة حلوان، مص، 

2005م، ص 2.
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املبحث الثَّالِث 

املستويات اإلَداِريَّة والِقَياِديَّة
يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّّ

ًرا يف مختلف مناحي  أفرز التَّطَوُّر املَُتســـاِرع يف علوم اإلَداَرة وتطبيقاتهـــا تَطَوُّ
ِســـيَّة، فبعد أن كانت مختلف املَُنظََّمت تَُدار بطريقٍة واحدٍة وأسلوٍب  الحياة املَُؤسَّ
ـــكْل  واحٍد ثابٍت ومَنَِطّي يَْعَتِمد يف جوهرِِه عل رغبة َمالِك املَُنظََّمة يف إدارتها بالشَّ
الَّـــِذي يحلـــو له، وذلك يف ِظّل عدم َفْصل املِلِْكيَّة عـــن اإلَداَرة، وبَعد ظهور مبدأ 
وجـــوب َفْصل املِلِْكيَّة عن اإلَداَرة أصبح لإلدارة أُُســـس ِعلِْميَّة ومنهجيَّة واضحة، 
ة لإلدارة تختلف باختالف نَْوع ومَنَط  وهذه األُُسس واملنهجيَّة أفرزَْت مدارس ِعدَّ
َرات انعكست بَشكٍْل ُمَباِش عل إدارة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي  املَُنظََّمة، وهذه التَّطَوُّ
ـــُبل اإلَداِريَّة، ومبا يتناسب مع طبيعة عملها  أصبحت تَُدار وْفق أفضل الطُُّرق والسُّ

اإلنَْساِنّ واإلنَْساِنّ.

ائَِعة  وأدَّت هذه التَّطَوَُّرات املُتََسارَِعة يف عالَم اإلَدارَة إىل تََغريُّ الهياكل التَّْنِظيِميَّة الشَّ
يف املَُنظَّاَمت ومنها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، فأصبحت اإلَدارَة َمْسُؤولِيَّة جامعيَّة ال تَْقرَتُِن 
َضة باتِّخاذ  بشـــخٍص واحٍد، وذلك من خالل اإلَدارَة عن طريق املجالس اإلَداِريَّة املَُفوَّ
زَِمة لتحقيق أهداف املَُنظََّمة، يف هذا املبحث ســـنناقش األســـاليب  اإلجراءات الالَّ
اإلَداِريَّة املُتَّبََعة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وَسَنتَطَرَّق إىل واجبات كُّل مستوى إَداِرّي يف 
ِظّل األمناط املُتَّبََعة، باإلَضافَة إىل دراسة َمْفُهوم الِقيَاَدة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وأَثَرِِه 

َمة ِمن ِقبَل هذه املَُنظَّاَمت.  عىل تحسني َجْوَدة الِخْدَمات املَُقدَّ

الجهاز اإلَداِرّي ملَُنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
ائد  يَْعتَمد الجهاز اإلَداِرّي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف ِبْنيَِتِه عىل الهيكل التَّْنِظيمّي السَّ
يف املَُنظََّمة، والَِّذي بدوره يعتمد عىل نوعيَّة النََّشـــاطات الَِّتي تقوم بها هذه املَُنظََّمة 



- 166 -

وعىل األهداف الَِّتي تسعى إليها، باإلَضافَة إىل تأثري الَقَواننِي والتَّرشيعات الُحُكوِميَّة 
َدة، وُيكن القول: إنَّ تكوين  يف إلزام ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ بهياكل تنظيميَّة ُمَحدَّ
بِْحيَّة يعتمد بصورة كبرية عىل القواعد والترشيعات  الهيكل التَّْنِظيمّي للُمَنظَّاَمت غري الرِّ
ة  َول لديها ُمتَطَلَّبَاتها الَخاصَّ ْولَة الَِّتي توجد فيها هذه املَُنظَّاَمت، فبعض الدُّ الحاكَِمة للدَّ
بَعـــَدد املدراء أو غريهم من املَُوظَِّفنَي، ومع ذلك، فإنَّ الهيكل األَســـاِسّ للُمَنظَّاَمت 
اإلنَْســـانِيَّة هو ذاته يف أّي دولة بَشْكٍل َعاّم، وتنقسم بنيته إىل ثالثة مجاالت وظيفيَّة؛ 
َا يختلف  هي "مجلس اإلَدارَة"، "الربامج"، و"اإلَدارَة التَّْنِفيِذيَّة"، لكنَّ هذا التقسيم ُربَّ
قلياًل من ُمَنظََّمة إىل أخرى، بحســـب أهداف املَُنظََّمة ذاتها ومعايريها وِقيَِمَها، وفيام 
يـــيل الرتكيب اإلَداِرّي لُكلٍّ من هذه املجاالت الوظيفيَّة، إَضافَة إىل وظائفها ومهاّمها 

وَدْورها يف الوصول لألهداف النهائيَّة املُْعلََنة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واإلنَْسانِيَّة.

مجلس اإلَداَرة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يُْعرَف مجلس اإلَدارَة بأنَّه مجموعة من األعضاء املُْنتََخِبنَي أو املَُعيَِّننَي الَِّذيَن تَْقتيَِض مهاّمهم 
ة للُمَنظََّمة، والَعَمل عىل ُمرَاقَبَة وُمتَابََعة تنفيذ هذه  يَاَســـات واالْسرِتَاتِيِجيّات الَعامَّ وْضع السِّ
يَاَسات واالْسرِتَاتِيِجيّات، ويَِتّم عادًة انتخابُهم خالل اجتامٍع َسَنِوّي كُمَمثِّلِنَي للُمَساِهِمنَي  السِّ
أو ذوي العالقة يف املَُنظََّمة املَْعِنيَّة، ويُْعترََب مجلس اإلَدارَة قَاِساًم مشرتكًا بني مختلف أنواع 

بِْحيَّة أو ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلنَْساِنّ. املَُنظَّاَمت؛ سواًء الُحُكوِميَّة أو الرِّ
ا من خالل ترشيعات  وعادًة ما يَِتّم تحديد واجبات وصالحيَّات أعضاء هذا املجلس إمَّ
د  اِخلِيَّة للُمَنظََّمة نفسها، وتَُحدِّ ، أو من خالل اللَّوائِح الدَّ ِيّ ُحُكوِميَّة ُمَنظََّمة للَعَمل املَُؤسَّ
ة بقاء أعضاء املجلس، وَعَدد َمرَّات اجتامعاتهم، وعددهم يف املجلس،  هذه اللََّوائِح ُمدَّ
ٍة، لكنَّهم قد يحصلون عىل أّي مقابل  وال يَِتّم عادًة َدفْع أُُجور لهؤالء األعضاء بِصَفٍة َعامَّ

اِخلِيَّة للُمَنظََّمة. َمادِّّي مسموح به بوجب اللََّوائح الدَّ
ويُعترب املجلس مسؤواًل عن سياسات املَُنظََّمة، لذلك يَِتّم َمْنُحه َصالِحيَّات بوجب نظام 
تأسيس املَُنظَّاَمت، ويَِتّم تنسيق عمله ِمن ِقبَل الرَّئِيس، وُيِْكن للمجلس تنظيم ذاته يف 

لجان مختلفة مسؤولة عن تنفيذ َعَملِيَّات إَداِريَّة مختلفة.
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وتَُناط بأعضاء املجلس ُجْملَة مـــن املََهاّم والوظائف الَِّتي تُْفيِض إىل تحقيق أهداف 
َقة برؤية  اِخيِلّ وَربْط األهداف املَُحقَّ املَُنظََّمـــة، وإىل الِحَفاظ عىل نظام املَُنظََّمـــة الدَّ

ورسالة املَُنظََّمة، وفيام ييل مهاّم ووظائف املجلس.
 

مهاّم ووظائف مجلس اإلَداَرة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

ة بنظام الجتمعات 	  َياَسات الَخاصَّ يُعدُّ مجلس اإلَداَرة مســـؤوًل عن وْضع السِّ
، وآليَّات ُمتَابََعة تنفيذ القرارات والتَّوصيات،  اِخيِلّ ومواعيدها ونظام التَّْصويت الدَّ
وتطويـــر أدوات التَّوِجيه والرِّقَابَة )الَحوْكََمة(؛ باإلَضافَة للتَّأَكُّد من ُمواَءَمة جميع 
يَاَسات الَحاكَِمة داخل املَُنظََّمة للترشيعات الَقانُونِيَّة املََحلِّيَّة، ِمامَّ يَْضَمُن عدم  السِّ

تعرُّض املَُنظََّمة أليَّة ُمَساَءلَة قَانُونِيَّة ُمْحتََملَة فيام بعُد.

َدْعم وُمَتابََعة أداء اإلَداَرة التَّْنِفيِذيَّة، فليس من املنطقّي أن تُلَْقى جميع املهاّم عىل املدير 	 
وِريَّة فقط، بل يُعدُّ أعضاء املجلس مسؤولني عن  التَّْنِفيذي ثُّم محاسبته يف اللَِّقاَءات الدَّ
ُمتَابََعـــة التغذية الرَّاِجَعة، وتحليل ردود فعل املُْجتََمع تَِجاه برامج ومرشوعات املَُنظََّمة، 
وُمتَابََعة آليَّات التعريف باملَُنظََّمة لدى قادة املُْجتََمع وكبار املســـؤولني واملَُنظَّاَمت غري 

ة داخل املَُنظََّمة. بِْحيَّة األخرى، واملُشاَركَة يف االجتامعات التَّْنِفيِذيَّة املُِهمَّ الرِّ

ة وَرْسم الُخطَط الْسرِتَاتِيِجيَّة، باإلَضافَة إىل اختيار 	  َياَســـات الَعامَّ ِصَياَغة السِّ
وتعيني املسؤولني التَّْنِفيذيِّنَي، ومراجعة واعتامد الُخطَط التَّْنِفيِذيَّة، والتَّأَكُّد من 

مواءمتها لألهداف املوضوعة عىل مختلف مستويات الهيكل التَّْنِظيمّي املُْعتَِمد.

اعتمد وُمَراَقَبة املوازنات املَالِيَّة، وتحديد واعتامد البنود الرَّئِيَســـة للمصوفات 	 
ن نفقات الربامج واملشاريع والتََّكالِيف اإلَداِريَّة  نويَّة، والَِّتي تَتََضمَّ يف املوازنة السَّ
ة وغريها من األنشطة، واعتامد  ومصوفات اإلعالن والتَّْسِويق والعالقات الَعامَّ
ـــفاِفيَة  املوازنـــات املُْنتَِهيَة من مكاتب املحاســـبة الَقانُونِيَّة، احرتاًما ملبادئ الشَّ

والَحوْكََمة مع مختلف األطراف ذات العالقة.

ـــة للُمَنظََّمة، فهو حلقة الَوْصل بني 	  ْهِنيَّة الَعامَّ وَرة الذِّ الَعَمـــل عل تعزيز الصُّ
ُمَوظَّفي املَُنظََّمة من جانٍب، واملُْســـتَِفيِديَن واملُترََبِّعني من جانب آخر، لذلك تربز 

هِنيَّة للُمَنظََّمة لدى جميع  يَّة قيامه بأدوار أَساِســـيَّة يف تحســـني الصورة الذِّ أَهمِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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األطراف ذات العالقة معها، مثل: وســـائل اإلعالم والجهات الُحُكوِميَّة املختلفة 
واملَُنظَّاَمت املانحة الحاليَّة واملُْحتََملَة وفئات املُْجتََمع كَافَّة، كام أنَّه من الضورّي 
َنِويَّة املُْعلََنة عن أنشطة  أيًضا أن يشـــارك املجلس يف إعداد ومراجعة التقارير السَّ
وإنجازات املَُنظََّمة، والَِّتي تشـــمل مشاريع املَُنظََّمة وموازناتها املَالِيَّة والتَّْشِغيلِيَّة، 

ومصادر أموالها، وأبرز الجهات املانحة)1(.

توثيق عالقة املَُنظََّمة مع مختلف الجهات املَانَِحة، والِحرْص عىل تثيل املَُنظََّمة 	 
بشكٍل فاِعل مع كبار املُترََبِِّعنَي األفراد؛ وذلك ملا لهذه املصادر املَالِيَّة من دور كبري 

يف استمرار املَُنظََّمة ومُنُّوها واتَِّساع نِطَاق عملها أفقيًّا وعموديًّا. 

اإلَداَرة التَّْنِفيِذيَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
تَُعرَّف اإلَدارَة التَّْنِفيِذيَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ بأنَّها األداة الفعليَّة املسؤولة عن 
نقل رًؤى وأهداف اإلَدارَة العليا املَُمثَّلَة بجلس اإلَدارَة إىل َحيِّز التَّْنِفيذ، وتقوم بَوْضع 
ة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وتَُعّد هذه  يَاَســـات الَعامَّ زَِمة لتنفيذ السِّ الُخطَط والربامج الالَّ
اإلَدارَة مســـؤولًة أمام مجلس إدارة املَُنظََّمة، ويكون عىل رأسها املدير التَّْنِفيذّي الَِّذي 
يرُْشِف عىل رؤســـاء األقسام والربامج يف إدارته، كِقْسم املَالِيَّة والتَّْخِطيط والتَّْسويق 
يَّة وغريها من األقسام، ويكن تبويب مهاّم ووظائف  ْعم اللُّوِجْسِتّي واملوارد البَرَشِ والدَّ

اإلَدارَة التَّْنِفيِذيَّة يف جملٍة من النَِّقاط نبيّنها فيام يأت.

مهاّم ووظائف اإلَداَرة التَّْنِفيِذيَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
ال بني املَُوظَِّفنَي واملُْســـَتِفيِديَن ومجالـــس اإلدارات، واالجتامع 	  بْـــط الَفعَّ الرَّ

ل إىل حلول  ْوِرّي مع مجالس اإلَدارَة الطالعهم عىل القضايا التَّْشِغيلِيَّة والتوصُّ الدَّ
وِريَّة. َدة، وتقديم تقارير األداء الدَّ يَات املعقَّ اْسرِتَاتِيِجيَّة للتََّحدِّ

بِحيَّة"، موقع املركز الدويل لألبحاث والدراسات . 1 األدوار الوظيفيَّة ملجالس اإلدارات يف املَُنظََّمت غي الرِّ
 .goo.gl/6nd53q :مداد"، 30 أكتوبر 2013م، تاريخ الزيارة 31 يوليو 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط"
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تنفيذ الُخطَط الْســـرِتَاتِيِجيَّة وصياغة الُخطَط التَّْنِفيِذيَّة والتَّْشِغيلِيَّة بناًء عىل 	 
َدة. يَاَسات واإلجراءات املَُحدَّ السِّ

اإلشاف عل رؤساء األقسام، با يف ذلك التَّسويق وَجْمع األموال وتطوير الربامج 	 
يَّة واملُحاَسِبيَّة، فعىل سبيل املثال يتوىلَّ املدير التَّْنِفيذّي إدارة  وإدارة املوارد البَرَشِ
َنِوّي، أو يعمل مع مديري  ْخل السَّ قســـم جمع األموال من أجل تحديد أهداف الدَّ
تطوير الربامج لوضع معايري تَْخُدم احتياجات املَُنظََّمة، با يســـاهم يف توجيه 

وتحسني أداء املَُنظََّمة كَُكّل.

تَُؤدِّي اإلَداَرة التَّْنِفيِذيَّة الكثي من األدوار الَحَيِويَّة ســـواًء خالل ساعات الَعَمل 	 
ْسِميَّة، فمن املُتََوقَّع أن يستضيف املديرون التَّْنِفيذيُّوَن  أو بعد انتهاء املواعيد الرَّ
اليَّات الرَّْســـِميَّة وغري الرَّْســـِميَّة أو تنظيم لقاءات مع وسائل  مجموعًة من الَفعَّ
اإلعالم والِجَهات املَْعِنيَّة بأنشـــطة املَُنظََّمة واملَانِِحنَي وُمَمثِّيل الُحُكوَمات وأعضاء 
ْويج للُمَنظََّمة وأنشطتها وجمع التَّرَبَُّعات والتََّواُصل  املجتمع، وكُّل ذلك بهدف الرتَّ

هِنيَّة لديه. مع الجمهور املُْستَْهَدف، وتحسني صورتها الذِّ

ْوليِّنَي، 	  الَعَمل كجهِة وْصٍل بـــني املَُنظََّمة ومجموعة من أصحاب املصلحة الدَّ
للبحث عن فُرٍَص رَشَاكَات اْسرِتَاتِيِجيَّة طويلة األجل معهم، وتَبنِّي قضايا جديدة 

وزيادة فَاِعلِيَّة املَُنظََّمة يف تلبية احتياجات أخرى ال يَلْتَِفت إليها أحٌد)1(.

برامج الَعَمل يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
وهي املجـــال الوظيفّي الثَّالِث يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وعمليًّا هي الواجهة 
الفعليَّة لهذه املَُنظَّاَمت، فمعظم املُْستَِفيِديَن من ِخْدَمات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يََرْوَن يف 
هذه الربامـــج ويف القامئني عليها أنَّهم هم املَُنظََّمة، وهذه النَّظْرَة تَُحتِّم عىل ُمَدَراء 

1. Ingram, D. )2019(. The Role of an Executive Director of a Nonprofit Organization. 
Retrieved 31 July 2018, from https://bit.ly/2SOaghy
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الربامج والَعاِملِنَي فيها الَعَمل عىل إيصال أفضل صورة عن املَُنظََّمة؛ كَْونهم الواجهة 
الفعليَّة لها، وهذه الربامج هي الِعلَّة الحقيقيَّة لوجود الَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ إذ يَِتّم تأسيس 
بِْحيَّة بغرض تنفيذ أنواع ُمَعيََّنة من الَعَمل اإلنَْساِنّ، عىل سبيل  معظم املَُنظَّاَمت غري الرِّ

املثال؛ إدارة ُسبُل الَعيْش، التَّْعلِيم، األيتام، الحامية، وغريها. 
ومن هنا يَِتّم تقسيم برامج عمل املَُنظََّمة إىل مجاالت مختلفة، وقد يكون لُكّل برنامج 
رئيس قســـم َخاّص به، أو مدير مســـاعد، وعدد من املَُوظَِّفنَي، عىل أن يرتأس رؤساء 

هذه الربامج الرَّئِيس التَّْنِفيذي للُمَنظََّمة.

ة  بِْحيَّة أنواع ِعدَّ َصة لإلدارة، فعادًة ما يكون للُمَنظَّاَمت غري الرِّ وهناك مجاالت ُمتََخصِّ
ياَسة  ع والسِّ من املجاالت اإلَداِريَّة، مثل: جمع التَّرَبَُّعات وتسجيل املَِنح، وبرامج التَّطَوُّ
ة، وقد يكون لدى بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أيًضا مدير برنامج أو مساعد مدير  الَعامَّ
مســـؤول عن مراقبة املعايري األخالقيَّة ألنشطة املَُنظََّمة واملنصوص عليها يف اللََّوائِح 

.)1( ّ اِخلِيَّة، أو التَّأَكُّد من نجاح االتَِّصال مع املُْجتََمع املََحيلِّ الدَّ

وتَُعّد هذه الربامج الِفْعلِيَّة يف إيصال رســـالتها ورؤيتها للُمْســـتَِفيِديَن من ِخْدَماتها 
َســـات أخـــرى وفعاليَّات َمَدنِيَّة، وتُويِل  وللبيئة املحيطة بأكملها من ُحُكوَمات وُمَؤسَّ
زَِمة من حيث التَّْمِويل واالهتامم  يَّة الالَّ ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هذه الربامج األَهمِّ

بخربة الَعاِملِنَي القامئني عىل تنفيذها.

اإلَداَرة والِقَياَدة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
ابق أفىَْض إىل بزوغ  إنَّ التَّطَوُّر املُتَســـاِرع للنَّظَِريَّات واملدارس اإلَداِريَّة يف القرن السَّ
فكـــرة جديدة يف عالَـــم األعامل، وهي اختالف الِقيَاَدة عـــن اإلَدارَة، فبعد أن ظلَّ 
خص املسؤول عن ُمرَاقَبَة األداء وُمحاَسبَة  منصب املدير لعقوٍد عديدٍة يشـــري إىل الشَّ

1. Magloff, L. )2019(. The Typical Non-Profit Organizational Structure. In smallbusiness.
chron. Retrieved 31 July 2018, from: https://bit.ly/2PfNpt2 
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خ فكرة أنَّ عقليَّة املدير التقليديَّة  يَن، أتَْت فكرة الِقيَاَدة لرُتَسِّ يَن ومكافأة املُِجدِّ املَُقصِّ

ال تَْصلُح لَعالَم اإلَدارَة الحديث، فَحلَّت َمَحلّها الِقيَاَدة، ويشري مفهوم الِقيَاَدة إىل قيام 

القائد بالتَّأثري يف مرؤوسيه من خالل ُسلوكه اليومّي وأفكاره وأسلوب عمله، وتخفيف 

اِخلِيَّة للُمَنظََّمة، واالنتقال  االعتامد عىل ُسلطته التقليديَّة الَِّتي َتَْنُحُه إيَّاها اللََّوائِح الدَّ

إىل ِقيَاَدة ُمَنظََّمته من خالل إيان مرؤوسيه بأنَّه الشخص األَنَْسب واألَقَْدر عىل ِقيَاَدة 

ة أيًضا. املَُنظََّمة لتحقيق أهدافها مروًرا بتحقيق أهدافهم الَخاصَّ

واألمر َعيُْنه ينســـحب عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، فاملَُنظَّاَمت الحديثة 

يَّة  َاتَِها، إَضافَة إىل صعوبة ِقيَاَدة الكوادر البَرَشِ ْعب التََّنبُّؤ بتََغريُّ تعمل يف بيئات من الصَّ

ـــًة مع ظهور املَُنظَّاَمت األَُمِميَّة الَِّتي تحوي َعاِملِنَي من ثقافات مختلفة وبيئات  وَخاصَّ

ُمتَبَاِيَنة، مع كُّل هذه العوامل أصبحت الِقيَاَدة أسلوبًا إَداِريًّا ال بُّد منه لوصول املَُنظَّاَمت 

إىل أهدافها، وهنا يجب التَّنويه إىل أنَّ مفهوم الِقيَاَدة ال يختصُّ ِبَهرَِم املَُنظََّمة فقط، 

ط  فُكّل مديٍر َمْعِنّي بهذا األســـلوب، سواًء أكان يف املستوى اإلَداِرّي األعىل أم املتوسِّ

أم األدن، فُكّل مديٍر َمْســـؤوٌل عن مجموعة من الَعاِملِنَي هو َمْعِنيٌّ بتطبيق أســـلوب 

الِقيَاَدة يف نطاق عمله.

األمناط الِقَياِديَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
للِقيَـــاَدة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أمناٌط َمتَباِيَنة، فهي ليســـت مَنَطًا واِحًدا تَْقليِديًّا، 
وعموًما تطوَّرَت هذه األمناط خالل العقود القليلة املاضية لتَِصَل إىل ُذْرَوتها مع مَنَط 
ـــائَِعة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل  الِقيَاَدة الُحرَّة الطَّلِيَقة، وفيام ييل أَهّم األمناط الِقيَاِديَّة الشَّ

ًرا إىل أحدثها وأكثها فَاِعلِيَّة. ِّبَُها من أقدمها وأقلّها تَطَوُّ اإلنَْساِنّ، وَسُرَت

ـــلُطات ِبيَِده، 	  الِقَياَدة الدكتاتوريَّـــة: يتميَّز القائد الدكتاتورّي برتكُّز كامل السُّ
وإرشاِفِه املبارِش عىل كُّل جوانب الَعَمل من خالل إصدار األوامر وعدم َساَمِحِه 

بناقشة أو االعرتاض عىل أّي أْمٍر.
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الَقائد األوتوقراطّي: يشـــبه الَقائد األُوتُوقرَاِطّي نظريَُه الدكتاتورّي يف ِحرْصه 	 
ااًل، ويضع  ــه يُْعترََب ُمتاِبًعا فَعَّ ـــلُطَات بيده، إالَّ أنَـّ عىل املركزيَّة املُْفرِطَة وتَرَكُّز السُّ

َمة أْولَِويَّاته. اإلنجاز يف ُمَقدِّ

الَقائد املَُشـــارِك: يَِثق هذه النََّمط من القاَدة باملرؤوسني ثقًة كبريًة وليست كاملًة، 	 
ـــلُطَات بيده، ولكـــن ليس إىل درجة النََّمطنَْيِ  ويُبِْدي رغبًة وَميْاًل نحو تركُّز السُّ

. اِبَقنْيِ السَّ

الَقائِد الدميقراطّي: يعتمد أســـلوب هذا القائد عىل العالقات اإلنَْســـانِيَّة يف 	 
َســـِته، ويعتمد عىل مشاركته ملرؤوســـيه يف اتِّخاذ القرارات من خالل الثَِّقة  ُمَؤسَّ
الحيَّات  املُتَبَاَدلَـــة بينهم، وييل هذا النَّْوع من الَقـــاَدة إىل تفويض بعض الصَّ

لألكَْفاء يف املَُنظََّمة.
الِقَيـــاَدة الُحرَّة الطَّلِيَقة: يقوم هذا النََّمط من الِقيَاَدة عىل إعطاء املرؤوســـني 	 

يَّة الَكاِملَة يف تحديد األعامل واألنشطة الواجب القيام بها، وتحديد الطُّرُق  الُحرِّ
األفضل للقيام بها، ويقوم َدْوره عىل اإلرشاف والتَّْنسيق واملُتَابََعة، ويرى الخرباء 
أنَّ هـــذا النََّمط يف الِقيَاَدة رغـــم َحَداثته إالَّ أنَّه ذو فَاِعلِيَّة قليلة، كونه يَُوفِّر بيئًة 

َاع الَوِظيِفّي. ِخْصبًَة للصِّ

ااًل، وآَخر أقَّل فَاِعلِيَّة  وهنا يكن القول، بأنَّه ال يكن االدِّعاء بأنَّ هناك منطًا إَداِريًّا فَعَّ
ة وظروف  يف الِقيَاَدة، فُكّل َمْوِقٍف مـــن َمَواِقف الَعَمل وكُّل ُمَنظََّمة بظروفها الَخاصَّ
ااًل هنا  ااًل يف بيئتها، فام قد يكون فعَّ ًدا من الِقيَاَدة يُْعترََب فعَّ بيئتهـــا تتطلَّب مَنَطًا ُمحدَّ

قد يكون أقَّل فَاِعلِيَّة يف ُمَنظََّمة أخرى ويف ظروٍف أخرى.
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املبحث الرَّاِبع 

يَّة يف إدارة الكفاءات الَبَشِ
املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّةّ

ات الَِّتي حصلت يف عالَم األعمل بَشـــتَّى  تَكَلَّْمَنا يف ســـياق هذا الفصل عن التََّغيُّ
ات الَجْذِريَّة  َرات الَِّتي لَِحَقْت علم اإلَداَرة بكَافَّة فروعها، وهذه التََّغيُّ أنواعها والتَّطَوُّ
ات مل تَْنُتج  يَّة يف املَُنظََّمت، وبالطَّبع فإنَّ هذه التََّغيُّ لَِحَقـــْت مفهوم املوارد الَبَشِ
خالل ليلٍة وضحاها، فهي نَِتاج ُجْهد إَداِرّي امتدَّ ملا يزيد عن قرننَْيِ من الزََّمن، وهي 
بالتَّأِكيد مل تكن َمْحَض ُصْدَفٍة، فالبداية الَحِقيِقيَّة للنَّظَر إىل الَعاِملِنَي عل أنَّهم 
َناَعات واملََعاِمل يف  َناِعيَّة، وانتشـــار الصِّ عنٌص ُمِهّم يف اإلَداَرة كانت مع الثورة الصِّ
يَّة املُْعطَاة للَعاِملِنَي؛ كَْونهم َعَصب هذه الثَّْوَرة، لكنَّ النَّظْرَة  أوروبا، فازدادت األَهمِّ
يَّتهم فكان يُْنظَر لهم عل أنَّهم َمْصَدر من  لهم كانت قارِصًَة، فعل الرَّْغم من أَهمِّ
مصادر الكُلَْفة يف املَُنظََّمة، كم املََواّد األوليَّة، واســـتمرَّت هذه النَّظْرَة بالتَّطَوُّر مع 

تَطَوُّر الِعلْم اإلَداِرّي.

يًَّة حقيقيًَّة هو فريدرك تايلور، يف ِظّل املدرسة  ولََعّل أوَّل َمن أعطَى إدارة الَعاِملِنَي أَهمِّ
الكالســـيكيَّة يف اإلَدارَة، فاعترب الَعاِملِنَي َمْورًِدا يجب إدارته لتحقيق أقىص استفادٍة 
يَّة،  يَّة، فَلَْم يُْعِط للبُْعد اإلنَْساِنّ أيَّ أَهمِّ منه، ولكنَّه كان يَْنظُر لهذا املَْورِد عىل أنَّه آلٌة برََشِ
ة احتجاجات  وقد أدَّت هذه النَّظْرَة الَِّتي ســـادت عالَم اإلَدارَة ألكث من قَرْن إىل ِعدَّ
عاَملِيَّـــة َعالَِميَّـــة، لتَتََحوَّل هذه النَّظْرَة للَعاِملِنَي تحـــوُّاًل جذريًّا مع نَظَِريَّة العالقات 
اإلنَْســـانِيَّة يف اإلَدارَة والَِّتي وَضع أُُسســـها "إلتون مايو")1(، والَِّتي كانت نظريته ردَّة 

س مدرسة العالقات اإلنَْسانِيَّة . 1 ايلتون مايو: )1949-1880م( عالِم نْفٍس وعالِم اجتامٍع أسرتايّل، يُعّد ُمؤسِّ
ل ِمن ِقبَل فايول وتايلور،  يف اإلدارة، الَِّتي كانت رِّد ِفْعل إلهامل النََّواِحي النفسيَّة واالجتامعيَّة عند الُعامَّ
ولهذا ركَّزت هذه املدرسة عىل االهتامم باإلنسان كإنساٍن من خالل اتِّصاله وتفاعله مع الجامعة، وأثبتت 
أنَّ العالقات االجتامعيَّة والعوامل النفسيَّة لها َدْوٌر كبرٌي يف زيادة اإلنتاجيَّة، وهذا َعرْب عدٍد من التجارب 
ُعرِفَْت بتجارب هاوثورن، َعِمَل أســتاًذا ُمحاِضًا يف جامعة بنســلفانيا، وقىَض معظم حياته املهنيَّة يف 

https://cutt.us/dt5N4 :مدرسة هارفارد لألعامل، موقع ويكيبيديا، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ِفْعٍل عىل املدرسة الكالســـيكيَّة الَِّتي أهملت الجوانب اإلنَْسانِيَّة للَعاِملِنَي، ومل تُْعِطهم 
ة  َســـاتهم، واستفادت هذه املدرســـة من إنجازات علم النَّْفس وَخاصَّ هم يف ُمَؤسَّ َحقَّ
 ،"Maslow's hierarchy of needs ابراهام ماســـلو")1( يف إنجازه "هرم ماســـلو"
ليَْغُدو العاملون -مع هذه الَنظَِريَّة- أَهّم َمْورِد من َمَوارد املَُنظََّمة، والعنص األَهّم يف 

َمْنِحَها ِقيَمتها الَحِقيِقيَّة.
ائِد ِمن قَبْل ييل إىل أنَّ نجاح أّي ُمَنظََّمة يعتمد فقط عىل  فكان االتِّجاه اإلَداِرّي السَّ
يَّة تُذكر للعنص البَرَشِّي، الَِّذي  ات الحديثة، دون إيالء أّي أَهمِّ العنارص املَادِّيَّة واملُِعدَّ
بات اليوم من أَهّم عنارص تحقيق أهداف املَُنظَّاَمت التِّجاِريَّة واإلنَْســـانِيَّة، وبالتَّايِل 

تيُّزها عن غريها من املَُنظَّاَمت الَِّتي مل تَلْتَِفت بَْعُد لطبيعة َدْورِِه املُؤَثِّر.
يَّة، ويُقصد به اإلَدارَة املُثىل لها با يساعد  من هنا برز مفهوم تسيري الكفاءات البَرَشِ
عىل الحفاظ عليها واإلفادة القصوى منها يف مواجهة الظروف واملُتَطَلَّبَات الجديدة، 

وتعبئة وتدعيم قُُدَراتها)2(.
ويُْعترََب النََّشـــاط اإلنَْساِنّ األكث جدارًة بتطبيق هذا املفهوم؛ ملا ينطوي عليه من َدفْع 
يَاَدة لدى هذه الكفاءات  ملَْنظُوَمة الَعَمل املُْجتََمِعّي من خالل تعزيز ثقافة االبتكار والرِّ
َات العصيَّة املتالحقة وحامية طاقاتها من  ائِم ومواكبة املُتََغـــريِّ وَدفْعهـــا للتَّطَوُّر الدَّ

الَهْدر والضياع.

أبراهام ماسلو، )1970-1908م(، عالِم نَْفس أمرييّك، اشتُِهَر بنظريَّة تدرُّج الحاجات الَِّتي تُْعرَف بـ"هرم . 1
ماسلو"، قام ماسلو بصياغِة نظريٍَّة فَريَدة وُمتََميِّزَة يف ِعلْم النَّْفس ركَّز فيها بشكٍل أساّس عىل الجوانِب 
اِفِعيَّة اإلنَْسانِيَّة Human motivation حاول  م نَظَِريّته يف الدَّ ــْخِصيَّة اإلنَْســانِيَّة؛ حيث قدَّ اِفِعيَّة للشَّ الدَّ
لوك اإلنَْساِنّ  َواِفع أو الحاجات الَِّتي تَُحرِّك السُّ فيها أن يَبْتَِكر نسًقا مرتابطًا يَُفسِّ من خالله طبيعة الدَّ
وافع اإلنَْســانِيَّة تنتظم يف تََدرُّج أو نظام  وتَُشــكِّله. يف هذه النظريَّة، يفرتض ماســلو أنَّ الحاجات أو الدَّ
ة التأثري Prepotency، فعندما تشــبع الحاجات األكث  متصاعد Hierarchy من حيث األَْولَِويَّة أو ِشــدَّ
ـة أو األعظــم حاجة وإلحاًحا فإنَّ الحاجات التالية يف التََّدرُّج الَهرَِمّي تربز وتَطْلُُب اإلشــباع هي  أْولَِويَـّ
ته، موقع  َواِفع، وهكذا حتى نصل إىل ِقمَّ األخرى، وعندما تشبع نكون قد صعدنا درجة أعىل عىل ُسلَّم الدَّ

https://cutt.us/PJbJR :ويكيبيديا، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َسة"، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، . 2 شنكامة، الزهرة. رسالة ماجستري "تسيي الكفاءات البشيَّة يف املؤسَّ
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

يَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة إدارة الكفاءات الَبَشِ
يَّة أَهّم مصادر اإلنجاز،  ـــِيّ يقوم عىل أساس اعتبار املوارد البَرَشِ با أنَّ الَعَمل املَُؤسَّ
يَّة تَتَطلَّب من اإلَدارَة العليا والتَّْنِفيِذيَّة اتِّباع أحدث الطُّرُق واملفاهيم يف  فهـــذه األَهمِّ
ة فيام  تعاملها مع هذه املـــوارد، والنُّظُم اإلَداِريَّة الحديثة أفرزت مناهج تطبيقيَّة ِعدَّ
يَّة، ولََعّل أبرز هذه املفاهيم واملناهج ما اعتمده  يخّص إدارة الَعاِملِنَي أو املوارد البَرَشِ
"جاك ويلش")1(؛ حيث دعا إىل تقســـيم الَعاِملِنَي إىل ثالث مســـتويات، األَوَّل الفئة 
املَُميَّزَة من حيث اإلنتاج ونســـبتها %20 من مجمـــوع الَعاِملِنَي، ودعا إىل مكافئتها 
ـــطَة من حيث اإلنتاج ونسبتها %70، ويُطْلَب منها  َمادِّيًّا ومعنويًّا، والفئة الثَّانِية املُتََوسِّ

ُمَضاَعَفة جهودها، والثَّالِثة %10 وتُْعترَب ضعيفة اإلنتاج، ويجب تسيحها.
ًة لَكْون  ى بنهج "ويلش"، قد يصلح ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ إنَّ هذا املنهج املَُسمَّ
ّ يف تطبيق اْسرِتَاتِيِجيّاتها وأهَدافها،  هذه املَُنظَّاَمت تَعتمد عىل الَعاِملِنَي بشـــكٍل كُيلِّ
ويُْعتَـــرب هذا النَّْهج طريقًة من طُرُق التَّحِفيز غري املبارش، باإلَضافَة إىل أنَّ الَعاِملِنَي 
َمة من املَُنظََّمة، وعىل  ُمْنَخِفيِض الكفاءة يُؤثُِّروَن ســـلبًا عىل نوعيَّة الِخْدَمـــات املَُقدَّ

ُسْمَعتها يف البيئة الَِّتي تعمل داخلها.

املقاربات الَِّتي تقوم عليها إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة:
يَّة يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة عموًما، وإدارة الكفاءات عىل وجه الخصوص  إنَّ إدارة املوارد البَرَشِ

تقوم عىل أُُسس ِعلِْميَّة وَعَملِيَّة، وعىل جملٍة من املقاربات، سنبيُِّنها فيام ييل:

جاك ويلش: )1935(، مدير تنفيذّي أمرييك متقاعد من أصول إيرلنديَّة، ُمؤلّف ومهندس كيمياّئ، عمل . 1
دة، منها حامل أدوات الغولف وُموزِّع صحف وبائع أحذية وعامل َحْفر،  جاك يف الصيف يف ِمَهن ُمتَعدِّ
َقِّي بها حتَّى وصل إىل منصب  انضمَّ ويلش لجرال الكرتيك يف عام 1960م كمهندس كيمياّئ، وبدأ بالرتَّ
وِقيَّة من 18  املدير التنفيذّي لها سنة 1981م، استطاع خالل إدارته لرشكة جرال الكرتيك رفع قيمتها السُّ
ة أنَّ الرشكة يجب أن تكون رقم 1 أو رقم 2  مليار دوالر إىل 280 مليار دوالر، كانت فلسفة ويلش العامَّ
ناعة الَِّتي تعمل بها، وإالَّ ترتكه تاًما، حصل عند تقاعده عام 2001م عىل تعويض نهاية خدمة  يف الصِّ
قَْدره 420 مليون دوالر أمرييّك، وهو أعىل تعويض تقاعد يف التاريخ، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، 

https://cutt.us/tpjjp :ُمتَاح عىل الرَّاِبط



- 176 -

يَّة املُتََوفِّرَة يف املَُنظََّمة، 	  املَُقاَربَة الِمْحَوِريَّة: ويف هذه املَُقاَربَة يَِتّم فَْرز املوارد البَرَشِ
وِمـــن ثَمَّ يَِتّم اختيار الكفاءات املوجودة ِضْمن هذه املوارد، وبعد عمليَّة االختيار 

يَّة البيئة التَّْنِظيِميَّة الَِّتي ُتَكِّن هذه الكفاءات من الَعَمل بَفاِعلِيَّة. تأت أهمِّ
املُقاَربَـــة الِعلِْميَّة: ويُْقَصد بها أنَّ الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة تتولَّد نتيجَة 	 

التََّفاُعل املُْســـتَِمّر بـــني التَّْدِريب وبني التَّطوُّر التكنولوجـــّي والتَّنِظيِمّي، فهذا 
ق للُمَنظََّمة كفاءات تتناسب مع مستوى تَطَوُّر  التفاعل إْن دام واْستُثِْمَر َجيًِّدا يَُحقِّ
، فَالُقْدرَة حسب هذه املَُقاَربَة ليست فَرِديَّة أو ُمطْلََقة  املَُنظََّمة التَّْنِظيِمّي والتَّْشِغييِلّ

َة. بل جامعيَّة ونسبيَّة ُمتََغريِّ

ٍة للكفاءات، 	  املُقاَربة الْســـرِتَاتِيِجيَّة: وتقوم هذه املَُقاَربَة عىل ِوْجَهة نَظٍَر َخاصَّ
فهي ولِيَدة التَّْدريب ووليدة التَّطَوُّر التَّْنِظيِمّي للُمَنظََّمة من جهٍة، وهي اســـتثامر 
ع لها  اتِيَّة من جهة أخرى، والكفاءات من َمْنظُور هذه املَُقاَربَة يتجمَّ للكفاءات الذَّ
الُقُدَرات املعرفيَّة والتَّْنِظيِميَّة الَِّتي يَْصُعب تقليدها ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 
املَُناِفَسة، ويَْصُعب تعويضها بالتكنولوجيا الحديثة أو ابتكار طُرُق تنظيميَّة حديثة 

أو كفاءات أخرى ُمتََشاِبَهة. 

ل بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف املَُنظََّمة،  واملاُلحظ يف هذه املقاربات أنَّها تَُكمِّ
فال يكن أن تكون هناك كفاءة اْسرِتَاتِيِجيَّة دون البُعديّن األَوَّل والثَّاِن.

مراحل إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة
إنَّ َعَملِيَّة إدارة الكفاءات يف أّي ُمَنظََّمة، ومنها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ال تقوم عىل منهج 
ْخِصيَّة، بل تقوم عىل مراحل مدروسة ومتسلسلة،  اعتباطّي، أو وفْق اآلراء واملواقف الشَّ
ق  تُْفيِض كُّل مرحلة إىل أخرى؛ بحيث نصل يف نهاية هذه املراحل إىل إدارة فاعلة تَُحقِّ
هدفها يف تحقيق أكرب قَْدر من االستفادة من هذه الكفاءات، سواًء بالنِّْسبَة للُمَنظََّمة 
أو للَعاِملِنَي أنفســـهم أو للُمْســـتَِفيِديَن من ِخْدَمات وبرامج املَُنظََّمة، وفيام ييل نُبَنيِّ 

مراحل إدارة الكفاءات وفْق تسلسلها املنطقّي والزََّمِنّي.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث الرَّاِبع
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التَّْخِطيـــط: وذلك بتقدير االحتياجات املُْســـتَْقبَلِيَّة املُتََوقََّعة للُمَنظََّمة ومقارنتها 	 
ى بفجوة الكفاءات، وتوظيف الَعاِملِنَي الُجُدد يف  بالواقع الَحايِلّ، والَِّذي يَُســـمَّ
َدة مع الُخطَُوات  وِرّي وْضع معايري ُمَحدَّ ُ أماكن تَُناِسب كُّل فرٍد منهم؛ إذ ِمن الضَّ

الواجب اتِّبَاعها يف مرحلة التَّوِظيف.

الستقطاب: أْي وْضع أُُســـس ومناهج واضحة يف كَيِْفيَّة رَفْد املَُنظََّمة بالَعاِملِنَي 	 
الُجُدد، وقد يكون االستقطاب من داخل املَُنظََّمة أو من خارجها.

املَُتابََعة: ويف هذه الُخطَْوة يَِتّم ُمرَاقَبَة أداء كُّل قســـٍم والَعاِملِنَي فيه، كاالنضباط 	 
يف أوقات الَعَمل، وإنجاز املهاّم، وااللتزام بعايري وأنظمة املَُنظََّمة.

الستثمر: ويف هذه املرحلة يَِتّم َجْني الجهود املبذولة سابًقا، مع تقييم الُخطَُوات 	 
َوَرات الَقاِدَمة من إدارة  ـــاِبَقة ومعرفة أماكن التَّْقِصري لِيَِتمَّ تاَلفيهـــا يف الدَّ السَّ

الكفاءات.

يَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف: وتََتَمثَّل تنمية الكفاءات الَبَشِ

التَّكْوين: وَيُّر هذا التكوين باســـتقطاب الكفاءات مـــن خارج املَُنظََّمة، وبناء 	 
كفاءات جديدة من الَعاِملِنَي الحاليِّنَي من خالل التَّدريب والتَّأهيل.

ز املوارد 	  التَّحِفيز: وتقوم هذه النقطة عىل سلســـلة من اإلجـــراءات الَِّتي تَُحفِّ
يَّة يف املَُنظََّمة عىل تقديم أفضل ما عندها، وتشمل هذه اإلجراءات التَّْحِفيز  البَرَشِ

ِقيَات. املادِّّي واملَْعَنِوّي، كاملكافآت والرتَّ
التَِّصال: بعنى إرشاك الكفـــاءات املوجودة بختلف أنواع الَعَمل يف املَُنظََّمة، 	 

وإرشاكهم يف تكوين ِفرَق الَعَمل أيًضا، فاالتِّصال هنا هو شـــبكة تنظيميَّة تربط 
بني اإلدارة وبني كفاءاتها.

التَّقييم: يقوم التَّقييم عىل قياس ما َتْلُِكُه الكفاءات من قُُدَرات وتحديد العالقة 	 
قتها، ويتّم تحديد أسباب الُقُصور يف حال حدوثه،  بني أدائها واألهداف الَِّتي حقَّ
فقد يكون الُقُصور تنظيميًّا أو إَداِريًّا، بحيث ال تســـمح األُطُر التَّنِظيِميَّة الحاليَّة 

للكفاءات بتقديم أفضل ما عندها.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الخامس 

تدريب الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

أُنِْشـــَئْت املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة بهدف رئيس هو دعم وُمَساَعَدة الفئات املُْحَتاَجة من 
املجتمع، وَفْور قبولها بهذا الهدف تصبح مســـؤولة أمام املُْجَتَمع عن تحقيقه، ول 
يََتَســـنَّى ذلك دون تخطيط دقيق ومراجعة ُمسَتِمرَّة ملحاورها األَساِسيَّة املَُتَمثِّلة يف 

يَّة واملوارد املَالِيَّة واإلَداَرة. العنارص الَبَشِ

ــة ُمرْتََكَز نجاح املحاور األخرى، مـــا أْوَجَب ضورة التزام  يَـّ وتُعـــّد العنارص البَرَشِ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بتدريبها وتطويرها، فانعكاســـات التطوير يبدو أَثَرَُها َجلِيًّا يف 
الرتشيد املايّل، وَجْذب املَانِِحنَي وابتكار مشاريَع َخرْيِيَّة جديدة، وُحْسن إدارة الوقت 
يف تطبيق اإلجراءات ِمامَّ يحفظ أوقات املُترََبِّعني واملَانِِحنَي واملُْســـتَِفيِديَن، وَجْذب 
يَّة ذات الكفاءة العالية وتأهيلهـــم واالحتفاظ بهم، وتحقيق أقىص  العنـــارص البَرَشِ

استفادة للجمهور املُْستَْهَدف من ِخْدَمات املَُنظََّمة. 

وهنا يقع عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة َمْســـُؤولِيَّة كربى يف تعظيم االستفادة من تطوير 
األفـــراد الَعاِملِنَي معها وتدريبهم)1(، فتَتََوىلَّ تحفيز الَعاِملِنَي عىل تطوير أنفســـهم 
كيز عىل نتائج  يَّة التطوير والتَّْدِريب، عرب الرتَّ ومهاراتهم، وقبل هـــذا تَْوِعيَتهم بأَهمِّ
التَّْدِريب، والَِّتي تَتََمثَّل يف اكتساب مهارات جديدة لتحسني أداء الفرد وأداء املَُنظََّمة؛ 

يَّة التطوير سوف يسعى بنفسه دامئًا إىل التطوير. ألنَّه عندما يُْؤِمن الَفرُْد بأَهمِّ

َصة أو بني  ويُْعرَف التَّْدِريب بأنَّه َعَملِيَّة رســـميَّة أو غري رســـميَّة تَِتّم يف قاعات ُمَخصَّ
ة مسبًقا، وذلك بهدف  املَُدرِّب واملُتََدرِّب مبارشًة يف مكان الَعَمل، وتَِتّم وفْق ُخطَط ُمَعدَّ

عِويَّة، 24 أبريل 2015م، . 1 خوجه، عثامن. "دور مســؤول الِجهات اإلنَْســانِيَّة يف التَّْدِريب"، املفكرة الدَّ
goo.gl/3muahu :تاريخ الزيارة 5 أغسطس 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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تنمية قُْدرَة الَعاِملِنَي عـــىل القيام بواجباتهم الوظيفيَّة عىل النَّْحو األمثل؛ من خالل 

َصْقل وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وخرباتهم واتِّجاهاتهم وتطويرها؛ ومن البديهّي أنَّ 

َهـــَدف التَّْدِريب هو زيادة فَاِعلِيَّة الَعاِملِنَي، وزيادة هذه الَفاِعلِيَّة ال تَِتّم إالَّ من خالل 

الة، وهذا يقودنا بالضورة إىل املبادئ األَساِسيَّة للتَّْدِريب  ضامن أســـاليب تدريب فعَّ

الَِّتي تَْضَمن فَاِعلِيّته.
 

مبادئ التَّْدِريب يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
املَُشـــاَركَة: ويُْقَصد بها مشـــاركة املُتََدرِّب باألنشـــطة الَعَمليَّة املُتََعلَِّقة بالتَّْدِريب، 	 

خ  فاملُتََدرِّب الَِّذي يشـــارك يف الربامج اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي يتدرَّب عليها يتاز برتسُّ
املعلومة وفَْهمها التَّاّم أكث من نظريه امللتزم بالتَّْدِريب يف قاعات نَظَِريَّة.

الّتكرار: فالتّكرار يســـاعد املُتََدرِّب عىل اســـتيعاب ما تَمَّ تدريبه عليه، ويف هذا 	 
اإلطـــار يرى علامء النَّْفس أنَّ التكرار تكون له فاعليّته الكربى يف حال كان عىل 

فرتات ُمتَبَاِعَدة نِْسِبيًّا.

الواقعيَّة: فرتكيز التَّْدِريب عىل املفاهيم واألفكار املُْســـتَْخَدَمة عَمليًّا يف برامج 	 
الَعَمل اإلنَْساِنّ تَُعّد من عوامل زيادة فاعليّته.

ح له 	  ة الَِّتي تَُوضِّ التغذية العكســـيَّة: يحتاج املَُدرِّب إىل تَيَّار من املعلومات املُرْتَدَّ

ِبنَي، فبهذه املعلومات يكن إلدارة التَّْدِريب يف املَُنظََّمة معرفة  مدى تَطَوُّر املُتََدرِّ

جوانب الُقُصور والَعَمل عىل إزالتها.

أنواع التَّْدِريب يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
د األغراض واألهداف املُْعلََنة  د الربامج التَّْدِريِبيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بتعدُّ تتعدَّ

ة بها، والَِّتي تختلف  لهـــذه الربامج، فلُِكّل حالة يف املَُنظََّمة برامجها التَّْدِريِبيَّة الَخاصَّ

باختالف األســـباب الَِّتي أدَّت إىل البَْدء بالتَّْدِريب، وفيام ييل أنواع الربامج التَّْدِريِبيَّة 

الَِّتي تَتَِّبعَها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

التَّْدِريب عند بداية الِخْدَمة: ويستهدف هذا النَّْوع من التَّْدِريب جميع الَعاِملِنَي 	 
الُجـــُدد عند مبارشتهم يف الَعَمل ِضْمـــن املَُنظََّمة، ويكون الهدف من هذا النَّْوع 
ِبنَي عىل أنظمة املَُنظََّمة، وعىل آليَّات الَعَمل املُتَّبََعة، وطريقة تنفيذ  تعريـــف املُتََدرِّ
ِبنَي  برامج املَُنظََّمة الهادفة لتقديم الِخْدَمات، وعادًة ما يَِتّم َسرْب معلومات املُتََدرِّ

قَبْل البَْدء بالتَّْدِريب وذلك ملعرفة الحاجة الِفْعلِيَّة لهم.

َدة من الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة، 	  التَّْدِريب العالجّي: ويستهدف هذا التَّْدِريب فئة ُمَحدَّ
والَِّذيـــَن أثبتت تقارير األداء انخفاض إنتاجيّتهم ضمن برامج املَُنظََّمة، ويهدف 
ِبنَي با ُيَكِّنهم من  هذا النَّْوع من التَّْدِريـــب إىل تَرْميم النَّْقص يف خربة املُتََدرِّ

زيادة إنتاجيّتهم.

َدة من الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة، مع 	  ٌه لفئـــة ُمَحدَّ م: وهو أيًضا ُمَوجَّ التَّْدِريـــب املَُتَقدِّ
الفرق أنَّه يَْستَْهِدف الَعاِملِنَي ذوي الكفاءة واإلنتاجيَّة املرتفعة، ويَْهُدف هذا النَّْوع 
َدة يف املَُنظََّمة، أو  ِبنَي الســـتالم مناصب ُمَحدَّ من التَّْدِريب إىل تهيئة هؤالء املُتََدرِّ
إىل تجهيزهم ملبارشة برامج جديدة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ مل تَْعَهْدَها املَُنظََّمة من 

قبُل.
د الجوانب: ويســـتهدف جميع الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة، وَهَدف هذا 	  التَّْدِريب ُمَتَعدِّ

ات برامج الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل  النَّْوع من التَّْدِريب إطالع الَعاِملِنَي عىل ُمْســـتََجدَّ
َدة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وعادًة ما  مســـتوى العالَم، أو لَْفت النَّظَر إىل قضايا ُمَحدَّ

اِبَقة. ة هذا النَّْوع من التَّْدِريب قصريًة مقارنًة مع األنواع السَّ تكون ُمدَّ

َدْوَرة حياة الَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة 
يُْقَصد بدورة حياة الَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة الُخطَُوات املتسلسلة واملُتََعاِقبَة الَِّتي تسلكها الربامج 
التَّْدِريِبيَّـــة للوصول إىل الغاية النهائيَّة، وهي رَفْع كفاءة الَعاِملِنَي؛ فالَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة 
ذ وفْق التََّوقُّعات وامليول؛ فهي َعَملِيَّة قامئة عىل مبادئ ِعلِْميَّة،  ليســـت عشوائية أو تَُنفَّ
وكُلَّاَم تَمَّ االلتزام بِعلِْميَّة التَّْدِريب كُلَّاَم انعكس ذلك عىل فَاِعليّته، وبالتَّايِل عىل كفاءة 

ى دورة الحياة. الَعاِملِنَي، وفيام ييل مراحل الَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة، أو كام تسمَّ
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تخطيط وتصميم التَّْدِريب: ويَِتّم التَّْخِطيط باالعتامد عىل الحاجات الفعليَّة عىل 	 
أرض الواقـــع، وتلعب إدارة الربامج امليدانيَّة هنا دوًرا مهامًّ يف توفري املعلومات 
ة يف ِظّل اطِّالع هذه  زَِمـــة عن الجوانب الَِّتي ينبغي الرتكيز عليهـــا، وَخاصَّ الالَّ
اإلَدارَة عىل جوانب الُقُصور يف تنفيذ هذه الربامج، فعىل سبيل املثال قد ياُلَحظ 
ة ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي،  وجود قُُصور يف كَيِْفيَّة التََّعاُمل مع ذوي االحتياجات الَخاصَّ

وتَِتّم املعالجة هنا برتكيز التَّْدِريب عىل هذه الجوانب لرتميمها.

اِبَقة 	  تنفيذ التَّْدِريب: ويف هذه املرحلة يَِتّم نقل الُخطَط الَِّتي تمَّ وضعها يف املرحلة السَّ
َصة،  ا عىل أرض الواقع أو يف قاعات ُمخصَّ ــز التَّْنِفيذ، وقد يَِتّم تنفيـــذ التَّْدِريب إمَّ َحيِـّ
يَّة التَّْدِريب  ِبنَي بأَهمِّ ِبنَي األكفاء وإقناع املُتََدرِّ ولنجـــاح هذه املرحلة يجب اختيار املَُدرِّ

يف مسارهم املِْهِنّي؛ ألنَّ التَّْدِريب بدون تجاوب من املُتََدرِّب يَْفِقد فاعليّته.

تقييم التَّْدِريب: وهي املرحلـــة الختاميَّة يف برامج التَّْدِريب، وفيها يَِتّم تحديد 	 
قة من التَّْدِريب، عـــن طريق مقارنة أداء املُتََدرِّب قبل خضوعه  الفائـــدة الَحِقيِقيَّة املُحقَّ
ــط لها، يجب معرفة جوانب  للتَّْدِريـــب وبعـــده، ويف حال كانت الفائدة أقّل من املخطَـّ
َوَرات الَقاِدَمة من التَّْدِريب. الُقُصور الَِّتي أدَّت لهذه النتيجة والَعَمل عىل إزالتها يف الدَّ

متى يخضع الَعاِمل يف ُمَنظََّمة الَعَمل اإلنَْساِنّ للتَّْدِريب؟
كام أسلفنا يف مستهّل هذا املبحث، بأنَّ الَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة ليست اعتباطيَّة أو عشوائيَّة؛ 
فهي قامئٌة عىل أُُســـس ومناهج ِعلِْميَّة، وهذه املنهجيَّة الِعلِْميَّة يف التَّْنِفيذ تُحتِّم عىل 
يَّة وبالتَّحديد إدارة الربامـــج التَّْدِريِبيَّة اختيار العنارص الواِجب  إدارة املـــوارد البَرَشِ

تدريبهم بِدقَّة، وتحديد محتوى الربنامج وفْق االحتياجات املطلوبة.
فالعاملون املُْستَْهَدفُوَن بالتَّْدِريب هم أولئك الَِّذيَن يخرج مستوى أدائهم عن املُتََوقَّع، 
ا أن يكون ُمتعلًِّقا ببيئة الَعَمل، أو بَعَملِيَّة التَّحفيز، وهنا املعالجة ال تكون  والســـبب إمَّ
يف نطـــاق التَّْدِريب، أو قد يكون الســـبب ُمتََعلًِّقا بنقص املعرفة والخربة، وهنا تكون 

املعالجة بالتَّْدِريب.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث الخامس
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بهم، وهنا يربز  وبعد تحديد األفراد الواجب تدريبهم يأت السؤال األهّم، حول ماذا نَُدرِّ
مفهـــوم االحتياجات التَّْدِريِبيَّة، والَِّذي يُْقَصد به تحليل مجاالت عدم التََّواُزن يف األداء 
ى هذه الُخطَْوة أيًضا  املُْســـتَْهَدف والحايّل النَّاجمة عن َضْعف يف كفاءات األفراد، وتَُسمَّ
بالتَّشخيص، وقد تكون األسباب املُؤدِّية لعدم التَّوازن هذا انخفاض كفاءات األفراد عن 
ُمتَطَلَّبَات الوظائف، وهنا يجب نقل املُوظَّف ملكاٍن يتناسب مع كفاءته، فمن غري املُْجِدي 
ل العلمّي  تدريبه يف ِظّل كفاءة ُمتََدنِّيَة بالنِّْســـبَة لوظيفته الحاليَّة، أو قد ال يتناسب املَُؤهِّ
ا الحاالت الَِّتي تستوجب تدريبه  للُمَوظَّف مع ُمتَطَلَّبَات الوظيفة وهنا أيًضا يجب نَْقله، أمَّ

فهي تلك الَِّتي تَْضمن انحرافًا بسيطًا يف كفاءته عن ُمتَطَلَّبَات وظيفته.

طُُرق التَّْدِريب يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ة حسب  ـــم التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة إىل أقسام ِعدَّ عادًة ما يَُقسَّ
طريقة التَّْدِريب؛ كالتَّْدِريب الَفرِْدّي أو الجامعّي، ويَُقّسم أيًضا حسب الفئة املُْستَْهَدفة، 
ه للُمَوظَِّفنَي يف الربامج واملَُوظَِّفنَي اإلَداِريِّنَي، إالَّ أنَّ الِعرْبَة الَحِقيِقيَّة  كالتَّْدِريب املُوجَّ
هي يف اآلليَّات املُْســـتَْخَدَمة وليس يف طريقة التَّْقسيم، وفيام ييل أَهّم الطُّرُق املتَّبََعة 

يف التَّْدِريب وفْق معايري أبرز املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَعالَِميَّة.

ِبنَي، وتوصف 	  املُحارَضَة: وفْق هذه الطريقة يقوم املَُدرِّب بتلقني املعلومات للُمتََدرِّ
هذه الطريقة بأنَّها ذات اتِّجاه اتَِّصال واحد، فَوفْق هذه الطريقة تكون ُمَشاَركَة 
ِبنَي ضعيفة ومحدودة، وهي تَُناِسُب العلوم الَنظَِريَّة، وعادًة ما يَِتّم تطبيقها  املُتََدرِّ
ِبنَي عىل شـــؤون اإلَدارَة، كام تُوّجه للَعاِملِنَي الُجُدد؛ حيث يَِتّم وفْقها  عىل املُتََدرِّ

رشح قواعد الَعَمل واإلجراءات املُتَّبََعة يف املَُنظََّمة.

النَّـــَدَوات: وهي ُتاثِل املحاَضات يف بعض خصائصهـــا مع اختالف أنَّ عدد 	 
املشـــاركني بهـــا عادًة ما يكون أقّل، كـــام أنَّها تقوم عىل مبدأ ُمشـــاَركَة جميع 
الحاضين بآرائهم وأفكارهم وتجاربهم، وعادًة ما تُوّجه هذه الطريقة لتدريب 

عنارص اإلَدارَة العليا يف املَُنظََّمة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ـــائَِعة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ 	  التَّْدِريب أثناء الَعَمل: وهي من الطُّرُق الشَّ
ى املُتََدرِّب تدريبه خالل قيامه بالَعَمل ِمن ِقبَل  واإلنَْساِنّ، فََوفَْق هذه الطريقة يتلقَّ
الة بالنِّْسبَة للَعاِملِنَي يف الربامج واملشاريع  رئيسه املبارش، وتُْعترَب هذه الطريقة فعَّ

اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَستهدف املُْحتَاِجنَي من خالل التََّعاُمل املبارش.

تعيني مســـاعد ُمْشِف: تقوم هذه الطريقة عىل تعيني املُتََدرِّب كمساعد للُمَدرِّب 	 
به، وتهدف هذه  يف أعامله اليَْوِميَّة؛ بهدف اكتســـاب الخربة من ُماَمرََسات ُمَدرِّ
به، وتصلح هذه الطريقة لتدريب  الطريقة إىل إعداد املُتََدرِّب لتَويلِّ َمْنِصب ُمَدرِّ
به  رؤساء األقسام أو املشاريع، ولكْن يَُعاب عليها أنَّ املُتََدرِّب يتقمَّص َشْخِصيَّة ُمَدرِّ

يف سلبيَّاته وإيَجاِبيَّاته.

طريقة األلعاب: وتعتمد هذه الطريقة عىل َخلْق َجّو تَدرِيِبّي َشِبيه بالَجّو الَحِقيِقّي 	 
املُْستَْهَدف بالتَّْدِريب، ويُلَجأ لهذه الطريقة يف حال عدم إْمَكانِيَّة تقديم التَّْدِريب 
أثناء الَعَمـــل، كام يف حالة إنقاذ الضحايا واملَْنُكوِبنَي جرَّاء الكوارث الطَِّبيِعيَّة أو 
ْور يف بيئة ُمَجهَّزَة لهذا الغرض، وعادًة يَِتّم تقســـيم  الحـــروب، فيَِتّم تثيل الدَّ
ِبنَي، وتعترب  ِبنَي عىل مجموعـــات عمل، تتألف كُّل مجموعة من 7-6 ُمتََدرِّ املُتََدرِّ
الة يف املَُنظَّاَمت الَِّتي تعمل يف بيئات عمل تَْكُث فيها الكوارث.  هذه الطريقة فعَّ

وتوجد طرق أخرى عديدة يارس من خاللها التَّْدِريب، كاختبار الَحَساِسيَّة واملحاكاة 
والتامرين وَتثيل األدوار، ولكْن يَُعّد َما ســـبق ِذكْره أَهّم وأبرز الطرق املُستخَدَمة يف 

نطاق عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

وينبغي التَّنويه هنا إىل وجوب اتِّباع املَُنظََّمة بعض اإلجراءات الَِّتي تزيد من َفاِعلِيَّة 
الَعَمليَّة التَّْدِريِبيَّة، ومن هذه اإلجراءات:

ة يف نجاح 	  بُون األكَْفاء يُْعترَبون من العوامل املُِهمَّ بني: فاملَُدرِّ ُحســـن اختيار املَُدرِّ
ِبنَي كُّل فـــرتٍة للتَّأكُّد من أهليّتهم للقيام  الربامـــج التَّْدِريِبيَّة، ويجب تقييم املَُدرِّ

بتدريب الَعاِملِنَي.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث الخامس
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ع يف مصادر التَّْدِريب: فأســـاس التَّْدِريب هو التعلُّم، وحرص املَُنظَّاَمت 	  التََّنـــوُّ
يَّة  ع يف مصادر تعليم أفرادها سيساعد عنارصها البَرَشِ اإلنَْســـانِيَّة عىل أن تَتََنوَّ
لَُها لَِفْهم َمَواّد التَّْدِريب عىل جميع  عىل االطالع وتحصيل العلوم املختلفة الَِّتي تَُؤهِّ

املستويات.

ِبنَي والدورات 	  ُوجود قاعدة بيانات للتَّْدِريـــب: ألنَّ املعلومات عن أعداد املُتََدرِّ
ِبنَي تساعد عىل وضع خطط ُمْستَْقبَلِيَّة لرفع كفاءة  الَِّتي يحضونها وأســـامء املَُدرِّ

التَّْدِريب.

ـــاملة للتَّْدِريب: أْي قيام املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بصياغة 	  تنفيذ الْســـرِتَاتِيِجيَّة الشَّ
يَّة بحيث تشمل جميع الجوانب الَفنِّيَّة واإلَداِريَّة  اْسرِتَاتِيِجيَّة لتدريب عنارصها البَرَشِ

ْخِصيَّة، مع مراعاة األْولَِويَّات الَِّتي يفرضها الَعَمل وظروف املَُنظََّمة ذاتها. والشَّ

ِبنَي املهارات املكتســـبة مـــن برامج التَّْدِريب بصورة فعالة  ونظرًا لعدم تطبيق املُتََدرِّ
ودامئة، َركََّز كثري من الباحثني اهتامماتهم بهذه الظاهرة وَخلَُصوا إىل دراسات تَُؤكِّد 
يع لتاليف مضاعفاتها، وقد َساقُوا دلياًل عىل ذلك  ِ ُعمق املشكلة وضورة التحرُّك السَّ
َناِعّي يف الواليات املُتَِّحَدة األمريكيَّة يُْنِفق  بإحدى الدراسات الَِّتي تَُؤكِّد أنَّ املجال الصِّ
مائة بليون دوالر ســـنويًّا عىل التَّْدِريب، إالَّ أنَّ الفائدة من تلك الربامج التَّْدِريِبيَّة ال 
تتجاوز %10، بينام أشارت دراسة أخرى إىل أنَّ %40 من محتويات التَّْدِريب تََحوَّلَْت 
إىل بيئة الَعَمل بعد انتهاء التَّْدِريب مبارشة، وأنَّ %24 منها تطبق بعد ِســـتَّة أشهر من 

التَّْدِريب، و%15 تُطَبَّق بعد نهاية السنة)1(.

يَاق، املراجعة الدقيقة ألداء الَعاِملِنَي يف املستويات  َويَتََحتَّم عىل املَُنظَّاَمت يف هذا السِّ
ِبنَي يف اإلعداد  د الربامج، إىل جانب إرشاك املُتََدرِّ املختلفـــة، وبناًء عىل النَّتَائِج تَُحدَّ

وتصميم الربامج وحتى معايري التقييم.

عِويَّة، مرجع سابق.. 1 خوجة، عثامن. دور مسؤول الجهات اإلنَْسانِيَّة يف التدريب، املفكرة الدَّ
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اِدس  املبحث السَّ

َات قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ُمَؤشِّ

يُعَترَب مفهوم قياس األداء قدميًا ِقَدم اإلنســـان، فاملنطق اإلنَْساِنّ يدفع ملقارنة ما 
ِيّ يُْعَترَب قياس األداء  تَمَّ التَّْخِطيط له مع ما تَمَّ الوصول إليه، وعل الصعيد املَُؤسَّ
يَّة والتَّنظيميَّة، فاملقولة اإلَداِريَّة  من أَساِسيَّات اإلدارة بَشتَّى فروعها، املَالِيَّة والَبَشِ
ح تاَلزُم اإلدارة مع قابليَّة األداء  الشهية)1( "ما ل ميكن قياسه ل ميكن إدارته" تُوضِّ
للقياس، واألمُر َعْيُنُه يَْرِي عل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، فهي األخرى بحاجٍة لقياس 

أدائها، ومعرفة مدى التطابق بني التَّْخِطيط والتَّنِفيذ.

يَّة هذا املفهوم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ كَْون املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تعان بشكٍل  وتزداد أَهمِّ
، وهو االستثامر  يَّة، لذا فهي أمام استحقاٍق ُمِهمٍّ َعاّم من ُشّح يف املوارد املَالِيَّة والبَرَشِ
األفضل ملواردها املُتَاَحة، وال يَتََســـنَّى معرفة فيام إذا كان هذا االســـتثامر يف حدوده 

الدنيا أو العليا إالَّ بقياس أداء املَُنظَّاَمت.

َات قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ال بُدَّ ِمن التََّعرُّض  ُخول يف ُمَؤرشِّ وقبل الدُّ
للمفهـــوم الَعاّم لهذا املصطلح؛ بحيث يكون ُمرتََكزًا لالنطالق من العاّم إىل الَخاّص، 
ِيّ هو املَْنظُوَمة املتكاملة لَنتَاِج املَُنظََّمة بكافَّة أقسامها خالل فرتة زمنيَّة  فاألداء املَُؤسَّ
ِيّ فهو سلسلة الَعَملِيَّات  ُمَعيََّنة غالبًا ما تكون َسَنًة ميالديَّة)2(، بينام قياس األداء املَُؤسَّ
اإلَداِريَّة واإلجرائيَّة املُْعتََمَدة عىل األُُســـس الِعلِْميَّة والَِّتي تهدف إىل تحديد مســـتوى 

ة الدوليَّة، دار النرش للجامعات، ص12.. 1 ِيّ يف املَُنظََّمت الَعامَّ املرجوش، أيت محمود. تقييم األداء املَُؤسَّ
، املنتدى العريّب إلدارة املوارد البشيَّة، 2014م، تاريخ الزيارة 15 مارس . 2 ِيّ الجنديل، مفتاح. األداء املَُؤسَّ

https://cutt.us/VIoFj :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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االنســـجام والتَّطَابُق بني األهداف املرسومة يف املَُنظََّمة وبني ما تَمَّ إنجازه ِفْعلِيًّا مع 
تحديد أَْوُجه الُقُصور واالنحراف إْن ُوِجَدْت وتقديم اقرتاحات لعالجها مستقباًل.

يَّة قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة أَهمِّ
اِبَقة  يزداد االهتامم الَعالَِمّي بقياس األداء يف َشتَّى أشكال املَُنظَّاَمت، إالَّ أنَّ الفرتة السَّ
يَّته عىل مســـتوى املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وفيام ييل أبرز  شـــهدت تناميًا ُمطَّرًَدا يف أَهمِّ

يَّة هذا املفهوم يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة. النَِّقاط املُتََعلَِّقة بأَهمِّ

يَات التَّْمِويلِيَّة، مامَّ 	  ة التََّحدِّ ، وَخاصَّ يَات الَِّتي تُواِجه الَعَمل اإلنَْساِنّ تَزَايُد التََّحدِّ
يَُحتِّم عىل مجالس اإلدارة اإلجابة عىل أسئلة تتعلَّق بأَْوُجه اإلنفاق وفَاِعلِيّته.

ُوُجود العديد من األهداف املُْبَهَمة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، والَِّتي يختلف تفسريها 	 
ِيّ يُلْزِم املَُنظََّمة  من شخٍص آلخر َحسب ِوْجهة نَظَر كُّل فرٍد، فقياس األداء املَُؤسَّ

بَوْضع أهداٍف واضحة املََعالِم وقابلة للقياس.
تَطَوُّر تطبيق املفاهيم واملدارس اإلَداِريَّة الحديثة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، وَميْل 	 

اإلدارة يف هذه املَُنظَّاَمت إىل تحسني ُمْخرََجات الَعَمل.
زيادة مستوى تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.	 
ْعف يف املَُنظََّمة.	  ة والضَّ الَة يف تحديد نَِقاط الُقوَّ يُْعَترَب وسيلًة فعَّ
ة يف رَْسم الُخطَط املُستْقبَلِيَّة يف املَُنظََّمة؟	  يعترب من مصادر البيانات املُِهمَّ

معايي األداء يف الَعَمل اإلنَْساِنّ 
تختلف معايري األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عن مثيالتها يف املَُنظَّاَمت األخرى يف 
بعض الجوانب، وتتقاطع معها يف أخرى، وبشـــكٍل عاّم يكن تصنيف معايري األداء 

يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل املعايري التَّالية:

َمة يف وحدة 	  يَّة: وتَْختَـــّص هذه املعايري بإبراز مقدار الِخْدَمات املَُقدَّ معايي كَمِّ
الزََّمن وهي َسَنٌة عىل األغلب، وتُْعترَب من أسهل املعايري فَْهاًم وسهولة يف التَّوثِيق، 
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فيمكن أن تشـــري هذه املعايري إىل عدِد املُْســـتَِفيِديَن الَِّذيَن تَمَّ تقديم الِخْدَمات 
اإلنَْســـانِيَّة لهم، أو عدد املشاريع الَِّتي تَمَّ تبّنيها، وتلجأ العديد من املَُنظَّاَمت لهذا 
املعيار لسهولة َجْمع بياناتِِه وكَْونِِه غالبًا ما يُْعِطي انطباًعا بارتفاع مستوى األداء، 
يَّته وَمْوثُوِقيّته؛ تَتََمثَّل يف أنَّه يُْهِمل  إالَّ أنَّ هذا املعيار يعان من سلبيَّة تَُقلِّل من أَهمِّ
الجانب النَّْوِعّي للِخْدَمة، ويكن أن يقيس هذا املعيار أداء املَُنظََّمة بشكٍل عاّم أو 

أداء أقسامها املختلفة.

ـــابق إىل درجة كبرية، إالَّ أنَّه 	  معايـــي زمنيَّة: يتقاطع هذا املعيار مع املعيار السَّ
َمة أو املشـــاريع املُتَبَنَّاة،  يختلف يف كونه ال يهتمُّ بالعدد اإلجاميّل للِخْدَمات املَُقدَّ
ولِكنَّـــه يُرَكِّز عىل زََمن تقديم الِخْدَمـــة أو إنجاز املرشوع، وبناًء عليه فإنَّه يَِقيس 

د ُمْسبًَقا. األداء باملَُفاَضلَة بني األزمنة، أو باملَُقارَنَة مع زمن ِمْعيَاِرّي ُمَحدَّ

معايي َمالِيَّة: وتختصُّ هذه املعايري بدى فاعليَّة إدارة املوارد املَالِيَّة يف املَُنظََّمة، 	 
رَة  ا بالتََّكالِيف املَُقدَّ ويف هذا املعيار يَِتّم مقارنة تكاليف الِخْدَمات واملشـــاريع إمَّ
ــط لها، أو بالتََّكالِيف التاريخيَّة لنفس الِخْدَمات واملشـــاريع، وهنا يجب  واملَُخطَـّ
التَّنويـــه إىل أنَّ التََّكالِيف املَالِيَّة للِخْدَمات واملشـــاريع ال تَْقِتص عىل التََّكالِيف 
املُبَارِشَة، فحتى التََّكالِيف اإلَداِريَّة يَِتّم تحميلها لهذه التََّكالِيف وفْق نِْسبَِة كُّل ِخْدَمة 

أو مرشوع للِخْدَمات واملشاريع الُكلِّيَّة.

ى أحيانًا بعايـــري اْجِتاَمِعيَّة، وهي أَْصَعب أنواع املعايري 	  معايي نَْوِعيَّة: وتَُســـمَّ
يف التَّحديد والقياس، وبنفس الوقت تُْعترََب من املعايري املُرْتَِبطَة ارتباطًا ُعْضويًّا 
بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتختصُّ هذه املعايري بقياس األَثَِر املادِّّي واالْجِتاَمِعّي الَِّذي 
تَرَكَتُْه ِخْدَمات ومشـــاريع املَُنظََّمة عىل املُْستَِفيِديَن، فَوفْق هذه املعيار ليس املُِهّم 
فقـــط العدد الَِّذي تمَّ اســـتهدافه بالِخْدَمات، بل املُِهـــّم أيًضا هل حقَّقت هذه 
الِخْدَمة الهدف النهاّئ لها يف تحسني ظروف حياة املُْستَِفيِديَن وتحقيق التَّْنِميَة 
االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة للبيئة املُْستَْهَدفَة، وعادًة يكون هذا املعيار َمْوِضع خالٍف 

بني املَُنظَّاَمت أو بني اإلدارات يف املَُنظََّمة الواحدة وبني املَانِِحنَي واملَُنظََّمة.
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وهنـــا يجب التَّنويه إىل أنَّه ال يَِتّم اتِّباع معيار واحـــد فقط لقياس فاعليَّة األداء يف 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وال يجوز اتِّباع معياٍر واحٍد؛ فإهامل أّي معيار هو تشويه لحقيقة 
ـــاِبَقة من  األداء، فـــاألداء الحقيقّي هو الَِّذي يأخذ بعني االعتبار ُمختلَف املعايري السَّ
يَّـــة وزمنيَّة وَمالِيَّة ونَْوِعيَّة، وبالتَّأكِيد فإنَّه ال يكن االســـتفادة من معايري األداء  كَمِّ
اِبَقة ما مل يَِتّم ِقياُسها، فأّي معياٍر َغري قاِبل للقياس يُْعترَب عديَم الَفاِعلِيَّة باملطلق،  السَّ
والطُّرُق املُْستَْخَدَمة يف القياس يف تَطَوُّر ُمْستَِمّر، وعموًما يَِتّم تقسيم هذه الطُّرُق إىل 

؛ األوىل طُرُق تقليديَّة، والثَّانية طُرُق حديثة. مجموعتني رئيسيَّتنَْيِ

الطُُّرق التَّقلِيِديَّة يف قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
رغم أنَّ هـــذه الطُّرُق تقليديَّة، إالَّ أنَّها ال تزال تَلَْقى بعض الَقبُول يف بعض املَُنظَّاَمت 

اإلنَْسانِيَّة، وفيام ييل أََهّم هذه الطُُّرق وأشهرها:

طريقة ميزان القيـــاس املَُتَدرِّج: وتَُعّد هذه الطريقة مـــن أقدم طُرُق التقييم . 1
وأكثها ســـهولًة وشـــيوًعا، ويف هذه الطريقة يقوم املَُكلَّف بقياس األداء بَوْضع 
َفات املتَِّصلَة بالِخْدَمة أو بالِقْســـم املُرَاد قياس أدائه،  ُجْملٍة من الخصائص والصِّ
لَّم من الصفر )انعدام  َفات، يبدأ السُّ ويَِتّم وْضع ُســـلَّم ُمتََدرِّج لُكلِّ ِصَفٍة من الصِّ
األداء( إىل رقم عـــرشة )األداء املثايّل(، وعند البَْدء بالتقييم ُيَْنح لُكّل ِخْدَمٍة أو 
رَجـــات، وهكذا َحتَّى نهاية املفردات املُرَاد  وٍع أو عاِمٍل درجٌة من هذه الدَّ َمـــرْشُ

تقييم أدائها.

تُْعَترَب هذه الطريقة أسهل الطُُّرق عل اإلطالق، وأكثها انتشاًرا، إالَّ أنَّها تَُعاِن . 2
د، وتعان من  ـــلِْبيَّات، كاالبتعاد عن املوضوعيَّة، والتََّساُهل أو التََّشدُّ من بعض السَّ
النَّزَْعة املركزيَّة، ويُْقَصد بالنَّزَْعة املركزيَّة َميُْل املَُكلَّف بالتقييم إىل إعطاء معظم 

املفردات املَُقاَسة ِقيَاًم وسطيًَّة ال ُعلْيَا وال ُدنْيا.

طريقة الرتتيب الَعاّم: يقوم املَُكلَّف بالتقييم وفْق هذه الطريقة برتتيب الَعاِملِنَي . 3
ل  أو الِخْدَمـــات املُرَاد تقييمها ترتيبًـــا تنازليًّا، بحيث يضع يف رأس القامئة الُعامَّ
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األفضل أداًء أو الِخْدَمات األفضل َجْوَدة، وهي كسابقتها تُعاِن من بعض العيوب، 

وأبرز هذه العيوب: التََّحيُّز وِقلَّة املوضوعيَّة.

وهنـــاك طُرُق تقليديَّة أخرى يف قياس األداء كطريقة املقارنات الثََّنائِيَّة، وجميع هذه 

لِْبيَّات الَِّتي تجعل من نتائج قياس األداء املُرْتَِبط  الطُّرُق تعان من بعض الثََّغرَات والسَّ

بها مشكوكًا بِدقَِّتِه، وفيام ييل أََهّم الطَّرَائِق الحديثة يف قياس األداء.

الطُُّرق الحديثة يف قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
وتُْعتَـــرب هذه الطُّرُق أكث موضوعيَّة وموثوقيَّة من التَّقليديَّة، وتعتمد عىل التقاطعات 

بني علم اإلدارة والعلوم األخرى كاإلحصاء، وفيام ييل أََهّم هذه الطُّرُق:

طريقة التَّوزيع اإلجبارّي: وتسمى يف بعض املَُنظَّاَمت واألدبيَّات اإلَداِريَّة باالثنا . 1

عرش نقطة، وتعتمد هذه الطريقة عىل مبدأ التَّوزيع االحتاميّل الطَِّبيِعّي يف علم 

اإلحصاء، ويَِتّم فَْرز الَعاِملِنَي وفْق أدائهم عىل شكِل ُمْنَحَنى توزيع طبيعّي؛ بحيث 

ِعيف، و%80 يف الوسط،  يكون %10 يف الطَّرَف املمتاز، و%10 يف الطَّرف الضَّ

ْعف،  وهؤالء يَُوزَُّعون أيًضا عىل فئتني %40 َميْل نحو الَجْوَدة، %40 َميْل نحو الضَّ

وهذه الطريقة تتقاطع بنسبة ما مع طريقة جاك ويلش.

طريقة اإلدارة باألهداف: وتُْعترَب مدرســـة إَداِريَّة حديثة إَضافَة لَكْونَِها طريقَة . 2

اِبق  اِبَقة يف كَْونها ال تَُقيِّم األداء السَّ تقييٍم، وتختلف هذه الطريقة عن الطُّرُق السَّ

، بحيث تتجنَّب اإلدارة الَخلَل  للَعاِملِنَي، بل تحاول تقويم األداء الحايّل واملُستقبَيِلّ

يف األداء قبل حدوثه، ويف هذه الطريقة ال تُوَجد جهة ُمســـتِقلَّة ُمَكلََّفة بالتقييم، 

فالُكّل يشـــرتك يف التقييم، حتَّى العامل املراد تقييم أدائه، وتُْعترَب هذه الطريقة 

أفضل الطُّرُق عىل اإلطالق كَْونها تســـعى لَوْضع أفضل معايري التَّْنِفيذ قبل وأثناء 

. الَعَمل، بحيث تتجنَّب اإلدارة الوقوع يف َمطَّب األداء املُتََدنِّ
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قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة بني النَّظريَّة والتَّطبيق
ْهلَة، وتطبيق قواعد  ة السَّ إنَّ قَِضيَّة قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ليست باملََهمَّ
اِخلِيَّة  القيـــاس غالبًا ما يصطدم بعقبات موضوعيَّة وَذاتِيَّة تفرضهـــا بيئة الَعَمل الدَّ
والَخارِِجيَّـــة، وهذه الَعَقبَات قد تَُحّد مـــن فاعليَّة قياس األداء أو تعطي نتائج ُمَناِفيَة 
للواقع، مامَّ قد يقود املَُنظََّمة إلجراءات تصحيحيَّة غري ُمْستَِنَدة لوقائع سليمة، وينعكس 
هذا األمر فشاًل ُمْستْقبَلِيًّا وتراجًعا يف األداء املَُخطَّط، وفيام ييل أََهّم الَعَقبَات مع أَثَرَِها 

عىل واقع التَّْخِطيط املستقبيّل يف املَُنظَّاَمت.

تََرابُـــط وتََداُخل األنشـــطة والِخْدَمات بعضها ببعٍض، مـــامَّ يجعل الَخلَل يف 	 
األداء أو تراجع الَجْوَدة يف ِقْســـٍم أو نشاٍط ما ينعكس قُُصوًرا عىل باقي األنشطة 

. ْعب تحديد مكان الُقُصور الِفْعيِلّ والِخْدَمات، وبالتَّايل يصبح من الصَّ

طبيعة الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة، ِقْســـٌم ال بأَس به من الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة يَْخَضع 	 
العتباراٍت َذاتِيَّة يف تحديد الَجْوَدة، مامَّ يجعل قياس األداء يخضع لَذاتِيَّة املَُكلَّف 

بالقياس، وتظهر هذه الحالة بوضوح يف الِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة.

َواتِب، مامَّ يفتح الباب واسًعا أمام 	  َربْط نتائج قياس األداء بسلسلة األجور والرَّ
محاولة تعظيم نتائج األداء.

قياس األداء يَِتّم يف بعض املَُنظََّمت ِمن ِقَبل املُْشِِفنَي عل الِخْدَمات واملشاريع، 	 
تَي التَّْنِفيذ والتَّقييم يَُعّد تضلياًل للنَّتَائج. وبالتَّأكيد فإنَّ الَجْمع بني َمَهمَّ

بســـبب صعوبة قياس نوعية الِخْدَمة تَْعِمد معظم املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة للقياس 	 

يَّة، باالعتامد عىل عدد املُْستَِفيِديَن من الِخْدَمات واملشاريع، وهذا  باملعايي الكَمِّ
املعيار ال يعطي دامئًا نتائج دقيقة عن فاعليَّة األداء.

يف ختام هذا الفصل، ال بُدَّ من التَّأكيد عىل أنَّ عالقة الَعَمل اإلنَْساِنّ بالعلوم اإلَداِريَّة 
ليســـت عالقة َعرَِضيَّة، بل هي عالقة حقيقيَّة، فبَقـــْدر ما تحرص املَُنظَّاَمت اإلْغاثِيَّة 
واإلنَْسانِيَّة عىل اتِّباع أحدث الطُّرق واملدارس اإلَداِريَّة بَقْدر ما ينعكس هذا األمر عىل 
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اِخيِلّ والَخارِِجّي، وعىل مختلف املســـتويات ويف مختلف األقســـام؛  أداء املَُنظََّمة الدَّ
وبالتَّأكيد فليس املقصود هنا أْن تَْستَْنِســـخ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة األســـاليب اإلَداِريَّة 
بِْحيَّة، وتعمد إىل تطبيقها، فآليَّة الَعَمل اإلداِرّي يف الَعَمل  ـــائَِدة يف املَُنظَّاَمت الرِّ السَّ
بِْحّي، وكذلـــك األمر عينه ينطبق عىل  اإلنَْســـاِنّ تختلـــف عن نظريتها يف الَعَمل الرِّ
الهيـــاكل التَّنظيميَّة، فهنا يجب عىل إدارة املَُنظَّاَمت اإلْغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الَعَمل عىل 
ائِد من جهة، وبني  إيجاد تََوائُم حقيقّي بني النَّْهج اإلداِرّي املُتَّبَع والَهيَْكل التَّْنِظيِمّي السَّ

طبيعة الَعَمل اإلنَْساِنّ من جهٍة أخرى.

وبالتَّأكِيد فإنَّ العلوم اإلَداِريَّة املطلوب اتِّباعها يف املَُنظَّاَمت اإلْغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة ال 
تَُخّص اإلدارة العليا فقط دون غريها من األقســـام واملستويات اإلَداِريَّة والتنظيميَّة 
األدن، فالجميع يف قطاع الَعَمل اإلنَْساِنّ َمْعِنّي بها، من رأس الهرم يف املَُنظََّمة إىل 
يَن يف تقديم الِخْدَمات، كُلٌّ َمْعِنّي بها َحْســـب ما تقتضيه مصلحة  العاملـــني املُبَارِشِ
املَُنظََّمـــة ومســـتواه اإلداِرّي والتَّْنِظيِمّي، بعنـــى أنَّ اإلدارة وعلومها هي نهج عمل 

ق منافعها ما لَم تَُكن سائدًة يف املَُنظََّمة ككياٍن كَاِمٍل. ِيّ ُمتََكاِمل، ولن تَتََحقَّ ُمَؤسَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ





- 195 -

الَفْصل الَخاِمس 

أدوار الَعَمل اإلنَْساِنّ
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ْور الْجِتَمِعّي للَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث األَوَّل: الدَّ

فاعليَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف دورها االْجِتاَمِعّي	 
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املَْبَحث الثَّالِث:  دور الَعَمل اإلنَْساِنّ يف الستقرار املََدِنّ •





- 197 -

الفصل الَخاِمس 

أدوار الَعَمل اإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
ة محوًرا لحياتنا اليوميَّة،  َرات الَِّتي جعلت املَادَّ ميُـــرُّ العالَم اليوم بالكثي من الَتطَوُّ
فالجميع يبحث بصورة حثيثة عن املال وتحقيق األرباح، وَرْغم ذلك ل مُيكن تخيُّل 
هذا العالَم دون ِقَيم إنَْسانِيَّة نبيلة تَْحكُم العالقات بني أفراده؛ شًقا وغربًا، َشمًل 
د بأقوى ُصَورها يف مئات الَجْمِعيَّات اإلنَْسانِيَّة الَِّتي  َا تتجسَّ وجنوبًا، هذه الِقَيم ُرمبَّ
ـــليم للُمْجَتَمَعات عل اختالفها، وبدونها  باتت اآلن ركيزة أَساِســـيَّة يف األداء السَّ

سيكون هذا العالَم الَِّذي نعيش فيه مكانًا أكثَ ظالًما وَقْسَوًة.

فُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ املنترَِشَة حول العالَم تسعى لتحقيق أهداف إنَْسانِيَّة تتجاوز 
بِحّي املادِّّي، فهي تهدف إلشباع الرََّغبات اإلنَْسانِيَّة وسعادة البَرَش والقضاء  الطَّابع الرِّ
الح العاّم،  عىل أسباب تعاستهم وترشُّدهم، أْي: أنَّ َسْعيََها باألساس يكون لتحقيق الصَّ
َمة  من هنا مل يَُعد َدْورَُها نشـــاطًا اْجِتاَمِعيًّا تقليديًّا أو رفَاِهيًَّة ُتَيِّز املُْجتََمَعات املُتََقدِّ
عـــن النَّاِميَة، بل أصبحت ذاَت َدْوٍر رئيس وبصمة ُمؤَثِّرَة -ال ُيكن إغفالُها- يف نهضة 

مها.  املُْجتََمَعات وتقدُّ

يَّة املُرْتَِبطَة  يَّة املُملَْقاة عىل عاتق ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بزيادة األَهمِّ وتزداد األَهمِّ
يَّة اتَِّساع الُهوَّة  باألدوار املنوطة بهذه املَُنظَّاَمت، ومامَّ يســـاعد عىل زيادة هذه األَهمِّ
بني موارد الُحُكوَمات واحتياجات الشـــعوب، فلم تَُعد األوىل قادرًة بفردها عىل َسّد 

هذه االحتياجات.

َمة أو النَّاِميَة يف ُمسانََدة  وقد برزت أدوار املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة سواًء يف البلدان املُتََقدِّ
الجهـــات الُحُكوِميَّة للقيام بتلـــك األدوار عىل أكمل وجٍه؛ حيث يَتَِّفق الخرباء عىل أنَّ 
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بِْحيَّة  َســـات األهليَّة غري الرِّ التعاون ما بني القطاع الُحُكوِمّي والقطاع الَخاّص واملَُؤسَّ
هو رشٌط ضورّي إلحداث التَّْنِميَة الَحِقيِقيَّة.

َات  ة يف مفهومه ووسائله ومعايريه، ِبِفْعِل التََّغريُّ َات ِعدَّ وقد شهد الَعَمل اإلنَْساِنّ تغريُّ
ـــُعوب، فتجاوزت أهدافه حدود تقديم  الَِّتـــي تحدث يف االحتياجات االْجِتاَمِعيَّة للشُّ
الرَِّعايَة االْجِتاَمِعيَّة للُمواطنني ليقتَِحَم أساس الَعَمليَّة التَّْنَمِويَّة لهذه املُْجتََمَعات، ولذلك 
يَاِسّ  يُْعترََب أحد الرَّكَائِز األَساِســـيَّة لتحقيق االستقرار االْجِتاَمِعّي واالقِْتَصاِدّي والسِّ
وتعزيز التَّْنِميَة بختلف ُصَورها، ما يفتُح املجاَل واسًعا للحديث عن طبيعة هذه األدوار 
ة الَِّتي يَُؤدِّيها النََّشـــاط اإلنَْساِنّ َمَحلِّيًّا وَعامليًّا، وعىل جميع املستويات؛ اْجِتاَمِعيًّا  املُِهمَّ
ص هذا الفصل لدراسة األدوار  وسياســـيًّا واقِْتَصاِديًّا وقبَل ذلك إنَْسانِيًّا، لذلك َسُنَخصِّ
املختلفة املنوطة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، بحيث تَُشـــكِّل هذه األدوار املختَلَِفة فَْهاًم إَضاِفيًّا 
للَعَمل اإلنَْســـاِنّ بفهومه العاّم، وليكون هذا املفهوم نقطة انطالق لدراســـٍة أعمق 

لخصائص هذا الَعَمل وِقيَمته املتنامية يوًما بعد يوٍم.

الَفْصل الخامس
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املبحث األَوَّل 

ْور االْجِتَمِعّي للَعَمل اإلنَْساِنّ الدَّ

يســـتند الَعَمل اإلنَْساِنّ يف صورته البســـيطة عل قيمة إنَْسانِيَّة كربى تََتَمثَّل يف 
العطاء والَبْذل بكُّل أشـــكاله وَمّد يَِد الَعْون من َشـــْخٍص ما متيّر الحال آلخَر أو 
آخرين ذوي حاجٍة، ومن هنا فإنَّ النََّشاط اإلنَْساِنّ يتَِّسم بالجمعيَّة ل الَفرِديَّة، أْي: 
أنَّه يدور يف َفلَك الشعوب واملُْجَتَمَعات بَغرَض تنميتها وتطويرها عن طريق قضاء 
ة الَِّتي  حوائج أفرادها والوصول بهم إىل أفضِل حاٍل، وبذلك فإنَّ أَوَّل األدوار املهمَّ
تقع عل عاتق املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ذو طبيعة اْجِتَمِعيَّة حيويَّة، بل مُيِكن القول: إنَّه 
ّيته عن أدوار القطَاَعنْي العاّم والَخاّص يف مختلف املُْجَتَمَعات،  دور ل يقّل يف أَهمِّ
فهـــي شيٌك لهم يف الكثي من الجوانـــب، بل ويف أحياٍن كثيٍة يُْعَترَب َدْور هذه 
املَُنظََّمت دوًرا ســـبَّاًقا وليس تكميليًّا فتضع خططًـــا وبرامج تنَمويَّة تحتذي بها 

الُحكُوَمات املختلفة.

يَات املُْختَلَِفة الَِّتي تُواِجه  ل املبكِّر" للتََحدِّ ويَتَِّضـــح ذلك جليًّا يف إمكانيّتها دعم "التدخُّ
ـــلُطَات املحلِّيَّة، ويصعب أن تواجهها بفردها دون ُمَساَعَدة املُْجتََمع املََدِنّ، فهذه  السُّ
يَّة واملرونة الفائقة الَِّتي  ة تَتََمثَّل بواردها البَرَشِ املَُنظَّاَمت َتْلِك العديد من نَِقاط الُقوَّ
َمرْكَِزيَّة، إنَّ هذه املوارد تتكامل مع املوارد  تَتََمتَّع بها وطريقة إدارتها املُْعتَِمَدة عىل الالَّ
الُحُكوِميَّة املتاَحة ويف إطار من التعاون املُشرَتَك لتجاوز املشكالت املُْختَلَِفة أو تقديم 
الِخْدَمات األَساِسيَّة الَِّتي تُؤَثِّر بشكٍل إيَجاِبّ عىل حياة املواطنني، بدًءا من املَُساَعَدات 
ة الَعِميقة بني  املَادِّيَّة للنِّســـاء املُعيالت مروًرا باليتامى واملرَُشَِّديَن ملحاولة تضييق الُهوَّ
األغنياء والفقراء، ومروًرا بعالج املرىض وبناء املستشفيات يف املناطق النائية، وتعليم 
األطفال والتوعية بظاهـــرة التََّسُّب التعليمّي ومكافحة عاَملة األطفال، كذلك تعليم 
ـــبَاب وَتِْكينهم وتوفري فُرَص  يَّة، وحتى تدريب الشَّ الكبار عرب توفري برامج ملحو األُمِّ
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الَعَمـــل يف مختلف املجاالت، ومكافََحة األمراض االْجِتاَمِعيَّة األخرى، مثل: التدخني 
رَة والزََّواج الُعْريِفّ وتزويج القارصات، وختان اإلناث، والتَّطَرُّف  وإدمان املََواّد املَُخدِّ

يِنّي، والقامئة تطول. يَاِسّ والدِّ السِّ

ْور االْجِتاَمِعّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يحظى بثقة املُْجتََمَعات، وهذه الثَِّقة تَُسهِّل  هذا الدَّ
عمل هذه املَُنظَّاَمت، كَْون هذه الثَِّقة تلعب دوًرا مهامًّ يف تسهيل قيام املَُنظَّاَمت بعملها 
ِضيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لربيطانيا وويلز"  االْجِتاَمِعّي، وتأكيًدا لهذه الثَِّقة نرشت "ُمفوَّ
بحثًا أجرته ُمَنظََّمة ""Ipsos MORI إيبسوس موري" العام 2012م بشأن مدى الثَِّقة 
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، جاء فيه ارتفاع نسبة األْشَخاص الَِّذيَن يشعرون بأنَّ  العامَّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تلعب دوًرا "أَساِســـيًّا" يف املُْجتََمع بنسبة %7 لتبلغ %37 العام 
ذاته مقارنًة بـ %30 العام 2010م، وأضاف البحث أنَّه وبشـــكٍل َعاّم يَُؤكِّد %96 من 

األْشَخاص أنَّ دور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة "ُمِهمٌّ للغاية")1(.

مها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ،  وباإلَضافَة إىل الِخْدَمات امللموســـة التقليديَّة الَِّتي تُقدِّ
ة  َسات الُحُكوِميَّة أو الَخاصَّ م ِخْدَمات َمْعَنِويَّة غري تقليديَّة قد ال تتمكَّن املَُؤسَّ فهي تُقدِّ
عىل القيام بها، ومن ذلك ما تقوم به ُمَنظََّمة إنَْسانِيَّة أْسرُتَالِيَّة تُْدَعى "رشيان الحياة" 
ْعم  اَعة طوال أيام األسبوع لتقديم الدَّ انِيًّا لالستشـــارات عىل مدار السَّ م َخطًّا َمجَّ تَُقدِّ
ث إليه أليِّ سبٍب، لكنَّها تستهدف  لألْشـــَخاص الَِّذيَن يحتاجون إىل شخٍص ما للتحدُّ
بشـــكٍل َخاّص الَِّذيَن يعانون من األمراض النفســـيَّة والُعْنف املنزيّل وقضايا الِجْنس 
واإلســـاءة، ويُفكِّرون جديًّا يف االنتحار، وقد نجحـــت يف َمْنع الغالبيَّة العظمى من 
الحـــاالت الَِّتي أقَْدَمْت عىل االنتحار وســـاهمت بذلك يف إنقاذ عرشات اآلالف من 

األرواح. 

1. Bambrick, W. )2012(. Do charities play an essential role in society?. Mercer & Hole. 
Retrieved 29 January 2020 from https://bit.ly/2VhzztV

الَفْصل الخامس/ املبحث األَوَّل
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حتَّى اآلن يبدو نشـــاط هذه الَجْمِعيَّة تقليديًّا، لكـــنَّ الفريد الَِّذي ترُْبِزُُه هذه املَُنظََّمة 
يَّة العطاء والَعَمل اإلنَْساِنّ، فهم ال يَترََبَّعوَن بوقتهم  اإليان الشـــديد ألعضائها بأَهمِّ
فقط لسامع أْشَخاص ُغَربَاء عنهم ومساعدتهم عىل تجاوز ِمحنهم، بل يَترََبَّعون أيًضا 
بأموال "غري رمزيَّة" مقابل الحصول عىل برنامج مكثَّف لتدريبهم عىل جميع القضايا 
ل، إنَُّهم  ابقة وُسبُل إتقان مهارات التََّدخُّ الَِّتي يصادفونها يف تعاملهم مع الحاالت السَّ

ا من أجل بناء مجتمع أفضل وأكث سعادًة)1(. ون حقًّ يَُضحُّ

ْور االْجِتاَمِعّي  وبالطَّبْع ال يكن االدِّعاء بأنَّ ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ هي صاحبة الدَّ
َسات القطاع  ْور الَِّذي تلعبه الُحُكوَمات وُمَؤسَّ الوحيد يف املجتمع، فال يكن إهامل الدَّ
اتِيَّة هي  الَخاّص يف مجال املَْســـؤوليَّة املُْجتََمِعيَّة، ولكن ُيكن القول: إنَّ املصالح الذَّ
" من  ّ ْور؛ فِبالنَّظَر إىل ما تُوفِّره الُحُكوَمات "عىل املستوى املَحيلِّ املحرِّك الرَّئِيس لهذا الدَّ
يَاِسّ وامتصاص  ِخْدَمات اْجِتاَمِعيَّة مختلفة، فهي تسعى يف ذلك لتحقيق األمان السِّ
يَاَسات األخرى الَِّتي تنتهجها، كام تهدف كُّل حكومة إىل  َغَضب األفراد تَِجاه بعض السِّ
التفوُّق عىل سابقيها با يضمن لها املكوث لفرتات أطول، وكذلك الحال بالنِّْسبَة إىل 
القطاع الَخاّص الَِّذي يهدف من خالل أنشطته اإلنَْسانِيَّة إىل الرتويج ألعامله بصورة 
غري مبارشة وكَْســـب قاعدٍة عريضٍة من الوالء والتقدير لعالمته التِّجاِريَّة، وبالتَّايِل 
زيادة األرباح)2(،  عىل عكس املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ إذ إنَّ هدفها املُْعلَن والحقيقّي هو 

النَّْفع االْجِتاَمِعّي الخالص من أّي شائبٍة َمادِّيَّة أو مصلحيَّة.

َمة تتفوَّق يف دورها  فاملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف مختلف ُدَول الَعالَم، النَّاِميَـــة واملُتََقدِّ
ْور الُحُكوِمّي يف إنقاذ املرَُشَِّديَن وإطعامهم وعالجهم من الكثري  االْجِتاَمِعّي عىل الدَّ
من األمراض، وحامية ضحايا الُعْنف والجرائم الجنســـيَّة، كام أثبتت برامج القروض 

1. Rohde, P. )2014, May 5(. The Role of Society in Civil Society. Retrieved 29 January 2020 
from https://bit.ly/38SEOEe 

2. Rohde, P. )2014, May 5(. The Role of Society in Civil Society. Retrieved 29 January 2020 
from https://bit.ly/38SEOEe .
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الصغرى للقطاع اإلنَْســـاِنّ الَخاّص نجاًحا باهـــرًا يف تويل األفراد للحصول عىل 
التعليم أو بَْدء مرشوٍع تجارّي صغريٍ، ما يُتيح إعادة تدوير األموال اإلنَْسانِيَّة.

فاعليَّة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف دورها الْجِتَمِعّي
تختلف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بعضها عن بعض يف آليَّات عملها ذات البُْعد االْجِتاَمِعّي، 
كـــام تختلف يف درجة وعمق تأثريها، فيمكن مالحظة أنَّ بعض الَجْمِعيَّات ذات تأثري 
عميق وُمْســـتََدام، واألخرى ذات تأثري آِنّ وقليل إْن مل يكن معدوًما، وبالتَّأْكِيد فإنَّ 
هذه الفوارق يف ُعْمق التأثري ويف استدامته ليست بدون سبٍب، فهناك ُجْملَُة صفاٍت 
وخصائَص تزيد من فاعليَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ حال توافرها يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، 
وفيام ييل نُورِد أَهّم خصائص عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تُْكِسبها دوًرا اْجِتاَمِعيًّا 

فاعاًل ضمن بيئة عملها.

التَّكيُّف: إنَّ اعتامد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل مَنَط واحٍد يف تعاملها مع املُْستَْهَدِفنَي 	 
يَاَســـات النَّاِجَحة هنا قد تكون أقَّل  بِخْدَماتها يُْعترََب إضعافًا لفاعليَّة َعَملها، فالسِّ
ًة  نجاًحا يف َمْوِطٍن آخر وبيئة أخرى، إنَّ التكيُّف مع بيئات الَعَمل يعترب ضورًة ُملِحَّ
ومن أَساِسيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ، ويعترب بوابة النََّجاح لتحقيق التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة، 
ائع الدينيَّة تتطلَّب تعاماًل مختلًفا عن تلك  ـــك بالرشَّ فالبيئات ذات الطَّابَع املتمسِّ
يفيَّة  ًكا، كام أنَّ التََّعاُمل مع أفراد البيئة الرِّ ِائع أو األقَّل تسُّ البعيدة عن هذه الرشَّ

يختلف عن نظرائهم يف بيئة املُُدن.

املرونـــة: للَْوْهلَة األوىل قد تبدو املرونة ذات معنى ُمَشـــابه للتكيُّف، ولكنَّهام يف 	 

الحقيقـــة مختلفان؛ فتختلف املرونة عن التكيُّف بأنَّ األوىل تهتّم بإمكانيَّة التغريُّ 

ا الثَّانية فتعتمد عىل  َمة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، أمَّ يف شـــكل الِخْدَمة املُقدَّ

ْعم التَّاِبَعة  التغـــريُّ يف مضمون الِخْدَمة، فوفًقا ملفهوم املرونة، عـــىل برامج الدَّ

م ِخْدَماتها وفق ما تقتضيه الظروف املوضوعيَّة  َســـات اإلنَْســـانِيَّة أن تَُقدِّ للُمَؤسَّ

للُمْستَْهَدِفنَي وليس وفْق ما يراه ويعتقد به القامئون عىل هذه الربامج.
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يَّة: يرغب بعض املُْستَِفيِديَن من ِخْدَمات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ببقاء بياناتهم 	  ِّ الرِّ
يَّة، وأْن تبقى اســـتفادتهم من هذه الِخْدَمـــات طَّي الكتامن، وذلك انطالقًا  رِسِّ
ة، وإنَّ مراعاة إدارة برامج املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لهذه  من اعتبارات اْجِتاَمِعيَّة عدَّ
ن من مستوى تعاون أفراد املُْجتََمع مع هذه الربامج، وبالتَّايِل تزداد  الرََّغبات يَُحسِّ
ة عند توافر الثَِّقة  ــاَمت يف تحقيق التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة، وَخاصَّ فاعليَّة هذه املَُنظَـّ

من املُْجتََمع يف سياسات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

إنَّ التزام ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بهذه الخصائص يف الَعَمل يؤدِّي وبَشْكٍل ُمبَارِش 
ْور االْجِتاَمِعّي لها، فأهداف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل الصعيد الَفرِْدّي  إىل تعزيز الـــدَّ
َراَسة ال يكن  واألرَُسِّي واالْجِتاَمِعّي والَِّتي تَمَّ تفصيلها يف فصوٍل سابقٍة من هذه الدِّ
الوصـــول إليها بدون هذه الخصائص، وبعنى آخر يكن القول بأنَّ هذه الخصائص 

الزمٌة للَعَمل اإلنَْساِنّ وبدونها يبقى هذا الَعَمل منقوًصا غرَي كامٍل.

الَعَمل اإلنَْساِنّ واملَْسؤوليَّة الْجِتَمِعيَّة
بََرَز مصطلح املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة يف النِّصف الثَّان من القرن العرشين، وتمَّ التََّنبُّه 
ر البيئّي  َ ِكَات أســـاليب عمل وإنتـــاج تنتهي بإلحاق الضَّ إليه بعد اعتامد بعض الرشَّ
ِكَات مَدى تقيُّدها بعايري  واالْجِتاَمِعّي يف أماكن عملهـــا، فأصبح معيار نجاح الرشَّ
ِكَات والُحُكوَمات فيام بينها عىل أفضل  املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة، إَضافَة إىل تََنافُس الرشَّ
تطبيق للَمْســـؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة، وبا يخصُّ ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، تُْعترَب املَْسؤوليَّة 

ِكَات وهو ِمْحَور عملها. االْجِتاَمِعيَّة من ُصلِْب عمِل هذه الرشَّ

وال يكن اعتبار املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة مفهوًما ُمْقتَِصًا عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، 
َســـات الُحُكوِميَّة الَِّتي تُويِل هذا  ة بهذا املفهوم، فمن املَُؤسَّ ة جهات ُمهتمَّ إذ هناك عدَّ
يَّة القصوى، وتُعترَب معياَر ُمفاَضلٍَة بـــني الُحُكوَمات من حيث كفاءة  املفهـــوم األَهمِّ
ا عن طريق  يَّة؛ إمَّ أدائِهـــا، إىل رشكات القطاع الَخاّص الَِّتي تُويِل هـــذا املفهوم أَهمِّ
وَن باملَْسؤوليَّة  ة القانون، واألفراد املُْهتَمُّ اتّ به، أو من خالل إلزامها به بُقوَّ إيانها الذَّ
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االْجِتاَمِعيَّة من خالل أعامل الخري والتَّرَبَُّعات الَِّتي يقومون بها بَشْكٍل ُمبَارِش، إَضافَة 
راَسة. إىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّتي هي محور هذه الدِّ

َدد؛ يرى بعض املَُنظِِّريَن االْجِتاَمِعيِّنَي أنَّ املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة اصطالًحا  ويف هذا الصَّ
أعمُّ وأشمُل من الَعَمل اإلنَْساِنّ، وأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ هو جزٌء من املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة 
ا يسعى لتحقيق  وليس العكس، فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ بآثاره املختلفة وبرامجه العديدة إمنَّ
جانٍب من جوانب التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي هي األخرى جزٌء من املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة.
وهنا يجب التَّنويه إىل أنَّ توصيف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بأنَّها عبارٌة عن وسيٍط 
ًة من ناحية تجريدها من  ــاَمت، وَخاصَّ بـــني املانِح واملَْمُنوح به ظلٌم كبرٌي لهذه املَُنظَـّ
مســـؤوليّتها االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تقوم بها، فَقِضيَّة توزيع املُساَعَدات املَادِّيَّة والعينيَّة عىل 
املُْحتَاِجنَي ليس هي الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، بل هي جزٌء بسيٌط ال يَكاد يُْذكَر أمام مجموعة 
ْخَمة الَِّتي يضطلـــع بها هذا الَعَمل، وجميع هذا األعامل هدفها وغايتها  األعامل الضَّ

الرَّئِيسيَّة تحقيق املَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة للبيئة املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة. 

بِْحيَّة ضورٌة لنسيج  من هنا، نستنتج أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ الَِّذي تحُكمه املصالح غري الرِّ
املُْجتََمَعات عـــىل اختالفها، ويكنه تحقيق نتائج اْجِتاَمِعيَّة ال تســـتطيع الُحُكوَمات 
ْور الَِّذي تلَعبُُه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الجوانب  يَّة الدَّ أحيانًا تحقيقها، ليس فقط ألَهمِّ
االْجِتاَمِعيَّة الَحيَِويَّة، ولكن ألنَّ منوذج الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَِّذي تتلكه ال يكن تكراره 
اتِيَّة؛ عىل املســـتوى الُحُكوِمّي  من خالل أّي منوذج أعامل آخر قائم عىل املصلحة الذَّ
َدة تَُخّص  صة فقط ألغراض ُمتََعدِّ والخاّص، فالُحُكوَمات تُوزِّع األموال بطريقة مخصَّ
هة باألساس نحو الهدف  يَاِســـيَّة فقط، بينام املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة موجَّ مصالحها السِّ

الِح العاّم. املُجتََمِعّي والصَّ

فاملُْجتََمع الرَِّشـــيد هو املُْجتََمع الَِّذي يعمل عىل تكني نفســـه بنفسه، وذلك من خالل 
ق الَحّد األدن املقبول من العدالة االْجِتاَمِعيَّة،  الَعَمل عىل إيجاد وســـائل وآليَّات تَُحقِّ
يَن  فغياب العدالة االْجِتاَمِعيَّة تُْعترَب نَِذيَر ُشـــْؤٍم ليس للُمْحتَاِجنَي فحسب، بل للُمورِسِ
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أيًضا، فالتفاوُت الطَّبَِقّي الَحاّد بـــني فئات املُْجتََمع كَِفيٌل بَقلِْب الطَّاولة عىل الجميع 
الفقراء واألغنياء عىل َحدٍّ سواء، ومن هنا يكن القول بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يُْعترََب أداًة 

ة التَّاَميُز الطَّبَِقّي. الًة يف الوصول للعدالة االْجِتاَمِعيَّة، ويف التخفيف من ِحدَّ فعَّ
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املبحث الثَّان 

ْور االْقِتَصاِدّي للَعَمل اإلنَْساِنّ الدَّ

ـــلِْبيَّة للَفْقر الَِّذي يشـــهد العالَم اليوَم من أكث القضايا إلحاًحا يف  تَُعدُّ اآلثار السَّ
عصنـــا هذا، فقد بات هذا الَفْقر َمْصَدًرا ملعانـــاة املاليني من الَبَش حول العالَم 
الَِّذيـــَن أصبح الَهـــّم الوحيد ملعظمهم البقاء عل َقْيد الحيـــاة، ورغم ُوُجود ُدَول 
َاء وأخرى فقية فاحشـــة الَفْقر، إلَّ أنَّ ذلك ل مينع كون الَفْقر  غنيَّة فاحشـــة الثَّ
ة ونفوًذا هي  املُْدِقع ِســـمًة لدولة ُعظمى وواحدة من أقوى ُدَول العالَم وأكثها ُقوَّ
"الوليات املُتَِّحَدة األمريِكيَّة"، فقد وثََّقْت صحيفة "واشـــنطن بوست" يف ديسمرب 
العام 2017م، الكثي من عمليَّات التََّشُّد وتريح العَملة وممرسات ُمِضَّة بيئيًّا 
ّي، إىل جانب التضييق عل الُحّريَّات واملَُراَقَبة  حِّ ْف الصِّ للتَّخلُّـــص من مياه الصَّ
األمنيَّة ومضايقة األْشـــَخاص بحسب تصنيفات اللَّون والِجْنس والنَّْوع، وَخلَُص 
تقرير الصحيفة لتعارض انتشـــار الَفْقر وعدم املســـاواة مع الثوة الهائلة الَِّتي 

تلكها البالد والتزامها التَّأِسيِيّ بحقوق اإلنسان. 

ْور االقِْتَصاِدّي املَُناط بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ األزمات  يَّة الدَّ وِمامَّ ســـاَعد عىل زيادة أَهمِّ
االقِْتَصاِديَّة الَِّتي تَْعِصف بالعالَم، والَِّتي ال تكاد تنتهي إحداها َحتَّى تبدأ مالمح األخرى 
بالظُُّهور، ناهيك عن تراجع النُُّمّو والكساد الَِّذي يَُخيِّم عىل معظم اقتصادات العالَم، 
ففي ظّل هذه األوضاع االقِْتَصاِديَّة الُحُكوِميَّة املرُتدِّيَة أصبحت الُحُكوَمات غري قادرة 
ْكل األمثل، األمر الَِّذي أرخى ِبِظاللِِه عىل مستوى  عىل القيام بدورها االقِْتَصاِدّي بالشَّ
ًة مع ارتفاع نسبة الَِّذيَن  معيشـــة األفراد ومســـتوى دخولهم الَفرِْديَّة املُتََدنِّيَة، وَخاصَّ
ْولِيَّة واملََحلِّيَّة جعلت من  يعيشـــون يف العالَم تحت خّط الَفْقر، إنَّ هـــذه الظروف الدَّ
لِْبيَّة لهذه الظروف،  دور املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة دوًرا أَساِسيًّا يف التخفيف من اآلثار السَّ
َول دوًرا أَساِســـيًّا  فبعد أن كان دور هذه املَُنظَّاَمت تكميليًّا أضحى يف العديد من الدُّ
ًة يف تلك الَِّتي تعان من الحروب أو الكوارث بَغّض النَّظَر عن مصدرها برشيًّا  وَخاصَّ

كان أم طبيعيًّا.
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َات  ْور االقِْتَصاِدّي املَُناط بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ يَظَْهـــر أثُرُه عىل ُجْملٍَة من املَُؤرشِّ إنَّ الدَّ
َات  ة باالقتصاد الَفرِْدّي واالقتصاد الُحُكوِمّي أيًضا، وهذه املَُؤرشِّ ــة الَخاصَّ االقِْتَصاِديَـّ
ُتَكِّن القامئني عىل هذه املَُنظَّاَمت من قياس هذا األَثَر، وبالتَّايِل يكن تحديد فاعليَّة 
ــِذي ُيَكِّن هذه املَُنظَّاَمت من اتِّخاذ اإلجراءات  هـــذه املَُنظَّاَمت من َعَدِمَها، األمر الَـّ
التصحيحيَّـــة يف حال انخفاض أَثَِر برامجها عىل املســـتوى االقِْتَصاِدّي. وفيم ييل 

َات: هذه املَُؤشِّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ والَبطَالَة
َات االقِْتَصاِديَّة ذات األثَِر املُبَارِش عىل األفراد والُحُكوَمات  تُْعتَـــرَب البَطَالَة من املَُؤرشِّ
َات ذات البُْعد االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، وال تكاد دولة  عىل حدٍّ سواء، وهي من املَُؤرشِّ
تخلـــو من أزمة البَطَالَة املرتفعة مع اختالف نســـبتها بني دولة وأخرى، وفيام يخّص 
ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، فهذا القطاع يلعب دوًرا مبارًشا وغرَي ُمبارِش يف التَّخفيف 
ْور املبارِش لهذه املَُنظَّاَمت يتمثَّل يف توفري  ة ونسبة البَطَالَة يف املُْجتََمَعات؛ فالدَّ من ِحدَّ
فُرَص َعَمل لألفراد من خالل االنخراط يف النََّشـــاطات والربامج اإلنَْســـانِيَّة، ففي 
 Johns Hopkins" تقريـــٍر صادٍر العام 2012م عن جامعة جونز هوبكنز األمريِكيَّة
University"بخصوص نســـبة العاملني يف الِقطَاع اإلنَْســـاِنّ يف الواليات املُتَِّحَدة 
بِْحّي  األمريِكيَّة، بنيَّ هذا التقرير أنَّ 10.7 مليون شخص يعملون يف القطاع غري الرِّ
العام 2010م، وهو رقم يعادل نســـبة %10.1 من إجـــاَميِلّ الِعاَملَة داخل الواليات 
بْحيِّ ال يَْقتَِصُ عىل املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة  املُتَِّحَدة)1(، َوعىل الرَّْغِم من أَنَّ الِقطاَع َغرْيَ الرِّ
ُح ِبَشْكٍل تَْقريبيٍّ ُمساَهمَة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ  واإلِنْســـانيِّة، فَِإنَّ هذه النِّْسبَة نَُوضِّ
يف َمجـــاِل التَّْوظيِف، فتُْعترَب بذلك واحدًة من أكرب مصادر التَّوظيف يف جميع أنحاء 
ْور غري املبارش لهذه  ا فيام يخّص الـــدَّ البـــالد، وفًْقا ملكتـــب إحصاءات الَعَمل)2(، أمَّ

1. The Role of Nonprofits in Society. )2017, January 16(. Retrieved from https://bit.ly/2SNCb14 
2. What is charity and what is the importance of charity in our Society. ) 2018, May 5(. 

Retrieved from https://bit.ly/2VkzIwy
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ِعّي، موقع العربيَّة، 9 يونيو 2016م، تاريخ الزيارة . 1 الوابل، خالد. األثر القتصاِدّي للَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّطَوُّ
https://cutt.us/FDFPm :6 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

2. What is charity and what is the importance of charity in our Society. ) 2018, May 5(. 
Retrieved from https://bit.ly/2VkzIwy

املَُنظَّاَمت، فيساهم الَعَمل اإلنَْساِنّ يف توفري فُرَص َعَمل بصورٍة غري مبارشٍة من خالل 
َسات الُحُكوِميَّة  مها، ومن خالل َخلْق فُرَص َعَمل للُمَؤسَّ الربامج اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي يُقدِّ
ة الَِّتي تقوم بتقديم عمليَّات توريد َمَواّد للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وبشكٍل عاّم،  والَخاصَّ
يساهم قطاع الَعَمل اإلنَْساِنّ يف زيادة فُرَص الَعَمل يف االقتصاد، فتشري اإلحصاءات 
إىل أنَّ نســـبة ُمســـاَهَمة القوى العاملة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَُشكِّل نحو %4.4 من 
ـــكَّان الفاعلني اقِْتَصاِديًّا عىل مستوى العالَم، منها %2.7 مدفوع األجر  إجاَميِلّ السُّ
َول النَّاِميَة)1(. َمة كثريًا عنها يف الدُّ َول املُتََقدِّ ع، وتزيد هذه النَِّسب يف الدُّ و%1.6 تَطَوُّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ والنُُّمّو الْقِتَصاِدّي
َات االقِْتَصاِديَّة ذات العالقة املبارِشَة باالقتصاد  يُعترَب النُُّمّو االقِْتَصاِدّي مـــن املَُؤرشِّ
الحكومّي، ولكنَّ عالقته باالقتصاد الُحُكوِمّي ال ينفي عنه األَثَر عىل اقتصاد األفراد، 
ة الَفرْد من النَّاتِج الَقْوِمّي  ْخل الَفرِْدّي وعىل ِحصَّ فهذا النُُّمّو ينعكس عىل مســـتوى الدَّ
اإلجاميّل، وهنا يربز التســـاؤل األهّم، ما عالقة الَعَمل اإلنَْساِنّ بالنُُّمّو االقِْتَصاِدّي، 
والجواب يكون يف أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ومن خالل برامجه اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يقوم 
وق املحلِّيَّة، هذا األمر يؤدِّي بشكٍل غريِ مبارِش إىل  بطرح أموال عينيَّة أو نقديَّة يف السُّ
ْور املحوِرّي لالْسِتْهالك  تحفيز االْسِتْهالك واالستثامر، وال يخفى عىل االقِْتَصاِديِّنَي الدَّ
واالْســـِتثاَْمر يف تحريك َعَجلة االقتصاد وَخلْق النُُّمّو االقِْتَصاِدّي وزيادة نِْسبته، وتَؤيِّد 
ة هذا الطَّْرح؛ فقد أكََّد  راســـات والتقارير اإلحصائيَّـــة ِصحَّ العديد من البحوث والدِّ
بِْحيَّة" يف الواليات املُتَِّحَدة األمريِكيَّة أنَّ املَُنظَّاَمت  "املجلس الوطنّي للُمَنظَّاَمت غري الرِّ
بِْحيَّة ُمســـاِهٌم كبرٌي يف االقتصاد األمرييّك؛ إذ ساهمت يف االقتصاد الوطنّي  غري الرِّ
ّ اإلجاَميِلّ  بنحو 878 مليار دوالر العام 2012م، أْي: ما يعادل % 5.4  من النَّاتج املََحيلِّ
بْحيِّ ال يَْقتِصُ عىل املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة  للبلـــد )2(؛ وبالتَّأْكيِد فِإنَّ ِقطاَع الَعَمل َغرْيَ الرِّ
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واإلِنْسانيّة، فإنَّها تُشكُِّل ُعْنًصا فَّعااًل منه، وهذا ما يُعِطي ُصورًة تَْقريبيًّة ملُساَهمِة هذا 
عوديَّة أيًضا، قَْدر ُمْنتََدى الرياض االقِْتَصاِدّي إجاَميِلّ  الَعَمِل، ويف اململكة الَعَرِبيَّة السُّ
أصـــول املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعاِملَة يف املَْملكة بأكث من 23 مليار ريال ســـعودّي، 
 ّ نوية 4.5 مليار ريال، وهو ما يَُشكِّل %6 من إجاَميِلّ الناتج املََحيلِّ وتبلغ إيراداتها السَّ

للمملكة)1(.

ْور املهّم الَِّذي يلعبه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف تعزيز النُُّمّو االقِْتَصاِدّي  جانب آخر من الدَّ
يَتََمثَّل يف تحفيز الطَّلَب يف االقتصاد؛ وذلك من خالل حاجة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل 
لَع والِخْدَمات الَِّتي تُْنِتجها املصانع واملَُنظَّاَمت املوجودة يف البيئة االقِْتَصاِديَّة، كام  السِّ

. ّ نويَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ذاُت أثٍر ُمبارٍش عىل االقتصاد املََحيلِّ أنَّ املصوفات السَّ
ِعيَّة توليد  فعىل ســـبيل املثال ال الحص، يِكن للَجْمِعيَّات اإلنَْسانِيَّة واملَُنظَّاَمت التَّطَوُّ
النُُّمّو يف رأس املال االْجِتاَمِعّي، جنبًا إىل َجْنب ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة وطَِنيَّة أخرى محلِّيَّة 
م -يف جزء من أعاملها- مشاريع  ودوليَّة، عن طريق تعزيز النُُّمّو االقِْتَصاِدّي فهي تَُقدِّ
يَّة والتَّأهيل  اتِيَّة واملِْهِنيَّة من خالل التَّعليـــم وَمْحو األُمِّ ـــة بتنمية املهـــارات الذَّ َخاصَّ
ـــطة يف املناطق  ز املواطنني عىل تنفيذ مشـــاريع صغرية وُمتََوسِّ والتَّْدِريب، ثُمَّ تَُحفِّ
لَة للغاية لتداول رأس املال الوطنّي يف أُطُر َمحلِّيَّة  الفقرية والنَّائِيَة، فهذه املشاريع ُمَؤهَّ
ثُمَّ دوليَّة، وقاِدرَة عىل تكوين نواة رأســـاَملِيَّة تنمو تدريجيًّا َحتَّى تَتََحوَّل إىل كيانات 

َات االقتصاد الوطنّي.  ة ُمَؤرشِّ ضخمة تدفع بُقوَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ والنَّاتج الَقْوِمّي اإلجمّل
لع والِخْدَمات الَِّتي يُْنِتجها اقتصاٌد  يَُقَصد بالنَّاتِج الَقْوِمّي اإلجاميّل قيمة مجموع السِّ
َات  ما يف ســـنة ميالديَّة واحدة، يَُشـــكِّل النَّاتِج القومّي اإلجاميّل أحـــد أَهّم املَُؤرشِّ

منتدى الرياض االقتصادّي: 23 مليار أصول الَجْمِعيَّات الخييَّة، و4.5 مليار اإليرادات، صحيفة املدينة، . 1
https://cutt.us/qGDuc :15 مارس 2019م، تاريخ الزيارة 22 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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االقِْتَصاِديَّة الَِّتي تقيس قُْدرَة ومتانة االقتصاد الحكومّي، ولكنَّها كسابقتها، ال تختّص 
يّتها الُحُكوِميَّة والوطنيَّة فهي ذات أَثٍَر  باالقتصاد الُحُكوِمّي فحسب، فهي إَضافَة ألهمِّ
مبارٍش عىل اقتصاد األفراد، فعىل ســـبيل املثال يساهم الَعَمل اإلنَْساِنّ يف الواليات 
املُتَِّحَدة األمريِكيَّة ب 168 مليار دوالر من مجموع النَّاتِج القومّي ألمريكا، وهذا الرَّقَم 
َول، ويف بريطانيا يســـاهم الَعَمل اإلنَْساِنّ بـ  قد يعادل النَّاتِج الَقْوِمّي للعديد من الدُّ
24 مليار جنيه إســـرتلينّي من مجموع النَّاتِج الَقْوِمّي، وهو ما يَُشكِّل نسبة %1.5 من 
النَّاتِج الَقْوِمّي اإلجاميّل لربيطانيا)1(، ويف أسرتاليا يسهم القطاع اإلنَْساِنّ بحوايل 
.)2( ّ 14 مليار دوالر أمرييّك ما يساهم بحوايل %2 من إجاَميِلّ الناتج اإلجاَميِلّ املََحيلِّ

ّ يَتَِّضح يف اســـتثامره وتوظيفه  كام أنَّ تأثري الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف حجم اإلنتاج املََحيلِّ
يف البحث وتطوير اآلالت املستخَدمة يف اإلنتاج والحّث عىل إدخال التكنولوجيا يف 
زمة  ا بكميَّة املوارد الالَّ املشـــاريع اإلنَْســـانِيَّة، وبالتَّايِل تخفيض تكاليف اإلنتاج ُمَقاَسً

والوقت الكايف لإلنتاج من جهة أخرى)3(.

بِْحيَّـــة يف البالد بصورة كبرية مقارنًة  األمـــر الَِّذي يربِّر ازدياد عدد املَُنظَّاَمت غري الرِّ
باملَُنظَّاَمت التِّجاِريَّة، فأكَّد "املعهد الحضي لألبحاث Urban Institute " يف واشنطن 
أنَّه يف الفرتة من العام 2001م إىل 2011م، ارتفع عدد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الواليات 

بِْحيَّة بنسبة 1%)4(. املُتَِّحَدة األمريِكيَّة بنسبة %25، يف حني ارتفع عدد املَُنظَّاَمت الرِّ

 Giving USA"واألمر ذاته بالنِّْسبَة لالستجابة لألنشـــطة اإلنَْسانِيَّة، فَوفًْقا ألبحاث
2015"، الَِّذي أَْجرَتُْه جامعة Lilly Family School of Philanthropy التَّاِبَعة لجامعة 
إنديانـــا "Indiana University" ونرشته ُمَنظََّمـــة Giving USA، بلغت التَّرَبَُّعات 

مالوي، أحمد إبراهيم. "دور الَعَمل اإلنَْساِنّ يف تعزيز الستقرار القتصاِدّي"، مرجع سابق.. 1
أبــو عبــادة، عبدالعزيز. الِقطاع الَخرْيِّي ودوره يف التَّْنِميَة املُســتََداَمة، صحيفة الربق، 13 نوفمرب 2019م، . 2

https://cutt.us/7A887 :تاريخ الزيارة 22 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
إبراهيم، محمد. رســالة ماجســتي "الَعَمل اإلنَْساِنّ ودوره يف التَّنمية القتصاديَّة من منظوٍر إسالِمّي"، . 3

.https://goo.gl/vMx1DZ ::23 نوفمرب 2014م، تاريخ الزيارة 25 أغسطس 2018م، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
4. The Role of Nonprofits in Society. )2017, January 16(. Retrieved from https://bit.ly/2SNCb14

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 212 -

اإلنَْســـانِيَّة يف البالد العام 2014م نحو 358.38 مليار دوالر، بزيادة %7.1 عن العام 
َم يف أّي عام قبل الكساد)1(. 2013م، وهو أعىل من أكرب تربُّع َخرْيِّي قُدِّ

ْور الَهاّم الَِّذي يكن أن يلعبه الَعَمل اإلنَْساِنّ يف اإلطار  وباالستناد ملا سبق، يبُزغ الدَّ
يّته  االقِْتَصـــاِدّي للُمْجتََمَعات؛ الَغِنيَّة والفقرية، َرْغم أنَّه نادًرا ما يُعرتف به مقارنًة بأَهمِّ
يّته يف الوقت الحاض  االْجِتاَمِعيَّـــة، َحتَّى أنَّه بات ضورة وليس خياًرا، وتزايدت أَهمِّ
منذ تََغوُّل سياســـات العوملة واالنفتاح العالَمّي وتَبَنِّي غالبيَّة دولة العالَم سياســـات 
ـــوق وَخْصَخَصة املَُنظَّاَمت  اإلصالح االقِْتَصاِدّي القامئة عىل التحوُّل إىل اقتصاد السُّ
لِْبّي لألزمة االقِْتَصاِديَّة الَعالَِميَّة وما ترتَّب عليها من  الحيويَّة، هذا إىل جانب التَّأثري السَّ
انِيَّة األَساِسيَّة للمواطنني،  ْور الُحُكوِمّي يف تقديم الكثري من الِخْدَمات املَجَّ تراُجع الدَّ
األمر الَِّذي دفَع املُْجتََمع املََدِنّ للبحث عن ُسبُل أخرى لتوفري هذه الِخْدَمات باالعتامد 
اتِيَّة؛ فرََبََز الَعَمل اإلنَْساِنّ بُقوَّة يف هذا الجانب. وِبَصِْف النَّظَر عن  عىل الجهود الذَّ

كرَِب حجمه أو ضآلته إالَّ أنَّ أَْصَداَءُه تستِمّر طوياًل وال تنتهي.

يَُؤدِّي الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أيًضـــا دوًرا فّعااًل يف مكافحة ظاهرة الَفْقر من خالل تقديم 
انِيَّة لهم يف جميع املجاالت،  ْعم املايّل املبارش للُمْعَوِزيَن أو عرب توفري الِخْدَمات املَجَّ الدَّ
ْخل بني الَفْقراء واألثرياء وتخفيف الَفْجَوة العميقة بينهم،  ما ُيَثِّل إعادة توزيـــع للدَّ
وتحويل األموال من الفئة األكث ادِّخاًرا إىل فئة أخرى أكث اســـتهالكًا، وهذا يف َحّد 
ذاتـــه يدعم النُُّمّو االقِْتَصاِدّي من خالل ُمضاَعَفة االســـتهالك. وتزيد عمليَّة إعادة 

ْخل من الرَّفَاه االْجِتاَمِعّي كَُكّل.  توزيع الدَّ
ومن جهة أخرى، يُْعترَب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بثابة الحافز املبارش لألغنياء عىل استثامر 
أموالهم وعدم تركها دون عوائد، وهو ما يعني تشـــغيلها وعـــدم تعطيلها، وبالتَّايِل 

محاولة زيادتها وتنشيط االستثامر الوطنّي، واستحداث فُرَص َعَمٍل جديدٍة.

1. The Role of Nonprofits in Society. )2017, January 16(. Retrieved from https://bit.ly/2SNCb14 
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كْر هنا أنَّ اقِْتَصاِديّي الرَّفَاِهيَة يعتقدون أنَّ هناك عوائَد أو ُدُخواًل تتأتَّ من  جديٌر بالذِّ
ع بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ أو تعبريه عن ذاته، وأنَّ إْحَساَسُه بُتَْعة قيامه بنشاط  متعة املُتَطَوِّ
ِعّي يخدم اآلخرين يُعدُّ -من وجهة نظر مدرسة الرَّفاه االقِْتَصاِدّي- دخاًل ُمَقاِباًل  تَطَوُّ

لذلك النَّشاط املجتمعّي)1(.
 

ِعّي ومتالزمة األمن والتَّْنِمَية"، َمَجلَّة شؤون عربيَّة، العدد 17، . 1 الحامدي، عيّل مجيد. "فلسفة الَعَمل التَّطَوُّ
2004م، تاريخ االطالع 27 أغسطس 2018م.
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املبحث الثَّالِث 

َدْور الَعَمل اإلنَْساِنّ يف االستقرار املََدِنّ

ل يَرْتَِبط الســـتقرار املََدِنّ -يف َجْوهره وَمْضُمونه- بتأمني وتوفي األمن فقط، 
ا هو وليـــد تدابي اْجِتَمِعيَّة واْقِتَصاِديَّة وثقافيَّـــة ُمْحكََمة، تجعل من جميع  إمنَّ
ُقَوى املُْجَتَمع وفئاته رافًدا أَساِســـيًّا من روافد الستقرار، لذلك تُْخِطُئ الكثيُ من 
َول -ل ِســـيََّم النَّاِمَية- حينم تََتعامل مع الستقرار املََدِنّ عل أنَّه أَحد ُمْفَرَزات  الدُّ
ُوح األمنيَّة، بل  ، فتلجأ لتحقيقه بتكديس األسلحة وبناء الصُّ َياِسّ الستقرار السِّ
لْطَة  ق من ِخَيار الثَِّقة املَُتَباَدلَة بني السُّ هناك ُخطُوات وتدابي اْجِتَمِعيَّة َحِقيِقيَّة تَُعمِّ

َائِح والفئات يف عمليَّة البناء والنهضة. واملجتمع، وتُشِك جميع الشَّ

ياَسات االْجِتاَمِعيَّة  َمة والنَّاِميَة أنَّ توجيه السِّ َول املُتََقدِّ وأكََّدْت غالبيَّة التَّجارب يف الدُّ
ـــامل؛ االقِْتَصاِديَّة والثَّقافيَّة  َدات التَّْنِميَة بفهومها الشَّ ة نحو ُمَحدِّ واالقِْتَصاِديَّة العامَّ
ق االســـتقرار املدن وُيَثِّل ضامنة الستمراره عىل املدى البعيد. وهنا  واملُْجتََمِعيَّة، يَُحقِّ
متها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة- دوًرا فاعاًل يف ذلك،  تلعب ُمَنظَّاَمت املُْجتََمع املدّن -ويف ُمَقدِّ
ع يف املُْجتََمع الواحد وإلغاء الفوارق بني املواطنني  د والتََّنوُّ فهي تعكس حالة التعـــدُّ
ين أو الِعرْق أو املَْذَهـــب أو الِجْنس أو الوضع االْجِتاَمِعّي، وهي يف  القامئـــة عىل الدِّ
ـــخ مفهوم الديقراطيَّة واملَُواطََنة يف أركان املُْجتََمع كافَّة وتساعد عىل  ا تُرَسِّ ذلك إمنَّ

إبرازها بصورة رشعيَّة.

َعة لرشائح  ويف الوقت ذاته، تســـاعد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف تقديم ِخْدَمات ُمتََنوِّ
َدة يف املُْجتََمع تعجز الحكومة عن توفريها بفردها، األمر الَِّذي يســـاهم يف  ُمَحـــدَّ
امتصاص غضب هذه الفئات تَِجاه الثغرات الناشـــئة عن عجز الحكومة يف تغطية 

الكثري من الِخْدَمات الرئيسة.
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ْولَة للتنمية  ليس هذا فقط، بل تدعم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املشاريع الُحُكوِميَّة وُخطَط الدَّ
املة واملُْســـتََداَمة، فهي رشيٌك لها يف تنفيذها ومراقَبَة أدائها ورَْصد االنتهاكات  الشَّ
الَِّتي قد تعرتضها، ومن أجل ذلك تساهم أيًضا يف اقرتاح قوانني وأنظمة ولوائح يف 
فاِفيَة. ة والشَّ مجال عملها، ما يُِشيع ثقافة املََدنِيَّة، وينرش ِقيَم االلتزام واملحاسبة العامَّ

تهتمُّ كذلك املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة -يف جانب من نشـــاطها- ببناء قُُدَرات األفراد وتنمية 
يَاِسّ واالقِْتَصاِدّي؛  مهاراتهم القياديَّة، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق الَعَمل االْجِتاَمِعّي والسِّ
األمر الَِّذي يَُؤدِّي إلفراز جيل جديد من القياديِّنَي من بني أعضائها ونشطاء املجتمع، مع 
ائدة يف املُْجتََمع سواًء عىل مستوى الِقيَم أو العادات والسلوكيَّات،  ة السَّ تعديل الثََّقافَة العامَّ
َاعات بني أفراده، وهي يف ذلك  ة التَّوتُّرَات فيه وإدارة الكثري من الصِّ با يخفِّف من ِحدَّ

يَّة يف وقٍت واحٍد)1(. تكون منوذًجا َحسًنا إلدارة املَُنظَّاَمت والعنارص البَرَشِ
ـــع يف َدْور ُمَنظَّاَمت املُْجتََمع املدّن يف ُصنع وتنفيذ وتقويم  واآلن، ويف إطار التََّوسُّ
االستقرار املََدِنّ وتقديم الِخْدَمات املَطُْروَحة ِضْمن املَْنظُوَمة االْجِتاَمِعيَّة الرَّاِعيَة لهذا 
يَّة دور هذه املَُنظَّاَمت، ال ِسيَّاَم يف  االستقرار، فإنَّه قد تزايدت يف اآلونة األخرية أَهمِّ

ْور األكرب للُمْجتََمَعات املحلِّيَّة. َمركَِزيَّة وإتاحة الدَّ ِظّل تطبيق الالَّ

يَّة كذلك مع ما تقوم به املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من تدعيم لالستقرار  ْور أَهمِّ ويزداد هذا الدَّ
ْور األكرب للُمْجتََمَعات  َمركَِزيَّة وإتاحة الـــدَّ االْجِتاَمِعّي، ال ِســـيَّاَم يف ِظّل تطبيق الالَّ
املحلِّيَّـــة، فهي تقوم بتنظيم وتوجيه وتفعيل مشـــاركة الجمهور يف تقرير مصائرهم 
واملُساَهَمة بفاِعلِيَّة يف تحقيق التََّحوُّالت الكربى للُمْجتََمَعات، َحتَّى ال يرُتك هذا ِحكرًا 
َسات  اتِيَّة وبناء املَُؤسَّ خ ثقافة املُبَاَدرَة الذَّ ـــلُطَات الحاكَِمة فقط، وتُرَسِّ عىل النَُّخب والسُّ

واالنتامء للوطن واإلعالء من شأنه.

"، "املركز الــدويّل لألبحاث . 1 ــيَاِسّ عــدوي، محمد أحمد عيّل. دراســة "القطاع اإلنَْســاِنّ واالســتقرار السِّ
https://goo. :راَســات. مداد"، العام 2009م، تاريخ االطالع 28 أغســطس 2018م، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط والدِّ

.gl/5REZvU
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وال بـــدَّ من االعرتاف بحقيقة أنَّه يف الوقـــت الَِّذي ترتاجع فيه ثقة املُواِطِننَي بُقْدرَة 
الُحُكوَمـــات ُمْفرََدة عىل تحقيق األمن االْجِتاَمِعـــّي، تزداد باملقابل ثقتهم باملَُنظَّاَمت 
ة عن الرُّوح  اإلنَْسانِيَّة، حيث يوجد مثَّة نوع من الثَِّقة يف هذه املَُنظَّاَمت واعتبارها ُمَعربِّ

ة يف املجتمع. األخالقيَّة العامَّ

وعىل املســـتوى الَعالَِمّي، يساهم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بُقوَّة يف تفعيل االستقرار املََدِنّ عىل 
َسات املُْجتََمع املََدِنّ  املستوى الَعالَِمّي، ال ِسيَّاَم فيام يَتََعلَّق باملجال التَّْنَمِوّي؛ بحيث تثري ُمَؤسَّ
ْولِيَّة األكث إلحاًحا وتهديًدا للبرش حول  متها الَجْمِعيَّات اإلنَْســـانِيَّة- القضايا الدَّ -ويف ُمقدِّ
يَاَسات الَعالَِميَّة َحتَّى تصبح أكث مواالة للفقراء  العالَم، وتَُؤدِّي دور املَُداِفع عن عدالة السِّ

ْوت املَُعربِّ عن الضمري األخالقّي العالَِمّي. واملُْحتَاِجنَي، فتكون بذلك بثابة الصَّ
يَاَســـات املحلِّيَّة والَعالَِميَّة عىل حدٍّ  ْور يف ِظّل انحياز واضح للسِّ يَّة هذا الدَّ وتكُمن أَهمِّ
ة يف ِظّل تََشـــابُك وارتباط مصالح  ســـواء ملصالح النَُّخب األكث ثراًء ونفوًذا، وَخاصَّ
ـــلْطَة والُحكم حول العالَم. لذلك تلعب املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  تلك النَُّخب مع مراكز السُّ
ــا يف رَْدم الُهـــوَّة بني الطَّبََقات األكث ثَرَاًء واألكث فَْقرًا با يســـاعد يف  دوًرا رياديًـّ
ة مع امتالك هذه املَُنظَّاَمت  تحقيق االستقرار املََدِنّ االْجِتاَمِعّي َمَحلِّيًّا وَعالَِميًّا، وَخاصَّ

ة من خالل ِخْدَماتها ومشاريعها اإلنَْسانِيَّة.  األدوات املاُلمِئَة لهذه املََهمَّ

وانطالقًا ِمامَّ ســـبق، يِكن ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ أن تَُؤدِّي الكثري من األدوار يف 
يَاَســـات االْجِتاَمِعيَّة داخل مختلف املُْجتََمَعات، وهو ما  ـــْعي نحو حوكمة السِّ إطار السَّ
يؤثِّر إيجابًا عىل َدْعم االســـتقرار املََدِنّ واالْجِتاَمِعـــّي، وزيادة رضا املُواِطِننَي عن 
أنظمتهم االْجِتاَمِعيَّة، وذلك عن طريق تحديد مشـــكالت املُْجتََمع وأولويَّاتها، ودعم 
ة، واملَُساَهَمة يف دعم ِقيَم ومبادئ الَعْدل،  يَاَسات العامَّ عبيَّة يف ُصْنع السِّ املَُشاَركَة الشَّ
فاِفيَة، واملســـاواة، واملشاركة وسيادة القانون، ومراعاة الصالح  والديقراطيَّة، والشَّ
العاّم؛ كُلُّ هذا إضافًة لَدْوِر املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة يف تَطْبيِق القانُوِن اإلِنْسانِّ 
اعاِت الَعْسكريِّة، وَدْورِها املُبارِشِ وَغرْيِ املُبارِشِ يف املُساَهمِة يف  ِخالَل الُحروِب والصِّ

َحلِّ بَْعِض النِّزاعاِت وفَضِّ بَْعِض الُحروِب واالْشِتباكاِت املُسلَّحِة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف تحقيق  ويجب التَّنويه هنا إىل أنَّ هناك عدم وْعٍي كامٍل بأَهمِّ
لْم االْجِتاَمِعّي واالســـتقرار املََدِنّ؛ ففي غالبيَّة املُْجتََمَعات والبيئات يُنظَر للَعَمل  السِّ
اإلنَْساِنّ بأنَّه َمْعِنّي بتقديم الِخْدَمات وتَبَنِّي املشاريع اإلنَْسانِيَّة فقط، وال يُْعطَى لهذا 
ياَســـات  ْور الَِّذي يكن له أن يضطلع به يف رَْســـم السِّ يَّة تتناســـب مع الدَّ الَعَمل أَهمِّ
ياَسات االْجِتاَمِعيَّة  ة، ويزداد تعقيد هذا األمر يف ِظّل ارتباط بعض السِّ االْجِتاَمِعيَّة الَعامَّ
ة لَدْور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف االستقرار  ة، ِمامَّ يجعل النَّظْرة الَعامَّ ياَســـات الَعامَّ بالسِّ
يَاِسّ الواجب عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ أن يكون بعيًدا عنه،  ور السِّ االْجِتاَمِعّي ُمرْتَِبطَة بالدَّ
ياَسة  نَي بالَعَمل اإلنَْساِنّ إىل ُمرَاَعاة اتَِّجاَهات السِّ ويف هذا املجال يعمد بعُض املُْهتَمِّ
ـــيَاِسّ يخصُّ الجميع، ويَتَأثَّر بنتائجه الجميُع، فهذا  ْولَة؛ لَكْوِن الجانب السِّ ة للدَّ الَعامَّ
الجانب يَِحّق للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَمل به، ليس بَشـــْكٍل ُمبَارِش، ولكن بشكٍل غري 
َات االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة الَِّتي  ُمبَارِشٍ من خالل تأثري هـــذه املَُنظَّاَمت يف املَُؤرشِّ

ياَسات.  بَدْورها تساهم يف رَْسم الخطوط العريضة لهذه السِّ

وختاًما يكن القول بأنَّ األدوار املنوطة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ ليست ذات مَنَط ثابت، بل 
َات الحاصلة يف البيئة الَِّتي تعمل بها ُمَنظَّاَمت  لَة؛ وذلك وفًقا للتََّغريُّ َة وُمتَبَدِّ هي ُمتََغريِّ
َمة يختلف عن األدوار  َول املُتََقدِّ ْور املَُناط بهذه املَُنظَّاَمت يف الدُّ الَعَمل اإلنَْساِنّ، فالدَّ
اتّ للبيئة الَِّتي  َول النَّاِميَة، كام أنَّ هـــذه األدوار تختلف باختالف الوضع الذَّ يف الـــدُّ
يَّة األدوار املُملَْقاة عىل عاتق  تعمل بها املَُنظَّاَمت، ومن القضايا الَِّتي أدَّت إىل زيادة أَهمِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة اتِّساع الفجوة بني احتياجات املواطنني وموارد الُحُكوَمات، حتَّى 
إنَّ األخـــرية مل تَُعْد قادرًة بفردها عىل تلبية جميع هذه االحتياجات دون ُمَســـاَعَدة 
القطاع الَخاّص أو ُمَنظَّاَمت املُْجتََمع املََدِنّ، ال ِســـيَّاَم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، الَِّتي برز 
دورهـــا بُقوَّة يف مســـاندة الُحُكوَمات للقيام بتلك األدوار عـــىل أكمِل وْجٍه، ما دفَع 
خـــرباء االقتصاد والتَّْنِميَة للقول: إنَّ التعاون بني القطاع الُحُكوِمّي والقطاع الَخاّص 
بِْحيَّة أصبح أحد الرَّكَائِز األَساِســـيَّة لتحقيق االستقرار االْجِتاَمِعّي  واملَُنظَّاَمت غري الرِّ
ـــيَاِسّ ورشطًا ضوريًّا لبلوغ التَّْنِميَة الَحِقيِقيَّة بختلف ُصَورها،  واالقِْتَصاِدّي والسِّ

وعىل جميع املستويات؛ اْجِتاَمِعيًّا وسياسيًّا واقِْتَصاِديّا وقبل ذلك إنَْسانِيًّا. 

الَفْصل الخامس/ املبحث الثَّالِث
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يف نهاية هذا الفصل نستخلص أن تفرُّد الَعَمل اإلنَْساِنّ يكمن يف كونه تجربة َشخِصيَّة 
َدة ورأس مال اْجِتاَمِعّي متفاعل  ـــس لعالقات اْجِتاَمِعيَّة ُمتََجدِّ مبادرة وتضامنية، تؤسِّ
يعيد بناء املُْجتََمَعات عىل أُُســـس سليمة متكافلة. كام أنَّ فشل بعض املشاريع اإلنَْسانِيَّة 
يِّئ لألنشطة املقرَّرة، وطريقة  املحلِّيَّة، يأت من بني أســـباب أخرى، من التنظيم السَّ

َصة. ة، وأيًضا ُسوء تدبري امليزانيَّات املَُخصَّ اتِّخاذ بعض القرارات املُِهمَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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اِدس  الَفْصل السَّ

مجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة • ُمَقدِّ

املَْبَحث األَوَّل: إغاثة املَْنكُوِبنَي •

إغاثة املَْنُكوِبنَي جرَّاء الُحُروب والنِّزَاَعات	 

أَساسيّاُت عمل املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة يف ِظّل الُحُروب والنِّزَاَعات	 

إغاثة املَْنُكوِبنَي َجرَّاء الَكوارِث الطَّبيعيَّة	 

مراحل وخطوات إغاثة املَْنُكوِبنَي	 

يَن • املَْبَحث الثَّاِن: إِيَواء املَُشَِّديَن وإنْقاذ املُحارَصِ

إِيَواء املرَُشَِّديَن	 

َاب	  تأمني الطََّعام والرشَّ

رعاية األَطْفال	 

رعاية املرىض	 

يَن	  إنقاذ املُحارَصِ

املَْبَحث الثَّالِث:  الِخْدَمات الطِّبِّيَّة والتَّْعلِيِميَّة •

الِخْدَمات الطِّبِّيَّة	 

ُصَور ووسائل تقديم الِخْدَمات الطِّبِّيَّة	 

الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة	 

املبحث الرَّاِبع: الِخْدَمات الْجِتمعيَّة الَوْعظيَّة واإلِْصالِحيَّة •

ُجوِن واإلِْصالح االْجِتامعّي	  تنظيم زيارات السُّ

تقديم االستشارات الَقانُونِيَّة والطِّبِّيَّة	 
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َفاع املََدِنّ وحمية الِبيَئة • املبحث الخامس: الدِّ
فَاع املََدِنّ	  الدِّ
ة	  املُحافَظَة عىل الِبيئَة وَحَمالت النَّظافة العامَّ

اِدس الَفْصل السَّ
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اِدس  الفصل السَّ

مجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
ـــّي بإطاره العاّم عل مدار القرننْيِ املاضَينْيِ ليصل إىل َشكْله  َر الَعَمل املَُؤسَّ تَطَوَّ
الَحاِلّ املُنظَّم واملألوف، وهذا التَّطوُّر َشـــِمَل ُمَنظََّمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ 

أيًضا.

ّي يف منتصف القرن التَّاِسع عرش مع ظهور ُمَنظَّمة  وقد بدأ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ املَُؤسَّ
ليب األحمر، ثُّم بدأ هذا الَعَمل بالتَّطوُّر ليتَّسع مجال عمله شيئًا فشيئًا، فبعدما كان  الصَّ
ًرا مبارًشا جرَّاء الَعَمليَّات الحربيَّة،  ِريَن َضَ عمله ُمْقتَِصًا يف بدايته عىل إغاثة املُتََضِّ
ِيّ إىل  ع ليشمل املََدنِيِّنَي أيًضا، واْستََمرَّ هذا التَّطوُّر حتَّى وَصَل هذا الَعَمل املَُؤسَّ توسَّ
الَوْضع الرَّاهـــن، وهذا التَّطوُّر مل يكن عبثيًّا، ومل يكن غرَي مخطَّط له أيًضا، فالَعَمل 
ــاَم برزت جوانب التَّقصري والَخلَل يف  اإلنَْســـاِنّ هو نِتَاج حاجة بيئته الحقيقيَّة، فُكلَـّ
ياِسّ وانعكس هذا التَّقصري عىل حياة النَّاس  النِّظَام االقْتصادّي أو االْجِتامعّي أو السِّ
كُلَّاَم ســـارع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل رَْدم ُهوَّة هذا الَخلَل، وسارع إىل تقديم الِخْدَمات 

ِريَن َجرَّاء هذا التَّقصري. الَِّتي من شأنها تحسني حياة املُتََضِّ

ويف عصنا الَحايِلّ اتَّســـع نطاق عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لدرجٍة أصبحت ِخْدَماتها 
تُشـــكِّل رديًفا مهامًّ للقطاع الُحُكوِمّي ال يكن االستغناء عنه، فأصبح لهذا الَعَمل تأثرٌي 
ة بربامجه،  اقِْتَصاِدّي واْجِتاَمِعّي وثََقايِفّ، واتََّســـَعْت أيًضا ِمَساحات التَّغطية الخاصَّ
فالعديد من ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ أضحت ُمَنظَّاَمت ُدَوليَّة تغطِّي بأنشطتها التَّقليديَّة 
واملُبتََكرَة معظم بقاع األرض، وحيثام تجد َمظاهَر للُجوع والَفَقر والتَّرشُّد وغريها من 
املظاهر املُرْتَِبطَة بانخفاض مستوى حياة اإلنسان ستجد أنشطًة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

َوليَّة. َسواٌء املََحلِّيَّة أو الدُّ
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ق األهداف الَِّتي  إِنَّ مجاالت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وعن طريق املجاالت الَِّتي يَُغطِّيها يُحقِّ
يســـعى إليها عىل املســـتوى الَفرِْدّي واألرَُسِّي واملُْجتََمِعـــّي، ولََعلَّ َهِذِه األهداف هي 
خول إليها،  د للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املجاالت الَِّتي عليها تَْغطيتها والدُّ البُوْصلَة الَِّتي تَُحدِّ
ومن هنا يكن القول ِبأَنَّ تحديد املجاالت الَِّتي عىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تغطيتها ليست 
قَِضيَّة َعْشـــَوائِيًَّة أو َشْخِصيًَّة تخضع ملشـــيئة ورغبة القامئني عىل هذا الَعَمل، بل هي 
ة اعتبارات؛ أَوَّلَها: الحاجة الَحِقيِقيَّة للُمســـاَعَدة يف  د وفْق ِعدَّ قَِضيَّة َمْوُضوِعيٌَّة تُحدَّ
ة  هذه املجاالت، والثَّان: األهداف املُْعلََنـــة لهذه املَُنظَّاَمت، فبعض املَُنظَّاَمت ُمختَصَّ
َدة، والثَّالِث: قدرة هذه  ة برشيحة ُمَحدَّ د مـــن الِخْدَمات أو ُمْختَصَّ بتقديم مَنَط محدَّ
املَُنظَّاَمت املَادِّيَّة واللُّوْجْسِتيَّة عىل تَْغطية هذه املجاالت، والرَّاِبع: القوانني والتَّرشيعات 
ِة  الُحُكوِميَّة املَُنظَِّمة ألعامل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فبعض الُحُكوَمات تَختَصُّ ِبِعدَّ

مجاالت ال تسمح للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بتغطيتها.

يف هذا الفصل سنتناول املجاالت الَِّتي تَُغطِّيَها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واإلِغاثِيَّة يف إطارها 
الَعاّم، وذلك وفَْق القطاعـــات الَِّتي اعتادت املَُنظَّاَمت الَحالِيَّة تغطيتها، وهي: إغاثة 
يَن، الِخْدَمات الطِّبِّيَّة، األنشـــطة التَّْعلِيِميَّة،  املَْنُكوِبنَي، إِيَواء املرَُشَِّديَن، إنقاذ املَُحارَصِ
الِخْدَمات االْجِتامعيَّة الَوْعِظيَّة واإلرشـــاديَّة واإلِْصالِحيَّة، وكذلك تقديم االستشارات 

الَقانُونِيَّة والطِّبِّيَّة. 
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املبحث األَوَّل

إغاثة املَْنكُوِبنَي

ّي يف بداياته بإغاثة املَْنكُوِبنَي، فأَوَّل ُمَنظَّمة  اْرتََبَط ظهور الَعَمل اإلنَْســـاِنّ املَُؤسَّ
لِيب األَْحَمر، وكان سبب نُشوئِها  ُعِنَيْت بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ هي ُمَنظَّمة الصَّ
هو إغاثة املَْنكُوِبـــنَي جرَّاء الُحُروب؛ فإغاثة املَْنكُوِبنَي هـــو ُصلُْب عَمل املَُنظََّمت 
اإلنَْسانِيَّة وَجوَهُر ُوُجوِدها، وتشمل َعَمليَّات اإلغاثة كُلَّ األنشطة واألعمل الَِّتي من 
ِريَن من دائرة الَخطر، والَعَمل عل توفي الوسائل  شأنها إخراج األشخاص املَُتَضِّ
الكفيلة بتأمني ُمْســـتلزمات الَعْيش األََساِسيَّة لهؤلء املَْنكُوِبنَي، ويُْقَصد باملَْنكُوِبنَي 
األفراد الَِّذيَن تَعرَّضوا ألحداٍث وأفعاٍل َســـلبيٍَّة واْسِتْثنائيٍَّة تسبََّبت يف تغيي مَنَط 
د حياتهم بَشـــكٍْل ُمَباِش، وقد يكون  حياتهم واضطرارهم للعيش يف ظُُروف تُهدِّ

املَْنكوبُوَن أفراًدا أو جمعات أو شعوبًا بكاملها.

ا طَِبيِعيَّة كالزَّالزل والرباكني والفيضانات،  وعموًما قد تكون أســـباب هذه النَّكبات إِمَّ
ينيَّة كحروب  ياِسيَّة أو الدِّ وغريها، أو قد تكون جرَّاء الُحُروب والنِّزَاَعات املَُســـلََّحة السِّ
التَّطْهري الِعرِْقّي الَقامِئَة عىل أســـاٍس ِعرقّي أو ِدينّي أو مذهبّي، وتختلف األنشـــطة 
اإلِغاثِيَّة الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة اختالفًا نســـبيًّا فيام بينها تَبًَعا لألسباب 

املَُؤدِّيَة للَكوارِث. 

يَّـــة املمنوحة للَعَمل اإلَِغاِثّ تَزْداد يوًمـــا بعد يوٍم يف ِظّل الُحُروب املُتزايدة  إِنَّ األََهمِّ
يف الَعالَم الَِّتي تُفرُز مآِسَ إنَْســـانِيَّة تَتَطلَّب زيادًة يف الجهود الرَّامية لتقديم الَعْون 
ات املَُناِخيَّة الَِّتي تتســـبَّب بالعديد من الَكوارِث الطَّبيعيَّة  للَمْنُكوِبنَي، ويف ِظّل التََّغريُّ
َاَعات والُحُروب.  الَِّتي تُخلِّف مآِسَ قد ال تَِقّل يف ُســـوئِها عن تلك النَّاِجمة عن الصِّ
إِنَّ هذه األســـباب املُْجتَِمَعة جعلت من الَعَمل اإلَِغـــاِثّ قَِضيَّة ال ِغَنى عنها يف وقِتنا 
ْعم  بِْحيَّة تقديم الدَّ الحاِض، وتَتَطلَّب هذه الظُّروف مـــن الُحُكوَمات واملَُنظَّاَمت الرِّ
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اِدس/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

املـــادِّّي واللُّوِجســـتّي للُمَنظَّاَمت العاِملَة يف املجال اإلَِغـــاِثّ، با ُيَكِّنها من تقديم 
زِمة، ويُِعيُنها عىل توســـيع نطاق ِخْدَماتها بحيث يشمل جميع  الِخْدَمات الكافيَة والالَّ

املناطق املَْنكوبة.
 

إغاثة املَْنكُوِبنَي جرَّاء الُحُروب والنِّزَاَعات
تَُعدُّ األعامل اإلِغاثِيَّة الَِّتي تســـتهدف املَْنُكوِبنَي جرَّاء الُحُروب والنِّزَاَعات املَُسلََّحة من 
ياِسّ  أكث أنواع األعامل اإلِغاثِيَّة انتشاًرا يف الَعالَم، وذلك كَسبٍب َمْنِطِقّي للتَّْوتُّر السِّ
ياِســـيَّة ال تَِجُد  ــِذي يَطَْغى عىل َغالِِبيَِّة مناطق املعمورة، ومعظم هذه التَّوتُّرات السِّ الَـّ

طريًقا للَحّل وتَتَحوَّل إىل َشْكٍل من أشكال النِّزاع املَُسلَّح. 

ا من املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، وتَتَطَلَّب  إِنَّ الُحُروب والنِّزَاَعات تَتَطَلَّب جهًدا خاصًّ
ـــبَب املؤدِّي لهذه النََّكبَـــات. كام أَنَّ الُحُروب  دة تَتَناَســـب مع طبيعة السَّ آليَّاٍت محدَّ
والنِّزَاَعات تَْفرُِض ظُُروفًا َمْوُضوِعيَّة قد تَُقيُِّد األعاَمل اإلِغاثِيَّة ِبُجْملٍَة من االعتبارات 

الَِّتي تَُحدُّ من فاعليَّة هذه األعامل أو تُؤدِّي إىل َعرْقَلتها وتأخريها.

ُعوبَـــات والظُّروف املَْوُضوِعيَّة الَِّتي قد تُعرِقـــل الَعَمل اإلَِغاِثّ َعِقَب الُحُروب  الصُّ
والنِّزَاَعات:

َاَعات الَعْســـَكِريَّة والنِّزَاَعات َضَاوًة 	  ُصُعوبة الُوُصول: تشـــهد العديد من الصِّ
تَْجعل معها إِْمَكانِيَّة الُوُصول للَمْنُكوِبنَي َسواٌء كانوا َمَدنِيِّنَي أو َعْسَكرينَّي َمْحفوفًة 
اِخلِيَّة الَِّتي قد ال يلتزم أطرافُها باملباِدئ  ًة يف ِظّل النِّزَاَعات الدَّ باملَخاِطر، وخاصَّ
َاَعات  َوليَّة املَْعِنيَّة بحقوق اإلنســـان واألرَْسَى وغريها، بينام يف الصِّ األَُمِميَّة والدُّ
َوليَّة عىل األطراف املُتََنازَِعة با يسمح  غوط الدُّ َوليَّة يكن تطبيق نوع من الضُّ الدُّ

بُدُخول ِفرَِق اإلنقاذ.

ِقيَقة َعَصَب الَعَمل اإلَغاِثّ 	  حيَحة والدَّ عـــدم تَوفُّر املعلومات: تَُعدُّ املعلومات الصَّ
يع  واإلنَْســـاِنّ، فبدون هذه املعلومات يَْفِقُد هـــذا الَعَمل فاِعلِيَّتَه، فالتَّدخل السَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة  ـــال مرهوٌن بتوفُّر املعلومات، ويف معظـــم النِّزَاَعات الدَّ والَفعَّ
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

حايا وحجم  تَْعمد جميع األطراف املُتََنازَِعة إىل تَشويه املعلومات املُتََعلَِّقة بعدد الضَّ
ِريـــَن، وذلك يف محاولة منها للتُّهرُّب من َمْســـُؤولِيَّاتها الَقانُونِيَّة املََحلِّيَّة  املُتََضِّ
َوليَّـــة، وَدفًْعا للعقوبات األَُمِميَّة الَِّتي قـــد تَطالُها يف حال َخرِْقها لألعراف  والدُّ
ِقيَقة ليس  حيَحة والدَّ لة، كام أَنَّ تَوفُّر املعلومات الصَّ َوليَّة ذات الصِّ واملَواثِيـــق الدُّ
ر قَد ال يَِقلُّ  املعيار الوحيـــد لَفاِعلِيَّة الَعَمل، فتَوفُّر هذه املعلومات يف وقٍت ُمتَأَخِّ
ُســـوًءا عن عدم تَوفُّرها، فلذلك يُشـــرتَط باملعلومات الواردة أَنَّ تكون صحيحة 

ودقيقة، وأن تكون يف الوقت املناِسب.

ياِسيَّة من مبادئ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وبدون 	  التَّْســـييس: تَُعدُّ الِحياِديَّة السِّ
هذه الِحياِديَّة يُصبح هذا الَعَمل َمْنقوًصا؛ ناِهيَك عن إخاللِه بأهمِّ َمباِدئه، ومعظم 
املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة تَلتزِم بهذا املبدأ، إاِلَّ أَنَّ اتِّهام أحد أطراف النِّزاع -أو 
ياِســـيَّة يفتح باب التََّذرُّع بعدم التَّعاُون  كِلَيِْهام- هذه املَُنظَّاَمت بعدم الِحياِديَّة السِّ
معها، وعـــدم تقديم املعلومات، ِمامَّ يَْنعكس عـــىل إِْمَكانِيَّة قيام هذه املَُنظَّاَمت 

بالَواِجبَات املُناطَة بها.

كُّل هذه الَعَقبات تَُشكِّل ِعبئًا إَِضاِفيًّا عىل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، فضاًل عن املََخاِطر 
األَْمنيَّة الَِّتي يَتعرَّض لها العاملون يف هذه املَُنظَّاَمت أثناء قياِمهم بأعاملهم، ففي كُّل عام 
ل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة خالل تقديهم الَعْون  ل عرشات الَوفَيات واإلصابات بني ُعامَّ تَُسجَّ
لْت أكث من 4,500 حالة قَتٍْل أو  اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، فَوفْق تقاِرير األَُمم املُتَِّحَدة فقد ُسجِّ
إصابٍة أو اْخِتطاٍف يف العراق فقط خالل العرش ســـنوات املاضية)1(؛ وذلك عىل الرَّْغم 
َوليَّة واألَُمِميَّة الَِّتي تَُحضُّ وتَفرِض عىل أطراف النِّزَاَعات  من القوانني والتَّوصيَّـــات الدُّ

املَُسلََّحة احرتام املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة وتقديم الَعْون واملساَعَدة لها.

يف اليوم الَعالَِمّي للعمل اإْلنَْساّن.. من العراق إىل اليمن وَغزَّة، َدعَوات بإنهاء النِّزَاَعات واحرتام العاملني . 1
https:// :يف املجال اإْلنَْســاّن، أخبار األمم املُتَِّحَدة، املوقع الرَّْســِمّي لهيئة األمم املُتَِّحَدة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/jHWt5
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ُعوبَات الَِّتي قد تَعرتِض أو تُعيق الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ تُحتِّم عىل  إِنَّ هـــذه الصُّ
املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة اتَِّخاذ مجموعة من آلِيَّات الَعَمل واإلجراءات الَهاِدفَة إىل تذليل هذه 
ًة  الَعَقبَات، الَِّتي من شـــأنها تفعيل الَعَمل اإلَِغاِثّ يف حالة الُحُروب والنِّزَاَعات وَخاصَّ

يف ِظّل الَعَقبات املَْذكورة.

أَساسّياُت عمل املَُنظََّمت اإلِغاثِيَّة يف ِظّل الُحُروب والنِّزَاَعات
ل املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة ِبَشـــْكٍل ُمبَكٍِّر يف الَكوارِث النَّاِجَمة 	  ـــل املَُبكِّر: إِنَّ تََدخُّ الَتَدخُّ

عن الُحُروب والنِّزَاَعات يُســـاِعد يف زيادة فَاِعلِيَّة األنشطة واألعامل اإلِغاثِيَّة، 

لها املُبَكِّر. وتلجأ  إَضافَة إىل أنَّ هذه املَُنظَّاَمت تتفاَدى بعض الَعَقبات يف حال تََدخُّ

ة أساليب أََهّمَها:  لها املُبَكِّر إىل ِعدَّ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يف تَحِقيق تََدخُّ

م معلومات  ياِســـيَّة واالْســـرِتاتِيِجيَّة الَِّتي قد تَُقدِّ التَّعاُون مع مراكز األبحاث السِّ

حة للتَّحوُّل إىل نِزَاَعات ُمَسلَّحة، واالستفادة  ياِسيَّة املرشَّ وبيانات عن الخالفات السِّ

ياِسيَّة والَعْسَكريَّة. من التَّقارير األَُمِميَّة املَْعنيَّة بالنِّزَاَعات السِّ

الِحياِديَّة: تَُعدُّ الِحياِديَّة من أََساِســـيَّات الَعَمل اإلَِغـــاِثّ، والِحياِديَّة تَْعني عدم 	 

ـــياِسّ  ـــياِسّ مع أَيِّ جهٍة من جهات النِّزاع، والبُْعد عن الَعَمل السِّ الوقوف السِّ

يَّة يف بيئة  بشـــتَّى أنواعه، فالِحياِديَّة ُتكِّن املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة مـــن الَعَمل ِبُحرِّ

النِّزاع، إَضافَة إىل أَنَّ الِحياِديَّة تزيد من فُرَْصة هذه املَُنظَّاَمت يف الحصول عىل 

التَّْمويل الكايف للقيام بأنشطتها.

: إِنَّ الَكوارِث النَّاِجَمة عن الُحُروب والنِّزَاَعات املَُسلََّحة تَْفرِض تعاونًا 	  َوِلّ التَّْنِسيق الدُّ

ُدوليًّا وأَُمِميًّا، وعموًما تَْفرِض هذه الظُّروف عىل املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة التَّعاُون مع ثالثة 

ْولَة املَْصَدر هي  أطراٍف ُدَولِيَّة، وهي دولة املَْصَدر، ودولة الُعبُوِر، ودولة الَهَدِف، فالدَّ

يَّة بالغة؛ أِلَنَّها  ْولَة مع املَُنظَّمة ذو أََهمِّ دولة املَْوِطن للُمَنظَّمة اإلِغاثِيَّة، وتَعاُون هذه الدَّ

ال، ودولة  يع والَفعَّ ِ اتِيَّة لتَحرُّك املَُنظَّمة السَّ تُساِعد يف تهيئة الظُّروف املوضوعيَّة والذَّ
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يَّة  ول هو أيًضا ذو أََهمِّ ة ُدَول، وتعاون هذه الدُّ الُعبُور وهي قد تكون دولة واحدة أو ِعدَّ

ْولَة الَِّتي عىل أرضها حصل النِّزاع،  ْولَة الَهَدف هي الدَّ يف فَاِعلِيَّة تَحرُّك املَُنظَّمة، والدَّ

ْولَة هو العامل األََهّم يف فَاِعلِيَّة عمل املَُنظَّمة اإلِغاثِيَّة. وتَعاُون هذه الدَّ

إغاثة املَْنكُوِبنَي َجرَّاء الكَوارِث الطَّبيعيَّة
تُعدُّ العوامل الطَّبيعيَّة من أســـباب الَكـــوارِث الَِّتي تُخلِّف املئات واآلالف من املَْنُكوِبنَي 
ل لتقديم الَعْون واملَُســـاَعَدة إلخراجهم من  الَِّذيَن يَتَطَلَُّب من املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة التَّدخُّ
ِمْحَنِتِهْم، وتَُعدُّ الَكوارِث الطَّبيعيَّة أَقَلَّ تعقيًدا ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلَِغاِثّ يف بعض الجوانب، 

ياِسيَّة، إاِلَّ أَنََّها قد تكون أصعب يف َجوانب أخرى. ًة فيام يَتََعلَّق بالجوانب السِّ وَخاصَّ
اِدرة عن هيئات األَُمم املُتَِّحَدة املَْعِنيَّة بالقضايا اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة  إِنَّ التَّقاِرير الصَّ
ل من املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة بتقديم الِخْدَمات  تُثِْبت أَنَّ الحاالت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَطْلُب التَّدخُّ
ًرا  يًَّة وَضَ اإلِغاثِيَّة يف حالة الَكوارِث الطَّبيعيَّة قد تكون يف بعض الحاالت ال تَِقّل أََهمِّ
َاَعات الَعْسَكِريَّة، ويف بعض الحاالت قد تكون أََشدَّ صعوبًة  عن تلك النَّاتجة عن الصِّ
وتعقيًدا وفًقا لألحوال الطَّبيعيَّة الَِّتي أَدَّْت لحدوث الَكوارِث، وعموًما يكن القول ِبأَنَّ 
معظم اإلجراءات املُتَّبعة يف حالة إغاثة املَْنُكوِبنَي من الَكوارِث الطَّبيعيَّة تتشـــابه إىل 

َاَعات. حدٍّ بعيد مع تلك النَّاتَِجة عن الُحُروب والصِّ
ُعوبَات الَِّتي قد يكون بعُضها ال يكن  وتَْفرِض الَكوارِث ذات املنشأ الطَّبيعّي بعض الصُّ
ة؛ أََهّمَها: املساحة الُجْغرَاِفيَّة  ُعوبَات تبًعا لعوامل ِعدَّ تَجاُوزه، وتختلف هذه الَعَقبات والصُّ
ُعوبَات الحاصلة يف حال  الَِّتي تُغطّيها الكارثُة، وطبيعة الكارثة نَْفِسها، فالَعَقبات والصُّ

يُول تختلف عن تلك املُصاِحبة للزَّالزِل والرباكني أو األعاصري. الفيضانات والسُّ

ُعوبَات والظُّـــروف املَْوُضوِعيَّة الَِّتي قد تَُعرِْقل الَعَمل اإلَِغاِثّ املُراِفق للكَوارِث  الصُّ
الطَّبيعيَّة:

الُفجائِيَّـــة: تحدث العديد من الَكوارِث الطَّبيعيَّة بدون ســـاِبق إنذار، كالزَّالزِل 	 
مثاًل، ويف هذه الحاالت يحصـــل تَأثُّر زََمِنّي يف َعَملِيَّة بَْدء األعامل اإلِغاثِيَّة يف 
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املنطقة املَْنُكوبَة، وقد يُؤدِّي هذا التَّأخري الزَّمنّي إىل تَفاقُم بعض الحاالت، وحتَّى 

رًا نوًعا ما  فيـــام يَتََعلَُّق بالَكوارِث الَِّتي يكن تَوقُّع حدوثها يكون هذا التََّوقُّع ُمتَأَخِّ

كاألَعاِصري والَفيَضانات.

الحاجـــة ألعمل نَْوِعيَّة: تَتَطَلَّب الَعَمليَّـــات اإلِغاثِيَّة يف حال الَكوارِث الطَّبيعيَّة 	 

مَنَطًا نَْوِعيًّا من األعامل، قد تَلْزَم املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة االْسِتعانَة بَُنظَّاَمت ُحُكوِميَّة 

ًة تســـتطيع القيام بهذه األعامل، كإبعاد األنقاض واستعامل املَْروحيَّات  أو َخاصَّ

ِريَن، وغريها من األعامل. النِْتشال املُتََضِّ

النتشـــار الواسع للكَارِثة: يف معظم الَكوارِث ذات املنشأ الطَِّبيعّي تكون مْنِطَقة 	 

ة أقاليم ومحافظات ومقاطعات، ِمامَّ يُؤدِّي إىل  التَّأثُّر واســـعًة؛ فقد تشـــمل ِعدَّ

تََشتُّت أعامل اإلغاثة.

مراحل وُخطُوات إغاثَة املَْنكُوِبنَي
تقوم َعَملِيَّة إغاثة املَْنُكوِبنَي، بَغضِّ النَّظَر عن أسباب الَكوارِث، عىل ُجْملٍَة من الُخطُوات 

املُتََسلِْسلَة واملُتَتَاِبعة، تهدف يف نهاية املَطاف إىل تأمني سالمة هؤالء املَْنُكوِبنَي، وتهيئة 

الظُّروف املاُلمِئة واملُناِسبَة للِحفاظ عىل َسالَمتهم الَجَسديَّة والنَّْفِسيَّة، وفيام ييل هذه 

الُخطُوات وفْق تََسلُْسلها املَْنِطقّي والزََّمِنّي.

ِريَن عن َمْصدر الَخطَر، 	  َعَمليَّـــات اإلِْخالء: تَهدف هذه الَعَمليَّة إىل إبعاد املُتََضِّ

َسواٌء أكان طَِبيِعيًّا أم نتيجة رِصاٍع َعسكرّي، فَعَملِيَّة اإلغاثة تكون بال فائدة َحقيقيَّة 

َا تَرْتَِبط هذه  ِريَن تحت التَّأثرِي املُبارِش ملَْصدر الخطر، وُربَّ يف حـــال بقاء املُتََضِّ

َاَعات  الَعَمليَّة بالَكوارِث ذات املَْنَشـــأ الطَِّبيعّي أكث من الَكوارِث النَّاتَِجة عن الصِّ

ات،  َاَعات الَعْسَكِريَّة يقوم ُمْعظَم املََدنِيِّنَي باإلِْخالء الذَّ الَعْســـَكِريَّة؛ ألَنَّه مع الصِّ

ـــا يف ِظّل الَكوارِث الطَّبيعيَّة فقد ال يكون هذا الخيَاُر ُمتاًحا نَِتيجة ُمحارَصَتهم  أَمَّ

بِفْعل الَعواِمل الطَّبيعيَّة.
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ِريَن وإبعاِدهم عن َمصاِدر الَخطَر، 	  تأمني أََساِســـيَّات الحياة: بعد إخالء املُتََضِّ

َاب ومســـتلزمات العناية  م لهم أََساِســـيَّات الحياِة؛ كاملَأَْوى والطََّعام والرشَّ تَُقدَّ

ِحيَّـــة، وقد تَلْزَم بعض الحاالت إقامة َمَشـــايف َميْدانِيَّـــة لتَْقديم الِخْدَمات  الصِّ

يَّة يف الوقت املناسب. حِّ الصِّ
ًة األَطْفال والنَِّســـاء 	  ْعم النَّْفِيّ واللُّوْجْســـِتّي: يعان معظم املَْنُكوِبنَي وَخاصَّ الدَّ

ْعم النَّْفِيّ لهم يف  م الدَّ من صدمات نَْفســـية ُمصاِحبَة للَكوارِث الحاِصلَة، ويَُقدِّ

وَن يف هذا املجال، إَضافَة إىل تقديم الِخْدَمات اللُّوْجْســـِتيَّة  هذه الحاالت ُمْختَصُّ

للَمْنُكوِبنَي مثل االتِّصاالت للتَّواُصل مع َذويهم، إَضافَة ملُحاَولَة لَمِّ َشْمل َمن ترََشََّد 

عن أهله.

ة  ة الَِّتي تَْستَِمّر بها الَعَمليَّات اإلِغاثِيَّة من حالٍة ألُْخرى، فقد تكون لِعدَّ هذا وتختلف املُدَّ
ِجِئنَي  ساعات فقْط، وقد تَْستَِمّر لسنواٍت وُعُقوٍد، فالِخْدَمات اإلِغاثِيَّة للِفلِْسِطيِنينّي الالَّ
ْعم  َصة بالدَّ ة ُعُقود وأُنِْشئَْت ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة ُمتََخصِّ خارج بالدهم ُمْســـتَِمرَّة منذ ِعدَّ
اإلنَْساِنّ للِفلِْسِطيِنيّنَي؛ نظرًا الستمرار ُمعانَاتِهم، كُمَنظَّمة "األونرواUNRWA " عىل 
َهة  وِريِّنَي أيًضا؛ فالَعَمليَّات اإلنَْسانِيَّة واإلِغاثِيَّة املُوجَّ سبيل املثال، وحالة املَْنُكوِبنَي السُّ

وِرّي. اِخل والَخارِج السُّ ة َسَنوات يف الدَّ لهم مازالت ُمْستمرَّة منذ ِعدَّ
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املبحث الثَّاِن

يَن إِيَواء املَُشَِّديَن وإنْقاذ املُحاَصِ

ترََتاَفق مختلف األزمات بحالت تَشُّد، َســـواٌء أكانت كارثًة طَِبيِعيًَّة أو نتيجَة رصاعٍ 
، ويُْقَصد بالتََّشُّد الحالة الَِّتي تََتَمثَُّل بالخروج الَقْرِيِّ من مكان اإلقامة  َعْســـكَريِّ
ا الِحَصـــار فُيْقَصد به عدم القدرة عل  ائِـــِم وعدم وجود مـــكاٍن آخَر آِمٍن، أَمَّ الدَّ
الخـــروج من مكاٍن مـــا مع تَواُفر َمصادر َخطَر َدائٍم يف هـــذا املكان، ويَُعدُّ إِيَواء 
يَن من ُصلْب عمل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، وقد تكون حالت  املَُشَِّديَن وإنقاذ املُحارَصِ
ل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة ظاهرًة َجَمِعيًَّة  التََّشُّد والِحصار الَِّتي تََتطَلَّب تَدخُّ

تشمل أعداًدا ضخمة من املجتمع، وقد تكون حالت َضيَِّقًة أو َفرِْديًَّة.

سنتناول يف هذا املبحث أََهمَّ املبادئ واإلجراءات الَِّتي تَتَِّبعها ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ 
يَن، وذلك استناًدا لألََدِبيَّاِت  واإلنَْســـاِنّ خالل عملها بِإيَواء املرَُشَِّديَن وإنقاذ املُحارَصِ

لَة. َوليَّة ذات الصِّ املعمول بها لدى كربى املَُنظَّاَمت الدُّ

إِيَواء املَُشَِّديَن
ـــَكن، وهذا الَحقُّ قد ال  يقوم مبدأ إِيَواء املرَُشَِّديَن عىل الَحقِّ الطَِّبيعّي لإلنســـان بالسَّ
يحتاج إىل مواثيق وقرارات أَُمِميَّة أو غريها، فهو ِفطْرٌَة إنَْسانِيَّة، فحتَّى الحيوانات تَبًَعا 
لغريزتها تقوم بُصْنع أعشاش وأوكار تأِْوي إليها، وعموًما فَِإنَّ إغاثة املرَُشَِّديَن تختلف 
وفْق مداها الزََّمِنـــّي، فقد يكون إِيَواًء ُمَؤقَّتًا كام يف حالة الَكوارِث الطَّبيعيَّة وبَعدها 
ـــاِبَقة، أو قد تكون َعَمليَّات إِيَواء طويلة األمد  يعود املرَُشَُّدوَن إىل أماكن إقامتهم السَّ
أو َدامِئَة بسبب عدم التََّمكُّن من العودة إىل مكان اإلقامة، ويف معظم هذه الحاالت 
ِجِئنَي الِفلِْسِطيِنيِّنَي الَِّذيَن مازالوا  يكون الّســـبب ِسياِسيًّا أو َعْسَكريًّا، كام يف حالة الالَّ

يف املَُخيَّاَمت منذ منتصف القرن املايض.
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اِدس/ املبحث الثَّاِن الَفْصل السَّ

َكن  ِة اعتبارات تَْحُكم اآللِيَّات الَِّتي يَِتّم وفْقها تأمني السَّ إِنَّ َعَمليَّات اإِليَواء تخضع لِِعدَّ
املَُؤقَّت، ففي حالة اإِليَواء املَُؤقَّت قد يُْكتَفى بَُخيَّاَمت لُُجوء لحني التََّمكُّن من العودة 
نع أو غريه  ا يف حاالت اإِليَواء الطويل األَمد فقد يَُجهَّز َســـَكٌن ُمْسبَُق الصُّ القريبة، أَمَّ
من وسائل اإِليَواء املناسبة، وِبالطَّبْعِ تخضع هذه الَعَمليَّة إىل االعتبارات املَالِيَّة وعدد 
اِخيِلّ لهيئة  ْويّل وامليثاق الدَّ املرَُشَِّديَن، وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أَنَُّه وفْـــَق القانون الدَّ
ذ عىل أراضيها َعَمليَّات اإلغاثة الحقَّ يف اإلرشاف  ْولَِة الَِّتي تُنفَّ األَُمم املُتَِّحَدة، فإنَّ للدَّ
املبارِش عىل الَعَمليَّات اإلِغاثِيَّة، وال يجوز للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة القيام بأعاملها قبل 

التَّْنِسيق مع الحكومة القامئة)1(.

إِنَّ َعَملِيَّة إِيَواء املرَُشَِّديَن ال تنتهي بتأمني مكان سكٍن ُمَؤقٍَّت، بل هي املرحلة األوىل، 
فالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ ال يَتََوقَّف إاِلَّ عند وصول املُْستَْهَدِفنَي إىل مرحلٍة يَْقِدُروَن 
معها عىل تأمني مستلزمات حياتهم بأنفسهم، فبعد َعَمليَّات اإِليَواء يَِتمُّ تأمني وتوزيع 
ْب، وُمتَطَلَّبَات النَّْوِم، وغريها من أََساِسيَّات الحياة، وِبالطَّبْعِ فَِإنَُّه  املالبس ومياه الرشُّ
ح عدد  من غري املمكن القيام بهذه الواجبات بدون وجود قاعدة بيانات متكاملة تُوضِّ
املُْستَِفيِديَن واحتياجاتهم الَحِقيِقيَّة، وعادًة ما تَِتمُّ هذه املَُساَعَدات عن طريق التَّعاُون 

ْولَة. ة ُمَنظَّاَمت أَُمِميَّة وَمَحلِّيَّة، وكُلُّ ذلك بإرشاف الدَّ بني ِعدَّ

تَُعدُّ َعَملِيَّة إِيَواء املرَُشَِّديَن وما يرافقها من َعَمليَّات أخرى كدعم َمْعَنِوّي ولُوُجْســـِتّي 
للُمستِفيِديَن َعَملِيَّة َمرِنَة وليست جامدًة، فِبالرَّْغم من وجود ضوابط إَِداِريَّة وإِْجرَائِيَّة 
لهذه الُخطُوات فَِإنَّ املرونة تَُعدُّ أســـاس هذا الَعَمل، فمعظم الحاالت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي 
ة اعتبارات،  اًل من املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة، هي حاالت ُمتَبَاِيَنة ومختلفة وفْق ِعدَّ تَتَطَلَّب تدخُّ
ِريَن وظروفهم املَْوُضوِعيَّة وطبيعة الِبيئَة  منها: حجـــم الكارثة وأبعاُدها وعدد املُتََضِّ

ِلّ عل الصعيد . 1 َوليَّة لإلغاثة والنتعاش األَوَّ ُة اإلرشــادات املَُتَعلَِّقة بتسهيل وتنظيم املَُســاَعَدات الدُّ ُمْســَودَّ
لِيب األَْحَمــر والهالل األحمر، 2007م، تاريخ  ْوّل لجمعيات الصَّ ّ يف حالــة الكَوارِث، التِّحاد الدَّ املََحــيلِّ

https://cutt.us/ghdNr :الزيارة 18 فرباير 2020، ُمَتاح عل الرَّاِبط
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ِة  املحيطة الطَّبيعيَّة واالقْتصاديَّة واالْجِتامعيَّة، إَضافَة الختالف املُْســـتَْهَدِفنَي تبًعا لِِعدَّ

اعتبارات أيًضا كاالعتبارات األَيْديولُوجيَّة والثَّقاِفيَّة واالْجِتامعيَّة وغريها، فمن خالل 

هذه املُُرونَة قد تختلف طبيعة الِخْدَمات أو طريقة تقديها لِتَُناِســـَب الِبيئَة املحيطة، 

كام أَنَّ الجمود يف تقديم الِخْدَمة قد يُْضِعف تعاون املُْســـتَِفيِديَن ِمامَّ يَُقلُِّل من فَاِعلِيَّة 

الَعَمل اإلَِغاِثّ.

الجوانب الَِّتي يجب عل املَُنظََّمت اإلِغاثِيَّة مراعاتها عند إِيَواء املَُشَِّديَن:
فيـــام ييل أََهمِّ النَِّقـــاط الَِّتي يجب عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واإلِغاثِيَّة أَْخُذها بعني 
االعتبار عند تقديم ِخْدَماتها املُتََعلَِّقـــة بِإيَواء املرَُشَِّديَن، وهذه املبادئ ُمْجتَِمَعًة ُتَثِّل 

ًة األَُمِمّي منه، وهي: يََّة املرونة الَِّتي ُتَيِّز الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ وَخاصَّ َخاصِّ

ِة للنِّساء وللفئات األََشّد َضْعًفا يف البداية، كاألَطْفال 	  تَلِْبَيُة الحتياجات الَخاصَّ
واملُِسنِّنَي واملَرىَْض.

تقديم املَُســـاَعَدات اإلِغاثِيَّة بطريقة تُراِعي التقاليـــد واألعراف الْجِتمعيَّة 	 
ينيَّة، فال يجوز تقديم أَيِّ ُمْنتَـــٍج ِغَذاِئٍّ يحوي موادَّ ذات صلة  واملُْعَتَقـــَدات الدِّ

ينيَّة. ِبلَْحِم الخنزير للمسلمني، فهذا يتناىف مع مبادئهم الدِّ

م به املَُساَعَدة واإلجراءات 	  ـــكِْل الَِّذي سُتَقدَّ ُمشاَركَة املُستِفيِديَن يف تحديد الشَّ

املَُراِفَقِة لذلك، ففي بعض البيئات قد يَتَطَلَُّب املوقف أَْن تقوم املَُوظََّفات بتقديم 
ة املُوظَُّفوَن الرَِّجال. املَُساَعَدات للنَِّساِء، وال يُْقبَل أن يقوم بهذه املََهمَّ

ِبنَي تدريبًا كافيًا.	  تقديم الِخْدَمات واملَُساَعَدات ِمن ِقَبل ُموظَِّفنَي أَكَْفاء ُمَدرَّ

لْبيَّة عل الِبيَئة 	  تقديم املُســـاَعَدات ِبَشـــكٍْل يَُخفِّف َقْدَر اإلمكان من اآلثار السَّ
. ّ الطَّبيعيَّة واالقْتصاديَّة وُسوق الَعَمل املََحيلِّ

َوليَّة يف 	  التَّعاُون مع املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة األخرى، َسواًء اإلِقْلِيِميَّة أو الدُّ
حال كون الكارثة أكرب من القدرة التَّْنِظيميَّة للُمَنظَّمة العاملة.
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لِة يف َمرْشوِع  نيا لإلِغاثِة اإلِنْســـانيِّة واملَُفصَّ وال بُـــدَّ هنا من التَّْنويِه عىل الُحدوِد الدُّ
"إسفري")1(، والَّتي تَُشـــكُِّل الّناِظَم األَساَس لَِعَمليّاِت اإلِغاثِة اإلِنْسانيِّة َجرّاَء الُحُروِب 
وِع َغرْيَ ُملْزِمٍة قانُونيًّا  والَكـــوارِِث الطَّبيعيِّة، وعىل الرَّْغِم من كَـــْوِن َمباِدِئ هذا املرَْشُ
للُمَنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة، فِإنَّ غالِبيَّتَها تَْسَعى لاللِتزاِم الطَّْوعيِّ ِبها، وذلك لِعّدِة 
ْوليِّة، إِضافًة  ها أَنَّها تَُشـــكُِّل إِطاًرا تَعاُونيًّا بني املَُنظَّامِت اإلِقْليميِّة والدَّ أَْســـباٍب، أََهمُّ
نْيا الوارِدِة يف هذا  ْوليِّة االلِتزاَم باملَعايـــريِ الدُّ الْشـــرِتاِط بَْعِض الِجهاِت املانِحِة الدَّ
ِل اإلِنْسانِّ  نْيا لِلتََّدخُّ وِع، وتَتَقاطَُع النِّقاُط املَْذكُورُة أَْعالُه ِبَشْكٍل كَبريٍ مع املَعايريِ الدُّ املرَْشُ

وُع "إسفري". َدها َمرْشُ الَّتي َحدَّ

ُمها املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة واإلِغاثِيَّة للَمْنكُوِبنَي: الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
ُمها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة للَمْنُكوِبنَي،  وعموًما تتشـــابه الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
ا من الِخْدَمات يتناسب  ولَِكنَّها ال يكن أَْن تَتَطَابَق، فَُكلُّ حالة تَْســـتَْوِجب مزيًجا خاصًّ
ُمها  اتِيَّة للُمْستَْهَدِفنَي، وفيام ييل أََهمَّ الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ مع الظُّروف املَْوُضوِعيَّة والذَّ

هذه املَُنظَّاَمت للُمْستَْهَدِفنَي:
 

َاب	  تأمني الطََّعام والشَّ

إِنَّ التَّرَشُّد، ِبَغضِّ النَّظَر عن ُمَسبَّبَاتِه، يرتافق بانعدام قدرة املرَُشَِّديَن عىل تأمني 
َاب، فتَْفرِض هذه الظُّروف عىل  مستلزمات حياتهم األََساِســـيَّة؛ كالطََّعام والرشَّ
َاب بالتَّزاُمن مع  املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الَعَمل عىل تقديم الطََّعام والرشَّ

مشوع إسفي: َحرَكٌة عالَميٌّة بََدأَت يف عاِم 1997م ِبَهَدِف تَْحسنِي َجْودِة املُساَعدِة اإلِنْسانيِّة، وقاَمت الَحرَكُة . 1
ليِل  نْيا لالْســِتجابِة اإلِنْســانيِّة يف حاالِت الَكــوارِِث، وتَمَّ إِْعداُد الدَّ ُح املَعايرَي الدُّ ِبِإْصــداِر َدليــٍل َمْكتُوٍب يَُوضِّ
ْوليِّة، كاريتاس  ها: ُمَنظَّمُة كري الدَّ ِباملُشــاَركِة بني َعَدٍد كَبريٍ من املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســانيِّة العالَميِّة، أََهمُّ
ليِب األَْحَمِر والِهالِل األَْحَمِر، التَّحالُُف  ْويلُّ لَِجْمعيّاِت الصَّ ليِب األَْحَمِر، االتِّحاُد الدَّ ْوليُّة لِلصَّ ْوليِّة، اللَّْجنُة الدَّ الدَّ
، أوكسفام، املَْجلُِس العالَميُّ للَكنائِِس، ُمَنظَّمُة أَِطبّاَء ِباّل ُحُدوٍد،  ْويلُّ إلِنْقاِذ الطُُّفولِة، االتِّحاُد اللُّوثَريُّ العالَميُّ الدَّ
ُؤوِن اإلِغاثيِّة  ِد املُّدِة وتََحوَّلَت لُِمَنظَّمٍة ُمْستَِقلٍّة تُْعَنى ِبالشُّ وٍع ُمَحدَّ ويف عاِم 2016م تََوقََّف نَشاُط إسفري كََمرْشُ

https://cutt.us/N4Xic :واإلِنْسانيِّة، للَمزيِد: َمْوِقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاح عىل الرّاِبِط

اِدس/ املبحث الثَّاِن الَفْصل السَّ
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وابط، وعموًما يجب أَْن  َعَملِيَّة اإِليَواء، وهذه الَعَمليَّة لها كغريها مجموعة من الضَّ
يَّات الطََّعام ُمتَناِسبَة مع الحاجة الِفْعلِيَّة، وأَْن تُناِسب التَّقالِيد واألعراف  تكون كَمِّ
نِّ  َعة بحيث تُراِعي أوضاع كبار السِّ املََحلِّيَّة للُمْستَْهَدِفنَي، كام ينبغي أَْن تكون ُمتََنوِّ

وغريهم من املُْحتَاِجنَي.

رعاية األَطْفال	 

ًة، وهذه الظُّروف  ترََتافَق حاالت التَّرَشُّد عادًة بظروٍف َســـيِّئٍَة عىل األَطْفال َخاصَّ
ااًل للُمَنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة لتأمني بيئة تضمن أََهمَّ املســـتلزمات  اًل فَعَّ ــب تدخُّ تَتَطَلَـّ
َصة لهم،  األََساِسيَّة لحياة هؤالء األَطْفال، وتَْشمل هذه املستلزمات األغذية املَُخصَّ
َة اإِليَواء طويلة قد يَِتمُّ  واألدوية وغريها من املســـتلزمات، ويف حال كانت ُمـــدَّ

َهة لألطفال، كالتَّْعلِيم مثاًل. إدخال ِخْدَمات جديدة ُمَوجَّ

رعاية املرىض	 

ة  يَّة الَخاصَّ حِّ تَتَطَلَّب َعَمليَّات إِيـــَواء املرَُشَِّديَن إيالء املرىض وذوي الحاالت الصِّ
ا، وعموًما تعمل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ عىل تكثيف  اهتامًمـــا خاصًّ
راَسات البحثيَّة  ة الَعالَِمّي، وكذلك القيام بالدِّ حَّ الجهود من أجل رَفْعِ مستوى الصِّ
يْطَرة عىل األمراض،  حّي، وَوْضع َمعاِيري وخيارات من أجل السَّ ة باملجال الصِّ الخاصَّ
ًة  ول، وَخاصَّ ومدى انتشـــارها، وأيًضا ُمحاَربَة األمراض الَِّتي تنترش يف بعض الدُّ

تلك الَّتي تتَّسم بالفقر والجهل)1(.

وهنا يجب الوضع يف العتبار أَنَّ هناك عدًدا من املعايي يجدر أَْن تُطبَّق عند 
التََّعاُمل مع هذه الفئة كُمَتطَلََّبات تالية لَعَمليَّة اإِليَواء، تََتَمثَّل يف:)2(

فاران، ألربت غنزاليس. "إيصال اإلغاثة اإْلنَْسانيَّة"، املوقع الرَّْسِمّي لألمم املُتَِّحَدة، د. ت، تاريخ الزيارة 10 . 1
 goo.gl/Vy7JuJ :مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ْورة . 2 ة لألمم املُتَِّحَدة، الدَّ تقرير ُمَمثِِّل األمني الَعاّم املعنّي بحقوق اإلنسان للُمَشَِّديَن داخليًّا، الجمعيَّة العامَّ
goo.gl/3WqYP2 :الثالثة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان، يَونيو 2010م، ص ص 105-56، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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المة واألَْمن عىل األجل الطويل.. 1 السَّ
التَّمتُّع بستوى معيشة الئٍق دون تييز.. 2
الُوُصول إىل ُسبُِل كَْسِب الَعيِْش وفُرَِص الَعَمل. . 3
الة وامليسورة إلصالح املساكن واألرايض واملمتلكات.. 4 اآللِيَّات الفعَّ
ْخِصيَّة وغريها من الوثائق دون تييز.. 5 الحصول عىل الوثائق الشَّ
َجْمع َشْمل األرَُس.. 6
ة دون تييز.. 7 ؤون العامَّ املشاركة يف الشُّ
الة والعدالة.. 8 الوصول إىل ُسبُل اإلنصاف الَفعَّ

يَن	  إنقاذ املُحارَصِ

كَّان من  ر خروج السُّ يُشـــري مفهوم الِحَصار وفْق أََدِبيَّات الَعَمل اإلَِغاِثّ إىل تَعذُّ
ا طَِبيِعيَّة  مكانهـــم الَحايِلّ إىل مكاٍن آخر أَكْـــَث أَْمًنا، وقد تكون َموانُِع الخروج إِمَّ
أو َعْســـَكريَّة، وقد تكـــون حاالت الِحَصار فَرِْديَّة أو َجاَمِعيَّة، وِمامَّ ال َشـــكَّ فيه 
يَن  حايَا واملُحارَصِ أَنَّ الوقوع الَجاَمِعّي تحت وطْأَة الِحصـــار ال يَطال أَثَرُُه الضَّ
ْولَة ذاتها عاجزًة عن تحقيق أيِّ نوٍع من التَّْنِميَة املُْســـتَِقلَّة  وَحْســـب، بل يجعل الدَّ
العائدة عليهم، وحينها تقتص محاوالت اســـتمرار حياتِهم عىل االعتامد الكامل 

عىل تلقِّي املُساَعدات اإلنَْسانِيَّة الوارَِدة من الخارج.

كام َيْتَدُّ ذلك إىل الُقوَّات املَْعِنيَّة باملَُساَعَدة أو اإلنقاذ؛ بحيث إِنَّ بيئة الَعَمل املفتوحة 

ا غري  ْعم لها، أمَّ تكون عاماًل ُمساِعًدا يف ُصلِْب الَعَمل اإلَغاِثّ فضاًل عن تقديم الدَّ

ذلك فإنَّه ِمامَّ يَُعوُق تََحرُّكَاتَِها -َسواًء كانت الجهة أهليًَّة أو َخارِِجيَّة- يف سبيل محاولة 

ْعم)1(. الت ُوُصول أَقَّل ملنتظري الدَّ تعزيز الوضع اآلِمن مقاِبل الخطر، وبالتَّايِل ُمَعدَّ

كوســتانيني، جيان فرانسيســكو، وآخرون. دراســة َمْســِحيَّة تَْحلِيلِيَّة ملَُنظََّمت املجتمع املََدِنّ يف األراض . 1
الِفلِْسِطيِنّية املُْحَتلَّة، التقرير النِِّهاِئّ، جامعة والية كولورادو، كلية االستدامة البيئية العالَميَّة، 2011م، تاريخ 

https://cutt.us/Ra03t :الزيارة 19 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَن  وفيام يَُخصُّ األمر الواقع فإنَّه عىل الرَّْغم من نفاذ َحَمالت اإلنقاذ للُمحارَصِ

َكَاء،  باعتباره الهدف األصيل من الَعَمليَّة، الَِّذي قد يَِتّم بالتَّْنِسيق مع عدٍد من الرشُّ

والتََّمكُّن من تَْوصيل األغذية واملستلزمات الطِّبِّيَّة للَعاِجِزيَن عن الوصول لها ِبِفْعل 

يَن  ُمَســـبِّبَات الحظر)1(؛ فإنَّ العديد من محاوالت اإلنقاذ أو الوصول للُمحارَصِ

باألساس تَبُوُء ِبالَفَشِل؛ نظرًا لِتََعنُِّت الجهات املسؤولة عن الِحَصار ِبَشْكٍل أََساٍس)2(.

وينبغي لَْفت النَّظَر إىل ضورة تكُّن القامئني عىل هذه الَعَمليَّة من أجل تقديم 

زِمة مكفولة لهم، باإلَضافَة  َعَمليَّات اإلغاثة واإلسعاف؛ بحيث تكون التدريبات الالَّ

يَِّة التََّحرُّك أثناء الطَّواِرئ. لضورة ضامن ُحرِّ

إِنَّ ظُُروف الِحَصار تختلف من حالٍة ألخرى ومع اختالفها تختلف اآللِيَّاُت املتَّبََعة 

لإلنقاذ، ففي الَكـــوارِث النَّاِجَمة عن الزَّالزِل والِهزَّات األَرِْضيَّة قد يُْحَص بعض 

ـــكَّان تحت األنقاض؛ ِمامَّ يَتَطَلَّب جهوًدا اْســـِتثَْنائِيَّة من املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة  السُّ

يُول الَِّتي قد تَْفرض ِحصاًرا  حايَا، كام الحال يف ظُُروف السُّ النتشـــال هؤالء الضَّ

َاَعات الَعْسَكِريَّة نوًعا  ـــكَّان املََحلِّيِّنَي، وطبًعا قد تَْفرُِض بعض الصِّ عىل بعض السُّ

كَّان  ـــكَّان؛ بحيث يكون خروج السُّ من الِحَصار املقصود أو غري املقصود عىل السُّ

من املنطقة محفوفًا باملَخاِطر.

يف معظـــم حاالت الِحَصار وبََغّض النَّظَر عن ُمَســـبِّبَات الِحَصار، قد يكون من 

ُعوبَـــة بكان عىل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة القيـــام بَعَمليَّات اإلنقاذ  الصُّ

ة؛ كاالستعانة ِبطَوَّافَاِت وَحوَّاَماِت الجيش  بفردها ودون ُمَساَعَدة جهات ُمَختَصَّ

فَاع املََدِنّ. والُقوَّات املَُسلََّحة املََحلِّيَّة، أو التَّعاُون مع وحدات الدِّ

َسة راف تََتَمكَّن من إغاثة املَُحارَصيَن، وكالة األنباء القطرية )قنا(، 13 أغسطس 2016م، تاريخ الزيارة . 1 مؤسَّ
 goo.gl/6F40uX :23 يناير 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َوليَّة إلنقاذ املَُحارَصيَن بالفلوجة، موقع الجزيرة، 8 أبِْريل 2016م، تاريخ الزيارة -25. 2 اتِّساُع النداءات الدُّ
goo.gl/XJWBSZ :2017-1م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يـــَن َعَملِيٌَّة محفوفٌة باملََخاِطر  وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أنَّ َعَمليَّات إنقاذ املُحارَصِ
عل مسَتَويَنْي:

يَّة يف 	  يَن؛ فقد تحصل خسائر برََشِ األَوَّل وهو األََهّم: املََخاِطر املحيطة باملُحارَصِ
ر َعَمليَّات اإلنقاذ نظرًا للظُّروف املَْوُضوِعيَّة  ِريَن بسبب تأخُّ صفوف هؤالء املُتََضِّ
َاَعات  َاع الَعْسَكرّي يف حالة الصِّ ة الصِّ املحيطة، أو بسبب تراكم الُحطام أو ِشدَّ

الَعْسَكِريَّة، وغريها من الظُّروف املَْوُضوِعيَّة األخرى.

الثَّاِن: يقع عل عنارص اإلنقاذ أنفِسهم، َسواًء كانوا تَاِبِعنَي ملَُنظَّاَمت اإلغاثة أو 	 
ملَُنظَّاَمت وهيئات أخرى ُمساِعَدة.

إِنَّ هذه املستويات املرتفعة من الخطورة أَدَّْت إىل تَبَنِّي ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة واملَُنظَّاَمت 
ل املُبَكِّر للَحدِّ  ى "التََّدخُّ َوليَّة املَْعِنيَّة بالقضايا اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة مفهوًما جديًدا يُسمَّ الدُّ
مـــن َمَخاِطر الَكوارِث، وَوفْق هذا املفهـــوم يُْقَصد بالَكوارِث "ارتباك خطري يف أداء 
يَّة وَمادِّيَّة واقِْتَصاِديَّة وِبيِئيَّة عىل نطاٍق واِسعٍ تتجاوز  ّ يسبِّب خسائر برََشِ املُْجتََمع املََحيلِّ
ر عىل مواجهتها باستخدام موارده املََحلِّيَّة")1(. ّ أو املُْجتََمع املُتََضِّ قدرة املُْجتََمع املََحيلِّ

ل املُبَكِّر لتخفيف آثار  ــاَمت املَْعِنيَّة التَّدخُّ إِنَّ هـــذه املََخاِطر املُْجتَِمَعة تُحتِّم عىل املَُنظَـّ
هذه املََخاِطـــر قَْدَر اإلمكان؛ وذلك من خالل َعَمليَّات اإلجالء الَِّتي يكن القيام بها 
ة  قبل وقوع الَكوارِث واشتداد األخطار، ويَِتمُّ هذا األمر بالتَّعاُون مع الجهات املُْختَصَّ
َســـات املَْعِنيَّة بالتََّنبُّؤ بالَكوارِث الطَّبيعيَّة،  املَْعِنيَّة بالتََّنبُّؤ بوقوع هذه الَكوارِث، كاملَُؤسَّ
َحة للتََّحوُّل إىل  ياِســـيَّة املُرَجِّ أو تلك املَْعِنيَّة بالتحليالت االْســـرِتاتِيِجيَّة للِخالفَات السِّ

رِصاعاٍت َعْسَكريٍَّة.
 

اْسرِتاتِيِجيَّة األَُمم املُتَِّحَدة يف الحدِّ من الكَوارِث، األمم املُتَِّحَدة، 2008م، تاريخ الزيارة 20 فرباير 2020م، . 1
https://cutt.us/PltG0 :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املبحث الثَّالِث

الِخْدَمات الطِّبِّيَّة والتَّْعلِيِميَّة

َمة من املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة -باإلَضاَفة إىل ما َسَبَق  تشـــمل الِخْدَمات املَُقدَّ
- الِخْدَمات الطِّبِّيَّة والتَّْعلِيِميَّة، وهذه الِخْدَمات ل تَِقلُّ  ابَقنْيِ ِذكْرُه يف املبحَثنْي السَّ
يًَّة عن ســـابقاتها من الِخْدَمات، وَوْفق بعض العتبارات قد تَُعدُّ هذه الِخْدَمات  أََهمِّ
ًة من ناحية استمراريّتها وطول أَثَرِها عل حياة املُْسَتْهَدِفنَي؛  يَّة أكرب وَخاصَّ ذات أََهمِّ
ة يف حياة الَفرِْد، فهي  ّي والتَّْعلِيمـــّي يَْحكُم ويَُؤثِّر عل جوانب ِعدَّ حِّ فالواقع الصِّ
ِته النَّْفِســـيَّة وعل واقعه الْقتصاِدّي والْجِتمعّي، لهذه األســـباب  تَُؤثُِّر عل ِصحَّ
ُمْجَتِمَعًة تُوِل املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة واإلِغاثِيَّة اهتمًما ُمَتزايًدا بالنَّواِحي التَّْعلِيِميَّة 

والطِّبِّيَّة.

يَّة هذه الِخْدَمات الواقع املرَُتدِّي عىل مســـتوى الَعالَم أجمع فيام  وِمامَّ يزيد من أََهمِّ
الت الَفْقِر والَجْهِل تَزَداد يوًما بعد يوٍم؛ فَوفْق  ّي والتَّْعلِيِمّي، فُمَعدَّ حِّ يَُخصُّ الواقع الصِّ
ّي  حِّ إِْحَصائيَّات وتقديرات األَُمم املُتَِّحَدة وتقارير املَُنظَّاَمت األخرى؛ فإنَّ الواقع الصِّ
الَعالَِمّي يَتََدنَّ يوًما بعد يوٍم، وتزداد معه ُمَعانَاة املرىض وأرَُسِهم، وكذلك األمر فيام 

يَُخصُّ الواقع التَّْعلِيِمّي.

ة  حَّ يع يف مجال الصِّ ِ َوِمـــامَّ يَلِْفُت االنتباه يف هذا املجال، هو أَنَّ التَّطوُّر الِعلِْمّي السَّ
ـــكَّان عىل مستوى الَعالَم،  َدة من السُّ وتِْقِنيَات التَّْعلِيم ينعكس إيجابًا عىل رشائح ُمَحدَّ
بينام رشائح كربى مل ينعكس هذه التَّطوُّر عىل واقعها، بل يَزَْداد هذا الواقع ُســـوًءا، 
بب لهذا الَخلَل بني التَّطوُّر الِعلِْمّي والواقع املَُعاش ُسوء توزيع الِخْدَمات  وقد يكون السَّ
يَّة والتَّْعلِيِميَّة، ناهيَك عن األسباب األخرى املُتََمثِّلَة بالواقع االقْتصادّي املرتدِّي  حِّ الصِّ
يَّة والتَّْعلِيِميَّة،  حِّ لبعض الُحُكوَمات، األمر الَِّذي ينعكس سلبًا عىل َجْوَدِة الِخْدَمات الصِّ

وعىل انتشار هذه الِخْدَمات أُفُِقيًّا وعموديًّا.
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َمة من  يَّة والطِّبِّيَّة املقدَّ حِّ يف هذا املبحث ســـنتناول بالبحث والتَّحليل الِخْدَمات الصِّ
يَّة هذه  َوليَّة واإلِقْلِيِميَّة واملََحلِّيَّة، وسنتطرَّق إىل أََهمِّ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الدُّ
الِخْدَمات وإىل أشـــكال وُمَقوِّمات وآلِيَّات تقديها، وذلك كُلُّه وفْق األدبيَّات املُْعتََمَدة 

َوليَّة املَْعِنيَّة بالجوانب اإلنَْسانِيَّة. من ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة وكربى املَُنظَّاَمت الدُّ

الِخْدَمات الطِّبِّيَّة
يَّة الِخْدَمات الطِّبِّيَّة تَزَْداد يوًما بعد يوٍم  كام أســـلفنا يف ُمْستََهلِّ هذا املبحث فَِإنَّ أََهمِّ
مة من بعض الُحُكوَمات، إَضافَة إىل  يف ِظّل انخفاض مستوى الِخْدَمات الطِّبِّيَّة املقدَّ
ّي يف الَعالَم، وفيام ييل أََهمِّ األســـباب املُتََعلَِّقة ِبرَتَدِّي األوضاع  حِّ تـــردِّي الواقع الصِّ
يَّة عىل مســـتوى الَعالَم، ويكن استثامر هذه الوسائل كنقطة ارتكاٍز يكن من  حِّ الصِّ
خاللها تحديد الوسائل الَِّتي يكن من خاللها للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَمل عىل تحسني 

ّي للُمْستَْهَدِفنَي. حِّ الواقع الصِّ

يَّة: حِّ أسباب تَرَدِّي الِخْدَمات الصِّ

ول الفقرية وُدَول الَعالَم الثَّالِث، ومع 	  ًة يف الدُّ كَّان وَخاصَّ الت النُُّموِّ السُّ زيادة ُمَعدَّ
َصة له. ُة الَفرِْد من النَّفقات الطِّبِّيَّة املَُخصَّ يَاَدة املُْضطَرَِدة تنخفض ِحصَّ هذه الزِّ

َوِل 	  األزمـــات االقْتصاديّة الَِّتـــي تَْعِصُف بالَعالَم وتُؤَثِّر عىل النَّاتِـــج الَقْوِمّي للدُّ
وتنخفض معها بطبيعة الحال النََّفَقات الطِّبِّيَّة.

ثَة زيادة يف 	  ِْب؛ إذ يَُسبِّب انتشار مصادر املياه املُملَوَّ الَِحة للرشُّ ِقلَُّة موارد املياه الصَّ
ارية منها. ًة السَّ الت تََفيشِّ األمراض وَخاصَّ ُمَعدَّ

عدم وصول َحَمالت التلقيح ِضّد األمراض إىل األرياف النَّائِيَة واملناطق الفقرية.	 

يَّة واملشايف يف األرياف واملناطق النَّائِيَة.	  حِّ ِقلَُّة املراكز الصِّ

ّي أو انخفاض َجْوَدة الشبكات املوجودة ِمامَّ يَُعزُِّز 	  عدم وجود شبكات رَصٍْف ِصحِّ
من اْحِتاَملِيَّة انتشار األمراض.

يَّة.	  حِّ يَّة الوقاية الصِّ انتشار الَجْهل والتََّخلُّف يف بعض بلدان الَعالَم الثَّالِث وِقلَّة الَوْعي بأََهمِّ

اِدس/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ



- 243 -

ّي الَعالَِمّي،  حِّ إِنَّ هذه األســـباب وغريها أيًضا تَُسبُِّب تراُجًعا مضطرًدا يف الواقع الصِّ
يَّة متزايدة لَدْوِر  ًة يف البلدان الفقرية وبلـــدان الَعالَم الثَّالِث، ِمامَّ يعطي أََهمِّ وَخاصَّ
ة  حَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف الَعَمل عىل تحســـني هذا الواقع وعىل رفع مستوى الصِّ
لِيًَّة لالنِْطالِق يف عمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة،  ًة أَوَّ الَعالَِميَّة. هذه األســـباب تَُشـــكِّل ِمَنصَّ
ىل لهذه املَُنظَّاَمت الَعَمل عىل إزالة هذه األسباب وتقليل  فيمكن القول ِبأَنَّ الخطوة األَوَّ
أَثَرِها، ويكن فيام بعد الِقياُم بُخطُوات الِحَقة، وفيام ييل سنورد أََهّم اإلجراءات الَِّتي 

ّي للُمْستَْهَدِفنَي. حِّ يكن للُمَنظَّاَمت املَْعِنيَّة اتِّبَاُعَها لتحسني الواقع الصِّ

ُصَور ووسائل تقديم الِخْدَمات الطِّبِّيَّة
يقوم مبدأ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف تقديها للِخْدَمات الطِّبِّيَّة عىل الَعَمل عىل إقصاء دور 

العوامل املَُسبِّبَة لرَِتَدِّي الِخْدَمات الطِّبِّيَّة، وفيام ييل أََهّم هذه الوسائل واإلجراءات.

إنشـــاء نَِقاط ِطبِّيَّة: يَِتمُّ عادًة إحداث هذه النِّقاط يف املناطق النَّائِيَة أو املناطق 	 
ذات االنتشـــار الكثيف لألمراض، ويَِتمُّ تجهيزها بالوسائل الطِّبِّيَّة األََساِسيَّة، كام 
يَِتـــمُّ دعمها بكوادر ِطبِّيَّة، وقـــد تكون هذه النِّقاط ثابتًة أو ُمتََنِقلًَّة، كام يكن أَْن 

تكون ُمَؤقَّتًَة أو دامئًة.

َصة وعىل رأسها 	  َوليَّة املُتََخصِّ تقييم املستشـــفيات: تعمل العديد من املَُنظَّاَمت الدُّ
ة  ة والَخاصَّ ة الَعالَِميَّة)1( عىل إجراء تقييامت َدْوِريَّة للمشايف الَعامَّ حَّ ُمَنظَّمة الصِّ
ًة تلـــك املوجودة يف مناطق موبوءة أو ذاِت انتشـــاٍر كَِثيٍف  يف الَعالَـــم، وَخاصَّ

لألمراض.

َصة . 1 ة وكاالت تابعة لألمم املُتَِّحَدة ُمتََخصِّ ة الَعالَِمّية: ويرمز لها اختصاًرا )WHO(، واحدة من ِعدَّ حَّ ُمَنظَّمة الصِّ
ة، وقد أُنِشــئَْت يف 7 أبريل 1948، وَمَقرُّها الَحايِلّ يف جنيف، ســويسا، وهي الّسلطة التَّْوِجِيهيَّة  حَّ يف مجال الصِّ
ّي، وهي مســؤولة عن تأدية َدْوٍر ِقياِدّي يف  حِّ والتَّْنِســيقيَّة ضمن منظومة األَُمم املُتَِّحَدة فيام يَُخصُّ املجال الصِّ
يَّة، ووضع القواعد واملعايري، وتوضيح الخيارات  حِّ يَّة الَعالَِميَّة، وتصميم برنامج البحوث الصِّ حِّ معالجة املسائل الصِّ
يَّة وتقييمها، موقع ويكيبيديا  حِّ ْعم التَِّقِنّي إىل البلدان ورَْصد االتَِّجاَهات الصِّ ياِسيَّة املُْسَنَدة بالبيّنات وتوفري الدَّ السِّ

https://cutt.us/JOo4l :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ه 	  ه هذه الَحَمالت لألطفال بالدرجة األوىل، كام تُوجَّ : وتُوجَّ َدْعـــم َحَمالت اللَِّقاحِ
ًة يف ِظّل وجود َمَخاِوَف من انتشار أَْوِبئَة. كَّان املََحلِّيّني وَخاصَّ لعموم السُّ

م املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة والطِّبِّيَّة ِخْدَمات عالجيَّة 	  َدْعـــم عالج األمراض املُزِْمَنة: تُقدِّ
َطان  لبعـــض األمراض املُزِْمَنـــة كمرِض نقص املناعة املُْكتََســـب "اإليدز" والسَّ

كَِّرّي، وغريها من األمراض املُزِْمَنة. ومرىض السُّ

َوليَّة واملََحلِّيَّة عىل تنظيم 	  نَـــْش التَّْوعية الطِّبِّيَّة: تعمل العديد مـــن املَُنظَّاَمت الدُّ
ه هذه  كَّان املََحلِّيّنَي، وتُوجَّ ّي لدى السُّ حِّ َحَمالِت تَْوِعيٍَّة ُمَمْنَهَجٍة لزيادة الَوْعي الصِّ
الَحَمالت لطالب املدارس والجامعات وللُمَنظَّاَمت املََدنِيَّة، وقد يُستفاد من جهود 

الُحُكوَمات يف َدْعم هذه الَحَمالت.

كام َتْتَدُّ الِخْدَمات الطِّبِّيَّة بحيث ال تَْقتَِص عىل البُْعد املَادِّّي املُتََمثِّل يف إنشاء املبان 
ا يجب النَّظَر للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف هذا القطاع  املَْعِنيَّـــة بالَعَمل الطِّبِّّي، وإمنَّ
ّي بني النَّاِس،  حِّ يَّة يف ِحْفظ حياة اإلنســـان، ونرَْشِ ثقافة التَّعاُون الصِّ با له من أَهمِّ
عىل أنَّه يشـــمل -إىل جانب إنشـــاء املستشفيات واملســـتوصفات والعيادات الطِّبِّيَّة- 
ع إلســـعاف املرىض يف  إجراء الِجراَحات، وتقديم الِخْدَمات الطِّبِّيَّة؛ من خالل التَّطَوُّ

املستشفيات، وإنقاذ حياتهم يف الحاالت الطارئة)1(.

ّي للمرىض  حِّ ـــَكن الصِّ هـــذا إىل جانب َدْعم لجان أصدقـــاء املرىض، وتأمني السَّ
ـــبَاب وكبار  َرات، وحوادث املرور، ورعاية الشَّ واملُراِفِقنَي، والتَّطْعيم، ومكافحة املَُخدَّ
ْورات  يَّة، وتدشـــني الدَّ ـــّن واملُعاِقنَي، وُمتَابََعة حـــوادث املرور، والتَّْوِعية الِصحِّ السِّ

ة)2(. حَّ التَّدريبيَّة يف مجال الصِّ

ْور . 1 ــعوديَّة والدَّ ِعّي يف اململكة العربيَّة السُّ مظاهري، محمد بن عامر عبدالحميد. واقع الَعَمل التَّطَوُّ
اإلِْعالِمّي املأمول لتنميته.. دراســة َوْصِفيَّة نَْقِديَّة، َمَجلَّة جامعة طيبة: العلوم الرتبويَّة، العدد 4، ص 

https://cutt.us/LYUK5 :201، 2016م، تاريخ الزيارة 20 فرباير 2020م، ُمَتاح عل الرَّاِبط
ّ الَعَرِبّ، . 2 ع، برنامج زمالة الَعَمل الَخــرْيِّي واملََدِنّ األُوُروبِّ الَعَمــل املََدِنّ والَخــْيِّي واألوقاف والتَّطَوُّ

2013م، ص 62.

اِدس/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة
ُمها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة عىل ما َسبََق ِذكْرُه يف هذا  ال تقتص الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
املبحث؛ فَوفَْق أََدِبيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ فَِإنَّ هذه املَُنظَّاَمت تقوم بجميع الوسائل والِخْدَمات 
الَِّتي من شـــأنها تحسني حياة اإلنسان أَيَْناَم كان وأيًّا كانت هذه الوسائل؛ فاملعيار األَوَُّل 
ُر مع  واألوحد يف تحديد هذه اإلجراءات هو ِخْدَمة اإلنســـان، فهذه الِخْدَمات قد تَتَطَوَّ
م الزََّمن لتشمل نواحي جديدة مل يَْسبق لها تقديها، وهذا املعيار يكن إسقاطه عىل  تقدُّ
َا وقبل خمســـني عاًما مل تكن تُْدَرج الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة ضمن  الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة، فَُربَّ
مة من  يَّة الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة املقدَّ َمة، ويكن معرفة أََهمِّ ُحزَْمة الِخْدَمات التَّقليديَّة املَُقدَّ

يَّة والَجْهِل عىل مستوى الَعالَم. خالل مالحظة التَّقاِرير األَُمِميَّة املَْعِنيَّة ِبِنَسِب األُمِّ

إِنَّ الِخْدَمات املُتََعلَِّقة بالجوانب التَّْعلِيِميَّة ليست ِخْدَمات جامدة وذات مَنٍَط ثابٍت، بل هي 
لَة وفًْقا للُمْعطَيَات املُتََعلَِّقة بالِبيئَة املُْستَْهَدفَة، فقد يكون املزيج املُستَْخَدم يف  َة وُمتَبَدِّ ُمتََغريِّ
بيئة هنا مختلًفا عن املزيج يف بيئة أخرى، وفيام ييل أََهّم العنارص املُرْتَِبطَة بالِخْدَمات 

التَّْعلِيِميَّة الَِّتي تَُشكُِّل َعَصَب وِمْحَوَر هذه الِخْدَمات أينام كانت الِبيئَة املُْستَْهَدفَة.

بناء املدارس: تقوم العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة باملُساَهَمة بتمويل بناء املدارس 	 
ًة تلك الفقرية وذات مســـتوى التَّْعلِيم املنخِفض، وعادًة ما  ة أماكن، وَخاصَّ يف ِعدَّ

َاَعات. ين من الصِّ َعَفاِء من املُْجتََمع كالنَّازحني والفارِّ ه هذه املدارس لِلضُّ تُوجَّ

ه هذه الربامج إىل الكبار من الرَِّجاِل والنَِّساء، 	  يَّة: وعادًة ما تُوجَّ برامج َمْحو األُمِّ
وقد تكون هذه الربامج ذات تغطية كاملة من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أو ِبَشْكٍل ُجْزِئٍّ، 

كتوفريها املَُعلِِّمنَي مثاًل.

َدْعم الَعَمل التَّْعلِيمّي: كتوفري الُقرْطَاِسيَّة ووسائل التََّعلُّم وتقديها للطلبة ُمبَارَشًة، 	 
أو للحكومة املََحلِّيَّة لتقوم هي بتوزيعها.

ُعوَن بتعليم الطلبة واألَطْفال أو القيام 	  ِعنَي: ويقوم هـــؤالء املُتَطَوِّ توفي املَُتطَوِّ
رين،  ِعّي للَمْنُكوِبنَي واملَُهجَّ يَّة، وعادًة ما يَِتمُّ توجيه الَعَمل التَّطَوُّ بربامج َمْحو األُمِّ

ًة َمْن طَالَْت فرتة ترَشُّدهم. وَخاصَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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يَّة ذات الصلة بالَعَمليَّة التَّْعلِيِميَّة،  وِبالطَّبْعِ فَِإنَّ هذه الِخْدَمات ليست الِخْدَمات الَحْصِ

فهذه الِخْدَمات ليست ذات مَنٍَط تَْقلِيِدّي ثاِبت، فهي ال تقتص عىل عمليَّة البناء والتأسيس 

ا تقع تحت َمظَلَِّته كافَّة األنشـــطة الَِّتي تخدم الَعَمليَّة  للمدارس كعمليَّة َمادِّيَّة بَْحتَة، وإمنَّ

التَّْعلِيِميَّة يف أّي مجتمعٍ كان، فَسواًء من ناحية تشييد املدارس، أو َمْنح املُتَطَوِّعني ُدُروس 

مة يف  اِن للخارج، أو تحسني الِخْدَمة املقدَّ ِقنَي ِباملَجَّ التْقوية بال مقابل، أو إرسال املُتََفوِّ

القطاع الُحُكوِمّي من خالل مناقشة القضايا الَِّتي تخصُّ املجال، وتحديد َمَواِطِن الَخلَل، 

والَعَمل عىل إصالحها، باإلَضافَة إىل تشـــجيع اإلبداع ورعاية املواهب وتنميتها، بحيث 

يكون الهدف من وراء كُّل ذلك هو االرتقاء بستوى النَّْشء ونرَْش العلم)1(.

وتهدف الربامج التَّْعلِيِميَّة اإلنَْسانِيَّة إجاماًل إىل مجموعة من األهداف الواضحة، يَُعدُّ 
من أهّمها ما ييل:)2(

َســـة اإلنَْسانِيَّة؛ بهدف تحقيق األهداف 	  اإلرشاف عىل الربامج الَِّتي تُطْلُِقها املَُؤسَّ
املَرُْجوَّة من ورائها يف نهوض املُْجتََمَعات املُْستَْهَدفَة من خالل التَّْعلِيم.

املَُساَهَمة يف تربية النَّْشِء تربيًة صحيحًة تتامىش مع ِقيَم املُْجتََمع وآدابه.	 

يَِّة الِكبَار من الرَِّجاِل والنَِّساء.	  املُساَهَمة يف َمْحِو أُمِّ

َسات التَّْعلِيِميَّة.	  َدْعم وتشغيل املَُؤسَّ

َدْعم وتشغيل مراكز ومعاهد التَّْدريب الَفنِّّي والتَّأْهيل املِْهِنّي.	 

لَة ِعلِْميًّا وأَكَاِديِيًّا يف املُْجتََمَعات لتجدها حال االحتياج إليها.	  إعداد كوادر ُمَؤهَّ

ّ الَعَرِبّ، . 1 ع، برنامج زمالة الَعَمل الَخــرْيِّي واملََدِنّ األُوُروبِّ الَعَمــل املََدِنّ والَخــْيِّي واألوقاف والتَّطَوُّ
مرجع سابق.

2 .goo. :ْبَِويَّة، هيئة اإلغاثة اإلســالميَّة، تاريخ الزيارة 23 ينايــر 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط الرِّعايَــة الرتَّ
gl/5HFpsH

اِدس/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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وأخيًا، فَِإنَّ مالمح الربامج اإلنَْسانِيَّة يف مجال التَّْعلِيم ال تختلف كثريًا بني املُْجتََمَعات 
ل نوًعا من االختالف يف ضوء األَوَّلويَّات، فهي  الغربيَّة والَعَرِبيَّة، ولِكنَّه ال يزال يُســـجِّ
ة، واالختالف ينحص يف التفاصيل اإلِْجرائِيَّة  تَتَِّفـــُق بعُضها مع بعض يف األُطُر الَعامَّ

كنتيجة الختالف الِبيئَة الَعَرِبيَّة والَغْرِبيَّة. 
 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الرَّاِبع

الِخْدَمات االْجِتمعيَّة الَوْعظيَّة واإلِْصالِحيَّة

ة الَِّتي تَْضطَلِع بها املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، ويتنامى  ْعم النَّْفِيّ من املحاور املُِهمَّ يَُعدُّ الدَّ
غوط  يع الحاصل يف مستويات الضُّ ِ ْعم يوًما بعد يوٍم يف ِظّل التََّهوُّر الرَّ َدْور هذا الدَّ
ٌه لجميع شائح املُْجَتَمَعات  ْعم ُمَوجَّ النَّْفِســـيَّة عل مســـتوى الَعالَم أَْجَمع، وهذا الدَّ
ة أوجه وَمحاِور،  م يشـــتمل عل ِعدَّ ْعم النَّْفِيّ املقدَّ الَغِنيَّـــة منها والفقية، والدَّ
لُوِكيَّة لألفراد  تَُصبُّ جميعها يف خانٍة واحدٍة، وهي تحســـني الحالة النَّْفِسّية والسُّ
يَّة بالغٍة، فمن املمكن لهذه  ْور بأََهمِّ واملُْجَتَمَعـــات، وتَْنظُر الُحكُوَمات أيًضا لهذا الدَّ
املَُنظََّمت أَنَّ تلعب دوًرا إيَجاِبيًّا يف دعمها اإلِْصالِحّي للُمْنَحرِفنَي ُســـلوكيًّا أو من 

ُجوِن واإلِْصالِحيَّات. خالل تقديم ِخْدَماتها يف السُّ

ة ُدَول من الَعالَـــم لتأهيل املُْجرِمني  وهنـــاك تجارُب رائدٌة يف هـــذا املجال يف ِعدَّ
ه هذه  واملُْنَحرِِفنَي ُســـلُوكيًّا من خالل تأهيلهم النَّْفِيّ يف أماكن احتجازهم، كام تُوجَّ
الِخْدَمات إىل التَّأهيل النَّْفِيّ لألطفال الَِّذيَن تََعرَُّضوا لَصَدَماٍت نَْفِسيَّة، وحتى لعموم 
األفراد أيًضا، يف هذا املبحث ســـنتناول دور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف تقديم الِخْدَمات 
املُتََعلَِّقـــة بالجوانب الَوْعِظيّة واإلِْصالِحيَّة والِخْدَمات االْجِتامعيَّة، وِبالتَّأْكِيِد فَِإنَّ هذه 

َدة سُنبَيُِّنها يف سياق هذا املبحث. الِخْدَمات تأخذ أشكااًل وأمناطًا ُمتََعدِّ

ُجوِن واإلِْصالح الْجِتمعّي تنظيم زيارات السُّ
؛ ملا يعود به عىل املُْجتََمع من اإلسهام  ُيثِّل هذا املجال بُْعًدا إنَْســـانِيًّا واْجِتاَمِعيًّا مهامًّ
دت  يف تأهيل املســـجونني؛ لتجاوز ظروفهم إىل واقع أفضل يف املســـتقبل، وقد شدَّ
دراســـات بَْحِثيَّة حول َعَمليَّات حقوق اإلنسان املَيَْدانِيَّة، عىل التَّأكُّد من ُمتَابََعة اللَّْجَنِة 
ولِيَّـــة للصليب األحمر لزيارة املُْحتََجِزيَن، وِمن ُمتابََعة ظُُروف االحتجاز، والتَّأكِيد  الدَّ
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اِدس/ املبحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ

راسات عىل ضورة  عىل ُمراَعاة تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان تَِجاههم، كام أكََّدْت الدِّ

التَّْنِسيق بينها وبني َمْنُدوِب ُحقوق اإلنسان املَيَْدانِيِّنَي)1(.
َول،  رًا يف العديد من الدُّ ه الَِّذي ظَهر مؤخَّ ـــيَاق تجب اإلشارة إىل التََّوجُّ ويف هذا السِّ
ـــْجن يف األحكام  ع عىل إحالل النَّْهـــِج اإلِْصالِحّي َمَحّل العقوبة بالسَّ والَِّذي يُشـــجِّ
الَقَضائِيَّة، أو تأمني الِخْدَمات اإلِْصالِحيَّة املُرَاِفَقة ألحكام الّسْجن؛ وهدف هذا النَّْهج 
ة الخـــالف االْجِتامعّي بني املحكوم عليه  بالتَّأكيـــد هو التقليل قَْدر اإلمكان من ِحدَّ
يَّة، األمر الَِّذي قد يَُعزِّز  البة للُْحرِّ بالّسْجن وبني محيطه وواقِعِه بعد قضاء عقوبته السَّ
لوك االنِْحرَايِفّ، فمن هذا املنطلق  لِْبيَّة وِبالتَّايِل قد يصبح أكث قَاِبلِيًَّة للسُّ رَدَّات ِفْعلِه السَّ
ْور الَوْعِظّي واإلرشـــاِديِّ بُْعَديِْن؛ األَوَّل: بُْعٌد ِوقَاِئٌّ يهدف  يكـــن القول ِبأَنَّ لهذا الدَّ
لتقديم الَوْعظ اإِلرَْشـــاِدّي بهدف معالجة الحاالت املُْنَحرِفَة قبل ظهورها، وهذا البُْعُد 
َسات املُْجتََمع املََدِنّ  يَِتمُّ القيام بإجراءاتِِه يف املدارس وبالتَّعاُون مع الُحُكوَمات وُمَؤسَّ
َســـات اإلِْعالِميَّة الَِّتي يكن استخدام فضائها يف نرَْش هذا الَوْعظ اإِلرَْشاِدّي،  واملَُؤسَّ
ْور: فهو َدْوٌر ِعالِجّي، يســـتهدف حاالت االنحراف الِفْعلِيَّة  ـــا البُْعد الثَّاِن لهذا الدَّ أَمَّ
ـــلُوك املُْنَحرِف لبعض األفراد،  الحاصلة واملوثَّقة، والَِّذي يهدف إىل إعادة تقويم السُّ

ُجوِن واإلِْصالِحيَّات. وعادًة ما يَِتمُّ القيام بهذا البُْعِد يف السُّ

وهنا يجب التَّنويه إىل ضورة تقديم الِخْدَمات نفســـها إىل ذوي املحكومني؛ إذ إِنَّ 
ياِســـيَّة نَْفَسها ال تُعَنى بشـــؤونهم، وبالتَّأكِيد يكون القطاع اإلنَْساِنّ َمُنوطًا  النُّظُم السِّ
باالضطالع به؛ َســـواٌء من النَّاحية املَادِّيَّة وال ِسيَّاَم إذا كان املسجون هو العائل لهذه 
الفئة، ورعاية املسجون معنويًّا لتاليف أَيَّة مشكالت أو ِصَدامات، ويُفسِّ ذلك ضورة 
توفُّر ُمَناخ مالئم تســـري عىل ضوئه األرسة، وليس فقط خالل الفرتة الَِّتي يكون فيها 
ا حال اتُِّخَذْت تَِجاَهها إجراءات  أحد أفراد األرسة تحت العقوبة، ولكن أيًضا بَْعَدها؛ أمَّ

مركز حقوق اإلنسان، الزيارات إىل املُْحَتَجِزيَن، جامعة مينيسوتا، كلية القانون، )1996م(، تاريخ الزيارة . 1
 goo.gl/lkf76I :20 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

لُها الستقبال هذا الَفرْد؛ فَِإنَّ األرسة ستكون قادرًة من جهٍة عىل االنخراط  ِوقَائِيَّة تَُؤهِّ
ـــِجني من جهٍة أخرى بعد  ق مبدأ التكافل والتََّضاُمن، ويكون السَّ ُمْجتََمِعيًّا ِبِفْعِل تحقُّ

ًدا)1(. خروجه ُمحاطًا با يضمن عدم ارتكاب الجرية مجدَّ

وقد تهدف املَُنظََّمت يف نشاطها الْجِتمعّي هذا إىل مجموعة من األهداف تََتَمثَّل 
فيم ييل: 

ْعم االْجِتامعّي.	  يَّة واالْجِتامعيَّة عن طريق تقديم االستشارات والدَّ تطوير التَّْنِميَة األرَُسِ
وقاية األفراد من املشكالت االْجِتامعيَّة وتَِبَعاتُها النَّْفِسيَّة.	 
زم للُمساَعَدة يف معالجة 	  اإلرشاد االْجِتامعّي ألفراد املجتمع، وتقديم التَّْوجيه الالَّ

املشكالت القامئة واملُْحتََملَة. 
ق االنتشار 	  ي الِخْدَمات من خالل استخدام أساليب تَُحقِّ الَعَمل عىل تســـهيل تَلَقِّ

األُفُِقّي والَعُموِدّي لهذه الِخْدَمات.
الَعَمل املُْســـتَِمّر عىل تحقيق التَّْمِكني االْجِتامعّي؛ وذلك من خالل االستفادة من 	 

املصادر االْجِتامعيَّة املََحلِّيَّة املُتَاَحة.

راســـات املُرْتَِبطَة باملواضيع 	  تطوير املعرفة الَعَمليَّة عن طريق إجراء البحوث والدِّ

االْجِتامعيَّة.
لة.	  تقديم الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة والتَّثِْقيِفيَّة ذات الصِّ

تقديم الستشارات الَقانُونِيَّة والطِّبِّيَّة
ع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف هذا املجال بني أكث من مســـألة، فيمكن أَْن يَِتّم تقديم  يَتََنوَّ
الِح  االستشارات الَقانُونِيَّة لألشخاص ذات املصالح الَفرْديَّة، أو الجامعات يف إطار الصَّ

َجناِء واملُْفَرجِ عنهم وأَُسِِهم . 1 َمة من اللَّْجَنة الَوطَِنيَّة لرعاية السُّ ابن دريس، زين بن عبدالله. الِخْدَمات املَُقدَّ
َجَناء واقعها وآفاقها، جامعة نايف العربيَّة للعلوم األَْمِنيَّة، قسم العلوم ااِلْجِتامعيَّة )التأهيل والرَِّعايَِة  ألُُسِ السُّ

https://cutt.us/UObPv :ااِلْجِتامعيَّة(، )2007م(، تاريخ الزيارة 20 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الَعاّم، أو فنيًّا يف النَّواحي التَّنِظيِميَّة أو يف املجال التَّْحلييّل أو البَْحِثّي املُتََعلِّق بالقانون، 
ع ُملْتَزًِما  م جميًعا دون مقابل يف حاالت ُمَعيََّنة، مع األخذ باالعتبار أَْن يكون املُتَطَوِّ تَُقدَّ
ِبُكلِّ معايري اإلجادة الَِّتي يلتزم بها تَِجاه الَعَمل املدفوع، وقد تظهر الحاجة للوفاء بقابل 
ع فيلتزم املُْستَِفيد بها، وتحديًدا إذا ما كان الُُمْستَِفيد  ِخْدَمات إضافيَّة ال تعود عىل املُتَطَوِّ

ْعم الَقانُوِنّ لغري القادرين)1(. َسات تقوم بدورها عىل توفري الدَّ هو ُمَؤسَّ

ِعِه لصالح أفراٍد، أو يف حال  ع كافَّة أَْوُجه التَّْكلَفـــة وتحديًدا حال تَطَوُّ أو يَْكُفـــل املُتَطَوِّ
َصة يف هذا  َسات ُمتََخصِّ ع ُمتََمثِّاًل يف َشـــْخِصيَّاٍت اْعِتباِريَّة ُتَثِّلُها ُمَؤسَّ أَْن يكون املُتَطَوِّ
املجال لِخْدَمة رشائح ِبَعيِْنها، ويكون املجال يف هذا النََّمط غالبًا عىل مســـتوى القضايا 
ُص  ا املستوى الثَّاِن واملُتََعلِّق بالقضايا الحقوقيَّة أو الَِّتي تَتََخصَّ الجزائيَّة أو اإلجرائيَّة، أمَّ
ع فيها َمْرغوبًا ُمْجتََمِعيًّا كقضايا الُعْنِف األرَُسِّي واألحداث،  يف إطـــار فئات يكون التََّنوُّ

، وغري ذلك. ِل املهاجرين، وضحايا االتَِّجاِر بالبَرَشِ ِجئنَي، والُعامَّ وذوي اإلعاقة والالَّ

ع الَقانُوِنّ  ة من مجال التَّطَوُّ ويكن إجاماًل تحديد األنشـــطة الَِّتي يستفيد منها العامَّ
ة، وتقديم االستشارات  ة أنشطة يكن إجاملها: باملَُشورَة الَقانُونِيَّة والَعامَّ من خالل ِعدَّ
والوساطة لَحلِّ املشكالت دون أَْجٍر، إَضافَة إىل التَّثِْقيف املُْجتََمِعّي لرَفْع الَوْعي الَعاّم 
بالقضايا القانُونِيَّة وبناء الُقُدَرات للُمستِفيِديَن، والتَّْوعية باألنشطة الَقَضائِيَّة، ودعم 

التَّْنِظيم املُْجتََمِعّي وَحْشد التَّأْييد والدعوة.
م الربنامج اإلمِْنَاِئّ لألمم املُتَِّحَدة عدًدا من املَُساَعَدات الَقانُونِيَّة  ويف هذا اإلطار يَُقدِّ
االْسِتَشاِريَّة من جانٍب، والتَّدريبيَّة من جانٍب آخر للَمْعِنيِّنَي بالَعَمل الَقانُوِنّ )معاونون- 
قضاة-.....إلخ(، ســـاعد يف تونس، مثاًل، عىل وْضع اســـرتاتيجيَّة ملكافحة الفساد يف 
ِبيع العرّب، كام وَضع قانونًا إلنشـــاء لجنة من أجل التحقيق يف  أعقـــاب ثََوَرات الرَّ

قضايا الظُّلْم لَنيْل حقوق الواقعني تحته)2(.

اِدس/ املبحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ

َوليَّة لحقوق . 1 دليل املُســاَعَدات الَقانُونِّية لألطفال وُمَنظََّمت حقوق الطفل، اململكة املُتَِّحَدة، الشــبكة الدُّ
 goo.gl/YTioOL :الطفل، 2012م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َنِوّي لربنامج األمم املُتَِّحَدة اإِلمْنَاِئّ 2014-2013م، مرجع سابق.. 2 التقرير السَّ
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ا يف مجال تقديم االستشـــارات الطِّبِّيَّة فتَتََجىلَّ مثل هذه الرَُّؤى ِبَشْكٍل أوضح من  أَمَّ
ة، فتعمل عىل  حَّ ولِيَّة تحديًدا يف مجال الصِّ خالل الجهود الَِّتـــي تبذلها املَُنظَّاَمت الدَّ
ة الَعالَِميَّة يف إطار تَْوِجيِهّي وتَرِْشيدّي يهدف إىل تحسني  حَّ ســـبيل املثال ُمَنظََّمة الصِّ
الئِل  يَّة عىل ُمْختَلَف األقطار الَِّتي تَُغطِّيها، ويجري ذلك َعرْب تحديث الدَّ الَعَمليَّة الِصحِّ
اإِلرَْشاِديَّة اإلِطَاِريَّة با يضمن توحيد األداء، كام تَتَعاَون مع املجموعة اإلمِْنَائِيَّة لألمم 
ُقوَن املُِقيُمون يف تلك  املُتَِّحَدة واليونيســـيف بشأن تحسني نظام الَعَمل املَْعِنّي به املَُنسِّ
األقطار مع تطوير الُقُدَرات ِبَشـــْكٍل متزامن يضمن لهـــا تحقيق كافَّة صور الَجْوَدة 

وبُسبُل تنسيق أكث سهولة.

َدة لكافَّة أنحـــاء العالَم لتحقيق ما  كام تُْســـِهم األَُمم املُتَِّحـــَدة يف وضع ُخطَط ُمَحدَّ
يُعرَف باألهداف اإلمِْنَائِيَّة لألَلِْفيَّة، وهذا ما طبَّقته بالفعل يف جاوة-إندونيسيا؛ حينام 
ســـاعدت عدًدا أكرب من النَِّســـاء عىل البقاء أحياء، وذلك عىل أثَـــِر تزايُد الَوفَيَات 
ْعـــِف والتََّقزُّم؛ من خالل وضع  النَِّفاِســـيَّة بينهـــن، كام بادرت أيًضا إىل محاربة الضَّ

خريطة لألَْمن الِغَذاِئّ تفيد التَّجمعات األكث إلحاًحا)1(.

م املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ِخْدَمات ُمتََعلَِّقة  اِبَقة تَُقدِّ باإلَضافَة إىل جميع هذه الِخْدَمات السَّ
لِْبيَّة، كاضطهاد املرأة، وعاملة األَطْفال، وغريها من القضايا،  باملفاهيم االْجِتامعيَّة السَّ
َصة  وبخصوص هذه القضايا تعمل املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة عىل تنظيم برامج اْجِتاَمِعيَّة ُمتََخصِّ
ل العديُد من النََّجاَحات يف هذا  تُْعَنـــى بتعزيز الَوْعي الَجْمِعّي بهذه القضايا، وُســـجِّ

ول الفقرية ودول الَعالَم الثَّالِث. ًة يف الدُّ املجال؛ وَخاصَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َنوي لربنامج األمم املُتَِّحَدة اإْلِمْنَاِئّ 2014-2013م، مرجع سابق، ص 33.. 1 التَّْقرير السَّ
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املبحث الخامس

َفاع املََدِنّ وحمية الِبيَئة الدِّ

َفاع املََدِنّ بجميع الَعَمليَّات واإلجراءات الهادفة لتقديم الَعْون  يرتبـــط مفهوم الدِّ
ِريَن جرَّاء ظُُروف َمْوُضوِعيَّة طارئة تَُشكِّل تهديًدا  واملُساَعدة للُمْحَتاِجنَي واملَُتَضِّ
ا تهديًدا كاماًل عل الحياة واملمتلكات أو تهديًدا جزئيًّا،  لهم، وتشمل هذه األخطار إِمَّ
م املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة واإلِغاثِيَّة هذه  كالحرائق مثاًل وغيها من املََخاِطر، وقد ل تَُقدِّ
ا بتمويل هذه  األنواع من الِخْدَمات بَشـــكٍْل ُمَباِش إِلَّ أَنََّها تَُدعِّم هذه األنشـــطة إِمَّ
رين جرَّاء املََخاِطر املذكورة، كم أَنَّ القضايا  األعمل، أو بتقديم املَُساَعَدات للُمَتَضّ
يَّة  الِبيِئيَّة أصبحت تَْحظَى باهتمٍم ُمتزايٍد من املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة؛ ملا لها من أََهمِّ
تنعكس بَشـــكٍْل ُمَباِش وغي مباٍش عل حياة األفراد، وتعمل هذه املَُنظََّمت عل 
يَّة الِحَفاظ عل الِبيَئة واإلجراءات الَِّتي  تنظيم َحَمالت تَْوِجيِهيَّـــة وتَْعِريِفيَّة بأََهمِّ
ْوء عل برامج  ميكـــن اتِّباُعها يف هذا الخصوص، ويف هذا املبحث سُنَســـلِّط الضَّ
َفاع املََدِنّ وبرامج حمية الِبيَئة الَِّتي تنتهجها املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة كمناهج عمل  الدِّ

دائة أو ُمَؤقََّتة.

َفاع املََدِنّ الدِّ
فَاع املََدِنّ؛ نظرًا لعدم  قد ال تقوم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بدوٍر مبارش يف َعَمليَّات الدِّ
زِمـــة لهذه األعامل، وكَْون هذه األعامل  ــر اإلمكانات التَّْنِظيِميَّة واإلِْجرائِيَّة الالَّ تَوفّـُ
ًصا دقيًقا قد تكون هذه املَُنظَّاَمت بعيدًة عنه نِْســـِبيًّا، ولَِكنَّ هذا البُْعَد  ــب تََخصُّ تَتَطَلَـّ
م دعمها غري املبارش لهذه األنشـــطة  ال يَْعِني غيابها التَّاّم عن هذا املجال، فهي تُقدِّ
ة أســـاليب، كتمويل هذه األنشطة أو املَُساَهَمة يف التَّْمويل، ومن خالل  من خالل ِعدَّ
ة جوانب  فَاع املََدِنّ عادًة تَُغطِّي ِعدَّ ريَن. وأنشـــطة الدِّ تقديم الَعْون املبارش للُمتََضّ
يف املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة، فهناك األنشـــطة املُتََعلَِّقة بالِخْدَمات إبَّان الُحُروب والنِّزَاَعات 

َمُة يف الحاالت الطَّبيعيَّة كالحرائق عىل سبيل املثال. املَُسلََّحة، والِخْدَمات املَُقدَّ
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اِدس/ املبحث الخامس الَفْصل السَّ

فَاع املََدِنّ تُْعَنى  َمَة ِمن ِقبَل ُمَنظَّاَمت الدِّ وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أَنَّ الِخْدَمات املَُقدَّ
ىل بالِحفاظ عىل األرواح، وهذا ما يُلْزِم هذه املَُنظَّاَمت -َسواًء يف مجال  بالدرجة األَوَّ
ـــديد، والحرص  اإلطفاء أو التَّعامل مع املبان املُْنَهِدَمة وغريها- نوًعا من الَحَذر الشَّ
البالـــغ؛ أِلَنَّ َجْوَهَر عمليَّة اإلنقاذ هي حامية األرواح، وانتشـــالها من محيط الخطر، 
وبالتَّايِل فال بُدَّ أَْن يبدأ املُْنِقُذون بحامية أنفســـهم؛ ألنَّ الخسائر يف صفوف وأرواح 
املُْنِقِذيَن تؤول بدورها إىل مزيٍد من الخسائر يف األرواح عىل العموم، وهذا املفهوم 
ـــبَب املبارش يف إقصاء املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عن هذا املجال، وهنا تظهر أحيانًا  هو السَّ
فَاع املََدِنّ الرَّْسميَّة بُقوَّاٍت إضافيَّة  اتِّجاهات تُناِدي بضورة أَْن يَِتّم تدعيم قُوَّاِت الدِّ
ِق واملهارة تَُخوِّلها للقيام بهذا الَعَمل املُِهّم الَِّذي  َعة تكون عـــىل درجة من التََّفوُّ ُمتَطَوِّ
يَّته جليَّة يف إنقـــاذ األرواح يف األوقات الطَّارِئَة والعصيبة، وتجنُّب اآلثار  تظهر أهمِّ
الكارثيَّة قبل أَْن تحدث أو تتفاقم عىل األقّل؛ إذ إنَّه يف حال قصور الُقوَّات الرَّْسِميَّة، 
ة العدديَّة، يَتَطَلَُّب األمُر فَتَْح املجاِل  َسواٌء من حيث االستعداد واألداء، أو من حيث الُقوَّ
ول الَِّتي يَُعدُّ  ِعّي دون تأجيٍل، وتحتدم هـــذه الحاجة يف الغالب يف الدُّ للَعَمـــل التَّطَوُّ

ع يف هذا املجال غائبًا فيها)1(. التَّطَوُّ

وإلنجاح الَعَمليَّة يتحتَّم عل املَُتطَوِّعني اللتزام باسرتاتيجيَّة ُمَعيََّنة تكون من عوامل 
ِتها، وميكن إيجاز هذه السرتاتيجيَّة يف النِّقاط التَّالية:  النَّجاحِ للَعَمليَّة ِبرُمَّ

التَّْنِظيم: لضامن تنفيذ يبتعد عن الَعْشـــَوائِيَّة، ويبدأ هذا التَّْنِظيم بتحديد املََهامِّ 	 
ِعنَي، ويكن تقســـيمها إىل مجموعاٍت ُجزْئِيٍَّة بََحْسِب منط  داخل مجموعة املُتَطَوِّ
األعامل والواجبـــات، فانِْهاَمُك الجميع يف ِظّل أَْجـــواء َخِطرٍَة يضع احتامالت 
لحدوث األخطاء غري املقصودة النَّاشـــئة عن انغامس األفراد وانشـــغالهم عنها 
ما يَُؤدِّي ألوضاع طارئة جديدة يكن االســـتغناء عنها بأْن تُعَنى مجموعة بعمليَّة 

َفاع املََدِنّ"، صحيفة عكاظ، 8 سبتمرب 2013م، تاريخ الزيارة . 1 ِعي يف الدِّ مطاوع، أمنار. "الَعَمل التَّطَوُّ
 goo.gl/pgAnbI :23 يناير 2017م، ُمَتاح عل الرَّاِبط
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

ر  اإلنقاذ ِبالِفْعِل، وأخرى تعمل كُمرَاِقب لسالمة املُْنِقِذيَن وفّك أّي تشابك أو التََّصدُّ
يْطَرة عىل الَوْضعِ. ألّي طارئ قد ينشأ أثناء الَعَمليَّة للسَّ

َوْضُع ُخطٍَّة ُمْســـَبَقة: فََوْضُع تِْكتيك واضح لتَحرُّكاِت الفريق الرَّئيسة والَفْرِعيَّة 	 
دُّد؛ األمر الَِّذي ينحه سالسًة يف التَّصُّف  يَُجنِّبه الكثري من حاالت االرتباك والرتَّ
ة  واتِّخاذ القرار وكُلَّاَم كان متمكًِّنا من ذلك أكث كانت قدرته أعىل عىل إنهاء املََهمَّ

بنجاح. 

تقييـــم الَوْضعِ املَْيَداِنّ: فإملامه ِبالَوْضعِ الَعاّم ومحيط الَعَمل ينحه الُقْدرَة عىل 	 
التَّمييز، وتصنيف األوضاع، وتحديد أَْولَِويَّات التََّعاُمل. 

وع يف اإلنقاذ تَُعدُّ الجزء األََهّم واألَْصَعب من 	  الَعَمل وفق املُْعطَيات: فعمليَّة الرشُّ
الَعَمليَّة إجاماًل؛ إذ ال يكون بقدور األفراد معرفة الَوْضع ِبِدقٍَّة واتِّخاذ القرار عىل 
يها وحلُّها ِبَشـــْكٍل عاجل مع الَحَذر، أو  االقتحام، أو أَنَّ هناك موانَع فيجري تََحرِّ

َحتَّى اتِّخاذ أيَّة تدابري ِوقَائِيَّة.

ْور اإِلرَْشاِدّي الَِّذي تلعبه يف تنبيه  كام يظهر َدْور املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة اإلنَْسانِيَّة هنا بالدَّ
األفراد إىل املََخاِطر املحتملة وطُرُق الوقاية منها، ويف اآللِيَّات املُتَّبََعة يف حال وقوع 
هذه األخطار، كالوقاية من الحرائق وكَيِْفيَّة إســـعاف املرىض، واإلســـعافات األَوَّليَّة، 
وكَيِْفيَّة الوقاية من األمراض وغريها من اإلرشادات؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
ح هذه املفاهيم ويَِتـــمُّ توزيعها يف املدارس أو عىل  تَُنظِّم منشـــورات أو برامج تُوضِّ
َوائِر الُحُكوِميَّة، ويكن االســـتفادة من وسائل التََّواِصِل االْجِتامعّي  العاملني يف الدَّ

وصفحات الويب يف نرَْش هذه اإلرشادات.

ة املُحاَفظَة عل الِبيَئة وَحَمالت النَّظافة العامَّ
َوليَّة واملََحلِّيَّة وعىل  يَّة ُمتزايدة عىل جميع املســـتويات، الدُّ يحظى الواقع الِبيِئّي بأََهمِّ
د  ًة يف ِظّل التَّْهِديدات املُْستَِمرَّة واملُتََصاِعَدة الَِّتي تَُهدِّ مستوى املُْجتََمَعات أيًضا، وَخاصَّ
َول  ًة بالدُّ لُوكِيَّاِت الُحُكوِميَّة وَخاصَّ ىل عن السُّ رََجِة األَوَّ االســـتقرار الِبيِئّي والنَّاتِج ِبالدَّ
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يَات أدَّت إىل  ناِعيَّة، كام يَلَْعب بعُض األفراد َدْوًرا َســـلِْبيًّا تَِجاه الِبيئَة. هذه التَّْحدِّ الصِّ
محاولـــة تكريس الجهود للَحّد من هذه املََخاِطـــر والتَّهديدات وللِحَفاظ -ما أمكن- 
عىل بيئٍة ســـليمٍة وطَِبيِعيٍَّة، وهذا االهتامم انعكس بَشْكٍل ُمبَارِش عىل أنشطة املَُنظَّاَمت 
َوليَّة واملََحلِّيَّة، فعىل ســـبيل املثال تَْفرُِض املَُنظَّمة  اإلنَْســـانِيَّة بختلف مستوياتها الدُّ
ليب وللهـــالل األحمر ضمن إجراءاتها التَّْنِظيميَّة ضورة املحافظة عىل  َوليَّة للصَّ الدُّ
الِبيئَة خالل مامرستها ألنشطتها التَّقليديَّة؛ فمن غري املسموح تحت أَيِّ ذريعٍة اإلساءة 

ِريَن. للبيئة خالل قيامها بَعَمليَّات اإلنقاذ أو تقديم املَُساَعَدات لألفراد املُتََضِّ

وتقـــوم العديد من املَُنظَّاَمت بتنظيم َحَمـــالت تَهتَّم بالعناية بالِبيئَة، وهذه الَحَمالت 
ذ باإلرشـــادات والتَّوجيهات والَعَمل عىل زيادة الَوْعِي  ذات بُْعَديِْن؛ األَوَّل: ِوقَاِئّ ويَُنفَّ
يَّة الِبيئَة وَدْورِها الَحيَِوّي، والثَّان: ِعالِجّي من خالل َحَمالت  الَجْمعـــّي والَفرِْدّي بأََهمِّ
التَّْنظيـــف للبيئة املحيطة، أو من خالل تَبَنِّيها ُمباَدَرات الِحَفاظ عىل الغابات وزراعة 
ه هذه الربامج واألنشطة لألطفال يف املدارس  األشـــجار وغريها من األنشطة، وتُوجَّ

َسات املُْجتََمعِ املََدِنّ، وغريها. ولِطاُلِب الجامعات ولُِمَؤسَّ

الواقع البيئّي الَعالَِمّي، وال ِســـيَّاَم يف البلدان الَعَرِبيَّة، يجعل تكريس الجهود لتحسني 
د  وْضع الِبيئَة والِحَفاظ عليها أمرًا بالغ األَْولَِويَّة؛ إذ إِنَّ األزمات املُتََعلَِّقة بها أضحت تُهدِّ
الَعالَم وقُْدرََة البَرَشِ عىل التََّكيُّف معها، ففضاًل عن أوجه التَّقصري املُتََعلَِّقة بشـــكالت 
لْبّي لألفراد تَِجاه بيئاتهم وعدم تقديرهم لخطورة إهاملهم الواقع عليها؛  لوك السَّ السُّ
كوت عنه وعدم االكرتاث باملشكلة  َسواًء بالتََّسبُِّب يف إحداث وْضعٍ ُمْختَّل، أو حتَّى السُّ
حال وجودها، َســـواًء عىل مســـتوى النَّظافَة أو عىل مســـتوى املاَُمرََسات كاألشجار 
واملَِســـاحات الخضاء، هناك مشـــكالت بيئيَّة كربى بدًءا من سلوك بعض املصانع، 
ْخمة املعادية للبيئة،  ْويّل والَعالَِمّي تَِجاه الِبيئَة عرب املرشوعات الضَّ لُوِك الدَّ مروًرا بالسُّ

وعىل رأسها األنشطة النََّوِويَّة، ُوُصواًل إىل األزمات والَكوارِث البيئية والَعْسَكِريَّة)1(.

ع، مرجع سابق.. 1 اليوسف، عبدالله أحمد. ثقافة التَّطَوُّ

اِدس/ املبحث الخامس الَفْصل السَّ
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وإذ تَتََجىلَّ هذه املشـــكالت، نجد أنَّ الحاجة عظيمٌة لتحرُّك نَِشٍط تَِجاه العناية بالِبيئَة 
واحتياجاتها املُعارِصَة، وال َشـــكَّ أنَّه عىل الرَّْغم من َدْوِر ُدَوِل الَغرِْب يف ُصلِْب مسألة 
د توازنه،  أخطار الِبيئَة الَعالَِميَّة عرب التَّدخُّالت الفادحة يف التَّْكوين البيئّي الَِّذي يُهدِّ
فَِإنَّ االهتـــامم الغرب بقضايا الِبيئَة كبرٌي من خالل جهود مكثَّفة ملُناَهَضِة مثل هذه 
َحٌة حول  األَنْشـــطة، يَُقاِبلُه اهتامٌم أَقَلُّ من البلدان الَعَرِبيَّة الَِّتـــي يَلزَمها ُخطٌَط ُمَنقَّ
ِعّي؛ نظرًا التِّساِمه بَنْوٍع واِضح  الَعَمل يف مجال حامية الِبيئَة، وال ِسيَّاَم يف بُعده التَّطَوُّ
َوِل تحقيق  افعيَّة، بعيًدا عن الطَّابع الرُّوتِيِنّي للَعَمل الُحُكوِمّي؛ َحتَّى يتســـنَّى للدُّ من الدَّ

التَّْنِميَة املُْستَداَمة عرب َحَمالت وأعامل النَّظافة الواسعة)1(.

ْور اإِليَجاِبّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من خالل تشكيلها ضغطًا إيَجاِبيًّا عىل  كام يَظهر الدَّ
َوليَّة  الُحُكوَمات وعـــىل املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة فيام يَتََعلَُّق بوضوع الِبيئَة، فاملَُنظَّاَمت الدُّ
ُ الواقع الِبيِئّي الَعالَِمّي وَدْور  تنرش عادًة تقارير َسَنِويَّة مدعمة بالحقائق واألرقام تُبَنيِّ
ُ نَواِحي الُقُصوِر  كُلِّ دولة يف صناعة هذا الواقع َسواٌء أكان َسلِْبيًّا أم إيَجاِبيًّا، كام تُبَنيِّ
ْغط يَتَصاَعد يوًما بعد يوم لِيَُســـبَِّب التزاًما  الُحُكوِمّي يف الِحَفاِظ عىل الِبيئَة، هذا الضَّ

نْيا. ُحُكوميًّا بالِحفاِظ عىل الِبيئَة، ولو كان هذا االلتزام يف حدوده الدُّ

ُمها املَُنظَّامُت اإلِغاثيُّة  وهنا يَِجُب التَّأْكيُد عىل أَنَّ ُمْختَلِـــَف أَنْواِع الِخْدماِت الَّتي تَُقدِّ
واإلِنْســـانيُّة قَد ال تَِتمُّ انِْطالقًا من ُمَنظَّمٍة واِحدٍة، ال ســـيَّام يف حاِل الَكوارِِث، فََقد 
ُمها الُحُكومُة  تَْعَمـــُل ِعّدُة ُمَنظَّامٍت يف ذاِت البيئِة، إِضافًة للِخْدماِت اإلِغاثيِّة الَّتي تَُقدِّ
املََحلّيُّة والُحُكوماُت املُتَعاِونُة، وهذا ما يَْفرُِض تَْنسيًقا للتَّعاُوِن بني املَُنظَّامِت مع بَْعِضها 
من ِجهٍة، وبـــني املَُنظَّامِت والِجهاِت الُحُكوميِّة املََحلّيِّة مـــن ِجهٍة أُْخَرى، ويف حاِل 
ِغياِب هذا التَّْنســـيِق َسيَْنتَهي الَعَمُل إىل انِْخفاٍض يف الفاِعليِّة وتَضارٍُب يف األَْهداِف 

1 . ، َناِعّي وقضاياه املعارصة، الِفْكِريَّة والتَّْنِظيميَّة والُعْمرانِيَّة والتَّْنَمِويَّة والتََّحضُّ بومخلوف، محمد. التَّْوِطني الصِّ
https://cutt.us/ogvYn :جامعة الجزائر، 2001م، تاريخ الزيارة 20 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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وتَعارٍُض يف اإلِْجراءاِت واألَنِْشطِة، فَِبالنِّْسبِة لِلتَّْنسيِق مع الِجهاِت الُحُكوميِّة فَهو إِضافًة 
ْولِة املُضيفِة  لَِكْونِِه وســـيلًة لِزيادِة فاِعليِّة الَعَمِل اإلِغاثِّ واإلِنْسانِّ فهو أَيًْضا َحقٌّ لِلدَّ
ْوليُّة، فالَجْمعيُّة العاّمُة لألَُمِم املُتَِّحدِة َضِمَنت  للُمَنظَّامِت، وهـــو ما تَْكُفلُُه الَقواننُي الدَّ
َوِل يف ُمبارَشِة الَعَمليّاِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة وتَْنظيِمها وتَْنسيِقها  َحقَّ وَمْســـُؤوليَّة الدُّ
مـــع ُمْختَلِِف الِجهاِت الفاِعلِة َمَحلّيًّا وَدْوليًّا )1(، كام أنَّ َمْكتََب األَُمِم املُتَِّحدِة لتَْنســـيِق 
ـــؤوِن اإلِنْسانيِّة)2( يَْسَعى لِتَْحقيِق أَْعىَل فاِعليٍّة ُمْمِكنٍة يف َمجاِل تَْنسيِق الَعَمِل بني  الشُّ
املَُنظَّامِت اإلِنْسانيِّة ِبا يُْسِهُم يف زيادِة فاِعليِّة أَْعامِل اإلِغاثِة، وغالِبًا ما يَِتمُّ التَّْنسيُق 
بني املَُنظَّامِت اإلِنْســـانيِّة والِجهاِت الُحُكوميِّة من ِخالِل اْجِتامعاِت َدْوريٍّة أُْسبُوعيٍّة 
ّحُة  ها: الصِّ ، وتَْشَمُل قَضايا التَّْنســـيِق ِعّدَة َمجاالٍت أََهمُّ أو كُلَّ أُْســـبُوَعنْيِ كَأَقىَْص َحدٍّ
ـــَكُن والِحاميُة، وِبَقْدِر ما يَُكوُن التَّْنسيُق ُمَنظَّاًم  ، السَّ ّحيُّ ُْف الصِّ والتَّْعليُم، املاُء والصَّ
ُق زيادًة يف فاِعليِّة وأَثَِر األَْعامِل  وَدْوريًّا بَقْدِر ما يَُشـــكُِّل تَْوفريًا للُجْهِد ولِلتَّْمويِل ويَُحقِّ

اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة.

يف ختام هذا الفصل نَُؤكِّد أنَّ الحديث عن مجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ ال ينتهي، 
ُخوِل فيها  ال ِســـيَّاَم إذا ما حاولنا الَغْوص يف تلك املجاالت بالتَّفصيل، إالَّ أنَّ ُمَجرَّد الدُّ
بالنِّقـــاش يدفع إىل النَّظَر للَعَمل داخلها بحيث يكون عمـــاًل ُمْنتَِظاًم ُمرْتَِبطًا بأدوار 
ُمْجتََمِعيَّـــة وَضَعها األَفْراُد الرَّاِغبُوَن يف االنخراط يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وبحيث يَُعدُّ 

اِدس/ املبحث الخامس الَفْصل السَّ

عيِد . 1 لِّ عل الصَّ ْولّيِة لإِلغاثَِة والنِْتعاِش األَوَّ دُة اإِلْرشاداِت املَُتَعلِّقِة بَتْسهيِل وتَْنظيِم املُساَعداِت الدَّ ُمسوَّ
ليــِب األَْحَمِر والِهالِل األَْحمِر، ص12، 26  ْولُّ لَجْمعّياِت الصَّ املََحــيّلِّ يف َحــالِت الكَوارِِث. التِّحاُد الدَّ

https://cutt.us/uSqfl :أُكْتوبَِر 2007م، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
ــؤوِن اإلِنْسانّيِة: ويُرَْمُز له اخِتصاًرا بـ )OCHA(، وهو أََحُد املَكاتِِب . 2 َمكْتُب األَُمِم املُتَِّحدِة لَتْنســيِق الشُّ

التّاِبعِة ملُنظَّمِة األَُمِم املُتَّحدِة، تَشكََّل يف دِيَسمرب 1991م بُوِجِب قَراِر الَجْمعيِّة العاّمِة 46/182، ويَْهِدُف 
دِة والَكوارِِث الطَِّبيعيِّة من ِخالِل إِنْشــاِء إِدارِة  إىل تَْعزيِز اْســِتجابِة األَُمِم املُتَّحدِة لحاالِت الطَّواِرِئ املُعقَّ
ــِق األَُمم املُتَّحدِة لإلِغاثِة يف حاالِت الَكوارِِث،  ــؤوِن اإلِنْســانيِّة )DHA(، واالْسِتعاضِة عن َمْكتِب ُمَنسِّ الشُّ
https://cutt. :الَّذي ُشكَِّل يف عام 1972م، للَمزيِد: َمْوقُع ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط

us/xzpDl
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

تحرُّكه اســـتجابًة تِلَْقائِيَّة لظُُهور حاجـــات تخصُّ املُْجتََمع أمامه، فيكون هذا التََّحرُّك 
أمرًا َضوريًّا وطبيعيًّا، ولهذا فإنَّ ما يزيد من سالســـة الَعَمليَّة أَْن يكون املُْنَخرُِط يف 
ِعيٍّ ما، ُمهتاَمًّ به نوعيًّا بصفٍة َشخِصيٍَّة، من خالل وجود الرَّْغبة الَقِويَّة لدى  عمٍل تَطَوُّ
الَفرْد الَِّذي ينتمي للَعَمل الَخرْيِّي، الســـتغالل َشَغِفه يف اتِّجاه ما يوظَّف توظيًفا أمثل 
ِته دافعيًة أقوى تَُعود  لِخْدَمة مجاالت وأهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ ِمامَّ يُْكِسب الَعَمل برُمَّ

ع املفيد نفسه. بالنَّْفعِ عىل املُْجتََمع املُستفيد وعىل املُتَطَوِّ
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اِبع  الَفْصل السَّ

أْخالِقيَّات وآداب الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة • ُمَقدِّ
ة • املَْبَحث األَوَّل: َمَباِدئ وأْخالِقيَّات َعامَّ

واِبط واألْخالِقيَّات اإلرَْشاِديَّة	  الجهات املُْستَْهَدفَة بالضَّ
واِبط اإلرَْشاِديَّة واألْخالِقيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهّم الضَّ

املَْبَحث الثَّاِن: الخصائص األْخالِقيَّة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ  •
احرتام كرامة املُْستَِفيِديَن	 
َصْون الُخُصوِصيَّة	 
الَعَدالَة يف املَُعاَملَة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  أْخالِقيَّات التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ •
يَّة التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	  مفهوم وأَهمِّ
ورَة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	  أَدِبيَّات الصُّ
َاَعات 	  ورَة يف ِظّل الحروب والصِّ أَدِبيَّات الصُّ
أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلَغاِثّ بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن	 

املبحث الرَّاِبع: آداب وأخالق الَعَمل اإلنَْساِنّ بني النَّظَِريَّة والتَّطِْبيق •
مظاهر َسلِْبيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
ْهرَة	  الَعَمل اإلنَْساِنّ باٌب للشُّ
غياب اإلعالم عن األخطاء وأثَر ذلك عىل أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

املبحث الخامس: التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني املشكلة والَحّل •
ُحلول ُمْقرَتََحة ملَُعالََجة مشكلة التَّوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ	 

َياَسات اإلْجَرائِيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • اِدس: السِّ املبحث السَّ
يَّة	  ة للَمَوارِد البَرَشِ يَاَسة الَعامَّ السِّ
ة للَمَوارِد املَالِيَّة	  يَاَسة الَعامَّ السِّ
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اِبع الفصل السَّ

أْخالِقيَّات وآداب الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
َدة من شوط أّي عَمل، وقد ازدادت  ـــة وأْخالِقيَّات ُمَحدَّ يَُعـــّد اللتزام مبََباِدئ َعامَّ
يَّة هـــذا اللتزام يف منتصف القرن العشين، فاملَُنظََّمت وعل اختالف مَنَط  أَهمِّ
ومجال أعملها بدأت باتَِّباع قوانني ومعايي أْخالِقيَّة، وبات اللتزام بهذه املََباِدِئ 
َج هذا املنهج بالَعَمل، باعتمد املَْســـُؤولِيَّة  واألْخالِقيَّات رافعـــًة اْجِتَمِعيَّة لها، وتُوِّ
الْجِتَمِعيَّـــة للُمَنظََّمت، فَوْفق هذا املنهج تُْعَترب جميع املَُنظََّمت ذات َمْســـُؤولِيَّة 
تَِجاه ُمْجَتَمَعاتها، وإخاللها بهذه املَْســـُؤولِيَّة يُعرُِّضَها للُمَساَءلَة الَقانُونِيَّة ناهيَك 
عن املَُحاَســـَبة الْجِتَمِعيَّة، وبالطَّْبع فهذا النَّْهج يشمل جميع املَُنظََّمت، الُحكُوِميَّة 

ة وُمَنظََّمت الِقطَاع الثَّالث. والَخاصَّ

ة بعملها،  ولَعلَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من أْجَدر املَُنظَّاَمت باتِّبَاع أْخالِقيَّات وَمبَاِدئَ َخاصَّ
وذلك انطالقًا من كَْون ِمْحَور وَجْوهر عملها هو تحسني حياة اإلنسان ورَفْع َسِويَّة هذه 
الحياة، فالَعَمل الَِّذي يستهدف اإلنسان ال يكن أن يُْكتَب له النََّجاح دون َمبَاِدئ وأُُسس 
نَاِظَمة له، ودون قيام هذه املَبَاِدئ واألُُســـس عىل جملة من املعايري األْخالِقيَّة، فاملبدأ 

الَقائِل بأنَّ الغاية ترَُبِّر الوسيلة)1( ال مكان له يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، فال يكن أن يهدف 
هذا الَعَمل إىل بناء جانب من جوانب الحياة عىل حساٍب جانب آخر، أو يهدف إلسعاد 

ا عن جوهر هذا الَعَمل. إنساٍن عىل حساب إنسان آخر، والِميكاِفلِّليَّة بعيدة بُْعًدا تامًّ

ــياّس اإليطايّل الشهري نيكولو ميكافيليل . 1 "الغاية ترَُبِّر الوســيلة" هو مبدأ أرَْســاُه املَُفكِّر والفيلســوف والسِّ
ياِسيَّة، أشهر كُتُِبِه عىل  س التَّْنِظري السياّس الواقعّي والنَّْفِعيَّة السِّ )1527-1469م(، ويُعترَب ميكافيليل هو ُمؤسِّ
ياِســيَّة  َه فيه نصائح للُحكَّام لتطبيق مبادئ الواقعيَّة والنَّْفِعيَّة السِّ اإلطــالق كتــاب األمري )1513م( والَِّذي َوجَّ
بعيًدا عن كُّل االعتبارات األُخالِقيَّة، طُِبَع الكتاب بعد وفاته، واشــتُهرت نظرياته وآراؤه يف القرن العرشين. 

https://cutt.us/2QnDY :للمزيد يُْنظَر: موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ِيّ ليست وليدة لحظة ُمَعيََّنة،  املَبَاِدئ واألْخالِقيَّات الَِّتي تصاحب الَعَمل اإلنَْساِنّ واملَُؤسَّ
ومل تُوَضع وتَُسّن بقراٍر، بل هي َعَمل تَراكُِمّي، قائم عىل جوهر الوجود اإلنَْساِنّ وعىل 
واِبط  َولِيَّة واإلقْلِيِميَّة تضع ُجْملًَة من الضَّ غاية هذا الوجود، فالعديد من املَُنظَّاَمت الدُّ
اإلرَْشـــاِديَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ تهدف إىل تصويب وتقويم أنشطتها، وذلك بهدف تحقيق 
هدٍف رئيٍس هو الُوُصول لِخْدَمة إنَْســـانِيَّة أفضل ما تكون من الَجْوَدة عىل املســـتوى 
الَفرِْدّي واالْجِتاَمِعّي والِبيِئّي والعالَِمّي، وهنا يجب التَّنويه إىل أنَّ األْخالِقيَّات واملَبَاِدئ 
املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ يكن القول بأنَّها ذات بُْعَديْن؛ األَوَّل بُْعٌد َعامٌّ وهو يشمل 
الَعَمل اإلنَْساِنّ بفهومه العاّم، ويشمل جميع املَُنظَّاَمت العاملة يف هذا املجال، وهو 
ا البُْعد الثَّان فهو  ة، أمَّ ما يكن تســـميته أنظمة إرَْشـــاِديَّة أو َمبَاِدئ وأْخالِقيَّات َعامَّ
ة، وهي تشمل األنشطة الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت، وتختلف هذه  َمبَاِدئ وأْخالِقيَّات َخاصَّ

ص. املَبَاِدئ واألْخالِقيَّات باختالف مَنَط النشاط والَعَمل والتخصُّ

وبالـتَّأكِيد فإنَّ َسّن القوانني وَوْضع اإلرشادات، واالهتامم باملبادئ واآلداب واألْخالِقيَّات 
شء، وااللتزام بها شٌء آخُر، فنحن هنا لسنا يف َصَدد دراسة نظريَّة أكادييَّة، بل نسعى 
لتوضيح هذا الجانب النَّظَِرّي ودراسة الواقع الَعَميّل، بعنى هل وَجَدْت هذه األْخالِقيَّات 
طريًقا للتَّطبيق أم بقيْت حبيسة األحرف والكلامت، فمن يقرأ أَدِبيَّات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 
اِخلِيَّة لها، العتقد جازًما بأنَّنا نعيش يف ُمَقاطََعة ما من جمهوريَّة  ويَطَّلِع عىل اللََّوائـــح الدَّ
أفالطـــون، ولكْن عندمـــا يُعايَن الواقع الحقيقّي واملَُعاش عـــىل األرض، ويرى ما يُعانيه 
الفقراء واملَنُكوبُوَن من أذيَّة ألصابه العَجب، وأعجب ما يف األمر أنَّ ِقْساًم كبريًا من هذه 

لِْبيَّة والخاطئة من بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. املَُعانَاة سببه بعض التََّصُّفَات السَّ

يف هذا الفصل سوف نستعرض طائفًة من ِقيَم وأْخالِقيَّات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، 
ُمحاولني تقديم منوذج شامٍل وواٍف، ملا يجب أن يَتََميَّز به الَعَمل اإلنَْساِنّ من أخالٍق 
ة اإلنَْسانِيَّة النَِّبيلَة، كام سنتطرَّق لالختالفات الحقيقيَّة بني  وِســـاَمٍت تَُناِسب تلك املََهمَّ
ما تَمَّ َسنُّه واعتامُده من أَدِبيَّات وأْخالِقيَّات مثاليَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ، وبني ما هو موجود 
ا مع الجوهر  بالِفْعِل عىل أرض الواقع من مامرسات قد تتناىف وتتناقض تناقًضا تَامًّ

الحقيقّي للَعَمل اإلنَْساِنّ.
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املبحث األَوَّل

َمَباِدئ وأْخالِقيَّات َعامَّة

واِبط اإلْرَشـــاِديَّة  تعمـــل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة ِضْمن مجموعة من الضَّ
ه عملها، ول تختصُّ هذه املََباِدئ مبَُنظََّمة  واملََباِدئ األْخالِقيَّة الَِّتي تَُصـــوِّب وتَُوجِّ
دون سواها، ول تقتص عل نشاٍط بعينه، بل هي شاملة لكُّل جوانب الَعَمل اإلنَْساِنّ 
وُمَنظََّمته، وهذه املََباِدئ ليست اختياريَّة، مبعنى أنَّه ليس مبقدور املَُنظََّمة اختيار 
ه األســـاس له،  اللتزام بها من عدمه؛ فهي من ُصلْب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وهي املَُوجِّ
وبدونها يَْفِقد الَعَمل َجْوَهره وغايته، لَِيْدُخَل يف إطار ونطاق أعمل أخرى بعيدًة 
َقة بَقْدر الِتزَام  عن جوهر الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتُْعَترب َجْوَدة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ُمَحقَّ
واِبط، فهي إَضاَفة لَدْورِها األْخالِقّي والتَّْوِجيهّي لها َدْور يف  املَُنظََّمت بهـــذه الضَّ

تعزيز َجْوَدة ونَْوِعيَّة الِخْدَمة.

ة  َولِيَّة منها واإلقْلِيِميَّة عىل نرَْش َمبَاِدئها الَعامَّ تعمل العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الدُّ
ة، وتهدف من هذا النَّـــرْش التَّأْكِيد عىل التزامها  وتوضيحهـــا ورَشْحها لجهات ِعـــدَّ
اِتّ بهذه األْخالِقيَّات واملَبَاِدئ، إَضافَة ملحاولتها من هذا النَّرْش تعميم  الطَّْوِعـــّي والذَّ
هذه املَبَاِدئ عىل مستوى العالَم، وبالِفْعل يكن املالحظة وبسهولة اتِّحاد هذه املَبَاِدئ 
واإلرشـــادات، وإْن كانت تختلف يف تســـميتها بني ُمَنظََّمة وأخرى، فمنها ما تسّميها 
يَات، ولِكنَّها بالطبع تَْحمل  بع، أو التِّْسع، أو غريها من املَُسمَّ واِبط واإلرشادات السَّ الضَّ
ة جهاٍت، وتختلف  ه هذه اإلرشـــادات لِعدَّ الَجْوهر ذاته واملضمون عينه، وعموًما تَُوجَّ
َهة لها، وفيام ييل ســـنبنيِّ هذه  األهداف من هذه اإلرشـــادات باختالف الِجَهة املَُوجَّ

الجهات واألهداف املُرْتَِبطَة بُكّل جهٍة عىل ِحَدة.

واِبط واألْخالِقيَّات اإلْرَشاِديَّة الجهات املُْسَتْهَدَفة بالضَّ
ة  واِبط واألْخالِقيَّات اإلرَْشـــاِديَّة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل ِعدَّ تُْنـــرَش الضَّ
واِبط لتحقيق أهداف  مســـتويات، ويف كُّل مستًوى من املســـتويات تهدف هذه الضَّ
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ُمَعيََّنـــة، وبالطَّبع فإنَّ هذه األهداف تَُصّب جميعها يف خانة واحدة، وهي َدْعم الَعَمل 
اإلنَْساِنّ وتعزيزه ورَفْع مستوى َجْوَدتِِه، وفيام ييل هذه الجهات بالتفصيل.

واِبط واألْخالِقيَّات اإلرَْشـــاِديَّة للعاملني يف 	  العاملـــون يف املَُنظََّمة: تُْنرَش الضَّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لتكون دليَل َعَمٍل يف مامرسة األنشطة، وليك تكون ُمَنظِّاًم َذاتِيًّا 

واِبط يدرك العاملون النَّْهج  ـــلُوكِيَّات الَفرِْديَّة لهؤالء العاملني، وَوفْق هذه الضَّ للسُّ

واِبط  الَِّذي تتبعه املَُنظََّمة، ومن الفوائد املُكتََســـبة من نرَْش هذه األْخالِقيَّات والضَّ

ذ  تخفيف الجهود الرَّاِميَة لضبط أنشـــطة العاملني، والتَّأَكُّد من كون األنشطة تَُنفَّ

واِبط  ح هذه الضَّ وفْق اْســـرِتَاتِيِجيَّة ورؤية املَُنظََّمة ورســـالتها، وعادًة ما يَِتّم رَشْ

ــات للعاملني عند بَْدء عملهـــم يف املَُنظََّمة، كام يَِتّم إعادة التَّذكري بها  واألْخالِقيَـّ
بشكٍل دورّي لجميع العاملني عىل اختالف مستوياتهم التَّْنِظيِميَّة.

: عادًة ما يَِتّم إعالم املُْستَِفيِديَن واملُْستَْهَدِفنَي من 	  املُستِفيُدوَن من الَعَمل اإلنَْساِنّ

واِبط واألْخالِقيَّات املُتَّبََعة، ويهدف هذا اإلعالم  أنشطة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بالضَّ

إىل ضامن تحقيق تعاون وتجاوب هؤالء املُْستَِفيِديَن، وهنا قد ال يَِتّم اإلعالم عن 

َا يَِتّم اإلفصاح عن تلك املُرْتَِبطَة ارتباطًا  واِبط واألْخالِقيَّات املُتَّبََعة، وإمنَّ جميع الضَّ
مبارًشا باملُْستَِفيِديَن.

الِجَهات املَانَِحة: تهتّم الِجَهات املَانَِحة واملَُموِّلَة بالتزام املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة باملعايري 	 
واِبط األْخالِقيَّة، ويُْعترَب هذا االلتزام رشطًا أَساِسيًّا يف حصول املَُنظََّمة عىل  والضَّ

واِبط واألْخالِقيَّات،  ْعـــم املايّل، وال يكفي مع الِجَهـــات املَانَِحة نرَْش هذه الضَّ الدَّ

رًا  َـــا تهتّم هذه الِجَهات بدى التَّطِْبيق وااللتـــزام بها، وزاد االهتامم ُمؤخَّ وإمنَّ

واِبط نتيجَة املخاوف املُتَزَاِيَدة من انخراط بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة  بهذه الضَّ

ة،  يَّة ُمخالَِفة لَجْوهر الَعَمل اإلنَْساِنّ وُمَناِفيَة لتوِجَهاته الَعامَّ املََحلِّيَّة يف أنشطة رِسِّ

ـــة مع تَزَايُد ظاهرة تبييض األموال وتويل األنشـــطة اإلرهابيَّة، فتُْعترََب  وَخاصَّ

يَّة بالنِّْسبَة للُمَنظََّمة ذاتها  واِبط اإلرَْشاِديَّة واألْخالِقيَّة وثيقَة بالغَة األَهمِّ هذه الضَّ

وبالنِّْسبَة للِجَهة املَانَِحة.
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َكَاء: تعمل العديد من املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يف رَشَاكَات ُمَؤقَّتَة أو 	  الشُّ
بِْحيَّة  اْسرِتَاتِيِجيَّة مع ُمَنظَّاَمت أخرى إنَْسانِيَّة أو ِربِْحيَّة؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت الرِّ
َاكَة يف الَعَمل من  تهدف لدخول نطاق الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ من بوَّابَة الرشَّ
بِْحيَّة ِمن ِقبَل  ــاَمت الرِّ ه لهذه املَُنظَـّ خالل املَُســـاَهَمة يف التَّْمِويـــل، فيتّم التََّوجُّ
واِبط واألْخالِقيَّات اإلرَْشاِديَّة بهدف التَّأْكِيد عىل طابع  رشيكتها اإلنَْســـانِيَّة بالضَّ

ة بهذه األنشطة.  َولِيَّة الَخاصَّ األنشطة اإلنَْساِنّ وااللتزام باملعايري الدُّ

واِبط واألْخالِقيَّات ال يُْعترَب ُخطَْوًة كافيًة  إنَّ قيام املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بَنرْش هذه الضَّ
واِبط واألْخالِقيَّات دون  ونهائيَّـــًة، بل هو ُخطَْوة مبدئيَّة فقط، فاإلعالن عن هذه الضَّ
االلتـــزام الصـــارم بها يُْفِقدها معناها وغايتها لتتحوَّل إىل شـــعارات فارغة من أّي 

مضمون وأّي معًنى.

واِبط األْخالِقيَّة بني ُمَنظََّمة وأخرى من حيث  وعموًما قد تختلف هذه اإلرشادات والضَّ
ق ذات الغاية،  العدد أو من حيث التَّسِميَة، ولكْن يكن القول بأنَّ لها نفس املعنى، وتُحقِّ
ْكل  يه الَحِقيِقيِّنَي بالشَّ وجميعها تهدف لضامن َجْوَدة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ووصوله ملستِحقِّ
واِبط واألْخالِقيَّات وأكثها شيوًعا بني  وبالطريقة املُناِسبَة، وفيام ييل أَهّم هذه الضَّ
َولِيَّة واملََحلِّيَّة، وذلك استناًدا ألَدِبيَّات الَعَمل اإلَغاِثّ  املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الدُّ

َولِيَّة املُْستَِقلَّة. واإلنَْساِنّ املُْعتََمَدة ِمن ِقبَل ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة واملَُنظَّاَمت الدُّ

واِبط اإلْرَشاِديَّة واألْخالِقيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهّم الضَّ
ة املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ خالل ســـنوات طويلة بدًءا من  بُِنيَـــْت األْخالِقيَّات الَعامَّ
ِيّ لهذا الَعَمل يف منتصف القرن التَّاسع عرش مروًرا باملَحطَّات العديدة  الظُُّهور املَُؤسَّ
ًرا تَبًَعا لتَطَوُّر  واِبط تطوُّ الَِّتي مرَّ بها حتَّى وصوله للمرحلة الحاليَّة، وشهدت هذه الضَّ
واِبط  نُظُم الحياة وتَطَوُّر الحاجات اإلنَْســـانِيَّة، وهذا يعنـــي بالضورة أنَّ هذه الضَّ
ع تَبًَعا لتَطَوُّر النُّظُم  الحاليَّة ليســـت ثابتة بشـــكلها الحايّل، فهي قابلة للتطوُّر والتََّوسُّ
االْجِتاَمِعيَّة وتَبًَعا للحاجات اإلنَْسانِيَّة، ففي مراحل ُمبَكِّرَة من هذا الَعَمل مل تكن العديد 
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ليِب  واِبط الحاليَّة موُجوَدة، وهي ُمســـتََمّدٌة من املَباِدِئ األَساسيِّة لَحركِة الصَّ من الضَّ
ْويلِّ  ْوليِّة املُْعلنِة يف فيينا عام 1965م من ِقبَِل املُْؤتَِر الدَّ األَْحَمـــِر والِهالِل األَْحَمِر الدَّ

واِبط األْخالِقيَّة واإلرَْشـــاِديَّة وأكثها  الِعرْشيَن للَحركِة)1(، وفيام ييل أَهّم هذه الضَّ
شيُوًعا وانتشاًرا بني املَُنظَّاَمت الَعالَِميَّة واملََحلِّيَّة.

واِبط التصاقًا بالَعَمل اإلنَْساِنّ وأكثها بديهيَّة، 	  اإلنَْســـانِيَّة: وهي أكث هذه الضَّ
ه األساس يف نشاط  واِبط من حيث الظُُّهور، ويُْقَصد بها بأنَّ املَُوجِّ وهي أُوىَل الضَّ
أّي ُمَنظََّمـــة هو املعيار اإلنَْســـاِنّ، والهدف النهـــاّئ ألّي عَمل هو تحقيق النَّفع 
لإلنسان أينام ُوِجَد، ويَُحتِّم هذا املبدأ عىل املَُنظَّاَمت شمول أّي إنسان بِخْدَماتها 

أينام كان وِبَغّض النَّظَر عن أّي معيار آخر غري إنَْسانِيَّة اإلنسان.
عدم النحياز: ويُعترَب هذا املبدأ معياًرا أْخالِقيًّا وإرشـــاديًّا يف آٍن مًعا، فهو ُيَثِّل 	 

قيمًة أْخالِقيَّة من حيث ُوُجوب شـــمول جميع املُْحتَاِجنَي بالَعَمل اإلنَْساِنّ بَغّض 
، وبنفس الوقت يُعترََب  ياِسّ النَّظَر عن الِجْنس أو الِعرْق أو االتِّجاه الِفْكِرّي أو السِّ
افع الوحيد للَعَمل  ـــلُوك الَعاّم للُمَنظََّمة، بعنى أن يكون الدَّ ضابطًا إرَشـــاِديًّا للسُّ

اإلنَْساِنّ هو حاجة األفراد فقط.
ّ والَعالَِمّي باملَُنظََّمة 	  الِحَيـــاد: ويرمي هذا املبدأ إىل كَْســـب ثَِقة املُْجتََمع املََحـــيلِّ

اإلنَْســـانِيَّة، ويَِتّم الوصول لهذا املبدأ من خالل عـــدم االنحياز ألّي طرف من 
َوافع، والَعَمل عىل تقديم  َاَعات مهام كانت األسباب والدَّ أطراف النِّزَاعات والصِّ
ِريـــَن ِبَغضِّ النَّظَر عن انتامئهم ألطراف  املَُســـاَعَدات والِخْدَمات لجميع املُتََضِّ

النِّزَاع.

َدة، وهنا يجب 	  الســـتقالل: بعنى أالَّ تَتْبَع املَُنظََّمة أّي اتِّجاهات سياســـيَّة ُمَحدَّ
ُوط التَّْنِظيِميَّة الَِّتي تفرضها الُحُكوَمات عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  التفريق بني الرشُّ

1 .https://cutt. :املَعاييُ اإلِنْسانّيُة األَساسّيُة، تَحالُُف الَمعاييِ اإلِنْسانّيِة اأَلساسّيِة، ص14، ُمتاٌح عل الرَّاِبِط
us/KxRIp
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العاملة تحت مظلّتها، فهذه املَُنظَّاَمت ُملْزََمة بالقيود التَّْنِظيِميَّة ولِكنَّها غري ُملْزََمة 
يَاِســـيَّة أو االْجِتاَمِعيَّة للحكومة، كام يشـــمل هذا املبدأ استقالل  َهات السِّ بالتَّوجُّ
يَاِسيَّة واالْجِتاَمِعيَّة للاَمنِِحنَي، فال ينبغي أن  َهات السِّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عن التَّوجُّ
َاَعات عىل ُسلوك ونشاطات املَُنظََّمة. ه املَانِِحنَي أو مواقفهم من الصِّ ينعكس تََوجُّ

َفاِفَية والنَّزَاَهة: يَُنظِّم هذا املعيار مصادر التَّْمِويل يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، كام 	  الشَّ
ح مصاريفها اإلَداِريَّة والتَّشـــِغيلِيَّة، وتقوم معظم املَُنظَّاَمت العاملة يف هذا  يُوضِّ
املجال باإلفصاح عن الِجَهات املَُموِّلَة، كام تقوم بإعداد كشـــوف َدْوِريَّة َســـَنِويَّة 
ح مصاريفها، كُّل هذا يف ســـبيل كَْسب ثقة املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن  أو فَْصلِيَّة تُوضِّ

واملُْجتََمع العامل فيه املَُنظََّمة.

ـــاِبَقة هي َجْوَهر الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف إطاره  واِبط الخمســـة السَّ إنَّ هذه الضَّ
واِبط،  ، وال يكن ُوُجود عمل إنَْساِنّ حقيقّي يف حال غياب أيٍّ من هذه الضَّ ِيّ املَُؤسَّ
ة لدى املَُنظَّاَمت  وقـــد نجد لدى بعض املَُنظَّاَمت ضوابط أخرى غري املذكورة، وَخاصَّ
َولِيَّة للصليب األحمر والهالل األحمر توجد ضوابط  َولِيَّـــة األَُمِميَّة، فلدى الهيئة الدُّ الدُّ
بع؛ حيث يَُضاف ملا سبق ِذكْره ثالثة  واِبط اإلرَْشاِديَّة السَّ ى الضَّ إرَْشاِديَّة وأْخالِقيَّة، وتسمَّ
ع والوحدة والَعالَِميَّة. وقد تطرح بعض املَُنظَّاَمت األخرى  َضَوابط إضافيَّة هي: التَّطَوُّ
واِبط  ـــابقة املذكورة هي املحور الرَّئِيس لهذه الضَّ واِبط السَّ ضوابط أخرى، ولكنَّ الضَّ

الَِّتي يجب ألّي ضوابط أخرى أن تدور يف فَلَِكَها.

ـــاِبَقة هي ضوابط تَُخّص الَعَمل اإلنَْســـاِنّ  واِبط اإلرَْشـــاِديَّة واألْخالِقيَّة السَّ إنَّ الضَّ
بفهومه العاّم، والَِّذي تلتزم به أّي ُمَنظََّمة إنَْســـانِيَّة بَغّض النَّظَر عن ِمْحور عملها أو 
ة،  حجمها، وبالطَّبْع فهناك معايري أْخالِقيَّة أخرى يكن وْصفها بأنَّها أْخالِقيَّات َخاصَّ
َدة، أْي: أنَّ كُّل نشـــاط أو ُحزَْمة أنشـــطة قد يكون  بعنى أنَّها تَْختَّص بأنشـــطة ُمَحدَّ
ح هذه  لها أْخالِقيَّات وآداب تختلف نســـبيًّا عن أخرى، ويف املباحث التَّالية ســـنوضِّ

األْخالِقيَّات واآلداب والَِّتي تَُنظِّم النََّشاط اإلنَْساِنّ للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة.
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املبحث الثَّاِن

الخصائص األْخالِقيَّة

للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ 

َة  يَُعّد الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ َخْيًا َمْحًضا لألفراد وللمجتمع، واألفعال الَخيِّ
تقوم عل َجْوَهر وَشـــكْل، فجوهر الخي يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو األنشطة الَِّتي 
م بها هذه  كْل فهو يرتبط باألْخالِقيَّات الَِّتي تَُقدَّ ا الشَّ تَْدعمها املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، أمَّ
م  كْل الَِّذي تَُقدَّ األنشطة، فمن الخطأ القول بأنَّ نتيجة الَعَمل اإلنَْساِنّ تُْغِني عن الشَّ
كْل يف الَعَمل اإلنَْساِنّ هم وجهان لُعْملٍَة واحدٍة، فإذا  به الِخْدَمات؛ فالجوهر والشَّ
كُنَّا يف فصوٍل سابقٍة تناولنا َجْوَهر الَعَمل اإلنَْساِنّ فسنتناول يف هذا املبحث َشكَْل 
كْل  يَّة تَِقّل عن الجوهر أبًدا، والشَّ كْل ل يجب التََّوقُّع بأنَّه ذو أَهمِّ هذا الَعَمل، وهذا الشَّ
هنا هو األْخالِقيَّات، فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ املَُجرَّد من األْخالِقيَّات يَْفِقد معناه وأَثَرُُه، ل 
بل ميكن القول: إنَّه بدون هذه األْخالِقيَّات ميكن أن يصبح عماًل ســـلبيًّا ل يرتك 
خلفه إلَّ األذيَّة النَّْفِســـيَّة ملن كان هدُفـــه َدْعَمهم، فيفقد الجميع ثقتهم باملَُنظََّمت 
ّ والَعالَِمّي، وبالتَّاِل  اِعَمة واملُْســـَتِفيِديَن واملُْجَتَمع املََحيلِّ اإلنَْسانِيَّة من الِجَهات الدَّ

ميكن أن ينتهي هذا األمر بالفشل التَّاّم للَعَمل اإلنَْساِنّ إيذانًا بنهايته.

ْوء عىل الخصائص األْخالِقيَّة الَِّتي ُتَيِّز الَعَمل اإلنَْساِنّ،  يف هذا املبحث سُنَسلِّط الضَّ
وطبًعا فإنَّ هذه األْخالِقيَّات تَتَِّســـم باملرونة، فاملعايري األْخالِقيَّة ليســـت واحدًة عىل 
مســـتوى العالَم، فهناك قواسم مشـــرتكة بني جميع املُْجتََمَعات وهي أخالٌق ثابتة، 
ـــُعوب وأْخالِقيَّاتها ومعايريها  وهنـــاك معايري مختلفـــة تختلف باختالف ثقافة الشُّ
املُْجتََمِعيَّة، فالخصائص األْخالِقيَّة الَجيَِّدة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هي الَِّتي تأخذ هذه 

االختالفات بَعنْي االعتبار.
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اِبع/ املبحث الثَّاِن الَفْصل السَّ

احرتام كرامة املُْسَتِفيِديَن
ال يكفي تقديم الَعْون واملَُســـاَعَدة املَادِّيَّة للُمْحتَاِجنَي ليَِتّم االعتبار بأنَّ هذا الَعَمل قد 
ـــْكل املطلوب، فباإلَضافَة إىل محتوى الِخْدَمة فإنَّ شكل الِخْدَمة عىل نفس  أُنِْجَز بالشَّ
يَّة بالنِّْســـبَة للُمْســـتَِفيِديَن، لذلك يَِجب عىل العاِملِنَي يف املَُنظَّاَمت  رََجة من األَهمِّ الدَّ
نَي للِخْدَمات،  اإلنَْســـانِيَّة القيام بجميع التََّصُّفَات الَِّتي من شأنَّها حفظ كرامة املُتَلَقِّ
ة، منها تسليم املَُعونَات املَادِّيَّة بطريقٍة لَِبَقٍة،  وِحْفظ الكرامة هنا له أَْوُجه وأشـــكال ِعدَّ
، وُمرَاَعاة الَخَجل والحياء الَِّذي  ْعم النَّْفِيّ وُمرَاَعـــاة أَدِبيَّات املَُخاطَبَة عند توجيه الدَّ
ْخِصيَّة،  ي الِخْدَمات، أو عند تدوين البيانات الشَّ قد يصاحب بعض املُْستَْهَدِفنَي عند تلقِّ
وقد يقود الحياء هنا إىل تََدنِّ مستوى تجاوب املُْستَِفيد مع العاملني، األمُر الَِّذي قد 
َمة وانخفاض فَاِعلِيّتها،  ة أو إىل تََدنِّ َجْوَدة الِخْدَمـــة املَُقدَّ يُـــؤدِّي إىل ُصُعوبات ِعدَّ
خول بَشْكٍل  لذلك يجب عىل العاملني التََّعاُمل اإليَجاِبّ مع حياء املُْستَِفيِديَن، وعدم الدُّ
َمة، بل يَِتّم الحديث مع املُْستَِفيد عن أموٍر ليست ذات  ُمبَارِش يف موضوع الِخْدَمة املَُقدَّ
صلة مبارشة بوضوع الِخْدَمة، لحني كَْســـبهم ثقته وتخفيض مستوى حيائه؛ وذلك 
ق الَجْوَدة والفاعليَّة  لهدفني اثنني؛ األَوَّل ِحْفظ كرامته، والثَّان ضامن تعاونه با يَُحقِّ

املطلوبة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ة مســـتوياٍت؛ فهي تحقيق  َة أبعاٍد إيَجاِبيَّة وعىل عدَّ إنَّ لحفظ كرامة املُْســـتَِفيِديَن عدَّ
للمعايري األْخالِقيَّة واإلنَْســـانِيَّة بالدرجة األوىل، كام أنَّها من أَهّم عوامل كَْسب الثَِّقة 
ْور  ّ والَعالَِمّي، إَضافَة إىل الدَّ املُتَبَاَدلَة بني املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة وبني مجتمعهـــا املََحيلِّ
اإليَجاِبّ الَِّذي تلعبه يف توسيع نطاق ِخْدَمات املَُنظََّمة، ورَفْع مستوى هذه الِخْدَمات 

عن طريق التََّفاُعل اإليَجاِبّ بني املُْستَِفيِديَن واملَُنظََّمة.

َصْون الُخُصوِصيَّة
يهتـــمُّ جميع األفراد بغضِّ النَّظَر عن مســـتوياتهم االْجِتاَمِعيَّة والطَّبَِقيَّة بُخُصوِصيَّة 
الحياة، والُخُصوِصيَّة حّق رَشِْعّي وأْخالِقّي لإلنسان؛ فالعديد من الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة 
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

تَتَطَلَّب االطِّالع عىل بعض ُخُصوصيَّات املُْســـتَِفيِديَن، وتختلـــف درجة الُخُصوِصيَّة 
املطلوبـــة من ِخْدَمة ألخرى، وهنا يتََوجَّب عىل القامئني عىل هذه الِخْدَمات احرتام 

ٍة. يٍَّة تَامَّ ُخُصوِصيَّة املُْستَِفيِديَن، والتََّعاُمل معها بِسِّ

وتعمل بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل تقديم ِخْدَمات ِطبِّيَّة، ومن املعروف أنَّ ِمْهَنة 
مها تَتَطَلَّب االطِّالع عىل قَْدٍر كبريٍ من ُخُصوِصيَّة املريض،  الطِّّب بَغضِّ النَّظَر عن ُمَقدِّ
ْخِصيَّة، وبالطَّبْع  ّي أو ببياناته الشَّ حِّ سواًء أكانت هذه الُخُصوِصيَّة ُمتََعلَِّقة بَوْضِعه الصِّ
فإنَّ من أْخالِقيَّات ِمْهَنة الطِّّب احرتام ُخُصوِصيَّة املريض وكتامن بياناته، وهنا يجب 
التَّنويه إىل االختالفات الثََّقاِفيَّة واالْجِتاَمِعيَّة بني املُْســـتَِفيِديَن والَِّتي تنعكس بَشْكٍل 
ُمبَارِش عىل مفهوم الُخُصوِصيَّة لديهم، فهنا يجب عىل املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة التََّعاُمل مع 
مبدأ الُخُصوِصيَّة وفْق مفهوم املُْســـتَِفيِديَن لها، وليس وفْق فَْهم املَُنظََّمة؛ ففي بعض 
، ويف بيئاٍت أخرى  البيئات املَُحاِفظَة يُْعترََب من الُخُصوِصيَّة أســـامء النِّساء وبياناتهنَّ
ال يُْعتَـــرَب ذلك مـــن الخصوصيَّات، لذلك يجب عىل املَُنظََّمة دراســـة البيئة الثََّقاِفيَّة 

واالْجِتاَمِعيَّة للُمْستَِفيِديَن قبل البَْدء بتقديم الِخْدَمة.

كام تقوم معظم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بإنشـــاء قاعدة بيانات تشمل معلومات حول 
املُْســـتَِفيِديَن، وتختلف درجة ُخُصوِصيَّة املعلومات يف هـــذا القواعد باختالف نَْوع 
ل إعالمهم  َمة، وهنا ينبغي احرتام ُخُصوِصيَّة بيانات املُْستَِفيِديَن، ويَُفضَّ الِخْدَمات املَُقدَّ

يَّة، ولن تُْستَْخَدم ألَيِّ َغرٍَض كان باستثناء الَعَمل اإلنَْساِنّ. بأنَّ هذه البيانات رِسِّ

الَعَدالَة يف املَُعاَملَة
ه املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة ِخْدَماتها لجميع األفراد املُْحتَاِجنَي لهذه الِخْدَمات،  تَُوجِّ
َدة، وهنا يجدر بهذه املَُنظَّاَمت تحقيق العدالة بني املُْستَِفيِديَن  وهي ال تستهدف فئًة ُمَحدَّ
ـــق العدالة يُْعترََب إخالاًل باملعايري األْخالِقيَّة من جهٍة،  من هذه الِخْدَمات، فعدم تََحقُّ
ونقًضا ملِْهِنيَّة املَُنظََّمة من جهٍة أخرى، كام يُؤَثِّر سلبًا عىل ثقة املُْستَْهَدِفنَي من ِخْدَمات 

املَُنظََّمة.
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ورة املَُساَواة،  ة؛ وهي أنَّ العدالة يف املعاملة ال تَْعِني بالضَّ وهنا يجب اإلشارة إىل نُقطٍَة ُمِهمَّ
فقد يكون يف املساواة َهْدٌر للَعَدالة املَْنُشوَدة، فينبغي هنا تقييم َحْجم وقيمة املَُساَعَدات 
َمة وفْق الحاجة الِفْعلِيَّة للُمْســـتَِفيد، فَوفًْقا لهذا املبدأ قد تختلف قيمة املَُساَعَدات  املَُقدَّ
َمة، وهذا االختالف هو وْجه الَعَدالَة الحقيقّي، وعىل القامئني عىل هذه  والِخْدَمات املَُقدَّ
الِخْدَمات توضيح املعايري الَِّتي يَِتّم وفْقها توزيع الِخْدَمات واملَُســـاَعَدات، وذلك بهدف 

َدفْع ُشبَْهة التََّحيُّز عن املَُنظََّمة، والتَّأْكِيد بأنَّهم يُعاَملُوَن وفْق مبدأ الَعَدالة.

ع  ة والزَِمة، ويكن أن يَتََفرَّ ـــاِبَقة هـــي معايري َعامَّ إنَّ هذه الخصائص األْخالِقيَّة السَّ
عنهـــا معايري أخرى، ولِكنَّها جميًعا تدور يف فَلَك واحٍد، وقد نجدها يف أَدِبيَّات بعض 
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة سواًء الَعالَِميَّة أو املََحلِّيَّة بأسامء أخرى، ويبقى هدفها األَساِسّ 
َضاَمن نزاهة وصفاء الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، واقرتابه قَْدر اإلمكان من إنَْسانِيَّة اإلنسان؛ 

فهي تحفظ كراَمتَُه وتَُصون ِعزَّتَُه، وتَبُْعد بالَعَمل عن املَّن واألَذى. 
يَّة نظريَّة فقط للُمَنظََّمة، وأنَّ دورها  ال يجـــب التََّوقُّع بأنَّ للخصائص األْخالِقيَّـــة أَهمِّ
ة التَّنازل عن  ينحص يف شـــكليَّات الَعَمل، ويكن يف بعض األحوال الطَّارئة والَخاصَّ
ـــْكليَّات عىل حساب جوهر الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فهذا املفهوم مغلوٌط وخاطٌئ  هذه الشَّ
باملُطْلَق، فجوهر الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو تحقيق اإلنَْسانِيَّة، وبالطَّبْع فال وجود لإلنَْسانِيَّة 

ة بدون أخالق. الحقَّ
ومن املنافع غري املبارِشَة اللتزام املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة باملعايري األْخالِقيَّة خالل عملها، هو 
ْور أكثُ ما يقع عىل  املُســـاَهَمة يف تعزيز هذه األخالق يف املُْجتََمَعات العاملة بها، وهذا الدَّ
عاتـــق املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة، وذلك ِبُحْكم قُْرِبَهـــا االْجِتاَمِعّي والثََّقايِفّ من األفراد املحيطني، 
وكَْونَِها ابَْنَة البيئة االْجِتاَمِعيَّة وُمْعظَم عامليها ينتمون لهذه البيئة، فهذه املَُنظَّاَمت تُْسهم يف 
ة يف املجتمع،  لُوكِيَّات الَعامَّ ، وهذا البناء سيؤثِّر بَدْورِِه عىل السُّ ّ البناء الصحيح للمجتمع املَحيلِّ
يِّئَة واملنحرفة، ولكنَّ  لُوكِيَّات السَّ فمن خالل تعزيز الِقيَم األْخالِقيَّة يكن التَّخفيف من السُّ
هذا األمر ال يكن الوصول إليه بني ليلٍة وضحاها، فهو عمٌل تَرَاكُِمّي يَِتّم بناُؤه من خالل 

مجموعة ُمَنظَّاَمت وليست ُمَنظََّمًة واحدًة ويتّم من خالل سنواٍت وعقوٍد.

اِبع/ املبحث الثَّاِن الَفْصل السَّ
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املبحث الثَّالِث

أْخالِقيَّات التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ 

يُْعَتـــرب التَّْوثِيق من املفاهيم القدمية تاريخيًّا، فظُُهـــوره كان قبل ظُُهور الكتابة، 
ُســـوم  فلجأ اإلنســـان يف عصور ما قبل التاريخ إىل توثيق أعمله من خالل الرُّ
والرُُّمـــوز عل ُجْدَران الكهوف واألكواخ الَِّتي كان يســـكنها، ومع ظهور األبجديَّة 
بدأ التَّْوثِيق بالتََّحوُّل إىل منهجٍ َحِقيِقيٍّ قائم عل أُُســـس ومفاهيم واضحة، وبعد 
يَّة التَّْوثِيق باضطراد، ومع تَطَوُّر بيئة املَُنظََّمت بشتَّى  ناعيَّة ازدادت أَهمِّ الثورة الصِّ
ة يف بداية القرن العشين، أصبح التَّْوثِيق من العوامل األَساِســـيَّة  أنواعها وَخاصَّ
لنجاح هذه املَُنظََّمت، واســـتمرَّ التَّْوثِيق بالتَّطَوُّر ليغدو يف األزمان الحاليَّة ِعلًْم 
ة الرياضيَّات  قائًا بَحدِّ ذاته، يعتمد عل التشـــاركيَّة مع العلـــوم األخرى، وَخاصَّ

واإلحصاء واإلعالم.

واألمر َعيُْنُه انسحب عىل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، فبدأت هذه املَُنظَّاَمت بإيالء 
ة  يَّة ُمتَناِميَة، ففي معظم املَُنظَّاَمت الَعالَِميَّة واملََحلِّيَّة يوجد دوائر ُمْختَصَّ التَّْوثِيـــق أَهمِّ
ة  بوظيفة توثيق الَعَمل اإلنَْساِنّ ونشاطاته، ويقوم التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل عدَّ
ة طُرُق ووســـائل، ويُْعترََب التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ من  مســـتويات، ويَْعتمد عىل ِعدَّ
ويج  القضايا الَِّتي أُِسَء فَْهمها يف بعض الحاالت، فاعتربها البعض بأنَّها وسائل للرتَّ
للُمَنظََّمة فقط، وأنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تََحوََّل إىل وســـيلٍة دعائيَّة، وبالتَّأْكِيد فإنَّ هذه 

النَّظرة قد تحمل بعض اإلجحاف بَحّق املَُنظََّمة نفسها والتَّْوثِيق كمنهج َعَمل.

واِبط واألْخالِقيَّات  والتَّْوثِيق كَنشاط ُروتِيِنّي وُمَصاِحب للَعَمل اإلنَْساِنّ له جملٌة من الضَّ
ـــْكليَّة واألْخالِقيَّة تختلف باختالف مراحل  واِبط الشَّ هه، وهذه الضَّ الَِّتي تَضبطه وتُوجِّ
ُخول يف أْخالِقيَّات  التَّْوثِيق، فلُِكّل مرحلٍة من املراحل ضوابطها وأْخالِقيَّاتها، وقبل الدُّ
يّته للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وذلك  التَّْوثِيق وضوابطـــه ال بُدَّ من توضيح َدْور التَّْوثِيق وأَهمِّ
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اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ

يَّة التَّْوثِيق وإجراءاته،  لهدفنْي اثننْي؛ األَوَّل زيـــادة املعرفة النَّظَِريَّة والتَّطِْبيقيَّة بأَهمِّ

يّته وِقيمته، وتَُحوِّله من َمْصدر  بهة الَِّتي تُرَاِفق التَّْوثِيق وتَُحّد من أَهمِّ والثَّان َدفًْعا للشُّ

َعاِئّ. ْهرَة والَعَمل الدِّ للمعلومات إىل َمْصدر إعالمّي ال َهَدف له إالَّ الشُّ
 

يَّة التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ مفهوم وأَهمِّ
يقـــوم التَّْوثِيق بفهومه العاّم عىل تدوين وتســـجيل األفعال واألنَّشـــطة الروتينيَّة 

واالستثنائيَّة الستخدامها فيام بعد كتغذيٍة راجعٍة تُفيد يف تصويب األعامل املستقبليَّة 

وُمعالَجة املشكالت والَعَقبَات باالعتامد عىل البيانات التاريخيَّة للُمْشكلة ذاتها، وفيام 

يتعلَّق بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يقوم مفهوم التَّْوثِيق عىل ضورة التَّدوين والتَّسجيل 

للنََّفَقات والِهبَات لتقديها للِجَهات املَْعِنيَّة بهذه النََّفَقات، كام يفيد التَّْوثِيق عىل تحديد 

الثََّغرَات الَحاِصلَة يف املايض لتاَلِفيها يف األنَّشطة املستقبليَّة.

ة مناهـــج وطُرُق، منها التَّْوثِيق الكتاّب  ويَعتمد التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل عدَّ
وتُســـتخدم هذه الطريقة يف تدوين النََّفَقات املُرَاِفَقة لألنَّشطة، وتدوين املَِنح الَِّتي 
اِعَمة واملَانَِحة، ومنها التَّْوثِيق الفوتوغرايّف، ويُســـتخدم  حصلت عليها من الِجَهات الدَّ
م به الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة، ويُْعترَب التَّْوثِيق من  هذا األسلوب لتوثيق الطريقة الَِّذي تَُقدَّ

ة، منها: ة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، وهو يُستخَدم لغايات ِعدَّ املفاهيم املُِهمَّ

يُعترََب التَّْوثِيق بشتَّى أشكاله مصدَر معلوماٍت ُمِهّم للُمَنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، 	 

زَِمة حول كُّل نشاٍط من األنَّشطة با يضمن  فهو َيُّد هذه املَُنظَّاَمت بالبيانات الالَّ

القيام بهذا النشاط أو تقديم ِخْدَمة ما بأفضل َشْكٍل وأعىل َجْوَدة ُمْمِكَنة.

الة با يَُخّص املُْســـتَِفيِديَن من الِخْدَمات الَِّتي 	  م التَّْوثِيق قاعدَة بيانات فعَّ يَُقـــدِّ

مَها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، فَعَدم ُوُجود قاعدة البيانات هذه يُْعترَب  تَُقدِّ

مصدًرا إضافيًّا للتكلفـــة املَادِّيَّة والزمنيَّة يف حال ضورة تقديم ِخْدَمات لنفس 

املُْستَِفيِديَن يف فرتاٍت زمنيَّة الِحَقة.
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إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

تَشرتط بعض الِجَهات املَانَِحة توثيق أنشطة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة كتابيًّا أو 	 
مها هذه املَُنظَّاَمت  ة املصاريف والتَّكالِيف الَِّتي تُقدِّ فوتوغرافيًّا للتَّأَكُّد من ِصحَّ
للِجَهـــات املَانَِحة، كام يُْعترَب هـــذا التَّْوثِيق دلياًل عمليًّا عىل التزام هذه املَُنظَّاَمت 

واِبط واألْخالِقيَّات واألُُسس النَّاِظَمة للَعَمل اإلنَْساِنّ. بالضَّ

م بها الِخْدَمات 	  يُساِهم التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يف توحيد األشكال الَِّتي تَُقدَّ
واملَُعونَـــات، فبهذا التوحيـــد يكن الُوُصول ملَبَاِدئ عمـــٍل َعالَِميَّة واحدة يكن 
االعتامد عليها يف تحســـني َجْوَدة الَعَمل اإلنَْساِنّ، كام يُساهم التَّْوثِيق يف تعميم 
أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ِمامَّ يعطيـــه زََخاًم إضافيًّا لتَبَنِّيه كنظاٍم متكامٍل عىل 

مستوى املُجتََمعات املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة.

مامَّ سبق يكن القول بأنَّ الَعَمل التَّْوثِيقّي الَِّذي تقوم به املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
ليس تَرَفًا زائًدا، وليس عماًل عشوائيًّا، بل هو نَْهج عمل قائم عىل تحقيق قيمٍة ُمَضافٍَة 
للَعَمل اإلنَْساِنّ بشتَّى أشـــكاله ووجوهه؛ فالتَّْوثِيق كنشاٍط َجانِِبّي وثَانوّي يف الَعَمل 
اإلنَْساِنّ يشتمل عىل ضوابط وأْخالِقيَّات شأنُُه يف ذلك شأُن باقي األنَّشطة الرُّوتينيَّة 

يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.

يًَّة  وفيام يخصُّ التَّْوثِيق الِكتَاِبّ لألنَّشـــطة التَّْشـــِغيلِيَّة والتَّْمِويلِيَّة فإنَّه قد ال يُويِل أَهمِّ
ا إحصائيَّة أو  واِبط األْخالِقيَّة، كَْونَُه يخضـــع ملعايري علميَّة واضحة؛ إمَّ بالغـــًة يف الضَّ

وَن. يَّة وال يَطَّلِع عليها إال املُْختَصُّ محاسبيَّة، وعادًة ما تكون هذه البيانات املُوثََّقة رِسِّ
ا باقي أمناط التَّْوثِيق فيجب أن تتَّســـم بأْخالِقيَّات وضوابط واضحٍة تَْضمن بقاء  أمَّ
َصة له، وِضمن نِطَاق األهداف املرســـومة؛ بحيث  الَعَمل التَّْوثِيقّي ِضْمن األُطُر املَُخصَّ

ال يَْفِقد َهَدفه األساس وال يُِيء ملن يَِتّم توثيق عمليَّة تقديم الِخْدَمات له.

ـــلْم، فإنَّ لُكلِّ حالٍة توثيقها  م يف ظروف الحرب والسِّ وباعتبار الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يَُقدَّ
م الَعَمل  ـــلْم يَُقدِّ الَخـــاّص، ولُكّل توثيـــٍق أَدِبيَّاته وأْخالِقيَّاته املُتاَميزَة؛ ففي حالة السِّ
ة، وَدْعم املـــرأة والطفولة، وغريها من  حَّ اإلنَْســـاِنّ ِخْدَماته املُتََعلَِّقة بالتَّعليم والصِّ
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األنَّشـــطة، ففيام يخصُّ هكذا أمناط من األعامل يَِتّم التَّْوثِيق يف ظروٍف سهلٍة نوًعا 
ارِم بأَدِبيَّات وأْخالِقيَّات التَّْوثِيق. ما، وهذا ما ُيَكِّن من االلتزام الصَّ

م الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة يف ظروٍف َملِيئَة  َاَعات فتَُقدَّ ـــا يف ظروف الحرب والصِّ أمَّ
ُعوبَات تُلِْقي بظاللها  بالُخطُـــورة، إَضافَة إىل صعوبة الُوُصول؛ فهـــذه املخاطر والصُّ
عىل التَّْوثِيق ِمامَّ يجعله أكث صعوبًة وأقلَّ َجْوَدة، وقد ينسحب هذا األمر عىل االلتزام 
وَرة يف  ى بـ"أَدِبيَّات الصُّ األدِبّ واألْخالِقّي الَخاّص بالتَّْوثِيق، وهنا يربز مصطلح يُسمَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ".
 

وَرة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ أَدِبيَّات الصُّ
يُعترَب التَّْوثِيـــق الفوتوغرايّف أحد أَهّم وأفضل أنواع التَّْوثِيق فيام يخصُّ األنَّشـــطة 
واألعامل اإلنَْسانِيَّة، وأكثها ِدقَّة وِمْصداقيَّة، إالَّ أنَّ هذا التَّْوثِيق ليس ُحرًّا من القيود، 
بل هو ُمَقيَّـــد بجملٍة من األْخالِقيَّات واألَدِبيَّات والَِّتـــي يف حال اإلخالل بها يخرج 
ـــْهرَة؛ وهنا ل بُدَّ من  عاِئّ الَهاِدف للشُّ التَّْوثِيـــق عن هدفه املُْعلَن ويتحوَّل للَعَمل الدِّ

َدات: الوقوف عل بعض املَُحدِّ

يف الحاالت الطبيعيَّة ال يجب القيام بتوثيق الَعطَاء اإلنَْســـاِنّ والِخْدَمات بدون 	 
إعالم املُْستَِفيِديَن بهذا التَّْوثِيق.

عنـــد الحاجة للتصوير ال بُدَّ أن تكـــون كامريا التَّصوير واضحة يف مكاٍن َمْرِئّ 	 
ورَة. ي الِخْدَمة أنَّه سيظهر يف الصُّ للَعيَاِن؛ بحيث يُْدرِك ُمتَلَقِّ

يََحّق للُمْســـتَْهَدِفنَي إبداَء الرَّْغبَة بعدم ظُُهـــور ُوُجوههم، ويجب عىل العاملني 	 
تحقيق هذه الرَّْغبَة.

يجب احرتام العـــادات والتَّقاليد والثََّقافَات خـــالل التَّْوثِيق التَّْصويرّي؛ ففي 	 
البيئات املُحاِفظَة يجب االبتعاد عن تصوير النَِّساء، واالبتعاد عن كُّل ما من شأنه 

ي للِخْدَمة. إبراز شخصيَّة املُتَلَقِّ
يجـــب التَّنويه عىل الَعاِملِنَي إىل أنَّ الهدف من التَّْوثِيق هنا إثبات تقديم الِخْدَمة 	 

ـــْكليَّة املوضوعة، وليس الهدف توثيق  ق املعايري الشَّ وتوثيق مَنَط تقديها با يَُحقِّ
يَّة للُمَنظََّمة وال للاَمنِِحنَي. شخصيَّة املُتَلَقِّي؛ فهذا األمر غري ذي أَهمِّ

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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َاَعات وَرة يف ِظّل الحروب والصِّ أَدِبيَّات الصُّ
َاَعات؛ فيجب أن يتَّسم التَّْوثِيق  ا يف الظروف االســـتثنائيَّة كحاالت الحروب والصِّ أمَّ
ابقة- بضوابط تتناسب مع الظُّروف املوضوعيَّة  -باإلَضافَة للضوابط واألْخالِقيَّات السَّ

م يف ِظلّها الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة. الَِّتي تُقدَّ

مها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف ِظّل الحروب من أَهّم  وتُْعترَب الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
َاَعات يُعانُوَن أشـــّد املَُعانَاة،  ِريَن من هذه الصِّ الِخْدَمات عىل اإلطالق؛ كَْون املُتََضِّ
وترتافق هذه املعاناة يف معظم الحاالت بترََشُّد ولُُجوٍء، إَضافَة النعدام أْدَن ُمتَطَلَّبَات 
يَّة املُرْتَِبطَة بالتَّْوثِيق أيًضا،  َمـــة بازدياد األَهمِّ يَّة الِخْدَمات املَُقدَّ الحياة، وترََتَافَق أَهمِّ
ل  ت التَّقلِيِديَّة املُملَْقاة عىل عاتق التَّْوثِيق؛ ففي هذه الظُّروف يتحمَّ وباإلَضافَة إىل املُِهامَّ
التَّْوثِيق أعباًء إضافيَّة ومَهاّم استثنائيَّة، تهدف إىل نَْقل ُمَعانَاة املَْنُكوِبنَي للعالَم أْجَمع؛ 
َمة لهم، واستجالب املزيد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة للَعَمل  بهدف تعزيز الِخْدَمات املَُقدَّ
ـــيِّئَة أداًة  يف هـــذه البيئة املَْنُكوبَة، وليك يكون هذا التَّْوثِيق لألوضاع اإلنَْســـانِيَّة السَّ

ة النِّزَاع. ضاغطًة عىل األطراف املُتََنازَِعة؛ علَّها تعمل عىل تخفيف ِحدَّ

َاَعات  واِبط واألْخالِقيَّات املُتَّبََعة يف توثيق الَعَمل اإلنَْساِنّ يف ِظّل الصِّ وفيام يخّص الضَّ
ة يجب االلتزام بها عند تغطية الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، فهذه  هناك أْخالِقيَّات ِعدَّ
واِبط تشـــمل بُْعَديِْن؛ األَوَّل وجوب احرتام كرامة ومشاعر املُْستَِفيِديَن، والثَّان  الضَّ
يه الِخْدَمة من  الِحرُْص عىل عدم تعريض أّي من هؤالء املُْســـتَِفيِديَن للخطر أثناء تَلَقِّ

واِبط واألْخالِقيَّات: املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وفيم ييل أبرز هذه الضَّ

عبة الَِّتي مَيُّر بها املنكوبُوَن، وبالتَّايِل 	  ُوجوب ُمَراَعاة الظُّروف الستثنائيَّة والصَّ
يَجـــب عىل القائم بأعامل التَّْوثِيق ُمراَعـــاة هذه املُعانَاة، وذلك من خالل إبداء 
التَّعاطُـــف مع املَْنُكوِبـــنَي، والتوضيح لهم أنَّ هذا التَّْوثِيق ســـينعكس آجاًل عىل 

معاناتهم وبشكٍل إيَجاِبّ.
أن يَِتـــّم التَّْوثِيق مبهنيَّة عالية، وهنا قد يشـــمل حالتـــني؛ األوىل الوضع العاّم 	 

ا الثَّاِن  للَمْنُكوِبنَي ويختّص هذا النََّمط من التَّْوثِيق بإيصال املعاناة الحقيقيَّة، أمَّ
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م به الِخْدَمة اإلنَْســـانِيَّة، وهنا ينبغي عىل القائم  ـــْكل الَِّذي تَُقدَّ فيهتّم بتوثيق الشَّ

بالَعَمل التَّْوثِيقّي االلتزاُم باملعايري املوضوعيَّة واألْخالِقيَّة التَّقليديَّة، وأن يَســـتند 

التَّْوثِيق عىل شهادات املَْنُكوِبنَي من جهٍة وعىل تصوير الواقع اعتامًدا عىل جهود 

ْخِصيَّة. املَُوثِّق الشَّ

التزام املوضوعيَّة يف التَّْوثِيق، وأالَّ يَِتّم اســـتثامر ُمعانَاة املَْنُكوِبنَي ولو كان هذا 	 
ـــق نَْفًعا الحًقا لهم، فمبدأ االســـتثامر يف املَُعانَاة يَتََناىَف مع  االســـتثامر قد يَُحقِّ
أْخالِقيَّات وآداب وضوابط الَعَمل اإلنَْساِنّ، بَغّض النَّظَر عن غايات هذا االستثامر.

َا يجب أن يكون 	  البتعاد خالل التَّْوثِيق عن الوقوع يف فّخ الولء للُمَنظََّمة، وإمنَّ
هدف التَّْوثِيق ِخْدَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ بفهومه العاّم. 

َا فقط 	  ِريَن بحمل لفتات تَْحمل اســـم املَُنظََّمة، وإمنَّ يجب ألَّ يَِتّم إلزام املَُتَضِّ
عار الَعاّم للُمَنظََّمة عىل املواّد اإلَغاثِيَّة ذاتها. االكتفاء بوضع الشِّ

ِصنَي يف هذا املجال، فعىل 	  يجب أن يَِتّم التَّْوثِيق الفوتوغرايفّ ِمن ِقَبل ُمتَخصِّ

َور القريبِة  ـــطًَة أو بعيـــدًة، ويبتعد عن الصُّ َور أن يلتقط ُصَوًرا ُمتوسِّ ُملْتَِقط الصُّ

ِريَن، كام يجب أن يُراِعي الفروق الواضحة  واملبارِشَِة الَِّتي تُرَكِّز عىل وْجه املُتََضِّ

مي اإلغاثة وبني املُْستَِفيِديَن من حيث ارتداء املالبس واملظهر الَعاّم. بني ُمقدِّ

البتعاد عن توثيق اللََّحظات الَِّتي يبدو فيها َضْعف واِضح للُمْســـَتِفيِديَن، فال 	 
ِريَن وهو يقوم بَّد يَِدِه باســـتعطاٍف، وأالَّ يَِتّم  يجـــب توثيق وتصوير أَحد املُتََضِّ
ة تلك الَِّتي ترُْبِز الَحاَجة  م الِخْدَمة، وَخاصَّ ْخَمة َحْول ُمَقدِّ َعات الضَّ توثيـــق التََّجمُّ

ة لديهم. املَاسَّ

عدم النجرار يف التَّْوثِيق إلرضاء املَانِِحنَي عل ِحَســـاب املُْسَتِفيِديَن، وبالتَّأْكِيد 	 

يَّة بالَِغة الستمراريَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهنا يجب الَعَمل  فإنَّ رضا املَانِِحنَي ذو أَهمِّ

ال بني حقوق املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن، بحيث ال تتأذَّى كرامة  عىل إيجاد توازن فعَّ

املُْستَِفيِديَن وال تُْنَقض حقوق املَانِِحنَي.
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أْخالِقيَّات الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ بني املَانِِحنَي واملُْسَتِفيِديَن
ة يف تويل أنشطتها، ويُْعترَب َدْور املَانِِحنَي  تعتمد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل مصادر ِعدَّ
يف هذا التَّْمِويل أَساِسيًّا، فَاملانُِحوَن هم املَْصدر الرَّئِيس يف توفري االعتامدات املَالِيَّة 
زَِمـــة لقيام املَُنظََّمة بَعَملها، وعادًة ما تكون َدَوافُـــع املَانِِحنَي يف تقديم التَّْمِويل  الالَّ
للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ُمتَبَاِيَنًة؛ فمنهم َمن يكون َداِفُعه دينيًّا أو إنَْســـانِيًّا بَْحتًا، أو قد 
َول عىل املَُنظَّاَمت  يكون اْجِتاَمِعيًّا وأيديولوجيًّا، كام قد تَْفرِض القوانني يف بعض الدُّ
بِْحيَّة املَُساَهَمة بِنْسبٍَة ُمَعيََّنٍة من أرباحها يف تويل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة العاملة يف  الرِّ
ْولَة، إَضافَة للتَّمويل املَْمُنوح ِمن ِقبَل الُحُكوَمات، وِبَغّض النَّظَر عن اختالف  نطاق الدَّ
املَانِِحـــنَي واختالف َدَوافعهم الحقيقيَّة يف هـــذا التَّْمِويل، إالَّ أنَّ َدْورَهم ِمْحَوِريٌّ يف 

تقديم الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة.

وبالتَّأْكِيـــد فإنَّ التَّْمِويل املمنوح من هذه الِجَهات ليس توياًل ُحرًّا وُمطْلًَقا، فهو عادًة ما 
يكون مرشوطًا، وتتلخَّص رشوطه بالتزام املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املَُموَّلَة برشوٍط وضوابِط 
م بعض املَانِِحنَي رشوطًا إضافيَّة ملســـاهمتهم يف التَّْمِويل،  الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، كام قد يَُقدِّ
كِذكْر الجهة املَُموِّلَة عند تقديم الِخْدَمة للُمْستَِفيِديَن، أو قد يُطالَبُوَن برشوٍط ُمتََعلَِّقة بتوثيق 
ُوط واملُتَطَلَّبَات تختلُف باختالِف املَانِِحنَي، وهنا يجب التَّنويه إىل  املصاريـــف، فهذه الرشُّ
أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة قد ترفض ُعُروض بعض املَانِِحنَي للتمويل يف حال كانت 
َمة للُمْستَِفيِديَن. ُوط املطلوبة قد تُؤَثِّر َسلْبًا عىل َجْوَدة وُشُمول الِخْدَمة اإلنَْسانِيَّة املَُقدَّ الرشُّ

َمة للِخْدَمة من جهٍة  وباعتبار أنَّ املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة هي ُمتَلَقٍّ للتمويل من جهٍة وُمَقدِّ
َدٍة، والِخْدَمات  أخـــرى، وعىل اعتبار أنَّ التَّْمِويل املَْمُنوح يكون مرشوطًا برشوٍط ُمَحدَّ
َمة للُمْستَِفيِديَن تكون هي األخرى مضبوطًة بقواعَد إرَْشاِديَّة وأْخالِقيَّة، فهنا قد  املَُقدَّ
تقع املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة بني َسَنَدان رشوط التَّْمِويل وَمطْرَقَة أخالق الَعَمل اإلنَْساِنّ مع 
املُْســـتَِفيِديَن، واملَُنظََّمة النَّاِجَحة هي الَِّتي تتمكَّن من إيجاِد توازٍن َحِقيِقّي بني هذين 
، فال يَِتّم إرضاء املَانِِحنَي عىل حســـاب كرامة املُْستَِفيِديَن، وال يَِتّم التَّضحية  الَجانِبَنْيِ

د يف تطبيق املعايري واإلرشادات. بالتَّْمِويل عىل حساب املغاالة والتََّشدُّ
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وفيـــام يخصُّ التَّْوثِيق، تطلب العديُد من الِجَهـــات املَانَِحة توثيًقا ورَِقيًّا وفوتوغرافيًّا 

م لها التَّْمِويل، وعىل إدارة  للمصاريف التَّشِغيلِيَّة واإلَداِريَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املَُقدَّ

هذه املَُنظَّاَمت القيام بالتَّْوثِيق املطلوب بحيث ال يُؤَثِّر عىل جوهر الِخْدَمة اإلنَْســـانِيَّة، 

وال يُؤَثِّر عىل أَدِبيَّات وأْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ، فالتَّْمِويل هو وسيلة لتقديم الِخْدَمة 

اإلنَْسانِيَّة وليس هدفًا، ويف حال أغفلت بعض املَُنظَّاَمت هذه النُّْقطَة وتَمَّ التََّعاُمل مع 

َدِّي. التَّْمِويل عىل أنَّه هدٌف فعندها يبدأ الَعَمل اإلنَْساِنّ بالتََّهاوي والرتَّ

يَّته البالغة إالَّ أنَّه ال ينبغي أن يَْفرِض  إنَّ التَّْمِويل املمنوح للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وعىل أهمِّ

ُوط تَُشكِّل إخالاًل بجوهر الَعَمل  ًة إذا كانت هذه الرشُّ رشوطًا ُمْجِحَفة عىل املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ

واِبط اإلرَْشاِديَّة تساعد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف  اإلنَْساِنّ، وعموًما يجب تََوافُر بعض الضَّ

ُوط: واِبط والشُّ التََّعاُمل مع الِجَهات املَانَِحة، وفيم ييل أَهّم هذه الضَّ

ل الطَّرف املَانِح بطريقِة تقديِم الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة أو بشـــكِل هذه 	  ألَّ يََتَدخَّ
د ُمتَطَلَّبَاتهـــا، فاالنصياُع لجميع  د الِجَهـــات املَانَِحة وتعدُّ الِخْدَمـــات، فمع تعدُّ

د استقرار الَعَمل اإلنَْساِنّ وَجْوَدة ِخْدَماته. ُمتَطَلَّبَاتها قد يَُهدِّ

َياِســـيَّة أو األيديولوجيَّة عل املَُنظََّمة أبًدا، 	  ل يَِصّح أن يَْفرَِض املَانُِح مواقفه السِّ
يَاِسّ واأليديولوجّي. ُوط األَساِسيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ: الحياُد السِّ فمن الرشُّ

عدم َقُبول رغبة الِجَهات املَانَِحة بإعالم املُْسَتِفيِديَن باسم الجهة املَانَِحة واملَُموِّلَة؛ 	 
واِبط  ألنَّ املُْســـتَِفيِديَن يَْقبَلُـــوَن الِخْدَمات من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ِضْمن الضَّ
املعروفة، وليس ِمن ِقبَل ِجَهات أخرى، ويف هذه الحالة يكن كتابة اْســـم الجهة 

َمة. املَانَِحة يف مكان غري ظاهر عىل املَُعونَات املَُقدَّ

َمح للِجَهات املَُموِّلَة باستثمر تويلها للَعَمل اإلنَْساِنّ يف تحقيق 	  ل يجوز السَّ
، وهو ُمَحاِيٌد  ياِسّ مكاسب سياسيَّة ُمَعيََّنة، فالَعَمل اإلنَْساِنّ ال ِصلَة له بالَعَمل السِّ

ا. ِحياًدا تَامًّ

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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إنَّ فشـــل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يف تحقيق التَّوازن املطلوب بني أْخالِقيَّات 
َدة بغياب  الَعَمل وبني ُمتَطَلَّبَات التَّْمِويل له آثار سلبيَّة واضحة عىل املَُنظََّمة، فهي ُمَهدَّ
ا بفقدان مصـــادر التَّْمِويل، وبالتَّايِل تََوقُّفها عن تقديم ِخْدَماتها، أو  هذا التَّوازن إمَّ
أن تُِخلَّ برُشوِط وأْخالِقيَّات الَعَمل ِمامَّ يُســـبِّب خروجها أيًضا من الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، 
ة العريقة منها تكَّنت من تحقيق هذا التَّوازن املنشود،  فالعديُد من املَُنظَّاَمت وَخاصَّ
َقت التزاًما عايَل  الت ُمرتَِفَعة من التَّْمِويل ألنَّشطتها، وبنفس الوقت حقَّ ق ُمَعدَّ فهي تُحقِّ

املستوى بُتَطَلَّبَات ورشوِط الَعَمل اإلنَْساِنّ.
ة  ومن األمثلة الواضحة عىل َتَكُّن املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة مـــن الوصول لهذا التََّوازن -وَخاصَّ

فيام يَتََعلَّق بأْخالِقيَّات الَعَمل التَّْوثِيقّي-: ما قامت به ُمَنظََّمة اليونيســـيف)UNICEF")1"  يف 
ـــوريِّنَي يف األردن؛ حيث قامت بإجـــراء تجربة ُمَميَّزَة من خالل  ِجئنِيَ السُّ تجربتها مع الالَّ
، وطلبت منهم تَْصوير ما يرغبون ُهْم يف نَْقله من  ِجئنِيَ بَاب الالَّ تقديم كامريات لألطفال والشَّ
َا جعلت هذه التجربة  ُصَوٍر إىل العالَم دون تَْصوير أيَّة َمَشـــاِهد قد تَْجرح ُخصوِصيَّاتهم، وإمنَّ

ـــبَاب هناك، وقد كانت التّجربة)2(  بهدف التَّْخفيف من التََّوتُّر الَِّذي يُعان منه األطفاُل والشَّ

َست يف عام 1946م، وكان السبُب الرَّئِيس يف إنشائها . 1 منظََّمة اليونيسيف: ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة للطفولة، تأسَّ
م خدماتها اإلنَْسانِيَّة يف أكث  تقديم ِخْدَمات اإلغاثة لألطفال َعِقب انتهاء الحرب العامليَّة الثَّانِيَة، وَحالِيًَّا تَُقدِّ
ع عنها  ة، وقد تََفرَّ من 190 دولة حول العالَم، ويَِتّم تويل أنشــطتها من خالل التَّرَبَُّعات الحكوميَّة والَخاصَّ
ة وكاالت، جميعها َمْعِنيَّة بشؤون األطفال حول الَعالَم، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط:  ِعدَّ

https://cutt.us/BC1FF
ِجِئنَي يف األردن يف مرشوع للتصوير . 2 ِجِئنَي يف مخيم الزَّْعرَتِي لالَّ وِريِّنَي الالَّ َشارََك مجموعة من األطفال السُّ

ة ثالثة أشهر يهدف إىل مساعدتهم عىل التََّعايِف من التََّوتُّر الشديد. األطفال املشاركون  الفوتوغرايّف استَمرَّ ملُدَّ
يف املرشوع ترتاوح أعامرهم بني 14 و18 عاًما. وهم يجتمعون َمرَّتنَْيِ يف األسبوع لتلقِّي دروس داخل وحدة 
ســابقة التجهيــز. وبني الصفــوف، يُطَبِّق أفراد املجموعة ما تََعلَُّموه، ويلتقطــون ُصَوًرا يف محيط املَُخيَّم مع 
كِيز عىل موضوع مختلف كُّل أســبوع. وُيَثِّل مــرشوع التَّصوير الفوتوغرايّف عنًصا واحًدا من عنارص  الرتَّ

ْعم النَّْفِيّ واالجتامِعّي للَعَمل مع األطفال الَِّذيَن تعرَُّضوا لتََوتٍُّر َشديٍد. املة للدَّ اسرتاتيجيَّة اليونيسف الشَّ
ِجِئنَي يف األردن، املوقع الرَّْسِمّي  وريِّنَي الالَّ التصوير الُفوتُوغَرايِفّ وسيلة للتوثيق وُمَتَنفَّس لألطفال السُّ
https:// :ملَُنظََّمة اليونيسيف، 18 أبريل/نيسان 2013م، تاريخ االطالع 29 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/mpmgK

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ة ثالثة أشـــُهر، ويَِتّم من  تحديـــًدا يف ُمَخيَّم الزعرتي)1 (؛ حيث كان مرشوع التَّْوثِيق هذا ملُدَّ
َقْت إرضاًء لُكّل األطراف املَْعِنيَّة بالَعَمل  ِجئنِيَ أنفســـهم، فهذه التجربة املُبْتََكـــرَة حقَّ خالل الالَّ
ة فيام يتعلَّق بالَعَمل التَّْوثِيقّي؛ حيث تمَّ التَّْوثِيق ِمن ِقبَل املُْستَِفيِديَن أنفسهم. اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ

يف ختام هذا املبحث يكن القول بأنَّ األْخالِقيَّات واألَدِبيَّات املُتَّبََعة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ 
َمة، فبغياب هذه األْخالِقيَّات يَْفِقد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ  يًَّة عن الِخْدَمة املَُقدَّ ال تَِقـــّل أَهمِّ
غايته، كام أنَّ التََّوازن بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن ُيَكِّن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من زيادة 

ع أُفُقيًّا وعموديًّا. فاعليَّة أنشطتها وِخْدَماتها، كام ُيَكِّنها من االنتشار والتوسُّ

ــوِريِّنَي الَّذين قَِدُموا إىل األردن بعد شــهر يوليو/توز 2012م من . 1 ِجِئنَي السُّ ُمَخيَّم الزَّْعرَتِي: هو ُمَخيَّم لالَّ
ــوِريَّة الَِّتي اندلعت عام 2011م. أُقيم املخيم عىل بُْعد حوايل 20 كم رشقي  األحداث الَّتي رافقت األزمة السُّ
مدينة املفرق شــامل رشق األردن يف محافظة املفرق. يف العارش من يناير/كانون الثان 2013م بلغ عدد 
وِريِّنَي يف األردن.  ِجِئنَي السُّ ِجئنِيَ يف املَُخيَّم أكث من 65 ألف الجئ ُمَشكِّلنَي %22 من إجاميل عدد الالَّ الالَّ
وِريِّنَي  ِجِئنَي السُّ ويف التاسع عرش من مايو/أيار 2013م بلغ عدد سكانه 150 ألف الجئ. ال يَُضّم املَُخيَّم الالَّ
ِعيَّة  ِجِئنَي الَِّذيَن عربوا الحدود بالطرق الرشَّ الَِّذيــَن لجأوا لألردن قبل تاريخ 21 يوليو/تــوز 2012م أو الالَّ
بعد ذلك التاريخ. معظم سكان املَُخيَّم من محافظات درعا والقنيطرة ودمشق وريفها وحمص. للمزيد يُْنظَر 

https://cutt.us/3NzXY :الرَّاِبط التَّايل

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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املبحث الرَّاِبع

آداب وأخالق الَعَمل اإلنَْساِنّ

بني النَّظَِريَّة والتَّطِْبيق 

ـــاِبَقة كُّل ما له عالقة بـــاآلداب واألْخالِقيَّات النَّظَِريَّة ذات  تناولنا يف املباحث السَّ
واِبط اإلْرَشاِديَّة الَِّتي من شأنها  لة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتناولنا باستفاضٍة الضَّ الصِّ
ـــؤال األبرز هنا  ق األهداف املَُنوطَة به، ولََعلَّ السُّ توجيه هذا الَعَمل وتصويبه لُيحقِّ
واِبط اإلْرَشاِديَّة واملبادئ األْخالِقيَّة طريًقا للتَّْنِفيذ، أم أنَّها بقيت  هل تَِجد هذه الضَّ

ُمَعلََّقة عل اللَّْوَحات التَّعريِفيَّة واللََّوائح التَّْنِفيِذيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة؟!

وبعًنى آخر، إذا ما تَمَّ مقارنة أّي مجتمعٍ َمْنُكوٍب قبل ُدُخول املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إليه 
وبعـــد ُدُخولها، هل من املمكن وِبيُـــْس مالحظة الُفُروق الَِّتي أْحَدثْتَْها، هل تمَّ تطبيق 
ة  َامة وبنفس املعنى الَِّتي كُِتبَْت به، كُلّها تساؤالت مهمَّ املعايري واألْخالِقيَّات بنفس الصَّ

وذات ِصلَة ُمبَارِشٍَة بَفاعليّتها عىل واقع املَْنُكوِبنَي واملُْحتَاِجنَي.

إنَّ تناُول أّي بيئٍة َمْنُكوبٍَة ســـواًء بَنْكبٍَة طبيعيٍَّة أو نتيجَة رِصَاٍع َعْسَكِرّي بَعنْي التََّفحُّص 
ل، يقود َحتاًْم إىل مالحظة أنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعاِملَة يف هذه البيئة ليس  والتََّعقُّ
ُعوبَة بكان معرفة أســـامء وأعداد  بقليل، وليس من باب املُبَالََغة القول بأنَّه من الصُّ
املَُنظَّاَمت الَعاِملَة يف هذه البيئات بدون االستعانة بدليٍل ما، وبالتَّأكِيد فهذه املالحظة 
ال بُـــدَّ أْن تَُقودنا إىل أنَّ الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة يف هذه البيئة عىل أفضل ما يُرَام، إالَّ 
أنَّ الواقع -ولألسف- يُخالِف هذا االستنتاج؛ فالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة يف معظم البيئات 
املنكوبة ليســـت بأفضل حاالتها، ال كامًّ وال نَْوًعا، وليس مـــن باب املُبَالََغة القول بأنَّ 
بعض املَْنُكوِبنَي زاد من نََكبَاتهم وتََعاســـتهم ما وجدوه من بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 
فهذا الفقـــري أو املرَُشَّد أال يكفيه فَْقره وترََشُّده حتَّى يَِتّم إذالله بلُْقَمِة َعيٍْش َتُّن عليه 

بها ُمَنظََّمة هنا أو َجْمِعيَّة هناك.
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ــات واألَدِبيَّات املُْنتََهَجة ِمن ِقبَل جميع املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة كفيلٌة بجعل  إنَّ األْخالِقيَـّ
ِخْدَمات هذه املَُنظَّاَمت يف أعىل درجات الَجْوَدة وفْق املعايري اإلنَْسانِيَّة، إالَّ أنَّ التَّطِْبيق 
ا عن هذه األَدِبيَّات، وهذا التَّوِصيف الَقاِس ال يُْقَصد به التقليل  الحقيقّي بعيٌد بُْعًدا تامًّ
من ُجْهد أحٍد، أو التَّْشـــِكيك بجدوى هذه املَُنظَّاَمت، ولكْن يُْقَصد به توضيح َمَواِطن 

الَخلَل العديدة والظَّاِهرَة والَعَمل عىل إصالحها.
َاَعات، باإلَضافَة إىل بعض املشكالت الطبيعيَّة؛  إنَّ عالَمنا الَحايّل يُوج بالِفَتِ والصِّ
مامَّ يزيد يف سوداويَّة الحياة، فال بُدَّ للُمَنظَّاَمت الَِّتي انتهجت الَعَمل اإلنَْساِنّ طريًقا 
ل ُصُعوبات ومخاطر هذا الطريق، وأن  لها من أن تكون عىل درجة من املسؤوليَّة لتََحمُّ
َاَعات والَكَوارث،  تكـــون ذات أثٍَر واِضح يف تخفيف ُمَعانَاة املَْنُكوِبنَي جرَّاء هذه الصِّ
ومامَّ ال َشـــكَّ فيه أنَّه من غري املمكن النُّهوض بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ قبل معرفة َمَواِطن 
الَخلَـــل الَِّذي تَْعرَتِيه، فالطبيب ال يكن له وْصف عالٍج قبل معرفة الِعلَّة، لذلك نأمل 
أن يكون هذا املبحث دلياًل ملعرفة َمَواِطن َخلَل بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وذلك ِمن 
خالل ُمقارَنَة ما َســـنَّته هذه املَُنظَّاَمت من أُطُر إرَْشـــاِديَّة وأْخالِقيَّة وبني ما انتهجته 

نَْهًجا َحِقيِقيًّا عىل أرض الواقع.

مظاهر َسلِْبيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
أرشنا يف سياق هذا املبحث إىل أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يقوم عىل َجْوهر وَشْكل، والجوهر 
َمة من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة والَِّتي يُرَاد بها تحســـني واِقع  يَتََمثَّل هنا بالِخْدَمات املَُقدَّ
م  ْكل فهو الطريقُة الَِّتي تَُقدَّ ا الشَّ املُْســـتَْهَدِفنَي، وتقليل فَْقرهم وَشَقائهم ما أمكن، أمَّ
م به الِخْدَمة، عىل أن  ْكل الَِّذي تَُقدَّ بها الِخْدَمة اإلنَْسانِيَّة، وهنا سيتّم الرتكيز عىل الشَّ

يَِتّم تناول الِخْدَمة ذاتها يف فصوٍل الحقٍة.
َواِبط واألْخالِقيَّات  م به الِخْدَمة اإلنَْسانِيَّة يَْخضع وبَشْكٍل ُمبَارِش للضَّ ْكل الَِّذي تَُقدَّ إنَّ الشَّ
ـــْكل وهذه األْخالِقيَّات فََقَد الجوهر  املُْنتََهَجـــة ِمن ِقبَل املَُنظََّمة؛ فإَذا اختَفى هذا الشَّ
معناه، بل قد ينقلب تأثري الَعَمل اإلنَْساِنّ، فيسبِّب أًذى جديًدا للُمْستَْهَدِفنَي، فيتحوَّل 
الَعَمل اإلنَْساِنّ ومن َخلِْفِه املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة من عوامل تخفيف للآمِس إىل 

اِبع/ املبحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ



- 289 -

مصادٍر جديدٍة لها، ولعلَّ األمثلة الواردة والحاالت الَعَملِيَّة املَُعاَشـــة واملَُوثََّقة من بعض 
املَُخيَّاَمت وأماكن اللُُّجوء وبيئات الَفْقر خرُي دليٍل عىل خروج َشـــْكل الَعَمل اإلنَْساِنّ 
حة الختالف  ح والتحليل بعض األمثلة املوضِّ عن ما ُخطَِّط لـــه، وفيام ييل نورد بالرشَّ
النَّظَِريَّة عن التَّطِْبيق فيام يخصُّ أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ لعلَّها تكون مفتاًحا ودلياًل 

ه العاملني يف القطاع اإلنَْساِنّ لتالفيها مستقباًل. يُوجِّ

لِْبيَّة املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ ترتكَّز حول التََّعاُمل مع املُْستَِفيِديَن  إنَّ غالبيَّة املظاهر السَّ
سواًء عند َجْمع البيانات عنهم أو خالل تقديم الِخْدَمة أو املَُعونَة، ويف بعض الحاالت 
ا ال يكفي تعبري َمظْهر َسيِّئ أو َسلِْبّي للتَّعبري عن الحالة، فبعض الِخْدَمات تتََحوَّل  ُربَّ
من ِخْدَمة أو َمُعونة إىل ضٍر نفِيّ كامل للُمســـتَِفيد، فوقُوف املُْستَْهَدِفنَي بالِخْدَمة 
ّل الكثري لهؤالء املَْنُكوِبنَي،  يف طوابري طويلة أمام مركز اســـتالم املَُعونَات فيه من الذُّ
يَّة قد تَُسوء يف هذه الظُُّروف،  ًة أنَّ ِقْساًم منهم يعان من أمراٍض أو ظُروٍف ِصحِّ وَخاصَّ
ـــلِْبّي نتيجَة الُوقُوف ساعات يف انتظار ما يَُسّد  إَضافَة إىل األثر النَّْفِيّ الَحاّد والسَّ
الرََّمق، وال يكن هنا التَّرْبِير بأنَّ عدد املُْســـتَْهَدِفنَي من هذه الِخْدَمات كبرٌي، فالَعَمل 
لة للَعَمل أن تكون  يف املَُنظَّاَمت ليس عماًل عشوائيًّا، ويُفرتض يف هكذا ُمَنظَّاَمت ُمَؤهَّ
ال مع هكذا ظُُروٍف؛  ُمَجهَّزَة تنظيميًّا إَداِريًّا ولُوِجْســـِتيًّا با ُيَكِّنها مـــن التََّعاُمل الَفعَّ
فالوقـــوف يف طوابري طويلة يف انتظار الُوُصول إىل املَُوظَّف املعنّي بتقديم الِخْدَمة 
ا كان إعفاؤه من  أو املَُعونَة ِبَوْجهه الَكالح الَعبُوس ال َشـــكَّ أنَّه إذالٌل للُمســـتِفيد، وُربَّ

هذه الِخْدَمة فيه رحمٌة له.

كام أنَّ اضطرار املُْســـتَِفيد للوقوف لوقٍت طويٍل بني يدي املَُوظَّف املسؤول وتقديه 
العديد من األوراق والثُّبُوتيات الَِّتي تُثْبت أنَّه ُمستَِحّق لهذه الِخْدَمة أو أنَّه مل يَتَلَقَّ نفس 
َمة أساًســـا هي  الِخْدَمة أو املعونة يف وقٍت ســـاِبق هو امتهاٌن لكرامته، فاملَُعونَة املَُقدَّ
اها سابًقا؛ فإقراره  ئِق إيقافُه والتَّأكُّد من أنَّه مل يتلقَّ بالَكاد لَسّد الرََّمق، فليس من الالَّ
ـــَفِهّي يُفـــرَتض أن يكون كافيًا أو أّي آلِيَّة أخرى تدفـــع بعَملِيَّة التَّْوِزيع ألن تكون  الشَّ
ُروتِيِنيًَّة ورسيعًة، كام أنَّ توقيفه لوقٍت طويٍل واملَُوظَُّفوَن املَْعِنيُّوَن جالُســـون يَُدقُِّقوَن 
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َدد وثََّقت فيديوهات بُثَّْت من  أوراقه ليس له عالقة باحرتام إنَْســـانِيّته، ويف هذا الصَّ

َاكَة  أحد مراكز تقديم املَُعونَات التَّابعة إلحدى املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة والَِّتي تعمل بالرشَّ

وريَّة اقتحام املُْستَِفيِديَن للمركز بعد  مع ُمَنظَّاَمت إنَْســـانِيَّة أخرى يف مدينة إدلب السُّ

ة التَّأكُّد من شخصيَّة املُستَلِم  ت ألكث من ِسّت ساعات بُحجَّ انتظارهم يف طوابري امتدَّ

ُه البعض اللَّْوم لهؤالء املُْســـتَِفيِديَن عىل سلوكهم، وهنا يُْغِفل  للَمُعونَة)1 (، وهنا قد يَُوجِّ

اِبَقة الَِّتي َمرَّ بها هؤالء املَْنُكوبُوَن،  وبشكٍل تَاّم ويَُغّض النَّظَر عن الظُّروف اآلنيَّة والسَّ

ـــلُوك الَِّذي بَدر منهم مل يكـــن طََمًعا با يحويه املركز بل كان رِدَّة ِفْعل عىل  ولعلَّ السُّ

امتهاِن كرامتهم.

ـــلِْبيَّة والَواِضَحة وغري املقبولة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ التََّعاُمل بَصلٍَف  ومن املَظاِهر السَّ

وتََعاٍل مع املُْستَِفيِديَن ِمن ِقبَل القامئني عىل توزيع املَُعونَات أو تقديم الِخْدَمات؛ ففي 

ًة يف حالة ازدحام  َاخ بوجههم، وَخاصَّ العديد من الحاالت يَِتّم نَْهر املُْستَِفيِديَن أو الصُّ

املُْستَِفيِديَن يف املراكز املَْعِنيَّة بتقديم هذه املَُساَعَدات، وهذا فََشل ُذو بُْعَديِْن للُمَنظَّاَمت 

اإلنَْسانِيَّة؛ األَوَّل فََشل تنظيمّي من خالل َعْجزها عن تنظيم هذه املَُساَعَدات بحيث ال 

تقع ال هي وال املُْستَِفيِديَن يف اختناٍق نتيجة الزَِّحام. والثَّان فََشل أْخالِقّي يف تعامل 

املَُوظَِّفنَي مع املُْستَِفيِديَن، والتربير بأنَّ سلوك هؤالء املَُوظَِّفنَي ال يعكس سياسَة ونَْهج 

املَُنظََّمة غري ُمْقِنع، فاملُستِفيُدوَن واملُراِقبُوَن ال تَُهّمُهْم هذه التربيرات، ما يَُهّمُهْم الواقع 

املوجـــود عىل األرض، ومعظم هؤالء املَُوظَِّفنَي يَتََقاَضْوَن َرَواتب لقاَء ِخْدَماتهم، فمن 

أخالقّي، واملســـؤوليَّة الرَّئيسة هنا تقع عىل عاتق إدارة  ـــلُوك الالَّ غري املرَُبَّر هذا السُّ

املَُنظََّمة، فلو وَجد هؤالء املَُوظَُّفوَن رصامًة من إدارتهم يف ُمواَجهة هذه اإلســـاءات 

ملا قاموا بها.

نازحــون بعد اقتحام مســتودعات إغاثيَّة يف إدلب "طََفح الكيل"، موقــع إذاعة روزنة، 20 فرباير 2020م، . 1
https://cutt.us/fEdRG :تاريخ الزيارة 23 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

اِبع/ املبحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ



- 291 -

ـــتائم َعَمَد بعد الفقراء واملَْنُكوِبنَي من الرِّجال  اخ والشَّ وهربًا من هذا اإلذالل بالصُّ
إلرســـال زوجاتهم ِعَوًضا عنهم، علَّ معاملة النِّساء ِمن ِقبَل هؤالء املَُوظَِّفنَي قد تكون 
ااًل دامئًا، ِمامَّ دفَـــع بعض املُْحتَاِجنَي  أقـــلَّ رصامة)1(، إالَّ أنَّ هـــذا الَحّل مل يكن فعَّ
واملَْنُكوِبـــنَي للقول بأنَّ ما يخسونه يف التََّعاُمل مع هذه املَُنظَّاَمت من كرامتهم أكث 

ِمامَّ يحصلون عليه، ِمامَّ دفَع بالعديد منهم للُعزُوف عنها.

وِمن القضايا الَِّتي ُتَثِّل اســـتهتاًرا بكرامة اإلنســـان والَِّذي تنتهجه بعض املَُنظَّاَمت 
الِحيَّة؛ حيث وثََّقْت  اإلنَْســـانِيَّة هو تقديم ُمَســـاَعَدات َعيِْنيَّة أو ِغَذائِيَّة ُمْنتَِهيَـــة الصَّ
الَِحة  التقارير اإلعالميَّة قيام بعض املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة بتوزيع املواد الِغَذائِيَّة غري الصَّ
لالســـتخدام اآلَدِمّي ملنكوب اليمن؛ ِمامَّ اْضطَرَّ هؤالء املُْســـتَِفيِديَن إىل إلقاء هذه 
ِديَدة لهذه املواّد الِغَذائِيَّة، ولِكنَّهم خافوا  املَُســـاَعَدات يف القاممة َرْغم حاجاتهم الشَّ

عىل أبنائهم من األمراض الَِّتي قد تَتََسبَّب فيها هذه املََواّد التَّالَِفة)2(.

ْهرَة الَعَمل اإلنَْساِنّ باٌب للشُّ
يقوم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف جوهره عىل تحســـني حياة اإلنســـان أينام كان، وتقوم 
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بأّي عمل أو نشـــاط من شأنه تحقيق هذا الهدف، هذا التَّصوُّر 
والَفْهم للَعَمل اإلنَْساِنّ هو الحالة املثاليَّة له، ولكن لألسف يف العديد من الحاالت ال 
نَِجُد هذا التََّصوُّر إالَّ يف األَدِبيَّات النَّظَِريَّة، والواقع الَعَميّل يقوم أحيانًا عىل ما يخالف 
ِســـنَي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ولدى إداراتها أهداٌف غري  هذا املفهوم، فلدى بعض املؤسِّ
ْهرَة من خالل الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذا يَِتّم من خالل توثيق ما ال  ُمْعلََنة، وهي تحقيق الشُّ
ِْويج له، ولو كان عىل حساب كرامة املُْستَِفيِديَن؛  يجب توثيقه، والَعَمل عىل نرشه والرتَّ

ِريَن، نرشة الهجرة القسيَّة، فرباير 2018م، تاريخ الزيارة 24 . 1 وِريِّنَي املَُهجَّ منصور، خلود. حمية كرامة السُّ
https://cutt.us/3Doik :فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ســارية، أصيل. اليمن: إغاثة فاِســَدة بإشاف أَُمِمّي، موقع فايس، 2 يوليو 2019م، تاريخ الزيارة 24 فرباير . 2
 . https://cutt.us/2FTzw :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ة بها تَُعّج  فاملواقع الرَّْســـِميَّة لهذه املَُنظَّاَمت وصفحـــات التََّواُصل االْجِتاَمِعّي الَخاصَّ
َور الَِّتي تُثبت ما تقوم به، فنجد صورًة هنا لفقري يحمل َسلَّة ُمَساَعَدات واالبتسامة  بالصُّ
ـــلَّة، وهي حقيقًة  تعلو وْجَهُه وكأنَُّه َحقَّق هدفه وبلغ ُمرَاَده يف الحصول عىل هذه السَّ
بالكاد تَُسّد رََمَقُه ورََمَق أطفالِِه، ناهيَك عن استباحة ُخُصوِصيَِّتِه وكرامِتِه بهذا التَّْوثِيق، 
قها هذا التَّْوثِيق وهذا النَّرْش، ال شكَّ  وهنا الســـؤال األبرز: ما القيمة املَُضافَة الَِّتي حقَّ
فت هنا أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ مل يكن يوًما ساحًة  هرة واملجد، والغريب والالَّ أنَّه َهَوس الشُّ
ـــهرة وال لصناعة مجٍد؛ فاملجد يف الَعَمل اإلنَْساِنّ ال طريق له إالَّ اإلنسان،  لَحْصد الشُّ
ة  واإلنســـان فقط، وال ُوُجوَد حقيقّي لإلنسان بال كرامٍة، فإذا كانت األجندات الَخاصَّ
ـــْهرَة فام عليهم إالَّ تغيري مجال الَعَمل،  بهذه املَُنظَّاَمت والَقامِئنَِي عليها هي َحْصد الشُّ

هرة. َصة بالِفْعل للشُّ ولعلَّ هناك مجاالت عمل مخصَّ

إنَّ اســـتعامل الَعَمل اإلنَْساِنّ وامتهان كرامة اإلنسان لتجميل صورة الَفرْد أو املَُنظََّمة 
ليس إخالاًل بأْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ فحسب، بل هو جريٌة أْخالِقيَّة قد ال يَُحاِسب 
مري الَحّي ال يكن أن يَْغِفرها وال توت هكذا دعوى بالتََّقاُدم،  عليها القانون، ولكنَّ الضَّ
عاء لهؤالء املَْقُهورين واملَْنُكوِبنَي والُفَقرَاء  ولعلَّ الُعزُوَف عن هكذا عمل واالكتفاَء بالدُّ

أفضل وأعمق أثرًا وتأثريًا لديهم.

كام أنَّ توثيق فَْقر املُْستَِفيِديَن وَعَوزهم ونرَْش هذا التَّْوثِيق لُكّل َمن يحّب أن يرى ويَُعاِين 
ِة إقناع املَانِِحنَي بُســـوء الَوْضـــع وفََداَحة الكارثة؛ وذلك تهيًدا لحثّهم عىل املَْنح  ِبُحجَّ
ة ُمْقِنَعة، فغالبيَّة البيئات الَِّتي تُوّجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة جهودها لها  ْخّي ليس بُحجَّ السَّ
اِن، فمن العراق إىل ســـوريا واليمن  َغِنيَّة عن التعريف، ونَْكبَتها وصلْت للَقايِص والدَّ
وليبيا، وغريها من ُمْجتََمَعات الَفْقر والتَّرَشُّد، مآٍس مل تَُعْد تحتاج لتوثيٍق وتوضيٍح، فمن 
يتهم باملَْنح والَعْون لن يقتنع أبًدا،  ُعوب حتَّى اآلن ومل يقتنع بأِحقِّ مل يَر مأساة هذه الشُّ
لذلك يكفي تشـــهريًا بهؤالء الفقراء، ويكفي نرًشا لُخُصوِصيَّة حياتهم، فهم كالقامئون 
عىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لهم خصوصيَّات ولو كانت بسيطًة ال تَسرتها إالَّ ُجْدراٌن ُمتََداِعيَة 

أو أقِْمَشة بالية إالَّ أنَّها خصوصيَّة وتَِعّز عىل أصحابها كَام تَِعّز عىل غريهم.
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غياب اإلعالم عن األخطاء وأَثَر ذلك عل أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ
إنَّ غالبيَّة التَّغطية اإلعالميَّة ألنِْشـــطَة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَِتّم ِمن ِقبَل املَُنظََّمة نفسها 
بَة منها، لذلك ال يكن االعتداد بهذه التقارير؛ فالُحْكم عىل  أو مـــن ِقبَل ِجَهات ُمَقرَّ
االلتـــزام باملعايري األْخالِقيَّة يجب أن يكون من ِجَهات ُمَحاِيَدة، وهذا ما ال نجده يف 
ة للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة وللعاملني بها بأنَّهم ِمثَالِيُّون  ورَة الَعامَّ غالبيَّـــة األحيان، فالصُّ
ويَْســـَعْوَن لبناء حياة مثاليَّة، فمواقع هذه املَُنظَّاَمت تَُعّج بُصَور املَُوظَِّفنَي املُبْتَِســـِمنَي 
ٍر، ولكنَّ الحقيقَة يف بعض األحيان  واملَُســـارِِعنَي لتقديم املَُساَعَدات بال تَلَكٍُّؤ وال تََذمُّ
ورَة، فاملُوظَُّفوَن ليسوا ِمثَالِيِّنَي دامئًا، وبعضهم يرى يف عمله َمْصدًرا  ُمَخالَِفٌة لهذه الصُّ
ْخـــل بَغضِّ النَّظَر عن ماهيَّة الَعَمل وبَغّض النَّظَر عن مدى الَجْوَدة الَِّتي يَُؤدِّي بها  للدَّ
عمله، وبعضهم أساَء إساَءاٍت واضحًة وموصوفًة، وتَمَّ التََّسرتُّ عليه؛ حفاظًا عىل ُسْمَعة 
ْهِنيَّة أَهّم من األِذيَّة الَِّتي تسبَّبْت بأِذيَّة الُفَقراء  املَُنظََّمة، فُســـْمَعة املَُنظََّمة وُصورَتَُها الذِّ
الَِّذيـــَن ال َصْوت لهم، فالصحافة الصفراء غائبة عن الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فِقْســـم من 
ح مدى  التقارير الَِّتي تنتقد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وتُوّجه أصابع اللَّْوم له، عىل ِقلّتها، تُوضِّ
فََداَحة بعض اإلساءات والَِّتي تَمَّ التَّعتيم عليها، ففي تقرير سويسّي ِبُعْنواِن "اخلعوا 

ح التقرير كيف  هالة الُقُدِسيَّة عن املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وعن العاملني بها")1(؛ يوضِّ
أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تتَِّبع وسائل عشوائيَّة يف التَّوِظيف، ويف بعض الحاالت 
ْخِصيَّة، إىل درجة  تُوظِّف َمن هو أقَّل أجرًا بغضِّ النَّظَر عن مستواه املِْهِنّي وأخالقه الشَّ
، ناهيَك  ُذوذ الِجْنِيّ وصلت أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اســـتخدمت ُمَوظَِّفنَي لهم تاريخ بالشُّ

اذَّة، وهو ما حدث يف ُمَنظََّمة "أوكسفام)2 (  لُوكِيَّات الشَّ عن ُسوء األمانة، وغريها من السُّ

فوكس، إميوجني. املَُنظََّمت اإلنَْســانِيَّة تُواِجه عاصفة من النتقادات، موقع ســويز إنفو، 13 مارس 2018م، . 1
https://cutt.us/PUZgI :تاريخ الزيارة 25 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

غط عىل . 2 أكســفام: اتِّحاد ُدَويِلّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْســانِيَّة، مقرُّها يف بريطانيا أكســفورد، تشكَّلت عام 1942م للضَّ
يَن من ُدَول املحور يف الحرب العامليَّة الثَّانية، وحاليًا  امح باإلغاثة الغذائيَّة للُمَحارَصِ الحكومة الربيطانيَّة للسَّ
م خدماتها اإلنَْســانِيَّة يف عدٍد كبريٍ من ُدَول العالَم منها إفريقيا وُدَول الرشق األوســط، موقع ويكيبيديا  تَُقدِّ

https://cutt.us/09jg6 :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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Oxfam "؛ حيث ُعِثَ بني املَُوظَِّفنَي عىل شاذِّين ِجْنِسيًّا، استََغلُّوا فَْقر النَّاس الستغالهم 
 ،" Oxfam ة األطفال منهم، ويقول التقرير: إنَّ ُمَنظََّمة "أوكســـفام ِجْنِســـيًّا، وَخاصَّ
ل  ليست الوحيدة املُْخِطئَة، بل إنَّ غالبيَّة املَُنظَّاَمت تلجأ للتَّوظيف العشواّئ، وَمن يتحمَّ
النتيجة هم املستفيدون، لتغدو حياتهم أشّد ظالًما من ُدُخول هذه املَُنظَّاَمت حياتهم، 
ب املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بالصحافيِّنَي املستِقلِّنَي، أو تشرتط  ويف معظم الحاالت ال تُرَحِّ
ورَة وعرض املَُنظََّمة  عليهـــم إعالمها قبل فرتٍة من إعداد التَّقارير ليتـــمَّ تَْجِميل الصُّ

وُموظَِّفيَها يف أفضل صورة.

واِبط املكتوبة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة خطوًة َجيَِّدة يف سبيل  تَُشـــكِّل األْخالِقيَّات والضَّ
واِبط واألْخالِقيَّات غرُي كافيٍة، ويف  تحقيق َجْوَدة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، إالَّ أنَّ هـــذه الضَّ
واِبط، وال تُْحرَتَُم هذه األْخالِقيَّات، لذلك يجب إيجاُد  ُذ هذه الضَّ معظم األحيان ال تَُنفَّ
سبيٍل آخر لَضبْط الَعَمل وَضبْط تصُّفات العاملني يف املَُنظَّاَمت بحيث ال يخرج الَعَمل 
اإلنَْســـاِنّ عن اإلطار املرسوم له، وال نشـــهد حاالت انحراف يف أهداف هذا الَعَمل 
َدد عىل تَبَنِّي ميثاق رَشَف  د كرامة املُْستَِفيِديَن، فيمكن الَعَمل يف هذا الصَّ بشـــكٍل يَُهدِّ
للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، يَُشـــكِّل هذا امليثاق ضابطًا لهذه املَُنظَّاَمت، ويكون 

األساس يف وْضعه كرامة وحقوق املُْستَِفيِديَن.

كام أنَّه من الضورة بكان إفساح املجال للقادرين عىل القيام بأعباء الَعَمل اإلَغاِثّ 
واإلنَْساِنّ من النَّاحية التَّشغيليَّة والتَّْنِظيِميَّة واألْخالِقيَّة، فمن يجد نفسه غري قاِدر عىل 
هذه األعباء فخرٌي له وللُمْســـتَِفيِديَن أن يرتك هذا املجال ويُْفِسح املجال لغريه، سواًء 
أكانوا من املَُوظَِّفنَي أو من اإلَداِريِّنَي؛ فأْخالِقيَّاُت الَعَمل اإلَغاِثّ هي املعيار األساس 
يف تحديد َجْوَدة الَعَمل، فمن وجد يف نفسه َضْعًفا وعجزًا عن االلتزام بهذه املعايري؛ 

فاألجدر به إفساح املجال ملن كان أهاًل لذلك.

إنَّ ُصورة الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمَمثَّلة بصورة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة وصورة العاملني 
َل  فيهـــا تنال من االحرتام والتقدير ما مل يََنلْه َمَجـــاٌل آخر، فهو مجاُل َعَمٍل ملن فَضَّ
ورَة بدأت بالتََّضْعُضع أمام تصُّفات بعض العاملني  َغرْيِيَّتَه عىل أنانيَّتَه، إالَّ أنَّ هذه الصُّ
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بِْحيَّة، ويرى  يف هذه املَُنظَّاَمت، وبدأ النَّاس ينظرون لهذا الَعَمل كغريه من األعامل الرِّ
العديـــد بأنَّه أصبح َمِطيَّة ملـــن لديه أجنداٌت وأهداٌف عَجز عن تحقيقها يف مجاالت 

أخرى؛ فرأى أن يَُجرِّب الَعَمل اإلنَْساِنّ َعلَّه يجد َضالَّتَُه فيه.

لِْبيَّات العديدة الَِّتي تمَّ ِذكْرها يف سياق هذا املبحث ال يجب أن تُْفَهم يف إطار  إنَّ السَّ
يَّته أو التَّشكيك بجهود  الهجوم عىل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، أو التقليل من شأنه وأَهمِّ
ـــلِْبيَّات ال تشمل جميع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وإالَّ  القامئني عليه، وبالطَّبع فإنَّ هذه السَّ
م  لكان األمُر كارثًة بُكلِّ معنى الكلمة، فالعديد من املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة تَُقدِّ
ِخْدَماتهـــا بدرجة عالية من املِْهِنيَّة وااللتزام باملعايري األْخالِقيَّة والرشوط اإلْجرَائِيَّة، 
ا تُِيء  إالَّ أنَّ ِقْســـاًم من املَُنظَّاَمت والَِّتي تَْخُرج يف أعاملها عن األُطُر األْخالِقيَّة إمنَّ
ِتِه، وتُِيء إىل ُسْمَعة تلك املَُنظَّاَمت املُلتَزَِمة، وهنا تقع عىل عاتق  للَعَمل اإلنَْســـاِنّ برُمَّ
املَُنظَّاَمت املُلتَزَِمة بعض املســـؤوليَّة يف تصحيح االنحرافات الحاصلة لدى نظرياتها 
يطرة  من املَُنظَّاَمت، فاألجدر حاليًّا تكاتُف جميع املَُنظَّاَمت إليجاد آليَّات ُتَكِّن من السَّ

ُه من كُّل َعيٍْب أو شائبٍة. ة عىل ُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْساِنّ، بحيث نَْضَمن ُخلُوَّ التَّامَّ

لِْبيَّات ليس من باب النَّْقد للنَّْقد فقط، بل الهدف الحقيقّي من  وبالتَّأكِيد فإنَّ ِذكْرنا للسَّ
هذا النَّْقد معرفة َمَواِطن الَخلَل الَحِقيِقّي والَعَمل الَجاّد واملشرتك مع الجميع للخروج 
الَة لهذا الَخلَل، فالُخطَْوة األوىل يف طريق تحســـني الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو  بحلول فَعَّ
معرفة نقاط َضْعِفِه وَمَواِطن َخلَلِِه، وحينها يكن االنتقال ملرحلة املُعالََجة، وهذا العالج 
والتَّحســـني ال يكن لجهٍة واحدٍة أو ُمَنظََّمة بفردها القيام به، بل هو تضافر جهود 

َولِيَّة، وهذا ما سنسعى لوضع ركائزه يف املبحث التَّايل. جميع املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة والدُّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الَخاِمس

التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
بني املشكلة والَحّل

تطرَّقنا يف هذا الفصل لَقِضيَّة التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ كَْونَُه شطًا ل 
بُدَّ منه للحصول عل التَّْمِويل من الِجَهات املَانَِحة، وناقشنا أيًضا التَِّبَعات األْخالِقيَّة 
عل بعض َعَملِيَّات التَّْوثِيق وما َسبََّبُه هذا التَّْوثِيق من انتهاٍك لُخُصوِصيَّة املُْسَتِفيِديَن، 
ـــلِْبيَّات املَُراِفَقة للَعَمل اإلنَْساِنّ، وبالتَّأِكيد فإنَّ التََّعرُّض لهذه  كم ذكرنا بعض السَّ
لِْبيَّات ســـواًء أكانت ُمَتَعلَِّقة بالَعَمل التَّْوثِيقّي أو بالَعَمل اإلنَْساِنّ بشكٍل َعاّم مل  السَّ
اِفع الِفْعيِلّ  يكن هُدُفها التشهيَ أو النَّْقد للنَّْقد فقط، بل كان الهدف الَحِقيِقّي والدَّ
ًة أنَّ رسالة هذا الَعَمل سامية  هو الَعَمل عل تحســـني َجْوَدة الَعَمل اإلنَْساِنّ وَخاصَّ
ورؤيته أْخالِقيَّـــة، لذلك ل يَْجُدر بهذا الَعَمل وبالقائني عليه إلَّ أْن يكونوا عل 
َقْدر َمْســـُؤوليَّاتِهم، لذلك ســـنحاول يف هذا املبحث اقرتاح بعض الحلول لَقِضيَّة 
ا تَُسبِّب  التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وما يُصاِحب هذا التَّْوثِيق من إْشـــكَالِيَّات إمَّ
انخفـــاَض َجْوَدة الِخْدَمات، أو تُؤدِّي إىل إســـاءة الظَّن باملقصود الَحِقيِقّي للَعَمل 
م جملًة من القرتاحات املَُتَعلَِّقة بانحراف ُمْخرََجات الَعَمل  اإلنَْســـاِنّ، كم َســـُنَقدِّ

اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ َعمَّ هو ُمَخطَّط له.

وفيام يَُخّص توثيق نشـــاط املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة خالل تأديتها لِخْدَماتها، فبالتَّأكِيد ال 
يَّة التَّْوثِيق، وقد ذكرنا املنافع واملََهاّم املَُنوطَة به ســـابًقا، ناهيك عن  يكن إنَْكاُر أََهمِّ
يَّتـــه كرشٍط للحصول عىل تويٍل كَاٍف وُمْســـتَِمّر ِمن ِقبَل الِجَهات املَانَِحة، فهذه  أَهمِّ
الِجَهات تَشرتط ملَْنح التَّْمِويل أن يَِتّم تَوثيق مصاريف املَُنظَّاَمت املَُموَّلَة؛ وذلك كضامٍن 
بأنَّ األموال املَْمُنوَحة تجد طريقها للُمْســـتَِفيِديَن، إالَّ أنَّ هذا التَّْوثِيق يقوُد يف بعض 
َمة، فهنا تكون املَُنظَّاَمت أمام مشـــكلة  األحيان إىل نتائج َســـلِْبيَّة عىل الِخْدَمات املَُقدَّ
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ا أْن تَقبل بالتَّْوثِيق ويف هذه الحالة تنخفض َجْوَدة الَعَمل أْخالِقيًّا، أو أْن  حقيقيَّـــة، إمَّ
تَرفـــض التَّْوثِيق فتفقد مصدر التَّْمِويل، وبالتَّايل تنخفض َجْوَدة الَعَمل من حيث الَكّم 

والنَّْوع، فهذه املُْعِضلَة تَتَطَلَّب َحالًّ يُريِْض جميع أطراف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ بحيث ال يُؤَثِّر 

عـــىل مصادر التَّْمِويل، ويُريِْض رغبـــة املَانِِحنَي يف الحصول عىل توثيٍق للمصاريف، 

وبنفس الوقت يُريِْض املُْســـتَِفيِديَن وال يُســـبّب لهم أّي أذية نَْفِسيَّة أو يُلِْحق ضًرا ما 
ة لهذه املشـــكلة، فإْن مل تَُقْم ِبَحلِّها َجذريًّا فهي  بَكرَامتهم، وبالتَّأكِيد تُوَجُد حلوٌل ِعدَّ
تَُخفِّف من ِحّدتها وآثارها كأْضَعِف اإليان، وفيام ييل بعض اقرتاحات الحلول املُتََعلَِّقة 

بإشكاليَّة التَّْوثِيق.

ُحلول ُمْقرَتََحة ملَُعالََجة مشكلة التَّوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ 
يَُعّد الَعَمل التَّْوثِيقّي يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة من القضايا اإلشكاليَّة، وذلك كَْون 
املَُنظََّمة ُمَضطَّرَة إلرضاء املَانِِحنَي من جهٍة ولحامية كرامة وُخُصوِصيَّة املُْســـتَِفيِديَن 
من جهٍة أخرى، لذلك فأّي َحّل يجب أن يُرَاِعي ُمتَطَلَّبَات هاتني الجهتني، وفيم ييل 

أَهّم هذه القرتاحات:

عدم تصوير الُوُجوه: يكن خالل َعَملِيَّات التَّْوثِيق الُفوتُوغرَايِفّ أن تلجأ املَُنظََّمة 	 

إىل تصوير َعَملِيَّة تأدية الِخْدَمة اإلنَْســـانِيَّة بدون إظهار ُوُجوه املُْستَِفيِديَن أو أّي 

ة تُؤَْخذ من بعيٍد؛ مع  ورَة َعامَّ شٍء يَُدّل عىل َشـــْخِصيّتهم، ويكن أن تكـــون الصُّ

يُوخ، واملَُعاِقنَي، والنَِّساء، وهم الفئات األكث َضْعًفا.  التَّأكِيد عىل َعْدم تَْصوير الشُّ

م الِخْدَمة  وبالطَّبْع فالجهة املَانَِحة ال يَُهّمَها َشـــْخِصيَّة املستفيد، بل يَُهّمَها أن تَُقدِّ

َور حاًل يُريِض  ْكل املناســـب، لذلك يُعترَب إخفاء الَوْجه من الصُّ يها وبالشَّ ملُْســـتَِحقِّ

كيز خالل التَّْصِوير عىل ُموظَّفي املَُنظََّمة خالل  ، كام يكن أن يَِتّم الرتَّ الطَّرَفَـــنْيِ
تأديتهم الِخْدَمة أو تسليمهم اإلعانات.

استخدام برامج وتطبيقات طَْمس الَوْجه: يف حالة اضطرار املَُصوِّر ألخذ ُصَور 	 
َور بعيدًة أو ال تُظِْهر تفاصيل وْجه املُستَِفيد  ل أن تكون هذه الصُّ للُمْستَِفيِديَن يُفضَّ

اِبع/ املبحث الَخاِمس الَفْصل السَّ
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حتَّى ال تتســـبَّب الصورة يف إهانته ويف حالة ظهور وْجه املُْستَِفيد يَِتمُّ استخدام 
ورة سببًا يف إهانته  بعض التطبيقات يف طَْمس وْجه املُْســـتَِفيد حتَّى ال تكون الصُّ

أو حدوث مشكلة نفسيَّة له.

إيفـــاد ُمَراِقِبنَي ِمن ِقَبل املَانِِحنَي: يكن للُمَنظََّمة أن تطلب من الِجَهات املَانَِحة 	 
ة هـــؤالء املُرَاِقِبنَي االطِّالع عىل تقديم  إيفـــاد ُمراِقِبنَي ِمن ِقبَلهم، وتكون َمَهمَّ
الِخْدَمات واإلعانات املُْستَِفيِديَن، ويقوم هؤالء املُرَاِقبُوَن بَدْورِِهم بتزويد املَانِِحنَي 

بتقارير تُثِْبُت أَْوُجه املصوفات يف املَُنظََّمة، ويُْعترََب هذا الَحّل ِمن أنسب الحلول، 

ة هؤالء املُرَاِقِبنَي دامئًة أو ُمَؤقَّتًَة، فبإمكانهم الُحُضور إىل مراكز  وقد تكون َمَهمَّ
جِّالت الَورَِقيَّة  تقديم الِخْدَمات بشـــكٍل َدائِم، وبإمكانهم أيًضا االطِّالع عىل السِّ
يف املَُنظََّمة والَِّتي تَُخّص الَعَملِيَّات التَّْمِويلِيَّة واملصاريف التَّْشِغيلِيَّة، وهنا يكن أن 
يكون َدْور هؤالء املُرَاِقِبنَي التَّأكُّد من ُحْسن إدارة املصوفات، إَضافَة إىل التَّأكُّد 
من َشـــْكل ومحتوى الِخْدَمة، كام يكنهم التََّواُصل مع املُْستَِفيِديَن بَشْكٍل ُمبَارِش، 

َمة ِمن ِقبَل املَُنظََّمة. والتَّأكُّد من َجْوَدة الِخْدَمة املَُقدَّ

تفعيل الرَِّقابَة: تُْعترََب َعَملِيَّة التَّْوثِيق إحدى آليَّات الرِّقَابَة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، 	 

ولِكنَّهـــا ال يكن أن تكون اآلليَّة الوحيدة، وبالتَّأكِيد فإنَّ الرِّقَابَة يف هذا املَْوِضع 

الِيَّة  هي لصالح الِجَهات املَانَِحة، ويف بعض الحاالت يُْعترَب التَّْوثِيق ُمْنَخِفَض الَفعَّ

كوسيلة رِقَاِبيَّة، فيمكن لهذه الِجَهات إيجاُد آليَّاٍت جديدٍة لضامن التزام املَُنظَّاَمت 

واِبط التَّْمِويلِيَّة، وهذه الرِّقَابَـــة يكن أن تَِتمَّ عن طريق آليَّات  اإلنَْســـانِيَّة بالضَّ

َدة، مثل إيفاد َمْنُدوبني خالل َعَملِيَّات رِشَاء املَُعونَات، أو اإلرِْشَاف املبارش  ُمتََعـــدِّ

َاء. عىل َعَملِيَّات التوزيع، وُمطابََقة بيانات التَّوِزيع مع فواتري الرشِّ

ًرا ملحوظًا،  وعموًمـــا فإنَّ آليَّات الرِّقَابَة شـــهدت يف الَعْقَديْن األخرييـــن تَطَوُّ

واستفادت من التَّطَوُّر التِّْقِنّي والتِّْكُنولُوِجّي، فأصبح الجهاز الرِّقَاِبّ أكث فَاِعلِيَّة، 

فيمكن للِجَهات املَانَِحة االستفادة من هذا التَّطَوُّر يف رقابتها عىل ُحْسن تََصُّف 

َمة. املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة باألموال املَُقدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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إيجاد طَرٍَف ثَالِث كوســـيٍط رَِقايِبّ: ال يُْشـــرَتط يف الرِّقَابَة أن تكون مبارِشًَة، 	 
فالغايُة من الرِّقَابَة هو ضامن ُحْســـن التَّنفيذ، ِبَغّض النَّظَر عن اآلليَّات املُتَّبََعة، 
فيمكن إَضافَة طرف ثالث للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، عـــىل اعتبار أنَّ املَانِِحنَي هم ِجَهة 
تُُه  َذة، فالطَّرَف الثَّالث هنا تكون َمَهمَّ ُمَموِّلَة واملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة هي جهة ُمَنفِّ
ُمراقَبَة التَّنفيذ، وبالطَّبع ال تكون لُكّل ُمَنظََّمة ِجَهة ُمرَاقَبَة ُمْستَِقلَّة، فيمكن للِجَهة 
ة املُرَاقَبَة أن ترُْشِف عىل التَّْنِفيذ لجميع املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة  املُوكَل إليهـــا َمَهمَّ
ا ُمبارِشَة أو غريِ  الَعاِملَـــة يف منطقٍة ما، وتقوم هذه الجهة بالرِّقَابَة بوســـائل إمَّ
ا عن طريق املُقابَلة املُبارِشَة أو عن طريق  ُمبارِشَة، كاالستطالع من املُْستَِفيِديَن، إمَّ
االســـتبيانات اإللكرتونيَّة، كام َتَْنح هذه الجهات َصالِحيَّات ُتَكُِّنَها من القيام 
َجالت والُحُضور إىل مراكز التَّوِزيع والقيام  بََهاِمّها، كاالطِّالع عىل البيانات والسِّ
الِحيَّات، وبهذه الطريقة تُْصبح هذه  بَعَملِيَّات َجرْد املُْســـتَْوَدَعات وغريها من الصَّ
الجهة هي الوســـيط الِفْعيِلّ بني املَانِِحنَي كجهٍة ُمَموِّلٍَة وبني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

َذٍة. كِجَهٍة ُمَنفِّ

التَّوثِيق الَخطِّّي: فال يُشرتط أن يكون كُّل أنواع التَّوثِيق بالتَّْصِوير الُفوتُوغرَايِفّ 	 

املُبارِش؛ فهناك بعض الحاالت الَِّتي تكون َعَملِيَّة التَّْصِوير بالنِّْســـبَة إليهم إذالاًل 

ومهانًة؛ فحاالت األيتام واألرامل والَعَجزَة واملَُسنِّنَي يجب الحفاظ عىل كرامتهم 

وعدم إيذائهم نَْفِسيًّا، وبالتَّايِل يَِتّم التَّوثِيق بطريقٍة َخطِّيَّة بحيث يَُوقِّع املُْستَِفيُدوَن 

َمة من خالل أوراٍق رَْسِميَّة تابعة للُمَنظََّمة اإلَغاثِيَّة،  عىل استالمهم للَمُعونَات املَُقدَّ

ويَِتّم تَزْويد املَانِِحنَي بُكّل البَيَانَات واملعلومات الَِّتي تَُخّص هذه الحاالت، كام يَِتمُّ 

امن للاَمنِح  تزويده بتوقيعهم املُبَارِش عىل استالم املَُعونَات كََنْوع من التَّوثِيق والضَّ

يَها. بأنَّ أمواله قد وَصلَت ملُْستَِحقِّ

ْوِتّ: وهو من وسائل التَّوثِيق الَجيَِّدة والَِّتي ال تَُسبِّب َحرًَجا للُمْستَِفيِديَن؛ 	  التَّوثِيق الصَّ
حيث ُيكن تسجيل أصوات املَُوظَِّفنَي أثناء تسليم اإلغاثات للُمْستَِفيِديَن وتوضيح 
م لهم من َمُعونَات ونَْقل رغباتهم يف األمور الَِّتي ال يزالون بحاجٍة  آرائهم فيام يَُقدَّ

اِبع/ املبحث الَخاِمس الَفْصل السَّ
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إليها ومل تَِصل إليهم بعُد، وهو ما يَْضَمن للاَمنِح ُوُصول َمُعوناته، وكذلك نَْقل آراء 
املُْستَِفيِديَن إليه وَرَغبَاتهم يف بعض الِخْدَمات اإلضافيَّة، وذلك دون الَكْشف عن 

ُهِويَّاتهم أو ُصَورهم الَِّتي قد تَُؤدِّي للتََّسبُّب يف مشكالٍت نَْفِسيَّة لهم.

: هناك بعض املرشوعات اإلَغاثِيَّة الَِّتي ُيكن توثيقها َمرَْحلِيًّا، 	  التَّوثِيق املَرَْحـــيِلّ
فعىل ســـبيل املثال إنشاء بعض اآلبار أو املدارس أو املستشفيات يف بعض املناطق 

َور كُّل مرحلٍة من مراحل التشييد  الفقرية ُيكن توثيقه َمرَْحلِيًّا، بحيث تَْحِمل الصُّ

د  ليَِتمَّ توثيق الَعَمل للاَمنِِحنَي، كام يجب اســـتخدام كامريات التَّْصِوير الَِّتي تُزَوِّ

الصـــورة بتاريخ التَّْصِوير وتوقيته، كام يجب إبراز مالمح املكان الَِّذي يَِتمُّ إقامة 

املرشوع فيه؛ وذلك لضامن الِتزَام املَُنظََّمة أمام املَانِِحنَي، ويجب اإلشارة إىل أنَّ 

يَّة؛ ألنَّ هناك حاالت  َعَملِيَّـــة بناء الثَِّقة بني املَانِِحنَي واملَُنظََّمة أمٌر يف غاية األَهمِّ

ـــك بَعَملِيَّة التَّوثِيق املُبَارِش فيها لكوارث  عاجلة كحاالت الحروب قد يُؤدِّي التََّمسُّ

يف تأخري تقديم املَُساَعَدات أو إهانات للُمْستَِفيِديَن، وبالتَّايل فَإنَّ األَْمر يف هذه 

الحالة يعتمد عىل مقدار الثَِّقة املُتَبَاَدلَة بني املَُنظََّمة وبني املَانِِحنَي.

َور عل املَانِِحنَي فقط دون نَْشها: ُيكن تصوير َعَملِيَّة تسليم املَُعونَات 	  َعرْض الصُّ
ور  بشكٍل موضوعّي وتقديها للاَمنِِحنَي فقط مع الَحرْص عىل عدم نرَْش هذه الصُّ
امنات  عـــىل مواقع التَّواُصل االْجِتاَمِعّي أو يف املطبوعات، وتقديم الوعود والضَّ
ـــَور ضامنًا للاَمنِِحنَي دون  زمة للُمْســـتَِفيِديَن بهذا األمر؛ بحيث تكون الصُّ الالَّ

التشهري باملُْستَِفيِديَن من خالل نرَْش ُصَورهم يف مواقع التَّواُصل االْجِتاَمِعّي.

ورة الُفوتُوغرَاِفيَّة 	  وَرة: يجب الحفاظ عـــىل كادر الصُّ الِحَفـــاظ عل كادر الصُّ
ورة شـــاماًل لَعَملِيَّة التَّوثِيق للاَمنِِحنَي دون أن  املصوَّرة بحيث يكون محتوى الصُّ
ل أن تكون الصورة بعيدًة،  يكون هناك أّي امتهاٍن لكرامِة املُْستَِفيِديَن؛ حيث يَُفضَّ
وتشـــمل مجموعًة من املُْســـتَِفيِديَن مع عدم اإلظهار املُبَارِش لُوُجوههم، وهذا 
ورة يف ميدان الَعَمل  ــب أن تعمل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة عىل التقاط الصُّ األمر يتطلَـّ
اإلنَْســـاِنّ دون إهانة املُْستَِفيِديَن أو إجبارهم عىل َشٍء، أو التَّشهري بهم، فَعَملِيَّة 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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دة تَْضَمن  ورة يف الَعَمل اإلَغاِثّ ال بُـــدَّ أن ترتبط بأخالقيَّات ُمحدَّ التقـــاط الصُّ
حقوق املُْستَِفيِديَن اإلنَْسانِيَّة، وتَْضَمن كذلك َعَملِيَّة التَّوثِيق للاَمنِِحنَي َحتَّى تتمكَّن 

املَُنظََّمة اإلَغاثِيَّة من الحصول عىل املزيِد من التَّرَبَُّعات.

ـــلِْبيَّات املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ  وفيام يخصُّ بعض القضايا املُتََعلَِّقة بالتَّْوثِيق والسَّ
فسنقوم بناقشتها بإسهاب يف فصوٍل قاِدَمة من هذا الكتاب.

اِبع/ املبحث الَخاِمس الَفْصل السَّ
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اِدس املبحث السَّ

َياَسات اإلْجرَائِيَّة يف السِّ
املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

َياَســـات اإلْجَرائِيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ذات ِصلٍَة ُمَباِشٍَة بالَعَمل  قد ل تُْعَترب السِّ
لُوك اإلَداِرّي  اإلنَْساِنّ وبأخالقيَّات هذا العمل، إلَّ أنَّها تُْعَترَب اإلطار التَّْنِظيِمّي والسُّ
الَِّذي يَُشكِّل البيئة التَّْنِظيِميَّة املَُناِسَبة لتطبيق األخالقيَّات واآلداب الَِّتي سَبق ِذكْرُها 
َياَســـات َمرِنَـــًة وَواِضَحًة وَمْفُهوَمًة ِمن  يف هذا الفصل، وبَقْدر ما تكون هذه السِّ
ِقَبل الَعاِملِنَي يف ُمْخَتلَف املســـتويات اإلَداِريَّة يف املَُنظََّمة كُلََّم كان التََّقيُّد باآلداب 
َل عل املَُنظََّمة َضْبط األداء الَعاّم، بحيث  واألخالقيَّات اإلنَْسانِيَّة أيَْر، وكُلََّم َســـهَّ

يبقى ِضْمن الحدود األْخالِقيَّة املوضوعة واملُْعلََنة.

يَاَســـات اإلْجرَائِيَّة ُمْختَلَف ُوُجوه النََّشاط اإلَداِرّي يف املَُنظََّمة،  وغالبًا ما تشـــمل السِّ
ة بها، بحيث تَْضَمن بأْن  فلُِكّل ِقْســـٍم ولُكّل إَدارَة فَْرِعيَّة سياســـاتها اإلْجرَائِيَّة الَخاصَّ
تكون ُمْخرََجات كُّل ِقْسم ِضْمَن املعايري اإلَداِريَّة واألْخالِقيَّة املرغوبة، وعندما تُْضبَط 
ُمْخرََجات األقســـام الفرعيَّة يكن القول بأنَّ ُمْخرََجات املَُنظََّمة بشكٍل َعاّم مضبوطٌة 

وتقع ِضْمن الحدود اإلَداِريَّة واألْخالِقيَّة املرسومة للُمَنظََّمة.
يَاَسات اإلْجرَائِيَّة لُكّل ِقْسٍم من أقسام املَُنظََّمة مع  ويف هذا املبحث ســـنتناول أَهّم السِّ
يَاَســـات يف توفري بيئة إَداِريَّة ُمَناِســـبَة لتطبيق املعايري األْخالِقيَّة  تبيان أَثَِر هذه السِّ

للَعَمل اإلنَْساِنّ.

يَّة ة للَمَوارِد الَبَشِ َياَسة الَعامَّ السِّ
يَّة املَْورَِد األَهّم عىل اإلطالق يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وهذا املَْورِد هو  تُْعتَـــرَب املوارد البَرَشِ
ذ لها، فاستقامة هذا املَْورِد هو استقامٌة  الحامل الرَّئِيس ألخالقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ واملَُنفِّ
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يَّة هذا املَْورِد، واســـتناًدا لَدْورِِه  للُمَنظََّمـــة بالكامل، والعكس صحيٌح، وانطالقًا من أَهمِّ
املِْحَوِرّي يف وْضع أخالقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ َمَحّل التَّْنِفيذ، فإنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَْعِمد 
لُوك  ة تَُخّص الَعاِملِنَي ابتداًء من عمليَّة االستقطاب، وليس انتهاًء بالسُّ لَوْضع سياسات عامَّ
ة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املُتَّبََعة  يَاَسات الَعامَّ الَعاّم َداِخل وخارج املَُنظََّمة، وفيام ييل أَهّم السِّ

يَّة كَمْدَخل لتطبيق معايريها األْخالِقيَّة: يف التََّعاُمل مع مواردها البَرَشِ

مرحلة الســـتقطاب: وهي املرحلة الَِّتي تُْعلِن بهـــا املَُنظََّمة عن حاجتها للتََّعاقُد 	 
مع َعاِملِنَي ُجُدد لديها، ويف هذه املرحلة يَِتّم ِذكْر اســـم املَُنظََّمة، ومجال عملها، 
ـــْخِصيَّة املطلوبة لَشـــاِغيِل  ـــامت الشَّ َصات الَِّتي تحتاجها، والسِّ ونَْوِعيَّة التََّخصُّ
يَّة واِضَحة  األعـــامل املطلوبة. إنَّ تَْوِصيف الَعَمل يف هذه املرحلـــة يُْعترََب ذا أَهمِّ
م لهذه األعامل حول ماهيَّة الَعَمل،  لِيًّا للرَّاِغِبـــنَي بالتََّقدُّ كَْونَـــه يُْعِطي انطباًعا أَوَّ
ـــْخِصيَّة الَواِجب  َفات الشَّ ِمنَي يف ُصورٍَة أَوَّلِيَّة عن الصِّ وبالتَّايل يَضع هؤالء املُتََقدِّ
التََّحيلِّ بها كُموظَِّفنَي يف املجال اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، بعنى أنَُّه قد يُْفِرز وبشكٍل 

لِنَي لتطبيق املعايري األْخالِقيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ. يِلّ األشخاَص غري املَُؤهَّ أَوَّ

ُمون ُمَوظَِّفنَي ِفْعلِيِّنَي يف 	  مرحلة التعيني والتََّعاُقد: يف هذه املرحلة يُصِبح املُتََقدِّ
املَُنظََّمـــة، وعادًة ما يَِتمُّ إطالعهم قبل توقيع العقود عىل ضوابط الَعَمل اإلَداِريَّة 
والتَّْنِظيِميَّة واألْخالِقيَّة، ويُْستَبَْعُد عادًة قبل توقيع العقود َمن يَثْبُت عدم اهتاممه 
بالَعَمل اإلنَْساِنّ، وعادًة ما يُوَضع املُوظَّف الجديد يف فرتة اختبار تختلف ُمّدتها 
بني ُمَنظََّمٍة وأخرى، وتهدف هذه املرحلة إىل قياس مَدى التزام الَعاِمل باملعايري 
التَّْنِظيِميَّة واألْخالِقيَّة، ومدى اســـتعداده للتََّفاُعل اإليَجاِبّ مع ضوابط املَُنظََّمة 
ح  وآداب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ وتضـــع املَُنظََّمة للَعاِملِنَي لديها لوائـــح َداِخلِيَّة تُوضِّ
ـــلُوك املُتََوقَّع منهم خالل تنفيذهم لَِمَهاّمهم، كام  حقوقهم وواجباتهم، وتُبَنيِّ السُّ

ح أُُسس التََّعاُمل مع التََّميُّز أو التَّْقِصري يف الَعَمل التَّْشِغييِلّ واألخالقّي. تَُوضِّ

ة بني املَُنظَّاَمت يف تفاصيلها وَحيِْثيَّاتها، لِكنَّها تتَّفق يف  يَاَســـات الَعامَّ وقد تختلف السِّ
يَاَسات الَِّتي ِمن شأنها َضبْط ُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَحّث  غالبيّتها عىل َسّن كُّل السِّ

اِدس اِبع/ املبحث السَّ الَفْصل السَّ
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َواِبط اإلنَْسانِيَّة، وكُلَّاَم كانت هذه  الَعاِملِنَي عىل االلتزام التَّاّم باملعايري األْخالِقيَّة والضَّ
يَاَسات َشاِملًَة كُلَّاَم أْمَكن َضبْط ُمْخرََجات الَعَمل بفاعليٍَّة وكفاءٍة أعىل. السِّ

ة للَمَوارِد املَالِيَّة َياَسة الَعامَّ السِّ
يَاَسات املَالِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل املعايري املَالِيَّة التَّقليديَّة  تســـتند ُمْختَلَف السِّ
يف املَُنظَّاَمت بشـــكلها الَعاّم، من حيث معايري اإلفصاح وااللتزام بَْسك قوائم َمالِيَّة 
ة باملَُنظَّاَمت غري  وغريهـــا من املعايري، إَضافَة الســـتنادها للمعايري املَالِيَّـــة الَخاصَّ
ولِيَّة للصليب األحمر  اِدرَة عـــن اللَّْجَنة الدَّ ـــلُوك الصَّ نَة السُّ بِْحيَّة، كاملُتَّبََعة يف ُمَدوَّ الرِّ

يَاَســـات املَالِيَّة األداة التوجيهيَّة إلدارة املَُنظََّمة  عىل ســـبيل املثال)1 (، وتُْعترَب هذه السِّ
يَّة،  اإلنَْســـانِيَّة يف تعامالتها املَالِيَّة سواًء مع املَانِِحنَي أو املُْستَِفيِديَن أو كوادرها البَرَشِ
الة يف َضبْط االنحرافات املَالِيَّة وُمَحاَربَة الَفَســـاد داخل املَُنظََّمة، وِبَقْدر  وهي أداة فعَّ
يَاَسات َشاِملَة ملُْختَلَف الجوانب املَالِيَّة بَقْدر ما تَْضَمن إدارة املَُنظََّمة  ما تكون هذه السِّ
يَاَســـات يف تعزيز  َعالقَة َجيِّدًة مع مختلف أصحاب املصلحة، إَضافَة لَدْور هذه السِّ
يَاَسات املَالِيَّة  االلتزام األْخالِقّي من خالل الَحّد من الَفَســـاد املَايِلّ، وقد تختلف السِّ
ـــَفاِفيَّة واإلفصاح  املُتَّبََعة بني املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ إالَّ أنَّ غالبيّتها تَتََمْحَور َحْول الشَّ

املَايِلّ واملَُحاَسِبّي.
ًة بعدما أُثِريَت  يَّة ُمَضاَعَفة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وَخاصَّ يَاَسة املَالِيَّة أَهمِّ وتَْكتَِسب السِّ
ُكوك بتورُّط بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بقضايا تَتَِّصل بتمويل اإلرهاب، لذلك  بعض الشُّ
يَاَســـة املَالِيَّة املُْعلَن عنها يف املَُنظَّاَمت دليَل براءٍة لهذه املَُنظَّاَمت من هذه  تُْعترَب السِّ
التُّهَمة من جهٍة، كام تُْعترََب تضييًقا للِخَناق وتجفيًفا ملنابع تويل اإلرهاب؛ كَْون بعض 

التَّْمويل يَِتّم عن طريق بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بدون قَْصٍد منها.

ادس والعرشون للصليب األحمر والهالل األحمر، املُملَْحق الرَّابع، مقتطف من املبادئ . 1 ويل السَّ املُْؤَتر الدَّ
، املجلَّة الدوليَّة للصليب األحمر، جنيف  واالســتجابة يف ميدان املَُساَعَدة والحامية اإلنَْسانِيّتنَْيِ الدوليَّتنَْيِ

https://cutt.us/BurEj :29 فرباير 1996م، تاريخ الزيارة 16 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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فبعد أحداث الحادي عرش من ســـبتمرب، أُثِريَْت قَِضيَّـــة ُمَكافََحة اإلرهاب، وإحدى 
َدد تَمَّ تشكيُل  الوسائل الَِّتي اتُِّبَعْت يف هذا املجال: قَطْع َمَصاِدر التَّْمويل، ويف هذا الصَّ
ة هذه املجموعة  ْق األوســـط وشامل إفريقيا)1 (، َمَهمَّ مجموعِة َعَمٍل َمايِلّ ملنطقة الرشَّ
وْضع املعايري املَُناِســـبَة ملَْنع َغِسيل األموال وتَْجِفيف َمَنابع َتْويل اإلرهاب، وتَْهتَّم هذه 
ْق األوسط وشامل إفريقيا  يَاَسات املَالِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الرشَّ املجموعة بالسِّ
ـــَفاِفيَّة واإلفصاح  يَاَســـات املَالِيَّة املُْعلََنة التزام هذه املَُنظَّاَمت بالشَّ بحيث تَْضَمن السِّ

املَايِلّ، واالبتعاد كُلِّيًّا عن أّي نََشاٍط َمايِلّ َغرْي رَْسِمّي.

فَوفْـــق مجموعِة الَعَمل هذه؛ فإنَّ الَجاَمَعات اإلرهابيَّة تســـتغّل املرونة العالية الَِّتي 
ة لجهة تحويل األموال بني مراكز وفروع هذه  َتْتَاز بها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وَخاصَّ
ا كَمْصَدٍر َتْوييِلّ أو كََقَناٍة  املَُنظَّاَمت، فتَْستَِغل الَجاَمَعات اإلرهابيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ إمَّ
ة، وتقرتح هذه املجموعة ُجْملًَة من  لُعبُـــور التَّْمِويل بعيًدا عن أْعنُي الجهـــات املُْختَصَّ
يَاَســـات املَالِيَّة الَِّتي يكن يف حال اتِّباعها لضامن ابتعاد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عن  السِّ

َياَسات: اإلرهاب ونشاطاته، ومن هذه السِّ
أن تكون الحســـابات املصفيَّة باســـم املَُنظََّمة، وليس باسم أحٍد من رؤسائها أو 	 

أعضاء مجلس إدارتها.
د الحســـابات املصفيَّة للُمَنظََّمة الواحدة، ويف حال الضورة 	  عدم َجَواز تعدُّ

، مع اشرتاط أن تكون  ة من الِحَساب الرَّئِيِيّ يَِتمُّ إنشاء حســـابات فرعيَّة ُمشتقَّ
ْف. الحسابات الفرعيَّة ألغراض التَّرَبُّع وليس للصَّ

يكات املُصدَرة ِمن ِقَبل املَُنظََّمة باملُْسَتِفيد منها َحْصًا، 	  َحْص الستفادة من الشِّ
يكات. بعنى عدم جواز تظهري الشِّ

ق األوسط وشمل إفريقيا: مجموعة ذات طبيعة طوعيَّة وتعاونيَّة مستقلَّة عن أّي . 1 مجموعة الَعَمل املاّل يف الشَّ
هيئة أو ُمَنظََّمة دوليَّة أخرى، تأسست باالتَِّفاق بني حكومات أعضائها، ومل تَْنَشأ بناًء عىل معاهدة دوليَّة، وهي الَِّتي 
د عملها ونُظُمها وقََواِعدها وإجراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدوليَّة األخرى وُخُصوًصا مجموعة الَعَمل املَايِلّ  تَُحدِّ
َســت يف 30 نوفمرب 2004م، ومقرّها مملكة البحرين، تهتمُّ هذه املجموعة بقضايا غســيل  لتحقيق أهدافها، تأسَّ

https://cutt.us/Bivog :األموال وتويل النََّشاطات اإلرهابيَّة، املوقع الرسمّي للمجموعة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

اِدس اِبع/ املبحث السَّ الَفْصل السَّ
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َحْص إدارة الحسابات املصفيَّة للُمَنظََّمة بشْخَصنْيِ فقط من املَُنظََّمة، ويشرتط 	 

أن يكونوا من أعضاء مجلس اإلدارة)1 (.

عدم جواز تسليم التَّْمِويل للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ألحد مدرائها أو أعضاء مجلس 	 
يِفّ للُمَنظََّمة َحْصًا، وبوجب أَْمر إيداٍع. إدارتها، بل يَِتّم من خالل الحساب املَْصِ

يَّة والقضايا  يَاَســـات اإلْجرَائِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل املوارد البَرَشِ ال تقتص السِّ
ــة يف املَُنظََّمة، إالَّ أنَّنا اخرتنا  املَالِيَّة، فهي تشـــمل مختلف الجوانب التَّْنِظيِميَّة واإلَداِريَـّ
يَّة واإلدارة املَالِيَّة؛ كَْونها ذات عالقة باملعايري  يَاَسات اإلْجرَائِيَّة يف املوارد البَرَشِ توضيح السِّ
َوابط األْخالِقيَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فال يكن االدِّعاء بتطبيٍق تَاّم وصحيٍح للمعايري  والضَّ

يَّة يف املَُنظََّمة. ياَسة املَالِيَّة أو لِسيَاَسة املوارد البَرَشِ َوابط يف ِظّل َعَدم ُوُضوح للسِّ والضَّ
يف ختام هذا الَفْصل ال بُدَّ من التَّأْكِيد عىل أنَّ أخالقيَّات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ 
َواِبط  َمة، فبدون هذه األخالقيَّات والضَّ يَّة عن الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة املَُقدَّ ال تَِقّل أَهمِّ
َمة واملشـــاريع املُْعتََمَدة َضِعيَفة الَفاِعلِيَّة، هذا إن  اإلرشـــاديَّة تُْصِبح الِخْدَمات املَُقدَّ
َواِبط  مل تَتََحوَّل لِخْدَمات َســـلِْبيَّة، فبقدر ما تلتـــزم املَُنظَّاَمت بهذه األخالقيَّات والضَّ
َواِبط  بقـــدر ما ينعكس ذلك فَاِعلِيَّة يف أدائها، وال بُّد مـــن التَّأْكِيد عىل أنَّ هذه الضَّ
األخالقيَّة واإلرشاديَّة ليست ُمطْلََقة، بل هي َمرِنَة بالَقْدر الكايف للتََّغريُّ مع تََغريُّ طبيعة 
ات األخالقيَّة واالْجِتاَمِعيَّة يف املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة؛ وال  الِخْدَمـــات ومع التََّغريُّ
بُّد من التَّأْكِيد عىل أنَّ املصدر الرَّئِيس واألســـاس لألخالقيَّات املُتَّبََعة هو املُْستَِفيُدوَن؛ 
َواِبط للَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو َدْورها يف  فاملعيار األَهّم يف قياس مدى ُمالمئة هذه الضَّ
ه األســـاس للُمَنظََّمة  رَفْد الِخْدَمات بأّي قيمٍة ُمَضافٍَة اْجِتاَمِعيَّة أو اقِْتَصاِديَّة، فاملَُوجِّ
ـــكل أو املضمون هو نَْفع املُْستَِفيِديَن ومدى تأثري  يف أخالقيَّات عملها ســـواًء يف الشَّ

الِخْدَمات واملشاريع اإلنَْسانِيَّة يف واقعهم.

ق األوسط وشمل إفريقيا، 2004م، املوقع الرَّْسِمّي للمجموعة، ُمتَاح . 1 ُملَْحق مجموعة الَعَمل املاّل يف الشَّ
https://cutt.us/bQfU0 :عىل الرَّاِبط
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الفصل الثَّاِمن

إدارة املشاريع يف املَُنظََّمت
اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة ُمَقدِّ
تسعى املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بَشتَّى أنواعها لتحقيق هدٍف واحٍد ونبيٍل، وهو 
تحسني حياة اإلنسان، وتقديم الَعْون لكُّل ُمحتاجٍ، وإغاثة كُّل َمْنكُوٍب، وهذا الهدف 
َدة وثَاِبَتة، فخالل مسية تَطَوُّر هذه  ـــاِمي ل يَِتّم الوصول إليه وْفق آليَّات ُمَحدَّ السَّ
َرْت معها اآلليَّات املُتََّبَعة يف الوصول ألهدافها، وليس ِمن املُســـَتْبَعد  املَُنظََّمت تَطَوَّ
أن تتطوَّر مســـتقباًل، فمن الخطأ العتقاد بأنَّ َدْور املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة َمحُصوٌر 
يف تقديم َســـلَّة ِغَذائِيَّة هنا أو إيواء ُمَشَّد هناك، فهذه الِخْدَمات األَساِسيَّة ميكن 
ُمها املَُنظََّمت للُمْسَتِفيِديَن كُحلُوٍل ُمَؤقََّتة  تسميتها باألدوات اإلْســـَعاِفيَّة الَِّتي تَُقدِّ
ْور الحيوّي الَِّذي تقوم  ألوضاعهم الَحالِيَّة، فهذا العتقاد يَُعدُّ تقلياًل وتصغيًا للدَّ

به هذه املَُنظََّمت.

ة مستوياٍت، وباستخدام  إنَّ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة تعمل لتحقيق أهدافها عىل ِعدَّ
ة وســـائَل، فمن الوسائل التَّْقلِيِديَّة املُتَّبََعة تقديم ِسالل ِغَذائِيَّة، أو تأمني ُمَخيَّاَمت  ِعدَّ
إيواء ســـواًء ألفراٍد أو ُمْجتََمَعات، وذلك كُلّه حسب الظروف املَْوُضوِعيَّة للُمْستَِفيِديَن 
وَوفًْقا للبيئة املُِحيطَة بهم، وِمن الوســـائل املُتَّبََعة ِمن ِقبَل هذه املَُنظَّاَمت يف الوصول 
ألهدافها هو املشاريع اإلنَْسانِيَّة، وتختلف املشاريع اإلنَْسانِيَّة عن الِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة 
ة نقاط؛ أَهّمها: ديومة األَثَر وانتشار التَّأثري،  مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف ِعدَّ الَِّتي تُقدِّ
الَة يف تقديم الَعْون للمجتمع كَُكّل،  ها من األدوات الَفعَّ لذلك فهذه املشاريع يكن عدُّ
َدة، ففي غالبيَّة الحاالت يَطَال أثرُها غرُي املُبَارِش الجميَع،  وأَثَرَُها ال ينحص بفئة ُمَحدَّ
فالِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة كتقديـــم الِغَذاء واملأوى للُمْحتَاِجنَي مل تَُعِد الِخْدَمات الوحيدة 
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املَُنوطَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، بل أصبح يطمح هذا الَعَمل للتَّأثري عىل بيئة هؤالء املُْحتَاِجنَي؛ 
َاب، وتُْعترََب  بهدِف انتشـــالهم بَشْكٍل تَامٍّ من واقعهم، وليس فقط تقديم الطََّعام والرشَّ
ة يف تحقيق هذا الهدف الطَُّموح للُمَنظَّاَمت  املشـــاريع اإلنَْسانِيَّة أحد الوســـائل املُِهمَّ

اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة.

واملشاريع بَشْكٍل عاّم تُْعترَب من أدوات الَعَمل اإلنْتَاِجّي الحديث نسِبيًّا، ففي النِّصف الثَّان 
من القرن املايض بدأت فكرة اإلدارة باملشاريع تَلَْقى َرَواًجا يف بيئة األعامل، لتغُدَو حاليًّا 
ة بإدارة  ة واألَساِســـيَّة، وهناك َجْمِعيَّات ومعاهد َعالَِميَّة َخاصَّ من وســـائل اإلنتاج املُِهمَّ
يَّة اإلنتاج باملشاريع يوًما  املشاريع، أَهّمها املعهد األمرييك إلدارة املشاريع)1 (، وتزداد أَهمِّ
ْور املُِهّم  يَّة وهذا الدَّ ااًل لطُرُق اإلنتاج التَّْقلِيـــِدّي، وهذه األَهمِّ إثـــَر يوٍم، ليغُدَو رديًفا فعَّ
للمشـــاريع انتقل إىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ فاملَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة تَُدار وتعمل وفْق 
األُُسس اإلَداِريَّة الحديثة، وهذه املَُنظَّاَمت يجب أْن تسعى ملَُواكَبَة الحديث من األساليب 

ْور املَُناط بها. يَّة الدَّ اإلَداِريَّة بحيث تكون ُمْخرََجاتها وِخْدَماتها تتناسب مع أَهمِّ

يَّة املشـــاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ سُنْفرِد هذا الفصل للحديث  ولذلك وانطالقًا من أَهمِّ
عن إدارتها ومنافعها وطُرُق توظيفها يف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ إَضافَة إىل مصادر تويلها، 
وذلك كُلّه بهدف الخروج بفهٍم كاٍف وواٍف للمشـــاريع اإلنَْسانِيَّة بَشتَّى أشكالها، وفَْهم 

َدْورها يف زيادة فَاِعلِيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ــَس عام 1969م، . 1 َســة أمريكيَّة غري ربحيَّة، تأسَّ املعهد األمرييّك إلدارة املشــاريع: اختصاًرا )PMI(، ُمؤسَّ
َســة غري تعليميَّة، يُْعَنى هذا املعهد بإدارة املشــاريع، وتطوير مهارة إدارة املشاريع عامليًّا، وذلك  وهو ُمؤسَّ
عن طريق تقديم مجموعة من الِخْدَمات إلدارة املشاريع، مثل َوْضع املعايري واألبحاث والتعليم والنَّرْش، 
https:// :واستضافة املؤترات والحلقات التَّدريبيَّة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/8Ht3c

الَفْصل الثَّاِمن
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املبحث األَوَّل

يَّة املشاريع مفهوم وأَهمِّ

يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

ة يف مفهومها  تُْعَترَب املشاريع من األدوات الحديثة نسبيًّا يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ
اِعِمنَي  الَعْصِّي، وتَلَْقى املشـــاريع قبوًل ُمتزايًدا ِمن ِقَبل إدارة املَُنظََّمت، ومن الدَّ
واملَانِِحنَي؛ وذلك لَِم لها من أَثٍَر طويِل املَدى عل املُْجَتَمَعات املُْســـَتْهَدَفة، وميكن 
القول: إنَّ املشـــاريع مبفهومها اإلنَْساِنّ ل تَُشـــكِّل خروًجا حقيقيًّا عن آليَّة الَعَمل 
ْعم  التَّْقلِيِديَّة، ولَِكنََّها تَُعّد تَْغييًا يف األســـلوب وإَضاَفة جديدًة لهذا الَعَمل، فالدَّ
اإلنَْساِنّ من خالل املشاريع يَســـتهدف بيئات وُمْجَتَمَعات كاملة، بينم املَُساَعَدات 
املَُبـــاِشَة تبَقى َمحُصورًة يف النِّطاق الَفـــرِْدّي أو األَُسِّي، وبالتَّأِْكيد ل نقصد هنا 
التَّقليل من شـــأن املَُساَعَدات املَُباِشَة، فهي ِمْحور الَعَمل اإلنَْساِنّ، وتُْعَترَب من أَهّم 
الِخْدَمات اإلْســـَعاِفيَّة للَمْنكُوِبنَي، ولكن ل ميكن للَعَمل اإلنَْســـاِنّ التَّوقُّف عندها 

وَحْص الِخْدَمات بها.

فاملشاريع الَِّتي تدعمها أو تديرها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تعمل عىل تهيئة املُْجتََمع والبيئة 
املُْســـتَْهَدفَة لتكون قادرًة عىل إعالة نفســـها، أو قد يكون هدفها رفع مستوى ِخْدَمة 
َهة للطفولة، وتَلَْقى هذه املشـــاريع  يَّة أو التَّْعلِيِميَّة أو تلك املَُوجَّ حِّ مـــا، كالِخْدَمات الصِّ
ترحيبًا ُحُكوِميًّا، فهي تَُشـــكِّل رافًدا حقيقيًّا للِخْدَمات الُحُكوِميَّة، كام تَلَْقى تعاونًا ِمن 
ِقبَل املُْســـتَِفيِديَن، وذلك ألَثَرَِها الَجْوَهِرّي عـــىل حياتهم وعىل حياة أطفالهم، ويف 
يَّتها عىل  ًرا كاماًل عن املشـــاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وأَهمِّ م تََصوُّ هذا املبحث ســـُنَقدِّ
ح والتَّحليل أبعاد هذه املشاريع عىل البيئة املُْستَْهَدفَة،  ة مســـتويات، ونناقش بالرشَّ ِعدَّ
علَّنا نَِصل يف نهاية هذا املبحث إىل فَْهم كامٍل للمشـــاريع اإلنَْسانِيَّة، وإىل إدراٍك تَامٍّ 

يَّتها للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وللبيئات املُْستَْهَدفَة عىل َحدٍّ َسَواٍء. ألَهمِّ
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مفهوم املشاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
يُْقَصد باملرشوع بَشْكلِِه الَعاّم َمْسًعى أو محاولة ُمَؤقَّتَة إلنتاج ُمْنتَج ما أو تقديم ِخْدَمة 
َدة، فاملرشوع ليس عماًل دامئًا، بل من رشوطه  ُمَعيََّنة، وذلك خـــالل فرتة زََمِنيَّة ُمَحدَّ
د مســـبًقا، ويكون الهدف منه  أن يكـــون ُمَؤقَّتًا، فاملرشوع له نقطة بداية ونهاية تَُحدَّ
تقديم ِخْدَمة غري ُمتَاَحة يف البيئة املُْســـتَْهَدفَة، أو تعزيز ِخْدَمة موجودة مسبًقا، ويَِتّم 
تحديد املشـــاريع بناًء عىل دراساٍت كافية ووافية؛ بحيث يَُغطِّي املرشوع حاَجًة ِفْعلِيَّة، 

وإالَّ فلن يُْكتَب له النََّجاح.

الَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لتحقيق  واملشـــاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ تَُعّد من األدوات الَفعَّ
َمة؛ بحيث تَُغطِّي ُمختَلَف  أهدافها، واملَُنظَّاَمت النَّاِجَحة تعمل عىل تنويع ِخْدَماتها املَُقدَّ
جوانب البيئة املُْســـتَْهَدفَة، وتشمل املشاريع اإلنَْســـانِيَّة جوانب اقِْتَصاِديَّة واْجِتاَمِعيَّة 
ة؛ فهي قد تكون تقديم ِخْدَمات تَْعلِيِميَّة أو املَُســـاَهَمة يف بناء مدارس، وقد تشمل  ِعدَّ
يَّة، وقد تكون عىل َشـــْكل  يَّة وحتَّى املَُســـاَهَمة يف بناء مراكز ِصحِّ حِّ الِخْدَمـــات الصِّ
ُمبَاَدَرات َمَحلِّيَّة أو َدْولِيَّة لَجْمع ترََبَُّعات لصالح َحالٍة ما، فاملشاريع اإلنَْسانِيَّة ال يكن 
َة بتغريُّ وتَطَوُّر  تأطريها بِخْدَمة ما أو ُمْنتَج ما، ومجاالت املشـــاريع ُمتَطَـــوِّرَة وُمتََغريِّ
الحياة، فمســـتقباًل قد نجد مجاالت جديدة للمشاريع تَْدُخُل فيها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 
فُمَواكَبَة هذه املَُنظَّاَمت للتَّطَوَُّرات االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة يُْعترَب من عوامل نجاحها 
وزيـــادة فاعليّتها، وتظهر هذه الَفاِعلِيَّة بَشـــْكٍل ُمبَارِش من خالل األَثَر الحاصل عىل 

البيئة املُْستَْهَدفَة.

د فَاِعلِيَّة املَُنظََّمة يف املُْجتََمَعات  واملرشوعات تَُعّد ِعاَمد الَعَمل اإلنَْساِنّ، فهي الَِّتي تَُحدِّ
ة  ة ُملَبِّيَة للحاجات الَحِقيِقيَّة واملُلِحَّ العاملـــة بها، وبَقْدر ما تكون املرشوعات املُْعتََمـــدَّ
ألفراد املُْجتََمع كُلَّاَم كان أثَُر ِخْدَمات وأنِْشطَة املَُنظََّمة ظَاهرًا وعميًقا، واملرشوعات يف 
الَعَمل اإلنَْساِنّ ال يَِتّم اختيارُها وفْق َرَغبَات َشخِصيَّة أو تخمينات، بل هي نتَاج فُُحوص 
َقة تستهدف تحديد الحاجات الَحِقيِقيَّة للُمْجتََمع املُْستَْهَدف  وتحليالت ودراسات ُمَعمَّ
عفاء  ًة الضُّ بحيث يطال تأثري هذه املرشوعات أكرب عدٍد ُمْمِكن من املُْحتَاِجنَي، وَخاصَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث األَوَّل
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منهم، وبالتَّأْكِيد فإنَّ أثر املرشوعات ال يَطَال الُفَقرَاء واملُْستَْضَعِفنَي فقط، فهو بالفعل 
ٌه لهم بالدرجة األوىل، لكنَّ آثاره املُبَارِشَة وغري املُبَارِشَة قد تَطَال الجميع، وأثرُها  ُمَوجَّ
ليس آنِيًّا يزول بزوال الِخْدَمة املَُؤقَّتَة، بل هو أثٌر ُمستَدام، يكن أن يَطال املُْستَْهَدِفنَي 

ة. لفرتاٍت زََمِنيٍَّة طويلٍة، وقد يتدُّ ليشمَل أجيااًل ِعدَّ

يَّة املشاريع اإلنَْسانِيَّة أَهمِّ
يَّة  َذة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أو املدعومة ِمن ِقبَلها ذات أَهمِّ تَُعّد املشـــاريع املَُنفَّ
ًة  الَـــة يف تحقيق أهداف هذه املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ َدة األبعاد، وهي تُْعترََب أداًة فَعَّ ُمتََعـــدِّ
تلك ذات املدى الطويل، ويف بعض األحيان قد ال يظهر أثَُر هذه املرشوعات بَشـــْكٍل 
ا يبدأ أثَرَُها عىل املُْستَْهَدِفنَي بالظُّهور  ُمبَارِش عىل خالف اإلعانات واملَُساَعَدات، وإمنَّ
ط، وطبًعا يتعلَّق مدى تأثريها وفرتة ظهور هذه التَّأثريات بخصائص  يف املَدى املُتوسِّ
َذة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  املرشوع نفسه، ويكن القول هنا بأنَّ املشـــاريع املَُنفَّ
ًة من حيث الَعَمل عىل اســـتبعاد  تعكس النَّظرة االســـرتاتيجيَّة لهذه املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ

األسباب الَِّتي أدَّت إىل تََدْهُور أحوال املُْستَِفيِديَن.

يَّة املشـــاريع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تَْنبُع من أثَِر هذه املشاريع، وهذا األَثَُر، كام  إنَّ أَهمِّ
ة  َدٍة وال بفرتٍة زََمِنيٍَّة ُمَؤقَّتٍَة، وهنا يجب التفريق بني ُمدَّ أســـلفنا، ال ينحص بفئٍة ُمَحدَّ
َدة، ولها نقطة نهاية يجب أن تكون  ة إنجازه ُمَحدَّ إنجاز املرشوع وبني مدى تأثريه، فُمدَّ
ة تأثري املَُســـاَعَدات املُبَارِشَة،  ة تأثري املرشوع أطول من ُمدَّ َدة، بينام ُمدَّ واضحًة وُمَحدَّ
َدة أيًضا، وال يُشرَتط باملشاريع أن تكون  ويف املشـــاريع تكون الجهات املُْستَِفيَدة ُمتََعدِّ
َغر، وذلك كُلّه  ضخمة، فبعض املشـــاريع اإلنَْسانِيَّة قد تكون صغريًة أو ُمتناهية يف الصِّ
َمْحُكوم بحاجة البيئة الَحِقيِقيَّة وحاجة املُْستَِفيِديَن، وال تُوجد عالقة بني َحْجم املرشوع 
غري أو متناهي  ودرجة الفائدة املرجوَّة منه، ففي بعض الحاالت قد يكون املرشوع الصَّ
َغر ذا أَثٍَر عميق عىل املُْســـتَِفيِديَن أكـــث من ذلك املرشوع الكبري، فاملعيار األَوَّل  الصِّ

والوحيد يف تحديد نَْوع وحجم املرشوع هو الواقع الحقيقّي للُمْستَِفيِديَن.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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يَّة املشاريع اإلنَْسانِيَّة عل املستوى الَفرِْدّي واملُْجَتَمِعّي وعل مستوى  وفيم ييل أَهمِّ
ّ أيًضا. القتصاد الكُيلِّ

ذها أو 	  املستوى الَفرِْدّي: تسعى املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ومن خالل املشاريع الَِّتي تُنفِّ
الَِّتي تساهم بها وتدعمها إىل تلبية حاجة األفراد الَواِقعني يف الَعَوز أو النََّكبَات، 
ة األطفال بدورات تَْعلِيِميَّة أو  ففي املشـــاريع التَّْعلِيِميَّة يَْســـتَْهِدُف األفراد وَخاصَّ
بدعـــٍم مايّل ألرَُسهـــم للتََّمكُّن من تعليمهم، كام قد تعمـــل املَُنظَّاَمت عىل تبنِّي 
لة لهؤالء األطفال، كام قد يَِتّم اســـتهداف الكبار  مشـــاريع افتتاح مدارس ُمتََنقِّ
يَّة قد تكون عىل هيئة حملة لَِقاٍح لألمراض  حِّ يَّة، ويف املشاريع الصِّ بربامج َمْحو أُمِّ
ارية أو افتتاح مشايف ونقاٍط ِطبِّيَّة ميدانيَّة، ومنها ما قد يكون تقديم برامج  السَّ
بَاب كُمَساَعَدة يف تكينهم اقِْتَصاِديًّا، فهذه املشاريع جميعها  تدريبيَّة ومهنيَّة للشَّ
وعىل اختـــالف مجاالتها وأحجامها تســـعى لتقديم ِخْدَمـــات لألفراد، وهذه 
الِخْدَمات تكون يف معظم الحاالت ِخْدَمات أَساِسيَّة وذات أَثٍَر طويل نسبيًّا، مامَّ 
يًّا  ة، كونها تســـاهم يف إعداد الَفرْد ويف إعانته تَْعلِيِميًّا وِصحِّ يَّة َخاصَّ يعطيها أَهمِّ
كَّان  واقِْتَصاِديًّا وحتَّى اْجِتاَمِعيًّا، فبعض املشـــاريع ترتبط بتأمني فُرَص عَمل للسُّ

املََحلِّيِّنَي ولو كانت فُرًَصا ُمَؤقَّتَة.

َذة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ترتك أثرًا 	  املســـتوى املُْجَتَمِعّي: إنَّ املشـــاريع املَُنفَّ
، ســـواًء أكان هذا األثر ُمبَارِشًا أم غري ُمبارِش، واألثر  ّ واضًحا عىل املُْجتََمع املََحيلِّ
بَْغة  املُْجتََمِعّي غالبًا ما يكون ذا أثر ُمســـتَدام أو طويل نسبيًّا، فاملشاريع ذات الصِّ
يَّة يف املُْجتََمع املســـتهَدف، كام تساعد  التَّْعلِيِميَّة تؤدِّي إىل انخفاض نســـبة األُمِّ
يَّة تعمل عىل  حِّ يف تخفيض نســـبة التََّسُّب املَْدرَِسّ لدى األطفال، واملشاريع الصِّ
ـــارية إَضافَة إىل مكافحة األمراض واألوبئة  تحصني املُْجتََمع من األمراض السَّ
املُْنترَِشَة، واملشاريع التدريبيَّة الَِّتي تستهدف التَّْمِكني االقتصاِدّي لألفراد ستؤدِّي 
مســـتقباًل إىل انخفاض نسبة البَطَالَة يف املُْجتََمع، إنَّ هذه اآلثار اإليَجاِبيَّة تعمل 
ُمْجتَِمَعًة عىل تحســـني ظروف الحياة لـــدى املُْجتََمع ككياٍن واحٍد، كام ترتك أثرًا 
واضًحا ال يزول بانتهاء املرشوع وإقفاله، كام أنَّ بعض املشـــاريع تساعد وبشكٍل 
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غري مبـــارش عىل تكني األفراد من تقديم الِخْدَمات الَِّتـــي تُقّدمها املَُنظَّاَمت 
اإلنَْســـانِيَّة، بحيث يصبح هؤالء األفراُد املُْستَْهَدِفنَي قادرين عىل ِخْدَمة أنفسهم 
الحًقا، وهذا األمر يُعترب من عوامل تحصني املُْجتََمع وزيادة فاعليّته وإنْتَاِجيّته.

ْولَة كُكّل، 	  ْولَة: تُؤثِّر املشاريع اإلنَْسانِيَّة بَشـــْكٍل غري ُمبارِش عىل الدَّ مســـتوى الدَّ
ْخل الَقْوِمّي، فتمكني األفراد  فهي تعمل ولو بأثٍر ضئيٍل عىل زيادة مســـتوى الدَّ
، كام  ّ اقِْتَصاِديًّا وثقافيًّا ســـيزيد من إنتاجيتهم وبالتَّايِل يُؤثِّر عىل االقتصاد الُكيلِّ
َمة من خالل املشاريع اإلنَْسانِيَّة تُخفِّف من  يَّة والتَّْعلِيِميَّة املَُقدَّ حِّ أنَّ الِخْدَمات الصِّ
األعباء املَالِيَّة املُملَْقاة عىل عاتق الحكومة، كام أنَّ معظم املشـــاريع تَْستَْهلِك مواّد 
ـــوق  تختلف قيمتها من مرشوٍع آلخر، وهذه املواّد عادًة ما يَِتّم رشاؤها من السُّ
ورة النَّقِديَّة واملَالِيَّة، كُّل هذه  املََحلِّيَّة، فهي تُؤدِّي بَشـــْكٍل غري ُمبارٍش إىل َدْعم الدَّ
العوامـــل وغريها تعمل متضافرًة عىل تقديم َعْون وفائدة غريِ ُمبَارِشٍَة للحكومة 
املََحلِّيَّة، لذلك فإنَّه يُحتّم عىل الُحُكوَمات َدْعم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف مشاريعها 
وتهيئة البيئة القانونيَّة والترشيعيَّة كُمَســـاَعَدة يف زيادة فَاِعلِيَّة هذه املشـــاريع، 
ـــاَمح لها  كام يكن للحكومة تقديم الَعْون للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من خالل السَّ
ة باملشاريع. باستخدام قواعد البيانات الضخمة كَمْدَخل التِّخاذ القرارات الَخاصَّ

شوط نجاح املشاريع اإلنَْسانِيَّة
تأمل جميع املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة أن تلقى املشـــاريع الَِّتي تديرها وتدعمها 
النََّجاح، وأن ترتك أثرًا إيَجاِبيًّا عىل البيئة املُْســـتَْهَدفَة، وكُلَّاَم كان املرشوع ناجًحا يف 
تحقيق أهدافه كُلَّاَم انعكس عىل املَُنظََّمة كدافعٍ وحاِفز لتبنِّي املزيد من املشـــاريع، إالَّ 
أنَّ املشـــاريع الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ال تَلَْقى جميعها النََّجاح، وتختلف نسبة 
نجاحهـــا من ُمَنظََّمة ألخرى ومن مرشوع آلخر، فتَتََدرَُّج بني النََّجاح التَّاّم والَفَشـــل 
ر بالبيئة املُْستَْهَدفَة، فال يكفي لنجاح  َ املُطلَق، وقد يَِصُل بعضها إىل مرحلة إلحاق الضَّ
ادقة والرَّغبة الحقيقيَّة باملُساَعَدة، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َحالِيًّا تَُدار  املرشوع النِّيَّة الصَّ
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باألساليب الِعلِْميَّة واإلَداِريَّة الحديثة، وال تَُدار بعقليَّة الَوَساطَة بني األغنياء والفقراء، 
فهـــذه العقليَّة ذات أَثٍَر ضئيل ومحدود، لذلك إْن مل تتَّبع هذه املَُنظَّاَمت األســـاليب 

الصحيحة يف تَبَنِّي وإدارة مشاريعها فهي َحتاًْم ستلقى مصري الَفَشل.

وفيم ييل أَهّم الشوط الواجب اتِّباعها يف تبنِّي وإدارة املشاريع اإلنَْسانِيَّة الواجبة 
لنجاح هذه املشاريع:

اختيار املشوع الصحيح: تُْعترََب الُخطَْوة األوىل يف نجاح املرشوع اإلنَْساِنّ هو 	 
ائِب، وهذا االختيار ليس قراًرا عشـــوائيًّا أو َرْغبًَة شـــخصيًَّة، بل هو  االختيار الصَّ
نتيجة منطقيَّة لدراسات تَُعّد بهذا الخصوص، فاختيار املرشوع يَِتّم وفْق الحاجة 
ْخِصيَّة للقامئني عىل املَُنظََّمة  الَحِقيِقيَّة للبيئة املُْستَْهَدفَة وليس وفْق القناعات الشَّ
يًّا هو اختيار فاشـــل،  ّي يف بيئة مخدومة ِصحِّ أو املـــرشوع، فتبنِّي مرشوع ِصحِّ
أو تبنِّـــي دورات مهنيَّة يف بيئة زراعيَّة، وهنـــاك أمثلة كثرية عن اختيار خاطئ 
للمشـــاريع انعكس فشاًل ذريًعا للمشاريع، وسنناقش هذه الَفَشل وأسبابه بإسهاٍب 

يف مباحث الحقة من هذا الفصل.

ِقيق من أَهّم رشوط نجاح املرشوع 	  حيح والدَّ التَّْخِطيط املُسَبق: يَُعّد التَّْخِطيط الصَّ
اإلنَْســـاِنّ، فالَعَمل بعشوائيَّة وبِقلَّة ِمْهِنيَّة سينعكس فشاًل، والتَّْخِطيط ال بدَّ أن يَِتّم 

ِمن ِقبَل القادرين عىل القيام بهذه األعباء.

زم 	  تََوفُّـــر التَّْمِويل الكايف: ال يجوز البَْدُء بـــأّي مرشوع قبل تأمني التَّْمِويل الالَّ
خول برشوعات تُْعترََب احتياجاتها التَّْمِويلِيَّة أكرب من  والـــكايف له، وال يجوز الدُّ

قدرة املَُنظََّمة، وإاِلَّ فإنَّها ستستنزف مواردها دون التمكُّن من إنهاء املرشوع.

املَُواَفَقـــة الُحكُوِميَّة: تُْعترََب املَُوافََقة الُحُكوِميَّة عىل املرشوع من رشوط النََّجاح، 	 
َدة  وبـــدون هذه املَُوافََقة ال يكن إنجازه أو َحتَّى البَْدء به، فهناك قطاعات ُمَحدَّ
قد ال تســـمح القوانني املََحلِّيَّة بعمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بها، أو قد توجد رشوط 
َدة للَعَمل، ففي قطاع التَّعليم عىل ســـبيل املثال، قد تُلْزِم الحكومة املَُنظَّاَمت  ُمَحدَّ

َدة، واتِّباع مناهج بعينها. باستهداف فئات ُمَحدَّ
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أَْخـــذ البيئة املحيطة بعني العتبار: ويُقصد بالبيئـــة هنا كُّل ما يحيط باألفراد 	 
املُْســـتَْهَدِفنَي من عنارص، كالبيئة الطبيعيَّة واالقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة والثََّقاِفيَّة 
ينيَّة وغريها، فبعض املشاريع قد تُلِْحق ضًرا ما بالبيئة الطبيعيَّة، أو قد تُؤثِّر  والدِّ
ســـلبًا عىل دخول األفراد أو قد تُلِْحق ضًرا باالقتصاد العاّم، وبعضها قد يَُخالِف 
التَّقاليد االْجِتاَمِعيَّة واالعتبارات الثََّقاِفيَّة املََحلِّيَّة، كُّل هذه القضايا وغريها يجب 
أن تضعها إدارة املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة يف حســـابها قبل اختيار املرشوع، وإاِلَّ فإنَّ 

الَفَشل سيكون حتاًم مصري املرشوع.
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املبحث الثَّان

ّ تنفيذ املشاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

يَّتها وآثارها  يَّة الكربى املنوطة باملشـــاريع اإلنَْسانِيَّة والَِّتي تناولنا أَهمِّ نظًرا لألَهمِّ
يَّة  ابق، فإنَّ هذه األَهمِّ ْولَة يف املبحث السَّ اإليَجاِبيَّة عل كُّل من الَفرْد واملُْجَتَمع والدَّ
يَّة  ل بُدَّ أن تنعكس عل تنفيذ هذه املشـــاريع، فالتَّْنِفيذ إن مل يكن عل مستوى أَهمِّ
هذه املشاريع فإنَّه سُيْفِقُدَها أَثَرََها بَشكٍْل كامٍل أو جزّئ، هذا إْن مل يتحوَّل أَثَرَُها إىل 
َسلِبّي عل البيئة املُْسَتْهَدَفة، وعموًما فإنَّ ُخطَُوات وآليَّات تنفيذ املشاريع ل تختلف 
َجْوَهِريًّا عن تلك املُتََّبَعة يف املشـــاريع مبفهومها العاّم، إلَّ أنَّه ويف الَعَمل اإلنَْساِنّ 
ًة كَْون  تُضاف اعتبارات أخرى وُخطُـــَوات إضافيَّة تُعَنى باألَثَِر الْجِتَمِعّي، وَخاصَّ
ْخِصيَّة  مة لِخْدَمة اإلنسان وليس لتحقيق املنفعة الشَّ هة وُمصمَّ هذه املشـــاريع موجَّ

بح املاِدّي. وتحصيل الرِّ

وعموًما تشـــرتك املشـــاريع اإلنَْســـانِيَّة فيام بينها يف ُخطَُوات التَّْنِفيذ ويف تسلسل هذه 
الُخطُـــَوات بغّض النَّظَـــر عن هدفها أو حجمها أو قطاع تأثريهـــا، وِبَقْدِر ما يكون هذا 
ًقا ملُتَطَلَّبَات هذه املرحلة كُلَّاَم انعكس إيجابًا  التَّْنِفيذ ُمرَاِعيًا لتسلسل كُّل مرحلة ويكون ُمحقِّ
عىل ُمْخرََجات املرشوع ونتائجه، واملشاريع اإلنَْسانِيَّة قد يتناوب عىل تنفيذها مجموعات 
ص  ة مراحل، وذلك تحقيًقا ملبدأ التخصُّ ة، تُعنى كُّل مجموعة برحلٍة ما أو بعدَّ تخصصيَّة ِعدَّ
ِبنَي عىل إدارة  يف الَعَمل، فتنفيذ هذه املشـــاريع ال يجب أن يكون ِمن ِقبَل أفراٍد غرَي ُمَدرَّ

املشاريع وقادرين عىل قيادتها بنجاٍح من مرحلتها األوىل إىل نهايتها.

مراحل وُخطَُوات تنفيذ املشوعات:
توجد طريقتني لتنفيذ املشـــاريع اإلِنْسانيّة، األوىل مقتبسة من إدارة املشاريع البحتة، 
وتعتمد عىل املبادئ التي حددها املعهد األمرييك إلدارة املشـــاريع، وعىل الرغم من 
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كونها ذات منشأ ربحي، إال أنه باإلمكان إسقاطها عىل املشاريع اإلِنْسانيّة، كونها تقوم 
عىل ذات املبدأ العام، مع إضافة تفاصيل وملحقات خاصة بالَعَمل اإلِنْساّن، والثانية 
تعتمـــد عىل طريقة اإلطار املنطقي، ونظرية التغيـــري، وهذه قد تطرقنا لها وقدمنا 
منوذج عنها يف الفصـــل الرَّاِبع، وعىل الرغم من كون بعض الجهات املانحة تفرض 
أحيانًا تنفيذ املشاريع اإلِنْسانيّة وفق طريقة اإلطار املنطقي إال أن هذا األمر ال يسقط 
أهمية الطريقة األوىل التقليدية، لذا ســـنعمد عنـــا لتوضيح الطريقة األوىل وتبيان 

مراحلها مرتبة حسب التسلسل الزمني واملنطقي.

املرحلة األوىل: التَّْخِطيط
وهي املرحلة األهّم يف دورة حياة املرشوع اإلنَْساِنّ، والنََّجاح يف هذه املرحلة سينعكس 
َحتْـــاًم عىل املرشوع برُّمته، والعكس صحيح، والتَّْخِطيط كمرحلة مســـتقلَّة هو َعَملِيَّة 
ة مراحل فرعيَّة، وهي مراحل  إَداِريَّة وعلميَّة ترتكز عىل أُُسس واِضَحة، وتقوم عىل ِعدَّ

متسلسلة ومرتابطة، تُْفيِض كُّل مرحلة إىل أخرى، وفيام ييل هذه املراحل الفرعيَّة.

اختيـــار املشوع: وهو الُخطْـــَوة األوىل يف مرحلة التَّْخِطيط، ويف هذه املرحلة 	 
يَِتّم تحديد القطاع الَِّذي سيستهدفه املرشوع بِخْدَماته، وهذا االختيار يقوم عىل 
دراســـة الحاجات الَحِقيِقيَّة للُمْجتََمع املُْستَْهَدف، ودراسة البيئة املُِحيطَة، وحتاًم 

الخطأ يف اختيار املرشوع سينعكس فشاًل واضًحا عىل استفادة املُْجتََمع.

تخطيط الزَّمن: بعد اختيار املرشوع يَِتّم تخطيط املراحل الزََمِنيَّة، فيتّم تقســـيم 	 
ة املُتََوقََّعة والتقريبيَّة لكلِّ مرحلة، كمرحلة  املرشوع إىل مراحل جزئيَّة وتحديد املُدَّ
رشاء املََواّد، ومرحلة تخزينها وتوزيعها عىل ســـبيل املثال، بحيث يكن يف نهاية 
هذه املرحلة تقدير الزََّمن التقريبّي الَِّذي سيتّم به إنجاز املرشوع، وهذه الُخطَْوة 
ًة أنَّ بعض املشاريع قد تكون عاجلة لذلك يتطلَّب تعجيل بعض املراحل  ة، َخاصَّ مهمَّ

لتسليمه يف أقص وقٍت ممكٍن.

ابقة، فبعد تقسيم 	  تخطيط التكلفة: وتتّم هذه الُخطَْوة اعتامًدا عىل الُخطَْوة السَّ
املرشوع إىل مراحل وتخطيط الزَّمن نقوم بتحديد كلفة املرشوع بناًء عىل إجاَميِلّ 
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يَّة املُتََوقََّعة مضافًا لها  َاء مثاًل تُقّدر من خالل الَكمِّ تكلفـــة كُّل مرحلة، فتكلفة الرشِّ
د املَُنظََّمة بالتكلفة  أجور الَعاِملِنَي وهكذا، وهذه املرحلة ضوريَّة من حيث إنَّها تُزَوِّ
زمة،  املتوقَّعـــة وعندها تعمل عىل التَّواُصل مع املَانِِحنَي لتأمني املوارد املَالِيَّة الالَّ
وقد يكون التَّْمِويل ذاتيًّا عن طريق املَُنظََّمة نفســـها كتمويل كامٍل أو جزّئ، وقد 
ة ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة يف مرشوٍع واحٍد. يكون عن طريق التَّرَبَُّعات، وقد تشرتك ِعدَّ

املرحلة الثَّانَِية: التَّْنِفيذ
ويف هـــذه املرحلة يَِتّم نقل ما ُخطِّط لـــه يف املرحلة األوىل من اإلطار النظرّي إىل 
الجانب التَّطبيقّي، وعادًة ما يَِتّم التَّْنِفيذ بَشـــْكٍل تسلسيّل؛ وذلك وفْق تقسيم املراحل 
اء وبعدها التجهيز  الَِّتي تَّت يف املرحلة األوىل، فعىل ســـبيل املثال يَِتـــّم تنفيذ الرشِّ
ة الحاالت الَحرَِجة والَعاِجلَة قد يَِتّم البدء  ويليهـــا التَّْنِفيذ، ويف بعض الحاالت وَخاصَّ
اء والتجهيز والتَّوزيع يف نفس الوقت،  ة مراحل َدفَْعًة واحدًة؛ كالبَْدء بالرشِّ بتنفيذ ِعدَّ
ل فنيًّا وأخالقيًّا، وبعد كُّل إنجاز مرحيّل يَِتّم  ة التَّْنِفيذ لفريق عمل ُمؤهَّ ويَِتّم إسناد َمَهمَّ
تقييم هذا اإلنجاز لتحديد االنحرافات يف التَّْنِفيذ عن ما هو ُمخطَّط له، ســـواًء من 

حيث النَّْوِعيَّة أو الزََّمن أو التكلفة.

املرحلة الثَّالَِثة: اإلنهاء
ويف هذه املرحلة يَِتّم تســـليم املرشوع للُمْستَِفيِديَن يف حال كان مرشوًعا دامئًا، ويف 
حال كان ِخْدَمًة ما يَِتّم إنهاء املرشوع بتســـليم الِخْدَمة، ويف هذه املرحلة يَِتّم قياس 
ؤال املُبَارِش  َات، منها السُّ ة ُمؤرشِّ َمة، وذلك عن طريق ِعدَّ َجْوَدة املُْنتَج أو الِخْدَمة املَُقدَّ

للُمْستَْهَدِفنَي، أو قد يَِتّم تقييم الَجْوَدة من خالل جهاٍت ُمَحايَدة.

املرحلة الرَّاِبَعة: الرَِّقابَة
ـــابقة، وال يجوز  وهذه املرحلة ال تُْعترََب مرحلًة أخريًة، بل هي ُمرافقة لُكّل املراحل السَّ
ا َذاتِيَّة أو َخارِِجيَّة أو االثنني مًعا، فغياب  الَعَمـــل يف أّي مرحلٍة بدون ُوُجـــود رقابة إمَّ
الرِّقَابَـــة كفيٌل بانحراف جميـــع املراحل عن هدفها؛ بدًءا مـــن التَّْخِطيط، وانتهاًء 
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الَة كُلَّاَم انعكس ذلك نجاًحا للمرشوع وزيادًة  باإلنهاء، وكُلَّاَم كانت الرِّقَابَة صارمًة وفَعَّ

يف تأثريه عىل املُْســـتَْهَدِفنَي، والعكس صحيٌح، وهناك أمثلٌة عديدٌة لَفَشـــل مشاريع 

الَة  وانقالب تأثريها إىل تأثري سلبّي عىل املُْستَِفيِديَن؛ وذلك بسبب غياب الرِّقَابَة الَفعَّ

والَحِقيِقيَّـــة، وبالطَّبْع تفقد الرِّقَابَة دورها يف حال مل تكن صارمًة وجريئًة؛ فالهدف 

َقْت  ــاَم كانت صارمة كُلَّاَم َحقَّ منها ضبط ُمْدَخالت وُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ فَُكلَـّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أهدافها.

ذ للمشوع اإلنَْساِنّ الفريق املَُنفِّ
ال يكـــن أن ينجح املرشوع ما مل تتعهَّد تنفيذه أَيٍْد ذات خربة وتجربة ِمْهِنيَّة، واملِْهِنيَّة 

ة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، فالَعَمل اإلنَْساِنّ يختلف  َواِبط األْخالِقيَّة الَخاصَّ هنا ال تشـــمل الضَّ

عـــن باقي قطاعات الَعَمل يف كونه يعتمد -إَضافَة إىل العلوم اإلَداِريَّة- عىل ضوابط 

نَي  إجرائيَّـــة وأْخالِقيَّة، فجميع الَعاِملِنَي يف مراحل املرشوع كافَّة يجب أن يكونوا ُملِمِّ

َواِبط وُملتزمني بها، وإالَّ َخَرَج املرشوع عن املسار والهدف املُخطَّط له. بهذه الضَّ

ذ عادًة ِمن ِقبَل كوادر املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة املَْعِنيَّة باملرشوع، إالَّ  واملشـــاريع اإلنَْسانِيَّة تَُنفَّ

ا  أَّنه ويف بعض املشاريع النَّْوِعيَّة قد تلجأ هذه املَُنظَّاَمت لالستعانة بخربات َخارِِجيَّة إمَّ

ني  من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة األخرى أو من خارجها، وحتَّى أولئك الخرباء أو املُختصِّ

الخارجيِّـــنَي يجب أن يلتزمـــوا بعايري املَُنظََّمة وضوابطهـــا اإلجرائيَّة واألْخالِقيَّة، 

وبالطبع ال تحتاج جميع املشـــاريع إىل خربات َخارِِجيَّة؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت تقوم 

ة، ويَِتّم توزيع هذه الكوادر عىل مراحل املرشوع  بتنفيذ مشـــاريعها بكوادرهم الَخاصَّ

يَّة يف  ى بتخطيط املوارد البَرَشِ اتِيَّة واملِْهِنيَّة، وهذا ما يســـمَّ وذلك وفْق إمكاناتهم الذَّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فاملَُنظََّمة النَّاِجَحة يف إدارة املشاريع تقوم بتوكيل األعامل الَِّتي 

تتطلَّب احتكاكًا مبارًشا مع املُْستَِفيِديَن إىل أولئك الَعاِملِنَي املُتََمتِِّعنَي بخربات تواصل 

اْجِتاَمِعّي عالية، ونفس املبدأ ينطبق عىل باقي الَعاِملِنَي واملراحل.
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ِعنَي من البيئة املُْســـتَْهَدفَة، وهذه االســـتعانة  كام يكن أن تســـتعني املَُنظََّمة بُتَطَوِّ
ة للُمَنظََّمة وللبيئة؛ فاملنافـــع املُرْتَِبطَة باملَُنظََّمة تَتََمثَّل بعرفة هؤالء  تحمـــل منافع ِعدَّ
ِعـــنَي ببيئتهم معرفًة دقيقًة، إَضافَة إىل االســـتفادة من خربتهم يف الجوانب  املُتَطَوِّ
االْجِتاَمِعيَّة واألْخالِقيَّة والثََّقاِفيَّة للبيئة، كام يســـاعد هذا األمر عىل زيادة تََقبُّل أفراد 
ِعنَي من  البيئة للمرشوع وللَعاِملِنَي بها، وبالنِّْســـبَة للبيئة املُْستَْهَدفَة فاالستعانة بُتَطَوِّ
ِعنَي كوسطاء  البيئة يَُشكِّل فرصًة تدريبيَّة لهؤالء األفراد، كام يكن اعتبار هؤالء املُتَطَوِّ
بني املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة وبني أفراد البيئة مامَّ يزيد من مستوى التعاون بني الطَّرَفنَْيِ 

ق فَاِعلِيَّة ُمرْتَِفَعة للمرشوع. با يَُحقِّ

مفهوم املَُباَدَرة
َدة؛ أو  وهي عبارة عن برنامج تهدف املَُنظََّمة من خالله تحقيق نتائج وُمْخرََجات ُمَحدَّ
َدة تسعى لتطويرها بَشْكٍل ُمَنظَّم وُمخطَّط، وذلك من خالل فرتة  تطوير جوانب ُمَحدَّ

َدة من الزََّمن، عادًة ما تكون من عام إىل ثالثة أعوام. ُمَحدَّ

وتهدف املُبَاَدَرات بَشْكٍل عاّم لتحقيق مجموعة من األهداف أَهّمها: ترسيخ الَعَمل داخل 
املَُنظََّمة وتوســـيع مجاالتها، وتنمية الِقيَم االْجِتاَمِعيَّة لدى الَعاِملِنَي بها، واســـتخدام 
َدة، وتعزيز الرشاكة املُْجتََمِعيَّة والوطنيَّة  طُرُق وأســـاليب علميَّة لتحقيق أهداف ُمَحدَّ

َسات املُْجتََمع)1 (. بني مختلف ُمَؤسَّ

ا املشـــاريع فهي عبارٌة عن عدٍد من األنشطة الَِّتي يَِتّم التَّْخِطيط لها بَشْكٍل مرتابٍط  أمَّ
َدة يف أحد املجاالت الَِّتي تتعلَّق بِخْدَمة املُْجتََمع  ومتكامٍل، وتهُدف لتحقيق أهداف ُمَحدَّ
َدة لهذا املرشوع، فاملرشوعات الَِّتي  د، ويف ضوء ميزانيَّة ُمَحدَّ ويف إطـــاٍر زمنّي ُمحدَّ

دليــل املُبَــاَدَرات، مرشوع امللك عبداللــه بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم العــاّم، اإلصدار األَوَّل )-1435. 1
https://goo.gl/t6QVXZ :1436ه(، تاريخ الزيارة 28 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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َدة، ولكّل مرشوع  َســـات اإلنَْسانِيَّة تسعى من خاللها لتحقيق نتائج ُمَحدَّ تتبنَّاها املَُؤسَّ
من هذه املشاريع نُقطة حياة يبدأ منها وينتهي عندها، وتتميَّز هذه املرشوعات ِبأنََّها 
ة وفريق عمل؛ وتسعى لتحقيق  تَُكوُن ُمَخطَّطَة ولها بداية ونهاية، وتكون لها إدارة َخاصَّ
َدة لها  نتائج ُمَميَّزَة، كام تَِتّم هذه املرشوعات يف مراحل متتابعة وفًقا للميزانيَّة املَُحدَّ
يَّة الَِّتي ُيكنها التَّْخِطيـــط الَجيِّد من أجل تنفيذ الهدف  وهـــي تحتاج للموارد البَرَشِ
املرجو منها؛ وتَتََميَّز هذه املشاريع أيًضا بأنَّه ُيكن تقييم نتائجها، ويكون لها ُمْخرََجات 

ونتائج قابلة للقياس)1(.

واملُبَاَدَرات اإلنَْسانِيَّة ليست بالضورة أن تقوم بها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بنفسها، 
فمن املمكن أن تكون ُمَســـاِهَمًة بها أو برعايتها؛ فالعديد من املُبَاَدَرات يقوم بها أفراد 
أو ُمَنظَّاَمت ربحيَّة وذلك بالتَّعاون مع املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة لالســـتفادة من خرباتها 
وإمكاناتهـــا التَّْنِظيِميَّة واملِْهِنيَّة يف تنظيـــم وإدارة املُبَاَدَرات، وحاليًا تنترش العديد من 
َدة،  املُبَاَدَرات سواًء يف املناطق املنُكوبَة أو يف غريها، وبعضها يرتبط بفرتات زََمِنيَّة ُمَحدَّ
كاملُبَاَدَرات الَِّتي تكث خالل شـــهر رمضان واألعياد كعيد الِفطْر وعيد األضحى، وبَغّض 
النَّظَر عن سلبيَّات وإيَجاِبيَّات هذه املُبَاَدَرات، إالَّ أنَّ معظمها يَِتّم بإرشاف أو رعاية من 

ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة أو بالتشاور معها لالستفادة من خربتها يف هذا املجال.

الَجْوَدة يف إدارة املشاريع اإلنَْسانِيَّة
ال يكفي أن تقوم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بتبنِّي املشاريع اإلنَْسانِيَّة وتنفيذها، فهذه املشاريع 
ال بُدَّ لها أن تكون ِضْمن حدود الَجْوَدة املطلوبة، وإالَّ تحوَّلت إىل شـــكٍل من أشـــكال 
َهْدر املوارد، وعموًما تُْعترََب الَجْوَدة مطلبًا أَساِســـيًّا يف كُّل الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة ومنها 
املشـــاريع واملُبَاَدَرات، والَجْوَدة هنا يكن قياسها وفْق مستويني؛ األُوَّل مقدار التأثري 

بَاب العرّب، . 1 بابيَّة، سلســلة أِدلَّة منظومة الشَّ الجيوس، يوســف ســعادة ومحمد. املَُباَدَرات واملشاريع الشَّ
https://goo.gl/ScnfbK :األكادييَّة الدوليَّة للقيادة، تاريخ الزيارة 23 فرباير 2019، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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اإليَجاِبّ الَِّذي أحدثَتْه هذه املشاريع واملُبَاَدَرات عىل حياة وواقع املُْستَْهَدِفنَي، والثَّاِن 
يف التوازن بني التكلفة وبني املنفعة.

يَّتهم عل معيار الَجْوَدة وعل نتائج املشـــاريع  وفيم ييل هذان املســـتويان وأَهمِّ
واملَُباَدَرات بَشكٍْل عاّم.

ق 	  معيار األَثَر الحقيقّي للمشاريع: ال يكن أن نقول بأنَّ أّي مرشوع قد نجح وحقَّ

األهداف املوضوعة له بَُجرَّد االنتهاء منه وتقديم الِخْدَمة للُمْستَِفيِديَن، فاألهّم 

قه هذا املرشوع أو هذه املُبَاَدرَة، ففي حال نجح املرشوع  هنا هو ما األَثَر الَِّذي حقَّ

ن واضح يف واقع املُْستَِفيِديَن فهو  كمراحل وتمَّ اختتام نشـــاطاته ومل يؤدِّ لتحسُّ

مرشوع فاشـــل بامتياز، ال بل يكن القول بأنَّه مرشوٌع ســـلبّي؛ كَْونه سبَّب هدًرا 

للموارد بدون وجود فائدة ملموســـة، وهنا ولتاليف هذا الَفَشل يجب عىل إدارة 

املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة بهذه املشاريع دراسة الواقع الحقيقّي قبل البَْدء بتنفيذ املرشوع 

ا بســـؤالهم املُبَارِش أو باالستعانة  واالطِّالع عىل حاجة املُْســـتَْهَدِفنَي عن كَثَب؛ إمَّ

َصة. َراَسات املُتََخصِّ بالدِّ

معيـــار توازن التكلفة: إنَّ تحقيق منفعة َحِقيِقيَّة للُمْســـتَِفيِديَن يف ِظّل تكاليف 	 

ُمبالَـــغ بها يُْعترََب َخرْقًا ملفهـــوم الَجْوَدة، ويكن اعتباره فََشـــاًل للُمَنظََّمة، ففي 

خمة كان باإلمكان تقديـــم ِخْدَمات أفضل وأَْعَمق أثرًا،  ظـــّل هذه التكاليف الضَّ

َقة يَُعّد من معايري الَجْوَدة يف املشاريع، ويف هذا  فتناسب التكلفة مع املنفعة املَُحقَّ

َدد يكن مالحظة العديد من املشاريع واملُبَاَدَرات الَِّتي يَْسُخو بها املُترََبُِّعوَن  الصَّ

واملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وتكون ذات مبالغ َضْخَمة، لِكنَّها حقيقًة مل ترتك إالَّ األَثَر 

الضئيـــل عىل املُْســـتَِفيِديَن، ففي هذه الحالة ال يكن وْصف هذه املشـــاريع أو 

املُبَاَدَرات بالنَّاِجَحة، ففي الحقيقة هي فاشـــلة وهي تَُشكِّل َهْدًرا واضًحا للَموارد 

املُتَاَحة وَضْعًفا يف اإلدارة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 328 -

ويف موضوع الَجْوَدة يجب اإلشارة إىل النَِّقاط الَِّتي من شأنها يف حال تمَّ اتِّباعها 
ق معايي َجْوَدة مرتفعة نسِبيًّا، وبالتَّاِل ترتك  ِمن ِقَبل املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة أن تُحقِّ

أثًرا إيَجاِبيًّا واضًحا عل البيئة الَِّتي تستهدفها مبشاريعها وِخْدَماتها. وهي: 

الستعانة مبصادر موثوقة للبيانات حول البيئة املُْسَتْهَدَفة، والَعَمل عىل إنشاء 	 
ة بُكّل ُمَنظََّمٍة، وتحديث قاعدة البيانات بَشْكٍل َدْوِرّي. قاعدة بيانات َخاصَّ

يَّة الكافية عند الَبْدء بتنفيذ 	  إعطاء الجدوى الْقِتَصاِديَّـــة والْجِتَمِعيَّة األَهمِّ

املشاريع واملَُباَدَرات، واالستعانة بأهل االختصاص يف هذا األمر.

توطيـــد العالقة والثَِّقة مع املَانِِحنَي الحاليِّنيَ، وبناء عالقات جديدة وَجيَِّدة مع 	 
املَانِِحنَي املُتََوقَِّعنَي.

قياس أَثَر كُّل مشوع وُمَباَدَرة بعد النتهاء من التَّْنِفيذ ســـواًء بالسؤال املُبَارِش 	 

أو باستخدام تحليل البيانات واملُْعطَيَات.

التَّجديد يف مجال املشاريع واملَُباَدَرات؛ فالعديد من املشاريع واملُبَاَدَرات التَّْقلِيِديَّة 	 

والَِّتي تنترش بكثٍة تُعان من َضْعٍف يف الرُّْؤيَة، وبعض هذه املشاريع واملُبَاَدَرات 

ُمَكلَِّفة وذات أَثَر ضعيف أو َحتَّى معدوم يف بعض الحاالت؛ إْن مل يكن سلبيًّا.

البتعاد عن النمطيَّة يف الَعَمل وتشجيع البتكار يف املشاريع، فالحلول القدية 	 

تنخفض فاعليّتها مع الزمن.

وحتاًم ال يكن القول بأنَّ هذه النَِّقاط هي النَِّقاط الحصيَّة والوحيدة، فُكّل ُمَنظََّمة 

ة  ة ومن خالل البيئة الَِّتي تعمل بها أن تجد نقاطًا َخاصَّ يكن ومن خالل رؤيتها الَخاصَّ

ة  بها تعمل عىل اتِّباعها يف سبيل تحقيق َجْوَدة ُمرتَِفَعة ملُْخرََجات الَعَمل اإلنَْساِنّ وَخاصَّ

فيام يخّص املشاريع واملُبَاَدَرات.

َوتُْعترََبُ قَضيُّة تَْحديِد الَجْودِة يف املَشاريعِ اإلِنْسانيِّة من الَقضايا الَفّنيِّة، فهي ال تَِتمُّ َوفًْقا 

ْخصيِّة أو اآلراِء النَّظَريِّة، بَْل تَِتمُّ َوفًْقا لَِمعايرَي َمْوُضوعيٍّة وأُُسٍس ِعلْميٍّة،  لاِلْعِتباراِت الشَّ

وال ُيِْكُن الُوقُوُف عىل ُمْستََوى الَجْودِة يف هذه املَشاريعِ ُدوَن إِْجراِء تَْقييٍم َحقيقيٍّ لها، 
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وفيام يَُخصُّ َعَمليَّة التَّْقييِم، وَضَعْت لَْجنُة املُساَعداِت اإلمِْنائيِّة)1( َمْجُموعًة من املَعايريِ 
املُْســـتَْخَدمِة يف تَْقييِم الَجْودِة، وهي َمعايرُي َغرْيُ إِلْزاميٍّة للُمَنظَّامِت اإلِنْسانيِّة، إاِّل أَنَّ 
االلِتزاَم ِبها يَُشكُِّل راِفعًة تَْشغيليًّة لِهذه املَُنظَّامِت، كَام يَزيُد من فُرَْصِتها يف الُحُصوِل 

عىل التَّْمويِل الاّلزِِم، وفيام ييَل تِبْياٌن أِلََهمِّ هذه املَعايريِ.

َفريُق التَّْقييِم: يُْفرَتَُض يف فَريِق التَّْقييِم أَن يَُكوَن من َذوي االْخِتصاِص، ولََديِْهم 	 
وِع َمَحلِّ التَّْقييِم.  ِخرْبٌة ُمْسبَقٌة ِبَجاِل نَشاِط املرَْشُ

الْسِتْقاللّيُة: يَِجُب أَن يَُكوَن أَْعضاُء الَفريِق ُمْستَِقلنَّي عن أَْصحاِب املَْصلَحِة، كام 	 
يَِجُب َضامُن َعَمِل فَريِق التَّْقييِم ِبُحّريٍّة كاِملٍة. 

اْسِتشـــارُة أَْصحاِب املَْصلَحِة: عىل فَريِق التَّْقييِم اْسِتشارُة أَْصحاِب املَْصلَحِة وأَْخُذ 	 
آرائِِهم ِخالَل َعَمليِّة التَّْقييِم، ال سيَّام املُْستَفيُدوَن واملانُِحوَن. 

تَْحديُد زََمـــِن وكُلْفِة التَّْقييِم: يَِجُب َضامُن وقٍْت كاٍف إلِْجـــراِء َعَمليِّة التَّْقييِم، 	 
وَضامُن املَوارِِد املاليِّة الاّلزِمـــِة، ويف حاِل اْخِتالِف الزََّمِن والُكلْفِة الِفْعليَّنْيَ عن 

املَُخطَِّط، يَِتمُّ ُمناقَشُة األَْمِر مع املَْعنيِّنَي واتِّخاُذ اإلِْجراءاِت التَّْصحيحيِّة. 

ٍط وقاِبٍل 	  تَْقريُر التَّْقييِم: يَِجُب أَن يُْكتََب التَّْقريُر النِّهائُّ لِلتَّْقييِم ِبأُْســـلُوٍب ُمبَسَّ
للَفْهِم من ِقبَِل َغرْيِ اإلِْخصائيّنَي. 

ًصا تَْنفيذيًّا 	  َن التَّْقريُر النِّهـــائُّ لِلتَّْقييِم ُملَخَّ ـــُص التَّْقريِر: يَِجُب أَن يَتََضمَّ ُملَخَّ
ُن الُخالصَة مع االْسِتْنتاجاِت.  يَتََضمَّ

َ الّسياَق الَّذي تَمَّ من ِخاللِِه إِْحداُث 	  : عىل التَّْقريِر أَن يُبَنيِّ ِل اإِلمْنائِّ سياُق التََّدخُّ
وِع، ويَْشَمُل الّسياُق البيئَة الخارِجيَّة والّداِخليَّة للَمرْشُوِع وسياسَة املَُنظَّمِة  أَثَِر املرَْشُ

اإلِنْسانيِّة العاّمَة. 

َســت عاَم . 1 لَْجَنُة املُســاَعداِت اإِلمْنائّيــِة: إِْحَدى اللِّجاِن التّاِبعِة لُِمَنظَّمِة التَّعاُوِن االقِْتصاديِّ والتَّْنميِة، تَأَسَّ
1969م، وتَُقوُم ِبُِهّمِة قياِس وتَْحديِد َجْودِة املُســاَعداِت اإلِنْســانيِّة، كام َتَْنــُح بَْعَض الُقُروِض أِلَْغراٍض 
ْوليِّة الَّتي تَقيُس ُمْستََوى تََدفُِّق املُساَعداِت اإلِنْسانيِّة، للَمزيِد: َمْوِقُع  اِت الدَّ إِنْسانيٍّة، وتُْعترََبُ من أََهمِّ املَُؤرشِّ

https://cutt.us/dCt6T :ويكيبيديا املَْوُسوعُة الُحرُّة، ُمتاٌح عىل الرّاِبِط
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ِل اإلِنْســـانِّ الَّذي اْعتََمَدُه 	  ِل: عىل التَّْقريِر تَْوضيُح َمْنِطِق التََّدخُّ َمْنِطـــُق التََّدخُّ
وُع لِتَْحقيِق أَْهداِفِه.  املرَْشُ

َصالحّيـــُة املَْعلُومـــاِت وَمْوثُوِقّيُتها: يَِجُب عىل التَّْقريِر النِّهـــائِّ بَياُن َمْصَدِر 	 
ُم بَياناٍت عن األَْشـــخاِص الَّذيَن  املَْعلُوماِت الَّتي اْعتََمَدها وَمَدى َمْوثُوِقيِّتها، ويَُقدِّ

تَمَّ إِْجراُء املُقاباَلِت َمَعُهم رَشيطَة َعَدِم اإلِْخالِل ِبُخُصوصيِّة َهؤاُلِء األَْشخاِص. 

املَْنَهجّيُة املُْســـَتْخَدمُة: عىل التَّْقريِر النِّهائِّ بَياُن األَساليِب الَّتي تَمَّ اتِّباُعها يف 	 
التَّْقييِم وُمرَبِّراِت اْسِتْخداِم هذه األَساليِب، َسواٌء أَكانَت نَْوعيًّة أَْو كَّميًّة. 

ُوُضوُح التَّْحليِل: يَِجـــُب عىل تَْقريِر التَّْقييِم النِّهائِّ تِبْياُن طُرُِق تَْحليِل البَياناِت 	 
املُْستَْخَدمِة، واآلليّاِت التَّْحليليِّة الَّتي أَفَْضت لِلنَّتائِِج النِّهائيِّة. 

اإلِجابُة عل األَْســـِئلِة املُرْتَِبطِة ِبالتَّْقييِم: يَُقوُم التَّْقييُم لإلِجابِة عىل أَْســـِئلٍة َجْوَهريٍّة 	 
وِع َمَحلِّ التَّْقييِم، بحيث تَُشـــكُِّل هذه األَْجِوبُة ُمْجتَِمعًة واِقَع الَجْودِة  تَتََعلَُّق ِبَســـرْيِ املرَْشُ
وِع، لِذا عىل التَّْقريِر النِّهائِّ ِذكُْر هذه األَْسِئلِة وتَْقديُم إِجاباٍت رَصيحٍة لها.  يف املرَْشُ

ِذكُْر ُقُيوِد َعَملّيِة التَّْقييِم: يف حاِل تََعرُِّض َعَمليِّة التَّْقييِم أِلَيِّ قُيُوٍد ذاتيٍّة أو َمْوُضوعيٍّة 	 
ال بُدَّ من ِذكْرِها يف التَّْقريِر النِّهائِّ، وِذكُْر أَْسباِبها وتَأْثريَها عىل الَعَمليِّة. 

ِذكْـــُر نِقاِط الِخالِف ِضْمَن َفريِق التَّْقييِم: قَد تَْختَلُِف آراُء أَْعضاِء فَريِق التَّْقييِم 	 
لِة ِبَعَمليِّة التَّْقييِم، لذلك ال بُدَّ من التَّْنويِه إىل هذه  تُجاَه إِْحَدى الَقضايا ذاِت الصِّ

الَقضايا يف التَّْقريِر النِّهائِّ، وِذكِْر َجميعِ اآلراِء املُتَباِينِة. 

َن آراَء 	  التَّْنويُه لَِتْعليقـــاِت أَْصحاِب املَْصلَحةِ: ال بُدَّ للتَّْقريِر النِّهـــائِّ أَن يَتََضمَّ
وتَْعليقاِت أَْصحاِب املَْصلَحِة ال سيَّام املُْستَفيُدوَن واملانُِحوَن.

مها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة عاماًل من عوامل  ُتَثِّل املُبَاَدَرات واملشاريع الَِّتي تُقدِّ
تنمية املُْجتََمع؛ فتُســـهم يف التَّْنِميَة والتَّْنِميَة املُســـتَداَمة، وتوفِّر حياًة كريًة لألفراد 
املُْســـتَْهَدِفنَي، كام أنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ومن خالل تبّنيها للمشاريع واملُبَاَدَرات فهي 
ا بَشْكٍل ُمبَارِش أو  بِْحيَّة عىل املَُساَهَمة يف هذه املُبَاَدَرات؛ إمَّ ز األفراد واملَُنظَّاَمت الرِّ تَُحفِّ
من خالل التََّعاون مع املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة املعنيَّة، وتنمية هذه النَّزَْعة ُمْجتََمعيًّا 

يَّة. له أثر ُمستَدام عىل مناء البيئة االْجِتاَمِعيَّة واألرَُسِ
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املبحث الثَّالِث

َجْمع التََّبَُّعاّت

يحتاج الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لتحقيق أهدافه إىل موارد َمالِيَّة، وبغياب هذه املوارد تتضاءل 
َفاِعلِيَّة هذا الَعَمل َحتَّى تكاد تتالىش، وتختلف مصادر هذه املوارد، ولكنَّ قســـًم رئيًسا 
منها يَِتّم الحصول عليه عن طريق املَانِِحنَي، ومنها ما يكون عن طريق َجْمع التَّرَبَُّعات 

بِْحيَّة وغيها من املصادر. من األفراد واملَُنظََّمت الرِّ

وقد خرجت قَِضيَّة َجْمع التَّرَبَُّعات عامَّ كانت عليه ساِبًقا، فلم تَُعْد طَرْقًا لألبواب واستجداًء 
لألغنيـــاء وللجهـــات الُحُكوِميَّة، كام مل تَُعْد ُمقتِصًة عىل إعـــالن للتَّرَبُّع لصالح الفقراء 
ِيّ فرَض عىل املَُنظَّاَمت التََّعاُمل  واملُحتاجني، فانتقال الَعَمل اإلنَْســـاِنّ إىل اإلطار املَُؤسَّ
مع التَّرَبَُّعات بنهجيَّة علميَّة تعتمد عىل دراســـات ُمْسبََقة لبيئة املَانِِحنَي املُْستَْهَدفَة، لتغدو 
لِنَي  اســـرتاتيجيَّة َجْمع التَّرَبَُّعات من القضايا الَِّتي ال يكن القيـــام بها إالَّ ِمن ِقبَل املَُؤهَّ
أكادييًّا وتَْدريِبيًّا، وشـــهدت قَِضيَّة جمع التَّرَبَُّعات قََفزَات حقيقيَّة نتيجة استفادتها من 
ة  ُمْخرََجات العلوم االْجِتاَمِعيَّة كِعلِْم النَّْفس وِعلْم االجتامع، وَتَرُّ َعَملِيَّة َجْمع التَّرَبَُّعات بِعدَّ

مراحل ُمتََسلِْسلَة تُْفيِض كُّل مرحلٍة إىل أخرى، وفيام ييل هذه املراحل بالتفصيل.

مرحلة تحديد املَُترَبِِّعنَي املُْحَتَملِنَي
وهي املرحلة األوىل يف َعَملِيَّة َجْمع التَّرَبَُّعات، فيَِتّم َســـرْب البيئة املحيطة ملعرفة املُترََبِِّعنَي 
األَساِسيِّنَي املُْحتََملِنَي، ويَِتّم َجْمع هذه املعلومات عن طريق التََّواُصل مع املَُنظَّاَمت األخرى، 
أو مـــن خالل قوائم رجال األعـــامل، أو بتكليف أعضاء املَُنظََّمة ذوي الخربة يف َســـرْب 
البيئة، وبالتَّأْكِيد ال تقتص هذه املرحلة عىل األشخاص الطبيعيِّنَي؛ فهي تشمل األشخاص 
يِنيَّة، وقد  َســـات الدِّ بِْحيَّة والجهات الُحُكوِميَّة، وتشـــمل املَُؤسَّ االعتباريِّنَي كاملَُنظَّاَمت الرِّ

ة. ن البيئة بأكملها؛ وذلك من خالل َحَمالت التَّرَبُّع الَعامَّ تتضمَّ
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 ، ة بالتَّرَبَُّعات، ويجب تحديثها بشـــكٍل َدْوِريٍّ ــل هذه املعلومات قاعدة بيانات َخاصَّ وُتَثِـّ
كام يجب أن تشـــمل هذه القاعدة املَانِِحنَي الحاليِّنَي، فَُهْم ُمترََبُِّعوَن ِفْعلِيُّوَن اآلن، لكنَّهم 
ُمْحتََملُوَن للفرتة القاِدَمة، وال تقتص بيانات هذه الَقاِعَدة عىل أســـامء وعناوين الجهات 
َواِفع  َهاتهم املُتََوقََّعة تَِجاه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والدَّ املَُموِّلَة املُْحتََملَة، بل يجب أن تشـــمل توجُّ
ق إالَّ بَُخاطَبَة كُّل جهٍة وفْق  ـــة بهم للتَّرَبُّع، ففاعليَّة التََّواُصل مع املُترََبِِّعنَي ال تَتََحقَّ الَخاصَّ
دوافعها وميولها، فبعضهم لهم دوافع إنَْســـانِيَّة بَْحتَة، واآلخر دوافع اْجِتاَمِعيَّة، وقد تكون 
يِنيَّة،  َواِفع الدِّ دوافع َشـــْكلِيَّة كُحّب الظُُّهور واكتســـاب املكانَة االجتامِعيَّة، إَضافَة إىل الدَّ

ق فاعليَّة التََّواُصل والنَِّتيَجة. وبالتَّأْكِيد فإنَّ ُمَخاطَبَة كُّل جهٍة وفْق دوافعها سيَُحقِّ

ة  إنَّ الَفْهم الَحِقيِقّي لدوافع املُترََبِِّعنَي لالنخراط بتمويل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يَُعّد ُخطَْوًة ُمِهمَّ
َواِفع حقيقيَّة بَقْدر ما ينعكس  يف إنجـــاح َحَمالت َجْمع التَّرَبَُّعات، وبَقْدر ما تكون هذه الدَّ
َراَســـات األكادييَّة والتَّطِبيِقيَّة؛ ففي دراسة ِبُعْنواِن  ذلك عىل النََّجاح، وهذا ما أكَّدته الدِّ
َراَسة أنَّ الَفْهم األفضل  َســـات الَخرْيِيَّة)1(؛ أكَّدت هذه الدِّ "كيفيَّة اختيار املُترََبِِّعنَي للُمَؤسَّ
ة  وِرّي للوصول إىل نتائج إيَجاِبيَّة، وهنا يجب التَّأْكِيد وبُقوَّ لطريقة تفكري املُترََبِِّعنَي أمٌر َضُ
َهات املَُنظََّمة الفكريَّة عليهم، فعىل  عـــىل أنَّه عند التََّواُصل مع املَانِِحنَي ال يجب فَرْض تَوجُّ
سبيل املثال فاملانحون ذوو نَزَْعِة الظُُّهور االْجِتاَمِعّي ال يجب اإليحاء لهم بأنَّ هذه النَّزَْعة 

أقَّل قَبُواًل من النَّزَْعة اإلنَْسانِيَّة.

يّته- إذ يكن االعتداد بَفرِْضيَّات ونتائج  َراَســـة -عىل أَهمِّ وتعليًقا عىل ما جاء يف هذه الدِّ
َراَسة عند الَعَمل والحاجة للحصول عىل التَّرَبَُّعات، لكْن لن يكون هذا أبًدا عىل حساب  الدِّ
مبـــادئ وأْخالِقيَّات الَعَمل اإلَِغاِثّ، فمن يريد الظُُّهـــور واملَُفاَخرَة اإلْعالِميَّة ال يكن أْن 
ق له ذلك عىل حســـاب التَّرَبَُّعات واملَْنُكوِبنَي، وتبقى النُّْقطَة الَفاِصلَة هنا عند إدارات  يَُحقَّ
بعض املَُنظَّاَمت؛ وكيف يكن للُمَنظََّمة أن تَستفيد من َحْجم ترََبَُّعاتِِه، والَِّذي قد يكون كبريًا 

ق واألعامل الخرييَّة، . 1 َسات الَخْيِيَّة، جامعة كينت، مركز التََّصدُّ بريز، بيث. كيفيَّة اختيار املَُترَبِِّعنَي للُمَؤسَّ
https://cutt.us/QOKkr :2010م، تاريخ الزيارة 12 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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أحيانًا، وبني املَُحافَظَة عىل سياَساتَِها ومبادئها. أقول: إنَّ املعادلة صعبٌة نوًعا ما، وهو فَخٌّ 

َقْت للُمترََبِّع ما يصبو إليه من  وقََعـــت به الكثرُي من املَُنظَّاَمت، فقد أَخَذت التَّرَبَُّعات، وحقَّ

تصويـــٍر وُحُضوٍر إْعالِمّي عىل أكتاف أهـــل الَحاَجة، وقلَّة من هذه املَُنظَّاَمت َمن أدركت 

فَّك اللُّْغِز يف تحقيق املُرَاد دون التَّأثري عىل أهدافها العليا، يقيًنا لُكّل حالٍة جواٌب ُمْختَلٌِف 

د لُكّل الحاالت؛ ألنَّك يف كُّل َمرٍَّة تَتََعاَمل مع ُمترََبِّع من نوٍع آخر، وُمْختَلِف  وال جواَب ُمَحدَّ

عن غريه، لذلك التََّعاِطي مع كُّل َحالٍَة يجب أْن يَُكون بشكٍل ُمْنَفِصل عن الحاالت األخرى؛ 

ٍة لحاالٍت كهذه يكن القول: إنَّ األمَر  ك تكون النَِّتيَجة نَْوًعا ما َمْنِطِقيَّة، لكْن كإجابٍة عامَّ

اٍف وُمبَارِشٍ مع َصاِحب التَّرَبُّع مع توضيح مبادئ وسياسات  يِجب أْن يَْخَضع لِحَواٍر َشـــفَّ

ــات املَُنظََّمة الَِّتي تَُنصُّ عىل أنَّ التَّرَبُّع يَِجـــب أن يكون َخالًِصا لتحقيق أهداٍف  وأْخالِقيَـّ

إنَْسانِيٍَّة بَْحتٍَة تَْخدم املُْستَِفيد النِّهاِئّ مع تحقيق الَحدِّ األدن من الُحُقوق املَْعَنِويَّة للُمترََبِّع 

كظُُهور اسمه، واسم عالمته التَِّجاِريَّة عىل التَّرَبَُّعات الَعيِْنيَّة أو الُحُضور واملَُشاَركَة يف بعض 

ُه للرَّأْي الَعاّم، وتَبَْقى النَّظَر  الَفَعالِيَّات املُرْتَِبطَة باملُْستَِفيِديَن وأقَلُّها َحْفُل تَْكِريٍم َخاصٍّ يَُوجَّ

يف هكذا حاالٍت، كام أسلفنا، وفْق كُّل حالٍة وليس من جواٍب واِحٍد يشمل كُّل الحاالت.

مرحلة التََّواُصل مع املَانِِحنَي املُْحَتَملِنَي
ال يجب أبًدا بَْدء التََّواُصل مع أّي ُمترََبِّع ُمْحتََمل قبل َجْمع معلوماٍت كافيٍة عنه، وعن دوافعه 
ة؛ فمن  ل لهذه املََهمَّ املُْحتََملَة للتَّمويل، ويجب أن يَِتّم التََّواُصل عن طريق فريٍق ُمَدرَّب وُمَؤهَّ
ِعنَي أو ُهَواٍة، ويُْعترََب التََّواُصل املُبَارِش أفضَل أشـــكاِل  ة ملُتَطَوِّ غري املنطقّي إيالء هذه املََهمَّ
التََّواُصل وأكثه فاعليَّة ووضوٍح، إالَّ أنَّه قد ال يكون ُمتَاًحا بشكٍل دائٍم، لذلك يُْستَعاض عنه 
بالتََّواُصل الهاتفّي أو عن طريق وسائل التََّواُصل االجِتاَمِعّي، وخالل التََّواُصل يقوم فريق 
املَُنظََّمة بالتعريف باملَُنظََّمة وبأنشـــطتها وأهدافها، ويجب أن يكون هذا التعريف ُمتَقاِطًعا 
يِنيَّة أو األشخاص ذوي  َسات الدِّ مع دوافع املَانِح، فعىل ســـبيل املثال يف التََّواُصل مع املَُؤسَّ
يني الواضح يجب الرتكيز عىل دور املَُنظََّمة املُبَارِش أو غري املُبَارِش يف تنفيذ  االلتـــزام الدِّ

َواِفع.  يِنيَّة املُتََعلَِّقة بضورة تقديم الَعْون للفقراء، وهكذا األمر مع باقي الدَّ التَّعاليم الدِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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كيز عىل الجانب  َواِفع النَّفسيَّة، فمحاولة املَُنظََّمة الرتَّ َواِفع العقالنيَّة دامئًا بالدَّ ال ترتبط الدَّ
ورّي  املنطقّي والعقالّن مع املَُموِّلنَِي املُْحتََملِنَي ال يَلَْقى آذانًا صاغية دوًما، فاالنبهار الصُّ
يْطَرَة الوجدانيَّة قد تطغى عىل القضايا العقالنيَّة؛ فعىل الفريق املَُكلَّف بالتََّواُصل أخذ  والسَّ
هذه الحقائق بعني االعتبار، فبعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ذات األثر االْجِتاَمِعّي اإليَجاِبّ 
ِعيف، لكنَّها تَُسوِّق  ْعم من تلك ذات األَثَر الضَّ الواضح قد تكون أقل استقطابًا للتَّمويل وللدَّ
لنشـــاطاتها بطريقٍة احرتافيٍَّة وسينامئيٍَّة، فعىل ســـبيل املثال؛ نجحت إحدى املَُنظَّاَمت 
اإلنَْســـانِيَّة الربيطانيَّة يف تلقِّي 700,000 دوالر أمرييّك لقاء بّث فيديو حول إنقاذ طفلٍة 
صغريٍة عالقٍة يف برئ مهجورٍة، بينام فشـــلت ُمَنظََّمة أخرى ذات برامج إنَْسانِيَّة شاملة يف 
اســـتقطاب ُربُع هذا املبلغ)1(، فمع أنَّ املَُنظََّمة األوىل أنقذت حياة واحدة فقط، والثَّانية 

أنقذت بيئة بالكامل، إالَّ أَنَّ األوىل استحوذت عىل غالبيَّة التَّْمِويل.
َيُّث، وهنا  ويف هذه املرحلة قد يَِتّم أَْخذ ُوُعود من املَانِِحنَي بالتَّْمِويل أو قد يطلبون وقتًا للرتَّ
يجب التَّأْكِيد عىل أنَّ معظم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف البيئة الواحدة تتنافس عىل مصادر 
التَّْمِويل، وهو أمٌر رَشِْعّي ومقبوٌل وإيَجاِبّ، فهو يدفع املَُنظَّاَمت ملزيٍد من الجهد الكتساب 
املزيـــد من التَّْمِويل، إالَّ أنَّ املفارقة هنا يف كَْون بعض املَُنظَّاَمت املحدودة األَثَر قد تكون 
الة يف اســـتقطاب التَّْمِويـــل، وهذا يكن َعزْوه لَِضْعِف الفريق املَُكلَّف  أنجح من تلك الفعَّ

بجمع التَّرَبَُّعات وعدم إملامه بطُرُق التََّواُصل واإلقناع.

أُُسس التََّعاُمل والتََّواُصل مع املَانِِحنَي
مـــن األخطاء الَِّتي ترتكبها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة خالل َجْمعهـــا للتَّرَبُّعات هو التََّعاُمل 
مـــع الجميع وفْق أُُســـٍس واحدٍة؛ فاملرونُة مطلوبٌة وبإلحـــاح يف قَِضيَّة التَّرَبَُّعات، وهنا 
يكن تقســـيم املَانِِحنَي إىل ثالث فئات متاميزة هم؛ األشخاص االعتباريُّوَن، األشخاص 

الطبيعيُّوَن، والجمهور الَعاّم، وفيام ييل أُُسس التََّعاُمل مع كُّل فئة عىل حدة.

جورج، دانيال. علم النَّْفس وَجْمع التَّرَبَُّعات، جامعة أكسفورد، 2020م، تاريخ الزيارة 12 مارس 2020م، . 1
https://cutt.us/UAYsJ :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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األشـــخاص العتباريُّوَن: هم أســـهل الفئات عىل اإلطالق يف التََّعاُمل؛ كونهم 	 
يُْخِضُعوَن القضايا لالعتبارات العقليَّة واملنطقيَّة فقط، فيمكن إقناعهم باإلحصاءات 
والوثائق واألرقام، ويجدر بفريق التَّرَبَُّعات أن يتواصل مع هذه الفئة بشكٍل رَْسِمّي 
من خالل املُرَاَسالت الرسميَّة، وتدوين َمَحاِض اجتامعاٍت، ويُفرتض به أن يلك 
معلوماٍت دقيقًة حول نشـــاط املَُنظََّمة باألرقام املدعومة بالوثائق، وأن يستخدم 

صيَّة. اللَُّغة الِعلِْميَّة واملصطلحات التََّخصُّ
األشـــخاص الطبيعيُّوَن: وهم يَُشـــكِّلُون أهّم َمْصَدر للتَّرَبُّعات، ويُْعترَب التََّواُصل 	 

رََجة األوىل عىل رجال  معهم أصعب من نَِظرَييِْه، ويشـــتمل هؤالء األشخاص بالدَّ
ٍل بشكٍل تَاّم، وعموًما يقوم  يَن، والتََّواُصل معهم يحتاج لفريق ُمَؤهَّ األعامل واملُورِسِ

ة أُُسس هي كالتَّايل: التََّواُصل معهم عىل ِعدَّ

لون معرفة . 1 ِحيَّة القابلة للتحديد: فمعظم املَانِِحنَي الطبيعيِّنَي يَُفضِّ تأثـــي الضَّ

ة،  الجهات الَِّتي ســـيتمُّ إنفاق األموال لصالحها، فـــال يكتفون باملعلومات الَعامَّ

واإلحصاءات واألرقـــام، وهنا يجب عىل الفريق املَُكلَّف رَسْد ِقَصص فَرِْديَّة عن 

نشـــاطات املَُنظََّمة، وهنا يكن تدعيم الِقَصص املرويَّة بُصَوٍر أو مقاطع فيديو 

لون  ن شهادات َحيَّة من املُْســـتَْهَدِفنَي، فقد ُوِجَد أنَّ معظم املَانِِحنَي يُفضِّ تَتََضمَّ

ة حاالت ملجهويل الُهِويَّة. ُمَساَعَدة حالٍة واحدٍة معروفة الُهِويَّة أكث من عدَّ

ُمَراَعـــاة النِّطاق: ويُْقَصد هنا ِذكْر األنشـــطة الَِّتي يَســـتِطيع املَانِح تغطيتها . 2

بالكامل، بعنى تغطية نطاق الحالة، فقد لُوِحظ أنَّ املَانِِحنَي َيِيلُوَن لألنشطة 

ل  الَِّتي يســـتطيعون معها ُمســـاَعَدة كَافَّة أفراد البيئة، فعىل سبيل املثال يَُفضِّ

النَّاس ُمســـاَعَدة َخْمَسة أفراد مهاجرين بكاملهم عىل ُمَساَعَدة مئة فرٍد من 

أصِل ألٍف ُمَصاِبنَي باملالريا؛ وذلك بنفس املبلغ.

تكني املَانِِحنَي من الرَِّضا: بعنى أن يعمل الفريق عىل إشـــعار املَانِح بالرَِّضا . 3
اِفع الَحِقيِقّي له، فإرضاء  عن نفســـه لقاَء ُمَشـــاركته يف التَّرَبُّع، وهنا يُرَاعى الدَّ
اِفع اإلنَْساِنّ ال يَِتّم بَنْفس الوسيلة للرَّاِغب يف الظُُّهور االْجِتاَمِعّي. املَانِح ُذو الدَّ
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الُجْمُهور الَعاّم: وتكون هذه التَّرَبَُّعات ُمْنَخِفَضة القيمة، وقد تَِصل ألقلِّ من دوالٍر 	 
واحٍد، إالَّ أنَّ أَثَرَها يظهر من خالل العدد الكبري للُمَشارِكنَِي بها، وتُْعترَب هذه الفئة 
الَة للتَّرَبُّعات؛ كونها  ة والَفعَّ هي األكث سهولة يف التََّعاُمل، وتُْعترَب من املصادر املُِهمَّ
ْهِنيَّة  ورَة الذِّ ذات قيمة ُمْنَخِفَضة والجميع يستطيع املَُشاَركَة بها، وكونها ترتبط بالصُّ
ورة إيَجاِبيَّة،  الَجْمِعيَّة حول الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ويف غالبيَّة األحيان تُْعترَب هذه الصُّ
وهنا يتَِّضح وبشـــكٍل َجيِلّ أنَّ ُسْمَعة املَُنظََّمة الَجيَِّدة واهتاممها بتسويق أنشطتها له 
أثٌَر كَِبرٌي يف إنجاح َحَمالت التَّرَبُّع الَِّتي تَْســـتَهدف الجمهور العاّم، ويَِتّم التََّواُصل 
يع لجميع أفراده، والتكنولوجيا  ة وســـائل تُِتيح الُوُصول السَّ مع الجمهور وفْق ِعدَّ
الحديثة َسهَّلَْت وبشكٍل َملُْحوٍظ هذه الَحَمالت، وذلك من خالل االستعانة بالرََّسائِل 

يَّة القصرية، أو بوسائل التََّواُصل االْجِتاَمِعّي وبطاقات االئتامن. النَّصِّ
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املبحث الرَّاِبع

أسباب وآثار فشل املشاريع اإلنَْسانِيَّة

إنَّ نجاح املشـــاريع واملَُباَدَرات اإلنَْســـانِيَّة تقود إىل جملٍة من املناِفع املَُباِشَة وغي 
يَّة هذه املشاريع يف  املَُباِشَة لألفراد وللبيئة املُْســـَتْهَدَفة، ول يختلف اثنان عل أَهمِّ
تحســـني ظروف حياة املُْسَتِفيِديَن؛ سواًء عل املدى القصي أو الطويل، والقضايا 
املُرْتَِبطَـــة بتحليل هذه املنافع عديدة، منها ما تقوم بها املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة، أو 
َراَسات  َصة بالقضايا اإلنَْســـانِيَّة، ناهيَك عن الدِّ ما تقوم بها مراكز بحثيَّة ُمتَخصِّ
اِدَرة عن الجامعات واملراكز العلميَّة، إلَّ أنَّ َقِضيَّة َفَشـــل املشـــاريع  األكادمييَّة الصَّ
يَّة بالغة  واآلثار املرَُتَتَِّبة عل هذا الَفَشل َقلََّم تَلَْقى الهتمم الكايف، مع أنَّها ذات أَهمِّ
للُمَنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة وللَعَمل اإلنَْساِنّ بَشكٍْل عاّم، فدراسة حالت الَفَشل وتحديد 
أســـبابه وآثاره يَُعّد ِمْفَتاًحا لتجنُّب هذه اآلثار مستقباًل، إَضاَفة إىل إتاحة الفرصة 
ِريَن  ًة عل املُْسَتِفيِديَن املَُتَضِّ ـــلِْبيَّة النَّاتَِجة عن هذا الَفَشل، وَخاصَّ إلزالة اآلثار السَّ

من هذا الَفَشل.

إنَّ إْغاَمض الَعنْي وإْغَفال النَّظَر عن فََشل بعض املشاريع ال يكن أن يلغي آثَارَُه، فمن 
ـــجاعة بكان االعرتاف بأنَّ بعض املشاريع قد فشلت يف تحقيق أهدافها، وعند  الشَّ
ا يف حال التََّسرتُّ عليه فستبقى  االعرتاف يكن الَعَمل عىل تصحيح الَخلَل الَحاِصل، أمَّ
هذه اآلثار تُلِْقي بظاللها عىل املُْســـتَْهَدِفنَي، وهذا األمر يَُشـــكِّل نَْقًضا ألُُسس الَعَمل 
ِتِه، وليس َعيْبًا أن يفشل مرشوٌع هنا أو ُمبَاَدرٌَة هناك، وال من املُْخِجل أالَّ  اإلنَْساِنّ برُمَّ
تنجح ُمَنظََّمة ما بتحقيق أهدافها النَّبيلَة من املرشوع الَِّذي تَبَنَّتُْه، ففي عالَم املَُنظَّاَمت 
بِْحيَّة واإلنَْسانِيَّة وحتَّى الُحُكوِميَّة-؛ يُْعترََب الَفَشل فرصًة للتََّعلُّم وتاليف  بَشْكٍل عاّم -الرِّ
األخطاء، وال يكن أن يكون َمْنَقصًة بَحّق أحد، ولكنَّ من غري املَُناِسب أن يَِتّم التََّسرتُّ 

عليه واالستمرار يف انتهاجه.
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يف هذا املبحث ســـوف نناقش أسباب فشل املشاريع واملُبَاَدَرات وآثار هذا الَفَشل عىل 
املَُنظََّمة وعىل املُْســـتَِفيِديَن، ونحاول تقديم ُجْملٍَة من النَّصائح والحلول؛ علَّها تُْســـهم 
يف تاَليف أخطاء املايض وَوْضع لَِبَنة جديدة ملشاريع مستقبليَّة تكون نِْسبَة الَفَشل فيها 
أقّل ما يكن، وســـنذكر بعض األمثلة والحاالت من باب توضيح الفكرة واملعنى املراد 

إيصاله.

أسباب فشل املشاريع واملَُباَدَرات
ال يكن التََّوقُّع بأنَّ هناك أســـبابًا َحْصيَّة لَفَشـــل املشـــاريع واملُبَاَدَرات اإلنَْسانِيَّة، 
فاألســـباب املؤدِّيَة لهذا الَفَشـــل يف بيئٍة ما وُمَنظََّمة بعينها قد يختلف عن بيئٍة أخرى 
وُمَنظََّمة أخرى، ولكن يكن بَشْكٍل عاّم تحديد ُجملة من املحاور الَِّتي تدور يف فَلَكها 
هذه األســـباب، وبالتَّأْكِيد فإنَّ تحديد هذه األســـباب يُْعترَب ُخطَْوة أُوىَل ومبدئيَّة يف 

إنجاح املشاريع املستقبليَّة من خالل إيجاد حلول لهذه األسباب.

وفيم ييل أَهّم هذه األسباب يف خطوطها العريضة:

الُبْعـــد عن البيئة املُْســـَتْهَدَفة: وال يُْقَصد هنا البُْعد الجغـــرايّف، ولَِكْن يُْقَصد به 	 
البُْعد عن دراســـة البيئة املُْســـتَْهَدفَة وفَْهم احتياجاتها الَحِقيِقيَّة، فتقديم ِخْدَمة 
للُمْســـتَِفيِديَن ليسوا بحاجة لها هي فََشل للمرشوع، كام أنَّ عدم املعرفة بإمكانيَّة 
م يَُسبِّب فشاًل للمرشوع؛ فعىل سبيل املثال:  تعامل األفراد مع الِخْدَمة أو املُْنتَج املَُقدَّ
يف الغوطة الرشقيَّة يف ســـوريا وإبَّان حصارها تَـــمَّ توثيق -بالفيديو- مرشوع 
يَن، وكان هذا املرشوع يقوم عىل َذبْح عدٍد كَِبريٍ  م لألهايل املَُحارَصِ إنَْســـاِنّ ُمَقدَّ
ِمن الِخرَاف وتوزيع اللَّْحم عىل املُْحتَاِجنَي)1(، فَشَل املرشوع فََشاًل ذريًعا إَضافَة 
ـــلِْبّي الَواِضح عىل املُْستَِفيِديَن، فَعَدد الِخرَاف كان َضْخاًم بالنِّْسبَة  إىل تأثريه السِّ

ِقيَّة، موقع اقتصــاد، 1 أكتوبر 2014م، تاريــخ الزيارة 2 مارس . 1 اســتئصال األضاحــي يف الغوطــة الرشَّ
https://cutt.us/gs2dZ :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ًة يف ِظّل عدم وجود  ملنطقة صغرية كالغوطة، فمعظم اللَّْحم مل يُْســـتَهلك، وَخاصَّ
كهرباء وبرَّادات؛ وبالتَّايل فََســـد معظم اللَّْحـــم وأُلِْقي به، كام أنَّ هذا املرشوع 
َشـــكَّل استنزافًا للثوة الحيوانيَّة يف هذه املنطقة خصوًصا الحلوب منها، فارتفع 
بعد هذا املرشوع ِســـْعر اللَّْحم ملستويات قياسيَّة بحيث مل يتمكَّن أحٌد من رشائه، 
ر املَُربِّنَي والرَُّعاة، فهذا املرشوع كان فاشـــاًل باملُطْلَق، كام أنَّه  إَضافَـــة إىل تََضُّ
بب الرَّئِيس لهذا  انعكس كضٍر مبارِش وغري مبارش عىل البيئة املُْســـتَْهَدفَة، والسَّ

زَِمة. َراَسة الكافية والالَّ الَفَشل هو عدم دراسة البيئة الدِّ

عدم اســـتفادة املُْسَتْهَدِفنَي من املشوع: من رشوط نجاح أّي مرشوع أو ُمبَاَدرَة 	 
هو اســـتفادة املُْستَْهَدِفنَي بَشـــْكٍل ُمبَارِش من نتائج وِخْدَمات هذا املرشوع، ففي 
بعض الحاالت تنجح املشاريع واملُبَاَدَرات كُخطَُوات َعَمٍل، لَِكنََّها تفشل يف الوصول 
للُمْستَِفيِديَن الحقيقيِّنَي، وهذا يُْعترَب فشاًل ُمضاَعًفا للمرشوع، فهو فََشٌل تنظيمّي 
وتخِطيِطّي، كام أنَّه يَُشـــكِّل َهْدًرا للمـــوارد، ويف هذه الحاالت تذهب الِخْدَمات 
ـــبَب يف هذا  لفئات أخرى غري ُمْســـتَْهَدفَة وتبتعد بُْعًدا كُلِّيًّا عن أصحابها، والسَّ
ة، منها االعتامد عىل رؤى تقليديَّة يف تنفيذ املشاريع،  الَفَشـــل يُْعزَى لعوامل ِعدَّ
أو إضفاء الَقَداَســـة عىل عادات وتقاليد ُمْجتََمِعيَّة كانت صحيحًة يف مرحلٍة ما، 
وكمثال عىل هذه الحاالت واملشـــاريع، هو ما تقوم به بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
أو بعض املُترََبِِّعنَي من املَيُْسوِريَن بالتََّعاون مع هذه املَُنظَّاَمت بُبَاَدرَِة أو مرشوِع 
إفطار صائم يف شـــهر رمضان، وهذا املرشوع طبًعا يكون يف البيئات املُْسلَِمة، 
ويَِتّم تنظيم هذا اإلفطار يف غالبيَّة األحيان يف ساحات املساجد املََحلِّيَّة، إنَّ هذا 
املرشوع ال يكن اعتباره من املشاريع النَّاِجَحة، فقد يكون معظم املُْستَِفيِديَن من 
ْعـــَوة له ُهم املَُصلُّوَن أو املارُّوَن يف  هذا اإلفطار ليســـوا بحاجٍة، واملعيار يف الدَّ
امن بأنَّ هؤالء هم من املُْحتَاِجنَي ومن غري القادرين  محيط املســـجد، فام الضَّ
عىل تأمـــني إفطارهم، وهل إفطارهم دون أرَُسهم يُعترََب عماًل إنَْســـانِيًّا؟!، قد 
يكون املرشوع مرشوٌع نبيٌل وإنَْســـاِنّ وذو صبغة دينيَّة خالصة، لكنَّ تنظيمه يف 
ائم  ائم، إطعام الصَّ ع يف إطعام الصَّ ْ غـــري َمَحلّه، وقد يتعارض مع مقصـــد الرشَّ
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اُحم  ق معنى التََّواُصل والرتَّ املقصود أن تشاركه وْجبَتك، أو تدعوه لَِوليمتك لِيتََحقَّ
ا ما نراه من مشاهد َهْدر وتبذير يف الوالئم ومن أموال  يف املُْجتََمع املســـلم، أمَّ

ِْعّي. دقات، حيث رُِمَي الَفائض يف املَُخلََّفات؛ فهذا يتناىف مع املَْقِصد الرشَّ الصَّ
ع من هذا النَّْوع من الصدقات  ْ وهنا يجب التَّأْكِيد عىل أنَّ الغاية أو مقاصد الرشَّ
يه، ناهيَك عن أنَّ  ليســـت يف توزيع الطََّعام، بل الغاية هي ُوُصول الطََّعام ملستِحقِّ
هذا املرشوع قد ال يَلَْقى قبواًل من كافَّة املسلمني عىل اعتبار أنَّ الفئة املُْستَْهَدفَة 

بهذا املرشوع هم املسلمون فقط.
إنَّ ُمبَاَدرَة إفطار صائم هي من أقدم املُبَاَدَرات لدى املسلمني، وقد كانت صحيحًة 
ًة إبَّان املجاعـــات والَفْقر املُْدِقع،  ة قرون، وَخاصَّ وناجحًة يف املـــايض قبل ِعدَّ
فمعظم النَّاس حينها كانوا قد ال يَِجُدوَن قُوت يومهم، فَقلَّاَم تجد من هو قادر عىل 
ت  ا اآلن فال يكن القول بأنَّ هذا املرشوع مقبول، فالبيئة تغريَّ تأمني طعامه، أمَّ
ت، وهنا يجب عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة التَّطَوُّر مع هذه الظروف،  والظروف تغريَّ
دقات، فاإلســـالُم ِديٌن َمرٌِن يَتََكيَُّف مع  وتطويـــر بعض األفكار التَّْقلِيِديَّة يف الصَّ
الظـــروف ويَُواكِب كُّل العصور والظُُّروف طاملا أنَّ األمر فيه َســـَعة، ومل يقرتب 
ع، بل وَجَب االجتهاد والتَّْحسني لتَطْوير اآَللِيَّات لضامن وصول  من ثوابت الرشَّ
َدقَـــة واْحرِتَاًما للُمترََبِّع وتَْقِديرًا  يَها؛ ِحْفظًا للنِّْعَمة وِحْفظًا للصَّ َدقَة ملُْســـتَِحقِّ الصَّ

لكرامة املُْستََحّق.

ُمساَعَدة بعض الفئات عل حســـاب فئاٍت أخرى: قبل بَْدء أّي ُمَنظََّمة إَغاثِيَّة أو 	 
ة شاملة،  إنَْســـانِيَّة برشوعها ومبادرتها عليها النَّظَر للبيئة املُْستَْهَدفَة نظرًة عامَّ
ًرا ألخرى، فالغاية الرَّئيَسة للَعَمل  م املرشوع نَْفًعا لفئٍة ويكون َضَ فال يجب أن يَُقدِّ
اإلنَْســـاِنّ تحقيق النَّْفع الَعاّم وليس نَْفًعا ُجزئيًّـــا، ويف حال كان ال بُدَّ من النَّْفع 
ق النَّْفع الَعاّم، وإالَّ  الجزّئ فال بُـــدَّ أن تكون هذه الُجزْئِيَّات ُمتكاِملَة بحيث تَُحقِّ
فإنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يَْفِقد غايَتَُه وتَِضّل أهدافُُه، فعىل سبيل املثال قد تقوم ُمَنظََّمة 
إنَْســـانِيَّة أو ُمترََبُِّعوَن بَدْعٍم من ُمَنظََّمة ما بتوزيع ســـالٍل ِغَذائِيَّة من خضوات 
ُحون يف البيئة املُجاورة  ر الَفالَّ وفواكـــه عىل بيئٍة ما، يف هذه الحالة قد يتـــضَّ
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نتيجة كََساد بيعهم، ففي هذه الحالة تمَّ تحسني حال فئٍة عىل حساب أخرى، وهذا 
يُْعترََب من عوامل َضْعف املرشوع وفشـــلِِه الحًقا، فاألجدر يف هكذا حالة وحاالت 
الل الِغَذائِيَّة أو املُْنتَجات  ُمَشـــاِبَهة أن تقوم املَُنظَّاَمت املَْعِنيَّة باملرشوع برشاء السِّ
الحيوانيَّة من البيئة نفســـها أو من البيئات املُجاِورَة؛ لضامن تحقيق التََّواُزن يف 

الَعرْض والطَّلَب بحيث ال ينتهي املرشوع بضٍر يقع عىل فئٍة ما.

آثار َفَشل املشاريع واملَُباَدَرات
إنَّ فََشـــل أّي مرشوٍع أو ُمبَاَدرَة ال يكن أن يُْعترَب َهْدًرا للموارد فحسب، فهذا الَفَشل 
ًة يف ِظّل  يتدُّ ليُؤَثِّر ســـلبًا عىل املَُنظََّمة الرَّاِعيَة للمرشوع وعىل البيئة املُْستَْهَدفَة َخاصَّ
لِْبيَّة  اســـتمرار هذا الَفَشل وعدم إيجاد حلوٍل َجْذِريَّة له، وِفيَم يَيِل بَْعُض اآلثَار السَّ

لَفَشل املََشاِريع:
يقود االســـتمرار بنفس املشاريع املنخفضة الَجْوَدة أو قليلة النََّجاح إىل َضْعف ثقة 	 

املُْســـتَِفيِديَن واملُْجتََمع والبيئة املحيطة باملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، فالَفَشل لدى بعض 
املَُنظَّاَمت قد يُؤَثِّر بَشْكٍل غري مبارٍش عىل باقي املَُنظَّاَمت العاملة يف البيئة ذاتها، 

ًة لناحية َضْعف تعاون املُْستَْهَدِفنَي مع املَُنظَّاَمت. وَخاصَّ
تَُسبِّب املشاريع الَفاِشلَة تراجًعا يف مستوى التَّْمِويل املمنوح للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 	 

فاملَانُِحوَن قد يُْحِجُمون عن التَّْمِويل يف ِظّل مشاريع وُمبَاَدَرات فاِشلة أو منخفضة 
الَفاِعلِيَّة.

انخفاض الوالء التَّْنِظيِمّي ضمن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة والَِّذي يقود بدوره إىل تَرَاُجع 	 
إَضايِفّ يف الَفاِعلِيَّة، فالنََّجاح يف الَعَمل يَْدَعم انتامء الَعاِملِنَي والعكس صحيح.

بَقْدر ما تُؤَثِّر املشاريع واملُبَاَدَرات النَّاِجَحة إيَجاِبيًّا عىل البيئة املُْستَْهَدفَة وعىل املُْجتََمع 
كَُكّل وعىل املَُنظََّمة الرَّاِعيَة، بَقْدر ما تُؤَثِّر تلك املشـــاريع الفاشلة أو ُمْنَخِفَضة الَجْوَدة 
ســـلبيًّا، فهذا األمر يَُحتِّم عىل املَُنظَّاَمت إيالء املشـــاريع االهتامم الكايف والرَِّعايَة 
ًة  الَكاِملَة تَْنِظيِميًّا وإَداريًّا، بحيث تكون نســـبة املشاريع الَفاِشلَة أقّل ما يكن، وَخاصَّ
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كَْون املشـــاريع ذات فَاِعلِيَّة أعىل من الِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة الَِّتي تضطلع بها املَُنظَّاَمت 
بِْحيَّة  يَّته الَكاِفيَة، فاملَُنظَّاَمت الرِّ اإلنَْسانِيَّة، كام يجب أن يَِتّم إيالء التَّطِْوير واالبتكار أَهمِّ
تُواكِـــب التَّطَوُّر التَِّقِنّي والتِّْكُنولُوِجّي واإلَداِرّي والتَّْنِظيِمّي، ويف بعض الحاالت تكون 
بِْحيَّة، فكونها  َصانَِعًة له، لهذا يجب عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة االقتداء بنظرياتها الرِّ
ُمَنظَّاَمت ال ربحيَّة ال يُلِْقي عنها واجب التَّطَوُّر، واألمناط التَّْقلِيِديَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ 
يتوجَّب مراجعتها وتعديل البَايِل منهـــا، كُّل هذه القضايا كفيلٌة بزيادِة فَاِعلِيَّة الَعَمل 

ِحق يف األَزََمات إىل َدْور املُبَاِدر والَقائِد. اإلنَْساِنّ وتََحوُّله من َدْور الالَّ
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الَفْصل التَّاِسع 

الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: مفهوم الَحوْكََمة وخصائصها وأهدافها •

يَّة الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت	  أَهمِّ
ركائز الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت	 
َدات الَحوْكََمة	  ُمَحدِّ
الَحوْكََمة واملسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  •
َسات الَعَمل اإلنَْساِنّ	  يَّة تَطْبيق نظام الَحوْكََمة يف ُمَؤسَّ أَهمِّ
ُمرَبَِّرات تطبيق الَحوْكََمة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
منافع الَحوْكََمة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
التَّْدِقيُق الَخارِجيُّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة	 
دور األدوات التِّْقِنيَة يف َحوْكََمة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  آثار غياب الَحوْكََمة عل الَعَمل اإلنَْساِنّ •
اآلثار املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اآلثار غري املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة	 

املبحث الرَّاِبع: أُُسس تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة •
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الفصل التَّاِسع

الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة ُمَقدِّ
تعمل املَُنظََّمت عل اختالف أمناطها وأشـــكالها يف بيئـــاٍت بالغة التَّْعِقيد َداِخلِيًّا 
وَخاِرِجيًّا، وهذا التَّْعِقيد يَْفرِض عل املَُنظََّمت يف بعض الحالت حالت من الُقُصور 
 ، أو الَفَشل، ســـواًء أكان هذا الُقُصور يف املستوى اإلَداِرّي أو التَّْنِظيِمّي أو التَّْشِغييِلّ
إَضاَفـــة إىل ُمعاناة العديد من املَُنظََّمت من الختالفات بني أهداف املَُنظََّمة وبني 
إدارتها، أو قد يكون تفســـي اإلَداَرة لألهداف ُمْخَتلًِفا عن تفسي املَالِِكني أو حاميل 
ـــَبب يف نُُشوء  يَات وغيها كانت السَّ األَْســـُهم وأصحاب املصلحة، كُّل هذه التََّحدِّ
مفهـــوم الَحوْكََمة، وازدادت الحاجة للَحوْكََمـــة بعد بروز مفهوم َفْصل املِلِْكيَّة عن 
اإلَداَرة يف املَُنظَّـــَمت، فأصبحت هذه املَُنظََّمت بحاجٍة ألنظمٍة وأدواٍت قادرٍة عل 
تحقيق املوائة بني أهداف املَُنظََّمة واإلَداَرة؛ فالعديد من املَُنظََّمت عانت من حالت 
وق َخاِسَة  فساد إَداِرّي أو تَْشِغيِلّ وَماِلّ، وقاد هذا الفساد إىل خروج املَُنظََّمت من السُّ
ـــلِْبيَّة الَِّتي  وُمْفلَِســـة، لذلك تَمَّ اللُُّجوء للَحوْكََمة كأداة وقاية من هذه الحالت السَّ

تنخر أُُسس املَُنظََّمت.

بِْحيَّـــة أو الُحُكوِميَّة تعمل يف  وُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ كغريها من املَُنظَّاَمت الرِّ
يَات؛ ففي العديد من الحاالت يكون  نفـــس البيئات، وتعان تقريبًا من نفـــس التََّحدِّ
إنجاز املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بعيًدا نسِبيًّا عن األهداف والرَُّؤى املوضوعة، هذا 
االبتعاد قد يكون ألســـباب َمْوُضوِعيَّة، ولكن بالتَّأكِيد ليست األسباب املَْوُضوِعيَّة هي 
املَُسبِّب الوحيد لهذا االختالف بني األهداف واإلنجاز، فهناك أسباٌب َذاتِيَّة َداِخلِيَّة لها 
، ولكنَّ هذا  تأثرٌي واضٌح؛ فالَعَمل اإلنَْساِنّ عمٌل ِمثَايِلّ وأهدافه سامية بدون أدن َشكٍّ
ال يجعله يف َمْنأَى عن الَخلَل والَفَساد أو التقصري، لذلك فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بحاجة 
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للَحوْكََمة كغريها من املَُنظَّاَمت كوســـيلة وقائيَّة ورقابيَّة تضمن بقاء التَّْنِفيذ واإلنجاز 
ِضْمن املسار املَُخطَّط، بحيث تكون املُْخرََجات ُمتاََمثِلَة مع األهداف املُْعلَن عنها، إالَّ أنَّه 
ولألسف فإنَّ ِقْساًم ال بأس به من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة ال تُويِل مفهوم 
ة يف ُدَول العالَم الثَّالِث والَِّتي تشـــهد انخفاًضا يف  زَِمة، وَخاصَّ يَّة الالَّ الَحوْكََمة األَهمِّ
تطبيق الَحوْكََمة عىل مختلف املســـتويات، يف القطاع الحكومّي والَخاّص، ناهيَك عن 
َا هذا هو  ًرا دقيًقا ملفهوم الَحوْكََمة وال ألهدافه، وُربَّ أنَّ بعض املَُنظَّاَمت ال تلك تصوُّ

بَب يف الرتاُجع النِّْسِبّي يف فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ يف بعض الحاالت. السَّ

يَّتها للُمَنظَّاَمت  لذلك سُنْفرِد هذا الفصل للحديث عن الَحوْكََمة بفهومها العاّم، وأَهمِّ
بشـــكٍل عاّم وللُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بشكٍل َخاّص، وسنناقش ونبحث يف أُُسس 
وأدوات تطبيـــق الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ علَّنا نصل إىل نهاية هذا الفصل 
لتََصـــوُّر واضح ملفهوم الَحوْكََمة، وك يكون هذا التََّصـــوُّر دلياًل يف تطبيق الَحوْكََمة 
ئق به إَداِريًّا  يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وذلك كُلّه بهدف النهوض بهذا الَعَمل للمستوى الالَّ

وتَْنِظيِميًّا وتَْشِغيلِيًّا.

الَفْصل التَّاِسع
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املبحث األَوَّل

مفهوم الَحوْكََمة وخصائصها وأهدافها

يَُعّد مفهوم الَحوْكََمة حديًثا نسِبيًّا، فيعود تاريخ ظهوره إىل ثالثينيَّات القرن املاض، 
ِيّ مل يأخذ َشكْله الَحاِلّ إلَّ يف بداية تسعينيَّات القرن  إلَّ أنَّ ظهوره مبفهومه املَُؤسَّ
املاض، وتَمَّ َدْعم هذه املفهوم وتحفيز انتشـــاره ِمن ِقَبل ُمَنظََّمت دولِيَّة كُمَنظََّمة 
زَات نشـــوئه وانتشـــاره  األَُمم املُتَِّحَدة وصندوق النَّْقد الدوّل)1(، وكانت أَهّم ُمَحفِّ
ظهور املَُنظََّمت الكربى واملَُساَهَمة وانفصال املِلِْكيَّة عن اإلَداَرة، ولعلَّ الحدث األَهّم 
يَّة مفهوم الَحوْكََمة ورضورة تطبيقه هو أزمة أسواق املال  يف لَْفت النتباه إىل أَهمِّ
يف ُدَول شق آســـيا)2( عام 1997م؛ إذ رأى معظم املَُحلِّلِنَي الْقِتَصاِديّنَي حينها أنَّ 
ة هو سبٌب غي ُمَباِش لهذه األزمة  الفساد عل مستوى املَُنظََّمت الُحكُوِميَّة والَخاصَّ
املَالِيَّة؛ فالَحوْكََمة تَُعّد من أَهّم الوسائل الرَِّقاِبيَّة يف املَُنظََّمت، فهدفها األَساِسّ هو 

َؤى واألهداف املُْعلََنة. رقابة الَعَمل يف املَُنظََّمت وضمن َسْي الَعَمل وْفق الرُّ

الَة عىل أنشطة املَُنظََّمة كَافَّة،  والَحوْكََمة كمفهوٍم إَداِرّي وتَْنِظيِمّي يُْقَصد بها الرِّقَابَة الَفعَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة،  اِخلِيَّة ومع املعايري الدَّ وَضبْط األنشطة بحيث تتوافق مع اللَّوائح الدَّ

صندوق النَّْقد الدولّ: أنشئ بوجب معاهدة دوليَّة يف عام 1944م للعمل عىل تعزيز سالمة االقتصاد . 1
العاملّي، يقع مقّر الصندوق يف واشــنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الَِّذيَن يشــملون جميع بلدان العامل 
ْويِلّ مع نهاية الحرب الَعالَِميَّة الثانية يف ســياق  تقريبًا بعددهم البالغ 189بلًدا، أُنِْشــَئ صندوق النقد الدَّ
اِبَقة الَّتي أسفرت عن  عي لبناء نظام اقتصاِدّي دويّل جديد أكث استقراًرا وتجنُّبًا ألخطاء العقود السَّ السَّ
خسائر فادحة. للمزيد يُْنظَر املوقع الرسمّي لصندوق النقد الدويل، د. ت، تاريخ الزيارة 2 مارس 2020م 

 goo.gl/6nw8K3 :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
األزمة املاليَّة اآلسيويَّة: هي فرتة تأزُّم مايّل أصابت معظم قارة آسيا؛ بدًءا من شهر يوليو عام 1997م، . 2

وتسبَّبت بخاوف من تحوُّلها إىل أزمة عامليَّة، كانت أكث البلدان تأثُّرًا بهذه األزمة هي إندونيسيا وكوريا 
الَجُنوِبيَّة وتايلند، تليها بدرجٍة أقّل ماليزيا والفلبني وهونغ كونغ، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح 

https://cutt.us/UWYLr :عىل الرَّاِبط
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ومع األســـاليب الِعلِْميَّة يف اإلَدارَة، وهي أحد أَهـــّم األدوات الرِّقَاِبيَّة يف املَُنظَّاَمت، 
الَة للحفاظ عىل  وأكثها فاعليَّة، وتهدف لضبط األداء كَامًّ ونَْوًعا، كام تَُعدُّ وســـيلًة فَعَّ

أداء اإلَدارَة والَعاِملِنَي ِضْمن األُطُر الَِّتي تخدم األهداف املُْعلََنة للُمَنظَّاَمت.
ة  وبخصوص تعريـــف الَحوْكََمة، قد ال يوجد تعريف جامع لهـــا، فهناك تعاريف ِعدَّ
ة مدارس إَداِريَّة، إالَّ أنَّها جميًعا تَُصّب يف نفس املعنى وذات الهدف،  صـــادرة عن ِعدَّ
د  ، وهو يُحدِّ ِيّ فمنهم َمن عرَّفها بأنَّها "نظام للرِّقَابة والتَّوجيه عىل املســـتوى املَُؤسَّ
ح القواعد  املَْســـُؤوليَّات والحقوق والعالقات النَّاِظَمة مع جميع الفئات املَْعِنيَّة ويوضِّ
َسات واملَُنظَّاَمت"،  زَِمة لصنع القرارات الرَِّشـــيَدة املُتََعلَِّقة بعمل املَُؤسَّ واإلجراءات الالَّ
ِسيّة، ويُعزِّز  ـــَفاِفيَة واملَُساَءلة املَُؤسَّ ومن تعاريفها أيًضا بأنَّها "نظام يدعم العدالة والشَّ
ة لهذا املفهوم، ولكنَّ جميعها  الثَِّقة واملِْصَداِقيَّة يف بيئة الَعَمـــل"، فهناك تعاريف ِعدَّ
تدور يف نفس الَفلَك وهو الرِّقَابَة عىل األنشطة بختلف مستوياتها وضبط املُْخرََجات.

تُْعترَب تســـمية الَحوْكََمة تسميًة اصطالحيَّة، وهي منترشة يف معظم األدبيَّات اإلَداِريَّة 
اِخلِيَّة، أو القيادة  والتَّْنِظيِميَّة، إالَّ أنَّه من املمكن مالحظة تسميات أخرى؛ كالرِّقَابَة الدَّ
اِخلِيَّة، وبَغضِّ  الرَِّشـــيَدة؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت تحوي أقساًما تحمل اسم الرِّقَابَة الدَّ
النَّظَر عن هذه التســـميات؛ فاملُِهّم هو محتوى التســـمية، واملُِهّم هو تطبيق املبادئ 

واألُُسس ِبَغّض النَّظَر عن التَّسمية الَِّتي نُطلقها عليها.

يَّة الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت أَهمِّ
يَّـــة الَحوْكََمة يف العالَم أجمع مع تَطَوُّر األنظمـــة االقِْتَصاِديَّة يف العالَم؛  تزداد أَهمِّ
فالنِّظَـــام االقِْتَصاِدّي الجديد فرَض ضورة الَفْصل بني ِملِْكيَّة املَُنظََّمة وبني إدارتها، 
يًَّة كبريًة لتنظيم عمل املَُنظََّمة قَانُونِيًّا وإَداِريًّا،  وهو ما جعل لظهور نظام الَحوْكََمة أَهمِّ
ـــلُطَات ويَُؤدِّي لتحقيق حالة من  حيث يَُؤدِّي نظام الَحوْكََمة للَحّد من اســـتغالل السُّ
امن الكامل  يَّة نظام الَحوْكََمة أيًضا يف الضَّ االســـتقرار يف أداء املَُنظََّمة، وتَتََمثَّل أَهمِّ
ملراجعة األداء املَايِلّ للُمَنظََّمة فضاًل عن وجود هيكل إَداِرّي يكن من خالله ُمَحاَسبَة 

َسة. اإلَدارَة أمام مالك املَُؤسَّ

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث األَوَّل
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يَّـــة الَحوْكََمة يف دورها املُِهّم يف الوصـــول إىل عالقات قَِويَّة ووثيقة  كـــام تَتََمثَّل أَهمِّ
بـــني إَدارَة املَُنظََّمة وبني الَعاِملِنَي بها وبـــني جميع األطراف املتعاونة معها وأصحاب 
ة بني جميع املتعاملني  املصلحـــة، فالَعَمل بنظام الَحوْكََمة يَُؤدِّي إىل تحقيق ثَِقـــة َعامَّ
ة، وهو ما يقود إىل رَفْع  مع املَُنظََّمة ســـواًء أكانت ِربِْحيَّة أَْم إنَْســـانِيَّة ُحُكوِميَّة أو َخاصَّ
ق نظام الَحوْكََمة  ق أهدافها االْسرِتَاتِيِجيَّة والتكتيكيَّة، كام يُحقِّ مستوى أداء املَُنظََّمة ويَُحقِّ
يَّة وسليمة؛ حيث يَُؤدِّي لتحقيق أداء أفضل وتََوفُّر إَدارَة َجيَِّدة،  للُمَنظَّاَمت بيئة عمل ِصحِّ
ق نظام الَحوْكََمة للرشكات الحصول عىل َدْعم وتويل َجيِّد، ويُؤثِّر نظام الَحوْكََمة  ويُحقِّ
ة، كام أنَّه يُِعـــنُي املَُنظَّاَمت عىل التََّعاُمل مع املخاطر  يف تحقيـــق كفاءة اقِْتَصاِديَّة َعامَّ
يَّة ال تتعلَّق بَُنظََّمـــة ُمَعيََّنة أو قطاع  ذات املصـــدر الَداِخيِلّ والَخارِِجـــّي، وهذه األَهمِّ
ات  د، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بحاجة لتفعيل الَحوْكََمة كغريها من املَُنظَّاَمت؛ فالتغريُّ ُمَحدَّ

االقِْتَصاِديَّة والتَّرشيعيَّة والبيئيَّة طالت بآثارها الجميع وليس فئًة دون غريها.

يَّة الَحوْكََمة للُمَنظََّمت: أَهمِّ
يَُؤدِّي تطبيـــق مفهوم الَحوْكََمة إىل ضبط أعمل املَُنظََّمت؛ من خالل توضيح 	 

الحقوق والواجبات لُكّل طرف من األطراف ســـواًء مجلس اإلَدارَة أو املتعاملني 
َسات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة. مع املَُنظََّمة كاملَانِِحنَي يف املَُؤسَّ

ق الَحوْكََمة حالًة من النضباط داخل املَُنظََّمة؛ وذلك من خالل اتِّباع ُسلُوك 	  تَُحقِّ
أْخالِقّي ُمناِسب وصحيح وُمالئِم ألنشطة املَُنظََّمة.

ورة 	  َفاِفَية بحيث تكون الصُّ يســـاعد تطبيق الَحوْكََمة عل تحقيق حالة من الشَّ
نَي باملَُنظََّمة وألصحاب العالقة  واضحـــة للجميع داخل املَُنظََّمة وخارجها وللُمْهتَمِّ
كالحكومة واملَانِِحنَي واملُْقرِِضنَي واملُْســـتَِفيِديَن من ِخْدَمات املَُنظََّمة كاملُْحتَاِجنَي 

يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

تَُعـــّد الَحوْكََمة ضامًنا حقيقيًّا لحقوق الجميع يف املَُنظََّمت؛ للعاملني ولإلَدارَة 	 
وللُمْستَِفيِديَن من ِخْدَمات املَُنظََّمة سواًء أكانت ِربِْحيَّة أو ال ِربِْحيَّة.
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َسة، ويعمل 	  اِت للُمَوظَِّفنَي داخل املَُؤسَّ يُعزِّز نظام الَحوْكََمة َعَملِيَّة النضباط الذَّ
عىل َدفْعهم لتنفيذ القوانني وااللتزام بها، بشتَّى مراكزهم الَوِظيِفيَّة.

ركائز الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت
ال يكن تطبيق الَحوْكََمة يف أّي ُمَنظََّمة بَغّض النَّظَر عن َماِهيَّة نشـــاطها دون توفُّر 
َدة وصالحة، وعموًما تقـــوم الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت عىل جملٍة من الرَّكَائِز  بيئة ُمَحدَّ
ح مجال تطبيقها، وهذه الرَّكَائِز تعمل بشـــكٍل ُمْجتَِمعٍ، ففي حال غياِب أيٍّ  الَِّتي تُوضِّ
ْور املَُنوط بها، ومن أَهّم هذه الركائز: من هذه الرَّكَائِز ال يكن للَحوْكََمة أن تؤدِّي الدَّ

ـــلُوك املهنّي: ال يكن تطبيق الَحوْكََمة بفهومها الكامل دون التزام املَُنظََّمة 	  السُّ
لُوك املِْهِنّي ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي يَُعّد الُخطَْوة األوىل  وعامليها باملِْهِنيَّة يف الَعَمل، فالسُّ

يف تطبيق مفهوم الَحوْكََمة.

تفعيل دور أصحاب املصلحة: يَُعدُّ َدْور أصحاب املصلحة يف املَُنظََّمة من الرَّكَائِز 	 
ة للَحوْكََمة؛ ففي ظّل الَحوْكََمة يجب إعطاء أصحاب املصلحة األدوار املَُنوطَة  املُِهمَّ
بهم، كاملَانِِحنَي واملُْســـتَِفيِديَن، فعالقة هذه األطراف باملَُنظََّمة ال يكن أن تكون 

يَّة ثانويَّة. ذات أَهمِّ

ـــَفاِفيَة إحدى ركائز الَحوْكََمة، وإحدى نتائجها يف آٍن مًعا، 	  َفاِفَية: تَُشكِّل الشَّ الشَّ
. اٍل وَعَميِلّ َفاِفيَة ُتكِّن املَُنظََّمة من تطبيق الَحوْكََمة بشكٍل فعَّ فالشَّ

ق االْسِتْقاللِيَّة 	  اعية لتطبيق الَحوْكََمة أن تُحقِّ الْســـِتْقاللِيَّة: يجب عىل املَُنظََّمة السَّ
اِخلِيَّة تَتََمثَّل بالَفْصل الوظيفّي بني الَعاِملِنَي،  اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، فاالْسِتْقاللِيَّة الدَّ الدَّ
ا الَخارِِجيَّة فتَتََمثَّل باستقالل املَُنظََّمة بقراراتها وأهدافها عن أهداف املَانِِحنَي  أمَّ

واملُْقرِِضنَي.

، واإلفصاح 	  اإلْفَصاح: تقوم الَحوْكََمة عىل اإلفصاح املَايِلّ واملحاَســـِبّي والتَّْشِغييِلّ
يَُشـــكِّل َدْعاًم َحِقيِقيًّا للَحوْكََمة؛ كَْونَه يســـاعد يف معرفة الواقع الَحِقيِقّي ألنشطة 

املَُنظََّمة وأدائها سواًء النَّاِجح منها أو األقّل نجاًحا.
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َدات الَحوْكََمة ُمَحدِّ
َدات الَِّتي يكن من خاللهـــا تحقيق َجْوَدة نظام الَحوْكََمة يف  هنـــاك عدٌد من املَُحدِّ
َدات َداِخلِيَّة؛ فهذه  َدات َخارِِجيَّة، وُمَحدِّ َدات بني ُمَحدِّ أّي ُمَنظََّمـــة، ترتاوح هذه املَُحدِّ
َدات  َدات تُؤَثِّر عىل قدرة املَُنظََّمة يف تطبيق الَحوْكََمة، وِقْســـم من هذه املَُحدِّ املَُحـــدِّ
َدات الَخارِِجيَّة  ا املَُحدِّ اِخلِيَّة، أمَّ َدات الدَّ يْطَرَة عليها بشكٍل أو بآخر، وهي املَُحدِّ يكن السَّ

َدات: فسيطرة املَُنظََّمة عليها تُْعترََب معدومًة أو ُمْنَخِفَضًة، وفيم ييل أَهّم هذه املَُحدِّ

َدات الَخاِرِجيَّة لنظام الَحوْكََمة	  املَُحدِّ
َدات الَخارِِجيَّة لنظام الَحوْكََمـــة يف عوامل البيئة املحيطة باملَُنظََّمة،  ــل املَُحدِّ تَتََمثَـّ
َدات البيئة الترشيعيَّة الَِّتي تعمل يف ظلّها املَُنظََّمة، وكفاءة هذه  وتشـــمل هذه املَُحدِّ
ْولِيَّة بَشتَّى أنواعها، وكفاءة األجهزة  الترشيعات يف َدْعم عمل املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة والدَّ
َصة من الُحُكوَمات املََحلِّيَّة يف ُمرَاقَبَـــة هذه املَُنظَّاَمت، ودرجة  الرِّقَاِبيَّـــة املُخصَّ
التََّنافُِسيَّة بني هذه املَُنظَّاَمت لِخْدَمة املجتمع، كام تشمل البيئة االقِْتَصاِديَّة املََحلِّيَّة 
ْخل والَفْقر، وتشـــمل البيئة الثََّقاِفيَّة  الت الدَّ ونوع االقتصـــاد، ودرجة النُُّمّو وُمَعدَّ
يٌَّة  َدات الَخارِِجيَّة أَهمِّ َفاِفيَة، وللُمَحدِّ واالْجِتاَمِعيَّة، كنظرة النَّاس للَعَمل وللَفَساد وللشَّ
كبريٌة بالنِّْسبَة لتحقيق نظام الَحوْكََمة؛ ألنَّها تضمن للُمَنظََّمة ُوُجود حالة من الرِّقَابَة 
َدات الَخارِِجيَّة حالة من عدم التََّعارُض بني  ق املَُحدِّ املُســـتَِمرَّة عىل الَعَمل، كام تَُحقِّ
ـــيْطَرَة عليها  َدات ال يكن للُمَنظََّمة السَّ النَّْفع الخاّص والنَّْفع املجتمعّي، وهذه املَُحدِّ
َدات  ْور هنا عىل التأقلم معها، وتُْعترَب هذه املَُحدِّ ا يقتص الـــدَّ أو التَّأثـــري بها، وإمنَّ
ًدا للَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت، وهذا ما يكن مالحظته  ة َخارِِجيَّة تَْفرُِض شكاًل ُمَحدَّ قُوَّ

َول املختلفة. من خالل اختالف درجة تطبيق الَحوْكََمة بني الدُّ

اِخلِيَّة للَحوْكََمة	  َدات الدَّ املَُحدِّ
اِخلِيَّة يف مجموعة القوانني والقواعد الَِّتي تَُنظِّم الَعَمل داخل  َدات الدَّ ــل املَُحدِّ تَتََمثَـّ
ـــلُطَات واألدوار بني املَُوظَِّفنَي وبني  املَُنظََّمة وكيفيَّة اتِّخاذ القرار، وكيفيَّة توزيع السُّ
اِخلِيَّة  َدات أيًضا اللََّوائِح الدَّ اإلَدارَة بشـــكٍل عاّم ومجلس اإلَدارَة، وتشمل هذه املَُحدِّ
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ع لتَطَال مقدار التَّأِهيل الَفنِّّي واإلَداِرّي للعاملني. وتلعب البيئة  للُمَنظَّاَمت، كام تتوسَّ
َدات هي والهيكل التَّْنِظيِمّي املُتَّبَع ومَنَط االتَِّصاالت  التَّْنِظيِميَّـــة َدْوًرا يف هذه املَُحدِّ
َدات كان ذلك سببًا يف تقليل حالة  بني املستويات اإلَداِريَّة، وكُلَّام توفَّرت هذه املَُحدِّ

التعارُض بني مصالح جميع األطراف املشرتكة يف تسيري الَعَمل يف املَُنظََّمة.

الَحوْكََمة واملسؤوليَّة الْجِتَمِعيَّة
بُع األخري من القرن املايض،  بََرَز مصطلح املســـؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة للُمَنظَّاَمت يف الرُّ
اتِيَّة للُمَنظَّاَمت  وكان الهدف من هذا املصطلح ضامن عدم التََّعارُض بني األهداف الذَّ
َر هذا املفهوُم  وبني أهداف املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة الَِّتي تعمل ِضْمَنها هذه املَُنظَّاَمت، وتَطَوَّ
ليغدَو يف الَعْقَديِْن األخرييِْن مجااًل للتَّنافُس بني املَُنظَّاَمت يف تحقيقها للَمْســـُؤولِيَّة 
 ّ االْجِتاَمِعيَّـــة، فاملَْســـُؤولِيَّة االْجِتاَمِعيَّة هي َدْور املَُنظَّاَمت يف بنـــاء املُْجتََمع املََحيلِّ
اتِيَّة، ولكنَّ الوصول لتطبيٍق حقيقيٍّ  والِحَفاظ عليه، باإلَضافَة إىل تحقيقها أهدافها الذَّ
الَة يف املَُنظََّمة، والَحوْكََمة  للَمْســـُؤولِيَّة االْجِتاَمِعيَّة ال يكن بلوغه دون ُوُجود رِقَابَة فَعَّ
هي الوســـيلة األنجع واألنجح يف الوصول للرِّقَابَـــة. وبعًنى آخر، يكن القول بأنَّ 
ُب عىل  الَحوْكََمة هي طريق املَُنظَّاَمت يف تحقيق مســـؤوليّتها االْجِتاَمِعيَّة، لذلك يَتََوجَّ

الحكومة وعىل إَدارَة املَُنظَّاَمت الَعَمل لَدْعم تطبيق الَحوْكََمة.

املَْسُؤولِيَّة الْجِتَمِعيَّة للُمَنظََّمت، وَدْور الَحوْكََمة يف القيام بهذه املَْسُؤولِيَّة:

املَْســـُؤولِيَّة الْقِتَصاِديَّـــة: إنَّ أّي ُمَنظََّمة داخل املُْجتََمـــع تكون ُجزًءا من الكيان 	 
ـــلع  ْولَة، وبالتَّايِل فإنَّ الِخْدَمات الَِّتي تُقدمها املَُنظََّمة أو السِّ االقِْتَصاِدّي الَعاّم للدَّ
الَِّتـــي تُنتجها يجب أن تكون ُمفيدًة ومطلوبًة َداِخل املجتمع، فمع تحقيق األرباح 

املطلوبة للُمَنظََّمة يجب أن يكون هناك تلبية لحاجات املُْجتََمع أيًضا.

املَْسُؤولِيَّة الَقانُونِيَّة: إنَّ التزام املَُنظَّاَمت بالترشيعات الَقانُونِيَّة واإلجرائيَّة النَّاِظَمة 	 
لعمل املَُنظَّاَمت يُْعترَب شـــكاًل من أشكال املَْســـُؤولِيَّة االْجِتاَمِعيَّة لهذه املَُنظَّاَمت، 

الَة. ق أفضل ُصَوره وأشكاله يف ِظّل َحوْكََمة فَعَّ وبالتَّأكِيد فإنَّ هذا االلتزام يَُحقِّ
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ة داخل 	  لُوكيَّات الَعامَّ املَْســـُؤولِيَّة األْخالِقيَّة: وهذه املَْسُؤولِيَّة تَتََمثَّل بااللتزام بالسُّ
ـــائَِدة والتََّقالِيد املعمول بها، وهنا تَُســـّجل حاالت  املجتمع، وُمرَاَعاة األخالق السَّ
ّ نتيجة عدم اكرتاثها  ـــوق املََحيلِّ عديدة من فََشـــل املَُنظَّاَمت وخروجها من السُّ

يِنيَّة. بالعادات والتََّقالِيد االْجِتاَمِعيَّة واألْخالِقيَّة والدِّ

ْعم واملزايا الَِّتي ينتظرها املُْجتََمع من 	  ِعيَّة؛ وتَتََمثَّل يف نوع الدَّ املَْســـُؤولِيَّة التَّطَوُّ
وجود املَُنظَّاَمت داخله، ونوع املنافع واملزايا الَِّتي يكن أن يحصل عليها املُْجتََمع 
مه املَُنظََّمة ملرشوعات املُْجتََمع املََدِنّ،  ْعم الَِّذي يكن أن تَُقدِّ من ُوُجودها، مثل الدَّ

واألنشطة الَخرْيِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَِّتي تعود بالنَّْفع عىل املُْجتََمع كَُكّل.

إنَّ وفاء املَُنظََّمة بســـؤوليّتها االْجِتاَمِعيَّة ال يكن اعتبـــاره منفعًة للمجتمع َحْصًا؛ 
ق فائدة مبارشة وغري مبارشة من خالل التزامها بهذه املَْسُؤولِيَّة،  فاملَُنظََّمة نفسها تُحقِّ
وذلك من خالل تعزيز وتحســـني صورتها اإليَجاِبيَّة داخل بيئتها؛ األمر الَِّذي ينعكس 
وقيَّة، إَضافَة إىل املنافع الَِّتي  عىل نشـــاطها واتَِّســـاع نطاق عملها وزيادة ِحّصتها السُّ
ْولَة بشـــكٍل عاّم، إنَّ هذه املنافع املُرْتَِبطَة باملَْســـُؤولِيَّة  ل للمجتمع ولألفراد وللدَّ تتحصَّ
ال إليها بدون ُوُجـــود َحوْكََمة يف املَُنظََّمة، فَدْور  االْجِتاَمِعيَّـــة ال يكن الوصول الَفعَّ
ــايِل فهي املُتََحكِّم الرَّئِيس بَدْور  الَحوْكََمـــة هو َضبْط أداء وُمْخرََجات املَُنظََّمة، وبالتَـّ
ابط الَحِقيِقّي اللتزام املَُنظََّمة بســـؤوليّتها  املَُنظََّمـــة الَداِخيِلّ والَخارِِجّي، وهي الضَّ
االْجِتاَمِعيَّة أم ال، ففي العديد من املَُنظَّاَمت قد ال تتقاطع أهداف اإلَدارَة مع املَْسُؤولِيَّة 
ق  االْجِتاَمِعيَّـــة، وهنا يكون َدْور الَحوْكََمة يف َضبْط وتعديل ُســـلُوك اإلَدارَة با يَُحقِّ

ة واملَْسُؤولِيَّة االْجِتاَمِعيَّة. ة والَعامَّ االنسجام بني األهداف الَخاصَّ

ق قيمًة مضافًة للُمَنظََّمة وللمجتمع،  إنَّ االلتزام بعايـــري الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت يَُحقِّ
وال يكن بحاٍل من األحوال التََّوقُّع بأنَّ الَحوْكََمة هي تقييد َســـلِْبّي ألداء اإلَدارَة، فهي 
ق احرتام  يف حقيقـــة األمر نَـــْوٌع من التقييد لِكنَّه تَْقِييد إيَجـــاِبّ خالِص، فهي تَُحقِّ
ـــلع، كام يُسهم تطبيق نظام  ق حالًة من األمان عند إنتاج الِخْدَمات أو السِّ البيئة وتَُحقِّ
الَحوْكََمة يف إثـــراء املناخ االْجِتاَمِعّي وتحقيق حالة من تكافؤ الُفرَص داخل املُْجتََمع 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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وتوفري ظروف عمل َجيَِّدة وتحقيـــق أنظمة أجور َجيَِّدة للعاملني داخل املَُنظََّمة، كام 
يُســـهم نظام الَحوْكََمة يف بناء أســـلوب عمل قائم عىل االعتبارات املِْهِنيَّة فقط، كام 
يســـهم يف تعزيز تطبيق حقوق اإلنسان سواًء يف املَُنظََّمة نفسها أو يف املُْجتََمع كَُكّل، 
ويُســـهم يف ُمحاَربَة عاملة األطفال، ويُسهم أيًضا تحقيق االلتزام بأْخالِقيَّات اإلَدارَة 
ومكافحة الفساد املَايِلّ والرََّشاَوى، كام يُحقق نظام الَحوْكََمة حالة من االندماج داخل 
َســـة إىل  ل نظام الَحوْكََمة املَُؤسَّ ّ والتحاور مع أصحاب املصلحة، ويُوصِّ املُْجتََمع املََحيلِّ
َسة من املفاهيم الَِّتي ترتبط ارتباطًا  مستويات َعالَِميَّة، فاملَْسُؤولِيَّة االْجِتاَمِعيَّة للُمَؤسَّ
ُمبَارِشًا بنظام الَحوْكََمة؛ حيث تُْســـِهم يف تحديد املَْسُؤوليَّات والعالقات مع أصحاب 
ـــلُطَات بشكٍل ُمَناِسب، فالَحوْكََمة يكن  َســـة والَعَمل عىل توزيع السُّ املصلحة مع املَُؤسَّ
من خاللها التَّْنسيق والتشاور واملَُشاَركَة بني كَافَّة األطراف وأصحاب املصالح، ومنها 
ْولَـــة واملُْجتََمع، وبالتَّايِل فإنَّ تطبيق نظام الَحوْكََمة هو نوع من أنواع املَْســـُؤولِيَّة  الدَّ

االْجِتاَمِعيَّة للُمَنظَّاَمت.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث األَوَّل
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املبحث الثَّاِن

الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

يَِّقة واملحدودة  إنَّ انتقال الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ من نطاق املَُباَدَرات الَفرِْديَّة الضَّ
ـــِيّ واملِْهِنّي، أدَّى إىل اعتمد هذا الَعَمل  النتشـــار والتَّأثي إىل نطاق الَعَمل املَُؤسَّ
عل األساليب الِعلِْميَّة يف اإلَداَرة والتنظيم، فلم يَُعْد الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمْقَتِصًا عل 
وســـاطة بني األغنياء والَفْقراء، بل تََحوََّل إىل عمـــٍل تَاّم األركان، وَغَدْت ُمَنظََّمته 
رائدًة يف تطبيق الحديث من األســـاليب، ووصلت العديد من املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة 
بِْحيَّة والُحكُوِميَّة يف فاعليَّة أدائها وُعْمق تأثيها؛  إىل درجة ُمَناَفَســـة املَُنظََّمت الرِّ
إَضاَفـــة إىل قدرتها اإلَداِريَّـــة والتَّْنِظيِميَّة العالية، لذلك تَُعـــّد املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة 
ًة يف ِظّل  واإلنَْســـانِيَّة جديرة بتطبيق أفضل املعايي اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة، وَخاصَّ
ارتفاع مستويات املَْسُؤوليَّات املُملَْقاة عل َعاتِق هذه املَُنظََّمت، فالَعَمل اإلنَْساِنّ َعَمٌل 

َدة. ٌد ويعمل وفًقا ملعايي ُمَحدَّ ُمَنظَّم له نِظَاٌم ُمَحدَّ

د أو عىل  ال مل تكن يوًما ِحْكرًا عىل قطاع ُمَحدَّ والَحوْكََمـــة كمفهوم إَداِرّي ورِقَاِبّ فَعَّ
َدة من املَُنظَّاَمت، واملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة َمْعِنيَّة وبَشـــْكٍل ُمبَارِش بتطبيق هذا  بيئة ُمَحدَّ
ة أسباب؛  املفهوم، ولعلَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أْجَدر املَُنظَّاَمت يف تطبيق الَحوْكََمة لِعدَّ
امية لهذه املَُنظَّاَمت، ولعالقة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  أهّمها املَْســـُؤولِيَّة النبيلة والغاية السَّ
اِخلِيَّة منها أو الَخارِِجيَّة املُتََمثِّلَة بالعالقة بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن  بَة، سواًء الدَّ املُتََشعِّ

وأصحاب املصلحة.

يَّتها واملزايا  ـــاِبق ناقشنا الَحوْكََمة يف إطارها العاّم، وتطرَّقنا إىل أَهمِّ ففي املبحث السَّ
ص الحديث عن الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت  املُرْتَِبطَة بتطبيقها، ويف هذا املبحث ســـُنَخصِّ
ــاَمت، وآليَّة تطبيقها والنَّتائج  اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، ومعايري الَحوْكََمة يف هذه املَُنظَـّ

املرَُتَتِّبَة عىل تطبيقها سواًء داخل املَُنظََّمة أو خارجها.
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يَّة تطبق نظام الَحوْكََمة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ
ة لهذه  إنَّ تطبيـــق نظام الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يَُعّد ضورًة ُملِحَّ

املَُنظَّاَمت، فالَعَمل اإلنَْساِنّ يحتاج لضوابط واضحة إَداِريَّة وتشغيليَّة، فاإلَدارَة الرَِّشيَدة 

ال يكن أن تكون رَفَاِهيَّة، بل هي َمطْلٌَب أِصيٌل للنَّجاح، فغالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 

تعمـــل يف ظروف َذاتِيَّة وَمْوُضوِعيَّة بالغـــة التَّْعِقيد، وهذه الظروف تَُحتِّم عىل إَدارَة 

ِقيق عىل ضبط ُمْدَخالت وُمْخرََجات الَعَمل، وعىل اعتبار أنَّ  هذه املَُنظَّاَمت الَعَمل الدَّ

تحسني حياة اإلنسان هو الهدف املِْحَوِرّي للَعَمل اإلنَْساِنّ، فإنَّ تحقيق هذا الهدف ال 

ِبيل للوصول  يكن الوصول له بالَعَمل العشـــواّئ، فالرِّقَابَة املُتََمثِّلَة بالَحوْكََمة هي السَّ

إىل أفضل النَّتَائج بأقّل التكاليف.

يَات َداِخلِيَّة وَخارِِجيَّة يتّم التََّغلُّب عىل ِقْسٍم  غالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تُعان من تََحدِّ

يَات ال  الَة لهذه التََّحدِّ منها، وِقْســـٌم يَِتّم التَّأقلم معها، إالَّ أنَّ اإلَدارَة الحقيقيَّـــة والَفعَّ

يَّة الَحوْكََمة يف  ـــْخِصيَّة لإلَداِرينَّي، ومن هنا تربز أَهمِّ يكـــن أن تَِتّم وفْق الرَُّؤى الشَّ

يَات؛ فالَحوْكََمة تشـــمل تطبيق كُّل ما له  ال يف ُمَواَجَهة هذه التََّحدِّ كَْونها املرجع الَفعَّ

لُطَات  عالقة بإَدارَة املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة وطريقة َسرْي الَعَمل فيها، وتحديد حدود السُّ

وتحديد طريقة أرشـــفة املواّد واملعلومات، كام يضمن نظام الَحوْكََمة توفري املُتَطَلَّبَات 

املَالِيَّـــة والتَّْنِظيِميَّة، ويضمن تحقيق األهداف طويلة املدى، كام يعمل نظام الَحوْكََمة 

عىل هيكلة الَعَمل اليومّي داخل املَُنظََّمة، وتفعيل االمتثال للقانون، ويساعد يف تحديد 

ـــلُطَات داخل  َمَواِطـــن الَخلَل اإلَداِرّي واملايِلّ، كام يُعني عىل تحقيق الفصل بني السُّ

املَُنظََّمة، ويُعطي كُّل عامل عىل اختالف مســـتواه التَّْنِظيِمّي االْسِتْقاللِيَّة املطلوبة ألداء 

َمَهاّمـــه، ويُوفِّر مراجعة دامئة وَدْوِريَّة ألداء مجلس اإلَدارَة، كام تُوفِّر الَحوْكََمة إطاًرا 

لَة، كاملَانِِحنَي  ا لبحث العالقة بني املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة وبني األطـــراف ذات الصِّ عامًّ

ًة فيام يَتَعلَّق  واملُْســـتَِفيِديَن، بحيث تكون العالقة ذات منفعة حقيقيَّـــة للجميع وَخاصَّ

باملُْستَْهَدِفنَي بنشاطات املَُنظََّمة وِخْدَماتها.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّاِن
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، فالَفْهُم  ال يجب أن يُْفَهم نظام الَحوْكََمة بأنَّه تقييٌد لعمل اإلَدارَة، أو أنَّه رقيٌب ســـلبيٌّ
الخاطئ للَحوْكََمـــة وأهدافها يقود البعض للظّّن بأنَّ هذا النِّظَام يهدف للرِّقَابَة عىل 
ّك بتصُّفاتها، وهذا الظّن َخاِطٌئ باملُطْلَق؛ فالَحوْكََمة هي مالذ آمن  اإلَدارَة بدافع الشَّ
لإلَدارَة وللعاملني عىل حّد سواء، وهي ضاِمن لحقوق الجميع، للُمَنظََّمة وللُمْستَِفيِديَن 
وللاَمنِِحـــنَي، فهي تحمي الجميع من الوقوع يف األخطاء، وتعمل عىل ضامن َســـرْي 
الَعَمل، فغياب الَحوْكََمة بركائزها الفعليَّة يُهّدد جميع األطراف يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، 
فغياب الَحوْكََمة قد يُْشِعُل أزمة ثقة بني املَُنظََّمة وبني املَانِِحنَي، ِمامَّ ينعكس سلبًا عىل 
َمة للُمْستَِفيِديَن، كام  يَّة ونوعيَّة الِخْدَمات املَُقدَّ التَّْمِويل املمنوح، وبالتَّايِل يُؤثِّر عىل كَمِّ
ته وضمنه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة،  ـــِيّ برُمَّ أنَّ سلســـلة املخاطر الَِّتي تَْكتَِنف الَعَمل املَُؤسَّ
ّي اســـتمراريَّة هذه املَُنظَّاَمت يف الَعَمل مســـتقباًل، وتتعزَّز هذه  تُهّدد وبشـــكٍل َجدِّ
َدد نرشت جريدة "ذا جارديان الَـــة. ويف هذا الصَّ املخاطـــر يف ِظّل غياب َحوْكََمة فَعَّ

يَّة تطبيق نظام الَحوْكََمة الرَِّشيَدة  The Guardian " تقريرًا اســـتقصائيًّا يوّضح أَهمِّ
)1( ، أكَّد هذا التقرير أنَّ أكث من ُمَنظََّمة واحدة من كُّل  يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
َنَوات الخمس القادمة  عرش ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة ال تضمن استمرارها يف الَعَمل خالل السَّ
ـــا يف حال تطبيق الَحوْكََمة فإنَّ فُرَص هذه املَُنظَّاَمت  نتيجـــة غياب الَحوْكََمة فيها، أمَّ
الَة يف مواجهة  يف الَعَمل واالســـتمرار تتضاعف، وذلك كَـــْون الَحوْكََمة تُْعترَب أداًة فَعَّ
يَات َمالِيَّة أو إَداِريَّة  يَات الَِّتي تَُواِجه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، سواًء أكانت تََحدِّ مختلف التََّحدِّ

أو تشغيليَّة وتنظيميَّة.
يَّة تطبيـــق نظام الَحوْكََمة يف  وبشـــكٍل عاّم ميكن تلخيـــص النَِّقاط املَُتَعلَِّقة بأَهمِّ

املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف النَِّقاط التَّاليَّة:

َمْنع كَافَّة أشـــكال الفساد اإلَداِرّي واملَاِلّ داخل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، وَوْضع أُُسس 	 
واضحة لعالج الَخلَل املَايِلّ يف حال ُوُجوده.

1. Massey, A. )2013, Sep.17(. Good governance is increasingly essential for charities. The 
Guardian. Retrieved from https://cutt.us/EAfjc
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املَُساَهَمة يف تعزيز املِْهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، والَعَمل عىل إعداد ُمْحرَتِِفنَي يف 	 
هذا الَعَمل، واالبتعاد عن الَعَمل االرتجايّل.

، ســـواًء مـــن ناحية ُمْدَخالت 	  تأمني ُمراجعة دائة ودوريَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ
وُمْخرََجات املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، ومقارنـــة املُْخرََجات مع املُْدَخالت 

وأثَرَُها عىل نَْفع املُْستَِفيِديَن بالدرجة األوىل.

تحديد أهداف منطقيَّة وقابلة للتحقيق واملَُســـاَعَدة يف صياغة هذه األهداف 	 
وطُرُق الوصول إليها.

تفعيل مفهوم إَداَرة املخاطر؛ وذلك من خالل التَّخطيط االســـرتاتيجّي والبُْعد 	 
عن العشوائيَّة يف اإلَدارَة.

الخروج من أيَّة أزمات َمالِيَّة أو إَداِريَّة بأقّل الخسائر املمكنة.	 

ُمرَبَِّرات تطبيق الَحوْكََمة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
ال يكن القول بأنَّ تطبيق نظام الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يستند إىل ظهور هذا 
املفهوم وانتشـــاره فقط، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تعمل عىل تطبيق نظام الَحوْكََمة من أجل 
َفاِفيَة، واملساواة، ويعمل  إرساء العديد من الِقيَم األَساِسيَّة، والَِّتي تَتََمثَّل يف العدالة والشَّ
تطبيق الَحوْكََمة عىل تفعيل ســـيادة القانون يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وُمحاَربَة مظاهر 
ت يف بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وأثَّرت عىل أموال التَّرَبَُّعات الَِّتي  الفســـاد الَِّتي تفشَّ
اعُمون واملَانُِحوَن فأصبحت هذه األموال ال تُصَف يف األماكن األَساِســـيَّة  مها الدَّ يُقدِّ
لها؛ حيث يعمل تطبيق الَحوْكََمة عىل محاربة الفساد املَايِلّ واإلَداِرّي يف حال ُوُجوده، كام 
لِْبيَّة، كام يُسهم تطبيق الَحوْكََمة  زَِمة ملنع ظهور هذه الحاالت واملظاهر السَّ يَُهيِّئ البيئة الالَّ
يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف ضامن نزاهة التََّعاُمالت داخل املَُنظََّمة، ويُْسِهم يف تطبيق 
ة واالْسِتْقاللِيَّة واإلنَْسانِيَّة وغريها  قواعد الَعَمل اإلنَْساِنّ األَساِسيَّة املُتََمثِّلَة بالحياديَّة التَّامَّ
ـــَفاِفيَة الكاملـــة يف التََّعاُمالت املَادِّيَّة للُمَنظَّاَمت  ق الَحوْكََمة الشَّ من القواعد، كام تَُحقِّ
اإلنَْسانِيَّة، من خالل التَّأكُّد من أنَّ املُرَاِقِبنَي املَالِيِّنَي واملَُحاِسِبنَي لديهم اْسِتْقاللِيَّة كاملة 
غوط  ـــلُطَات املَُنوطَة بهم دون تعرُّضهم أليِّ نَْوع من أنواع الضُّ يف تحقيق الرِّقَابَة والسُّ
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اِخلِيَّـــة من مجلس اإلَدارَة أو من أّي جهة أخرى؛ وبالتَّايِل فإنَّ تطبيق نظام الَحوْكََمة  الدَّ
يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يقود إىل تحسني ُمْخرََجات املَُنظََّمة.

إنَّ تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يقوم عىل جملة من املرَُبَِّرات 

الَة لضبط ُمْخرََجات  ــة واملنطقيَّة، فهو ليس غايًة بحّد ذاته، بل هو وســـيلة فَعَّ اإلَداِريَـّ

وُمْدَخالت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وهو ليس مَنَطًا إَداِريًّا َدَرَج اســـتعامله، وقد يَبْطُُل هذا 

االســـتعامل يف لحظٍة ما، فهو من املُتَطَلَّبَات الرَّئِيَسة لنجاح أّي ُمَنظََّمة، وغيابه يَُشكِّل 

ثغرًة كربى يف الَعَمل قد ال يكن تالفيها.

ُمرَبَِّرات تطبيق نظام الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
ال يكونون أكث 	  ضمن اســـتمرار التَّْمِويل، فاملانحـــون يف ِظّل نظام َحوْكََمة فعَّ

إيَجاِبيَّة يف التََّعاُمل املَايِلّ مع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

ضمن ُوُصول املَُساَعَدات والِخْدَمات ملســـتحّقيها وبالوقت املناسب والنوعيَّة 	 
املالئـــة، وذلك كون الَحوْكََمة تَْضِبُط ُمْخرََجات الَعَمل، وتعمل عىل تفعيل الَعَمل 

املهنّي.

ـــاملة؛ ألنَّ الَحوْكََمة تُقلّل من الَهْدر والضياع، سواًء املَايِلّ أو 	  تحقيق التَّْنِمَية الشَّ

، فاإلنتاجيَّة املرتفعة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تنعكس بَشْكٍل ُمبَارِش عىل  التَّْشـــِغييِلّ

ال ألموال املَانِِحنَي. ًة من ناحية االستثامر الفعَّ إنتاجيَّة املُْجتََمع كَُكّل، وَخاصَّ

تســـاعد الَحوْكََمة يف تخيلِّ املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة عن أساليب الَعَمل القدمية، 	 
الَة. وتُِعني عىل تبنِّي أنظمة عمل حديثة وفَعَّ

تعزيز ثقة املُْسَتِفيِديَن، من أَهّم ُمرَبَِّرات تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 	 
وَدْعم ثقة املُْستَِفيِديَن بهذه املَُنظَّاَمت، وبالتَّايِل ينعكس إيجابًا عىل تعاونهم معها.

تحسني صورة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، فإنَّ محاربة مظاهر الفساد والَخلَل يف هذه 	 
ّ والعاملِّي بها، ويَُعزِّز من تعاون باقي أمناط  املَُنظَّاَمت يُعّزز من ثقة املُْجتََمع املََحيلِّ

املَُنظَّاَمت معها.
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منافع الَحوْكََمة للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يُْعترََب تطبيق نظام الَحوْكََمة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ َمْدَخاًل مهامًّ لتحقيق قيمة مضافة 

ملموسة ملُْخرََجات هذا الَعَمل، فنجاح أّي ُمَنظََّمة إنَْسانِيَّة ال يكن الوصول له بالجهد 

فقـــط، فالجهد والنِّيَّة الصادقة هي بالتَّأكِيد جوهر النََّجاح، لكنَّ هذا الجهد يف حال 

يَّة  مل يُْدَعم بنظاٍم إَداِرّي ناِجح وواضح فســـيضيع ويذهب ُسًدى، ومن هنا تربز أَهمِّ

الَحوْكََمة يف تعزيز نجاح املَُنظََّمة ويف توفري بيئة َداِخلِيَّة صالحة للَعَمل عىل املستويات 

اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة واملَالِيَّة، فالَعَمل يف بيئة املَُنظَّاَمت يعتمد عىل التنظيم، والَحوْكََمة 

تُْعترَب مدخاًل ُمِهامًّ لتنظيم الَعَمل وتنظيم العالقات، فالقليل من الجهد مع الكثري من 

التنظيـــم والرِّقَابَة أفضل من الكثري من الجهد واملوارد وقلَّة التنظيم والرِّقَابَة، لذلك 

يكن القول بأنَّ املنفعة األَساِســـيَّة لنظـــام الَحوْكََمة تتمثَّل يف تحويل الجهد املبذول 

واملوارد املتاحة إىل نتائج َعَملِيَّة َجيَِّدة، ومن املفاهيم الَِّتي يدعمها نظام الَحوْكََمة هو 

يَّة، والكفاءة كام هو  مفهوم الكفاءة املَالِيَّة والكفاءة التَّْشـــِغيلِيَّة، وكفاءة املوارد البَرَشِ

ق نظام  يَّة، ويُحقِّ معـــروف تعني الوصول ألفضل النَّتائج بأقل التكاليف املَادِّيَّة والبَرَشِ

الَحوْكََمة تكامل املََهاّم بني اإلدارات واألقسام املختلفة يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة.

املنافع املُرْتَِبطَة بتطبيق نظام الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة:

ًة يف ِظّل اتِّصاف هذا 	  تحقيق ثقة املُْســـتَِفيِديَن واملُرَاِقِبنَي للَعَمل اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ
ـــَفاِفيَة واملَُســـاَءلة والنَّزَاَهة، وهذه الثَِّقة ترفع من نسبة تعاون جميع  الَعَمل بالشَّ

األطراف املَْعِنيَّة بالَعَمل اإلنَْساِنّ.

ورة اإليَجاِبيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املوجودة أصاًل، وتعمل الَحوْكََمة 	  تعزيز الصُّ
لُوكِيَّات الخاطئة. عىل إزالة أّي صورة سلبيَّة لحقت بهذا الَعَمل جرَّاء بعض السُّ

ة يف ِظّل نظرة 	  ِعيَّة التَّْنِظيِميَّة عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وَخاصَّ إضفاء الرشَّ

ة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بأنَّها ال تهتّم بالقضايا التَّْنِظيِميَّة واإلَداِريَّة ال ِســـيَّاَم  َعامَّ

ِغريَة والنَّاِشئَة. املَُنظَّاَمت الصَّ
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تقليل الَهْدر إىل أدن مستوياته، وتساعد الَحوْكََمة عىل ُحْسن إَدارَة املوارد املُتَاَحة 	 
يَّة. املَالِيَّة والبَرَشِ

تحقيق العدالة يف املَُنظََّمة من خالل تفعيل املَُحاَســـبَة واملَُساَءلَة، وبالطبع تقرتن 	 
املَُساَءلَة واملَُحاَسبَة باملكافأة، فال ُوُجود للحساب بدون الثواب، وهذا يُْعترَب عاماًل 

تحفيزيًا للعاملني.

إبعاد الُهَواة عن الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتحويل الَعَمل إىل عمٍل احرتايّف ومهنّي، ِمامَّ 	 
يساعد عىل رَفْع قيمة الَعَمل اإلنَْساِنّ كمهنة مستقلَّة. 

زم ألنشـــطة املَُنظََّمة، وبطرٍق أســـهل وأكـــث فاعليَّة، فتوفُّر 	  توفري التَّْمِويل الالَّ
ع املَانِِحنَي عىل البذل. َفاِفيَة واملَُساَءلَة واإلفصاح يَُشجِّ الشَّ

إنَّ نظـــام الَحوْكََمة كغريه من األنظمـــة اإلَداِريَّة ال يكن وصفه باملفهوم املُطْلَق، وال 

القائـــم عىل مبادئ ثابتة غري قابلة للتغيـــري؛ فالعلوم اإلَداِريَّة برُّمتها تَتََميَّز بالتطوُّر 

ة غًدا، وهذا ينطبق عىل مبادئ  نهاّئ، فالصحيح اليوم قد يكون أقَّل ِصحَّ املستِمّر والالَّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، قد نشهد  الَحوْكََمة، فمع تغريُّ بيئة الَعَمل الدَّ

ًا للمبادئ املعمول بها، وحتى يف الوقت الَحايِلّ، قد تَْفرِض بيئة قَانُونِيَّة  ًرا وتغريُّ تطـــوُّ

وترشيعيَّة ما مبادئ إضافيَّة لتطبيق نظام الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وبشكٍل 

امِئَة  عاّم فإنَّ أنظمة الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يجب أن تخضع للُمراَجَعة الدَّ

كُّل ثالث سنوات تقريبًا، لبحث فاعليّتها، وللقيام بالتعديالت الضوريَّة حال اللُّزوم.

ــق بالَحوْكََمة ومبادئها، أْن تقتنع اإلَدارَة والعاملون يف املَُنظََّمة  فاملهّم هنا وفيام يتعلَـّ

بأنَّ الَحوْكََمة َحلٌّ ال بُّد منه لضامن النََّجاح، وأن تعمل املَُنظََّمة عىل نرَْش ثقافة الَحوْكََمة 

ـــة النَّزَاَهة واإلفصاح ضمن دوائرها، وهنا يجب التَّنويه إىل أنَّ الَفْهم الخاطئ  وَخاصَّ

للَحوْكََمة ســـيكون له عواقب جسيمة عىل املَُنظََّمة، فال يجب لإلَدارَة أن تفهم الَحوْكََمة 

بأنَّهـــا رقابَة ُمبَـــارِشَة للعامل خالل تأديته لعمله، فهذه املُراقَبَـــة املُبَارِشَة واللَِّصيَقة 

لِْبيَّة تَِجاه املَُنظََّمة والَعَمل. يق ورِدَّة الِفْعل السَّ َستَُسبِّب الضِّ
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التَّْدقيُق الخارجّي يف املَُنظَّمِت اإلِغاثّيِة واإلِنْسانّيِة
يُْعترََبُ التَّْدقيُق الخارِجيُّ أََحَد أََهمِّ أََدواِت الَحوْكَمِة يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْســـانيِّة، 

، ولَِكنَّ َجِميَعها تَُصبَّ يف ذاِت الَجْوَهِر،  ُد املَفاهيُم املُرْتَِبطُة ِبالتَّْدقيِق الخارِجيِّ وتَتََعـــدَّ

فالتَّْدقيُق الخارِجيُّ هو َمْجُموعٌة من املَباِدِئ واملَعايريِ والَقواِعِد واألَســـاليِب الَّتي يَِتمُّ 

من ِخاللِها فَْحُص الَقوائِِم املاليِّة وأَْجِهزِة الرِّقابِة الّداِخليِّة والتَّأَكُِّد من فاِعليَِّتها وكَْونِها 

، وهو فَْحٌص انِْتقاديٌّ لُِمْختَلِِف أَنِْشـــطِة املَُنظَّمِة  تَْعِكـــُس واِقَع املَُنظَّمِة املايلِّ واإلِداريِّ

املاليِّة واإلِداريِّة، ولِلتَّْدقيِق الخارِجيِّ يف املَُنظَّامِت اإلِنْسانيِّة ِعّدُة أَنْواٍع، هي:

، تَْفرُِضـــُه الَقواننُي والتَّرْشيعاُت املََحلّيُّة، 	  التَّْدقيـــُق القانُونُّ: َوهو تَْدقيٌق َدْوريٌّ
ــُل يف ُمراَجعٍة َدْوريٍّة وُمْنتَِظمٍة للَقوائِِم املاليِّة الخاّصِة ِباملَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة  ويَتََمثَـّ

واإلِنْسانيِّة. 

، ويَِتمُّ من ِخالِل ِجهٍة خارِجيٍّة اْحرِتافيٍّة 	  : وهو تَْدقيٌق َغرْيُ َدْوريٍّ التَّْدقيُق التَّعاُقديُّ
ِبطَلٍَب من أََحِد أَْصحاِب املَْصلَحِة، وغالِبًا ما تَطْلُُب الِجهاُت املَُموِّلُة هذا النَّْوَع من 
التَّْدقيِق وتَُكوُن الِجهُة القامِئـــُة ِبالتَّْدقيِق من ِقبَِل الِجهِة املَُموِّلِة ِبناًء عىل اتِّفاٍق 

مع املَُنظَّمِة اإلِنْسانيِّة. 

، يَِتمُّ من ِخالِل ِجهٍة قَضائيٍّة ُمَخوَّلٍة، 	  الِخـــرْبُة الَقضائّيُة: وهو تَْدقيٌق َغرْيُ َدْوريٍّ
ُورِة. ويَِتمُّ طَلَُب هذا التَّْدقيِق من ِقبَِل املَحاكِِم املََحلّيِّة يف حاِل الضَّ

َمعاييَ التَّْدقيُق الخاِرجيُّ 
يَُقوُم التَّْدقيُق الخارِجيُّ عىل ِعّدِة َمعايرَي، يَُشكُِّل االلِتزاُم ِبها ضاِبطًا رَئيًسا لُِمْخرِجاِت 

َعَمليِّة التَّْدقيِق، ويف حاِل َعَدِم االلِتزاِم بها تَْفِقُد هذه املُِهّمُة وظيَفتَها وفاِعليَّتَها، وقَد 

تَُؤّدي إىل نَتائَِج َعْكســـيٍّة َســـواٌء عىل ُمْستََوى املَُنظَّمِة اإلِنْسانيِّة ذاتِها، أو عىل ُمْستََوى 

أَْصحاِب املَْصلَحِة ال سيَّام املَُموِّلنَي واملُْستَفيديَن، وفيام ييَل بَياٌن أِلََهمِّ املَعايريِ الواِجِب 

اتِّباُعها يف التَّْدقيِق الخارِجيِّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة.
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ْخصّيُة: أولً: املَعاييُ الشَّ

ى أَيًْضا ِباملَعايريِ العاّمِة، وتَْشَمُل النِّقاَط التّاليَة: وتَُسمَّ

، وُوُجوُد َشهاداِت ِخرْبٍة ُمْعتََمدٍة 	  تَواُفُر الكَفاءِة املِْهنّيِة والتَّأْهيِل الِعلْميِّ والَعَميلِّ
تَُوثُِّق هذا التَّأْهيَل.

الْســـِتْقالُل والحياُد: عىل الِجهِة القامِئِة ِبالتَّْدقيـــِق الخارِجيِّ أَن تَُكوَن حياديًّة 	 

ُُّر ِبأَيٍّ من املَواِقِف أو الظُُّروِف الخارِجيِّة أو الّداِخليِّة  ، فالتَّأَث وُمْســـتَِقلًّة ِبَشْكٍل تامٍّ

من َشأْنِِه تَْضليُل نَتائِِج التَّْدقيِق.

ثانًيا: املَعاِييُ اإلِْجرائّيُة:

وتَْشمُل املَعايرَي الواِجَب تَوافُرُها أَثْناَء الِقياِم بالتَّْدقيِق، وتَْشَمُل النِّقاَط التّاليَة:

التَّْخطيُط قَبَْل البَْدِء ِبَعَمليِّة التَّْدقيِق. 	 

اإلرِْشاُف املُبارِشُ من ِقبَِل رَئيِس فَريِق املَُدقِّقنَي عىل املُساِعديَن. 	 

وِع اإلِنْســـانِّ َمَحلِّ التَّْدقيِق، واإِللاْمُم 	  الَفْهُم التّامُّ لِطَبيعِة َعَمِل املَُنظَّمِة أو املرَْشُ
ِبأَْصحاِب املَْصلَحِة وُمْستََوى النَّشاِط وطَبيَعِتِه. 

االْعِتامُد عىل األَِدلِّة املَملُْموسِة والرَّأِْي القائِِم عىل َمْنَهجيٍّة ِعلْميٍّة واِضحٍة.	 

ثالًثا: َمعاييُ ِكتابِة التَّْقريِر:

وتَْشَمُل هذه املَعايرُي ُمْخرَجاِت َعَمليِّة التَّْدقيِق، وتَْشمُل النِّقاَط التّاليَة:

تَْحديُد فيام إِذا كانَت الَقوائُِم املاليُّة الخاّصُة ِباملَُنظَّمِة اإلِنْسانيِّة واملَشاريعِ اإلِنْسانيِّة 	 

َمَحلِّ التَّْدقيِق ُمَعّدًة ِبَشْكٍل يَتَناَسُب مع املَعايريِ واملَباِدِئ املُحاَسبيِّة املُتَعارَِف عليها. 

يَِجُب أَن يَُكوَن لُِكلِّ قامِئٍة ماليٍّة تَْقريٌر خاصٌّ ِبها. 	 

يَِجُب أَن يَْشَمَل التَّْقريُر النِّهائُّ واِقَع اإلِفْصاِح املُحاَسبيِّ يف املَُنظَّمِة. 	 
تُْعترََبُ َعَمليُّة التَّْدقيِق الخارِجيِّ من َضُوراِت الَعَمِل اإلِنْســـانِّ، ال ســـيَّام أَنَّ غالِبيَّة 
الِجهاِت املَُموِّلِة تَْشـــرَتُِط ُوُجوَد نَتائَِج إيجابيٍّة لِلتَّْدقيـــِق الّداِخيلِّ للُموافَقِة عىل َمْنِح 

التَّْمويِل.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 364 -

َدْور األدوات التِّكُْنولُوِجيَّة يف َحوْكََمة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ال شكَّ أنَّ األدوات التِّْكُنولُوِجيَّة الحديثة تلعب دوًرا ُمِهاَمً يف تحقيق التطوير والتَّْسِويق 
الَجيِّد ملختلف املَُنظَّاَمت، فاملَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بإمكانها استخدام التكنولوجيا 
وُمْفَرزَاتها يف تطبيق وتفعيل نظام الَحوْكََمة، وذلك من خالل استخدام وسائل التََّواُصل 
االْجِتاَمِعّي يف َعَملِيَّة عرض املعلومات الَِّتي تخصُّ املَُنظََّمة، كام ُيكن اســـتغالل هذه 
ابة حـــول املَُنظََّمة وأعاملها، ويكنها من  الوســـائل يف توصيل معلومات دقيقة وجذَّ
ال يساعد يف تلقِّي الشكاوي عىل أنشطة  خالل هذه الوسائل وغريها تطوير نِظَام فَعَّ
املَُنظََّمة املُتََعلَِّقة باملُْستَِفيِديَن، وحتى تَلَقِّي االنتقادات املُتََعلَِّقة باألداء الَداِخيِلّ للُمَنظََّمة 

وعالقتها باملَانِِحنَي وبقيَّة أطراف العالقة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ. 

ا يجب أن تعتمد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل األنظمة التِّْكُنولُوِجيَّة  ليس هذا فحسب وإمنَّ
يف اإلَدارَة والربمجة وتكوين قواعد بيانات بربامج حديثة تُسهِّل الوصول للُمْستَِفيِديَن، 
كام ُتَكِّن املُْستَِفيِديَن واملَانِِحنَي من االطِّالع عىل َسرْي األنشطة يف املَُنظََّمة، بعنى أن 
لة بنظام الَحوْكََمة، كام يجب أن  تستثمر التكنولوجيا لتطبيق معايري اإلفصاح ذات الصِّ
ة إلكرتونيَّة وموقع رسمّي خاّص بها، ويَِتّم َربْط هذا املوقع  تقوم املَُنظََّمة بإنشاء منصَّ
الرسمّي بقواعد البيانات وباملعلومات الَِّتي تَُخّصها، ويَِتّم ربط املوقع أيًضا بالصفحة 
الرسميَّة للُمَنظََّمة عىل مواقع التََّواُصل االْجِتاَمِعّي، ويجب أن يتلك هذا املوقع أرشيًفا 
كاماًل عن كَافَّة األنشـــطة الَِّتي قامت املَُنظََّمة بها خالل الفرتة املاضية، بحيث يكون 
َمرِْجًعا للزَّائِِريَن، كام يجب أن يحتوي املوقع أيًضا عىل أَهّم النِّقاشات الَِّتي دارت بني 
مديري املَُنظََّمة وبني الجمهور عىل مواقع التََّواُصل االْجِتاَمِعّي ونتائج هذه النَِّقاَشات 

وكيفيَّة استجابة املَُنظََّمة لطلبات جمهورها.

يف الوقت الحايّل قَلَّاَم نجد ُمَنظََّمة إنَْســـانِيَّة ال تستفاد من األدوات التِّْكُنولُوِجيَّة يف 
دعم أنشطتها والتعريف بها، إالَّ أنَّ دور هذه األدوات ِشبْه معدوم فيام يتعلَّق بالَحوْكََمة، 
فهذه املواقع اإللكرتونيَّة ال تحتوي عىل معلومات يكن االستناد عليها يف قياس مَدى 
َول تَْفرُِض الترشيعات املََحلِّيَّة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة  نزاهة املَُنظََّمة، ففي بعض الدُّ
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ـــنويَّة لها، بحيث تُوّضح هذه املوازنات مقدار التعادل بني املوارد  نرَْش املوازنات السَّ
قيقة عن املواقع اإللكرتونيَّة  املَالِيَّة وبني تكاليف األنشطة، فغياب هذه املعلومات الدَّ
غ هذه املواقع من قيمتها املَُضافَة، وتبقى لها قيمة تعريفيَّة باملَُنظََّمة ال  الرســـميَّة يَُفرِّ

أكث وال أقّل.
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املبحث الثَّالِث

آثار غياب الَحوْكََمة عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ

يَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ وللُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، بَقْدر  بَقْدر ما تَْحِمل الَحوْكََمة من أَهمِّ
ما يَُشـــكِّل غيابها َعَقَبات حقيقيَّة لهذا الَعَمل، ويَْحِمـــل غياب الَحوْكََمة تهديدات 
عديدة للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، منها ما هو َداِخيِلّ ومنها ما هو َخاِرِجّي، وجميع هذه 
التهديدات تعمل ُمْجَتِمَعًة عل تقويض هذا الَعَمل والَحّد من فاعليَّته والتأثي سلًبا 
عل ُصورته وُسْمعته يف البيئة الَِّتي تعمل بها املَُنظََّمت، وتُْعَترب املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة 
ة أنَّ فشل إحدى املَُنظََّمت أو  بشـــكٍل عاّم بَالَِغة الَحَساِســـيَّة لغياب الَحوْكََمة، وَخاصَّ
ـــَفاِفَية ل يَُؤثِّر عل املَُنظََّمة وحدها، بل يَطَال  تورُّطها بقضايا تَُخّص النَّزَاَهة والشَّ
جميـــع املَُنظََّمت املََحلِّيَّة وحتَّى الَعالَِميَّة منهـــا، لذلك كُلّه ميكن القول بأنَّ غياب 
الَحوْكََمة عن املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة من أخطر التهديدات الَِّتي تُواِجه هذه املَُنظََّمت، 

ومن أكثها تأثيًا عل ُمْخرََجاته وُمْدَخالته.

ة، تَتََمثَّل  يَات ِعدَّ وبشـــكٍل عاّم تُعاِن العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من مشاكل وتََحدِّ
بانخفاض مســـتوى التَّْمِويل أو انخفاض فاعليَّة الَعَمـــل وارتفاع التَّكاليف وغريها 
يَات تعمل هذه املَُنظَّاَمت عىل اتِّبَاع  يَات، وملواجهة هذه التََّحدِّ من املشـــكالت والتََّحدِّ
سياسات عالجيَّة تكون يف معظم األحيان قليلة الفاعليَّة، ِمامَّ يؤدِّي عىل استمرار هذه 
بَب يف عدم القدرة عىل َحّل هذه املشكالت هو أنَّ املَُنظَّاَمت  يَات وتفاقمها، والسَّ التََّحدِّ
اإلنَْســـانِيَّة ُمَمثَّلَة بإدارتها ال تعمل عىل معالجة سبب املشكلة الحقيقّي، بل تعمل عىل 
ُمعالََجة األعراض، فهي ال تعرف سببًا حقيقيًّا لها، وهنا يكن القول وبدون مبالغة فإنَّ 
يَات الَِّتي تُواِجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة سببها غياب الَحوْكََمة،  غالبيَّة املشـــكالت والتََّحدِّ
يَات هي من أعراض غياب  فانخفاض التَّْمِويل وانخفاض الفاعليَّة وغريها من التََّحدِّ

يَات. ال كفيٌل بعالج هذه التََّحدِّ الَحوْكََمة، وتطبيق الَحوْكََمة بشكل فعَّ
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إنَّ غالبيَّـــة املَُنظَّاَمت الَِّتي ال تعتمد عىل نظام الَحوْكََمة يف عملها ونشـــاطاتها تبتعد 
عن الَحوْكََمة ال من باب التهرُّب من اســـتحقاقات هـــذا املفهوم، بل لَضْعِف إيان 
ِغرية والنَّاشئة، فهي تَْعترَِب أنَّ هذا املفهوم  ة تلك املَُنظَّاَمت الصَّ اإلَدارَة بفاعليّته، وَخاصَّ
م منفعًة ملموســـًة للُمَنظََّمة، لذلك رسعان ما تقع يف املشـــاكل وتعان من  قد ال يَُقدِّ
يَـــات الَِّتي تُرِْهُقَها وتنتهي بها إىل إيقاف الَعَمل، لذلك تُْعترََب التَّوِعيَة بالَحوْكََمة  التََّحدِّ
كمفهوم إَداِرّي ضورّي للُمَنظَّاَمت من أَْولويَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل الصعيد اإلَداِرّي، 
ص هذا املبحث  وانطالقًا من ُخطُورة غياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة سُنَخصِّ
لدراسة آثار غياب الَحوْكََمة عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ، وتحديد الَعَقبَات الَِّتي تعرتض طريق 

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف حال عدم انتهاجها للَحوْكََمة كمنهج إَداِرّي.

وميكن تقسيم اآلثار النَّاجمة عن غياب الَحوْكََمة عل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
؛ األوىل اآلثار املَُباِشَة والثَّانِية اآلثار غي املَُباِشَة، وفيم  إىل مجموعَتنْي رئيسيََّتنْيِ

تفاصيل ذلك:

اآلثار املَُباِشَة لغياب الَحوْكََمة عل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يُؤدِّي غياب الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل نتائج سلبيَّة عىل هذه املَُنظَّاَمت، منها 
ما يظهر بَشـــْكٍل ُمبَارِش ورسيعٍ ويكون واضَح التَّأثري، ومنها ما ال يظهر إالَّ يف وقت 
ر وال يكن مالحظة آثاره إالَّ ِمن ِقبَل املَْعِنيِّنَي واالختصاصيِّنَي، إالَّ أنَّ التَّأثِرَييِْن  ُمتَأخِّ
يات قد ال تتمكَّن  َضان أُُســـس الَعَمل اإلنَْساِنّ ويضعون املَُنظََّمة يف ُمواَجَهة تََحدِّ يَُقوِّ
من التََّغلُّب عليها، وفيام يخصُّ اآلثار املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة فهي تتعلَّق باملُْستَِفيِديَن 
واملَانِِحنَي بالدرجة األوىل، وتُلِْقي بظاللها أيًضا عىل العالقات التَّْنِظيِميَّة يف املَُنظََّمة 

نفسها.
ـــلِْبيَّة لغياب الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل ثالثة مستويات  وتظهر اآلثار السَّ
رئيسة؛ هي مســـتوى املُْستَِفيِديَن واملَانِِحنَي واملَُنظََّمة نفسها، وفيام ييل اآلثار املرَُتَتِّبَة 

عىل كُّل مستوى من املستويات عىل ِحَدة.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّالِث
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لِْبيَّة عل مستوى الِجَهات املَانَِحة: اآلثار السَّ

ا لعدم الثَِّقة يف 	  انخفاض رغبة املَانِِحنَي يف تويل أنشـــطة املَُنظََّمـــة؛ وذلك إمَّ
كِّ يف كفاءة هذه اإلَدارَة يف التََّعاُمل مع التَّْمِويل املمنوح. تصُّفات اإلَدارَة، أو للشَّ

يف ظّل غيـــاب الَحوْكََمة تطلب الِجَهات املَانَِحة رشوطًـــا أعقد للتَّْمويل وتطلب 	 
يَات  د الحصول عىل التَّْمِويل ويَْفرُِض تََحدِّ إثباتات إضافيَّة لوجوه اإلنفاق، ِمامَّ يَُعقِّ

يَات. أخرى تَتََمثَّل بالتَّوثيق وغريها من التََّحدِّ

هاتها، 	  ل املَانِِحنَي يف سياســـات املَُنظََّمة وتوجُّ إنَّ غياب الَحوْكََمة يفتح بابًا لتََدخُّ
ة يف ِظّل اشـــرتاطات قد تُِعيق الَعَمل أو تَْفرِض أيديولوجيَّة املَانِِحنَي عىل  وَخاصَّ

املَُنظََّمة، وبالتَّايِل يقود املَُنظََّمة لإلخالل ببادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ.

التَّأثري َســـلْبًا عىل صورة املَُنظََّمة بشـــكٍل عاّم، وعىل صورة مجلس اإلَدارَة بشكٍل 	 
ولِيِّنَي. َخاّص لدى املَانِِحنَي املََحلِّيِّنَي والدَّ

لِْبيَّة عل مستوى املُْسَتِفيِديَن اآلثار السَّ

عىل اعتبار أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يقوم بجوهره وغايته الوحيدة عىل ِخْدَمة اإلنســـان 
وتحســـني ظروف حياته، لذلك يَُعّد املستفيدون من ِخْدَمات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هم أبرز 
ِريَن من غياب الَحوْكََمة، فغياب الَحوْكََمة يؤدِّي إىل انخفاض فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ،  املُتََضِّ
وبالتَّايِل انخفاض املنافع والِخْدَمات الَِّتي يحصل عليها هؤالء املُْســـتَِفيُدوَن، وهنا يكن 
القول بأنَّ أُُســـس الَعَمل اإلنَْساِنّ بدأت بالرتاجع كون الَخلَل طال جوهر هذا الَعَمل، ومن 

لِْبيَّة لغياب الَحوْكََمة عىل مستوى املُْستَِفيِديَن: أبرز النَِّقاط الَِّتي ُتَثِّل اآلثار السَّ

َمة للُمْستَْهَدِفنَي بنشاطات املَُنظََّمة.	  انخفاض َجْوَدة الِخْدَمات املَُقدَّ

تدنِّ ثقة املُْستَِفيِديَن بنزاهة املَُنظََّمة، ِمامَّ يؤثِّر سلبًا عىل تعاونهم معها.	 

ضياع حقوق املُْستَْهَدِفنَي بأموال املَانِِحنَي بسبب َضْعف إَدارَة هذه األموال.	 

بروز ميول بعض املَانِِحنَي للعطاء املُبَارِش للُمْســـتَْهَدِفنَي، ِمامَّ يسبِّب يف خسارة 	 
مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة كالتَّْنِظيم والِخْدَمات  هؤالء املُْستَْهَدِفنَي للِخْدَمات الَِّتي تُقدِّ

النوعيَّة الَِّتي ال يستطيع املانحون القيام بها.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ة حاالت طَرْد 	  لَْت ِعدَّ اإلساءة لعالقة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بالبيئة املََحلِّيَّة؛ حيث ُسجِّ
لبعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف بعض املَُخيَّاَمت يف سوريا واليمن وغريها، وهذه 

يَّئة تنعكس عىل املُْستَِفيِديَن يف بيئاٍت أخرى. العالقة السِّ

تعثُّ املشاريع واملُبَاَدَرات الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.	 

لِْبيَّة عل مستوى املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة وإدارتها اآلثار السَّ

املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة كياٌن تنظيمّي امتََهَن الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وكَْونَُها ُمَنظََّمة فهي َمْعِنيَّة 
ائَِدة يف عالَم األعامل، لذلك تُْعترََب الَحوْكََمة  بجميع املفاهيم اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة السَّ
يَات الَِّتـــي تَُواجهها، وبنفس الوقت يُْعترََب  بالنِّْســـبَة لها مالًذا آِمًنا من مختلف التََّحدِّ
غيابها َمْدخاًل للعقبات التَّْنِظيِميَّة والتَّْشـــِغيلِيَّة واملَالِيَّة، ومـــن أبرز النَِّقاط املَُتَعلَِّقة 

لِْبيَّة لغياب الَحوْكََمة عل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة: باآلثار السَّ

التعـــرُّض للعديد من األزمات املَالِيَّة، وَضْعف القـــدرة عىل إَدارَة هذه األزمات 	 
والخروج منها.

ه 	  ُوُجود العديد من مامرسات الفساد اإلَداِرّي، وبالتَّايِل تَرَاُجع فاعليَّة األداء وتََشوُّ
صورة املَُنظََّمة يف بيئتها.

توريث كُّل إَدارَة جديدة أعباء ومشـــكالت اإلَدارَة القدية، حتَّى الوصول لدرجة 	 
يَات، وينتهي املطاف باملَُنظََّمة  ال تســـتطيع اإلَدارَة الصمود ومواجهة هذه التََّحدِّ
يِّئَة ألعضاء مجلس اإلَدارَة واتِّهامهم  ـــْمَعة السَّ بالخروج من الَعَمل ناهيك عن السُّ

بالَفَساد املَايِلّ واإلَداِرّي.
انخفاض الكفاءة يف اإلجراءات اإلَداِريَّة والتَّْشـــِغيلِيَّة، ِمامَّ ُيَهِّد الطريق لدخول 	 

املَُنظََّمة يف أزمات ُمتََعاِقبَة.
اقتصار نشاط املَُنظََّمة عىل العطاء اآلِنّ بداًل من سياسة العطاء التَّْنَمِوّي.	 
عدم إدراك مجلس اإلدارة للمخاطر الَِّتي قد تتعرَّض املَُنظََّمة لها مستقباًل.	 
اإلنفاق املرتفع واملســـتِمّر عىل الجانب اإلَداِرّي عىل حساب النشاطات الخدميَّة 	 

الَِّتي هي من ُصلْب عمل املَُنظََّمة.
ة باملشاريع، ِمامَّ يؤدِّي إىل تََعثُّ هذه املشاريع.	  عدم ُوُضوح وِدقَّة املوازنات الَخاصَّ

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّالِث
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اآلثار غي املَُباِشَة لغياب الَحوْكََمة عل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ال تقّل خطورة اآلثار غري املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت عن نظريتها املُبَارِشَة، 
َا تكون هذه اآلثار غري املُبَارِشَة أعمق تأثريًا وأكث سلبيًَّة، وقد ال تظهر هذه اآلثار  وُربَّ
نَي يف هذا الشـــأن، إالَّ أنَّ أثَرََها يطال مختلف جوانب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ،  إالَّ للُمْختَصِّ
ويتدُّ هذا األثر ليشـــمل جميع املعنيِّنَيَ يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، إَضافَة إىل أثرها عىل 
التَّْنِميَة يف املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة العاملة ضمنها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ومن أَهّم الجوانب 

الَِّتي تطالها آثار غياب الَحوْكََمة:

الَخلَـــل يف هيكلة التكاليف: ففي ظّل غياب الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 	 
طَرُّ  ات واضحة يف ِبْنيَـــة التكاليف واملصاريف، فتَضَّ تعـــان املَُنظَّاَمت من تغريُّ
إىل زيادة بعض التكاليف عىل حســـاب التكاليف التَّْشِغيلِيَّة املُرْتَِبطَة بالِخْدَمات 
طَّر املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل املُبَالََغة  واملشـــاريع اإلنَْسانِيَّة، فعىل ســـبيل املثال تَضَّ
يف التكاليف اإلعالنيَّة املُتََعلَِّقة بَجلْب التَّرَبَُّعات وإقناع املَانِِحنَي باالســـتمرار يف 
يَاَدة هو عدم ثقة املُترََبِِّعنَي بكفاءة املَُنظََّمة يف إَدارَة  تويلهم، وســـبب هذه الزِّ
ْعف يف الكفاءة هو غياب الَحوْكََمة، كام أنَّ غياب الَحوْكََمة  األموال، وَمرَّد هذا الضَّ
يدفع باملَانِِحنَي إىل طلب إصدار كشـــوٍف إضافيَّة؛ بســـبب َضْعف ثقة املَانِِحنَي 
بإَدارَة هذه املَُنظَّاَمت؛ ِمامَّ يُشـــكِّل تكاليف إَداِريَّة جديدة عىل املَُنظََّمة تُؤثِّر سلبًا 
عىل ِخْدَماتها اإلنَْسانِيَّة، وطبًعا تكون املَُنظََّمة يف ِحّل من هذه الكشوف اإلضافيَّة 

الَة يف املَُنظََّمة. يف ِظّل ُوُجود معايري إفصاح فَعَّ

انعدام الِحرَِفيَّة يف الَعَمل: تعان العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من انخفاض 	 
يَّة لديها، وســـبب هذا االنخفـــاض هو كَْون هذه املَُنظَّاَمت  فاعليَّة املوارد البَرَشِ
ال تَعتَمـــد عىل معايري واضحة يف التوظيف، فمعظـــم الَعاِملِنَي هم من الُهَواة، 
ومعظمهم يعتمد عىل الَعَمل املوســـمّي، فال يتمكَُّنون من كَْسب الخربة الرتاكميَّة، 
وهنـــا يظهـــر َدْور الَحوْكََمة َجلِيًّا وواضًحا، فالَحوْكََمـــة ال يكن أن تُطَبَّق إالَّ يف 
يَّة واضحة، وهنـــا يجب التَّأكِيد عىل أنَّ االعتامد عىل ُهَواة يف  ِظـــّل خربات برََشِ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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يَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ويَُقلِّل من فاعليَّة أنشطتها  الَعَمل اإلنَْساِنّ يُْضِعف من أَهمِّ
ل إَدارَة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هذه املَْسُؤولِيَّة بَشْكٍل ُمبَارِش. وِخْدَماتها، وبالطَّبْع تَتََحمَّ

الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة
تَُعدُّ الَحوْكََمة ُمْنَخِفَضة التَّطبيق يف بيئة األعامل الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة بشكٍل عاّم، وهذا 
االنخفاض ينســـحب عىل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، مع أنَّ هذه املَُنظَّاَمت تُْعترَب 
ة ملفهوم الَحوْكََمة؛ مقارنًة بنظريتها الَعالَِميَّة، وذلك نظرًا ملا تتعرَّض له هذه  بحاجٍة ماسَّ
َول الكربى، إَضافَة إىل اتِّهامات َمَحلِّيَّة ودولِيَّة بتمويل  املَُنظَّاَمت من هجوٍم كبريٍ من الدُّ
أنشطة غري رشعيَّة وذات صلة باإلرهاب، وهو ما يتطلَّب أن تتعامل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
ـــَفاِفيَة والرِّقَابَة الَجيَِّدة عىل َســـرْي الَعَمل بها، وأْن تُطَبّق معايري اإلفصاح  بكثريٍ من الشَّ
بأقىص درجات الَجْوَدة املُْمِكَنة، والَعَمل عىل رفع كفاءة القيادات والَعاِملِنَي لديها؛ وألنَّ 
ْعف يف  العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة تُعان من حالة من الضَّ

يَّة وَضْعف البيانات املوجودة لديها بالنِّْسبَة للُمْستَِفيِديَن. قُُدَراتها ومواردها البَرَشِ

إنَّ مقارنـــة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة بنظريتهـــا الغربيَّة يكن املالحظة 
يَّة هذا املفهوم، وهذا  وبوضوح تَرَاُجع مســـتوى تطبيق الَحوْكََمة، وانخفاض الَوْعي بأَهمِّ
ما يُســـبّب تراجع فاعليَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف املنطقة الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة بشكٍل عاّم، 
وبالطبع فإنَّ هذا االنخفاض ال يشـــمل جميع املَُنظَّاَمت، إالَّ أنَّ تلك املَُنظَّاَمت تُِيء إىل 
ِتِه، فمن هي املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة الَِّتي تَتَِّبع معايري  الَعَمل اإلنَْساِنّ برُمَّ
ِقيق عن تعامالتها املَالِيَّة، ومن هي الَِّتي تعتمد معايري واضحة وصحيحة يف  اإلفصاح الدَّ
التَّوظيف، وَمن هي املُتَِّبَعة للُمَســـاَءلَة الَوِظيِفيَّة والتَّْنِظيِميَّة، بالتَّأكِيد فإنَّ هذه املَُنظَّاَمت 
ها عىل أصابع الَيَد الواحدة يف بيئٍة يوجد بها العرشاُت  َقة لهذه الرشوط يكن عدُّ املَُحقِّ
والعرشات من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، لذلك يجب القول بأنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة 
واإلْســـالِميَّة ال تقف أمام خيار تطبيـــق الَحوْكََمة من عدمه، بل هي أمام قراٍر مصريّي 

د مستقبلها ومستقبل هذا الَعَمل يف العالَم اإلسالِمّي والَعَرِبّ. يُحدِّ

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّالِث
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أُُسس تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت
اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

يقوم تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة عل ُجْملَِة أُُسس ومبادئ، 
ق الفائدة املَرُْجوَّة يف حاِل مل يكن هذا  فهو ليس نظاًما عشوائيًّا، وتطبيقه لن يَُحقِّ
التَّطبيق قائًا عل أُُســـس صحيحة ومبادئ علميَّة، فالتَّطبيق الخاطئ للَحوْكََمة 
قـــد ل يكون أقّل رَضًرا من غيابها، وخـــالل الَعَمل عل تطبيق الَحوْكََمة يجب أن 
تأخذ إدارة املَُنظََّمة طبيعة الَعَمل اإلنَْساِنّ بعني العتبار عند تحديد األُُسس الَواِجب 
اتِّباعها يف التَّطبيق، فتطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة قد يتقاطع 
ــه يختلف عنها يف َمَواِطن  بِْحيَّة أو الُحكُوِميَّة، إلَّ أنَـّ بِنْســـَبة ما مـــع املَُنظََّمت الرِّ
أخرى، مبعنى ل يجب أن تعمل املَُنظََّمة عل استنساخ طرق وأُُسس تطبيق الَحوْكََمة 
بِْحيَّة، وبالتَّأِْكيد ل َضْي من الســـتعانة بخربة املَُنظََّمت األخرى،  يف املَُنظََّمت الرِّ
ولكن يجب أن يكون الَقْول النهاّئ لطبيعة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ذاته؛ ويف هذا املبحث 
د  سنناقش طُُرق وأُُســـس تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، ونَُحدِّ
ـــُبل األفضل واألنجع والَِّتي ُتَكِّن املَُنظََّمة وإدارتها من الُوُصول لنظام َحوْكََمة  السُّ

ال وَضاِمن لضبط ُمْدَخالت وُمْخرََجات الَعَمل. َفعَّ

ونظام الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة َيْتَّد ليشمل مختلف أقسام املَُنظَّاَمت، 
كام يشـــمل عالقتها مع جميع أصحاب املصلحة، ولُكّل ِجَهٍة من هذه الجهات أُُســـس 
ة بها والَِّتي تختلف عن األخرى، وإن كانت تشرتك معها يف أنَّ املبادئ  َحوْكَمتها الَخاصَّ
األَساِســـيَّة هي ذاتها، ولكن تختلف بإجراءات التَّطبيق، وفيام أُُســـس وطُرُق تطبيق 

الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة:
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أُُسس الَحوْكََمة داخل مجلس اإلدارة
تَْنعكـــس الَحوْكََمة يف مجلس إدارة املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة عىل جميع أقســـام املَُنظََّمة 

وِخْدَماتها ومشـــاريعها، وعىل عالقتها بأصحاب املصلحة، فمجلس اإلدارة هو الَعْقل 

املَُدبِّر للُمَنظََّمة، فإذا َصلََح هذا العقل َصلََحْت األفعال، وَصلََحْت باقي أقســـام الَجَسد 

اإلَداِرّي يف املَُنظََّمة، وعموًما تقوم الَحوْكََمة يف مجلس اإلدارة عىل جملٍة من األفعال 

اِدرَة عن هذا  ـــلُوكِيَّات اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة الَِّتي تَْضمن أنَّ جميع القرارات الصَّ والسُّ

املجلس تَُصّب يف مصلحة املَُنظََّمة ومصلحة أصحاب املصلحة، 

لُوِكيَّات: وفيم ييل أَهّم هذه اإلجراءات والسُّ

يَّة الَحوْكََمة وَدْورها يف نجاح 	  الحرص عىل تكوين مجلس إدارة يَِعي أعضاَءه أَهمِّ
املَُنظََّمة، ويعمل عىل تعويم مفهوم الَحوْكََمة لجميع املســـتويات اإلَداِريَّة؛ بحيث 
دة وواِضَحـــة يف املَُنظََّمة، كام يجب أن يَتََفهَّم  يكون لُكّل عامل َمْســـُؤولِيَّة محدَّ
َات البيئة الَخارِِجيَّة املُتََعلَِّقة بالَحوْكََمة، ويعمل عىل التَّناغم  مجلـــس اإلَدارَة ُمتََغريِّ

اِخلِيَّة. واالنسجام بينها وبني البيئة الدَّ

أن يَْضَمـــن مجلس اإلَدارَة وْضع أهداف قابلة للتطبيق، وأن يقوم براجعة دامئة 	 
ة باملَُنظََّمة،  لهذه األهداف، كام يجب أن يعمل املجلس عىل إقرار املوازنات الَخاصَّ
وأن تكون هذه املوازنات علنيَّة ومنشـــورة بحيث يتمكَّن جميع أصحاب املصلحة 

من االطِّالع عليها، وأن تكون الُخطَط واألهداف ُمتَناِسبَة مع واقع املوازنات.

د أوجه املَُســـاَءلَة ألعضاء 	  د املَْســـُؤولِيَّات، ويَُحدِّ َوْضع ِميثاق َداِخيِلّ للمجلس يَُحدِّ
املجلس.

الِحَفاظ عىل حجم صغري للمجلـــس والتَّأْكِيد عىل أْن يكون عدد األعضاء فَرِْديًّا 	 
لتجنُّب الوقوع يف أّي مأزٍق خالل َعَملِيَّات التَّْصويت.

ضامن اســـتقالليَّة أعضاء املجلس، وعدم وجود أّي ُعْضو يتَّصل بآخر بقرابة من 	 
الدرجة األُوىَل أو الثَّانِية.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الرَّاِبع
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اِخلِيَّة للَحوْكََمة اإلجراءات الدَّ
اِخلِيَّة تلك الوثائق املُْعتََمَدة ِمن ِقبَل املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة واملُتََعلَِّقة  يُْقَصد باإلجراءات الدَّ
ــة الَِّتي ينتهجها العاملون، وتكون هـــذه اإلجراءات ذات عالقٍة  باألنشـــطة الروتينيَـّ
ُمبَارِشَة أو غـــري ُمبَارِشَة بأصحاب املصلحة، وتختلف هـــذه اإلجراءات من ُمَنظََّمة 
مها املَُنظََّمة، كام تختلف اإلجراءات  ألخرى؛ وذلك حسب األنشطة والِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
فات  ِضْمن املَُنظََّمة نفســـها؛ وذلك بني األقسام املختلفة، ويجب توافر ُجْملَة من الصِّ
والَخَصائص يف هذه اإلجراءات؛ بحيث يَْضمن أْن تُؤدِّي الَغرَض املراد منها يف إطار 
اِخلِيَّة  اِملَة يف املَُنظََّمة، وفيام ييل أَهّم صفات وَخَصائص اإلجراءات الدَّ الَحوْكََمة الشَّ

يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة:

اِخلِيَّة، 	  اســـتعمل ُجَمل َقِصيَة وُمْخَتَصَة وبسيطة يف توضيح اإلجراءات الدَّ
فاإلجراءات الطويلة يَْصُعب فَْهمها وغالبًا ما يَُســـاء فَْهمها ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي عىل 

عكس الَقِصريَة واملُْختََصَة.

اِخلِيَّة للَعاِملِنَي، كُصَور 	  يَّة إليصال اإلجراءات الدَّ الستعانة بالوســـائل الَبَصِ
َهة للَعاِملِنَي وللُمْستَِفيِديَن  َور ُمَوجَّ الغرافيك واألشـــكال البيانيَّة، وتكون هذه الصُّ

. ّ وللُمْجتََمع املََحيلِّ

ـــلُوكيَّات الرتجاليَّة، والَعَمل عىل أن تكون جميع 	  البتعـــاد َقْدر اإلمكان عن السُّ
ياَسات  نشاطات املَُنظََّمة تقوم وفْق مجموعٍة واضحٍة وُمْعلََنٍة من اإلجراءات والسِّ

وط الَِّتي يجب أن يلتزم بها كُّل فرٍد يعمل داخل املَُنظََّمة. والرشُّ

اللتـــزام باملِْهِنيَّة وتعزيز الحرتاف يف الَعَمـــل، وذلك من خالل االبتعاد عن 	 
التوظيف العشواّئ، والَعَمل عىل استقطاب الكفاءات وأصحاب الخربة يف الَعَمل 

امليداّن واإلَداِرّي والتَّْنِظيِمّي.

ٍة، فالتََّعاُمل النَِّزيه هو أحد أَهّم مبادئ الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت 	  الَعَمل بنزاهٍة تامَّ
اإلنَْســـانِيَّة، وهذه النَّزَاَهة تبدأ من َهرَم املَُنظََّمة لتَِصل إىل املســـتوى التَّْشِغييِلّ 

املبارِش.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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إجراءات الَحوْكََمة املَالِيَّة
تُْعترَب الَحوْكََمة املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة من أَهّم إجراءات الَحوْكََمة 
يَّة املصادر املَالِيَّة للُمَنظََّمة كَمِعني أَساِسّ لتقديم  يف املَُنظََّمة، وذلك انطالقًا من أَهمِّ
ة للاَمنِِحنَي أيًضا؛ فتَبَنِّي  الِخْدَمات وتَبَنِّي الربامج اإلنَْسانِيَّة، وتُْعترَب الَحوْكََمة املَالِيَّة ُمِهمَّ
ع املَانِِحنَي عىل االستمرار يف تقديم  املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة معايري واضحة للَحوْكََمة يَُشجِّ

التَّْمِويل، وفيام ييل أَهّم إجراءات الَحوْكََمة املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة:

ة فيام يخصُّ ُمْدَخالت وُمْخرََجات 	  ، وَخاصَّ اتِّبـــاع منهج واضح لإلفصاح املَـــاِلّ
ْولِيَّة  ة والدَّ املَُنظََّمة، وهنا يجب أن تُرَاِعي املَُنظََّمة من خالل إدارتها املعايري الَعامَّ

يف اإلفصاح املايّل.

ال 	  ة، من خالل تأمني نظام فَعَّ تفعيل دور التغذية العكســـيَّة للمعلومات املرتدَّ
يعة  إليصال الشكاوى والتََّعاُمل مع هذا الشكاوى بِحرَِفيَّة وأمانة، واالستجابة السَّ

ة. لها يف حال كانت ُمِحقَّ

ة املَالِيَّة، ويكن القول: 	  الرَِّقابَة املَالِيَّة؛ فالرِّقَابَة من ُصلْب نظام الَحوْكََمة، وَخاصَّ
إنَّه يف ِظّل غياب الرِّقابَة املَالِيَّة ال يكن االدِّعاء بُوُجود نظام َحوْكََمة.

َمة مع الوثائق املَالِيَّة، والتَّأكُّد من أنَّ 	  تدقيق تكاليف الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة املَُقدَّ
ح بها تكاليف َحِقيِقيَّة ومنطقيَّة. التَّكاليف املَُصَّ

يف ختام هذا الفصل، ال بُدَّ من التَّأْكِيد عىل أنَّ معايري الَحوْكََمة بشـــتَّى أشكالها تُْعترََب 
يَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وعىل الرَّْغم من أنَّ انتشار معايري الَحوْكََمة يف  بالغة األَهمِّ
بِْحيَّة، إالَّ أنَّ  العديد من املَُنظَّاَمت  هذه املَُنظَّاَمت مازال َضيًِّقا مقارنًة مع املَُنظَّاَمت الرِّ
اإلنَْســـانِيَّة املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة قَطََعت شـــوطًا ُمِهامًّ يف هذا املجال، ففي أسرتاليا عىل 
ة  ة بَحوْكََمة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة)1(، وَمَهمَّ ســـبيل املثال تَمَّ تشـــكيل لجنة َخاصَّ

بِحّي من َمْنظُور الكيانات املَُنظََّمة، التجربة االســرتاليَّة، املنتدى . 1 بــريد، مــاري. َحوْكََمة الِقطَاع غي الرِّ
بِْحّي، 2019م، تاريخ الزيارة 23 مــارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط:  ــادس لتطوير الِقطَــاع غري الرِّ السَّ

https://cutt.us/vSvh0

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الرَّاِبع
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هذه اللَّْجَنة ُمَساَعَدة املَُنظَّاَمت الَعاِملَة يف أسرتاليا عىل تطبيق معايري الَحوْكََمة، وعىل 
ْعم)1( يف تطبيق الَحوْكََمة من التَّجارب  املســـتوى العرّب تَُعّد تجربة وْحَدة تنسيق الدَّ

الرَّائدة)2(.
وعموًما يكن القول: إنَّ الَعْقد املايض كان َحاِساًم يف تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت 
ة لناحية انتشار مفهوم الَحوْكََمة وزيادة الَوْعي التَّْنِظيِمّي بضورِة  اإلنَْســـانِيَّة وَخاصَّ
تطبيقها، ويكن التََّوقُّع بأنَّه يف نهاية الَعْقد الَحايِلّ، ستكون َغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

ْولِيَّة قد طبَّقت جميعها معايري الَحوْكََمة يف مختلف نشاطاتها. املََحلِّيَّة والدَّ
 

َسة ُسوريَّة وطَِنيَّة غي ُحكُوِميَّة، غري سياسيَّة، غري ربحيَّة، تعمل عىل ُمَضاَعَفة . 1 ْعم: ُمَؤسَّ وحدة تنسيق الدَّ
َكَاء  وِرّي َعرْب تنسيق الجهود بني املَانِِحنَي والوكاالت التَّْنِفيِذيَّة والرشُّ عب السُّ َمة للشَّ األثر للُمَساَعَدات املَُقدَّ

https://cutt.us/SPo1q :ْعم، ُمتَاح عىل الرَّاِبط املََحلِّيِّنَي، املوقع الرسمّي لوحدة تنسيق الدَّ
2 .https://cutt.us/PmVFS :ما معنى الحوكمة، املوقع الرسمّي لوحدة تنسيق الدعم، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الَفْصل الَعاِش 

التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة.. املفهوم واألهداف واألدوار •

مفهوم التَّْسِويق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 
يَّة التَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أََهمِّ
أهداف التَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 	 
االْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اِخيِلّ يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة	  التَّسويق الدَّ

املَْبَحث الثَّاِن: املزيج التَّْسِويِقّي يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  •
ِْويج	  ْعر، الرتَّ عنارص املزيج التَّْسِويِقّي التَّْقلِيِديَّة: املُْنتَج، التَّْوِزيع، السِّ
عنارص املزيج التَّْسِويِقّي املُْستَْحَدثَة: األفراد، البيئة املَادِّيَّة، الَعَملِيَّات	 
املزيج التَّْسِويِقّي بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن	 
وق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  تجزئة السُّ

املَْبَحث الثَّالِث:  َمَهاَرات اإلقناع والتَّأثِي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
صفات وَمَهاَرات املُْقِنع	 
الرَِّسالَة اإلقَْناِعيَّة	 
الوسيلة اإلقَْناِعيَّة	 
َدْور التَّْسِويق يف زيادة املوارد املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
منافع التَّْسِويق للمشاريع اإلنَْسانِيَّة	 
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الَفْصل الَعاِش

التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة ُمَقدِّ
بِْحيَّة  رَة أنَّ التَّْســـِويق َعَملِيَّة إَداِريَّة ُمرْتَِبطَة باملَُنظََّمت الرِّ سادت حتَّى فرتٍة ُمَتأخِّ
فقط، وتَمَّ النَّأُْي باملَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة عن هذا املفهوم عل اعتبار أنَّ التَّْسِويق قد 
يُِيُء للَعَمل اإلنَْساِنّ، وَرْغَم أنَّ هذه النَّظْرَة بدأت بالتغيُّ مع بداية النِّصف الثَّان 
من القرن املاض؛ إلَّ أنَّ عالقة التَّْســـِويق بالَعَمل اإلنَْساِنّ بَِقَيْت َمَحّل َجَدٍل، بني 
ُمَؤيٍِّد وُمَعارٍِض لهذه العالقة، إىل أْن ُحِســـَم هذا الَجَدل عل يَِد عرَّاب التَّْســـِويق 
"فيليب كوتلر")1(  وصديقه "ســـيدن ليفي")2( ؛ وذلك يف عام 1969م من خالل 
مقاٍل نُِشَ حينها ِبُعْنواِن "توســـيع مفهوم التَّْسِويق")3( ؛ حيث أكَّد املَُؤلَِّفان عل أنَّ 
التَّْسِويق نََشــــاٌط اْجِتَمِعّي يذهـب إلـى حـَدٍّ بعيـٍد عـن بيـع معجـون األسـنان أو 
الصابـون والحديـد، وأنَّ عـدًدا كبيـًرا مـن األعمـال أصبحـت تَِتـّم داخل املُْجَتَمع 

ْويِلّ، أنَجز درجة . 1 فيليب كوتلر: ُمَفكِّر واقِْتَصاِدّي أمرييّك مواليد 1931م، بروفيســور يف التَّْســِويق الدَّ
املاجســتري من جامعة شــيكاغو والدكتوراه من معهد ماساتشوســتس للتِّقنية، بعد الدكتوراه َدرََس علم 
ــلوكِيَّة يف جامعة شــيكاغو، اختري من مَجلَّة فايننشال تايز  ياِضيَّات يف جامعة هارفارد والعلوم السُّ الرِّ
يف عام 2001م كرابع أَهّم ُمَفكِّر يف مجال اإلدارة، يف عام 2008م اختارته مجلة وول سرتيت كسادس 
ْويِلّ،  اِخيِلّ والدَّ أكث املَُفكِّرِيَن تأثريًا يف مجال األعامل، تَُعّد ُمَؤلََّفاته ذات تأثري عميق يف التَّْســِويق الدَّ

https://cutt.us/0NKz1 :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ســيدن ليفي: ُمَفكِّر اقتَْصاِدّي أمرييّك، ُولَِد عام 1926م، َحائِز عىل درجة الدكتوراه يف التَّْســِويق ويف . 2

ــلُوكِيَّة، يَُعدُّ من أَهّم املَُفكِّريَن اإلداريِّنَي يف القرن العرشين، وأحد املَُســاِهِمنَي البَاِرِزيَن يف  العلوم السُّ
ِسنَي لنظريَّة ُشُمول التَّْسِويق لألنشطة االجتامعيَّة هو وصديقه كوتلر،  دراسة ُسلُوك املُْستَْهلِك، ومن املَُؤسِّ

https://cutt.us/pr5qy :موقع مدرسة اإلدارة يف جامعة نورث ويسرتن، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
3. Kotler, P.& Levy, S. )1969(. Broadening the Concept of Marketing, Research Gate. 

Retrieved from https://cutt.us/hMxzX
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مـن خـالل ُمَنظََّمت أخـرى َغيـر املَُنظََّمت التِّجاِريَّة، وكُّل هــذه املَُنظََّمت ُتَارِس 
أنشـــــطًة شــبيهًة إىل َحدٍّ كبيٍ بالتَّْسِويق، ســواًء اْعَتَبـرَْت ذلــك تسويًقا باملفهوم 
العلمّي أْم ل، فُدُخول التَّْســـِويق إىل قطاع الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ وتفعيل َدْوره 
َا يرجـع ذلـك إلـى الَفْهـم  ـــــًرا نِْسِبيًّا مقارنًة مع باِقي القطاعات، وُرمبَّ كان ُمَتأَخِّ
الَخاِطـئ مـِن ِقَبـل هـذه املَُنظََّمت ملعنـى التَّْسِويق؛ بحيـث اعتربتـه وسـيلًة للَبْيـع 
والتَّأثِي واإلْقَنــــاع فقـط، وأنَّهـا ل تحتــــاج له؛ كَْونَُهـا فـي ُسـوق الطَّلَـب علـى 
ة ِمن ِقَبل إداَرة  م، إَضاَفة إىل النَّظْرَة الَعامَّ ِخْدَماتهــــا أكبـر مـن الَعـرْض املَُقــــدَّ
املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة والَِّتي ترى بأنَّ التَّْسِويق ميكن أن يُْخِرج الَعَمل اإلنَْساِنّ عن 

هدفه الَعاّم.

لكنَّ التَّْسِويق ال يَْعِنــــي فقط البيـع والتَّأثِري واإلقَْنـاع فحسـب، بل هـو النََّشاط الَِّذي 
ُيَكِّـن املَُنظََّمة مـن تصميــــم املُْنتََجات والِخْدَمات وتسـليمها لجمهورها املُْستَْهَدف 
واالحتفــاظ باتِّصال ُمْستَِمّر مــعهم والتََّعرُّف علــى احتياجاتهــم، وتطويــر ُمْنتََجات 
ة مع  وِخْدَمات جديدة لتلبيـة تلـك االحتياجـات، فالتَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وَخاصَّ
ات املُتََسارَِعة يف مختلف البيئات غَدا َمطْلَبًا ضوريًّا للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وهو  التََّغريُّ
يَّة ســـيكون هذا  رافعٌة َحِقيِقيَّة لَفاِعليَّة هذه املَُنظَّاَمت، لذلك وانطالقًا من هذه األََهمِّ
ًصا لدراسة مفهوم التَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة؛ من خالل  الَفْصل ُمَخصَّ

قَاته.  توضيح مفهومه وأهدافه وطُرُق تفعيله وأبرز ُمَعوِّ

الَفْصل الَعارِش
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املبحث األَوَّل

التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
املفهوم واألهداف واألدوار

ة، بدأت مبفاهيَم بسيطٍة، وانتقل ُخطَْوة  َرات ِعدَّ َعرََف التَّْســـِويق مبفهومه الَعاّم تَطَوُّ
، فبدايته كانت يف بداية  ة ليصل إىل املفهوِم الَحاِلّ بُخطَْوة خالل مراحل زََمِنيَّة ِعدَّ
القرن العشين مع ظُُهور مفهوم التَّْســـِويق اإلنَْتاِجـــّي، وانتقل بعدها إىل املفهوم 
ه للُمْســـَتْهلِك ليصل يف وقتنا الحاّل إىل مفهومه األوسع  البيعّي، ومنه إىل التََّوجُّ
ـــاِمل، وتُْعَترَب مرحلة ما بعد الحرب الَعالَِميَّة  ع أو الشَّ واألشمل، وهو التَّْسِويق املَُوسَّ
الثَّانية املرحلة األكث ِغًنى بتطوُّر التَّْســـِويق كمفهوٍم وتطبيٍق، وشهدت هذه املرحلة 
ُدُخول التَّْسِويق عالَم األعمل اإلنَْسانِيَّة، إلَّ أنَّ ُدُخول التَّْسِويق إىل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة 
ًة من بعض املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة  ُخول واَجَه ُمَعاَرضًة َحادَّ مل يكن سهاًل ويسيًا، فهذا الدُّ
ة املَُعارِِضنَي يف أنَّ التَّْسِويق سيذهب بالَعَمل  يف سبعينيَّات القرن املاض، وكانت ُحجَّ
اإلنَْســـاِنّ إىل حيـــث ل يجب أن يكون، ووصلت املعارضة إىل َحـــّد اتَِّهام من يَُروِّج 
اتِيَّة عل حساب  لُدُخول التَّْســـِويق إىل الَعَمل اإلنَْساِنّ بأنَّه يعمل لتدعيم صورته الذَّ
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، واْســـَتَمرَّ هذا الَجَدل إىل أْن َحَسم "كوتلر" و"ليفي" هذا الخالف 
لصالح التَّْســـِويق، وبدأ هذا الرَّأْي يَْحظَى بالَقُبول التَّْدريِجّي يف دائرة التَّْســـِويق 
َج هذا النََّجاح باستبياٍن أْجَراه "نكلس")1( عام 1974م، أظَهر أنَّ 95%  األكادمييَّة، وتُوِّ
من األكَادميِيِّنَي التَّْســـِويِقيِّنَي يدعمون فكرة ُدُخول التَّْسِويق إىل النََّشاط اإلنَْساِنّ، 
ق قيمًة ُمضاَفًة جديدًة ملُْخرََجات هذا الَعَمل، ومن حينها بدأ  ُخول سُيَحقِّ وأنَّ هذا الدُّ

1. William, N. )1974(. Conceptual Conflicts in Marketing, Econbiz. Retrieved from: https://
cutt.us/tGM6X
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التَّْســـِويق بالتَّطَوُّر َداِخل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة ليغدو اآلن جزًءا رئيًسا من 
َم -كم تََوقََّع األكاِدميِيُّوَن آنذاك- قيمًة ُمَضافًة  أنشطِة وفعاليَّاِت هذه املَُنظََّمت، ولُيَقدِّ
لَة للُمْســـَتِفيِديَن،  واِضحًة ملُْخرََجات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، َتَثَّلَْت بزيادة املَْنَفَعة املَُتَحصَّ

واستقراًرا خدميًّا وتشغيليًّا وَتْويلِيًّا للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة.
 

مفهوم التَّْسِويق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
يشري مفهوم التَّْســـِويق يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة إىل مجموعٍة من األنشطة 
املُتََسلِْســـلَة واملُتََكاِملَة الَِّتي تعمل لتحقيق هدٍف واحٍد هـــو تعزيز مكانة املَُنظََّمة من 
ٍد  خالل تحقيقها االســـتقرار الِخْدِمّي والتَّْمِوييّل، وهذه األنشطة ال ترتبط بِقْسٍم ُمَحدَّ
ة َجاَمِعيٌَّة، يجب  ًة لجزٍء مـــن الَعاِملِنَي فقط، بل هي َمَهمَّ يف املَُنظََّمة وال تَُشـــكِّل َمَهمَّ
عىل جميع الَعاِملِنَي ويف مختلف مستوياتهم اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة الَعَمل عىل إنجازها 
ًة ُمَؤقَّتًَة يكن االنتهاء منها، بل هي ُمْســـتَِمرَّة  ـــكل املطلوب، وهي ليســـت َمَهمَّ بالشَّ
ها وانخفاض  ة أو تََعثُّ اســـتمراَر نَشاِط املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، ويف حال توقُّف هذه املََهمَّ
فاعليّتها فســـتُؤَثِّر وبَشـــْكٍل ُمبَارِش عىل واقع املَُنظََّمة من خالل عالقتها مع املَانِِحنَي 

واملُْستَْهَدِفنَي والِجَهات الُحُكوِميَّة والبيئة االْجِتاَمِعيَّة كَُكّل.

ح مفهوم التَّْسِويق  وكَمْدَخٍل لَفْهٍم أوضح ملفهوٍم التَّْســـِويق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َسُنَوضِّ
بإطاره الَعاّم، فالتَّْســـِويق هو: "الَعَمل اإلَداِرّي الَِّذي يعتمد عىل التَّْخِطيط االسرتاتيجّي 
ـــلِيم، واستخدامها يف  للجهود املبذولة للمرشوع، وتوجيه هذه الجهود يف مســـارها السَّ
الربامج الَِّتي تَســـتهدف ِخْدَمة الربامج الَِّتي تتبنَّاها املَُنظََّمة، وَعَملِيَّة التَّْســـِويق تَتَطَلَّب 
د"، والتَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  ائِم واملُْستَِمّر للجهود يف نظاِم عمٍل ُمَوحَّ التوحيد الدَّ
ته ومعناه من مفهوم التَّْسِويق العاّم، إالَّ أنَّ له خصوصيَّة تَُفرِّده وُتَيِّزَه عن  يســـتمدُّ َمَهمَّ
التَّْسِويق العاّم، فالتَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ هو عبارٌة عن تباُدل للَمنافع، فعندما تحصل 
املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة عىل املال من املُترََبِّع أو املَانِح فهي تُعطيه إحساًسا كبريًا بالرَّاحة والرَِّضا 
ات، وأنَّه قد أدَّى واجباته حياَل املُْحتَاِجنَي؛ ونفس األمر يكن إســـقاطه عىل  عن الـــذَّ

العالقة بني املَُنظََّمة وبني املُْستَِفيِديَن من ِخْدَماتها وأنشطتها ومشاريعها.

الَفْصل الَعارِش/ املبحث األَوَّل
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والتَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ هو نشاٌط ُمْستَِمّر وَعَملِيَّة َدامِئَة تستِمّر بعد تقديم الِخْدَمة 
للُمْستَِفيِديَن، وال تنتهي عندها، وذلك من خالل دراسة تأثري هذه الِخْدَمة عليهم وتحديد 
فيام إذا كانت ُمالمِئَة أم ال، وكذلك األمر ينطبق عىل املَانِِحنَي، فالعالقة معهم ال تنتهي 
اِمل يرى أنَّ عالقة املَُنظََّمة مع املَانِِحنَي  بالحصول عىل التَّْمِويل، فالتَّْسِويق اإلنَْساِنّ الشَّ
يجب أن تســـتِمّر ولو انقطع التَّْمِويل لفرتٍة ما، فالعالقة هنا ليســـت عالقًة َتْويليَّة فقط 

ِيّ االْسرِتَاتِيِجّي. تنتهي بنهاية املَْنح، وهذا ما يعطي الَعَمل اإلنَْساِنّ بُْعَده املَُؤسَّ
كام يتاز التَّْســـِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عن نظريه العاّم، بأنَّه يشمل تسويق األفكار؛ 
فتســـويق األفكار يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يُْعترََب من ُصلْب َمَهاّم املَُنظََّمة، وهذا التَّْسِويق 
ع لتسويق  ة، ويف ســـياق هذا املبحث َسَنتَطَرَّق وبشكٍل ُمَوسَّ لألفكار ذو اتِّجاهات ِعدَّ
يَّة هذا التَّْسِويق يف رَفْع َجْوَدة الِخْدَمات واألنشطة  األفكار يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وأََهمِّ

َمة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. املَُقدَّ

يَّة التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة أََهمِّ
يَّة التَّْســـِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يف أنَّه بثابة التَّْنِميَة الَحِقيِقيَّة للُمَنظَّاَمت  تَتََمثَّل أََهمِّ
من خالل الوصـــــول برتكيـــــز وفاِعلِيَّة للجامهيــر والفئـــــات املُْستَْهَدفَة مــن 
ْخــل  خــــالل التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي، وتفعيــل املــوارد املَالِيَّة، وتوســيع مصــادر الدَّ
يَّة واملَالِيَّة لتحقيق األهداف الَِّتي أُنِْشئَْت من أجلها  واالسـتثامر األمثـل للمـوارد البَرَشِ
الت املَُساَهاَمت املَالِيَّة  هذه املَُنظَّاَمت وحاميتها من الَهْدر، ال ِســـيَّاَم مع انخفاض ُمَعدَّ

ِمن ِقبَل املُترَبِِّعنَي والِجَهات املَانَِحة.

يَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة: ما الَِّذي يجعل للتَّْسِويق أََهمِّ

يَّة 	  ع عىل االبتكار والنُُّمّو واالستغالل األمثل للموارد املُتَاَحة والطَّاقَات البَرَشِ يَُشجِّ
املُتََواِفرَة.

يساعد عىل َدفْع حركة التَّْنِميَة للَعَمل اإلنَْساِنّ بشكٍل َعاّم، كَْونَه يبني شبكة عالقات 	 
لَة املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن والِجَهات الُحُكوِميَّة. واِسَعة مع األطراف ذات الصِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َراَسات "مداد"، 2016م، تاريخ . 1 ْويِلّ لألبحاث والدِّ باهامم، عبدالله سامل. املُترََبِّع واملَُنظََّمة الخرييَّة، املركز الدَّ
goo.gl/EsYTJA :الزيارة 3 أغسطس 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

يَْحِمي املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة من التََّذبُْذب التَّْمِوييّل الَِّذي يُؤَثِّر عىل استقرار املَُنظََّمة 	 
. املايّل والتَّْشِغييِلّ

يلعب َدْوًرا فاعاًل يف إدارة املشاريع الَِّتي تَتَبَنَّاها املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة؛ فنجاح املشاريع 	 
اإلنَْسانِيَّة يرتبط وبدرجٍة كبريٍة بُقْدرَة املَُنظََّمة عىل التَّْسِويق لها.

ــْمَعة الطَّيِّبَــة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 	  يساهم يف تعزيــز الصــُّورَة اإليَجاِبيَّة والسُّ
مــن خــالل إبــراز برامجهــا ومشــاريعها.

ّ وحثّهم عىل االندماج يف 	  إشـــاعة ثقافة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بني أفراد املُْجتََمع املََحيلِّ
يَّة، وإن كانت آثارها  املَْنظُوَمة املُْجتََمِعيَّة اإلنَْســـانِيَّة، وهذه النُّْقطَـــة تُْعترََب بالغة األََهمِّ

ال تظهر ُمبَارَشًَة، إالَّ أنَّها تعمل عىل تأسيس ُمستقبَيِلّ عايل الَفاِعلِيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ. 

ًة كون هذه املشاريع من  يَّة ُمَضاَعَفة للمشاريع اإلنَْسانِيَّة، وَخاصَّ ويَُعدُّ التَّْسِويق ذا أََهمِّ

أكث أدوات الَعَمل اإلنَْســـانِيَّة فاعليًَّة وأثرًا إيَجاِبيًّا عىل املُْستَْهَدِفنَي، لذلك يُعدُّ تسويق 

ست  املشـــاريع من األعمدة الرَّئِيَسة الَِّتي تســـتند عليها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، لذا تأسَّ

رشكات َعالَِميَّة تختّص بتســـويق املشاريع اإلنَْســـانِيَّة نيابًة عن املَُنظَّاَمت، ما يضمن 

صياغة اْسرِتَاتِيِجيَّة تسويقيَّة ُمَميَّزَة تضمن لهذه املَُنظَّاَمت إنجاز أهدافها كافَّة)1(. 

أهداف التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
يرتبط التَّْسِويق بختلف األنشطة الَِّتي تقوم بها املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، األمر الَِّذي يعكس 
َمة وينخفض  يَّته كمفهوٍم ونشـــاٍط، فبغياب التَّْسِويق تنحدر َجْوَدة الِخْدَمات املَُقدَّ أَهمِّ
ِتِه، ومن بني األهداف  ل، وبالتَّايِل يتأثَّر الَعَمل اإلنَْســـاِنّ برُمَّ مقدار التَّْمِويل املُتََحصَّ

ُقها التَّْسِويق للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ما ييل: الَِّتي يَُحقِّ
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بْح، كُلِّيَّة العلوم االقتصاديَّة والتِّجاريَّة وعلوم التسيري، . 1 كلثوم، وهاب. التَّْسِويق يف املَُنظََّمت غي الَهاِدَفة للرِّ
hyyps://cut.us/BEOjF :2011م، تاريخ الزيارة 3 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

زِم هو الُخطَْوة األوىل يف نشـــاط 	  َجْمـــع التَّرَبَُّعـــات: يُْعترَب تأمني التَّْمِويل الالَّ
زِم ال يَِتّم بطَرِْق األبواب، فهو َعَملِيَّة  املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وتأمني التَّْمِويل الـــالَّ
تســـويقيَّة ُمتكاِملَة، وبالتَّأْكِيد ال نقصد بالتَّْمِويل هنا املفهوم التَّْقلِيِدّي، فأّي َمْنٍح 
لع للُمَنظََّمة والتَّْدريب  يَْستهدف َدْعم املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة هو تويل، فتأمني السِّ
النَّْوِعّي لطواقم الَعَمل يُْعترَب شـــكاًل من أْشَكال التَّْمِويل، وَدْور التَّْسِويق هنا يرَْبَُز 
يف بناء شـــبكة عالقات واســـعة من املَانِِحنَي الَحاليِّنَي والُمْحتََملِنَي مستقباًل، 
لَِعيَّة  وتُْعترََب األسواق الَخرْيِيَّة واملزاد الَخرْيِّي الهادف لَجْمع التَّرَبَُّعات املَالِيَّة والسِّ
تَطِْبيًقا واِضًحا من تطبيقات التَّْسِويق، وهنا تَْجدر اإلشارة إىل أنَّ بعض املَُنظَّاَمت 
تَْعتقد بأنَّ نِطَاق جمع التَّرَبَُّعات هو النِّطاق الوحيد للتَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، 

يَّة التَّْسِويق ومن دوره. م ويَُقلِّل من أََهمِّ وبالتَّأْكِيد هذا املفهوم مغلوٌط، ويَُحجِّ

بِْحّي الَِّتي تُْديرها 	  إدارة األنشـــطة الْسِتْثَمِريَّة: وهي األنشـــطة ذات الطَّابع الرِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فالَعَمل اإلنَْساِنّ يُحتِّم يف بعض األحيان دخول املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة يف استثامرات ذاِت طَاِبعٍ ِربِْحّي، وذلك بهدف تويل أنشطتها اإلنَْسانِيَّة؛ 
ففـــي الَعْقَديِْن األخريين بََرَز َميٌْل واِضح لدى املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة للخروج من 
نِطَاق التَّْمِويل ذو املصدر الوحيد، فاالعتامد عىل مصادر قليلة ومحدودة للتمويل 
د اســـتمرار الَعَمل ويَُقوِّض االســـتقرار فيه، إالَّ أنَّ هذا املبدأ مل يَلَْق الَقبُول  يَُهدِّ
ًة النَّاشئَة  ة يف ِظّل حساسيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وَخاصَّ الَواِســـع حتَّى اآلن وَخاصَّ
ة أنَّها تنحها  ة للُمَنظََّمة وَخاصَّ بح، إالَّ أنَّ هذه االستثامرات ُمِهمَّ منها ملصطلح الرِّ
مزيـــًدا من االســـتقالليَّة يف حال اعتامدها يف تويلها عـــىل مصدر َذاِتّ ولو 
َدد أثبتت التَّجارب التَّْســـِويِقيَّة)1(  مل يكن يَُغطِّي كامل املصاريف، ويف هذا الصَّ
لُون رشاء ُمْنتََجات يعلمـــون أنَّ جزًءا من أرباحها تذهب  أنَّ املُْســـتَْهلُِكوَن يَُفضِّ
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لَدْعم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ويف هذا اإلطار يظهر جليًّا دور التَّْسِويق يف َدْعم هذه 
االستثامرات من خالل البحوث التَّْسِويِقيَّة ودراسة املزيج التَّْسِويِقّي املاَلئِم.

مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة للُمْستَِفيِديَن 	  تَْســـويق الِخْدَمات: إنَّ الِخْدَمات الَِّتي تُقدِّ

هدفها وبدون أدن َشـــّك تحســـني حياتهم، وهذه الِخْدَمات ال يَِتّم تقديها إالَّ 

َقة، إالَّ أنَّها قد ال تُْقِنُع املُْستَْهَدِفنَي دامئًا،  بناًء عىل خربة ُمْســـبََقة ودراســـات ُمَعمَّ

فانتامءاتهم الدينيَّة والثََّقاِفيَّة والِعرِْقيَّة قد تدفعهم لرَفْض ما يكون يف صالحهم، 

وهنا يأت َدْور التَّْسِويق يف إقناعهم بهذه الِخْدَمات أو املُْنتََجات أو املشاريع.

الْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
بِْحيَّة ُماَمثِلَة لألعـــامل التِّجاِريَّة يف الكثري من  تبـــدو األعامل املُْجتََمِعيَّة غـــري الرِّ

األهداف؛ إذ ترغب املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف التَّأثرِي عىل الجمهور املُْستَْهَدف من خالل 

ِخْدَماتها ومشـــاريعها اإلنَْسانِيَّة عرب تلبية احتياجاته وإشباع َرَغبَاته املختلفة، وتهدف 

ْعم املَادِّّي الَِّذي يدفعها لألمام  كذلك الســـتقطاب الِجَهات املَانَِحة للحصول عىل الدَّ

وينحها االستقرار واالســـتمرار، وتحرص أيًضا ِضْمن جهودها عىل توافر العنارص 

ع بالوقت والُجهد إلنجاز ُخطَطها عىل أكمل صورة ويف  ــة وحثّهم عىل التَّطَوُّ يَـّ البَرَشِ

أرسع وقٍت ممكٍن.

وال يتأتَّ ذلك دون أن تنجح هذه املَُنظَّاَمت يف التَّْســـِويق الَجيِّد لنفسها وملشاريعها، 

والتَّْســـِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ شأنه شأن التَّْسِويق التَّْقلِيِدّي، يقوم عىل اسرتاتيجيَّات 

تعمل عىل تحقيق األهداف املَُنوطَة به، وتَتََكوَّن االْســـرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة -بشكٍل عام- 

ة، يأت يف بدايتها تحديد أهداف املَُنظََّمة من اتِّجاهها للَعَمل املُْجتََمِعّي  من عنارص ِعدَّ

ومشاريعها اإلنَْسانِيَّة، وُخطَطها اآلنيَّة واملُْقِبلَة واملرحلة الَِّتي تريد بلوغها يف املستقبل 

وأدواتها للوصول إىل ذلك.
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ُخطَُوات صياغة الْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة:

دراســـة بيئة املَُنظََّمة: إذ يجب أْن تبدأ كُّل اْســـرِتَاتِيِجيَّة تسويقيَّة بَفْهم وتحديد 	 
اِخلِيَّة كُالًّ من  اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة يف املَُنظََّمة، وتشمل البيئة الدَّ لخصائص البيئة الدَّ
نَِقاط قُوَّة وَضْعف املَُنظََّمة، والبيئة الَخارِِجيَّة تشـــمل الُفرَص والتَّهِديَدات، فأخذ 
خصائص البيئة بعني االعتبار يُْســـِهُم يف بناء اْسرِتَاتِيِجيَّة تسويقيَّة ُمْنَسِجَمة مع 
الة يف فَْهم هذه  واقـــع املَُنظََّمة، ويُْعترَب التَّحليل املَْوِقِفـــّي "SWAT" األداة الفعَّ

البيئة.

تحديد أهداف املَُنظََّمة: فالهدف من التَّْســـِويق يختلف من ُمَنظََّمٍة ألخرى، كام 	 
يختلف للُمَنظََّمة نفســـها بني مرحلٍة وأخرى، فالتَّْسِويق ليس هدفًا بَحدِّ ذاته، بل 
ة، فقد تكون هذه األهداف َجْمَع ترََبَُّعاٍت أو  هو وســـيلٌة لتحقيق األهداف الَعامَّ
اســـتهداَف بيئٍة جديدٍة أو تحسنَي صورة املَُنظََّمة لدى الجمهور الَعاّم، ويجب أن 
َدة بشـــكٍل واضٍح، وقَاِبلَة للقياس، وقاِبلَة للتحقيق، فُوُضوح  تكون األهداف ُمَحدَّ
الهدف يُِفيد يف قياس َمرُْدود الَعَمل اإلنَْساِنّ ومَدى نجاح املَُنظََّمة يف نشاطها. 

َسالة التَّْســـِويِقيَّة: ويف هذه الُخطَْوة يَِتمُّ تحديد املحتوى التَّْسِويِقّي 	  تحديد الرِّ
يَحة املُْستَْهَدفَة  الواجب إيصاله، ويجب أن يَْنَسِجم هذا املحتوى مع َخَصائِص الرشَّ

بالتَّْسِويق، وأْن ينسجم مع األهداف املُْعلََنة.

تقسيم البيئة املُْسَتْهَدَفة بالتَّْسِويق إىل شائح: وهي الُخطَْوة األصعب يف صياغة 	 
ااًل وَمبِْنيًّا عىل أُُسٍس صحيحٍة كُلَّاَم  االْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة، وكُلَّاَم كان التقسيم فَعَّ

انعَكس إيجابًا عىل نجاح التَّْسِويق بشكٍل عاّم.

تقييم الْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْســـِويِقيَّة: ويف هذه املرحلة يَِتّم تحليل األداء التَّْسِويِقّي 	 
وقياس فاِعلِيّته، وتَِتّم َعَملِيَّة التَّقييم بقارنة النَّتَائج مع األهداف.

إنَّ بناء االْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْســـِويِقيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يعتمد وبشكٍل كبريٍ عىل نتائج 
التَّْحلِيـــل املَْوِقِفّي "SWAT"؛ فبناء االْســـرِتَاتِيِجيَّة التَّْســـِويِقيَّة النَّاِجَحة يعتمد عىل 
اِخيِلّ يف املَُنظََّمة، والثَّان البيئة الَخارِِجيَّة، فالَواِقع  ِمْحَوَريِْن رئيسني، األَوَّل الَواِقع الدَّ
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م وفْق التَّْحلِيل املَْوِقِفّي معلومات دقيقة عن نَِقاط قُوَّة وَضْعف املَُنظََّمة،  اِخـــيِلّ يَُقدِّ الدَّ

م معلومات عن الُفرَص والتَّهديدات املُِحيطَة بها، فاالْسرِتَاتِيِجيَّة  والبيئة الَخارِِجيَّة تَُقدِّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة بعني  َات البيئة الدَّ الَة هي الَِّتي تأخذ ُمتََغريِّ التَّْسِويِقيَّة النَّاِجَحة والَفعَّ

َات سيقود ُحْكاًم إىل اْسرِتَاتِيِجيَّة تسويقيَّة فَاِشلَة)1(. االعتبار؛ إذ إنَّ إهامل هذه املُتََغريِّ

اِخيِلّ يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  التَّْسِويق الدَّ
اِخيِلّ يف مثانينيَّات القرن املايض مع اتَِّساع نِطَاق املَُنظَّاَمت  بََرز مصطلح التَّْسِويق الدَّ

ًة مع تََغريُّ النَّظْرَة للَعاِملِنَي يف املَُنظَّاَمت  َدة الِجْنِســـيَّات والعابرة للَقارَّات، وَخاصَّ ُمتََعدِّ

َْوة الَحِقيِقيَّة للُمَنظَّاَمت، ويُْقَصد  مـــن كونهم ِعبْئًا َمالِيًّا إىل رأس مال برََشِّي ُيَثِّل الثَّ

به كمصطلٍح إَداِرّي "فلســـفة وطريقة إدارة تهدف إىل نقِل أفكاِر وأهداِف ورســـالِة 

املَُنظََّمة إىل الَعاِملِنَي لديها، وَدفْعهم الطَّْوِعّي لتَبَنِّي هذه الرَِّســـالة واألهداف والَعَمل 

ال لتطبيقها". اِدق والَفعَّ الصَّ

ة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وذلك كَْون إيان  اِخيِلّ من املفاهيم املُِهمَّ ويُْعترََب التَّْســـِويق الدَّ

الَعاِملِـــنَي برســـالة املَُنظََّمة وأهدافها يُْعترََب من أَهّم العوامل يف إنجاح مشـــاريعها 

ى يف بعض األدبيَّات التَّْسِويِقيَّة بالتَّْسِويق الِفْكِرّي أو تَْسويق األفكار،  وِخْدَماتها، ويَُسمَّ

يَّة  يَّة التَّْسِويق للُمَنظََّمة اإلنَْسانِيَّة يف كَْونِِه وسيلًة للِحَفاظ عىل املََوارِد البَرَشِ وتَتََمثَّل أََهمِّ

بَة منها، وتحقيق االلتزام والوالء  ـــًة املَُدرَّ الَحالِيَّة واســـِتْقطَاب َمَوارد جديدة، وَخاصَّ

التَّْنِظيِمّي للَعاِملِنَي، وَضاَمن تقديم الَعاِملِنَي أفضل ما لديهم إلنجاح املَُنظََّمة، وَضاَمن 

ُمَشاَركَة الَعاِملِنَي بختلف مستوياتهم اإلَداِريَّة يف تنفيذ اْسرِتَاتِيِجيَّة املَُنظََّمة والُوُصول 

لرسالتها.

باإلمكان الَعْوَدة إىل الفصل الرَّاِبع لالطِّالع عىل تفاصيل التَّْحلِيل املَْوِقِفّي وكَيِْفيَّة القيام به.. 1

الَفْصل الَعارِش/ املبحث األَوَّل
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ة أبعاٍد؛ هي  اِخيِلّ يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل ِعدَّ وتقوم اْسرِتَاتِيِجيَّة تفعيل التَّْسِويق الدَّ
ْعم اإلَداِرّي، وتَْفِعيل ِفرَق الَعَمل،  التَّْدِريـــب والتَّْحِفيز املَادِّّي واملَْعَنِوّي، والتَّْمِكني، والدَّ
وكُلَّاَم نََجَحت املَُنظََّمة ُمَمثَّلًَة بإدارتها الُعلْيا يف التَّطِْبيق الِفْعيِلّ لهذه األبعاد كُلَّاَم نََجَحْت 
، وبالتَّايل تَْضَمن مستوياٍت مرتفعًة  اِخيِلّ الٍَة للتَّْسِويق الدَّ يف الوصول الْسرِتَاتِيِجيٍَّة فَعَّ

. من األداء وااللتزام التَّْنِظيِمّي والتَّْشِغييِلّ
 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الثَّاِن

املزيج التَّْسِويِقّي يف املَُنظََّمت
اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

يُْقَصد باملزيج التَّْســـِويِقّي ُجْملَة من الَعَنارِص املَُتَسلِْســـلَة واملَُتَعاِقَبة، والَِّتي تعمل 
بشكٍل ُمْجَتِمعٍ لتحقيق الهدف األســـاِسّ للتَّْسِويق، واملزيج التَّْسِويِقّي يف مفهوم 
ْعر، التَّْوِزيع،  التَّْسِويق الَعاّم يقوم عل أربعة عنارص رئيسة تقليديَّة؛ وهي املُْنَتج، السِّ
ع هذه الَعَنارِص لُتْصِبح َسْبَعًة،  ِْويج، إلَّ أنَّ التِّجاه الحديث يف التَّْســـِويق وسَّ والرتَّ
يَّة والَعَملِيَّات، وفيم يُخّص املزيج التَّْسِويِقّي يف  وذلك بإَضاَفة األفراد والبيئة املَادِّ
نها املفهوم الحديث  املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة فهو يشتمل عل نفس الَعَنارِص الَِّتي يتضمَّ
يف التَّْســـِويق الَعاّم، ول ميكن أن تنجح الْســـرِتَاتِيِجيَّة التَّْســـِويِقيَّة يف ِظّل غياب 
أّي عنـــص من هذه الَعَنارِص، وفيم ييل َعَنارِص املَِزيج التَّْســـِويِقّي يف املَُنظََّمت 
يَّته النِّْسِبيَّة يف إنجاح  اإلنَْســـانِيَّة مع تفصيٍل وشحٍ وتحليٍل كُّل عنٍص، وبيان أَهمِّ

التَّْسِويق، وِمن ثَمَّ إنجاح املَُنظََّمة يف نشاطاتها وِخْدَماتها.

عنارص املزيج التَّْسِويِقّي التَّْقلِيِديَّة

املُْنَتج

َمه املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة للُمْســـتَْهَدِفنَي، وكلمـــة ُمْنتَج يف الَعَمل  ويُْقَصد به كُّل ما تَُقدِّ
م عن طريق  اإلنَْساِنّ ال يُْقَصد بها املَادِّيّات فقط من ِسلَع وغريها، بل يشمل كُّل ما يَُقدَّ
املَُنظَّاَمت، من ُمْنتََجات وِســـلَع غذائيَّة ومســـتلزمات سكن، ويشمل الِخْدَمات أيًضا، 
يَّة والتَّْعلِيِميَّة، ويشمل االستشارات أيًضا، فاملزيج التَّْسِويِقّي يبدأ من  حِّ كالِخْدَمات الصِّ
هـــذا املُْنتَج، فنجاح املَُنظََّمة يف اختيـــار املُْنتََجات والِخْدَمات الواجب تقديها يُْعترََب 
الُخطَْوة األوىل يف نجاح الربنامج التَّْســـِويِقّي، فتقديم املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة لِخْدَمات أو 
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ُمْنتََجات منخفضة األولويَّة للُمْســـتَِفيِديَن تُْعترََب فََشاًل ذريًعا للَعَمل اإلنَْساِنّ؛ فالِعرْبَة 
يَّة هذه الِخْدَمات يف تحســـني واقع هؤالء  ليســـت يف تقديم الِخْدَمات، بل يف أََهمِّ
املُْستَْهَدِفنَي، وهنا تجدر اإلشارة إىل أنَّ العديد من املَُنظَّاَمت فََشلَْت يف اختيار املُْنتَج 
املَُناِســـب، فعىل سبيل املثال إنَّ تقديم املَُنظَّاَمت ألغذية تعتمد عىل الخضار والفواكه 
يَّة  لبيئة ريفيَّة يُْعترَب خطأً واضًحا، كام أنَّ اختيار َجْوَدة املُْنتَج أو الِخْدَمة يُْعترََب ذا أََهمِّ
انِيَّة بالنِّْســـبَة للُمْستَْهَدِفنَي فهذا  بالغة، فبعض املَُنظَّاَمت تَْعترَِب أنَّ كَْون الِخْدَمات َمجَّ
ْكِيز عىل َجْودتها، وهذا يَُشكِّل تَْقويًضا لجوهر الَعَمل اإلنَْساِنّ بالكامل،  يُْعِفيها من الرتَّ
فيمكن القول هنا بأنَّ نجاح ُعْنص املُْنتَج يعتمد عىل جانبني، األَوَّل يرتبط بناســـبة 
ـــلَْعة للحاجة الَحِقيِقيَّة للُمْســـتَْهَدِفنَي، والثَّان يرتبط بجودة الِخْدَمة  الِخْدَمة أو السِّ

ق نفًعا واضًحا يف واقع املُْستَْهَدِفنَي. َمة؛ بحيث تَُحقِّ لَْعة املَُقدِّ والسِّ

التَّْوِزيع

ى يف بعض املَُنظَّاَمت باملكان، ويشري هذا العنص إىل فاعليَّة املَُنظََّمة يف إيصال  ويَُســـمَّ
نَي الِفْعلِيِّنَي ويف الوقت املَُناِسب، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  ِخْدَماتها وُمْنتََجاتها إىل املُْســـتَِحقِّ
النَّاِجَحة تتمكَّن من ابتكار الَوَســـائل املَُناِسبَة إليصال ِخْدَماتها وُمْنتََجاتها للُمْستَْهَدِفنَي، 
ة معايري؛ األَوَّل معرفـــة املُْحتَاِجنَي الِفْعلِيِّنَي  ــب تحقيق ِعدَّ ونجـــاح عنص التَّْوِزيع يتطلَـّ
ــة، والثَّان يرتبط بُقْدرَة  للِخْدَمـــات واملُْنتََجات، ومعرفة أماكن ُوُجودهم وكثافتهم بِدقَـّ
املَُنظَّاَمت عىل الوصول لهؤالء املُْستَْهَدِفنَي يف الوقت املناسب، والثَّالث تحديد آليَّة التَّْوِزيع 
َمة ال يكن نقلها وتخزينها،  زَِمـــة لُكّل ِخْدَمة أو ُمْنتَج عىل ِحَدة، فبعض الِخْدَمات املَُقدَّ الالَّ
يَّة والتَّْعلِيِميَّة، وهذا يَُحتِّم  حِّ ويجب إنتاج الِخْدَمة وتقديها يف الوقت ذاته، كالِخْدَمات الصِّ

ة. زَِمة إلنجاز هذه املََهمَّ عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة امتالك اآلليَّات والُقُدَرات الالَّ

ويرتبط التَّْوِزيع بفهـــوٍم آخر وهو قََنوات التَّْوِزيع، فتوزيـــع الِخْدَمات واملُْنتََجات 
يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يتطلَّب وجود أســـاليب واِضَحة للتوزيع. وتُعان بعض املَُنظَّاَمت 
بَب الرَّئِيس يف هذا  الَة، والسَّ اإلنَْسانِيَّة من َخلٍَل َهيَْكيِلّ واِضح يف بناء قََنَوات توزيع فَعَّ
الَفَشـــل هو مركزيَّة القـــرار يف إدارة املَُنظََّمة، وُمطالَبَة مجلس اإلدارة باالطِّالع عىل 

الَفْصل الَعارِش/ املبحث الثَّاِن
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جميع تفاصيل الَعَمل وحتى البسيطة منها، وهذا يسبب تعطيل قََنوات التَّْوِزيع، وبالتَّايِل 
َا يكون سبب هذه املركزيَّة املُْفرِطَة َعَدم  ر وصول الِخْدَمة أو املُْنتَج، وُربَّ يُؤدِّي إىل تأخُّ

ثَِقة اإلدارة بَنزَاَهة الَعاِملِنَي، أو َضْعف تطبيق معايري الَحوْكََمة يف املَُنظََّمة.

وبالطبـــع ال يرتبط عنص التَّْوِزيع باملُْســـتَْهَدِفنَي فقط، بل يرتبط باألطراف املَانَِحة؛ 
فالُحُصول عىل التَّْمِويل ســـواًء من َمانِِحنَي رئيسيِّنَي أو من خالل التَّرَبَُّعات يَتَطَلَّب 
ـــي التَّرَبَُّعات، ومن اآلليَّات  ُوُجود شـــبكة من قنـــوات التَّْوِزيع لَجْمع التَّرَبَُّعات وتَلَقِّ
ي التَّرَبَُّعات: املنُدوبُوَن  الَة من قنوات التَّْوِزيع لتَلَقِّ الَِّتي يكن اتِّبَاعها لبناء شـــبكة فَعَّ
أو تخصيص حســـابات مصفيَّة للتحويل، أو رشكات جمـــع التَّرَبَُّعات أو الصناديق 

َصة لَجْمع التَّرَبَُّعات. املَُخصَّ

وهنا تجدر اإلشارة إىل أنَّ انخفاض فاعليَّة التَّْوِزيع ينعكس وبَشْكٍل ُمبَارِش عىل تكلفة 
الَعَمل اإلنَْساِنّ، فاإلحصاءات تشري إىل أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَْصِف ما يزيد 
عن %25 من قيمة التَّرَبَُّعات عىل شـــكِل َمصاريف َجْمع تربَُّعات ومصاريف توزيع 
بَب هنا هو  ِخْدَمات وُمْنتََجات)1(، وهذه النِّْســـبَة املُرْتَِفَعة تَُحّد من فاعليَّة الَعَمل، والسَّ

املركزيَّة املُْفرِطَة ِمن ِقبَل اإلدارة.

ْعر السِّ
ع  يُْعترَب موضوع التَّْســـِعري من القضايا اإلشكاليَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ فمنهم َمن يَُشجِّ

تقديـــم بعض الِخْدَمات مقابل تَلَقِّي تكلفة الِخْدَمة أو مبالغ رمزيَّة من املُْســـتَِفيِديَن، 

ويـــربِّر ُمؤيُِّدو هذا املبدأ بأنَّ تَلَقِّي مبالغ رمزيَّة من بعض املُْســـتَْهَدِفنَي مقابل بعض 

الِخْدَمات يساعد املَُنظََّمة عىل االستمرار يف عملها، ويف توسيع نِطَاق ِخْدَماتها أُفُِقيًّا 

َراَســات "مداد"، 2016م، . 1 ْويِلّ لألبحاث والدِّ باهامم، عبدالله ســامل. املَُتــرَبِّع واملَُنظََّمة الخييَّة، املركز الدَّ
تاريــخ الزيارة 3 أغســطس 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبــط: goo.gl/EsYTJAإىل الفصل الرَّاِبع لالطِّالع عىل 

تفاصيل التَّْحلِيل املَْوِقِفّي وكَيِْفيَّة القيام به.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ي أّي بََدل ِمن املُْســـتَِفيد يُْخِرج الَعَمل  ــا، بينام املَُعارُِضون له يرَُبُِّرون أنَّ تَلَقِّ وَعُموديًـّ

بِْحيَّة، إالَّ أنَّ بعض املَُنظَّاَمت بدأت  اإلنَْســـاِنّ عن إطاره العاّم، ويُْدِخلُه يف نِطَاق الرِّ

ي بََدٍل َمايِلّ مقابل بعض الِخْدَمات، ولكنَّ هذا ال يعني أنَّ هذا البََدل يشمل جميع  بتَلَقِّ

َاَعات أو الكوارث الطَِّبيِعيَّة أو الُفَقراء املُْعَدِمنَي ال  الِخْدَمـــات، فاملَْنُكوبُوَن جرَّاء الصِّ

َمة لهم. يجوز وال ضمن أّي ظرف تلقِّي أّي مقابل منهم لقاء الِخْدَمات املَُقدَّ

فهدف التَّْســـِعري يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة هو الحفاظ عىل استمراريَّة الِخْدَمة، ويف 

ـــى ُيَثِّل تكلفة الِخْدَمة أو يَِقّل عنها، فعىل  غالبيَّـــة األحيان يكون البََدل النَّقِدّي املُتَلَقَّ

َمة يف املستشفيات املَُدارَة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت  سبيل املثال تُْعترَب الِخْدَمات الطِّبِّيَّة املَُقدَّ

ى املَُنظََّمة تكلفًة زهيدًة من املُْستَِفيِديَن، وبالطبع  اإلنَْســـانِيَّة بالغة التكلفة، لذلك تتلقَّ

ة، منها وضع البيئة املَادِّّي  ي بََدٍل َمايِلّ من َعَدِمِه يخضع العتبارات ِعدَّ فـــإنَّ قرار تلقِّ

َمة، وبالتَّأْكِيد فـــإنَّ تحديد تكلفة الِخْدَمة ال يَِتّم  املُْســـتَْهَدف، وتكلفة الِخْدَمات املَُقدَّ

بالتقدير، بل يَِتّم باالستعانة بالخرباء ومعايري الجدوى االقِْتَصاِديَّة.

يَّة، وهي أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ومن خالل  وهنا يجب التَّنويه لنقطٍة بالغِة األََهمِّ

املشاريع الَِّتي تتبنَّاها، تَْعِمد إىل املُبَالََغة يف اإلنفاق عىل املشاريع مع أنَّ هذه املشاريع 

َمة  كان باإلمكان إنجازها بأقّل ِمامَّ تَمَّ إنفاقه، ِمامَّ ينعكس سلبًا عىل تكلفة الِخْدَمة املَُقدَّ

للُمْستَْهَدِفنَي، وبالتَّايِل يَُحّد هذا األمر من قدرة املَُنظََّمة عىل االستمرار يف املشاريع، 

يه من املُْستَْهَدِفنَي نتيجة ارتفاع التكلفة،  أو يؤدِّي إىل ارتفاع البََدل املَادِّّي الواجب تلقِّ

بَب يف املبالَغة يف اإلنفاق هو الرَّْغبَة يف كَْسب املكانة االْجِتاَمِعيَّة العالية كونهم  والسَّ

ينفقون بسخاء عىل األعامل اإلنَْسانِيَّة)1(.

بح، كُلِّيَّة العلوم االقتصاديَّة والتَِّجاريَّة وعلوم التسيري، . 1 اب. التَّْسِويق يف املَُنظََّمت غي الَهاِدَفة للرِّ كلثوم، وهَّ
hyyps://cut.us/BEOjF :2011م، تاريخ الزيارة 3 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ِْويج الرتَّ

ِْويج هو وســـيلة إيصال أفكار  وهـــو العنص الرَّاِبع يف املزيج التَّْســـِويِقّي، ويُْعترَب الرتَّ
وتوِجَهات املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة إىل البيئة الَخارِِجيَّة، للُمْستَْهَدِفنَي وللاَمنِِحنَي، إالَّ أنَّ النشاط 
ًة يف مجال تسويق  ه أيًضا للُمْســـتَْهَدِفنَي، وَخاصَّ ه للاَمنِِحنَي، ويَُوجَّ الرَّئِيس للرتويج يَُوجَّ
ِْويج كعنص  بعـــض الِخْدَمات الَِّتي تَلَْقى بعض املَُعارََضة؛ كَْونَها غرَي مألوفٍة، وهدف الرتَّ
يف املزيج التَّْسِويِقّي هو اتِّصال املَُنظََّمة باملُترَبِِّعنَي الحاليِّنَي والُمْحتََملِنَي بهدف ضامن 

َمة. ق استقرار واستمرار الِخْدَمات املَُقدَّ استمرار تويل أنشطة املَُنظََّمة با يَُحقِّ

َدة، منها ما هو تَْقلِيِدّي، ومنها ما هو ُمَواِكب  ِْويج بأســـــاليب ُمَتَعدِّ ويتـــــم الرتَّ
ا الوسائل التَّْقلِيِديَّة فتشتمل عل ما ييل: َرات العص، أمَّ لَتطَوُّ

"اإلعالن": ويَُعدُّ أكث الوســـائل تكلفًة، وبنفس الوقت يُْعترََب َذا فَاِعلِيٍَّة َجيَِّدٍة يف 	 
إيصال الرَِّســـالَة التَّْســـِويِقيَّة، ويكن أْن يَِتمَّ اإلعالُن بطُرٍُق مختلفٍة تتناسب مع 
ه لرشائح املُْستَِفيِديَن تختلف  ظروف وخصائص البيئة املُْستَْهَدفَة، فاإلعالُن املَُوجَّ

َهة للاَمنِِحنَي.  ْكل واملحتوى عن تلك املَُوجَّ يف الشَّ

ْويِجيَِّة، وتَِتمُّ هذه 	  اللَِّقـــاءات املَُباِشَة: وهي األداة األَقَـــّل تكلفًة بني األدوات الرتَّ
اللَِّقاَءاُت عىل َهاِمش املَُناَسبَات املََحلِّيَّة، أو قد تدعو املَُنظََّمة إىل لقاءاٍت ُمبَارِشَة 
مـــع جمهور املُْســـتَِفيِديَن، أو مع املَانِِحنَي، وتُْعترَب هـــذه اللَِّقاَءات من األدوات 
الَة، وذلك لتوافر العنص املَْرِئّ الَِّذي يَرْفَع ِمن َجْوَدة التََّواُصل،  ْويِجيَّـــة الَفعَّ الرتَّ

ي. ويَُولِّد الثَِّقة لدى املُتَلَقِّ

ًة فيام يَتََعلَّق بَجْمع التَّرَبَُّعات 	  الَة، وَخاصَّ وِيِجيَّة الَفعَّ طَْرح الُعُروض: وهي من الطُّرُق الرتَّ
م املَُنظََّمة ُمْنتََجات ُمتََفرَِّدة وذات عالقة  من الجمهور الَعاّم، ومن خالل هذه الُعُروض تَُقدِّ

بأنشطتها، كأن تَُنظِّم أسواقًا َخرْيِيَّة لبَيْع ُمْنتََجات الفقراء لجمهوٍر مَن األغنياء.

ْويج با تَمَّ ِذكْره، فهي أْوَسع من أن يَِتمَّ َحْصَُها،  وبالتَّأكِيد ال يكن َحْص وسائل الرتَّ
وهي يكن أن تكون وسائل ابتكاريَّة، تَْفرُِضَها البيئة املََحلِّيَّة وظُُروف املَُنظََّمة، كام أنَّ 

َرات التِّْكُنولُوِجيَّة املُتََسارَِعة قد تَطَْرح وسائل جديدة، تتناسب مع ُروح العص. التَّطَوُّ
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عنارص املزيج التَّْسِويِقّي املُْسَتْحَدثَة
ى بالعنارص التَّْقلِيِديَّة، وقد تَمَّ  ـــاِبَقة للمزيج التَّْســـِويقّي تَُسمَّ إنَّ الَعَنارِص األربعة السَّ

وْضُعهـــا يف عام 1948م ِمن ِقبَل "جايس كوليتون")1(، وتَمَّ اعتامدها ِمن ِقبَل نقابة 
ى يف أدبيَّات التَّْسِويق 4Ps؛ كَْون َجِميع  ِقنَي األمريكيِّنَي يف عام 1953م، وتَُسمَّ املَُســـوِّ
العنارص تبدأ بحرف  Product, Price, Place, Promotion ، P، ويف عام 1960م، 
ع  تَمَّ تَْوســـيع املَِزيج التَّْقلِيِدّي؛ وذلك بإَضافَة ثالثة عنارص جديدة ليُْصِبح املزيج املُوسَّ
 7Ps  َي املزيج الحديث بـ ُمَؤلًَّفـــا من 7 عنارص، وجميعها تبدأ بحرف P أيًضا، فُســـمِّ
People, Process, Physical evidence،وتَّت إَضافَة هذه العنارص؛ كَْون املفهوم 
التَّْقلِيِدّي للتَّسويق كان قَارِصًا عن اإلحاطة بختلف جوانب العمليَّة التَّْسِويقية، وكَْون 
التَّْســـِويق الحديث تَطَرَّق إىل مفاهيم جديدة مل تُذكر يف التَّْسِويق التَّْقلِيِدّي، وتَّت 

اإلَضافَة ِمن ِقبَل أساتذة َجاِمَعة هارفارد)2(.

األفــراد
ويُْقَصــد بهــم كُّل الَعَنارِص ذوي التَّأثرِي املُبَارِش أو غري املُبَارِش عىل َعَملِيَّة تقديم الِخْدَمة 
اإلنَْسانِيَّة أو املرشوع اإلنَْساِنّ، كالَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة واملُْستَِفيِديَن من الِخْدَمة أو املرشوع 
يَّة النِّْســـِبيَّة لألفراد كُلَّاَم قَلَّ الشعور بالِخْدَمة، فاملَُنظَّاَمت الَِّتي  واملَانِِحنَي، وتزداد األََهمِّ

جاميس كوليتون: بروفيسور وباِحث بجامعة ميتشيجان، يف علم التَّسويق وهو أيًضا ُمستشار معروف عىل . 1
مســتوى عاملّي يف ِعلْم التَّْســويق. كان هو املسؤول عن َوْضع نظريَّة املَِزيج التَّسويِقّي Marketing Mix أو 
ما يُْعرَف بـــمبدأ الــ 4P's الشــهري، وهو أحد ُمَؤلِّفي أكث كتب التَّْســويق ُشْهرًة، موقع ويكيبيديا املوسوعة 

https://cutt.us/zIzQb :الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
جامعة هارفارد: أقَْدُم وأَْعرَُق الجامعات األمريكيَّة، وإحدى أقدم جامعات العالَم وأفضلها، وأكرب جامعة يف . 2

َسها الَقّس  العالَم من حيث املساحة والتجهيزات. تقع يف مدينة كامربدج بوالية ماساتشوستس األمريكيَّة، أسَّ
الربوتســتانتّي جون هارفارد عام 1636م لتَُناِظر جامعتي كامربيدج وأوكسفورد يف بريطانيا، تَُعّد الجامعة 
أحد أصعب جامعات العالَم يف قَبُول الطَّلَبَة؛ حيث إنَّ ترتيبها الخامس عامليًّا من حيث صعوبة الَقبُول، موقع 

https://cutt.us/tJ49o :ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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م للُمْســـتَِفيِديَن ِخْدَمات غري َملُْموَسة، كالِخْدَمات الطِّبِّيَّة، تحتاج لالهتامم باألفراد  تَُقدِّ
م ُمْنتََجات َمادِّيَّة كاملَُساَعَدات الِغَذائِيَّة؛ فالُوُجود املَادِّّي  بستوى أعىل من تلك الَِّتي تَُقدِّ
ا يف حال ِقلَّة الشعور بالِخْدَمة فعىل  للِخْدَمة يُِعني املُتَلَقِّي لها عىل الُحْكم عىل َجْوَدتَِها، أمَّ
نَي للوصول إلدراكها،  أفراد املَُنظََّمة دوٌر ُمِهّم يف توضيح معايري الَجْوَدة، ويف دعم املُتَلَقِّ

فالَجْوَدة قد تكون ُمْدَركًَة أو غري ُمْدَركٍَة، وذلك عىل مستوى املُْستَِفيد.
يَّة يف املَُنظََّمة تُْعترََب عاماًل حاســـاًم يف إيصال الِخْدَمة، فالِخْدَمة  فكفـــاءة املََوارِد البَرَشِ
م ِمن ِقبَل كَاِدر غريِ كُْفٍء ال تختلف عن تلك املنخفضة الَجْوَدة من حيث  الَجيَِّدة الَِّتي تَُقدَّ
يَّة األفراد ضمن  تََقبُّل املُْستَِفيِديَن لها وتفاعلهم معها وأَثَرَُها عليهم؛ وعىل الرَّْغم من أََهمِّ
يٍَّة ثانويٍَّة، باعتبار  املزيج التَّْسِويِقّي إالَّ أنَّ بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ال تزال تنظر له كأََهمِّ

مَها. يَّة املُطْلََقة هي لَجْوَدة املُْنتَج أو الِخْدَمة بَغضِّ النَّظَِر عن أْهلِيَّة ُمَقدِّ أنَّ األََهمِّ

يَّة  البيئة املَادِّ
يشـــري هذا العنص إىل كُّل املَُكوِّنَات املَادِّيَّة الَِّتي تُرَاِفق الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتبدأ من 
األدوات والوسائل املَادِّيَّة املَُساِعَدة يف تقديم الِخْدَمة، لتصل إىل اإليصاالت واألوراق 
ـــم البيئة املَادِّيَّة يف التَّْســـِويق اإلنَْساِنّ إىل بيئتني؛ األوىل هي البيئة  الثُّبُوتِيَّة، وتَُقسَّ
وِريَّة أو ما يلكه  ـــْكلِيَّة، وتشمل ما يتلكه املُترََبِّع مثل َسَند الَقبْض أو التَّقارير الدَّ الشَّ

املُْستَِفيد من ُمْنتَج َمادِّّي يف حاٍل كانت الِخْدَمة ترتبط بتقديم سلعة.
ا البيئة الثَّانية فهي البيئة األَساِسيَّة، وهي تلك العنارص املَادِّيَّة الَِّتي ال تنتقل ِملِْكيتها  أمَّ
َع أو للُمْستَِفيد، كَمَقّر املَُنظََّمة وأثاثها، وموقع مراكز الِخْدَمة، ومع أنَّ هذه البيئة  للُمترَبِّ
ال يكن نقل ِملِْكيّتها للُمْستَِفيد أو للُمترََبِّع إالَّ أنَّ أثرَها واِضح عىل الِخْدَمة، فهي تَُسهِّل 

ًة يف حال كانت غري ملموسٍة)1(. ْهِنّي للِخْدَمة وَخاصَّ إدراك الَعِميل الذِّ

َراَسات "مداد"، 2016م، . 1 ْويِلّ لألبحاث والدِّ باهامم، عبدالله ســامل. املَُترَبِّع واملَُنظََّمة الخييَّة، املركز الدَّ
goo.gl/EsYTJA :تاريخ الزيارة 3 أغسطس 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الَعَملِيَّات
وهي كُّل األنشـــطة الَِّتي تقوم بها املَُنظََّمة من بداية التَّجهيز لتقديم الِخْدَمة وتَْستَِمّر 
لبَْعـــد التَّْقِديـــم، وهنا يجب االنتباه إىل أنَّ الِخْدَمة قد َتُّر بعدٍد كبريٍ من األنشـــطة 
قبل الُوُصول ملرحلة تســـليم الِخْدَمة أو املُْنتَج للُمْستَِفيد، أو استالم التَّْمويل من املَانِح، 
فالقـــول بأنَّ ما يَُهّم الُعَمالء فقط هو الَعَملِيَّة الَِّتي يَِتّم بوجبها تســـليم الِخْدَمة هو 
اِبَقة للتَّْقِديم قد ال تكون  قوٌل َخاِطٌئ وطَْرح َمْغلُوط، فعىل الرَّْغم من أنَّ الَعَملِيَّات السَّ
ُمْدَركَة ِمن ِقبَل الَعِميل، إالَّ أنَّ لها أثرًا ُمْدَركًا، وتَتََحكَّم لدرجٍة كبريٍة بالَجْوَدة الحقيقيَّة 

واملُْدَركَة للِخْدَمة.
إنَّ النَّظْـــرَة للَعَمليَّات والتََّسلُْســـل املُْفرَتَض لها يختلـــف يف بعض األحيان بني فريق 
التَّْسِويق وفريق التَّْشِغيل يف املَُنظََّمة، فعىل سبيل املثال قد يطلب فريق التَّْسِويق إَضافَة 
ق إرضاًء إضافيًّا للاَمنِِحنَي  َعَملِيًَّة جديدًة عىل ِخْدَمة ما، كَْون هذه الَعَملِيَّة املَُضافَة تَُحقِّ
يَّة أو َمادِّيَّة ال  من وجهة نَظَر تسويقيَّة، وفريق التَّْشِغيل قد يرى بها تكلفًة إضافيًَّة برََشِ
َاَعات بني الفريَقنْي إىل مرحلٍة قد تَْقِســـم املَُنظََّمة  ُمرَبِّر لها، وقد تتصاعد هذه الصِّ

 . إىل ُمَنظََّمتنَْيِ
 

املزيج التَّْسِويِقّي بني املَانِِحنَي واملُْسَتِفيِديَن
ال تقتص عنارص املزيج التَّْسِويِقّي عىل املُْستَِفيِديَن أو املَانِِحنَي، فهي ذات عالقة بكلتا 
الفئتني، فهي تَتَأَثَّر وتُؤَثِّر بهام، وتتقاطع حدود التَّأثِري هذه يف مواطن عديدة، وفيام 
ييل آليَّة التَّأَثُّر والتَّأثرِي بني كُّل ُعْنص من عنارص املزيج التَّْســـِويِقّي وبني املَانِِحنَي 

واملُْستَِفيِديَن.

العالقة التََّفاُعلِيَّة مع املُْنَتج: يختلف مفهوم املُْنتَج بني املَانِح واملُْستَِفيد يف التَّْسِويق 	 
لة نتيجة  اإلنَْســـاِنّ، فهو بالنِّْسبَة للُمْستَِفيد ُيَثِّل املنفعة املَادِّيَّة أو املعنويَّة املُتََحصَّ
ـــلَْعة، والَِّتي تساعد يف إشباع حاجاته، وإْدَراكِِه للُمْنتَج يرتفع  يه الِخْدَمة أو السِّ تلقِّ
بارتفاع درجة اإلشـــباع، فالَجْوَدة املُرْتَِبطَة باملُْنتَج وفًْقا للُمْســـتَِفيد نسبيَّة وليست 
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ُمطْلََقة، فام يَُشـــكِّل َجْوَدة عالية ملُْستَِفيٍد ما قد يَُشكِّل َجْوَدًة منخفضًة آلخر، وهذا 
االختالف يرتبط بدرجة اإلشباع، والَِّذي بَدْورِِه يرتبط باالنسجام بني املُْنتَج وبني 

الحاجة الحقيقيَّة للُمْستَِفيد.
ـــُعور اإليَجـــاِبّ النَّاتِج عن تقديم الِخْدَمة  بينام املُْنتَج وفًقا للاَمنِح يرتبط بالشُّ
للُمْســـتَِفيد، ولتوضيح االختالف بني إدراك املَانِح واملُْستَِفيد للُمْنتَج سُنورد املثال 
التَّايل: عند تقديم َســـلَّة غذائيَّة ملُْستَِفيٍد ما يكون املُْنتَج بالنِّْسبَة له املََواّد الغذائيَّة 
ا بالنِّْسبَة للاَمنِح فاملُْنتَج بالنِّْسبَة له قد يكون كَْسب  ـــلَّة، أمَّ نها هذه السَّ الَِّتي تتضمَّ

األجر أو تزكية املال أو املكانة االْجِتاَمِعيَّة املَُميَّزَة.

العالقـــة التَّفاعليَّة مـــع التَّوِزيع: يختلف هدُف التَّوِزيع وآليَّاته يف التَّْســـِويق 	 
اإلنَْساِنّ بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن، فهو بالنِّْسبَة للُمْستَِفيِديَن إيصاُل الِخْدَمات 
، وكُلَّاَم كان التَّوزيع شاماًل للبيئة  أو املُْنتََجات إليهم يف الزَّمان واملكان املَُناِســـبَنْيِ
الة كُلَّاَم كان إدراك املُْستَِفيد للتَّوزيع  املُْستَْهَدفَة، ويشـــتمل عىل قنوات توزيع فعَّ
لَع  إيَجاِبيًّا، وقنوات التَّوزيع هنا تشمل مراكز تقديم الِخْدَمات وَمَناِفذ تقديم السِّ

واملُْنتََجات.
بينام يقوم مفهوم التَّوزيع عىل مســـتوى املَانِِحنَي عىل إيجاد قنوات ُتَكِّنهم من 
التَّرَبُّع يف الزََّمان واملََكان املَُناِســـب لهم، وتَتََنافس املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة فيام بينها 
يف توفري قنوات توزيع ابتكاريَّة وأكث فاعليَّة للاَمنِِحنَي، فُكلَّاَم كانت قناة التَّوزيع 
تناســـب املَانِح كُلَّاَم انعكس ذلك عىل تََجاُوِبِه اإليَجاِبّ، وقنوات التَّوزيع يف هذا 

يَن، والحسابات املَْصِِفيَّة، وغريها. املستوى تشمل املَْنُدوِبنَي املُبَارِشِ

ْعر بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن، 	  ـــْعر: يختلف مفهوم السِّ العالقة التفاعليَّة مع السِّ
وهذا االختالف هو انعكاٌس الختالف وجهة النَّظْر للُمْنتَج، وقد تَمَّ توضيح َمْفُهوم 
ح عنارص املزيج التَّْسِويقي، وهنا  ـــْعر بالنِّْسبَة للُمْســـتَِفيِديَن يف َمْعرِض رَشْ السِّ
ْعر بالنِّْسبَة للاَمنِِحنَي يرتبط بتكلفة  ينبغي إيضاح مفهومه بالنِّْسبَة للاَمنِِحنَي؛ فالسِّ
املشاريع والِخْدَمات الَِّتي تَطْلُب املَُنظََّمة َتْويلها، فَعَملِيَّة املَْنح للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
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ليست عشـــوائيًَّة، وال يجوز التََّوقُّع بأنَّ املَانِح قد يُْقِدم عىل التَّْمويل ِبَغضِّ النَّظَر 
عـــن التكلفة املُْعلََنة، فالتكلفة الَِّتي ســـتُْعرَض عىل املَانِح يجب أن تكون َمْنِطِقيَّة، 
ة آليَّات  ويجب أْن تكون ُمتََناِسبَة مع املَْنَفَعة املُتََوقََّعة بالنِّْسبَة للُمْستَِفيد؛ هناك ِعدَّ
ه للاَمنِِحـــنَي، إذ تَُفاِضل املَُنظََّمة بني هذه اآلليَّات وفْق  ُمتَّبََعة يف التَّْســـِعري املَُوجَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، ومن هذه اآلليَّات التَّســـعري حسب التكلفة،  اعتبارات البيئة الدَّ
ـــْعر وفْق تكلفة املرشوع مضافًـــا إليه َهاِمش للمصاريف  فيَِتمُّ اإلعالن عن السِّ
اإلَداريَّة، والتَّْســـِعري عىل أساس املَُنافََسة، وَوفْق هذه اآللِيَّة يَِتمُّ التَّْسِعري بناًء عىل 
أســـعار املَُنظَّاَمت األخرى، فهناك دامئًا يف بيئة الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمَنظَّاَمت قَائَِدة 
وُمَنظَّاَمت تَاِبَعة، والتَّْسِعري بناًء عىل املَُنافََسة قد يُْخِرج بعض املَُنظَّاَمت من ُسوق 
الَعَمل؛ كَْونها قد تَْضطَّر للتَّْســـِعري بأقّل من التكلفة، وهذا ما يحصل لدى العديد 
من املَُنظَّاَمت النَّاِشئَة الَِّتي ال تستطيع ُمَنافََسة املَُنظَّاَمت الَقائَِدة، وهناك التَّْسِعري 

وفْق الطَّلَب، إالَّ أنَّ هذه األسلوب نادًرا ما يُتَّبَع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ْويج ما ينطبق عىل باقي َعَنارِص 	  ْويج: ينطبق عىل الرتَّ العالقة التََّفاُعلِيَّة مع الرتَّ
؛ األوىل مع املَانِِحنَي والثَّانِيَة مع  املَِزيج التَّْســـِويقّي، فهو اآلخر يرتبط بعالقتنَْيِ
ْويج  ويج املُتَّبََعة تختلف باختالف الفئة املُْستَْهَدفَة، فالرتَّ املُْستَِفيِديَن، وأساليب الرتَّ
ق االنتشار الَواِسع للرَِّسالة، وعىل  ه للُمْستَِفيِديَن يعتمد عىل اتِّبَاع وسائل تَُحقِّ املَُوجَّ
ـــه للاَمنِِحنَي يعتمد عىل كَْونِِه انِتَقائِيًّا،  َمْضُموٍن واِضٍح وَســـْهل الَفْهم، بينام املَُوجَّ
ْويج هنا عىل  ا َمانِِحنَي حاليِّنَي أو ُمْحتََملِنَي، ويَْعتَِمد الرتَّ َدة إمَّ ه لفئاٍت ُمَحدَّ ويَُوجَّ
َمْضُموٍن اْحرِتَايِفّ ِذي ِصبَْغة ِعلِْميَّة، وال يَْستَْخِدم إالَّ الوسائل الرَّْسِميَّة كاإلييالت 

ْخِصيَّة. أو املَُقاباَلت الشَّ

العالقة التََّفاُعلِيَّة مع األفـــراد: فالَعاِملُوَن يف املَُنظََّمة يتعاملون مع رشيحتنَْي 	 
يَّة  مـــن الُعَمالء، وُمتَطَلَّبَات كُّل رشيحٍة تختلف عن األخرى، وال يكن القول بأََهمِّ
يَحتَان ُهام قُطْبَا الَعَمل اإلنَْساِنّ، ويجب البناء  رشيحٍة عىل حساب أخرى، فالرشَّ
عـــىل ضورة تحقيق التََّوازن بينهام، والتَّأكِيد عـــىل أنَّ طُرُق تلبية ُمتَطَلَّبَات كُّل 
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يَّة أن تكون  رشيحـــة تختلف عن األخرى، وهذا ما يجب عىل إدارة املوارد البَرَشِ
ًة فيام يتعلَّق بَجْوَدة الِخْدَمات؛ فالَجْوَدة املُْدَركَة ِمن ِقبَل املَانِِحنَي  واعيًة له، وخاصَّ
تختلف وبشـــكٍل جذرّي عن َجْوَدة املُْستَِفيِديَن، فَوْعي الَعاِملِنَي لهذا االختالف له 

أثٌر ُمِهّم يف تعزيز الَجْوَدة الحقيقيَّة واملُْدَركَة لطََريَف الَعَمل اإلنَْساِنّ.

يَّة: يختلف تفاعل عنص البيئة املَادِّيَّة ما بني 	  العالقة التََّفاُعلِيَّـــة مع البيئة املَادِّ
املُْســـتَِفيِديَن واملَانِِحنَي، فبالنِّْسبَة للُمْستَِفيِديَن تَتََمثَّل البيئة املَادِّيَّة لهم باملُْنتََجات 
يَّة هذا الُعْنُص يف الِخْدَمات  م، وتزداد أََهمِّ الَِّتي يَِتّم تَْقِديها، ويف املرشوع املَُقدَّ
غري امللموســـة؛ فالبناء املَادِّّي للمستشـــفى أو املركز الطِّبِّّي يساعد املُْستَِفيد يف 
إدراك َجْوَدة الِخْدَمة الطِّبِّيَّة، وفيام يخصُّ املَانِِحنَي، فالبيئة املَادِّيَّة بالنِّْســـبَة لهم 
ذ، وتلعب البيئة املَادِّيَّة  قـــد تَتََمثَّل بإيصاالت إثبات التَّرَبُّع، أو بُصَور املرشوع املَُنفَّ
دوًرا مهـــامًّ يف تعزيز رضا املَانِِحنَي، ويف تكوين انطبـــاٍع إيَجاِبّ لديهم حول 

نشاطات املَُنظََّمة وِخْدَماتها اإلنَْسانِيَّة.

َهة للُمْســـتَِفيِديَن اختالفًا 	  العالقة التََّفاُعلِيَّة مع الَعَملِيَّات: تختلف الَعَملِيَّات املَُوجَّ
هة للاَمنِِحنَي، فبالنِّْســـبَة للُمْستَِفيِديَن تكون  ا َشـــْكلِيًّا وَجْوَهِريًا عن تلك املوجَّ تامًّ
عىل َشـــْكل تقديم ِخْدَمات ومشاريع إنَْســـانِيَّة، وتكون سلسلة الَعَملِيَّات هنا ذات 
َمة، بينام بالنِّْسبَة للاَمنِِحنَي؛ فالَعَملِيَّات  عالقة عضويٍَّة ومبارشٍة مع الِخْدَمات املَُقدَّ
ـــاِعيَة للتَّواُصل مع املَانِِحنَي الحاليِّنَي واملُْحتََملِنَي، وتشمل  تختصُّ باألنشطة السَّ
َمت للُمْســـتَِفيد، وُخطَط ومشاريع املَُنظََّمة  أيًضا تعريف املَانِح بالِخْدَمات الَِّتي قُدِّ

اِبَقة واملُْستَْقبَليَّة. السَّ

وق يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة تجزئة السُّ
وق يف منتصف القرن املايض، وكان استجابًة تسويقيَّة للتباينات  ظهر مفهوم تجزئة السُّ
ه للبيئة الواحدة بزيٍج  يف أذواق الُعَمـــالء وَرَغبَاتِِهْم، وَوفْق هذا املبدأ ال يَْصلُـــح التََّوجُّ
تَْسويِقيٍّ واحٍد وثابٍت، فام هو مناسب لهذه الرشيحة قد ال يكون كذلك ألخرى؛ ويف مطلع 
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القرن الَحايِلّ ظهرت محاوالت َخُجولَة لنقل هذا املفهوم إىل ساحة التَّْسِويق اإلنَْساِنّ، إالَّ 
أنَّ هذا املفهوم مل يَِصل ملرحلة النُّْضج والتَّطْبيق الَكاِمل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

ْخل  ة معايري، ديغرافيَّة، أو ثقافيَّة أو مستوى الدَّ وق وفْق ِعدَّ ويكن أن تَِتّم تجزئة السُّ
وق إىل استهداف كُّل رشيحٍة  ـــائِد وغريها من املعايري، ويهدف هذا التَّْقِسيم للسُّ السَّ
بزيٍج تَْســـويِقّي َخاّص بها؛ بحيث يناســـب حاجاتها بشكٍل تاّم، ففي حال تَمَّ تجزئة 
بَاب واألطفال واملُِسنِّنَي، عندها يكون لُكّل رشيحٍة  سوق املُْســـتَِفيِديَن إىل رشائح الشَّ
ة بها واملدعومة بزيٍج تَْسويِقّي َخاّص بها أيًضا، ومامَّ  ِخْدَماتها وَمَشـــاريعها الَخاصَّ
ال َشـــكَّ فيه هذه التجزئة تَْخدم املُْســـتَِفيِديَن؛ كَْونها تَْستَهدف التََّعرُّف إىل حاجاتهم 
ْهِنيَّة الَناِجم عن نجاحها يف  بِدقٍَّة، كام تَْخدم املَُنظََّمة من خالل تحســـني ُصورتها الذِّ

االقرتاب من الحاجات الحقيقيَّة للُمْستَِفيِديَن.

ـــوق عىل املُْســـتَِفيِديَن، فهو يشمل املَانِِحنَي أيًضا، ولعلَّه  وال يقتص مفهوم تجزئة السُّ
يكون ذا جدوى َعَملِيَّة لديهم أكرب مقارنًة باملُْستَِفيِديَن، فُسوق املَانِِحنَي يكن تقسيمه 
ْخل واملالءة املَالِيَّة، وكُّل رشيحٍة نَاتَِجة عن هذا التقســـيم يكون لها  وفْق اعتباراِت الدَّ
مزيٌج تَْســـويِقّي َخاّص بها، أو يكن أن يكون التَّْقســـيم وفْق الُهويَّة الثَّقاِفيَّة والبيئة 
االْجِتاَمِعيَّـــة، فالتَّعامل النَّاِجح مع املَانِح هـــو ما يأخذ بعني االعتبار ُهِويَّته الثََّقاِفيَّة، 

وق. وبالتَّأكِيد ال يكن َحْص املعايري الَِّتي يكن وفْقها تجزئة السُّ
ــه َصالِح ألّي بيئٍة؛ فبعض  ـــوق مفهوًما ناِجًحا دامئًا، وأنَـّ ال يكـــن اعتبار تجزئة السُّ
وق، فاملعيار األَهّم يف املَُفاَضلَة بني التجزئة  البيئات قد ينفع معها تسويقيًّا توحيد السُّ
والتوحيد هو مصلحة املُْســـتَِفيِديَن واملَانِِحنَي، فُكلَّاَم اقرتبنا من حاجاتهم الحقيقيَّة 

كُلَّاَم كانت املَُنظََّمة أقرب لتحقيق النََّجاح.

ق بصورته  يف نهاية هذا املبحث يجب التَّأْكِيد عىل أنَّ نجاح املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة ال يَتََحقَّ
الكاملة بدون النََّجاح يف تطبيق املَِزيج التَّْسِويِقّي، والنََّجاح يف املزيج التَّْسِويِقّي يعتمد 
حيح لجميع عنارص املزيج التَّْســـِويِقّي؛ إالَّ أنَّ العديَد من املَُنظَّاَمت  عىل التطبيق الصَّ
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اإلنَْسانِيَّة تَُعاِن من َضْعف واِضح يف صياغة مزيٍج تَْسويِقّي َخاّص بها، وهذا ما ينعكس 
ْعف ألسباٍب عديدٍة، منها َضْعف إيان إدارة  عىل فاعليَّة أدائها، ويكن َعزْو هذا الضَّ
يَّة التَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، إَضافَة النخفاض الكفاءات اإلَداِريَّة،  املَُنظَّاَمت بأََهمِّ
فعدٌد ال بأَس به من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ما يزال يعتمد عىل كادر من الُهَواة يف الَعَمل، 
ِمامَّ يدفع هذه املَُنظَّاَمت إىل استنساخ املزيج التَّْسِويِقّي ملَُنظَّاَمت أخرى ناجحة والَعَمل 
عىل تطبيقه، وهـــذا خطأٌ إَداِرّي فَاِدح، فلُِكّل ُمَنظََّمة ولُكّل بيئة مزيجها التَّْســـِويِقّي 
ة يف طريق  الخاّص بها، كام أنَّ إهامل القيام ببحوث التَّْسِويق يَُعّد من الَعَقبَات املُِهمَّ

نجاح املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

م ِخْدَمات  إنَّ اعتقاد بعض إدارات املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بأنَّ كَْون الَعَمل اإلنَْساِنّ يَُقدِّ
انِيَّـــة أو زهيدة التكلفة يُْعِفيه من واجب ُمَواكَبَة الحديث يف األســـاليب اإلَداِريَّة  َمجَّ
والتَّْسِويِقيَّة، يَُشكِّل تقويًضا لجهود هذه اإلدارات فتَبَْقى أعاملها رغم الجهود املبذولة 

َذات أثر َضِعيف يف البيئة املُْستَْهَدفَة.
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املبحث الثَّالِث

َمَهاَرات اإلقناع والتَّأثِري

يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

يُْعَترب مفهوم اإلقناع والتَّأثِي من املفاهيم ذات الرتباط الُعْضِوّي بالَعَمل اإلنَْساِنّ؛ 
وذلك لِكَْون الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يَُصنَّف يف خانـــة العلوم الْجِتَمِعيَّة، لذلك يَْحظَى 
َراِسّ  هذا املفهوم باهتمٍم ُمَتزَاِيٍد يف أوساط الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ سواًء يف الجانب الدِّ
األكَاِدميِّي أو يف الَجانِب الَعَميِلّ التَّطِْبيِقّي، ويف هذا املبحث ســـنتناول هذا املفهوم 
ح والتَّوِضيح إَضاَفة إىل تحديد أثَره عل التَّْســـِويق اإلنَْســـاِنّ، مع اإلشارة  بالشَّ

فات الَِّتي يجب أن يتحلَّ بها القائون عليه. لخصائصه والصِّ

يُْعترَب اإلقناع فَنًّا وِعلاًْم يف ذات الوقت، فهو ِعلٌْم كَْونه يســـتند عىل ُمْخرََجات العلوم 
ـــلُوِكّ، وهو فَنٌّ كَْونه يقوم عىل  االْجِتاَمِعيَّـــة كعلم النَّْفس واالجتامع وِعلْم النَّْفس السُّ
جملـــِة َخَصائِص فَرِْديَّة ومزايا ُخلُِقيَّة وُســـلُوكِيَّة تُوجد يف الَقامِئني عليه، وال بُدَّ من 
توضيح مفهومه قبل الَخْوض يف عالقته بالتَّْســـِويق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ويُْقَصد 
باإلقناع هو أنَّه "عمليَّات فكريَّة وُســـلُوكِيَّة يَِتّم وفَْقها َدفْع طَرٍَف أو أطراٍف ما لتَبَنِّي 

َدٍة")1(، وكام هو واضٌح من التَّعريف، فاإلقناُع  ِوْجَهة نَظَر أو َمْوقٍف تَِجاه قَِضيَّة ُمَحدَّ
يعتمد عىل املَُحاكَاة الَعْقلِيَّة للُمتَلَقِّي وكذلك األمر عىل الجانب العاطفّي له.

وتقوم َعَملِيَّة اإلقناع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل ثالثة َعَنارِص، هي املُْقِنع والرَِّســـالَة 
واألسلوب، ولُِكّل ُعْنُص من هذه العنارص َخَصائِص وُمتَطَلَّبَات، ِبَقْدر ما تَتََوافَر ِبَقْدر 
ما تكون َعَملِيَّة التَّأثرِي واإلقناع ُمرِْضيًَة، وفيام ييل هذه العنارص وُمتَطَلَّبَات كُّل منها.

عيىس محمد صوفان القدومي، أُُسس الَعَمل الَخْيِّي وُفُنون تسويقه، مكتبة الكويت الوطنيَّة، 2009م.. 1
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ِصَفات وَمَهارات املُْقِنع
قد يكون املُْقِنع فرًدا أو فريًقا، وعادًة ما تهتّم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بهذا الفريق من 
ِتِه املُوكَلَة إليه عىل  حيـــث تأهيله املعريّف والِعلِْمّي والَعَميّل ليتَمكَّن من القيـــام بََهمَّ
َفات  أَْحسن وْجٍه ُمْمِكٍن، ويُْشرَتَط يف الفريق املُْقِنع تََوافُر ُجْملَة من الَخَصائِص والصِّ

ة، ويكن إجاملها بالنَِّقاط التَّالِيَّة: الَِّتي ُتَكُِّنه من القيام بهذه املََهمَّ

ة بنشاطات املَُنظََّمة ومجال 	  الِخرْبَة املوضوعيَّة: يُْشرَتط بالفريق املُْقِنع املعرفة التَّامَّ
ة بتاريخ املَُنظََّمة ونجاحاتها، وأّي  عملهـــا املََكاِنّ والِخْدِمّي، إَضافَة للمعرفة التَّامَّ

معلومة تَتَِّصل باملَُنظََّمة وعملها تُْعترََب ضوريَّة للفريق.

ْدق يف تقديم املعلومة الصحيحة من العوامل الَِّتي ترَْتُك 	  املِْصَداِقيَّـــة: يُْعترََب الصِّ
انطباًعا َجيًِّدا لدى املَانِح وتَْعمل عىل تهيئة َجوٍّ من الثَِّقة، فالَعَمل عىل كَْسب قناعة 
املَانِـــح بالتَّْمِويل اعتامًدا عىل بيانات غري دقيقٍة له تأثرٌي خطرٌي عىل ُمســـتقبَل 

العالقة بني املَُنظََّمة واملَانِِحنَي.

الجاذبيَّة: فُحْســـن وأناقة املظهر له َدْور يف التَّأثرِي عىل املَانِح، كام أنَّ أُســـلوب الكالم 	 
ح وفَّن استخدام لَُغة الَجَسد له أثٌر كبرٌي يف بناء عالقة ُودِّيَّة بني املَُنظََّمة واملَانِح. والرشَّ

َمْت يف وقٍت 	  اختيار الوقت املَُناِســـب: فالفكرُة املَُناِسبَة قد يَِتمُّ رَفُْضها فيام لو قُدِّ
اتِيَّة واملَْوُضوِعيَّة واختيار  غريِ ُمَناِسب، فعىل الفريق املُْقِنع دراسة ظُُروف املَانِح الذَّ

الوقت املَُناِسب له لطَْرح املشاريع واألفكار.

الُقـــْدَرة عل الرتجال: فطبيعـــة املوقف قد تََضطَّر الفريـــَق للخروج عامَّ تَمَّ 	 
التَّحضـــري له، فهذا يتطلَّب التََّمتُّع بهارات اإللقاء والحديث الَواِضح وُحْســـن 

لِيم وُحْسن التعبري. اختيار املُْفرََدات والنُّطْق السَّ

املرونـــة: فتعامل الفريق املُْقِنع مع حاالت مختلفة ومع أشـــخاٍص ُمتَباينني يف 	 
املواقـــف واآلراء يَُحتِّم عىل الفريق التََّحيلِّ باملرونة الكافية للتََّعاُمل مع كُّل حالٍة 
وفْـــق ما تَْقتَِضيه ظُُروف كُلِّ حالٍة، وهـــذا األمُر يتطلَّب إملام الفريق باملعلومات 

املُتََعلَِّقة بُكّل حالٍة.
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وهناك ُمتَطَلَّبَات أخرى يجب عىل الفريق املُْقِنع التََّحيلِّ بها، كَمَهارَة استخدام األدوات 
بْط االنِْفَعايِلّ وعىل تََقبُّل  التِّْكُنولُوِجيَّة والُقْدرَة عىل التَّْحلِيل واالبتكار والُقْدرَة عىل الضَّ
ة اإلقناع بشـــكٍل ُمْســـتَِمّر،  النَّْقد، وعىل املَُنظََّمة أن تَُقيِّم قُُدَرات الفريق املُوكَلَة له َمَهمَّ

وأن تقوم بَصْقل هذه املََهاَرات، وأن تستهدفهم بدورات مكثََّفة لرتقية إمكاناتهم.

َسالَة اإلْقَناِعيَّة الرِّ
وهـــي الفكرة أو مجموعة األفكار واألحاســـيس والقضايا واالتِّجاهات والخربات الَِّتي 

يريد املُْقِنع نَْقلها للاَمنِح املُْســـتَْهَدف والتَّأثري عليه وفًْقا لها، وهذه الرَِّســـالَة تَتََغريَّ ِبتََغريُّ 

الهدف، فالرَِّسالَة النَّاِجَحة هي الَِّتي تُرَاِعي البيئة االْجِتاَمِعيَّة للاَمنِح املُْستَْهَدف، وميوله 

واتِّجاهاته واهتامماته، وتأخذ باالعتبار َدَوافعه االْجِتاَمِعيَّة، فُكلَّام كانت ُمْنَســـِجَمة مع 

هـــذه العوامل كُلَّاَم كان تَأثريها اإليَجاِبّ واضًحا وملموًســـا، ومن الخطأ االعتقاد بأنَّ 

ة قضايا يجب عل  الرَِّســـالَة يجب أن تَْنســـجم مع خصائص املَُنظََّمة فقط، وهناك عدَّ

َسالَة اإلْقَناِعيَّة، وأهّمها ميا ييل: الفريق املُْقِنع أْخُذَها بَعنْي العتبار عند صياغة الرِّ

يَّة غري تقليديَّة عن املرشوع؛ فالرسائل 	  اعتامد الرَِّســـالَة عىل ُصَور وُهِويَّة بََصِ

اإلقَْناِعيَّة ذات املحتوى التَّْقلِيِدّي عادًة ما تكون ذات أثَر ُمْنَخِفض عىل املَانِِحنَي.

عدم االعتامد يف بناء الرَِّسالَة عىل الِقَصص الَفرِْديَّة فقط، فعىل الرَّْغم من الُقْدرَة 	 

املُرْتَِفَعة للحاالت الَفرِْديَّة يف التَّأثِري عىل املَانِِحنَي، إالَّ أنَّه ال يجب االقتصار عليها، 

فيجب تحقيق التََّواُزن بني الحاالت الَفرِْديَّة والحاالت الَجاَمِعيَّة.

َهة 	  ًة يف الرسائل املَُوجَّ تجنُّب تركيز الرَِّسالَة عىل الجانب املادِّّي للمرشوع، وخاصَّ

ُخول  لرجال األعامل، فالرتكيز عىل الجانب املادِّّي قد يدفع رجال األعامل إىل الدُّ

َع به وبني ما سيحصل عليه، والَحّل هنا بأن تكون  يف َعَملِيَّة حســـابيَّة بني ما يَترَبَّ

الرَِّسالَة مبارشًة يف طَلَب الحصول عىل التَّْمويل.

تََقاطُع محتوى الرَِّسالَة مع ُهِويَّة املَانِح وثقافته.	 
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اختيار كلامت وعبارات ُموَجزَة للتَّعبري عن مضمون الرَِّســـالَة، واختيار الكلامت 	 
ذات الَوقْـــع العاطِفّي والَعْقالِنّ يف نفس الوقت، فال يجب أن تكون الرَِّســـالَة 

عاطفيًَّة بالكامل وال عقالنيَّة بالكامل.

ًة يف الرََّســـائِل 	  اســـتخدام عبارات ذات إيحاءات عاطفيَّة وَســـْهلة الَوقْع َخاصَّ
َهة للجمهور الَعاّم، فبداًل من القول: اْدفَْع خمســـة دوالرات كرسوم للُمَنظََّمة  املَُوجَّ
يكنك أن تقول: اْدفَع رَْســـاًم صغريًا وبسيطًا بقيمة خمسة دوالرات فقط، فكلمة 
"صغريًا"، وكلمة "فقط" تُوِحي للُمترََبِّع بأنَّ املبلغ املطلوب بســـيٌط ولن يؤثِّر عليه، 
ق نفًعا كبريًا للمحتاج، وبالتَّايِل تكون االستجابة أكرب، كام أنَّ ِذكْر  ولِكنَّه ســـيُحقِّ
ة أســـبوع"، هذه  النَّْفع ذاته مثل قول "10 دوالرات تَُؤدِّي لتوفري غذاء لِطْفٍل ملُدَّ
العبارة يكون تأثريها َجيًِّدا؛ حيث يشـــعر املُترََبِّع بقيمة ما يَِتّم تقديه للنَّاس من 

ُمَساَعَدة مقابل املبلغ البسيط الَِّذي يَترََبَّع به.

الوسيلة اإلْقَناِعيَّة
ويُْقَصد بها األداة النَّاِقلَة للرَِّســـالة اإلقَْناِعيَّة، سواًء أكانت لقاًء شخصيًّا أو لقاًء خالل 
ُمْؤَتٍَر عاّم أو عرب وسائل إلكرتونيَّة وتكنولوجيَّة حديثة، وتختلف فاعليَّة هذه الوسائل 
باختالف الِجَهة املُْســـتَْهَدفَة، فعىل الفريق املُْقِنع اختيار الوســـيلة الَِّتي تتناسب مع 
ه إىل الجمهور العاّم يتطلَّب وسائل تكنولوجيَّة حديثة  خصائص املُْســـتَْهَدف، فالتََّوجُّ
كمواقع التََّواُصل االْجِتاَمِعّي، وفيام يَُخّص التََّعاُمل مع املَانِِحنَي الرَّئيسيِّنَي من رجاِل 
ق فَاِعلِيَّة إقناع  ـــْخيِصّ يَُحقِّ َراَســـات أنَّ اللِّقاء الشَّ أعامٍل وُمَنظَّاَمت ربحيٍَّة أثبتت الدِّ
ْخِصيَّة  ل بعد املَُقاباَلت الشَّ ُمرْتَِفَعة وبشكٍل ملحوٍظ عن بقيَّة الوسائل، فالتَّمويل املُتََحصِّ

ل للُمَنظََّمة من مختلف الوسائل املُتَّبََعة)1(، وهنا  يبلغ %64 من مجمل التَّْمويل املُتََحصَّ

القدومي، عيىس محمد صوفان. أُُسس الَعَمل الَخرْيِّي وفُُنون تسويقه، مكتبة الكويت الوطنيَّة، 2009م.. 1
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يجب التَّنويه إىل وجوب تصنيف املُترََبِِّعنَي الرَّئِيسيِّنَي تَْصِنيًفا َهرَِميًّا بناًء عىل عالقتهم 
ة به،  اِبَقة باملَُنظََّمة، ويجب أن يكون لُكّل مستًوى رسائله ووسائله اإلقَْناِعيَّة الخاصَّ السَّ
وهذه املســـتويات هي ُمترََبِّع ُمْحتََمل، ُمتَـــرَبِّع ألَوَّل َمرَّة، ُمترََبِّع ُمتََكرِّر، ُمترََبِّع َدائِم، 

ُمترََبِّع ُملْتَزِم، وُمترََبِّع ُمَنارِص.

إنَّ اإلقناع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ليس َعَملِيَّة اســـتجداء أو تََســـوُّل، وال تهدف إلحراج 
املُترَبِِّعـــنَي واملَانِِحنَي ووضعهم يف موقف اْجِتاَمِعّي ُمْحـــِرج يَْضطَرُّوَن معه للقيام 
باملَْنح، بل هو الَعَمل عىل بناء عالقة اْسرِتَاتِيِجيَّة بني املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة وبني املَانِِحنَي 
يكون ِعاَمُدَها الثَِّقة والَقَناَعة بجدوى الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، لذلك يُْعترََب اإلقناع يف الَعَمل 
ـــلُوكِيَّة  َراية بالعلوم السُّ اإلنَْســـاِنّ عماًل علميًّا واْجِتاَمِعيًّا، يتطلَّب من الَعاِملِنَي به الدِّ
ًة بأَساِســـيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ وأهدافه، بحيث  واالْجِتاَمِعيَّة، وتَتَطَلَّب كذلك درايًة تَامَّ
ة ِمن نَْقل صورة َحِقيِقيَّة عن هذا الَعَمل للمجتمع بشـــكٍل َعاّم  يتمكَّن الَقائِم بهذه املُِهمَّ
وللاَمنِِحنَي بشكٍل َخاّص، الحاليِّنَي واملُرْتَِقِبنَي، ويجب أن يكونوا عىل دراية بأنَّ العالقة 
مـــع املَانِح ال تنتهي بقيامه بالتَّرَبُّع، ولكن يكن القول بأنَّ العالقة الَحِقيِقيَّة معه تبدأ 

عند هذه النُّْقطَة بالتَّحديد.

َدْور التَّْسِويق يف زيادة املوارد املَالِيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
هناك مجموعة من االســـرتاتيجيَّات التَّْســـِويِقيَّة الَِّتي تتَِّبعها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف 
التَّْسِويق للمشاريع الَِّتي تتبنَّاها، وتهدف هذه املَُنظَّاَمت من خالل هذه االسرتاتيجيَّات 

إىل َدْعم املوارد املَالِيَّة، ومن أَهّم هذه السرتاتيجيَّات:

ِْويج لألْجر بهدف َجلْب املال: فَوفْق هذه االْســـرِتَاتِيِجيَّة يَِتّم 	  اْســـرِتَاتِيِجيَّة الرتَّ
إقناع املُترََبِّع بالتَّْمِويل ُمَقاِبل األجر املعنوّي الَِّذي ســـيحصل عليه نتيجَة ترََبُّعه، 
وهـــذا األجر املعنوّي يختلـــف باختالف البيئة االْجِتاَمِعيَّـــة والثََّقاِفيَّة للُمترََبِّع؛ 
يِنّي للتَّرَبُّع، وهنا يجب التَّأْكِيد  ْكيز عىل األجر الدِّ ففي البيئة اإلْســـالِميَّة يَِتّم الرتَّ
ع يف َجْمع  ْ عـــىل ُمرَاَعاة الرشع يف اإلقناع، فمـــن املرفوض قَطًْعا ُمَخالََفة الرشَّ
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ِْعيَّة،  التَّرَبَُّعات ِبَغّض النَّظَر عن الغاية، فالغاية النَِّبيلَة ليست ُمرَبًِّرا للُمَخالََفة الرشَّ
ًة أنَّ هذه املخالفة قد ترَْتُك أثرًا سلبيًّا طويل األمد، وقد تَتََحوَّل إىل قاعدة  وَخاصَّ

يف َجْمع التَّرَبَُّعات.

اْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويق عرب شبكات التََّواُصل الْجِتَمِعّي: وتُعترَب هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة 	 
من االســـرتاتيجيَّات املَُميَّزَة يف التَّْســـِويق للمرشوعات الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت 
انِيَّة أو زَِهيَدة  ِْويج؛ لَِكْونَِها وسيلة مجَّ اإلنَْسانِيَّة؛ باعتبارها أَرَْخص الوسائل يف الرتَّ
التكلفة؛ حيث تُعترب وســـائل التََّواُصل من الوســـائل الَِّتي تَْجَمع عدًدا كبريًا من 
املُتََفاِعلِنَي، ونظـــرًا لَكْونها ُمْنَخِفَضة التكلفة فإنَّ هذا األمر يكون داِعاًم إيَجاِبيًّا 

مليزانيَّة التَّْسِويق بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

اْســـرِتَاتِيِجيَّة نَْش اإلنجازات: من االســـرتاتيجيَّات النَّاِجَحة واملَُميَّزَة أيًضا يف 	 
التَّْسِويق للمرشوعات الجديدة الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هو اإلعالن عن 
اِبَقة، وهو األمر الَِّذي يدفع العديد من  َقتَْها يف املشـــاريع السَّ اإلنجازات الَِّتي َحقَّ
ل مســـؤوليَّة املشـــاريع  املُترَبِِّعنَي لدعم املَُنظََّمة وإقناعهم بأنََّها األجدر يف تحمُّ
الَِّتي تتبنَّاها املَُنظََّمة يف ِخْدَمة املُْجتََمع واملُْستَِفيِديَن، ويكن أن تَستخدم املَُنظََّمة 
العديد من الوســـائل يف هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة؛ فيمكن أن يَِتّم ترويج اإلنجازات من 
ح املشـــاريع الَِّتي نجحت بها املَُنظََّمة، أو من خالل  خالل فيديوهات قصرية تَُوضِّ

ات الرَّقِْميَّة واملواقع اإللكرِتُونيَّة. الِمَنصَّ

َاكَات: هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة تعتمد يف التَّْسِويق عىل 	  اْســـرِتَاتِيِجيَّة العالقات والشَّ
َسات  َكاء واملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة األخرى، ومع املَُؤسَّ إقامة وتقوية العالقات مع الرشُّ
َاكَات ِمن نرَْش أكرب قَْدر من  اإلعالميَّة؛ بحيث تَتََمكَّن املَُنظََّمة من خالل هذه الرشَّ
اِنّ  َضة أو بشكل مجَّ ة بها بأسعار مخفَّ اإلعالنات التَّْســـِويِقيَّة للمرشوعات الَخاصَّ

بالكامل.

ويجب التَّأْكِيد عىل أنَّ املَُنظَّاَمت يجب أن تعمل بشـــكٍل ُمْســـتَِمرٍّ عىل تقييم وُمتَابََعة 
كافَّة الجهود املســـتَِخْدَمة يف َعَملِيَّة التَّْســـِويق للمشاريع الَِّتي تتبنَّاها، وأن تعمل عىل 
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َعة يف َعَملِيَّة  تحسني نتائج هذه االسرتاتيجيَّات التَّْسِويِقيَّة؛ من خالل اتِّباع طُرُق ُمتََنوِّ
ْخِصيَّة  ا من خالل الَحَمالت الدعائيَّة أو االتِّصال بالهاتف أو املقابالت الشَّ التَّْسِويق؛ إمَّ

مع املُترَبِِّعنَي، أو حتَّى من خالل املعارض والَفَعالِيَّات الَِّتي تَُنظُِّمَها املَُنظََّمة.

منافع التَّْسِويق للمشاريع اإلنَْسانِيَّة
مها التَّْســـِويق للمشاريع اإلنَْســـانِيَّة، فمنها ما يكون للُمَنظََّمة  د املنافع الَِّتي يَُقدِّ تَتََعدَّ
نفسها، أو للاَمنِِحنَي أو للُمْستَِفيِديَن، وجميع هذه املنافع تَُصّب يف النَِّهايَة يف مصلحة 
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ومشاريعه بشـــكٍل َعاّم، وفيام ييل أََهّم هذه املنافع وعىل املستويات 

الثالث؛ املَُنظََّمة واملانح واملُْستَِفيد.

َور الَِّتي تظهر بها منافع املَانِِحنَي َجرَّاء مساهمتهم يف 	  د الصُّ منافع املَانِِحنَي: تَتََعدَّ
تويل املشاريع اإلنَْسانِيَّة، فباإلَضافَة إىل املنافع املَْعَنِويَّة الَِّتي سبق ِذكْرها، هناك 
ة لرجال األعامل، كاالستفادة من مساهمتهم يف التَّْمويل يف  منافع َمادِّيَّة وَخاصَّ
ْهِنيَّة ملَُنظَّاَمتهم، باإلَضافَة إىل إْمَكانِيَّة االستفادة من املشاريع  ورَة الذِّ تحسني الصُّ
م املَُنظََّمة للاَمنِح إمكانيَّة  ْويج لهم وملُْنتََجاتهم، فقد تَُقـــدِّ ة للرتَّ اإلنَْســـانِيَّة كِمَنصَّ
ة أو ُمَنظََّمته كُمساَهَمة إْعالنِيَّة مقابل الحصول عىل  َعرْض أسامء ُمْنتََجاته الَخاصَّ

ى هذه املنفعة عادًة باملنفعة التَّبَاُدلِيَّة. التَّْمويل، وتسمَّ

منافع املُْسَتْهَدِفنَي: وهي أكث أشكال املنافع التَّْسِويِقيَّة ظُُهوًرا ووُضوًحا، فالتَّْسِويق 	 
للمشاريع اإلنَْسانِيَّة يســـاعد يف إبراز الحالة املَادِّيَّة أو االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تَطَلَّبَْت 
ْوء إْعالِميًّا وتَْسويِقيًّا عىل املُْستَِفيِديَن،  القيام باملرشوع، وبالتَّايِل يَِتّم تسليط الضَّ
وبالتَّايِل يفتح املجال أمام اســـتقدام املزيد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وتَبَنِّي املزيد 

من املشاريع.

منافع املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة: وتَظهر املنافع التَّْسِويِقيَّة للُمَنظََّمة اإلنَْسانِيَّة عىل شكل 	 
منافع ُمبَـــارِشَة أو غري ُمبَارِشَة، ومن هذه املنافع زيادة ِخـــرْبَة املَُنظََّمة وِخرْبَة 
ة يف إدارة املشاريع، وَدْعم وتحديث قواعد  كوادرها يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وَخاصَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ْهِنيَّة يف البيئة املََحلِّيَّة  ة باملَُنظََّمة، وتحســـني صـــورة املَُنظََّمة الذِّ البيانات الَخاصَّ
وَحتَّى الَعالَِميَّة، إتاحـــة إمكانيَّة الحصول عىل تويل إَضايِفّ من َمانِِحنَي ُجُدد، 

ودعم تسويق العالمة التَِّجاِريَّة للُمَنظََّمة.

الَفْصل الَعارِش/ املبحث الثَّالِث
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الَفْصل الحادي عش 

اإلْعالم.. الواجب الَغائِب يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

َمة • ُمَقدِّ
يَّة والخصائص واألهداف • املَْبَحث األَوَّل: اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.. األَهمِّ

أركان اإلْعالم يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
يَّة اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهمِّ
خصائص اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

ْهِنيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ  • وَرة الذِّ املَْبَحث الثَّاِن: اإلْعالم والصُّ
ْهِنيَّة	  ورَة الذِّ مفهوم الصُّ
ْهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  ورَة الذِّ يَّة الصُّ أَهمِّ
ْهِنيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  ورَة الذِّ دور اإلْعالم يف بناء الصُّ
ْهِنيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة	  ورَة الذِّ الصُّ

املَْبَحث الثَّالِث:  اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني الواقع واملأموّل •
واقع اإلْعالم يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 	 
َسات اإلْعالميَّة يف َدْعم الَعَمل اإلنَْساِنّ	  املأمول من املَُؤسَّ

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • املبحث الرَّاِبع: إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  يَّة العالقات الَعامَّ أَهمِّ
ة	  َمَهاّم ووظائف إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  نطاق عمل إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف تحقيق أهدافها	  أساليب ووسائل إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة	  واقع إدارات العالقات الَعامَّ
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الفصل الحادي عش

اإلْعالم.. الواجب الَغائِب

يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
يَُعّد اإلْعالم من املفاهيم القدمية ِقَدم اإلنسان؛ فمنذ فجر التَّاريخ واإلنسان يَْسَعى 
لتبـــادل املعلومات مع ُمْجَتَمِعِه، فهو حاجٌة من الحاجات اإلنَْســـانِيَّة، وكان تَطَوُّر 
اإلْعالم متزامًنا مع تَطَوُّر الحياة اإلنَْســـانِيَّة، إلَّ أنَّه بَِقَي َمْحُصوًرا بآليَّات َمْحُدودة 

ْوتِيَّة وغيها. كاملَُراَسالت واإلعالنات الصَّ

ة مع اخرتاع اآللة  ناِعيَّة بدأ اإلْعالم بالتَّطَوُّر بَوترِية ُمتََســـارَِعة وَخاصَّ وبعد الثَّْورَة الصِّ
ُحف واملطبوعات األخرى، إالَّ أنَّ  ـــابع َعرَش، فكان ظهـــور الصُّ الَكاتِبَة يف القرن السَّ
النَّْقلَة الكربى يف اإلْعالم كانت يف َمطْلع القرن العرشين، مع اخرتاع الرَّاْديُو، وتوالت 
َت اإلْعالم خالل سنوات بأكث  هذه الَقَفزَات لحني ظُُهور الثَّْورَة التكنولوجيَّة الَِّتي َغريَّ
ة آالف َســـَنة من ُعْمر اإلنسان، ففي الوقت الحاض غدا اإلْعالم  َ خالل ِعدَّ ِمامَّ تََغريَّ
ًة مع ارتباطه بختلف العلوم األخرى، وغدا  ووسائله حاجًة ال ِغَنى للَمرْء عنها، وَخاصَّ
اإلْعالم ووســـائله التكنولوجيَّة املُتَطَوِّرَة رديًفا جديـــًدا للُمَنظَّاَمت، فَغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت 
بدأت باســـتثامر التَّطَوُّر اإلْعالمّي يف َدفْع َعَجلَـــة اإلنتاج فيها، من خالل التََّواُصل 
ال مع عمالئها وُمْستَْهلِِكيَها، وهذا االستثامر َشِمَل أيًضا املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وإن  الَفعَّ
كانت استفادة هذه املَُنظَّاَمت من اإلْعالم ال تزال قارصًة نِْسِبيًّا، مع أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ 
أْحَوُج من غريه؛ كَْون مجاِل َعَمله هو التََّواُصل مع املُْســـتَْهَدِفنَي ومعرفة احتياجاتهم 

والَعَمل عىل تلبيتها.
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فاإلْعالم يف وقتنا الرَّاِهن يلعب َدْوًرا مهامًّ يف تحقيق التََّفاُعل بني أفراد املُْجتََمع من 
جهة وبني املُْجتََمَعات بعضها ببعض من جهة أخرى، كام يُســـهم يف توجيه اتِّجاهات 
ة يف تعزيز  النَّاس وتكوين مواقفهم ِحيـــاَل العديد من القضايا، كام يُعترَب أداًة ُمِهمَّ
املشاَركَة االْجِتاَمِعيَّة وله ِصلَة وثِيَقة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، كون طََريَف العالقة يف اإلْعالم 
-املُرِْسل واملُْستَْقِبل- يتامثالن مع طََريَف العالقة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ فالَعَمل اإلنَْساِنّ 
بحاجة إىل تََواُصل مع األطراف الَفاِعلَة، وهذا التََّواُصل ال يكن له أن يَِتّم إالَّ باإلْعالم، 
ويتَِّضح َدْوره يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بَكْونِِه الوسيلة الَِّتي تَِصل بها رسالة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

إىل البيئة العاملة بها.

إنَّ االتَِّصال يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يُْعترََب غايًة ووســـيلًة يف نفس الوقت، وبدون هذا 
االتَِّصال ســـتبقى املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة محجوبًة عن مجتمعها، وهذا الَحْجب َسيَُخفِّف 
من فَاعليّتها، وبالتَّأْكِيد فإنَّ االتَِّصال ال يَِتّم إالَّ باإلْعالم، وال يجوز التََّوقُّع بأنَّ اإلْعالم 
يف الَعَمـــل اإلنَْســـاِنّ محصوٌر بتغطية َصَحِفيَّة أو َمَقاٍل هنـــا وُمَقابَلَة هناك، بل هو 

لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ. مرشوٌع ُمتََكاِمٌل يهدف إليصال وتَلَقِّي املعلومات ذات الصِّ
يَّة اإلْعالم يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ســـُنْفرِد هذا الفصل للبحث يف  وانِْطالقًا من أَهمِّ
عالقة الَعَمل اإلنَْساِنّ باإلْعالم، ودراسة َدْوره يف َدْعم ُجُهود الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ 

يف املُْجتََمع.
 

الَفْصل  الحادي عرش
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املبحث األَوَّل

اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
يَّة والخصائص واألهداف  األَهمِّ

يَّة الَبالَِغة لإلعالم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، إلَّ أنَّ ُدُخوله الِفْعيِلّ  عل الرَّْغم من األَهمِّ
ًرا نِْســـِبيًّا؛ حيث َســـْيطَرَت عل إدارات  للُمَنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة كان ُمَتأَخِّ
املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة لُعُقوٍد طويلٍة فكرة أنَّ لإلعالم َدْوًرا ثَانويًّا، ميكن تأجيله وَحتَّى 
الستغناء عنه، وانطلق هذا العتقاد من أنَّ عالقة الَعَمل اإلنَْساِنّ َمْحُصورٌة بجهات 
َدة؛ هي املَانُِحوَن واملُْســـَتْهَدُفوَن فقط، وهـــذه الِجَهات ميكن التََّواُصل معها  ُمَحدَّ
ـــص، إلَّ أنَّ هذا العتقاد  بوســـائل ُمَباِشَة بدون الحاجة لجهاز إْعالِمّي ُمَتَخصِّ
ع الكبي الَّـــِذي بدأ يَطَْرأ عل نِطَاق  ًة مع التََّنوُّ بـــدأ بالتََّغـــيُّ التَّْدِريِجّي، وَخاصَّ
َعَمل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، فظهرت الحاجة لبناء عالقات وِطيَدة مع ِجَهات إَضاِفيَّة 
ة، َمَحلِّيَّة وَدْولِيَّة، كم ظهـــرت الحاجة لَتَواُصل أكث َفاِعلِيَّة مع  ُحكُوِميَّـــة وَخاصَّ
طََريَفِ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ املُْســـَتْقِبل واملَانِح، كُّل هذه القضايا بدأت تَُعزِّز من قناعة 

املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة بضورة الهتمم باإلْعالم.

نَي بالَعَمل اإلنَْساِنّ ُدُخول اإلْعالم إىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  وقد ناَهض العديُد من املُْهتَمِّ
انطالقًا من مفهوم أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ حالٌة ِوْجَدانِيَّة وِقيَم إنَْسانِيَّة ال يجب أن تَِجد 
طريًقا للنَّرْش واإلذاعة، وهذا املفهوم أْغَفل الجوانب األخرى لإلعالم، فهو ال يَْقتَِص 
ت  عىل تغطية جوانب الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة، فهذه التغطية هي َجانٌِب َضِئيٌل من املََهامَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة للُمَنظَّاَمت  الَِّتـــي يَْضطَلِع بها اإلْعالم، فهو يعمل عىل تَْهِيئَة البيئة الدَّ
اإلنَْسانِيَّة لتكون أكث قَاِبلِيَّة للتََّعاُمل مع املََشاِريع والِخْدَمات، إَضافَة إىل َدْورِِه يف َحْشد 
ْعم ال يكن الُوُصول إليه ُدون ُوُجود  زِم لزيادة فَاِعلِيَّة الَعَمـــل، وهذا الدَّ ْعـــم الالَّ الدَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وبالطَّبْع فإنَّ هذا الِقْسم  ِقْسٍم ُمْختَصٍّ ببناء العالقات الَعامَّ

يُْعترََب أحد تََجلِّيَات اإلْعالم وأحد َمَهاّمه وواِجبَاته.
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أركان اإلْعالم يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يقوم اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل أربعِة أركاٍن، هي املُرِْسل واملُْستَْقِبل والرَِّسالَة 
ة التََّواُصل بني املَُنظََّمة وبني بيئتها  اإلْعالميَّة والَوِسيلة، تعمل ُمْجتَِمَعًة عىل القيام بََهمَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، وإنَّ ِغيَاب أّي ُركْن أو عدم قيامه بَدْورِه الكاِمل يُعرِّض اإلْعالم  الدَّ

ِتِه للَفَشل يف تأدية َدْورِِه. برُمَّ

ة التََّواُصل اإلْعالمّي: وفيم ييل هذه األركان وَدْور كُّل ُركْن يف القيام مبََهمَّ

املُْرِسل: 	 
قد يبدو من الَبِْديِهّي أن يكون املُرِْســـل يف اإلْعالم اإلنَْســـاِنّ هو املَُنظََّمة، لكنَّ 
، فَمن املســـؤول فيها عن القيام بَدْور املُرِْســـل؟، ســـابًقا كان  لَْفَظ املَُنظََّمة َعامٌّ
ة، وبالِفْعل  يقتص َدْور املُرِْســـل يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل قســـم العالقات الَعامَّ
ه الحديث يف  ة والقيام بها، إالَّ أنَّ التََّوجُّ فهو األقدر واألكفأ عىل إدارة هذه املََهمَّ
ة اإلرسال، مع  اإلْعالم اإلنَْساِنّ يقوم عىل ضورة قيام جميع كوادر املَُنظََّمة بََهمَّ
ة، فالعاملون يف مجال تقديم  ْور الِقيَاِدّي لِقْســـم العالقات الَعامَّ االحتفاظ بالدَّ
الِخْدَمات للُمْســـتَِفيِديَن يكنهم أن يكونوا ُمرِْسلِنَي إْعالِميِّنَي، ومعظم الَعاِملِنَي 
ة بدرجاٍت مختلفٍة، فأيُّ َخلٍَل ُســـلُوِكّ من أّي جهٍة يف  يكنهم القيام بهذه املََهمَّ

املَُنظََّمة سيُِسيُئ لإلعالم ولُسْمَعة املَُنظََّمة.

املُْسَتْقِبل: 	 
ًرا ملحوظًا يف العقود  َشِهَد تحديد املُْستَْقِبلِنَي للرَِّســـالة اإلْعالميَّة اإلنَْسانِيَّة تَطَوُّ
ـــَع ليشمل املُْستَْهَدِفنَي  األخرية، فبعدما كان َمْحُصوًرا يف البداية باملَانِحنَي، تََوسَّ
ع ليشمل البيئة الَخارِِجيَّة بالكامل، من ُمَنظَّاَمت ِربِْحيَّة  بالِخْدَمات، واستَمرَّ بالتََّوسُّ
اِخلِيَّة  وِجَهات ُحُكوِميَّة وُمرَاِقِبنَي وغريهم، وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أنَّ البيئة الدَّ
يف املَُنظََّمة واملُتََمثِّلَة بالَعاِملِنَي تُْعترََب من الِجَهات املُْســـتَْقِبلة للرَِّســـالة اإلْعالميَّة 
اإلنَْســـانِيَّة، فهي ُمرِْسل وُمْســـتَْقِبل يف آٍن واِحد، فاإلدارة النَّاِجَحة يف املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة تعمل عىل استهداف الَعاِملِنَي لديها برسائل إْعالِميَّة، تهدف إىل زيادة 
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يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من جهٍة، وإىل زيادة التزامهم التَّْنِظيِمّي من  قناعتهم بأَهمِّ
اِخيِلّ  جهٍة أخرى، وهذا ما أرشنا له يف الَفْصل الَعارِش ِضْمن مفهوم التَّْسِويق الدَّ

لألفَْكار.

َسالَة اإلْعالميَّة: 	  الرِّ
وهي َجْوهر اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وهـــي ُتَثِّل املحتوى اإلْعالمّي الَِّذي 
تَْرَغـــب املَُنظََّمة يف إيصاله إىل املُْســـتَْقِبلنَي، وبالتَّأْكِيد فإنَّ الَخطَأ الَِّذي ترتكبه 
بعض املَُنظَّاَمت يف بناء رسالتها اإلْعالميَّة هو عدم تخصيص هذه الرَِّسالَة، بعنى 
أنََّها تعتمد عىل رسالٍة واحدٍة لجميع املُْستَْقِبلنَي، وهذا خطأٌ فَاِدح ويَُعرِّض املَُنظََّمة 
للَفَشـــل اإلْعالمّي، والَِّذي سينعكس ُمْستَْقبَاًل عىل فَاِعلِيَّة نشاطها، وعىل عالقتها 
ه برســـائل واِحَدة  اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، فيجب عىل إدارة املَُنظََّمة التََّوجُّ مع بيئتها الدَّ
ْكل والَعرْض لُِكّل ُمْستَْقِبل عىل ِحَدة، فالرَِّسالَة  يف املَْضُموَن لَِكنَّها مختلفة يف الشَّ
َهة للاَمنِحنَي أو للُمْستَْهَدِفنَي أو  َهة للِجَهات الُحُكوِميَّة تختلف عن تلك املَُوجَّ املَُوجَّ
اِخلِيَّة، وكُلَّاَم نََجَحت املَُنظََّمة يف بناء رســـالة تتناسب مع املُْستَْقِبل كُلَّاَم  للبيئة الدَّ

نَجح اإلْعالم اإلنَْساِنّ يف أداء وظيفته.

الوسيلة اإلْعالميَّة: 	 
ع؛ فهي تشـــمل اإلعالم  تَُعـــدُّ الوســـائل اإلْعالميَّة يف الوقت الَحايّل بَالَِغَة التََّنوُّ
اإللكرتوّن واملرّئ واملسموَع واملقروَء، وغريها من الوسائل، ِمامَّ يتيح مجااًل واسًعا 
أمام املَُنظََّمة يف اختيار الَوِسائل املَُناِسبَة، إالَّ أنَّ هذا االختيار ُمَقيٌَّد، والتَّْقييد هنا 
ُذو بُْعَديِْن؛ البُْعُد األَهّم هو طبيعة املُْستَْقِبل للرَِّسالَة اإلْعالميَّة؛ فالِجَهات الُحُكوِميَّة 
عىل ســـبيل املثال ال يكن معها استخدام الوسائل املَرْئِيَّة أو اإللْكرِتُونيَّة، فيجب 
ه لها بالوســـائل املقروءة عىل َشـــْكل ُمَوازَنَات، وتقارير إفصاح، وغريها،  التََّوجُّ
ه لهم بالوسائل املسموعة واملَرْئِيَّة، فلُِكّل  بينام املُْستَْهَدفُوَن بالِخْدَمات فَيَِتّم التََّوجُّ
ُمْستَْقِبٍل وسيلة تتناسب مع طبيعة اهتاممه وقُْدرته عىل التَّلَقِّي، والبُْعد الثَّان هو 
البُْعد املَايِلّ، فتكلفة كُّل وســـيلٍة إْعالِميٍَّة تختلف عن األخرى؛ ِمامَّ قد يَْفرِض عىل 

َدة تتناسب مع قُْدرتها املَالِيَّة. املَُنظََّمة اتِّبَاع وسائل ُمَحدَّ
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يَّة اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ أَهمِّ
ال يجوز اعتبار َدْور اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ َدْوًرا ثانويًّا، فهو َراِفٌد َحِقيِقيٌّ للُمَنظَّاَمت 
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، ويُْعترََب حلقة الَوْصل بني  اإلنَْسانِيَّة يف تعزيز عالقاتها من بيئتها الدَّ
املَُنظََّمة وجمهورها، وبَقْدر ما يكون اإلْعالم ناجًحا ِبَقْدِر ما يكن أن تَتََعزَّز الِخْدَمات 
يَّة  اإلنَْسانِيَّة، وتَلَْقى قبواًل وانتشاًرا وَعْونًا جديًدا، وفيام ييل أَهّم النَِّقاط الَِّتي ُتَثِّل أَهمِّ

اإلْعالم بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة:

ًة إلدارة العالقات بني املَُنظََّمة وبني الِجَهات ذات 	  يَُعدُّ اإلْعالم اإلنَْساِنّ وِسيلًَة ُمِهمَّ
لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، كاملَانِحنَي والِجَهات الُحُكوِميَّة. الصِّ

يساعد يف توضيح وإيصال رســـالة املَُنظََّمة للُمْستَْهَدِفنَي بالِخْدَمات، ِمامَّ يُعزِّز 	 
من تعاونهم مع املَُنظََّمة.

م َدْعاًم َملُْموًسا للُمَنظََّمة يف زيادة قيمة التَّرَبَُّعات.	  يُقدِّ
الَة يف نَْقل التََّجارب النَّاِجَحة بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املختلفة؛ 	  يُْعترََب وســـيلًة فَعَّ

بحيث يساعد عىل تكوين بُْعٍد َمْعِريِفّ إنَْساِنٍّ تَرَاكُِمّي.

ًة تَْسويق األفكار.	  م ِقيمًة ُمَضافًَة واِضَحًة للتَّْسويق اإلنَْساِنّ؛ وَخاصَّ يَُقدِّ

ُر الَعَمل اإلنَْساِنّ، وتجعلها 	  يَْعَمل وبشكٍل تَرَاكُِمّي عىل َخلْق بيئٍة َمَحلِّيَّة وَعالَِميٍَّة تَُقدِّ
أكث َميْاًل للتََّعاُوِن اإلنَْساِنّ.

خصائص اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
يَتََميَّز اإلْعالم اإلنَْساِنّ عن نَِظريه الَعاّم بجملٍة من الَخَصائص الَِّتي تُِعينه عىل الِقيَام 
ْور املَُناط به، وِقْسم من هذه األهداف ُمْستًَقى من َخِصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ ذاته،  بالدَّ
وتُْعترََب هذه الَخَصائص ُمالزَِمًة لإلعالم اإلنَْســـاِنّ، وبدونها يَْفِقد َمْعَناه، وقد يَتََحوَّل 

لِْبّي. وفيم ييل أَهّم هذه الخصائص: َدْورُُه من اإليَجاِبّ للسَّ

اإلْعالم اإلنَْساِنّ يَِصف ول يَُصنِّف، فعىل سبيل املثال ال يجوز لإلْعالم اإلنَْساِنّ 	 
ِْعيِّنَي، مع أنَّهم قَانُونًا -قد يكونون- غري  اِخلِنَي َغرْي الرشَّ ِجئنِيَ بالدَّ أن يَِصف الالَّ

رَشِْعيِّنَي يف ُدُخولهم، فالتَّْصِنيف الَقانُوِنّ ليس من َمَهاّم اإلْعالم اإلنَْساِنّ.
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َسالَة اإلْعالميَّة َمرْجعّيتها القانون اإلنَْساِنّ ومبادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ.	  الرِّ

اإلْعالم اإلنَْســـاِنّ يحافظ عل َذْوق املُْسَتْقِبل، فال يَْصدمه بُصَور املَآِس، فعىل 	 
سبيل املثال يكن للُمَنظََّمة اإلنَْسانِيَّة بَّث تقارير وُصَور ألطفاٍل بعد تركيب أطراٍف 
ي، بينام  ِصَناِعيَّة لهم، وليس قبل ذلك، كَْون ُصَور األطْرَاف املَبْتُورَة قد تَْصدم املُتَلَقِّ
َناِعيَّة تَُحاِفظ عىل َذْوق املُْستَْقِبل وتَُؤدِّي الَغرَض  َور بعد تركيب األطراف الصِّ الصُّ

املُرَاد منها، وتكون أكث قَبُواًل.

لَُغة الِخطَاب تََفاُؤليَّة، فال ينبغي للُمَنظََّمة يف رســـائلها اإلْعالميَّة أن تَُسبِّب شيئًا 	 
من الُقُنوط واليأس يف نفوس املُْســـتَْقِبلنَي، بـــل يجب أن تكون املادَّة اإلْعالميَّة 

ْعم والتأييد. تفاؤليَّة تعمل عىل كَْسب الدَّ

، وحاميتهم من التَّْحِريض والهجوم، 	  الهتمم بالَعاِملِنَي يف الِقطَاع اإلنَْســـاِنّ
ة  وهذه الحامية ليســـت ُمطْلََقة؛ ففي حال وجود ظواهـــر تقصري وَخلَل وَخاصَّ
أْخالِقيَّة، يجب عىل اإلْعالم اإلنَْســـاِنّ توضيحها، فاإلْعالم اإلنَْساِنّ يساعد يف 

تفعيل الرِّقَابَة واملَُساَءلَة.

املَْوُضوِعيَّة، يجب عىل اإلْعالم اإلنَْساِنّ التََّحيلِّ باملَْوُضوِعيَّة، فاملُبَالََغة بإنجازات 	 
املَُنظََّمة يُْعترَب إعالًما َســـلِْبيًّا، كذلك األمر يف تَْوِصيف أْوَضاع املُْستَْهَدِفنَي، فُكلَّاَم 
ْور املَُناط به. اقرتب اإلْعالم اإلنَْساِنّ من املَْوُضوِعيَّة كُلَّاَم َتَكََّن ِمن القيام بالدَّ

ـــاِبَقة لإلعالم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تَُشكِّل ِعاَمد هذا الَعَمل، وِبَقْدر  إنَّ الخصائص السَّ
مـــا تلتزم املَُنظََّمة والِجَهات اإلْعالميَّة اإلنَْســـانِيَّة بها، بَقْدر مـــا يَُحقِّق هذا اإلْعالم 
نَتَائِج إيَجاِبيَّة وِقيَمًة ُمَضافَة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، إالَّ أنَّه ولألســـف ال يَِتّم االلتزام بهذه 
ِقيق لوظيفة  ا لعـــدم الَفْهم الكامل والدَّ ـــْكل املطلوب، وهذا َمرَدُّه إمَّ الخصائص بالشَّ
اإلْعالم اإلنَْساِنّ، وهذا ما يكن ُمالحظته من خالل الرََّسائِل اإلْعالميَّة الَِّتي تَتَبَنَّاها 
م َشيْئًا للُمَنظََّمة،  املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فِقْسٌم من هذه الرََّسائِل تَْفتَِقر للِمْهِنيَّة، وال تَُقدِّ
بل قد تُْســـِهم يف نَْقل وإيصال ُصورَة َســـلِْبيَّة عن املَُنظََّمة بشكٍل َخاّص، وعن الَعَمل 

اإلنَْساِنّ بشكٍل َعاّم.
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لِْبيَّة يف مجال اإلْعالم  ُ بَْعض املَظَاِهر السَّ يف املباحث الَقاِدَمة يف هذا الفصل ســـُنبَنيِّ
اإلنَْساِنّ؛ علََّنا نَتََمكَّن ِمن تصويب أخطائه، والَعَمل عىل رَفْع مستوى أدائه.
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املبحث الثَّان

ْهِنيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ ورَة الذِّ اإلْعالم والصُّ

ْهِنيَّة من املصطلحات الحديثة نِْســـِبيًّا، وهو نَتاُج ِعلْم  وَرة الذِّ يُْعَترَب مصطلح الصُّ
النَّْفس، إلَّ أنَّ إســـقاطاته اتََّسعت لَتطَال ُمعظَم العلوم الْجِتَمِعيَّة واإلنَْسانِيَّة؛ فمن 
ياَســـة والْقِتَصاد، كُلّها مجالٌت َدَخلَها مصطلح  ة والسِّ التَّْســـِويق إىل اإلدارة الَعامَّ

ْهِنيَّة، وبات ِعَمًدا ُمِهمًّ يف تحقيق إنجازات هذه العلوم. وَرة الذِّ الصُّ

ْهِنّي والَعاِطِفـــّي الِوْجَداِنّ لَقِضيَّة ما، وهذا  ْهِنيَّة اإلْدَراك الذِّ ورَة الذِّ ويُْقَصـــد بالصُّ
اإلدراك قد يكون َســـلِْبيًّا أو إيَجاِبيًّا، ويَُشكِّل َداِفًعا للَفرْد أو الجامعة يف التََّعاِطي مع 
ورَة  ْهِنيَّـــة قد تكون فَرِْديَّة أو َجاَمِعيَّة، ويُْعترََب تكوين الصُّ ورَة الذِّ هذه الَقِضيَّة، والصُّ
لِْبيَّة أو اإليَجاِبيَّة عماًل تَرَاكُِميًّا ال يكن الُوُصول إليه خالل فرتٍة قَِصريٍة. ْهِنيَّة السَّ الذِّ

ْهِنيَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ بشـــكٍل َعاّم تُْعترََب ُصورَة إيَجاِبيَّة يف  ورَة الذِّ وفيام يَُخّص الصُّ
ورَة  املُطْلَق، وذلك بســـبِب النَّزَْعة الِفطِْريَّة اإلنَْسانِيَّة تَِجاه الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذه الصُّ
يكن القول بأنَّها َذاتِيَّة النُُّشـــوء، وال تَْحتَاج لِبَنـــاء، إالَّ أنَّ صورة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة 
واإلنَْســـانِيَّة هي َمَحّل اهتاممنا يف هذا املبحث، فعىل الرَّْغم من أنَّ َغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت 
ورَة  ورَة ال تَرْقَى ملكانِة الصُّ اإلنَْســـانِيَّة تَتََمتَّع بُصورٍَة ِذْهِنيَّة إيَجاِبيَّـــة، إالَّ أنَّ هذه الصُّ
ة بالَعَمل اإلنَْساِنّ بإطاره العاّم، فلدى ِقْسم ال بَأَْس بهم ِمن املُتَاِبِعنَي  ْهِنيَّة الَخاصَّ الذِّ
نَي بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ولدى املُْســـتَِفيِديَن من هذا الَعَمل، ُصورٌَة ِذْهِنيَّة َجيَِّدة  واملُْهتَمِّ
ـــلِْبيَّة، وذلك كَْون بعض املَُنظَّاَمت ال تُويِل  نِْســـِبيًّا، إالَّ أنََّها َمُشـــوبَة ببَْعض الَخلَل والسَّ
لُوكِيَّة ملَُنظََّمٍة  يَّة الَكاِفيَة، أو نتيجة بعض التََّصُّفَات السُّ ْهِنيَّة األَهمِّ ورَة الذِّ موضوع الصُّ

هنا أو هناك، أثَّرَْت َسلْبًا عىل باقي املَُنظَّاَمت.
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ْهِنيَّة وَرة الذِّ مفهوم الصُّ
ْهِنيَّة هي ِعبَارَة عن نَاتِج نهاّئ  ورَة الذِّ كام أســـلفنا يف ُمْســـتََهّل هذا املبحث؛ فالصُّ
لالنطباعات الَِّتي يُكوِّنها الَفرْد إزاء َشـــْخص أو ُمَنظََّمة أو ُمْجتََمع أو قَِضيَّة يكن أن 

ْهِنيَّة  ورَة الذِّ يكـــون له تأثرٌي ُمبَارِش عىل حياة الَفرْد، ويف علم النَّْفـــس)1( تُعترَب الصُّ
هي حالة من اســـتحضار أو تذكُّر بعض املُِثريَات يف عقل الَفرْد يف حال غياب هذه 
املُِثـــريَات، فهي عبارٌة عن معلومات وأفـــكار وانطباعات يَْختَزِنَُها األفراد يف عقلهم 
ـــْخص أو املَُنظََّمة أمام الَفرْد، وهي  الباطن ويَِتّم اســـتحضارها بَُجرَّد ِذكْر اسم الشَّ
ْخيِصّ بني األفراد وبعضهم البعض أو بينهم وبني  تَتََمثَّل يف كافَّة أساليب االتَِّصال الشَّ
لة  ْهِنيَّة أيًضا عىل أنََّها عبارٌة عن ُمحصِّ ورَة الذِّ املُْجتََمـــع أو املَُنظََّمة، ويكن وْصف الصُّ
ـــيَّة الَِّتي يرُّ بها الَفرْد تَِجاه ُمَنظََّمة أو أفراٍد يكون لهم تََواُصل  لكافَّة التَّجارب الِحسِّ
مع الجامهري، ويَِتّم اســـتدعاؤها يف ِذْهن األفراد كُلَّاَم رغبوا يف ذلك، وتُْعترََب وسائل 
ة يف نرَْش اآلراء واألفكار، لذا  التََّواُصل الجامهريّي ووسائل اإلْعالم من األدوات املُِهمَّ
ْهِنيَّة عن األفراد أو املَُنظَّاَمت  ورَة الذِّ ـــة يف تكوين الصُّ فهي تُْعترََب من العوامل املُِهمَّ

لدى الجمهور العاّم.

ْهِنيَّة وَرة الذِّ نَات الصُّ ُمكَوِّ
ْهِنيَّة من خالل مجموعة من األبعاد، هي: وَرة الذِّ وتتكوَّن الصُّ

ُل: البُْعد املعريّف، ويتكوَّن هذا البُْعد من خالل األفكار واآلراء واملعلومات 	  الُبْعد األَوَّ
الَِّتي يَِتّم نرشها عن الجهة أو الَفرْد املُْســـتَْهَدف، وقد يتكوَّن لدى بعض األفراد 
د البُْعد  ُصورٌة ِذْهِنيَّـــة غري دقيقٍة نتيجة املعلومات؛ فاملعلومات هـــي الَِّتي تُحدِّ

ْهِنيَّة. ورَة الذِّ املعريّف للصُّ

ْهِنيَّة: دراســة يف تََصوُّر املعنى، مجلَّة جامعة دمشــق، 2010م، تاريخ . 1 وَرة الذِّ معلوف، ســمري أحمد. الصُّ
https://cutt.us/X60nR :الزيارة 14 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ـــلِْبّي نحو 	  الُبْعد الثَّـــاِن: البُْعد الوجداّن، وهو عبارٌة عن املَيْل اإليَجاِبّ أو السَّ
ُمَنظََّمٍة ما أو فرٍد ما، ويتكوَّن الجانب الوجداّن بناًء عىل الجانب املعريّف، وعادًة 
ما يَتََكوَّن املَُكوِّن الِوْجَداّن من خالل الخصائص الَِّتي يتلكها األفراد، فُكلَّاَم قلَّ 
االختـــالف زاد املَُكوِّن الوجداّن اإليَجـــاّب، وكُلَّاَم زاد االختالف بني خصائص 

األفراد كُلَّاَم زاد املَُكوِّن الوجداّن السلبّي.

ــِذي يكون ناتًجا ملعارفه 	  ـــلُوكّ، وهو ُســـلُوك الَفرْد الَـّ ن الثَّالِث: املَُكوِّن السُّ املُكَوِّ
ْهِنيَّة يف أنَّه يكن من خاللها  ـــورَة الذِّ يَّة الصُّ واتِّجاهـــه الوجداّن، وترجع أَهمِّ

التََّنبُّؤ بسلوك الفرد تَِجاه املَُنظََّمة)1(.

ْهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وَرة الذِّ يَّة الصُّ أَهمِّ
ـــِيّ  ْور الَكاِمل له بالُجْهد الَفرِْدّي فقط، فهو َعَمل ُمَؤسَّ ال يقوم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالدَّ
ُمتََكاِمل، فَفاِعلِيّته تَرْتَِكـــز عىل الَعَمل الَجاَمِعّي التََّعاُوِنّ بني مختلف األطراف ذات 
لَة؛ فاملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة غرُي قَاِدرَة عـــىل الَعَمل بالَفاِعلِيَّة املطلوبة دون تعاوِن  الصِّ
ُمْختَلَف َجَوانِب البيئة املُِحيطَة، وهذا التََّعاون ال يكن الوصول له دون قَناَعِة ُمْفرََدات 
ورَة  ِيّ الَِّذي تقوم به املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، لذلك يُْعترََب بناء الصُّ يَّة الَعَمل املَُؤسَّ البيئة بأَهمِّ
ْهِنيَّة اإليَجاِبيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة هو الُخطَْوة األوىل يف َضاَمن قَبُول وتعاون  الذِّ
َدة وأمام  ة ُمَعقَّ ورَة ســـتكون املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أمام َمَهمَّ البيئة، فبدون هذه الصُّ
ًة عن القيام بََهاِمّها. وفيم ييل أَهّم النَِّقاط الَِّتي  ة قد تُِعيقها إَعاقًَة تَامَّ َعَقبَـــات ِعدَّ

: ْهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وَرة الذِّ يَّة الصُّ ترُْبِز أَهمِّ

ْهِنيَّة اإليَجاِبيَّة الُخطَْوة األوىل يف كَْسب تأييد املَانِحنَي، وبالتَّايِل 	  ورَة الذِّ تُْعترََب الصُّ
زِم. قيامهم بَّد املَُنظََّمة بالتَّْمِويل الالَّ

هِنيَّة ملجلس النُّوَّاب األردّن . 1 ورَة الذِّ فريحات، َراِشــد نَاِجي. دور وســائل اإلعالم األردنيَّة يف تَْشِكيل الصُّ
حافة واإلعالم، جامعة البرتاء، 2015م، ُمتَاح عىل  ــبَاب الَجاِمِعّي، رســالة ماجســتري، كُلِّيَّة الصَّ لدى الشَّ

https://cutt.us/aKUKD :الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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تُســـاِعد يف َدْعم َحَمالت التَّرَبُّع الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت، وتلعب َدْوًرا ُمِهامًّ يف 	 
بِْحيَّة الَِّذيَن  تخفيف تكاليف هذه الَحَمالت، وقد يَُشـــكِّل األفـــراد واملَُنظَّاَمت الرِّ
يلكون صورًة ِذْهِنيَّة إيَجاِبيَّة عن املَُنظََّمة يف تَْقِديم الَعْون بَشـــْكٍل ُمبَارِش خالل 
َحَمالت التَّرَبُّع، ِمامَّ قد يصل باملَُنظََّمة ملرحلٍة ال تعتمد عىل هذه الَحَمالت؛ نتيجَة 

اِتّ للتَّرَبَُّعات. التََّدفُّق الذَّ
تعمل عىل تََقبُّل املُْســـتَْهَدِفنَي ألنشـــطة وِخْدَمات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وتَْدفعهم 	 

للتعاون معها، وبالتَّايِل تَُخفِّف من تكاليف تَْقِديم الِخْدَمات.
تلعب َدْوًرا ُمَســـاِعًدا يف َعَملِيَّات التَّْســـِويق الَِّتي تَُقوم بها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 	 

ْويج. ًة فيام يَتََعلَّق بالرتَّ وَخاصَّ
تُساعد عىل بناء بيئة َداِخلِيَّة وَخارِِجيَّة َداِعَمة للُمَنظََّمة وألنشطتها ومشاريعها.	 
الت االلتزام التَّْنِظيِمّي للَعاِملِنَي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.	  تزيد من ُمَعدَّ

ْهِنيَّة للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة وَرة الذِّ دور اإلْعالم يف بناء الصُّ
لقـــد أصبحت املفاهيم الَِّتي تتكوَّن يف عقول األفراد والَِّتي يَْنتُج عنها َميٌْل نحو قَِضيَّة 

ما أو رَفْض هـــذه الَقِضيَّة واتِّخاذ موقٍف ما حيالها، يكون من خالل املعلومات الَِّتي 

تتدفّق إلينا عرب وســـائل اإلْعالم املختلفة بشـــكٍل ُمْستَِمّر، لذا فإنَّ اإلْعالم يلعب دوًرا 

ْهِنيَّة لدى أفراد املُْجتََمع نحو ُمَنظََّمة ما أو قَِضيَّة ما، وألنَّ  ورَة الذِّ قويًّا يف تشكيل الصُّ

ْهِنيَّة الَِّتي  َور الذِّ ـــُكون با يتكوَّن لديهم من ُصَور؛ فـــإنَّ الصُّ األفراد عادًة ما يتمسَّ

ا  ُن لدى عقول األفراد نحو ُمَنظََّمة ما أو قَِضيَّة ما ال يكن تغيريها بسهولٍة، وإمنَّ تَتََكوَّ

تثبت يف عقولهم لفرتاٍت طويلٍة حتَّى يَِتّم استخدام معلومات أخرى عىل األََمد البعيد 

ْهِنيَّة، وهنا تكمن ُخطُورَة وســـائل اإلْعالم يف نَْوع املعلومات  ورَة الذِّ لتغيري هذه الصُّ

َدة ال يَِتّم تغيريها بســـهولٍة؛  مها لألفراد وتَْزرع من خاللها ُصورَة ِذْهِنيَّة ُمَحدَّ الَِّتي تَُقدِّ

ة؛ حيث  ْهِنيَّة من خالل وسائل اإلْعالم عىل َمرَاحل ِعدَّ ورَة الذِّ وتَِتّم عمليَّة تكوين الصُّ

تبدأ وسائل اإلْعالم بالتَّأْثِري يف األفراد وأفكارهم، وبعدها يَْحُدث التَّأْثرِي بني األفراد 
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ْهِنيَّة الَِّتي تَُخّص  َور الذِّ وبعضهم البعض، وينتقل بعد ذلك التَّأْثرِي إىل الجامعات، والصُّ

املَُنظَّاَمت يَِتّم تكوينها ببّث املعلومات عن هذه املَُنظَّاَمت، وهي معلومات عادًة تتَِّســـم 

بالخصوصيَّة، وتضمن هذه املعلومات تقييم من الجمهور نحوها)1(.

ويكـــن لإلعالم أن يَْخلق صورًة ِذْهِنيَّة إيَجاِبيَّة عن ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لدى 

الجمهـــور الَعاّم، كام يكنه أيًضا أن يَْخلق صورًة ســـلبيًَّة عن هذه املَُنظَّاَمت، ويكون 

ذلك كُلّه عن طريق الرَِّسالَة اإلْعالميَّة، وطريقة تناول وسائل اإلْعالم ألنِْشطَة وأهداف 

املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ فاإلْعالم هو َحلَْقة الَوْصل الرئيســـيَّة بني الجمهور الَعاّم وبني 

املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وقد لَِعَب اإلْعالم دوًرا ُمِهامًّ يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ قبل 

أحداث 11 سبتمرب، والَِّتي شكَّلت فارقًا يف نشاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ ويف العالقة بني 

اإلْعالم واملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فقبل أحداث 11 سبتمرب كان اإلْعالم الَعالَِمّي َداِعاًم 

للعديد من النََّشـــاطات وللُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف إنقاذ املناطق املَْنُكوبَة يف الشيشان 

وأفغانســـتان والبوسنة، وغريها من املناطق الَِّتي َشِهَدْت وياْلت الحروب؛ حيث كان 

ِْويج لَنَشـــاط املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة َعالَِميًّا ِمامَّ يدفع الكثري من رجال  يَِتّم الرتَّ

ع يف ُمزَاَولَة نشاطاتها،  باب للتَّطَوُّ األعامل للتَّرَبُّع لهذه املَُنظَّاَمت، ويدفع الكثري من الشَّ

َســـات اإلْعالميَّة وُمَنظَّاَمت  ه الَعالَِمّي ووجود عالقة قَِويَّة بني املَُؤسَّ ونظرًا لهذا التََّوجُّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ، كانت أقّل الجهود تأت بثامرها؛ حيث كانت الجهود اإلْعالميَّة شديدة 

التَّأْثرِي، وتَْدفَع النَّاس َدفًْعا لَدْعم النََّشـــاطَات اإلنَْسانِيَّة، ونظرًا لهذا الجهد اإلْعالمّي 

املُتََعاِون مع املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة كانت هذه املَُنظَّاَمت واِجَهًة َجيَِّدة وُمرَشِّفَة للعديد 

َول، وكان اإلْعالم الَعالَِمّي يدعم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالكثري من املََواّد املَْسُموَعة  من الدُّ

ق زيادًة كبريًة يف َحْجم التَّرَبَُّعات وعدد املُترََبِِّعنَي. واملَرْئِيَّة، وهو ما حقَّ

نوّي . 1 م يف اللَِّقاء السَّ ة يف الجهات الَخرْيِيَّة، بَْحث مقدَّ الَعاِمر، عثامن بن صالِح. اإلعالم والعالقات العامَّ
https://cutt.us/taxf3 :الخامس للجهات الَخرْيِيَّة باملنطقة الرشقية، 2008م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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فَّة عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ،  وبعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب)1( تحوَّلت الدَّ
َسات اإلْعالميَّة اختلفت تاًما مع  وأصبح الَواِقع الَعالَِمّي ُمْؤلاًِم؛ وذلك ألنَّ مصالح املَُؤسَّ
مصالح وأهداف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، وبالتَّايِل أصبحت الرََّسائِل اإلْعالميَّة 
تحمل محتويات ُمؤَثِّرة بشـــكٍل سلبّي عىل نشاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ، فقد أصبح الَواِقع 
هو التَّشـــكيك يف نوايا املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وأنشطتها وأهدافها وتوجيه العديد من 
االتِّهامـــات لهذه املَُنظَّاَمت بَدْعم وتويل الَعَملِيَّات اإلرهابيَّة وغريها من التَُّهم الَِّتي 
ْهِنيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ، وكانت َعَقبًَة يف تحقيق األهداف الَِّتي  ورَة الذِّ أضَّت كثريًا بالصُّ
تَْسَعى املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لتَْحِقيِقَها، كام أدَّت هذه االتِّهامات لَصْف ُجُهود الَعاِملِنَي 
يف الَعَمل اإلنَْساِنّ لتربير َمواِقف املَُنظََّمة وَدْعم أهدافها، وهو ما َشَغَل هذه املَُنظَّاَمت 
عن تحقيق األهداف األَساِســـيَّة لها، وبالتَّايِل َضُعَفْت نشاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَرْغم 
أنَّ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة تَبُْذل الكثرَي من الجهود لنرش أفكارها إْعالِميًّا، إالَّ 
أنَّ َمْوَجة اإلْعالم املضاّد ضّد نشـــاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ أْضَعَفْت من املردود املُتََوقّع 
لهذه النَّشـــاطات، كام أوجدت َمْوَجة الحرب اإلْعالميَّة عىل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بعد 11 
اِخل  ُغوطَات عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف الدَّ ســـبتمرب حالًة من الضُّ
َهة  والَخارِج، وقلَّلت عدَد املُترََبِِّعنَي َخْوفًا من أن تنالهم ُشبَْهة املَُشاَركَة يف التَُّهم املَُوجَّ
ـــلِْبيَّة للُمَنظَّاَمت  ْهِنيَّة السَّ ورَة الذِّ ُغوط هي تََجلٍّ واِضح للصُّ لهذه املَُنظَّاَمت، وهذه الضُّ

اإلنَْسانِيَّة الَِّتي ساَهم اإلْعالم يف تكوينها.

والَواِقع املُْؤلِم َحالِيًّا لُصورَة بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف اإلْعالم قد نَتََج عن العديد 
َسات اإلْعالم الَعالَِميَّة، واختالط األوراق بني الَعَمل  من املامرسات الَِّتي تقوم بها ُمَؤسَّ

أحداث 11 من أيلول/ســبتمرب 2001م: هي مجموعة من الَهَجاَمت شــهدتها الواليات املُتَِّحَدة يف يوم . 1
هت أربــع طائرات نَْقل َمَدِنّ تجاريَّة لتصطدم بأهداف  الثالثــاء املوافق 11 ســبتمرب 2001م؛ حيث توجَّ
َدة، وقــد نجحــت يف ذلك ثالٌث منها. تثَّلــت األهداف يف برجي مركز التِّجــارة الدوليَّة الواقعة  ُمَحــدَّ
فاع األمريكيَّة )البنتاجون(. ســببت هذه األحــداث 2973 قتياًل و24 مفقوًدا،  بنهاتــن ومَقــّر وزارة الدِّ
ة. للمزيد يُْنظَر  امَّ ان الحرائق واألبخرة السَّ إضافًة آلالف الجرحى واملَُصاِبنَي بأمراٍض َجرَّاء استنشاق ُدخَّ

https://cutt.us/nOafv :الرَّاِبط التَّايل
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لُوك الَخاِطئ لبعض  لِْبيَّة والسُّ يَاَســـة؛ كام أنَّ بعض املاَُمرََسات السَّ اإلنَْساِنّ وبني السِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، َســـاَهَم يف هذا األمر، كام أنَّ إهامل هذه املَُنظَّاَمت لإلعالم 

لِْبيَّة. ورَة السَّ الَخاّص بها َجَعلََها فريسًة َسْهلَة للوقوع يف هذه الصُّ

ْهِنيَّة للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة وَرة الذِّ الصُّ
كان نَِصيُب املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة من االتِّهام باإلرهاب أكثَ من 
لِْبيَّة عن  ْهِنيَّة السَّ ورَة الذِّ غريها من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة األخرى، ِمامَّ دَعم بناء الصُّ
لِْبيَّة هو  ورَة السَّ بب الرَّئِيس لهذه الصُّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ العرّب واإلْسالِمّي، والسَّ
ْهِنيَّة، وعدم الَوْعي بَدْور اإلْعالم يف  ورَة الذِّ يَّة الصُّ َعَدم وْعي املَُنظَّاَمت الَعَرِبيَّة بأَهمِّ
ْهِنيَّة لهذه املَُنظَّاَمت يف الَغرْب ليست بأفضل أحوالها. ورَة الذِّ الَعَمل اإلنَْساِنّ، فالصُّ

وحتَّى يف البيئة الَِّتي تعمل ِضْمنها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة تَُعاِن 
ْهِنيَّة لهذه املَُنظَّاَمت من بعض الُقُصور؛ فهي ليست بالتَّأْكِيد سلبيَّة، ولِكنَّها  ورَة الذِّ الصُّ
ليســـت إيَجاِبيَّة باملُطلَق، فاملَُنظَّاَمت الَعَرِبيَّة واإلْســـالِميَّة ال زالت تتعامل مع اإلْعالم 
َســـات إْعالِميَّـــة لتغطية حَدٍث هنا أو مرشوٍع  بعقليٍَّة قديٍة، تقتص عىل دعوة ُمَؤسَّ
هناك، وِقْســـٌم ال بَأْس به من املَُنظَّاَمت الَعَرِبيَّـــة ال تلك رؤيًة إْعالِميًَّة واضحًة، وال 
يَحة برسالة  تُويِل االْهِتاَمم الَكايف لتقســـيم املُْســـتَْقِبلنَي لرَشَائِح، واستهداف كُّل رَشِ
َهة للَجِميع، ِمامَّ أدَّى إىل  ة، فهذه املَُنظَّاَمت تَْعتَِمد عىل رسالٍة واِحَدٍة ُمَوجَّ إْعالِميَّة َخاصَّ

ائح املُْجتََمِعيَّة. ْهِنيَّة لدى بعض الرشَّ ورَة الذِّ انخفاض يف إيَجاِبيَّة الصُّ

ْهِنيَّة هو َحلٌّ  فالَحّل أمام املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة لتحسني ُصورتها الذِّ
َهة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت، والثَّان ُذو  ذو بُْعَديِْن؛ األَوَُّل ذو عالقة باإلْعالم ورســـالته املَُوجَّ
بُْعد إجراّئ ُمتََعلِّق بأنشـــطة املَُنظََّمة وِخْدَماتها وَمَشـــاِريعها، فُكلَّاَم تَمَّ تَْحِسني َجْوَدة 
هذه الِخْدَمات وتَمَّ َدْعمها باسرتاتيجيَّة إْعالِميَّة َصائِبَة كُلَّاَم انعَكس ذلك عىل تَْحِسني 

ْهِنيَّة لهذه املَُنظَّاَمت. ورَة الذِّ الصُّ
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املبحث الثَّالِث

اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
بني الواقع واملأمول

يَّة الَبالَِغة لإلعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، إلَّ أنَّ تََعاِطي املَُنظََّمت  عل الرَّْغم من األَهمِّ
اإلنَْســـانِيَّة مع َقِضيَّة اإلْعالم ما يزال قارًصا، وَحتَّى مع تلك املَُنظََّمت الَِّتي تُوِل 
ًة، يُْعَترَب َفْهَم َدْور اإلْعـــالم َفْهًم َمْنُقوًصا، فَدْور اإلْعالم يف  يًَّة َخاصَّ اإلْعـــالم أَهمِّ
بعض املَُنظََّمت يَْقِتص عل تَْغِطية نشـــاطات هذه املَُنظََّمت، فَتَحوََّل َدْور اإلْعالم 
َهة لشائح املُْجَتَمع، إىل َدْور َدَعاِئّ وتَْرويِجّي، يحمل  من نَْقل رسالة إْعالِميَّة ُمَوجَّ
يف بعض األحيان ِصْبَغًة َشـــْخِصيَّة، ويف هذا املبحث سنتناول الَواِقع اإلْعالمّي يف 

املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، والواقع املأمول لإلعالم يف هذه املَُنظََّمت.

واقع اإلْعالم يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
ال يكن اعتبار الَواِقع اإلْعالمّي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بالَواِقع املِثَايِلّ، مع أنَّ بعض 
ياَســـة  ــاَمت تَرُْصـــد ُمَوازَنَات ال بَأَْس بها لإلعالم، إالَّ أنَّ التَّطِْبيق الَخاِطئ للسِّ املَُنظَـّ
اإلْعالميَّة يجعل من هذه املَُوازَنَة َهْدًرا ملوارد املَُنظَّاَمت، وِقْسٌم ال بَأَْس به من املَُنظَّاَمت 
َســـات إْعالِميَّة للقيام بَنْقل رسالتها، وهذا يقوُد لتَْعِطيل َدْور  اإلنَْسانِيَّة تَْستَِعني بَُؤسَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يجب  ة يف هذه املَُنظَّاَمت؛ فالعالقات الَعامَّ العالقات الَعامَّ
أن تقـــوم بَدْورها الكامل يف التََّواُصل مع رَشَائح املُْســـتَْقِبلنَي املختلفة، إالَّ أنَّ بعض 
ة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ،  املَُنظَّاَمت تَُعاِن من َضْعف واِضح يف فَْهم َدْور العالقات الَعامَّ
لُوكِيَّات اإلْعالميَّة الَخاِطئَة، والَِّتي  كام تَُعاِن بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من بعض السُّ
تَلَْعب َدْوًرا َســـلِْبيًّا يف إيصال الرَِّسالَة اإلْعالميَّة اإلنَْسانِيَّة للُمْستَْقِبلنَي، وبالتَّايِل تُؤَثِّر 

ْهِنيَّة للُمَنظََّمة. ورَة الذِّ َسلْبًا عىل الصُّ



- 434 -

غ  ـــلِْبيَّة املَُراِفَقة للَعَمل اإلنَْساِنّ والَِّتي تَُفرِّ وفيم ييل بَْعض الظََّواِهر اإلْعالميَّة السَّ
ْوَر اإلْعالميَّ من َدْورِِه ومضمونه: الدَّ

النشـــغال باإلْعالم عن املَُنظََّمة عل حساب نشاطاتها وِخْدَماتها، فاملُْستَْقِبلُوَن 	 
لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ،  وَن بالحصول عىل املعلومة ذات الصِّ للمعلومة اإلنَْسانِيَّة ُمْهتَمُّ

التهم. وليس بعلومات حول املَُنظََّمة ذاتها وكوادرها وُمَؤهِّ

محاولة إرضاء الجميع، ليس املطلوب من اإلْعالم اإلنَْساِنّ الُوُصول لَحالٍَة يَرىَْض 	 
الجميع معهـــا عن املَُنظََّمة وإدارتها، فنجد بعض املَُنظَّاَمت ومن خالل رســـائلها 
لَة  ـــلِْبيَّات املوجودة يف الِجَهات ذات الصِّ اإلْعالميَّة تســـعى لَغّض الطَّرف عن السَّ
بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وذلك يف محاولٍة منها لَكْســـب رىَِض الجميع، وهذا األمر يقود 

إىل فُْقَدان الثَِّقة بالرََّسائِل اإلْعالميَّة اإلنَْسانِيَّة وباملَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة كذلك األمر.

ورَة 	  ْكِيز عىل الصُّ ِْكيز عل املظاهر، تقع بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف فَّخ الرتَّ الرتَّ
َهة  ـــْكل عىل حســـاب املضمون، كتنظيم احتفاالت وُمْؤَتَـــرَات برَّاقَة ُمَوجَّ والشَّ
لإلعالم، وافتعال ُمَناَسبَات للظُُّهور أمام وسائل اإلْعالم، وإْصَدار كُتَيِّبَات فَاِخرَة 
بَوَرٍق َصِقيٍل وتكون الِقيَمة الِعلِْميَّة فيها ُمْنَخِفَضة. وهنا ليس املقصود أن نُْغِفل َدْور 
الِحرَِفيَّة يف التََّناُول املِْهِنّي لإلعالم اإلنَْســـاِنّ، لكْن أالَّ يكوَن املظهُر عىل حساب 
املضمـــوِن أحيانًا؛ فاملَظَْهر يف الَعَمل اإلْعالِمّي عامـــٌل ُمِهّم ألنَّه يُخاِطب الَعْقل 
ي الرَِّســـالة اإلْعالِميَّة، لكْن يجب أن تكون الرَِّسالة كَاِملَة املحتوى،  الباِطن ملُتَلَقِّ

ُمْكتَِملَة الَعَنارِص بحيث تُؤدِّي الَغرَض املَْنُشود منها. 

ل التََّعرُّض 	  َحِفيَّـــة الَعلَِنيَّة؛ فبَْعض املَُنظَّاَمت ال تَُفضِّ البتعاد عن املُْؤَتََرات الصَّ
ُخول يف نَِقاَشات َجادَّة وِمْحَوِريَّة  ملُْؤَتَرَات َصَحِفيَّة تفرض عىل إدارة املَُنظَّاَمت الدُّ
ِعي الِخرْبَة واملَْسُؤولِيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يجب أن  حول الَعَمل اإلنَْساِنّ، فَمن يَدَّ

يَتََوقَّع بأْن يتعرَّض للُمَساَءلَة واالستجواب.

وتَْجُدر اإلشـــارة هنا أنَّه ال َضرْي يف اعتامد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل بَْعض املَظَاِهر 
الرَبَّاقَة يف الَعَمل يف حال كانت هذه املَظَاِهر لتَْعِزيز أنِشـــطَة إعالم الُجْمُهور ونَْقل 

رَِسالة إنَْسانِيَّة َحِقيِقيَّة، ولكْن ال يجب اإلفراط يف هذه املظاهر.
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ـــلِْبيَّة يف اإلْعالم اإلنَْســـاِنّ يُْعتَـــرَب ُخطَْوة أُوىَل يف صياغِة  إنَّ تحديد الظََّواِهر السَّ

الَة؛ فالَعَمل عىل تاَليف هذه الظََّواِهر ليس باألمر  اْســـرِتَاتِيِجيَّة إْعالِميَّة َســـلِيَمة وفَعَّ

ْهِنيَّة للُمَنظََّمة  ـــورَة الذِّ د، وله آثار إيَجاِبيَّة واِضَحة عىل تَْحِســـني الصُّ ْعب واملَُعقَّ الصَّ

ـــن َجْوَدة  وللَعَمل اإلنَْســـاِنّ بشـــكٍل َعاّم، وذلك كُلّه يَُصّب يف َخانٍَة واحدٍة وهو تََحسُّ

الة مع الِجَهات ذات  الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة من خالل بناء شـــبكة عالقات واِسَعة وفَعَّ

لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ. الصِّ

َسات اإلْعالميَّة يف َدْعم الَعَمل اإلنَْساِنّ املأمول من املَُؤسَّ
َســـات اإلْعالم ال تقوم بَدْورها الحقيقّي يف َدْعم الَعَمل اإلنَْساِنّ،  يبدو جليًّا أنَّ ُمَؤسَّ

ة بَدْعم  َسات اإلْعالميَّة من تَطِْوير رسالة َخاصَّ يف ُمْختَلَف مجاالته، وك تَتََمكَّن املَُؤسَّ

نشاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ، فإنَّ هناك اسرتاتيجيَّات ُيِْكن اتِّبَاعها يف هذا الُخُصوص، 

كتَبَنِّي رسالة َسْهلَة الَفْهم وتَتََمتَّع بُقْدرَة َعالِيَة من املُُرونَة للتَّأَقْلُم مع املستويات املُْختَلَِفة 

واملُتَبَاِيَنة يف بيئة املُْستَْقِبلنَي، كام يكن بناء حالٍة من التََّواُصل املُْستَِمّر بني املَُنظَّاَمت 

َسات اإلْعالميَّة. اإلنَْسانِيَّة واملَُؤسَّ

َســـات اإلعالميَّة  واألهـــّم هنا قد يكون بناء عالقة اســـرتاتيجيَّة َحِقيِقيَّة بني املَُؤسَّ

ة يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة بَدْور التَّْنِسيق  واملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وتقوم إدارة العالقات الَعامَّ

َســـات اإلعالميَّة رَفْد الَعَمل اإلنَْساِنّ  بني املَُنظََّمة واإلعالم، وعموًما تســـتطيع املَُؤسَّ

َصة للَعَمل  ة محاور، كتَبَنِّي برامج دوريَّة ُمَخصَّ بقيمٍة ُمَضافٍَة َملُْموَســـٍة، من خالل ِعدَّ

ْور الَِّذي تلعبه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وبالتَّأْكِيد فإنَّنا هنا ال نَْقصد  اإلنَْساِنّ، ولتغطية الدَّ

ْوء عىل إيَجاِبيَّات هذه املَُنظَّاَمت وَغّض  َســـات اإلعالميَّة بتسليط الضَّ بأْن تقوم املَُؤسَّ

ْكِيز عىل اإليَجاِبيَّات  لِبيَّات؛ فالِخْدَمات اإلعالميَّة تُْؤِت مثارها يف الرتَّ الطَّرف عن السَّ

ـــلِْبيَّات مًعا، وتلعب هنا دور الرَِّقيب الخارجّي، وتساهم يف تأمني تغذية عكسيَّة  والسَّ

ة عن فَاِعلِيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ يف البيئات املُْستَْهَدفَة. ُمرْتَدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 436 -

َســـات اإلعالميَّة تقديم ِخْدَمات للَعَمل اإلنَْساِنّ من خالل االستفادة  كام يكن للُمَؤسَّ
ال للبيئات املُْستَْهَدفَة، وتزويد  من شبكة املُرَاِسلِنَي والَِّذين باستطاعتهم تقديم َسرْب فَعَّ
ة الجوانب  ة ودقيقة عـــن تفاصيل كُّل بيئة، وَخاصَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ببيانات ُمِهمَّ
يِنيَّة، بحيث تســـتثمر املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هذه البيانات يف  الثَّقافيَّة واالْجِتاَمِعيَّة والدِّ
بناء َمِزيج تسويقّي يناسب البيئة املُْستَْهَدفَة، با يَُجنِّب املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة االصطدام 
مع واِقع اْجِتاَمِعّي وثقايّف يَُخالِف ويَُعارِض املزيج التَّْســـِويقي املُتَبَنَّى، ِمامَّ قد يَُعرِّض 
َســـات  ْهِنيَّة للُمَنظََّمة وللَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالكامل للتََّدْهُور، بعنى أنَّ املَُؤسَّ ورة الذِّ الصُّ

يك يف ذات الوقت. ِ اإلعالميَّة يكن أن تلعب َدْور الرَِّقيب والرشَّ
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املبحث الرَّاِبع

إدارة العالقات الَعامَّة يف
املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة دوًرا ُمِهمًّ يف التََّواُصل مع جمهور  تلعب العالقات الَعامَّ
ة بأيَّة  املَُنظََّمة ومع أفراد املُْجَتَمع ومع املُْســـَتِفيِديَن، وميكن إلدارة العالقات الَعامَّ
ُمَنظََّمـــة أن تعمل عل إيصال أهـــداف املَُنظََّمة لِكُّل املتَعاِملِنَي معها، وَخلْق صورة 
ُبل  إيَجاِبيَّة عن املَُنظََّمة لدى الجمهور الَعاّم، وذلك من خالل اســـتخدام أحدث السُّ
لَة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وتعمل إدارة  يف تفعيـــل التََّواُصل مع كافَّة الِجَهات ذات الصِّ
ة يف املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة عل تحقيـــق التََّواُصل الَجيِّد بني أفراد  العالقات الَعامَّ
املَُنظََّمـــة الواحـــدة، وبالتَّاِل فهي تََتَمكَّن من الِحَفـــاظ عليهم، وزيادة التزامهم 
التَّْنِظيِمـــّي، كم ميكن أن تعمل عل َجْذب العديد من الَعَمالء الُجُدد ذوي الخربة 

لالستفادة من ِخْدَماتهم يف املَُنظََّمة.

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يَّة العالقات الَعامَّ أَهمِّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من الوظائف الحيويَّة،  تُْعترََب وظيفة إدارة العالقات الَعامَّ
فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو عَمل َجاَمِعّي تَرَاكُِمّي، وال يكن له تحقيق أهدافه يف بيئٍة ما 
لَة، فـــال يكن التََّوقُّع بأنَّ هذه الوظيفة  بـــدون التعاون مع باقي األطراف ذات الصِّ
يَّة بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. وفيام ييل أَهّم النَِّقاط الَِّتي ترُْبِز  ثَانَِويَّة وقليلة األَهمِّ

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة: يَّة َدْور العالقات الَعامَّ أَهمِّ

تنسيق الُجُهود اإلنَْسانِيَّة بني املَُنظَّاَمت الَعاِملَة يف البيئة الواحدة.	 

يَّة واضحة يف إيصال رسالة املَُنظََّمة للِجَهات املَانِحة وللتَّْنِسيق معهم حول 	  لها أَهمِّ
ْعم. أَْولَِويَّات التَّْمِويل والدَّ
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ابة املَُنظََّمة يف التََّواُصل مع الِجَهات الُحكُوِميَّة، والتَّْنِســـيق بني املَُنظََّمة 	  تَُعدُّ بوَّ

لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ. والحكومة؛ لضامن التزام املَُنظََّمة بالقوانني ذات الصِّ

يَّـــٌة واِضحٌة يف اســـتقبال املعلومات الرَّاِجَعة من البيئة املُْســـَتْهَدَفة 	  لها أَهمِّ

َقْت األهداف املَرُْجوَّة منها. بالِخْدَمات، والتَّأَكُّد من أنَّ هذه الِخْدَمات َحقَّ

، ويف توضيح 	  تلعب َدْوًرا ُمِهمًّ يف إبراز الجوانب اإليَجاِبيَّة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ

ُمها املَُنظََّمة لهذا الَعَمل. القيمة املَُضافَة الَِّتي تَُقدِّ

ة َمَهاّم ووظائف إدارة العالقات الَعامَّ
ة بالعديد من الوظائف؛ أبرزها البحث والتَّْخِطيط والتَّْنِفيذ  تقوم إدارة العالقات الَعامَّ

والتَّْنِسيق والتَّْقييم، وتُْعترََب هذه الوظائف كُالًّ ُمتََكاِماًل، فال يكن فَْصل هذه الوظائف 

عن بعضها إْجرَائيًّا، فهي تعمل ُمْجتَِمَعة لتحقيق هدٍف واِحٍد، وهو رَفْد الَعَمل اإلنَْساِنّ 
ح والتحليل: ْ بقيمٍة ُمَضافٍَة جديدٍة. وفيم ييل أَهّم هذه الوظائف بالشَّ

ة 	  ياَسة الَعامَّ ـــبُل الَِّتي بواسطتها يَِتّم نَْقل السِّ التَّْخِطيط: وهو إيجاد الطُّرُق والسُّ
ـــًة فيام يَتََعلَّق بعالقتها مع ُمِحيطها  للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة إىل َحيِّز التَّْنِفيذ، وَخاصَّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة. وبيئتها الدَّ

التَّْنِفيـــذ: ويُْقَصد به االتَِّصال، وهي الوظيفة األَهّم واألكث بروزًا، فاالتَِّصال هو 	 
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة،  جوهر الوظائف الَِّتي تقوم بها إدارة العالقات الَعامَّ

وبدون االتَِّصال تَْفِقد اإلَدارَة َمَهّمتها األَساِسيَّة.

التَّْنِسيق: ويعني إدارة التعاون بني املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة وبني كافَّة الِجَهات الَخارِِجيَّة 	 
َسات اإلْعالميَّة واملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة األخرى  لَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، كاملَُؤسَّ ذات الصِّ

والِجَهات الُحُكوِميَّة.

التقييـــم: وهي تعني تقييم برامج ونشـــاطات املَُنظََّمة، والَعَمل عىل تحســـينها 	 
واالستفادة من نتائجها.
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ة بالنِّْسبَة للجمهور العاّم يف أنََّها  وبشـــكٍل َعاّم تتلخَّص وظائف إدارة العالقات الَعامَّ
تعمل عىل تعريفه باملَُنظََّمة وِخْدَماتها وأنشطتها، وَجْذب املزيد من الجمهور لدعمها، 
ياَسات الجديدة للُمَنظََّمة، وبأيَّة تعديالت تَطَْرأ عليها، كام تعمل  كام تعمل عىل رشح السِّ
عىل ُمَســـاَعَدة الجمهور الَعاّم عىل تكوين رَأٍْي عاّم سليم تَِجاه املَُنظََّمة بعيًدا عن أيَّة 
شـــائعات قد تتعرَّض لها املَُنظََّمة، كام تعمل عىل توضيح أيَّة أخباٍر كاِذبَة أو مشكالت 
ليمة فقط،  تتعرَّض لها املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة حتَّى ال يصل للجمهور سوى املعلومات السَّ

كام تعمل عىل أن تكون همزة الَوْصل بني املَُنظََّمة وبني الَعاِملِنَي لديها)1(.

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة نطاق عمل إدارة العالقات الَعامَّ
ع  ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة مع الَعِديد من الفئات، وهذا التََّنوُّ تتعاَمل العالقات الَعامَّ
يف العالقات يساعدها عىل رَفْد الَعَمل اإلنَْساِنّ بقيمٍة ُمَضافٍَة جديدٍة، ويكن تَْقِسيم 

ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل: الِفئَات الَِّتي تَتََعاَمل معها إدارة العالقات الَعامَّ

الِجَهات الُحكُوِميَّة: 	 
ّ اإلرشاف عىل أداء املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة  هي الِجَهات الَِّتي َخوَّلَهـــا القانون املََحيلِّ
؛ حيث يجب أن تعمل عىل التََّواُصل املُستَِمّر  ّ واإلنَْسانِيَّة الَعاِملَة يف النِّطَاق املََحيلِّ
مـــع هذه الجهات، وأن تقوم بتقديم التقارير املطلوبة لها حول كافَّة األنشـــطة 
ة  والربامـــج واملرشوعات الَِّتي تعمل علها املَُنظََّمة، كام تعمل إدارة العالقات الَعامَّ
َســـات الُحُكوِميَّة أو الرَّسميَّة والحصول عىل َدْعمها املُستَِمّر  عىل كَْسب ثقة املَُؤسَّ
واالستفادة من توجيهاتها لتجنُّب أيَّة َعَقبات قد تتعرَّض لها املَُنظََّمة يف تعامالتها 
الرســـميَّة أو يف حصولها عىل أيَّة أوراق أو تصاريح إلقامة مشـــاريع جديدة أو 

استهداف بيئاٍت جديدٍة بالِخْدَمات.

بِحيَّة، مكانة . 1 ـَمت غي الرِّ ة يف املَُنظَـّ ليل العلمي للعالقات العامَّ البلــوش، عبدالرايض، وآخــرون. الدَّ
 https://goo.gl/zpKDBS :للتطوير اإلعالمّي، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املَانُِحوَن: 	 
ة بالتََّواُصل  يَُعدُّ املَانُِحوَن أحد الِجَهات الرَّئيَسة الَِّتي تضطلع إدارة العالقات الَعامَّ
معهم، ويجب أن يكون التََّواُصل معهم دامئًا وليس ُمَؤقَّتًا، وأن تستمع إليهم إدارة 
ة، وأن تســـتفيد من أفكارهـــم وخرباتهم الَِّتي ُيكن من خاللها  العالقات الَعامَّ
تطوير أداء املَُنظََّمة، وتحقيق املزيد من النَّجاح يف أنشطتها ومشاريعها، وإغفال 
ْور يُْفِقُد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة فرصة االســـتفادة من خربتهم، كام يجب  هذا الدَّ
ة أن تُطْلِع املَانِحنَي عىل جوانب نشـــاطات ومرشوعات  عىل إدارة العالقات الَعامَّ
املَُنظََّمة الَِّتي يَِتـــّم رَصْف أموالهم عليها، حتَّى يُصبح لديهم املزيد من الحامس 

وِريَّة. لتقديم املَِزيد من التَّْمِويل، وذلك من خالل تقديم التقارير الدَّ

املُْسَتِفيُدوَن: 	 
وهـــم الُفَقراء واملُْحتَاُجوَن واألفراد الَِّذيَن تعمل املَُنظََّمة عىل إعادة تأهيلهم بعد 
تعرُّضهم لَنَكبَـــات يف بالدهم، وكذلك األفراد الَِّذيَن تتبنَّـــى املَُنظََّمة تعليمهم، 
صات الَِّتي تعمل فيها املَُنظََّمة،  واأليتام وغريهم من الفئات عىل حســـب التََّخصُّ
ة يف املَُنظََّمة بالتََّعامل مع هذه الفئات بالطريقة الَِّتي  وتقوم إدارة العالقات الَعامَّ
ترُْبِز أســـلوب املَُنظََّمة وتَُعزِّز ُصورتها اإليَجاِبيَّة لديهم، وذلك من خالل توضيح 
م لهم، وَدْور هذه الِخْدَمات يف تحسني  ح الِخْدَمات واملشـــاريع الَِّتي ستَُقدَّ ورَشْ

واِقع حياتهم.

الُجْمُهور الَعاّم: 	 
ة  وهم أفراُد املُْجتََمع الَِّذي تعمل املَُنظََّمة داخله، وتســـتهدف إدارة العالقات الَعامَّ
هذا الجمهور بالتََّواُصل املُْســـتَِمّر للَعَمل عىل إعالمهم بأَهّم نشـــاطات املَُنظََّمة 

وأهَدافها، والَعَمل عىل بناء ُصورٍَة َجيَِّدٍة عن املَُنظََّمة.

َسات اإلْعالميَّة: 	  املَُؤسَّ
ة الَِّتي يجب أن تُركِّز عليها إدارة  إنَّ االتَِّصال بالِجَهات اإلْعالميَّة من األمور املُِهمَّ
َسات  ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ فإهامل التََّواُصل مع هذه املَُؤسَّ العالقات الَعامَّ
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يُْفِقد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ العديد من املَكاِســـب، أهّمها: االســـتفادة من قُْدرة هذه 

َسات عىل نَْقل الرََّسائِل اإلنَْسانِيَّة بَفاِعلِيَّة عالية، واالستفادة من َدْور اإلْعالم  املَُؤسَّ

املُِهّم يف بناء ُصورة ِذْهِنيَّة إيَجاِبيَّة أو سلبيَّة.

ُعوَن)1(: 	  املَُتطَوِّ

ِعيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ حيث يجب  ُمون ِخْدَمات تَطَوُّ وهم األفراد الَِّذيَن يُقدِّ

ة أن تتعاون معهم وترُبز أدوارهم أمام الجميع، وتُسلِّط  عىل إدارة العالقات الَعامَّ

َسة  عنَي لدعم املَُؤسَّ عىل جهودهم األضواء بهدف اســـتقطاب املزيد من املُتَطَوِّ

الَخرْيِيَّة.

ة يف تحقيق أهدافها أساليب ووسائل إدارة العالقات الَعامَّ
ة  يوجد عدٌد من املاَُمرََســـات الَِّتي تَُعدُّ األفضـــل من نَْوعها يف مجال العالقات الَعامَّ

يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وتَتََمثَّل هذه املامرسات يف خمسة أنواع من النََّشاطَات، هي 

كالتَّايِل:

تنويع الْسرِتَاتِيِجيَّات:	 

وذلك بهدف تحقيق االنســـجام بني مجموعة األنشطة االتِّصاليَّة الَِّتي تَُقوُم بها 
ة يف املَُنظََّمة وَخارجها، وهذا االنســـجام يُْعترََب الُخطَْوة  إدارة العالقـــات الَعامَّ

ًة عىل املدى الطويل. األوىل يف زيادة فاعليَّة أنشطتها وَخاصَّ

الْهِتَمم بالنَّاِطِقني باسم املَُنظََّمة: 	 

ة  فَُهْم واِجَهُة املَُنظََّمة، وأفضل ُماَمرََســـة ُيكن أن تقوم بها إدارة العالقات الَعامَّ
ثني عىل طريقة تقديم الرََّسائِل للجمهور  إلنجاح وظيفتها هو تدريب هؤالء املُتََحدِّ

م للقاء الســنوّي الخامس . 1 ــة والَعَمل الخيّي، بحث ُمقدَّ يحيــى بن إبراهيــم، اليحيى. العالقات العامَّ
للجهات الَخرْيِيَّة باملنطقة الرشقيَّة، 2008م، ص 79 : 83
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ثني بعنايٍة شـــديدٍة بحيـــث يكون لديهم اللَّبَاقَة  العاّم، كام يجب اختيار املُتََحدِّ
املطلوبة وُحْسن التََّواُصل مع اآلخرين.

تَْخِطيط واِضح لكَافَّة أنشطة التَِّصالت:	 

وذلك بهدف ترتيب األنشطة االتِّصاليَّة داخل املَُنظََّمة وخارجها وفْق أولويَّة القيام 

بها، وما هي األنشطة املُتَزَاِمَنة واملُتََعاِقبَة، كُّل هذا التَّْخِطيط يُْعترَب مفتاًحا لنجاح 

َمَهاّم هذه اإلدارة.

استخدام وسائل التََّواُصل الْجِتَمِعّي: 	 

ينبغي استغالل وسائل التََّواُصل االْجِتاَمِعّي واإلْعالم الجديد يف ُخطَّة العالقات 

ة ويف تنفيذ أنشطتها، وذلك انطالقًا من فاعليَّة هذه الوسائل يف اإليصال  الَعامَّ

الَفْوِرّي للرََّسائِل.
 

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واقع إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف معظم املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  ال يكن اعتبار واقع إدارات العالقات الَعامَّ

َراَســـات واإلحصاءات الَعَرِبيَّة؛ ففي  الَعَرِبيَّـــة يف أفضل أحوالها، وهذا ما تَُؤكِّده الدِّ

ِْقيَّة  َمة يف اللَِّقاء الخامس عرَش للجمعيَّات الَخرْيِيَّة يف املنطقة الرشَّ َراَســـات املَُقدَّ الدِّ

ة يف املَُنظَّاَمت الَعَرِبيَّة منخفض  عوِديَّة تأكيٌد عىل أنَّ واِقع إدارات العالقات الَعامَّ بالسُّ

ْور الِفْعيِلّ املَُناط به،  الَفاِعلِيَّة)1(، فـــامزال َدْور هذه اإلدارات قَارِصًا عن أداء الـــدَّ

فهو ُمْقتَِص عىل تقديـــم الِخْدَمات التَّْعريِفيَّة باملَُنظََّمة وِخْدَماتها، وبعض الِخْدَمات 

اإلعالميَّة األخرى، وميكن إرجاع هذا الُقُصور يف األداء إىل جملٍة من األسباب من 

ها ما ييل: أَهمِّ

م للقاء الســنوّي الخامس . 1 ــة والَعَمل الخيّي، بحث ُمقدَّ يحيــى بن إبراهيــم، اليحيى. العالقات العامَّ
للجهات الَخرْيِيَّة باملنطقة الرشقيَّة، 2008م، ص 79 : 83
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انخفـــاض كفاءة ُمَوظَّفـــي هذه اإلدارة، وذلك نتيجَة ِغيـــاِب املعايري املطلوبة 	 
ـــالت املطلوبة لهذه الوظيفة ُمبَْهَمة وغري  لَشـــاِغيِل هذه اإلدارة، فام زالت املَُؤهِّ

واضحة املََعالِم.

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ثانوّي، ويكن إسناده 	  القناعة بأنَّ َدْور العالقات الَعامَّ
ألّي أحٍد كان.

ـــة، فالتَّوصيف الوظيفّي لها يختلف 	  عـــدم الَفْهم التَّاّم لوظيفة العالقات الَعامَّ
من ُمَنظََّمة ألخرى، ومعظم هذه التوصيفات تَُدور يف فلك التَّْنســـيق مع الجهات 
َات  ْور املرســـوم لها ُمْقتَِص عـــىل ردَّات الفعل تَِجاه ُمتََغريِّ الَخارِِجيَّة فقط، فالدَّ

البيئة الَخارِِجيَّة.

ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة  إنَّ قَِضيَّة اإلبهام الَِّتي تَطَال وظيفة إدارة العالقات الَعامَّ
تَظْهر بشـــكٍل َجيِلّ يف الهياكل التَّْنِظيِميَّة لهذه املَُنظَّاَمت، فبعضها وحتَّى اآلن مل تُْفرِد 
يَّة، وبالتَّأكِيد  ة لِقْسم املوارد البَرَشِ ة، فتُوكَل هذه املََهمَّ ا بالعالقات الَعامَّ ِقْســـاًم ُمْختَصًّ

فهذا األمر يُظِْهر َمَدى قُُصور َدْور هذه اإلدارة.

ة يف املَُنظَّاَمت  ْور الَِّذي تُؤدِّيه إدارة العالقات الَعامَّ وبشـــكٍل َعاّم يكن تقســـيم الدَّ
؛ األوىل قبل أحداث الحادي  اإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة إىل مرحلتني ُمتاََميزَتنَْيِ
عرَش من سبتمرب، والثَّانية بعد هذه األحداث؛ ففي املرحلة األوىل كانت هذه الوظيفة 
ا  تَتَطَوَّر إجرائيًّا وتنظيميًّا مع التَّطَوُّر اإلَداِرّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بشـــكٍل َعاّم، أمَّ
يف املرحلـــة الثَّانِية فقد أصابها انكامٌش كرِدَّة ِفْعل عىل حملة االتَِّهاَمات الَِّتي طالت 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة اإلْسالِميَّة، وانتقلت هذه الوظيفة من َدْور الَفاِعل واملُؤَثِّر واملُبَاِدر 

إىل َدْور ثَانِوّي قليل الفاعليَّة َمْحُصور بتنظيم لقاء تَْعريِفّي أو ُمْؤَتَر َصَحِفّي.

ة النَّْقد الَحاّد الَِّذي تَِكيلُه بعض وسائل  ومامَّ ساَعد يف تراجع َدْور إدارة العالقات الَعامَّ
ة فيام يتعلَّق بصاريفها، مامَّ أدَّى إىل ُضُموٍر إَضايِفّ  اإلعـــالم لهذه اإلدارات، وخاصَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة  ه انتقاداٌت إلدارة العالقَات الَعامَّ يف عملها، فعادًة ما تَُوجَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ـــَفاِفيَّة مع الجمهور الَعاّم للُمَنظََّمة، إَضافَة إىل  بأنَّها ال تَتَِّبع ما يكفي من معايري الشَّ
انتقاد اهتامم هذه اإلدارات بشاريع إطعام الَجائِِعنَي عىل حساب املشاريع التَّْنَمِويَّة، 
مـــع أنَّ بعض البيئات املُْســـتَْهَدفَة تُعان من قُُصور َحاّد يف أَساِســـيَّات الحياة، ِمامَّ 
ة فيها االهتامم بإشباع  يَُحتِّم عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ُمَمثَّلَة بإدارة العالقات الَعامَّ
هذه الحاجات عىل حساب املشـــاريع التَّْنَمِويَّة ولو كان بشكٍل َمرَْحيِلّ وُمَؤقَّت، فعىل 
الرَّْغـــم من أحقيَّة بعض هذا الطَّْرح اإلعالمّي، إالَّ أنَّ بعض املُبَالََغة يف النَّْقد أدَّى إىل 
ة  ة كرِدَّة ِفْعل عىل هذه االنتقادات، وَخاصَّ تَرَاُجع فَاِعلِيَّة عَمـــل إدارة العالقات الَعامَّ
ْعف يف بعض  ه لها، بسبب الضَّ يف ِظّل عدم َتَكُّن هذه اإلدارات ِمن تَْفنيد النَّْقد املَُوجَّ

ة بها. ياَسات التَّْسِويقية الَخاصَّ السِّ

ْور املُوَكَل لها يكون بداية بإزالة اإلبهام  ة، وتفعيَل الدَّ إنَّ النهوض بإدارة العالقات الَعامَّ
يَّته يف تعزيز َجْوَدة الِخْدَمة اإلنَْسانِيَّة؛ سواًء من  ْور، وتوضيح أَهمِّ الَِّذي لَِحَق هذا الدَّ
خالل العالقة مع األطراف الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمة كاملَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن ومع األطراف 
ِعنَي، إَضافَة إىل تفعيل التَّدريب لعنارص هذه اإلدارة،  اِخلِيَّـــة من الَعاِملِنَي واملُتَطَوِّ الدَّ
وتوضيح َمَهاّمهم ومســـؤوليَّاتهم؛ من خالل بطاقات الَوْصف الَوِظيِفّي، إَضافَة إىل 
ضورة الَعَمل عىل تسويق َدْور هذه اإلدارة َداِخل املَُنظََّمة وخارجها، ويف هذا املجال 
بِْحيَّة املََحلِّيَّة أو املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعالَِميَّة  يكن االســـتفادة من خربة املَُنظَّاَمت الرِّ

ة. يف مجال إدارة العالقات الَعامَّ

 

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الرَّاِبع
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الَفْصل الثَّاِن عش 

الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّْنِمَية

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: التَّْنِمَية يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني املاض والحارض •

يَّة التَّْنِميَة يف املُْجتََمع	  أَهمِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واالنتقال من اإلغاثة املُْستَِمرَّة إىل التَّْنِميَة	 
ْور التَّْنَمِوّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  يَّة الدَّ أَهمِّ
مجاالت تحقيق التَّْنِميَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

املَْبَحث الثَّاِن: لتَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة والْجِتَمِعيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة  •
التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
وسائل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الوصول للتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	 
ِعيَّة يف تحقيق التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	  تأثري الجهود التَّطَوُّ
التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
التَّْنِميَة الَعَمل اإلنَْساِنّ بني الواقع واملأمول	 

املَْبَحث الثَّالِث:  املشاريع اإلنَْسانِيَّة كَمْدَخل للتَّْنِمَية •
أثر املشاريع اإلنَْسانِيَّة عىل التَّْنِميَة	 
تصميم املشاريع التَّْنَمِويَّة	 
ركائز َدْعم املشاريع التَّْنَمِويَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّّة	 
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الفصل الثَّاِن عش

الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّْنِمَية

َمة ُمَقدِّ
يزداد الهتمم العالَِمّي بالتَّْنِمَية يوًما بعد يوٍم، وقد احتلَّ مفهوم التَّْنِمَية َحيِّزًا كبيًا 
من برامج معظم الُحكُوَمات، كم َحِظَي هذا املفهوم باهتمم الَباِحِثنَي الْقِتَصاِديّنَي 
ـــعوب  والْجِتَمِعّينَي، وذلك انطالًقا من َدْوره الَحاِســـم يف تحديد مســـتقبل الشُّ
وِريَّة وَحَيِويَّـــة لتحريك املُْجَتَمَعات ولضمن  واملُْجَتَمَعـــات، فالتَّْنِمَية َعَملِيَّة رَضُ
تَطَوُّرها ونَْقلها ِمـــن وْضعٍ إىل وْضعٍ أفضَل؛ كَْونها ُمْنطَلًَقا لتحرير طاقات الَفرْد 
َات املَُتَعلَِّقة بالتَّْنِمَية ِمْقَياًسا ُمِهمًّ من املقاييس الَِّتي تَُدّل  واملُْجَتَمع، وقد َغَدت املَُؤشِّ

َول واملُْجَتَمَعات. عل مُنُّو وتَطَوُّر الدُّ

ة تَُخّص املُْجتََمع بالكامل، وال يكن الوصول لها بجهد ِقطَاٍع واَحٍد،  والتَّْنِميَة حالٌة َعامَّ
فهي ُجْهٌد وِفْكٌر َجاَمِعّي، فكام يَْنَعُم الجميع بآثارها اإليَجاِبيَّة، فإنَّ َمْسُؤولِيَّة الُوُصول 
ْعم والتَّأييد الِفْكِرّي  لهـــا َمْســـُؤولِيَّة َجاَمِعيَّة أيًضا، وبَقْدر ما يَلَْقى هذا املفهـــوم الدَّ
والَعَمـــيِلّ من ِقطَاعات املُْجتََمع كَافَّة، بَقْدر ما يكون الوصول له أرسع وأكث فَاِعلِيَّة، 
بِْحيَّة  فِقطَاعـــات املُْجتََمع كَافَّة َمْعِنيَّة بتفعيل التَّْنِميَة، ابتداًء باملَُنظَّاَمت الُحُكوِميَّة فالرِّ
والِقطَـــاع الثَّالِث، وُجْهد هذه الِقطَاعات الثَّالث هـــو املَْدَخل الَحِقيِقّي للتَّْنِميَة، ومن 

الخطـــأ االعتقاد بـــأنَّ الِقطَاع الثَّالِث)1( بعيٌد عن التَّْنِميَـــة؛ فانطالقًا من كَْونِِه أَحد 

بِْحيَّة، والَِّتي تعمل يف املجال . 1 َسات والَجْمِعيَّات غري الرِّ الِقطَاع الثَّالث: ويُْقَصد به جميع املَُنظَّاَمت واملَُؤسَّ
ي الثالث كَْونه ثالث ِقطَاع يف الظهور، بعد األَوَّل )الِقطَاع الُحُكوِمّي(، والثَّان  اإلغاّث واإلنَْســاِنّ، وُســمِّ
ى هذا الِقطَاع بتســميات عديدة؛ منها القطاع االجتامعّي، أو الِقطَاع الَخِفّي،  )الِقطَاع الَخاّص(، ويَُســمَّ
ة  وبَغّض النَّظَر عن هذه التَّْسِميَات فهي جميعها تشري إىل مساحة النََّشاط االْجِتاَمِعّي، واملاَُمرََسات الَعامَّ
الح والنَّْفع الَعاّم،  َهة للصَّ ِســيَّة خارج نطاق الِقطَاَعنْيِ الُحُكوِمّي وِقطَاع األعــامل واملَُوجَّ ـة واملَُؤسَّ والفرديَـّ
َراسات "مداد"،  يَّة الِقطَاع الثالث يف التَّْنِميَة املُْســتََداَمة"، املركز الدويّل لألبحاث والدِّ للمزيد يُْنظَر "أَهمِّ

https://cutt.us/oKVgG :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَّته يف اســـتقرار البيئة اقِْتَصاِديًّا واْجِتاَمِعيًّا  األطـــراف الثَّالثَة للُمَنظَّاَمت، ومن أَهمِّ
ه أَحد ركائز التَّْنِميَة، ويف حال كان أثَرُه ُمتََواِضًعا يف هذه الَقِضيَّة؛  وثََقاِفيًّا، يكن عدُّ
ا، ولعدم إتاحة  ـــبَب وبدون أدن َشّك يعود لعدم فَْهم َدْور هذا الِقطَاع فهامًّ تَامًّ فالسَّ
يِعيَّة والَقانُونِيَّة، أو من ناحية عدم قُْدرَة إدارة  الُفرَْصة أمامه سواًء من النَّاِحيَة التَّرْشِ
ْور، ويف كال الحالني األمر  هـــذا الِقطَاع اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة عىل االضطالع بهذا الدَّ
ِبَحاَجٍة ملَُعالََجٍة؛ كَْون َعَدم االستفادة من َدْور الِقطَاع الثَّالِث يف التَّْنِميَة يُْعترََب خسارة 

استثامريَّة، وفُرَْصة ضائعة يجب استغاللها.

يَاِدّي يف تغيري  يَّة التَّْنِميَة يف حياة الشـــعوب، وانطالقًا من َدْورها الرِّ وإيانًـــا بأَهمِّ
ة من َدْور املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  الَواِقع نحو األفضل، ورغبًة يف االستفادة التَّامَّ
يف الوصول ملُْجتََمعٍ َســـلِيٍم اقِْتَصاِديًّا واْجِتاَمِعيًّا، ولتحقيق التَّْنِميَة كهدٍف نهائٍّ أليِّ 
ص هذا الفصل لدراسة التَّْنِميَة وَدْور املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف  ُمْجتََمعٍ؛ سُنَخصِّ

تحقيقها، بُكّل أشكالها، االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة.

 

الفصل الثَّاِن عرش
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املبحث األَوَّل

التَّْنِمَية يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

بني املايض والحارض

يُْعَترَب مفهوم التَّْنِمَية حديًثا نِْسِبيًّا، فعل الرَّْغم من ظُُهور هذا املصطلح يف القرن 

الثَّاِمن عش عل يَِد آدم سميث)1(، إلَّ أنَّ استخدامه من حينها وحتى نهاية الحرب 
الَعالَِميَّة الثَّانية مل يكن إلَّ عل سبيل الستثناء، وكان يَقتص عل الُبْعد الْقِتَصاِدّي 
فقط، ومع الَتطَوُّر املَُتَســـاِرع يف ُمْخَتلَف العلـــوم الْجِتَمِعيَّة بدأ مفهوم التَّْنِمَية 
بالَتطَوُّر شيًئا فشـــيًئا، ليغدو هذا املفهوم يشي إىل َعَملِيَّة تغيي مقصودٍة أو غي 
ا؛ بهدف إحداث  مقصودٍة، تستهدف الستغالل التَّاّم لكُّل َمَوارِد املُْجَتَمع استغالًل تَامًّ
تغييات وتعديالت واعية يف جوانب املُْجَتَمع األَساِســـيَّة والفرعيَّة كَافَّة، من خالل 
اِخلِيَّة للُمْجَتَمع املُْسَتْهَدف،  ، يتالءم مع البيئة الدَّ بناء أَيُديولوجّي واْقِتَصاِدّي ُمَعنيَّ
والَوْعي الْجِتَمِعّي، وُمَشـــاَركَة األفراد بجانب الحكومة واملَُنظََّمت والُقْدَرة عل 
ات والقضاء عل التََّبِعيَّة الْقِتَصاِديَّة لألفراد وللُمْجَتَمع  املَُبـــاَدأة والعتمد عل الذَّ

ْولَة.  وللدَّ

وفيام يخصُّ عالقة التَّْنِميَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ؛ فهي عالقة حديثة العهد، فحتَّى َسَنواٍت 
قريبٍة كان الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يُْعترَبَان من األعامل االستهالكيَّة الَِّتي تُعاكِس 
َعَملِيَّة التَّْنِميَة، فكان يُْنظَر لتكاليف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل أنَّها مصاريف إنَْسانِيَّة، لكنَّها 

س ِعلْم االقتصاد . 1 آدم ســميث: )1790-1723م(، فيلســوف أخالِقّي وَعالِم اقِْتَصاد اســكتلندّي. يُعّد ُمَؤسِّ
: "نظريَّة املشاعر األخالقيَّة"، وكتاب  . اشتُِهَر بكتابيه الكالِسيِكيَّنْيِ يَاِسّ الكالسييّك، وِمن ُرّواد االقتصاد السِّ
"بحــث يف طبيعة ثروة األَُمم وأســبابها"، وهو رائعة آدم ســميث وِمن أَهّم آثــاره، وهو أَوَُّل عمٍل يتناول 
االقتصاد الحديث، وقد اشتهر اختصاًرا، باسم "ثروة األمم"، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/yF9WV :الرَّاِبط
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ُخول يف التغيري الَِّذي  تُؤَثِّر سلبًا عىل النُُّمّو االقِْتَصاِدّي لباقي فئات املُْجتََمع، وقبل الدُّ
لت النَّظْرَة له من ُمَعاكِس للتَّْنِميَة  طرأ عىل عالقة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالتَّْنِميَة، وكيف تبدَّ
يَّة التَّْنِميَة وأهدافها؛ بحيث تتَّضح الصورة الُكلِّيَّة  إىل رَِديـــف له ال بُدَّ من توضيح أَهمِّ

لعالقتها بالَعَمل اإلنَْساِنّ وذلك من خالل الرُّْؤيَة االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة.
 

يَّة التَّْنِمَية يف املُْجَتَمع أَهمِّ
ْولَة وللُمْجتََمع  يَّته بالنِّْسبَة للدَّ عىل الرَّْغم من الحداثة النِّْسِبيَّة ملفهوم التَّْنِميَة، إالَّ أنَّ أَهمِّ
يَّة يف كون التَّْنِميَة  ولألفراد تُْعترَب جوهريَّة، وتتَنامى يوًما بعد يوٍم، وتتجىلَّ هذه األَهمِّ
منهَج عمٍل وحياٍة، يهدف إىل تكني جميع ُمَكوِّنَات املُْجتََمع من اإلنتاج؛ كُّل حســـب 
موقعه االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، لتغدو جميع ُمَكوِّنَات املُْجتََمع وحدات إنتاجيَّة، تُْسِهم 

كَُكّل ُمتََكاِمل يف استقرار البيئة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة.

ْولَة،  يَّة مفهوم التَّْنِمَية عل ثالث مســـتويات، هي الَفرْد واملُْجَتَمع والدَّ وتظهر أَهمِّ
وفيم ييل هذه الجوانب:

يَّة التَّْنِميَة عىل املســـتوى الَفرِْدّي انطالقًا من أحقيَّة 	  مســـتوى الَفرْد: تظهر أَهمِّ
يّته يف املشاركة يف  اإلنسان يف االســـتقرار االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، ومن أَحقِّ

يَّة سنلخِّصها يف النَِّقاط التَّالية: البناء املُْجتََمِعّي العاّم، وتوضيًحا لهذه األَهمِّ

تأمني االستقرار االْجِتاَمِعّي واالقِْتَصاِدّي؛ من خالل الُقْدرَة عىل توليد َدْخل . 1
كاٍف لحياة كرية، وتأمني القدرة للَفرْد عىل إعالة أرُْسته.

إتاحـــة الفرصة أمام الَفرْد لإلنتـــاج الِفْكِرّي واإلبْـــَداع واالبتكار كنتيجٍة . 2
لالستقرار االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي.

توفري فُرَص عمل لألفراد القادرين والرَّاِغِبنَي بالَعَمل.. 3
ات.. 4 نَْقل الَفرْد من التبعيَّة االقِْتَصاِديَّة لآلخرين إىل االعتامد عىل الذَّ
ات.. 5 تكريس ثقافة االعتامد عىل الذَّ
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يَّة التَّْنِميَة عىل املســـتوى االْجِتاَمِعّي يف جملة 	  مســـتوى املُْجَتَمع: وتتجـــىلَّ أَهمِّ
يَات االقِْتَصاِديَّة والنَّْفِسيَّة واالْجِتاَمِعيَّة الَِّتي تُواِجه املُْجتََمَعات؛ حيث تُْعترََب  التََّحدِّ
ة؛ اقِْتَصاِديَّة  ة أنَّ للتَّْنِميَة أبعاًدا عدَّ يَات، وَخاصَّ التَّْنِميَة وقايًة وعالًجا لهذه التََّحدِّ

يَّة التَّْنِميَة عىل املستوى االْجِتاَمِعّي يف: واْجِتاَمِعيَّة، وتَتََجىلَّ أَهمِّ

تخفيف حاالت الَعَوز والَفْقر يف املُْجتََمع.. 1
ة الَفَوارق الطبقيَّة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة.. 2 القضاء أو التقليل من ِحدَّ
َرات؛ . 3 لِْبيَّة االْجِتاَمِعيَّة، كاإلدمان وتعاطي املَُخدِّ ة املظاهر السَّ التخفيف من حدَّ

نظرًا النشغال األفراد بالَعَمل واإلنتاج.
تعزيـــز الرََّواِبط االْجِتاَمِعيَّة بـــني مفردات املُْجتََمع، كنتيجة لالســـتقرار . 4

االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي.

يَّة التَّْنِميَة أبرز ما تكون وأوضح ما تتجىلَّ عىل مستوى 	  ْولَة: تُْعترَب أَهمِّ مستوى الدَّ
ْولَة، وانتقل  ْولَة، ولعلَّ ظُُهور مفهوم التَّْنِميَة أَوَّل ما ظهر كان عىل مســـتوى الدَّ الدَّ
ْولَة يَظَْهر عىل باقي  تَْدِريِجيًّا ليَطَاَل باقي املســـتويات، وتأثري التَّْنِميَـــة عىل الدَّ

املُستَويات، فهو تأثرٌي شاِمٌل، وأَهّم نقاط تأثريها:

ْولَة االقِْتَصاِدّي.. 1 ْخل الَحِقيِقّي، وبالتَّايِل تحسني موقف الدَّ زيادة الدَّ
تحسني واقع ميزان املدفوعات كنتيجٍة لزيادة اإلنتاج.. 2
يْن الَعاّم.. 3 تخفيض مستوى الدَّ
ـــلع والِخْدَمات . 4 زيادة قدرة الحكومة عىل توفري احتياجات ُمَواِطنيها من السِّ

األَساِسيَّة.

يَّة التَّْنِميَة عىل مختلف املســـتويات تجعل من واجب بلوغها َمْســـُؤولِيَّة لجميع  إنَّ أَهمِّ
الِقطَاعات، وهذا ما يُحتِّم عىل املُْجتََمع االستفادة من َدْور املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
يف تحقيقهـــا، إالَّ أنَّه ولفرتٍة طويلٍة من ُعْمـــر هذه املَُنظَّاَمت مل يَِتّم التََّنبُّه لَدْور هذه 

املَُنظَّاَمت يف بناء تنمية َحِقيِقيَّة يف املُْجتََمَعات الَِّتي تعمل بها.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة والنتقال من اإلغاثة املُْسَتِمرَّة إىل التَّْنِمَية
لفرتٍة طويلٍة من حياة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ســـيطرْت فكرة أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ هو َعَمل 
استهالكّ بَْحت، وأنَّ املُْستَْهَدِفنَي بالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة هم َعائِق أمام تَطَوُّر ُمْجتََمِعهم، 
بْح فهي تَُعرِْقل البناء االقِْتَصاِدّي؛  وأنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة باعتبارها غري هادفة للرِّ
بْح املُبَارِش هو َعَمٌل اســـِتْهالِكّ بَْحت،  حيث ســـادت قناعة بأنَّ أيَّ ُجْهد ال يَهدف للرِّ
وحقيقة األمـــر أنَّ هذه النَّظْرَة كانت َصائِبَة يف بعض الجوانب، وُمْخِطئَة يف بعضها 
اآلخر، فهي َصائِبَة يف أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بَِقَي لفرتٍة طويلٍة ِعاَمُده االستهالك، ومل 
يكن َيْلِك فكرًا اســـرتاتيجيًّا تنمويًّا، وكان يُرَكِّز عىل اإلنفاق اإلَغاِثّ، وهي ُمْخِطئَة 
. كَْون اإلنفاق اإلَغاِثّ له أثٌر إنتَاِجّي بَِعيد األجل، وإن كان أثرًا محدوًدا وغرَي ُمبَارِشٍ

ويف العقوِد األخريِة من القرن العرشين بدأت النَّظْرَة للَعَمل اإلنَْساِنّ بالتََّغريُّ من فكرة 
الَعطَاء االستهالكّ إىل الَعطَاء التَّْنَمِوّي، واستندت هذه النَّظْرَة يف ظهورها إىل اقتناع 
ْكِيز عىل اإلنفاق اإلَغاِثّ املُبَارِش  املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة ُمَمثَّلَة بإداراتها بأنَّ الرتَّ
ل يَْفَنى بانقضاء  ق تغيريًا دامئًا يف واقع املُْســـتَِفيِديَن، فاألثر اإليَجاِبّ املُتََحصِّ ال يُحقِّ
الِخْدَمة، ليعود املُْســـتَِفيُدوَن إىل نقطة الصفر، ولتعود املَُنظَّاَمت إىل استهدافهم من 
جديـــٍد، وتَْســـتَِمّر هذه العالقة الدورانيَّة إىل ما النهايـــة، وبدليل أنَّ معظم البيئات 
املُْستَْهَدفَة بالِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة مازالت هي نفسها، ومل تتمكَّن من الوصول 
َمة ولََّدْت لدى بعٍض  ات، نَاِهيَك عن أنَّ هذه الِخْدَمات املَُقدَّ ملرحلـــة االعتامد عىل الذَّ
َمة إلعانتهم دون  مَن املُْســـتَْهَدِفنَي نزعَة االتَِّكالِيَّة، فباتوا ينتظـــرون الِخْدَمات املَُقدَّ
تفكريٍ يف إيجاِد مصادَر َدْخٍل، وهنا يقع جزٌء من املَْسُؤولِيَّة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف 
َمة، فيجب أن تكون ذات بُْعد تَْنَمِوّي، وهذا ما افتقده التَّْخِطيط  هيكلة الِخْدَمات املَُقدَّ

يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لفرتٍة طويلٍة.

ومع ظهور مصطلح التَّْنِميَة وبَْدء تجليَّاته االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة يف الظهور، بدأت 
فكـــرة العطاء التَّْنَمِوّي بالتَّبَلُْور والنُُّضوج، وهذه الفكرة تَعني تكريس جهود املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة عىل تحويل البيئات املُْستَْهَدفَة من بيئة ُمحتاجة ِطيلَة الوقت إىل بيئة قاِدرَة 
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عىل االعتامد عىل نفســـها يف توفري حاجاتها، وذلك من خـــالل التَّأِْهيل والتَّْدِريب 
املُســـتَِمّر الَِّذي يحدث للفقراء واملُْحتَاِجنَي واملَُغاثِنَي عىل مراحل متتالية؛ حيث بدأت 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف تعليم الفقراء الِحرَف املختلفة وتدريبهم بشكٍل ِمْهِنّي عىل إدارة 
املرشوعات الِخْدميَّة، وهو ما يجعل املُْستَْهَدِفنَي قَاِدِريَن عىل تَْغيري حياتهم، واالنتقال 

ي للِخْدَمة فقط، إىل مرحلة التَّلَقِّي والتََّفاُعل. من مرحلة التَّلَقِّ

ْور التَّْنَمِوّي للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يَّة الدَّ أَهمِّ
ْور التَّْنَمِوّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من ُمْنطلق أنَّ التَّْنِميَة َعَملِيَّة تََكاُملِيَّة  يَّة الدَّ تَتََمثَّل أَهمِّ
تتطلَّب ُمَشـــاَركَة الجميع فيها؛ فالجهود املبذولة يف إطار الَعَمل اإلنَْســـاِنّ لها طَابَع 
يَّة الَعَمل  تَْنَمـــِوّي تََكاُميِلّ مع جهود بقيَّة الِقطَاعات. وتتلخَّص الجوانب الَِّتي ترُْبِز أَهمِّ

اإلنَْساِنّ يف تحقيق التَّْنِميَة يف النَِّقاط التَّالِيَة: 

ُقرْب املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة من الفئات الْجِتَمِعيَّـــة املُْخَتلَِفة؛ فهي قريبٌة من 	 
الطَّبَقـــات الفقرية واملحتاجة من جهٍة، ومن الطَّبقـــات املُورِسَة من جهٍة ثانيٍة 
واملَُمثَّلَـــة باملَانِِحنَي، ِمامَّ يُِتيح لهـــا فرصة تقدير حاجات هذه الفئات والجوانب 

الَِّتي هي بحاجة للتَّْنِميَة.

د مصادر تويل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، ِمامَّ يجعلها وسيطًا استثامريًّا َحِقيِقيًّا؛ 	  تعدُّ
بحيـــث تتمكَّن من توجيه االســـتثامرات إىل الِقطَاعـــات األكث حاجة واألكث 

مردوديَّة اْجِتاَمِعيًّا واقِْتَصاِديًّا.

ُقْدَرة املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة عل النتشـــار يف مناطق وبيئات قد يصعب عل 	 
ة الوصول إليها، ويف معظم الحاالت تكون هذه  الِقطَاعات الُحكُوِميَّة والَخاصَّ

البيئات تَُشكِّل نِْسبًَة ال بأَس بها من حيث التَّْعَداد واإلمكانات املَُعطَّلَة واملُْهَملَة.

انتهاج املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل املشـــاريع كنموذٍج جديٍد من سلسلة الِخْدَمات 	 
َمة يجعل من هذه املشـــاريع إحدى األدوات التَّْنَمِويَّة الَِّتي ميكن للُمَنظََّمة  املَُقدَّ

استثمرها يف تحقيق التَّْنِميَة املنشودة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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مجالت تحقيق التَّْنِمَية يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
ق الَعَمل اإلنَْســـاِنّ التَّْنِميَة املنشودة من خالل تأثري نشاطاته وِخْدَماته ومشاريعه  يَُحقِّ
ة مستويات، وتختلف آليَّة التَّأثري باختالف كُّل مستوى، وتعمل هذه املستويات  عىل ِعدَّ
ة واملُتََكاِملَة عىل مستوى البيئة بالكامل، وفيام ييل هذه  ُمْجتَِمَعًة لتحقيق التَّْنِميَة الَعامَّ

املستويات، وآليَّة تأثري األنشطة اإلنَْسانِيَّة عليها.

مســـتوى الَفرْد: وهو املســـتوى األَوَّل، والحلقة األوىل يف تحقيق التَّْنِميَة، وكام 	 
نيا وتنعكس إيجابًا وتطبيًقا عىل  هـــو معروف، فالتَّْنِميَة تبدأ من املســـتويات الدُّ
ْعم والرَِّعايَة لُكّل فرٍد وفْق ما  املستويات األعىل، ويف هذا املستوى يَِتمُّ تقديم الدَّ
ات،  يحتاجـــه من تدريٍب وتأهيٍل؛ وذلك بهدف الوصول ملرحلة االعتامد عىل الذَّ
والتَّأِْهيل هنا يشـــمل التَّأِْهيل املَادِّّي والِفْكِرّي، كام تشـــمل اإلجراءات يف هذا 

املستوى تقديم ِخْدَمات تأهيليَّة للمرأة.

مســـتوى األسة: ويف هذا املســـتوى تعمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل دراسة بيئة 	 
األرَُس، وتوفـــري أدوات اإلنتاج لهم، وتدريبهم لتحويل هذه األرَُس املَُعالَة إىل أرَُس 
ُمْنِتَجة، كام تعمل املَُنظَّاَمت يف الوقت ذاته عىل تأهيل األرَُس نفسيًّا بهدف تحقيق 
َابُط األرَُسِّي، وعدم حدوث التفكُّك الَِّذي يَُؤدِّي لتدمري أفراد األرسة؛ وذلك  الرتَّ
ة باألرَُس، وكذلك االهتامم بَكافَّة نواحي  َدة َخاصَّ مـــن خالل برامج تدريبيَّة ُمَحدَّ
. يَّة والتعليميَّة لَخلْق أرُْسَة َجيَِّدة تكون ِعاَمًدا للُمْجتََمع كَُكلٍّ حِّ التَّأِْهيل الرتبويَّة والصِّ

مســـتوى املُْجَتَمع: ويف هذا املســـتوى تنعكس اإلجراءات الَِّتي تَمَّ اتَِّخاذها يف 	 
يَّة املُتَاَحة  ، كام يَُضاف لها الَعَمل عىل استثامر املوارد البَرَشِ اِبَقنْيِ املســـتوينَْيِ السَّ
من خـــالل التَّْحِفيز عىل الَعَمل واإلنتاج، واســـتقطاب املَِزيد من الَعاِملِنَي إىل 
ُسوق اإلنتاج، وذاك كُلّه باستثامر املشاريع اإلنَْسانِيَّة وتوجيهها لتكون ذات طَاِبع 

َغر. ِغريَة واملُتََناِهيَة يف الصِّ إنْتَاِجّي، وَدْعم املشاريع الصَّ

الفصل الثَّاِن عرش/ املبحث األَوَّل
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املبحث الثَّان

التَّْنِمَية االْقِتَصاِديَّة واالْجِتَمِعيَّة

يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

؛ هـــم التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة  تقوم التَّْنِمَية يف أّي ُمْجَتَمع عل ركيزتنَْيِ أَساِســـيََّتنْيِ
والْجِتَمِعيَّة، وهاتان الرَِّكيزتَان يَِتّم البناء لهم عل التََّواِزي؛ فمن الخطأ العتقاد 
بأحقيَّـــة َرِكيزَة ما يف الَبْدء عل الرَِّكيـــزَة األخرى، فِبَقْدر ما يكون البناء متوازنًا 
اِبق، فإنَّ جميع الِقطَاعات  ق النََّجاح، وكم أسلفنا يف املبحث السَّ ومتزامًنا بَقْدر ما يَُحقِّ
َمْعِنيَّة بالوصول للتَّْنِمَية، وهنا يجب التَّأِْكيد عل أنَّ املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف حال ما 
تَمَّ اســـتثمر َدْورها بشكٍل صحيحٍ قد تكون ذات كفاءة أكث من باقي الِقطَاعات يف 
تحقيق التَّْنِمَية، وذلك كون أنشطتها بطبيعة الحال َذاِت بُْعٍد اْقِتَصاِدّي واْجِتَمِعّي، 

. وقلَّم تخلو ُمَنظََّمة من أنشطة وِخْدَمات وبرامج تَْدَعم َهذين الَجانَِبنْيِ

وهنا ولتوضيح اللَّبْس الَِّذي قد يصاحب َدْور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الوصول للتَّْنِميَة، 
يجب التَّأْكِيد عىل أنَّه ليس مطلوبًا من هذه املَُنظَّاَمت القيام بَعَملِيَّة التَّْنِميَة بنفســـها، 
ا دورهـــا يف هذا املجال ينحص يف  وأساًســـا هي غـــري قاِدرَة عىل هذا األمر، وإمنَّ
اتِيَّة من أَخّص خصائصها، فاألفراد  اإلعـــداد والتَّوجيه، فالتَّْنِميَة َعَملِيَّة َذاتِيَّـــة، والذَّ
واملُْجتََمَعات هي من تقوم وتقود التَّْنِميَة، وينحص َدْور املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وغريها 
م َمْنَهج عمٍل يكن اتِّباعه ِمن ِقبَل  ْعم والتَّْوِجيَه، ويف هذا املبحث سنقدِّ يف تقديم الدَّ
املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة لتكون دلياًل يف تحقيق التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة 

يف البيئات املُْستَْهَدفَة.

التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
تشـــري التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة إىل مستوى الكفاية املَادِّيَّة يف املُْجتََمع، وإىل نَِسب التَطَوُّر 
ة، والَِّتي تنعكس ُحْكاًم عىل األوضاع االقِْتَصاِديَّة  َات االقِْتَصاِديَّة الَعامَّ والنُُّمّو يف املَُؤرشِّ
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َات، بل هي تبـــدأ فعليًّا من الِقطَاعات  ــة، ولِكنَّهـــا ال تَْنَحِص يف هذه املَُؤرشِّ الَفرِْديَـّ
ْولَة، وفيام يخصُّ َدْور املَُنظَّاَمت  يَّة لتَْنُمَو وترتك أثَرََها عىل املُْجتََمع والدَّ الَفرِْديَّة واألرَُسِ
اإلنَْســـانِيَّة يف الوصول للتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة، فإنَّ َدْورها هنا يكن وْصفه باملحوِرّي، 
ه يف غالـــب األحيان إىل البيئات املُْعَدَمـــة اقِْتَصاِديًّا، يف محاولٍة منها  كَْونهـــا تتوجَّ
ات بأْن تُْصِبح  للنهوض بها والوصول معهـــا ملرحلة تتمكَّن فيها من االعتامد عىل الذَّ

ُمْنِتَجة.

وسائل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف الوصول للتَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة
ة تلك  مها وَخاصَّ تقوم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ومن خالل الِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة الَِّتي تُقدِّ
ذات البُْعـــد املَادِّّي يف َدْعم َعَملِيَّة التَّْنِميَة، ولكن وبالتَّأْكِيد ال يكن َدْعم هذه الَعَملِيَّة 
ـــلع الَجاِهزَة، فهذا التَّقديم يعرقل التَّْنِميَة، وهنا ال نقصد أْن  باالعتامد عىل تقديم السِّ
تتوقَّف هذه املَُنظَّاَمت عن تقديم هذه الِخْدَمات الَجاِهزَة، بل نقصد أالَّ تَْســـتَِمّر يف 
التقديـــم لنفس البيئة إىل ما ال نهاية؛ فالنُُّقود أو التَّرَبُّع املَادِّّي للفقراء تكون فائدته 
ْعم التَّْنَمِوّي،  ا الدَّ لحظيَّة؛ حيث يستفيد منه الفقري يف تحقيق حاجة واحدة عاجلة، أمَّ
أو العطـــاء التَّْنَمِوّي باالعتامد عىل تقديم املرشوعات فهو َدْعم مســـتِمّر، ويكون يف 
َدة لتحقيق  َدة وَضَعتَْها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وفْق اسرتاتيجيَّات ُمَحدَّ ضوء أهداف ُمَحدَّ
التَّْنِميَة املنشـــودة؛ حيث تنطلق هذه املَُنظَّاَمت يف هـــذا الفكر التَّْنَمِوّي من مبدأ أنَّ 
الَفْقر هو مشـــكلة نَاتَِجة عن عدم ُوُجود عدالة َحِقيِقيَّة يف توزيع املوارد يف املُْجتََمع، 
وبالتَّايِل يَتََمثَّل َدْور الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف تقديم َدْعم َمْدُروس للتَّْخِفيف من آثار هذا 
يِّئ من خالل تويل مرشوعات وأنشطة ُتَكِّن هؤالء الفقراء من التََّحوُّل  التَّْوِزيع السَّ

ائِم إىل اإلنتاج. من االستهالك الدَّ

وللوصول لهذا الهدف التَّْنَمِوّي تَتَِّبع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ُجْملًَة من األدوات واألساليب 
الَِّتي تتناســـب مع طبيعة عملها وأنشـــطتها، وال يكن التََّوقُّع بأنَّ أثَر هذه األساليب 
فَْوِرّي، فهو عمٌل تَرَاكُِمّي يظهر أَثَرُُه تِبَاًعا وبالتدريج، وال يكن َحْص هذه األساليب 

الفصل الثَّاِن عرش/ املبحث الثَّان
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بفكرٍة أو اثنتني، فهي أساليب َمرِنَة تختلف من ُمَنظََّمة ألخرى، ومن بيئة ألخرى، وذلك 
حسب واقع البيئة املُْســـتَْهَدفَة من حيث الِبْنيَة االقِْتَصاِديَّة واملَْعرِِفيَّة، وَوفْق القوانني 
والتَّرشيعات الُحُكوِميَّة املرعيَّة. وفيام ييل أَهّم هذه األساليب يف ُخطُوطها العريضة:

َغر: فهذه املشاريع تَُشكِّل ِمْحَور التََّحوُّل من 	  ِغيَة واملَُتناِهَية الصِّ املشـــاريع الصَّ
العطاء االســـتهالكّ إىل العطاء التَّْنَمِوّي، وتَُشـــكِّل رافعًة َحِقيِقيًَّة لَعَملِيٍَّة التَّْنِميَة، 
َغر هي  ِغـــريَة وُمتََناِهيَة الصِّ ها أنَّ املرشوعات الصَّ ة أســـباٍب، من أَهمِّ وذلك لِعدَّ
املَُناِســـبَة أكث لطبيعة َعَمل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وملََوارِدها املَالِيَّة، كام أنَّ هذه 
َول، فهي ُتثِّل  ِغريَة قد أثبتت نجاًحا كبـــريًا يف العديد من الدُّ املرشوعـــات الصَّ
َول، كام أنَّ هذه  نســـبة 90 باملائة من إجاميّل النََّشاط االقِْتَصاِدّي للعديد من الدُّ
ْعم الُحُكوِمّي كونها تَُخفِّف من األعباء املَالِيَّة الُحُكوِميَّة للنُُّهوض  املشاريع تَلَْقى الدَّ
بالبيئـــات الفقرية، كام أنَّ فكرة إقراض الفقراء للامل بهدف إقامة املرشوعات 
َول،  َقت نجاًحا يف العديد من الدُّ َغر من األفكار الَِّتي حقَّ ِغريَة وُمتَناِهيَة الصِّ الصَّ
وأنَّ نســـبة سداد القروض الَِّتي يَِتّم تقديها للفقراء وصلت إىل 95 باملائة؛ حيث 
َداد للمبالغ الَِّتي تَمَّ إقراضهم إياها،  إنَّ الفقراء يكونون دامئًا حريصني عىل السَّ
باب  ة الشَّ يَّة يف اســـتغالل قُوَّ ِغريَة من األفكار غاية األَهمِّ كام أنَّ املرشوعات الصَّ

العاطل عن الَعَمل وإعطائهم الفرصة لتنمية ذاتهم وتحقيق نتائج َجيَِّدة)1(.

التَّْدِريب والتَّأِْهيل: وهذا املبدأ ينعكس تطبيًقا للمقولة الشهرية، ال تُْعِطني سمكًة 	 
بل َعلِّْمنـــي كيف أصطاد، فتأهيل األفراد فَنِّيًّا وِمْهِنيًّـــا ُيَكِّنهم من التََّحوُّل من 
ــأِهيل غايتها  ق برامج التَّْدِريب والتـَـّ ائِم إىل اإلنتاج، وليك تَُحقِّ االســـتهالك الدَّ
هة للمستوى الفعيّل للبيئة  املنشـــودة يجب أن تكون هذا الربامج مدروسًة وُموجَّ
يِفيَّة الزَِّراِعيَّة، يكن أن تكون هذه  املُْســـتَْهَدفَة، فعىل سبيل املثال يف البيئات الرِّ

يَات: أبعاد تنمويَّة ورؤية إنَْســانِّية، دار الفاراب للنرش . 1 علــوش، زياد عبود. لبنــان التنمية آفاق وتََحدِّ
)بريوت-لبنان(، ط1، 2014م، ص 86 87- 
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َصة للتَّدريب عىل الوســـائل الزَِّراِعيَّة الحديثة، أو عىل طُرُق تَْعلِيب  الربامج ُمَخصَّ
وتَْغلِيف وِحْفظ الُخَضار واألجبان، وطُرُق تسويقها وإعادة تدويرها.

إدارة املشاريع التَّْنَمِويَّة من طرَف املَُنظََّمت أو ِمن ِقَبل ُشَكاء آخرين، واملقصود 	 
هنا أن تُبَارِش املَُنظَّاَمت بتأسيس مشـــاريع تَْنَمِويَّة بَشْكٍل ُمبَارِش دون أن تَْفرَِض 

ذلك عىل الطرف املُْستَِفيد وهو املحتاج يف هذه الحالة؛ إْذ يكون يف هذه الحالة 

قد وصل لدرجة من التفكري -نتيجة ظروفه- َتَْنُعُه أحيانًا من القدرة عىل تقديم 

أّي شٍء، بـــل يكون ُجّل تفكريه يف الحصول عىل املال، لذا يجب عىل املَُنظَّاَمت 

ق ُجْملًَة من  يف هـــذه الحالة أْن تُبَـــارِش إىل بناء مرشوع تَْنَمِوّي ُمتََكاِمـــل يَُحقِّ

األهداف؛ أَبَْرزَُها ِحْفظ املـــال، ديومة املرشوع، ِحْفظ كرامة املحتاج، وتحقيق 

َدْخٍل ُمْستَِمرٍّ له، وكمثاٍل عىل ذلك، يف بعض الحاالت كانت تَْعِمد بعض املَُنظَّاَمت 

إىل توزيع ماكينات خياطة عىل األرامل، ونتيجًة للَفْقر أو َعدم تََوفُّر ُســـوق يف 

تلك املناطق كانت تذهب بعض األََراِمل إىل بيع هذه املاكينات بســـعٍر ال يَُساِوي 

، وبالتَّايِل نَتََج عن ذلك َهْدَر يف املال والوقت وعودة  ُعـــرْش قيمة املاكينة األَْصيِلّ

األََراِمل لطَلَب املَُســـاَعَدة، املُْقرَتح هنا أْن تقوم إدارُة املَُنظََّمة بتأســـيس َمْشـــَغل 

للخياطة، وتكون األََراِمل ِضْمن العامالت، يَْســـتَلِْمَن راتبًا مقابل كُّل ساعِة عمٍل، 

املََواّد الَخاّم تَُوفِّرَُها إدارة هذا املشـــغل، والعامالت يعملن يف َمَقّر املَْشَغل وليس 

، املُْنتََجات تَُقوم إَدارَة املشـــغل بتسويقها وتوفريها يف األسواق،  يف َمَقّر إقَاَمِتِهنَّ

، وال عالقَة  ّ وق املََحيلِّ َدٍة أُْسَوًة بالسُّ العامالت يســـتلمَن َرَواتِبُهنَّ يف أوقاٍت ُمَحدَّ

لهنَّ باإليرادات أو َدْخل املَْشَغل.

ق له َدْخاًل  يف تقديري هذا هو املرشوع التَّْنَمِوّي الَِّذي يحفظ كرامة املُْســـتَِفيد ويَُحقِّ

ُمْســـتَِمرًّا ويف الوقت ذاته يَْحَفظ مال املَُنظَّاَمت من الَهْدر، هذا النَّْوع من املشـــاريع 

ُمرْتَِبٌط بكفاءة اإلدارة وقُْدرتها عىل تســـويق املُْخرََجات؛ إذ يكن لها التََّعاقُد مع بعض 

يف املُْنتَج. ْوِريَّة لتَْصِ نَِقاط البَيْع أو األسواق الَخارِِجيَّة أو تنظيم املََعارِض الدَّ
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ِعيَّة يف تحقيق التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة تأثي الجهود التَّطَوُّ
ة  إنَّ ما ســـبَق ِذكْره من أساليب ووســـائل ُتَكِّن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من القيام بََهمَّ
التَّْنِميَة ورعايتها يكن وْصفها بالوسائل املُبَارِشَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، إالَّ أنَّها ليست 
الوســـائل الوحيدة، فهناك وســـائل أخرى غري ُمبَارِشٍَة، وهي تُْسِهم أيًضا يف التَّْنِميَة 
َول ُيثِّل ِقطَاع الَعَمل اإلنَْساِنّ  االقِْتَصاِديَّة للبيئات املُْســـتَْهَدفَة؛ ففي العديد من الدُّ
ْولَة، يف العام 2004م وصل إســـهام الَعَمل  نِْســـبًة َجيَِّدة من إجاميّل النَّاتِج الَعاّم للدَّ
ولة،  اإلنَْســـاِنّ يف االقتصاد األمرييك إىل 2.2 باملائة من إجـــاَميِلّ اإلنتاج الَعاّم للدَّ
ويف عام 2006م وصل إســـهام ترََبَُّعات الَفرْد الشـــهريَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ 2.2 باملائة 

من متوســـط دخله الشـــهرّي الصايف)1(، وهذا التَّرَبُّع للَعَمل اإلنَْساِنّ يَُشكِّل فرصًة 
استثامريَّة لهذه األموال.

ومن أَهّم اإلســـهامات غري املُبَارِشَة الَِّتي ُتَكِّن ِقطَاع الَعَمل اإلنَْساِنّ من تقديم َدفْع 
ًة يف  َحِقيِقـــّي للتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة هو تأمني فُرَص َعَمل للرَّاِغِبنَي والَقاِدِريَن، وَخاصَّ
ة البَطَالَة من خالل  البيئات الفقرية، حيث ساهمت املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف تخفيف ِحدَّ
ا ضمن كوادر املَُنظََّمة نفســـها، أو من خالل األعامل املُتَاَحة يف  َخلْـــق فُرَص َعَمل إمَّ

املشاريع الَِّتي تُِديرَُها وترعاها.
 

التَّْنِمَية الْجِتَمِعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
اِملَة، ومن الخطأ التََّوقُّع  تَُعدُّ التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة الرَّكِيزَة الثَّانية من ركائز التَّْنِميَة الشَّ
ـــرْي بُخطًى رسيعٍة يف مجال تحقيق التَّْنِميَـــة االقِْتَصاِديَّة يف ِظّل  ــه باإلمكان السَّ أنَـّ
ــة واالْجِتاَمِعيَّة هام وجهان لُعْملة واحدٍة  واِقـــع اْجِتاَمِعّي ُمرَتَدٍّ، فالتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَـّ
ـــاِملَة، وتُْعرَف التَّْنِميَـــة االْجِتاَمِعيَّة بأنَّها التََّغريُّ الحضارّي املدروس  وهي التَّْنِميَة الشَّ

الطَِّريف غادة. إســهام برامج الَعَمل الَخْيِّي يف تحيق التَّْنِمَية املُْســَتَداَمة، َمَجلَّة الَجاِمَعة اإلســالميَّة . 1
https://cutt.us/Jl7iM :َراَسات اإلنَْسانِيَّة، 2019م، تاريخ الزيارة 8 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط للدِّ
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واملقصود والَِّذي يسعى لتحقيق التََّوافُق االْجِتاَمِعّي، والِحَفاظ عىل العادات والتَّقاليد 
الصحيحة، والَعَمل عىل تغيري تلك الَِّتي ال تَُناِسب الَعْص الَحايِلّ، وكُّل ذلك من خالل 

إْشبَاع حاجات الَفرْد النَّْفِسيَّة واالْجِتاَمِعيَّة والفيزيولوجيَّة.
يَّتها من كَْونها إطاًرا رئيًسا يف الِحَفاظ عىل كرامة  وتَْكتَِســـب التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة أَهمِّ
اِخيِلّ بني ُمَكوِّنَات املُْجتََمع الواحد  ة يف تحقيق التََّوافُق الدَّ اإلنســـان، وكونها أداًة ُمِهمَّ
يَّة والَفرِْديَّة، وبني املُْجتََمَعات املختلفة، با يســـاعد يف َخلْق ُسلّم  ُمَمثَّلَة بخالياه األرَُسِ

اْجِتاَمِعّي َعالَِمّي.

وتَُعّد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من أعمدة التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة وأَهّمها عىل اإلطالق؛ وذلك 
كَْون هذه املَُنظَّاَمت أكث ُمُرونًَة من باقي الِقطَاعات يف قُْدرتها عىل التََّعاُمل مع النَّاَمِذج 
االْجِتاَمِعيَّـــة املُْختَلَِفة واملُتَبَاِيَنة، وحاليًّا تنحو الَعِديد من الُحُكوَمات إلعطاء املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة َدْوًرا أكرب يف َعَملِيَّة التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة، من خالل الخروج بشكٍل ُمتََدرِّج من 
فكرة املَُســـاَهَمة يف األعامل االْجِتاَمِعيَّة، وتَرْك املسألة لِقطَاع الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ وتعمل 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بناًء عىل هذا التفويض الحكومّي غري املُبَارِش عىل القيام بالعديد 
من األنشـــطة الَِّتي ال يقوم بها غريها، مثـــل تزويج غري القادرين وتوفري الوظائف 
وإيواء املرَُشَِّديَن وغريها من األنشطة االْجِتاَمِعيَّة املختلفة، كام يُسهم الِقطَاع اإلنَْساِنّ 
َســـات اإلنَْسانِيَّة عن  ة وهو مجاٌل تَْنَفرِد به املَُؤسَّ يف تدريب ذوي االحتياجات الَخاصَّ
غريها؛ بحيث تجعلهم أشخاًصا ُمْنِتِجنَي وفَاِعلِنَي يف املُْجتََمع وقَاِدِريَن عىل التََّعايُش 
واالعتامد عىل أنفسهم، كام يُْسِهم الَعَمل اإلنَْساِنّ يف تحقيق تنمية تعليميَّة من خالل 
إطالق العديد من الربامج التَّْدِريبيَّة والتعليميَّة ملختلف األعامر ويف مناطق ُمتََفرِّقَة.
إَضافَـــة إىل الِخْدَمات األخرى الَِّتي تَُصّب جميعها يف خانة التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة وتوفري 
ّي، وتوفري ِخْدَمات الرَِّعايَة  حِّ األمان االْجِتاَمِعّي، وذلك من خالل توفري املســـكن الصِّ
يَّة والتَّْعلِيِميَّة والتَّثِْقيِفيَّة، وحاميتهم من التعرُّض أليَّة  حِّ الَحِقيِقيَّة لألطفال من النَّاِحيَة الصِّ
مخاطر بيئيَّة، كام تعمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل توفري نظام حامية بيئيَّة ُمتََكاِملَة وتوفري 

ع البيولوجّي. الِخْدَمات األَساِسيَّة؛ مثل الِحَفاظ عىل نظافة البيئة والِحَفاظ عىل التنوُّ
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التَّْنِمَية الَعَمل اإلنَْساِنّ بني الواقع واملأمول
يَّة األعامل الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف سبيل  ناقشـــنا يف هذا املبحث أَهمِّ
يَاِدّي الَِّذي يكن أن  ْور الرِّ الوصول لتنميٍة َشـــاِملٍَة وفَاِعلٍَة، وال يختلف اثنان عىل الدَّ
َدد، إالَّ أنَّ واقع التَّْنِميَة النَّاتِج عن الَعَمل اإلنَْساِنّ  تقوم به هذه املَُنظَّاَمت يف هذا الصَّ
ال يكـــن وْصفه باملثَايِلّ؛ فبعـــض املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة ال تزال تَْعتَِمد يف 
ه اسرتاتِيِجّي للنُُّهوِض تَْنَمِويًّا بالبيئات  ِخْدَماتها عىل العطاء اإلَغاِثّ، دون ُوُجود تََوجُّ
املُْســـتَْهَدفَة، وحتَّى فيام يتعلَّق باملشـــاريع املُتَبَنَّاة ِمن هذه املَُنظَّاَمت فِقْسٌم ال بأَس به 

من هذه املشاريع يحمل طابًعا إَغاثِيًّا َخاليًا من البُْعد التَّْنَمِوّي.
وقـــد تكون التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أفضل من نظريتها االقِْتَصاِديَّة، 
وذلك كون املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أكث خربة واضطالًعا بالتََّعاُمل االْجِتاَمِعّي مع البيئات 
املُْستَْهَدفَة؛ إنَّ سبب الُقُصور التَّْنَمِوّي يف سياسات املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يكن 
ة أســـباٍب، منها َحَداثة بعض املَُنظَّاَمت وعدم امتالكها خربة ُمْسبََقة يف هذا  َعزُْوه لِعدَّ
املجال، إَضافَة إىل َضْعف الخربة لدى الكوادر الَعاِملَة يف هذه املَُنظَّاَمت وعدم فَْهمها 
يَعات والقوانني الَِّتي قد تَُقيِّد  يَّتها، إَضافَة إىل التَّرْشِ ِقيق ألبعاد التَّْنِميَة وأَهمِّ التَّاّم والدَّ

نشاطات الَعَمل اإلنَْساِنّ يف هذا املجال.

ال لهذا القصور يكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَمل عىل بناء ُجُسور تََواُصل  وكَحّل فَعَّ
مع املَُنظَّاَمت الرَّائَِدة يف مجال التَّْنِميَة واالســـتفادة من خربتها، إَضافَة إىل االستعانة 
بالخربات االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة، وَوْضع معايري واِضَحة الختيار الَعاِملِنَي، وبالتَّأْكِيد 
فإنَّ هذه الُحلُول ال يكن أن تُْؤِت مثارها إالَّ يف حال قناعة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ُمَمثَّلَة 

يَّة البُْعد التَّْنَمِوّي للنََّشاطَات والِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة. بإداراتها العليا والتَّْنِفيِذيَّة بأَهمِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الثَّالِث

املشاريع اإلنَْسانِيَّة كَمْدَخل للتَّْنِمَية

يَّتها يف  تطرَّْقَنا يف ُفُصوٍل َســـاِبَقٍة من هذا الِكَتاب إىل املشاريع اإلنَْسانِيَّة وإىل أَهمِّ
تَْحِســـني واِقع املُْسَتْهَدِفنَي، فهذه املشاريع اإلنَْســـانِيَّة باإلَضاَفة إىل َدْورها اإلَغاِثّ 
ًة إذا كانت هذا املشاريع  واإلنَْساِنّ فإنَّ لها بُْعًدا تَْنَمويًّا اْقِتَصاِديًّا واْجِتَمِعيًّا، وَخاصَّ
ُمْســـَتِمرَّة أو طويلة األمد، وبالتَّأِْكيد فهذا األثر التَّْنَمِوّي ل يشـــمل املشاريع ذات 
الُبْعد الستهاليّك، كمشاريع اإلطعام واإلفطار، وهنا بالتَّأِْكيد ل نَْقصد التَّْقلِيل من 
قيمة هذه املشـــاريع، ولكن ل يجب أن تقتص املشـــاريع اإلنَْسانِيَّة عل هذا النََّمط 

الْسِتْهاليِكّ.

يَّة التَّْنَمِويَّة للمشـــاريع اإلنَْسانِيَّة يف كَْونها َذات بُْعَديِْن؛ األَوَّل اقِْتَصاِدّي  وتَتََمثَّل األَهمِّ
ــان اْجِتاَمِعّي، وتُْعترَب هذه املشـــاريع من األدوات األكث فَاِعلِيَّة لدى املَُنظَّاَمت  والثَـّ
اإلنَْســـانِيَّة يف تحقيق األَثَر التَّْنَمِوّي عىل البيئة املُْستَْهَدفَة، وذلك كَْون هذه املشاريع 
تَُناِســـُب البيئة ببُْعِدَهـــا االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، أو هكـــذا يُْفرَتَض بها عىل األقّل، 
ْخل، إَضافَة إىل قُْدرتها عىل تأمني فُرَص عمل للُمْستَِفيِديَن، وأَثَرَُها  وكونها ُمَولََّدة للدَّ

االْجِتاَمِعّي يظهر يف َدْعمها االستقرار، وُمَحاَربَة الَعَوز واالتَِّكالِيَّة.

أَثَر املشاريع اإلنَْسانِيَّة عل التَّْنِمَية
إنَّ املرشوعات التَّْنَمِويَّة الَِّتي تَتَبَنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، سواًء كانت هذه املرشوعات 
ًة فيام يتعلَّق بالبُْعد  صغـــريًة أو كبريًة؛ لها تأثرٌي واضٌح عىل البيئة املُْســـتَْهَدفَة، وَخاصَّ
التَّْنَمِوّي االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، فعالقة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بتحقيق التَّْنِميَة من خالل 
املرشوعات التَّْنَمِويَّة واســـتثامر األموال عالقة قَِويَّة؛ فالتَّْنِميَة تهتمُّ باملوارد الطبيعيَّة 
ْخل  ْخل عىل أفراد املُْجتََمع با يتوافق مع حّق كُّل َشْخص يف الدَّ وتهتمُّ بإعادة توزيع الدَّ
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الثَّاِبت، كام تَُساِعد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل تنمية الِبْنيَة االقِْتَصاِديَّة التَّْحتيَّة من خالل 
توفري القروض للمرشوعات الَِّتي يكن للُمْســـتَِفيِديَن الحصول منها عىل َدْخل ثَاِبت، 
وهذه املشـــاريع تلعب دوًرا غرَي ُمبَارِش يف تقليص الفـــوارق الطبقيَّة كأحد تََجلِّيَّات 
التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة، وألنَّ التَّْنِميَة تهدف دامئًا إىل تلبية ُمتَطَلَّبَات الطبقات األكث فقرًا 
ْور، وبا أنَّ  يف املُْجتََمع فإنَّ الِقطَاع اإلنَْساِنّ من أبرز الِقطَاعات الَِّتي تقوم بهذا الدَّ
العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تَُعاِن من ُصُعوبات َتِْويلِيَّة؛ فقد لجأت إىل املشاريع 
َغر، ولكنَّ هذه املشاريع أثبتت فَاِعلِيَّة أكرب من تلك الكبرية يف  ِغريَة واملُتََناِهيَة الصِّ الصَّ
ة، وتُْعترَب ُمتَطَلَّبَات  ة كَْونها ال تحتاج إىل جهود إَداِريَّة َخاصَّ َدفْع َعَملِيَّة التَّْنِميَة، وَخاصَّ

إنجازها زهيدًة نِْسِبيًّا، إَضافَة إىل قُْدرَة املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة عىل القيام بأعبائها.

تصميم املشاريع التَّْنَمِويَّة
حتَّى تَتََمكَّن املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة من اختيار أفضل املرشوعات الَِّتي تســـتطيع من خاللها 
تقديم ِخْدَمات تنمويَّة للبيئة املُْســـتَْهَدفَة، وبالتَّايِل للُمْجتََمع كَُكّل، فإنَّ هناك ُخطَُوات أو 
َدات يجب عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أَْخذها بَعنْي االعتبار واالهتامم، وِبُدون هذه  ُمَحدِّ
ق املرشوع أهدافه اإلَغاثِيَّة، إالَّ أنَّه لن يُْحِدث أثرًا تَْنَمِويًّا، وفيام ييل هذه  الرَّكَائِز قد يَُحقِّ

الُخطَُوات والرَّكَائِز علها تكون منهج يكن اتِّباَعه عند القيام بأّي مرشوٍع إنَْساِنّ.

ِقيَقة تُْعترَب الُخطَْوة األوىل يف بناء 	  توفـــي قاعدة بيانات، فتوافر املعلومات الدَّ
ن هذه املعلومات َحْجم البيئة املُْستَْهَدفَة وعدد أفرادها. املشاريع التَّْنَمِويَّة، وتَتََضمَّ

كم يجـــب تََواُفر معلومات حول نَْوع الِخْدَمات املوجـــودة، والِخْدَمات الَِّتي 	 
ْعم، وتحديد أوجه الُقُصور الَِّذي تَُعاِن منه هذه البيئة. تحتاج للدَّ

تَرتيب أَْوُجه الُقُصور هذه حسب أولويَّاتها بالنِّْسَبة للبيئة، وليس وفْق قََناَعات 	 
املَُنظََّمة، وأيَّها الَِّتي تحتاج لحلوٍل أرسع من غريها.

ـــاِبَقة الَِّتي تَمَّ تَبَنِّيَها يف البيئة 	  ْعف يف املشـــاريع السَّ ة والضَّ دراســـة نَِقاط الُقوَّ
املُْســـتَْهَدفَة، ســـواًء من املَُنظََّمة ذاتها أَْم ِمن ِقبَل ُمَنظَّاَمت أخرى، والَعَمل عىل 

ْعف. ْكِيز عىل نَِقاط الُقوَّة وتاَليف الضَّ الرتَّ
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- 465 -

ر من املشوع؛ ألنَّ ِمـــن رُشُوط التَّْنِميَة تقليل 	  تَْحِديـــد الفئات الَِّتي قد تََتَضَّ
ٍر  ر إىل أدن مســـتوى ُمْمِكن، أو َحتَّى دراسة إمكانيَّة إلغاء أّي َضَ َ الت الضَّ ُمَعدَّ

ُمْحتََمٍل.
تحديد األهداف املُبَارِشَة وغري املُبَارِشَة للمرشوع، ويُْشـــرَتط يف هذه األهداف 	 

أن تكون واقعيَّة، وأن تكون ُمْستََداَمة أو طويلة األمد.
تحديد أفضل الطُُّرق إلنجاز املشوع وبأقّل التََّكالِيف املُْمِكَنة. 	 

ركائز َدْعم املشاريع التَّْنَمِويَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ة، وهي متسلسلة وُمتََعاِقبَة، تعمل  تقوم املشاريع التَّْنَمِويَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل ركَائِز ِعدَّ

جميًعا بشكٍل ُمْشرَتَك عىل تَْعِزيز البُْعد التَّْنَمِوّي للبيئات املُْستَْهَدفَة، وهذه الرَّكَائِز هي:

الرَِّكيزَة األوىل: االهتامم بتأهيل اإلنســـان، وتزويده باملََهـــارات الَعَملِيَّة الَِّتي 	 
تتناســـب مع ُمتَطَلَّبَات بيئته ســـواًء كانت زراعيَّة أو صناعيَّة أو ِخْدِميَّة، وتهدف 
اِتّ، ويف هذه  هذه املرحلة إىل أن يكون اإلنســـان قادًرا عىل تحقيق االكتفاء الذَّ

زَِمة له للبَْدء يف املرشوع. املرحلة يجب توفري امليزانيَّة الالَّ

الرَِّكيزَة الثَّانية: أو البديل الثَّان يف فلسفة تقديم الِخْدَمة، وهو االهتامم بَجْوَدة 	 
هل تسويقها، وتُْعترََب  ُمْخرََجات املرشوع، فاملُْنتََجات املُْنَخِفَضة الَجْوَدة ليس من السَّ
َهـــْدًرا ملوارد املَُنظََّمة كَْون الفائدة منها ُمتََدنِّيَـــة، كام أنَّ املَانِِحنَي َيِيلُون لَدْعم 
ْور املُِهّم للَمَشاِريع النَّاِجَحة يف  املََشـــاِريع ذات النَّتَائج املَْضُمونَة، نَاِهيَك عن الدَّ

َدْعم َمَسار التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة. 

الرَِّكيزَة الثَّالِثة: وتَْهدف إىل ضامن اســـتمراريَّة املرشوع، وذلك من خالل تَبَنِّي 	 
م املشـــاريع ُمْجتَِمَعًة ِخْدَمات  مشـــاريع ُمرَتَاِبطَة مع بعضها البعض؛ بحيث تَُقدِّ
ُمتََكاِملَة للبيئة املُْستَْهَدفَة، فعىل سبيل املثال يكن تَبَنِّي مشاريع زراعيَّة يف املرحلة 
اِبَقة، وهذا  األوىل ويَتْبَُعها مشـــاريع تَْعلِيب وتَْغلِيف وتربيد ملُْنتََجات املشاريع السَّ

التََّقاطُع والتَّكاُمل بني املشاريع له أثٌر تَْنَمِوّي واِضح ورسيع الظُُّهور.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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خالصـــة القول يف هذا الفصل أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ مل يَُعْد يقتص عىل فكرة العطاء 
ا أصبح يعتمد عىل فكرة التَّْنِميَة وتحويل الفقراء إىل طاقات ُمْنِتَجة، وهو  فقـــط، وإمنَّ
َول الكربى؛ فالفقري الَِّذي يعتمد  ما تســـبَّب يف تحقيق التََّحوُّالت االقِْتَصاِديَّة يف الدُّ
ا  فقط عىل أْخذ املال بشـــكٍل دورّي كإعانٍة له فهو لن يفكِّر يف كَْســـِبِه بنفســـه، وإمنَّ
فكرة تنمية اإلنسان وَمْنحه الفرصة للعطاء واإلنتاج تَْجَعله عضًوا فاعاًل املُْجتََمع، وقد 
انتهجت العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َمْنهج تنمية اإلنسان من خالل إطالق العديد 
من املرشوعات التَّْنَمِويَّة الَِّتي تســـتهدف إطالق طاقات األفراد ودعمهم، كام قامت 
العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بتقديم الُفرَص لألرَُس الكاملة لإلنتاج واالعتامد عىل 
ق  أنفســـهم وتأهيل األفراد واألرَُس نَْفِسيًا لَخلْق أفراد نافعني يف املُْجتََمع، وهو ما حقَّ

الكثري من النتائج اإليَجاِبيَّة يف مختلف املُْجتََمَعات.
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الَفْصل الثَّالِث عَش 

آفاق تطوير الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: تفعيل البحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •

َدْور األبحاث املَيَْدانِيَّة يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
مجاالت االستفادة من البَْحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
االنتقال من التَّْقلِيد إىل املَْنَهِجيَّة الِعلِْميَّة	 
كَاء االْصِطَناِعّي والَعَمل اإلنَْساِنّ	  الذَّ

املَْبَحث الثَّاِن: الَعَمل اإلنَْساِنّ من التَِّباع إىل اإلبَْداع  •
استغالل الطَّاقَات الَكاِمَنة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اإلبَْداع واالبِْتَكار يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
التَّْخِطيط اإلبَْداعّي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
مناذج إبَْداعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

ص والتَّْنِسيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث الثَّالِث: التََّخصُّ
ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ كَمْدَخل للتطوير	  التََّخصُّ
ص النَّْوِعّي	  ص الُجْغرَايِفّ والتََّخصُّ التََّخصُّ
التَّْنِسيق بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املبحث الرَّاِبع: اللتزام القانوّن والنضباط املاّل يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة  •
االلتزام الَقانُوِنّ وتطوُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
االنضباط املايّل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املبحث الَخاِمس: تفعيل دور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
مجاالت إبَْداع املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
طُرُق تفعيل َدْور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
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َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ • اِدس: الشِّ املبحث السَّ
َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  يَّة الشِّ أَهمِّ
الِجَهات املَُخوَّل لها إصدار شهادات الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أنواع الشِّ

الفصل الثَّالِث عرش
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الَفْصل الثَّالِث عَش

آفاق تطوير الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
ممَّ ل شكَّ فيه أنَّ أّي ِعلٍْم أو ِقطاعٍ عَمل ل يتطوَّر ول يسعى إلدخال أساليب جديدة 
واهد واألدلَّة الَِّتي  إليه ستكون نهايته الضمحالل وزوال األثَر، والتاريخ َميِلٌء بالشَّ
تُؤيِّد وتُعاِضد هذا الطَّرح، فالَجيِّد اليوم سيكون أقلَّ َجْوَدة غًدا؛ يف حال بََقائِِه عل 
حاله، فالتَّطَوُّر ُسنَّة من ُسَنن الكَْون، وبالتَّأِكيد فإنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ ليس خارًجا عن 

نَّة الكَْونِيَّة، ول ميكن أن يكون حالًة شاذًَّة يف هذه القاعدة األزليَّة. هذه السُّ

ـــِيّ يف منتصف القرن  وإذا راجعنا تاريخ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من لحظة ظُُهوره املَُؤسَّ
التَّاِســـع عرَش وحتَّى اآلن يكـــن املالحظة وبوضوٍح أنَّه خَضع لسلســـلة طويلٍة من 
التَّطَوَُّرات والتَّحديثات حتَّى وَصل إىل النَُّموذَج املوجود يف عاملنا الحايّل؛ فسلســـلة 
التَّطَوَُّرات هذه ِمامَّ تضمن اســـتمراريَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ، والتَّطَوُّر يف الَعَمل اإلنَْساِنّ 
ات ُمتَطَلَّبَات الحياة، فام كان غري مطلوب وال مرغوب ســـابًقا  يَُعدُّ اســـتجابًة لتغريُّ
أضحى من أَساِسيَّات الحياة اليوم، وهذا التَّطَوُّر والنُُّمّو ال يجوز التََّوقُّع بأنَّه ُمْختَّص 
بِحْقبٍَة تاريخيٍَّة دون غريها، فهو باٍق ما بقيت ُســـنَّة التَّطَوُّر الحياتيَّة، وأيُّ ُجُموٍد قد 
يُصيب هذا الَعَمل كفيٌل بتجريده من آثاره اإليَجاِبيَّة، وهنا يجب التَّأكِيُد عىل أنَّ التَّطَوُّر 
املنشـــوَد يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ال يرتبط بنواحي الُقُصور الَِّتي قد تُوجد يف ُصلْب هذا 
ا التَّطَوُّر فهو يشمل حتَّى  ة بها، أمَّ الَعَمل، فجوانب الُقُصور لها اْسرِتَاتِيِجيَُّة عالٍج َخاصَّ

النََّواِحي املَُميَّزَة والنَّاِجَحة لضامن استمرار هذا النََّجاح والتََّفرُّد.

ًة إَضافًَة إىل  وِمـــن العوامل الَِّتي تجعل التَّطَـــوُّر يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ضورًة ُملِحَّ
َات املُتَســـارَِعة يف عالَم اليوِم، ال ِسيَّاَم يف ِظّل الطفرة  كَْونِِه ُســـنَّة كَْونِيَّة: ُجْملَُة التََّغريُّ
َات االقِْتَصاِديَّة واألمنيَّة  د الحياة االْجِتاَمِعيَّة والتََّغريُّ ياِسيَّة وتََعقُّ َات السِّ التِّْقِنيَة والتََّغريُّ
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املُتَسارَِعة الَِّتي تعيشـــها املُْجتََمَعات اإلنَْسانِيَّة املَُعارِصَة؛ حيث التقارب بني الشعوب، 
زمانيًّـــا ومكانيًّا، وتََداُخل الثَّقافات وصـــواًل إىل امتزاجها، وتأثري التََّحوُّالت الِفكِريَّة 
َســـات ِبِفْعِل تَيَّار العوملة وثورته  والثَّقافيَّة واالْجِتاَمِعيَّة عىل األفراد والجامعات واملَُؤسَّ

التِّْقِنيَة واالتِّصاليَّة، ما جعل العالَم بثابة قريٍة صغريٍة.

َراَســـة حول قَِضيَّة تطوير وتنمية الَعَمل اإلنَْســـاِنّ  يَّة البحث والدِّ ومن هنا كانت أَهمِّ
واالنطالق به نحو آفاٍق بعيدٍة لتحديثه والنُُّهوض به، وتطوير آليَّاته اإلَداِريَّة؛ ليستوعب 
يَات، األمُر الَِّذي يَُؤدِّي إىل استدامة بقائه، وتفعيل َدْورِِه يف ِخْدَمة املُْجتََمع،  هذه التََّحدِّ
برًؤى اســـترشافيَّة عميقة، تلك القدرة عىل املُبَاَدرَة، وتفاِدي املآزق وتفعيل الطَّاقَات 

اإلنَْسانِيَّة البنَّاَءة.

يَّة وَحتِْميَّة التَّطَوُّر يف الَعَمل اإلنَْساِنّ سُنْفرِد هذا  وانطالقًا ِمامَّ ُســـْقَناه من ِذكٍْر ألَهمِّ
الفصل لدراســـة آفاق تطوير هذا الَعَمل من خالل عدٍد من املحاور الرَّئيســـة؛ والَِّتي 
َراَســـات والبحوث املَيَْدانِيَّة، وأولويَّة التَّْخِطيط واإلبَْداع  ن: االهتامم بإعداد الدِّ تَتََضمَّ
 ، ِيّ ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ املَُؤسَّ يَّة التخصُّ يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، مع التَّشديد عىل أَهمِّ
ولِيَّة املَْعِنيَّة، إَضافًَة إىل تعزيز الرشاكة  والحاجة إىل التَّْنِسيق اإلَغاِثّ مع املَُنظَّاَمت الدَّ
ــاَمت اإلغاثة، ووجوب االلتزام القانوّن واالنضباط  بني املُْجتََمَعات املُْختَلَِفة وُمَنظَـّ

املايّل للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وأخريًا تطوير َدْور املرأة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.

الفصل الثَّالِث عرش
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املبحث األَوَّل

تفعيل البحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

يرتبـــط تطوُّر أّي َعَمل أو ِقطَاع ما بَتَواُفر األبحاث الِعلِْميَّة األكاِدميِيَّة والتَّطِْبيِقيَّة 
الَِّتي تتناول جوانب هذا القطاع، والَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ كغيه من الِقطَاعات 
َصة، فحتَّى وقٍت قريٍب كانت  يعتمد تطوُّره ومُنُّوه مبدى استهدافه بأبحاث ُمَتَخصِّ
األبحاث الِعلِْميَّة والتَّطِْبيِقيَّة املَُتَعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ نادرًة وخارج اهتمم البيئة 
األكاِدميِيَّة، وُمْعظَُمهـــا كان يدور يف نفس الَفلَك، وهو الِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة الَِّتي 
ُمها هذه املَُنظََّمت، فقلَّم شـــهدنا دراسات وأبحاثًا تَُخصُّ الجوانب اإلْشكَالِيَّة  تَُقدِّ
أو جوانب التَّْحِديث املطلوب يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فهناك َفْجَوٌة واضحٌة يف عدد 
بِْحيَّة وبني املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة، وهذا ما  َراَســـات الِعلِْميَّة بني املَُنظَّـــَمت الرِّ الدِّ
َراَســـات اإلحصائيَّة؛ ففي دراسٍة صادرٍة عن املركز الدوّل لألبحاث  أكََّدته بعض الدِّ

َسات الَخْيِيَّة وَضْعف الهتمم بالجوانب الَبْحِثيَّة"،  َراَســـات)1( ِبُعْنواِن "املَُؤسَّ والدِّ
َراَسات الِعلِْميَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ منخفضٌة  َراَســـة عل أنَّ عدد الدِّ أكَّدت هذه الدِّ

وبشكٍل َحاّد مقارنًة بَدْور هذا الَعَمل الحيوّي يف املُْجَتَمع.

َدْور األبحاث املَْيَدانِيَّة يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ
بالتَّأكِيد فإنَّ البحث والَعَمل الِعلِْمّي ال يَقتص عىل األبحاث األكاِديِيَّة الَِّتي تقوم بها 
املراكز الَجاِمِعيَّة والبَْحِثيَّة املُْستَِقلَّة؛ فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة نَْفُسَها ُمطَالَبَة بإجراء بعض 
املُســـوَحات واألبحاث املَيَْدانِيَّة والَِّتي تَْستهدف البيئات الَِّتي تعمل بها هذه املَُنظَّاَمت، 

َراَسات . 1 َسات الَخْيِيَّة وَضْعف الهتمم بالجوانب الَبْحِثيَّة واملعلوماتيَّة، املركز الدويّل لألبحاث والدِّ املَُؤسَّ
https://cutt.us/CLUHn :مداد، 8 ديسمرب 2010م، تاريخ الزيارة 9 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ًرا واضًحا للُمَنظَّاَمت حول إمَكانِيَّة  م تََصوُّ وبالتَّأكِيد فإنَّ هذه األبحـــاث املَيَْدانِيَّة تَُقدِّ
تطوير الِخْدَمات املوجودة حاليًّا أو حتَّى إدخال ِخْدَمات جديدة تســـاعد يف تطوير 

الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.

وتلعب هذه األبحاث املَيَْدانِيَّة الَِّتي يكن أن تقوم بها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة َدْوًرا واضًحا 
لَة َجرَّاء القيام بها، ولضامن  ااًل يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ من خالل املنافع املُتََحصَّ وفعَّ
َدات  قيام هذه األبحاث بوظيفتها التَّطويريَّة يجب عىل املَُنظَّاَمت مراعاُة ُجْملٍَة من املَُحدِّ

َدات يف النَِّقاط التَّالية: خالل إنجازها، ويكن إجامل هذه املَُحدِّ

َراَســـات بطريقٍة َمْنَهِجيَّة ِعلِْميَّة، بحيث يَْنتُج عنها بيانات ومعلومات 	  إعداد الدِّ
ـــْخِصيَّة  ذات قيمـــة للُمَنظََّمة، والتَّأكِيد عىل عدم تأثُّر النَّتَائج باالنطباعات الشَّ

للقامئني بهذه البحوث.

لِنَي للقيام بهكذا أبحاث، فلُُجوء املَُنظَّاَمت لَعاِملِنَي 	  نَي أو املَُؤهَّ تكليف فريق من املُْخَتصِّ
غ هـــذا األبحاث من أيِّ قيمٍة ُمَضافٍَة،  ة َســـيَُفرِّ عاديِّنَي يف املَُنظََّمة للقيام بهذه املََهمَّ

قيقة عىل ُمستقبَل تطوير عَمل املَُنظََّمة. نَاِهيَك عن احتامل تأثري النَّتَائج غري الدَّ

البتعاد َقْدر اإلمكان عن الطُُّرق التَّْقلِيِديَّة يف َجْمع البيانات، واالستعانة بالطُّرُق 	 
َعة للُوُصول إىل  الِعلِْميَّة واإلحصائيَّة، وتكليف فريق ُمْختَّص بتحليل البيانات املَُجمَّ

معلوماٍت ذاِت قيمة للُمَنظََّمة.

َراَسات واملُُسوح، وتفعيل هذه 	  الَعَمل عل الستفادة من املعلومات النَّاتَِجة عن الدِّ
املعلومات، ولو كانت تَُخالِف قناعات املَُنظََّمة يف بعض املواضع.

مجالت الستفادة من البحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
يقوم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف إطاره الَعاّم عىل ُجْملٍَة ُمتََكاِملٍَة من األنشطة، والَِّتي تعمل 
ل اإلنَْســـاِنّ، وبالتَّأكِيد فإنَّ أّي تَطْوير وتحســـني يف  ُمْجتَِمَعًة لتحقيق فاعليَّة التََّدخُّ
د هذه  أيٍّ من هذه األنشـــطة ســـينعكس إيجابًا عىل ُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ وتَتََعدَّ
ِد األقسام يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ فَِمن األنشطة املكتبيَّة واإلَداِريَّة إىل  األنشـــطة بتََعدُّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث األَوَّل
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أنشـــطة الَعَمل املَيَْداِنّ من َمْسح إحصاّئ إىل تقديم الِخْدَمات، وجميع هذه األقسام 
وما تقوم به من أنشطة تُْعترَب ذاَت َدْوٍر ِمْحَوِرّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ويف وقتنـــا الَحايِلّ يُْعترََب االعتامد عىل البحث الِعلِْمـــّي وُمْخرََجاته من أَهّم أدوات 
املَُنظَّاَمت عىل اختالف قطاعاتها يف الوصول ألهدافها وغاياتها، وهذا حال املَُنظَّاَمت 
د مجاالت البحث الِعلِْمّي  اإلنَْســـانِيَّة، أو الحال الَِّذي يجب أن تكون عليه، ومع تََعـــدُّ
ب تخصصاتها يصبح مجال االستفادة من نتائج هذه األبحاث ذا فاعليَّة أكرب؛  وتشـــعُّ
وفيم ييل أَهّم مجالت الَبْحث الِعلِْمّي الَِّذي ميكن للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة الستفادة 

منها، وَوْجه الستفادة املَُتَعلِّق بكُّل نشاٍط من أنشطة هذه املَُنظََّمت:

األبحاث يف العلوم اإلنَْســـانِيَّة: وتشـــمل هذه األبحاث طَيًْفا واسًعا من العلوم، 	 
ـــلُوِكّ  منها ما هو تقليـــدّي كِعلِْم النَّْفس واالجتامع، أو ُمْحَدٌث كِعلْم النَّْفس السُّ
وعلـــوم الرتبية؛ وال َحاَجـــة لتبيان العالقَة الوثيقة بني الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وهذه 
العلوم، فَجْوهر الَعَمل اإلنَْساِنّ قَائٌِم عىل التََّعاُمل مع املُْستَِفيِديَن ذوي الحاجات 
والرََّغبَات والطِّبَاع املختلفة واملُتَبَاِيَنة؛ فهنا يكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة االستفادة 
من األبحـــاث يف هذه العلوم با ُيَكِّن من فَْهم أعمق لحاجات املُْســـتَِفيِديَن، 
ًة النَّْفِسيَّة منها، وِمامَّ ال َشكَّ به أنَّ هذه االستفادة ستقود إىل زيادة فاعليَّة  وَخاصَّ

ل استفادة املُْستَْهِدِفنَي من ِخْدَمات املَُنظَّاَمت. الَعَمل اإلنَْساِنّ، وزيادة ُمَعدَّ

األبحاث يف العلوم اإلَداِريَّة: تَُعّد األبحاث يف العلوم اإلَداِريَّة من أكث األبحاث 	 
انتشاًرا يف العالَم؛ بسبب انخفاض تكلفتها من ِجَهة؛ كَْونَها ال تعتمد عىل التجربة 
يَّة بَالَِغـــة لجميع املَُنظَّاَمت ِبَغّض النَّظَر عن ِقطَاع  كأداة بَْحـــٍث، وكَْونَها ذات أَهمِّ
ة لألبحاث  عملها؛ واملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تُْعترَب من املَُنظَّاَمت ذات الحاجة املُلِحَّ
ــة، باعتبارها تعتمد بنســـبٍة ال بَأَْس بها عىل أنشـــطة ذاِت طابعٍ إَداِرّي،  اإلَداِريَـّ
وبالتَّأكِيد فإنَّ اإلدارة الِعلِْميَّة ألّي نشـــاط يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يساعد إدارة 
ــاَمت عىل القيام بَدْورَِها بأقَّل وقٍت وتكلفٍة ُمْمِكَنة؛ وتشـــمل هذه األبحاث  املَُنظَـّ

لُوك اإلَداِرّي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. العلوم التَّْنِظيِميَّة ودراسة السُّ
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األبحاث يف إدارة الَعَملِيَّات: قد تبدو إدارة الَعَملِيَّات ذات ِصلَة غري ُمبَارِشَة بالَعَمل 	 
اإلنَْساِنّ، كَْون إدارة الَعَملِيَّات تَتََعلَّق بالَعَمل اإلنْتَاِجّي البَِعيد عن الَعَمل اإلنَْساِنّ، 
ًة  إالَّ أنَّه بإمكان الَعَمل اإلنَْساِنّ االستفادة من البحوث من إدارة الَعَملِيَّات، وخاصَّ
م قيمًة ُمَضافًَة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ،  يف مجال التَّوريد؛ فسالســـل التَّوريد قد تَُقدِّ
ًة أنَّ سالســـل التَّوريد بإمكانها تقديـــم ِخْدَمات توريديَّة للُمَنظَّاَمت ذات  وَخاصَّ
اتَِّجاهني؛ االتِّجاه األَوَّل يَتََمثَّل بإدارة العالقة بني املَُنظََّمة واملَُورِِّديَن األَساِسيِّنَي، 
والثَّان يَتََمثَّل بإدارة العالقة بني املَُنظََّمة ومراكز تقديم الِخْدَمات للُمْستَْهِدِفنَي 

بالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة.

ًة للَعَمل 	  يَّة َخاصَّ األبحـــاث يف العلوم اإلحصائيَّة: ُتَثِّل العلوم اإلحصائيَّـــة أَهمِّ
ًة أنَّ املَْسح اإلحصاّئ للبيئات املُْستَْهَدفَة بالِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة يَُشكِّل  اإلنَْساِنّ، َخاصَّ
الُخطَْوة األُوىَل يف الَعَمل، وكُلَّاَم كانت البيانات املَْمُسوَحة َصِحيَحًة، وُتَثِّل الواقع 
كُلَّاَم كانت االستفادة منها أكرب، وال تَتََوقَّف االستفادة من العلوم اإلحصائيَّة عىل 
اها إىل تحليل البيانات املَْمُسوَحة، واستخالص َمْعلُوماٍت  املَْســـح البَيَاِنّ، بل تَتََعدَّ
غريِ ُمتَاَحة عن طريق املَْســـح التَّْقلِيِدّي؛ وبالتَّأكِيـــد فإنَّ األبحاث الجديدة يف 
َدة األبعاد؛  املجال اإلحصاّئ بإمكانها تزويد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بِقيٍَم ُمَضافٍَة ُمتََعدِّ
ْخَمة، والَِّتـــي تُْعترََب َحْقاًل بَْحِثيًّا واِعًدا  كاألبحـــاث يف مجال تحليل البيانات الضَّ

ملُْختَلَف املَُنظَّاَمت ومنها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

األبحـــاث يف العلوم التِّكُْنولُوِجيَّة: تُْعترَب األبحاث يف مجال التكنولوجيا ِســـَمًة 	 
يع وال ُمتََناِهي،  من ِساَمت الَعْص، ونتائج هذه األبحاث تَُقود الَعالَم إىل تََغريُّ رَسِ
ويكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة االستفادة من هذه األبحاث بشكٍل أو بآَخر؛ فإدارة 
َمة يف  ة بإمكانها زيـــادة فاعليَّة عملها من خالل األبحاث املُتََقدِّ العالقات الَعامَّ
التكنولوجيا؛ من خالل تحقيق تَْنِســـيٍق عايل املســـتوى مع األطراف الَفاِعلَة يف 
ّ بِصفته  الَعَمل اإلنَْساِنّ من َمانِِحنَي وُمْستَِفيِديَن وِجَهات ُحُكوِميَّة وُمْجتََمع َمَحيلِّ
ًة  َمة فُرَْصًة ُمِهمَّ ُمرَاِقبًا ملُْخرََجات الَعَمل؛ كام تَُشـــكِّل األبحاث التكنولوجيَّة املُتََقدِّ
للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف إدارتها للَمَخاِطر والَكَوارث؛ من خالل زيادة قُْدرتها عىل 

يع واملُبَكِّر. ِ ل السَّ تَلَقِّي إشارات الَكَوارث وزيادة الُقْدرَة عىل التََّدخُّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث األَوَّل
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النتقال من التَّْقلِيد إىل املَْنَهِجيَّة الِعلِْميَّة
يقوم الَعَمل اإلنَْساِنّ يف الوقت الَحايِلّ عىل ُجْملٍة من الِخْدَمات تكاد تكون ُمتََشاِبَهًة 
ل  َمة من هـــذه املَُنظَّاَمت تَتَطوَّر ولكْن بَُعدَّ بـــني معظم املَُنظَّاَمت، والِخْدَمات املَُقدَّ
أقّل من تَطَوُّر ُمتَطَلَّبَات الحياة، وحتَّى اآلن ما يزال الَعَمل اإلنَْساِنّ محكوًما بأنشطٍة 
وأســـاليَب َعَمٍل تَْخَضع لَرَغبَات وقناعات الَقامِئِـــنَي عىل هذه املَُنظَّاَمت؛ فالنُُّهوض 
بهذا الَعَمل يتطلَّب التََّخيلِّ عن التَّْقلِيديَّة واالستنســـاخ يف الَعَمل، واالنتقال إىل اتِّبَاع 

املَْنَهِجيَّة الِعلِْميَّة.

وبالتَّأكِيد ال يُطْلَب هنا من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أن تقوم باألبحاث الِعلِْميَّة األكاِديِيَّة 
والتَّطِْبيِقيَّـــة، فهذا األمُر ليس من اختصاصها، ولكنَّ املطلوب هنا االســـتعانة بهذه 
األبحاث يف حال ُوُجودها، وتشـــجيع مراكـــز البحث عىل القيام بهكذا أبحاٍث، ويف 
َدد يكن أن يتمَّ تخصيص ِقْسٍم يف املَُنظََّمة لتمويل األبحاث والتقارير ذات  هذا الصَّ
َراَســـات وبني  لَة، إَضافًَة إىل قيام رَشَاكَة اْســـرِتَاتِيِجيَّة بني مراكز البحث  والدِّ الصِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فتكون هذه املَُنظَّاَمت باإلَضافَة إىل َدْورها التَّْنِفيِذّي لألبحاث 
اِدرَة عنها، نَاِهيَك عن َدْورِها  َراَسات الصَّ املُْنَجزَة دوًرا تَســـويقيًّا للمراكز البَْحِثيَّة وللدِّ

ّ أو الُجْزِئّ. التَّْموييِلّ الُكيلِّ

َدْور وْحَدة املعلومات والتَّقارير امليدانيَّة يف اتَِّخاذ القرار يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة
َراَسات واملَْعلُوَمات يف َعَملِيَّة اتَِّخاذ القرار يف املَُنظَّاَمت عىل اختالف  يَّة الدِّ تزداد أَهمِّ
أشكالها، ومنها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فَغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة تَْعِمد يف 
لَة بالبيئة املُْستَْهَدفَة عىل خربة كوادرها، إالَّ أنَّ الخربة وْحدها  اتَِّخاذ قراراتها ذات الصِّ
ًة وأنَّ ُمْعطَيات البيئة دامئة  قد ال تُْســـِعف املَُنظََّمة يف اتَِّخاذ القرار الصحيـــح، َخاصَّ
، إَضافًَة إىل احتامل ُدُخول املَُنظََّمة إىل بيئاٍت جديدٍة قد ال يوجد ِخرْبَة لكوادر  التََّغريُّ
ُعوبَات يف اتِّبَاع التِّْقِنيَّات الحديثة  املَُنظََّمة يف التََّعاُمل معها؛ وقد يكون الَحّل لهذه الصُّ
يف اتَِّخاذ القرار، والَِّتي تعتمد املنهجيَّة الِعلِْميَّة الَقامِئَة عىل إنشـــاء وْحَدة املعلومات 
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والتَّقاريـــر امليدانيَّة كدليٍل، وتبتعد عن االرتجاليَّـــة؛ فاالرتجاليَّة يف الَعَمل اإلَداِرّي 
والتَّْنِظيِمّي ال يكن أن تقود إىل نتائج ُمرِْضيَة دامئًا.

وتعتمد املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة يف اتَِّخاذ القرار َمْنَهِجيَّة علميَّة تقوم عىل املعلومات والتَّقارير 
امليدانيَّـــة، وتَبْتَِعد ابتعاًدا كُلِّيًّا عن االرتجال، وفيم يـــيل ُخطَُوات اتَِّخاذ القرار يف 

املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة:

التََّعرُّف عل املشـــكلة: يف هذه املرحلة تقوم املَُنظََّمة بتحديد البيئة املُْســـتَْهَدفَة، 	 
والتَّحديد هنا يَِتّم بناًء عىل وجود حالة من الَخلَل يف البيئة املحيطة؛ قد يكون هذا 
الَخلَل اْجِتاَمِعيًّا أو اقِْتَصاِديًّا، وتقوم املَُنظََّمة بتحديد تفاصيل املشـــكلة أو الَخلَل، 
ًة أنَّه  يَّة ونَْوِعيَّة. وتَُعّد هذه املرحلة أَساِســـيَّة يف اتَِّخاذ القرار، وَخاصَّ وتفاصيل كَمِّ
يجب هنا التَّمييز بني َعرَِض املشـــكلة وَســـبَِبَها، فقد يكون َعرَُض املشكلة انتشار 
ـــبَب الحقيقّي للمشـــكلة هو تََدنِّ خربة أفراد  ْخل، بينام السَّ الَفْقر وانخفاض الدَّ
ْخل، وبالتَّأكِيد  البيئة؛ فاملشـــكلة هنا نَْقص التَّأهيل، والَعرَُض هو تََدنِّ مستوى الدَّ

ْهل. بِب ليست باألمر السَّ فإنَّ قَِضيَّة الَفْصل بني الَعرَِض والسَّ

تحديد الَبَدائِل: بعد التََّعرُّف عىل املشـــكلة وعىل أسبابها الَحِقيِقيَّة، وبعد فَْصل 	 
بَب، ال بُدَّ من تحديد البََدائل املُْمِكَنة لَحّل املشكلة وإزالة األسباب،  الَعرَِض عن السَّ
وتحديد البدائل يَِتّم اعتامًدا عىل بيانات البيئة املُْستَْهَدفَة وَوفْق إمكانيَّات املَُنظََّمة، 

ْور الَحاِسم يف تحديد البََدائِل. فخصائص البيئة املُْستَْهَدفَة تلعب الدَّ

تقييم الَبَدائل: بعد تحديد البدائل املُتَاَحة، يجب تقييم البدائل، ومعرفة أّي منها 	 
أكث ُمالمَئًَة للُمَنظََّمة وللبيئة املُْستَْهَدفَة، والتَّقييم هنا يَِتّم وفْق األساليب الِعلِْميَّة، 

وهنا يجب االنتباه إىل ضورة ُمَواَءَمة البدائل لَوْضع وظُُروف املَُنظََّمة.

اتَِّخاذ القرار: بعد ُمقارَنَة البدائـــل وتقييمها تقوم إدارة املَُنظََّمة باتَِّخاذ القرار، 	 
وذلك بتَبَنِّي أكث البََدائـــل ُمَواَءَمًة للبيئة وللُمَنظََّمة، ويف هذه املرحلة يَِتّم تنفيذ 
القـــرار، وُمتَابََعة مراحل التَّْنِفيذ وُمَقارَنَة التَّْنِفيذ مع مـــا هو ُمَخطَّط، وُمرَاقَبَة 
بَب املُؤدِّي للُمْشِكلَة  األثَر التَّْدريِجّي عىل البيئة املُْســـتَْهَدفَة؛ من خالل ُمرَاقَبَة السَّ

والَخلَل، وِقيَاس أَثَر الَقرَار املُتََّخذ عليه.
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إنَّ َعَملِيَّة اتَِّخاذ القرار يف املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة يجـــب أن تخرج من عباءة االرتجال 
والتََّحوُّل ملرحلة القرار الِعلِْمّي املُْعتَِمـــد عىل األبحاث اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة، ومن هنا 
فإنَّ العناية بإنشـــاء وْحَدة َمْعلُوَمات ُملَْحَقة باملَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة، أو مراكز ُمْستَِقلَّة 
َراَسات، من أَساِسيَّات تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ بُْدَخالته  َصة إلجراء األبحاث والدِّ ُمَخصَّ
اِدقَة ال تَْكفي لبناء ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة قَاِدرَة عىل  وُمْخرََجاته؛ فالعاطفة الَحيَّة والنِّيَّة الصَّ
َات الَعالَم املُتَسارَِعة. هذا ويكن تصنيف املجاالت الَِّتي تَْنَدرج  املَُواكَبَة املُْستَِمرَّة لتََغريُّ
ة َمَجاالت؛ فقد يكون منها  تحتها املجاالت البَْحِثيَّة املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ إىل ِعدَّ
املُتََعلِّق بالجوانب االقِْتَصاِديَّة لهذا الَعَمل، والجوانب الَقانُونِيَّة والتَّرشيعيَّة، واإلَداِريَّة 
والتَّْنِظيِميَّة، وإمَكانِيَّة االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، وغريها من املجاالت الَِّتي 

ات البيئة املُْستَِمرَّة املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة. قد تَْفرُِضَها تغريُّ

كَاء الْصِطَناِعّي والَعَمل اإلنَْساِنّ الذَّ
لَت إليه األبحاث الِعلِْميَّة التكنولوجيَّة،  كَاء االْصِطَناِعّي)1( من أحدث ما تََوصَّ يَُعـــّد الذَّ
َكاء االْصِطَناِعّي َمْحُصوًرا يف تََجلِّيَات الخيال العلمّي،  فَقبْل َعْقَديْن من الزََّمن كان الذَّ
كَاء االْصِطَناِعّي بتحقيق قََفزَات نوعيَّة يف َمطْلَع الَقرْن الحايّل، وتُْعَقد آماٌل  وبـــدأ الذَّ
يَّة، وتُْعترَب الرُّوبوتات  كَاء يف تقديم ِخْدَمات واِسَعة النِّطَاق للبَرَشِ عريضٌة عىل هذا الذَّ
كَاء البَرَشِّي إحدى  كِيَّة، والرَبَْمِجيَّات الحديثة الَِّتي تَُحاِك الذَّ واألنظمة التِّكنولوجيَّة الذَّ

كَاء. أَهّم تجليات هذا الذَّ

كَاء الْصِطَناِعّي: هو ُســلوك وخصائص ُمَعيََّنة تَتَِّســم بها الربامج الحاســوبيَّة تجعلها تَُحاِك الُقُدَرات . 1 الذِّ
يَّة وأمْنَاط عملها، من أَهّم خصائصها: القدرة عىل التََّعلُّم واالستنتاج ورَّد الفعل عىل أوضاع  ْهِنيَّة البَرَشِ الذِّ
مل ترَُبَْمج يف اآللة، يعود التاريخ الحقيقّي لبَْدء األبحاث يف مجال الذَّكاء االْصِطَناِعّي إىل ُمْنتََصف القرن 
ق الــذَّكاء االصطناعّي نجاحات أكرب،  العرشيــن، يف التســعينيَّات وأوائل القــرن الواحد والعرشين، حقَّ
وإْن كان ذلك إىل َحدٍّ ما وراء الكواليس، يُستخدم الذَّكاء االْصِطَناِعّي يف األمور اللوجستيَّة، واستخراج 
البيانات، والتَّشــخيص الطِّبِّّي والعديد من املجاالت األخرى يف جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا، موقع 

https://cutt.us/1jAWm :ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 478 -

ـــَنَوات األخرية محاوالت حثيثة َمَحلِّيَّة  وفام يَتََعلَّق بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ بََرزَْت يف السَّ
كَاء االْصِطَناِعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، فََوفًْقا ملَُنظََّمة  وَعالَِميَّة لالستفادة من تطبيقات الذَّ
كَاء االْصِطَناِعّي قد  "املَُساَعَدات الَخرْيِيَّة")Charities Aid Foundation )1، فإنَّ الذَّ
)2(؛ وذلك من خالل االستفادة من روبوتات  يُؤدِّي إىل ثَْورَة َحِقيِقيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
رَْدَشـــة لتحفيز َعَملِيَّات التَّرَبُّع، أو لتقديم نََصائِـــح ِطبِّيَّة للَعَجزَة أو نََصائِح لذوي  الدَّ
ة، نَاِهيَك عن َدْور هذه الروبوتات يف نرَْش ثقافة الَعَمل اإلنَْساِنّ  االحتياجات الَخاصَّ
َدد أعلن عمالق التكنولوجيا يف العالَم "مايكروســـوفت"  بـــني البرش؛ ويف ذات الصَّ
ة الربنامج  كَاء االصطناِعـــّي لخدمة األرض"، وُمدَّ عـــن إطالقها برنامج ِبُعْنواِن "الذَّ
ح مدير الربنامج أنَّ الَهَدف  َخْمس سنوات، وتَْكلِفته 50 مليون دوالر أمرييّك)3(، ورَصَّ
كَاء  األَساِسّ لـ"مايكروسوفت" من هذا الربنامج هو الَعَمل عىل استخدام تِْقِنيَّات الذَّ
ًة لجهة اســـتخدام البيانات يف الَحّد  االْصِطَناِعّي يف َجْعل حياة النَّاس أفضل، وَخاصَّ

من الكوارث الطَِّبيِعيَّة والَِّتي تُوِدي بحياة اآلالف َسَنِويًّا.
كَاء االْصِطَناِعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ  وعىل املســـتوى العرّب، تَلَْقى فكرة اســـتخدام الذَّ
ْعم، ســـواًء عىل مســـتوى املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة أو عىل مستوى  َمِزيًدا من الَقبُول والدَّ
الحكومات، فمملكة البحرين تَُنظِّم مؤترًا ســـنويًّا ِبُعْنواِن "إنَْســـاِنّ تك")4( والَِّذي 

ُمَنظََّمة املَُســاَعَدات الَخْيِيَّة Charities Aid Foundation : ُمَنظََّمة إنَْســانِيَّة بريطانيَّة غري حكوميَّة، . 1
َت اْسَمها ليصبح  َســت عام 1924م تحت اْســم صندوق املَُســاَعَدات الخرييَّة، ويف عام 1974م َغريَّ تَأسَّ
ًا َسَنِويًّا حول الَكرَم حول الَعالَم، ويَِتّم تَْصِنيف ُدَول  ُمَنظََّمة املَُساَعَدات اإلنَْسانِيَّة، تُطْلِق هذه املَُنظََّمة ُمَؤرشِّ
ع،  الَعالَم يف هذا املَُؤرشِّ َوفْق ثاَلث معايري؛ الرَّْغبَة بســاعدة الُغَربَاء، والتَّرَبُّع بالعالَم، والرَّْغبَة بالتطوُّ

https://cutt.us/w8p6Z :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
بِْحيَّة"، موقع "ُمزْن لِتْقِنيَة . 2 كاء الْصِطَناِعّي وتوظيفه يف املَُنظََّمت َغــي الرِّ ــار، أحمــد فتحي. "الذَّ النَّجَّ

https:// :القطــاع غــري الربحــّي"، 4 أبريل 2018م، تاريخ الزيارة 5 أبريل 2020م، ُمتَــاح عىل الرَّاِبط
cutt.us/dlXEr

"الذكاء الْصِطَناعي لِخْدَمة اإلنسانيَّة والعالَم"، املوقع الرسمّي لرشكة مايكروسوفت، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: . 3
https://cutt.us/lJrZ1

ُمْؤَتَر إنساّن تك: ُمْؤَتَر َسَنِوّي تَُنظِّمه مملكة البحرين، يهدف لبَْحث مدى إمكانيَّة استخدام التِّْقِنيَة . 4
الحديثة يف مجال الَعَمل اإلنَْساِنّ، انطلقت النُّْسَخة األُوىَل من هذا املُْؤَتَر عام 2016م بعنوان اإلبَْداع 
التِّْقِنّي يف الَعَمل الَخرْيِّي، ليصبح اســم املُْؤَتَر يف نُْســَخِتِه الرَّاِبَعة عام 2019م "إنَْســاِنّ تك" و"تك" 

https://cutt.us/y04Sq :اختصار لكلمة تكنولوجيا، املوقع الرَّْسِمّي للمؤتر، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَْهِدف الستثامر األبحاث الِعلِْميَّة يف مجال التكنولوجيا لخدمة الَعَمل اإلنَْساِنّ، ال ِسيَّاَم 
َدة  كَاء االْصِطَناِعّي، ويُرَكِّز املؤتر خالل دوراته املُتََعدِّ َمـــة والذَّ تِْقِنيَّات البيانات املُتََقدِّ
يَّة بشكٍل عاّم، والَعَمل  كَاء االْصِطَناِعّي لِخْدَمة البَرَشِ عىل َضُورَة تطويع التكنولوجيا والذَّ
رَْدَشة، أو من خالل استخدام  اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ بشكٍل َخاّص؛ من خالل روبوتات الدَّ
ل اإلغاثة القيام بها. الروبوتات املُتََحرِّكَة يف بعض أعامل اإلغاثة الَِّتي يَْصُعب عىل ُعامَّ

لِْميَّة لتكنولوجيا الَعْص الحديث يف مجال  عمليًّا هناك العديد من االستخدامات السِّ
اإلَغاثَة والَعَمل اإلِنْساّن؛ فعىل سبيل املثال تُْعترَب األلغام األرضيَّة مشكلًة قديًة تُعان 
َاع حول الَعالَم، فتَمَّ االســـتفادة من هذه التِّْقِنيَّات لتطوير  منها كثرٌي من مناطق الصِّ

روبوت يعمل عىل وْضع خرائط لَكْشف األلغام وإزالتها.

وهناك الكثري من االســـتخدامات األخـــرى للطائرات بدون طيار يف مجال اإلَغاثَة 
والَعَمل اإلِنْساّن؛ منها: وْضع الخرائط الجغرافيَّة، وعمليَّات البحث واإلنقاذ، وتوصيل 
ًة مع ما تَتََمتَّع به من رُسَْعٍة  يَّة، والوصول للمناطق املنكوبة، خاصَّ حِّ ات الرَِّعايَة الصِّ ُمَعدَّ

عالية تصل إىل 120 كم/ساعة.

اِميَة لألَُمم  ِضيَّة السَّ وقد شاع استخدام هذه الطائرات من ِقبَل هيئات اإلغاثة، مثل املَُفوَّ
َاَعات  ين من الصِّ ِجِئنَي؛ إذ ساعدت يف تقييم احتياجات الَفارِّ املُتَِّحَدة لشـــؤون الالَّ
َاع  رَة من الصِّ وَدان، ويف املناطق املُتََضِّ واالضطهاد، يف مايل ونيجرييا وجنوب السُّ
يف إفريقيا؛ ملا تَُوفِّرُه من مقاطع فيديو وُصَور تَْكِشـــف تفاصيل أكث بكثري من ُصَور 

األقامر االصطناعيَّة)1(.

كام قامت رشكة Envitia الربيطانيَّة للبيانات املكانيَّة والفضائيَّة -والَِّتي تَتََمتَّع بخربة 
َدة- بتطوير  يف تطبيق الذَّكاء االْصِطَناِعّي والتََّعلُّم اآليِلّ عىل مشـــاكل البيانات املَُعقَّ
ة بالُقوَّات البَْحِريَّة املَملَِكيَّة الربيطانيَّة بهدف  كَاء االْصِطَناِعّي الَخاصَّ أَوَّل مشاريع الذَّ

صــالح، مــروة. يف الرَبّ والَبْحر والَجّو.. روبوتات لخدمة اإلنَْســانِيَّة، بنك املعرفة املصّي، ُمتَاح عىل . 1
https://cutt.us/OkqqX  :الرَّاِبط
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ونَار ملَْسح قاع  اكتشـــاف وتدمري األلغام بواســـطة َصائَِدة األلغام الَِّتي تَْستَْخدم السُّ
كَاء  د الَغاِطَســـات الجديدة بِتْقِنيَة الذَّ رَات، حيث تُزَوَّ البحـــر بحثًا عن األلغام واملُتََفجِّ
ــع بسعٍة أكرب يف التََّمكُّن من كَْشـــف وتحديد الخطر واتَِّخاذ  االْصِطَناِعـــّي، وتَتََمتَـّ

زَِمة بشأن ما يجب فعله به. القرارات الالَّ

وســـيتبنَّى مرشوع “َمْســـح الطُّرُقَات وتحليل املهام” )RSTA( التَّابع للبََحِريَّة املَملَِكيَّة 
َة عن بُْعد؛ بهدف توفري قُْدرَة غري مأهولة للقيام بهام ُمَكافََحة األلغام  َمرْكَبَات ُمَسريَّ

الرُّوتينيَّة يف املياه الربيطانيَّة بحلول عام 2022م)1(.

كَاء االْصِطَناِعّي تَُشكِّل فُرَْصة َحِقيِقيَّة ملنظومة الَعَمل اإلنَْساِنّ بالكامل، فمع  إنَّ تِْقِنيَّات الذَّ
َاَعات  يَات الَِّتي تَُواِجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وعىل رأسها ارتفاع وترِيَة الصِّ ازدياد التََّحدِّ
يَّة، لتُْصِبح  ة الَكَوارِث الطبيعيَّة وما تَُخلُِّفُه وَراَءَها ِمن مآٍس برََشِ والنِّزَاَعات، وازدياد ِحدَّ
يَات  معهـــا آليَّات الَعَمل التَّْقلِيِدّي ُمْنَخِفَضة الَفاِعلِيَّـــة؛ ففي ظّل هذه الظُُّروف والتََّحدِّ
كَاء االْصِطَناِعّي فُرَْصة كبريًة لتطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ وزيادة فَاِعلِيَّة  تَُشـــكِّل تِْقِنيَّات الذَّ
ل اإلنَْساِنّ، قد تَتََمكَّن  َاَعات الَعْسَكِريَّة وُصُعوبَة التََّدخُّ ُمْخرََجاته؛ ففي ِظّل ظُروف الصِّ
كَاء االْصِطَناِعّي يف تَْقديم ِخْدَمات إنَْســـانِيَّة ال يَتََمكَّن البَرَش من تقديها،  تِْقِنيَّات الذَّ
يَّة يف كوادر املَُنظَّاَمت  ة الَخَســـائر البَرَشِ كـــام قد تُِعني هذه التِّْقِنيَّات عىل تخفيف ِحدَّ

َاَعات. اإلنَْسانِيَّة نتيجَة االستهدافات من أطراف النِّزَاَعات والصِّ

فَاع . 1 كاء الْصِطَناعّي إلزالة األلغام، موقع األمن والدِّ َة َعاِملَة بالذَّ البحرية امللكّية تُطوِّر َمْركََبات ُمَســيَّ
https://cutt.us/UZm9L  :العرّب، 29 يونيه 2019م، تريخ الزيارة 11 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املبحث الثَّاِن

الَعَمل اإلنَْساِنّ من االتَِّباع إىل اإلبَْداع

ـــِيّ أكث من قرٍن ونصٍف من الزَّمن،  تجاَوز ُعْمر الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف إطاره املَُؤسَّ

َرات؛ سواًء يف اإلطار التَّْنِظيِمّي أو  وَشـــِهَد هذا الَعَمل خالل حياته العديد من التَّطَوُّ

َا لقناعاٍت َراِسَخٍة من  ، إلَّ أنَّ اإلبَْداع يف هذا الَعَمل ظلَّ غائًبا، ُرمبَّ النِّطاق التَّْشـــِغييِلّ

القائني عليه أنَّ ساحة الَعَمل اإلنَْساِنّ ليست بساحة إبَْداع، َفَسْيطَرَْت النََّمِطيَّة عل 

هذا الَعَمل ســـواًء مبُْدَخالته أو ُمْخرََجاته، وبَِقَي الَعَمل اإلنَْساِنّ لِحًقا للُمَنظََّمت 

بِْحيَّة يف تَطَوُّرها، فمعظم اإلبَْداعـــات اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة كانت وليدَة الَعَمل  الرِّ

بِْحّي وتنتقل بالتأثي للِقطَاع اإلنَْســـاِنّ، وهذه التََّبِعيَّة أدَّت إىل ُجُموٍد نِْســـِبّي  الرِّ

يف مســـتوى التَّطَوُّر املوجود، وهنا ل نَْدُعـــو لَفّك الرتباط التَّعاوّن بني املَُنظََّمت 

ِربِْحيَّة، بل ندعو لقيام َشَاكَة اْسرِتَاتِيِجيَّة غي قائة عل التََّبِعيَّة. بِْحيَّة والالَّ الرِّ

والَعَمل اإلنَْســـاِنّ كأحِد الفروع األَساِسيَّة للعلوم اإلنَْســـانِيَّة واالْجِتاَمِعيَّة يَُشكِّل بيئًة 
، فعدٌد ال بأَس بـــه من املَُنظِِّريَن  ِخْصبَـــًة لإلبَْداع، التَّْنِظيِمّي واإلَداِرّي والتَّْشـــِغييِلّ
والبَاِحِثنَي يف مجال الَعَمل اإلنَْساِنّ يََرْوَن أنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة مراكز طاقة كَاِمَنة 

للتَّْفِكـــري والَعَمل اإلبَْداعّي اللََّذيِْن يحتاجهام املُْجتََمع املَُعارِص)1( ، لذلك يكن القول 
بأنَّ أّي تطويٍر َحِقيِقّي للَعَمل اإلنَْساِنّ ال بُدَّ أن يبدأ بتنمية اإلبَْداع يف هذا الَعَمل، ويف 
جميع مســـتوياته؛ اإلدارة العليا والوسطى، والتَّْنِفيِذيَّة، والَعاِملِنَي؛ وذلك للوصول إىل 

ما يكن تسميته باملَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة املُبِْدَعة.

َســة امللك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع، . 1 هيلمــوت إينهايــر وديانا ليت، اإلبداع يف الَعَمل الَخْيِّي، ُمَؤسَّ
https://cutt.us/mWwyE :2017م، تاريخ الزيارة 9 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ويف وقتنا الحايّل تعمل مئات املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل مستوى العالَم، وجميع هذه املَُنظَّاَمت 
َمة، أو عىل مستوى  ، ســـواًء عىل مستوى الِخْدَمات املَُقدَّ تعمل يف بيئات َعَمل َدامِئَة التََّغريُّ
يَات يَْفرِض عىل  يَـــات الَِّتي تَُواِجه هذه املَُنظَّاَمت؛ فهذا التََّغريُّ يف الِخْدَمات والتََّحدِّ التََّحدِّ
َات الجديدة؛ فالظروُف االستثنائيَُّة بَحاَجٍة  املَُنظَّاَمت التََّعاُمل بطريقٍة ُمختلَِفٍة مع هذه املُتََغريِّ
يَات  ْيَاق الَحِقيِقّي لتََحدِّ لتََعاُمٍل اسِتثَْناِئّ، ولَعلَّ اإلبَْداع واالبِْتَكار يف الَعَمل اإلنَْساِنّ هام الرتِّ
َات؛ فليس  مه اإلبَْداع يف مجال الَعَمل اإلنَْساِنّ هو استباق التََّغريُّ الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ وِمامَّ يَُقدِّ
يَـــات، وِمن ثَمَّ ُمَحاَولَة التََّعاُمل معها، بل  َات أو التََّحدِّ وِرّي انتظار ظُُهور التََّغريُّ ُ مـــن الضَّ
ات. َات، وُمَحاَولَة التَّأَقْلُم االستباقّي مع املُتََوقَّع من املُْستََجدَّ الَحّل األنجع هو استباق التََّغريُّ

ة يكن اتِّبَاعها للوصول  وفيـــام يَُخّص اإلبَْداع يف إطارِِه الَعاّم ال تُوَجد وْصَفات َخاصَّ
زَة له، وَراِعيَة  له، وال يكن بُلُوِغِه بقراٍر، بل هو نتيجُة َعْصٍف ِذْهِنّي ُمْحتََضن ببيئٍة ُمَحفِّ
د، بل هو ُمَناط  ملُرْتَاِديه، وهو يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ال يَْنَحِص بستًوى إَداِرّي ُمَحدَّ

بُْختَلَف املستويات اإلَداِريَّة من رأس املَُنظََّمة ُوُصواًل للَعاِملِنَي املَيَْدانِيِّنَي.

استغالل الطَّاَقات الكَاِمَنة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة الَِّتي تعمل بها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَُشكِّل فرصًة حقيقيًَّة  إنَّ البيئة الدَّ
لتنمية اإلبَْداع يف هـــذه املَُنظَّاَمت؛ وذلك لَكْونَِها تعمل بتجرُّد تَامٍّ عن الضغوط الَِّتي 
بِْحيَّة، كضغوط املَُساِهِمنَي وَحَملة األْسُهم، وأذواق املُْستَْهلِِكنَي  تتعرَّض لها املَُنظَّاَمت الرِّ
وأسواق املال؛ فالتََّجرُّد من هذه الضغوط يُِتيح للُمَنظَّاَمت وإداراتها الَعَمل يف هامش 
يَّة أوسع نِْسِبيًّا، وبالتَّايِل فالقيود املَْوُضوعيَّة أقّل وأخّف وطأٍة، ويكن استغالل هذه  ُحرِّ
يَّة النِّْسِبيَّة يف ابِْتَكار أساليب إَداِريَّة فريدٍة أو هياكل تنظيميَّة تَُهيُِّئ بيئًة ُمناِسبًَة  الُحرِّ

Matrix Structure )1( لإلبَْداع، فعىل سبيل املثال يَُشكِّل الهيكُل التَّْنِظيِمّي املصفويّف

الَهْيــكَل املَْصُفــويِف  Matrix Structure: أحُد أمناط الهياكل التَّْنِظيِميَّة الحديثة، ويتّم َوفْقه تقســيم الَعاِملِنَي . 1
ة هياكل أخرى، ويتالىَف ســلبيَّاتها،  بحســب الوظيفــة واملُْنتَج مًعا، يجمع هــذا الهيكل الجوانب اإليجابيَّة من عدَّ
ويَُناِســب هــذا الهيــكل املَُنظَّاَمت الَِّتــي تعمل يف بيئاٍت دامئِة التََّغــريُّ من حيث الَعَمالء أو مــن حيث املُْنتََجات 

https://cutt.us/OavxY :والِخْدَمات، املنتدى العرّب إلدارة املوارد البرشيَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ْهِنيَّة االستثنائيَّة للَعاِملِنَي؛  فرصًة للُمَنظَّاَمت إلظهار الطَّاقَات اإلبَْداعيَّة والُقُدَرات الذِّ
سواًء يف اإلدارة التَّْنِفيِذيَّة أو للَعاِملِنَي يف مجال تقديم الِخْدَمات.

ويكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَعَمل عىل تحفيز الطَّاقَات اإلبَْداعيَّة الَكاِمَنة ملواردها 

ة ُسبُل وأساليب، وبالتَّأكِيد ال يكن االدِّعاء بأنَّ هناك وْصَفات  يَّة من خالل ِعدَّ البَرَشِ

َجاِهـــزَة أو خطوطًا عريضًة لتحفيز اإلبَْداع؛ فاالدِّعاء بهذا األمر هو بَحّد ذاته عرقلة 

اِخلِيَّة ورؤيتها  ٌة بها تناِسب بيئتها الدَّ للِْفْكِر اإلبَْداعّي، فلُِكّل ُمَنظََّمة ولُكّل بيئة ُسبٌُل َخاصَّ

ة لإلبَْداع، وُجّل ما نستطيع تقديه يف هذا األمر هو اإلشارة لبعض التَّوجيهات  الَخاصَّ

يف اإلطار الَعاّم والَِّتي يكن أن تكون ُمرِْشـــًدا وَدلِياًل يف ذلك، وفيم ييل أَهّم هذه 

النَِّقاط:

توفي املرونة الكافية يف التََّسلُســـل التَّْنِظيِمّي، وتجريد التََّسلُسل الوظيفّي من 	 
ارِم به. قُْدِسيّته التَّْنِظيِميَّة، وعدم َربْط النََّجاح بااللتزام الصَّ

يَّة الجديدة للُمْسَتِفيِديَن، كالحاجة 	  تعزيز العرتاف بالحاجات الْجِتَمِعيَّة واملَادِّ
للتَّواُصل والحاجة للِخْدَمات التِّْكُنولُوجيَّة، وتعزيز إشـــباع هذه الحاجات بطُرٍُق 

ُمبْتََكرٍَة.

البتعاد عن املركزيَّة يف اتَِّخاذ القرار، واستعامل أساليب ِعلِْميَّة للقرارات؛ كتحليل 	 

.Delphi method )1(ْخَمة، وتِْقِنيَة ديلفي البيانات الضَّ

إفســـاح املجال للَعاِملِنَي يف مراكز تقديم الِخْدَمات لتقديم اقرتاحاتهم فيم 	 
يخصُّ َسْي الَعَمل، والتََّخيلِّ عن النََّمط التَّْقلِيدّي يف تََدفُّق املعلومات واألوامر.

تِْقِنَية دلفي Delphi method: هي تِْقِنيَة تََواُصل ُمَنظََّمة، ُوِضَعت باعتبارها طريقة تََنبُّؤ منهجيَّة وتفاعليَّة . 1
تعتمد عىل لجنة من الخرباء، يف طريقة دلفي القياسيَّة، يقوم الخرباء باإلجابة عىل االستبيانات املتعلّقة 
باملوضوع املطلوب اســترشافه يف جولتني أو أكث، بعد كُّل جولة، يقوم وســيط بإرســال ُموَجز مجهول 
ــاِبَقة، واألســباب الَِّتي بُِنيَْت عىل أساســها  الُهِويَّة يحتوي عىل خالصة تََوقَُّعات الخرباء من الجولة السَّ
ــابقة عىل َضْوء الردود من األعضاء  أحكامهم. وبالتَّايل، يتّم تشــجيع الخرباء عىل مراجعة إجاباتهم السَّ

https://cutt.us/6tA8J :اآلخرين من لجنة الخرباء. للمزيد يُْنظَر املوسوعة الُْحرَّة عىل الرابط
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توفـــي َحيِّز من الهتمم لنقاش القرتاحات الَِّتي قـــد تبدو للَوْهلَة األوىل 	 
ة للُمَنظََّمة، فبعض األفكار اإلبَْداعيَّة غالبًا ما تَلَْقى  ياَســـة الَعامَّ أنَّها تُعارِض السِّ

الرَّفْض والنُُّفور يف بداية طَرْحها.

التَّْشِجيع عل التَّْجريب الْجِتَمِعّي، رشيطَة َعَدم تأثُّر املَُجرَّب عليهم سلبًا بنتائج 	 
التّجارب.

اإلبَْداع والبِْتكَار يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
ُخول يف طُرُق اإلبَْداع واالبِْتَكار يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ال بُدَّ من توضيح  قبـــل الدُّ
؛ فاإلبَْداع يشري إىل َعَملِيَّة إيجاد طريقة لَحّل مشكلٍة أو  االختالف بني هذين املفهومنْيِ
ا االبِْتَكار فيشري إىل فكرة ُمْحَدثَة ال  قَِضيَّة ما، واختالق أساليب جديدة للتَّعاُمل معها، أمَّ

تستند ليشٍء موجود ُمْسبًَقا، وتُْعترَب جديدًة كُلِّيًا لصاحبها ولبيئته)1(، فاإلبَْداع يف الَعَمل 
مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، بهدف إشباع  اإلنَْساِنّ يكون يف الِخْدَمات الحاليَّة الَِّتي تُقدِّ
حاجات معروفة ومتَّفق عليها، وذلك عن طريق اللُُّجوء إىل طُرُق فريدة يف إشباع هذه 
مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  الحاجات، فعىل سبيل املثال تُْعترَب الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة الَِّتي تَُقدِّ
ســـاحًة َجيَِّدة لإلبَْداع، كاللُُّجوء إىل وسائل تعليميَّة جديدة أو انتهاج طُرُق ُمبْتََكرَة يف 
ا فيام يخصُّ االبِْتَكار يف الَعَمل  التَّْعليم عن بُْعٍد، وغريها من األســـاليب اإلبَْداعيَّة، أمَّ
اإلنَْســـاِنّ، فهو يختصُّ بحاجات مل يَِتمَّ التَّطَرُّق لها ســـابًقا، أو طُرُق إلشباع حاجات 
موجودة لكْن مل تتمكَّن الوســـائل الحاليَّة من الوصول بها ملرحلة اإلشباع، وقد يكون 

االبِْتَكار بتغيري َجْذِرّي لإلجراءات املُتَّبََعة يف تقديم ِخْدَمة إنَْسانِيَّة ما.

يَّة بكان اإلشـــارة إىل أنَّه من الطبيعّي أن تَلَْقى األفكار اإلبَْداعيَّة والطُّرُق  ومن األَهمِّ
ته،  االبِْتَكاريَّة ُمَعارََضًة من املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، أو حتَّى من َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ برُمَّ

عبدالكريــم، لطيــف. محارضات يف إدارة اإلبداع والبتكار، كُلِّيَّة العلــوم االقتصاديَّة والتِّجاريَّة وعلوم . 1
https://cutt.us/GZhgG :التسيري، 2018م، تاريخ الزيارة 9 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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يَّة عىل إقناع إدارة هذه املَُنظََّمة  وهذا أمٌر غرُي ُمْســـتَْهَجن، ولكن يجب الَعَمـــل وِبِجدِّ
بالجدوى اإلنَْسانِيَّة لهذه اإلبَْداعات.

ِة مراحل حتَّى يَِتمَّ تبنِّيه بشكٍل كامٍل؛ ففي البداية يتعرَّض  وَيُّر كُّل إبَْداع أو ابِْتَكار بِعدَّ
حقة يَِتمُّ الَقبُول الجزّئ واملُتََمثِّل بَقبُول  ٍة ورَفٍْض كَاِمل، ويف املرحلة الالَّ ملَُعارََضـــة تَامَّ

النَِّقاش والحوار يف األمر، ويف املرحلة الثَّالِثة يَِتّم الَقبُول النِّهاِئّ والتَّبَنِّي لألمر.

إنَّ الَعِديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة قَطََعْت أشواطًا ال بَأَْس بها فيام يَتََعلَّق باإلبَْداع واالبِْتَكار 
ة أو بالتََّعاُون مع ُمَنظَّاَمت ربحيَّة أخرى،  ا من خالل ُجُهودها الَخاصَّ يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، إمَّ
م ملحوظ يف فاعليَّة الَعَمل، ويف إيجاد حلوٍل لقضايا تَُصنَّف  وقـــاد هذا اإلبَْداع إىل تقدُّ

 "Motivation" )1(عىل أنَّها ُمْســـتَْعِصيَة وَصْعبَة الَحّل، فعىل ســـبيل املثال قامت ُمَنظََّمة
ة، يكن استخدامه يف حاالت الطوارئ  بابِْتَكار كُرِْس ُمتََحرِّك لذوي االحتياجات الَخاصَّ
ْكِيب والنَّْقل؛ بحيث يَتََمكَّن ذو الحاجة من تركيبه بنفسه دون  كالزَّالزل مثاًل، وهو َسْهل الرتَّ
َوارع يف أعقاب  الحاجة ملَُســـاَعَدة، كام بإمكان الُكرِسّ التََّنقُّل يف املناطق الَوْعرَة، كالشَّ

ح وبَشْكٍل َجيِلّ قُْدرتها عىل رَفْع فَاِعلِيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ  الزالزل)2(، إنَّ هذه اإلبَْداعات تُوضِّ
لَدرََجٍة َغرْي َمْسبُوقٍَة، وقُْدرتها عىل َحّل املُْشكالت املُْستَْعِصيَة الَِّتي قد يُظَنُّ أالَّ َحّل لها.

التَّْخِطيط اإلبَْداعّي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يَّة هذه الوظيفة فيام  يُْعترَب التَّْخِطيط من الوظائف األَساِســـيَّة لإلدارة، وناقشنا أَهمِّ
ســـبق من فصول هذا الكتاب، وهنا سنتناول التَّْخِطيط من ِوْجهِة نظٍر أخرى، وهي 

ة يف جميع أنحاء . 1 ُمَنظََّمــة Motivation: ُمَنظََّمة بريطانيَّة غري حكوميَّة تدعم ذوي االحتياجات الَخاصَّ
ْوا ِخْدَمات إنَْســانِيَّة ِمن قَبْل،  الَعالَم، تَْهِدف املَُنظََّمة لتقديم ِخْدَمات ألولئك املُْســتَْضَعِفنَي الَِّذيَن مل يَتَلَقَّ
ًة الحاالت الَِّتي ال يكن التََّعاُمل معها َوفْق الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة التَّْقلِيِديَّة، املوقع الرَّْسِمّي للُمَنظََّمة،  وَخاصَّ

https://cutt.us/K894N :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َراَسات، . 2 ْويِلّ لألبحاث والدِّ ُعوَن باألفكار اإلبداعيَّة والبتكارات"، املركز الدَّ الرشيد، عيّل أبو النص. "املَُتطَوِّ

https://cutt.us/FjF3T :12 مارس 2018م، تاريخ الزيارة 4 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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النَّظْرَة اإلبَْداعيَّة للتَّْخِطيط يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ويُْقَصد بالتَّْخِطيط اإلبَْداعّي: 
التَّْخِطيط الَِّذي يأخذ بعني االعتبار تهيئة الظروف املُناِسبَة إلتاحة الُفرَْصة للَعاِملِنَي 
بختلف مســـتوياتهم اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة إلظهار مواهبهـــم وطاقاتهم اإلبَْداعيَّة، 
يَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة للوصول بها إىل  ويُْعترَب هذا النَّْوع من التَّْخِطيط بَالِغ األَهمِّ
اإلبَْداع الَعَميّل، ويُعترَب التَّْخِطيُط اإلبَْداعّي أحد املَُكوِّنَات األَساِسيَّة لإلدارة اإلبَْداعيَّة، 
ويختلف عن التَّْخِطيط التَّْقلِيِدّي؛ حيث يعتمد عىل التبصُّ بوضع الرشكة يف املستقبل، 
ويتّم ذلك وفًْقا ألســـلوب منهجّي يُْعَنى بتحديد النُّظُم اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة األكفأ عىل 

تكني الَعاِملِنَي من الَعَمل بصورة إبَْداعيَّة.

يَّة التَّْخِطيط اإلبَْداعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، يف عدٍد من النَِّقاط؛  وميكن تلخيص أَهمِّ
وهي:

ة بالَعَمل اإلنَْساِنّ من وجهة نظر إبَْداعيَّة.	  يهتّم بتحديد األولويَّات الَخاصَّ

َات الحاصلة يف البيئة؛ بحيث تكون املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة 	  يســـاعد عىل استباق التََّغريُّ
قائدة للتَّغيري.

الة لالستفادة من الطَّاقَات الَكاِمَنة لدى الَعاِملِنَي.	  يَُعّد وسيلًة فعَّ

يرفع الَوْعي باتِّجاهات التَّغيري والتَّهديدات والُفرَص املحيطة.	 

اإلبَْداع التِّقنّي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
يُْعتَـــرَب العص الحايّل هو عص التِّْقِنيَة بدون ُمَناِزع؛ فالتِّْقِنيَة َدَخلَْت مختلف جوانب 
بِْحيَّة استفادت  ؛ فَغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت الرِّ ِيّ الحياة ســـواًء عىل املستوى الَفرِْدّي أو املَُؤسَّ
من الثورة التكنولوجيَّة والتِّْقِنيَة يف أعاملها، ولكنَّ مجال الَعَمل اإلنَْساِنّ مازال بعيًدا 
نِْســـِبيًّا عنها؛ فاالســـتفادة من التِّْقِنيَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ مازالت محصورة بوقع أو 
ة إلكرتونيَّة ومواقع التََّواُصل االْجِتاَمِعّي، فلم نشـــهد َحتَّى اآلن استثامًرا حقيقيًّا  ِمَنصَّ
للتكنولوجيـــا يف هذا الَعَمل، ومامَّ عزَّز ابتعاد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عن التكنولوجيا أنَّ 
العلوم االْجِتاَمِعيَّة عموًما تُعترب بعيدًة عن التِّْقِنيَة وتنحص العالقة بينهام عىل جوانب 
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َضيَِّقـــة، إالَّ أنَّ هذه النَّظْرَة بـــدأت بالتغريُّ التدريجّي إالَّ أنَّها مل تَرَْق لَحدِّ اآلن لدرجة 
َاكة الَحِقيِقيَّة، وفيم ييل أَهّم الجوانب الَِّتي ميكن للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة استثمر  الرشَّ

مها ولزيادة فاعليتها: التكنولوجيا فيها كمدخل لتطوير الِخْدَمات الَِّتي تُقدِّ

ة باملَُنظََّمة أو 	  ا َخاصَّ نُظُم املعلومات اإلنَْســـانِيَّة: ويُقَصد بها إنشاء قواعد بيانات إمَّ
تشاركيَّة إقليميَّة أو َعالَِميَّة، ونُظُم املعلومات هذه ال يُْقَصد بها الجانب التَّوثِيقّي فقط، 
بـــل هي تقوم عىل إدخال البيانات إىل القاعـــدة وُمَعالََجتَُها وفْق مبادئ تكنولوجيا 
بِْحيَّة، وهذه املَُعالََجة تقود للحصول عىل معلومات  املعلومات املُتَّبََعة يف املَُنظَّاَمت الرِّ
إضافيَّـــة غري ُمتَاَحة بطُرُق الَجْمع والتَّوثِيـــق التَّْقلِيِديَّة، وهذه القاعدة تُِتيح إمكانيَّة 
تشارك الِخرْبَة بني املَُنظَّاَمت يف قضايا ُمَعيََّنة، والفائدة الكربى لقواعد البيانات هذه 
قَّة يف املعلومات املُتَاَحة،  هـــو توفري الوقت خالل الحصول عىل املعلومة، إَضافَة للدِّ
م نُظُم املعلومات الَخرْيِيَّة بياناٍت دقيقًة حول التقاطعات بني  فعىل ســـبيل املثال تَُقدِّ
البيئات املختلفة املُْستَْهَدفَة بالِخْدَمات، ِمامَّ يكن من َدْمج بعض الِخْدَمات أو دراسة 

ة بيئات متقاطعة بالخصائص. ة َضْخَمة تشمل ِعدَّ إمكانيَّة تبنِّي مشاريع َعامَّ

تكنولوجيا التَِّصالت اإلنَْســـانِيَّة)1(: يكن لتكنولوجيا االتَِّصال زيادة فَاِعلِيَّة 	 
التََّواُصـــل بني املَُنظََّمـــة وبيئتها الَخارِِجيَّة، من ُمْســـتَِفيِديَن وَمانِِحنَي وُمْجتََمع 
، فعىل مســـتوى املُْســـتَِفيِديَن يكن لتكنولوجيا االتِّصاالت توفري قنوات  ّ َمَحيلِّ
ة حول َجْوَدة الِخْدَمات واملشـــاريع، ويكن تفعيل هذه  الـــة للمعلومات املرتدَّ فَعَّ

التكنولوجيا من خالل إنشاء إذاعات أو قنوات بّث وتواصل إلكرتوّن.

تفعيـــل التكنولوجيا يف الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة: ُتَكِّـــن التكنولوجيا املَُنظَّاَمت 	 
َدة، من غري املُْمِكن تقديها بطُرٍُق تَْقلِيِديَّة،  اإلنَْســـانِيَّة من تقديم ِخْدَمات ُمَحدَّ
َدة تُِعيُقَهـــا ظُُروفها املوضوعيَّة ِمن تَلَقِّي  كتوفـــري ِخْدَمات تَْعلِيِميَّة لرَشَائِح ُمَحدَّ

َســة الهادي للطباعة والنرش، القاهرة، 2011م، . 1 كردي، أحمد الســيد. مهارات إدارة الَعَمل الخيّي، ُمَؤسَّ
https://cutt.us/T6BPs :تاريخ الزيارة 23 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ة يف آٍن مًعا، فهي َحلٌّ  ات التَّْعلِيم االفرِْتَايِضّ تَُعدُّ َحالًّ ملُْشكالت ِعدَّ التَّعلِيم، فِمَنصَّ
لَة، كام تَُعدُّ َحاًل لظُُروِف املُْستَْهِدِفنَي  لَنْقص أعداد املَُعلِِّمنَي وأعداد املََدارِس املَُؤهَّ

املَْوُضوِعيَّة، كاللُُّجوء والنُّزُوح.

تدريب الَعاِملِنَي عن بُْعد: يُِفيد التَّْدريب عن بُْعد يف املَُحاَفظَة عل ســـيورة 	 
غ للتَّْدريب؛ كام يُِتيح  يَن لرَتْك َمَهاّمهـــم والتََّفرُّ الَعَمـــل؛ فالَعاِملُوَن َغرْي ُمْضطَرِّ
التَّْدِريب عن بُْعد إمكانيَّة االستفادة من برامج تدريبيَّة عامليَّة غري ُمتَاَحة َمَحلِّيًّا، 
َدة مـــن تقديم ذات الربامج  ــاَمت الكربى ذات الفروع املُتََعدِّ كـــام يكن املَُنظَـّ
التَّْدِريِبيَّة، ويف ذات الوقت لجميع الَعاِملِـــنَي، وبالتَّأكِيد تُْعترََب التِّْكُنولُوِجيَا هي 

األداة الَوِحيَدة يف تقديم هكذا مزايا تَْدِريِبيَّة.

َصة بالتكنولوجيا إمكانيَّة تقديم  ة ُمَنظَّاَمت َعالَِميَّة ُمتََخصِّ َدد أبَْدْت ِعدَّ ويف هـــذا الصَّ
َدْعمها للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ومنها عىل ســـبيل املثال عمالق التكنولوجيا الَعالَِمّي 
"مايكروسوفت")1(، والَِّتي أعلنت عن استعدادها لدعم مختلف األنشطة االْجِتاَمِعيَّة 
الَِّتي تتبنَّاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ من خالل تعهُّدها بتوفري ِخْدَمات تكنولوجيَّة ُتَكِّن 
من تفعيل التََّواُصل مع املُْســـتَْهِدِفنَي)2(، إَضافًَة إىل تكني املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة من 

حابيَّة)3( الَِّتي تَُنظُِّمَها مايكروسوفت. االستفادة من ِخْدَمات الَحْوَسبَة السَّ

َدة الِجْنِســيَّات تعمل يف مجال تِْقِنيَّات الحاسوب، يبلغ عائدها لسنة 2016م . 1 مايكروســوفت: رشكة ُمتََعدِّ
أكــث مــن 85 مليار دوالر، ويعمل بهــا 114,000 ُموظَّف، وهي أكرب مصنــع للربمجيَّات يف العالَم من 
ناحيــة العائــدات اعتباًرا من عام 2016م. تُطَوِّر وتَُصنِّع وتُرَخِّص مًدى واســًعا من الربمجيَّات لألجهزة 
الحاســوبيَّة. يقع املقّر الرئيّي للرشكة يف ضاحية ريدمونت، ســياتل، بوالية واشنطن، الواليات املُتَِّحَدة، 

https://cutt.us/R9yTi :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
بحيَّة، موقع . 2 ــحابيَّة للُمَنظََّمت غي الرِّ برعاية مايكروســوفت، قطَر الخييَّة تَُنظِّم مؤتر التكنولوجيا السَّ

https://cutt.us/Wmc8w :لوسيل، 6 ديسمرب 2017م، تاريخ الزيارة 23 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َحاِبيَّة: مصطلح يشــري إىل املصادر واألنظمة الحاسوبيَّة املتوافرة تحت الطَّلَب عرب الشبكة، والَِّتي . 3 الَحْوَســَبة السَّ

تَستطيع توفري عدٍد من الِخْدَمات الحاسوبيَّة املتكاملة دون التقيُّد باملوارد املََحلِّيَّة بهدف التيسري عىل املستخدم، 
اتِيَّة، كام تشــمل قُُدَرات ُمعالََجة  وتشــمل تلك املوارد مســاحة لتخزين البيانات والنَُّســخ االحتياطيَّة واملزامنة الذَّ
برمجيَّة َوَجْدَولَة للَمَهاّم ودفع الربيد اإللكرتوّن والطباعة عن بُعد، ويســتطيع املُســتخِدم عند اتِّصاله بالشــبكة 
التحكُّم يف هذه املوارد عن طريق واجهة برمجيَّة سهلة تُـَسـهِّل وتتجاهل الكثري من التفاصيل والَعَمليات الداخليَّة، 

https://cutt.us/n6vwy :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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مناذج إبَْداعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
َرْغم َضْعف اإلبَْداع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَحايِلّ، واعتامد غالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 
عىل ِخْدَمات وأنشـــطة ذات طَاِبع تَْقلِيِدّي؛ إالَّ أنَّه ال يكن الَجزْم بانِْعَدام اإلبَْداع يف 
ة َعَرِبيَّة وَعالَِميَّة أظهرت مســـتًوى عاليًا من اإلبَْداع؛  هـــذا الَعَمل؛ فهناك مناذج ِعدَّ
بحيث يكن أن تكون مَنُوذًجا لَعَمٍل ُمستَْقبَيِلّ ذي ِصبَْغة إبَْداعيَّة؛ وفيام ييل بَْعض من 

أَهّم النَّاَمذج اإلبَْداعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، سواًء عىل مستوى التَّْخِطيط أو التَّْنِفيذ.

)1( من التََّجارب األكث ريادًة عىل مستوى العالَم فيام  يُْعترََب ُصْنُدوق اإلبَْداع اإلنَْساِنّ
يَتََعلَّق بَدْعم اإلبَْداع واالبِْتَكار يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَعالَِمّي، ويرى القامئون عىل هذا 
ْنُدوق أنَّه فُرَْصة كبرية لتحســـني نتائج الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ من خالل تَْشِجيع اإلبَْداع  الصُّ
واالبِْتـــَكار، وذلك ِمن خالل َدْعم املُبِْدِعنَي واملُبْتَِكرِيَن َذِوي املِيُول اإلنَْســـانِيَّة، وِمن 
خالل بناء رَشَاكَات اسرِتَاتِيِجيَّة مع جميع الَفاِعلِنَي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، من ُمَنظَّاَمت 
ندوق  إنَْســـانِيَّة وِجَهات حكوميَّة ورشكات تكنولوجيَّة، ورغم الَحَداثَة النِّْسِبيَّة لهذا الصُّ
ة من العالَم؛ ففي جمهوريَّة  ق نتائج ملموسة عىل أرض الواقع يف ِبَقاع ِعدَّ إالَّ أنَّه حقَّ
م الصندوق ِمْنَحًة َمالِيَّة الختبار تجربٍة إنَْسانِيٍَّة فريدٍة من نَْوِعَها،  إفريقيا الوسطى قدَّ
تَمَّ تَْسميتها بـ"Enter News"، وتقوم هذه التجربة عىل تنظيم رَشَاكات مع اإلذاعات 
املََحلِّيَّة يف املناطق النَّائِيَّة؛ بحيث يَِتّم االســـتفادة من ِخْدَمات ُمرَاِسيِل هذه اإلذاعات 

ة. ة باملناطق ذات الحاجة اإلنَْسانِيَّة املُلِحَّ يف رَْسم َخرَائِط َخاصَّ

ْعم االْجِتاَمِعّي الَِّتي  ومن التجارب اإلبَْداعيَّة الرَّائَِدة يف املجال اإلنَْســـاِنّ تجربة الدَّ

انتهجتها إْحَدى املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة األسرتاليَّة)2(، والَِّتي ابتدعت طريقًة جديدًة تَتََمثَّل 

َســة ُمْســتَِقلَّة تُْعَنى بَدْعم اإِلبَْداع واالبتكار يف مجال الَعَمل اإلنَْســاِنّ، . 1 ُصْندوق اإلبداع اإلنَْســاِنّ: ُمَؤسَّ
َسة األوىل من نوعها يف هذا املجال، ويهدف الصندوق إىل تحديد  َس يف عام 2011م، ويُْعترَب املَُؤسَّ أُسِّ
الة،  يَات الَِّتي تَُواِجه املَُســاَعَدات اإلنَْســانِيَّة الَفعَّ ورعاية وتقاســم الُحلُول املُبْتََكرَة والَقاِبلَة للتَّطْوير للتََّحدِّ

https://cutt.us/TJn7G :املوقع الرسمّي للصندوق، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َراَسة، لالطِّالع عىل تفاصيل هذه التجربة.. 2 يكن الرجوع للفصل الخامس من هذه الدِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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اِنّ عىل َمَدار  بتقديم ِخْدَمات اجتامعيَّة فَِريَدة تَتََمثَّل بتوفري إمكانيَّة َخّط اتَِّصال َمجَّ
ًة ألولئك الَِّذيَن ال يَِجُدون من يتَّحدثون إليه، وساعدت هذه الِخْدَمة  ـــاَعة، وَخاصَّ السَّ

الت االنتحار النَّاِجم عن االكتئاب. بشكٍل َملُْحوظ يف تقليل ُمَعدَّ

يَاِديَّة يف الَعَمل اإلنَْســـانِيَّة كذلـــك، والَِّتي قد يكون لها  وِمـــن التََّجارب واألفكار الرِّ
ع  ُمْســـتَْقبَل واِعد يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وحتَّى يف قطاعات الَعَمل األخرى، فكرة التَّطَوُّ
ع  ع اإلنَْســـاِنّ ال يقتص عىل التَّطَوُّ باألفكار، ويقوم مبدأ هذه الفكرة عىل أنَّ التَّطَوُّ
يَاِديَّة يف الَعَمل  بالَعَمل أو الوقت واملال، بل قد يشـــمل األفكار، فبعض األفـــكار الرِّ
ًة أَنَّ  ع بالَعَمل، وَخاصَّ اإلنَْســـاِنّ قد تَْدَعم املُْستَِفيِديَن بشـــكٍل أكث فاعليَّة من التَّطَوُّ
ع باألفكار يكن أن يَُعّم أثَرَُه عىل جميع املُْســـتَِفيِديَن من الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة  التَّطَوُّ
ع بالُجْهد والوقت عىل فئة َمْحُدوَدة من  عىل مستوى العالَم، بينام تَْقتَِص فائدة التَّطَوُّ
ه؛ فعىل سبيل  ة ُمَنظَّاَمت وهيئات إنَْسانِيَّة لدعم هذا التََّوجُّ املُْســـتَِفيِديَن؛ وَعَمَدت ِعدَّ

املثـــال قامت جمعيَّة قَطَر الَخرْيِيَّة)1( بالتعاون مع جامعة قَطَر)2( بتنظيم مســـابقة 

ب جامعة قطر)3( بهدف َحّث الطالب عىل  ه لطُـــالَّ ِعّي واإلنَْســـاِنّ ُمَوجَّ للعمل التَّطَوُّ
تقديم أفكار إبَْداعيَّة تدعم الَعَمل اإلنَْساِنّ.

جمعيَّة قطر الخرييَّة: ُمَنظََّمة غري حكوميَّة دوليَّة تعمل يف مجال املَُساَعَدات التَّنمويّة واإلنسانيَّة منذ عام . 1
َمة أولَِويَّات املَُنظََّمة ُمَساَعَدة  1992م َوفًْقا للقوانني املَُنظَِّمة للقطاع غري الربحّي يف دولة قطر، يف ُمَقدِّ
َعة، وقد  ــَعت أولويَّاتها لتشــمل قطاعات إنسانيَّة وتَْنَمِويَّة ُمتََنوِّ األطفال ضحايا األزمات والكوارث، وتََوسَّ
خالل األعوام الخمسة املاضية أكث من 1.2 مليار دوالر، واستفاد منها أكث من 29 مليون شخص حول 
ة، واملياه واإلصحاح، والِغَذاء، والتمكني  حَّ َدة مثل التعليم، والصِّ العالَم يف مجاالت إنسانيَّة وتنمويَّة ُمتََعدِّ
االقتصــاِدّي، والطفولة، والرِّعايَــة االجتامعيَّة والوئام االجتامعّي، املوقع الرســمي للجمعيَّة، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/LmTTr :الرَّاِبط
ســت عام 1973م، تقع عىل املشــارف الشامليَّة للعاصمة، الدوحة، تَُضّم . 2 جامعة قطر: جامعة حكوميَّة تأسَّ

حاليًــا ما يقارب الـ19000 طالــب وطالبة، وتتلك الجامعة ِبْنيَة تحتيَّة لألبحاث با يف ذلك املُْخترََبَات 
ات التِّْقِنيَّة، ومكتبة كبرية، تَُضّم آالف الكتب  ِفيَنة العابرة للمحيطات، بأحدث املَُعدَّ َمة، والسَّ البحثيَّة املُتََقدِّ

https://cutt.us/2ropr :واملخطوطات النَّادرة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
عيل أبو النص الرشيد، مرجع سابق.. 3
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ــس عام 2012م، يعمل يف مجال . 1 : مرشوع أبحاث بريطاّن غري حكوِمّي، تأسَّ مشوع اإلبداع اإلنَْســاِنّ
ِجِئنَي يف جامعة أكســفورد، يَْهِدف لَدْعم الُحلُول  االبتكار اإلنَْســاِنّ، يقع َمَقرّه يف مركز دراســات الالَّ
https:// :ِجِئنَي، املوقع الرَّْسِمّي للمرشوع باللَُّغة العربيَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط الِعلِْميَّة املُْستََداَمة لقضايا الالَّ

cutt.us/TXllw
جامعة أكســفورد: جامعة بريطانيَّة، ال يوجد تاريخ دقيق يُؤرِّخ الفتتاحها، لكنَّ معظم املصادر التاريخيَّة . 2

َســْت عام 1209م، تَُعّد أقــدم جامعة يف العالَم الغــرّب، وأقدم جامعات  تشــري إىل أنَّهــا قد تكون أُسِّ
بع العتيقة، تُْعترََب أفضل جامعات العالَم والجامعة األُوىَل يف اململكة املتَِّحَدة عىل ُمَؤرشِّ تايم  بريطانيا السَّ
للجامعات لعام -2011 2012م، احتلَّت الجامعة حديثًا املركز األَوَّل يف تصنيفني من تصانيف الجامعات 
الربيطانيَّــة وهام تصنيف صحيفة الغارديان، وتصنيف التايز، موقع ويكيبيديا املوســوعة الُْحرَّة، ُمتَاح 

https://cutt.us/ZOFxS :عىل الرَّاِبط

)1( الَِّذي أَطْلََقتُْه جامعة أكسفورد)2(  َدد يُْعترَب مرشوع اإلبَْداع اإلنَْساِنّ ويف ذات الصَّ
ة يف مجال الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فهذا املرشوع يَُصّب ُجّل  مـــن التجارب اإلبَْداعيَّة املُِهمَّ
ِجِئنَي َحْول العالَم، ويعمل بالتََّعاون مع األكادييِّنَي والُخرَبَاء  اهتاممه عىل قضايا الالَّ
ِجِئنَي؛ وأَطْلَق هذا  يف جامعة أكســـفورد عىل ابِْتَكار ُحلُول غري تقليديَّة ملشـــكالت الالَّ
املرشوع ُمبَاَدرَة فَِريَدة من نَْوِعَها، أســـامها "االبِْتَكار الَعْســـَكِرّي اإلنَْساِنّ"، قد يبدو 
اســـم املُبَاَدرَة غريبًـــا من نَْوِعِه، إالَّ أنَّ تطبيقه قد يَرِْفد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بَدْعم غري 
َمْســـبُوق، فهذه املُبَاَدرَة تعتمد عىل االســـتفادة من ِخْدَمات الجيوش يف َدْعم أنشطة 
اإلَغاثَة، وتَْهِدف لبناء رَشَاكات اســـرتاتيجيَّة بني املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة والجيوش؛ وذلك 
لالســـتفادة من الُقْدرَة اللُّوِجْســـِتيَّة العالية للجيوش يف َدْعم َعَملِيَّات اإلغاثَة َعِقَب 

الَكَوارِث الطَِّبيِعيَّة.

إنَّ اإلبَْداع يف إطاره الَعاّم غري َمْحُدوٍد، واإلبَْداع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ كذلك األمُر، 
م للُمبِْدِعنَي واملُبْتَِكريَن من َدْعٍم َمْعَنِوّي ومادِّّي بَقْدر ما ســـتَزَْداد وترِيَة  فِبَقْدِر ما يَُقدِّ
اإلبَْداع واالبِْتَكار؛ فاملشـــكالت والَعَقبَات املُْســـتَْعِصيَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ قد ال تَِجد 
طَِريًقا للَحّل من خـــالل الُحلُول التَّْقلِيِديَّة، وطريقة التفكـــري النََّمِطيَّة، لذلك يُْعترََب 
اإلبَْداع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ َحاًل نَاِجًعا للعديد من القضايا اإلنَْسانِيَّة الَِّتي قد تَْستَْنزِف 

الُجْهد والتَّْمويل والَوقْت، وال تَِجد طريًقا للَحّل.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الثَّالث

ص والتَّْنِسيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ التََّخصُّ

ص يف عالَم العلوم تاريخيًّا قبل النتقال إىل عالَم األعمل  ظهرت نَْزَعـــة التََّخصُّ
ص الَعَميّل؛ ففي بداية القرن  ص الِعلِْمّي َمْدَخـــاًل للتخصُّ بُقـــُروٍن، وكان التََّخصُّ
ص، وأثبتت النََّتائِج  بِْحيَّة تنحو إىل التََّخصُّ العشين بدأت ُمَنظَّـــَمت األعمل الرِّ
ص يف زيادة مردوديَّة الَعَمل من حيث الكَّم والنَّْوع، إلَّ  الَعَمليَّـــة نجاح هذا التََّخصُّ
ص مل تَِجد طريًقا للتَّطِْبيق يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ إلَّ يف  أنَّ هذه النَّْزَعة يف التََّخصُّ
حدوٍد ضيَِّقٍة، فُشُموليَّة الِخْدَمات وشموليَّة النِّطاق تَُعّد من أبرز عوائق تَطَوُّر َعَمل 
ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ من العوامل  املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، لذلك يُْعَترَب تفعيل التََّخصُّ

ة يف تطوير هذا الَعَمل والرتقاء به كَمًّ ونَْوًعا وانتشاًرا. املُِهمَّ

ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ مفهوم التََّخصُّ
ِيّ كان نشاط املَُنظَّاَمت  يف بداية ظهور الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ ِضْمن إطاره املَُؤسَّ
اإلنَْســـانِيَّة محصوًرا بالجانب اإلَغاِثّ، ومع التَّطَوُّرات املتالحقة الَِّتي شـــهدها هذا 
مها املَُنظَّاَمت، فبعضها ذاُت طَاِبعٍ اْجِتاَمِعّي  الَعَمـــل تنوَّعت الِخْدَمات الَِّتي باتت تقدِّ
ع يف الِخْدَمات من  ائح املُْستَْهَدفَة، وهذا التََّنوُّ دت الرشَّ واآلخر اقِْتَصاِدّي وبيئّي، وتعدَّ
ع الحاجات  د وتنوُّ يَاَدة مع تعدُّ ٌح للزِّ غـــري املتوقَّع أن يتوقَّف عند هذا الحّد، فهو ُمرَجَّ
ص  ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، فالتََّخصُّ اإلنَْسانِيَّة، وهذا ما فَتََح الباب أمام مفهوم التََّخصُّ
يُْقَصد به تُرَكُّز نشاط املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة ِضْمن ُجْملَة من األنشطة والِخْدَمات املشرتكة 
يف طبيعتها، والَِّتي تستطيع املَُنظََّمة تقديها من خالل نفس الكادر وبنفس األساليب، 
ًصا ُمْستَِقاًل يندرج ِضْمَنه ِخْدَمات  فعىل سبيل املثال تُْعترََب الِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة تخصُّ
التَّْمكني االْجِتاَمِعّي والعناية بالَعَجزة واألرامل واأليتام، والِخْدَمات اإلَغاثِيَّة تَُشـــكِّل 
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يَن، بعنى أنَّه يكن  ، ويندرج ِضْمَنه إيواء املرَُشَِّديَن وإنقاذ املَُحارَصِ ًصا ُمْستَِقالًّ تخصُّ
تقســـيم الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة إىل ُحزٍَم ُمْســـتَِقلٍَّة، تَُضّم كُّل ُحزَْمٍة جملًة من 

األنشطة والِخْدَمات املُتََشاِبَهة يف ماهيّتها.

ص يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ انتشـــاًرا واسًعا يف أوساط  وعموًما ال يَلَْقى مفهوم التََّخصُّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ فَغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت تسعى لتقديم معظم الِخْدَمات، انطالقًا من 
ائِم، إالَّ أنَّها تُْغِفل يف هذه  ق األثر الدَّ قناعتها بأنَّ التكامل يف الِخْدَمات هو الَِّذي يَُحقِّ
َعة غري  م ِخْدَمات ُمتََنوِّ الفلســـفة إمكانيَّة تََشتُّت الجهود وانخفاض الخربة؛ كَْونََها تَُقدِّ

ُمتََشاِبَهة يف ماهيّتها وأساليب تقديها.

ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ كَمْدَخٍل للتَّطِْوير التََّخصُّ
ص، مهام تذرَّعت باملوضوعيَّة، فإنَّها تُْخفي يف طَيَّاتها َضْعًفا  إنَّ دوافـــع َعَدم التََّخصُّ
ع  ـــِيّ يُثِْبُت بأنَّ التوسُّ يف التَّْخِطيط االســـرتاتيجّي، فاملنطق الَعَميّل، والَعَمل املَُؤسَّ

موليَّة يف الَعَمل ستنتهي برتدِّي الَجْوَدة، وإضاعة الجهود. والشُّ

م للُمَنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة ُجْملًَة من املنافع الَِّتي تقود إىل  ص يُقدِّ وبالتَّأكِيـــد فإنَّ التََّخصُّ
تطوير الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بكامله، وليس فقط عىل نطاق املَُنظََّمة، وفيم ييل نَُســـلِّط 
ص، والَِّتي ينعكس بَشـــكٍْل ُمَباِش عل  ْوء عل بعض املنافع املُرْتَِبطَة بالتََّخصُّ الضَّ

تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ:

ص من أَهّم أســـباب اإلتقان، كـــام أنَّه يقود إىل تراكُم 	  إتقـــان الَعَمل، فالتََّخصُّ
الخربة، وبالتَّايِل يقود إىل االحرتافيَّة يف الَعَمل.

زيـــادة الكفاءة املَالِيَّة يف املَُنظََّمة؛ من حيث تركيز االعتامدات املَالِيَّة عىل قطاع 	 
َمة. د، وبالتَّايِل إتاحة اإلمَكانِيَّة أمام تطوير الَعَمل والِخْدَمات املَُقدَّ ُمَحدَّ

لة بالَعَمل اإلنَْساِنّ، كَْون 	  زيادة إمكَانِيَّة الستفادة من األبحاث الِعلِْميَّة ذات الصِّ
د من الَعَمل اإلنَْساِنّ. ه لقطاٍع ُمَحدَّ َراَسات تَُوجَّ َغالِِبيَّة الدِّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّالث
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زيادة ُمَساَهَمة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف َعَملِّية التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة والْجِتَمِعيَّة، 	 
ة للتَّْنِميَة. من منطلق إمَكانِيَّة تركيز الجهود عىل القطاعات ذات الحاجة املُلِحَّ

َصة حاليًّا إالَّ أنَّ زيادة مستوى  وعىل الرَّْغم من ُوُجود بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املُتََخصِّ
ًة لناحية تََحوُّله  ص سيكون له انعكاس ُمِهّم عىل مستقبل الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ التََّخصُّ
لعمل احرتايّف، فعندما تعمل املَُنظَّاَمت يف كَافَّة مجاالت الَعَمل اإلنَْساِنّ )رعاية أيتام، 
بناء مســـاجد، َحْفر آبار املياه، إطعام الطعام، الِكَساء، كفالة األيتام، الوقف، التعليم، 
يَّة، توزيع املََواّد الَعيِْنيَّة، تجهيز املَُخيَّاَمت.. إلخ(؛ ال يكون أليٍّ من هذه  حِّ الِخْدَمات الصِّ
املجاالت ســـبياًل للتَّنمية الحقيقيَّة، ويكون إيذانًا ببقاء الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى 

الحايّل له، ويكون َعَقبًَة واضحة أمام تطوير هذا الَعَمل.
  

ص النَّْوِعّي ص الُجْغَرايِفّ والتََّخصُّ التََّخصُّ
؛ األَوَُّل ذو عالقة  ص املنشود يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ محوَريِْن ُمتَواِزينَْيِ يشـــمل التََّخصُّ
مها  ص النَّْوِعّي، وهو يتَّصل بنوع الِخْدَمات واملُْنتََجات واملشـــاريع الَِّتي تَُقدِّ بالتََّخصُّ
ص  ص ُجْغَرايِفّ، وهو يشري إىل تخصُّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة للُمْستَِفيِديَن، والثَّان تخصُّ
صني  َدة لتقديم ِخْدَماتها فيها، وبالتَّأكِيد فإنَّ هذين التََّخصُّ املَُنظَّاَمت بأماكن ُمَحـــدَّ
ص الِخْدِمّي،  يجـــب األخذ بهام كَمطْلَب لتطوير الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، مع أفضليَّة للتََّخصُّ
ص الُجْغرَايِفّ يُعترب أكث مرونًة من نظريه النَّْوِعّي؛ كَْونه يرتبط بشكٍل أَساِسّ  فالتََّخصُّ

مها. باملالءة املَالِيَّة للُمَنظََّمة، وبدى تكلفة الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ

ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ ال يَُشكِّل َعَقبَة يف وْجه تطوير الَعَمل فقط، ولَِكنَّه  إنَّ عدم التََّخصُّ
َمة للُمْستَِفيِديَن  يًا راهًنا للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، كانخفاض أَثَر الِخْدَمات املَُقدَّ يَُشكِّل تََحدِّ
موليَّة يف  وانتفاء األَثَر االســـرتاتيجّي لهذه الِخْدَمات، فعىل ســـبيل املثال: تنع الشُّ
الِخْدَمات املَُنظَّاَمت من اســـتهداف األيتام بربامج دامئة واْسرِتَاتِيِجيَّة، فالِخْدَمات 
ص تكون ِخْدَمات موســـميَّة، وتقتص عىل جانب  َمة لهم يف ِظّل انعدام التََّخصُّ املَُقدَّ

د ال يرتك أّي أثر ُمْستََدام. ُمَحدَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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إنَّ حرص املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة عىل تقديم ِخْدَمات إنَْسانِيَّة ُمتَكاِملَة قد يبدو يف ظَاِهرِه 

إيَجاِبيًّا للبيئة املُْســـتَْهَدفَة، إالَّ أنَّه حقيقًة يَْحرِم البيئة املُْســـتَْهَدفَة من إمكانيَّة تقديم 

ِخْدَمات نَْوِعيَّة ُمرتَِفَعة الَجْوَدة، إَضافًَة لحرمان املَُنظََّمة من فرصة اكتســـاب الخربة 

ص لن يرتك أّي أثٍَر َســـلِْبّي عىل البيئة؛  ٍص ما، وهذا التََّخصُّ النَّْوِعيَّة املُرتَِفَعة يف تخصُّ

كَْون التكامل املنشـــود يكن الوصول إليه من خالل التَّْنِسيق بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة 

الَعاِملَـــة يف نفس البيئة؛ فعمل املَُنظََّمة يف مجال التَّْنِميَـــة االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة 

َصات يقود لتََشتُّت جهود  يَّة والتَّعلِيِميَّة وغريها من التََّخصُّ حِّ واإلَغاثِيَّة والرتبويَّة والصِّ

ص ُيَكِّن  َدة، فالتََّخصُّ املَُنظََّمة، إَضافًَة إىل تََشتُّت التَّْمِويل املُتََواِفر بني الِخْدَمات املُتََعدِّ

املَُنظََّمـــة من توجيه التَّْمِويل املتوافر إىل ِقطاع واحٍد ِمامَّ يســـاعد عىل إحداث األَثَر 

األكرب عىل البيئة املُْستَْهَدفَة.
 

ص أُُسس اختيار املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة للتََّخصُّ
د من الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة،  ص يف مجال ُمَحدَّ عند قيام املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة بالتََّخصُّ

ق  ص َحتَّى يَُحقِّ ص َمبِْنّي عىل رغبة أو قرار عشـــواّئ؛ فالتََّخصُّ ال يكـــون هذه التََّخصُّ

الَفاِعلِيَّة املَرُْجوَّة منه ال بُدَّ له أن يكون َمبِْنيًّا عىل أُُسس منطقيَّة وواقعيَّة وِعلِْميَّة، وفيام 

صها. ييل أَهّم هذه األُُسس الَِّتي تختار وفْقها املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة تخصُّ

واقع البيئة املُْســـَتْهَدَفة، فحاجة البيئة املُْســـتَْهَدفَة هو العامل األبرز يف اختيار 	 

َاَعات والكوارث  صها، ففي البيئـــة الَِّتي تَْكُث بها الصِّ املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة لتخصُّ

ص يف الَعَمل اإلَغاِثّ. الطَِّبيِعيَّة قد يكون من األجدى للبيئة التََّخصُّ

يَّة يف املَُنظََّمة، قد تَْفرِض الِخرْبَة املُتََواِفرَة لدى كوادر املَُنظََّمة 	  ِخرْبَة املوارد الَبَشِ

ًصا ما، فرََبَاَعة الَعاِملِنَي يف تقديم الِخْدَمات االْجِتاَمِعيَّة عىل ســـبيل املثال  تََخصُّ

ص  ة قد يَْفرِض عىل املَُنظََّمة التََّخصُّ أو يف التََّعاُمـــل مع ذوي االحتياجات الَخاصَّ

يف هذا املجال.

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّالث



- 497 -

ص املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة األخرى 	  التَّْنِسيق مع املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة األخرى، فتخصُّ
َصت  ص يف ِخْدَمات تختلف َعامَّ تََخصَّ صات يدفع املَُنظََّمة للتخصُّ يف بعض التََّخصُّ

َمة للبيئة. به تلك املَُنظَّاَمت وذلك بهدف تحقيق التكامل يف الِخْدَمات املَُقدَّ

َصات ال 	  املـــالءة املَالِيَّة للُمَنظََّمة، فمحدوديَّة التَّْمِويل قد تدفـــع املَُنظََّمة لتََخصُّ
ص املَُنظََّمة يف ِخْدَمات ال تســـتطيع تغطيتها  ــب موارد َمالِيَّة كبرية، فتََخصُّ تَتَطَلَـّ
ْهِنيَّة لدى البيئة  ماليًّا يَُشـــكِّل َهْدًرا للموارد وللُجْهد وقد يُِيُء لصورة املَُنظََّمة الذِّ

. ّ املُْستَْهَدفَة ولدى املُْجتََمع املَحيلِّ

التَّْنِسيق بني املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
ة لتطوير الَعَمل،  ص يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ كأحد املطالـــب املُِهمَّ إنَّ املطالَبَـــة بالتََّخصُّ
، ما مصري هذا الَعَمل ومصري املُْســـتَِفيِديَن يف حال ركَّزت  قد يَْفرِض تســـاُؤاًل ُمِهامًّ
صات عىل جانب نوعّي واحٍد، أو منطقة ُجْغرَاِفيَّة واحدة؟ بالتَّأكِيد هنا سيكون  التََّخصُّ
صات وفْق  الجواب هو أنَّ التَّْنِسيق بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هو الكفيل بتوزيع التََّخصُّ
إمَكانِيَّة كُّل ُمَنظََّمة َمادِّيًّا وتَْنِظيِميًّا، فُمْجَريَات الواقع اإلنَْســـاِنّ املعارص، بتعقيداته 
ة للتَّنســـيق والتعاون بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  املُتََشـــابكة، أثبتت أنَّ الحاجة باتت ُملِحَّ
ص  املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة، وإنَّ هذا التَّْنِسيق املنشود إَضافَة إىل َدْوره املُِهّم يف تعزيز التََّخصُّ
ة من ركائز تطوير الَعَمل، كَْونُُه يســـاعد ويدعم تباُدل  يف الَعَمل، فإنَّه يَُعّد ركيزًة ُمِهمَّ
ــاَمت، ويف الوقت الحايّل يكن  الخـــربات واملعلومات وقواعد البيانات بني املَُنظَـّ
ة تََحالَُفـــات ملَُنظَّاَمت عاملة يف نفس البيئة، وتَُشـــكَّل ائتالفات  مالحظة نُُشـــوء عدَّ
هات مشـــرتكة، إالَّ أنَّ مســـتوى التَّْنِسيق بني هذه املَُنظَّاَمت  ملَُنظَّاَمت أخرى ذات توجُّ

يحتاج ملزيد من التفعيل.

يَّة تنسيق َعَملِيَّات اإلغاثة اإلنَْسانِيَّة حول  ْويِلّ بأَهمِّ وتزداد القناعة اليوم يف املُْجتََمع الدَّ
العامل؛ نظرًا لطبيعة الكوارث الطبيعيَّة واألزمات اإلنَْسانِيَّة َعِقَب الحروب والنِّزَاَعات، 
ـــلُطات الوطنيَّة املحدودة وخارج نطاق الُجْغرَاِفيَا  ِمـــامَّ يَتطَلَّب َجْهًدا خارج قدرة السُّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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وليَّة،  يَِّقة كذلك، ِمامَّ يُحتِّم التعاون والتَّْنِســـيق بني املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة والدَّ الوطنيَّة الضَّ

ة  وهذا ما يقوم به َحالِيًّا وتقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنَْسانِيَّة)1(، التَّابع لألمانة العامَّ
لألمم املُتَِّحَدة. 

يَّته يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ إالَّ أنَّه يحتاج ملزيٍد من  إنَّ هذا التَّْنِسيق األَُمِمّي عىل أَهمِّ
َدد أْن يَِتمَّ  التَّفعيل لرَِيْقَى ملســـتوى املســـؤوليَّة املُملَْقاة عىل عاتقه، ويكن يف هذا الصَّ

ّ أو إقلِيِمّي والثَّاِن َدْويِلّ. ؛ األَوَُّل َمَحيلِّ التَّْنِسيق عىل مستويني ُمتكاِملنَْيِ
 

ؤون اإلنَْسانِيَّة: إحدى املَُنظََّمت الَفْرِعيَّة يف األَُمم املُتَِّحَدة، تََشكَّل يف ديسمرب 1991م . 1 مكتب تنسيق الشُّ
ة، ويهدف هذا املكتب إىل تعزيز اســتجابة األَُمم املتَِّحَدة لحاالت الطوارئ  مبوجب قرار الجمعيَّة الَعامَّ
دة والكوارث الطبيعيَّة من خالل إنشــاء إدارة الشــؤون اإلنَْسانِيَّة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُْحرَّة،  املَُعقَّ

https://cutt.us/joS5B :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املبحث الرَّاِبع

االلتزام القانونّ واالنضباط املايّل

يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة

َول؛ مــن خــالل تشيع وإقرار  يتمُّ تنظيم وتقنني الَعَمل اإلنَْساِنّ يف مختلف الدُّ
ة الَِّتي يعمل القطاع اإلنَْســـاِنّ يف إطارها، ويسي وْفق  األنظمة والقوانني الَخاصَّ
يَّة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة،  ًقا لُحرِّ أحكامها، ويعتقد البعض أنَّ القوانني قد تُشكِّل معوِّ
ل يف شـــؤونها، إلَّ أنَّ الحقيقة أنَّ هذه  وَعَقَبـــًة يف طريق مُنُّوها أو َمْدَعاة للتََّدخُّ
القوانـــني تَُشـــكِّل إطاًرا لُنُمّو هـــذه املَُنظََّمت، كم تَُشـــكِّل ِدْرع حمية للَعاِملِنَي 
م أّي قيمة جديدة للَعَمل  وللُمَترَبِِّعنَي عل َحدٍّ ســـواء، فالفوىض الَقانُونِيَّة ل تقدِّ
اإلنَْســـاِنّ، وعل العكس تاًما، فإنَّ التَّطَوُّر املنشود يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة ل ميكن 

أن يُْبِص النُّور إلَّ يف ِظّل بيئة َقانُونِيَّة وتشيعيَّة تَُنظِّم هذا الَعَمل.

ا لحامية الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذا ما  فُحّب الخري وْحَدُه ال يكفي، والنوايا الطَّيِّبَة ليست ِسيَاَجً
ائِم عىل االلتزام بالقوانني والترشيعات  يَتطَلَّب من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة التَّأكِيد والَعَمل الدَّ
لة، وهذا االلتزام يبدأ من لحظِة إشـــهار تشـــكيل املَُنظََّمة، فالَعَمل اإلنَْساِنّ يف  ذات الصِّ
يًّا، وبالتَّايِل؛ فإنَّ حصول الجمعيَّات والهيئات  ـــِيّ ال ينبغي له أن يكون رِسِّ إطاره املَُؤسَّ
ِعيَّة من خالل التســـجيل القانوّن يُْعترَب الخطوة األوىل يف اكتســـاب  الَخرْيِيَّة عىل الرشَّ

عيَّة الَقانُونِيَّة، وبالتَّايِل تهيئة الظروف املناسبة لُنُمّوها وتَطَوُّرها. املَُنظََّمة الرشَّ

اللتزام الَقانُوِنّ وتطوُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ
م اللتزام الَقانُوِنّ للُمَنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة ُجْملًَة من املنافع، ميكن إجمل أهّمها  يَُقدِّ

يف النَِّقاط التَّالية:

ح ُهِويَّة املَُنظََّمة ورســـالتها وأهدافها ونِطاق 	  َوْضع نظاٍم أَســـاِسّ للُمَنظََّمة يوضِّ
اِخلِيَّة الَِّتي تعمل وفْقها، وهذا النِّظَام يُتيح للمتَعاِملِنَي  عملها، والنُّظُم واللََّوائح الدَّ

اِخلِيِّنَي والَخارِجيِّنَي، الُقْدرَة عىل فَْهم آليَّة الَعَمل يف املَُنظََّمة. مع املَُنظََّمة، الدَّ
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ــات وَمَهاّم مجلس اإلدارة، وهذا 	  بيان الهيكليَّـــة اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة، وصالحيَـّ
التحديد للصالحيَّات والواجبات يلعب دوًرا أَساِسيًّا يف الرِّقَابة عىل ُسلُوك اإلدارة 

والَعاِملِنَي. 

التأكُّد من أنَّ جميع األنشطة والِخْدَمات الَِّتي تُقّدمها املَُنظََّمة تتوافق مع الرتخيص 	 
املمنوح لها، وهذا التَّوافق يساعد عىل تخصيص وتوزيع املَُنظَّاَمت بشكٍل ُمتََوازن 

عىل القطاعات املختلفة يف البيئة املََحلِّيَّة.

َضبْط العقود املرُْبََمة بني املَُنظََّمة والَعاِملِنَي معها، وبني املَُنظََّمة والِجَهات املَانَِحة 	 
بْط َمْدَخاًل ملنع الفساد اإلَداِرّي واملايّل. اِعَمة، ويُْعترََب هذا الضَّ والدَّ

كام يجب أن يشـــمل االلتزام الَقانُوِنّ التوصيف الوظيفّي ملراكز الَعَمل، ويشمل هذا 
الت  ى الوظيفّي، ومكان الَعَمل والصالحيَّـــات والَواِجبَات، واملَُؤهِّ التَّوصيف املســـمَّ
اها، وبالتَّأكِيد  ن يتلقَّ الِعلِْميَّة املطلوبة لشاغلها، وملن يَرْفَع َشاِغل الوظيفة التقارير وممَّ
عف لدى املوارد  قيق يُتيح الفرصة ملعرفة َمَواِطن الُقوَّة والضَّ فإنَّ هـــذا التَّوصيف الدَّ
عف، وتعزيز نقاط  ــة يف املَُنظََّمة، وبالتَّايِل إتاحة اإلمَكانِيَّة لرتميم نقاط الضَّ يَـّ البَرَشِ

الُقوَّة با ُيَكِّن املَُنظََّمة ِمن رَفْع َسِويَّة أدائها.
فة التَّْنِظيِميَّة واإلَداِريَّة والَقانُونِيَّة  كام يجب عىل إدارة املَُنظََّمة اإلنَْســـانِيَّة تحديد الصِّ
ألّي فروٍع لها يف حال ُوُجودها، وتوضيح جوانب العالقة بني املَُنظََّمة األّم والفروع، 
ولتوضيح هذا الجانب القانوّن، ال بُّد من ِذكْر األشـــكال التَّْنِظيِميَّة والَقانُونِيَّة للفروع 

التَّابعة للُمَنظََّمة األُّم، وحدود عالقتها معها، وفيم ييل أبرز هذه األشكال:

فَـــْرٌع ُمبَارِش وَحِقيِقّي له مدير وُمَوظَّفون، ويَتْبع املركز الرَّئِيس مبارشًة وليس له 	 
مجلس إدارة.

ل كُمَنظََّمة َمَحلِّيَّة ُمْستَِقلَّة، 	  فَْرع اْسِمّي له مجلس إدارة مسؤول عنه قانونيًّا ومسجَّ
ويف حال كان فَْرًعا ملَُنظََّمة أجنبيَّة فإنَّه يَُعاَمل قَانُونِيًّا عىل أنَّه ُمَنظََّمة َمَحلِّيَّة.

فرٌع اْســـِمّي له مجلس إدارة، ولكن يَِحّق للُمَنظََّمة األُّم التصُّف يف شؤونه، فهذا 	 
الَفْرع يعامل قانونيًّا معاملة املَُنظََّمة األجنبيَّة.
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هذا ويجب عىل إدارة املكاتـــب الفرعيَّة مراعاة األمور الَِّتي تهتّم بها الجهة املرشِفَة 
عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املركز الرَّئِيس، وذلك يف حال كان الَفْرع يف دولة أو والية 

أخرى، وتختلف ترشيعاتها عن تلك املوَجْوَدة يف والية املَُنظََّمة األُّم.

إنَّ االهتامم بالنواحي الَقانُونِيَّة والترشيعيَّة النَّاِظَمة لعمل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، يساعد 
عىل َعَدم تعارض النشـــاط اإلَداِرّي والتَّْشِغييِلّ للُمَنظَّاَمت مع هذه القوانني، وبالتَّايِل 
ًة من ناحية تنظيم الجهود  تهيئة البيئة املُناِســـبَة لعمل وتطوُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ وَخاصَّ
ة  بني املَُنظَّاَمت، كام أنَّه ُيكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تزويد الحكومة بعلومات ُمرْتَدَّ
حول الثَّغرات الترشيعيَّة الَِّتي تَُشـــكِّل عرقلًة للَعَمل اإلنَْساِنّ، با يضمن الوصول إىل 

بيئة قَانُونِيَّة مثاليَّة تسمح بُنُمّو وتطوُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ.

النضباط املاّل يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
 ، ِيّ د رئيس لتطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ يف إطاره املَُؤسَّ يسعى إقرار االنضباط املايّل كُمحدِّ
ـــفاِفيَة  إىل مواجهة الفســـاد من خالل مفاهيمـــه املختلفة؛ حيث تُعرِّفه ُمَنظََّمة الشَّ

ا صندوق  "، أمَّ ة لتحقيق كَْسٍب خاصٍّ ـــلْطَة العامَّ ولِيَّة)1( بأنَّه "إســـاءة استخدام السُّ الدَّ

النَّْقد الدويّل)2( فريى أنَّه عبارة عن "الحصول عىل فوائد غري رشيفة من أجل شخٍص 
واحٍد"، فالفساد املايّل يف حال ُوُجوده يعترب أخطر عَقبَة تُواِجه الَعَمل اإلنَْساِنّ، ليس 

ولِيَّة: يُرَْمز لها اختصاًرا )TI(، وهي ُمَنظََّمــة دوليَّة غري حكوميَّة معنيَّة بكافحة . 1 ــفافية الدَّ منظَّمــة الشَّ
ن نطاق عملها الفســاد الســياّس وغريه من أنواع الفساد. وتشتهر  الفســاد أُنِْشــئَْت عام 1993م، يَتََضمَّ
َول من حيث انتشار الفساد حول  عامليًّا بتقريرها السنوّي ُمَؤرشِّ ُمْدَركَات الفساد، وهو قامئة مقارنة للدُّ
العامل، يقع مقّر املَُنظََّمة الرئيّي يف برلني، أملانيا، موقع ويكيبيديا املوســوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 

https://cutt.us/vFJzN
َصة تابعة لألمم املُتَِّحَدة، أُنِْشــَئ الصندوق بوجب معاهدة . 2 صنــدوق النَّْقــد الدوّل: وكالة دوليَّة ُمتََخصِّ

دوليَّــة يف عــام 1944م للعمل عىل تعزيز ســالمة االقتصاد العاملّي، ويقع مقــّر الصندوق يف العاصمة 
األمريكيَّة واشــنطن، وتشــمل ُعْضويّته 189 بلًدا، موقع ويكيبيديا املوســوعة الُْحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 

https://cutt.us/aQt3g
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يف وْجه تَطوُّره فحســـب، بل وحتَّى يف كَيُْنونَِتـــِه كعمٍل حضارّي ذي ِقيٍَم نبيلٍة، وتُْعترَب 
َدة، لذلك  ْعبَة واملَُعقَّ ُمكافََحة الفساد يف املَُنظَّاَمت عىل اختالف أنواعها من املهاّم الصَّ
تَْعتَِمـــد معظم املَُنظَّاَمت والُحُكوَمات عىل اتِّخاذ تدابـــري احرتازيَّة َتْنع من حصول 

حاالت الفساد، من مبدأ أنَّ الوقاية منه أَْوفَر وقتًا وجهًدا من مكافحته.

ويف الَعَمـــل اإلنَْســـاِنّ، يُعدُّ املال هو َعَصب حياته، ورشيـــان الَعَمل وقََوام املَُنظَّاَمت 
اإلنَْسانِيَّة، وِبَفْقِدِه يصبح وجود هذه املَُنظَّاَمت والَعَدم سواء، كام أنَّه أمانة كبرية يف يَِد 
قَّة البالغة من قبل  القامئني عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ واملسؤوليَّة فيه خطرية، ِمامَّ يقتيض الدِّ
ـــعي الجاّد للوصول إىل االستقالليَّة املَالِيَّة للمشاريع  املَْعِنيِّنَي َجْمًعا ورَصْفًا، وينبغي السَّ
اإلنَْسانِيَّة، كام يجب اتِّباع نظام محاسبّي دقيق وواضح يف كُّل بلٍد فيه عمل للُمَنظََّمة، با 
اِخلِيَّة للُمَنظََّمة وبني الترشيعات ذات العالقة باإلفصاح  ـــق التََّوافق بني اللََّوائِح الدَّ يُحقِّ
املحاســـبّي واملَـــايِلّ، كام يجب يف حالة وجود نظـــام رَصْف َمرْكَِزّي أن تقوم مكاتب 

ْف الفرعيَّة بتزويد املركز الرَّئِيِيّ بتقارير َمالِيَّة ومحاسبيَّة دوريَّة.  الصَّ

إنَّ االنضباط املايّل يف حال تَمَّ اتِّباعه يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يقود لتعميق اإلحساس 
يتها، وهذا االنضباط ُيِْكن  باملسؤوليَّة لدى الَعاِملِنَي، ويُْعِطي انطباًعا للُمرَاِقِبنَي بجدِّ
اِخلِيَّة يف املَُنظََّمة، وهي تَُخصُّ  ياَسات واإلجراءات الدَّ تطبيقه من خالل ُجْملَة من السِّ
ه ملعظم األنشـــطة التَّْشـــِغيلِيَّة  يف الدرجة األوىل اإلدارة العليا؛ كَْونَها املُرَاِقب واملَُوجِّ

والتَّْمِويلِيَّة.

وفيـــم ييل أَهّم التََّداِبي الحرتازية الَِّتي ُتَكِّن من تحقيق هذا النضباط، والَِّتي 
تَُعّد أيًضا عاماًل ِوَقائِيًّا يف حمية املَُنظََّمة من الَفساد املَاِلّ:

وجـــوب االبتعاد عن الَجْمع بني عضويَّة مجلـــس اإلدارة وبني الَعَمل يف جهات 	 
م ِخْدَمات للُمَنظََّمة. َتْويلِيَّة أو اْسِتَشاِريَّة تَُقدِّ

رجة 	  ال يجوز أن يضّم مجلس اإلدارة عضوين أو أكث تجمعهام ِصلَة قَرَابَة من الدَّ
األوىل.

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الرَّاِبع
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ة تدقيق الحسابات ملُحاِسب سبَق أن َشَغَل مقعًدا يف مجلس 	  ال يجوز أن تُوىلَّ َمَهمَّ
اإلدارة أو أحد أقاربه من الدرجة األُوىل أو الثَّانية.

ائدة يف 	  ر ســـعرها وفْق األســـعار السَّ ي ترََبَُّعات عينيَّة يجب أن يُقدَّ يف حال تلقِّ
وق وتُْدَرج ضمن اإليرادات كبنٍد ِسْعِري وليس َعيِْنيًّا. السُّ

بالتَّأكِيد ال يكن االدِّعاء بأنَّ هذه اإلجراءات هي الوحيدة، فهناك العديد من التَّدابري 
االْحرِتَاِزيَّة والَِّتي يكن التَّْنِســـيق بينها وبني معايـــري الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت، وهذه 
يَّة املطلوبة ســـتفتُح الباَب واســـًعا أمام  قَّة والِجدِّ التدابري يف حال تمَّ اتِّباعها وبالدِّ
إمَكانِيَّة تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ، كامًّ ونَْوًعا، إَضافًَة إىل رَفْع قيمة هذا الَعَمل يف البيئة 

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة املََحلِّيَّة والدوليَّة، والبيئة الدَّ
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املبحث الَخاِمس

تفعيل دور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

ما يزال دور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ َرْغم مرور أكث من قرن ونصف عل الظُُّهور 
ْور الحقيقّي الَِّذي ميكن أن تلَعَبُه املرأة، ومع أنَّ َدْور  ِيّ لهذا الَعَمل أقّل من الدَّ املَُؤسَّ
ًا َجْذريًّا مع بداية النِّصف الثَّان  َ تغيُّ املرأة يف الحياة املَِهِنيَّة يف اإلطار الَعاّم تغيَّ
من القرن العشين، إلَّ أنَّ هذا التغيُّ اإليَجايِبّ كان َخُجوًل يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، 
يِّق للمرأة ل يَُشـــكِّل انتقاًصا  ْور الُجْزِئّ والضَّ َول النَّاِمَية، وهذا الدَّ ًة يف الدُّ وَخاصَّ
اها لُيَشكِّل حرمانًا للَعَمل اإلنَْساِنّ من  من قدرتها املَِهِنيَّة واإلَداِريَّة فحسب، بل يتعدَّ
مها املرأة، وعند الحديث عن أّي تطوير منشـــود  القيمة املَُضاَفة الَِّتي ميكن أن تُقدِّ

لهذا الَعَمل، سيكون هذا التَّطَوُّر جزئيًّا ومنقوًصا ما مل يَِتّم إشاك املرأة به.

ال للمرأة ال يكن أن يكون ِمنَّة أو تََكرًُّما لها؛ فحقيقة األمر أنَّ  إنَّ هذه املُطَالَبَة بَدْوٍر فعَّ
فات النفسيَّة والسيكولوجيَّة  ة يف ِظّل الصِّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بحاجة لجهد املرأة، وَخاصَّ
فات يف تفعيل بعض الجوانب اإلنَْسانِيَّة  الَِّتي تلكها املرأة، ويكن اســـتثامر هذا الصِّ
ِعي أنَّ َدْور املرأة معدوٌم يف الَعَمل  َمة، وهنا بالتَّأكِيد ال نَدَّ للِخْدَمات واملشـــاريع املَُقدَّ

ْور مازال يف حّده األدن. اإلنَْساِنّ، ولكنَّ الحقيقة أنَّ هذا الدَّ

ة يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ، ويف  َول الغربيَّة قطعت أشـــواطًا ُمِهمَّ إنَّ العديد من الدُّ
إرشاك املرأة بهذا الَعَمل، ووصلت ملرحلة كَْون املرأة لها اليَد الطُّوىَل يف بعض الِخْدَمات 
والنََّشاطَات، وذلك من منطلق أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ من فروع العلوم االْجِتاَمِعيَّة، وهذه 
العلـــوم تُْعترَب مجااًل إبَْداعيًّا للمرأة مقارنًة بالعلوم التَّطِْبيِقيَّة الَِّتي يتفوَّق الرَُّجل فيها 

قًـــا واضًحا، ففي الواليات املتَِّحَدة األمريكيَّة تشـــري التقارير اإلحصائيَّة)1( إىل  تََفوُّ

الرمان، زيد بن محمد. دور املرأة يف الَعَمل الَخرْيِّي، موقع الدكتور زيد الرمان، فرباير 2010م، تاريخ . 1
https://cutt.us/NdBi8 :الزيارة 10 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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أنَّ ثمُلُثَي الُقَوى العاملة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة األمريكيَّة هم من النَِّساء، وأنَّ قيمة 
التَّرَبَُّعات النِّسائِيَّة فاقت 28 مليون دوالر أمرييّك.

مجالت إبَْداع املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
يُْعترََب تكني املرأة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من عوامل تطوير هذا الَعَمل، وذلك انطالقًا 
مها  من تفوُّق املـــرأة الَواِضح عىل الرَُّجل يف بعض املجـــاالت والِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، فالتََّعاُمل مع األطفال يُْعترَب مجاَل إبَْداٍع للمرأة؛ كَْونها مهيَّأًة نَْفِسيًّا 
ة، كام أنَّ التََّعاُمل مع النَِّساء املُْستَْهَدفَات بالِخْدَمات  وســـيكولوجيًّا وِفطِْريًّا لهذه املََهمَّ
اإلنَْســـانِيَّة هو مجاٌل َحتِْمّي للمرأة، ويف معظم الحاالت تكون نِْســـبَة تعاون النَِّساء 
املُْســـتَْهَدفَات مع الَعاِملِنَي الرِّجال ُمْنَخِفَضًة مقارنًة مع تََعاُونِهنَّ مع العامالت النَِّساء، 
َمة كامًّ ونَْوًعا، ويف هذا  فتكليف النَِّســـاء بهذه املََهاّم من شأنه تطوير الِخْدَمات املَُقدَّ
َراَســـات األكاِديِيَّة إىل أنَّه للنِّســـاء َميٌْل إيَجاِبّ للَعَمل يف املجال  َدد تشـــري الدِّ الصَّ
، ففي دراسٍة صادرة عن كُلِّيَّة الرتبية يف جامعة  اإلنَْساِنّ فيام لو أُتِيَحت الفرصة لهنَّ

َراَســـة أنَّ للنَِّساء اتِّجاهات إيَجاِبيَّة نحو االنخراط يف الَعَمل  األزهر)1(، بيَّنت هذه الدِّ
ِيّ منه.  اإلنَْساِنّ ال ِسيَّام املَُؤسَّ

ا  ًرا ومُنُوًّ ق تطوُّ وفيـــم ييل أَهّم املجالت الَِّتي ميكن للمـــرأة أن تُْبِدع فيها مبا يَُحقِّ
للَعَمل اإلنَْساِنّ كمًّ ونَْوًعا:

َهة لألطفال كمناهج 	  م املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ِخْدَمـــات تعليميَّة ُمَوجَّ التعليم: تُقدِّ
يَّة، وتُْعترََب الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة من الِخْدَمات  دراســـيَّة، أو للكبار كربامج َمْحو األُمِّ
الَِّتي يكن للمرأة أن تنجح بها أكث من نجاح الرَُّجل؛ كَْون هذه الِخْدَمات تحتاج 

ة فيام يتعلَّق باألطفال. لتفاعل َعاِطِفّي بني املَُدرِّس واملُتَلَقِّي وَخاصَّ

ِعّي، مجلَّة كُلِّيَّة الرتبية، جامعة األزهر، . 1 الزيــن، غدير برنس عضوب. اتِّجاهات املرأة نحــو العَمل التَّطَوُّ
https://cutt.us/AF7Dy :2016م، تاريخ الزيارة 10 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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الِخْدَمات النِّســـائِيَّة: تَستهدف املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة النَِّساء بعدٍد من الِخْدَمات 	 

واملشاريع الهاِدفَة لتمكني النِّساء اقِْتَصاِديًّا واْجِتاَمِعيًّا، ففي حال كَْون القامئات 

عىل هذه الِخْدَمات واملشاريع من النَِّساء، يكن أن تضمن املَُنظََّمة تحقيق انتشاٍر 

يفيَّة. ة يف البيئات املُحاِفظَة والرِّ أوسع للِخْدَمات وَخاصَّ

َجْمع البيانات: تهتمُّ معظم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ببناء قاعدة بيانات للبيئة العاملة 	 

بها، وِبَقْدِر ما تكون هذه القاِعَدة شاملة بَقْدر ما تَْعظُم الفائدة منها، ويرتبط تَطَوُّر 

َمة بَشـــْكٍل ُمبَارِش بَحَداثَة وِدقَّة هذه البيانات، وتعتمد املَُنظَّاَمت  الِخْدَمات املَُقدَّ

ة أســـاليب؛ منها األساليب التكنولوجيَّة كاالستبيانات  يف َجْمع البيانات عىل ِعدَّ

اإللكرتونيَّة، أو التَّواُصل املُبَارِش مع املُْســـتَْهِدِفنَي، ســـواًء هاتفيًّا أو باللَِّقاَءات 

ة املُتََعلَِّقة بالنَِّســـاء يف  املُبَارِشَة، واالعتامد عىل النَِّســـاء يف َجْمع البيانات وَخاصَّ

اللِّقاءات املُبَارِشَة يُْعتَـــرب ذا فاعليَّة كربى ُمَقارَنَة مع فاعليَّة تكاد تكون معدومًة 

يف حال كان القامئون كلهم ذكوًرا.

لِيَّة: فالنِّساء يُبُْدوَن بَشْكٍل َعاّم براعًة يف مجال تقديم الِخْدَمات 	  اإلسعافات األَوَّ

ة، فَغالِِبيَّة  يَّة الَعامَّ حِّ التَّْمريِضيَّـــة، وهذا ما يكن ُمالَحظَتُُه يف الِقطاعـــات الصِّ

الكادر التَّْمرييِضّ يف املستشفيات هم من النِّساء، لذلك يكن االستفادة من هذا 

املَيْل لَديِْهنَّ بتَْكلِيِفِهنَّ بِخْدَمات اإلسعافات األَوَّلِيَّة خالل أعامل اإلغاثة.

ًة أنَّها تَِتمُّ يف بيئة 	  األنشـــطة املَكَْتِبيَّة: وهي أعامٌل تناسب َغالِِبيَّة النِّساء، وَخاصَّ

عمل َداِخلِيَّة تُناســـب األوضاع الفيزيولوجيَّة للنَِّساء، إَضافَة إىل كونها بيئة آِمَنة 

وخالية من املََخاِطر.

ة: وهي أيًضا من املجاالت الَِّتي يكن للنِّســـاء تقديم ِخْدَماتهنَّ 	  العالقات الَعامَّ

من خاللهـــا، وذلك من خالل تكليفهنَّ بتنظيم اللَِّقـــاَءات مع املَانِِحنَي، أو نَْقل 

املعلومات من وإىل املُْســـتَِفيِديَن، إَضافَة إىل تنظيم الفعاليَّات املختلفة والقيام 

باألنشطة اإلعالميَّة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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يَّة لعمل املرأة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة،  ال يكن االدِّعاء بأنَّ هذه املجاالت هي الَحْصِ
ْور الَِّذي يكن أن تؤدِّيه النَِّســـاء  ولكنَّهـــا أكث املهاّم قَبُواًل يف مختلف البيئات، فالدَّ
ـــائَِدة يف بيئة عمل املَُنظََّمة، وبَقْدر  يرتبط وبَشـــْكٍل ُمبَارِش مع العادات والتقاليد السَّ
ما تلتزم املَُنظَّاَمت بهذه العادات والتقاليد بَقْدِر ما تلقى نجاًحا يف مســـعاها لتطوير 

الَعَمل وملنح املرأة دوًرا أكث فاعليَّة وعمًقا وتأثريًا.

طُُرق تفعيل َدْور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
ـــٍة للَعَمل اإلنَْســـاِنّ تُْعترَب ذات  إنَّ معظم البيئات االْجِتاَمِعيَّة الَِّتي هي بحاجٍة َماسَّ
َدْور ُمْنَخِفض للنِّســـاء يف هذا الَعَمل، وهي من أكث البيئات حاجًة لتطوير الِخْدَمات 
َمة وزيادة فاعليّتها، وبالتَّأكِيد فإنَّ التطوير املنشود ال بُدَّ أن َيُّر بتمكني  اإلنَْسانِيَّة املَُقدَّ
املرأة يف القطاع اإلنَْســـاِنّ با يتناســـب مع طبيعة هذه البيئة أخالقيًّا وأيديولوجيًّا، 
وِبَغّض النَّظَر عن طبيعة كُّل بيئة يكن وْضع ُجْملٍَة من اإلجراءات واآلليَّات الَِّتي ُتَكِّن 
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من تكني املرأة أو عىل األَقَّل من زيادة فاعليّتها النِّْسِبيَّة يف هذا 

الَعَمل، وفيم ييل أَهّم هذه اإلجراءات:

تخصيص ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة َمْعِنيَّة بشؤون املرأة وتَُشكِّل النَِّساء يف هذه املَُنظَّاَمت 	 
ْعَوة  ، وهذا يتقاطع مع الدَّ الَعَصب الرَّئِيس، سواًء عىل املستوى اإلَداِرّي أو التَّْشِغييِلّ
لتخصيص الَعَمل كَمْدَخل للتطوير، أو يكن االستعاضة عن هذه املَُنظَّاَمت املُْستَِقلَّة 

بفروٍع ُمْستَِقلَّة تُْعَنى بشؤون املرأة وِخْدَماتها.

إتاحة الفرصة للنِّســـاء للتَّرَبُّع لألنشطة اإلنَْســـانِيَّة، من خالل تكليف مندوبات 	 
ِتِهنَّ التََّعاُمل والتََّواُصل مع املُترََبَِّعات. وإَداِريَّات َمَهمَّ

إجراء دراسات َميَْدانِيَّة وتطبيقيَّة حول األنشطة والِخْدَمات الَِّتي تَلَْقى قبواًل أكث 	 
من املُْستَِفيِديَن يف حال كان القامئون عليها من النَِّساء.

ـــائدة يف كُّل بيئٍة، والَعَمل عىل تكني املرأة با 	  دراســـة العادات والتَّقاليد السَّ
ينسجم مع هذه العادات.

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الَخاِمس
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يَّة املرأة يف 	  اســـتهداف البيئة بَحَمالت توعية طويلة األجل؛ تهدف إىل بيان أَهمِّ
الَعَمل اإلنَْساِنّ، وإىل توضيح طبيعة املهاّم الَِّتي ستُوكَل لها يف املَُنظََّمة، وبالطَّبع 

فإنَّ هذه الَحَمالت ال يكن أن تُْؤِت مثارها يف املَدى القصري.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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اِدس املبحث السَّ

َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ الشِّ

مع اتَِّســـاع نطاق َعَمل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، ومع ازدياد عدد وَحْجم هذه املَُنظََّمت، 
يَّة اعتمد منظومة الَعَمل اإلنَْساِنّ  وزيادة أعداد الَعاِملِنَي يف هذا املجال، تربز أَهمِّ
عل شـــهادات ِمَهِنيَّة، ُتَْنح للَعاِملِنَي يف هذا املجال بناًء عل اعتبارات موضوعيَّة 
َدة ُمْســـَبًقا، فالعديد من قطاعات الَعَمل املختلفة تلجأ إلصدار هكذا شهادات،  ُمَحدَّ
ْبط األخالقّي والَفنِّّي واملَِهِنـــّي للَعاِملِنَي، بحيث يُضَمن ألَّ  كَنْوع مـــن آلِيَّات الضَّ
يَْعَمَل يف هذه القطاعات إلَّ َمن كان جديًرا أخالقيًّا وِمَهِنيًّا، فِمَهن الطِّّب واملَُحاَسَبة 
واملحاماة وغيها تلجأ إلصدار هكذا شـــهادات للَعاِملِنَي بها وْفق اختباراٍت ُمْسَبَقة 
بعضها َفنِّّي واآلخر أخالقّي، والَعَمل اإلنَْساِنّ أَحَوج ما يكون إلصدار هكذا شهادات، 

م ِقيَمة ُمَضاَفة جديدة للَعَمل اإلنَْساِنّ وللُمَنظََّمت وللَعاِملِنَي. فهي تَُقدِّ

َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يَّة الشِّ أَهمِّ
ة مستويات، منها عىل  ة عىل ِعدَّ َهاَدات املَِهِنيَّة يف حال اعتامدها ِخْدَمات ِعدَّ م الشِّ تَُقدِّ
مســـتوى منظومة الَعَمل اإلنَْساِنّ بالكامل أو للُمَنظَّاَمت أو للَعاِملِنَي، وفيم ييل أبرز 

يَّة: ح هذه األَهمِّ النَِّقاط الَِّتي تُوضِّ

َخالء الَِّذيَن ال يُولُوَن البُْعَد األْخالِقّي يف 	  تنظيُف قطاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من الدُّ
يَّة الَكاِفيَة، أو ال يَتَمتَُّعون بالخربة واألهليَّة الَفنِّيَّة، وبالتَّايل  الَعَمل اإلنَْساِنّ األَهمِّ
َمة، وإىل استياء  قد تقود أفعالهم وُســـلُوكيَّاتهم إىل تردِّي َجْوَدة الِخْدَمات املَُقدَّ

املُْستَِفيِديَن، باإلضافة إىل اإلساءة إىل ُسْمَعة املَُنظَّاَمت الَعاِملِنَي بها.

تحسني مستوى الخربة لدى الَعاِملِنَي يف الِقطَاع اإلنَْساِنّ، فُوُجود هكذا شهادات 	 
د من الخربة ال يجوز قَبُول ما دونه، وهذا بالتَّأكِيد  يضمن توافر مســـتًوى ُمَحدَّ

َمة للُمْستَِفيِديَن. يقود إىل رَفْع ُمستوى الِخْدَمات املَُقدَّ
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حامية الَعاِملِنَي يف الِقطَاع اإلنَْساِنّ، فتوافر هكذا شهادات يَُوفِّر حاميًة قانونيَّة 	 
ة للَعاِملِنَي يف هذا القطاع، وال يُْقَصد  للَعاِملِنَي، إضافًة إىل تحسني النَّظْرَة الَعامَّ
هنا أنَّ النَّظْرَة الحاليَّة سلبيَّة، ولِكنََّها تُْعترََب َمْنُقوَصة كَْونَه ال يُنظَر للَعَمل اإلنَْساِنّ 

عىل أنَّه ِمْهَنة ُمستَِقلَّة.

واِبط، ففي الوقت الَحايِلّ نجد أنَّ 	  تَْنِميط الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وتوحيد املعايري والضَّ
واِبط واملعايري الَِّتي َستَلْتَزُِم  ح الضَّ ًة بها تُوضِّ كُّل ُمَنظََّمٍة تُْصِدر لوائح َداِخلِيَّة خاصَّ
ة، من استقالليَّة، وِحيَاِديَّة،  ة أو الَخاصَّ واِبط الَعامَّ بها ســـواًء عىل مســـتوى الضَّ
ومعايري أْخالِقيَّة، وغريها، فتُْصِبح هذه الجهات املُْســـتَِقلَّة هي الَحَكم الِفْعيِلّ يف 
َدة  واِبط واملعايري ُمَوحَّ واِبط، كام تُْصِبح الضَّ التزام هذه املَُنظَّاَمت باملعايري والضَّ
بني جميـــع املَُنظَّاَمت بحيث تقوم هذه الجهات باعتامدها ونرشها بحيث تكون 

ُملْزَِمة لجميع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واإلَغاثِيَّة.

الِجَهات املَُخوَّل لها إصدار شهادات الَعَمل اإلنَْساِنّ
َهاَدات املَِهِنيَّة عىل اختالف أنواعها ال تُصَدر وُتَنح اعتباطيًّا وإاِلَّ  من املَُسلَّم به أنَّ الشِّ
فََقـــَدْت ِقيَمتَها وأضاعت الَهَدف الَِّذي تَـــمَّ إصدارها ألجله، فال يجوز أن ُتَْنح هذه 
ـــَهاَدات من املَُنظََّمة نفسها للَعاِملِنَي بها، فالِجَهة املَُخوَّلَة بإْجرَاء االختبارات وَمْنح  الشَّ
ـــَهاَدات يجب أن تكون ُمْستَِقلَّة، وقد يَُناط بهذه الجهات املُرَخَّص لها إصدار هذه  الشَّ
َهاَدات إجراء دورات تَْدِريِبيَّة للَعاِملِنَي الُجُدد وحتَّى ترقية الُقَداَمى فَنِّيًا وتعريفهم  الشَّ

بأْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ.

ـــَهاَدات يجب أن يكون ُمْعرَتَفًا بها من جميع  فهذه الِجَهات املَُخوَّلَة بإصدار هذه الشَّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، ويكن أن تكون الجهة املُْصِدرَة ذات صفة دوليَّة بحيث يكن 
أن تَُســـيْطر عىل ُمْدَخالت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل املستوى الَعالَِمّي، وبالطَّبْع يجب أن 
َهاَدة من الَعَمل  َهاَدات ُملْزَِمًة، بحيث ُيَْنع أّي شخٍص ال يحمل هذه الشَّ تكون هذه الشَّ
َصة لإلَداريِّنَي مختلفًة عن تلك  َهاَدة املَُخصَّ يف املجال اإلنَْســـاِنّ، ويجب أن تكون الشَّ

اِدس الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث السَّ
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ِمي الِخْدَمات واإلعانـــات، ويكن أن يكون لهذه  ل اإلغاثة أو ملَُقدِّ َصة لُعـــامَّ املَُخصَّ
الِجَهات املُْصِدرَة للشـــهادات ِصَفٌة أكادييٌَّة وتدريبيٌَّة، بحيث يَُناط بها وْضع َمَناهج 
ٌه للَعاِملِنَي الُجُدد؛ فَيَِتّم  ــة وبرامج تَطِْبيِقيَّة تكون ذات بُْعَديِْن اثنني؛ األَوَّل ُمَوجَّ نَظَِريَـّ
واِبط واإلرشادات املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْساِنّ إضافًة إىل تَأهيلهم املِْهِنّي  تزويدهم بالضَّ
للَعَمل، والبُْعد الثَّان يَتََعلَّق برتقية الَعاِملِنَي الُقَداَمى فَنِّيًّا، سواًء يف املستوى الَعَميّل أو 
اإلَداِرّي، بحيـــث يكن القول بأنَّ هذه الجهات املُْصِدرَة تُْصِبح بثابِة َضاِبط للَجْوَدة 
يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، فتقوم بإصدار تصنيفات تَرْتِيِبيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وفْق معايري 

الَجْوَدة املُطَبََّقة فَنِّيًّا وأْخالِقيًّا.

َهاَدات  من الفوائد غي املُباِشَة لهذه الشَّ
واِبط اإلرشاديَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ تَْخَضع يف  إنَّ العديد من املعايري األْخالِقيَّة والضَّ
ـــْخيِصّ ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أو حتَّى  بعض األحيان للتفسري الشَّ
ـــْخيِصّ قد ال يكون صائبًا  ِمن ِقبَل القامئني عىل هذه املَُنظَّاَمت، وهذا التفســـري الشَّ
دامئًا، هذا االختالف يف التَّْفســـري يُؤدِّي إىل تنامي االختالفات بني املَُنظَّاَمت وبني 
الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة الواحدة، وقد يؤدِّي هذا االختالف يف الَفْهم أو التَّْفِســـري إىل 
َهاَدات يكنها  تََدنِّ َجْوَدة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بشكٍل أو بآخر، فهذه الجهات املُْصِدرَة للشَّ
القضاء عىل هذه االختالفات تاًما، إضافًة إىل إصدار َمْنُشـــورات إلكرتونيَّة وَورَِقيَّة 
ح وتُبَـــنيِّ املعنى الدقيق لُكّل ِمْعياٍر بحيث  تُـــَوزَّع عىل املَُنظَّاَمت وعىل الَعاِملِنَي تُوضِّ

يَْنتَفي أيُّ فَْهم َخاّص خاطئ.

َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ أنواع الشِّ
ـــَهاَدات املَِهِنيَّة َذاَت مَنٍَط واِحٍد، وإالَّ فََقَدْت قُْدرَتََها عىل َضبْط  ال يَْنبَِغي أن تكون الشِّ
ُمْدَخـــالت وُمْخرََجات الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ففاعليّتها الَحِقيِقيَّـــة تَْكُمن يف كَْونَِها ذات 
ـــَهاَدات املَِهِنيَّة يُْغِني الَعَمل اإلنَْساِنّ  ع يف الشِّ ة وأبعاد مختلفة، فالتََّنوُّ مســـتويات ِعدَّ
ـــَهاَدات يُْســـبَق بَدْورَة نَظَِريَّة  ويَْفتَح أمامه آفاقًا جديدة للتطوير، وكُّل نَْوٍع من الشَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ـــَهاَدة إالَّ بعد التََّحقُّق من قـــدرة الَعامل عىل القيام  وَعَملِيَّـــة، بحيث ال يَِتّم َمْنح الشَّ
َهاَدات  ُ أنواع الشَّ بواجباته املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل أكمِل وْجٍه، وفيام ييل َسُنبَنيِّ
َصات املوَجْوَدة يف املَُنظَّاَمت  الَِّتـــي يكن َمْنُحَها من هذه الِجَهات وذلك وفْق التََّخصُّ

اإلنَْسانِيَّة.

َهاَدة للَعاِملِنَي يف مراكز تقديم الِخْدَمات 	  شـــهادة الَعَمل املَُباِش: وُتَنح هذه الشَّ
َهاَدة اإلملام التَّاّم للَعاِمل بخصائص َعَمله  وتوزيع اإلعانات، ويُرَاَعى عند َمْنح الشَّ

املَِهِنيَّة واألْخالِقيَّة، بحيث يكون قادًرا عىل تأدية َمَهاّمه وفْق الَجْوَدة املطلوبة.
َهاَدة بالَعاِملِنَي املُوكَل لهم التَّْوثِيق َسَواًء 	  شهادة الَعَمل التَّْوثِيقّي: وتَْختَّص هذه الشَّ

أكان للِخْدَمات واإلعانات أو لتوثيق املُباَدَرات واملشـــاريع، ويُراَعى عند َمْنحها 
إملام حاملها بُتَطَلَّبَات الَعَمل الَفنِّّي واألْخالِقّي، بحيث يقوم بعمله دون أّي إخالل 

واِبط املوضوعة واملعايري املُتَّبََعة. بالضَّ

َهاَدة يكن للعامل التََّعاُمل مع املَانِِحنَي 	  شهادة للتََّعاُمل مع املَانِِحنَي: وفْق هذه الشَّ
واِبط الواِجب اتِّباُعَها إلرضاء املَانِِحنَي من ناحية رشوطهم  وتوضيح اآلليَّات والضَّ
املطلوبـــة؛ بحيث ال تُؤثِّر هذه الرشوط عىل َجْوَدة الَعَمل ونَْوِعيّته، وبالتَّأكِيد فإنَّه 

َهاَدة. يكن للاَمنِِحنَي رَفْض التََّعاُمل مع أّي شخٍص ال يحمل هذه الشَّ

َهاَدة بالَعاِملِنَي يف 	  شـــهادة إلدارة املشاريع واملُباَدَرات املُجَتَمِعيَّة: تَْختَّص هذه الشَّ
قطاع إدارة املشاريع ذات الطَّابَع اإلنَْساِنّ وتنظيم املُبَاَدَرات املُْجتََمِعيَّة عىل اختالف 
ة باملشاريع إضافًة  أنواعها، ويُْشرَتَط ملَْنِحَها إملاُم العاِمل بالقواِعد اإلَداِريَّة الَخاصَّ

ائِح املُْجتََمِعيَّة املختلفة. إىل الَوْعي االْجِتاَمِعّي، والُقْدرَة عىل التََّعاُمل مع الرشَّ

هادات الَِّتي ُيِْكن َمْنُحها؛ فقد تَْفِرز  يَّة للشَّ وبالتَّأكِيد ليست هذه االختصاصات الَحْصِ
طبيعة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ اختصاصاٍت جديدًة، وعند كُّل اختصاٍص جديٍد يكن الَعَمل 
واِبط املوضوعة يكن البَْدء  ة بهذا االختصاص، وَوفْق الضَّ واِبط الَخاصَّ عىل وْضع الضَّ

َهاَدات. بَْنح الشَّ

اِدس الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث السَّ
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ة َمرَْحلِيَّة يكن القول بأنَّها قد أُنِْجزَْت  إنَّ تَطْوير منظومة الَعَمل اإلنَْساِنّ ليست َمَهمَّ
باتِّباع بعض الُخطَُوات وتَطِْبيق بعض املفاهيم، فهي مرحلة َدامِئَة وُمْستَِمرَّة ال يكن أن 
تَْعرِف نهايًة؛ فعند تََوقُّفها أليِّ سبٍب كان، يكن القول بأنَّها إيذاٌن بتََدْهُور هذا الَعَمل 
وتَرَاُجع فاعليّته؛ ومحاور التَّطْوير الَِّتي تَمَّ اقرتاحها يف هذا الفصل ليســـت املََحاِور 
يَّة؛ فالتَّطِْوير عمليَّة ُمتََكاِملَة، وكُلَّاَم أُْدِخَل بها عنارص إضافيَّة كُلَّاَم  الوحيدة أو الَحْصِ
انعكس ذلك عىل زيادة فَاِعلِيّتَها، فأّي تطويٍر منشوٍد ال بُدَّ أْن يَِتمَّ إرشاك كُّل أطراف 
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ به، بَْدًءا من املَانِِحنَي ُمروًرا باملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة؛ فاملُْستَِفيِديَن، 

ّ الَِّذي يَلَْعب َدْور املُرَاِقب. وكذلك املُْجتََمع املََحيلِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَفْصل الرَّاِبع عَش 

َقات الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمَعوِّ

َمة • ُمَقدِّ
َياَسّة • املَْبَحث األَوَّل: تأثُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ بالسِّ

يَاِسّ املُبَارِش 	  التََّدُخل السِّ
يَاِسّ غري املُبَارِش بالَعَمل اإلنَْساِنّ	  التََّدُخل السِّ
يَاَسة	  أسباب تأثُّر الَعَمل اإلَغاِثّ بالسِّ

َقات املَُتَعلَِّقة بِفَرق الَعَمل  • املَْبَحث الثَّاِن: املَُعوِّ
االنخفاض العَدِدّي والنَّْوِعّي للَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْساِنّ	 
أسباب اإلحجام عن الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
استهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَّة	 

َقات املَُتَعلَِّقة باملَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة • املَْبَحث الثَّالِث: املَُعوِّ
قَات اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة	  املَُعوِّ
يِعيَّة	  قَات الَقانُونِيَّة والتَّرْشِ املَُعوِّ
قَات تنفيذيَّة	  ُمَعوِّ

َقات املَُتَعلَِّقة بالبيئة الْجِتَمِعيَّة  • املبحث الرَّاِبع: املَُعوِّ
قَات االْجِتاَمِعيَّة النَّاتَِجة عن البيئة	  املَُعوِّ
لَة باملَُنظََّمة	  قَات االْجِتاَمِعيَّة ذات الصِّ املَُعوِّ
االستغالل االْجِتاَمِعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

َقات املَالِيَّة • املبحث الَخاِمس: املَُعوِّ
انخفاض املوارد املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
النَّزَاَهة واألَمانَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
الَفَساد املَايِلّ يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 	 
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الفصل الرَّاِبع عَش

َقات الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمَعوِّ

َمة ُمَقدِّ
يُواِجه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف املُْجَتَمَعات بشـــكٍل َعاّم العديد من العوائق والعراقيل، 
فأّي ما كان مجال الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أو اإلَغاِثّ، وأيًّا مـــا كانت أُطُره التَّكوينيَّة، ما 
َساتيَّة، وأيًضا أيًّا ما كان عدد وَحْجم املُْسَتِفيِديَن من هذا الَعَمل؛  بني َفرِْديَّة أو ُمَؤسَّ
َقـــات الَِّتي تقف يف طريقه ويف طريق مُنُّوه وتطوُّره؛  فـــإنَّ هناك الكثي من املَُعوِّ
األمر الَِّذي قد يقود إىل انخفاض َمرُْدوِديّته اإلنَْســـانِيَّة والْقِتَصاِديَّة والتَّْنَمِويَّة، 
وقد تصل يف بعض الحالت إىل تََوقُِّفِه، وإذا كان الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يوجد 
يف قلب املُْعِضالت اإلنَْسانِيَّة، بهدف التَّخفيف عن املُْحَتاِجنَي واملَُساَعَدة عل تجاُوز 
َقات َشتَّى تجعله  األزمات والكوارث يف أوســـاط املَْنكُوِبنَي، فإنَّه بدوره يَُواِجه ُمَعوِّ
َمَحـــكًّا َحِقيِقيًّا لتطبيق ِقَيم وأخالِقيَّـــات التَّضحية والَبْذل والعطاء دومنا حدوٍد، 

بشكٍل يتجاوز حدود النظريَّة إىل واقعيَّة التَّطبيق.

اتِيَّة منها  قَات َذاتِيَّة وَمْوُضوِعيَّة؛ فالذَّ قَات واإلشـــكاليَّات إىل ُمَعوِّ وتنقسم هذه املَُعوِّ
اِخلِيَّة لها، ســـواًء من النَّاِحيَة  تَتََعلَّق باملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وكُّل ما له عالقة بالبيئة الدَّ
قَات َضْعف التَّْنِسيق يف  يَاِسيَّة أو املَالِيَّة، وتشمل هذه املَُعوِّ اإلَداِريَّة أو الَقانُونِيَّة أو السِّ
َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ بالكامل، فالَفرِْديَّة تَطَْغى عىل أسلوب عمل بعض املَُنظَّاَمت، 
يَاِسيَّة والَقانُونِيَّة، كإطاٍر ُمؤَثِّر  ا املَْوُضوِعيَّة فتَتََعلَّق بالبيئة املحيطة، االْجِتاَمِعيَّة والسِّ أمَّ
، يُِحيط باملَُنظَّاَمت كام يُِحيط بالفئات املُْستَْهَدفَة، فالبيئة الَخارِِجيَّة للُمَنظَّاَمت  وتََفاُعيِلّ
يَاِسّ واملَايِلّ وحتى  ُغوط والَعرَاِقيل، منها السِّ اإلنَْسانِيَّة ُمْشبََعة بختلف أشـــكال الضُّ
ُعوبَات تأت  َاَعات، كُّل هذه الصُّ األَْمِنـــّي، نَاِهيَك عن بيئة َعَمل َملِيئَة بالحروب والصِّ

يف ِظّل موارَد شحيحٍة وضعيفٍة، بل ومعدومٍة يف بعض األحيان.
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ح والتفصيل خالل مباحث  َدة، نتناولها بالرشَّ يَات املُتََعدِّ كّل هذه اإلشـــكاليَّات والتََّحدِّ
هذا الفصل، ُمحاولني معرفة َمواِطن الَخلَل بِدقٍَّة؛ علَّ هذا الفصل يكون ُخطَْوة أُوىَل 

يَات وإيجاد الحلول لها. يف ُمَواَجَهة هذه التََّحدِّ
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املبحث األَوَّل

َياَسّة تأثُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ بالسِّ

ق الَعَمل اإلنَْســـاِنّ نََقالت نوعيَّة جعلته يتحوَّل من نشـــاٍط شعبيٍّ يعتمد َمن  حقَّ
ِسيَّة؛  ميارســـه عل الرتجال والعفويَّة إىل ِعلْم وفنٍّ يقوم عل أُُســـس ِعلِْميَّة ُمَؤسَّ
َعت  د للَعاِملِنَي طُُرق ممرســـة مجالته الَِّتي توسَّ حيث ُوِجَدْت ضوابط وأُطٌُر تُحدِّ
هي األخرى، وهذه النََّجاحات دَفَعت العديَد من الِجَهات ملحاولة استغالل املَُنظََّمت 
ة  يَّة الَخاصَّ اإلنَْســـانِيَّة لغاياٍت مختلفٍة وألهداٍف ُمَتَباِيَنٍة تََراوحت بني املكاسب املَادِّ

َياِسّ والعقائدّي أو املذهبّي. واألغراض الدعائيَّة لصالح النتمء السِّ

كِيز عىل َركَائِز الِحيَاِديَّة واالستقالليَّة يف  وهذا ما يَُحتِّم عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الرتَّ
الَعَمل، وإيجاد اْســـرِتَاتِيِجيَّات واِضَحة ُتَكِّنها من أداء عملها بعيًدا عن أّي تدخُّالت 
ِسيَاِسيَّة، إالَّ أنَّ هذه االْسرِتَاتِيِجيَّات قد ال تكون دامئًا ناِجحًة، ِمامَّ يُْسِقط هذه املَُنظَّاَمت 

. يَاِسّ يف فَّخ الوالء السِّ

يَاِسّ يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وبالتَّأْكِيد فإنَّ هذا التََّدُخل يهدف  د ُصَور التََّدُخل السِّ وتتعدَّ
الســـتغالل هذا الَعَمل لتحقيق َمَكاِسَب ِسيَاِسيَّة عىل حســـاب الَعَمل اإلنَْساِنّ، ومنها 
ة للَعَمل  تََداُخـــل ُمبَارِش وآخر َغرْي ُمبَارِش، وكال الَوْجَهنْيِ للتََّداُخل يحمل َســـلِْبيَّة تَامَّ
اإلنَْســـاِنّ ويســـبِّب عىل املدى الطويل إخراج هذا الَعَمل عن إطاره األساس وهدفه 

املُْعلَن.

َياَسة وفيم ييل أَهّم ُصَور التََّدُخل بني اإلَغاثَة والسِّ
 

َياِسّ املَُباِش  التََّدُخل السِّ
يُْعترََب هذا التََّدُخل من أخطر التهديدات الَِّتي تَُواِجه املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وتلجأ إليه 
يَاِسيَّة وَحتَّى الَعْسَكِريَّة للحصول عىل َمَكاِسب ِسيَاِسيَّة  بعض الُحُكوَمات أو النَُّخب السِّ
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ُحُكوِميَّة أو شـــخصيَّة، كأْن تَْفرِض الُحُكومة أو أطراٌف بها عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 
َدة دعاًم لحملٍة انتخابيٍَّة أو ألطراٍف َشـــْعِبيَّة ُمَوالية للتَّيار  تقديَم ِخْدَماتها لفئاٍت ُمَحدَّ
؛ وِمن البََديِهّي هنا أْن نقول بأنَّ الِحيَاِديَّة واالســـتقالليَّة هي الَحّل النَّاِجع  ـــيَاِسّ السِّ
ة اليَِسريَة. هل واملََهمَّ لهذا التََّداُخل، ولكْن هل الُوُصول للِحيَاِديَّة واالستقالليَّة باألمر السَّ
تُثِْبت الَوقَائع امليدانيَّة أنَّ التزام املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بالِحيَاِديَّة واالستقاللية 
َاَعات، وهذا ما أكَّدته  ًة يف ِظّل بيئة مليئة بالحروب والصِّ ـــهل، َخاصَّ ليس باألمر السَّ
املراكز البَْحِثيَّة واإلْعالِميَّة)1( من خالل طَرْحها مصطلح "جدليَّة العالقة بني اإلَغاثَة 
يَاَســـة"، فَوفْق هذا املصطلح قد تجد املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة نفسها بني خيارين ال  والسِّ
ا أن تتنازل عن بعض الِحيَاِديَّة واالســـتقالليَّة أو أن تتنازل عن الَعَمل  ثالـــث لهام، إمَّ
ِحيَّة يف بعض  اإلنَْساِنّ بالكامل، وهذا ما يُؤكِّد أنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ نفسه قد يكون الضَّ
النِّزَاَعـــات؛ ففي اليمن علََّقت الحكومـــة اليمنيَّة أعامل ُمَنظََّمة أِطبَّاء بال حدوٍد عىل 
َخلِفيَّة نرَْش قناة الجزيرة تقريرًا َمْصدره املَُنظََّمة املذكورة؛ حيث حمل التقرير عنوان 
يَّة  حِّ "أَهّم َعرْش أزمات إنَْســـانِيَّة"، وذكَر التقرير ُســـوء املعاملة وُسوء الِخْدَمات الصِّ
يف املناطق الَِّتي يقطنها الحوثيُّوَن، واشـــرتطت الحكومة اليََمِنيَّة تَرَاُجع املَُنظََّمة عن 
التقرير مـــع التَّصيح بأنَّ التقرير املذكور غري ِمْهِنّي وال يعكس ِوْجَهة نَظَر املَُنظََّمة، 
بـــل يعكس ِوْجَهة نَظَر الوكاالت اإلْعالِميَّة الَِّتـــي نرشته)2(، ويف نهاية األمر رََضَخْت 
ُمَنظََّمة أِطبَّاء بـــال حدوٍد لضغوط الحكومة اليمنيَّة مقابل عدم حرمان اليمنيِّنَي من 
ِحيَّة يف  ِخْدَماتها، وهذا ما يَُعزِّز الرَّأْي القائل بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ نفسه قد يكون الضَّ

َاَعات. بعض الصِّ
يَاِسيَّة، وبالتَّأْكِيد  ُغوط السِّ أظهرت هذه الحادثة قابليَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ للرُُّضوخ للضُّ
ة، بل كان بهدف عدم التَّْضِحيَة  فإنَّ هذا الرُُّضوخ مل يكن بهدف اإلخالل باملبادئ الَعامَّ

َراَســات، 2017م، تاريخ . 1 ، موقع الجزيرة للدِّ ــَياِسّ الَعــَرِبّ، قُطْــب، جدليَّة العالقة بني اإلعالمّي والسِّ
https://cutt.us/6l3KA :الزيارة 23 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

، مركز الجزيرة . 2 ياَسة والَعَمل اإلنَْساِنّ سامل، سيدي أحمد ولد أحمد. ندوة حول جدليَّة العالقة بني السِّ
https://cutt.us/bvOV2 :َراَسات، أبريل 2012م، تاريخ الزيارة 17 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط للدِّ
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بالَعَمل اإلنَْساِنّ، وهنا تكمن الَعَقبَة الرئيسة، كيف يكن للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
يَاِسيَّة. ُغوط السِّ التَّوِفيق بني مبدأ الِحيَاِديَّة واالستقالليَّة وبني ظروف الضُّ

مه بعض الُحُكوَمات من َدْعٍم  يَاَسة والَعَمل اإلَغاِثّ ما تُقدِّ ومن أشـــكال التََّدُخل بني السِّ
َدة أو للتغطية عىل  َمـــايِلّ لبعض املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة مقابل الحصول عىل مكاســـب ُمَحدَّ

مواقف سياسيَّة ما، وهذا ما حصل إبَّاَن الغزو األمرييّك للعراق 2003م)1(؛ حيث َعَمَدْت 
الحكومة األمريِكيَّة لتقديم ُمَساَعَدات إنَْسانِيَّة َعاِجلَة للعراقيِّنَي يف محاولٍة للتغطية عىل 
االنتهاكات اإلنَْســـانِيَّة الَحاصلة؛ حيث ضخَّت ما يزيد عن 1.7 بليون دوالر كُمَساَعَدات 
إنَْسانِيَّة، ولتَْغِطيَة هذه النََّفَقات قَلََّصت ُمَساَهمتها يف برنامج الغذاء الَعالَِمّي بنحو بليون 

دوالر، مامَّ انعكس سلبًا عىل نحو 40 مليون شخص يف 22 دولة إفريقيَّة.
ـــيَاِسّ املُبَارِش محاولُة بعض الُحُكوَمات اســـتغالل  وِمامَّ يَُدّل أيًضا عىل التََّدُخل السِّ
ُســـْمَعة بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لتحقيق َمَكاِسب َعْسَكِريَّة، وهذا ما حصل يف الغزو 

األمرييّك ألفغانستان)2(؛ فقد استغلَّ بعض الجنود األمريكيُّون اللِّباس الَخاّص واملَُميَّز 
ل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة للقيام ببعض الَعَمليَّات األَْمِنيَّة. هذه وغريها مناذج  لُعامَّ
َمة وتََحوُّلها  يَاِسّ املُبَارِش بالَعَمل اإلنَْساِنّ أدَّت إىل تَرَدِّي الِخْدَمات املَُقدَّ للتََّداُخل السِّ

يف بعض الحاالت إىل واِقعٍ َسلِْبّي للُمْستَِفيِديَن.

َياِسّ غي املَُباِش بالَعَمل اإلنَْساِنّ التََّدُخل السِّ
ة، وَجِميُعها  فيام يتعلَّق بالتََّدُخل غري املُبَارِش فهو كَقِرينه املُبَارِش له ُصَور وأشـــكال ِعدَّ
ة غري رشعيَّة أو قد تكون رشعيَّة، ولكْن بأســـلوٍب َغرْي  تهدف لتحقيـــق مآرب َخاصَّ

َراَســـات املَْعِنيَّة)3( أنَّ نحو %90 من  َدد تؤكِّد العديد من الدِّ رَشِْعـــّي، ويف هذا الصَّ

، مرجع سابق.. 1 ياَسة والَعَمل اإلنَْساِنّ سامل، سيدي أحمد ولد أحمد. ندوة حول جدليَّة العالقة بني السِّ
، موقع قناة الجزيرة، 2006م، تاريخ الزيارة 10 . 2 ياَســة والَعَمل اإلنَْســاِنّ غرايبة، إبراهيم. الُعْنف والسِّ

https://cutt.us/538UR :مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
عبدالرحمن، شعبان. مرجع سابق.. 3

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ّي هي ُمُدن أو ُدَول  حِّ املناطق املنكوبة بالكوارث والحروب والَفْقر وانهيار املستوى الصِّ
َعَرِبيَّة أو إْســـالِميَّة، وليس هذا مجال ِذكْر األسباب وراء ذلك، ولِكنَّها بالتَّأْكِيد إحدى 

يَاِسّ غري املُبَارِش. ل السِّ تجلِّيَات التََّدخُّ

ل وْضع العراقيـــل الَقانُونِيَّة أمام ترخيص بعض املَُنظَّاَمت، أو  ومـــن ُصَور هذا التََّدخُّ
حرمان الَعاِملِنَي فيها من الحصول عىل تأشريات ُدُخول، فبعد أحداث الحادي عرَش 
ة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة منها  من أيلول تعرَّضت العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وَخاصَّ
لُضُغوٍط ِسيَاِسيٍَّة غري ُمبَارِشَة؛ كاتَِّهامها بتمويل اإلرهاب، ِمامَّ أثَّر سلبًا عىل أداء هذه 
املَُنظَّاَمت وعىل مصادر تويلها، فَغَدا بعض املَُموِّلنَِي يف قَلٍَق من االستمرار بالتَّْمِويل 

خشيَة أْن تَطَالهم تُْهَمة تويل األنشطة اإلرَهاِبيَّة.

يَاِسّ يف الَعَمل اإلنَْساِنّ وبَشتَّى ُصَوره ومظاهره يَُعّد انتهاكًا  ل السِّ وال َشكَّ أنَّ التََّدخُّ
ْعب التََّخلُّص منها،  صارًخا ملبادئ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ويُْعترََب من الَعَقبَات الَِّتي من الصَّ
كَْونها تَُعدُّ َعَقبَات َمْوُضوِعيَّة ال تأثري للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة فيها إالَّ ضمن حدوٍد َضيَِّقة، 

َمة. وهو ما يَُقود َحتاًْم لرتدِّي َجْوَدة ونَْوِعيَّة الِخْدَمات املَُقدَّ

يَاِسّ يف الَعَمل اإلنَْساِنّ  ل السِّ يَّة؛ ففي التََّدخُّ وهنا يجب اإلشارة إىل نقطٍة بالغِة األَهمِّ
ل، فبعض املَُنظَّاَمت  ال يجب أن نَُصوِّر املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة دامئًا بأنَّها فريسُة هذا التََّدخُّ
يَاَســـة يف أجندات عملها، ولو كان بشكٍل َخِفّي؛  ال يكن ترَْبِئَتَُها من تهمة إدخال السِّ
يَاِســـيَّة الَحاكَِمـــة بذريعِة تأمني البيئة  فبعـــض املَُنظَّاَمت تَطْمح إلرضاء النَُّخب السِّ
م بعض التََّنازاُلت يف مبادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذه  يَاِسيَّة املَُناِســـبَة للَعَمل، وتَُقدِّ السِّ
ِتِه عن ســـياقه الطَِّبيِعّي، وِبَغّض النَّظَر عن  التََّنازاُلت قد تُْخِرج الَعَمل اإلنَْســـاِنّ برُمَّ
انِيَّة، فإنَّ مبادرتها بالتقرُّب من أّي  الظُُّروف الَِّتي تدفع املَُنظَّاَمت لهذه التََّنازاُلت املَجَّ
جهٍة سياسيَّة يَُشكِّل انتهاكًا صارًخا ملبادئ الَعَمل، وهذا ما يكن تسميته بتبعيَّة اإلَغاثَة 
ياَسة، وبالتَّأكِيد لن نجد ُمَنظََّمة واحدًة تَْعرَتِف بأنَّ لها أجندة سياسيَّة َخِفيَّة، فجميع  للسِّ
ــاَمت تنفي هذه التُّْهَمة عنها باملُطْلَق، إالَّ أنَّ الوقائع تُثِْبت ُوُجود هوًى ِســـيَاِسّ  املَُنظَـّ

لبعض املَُنظَّاَمت.

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث األَوَّل



- 525 -

آرش دو زوي: ُمَنظََّمة إنَْســانِيَّة فرنســيَّة غري حكوميَّة، أَْعلََنْت عن نشــاطها يف إندونيســيا عام 2004م، . 1
ة إعالميَّة كبرية َعِقَب تورُّطها بتهريب ِمئَة طفل تشاِدّي وُسوداِنّ إىل فرنسا، موقع ويكيبيديا  أحدثت َضجَّ

https://cutt.us/KGIzy :املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
غضب يف تشــاد بســبب "اختطاف األطفال" ِمن ِقَبل ُمَنظََّمة فرنســيَّة، ب ب س عرب، 1 نوفمرب . 2

https://cutt.us/K0CbS :2007م، تاريخ الزيارة 17 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ــابع . 3 هيــالري كلينتون: ُولَِدت 1947م، سياســيَّة أمريكيَّــة؛ تولَّت منصب وزير الخارجيَّة األمرييّك السَّ

تِّنَي، وذلك يف عهد الرَّئِيس باراك أوباما يف الفرتة منذ عام 2009م وحتَّى عام 2013م، ويُذكر أنَّ  والسِّ
يَِّدة  هيالري كلينتون هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الواليات املتَِّحَدة الثان واألربعون، كام كانت هي السَّ
األوىل للواليات املتَّحدة خالل فرتة ُحْكِمِه الَّتي استمرَّت منذ عام 1993 وحتى عام 2001م، وقد عملت 
كلينتــون يف مجلس الشــيوخ األمرييّك بدينة نيويــورك يف الفرتة من عام 2001م وحتى عام 2009م، 
ــحة الحزب الديقراطّي لالنتخابات الرِّئَاِســيَّة األمريكيَّــة 2016م، والَّتي خستها لصالح  وكانــت مرشَّ

https://cutt.us/jPu95 :الرَّئِيس دونالد ترامب، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ة  يَاِسّ لتَِصل للتَّبَِعيَّة التَّامَّ وبعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة َخرََجْت عن نِطَاق الَهَوى السِّ
واالنخراط يف أعامٍل ال تُْعترََب ُمَناِفيَة للقانون واملبادئ اإلنَْسانِيَّة فقط، بل قد يَُحاِسب 
يَاِسيَّة،  عليها القانون الِجَناِئّ والَعْسَكِرّي، وكُّل ذلك يف سبيل إرضاء بعض النَُّخب السِّ

 ،”Archedezoe“)1( "فحادثة اختطاف األطفال يف تشاد من قبل ُمَنظََّمة "آرش دو زوي
ة لجهة ارتباط الحادثة بالحكومة الفرنِســـيَّة وبعض  مازالت َحتَّى اآلن غامضة وَخاصَّ

َْت ِمن ِقبَل املُرَاِقِبنَي بأنَّ لها أبعاًدا ُمرْتَِبطَة بتوفري  ة أنَّ الحادثة فُسِّ أجهزتها)2(، وَخاصَّ
َدة الِجْنِسيَّات ِعاَمُدَها الجيش الفرنّي عىل  ذرائع ِسيَاِسيَّة تَُعزُِّز فكرَة نرَْش قُوَّاٍت ُمتََعدِّ

وَدان يف عام 2007م. الحدود بني تشاد والسُّ

َول  يَاَســـة: ظاهرُة َعْسَكرَة بعض الدُّ وِمن الظََّواِهر الَخِطرية للتََّداُخل بني اإلَغاثَة والسِّ

للَعَمل اإلنَْســـاِنّ وتسييسه لِخْدَمة أَْمِنَها املســـتدام، وذلك من خالل اسرتاتيجيَّتنَْيِ 

ًة  يَاِســـيَّة للُحُكوَمات، وَخاصَّ ؛ األوىل َدْمج األعامل اإلَغاثِيَّة يف األجندة السِّ ُمتكاِملَتنَْيِ

الغربيَّة، وهـــذا ما رصَّحت به وزيرة الَخارِِجيَّة األمريِكيَّة هيالري كلينتون)3(، بعبارة 
يَاَسة األمريِكيَّة الَخارِِجيَّة، واالسرتاتيجيَّة الثَّانِية  كِيَّة" لِخْدَمة السِّ ة الذَّ استخدام "الُقوَّ
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َ عنه بعبارة  تقديم املَُساَعَدات اإلنَْسانِيَّة بالتَّزَاُمن مع الَعَمليَّات العسكريَّة، وهذا ما ُعربِّ

"كَْسب العقول والقلوب")1(.

كِيَّة وكَْسب العقول والقلوب َدَخَل الَعَمل اإلنَْساِنّ يف  ة الذَّ وما بني اســـرتاتِيِجيَّتَْي الُقوَّ
يَاِسيَّة،  َمتَاَهة ِسيَاِسيَّة كادت تُْخرُِجه عن إطاره الَعاّم وتَْجعله َمِطيًَّة َسْهلًَة لألجندات السِّ
مامَّ دفَع البعض للقول بأنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هي أذُرع الُحُكوَمات ويجب أن تُبْرَت.

وتأكيًدا لهذا الطَّْرح فَقد ُعِقَد ُمْؤَتَر يف "West Point" يف يونيو 2009م بني ُمَمثِّلِنَي 
عن الواليات املُتَِّحَدة األمريِكيَّة وبني املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة الَعاِملَة يف 

أفغانستان)2(، وتَمَّ تَْسيب وثِيَقة عن االجتامع تُبَنيِّ أنَّ األطراف املُْؤَتِرَة اتََّفَقْت عىل 
ائِر هناك  التَّعاون إلنهاء النِّزَاع وأنَّ الطَّرَفنَْيِ لهام نوايا ُمْشرَتَكَة با يَُخّص النِّزَاع الدَّ

اســرتاتيجيَّة كَْســب العقول والقلوب: مفهوم يَِتّم التَّعبري عنه من حنٍي آلخر، يف َحاِل الحرب، والتََّمرُّد، . 1
قَة، بل  ة املُتََفوِّ والنزاعات األخرى؛ حيث يســعى أحد الطرفني إىل الَغلَبَة والنَّْص، ليس باســتخدام الُقوَّ
من خالل توجيه نداءات عاطفيَّة، أو فكريَّة، للتأثري عىل ُمؤيِِّدي الجانب اآلخر، تَمَّ اســتخدام مصطلح 
كَّان إىل جانبهم، ألَوَّل مرَّة بقلم لويس هوبرت غونزاليس  "قلوب وعقول" لإلشارة إىل طريقة لجلب السُّ
لياوت )جرال فرنّي ومسؤول استعامرّي( كجزء من اسرتاتيجيّته، ملَُواَجَهة ترُّد بالك فالغز، الحدود 
تينيَّات من القرن املايض انتهجت الواليات املُتَِّحَدة األمريكيَّة هذه  الصينيَّة يف عام 1895م، وخالل السِّ
االســرتاتيجيَّة، وذلك يف حربها يف فيتنام، واتَّبعتها اإلدارة األمريكيَّة يف حربها يف أفغانســتان، كتب 
عنها الباحث جارفينكل" يف كتابه )مرشد تطبيقي لَِكْسِب الحرب عىل اإلرهاب( فيقول: "كّل سلطة غري 
ُمْســلَِمة اختارت أن تضع يدها عىل الرشق األوســط واجهت مشكلة كَْسب القلوب والعقول املُْسلَِمة" وهو 
ة العسكريَّة فقط، ثُمَّ ينصح "جارفينكل" االحتالل  يقصد هنا االحتالل القديم الَِّذي كان اعتامده عىل الُقوَّ
الحديث بأن يُراعي البُْعد الفكرّي يف املعركة، فينصح بوجوب تدشني حملة متواصلة من إظهار االحرتام 
والتقدير لإلســالم، مع تعبئة بعض املســلمني ليكونوا ُحاَمة وواجهة لتلك الحملة، ليتمَّ إقناع الشعوب أنَّ 
َا هي تُواجه املُتَطَرِِّفنَي واإلرهابيِّنَي  أمريكا غري معادية لإلسالم أبًدا، وال تريد االعتداء عىل الشعوب وإمنَّ
ــُعوب ك تخدعهم وتَُزيِّف َوْعيَهم  ر للشُّ فقط؛ ألنَّهم يعتدون عليها.. وهذا النَّْوع من الحمالت الَِّتي تَُصدَّ
هو عني ما نقصده بســالح "الدبلوماســيَّة الشعبيَّة"، للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح 

https://cutt.us/bp6A1 :عىل الرَّاِبط
أبــو عجيــب، لقاء. آليَّات ووســائل حمية الَعَمل اإلنَْســاِنّ بني النظريَّة والتَّطبيــق، إصدارات املعهد . 2

االســكندنايّف لحقوق اإلنســان، 4 أغسطس 2014م، تاريخ الزيارة 17 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 
https://cutt.us/KaeqZ
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آنذاك، بالتَّأكِيد فإنَّ هذا االتِّفاق وهذا النَّْهج يف الَعَمل ال يشـــري إالَّ إىل فَْهم خاطئ 

لجوهر الَعَمل اإلنَْساِنّ وملخالفة رصيحة وموصوفة ألسس الَعَمل اإلَغاِثّ.

يَاَســـة يف الَعَمل  ْعب بكان مواجهة تدخُّالت السِّ وعموًمـــا يكن القول بأنَّه من الصَّ

يَاَسة يف هذا الَعَمل كونه َعَقبَة َذاتِيَّة يكن  اإلنَْساِنّ، ولكن يكن مواجهة إقحام السِّ

التخلُّص منها بتطبيق مبادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ بِدقٍَّة وبَصَاَمٍة. 

َياَسة  أسباب تأثُّر الَعَمل اإلَغاِثّ بالسِّ
يَاَسة ال ينشأ من فراٍغ، فلوال تََوفُّر بيئة مهيَّأة لهذا التَّأثري ملا تكَّن  إنَّ تأثُّر اإلَغاثَة بالسِّ

من الوصول ملرحلٍة يستطيع فيها اإلمساك بتالبيب الَعَمل اإلنَْساِنّ، قد تكون بيئة عمل 

املَُنظََّمة الَخارِِجيَّة هي مصدر هذا التََّداُخل، وهذه األسباب كام أسلفنا سابًقا ال تتمكَّن 

ـــيطرة عليها أو التَّأثري بها، وهناك أســـباٌب َداِخلِيَّة ُمتََعلَِّقة باملَُنظََّمة  املَُنظََّمة من السَّ

ا أن تكون عن ُحْسن نِيَّة ولِكنَّها جاءت بصيغٍة خاطئٍة فتحت املجال  نفســـها، وهي إمَّ

هات  يَاَســـة والتوجُّ معها لهذا التََّداُخل، ومنها ما قد يكون ذا نيَّة ُمْســـبََقة إلدخال السِّ

يَاِسيَّة يف الَعَمل، وهي ليســـت محور اهتاممنا هنا كونها تَُشكِّل مخالفًة رصيحة  السِّ

َياَسة: ملبادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ. وفيم ييل أََهّم أسباب تأثُّر الَعَمل اإلَغاِثّ بالسِّ

ة الحديثة منها بزيادِة َحْجم نشاطاتها بسعٍة، 	  رغبة املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وَخاصَّ
يع. يَاِسيَّة؛ طََمًعا بالتَّْمِويل السَّ ِمامَّ يدفعها ملَُغازَلَة بعض الِجَهات السِّ

بَة ِديِنيًّا وِسيَاِســـيًّا ِمامَّ قد يَُورِّط املَُنظََّمة 	  الحصول عىل ترََبَُّعات من جهات ُمتََعصِّ
يَاِسّ لها. يف الوالء السِّ

هات إنَْســـانِيَّة، والَعَمل عىل 	  ْمِنّي لِجَهات ِسيَاِســـيَّة يُظَّن بأنَّها ذات توجُّ املَيْل الضِّ

َدْعمها من منطلق أنَّ نجاحها يَُشـــكِّل نجاًحا للَعَمل اإلنَْساِنّ، األمُر الَِّذي يُْدِخل 

يَاِسيَّة ويُْصِبح الخروج منها بالَغ  املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف َدوَّاَمة التََّحالَُفات السِّ

ُعوبَة. الصُّ
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يَاِسيَّة يف 	  ة فيام يتعلَّق بالِحيَاِديَّة السِّ وط مع املَانِِحنَي وَخاصَّ التنازل يف بعض الرشُّ
ْعم املَايِلّ، ِمامَّ قد يجعل املَُنظََّمة مستقباًل أكث ُعرَْضًة للتََّدخُّالت  ســـبيل تعزيز الدَّ

يَاِسيَّة. السِّ

يَاِسيَّة البتزاز 	  الَفَساد املَايِلّ يف املَُنظَّاَمت، والَِّذي يفتح املجال لبعض الِجَهات السِّ
املَُنظََّمة مقابل الحصول عىل َدْعم ِسيَاِسّ يف بعض املجاالت، كاالنتخابات مثاًل.

ع األبواب   بالتَّأْكِيد ال يكن القول بأنَّ هذه األسباب هي األسباب الوحيدة الَِّتي ترَْشَ
ة يف املجال  يَاِسيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، فأيُّ ثَْغرٍَة يف املَُنظََّمة وَخاصَّ أمام التََّدخُّالت السِّ
يَاِســـيَّة، ولذلك يكن القول بأنَّه  اإلجراّئ والَقانُوِنّ قد تكون ذريعًة للتََّدخُّالت السِّ
َفاِفيَّة  بَقْدر ما تلتزم املَُنظََّمة باملبادئ األَساِسيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ، وباإلفصاح املَايِلّ والشَّ

بَقْدر ما تَْحِمي نفسها من التََّدخُّالت الَخارِِجيَّة.
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املبحث الثَّاِن

َقات املَُتَعلَِّقة بِفرَق الَعَمل املَُعوِّ

َقات الَعَمل اإلنَْساِنّ، واألكث ُوُضوًحا يف  يَّة من أبرز ُمَعوِّ تُْعَترَب مشكلة املوارد الَبَشِ
َمة كمًّ ونَْوًعا، وهذا ما يَُؤكِّده  لِْبّي عل املُْسَتِفيِديَن وعل الِخْدَمات املَُقدَّ تأثيها السَّ
يَّة هي َعَصب الَعَمل  الَواِقع املَملُْموس يف املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة، فكَـــْون املوارد الَبَشِ
ّيته الَبالَِغة، ويجعل منه  َرَجة األوىل فهذا ما يُْعِطي هذا األمر أَهمِّ اإلنَْســـاِنّ يف الدَّ

عَقَبة أَساِسيَّة يف وْجه انتشار هذا الَعَمل أُُفِقيًّا وَعُموِديًّا.

قَات املُرْتَِبطَة بِفرَق الَعَمل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ذات بُْعَديِْن ُمتََقاِطِعنَي؛  وتُْعترََب املَُعوِّ
ة  يَّة للَعاِملِنَي وأعدادهم املُْنَخِفَضة ُمَقارَنًَة بالحاجة املَاسَّ األَوَّل ذو عالقة باملشكلة الَكمِّ
لهـــم ولجهودهم، والثَّان يرتبط بالنَّْوِعيَّة؛ أْي: بالخربات الَِّتي ُيِكن لهؤالء الَعاِملِنَي 
ل الَعاِديِّنَي،  تقديها للُمَنظَّاَمت؛ ففي هذا املجال ياُلَحظ أنَّ معظم الَعاِملِنَي من الُعامَّ
ـــَهادات، ويف هذا  مـــع مالحظة انخفاٍض َحاّد يف أعداد ذوي الخربة، أو َحَملَة الشَّ
ِحنَي أسبابها  ْوء عىل الجوانب املختلفة لهذه الَعَقبَة، وُمَوضِّ املبحث سنحاول تسليط الضَّ
لِْبّي عىل  َعلّها تكون ُخطَْوة أُوىَل يف أّي سياسة مستقبليَّة تهدف للَحّد من تأثريها السَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ.

النخفاض العَدِدّي والنَّْوِعّي للَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْساِنّ
ة الَِّتي تقف عائًقا يف وْجه  تُعترب إشـــكاليَّة نقص أعداد الَعاِملِنَي من الَعَقبَـــات املُِهمَّ
الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ فغالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَِجد صعوبًة يف َعَملِيَّة استقطاب 
اتِيَّة للَعاِملِنَي؛ فاملشكلة هنا أعَمق؛  الت الذَّ َعاِملِنَي ُجُدد، وفيام يخصُّ الخربات واملَُؤهِّ
ائَِدة  ورَة السَّ الت الِعلِْميَّة؛ فالصُّ فالَعَمل اإلنَْساِنّ أحوُج ما يكون للخربات الَعَمليَّة واملَُؤهِّ
الت الِعلِْميَّة  للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بأنَّها تعتمد عىل الِعاَملة الَعاِديَّة، وأنَّها ال تهتمُّ باملَُؤهِّ

الت الِعلِْميَّة. العالية أدَّى النخفاض أعداد الَعاِملِنَي من ذوي الكفاءات واملَُؤهِّ
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أسباب اإلحجام عن الَعَمل اإلنَْساِنّ
د األســـباب املَُؤدِّيَة النخفاض أعداد الكفاءات يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهي تختلف  تتعدَّ
من بيئٍة ألخرى، ومن ُمَنظََّمة ألخرى، وقَلَّاَم نَِجُد اجتامًعا لألســـباب كُلّها أو معظمها 
يف ُمَنظََّمـــة واحدٍة، إالَّ أنَّ ُوُجود ســـبٍب أو أكث يكفي لتخفيض أعدادهم، وبالتَّأْكِيد 

ة املشكلة، وفيم ييل أَهّم هذا األسباب: فُكلَّاَم اجتمعت األسباب مًعا كُلَّاَم زادت ِحدَّ

تعرُّض بعض املَُنظَّاَمت التَِّهامات أَْمِنيَّة أو ِسيَاِســـيَّة ِمامَّ يدفع بالكفاءات الرَّاِغيَة 	 
بالَعَمل لإلحجام عن هذه املَُنظَّاَمت؛ خوفًا من أن تَطالهم هذه التَُّهم.

َضْعف قُدرة املَُنظَّاَمت عىل تعريف البيئة املحيطة بأهدافها وُسبُل عملها.	 

يَّة إَداِريًّا وتنظيميًّا 	  عدم ُوُجود اْســـرِتَاتِيِجيَّات واِضَحة للتَّعاُمل مع املََوارِد البَرَشِ
ل بشكٍل  با يتناســـب مع طبيعة عمل املَُنظََّمة، فبعض املَُنظَّاَمت تَلْجأ لتوظيف ُعامَّ
ُكوك واملخاوف يف نفوس الرَّاِغِبنَي بالَعَمل أو الَعاِملِنَي  ، ِمامَّ يُِثري الشُّ غري رسميٍّ

الحاليِّنَي.

التهم وقُُدَراتهم، ِمامَّ يدفعهم 	  تكليف بعض الَعاِملِنَي بأعامٍل ال تتناســـب مع ُمَؤهِّ
للنُُّفور من املَُنظََّمة.

يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ ودوره يف التَّْنِميَة، 	  انخفاض الَوْعي املجتمعّي بأَهمِّ
ل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املسؤوليَّة الكربى فيه. بَب تَتََحمَّ وهذا السَّ

ُوُجود خربٍة سلبيَّة لَدى بعض الَعاِملِنَي يف التََّعاُمل مع بعض املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، 	 
وهذه الخـــربة تكون حائاًل دون انضاممهم ملَُنظَّاَمت أخرى، ناهيَك عن َدْورهم 

لِْبيَّة يف بيئاتهم املََحلِّيَّة.  يف نرَْش هذه التجربة السَّ

ة الُجُدد منهم بربامج تدريبيَّة لتأهيلهم ِمهنيًّا 	  عدم اســـتهداف الَعاِملِنَي وَخاصَّ
للَعَمل، ِمامَّ يساعد عىل تعميق أزمة النَّْوِعيَّة يف الَعَمل اإلَغاِثّ.

ِيّ بشكٍل 	  املشـــكالت اإلَداِريَّة يف املَُنظَّاَمت، والَِّتي تَتََمثَّل يف َضْعف الِبَناء املَُؤسَّ
عاّم، وســـيطرة بعض األفراد عىل األنشطة والتَّْمِويل، َضْعف التََّوافُق بني الهياكل 

اإلَداِريَّة وأهداف املَُنظََّمة، وانخفاض مستوى التفويض.

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الثَّاِن
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استهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَة
تَُعدُّ هذه اإلشـــكاليَّة من أبرز العوائق الَِّتي تَُواِجُه الَعاِملِنَي يف مجال الَعَمل اإلَغاِثّ 

بَب يُؤَثِّر بَشْكٍل ُمبَارِش عىل الرُّوح اإليَجاِبيَّة للَعاِملِنَي،  واإلنَْساِنّ؛ بحيث نجد إنَّ هذا السَّ

وهو ما يُضاِعف األزمة لـــدى املُْجتََمَعات املنكوبة، وغالبًا ما تأت تلك الهجامت من 

ديَن، بل ومن جانب بعض الُحُكوَمات الَِّتي ال ترغب يف  جانب بعض املُتَطَرِّفنَي واملُتََشدِّ

َحلَْحلَة األزمة، أو حتَّى عن طريق الخطأ بسبب الَقْصف والُعْنف املتبادل بني األطراف 

املُتََصارَِعة عىل األرض، وال تقتص مشكلة استهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَة عىل دولٍة بعينها 

ا يُعان ُمَوظَُّفو اإلَغاثَة من َعَملِيَّة االســـتهداف يف مختلف  وال عىل مكاٍن بعينه، وإمنَّ

ة تلك الَِّتي تشهد رصاعاٍت ونزاعاٍت ُمَسلَّحة؛ ومن األمثلة عىل هذه  ُدَول الَعالَم وَخاصَّ

االســـتهدافات: ما تعرَّضت له بعض بعثة األَُمم املُتَِّحَدة يف عام 2017م يف "بانغاسو 

- إحدى مدن إفريقيا الوســـطى" من َهَجاَمٍت عىل يَِد جامعة "أنتي باالكا")1(، هذا 

وقد شهد العام 2014م، أعنف َمْوَجة من الهجامت وعمليَّات الَقتْل ِضدَّ الَعاِملِنَي يف 

ل هذا العام رقاًم  املجال اإلَغاِثّ با يف ذلك يف قطاع غزَّة وجنوب السودان، وقد سجَّ

قياســـيًّا للُعْنف ضّد املجموعات اإلَغاثِيَّة العاملة يف املجال اإلنَْساِنّ باستهداف 460 

شـــخًصا من عامل اإلَغاثَة، قُِتَل منهم 155 شخًصا)2(، وبشكٍل َعاّم ُتثِّل هذه األرقام 

زيادًة بنسبة %66 من أعداد الضحايا مقارنًة بالعام 2013م. وبقتل 81 من ُمَوظَّفي 

ر أعىل البلدان يف عدد الهجامت)3(.  اإلَغاثَة يف عام 2013م، ال تزال أفغانستان تتصدَّ

إدانة دوليَّة لستهداف بعثة مينوسكا واملََدنِيِّنَي وُمَوظَّفي اإلغاثة بجمهوريَّة إفريقيا الوسطى، املوقع . 1
الرســمّي ألخبــار األمم املُتَِّحَدة، 16 مايــو 2017، تاريخ الزيارة 11 مــارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 

https://cutt.us/ssRZY
ميالد، أنطون. اليوم العاملّي للَعَمل اإلنَْســاِنّ، صحيفة وطنّي، 20 أغســطس 2014م، تاريخ الزيارة 24 . 2

 goo.gl/naTvrF :يوليو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
املرجع السابق. . 3

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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وبحســـب إحصاءات عامي 2013 و2014م )حتى 19 أغســـطس 2014م(، شهدت 
أفغانســـتان أْعىَل مستويات إصابات ُمَوظَّفي اإلَغاثَة فيام بني عامي 2013 و2014م 
لتبلـــغ 140 حالة وفاة، 240 إصابة و335 حالة اختطاف لتأت بعدها فلســـطني ثمَّ 
ح  ومال، وتأت باكستان يف نهاية القامئة، كام تُوضِّ ـــوَدان والصُّ ســـوريا وجنوب السُّ
اإلحصاءات أنَّ %71 من الَِّذين تعرَّضوا العتداءات من ُمَنظَّاَمت غري ُحُكوِميَّة و26% 

من األَُمم املُتَِّحَدة و%3 من الصليب األحمر)1(.

َدت ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة يوم 19 أغسطس من كُّل عام يوًما للَعَمل  َدد حدَّ ويف هذا الصَّ
اإلنَْســـاِنّ وذلك تكريًا للَعاِملِنَي الَِّذيَن فقـــدوا حياتهم خالل عملهم يف املَُنظَّاَمت 
اإلنَْســـانِيَّة، وتَمَّ اختيار هذا اليوم كَْونه شهد استهداف بعثة األَُمم املُتَِّحَدة يف العراق 

عام 2003م وأدَّى ملقتل 22 َشْخًصا بينهم املَُمثِّل الَخاّص لألمني الَعاّم لألَُمم املُتَِّحَدة)2(.

د أشـــكال تلك االعتداءات، فمنها َســـلْب القوافل اإلَغاثِيَّة، أو الَقتْل واالختطاف،  وتتعدَّ
َمة للُمْحتَاِجنَي، باإلَضافَة إىل املواجهات املَُسلََّحة، واالستهداف  لع الغذائيَّة املَُقدَّ ورسقة السِّ
ة باملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛  العسكرّي املُتَواِصل، والتَّصفية الجسديَّة، أو استهداف املقاّر الَخاصَّ
فمع تعرُّض ُمَوظَّفي اإلَغاثَة ملثل هذه املخاطر تتعرَّض َعَملِيَّة اإلَغاثَة برُّمتها لتوقُّف وَشلٍَل؛ 
ـــْكل  حيث ال يأمن املَُوظَّفون عىل أنفســـهم وال يَتََمكَّنون من أداء مهاّمهم الوظيفيَّة بالشَّ
املناســـب، وبالتَّايِل يكون املدنيِّنَي يف هذه املناطق يف خطٍر كبريٍ، وال تَتََمكَّن الربامج 
ـــباب عن الَعَمل يف مثل  اإلَغاثِيَّة من تحقيق أهدافها، فضاًل عن عزوف الكثري من الشَّ

هذه الربامج خوفًا من تعرُّضهم ملخاطر االعتداء أو الَخطْف.

َل أعل . 1 الدرديري، نجوى. تقرير أممّي: عدد القتل واملُْخَتطَِفني والجرحى من ُمَوظَّفي اإلغاثة َســجَّ
املســتويات، صحيفة األهرام املصيَّة، 19 أغســطس 2014م، تاريخ الزيارة 14 مايو 2017م، ُمتَاح عىل 

goo.gl/GkTLCU :الرَّاِبط
يف اليــوم العالَِمــّي للَعَمل اإلنَْســاِنّ.. من العراق إىل اليمن وغزَّة، دعــوات بإنهاء النِّزاعات واحرتام . 2

ــِمّي ملَُنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، تاريخ الزيارة 17 مارس 2020م،  الَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْســاِنّ، املوقع الرسَّ
https://cutt.us/PMa0I :ُمتَاح عىل الرَّاِبط

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الثَّاِن
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وترجع أســـباب الهجوم عل ُمَوظَّفي اإلَغاثَة والَعَمل اإلنَْساِنّ إىل أسباٍب عديدٍة؛ 
َاع وأطرافه، وفيم ييل أَهّم هذه  تختلـــف باختالف كُّل بلٍد واختالف ظروف الصِّ

األسباب:

َول الَِّتي تُعان من مشكالت 	  أســـباٌب ِسَياِســـيَّة: فقد تهدف بعض الِجَهات يف الدُّ
َدة من النَّاس،  الحروب إىل عدم الرَّْغبَة يف توصيل املَُساَعَدات اإلنَْسانِيَّة لفئات ُمَحدَّ
يَاِسيَّة  كَّان لديهم بعض الرََّواِبط السِّ فقد يســـود لديهم اعتقاد أنَّ هذه الفئة من السُّ
مع الِجَهات املضادَّة لهم، لذلك فهم ال يرغبون يف توصيل املَُســـاَعَدات اإلنَْســـانِيَّة 

لهم، وبالتَّايِل يقومون باستهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَة؛ َحتَّى ال تصل هذه املَُساَعَدات.

أســـباٌب اْقِتَصاِديَّة: فقد ترغب بعض األطراف يف البالد باالستيالء عىل أموال 	 
اإلَغاثَـــة أو املواّد اإلَغاثِيَّة؛ وقد يكون الهدف هو الحصول عىل ِفْديٍَة َمادِّيٍَّة كبريٍة 

من املَُنظََّمة الَِّتي ينتمي إليها املَُوظَّف.

يَاِسيَّة واالقِْتَصاِديَّة، 	  أسباٌب أخرى: قد يكون لهذه االعتداءات أسباٌب أخرى غري السِّ
فاالنتامء الدينّي واملذهبّي لعنارص اإلَغاثَة قد يكون أحد أسباب االعتداء عليهم 

ة ِمن ِقبَل الجامعات املُتَطَرِّفَة. َخاصَّ

ة أنَّ معظمها  ُعوبَة، وَخاصَّ وبشكٍل عاّم قد يكون الَحّد من هذه الهجامت أمرًا بالَغ الصُّ
يكـــون من جهات غري ُحُكوِميَّة، لذلك قد يصعب التفاوض معهم، ولكن يكن اتِّخاذ 
يَّة  بعض اإلجراءات الَِّتي قد تُْجِدي نَْفًعا يف التخفيف من حّدتها ومن الخسائر البَرَشِ
يف صفوف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، وهذه اإلجراءات بالتَّأْكِيد ليست ُملْزَِمة 

: وليست مضمونة النَّتائج، وميكن تلخيصها باإلجراءين التَّاليَّنْيِ

يَاِسيَّة يف البلد 	  أسلوب التقبُّل: وذلك من خالل التََّفاُهم مع مختلف القيادات السِّ
يَّة الَعَمل اإلَغاِثّ بهدف تقبُّلهم  الَِّتي تعمل بها املَُنظََّمـــة اإلَغاثِيَّة وإقناعهم بأَهمِّ
لُوُجـــود املَُنظََّمة وُمَوظَّفيها داخل البلد وعدم التعرُّض لهم، بل وحاميتهم من أّي 
هجوٍم، وِمامَّ يساعد عىل إنجاح هذا اإلقناع الِتزَاُم املَُنظََّمة الكامل ببادئ الَعَمل 

فاِفيَة والِحيَاّد التاّم. اإلنَْساِنّ، وهي النَّزَاَهة والشَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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إجـــراء الِحَميَة: ويَتََمثَّل هذا اإلجراء بحاولِة عَدم التََّحرُّك الَفرِْدّي، وكذلك أن 	 
يكون التََّحرُّك َجامِعيًّـــا ويف قوافل؛ َحتَّى ال يتعرَّض املَُوظَّفون، وهم ُمْنَفرُِدوَن، 

إىل الهجوم أو االستهداف.

ا بتهديدهم بالعواقب 	  إجراء الرَّْدع: ويقـــوم هذا اإلجراء عىل رَدْع املُهاِجِمنَي إمَّ
يَاِسيَّة العتداءاتهم، وهذا اإلجراء ُمْنَخِفض الَفاِعلِيَّة؛ كون املُْعتَِديَن  القانونيَّة والسِّ
يعلمون أساًسا أنَّ أفعالهم غري رشعيَّة، أو بتدعيم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بجموعات 
حامية ُمَسلََّحة قد تكون تابعة لألمم املُتَِّحَدة، إالَّ أنَّ هذا اإلجراء ال يَلَْقى قبواًل من 
غالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، كَْونَه قد يصبح ذريعًة جديدًة الستهداف 

ل اإلَغاثَة. ُعامَّ

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الثَّاِن
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املبحث الثَّالِث 

َقات املَُتَعلَِّقة باملَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة املَُعوِّ

تُْعَترَب البيئة التَّْنِظيِميَّة للُمَنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة والبيئة الَخاِرِجيَّة املحيطة 
بهذه التَّْنِظيَمت من عوامل نجاح واســـتمرار الَعَمل اإلنَْساِنّ، وهذا ما ناقشناه يف 
فصوٍل سابقة من هذا الكتاب، إلَّ أنَّ هذه البيئة، وكم هي عامل من عوامل النََّجاح، 
فهي تَُشـــكِّل َعَقَبًة مـــن الَعَقَبات يف وْجه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف حال مل تكن مبنيَّة 
عل أُُســـس إَداِريَّة وتنظيميَّة صحيحة وِعلِْميَّة، وكذلك األمر يف البيئة الَخاِرِجيَّة 
املحيطة بهذه التَّنظيمت، كالبيئة التشيعيَّة والَقانُونِيَّة والْجِتَمِعيَّة، كُلّها عوامل 
اِخلِيَّة  قد تكون عوامل نجاحٍ أو َفَشـــٍل، فاألمر يعتمد عل َجـــْوَدة هذه البيئة الدَّ

والَخاِرِجيَّة، وعل ُحْسن استثمر املَُنظََّمة لها.

ابقة ناقشنا نَْوَعنْي من الَعَقبَات، ويف هذا املبحث سنتطرَّق للَعَقبَات  ففي املباحث السَّ
لَة  لَة بالواِقع التَّْنِظيِمّي يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، وللَعَقبَات ذات الصِّ ذات الصِّ
يعيَّة، إَضافَة إىل تلك املُتََعلَِّقـــة بالبيئة املَالِيَّة َداِخل املَُنظََّمة  بالبيئـــة الَقانُونِيَّة والتَّرْشِ

وخارجها.

َقات اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة املَُعوِّ
َساِتّ أن يأخذ بعني االعتبار املفاهيم اإلَداِريَّة  يُْفرَتض بالَعَمل اإلنَْساِنّ يف إطاره املَُؤسَّ
والتَّْنِظيِميَّة الحديثة الَِّتي أفَرزَها التَّطَوُّر املُتََساِرع لعلم اإلدارة وإدارة األعامل، وكُلَّاَم 
ازداد التـــزام وُمتَابََعة املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة للحديث من املدارس اإلَداِريَّة، وألمناط 
القيادة، كُلَّاَم َضِمَنْت هذه املَُنظَّاَمت نتائج عمل تتناســـب مع الجهود املبذولة، إالَّ أنَّ 
ـــائدة يف بعض املَُنظَّاَمت بأنَّ كَْون الَعَمل اإلنَْساِنّ غري ربحّي، فهو يُْعِفيه  الفكرة السَّ
ارم بالقيود التَّْنِظيِميَّة واإلَداِريَّة، وبأنَّ األبحاث اإلَداِريَّة الحديثة ال  مـــن االلتزام الصَّ



- 536 -

قَات  تَْعِني الَعَمل اإلنَْساِنّ إالَّ بحدوده الدنيا، فهذا االعتقاد الخاطئ كان من أبرز املَُعوِّ
ة أنَّه أفرز إدارات وقيادات بعيدًة نِْسِبيًّا عن علم اإلدارة  يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وَخاصَّ
ة يف وْجه  وُمتَطَلَّبَاته، ِمامَّ انعكس سلبًا عىل أداء املَُنظَّاَمت بشكٍل عاّم، وَشكَّل َعَقبًَة مهمَّ
مُنُـــّو وتَطَوُّر الَعَمل، ناهيَك عن تأثريه عىل َجْوَدة الَعَمل ومكانة املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 
بِْحيَّة، ولالنتقال من التعميم إىل التَّْخِصيص. كمراكز تنظيميَّة رشيكة للُمَنظَّاَمت الرِّ

لَة بالهياكل التَّْنِظيِميَّة واإلَداِريَّة: َقات ذات الصِّ وفيم ييل أبرز املَُعوِّ

عموميَّة األهداف، وضبابيَّة الرُّْؤيَة والرَِّســـالَة، فبعض املَُنظَّاَمت تفتقد لتحديٍد 	 
دقيٍق ألهدافها املرحليَّة واالسرتاتيجيَّة، باإلَضافَة إىل العشوائيَّة واالرتجاليَّة يف 

التَّْنِفيذ.

هاتهم، 	  َصات فريـــق الَعَمل، وتحديد توجُّ ـــليمة لتنظيم تََخصُّ غياب اإلدارة السَّ
ووضعهم يف املكان املناسب َداِخل املَُنظََّمة.

الُجُمـــود اإلَداِرّي يف املَُنظََّمت نتيجَة هيمنة مجالس اإلدارات، والتفرُّد باتِّخاذ 	 
القرارات، وعدم التَّجديد القياِدّي؛ حيث يســـتمّر أشـــخاٌص بعينهم يف عضويَّة 

مجالس اإلدارة ورئاستها لسنواٍت طويلٍة وملَُدٍد قد تصل إىل 20 سنة.
شـــكليَّة الهياكل التَّْنِظيِميَّة، فأداء األنشطة واملََهاّم اإلَداِريَّة يكون منفصاًل يف 	 

بعض األحيان عن القواعد الَِّتي يَْفرُِضَها التَّسلُْسل التَّْنِظيِمّي املُْعلَن.

تشـــابُك َدْور املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة مع جهاٍت أخرى ُحكُوِميَّة أو ُمْسَتِقلَّة، وعدُم 	 
القدرة عىل ُمَواَءَمة هذه األدوار مع االستقالليَّة اإلَداِريَّة للُمَنظََّمة.

يّتها يف 	  غياب َدْور التكنولوجيا يف سياســـات بعض املَُنظََّمت، وعدم إدراك أَهمِّ
يع للُمْستَِفيِديَن. الَعَمل اإلَداِرّي، ودورها املُِهّم يف الوصول السَّ

انخفاض مستوى التَّْنِســـيق اإلَداِرّي بني املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، ِمامَّ يحرمها من 	 
إمكانيَّة تبادل الخربة اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة، وَضْعف التَّْنِســـيق هذا قد يقود لتكرار 
الِخْدَمـــات والربامج للبيئة ذاتها، إَضافَـــة إىل الُوُصول إىل َحّد التََّنافُس البَيِْنّي 

والتََّكتُّم عىل املعلومات والبيانات.

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الثَّالِث
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، فمعظم الهياكل 	  ص بالَعَمل اإلنَْساِنّ عدم ُوُجود ِفكْر إَداِرّي وتنظيمّي ُمَتَخصِّ
ارِم بهذه الهياكل وعدم  ك الصَّ بِْحيَّة، والتََّمسُّ التَّْنِظيِميَّة ُمْستَْورََدة من املَُنظَّاَمت الرِّ

بِْحيَّة. َقت نجاحاٍت يف املَُنظَّاَمت الرِّ الجرأة عىل تغيريها؛ كَْونها َحقَّ

اِخلِيَّة والتَّْنِظيِميَّة، وعدم دراسة تطابقها وانسجامها مع 	  استنســـاخ اللََّوائِح الدَّ
اِخلِيَّة. ِمْحَور عمل املَُنظََّمة وبيئتها الدَّ

َغلََبـــة الدكتاتوريَّة عل َعَملِيَّة اتِّخاذ القرار، فغالبًا ما ييل أصحاب القرار إىل 	 
التَّْفِكري واتِّخاذ القرار بشكٍل انفرادّي تحكُِّمّي، دون الرُُّجوع إىل القواعد العاملة 

ومراعاة الحقائق املطروحة عىل أرض الواقع.
 

يِعيَّة َقات الَقانُونِيَّة والتَّْشِ املَُعوِّ
وُتَثِّل هـــذه املَُعوِّقَات يف املواّد الَقانُونِيَّة واللََّوائِـــح التَّْنِظيِميَّة املؤطِّرة لعمل املَُنظَّاَمت 
َول املُضيفة، وتتباين هـــذه الَعَقبَات يف ِحّدتها بني دولٍة  اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة َداِخل الدُّ
ة الغربيَّة، تَُشكِّل البيئة الَقانُونِيَّة والترشيعيَّة عامَل َدْعٍم  َول وَخاصَّ وأخرى، ففي بعض الدُّ

َول النَّاِميَة َعَقبًَة يف وْجه هذا الَعَمل. وَجْذٍب للَعَمل اإلنَْساِنّ، بينام تَُشكِّل يف بعض الدُّ

وفيم ييل أََهّم الَعَقَبات الَِّتي تُْفِرزُها البيئة الَقانُونِيَّة يف وْجه الَعَمل اإلنَْساِنّ:

ُصُعوبة الحصول عل تراخيص لتأسيس ُمَنظََّمت إنَْسانِيَّة جديدة، أو لُدُخول 	 
ــاَمت أجنبيَّة، ومعظم حاالت الَحظْر تكون نتيجَة تََخوُّف من أن تكون هذه  ُمَنظَـّ
يَّة الِحيَاِديَّة  املَُنظَّاَمت واِجَهًة لعمٍل ِســـيَاِسّ أو أَْمِنّي، وهنـــا ترَْبُز من جديٍد أَهمِّ
واالســـتقالليَّة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وُيْكن التََّعاُمل مع هذا التََّخوُّف من خالل 

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة للُمَنظَّاَمت ِمن ِقبَل الِجَهات الُحُكوِميَّة.  املُتَابََعة املَالِيَّة الدَّ

، وأحيانًا تََضع رُشُوطًا َصارَِمًة 	  َسّن العديد من القوانني الَِّتي تَُقيِّد الَعَمل اإلنَْساِنّ
عىل برامجه، وهذا التَّقييد َســـبَبُُه َعَدُم الثَِّقة والوضوح بني القامئني عىل الَعَمل 
ْولَة الرسميَّة، ويكن تحميل َمْسُؤولِيَّة ِقلَّة الثَِّقة هذه  َسات الدَّ اإلنَْساِنّ وبني ُمَؤسَّ
إىل كِال الطرفني، فالطَّرَُف الُحُكِوِمّي ُملْزٌَم بتأمني البيئة املَُناِسبَة للَعَمل اإلنَْساِنّ، 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ًة فيام يَتََعلَّق  واملَُنظَّاَمت َمْســـُؤولة عن إطاْلع الحكومة عىل بعض األنشطة وَخاصَّ
بالعالقة مع املَُنظَّاَمت األجنبيَّة وقَِضيَّة التَّْمِويل. 

ِغَياب اإلعفاءات الُحكُوِميَّة للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة من بعض التكاليف؛ كمصاريف 	 
الكهرباء واالتِّصاالت، إَضافَة لغياب االهتامم الَقانُوِنّ بتشـــكيل ائتالف يجمع 

ْولَة. املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة العاملة يف ذات الدَّ

َقات تنفيذيَّة ُمَعوِّ
قَات بالطُّرُق واآلليَّات املُتَّبََعة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف تنفيذ  ترتبط هذه املَُعوِّ
، ينعكس بشكٍل واضٍح عىل َجْوَدة  أهدافها، وتعان بعض هذه الطُّرُق من قُُصور َعَميِلّ
قَات ُمرْتَِبطَة بالَعاِملِنَي  َمة وعىل تكلفتها وفَاِعلِيّتها، وبعض هذه املَُعوِّ الِخْدَمـــات املَُقدَّ

ياَسات اإلجرائيَّة والتَّْنِفيِذيَّة املُتَّبََعة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت. وبعضها اآلخر بالسِّ

وفيم ييل أََهّم هذه العوائق:

ل جزًءا 	  عدم تتُّع الَعاِملِنَي باملِْهِنيَّة والحرتافيَّـــة، وبالتَّأْكِيد فاملَُنظَّاَمت تَتََحمَّ
ْعف املِْهِنّي، وهو نتيجٌة َحتِْميٌَّة لغياب الربامج  كبريًا من املســـؤوليَّة عن هذا الضَّ

َصة بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ. التَّْدِريِبيَّة املُتََخصِّ

ِقيق ألنشـــطة املَُنظََّمة، وعدم 	  َاكُِميَّة نتيجَة غياب التَّوثِيق الدَّ َضْعف الخربة الرتَّ
االعتامد عىل إحصائيَّاٍت دقيقٍة للبيئة املُْستَْهَدفَة قبَل وبعَد تقديم الِخْدَمات.

َضْعـــف اإلدارة يف الرَِّقابَة عل املوارد والَعاِملِـــنَي، وُوُجود بعض املَُحابَاة عند 	 
تقديم الِخْدَمات.

ة الحديثة 	  ، فبعض املَُنظَّاَمت وَخاصَّ َاكُِمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عدم إدراك األثر الرتَّ
، ِمامَّ يُْدِخلَُها يف  منها، تســـعى لتحقيق تَْغيريات إيَجاِبيَّة رسيعٍة يف زمٍن ِقيَاِسّ
عجٍز َمايِلّ، وقد ينتهي بها املطاف بالخروج من ساحة الَعَمل، فالكفاُح الَحاَمِسّ 

غري املَْدُروس من أجل قَِضيَّة ما قد يقود أحيانًا إىل ما ال تُْحَمد عقباه.

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الثَّالِث
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املبحث الرَّاِبع 

َقات املَُتَعلَِّقة بالبيئة االْجِتَمِعيَّة املَُعوِّ

تعمل املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة يف بيئات اْجِتَمِعيَّـــة تختلف من دولٍة ألخرى، وَحتَّى 
ْولَة نفســـها قد تختلف الرتكيبة الْجِتَمِعيَّة، وعل الرَّْغم من صورة الَعَمل  يف الدَّ
َقات الَِّتي تَُحّد  اإلنَْســـاِنّ املثاليَّة، إلَّ أنَّ البيئـــة الْجِتَمِعيَّة قد تُْفِرز بعـــض املَُعوِّ
َقات إىل أســـباٍب ُمَتَعلَِّقة  من فاعليَّة عمل املَُنظََّمت، وميكن َعْزو أســـباب هذه املَُعوِّ
باملَُنظََّمت نفسها، وأخرى إىل طبيعة البيئة الْجِتَمِعيَّة، فاإلساءات أو ُسوء التََّصُّف 
ِمن ِقَبل بعض املَُنظََّمت يُؤدِّي إىل نُُفور عاّم عن املَُنظََّمت وإىل اتَِّهامها باملُحابَاة أو 
ائدة قد تَُشكِّل عائًقا أمام الَعَمل  بعدم النَّزَاَهة والِحَياِديَّة، كم أنَّ بعض التَّقاليد السَّ
اإلنَْســـاِنّ فيم لو مل تتَمكَّن املَُنظََّمة من التَّأْقلُم مع هذه التَّقاليد وإيجاد أساليب 

ُمْبَتكَرَة للتََّعاُمل معها.

َقات الْجِتَمِعيَّة الَِّتي تُواِجه الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وذلك من خالل  وفيم ييل أََهّم املَُعوِّ
تقسيمها ملحوَريِْن؛ األَوَّل ذو عالقة باملَُنظََّمة، والثَّان ذو عالقة بالبيئة الْجِتَمِعيَّة.

َقات الْجِتَمِعيَّة النَّاتَِجة عن البيئة املَُعوِّ
كام أسلفنا سابًقا، فَإنَّ انخفاض مستوى تعاون املُْستَْهَدِفنَي مع املَُنظََّمة يَْنَعِكُس وبشكٍل 
ســـلبيٍّ وُمبَارِش عىل فاعليَّة األعامل اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، وذلك بسبب تشكيل فكرة 
جمعيَّة سلبيَّة عن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وأنَّها ال تقوم بتطبيق األهداف املُْعلََنة، وأنَّ هناك 
ة يف تقديم املَُساَعَدات والربامج،  ة غري ُمْعلََنة، أو أنَّ لها اعتبارات َخاصَّ أجندات َخاصَّ
وبالتَّأْكِيد فإنَّ هذه النَّظْرَة مل تَتََولَّد من فراٍغ، ولها أسبابها املُوِجبَة، وعند معرفة هذه 

األسباب يكن الَعَمل عىل إزالتها والَحّد من تأثريها، وفيم أَهّم هذه األسباب:

تناول بعض وسائل اإلعالم حالت الَخلَل الَِّتي تتعرَّض لها املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة، 	 
ونَْقل ُمعاناة املُْســـتَِفيِديَن، دون التَّنويه إىل أنَّ هذه الحاالت شـــاذَّة وال ُتَثِّل إالَّ 

أخطاًء عابرًة قد تُِصيُب أّي عمٍل بَغضِّ النَّظَر عن مجاله. 



- 540 -

تََعاُرض آليَّة تقديم الِخْدَمات مع بعض التَّقاليد واألعراف املََحلِّيَّة، ومنها عىل 	 
امح لألِطبَّاء الرِّجال بالكشف عىل النَِّساء تحت أّي مربِّر َحتَّى  سبيل املثال عدم السَّ
لو استدعت الضورة ذلك، وقد تعان بعض البيئات املَُحاِفظَة من نُْدرَة للطبيبات 

ق الُهوَّة بني املَُنظَّاَمت والبيئة املََحلِّيَّة. َعات، وهذا ما يَُعمِّ املُتَطَوِّ

ـــلِْبّي مع 	  يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، ويرتافق هذا الَوْعي السَّ انخفـــاض الَوْعي بأَهمِّ
يَّة. انخفاض مستوى التعليم وانتشار األُمِّ

َمة، فبعض 	  لع املَُقدَّ انتشـــار الَقَناعات املَُتَعلَِّقة بانخفاض َجْوَدة الِخْدَمات والسِّ
َمة من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة مل تكن لتجد  ـــلع املَُقدَّ البيئات َتْلِك قناعات بأنَّ السِّ

طريقها إليهم لو كانت ذا َجْوَدٍة عاليٍة، أو لو َتَكَّن ُمْنِتُجوها من تَْسويقها.
 

لَة باملَُنظََّمة َقات الْجِتَمِعيَّة ذات الصِّ املَُعوِّ
لُوكِيَّات الَخاِطئَة يف إطار  قَات االْجِتاَمِعيَّة يتَّصل بسبِب نُُشوئه، فبعض السُّ ّق من املَُعوِّ هذا الشِّ
الَعَمل اإلنَْساِنّ، أو بعض األخطاء الَفرِْديَّة هنا أو هناك قد تَُولِّد حالًة من االستياء يف البيئة 
االْجِتاَمِعيَّـــة، والَِّتي قد تُؤَثِّر عىل فاعليَّة الَعَمل وَحتَّى عىل اْســـِتْمرَاِريّته، والَخِطري يف هذا 
قَات أنَّه ال يَطال املَُنظََّمة املَْعِنيَّة أو الفريق املُْخِطئ، بل تَطَال الَعَمل اإلنَْساِنّ  النَّْوع من املَُعوِّ
ِتِه، وهنا تَْجُدر اإلشـــارة إىل أنَّه ال يكن دامئًا تحميل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة مسؤوليَّة هذه  برُمَّ
الَعَقبَات، فبدون َشـــكٍّ هناك ُســـلُوكيَّات وأفعاٌل ُمَناِفيٌَة ألصول الَعَمل اإلنَْساِنّ وقواعده، 
قَات تَْنتُج عن ُسوق التََّواُصل بني  ومنها ما هو عفوّي وبعضه ُمَمْنَهج، إالَّ أنَّ بعض هذه املَُعوِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وبني املُْستَِفيِديَن، وهنا تكون مسؤوليَّة املَُنظَّاَمت مسؤوليَّة غري ُمبَارِشَة، 
ويكن َعزْو هذه املَُعوِّقَات يف َغالِِبيّتها إىل َضْعف التَّسويق يف املَُنظَّاَمت، وإىل عدم اإلدراك 

الَحِقيِقّي لُخطُورة َضْعف التََّواُصل مع البيئة املحيطة عىل مستقبل الَعَمل اإلنَْساِنّ.

وهذا النَّْوع من الَعَقبَات يتقاطع مع سابقاته االْجِتاَمِعيَّة يف تأثريه، إالَّ أنَّه يختلف عنه 
بَب هو  يَّة واِضَحة؛ كَْون تحديد السَّ يف أســـبابه، وتحديد األسباب هنا يشتمل عىل أَهمِّ

الُخطَْوة األوىل يف العالج

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الرَّاِبع
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َقات الْجِتَمِعيَّة الَِّتي تُْعَترَب نتيجًة لُســـلُوك املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة  وفيم ييل أََهّم املَُعوِّ
. بَشكٍْل ُمَباِش أو غيِ ُمَباِشٍ

عدم واقعيَّة األهداف، فبعض املَُنظَّاَمت تُْعلِن عن أهداٍف ذات ســـقوف عالية، 	 
ال تتمكَّـــن يف أغلب األحيان من الوصول إليها، ِمامَّ يَُعزِّز من النَّظْرَة االْجِتاَمِعيَّة 

ة عند ُمقارَنَة األهداف بالنَّتَائِج. لِْبيَّة بانخفاض فاعليَّة املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ السَّ

اقتصـــار الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة عل َمْذَهٍب أو ِديٍن أو ِعْرٍق واحٍد، 	 
َعْمًدا أو مصادفًة، وهذا يقود لتشكيل قناعٍة بعدم ِحيَاِديَّة املَُنظََّمة.

عدم توضيـــح معيار األَْولَِويَّة الَِّتي تتَّبعه املَُنظَّـــَمت يف تقدميها للِخْدَمات، 	 
ز التَُّهم بالتََّحيُّز واملحاباة، وِمامَّ يَُعزِّز هذه التُّْهَمة عدم التَّْنِســـيق بني  ِمـــامَّ يَُحفِّ

ة ُمَنظَّاَمت لرشيحٍة واحدٍة. املَُنظَّاَمت، فقد نشهد تقديم ِخْدَمات من ِعدَّ

ح عن 	  تباين التَّرَبَُّعات بني املُْعلَـــن والَحِقيِقّي، فبعض الِجَهات املَانَِحة قد تَُصِّ
م للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وذلك العتبارات دعائيَّة وإْعالِميَّة،  مبالغ َضْخَمة ســـتَُقدَّ
ولكْن عند االستحقاق تكون املبالغ أقّل من املُْعلَن، وهنا يَُساء الظّنُّ باملَُنظََّمة عنَد 

َمة، فتُتََّهم بالَفَساد املَايِلّ وعدم النَّزَاَهة. ُمقارَنَة التَّْمِويل املُْعلَن بالِخْدَمات املَُقدَّ

عدم إميان بعض عاميل املَُنظََّمة بالِقَيم اإلنَْسانِيَّة، فيكون التزامهم بهذه الِقيَم 	 
ة أنَّه  ا من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بشكٍل َعاّم، وَخاصَّ َشـــْكلِيًّا، مامَّ يَُســـبِّب نفوًرا عامًّ
ذ، وكمثاٍل عىل هذا  يُْنظَر لهذه املَُنظَّاَمت أنَّها ترفع شعارات ال تُطَبَّق ومبادئ ال تَُنفَّ
األمر ما حصل يف ُمَنظََّمة أكسفام؛ حيث نظَّم ُمَوظَُّفو هذه املَُنظََّمة حفلًة َصاِخبَة 
ر الَِّذي  يف أََحـــد َمَقرَّات املَُنظََّمة يف جمهوريَّة هاييتي؛ وذلك عقب الزلزال املَُدمِّ

ا من املَُنظََّمة  ْولَة يف عام 2010م)1(،  مامَّ أثار نفوًرا واستياًء عامًّ ضَب هذه الدَّ
ْولَة. وُعاّملها، إىل حدٍّ طَالَب البعض بطَرِْدَها من الدَّ

عريــان، عــامد. ما بني أونروا وأكســفام، صحيفة البيان، 27 فربايــر 2018م، تاريخ الزيارة 18 مارس . 1
https://cutt.us/KlqRI :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َعِوّي: وهذا ما ياُلَحظ لدى بعض املَُنظَّاَمت 	  َربْط الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالجانب الدَّ
ْعَوة  اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة وبعض املَُنظَّاَمت الغربيَّة، وهو ما يُِيء إىل الدَّ
ْعَوة أساًسا ليست من اختصاص املَُنظَّاَمت  وإىل الَعَمل اإلنَْساِنّ يف آٍن واحٍد؛ فالدَّ

ة بها كذلك. ينيَّة الَخاصَّ اإلنَْسانِيَّة، فلها أهلُها ولها مراكزها الدِّ

الستغالل الْجِتَمِعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
ة انتهاكاٍت لَقَواعد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف العقود األخرية، ومنها انتهاكات  تمَّ توثيق عدَّ
د األشكال للُمْستَِفيِديَن، وبالتَّأْكِيد فهذا االستغالل  اْجِتاَمِعيَّة عىل َشْكل استغالٍل ُمتََعدِّ
لَِعَب َدْوًرا ُمِهامًّ يف البيئات الَِّتي ُوثَِّقْت بها هذه االنتهاكات يف تعزيز النُُّفور من الَعَمل 
ورَة  اإلنَْســـاِنّ، وبناء ُصورة ِذْهِنيَّة َسيِّئَة عن هذا الَعَمل، وِمامَّ ال َشّك فيه أنَّ هذه الصُّ
يِّئَة َشكَّلَْت عائًقا ُمِهامًّ يف وْجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ليس فقط يف بيئة االنتهاكات،  السَّ
ًة مع حاالت التَّْضِخيم اإلعالمّي لهذه االنتهاكات. بل عىل مستوى العالَم أجمع َخاصَّ

ُد أشـــكال وُصَور هذه االنتهاكات؛ فمنها االستغالل الِجْنِيّ للُمْستَِفيِديَن، وهذا  وتَتََعدَّ

ما وثَّقته التقارير يف ُمَخيَّم كاليا بفرنسا عام 2016م)1(؛ حيث تعرَّض بعض األطفال 
والنَِّســـاء لالستغالل ُمقابل تقديم املَُســـاَعَدات، والخطري هنا أنَّ بعض املُْعتَِدين مل 
ـــبَهات  يكونـــوا من الَعاِملِنَي يف املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة، بل ادََّعْوا انتامءهم لها إلبعاد الشُّ
ا تذهب الَعاِمالت  عنهم، واألمر ليس مقصـــوًرا عىل الَعاِملِنَي من الرِّجال فقط وإمنَّ

ِجئني من الرَِّجال. من النَِّساء للقيام باألمر نفسه واستغالل الالَّ

أخالقي من  ِجئات يف بعض املخيامت إىل حالة من االســـتغالل الالَّ هذا وتتعرَّض الالَّ
ـــُهود املطلوبـــني أو ُحُضور الفتاة، ثم يَِتّم  خالل زواج الَقارِصَات وبدون تََوافُر الشُّ

املصّي نيفني. الِجْنس ُمقابل اللُُّجوء؛ ِشــَعار املَُخيََّمت يف فرنســا، موقع البَوَّابَة، 23 سبتمرب 2016م، . 1
https://cutt.us/0xRId :تاريخ الزيارة 12 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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التَّخـــيلِّ عن هؤالء القارصات بعد وقٍت قصريٍ من الزواج، كام يقوم بعض القامئني 
ِجئَات وتقديم الوعود بتوفري حياٍة كريٍة،  عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بالزََّواج رسًّا من الالَّ
ِجئنَي إىل التحرُّش  ـــيَِّدات يف ُمَخيَّامت الالَّ ثُمَّ التخيلِّ عنهنَّ رسيًعا، كام تتعرَّض السَّ
الِجْنِيّ ســـواًء من ماليك املساكن أو من ُمَوزِّعي اإلعانات، وقد رصَّحت مديرة قسم 
حقوق املرأة يف ُمَنظََّمة "هيومان رايتس ووتش" بأنَّه يجب أن يَِتّم ُمرَاقَبَة وْضع النَِّساء 

ِجئات املُْستَْضَعَفات لالعتداء واالستغالل الجنّي  يف املَُخيَّامت)1(؛ حيث تتعرَّض الالَّ
مقابل الحصول عىل املَُســـاَعَدات وهو األمُر الَِّذي يجب ُمرَاقَبَته َجيًِّدا والحفاظ عىل 

حقوقهنَّ من االنتهاك. 

ت يتعرَّْضَن ملثل هذه االنتهاكات ال يُْقِدُموَن عىل اإلبالغ عنها؛  إنَّ ُمْعظَم النَِّســـاء الالَّ
لُطَات املََحلِّيَّة، وبسبب الخوف من انتقام املُْعتَِديَن؛ نَاِهيَك عن التأثري  لَعَدم الثَِّقة بالسُّ

لِْبّي االْجِتاَمِعّي للبيئة املحيطة يف التََّعاُمل مع هكذا حاالت. السَّ
لِْبّي لهذه االنتهاكات عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ، فهي أْوَضُح ِمن  وال َداِعَي لتوضيح األثر السَّ

أْن يَِتّم رَشُْحها وتِبْيَان جوانبها.

ــوريَّات، موقع سوريا اآلن، 5 . 1 عليان، هناء. الجمعيَّات الَخْيِيَّة من اإلغاثة إىل اســتغالل الَقارِصَات السُّ
https://cutt.us/SoDbS :ديسمرب 2013م، تاريخ الزيارة 12 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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املبحث الَخاِمس 

َقات املَالِيَّة املَُعوِّ

َقات ُشـــُيوًعا بني املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة،  َقات املَالِيَّة من أكث أشـــكال املَُعوِّ تُْعَترَب املَُعوِّ
ائَِقة  ـــَبب الرَّئِيس لهذه الضَّ فَقلََّم نَِجد ُمَنظََّمة ما ل تعان من َضائَِقٍة َمالِيَّة، والسَّ
املُْسَتِمرَّة هو تزايد الحاجة لِخْدَمات املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف ِظّل ثََبات أو َحتَّى تََراُجع 
املََصاِدر املَالِيَّة، ويف أحســـن األحوال يزداد التَّْمِويل املمنوح، ولِكن بِنْســـَبٍة أقّل من 
زيادة الحاجة للِخْدَمات، وتُْعَترب الَعَقَبات املَالِيَّة الَِّتي تُواِجه املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة 
ذات َمْنَشأَيِْن؛ األَوَّل يتَِّصل بَضْعف وانخفاض املوارد املَالِيَّة للُمَنظََّمت، سواًء أكانت 
موارد َداِخلِيَّة أو َخاِرِجيَّة، والثَّان ُذو ِصلٍَة بإدارة األموال املُوُجوَدة وُحْسن التََّصُّف 

بها، وفيم ييل نناقش هذين الُبْعَديِْن مع الجوانب املُرْتَِبطَة بهم.

انخفاض املوارد املَالِيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة
؛ األَوَّل  م املوارد املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة حسب َمْصَدرها إىل ِقْسَمنْيِ رئيسنْيِ تَُقسَّ
اِتّ، واألَوَّل هو  ى التَّْمِويل الذَّ اِخيِلّ أو كام يَُسمَّ التَّْمِويل الَخارِجّي، والثَّان التَّْمِويل الدَّ
اِتّ  األكث ُشيُوًعا، ويَُشكِّل النِّْسبَة األكرب من َحْجم التَّْمِويل الَعاّم، ومع أنَّ التَّْمِويل الذَّ
ة، إالَّ أنَّ َدْورَه يف تويل  يُْعترََب أكث موثوقيَّة وديومًة وَيَْنح املَُنظََّمة اســـتقالليَّة تَامَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ ما يزال محدوًدا.

وفيم ييل أََهّم الَعَقَبات الَِّتي تَُواِجه كال النَّْوَعنْيِ من التَّْمِويل.

التَّْمِويل الَخاِرِجّي: وتحصل عليه املَُنظََّمة من خالل املَانِِحنَي أو َحَمالت التَّرَبُّع، 	 
ويعان هذا املصدر التَّْمِوييّل من ُصُعوبات تَُشكِّل َعَقبَات يف وْجه الَعَمل اإلنَْساِنّ، 

ُعوبَات هي: وهذه الصُّ
التََّذبُْذب، فهو يَْخَضع العتبـــاراِت املَُموِّلنَِي وظُُروفهم، فقد يَِزيد أو يَْنُقص، . 1

َمة،  وقد يكون َمْوِســـِميًّا، فهذا التََّذبُْذب سينعكس تََذبُْذبًا يف الِخْدَمات املَُقدَّ
وعدم استقراٍر تَْشِغييِلّ وتَْنِظيِمّي.
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ائَِعات الَِّتي قد تَطَال املَُنظََّمة.. 2 يع وُمبَارِش بالشَّ تأثُّر هذا التَّْمِويل بشكٍل رَسِ
ال يخضـــع دامئًا العتبـــاراٍت موضوعيٍَّة؛ فقد تَطَْغى عليـــه أحيانًا املعايري . 3

ْخِصيَّة. الشَّ
الُقيُود الُحُكوِميَّة عىل التَّْمِويل الَخارِِجّي.. 4
الُقيُود الَِّتي يفرضها بعض املَُموِّلنَِي والَِّتي قد تَُعرِْقل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ . 5

كالتَّوثِيق مثاًل.

: ويُْعترََب أكث اســـتقراًرا من نَِظريه الَخارِِجّي، إالَّ أنَّ نســـبته يف 	  اِتّ التَّْمِويل الذَّ
لَة نتيجة االستثامر يف  تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ منخفضٌة، ويشمل اإليرادات املُتََحصِّ
ُخول برشاكات مع ُمَنظَّاَمت ذات نشاٍط ِربِْحّي، كام  بِْحيَّة، أو الدُّ بعض املشاريع الرِّ
ن اإليرادات النَّاتَِجة عن املََعارِض واألســـواق الَخرْيِيَّة، ويعان هذا املصدر  يتضمَّ
ُعوبَات والَعَقبَات، يكن إجاملها  التَّْمِوييل َشأْنُُه شأن الَخارِجّي إىل جملٍة من الصُّ
بانخفـــاض فاعليَّة األدوات املُتَّبََعة يف مصـــادر التَّْمِويل هذه، إَضافَة إىل َعَدم 
ة يف ِظّل انخفاض نِْسبَة هذا التَّْمِويل مقارنًة  ْعي إليجاد وســـائل بديلة َخاصَّ السَّ
ْكِيز عىل املصادر الَخارِِجيَّة، وإيالء  بالتَّْمِويل الَخارِِجّي، مامَّ يدفع املَُنظَّاَمت للرتَّ

اتِيَّة. يَّة ثانويَّة للَمَصادر الذَّ أهمِّ

وهنا تَْجُدر اإلشارة إىل أنَّ االنخفاض يف التَّْمِويل هو نِْسِبّي، فهو يختلف بني ُمَنظََّمٍة 
وأخرى، وبني بيئة وأخرى، وبعض املسؤوليَّة يف هذه الَعَقبَة تقع عىل عاتق املَُنظَّاَمت، 
ة ُمَموِّلنَِي  َدد، وما زالت تعتمد عىل ِعدَّ كَْونها ال َتْلك سياســـات واضحة يف هذا الصَّ
ِمـــامَّ يَْربط فاعليَّة الَعَمل با يجود به هـــؤالء املَانُِحوَن، وعموًما قد تكون املَُنظَّاَمت 
ي التَّْمِويل، ومن أســـباب هذا  اإلنَْســـانِيَّة الَعَرِبيَّة من أكث املَُنظَّاَمت تََذبُْذبًا يف تَلَقِّ
النَّْقـــص هو التَّضييق الغرّب وَحتَّى الحكومـــّي العرّب عىل بعض التَّحويالت املَالِيَّة 
ال ِســـيَّاَم الَخارِِجيَّة منها، نَاِهيَك عن انخفـــاض التَّرَبَُّعات الَعَرِبيَّة مقارنًة بنظرياتها 
َصة للَعَمل اإلنَْساِنّ  الغربيَّة؛ ففي مقارنٍة رسيعٍة بني َحْجم التَّرَبَُّعات واألموال املَُخصَّ
قًا واضًحا لصالح  يف الواليـــات املُتَِّحَدة األمريِكيَّة مقارنًة بالعامل الَعـــَرِبّ نجد تفوُّ

الفصل الرَّاِبع عرَش/ املبحث الَخاِمس
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األُوىَل؛ حيث يشـــري التَّقرير السنوّي املَْعِنّي بالَعطَاء األمرييّك )Giving USA)1، إىل 

يَن ارتفعت بنســـبة %2.7 يف عام 2010م لتســـتقرَّ عىل 229 مليار  أنَّ ترََبَُّعات الَخريِّ

دوالر، عىل عكس العطاء اإلنَْســـاِنّ يف العالَم الَعَرِبّ واإلْســـالِمّي)2(، الَِّذي تَبَاطأ 

ر بـ 800 مليـــار دوالر، وهنا يجب التَّنويه  كثـــريًا، رغم ُوُجود ثروات هائلـــة به تُقدَّ

إىل أنَّ ظاهـــرة انخفاض التَّمويل الَخاّص الَعَرِبّ واإلْســـالِمّي له جوانب ترشيعيَّة 

هاته  وَمالِيَّة؛ فاملُْجتََمع األمرييّك املُتََميِّز بِنَســـٍب عالية من التَّرَبُّع الَخرْيِّي، تُدَعم توجُّ

زَة، فالقانون الضيبّي األمرييّك َيْنح إعفاءاٍت ضيبيًة  ببيئـــة ترشيعيَّة وَمالِيَّة ُمَحفِّ

يِبّي  ِ كاملة عىل األموال املُترََبَّع بها، بحيث تُْحَســـم هذه األموال من االستحقاق الضَّ

للُمَكلَِّفنَي، وهذا ما يَُفسِّ اإلسهامات الكبرية للجاليَّات الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة يف قضايا 

َول الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة ما يزال  يِبّي يف معظم الدُّ ِ التَّْمويل الَخرْيِّي، بينام النِّظَام الضَّ

َدد هو اإلعفاء من ضيبة القيمة  َمه يف هذا الصَّ قَارِصًا يف هذا املجال، وأفضل ما قَدَّ

املَُضافَة للتَّرَبَُّعات والَِّتي هي أساًسا وقانونًا ال يجب أن تخضع للضيبة.

النَّزَاَهة واألَمانَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ
من آفات املُْجتََمَعات اإلنَْسانِيَّة الحديثة أنَّ الَفَساد واملَْحُسوِبيَّة مل يرتكا بابًا إالَّ وطَرَقَاه، 
با فيها أبواُب الخري والَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، والَِّتي مل تَْسلَم من بعض عالمات 
دق؛ شأنها شأن اّي قطاٍع آخر من قطاعات  الَفَساد وعدم النَّزَاَهة وغياب األمانة والصِّ
يَاِسيَّة واالقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة، وتَرْتَِبط النَّزَاَهة يف الَعَمل الَخرْيِّي باألمانة  الحياة السِّ

بُصورتها املَالِيَّة، وبوجبها يُعطى َمن يَْستَِحّق بالَقْدر الَِّذي يستحّق.

م . 1 تقرير ســنوي عن األعمل الَخْيِيَّة يف الوليات املُتَِّحَدة األمريكيَّة، هو املنشــور الرئيس الَّذي يقدِّ
تقارير عن مصادر واستخدامات العطاء الخريّي يف الواليات املُتَِّحَدة، عىل مدى أكث من 60 عاًما. 

رســالن، مروة. تفوق التَّرَبَُّعات األمريكيَّة عل اإلســالميَّة يف دفع مســية الَعَمل الخيّي- الحلقة . 2
 goo.gl/jNXO6a :األوىل، مداد، 24 أغسطس 2010م، تاريخ الزيارة 14 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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صة  ا األمانة فتعني الحفاظ عىل املوارد والتَّْجهيزات، واستخدامها لألغراض املخصَّ أمَّ
يَّة البيانات واملعلومات  ألجلها، وكذلك أمانة اســـتثامر وقت الَعَمل، والحفاظ عىل رِسِّ
ة باملُْستَِفيِديَن، ومن الظُّلْم بكان االدِّعاء بأنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ  املُتََعلَِّقة بالَعَمل، والَخاصَّ
تعوزه األمانة والنَّزَاَهة، ولكْن وبنفس الوقت ال يكن القول بأنَّ هذه املعايري يف أفضل 
حاالتها، فبعض ِضَعاف النُُّفوس يَْستَِغلُّوَن عملهم لتحقيق مصالح َشخِصيَّة بَْحتَة باسم 
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، حتَّى لو كان ذلك عىل حساب املُْحتَاِجنَي واملُْعَوِزيَن، وبالتَّأْكِيد فإنَّ 

لُوكِيَّات ال تعرقل الَعَمل اإلنَْساِنّ فحسب، بل تَُقوِّض أركانه بالكامل. هذه السُّ

َعة فيام يَتََعلَّق بِقلَّة النَّزَاَهة واألمانة يف َعَملِيَّة توزيع املَُساَعَدات،  واألمثلة كثرية وُمتََنوِّ
ْحرَاويِّنَي  ِجِئنَي الصَّ ولعلَّ أبرزها: قيام بعض املســـؤولني عن توزيع املَُســـاَعَدات لالَّ

جئني أنفسهم، أو يف  وَداء لالَّ وق السَّ بَُخيَّامت تندوف)1( ببيع تلك املَُساَعَدات يف السُّ

لُطَات بالصحراء الغربيَّة)2( إىل  املناطق املغربيَّة أو الجزائريَّة القريبة، وهو ما دفَع السُّ
ـــائقني من مغادرة ُمَخيَّامت "تندوف" نحو الصحراء الغربيَّة وخارجها، دون  َمْنع السَّ
الحصول عىل تصيح يُشـــرَتط فيه إثبات أنَّ لديهم ما يكفي من الَوقُود وإمدادات 
ِجئون: أنَّ الســـلطات تُصدر عادًة مثل هذه التصاريح  أخرى لســـفرهم، ويقول الالَّ

تقع ُمَخيََّمت تندوف الَّتي تحمل نفس اســم املدينة املوجودة بها بُعْمق الصحراء الجزائريَّة يف جنوبها . 1
الغرّب عىل الحدود مع األقاليم الجنوبيَّة للمغرب وشامل موريتانيا، وتضمُّ املَُخيَّاَمت الَِّتي أنشأتها الجبهة 
الصحراويَّة املسلَّحة للتحرير واملعروفة اختصاًرا بـ "البوليساريو" يف سبعينيَّات القرن املايض حني كان 
املغرب منشغاًل باسرتجاع أراضيه الجنوبيَّة من املستعِمّر اإلسباّن، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح 

https://cutt.us/ZEUax :عىل الرَّاِبط
َحرَاء الغربيَّة، هي منطقة شاســعة خضعت لالســتعمر اإلسباّن خالل 1976-1884م، َوإِثَْر خروج . 2 الصَّ

ة جهود أَُمِميَّة لَحّل مشكلة الصحراء  يَادة عليها املغرب وجبهة بوليساريو، بُِذلَْت ِعدَّ اإلسبان منها تنازع السِّ
لكنَّها مل تُثِْمر بعُد. وتقع الصحراء الغربيَّة شامل َغرِبّ إفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 266 ألف كيلو مرت 
مربع، يدير املغرب منها نحو %80 وجبهة البوليساريو %20. يبلغ عدد ُسكَّان املنطقة -الَِّذيَن هم خليٌط 
من القبائل العربيَّة واألمازيغيَّة، نحو نصف مليون شخص يتوزَُّعون عىل مدن الصحراء الغربيَّة الرئيسة، 

https://cutt.us/jT6s0 :موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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لُطَات  ِجِئنَي؛ فأنَّ السُّ ـــيَّارَة. وفًْقا لبعض الالَّ عىل الفور بعد فَْحص رسيع ملحتويات السَّ
ـــائقني من حمل أكث من 200 لرت من الوقود كإجراء ملكافحة االتِّجار يف  تنع السَّ

الوقود)1(.

ومن األمثلة عىل ِقلَّة األمانة والنَّزَاَهة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ؛ سواًء كان من جهة ُحُكوِميَّة 
أو ُمســـتِقلَّة ما تقوم بع بعض الُحُكومات تحت شـــعار "املَُساَعَدات اإلنَْسانِيَّة" بشحن 
ياق يؤكِّد بعض الباحثني الغربيني  أغذية غري صالحة للمناطق املنكوبة، ويف هذا السِّ
م من املجموعة األوروبيَّة كهدية عادًة ما يصحبه كثرٌي من الشـــكاوى  "أنَّ الغذاء املَقدَّ
من املُْنتَِفِعنَي، مشـــريًا إىل أنَّه من غري املقبول تاًما أن نَقوم بتصدير غذاٍء ال نأكله 

نحن أنفسنا")2(، ويُدلِّل آخرون عىل ذلك بتأكيدهم عىل أنَّه يف أعقاب انتشار اإلشعاع 

الصادر عن حادث تشرينوبيل يف روسيا العام 1986م)3( تحوَّلت كميَّات من األغذية 
ثـــة الَِّتي تُعترب غري قَانُونِيَّة، يف أوروبا الرشقيَّة إىل شـــحنات إَغاثَة، ويف العام  امللوَّ
ــان املجاعة الكربى يف كمبوديا قامت إحدى املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة األمريِكيَّة  1980م إبَـّ

َواء، ثبت أنَّ صالحيّتها منتهية)4(. بَشْحن 91 طنًّا من الغذاء والدَّ

ِجِئنَي بتندوف"، ُمَنظََّمة هيومان رايتس ووتش، 18 أكتوبر 2014م، . 1 "حقوق اإلنسان يف ُمَخيََّمت الالَّ
 goo.gl/vzW5Bw :13 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َياِســيَّة: الَعَمل اإلَغاِثّ . 2 عبدالرحمــن، شــعبان. "هكذا يتعرَّض الَعَمل اإلَغاِثّ اإلســالمّي للضغوط السِّ
ياَسة"، جريدة الوسط البحرينيَّة، العدد: 862، 14 يناير، 2005م.  والسِّ

كارثة تشينوبل: هي حادثة نوويَّة إشعاعيَّة كارثيَّة، تَُصنَّف عامليًّا كأسوأ كارثة للتسُّب اإلشعاعّي والتلوث . 3
البيئّي شــهدتها البرشيَّة؛ وقعت يف املفاعل رقم 4 من محطة تشــرينوبل للطاقة النوويَّة يوم السبت 26 
أبريل من عام 1986م، قرب مدينة بريبيات يف شامل أوكرانيا السوفييتيَّة، وتَُعّد أكرب كارثة نوويَّة شهدها 
العــامل؛ حيــث وقع انفجاٌر َضْخم أدَّى إىل تسُّب إْشــَعاِعّي، نَتََج عنه حــدوث اضطرابات يف إمدادات 
الطاقة، وإغالق املصانع، وتعطُّل املَزَاِرع، وبلغت الخسائر املَادِّيَّة ما قيمته أكث من ثالثة مليارات دوالر 
أمريــيّك. لَِقَي 36 شــخًصا َمْصََعُهْم، وأُِصيَب أكث من 2000 شــخص. وتَمَّ إغــالق املفاعل نهائيًّا عام 

 https://bit.ly/2Wu0fZ7 :2002م. للمزيد يُْنظَر الرَّابط التَّايل
َياِســيَّة: الَعَمل اإلَغاِثّ . 4 عبدالرجمــن، شــعبان. هكذا يتعــرَّض الَعَمل اإلَغاِثّ اإلســالمي للضغوط السِّ

ياَسة، املرجع السابق.  والسِّ
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الَفَساد املَاِلّ يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
يُْقَصد بالَفَســـاد املَايِلّ اســـتخدام املوارد املَالِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بطريقٍة َسيِّئَة 
ة للَقامِئنَِي عـــىل إدارة املَُنظَّاَمت، بطريقٍة ال  واســـتغاللها يف ِخْدَمة املصالح الَخاصَّ
َســـات الَخرْيِيَّة، وعادًة ما يَرْتَِبط ُوُجود  يَِتّم اكتشـــافها يف األوراق الرَّســـميَّة للُمَؤسَّ
الَفَساد املَايِلّ بُوُجوِد الَفَســـاد اإلَداِرّي، ويكن القول بأنَّ الَفَساد اإلَداِرّي هو َمْدَخل 
ـــلِْبيَّة والكارثيَّة للَفَســـاد املَايِلّ  وَمَمّر لنظريه املَايِلّ، وال يَْخَفى عىل أَحد التَِّبَعات السَّ
عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فهو باإلَضافَة إىل أنَّه يَُشكِّل حرمانًا للُمَنظََّمة من مواردها 
املَالِيَّة، فهو يُِيُء إىل ُصورة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بالكامل، كام يَُؤدِّي إىل نُُفور للَعاِملِنَي 

ِعنَي، ناهيَك عن َدْوره يف إشاعة الَفَساد يف ُمْجَمل البيئة املحيطة. وللُمتَطَوِّ

وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أنَّ مظاهر الَفَســـاد املَايِلّ ال تقتص عىل االختالس املُبَارِش؛ 
لُوكِيَّات املَالِيَّة يكن تصنيفها يف خانَة الَفَساد املَايِلّ، كاملُبَالََغة يف اإلنفاق  فبعض السُّ
عىل الظُُّهور اإلعالمّي ملجالس اإلدارة، أو اإلرساف يف تجهيز املكاتب واألبنية اإلَداِريَّة، 
َف الَِّتي تاُلَحظ يف بعض مكاتب املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة ال يكن وْصُفَها  فمظاهر الرتَّ

إالَّ بالَفَساد املَايِلّ.
 

ـــاِبَقة هي بعض ِمامَّ أثارته  قَات السَّ ومع نهاية هذا الفصل نوّد اإلشـــارة إىل أنَّ املَُعوِّ
الخربات امليدانيَّة واملراقبات البَْحِثيَّة للَعَمل اإلَغاِثّ بشكٍل عاّم، وجميعها بحاجة إىل 

تََضافُر الُجُهود البَْحِثيَّة من أجل الحصول عىل أفضل وسائل التََّعاُمل معها وتذليلها.
قَاته وطرق تذليلها؛  وألنَّ نجاح أّي عمٍل يكون مرهونًا بالتعرُّف عىل مشـــكالته وُمَعوِّ
قَات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ تُْعترََب  قيق عىل خريطة ُمَعوِّ فـــإنَّ َعَملِيَّة التعرُّف الدَّ
تهيًدا لبحث ُسبُل مواجهتها، وال يكون ذلك إالَّ بتسجيل الخربات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
ة باستقراء تلك املَُعوِّقَات  امليدانيَّة وتوثيقها، مع ُوُجود جهات بَْحِثيَّة َعَرِبيَّة وَدْولِيَّة مهتَمَّ

َراَسة والبحث. وصياغتها صياغة بَْحِثيَّة تسمح بوضعها قَيْد الدِّ
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الَفْصل الخامس عَش 

إدارة املََخاِطر واألزمات يف املَُنظََّمت 

اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: تحديد املََخاِطر والكََوارث يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •

مفهوم املََخاِطر والكوارث	 
طُرُق تحديد األخطار يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 
َاعات واألوبئة بيئة ِخْصبَة للَمَخاِطر اإلنَْسانِيَّة	  الصِّ
مراحل تَطَوُّر األزمات والكوارث	 

ة الخطر وأَثَره الكَاِرِثّ  • املَْبَحث الثَّاِن: قياس ِشدَّ
احتامل حدوث الخطر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 
تحديد التَّأْثِري الَكاِرِثّ للخطر	 
ة الخطر	  مصفوفة املََخاِطر وقياس ِشدَّ

املَْبَحث الثَّالِث: اْسرِتَاتِيِجيَّة إدارة املََخاِطر والكوارث •
ل االستباقّي	  اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
ل العالجّي	  اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
مراحل إدارة األزمات والكوارث	 
نحو اْسرِتَاتِيِجيَّة شاملة إلدارة األزمات اإلنَْسانِيَّة	 
دور اإلدارة الُعلْيَا يف إدارة األزمات والكوارث	 
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الفصل الخامس عَش 

إدارة املََخاِطر واألزمات يف املَُنظََّمت
اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة ُمَقدِّ
َبب الرَّئيس يف نُُشوء  تعمل املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة يف بيئٍة مليئة باملََخاِطر، ولعلَّ السَّ
د  ِيّ هو ُمَواَجَهة هذه املََخاِطر والكوارث الَِّتي تَُهدِّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف إطارة املَُؤسَّ
حياة البش واستقرارهم، والُفَجائِيَّة يف حدوث الكوارث وَضَعِت املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة 
ة اعتباراٍت؛ األَوَّل زََمِنّي، ويََتَمثَّل  يف تََحدٍّ َصْعٍب يف مواجهة آثارها؛ تََحدٍّ تصوغه ِعدَّ
اتِيَّة للُمَنظََّمة  يف هامـــش الَوْقت الِفْعيِلّ الَِّذي تََتطَلََّبه الظُّـــُروف املَْوُضوِعيَّة والذَّ
يَّة  ل، والثَّان َماِدّي ولُوِجْســـِتّي، ويََتَمثَّل يف جاهزيَّة املَُنظََّمة املَادِّ للتََّمكُّن من التََّدخُّ
َعة  ل ترتبط بشكٍل ُمَباِشٍ بالرُّ يع، وممَّ ل َشّك فيه أنَّ َجْوَدة التََّدخُّ ل الرَّ للتََّدخُّ
ل  والَفاِعلِيَّـــة الَِّتي تدخل بها املَُنظََّمة لتقديم اإلغاثـــة املطلوبَة، وكُلََّم كان التََّدخُّ
أبكَـــر كُلََّم كانت نتائج الكارثة أقّل وأَخّف وطـــأة، كُّل هذه العتبارات تَُحتِّم عل 
يع، وهـــذا يقودنا ملفهوم إدارة املََخاِطر يف  ل الرَّ املَُنظََّمة الســـتعداد التَّاّم للتََّدخُّ
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واإلَغاِثّ، وِممَّ ل َشـــّك به أنَّ املََخاِطر املُرْتَِبطَة بالَعَمل اإلنَْساِنّ 
ٍد؛ فمنها َمَخاِطر الكوارث الطَِّبيِعيَّة والكَوارث النَّاِجَمة عن  ل تنحص بنـــوعٍ ُمَحدَّ

َاعات والحروب. الصِّ

اًل رسيًعا من املَُنظَّاَمت  ة املََخاِطر والكوارث يف العالَم، والَِّتي تَتَطَلَّب تدخُّ وتزداد ِحدَّ
اِدرَة  لَة والصَّ َراَسات والتقارير ذات الصِّ اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، وهذا ما تُؤكِّده بعض الدِّ

لَة  َراَسات)1(؛ فإنَّ عدد الكوارث املَُسجَّ عن ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، فََوفْق إحدى هذه الدِّ

َات لتنفيذ . 1 الة، إطار عمل هيوغو، مجموعة اإلرشادات واملَُؤرشِّ ب للكوارث تحقيًقا لالستجابة الَفعَّ التأهُّ
األولويَّة الخامسة من إطار عمل هيوغو، ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، جنيف 2008م، تاريخ الزيارة 24 مارس 

https://cutt.us/pE6Jc :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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اِبَقنْيِ تََضاَعَف َمرَّة عىل األقّل، وذلك من 200 كارثة سنويًّا إىل ما  خالل الَعْقَديْن السَّ
يربو عىل 400 كارثة؛ تِْســـع كوارث من أصل عرشة ُمتََعلَِّقة بالكوارث الطَِّبيِعيَّة، وتشري 
ح للزيادة  التَّوقَُّعات املَُناِخيَة إىل أنَّ هذا االتِّجاه املُتَزَايد بعدد الكوارث الطَِّبيِعيَّة ُمرَشَّ
َحة للتََّحوُّل إىل  يَاِسيَّة واملُرَشَّ نوات والعقود القادمة، ناهيَك عن النِّزَاَعات السِّ خالل السَّ
رِصَاَعات َعْسَكِريَّة تَُخلِّف وراءها آالف الضحايا واملرَُشَِّديَن؛ كُّل هذه الكوارث الحاليَّة 
واملُْحتََملَة تَُحتِّم عىل منظومة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف العالَم أجمع إيالء قَِضيَّة 
يَّة واملُتَابََعة، إضافًة إىل االهتامم بقضايا  إدارة املََخاِطر والكوارث املزيد مـــن األََهمِّ

ل املُبَكِّر وقضايا الَحّد من َمَخاِطر الكوارث الطَِّبيِعيَّة والَعْسَكِريَّة. التََّدخُّ

ة ُخطَُوات  وتقـــوم إدارة املََخاِطـــر والكوارث يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ عىل ِعدَّ
ُمتَسلِْســـلَة وُمتََكاِملَة؛ تبدأ بتحديد املََخاِطر املُْحتََملَة، وتليها ِقيَاس إْمَكانِيَّة حدوث هذه 
املََخاِطر، ثُمَّ تحديد األساليب الَِّتي يكن اتِّبَاعها إلدارة هذه املََخاِطر، كام تشمل هذه 
ل املُبَكِّر، والَِّذي يُْقَصد به إْمَكانِيَّة البَْدء بتقديم الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة  اإلدارة مفهوم التََّدخُّ
يَّة  واإلنَْســـانِيَّة قُبَيْل حدوث الكارثة أو بَُعيَْدَها، كاْسرِتَاتِيِجيَّة لتخفيف الخسائر البَرَشِ

واملَادِّيَّة ما أمكن.

يَّة إدارة املََخاِطر والكوارث يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، سُنْفرِد هذا الفصل  وانطالقًا من أََهمِّ
لدراسة هذه اإلدارة؛ من خالل تحديد املََخاِطر الَِّتي تحيط بالَعَمل اإلنَْساِنّ، ودراسة 
طُـــرُق إدارة هذه املََخاِطر يف حال تحوُّلها لكوارث، وذلك من خالل تدعيم الحاالت 

النَّظَريَّة بأمثلٍة َعَملِيَّة من واقع الَعَمل اإلنَْساِنّ حول العالَم.

الفصل الخامس عرَش



- 555 -

املبحث األَوَّل 

تحديد املََخاِطر والكََوارث

يف الَعَمل اإلنَْساِنّ

ـــَمت الرَّئِيَسة للَعْص الحاّل،  ْيها اإلنَْساِنّ والَبَشِّي من السِّ تُْعَترَب الكوارث بِشـــقَّ
فســـنويًّا يَِتّم تســـجيل عشات الكوارث عل مستوى العامل، ونظًرا للحجم الكبي 
يَّة الَِّتي أفرزتها هذه الكوارث، ظهر مفهوم إدارة املََخاِطر  يَّة واملَادِّ للخســـائر الَبَشِ
والكوارث يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وأصبح لِزَاًما عل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَعَمل 
عـــل تحديد مَنَـــط املََخاِطر الَِّتي قد تواجهها خالل عملهـــا، فكُلََّم تكَّنت هذه 
ٍر دقيٍق نِْسِبيًّا للَمَخاِطر والكوارث املُحَتَمل مواجهتها خالل  املَُنظََّمت من وْضع تَصوُّ

عملها، كُلََّم كان تعاملها من نتائج هذه الكوارث أكث فاعليَّة.

مفهوم املََخاِطر والكوارث
وقبـــل الدخول يف طُرُق وآليَّات تحديد املََخاِطر والكـــوارث ال بُدَّ من تحديد املعنى 
قيـــق لهذه املصطلحات، فتحديد املعنـــى هنا ال يُْقَصد به املعنى اللَُّغِوّي، بل نقصد  الدَّ
بـــه املعنى اإلجراّئ املُتََعلِّق بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ، فالكارثة هي ارتباٌك خطرٌي وُمَفاِجئ 
يَّة وَمادِّيَّة واقِْتَصاِديَّة وبيئيَّة عىل نطاٍق  ّ يُســـبِّب خســـائر برََشِ يف أداء املجتمع املََحيلِّ
ل تَِبَعاتها باستخدام موارده  واسعٍ، تتجاوز قدرة املجتمع املنكوب عىل مواجهتها وتحمُّ

ة)1(. وإمَكانِيَّاته الَخاصَّ

محمــد، منتــص عالم. الَحّد من مخاطر الكوارث، تاريخ الزيارة 28 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: . 1
https://bit.ly/2UDxQx8
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وبالتَّأْكِيـــد فليس كُّل َحَدٍث طارئ عىل البيئة يجوز تســـميته بالكارثة، فانهيار مبنى 
واحد ضمن منطقة ما ال يكن تسميته بالكارثة، فعىل الرَّْغم من أنَّه يُْعترَب كارثة وفًْقا 
ِريَن، إالَّ أنَّه وفْق منظومة الَعَمل اإلنَْساِنّ ال يكن تصنيفه ككارثٍة، نظرًا  ملنظور املُتََضِّ

لُطات املََحلِّيَّة)1(، وهذا  ّ أو السُّ ـــلِْبيَّة ِمن ِقبَل املجتمع املََحيلِّ إلْمَكانِيَّة احتواء آثاره السَّ
التَّحديد يُْعترَب ُمِهامًّ للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، كَْون التَّحديد املبدّئ يساعد يف اختيار 
ل الواجب انتهاجه مِن ِقبَل املَُنظَّاَمت  اآلليَّات الواجب اتِّبَاعها، ويف تحديد َحْجم التََّدخُّ
اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة؛ فعىل سبيل املثال يُْعترََب الَوْضع اإلنَْساِنّ يف سوريا واليمن من 
ائِرَة هناك تجاوز %50 من عدد  َاعات الدَّ ِريَن من الصِّ الكوارث؛ كَْون نســـبة املُتََضِّ
ـــكَّان املََحلِّيِّنَي، وتُْعترََب الزالزل من أكـــث الكوارث الطَِّبيِعيَّة فَتًْكا، فزلزال املحيط  السُّ

الِهْنِدّي عام 2004م والَِّذي أعقبه أشهر موجة تسونامي)2(، يُْعترَب أحد أسوأ الكوارث 
الطَِّبيِعيَّة الَِّتي ضبت األرض عىل اإلطالق؛ حيث قُِتَل فيه ما يزيد عن مئتني وثالثني 

ألف قتيل.

وعادًة ما يَِتّم الَخلْط بني َمْفُهوَمِي الكارثة واألزمة؛ ففي الَعَمل اإلنَْساِنّ يُْعترَب هذين 
املصطلحني شـــائعي االســـتخدام؛ إالَّ أنَّ كُاًل منهام ينطوي عىل معًنى مختلٍف؛ فهام 
يشرتكان يف كونهام يشريان إىل ارتباك يف البيئة واملجتمع؛ إالَّ أنَّ الكارثة تُْعترَب أكث 
ّ لدرجة عدم  ة وشـــمواًل، فغالبيَّة الكوارث تُؤدِّي إىل َشـــلٍَل تاّم يف املجتمع املََحيلِّ ِحدَّ
التَّمكُّن مـــن التََّعاُمل أبًدا مع ُمْفَرزَاتها، بينام األزمة تشـــري إىل ارتباٍك محدوٍد يف 

املجتمع، وغالبًا ما تكون من ُصْنع اإلنسان.

ابق.. 1 املرجع السَّ
زلزال املحيط الهندي: وقع يف 26 ديسمرب 2004م ِمامَّ تسبَّب يف توليد موجات تسونامي راح َضِحيّتها . 2

ما يقارب 300,000 من البرش. وتكبَّدت إندونيسيا أعىل نسبة من الخسائر يف املمتلكات والضحايا، وتَُعّد 
موجة املّد هذه من أكرب الكوارث الطبيعيَّة يف التاريخ الحديث؛ حيث يَُعّد الزلزال الَّذي وقع يف املحيط 
ر بقياس 9.2 درجات يف  الهندي هو األعنف من نوعه منذ زلزال أالسكا العظيم عام 1964م الَِّذي قُدِّ
https://cutt.us/jmGIM :والية أالسكا األمريكيَّة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

الفصل الخامس عرَش/ املبحث األَوَّل 
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يَّة  ـــا املََخاِطر فيُْقَصد بها احتامل حدوث عواقب ضارَّة، قد يَْنتُج عنها خســـائر برََشِ أمَّ
يَّة؛ بعنى أنَّ املََخاِطر هي توقُّع  واقِْتَصاِديَّة، وتكون ُمَسبِّبَات هذه املََخاِطر طبيعيَّة أو برََشِ
ٌر حَدث فعاًل، وِمامَّ يلعب دوًرا يف  ا الكارثة فهي َضَ حدوث كارثة يف املُستقبَل القريب، أمَّ
تحوُّل املََخاِطر لكوارث: هَشاَشة البيئة، من ناحية النسيج االْجِتاَمِعّي، ومن حيث َضْعف 
اإلمكانيَّات وانخفاض مستوى املناعة، واملناعة هنا يُْقَصد بها املناعة البيئيَّة واالْجِتاَمِعيَّة 
واألَْمِنيَّـــة واالقِْتَصاِديَّة، فالبيئات الفقرية تَُعّد ُمْنَخِفَضة املناعة تَِجاه املََخاِطر، ِمامَّ يُْعترَب 
عاماًل ُمَساِعًدا يف تحوُّل املََخاِطر لكوارث؛ وبالتَّأْكِيد فإنَّ إدارة املََخاِطر تختلف عن إدارة 
الكوارث؛ فاألُوىَل تَتََعلَّق بشكٍل أَساِسّ بزيادة مناعة البيئة املُْستَْهَدفَة من خالل إجراءاٍت 

ا الثَّانية فهي عالجيَّة تَتََعلَّق بالتََّعاُمل مع األحداث الِفْعلِيَّة. وقائيٍَّة، أمَّ

يٍَّة بالغٍة للُمَنظَّاَمت  إنَّ الفصل والتَّمييز بني الكوارث واألزمات واملََخاِطر يُْعترَب ذا أََهمِّ
ًة أنَّ إدارة كُّل منها يختلف عن األخرى، ويف حال الَخلْط  اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، وَخاصَّ
بني اإلجراءات املتَّبََعة بني املََخاِطر والكوارث؛ فإنَّ هذا الَخلْط ال بُدَّ أن ينعكس ســـلبًا 
عىل نتائج الَعَمل، ومن هنا يجب القول بأنَّ كُّل ُمَنظََّمة ال بُدَّ لها من وضع ُخطَط ُمْسبََقة 

للتَّعاُمل من الكوارث واملخاطر واألزمات.

طُُرق تحديد املخاطر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
ة يف تحديدها للَمَخاِطر املُْحِدقَة  تلجأ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة إىل طُرُق ِعـــدَّ

ببيئـــة عملها، وتختلف هذه الطُّرُق من بيئٍة ألخرى، وتختلف باختالف نوعيَّة املََخاِطر 

املُْحتََملَة، وفيم ييل أََهّم هذه الطُُّرق:

م 	  العتمد عل البيانـــات التاريخيَّة: فتوثيق الكوارث الحاصلة يف أّي بيئة يَُقدِّ

ًرا ال بأَس به حول إْمَكانِيَّة تكرارها، فعىل ســـبيل املثال تُِشري اإلحصاءات)1(  تََصوُّ

ويّل . 1 تقرير سنداي، إدارة مخاطر الكوارث من أجل تعزيز الُقْدرَة عىل ُمجابََهة الكوارث يف املستقبل، البنك الدَّ
https://cutt.us/GSZs5 :لإلنشاء والتعمري، 2018م، تاريخ الزيارة 16 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َول الَِّتي تتعرَّض باستمرار لكوارَث  إىل أنَّ ُدَول رشق آســـيا وإيران وتركيا من الدُّ

يَّة  طبيعيَّـــٍة نَاتَِجٍة عن الزالزل والهزَّات األرضيَّة، والَِّتي غالبًا ما تَُخلِّف آثاًرا برََشِ

ًرا مقبواًل حول اْحِتاَملِيَّة حدوث كوارث من  م تََصوُّ واقِْتَصاِديَّة، فهذه البيانات تَُقدِّ

ٍد. مَنٍَط ُمَحدَّ

ة والحكوميَّة: حيث تُْصِدر العديُد من املراكز 	  الستعانة ببيانات املراكز البحثيَّة الَخاصَّ

البحثيَّة، ويف اختصاصاٍت مختلفٍة نرََشَات دوريَّة حول املََخاِطر املُْحتََمل حدوثها 

يف بيئٍة ما وحتَّى عىل مستوى العالَم؛ فمراكز األبحاث الطِّبِّيَّة قد تنرش تََوقَُّعات 

حول انتشار وباٍء ما، أو قد تنرش مراكز أبحاث الطقس توقَُّعات بأعاصري، يكن 

للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة االستفادة من هذه األبحاث لتحديد املََخاِطر والكوارث الَِّتي 

َراَسات  يكن أن تشهدها بيئُة عمل املَُنظََّمة يف املدى املنظور، فأبحاث املَُناخ والدِّ

َدد؛ فعىل سبيل املثال يُْعترََب "مركز  ة يف هذا الصَّ م معلوماٍت ُمِهمَّ الجيولوجيَّة تَُقدِّ

خدمـــة كوبرنيكوس ملُرَاقَبَة الغالف الجوّي")1( أحد أبـــرز املراكز العلميَّة الَِّتي 

م معلومات حول الحرائق  م معلوماٍت دقيقًة حول األعاصري املُْحتََملَة، كام يَُقدِّ تَُقدِّ

املُْحتََملَة، وبالتَّأْكِيد يكن اعتبار هذه املعلومات كإنذاٍر ُمبَكِّر للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة 

واإلنَْسانِيَّة.

ُذها املركز األوروّب للتنبُّؤات الجويَّة . 1 مركز خدمة كوبرنيكوس ملَُراَقَبة الغالف الجوّي: هي ِخْدَمة يَُنفِّ
متوســطة املدى )ECMWF(، تَمَّ إطالقها يف 11 نوفمرب 2014م، وتُوفِّر بيانات ومعلومات ُمستَِمرَّة 
عــن تكوين الغــالف الجوّي. ويقوم نظــام إدارة ضامن الكفاءة )CAMS(، وهــو جزء من برنامج 
كوبرنيكــوس بوصــف الوضع الَحايِلّ، كــام يتنبَّأ بالوضع خالل بضعة أيام قادمة، ويُحلِّل باســتمرار 
َنَوات األخرية. هذه الخدمة لديها حوايل 10 سنوات من التَّطَوُّرات،  ت البيانات بأثٍر رجعّي للسَّ ِسِجالَّ
م  ومرشوعهــا الحــايّل MACC-III )مراقبة تكويــن الغالف الَجِوّي واملَُناخ - التنفيــذ املَُؤقَّت(، يُقدِّ
مِسيَّة  ِخْدَمة كوبرنيكوس الَجِويَّة قبل التشغيل. يتَتَبَّع نظام إدارة ضامن كفاءة تلوُّث الهواء والطَّاقة الشَّ
والغازات الدفيئة، والتّأثريات املَُناِخيَّة عىل مستوى العالَم، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/j93So :الرَّاِبط
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العتمد عل األدوات التكنولوجيَّـــة: فالتكنولوجيا الحديثة أفَرزَت العديَد من 	 
األدوات الَِّتي تســـاعد يف تحديد املََخاِطر املُْحتََملَة، سواًء يف مجال التَّهديدات 
َاعات؛ فعىل سبيل املثال يكن للتكنولوجيا  يَّة النَّاجمة عن الصِّ الطَِّبيِعيَّة أو البَرَشِ

َاعات الَعْسَكِريَّة، ِمامَّ ُيَكِّن املَُنظَّاَمت  ات تَتَبُّع للطريان يف حالة الصِّ توفري ِمَنصَّ

ل  اإلَغاثِيَّة من توقُّع أماكن الَقْصف، وبالتَّايِل التَّحضري اللُّوِجْسِتّي واملَادِّّي للتََّدخُّ

يَن. السيع إلنقاذ الضحايا أو املَُحارَصِ

وهنـــا يكن القول، ال ينبغي للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة االعتامد عىل البيانات 

ًرا أَوَّلِيًّا حول املََخاِطر املُْحتََملَة، ولكنَّ  م تصـــوُّ ــرَة واعتبارها حصيَّة، فهي تَُقدِّ املُتََوفِـّ

التجربـــة تَُؤكِّد أنَّ العديد من الكوارث الحاصلة مل يَِتّم توقُُّعَها؛ فعىل املَُنظَّاَمت األخذ 

بهـــذه التَّوقَُّعات، ولكن مع االنتبـــاه إىل إْمَكانِيَّة حدوث َمَخاِطر وكوارث أخرى غري 

ـــاِبَقة معلومـــات كافية حول الكوارث الَِّتي يُْحتََمل  م  البيانات السَّ مذكورة؛ قد ال تَُقدِّ

حدوثها، إالَّ أنَّها تَُهيِّئ املَُنظََّمة إداريًّا ولُوِجْسِتيًّا للتعامل الَفْوِرّي مع أّي أخطار ُمْحتََملَة، 

بعنى أنَّها تزيد من مرونة املَُنظََّمة يف التََّعاُمل مع الكوارث غري املُتََوقََّعة.

َاعات واألوبئة بيئة ِخْصَبة للَمَخاِطر اإلنَْسانِيَّة الصِّ
ة فيام يتعلَق بإدارة  يَُعّد تحديد املََخاِطر من املََهاّم األساسيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ، وَخاصَّ

َاعات الَعْســـَكِريَّة  يَّة، فغالبيَّة الصِّ املََخاِطر، وهنا يجب التَّنويه إىل أمٍر يف غاية األََهمِّ

َحة للتََّحوُّل لِصَاعاٍت َعْسَكِريَّة تَُعّد بيئًة ِخْصبَة للَمَخاِطر،  ياِسيَّة املُرَجَّ أو النِّزَاَعات السِّ

يَّة وَمادِّيَّة؛ ففي  ة، تسبَّبَْت بكوارث برََشِ فخالل القرن الَحايِلّ شهد العالَم رصاعاٍت ِعدَّ

َاعات، كُلّها بيئات  سوريا واليمن وقطاع َغزَّة والعراق وليبيا، وغريها من أماكن الصِّ

ِخْصبَة للَمَخاِطر والكوارث، وهنا يكن املالحظة وبسهولة أنَّ عدد املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة 

واإلنَْسانِيَّة يف هذه البيئات يَُفوق الَعَدد املوجود يف أّي بيئٍة ُمستِقرَّة أخرى، وهذا إن 

ل املُبَكِّر. َدلَّ عىل شٍء فهو يَُدّل عىل استعداد هذه املَُنظَّاَمت للتََّدخُّ
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ولعلَّ أبرز مثال يف وقتنا فيام يتعلَّق بتحديد املََخاِطر هو وباء كورونا)1(، ويرتبط هذا 

َول الَِّتي انترش بها  يَّة واقِْتَصاِديَّة واْجِتاَمِعيَّة، وتُْعترَب الدُّ ة ِصحِّ الوباء بُجْملَِة َمَخاِطر عدَّ

هذا الوباء بيئًة ِخْصبَة للَمَخاِطر، وبالتَّايِل مجال عمل للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، 

ة يف ظّل املعلومات املُبَْهَمة حول مستقبل هذا الوباء، ومع أنَّ املعلومات َشِحيحة  وَخاصَّ

حـــول طُرُق التََّعاُمل مع اإلصابات بهذا الوباء، إالَّ أنَّ املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة 

ي يَُصنَّف  ة أنَّ هذا التََّصدِّ ي لهذا الوباء، وَخاصَّ ًة يف التََّصدِّ يكن أن تُؤدِّي أدواًرا ُمِهمَّ

ِضْمـــن خانة تحديد املخاطر والكوارث اإلنَْســـانِيَّة، وبالرَّْغم من عدم تأهيل غالبيَّة 

املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة للتََّعاُمل مع هكذا أوبئة إالَّ أنَّها تستطيع تقديم ِخْدَمات 

َمة تدور يف فَلَك الَحّد من املََخاِطر،  َدد، وجميع الِخْدَمـــات املَُقدَّ َجيِّـــَدة يف هذا الصَّ

وتَتََمثَّل هذه الِخْدَمات يف تخفيف احتامل تََحوُّل هذه املََخاِطر إىل كوارث، من خالل 

ة، إضافًة إىل تَبَنِّي حمالت توعية  حمالت التَّعقيم للطُّرُقَات واألرصفة واألماكن الَعامَّ

ـــكَّان املََحلِّيِّنَي حول طُرُق الوقاية من هذا الوباء، وتوفري وسائل الحامية  جامعية للسُّ

وتوزيعها عىل البيئات غري القادرة عىل تأمينها.

َحة وبُقوَّة النتشار هذه  ِجِئنَي والبيئات الفقرية من األماكن املُرَشَّ كام تَُعّد ُمَخيَّاَمت الالَّ

ْور املُِهّم للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يف تأمني هذه البيئات  الوباء، وهنا يربز الدَّ

بوسائل الوقاية الفرديَّة، وبالتَّأْكِيد فإنَّ جميع هذه الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة تَُصّب يف خانة 

تحديد وتقليل احتامل تحوُّل املََخاِطر لكوارث.

وباء كورونا: جائحة عامليَّة جارية ملرض فريوس كورونا 2019 )كوفيد19-(، والَِّذي يحدُث بسبب فريوس . 1
ِســيَّة الحادَّة الشــديدة )SARS-CoV-2(. اكتُِشــَف املرض يف ديسمرب  كورونا 2 املرتبط باملتالزمة التََّنفُّ
ة  حَّ 2019م يف مدينة ووهان وســط الصني، وأُطْلَِق عليه اســم nCoV-2019، وقد صنَّفته ُمَنظََّمة الصِّ
الت رسيعة بني البرش، ويف مختلف ُدَول الَعالَم،  العامليَّة يف 11 مارس 2020م )جائحة(، وهو ينترش بَُعدَّ
يَّة  د بحصول كارثة ِصحِّ يطرة عليه، والَحّد ِمن انتشاره، مامَّ يَُهدِّ وتعان ُمعظم الحكومات من صعوبة السَّ

https://cutt.us/JBUKb :يف العالَم. موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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مراحل تَطَوُّر األزمات والكوارث
َتُّر أّي أزمٍة أو كارثٍة بجموعة مراحل منذ بَْدء تشـــكُّلها حتَّى نهايتها، ويَُعّد تحديد 
املرحلة الَِّتي َتُّر بها الكارثة ضوريًّا للُمَنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة؛ كَْون لُِكّل مرحلة 
ة للتََّعاُمل معها، وعادًة ما يَِتّم تحديد املرحلة الَِّتي َتُّر  من املراحل اْســـرِتَاتِيِجيَّة َخاصَّ
د  بهـــا الكارثة خـــالل الَعَملِيَّات الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت لتحديـــد املََخاِطر الَِّتي تُهدِّ

، وفيم ييل مراحل مُنُّو الكوارث واألزمات: ّ املجتمع املََحيلِّ

مرحلة التكوين والكُُمون: يف هذه املرحلة تكون الظروف الظَّاهرة يف املجتمع 	 
والبيئـــة طبيعيَّة، وال تُبِْدي البيئة أّي َمظاهر شـــاذَّة أو غري مألوفة، إالَّ أنَّ بوادر 
األزمـــة أو الكارثة تكون قد بـــدأت بالظُُّهور، وعموًما ال تحدث أزمة ما أو كارثة 
بدون حدوث بوادر تيَِش بأنَّ البيئة ُمَعرََّضة مستقباًل لحدٍث قد يرتك آثاًرا كَارِثِيَّة، 
فغالبيَّة الكوارث تُرِْســـل إشـــارات تحذيريَّة، ويف أحيان كثرية يَِتّم تََجاُهل هذه 
َات طفيفة  َات أو ال يَِتّم االنتباه لها، ويف غالبيَّة األحيان تكون هذه املَُؤرشِّ املَُؤرشِّ
ــة. وإنَّ إدراك بوادر األزمات  َات اعتياديَـّ وبســـيطة ِمامَّ يوحي بأنَّ هذه املَُؤرشِّ
والكوارث واالنتباه لها يَُعّد ُخطْـــَوًة جوهريَّة يف إدارة األزمات والكوارث؛ وهنا 
َاعات قد يَُســـهِّل إدراكها  يجب التَّنويه إىل أنَّ بوادر الكوارث النَّاجمة عن الصِّ

بسهولة أكرب من تلك املُرْتَِبطَة بالكوارث الطَِّبيِعيَّة.

َاع الَعْســـَكِرّي بعد توتُّر 	  مرحلة امليالد: وهنا تظهر الكارثة إىل الَعلَن، كبَْدء الصِّ
ياح العاصفة بعد مرحلة من تباين الضغوط الجويَّة،  ، أو بَْدء هبوب الرِّ ِســـيَاِسّ
ة أيام من إطالق األبخرة والُغبَار الربكاّن، ويف هذه  أو بَْدء ثوران بركان بعد ِعدَّ
يَّة أو َمادِّيَّة  يطرة، وأنَّه ال خسائر برََشِ املرحلة قد تبدو الكارثة أنَّها ِضْمن حدود السَّ
ُمرْتَِبطَة بها، واالســـتهانة بهذه املرحلة يُْعترَب بالغ الُخطُورَة، ويُْعترَب إضاعة فرصة 

ل االستباِقّي. ة للتََّدخُّ ُمِهمَّ

مرحلة التََّصاُعد: ويف هذه املرحلة تَســـتِمّر أعراض الكارثة أو األزمة بالتَّطَوُّر، 	 
ـــيطرة، وقد تبدأ بعض  ة، ِمامَّ ييَِش بخروجها عن السَّ وتبدأ بأخذ أعراض أكث ِحدَّ
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يَّة واملَادِّيَّة بالظُُّهور، وإن كانت يف نطاٍق َضيِّق، وهنا يصبح ماثاًل  الخسائر البَرَشِ
للعيان أنَّ الكارثة يف طريقها لالنفجار.

مرحلة النفجـــار أو النُُّضوج: وهي أخطر مراحل األزمة أو الكارثة، ويف هذه 	 
يْطَرَة  يَّة واملَادِّيَّة، وتصبح الكارثة خارج السَّ املرحلة تحصل معظم الخسائر البَرَشِ
باملُطْلَق، وإن مل تكن املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة قد بدأت تحرُّكها قبل هذه 
لها الحايّل ُمنَخِفض الفاعليَّة؛ كَْون تَســـاُرع األحداث يَْسحب  املرحلة يصبح تدخُّ
املبـــادرة من أيدي املَُنظَّاَمت، ومن األمثلـــة لهذه املرحلة: وصول األعاصري إىل 
َاعات  ـــكِنيَّة، أو تََحوُّل األمطار الغزيرة إىل ســـيوٍل، أو وصول الصِّ املناطق السَّ
الَعْســـَكِريَّة إىل مناطق املََدنِيِّنَي واشـــتداد القتـــال، أو خروج األوبئة عن نطاق 
ـــيطرة، وقد تطول هذه املرحلة أو تقـــص، وبالتَّأْكِيد فإنَّ طُول هذه الفرتة  السَّ
يُضاعف حجم الخسائر، ويستنفذ جهود املَُنظَّاَمت، وغالبيَّة الكوارث ذات املنشأ 
ة دقائق كالزالزل، إىل  الطبيعّي تكون فرتة نضجها ُمْنَخِفَضة نِْسِبيًّا تستمّر من عدَّ
َاعات  عدة أســـابيع كأقىص حّد كثََوَراِن الرباكني، إالَّ أنَّ الكوارث املُرْتَِبطَة بالصِّ
َاع يف  يَّة، كحال الصِّ قد تطول لسنواٍت، وتتضاعف معها الخسائر املَادِّيَّة والبَرَشِ

َاعات الحاليَّة. سوريا واليمن وليبيا، وغريها من الصِّ

مور: يف هذه املرحلة تبـــدأ أعراض الكارثة أو األزمة 	  مرحلة النحســـار والضُّ
ة األحداث، إالَّ أنَّ الخســـائر ال تتوقَّف يف هذه املرحلة،  بالرتاجع، وتنخفض حدَّ
اُجع، كالِهزَّات االرتداديَّة بعد الزالزل؛ وهنا يجب التَّنويه إىل  وإن كانت بدأت بالرتَّ
أنَّ بعض الكوارث قد تَســـتعيد نشاطها يف هذه املرحلة لتعود إىل مرحلة النُّْضج، 

َاعات والنِّزَاَعات الَعْسَكِريَّة. وهذا ما يُلَْحظ يف الكوارث النَّاجمة عن الصِّ

مرحلة النهاية والختفاء: وهي مرحلة انتهاء الكارثة، وتالش أعراضها، وتتوقَّف 	 
يَّة واملَادِّيَّة، إالَّ أنَّها مرحلة الكتشاف الخسائر الحاصلة يف املراحل  الخسائر البَرَشِ
َاعات ال تظهر إالَّ بعد  ـــابقة، فضحايا الكوارث الطَِّبيِعيَّة وحتى كوارث الصِّ السَّ
تالش الكارثة، ويَْستَِمّر نشـــاط املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف هذه املرحلة، 

الفصل الخامس عرَش/ املبحث األَوَّل 
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يَّة أكرب، وبعد االنتهاء  وقـــد يتصاعد، نتيجة امتالك القدرة عىل التََّحـــرُّك بُحرِّ
من األعامل اإلَغاثِيَّة األساســـيَّة يف هذه املرحلة تبدأ مرحلة إعادة ترتيب البيئة 
ِجِئنَي، وتأمني  ِريَن والالَّ واملجتمـــع إىل ما كان عليه قبل الكارثة، كإعـــادة املَُهجَّ

الِخْدَمات والِبْنيَة التَّْحِتيَّة.

إنَّ تحديد املرحلة الَِّتي َتُّر بها الكارثة ليســـت قَِضيَّة ثانويَّة، بل هي عىل جانٍب كبريٍ من 
يَاسات واالسرتاتيجيَّات الَِّتي عىل املَُنظََّمة اتِّبَاعها،  يَّة؛ كَْونَُها تَُعّد دلياًل وُمرِْشـــًدا للسِّ األََهمِّ
فاإلجـــراءات الواجب اتِّبَاعها يف مرحلة التكويـــن والُكُمون تختلف عن تلك املُتََّخَذة يف 
يَّة بكان الرتكيز عىل ضورة مالحظة بوادر نُُشـــوء الكوارث،  مرحلة النُّْضج، ومن األََهمِّ
ل املُبَكِّر،  ففي هذه املرحلة تلك املَُنظَّاَمت هامًشـــا زمنيًّا ال بأس به يســـمح لهـــا بالتََّدخُّ
وبالتَّأْكِيد قد ال تســـتطيع املَُنظَّاَمت التَّأْثِري يف َســـرْي الكارثة، إالَّ أنَّها تستطيع التقليل من 

يَّة؛ من خالل اتِّخاذ إجراءات وقائيَّة تتمثَّل بَعَملِيَّات اإلجالء واإلخالء. الخسائر البَرَشِ

لُطات املََحلِّيَّة واملراكز البحثيَّة  وتقع مسؤوليَّة تحديد املرحلة الَِّتي َتُّر بها الكارثة عىل عاتق السُّ
يَّة والتِّقنيَّة  الت البَرَشِ ة، فاملَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة ال تلك ال األدوات وال املَُؤهِّ املُْختَصَّ
ة، ومسؤوليَّة املَُنظَّاَمت هنا تَتََمثَّل يف إنشاء رشاكات اْسرِتَاتِيِجيَّة  الَِّتي تُِعينها عىل هكذا َمَهمَّ
ــة والبحثيَّة لتزويدها بُكّل جديٍد وبأّي تحديث يَُخّص الكوارث واألزمات،  مع املراكز العلميَـّ
ة بُرَاقَبَة الكوارث واألزمات وتَتَبُّع تطوُّرها، والتََّنبُّؤ  وهناك حالِيًّا العديد من املراكز املُْختَصَّ

طّي)1(، والَِّذي  بحدوثها اســـتناًدا إىل بوادر ظهورها، كمركز رَْصد الزالزل األوروّب املُتََوسِّ
َحة لحدوث زالزل أو ِهزَّات أرضيَّة. م خرائط دوريَّة للمناطق املُرَشَّ يَُقدِّ

بْح يضم 84 معهًدا وأعضاء من 55 دولة . 1 مركز َرْصد الزلزل األورويّب املتوسطّي: ُمَنظََّمة غري هادفة للرِّ
َســت يف عام 1975م، بناًء عىل طَلَب من لجنة الــزالزل األوروبيَّة، بالنَّظَر إىل أنَّ املنطقة  مختلفــة. تأسَّ
رَة، كانت هناك حاجة إىل أْن تكون املَُنظََّمة العلميَّة مسؤولة عن  األوروبيَّة املتوسطيَّة ُعرَْضة للزالزل املَُدمِّ
تحديد خصائص هذه الزالزل يف أرسع وقٍت ممكٍن، وتقديم خرائط دوريَّة حول املناطق األكث ُعرَْضة 
https://cutt.us/oA6oH :للزالزل والِهزَّات األرضيَّة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الثَّان 

ة الَخطَر وأَثَره الكَاِرِثّ قياس ِشدَّ

تقوم إدارة املََخاِطر والكوارث يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ كم أسلفنا عل ثالثة 
مستويات؛ األَوَّل تحديد املََخاِطر، وهو ما تناولناه يف املبحث األَوَّل من هذا الفصل، 
ة  ويف هذا املبحث ســـنتناول املستوى الثَّان من هذه اإلدارة وهو ُمَتَعلِّق بقياس ِشدَّ
الَخطَر وأَثَرِِه الكَاِرِثّ، وكم هو معلوم يف العلوم اإلداريَّة بشكٍل عاّم فإنَّ ما ل ميكن 
ِقَياُسُه ل ميكن إدارته، فاملََخاِطر املُْحِدَقة بالَعَمل اإلنَْساِنّ ل ميكن إدارتها والتََّحكُّم 

بها إْن مل نتمكَّن من قياسها.

تعمل غالبيَّة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف بيئات َملِيئَة باملخاطر، وهنا تقع املَُنظَّاَمت 
يف ُمْعِضلَـــة أّي املََخاِطر يجب أن يَِتّم التََّعاُمل بها بدايًة، وبالتَّأْكِيد فإنَّ االختيار بني 
ُجملة املََخاِطر املوجودة ال يَِتّم عشوائيًّا وال يَِتّم بالتوقُّع والَحْدس؛ فاالختيار هنا يخضع 
ة املُتََوقََّعة للخطر الَكاِرِثّ، وبناًء  لالعتبارات املنطقيَّة والِعلِْميَّة، وذلك من خالل الِشدَّ
ة األعىل نزواًل  عىل ترتيب املََخاِطر وفًْقا لشـــّدتها تقوم املَُنظَّاَمت باالختيار من الِشدَّ
ـــلِْبيَّة عىل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ  لألدن؛ والخطأ يف هذه املرحلة يُلِْقي بظالله السَّ
ة عىل حساب أخرى ُمرْتَِفعة  ته، فَبَْدء املَُنظَّاَمت بالتََّعاُمل مع أخطار ُمْنَخِفَضة الِشدَّ برُمَّ
َقة، وهنا  ة قد يَُقود لخسائر فادحة يف حال تََحوُّل املََخاِطر املُتََوقََّعة لكوارث ُمَحقَّ الِشدَّ
ة الَخطَر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ تَُقاس باملَُعاَدلة  ال بُدَّ من التَّنويه إىل أنَّ ِشـــدَّ

التَّالية:

ة الَخطَر= احتَمل حدوث الَخطَر * تأثيُه الكَاِرِثّ ِشدَّ

ة مراحل  ة املََخاِطر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ بِعدَّ وعموًما َتُّر َعَملِيَّة قياس ِشـــدَّ
ُمتَسلســـلة وُمتََعاِقبَة وُمتََكاِملَة تقود يف نهاية املطـــاف لرتتيب املََخاِطر تصاعديًّا أو 
يَّة كُّل مرحلٍة، ومع  تََنازليًّا وفْق ِشّدتها، وفيام ييل هذه املراحل بالتفصيل، مع تبيان أََهمِّ

التدعيم بأمثلة واقعيَّة لزيادة وضوح الفكرة وتكريًسا للمعنى.
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احتمل حدوث الَخطَر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
يُقَصد باحتامل حدوث الَخطَر هنا احتامل التََّحوُّل من َخطَر إىل كارثٍة، فالَخطَر هو 
قَِضيَّـــة اْحِتاَملِيَّة قد تحدث أو ال، ففي حـــال حدوثها يصبح التََّعاُمل مع كارثة وليس 
ة، تبدأ من املََخاِطر الطَِّبيِعيَّة  مع خطر، ففي بيئة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ توجد َمَخاِطر عدَّ
كالفيضانات والسيول والزالزل واألعاصري وغريها من املََخاِطر، كذلك تشمل َمَخاِطر 
َاعات والنِّزَاَعات وما تحمله معها من تهجري وقتل وترشيد وتدمري للِبَنى التَّحتيَّة،  الصِّ
وتصل كذلـــك للَمَخاِطر االقِْتَصاِديَّة الَِّتي تُلِْقي بظاللها عىل األفراد والَِّتي قد ينتهي 
؛  ُخول عن َحدٍّ ُمَعنيَّ املطاف بها إىل كوارث ُمتََعلَِّقة باملجاعة يف حال تََدنِّ مستوى الدُّ

كُّل هذا املََخاِطر وغريها تحيط باملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

وتقع العديد من املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف خطأٍ جسيم عند تقدير احتامل تحوُّل 
املََخاِطـــر إىل كوارث، وذلك من خالل ربط االحتـــامل بالتكلفة التمويليَّة الَِّتي ترافق 
الكارثة يف حال حدوثها، فاألََصّح عند التقدير االْحِتاَميِلّ للخطر االعتامد عىل التكلفة 
دت ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة خمس درجات اْحِتاَملِيَّة  اإلنَْســـانِيَّة، ويف هذا الخصوص حدَّ

لتحوُّل الَخطَر إىل كارثٍة)1(، وهذه الدرجات تســـتند عىل علـــم إدارة املََخاِطر، وهي 
بِْحيَّة يف تحديد اْحِتاَملِيَّة  متقاطعـــة إىل درجة كبرية مع تلك املُْعتََمَدة يف املَُنظَّاَمت الرِّ

ِسيَّة، وفيم ييل الدرجات الْحِتَملِيَّة لتحوُّل الَخطَر إىل كارثٍة: املََخاِطر املؤسَّ

ا لتََحوُّل الَخطَر إىل كارثٍة: اْحِتاَملِيَّة حدوثه أقل من 10%.	  احتامل ضعيف جدًّ
احتامل ضعيف لتََحوُّل الَخطَر إىل كارثة: اْحِتاَملِيَّة حدوثه بني )40%-10%(.	 
ط لتََحوُّل الَخطَر إىل كارثة: اْحِتاَملِيَّة حدوثه بني )70%-40%(.	  احتامل ُمتََوسِّ
احتامل ُمرْتَِفع لتََحوُّل الَخطَر إىل كارثة: اْحِتاَملِيَّة حدوثه بني )90%-70%(.	 
احتامل ُمرْتَِفع جًدا لتََحوُّل الَخطَر إىل كارثة: اْحِتاَملِيَّة حدوثه أعىل من 90%.	 

ِسيَّة يف منظومة األَُمم املُتَِّحَدة، اإلطار املرجعّي، وحدة . 1 جيهان ترزي & إيشتفان بوشتا، استعراض املخاطر املؤسَّ
https://cutt.us/epjEC :التفتيش املشرتكة، جينيف، 2010م، تاريخ الزيارة 25 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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جيهان ترزي & إيشــتفان بوشــتا، اســتعراض املخاطر املؤسســيَّة يف منظومة األَُمم املُتَِّحَدة، اإلطار . 1
املرجعي، مرجع سابق.

َاع الَعْسَكِرّي إىل كارثة إنَْسانِيَّة يُْعترَب من الدرجة االْحِتاَملِيَّة  إنَّ احتامل تََحوُّل َخطَر الصِّ
وِريَّة إىل كارثة إنَْسانِيَّة  ا، فعىل سبيل املثال تََحّوَل الَخطَر املُْحِدق بدينة إدلب السُّ املُرْتَِفعة ِجدًّ
َدة األبعاد بعد معاودة األطراف املُتََنازَِعة اللُُّجوء إىل الخيار الَعْسَكِرّي لتسوية األزمة،  ُمتََعدِّ
ويف الوقت الَحايِلّ يكن تصنيف وباء كورونا من الدرجة االْحِتاَملِيَّة املُرْتَِفعة بعد انتشاره 
العاملّي، ويف ظّل عـــدم وضوح الرؤية لكيفيَّة التََّعاُمل معه، بينام تَُصنَّف الرباكني عموًما 
طة للتََحوُّل لكارثة؛ كونها تُْعِطي هامًشا زمنيًّا يستطيع العلامء  ِضْمن خانة االْحِتاَملِيَّة املُتََوسِّ
لُطَات  التََّنبُّؤ خالله بزمن ثوران الربكان، ِمامَّ يعطي املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة والسُّ
ـــكَّان املََحلِّيِّنَي عن نطاق خطر الربكان،  ل املُبَكِّر وإبعاد السُّ املََحلِّيَّة فرصـــًة كافية للتََّدخُّ
وعموًما تختلف التصنيفات االْحِتاَملِيَّة من بيئٍة ألخرى، فخطر الســـيول والفيضانات يف 
ِعيَفة، بينام ذات املََخاِطر تَُصنَّف يف ُدَول  منطقة الرشق األوســـط يَُصنَّف باالْحِتاَملِيَّة الضَّ
ة يف فرتة  ة يف الهند إىل مخاطر ذات اْحِتاَملِيَّة ُمرْتَِفعة، وَخاصَّ جنوب رشق آســـيا وَخاصَّ

األمطار املوسميَّة الَِّتي َتْتَّد من يونيو حتى سبتمرب من كُّل عام.

تحديد التَّأْثِي الكَاِرِثّ للخطر
بعـــد القيام بوضع جدول احتاميّل لألخطار املوجـــودة يف بيئة عمل املَُنظََّمة وترتيبها 
تََصاُعِديًّا أو تََنازُلِيًّا وفْق اْحِتاَملِيَّة حدوثها، يَِتّم تحديد األثر الَكاِرِثّ لُِكّل َخطَر عىل ِحَدة، 
ـــق الَخطَر وتحوُّله إىل كارثٍة، وتعتمد ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة وكربى  وذلك يف حال تََحقُّ

 ،)1( املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة عىل نفس الِقيَم االْحِتاَملِيَّة يف تحديد األَثَر الَكاِرِثّ
وهنا يجب التنويه إىل اختالٍف كبريٍ بني اْحِتاَملِيَّة حدوث الَخطَر ودرجة تأثريه الَكاِرِثّ، 
فبعض املََخاِطر ذات االْحِتاَملِيَّة املُْنَخِفَضة يف الحدوث، قد تَُسبِّب كارثًة هائلة يف حال 
حدوثها، فعىل ســـبيل املثال: تُْعترَب أخطـــار الفيضانات يف منطقة الخليج العرّب ذات 
اْحِتاَملِيَّة ُمْنَخِفَضة يف الحدوث، لكنَّها إن حدثت تُْعترَب ذات أثر كَاِرِثّ واقِْتَصاِدّي كبريٍ.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ومن األمثلة الَحالِيَّة للخلط بني اْحِتاَملِيَّة حدوث الَخطَر وبني األثر الَكاِرِثّ ما حصل 

مـــع وباء كورونا يف بداية ظهوره بدينة ووهان، ففـــي بداية األمر كانت اْحِتاَملِيَّة 

ا، ِمامَّ دفَع البعض  انتشـــار الوباء لخارج الصني تَُصنَّف ِضْمن املََخاِطر املُْنَخِفَضة جدًّ

إلغفـــال أنَّ األثر الَكاِرِثّ لهـــذا الَخطَر الضعيف قد تكون كبرية، وهذا ما حصل بعد 

يطرة عليه؛ وكذلك األمر َعيُْنُه  انتشـــاره خارج الصني وتحوُّله لوباء عاملّي تَْصُعب السَّ

َول قد ال تتعرَّض  يف الـــزالزل، فاْحِتاَملِيَّة حدوث الزالزل تُْعترَب ُمْنَخِفَضة، فمعظم الدُّ

ة بدون حدوث أّي زلزال، إالَّ  ة ســـنوات َمرَّة، وقد تيض عقود ِعدَّ لزلزال إالَّ كُّل ِعدَّ

رًا قد يفـــوق يف تأثريه بعض الحروب  ــه يف حال حدوثه يَُســـبِّب أثرًا كَارِثِيًّا مدمِّ أنَـّ

َاعات؛ فاالْحِتاَملِيَّة املُْنَخِفَضة لألخطار ال تنفي عنها األثر الَكاِرِثّ الكبري. والصِّ

قها وتحوُّلها لكوارث: وفيم ييل درجات التَّأْثِي الكَاِرِثّ لألخطار يف حال تحقُّ

ّ أقَّل من 10%.	  ا عىل املجتمع املََحيلِّ ا: تأثري منخفض ِجدًَّ تأثري كَاِرِثّ ُمْنَخِفض ِجدًَّ

ّ بني )40%-10%(.	  تأثري كَاِرِثّ ُمْنَخِفض: تأثري منخفض عىل املجتمع املََحيلِّ

ّ بني )70%-40%(.	  ط عىل املجتمع املََحيلِّ ط: تأثري ُمتََوسِّ تأثري كَاِرِثّ ُمتََوسِّ

ّ بني )90%-70%(.	  تأثري كَاِرِثّ ُمرْتَِفع: تأثري ُمرْتَِفع عىل املجتمع املََحيلِّ

ّ أعىل من 90%.	  ا عىل املجتمع املََحيلِّ ا: تأثري ُمرْتَِفع جدًّ تأثري كَاِرِثّ ُمرْتَِفع جدًّ

إنَّ هذا التصنيف يُْعتَـــرب دلياًل للُمَنظَّاَمت يف معرفة وتحديد أّي املََخاِطر ذات تأثري 
إنَْساِنّ ومادِّّي أكرب، وهذه املرحلة هي واملرحلة األوىل تُْعترََبان تهيًدا ُمِهامًّ لحساب 

ى بصفوفة املََخاِطر. ة الخطر، والَِّتي عادًة ما تُْحَسب عن طريق ما يَُسمَّ ِشدَّ

ة الخطر مصفوفة املََخاِطر وقياس ِشدَّ
تُْعترََب مصفوفـــة املََخاِطر من اآلليَّات اإلداريَّة الفعالة الَِّتي تســـتخدمها املَُنظَّاَمت 
اإلَغاثِيَّة يف ترتيب املََخاِطر حســـب أولويَّة التََّعاُمل معها، واملصفوفة تَُصنِّف اْحِتاَملِيَّة 
حدوث كُّل خطر بـمدى تأثريه الَكاِرِثّ، وفيام ييل هذه املصفوفة مع رشح مفرداتها.

الفصل الخامس عرَش/ املبحث الثَّان 
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ْفيِلّ للمصفوفة، والَِّذي ُيَثِّل  ـــابقة هي نِتَاج التقاء الَخّط األفقّي السُّ إنَّ املصفوفة السَّ
اْحِتاَملِيَّة حدوث الخطر، بـالخط العمودّي الَِّذي ُيَثِّل التَّأْثِري الَكاِرِثّ للخطر.

ا للَمَخاِطر املوجودة يف بيئة عمل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة  ُتَثِّل مصفوفة املََخاِطر ترتيبًا خاصًّ
ااًل للتََّعاُمل مع املََخاِطر، فبقراءة  واإلنَْســـانِيَّة، وهي تَُشكِّل دلياًل واضًحا وأســـلوبًا فعَّ
هـــذه املصفوفة يكن للُمَنظََّمة تحديد املََخاِطر الواجب التََّعاُمل وفْق األولويَّات الَِّتي 
يَّة الكربى ملصفوفة املََخاِطر إالَّ أنَّ ِقلَّة من  دها املصفوفة. وعىل الرَّْغم من األََهمِّ تَُحدِّ
املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَْنتهجها خالل تعاملها مع املََخاِطر يف بيئة عملها، 
، وعىل اْسرِتَاتِيِجيَّة إدارة املََخاِطر بشكٍل  ّ لِْبيَّة عىل املجتمع املََحيلِّ ولهذا األمر تَِبَعاته السَّ

عاّم.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الثَّالِث 

اْسِتَاتِيِجيَّة إدارة املََخاِطر والكوارث

تُْعَترَب اْســـرِتَاتِيِجيَّة إدارة املََخاِطر والكوارث هي املرحلة النهائيَّة يف مراحل إدارة 

املََخاِطر والكوارث، وتختلف الســـرتاتيجيَّات املُتََّبَعة ِمـــن ِقَبل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة 

َدة  واإلنَْســـانِيَّة باختالف املََخاِطر والكوارث، فلِـــكُّل مَنَط من الكوارث آليَّات ُمَحدَّ

للتََّعاُمل معها، إلَّ أنَّ ُمخَتلف هذه الســـرتاتيجيَّات تتقاطع مع بعضها البعض يف 

ة معايي، فهي وْفًقا  ة نقاط، وعموًما ميكن تقسيم هذه السرتاتيجيَّات تََبًعا لِعدَّ ِعدَّ

ل تَُقسم لْسرِتَاتِيِجيَّة استباقيَّة وأخرى وقائيَّة، كم ميكن تقسيمها  ملعيار زمن التََّدخُّ

ة بالكوارث الطَِّبيِعيَّة،  وْفًقـــا لنوع املََخاِطر والكوارث، فهي اســـرتاتيجيَّات ُمْخَتصَّ

َاعات الَعْســـكَِريَّة؛ وميكن القول بأنَّ اتَِّباع املَُنظََّمت  ة بكوارث الصِّ وأخرى ُمْخَتصَّ

اســـرتاتيجيَّات ُمَتناِســـَبة مع نوع املََخاِطر والكوارث الَِّتي تتعامل معها سينعكس 

بشكٍل إيجايّب عل نتائج عمل املَُنظََّمت.

ويُْقَصد بإدارة الكوارث واألزمات يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة جميع األنشطة 

والَعَملِيَّـــات واإلجراءات الَِّتي تتَِّخذهـــا املَُنظََّمة كرِدَّة ِفْعل تَِجاه َخلَل طارئ يف البيئة 

د حياة وأمان واســـتقرار األفراد، بهدف التقليل والَحّد من الخســـائر  واملجتمع يَُهدِّ

ر، وتأمني إعادة  ــة إىل أْدَن َحدٍّ ُمْمِكن، والَعَمل عىل إزالة آثار الضَّ يَّة واملَادِّيَـّ البَرَشِ

البيئة واملجتمع إىل الحالة الطَِّبيِعيَّة.

ويف هذا املبحث سنتناول االسرتاتيجيَّات املُتَّبََعة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 
يف تعاملها مع الكوارث بختلف أشكالها، مع دعم هذه االسرتاتيجيَّات بأمثلٍة واقعيٍَّة 

تكريًسا للَفْهم وتوضيًحا للمعنى.
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ل الستباقّي اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
تقوم هذه االْســـرِتَاتِيِجيَّة عىل عدم انتظـــار تََحوُّل الَخطَر لكارثٍة، بل تعمد املَُنظَّاَمت 
وفْق هذه االْســـرِتَاتِيِجيَّة إىل تقديم ِخْدَماتها والقيام بأنشـــطتها قبل ُوقُوع الكارثة، 
يَّة واملَادِّيَّة ما أمكن، وعادًة ما يَِتّم اتِّبَاع هذه  وذلك بهدف التقليل من األضار البَرَشِ
االْســـرِتَاتِيِجيَّة خالل املراحل األُوىَل من الكارثة وباألَخـــّص خالل َمرَْحلَتَْي الُكُمون 
والتكوين، وامليالد، وبالتَّأْكِيد فإنَّ هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة ال تَْصلُح لجميع املََخاِطر، فبعض 
املََخاِطر ال يكن التََّنبُّؤ بها أبًدا، كاملََخاِطر والكوارث النَّاِجَمة عن الزالزل، بينام تُْعترَب 
َدد  يُول من األمثلة عىل إْمَكانِيَّة اتِّبَاع هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة، ويف هذا الصَّ الفيضانات والسُّ
ة  يَاِســـيَّة ِعدَّ اتَّبَعت ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة واالتِّحاد األوروّب وغريها من الهيئات السِّ
إجراءات بهدف َدْعم عمل املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة يف عملها االستباقّي الَهاِدف 
ْولِيَّة للَحدِّ من الكوارث)1( يُْعترََب  للَحّد من َمَخاِطر الكوارث، فربنامج االْسرِتَاتِيِجيَّة الدَّ
ل املُبَكِّر والَحّد من َمَخاِطر الكوارث،  ِمن أَهّم وأشـــهر الربامج الدوليَّة الهادفة للتََّدخُّ
ومن األمثلة الَعَملِيَّة لهذه االْســـرِتَاتِيِجيَّة: ما قامت به املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة 
وريَّة، فبعد تصاعد التَّوتُّر الَعْسَكِرّي بني األطراف املُتََنازَِعة  العاملة يف مدينة إدلب السُّ
كَّان  هناك َعَمَدْت بعض املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة إىل تأمني ُمَخيَّاَمت ُمَؤقَّتَة للسُّ

يَّة ما أمكن. املََحلِّيِّنَي قُبَيْل احتدام املعارك؛ وذلك لتقليل الخسائر البَرَشِ

لُطات اإلندونيسيَّة بالتعاون  ل الوقاّئ ما قامت به السُّ ومن األمثلة عىل فاعليَّة التََّدخُّ

مع املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة املََحلِّيَّة يف فرباير من عام 2001م)2(؛ حيث قامت 

َسات األَُمم املُتَِّحَدة العاملة يف مجال نرَْش ثقافة . 1 السرتاتيجيَّة الدوليَّة للَحدِّ من الكوارث )ISDR(: إحدى ُمؤسَّ
الكارثة بختلف أنواعها، ومقرّها جينيف، وبدأت هذه االســرتاتيجيَّة العمل منذ مطلع عام 2000م، حيث جاءت 
اســتكاماًل للَعْقد الدويّل للَحّد من آثار الكوارث الطبيعيَّة )IDNDR(، والَّذي برزت نشــاطاته يف عقد التسعينيَّات 
https:// :من القرن املايض، املوقع الرَّسِمّي لربنامج األَُمم املُتَِّحَدة للَحّد من مخاطر الكوارث، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/vngt1
َات لتنفيذ األولويَّة . 2 الة، إطار عمل هيوغو، مجموعة اإلرشادات واملَُؤرشِّ ب للكوارث تحقيًقا لالستجابة الَفعَّ التأهُّ

الخامسة من إطار العمل، ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، نيويورك وجنيف 2005م، تاريخ الزيارة 25 مارس 2020م، ُمتَاح 
https://cutt.us/VpoUl :عىل الرَّاِبط
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ة قُرى بعد االشتباه باحتامل ثََوَراِن أحد الرباكني يف رشق البالد،  بإجالء ُســـكَّان ِعدَّ
ة أيام عىل َعَملِيَّات  ر أحٌد عند ثََوَراِن الربكان بعد عدَّ ل مل يَتََضَّ وكنتيجـــٍة لهذا التََّدخُّ

اإلجالء.

ة تنتهجها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  وعموًما تعتمد هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة عىل تدابري عدَّ

خالل التَّنفيذ، منها ما هو ُمتََعلِّق باملَُنظََّمة نفســـها، ومنها ما هو ُمتََعلِّق بالبيئة املََحلِّيَّة، 

وفيام ييل أََهّم هذه التدابري عىل املستوينَْيِ املذكوَريِْن:

التدابي عل مستوى املَُنظََّمة:

إعالم كوادر املَُنظََّمـــة باملََخاِطر املُْحَتَملَة، والتَّأَكُّد مـــن َجاِهِزيّتهم من ناحية 	 

التَّدريب ومن الناحية اللُّوجسِتيَّة للتََّدخُّل يف حال ُوقُوع الخطر.

يناريُوهات 	  ل والُقُدَرات الَحالِيَّة، وَوْضع ُخطَط ألسوأ السِّ ُمَراَجَعة ُخطَط التََّدخُّ

املُْحتََملَة.

التَّْنِســـيق مع املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة األخرى العاملة يف البيئة املََحلِّيَّة، 	 

ل وتنسيق الجهود  ـــلُطَات املََحلِّيَّة لَوْضع ُخطَّة شاملة للتََّدخُّ وحتَّى العامليَّة ومع السُّ

يف حال ُوقُوع الَخطَر وتحوُّله لكارثٍة.

ا عل مستوى البيئة فأَهّم التََّداِبي الوقائيَّة: أمَّ

توعية األفراد املََحلِّيِّنَي باملََخاِطر املُْحَتَملَة، وطُرُق الوقاية منها، وتُْعترَب حمالت 	 

التَّوِعيَـــة املُتََعلَِّقـــة بوباء كورونا يف الوقت الحايّل مـــن األمثلة الَحيَّة عىل هذا 

التدابري، إضافًة لحمالت التَّوعية الَِّتي استهدفت الوقاية من مرض الكولريا يف 

إفريقيا يف نهاية القرن املايِض.

ِلّ مع الكارثة يف حال 	  تدريـــب مجموعات َمَحلِّيَّة عل كيفيَّة التََّعاُمـــل األَوَّ

حدوثها، كتنظيم دورات إســـعاف أويّل، أو تدريب األفراد عىل كيفيَّة التََّصُّف 

يف حال حدوث حرائق.
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ل العالجّي اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
ق الخطر، وتختلف اإلجراءات املُتَّبََعة  تبدأ هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة بَُعيْد ُوقُوع الكارثة وتََحقُّ

ة تأثريها، ويَِتّم اللُُّجوء لهذه  باختالف طبيعة الَخطَر والكارثة، ومدى انتشـــارها وِشدَّ

ِحَقة من ُعْمر األزمة، وتشمل القيام  االْسرِتَاتِيِجيَّة خالل مرحلة التََّصاُعد واملراحل الالَّ

يعة، وتأمني املأوى املَُؤقَّت يف حال ُوُجود ُمرَشَِّديَن، واستهداف  بأعامل اإلغاثة السَّ

ى هذه  الفئات األشـــّد َضْعًفا وتأثُّرًا كالنَِّســـاء واألطفال بالِخْدَمات الفوريَّة، وتســـمَّ

الِخْدَمات بالِخْدَمات اإلَغاثِيَّة األَوَّلِيَّة أو األساســـيَّة، وبعد االنتهاء منها يَِتّم االنتقال 
للِخْدَمـــات اإلَغاثِيَّة الثَّانويَّة، كالَعَمل عىل توفري ِخْدَمات إضافيَّة والبَْدء بالَعَمل عىل 
ِريَن واملرَُشَِّديَن؛ وذلك فَْور انتهاء الكارثـــة وزوال الَخطَر، وكُلَّاَم كانت  إعـــادة املَُهجَّ
ات اللُّوِجْســـِتيَّة املَُناِســـبَة والتَّْمِويل  بَة واملَُعدَّ يَّة املَُدرَّ لًَة بالكوادر البَرَشِ املَُنظََّمة ُمَؤهَّ

لها أكث إيجابيَّة وأفضل أثرًا. الَكايف كُلَّاَم كان تََدخُّ

ل العالجّي األكث شيوًعا بني املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة؛  تَُعّد اْســـرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ

قيق بتوقيت حدوثها، إضافًة إىل أنَّ  كَْون نِْســـبًَة كبريًة من الكوارث ال يكن التََّنبُّؤ الدَّ

معظم البيئات الَِّتي تعمل بها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تعان من عدٍد كبريٍ من الكوارث، 

يَّة، لتصل إىل مرحلٍة ال تتمكَّن معها  ِمامَّ يَْســـتَْنِفذ موارد هذه املَُنظَّاَمت املاليَّة والبَرَشِ
من االهتامم باالْســـرِتَاتِيِجيَّة الوقائيَّة، فتَْنَصـــّب جهود املَُنظَّاَمت عىل التخفيف -ما 

أمكن- من تبعات الكوارث الحاليَّة.

ل العالجّي أنَّ للُمَنظََّمة اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة هامًشا واسًعا من الوقت  وال يُْقَصد بالتََّدخُّ
ًة أنَّ  يـــع بَُعيْد الكارثة يزيد من فاعليَّة الَعَمل اإلَغاِثّ، وَخاصَّ ل السَّ ل، فالتََّدخُّ للتََّدخُّ
يَّة تحصل خالل )48-24( ساعة من بَْدء وقوع الكارثة، فُكلَّاَم  غالبيَّة الخســـائر البَرَشِ
يَّة، وتكون  ل ُمبَكِّرًا كُلَّاَم َتَكََّنت املَُنظََّمة اإلَغاثِيَّة من تقليل الخســـائر البَرَشِ كان التََّدخُّ
ـــاَعات األوىل للكارثة، ِمامَّ يَُحتِّم عىل  الحاجـــة للِخْدَمات الطِّبِّيَّة يف ذروتها يف السَّ

يَّة واللُّوجستيَّة. املَُنظََّمة الَعَمل بحرفيَّة عالية يف إدارة مواردها الطِّبِّيَّة البَرَشِ
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مراحل إدارة األزمات والكوارث
ة  َتُّر أّي اْســـرِتَاتِيِجيَّة إلدارة األزمات والكوارث يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة بِعدَّ
ة كُّل مرحلة وخطوات الَعَمل فيها وفًْقا لطبيعة الكارثة وِشـــّدتها  مراحل، وتختلف ُمدَّ
ة تأثريها، وفيم ييل هذه املراحل بالتفصيل، مع ِذكْر األنشـــطة اإلَغاثِيَّة الَِّتي  وُمدَّ

يَِتّم اتَِّباعها يف كُّل مرحلٍة.

ي املَُنظََّمة اإلَغاثِيَّة 	  مرحلة اكتشـــاف إشـــارات اإلنذار: تبدأ هذه املرحلة عند تَلَقِّ
إشارات من البيئة املحيطة الخارجيَّة بقرب ُوقُوع كارثة ما، ويف هذه املرحلة تكون 
؛  اســـتجابة املَُنظََّمة لهذه اإلشارات عىل مستويني؛ األَوَّل خارجّي، والثَّان َداِخيِلّ
اِخيِلّ تتأكَّد من جاهزيَّة العاملني، والجاهزيَّة اللُّوِجسِتيَّة، ويَِتّم  فعىل املستوى الدَّ
ل،  لُطَات املََحلِّيَّة أو املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة األخرى، لوضع أُُسس للتََّدخُّ التَّْنِسيق مع السُّ
ا املســـتوى الثَّان فهو يقوم عىل زيادة مناعة البيئة تَِجـــاه الكارثة املُْحتََملَة،  أمَّ
والقيام بإجراءات استباقيَّة؛ كَعَملِيَّات اإلخالء؛ وهنا يجب التَّنويه إىل أنَّ اكتشاف 
يها ال ينحص يف مرحلـــِة ما قبل الكارثة؛ فقد تكون الكارثة يف  اإلنـــذارات وتَلَقِّ
ل، وهذا ما  مرحلة النُُّضوج واالنفجار عندما تتلقَّى املَُنظََّمة إشارات بضورة التََّدخُّ
يحصل عندما تدخل ُمَنظَّاَمت دوليَّة أو إقليميَّة يف كوارث َمَحلِّيَّة؛ نتيجَة عدم قدرة 
املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة عىل احتواء الكارثة والتََّعاُمل معها؛ وقد تنتهي إدارة األزمة عند 
هذه املرحلة، يف حال عدم تطوُّر األزمة، وقد تَْضطَّر بعض املَُنظَّاَمت للوقوف عند 
مرحلة اكتشـــاف اإلنذارات، رغم استمرار األزمة أو الكارثة بالتَّطَوُّر، وال تتمكَّن 
ـــلُطَات  من االنتقال للَمرَاحل التَّالية، نتيجة ظروٍف خارجيَّة، كعدم ســـامح السُّ

املََحلِّيَّة لبعض أو كُّل املَُنظَّاَمت بالَعَمل.

ل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ: ويف هـــذه املرحلة تبدأ املَُنظَّاَمت بتقديم 	  مرحلة التََّدخُّ
ِخْدَماتها اإلَغاثِيَّة للَمْنُكوِبنَي جرَّاء الكارثة، باإلضافة الستمرار األعامل الوقائيَّة 
الهادفة للَحّد من الخســـائر، وتتزامـــن هذه املرحلة يف إدارة الكارثة مع مرحلة 
التََّصاُعد ومرحلـــة النُُّضوج واالنفجار من ُعْمر الكارثة؛ ويف هذه املرحلة يجب 
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عىل املَُنظَّاَمت تجنُّـــب الَعَمل بارتجاليَّة واندفاع غري َمـــْدُروس، فَرِدَّات الفعل 

فَاِعيَّـــة واالنفعاليَّة قد تَُعرِّض كوادر املَُنظََّمة للَخطَر إضافًة النخفاض فاعليَّة  الدِّ

األعامل غري املدروسة، وعىل املَُنظَّاَمت تََجنُّب تحميل طواقم الَعَمل فوق طاقتهم، 

ـــل، وتدريب العاملني عليها من أَهّم عوامل  ويُْعترَب تجهيز ُخطَط ُمْســـبََقة للتََّدخُّ

نجاح املَُنظَّاَمت يف هذه املرحلة.

مرحلة اإلنهاء: ال يُْشـــرَتَط أْن تنتهي َعَملِيَّة إدارة األزمة أو الكارثة بانتهاء ُعْمر 	 

الكارثة، وغالبًا تَســـتمّر َعَملِيَّات اإلغاثة بعد انتهاء الكارثة، وقد ال تبدأ األعامل 

اإلَغاثِيَّـــة حتى انتهاء بعض الكوارث، كام يف حالـــة الزالزل، ويف هذه املرحلة 

ة؛ كَْونها ُتَثِّل  تُْنِهي املَُنظََّمة أعاملها اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، وتَُعّد هذه املرحلة ُمِهمَّ

تقيياًم لعمل املَُنظََّمة، وتســـجياًل وتوثيًقا لألخطاء واإليجابيَّات، وتَُشـــكِّل فُرَْصًة 

يَّة أو املَالِيَّة  ْعف لديها، سواًء عىل مستوى املوارد البَرَشِ للُمَنظََّمة ملعرفة نَِقاط الضَّ

ة  أو اللُّوْجِســـِتيَّة والتَّْنِظيِميَّة، وتعمل املَُنظَّاَمت بعد َعَملِيَّات التقييم هذه لِرَْدِم الُهوَّ

بني األداء الِفْعيِلّ واملَُخطَّط يف حال ُوُجوده.

نحو اْسرِتَاتِيِجيَّة شاملة إلدارة األزمات اإلنَْسانِيَّة

قلَّام نَِجد ُمَنظََّمة إَغاثِيَّة أو إنَْســـانِيَّة تعتمد عىل اْســـرِتَاتِيِجيَّة واحدة يف تعاملها من 

َدد ال بُدَّ من التَّأْكِيد عىل تَبَنِّي اْسرِتَاتِيِجيَّة شاملة  الكوارث اإلنَْســـانِيَّة، ويف هذا الصَّ

اِملة عىل البُْعَديِْن  للتََّعاُمل مع املََخاِطر وإلدارة الكوارث، تقوم هذه االْســـرِتَاتِيِجيَّة الشَّ

؛ الِوقَاِئّ والِعالِجّي، ولَعلَّ يف األزمات اإلنَْسانِيَّة الحاليَّة دروًسا للُمَنظَّاَمت  اِبَقنْيِ السَّ

ل اإلنَْساِنّ، ويُعزِّز  يف كيفيَّة إدارة الكوارث الَقاِدَمة، با يساعد يف زيادة فاعليَّة التََّدخُّ

يَّة إىل أدن َحّد ُمْمِكن، ومُيِْكن إجمل التدابي الَِّتي  من فُرَص تقليل الخسائر البَرَشِ

املة  ميكن للُمَنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة اتَِّباعها يف إطار هذه الْسرِتَاتِيِجيَّة الشَّ

بالنِّقاط التالية.
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زيادة َمَناعة البيئة: وتُْعترَب من التَّدابري الوقائيَّة، ويُْقَصد بناعة البيئة الظروف 	 
ـــائَِدة يف املجتمع املعنّي،  االْجِتاَمِعيَّة واألَْمِنيَّة واالقِْتَصاِديَّة والثَِّقاِفيَّة واملَادِّيَّة السَّ
والَِّتي تعمل بشكٍل ُمتََكاِمل لتحقيق قُْدرَة َجاَمِعيَّة عىل ُمَواَجَهة املََخاِطر والكوارث، 
ة، فالبيئات قليلُة املََناَعة تُْعترََب  وتختلف مناعة كُّل بيئٍة عن األخرى وفًْقا ملعايري ِعدَّ
أكـــث قابليَّة للتَّأثُّر الَحاّد بالكوارث، وتُْعترََب أيًضا بيئة ِخْصبَة لتََحوُّل املََخاِطر إىل 
فيـــح املُْنترَِشة يف بعض ُمُدن جنوب الهند تَُقلِّل مناعة البيئة  كوارث، فبيوت الصَّ
يَّة يف ُذْروتها عند  ـــيُول والفيضانات، ِمامَّ يجعل الخسائر البَرَشِ تَِجاه َمَخاِطر السُّ
حصول الفيضانات املوســـميَّة، كام تُْعترََب األبنية ذات الطَّبَقات املُرْتَِفعة ُمْنَخِفَضة 
الت الَفْقر  ْخـــل وذات ُمَعدَّ املناعة تَِجاه خطر الـــزالزل، والبيئات ُمْنَخِفَضة الدَّ

املُرْتَِفَعة بيئة ِخْصبَة للتأثُّر الَحاّد باملجاعة وانتشار األوبئة.
فَدْور املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة هنا الَعَمل عىل زيادة مناعة البيئة يف ُمَواَجَهة 
ة ليســـت باليســـرية، وغالبًا ال تستطيع  املََخاِطر املُْحتََملَة، وبالتَّأْكِيد فإنَّ هذه املََهمَّ
لُطَات املََحلِّيَّة. ااًل بني املَُنظَّاَمت والسُّ املَُنظَّاَمت القيام بها بفردها بل تَتَطَلَّب تعاونًا فَعَّ
وقد تكـــون العوامل الثََّقاِفيَّة هي أحد عوامل انخفـــاض مناعة البيئة يف وْجه 
يَّة التدابري الوقائيَّة يف تقليل فُرَص انتشار  املََخاِطر والكوارث، كعدم الَوْعي بأََهمِّ
يَّة الوقاية  األمراض واألوبئة، وهنا يكن للُمَنظَّاَمت القيام بحمالت توعية بأََهمِّ
يف الَحـــّد من َمَخاِطر األمراض، وقد يكـــون للعوامل االْجِتاَمِعيَّة دور يف نَْقص 
َكن  لَة الحًقا للثََّوَران، أو السَّ َكن قرب الرباكني الخامدة واملَُؤهَّ مناعة البيئة، كالسَّ
بالُقرْب من الغابات، ِمامَّ يزيد من فُرَص التَّعرُّض ألخطار حرائق الغابات، وهذا 

ما لُوِحَظ خالل كارثة حرائق غابات جبال لبنان يف صيف 2019م)1(، ونَجم عنها 

فَاع املَــَدِنّ اللُّبَْناِنّ، اندلعت . 1 حرائــق لبنان 2019م: سلســلة من حرائق الغابات ناهزت 100 حريق بَحَســِب الدِّ
يوم األحد 13 أكتوبر لياًل، وانترشت عىل مســاحات واســعة بغابات لبنان، وأَتَْت عىل ِمَساَحاٍت كبريٍة من الغابات 
َعْت الحًقا لتشمل مناطق أخرى،  واملناطق السكنيَّة يف كُّل من منطقة الشوف وإقليم الخروب بريوت، ومن ثَمَّ تََوسَّ
كَّان نحو إخالء منازلهم خوفًا من االختناق  فيام أتَِت النريان عىل أربعة منازل وأحرقتها بالكامل، وتَمَّ توجيه السُّ
عه ملســاعدة فرق اإلطفاء  ــوف أثناء تطوُّ وفقدان حياتهم. وأفادت األخبار بقتل مدّن عىل األقَّل يف منطقة الشُّ
ان جرَّاء الحرائق َحّد تغطية مداخل بريوت والشــوف وصيدا، موقع  خَّ عىل إخامد حريق. وبلغت كثافة ُســُحب الدُّ

https://cutt.us/9OK2t :ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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كَّان، والَِّذي أوضح مقدار  يَّة تثَّلت بتهجري عدٍد كبريٍ من السُّ خسائر َمادِّيَّة وبرََشِ
ل. النَّْقص الَحاّد يف مناعة البيئة، ويف جهوزيَّة املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة للتََّدخُّ

التَّخطيط للطوارئ: يقوم مفهوم التَّخطيط للطوارئ عىل زيادة قدرة املَُنظَّاَمت 	 

ال مع أّي طارٍئ وأّي  ـــلُطَات املََحلِّيَّة عىل التََّعاُمل الَفعَّ اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة والسُّ

يَّة، أو يعمل عىل تقليلها  ، با يَُجنِّب البيئة الخسائر البَرَشِ كارثٍة بشكٍل ِمْهِنّي وَعَميِلّ

ة تدابري تهدف لتحقيق  لحدودهـــا الدنيا، ويقوم التَّْخطيط للطوارئ عىل ِعـــدَّ

الَة، وفيم ييل أَهّم هذه التدابي: االستجابة الَفعَّ

إنشـــاء قنوات تََواُصل دامئة بني املَُنظََّمة وبني املَُنظَّاَمت األخرى الَعاِملَة يف . 1
ق فَْور  لُطَات املََحلِّيَّة، بهدف الَعَمل بشكٍل َجاَمِعّي وبشكٍل ُمَنسَّ البيئة، ومع السُّ

وقوع أّي كارثٍة.

رَْصـــد ُجزْء من تويل املَُنظََّمـــة للطوارئ، بحيث ال تقع يف أّي أزمة تويليَّة . 2
تَُحّد من قدرتها عىل التََّدخُّل يف حال وقوع كارثٍة ما.

إنشـــاء مراكز للرَّْصد، بهدف تحديد الكـــوارث املُْحتََملَة الحدوث، ومراكز . 3
ـــلُطَات املََحلِّيَّة ومراكز البحث  الرَّْصد هذه يكن إنشـــائها بالتعاون مع السُّ

العلمّي.

ح تسلســـل الخطـــوات يف حال وقوع كارثة، وتوزيع . 4 َوْضع جدول عمل يُوضِّ
، ويَِتّم تدريب  املََهاّم بشكٍل ُمْسبَق، بحيث تقوم الكوادر بالتََّحرُّك بشكٍل ُمبَارِشٍ
الكوادر عىل التََّعاُمل مع الكوارث بشـــكٍل َدْوِرّي؛ فتوزيع األدوار ِبشكٍل ُمْسبٍَق 

يَِقي املَُنظََّمة من الُوقُوع يف الفوىض التنظيميَّة بَُعيْد حدوث الكارثة.

ة للَعَمل يف حال تأثُّر املَُنظََّمة بالكارثة، كعدم قدرة الكوادر . 5 َوْضع تدابري َخاصَّ
من الوصول ملََقّر املَُنظََّمة، نتيجة فيضانات أو سيول أو نتيجة القصف، ففي 
هكذا حاالت تَُوزَّع األدوار بشـــكٍل ُمْسبَق، وتَُوزَّع ُخطَط التََّدخُّل عىل كُّل فرٍد 

ى بحالة الَعَمل عن بُْعد. من املَُنظََّمة، وتَُسمَّ
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دور اإلدارة الُعلَْيا يف إدارة األزمات والكوارث
ة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة  تطرَّقَْنـــا يف الفصل الحاِدي عرَش لَدْور إدارة العالقات الَعامَّ

ْور املَُنوط باإلدارة الُعلْيَا فيام يَتََعلَّق  ح الدَّ واإلنَْســـانِيَّة يف اإلطار العاّم، وفيام ييل نوضِّ

بإدارة األزمات والكوارث؛ إذ تلعب اإلدارة الُعلْيَا دوًرا ُمِهامًّ يف إدارة األزمات والكوارث؛ 

كَْونَُها ذات صلة وثيقة بالبيئة الخارجيَّة للُمَنظََّمة، وكَْونَُها حلقة الَوْصل الرَّئِيَســـة بني 

املَُنظََّمة والجهات الَفاِعلَة األخرى فيام يتعلَّق باألزمات، من جهات حكوميَّة وُمَنظَّاَمت 

إَغاثِيَّة أخـــرى، إضافًة للجمهور الَعاّم املعنّي بالكارثـــة واملُتَأثِّر بها، وفيم ييل أََهّم 

األدوار املَُناطَة بهذه اإلدارة فيم يََتَعلَّق بإدارة الكوارث واألزمات:

ي إشارات اإلنذار: تَُعّد اإلدارة الُعلْيَا يف املَُنظََّمة اإلَغاثِيَّة الجهة املَُخوَّلَة تَْنِظيِميًّا 	  تلقِّ

بتلقِّي هذه اإلشـــارات ِبَغضِّ النَّظَر عن مصدرها، فهي املسؤولة عن التَّْنِسيق مع 

املَُنظَّاَمت األخرى لتبادل البيانات واملعلومات َحْول الكوارث واألزمات ودراســـة 

ـــلُطَات املََحلِّيَّة  يها هذه اإلشـــارات ِمن ِقبَل السُّ اْحِتاَملِيَّة حدوثها، إضافًة إىل تلقِّ

ـــكَّان املََحلِّيِّنَي، وتقوم بتدقيق هذه اإلشـــارات  واملراكز البحثيَّة وحتَّى من السُّ

ودراستها مع ِفرَق الَعَمل واألقسام املعنيَّة داخل املَُنظََّمة.

إعـــداد فريق اتَِّصالت خاّص بالكارثة: يَُعّد تََوافُر املعلومة الصحيحة يف الوقت 	 

ة يف إنجاح َعَملِيَّة إدارة األزمة، والنَّْقص يف املعلومات  املناسب من العوامل املُِهمَّ

ر بها يقود إىل فََشـــل وتََعثُّ أعامل اإلغاثة، إضافًة لرتاُجع فاعليَّة أنشطة  أو التأخُّ

املَُنظََّمـــة، فاملعلومات هي َعَصب إدارة الكوارث واألزمات، وبالتَّأْكِيد فإنَّ توفري 

املعلومات واســـتريادها وتصديرها من ُصلْب َعَمل اإلدارة الُعلْيَا، فهي املسؤولة 

عن تأمني املعلومات الضوريَّة َحْول تَطَوُّر الكارثة، وتحديد املرحلة الَِّتي وصلت 

لهـــا، إضافًة لتحديد أماكن تركُّز الكارثة وتقدير األضار والخســـائر من خالل 

ـــلُطَات املََحلِّيَّة، فهي املصدر األســـاس للمعلومات لِفرَق الَعَمل  التََّواُصل مع السُّ

اإلَغاِثّ يف املَُنظََّمة.
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إنَّ قُْدرَة املَُنظََّمة عىل التََّعاُمل مع مختلف املََخاِطر والكوارث بفاعليَّة ورسعة دليٌل واِضٌح 

مها الَعَمل  يَّة الِخْدَمات واملشـــاريع التقليديَّة الَِّتي يَُقدِّ عىل مهنيّتها، فعىل الرَّْغم من أََهمِّ

د البيئة املجتمعيَّة تهديًدا  يَّة الَعَمل اإلَغـــاِثّ؛ كَْونه يَُهدِّ اإلنَْســـاِنّ، إالَّ أنَّها ال تَرْقَى ألََهمِّ

يَّة يف األرواح؛ لذلك يَُعدُّ  ًة كَْون معظم الكوارث تَتََســـبَّب بخســـائر برََشِ مبارًشا، وَخاصَّ

يَّة. التََّعاُمل مع املََخاِطر والكوارث من أكث أنشطة املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة أََهمِّ

وكُلَّاَم اعتمدت منظومة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل األساليب الِعلِْميَّة واإلداريَّة الحديثة يف 
تعاملهـــا مع املََخاِطر والكوارث، وحرصت عىل إدارة هـــذه املََخاِطر واألزمات إدارة 
ّ الخسائر املُرَاِفَقة لهذه األزمات، أو قَلَّلَْت منها للَحدِّ  صحيحة كُلَّاَم َجنَّبَْت املجتمع املََحيلِّ
ة املََحلِّيَّة ال تلك اسرتاتيجيَّات واضحًة  األدن، ولألسف فالعديد من املَُنظَّاَمت وَخاصَّ
وُمْعلََنة لَكيِْفيَّة إدارة املََخاِطر واألزمات، ومازال ِقْسٌم منها يعتمد عىل طُرُق تقليديَّة يف 
إدارة املََخاِطر، لذلك يَُعدُّ اهتامم هذه املَُنظَّاَمت بعلوم إدارة املََخاِطر الُخطَْوة األُوىَل 

يف زيادة فاعليَّة عملها.
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ُصَور إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ	 

ضوابط رَشِْعيَّة يف إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ	 
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يَّة واستثَمر ُمْسَتَدام • املبحث الَخاِمس: األيتام.. ثروة بََشِ

اإلسالم ورعاية األيتام	 

يَات تَُواِجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف مجال رعاية األيتام	  تََحدِّ

ُمبَاَدَرات تَْنَمِويَّة واْسِتثاَْمِريَّة لأليتام	 

اِدس عرَش الفصل السَّ
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اِدس عَش  الفصل السَّ

يَّة يف الَعَمل قضايا َعْصِ

اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

َمة ُمَقدِّ
َرات، كانت  ـــِيّ سلسلة من التَّطَوُّ َشـــِهَد الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ منذ نُُشوئِِه املَُؤسَّ
َرات  ـــِيّ العاّم؛ وهذه التَّطَوُّ جميعها اســـتجابًة لتطوُّر الحياة وتَطَوُّر النِّظَام املَُؤسَّ
د، فالتَّطَوُّر ُسنٌَّة من ُسَنن الحياة، وقانوٌن  ليست محصورًة بِحْقَبٍة ما أو ِبزََمٍن ُمَحدَّ
ًة غًدا، وما هو من  مـــن قواننِي الطبيعة، فم هو صحيـــح اليوم قد يكون أَقّل ِصحَّ
املَُسلََّمت قد يكون بحاجٍة لدليٍل وبرهاٍن يف وقٍت لحٍق؛ فاملَُنظََّمت النَّاِجَحة ِبَغضِّ 
النَّظَر عن نِطَاق عملها هـــي الَِّتي تَتََّبع ُخطَُوات تطوُّر الحياة؛ وهذا األمُر ينطبق 
عل املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، فالتََّتبُّـــع التَّاريخّي لعمل هذه املَُنظََّمت يَُبنيِّ 
وبوضوح التَّطَوُّر الكبي الَِّذي َشِهَدتُْه هذه املَُنظََّمت، سواًء عل املستوى التَّْنِظيِمّي 

، أو عل مستوى األنشطة والِخْدَمات. اِخيِلّ الدَّ

ة ُمرْتَِبطَة بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ تَْفرُِض نَْفَسَها  ويف وقتنا الحايّل تَظَْهُر قضايا ِعدَّ
عىل آليَّات الَعَمل، ويتباين تََعاِطي املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة معها؛ ومن هذه القضايا ما هو 
ا القديم الجديد فهو مفاهيم تقليديَّة  القديم الجديد، وما هو جديٌد ُمْســـتَْحَدث، فأمَّ
ِســـيَّة فرَض تقديها بإطاٍر تنظيمّي  ة واملَُؤسَّ وقضايا قدية، إالَّ أنَّ تطوُّر الحياة الَعامَّ
ا الجديد املُْستَْحَدث فهو ِمامَّ فَرََضتُْه  جديٍد، فهو محتًوى قديٌم تقليدّي بإطاٍر جديٍد، أمَّ
َات االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة والتِّْقِنيَّة؛ وكِال النََّمطنَْيِ من  ظروف العص، وأَتَْت به التََّغريُّ
القضايا يُلِْقي بظاللِِه عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ، فال يكن للُمَنظَّاَمت أن تَْنأَى بنفسها عن 
ا أن يكون صحيًحا  هذه القضايا؛ فهي تتفاعل شـــاءت أم أبَْت معها، وهذا التََّفاُعل إمَّ
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أو أْن تَُشـــوبَُه شـــائبة تنفيذيَّة أو ِفْقِهيَّة، فهذا التَّعاطي مع القضايا املُْستَْحَدثة يحتاج 
َم الخاطئ. م النَّْهج الصحيح، أو أن يَُقوَّ ا أن يُعمَّ ، فإمَّ ملراجعٍة َدامئٍة، ولتقييٍم مستِمرٍّ

ويُْعترََب الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلْســـالِمّي َمْوِطًنا ِخْصبًا للُمْستَْحَدث من القضايا؛ كَْون هذا 
ِسيَّة والتَّْنِظيِميَّة  ين اإلْســـالِمّي الحنيف وبني األُُسس املَُؤسَّ الَعَمل يجمع بني تعاليم الدِّ
يِنيَّة الرُّوحيَّة وبني الِفْكر  الحديثة؛ فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ اإلْسالِمّي َمزََج بني التَّعاليم الدِّ
ـــِيّ  يِنيَّة وبني الِفْكر املَُؤسَّ ـــِيّ الحديث؛ فهذا املزيج الفريد بني التََّعالِيم الدِّ املَُؤسَّ
يِنّي والجانب التَّْنِظيِمّي  يَّة الَِّتي تجمع بني الجانب الدِّ أفَْرَز ُجْملًَة من القضايا الَعْصِ
يَّة الَِّتي أفرزتها  ؛ ويف هذا الفصل ســـوف نتناول ُجْملًَة من القضايا الَعْصِ ِيّ املَُؤسَّ
التَّطَوَُّرات املُتََســـارَِعة يف منهجيَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من جهٍة، ويف تعاطي املَُنظَّاَمت 
اإلنَْســـانِيَّة مع هذه التَّطَـــوَُّرات من جهٍة ثانيٍة، وهنا ال بُدَّ مـــن التَّأْكِيد عىل أنَّ هذا 
القضايا عىل ِصلَِتَها الوثيقة بالَعَمل اإلنَْساِنّ اإلْسالِمّي، إالَّ أنَّها تنعكس ِبَشْكٍل أو بآخر 
ْويِلّ  ّ واإلقْلِيِميَّ والدَّ عىل الَعَمل اإلنَْساِنّ يف إطاره العاّم؛ كَْون الَعَمل اإلنَْساِنّ املََحيلِّ
أْضَحى يَُشكِّل َمْنظُوَمَة َعَمٍل ُمتََكاِملٍة، ال يكن فَْصلها أو تَْجزِئَِتَها، فام يُؤَثِّر يف َمْنظُوَمٍة 

ة بكاِملها. جزئيٍَّة سينعكس َحتاًْم عىل املَْنظُوَمة الَعامَّ

اِدس عرَش الفصل السَّ
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املبحث األَوَّل 

كَاة االستثمر يف أموال الزَّ

ًة لَضْبط حياة النَّاس كَافَّة بنظاٍم يَْســـَتِند للَعْدل  يع اإلْســـالِمّي َعامَّ يَْهِدف التَّْشِ
َشاد، ويَْجلِب لهم املََصالِح ويَْدَرأُ عنهم املََفاِسد، وقد َجَعَل من َمَقاِصِده الَشِْعيَّة  والرَّ
يِن، وِحْفُظ النَّْفِس، وِحْفُظ  ة؛ ِحْفُظ الدِّ وريَّاته الَخْمس الَِّتي بها ِقـــَوام األُمَّ ورَضُ
ـــارع يف ذلك إقامتها  ُل للشَّ الَعْقِل، وِحْفُظ النَّْســـِل، وِحْفُظ املاِل، وكان املَْقِصُد األَوَّ
يع اإلْسالِمّي إىل تَْحِقيقها  واستمرارها؛ ألنَّها مفاهيُم قطعيَّة رئيســـة يتَِّجه التَّْشِ
ة؛ فعل ســـبيل املثال:  يَعاٍت َخاصَّ وَدَوامها يف حياة النَّاس وِرَعايتها وتَْنِميتها بَتْشِ
َدة  ة، وأوَجد لها َضَواِبَط ُمَحدَّ ََوات املَالِيَّة لألُمَّ يع اإلْسالِمّي املَاِلّ بالثَّ اعَتَنى التَّْشِ
لُحْســـِن إنفاقها وتَْوِجيهها، مثل: زكاة األموال الَِّتي تَُعدُّ ثَالَِث قواعِد اإلسالم، وركًنا 
ا لحاجة  من أركانه الرَّئِيَســـة، فأوَجَبَها الله -تعاىل- عل األغنياء؛ ُشكًْرا للنِّْعَمة وَسدًّ

ة. الُفَقَراء، وطُْهرًَة وزكاًة لألموال وتَقويًة لنظام األُمَّ

كَاة أحد أركان اإلسالم الخمسة، فهي َمْصدٌر َتِْوييِلّ رئيٌس للُمَنظَّاَمت  وإضافًة لكون الزَّ
كَاة نِْسبًَة َجيَِّدة من إجاَميِلّ التَّْمِويل  اإلنَْسانِيَّة يف العالَِم اإلْسالِمّي، وتَُشكِّل أمواُل الزَّ
املَْمَنوح للَعَمِل اإلنَْساِنّ، إالَّ أنَّه من الصعوبة بكان تحديد نِْسبٍَة دقيقٍة لهذه املَُساَهَمة؛ 
م ِمن ِقبَل األفراد، وال سبيل لتحديد قيمة هذه  كَاة تَُقدَّ كَْوَن ِقْساًم كبريًا من أموال الزَّ
بِْحيَّة الَِّتي  كَاة ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت الرِّ األمـــوال، وحتَّى األموال املمنوحة يف إطار الـــزَّ
قَّة؛ إالَّ أنَّه باإلمكان  يُْديرُها املســـلمون؛ إذ ليس باإلمكان تحديد قيمتها عىل وْجه الدِّ
كَاة تَُشـــكِّل َراِفًدا َتِْويلِيًّا ُمِهامًّ للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، سواًء بشطره  الَقْول بأنَّ أموال الزَّ
ة األكرب من أموال  طْر الَفرِْدّي يُْعترَب صاحب الِحصَّ ـــِيّ أو الَفرِْدّي، مع أنَّ الشَّ املَُؤسَّ
كَاة؛ فالِقْســـم األكرب من هذه األموال تُوزَّع بإرشاف املَُزكِّنَي ألموالهم، والِقْسم  الزَّ
ى يف البيئات اإلْسالِميَّة "الجمعيَّات  األقّل يجد طريًقا للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، أو كام تَُسمَّ

الَخرْيِيَّة".
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كَاة فريضًة إْســـالِميَّة أصيلًة، وكَْونَها َمْورًِدا َمالِيًّا ُمِهامًّ للَعَمل اإلنَْســـاِنّ،  ولَِكْون الزَّ
ل يف هذا املبحث ُمْختَلَف الجوانب املُتََعلَِّقة بها، ابتداًء بجواز اســـتخدامها  ســـُنَفصِّ
كَاة؛ وكُّل هذا من  لتمويل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، مروًرا ِبُحْكِم االستثامر يف أموال الزَّ
خالل وجهة النَّظَر الرَشِْعيَّة لهذه القضايا ومقارنتها بِوْجَهة النَّظَر التَّْمِويليَّة، فليس كُّل 

ِْعّي. ما يبدو ظاهره نَْفًعا َمْحًضا للَعَمل اإلنَْساِنّ يتوافق مع الفقه الرشَّ
الح،  كَاة" لغًة، فهي: النَّـــاَمء والرَبَكَة، والطََّهارَة، والصَّ وبدايًة نَتَطَـــرَّق لتعريف "الزَّ

ـــا اصطالًحا فَعرَّفَها ابن قدامة بأنَّها: "َحقٌّ يجب يف املال")2(،  ء)1(. أمَّ ْ وَصْفَوة اليشَّ
يَن بأنَّها: "إخراج جزٍء َمْخُصوص من ماٍل َمْخُصوص بَلََغ نَِصابًا  وعرَّفها بعض املَُعارِصِ

وَحاَل عليه الَحْول")3(، وعرّفتها املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة الكويتيَّة بأنَّها: "أداُء َحقٍّ يَِجُب يف 
أمـــواٍل َمْخُصوصٍة، عىل وْجه َمْخُصوٍص، ويُْعترََب يف ُوُجوبه الَحْول والنَِّصاب"، وجاء 
كَاة أيًضا عىل املال املُْخَرج نفســـه، كام يف قولهم: َعزََل زكاَة مالِِه،  فيها: "وتُطْلَق الزَّ
: َمن يُْخِرج عن  كَاة، ويقال: زكَّ َمالَه أْي أْخَرج زكاته، واملُزَكِّ ـــاِعي يَْقِبض الزَّ والسَّ

كَاة")4(. كَاة، واملُزَكِّ أيًضا: َمن له واليُة َجْمع الزَّ ماله الزَّ
وتـــكاد املذاهب األربعة تَتَِّفـــق يف تعريفها، مع بعض الِخالفَات اللَّْفِظيَّة اليَِســـريَة، 
وِبَشْكٍل َعاّم يُْقَصد بها: "إخراُج ُجزٍْء من ماٍل َمْخُصوٍص، لطائفٍة َمْخُصوَصٍة، برشوٍط 

ح الكبري لغًة بأنَّها:  مخصوصٍة، ويف وقٍت َمْخُصوٍص)5(. وقد عرَّفها املَالِِكيَّة يف الرشَّ

ار، املعجم الوسيط، 1/ 396.. 1 الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النَّجَّ
ين ابن قَُداَمة. "املغني"، مكتبة القاهرة، القاهرة، مص، 1986م، الُجزْء الثَّاِن، ص572.. 2 ، ُمَوفَّق الدِّ املَْقِدِسّ
ؤون اإلْساَلِميَّة، املكتبة الوقفيَّة للكتب، الكويت، 2007م، الجزء الثالث، ص182.. 3 "املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة"، وزارة األوقاف والشُّ
"املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة"، مرجع سابق، الجزء 3، ص 226.. 4
ِغــي"، دار املعارف، القاهرة، مص، الُجــزْء األَوَّل، ص581؛ . 5 ح الصَّ رِْدير، "الشَّ أحمــد بــن محمد بن أحمــد الدَّ

ــاِفِعّي، "مغني املحتاج إىل معرفة معان ألفاظ املنهاج"،  ين محمد بن أحمد الخطيب الرشبينّي الشَّ شــمس الدِّ
دار الُكتُــب العلميَّة، بــريوت، لبنان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1994م، الُجزْء الثَّاِن، ص62؛ عبدالله بن محمود بن مودود 
املوصيّل البلدحّي، "الختيار لتعليل املختار"، َمطْبََعة الَحلَِبّي، القاهرة، مص، 1937م، الُجزْء األَوَّل، ص99؛ موىس 
الحجاوي أبو النجا، "اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل"، ت: عبداللطيف محمد موىس السبيّك، دار املعرفة، 

بريوت، لبنان، الُجزْء األَوَّل، ص242.

اِدس عرَش/ املبحث األَوَّل  الفصل السَّ
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النُُّمّو والرَبَكَة، أْي: زيادة الخري، فيُقال: َزكَا املال إذا زَاَد، وَزكَا الزَّْرُع أْي: منَا وطَاَل)1(. 
وتُعرف أيًضا من النَّاِحيَة الرَشِْعيَّة عىل أنَّها قَْدٌر ُمَعنيَّ من النَِّصاب يَُحول عليه الَحْول 
؛ ألنَّها َحّق َمْعلُوم  ٌ يُْخرُِجه الَغنِّّي املُْســـلُِم الُحّر إىل الَفِقري املُْســـتَِحّق، فهي قَْدٌر ُمَعنيَّ

للامل، يَِتّم تَْحِديُدُه وفًْقا لقواعد ُمَعيََّنة" )2(.

كَاة كمصدر َتِْوييِلّ للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة أموال الزَّ
َاُحم بني النَّاس  يَعة اإلْســـالِميَّة للامل عىل أنَّه وســـيلٌة إلَشاَعِة الَخرْي والرتَّ ِ تَْنظُُر الرشَّ
كَاة كَرُكٍْن من أركان اإلســـالم  وتنمية املُْجتََمع يف َشـــتَّى املجاالت، ولهذا رُشَِعْت الزَّ
الرَّئِيَسة وفَِريَضٍة ِمن الَفرَائِض الَِّتي يُثَاب عىل أدائها أو يَُعاقَب عىل تَرْكها، واعترُِبَت 
يَّة لِرَعاية املُْحتَاِجنَي وإَشـــاَعة الَعَدالَة بني أفراد املُْجتََمع،  أَوَّل نظـــاٍم عرفته البَرَشِ
كَاة،  ع اإلْسالِمّي أَْوُجه إنفاق الزَّ ْ ل الرشَّ ة التَّبَايُن الطَّبَِقّي بينهم، وقد فصَّ وتخفيف ِحدَّ
َدَقات للُفَقَراء  َا الصَّ وَحَصََهـــا يف مثانية ُوُجوٍه، مذكورة يف قول الله -تعاىل-:  ﴿إمِنَّ
واملََساِكنِي والَعاِملِنَي َعلَْيَها واملَُؤلََّفة ُقلُوبُُهْم ويف الرَِّقاِب والَغارِِمنَي ويف َسِبيِل اللَِّه 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه واللَُّه َعلِيٌم َحِكيم﴾]سورة التوبة: 60[. وابِْن السَّ

لكْن يف ِظّل التََّحوُّالت املُتََسارَِعة الَِّتي نَْشَهُدَها يف َعالَِمنا املَُعارِص وظُُهور الَكِثري من 
األزََمات يف ُمْختَلَف نواحي الحياة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة، ومن بني هذه املشكالت 
كَاة الَِّتي َجرَت العادة أْن تَُوزَّع ِبَشـــْكٍل َغرْي ُمَنظٍَّم وانِْفرَاِدّي، ِمامَّ قد يتسبَّب  أموال الزَّ
نَي أو تََجاُهل بعض الِفئَات املُْحتَاَجة، وبالتَّايِل إْهَدار  يف توزيعها عىل غري املُْســـتَِحقِّ
ق َمَقاِصدها الرَّئِيَســـة، من هنا اتََّجَهت الكثرُي  كَاة وَعَدم تََحقُّ الكثـــري من أموال الزَّ

ُسوِقّي عل الشح الكبي"، دار إحياء الكتب . 1 ُســوِقّي، محمد عليش، "حاشــية الدُّ رِْدير، محمد عرفة الدُّ أحمد الدَّ
الَعَرِبيَّة، الجزء 1، ص430.

كَاة"، دار الجامعة الجديدة، . 2 كامل خليفة أبو زيد، أحمد حســني، "ِدَراَســات النَّظَِريَّة والتَّطِْبيِقيَّة يف ُمَحاَسَبة الزَّ
اإلسكندريَّة، مص، 2002م، ص8.
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ْخَمة  كَاة لتَْجِميع هذه املََوارِد الضَّ َول اإلْســـالِميَّة إلنشـــاء بُيُوٍت أو صناديق الزَّ من الدُّ
وإنفاقها يف َمَصارِفها الرَشِْعيَّة الَِّتي أقرَّها الله -سبحانه وتعاىل-.

كَاة بَغرَض تويل  ـــؤال املُِهّم هنا هو: "هل يكن تَْوِجيه وتَْســـِيري أموال الزَّ لكنَّ السُّ
ًة وأنَّه يكن بسهولٍة مالحظُة  ة، َخاصَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وبا يَْضَمن املصلحة الَعامَّ
أنَّ ِقْســـاًم ال بأَس به من ِخْدَمات وأنشطة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَتََقاطَع مع بعض ُوُجوه 
اِبَقة؛ فهل يجوز االستناد عىل هذا التََّقاطُع يف  اإلنفاق الَِّتي ذَكَرَتَْها اآليُة الكريُة السَّ

كَاة لتَُكون َمْصَدًرا َتِْويلِيًّا للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؟! تَْوِظيف أموال الزَّ

كَاة عىل  ٍة يجوز توكيل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف رَصْف وتوزيع أموال الزَّ بِصَفـــٍة عامَّ
يَها؛ رشيطَة أن يلتزم املُوَكَل -وهو هنا املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة- بإنفاقها يف الوجوه  ُمْستَِحقِّ
كَاة، وهذا ما ذهب  ة بالزَّ ع، وُمرَاَعاة األحكام الرَشِْعيَّة الَخاصَّ ْ الَِّتـــي نَصَّ عليها الرشَّ

، فالنََّوِوّي)1( -رحمه الله- يقول: "له أن يُوَكِّل يف  إليه معظم فَُقهاء وعلامء املُْســـلِمنِيَ

اِعي،  فْع إىل اإلمام)2( والسَّ كَاة الَِّتي له تَْفِريِقَها بنفسه، فإنَّ شاء وكََّل يف الدَّ رَصْف الزَّ

وإن شـــاء يف التَّفرقة عىل األصناف وكاِلُهاَم جائٌز بال خوٍف")3(، فهنا تقوم املَُنظََّمة 
اإلنَْسانِيَّة بَدْور الوكيل عن املَُزكِّنَي، فعىل املَُنظََّمة االلتزام با يلتزم به املُوَكِّل يف عقود 

كَاة ُخُصوًصا. ة، وما يَُخّص قضايا الزَّ التوكيل َعامَّ

ٌث وفَِقيٌه . 1 ــاِفِعّي: )1277-1233م(، املشهور باسم "النََّوِوّي"، ُمحدِّ أبو زكريا يحيى بن شف الحزامّي النََّوِوّي الشَّ
اِفِعيّة، اشتهر بُكتُبه وتصانيفه العديدة يف الفقه والحديث واللَُّغة والرتاِجم، كرياض  ولَُغِوّي، وأحد أبرز فُقهاء الشَّ
َحه  به، وُمَنقِّ اِفِعّي وُمَهذِّ الصالحني واألربعني النََّوِويّة ومنهاج الطَّالِبنِيَ والرَّْوَضة، ويُوَصف بأنَّه ُمَحرِّر املذهب الشَّ
اِفِعيّة. للمزيد  ُحه النََّوِوّي، ويُلقَّب النََّوِوّي بشيخ الشَّ ــاِفِعيّة عىل ما يُرَجِّ وُمرَتِّبَه؛ حيث اســتقرَّ العمل بني فقهاء الشَّ

https://cutt.us/ctm44 :يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط
َصة مثل بيت . 2 ة، أو الهيئات املُتََخصِّ املقصــود باإلمــام هنا قد يكون الحاِكم، أو َمن ينوب عنه كالــوزارات املُْختَصَّ

كَاة، أو َمن يســمح له القانون بُاَمرََســة نشــاط الَعَمل اإلغاّث واإلنَْساِنّ، وبالتَّايِل يُرَخَّص له باستالم أموال  الزَّ
يَها. لكْن ألنَّ أغلب النُُّصوص الواردة يف هذا الفصل ذاُت مرجعيَّة رشعيَّة  كَاة وتوزيعها عىل ُمْستَِحقِّ َدقَات والزَّ الصَّ

سوف نستخدم لفظ "اإلمام".
ب"، دار الفكر، دمشــق، ســوريا، الجزء . 3 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، "املَْجُموع َشْ أبــو زكريــا محيــي الدِّ

ادس، ص 139. السَّ
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كَاة كمصدر َتِْوييِلّ للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة َمَناِفع توظيف الزَّ
كَاة كَمْصَدٍر َتِْوييِلّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يُْعترََب ذا بُْعَديِْن؛  إنَّ االستفادة من أموال الزَّ
كَاة،  كَاة، والثَّاِن قد يُْعترََب َخرْقًا رَشِْعيًّا ملفهوم الزَّ ق َمْنَفَعًة لجميع أطراف الزَّ األَوَّل يَُحقِّ
كَاة كمصدٍر َتِْوييِلّ  ر يف حـــال تَمَّ االعتامد عىل الزَّ َ وفيـــام ييل جوانب النَّْفع والضَّ
للَعَمل اإلنَْســـاِنّ؛ علَّنا نَِصل من خالل مقارنة املََغانِم واملََغارِم املُرْتَِبطَة بهذه الَقِضيَّة 

ملعرفة الجانب األصّح واألْسلَم ترشيعيًّا.

كَاة يف تويل  لَة نتيجة توظيف أمـــوال الزَّ وتََتَمثَّـــل أَهّم جوانـــب النَّْفع املَُتَحصِّ
املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة بالجوانب املَُتَعلَِّقة ببيئة عمل املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة، فيم يلي:

كَاة لَصْون كرامة اإلنسان الَفِقري، وتنزيًها وإغناًء 	  ع الله الزَّ نَي: رشَّ إغناء املُْسَتِحقِّ
كَاة يف  ـــؤال بإشـــباع حاجاته املختلفة، وتساهم أموال الزَّ له عن الطَّلب أو السُّ
تفعيل هـــذا املقصد بإعطائه أبعاًدا زمنيًَّة ومكانيًَّة واقِْتَصاِديًَّة عميقًة؛ من خالل 
تويل األنشطة اإلَغاثِيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، والَِّتي تلعب دور املَُموِّل للمرشوعات 
املختلفة الَِّتي تَْدَعم الُفَقرَاء واملُْحتَاِجنَي سواًء بُصورٍَة ُمبَارِشٍَة أو غريِ ُمبَارِشٍَة، يف 
َشتَّى األزمنة واألمكنة، ويف َشتَّى مجاالت الحياة، فهذه األموال هي وسيلُة إغناٍء 
ُمطْلََقة تُِعني املُْســـتَِفيِديَن نحو كفاية أنفسهم؛ لِئاَلَّ يحتاجوا َمرَّة أخرى إىل األَْخذ 

كَاة، وليك يرُْتَك الفرصة يف هذا ملن هو أْحَوج منه. من الزَّ

كَاة لتحقيق العدالة 	  عمـــوم املَْنَفَعة وتحقيق عدالة التَّْوِزيع؛ حيث رُشَِّعـــت الزَّ
َاحِم االْجِتاَمِعّي،  االْجِتاَمِعيَّـــة، وللَحّد من وطأة الَفْقر، ولتحقيق التكافُـــِل والرتَّ
يَها سيَُساِهُم  كَاة عىل ُمْستَِحقِّ ة توزيع أموال الزَّ وتوكيل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بََهمَّ
كَاة ويُْعترََب أكثَ فاعليَّة ونَْفًعا اْجِتاَمِعيًّا  َحتاًْم يف تحقيق األهداف الرَشِْعيَّة للـــزَّ
ة؛ ألنَّ هذه املَُنظَّاَمت تتلك قُْدرًَة تنظيميَّة عالية  مقارنًة بقيام املَُزكِّنَي بهذه املََهمَّ
ُتَكِّنها من تعميم الفائدة والوصول ملختلف رشائح البيئة املُْســـتَْهَدفَة، وبالتَّايِل 
نَي الِفْعلِيِّنَي؛ ففي حالة قيام املَُزكِّنَي بهذه  تســـتطيع تَْوِزيع األموال عىل املُْستَِحقِّ
كَاة أقَّل فَْقرًا من آخرين ال  ة قـــد يكون الُفَقرَاء املَُوزَّع لهم نَِصيبُهم من الزَّ املََهمَّ

يكن الوصول لهم ِمن ِقبَل املَُزكِّنَي.
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فعىل سبيل املثال: قد تكون هناك بيئة اْجِتاَمِعيَّة يف منطقٍة ما يَْغلِب عليها اليُْس 
كَاة َمطْلَِبَها  املَادِّّي، وأخرى يَْغلِـــب عليها الَفْقر والَعَوز قد يقود لتقليل تحقيق الزَّ
كَاة ُمرْتَِفَعًة؛ كَْوَن  ُة الُفَقرَاء من أموال الزَّ ِْعّي، ففي البيئات الَغِنيَّة تكون ِحصَّ الرشَّ
ُخول  نِْســـبَة الُفَقرَاء إىل األغنياء ُمْنَخِفَضة، بينـــام يف البيئات واملناطق ذات الدُّ
كَاة زهيدًة؛ كَْوَن  ُة الُفَقرَاء من أموال الزَّ املُْنَخِفَضة ونَِسُب الَفْقر املُرْتَِفَعة تكون ِحصَّ
ة  الُفَقرَاء يَُشـــكِّلُون غالبيَّة، وهنا بإمكان املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تحقيق املنفعة الَعامَّ
ًة،  ق منفعًة َعامَّ كَاة عىل جميع فقـــراء البلد، با يَُحقِّ مـــن خالل توزيع أموال الزَّ

كَاة. ِْعّي للزَّ ق املَطْلَب الرشَّ ويَُحقِّ

كَاة كَمْصدر َتِْوييِلّ للُمَنظََّمت اإلنَْسانِيَّة َمَغارُِم توظيف الزَّ

كَاة؛ حيُث يرتبط توظيف هذه  يف مقابل املََناِفع توجد أيًضا َمَغارِم لتوظيف أموال الزَّ

األموال يف تويل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بجملٍة من القضايا الرَشِْعيَّة، وعموًما يكن 

كَاة يف بعض الحاالت عن َضَوابطها الَِّتي سنَّها  القول بأنَّ هذا التَّوِظيف قد يُْخِرج الزَّ

ع، وفيم ييل أَهّم هذه الجوانب: ْ الرشَّ

كَاة، ومنعوا 	  ــة أداء الزَّ غيـــاب مبدأ الَفْوِريَّة: ذهـــب جمهور الُفَقَهاء إىل فَْوِريَـّ

كَاة واجبٌة عىل الَفْور  اِفِعيَّة والَحَناِبلَة فإنَّ الزَّ تأخريها، فَوفًْقا ملذاهب املَالِِكيَّة والشَّ

كَاة تجب  ا الَحَنِفيَّة فقد اختلفوا يف ذلك، وذهبوا إىل أنَّ الزَّ وال يجوز تأخريها، أمَّ

عىل الَفْور؛ فال يجوز تأخري إخراجها بعد ُوُجوبها إالَّ لعذٍر رَشِْعّي)1(، وِبَشْكٍل َعاّم 

ق لدى املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تَتَِّسم آليَّة َعَملها بالبُْطء  فإنَّ هذا املبدأ ال يَتََحقَّ

ين الرومّي البابرتّ، "العناية شح الهداية"، دار الفكر، دمشــق، ســوريا، الُجزْء الثَّاِن، ص155؛ أبو . 1 جامل الدِّ
ِخيَة"، دار الغرب اإلسالمّي،  ين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن املاليّك الشهري بالقرايّف، "الذَّ العباس شهاب الدِّ
ين يحيى بن رشف النََّوِوّي،  بــريوت، لبنــان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1994م، الجزء الثَّالِث، ص155؛ أبو زكريا محيي الدِّ

ب"، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص333. ح املَُهذَّ "املَْجُموع َشْ
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نَي، عىل عكس توزيع  كَاة وتوزيعها عىل املُْســـتَِحقِّ َوِّي يف تَلَقِّي أموال الزَّ والـــرتَّ

كَاة ِبَشْكٍل فَرِْدّي ِمن ِقبَل األفراد أنفسهم. الزَّ

ع: فال يجوز 	  ْ ده الشَّ نَي للُمَســـاَعَدات يف املَُنظََّمت عمَّ حدَّ اختالف املُْســـَتِحقِّ

للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة اإلنفاق عىل بعض الِخْدَمـــات الَِّتي قد يكون لها تربيرها 

ًة وأنَّ األموال  ة أو التَّْعلِيم أو غريها، َخاصَّ حَّ االْجِتاَمِعّي؛ كاإلنفاق عىل ِقطَاع الصِّ

يف هذه الحالة قد تَطَال َمن ليس مشـــمواًل بأَْوُجه اإلنفاق، وهذا ُيَثِّل ُمَخالََفًة 

َصة وليســـت  َحة ألَْوُجه اإلنفاق كانت ُمَخصَّ رَشِْعيَّة واضحًة؛ فاآلية الكرية املَُوضِّ

يف يؤكِّد هذا األمر بقوله -صىلَّ الله عليه وسلَّم-:  َمة، فالحديث النبوّي الرشَّ ُمَعمِّ

َدقَات حتى َحَكَم فيها هو،  " إنَّ الله -تعاىل- مل يَرَْض ِبُحْكِم نَِبّي وال غريِِه يف الصَّ

فَجزَّأها مثانية أجزاء")1(. 

 ، كَاة عىل غري املُْســـلِمنِيَ ويندرج تحت هذه النقطة أيًضا َخْشـــيَة إنفاق مال الزَّ

كَاة عبادٌة تختّص باملسلم الَغِنّي ولها َمَصارُِف  وهي أيًضا ُمَخالََفٌة رَشِْعيٌَّة؛ ألنَّ الزَّ

كَاة إىل  د الُفَقَهاء عدم جواز رَصْف الزَّ َدة ال يجوز الخـــروج عنها، وقد حدَّ ُمَحدَّ

مجموعة من األصناف، ومنهم غري املســـلم ولو كان ِذّميًّا، فال يحّل إعطاؤه شيئًا 

من أموالها، وقد نقل ابن املنذر اإلجامع عىل ذلك)2(. واســـتندوا يف ذلك لقول 

الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم- يف مخاطبته ملعاذ: "أْعلِْمُهْم أنَّ اللََّه افرَْتََض عليهم 

اللة من  َصَدقًَة يف أْموالِِهْم تُؤَْخُذ ِمن أْغِنيائِِهْم وتُرَدُّ عىل فَُقرائِِهْم")3(، وَوْجه الدَّ

كَاة ال تُْجبَى من غري املُْســـلِمنِيَ فإنَّه من غري الجائز أن  الحديث أنَّه كام أنَّ الزَّ

. تُْصََف لغري فقراء املُْسلِمنِيَ

أخرجه أبو داود )١٦٣٠(، والطحاوي يف »رشح معان اآلثار« )٣٠١١(، والبيهقي )٧٩٨٤( باختالف يسري.. 1
، "املغني"، مرجع سابق، الُجزْء الثَّاِن، ص272.. 2 ين ابن قُدامة املَْقِدِسّ ُموفَّق الدِّ
صحيح البخاري )1395(.. 3
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كَاة شـــيئًا، إالَّ عند  والرَّاِجح يف مذهب الَحَنِفيَّة أنَّه ال يُْعطَى غري املُْســـلِم من الزَّ

كَاة  زُفَر)1( فإنَّه أجاز َدفَْعها إىل الذمّي، وهو القياس عندهم؛ ألنَّ املقصود من الزَّ

إغناء الفقري املحتاج عىل طريق التقرُّب، وهذا يحدث يف حالة غري املســـلم)2(، 
ّي، وعن عمر بن ميمون وعمرو  مِّ وعند أب حنيفة يجوز َدفْع زكاة الِفطْر إىل الذِّ
بن رشحبيل وُمرَّة الهمـــذان أنَّهم كانوا يعطون منه الرُّْهبَان. وهذا خالُف رأِي 

كَاة يف  جمهور الُفَقَهاء)3(؛ ففي حال اعتامد املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل أموال الزَّ
دها  تويل ِخْدَماتها وأنشـــطتها ال بُدَّ لها من االلتزام بأَْوُجـــه اإلنَْفاق الَِّتي حدَّ

ع اإلْسالِمّي. الرشَّ

تغيـــي صفة املال من َعْيِنّي إىل نَْقِدّي أو العكس: تَْضطَّر املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة 	 
كَاة، فقد  خالل تقديها ألنشـــطتها وِخْدَماتها إىل تغيري طبيعة املال املمنوح بالزَّ
ال تتمكَّن املَُنظَّاَمت من توزيع املال النَّْقِدّي عىل املُْســـتَِفيِديَن، وتلجأ إىل تقديم 
ِخْدَمات عينيَّة كِســـالل غذائيَّة أو ِخْدَمات إَغاثِيَّة، وهـــذا ما يَُعدُّ َمْوِضَع ِخالٍف 
كَاة ال يشـــمل  رَشِْعّي، فالتَّوْكِيل املمنوح للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة بتوزيع أموال الزَّ
دد يُْجِمُع ُمْعظَم الُفَقَهاء والعلامء عىل  التوكيـــل بتغيري طبيعة املال، ويف هذا الصَّ
عدم جواز تغيري طبيعة املال ما مل يَِتّم التوكيل ِمن ِقبَل املُْستَِفيد؛ كأن يقول اشرتِ 

زَُفــر بــن الهذيل العنربّي التميمــّي، )775-728م(، أحد الُفَقَهاء الكبار يف املذهــب الحنفّي، ُولَِد يف . 1
ثيها املشهورين  العراق، نََهَل من مناهل الِعلْم حتى ذهب إىل أصبهان مع والده، وأخذ عن علامئها وُمحدِّ
َّا  ثًا بصريًا وخبريًا بفنون الحديث وناقًدا دقيًقا، مل حتى أصبح حافظًا ُمتِْقًنا، وثقًة مأمونًا، وكان زُفَر ُمحدِّ
عاد إىل الكوفة وكانت َتُوج بحلََقات العلامء؛ اســتأنف اتِّصاله بكبار األمئة، وانتظم يف حلقاتهم، ونَهل 
من علمهم، حتى اتَّصل بأب حنيفة النعامن، وكان قد انتهت إليه رئاسة الفقه يف العراق، واتَّسعت شهرته، 
فالزََمه ُمالزَمًة لصيقة حتى َغلََب عليه الفقه وُعرَِف به، فقيل: "كان صاحَب حديٍث ثُمَّ َغلََب عليه الفقه". 

https://cutt.us/8Ughh :للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط
محمد بن أحمد بن أب ســهل شــمس األمئة السخّي، "املبسوط"، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1993م، . 2

الُجزْء الثَّاِن، ص202.
ب"، مرجع سابق، الجزء السادس، . 3 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، "املَْجُموع َشْ أبو زكريا محيي الدِّ
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يل باملـــال كذا وكذا، وهذا ما ذهب إليه الشـــيخ ابن عثيمني)1( -رحمه الله- يف 
َراِهـــم ال بُدَّ أن تكوَن دراهم، وال تُْخَرُج من أعياٍن أخرى؛ إالَّ إذا  قولـــه: "زكاُة الدَّ

وكَّلك الفقري فقال: إْن جاءك يل دراهم فاشرتِ يل بها كذا وكذا، فال بأس")2(.

رَصْف رواتب املَُوظَِّفنَي يف املَُنظََّمة كََسْهٍم من نصيب "والَعاِملِنَي عليها": وهذا 	 
األمر سيتم مناقشته تفصياًل يف املَبَْحث الَقاِدم.

كَاة من ِوْجَهة نَظَر َشِْعيَّة  استثمر أموال الزَّ
كَاة من املواضيع الجديدة يف الِفْقه اإلْسالِمّي الَِّتي  تُعدُّ إشكاليَّة اســـتثامر أموال الزَّ
كَاة عن الوفاء باالحتياجات  بدأ االهتامم بها بعد ظُُهور مشـــكلة َعْجز إيـــرادات الزَّ
َول اإلْســـالِميَّة، والَِّتي أيًضا تستوجب الُوقُوف عندها طوياًل لاَِم  املُتَزَاِيَدة إليها يف الدُّ
تَْنطَِوي عليه مـــن قواعَد ِفْقِهيَّة وأصوٍل رَشِْعيَّة أَفَْرزَْت آراَء وقواِعَد مختلفة؛ منها ما 
ن املورد املَايِلّ الثَّابت  كَاة يف تدشني مشاريع اْسِتثاَْمِريَّة تَُؤمِّ يُجيز استثامر أموال الزَّ
ة لذلك من  نَي الَِّذيَن تتزايد احتياجاتهم، ومنها آراٌء ِفْقِهيَّة َراِفضَّ ائم للُمْســـتَِحقِّ والدَّ
، ولكن قبل ذلك نتطرَّق أَوَّاًل لتعريف  األساس، وسنســـتعرض فيام ييل َهَذيِْن الرَّأْينَْيِ

مفهوم االستثامر لغًة واصطالًحا.

َجر" إذا خرج مَثَرُُه، و"مَثََر  االستثامر يف اللَُّغة َمْصَدٌر أْصلُُه "الثََّمر"، فيُقال: "أمْثََر الشَّ
َي مَثَرًا ألنَّ  ُء" إذا تولَّد منه شٌء آخر، ومنه أُِخَذ "الَولَُد هو مَثَرَة القلب"، وُســـمِّ ْ اليشَّ

الولد هو ما تََولَّد عن األب)3(، وجاء يف القرآن الكريم بعنى "كثة املال"؛ وذلك يف 

د بن ُســلَيْاَمن بــن عبدالرَّْحمن الُعثَيِْمني . 1 ابــن عثيمــني: )2001-1929م(، أبو َعبدالله ُمَحّمد بن َصالِح بن ُمَحمَّ
الوهيبّي التميمّي، َعالِم وفقيٌه، وأستاذ يف كليَّة الرشيعة بفرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلْساَلِميَّة يف منطقة 
ين؛ عقيدًة ورشيعًة، واألســلوب الَجيِّد يف  غ للتدريس، وامتاز بالعلــم الغزير، والَفْهم الواضح للدِّ القصيــم، تفــرَّ
https://cutt.us/XnqHW :ْعَوة، موقع املكتبة الشاملة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط الَعرْض واتِّبَاع الحكمة يف أسلوب الدَّ

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )303/18(.. 2
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص388؛ ابن منظور، لسان العرب، ص106.. 3
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قول الله -تعاىل-: ﴿َوكَاَن لَُه َثٌَر َفَقاَل لَِصاِحِبِه وهو يَُحاِوُرُه أَنَا أَكَْثُ ِمْنَك َماًل وأََعزُّ 
نََفًرا﴾ ]الكهف: 34[، أْي: ماٌل كثرٌي ُمْستََفاٌد، ويُقال لُكّل نَْفعٍ يَْصُدر عن شٍء "مَثَرَتُُه"، 

الح الَجنَّة")1(. الح، ومَثَرَُة الَعَمل الصَّ كقولهم: "مثرة العلم الَعَمل الصَّ

اللة عىل ما يُؤدِّيه معناه  ا اصطالًحا؛ فقد اْســـتََعَمَل الُفَقَهاء لفظ "االســـتثامر" للدَّ أمَّ
ِح موطأ اإلمام مالك يف أَوَّل  اللَُّغِوّي، أْي تنمية املال وزيادته؛ حيُث جاء يف املنتقى رَشْ

كتاب الِقرَاض: أن يكون )ألب موىس األشعرّي النَّظَر يف املال بالتثمري واإلصالح()2(، 
َفَهاَء أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعَل  اف عند قوله تعاىل: ﴿ ول تُْؤتُوا السُّ وجاء يف تفســـري الَكشَّ
ُروَن الَِّذيَن يُْنِفُقونها فيام ال ينبغي،  َفَهاء املُبَذِّ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما﴾ ]النســـاء:5[؛ أنَّهم "السُّ

وال يقومون بإصالحها وتثمريها والتََّصُّف فيها")3(.

ويف االقتصاد املَُعارِص استُْخِدَم مصطلح "االستثامر" للتَّْعبري عن "ارتباٍط َمايِلٍّ بهدف 

ٍة طويلٍة يف املستقبل"، وأحيانًا يُْستَْخَدم  تحقيق مكاِسَب يُتََوقَّع الحصول عليها خالل مدَّ

لَوْصف "اإلنفاق الرأســـاَميِلّ الَِّذي يكـــون َغرَُضُه تحقيق عوائد َمالِيَّة يف فرَْتَة زََمِنيَّة 

ُمَعيََّنة"، وهو بذلك يختلف عن أنواٍع أخرى من اإلنفاق ال يُرَاد بها تنمية األموال؛ مثل: 

يَانة أو رشاء املواّد الَخام، وغريها)4(. اإلنفاق اليومّي عىل األجور أو الصِّ

وقد تَبَنَّْت املَْوُســـوَعة الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة للبنوك اإلْســـالِميَّة مفهوًما شائًعا لالستثامر، 

فعرَّفتـــه بأنَّه: "توظيف النُُّقود ألّي أجٍل، يف أّي أصٍل أو َحـــّق ِملِْكيَّة، أو ُمْمتَلَكاٌت أو 

ابن منظور، لســان العرب، القاموس املحيط لفريوز أبادي، املفردات لألصفهاّن، بصائر ذوي التمييز . 1
يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز ابادي، أساس البالغة، مادة: مثر.

أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلي، "املنتقى يف . 2
شح املَُوطَّأ"، مطبعة السعادة، مص، الطَّبَْعة األُوىَل1332 هـ، ص772 .

ــاف عن حقائق غوامض التنزيل"، . 3 أبو القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرشّي جار الله، "الكشَّ
دار الكتاب العرب، بريوت، لبنان، الطبعة الثَّالثة، 1407هـ، ص471.

سيد الهواري، "الستثمر والتمويل طويل األجل"، مكتبة جامعة عني شمس، مص،1978، ص43.. 4
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ُمَشاَركَاٌت ُمْحتََفٌظ بها للُمَحافَظَة عىل املال أو تنميته؛ سواًء بأرباح دوريَّة أو بزيادات 

ة، أو بََناِفَع غري مادِّيَّة")1(. األموال يف نهاية املُدَّ

لكنَّ هذا التَّعريف َعربَّ عن االستثامر بالتَّوِظيف، والتَّْوِظيف كلمٌة تَْحتَِمل معنى اإللزام، 
َء عىل نفســـه توظيًفا أْي ألزمها إيَّاه، وال يَُقال وظََّف املال بعنى  ْ فيقال: وظََّف اليشَّ
ا يقال: مَنَّى املال ومثَّره؛ فَاألَْوىَل اســـتعامل كلمة تَْنِميَة بداًل من توظيف،  زاده، وإمنَّ
كَاة وهو النُُّقود )الُعْملَة(، َرْغم  كام أنَّ التعريف اقتص عىل شكٍل واِحد من أشكال الزَّ
كل من األموال، بل هناك األشكال العينيَّة، مثل:  كَاة ال تَِقف عند هذا الشَّ أنَّ أموال الزَّ

الزُُّروع والثِّامر، والحيوانات، واملعادن وغري ذلك؛ فاألَْوىَل هنا التعبري باألموال. 
كَاة ألّي  كَاة: "الَعَمل عىل تنمية أموال الزَّ اِملَة الستثامر أموال الزَّ ومن التََّصوَُّرات الشَّ
نَي")2(؛ فهو  أَجٍل، وبأيَِّة طريقٍة من طُرُق التَّْنِميَة املـَـــرْشُوَعة لتحقيـق َمَناِفع املُْستَِحقِّ

يَعة اإلْسالِميَّة. ِ كَاة الَِّتي أوردتها الرشَّ األكث ِدقًَّة وشمواًل لَكافَّة ُصَور الزَّ
كَاة إىل أهلها املذكورين  وكام ذكرنا ســـابًقا؛ فقد اتََّفق الُفَقَهاء عىل ُوُجوب رَصْف الزَّ
َدَقات للُفَقَراِء واملََســـاِكنِي والَعاِملِـــنَي َعلَْيَها واملَُؤلََّفِة  َا الصَّ يف قولـــه تعاىل: ﴿إمِنَّ
ِبيِل َفِريَضًة من اللَِّه واللَُّه  ُقلُوبُُهْم ويف الرَِّقاِب والَغارِِمنَي ويف َسِبيِل اللَِّه وابِْن السَّ
كَاة حّق ثابت لهؤالء األصناف الثَّاَمنِيَة يف ماِل  َعلِيـــٌم َحِكيٌم﴾ ]التوبة:60[؛ إذ إنَّ الزَّ
ه إليه وال  األغنيـــاء، فام دام أحٌد من هـــذه األصناف موجوًدا، فالواجب أن يُْدفَع َحقُّ
كَاة ملصلحة  يَن اختلفوا يف ُحْكم استثامر أموال الزَّ يتّم تأخريه، لكنَّ الُفَقَهاء املَُعارِصِ

الُفَقرَاء، وفيام ييل نستعرض آراء الطائفتني؛ املُِجيزَة واملَُعارَِضة.

كَاة وأَِدلَّتهم ًل: َرأُْي املُِجيِزيَن لستثمر أموال الزَّ أَوَّ
كَاة عن طريق  يَن َجَواز التََّصُّف يف أمـــوال الزَّ يـــرى فريق من الُفَقَهـــاء املَُعارِصِ
ة، والَِّذي يتجىلَّ يف أموٍر  ـــاِبق من أجل تقوية نظام األُمَّ اســـتثامرها وفْق املفهوم السَّ

سيد الهواري، "الستثمر والتمويل طويل األجل"، مرجع سابق، ص28.. 1
كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة"، َمَجلَّة دراســات الَجاِمَعة األردنيَّة، ج2 . 2 محمد عثامن شــبري، "اســتثمر أموال الزَّ

https://cutt.us/lmuWB :ص522، ُمتَاح عىل الرَّاِبط،
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كثريٍة، منها: ِحْفظ األموال ومناؤها، والتَّْشِغيل، وتويل الجهاد، وغريها، وهذه املعان 
 ، : أحدهام: سّد َخلَّة املُْسلِمنِيَ َدقَة يف َمْعَنيَنْيِ ذكرها ابن تيمية بقوله: "إنَّ الله جعل الصَّ

ة للنَّظَر يف هذا األمر مع  يَّة املُلِحَّ والثَّاِن: َمُعونَة اإلســـالم وتقويته")1(، وتزداد األَهمِّ
كَاة يف العالَم اإلْسالِمّي؛ أفراًدا وجامعات، ِمامَّ يَْقتيَِض  تَزَايُد عدد املُْحتَاِجنَي إىل الزَّ
َوات لَسدِّ حاجاتهم، وال يأت ذلك إالَّ باستثامر جزٍء  النَّظَر فيام يَُضاِعف األموال والثَّ

كَاة بََدل رَصْفها بقيمتها الَحِقيِقيَّة)2(. من الزَّ

ومن الُفَقَهاء الَِّذيَن ذهبوا إىل هذا القول: األســـتاذ مصطفى الزَّرْقَا والدكتور يوسف 
ة، والدكتور عبدالعزيـــز الخياط، والدكتور  القرضاوّي والشـــيخ عبدالفتاح أبو ُغدَّ
عبدالسالم العبادّي، والدكتور محمد صالح الفرفور، والدكتور حسن عبدالله األمني، 

والدكتور محمد فاروق النبهان)3(، وهذا الرَّأُْي أيّدته لجنة الفتوى يف وزارة األوقاف 
الكويتيَّة ومجمع الِفْقه اإلْسالِمّي من حيث املبدأ، فقد جاء يف قرار املجمع ما ييل:

كَاة يف مشـــاريَع اْســـِتثاَْمِريَّة تنتهي بتمليك  "يجوز من حيث املبدأ توظيف أموال الزَّ
كَاة، أو تكون تابعة للجهة الرَشِْعيَّة املســـؤولة عن َجْمع مال  أصحاب االســـتحقاق للزَّ
نَي، وتوافر  ـــة الَفْوِريَّة للُمْستَِحقِّ كَاة وتوزيعها عىل أْن تكون بعد تلبية الحاجة املاسَّ الزَّ

امنات الكافية للبُْعِد عن الخسائر" )4(. الضَّ

يــن أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميــة الحراّن، "مجموع الفتاوى"، مجمع امللك فهد . 1 تقــي الدِّ
ُعوِديَّة، 1416هـ/1995م، 25/27. لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

كَاة يف األفراد واملجتمعــات"، َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلســالمي، . 2 الدكتــور يوســف القرضــاوي، "آثار الــزَّ
العــدد الثالث، الُجزْء األَوَّل، ص44؛ محمد فــاروق النبهان، "االتِّحاد الجامعّي يف الترشيع االقتصادّي 
اإلسالمّي"، َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمّي، العدد الثالث، الُجزْء األَوَّل، ص293-288؛ عبدالعزيز الخياط، 
كَاة يف مشــاريع ذات ريع بال تليك فرِدّي للمســتِحّق"، َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمّي،  "توظيف أموال الزَّ

العدد الثالث، الُجزْء األَوَّل، ص371.
يع"، َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلســالمي، . 3 كَاة يف املشــاريع ذات الرِّ الفرفور، محمد عبداللطيف. "توظيف الزَّ

العدد الثالث، جدة، ص319.
َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمي عدد 3 ج1/421.. 4
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كَاة الَِّتي تُْصَف ُمبَارَشًة عىل  كَاة إىل أنَّ أموال الزَّ وذهب املجيزون الستثامر أموال الزَّ
ا األموال الَِّتي تُستَثَْمر  نَي ينتفعون منها انتفاًعا آنِيًّا، أمَّ نَي، فإنَّ هؤالء املُْستَِحقِّ املُْســـتَِحقِّ
نَي باستمرار، وإنَّ َعَملِيَّة  يف مشـــاريَع فإنَّ نَْفعها َسيَْستَِمّر ويعود النَّْفع عىل املُْســـتَِحقِّ

كَاة)1(، لكنَّ أكث املُِجيِزيَن  كَاة ما هي إالَّ من باب تنظيم رَصْف الزَّ استثامر أموال الزَّ
كَاة اشـــرتطوا أن يَِتّم تغطية الحاجات الَعاِجلَة للُفَقرَاء واملساكني  الســـتثامر أموال الزَّ
كَاة وزادت عن سّد الحاجات األَساِسيَّة  كَاة، فإنَّ فاضت أموال الزَّ نَي للزَّ وبقيَّة املُْستَِحقِّ
كَاة  ا إْن مل تَْكِف أموال الزَّ كَاة، وأمَّ نَي لها؛ فحينئذ يجوز اســـتثامر أموال الزَّ للُمْســـتَِحقِّ

ة استثامرها. كَاة بحجَّ نَي لها فال يصّح تأخري رَصْف الزَّ الحاجات األَساِسيَّة للُمْستَِحقِّ

كَاة يف مجاالٍت مرشوعٍة، فال يجوز  واشـــرتطوا كذلك أن يتّم اســـتثامر أموال الزَّ
كَاة يف  با )الفائدة(، وأالَّ تُوَضع أموال الزَّ اســـتثامرها يف البنوك الربويَّة مقابل الرِّ
مشاريع اْســـِتثاَْمِريَّة إالَّ بعد دراسة الجدوى االقِْتَصاِديَّة من تلك املشاريع، وأن يَْغلِب 
عىل الظَّّن أن تكون رابحًة -بإذن الله-. وكذا اشرتطوا أن يَْنتَِفَع من األموال املُستثََمرَة 
كَاة  كَاة فقط، وأن يتوىلَّ اإلرشاف عىل استثامر أموال الزَّ وَن للزَّ وأرباحها املُْســـتَِحقُّ

أيٍد أمينة عىل تلك األموال)2(. 

َدة، ومنها: ا بشأن األَِدلَّة الَِّتي استند إليها مؤيُِّدو هذا الرَّأْي يف جواز ذلك فهي ُمَتَعدِّ أمَّ

ـــنَّة النََّبِويَّة وعمل الخلفاء الرَّاِشِديَن عل جواز ذلك، فورد عن النَِّبّي 	  دلّت السُّ
َدقَة  -صىلَّ الله عليه وسلَّم- والخلفاء الرَّاِشِدين أنَّهم كانوا يستثمرون أموال الصَّ
مـــن إبٍل وَغَنٍم، فعن أنس -ريض الله عنه-: "أنَّ ناًســـا ِمن ُعَريَْنَة اْجتََوْوا املَِديَنَة 

كَاة"، موقع املسلم، 30 رمضان 1426ه، تاريخ الزيارة 29 مارس . 1 شبري، محمد عثامن. "استثمر أموال الزَّ
كَاة"،  انة، "حكم اســتثامر أموال الزَّ 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: https://cutt.us/S2dIZ؛ د. حســام عفَّ

https://cutt.us/j6YaK :شبكة يسألونك، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
كَاة . 2 عمر ســليامن األشــقر، محمد نعيم ياسني، محمد ســليامن األشــقر، "أبحاث ِفْقِهيَّة يف قضايا الزَّ

املعارصة"، دار النفائس للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 2004م، الُجزْء الثَّاِن، ص516.
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بُوا ِمن ألْبانِها،..." )1(. كام  َدقَِة، فَيَرْشَ َص لهْم رَسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أْن يَأْتُوا إِبَل الصَّ فَرَخَّ
أنَّ أمري املؤمنني عمر بن الَخطَّاب كان ينادي ببدأ اإلْغَناء يف مقولته املـأثورة 

ْولَة اإلْسالِميَّة: "إذا أَْعطَيْتُم فأَْغُنوا")2(.  لرعايا الدَّ

َوَوَرَد عـــن أمـــي املؤمنني عمر بن الَخطَّاب -رض الله عنـــه-، أنَّه رَشَِب لَبًَنا 	 
ه  ؟، فأخربه أنَّه ورََد عىل ماٍء قد سامَّ فأعجبه، فسأل الَِّذي سقاه من أين هذا اللََّبُ

َدقَة، وهم يَْسُقوَن، فَحلَبُوا من ألْبَانَِها، فجعلته يف ِسَقاء  فإذا نََعم)3( من نََعم الصَّ

فهو هذا؛ فأدخل عمر بن الَخطَّاب يََدُه فاستقاء)4(. 

َّا قَِدَم عـــىل عمر وفُْد العراق، وكان فيهم  وِمامَّ يُْســـتَأْنَس به يف هذا األمر أنَّه مل

األحنف بن قيس َسيِّد بني تيم، وكان ذلك يف يوٍم صائٍف شديد الَحّر، فوجدوا 

َدقَة بالَقطران يف َحّر الشـــمس، فلام َدنَْوا منه، قال  عمر يَطيل بعريًا من إبل الصَّ

عمر لألحنف: "يا أحنف، َضْع ثيابك، وَهلُمَّ فأِعن أمري املؤمنني عىل هذا البعري، 

َدقَة، فيه َحّق اليتيم واألرملة واملسكني، فقال له رجل من القوم:  فَِإنَّه من إبل الصَّ

َدقَة فيكفيَك. فقال عمر:  يَْغفر الله لك يا أمري املؤمنني!، تأُمر عبًدا من عبيد الصَّ

، يجب عليه ما  وأيُّ َعبٍْد هو أعبُد منِّي ومن األحنف؟ إنَّه َمن ويِلَ أمر املُْســـلِمنِيَ

يجب عىل العبد لَسيِّده يف النَِّصيَحة وأداء األمانة)5(.

رواه البخاري يف صحيحه 1501.. 1
أبو عبيٍد القاسم بن سالم بن عبدالله الهروي البغدادّي، "األموال"، دار الهدي النبوّي، مص، 2007م، . 2

ص 67.
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وتَـــُدّل هذه اآلثار عىل أنَّ الفاروق عمـــر -ريض الله عنه- مل يكن يُبَاِدر بإخراج 
كَاة؛ كَْونَه كان يجعل لها َمْرًعى لتنميتها  َدقَة بعد اســـتالمها من دافعي الـــزَّ الصَّ
واســـتثامرها، كام أنَّ االحتفاظ باملاشـــية عند اإلمام أو نائبه يدّل عىل َسَعة هذا 

األمر، وأنَّ مبدأ االستثامر غري مرفوٍض.

لكن يف الوقت ذاته ال ُيكن التَّســـليم املُطْلَق بـــأنَّ االحتفاظ بهذه اإلبل َضٌْب 
كَاة، فقد يكون ذلك ملَُجرَّد االحتفاظ بهذه  من ُضُوب االســـتثامر يف أموال الزَّ
نَي ال من أجل االستثامر، وإنَّ ما يحدث  الحيوانات لحني تَْوِزيعها عىل املُْســـتَِحقِّ
من تََوالُـــٍد وَدرٍّ للحليب هو من األمور الطَِّبيِعيَّة غـــري املقصودة، فال تدّل هذه 
كَاة بغرض  الواقعة -بُْفرَدها- عىل جواز إنشاء مشـــاريع اْسِتثاَْمِريَّة بأموال الزَّ

اإلنتاج طويل األمد. 

ا بوجوب االستثامر  لِيَل ال يُْجزَم حقًّ وِبَشـــْكٍل َعاّم فإنَّه ِبَفرِْض التَّسليم بأنَّ هذا الدَّ
كَاة  يف مشـــاريع طويلة األجل، إالَّ أنَّه يَُدّل بالتَّأْكِيد عىل َجَواز استثامر أموال الزَّ
نَي؛ ألنَّ هذا  يف إحـــدى املصارف الرَشِْعيَّة لحني توزيعها أو توصيلها للُمْســـتَِحقِّ
كَاة وتحقيق النَّْفع للُمْستَِحقِّنَي  االستثامر يكون حينئٍذ وسيلًة لِحْفظ ُمْخرََجات الزَّ
ًة باالستناد إىل قول الرَُّسول  يع، فال َحَرج يف ذلك إذن، َخاصَّ من خالل توزيع الرِّ

-صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "َمن استطاع منكم أن يَْنَفَع أخاه فليفعل")1(.

كَاة عل ما قام به عمر بن الَخطَّاب من تعطيل 	  قيـــاس التََّصُّف يف أموال الزَّ
َسْهم املَُؤلََّفة قلوبهم، وَحبِْسِه ألموال الَغِنّي لينتفع بها املسلمون، وذلك عندما رأى 
اإلسالم اشتدَّ ُعوُدُه وَعظَُمت ِمنَّته، وبََسَقْت َدْوَحتُُه، ومل يكن بحاجة إىل استعطاف 
كَاة،  املَُؤلََّفة قلوبهم الســـتدرار نفعهم واتِّقاء َضّهم، وَوقََف عنهم سهمهم من الزَّ
يع، وأدركه من أبعاد املصلحة، وكان ذلك  وليس ذلك إالَّ ملا أبَْصَُه من حكمة التَّرْشِ

أخرجه مسلم )2199(.. 1
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عىل مرأى وَمْســـَمع من املهاجرين واألنصار -ريض الله عنهم-، ومل يكن منهم 
نكرٌي، فكان ذلك إجامًعا صامتًا.

َولَِئْ ســـاَغ اجتهاد ويّل األمر يف ذلك عندما يرى مصلحة الُفَقرَاء واملســـاكني 
كَاة، بعد إشـــباع َمْسبََغتهم، فإنَّه ألَْحَرى أن  ُمتََعيَِّنة يف اســـتثامر نصيبهم يف الزَّ
ـــابع وهو ســـبيل االله؛ ألنَّه ِمن أصله َموْكُول إليه  يجوز يف نصيب املَْصِف السَّ

وَمرُْدود إىل نَظَره.

َا كان يف صنيع  قال الشـــيخ أحمد بن حمد الخلييل -مفتي ســـلطنة عامن-: "ُربَّ
عمر -ريض االله تعاىل عنه- عندما حبَس الَفْيء عىل املُْسلِمنِيَ لينتفعوا بِريعه من 

ة هذا النَّظَر وسالمة هذا االتَِّجاه")1(.  غري أن يقتسموا أْصلَه ما يُْستَأْنَس به لِصحَّ

ـــٌع للقياس عل َمْصِف "يف سبيل الله" كأحد 	  كَاة هو توسُّ الســـتثمر يف الزَّ
يَن والُفَقَهاء  ِ كَاة؛ حيُث مل يَْقُصه غالِـــُب املَُفسِّ املصارف الرَّئِيَســـة ألموال الزَّ
عـــىل الجهاد فقط، كام قال الرَّاِزّي: "واْعلَـــْم أنَّ ظاهر اللَّْفظ يف قوله: ﴿ويف 
ال يف تفسريه  سبيل الله﴾ ال يوجب الَقْص عىل كُّل الُغزاة، فلهذا املعنى نَقل الَقفَّ
َدقَـــات إىل جميع ُوُجوه الَخرْي؛ من  عـــن بعض الُفَقَهاء أنَّهم أجازوا رَصْف الصَّ

تكفني املَْوَت وِعاَمرَة املََســـاِجد؛ ألنَّ قوله: ﴿ويف سبيل االله﴾ َعاّم يف الُكّل")2(، 
كَاة يف جميع ُوُجوه الخري َجاَز رَصْفَُها يف تدشـــني  وبالتَّايِل إذا جاز رَصْف الزَّ
بْح الكبري الَِّتي تعود بالنَّْفع عىل  املصانع وغريها من املشاريع االْسِتثاَْمِريَّة ذاِت الرِّ

كَاة. نَي ألموال الزَّ املُْستَِحقِّ
يَن  ِ لكن يجب االلتفات إىل أنَّ هذا الدليل غرُي ُمَســـلٍَّم بـــه عنَد كثريٍ من املَُفسِّ
ِقنَي والُفَقَهاء الَِّذيَن يَْقُصُون هذا املَْصِف عىل الجهاد يف سبيل الله فقط  واملَُحقِّ

أحمد بن حمد الخلييل، "الفتاوى"، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف سلطنة عامن، 2003م، . 1
الُجزْء األَوَّل، ص396.

ين الرازي، "مفاتيح الغيب"، دار الفكر - مص، 1981م، ص90.. 2 فخر الدِّ

اِدس عرَش/ املبحث األَوَّل  الفصل السَّ



- 601 -

كَاة قياًسا عىل  ه لالســـتثامر يف أموال الزَّ ال جميع ُوُجوه الخري، وبالتَّايِل ال يَتََوجَّ

ع يف هذا املَْصِف)1(. التَّوسُّ

ـــنَّة من 	  ها عل ما ورد يف السُّ كَاة َقْبل َدْفِعَها ملُْســـَتِحقِّ ِقَياس اســـتثمر مال الزَّ
استثمر مال الفقي املالك له وتنميته، ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك: " 
أنَّ رجاًل من األنصاِر أت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يســـألُه فقال: أَما يف بيِتَك شٌء؟ قال: بىل؛ 
ِحلٌْس نَلْبَُس بعَضه، ونَبســـُط بعَضه، وقعٌب نرشُب فيه من املاِء. قال: ائِْتِني بهام. 
قال: فأتاه بهام، فأخذهام رســـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بيده وقال: َمن يَْشرَتي هذيِن؟ قال 
رجٌل: أنا آخذهام بدرهٍم. قال: من يزيد عىل درهٍم؟ َمرَّتنَْيِ أو ثالثًا قال: رجٌل أنا 
، وقال:  رَْهَمنْيِ وأعطاهام األنصاريَّ آخُذهام بدرهمنِي فأعطاهام إيَّاه، وأخذ الدِّ
اشـــرتِ بأحِدهام طعاًما فانِبْذُه إىل أهلَِك، واشرتِ باآلخر قَُدوًما فَأْتِِني به فأتاه به 
فشـــدَّ فيه رســـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُعوًدا بيِده، ثُمَّ قال له: اذهْب فاحتطْب وبْع وال أََرينََّك 
خمســـَة عرَش يوًما. فذهب الرَُّجُل يحتطُب ويبيُع فجاء وقد أصاب عرشَة دراهَم 
فاشـــرَتى ببعِضها ثوبًا وببعِضها طعاًما فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هذا خرٌي لَك من أن 
تجيَء املســـألُة نكتًة يف وجِهَك يوَم القيامِة؛ إنَّ املســـألَة ال تصلَُح إالَّ لثالثٍة: لذي 

فقٍر ُمْدِقعٍ، أو لذي ُغرٍْم ُمْفِظعٍ، أو لذي َدٍم ُموِجعٍ")2(.

ثِنَي يََرْوَن أنَّ هذا الحديث إســـناده ضعيٌف، وال يُْحتَجُّ به، وأنَّه  لكـــنَّ بعض املَُحدِّ
ة الحديث، فهو حديٌث َعاّم يف االستثامر واإلنتاج، ومل  عىل فَرْض التَّْسلِيم بِصحَّ

كَاة عىل وْجه التحديد. يختّص به النَِّبّي االستثامر يف أموال الزَّ

الســـتدلل مبا ورد عن النَِّبّي -صلَّ الله عليه وسلَّم- أنَّه أعطى ُعْرَوة البَارقّي 	 
؛ فباع أحَدهام بديناٍر، وجاَءه  ديناًرا ليشـــرتي له به شاًة، فاشـــرتى له به َشاتنَْيِ

شــمس األمئة السخي، "املبســوط"، دار املعرفــة، بريوت، 2009م، الجزء الثالــث، ص10؛ القرطبي، . 1
كَاة، ص128-129. الجامع ألحكام القرآن، ج8، ص-185 الفوزان، استثمر أموال الزَّ
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بديناٍر وشـــاٍة، فدعا له الرَُّسول بالرَبَكَة يف بيعه")1(، فُعْرَوة هنا تَاَجَر يف ماٍل مل 
يُـــوَكَّل باالتِّجار به، وهذا يدلُّ من وجهة نظر الفريق املَُؤيِّد عىل جواز اســـتثامر 
مال الَغرْيِ دون إذِن مالكه؛ ألنَّ النَِّبّي أقرَّه عىل ُعْرَوة ودعا له بالرَبَكَة، وإذا جاز 
اســـتثامر املال الخاّص دوَن إْذِن صاحبه فيجوز لإلمام أو نائبه استثامر أموال 
ــه يف صالِِحهم ويَْدفَع عنهم  يِه، طاملا يرى اإلمام أنَـّ كَاة ِبَغرْي إذِن ُمْســـتَِحقِّ الـــزَّ

ر. َ الضَّ

لكـــْن هناك َمن يرى أنَّ هذه الواقعة "واقعـــة َعنْي"، وأنَّه من املُْحتََمل أن يكون 
َاء مًعا، وبالتَّايِل ال يجوز  ُعْرَوُة وكياًل للنِّبِّّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم- يف البيع والرشِّ

كَاة)2(، والجواب عىل ذلـــك أنَّ احتامل التَّوكِيل بالبيع  تعميمهـــا عىل أموال الزَّ
َاء فقط، وأنَّ حاجة  َاء بعيٌد للغاية؛ ألنَّ ظاهر الحديث أنَّه كان ُموَكَّاًل بالرشِّ والرشِّ
َاء دون البيع، وبالتَّايِل يكون  الرَُّســـول -صىلَّ الله عليه وســـلَّم- كانت داعيًة للرشِّ
الرَُّسول قد أجاز التََّصُّف يف أمواله دون إذنه، وهو ما يجيز االستثامر يف أموال 

يَها. كَاة دون إذن ُمْستَِحقِّ الزَّ

كَاة بعد الحصول عليها؛ فإذا جاز 	  نَي للزَّ القياس عل جواز اســـتثمر املُْسَتِحقِّ
َدفُْعها إليهم من أجل اســـتثامرها وتأمني كفايتهم وتحقيق إغاثتهم، جاز بالتَّايِل 
كَاة ِمن ِقبَل ويِلّ األمر أو َمن ينوب عنه برشط أن يُِدّر هذا  اســـتثامر أموال الزَّ

االستثامر ريُوًعا دامئة تُْنَفق يف حاجات املُْستَِحقِّنَي)3(.
ليل ُمَؤكًِّدا أنَّه ال يَِصّح هنا القياس لُوُجوِد فَاِرٍق  لكنَّ هناك َمن يعرتض عىل هذا الدَّ
كَاة بعد قَبْضها يكون ِمن ِقبَلهم أنفسهم  واِضح، وهو أنَّ اســـتثامر ُمْســـتَِحقِّي الزَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه )3642(.. 1
ــاِفِعّي، "فتح البــاري شح صحيح البخاري"، دار . 2 أحمــد بن عيل بن حجر أبو الفضل العســقالن الشَّ

املعرفة، بريوت، لبنان، 1379ه، الجزء السادس، ص634.
كَاة، َمَجلَّة دراسات الجامعة األردنيَّة، املجلد الحادي والعرشون . 3 محمد عثامن شــبري، اســتثمر أموال الزَّ

)أ(، العدد 5، 1994م، ص27.
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كَاة ِمن ِقبَل  وهم املَالُِكون الُجُدد لهذا املال، وهذا ال يَتََحقَّق يف حالة استثامر الزَّ
َا يُِديُرونها فقط. ويِلّ األمر أو نائبه؛ ألنَّهم ال يلكون بالِفْعل هذه األموال وإمنَّ

ويف املقابـــل يرى الفريـــق املَُؤيِّد أنَّه إْن كان التَّْســـلِيم بامتالك األموال رَشْطًا 
كَاة، فهام  نَي للزَّ ان وكِيلنَْيِ عن املُْستَِحقِّ لجواز االستثامر؛ فإنَّ اإلمام أو نائبه يَُعدَّ
كَاة مـــن أصحابها يتملَّكان هذه األموال نيابًة عن الُفَقرَاء،  بقبضهام ألموال الزَّ
غ لهام استثامرها، نَاِهيَك عن أنَّه يكن  وإذا حَدث التََّملُّك فقد ُوِجَد إَذْن ما يَُسوِّ
ق عند استثامر أموالهم من ِقبَل  نَي يَتََحقَّ القول: إنَّ التَّملِيك الَجاَمِعّي للُمْســـتَِحقِّ

اإلمام أو َمن يُوَكِّلَه)1(.

القياس عل جواز استثمر أموال األيتام ِمن ِقَبل األوصياء؛ بدليل قوله تعاىل: 	 
﴿ ول تَْقَربُوا َماَل الَيِتيِم إِلَّ ِبالَِّتي هي أَْحَســـُن ﴾ ]األنعام:152[، وبقوله -صىلَّ 

َدقَة")2(،  االله عليه وســـلَّم-: "ابْتَُغوا يف أموال اليتامـــى ال تُْذِهبَُها أو تَأْكُلَُها الصَّ

كَاة")3(،  وقولـــه كذلك: "أال َمن ويِلَ َماِل يَتيٍم فَلْيَتَِّجْر له فيه، وال يرتكه فتأكله الزَّ
وهي دعوٌة رصيحة لحفظ األموال وتنميتها باستثامرها؛ فإذا جاز استثامر أموال 
كَاة قبل َدفْعها إىل  األيتام وهي َمْملُوكٌَة حقيقًة لهم، جاز بالتَّايِل استثامر أموال الزَّ
نَي لتحقيق َمَناِفع لهم؛ فهي ليست بأشّد ُحرَْمًة من أموال األيتام، كام أنَّ  املُْستَِحقِّ
كَاة ِحْفٌظ ومَنَاٌء له، وتحسني مستويات إنتاجه  يف استثامر جزٍء من رصيد مال الزَّ
كَاة عامٌل ُمِهّم من عوامل  ة وأنَّ الزَّ وُمَضاَعَفـــة قُُدَراته وطَاقَاته اإلنتاجيَّة، َخاصَّ

ة اإلْسالِميَّة وحاميته من مخاطر االكتناز والنُّْقَصان. ِحْفظ مال األُمَّ
وهنـــاك َمن ال يَُؤيِّد هذا الَفْهم فيقول: إنَّ أمـــوال األيتام َمْملُوكٌَة لهم عىل وْجه 
َاء  ِك بالبَيْع أو الرشِّ التَّْحِقيق، ولهم الَحّق وألوصيائهم التََّصُّف فيها تََصُّف املُمالَّ

َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمي، العدد 3، ج1، ص372 وما بعدها.. 1
أحمد بن الحســني بن عيل، ســنن البيهقي الكربى، دار الكتب العلميَّة، الطبعة الثالثة، لبنان، 1424ه- . 2

2003م، ص 107.
ابن عبدالرب، الستذكار، 4/7.. 3
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كَاة إذا حصل عليها اإلمام أو نائبه فَِصَفُة املِلْك  أو االستثامر، عىل عكس أموال الزَّ
َقة فيها حتَّى يقوم باســـتثامرها والتََّملُّك رَشٌْط للتََّصُّف، هذا إىل  ليســـت ُمتََحقِّ
ا باألموال الزَّائَِدة عن حاجاته األصليَّة  جانب أنَّ استثامر مال األيتام يكون خاصًّ
كَاة أنَّها ليســـت زائدًة عن  كَاة فيها، لكنَّ الغالب عىل أموال الزَّ بدليِل ُوُجوب الزَّ

نَي، ولذا ال يجوز القياس عىل أموال األيتام)1(.  حاجات املُْستَِحقِّ

نَي  ان وكِيلنَْيِ عن املُْستَِحقِّ اِبق فإنَّ اإلمام أو نائبه يَُعدَّ لِيل السَّ لكْن كام ذكرنا يف الدَّ
يَها  نَي تاًما، وكام أنَّ ملُْســـتَِحقِّ كَاة كَقبْض املُْســـتَِحقِّ كَاة، وقَبُْضهام ألموال الزَّ للزَّ
الِح لهم، ويف حالة  الَحّق يف استثامرها فإنَّ لإلمام ونائبه الَحّق ذاته با فيه الصَّ
ة وُشُمولِيَّة من والية الَويِصّ عىل  أموال األيتام فإنَّ والية اإلمام أو نائبه أكث قُوَّ

اليَِتيم وأكث اتِّساًعا من حيث َجَواز التََّصُّف.

كَاة وأَِدلَّتهم  ثانيًّا: َرأُْي املَُعارِِضنَي لستثمر أموال الزَّ
ن  كَاة؛ ذهب جمهور العلامء إىل َمْنع ذلك، وِممَّ يف ُمَقاِبل املُِجيِزيَن الستثامر أموال الزَّ
ذهبُوا إلــــى هذا الرَّأْي الـدكتور وهبـة الزحييّل، والدكتور عبداالله علوان، والدكتور 
امِئَة  محمد عطا الــــسيد، والـشيخ محمـد تقـي العثامّن، وهو ما أفتت به اللَّْجَنة الدَّ

للبحوث الِعلِْميَّة واإلفتاء)2( يف اململكة العربيَّة الســـعوديَّة)3(،  وأدلّتهم يف منع ذلك 
كم ييل:

كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة"، َمَجلَّة دراســات الجامعة األردنية، ج2، . 1 د عثامن. "اســتثمر أموال الزَّ شــبري، محمَّ
كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة، مرجع سابق، ص23. ص522. ويُْنظَر أيًضا: محمد عثامن شبري، استثامر أموال الزَّ

اِئَــة للبحوث العلميَّة واإلفتاء: إحدى اللِّجان العلميَّة املُْعتَــرَبَة يف العص الحاض، تَُضّم نُْخبَة من . 2 اللَّْجَنــة الدَّ
َسْت يف بداياتها لإلرشاف عىل الشؤون الدينيَّة يف إدارة صغرية  ُعوِديَّة، تأسَّ كبار أهل العلم يف اململكة الَعَرِبيَّة السُّ
ى  تقوم باإلرشاف عىل الشــؤون الدينيَّة، وبعد فرتٍة من تأسيســها صدر املرسوم املَمليَِكّ الَّذي يقيض بتحويل مسمَّ
عوة واإلرشــاد، وأُْســِنَدْت رئاستها إىل الشيخ محمد بن  ة للبحوث العلميَّة واإلفتاء والدَّ ار لتكون الرِّئَاَســة العامَّ الدَّ
إبراهيم آل الشيخ بوجب األمر املَمليَِكّ رقم 139،1 يف 8 /7 /1391هـ1971-م، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، 

https://cutt.us/6t3Lq :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمي، العدد الثالث، -1/335 406.. 3
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كَاة إىل أهلها، أو َمْنع َدفْعها 	  كَاة يؤدِّي إىل تأخي َدْفع الـــزَّ اســـتثمر أموال الزَّ
كَاة، يف  بالُكلِّيَّة، إذا حصلت خســـارة للمرشوع وذهـــب رأس املال املُتََمثِّل يف الزَّ
كَاة تَِجُب عىل الَفْور عنـــد اكتامل النَِّصاب ومرور الَحْول، أو حلول  حـــني أنَّ الزَّ
زََمِنَها وتوفُّر رشوط إخراجها كام يف زكاة الزُُّروع والحيوانات وُعُروض التَِّجارَة 
والـــرِّكاز وغريها، وبالتَّايِل فال يجوز تأخريها عن وقتها، وهو َمْذَهب أِب حنيفة 

اِفِعيَّة)3(، والَحَناِبلَة)4(. وصاِحبَيِْه)1(، واملَْذهب عند املَالِِكيَّة)2(، والشَّ
كَاة عىل الَفْور وعدم جواز التأخري فيها بقوله  وقد استدلُّوا عىل وجوب إخراج الزَّ
-تعـــاىل-: ﴿وآتُوا َحّقه يَْوم َحَصاده﴾ ]األنعام: 141[، وحديث ُعْقبَة بن الحارث 
َع، ثُمَّ  -ريض الله عنه- قال: صىلَّ بنا النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم- العص، فأرَْسَ
دخـــل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلُت أو ِقيَل له؟ فقال: " كنُت َخلَّْفُت يف البيت 

َدقَة، فكرهُت أن أُبَيِّتَه؛ فَقَسْمتُه")6(. ترِْبًا)5( من الصَّ
َدقَُة مااًل قَطُّ إالَّ أهلََكتُْه")7(؛  وقول الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "ما َخالَطَِت الصَّ
ًة كَْون حاجة الُفَقرَاء نَاِجزًَة. وهذه األِدلَّة وغريها تدلُّ عىل وجوب الَفْوِريَّة، وَخاصَّ
قـــال ابن حجر -رحمـــه الله -: "قال ابن بطال: فيه أنَّ الخري ينبغي أن يُبَادر به؛ 
فإنَّ اآلفات تَْعرُِض، واملوانع َتَْنُع، واملوت ال يُؤَمن، والتَّْسويف غري محمود.. وهو 
َمة، وأنَفى للحاجة، وأبعـــُد من املَطْل املذموم، وأرىَض للرّب، وأمحى  أخلُص للذِّ

نْب")8(. للذَّ

بدائع الصنائع، للكاسان، )2/ 3(، والبناية، للعينّي، )3/ 348(، وشح فتح القدير، البن الهامم، )2/ 165(.. 1
الكايف، البن عبدالرب، )1/ 303(، والذخية، للقرايف، )3/ 139(، والتاج واإلكليل، للمواق، )3/ 253(، وحاشــية . 2

العدوي )2/ 407(.
األم، للشافعي، )2/ 24(، والبيان، للعمران، )3/ 160(، والحاوي، للاموردي، )3/ 91(، وروضة الطالبني، للنووي، )2/ 204(.. 3
مســائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح، )1/ 125(، واملغني، البن قدامة، )2/ 541(، والفروع، البن مفلح، )2/ . 4

413(، وشح الزركيش عل مختص الخرقي، )2/ 465(، واإلنصاف، للمرداوي، )3/ 186(.
هب. غريب الحديث، للخطاب، )1/ 247(.. 5 التِّرْب هو الذَّ
كَاة، باب )20( من أحب تعجيل الصدقة من يومها، ص)284(، برقم 1430.. 6 أخرجه البخاري يف كتاب )24( الزَّ
أخرجه الحميدي يف »املسند« )237( واللَّْفُظ له، والبخاري يف »التاريخ الكبي« )1/180(، والرتمذي يف »الِعلَل الكبي« )188(. . 7
فتح الباري شح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالن )4/ 52(.. 8
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كَاة، وتكَّن من  وقـــال اإلمام النََّوِوّي -رحمه الله-: "مذَهبَُنـــا أنَّها إذا وَجبَِت الزَّ
رها أَثِـــَم، وبه قال مالك وأحمد  إخراجهـــا، وَجَب اإلخـــراج عىل الَفْور، فإنَّ أخَّ

وجمهور العلامء")1(. 
كَاة؛ لَكْونِِه يتعارض مع الَفْوِريَّة  إذن َمْنُع جمهور الُفَقَهاء من اســـتثامر أموال الزَّ
كَاة يف املشاريع  يَها، كام أنَّ اســـتثامر أموال الزَّ كَاة إىل ُمْســـتَِحقِّ يف إيصال الزَّ
املختلفـــة يؤدِّي إىل انتظار أرباحهـــا، وبالتَّايِل يؤدِّي إىل تأخري توزيعها، فضاًل 
كَاة تَْحتَِمل  عامَّ قد يُعرِّضها للَخَســـارة؛ ألنَّ االســـتثامر والتَِّجارَة يف أمـــوال الزَّ
ياع إذا تَمَّ  كَاة من الضَّ بح والَخَسارة، كام َخيِشَ جمهور العلامء عىل أموال الزَّ الرِّ

ًة إذا توىلَّ ذلك غري األمناء. استثامرها؛ َخاصَّ
لكنَّ هناك َمن يرى أنَّ رَشْط الَفْوِريَّة يختّص باملُزَكِّ ال اإلمام أو َمن يَُنوبه، فإذا 
ق، ويجوز لإلمام  ط قد تََحقَّ كَاة إىل يَِد اإلمام أو نائبه يكون الرشَّ مـــا وصلت الزَّ
الح؛ فإنَّ اجتهد ورأى أنَّ املصلحة تقتيض تأخري  تأخري ِقْســـمتها ملا يراه يف الصَّ
كَاة كان له ذلك، واســـتدلَّ هؤالء عىل ذلك با رواه أنس بن مالك -ريض الله  الزَّ
ــِه بِن أِب طَلَْحَة، لِيَُحنَِّكُه،  عنه- حني قال: " َغَدْوُت إىل رَســـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَعبِْد اللَـّ

َدقَِة")2(؛ وهذا الحديث يدّل عىل جواز بقاء  فَوافَيْتُُه يف يَِدِه املِيَسُم يَِسُم إِبَل الصَّ
َل توزيعها الســـتغنى الرَُّسول -صىلَّ الله  تلك اإلبل وتأخري ِقْســـمتها، وأنََّها لو ُعجِّ

عليه وسلَّم- عن وْسمها.

كَاة قد يُعرِّضها للخسارة يف بعض األحيان  وإذا َســـلَّْمَنا بأنَّ اســـتثامر أموال الزَّ
نَي؛ فإنَّ هذا  ال يكن االســـتناد إليه كُمرَبِّر لعدم  ر األموال عن املُْســـتَِحقِّ وتَأَخُّ
كَاة؛ ألنَّه عىل َجانٍِب آخر قد يحتمل املَْكَسب وتنمية املال، وهذا  استثامر أموال الزَّ

ب، لإلمام النََّوِوّي )5/335(.. 1 ح املَُهذَّ املجموع َشْ
دقِة، أي: يكــوي بهذه اآللِة إبَل . 2 أ خرجــه البخــاري يف صحيحه 1502. ومعنى: "ويف يِده املِيَســُم يِســُم إبَل الصَّ

ًة بها تختلُِف عن سواها، فتُميِّزها عن غريِها". دقِة؛ لتُحِدَث فيها َوْساًم، أي: عالمًة خاصَّ الصَّ
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يَْعتَِمد عىل البَْحث والتَّْدِقيق يف املرشوعات االْســـِتثاَْمِريَّة قَبْل َخْوِضها ودراستها 
دراســـًة واِفيًة ِمن ِقبَل أهل االختصاص والَكْشـــف عن مواطن قُّوتها وَضْعفها 
واالختيار بني أقلّها مخاطرًة والتََّنبُّؤ باحتامالت املَكْسب والخسارة، فهذا يُْضِعف 

فُرَص فََشل املرَْشُوع االستثامِرّي ويَْضَمن بِنْسبٍَة كَِبريٍة حامية األموال.

املِلِْكيَّة شٌط أَســـاِسّ من شوط جواز التََّصُّف يف املال باستثمره أو ِهَبِتِه أو 	 
وْقِفهِ، أو إنفاقه يف كَافَّة ُصَور اإلنفاق الجائزة شًعا: فمن رشوط استثامر أّي 
ماٍل أن يكون مملوكًا لصاحبه مأذونًا له بالتََّصُّف فيه؛ ففي املَْوُســـوَعة الِفْقِهيَّة 
الُكَويِْتيَّة: "ليَِكْ يَُكوَن االْسِتثاَْمُر َحالاًل يُْشرَتَُط يف املَال املُْستَثَْمِر أَْن يَُكوَن َمْملُوكًا، 
وًعا للُمْستَثِْمِر، أو لَِمْن كَاَن املُْستَثِْمُر نَائِبًا َعْنُه نِيَابًَة رَشِْعيَّة أو تََعاقُِديًَّة،  ِملًْكا َمرْشُ
فإنَّ لَْم يَُكْن كَذلك لَْم يَِحل اْسِتثاَْمرُُه، كَاملَال املَْغُصوِب أَِو املَْسُوِق، وكَذلك ال يَِحل 

اْسِتثاَْمُر الَوِديَعِة؛ ألنَّ يََد الَوِديعِ يَُد ِحْفٍظ")1(.

؛ فاالستثامر ال يقوم إالَّ عىل ماٍل  كَاة ُحْكُمُه هنا ُحْكم املُزَكِّ فاملُوَكَّل يف توزيع الزَّ

يَن؛  مملـــوٍك، واملُوَكَّل هنا ليس له ِملٌْك؛ وهذا ما ذهب إليه بعض الُفَقَهاء املَُعارِصِ

فالشيخ ابن عثيمني -رحمه الله- ويف َمْعرِض جوابه عىل سؤاٍل عن ُحْكِم استثامر 

ا استثامرها يف رشاء العقارات  كَاة قال: "َوأَمَّ بعض الجمعيَّات الَخرْيِيَّة ألموال الزَّ

ا  وَشـــبَِهَها فال أرى ذلك جائزًا؛ ألنَّ الواجب َدفْع حاجة الفقري املستِحّق اآلن، وأمَّ

امِئَة للبحوث  الُفَقرَاء يف املســـتقبل فأمرهم إىل الله)2(؛ وأكَّـــد علامء اللَّْجَنة الدَّ

كَاة ِمن ِقبَل  العلميَّة واإلفتاء عىل هذا الطَّْرح بجوابهم حول اســـتثامر أموال الزَّ

كَاة، فالواجب رَصْفه  ؤال من الزَّ الجمعيَّات الَخرْيِيَّة: إذا كان املال املذكور يف السُّ

كَاة  ا إن كان من غري الزَّ يف مصارفـــه الرَشِْعيَّة من حني يصل إىل الَجْمِعيَّة، وأمَّ

املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة الكويتيَّة، سلسلة ِفْقِهيَّة محكمة صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلْساَلِميَّة - الكويت، عدد . 1
األجزاء : 45 جزًءا، الطبعة الثانية 1404 - 1427 هـ ، طبعة دار السالسل - الكويت، )3/183(.

لقاءات الباب املفتوح )167/1(.. 2
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فـــال َمانِع من التَِّجارَة فيه ملصلحة الَجْمِعيَّة؛ ملا يف ذلك من زيادة النَّْفع ألهداف 

الَجْمِعيَّة وللُمَساِهِمنَي فيها")1(.
ع  ْ كَاة، فقد أجاز كثري من علامء الرشَّ لكنَّ رَشْط املِلِْكيَّة ليس رشطًا ُمطْلًَقا يف الزَّ

كَاة بغري َتَلُّك يف بعض ُصَورها، مثل: رشاء العبيد وِعتِْقِهم)2(، وحتى  رَصْف الزَّ
لو سلّمنا باشـــرتاط التَّْملِيك، فسيكون يف صورته الَفرِْديَّة الَِّتي فَرََضتَْها ظروف 
كَاة يُوفِّر  الزََّمن القديم، لكن يف واقعنا املَُعارِص نِجد أنَّ االستثامر يف أموال الزَّ
نَي لكن ينوب عنهم يف إدارة هذا املال  بالفعـــل تليًكا جامعيًّا لألفراد املُْســـتَِحقِّ
اإلمام أو َمن يُوكِّله حتى تُْصَف لهم األموال املُســـتَثَْمرَة، أْي: أنَّ تليك الوكالء 

نَي. تليٌك ِضْمِنّي للُمْستَِحقِّ

كَاة تحريٌف وابتداٌع لصورة العبـــادة، وتغيرٌي ألحكامها 	  اســـتثمر أموال الـــزَّ
كَاة عبادٌة لها أركانها ورشوطهـــا وأحكامها، ويجب يف العبادات  الرَشِْعيَّـــة: الزَّ

ة يجب إخراجها  َهب والِفضَّ أداؤها كام أَمر الله -ســـبحانه وتعاىل-، فإنَّ زكاة الذَّ

ة، وزكاة الـــزُُّروع كذلك ال يجوز تبديلها باٍل آخر،  مـــن نفس املال َذَهبًا أو ِفضَّ

كَاة ال يجوز زيادتها أو االنتقاص منها، والقائلون بجواز اســـتثامر  ومصارف الزَّ

لُون أحكامها. كَاة يُبَدِّ أموال الزَّ

كَاة بغي الوجه األســـاّس الَِّذي ورد فيه 	  ل يجوز اللُُّجوء إىل رَصْف أموال الزَّ
كَاة ال  النّص القرآّن، وهو كفاية حاجة الُفَقرَاء واملســـاكني وغريهم، وبا أنَّ الزَّ

كَاة يف مشاريَع  تَفي بُكّل ذلك فال يجوز توجيهها إىل االستثامر، و"إنَّ توظيف الزَّ

و  نَي ال يكن أن يَِتّم إالَّ إذا وَجَد ُمْســـتَِحقُّ ذاِت ريعٍ بال تليٍك فَرِْدّي للُمْســـتَِحقِّ

َدة لهم؛ ألنَّه ال بُدَّ أن يُْعطَى الفقرُي الَقْدَر  كَاة حاجاتهم، وبَقْدر الكفاية املَُحدَّ الـــزَّ

فتاوى اللَّْجَنة الدائة، )403/9، 404(.. 1
كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة، َمَجلَّة دراسات الجامعة األرُْدنِيَّة، ج2، ص522.. 2 شبري، محمد عثامن. استثمر أموال الزَّ
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َوام.. فإذا  ــِذي يُْخرُِجه من الَفْقر إىل الِغَنى، وِمن الحاجة إىل الكفاية عىل الدَّ الَـّ
َدقَة، وفاضت فيمكن بعد ذلك توجيهها  ه من أموال الصَّ مـــا وَجَد كُّل ذي َحقٍّ َحقَّ

إىل االستثامر")1(.

لكنَّ َهَذيِْن االسِتْداللنَْيِ يعيبهام َعَدم االلتفات لَِكْون االستثامر عماًل واضَح النَّْفع 
َدة رشًعا، أْي:  كَاة يف مصارفها املَُحدَّ نَي وأنَّه تطبيٌق َعَميِلّ لتوزيع الزَّ للُمْســـتَِحقِّ
يُوَع الَِّتي تَْنِتُج من  ــه لصالح أصحاب هذه املصارف وليس تجاوزًا لهم؛ ألنَّ الرِّ أنَـّ
نَي مع أرباحها وكُّل ما فعله اإلمام أو َمن يَُنوب عنه  االســـتثامر تعود إىل املُْستَِحقِّ
نَي املُتَزَاِيَدة، فاالستثامر  كَاة باالستثامر لتُلَبِّي حاجات املُْستَِحقِّ هو زيادة أموال الزَّ

نَي وليس ابتداًعا ملَْصِف جديٍد)2(. يَُعدُّ اجتهاًدا يف كَيِْفيَّة إنفاق األموال للُمْستَِحقِّ

الرَّأي الرَّاِجح يف ذلك
كَاة،  ؛ فإنَّ الرَّأي الرَّاِجح يف شـــأن استثامر أموال الزَّ وبعد اســـتقراء آراء الَفريَقنْيِ
ة، والَِّتي هي  يـــَن هو تَْغلِيب املصلحة الَعامَّ ــِذي ذهب إليه غالبيَّة الُفَقَهاء املَُعارِصِ والَـّ
كَاة  يَعة اإلْســـالِميَّة، وذلك مـــن خالل املُبَاَدرَة إلخراج الزَّ ذاتها املقصد الرَّئِيس للرشَّ
يَها دون تأخريٍ مع َجَواز استثامر أموالها، إْن رأى اإلمام أو َمن ينوبه  وأدائها ملُْســـتَِحقِّ
أنَّ ذلـــك فيه خرٌي وصالح ألحوال الُفَقرَاء واملُْحتَاِجنَي، وصالح املُْجتََمع ِبَشـــْكٍل َعاّم، 
ق مع االستثامر بصورٍة أكرب مقارنًة با ُيِكن تحقيقه من خالل  وأنَّ هذا النَّْفع سيتحقَّ
كَاة بصورتها األصليَّة، لكنَّ هذا الرَّأَْي الرَّاِجح اشـــرتط أيًضا لجواز  توزيع أموال الزَّ

ة، وهي:  َواِبط املُِهمَّ ق بعض الضَّ االستثامر تََحقُّ

يَّة إلشباع الحتياجات األَساِسيَّة للُفَقَراء واملساكني من غي الَقاِدِريَن 	  إيالء األَهمِّ
َغار، فـال يجوز تحويل نَِصيب من أموال  ّن واأليتام الصِّ عل العمل، مثل: كبار السِّ

َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلسالمي، العدد الثالث، 1/335.. 1
ا لله تعاىل، بحث . 2 كَاة وما يف ُحكِْمَها من األمــوال الواجبة حقًّ الفــوزان، صالــح بن محمد. اســتثمر أموال الزَّ

ُعوِديَّة، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، )1329ه /2005م(، ص136. ماجستري. الرياض- السُّ
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كَاة لالســـتثامر إالَّ بعد التأكُّد من الوفاء بهذه االحتياجات -من ِغَذاٍء وَدَواٍء  الزَّ
وكَِســـاء ومـَـــْسَكٍن، وغريها- عىل أكمل وْجه، وأنَّه ال تُوَجد ُوُجوُه رَصٍْف َعاِجلَة 
تقتيض التَّْوِزيع الَفْوِرّي لألموال، وقد ســـار أمري املؤمنني عمر بن الَخطَّاب عىل 
نَي، فأَمر  كَاة بعد توزيعها عىل املُْســـتَِحقِّ هـــذا النَّْهج حينام أُبْلَِغ بَفيِْض أموال الزَّ

َدقَة)1(.  بتزويج العزّاب من أموال الصَّ

التأكُّد من الجدوى الرَّاِجَحة لالســـتثمر: أْي أْن يَتََحقَّق من االستثامر َمْصلََحٌة 	 
ـــنِّ  -بعد ســـؤال أهل الخربة  نَي، بحيث الَِّذي يَْغلِب عىل الظَـّ َحِقيِقيَّة للُمْســـتَِحقِّ
بح بنفس مقدار احتامل الخـََسارة  ا إذا كان يحتمل الرِّ بْح، أمَّ واالختصاص- هو الرِّ

أو أقّل فـال يَُجـوز هنا االستثامر، وذلك مثل: االستثامر يف األسهم والبُورَصة.

إْمكَانِيَّة تَْنِضيد )تســـييل( األموال عند ُوُجود حاجة: أْي أنَّه إذا ُوِجَدت حاجة 	 
عاجلة للُفَقرَاء واملَســـاكني، فإنَّ املرشوع االستثامرّي يكون حينئٍذ قاباًل وبسعٍة 
لتنضيـــد املال املُْنَفق عليه، مثل: بَيْع أصول املرشوع وتحويلها إىل أموال ســـائلة 

تُْعطَى للُمْحتَاِجنَي دون تأخريٍ أو تسويٍف.

ُمباَشة الستثمر ِمن ِقَبل وِلّ األمر أو َمن يُِنيُبــــه: وذلك لضامن االستثامر 	 
يَها دون  يُوِع عىل ُمْستَِحقِّ كَاة والرِّ املرشوع للامل وُحْســـن إدارة وتوزيع أموال الزَّ
غريهم، وَضاَمن اتَِّخاذ اإلجراءات الَكِفيلَة ببقاء األصول املُْستَثَْمرَة عىل أصِل ُحْكم 
كَاة وال تَْخُرج عنه يف أّي ِمن مراحل املرشوع، وَضاَمن اإلرشاف عىل َســـرْي  الزَّ

األنشطة االْسِتثاَْمِريَّة، واختيار ذوي الكفاءة والِخرْبَة واألَمانَة.
 

كَاة كأََحِد املََخاِرج أَْوُجه استثمريَّة ألموال الزَّ
َدة فأجاَز يف بعض األحيان:  يع اإلســـالمّي حاجات النَّاس املُتََجـــدِّ وقد راعى التَّرْشِ
ُورة والنََّوازل  كَاة قبل موعد حلولها؛ طاملا َملََك املسلم النَِّصاب؛ مراعاًة للضَّ إخراج الزَّ

َم . 1 نَي، قُدِّ كَاة يف مشــاريع ذات ريع بتمليٍك َفرِْدّي للمســتِحقِّ الشــيخ التيجان صابون محمد، بحث توظيف الزَّ
ونُوِقَش بَْجَمع الِفْقه اإلســالمّي يف دورته الثالثة، عن َمَجلَّة َمْجَمع الِفْقه اإلســالمّي، العدد الثالث: 1 /نقاًل عن 

كَاة العدد الثان، ص 27. َمَجلَّة شؤون الزَّ
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ة الحاَجة؛ وهذا هو قول جمهور العلامء، قال شيخ اإلسالم ابن تَيِْميَّة  والَكَوارث وشـــدَّ
كَاة قبل ُوُجوِبَها بعد َسبَب الوجوب: فيجوز عند جمهور  ا تعجيل الزَّ -رحمه الله-: "وأمَّ
ـــاِفِعّي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة املاشـــية، والنَّْقَديِْن،  العلـــامء، كأب حنيفة، والشَّ

وُعُروض التجارة، إذا َملَك النَِّصاب")1(.
واستدلَّ األمَِئَّة عىل ذلك بفعل النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم-؛ فعن عيّل بن أب طالب 

ل من الَعبَّاس َصَدقَة سنتني")2(.  -ريض الله عنه- أنَّ النَِّبّي -صىل الله عليه وسلم- تََعجَّ
ويف روايٍة عن عيّل بن أب طالب -ريض الله عنه-: "أنَّ العبَّاس سأل رسول الله -صىل 

الله عليه وسلم- يف تعجيل َصَدقته قبل أن تَِحّل، فرخَّص له يف ذلك")3(. 
كَاة قبل حلول الَحْول  امِئَة لإلفتاء: "ال بأس بإخراج الزَّ وهـــذا ما أَفْتَْت به اللَّْجَنـــة الدَّ

نَي شهريًّا")4(. بسَنٍة، أو سنتني، إذا اقتضت املصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء املُْستَِحقِّ

ِْعّي  كَاة يكن االستفادة من هذا الُحْكم الرشَّ وهنا يف سبيل تطوير واستثامر أموال الزَّ
يَن  ؛ فتلجأ املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة إىل املُورِسِ كَاة قبل وقتها لعاٍم أو َعاَمنْيِ بجواز إخراج الزَّ
واألغنياء الَِّذيَن يُْخرُِجـــوَن زكاة أموالهم بانتظاٍم إىل التََّواُصل معهم والطَّلَب منهم 
ع ُجزٍْء من هذه األموال يكن  إخراج جزٍء مـــن َزكَواتهم قبل ُحلُول الَحْول، ومع تجمُّ

استثامراها يف مشاريَع تُِدّر أرباًحا وتصبح بثابة رأس مال ملرشوعات تنمويَّة.
ة والَّذين هم بحاجٍة  وال َشـــكَّ أنَّ الُفَقراء واملســـاكني الَّذين تَْنزُِل بهم كَـــَوارُِث عامَّ
كَاة، وهم من  إىل َمْصـــدر ِرزْق َدائِم يف عمـــل يُِدّر عليهم َدْخاًل، ُهْم من أهـــل الزَّ
أَْوىَل النَّاِس باســـتثامر هذه األموال الَِّتي مل يَِحن بعُد موعد إخراجها، فََنتاَلىَف رَشْط 
كَاة، ونَستفيد من َمْخَرٍج رَشِْعيٍّ بجواز تشغيل هذه األموال  الجمهور بَفْوِريَّة إخراج الزَّ

واستثامرها يف َسّد حاجتهم وَعَوزهم.

مجموع الفتاوى )25/ 85(.. 1
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالَّم يف كتاب األموال 1885، وقال األلبان يف اإلرواء 3/346: حديث حسن.. 2
رواه الرتمذي 673، وأبو داود 1624، وابن ماجه 1795، وصححه الشيخ أحمد شاكر يف تحقيق املسند:822.. 3
امِئَة )9/ 422(.. 4 فتاوى اللَّْجَنة الدَّ
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ويكن االســـتفادة من هذه األموال يف تويل وإنشـــاء َمَشاِريع وقِْفيَّة يستفيد منها 
كَاة، كإنشاء َمْدرَسة، أو مستشفى، أو إنشاء مصنع لتشغيل العاطلني من  و الزَّ ُمْســـتَِحقُّ
ي  الُفَقرَاء، واالستفادة من أرباح هذه املشاريع يف تنمية املرشوع ذاته، ورعاية ُمْستَِحقِّ
َدة املنافع؛ بحيث تُُثْي أَْصَل املرشوع وتَْدَعمه،  كَاة، بحيث تكون هذه املشاريع ُمتََعدِّ الزَّ
كَاة يف نفس الوقت؛ رشيطَة أالَّ  ة للزَّ ْعم واإلنفاق عىل األصناف املُْســـتَِحقَّ وتَُوفِّر الدَّ
تكون هذه املشـــاريع ُمَعرََّضة للَخَسارة أو توجد ُمَنافََسة قَِويَّة يف غري صالحها لها يف 

َوبَاِن. املجتمع؛ ِمامَّ يَُعرِّض أَْصَل املال للذَّ

كَاة من وجهة نظر َتِْويلِيَّة استثمر أموال الزَّ
ِْعيَّة للمسألة، تَظْهر قَِضيٌَّة ذاُت بُْعٍد َتِْوييِلٍّ وِفْقِهّي يف املَُنظَّاَمت،  إىل جانب النَّظْرَة الرشَّ
ق االستفادة  كَاة كَمْدَخل لزيادة هذه األموال با يُحقِّ وهي: هل يجوز استثامر أموال الزَّ
الُقْصوى للُمْســـتَِفيِديَن، فمن وجهة النَّظَر التَّْمِويليَّة ال َشّك أنَّ االستثامر نَْفٌع َمْحٌض، 

وذلك ألن:

الَِحة للنََّمء 	  كَاة ُتَثِّل َمْصَدًرا َحِقيِقيًّا وتَْدِريِجيًّا لألمـــوال املُكَْتَنزَة الصَّ الـــزَّ
يَاَدة بنســـبة %2.5 ســـنويًّا من األموال الَِّتي تزيد عن َحّد النَِّصاب، وبا أنَّ  والزِّ
َعة يَُوفِّر  كَاة املَُجمَّ االدَِّخار العاّم هو أحُد َمَصاِدر االستثامر، فإنَّ استثامر أموال الزَّ
آليَّة  فّعالة لتحريك هذه األموال وإمنائها، ما يحمل خريًا للجميع، سواًء لصاحب 
يَّة االســـتثامر للُمَنظََّمة كرافٍد َتِْوييِلٍّ  املـــال أو للُمْجتََمع؛ وال يَْخَفى عىل أحٍد أَهمِّ
جديٍد، وللُمْستَِفيِديَن من خالل استفادتهم من زيادة األموال ومن عملهم املُبَارِش 

وغري املُبَارِش يف مشاريع االستثامر.

وفيام يَُخّص املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة فقد حاول بعضها استثامر أموالها، ولكنَّ كثريًا 
منها ُمِنَي بإخفاٍق كبريٍ، فتعرَّضت كثرٌي من املشـــاريع للَفَشل والَخَسارة، وكان من 
أبرز ُصَور االستثامر النَّاجح: االستثامر يف الَوقْف الَعَقاِرّي دون غريه من ُوُجوه 

االستثامر.

اِدس عرَش/ املبحث األَوَّل  الفصل السَّ
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كَاة تَُساِهم يف َدْعم األشخاص الرَّاِغِبنَي يف الَعَمل والَقاِدِريَن 	  استثمر أموال الزَّ
زَِمة لإلنتاج  عليه، من خالل تدريبهـــم وتأهيلهم نظريًّا وتويلهم باألَدوات الالَّ
والَكْســـِب، وتكوين قاعدٍة عريضٍة وواِســـَعٍة ِمن فُرَص الَعَمل واستثامر الَعاَملَة 
املَاِهرَة وبتكلفة ُمْنَخِفَضة، وبذلك تكون نََواَة َدْعٍم للقطاع الحكومّي والخاّص يف 

َعَملِيَّة التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة.

كَاة يدعم الســـتقرار املُْجَتَمِعّي: فيمكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ذات 	  استثمر الزَّ
األرصدة الكبرية أن تَُساِهم يف رشكات اْسِتثاَْمِريَّة؛ برشِط أن يكون لها نِْسبَة من 
َاكَة واإلدارة بحيث ترُْشِف عىل عمليَّات االستثامر؛ لتحافظ عىل أموال  املِلِْكيَّة والرشَّ
يها لتَُغطِّي حاجاتها وتكلفة أنشـــطتها املستقبليَّة، وتكون  كَاة والتَّرَبَُّعات، وتَُنمِّ الزَّ
ة والطارئة الَِّتي  ًة يف أوقات األزمات الَعامَّ َضاَمنًا الستمرار عمل املَُنظَّاَمت وَخاصَّ
ْعم؛ كام يف أوقات انتشار الجوائح واألوبئة  تَِقّل فيها التَّرَبَُّعات وتنعدم ُصَور الدَّ

ة والَكَوارِث العامليَّة.  الَعامَّ
اَمن االْجِتاَمِعّي، واألطفال الُقصَّ  َسات الضَّ وِمامَّ يَتََحتَّم االستثامر فيه: أموال ُمَؤسَّ
الَِّذيَن مل يبلغوا الرُّْشد، هذه األموال الَِّتي تكون يف الغالب تحت وصاية املجالس 
َســـات التََّضاُمن االْجِتاَمِعّي  َول، إذ ينبغي أن تقوم ُمَؤسَّ الحســـبيَّة بإرشاف الدُّ
باســـتثامر أموال هؤالء األيتام؛ لتنميتها لهم، والحفـــاظ عىل رؤوس أموالهم، 

واستخدام ِريُعَها يف اإلنفاق عىل تعليمهم والحفاظ عليها وعليهم.

كَاة من أهّم ُســـبُل تحقيق التَّْنِميَة  ويف ختـــام املبحث نؤكِّد أنَّ اســـتثامر أموال الزَّ
ـــطَة يف مجتمعنا  االقِْتَصاِديَّة وتفعيل الحركة التَِّجاِريَّة عند الطَّبََقات الَفِقرية واملُتََوسِّ
اإلْســـالِمّي املَُعارِص، وأنَّها َمْصدر َتِْوييِلّ رئيس للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة يف 
العالَم الَعَرِبّ واإلْسالِمّي، وتَُشكِّل أموالها نِْسبًَة ال بأَس بها من إجاَميِلّ التَّْمِويل املمنوح 
كَاة من النَّاِحيَة الرَشِْعيَّة هي قَْدٌر ُمَعنيَّ من املال  للَعَمل اإلنَْساِنّ يف هذه البُلَْدان. والزَّ
؛ ألنَّها َحّق معلوم للامل يَِتّم  ٌ يُخرجه الَغِنّي املُْسلِم إىل الفقري املُْستَِحّق، فهي قَْدٌر ُمَعنيَّ

تحديده وفًْقا لقواعد ُمَعيََّنة".

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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كَاة، وَحَصََها يف مثانية ُوُجوٍه، لكن يف  ع اإلْســـالِمّي أَْوُجه إنفاق الزَّ ْ ل الرشَّ وقد فصَّ
ِظّل عالَِمَنا املعارص برزت إْشـــَكالِيَّة توزيع أموالها ِبَشـــْكٍل غري ُمَنظَّم وانفراِدّي، ِمامَّ 
نَي أو تجاهل بعض الفئات املُْحتَاَجة بدون  ا يف توزيعها عىل غري املُْستَِحقِّ يتســـبَّب إمَّ
كَاة ِبَغرَِض تويل  يَّة توجيه أموال الزَّ قصٍد، وإهدار الكثـــري منها، من هنا كانت أَهمِّ
ة؛ وقد ذهب معظم فَُقهاء املُْسلِمنِيَ  املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وبا يضمن املصلحة الَعامَّ
كَاة للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، رشيطة أن تلتزم بإنفاقها يف الوجوه  لجواز دفع أموال الزَّ

كَاة. ة بالزَّ ع، وُمرَاَعاة األحكام الرَشِْعيَّة الَخاصَّ ْ الَِّتي نَصَّ عليها الرشَّ

كَاة وهو من املواضيع الَجَدلِيَّة الجديدة يف  وتطرَّق املبحث إىل اســـتثامر أموال الـــزَّ
رًا، وَعرَْضَنا الرَّأْينَْيِ اللََّذيِْن انتهى  الِفْقه اإلْسالِمّي املَُعارِص الَِّتي بدأ االهتامم بها ُمؤخَّ
إليهـــام الُفَقَهاء املَُعارِصُوَن من ُمِجيٍز وُمَعارِض، واألِدلَّة الَِّتي اســـتند إليها كُّل طَرَف 
يَن وهو  منهـــام، وانتهينا إىل الرَّأْي الرَّاِجح، والَِّذي ذهب إليه غالبيَّة الُفَقَهاء املَُعارِصِ
يَها دون تأخري  كَاة وأدائها ملُْستَِحقِّ يَعة اإلْسالِميَّة، واملبادرة إلخراج الزَّ ِ تغليب ُروح الرشَّ
مع جواز اســـتثامر الفائض من أموالها، إْن رأَى اإلمام أو من ينوبه أنَّ ذلك فيه خرٌي 
ة، مثل الوفاء باحتياجات  َواِبط املُِهمَّ ق بعض الضَّ وصالٌح ألحوال املُْجتََمع، لكن مع تحقُّ
كَاة أَوَّاًل، والتََّحقُّق من جدوى االستثامر، وإْمَكانِيَّة تسييل أموال  ة للزَّ الفئات املُْســـتَِحقَّ

كَاة وقت الحاجة لذلك.  الزَّ

 

اِدس عرَش/ املبحث األَوَّل  الفصل السَّ
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املبحث الثَّاِن 

َواِبط الَشِْعيَّة  »والَعاِملُوَن عليها« بني الضَّ
واألخطاء اإلْجرَائِيَّة

اِملَة للحياة، فهي  كَاة وِبَشـــكٍْل ل لَْبس فيه عن نظرة اإلسالم الشَّ تَُعربِّ فريضة الزَّ
كَاة لَتطَال  د الجوانب املُِضيَئة يف الزَّ نَظْرَة إنَْســـانِيَّة واْقِتَصاِديَّة واْجِتَمِعيَّة، فتتَعدَّ
ُمْخَتلَـــف َجَوانِـــب حياة املُْجَتَمع؛ وإذا جاَز إطالق مصطلـــح "النِّظَام املَاِلّ" عل 
كَاة، فهذا النِّظَام يَْشـــَهُد له بالتَّكَاُمل، فلم يـــرتك وْجًها من أَْوُجه الحاجة يف  الزَّ
كَاة يف أَْوجه  املُْجَتَمع اإلْســـالِمّي إلَّ وطَالََها، ولعلَّ يف ُشـــُمول الَعاِملِـــنَي عل الزَّ
كَاة َدلياًل آخر عل ُشـــُمولِيَّة هذا النِّظَام وتكاُملِِه، فَتْخِصيص  اإلنفاق الَشِْعيَّة للزَّ
كَاة "نِظاٌم  وبهم لَِسْهٍم منها برهاٌن واِضٌح عل أنَّ الزَّ كَاة بشتَّى رُضُ الَعاِملِنَي عل الزَّ
كَاة للَفرْد فقط، فَسْهم الَعاِملِنَي عليها  ُمَتكَاِمٌل"، َقائٌِم ِبَحّد َذاتِِه، فلم يُرْتَك َشأن الزَّ
ْهم يف اإلنفاق من أكرب  برهاٌن عل أنَّها وظيفٌة َفرِْديٌَّة وُمْجَتَمِعيٌَّة؛ ويُْعَترَب هذا السَّ
ًة يف الَبْحث والجتهاد والتَّْفِسي؛ كَْون َسْهم "الَعاِملِنَي عليها"  األسهم الثََّمنَِية ِحصَّ
ة، عل ِخالف األْسُهم الَباِقَية الَِّتي ينطوي كُلٌّ منها عل بُْعٍد واحٍد،  يُْعَترب ذا أبعاد ِعدَّ
ًة، وينطوي كُّل منهم عل  فالُفَقَراء واملساكنَي عل سبيل املثال معروفون َمعرفًة تَامَّ
ا "الَعاِملُوَن عليها"  بُْعٍد واحٍد، فالُفَقـــَراء شًعا هم َمن ل ميلكون ُقوَت يَْوِمِهْم، أمَّ
اد وغيهم؛  ة، كالَحاِسب والكَاتِب والكَيَّال والَوزَّان والَعدَّ فَســـْهٌم يقوم عل أبعاٍد عدَّ
َا هو  وهو ما جعل هذا املَْصِف يَأُْخذ َحيِّزًا واِسًعا من اهتمم الُفَقَهاء والعلمء، وُرمبَّ
ذاته ما قاد إىل بعض الَفْهم الَخاِطئ والتَّْنِفيذ املَُشـــوُب بشوائب األخطاء اإلْجَرائِيَّة؛ 
ْوء عل كُّل ما يََتَعلَّق بهذا  ـــْهم، ورغبًة يف تسليط الضَّ يَّة هذا السَّ وانطالًقا من أَهمِّ
ْهم من قضايا ِفْقِهيَّة وإْجَرائِيَّة، سُنْفرِد هذا املبحث للحديث عن َسْهم "الَعاِملِنَي  السَّ

عليها" من باب ِفْقِهّي وإْجَراِئّ، مع التَّطَرُّق لبعض َمَواِطن الَخلَل.
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"والَعاِملُوَن عليها" معًنى ِفْقِهّي
كَاة بعد الُفَقرَاء واملساكني،  َمْصِف الَعاِملُوَن عليها هو املَْصِف الثَّالِث من َمَصارف الزَّ
كَاة وتَْفريقها وما بني ذلك  والَعاِملُوَن هو َجْمُع َعاِمٍل، وهو َمن يَبُْذل ُجْهًدا يف َجْمع الزَّ
من ِحَساٍب وكتابٍة وتدويٍن وِحرَاَسٍة وغريها، والَعاِملُوَن عليها يف املعنى العاّم هم كُّل 
كَاة؛ ويُْعترََب املَْفُهوم الِفْقِهّي لهذا املَْصِف ُمتََقارِب  َمـــن يعمل يف الجهاز اإلدارّي للزَّ
بني املذاهب األربعة، مع ُوُجود اختالفاٍت بسيطٍة، وفيام ييل َمفهوم وتعريف َمْصِف 

الَعاِملِنَي عليها لدى املذاهب األربعة)1(.

َدقَات.	  الَحَنِفيَّة: وهو الَعاِمل الَِّذي نََصبَه اإلمام ألَْخذ الصَّ

اِعي والَكاتِب واملَُفرِّق.	  كَاة وتفريقها، كالسَّ املَالِِكيَّة: كُّل َمن َعِمَل عىل َجْمع الزَّ

كَاة وتفريقها.	  الَحَناِبلَة: الَعاِمل عليها كُّل َمن يُْحتَاُج إليه يف تحصيل الزَّ

اِعي والَحاِفظ والَكاتِب.	  كَاة، كالسَّ اِفِعيَّة: كُّل َمن له َدْخٌل يف َجْمع الزَّ الشَّ

وقد تناول العديد من الُفَقَهاء مســـألة تعريف "الَعاِملُوَن عليها"، الُقَدَماء واملَُعارِصُون 
كََوات سوى  ـــَعاة الَِّذيَن يجمعون الزَّ منهم؛ فاإلمام الغزايّل يرى أنَّ الَعاِملِنَي هم السُّ
ا ابن  الخليفة والقايض، ويدخل فيها الَكاتِب واملُْســـتَْويف والَحاِفـــظ والنَّاِقل)2(؛ أمَّ
ـــَعاة الَِّذيـــَن يبعثهم اإلمام أِلْخِذَها من  قدامة، فيقول يف الَعاِملِنَي عليها بأنَّهم السُّ
ن يَُسوقها ويرعاها ويحملها)3(؛ وِمن  أربابها، وَجْمعها وِحْفظها ونَْقلها، وَمن يَُعيِّنهم ِممَّ
يَن الشيخ ابن عثيمني، الَِّذي يقول يف الَعاِملِنَي عليها: "هم  العلامء والُفَقَهاء املَُعارِصِ
كَاة وتفريقها فيهم، وهم َعاِملُوَن  الَِّذيـــَن أقامهم اإلمام -أْي ويِلّ- األمـــر لَقبْض الزَّ
ا الوكيل الَخاّص لصاحب املـــال الَِّذي يقول له: يا  عليهـــا، أْي لهم واليٌَة عليهـــا، وأَمَّ

عبدالرحمن الجزيري، "الفقه عل املذاهب األربعة"، دار اإلرشاد للطباعة والنرش، القاهرة، مص، الُجزْء األَوَّل، . 1
ص 550 - 554.

د الغزايل، "إحياء علوم الدين"، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت، لبنان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1990م، . 2 د بن محمَّ محمَّ
الُجزْء األَوَّل، ص222.

ين ابن قدامة املقدّس، "املغني"، مكتبة القاهرة، القاهرة، مص، 1986م، الجزء السابع، ص317.. 3  موفق الدِّ
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فـــالن ُخْذ َزكَات وَوزِّْعَها عىل الُفَقرَاء فليس من الَعاِملِنَي عليها؛ ألنَّ هذا وكيٌل، فهو 
ل الَِّذيَن  َعاِمل فيها، وليس َعاِماًل عليها")1(؛ والشـــيخ ابن باز يقول فيهم: "هم الُعامَّ
َفِر إىل البُلَْدان واملياه الَِّتي عليها أهل األموال حتى  يُوَكِّلهم ويِلّ األمر يف ِجبَايتها والسَّ
اظُها والقامئون عليها)2(؛ وقالت فيهم لجنة الفتوى  يَْجمعوَها منهم، فهم ُجبَاتُها وُحفَّ
التَّاِبَعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الرَشِْعيَّة يف وزارة األوقاف الكويتيَّة: "الَعاِملوَن عىل 
كَاة مـــن أَْربَاِبَها الَِّذيَن وَجبَْت عليهم،  كَاة هم: الَِّذيَن نََصبَُهم اإلمام لِجبَايَة الزَّ الـــزَّ
ْولَة بَجْمع  َسات والِجَهات الَِّتي تُرَخِّص لها الدَّ ويَْدُخُل معهم يف زماننا الَجْمِعيَّات واملَُؤسَّ

يَها")3(. كََوات، وتوزيعها عىل ُمْستَِحقِّ الزَّ

كَاة َســـْهاًم من األموال، لكنَّ النَّصَّ  وقد أقّر الله تعاىل للَعاِملنَي يف َجْمع وتوزيع الزَّ
الُقرْآِنّ ذَكَر وْصف )الَعاِملنَي عليها( دون تقييٍد، وقال الُفَقَهاء: إنَّ هذا الَوْصف يشمل 
كَاة وتوزيعها، ســـواًء بَارَش بذلك  ة َجْمع الزَّ كُّل َمن َعِمَل عماًل يف ســـبيل تحقيق َمَهمَّ
اد  أْم مل يُبَارِش، مثل: الَحاِفظ لها والَكاتِب والَقاِســـم والَحارِش والَكيَّال والَوزَّان والَعدَّ
كَاة وتوزيعها أْم مل  ـــاِعي وغريهم، فهؤالء املَُوظَُّفوَن منهم َمن بَـــارَش َجْمع الزَّ والسَّ
ن يساهمون ِبَشْكٍل غريِ ُمبَارِش  يُبَارِش مثل: اإلَداِرّي والَُمَحاِســـب والَفنِّّي وغريهم ِممَّ

يَها عىل الَوْجه املطلوب)4(. كَاة ملُْستَِحقِّ يف إيصال الزَّ
كَاة، إالَّ  وقـــد اختلف الُفَقَهاء قديًا يف َجَواز إعطاء الحارس والرَّاِعي من أموال الزَّ
اِفِعيَّة والَحَناِبلَة أكَّدوا عىل جواز ذلك؛ ألنَّهم من  أنَّ جمهور الُفَقَهاء من الَحَنِفيَّة والشَّ
ل الَِّذيَن أقرّهم الله -ســـبحانه وتعـــاىل-)5(، قال النََّوِوّي: "قال أصحابنا:  ُجملة الُعامَّ

محمــد بــن صالح عثيمني، "فتــاوى نور عل درب"، َجْمع وإعــداد فايز موىس أبو شــيخة، دار املناهج للنَّرْش . 1
ُعوِديَّة، 2014م، 29/206. والتوزيع، املدينة املَُنوَّرَة، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، "مجموع الفتاوى"، ت: محمد بن ســعد الشــويعر، دار القاســم للنرش والتوزيع، . 2
ُعوِديَّة، 1420ه، الجزء 14، ص 14. الرياض، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

كَاة"، إصدارات وزارة العدل . 3 ات الِفْقِهيَّة يف َمْصِف العاملــني عل الزَّ الدكتــور أحمد باجي العنزي، "املُْســَتَجدَّ
كَاة املعارصة، 2020م، ص 5. والشؤون اإلْساَلِميَّة واألوقاف، الكويت، الندوة السابعة والعرشون لقضايا الزَّ

كَاة، النارش: دار امليامن - بنك البالد، سنة النرش:( 2008م(،  ص378-379.. 4 عبدالله بن منصور الغفييل، نوازل الزَّ
ابن عابدين، رد املحتار، ج2، ص-339 النََّوِوّي، املجموع، ج6، ص-187 ابن قدامة، املغني، ج6، ص473.. 5

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ويُْعطَى الَحارِش، والعريف، والَحاِسب، والَكاتِب، والجاِب، والَقاِسم، وَحاِفظ املال َمن 
َعاة  كَاة هم السُّ ل)1(، وذكر ابن قدامة: الَعاِملوَن عىل الزَّ سهم الَعاِمل ألنَّهم من الُعامَّ
ن  الَِّذيـــَن يبعثهم اإلمام ألخذها من أربابها وَجْمعها وَحْفظها ونقلها، وَمن يُعيّنهم ِممَّ
اد وكُّل  يَُســـوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الَحاِسب والَكاتِب والَكيَّال والَوزَّان والَعدَّ

َمن يحتاج إليه فيها فإنَّه يُْعطَى أُْجرَته منها؛ ألنَّ ذلك ُمؤْنتها")2(.
لكـــْن ذهب املَالِِكيَّـــة إىل أنَّ الرَّاِعي والَحارِس وَمن يف معناهام مثل: املُْســـتَثِْمر، ال 
أن عدم  َا يُعطَى ِمن َسْهم املصالح أو بيت املال؛ ألنَّ الشَّ كَاة، وإمنَّ يُعطَى من أموال الزَّ

كَاة تَُفرَّق غالبًا عند أْخِذَها. ل كَْون أموال الزَّ االحتياج إىل هؤالء الُعامَّ
 

كَاة  شوط الَعاِملنَي يف الزَّ
ُوط، أن يكون)3(: كَاة ُجْملَة من الشَّ يُْشرَتط بكُّل َعاِمل يف الزَّ

، فيُشرتط فيها كسائر الِواليَات، ويُستثنى من 	  ُمْســـلًِم: ألنَّها والية عىل املُْسلِمنِيَ
ذلك األعامل الَِّتي ال تتعلَّق بالجباية والتَّْوِزيع كالَحارِس والسائق.

ُمكَلًَّفا: أي بالًغا عاقاًل.	 

، فال يجوز أن يكون فَاِســـًقا خائًنا، أو 	  أميًنا: ألنَّه ُمؤَتٌَن عىل أموال املُْســـلِمنِيَ
ُمتََهاونًا يف حقوق الُفَقرَاء تَبًَعا للهوى، أو ُخُضوًعا للمنفعة.

وَن، 	  كَاة: ألنَّه يجب أن يَعرف ما يُؤَْخذ وما ال يُؤَْخذ، ومن ُهْم املُْستَِحقُّ الِعلْم بأحكام الزَّ
كَاة وأحكامها. ويحتاج إىل االجتهاد الُجزِئّ فيام يَْعرِض من مسائل الزَّ

ل َمتَاِعِبِه، وقوله 	  الكفايـــة للعمل: بعنى أن يكون أهاًل للَعَمل، قـــادًرا عىل تحمُّ
تعاىل: ﴾إِنَّ َخْيَ َمِن اْســـَتأَْجرَْت الَقِويُّ األَِمـــنُي﴿، ]القصص: 26[؛ دليٌل عىل 

ضورة تكليف القادرين عىل القيام بالعمل.

ب، مرجع سابق، ج6 ،ص187.. 1 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، املَْجُموع َشْ أبو زكريا محيي الدِّ
ابن قدامة، املغني، النارش: مكتبة القاهرة، تاريخ النرش: ) 1388هـ - 1968م(، ج6 ،ص47.. 2
كَاة"، مكتبة وهبة، القاهرة، مص، الطبعة الثانية والعرشون، 2003م، الُجزْء الثَّاِن، ص 626.. 3 الدكتور يوسف القرضاوي، "فقه الزَّ
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ليل عىل 	  ألَّ يكون من قرابة النَِّبّي -صلَّ الله عليه وسلَّم-: وهم بنو هاشم، والدَّ
د وال آلل  َدقَة ال تنبغي ملحمَّ هذا قول الرَُّســـول -صىلَّ الله عليه وســـلَّم-: "إنَّ الصَّ

ا هي أوساخ النَّاس")1(. د، إمنَّ محمَّ
 

كَاة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة كأحد الَعاِملنَي عل الزَّ
َول، بدأت بعض هذه املَُنظَّاَمت  مع ظُُهور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وانتشارها يف مختلف الدُّ
نَي لها، وكنَّا يف  كَاة من املَُزكِّنَي وإعادة توزيعها عىل املُْســـتَِحقِّ بالَعَمل عىل َجْمع الزَّ
كَاة كمصدر توييّل يف  ـــاِبق قد ناقشنا وباســـتفاضة َمَغارِم توظيف الزَّ املبحث السَّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، وفيام ييل سنناقش مسألة ِفْقِهيَّة وإْجرَائِيَّة تتعلَّق بجواز اعتبار 
كَاة، وبالتَّايِل َجَواز رَصْف رواتب ومكافآت  املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة كأحد الَعاِملنَي عىل الزَّ

كَاة، من باب اعتبارهم أحد الَعاِملنَي عليها. الَعاِملنَي يف هذه املَُنظَّاَمت من الزَّ

ة األكرب  ، والِحصَّ ة؛ منها ما هو إَداِرّي أو تشِغييِلّ فللُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة مصاريف ِعدَّ
لهـــذه النفقات هو رواتب ومكافآت املَُوظَِّفنَي، وهنا قد ترى بعض إدارات املَُنظَّاَمت 
كَاة وتوزيعها كرواتب اســـتناًدا لوجوِد  مرشوعيَّـــًة يف اقتطاعها جزًءا من أموال الزَّ
َســـْهٍم يف اإلنفاق للَعاِملنَي عليها؛ فهذه اإلشـــكاليَّة الِفْقِهيَّة العصيَّة املُتََمثِّلَة بجواز 
كَاة ال يكن الوصول  تغطية مصاريف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة التَّْشِغيليَّة واإلَداِريَّة من الزَّ
ة، ويجب التفريق بني املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة وفًقا  لَحّل لها إالَّ بالنَّظَر لها من زوايا ِعدَّ
نَي أو عن أُويِل األمر، وفيام ييل  ة، تتعلَّق بوكالتها عن املَُزكِّنَي واملُْستَِحقِّ العتبارات عدَّ

َدقات . 1 كَاة والصَّ أخرجه مسلم )1072( ومعنى "أوساُخ النَّاس" أي: إنَّها تطهرٌي ألموالِهم وأنُفِسهم. وُعلِّل َوْصف الزَّ
كَاة طهارٌة، فهي بنزلة املاء الَّذي يُطَهَّر به الثَّْوب، فالَِّذي يتناثر  بأنَّها "أوساخ النَّاس" ألنَّ الله تعاىل ذكَر أنَّ الزَّ
كَاة الَِّتي تُطَهِّر  من الثَّْوب بعد تطهريه يكون َوِســًخا، فهذا الَوَســخ الَِّذي حصل بغســل الثوب هو نظري هذه الزَّ
اإلنساَن ومالَه ِمامَّ قد يعرتيه من ُشبُهات، قال الله تعاىل: ﴾ُخْذ ِمْن أَْمَوٰلِِهْم َصَدقًَة تُطَهِّرُُهْم َوتَُزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ 
ا بالنِّْسبَة للُمزَكِّ وما حصل له من العبادة، فإنَّها  تََك َسَكٌن لَُّهْم َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم﴿ ]التوبة:103[. أمَّ َعلَيِْهْم إِنَّ َصلََوٰ
ركٌن من أركان اإلسالم. )مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمني املجلد الثامن عرش - كتاب صدقة 

.)http://iswy.co/e3l01 :التطوع، رابط املادة
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كَاة وفًْقا لهذه  هذه االعتبارات بالتَّفصيل لتوضيح عالقة املَُنظَّاَمت بجميع أطراف الزَّ
االعتبارات، علَّنا نصل يف نهاية املطاف إلجابٍة شافيٍة وكافيٍة لهذه اإلشكاليَّة.

كَاة  غ لشؤون الزَّ معيار التََّفرُّ
ويَْقتيَِض هـــذا املعياُر تحديَد ما إذا كانت املَُنظََّمة انصفـــت عن أعاملها التَّْقلِيِديَّة 
كَاة أْم ال، وَوفًْقا لهذا املعيار يكـــن التَّفريق بني مَنَطنَْيِ من  وتفرَّغت لشـــؤون الزَّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة:

ا 	  كَاة إرشافًا عامًّ ـــْخص عىل الـــزَّ كَاة: فإذا أرشف الشَّ اإلشاف العـــاّم عل الزَّ
كالَحاكِم أو الوايل أو القايض أو َمن ينوب عنهم من جهات ُحُكوِميَّة، فال يُعطَى 
غ لذلك، بل هي من َمَهاّم منصبه الَعاّم الَِّذي يأخذ عليه  كَاة؛ ألنَّه مل يَتََفرَّ من الزَّ
ًدا، وهذا ما يكن إســـقاطه عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي يتقاىض  أجرًا ُمَحدَّ
ُمَوظَُّفوهـــا َرَواتب من الحكومة ُمَقابل أعاملهم، ويف ذلك قال ابن قدامة: "إن 
َدقَة وِقْســـمتها مل يَْستَِحّق منها شيئًا؛ ألنَّه  توىلَّ اإلمام أو الوايل ِمن ِقبَله أَْخذ الصَّ

يأخذ ِرزْقَُه من بيت املال")1(.

غ املرشف بنفســـه 	  ا بأن تفرَّ كَاة: إن كان إرشافًا خاصًّ اإلشاف الخاّص عل الزَّ
كَاة، فيُنّص بعض الُفَقَهاء عىل ضورة أن يجعل اإلمام أُْجرَة هذا  للعمـــل عىل الزَّ
كَاة  الَعاِمـــل من بيت املال أو يجعل له رزقًـــا فيه؛ بحيث ال يجوز إعطاؤه من الزَّ
بَْعة)2(، وقال النََّوِوّي يف ذلك:  كَاة عىل بقية املصارف السَّ م مال الزَّ شـــيئًا، ويُقسَّ
ـــم  "قال أصحابنا: لو رأى اإلمام أن يجعل أجرة الَعاِمل كُلََّها من بيت املال، ويَُقسِّ
، وهذا  جميع الزكوات عىل بقيَّة األصناف جاز؛ ألنَّ بيت املال لصالح املُْســـلِمنِيَ

من املصالح")3(.

ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج6، ص475.. 1
ب، مرجع ســابق، ج6، ص188؛ ابن قدامة، . 2 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، املَْجُموع رَشْ أبو زكريا محيي الدِّ

املغني، مرجع سابق، ج6، ص47.
ب، مرجع سابق، ج6، ص188.. 3 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، املَْجُموع رَشْ أبو زكريا محيي الدِّ
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ا إذا مل يكن الَعاِمل يتقاىض راتبًا ثابتًا من بيت املال، فإنَّه يجب أن يُْعطَى من مال  أمَّ
ن ينطبق عليهم قوله تعاىل: )والَعاِملنَي عليها(، أْي: الَعاِملنَي عىل  كَاة ويُْعترَب ِممَّ الـــزَّ
ليل يف ذلك أنَّ ِذكْر  نَي، والدَّ كَاة وِحْفظها وتقســـيمها وتوزيعها عىل املُْستَِحقِّ َجْمع الزَّ
كَاة، فمتى تََحقَّق وْصف  وْصف "الَعاِملنَي عليها" دالٌّ عىل ســـبب املَْنح من أموال الزَّ
كَاة ُمَقاِبل عمله، وذلك بقياٍس غري املنصوص  "العمل" اســـتحقَّ الَعاِمل األَْخذ من الزَّ
من األعامل الوظيفيَّة املذكورة عىل املنصوص عليه لدى الُفَقَهاء ِمامَّ سبق ذكره، وذلك 
كَاة ذُكَِر مقرونًا بَوْصٍف ُمَناِسب، وهو "الَعاِملنَي عليها"، يدّل  أنَّ ُحْكم اإلعطاء من الزَّ
عـــىل أنَّ هذا الوصف هو ِعلَّة الُحْكم، كام ذكر األصوليُّوَن يف إثبات ِعلَّة القياس من 

يح بأسلوب التَّنبيه واإلياء)1(. النَّّص غري الصَّ

كَاة  م يكن القول بأنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تفرَّغت للعمل عىل الزَّ وعىل ما تََقدَّ

كَاة كَمْصِف الَعاِملنَي عىل  دون ســـائر األعامل األخرى َجاَز لها االقتطاع من الـــزَّ

كَاة مل يَُجْز لها  ا إذا كانت تقـــوم بأعاملها التَّْقلِيِديَّة إضافًة للَعَمل عىل الزَّ كَاة، أمَّ الـــزَّ

كَاة. غ للعمل عىل الزَّ االقتطاع؛ كَْونَها مل تتفرَّ

معيار الَوْضع الَقانُوِنّ للُمَنظََّمة اإلنَْسانِيَّة
ويُْقَصد باملعيار الَقانُوِنّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تبيـــان حصول هذه املَُنظَّاَمت عىل 

ِْخيص بالَعَمل ِمن ِقبَل الُحُكوَمة املََحلِّيَّة، وقد يقول قائل: بأنَّ ُجّل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة  الرتَّ

إْن مل يكن جميعها تعمل وفًْقا لرتاخيص ُحُكوِميَّة، وإالَّ ملا ُسِمَح لها بالعمل، وهنا نُبَنيِّ 

خيص املُتََّفـــق عليه بني الجهات الُحُكوِميَّة واملَُنظََّمة يُْعترََب  بـــأنَّ أّي َخرْق لرُشُوط الرتَّ

ُخُروًجا عن االتِّفاق، وبالتَّايِل تَْســـُقط ُمَوافََقة الُحُكوَمة ولو ُجزْئِيًّا، كالَعَمل يف نِطَاٍق 

ُجْغرَايِفّ َغري ُمرَخَّص للُمَنظََّمة الَعَمل بها، أو بقطاِع عمٍل غريِ َمْسُموٍح لها املُبَارَشَة به؛ 

كَاة، مرجع سابق  ص379.. 1 عبدالله بن منصور الغفييل، نوازل الزَّ
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كَاة وِبَكْون املَُنظََّمة من  إنَّ قَِضيَّة الَوْضع الَقانُوِنّ للُمَنظََّمة يُْعترََب ذا ِصلَة ُمبَارِشَة بالزَّ
ِضْمـــن الَعاِملنَي عليها أم ال؛ وذلك كَْون هذا الَوْضع ينعكس عىل وكالتها عن املَُزكِّنَي 

نَي، وفيم ييل توضيح هذه املسألة: أو املُْستَِحقِّ

املَُنظََّمت املُرَخَّص لها: إنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املُرَخَّص لها بالعمل، والَِّتي تَْعَمل 	 
كَاة؛ كَْونَها وكِيلَة عن  نَي للزَّ وفًْقا ملا تَّت الرُّْخَصة عليه، تُْعترََب وكيلة عن املُْســـتَِحقِّ
نَي،  ويِلّ األمـــر بناًء عىل الرُّْخَصة املَْمُنوَحة لها)1(، وهو ويِلٌّ عنهم؛ أْي املُْســـتَِحقِّ
كَاة هنا نَاِجزًا، بعنى أنَّ  كَاة إىل هذه املَُنظَّاَمت جائٌز، ويُْعترَب َدفْع الزَّ فَدفْـــُع الزَّ
كَاة إىل هذه املَُنظَّاَمت)2(؛ ولَكْون هذه  ة بَُجـــرَّد َدفْعهم للزَّ مَّ املَُزكِّنَي بريئو الذِّ
نَي وعن الُحُكوَمة املََحلِّيَّة؛ فيجوز لها االقتطاع من  املَُنظَّاَمت وكيلًة عن املُْســـتَِحقِّ

كَاة باعتبارها من الَعاِملنَي عليها. الزَّ

املَُنظَّـــَمت غي املرََّخص لها: وهي املَُنظَّاَمت الَِّتي تعمـــل بدون رُْخَصة ُحُكوِميَّة، أو 	 
تَُخالِف يف أعاملها َشـــْكل أو مضمون ما تَّت الرُّْخَصة لها عليه، فإنَّها يف هذه الحالة 
تُْعترََب وكياًل عن املَُزكِّنَي، وتَْســـُقط وكالتها الرَّْسِميَّة، وكَْونها وكِيلًَة عن املَُزكِّنَي فال يجوز 
كَاة أبًدا، وهذا ما جاء يف قول اإلمام النََّوِوّي -رحمه الله-: "قال  لهـــا االقتطاع من الـــزَّ
كَاة هو املالك أو وكِيلُُه سَقط نصيب  اِفِعّي واألصحاب -رحمهم الله-: إْن كان ُمَفرِّق الزَّ الشَّ
بَْعة البَاقني إن ُوِجُدوا، وإالَّ فاملوجود منهم")3(؛  الَعاِمل، ووَجب رَصْفَُها إىل األصناف السَّ
كَاة، بوجب عقد  ل نفقة تقســـيم وتوزيع الزَّ وهنا يجوز للُمَنظََّمة ُمطالَبَة املَُزكِّنَي بتحمُّ
الوكالة، سواًء كان العقد كِتَاِبيًّا أْم ُعرِْفيًّا، إالَّ أنَّه يف هذه الحالة يسقط عنها صفة الَعَمل 

اإلنَْساِنّ أو الَعَمل الخريّي، ويُْصِبح ُمْنَدرًِجا يف خانة عقد اإلجارة)4(.

َدقات"، لجنة الفتوى التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الرشعيَّة غي وزارة األوقاف الكويتية، ص 133.. 1 كَاة والصَّ "فتاوى الزَّ
كَاة"، مرجع سابق، ص 17.. 2 ات الِفْقِهيَّة يف مصف العاملني عل الزَّ الدكتور أحمد باجي العنزي، "املُْسَتَجدَّ
ب"، مرجع سابق، ج 6 - الصفحة 185.. 3 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النََّوِوّي، "املَْجُموع َشْ أبو زكريا محيي الدِّ
َعرََّف الُْفَقَهاُء َعْقد اإلَجاَرة ِبأَنَُّه َعْقُد ُمَعاَوَضٍة َعىَل َتْلِيِك َمْنَفَعٍة ِبِعَوٍض، واألْْصل يِف َعْقِد اإلَْجارَِة ِعْنَد الُْجْمُهوِر اللُّزُوُم، فاَلَ . 4

َيْلُِك أََحُد الُْمتََعاِقَديِْن االِنِْفرَاَد ِبَفْسِخ الَْعْقِد إاِلَّ لُِمْقتٍَض تَْنَفِسُخ ِبِه الُْعُقوُد الالَّزَِمُة؛ ِمْن ظُُهوِر الَْعيِْب، أَْو َذَهاِب َمَحّل اْسِتيَفاِء 
الَْمْنَفَعِة. للمزيد يُْنظَر: كشــف الحقائق 2 / 151 ط 1322 ه، واملبســوط 15 / 74 ط األوىل، واألم 3 / 250 ط األوىل 1321 

ه، واملغني املطبوع معه الرشح الكبري 6 / 3 ط املنار 1347 هـ الرشح الصغري عىل أقرب املسالك 4 / 5 .
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تَْجُدر اإلشـــارة إىل أنَّ املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املُرَخَّص لها رَْسِميًّا بالَعَمل يف َجْمع وتوزيع 
كَاة؛ لتغطية مصاريفها التَّْشـــِغيلِيَّة  كَاة يجوز لها أن تقتطع ُجزًْءا من أموال الزَّ أموال الزَّ
َص  َسات ُمَعيََّنة ِمن ِقبَل الُحُكوَمة وُمرَخَّ يطََة أن تكون هذه املَُنظَّاَمت واملَُؤسَّ واإلداريَّة؛ رَشِ
كَاة فقط دون غريها من النََّشاطَات اإلَغاثِيَّة األخرى، فال بأَس حينئٍذ  له بَجْمع وتوزيع الزَّ
وِريَّة؛  ُ ـــؤون اإلداريَّة الضَّ كَاة أْن يَِتّم رَصْف ُجزْء منها يف الشُّ عند اســـتالمها أموال الزَّ
كَاة املُرَخَّص لهم ِمن ِقبَل اإلمام، وللِعاِملنَي  ألنَّهـــم يف هذه الحال من الَعاِملِنَي عىل الزَّ
كَاة كام ذكَر الله -تعاىل- يف كتابه الكريـــم؛ وألنَّ َما ال يَِتّم الَواِجُب إالَّ  نَِصيـــٌب يف الزَّ
كَاة عىل الَحّد األدن  بـــه فهو واِجٌب؛ ولكْن ينبغي أن يُْقتََص عند األَْخـــذ من َمَوارِد الزَّ
ع يف ذلك يف الَكاَملِيَّات واألمور الثَّانَِويَّة،  للَمَصاريف اإلداريَّة الضوريَّة، وأالَّ يَِتّم التََّوسُّ

ع لكان أَْوىَل وأَْحَوط. ولو تَمَّ أَْخذ هذه املصاريف من َصَدقَة التَّطَوُّ
كَاة  هذا بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املُرَخَّص لها رسميًّا بالَعَمل يف َجْمع وتوزيع أموال الزَّ
كَاة؛  َدة، با يف ذلك الزَّ ا املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تعمل يف أَنِْشطَة إَغاثِيَّة ُمتََعدِّ َحْصًا، أمَّ
ا تَْدفَع مصاريفها التَّْشـــِغيلِيَّة من الِهبَات والتَّرَبَُّعات  فال يجوز لها هـــذا االقتطاع، وإمنَّ

د، واملَُساَهاَمت األخرى.  َصة عىل شٍء ُمَحدَّ ة غري املَُخصَّ َدقَات الَعامَّ العاديَّة والصَّ
وعليه فإذا وَجَدت املَُنظَّاَمت َدْخاًل آخَر تَْقتَِطع منه مصاريفها التَّْشـــِغيلِيَّة واإلداريَّة؛ 
ِْعيَّة وتَْكتَفي  كَاة التي وصلتها كاملـــًة يف مصارفها الرشَّ فعليهـــا أْن تُْخِرج أموال الزَّ

ة يف كفاية أمورها اإلَداِريَّة. َدقَات الَعامَّ بالصَّ
كَاة للُمَنظَّاَمت غري املُرَخَّص لها، ولكن ال  وهنا يجـــب التَّْنويه أنَّه ال َضرْي يف َدفْع الزَّ
كَاة، ولكن يجب أن يتقىصَّ ويتحرَّى ِفْعل  فْع بالزَّ ة املُـــزَكِّ بريئًة بَُجرَّد الدَّ تُْعترَب ذمَّ
الوَكِيل، فإنَّ مل يُؤدِّها الوكيل وَجَب إخراُجَها َمرَّة أخرى؛ والجواز هنا بناًء عىل قاعدة 
ا إذا انفكَّت الجهة  انفـــكاك الجهة بني املَْنع والِفْعل، ويف هذا يقول الشـــنقيطي: "أمَّ
فالِفْعل صحيح، كالصـــالة بالحرير، فإنَّ الجهة ُمْنَفكَّة؛ ألنَّ لُبْس بالحرير َمْنِهّي عنه 

الة وغريها، فاملَُصيلِّ بالحرير صالته صحيحة، وعليه إِثْم لُبْسه")1(. ُمطْلًَقا يف الصَّ

الشــنقيطّي، محمــد األمــني. "ُمَذكِّرَة يف أصول الفقه"، مكتبة العلــوم والحكم، املدينة املَُنــوَّرَة، اململكة الَعَرِبيَّة . 1
ُعوِديَّة، الطبعة الخامسة، 2001م، ص 41. السُّ
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ُخالَصة الَقْول: يجوز للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة املُرَخَّص لهـــا بالَعَمل واملُملْتَزَِمة بُحدود 
كَاة كنصيِب للَعاِملـــنَي عليها؛ كَْونها وكِياًل  الرُّْخَصـــة املمنوحة لها باالقتطاع من الزَّ
ِص لها أو غري امللتزمة بحدود  نَي وَويِلّ األمر، وال يجوز لتلك غريِ املُرَخَّ عن املُْســـتَِحقِّ

الرُّْخَصة؛ كَْونها وكياًل عن املَُزكِّنَي.

كَاة لَتْغِطيِة مصاريفها: متى يجوز اقتطاع املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة من مال الزَّ
كَاة لتغطية  م يكن القول بجواز اقتطاع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة جزًءا من مال الزَّ ِمامَّ تقدَّ
مصاريفها التَّْشـــِغيلِيَّة واإلَداِريَّة، ولكنَّ هذا االقتطاع ال يجوز رَشًْعا وال يَِصّح ِفْقًها إالَّ 
ُوط كفيٌل بتعطيل هذا الَجَواز،  ُوط، وإنَّ اإلخالل بأَحد هذه الرشُّ بتوافر ُجملة من الرشُّ

ُوط: وفيم ييل تبيان هذه الشُّ

غ، اإلحجام عن الِخْدَمات التَّْقلِيِديَّة 	  كَاة: وال يُْقَصد بهذا التفرُّ غ للعمل عل الزَّ التََّفرُّ
غ بتكليف إدارة  الَِّتي تقوم بها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ولكْن يكن أن يكون هذا التََّفرُّ
كَاة َجْمًعا وِحَسابًا وتفريًقا، وأالَّ يَُكلَّف الَعاِملوَن يف هذه  َصة بشـــؤون الزَّ ُمتََخصِّ
اإلدارة بأعامل أخرى؛ ففي حال قيام الَعاِمل نَْفِســـِه يف املَُنظََّمة عىل سبيل املثال 
ي التَّرَبَُّعات من املانحني واملَُموِّلنَِي،  كَِويَّة من املَُزكِّـــنَي، وتلقِّ بتلقِّي األموال الزَّ
كَاة غري رشعّي، كَْون ُجْهده مل يكن َمْحُصوًرا بالَعَمل  سيكون االقتطاع من ماِل الزَّ
ي التَّرَبَُّعات؛ وهذا األمر  كَاة، بل قـــد يَُغطِّي هذا االقتطاع ُجْهده يف تَلَقِّ عىل الزَّ
ل هذه اإلدارة، وال يجب االقتطاع إالَّ با يتناسب مع أُُجور  ينطبق عىل جميع ُعامَّ
هـــؤالء الَعاِملنَي، فال يجوز أبًدا اقتطاع أّي ُجزٍْء لتغطية نََفَقات مكافآت ورواتب 
ل نظافتها  ائِرَة، وحتَّى ُحرَّاس املَُنظََّمة وُعامَّ أّي َعاِمـــل يف املَُنظََّمة خارج هذه الدَّ
كَاة  كَاة، كَْون عملهم قامئًا بالزَّ وغريهـــم ال يجوز تغطية نفقات َرَواتبهم من الزَّ

وبدونها، واألمر ذاته ينطبق عىل إدارة املَُنظََّمة.

الحصول عل الرتخيص الَقانُوِنّ: وااللتزام بحدود الرتخيص املمنوح الزََّماّن 	 
واملَـــَكاِنّ واإلْجرَاّئ، فبهذا االلتزام تكون املَُنظََّمة -كام أســـلفنا- وكيلًة عن ويِلّ 
نَي، وبالتَّايِل يكنها االقتطاع، وبالتَّأْكِيد فإنَّ اإلخالل بأّي  األمر وعن املُْســـتَِحقِّ
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ِْخيص،  ِْخيص املمنوح يُْخـــِرج املَُنظََّمة من عباءة هذا الرتَّ رشٍط مـــن رشوط الرتَّ
كَاة؛ كَْونها  وبالتَّايِل تَْفِقد وكَالتها عن ويِلّ األمر وال يجوز حينها االقتطاع من الزَّ

ال تُْعترََب من الَعاِملنَي عليها.

كَاة  نَِصيُب الَعاِملنَي عليها من الزَّ
كَاة أْجرًا عىل عمله، لكنَّهم اختلفوا يف  اتََّفق الُفَقَهاء عىل اســـتحقاق الَعاِمل عىل الزَّ
ة  ه مقدار عمله، فمنهم َمن رأى ضورة االلتزام بالثُُّمن؛ كَْون ِحصَّ مقدار ما يســـتِحقُّ
كَاة؛ وفيام  كَاة، با يعادل %12.5 من الزَّ كُّل وجه من أوجه اإلنفاق الثَّاَمنِيَة مُثُن الزَّ

ييل آراء املذاهب األربعة يف هذه املسألة)1(.

َدقَة بَقْدِر عمله زاد عىل الثُُّمن 	  الَحَنِفيَّة: ذهب الَحَنِفيَّة إىل إعطاء الَجاِب يف الصَّ
كَاة فال يُزَاد عىل النِّْصف؛  أَْم نُقـــَص، وإن جاوزت كفايته نِْصَف ما َجَمعه من الزَّ
ألنَّ التَّْنِصيـــف َعنْي اإلنصاف)2(؛ والِعَوض الَِّذي يأخذه الَعاِمل عند الَحَنِفيَّة هو 

كفايته كالَقايِض واملَُقاتِلَة، وليس أجرًا كَْون الَعَمل غري معلوم.

املَالِِكيَّة: رأى املَالِِكيَّة أنَّ الَجاِب يأخذ أجره ِمثْلِه)3(، وال يتقيَّد بالثُُّمن أو النِّْصف، 	 
كَاة تُْدفَع له كلّها إْن مل يَِف بَْعُضَها بأجرة املِثِْل؛ وذكروا أيًضا أنَّ الُجبَاة ال  بل إنَّ الزَّ
كَاة إالَّ بَوْصف الَفْقر، فإنَّ مل يكونوا فقراء أخذوا أُُجورهم  تُْدفَع أُُجورهم من الزَّ
كَاة  كَاة يأخذون أُُجورهم من الزَّ ل عىل الزَّ من بيت املال، وِخالف الُجبَاة من ُعامَّ

؛ الَفْقر أو الَعَمل عليها أو بهام مًعا. بأَحد وْصَفنْيِ

"املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة" 15/92.. 1
كَاة بقدار عمله؛ سواٌء زاد أَْجره عىل مُثُن ما َجَمَعه منها أَْم نُقَص . 2 ذَهب الَحَنِفيَّة إىل إعطاء العامل عىل َجْمع الزَّ

كَاة فقط بال زيادة؛ ألنَّ  عنــه، وإن كان الَقــْدر املُْعطَــى له ال يَْكفيه؛ فيمكن إعطاؤه نِْصَف ما جمعه من أموال الزَّ
ًدا  كَاة ينبغي أن يكون بَقْدر ما يكفيه؛ كالَقايِض والجنود، وليس أجرًا ُمحدَّ املَُقاِبل الَِّذي يأخذه الَعاِمل عىل َجْمع الزَّ

َدة. كَاة والُجُهود املُتََعلَِّقة بها غري ُمَحدَّ لَكْون أعامل َجْمع الزَّ
ِصنَي يف مجال َعَمله. أي: . 3 أُْجرَة املِْثل هي أن يُْعطَى العامل أُْجرَة تَُســاِوي ما قام به من الَعَمل يف تقدير املُتََخصِّ

ُروا املجهود الَِّذي بَذله وما يُســتََحّق  بــأن يُطْلَــب ِمــن أْهل الِخرْبَة يف ِمثْل هذا العمل الذي قام به العامل أن يَُقدِّ
عادًة يف مثل ذلك العمل.
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كَاة إىل جميع األصناف الثَّاَمنِيَة، 	  اِفِعيَّة ُوُجوب رَصْف جميع الزَّ اِفِعيَّة: يـــرى الشَّ الشَّ
مع ُوُجوب التَّســـوية بني ُوُجوه اإلنفاق الثَّاَمنِيَة، فيكـــوُن لُكّل ِصْنٍف مُثُن ما َجَمع 
كَاة، فإنَّ زاد الثُُّمن عىل أجرة الَعاِملنَي عليها أخذ أُْجرته وَوزَّع الباقي عىل  مـــن الزَّ
األْصَناف الباقية، وإْن قلَّ الثُُّمن عـــن أُجرة الَعاِملنَي، وَجَب إتام أُجرته، ولكنَّهم 
ة باقي األصناف،  اختلفوا عىل َمْصدر اإلتام، فرأى البعض ُوُجوب اإلتام من ِحصَّ
إالَّ األغلبيَّة رَأَْوا يف اإلتام من بيت املال، فلو رأى اإلمام َجْعل أُجرة الَعاِمل كُلّها من 
اِفِعيَّة استحباب البَْدء  كَاة كُلّها عىل باقي الوجوه َجاز؛ ويرى الشَّ بيت املال وفَرَّق الزَّ

كَاة عىل وْجه الِعَوض، وغريه يأخذ عىل وْجه املَُواَساة. بالَعاِمل كَْونه يأخذ من الزَّ

الَحَناِبلَـــة: رأى الَحَناِبلَة َجَواز تَْعيني أُْجرَة الَجاِب قبل بَْعثه من غري رَشْط؛ ألنَّ 	 
الرَُّســـول -صىلَّ الله عليه وسلَّم- "بعث عمر -ريض الله عنه- ساعيًا ومل يَجعل له 
أُْجرة، فلامَّ جاء أعطاه")1(؛ ورَأَْوا جواز إعطاء الَعاِمل عليها من بيت املال، وتفريق 

َسْهمه يف باقي األسهم.

كَاة... أخطاء ِفْقِهيَّة وإْجَرائِيَّة املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة كأحد الَعاِملنَي عل الزَّ
ُوط الواجب تَوافُرها يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة لجواز  اِبقة الرشُّ ناقشنا يف الفقرات السَّ
كَاة، لتغطية  كَاة، وبالتَّايِل جـــواز االقتطاع من الزَّ اعتبارها أحـــد الَعاِملنَي عىل الزَّ
كَِويَّة، وتَطَرَّقَْنا إىل أنَّ انعدام  لة باألعامل الزَّ مصاريفها التَّْشِغيلِيَّة واإلداريَّة ذات الصِّ
ُوط املذكورة كفيٌل بإخراج هذه املَُنظَّاَمت من دائرة الَعاِملنَي عليها وَجْعلها  أّي من الرشُّ
يف خانة الوكالء عن املَُزكِّنَي؛ وفيام ييل ســـنناقش النِّْسبَة الَِّتي يجوز لهذه املَُنظَّاَمت 

كَاة. لَة بالَعَمل عىل الزَّ اقتطاعها لتغطية مصاريفها ذات الصِّ
كَاة عىل القواعد الِفْقِهيَّة،  قد تستند بعض املَُنظَّاَمت يف تحديد نسبة االقتطاع من الزَّ
َدة لالقتطاع، وذهاب معظم املذاهب  ًة فيام يَتََعلَّق بعدم تحديد نِْســـبَة ُمَحـــدَّ وَخاصَّ

أخرجه مسلم، 2/723.. 1
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كَاة عن الثُُّمن، ُوُصواًل  ة الَعاِملـــنَي عىل الزَّ والُفَقَهـــاء الُقَدامى إىل َجَواز زيادة ِحصَّ
كَاة كُلّها للَعاِملنَي؛ وهنا يكن القول بأنَّ  للنِّصف، ورأى بعضهـــم أيًضا َجَواز َدفْع الزَّ
هذه االستناد الِفْقِهّي صحيٌح، إالَّ أنَّه أْغَفل ضورة أن يكون االقتطاع ُمتََواِفًقا مع الُجْهد 
َات االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة والتكنولوجيَّة الَِّتي طرأت عىل  املبـــذول، كام أغفل التََّغريُّ
الحياة العصيَّة، وأَْغَفَل أنَّ املسائل الِفْقِهيَّة القديم منها والحديث جاءت لتَْسهيل حياة 
، وتَْوِضيح ما التَبََس عليهم يف أُُمور دينهم ودنياهم، ومل تكن يوًما لاللِتزَام  املُْسلِمنِيَ
َات الْقِتَصاِديَّة والْجِتَمِعيَّة والتِّكُْنولوجيَّة الَِّتي  األعَمـــى بها؛ وفيم ييل أََهّم التََّغيُّ

كَاة ُمَخالََفًة َشِْعيًَّة واضحًة. تجعل القتطاع املَُبالَغ به من الزَّ

اِبقة الطبيعة الَعيِْنيَّة للامل، فغالبيَّة 	  ل طبيعة املال: َغلَبَْت يف الُعُصور السَّ تغيُّ وتََبدُّ
ا بضاعة أو ماشية، والقاعدة الرَشِْعيَّة تقول بوجوب أن  أموال املُْســـلِمنِيَ كانت إمَّ
كَاة  كَاة من ِجْنس املال املُزَكَّ عنه، فكان عىل الجهات الَعاِملَة عىل الزَّ تكـــون الزَّ
اد وغريهم، ونجد َمن  الَعَمـــل وفْق طبيعة املال، فكنا نجـــد الَكيَّال والَوزَّان والَعدَّ
يَُســـوُم اإلبل واملاشية، كُّل هذه األعامل تُوِجب عدًدا كبريًا من الَعاِملنَي، وتزداد 
ا يف وقتنا الَحايِلّ فقد َغلَبَْت الطَّبيعة النقديَّة  بزياِدتِهـــم أُْجرتُهم عىل عملهم؛ أمَّ
ة الَكيَّال والَوزَّان ونحوهم، وهذا ما يقود إىل  ــايِل أُلِْغيَْت َمَهمَّ كَاة، وبالتَـّ عىل الزَّ

كَاة. تهم من َسْهم الَعاِملنَي عىل الزَّ وجوب إنزال ِحصَّ

انتشـــار الِخْدَمات التكنولوجيَّة: ألقت التَّطَـــوَُّرات التكنولوجيَّة بِظاللَِها عىل 	 
ة، االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة،  فلَم تَُعْد ُهَناك  ة والَعامَّ مختلف جوانب الحياة الَخاصَّ
ًة يف ِظّل انتشار الحسابات املَْصِفيَّة الَِّتي  اد والَجاِب وغريهم؛ وَخاصَّ َحاَجٌة للَعدَّ
ص لها ال يحتاج إالَّ  ال تحتاج ألحد الســـتالم األموال، فإيداعها يف حساٍب ُمَخصَّ
؛ وإدارة هذه الحسابات ِمن ِقبَل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ال  إىل ُجْهد يسري من املُزَكِّ
تحتاج ألكث من َعاِمٍل خبريٍ واحٍد؛ وهنا يكن املالحظة وبســـهولٍة أنَّ ُمَنظَّاَمت 
ر رأس مالها بعرشات مليارات الدوالرات يدير حساباتها ثمُلَّة من  ربحيَّة عامليَّة يَُقدَّ
الَعاِملنَي قـــد ال يتجاوزون أصابع اليَِد الواحدة؛ وبخصوص توزيع األموال عىل 
ُهولَة بكاٍن مع انتشار األساليب  نَي لها أصبح من السُّ نَي، فَحْص املُْستَِحقِّ املُْستَِحقِّ
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يَّة والَوْصِفيَّة وســـهولة استعاملها، والَِّتي بواسطتها ُيْكن َحْص  اإلحصائيَّة الَكمِّ
كَاة بُجْهِد َعاِمٍل واحٍد خبريٍ بهذه الربامج، نَاِهيَك عن ثورة  نَي للزَّ أعداد املُْســـتَِحقِّ
نَي واملَُزكِّنَي، وكُّل هذا يقود  االتِّصاالت وَدْورها الرَّائد يف التََّواُصل مع املُْســـتَِحقِّ

زِم منهم. كَاة يف ِظّل انخفاض الَعَدد الالَّ إىل انخفاض تكلفة الَعاِملنَي عىل الزَّ

كَاة،  ـــاِبَقة يجب أن يُْفَهم منها انخفاض أُُجور الَعاِملنَي عىل الزَّ َات السَّ إنَّ هذه التََّغريُّ
، فاملَُنظَّاَمت وبُقْدرتها التَّْنِظيِميَّة العالية بإمكانها الَعَمل  ـــِيّ ًة يف اإلطار املَُؤسَّ وَخاصَّ
كَاة  كَاة بجهٍد يسريٍ وفاعليَّة عالية، فال ُمرَبِّر أبًدا القتطاع َمبَالِغ كبريٍة من الزَّ عىل الزَّ

كَسْهٍم للَعاِملنَي عليها.

كَاة ببالَـــغ تتجاوز الُجْهد املبذول يُْعترَب ُمَخالََفًة رَشِْعيًَّة رصيحًة،  فاالقتطاع من الزَّ
فجميـــع املذاهب والُفَقَهـــاء القدماء منهم واملَُعارِصُون، أكَّـــُدوا جميًعا عىل أنَّ أْجر 
كَاة يكون ُمتَناِسبًا مع الُجْهد املبذول؛ وهنا لُوِحَظ قيام بعض املَُنظَّاَمت  الَعاِملنَي عىل الزَّ
كَاة  كَاة باقتطاع نَِســـٍب كبريٍة من الزَّ اإلنَْســـانِيَّة أو الجهات األخرى الَعاِملَة عىل الزَّ
كَاة املجموعة)1(،  كَســـْهٍم للَعاِملنَي عليها، وَصل بعضها ملا يزيد عن %30 من قيمة الزَّ
َدد  ة األسهم األخرى ال ِسيَّاَم الُفَقرَاء منهم؛ ويف هذا الصَّ والَِّذي ينعكس َسلْبًا عىل ِحصَّ
َول اإلْســـالِميَّة)2( بعدم َجَواز تجاُوز نِْسبَة املُْقتَطَع من  أفْتَْت غالبيَّة ُدور اإلفتاء يف الدُّ

ل أن تكون أقّل من هذه النِّْسبَة أيًضا. كَاة للَعاِملنَي عليها %12.5، ويَُفضَّ الزَّ

وهنا مســـألة أخرى يجب التَّنويه إليها، وهي ضورة قيام املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة بإعالم 
املَُزكِّنَي بالنِّْســـبَة الَِّتي ســـيَْقتَِطُعونَها من زكاته كَنَفَقات إَداِريَّة وتشغيليَّة، ويف هذا 
َدت وزارة الشؤون اإلْسالِميَّة يف دولة الكويت عىل سبيل املثال النِّْسبَة الَِّتي  َدد َحدَّ الصَّ

كَاة لـ العاملني عليها"، موقع ســودانيون . 1 إبراهيــم، أمجــد. "فســاد يزكم األنوف %30 من دخل الــزَّ
https://cutt.us/serVN :أونالين، 25 مايو 2004م، تاريخ الزيارة 13 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

كَاة!"، صحيفة الراكوبة، 12 أغسطس . 2 املرشف، مصعب. "والعاملني عليها يبتلعون %32 من حصيلة الزَّ
https://cutt.us/N9gg3 :2015م، تاريخ الزيارة 13 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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تأخذها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة والَجْمِعيَّات الَخرْيِيَّة بـ %12.5، وطَلَبَْت إىل هذه املَُنظَّاَمت 
ل  والجمعيَّات ضورة إعالم املُزَكِّ بالنِّْسبَة املقتطعة)1(؛ فالعديد من املَُنظَّاَمت قد تَُفضِّ
كَاة، وهذه ُمَخالََفٌة رَشِْعيٌَّة،  َدقَات أو الزَّ عدم اإلعالن عن النَِّســـب املُْقتَطََعة من الصَّ
ـــاَمح لها  نَاِهيـــَك عن أنَّها إخالٌل برشوِط الرُّْخَصة املَْمُنوَحة لها من ويِلّ األمر بالسَّ

كَاة. بالَعَمل عىل الزَّ

كَاة القتطاع منها؟ ِعنَي يف َجْمع وتوزيع الزَّ هل يجوز لألفراد املَُتطَوِّ
كَاة يُْعترََب من  ع بَجْمع وتوزيع الزَّ ْخُص املُتَطَوِّ ة؛ أال وهي هل الشَّ كثريًا ما تُثَاُر َمْسأَلٌَة ُمِهمَّ
كَاة من معارفه  ع املقصود هو مـــن يقوم بَجْمع الزَّ ـــْخص املُتَطَوِّ "العاملني عليها"؟ والشَّ
نَي لها، ويف َضْوء  وأقاربه وأصدقائه ورِفَاق عمله، ثُمَّ يقوم بإيصالها وتوزيعها عىل املُْستَِحقِّ
ِعّي  ـــاِبَقة فقد اتََّفَق الفقهاء عىل أنَّ الُجْهد الَفرِْدّي التَّطَوُّ َفَحات السَّ ما ظََهَر معنا يف الصَّ
كَاة نيابًة عنهم، وأنَّه ليس من الَعاِملِنَي عليها،  هو بثابة وكِيٌل عن املَُزكِّنَي يف توزيع الزَّ
كَاة،  َدقَات والزَّ واتََّفـــُق الُفَقَهاء كذلك عىل أنَّ الوكيَل أمنٌي عىل ما أُْعِطَي من أموال الصَّ

دَها له املُوَكِّل.  ُوط الَِّتي يَُحدِّ وأنَّه يَلْزَُم الوكيَل رشًعا أن يلتزم بالُقيُود والرشُّ

ـــْخص تَلَقِّي  َداقَة واألرُْسَة والَقرَابَة ورُفََقاء الَعَمل عندما يَْقبَل الشَّ فعىل مســـتوى الصَّ
نَي لها؛ فإنَّه يجب  كَاة ليقوم بتوزيعها عىل املستِحقِّ دقات والزَّ أموال اآلخرين من الصَّ
كَاة، وال يجوز له مخالفُة  نَي فقط َحسب َمَصارِف الزَّ كَاة إىل املُْستَِحقِّ عليه إيصاُل الزَّ
ٍ أو جهٍة ُمَعيََّنٍة، وال بدَّ من االلتزام برشوط  ف إىل شخٍص ُمَعنيَّ رشوط املوكِّل يف الصَّ

ع. ْ ق؛ ما دامت ليست ُمَخالَِفًة للرشَّ املزكِّ أو املُتََصدِّ
وبالتَّايل ال يجوز له أن يأخذ منها لنفســـه، باعتباره أَحَد الَعاِملِنَي عليها؛ فهو ليس من 
كَاة وتوزيعها ليكون من الَعاِملِنَي عليها،  األشـــخاص الَِّذيَن رخَّص لهم اإلمام بَجْمع الزَّ

كَاة"، مرجع سابق، ص 56.. 1 العنزي، أحمد باجي. "املستجدات الِفْقِهيَّة يف مصف العاملني عل الزَّ
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، فال يجوز له اقتطاع نســـبًة منها؛ طاملا أنَّه غنّي  ا هو وكيٌل َشـــْخيِصّ عن املُزَكِّ وإمنَّ
يَها؛ وبالتَّايل فال يُْعترََب  ا هو يبتغي األجر بإيصالها ملُْســـتَِحقِّ وليـــس ُمحتاًجا إليها، وإمنَّ
من الَعاِملِنَي عليها، وال يَْســـتَِحّق أن يأخذ منها؛ ألَنَّه يف هذه الحالة بَثَابَِة وكيٌل خاّص 
لشخٍص خاّص، ولهذا جاء التعبري القرآّن: ﴿َوالَعاِملِنَي َعلَْيَها﴾ ]التوبة:60[؛ كأنَّ لفظة 
َنْت معنى الَقامِئني، ولهذا صار  )عىل( تُِفيد نَْوًعا من الِواليَة والتعيني، وكأنَّ العاملني ُضمِّ

كَاة نيابًة عن شخٍص ُمَعنيَّ ال يَُعدُّ من الَعاِملِنَي عليها. الَّذي يتوىلَّ رَصْف الزَّ

 : كَاة فقريًا، فيمكن له أن يأخذ منها، برشطنْيِ ـــا إذا كان هـــذا الوكيل يف توزيع الزَّ أمَّ

األَوَّل أْن يَأُْخَذ منها باعتباره فقريًا أو مســـكيًنا وليـــس باعتباره من العاملني عليها، 

كَاة  والثان: أْن يســـتأذن املُوَكِّل يف ذلك، وبهذا فإْن أخَذ الوكيل لنفســـه من مال الزَّ

كَاة  املـــوكَّل بتوزيعه جائٌز، ما دام أنَّ الوكيل من املََصارِف الثَّامنية التي يجوز دفُع الزَّ

لهم، وما داَم أنَّ الوكيل يأخُذ نصيبَه منها بالَعْدل، وال يَُحاِب نفَسه أو أقاربه؛ فال يأخذ 

د َشـــْخًصا ُمَعيًَّنا لَصِْفَها له؛  أكث ِمامَّ يُْعِطي غريَه، وما دام أنَّ صاحب املال مل يَُحدِّ

ٌق يف الوكيل، فيجوز له األخُذ منها كغريه  فالوصُف الَِّذي حصل به االســـتحقاُق ُمتََحقِّ

نَي، مع ضورة أن يُْخرِب صاِحب املال بحاجته قبل األخذ منها)1(. من املُْستَِحقِّ

كَاة  ر يف االعتامد عىل الزَّ َ ختاًما، تناولنا يف هذا املبحث تفصياًل جوانب النَّْفع والضَّ

كمصدٍر َتِْوييِلّ للَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وإشكاليَّة رَصْف رواتب املَُوظَِّفنَي يف املَُنظََّمة من 

كَاة ِضْمَن َسْهٍم "والَعاِملنَي عليها"، وهم الَِّذيَن يختارهم اإلمام أو من ينوب  أموال الزَّ

كَاة وِقْســـَمِتَها وتوزيعها، وأْجمع الُفَقَهاء عىل أنَّ هذا الَوْصف  عنه لتجميع أموال الزَّ

كَاة وتوزيعها، سواًء بارَش  ة َجْمع الزَّ يشـــمل كُّل من عمل عماًل يف ســـبيل تحقيق َمَهمَّ

بذلـــك أْم مل يُبَارِش، لِكنَُّهْم اختلفوا يف مدى جواز إعطاء الرَّواتب واملكافآت ملوظفي 

كَاة املُوكَّل بتوزيعهِ، موقع األســتاذ الدكتور حســام . 1 للمزيد ينظر: ُحكُْم أْخِذ الوكيِل لنفســِه من ماِل الزَّ
https://cutt.us/jqL22 :عفانة، 30 يونيو 2017م، تاريخ الزيارة 18 أبريل 2020، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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غ  ا بأْن تفرَّ ــه إذا كان إرشافًا خاصًّ كَاة، فمنهم من رأى أنَـّ ــاَمت من أموال الزَّ املَُنظَـّ

كَاة فلَُه أَْن يحصل عىل أجٍر من بيت املال،  الَعاِمل لعمل من أعامل االســـتثامر يف الزَّ

كَاة ضمن  كَاة، ومنهم من قال بجواز األخذ من أموال الزَّ وال يجـــوز إْعطَاُؤُه من الزَّ

"الَعاِملنَي عليها".
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املبحث الثَّالِث 

َصُة َدَقُة املَُخصَّ الصَّ
بني التَّْشيعِ املَْقُصوِد واألَثَِر املَْفُقوِد

اُحم  َدَقات وحضَّ عليها، كوســـيلٍة من وســـائل تحقيق الرتَّ َشع اإلســـالُم الصَّ
الْجِتَمِعـــّي، وباٍب من أبواب التَُّقى، فهي ذات بُْعَديْـــِن؛ ِديِنّي ودنيوّي، وتَُعّد ِفكًْرا 
ِميًّا لإلسالم يف ُمَعالََجة القضايا الْجِتَمِعيَّة، فيجوز القول بأنَّها َشكٌْل َخالِص  تََقدُّ
ـــِيّ الحديث للُمَنظََّمت  من أشـــكال الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَِّتي َسَبَقِت الظُُّهور املَُؤسَّ
اإلنَْســـانِيَّة مبا يزيد عن ثالثة عَش قرنًا، ومع أنَّه قد مَض عل َســـنِّها وتشيعها 
أربعـــة عَش قرنًا إلَّ أنَّها ما زالت قادرًة عـــل القيام بالهدف الَِّذي ُشَِعْت ألجله، 
َات العص واملُْسَتْحَدث من  فهي من الوسائل الْجِتَمِعيَّة املَرِنَة الَِّتي تتأقلم مع ُمَتَغيِّ
َدَقاُت مِبُْخَتلَِف أَْشكَالَِها تََركَْت ِخالَل التَّاِريخِ اإِلْسالِميِّ  القضايا الْجِتَمِعيَّة، َفالصَّ
ِقنَي،  يِنيِّ للُمَتَصدِّ وِحيِّ والدِّ ِة ُمْســـَتَويَاٍت، َسَواًء عل املُْسَتَوى الرُّ أَبْلََغ األَثََر عل ِعدَّ
ِق َعلَْيِهْم، وعل ُمْسَتَوى الْسِتْقَرار الْجِتَمِعّي  أَْم عل املُْسَتَوى الْقِتَصاِديِّ للُمَتَصدَّ
َدَقـــاِت يف ُمْجَتَمِعَنا املَُعارِصِ  يف املُْجَتَمعِ اإِلْســـالِميِّ ِبكَاِملِِه، إِلَّ أَنَّ أَثََر هذه الصَّ
يَْشـــَهُد تََراُجًعا َملُْحوظًا، ويَكَاُد يَكُوُن َمْعُدوًما يف بَْعِض الَحالِت، وهذا التَّْوِصيُف 
َراَساُت املََحلِّيَُّة والَعالَِميَُّة،  َناٍت، بَْل تَْدَعُمُه وتَُوثُِّقُه اإلِْحَصاَءاُت والدِّ لَْيَس َمْحَض تَكَهُّ
املُْســـَتِقلَُّة والُحكُوِميَّة؛ والَِّتي َســـُنورُِد بَْعضَها يف ِســـَياِق هـــذا املَْبَحِث، وَرْغَبًة يف 
َدَقاِت،  تَْوِصيِف وتَْحِديِد َمَواِطِن الَخلَِل يف اآللِيَّاِت اإلِْجَرائِيَِّة املَُتَعلَِّقِة ِبإِْخَراجِ الصَّ
واألَْســـَباِب املُوِجَبِة لُِخُروِجَها عن َدْورَِها وتََراُجعِ أَثَرَِها، َسُنْفرُِد هذا املَْبَحَث لِِدَراَسِة 
ِْعيِّ لََها،  ، مع تَْوِضيحِ التَّأِْصيِل الشَّ َدَقاِت يف ُمْجَتَمِعَنا اإِلْسالِميِّ املَُعارِصِ واِقعِ الصَّ
َدَقاِت التَّاِريِخّي ِبأَثَرَِها الَحاِلِّ، إضافًة لتبيان تأثُّرها مبُْسَتْحَدثَات  وُمَقاَرنَِة أَثَِر الصَّ

الَعْص الفكريَّة واإلْجَرائِيَّة والتكنولوجيَّة.
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َدَقات  ِْعّي للصَّ التَّأِصيل الشَّ
َدقَة لُغًة بأنَّها "ما يُْخرُِجه اإلنســـاُن من مالِِه عىل وْجه الُقْربَِة")1(، وعرَّفها  تُعرَّف الصَّ
ِبيِدّي بأنَّها "ما  ُرون من أهل اللَُّغة كابـــن منظور والفريوز آبادي ومرتىض الزَّ املُتَأخِّ
َصة بأنَّها الَعِطيَّة  َدقَة املَُخصَّ أُْعِطيَْت يف ذاِت الله -تعاىل- للُفَقرَاء")2(. فإذن تُْعرَف الصَّ
َدقَات من أَْوجه الَعَمل الخريّي يف  الَِّتي يُبْتََغى بها الثََّواب من الله -تعاىل-، وتَُعدُّ الصَّ
يَّة  ل لَِفْضِل وأَهمِّ ُعوبَة بكان َحْص األَِدلَّة والرباهـــني الَِّتي تَُؤصِّ اإلســـالم، ومن الصُّ
يَّة البالغة الَِّتي أْوالَها اإلسالم لها، كقوله تعاىل:  َدقَة، وهذا دليٌل واضٌح عىل األَهمِّ الصَّ
﴾ُخْذ من أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّرُُهْم وتَُزكِّيِهم ِبَها وَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالتََك َسكٌَن لَُّهْم 
ٍء  ن يَشْ واللَّـُه َسِميٌع َعلِيٌم﴿، ]التوبة: 103[؛ وقوله -سبحانه وتعاىل-: ﴾َوَما أَنَفْقُتم مِّ
َفهو يُْخلُِفُه وهو َخْيُ الرَّازِِقنَي﴿، ]ســـبأ: 39[؛ إنَّ يف هذه اآليات الكرية توضيًحا 
يَّة  َدقَة؛ ويف األحاديث النَّبَِويَّة الرشيفة ما يَُؤكِّد عىل أَهمِّ ال لَبْـــَس فيه َحْول فَْضل الصَّ
َق بَعْدِل َتْرٍَة ِمن  َدقَة وفَْضلَها، قال رسول الله -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: " َمن تََصدَّ الصَّ
كَْسٍب طَيٍِّب، وال يَْصَعُد إىل اللَِّه إالَّ الطَّيُِّب، فإنَّ اللََّه يَتََقبَّلُها بيَِميِنِه، ثُمَّ يَُربِّيها لِصاِحِبِه، 
الم- عىل  الة والسَّ ُه، حتّى تَُكوَن ِمثَْل الَجبَِل")3(، وحثَّ -عليه الصَّ كام يَُربِّ أَحُدكُْم فُلُوَّ
ق رجٌل من  قوا، تصدَّ قوا قبـــل أْن ال تََصدَّ َدقَـــة، وبنيَّ بعض أبوابها فقال: "تصدَّ الصَّ
ق رجٌل من َتْرِه، من َشِعريِه،  ق رجٌل من بُرِّه، تصدَّ ق رجٌل من درهِمه، تصدَّ ِديناره، تصدَّ
يفة أيًضا  َدقَة، ولو بِشقِّ ترٍة")4(؛ ويف هذه األحاديث الرشَّ ال تحِقرنَّ شـــيئًا من الصَّ

ق عليه. ق واملُتََصدِّ َدقَة وفَْضلَِها عىل املُتََصدِّ يَّة الصَّ توضيح ألَهمِّ
كَاة بأنَّ الثانية هي عبـــادٌة َمْحَضٌة وهي ركٌن من أركان  َدقَـــة عن الزَّ وتختلـــف الصَّ
ِعّي الَخرْيِّي، ويتشابه االثنان يف صورة  َدقَة من أشكال الَفْعل التَّطَوُّ اإلسالم، بينام الصَّ

مفردات ألفاظ القرآن، مادة )َصَدَق(، ص479.. 1
املغرب، ج1، ص469 مادة: )َصَدَق(.. 2
أخرجه البخاري ٧٤٣٠ ومسلم 2958.. 3
صحيح الجامع الصغري )2951(.. 4
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الِفْعل، ويف نِيَّة التََّقرُّب إىل الله -تعاىل- بالَعَمل الصالح، لَِكنَُّهاَم تَتََميَزَان عن بعضهام 
ع. َدقَة تُبَْذل ِبِنيَّة التَّطَوُّ كَاة تؤدَّى ِبِنيَّة أداء الَفرْض الواِجب، والصَّ بالنِّيَّة؛ فالزَّ

ٍ من  كَاة إخراُج قَْدٍر ُمَعنيَّ َدقَة أنَّه يجب يف الزَّ كَاة والصَّ ومن الفروق أيًضا بـــني الزَّ
ة وَخرَاج  َهب والِفضَّ املـــال ال يجوز أن يَْنُقُص عنه، وتَِجب يف أمـــوال ُمَعيََّنة مثل: الذَّ
َدة ال يجوز الخروج عنها، ويجب  األرض وبهيمة األنعام، وتَُوزَّع عـــىل مصارف ُمَحدَّ
ع فليس للُمْخَرج فيها  ا َصدقة التَّطَوُّ د هو "َحَوالن الَحْول" أمَّ إخراجهـــا يف وقٍت ُمَحدَّ

ع يف املال املباح أيًّا كان قَْدره.  ، وترُْشَ د أو توقيٌت ُمَعنيَّ قَْدٌر ُمَعنيَّ أو َمْصٌِف ُمَحدَّ

َدَقات وأنواعها أشكال الصَّ
ه إىل املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة واإلَغاثِيَّة، وهي: َدَقات الَِّتي تَُوجَّ ة من الصَّ هناك أنواع عدَّ

َصَدَقات اْســـِتْثَمِريَّة مبذولة بهدف تدشني مشاريع اْســـِتثاَْمِريَّة وقِْفيَّة أو غري 	 
وقِْفيَّة.

َصَدَقات مبذولة لتسيي أعمل املَُنظََّمة، مع إعطائها الِخيَار يف التََّصُّف لتحقيق 	 
هذا املقصد.

ق لتَْصِفََها املَُنظََّمة يف أيٍّ من 	  َدة الجهة، يبذلها املُتََصدِّ ة غي ُمَحدَّ َصَدَقات َعامَّ
ُوُجوه الرِبّ الَِّتي ُتَوِّلَُها.

َســـة يف جهٍة ُمَعيََّنة، مثل: 	  ق لَتْصَِفَها املَُؤسَّ َصة يبذلها املَُتَصدِّ َصَدَقات ُمَخصَّ
كفالة األيتام أو إفطار صائم، أو كسوة شتاء، وغريها. 

َصَدَقـــاٌت َجاِريٌَة وهي َصَدَقاٌت َذاُت أَثٍَر َدائٍِم، ويُْقَصُد ِبَها الَوقُْف، وتَْختَلُِف عن 	 
َدقَاِت ِبأَنََّها ُمْستََداَمٌة. اِبَقِة ِمَن الصَّ األَْشَكاِل السَّ

َدَقات يف اإلْسالم  د أَبَْواب الصَّ تََعدُّ
َدقَات وتقديها، ويكن َعّد هذه  د األشـــكال الَِّتي يكن من خاللها تأديـــة الصَّ تتعدَّ
ع اإلْسالِمّي أتاح  ْ َدقَات؛ فالرشَّ َدة من أَْوُجه املرونة الَِّتي تتاز بها الصَّ األشكال املُتََعدِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َدقَات، وهذا  قنَي ألداء الصَّ ة وأشـــكااًل مختلفة تُْفِســـح املجال أمام املُتََصدِّ طُرُقًا ِعدَّ
َدَقات  د يَُعزِّز الفائدة االْجِتاَمِعيَّة املَأُْمولة منها، وفيم ييل أَهّم أشكال وأنواع الصَّ التََّعدُّ

كم َسنَّها الشع اإلْسالِمّي:

ليل عىل ذلك ما ثَبََت أنَّ 	  َدقَات يف اإلســـالم، والدَّ ُســـْقَيا املاء: وتَُعّد من أفضل الصَّ
َدقَة أَْعَجُب إليك؟  سعد بن ُعبَاَدة أت النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم-؛ فقال: "أيُّ الصَّ
َدقَات توزيع املاء عىل املُْحتَاِجنَي، وتشمل َحْفر  قال َسْقُي املاء")1(؛ وتشمل هذه الصَّ
ْب؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل صعوبة قيام األفراد بهذه  اآلبار وَمّد َشـــبَكات مياه الرشُّ
يَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من خالل عملها عىل َجْمع هذه  ة بأنفسهم، وهنا تربز أَهمِّ املََهمَّ
َدقَة  َدقَات والَعَمل عىل تأمني آبار أو شبكات َرّي، ففي هذا املجال قد تكون الصَّ الصَّ
َدقَات قَاِدر عىل القيام بهذه األعباء. املُْفرََدة ُمْنَخِفَضة الفاعليَّة، بينام مجموع الصَّ

بناء املســـاجد: تَُعّد املَُســـاَهَمة يف بناء املســـاجد من أَْوُجه اإلنفاق الَِّتي رشعها 	 
يَّة بناء املساجد، وما  اإلسالم، وقد أكَّد رسول الله -صىلَّ الله عليه وسلَّم- عىل أَهمِّ
-؛ حيث قال: "َمن بنى لله مسجًدا يبتغي  لذلك من أجٍر عظيم عند الله -عزَّ وجلَّ

به وجه الله بََنى الله له بيتًا يف الجنة")2(.

ًة عندما يكون 	  َدقَات، وَخاصَّ َصَدَقات العالج: والُفَقرَاء هم املُْستَْهَدفُون بهذه الصَّ
ة َضَواِبط رَشِْعيَّة لهذا  التـــداوي خارج قُْدرَة الفقري املَادِّيَّة، وَوَضـــَع الُفَقَهاء ِعدَّ
َدقَات، كأن ال يلك املريض الُقْدرَة عىل تكاليف العالج، وأن يكون  الباب من الصَّ

.)3( ق للعالج التكمييّل أو التَّْجِمييِلّ عالًجا ضوريًّا فال يجوز التََّصدُّ

يِنّي والّدنيوّي من القضايا الَِّتي َحضَّ عليها 	  َصَدقة طَالِب الِعلْم: فَطَلَُب الِعلْم الدِّ
ب  ع اإلْسالِمّي تخصيص صدقات لطاُلَّ ْ ب الِعلْم، وأجاز الرشَّ ع طاُلَّ اإلســـالم وشجَّ

ب، وأالَّ يكوَن ُمتََكاِساًل)4(. الِعلْم، ِبرَشِْط أن يكون طَلَُب الِعلْم َيَْنُعُه من التكسُّ

رواه أبو داود )1679(، وابن ماجه )3684(.. 1
أخرجه صحيح مسلم )٥٣٣(.. 2
كَاة، دار اليامن للنرش والتوزيع )الرياض(، ط1، 2008م، ص 366.. 3 عبدالله الغفييل، نوازل الزَّ
كَاة.. 4 دار اإلفتاء، الفتوى رقم 2847، مصارف الزَّ
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أخرجه أبو داود يف الســنن 2/314 حديث رقم 1682 والرتمذي يف الســنن 4/546 حديث رقم 2449 . 1
وأحمد يف املسند 3/16.

َدقَات؛ كَْون اآلية الكرية 	  نَي للصَّ ق عـــل الُفَقَراء: وهم أَْوىَل املُْســـتَِحقِّ التََّصدُّ
َدقَة للُفَقرَاء تكون ذات أَْوُجه  كَاة قد ابتدأت بهم، والصَّ لـــة ألَْوُجه إنفاق الزَّ املفصِّ
الم- عىل  الة والسَّ َدة، فتجوز مااًل أو كَِساًء أو طعاًما، وأَكَّد الرَُّسول -عليه الصَّ ُمتََعدِّ
ا ُمْســـلٍِم كََسا مسلاًم ثوبًا عىل ُعْرٍي كََساُه  ق عىل الُفَقرَاء بقوله: " أَيُّ فَْضل التََّصدُّ
ا مسلٍم أطعَم مسلاًم عىل جوٍع أطعَمه اللُه من مِثاِر الجنَِّة  اللُه من َخِضِ الَجنَِّة وأيُّ

ا مسلٍم سَقى مسلاًم عىل ظَمٍ سقاه اللُه من الرَِّحيِق املختوِم")1(. وأيُّ

اِبقة فقط،  َدقَات يف اإلسالم؛ فهي ال تشمل األبواب السَّ د أشـــكال وأبواب الصَّ وتتعدَّ
ارَة، وجميعها تهـــدف لتعزيز التَّالُحم االْجِتاَمِعّي،  فمنهـــا كفالة اليتيم والنَّْذر والَكفَّ

وتخفيف مظاهر الَفْقر والَعَوز يف املُْجتََمَعات اإلْسالِميَّة.

َصة َدَقات املَُخصَّ ُحكُْم استثمر الصَّ
ْف يف  ة الصَّ َدقَات غري ُمْســـتََحقَّ تتلقَّى املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الكثري من أموال الصَّ
َا يبقى بعضها فرتًة طويلًة لحني رَصْفه،  كَاة- وُربَّ الحال -كام هو الحال بالنِّْســـبَة للزَّ
َصة الَِّتي مل يَِحْن بَْعُد وقْت رَصِْفَها،  َدقَات املَُخصَّ ولكن هل يجوز اســـتثامر أموال الصَّ
والَِّتي لن يحني وقت توزيعها إالَّ بعد فرتٍة زمنيٍَّة طويلٍة، يف مشـــاريع اْسِتثاَْمِريَّة يعود 

ق؟  دها املُتََصدِّ ِريُعَها كاماًل إىل الجهة الَِّتي يُحدِّ

يَن أيًضا مل يَتَطَرَّقُوا لبَْحث هذه املسألة من  ِمنَي واملَُعارِصِ والحقيقة أنَّ الُفَقَهاء املُتََقدِّ
نَي،  كَاة لصالح املُْستَِحقِّ َا كان ُجّل تركيزهم عىل إشـــكاليَّة استثامر أموال الزَّ قَبُْل، وإمنَّ
َدقَات  وحينام تمَّ التَّطَرُّق إىل هذا األمر انقسمت اآلراء إىل ُمِجيٍز الستثامر أموال الصَّ
وآخَر ُمَعارٍِض له، وقد اســـتند الفريق املَُعارِض يف ذلك إىل األَِدلَّة ذاتها الَِّتي استندوا 

كَاة. إليها يف رَفْض استثامر أموال الزَّ
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وكام تناولنا يف املبحث األَوَّل أنَّ الرَّأْي الرَّاِجح لدينا هو جواز اســـتثامر نســـبٍة من 
نَي الرَّئِيَسة، والَقْوُل بجواز ذلك يقتيض الَقْوَل  كَاة بعد قضاء حاجات املُْستَِحقِّ أموال الزَّ
ِْعيَّة عىل  عيَّة باألولويَّة؛ ألنَّ القيوَد الرشَّ َدقَات التَّطَوُّ أيًضا بجواز اســـتثامر أموال الصَّ
كَاة، والَِّتي عىل رأسها الَفْوِريَّة والتَّملُّك، رغم أنَّهام  َدقَات أقّل من قيود الزَّ أموال الصَّ
كَاة لها َمَصارُِف مثانية  َدة لتوزيع أموالهام؛ فالزَّ تشـــرتكان يف ُوُجود مصارِف ُمَحدَّ

ق بهدف توجيهها لجهٍة ُمَعيََّنة. َصة يَبُْذلَُها املُتََصدِّ َدقَة املَُخصَّ ُع، والصَّ ْ دها الرشَّ حدَّ

كَاة، فإنَّ هناك أدلًة أخرى  وِبَصِْف النَّظَر عن القياس عل شأن استثمر أموال الزَّ
َدَقات، منها: تُؤكِّد جواز استثمر أموال الصَّ

ق يَُوكِّل املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة -قواًل وكتابًة- يف توصيل َمالِِه إىل املُْحتَاِجنَي، 	  إنَّ املَُتَصدِّ
عن طريق َدفْع صدقاته إليها بكامل إرادته ورضاه، إذن فهو يُوكِّلُها رشعيًّا بالقيام 
َدقَات فوريًّا أو استثامرها. نَي، سواًء بتوزيع الصَّ با تراه ُمَناِسبًا لصالح املُْستَِحقِّ

ِقنَي 	  ـــس إلَّ كوســـيلة للوســـاطة بني املَُتَصدِّ إنَّ هذه املَُنظََّمت مل تَُقم أو تُؤسَّ
َدقَة بوجب إذن اإلمام  واملُْحَتاِجنَي، وقد اكتسبت نَْوًعا من الِواليَة عىل أموال الصَّ
َدقَات  ة، وهي الحصول عىل الصَّ َول الَِّتي تُرَخِّص لها بالقيـــام بهذه املََهمَّ أو الـــدُّ

ق املصالح يف ذلك. من القادرين ورَصْفها إىل املُْحتَاِجنَي والقيام بُكّل ما يُحقِّ

وَرْغـــم أنَّ الُفَقَهاء قد قرَّروا أنَّ "الوكيل ال يلك ِمـــن التََّصُّف إالَّ ما يقتضيه إَِذْن ُموَكِّله 
مـــن جهة النُّطْق أو من جهـــة الُعرْف؛ ألنَّ تََصُّفَه باإلِْذن فاختصَّ با أُِذَن له فيه، واإلِْذُن 
يُْعرَف بالنُّطْق تارًة وبالُعرْف أخرى")1(. لكنَّ الواقع الِفْعيِلّ يُؤكِّد أنَّ املَُنظَّاَمت الَخرْيِيَّة يف 
ْعم  الرتويج ألنشطتها تَْذكُر املشاريع اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تتبنَّاها أو تعتزم تنفيذها حال تََوافُر الدَّ

ق لبَْذل َصَدقَاته إليها، أْي أنَّها ال تُْخفي عنه نشاطها االستثامرّي  املَادِّّي لها، با يَْدفَُع املُتََصدِّ

ق ِببَْذل َصَدقَاته إليها بكامل رضاه ُمَواِفًقا بصورٍة ال  بأموالـــه وأموال غريه، ويكون املُتََصدِّ

كَّ عىل ما تقوم به من أنشطٍة َخرْيِيَّة سواًء فَْوِريَّة أو اْسِتثاَْمِريَّة.  تَْقبَل الشَّ

ابن قدامة ، املغني ، ج7، ص 243.. 1
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كَاة  م ِذكْره، إالَّ أنَّه ينبغي التَّْذكرِي أيًضا بضوابط اســـتثامر أموال الزَّ وَرْغم ما تََقـــدَّ
َدقَات  وضورة اســـتقائها حني إقدام املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة عىل استثامر أموال الصَّ
َصة، وذلـــك ِحرًْصا عىل األموال وتََجنُّبًا إلهدارها أو تعريضها للخســـارة يف  املَُخصَّ

مرشوعاٍت ذاِت نِْسبَِة ُمَخاطَرٍَة ُمرْتَِفَعٍة.

َدَقاِت بَنْيَ املَاِض والَحارِضِ األَثَُر الْقِتَصاِديُّ واإلِنَْساِنُّ لِلصَّ
يِعِه  يعٍ إاِلَّ لَِغايٍَة َساِميٍَة، ِديِنيَّة وُدنْيَِويَّة؛ فَاإلِْسالم َهَدَف يف ترَْشِ لَْم يَأِْت اإلِْسالُم ِبأَيِّ ترَْشِ
َدقَاُت  لَِضاَمِن ِديِن اإلِنَْســـاِن وِعاَمرَِة ُدنْيَاُه، وكَاَم أَْسلَْفَنا يف ُمْستََهلِّ هذا املَبَْحِث، فَالصَّ
َدقَاِت  يَعٍة أِلَثَِر هذه الصَّ ، وِبُرَاَجَعٍة رَسِ نْيَِويِّ يِنيِّ والدُّ يَعاِت َذاِت البُْعِد الدِّ من هذه التَّرْشِ
يف املُْجتََمعِ اإلِْســـالِميِّ َعرْبَ التَّاِريِخ، ُيِْكُن وِبُســـُهولٍَة ُمالَحظَُة األَثَِر اإِليَجاِبِّ الَكِبريِ 
َدقَاُت َدْوًرا بَاِرزًا لَيَْس فََقْط  َدقَاُت، فَفي الُعُهوِد األُوىَل لَِعبَْت الصَّ الَِّذي تَرَكَتُْه هذه الصَّ
ًة من ِخالِل  ، وَخاصَّ يف ُمَحاَربَـــِة الَفْقِر، بَْل يف ِبَناء الِبْنيَِة التَّْحِتيَِّة للُمْجتََمعِ اإلِْســـالِميِّ
َسْت لِِنظَاٍم إِْسالِميٍّ ُمتََكاِمٍل، كَاَن لََها َدْوٌر َحِقيِقيٌّ يف ِبَناِء  َدقَاِت الَجاِريَِة، والَِّتي أَسَّ الصَّ
الَحَضارَِة اإلِْســـالِميَِّة، وَوَصَل األَْمُر يف ِبالِد املُْسلِِمنَي إىل َدرََجِة َعَدِم ُوُجوِد فَِقريٍ يَْقبَُل 
كَاُة، فَِمامَّ ُرِوَي عن واِقعِ الُفَقرَاِء يف أَيَّام ُعَمر بْن عبدالعزيز)1(؛  َدقََة أو تَُجوُز لَُه الزَّ الصَّ
فََقد قَاَل يَْحيَى بُْن َســـِعيد: "بََعثَِني ُعَمر بْن َعبْد الَعِزيز عىل َصَدقَاٍت إِفِْريِقيَا أِلَقْتَِضيَها، 

وطَلَبَْت فَُقرَاء نُْعِطيَها لَُهْم فَلَْم نَِجْد ِبَها فَِقريًا، ولَْم نَِجْد َمْن يَأُْخُذَها ِمنِّي، قَْد أَْغَنى ُعَمُر 

1 .  ، ُعَمُر بُن عبدالعزيز: )720-681م(، أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الَحَكم األَُمِوّي الُقرَِشّ
ثَاِمُن الُخلََفاِء األَُمِويِّنَي، ُولَِد َسَنَة 61هـ يِف املَِديَنِة املَُنوَّرَِة، َونََشأَ ِفيَها ِعْنَد أَْخَوالِِه ِمْن آل ُعَمر بِْن الَخطَّاِب، 
َحابَِة يِف املَِديَنِة، وَكَاَن َشــِديَد اإلِقْبَاِل َعىَل طَلَِب الِعلْم، َولاَمَّ تََوىلَّ ُســلَيْاَمُن بُْن  ََّر ِبِهْم َوِبُْجتََمعِ الصَّ فَتَأَث
بَُه َوَجَعلَُه وزيرًا ومستشاًرا لَُه، ثُمَّ َجَعلَُه َويِلّ َعْهده، فَلِاَم َماَت ُسلَيْاَمُن َسَنَة 99هـ تََوىلَّ  عبدامللك الِخاَلفََة قَرَّ
ُعَمُر الِخاَلفََة، َتَيَّزَْت ِخاَلفَتُُه ِبَعَدٍد ِمَن املَُميَّزَاِت، ِمْنَها: الَعْدُل َوالُْمَساَواُة، وردُّ املَظَالِم، َوَعزُْل َجِميعِ الُواَلِة 
ُه كَِثرٌي ِمَن الُعلاََمِء َخاِمَس الُخلََفاِء الرَّاِشِديَن،  وَرى، َولَِذلَِك َعدَّ الظَّالِِمنَي َوُمَعاقَبَتُُهْم، كَاَم أََعاَد الَعَمَل ِبالشُّ
يِف. اْستََمرَّْت ِخاَلفَُة ُعَمَر َسَنتنَْيِ َوَخْمَسَة  ِ ِْعيَِّة، َوأََمَر ِبتَْدِويِن الَحِديِث النَّبَِويِّ الرشَّ كَاَم اْهتَمَّ ِبالُْعلُوِم الرشَّ
أَْشُهٍر َوأَْربََعَة أَيَّاٍم، َحتَّى قُِتَل َمْسُموًما، سنة 101هـ رحمه الله.  للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط: 

https://cutt.us/DxSxA
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بْن َعبْدالَعِزيز النَّاَس، فَاْشرَتَيُْت ِبَها رِقَابًا فَأَْعتَْقتُُهْم وَوالُؤُهْم للُمْسلِِمنَي")1(؛ وبالتَّأْكِيد 
َدقَاِت أَدَّْت وِظيَفتَها ِبَشْكٍل كَاِمٍل؛ وِمامَّ ياُلَحُظ يف َمَجال  فَهذا َدلِيٌل واِضٌح عىل أَنَّ الصَّ
يِنّي فََقْط، بَْل كَاَن يُرَاَعى ِبَها األَثَُر الَِّذي  َدقَات؛ أَنََّها لَْم تَُكْن تُوَهُب ِبَهَدف الَواِزع الدِّ الصَّ
ِق َعلَيِْهْم؛ يَُقوُل ُعَمـــر بْن الَخطَّاب -ريَِضَ اللَُّه َعْنُه-: "إَِذا أَْعطَيْتُْم  َســـترَْتُكُُه عىل املُتََصدَّ
َدقََة، وإْن َراَح عىل أََحِدِهْم ِمائٌَة من اإِلِبِل")2(، وهذا إِْن  فَأَْغُنـــوا، وأِلُكَرَِّرنَّ َعلَيِْهـــْم الصَّ

َدقَة. ء، فَهو يَُدلُّ عىل أَْخِذ األَثَِر الَِّذي َسترَْتُكُُه الصَّ َدلَّ عىل َشْ
َدقَاِت ِبِْقَداِر َما يُبِْعُدُهْم عن املَْسَكَنِة والَفْقِر،  َويف الَعْصِ الَعبَّاِسِّ كَاَن يُْعطَى للُفَقرَاِء ِمَن الصَّ
بُُهْم إىل أَْدَن َمرَاتَِب الِغَنى واليََســـار)3(؛ ويف األَنَْدلُِس  ويُْخرُِجُهـــْم ِمَن الَفاقَِة والَعَوِز، ويَُقرِّ
وَن ِبَصَدقَاتِِهْم أَْهل َغرْنَاطََة ِمَن املََجاَعِة)4( الَِّتي  اُر املُورِسُ وتَْحِديًدا يف َغرْنَاطََة، انْتََشـــَل التُّجَّ

أََصابَتُْهْم َعام )618-617ه(، وِمْنُهْم َمْن بَاَع أَْمالكَُه إلِنَْقاِذ النَّاس من هذه املََجاَعِة)5(.
ُق عىل الَجَوانِِب اإلِنَْفاِقيَّة، فَفي َمِديَنـــة طُلَيِْطلَة ِباألَنَْدلُِس، قَاَم  َولَـــْم يَْقتَِصْ التََّصدُّ
َل ِبتَْعلِيِمِهْم  ِق عىل 40 طَالَِب ِعلٍْم، وتََكفَّ يُْخ الَفِقيُه أَْحَمُد بْن َسِعيد بْن كَْوثَر)6(ِبالتََّصدُّ الشَّ

وتََكالِيف َمِعيَشِتِهْم، ِبَحيُْث ال يَْشَغلُُهْم َشاِغٌل عن طَلَِب الِعلِْم)7(.

د املصّي عبدالله بن عبدالحكم؛ "سرية ُعَمر بن عبدالعزيز عىل ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه"، . 1 أبو ُمَحمَّ
اِدَسة، 1984م، ص59. تحقيق: أحمد عبيد، عامل الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة السَّ

د خليل هرَّاس، دار الفكر، . 2 الم بن عبدالله الَهَرِوّي البغدادّي، "كتاب األموال"، تحقيق: ُمحمَّ أبو عبيد القاسم بن سَّ
بريوت، لبنان، ص560.

بدوي عبداللطيف عوض، "النِّظام املايّل اإلسالمّي املَُقاَرن"، املجلس األعىل للشؤون اإلسالميَّة، القاهرة، مص، 1972م، ص112.. 3
تََعرََّضْت األندلس وبالد املغرب إىل كوارث طبيعيَّة عديدة وظروف ُمَناِخيَّة قَاِسيَة؛ حتَّى انترش يف املنطقة الَقْحط، . 4

كَّان،  ْت وطأتها عىل السُّ واستفحل فيها سنة 617هـ/1220م؛ فاجتاحت بالد املغرب واألندلس مجاعٌة كبريٌة، اشتدَّ
وتســبَّبت يف مــوت الكثريين منهم يف املُــُدن والقرى، وانترش الغالء والجراد والَقْحــط، حتَّى ُوِصَفت باملجاعة 

.https://cutt.us/BvLJu :الُعظَْمى. للمزيد ينظر الجفاف واملجاعات، عىل الرَّاِبط
ــْفر الَخاِمس"، دار . 5 يْل - السِّ أبــو عبداللــه محمد بن محمد بن عبدامللــك األنصارّي األوّس املراكيّش، "كتاب الذَّ

الثَّقافة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1965م، الجزء الثان، ص646.
أحمد بن سعيد بن كوثر األنصارّي: فَِقيٌه، وَعالٌِم، كريم النَّْفس، أَخذ الِعلْم عن جامعٍة من ُعلاَمء األندلس، أَجاَز . 6

له جامعٌة من شــيوخ قرطبة مع أبيه، قُِتَل وهو يقرأ القرآن، وأُِشــيَع يف النَّاس أنه َمرَِض ومات َمْســُموًما، ســنة 
لة يف تاريخ أمئة األندلس"، تحقيق: عزت العطار  403ه؛ )للمزيد: أبو القاسم خلف بن عبدامللك بن بشكوال، "الصِّ

الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، مص، الطبعة الثانية، 1950م، ص41-42.
ة يف بالد األندلس"، جامعة األنبار، كلية اآلداب، مجلة العلوم . 7 َدقَات عىل الحياة الَعامَّ د. أحمــد محمــد عبدالقادر، "أَثَر الصَّ

https://cutt.us/tWyVh :االجتامعية، العدد السادس، يناير 2019م، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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َدقَاِت يف التَّاِريِخ اإلِْســـالِميِّ عىل إَِعانَِة األَفْرَاِد وانِْتَشـــالِِهْم  َولَـــْم يَتََوقَّْف َدْوُر الصَّ
اُه إىل ِعاَمرَة األَرِْض، وِعـــاَمرَة األَرِْض قَْد تَْعِني النُُّموَّ  من بُْؤِســـِهْم وَعَوزِِهْم، بَْل تََعدَّ
ْور  يََّة، ولََعلَُّه ال يَْخَفى عىل أََحِد الدَّ االقِْتَصاِديَّ وفَْق املُْصطَلََحـــاِت االقِْتَصاِديََّة الَعْصِ
َصِة يف النُُّموِّ االقِْتَصاِديِّ للُمْجتََمَعاِت اإلِْســـالِميَّة،  َدقَاِت الَجاِريَِة واملَُخصَّ الرَّائِد لِلصَّ
َدقَاُت  ، كَانَْت الصَّ ًة يف الَعـــْصِ الَعبَّاِسِّ فَِإبَّاَن ازِْدَهار الَحَضارَِة اإلِْســـالِميَِّة وَخاصَّ
ِبُْختَلَِف أَْشـــَكالَِها تَُشـــكُِّل ِدَعاَمًة من ِدَعاَماِت االقِْتَصاِد، وَحتَّى ِعْنَدَما َساَد الرََّخاُء 
َدقَاُت ال ُيِْكُن َحْصُ َدْورَِها  َدقَاِت؛ فَالصَّ ْولََة اإلِْسالِميََّة، لَْم يَْنَقِطْع َدْوُر الصَّ املَادِّيُّ الدَّ
ِبَدْعِم الُفَقرَاء واملََساكنِي، فَِعْنَد َعَدِم ُوُجوِد الُفَقرَاِء كَانَْت تَُحوَُّل إىل َدْعِم الِبَنى التَّْحِتيَّة 

للُمْجتََمَعاِت اإلِْسالِميَّة، من َمَدارَِس وَمْكتَبَاٍت وُمْستَْشَفيَاٍت.

ْوِر، فَفي الَعْهِد  َدقَاُت ِبـــَذاِت الدَّ ِحَقِة، قَاَمْت الصَّ ــى يف الُعُهوِد اإلِْســـالِميَِّة الالَّ َوَحتَـّ
َدقَاِت الَجاِريَِة،  الُعثاَْمِنِّ، كَاَن ُهَناك ُمُدٌن ِبَكاِملَِهـــا قَامِئًَة ِبَجِميعِ ِخْدَماتَِها عىل الصَّ
ـــَواِرِع أو املَْكتَبَاِت أو ُسبُِل َسْقي املَاِء وَغرْيَِها؛ نَاِهيَك عن تَْجِربَِة  َســـَواًء عىل إِنَارَِة الشَّ

ِق َعلَيِْه.  ِق ِبَْعرِفَِة املُتََصدَّ َدقَة)1(، والَِّتي كَانَْت ال تَْسَمُح َحتَّى للُمتََصدِّ َحَجِر الصَّ

َدقَاِت الَكِثرُي ِمَن الَكَدِر، ويَْنَحِسُ أَثَرَُها اإِليَجاِبُّ؛  َويف وقِْتَنا الَحايِلِّ، يَُشـــوُب أَثََر الصَّ
وهذا الطَّْرُح لَيَْس ِبالتَّأْكِيِد َمْحَض ادَِّعاَءاٍت، بَْل هو ُمَوثٌَّق ِبالَوثَائِِق وُمرَبَْهٌن ِبالبَيَانَاِت 
واملُْعطَيَاِت، فَِنَسُب الَفْقِر يف الَعالَِم اإلِْسالِميِّ تَُعدُّ من أَْعىَل النَِّسِب عىل ُمْستََوى الَعالَِم، 
الُت الَفْقِر تَزَْداُد َمَعَها، فَأَيَْن َمْوِطن الَخلَِل. َدقَاِت تَزَْداُد، وُمَعدَّ يف حني أنَّ ِقيَمة الصَّ

َدقَاِت الطَّْوِعيَِّة يَتََجاَوُز َعتَبََة 200  كَاِة والصَّ إِنَّ اإلِنَْفاَق يف الَعالَِم اإلِْســـالِميِّ عىل الـــزَّ
ِملْيَار ُدوالٍر ســـنويًّا)2(، وهذا الرَّقُْم يَُشكُِّل تَْقِريبًا 20 ِضْعَف التَّْمِويِل املَْمُنوِح لُِمَنظَّاَمِت 

قُوَن يََضُعوَن . 1 َدقَة: ِعبَارٌَة َعْن َعُموٍد َحَجِريٍّ كَاَن يُوَجُد يِف ِبَدايَِة كُلِّ َشاِرٍع ِخاَلَل الَعْهِد الُعثاَْمِنِّ، وَكَاَن األَْغِنيَاُء أَْو املُتََصدِّ َحَجُر الصَّ
َدقََة" يِف الَفتَْحِة املَْوُجوَدِة يِف أَْعىَل الَعُموِد َويِف اللَّيِْل يَأِْت الُفَقرَاُء َويَأُْخُذوَن َحاَجتَُهْم، َوالَْهَدُف ِمْن َذلَِك ُهَو َعَدُم  النُُّقوَد "الصَّ
https://cutt.us/HIK7O :لِتََجنُِّب إِْحرَاِج الَفِقريِ. للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط ، ُرْؤيَة الَغِنيِّ لِلَْفِقريِ َوالَْفِقريِ لِلَْغِنيِّ

ينيَّة يف الَعالَم اإلْساَلِمّي"، موقع شبكة آرين لألنباء اإلنسانيَّة، ُدَب، 1يونيو 2020م، تاريخ الزيارة 20 . 2 "ثَْورَة املَُساَعَدات الدِّ
https://cutt.us/onmXi :أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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اإلَِغاثَِة الَعالَِميَِّة، والَِّتـــي بَلََغ ِمْقَداُر َتِْويلَِها َعام 2018م َحَوايَلْ 10 ِملْيَاَرات ُدوالر)1(؛ 
الُت الَفْقِر يف الَعالَِم اإلِْســـالِميِّ ُمرْتَِفَعًة أَيًْضا،  ْخِم تَظَْهُر ُمَعدَّ ويف ِظلِّ هذا اإلِنَْفاِق الضَّ
َدقَاِت  فاََم الَخلَُل الَحاِصُل يف املُْجتََمَعاِت اإلِْسالِميَِّة، َحتَّى يَْقرَتَِن ارْتَِفاُع اإلِنَْفاِق عىل الصَّ
الِت الَفْقِر؟!، فَوفًْقا لإلِْحَصاَءاِت الرَّْسِميَِّة؛ فَِإنَّ أَكَْثَ من ثمُلِْث ُسكَّاِن الَعالَِم  ِبارْتَِفاِع ُمَعدَّ
ُل الَفْقِر  اإلِْسالِميِّ يَِعيُشوَن تَْحَت َخطِّ الَفْقِر )2(،َويف ِمْصَ عىل وْجِه التَّْحِديِد، يَبْلُُغ ُمَعدَّ
يَُّة قَْد قَاَمْت ِباْحِتَســـاِب ِقيَمِة  %32.5، وهي نِْســـبٌَة ُمرْتَِفَعٌة، وقَْد كَانَْت الُحُكوَمُة املِْصِ
، فَبَلََغ الرَّقُْم املُتََوقَُّع 4.5 ِملْيَار  ر إِنَْفاقَُهـــا يف ِمْصَ ـــَنِويَِّة املَُقدَّ ِعيَِّة السَّ َدقَاِت التَّطَوُّ الصَّ
َر آَخُروَن املَبْلََغ ِبأَْربََعِة أَْضَعاِف  )3(،َوقَدَّ ، ِبَا يَُعاِدُل 745 ِملْيُون ُدوالٍر أَْمِرييِكٍّ ُجَنيٍْه ِمْصِيٍّ
يِّنَي من فَْقرِِهْم لَْو َتَّْت  َدقَاُت قَاِدرٌَة وْحَدَها عىل انِْتَشاِل املِْصِ املَبْلَغِ الَحايِلِّ، فَهذه الصَّ
ْولَُة الَوِحيَدُة الَِّتي تَُعاِن ِمَن ارْتَِفاِع  إَِدارَتَُها ِبَشْكٍل َصِحيٍح، وِبالتَّأْكِيِد فَلَيَْسْت ِمْصُ هي الدَّ

َمِة. َدقَاِت املَُقدَّ نِْسبَِة الَفْقِر ِبالتََّواِزي مع ارْتَِفاِع ِقيَمِة الصَّ

، فَوفًْقا لِتَْقِريِر وِكَالَِة  ُد اإلِْحَصائِيَّاُت الَِّتي تُظِْهُر َمَدى بُْؤِس الَعالَِم اإلِْســـالِميِّ َوتَتََعـــدَّ
ْولِيَِّة )إينا()4(، فَِإنَّ أَكَْثَ من %33 مـــن فَُقرَاَء الَعالَِم ُهْم ِمَن  األَنْبَاِء اإلِْســـالِميَِّة الدَّ

1 .https:// :نشة التَّمويل اإلنَْســاِنّ لعام 2018"، املوقع الرَّْســِمّي ملَُنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط"
cutt.us/f2JgO

َاٌت"، موقع قناة الجزيرة، تاريخ الزيارة، 20 أبريل . 2 أسامء ملكاوي، "َحالَة الَعالَم اإلْسالِمّي - أْرَقاٌم وُمَؤشِّ
https://cutt.us/TSz6y :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ينيَّة يف الَعالَم اإلْســاَلِمّي"، موقع شبكة آرين لألنباء اإلنسانيَّة، ُدَب، 1يونيو 2020م، . 3 "ثَْوَرة املَُســاَعَدات الدِّ
https://cutt.us/onmXi :تاريخ الزيارة 20 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

، يَْجَمُع وِكَااَلِت األَنْبَاِء ِضْمَن إِطَاِر ُمَنظََّمِة التََّعاُوِن . 4 ٌص َوُمْستَِقلٌّ ْولِيَِّة: اتَِّحاٌد ُمتََخصِّ وِكَالَُة األَنَْباِء اإِلْساَلِميَِّة الدَّ
َوِل األَْعَضاء  ُن ِمْن وِكَااَلِت األَنْبَاِء الَوطَِنيَِّة الرَّْسِميَِّة لِلدُّ ، َويَْستَِنُد َعىَل َمبَاِدِئ املَُنظََّمِة َوأَْهَداِفَها، َويَتََكوَّ اإلِْساَلِميِّ
ْوَء َعىَل الَقَضايَا اإلِْساَلِميَِّة املُْشرَتِكَِة، كَاَم  يِف املَُنظََّمِة، َويَْعَمُل االتَِّحاُد َعىَل تَْنِفيِذ بَرَاِمَج َوَمَشــاِريع تَُســلُِّط الضَّ
َســْت الوِكَالَُة  َوِل األَْعَضاء، تَأَسَّ ُل ِبتَْوِزيِعَها َعىَل وِكَااَلِت الدُّ ٍة َويَتََكفَّ يًَّة ِبلَُغاٍت ِعــدَّ يُْنِتــُج تََقاِرير َســْمِعيًَّة َوبََصِ
ِبُوِجــِب قَــرَاٍر َصاِدٍر َعْن ُمْؤَتَر ُوَزَراء الَخارِِجيَِّة اإلِْســاَلِمّي الثَّالِث لُِمَنظََّمِة املُْؤَتَِر اإلِْســاَلِميِّ الَِّذي َعَقَد 
ٍة يِف َمارِس 1972م تنفيًذا لَِقرَاِر ُمْؤَتَر ُوَزَراء الَخارِِجيَِّة اإلِْساَلِمّي الثَّاِن ِبَكرَاتيِْشَ البَاكِْستَانِيَِّة،  ِبَِديَنِة جدَّ
ى الوِكَالَة إِىَل: اتَِّحاُد وِكَااَلِت  َة لِلْوِكَالَِة أَقَــرَّْت ِبتَاِريِخ 15 أُكْتُوبَر 2017م، تَْحِويل ُمَســمَّ لَِكــنَّ الَجْمِعيَّــَة الَعامَّ
https://cutt.us/9acoW :للمزيد يُْنظَر ُمَوقَّع ويكيبيديا َعىَل الرَّاِبِط . أَنْبَاِء ُدَوِل ُمَنظَِّمِة التََّعاُوِن اإلِْساَلِميِّ
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املُْســـلِِمنَي، بَيَْناَم كَانَْت نِْسبَتهْم قَبَْل 20 عاًما %33، فَِنْسبَة الُفَقرَاِء املُْسلِِمنَي إىل فَُقرَاء 
الَعالَِم يف ازِْديَاٍد، وَوفًْقا لَِذات التَّْقِرير، فَِإنَّ أَكَْث من 322 مليونًا ِمَن املُْسلِِمنَي يَِعيُشوَن 
ِريَن يف الَعالَِم  ِجِئنَي واملَُهجَّ يف فَْقـــٍر ُمْدِقعٍ)1(؛َوتُظِْهُر تََقاِريُر إِْعالِميٌَّة أَنَّ َغالِِبيَّة الالَّ
ُهْم من املُْسلِِمنَي)2(؛كُلُّ هذا البُْؤِس يَأِْت يف ِظلِّ ُمَفارَقٍَة كَِبريٍَة، أاَل وهي ارْتِبَاُط ِزيَاَدة 
َدقَاِت والَعَمِل الَخرْيِيِّ ِبَشـــْكٍل  الِت الَفْقِر والَعَوِز ِبازِْديَاِد َحْجِم اإلِنَْفاِق عىل الصَّ ُمَعـــدَّ
ُعوِديَِّة فََقْط َعام 2011م  َق ِبَها ُمْسلُِمو السُّ ِعيَِّة الَِّتي تََصدَّ َدقَاِت التَّطَوُّ ، فَِقيَمُة الصَّ َعامٍّ
ر أرقام التَّرَبَُّعات اليَْوِميَّة للَعَمل الَخرْيِّي  )3(، وتَُقدِّ تَتََجاَوُز 4 ِملْيَـــارات ُدوالٍر أَْمِرييِكٍّ
يف الكويت بحوايل 770 ألف دوالر)4(، وقََدرَّْت بعض اإلحصاءات حجم اإلنفاق عىل 
الَعَمل الَخرْيِّي يف الكويت بأكث من 2 مليار دوالر أمرييّك َسنويًّا)5(. ويف قَطَر بَلََغْت 
َدقَاِت وَغرْيَها َما يَِزيُد عن ِملْيَاَريِْن  ِقيَمُة َتِْويِل املَُنظَّاَمِت اإلِنَْســـانِيَِّة املََحلِّيَِّة ِمَن الصَّ
)6(،َويف ِبِريطَانْيَا يَبْلُُغ َحْجُم َتِْويِل الَعَمِل اإلِْســـالِميِّ َما  ونِْصف املِلْيَاِر ُدوالٍر أَْمِرييِكٍّ
َدقَاِت  ْخَمِة ِمَن الصَّ يَِزيُد عن َخْمَســـِة ِملْيَاَراِت ُجَنيٍْه إْسرِتليِنّي)7(، كُّل هذه املَبَالِغِ الضَّ
الِت الَفْقِر، ولَْم تَتََمكَّْن من كَبِْح ِجاَمح ُمْســـتََوى الَعَوز املُرْتَِفع، فَأَيَْن  لَْم تُؤَثِّْر عىل ُمَعدَّ

الِت الَفْقِر؟! الَخلَُل الَِّذي أَدَّى إىل اقرِْتَان ِزيَاَدة اإلِنَْفاِق الَخرْيِيِّ ِبِزيَاَدِة ُمَعدَّ

"322 مليون َشْخص يف ُدَول التَّعاون اإلْسالِمّي يَِعيُشوَن يف حالة “َفْقر ُمْدِقع”"، موقع إسالم أون الين، . 1
https://cutt.us/9xFZ5 :10 ديسمرب 2015م، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ِجِئــنَي يف الَعالَم يأتون من َخْمس ُدَول"، موقع قنــاة الجزيرة مبارش، 26 يونيو 2019م، تاريخ . 2 "ثُلَثــا الالَّ
https://cutt.us/p85Ay :الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َجاسم، الجاسم. "تويل العمل الَخْيِّي.. األزمة والَحّل"، صحيفة الرَّايَة، 8 فرباير 2013م، تاريخ الزيارة . 3
https://cutt.us/pEDno :22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

محمود بدير، الكويت التَّْحِصيل اإِللِكْرُتُوِنّ يَْقِفز بَترَبَُّعات الَجْمِعيَّات الَخْيِيَّة، أغســطس 2017م، ُمتَاح . 4
https//cutt.us/tLVcR :َعىَل الرَّاِبط

الكويــت تَســتقبل اليوم العاملّي للَعَمل الَخْيِّي ويَُدَها بيضاء تُواِصــل الَعطَاء، جريدة الصباح املََحلِّيَّة، 5 . 5
https//cutt.us/RImvB :سبتمرب 2019م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

جابر الحرمي ومحمد دفع الله، "َقطَر األُوىَل َعالَِميًّا يف الَعَمل الَخْيِّي واإلنَْساِنّ"، 5 يونيو 2016م، تاريخ . 6
https://cutt.us/9Xgz :الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

جريمــي ســكوت جوينت، "ُمْنَعطَف َخِطي للَجْمِعيَّات الَخْيِيَّــة يف العالَم"، موقع ب ب س عرب، 16 . 7
https://cutt.us/kh7Hv :أكتوبر 2003م، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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َدَقاِت الْقِتَصاِديِّ والْجِتَمِعيِّ أَْسَباُب تََراُجعِ أَثَِر الصَّ
َدقَاِت يف  ُد األَْسبَاُب الَِّتي أَدَّْت وتَُؤدِّي إىل انِْخَفاِض األَثَِر االقِْتَصاِديِّ واالْجِتاَمِعيِّ لِلصَّ تَتََعدَّ

، فَِمْنُهْم َمْن يَرَاَها أَْسبَابًا َذاتِيًَّة، وآَخُروَن يََرْونََها أَْسبَابًا َمْوُضوِعيًَّة، ويجب  الَعالَِم اإلِْسالِميِّ

أن تَمَّ ِدَراَسُة هذه الظَّاِهرَِة ِباْسِتَفاَضٍة، َسَواٌء من ِقبَِل ُعلاََمِء الِفْقِه أو ُعلاََمِء االقِْتَصاِد، وِفياَم 

َدقَات يف املُْجتََمعِ. ْوِر الَِّذي تَلَْعبُُه الصَّ ييَِل َسُنورُِد أََهّم األَْسبَاِب املَُؤدِّيَِة لرَِتَاُجعِ الدَّ

ِق ِبَذاِت الَوَسائِِل الَِّتي 	  ِقنَي عىل التََّصدُّ : َدأََب الَعِديُد ِمَن املُتََصدِّ الَعطَاُء التَّْقلِيِديُّ
ِق لَِقيَْت  ِحَقِة، فَبَْعـــُض طُرُِق التََّصدُّ ظََهرَْت مع ِبَدايَِة اإلِْســـالِم، ويف الُعُهوِد الالَّ

ا اآلُن فَبَْعُض  َدٍة، أَمَّ نََجاًحا ُمْنَقِطَع النَِّظريِ يف فرََتَاٍت َساِبَقٍة، ويف ِظلِّ ظُُروٍف ُمَحدَّ

؛  هذه الطُّرُِق تَْخَسُ الِقْســـَم األَكْرَبَ من فَاِعلِيَِّتَها؛ كَْونَها ال تَتََناَسُب مع ُروِح الَعْصِ

كََمَشـــاِريَع اإلِطَْعام، والَِّتي َغالبًا َما تَِتمُّ يف ِبيئَاٍت ال تَْشـــَهُد أَيَّ َمْوَجِة َمَجاَعٍة أو 

َدقَاِت التَّْقلِيِديَِّة الَِّتي كَاَن لََها بَالُِغ األَثَِر  ، وهذه من أَْمِثلَِة الصَّ مظاهَر فَْقٍر َحِقيِقيٍّ

ِقنَي: كذلك  َســـاِبًقا وانَْخَفَض َدْورَُها َحاليًّا؛ إاِلَّ أَنََّها َمازَالَْت تَلَْقى إِقْبَااًل ِمَن املُتََصدِّ

ًة مع  يًَّة بَالَِغًة يف الُعُصوِر الَقِديَِة َخاصَّ ُســـبُل َسْقي املَاِء؛ فَُسبُل املَاء كَاَن لََها أََهمِّ

ِل َســـرْيًا عىل األَقَْداِم أو عىل ظُُهور الرََّواِحل، فَفي الَوقِْت الَحايِلِّ  انِْتَشـــار التََّنقُّ

ِ وَسائِِل النَّْقِل  انَْخَفَض َدْور ُســـبُل املَاء مع ُوُصوِل املَاِء إىل ُمْختَلِِف املََناِطِق، وتََغريُّ

ِ طَِبيَعِة الَحيَاِة، وأَْولَِويَّاتَها. وتََغريُّ

ـــيَاِق يَِجُب التَّْنِويُه إىل أَنَّ بَْعَض املُْســـلِِمنَي 	  ِ: ويف َذاِت السِّ يِكّ ِغَيـــاُب الَعطَاِء الذَّ

، ِبَغضِّ النَّظَِر عن  ُمـــوَن َصَدقَاتِِهْم ِبُدوِن أَيِّ تَْفِكريٍ، فَالَغايَُة تَأِْديَُة َهَدٍف ِديِنيٍّ يَُقدِّ

َدقَة ليســـت َدَراِهَم َمْعُدوَدًة تُوَضع يف يَِد  َدقَِة من َعَدِمَها، فالصَّ فَاِعلِيٍَّة هذه الصَّ

َدقَُة يف اإلسالم  ُمْحتَاٍج، وال تَْقتَِص عىل اإلنَْفاِق ِبُدوِن َهَدٍف واِضِح املََعالِِم، فالصَّ

ُة الَحِقيِقيَُّة َهَنا، هي التََّحوُّل من  مل تَُكْن يَْوًما طَْقًســـا َخالِيًا من الـــرُّوح، فَالَحاجَّ

ـــَخاِء، والَغائِبَِة َعْنُه األَْهَداُف، إىل الَعطَاِء  ِق والَعطَاِء التَّْقلِيِديِّ البَالِغِ السَّ التََّصـــدُّ

االْسرِتَاتِيِجّي، الَهاِدِف لِتَْحِسنِي َحيَاِة اإلِنَْساِن.
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ُعوبَِة ِبََكاٍن 	  ّيِ: فَفـــي بَْعِض الِبيئَاِت قَْد يَُكوُن من الصُّ ِْكيز عل الَعطَاِء املَادِّ الرتَّ
؛  ِق عىل ِقطَاَعاِت التَّْعلِيِم والبَْحِث الِعلِْميِّ ِه لِلتََّصدُّ ِقنَي ِبالتََّوجُّ إِقَْناُع كِبَـــاِر املُتََصدِّ
ِق  ِقنَي يَْرَغبُوَن ِبالتََّصدُّ َدقَِة َسيَطَاُل الَجِميَع، إاِلَّ أَنَّ َغالِِبيََّة املُتََصدِّ كَْوَن أَثَِر هذه الصَّ

لِِحَساِب أُُموٍر َمادِّيٍَّة َملُْموَسٍة.

َغلََبُة الَعَمِل الَخْيِيِّ عل الَعَمِل اإلِنَْســـاِنّ: فَفي َغالِِبيَِّة األَْحيَاِن يَُشـــاُر إىل أَنَّ 	 
ُمْصطَلََح "َخرْيِّي" يُْقَصُد ِبِه املَْنَفَعُة اآلنِيَُة، أو اإلِنَْفاَق االْسِتْهالِكَّ عىل املُْحتَاِجنَي، 
ا ُمْصطَلَُح "إِنَْساِنّ" فَيَُشاُر لَُه عىل أَنَُّه إِنَْفاٌق وفَْق ُرًؤى وِدَراَساٍت ُمْسبََقٍة، تَْهِدُف  أَمَّ

لِتَْحِسنِي َحيَاِة املُْستَْهَدِفنَي عىل املََدى الطَِّويِل.

، ال 	  َدَقاِت: فَفي ِظلِّ ارْتَِفاِع ُمْستََوى الَفْقِر يف الَعالَِم اإلِْسالِميِّ الَعْشَوائِيَّة يف تَْوِزيعِ الصَّ
َدقَاِت، نَاِهيَك عن َضُورَِة وْضعِ أَْولَِويَّاٍت للِقطَاَعاِت  نَي لِلصَّ بُدَّ من وْضعِ أَْولَِويَّاٍت للُمْستَِحقِّ
َدقَاِت لِِبَناِء َمَساِجَد إَِضاِفيٍَّة يف ِظلِّ فَْقٍر وترََشٍُّد  املُْستَْهَدفَِة، فاَل تُوَجُد ُمرَبَِّراٌت لِتَْوِجيِه الصَّ
ِق َعلَيِْهْم، يَِجُب  ، وِبُخُصوِص الِفئَاِت املُْستَْهَدفَة ِمَن املُتََصدَّ يَطَْغى عىل الَعالَِم اإلِْســـالِميِّ

َدٍة، كَُمْستََوى الَفْقِر والَحاَجاِت األَكَْثِ إلحاًحا. أيًضا تَْقِسيمهْم وفَْق أَْولَِويَّاٍت ُمَحدَّ

الَفَســـاُد املَاِلّ يف بَْعِض املَُنظََّمِت اإلِنَْسانِيَِّة اإِلْسالِميَِّة: وقَْد ال يَْحتَاُج هذا األَْمُر 	 
اِبَقِة، فَِإنَّ َمْنظُوَمَة  إىل َدلِيٍل؛ فََوفَْق َغالِِبيَّة التََّقاِريِر الَِّتي أَْورَْدنَاَها يف الِفْقرَِة السَّ
ى َمبَالَِغ كَِبريًَة كَتَْمِويٍل أِلَنِْشطَِتَها اإلِنَْسانِيَِّة، َسَواًء  ، تَتَلَقَّ الَعَمِل اإلِنَْســـاِنِّ اإلِْسالِميِّ
ٍة وُحُكوِميَّة، إاِلَّ أَنَّ هذا الَحْجَم  َدقَاِت والتَّرَبَُّعاِت أو املَِنح من ِجَهاٍت َخاصَّ ِمَن الصَّ
الِت الَفْقِر، بَْل عىل الَعْكِس، فَوفًْقا  ـــًنا يف واِقعِ ُمَعـــدَّ يف التَّْمِويِل لَْم يَْعِكس تََحسُّ
ــَواِزي مع ِزيَاَدِة َمبَالِغِ  الِت الَفْقِر ازَْداَدْت عىل التَـّ لِلتََّقاِريـــِر املَْذكُورَِة فَـــِإنَّ ُمَعدَّ
َدقَاِت؛ كام يَْحُدُث يف ِمْصَ عىل َســـِبيِل املِثَـــاِل يَبْلُُغ َحْجُم َتِْويِل املَُنظَّاَمِت  الصَّ
، َما يَُشـــكُِّل  َدقَاِت َما يَِزيُد عن 52 ِملْيَار ُجَنيٍْه ِمْصِيٍّ اإلِنَْســـانِيَِّة املََحلِّيَِّة ِمَن الصَّ
َدِد ال بُدَّ ِمَن التَّْنِويِه  )1(،َويف هذا الصَّ ِّ يِفِّ املََحيلِّ %2.9 مـــن َحْجِم التَّْمِويِل املَْصِ

عادل، عامر. "الَجْمِعيَّات الَخْيِيَّة يف ِمْص وَحْجم إنَْفاِقَها"، موقع ديوان العرب، 1 يونيو 2017م، تاريخ . 1
https://cutt.us/bYC6c :الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ِقيِق عن  إىل أَنَّ ُمْعظََم املَُنظَّاَمِت اإلِنَْسانِيَِّة اإلِْسالِميَِّة َتِيُل إىل َعَدِم اإلِفَْصاِح الدَّ
اُه. َنِويِّ الَِّذي تَتَلَقَّ ِمْقَداِر التَّْمِويِل السَّ

وَفاِت اإلَِداِريَّةِ: فَاملُبَالََغُة ِباملََصاِريِف اإلَِداِريَِّة َسيَُقوُد َحتاًْم 	  ُمَبالََغُة املَُنظََّمِت ِباملَْصُ
َمِة، ومع أَنَّ َغالِِبيََّة املَُنظَّاَمِت اإلِنَْســـانِيَِّة  َدقَاِت املَُقدَّ إىل تَآكُِل ِقيَمِة التَّرَبَُّعاِت والصَّ
ُح عن نَِســـِب اقِْتطَاٍع للَمَصاِريِف اإلَِداِريَِّة ترََتَاَوُح بنَْي )%07-10( من ِمْقَداِر  تَُصِّ
التَّْمِويِل املَْمُنوِح؛ إالَّ أنَّ َغالِِبيََّة املَُنظَّاَمِت تَتََجاَوُز هذه النِّْســـبَة لِتَِصَل أحيانًا إىل َما 
ـــَفاِفيَِّة يف املََصاِريِف اإلَِداِريَِّة َحَجبَْت َجائِزَة  يَِزيـــُد عن %40 أحيانًا، ولِِغيَاِب الشَّ

َفاِفيَِّة َعِن املَُنظَّاَمِت اإلِنَْسانِيَِّة اإلِْسالِميَِّة أَكَْث من َمرٍَّة)1(. َعَفة" لِلشَّ "السَّ

َياَسِة مع األَْعَمِل اإلِنَْسانِيَِّة: وِبالرَّْغِم من ِقيَاِم الَعَمِل اإلِنَْساِنِّ يف إِطَارِِه 	  تََداُخُل السِّ
ًة  ُق دامئًا، وَخاصَّ يَاِسيَِّة؛ فَِإنَّ هذه الِحيَاِديََّة املَْنُشوَدَة ال تَتََحقَّ الَعامِّ عىل الِحيَاِديَِّة السِّ
اِخلِيَِّة، فَفي ُسوْريَا عىل َسِبيِل املِثَاِل تَْستَْنزُِف الَفَصائُِل املَُسلََّحُة  يف ِظلِّ الُحُروِب الدَّ
املَُعارَِضُة بَْعًضا ِمَن التَّْمِويِل املَْمُنوِح للُمَنظَّاَمِت اإلِنَْسانِيَِّة املََحلِّيَِّة، َسَواٌء أَكَاَن َمْصَدر 
ي  َدقَاِت أو َغرْيَها، وتُِشـــرُي بَْعُض التََّقاِريِر املُْســـتَِقلَِّة إىل تَلَقِّ هذا التَّْمِويِل ِمَن الصَّ
هذه الَفَصائِِل َما يَِزيُد عـــن 150 ِملْيُون ُدوالٍر أَْمِرييِكٍّ كََدْعٍم من بَْعِض املَُنظَّاَمِت 
املََحلِّيَِّة)2(،األَْمُر الَِّذي يَُشكُِّل َخرْقًا لِِميثَاِق الَعَمِل اإلِنَْساِنِّ من ِجَهٍة، إَِضافًَة لِِحرَْمان 

َدقَاِت من َحقِّ الُحُصوِل َعلَيَْها ِمن ِجَهٍة أُْخَرى. نَي الَحِقيِقيِّنَي لِهذه الصَّ املُْستَِحقِّ

َدَقات أخطاء ِفْقِهيَّة وإْجَرائِيَّة يف إخراج الصَّ
َدقَاِت، ِبُْختَلِِف أَْشَكالَِها وُصُنوفَها، قَاِدٌر عىل انِْتَشاِل املُْجتََمَعاِت  ْوَر املَُناَط ِبالصَّ إِنَّ الدَّ
ـــاِبَقِة إىل َحْجِم  اإلِْســـالِميَّة ِبالَكاِمِل من بَرَاثِِن الَفْقِر، وكُنَّا قَْد تَطَرَّقَْنا يف الِفْقرَِة السَّ

الشلهوب، عالية. "%95 من إنفاق الَعَمل الَخْيِّي َمْصُوَفات إداريَّة!"، صحيفة الرياض، 2 يوليو 2016م، . 1
https://cutt.us/6ySla :تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

تركاوي، خالد. "اقِتَصاِديَّات الحرب يف سوريا - التَّْمويل والعالقات التِّجاريَّة الَبْيِنيَّة للُقَوى املَُتَصاِرَعة يف . 2
https:// :َراَســات، نوفمرب 2018م، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط ســوريا"، ُجُسور للدِّ

cutt.us/RE6yd
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َدقَاُت للُمْجتََمـــعِ، إاِلَّ أَنَّ ُجْملًَة ِمَن  َمَها الصَّ اإلِْمَكانِيَّـــاِت الَهائِلَِة الَِّتي ُيِْكـــُن أَْن تَُقدِّ
يَع اإلِْســـالِميَّ النِْخَفاِض َدْورِِه وانِْحَســـاِر أَثَرِِه،  األَْخطَاِء اإلِْجرَائِيَِّة قَاَدْت هذا التَّرْشِ
َدقَاِت هو األَثَُر االْجِتاَمِعيُّ الَِّذي َخلََّفتُْه عىل  فَاملِْعيَـــاُر الَحِقيِقيُّ واملَْنِطِقّي لَِفاِعلِيَِّة الصَّ
نَي لََها، ولَيَْس َحْجم املَاِل الَِّذي تَمَّ إِنَْفاقُُه، وِفيَم يَيِل أَبَْرُز األَْخطَاِء اإلِْجَرائِيَِّة  املُْستَِحقِّ

َدَقاِت: يف إِْخَراجِ الصَّ

قنَي يقومون بتقديِم عدٍد كبريٍ من 	  بَائح: فبعـــض املُتََصدِّ املَُبالََغة يف َصَدَقة الذَّ
بَائح  بائح وتوزيع لحومها كَصَدقَة عىل الُفَقرَاء واملُْحتَاِجنَي، فاملُبَالََغة بعدِد الذَّ الذَّ
َدقَات،  وَعَدم تَْحِديد الَعَدد املُتََناِسب مع َحاَجة البيئة الِفْعلِيَّة يَُشكِّل َهْدًرا لهذه الصَّ
َجات  ًة أنَّ ِقْســـاًم ال بأَس به من اللُُّحوم قد يَتْلَف يف حال عدم ُوُجود ثماَلَّ وَخاصَّ

لِِحْفِظَها، فعدٌد كبرٌي من فقراء املناطق املُْعَدَمة ال يلكون ثالجات.

َعَدم دراســـة البيئة املُْســـَتْهَدَفة، وفَْهم احتياجاتها الَحِقيِقيَّة: أحيانًا يَِتّم تقديم 	 
ِخْدَمة للُمْســـتَِفيِديَن ُهْم ليســـوا بحاجٍة لها، كام أنَّ عدم املعرفة بإمكانيَّة تََعاُمل 
ي  َمة يَُسبِّب فََشاًل وَهْدًرا؛ فبعض الَجْمِعيَّات تُْعلِن عن تَلَقِّ األفراد مع الِخْدَمة املَُقدَّ
أن واملاعز أو تَلَقِّي  َصَدقَة األَضاِحي َســـواٌء يف صورِة أمواٍل لـــرِشَاء ُرُؤوس الضَّ
اللُُّحوم املَْذبُوَحة لتوزيعها، وتَْســـتَلِم عدًدا كبريًا من الطَّلَبَات، وتقوم بذبح كامل 
َائِيَّة  الطَّلَبَات دون مراعاة مشاكل كثرية منها؛ حاجة البيئة املحيطة، والُقْدرَة الرشِّ
كَّان؛ فعىل سبيل املثال: يف الغوطة الرشقيَّة  للُمْحتَاِجنَي، والنََّمط االستهالكّ للسُّ
م لألهايل  يف ســـوريا وإبَّان حصارها تَمَّ توثيق -بالفيديو- مرشوع إنَْساِنّ ُمَقدَّ
يَن، وكان هذا املـــرشوع يقوم عىل َذبْح عدٍد كَِبريٍ ِمن الِخرَاف وتوزيع  املَُحارَصِ
لِْبّي  اللَّْحم عىل املُْحتَاِجنَي)1(، وقد فَشَل املرشوع فََشاًل ذريًعا إَضافًَة إىل تأثريه السِّ
الَواِضح عىل املُْســـتَِفيِديَن، فَعَدد الِخرَاف كان َضْخاًم بالنِّْســـبَة ملنطقة صغرية 

ِقيَّة، موقع اقتصاد، 1 أكتوبر 2014م، تاريخ الزيارة 2 مارس 2020م، . 1 استئصال األضاحي يف الغوطة الشَّ
https://cutt.us/gs2dZ :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ًة يف ِظّل عدم وجود كهرباء وبرَّادات؛  كالغوطة، فمعظم اللَّْحم مل يُْستَهلك، وَخاصَّ
وبالتَّايل فََســـد معظم اللَّْحم وأُلِْقي به، كام أنَّ هذا املرشوع َشكَّل استنزافًا للثوة 
الحيوانيَّـــة يف هذه املنطقة خصوًصا الَحلُوب منهـــا، فارتفع بعد هذا املرشوع 
ر  ِسْعر اللَّْحم ملستويات قياسيَّة بحيث مل يتمكَّن أحٌد من رشائه، إَضافَة إىل تََضُّ
املَُربِّنَي والرَُّعاة، فهذا املرشوع كان فاشاًل باملُطْلَق، كام أنَّه انعكس كضٍر مبارِش 
بب الرَّئِيس لهذا الَفَشل هو عدم دراسة  وغري مبارش عىل البيئة املُْســـتَْهَدفَة، والسَّ

زَِمة. َراَسة الكافية والالَّ البيئة الدِّ

قـــنَي يُوَكِّلُوَن املَُنظَّاَمت املََحلِّيَّة بتوزيع 	  ُمَخالََفـــة ُشُوط املَانِِحنَي: بعض املُتََصدِّ

َدة؛ كاألرامل أو اليتامى،  َدقَات والِهبَـــات املاليَّة عىل َمَصارِف وِجَهات ُمَحدَّ الصَّ

ق؛ كَْونه  أو املرىض، وغريهم، هنا يجب أن تلتزم املَُنظَّاَمت َحرِْفيًّا برُشُوط املُتََصدِّ

يَحٍة لرُشُوط  رَشْطًـــا رشعيًّا)1(، يف املقابل تقع بعـــض املَُنظَّاَمت يف ُمَخالََفة رَصِ

يَحٍة  َدقَة من تِلَْقاء نفسها يف مخالفٍة رَصِ ق؛ فتقوم بتغيري َمْقِصد وِجَهة الصَّ املُتََصدِّ

لـــرَشْط املُترََبِّع؛ كأْن يَُنصُّ املُترََبِّع عىل أنَّ هذه زكاُة ِفطْر تُْنَفق يف مصارفها من 

الفقراء واملساكني؛ فتقوم املَُنظَّاَمت بدفعها لطالب ِعلٍْم، أو يَْشرَتِط بعضهم إنفاَق 

َصَدقَِتِه عىل املرىض فيَِتّم إعطاؤها للُفَقراء، وهكذا.

ة توزيع وَجبَات إطعام الُفَقرَاء  وعىل ســـبيل املثال: يف بعض األحيان تُوَكَّل َمَهمَّ

واملَُســـاكنَِي للقامئني عـــىل املَطَاِعم املََحلِّيَّة فال تراعي هـــذه املطاعم رُشُوط 

م كثريًا مـــن األطعمة والحلويَّات للُمْحتَاِجنَي ولَِغرْي املُْحتَاِجنَي،  املُترََبِِّعنَي، وتَُقدِّ

ق عليهم  وينتهي ِقْسٌم منها يف َمَكبَّات الِقاَمَمة، نَاِهيَك عن عدم التأكُّد بأنَّ املُتََصدَّ

يَّة، والثَّانية يف عدم التأكُّد  من أهل الحاجة، فهذا َهْدٌر ُمَضاَعف؛ األَوَّل يف الَكمِّ

ِْعيِّنَي. يَها الرشَّ َدقَة ملُْستَِحقِّ من ُوُصول الصَّ

1 .https://cutt.us/9xO3k :الفتوى رقم 286519، موقع إسالم ويب، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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َدقَات: 	  َدَقات: من األخطاء الَِّتي يقع فيها البعض يف إخراج الصَّ َهْدر أموال الصَّ
اإلرْسَاف والتَّبِْذير، وَهْدر األموال بصورٍة كبريٍة، ومن ذلك: ما يحدث يف َصَدقَات 
امِئنَِي عىل أبواب املََســـاِجد  امِئنَِي؛ حيُث يَِتّم إقامة َمَوائِد إلطعام الصَّ إِفْطَار الصَّ
ِبيل وغري الفقري، ويحدُث فيها إرساٌف  َوارع، يأكُل منها الفقرُي وعابر السَّ ويف الشَّ
يَها، وتَْحِمل هذه املوائد  َدقَات إىل ُمْســـتَِحقِّ كَِبرٌي، وقد ال تَِصل كثرٌي من هذه الصَّ

ِبَشْكلَِها الَحايِلّ َهْدًرا وُجْهًدا يف غري َمَحلِّه.

َدقَات أْن تَُقوم عىل فكرِة تَْعِميق التَّالُحم االْجِتاَمِعّي،  واألفضل يف ِمثْل هذه الصَّ
د أبواب الُفَقراء والبحث عن املرىض واليتامى واملُْحتَاِجنَي بشـــكٍل َشْخيِصٍّ  وتََفقُّ
وُمبَارِش، بأْن يقوم كُّل ُمورِس يف َمَحّل إقامته، سواٌء بنفسه أو عرب من ينوب عنه 
ويثـــق به؛ بالبحث عن املحتاجني، وتوصيل َصَدقاتـــه الَعيِْنيَّة واملَالِيَّة إليهم با 
َدقَات ِمن الَهْدر واإللقاء يف صناديق  يَْحَفـــظ عليهم كرامتهم، ويقي هـــذه الصَّ
القاَمَمة، لَكاَن أَْوىَل ِمامَّ يحدث. وعىل ســـبيل املثال تبلغ قيمة صدقات اإلفطار 
يف اململكة العربيَّة السعوديَّة وْحدها خالل شهر رمضان ما يزيد عن مليار ريال 
يَها  َدقَات ملُْستَِحقِّ ـــؤال اآلن: هل تَِصل كُّل هذه األموال من الصَّ ُسُعوِدّي)1(، والسُّ

بالفعل؟ أْم يحدث فيها َخلٌْط وَهْدٌر؟!

َدقَات ســـواًء أكانوا  ٌة؛ ينبغي لُِكّل َمن أُْســـِنَد إليه أمُر توزيع الصَّ  وهنا نُْقطٌَة ُمِهمَّ
ق إىل املَُخالََفة الَِّتي  ــاَمت إنَْســـانِيَّة أو مطاعم أو أفراًدا أْن يَُنبُِّهوا املُتََصـــدِّ ُمَنظَـّ
موا اقرتاحاٍت تســـاعده يف تأدية َصَدقته، ويف تحقيق الفائدة  يرتكبها، وأن يَُقدِّ

الرَشِْعيَّة واإلْجرَائِيَّة منها.

يَّة الَِّتي استفادت 	  ق: من القضايا الَعْصِ "الكُوبُونَات" وِسيلَة ُمْسَتْحَدثة للتََّصدُّ
ق،  َدقَات هو استخدام الكوبونات للتََّصدُّ منها املُْجتََمَعات اإلْسالِميَّة يف تأديتها للصَّ
وتَُعّد هذه الطريقة رائجًة يف بُلَْدان مجلس التعاون الخليجّي، وتقوم هذه الطَّريقة 

السكران، راشد. مرشوعات »إفطار صائم« بني األجر والَهْدر، جريدة الرياض، 16 يونيو 2016م، تاريخ . 1
https://cutt.us/Kb72c :الزيارة 20 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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عىل إصدار كُوبُونَات ذات ِقيَم ُمتََسلِْســـلَة تُوَضع يف مراكز البيع الرَّئِيَسة؛ بحيث 
يحة املَُناِســـبَة لَصَدقَِتِه؛ كُكوبُون إفطار َصائِم، أو  ق باختيار الرشَّ يقـــوم املُتََصدِّ
ق بها،  ـــارة اليمني، وغريها، ويختار الفئة النَّْقِديَّة الَِّتي يرغب بالتََّصدُّ َصَدقَة كفَّ
لَة للُمَنظَّاَمت املََحلِّيَّة أو لألشخاص  وعندها يقوم مركز البيع بتسليم املَبَالغ املَُحصَّ
َدقَة؛ وتَُعّد هذه الوســـيلة َمثَار َجَدٍل، فرغم َجَوازها رشًعا،  املُوَكَّل إليهم تنفيذ الصَّ
َدقَات،  َها: اختالط الصَّ ْعف اإلْجرَائِيَّة؛ من أَهمِّ إالَّ أنَّها َمُشـــوبَة ببعض نَِقاط الضَّ
قَّة عند تَْوِزيَعها بحسب رُشُوط املُترََبِّع؛ فقد ال تَلْتَزِم  وعدم فَْرزها وعدم تََحرِّي الدِّ
قنَي، ويف بعض األحيان قد  َدة من طَرَف املُتََصدِّ بعض الجمعيَّات باملََصارِف املَُحدَّ
ِْعيِّنَي،  نَي الرشَّ ق ُوُصول األموال الَِّتي دفََعها إىل الُفَقرَاء واملُْستَِحقِّ ال يضمن املُتََصدِّ
ق بنفســـه عىل توزيع َصَدقته حال  واألَْوىَل يف ِمثْل هذه الحالة أن يقوم املُتََصدِّ

يَها. قُْدرته عىل ذلك؛ ليك يتأكَّد من ُوُصول َصَدقته إىل ُمْستَِحقِّ

الرتكيز عل صدقة بناء املََساِجِد واملَُصلََّياِت دوَن غيها من ُوُجوه الَخْي: فَفي 	 
ا يف وقِْتَنا الَحايِلِّ،  ًة لِِبَناِء املََساِجِد، أَمَّ ِبَدايَِة َعْهِد انِْتَشار اإلِْسالِم كَانَْت الَحاَجُة ُملِحَّ
فََعَدُد املََساِجِد يف كُلِّ َمِديَنٍة يَْكفي ويَِزيُد، ولََعلَُّه ال يَْخلُو َحيٌّ من أحياء ُمُدن الَعالَم 
اإلْســـالِمّي إالَّ ويَْحِوي َعَدًدا ال بأَس به من املساجد، حتى ُدَول الَعالَم اإلْسالِمّي 
النَّاِمي منها، نَاِهيَك عن بعض ُمُدن أوروبا، فاملساجد كثريٌة -ولله الحمد-، وقد آَن 
َدقَات لِوْجَهٍة أُْخَرى من ُوُجوِه الَخرْي أكثَ  األوان إلَعاَدة التَّْفِكري وتَْوِجيه هذه الصَّ
حاجًة وأَشـــّد إِلَحاًحا، وأكث ِخْدمًة للُمْستَِفيِديَن، فَقلَّاَم تَْخلُو بيئٌة ما من مريٍض 
يرًا يف ُمستشـــفى، بَيَْناَم لَْم يَْســـَمُع أََحٌد ِبُْسلٍِم لَْم يَِجْد َمْسِجًدا يَُصيلِّ  مل يَِجْد رَسِ
ا من َعَدِد املََساِجِد، بَيَْناَم  ًة أَنَّ ُمْعظََم الِبيئَاِت املُْسلَِمِة ُمْكتَِفيًَة اكِْتَفاًء تَامًّ ِبِه، وَخاصَّ
 ، ُمْعظَُمَها يَْفتَِقُر لِبَْعِض الِخْدَماِت األََساِسيَِّة، كَُمْستَْوَصٍف ِطبِّيٍّ أو َشقِّ طَِريٍق َجبَيِلّ
وِريَّاِت  ُ أو َحْفِر آبَاِر ِميَاٍه، أو إِنَْشـــاِء َمْدرََســـٍة أو َمْعَهٍد تَْعلِيِمّي، وَغرْيَِها ِمَن الضَّ
َا يَُكوُن املُْجتََمُع أََشـــدَّ َحاَجًة إِلَيَْها أَكَْث من َحاَجِتِه لِِبَناِء َمَساِجَد َجِديَدٍة؛  الَِّتي ُربَّ
لَِة، فَفي بَْعِض الُدَوِل، إذ ال يزال  َكاَم أَنَّ الَحالََة َذاتََها تَْنَسِحُب عىل املَُصلَّيَاِت املُتََنقِّ
ـــَواِرَع، يف حني  لٍَة تَُجوُب الشَّ يُْعلَُن عن َحَمالِت ترََبٍُّع لَِصالِِح تَْجِهيِز ُمَصلَّيَاِت ُمتََنقِّ

اِدس عرَش/ املبحث الثَّالِث  الفصل السَّ
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أنَّ ذات املدينة تَْحِوي َعرَشَات املســـاجد، فهل هذه أَْولَِويَّة َخرْيِيَّة، فَأَيَْن الَحاَجُة 
َدقَات، وما هو  الَحِقيِقيَُّة لِهذه املَُصلَّيَاِت، وعىل ماذا استندت هذه الفكرة من الصَّ
َحْجم النَّْقص يف املساجد مقارنًة إىل َعَدد املَُصلِّنَي، وهل عدُد ُسكَّان املدينة يَتَزَايَد 
َعْكِسيًّا مع َعَدد املََساِجد حتَّى نُبَاِدر لبناء املزيد منها؟! َحتاًْم ليس املقصود من هذا 
الحديث أنََّنا ِضّد بناء املساجد، بالَعْكس فاملسجد أحد َمَعالِم اإلسالم الَِّتي َحثَّ عىل 
بنائها وعامرتها وِخْدَمتها، فهذا واجُب كُّل ُمْسلٍِم َغيُوٍر عىل ِديِنِه، لكنَّ املقصوَد من 
الحديث هنا أنَّ بعض املُُدن باتت تَُعاِن تُْخَمًة يف املســـاجد يف حني نَِجد نَْقًصا 
كَّان ِمثْل ُمْستَْوَصٍف ِطبِّّي َمْعُقول أو مدرسة  وعجزًا يف ِخْدَمات أَساِسيَّة أخرى للسُّ
ّي اليوم يف العالَم  حِّ أيتام أو طَلَبة ِعلٍْم أو بَْحث ِعلِْمّي، وغريها؛ ولعلَّ الواِقع الصِّ
اإلســـالِمّي باَت َمْفُضوًحا؛ حيُث تَْقِصري الكثري من الحكومات يف توفري أَبَْسط 
َمات العالج لُشُعوبها، ولنا يف أَزَْمة كورونا)1( األخرية أكرُب مثاٍل؛ حيث العجُز  ُمَقوِّ
رَْت طَِوياًل يف مناصب  الَواِضُح يف تقديِم ِخْدَماٍت يُْفرَتَض أنَّها بَِديِهيَّة ألَنِْظَمٍة َعمَّ
ة لهكذا أَْوِبئَة، وهنا قد يكون للَعَمل اإلِنَْســـاِنّ َدْوٌر ُمِهّم يف  يُْفرَتَض أنَّها ُمْســـتَِعدَّ
لَِعب َدْور ُمَواٍز لَدْور الُحُكوَمات يف الَعَمل يف الِخْدَمات الطِّبِّيَّة وال نتكلّم هنا عن 
ِخْدَمات َعاِديَّة، بل يكن لهذا الَعَمل أن يكون بســـتوى َعاٍل  من الِحرَِفيَّة؛ حيُث 
ات، ولَِم ال فالكثرُي من املُْستَْشَفيَات  ْخَمة واملَُجهَّزَة بأْحَدث املَُعدَّ املُْستَْشـــَفيَات الضَّ
م ِخْدَمات  يف الَعالَـــم تبدو وقِْفيَّة ال يلكها أََحٌد؛ وُتَوِّل نفســـها بنفســـها، وتَُقدِّ
للَمرىَْض بأســـعاٍر ِشبْه َمْعُقولَة، ففي الواليات املتَّحدة عىل سبيل املثال: يَِصل عدد 
بِْحيَّة والَِّتي ال تَْخضع للحكومة الفدراليَّة إىل 6199 مستشفى،  املستشفيات غري الرِّ

فيوس كورونا: جائحٌة عامليٌَّة ملرض فريوس كورونا 2019م )كوفيد19- أو فريوس كورونا ووهان(، والَِّذي . 1
ــِديَدة، اكتُِشَف املرض يف ديسمرب/  يَْحُدُث بســبب فريوس كورونا 2 املرتبط باملتالزمة التََّنُفِســيَّة الَحادَّة الشَّ
كانون األول 2019م يف مدينة ووهان وســط الصني، وأُطلَق عليه اســم nCoV-2019، وقد صّنفتُه ُمَنظََّمة 
ــة العامليَّــة يف 11 مارس 2020م )جائحة(، ووصل عدُد املصابني به حتى أبريل 2020م إىل ما يزيد  حَّ الصِّ
عــن مليونــان ونصف املليون ُمَصاب، أكث من نصفهم يف ُدَول أوروبا والواليات املتَِّحَدة األمريكيَّة. للمزيد 

https://cutt.us/oz7xL :يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط
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وتَُشـــكِّل ما نسبته %79 من مجموع املستشـــفيات الَعاِملَة يف الواليات املتَِّحَدة، 
َسات الَوقِْفيَّة املَْعِنيَّة  وُتَّول جميعها من أموال الَوقْف)1(، هذا باإلضافة إىل املَُؤسَّ
بتمويل األبحاث الطِّبِّيَّة النَّْوِعيَّـــة، كَوقِْفيَّة "روكفيلر")2(، والَِّتي ُتَوِّل األبحاث 
الطِّبِّيَّة واألبحاث املَْعِنيَّة باللَِّقاَحات، ويف بريطانيا كذلك األمر، فُصْنُدوق "ويلكم 
َسات الَوقِْفيَّة الَِّتي تَُقوم بتمويل  ترست")Wellcomw Trust")3"، يَُعّد من املُؤسَّ
األبحـــاث الطِّبِّيَّة الَِّتي مل ُيَوِّلها أحٌد، والَِّتي غالبًا ما تكون أبحاثًا نَْوِعيَّة وُمَكلَِّفًة؛ 
واملقصـــود من هذا الحديث هنا أن تُبَاِدر املَُنظَّاَمت َمرَّة أخرى لدراســـة أحوال 
َدقَات، وما هي األولويَّات؛ إذ ال بُدَّ من خريطٍة جديدٍة  ة للصَّ املُْجتََمَعات املُْســـتَِحقَّ

اِبَقة. ح األولويَّات وتُِعيد النَّظَر بُكّل اآلليَّات السَّ للَعَمل اإلِنْساّن تُوضِّ

شهاَدة َحّق يُؤكِّدها الواقع املَُشاَهد
تبيَّنت اآلن حقيقُة الحملة الغربيَّة الظاملة الَِّتي تعرَّضت لها ُمَنظَّاَمت اإلغاثَة اإلْسالِميَّة 
والَجْمِعيَّات الخريية اإلْســـالِميَّة مع بداية القرن مستغلَّة أحداث ١١سبتمرب لتفكيكها 

ْويِلّ األَوَّل . 1 حطاش، عبدالســالم. "نظام الوقف واألنظمة املَُشاِبَهة له يف القتصاديَّات الغربية"، امللتقى الدَّ
ملعهد العلوم االقتصاديَّة والتجاريَّة وعلوم التسيري، املركز الجامعّي بغرداية، 2011م، ص19، تاريخ الزيارة 

https://cutt.us/FNfTr :23 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
م يف مجاالت التَّعليم وأبحاث . 2 ست هذه الوقفيَّة عام 1913م، وكانت تهدف إىل التََّقدُّ وقفية روكفيلر: تأسَّ

ع اهتاممها نحو األبحاث يف  فراء، ثَمَّ توسَّ ى الصَّ ة، ومن ذلك تطوير لَِقاَحات للِوقَايَة من الُحمَّ ة الَعامَّ حَّ الصِّ
الِقطَاع الزَِّراِعّي أيًضا، وتبلغ قيمة أُُصول هذه الوقفيَّة ما يزيد عن 3.2 مليار دوالر أْمِرييِكّ، للمزيد: )يارس 
عبدالكريــم الحــوران، "الغرب والتَّجربة التنمويَّة للَوقْف"، جامعــة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية 

السعودية، 2006م، ص27(.
ــَس 1936م كصندوق خريّي ُمستقّل لتمويل األبحاث . 3 صندوق "ويلكم ترســت" "Wellcomw Trust": أُسِّ

ة اإلنسان والحيوان، وله َوقْف قيمته 9.13 مليار جنيه إسرتلينّي، ويهِدف إىل تحقيق وإدخال  وتحسني ِصحَّ
ة عرب َدْعم الِفْكر املُبِْدع، وباإلضافة لَدْعم البحث الطِّبِّّي الَحيَِوّي يقوم الصندوق  حَّ ة يف الصِّ تحسينات ُمِهمَّ
َســة غري حكوميَّة تدعم البحث  ة النَّاس، وَصَفته فاينايشــل تايز بأنَُّه أكرب ُمؤسَّ بَدْعم تبســيط العلوم لَعامَّ
َســات العامليَّة يف مجال البحــث الطِّبِّّي حيث يُْعترََب الثان عامليًّا بعد  العلمــّي يف بريطانيا ومن كربى املُؤسَّ

https://cutt.us/Ny49z :َسة بيل ومليندا غيتس. للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط ُمؤسَّ
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وإنهاء َدْورها العاملّي، ويف املقابل، شـــاَهد العالَم كيف يتحرَّك املســـلمون يف أعامل 

َول الَِّتي تَستضيفهم من غري  اإلغاثة، وكيف يُْســـهمون يف محاربة الوباء حتَّى يف الدُّ

يِّنَي يف الصفوف األوىل، وكيف  حِّ بالدهم، وكيف يوت أطباؤهم ومســـاعديهم الصِّ

يَُدقُّون أبواب جريانهم وأبواب املحتاجني لتوزيع األغذية واألدوية ُمَخاِطِريَن بحياتهم. 

فالُكّل يرى اآلن الفســـاد املســـترشي يف ُمَنظَّاَمت األَُمم املتَِّحَدة والَجْمِعيَّات الغربيَّة 
م والَِّتي مل  عي التحضُّ والتقدُّ ى للعمل اإلِنْساّن حتَّى يف بالدها الَِّتي تدَّ الَِّتي تتصدَّ
تَتََورَّع يف سبيل َجْمع األموال عن بيع وتسويق املَُنظَِّفات كعالج للوباء وعن َمْنح ُصُكوك 
الغفـــران واملناعة من الوباء ُمقابل التَّرَبَُّعات من أجـــل اآلخرين دون أن يربطهم 
بهم ِديٌن أو ِعرٌْق أو أّي َرابٍط آخر عدا رباط اإلِنْســـانيَّة والرتبية اإلْســـالِميَّة الَفاِضلَة 
ْوَها يف بيوت أهاليهم. هذا النموذج اإلِغاّث املثايّل الَّذي يُرَاد له أن يوت  الَِّتـــي تَلَقَّ

ة للعالَم بعد أْن ثَبََت للجميع بأنَّ اإلسالم هو الرَّْحَمة. ويتالىش، ال بُّد أن يعود بقوَّ

بح والترشيد هم مالئكة الله يف أرضه وِحْصنه الحصني  واملسلمون الَّذين يتعرَُّضون للذَّ

وقت الفزع وحني تشتد األمور با يحملون من مبادئ وقيم تُثَبِّت األرض وَمن عليها، 

ئ من َرْوعها، ﴿َواللَُّه َغالٌِب عل أَْمرِِه ولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس ل يَْعلَُموَن﴾]ســـورة  وتُهـــدِّ

يوسف:21[)1(.

اتِِه؛ فإنَّ املطلوب من املسلمني اآلن أن يكون لهم  وُمَواكَبَة للَعْص وتََفاُعاًل مع ُمْستََجدَّ
ل مساعداتهم، وُتثِّل فكرهم وأخالقهم. ُمَنظَّاَمتهم الَِّتي تُوصِّ

َدَقات الجتهاد يف أنواع وأْشكَال الصَّ
ة وعلامئها وُمَفكِّريها ُمَواكَبَة الَعْص  يَّة تَْســـتَْوِجب عىل األُمَّ ات الَعْصِ إنَّ املُْســـتََجدَّ
ٌة لَفتْح باب  وحاجاته، وتَتَبُّع نََوازِله وُحْسن التََّعاُمل مع طََوارِئه؛ ولذا فهناك َضورٌة ماسَّ

تغريــدات للدكتــور عيل التوات القرّش، موقع تويرت، تاريــخ االطِّالع 22 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط  . 1
https://twitter.com/alitawati
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َدة؛  َدقَات الَِّتي تُلَبِّي َحاَجات النَّاس املُتََجدِّ االجتهاد البتكار أنواٍع ُمســـتَْحَدثَة من الصَّ
َدقَات إِلَيَْها، والَِّتي َسيَطَاُل نَْفُعَها  وِفياَم ييَِل بَْعَض املََجاالِت الَِّتي من املُْمِكِن تَْوِجيه الصَّ
َدٍة ُدوَن َغرْيَِها، وِبالتَّايِل  َدقَات عىل ِفئٍَة ُمَحدَّ ِة؛ إِْذ ال تَْقتَِصُ َمَناِفُع هذه الصَّ ُعُموَم األُمَّ
َدقَاِت تَُشـــكُِّل َراِفَعًة َحِقيِقيًَّة لِلنُُّموِّ االْجِتاَمِعيِّ واالقِْتَصاِديِّ  ُيِْكُن الَقْوُل ِبأَنَّ هذه الصَّ

للُمْجتَِمعِ ِبأرَْسِِه.

ُل ِبِعالٍج فَِقريٍ ُهَنا أو ِمْسِكنٍي 	  َدقَاِت التََّكفُّ َدَقاُت الِعالِجيَُّة: وال يُْقَصُد ِبهذه الصَّ الصَّ
يَِّتِه يَبَْقى قَارِصًا وَمْحُدوَد النَّْفعِ، بَيَْناَم تَُشكُِّل  ُهَناَك، فَأَثَُر الِعالِج الَفرِْديِّ عىل أََهمِّ
ة نَْفًعا ُمْســـتََداًما للُعُموِم، كَتَْوِفريِ أَْجِهـــزٍَة ِطبِّيٍَّة َحِديثٍَة  الِخْدَمـــاُت الطِّبِّيَّة الَعامَّ
ٍس ِصَناِعيٍّ وُغرَِف َعَملِيَّاِت وَغرْيَِها ِمَن التَّْجِهيزَاِت،  للُمْستَْشَفيَات، من أَْجِهزَِة تََنفُّ
ولََعلَّ َتِْويَل ُمْستَْشـــَفى )57357()1( الَخاّص ِبِعـــالِج األَطَْفاِل املَُصاِبنَي ِبَرَِض 
َدقَات يف  َدقَاِت أَبَْرُز ِمثَاٍل عىل َدْوِر هذه الصَّ َطَـــاِن ِبالَكاِمِل من أَْمَواِل الصَّ السَّ

تَْحِسنِي َحيَاِة اإلِنَْساِن.

: ويف ُمْختَلَِف املََجاالِت، كَالُعلُـــوِم التَّطِْبيِقيَِّة والطِّبِّيَِّة 	  َتِْويـــل الَبْحِث الِعلِْمـــيِّ
َدقَات للُعلَـــاَمِء املُتََفرِِّغنَي للبَْحِث  والتِّْكُنولُوِجيَّـــِة، وذلك من ِخـــالِل تَْوِجيِه الصَّ
وِريَّاِت الَحيَاِة الِعلِْميَِّة والطِّبِّيَِّة  ، َدْعاًم لَُهْم وتَْقِويًَة لُِجُهوِدِهْم يف تَْوِفريِ َضُ الِعلِْميِّ
َدقَات يف َسدِّ  ِة، وَدْعم الِبْعثَاِت الِعلِْميَِّة، ِبتَْمِويِل هذه الِبْعثَاِت وُمَســـاَهَمة الصَّ لألُمَّ
ِة ِعلِْميًّا وطبيًّا وُمَجاَراة نََوازِل الَعْصِ يف  َمَصاِريفَهـــا، وكُلِّ ذلك ِبَهَدِف َدْعم األُمَّ
َا  َدقَات يف الَجَوانِِب التَّْقلِيِديَِّة الَِّتي ُربَّ س الصَّ ِمثْـــِل هذه املََجاالِت، بداًل من تََكدُّ

نَي للُقُعوِد والَكَسِل وتَرِْك االْجِتَهاِد والَعَمِل. يَُضُّ كَْثَتَُها ويَْدُعو املُتَلَقِّ

مستشــفى سطان األطفال أو مستشــفى 57357: أحد أكرب مستشــفيات األطفال يف العالَم يقع يف القاهرة بص . 1
ويَْختَصُّ يف عالج رسطانات األطفال، ويَتََميَّز هذا املستشفى بكونه بُِنَي عن طريق التَّرَبَُّعات مع حملة دعائيّة كبرية 
صاحبت بناَءه، بدأت فكرة بناء أّول مستشــًفى لعالج أورام األطفال بص مجانًا يف عام 1999م بعد ازدياد نســبة 
األطفال املصابني بالسطان وعدم مقدرة املعهد القومي لألورام يف مص عىل استيعاب هذا الَكّم الهائل من املرىض 
يِفّ رقم 57357 يف بنك مص  وموت األطفال املرىض لقلّة اإلمكانيَّات لعالج الكثري منهم، وفتح أَوَّل حســاب َمْصِ
يِّدة  والبنك األهيّل يف كافَّة الفروع لَجْمع التَّرَبَُّعات لهذا املرشوع كام يرجع جزٌء كبرٌي من فكرة إنشاء املستشفى للسَّ

https://cutt.us/lmPeg :عال لطفى. للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا املوسوعة عىل الرَّاِبط
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َراِعّي: وال يَْخَفى عىل أََحٍد َدْوُر االْســـِتْصالح الزَِّراِعّي يف َدْعِم 	  الْســـِتْصالح الزِّ
ِحنَي الُفَقرَاء، ُيِْكُن  ِة، فبداًل من تَْقِديم َصَدقَات الطََّعام للَفالَّ األَْمِن الِغَذاِئِّ لألُمَّ
َدقَاِت عىل اْسِتْصالِح أََراِضيِهْم، وِبالتَّايِل يَْخرُُجوَن من َعبَاَءة  إَِعانَتُُهْم ِبأَْمَواِل الصَّ
َدقَات يف تَْعِزيِز قُْدرَِة املُْجتَِمعِ  الَفْقـــر والَعَوز إىل األَبَِد، نَاِهيَك عن َدْوٍر هذه الصَّ
، فَهي َصَدقَاٌت تُطَاُل ِبأَثَرَِها ُمْختَلِف رَشَائِِح  ْخِل الَقْوِميِّ وأَْمِنِه الِغَذاِئِّ وِزيَاَدِة الدَّ

املُْجتََمعِ.
ٍة، ِمْنَها َدْعُم 	  َه هذه الُقـــُروُض يف َمَجاالٍت ِعدَّ الَقرُْض الَحَســـن: وُيِْكُن أَْن تَُوجَّ

املُْقِبلِنَي عىل الزََّواِج يف تَْوِفريِ َمَساكَِن لَُهْم وإَِعانَتُهم عىل َمَصاِريِف الزََّواِج، كَاَم 
ًة لاَِم لِِريَاَدِة األَْعاَمِل من َدْوٍر ُمِهّم  َه لَِدْعِم ُروَّاد األَْعـــاَمل، وَخاصَّ ُيِْكـــُن أَْن يَُوجَّ

بَاِب. ِة ِبالَكاِمِل، وتَأِْمني ُدُخوٍل َمْعُقولٍَة لِلشَّ يف تَْعِزيِز االْسِتْقرَاِر االقِْتَصاِديِّ لألُمَّ

َق  َدقَاِت وَغرْيَها يَطَاُل أثْرَُها الَجِميَع، وهي تُْخِرُج املُتََصدَّ إِنَّ هذه األَْشـــَكاَل ِمَن الصَّ

امِئَة، فَهي ُتَهُِّد لِلتَّْمِكنِي االقِْتَصاِديِّ للُفَقرَاِء، فِعَوًضا َعِن  َعلَيِْه من َعبَاَءة الَحاَجة الدَّ

َدقَاِت  اْســـِتْهَداِف الُفَقرَاِء ِبَصَدقَاٍت َدامِئٍَة من طََعـــاٍم ورَشَاٍب، ُيِْكُن إَِعانَتُُهْم ِبالصَّ

َدقَاُت ِقيَمًة ُمَضافًَة للُمْجتََمعِ،  نَْفســـَها عىل الَعَمِل واإلِنْتَاِج، وِبالتَّايِل تَُشـــكُِّل هذه الصَّ

امِئنَي،  َدقَـــات؛ كإطعام الصَّ َور النََّمِطيَّة للصَّ فَـــال يَْنبَِغي أْن يَْكتَفي املُســـلُِموَن بالصُّ

ا املقصود أن يَتََفطَّن  َدقَات املرشوعة، وإمنَّ وَذبْح األَضاِحي، وغريها من ُوُجـــوه الصَّ

قُوَن بأموالهم إىل توجيهها إىل أشـــّد حاجات املُْجتََمَعات املََحلِّيَّة الَِّتي تختلف  املُتََصدِّ

ات الَعْص؛ وهنا ينبغي أن يكون للُفَقَهاء وللُمَنظَّاَمت  من وقٍت آلخر بحســـب ُمْستََجدَّ

ُوَرات وفروض الكفايات  ِقنَي إىل الضَّ اإلِنْسانيَّة َدْور ُمِهّم يف توجيه األثرياء واملُتََصدِّ

َا عدم معرفة  ـــْخِصيَّة بحكم ُربَّ وَحاِجيَـــات النَّاس؛ بعيًدا عن األهواء والتَطَلَُّعات الشَّ

ق بَُجرَّد إخراج  ِقنَي بواقع واحتياجات املُْجتََمع؛ فاملُتََصدِّ كثريٍ من األثريـــاء واملُتََصدِّ

ِتِه، وعندها ينبغي تَْوِجيه  املال ُمترََبًِّعا به يف ُوُجوه الخري؛ فقد َخَرَج هذه املال من ِذمَّ

َعة  ق يف أبواب الخري املُتََنوِّ ق َمْقُصود املُتََصـــدِّ هذه األمـــوال إىل األبواب الَِّتي تَُحقِّ

الَِّتي تُريِْض اللَه -تعاىل- عنه، ويف ذات الوقت تُْســـهم يف عامرة األرض ونرَْش الخري 
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قُوَن عىل اختياِر مجاٍل  والتََّعاون عىل الرِبّ والتقوى؛ وبالتَّايل ال ينبغي أن يُِصّ املُتََصدِّ

ا يتم توجيههم  ِبرِفٍْق إىل حاجات املُْجتََمع املََحيلِّ التي هو  َدقَات، وإمنَّ ُمَعـــنيَّ من الصَّ

أَشـــّد حاجًة إليها من غريها، وكُلّها ُوُجوه نَْفع آنِيَّة وُمْستَْقبَلِيَّة، بحيث يَِتّم توجيه هذه 

َدقَـــات ملا يَْنَفع املُْحتَاِجنَي، وحبَّذا لو تقوم املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة والَخرْيِيَّة بَوْضع  الصَّ

ح لهم فيها أَهّم  ِقنَي، تُوضِّ رَة أمام املُتََصدِّ تََصوَُّرات وتَْوِجيَهات وِدَراَسات َجْدَوى ُمَصغَّ

َدقَات يف غري  ــات وفروض الكفاية املطلوب القيـــام بها؛ حتى ال تقع الصَّ وِريَـّ الَضُ

ق غاياٍت نبيلـــًة، وال تُلَبِّي ضورات اجتامعيَّة، فقد يُتَْخم الفقراء  مواضعهـــا، وال تَُحقِّ

أحيانًا باملال والطعام، وال يجدون مستشـــفى خريّي للعالج، وقد يجد األطفال األيتام 

كسوًة كبرية ترََبََّع بها هذا وذاك، ولكنَّهم يَْفتَِقُدون مدرسًة أو معهًدا علميًّا يرُْشِف عىل 

تعليمهم وتوجيههم.  

ة أن تعمل عىل االســـتفادة من ِحرْص كثريٍ من املســـلمني عىل إخراج  ولذا ينبغي لألُمَّ
ة إىل  ِحيح الَِّذي يَُقود األُمَّ َدقَات، وأن يَِتّم التَّْنِسيق معهم لَوْضعها يف مسارها الصَّ الصَّ
َدقَات فقط،  م والرُِّقّي، وال يُْقِعد الفقراء واملســـاكني فَِريسًة للتََّواكُل وتَلَقِّي الصَّ التََّقدُّ
ه هؤالء  َدقَات هـــي تحقيقها الكفاية والتنمية الَِّتي تَُوجِّ بل املقصود األعظم من الصَّ

للَعَمل ال للكسل، ولالجتهاد ال للتََسوُّل.

ذ بعض املشاريع الخرييَّة أْن تْْنَقاد  َســـات اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَُنفِّ فال ينبغي للَجْمِعيَّات واملَُؤسَّ
نَي بطبيعِة  قُوَن َغرْيَ ُملِمِّ قنَي، فكثريًا ما يكون املُتََصدِّ ُمبَارَشًَة لَرَغبَات املَانِِحنَي أو املُتََصدِّ
ق  ـــكَّان، وبالتَّايِل يأت املرَْشُوع عىل َعْكس املقصود منه، وال يَُحقِّ املَْنِطَقِة أو حاجات السُّ
َذة أحيانًا يكون تركيزها عىل اســـتالِم أّي مبلغ أو  مَثَرتـــه وال َهَدفه؛ ألنَّ الجمعيَّة املَُنفِّ
ُمَســـاَعَدة القتطاع ِحّصتها منها؛ فتلجأ لتنفيذ ما يريده املَانِح دون َمُشـــورَة من طرفها 
للاَمنِح أن هذا املرشوع غري ُمَناِســـب أو ال يُلَبِّي أَْولَِويَّات املنطقة املُْســـتَْهَدفَة، وهنا تقع 
ق وال حريصًة عىل الحاجات اآلنِيَّة  يف املحظور؛ حيث مل تكن صادقًة يف نُْصح املُتََصدِّ
ِقنَي متى  ؛ فلتحذر املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة هذا املَْسلَك؛ فإنَّ املُتََصدِّ ّ املطلوبة للُمْجتََمع املََحيلِّ
ما استشعروا ِمْصَداِقيَّة املَُنظََّمة وِحرَْصَها وتَْوِجيهَها لهم، فإنَّها تَْكسب ثقتهم واحرتامهم، 

اِدس عرَش/ املبحث الثَّالِث  الفصل السَّ
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ِقنَي الَِّذيَن تكون عىل أَتَّم االستعداد  ـــن ُسْمعتها، ويجلب لها املزيَد من املُتََصدِّ ِمامَّ يَُحسِّ
. ّ الستقبالهم بتصورات وأفكار مرشوعات ضوريَّة يَْحتَاجها املُْجتََمع املََحيلِّ

اُحم  َدقَات وســـيلٌة من وســـائل بلوغ الرتَّ ويف ختام املبحث نكون قد تناولنا أنَّ الصَّ
ورة األصيلة  َاء، حتى أنَّه يكن القول بأنَّها الصُّ اء والضَّ االْجِتاَمِعّي واملَُشاَركَة يف السَّ
ـــِيّ املَُعارِص للُمَنظَّاَمت الَخرْيِيَّة بقروٍن عديدٍة،  للبَْذل اإلنَْســـاِنّ قبل الظُُّهور املَُؤسَّ
ولَِكنََّهـــا مازالت حتَّى يومنا هذا قادرًة عىل العطاء والتأثري املُْجتََمِعّي البَنَّاء من خالل 
أداء َمَهاّمَها املَُنوطَة بها رشًعا عىل أكمل وْجٍه، وقد تطرَّقَْنا إىل بعض األَِدلَّة والرباهني 
َدقَات يف املُْجتََمع  ل لَفْضل الصَّ ـــنَّة النَّبَِويَّة املُطَهَّرَة الَِّتي تَُؤصِّ من القرآن الكريم والسُّ

اإلْسالِمّي، وترُْبِز الثََّواب العظيم الَِّذي ينتظر أصحابها يف الدنيا واآلخرة.

ه إىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، مثل:  َدقَات الَِّتي تَُوجَّ َدة للصَّ واستعرض املبحث األنواع املُتََعدِّ
َدقَات  َدقَات االْســـِتثاَْمِريَّة املبذولة لتدشني املشاريع الوقفيَّة أو غري الَوقِْفيَّة، والصَّ الصَّ
َدقَات  ، والصَّ مبذولة لتســـيري أعامل املَُنظََّمـــة دون التََّقيُّد بَصِْفَها يف مجـــاٍل ُمَعنيَّ
ق لتَْصِفََها املَُنظََّمة يف جهٍة ُمَعيََّنة دون غريها، كام أتاحت  َصة الَِّتي يبذلها املُتََصدِّ املَُخصَّ
َدقَات، ومنها ُسْقيَا املاء وتوزيعه عىل  ة وأشكااًل ألداء الصَّ يَعة اإلْســـالِميَّة طُرُقًا ِعدَّ ِ الرشَّ
ب، وبناء املساجد واملَُساَهَمة يف نفقات  املُْحتَاِجنَي، وَحْفر اآلبار وَمّد َشبَكات مياه الرشُّ

ق باملال أو الِكَساًء أو الطعام. العالج والتَّعليم للُفَقرَاء واملُْحتَاِجنَي والتََّصدُّ

كَاة فإنَّه يكن استثامر  ونُذكِّر بأنَّه بالقياس عىل َجَواز اســـتثامر نِْسبة من أموال الزَّ
َدقَات  عيَّة باألولويَّة؛ ألنَّ القيـــود الرَشِْعيَّة عىل أموال الصَّ َدقَات التَّطَوُّ أمـــوال الصَّ
ق يُوكِّل املَُنظََّمة قواًل وكتابًة يف توصيل ماله إىل  كَاة، وألنَّ املُتََصـــدِّ أقـــّل من قيود الزَّ
املُْحتَاِجـــنَي بكامل إرادته ورضاه، فهو بذلك يُوَكِّلَُها بالقيام با تراه مناســـبًا لصالح 
َواِبط الرَشِْعيَّة يف استثامر  نَي، لكن مع جواز ذلك ينبغي أيًضا االستناد للضَّ املُْســـتَِحقِّ
األموال كام َســـلََف ِذكْرها يف املبحـــث األَوَّل، ِحرًْصا عىل مبدأ الحفاظ عىل األموال 

وتََجنُّبًا إلهدارها يف مرشوعات تحتمل الخسارة بصورٍة كبريٍة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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املبحث الرَّاِبع 

إَغاثَة غري املُْسلِم

ات املُْجَتَمع ظاَللََها عل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ،  َرات الَعْص وتََغيُّ تَْفرِض تَطَوُّ
ات بيئته  فهـــذا الَعَمل هو ولِيد البيئة، وابُْن املُْجَتَمع، فمن الطبيعّي أن يتأثَّر بتغيُّ
وُمْجَتَمعه؛ فالفكر اإلَغاِثّ اإلْســـالِمّي اســـتَمرَّ لفرتاٍت طويلٍة ُمْنَغِمًسا يف إَغاثَة 
ـــاِبَقة، فمعظم البيئات الَِّتي  ، وهذا األمر كان ُمرَبًَّرا ِضْمن الظُّروف السَّ املُْســـلِمنِيَ
، وكان  َعِملَْت بها املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة اإلْســـالِميَّة كانت ذاَت أغلبيَّة َساِحَقة للُمْسلِمنِيَ
، ونفس األمر يف املُْجَتَمَعات  من النَّاِدر أن تجد َغْي مســـلم يف ُمْجَتَمَعات املُْسلِمنِيَ

األخرى، فأوروبا قبل قرٍن من الزََّمن كانت ِحكًْرا عل املسيحيني واليهود.

فالظروف الحاليَّة أدَّت النتشـــار األديان والقوميَّات واألجنـــاس، فَتََخالََط النَّاُس، 
ت الهجرة، فَقلَّاَم تجد بيئًة خالصًة لديٍن أو ِعرٍْق، فاملُْجتََمَعات اإلْسالِميَّة الحاليَّة  وعمَّ
يَانَات األخرى، نَاِهيَك عن  يعيـــش يف كََنفها بعض الهندوس، والبوذيِّنَي، وأتبـــاع الدِّ
اليهود والنََّصاَرى يف كثريٍ من املُْجتََمَعات اإلْســـالِميَّة، وهذا ما يَُحتِّم عىل املَُنظَّاَمت 
اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة اإلْسالِميَّة االلتفات لهم؛ كَْون من مبادئ الَعَمل اإلنَْساِنّ الحياديَّة؛ 
فاملعيار الوحيد لتقديم الِخْدَمات هو اإلنَْسانِيَّة، فأّي إنسان محتاج -ِبَغّض النَّظَر عن 
دينه ومذهبه- يســـتِحّق الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة، وهذا املفهوم ليس دخياًل عىل 
اإلسالم، وال ُمتََكلًَّفا، بل هو من ُصلْب اإلسالم؛ فقد قال الله -سبحانه وتعاىل- يف آي 
الذِّكر الحكيم: ﴾َوَما أَْرَســـلَْناَك إلَّ َرْحَمًة للَعالَِمنَي﴿، ]سورة األنبياء:107[، وِمامَّ ال 

َشّك به أنَّ املقصود بهذه اآلية الكرية هم عموم النَّاس وليس املُْسلِمنِيَ فقط.

ِْعّي إلَغاثَة غي املُْسلِمنِيَ التَّأِصيل الشَّ
ْمَحة، ولذا فإنَّ ُمَجرَّد التََّساُؤل عن  إَغاثَة غري املُْســـلِمنِيَ جزٌء من رســـالة اإلسالم السَّ
ُحْكم إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ أمٌر مرفوٌض؛ ألنَّ ُمَجرَّد التساؤل عن إَغاثَة غري املسلم يعني 
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ْمح يف  أنَّ اإلجابة قد تَْحتَِمل الرَّفْض أو الَقبُول؛ وهذا يتعارض مع منهج اإلســـالم السَّ
املُبَاَدرَة إىل إَغاثَة املَملُْهوِفنَي وإنقاذ املُْحتَاِجنَي، وَدْعم أصحاب الحاجات، وإســـعاِف 

الَجرَْحى، وُمَداَواة املرىض.
، وأنَُّهم  وقد مدح النَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الِكرَام ِصَفات النَّْجَدة واملُُروَءة يف غري املُْسلِمنِيَ
َفات حتى لو كانت يف غري املُْسلِمنِيَ  ِبيل؛ وهذه الصِّ يُرَاُعون الفقري واملسكني وابَْن السَّ
فإنَّها َمْحبُوبَة وهي من مبادئ اإلسالم؛ فعن املستورد بن شداد -ريض الله عنه- قال: 
ســـمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "تَُقوُم الّساَعُة والرُّوُم أكَْثُ النَّاس". فَقاَل له َعْمُرو بن 
العاص -ريض الله عنه-: "أبِْصْ ما تَُقوُل، قاَل: أقُوُل ما َســـِمْعُت ِمن رَسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
قاَل: لَِئْ قُلْـــَت ذلَك، إنَّ فيهم لَِخصااًل أْربًَعا: إنَُّهْم ألَْحلَُم النَّاس ِعْنَد ِفتَْنٍة، وأرَْسَُعُهْم 
إفاقًَة بَْعَد ُمِصيبٍَة، وأَْوَشُكُهْم كَرًَّة بَْعَد فَرٍَّة، وَخرْيُُهْم لِِمْسِكنٍي ويَِتيٍم وَضِعيٍف، وخاِمَسٌة 

َحَسَنٌة َجِميلٌَة: وأَْمَنُعُهْم ِمن ظُلِْم املُملُوِك")1(.

م لُكلِّ النَّاِس؛ املُْسلِِم وغريِ املُْسلِم؛ ألنَّ الَكَوارِث  لِيَمة تقول: إنَّ جهود اإلَغاثَة تَُقدَّ إنَّ الفطرة السَّ
ؤَال؛  ؛ فال ينبغي ملُْسلٍِم أن يسأل نفسه هذا السُّ إذا حدثت ال تَُفرِّق بني املُْسلِمنِيَ وغري املُْسلِمنِيَ
ؤَال. لكنَّنا من منظور البحِث الِعلِْمّي سُنورد األدلَّة الرَشِْعيَّة ردًّا عىل َمن يسأل مثل هذا السُّ

إنَّ إَغاثَة غري املُْســـلِمنِيَ وتقديم الَعْون لهم يف مصائبهم من القضايا الَِّتي ناَدى بها 
ِْعّي لهذه الَقِضيَّة ليس بحاجـــة للكثري من الجهد والبحث  اإلســـالم، والتَّأِصيل الرشَّ
والتَّْمِحيـــص؛ فاألَِدلَّة الرَشِْعيَّة يف هذا األمر وفريٌة، ســـواًء يف القرآن الكريم أو يف 
َواِهد الَشِْعيَّة الَِّتي تَُبنيِّ  نَّة املُطَهَّرَة أو يف اجتهادات العلامء، وفيم ييل بعض الشَّ السُّ

موقف اإلسالم من هذه الَقِضيَّة:

ـــَواِهد القرآنيَّة الَِّتي تدعو وتَُحّض عىل 	  د الشَّ ـــَواِهد يف القرآن الكريم: تتعدَّ الشَّ
تقديم الَعْون واملَُســـاَعَدة للنَّاس أجمعني، بَغضِّ النَّظَر إْن كانوا ُمْســـلِمنِيَ أْم مل 

صحيح مسلم )2898(.. 1
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ين ولَْم  يكونـــوا، قال -تعاىل-: ﴾ ل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعـــِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يف الدِّ
يُْخرُِجوكُْم من ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم وتُْقِســـطُوا إِلَْيِهْم إنَّ اللََّه يُِحبُّ املُْقِسِطنَي﴿ 
]ســـورة املمتحنة: 8[؛ ويف هذه اآلية رُْخَصٌة يف ِصلَـــة الَِّذيَن مل يَْنُصبُوا الحرب 

للُمْسلِمنِيَ وَجَواز ِبرِّهم)1(.
وقوله تعاىل: ﴾َوإِْن أََحٌد ِمَن املُْشِِكنَي اْســـَتَجارََك َفأَِجرُْه َحتَّى يَْسمع كَالَم اللَِّه 
ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه ذلك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم ل يَْعلَُموَن﴿ ]سورة التوبة: 6[؛ أْي فأَِجرْه وأَِعْنُه 
ْنُه عىل نفســـه وأمواله، فإْن اهتـــَدى وآَمن عن ِعلٍْم واقِْتَناٍع فََذاك خرٌي، وإالَّ  وأَمِّ
فالواجب أن تُبَلِّغه املكان الَِّذي يأمن به عىل نفسه ويكون ُحرًّا يف عقيدته، وهذا 
ّي ال يَطْلب الجوار فهو  مِّ ـــة؛ ألنَّ الذِّ مَّ النَّـــصُّ خاّص باملرشكني من غري أهل الذِّ
ة؛ وإذا كان الكافر من غري أهل  مَّ ُمْؤَتَن باألســـاس عىل نفســـه وماله بعهد الذِّ
ة، بأن كان ُجْنِديًّا أو حربيًّا، واستغاث؛ فإنَّه يَُجاُب إىل طَلَبه؛ لعلَّه يسمع كالم  مَّ الذِّ
الله، أو يَرِْجع عامَّ يف نفسه من رَشّ ويأرسه املعروف)2(، وقوله: )ثم أبْلِْغُه َمأَْمنه( 

وِريَّة التي تجعله يف أماٍن، ومنها إغاثته. ُ قد يُستَفاد منه توفري حاجاته الضَّ
وكذلك قوله تعاىل: ﴾لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم ولَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن يََشاُء وَما تُْنِفُقوا 
من َخْيٍ َفأِلَنُْفِسكُْم وَما تُْنِفُقوَن إلَّ ابِْتَغاَء وْجِه اللَِّه وَما تُْنِفُقوا من َخْيٍ يَُوفَّ 
إِلَْيكُْم وأَنُْتْم ل تُظْلَُموَن﴿ ]ســـورة البقرة: 272[؛ وسبب نزول هذه اآلية الكرية 
ق عىل َمن ليس من أهل ديننا؟ فأنزل  أنَّ رجـــااًل من أصحاب النَِّبّي قالوا: أنتصدَّ

الله يف ذلك القرآن)3(.
الم: ﴾َولَمَّ وَرَد َماَء َمْديََن وَجَد َعلَْيِه  ة النَِّبّي موىس عليه السَّ وقوله تعاىل يف ِقصَّ
ًة ِمَن النَّاس يَْسُقوَن وَوَجَد من ُدونِِهُم اْمَرأتنَْيِ تَُذوَداِن َقاَل َما َخطُْبكَُم َقالََتا  أُمَّ
ل نَْســـِقي َحتَّى يُْصِدَر الرَِّعاُء وأَبُونَا َشـــْيٌخ كَِبيٌ )23( فَسَقى لَُهَم ثُمَّ تََوىلَّ إىل 
﴿ ]سورة القصص: -23 24[؛  الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ إِنِّ لَِم أَنْـَزلَْت إَِلَّ من َخْيٍ َفِقيٌ

ابن الجوزي، زاد املير 6/19.. 1
إبراهيم بن محمد بن مفلح، املبدع، النارش: املكتب اإلسالمي- بريوت- لبنان، سنة النرش: 1400ه،ـ ج3، ص-389 أبو . 2

املحاسن، معتص املختص، ج1، ص225.
الطربي: جامع البيان يف تأويل آي القرآن 5/588.. 3
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فاألنبياء رأس أهل الخري يُِغيثُون املُْحتَاِجنَي ويُعينونهم عىل سداد حوائجهم دون 
ـــَواِهد القرآنيَّة وغريها تَُؤكِّد عىل الرُّخَصة للُمْسلِمنِيَ  تفريٍق أو تييٍز.  فهذه الشَّ
ة وغريهم، ويف جواز اإلحسان إليهم وَمّدهم بالَعْون  مَّ ق عىل أهل الذِّ يف التََّصدُّ

واملَُساَعَدة.

الم- يف قَْولِِه 	  الة والسَّ نَّة النََّبِويَّة الشيفة: كان النَِّبّي -عليه الصَّ َواِهد يف السُّ الشَّ
يَّة  وِفْعلِِه َمْنبًَعا للخري، للُمْســـلِمنِيَ وغريهم، فنزوله بالرَِّســـالة َحَمَل الخري للبَرَشِ
َا أنا رحمٌة ُمهداٌة")1(، وِقيَل:  جمعاء؛ فقال صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "يا أيَُّها النَّاس إمنَّ
ا بُِعثُْت رَْحَمًة")2(،  يا رَُسوَل اللِه، ادُْع عىل املرُْشِكنَِي قاَل: "إنِّ لَْم أُبَْعْث لَّعانًا، وإمنَّ
الَّة عىل الرَّْحَمة؛ فقال  -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "وكاَن النَِّبّي  وأَْخرَبَ بعموم ِبْعثَِتِه الدَّ
ة")3(؛ ولذا حثَّ -صىلَّ الله عليه  ة وبُِعثْـــُت إىل النَّاس َعامَّ يُبَْعـــُث إىل قَْوِمِه َخاصَّ
َاُحم بني النَّاس؛ فقال -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "الرَّاِحُموَن  وســـلَّم- عىل نرَْش الرتَّ
ـــاَمِء")4(؛ ففي هذا  يَرَْحُمُهُم الرَّْحَمُن، ارَْحُموا أَْهَل األَرِْض يَرَْحْمُكْم َمْن يف السَّ
الحديث الرشيف تأكيٌد عىل ضورة الرِبّ بالنَّاس جميًعا، وليس املُْســـلِمنِيَ فقط؛ 
وقوله -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "ال يَرَْحُم اللُه َمن ال يَرْحُم النَّاَس")5(؛ وقال أيًضا: 
"أاَل َمْن ظَلََم ُمَعاِهًدا، أَِو انْتََقَصُه، أو كَلََّفُه فَْوَق طَاقَِتِه، أو أََخَذ ِمْنُه َشيْئًا ِبَغرْيِ ِطيِب 
يف أيًضا دليٌل آخر  نَْفـــٍس، فَأَنَا َحِجيُجُه يَْوَم الِقيَاَمِة")6(؛ ففي هذا الحديث الرشَّ

يِّنَي باإلحسان. مِّ عىل وجوب ُمَعاَملَة الذِّ
وقول النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وســـلَّم-: )فكُّوا الَعـــاِن، وأطعموا الجائع، وُعوُدوا 
املريض()7(، والنّص عاّم يشمل املُْسلِمنِيَ وغريهم، وقوله -صىلَّ الله عليه وسلَّم-

السلسلة الصحيحة )490(. . 1
صحيح مسلم )2599(. . 2
صحيح البخاري )325(.. 3
أخرجه أحمد )6494( والرتمذي )1924(.. 4
أخرجه البخاري )6941(، مسلم )2319(.. 5
أخرجه أبو داود )2702( وصححه األلبان.. 6
أخرجه البخاري )3046(. والعان هو األسري. ابن منظور، لسان العرب، النارش: دار صادر للطباعة والنرش- بريوت- . 7

لبنان، سنة النرش: 199م، ج15، ص102.
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: )يف كُلِّ ذاِت كَِبـــٍد رَطْبٍَة أْجٌر( )1(، كام خاطَب أيًضا أهل الخري ببعض صفاتهم 
()2(، ومن ذلك قول النَِّبّي -صىلَّ الله عليه  فقال: )وتُِغيثوا املَلهوَف، وتَْهدوا الّضالَّ
َع اللُه عليه كُربًَة يف اآلِخرَِة( نيا؛ وسَّ َع عىل َمكروٍب كُربًَة يف الدُّ وســـلَّم-: )َمن وسَّ
)3( واللَّْفظ هنا عامٌّ يشـــمل املسلم وغري املســـلم، وقوُل الرَُّسول -صىلَّ الله عليه 

 )4() وسلَّم-: )َمْن أراَد أْن تُْســـتَجاَب دعوتُُه وأْن تُْكَشَف كُْربَتُُه فلْيَُفرِّْج عن ُمْعِسٍ
ولَْفظ "املُْعِس" عاّم هنا أيًضا.

وعموم اإلَغاثَة يشمل املسلم وغري املسلم، فلم تكن اإلَغاثَة من خصائص املؤمنني؛ 
ا هي وْصف ُمْشرَتَك بني جميع البرش)5(. فضاًل عن خصائص النَِّبيِّنَي واملُرَْسلِنَي، وإمنَّ

لف: َساَر الصحابة -ريض الله عنهم- عىل نهج 	  َواِهد يف سية الصحابة والسَّ الشَّ
يِّنَي، ويف َحّضهم عىل مّدهم  مِّ الم- يف إحسانهم للذِّ الة والسَّ الرَُّســـول -عليه الصَّ
يق كتََب خالد بن الوليد)6( ُصلًْحا  دِّ بالَعْون إْن احتاجـــوا، ففي عهد أب بكر الصِّ
َا شـــيٍخ  ألهل الِحـــريَة بالعراق، وكانوا من النَّصارى، جاَء فيه: "وَجَعلُْت لهم أيُّ
َضُعَف عن الَعَمل، أو أَصابَتُْه آفٌَة من اآلفات، أو كان غنيًّا؛ فافَتَْقَر وصار أَْهُل ِديِنِه 
قون عليه، طُرَِحْت ِجْزيتُُه، وِعيَل من بيت مال املُْسلِمنِيَ هو وعياله")7(؛ ومن  يتصدَّ

أخرجه البخاري )6009(، ، ومسلم )2244(.. 1
أخرجه أبو داود )4817(، والضياء يف »األحاديث املختارة« )308( وصححه األلبان.. 2
أخرجه مسلم )2699( ، وأبو داود )4946(. والرتمذي )1930(. وابن ماجه )225(.. 3
أخرجه أحمد )4749(، وعبد بن حميد يف »املسند«  )824( واللفظ لهام، وأبو يعىل )5713(. . 4
املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة، ج4، ص30.. 5
خالد بن الوليد بن املغية املخزومّي القريّش: )642-592م(، صحاّب وقائٌِد عســكرّي، لّقبه الرَُّســول بســيف الله . 6

ام،  املسلول، اْشتُِهَر بُحْسن تخطيطه العسكرّي وبَرَاَعِتِه يف قيادة جيوش املسلمني يف حروب الرِّدَّة وفتح العراق والشَّ
ة ســنوات من عام 632 حتى عــام 636م، يَُعّد أحد قادة  يف عهــد َخلِيَفتَــِي الرَُّســول أب بكر وعمر يف ُغُضون عدَّ
الجيوش القالئل يف التَّاِريخ الَِّذيَن مل يُْهزَُموا يف معركة طوال حياتهم، فهو مل يُْهزَم يف أكث من مائة معركة أمام 
اَسانِيَّة الفارسيَّة وحلفائهم، باإلضافة إىل  قَة َعَدِديًا من اإلمرباطوريَّة الرُّوميَّة البيزنطيَّة واإلمرباطوريَّة السَّ قوَّاٍت ُمتََفوِّ
العديد من القبائل الَعَرِبيَّة األخرى، اْشتُِهَر خالد بانتصاراته الحاسمة يف معارك الياممة، وتكتيكاته الَِّتي استخدمها 
يف معركة الريموك، أْسلََم خالد  بعد صلح الحديبيَّة، وشارك يف حمالت مختلفة يف عهد الرَُّسول، أهّمها غزوة مؤتة 

https://cutt.us/muML6 :وفتح َمكَّة. للمزيد يُْنظَر موقع ويكيبيديا عىل الرَّاِبط
أبو يوسف، الخراج ص144.. 7
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املَْرِوّي عن الخليفة عمر بن الَخطَّاب أنَّه َمرَّ بباِب قوٍم وعليه سائل يهودّي كبري 
يقول: "شيٌخ كبرٌي ضيُر البََص؛ فقال له عمر ما ألجأك إىل ما أرى؟ قال: الحاجة 
والِجْزيَـــة؛ فأَخَذ عمر بيده وذهب به إىل منزله، فرََضخ له بيشٍء ِمامَّ يف املنزل، 
بَاَءُه، فوالله ما أنَْصْفَناه  ثُمَّ أرســـل إىل خازن بيت املال؛ فقال له: انظر هذا وُضَ
بَائِِه)1(؛ فهذه  إْن أكلنا َشِبيبته، ثُمَّ نَْخُذلُُه عند الَهرَم؛ وَوَضع عنه الِجْزيَة وعن ُضُ
. حابة تُؤكِّد نظرة اإلسالم للتََّعاِمل مع غري املُْسلِمنِيَ َواِهد وغريها من ِسرَي الصَّ الشَّ

واستنتاًجا ملا سبق نصَّ الُفَقَهاء عىل أنَّ غري املُْسلِمنِيَ يَُعاَملُوَن ُمَعاَملَة املُْسلِمنِيَ يف شأن 
اب إليه؛ مســـلاًم  ، فقالوا: يجب إَغاثَة املُْضطَّر ببَْذل الطَّعام والرشَّ اإلَغاثَة ورَفْع الُضّ
يُوطي: ومنها )أْي: فروض الِكَفاية( َدفُْع  يًّا أو ُمَعاَهًدا()2(. وقال اإلمام السُّ كان أو ِذمِّ
ر املُْســـلِمنِيَ كَِكْسَوة َعاٍر وإطعاِم جائعٍ، إذا مل يَْنَدفع بزكاِة وبيِت ماٍل.. ومحاويج  َضَ
ة كاملُْســـلِمنِيَ ومنها إَغاثَة املستغيثني يف النَّائِبَات()3(، ويرى الُفَقَهاء أنَّ كُّل  مَّ أهل الذِّ
ة يَُغاثُون به، حتى فََكاك أرَْسَاهم، فإذا احتاجوه أُِغيثُوا به، وِمثْلُُه  مَّ ما يحتاجه أهل الذِّ

املُْستَأَْمن.

فْع عن  ونّص الُفَقَهاء عىل أنَّه إذا استغاث الكافر فإنَُّه يَُغاث؛ ألنَّه آِدِمّي وألنَّه يجب الدَّ
الغري إذا كان آدميًّا محرتًما)4(.

ُصَور إَغاثَة غي املُْسلِمنِيَ
، وجميعها تدور يف فَلَك تقديم  َور الَِّتي رشَعها اإلسالم إلَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ د الصُّ تتعدَّ

َور: الَعْون لهم استناًدا إلنَْسانِيّتهم، وفيم ييل أَهّم هذه الصُّ

أبو يوسف: الخراج ص144.. 1
املَْوُسوَعة الِفْقِهيَّة، ج5، ص198.. 2
الرشبيني، مغني املحتاج، النارش: دار الفكر- بريوت، ج6، ص13.. 3
عبدالحميد الرشوان، حاشية الرشوان، النارش: دار الفكر-بريوت-  لبنان، ج9، ص-185 النََّوِوّي، روضة الطالبني، . 4

ج10، ص189.
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إغاثَُتُهْم يف املصائب والكََوارِث: دعا اإلســـالم إىل اإلحسان إىل غري املُْسلِمنِيَ يف 	 
ـــدائد واملَِحن والَكَوارِث، فال بُدَّ من تقديم  األحوال العاديَّة، فام بَالَُك يف أيام الشَّ
الم- أرسل ألهل  الة والسَّ يَِد الَعْون لهم وإغاثتهم يف ُمَصابهم، فالرَُّسول -عليه الصَّ
يِّنَي،  مِّ مكَّة مااًل ملا قََحطُوا ليَُوزََّع عىل فقرائهم)1(، وأهُل مكَّة حينها مل يكونوا من الذِّ

بل كانوا مرشكني، وهذا دليٌل عىل ضورة إَغاثَة اإلنسان ِبَغضِّ النَّظَر عن دينه.

َدقَُة يف اإلســـالم جائزٌة عىل غري املسلم؛ فالخليفة 	  ق عل فقرائهم: فالصَّ التََّصدُّ
ام بقوٍم َمْجُذوِمنَي)2( من النََّصارى؛  عمر بن الَخطَّاب َمرَّ عند قدومه إىل أرض الشَّ
َدقَات، وأن يُْجَرى عليهم الُقوت)3(؛ وال يختلف الُفَقَهاء  فأمـــر أن يُْعطَْوا من الصَّ
ق عىل فقرائهم من أشكال اإلَغاثَة  ، فالتََّصدُّ ق عىل غري املُْسلِمنِيَ يف جواز التََّصدُّ

الَِّتي رشعها اإلسالم.

ـــكَّان 	  أَْوُجـــه اإلَغاثَة املَُعارِصَة: مع تغريُّ مَنَط الحياة املَُعارِصَة وازدياد عدد السُّ
يَات جديدة للَعَمل اإلَغاِثّ، أظهرت معها ُوُجوًها جديدة للَعَمل اإلَغاِثّ،  برزت تََحدِّ
تناولناها تفصياًل يف هذا الكتاب، وكَْون اإلســـالم رَشع الرِبّ واإلحســـان لغري 
، فهذه األَْوُجه املُعارِصَة لإلَغاثَة تنســـحب عىل غري املُْســـلِمنِيَ أيًضا،  املُْســـلِمنِيَ
، وتقديم  كاإلَغاثَـــة يف الَكـــَوارِث الطَِّبيِعيَّة والحروب ما مل تكن مع املُْســـلِمنِيَ

. الِخْدَمات اإلنَْسانِيَّة الحديثة لهم رشيطة أالَّ تتعارض مع مصالح املُْسلِمنِيَ

ضوابط َشِْعيَّة يف إَغاثَة غي املُْسلِمنِيَ
يًّا كان أو كافرًا،  كام ذكرنا فيام سبق أنَّ الرَّاِجح يف األصل هو اإلْذُن بإَغاثَة غري املسلم ِذمِّ
ه لغري  ة تَْحُكُم الَعَمل اإلَغاِثّ اإلْســـالِمّي املَُوجَّ لكـــن ذلك ال ينع من وجود ضوابط ُمِهمَّ

السخي، شح السي الكبي 1/144.. 1
َمْجُذومــني: ُمَصاِبــنَي بَرَِض الُجَذام، والُجَذام َداٌء يُِصيب الِجلْد واألطراف، وقَد تَتَســاقَط معه األطراف. قاموس . 2

https://cutt.us/jy700 :املعان، مادة "َجَذَم"، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ْعَوة إىل الله، موقع طريق اإلسالم، 20 سبتمرب 2003م، تاريخ الزيارة 30 . 3 اإلحسان إىل غي املسلمني وأَثَرُُه يف الدَّ

https://cutt.us/2oPcX :مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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، بل وإنَّه يُويِص بتشكيل لجان ُمتَابََعة للعمل اإلَغاِثّ لغري املُْسلِمنِيَ بعد االنتهاء من  املُْسلِمنِيَ
َواِبط -التَّايِل ِذكْرُها- وبلوغ  تقديم املَُســـاَعَدات اإلَغاثِيَّة لهم، بهدف التَّأَكُّد من تحقق الضَّ

األهداف األصيلة للعمل اإلَغاِثّ اإلْسالِمّي، وَضامن عدم اإلساءة إىل املَُغاثِنَي:

ُمو اإلَغاثَة بَعَدم اإلســـاَءة إىل  ًل: عدم اإلســـاءة إىل املَُغاثِنَي: يجب أن يلتزم ُمَقدِّ أَوَّ
ِريَن؛ بأّي ُصورَة من ُصَور اإلســـاءة إليهم، أو التَّْقلِيل من  املُْحتَاِجنَي والُفَقراء واملُتََضِّ
شـــأنهم، أو زَْجرهم، ومن ُصَور اإلســـاءة للمغاث ِبَشكٍْل َعاّم وغي املسلم عل وجه 

التحديد، والَِّتي يجب تََجنُّبها:

املّن واألذى يف القول والفعل: فيقول الله تعاىل يف سورة البقرة: ﴾الَِّذيَن يُنِفُقوَن 	 
أَْمَوالَُهْم يف َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ل يُْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمنًّا ول أًَذى لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم 
ن َصَدَقٍة  ْعُروٌف وَمْغِفرٌَة َخْيٌ مِّ ول َخْوٌف َعلَْيِهْم ول ُهْم يَْحزَنُوَن)262(َقْوٌل مَّ
يَْتَبُعَها أًَذى واللَُّه َغِنيٌّ َحلِيٌم)263(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ل تُْبِطلُوا َصَدَقاتِكُم ِباملَنِّ 
واألََذٰى كَالَِّذي يُنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاس ول يُْؤِمُن ِباللَِّه والَيْوِم اآلِخِر َفَمَثلُُه كََمَثِل 
ٍء ِممَّ كََسُبوا  َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب َفأََصابَُه واِبٌل َفرَتَكَُه َصلًْدا لَّ يَْقِدُروَن َعَلٰ يَشْ

واللَُّه ل يَْهِدي الَقْوَم الكَاِفِريَن﴿ ]سورة البقرة: 262-264[.

َدقَات تََجنُّب االســـتطالة وتَرْك املَّن؛ فَإنَُّهاَم  ويؤكِّد العلامء أنَّ ِمن آداب أداء الصَّ
ِنيع، وإحباط األْجر، ومن اآلداب  ْدر، وفيهام َهْدم الصَّ من لُْؤم الطَّبْع وِضيق الصَّ

أال يَْقرِن بشكوِر سعيه تقريًعا ِبَذنٍْب)1(، وال توبيًخا عىل َهْفَوٍة)2(.

ويقـــول اإلمام القرطبي: "املّن غالبًا يقع من البخيـــل واملُْعَجب، فالبخيل تَْعظُُم 
يف نفســـه وإن كانت حقريًة يف نفسها، واملُْعَجب يحمله الُعْجب عىل النَّظَر لنفسه 
بعني الَعظََمة، وأنَّه ُمْنِعٌم باله عىل املُْعطَى، وإن كان أفضَل منه يف نفس األمر، 

وُموِجب ذلك كُلّه الجهل ونسيان نعمة الله فيام أنَْعَم به)3(.

ق عليه. . 1 يَْقِصد: أالَّ يُْفِسد املُْسلِم َصَدقَته وإحسانه بتوجيه تَْقِريع ولَْوم للُمْحَسن إليه، وأالَّ يَلُومه يف التََّصدُّ
السفاريني، أدب الدنيا والدين، ص334 و335. . 2
ابن حجر، فتح الباري، ج3، ص299.. 3
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 	 ، ين اآلخر الَِّذي يعتنقه املغاثون من غي املُْسلِمنِيَ لِْبّي تَِجاه الدِّ إبراز املَْوِقف السَّ

نَّة النَّبَِويَّة املُطَهَّرَة أبَْرزَت كيف كان يتَعاِمل النَِّبّي  والنَّظَر إليهم كخصوم، لكنَّ السُّ

، فقال صىلَّ الله عليه وسلَّم: »َمثيَِل  -صىلَّ الله عليه وســـلَّم- مع غري املُْســـلِمنِيَ

وَمثَلُُكـــْم كََمثَِل رَُجٍل أْوقََد ناًرا، فََجَعَل الَجناِدُب والَفراُش يََقْعَن فيها، وهو يَُذبُُّهنَّ 

َعْنهـــا، وأنا آِخٌذ بُحَجزِكُْم َعِن الّنـــاِر، وأَنْتُْم تََفلَّتُوَن ِمن يَِدي«)1(، وهذا الحديث 

يرُْبِز َمَدى تعاطف النَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم- مع غري املُْسلِمنِيَ وَشَفَقِتِه عليهم.

: من املُْحتََمل بنسبٍة كبريٍة أن يَُواِجه 	  الهجوم عل عادات وتقاليد غي املُْســـلِمنِيَ

الَعاِملوَن يف الحقل اإلَغاِثّ تقاليـــد وعادات ُمَخالََفة للرشيعة يف البلدان غري 

اإلْسالِميَّة الَِّتي يعملون فيها، وهنا ال يجوز لهم إنكار ذلك أو االصطدام بأصحابها 

ا  ْدر، أمَّ من املَُغاثِنَي، بل التََّعاُمل بأقىص قَْدٍر من الحكمة واملَْســـُؤولِيَّة وَسَعة الصَّ

يَاِسيَّة  يِنيَّة، أو إقحام الشؤون السِّ اإلســـاءة إىل املَُغاث وذّم عاداته أو طُُقوسه الدِّ

أو الَقبَلِيَّة يف تفاصيل وإجراءات الَعَمل اإلَغاِثّ، فإنَّ كُّل ذلك يســـاهم يف فَْقد 

املقصد األعظم من الَعَمل اإلِغاّث.

عدم استخدام وسائل التَّْوِزيع الَِّتي تَْحَفظ كرامة املغاث: إذ إنَّ من خري الوسائل 	 
يَّة ال علنيَّة، وأالَّ تُلِْجئُه لالنتظار الطويل الَِّذي يُْشِعره بالَحَرج  أْن تكون اإلَغاثَة رِسِّ

يق. والضِّ

يـــن: فيَُحكِّم القائم عىل الَعَمل 	  عـــدم تحقيق عدالة التَّْوِزيع تََبًعا لختالف الدِّ
اإلَغاِثّ األهواَء يف توزيع املَُساَعَدات اإلَغاثِيَّة، ويَظْلِم بعض املُْحتَاِجنَي من غري 
، وهو ما يَُخالِف العقيدة اإلْسالِميَّة، يقول الله تعاىل: ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  املُْسلِمنِيَ
اِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء ِبالِقْسِط ول يَْجرَِمنَّكُْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلٰ أَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا  كُونُوا َقوَّ
هو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى واتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبيٌ مِبَا تَْعَملُوَن﴿ ]سورة املائدة:8[، أْي: 

أخرجه مسلم )2285(. . 1
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ال يحملنَّكـــم بُْغُض قوٍم عىل تَرْك الَعْدل فيهم، بل اســـتعملوا الَعْدل يف كُّل أحٍد 
صديًقا كان أو عُدوًّا.

ولضامن تحقُّق عدالة التَّْوِزيع، فإنَّه ينبغي ُمرَاَعاُة األولويَّات يف تقديم الَعَمل اإلَغاِثّ 
، وذلك عند ُوُجود تَزَاُحم عىل املَُساَعَدات بني املَُغاثِنَي،  سواًء للُمْسلِمنِيَ أو غري املُْسلِمنِيَ
َاب أوَّاًل ثُمَّ  يَّة، فيكون الطعام والرشَّ يَّة فاملُِهّم فاألقَّل أَهمِّ وتقديـــم الَحاَجة األكث أَهمِّ
الِكَساء ثُمَّ املَْسَكن، ثُمَّ العالج وبعدها التَّْعلِيم، وإن مل يكن هناك تَزَاُحم لِقلَّة املُْحتَاِجنَي 

أو لفائض أموال اإلَغاثَة فال يَُصار إىل تقديم َحاَجِة ُمَغاٍث عىل آخر.

ثانيًّا: ضمن عدم إفضاء املَُســـاَعَدة إىل َمْفَسَدة: ويُقَصد به عدم البحث يف بواطن 
األمور املُتََعلَِّقة بأهداف حصول املَُغاث عىل ُسبُل اإلَغاثَة أو الَعْون، فاألصل أنَّ املَُغاث 
ه تلبية حاجته يف املقام األَوَّل، وبالتَّايِل ال يُصار  َصاِحُب حاجٍة، وصاحُب الحاجة يهمُّ
إىل اعتامد غري هذا األصل إالَّ بدليل يكشف أهدافه املُْسترَِتَة من الحصول عىل املَُعونَة، 

ويُِزيُل ُحْكم األصل، ويُوِجب بناًء عليه وقف املساعدة.

وقـــد نّص الُفَقَهاء عىل وجوب تعلُّق ُحْكم اإلَغاثَـــة باألصل الظَّاِهر من املغاث، وهو 
غالُِب الظَّّن الَِّذي يقوم مقاَم اليقني، وهو حاجة املَُغاث إىل املَُســـاَعَدة، دون البحث 

عن الباطن ابتداًء، حتى يَثْبَُت ما يزيل هذا الظَّّن الغالب أو ينافيه.

-؛ يجب إْعاَمُل َغلَبَِة  وبالتَّايِل فإنَّ املُوَكَّل بإَغاثَة املحتاج -حتَّى لو كان من غري املُْسلِمنِيَ
الظّـــّن الَِّذي يُِفيد أنَّ هذا املَُغاث يريد فقط قضاء حاجته؛ ألنَّ الغالب من املُْحتَاِجنَي 
هذا األصل، حتَّى يَثْبُُت غريه بيقنٍي أو غلَبَِة ظّن، وهنا تُوقَف أعامل املُساَعَدة له، وإن 
ثَبََت أنَّ املحتاج من غري املُْســـلِمنِيَ يَْستَْعِمل مواّد اإلَغاثَة يف هدٍف غري ما رُصفت له 
ن يُسيئون استخدام مواد اإلَغاثَة؛ كأْن يتاجر بها  يتّم َمْنع املساعدة عنه هو وأمثاله ممَّ
أو يســـتغلّها يف تحقيق أهداف شخصيَّة ومكاسب ذاتيَّة، أو أن يُثبت أنَّ املَُغاث ظالِم 

ويَْستَِغّل مواد املُساَعَدة يف ترسيخ ظُلِْمه وأَكْل حقوق النَّاس بالباطل.

م اإلَغاثَة  ثالًثا: عدم استخدام املَُحرََّمات الَشِْعيَّة يف تقديم اإلَغاثَة: يَْحرُم عىل ُمَقدِّ
تقديم ما يُْعترَب حراًما يف رشيعته كُمساَعَدٍة لغري املسلمني، حتى وإن كان جائزًا يف 

اِدس عرَش/ املبحث الرَّاِبع  الفصل السَّ
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م له َخْمرًا أو لحَم خنزيٍر أو مااًل ِربَِويًّا عىل ســـبيل  رشيعـــة املَُغاث، فال يجوز أن يُقدِّ
م، ومن هنا يحرم عليه ذلك. املثال؛ ألنَّ الِفْعَل يف النهاية ُمرْتَِبٌط باملسلم فهو الَِّذي يُقدِّ

كَاة يف  اِبط أيًضا ما سبق تناوله من أنَّه ال يجوز استخدام أموال الزَّ ويف سياق هذا الضَّ

كَاة إىل غري املسلم)1(.  د الُفَقَهاء عدم جواز رصف أموال الزَّ ، فحدَّ إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ
واســـتندوا يف ذلك لقول الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم- يف مخاطبته ملعاذ: أْعلِْمُهْم 

ــَه افرَْتََض عليهم َصَدقًَة يف أْموالِِهْم تُؤَْخُذ ِمن أْغِنيائِِهْم وتُرَدُّ عىل فَُقرائِِهْم")2(  أنَّ اللَـّ
، والرَّاِجح يف  كَاة تُجبى من املُْســـلِمنِيَ األثرياء وتُصف للُفَقرَاء املُْسلِمنِيَ أْي: أنَّ الزَّ
كَاة شيئًا، إالَّ عند زُفَر فإنَّه أجاز َدفَْعَها إىل  مذهب الَحَنِفيَّة أنَّه ال يعطى الكافر من الزَّ
ّمّي، وهو القياس عندهم ألنَّ املقصوَد إغناُء الفقري املُْحتَاج، وذكر عمر بن ميمون  الذِّ
وعمرو بن رشحبيل وُمرَّة الهمذاّن أنَّهم كانوا يَْعطُون منه الرُّْهبَان. وهذا خالف رَأْي 

ا الَحَناِبلَة فأجازوا يف قوٍل إعطاَء غري املُْسلِمنِيَ ِضْمن َمْصِف  جمهور الُفَقَهاء)3(. أمَّ

كَاة)4(. )الَعاِملنَي عليها( إْن عملوا عىل شؤون الزَّ

ابن قدامة ، املغني ، ج2، ص 272.. 1
صحيح البخاري )1395(.. 2
ب، ج 6، ص91.. 3 ح املَُهذَّ النََّوِوّي، املجموع.. َشْ
ابن قدامة، املغني، ج2، ص 272.. 4
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املبحث الَخاِمس 

يَّة واستثمر ُمْسَتَدام األيتام.. ثروة بََشِ

ل تَْخلُو بيئٌة أو ُمْجَتَمع من ُوُجود أيتاٍم، وممَّ ل شكَّ به أنَّ الجميع ُمتَِّفٌق عل أحقيَّة 
ـــمويَّة  ْعم النَّْفِيّ والْقِتَصاِدّي، ومعظم األديان السَّ يَحة بالعناية والدَّ ِ هذه الشَّ
ت عل رعاية الَيِتيم، وجميع املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة،  وحتَّـــى الَوْضِعيَّة َركَّزَْت وَحضَّ
ًة اإلْســـالِميَّة منها تُْفرِد مساحات واسعة من أنشطتها لَدْعم األيتام، وتقديم  وَخاصَّ
َهة لهذه الشيحة َغالًِبا ما  الَعـــْون لهم، إلَّ أنَّ النَّظَرة الْجِتَمِعيَّة والتَّْنِظيِميَّة املَُوجَّ
تَْنظُُر لهم عل أنَّهم ِفَئة ُمْســـَتْضَعَفة، والعناية بهم واجٌب أْخالِقّي وإنَْساِنّ، وتُْغِفل 
يَّة هذه الشيحة يف التَّْنِمَية والبناء يف حاِل تَمَّ استثمرها استثمًرا  هذه النَّظَرة أَهمِّ

صحيًحا شأنها يف ذلك شأُن باقي َشَائح املُْجَتَمع.

يَحـــة فََقدت األَب واألُّم أو أحدهام ال يُْســـِقط عنها ِصَفة املرشوع  فَكـــْون هذه الرشَّ
، فَلَِم يجوز النَّظَر لألطفال ذوي األرَُس بأنَّهم استثامٌر، وبأنَّهم ِعاَمٌد للتَّْنِميَة  املُْستَْقبَيِلّ
َفة عن األيتام ويُْنظَر لهم عىل أنَّهم ِعْبٌء اْجِتاَمِعّي، ويَِتّم االهتامم  وتُْسَقط هذه الصِّ

بهم من ُمْنطَلَق أْخالِقّي فقط َخاٍل ِمن أّي بُْعٍد تَْنَمِوّي. 

ْكر والثََّناء بدون أدَن َشّك، ولكنَّ التََّوقُّف  إنَّ هذه النَّظَرة األْخالِقيَّة لأليتام تَْستَِحّق الشُّ
عند النَّظَرة األخالقيَّة وَعَدم إعطائها بُْعًدا تَْنَمِويًّا يَْستَِحّق التََّساُؤل وحتَّى الَعتَب، وحتَّى 
الَِّذيَن يُولُوَن اليَّتَاَمى اهتامًما ُمْستَِنًدا إىل بُْعٍد ِديِنّي؛ سواٌء أكانوا أفراًدا أو ُمَنظَّاَمت، 
فُهْم يف اقتصارهم يف االهتامم عىل الَجانِب األْخالِقّي يَُشـــكِّل أخًذا بجانٍب رَشِْعّي 

وإْغَفال أبَْعاٍد أخرى.

وال يَُشـــكِّل االقتصار يف النَّظَرة إىل اليَتَاَمى عىل البُْعـــد األَْخالِقّي إهاماًل وتقصريًا 
ى هذا املســـتوى ليصل إىل ِحرَْمـــان املُْجتََمع من أحد َمَوارده؛  بَحّقهـــم، بل هو يتعدَّ
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يًّا من  فاأليتاُم شأنُهم يف هذا شأُن غريهم من األطفال واليَاِفِعنَي يَُشكِّلُون َمْورًِدا برََشِ
ْولَة، ويف حال َغّض النَّظَر عنه؛ فإنَّنا نكون أمام َخَسارة اْسِتثاَْمِريَّة  موارد املُْجتََمع والدَّ

َحِقيِقيَّة.

وفيام يخصُّ االستثامر والتَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة؛ فاأليتام يُْفرَتَض أن يكونوا 
ًة أنَّ َخَصائِص التَّْنِميَة واالستثامر  من عنارص االســـتثامر والتَّْنِميَة الَفاِعلِنَي، وَخاصَّ
االْجِتاَمِعّي واالقِْتَصاِدّي تََنصُّ عىل أنَّها َعَملِيَّة تََشاُركِيَّة ويَِجب أن تَطَاَل آثَارُها الجميَع؛ 
ففي حال ُحرَِم األيتاُم من املَُشـــاَركَة الَفاِعلَة بها فنكون أمام قُُصوٍر واِضٍح يف فَْهِمَنا 
يِْه االقِْتَصاِدّي واالْجِتاَمِعّي، ويف حاِل لَْم تَطَالهم نتائُج هذه  للتَّْنِميَة ولالســـتثامر بِشقَّ
التَّْنِميَة؛ فإنَّنا نكون أماَم ُسوٍء يف التَّطِْبيق، وانطالقًا من اإليان التَّاّم بأنَّ األيتام ال 
يختلفون عن أقْرَانِِهْم بأحقيّتهم يف املَُشـــاَركَة يف التَّْنِميَة واالستثامر ويف أن يكونوا 
ه هذا املبحث لِدَراَسة  من املُتََمتِِّعنَي بآثارهام َتَتًُّعا أصياًل ال يَُشـــكِّل ِمنًَّة وال ِهبًَة سُنَوجِّ
يَّة، وذلك بالنَّظَـــر إليهم كروافد َحِقيِقيَّة  التََّعاُمـــل مع األيتـــام من وجهة نظر َعْصِ
يَّة كامنة، وذلك باملفهوم الَعـــاّم لهذه املصطلحات  لالســـتثامر وبكونهم ثـــروة برََشِ

وباملفهوم اإلْسالِمّي لهم.

اإلسالم ورعاية األيتام
ْعَوة لإلنفاق عليهم،  تُْعترََب نظرة اإلسالم لليتيم نظرًة حضاريَّة تقدميَّة، فلم يَْكتَِف بالدَّ
بـــل دعا لِرَعايَِتِهْم، فالرَِّعاية هنا أشـــمل من اإلنفاق وأوســـُع أُفًُقا، وهي تقوم عىل 
االهتامم بهم ومتابعة شؤونهم والَعَمل عىل تعويضهم النَّْقَص الَحاِصل ِبَفْقِدِهْم رعاية 
يِن  ُب ِبالدِّ يِّئَة لليتيم: ﴾أََرأَيَْت الَِّذي يُكَذِّ ًرا من املَُعاَملَة السَّ األَِب؛ فيقول الله تعاىل ُمَحذِّ
ِديد؛ أْي: يدفعه  فْع الشَّ عُّ هو الدَّ )1( َفذلك الَِّذي يَُدعُّ الَيِتيَم ﴿ ]املاعون: 1و2[، والدَّ

ٍة وُعْنٍف ويَرَدُُّه رَدًّا قبيًحا. بُقوَّ

ُه لالهتامم باأليتام ومراعاتهم  نَّة النَّبَِويَّة، ورََد الكثري من األحاديث الَِّتي تَُوجِّ ويف السُّ
والحفاظ عىل شـــؤونهم االْجِتاَمِعيَّة واملَالِيَّة حتى ال يكونوا ُعرَْضًة للَهالك، وِمثُْل ذلك 

اِدس عرَش/ املبحث الَخاِمس  الفصل السَّ
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بَّابَة  قول الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "أنا وكافل اليتيم يف الجنَّة هكذا، وأشار بالسَّ

ح نظرَة اإلسالم لكافل اليتيم،  يُف يُوضِّ ِ والُوْسطَى وفَرَّج بينهام")1(؛ فهذا الحديث الرشَّ
ح ِبَشْكٍل ال يرتك  فالرَُّســـول ساوى بني نفســـه وبني كافل اليتيم، وهذه املساواة تُوضِّ
يَّة الكربى الَِّتي أَْوالَها اإلسالم لكفالة اليتيم، ومن هذه األحاديث  ـــكِّ األَهمِّ مجااًل للشَّ
أيًضا أنَّ رجاًل شكا للنَِّبّي -صىلَّ الله عليه وسلَّم- من قَْسَوِة قلبه فقال له -صىلَّ الله عليه 
وســـلَّم-: "أتحبُّ أن يلنَي قلبُك، وتُْدرَِك حاجتََك؟ ارَحِم اليتيَم، وامَسح رأَسه، وأطِْعْمه 

من طَعاِمك، يَلِْن قلبُك، وتُْدرِْك حاجتََك")2(. 
ا فيام يَُخّص رعايته وُمتَابََعة شـــؤونه، ففي قول الرَُّســـول -صىلَّ الله عليه وسلَّم-:  أمَّ

دقُة")3(؛ ويف هذا  " مـــن وىِلَ يتياًم لَُه مـــاٌل فليتَِّجر فيِه وال يرتُكُْه حتّى تأْكلَـــُه الصَّ
الحديـــث الرشيف تأكيٌد عىل ضورة رعاية شـــؤون اليتيـــم، وُمتَابََعة أموره، وعدم 
االكتفاء باإلنفاق عليه، وجواز االستثامر املرشوع يف أمواله؛ بهدف تنميتها وزيادتها 

با يعود عليه بالنَّْفع.
ة  وتكاد تكون مســـألة استثامر ماِل اليتيم إجامًعا عند الُفَقَهاء؛ فامُل اليتيم يتآكل لِعدَّ

كَاة منها. أمور، منها: اإلنفاق عىل شؤون اليتيم، وسداد الزَّ
 وقد أجاز أكث الُفَقَهاء لَِويِلّ اليتيم أن يقوم باســـتثامر مال اليتيم، وقد أباح الُفَقَهاء 
حابة  ـــاِفِعيَّة والَحَناِبلَة اســـتثامر مال اليتيم، وقال به من الصَّ الَحَنِفيَّة واملَالِِكيَّة والشَّ
اِبق ِذكْرُه  عمر بن الَخطَّاب -ريض الله عنه- وابنه، وَوْجه الداللة يف ذلك الحديث السَّ
للرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم-، كام ورد عن عمر بن الَخطَّاب أنَّه اتَّجر باِل يتيٍم كان 
ٌة يجب الَعَمل بها، إذن  ييل عليه؛ حيث أجاز ذلك وَمارََســـه ِفْعاًل، وِفْعُل الصحابة ُحجَّ
فالَويِلّ يقوم يف مال اليتيم با يقوم به البالغ الرَّشـــيد يف ماله، وملّا كان من أعامل 

الرَِّشيد أن يتَِّجر باله كان الويّل يف مال اليتيم مندوبًا إىل أن يتَِّجر باله.

أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، برقم )2983(.. 1
أخرجه الطربان كام يف »الرتغيب والرتهيب« )3/237(، وصححه األلبان يف صحيح الجامع رقم )80( . 2
أخرجه الرتمذي )641(، والدارقطني )2/109( واللفظ له، والبيهقي )7589(.. 3
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ولكن يف املَُقاِبل فََقد َذَهَب فَِريٌق من أهل الِعلِْم إىل كَرَاَهة استثامر مال اليتيم، وُرِوَي 
اِفِعّي،  هذا القول عن الحســـن البصّي وابن أب ليىل وأب القاســـم الصيمري الشَّ
ودليلهم يف ذلك اآلية الكرية: ﴾َول تَْقَربُوا َماَل الَيِتيِم إلَّ ِبالَِّتي هي أَْحَسُن َحتَّٰى يَْبلَُغ 
ُه﴿ ]سورة األنعام: 152[. لكنَّ الرَّأْي األرجح وبإجامع آراء الُفَقَهاء هو مرشوعيَّة  أَُشدَّ
بح  اســـتثامر مال اليتيم، وإذا استثمره الوايل بنفسه فال يَِحّق له أن يأخذ شيئًا من الرِّ
عىل وجه األجر؛ ألنَّه ال يجوز له الحصول عىل أجر إالَّ بَعْقد وال يكنه التعاقُد مع نفسه 
ا إذا اســـتأجر َعاِماًل الستثامر املال فال بأس أن يدفع األجرة لذلك  لوجود ُشـــبَْهة، أمَّ
املستثمر؛ ألنَّه أجنبّي عن مال اليتيم وغري ُمتَّهم، وال يكن ألحد أن يستثمر مال غريه 

ا املَُشـــاَركَة بنفسه يف استثامر أموال وليِّه أو  بغري أجرة)1(؛ وبالتَّايِل ُيِكن للوايل إمَّ
أن يُوَكِّل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الستثامر جزٍء من األموال نظري َعْقد بينهام ونِْسبَة من 

بْح أو بأجٍر شهرّي. الرِّ

يَُّة الْسِتْثَمِر يف األَيَْتاِم أََهمِّ

 ، إِنَّ أَيَّ ِخْدَماٍت ُيِْكُن أَْن تَْســـتَْهِدَف األَيْتَاَم َستَبَْقى قَارِصًَة عن تَْحِقيِق تَْغِيريٍ َحِقيِقيٍّ
ًة ِعْنَدَما تَُكوُن هذه الِخْدَمات َذاَت بُْعٍد اْسِتْهالِكّ، وتَْهِدُف لإِلنَْفاِق عىل اليَتَاَمى،  وَخاصَّ

ِبُدوِن أَيٍّ بُْعٍد تَْنَمِوّي لِهذا اإلِنَْفاِق.

َهة لألَيْتَـــاِم لَْن يَُقوَد أِلَيِّ تَْغِيريٍ َحِقيِقيٍّ  وإِنَّ اإلرِْصَاَر عـــىل الِخْدَماِت اإلِنَْفاِقيَّة املَُوجَّ
يف واِقعِ األَيْتَاِم، إَِضافًَة إىل أَنَّ هذه الِخْدَماِت تَُشـــكُِّل اْسِتْنزَافًا لَِمَوارِِد املُْجتََمعِ وفْق 
يَحٍة من أَفْرَاِدِه؛ كَْونهْم  ؛ البُْعد األَوَّل يَتََمثَُّل ِبِحرَْماِن املُْجتََمعِ من ُجُهود رَشِ بُْعَديِْن اثَْننْيِ
ُخوِل يف  اْعتَاُدوا الَحيَـــاة َذات الطَّابَعِ اإلِنَْفاِقّي، وِبالتَّايِل َغَدْوا َغرْي قَاِدِريَن عىل الدُّ
الِت االْســـِتْهالِك يف املُْجتََمعِ عىل  َمرَْحلَِة اإلِنْتَـــاِج، والبُْعِد الثَّاِن يَتََمثَُّل ِبارْتَِفاِع ُمَعدَّ

م . 1 َواِبُط واملَْســُؤولِيَّة، بحث ُمَقدَّ وِعيَّة والضَّ العصفور، عبدالرحمن بن محمد بن ســعيد. اســتثمر مال اليتيم.. املَْشُ
ُعوِديَّة- )1432ه/ 2011م(، ص345-347. ُعوِدّي األَوَّل لرعاية األيتام يف اململكة الَعَرِبيَّة السُّ للمؤتر السُّ
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َاٍت ُمْستَْقبَلِيٍَّة َجيَِّدٍة، ال عىل ُمْستََوى  ُ ِبَُؤرشِّ الت اإلِنْتَاِج، األَْمُر الَِّذي ال يُبَرشِّ ِحَساب ُمَعدَّ
الُحُكوَماِت وال عىل ُمْستََوى األَفْرَاِد.

، عىل َعْكِس  ــُه ِفْعٌل قَارِصٌ ، إاِلَّ أَنَـّ فَاإلِنَْفـــاُق عىل األَيْتَاِم أَْمٌر َحِميٌد ِبُدوٍن أَْدَن َشـــكٍّ
لِيِم والتَّْنِفيِذ  ًة الَقائَِم عىل التَّْخِطيِط السَّ االْسِتثاَْمِر ِفيِهْم، فَاالْسِتثاَْمر يف األَيْتَاِم، وَخاصَّ
ُم االْسِتثاَْمُر ُحلُواًل ِجْذِريَّة  ِقيِق؛ يَْحِمُل املَْنَفَعَة للَجِميعِ، لألَيْتَاِم وللُمْجتََمعِ؛ فَلألَيْتَاِم يَُقدِّ الدَّ
لَِقَضايَاُهْم، ابِْتَداًء من تَْوِفريِ َمَصاِدِر َدْخٍل ُمْستََداٍم، ولَيَْس انِْتَهاًء ِبَدْمِجِهْم يف ِبيئَِتِهم 
ُم االْسِتثاَْمُر فُرَْصًة لِِزيَاَدِة النَّاتِِج  ، وِبالنِّْسبَِة للُمْجتََمعِ، يَُقدِّ ْعِم االْجِتاَمِعيِّ من ِخالِل الدَّ
َاِت االقِْتَصاِديَِّة من ِجَهٍة، ومن ِجَهٍة أُْخَرى يَُســـاِعُد االْسِتثاَْمُر  ، وتَْعِزيِز املَُؤرشِّ ِّ املََحيلِّ
نْيَا، إَِضافًَة إىل تَْشـــِكيِل ِبيئٍَة  يف األَيْتَاِم عىل تَْقلِيِل الَفاِقِد االْجِتاَمِعيِّ إىل ُحُدوِدِه الدُّ

لِْبيَّة. اْجِتاَمِعيٍَّة ُمتاََمِسَكٍة، قَلِيلَِة الظََّواِهر السَّ

ال يَُجوُز االْعِتَقاُد أَنَُّه ِبَُجرَِّد بَْدِء االْسِتثاَْمِر يف األَيْتَاِم َسيَبَْدأُ َحْصد النَّتَائِِج واإِليَجاِبيَّات، 
فَاالْسِتثاَْمُر يف األَيْتَاِم يَُصنَُّف ِضْمَن َخانَة االْسِتثاَْمِر االْسرِتَاتِيِجّي، وِبالتَّايِل االْسِتثاَْمر 
طَِويل األََجِل، لِذلك فََنتَائُِجُه لَْن تَُكوَن َملُْموَسًة عىل املََدى الَقِصريِ، إاِلَّ أَنَُّه ِعْنَد ظُُهورَِها 
َســـتَُكوُن ُمْستََداَمًة، وَذاَت أَثٍَر طَِويِل املََدى، وقَْد يَطَاُل الَجِميَع ِبَنتَائِِجِه؛ وِبالتَّأْكِيِد فَِإنَّ 
َراَسِة  ًة َسْهلًَة، وال قَِضيًَّة َعْشَوائِيًَّة، بَْل هي قَامِئٌَة عىل الدِّ االْسِتثاَْمَر يف األَيْتَاِم لَيَْس َمَهمَّ
والتَّْخِطيِط، وِبَقْدِر َما يَِتمُّ االْعِتاَمُد عىل الَقرَاَراِت الِعلِْميَِّة يف َعَملِيَِّة االْســـِتثاَْمِر َهِذِه، 

ِبَقْدِر َما تَُكوُن النَّتَائُِج ُمرِْضيًَة وُمتَطَاِبَقًة مع التََّوقَُّعاِت.

َومُيِْكُن الَقْوُل ِبأَنَّ ُهَناَك ُجْملًَة من املَُسلََّمِت والرَّكَائِِز الَِّتي يَِجُب النِْتَباُه إِلَْيَها َقْبَل 
ُ أََهّم هذه الرَّكَائِز. التَّْفِكيِ ِبالْسِتْثَمِر يف األَيَْتاِم، وِفيَم يَأِْت َسُنبنيِّ

: االْعِتَقاُد ِبأَنَّ األَيْتَاَم َمْورٌِد برََشِيٌّ َحِقيِقيٌّ هو الُخطَْوة األُوىَل 	  األَيَْتام َمْورٌِد بََشِيٌّ
يف هذا االْسِتثاَْمِر، وعموًما ال ُيِْكُن لالْسِتثاَْمِر إاِلَّ أَْن يَُكوَن عىل َمَوارَِد.

الْعِتَمُد عل التَّْخِطيِط: إِنَّ االْســـِتثاَْمَر يف األَيْتَاِم كََغرْيِِه من ُوُجوِه االْسِتثاَْمِر، 	 
يَْحتَِمُل النََّجاَح والَفَشَل، وال يَِجُب االْعِتَقاُد ِبأَنَّ أَيَّ اْسِتثاَْمٍر َسرَيْتَِبُط ِبَنتَائَِج ُمرِْضيٍَة 
اِمَن  دامئًا، ولِذلك يُْعترََبُ االْسِتثاَْمُر املَبِْنيُّ عىل التَّْخِطيِط والتََّسلُْسِل الَعَملِيَّاِتّ الضَّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَوِحيـــَد يف الُوُصوِل لِلنَّتَائِِج املَْرُغوبَِة، والتَّْخِطيُط ُهَنـــا يَبَْدأُ ِباْخِتيَاِر ِقطَاَعاِت 
االْســـِتثاَْمِر، ويَْنتَِقُل إىل املَُفاَضلَِة بنَْيَ الِخيَاَراِت املُتَاَحِة، ُمُروًرا ِبالتَّْنِفيِذ وانِْتَهاًء 

ِباملُرَاقَبَِة وُمَقارَنَة النَّتَائِج ِباملَُخطَِّط.

غالبًا َما تَُقوُم الُحُكوَماُت ِبالتَّْخِطيِط لُِمْختَلَِف االْســـِتثاَْمَراِت، ابِْتَداًء ِمَن االْســـِتثاَْمِر 
يف الَعَملِيَّاِت اإلِنْتَاِجيَِّة والِخْدِميَِّة، ُمُروًرا ِباالْســـِتثاَْمِر األََهمِّ وهو االْسِتثاَْمُر يف املََوارِِد 
ٌق بَيَْنُه وبنَْي بَاِقي  يَِّة، وُهَنا يَُكوُن أَّي اْسِتثاَْمٍر تَْنتَِهُجُه الُحُكوَمُة ُمَخطٌَّط لَُه وُمَنسَّ البَرَشِ
االْســـِتثاَْمَراِت يف الِقطَاَعاِت األُْخَرى، ِبَا يُطْلَُق َعلَيِْه املَْحَفظَة االْسِتثاَْمِريَّة، وَغالِبًا َما 
يَِتمُّ التَّْخِطيُط لُِمْستَْقبَِل األَطَْفاِل واليَاِفِعنَي وفًْقا لالْسِتثاَْمَراِت األُْخَرى، ِبَْعَنى أَنَُّه يف 
يَِّة  َحال االْعِتاَمِد عىل االْسِتثاَْمَراِت التِّْكُنولُوِجيَِّة يَِتمُّ تَْوِجيُه االْسِتثاَْمِر يف املََوارِِد البَرَشِ
ْولَِة  ه التِّْكُنولُوِجّي، وإَِذا كَاَن االْســـِتثاَْمُر الرَّئِيُس يف الدَّ لِيَُكوَن ُمتََقاِطًعا مع هذا التََّوجُّ
يَِّة يف  لِيَِّة؛ يَُكوُن االْسِتثاَْمر يف املََوارِِد البَرَشِ ََواِت البَاِطِنيَِّة واملََوادِّ األَوَّ ُمْعتَِمًدا عىل الثَّ
ـــاِمَل لالْسِتثاَْمِر االْسرِتَاتِيِجيِّ َضُوِريٌّ لِتَْحِقيِق  َذاِت االتَِّجاِه، ِبَْعَنى أَنَّ التَّْخِطيَط الشَّ
َدِد ُيِْكُن الَقْوُل ِبأَنَّ  التََّكاُمِل االْســـِتثاَْمِرّي، وللُوُصوِل لِلنَّتَائِِج املَْرُغوبَِة، ويف َذاِت الصَّ
نَْفَس املِْعيَاِر يَْنَسِحب عىل االْســـِتثاَْمِر يف األَيْتَاِم، فَلِتَْحِقيِق النَّتَائِِج املَْرُغوبَِة، ولُِعُموِم 
الَفائِـــَدِة عىل األَيْتَاِم وعىل املُْجتََمعِ كَُكّل، ال بُدَّ ِمَن التَّْخِطيِط لِهذا االْســـِتثاَْمِر آِخِذيَن 
َهاٍت ُحُكوِميٍَّة  ِباالْعِتبَاِر ُمْختَلَف الَجَوانِِب املُِحيطَِة، من َمَحاِفَظ اْســـِتثاَْمِريٍَّة ومن تََوجُّ

ٍة. وَشْعِبيٍَّة َعامَّ

يَات تَُواِجه املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة يف مجال رعاية األيتام تََحدِّ
م العديد من املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة ِخْدَمات إنَْسانِيَّة لأليتام يكون فيها طَابٌَع تَْنَمِوّي؛  تَُقدِّ
كاإلرشاف عىل تدريبهم وتعليمهـــم، وتنطلق يف ِخْدَماتها هذه من نَظْرتها لهم عىل 
أنَّهم َمْورٌِد برََشِّي يجب الِحَفاظ عليه، وعند اقرتاب هؤالء األيتام من ِسّن البُلُوغ يَِتّم 
اســـتهدافهم بربامج تَأِْهيل ِمْهِنّي ليكونوا قَاِدِريَن عىل إَعالَة أنُفِسِهم، وعىل املَُشاَركَة 
الَفاِعلَة يف التَّْنِميَة، واملَُنظَّاَمت الَِّتي تَْنتَِهج هذا النَّْهج يف تََعاِملها مع األيتام ليســـت 
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نَاِدرًَة؛ فهي موَجْوَدة وِبِنَســـٍب ال بأَس بها، إالَّ أنَّه ومن قَِبيل َغّض البََص عن الَخلَل أْن 
ه والنَّْهج. نقول بأنَّ جميع املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تَْحِمل ذات الِفْكر ونَْفس التََّوجُّ

يَات عديدة تَُواِجه املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة الَِّتي تعمل يف مجال  وهناك تََحدِّ
يَات: رعاية األيتام، ومن هذه التََّحدِّ

تشتُّت الجهود؛ فغالبيَّة املَُنظَّاَمت املُْجتََمِعيَّة تعمل يف كثري من املجاالت اإلنَْسانِيَّة 	 
َعـــة، ومن بينها رعاية األيتام؛ لذا يكون الَعَمـــل غرَي ُمرَكٍَّز وال تَُنظِّمه أُطٌُر  املُتََنوِّ
وأهداٌف ثابتٌة، وكثرٌي ما تَطَْرأ أموٌر عىل ســـاحة الَعَمل اإلنَْساِنّ تستقطب كَافَّة 

ة رعاية األيتام. جهود املَُنظَّاَمت، وبالتَّايِل تُْهِمل َجرَّاء ذلك َمَهمَّ

ْعم: وِمامَّ يتســـبَّب بَضْعف جهود املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أيًضا عدم ُوُجود 	  تََذبُْذب الدَّ

ْعم املَايِلّ والَعيِْنّي، والَِّذي تحصل  َضاِبط لهذه املَُنظَّاَمت؛ بسبب عدم استقرار الدَّ

ه إىل  ة، والَِّذي غالبًا ما يوجَّ عليه ســـواًء من األفراد أو الجهات الرَّسميَّة والَخاصَّ

اإلنفـــاق الفورّي عىل االحتياجات التَّْقلِيِديَّة لأليتام، دون الُقْدرَة عىل التَّخطيط 

ملرشوعـــات تنمويَّة قصرية أو طويلـــة األجل، وبالتَّايِل يف وقٍت من األوقات قد 

ه لأليتام أو اختفائه تاًما. دة بخفض نََشاِطَها املَُوجَّ تكون ُمهدَّ

غيـــاب الُبْعد التَّْنَمِوّي: بَْعض املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة ال تزال تتَعاِمل مع 	 

األيتام بنظرِة الَعطْف فقط، والخالية من أّي بُْعٍد تَْنَمِوّي؛ حيث تقوم بتَبَنِّي مشاريع 

ة تَْحمل البُْعد اإلنَْفاِقّي فقط، فهي تَتَبَنَّى املشـــاريع الَهاِدفَة إىل توفري كِْسَوة  ِعدَّ

وإطعام األيتام وإيوائهم، فهذه املشـــاريع َذات أثَـــر آِنّ يَزُول بزوال املرشوع؛ 

فالتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة َغائِبَة عن هذه املشاريع، وهنا يَِتّم إغفال قَِضيَّة 

لُوِكّ يف حال مل  ة، وهي أنَّ هؤالء األيتام ســـيُرْتَكُون ُعرَْضًة لالنحراف السُّ ُمِهمَّ

ْبَويَّة التَْنَمِويَّة، نَاِهيَك عن القيمة املَُضافَة الَِّتي يكن  يَِتّم َدْمجهم يف الَعَملِيَّة الرتَّ

ُموها ملُْجتََمَعاتهم يف حاِل تَمَّ اســـتثامر طَاقَاتهم بطُرٍُق صحيحٍة ذاِت بُْعٍد  أن يَُقدِّ

تَْنَمِويٍّ اقِْتَصاِدّي واْجِتاَمِعّي.
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ولذلك ل بُّد من وْضع حلوٍل لســـتمرار جهود املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة واإلَغاثِيَّة الَِّتي 
تعمل يف مجال رعاية األيتام، ومن ذلك:

َصة َحْصيًّا يف كَافَّة 	  ص؛ بحيث تكون هناك ُمَنظَّاَمت إنَْســـانِيَّة ُمتََخصِّ التَّخصُّ
ص  مجال رعاية األيتام؛ تنشـــئًة وتغذيًة، وتربيـــًة وتعلياًم، وتقويًا، فهذا التخصُّ

ْعم لهم. ة بكافة جوانبها أَْدَعى لتقديم كَافَّة ُصَور الدَّ غ لهذه املََهمَّ والتََّفرُّ

مْيُوَمة؛ يف ســـبيل اســـتمراريَّة 	  التِّفـــاق املشوط مع املَانِح عل الزََّمِنيَّة والدَّ
وديومة ُجُهود املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف مجال رعاية األيتام؛ ينبغي التَّْنِســـيق 
َدة؛ بحيث تستطيع  ْعم لفرتات ُمَحدَّ بني املَُنظَّاَمت واملَانِِحنَي عىل اســـتمرار الدَّ
ْعم؛ حتى ال تَتََوقَّف أنشـــطتها، ويتأثَّر  ــاَمت إيجاد البديل قبل انقطاع الدَّ املَُنظَـّ

م لهم. ْعم املَُقدَّ األيتام بسبِب فُْقَدانهم للدَّ

الَعَمل بِفكْر الســـتثمر يف األيتام؛ ال ينبغي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تعمل يف 	 
َا يجب أن تَْنظَُر  مجال رعايـــة األيتام أْن تَْنظَُر إليهم باعتبارهم ِعبْئًا عليها، وإمنَّ
إليهم باعتبارهم استثامًرا ُمستْقبَلِيًّا، وأنَّ األيتام إذا ما تمَّ اإلحسان إليهم وكفايتهم 
تربويًّا وتعليميًّا سيكونون نََواًة ملشاريع إنَْسانِيَّة َصالَِحة لنفسها وملُْجتََمَعاتها، فضاًل 

عن إنقاذهم من االنِْحرَاف.

ْخل؛ عل املَُنظََّمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تعمل يف مجال رعاية 	  تَْنويـــع مصادر الدَّ
األيتـــام، أن تَْحرِص عىل تنويع مصادر َدْخلَِها؛ بحيث تضمن اســـتمرار ُجُهودها 
املكثَّفة يف رعاية األيتام وعدم انقطاعها، ولذا عليها تخصيص إدارة ُمْستَِقلَّة يف 
ْخل، حتَّى لو جاءت  ْعـــم وتوفري َمَصاِدر الدَّ املَُنظََّمة َمَهّمتها األَساِســـيَّة َجلْب الدَّ
بصورة بيع بعض املُْنتََجات الرمزيَّة الَِّتي يقوم بها الِفتْيَة والفتيات األيتام؛ كوسيلة 

ْعم للُمَنظََّمة. رمزيَّة لبيعها يف معارض تَُنظَّم من أجل استجالب مزيد من الدَّ

اِعم املَُتَذبِْذب؛ يف 	  تفعيل الستثمر الوقفّي لخدمة مشاريع األيتام بعيًدا عن الدَّ
ْعم  ســـبيل حصول املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تعمل يف مجال رعاية األيتام عىل الدَّ
املُســـتَِمّر؛ يكنها االستفادة من َمْنظُوَمة الَوقْف اإلْسالِمّي؛ فالَوقْف آليَّة إْسالِميَّة 
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زَِمة واملستِمرَّة  ة لتوفري رعايًة مستمرَّة، وال يكن توفري اإلمكانات املَادِّيَّة الالَّ فذَّ
لتمويـــل برامج رعاية األيتام إالَّ من خالل الَوقْف الَخرْيِّي، وذلك عىل أســـاس 
ة، كام أنَّه يَُعّد  ة وَمَناِفع َعامَّ ـــق مصالح َخاصَّ أنَّ الَوقْـــف َمْصَدر تويٍل دائٍم يَُحقِّ
أوســـع أبواب التكافل االْجِتاَمِعّي با ينسجه داخل املُْجتََمع اإلْسالِمّي من ُخيُوٍط 
ي بعضها بعًضا، وتبعث الرُّوح يف  ُمْحَكَمِة التشـــابك وعالقات قويَّة للرتابط يَُغذِّ
خاليا املُْجتََمع حتى يصري كالجسد الواحد، ويف الَوقْف َضاَمن لبقاء املال ودوام 

ة طويلة. االنتفاع به واالستفادة منه مدَّ

ملاذا الستثمر يف األيتام؟
اِملَة باألَْمر برعاية األيتام وكفالتهم والرَّْحَمة بهم؛  جاءت رشيعة اإلسالم وأحكامه الشَّ
َا يُْستَْضَعف يف أحياٍن كثريٍة من ِقبَل  ألنَّ اليتيم قد ال يُْؤبَه له، وقد تَُضيَّع ُحقوقه، وُربَّ
الَقامِئنَِي عليه أو املُْجتََمع ويَِتّم اإلساءُة إليه، واستغالُل َضْعَفه وِصَغره وأَكْل َمالِِه، ولذا 

ع بتحريم اإلَساَءة إليه أو أَْخذ َمالِِه أو كُّل ُصَور ظُلِْمِه وِحرَْمانِِه. جاء الرشَّ

وِمن ُصَور اإلســـاَءة إىل األيتام: النَّظَُر إليهم عىل أنَّهم أْعبَاء يَْســـعى املسؤول عنهم 
إىل التََّخلُّص من مســـؤوليَّاتهم، ويَتََدافع النَّاس تََويلِّ الوصاية عليهم، وتَُعاِملُهم بعُض 
ة بنظرٍة فيها َشَفَقة وَعطٌْف كبرٌي، ِمامَّ يُْضِعف َمَكانتهم  املدارس والِجَهات واملََصالِح الَعامَّ
ونيَّة، ويُؤَثِّر عىل َمْسلَكهم الِعلِْمّي والَعَميِلّ يف املُستقبَل.  بني أقرانهم، ويُْشِعرُهم بالدُّ

ونادًرا ما يَِتّم النَّظَر إىل األيتام عىل أنَُّهم اســـتثامٌر ُمْســـتَْقبَيِلّ وطَاقَات َجبَّارة يكن 
تَْنِميتهـــا تَْعلِيِميًّـــا وتَْوِجيهَها تربويّاّ، من خالل الَعَمل عـــىل َدْمج هؤالء األيتام داخل 

املُْجتََمع وَداِخل األرَُس وعدم إشعارهم باليُتْم، وأالَّ نجعلهم ُغَربَاء داخل أوطانهم.

ـــة إىل اعتبار األيتام جزًءا غاليًا من املجتمع، وتَرْك إهاملهم ملَُجرَّد رَْمي  إنَّ الحاجة َماسَّ
بعض الُفتَات لهم؛ فاأليتام بحاجة إىل النَّظَر إليهم عىل أنَّهم أبناؤنا وإخواننا الَِّذيَن يجب 
عىل الجميع أن َيُّد لهم ُجُســـور الُحّب والُوّد واالحتواء، ويُْنظَر إليهم عىل أنَّهم أعضاء 
كاملو الحقوق وغري ُمْنُقوِصنَي ألّي سبٍب من األسباب، وألّي ظَرْف ُوِجُدوا فيه، ولذا فإنَّ 
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انصهارهم داخل املجتمع َمسؤوليَّة الجميع؛ فهم لن يَبَْقْوا أيتاًما إىل األبد، فال داعي ألْن 

بَاب.  نُِشري لهم باألصابع ويف كُّل ُمَناَسبَة بأنَّهم أيتاٌم، ونطاردهم باليُتْم يف الطفولة والشَّ

َســـاته وجمعيَّاته َدْوٌر كَِبرٌي يف َجْعل األيتام أعضاًء كَاِميِل التَّأِهيل  فعىل املُْجتََمع وُمَؤسَّ

ْور االْجِتاَمِعّي ُمتََواٍز تاًما مع ما  وَصالِِحنَي وُمَعاِفنَي من األوجاع النَّْفِسيَّة، وهذا الدَّ

تبذله الحكومـــات واألغنياء، فال نَبَْخل عليهم من عواطفنا مع تهيئة املراكز اإلداريَّة 

نُوا أرُْسًَة وبيتًا وُمَناًخا  الَِّتي يحلمون بها واملواقع االجتامعيَّة الَِّتي يَتَطَلَُّعون لها، وأن يَُكوِّ

َعائِلِيًّا ُحرُِموا منه بســـبِب الظروف االجتامعيَّة أو الحوادث القهريَّة فال َذنْب لهؤالء 

األطفـــال الَِّذيَن ُوِجُدوا أيتاًما، ولذا عىل املجتمع أن يَْنظُر إليهم نظرًة اســـتثامريَّة؛ 

فهؤالء رجاُل الَغد وقادُة املُستقبَل متى تَمَّ استثامرهم بصورة َجيَِّدة.

وهنا عىل املُْجتََمَعات املَُعارِصَة والنَُّخب وُصنَّاع الَقرَار واملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة أن يتكاتفوا 

جميًعا يف اإلعداد ملســـتقبل هؤالء األيتام واالســـتثامر فيهم؛ وبَْحث كَافَّة ُسبُل َدْعِمهم 

الًَة لِِخْدَمة أَْوطَانهم وُمْجتََمَعاتِِهْم، وعليه يَجب  وكيفيَّة االستفادة منهم ليُْصِبُحوا َعَنارِصَ فَعَّ

لِيَمة للتَّْخِطيط ملُْستَْقبَلِهم، وتَْخِصيص جهٍة لإلرشاف عليهم واستكشاِف  وْضع األُُسس السَّ

ُميُولهم وَرَغبَاتهم وتَْوِجيههم لالنخراط يف َمَجاالت ُمَعيََّنة تُِفيدهم وتنفع املُْجتََمع منهم 

يَّة والتَّْخِطيط ملُْستَْقبَل  َوِل تسعى لتطوير َمَوارَِدها البَرَشِ ُمْستَْقبَاًل، وبا إِنَّ الَعِديَد ِمَن الدُّ

َشـــبَاِبَها وُمْجتََمَعاتَِها وذلك كُلّه ِبَهَدِف رَفْد الَعَملِيَّة اإلِنْتَاِجيَّة ِبِدَماٍء َجِديَدٍة، من منطلق 

النَّظْرَة لإِلنَْســـاِن عىل أَنَُّه َمْورٌِد برََشِيٌّ يَِجُب االْســـِتثاَْمُر ِبِه؛ فَمن الَخطَأِ والَجْهِل مًعا أن 

رََجة  ًة بدأت تزداد -مع األســـف- يف املُْجتََمَعات نتيجَة الُحُروب بالدَّ نُْغِفل رَشيحًة ُمِهمَّ

األُوىَل، وأالَّ نَأُْخذ بَعنْيِ االعتبار ُمْستَْقبَل هؤالء الِفتْيَان ونرتكهم للَمْجُهول.

إنَّ األيتـــاَم َمْورٌِد بَـــرَشِيٌّ كَِبرٌي وطاقٌة إنْتَاِجيٌَّة كبرية لديهـــا الَقاِبلِيَّة للتََّكيُِّف والَعَمل 
والَعطَاِء، ولذا ال بُدَّ من وْضع ُخطٍَط َحِقيِقيَّة لِبَناء ُمْســـتَْقبٍَل واِعٍد ُمتََميِّز لهم، وإذا ما 
أَْحَســـَنْت املُْجتََمَعات إَدارَة االســـتثامر يف األيتام بشكٍل ُمتََميِّز فَحتاًْم سوف تَِجد من 

بينهم أَفَْضل الكفاءات من ُمهندسني وأِطبَّاء وُعلاََمء.
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ُمَباَدَرات تَْنَمِويَّة واْسِتْثَمِريَّة لأليتام

، وِفياَم  إِنَّ  االْســـِتثاَْمَر ِبَْفُهوِمِه الَعامِّ واملَُجرَِّد يَرْتَِبُط ِبالبُْعِد التَّْنَمِويِّ واالْســـرِتَاتِيِجيِّ
يَُخصُّ  االْســـِتثاَْمَر يف األَيْتَاِم، فَاألَْمُر َذاتُُه، واملِْقيَاُس َعيُْنُه، وُهَنا ال بُدَّ ِمَن التَّْنِويِه إىل 
يَِّة، وِمْنُهْم األَيْتَاُم، فََمَجاالت  أَنَُّه ال تُوَجُد َمَعاِيرُي ثَاِبتٌَة لالْســـِتثاَْمِر يف املَـــَوارِِد البَرَشِ
االْســـِتثاَْمَراِت نِْسِبيٌَّة، وتَْختَلُِف ِباْخِتالِف الِبيئَِة املََحلِّيَِّة، وِباْخِتالِف َعَنارِصَ هذه الِبيئَِة، 
ِط،  ْخِل املُتََوسِّ فَالِبيئَاُت الَفِقريَُة تَْحتَاُج إىل بَرَاِمَج اْســـِتثاَْمِريٍَّة تَْختَلُِف عن تِلَْك َذات الدَّ
َكاَم أَنَّ النَِّسيَج االْجِتاَمِعيَّ والثََّقايِفَّ يُؤَثُِّر يف هذا  االْسِتثاَْمِر، إاِلَّ أَنَُّه وِبَشْكٍل َعامٍّ ُيِْكُن 
تَْحِديُد َمَجاالٍت لالْســـِتثاَْمِر يف األَيْتَاِم، ِبَحيُْث تَُشكُِّل هذه املََجاالُت ُخطُوطًا َعِريَضًة 
ُع َعْنَها اْســـِتثاَْمَراٌت ُجزْئِيٌَّة وفَْرِعيٌَّة تَتََناَســـُب مع َخَصائِِص الِبيئَِة املََحلِّيَِّة، وِمامَّ  يَتََفرَّ
ال َشـــكَّ فيه أَنَّ هذه االْسِتثاَْمَرات تَظَْهُر عىل َشـــْكِل ُمبَاَدَراٍت تَْنَمِويٍَّة، تَْهِدُف للتَّأْثرِي 
اإِليَجـــاِبّ عىل واِقعِ األَيْتَاِم، وفيم ييل أَهّم املَُباَدَرات والَِّتي تســـتهدف يف ُمْجملها 

تدريب وتعليم وتأهيل األيتام:

َراِســـيَّة: تَْهِدُف هذه املَِنح إىل تَْقِديـــِم الِخْدَماِت التَّْعلِيِميَِّة 	  املَِنح والِبْعَثات الدِّ
يَُّة هذه املَِنِح التَّْعلِيِميَِّة يف كَْونَِها تُْعترََبُ الُخطَْوَة االْســـِتثاَْمِريََّة  لألَيَْتاِم، وتَظَْهُر أََهمِّ
ِحَقُة، فَالتَّْعلِيُم يَُشكُِّل اْسِتثاَْمًرا  األُوىَل، والَِّتي َعلَيَْها ُيِْكُن أَْن تُبَْنى االْسِتثاَْمَراُت الالَّ
َذا بُْعَديِْن؛ األَوَّل اْسِتثاَْمٌر قَائٌِم ِبَحدِّ َذاته، والثَّاِن تَْهِيئٌَة إِلرِْشَاِك األَيْتَاِم يف بَرَاِمَج 
اْســـِتثاَْمِريٍَّة الِحَقِة، وهذه الرَبَاِمُج التَّْعلِيِميَُّة ال تَْختَصُّ ِبَرَْحلٍَة ُدون ِسَواَها، فَهي 
َتْتَدُّ ِمَن املَرَاِحِل األَْوىَل ُمُروًرا ِباملَرَاِحِل الُوْســـطَى، فَالتَّْعلِيم الَجاِمِعّي والَعايِل، 
ِقيِق، وتَْعتَِمُد هذه  ويَرْتَِبـــُط نََجاُح هذه الرَبَاِمِج ِبالتَّْخِطيـــِط النَّاِجِح، والتَّْنِفيِذ الدَّ
يَاِضيَِّة وَشْغل أَْوقَاِت  الرَبَاِمُج عىل التَّْنِسيِق بنَْيَ األَنِْشطَِة االْجِتاَمِعيَِّة والثََّقاِفيَِّة والرِّ

ُروِس، وَغرْي َذلَِك. الَفرَاِغ ِبالِهَوايَاِت املُِفيَدِة، وتَْنِظيم أَْوقَاِت اْسِتْذكَاِر الدُّ

التَّْدِريُب الَعَميِلّ يف َمَجاِل التََّعلُِّم: ويَظَْهُر أَثَُر هذا الرَبْنَاَمِج من ِخالِل التََّكاُمِل 	 
ِل من بَرَاِمِج التَّْعلِيِم، وذلك من  بَـــنْيَ التَّْدِريِب الَعَميِلِّ والتَّْعلِيِم األَكَاِديِيِّ املُتََحصَّ
ِخالِل ِورٍَش تَْدِريِبيٍَّة، قَْد تَُكوُن ُمْستَِقلًَّة أو ُمرْتَِبطًَة ِبرَبَاِمَج أَكَاِديِيٍَّة، ويَرْتَِبُط نََجاح 
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التَّْدِريِب ِبارْتِبَاِطِه ِبَحاَجِة ُســـوِق الَعَمِل املََحلِّيَِّة، ويَِجُب االْســـِتَفاَدُة ِمَن الِخرْبَاِت 
الَعالَِميَّـــِة يف هذا املََجـــاِل، مع االنِْتبَاِه إىل َعَدِم اْسِتْنَســـاخ التََّجارِب الَخارِِجيَّة 
ا، بَْل يَِجُب أَْن تَِتمَّ املَُوامِئَُة بَـــنْيَ الِخرْبَاِت الَخارِِجيَِّة وبنَْيَ طَِبيَعِة  اْسِتْنَســـاًخا تَامًّ

الِبيئَِة املََحلِّيَِّة، اقِْتَصاِديًّا واْجِتاَمِعيًّا وثََقاِفيًّا.

بََراِمُج املَْوُهوِبنَي: وهذه الرَبَاِمُج تَْستَْهِدُف املَْوُهوِبنَي ِمَن األَيْتَاِم، وتَُشكُِّل الرَبَاِمُج 	 
اِبَقِة  التَّْعلِيِميَُّة والتَّْدِريِبيَُّة َمْدَخاًل ُمِهامًّ لرَِبَاِمِج املَْوُهوِبنَي، فَمن ِخالِل الرَبَاِمِج السَّ
ْعِم اْسِتْهَدافُُهْم  ُيِْكُن االنِْتبَاُه إىل األَيْتَاِم من َذِوي املََواِهِب، ويَِتمُّ وفَْق بَرَاِمِج الدَّ
نَي يف ُمْختَلَِف َمَجاالِت الُفُنوِن َســـَواًء يف  ِبرَبَاِمِج تَْنِميَِة املََواِهِب عىل يَِد ُمْختَصِّ
يَاَضِة، وُيِْكُن أَْن تَِتمَّ  َمَجاِل الرَّْســـِم أو النَّْحِت أو اإِللَْقاِء أو أَّي نَْوٍع من أَنَْواِع الرِّ
هذه الرَبَاِمُج ِبالتََّواِزي مع بَرَاِمِج التَّْعلِيِم والتَّْدِريِب، ِبَحيُْث يَْستَْمِتُع َهؤاُلِء األَيْتَاُم 
ِة ِبِهْم، ومن ِخالِل هذه  َراَسِة الَخاصَّ املَْوُهوبُوَن ِبُاَمرََسِة َمَواِهبهْم مع اْسِتْكاَمِل الدِّ
الرَبَاِمِج أيًضا ُيِْكـــُن التََّواُصُل مع كِبَاِر املََواِهَب يف املََجاِل وَعَمل لَِقاَءاِت بَيِْنِهْم 
ْعِم النَّْفِيِّ والِفْكـــِريِّ يف املَْوِهبَِة، عىل أَْن يَِتمَّ تَْنِفيُذ  ِب لِتَْحِقيِق الدَّ وبَـــنْيَ الطُّالَّ
هذه الرَبَاِمِج يف َمرَْحلٍَة ُعْمِريٍَّة ُمبَكِّرٍَة، وأَْن يَِتمَّ َصْقل َمَواِهبهْم من ِخالِل بَرَاِمَج 
ب  تكثيفيَّة يف أَْوقَاِت الُعطاُلِت، ومن خالل هذه الربامج أيًضا يَِتّم تشـــجيع الطُّالَّ
ْولِيَّة يف  عىل االهتامم بواهبهم من خالل املَُشـــاَركَة يف املسابقات املََحلِّيَّة والدَّ
مجال موهبتهم، وإيجاد بيئة تربويَّة تُِتيح لهم إبراز قُُدَراتهم وتنمية َمَواِهبهم يف 
ة الَقِصريَة والَخَواطر  ْعر والَخّط الَعَرِبّ والكتابة النثيَّة والِقصَّ "كتابة وإلقاء الشِّ
والرِّوايَة والَفّن التَّْشِكييِلّ والكاريكاتري واإلنشاد والتَّْمِثيل، والتَّْصوير الفوتوغرايّف 

والتَّْفِكري اإلبداعّي، واالبتكار إضافًة إىل األلعاب الرياضيَّة املختلفة.

ب األيتام 	  برامج التَّْدِريب التكنولوجّي: من خالل هذه الربامج يَِتّم تدريب الطُّالَّ
عىل اســـتخدام أحدث األســـاليب التكنولوجيَّة يف التََّعلُّم، وكَيِْفيَّة محاكاة البيئة 
التكنولوجيَّة املحيطة بنا وطُرُق التََّعاُمل مع األجهزة واألدوات التكنولوجيَّة، وتَِتّم 
ب عىل التََّعاُمل  ني يعملون عىل تدريب هؤالء الطُّالَّ هذه الربامج من خالل ُمْختَصِّ
مع التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد ُحلُول ابتكاريَّة لألزمات الَِّتي مَنُّر بها يف حياتنا 
من خالل اســـتخدام التكنولوجيا، وذلك من خـــالل التَّْدِريب املُبَارِش والتََّعاُمل 

اِدس عرَش/ املبحث الَخاِمس  الفصل السَّ
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املُبَارِش مع األجهزة الحديثة، والتََّعرُّف عىل كَيِْفيَّة التََّعاُمل معها وذلك يف مختلف 
املراحل التَّْعلِيِميَّة.

ب األيتام أيَْناَم كانوا وذلك  ذلك كُلّه ال بُدَّ أن يرتافق مع الحرص عىل متابعة الطُّالَّ
من خالل استخدام أحدث األساليب التِّْكُنولوجيَّة، فإنَّ كَافَّة الِخْدَمات والربامج 
َمة من خالل هذه الربامج واملُبَاَدَرات سوف يَِتّم َربْطها  التَّْعلِيِميَّة والتَّْدِريبيَّة املَُقدَّ
ة لهم، بحيث تتمّكن  من خالل تطبيٍق إلكرتونٍّ يَِتّم تحميله عىل الهواتف الَخاصَّ

إدارة هذه الربامج واملُبَاَدَرات من متابعتهم أينام كانوا.

ال يجوز االعتقاد بأنَّ الربامج التَّْعلِيِميَّة والتَّدريبيَّة هي املشـــاريع واملُبَاَدَرات الوحيدة 
الَِّتي يكن اســـتهداف األيتام بها، فاالستثامر يف األيتام له أشكاٌل عديدة وال يتوقَّف 
يَّة بكاٍن التَّأكِيد عىل أنَّ هذه الرَبَاِمج يجب أْن تَُكوَن  ، ولِكْن ِمن األَهمِّ عند َحدٍّ ُمَعنيَّ
ُمتََكاِملًَة، بعنى أنَّه ال يَِجب االعِتاَمُد عىل برنامٍج واِحٍد، ولكْن يَِجب اسِتْهَدافُهم ِبِسلِْسلٍَة 
ن لديهم آباء، باإلمكان التََّعاُمل  ُمتََكاِملٍَة ِمن الرَبَاِمج، واأليتام شأنهم َشأْن أقرانهم ممَّ
معهم وتقديم ُخطَط ُمتكاِملَة تســـتهدف إرشاكهـــم يف التَّْنِميَة املََحلِّيَّة وتحويلهم من 
ُمْســـتَْهلِِكني إىل ُمْنِتِجنَي؛ فَقِضيَّة أنَّهم أيتام ليســـت عائًقا أبًدا، وهي اختبار حقيقّي 
للُمْجتََمـــع يف قُْدرته عىل التََّعاُمل مع هكذا حاالت اْجِتاَمِعيَّة، وهنا يجب التَّأْكِيد عىل 
لِْبّي عىل األيتام فقط، بل سينعكس عىل  أنَّ الفشل يف هذه الَقِضيَّة ال ينعكس أثَرُه السَّ

البيئة االْجِتاَمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة بالكامل.

ختاًمـــا لهذا الفصل، يكن القول بأنَّ التَّطَوَُّرات املُتََســـارَِعة يف عاملنا املعارص تجعل من 
رْي يف َركْبها؛ َكْ يبقى  الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف تََحدٍّ ُمْستِمّر ملَُواكَبَة هذه التَّطَوَُّرات والسَّ
قاِدًرا عىل القيام باألدوار املَُنوطَة به؛ فالُجُمود عند نقطٍة ما سيُْخِرج هذه الَعَمل عن َمَساره، 
ويُْضِعف فَاِعليَّته، وهذا ينطبق عىل َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف إطارها العاّم، وملَْنظُوَمة 
الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلْسالِمّي ِبَشـــْكٍل خاّص، ومامَّ يساعد َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلْسالِمّي 
يَعة اإلْســـالِميَّة ويف تعاليمها الَِّتي تَْسَمح  ِ ائِم ِمْقَدار املرونة الكبري يف الرشَّ يف تطوُّرها الدَّ

يع مع جميع ُمْفَرزَات التَّطَوُّر االْجِتاَمِعّي والتكنولوجّي واالقِْتَصاِدّي. بالتَّأَقْلُم السَّ
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الخامتة

إنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يُْعَترَب أحـــد َمَعالَم تيُّز املُْجَتَمَعات؛ نظًرا ملا يقوم به 
هـــذا الَعَمل من تقديم الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة للَمْنكُوِبنَي، مروًرا باإلنفاق عل التَّْعلِيم 
ـــّن، واليتامى، واملَُشَِّديَن،  ة، وتقديم الِخْدَمات الْجِتَمِعيَّة لرعاية كبار السِّ حَّ والصِّ
َراَسات املَُؤطِّرَة  د الدِّ وانطالًقا من َدْور هذه الِخْدَمات يف اســـتقرار املُْجَتَمَعات تََتَعدَّ
وبه املختلفة، ليكون انطالقه عل أســـاس ِعلِْمّي  للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ ورُضُ
يســـتشف آفاقه، ويحلِّل أبعاده، إيجابًا وســـلًبا، هذا عل صعيد الَعَمل اإلنَْساِنّ 
َراَســـات الِعلِْميَّة املَُتَعلَِّقة  ا عل الصعيد الَعَريِبّ فإنَّ ثَّة غيابًا لفًتا للدِّ الَعالَِمّي، أَمَّ
ل لهـــذا الَعَمل، وتشح جوانبه املختلفة،  بالَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، والَِّتي تؤصِّ
َدة الَِّتي تقف يف طريقه، وعالقة الَعَمل اإلَغاِثّ  رِِه، واملشـــكالت املَُتَعدِّ وعوائق تَطَوُّ

واإلنَْساِنّ بالتَّْنِمَية املُجتَمِعيَّة ونحو ذلك من قضايا ومناقشات.

َراَسة يف وقٍت تزايدت فيه الكوارث اإلنَْسانِيَّة الكبرية الَِّتي تَْجتَاح  وقد جاءت هذه الدِّ
ة سنواٍت، وتربز  الَعالَم بشـــكٍل عاّم، واملنطقة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة بشكٍل َخاّص منذ عدَّ
نَي والباحثني يف  م َســـَنًدا معرفيًّا ونظريًّا لفائدة املُهتَمِّ يَّتَها خصوًصا يف أنَّها تُقدِّ أَهمِّ
هـــذا املجال، وكذا املحتاجني ملثل هذه األعامل اإلنَْســـانِيَّة يف كَافَّة املناطق املنكوبة 

الَِّتي تحتاج إلَغاثَة إنَْسانِيَّة عاجلة.

ْوء عىل مفهوم الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، بإطاره  َراَسة إىل إلقاء الضَّ وســـعت هذه الدِّ
مها ُمْختَلَف املَُنظَّاَمت  ن الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَُقدِّ ، والَِّذي يَتََضمَّ ِيّ املَُؤسَّ
ِيّ للَعَمل اإلنَْساِنّ هو  ْولِيَّة، فاإلطار املَُؤسَّ اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة واإلقْلِيِميَّة والدَّ
ًة مع اشـــتداد  ال، ففي واقعنا الَحايِلّ تنخفض فَاِعلِيَّة الَعَمل الَفرِْدّي َخاصَّ اإلطار الَفعَّ
ِريَن  يَّة، ويف ِظّل التزايد املطَّرِد يف أعداد املُتََضِّ وتََعاظُم الكـــوارث الطَِّبيِعيَّة والبَرَشِ
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ِيّ املَُنظَّم الَقاِدر عىل النُُّهوض بأعباء هذه املهاّم املُملَْقاة عىل  يَّة الَعَمل املَُؤسَّ تظهر أَهمِّ
َعاتِق املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة.

َراَسة مراحل التَّطَوُّر التَّاريِخّي للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ خالل الُعُصور  كام تناولت الدِّ
املختلفة، والحضارات املُتاَلِحَقة، ُوُصواًل للمفهوم الَحايِلّ، فكام أسلفنا فإنَّ هذا الَعَمل 
َدة وال استجابًة لَحَدٍث ما، فلم تشهد حضارٌة ما غياَب  ليس وليَد اليوم وال لحظة ُمَحدَّ
هذا املفهوم، مع اختالف وسائل وُسبُل القيام به، فَغالِِبيَّة الحضارات القدية اعتمدت 
عىل ُدوِر العبادة واملعابد يف تقديم الِخْدَمات اإلنَْســـانِيَّة للُمْحتَاِجنَي، مروًرا بالظهور 
ـــِيّ له يف منتصف القرن التَّاِســـع عرَش، والتَّطَوُّرات املُتََسارَِعة الَِّتي َصاَحبَتُْه  املَُؤسَّ
َاَعات والنِّزَاَعات،  بعـــَد الحرب الَعالَِميَّة الثانية، كنتيجٍة حتميَّة لتزايـــد ضحايا الصِّ

َات املَُناِخيَة الَعالَِميَّة. والَكَوارِث الطَِّبيِعيَّة النَّاِجَمة عن التََّغريُّ

َراَســـة عىل مصادر التَّْمِويل الَِّتي تعتمد عليها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة  ومن ثَمَّ َعرَّجت الدِّ
واإلنَْسانِيَّة لتغطية أنشطتها ومشـــاريعها وِخْدَماتها، ُمتَطَرِّقًا للمصادر اإلسالميَّة يف 
التَّْمِويل الَِّتي َسنََّها ورَشََعَها اإلسالم والَِّتي ما تزال ُمْعتََمَدة يف عصنا الَحايِلّ، وتُلِْقي 
ْوء عىل املََصاِعب والَعَقبَات التَّْمِويلية الَِّتي تعان منها َغالِِبيَّة املَُنظَّاَمت  َراَســـة الضَّ الدِّ
اإلنَْســـانِيَّة يف العالَم، فالتَّْمِويل هو َعَصب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وغياب أو قُُصور هذا 

التَّْمِويل سيقود ال محالَة لرَتَاُجع فَاِعلِيَّة هذا الَعَمل.

َراَســـة تأصياًل ِفْقِهيًّا للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ؛ من خالل بيان موقف  مت الدِّ وقدَّ
نَّة ِبِصيَغٍ  اإلسالم من الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، والَِّذي جاء يف القرآن الكريم والسُّ

ه أو تحذير منه. شتَّى، بعضها أمٌر به أو ترغيٌب فيه، وبعضها نَْهٌي عن ضدِّ
ثُمَّ انعطفت إىل أهداف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ من خالل التََّعرُّف عىل آثار تفعيل 
الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف املُْجتََمَعات ودورها يف تحقيق التَّْنِميَة واألمن للمجتمع، 
ْول ال تَتََمكَّن دامئًا من ســـّد احتياجات أفراد املُْجتََمع واالستجابة لهم يف الوقت  فالدَّ
املناسب، وهو ما يرُْبُِز دور ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ، ملا تَتََميَّز به من مرونة 

وفَاِعلِيَّة وقدرة عىل الحركة والَعَمل يف أصعب الظروف وأَشّد األوقات.

الخاتة 
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يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ الَِّتي تَْكُمُن يف كونه تعبريًا ُمِهامًّ عن  َراَسة عىل أَهمِّ َدت الدِّ وَشـــدَّ

م اإلنَْساِنّ للُمْجتََمَعات  مها؛ حيث يُْنظَر إىل التََّقدُّ حيويَّة املُْجتََمَعات اإلنَْسانِيَّة ومدى تقدُّ

يَّة  َراَسة عىل أَهمِّ ُف الدِّ بعيار حجم املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة وأعداد الَعاِملِنَي بها؛ كام تُطَوِّ

أدوار الفاعلني الرئيســـيِّنَي يف مجال نرش الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ والَحّث عليه؛ 

َســـات واالْجِتاَمِعيَّة والتَّْعلِيميَّة املختلفة ذات  ًة وسائل ووسائط اإلعالم واملَُؤسَّ وَخاصَّ

ـــبَاب باتِّجاه مسالك الَعَمل الخريي. إضافًة إىل تكوين  ْور الَحيَِوّي يف َجْذب الشَّ الدَّ

َسات اإلعالميَّة لتحقيق أهداف تلك  رَشَاكات قَِويَّة بني قطاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واملَُؤسَّ

ْور  َسات وبرامج عملها وأنشطتها، استناًدا إىل العالقة اإليجابيَّة والتكامل يف الدَّ املَُؤسَّ

املُجتََمِعّي لكال الطَّرَفنَْي، ونرش الرََّســـائِل اإلْعالِميَّة الَِّتي توفِّر املعلومات الصحيحة 

يّته، إضافًة إىل تنفيذ برامج وأنشطة مشرتكة لتدريب كوادر  حول الَعَمل اإلنَْساِنّ وأَهمِّ

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، ونرش ثقافة الَعَمل اإلنَْساِنّ يف املجتمع.

َراَســـة يف تناول مجاالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ املختلفة، مثل إَغاثَة  قت الدِّ وتعمَّ

املَْنُكوِبنَي، وإيواء املرَُشَِّديَن، وإنقاذ املحارَصين، وإنشاء املستشفيات واملراكز الطِّبِّيَّة، 

يَّة، ورعاية املساجد والهيئات اإلنَْسانِيَّة، وتنظيم زيارات  وبناء املدارس وبرامج َمْحِو األُمِّ

ُجون واإلصالحيَّات االْجِتاَمِعيَّة، وإقامة جلســـات اإلرشاد والنُّْصح االْجِتاَمِعّي،  السُّ

وإلقاء املحاضات واملشـــاَركَة يف الندوات، وتقديم االستشارات القانُونِيَّة والطِّبِّيَّة 

وغريها من املجاالت.

َراَسة أخالقيَّات وآداب الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ؛ فسعت إىل َجْمعها  هذا، ومل تُْغِفل الدِّ
والتَّأكِيد عليها، مثل اإلخالص والرَّْحَمة باملســـتفيد، والبُْعد عن املّن عىل املستفيد، مع 
الحـــرص عىل النَّزَاَهة واألمانة، وِحْفظ كرامة املســـتفيد واحرتامه، واملوضوعيَّة يف 
ـــْمت، وتنمية املِْصَداِقيَّة  توزيع املعونات دون تييز، واالحرتام واللَّبَاقَة وُحْســـن السَّ
والثَِّقة لدى املُترََبِّع وذوي الحاجة، وتتبُّع احتياجات املســـتفيد، وعدم االقتصار عىل 

ما يَظَْهر من حاجته.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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َراَسة إىل ضورة تقديم املَُســـاَعَدات وتوفري املعاملة اإلنَْسانِيَّة لجميع  وأشـــارت الدِّ
 ، ـــيَاِسّ يَانَة، أو الرَّأْي السِّ الضحايـــا دون أّي تييز ضاّر عىل أســـاس الِعرْق، أو الدِّ
أو االنتـــامء إىل طَرٍَف أو آخر من األطراف يف نزاٍع مســـلَّح. كام يجب َمْنُح األولويَّة 
م  ألولئـــك الَِّذيَن يحتاجونها أكث عند توفري املســـاعدة؛ ويقتيض هذا املبدأ أالَّ يُقدَّ
الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل أساس املساواة فحسب، بل عىل أساِس العدل أيًضا، اعتامًدا عىل 
ِريَن؛ بحيث يُْؤَذن  كَّان املحتاجني واملُتََضِّ َدة لألفراد والسُّ الَعَوز وحجم الحاجات املَُحدَّ
يَّة  للَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْســـاِنّ بالتصُّف بطريقـــة َتْييِزيَّة، ُمعتَِمًدا ذلك عىل أَهمِّ

ة.   الحاجات وضوراتها املُلِحَّ
َول، ُمَمثَّلًَة يف  قَات الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ يف مختلف الدُّ َراَســـة ُمَعوِّ وتناولت الدِّ
َاَعات، وما يصاِحبَُها مـــن مصاعب وصعوبة تأمني املّمرات اآلمنة،  الحـــروب والصِّ
واســـتهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَة، ونقص الَعاِملِنَي، وُشـــّح املوارد، وعدم التنســـيق بني 
ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ، والتضييق الُدْويِلّ عىل املَُنظَّاَمت الَِّتي تعمل يف هذا املجال، 

يَات. ة دعمها لإلرهاب، وغريها من التََّحدِّ بُحجَّ

قَات الَِّتي تعود يف جوهرها إىل تخوُّف الحكومات َمن املَُنظَّاَمت  َراَسة املَُعوِّ وناقشت الدِّ
اِعَمة للتَّطَرُّف والَِّتي قد تعمل تحت ســـتار الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وخاصًة مع انقسام  الدَّ
املُْجتََمـــع الَعالَِمّي إىل َمانٍح وممنوح دون مشـــاركة حقيقيٍَّة يف َعَملِيَّة البناء والتَّْنِميَة، 
َواء، واالفتقار إىل  واقتصار األهداف عـــىل مجال اإلَغاثَة واإلطعام واإليواء والـــدَّ
التخطيط االســـرتاتيجّي، باإلضافة إىل صعوبة وبريوقراطيَّة التََّواُصل بني املَُنظَّاَمت 

ْولِيَّة غري الُحكوميَّة.   الدَّ

َراَسة آفاق تطوير الَعَمل  وَحثًّا عىل نرش ثقافة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وتعزيزه، تناولت الدِّ
َراَســـات والبحوث  ِْعّي، وإعداد الدِّ اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ؛ من خالل االنضباط الرشَّ
ِيّ  ص يف الَعَمل املَُؤسَّ املَيَْدانِيَّة، والتَّخطيط واإلبداع يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، والتََّخصُّ
ـــِيّ املَُنظَّم، باإلضافِة إىل َحوْكََمة  ــِذي تَْغلُِب عليه النَّزَْعة الَفرِديَّة عىل الَعَمل املَُؤسَّ الَـّ

فاِفيَة واملَُساَءلَة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ. ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلَغاِثّ، وزيادة الشَّ
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يَّة  يَّة؛ فاشتمل عىل ُمْقرَتََحات َعْصِ يَات الَعْصِ َراَسة بَفْصٍل يَُواكِب التََّحدِّ واْختُِتَمْت الدِّ
كَاة،  لتنمية وتَطوير الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ، وناقَش ُحْكم كَيِْفيَّة استثامر أموال الزَّ
ة وتوجيهها إلحـــداث أكرب أثٍر ونَْفعٍ  َدقَات الَعامَّ وكيفيَّة االســـتفادة املُثىَْل مـــن الصَّ

للُمْجتََمَعات، وكيفيَّة االستثامر يف األيتام.

ُخالَصٌة واْسِتْنتاجاٌت
ـــتََّة َعرَشَ إىل ُجْملٍة من االْسِتْنتاجاِت،  راســـُة ومن ِخالِل فُُصولِها السِّ َخلََصْت هذه الدِّ

ُل إليها نَِتيجَة املُعالَجِة الِعلْميِّة ملُْشِكلِة البَْحِث ِبَناًء عىل َمْنَهجيِّة البَْحِث  والَّتي تَمَّ التََّوصُّ

راسُة. لت إليها هذه الدِّ املُتَّبَعِة، وفيم يَيِل بَياٌن ألََهمِّ الْسِتْنتاجاِت الَّتي تَوصَّ

إنَّ الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ وحجم االنخراط فيه، يَُعـــدُّ أحَد العوامل املُؤَثِّرَة 	 
يف تَرَاتِِبيَّة األَُمم والشـــعوب، عىل مقياس الحضارة اإلنَْسانِيَّة، بل إنَّه أصبح أحد 
مها، والَِّتي ال ِغَنى عنها أليِّ مجتمعٍ، باعتباره  األسباب الرَّئِيَسة لنهضة األَُمم وتقدُّ
يع يف  ِ أحَد ُمتَطَلَّبَات الحياة املَُعارِصَة الَِّتي تَتَِّســـم بأَْولَِويَّة التَّْنِميَة والتَّطَوُّر السَّ

كَافَّة املجاالت. 

مة 	  الَعَمل اإلنَْساِنّ كفلسفة أو مامرسة َعَقائِِديَّة تضع االعتبارات اإلنَْسانِيَّة يف ُمقدِّ

أولويَّاتها؛ إذ يسعى املُْحِسن أو فاعل الخري، ضمن مفاهيمها، إىل تحسني وتجويد 
مَنَط الحياة لِبَِني ِجْنَسه عرب وسائل وأساليب "َخرْيِيَّة" َشتَّى.

يَّة عىل حّب الخري، وصاغ -ســـبحانه وتعاىل- 	  - النَّْفس البَرَشِ فَطَر الَحّق -عزَّ وَجلَّ
نَه وَركَّبَه بحيث ال يصلح له إالَّ الخري.  اإلنسان وكَوَّ

إنَّ نَزَْعة اإلنسان للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ هي نَزَْعٌة ِفطِْريٌَّة ُجِبَل اإلنسان عليها، 	 
وهي تختلف من شـــعٍب آلخر، ومن فَرٍْد آلخر ومن بيئٍة ألخرى، وهذا االختالف 
يكن رّده إىل االختالف الحاصل يف الِبْنيَة املفاهيميَّة للعمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ.

ِرين واملَْنُكوِبنَي، فهي 	  تََختَصُّ اإلَغاثَة اإلنَْسانِيَّة بتقديم الَعْون واملَُساَعَدة للُمتََضِّ
تشـــمل ابتداًء إنقاذ حياة النَّاس من املوت، ويكون ذلك باملَُســـاَهَمة يف عمليَّات 
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يَّة، وتقديم الرَِّعايَة  حِّ اإلنقاذ واإلخالء، وكذا تقديم املََواّد الغذائيَّة، والرَِّعايَة الصِّ
النفسيَّة. 

، بل 	  ُم فقط عندما يكون هناك نزاٌع ُدْويِلّ أو َداِخيِلّ املَُســـاَعَدات اإلنَْسانِيَّة ال تَُقدَّ
ُم أيًضا عند ُوقُوع الكوارِث والزالزل واملجاعات الَِّتي قد تكون ذات منشـــأ  تَُقـــدَّ

طبيعّي، وكّل هذا يف إطاٍر إنَْساِنّ بَْحت.
ِريَن من ِخْدَمات 	  م للَمْنُكوِبـــنَي واملُتََضِّ املَُســـاَعَدات اإلنَْســـانِيَّة هي كُّل ما يَُقدَّ

وُمَســـاَعَدات وإعانات َجرَّاء وقوع نزاعات َداِخلِيَّة أو َخارِِجيَّة أو وقوع كوارث أو 
مجاعات ِبَغضِّ النَّظَر عن دينهم أو ِجْنسهم أو لونهم.

م العامل 	  بْح والعائد؛ حيث يقدِّ تقوم فلسفة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل فكرة ُخلُوِّه من الرِّ
يف مضامر الَعَمل اإلنَْساِنّ إىل تقديم اإليثاريَّة عىل األنانيَّة، والبَْذل عىل الَكْسب، 

يف معالجة املشكالت الحياتيَّة للجامعات االْجِتاَمِعيَّة.

يَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، وارتباط معنـــاه وإجراءاته بالِقيَم النبيلة، فقد 	  ونظرًا ألَهمِّ
ة لألمم املُتَِّحَدة يوم التَّاِســـع عرش من أغســـطس من كُّل  اعتمدت الَجْمِعيَّة العامَّ

عام يوًما َعالَِميًّا للعمل اإلنَْساِنّ.

ِعّي عن الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف َماِهيّته وطبيعة القامئني 	  يختلف الَعَمل التَّطَوُّ
ع مجموعة من األفراد  ِعّي َعَمٌل غريِ ِربِْحّي، ويقوم عىل تجمُّ عليه، فالَعَمل التَّطَوُّ
لتحقيق ُجْملَة من األهداف ذات الطَّابَع االْجِتاَمِعّي؛ وذلك بصورة غري رســـميَّة، 
وآنيَّة إذ تنتهي بتحقيق الهدف املُرَاد منها، وال تُلْزِم املُْستَِفيد بَدفْع أّي ُمَقاِبل َمادِّّي، 

ع. كام ال يقوم عىل تقديم أّي تعويضات للفريق املُتَطَوِّ
َدة ويزول بزوال هذه الظروف؛ فقد 	  ِعّي يرتبط بوجود ظروف ُمحدَّ الَعَمل التَّطَوُّ

ع بعض األشـــخاص للمساَهمة يف إنقاذ النَّاس من الكوارث الطبيعيَّة أو يف  يتطوَّ
ًعا بهدف ُمَساَعَدة املَْنُكوِبنَي  حالة حدوث أزمات أو حروب، فيُساهم األفراد تطوُّ
ع غرَي ُملْزَم  ــى االنتهاء من األزمة، وعندما ينتهي هذا العمـــل، يكون املُتَطَوِّ َحتَـّ

ا يفعل ذلك بهدف تخفيف املعاناة عن اآلخرين. بيشٍء، وإمنَّ
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ِيّ تَْنِظيِمّي؛ إذ غالبًا 	  تجدر اإلشارة إىل أنَّ الَعَمل التطوعي ال يوجد يف إطار ُمَؤسَّ
ما يكون عىل شـــكل مبادرات فَرِْديّـــة أو ُمْجتََمِعيَّة، تنتهي هذه املبادرات بانتهاء 

الَغرَض منها وبتحقيق األهداف املنوطة بهذه املبادرات.
الَعَمل اإلنَْســـاِنّ هو ِفطْرَة إنَْسانِيَّة، وهو معروٌف يف أغلب الحضارات اإلنَْسانِيَّة، 	 

عوب واألَُمم، القديم منها والحديث. ويكاد الَعَمل اإلنَْساِنّ  ويف معظم تجارب الشُّ
أن يكون القاسم املشرتك بني جميع بني آدم عىل َمرِّ العصور واألزمان.

ة للرشيعة 	  ا وثابتًا من املقاصد العامَّ جاء اإلســـالم جاعاًل معه الخرَي َمْقِصًدا عامًّ
اإلْسالِميَّة؛ حيث كان اإلسالم سبَّاقًا يف تنظيم فضيلة اإلحسان يف شكٍل متكامٍل 
ع،  ، وبني الَفرْض والتَّطَوُّ ـــِيّ فريٍد ما بني اإلحســـان الَفرِْدّي واإلحسان املَُؤسَّ

َدقَات األخرى. َعٍة، مثل الزكاة والَوقْف، والصَّ وبأساليَب وآليَّاٍت ُمتََنوِّ
جعل اإلســـالم الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وعمل الخري عموًما منهًجا لحياة املسلم، فعمل 	 

الخري مرتبٌط بالكثري من األمور، وله الكثري من األوجه.
ق ِقطَاع الَعَمل اإلنَْســـاِنّ العديد من اإلنجازات عىل أرض الواقع، َتَثَّلَْت يف 	  حقَّ

الحدِّ من الفقر، وإشاعة روح التكافل االْجِتاَمِعّي، وتعزيز الرَّفَاِهيَة االْجِتاَمِعيَّة.
يَّة ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ باملَُساَهَمة يف نهضة 	  ْور الكبري ألَهمِّ ال يكن إنكار الدَّ

ـــِيّ الواعد، ال ِســـيَّاَم وأنَّ القطاع اإلنَْساِنّ بات ُيَثِّل  ْور املَُؤسَّ ُمْجتََمَعاتها، وللدَّ
ة. م ِخْدَمات كثرية يف مجاالت ِعدَّ َول؛ حيث يَُقدِّ قطاًعا ُمِهامًّ يف عدٍد من الدُّ

القطاع اإلنَْســـاِنّ أصبح يَُشكِّل رقاًم َصْعبًا يف املعادلة االقِْتَصاِديَّة يف الكثري من 	 
َناِعيَّة، با يلكه من جامعات ومراكز بَْحِثيَّة ومستشفيات وُمَنظَّاَمت  البلدان الصِّ

استثامريَّة، وغريها.
ترتبط فَاِعلِيَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بَشـــْكٍل ُمبَارِش بتوافر التَّْمِويل، فجميع األنشطة 	 

والِخْدَمات واملشـــاريع الَِّتي ترعاها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واإلَغاثِيَّة بحاجة لتغطية 
بِْحيَّة لديها  َتْويلِيَّة، فاملَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة شـــأنها َشأُن املَُنظَّاَمت الُحُكوِميَّة والرِّ
نشـــاطات َداِخلِيَّة وَخارِِجيَّة، وهذه النََّشـــاطات ال يكن أن تبدأ وتَْستَِمّر وتُؤدِّي 

َدْورها الحقيقّي بغياب التَّْمِويل.
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ال يكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة القياُم بأدوارهـــا املَُنوطَة بها دون حصولها عىل 	 
التَّْمِويل الكايف الَِّذي يُِعينها عىل أداء َمَهاّمها عىل أكمل وْجٍه. 

يَّة املمنوحة لتمويل الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بزيادة األدوار املُملَْقاة عىل عاتق 	  تزداد األَهمِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، فَغالِِبيَّة املُْجتََمَعات الَحالِيَّة يوجد بها العديد من املَُنظَّاَمت 
ــة لبيئتها، ليَتََحوَّل َدْور هذه  م ِخْدَماتها اإلَغاثِيَّة والتَّْنَمِويَـّ اإلنَْســـانِيَّة، الَِّتي تَُقدِّ

املَُنظَّاَمت من َدْور ثَانَِوّي رَِديف إىل َدْور اْجِتاَمِعّي أَساِسّ وقياِدّي.

يَّة التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بشكٍل ُمطَّرِد مع بداية القرن العرشين 	  ازدادت أَهمِّ
يف ِظـــّل الكوارث الَفاِدَحـــة الَِّتي لَِحَقت باملُْجتََمع اإلنَْســـاِنّ يف ِظّل الحربني 
ًة مع َعْجز املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة آنذاك عن  الَعالَِميّتَـــنْي األوىل والثَّانِية، وَخاصَّ

اًل إنَْسانِيًّا. القدرة عىل تغطية جميع الحاالت الَِّتي كانت تَْستَلْزِم تََدخُّ

ْولِيَّة 	  يَّة تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ من خالل تركيز املَُنظَّاَمت األَُمِميَّة والدَّ تنعكس أَهمِّ
َســـات املنبثقة عنها عىل ضورة تأمني كُّل  ُمَمثَّلَـــة بَُنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة واملَُؤسَّ
ْولِيَّة، ويف وقتنا الحايل يكتسب  أشكال التَّْمِويل للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املََحلِّيَّة والدَّ
ْق  يَّته نظرًا للآمس اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَُعّم مختلف أنحاء العالَم يف الرشَّ التَّْمِويل أَهمِّ

والغرب.

د املصادر الَِّتي تعتمد عليها املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة واإلَغاثِيَّة، وتتباين طُرُق 	  تتعـــدَّ
تصنيفهـــا، فمنها ما هو تقليدّي وحديث، ومنها ما هو َخارِِجّي وَذاِتّ، وقد يكون 

ا. َدْولِيًّا أو َمَحلِّيًّا، ُحُكوِميًّا أو َخاصًّ

ع الكبري نِْسِبيًّا يف مصادر تويل الَعَمل اإلنَْساِنّ إالَّ أنَّ حجم 	  عىل الرَّْغم من التََّنوُّ
ّ النَّاتِج عن هذه املََصادر ُمْجتَِمَعًة ال يَرْقَى ألكث من نِْصف َحاَجة  التَّْمِويـــل الُكيلِّ

َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ من التَّْمِويل.

يَعة اإلْسالِميَّة أنَّه ُعوِمَل ُمَعاَملَة متكاملًة منذ 	  ِمامَّ ُيَيِّز الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يف الرشَّ
يَعة اإلْسالِميَّة  ما يزيد عن ألف وأربعامئة عام، ومن أشكال هذا التََّكاُمل أنَّ الرشَّ
أفَرزَت مصادر لتمويل هذا العمل، فلم تَْكتَِف بالَحّض عليه واإلعالء من شـــأنه، 
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الًة لتمويله، ومن أَهّم ما ُيَيِّز مصادر التَّْمِويل هذه  بل وضعت أُُسًسا واضحًة وفعَّ

مرونتها العالية، فعىل الرَّْغم من مرور أكث من أربعة عرش قرنًا عىل هذه املصادر 

إىل أنَّها مازالت فاعلًة، وتقوم بوظيفتها التَّْمِويلِيَّة عىل أكمل وجٍه

يَُعدُّ الَوقْف اإلْســـالِمّي من أكث األعامل اإلنَْسانِيَّة يف اإلسالم تنظياًم واستدامًة 	 

وَســـَعة تأثريٍ واستفادة، وهو يعترب شكاًل من أشكال الَعَمل اإلنَْساِنّ ومصدًرا من 

مصادر التَّْمِويل يف آٍن مًعا.

ة لتمويل 	  َدقَات الَِّتي يَترَبّع بها املسلمون لذوي الحاجة من املصادر املُِهمَّ تَُعّد الصَّ

ين اإلْسالِمّي عن غريه  امت الَِّتي ُتَيِّز الدِّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، كام تَُعدُّ من أبرز السِّ

َدقَات أحد وجوه  من األديان السامويَّة األخرى، وال يَْخَفى عىل أحد كَْون هذه الصَّ

الَعَمل اإلنَْساِنّ الَخالِص.

إنَّ الَعَمل اإلنَْساِنّ يرتكز عىل أُُسس دينيَّة ونفسيَّة وأْخالِقيَّة، وبالطَّبع هذه الرَّكَائِز 	 

الثـــالث ال يكن فصلها عن بعض أبًدا؛ فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ ال يكن له أن يُؤدِّي 

ين الَحّق بدون األخالق. ْور املَُنوط به بدون هذه الرَّكَائِز، وأساًسا ال وجود للدِّ الدَّ

يَّة هذا الَعَمل عىل املستوى 	  يَّته االْجِتاَمِعيَّة من أَهمِّ يكتسب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أَهمِّ

يَّته الَِّتي يكتســـبها من أثَرِِه الوقاّئ والعالجّي  الَفرِْدّي واألرَُسِّي، إَضافَة إىل أَهمِّ

لِْبيَّة الَِّتي تعان منها املُْجتََمَعات. ملختلف الظََّواِهر االقِتَصاِديَّة واالْجِتاَمِعيَّة السَّ

ق 	  يُعترَب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ أحد أَهّم الوســـائل الَِّتي تضمن نُهوض املُْجتََمع وتَُحقِّ

التَّْنِميَة بشـــاركة أفراده الَِّذيَن يبذلون الُجْهد يف سبيل التخفيف عّمن حولهم 

ق بســـهولة  والتََّواُصل معهم ومع املُْجتََمَعات املحيطة بهم، وهو ما يكن أن يحقِّ

مبدأ التكافل االْجِتاَمِعّي.

إنَّ األهـــداف املختلفة واملتكاملة ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْســـاِنّ تعمل مجتمعًة عىل 	 

تحقيق األمن املُْجتََمِعّي؛ بحيث يرفع من نِْســـبَة الَوْعي عىل املستوى الَفرِْدّي، ما 

الت الجرية ومكافحة الُسلوكِيَّات املنحرفة. يساعد يف الحّد من ُمَعدَّ
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ِيّ ِبَغّض النَّظَر عن 	  إنَّ فاعليَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ مرهونة باستدامته، فالَعَمل املَُؤسَّ
مجال عمله يفقد مرشوعيّته اإلَداِريَّة عند اشرتاطه بالَعَمل لفرتٍة ُمَؤقَّتَة، وعندئٍذ 

يتحوَّل إىل نظام إدارة املشاريع، وهي الَِّتي ال تصلح لألعامل اإلنَْسانِيَّة أبًدا.

من رشوط قيام أّي ُمَنظََّمة تُْعَنى باألعامل اإلنَْسانِيَّة هو نِيّتها االستدامة واالستمرار 	 
يف هـــذا الَعَمل، هذا من الجانب اإلَداِرّي، ومن الجانب الَعَميّل والتَّطِْبيِقّي؛ فإنَّ 

مصداقيَّة هذه املَُنظَّاَمت تكون موضع َشّك يف حال فقدت استدامتها.

ِيّ هو زيادة الفعاليَّة يف 	  الهدف الرَّئِيس لوجود الَعَمل اإلنَْســـاِنّ بَشـــْكلِِه املَُؤسَّ
تحقيق النَّْفع االْجِتاَمِعّي.

ة مع ازدياد 	  يَّة اإلَدارَة بالنِّْسبَة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يوًما بعد يوٍم، وَخاصَّ تزداد أَهمِّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة يف هذه املَُنظَّاَمت، واألمر َعيُْنُه ينســـحب  تعقيد بيئة الَعَمل الدَّ

عىل ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ.

َات 	  ة يف مفهومه ووسائله ومعايريه، ِبِفْعِل التََّغريُّ َات ِعدَّ شهد الَعَمل اإلنَْساِنّ تغريُّ
ُعوب، فتجاوزت أهدافه حدود تقديم  الَِّتي تحدث يف االحتياجات االْجِتاَمِعيَّة للشُّ
الرَِّعايَة االْجِتاَمِعيَّة للُمواطنني ليقتَِحَم أساس الَعَمليَّة التَّْنَمِويَّة لهذه املُْجتََمَعات، 
ولذلك يُْعترََب أحد الرَّكَائِز األَساِســـيَّة لتحقيق االستقرار االْجِتاَمِعّي واالقِْتَصاِدّي 

يَاِسّ وتعزيز التَّْنِميَة بختلف ُصَورها. والسِّ

ة املُتََعلَِّقة بالَعَمل اإلنَْســـاِنّ خالل سنوات طويلة بدًءا من 	  بُِنيَْت األْخالِقيَّات الَعامَّ
ـــِيّ لهذا الَعَمل يف منتصف القرن التَّاسع عرش مروًرا باملَحطَّات  الظُُّهور املَُؤسَّ

العديدة الَِّتي مرَّ بها حتَّى وصوله للمرحلة الحاليَّة.

مها املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة يف ِظّل الحروب من 	  تُْعترَب الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
َاَعات يُعانُوَن أشـــّد  ِريَن من هذه الصِّ أَهّم الِخْدَمات عىل اإلطالق؛ كَْون املُتََضِّ
املَُعانَـــاة، وترتافق هذه املعاناة يف معظم الحاالت بترََشُّد ولُُجوٍء، إَضافَة النعدام 
يَّة املُرْتَِبطَة  َمة بازدياد األَهمِّ يَّة الِخْدَمات املَُقدَّ أْدَن ُمتَطَلَّبَات الحياة، وترََتَافَق أَهمِّ

بالتَّْوثِيق أيًضا.
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يًَّة عن الِخْدَمة 	  األْخالِقيَّـــات واألَدِبيَّات املُتَّبََعة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ال تَِقـــّل أَهمِّ
َمة، فبغياب هذه األْخالِقيَّات يَْفِقد الَعَمل اإلنَْســـاِنّ غايته، كام أنَّ التََّوازن  املَُقدَّ
بني املَانِِحنَي واملُْســـتَِفيِديَن ُيَكِّن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من زيادة فاعليَّة أنشطتها 

ع أُفُقيًّا وعموديًّا. وِخْدَماتها، كام ُيَكِّنها من االنتشار والتوسُّ

يَِّقة واملحدودة 	  إنَّ انتقال الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ من نطاق املُبَاَدَرات الَفرِْديَّة الضَّ
ِيّ واملِْهِنّي، أدَّى إىل اعتامد هذا الَعَمل  االنتشـــار والتَّأثري إىل نطاق الَعَمل املَُؤسَّ

عىل األساليب الِعلِْميَّة يف اإلَدارَة والتنظيم.

يَّة التَّْسِويق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ يف أنَّه بثابة التَّْنِميَة الَحِقيِقيَّة للُمَنظَّاَمت 	  تَتََمثَّل أََهمِّ
من خالل الوصــول برتكيـــــز وفاِعلِيَّة للجامهيــر والفئــات املُْستَْهَدفَة مــن 
خــــالل التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي، وتفعيـــــل املـــــوارد املَالِيَّة، وتوســيع مصــادر 
يَّة واملَالِيَّة لتحقيق األهداف الَِّتي  ْخـــــل واالسـتثامر األمثـل للمــــوارد البَرَشِ الدَّ
أُنِْشـــئَْت من أجلها هـــذه املَُنظَّاَمت وحاميتها من الَهْدر، ال ِســـيَّاَم مع انخفاض 

الت املَُساَهاَمت املَالِيَّة ِمن ِقبَل املُترَبِِّعنَي والِجَهات املَانَِحة. ُمَعدَّ

يقوم اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل أربعِة أركاٍن، هي املُرِْسل واملُْستَْقِبل والرَِّسالَة 	 
ة التََّواُصل بني املَُنظََّمة وبني  اإلْعالميَّة والَوِسيلة، تعمل ُمْجتَِمَعًة عىل القيام بََهمَّ
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، وإنَّ ِغيَاب أّي ُركْـــن أو عدم قيامه بَدْورِه الكاِمل  بيئتهـــا الدَّ

ِتِه للَفَشل يف تأدية َدْورِِه. يُعرِّض اإلْعالم برُمَّ

ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة دوًرا ُمِهامًّ يف التََّواُصل مع جمهور 	  تلعب العالقات الَعامَّ
ة بأيَّة  املَُنظََّمة ومع أفراد املُْجتََمع ومع املُْســـتَِفيِديَن، ويكن إلدارة العالقات الَعامَّ
ُمَنظََّمة أن تعمـــل عىل إيصال أهداف املَُنظََّمة لُِكّل املتَعاِملِنَي معها، وَخلْق صورة 

إيَجاِبيَّة عن املَُنظََّمة لدى الجمهور الَعاّم.

يُْعترََب تكني املرأة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ من عوامـــل تطوير هذا الَعَمل، وذلك 	 
انطالقًا من تفوُّق املرأة الَواِضح عىل الرَُّجل يف بعض املجاالت والِخْدَمات الَِّتي 

مها املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة. تَُقدِّ
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ة ُخطَُوات 	  تقوم إدارة املََخاِطر والكوارث يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْســـاِنّ عىل ِعدَّ
ُمتَسلِْســـلَة وُمتََكاِملَة؛ تبدأ بتحديد املََخاِطر املُْحتََملَة، وتليها ِقيَاس إْمَكانِيَّة حدوث 
هذه املََخاِطر، ثُمَّ تحديد األســـاليب الَِّتي يكن اتِّبَاعها إلدارة هذه املََخاِطر، كام 
ل املُبَكِّر، والَِّذي يُْقَصد به إْمَكانِيَّة البَْدء بتقديم  تشـــمل هذه اإلدارة مفهوم التََّدخُّ
الِخْدَمات اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة قُبَيْل حدوث الكارثة أو بَُعيَْدَها، كاْســـرِتَاتِيِجيَّة 

يَّة واملَادِّيَّة ما أمكن. لتخفيف الخسائر البَرَشِ

يُْعترََب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ اإلْســـالِمّي َمْوِطًنا ِخْصبًا للُمْستَْحَدث من القضايا؛ كَْون 	 
ِسيَّة  ين اإلْســـالِمّي الحنيف وبني األُُســـس املَُؤسَّ هذا الَعَمل يجمع بني تعاليم الدِّ
يِنيَّة  والتَّْنِظيِميَّة الحديثة؛ فالَعَمل اإلنَْســـاِنّ اإلْســـالِمّي َمزََج بـــني التَّعاليم الدِّ

ِيّ الحديث. الرُّوحيَّة وبني الِفْكر املَُؤسَّ

كَاة دون سائر األعامل األخرى َجاَز لها 	  املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تفرَّغت للعمل عىل الزَّ
ا إذا كانت تقوم بأعاملها التَّْقلِيِديَّة  كَاة، أمَّ كَاة كَمْصِف الَعاِملنَي عىل الزَّ االقتطاع من الزَّ

كَاة. غ للعمل عىل الزَّ كَاة مل يَُجْز لها االقتطاع؛ كَْونَها مل تتفرَّ إضافًة للَعَمل عىل الزَّ

يجوز للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة املُرَخَّص لها بالَعَمل واملُملْتَزَِمة بُحدود الرُّْخَصة املمنوحة 	 
نَي  كَاة كنصيِب للَعاِملنَي عليها؛ كَْونها وكِياًل عن املُْســـتَِحقِّ لهـــا باالقتطاع من الزَّ
ِص لها أو غري امللتزمة بحدود الرُّْخَصة؛  وَويِلّ األمـــر، وال يجوز لتلك غـــريِ املُرَخَّ

كَْونها وكياًل عن املَُزكِّنَي.

ْمح يدعو 	  ْمَحة، ومنهج اإلسالم السَّ إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ جزٌء من رسالة اإلسالم السَّ
إىل املُبَاَدرَة إىل إَغاثَـــة املَملُْهوِفنَي وإنقاذ املُْحتَاِجنَي، وَدْعم أصحاب الحاجات، 

وإسعاِف الَجرَْحى، وُمَداَواة املرىض.

ْعَوة لإلنفاق 	  تُْعترََب نظرة اإلســـالم لليتيم نظرًة حضاريَّة تقدميَّة، فلم يَْكتَِف بالدَّ
عليهم، بل دعا لِرَعايَِتِهْم، فالرَِّعاية هنا أشـــمل من اإلنفاق وأوســـُع أُفًُقا، وهي 
تقوم عىل االهتامم بهم ومتابعة شؤونهم والَعَمل عىل تعويضهم النَّْقَص الَحاِصل 

ِبَفْقِدِهْم رعاية األَِب.

الخاتة 
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التوصيات
َراَسة مبا ييل: َراَسة من نتائج تُوِص الدِّ لَت إليه الدِّ من خالل ما تََوصَّ

يَّة التَّْمِويل يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واإلَغاِثّ، ودور التَّْمِويل يف 	  ال ينبغي إغفال أَهمِّ
تحقيق االستقرار واالستدامة يف نشاط املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة.

ال يكن للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة القياُم بأدوارهـــا املَُنوطَة بها دون حصولها عىل 	 
التَّْمِويل الكايف الَِّذي يُِعينها عىل أداء َمَهاّمها عىل أكمل وْجٍه. 

يَّة هذه 	  ة، وتزداد أَهمِّ تُْعترََب اإلدارة املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من األقسام املُِهمَّ
اإلدارة كَْون التَّْمِويل محدوًدا.

يَّته من مختلف الجوانب الَِّتي 	  يكن التَّأكِيد عىل أنَّ الَعَمل اإلنَْســـاِنّ يستمدُّ أَهمِّ
ـــس  يَّة تُؤسِّ يتلـــك تأثريًا عليها، ابتداًء من الَفرْد فاألرسة فاملجتمع، وهذه األَهمِّ

وتَُهيِّئ البيئة النظريَّة لهذا الَعَمل للتََّمكُّن من تحديد أهدافه وأدواره.

ال يجب التََّوقُّع بأنَّ أهداف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ عىل مســـتوى املُْجتََمع تقتص عىل 	 
ِريَن؛ فأهداف هذا الَعَمل  تأمني طعاٍم ورشاٍب للفقراء، أو إيواء املَْنُكوبني واملَُهجَّ
ق نوًعا من  أعمُق تأثريًا وأوســـُع نطاقًا، فيمكن وصف أَثَِر هذه األعامل بأنَّها تَُحقِّ

التوازن الَِّذي يحتاجه املجتمع.

يجب أن تتاز أعامل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة الَِّتي تســـتهدف املُْجتََمع باالختالف 	 
ع والتكامل، وينعكس هذا االختالف يف أنواع وضوب الَعَمل اإلنَْســـاِنّ  والتََّنوُّ

باإليجاب عىل املُْجتََمع كُلّه.

ِيّ للرشوط وللخصائص الَِّتي تَْحُكم 	  يجب أن يخضع الَعَمل اإلنَْساِنّ كجهاز ُمَؤسَّ
ــة والتَّْنِظيِميَّة؛ كوجود هيكٍل تنظيمّي  ًة الرشوط اإلَداِريَـّ عالَم املَُنظَّاَمت، وَخاصَّ

وأساليب إَداِريَّة واضحة ومدروسة.

يَات األبرز ملختلف املَُنظَّاَمت 	  الَعَقبَات اإلَداِريَّة، ومنها غياب املرونة تَُشـــكِّل التََّحدِّ
يَات قد تَُشـــكِّل عائًقا حقيقيًّـــا أمام هذه املَُنظَّاَمت يف  اإلنَْســـانِيَّة، وهذه التََّحدِّ

االنتشار يف بيئتها املََحلِّيَّة، كام تَُعّد سببًا رئيًسا يف قصور الجوانب التَّْمِويلِيَّة،

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ة وظروف 	  كُّل َمْوِقٍف من َمَواِقف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ وكُّل ُمَنظََّمة بظروفها الَخاصَّ
ااًل  ااًل يف بيئتها، فام قد يكون فعَّ ًدا من الِقيَاَدة يُْعترََب فعَّ بيئتها تتطلَّب مَنَطًا ُمحدَّ

هنا قد يكون أقَّل فَاِعلِيَّة يف ُمَنظََّمة أخرى ويف ظروٍف أخرى.

بُون 	  بنَي لفريق الَعَمل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة؛ فاملَُدرِّ ينبغي ُحســـن اختيار املَُدرِّ
ة يف نجاح الربامج التَّْدِريِبيَّة، ويجب تقييم  األكَْفاء يُْعترَبون من العوامـــل املُِهمَّ

ِبنَي كُّل فرتٍة للتَّأكُّد من أهليّتهم للقيام بتدريب الَعاِملِنَي. املَُدرِّ

يِّئ لألنشطة املقرَّرة، وطريقة 	  تفشـــل بعض املشاريع اإلنَْسانِيَّة بسبب التنظيم السَّ
َصة. ة، وأيًضا ُسوء تدبري امليزانيَّات املَُخصَّ اتِّخاذ بعض القرارات املُِهمَّ

ا من املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْســـانِيَّة، 	  إِنَّ الُحُروب والنِّزَاَعات تَتَطَلَّب جهًدا خاصًّ
بَب املؤدِّي لهذه النََّكبَات. دة تَتَناَسب مع طبيعة السَّ وتَتَطَلَّب آليَّاٍت محدَّ

ل املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة ِبَشـــْكٍل ُمبَكٍِّر يف الَكـــوارِث النَّاِجَمة عن الُحُروب 	  إِنَّ تََدخُّ
والنِّزَاَعات يُساِعد يف زيادة فَاِعلِيَّة األنشطة واألعامل اإلِغاثِيَّة.

ياِسّ 	  تَُعدُّ الِحياِديَّة من أََساِسيَّات الَعَمل اإلَِغاِثّ، والِحياِديَّة تَْعني عدم الوقوف السِّ
ياِسّ بشتَّى أنواعه. مع أَيِّ جهٍة من جهات النِّزاع، والبُْعد عن الَعَمل السِّ

يَّة يف بيئة النِّزاع، 	  التـــزام املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة بالِحياِديَّة ُيَكِّنَها مـــن الَعَمل ِبُحرِّ
إَضافَة إىل أَنَّ الِحياِديَّة تزيد من فُرَْصة هذه املَُنظَّاَمت يف الحصول عىل التَّْمويل 

الكايف للقيام بأنشطتها.

إِنَّ الَكوارِث النَّاِجَمة عن الُحُروب والنِّزَاَعات املَُسلََّحة تَْفرِض تعاونًا ُدوليًّا وأَُمِميًّا 	 
ال. يع والَفعَّ ِ اتِيَّة لتَحرُّك املَُنظَّمة السَّ بهدف تهيئة الظُّروف املوضوعيَّة والذَّ

ة بعملها، وذلك انطالقًا 	  عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة اتِّبَاع أْخالِقيَّات وَمبَاِدئَ َخاصَّ
من كَْون ِمْحَور وَجْوهر عملها هو تحسني حياة اإلنسان ورَفْع َسِويَّة هذه الحياة.

الَعَمل الَِّذي يســـتهدف اإلنسان ال يكن أن يُْكتَب له النََّجاح دون َمبَاِدئ وأُُسس 	 
نَاِظَمة له، ودون قيام هذه املَبَاِدئ واألُُسس عىل جملة من املعايري األْخالِقيَّة.

الخاتة 
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يًَّة عن الِخْدَمة 	  األْخالِقيَّـــات واألَدِبيَّات املُتَّبََعة يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ ال تَِقـــّل أَهمِّ
َمة، فبغياب هذه األْخالِقيَّات يَْفِقد الَعَمل اإلنَْساِنّ غايته. املَُقدَّ

ينبغي التََّوازن بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن ألنَّه ُيَكِّن املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة من زيادة 	 
ع أُفُقيًّا وعموديًّا. فاعليَّة أنشطتها وِخْدَماتها، كام ُيَكِّنها من االنتشار والتوسُّ

يكـــن خالل َعَملِيَّات التَّْوثِيق الُفوتُوغـــرَايِفّ أن تلجأ املَُنظََّمة إىل تصوير َعَملِيَّة 	 
تأدية الِخْدَمة اإلنَْســـانِيَّة بدون إظهار ُوُجوه املُْســـتَِفيِديَن أو أّي شٍء يَُدّل عىل 
ة تُؤَْخذ من بعيٍد؛ مع التَّأكِيد عىل َعْدم  ورَة َعامَّ َشـــْخِصيّتهم، ويكن أن تكون الصُّ

يُوخ، واملَُعاِقنَي، والنَِّساء، وهم الفئات األكث َضْعًفا.  تَْصوير الشُّ

كيز 	  ، كام يكن أن يَِتّم الرتَّ َور حاًل يُريِض الطَّرَفنَْيِ يُعترَب إخفـــاء الَوْجه من الصُّ
خالل التَّْصِوير عىل ُموظَّفي املَُنظََّمة خالل تأديتهم الِخْدَمة أو تسليمهم اإلعانات.

جاعة بكان االعرتاف بأنَّ بعض املشاريع قد فشلت يف تحقيق أهدافها، 	  من الشَّ
ا يف حال التََّســـرتُّ  وعند االعرتاف يكن الَعَمل عىل تصحيح الَخلَل الَحاِصل، أمَّ
عليه فستبقى هذه اآلثار تُلِْقي بظاللها عىل املُْستَْهَدِفنَي، وهذا األمر يَُشكِّل نَْقًضا 

ِتِه. ألُُسس الَعَمل اإلنَْساِنّ برُمَّ

ليس َعيْبًا أن يفشل مرشوٌع هنا أو ُمبَاَدرٌَة هناك، وال من املُْخِجل أالَّ تنجح ُمَنظََّمة 	 
ما بتحقيق أهدافها النَّبيلَة من املرشوع الَِّذي تَبَنَّتُْه، فالَفَشل فرصًة للتََّعلُّم وتاليف 
األخطاء، وال يكن أن يكون َمْنَقصًة بَحّق أحد، ولكنَّ من غري املَُناِســـب أن يَِتّم 

التََّسرتُّ عليه واالستمرار يف انتهاجه.

املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بحاجة للَحوْكََمة كغريها من املَُنظَّاَمت كوسيلة وقائيَّة ورقابيَّة 	 
ــط، بحيث تكون املُْخرََجات  تضمن بقاء التَّْنِفيذ واإلنجاز ِضْمن املســـار املَُخطَـّ

ُمتاََمثِلَة مع األهداف املُْعلَن عنها.

ال يجوز اعتبار َدْور اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ َدْوًرا ثانويًّا، فهو َراِفٌد َحِقيِقيٌّ 	 
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، ويُْعترََب  للُمَنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة يف تعزيز عالقاتها من بيئتها الدَّ

حلقة الَوْصل بني املَُنظََّمة وجمهورها.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ة بَدْعم نشاطات الَعَمل 	  َســـات اإلْعالميَّة من تَطِْوير رسالة َخاصَّ ك تَتََمكَّن املَُؤسَّ
اإلنَْساِنّ، عليها تَبَنِّي رسالة َسْهلَة الَفْهم وتَتََمتَّع بُقْدرَة َعالِيَة من املُُرونَة للتَّأَقْلُم مع 
املستويات املُْختَلَِفة واملُتَبَاِيَنة يف بيئة املُْستَْقِبلنَي، وبناء حالٍة من التََّواُصل املُْستَِمّر 

َسات اإلْعالميَّة. بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واملَُؤسَّ

ينبغي الَعَمل عىل تطوير وتنمية الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واالنطالق به نحو آفاٍق بعيدٍة 	 
يَات وتفعيل َدْورِِه  لتحديثه والنُُّهوض به، وتطوير آليَّاته اإلَداِريَّة؛ ليستوعب التََّحدِّ
يف ِخْدَمة املُْجتََمع برًؤى اســـترشافيَّة عميقة، تلك القدرة عىل املُبَاَدرَة، وتفاِدي 

املآزق وتفعيل الطَّاقَات اإلنَْسانِيَّة البنَّاَءة.

فات النفســـيَّة 	  ة يف ِظّل الصِّ الَعَمـــل اإلنَْســـاِنّ بحاجـــة لجهد املـــرأة، وَخاصَّ
فات يف تفعيل بعض  والســـيكولوجيَّة الَِّتي تلكها املرأة، ويكن استثامر هذا الصِّ

الجوانب اإلنَْسانِيَّة.

ال بُدَّ من التَّأْكِيد عىل تَبَنِّي اْسرِتَاتِيِجيَّة شاملة للتََّعاُمل مع املََخاِطر وإلدارة الكوارث، 	 
اِملة عىل البُْعَديِْن الِوقَاِئّ والِعالِجّي. تقوم هذه االْسرِتَاتِيِجيَّة الشَّ

لَعلَّ يف األزمات اإلنَْســـانِيَّة الحاليَّة دروًســـا للُمَنظَّاَمت يف كيفيَّة إدارة الكوارث 	 
ل اإلنَْساِنّ، ويُعزِّز من فُرَص تقليل  الَقاِدَمة، با يســـاعد يف زيادة فاعليَّة التََّدخُّ

يَّة إىل أدن َحّد ُمْمِكن. الخسائر البَرَشِ

كَاة بَغرَض تويل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة، وبا يَْضَمن 	  يكن تَْوِجيه وتَْسِيري أموال الزَّ
ًة أنَّ ِقْســـاًم من ِخْدَمات املَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة تَتََقاطَع مع  ة، َخاصَّ املصلحة الَعامَّ

اإلنفاق عىل مصارف الزكاة.

كَاة باعتبارها من أهّم ُســـبُل تحقيق 	  ينبغي مناقشـــة آليات اســـتثامر أموال الزَّ
ـــطَة  التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة وتفعيل الحركة التَِّجاِريَّة عند الطَّبََقات الَفِقرية واملُتََوسِّ

يف مجتمعنا اإلْسالِمّي املَُعارِص.
َدقَات ســـواًء أكانوا ُمَنظَّاَمت إنَْسانِيَّة 	  ينبغي لُِكّل َمن أُْســـِنَد إليه أمُر توزيع الصَّ

موا  ق إىل املَُخالََفة الَِّتي يرتكبها، وأن يَُقدِّ أو مطاعم أو أفـــراًدا أْن يَُنبُِّهوا املُتََصدِّ

الخاتة 
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اقرتاحاٍت تســـاعده يف تأدية َصَدقته، ويف تحقيق الفائدة الرَشِْعيَّة واإلْجرَائِيَّة 
منها.

ة وعلامئها وُمَفكِّريها ُمَواكَبَة الَعْص 	  يَّة تَْستَْوِجب عىل األُمَّ ات الَعْصِ إنَّ املُْســـتََجدَّ
ـــٌة  وحاجاته، وتَتَبُّع نََوازِله وُحْســـن التََّعاُمل مع طََوارِئه؛ ولذا فهناك َضورٌة ماسَّ
َدقَات الَِّتي تُلَبِّي َحاَجات  لَفتْح باب االجتهاد البتكار أنواٍع ُمســـتَْحَدثَة مـــن الصَّ

َدة. النَّاس املُتََجدِّ

ة أن تعمل عىل االســـتفادة من ِحرْص كثريٍ من املســـلمني عىل إخراج 	  ينبغـــي لألُمَّ
ة إىل  ِحيح الَِّذي يَُقود األُمَّ َدقَات، وأن يَِتّم التَّْنِسيق معهم لَوْضعها يف مسارها الصَّ الصَّ
َدقَات فقط. ي الصَّ م والرُِّقّي، وال يُْقِعد الفقراء واملساكني فَِريسًة للتََّواكُل وتَلَقِّ التََّقدُّ

ذ بعض املشاريع الخرييَّة أْن 	  َســـات اإلنَْسانِيَّة الَِّتي تَُنفِّ ال ينبغي للَجْمِعيَّات واملَُؤسَّ
قُوَن َغرْيَ  قنَي، فكثريًا ما يكون املُتََصدِّ تْْنَقـــاد ُمبَارَشًَة لَرَغبَات املَانِِحنَي أو املُتََصدِّ
ـــكَّان، وبالتَّايِل يأت املرَْشُوع عىل َعْكس  ـــنَي بطبيعِة املَْنِطَقِة أو حاجات السُّ ُملِمِّ
َذة أحيانًا يكون تركيزها  ق مَثَرته وال َهَدفه؛ ألنَّ الجمعيَّة املَُنفِّ املقصود منه، وال يَُحقِّ
عىل اســـتالِم أّي مبلغ أو ُمَســـاَعَدة القتطاع ِحّصتها منها؛ فتلجأ لتنفيذ ما يريده 
املَانِح دون َمُشـــورَة من طرفها للاَمنِح أن هذا املرشوع غري ُمَناِســـب أو ال يُلَبِّي 

أَْولَِويَّات املنطقة املُْستَْهَدفَة.

َسات اإلنَْسانِيَّة وْضع تصوُّرات وأفكار مرشوعات ضوريَّة 	  عىل املَُنظَّاَمت واملَُؤسَّ
، وانطالقًا مـــن حرصها عىل ِمْصَداِقيَّتها يلزمها تَْوِجيه  ّ يَْحتَاجها املُْجتََمع املََحيلِّ
ِحيَحة لَصْف َصَدقَاتهم، وبذلك تَْكسب ثقتهم  قنَي للِوْجَهة الصَّ املَانِِحنَي أو املُتََصدِّ
ِقنَي الَِّذيَن تكون  ـــن ُسْمعتها، ويجلب لها املزيَد من املُتََصدِّ واحرتامهم، ِمامَّ يَُحسِّ

عىل أَتَّم االستعداد الستقبالهم.

يجب النَّظَر إىل األيتام عىل أنَُّهم استثامٌر ُمْستَْقبَيِلّ وطَاقَات َجبَّارة يكن تَْنِميتها 	 
تَْعلِيِميًّا وتَْوِجيهَها تربويّاّ، من خالل َدْمجهم داخل املُْجتََمع وعدم إشعارهم باليُتْم، 

وأالَّ نجعلهم ُغَربَاء داخل أوطانهم.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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التَّطَوَُّرات املُتََســـارَِعة يف عاملنا املعارص تجعل من الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف 	 
تََحدٍّ ُمْســـتِمّر ملَُواكَبَة هذه التَّطَوَُّرات؛ َكْ يبقى قاِدًرا عىل القيام باألدوار املَُنوطَة 

به؛ والُجُمود عند نقطٍة ما سيُْخِرج هذه الَعَمل عن َمَساره، ويُْضِعف فَاِعليَّته.

الخاتة 
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ًل: املصادر: أَوَّ

القرآن الكريم وعلومه:

القرآن الكريم.. 1
جامع البيان يف تأويل القرآن، املؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب . 2

اآلميل، أبو جعفر الطربي، املحقق: أحمد محمد شـــاكر، النارش: مؤسسة الرسالة، 
الطبعة: األوىل، 1420 هـ - 2000م.

تفســـري القرآن العظيم، املؤلف: أبو الفداء إســـامعيل بن عمر بن كثري القرش . 3
الدمشـــقي )املتوىف: 774هـ(، املحقق: محمود حسن، النارش: دار الفكر، الطبعة: 

الطبعة الجديدة 1414هـ/1994م.
اف عن حقائق . 4 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرشّي جار الله، "الكشَّ

غوامض التنزيل"، دار الكتاب العـــرب، بريوت، لبنان، الطبعة الثَّالثة، 1407هـ، 
ص471.

ين الرازي، "مفاتيح الغيب"، دار الفكر - مص، 1981م.. 5 فخر الدِّ
َسة التاريخ العرب، . 6 محمد الطاهر ابن عاشـــور، تفســـري التحرير والتنوير، مؤسَّ

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 2000م.

كتب الحديث النبوي:

مالك بن أنس، "املَُوطَّأ"، دار الفكر للطِّبَاعة والنَّرْش، بريوت، لبنان، الطبعة الرَّاِبَعة، . 1
1425ه.، الجزء الثان، ص166.

املصادر و املراجع
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مســـند اإلمام أحمد بن حنبل، املؤلف: أحمد بن حنبل، املحقق: شـــعيب األرناءوط . 2
وآخرون، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية 1420هـ، 1999م.

صحيح البخاري، الجامع املســـند الصحيح املختص من أمور رسول الله صىل الله . 3
عليه وسلم وسننه وأيامه، املؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن 
املغرية الجعفي البخاري، املحقق: محمد زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق 

النجاة، الطبعة: األوىل 1422هـ.
صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسني القشريي النيسابوري، النارش: . 4

دار إحياء الرتاث العرب – بريوت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ت(.
ســـنن أب داود، املؤلف: سليامن بن األشعث أبو داود السجستان األزدي، النارش: . 5

دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.ت(.
ســـنن الرتمذي )الجامع الصحيح(، املؤلف: محمد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السلمي، . 6

النارش: دار إحياء الرتاث العرب – بريوت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. )د.ت(.
ســـنن النســـائ، املجتبى من السنن، املؤلف: أحمد بن شـــعيب أبو عبد الرحمن . 7

النســـائ، النارش: مكتب املطبوعات اإلســـالمية – حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 
1986م، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

ســـنن ابن ماجه، املؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، النارش: دار الفكر . 8
– بريوت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

السنن الكربى للبيهقي، املؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسني بن عيل البيهقي، النارش: . 9
مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الطبعة: 

األوىلـ  1344 هـ.
مصنف ابن أب شـــيبة، املصنف يف األحاديث واآلثـــار، املؤلف: أبو بكر عبد الله . 10

بن محمد بن أب شـــيبة الكويف، النارش: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة األوىل، 
1409هـ، تحقيق: كامل يوسف الحوت.

السلســـلة الصحيحة، املؤلف: محمد نارص الدين األلبان، النـــارش: مكتبة املعارف- 
الرياض. 1415هـ - 1995م.

املصادر و املراجع 
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كتب شوح الحديث:

فتـــح الباري رشح صحيح البخاري، املؤلف: أحمـــد بن عيل بن حجر أبو الفضل . 1
العسقالن الشافعي، النارش: دار املعرفة – بريوت،  1379هـ.

املفهم ملا أشـــكل من تلخيص كتاب مســـلم، املؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن . 2
إبراهيم القرطبي، دمشـــق - بريوت، دار ابن كثـــري، الطبعة: األوىل، 1417 هـ - 

1996م.ط
أبو الوليد ســـليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي . 3

األندلي، "املنتقى يف رشح املَُوطَّأ"، مطبعة الســـعادة، مص، الطَّبَْعة األُوىَل1332 
هـ، ص772.

غريب الحديث، املؤلف: أبو ســـليامن حمد بن محمد بـــن إبراهيم بن الخطاب . 4
البستي املعروف بالخطاب، النارش: دار الفكر – دمشق، 1402 هـ - 1982م.

كتب الفقه:

إبراهيم بن محمد بن مفلح، املبدع، النارش: املكتب اإلسالمي- بريوت- لبنان، سنة . 1
النرش: 1400ه.

ين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن املاليّك الشهري بالقرايّف، . 2 أبو العباس شهاب الدِّ
ِخريَة"، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، لبنان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1994م. "الذَّ

ب"، دار . 3 ح املَُهذَّ ين يحيى بن رشف النَّـــَوِوّي، "املَْجُموع رَشْ أبـــو زكريا محيي الدِّ
الفكر، دمشق، سوريا.

أبو عبيٍد القاسم بن ســـالم بن عبدالله الهروي البغدادّي، "األموال"، دار الهدي . 4
النبوي، مص، 2007م.

ُسوِقّي عىل الرشح . 5 ُسوِقّي، محمد عليش، "حاشية الدُّ رِْدير، محمد عرفة الدُّ أحمد الدَّ
الكبري"، دار إحياء الكتب الَعَرِبيَّة.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ِغري"، دار املعارف، القاهرة، مص، . 6 ح الصَّ رِْدير، "الرشَّ أحمد بن محمد بن أحمد الدَّ
الُجزْء األَوَّل، ص581.

ين الرومّي البابرتّ، "العناية رشح الهداية"، دار الفكر، دمشق، سوريا.. 7 جامل الدِّ
عبدالرحمن الجزيري، "الفقه عىل املذاهب األربعة"، دار اإلرشاد للطباعة والنرش، . 8

القاهرة، مص.
عبدالله بن محمود بن مودود املوصيّل البلدحّي، "االختيار لتعليل املختار"، َمطْبََعة . 9

الَحلَِبّي، القاهرة، مص، 1937م.
ـــاِفِعّي، "مغني املحتاج إىل معرفة معان . 10 محمـــد بن أحمد الخطيب الرشبينّي الشَّ

ألفاظ املنهاج"، دار الُكتُب العلميَّة، بريوت، لبنان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1994م.
محمد بن أحمد بن أب ســـهل شـــمس األمئة السخّي، "املبسوط"، دار املعرفة، . 11

بريوت، لبنان، 1993م.
د الغزايل، "إحياء علوم الدين"، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت، . 12 د بن محمَّ محمَّ

لبنان، الطَّبَْعة األُوىَل، 1990م.
موىس الحجاوي أبو النجا، "اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل"، ت: عبداللطيف . 13

محمد موىس السبيّك، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
، "املغني"، مكتبة القاهرة، القاهرة، مص، 1986م.. 14 ين ابن قَُداَمة املَْقِدِسّ ُمَوفَّق الدِّ

كتب التاريخ اإلسالمي:

تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، املؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثري . 1
بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي، النارش: دار الرتاث – بريوت، الطبعة: الثانية 

- 1387 هـ.
ســـري أعالم النبالء )7/ 183(، املؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن . 2

عثامن بن قَاْياز الذهبي )املتوىف: 748هـ(، املحقق: مجموعة من املحققني بإرشاف 
الشيخ شعيب األرناءوط، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ/ 1985م.

املصادر و املراجع 
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البداية والنهاية، املؤلف: أبو الفداء إســـامعيل بن عمر بن كثري القرش البصي . 3
ثم الدمشقي، النارش: دار الفكر، 1407هـ - 1986م.

ابن الجوزي، "تاريخ عمر بن الخطـــاب"، دار املعرفة للطِّبَاَعة والنَّرْش والتوزيع، . 4
القاهرة، مص، ص185.

د املصّي عبدالله بن عبدالحكم؛ "سرية ُعَمر بن عبدالعزيز عىل ما رواه . 5 أبو ُمَحمَّ
اإلمـــام مالك بن أنس وأصحابه"، تحقيق: أحمد عبيد، عامل الكتب، بريوت، لبنان، 

اِدَسة، 1984م. الطبعة السَّ

املوسوعات والفتاوى:

أحمد بن حمد الخلييل، "الفتاوى"، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف . 1
سلطنة عامن، 2003م.

ين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراّن، "مجموع الفتاوى"، . 2 تقي الدِّ
ُعوِديَّة،  مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

1416هـ/1995م.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، "مجموع الفتاوى"، ت: محمد بن ســـعد الشويعر، . 3

ُعوِديَّة، 1420ه، الجزء  دار القاســـم للنرش والتوزيع، الرياض، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ
14، ص 14.

محمـــد بن صالح عثيمني، "فتاوى نـــور عىل درب"، َجْمع وإعداد فايز موىس أبو . 4
ـــُعوِديَّة،  شـــيخة، دار املناهج للنَّرْش والتوزيع، املدينة املَُنوَّرَة، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

2014م، 29/206.
املَْوُســـوَعة الِفْقِهيَّة الكويتيَّة، سلســـلة ِفْقِهيَّة محكمة صـــادرة عن وزارة األوقاف . 5

والشـــئون اإلْســـالِميَّة - الكويت، عدد األجزاء: 45 جزًءا، الطبعة الثانية، طبعة دار 
السالسل، 1404 - 1427 هـ.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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كتب اللغة:

لسان العرب، املؤلف: محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصي، النارش: دار . 1
صادر – بريوت، الطبعة الثالثة، 1414 هـ. 

تـــاج العروس من جواهر القاموس،  املؤلـــف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق . 2
املرتىض الزبيدي،  الكويت،  الطبعة الثانية، 2008م.

املعجم الوســـيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيـــات، حامد عبدالقادر، محمد . 3
ار، القاهرة، مص، 1960م. النَّجَّ

تـــاج العروس يف جواهر القاموس، محمـــد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي، . 4
دار الهداية. 

ثانًيا: املراجع باللغة العربية:

الكتب

أبـــو عبدالله محمد بن محمد بن عبدامللك األنصـــاري األوس املراكيش، "كتاب . 1
الذيل – السفر الخامس"، دار الثقافة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1965م.

أبو زيد، كامل خليفة، حســـني، أحمد. "ِدَراَسات النَّظَِريَّة والتَّطِْبيِقيَّة يف ُمَحاَسبَة . 2
كَاة"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريَّة، مص، 2002م. الزَّ

كَاة املعارصة"، دار . 3 األشـــقر، عمر سليامن، وآخرون. "أبحاث ِفْقِهيَّة يف قضايا الزَّ
النفائس للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 2004م.

لـــة يف تاريخ أمئة األندلس"، . 4 بن بشـــكوال أبو القاســـم خلف بن عبدامللك. "الصِّ
تحقيق: عزت العطار الحســـيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، مص، الطبعة الثانية، 

1950م.
نَي، مكتبة املسجد . 5 الحطاب، أبو زكريا. رشح ألفاظ الواقفني والِقْسَمة عىل املُْستَِحقِّ

النَّبَِوّي، د. ت.

املصادر و املراجع 
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حســـني، محمد كامل. أدب مص اإلْســـالِميَّة، دار أقالم عربيـــة للنرش والتوزيع . 6
)القاهرة(، ط1، 2017م.

الحوران، يارس عبدالكريم. "الغرب والتَّجربة التنمويَّة للَوقْف"، جامعة أم القرى، . 7
مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، 2006م.

ان، دار القلم للنرش )بريوت - لبنان(، . 8 رضا، محمد رشيد. ذو النُّوَريِْن عثامن بن َعفَّ
ط1، 1997م.

الزعبي، أمرية. الزاوية 360، مكتبة الكويت الوطنيَّة، 2015م.. 9
ن إســـامعيل بن عيل بن الحســـن. مختص كتاب املوافقة بني أهل البيت . 10 امَّ السَّ

والصحابة، دار الكتب الِعلِْميَّة )بريوت - لبنان(، 1999م.
السعدي، عبدالرحمن بن نارص. بَْهَجة قلوب األبرار وقُرَّة عيون األخيار يف رشح . 11

عوديَّة، 2002م. جوامع األخبار، الطبعة الرَّاِبعة، وزارة الشؤون اإلْسالِميَّة السُّ
الشنقيطّي، محمد األمني. "مذكرة يف أصول الفقه"، مكتبة العلوم والحكم، املدينة . 12

ُعوِديَّة، الطبعة الخامسة، 2001م. املَُنوَّرَة، اململكة الَعَرِبيَّة السُّ
عوض، بدوي عبداللطيف. "النظام املايل اإلســـالمي املقـــارن"، املجلس األعىل . 13

للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مص، 1972م.
العموش، بسام عيل. مراجعات يف الفكر اإلْسالِمّي، رشكة دار األكَاِديِيُّوَن للنرش . 14

والتوزيع )األردن(، 2015م.
عامرة، محمد. قاموس املصطلحات االقتصاديَّة، دار الرشوق، القاهرة.. 15
يَات: أبعاد تنمويَّة ورؤية إنَْســـانِيّة، دار . 16 علوش، زياد عبود. لبنان التنمية آفاق وتََحدِّ

الفاراب للنرش )بريوت-لبنان(، ط1، 2014م.
عبوي، زيد منري. اإلدارة واتِّجاهاتها املعارصة، دار دجلة للنَّرش، 2007م.. 17
ع، برنامج زمالة الَعَمل الَخرْيِّي واملََدِنّ . 18 الَعَمـــل املََدِنّ والَخرْيِّي واألوقاف والتَّطَوُّ

ّ الَعَرِبّ، 2013م. األُوُروبِّ
كَاة، النـــارش: دار امليامن - بنك البالد، . 19 الغفييل، عبداللـــه بن منصور. نوازل الزَّ

السعودية،  2008م.

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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كَاة ومـــا يف ُحْكِمَها من األموال . 20 الفوزان، صالح بن محمد. اســـتثامر أموال الزَّ
ُعوِديَّة، دار كنوز  ا لله تعاىل، بحث ماجستري. مدينة النرش: الرياض- السُّ الواجبة حقًّ

إشبيليا للنرش والتوزيع، )1329ه /2005م(.
ياَسة، مكتبة اآلداب، القاهرة، . 21 القصبي، عبدالغّفار رشاد. مناهج البحث يف علم السِّ

2004م. 
القدومي، عيىس محمد صوفان. أُُســـس الَعَمل الَخرْيِّي وفُُنون تســـويقه، مكتبة . 22

الكويت الوطنيَّة، 2009م.
القرضاوي، يوسف. أصول الَعَمل الخريّي يف اإلسالم يف ضوء النُُّصوِص واملقاصد . 23

ِْعيَّة، القاهرة، دار الرشوق، 2008م. الرشَّ
ة الدوليَّة، دار . 24 ـــِيّ يف املَُنظَّاَمت الَعامَّ املرجوش أيت محمود. تقييم األداء املَُؤسَّ

النرش للجامعات.
َسة الهادي للطباعة والنرش، . 25 كردي، أحمد السيد. مهارات إدارة الَعَمل الخريّي، ُمَؤسَّ

القاهرة، 2011م.
الهواري، ســـيد. "االســـتثامر والتمويل طويل األجل"، مكتبة جامعة عني شمس، . 26

مص،1978م.
عّي . 27 عّي مع الرتكيز عىل الَعَمل التَّطَوُّ النعيم، عبدالله عيل. الَعَمل االجتامعّي التَّطَوُّ

عوديَّة، مكتبة امللك فهد الوطنيَّة،  ـــعوديَّة، اململكة العربيَّة السُّ يف اململكة العربيَّة السُّ
2002م.

وهبة، مراد. املعجم الَفلَْســـِفّي: معجم املصطلحات الفلســـفيَّة، القاهرة، دار قباء . 28
للطباعة والنرش والتوزيع.

البحوث والدراسات

أبـــو عليان، محمد إبراهيم. الَعَمل الخـــريّي ودوره يف تنمية املجتمع من منظور . 1
إْسالِمّي، رسالة ماجستري، كليَّة التجارة، الجامعة اإلْسالِميّة بغزة، 2014م.

املصادر و املراجع 
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ِعيَّة يف َضْوء سياسات . 2 بركات، وجدي محمد. "تفعيل الجمعيَّات اإلنَْســـانِيَّة التَّطَوُّ
اإلصالح االجتامعّي باملجتمع العرّب املُعارِص"، املؤتر العلمّي الثامن عرش: كُلّيَّة 

الخدمة االجتامعيَّة، جامعة حلوان، مص، 2005م.
بابيَّة، سلسلة أِدلَّة منظومة . 3 الجيوس، يوسف سعادة ومحمد. املُبَاَدَرات واملشاريع الشَّ

بَاب العرّب، األكادييَّة الدوليَّة للقيادة، تاريخ الزيارة 23 فرباير 2019، ُمتَاح  الشَّ
https://goo.gl/ScnfbK :عىل الرَّاِبط

ة الســـرتاتيجيَّة الَعَمل اإلنَْســـاِنّ، َمَجلَّة الَوْعي . 4 جاه، محمد ســـعيد. املبادئ العامَّ
اإلسالمّي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، الكويت، عدد: 416، 2000م.

الحـــرب، عبدالله بن محمد الحجييل. برئ رومـــة، بحث مقدم إىل كليَّة الرشيعة . 5
بالجامعة اإلْسالِميَّة، يوليو 2003م. 

ِعّي ومتالزمة األمن والتَّْنِميَة"، َمَجلَّة . 6 الحامدي، عيّل مجيد. "فلســـفة الَعَمل التَّطَوُّ
شؤون عربيَّة، العدد 17، 2004م، تاريخ االطالع 27 أغسطس 2018م.

الخزرجي، قيَُصّ إســـامعيل. دور املرونة التنظيميَّة وانعكاســـاتها يف االستجابة . 7
لتحقيـــق ُمتطلَّبات األداء العايّل، مجلة العلـــوم االقتصاديَّة واإلَداِريَّة، العدد 94، 
https:// :املجلـــد 22، 2016م، تاريخ الزيارة 30 يناير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/afuiN
ِعّي، مجلَّة كُلِّيَّة . 8 الزيـــن، غدير برنس عضوب. اتِّجاهات املرأة نحو العَمـــل التَّطَوُّ

الرتبيـــة، جامعـــة األزهر، 2016م، تاريخ الزيارة 10 مـــارس 2020م، ُمتَاح عىل 
https://cutt.us/AF7Dy :الرَّاِبط

كَاة"، . 9 ات الِفْقِهيَّة يف َمـــْصِف العاملني عىل الزَّ العنزي، أحمد باجي. "املُْســـتََجدَّ
إصدارات وزارة العدل والشؤون اإلْســـالِميَّة واألوقاف، الكويت، الندوة السابعة 

كَاة املعارصة، 2020م. والعرشون لقضايا الزَّ
يَاِسيَّة: . 10 عبدالرحمن، شعبان. "هكذا يتعرَّض الَعَمل اإلَغاِثّ اإلسالمّي للضغوط السِّ

ياَسة"، جريدة الوسط البحرينيَّة، العدد: 862، 14 يناير، 2005م.  الَعَمل اإلَغاِثّ والسِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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كَاة يف مشاريع ذات ريع بتمليٍك . 11 الشيخ التيجان صابون محمد، بحث توظيف الزَّ
َم ونُوِقَش بَْجَمع الِفْقه اإلسالمّي يف دورته الثالثة، َمَجلَّة  نَي، قُدِّ فَرِْدّي للمســـتِحقِّ
كَاة العدد الثان. َمْجَمع الِفْقه اإلسالمّي، العدد الثالث: 1 /نقاًل عن َمَجلَّة شؤون الزَّ

الرميح، يوسف بن احمد مناقش. مدى فاعليَّة الَعَمل الَخرْيِّي والتَّطَوُّعي يف خفض . 12
الطَّلَب عىل املخدرات، جامعة نايف العربيَّة للعلوم األمنيَّة، 2014م، تاريخ الزيارة 

https://cutt.us/FPptH :27 يناير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
وِعيَّة . 13 العصفور، عبدالرحمن بن محمد بن ســـعيد. اســـتثامر مال اليتيـــم.. املرَْشُ

ـــُعوِدّي األَوَّل لرعاية األيتام يف  م للمؤتر السُّ َواِبُط واملَْســـُؤولِيَّة، بحث ُمَقدَّ والضَّ
ُعوِديَّة- )1432ه/ 2011م(. اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

ل اإلنَْساِنّ يف ضوء التََّغريُّ يف هيكل النِّظَام الدويّل، . 14 عبدالعال، عبدالرحمن. مبدأ التدخُّ
رسالة دكتوراه غري منشورة، كليَّة االقتصاد والعلوم السياسيَّة، جامعة القاهرة، 2008م.

العثيمـــني، عبدالرحمن محمد بن صالح. بناء املَُنظَّاَمت الَخرْيِيَّة وأدائها، رســـالة . 15
عوديَّة(، 2013م. دكتوراه، جامعة امللك عبدالعزيز )السُّ

الرواحنة، عيّل جمعة. الَوْعي اإلَغاِثّ يف الرشيعة اإلْسالِميّة وتطبيقاته اإلِنْسانيَّة، . 16
م يف املؤتر الـــدويّل الثالث لكليَّة الرشيعة والقانون جامعة آل البيت  بحث مقدَّ

)األردن(، 2014م. 
الطريف، غادة بنت عبدالرحمن. إســـهام برامج الَعَمل الَخرْيِّي يف تحقيق التنمية . 17

املســـتدامة، َمَجلَّة الجامعة اإلْسالِميّة للبحوث اإلِنْســـانيَّة، ُمَجلَّد 27، عدد2، غزة، 
فلسطني. 2019م.

َسات الَعَمل الخريّي، . 18 ة يف ُمَؤسَّ مرجان، مجاهد عيل محمد. فََعالِيَّة العالقات العامَّ
رســـالة دكتوراه، كليَّة الدراســـات العليا، جامعة أم درمان اإلْسالِميّة )السودان(، 

2016م.
يَات اإلَداِريَّة الَِّتي تواجه الَجْمِعيَّات الَخرْيِيَّة . 19 عبدربه، مجدي محمد مصطفى. التََّحدِّ

وسبل مواجهتها، مجلة اآلداب والعلوم االجتامعية، 2014م، تاريخ الزيارة 30 يناير 
https://cutt.us/i7cD3 :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

املصادر و املراجع 
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واِبط الفقهيَّة املنظِّمة للعمل اإلِغاّث . 20 الجفريي، محمد حســـن املال. القواعد والضَّ
راسات الرشعيَّة والقانونيَّة، مجلد 28،  وتطبيقاتها، مجلة الجامعة اإلْســـالِميّة للدِّ

عدد 1، 2020م.
الدغمي، محمد راكان، العمري، محمد عيل. الَوقْف ودوره يف تويل عمل اإلغاثة . 21

َمة ألعامل املؤتـــر الثالث لُكلِّيَّتَْي الرشيعة والقانون  اإلِنْســـانيَّة، ورقة بَْحِثيَّة ُمَقدَّ
لجامعة آل البيت، املنعقد يف الفرتة من 18-17 يونيو 2014م.

مهدي، محمد صالح جواد. الَعَمل الَخرْيِّي دراســـة تأصيليَّة تاريخيَّة، َمَجلَّة رس من . 22
رأي، املَُجلَّد 8، العدد 30، 2012م. 

كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة، َمَجلَّة دراسات . 23 شبري، محمد عثامن. استثامر أموال الزَّ
الجامعة األرُْدنِيَّة، ج2.

كَاة، َمَجلَّة دراسات الجامعة األردنيَّة، . 24 شـــبري، محمد عثامن. اســـتثامر أموال الزَّ
املجلد الحادي والعرشون )أ(، العدد 5، 1994م.

الطَِّريف، غادة. إســـهام برامج الَعَمل الَخرْيِّي يف تحيق التَّْنِميَة املُْستََداَمة، َمَجلَّة . 25
َراَسات اإلنَْسانِيَّة، 2019م، تاريخ الزيارة 8 مارس 2020م،  الَجاِمَعة اإلســـالميَّة للدِّ

https://cutt.us/Jl7iM :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ين . 26 العامري، محمد عيل. اإلغاثة اإلْســـالِميّة ومقاصد الرشيعة )َمْقِصَدا حفظ الدِّ

ْويِلّ الثالث لُكلِّيَّة الرشيعة والقانون، 2014م. والنَّْفس(، جامعة آل البيت، املؤتر الدَّ
عّي وعالقته بأمن املجتمع، جامعة نايف . 27 الشهران، معلوي بن عبدالله. الَعَمل التَّطَوُّ

للعلوم األمنيَّة، الرياض، 2006م.
، َخالِد. "األَبْعاُد الّسياسيُّة للُمســـاَعداِت اإلِنْسانيِّة يف أَفْريقيا". املَرْكَُز . 28 َحَنفي َعيِلّ

راساِت املُْستَْقبَليِّة واإلِْسرِتاتيجيِّة، 2008م. ْويلُّ للدِّ الدَّ
ْهِنيَّة: دراســـة يف تََصوُّر املعنى، مجلَّة جامعة . 29 ورَة الذِّ معلوف، ســـمري أحمد. الصُّ

https:// :دمشـــق، 2010م، تاريخ الزيارة 14 مـــارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
cutt.us/X60nR
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بح، كُلِّيَّة العلوم االقتصاديَّة . 30 اب. التَّْســـِويق يف املَُنظَّاَمت غري الَهاِدفَة للرِّ كلثوم، وهَّ
والتَِّجاريَّة وعلوم التســـيري، 2011م، تاريخ الزيـــارة 3 مارس 2020م، ُمتَاح عىل 

hyyps://cut.us/BEOjF :الرَّاِبط
ِعّي يف اململكة العربيَّة . 31 محمد بن عامر عبدالحميـــد مظاهري، واقع الَعَمل التَّطَوُّ

ْور اإلِْعالِمّي املأمول لتنميته.. دراسة وْصِفيَّة نَْقِديَّة، َمَجلَّة جامعة  ـــعوديَّة والدَّ السُّ
طيبة: العلوم الرتبويَّة، العدد 4، ص 201، 2016م، تاريخ الزيارة 20 فرباير 2020م، 

https://cutt.us/LYUK5 :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َناِعّي وقضاياه املعـــارصة، الِفْكِريَّة والتَّْنِظيميَّة . 32 بومخلـــوف، محمد. التَّْوِطني الصِّ

، جامعة الجزائر، 2001م، تاريخ الزيارة 20 فرباير  والُعْمرانِيَّة والتَّْنَمِويَّة والتََّحضُّ
https://cutt.us/ogvYn :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

كَاة.. رؤية ِفْقِهيَّة معارصة، َمَجلَّة دراسات . 33 شبري، محمد عثامن. استثامر أموال الزَّ
https://cutt.us/lmuWB :الَجاِمَعة األردنيَّة، ج2،ص522، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

عبدالكريم، لطيف. محاضات يف إدارة اإلبداع واالبتكار، كُلِّيَّة العلوم االقتصاديَّة . 34
والتِّجاريَّة وعلوم التســـيري، 2018م، تاريخ الزيـــارة 9 مارس 2020م، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/GZhgG :الرَّاِبط
َسة، جامعة . 35 شنكامة، الزهرة. رســـالة ماجستري تسيري الكفاءات البرشيَّة يف املؤسَّ

قاصدي مرباح ورقلة، 17 يونيو 2013م، تاريخ الزيارة 5 أغســـطس 2018م، ُمتَاح 
goo.gl/Kmot2a :عىل الرَّاِبط

هِنيَّة . 36 ورَة الذِّ فريحات، َراِشـــد نَاِجي. دور وســـائل اإلعالم األردنيَّة يف تَْشِكيل الصُّ
حافة  ـــبَاب الَجاِمِعّي، رســـالة ماجستري، كُلِّيَّة الصَّ ملجلس النُّوَّاب األردّن لدى الشَّ
https://cutt.us/aKUKD :واإلعالم، جامعة البرتاء، 2015م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

عبدالقـــادر، أحمد محمد. "أثر الصدقـــات عىل الحياة العامة يف بالد األندلس"، . 37
جامعة األنبار، كلية اآلداب، مجلة العلوم االجتامعية، العدد السادس، يناير 2019م، 

https://cutt.us/tWyVh :تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م، متاح عىل الرابط

املصادر و املراجع 
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الكردي، حســـن محمد إبراهيم. الفقه املقاصـــدي عند اإلمام عمر بن الخطاب، . 38
َمة لنيل درجة املاجستري، جامعة اإلمام األعظم بالعراق، 2007. رسالة ُمَقدَّ

ـــار، عبدالهادي بن عيّل. "إدارة وتنمية املوارد البرشيَّة باملَُنظَّاَمت اإلنَْســـانِيَّة، . 39 النَّجَّ
ُعون يف الجمعيَّات اإلنَْسانِيَّة  اإلدارة والهيكل اإلدارّي يف الَعَمل اإلنَْســـاِنّ واملتطوِّ
يَّة التَّدريب يف العَمل  وتطوير املوارد البرشيَّة، مع اإلشارة إىل البُْعد اإلسالمّي. وأَهمِّ
اإلنَْساِنّ وتقييم دور املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف مجاالت التَّْنِميَة البرشيَّة"، َمَجلَّة البحوث 

القانونيَّة واالقتصاديَّة، كليَّة الحقوق جامعة املنصورة، مص، العدد: 47، 2010م.
ــِه. "أَثَُر النُّظُِم اإلِداريِّة عـــىل أَداِء ُمَنظَّامِت الَعَمِل . 40 د َعبْداللَـّ ـــد أَْحَمد، ُمَحمَّ ُمحمَّ

وداِن للُعلُوِم والِّتْكنولوجيا. 2007م. اإلِنْسانِّ". جاِمعُة السُّ
، فاِطمة ســـالِم. "َدْوُر التَّْمويِل يف تَْحقيِق أَْهداِف الَعَمِل اإلِنْســـانِّ يف . 41 التوم َعيِلّ

وداِن". َمْنشوراِت جاِمعِة أَفْريقيا العالَميِّة، 2019م. السُّ
م للقاء . 42 ة والَعَمل الخريّي، بحث ُمقدَّ اليحيى، بن إبراهيم يحيى. العالقـــات العامَّ

السنوّي الخامس للجهات الَخرْيِيَّة باملنطقة الرشقيَّة، 2008م.

مواقع اإلنرتنت

أبو َعِجيب، لَِقاء. آلِيّاُت وَوســـائُِل ِحاميَِة الَعَمِل اإلِنْسانِّ بني النَّظَريِّة والتَّطْبيِق. . 1
إِْصداراُت املَْعهِد اإلِْسكندنايّف لُحُقوِق اإلِنْساِن، أغسطس 2014م.

الحيدرّي، إبراهيم بن سليامن. تجربة بريطانيا يف إدارة الَعَمل اإلنَْساِنّ، َمَجلَّة . 2
ـــعوديَّة، يونيو 2006م، تاريخ الزيـــارة 31 يوليو 2018م، ُمتَاح عىل  البيان السُّ

 .goo.gl/Y2f9oG :الرَّاِبط
ياَسة والَعَمل اإلنَْساِنّ، موقع قناة الجزيرة، 2006م، . 3 غرايبة، إبراهيم. الُعْنف والسِّ

https://cutt.us/538UR :تاريخ الزيارة 10 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َوليَّة إلنقاذ املَُحارَصيَن بالفلوجة، موقع الجزيرة، 8 أبِْريل . 4 اتِّســـاُع النداءات الدُّ

 goo.gl/XJWBSZ :2016م، تاريخ الزيارة 2017-1-25م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ



- 716 -

ْعَوة إىل الله، موقع طريق اإلسالم، 20 . 5 اإلحســـان إىل غري املسلمني وأَثَرُُه يف الدَّ

https:// :ســـبتمرب 2003م، تاريخ الزيارة 30 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

cutt.us/2oPcX

لِيِب األَْحَمر: تاريٌخ من الَعَمِل اإلِنْســـانِّ . 6 وليُّة للصَّ باملريي، دانيال. اللَّْجَنـــُة الدَّ

ي الزََّمن. َمجلّة الَعَمل اإلِنْســـاّن، املَرْكز اإلِقْليمّي لإلعالم،  ملَْنظُومٍة تُواِجه تَحدِّ

الَعَدد 56، أبريل 2019م.

ّحة. ُمنظَّمة األُمم املُتَّحدة. ُمتاٌح . 7 الم والَكرامة واملُساواة عىل كَوْكب يَْنَعم بالصِّ السَّ

https://cutt.us/TT1GR :عىل الرّاِبِط

ْعف يف عالَم ُمتفاِوت. تَْقرير التَّْنميَة البَرَشيّة . 8 َدمات املُناخيّة: املَخاِطر والضَّ الصَّ

2007 – 2008م. ُمنظَّمة األُمم املُتَّحدة.

كردي، أحمد الســـيد. الَعَمل الَخرْيِّي ودوره يف تنميـــة املجتمع، كنانة أونالين، . 9

موسوعة اإلسالم والتنمية، د. ت، تاريخ الزيارة 7 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 

 goo.gl/06K6N2

بِْحيَّة، . 10 ار، أحمد فتحـــي. الذَّكاء االْصِطَناِعّي وتوظيفه يف املَُنظَّاَمت َغري الرِّ النَّجَّ

موقـــع ُمزْن لِتْقِنيَة القطاع غري الربحّي، 4 أبريل 2018م، تاريخ الزيارة 5 أبريل 

https://cutt.us/dlXEr :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
َحَســـن، جون. املُنظَّامت غري الُحكوميَة وانِْعكاســـها عـــىل الواِقع االقِتصادّي . 11

فاع الَوطنّي اللُّبنان، يوليو 2014م، العدد 89. واالجِتامعّي يف لُبْنان، َمجلّة الدِّ
ع صحابة النَِّبّي -صىل الله عليه وســـلم- . 12 النجار، أحمد فتحي. من مشـــاهد تَطَوُّ

goo.gl/ :وعطاياهـــم، موقع مـــداد، د. ت، 7 مايو 2017م، ُمتَاح عـــىل الرَّاِبط
 t1ImC9

إدانة دوليَّة الســـتهداف بعثة مينوســـكا واملََدنِيِّنَي وُمَوظَّفي اإلغاثة بجمهوريَّة . 13
إفريقيا الوســـطى، املوقع الرسمّي ألخبار األمم املُتَِّحَدة، 16 مايو 2017، تاريخ 

https://cutt.us/ssRZY :الزيارة 11 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

املصادر و املراجع 
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بِحيَّة، املركز الدويل . 14 ــاَمت غري الرِّ األدوار الوظيفيَّـــة ملجالس اإلدارات يف املَُنظَـّ

لألبحاث والدراسات مداد، 30 أكتوبر 2013م، تاريخ الزيارة 31 يوليو 2018م، 

 .goo.gl/6nd53q :ُمتَاح عىل الرَّاِبط

آرش دو زوي: ُمَنظََّمة إنَْســـانِيَّة فرنســـيَّة غري حكوميَّة، أَْعلََنْت عن نشـــاطها يف . 15

ة إعالميَّة كبرية َعِقَب تورُّطها بتهريب ِمئَة  إندونيســـيا عام 2004م، أحدثت َضجَّ

طفل تشاِدّي وُســـوداِنّ إىل فرنسا، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/KGIzy :الرَّاِبط

اْســـرِتاتِيِجيَّة األَُمم املُتَِّحَدة يف الحدِّ من الَكوارِث، األمم املُتَِّحَدة، 2008م، تاريخ . 16

https://cutt.us/PltG0 :الزيارة 20 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ِقيَّة، موقع اقتصاد، 1 أكتوبر 2014م، تاريخ . 17 استئصال األضاحي يف الغوطة الرشَّ

https://cutt.us/gs2dZ :الزيارة 2 مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َاٌت، موقع قناة الجزيرة، . 18 ملكاوي، أســـامء. َحالَة الَعالَم اإلْسالِمّي - أرْقَاٌم وُمَؤرشِّ

https://cutt.us/TSz6y :تاريخ الزيارة، 20 أبريل 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

سارية، أصيل. اليمن: إغاثة فاِسَدة بإرشاف أَُمِمّي، موقع فايس، 2 يوليو 2019م، . 19

https://cutt.us/2FTzw :تاريخ الزيارة 24 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ألربت غنزاليس فاران، إيصال اإلغاثة اإلنَْسانيَّة، املوقع الرَّْسِمّي لألمم املُتَِّحَدة، . 20

 goo.gl/Vy7JuJ :د. ت، تاريخ الزيارة 10 مايو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

كَاة لـ العاملني عليها، . 21 إبراهيم، أمجد. فســـاد يزكم األنوف %30 من دخـــل الزَّ

موقع سودانيون أونالين، 25 مايو 2004م، تاريخ الزيارة 13 أبريل 2020م، ُمتَاح 

https://cutt.us/serVN :عىل الرَّاِبط
ميالد، أنطون. اليوم العاملّي للَعَمل اإلنَْساِنّ، صحيفة وطنّي، 20 أغسطس 2014م، . 22

 goo.gl/naTvrF :تاريخ الزيارة 24 يوليو 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
فَاع املََدِنّ، صحيفة عكاظ، 8 ســـبتمرب . 23 ِعي يف الدِّ مطـــاوع، أمنار. الَعَمل التَّطَوُّ

 goo.gl/pgAnbI :2013م، تاريخ الزيارة 23 يناير 2017م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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أوليه.م.يامني، األوقاف اإلْســـالِميَّة أثرها ودورها يف املجتمع اإلْسالِمّي، موقع . 24
مســـتودع أبحاث إندونيســـيا، آخر زيارة يف 24 يونيو 2019م، النَّّص ُمتَاح عىل 

 .https://cutt.us/BiiQA :الرَّاِبط
إيصال اإلغاثة اإلنَْســـانِيَّة، املوقع الرسمّي لألمم املُتَِّحَدة، آخر زيارة يف 27 يونيو . 25

 .https://cutt.us/L4GkV :2019م، النَّّص ُمتَاح عىل الرَّاِبط
فوكس، إيوجني. املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة تُواِجه عاصفة من االنتقادات، موقع سويز . 26

إنفـــو، 13 مارس 2018م، تاريخ الزيـــارة 25 فرباير 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط: 
https://cutt.us/PUZgI

َة َعاِملَة بالذَّكاء االْصِطَناعّي إلزالة األلغام، . 27 البحرية امللكيّة تُطوِّر َمرْكَبَات ُمَســـريَّ
فَاع العرّب، 29 يونيه 2019م، تريخ الزيارة 11 أبريل 2020م،  موقع األمن والدِّ

https://cutt.us/UZm9L  :ُمتَاح عىل الرَّاِبط
ـــحابيَّة . 28 ــة تَُنظِّم مؤتر التكنولوجيا السَّ برعاية مايكروســـوفت، قطَر الخرييَـّ

بحيَّة، موقع لوســـيل، 6 ديســـمرب 2017م، تاريخ الزيارة 23  للُمَنظَّاَمت غري الرِّ
https://cutt.us/Wmc8w :مارس 2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

ِيّ اإلنَْساِنّ يعتمد عىل االسرتاتيجيَّة يف تحقيق نجاحاته، جريدة . 29 بناء الَعَمل املَُؤسَّ
 goo.gl/Fqrsbd :االقتصاديَّة، تاريخ الزيارة 31 يوليو 2018م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط

َســـات الَخرْيِيَّة، جامعة كينت، مركز . 30 بيث بريـــز، كيفيَّة اختيار املُترََبِِّعنَي للُمَؤسَّ
ق واألعامل الخرييَّة، 2010م، تاريخ الزيارة 12 مارس 2020م، ُمتَاح عىل  التََّصدُّ

https://cutt.us/QOKkr :الرَّاِبط
الة، إطار عمل هيوغو، مجموعة اإلرشـــادات . 31 ب للكوارث تحقيًقا لالســـتجابة الَفعَّ التأهُّ

َات لتنفيذ األولويَّة الخامسة من إطار عمل هيوغو، ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة، جنيف  واملَُؤرشِّ
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الَعَمل الَخرْيِّي واإلنَْساِنّ يف ِظّل اإلسالم	 
ضغوط لتحجيم الَعَمل اإلَغاِثّ اإلْسالِمّي	 

املَْبَحث الثَّالِث: الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ يف ِظّل اإلسالم •
املَبَْحث الرَّاِبع: الَعَمُل اإلِغاِثُّ واإلِنْسانُّ يف الَعْصِ الَحديِث •

إِرَْهاَصاُت الَعَمِل اإلَِغاِثِّ واإلِنَْساِنِّ يف الَعْصِ الَحِديِث 	 
َدَواِفُع ظُُهوِر املَُنظَّاَمِت اإلَِغاثِيَِّة واإلِنَْسانِيَِّة يف الَعْصِ الَحِديِث 	 
ِر الَعَمِل اإلَِغاِثِّ واإلِنَْساِنِّ يف الَعْصِ الَحِديِث	  َمرَاِحُل تَطَوُّ

فهرس املوضوعات
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الَْفْصل الثَّاِن
يَّة، األهداف، والخصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ: األَهمِّ

َمة • ُمَقدِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث األَوَّل: أَهمِّ

يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى الَفرِْدّي	  أَهمِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى األرَُسِّي	  أَهمِّ
يَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املجتمع	  أَهمِّ

املَْبَحث الثَّاِن: أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى الَفرِْدّي	 
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل املستوى األرَُسِّي	 
أهداف الَعَمل اإلنَْساِنّ عىل مستوى املجتمع	 

املَْبَحث الثَّالِث:  خصائص الَعَمل اإلنَْساِنّ •
الَخاِصيَّة األوىل: االستدامة	 
الَخاِصيَّة الثَّانِية: املرونة	 
الَخاِصيَّة الثَّالِثة: التََّشاُركِيَّة	 

الَْفْصُل الثَّالُِث

مصادر تويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
َمة • ُمَقدِّ
يَّة واألدوار • املَْبَحث األَوَّل: التَّْمِويل يف الَعَمل اإلَغاِثّ اإلنَْساِنّ األَهمِّ

يَّة التَّْمِويل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أَهمِّ
اإلَدارَة املَالِيَّة يف َمْنظُوَمة الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
املَُقوِّماُت األَساسيُّة للنِّظاِم املايلِّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: مصادر التَّْمِويل يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة •
َصناديق ُمَنظََّمة األَُمم املُتَِّحَدة	 

فهرس املوضوعات
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ِمَنح الُحُكوَمات	 
ِمَنح الِقطَاع الَخاّص واملَانِِحنَي األفراد	 
َحَمالت التَّرَبَُّعات	 
إِْسرِتاتِيجيّاُت الُحُصوِل عىل التَّْمِويِل	 
رُشُوُط وُمتطَلَّباُت الُحصوِل عىل التَّْمويِل	 

املَْبَحث الثَّالِث:  املصادر الشعية لتمويل الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ •
الَوقْف اإلْسالِمّي	 
ِعيَّة 	  َدقَات التَّطَوُّ الصَّ
الَهْدُي يف الَحّج	 
اَرات الواجبة عىل املسلمني	  الَكفَّ

الَْفْصُل الرَّاِبُع
تَْحويل األَْفكَار املُْبَتكَرَة ملََشاِريع َعَمل

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: إدارة الَعَمل اإلنَْساِنّ واإلَغاِثّ •

مفهوم اإلَدارَة	 
يَّة اإلَدارَة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهمِّ
وظائف اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الهياكل التَّْنِظيِميَّة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَِّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: اإلَداَرة الْسرِتَاتِيِجيَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ •
ة الْسرِتَاتِيِجيَّة الَعَمل اإلنَْساِنّ	  املبادئ الَعامَّ
التَّْحلِيل املَْوِقِفّي َمْدَخل لإلدارة االْسرِتَاتِيِجيَّة	 

• ّ املَْبَحث الثَّالِث:  األمناط اإلَداِريَّة والِقَياِديَّة يف ُمَنظََّمت الَعَمل اإلنَْساِنّ
الجهاز اإلَداِرّي ملَُنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
مجلس اإلَدارَة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

114
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اإلَدارَة التَّْنِفيِذيَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
برامج الَعَمل يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
اإلَدارَة والِقيَاَدة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

يَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • املَْبَحث الرَّاِبع:  إدارة الكفاءات الَبَشِ
يَّة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	  طُرُق إدارة الكفاءات البَرَشِ
مراحل إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة	 
ُخطَُوات إدارة الكفاءات يف املَُنظََّمة اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الخامس:  تدريب الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة •
مبادئ التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
أنواع التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
طُرُق التَّْدِريب يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

َات قياس األداء يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • اِدس:  ُمَؤشِّ املَْبَحث السَّ
يَّة قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أَهمِّ
معايري األداء يف الَعَمل اإلنَْساِنّ 	 
الطَّرِائق التَّقلِيِديَّة يف قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الطُّرُق الحديثة يف قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
قياس األداء يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة بني النَّظريَّة والتَّطبيق	 

الَْفْصل الَخاِمس

أدوار الَعَمل اإلنَْساِنّ
َمة • ُمَقدِّ
ْور الْجِتَمِعّي للَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث األَوَّل: الدَّ

فاعليَّة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف دورها االْجِتاَمِعّي	 
الَعَمل اإلنَْساِنّ واملَْسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة	 

ْور الْقِتَصاِدّي للَعَمل اإلنَْساِنّّ  • املَْبَحث الثَّاِن: الدَّ

فهرس املوضوعات
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الَعَمل اإلنَْساِنّ والبَطَالَة	 
الَعَمل اإلنَْساِنّ والنُُّمّو االقِْتَصاِدّي	 
الَعَمل اإلنَْساِنّ والنَّاتج الَقْوِمّي اإلجاميّل	 

املَْبَحث الثَّالِث:  دور الَعَمل اإلنَْساِنّ يف الستقرار املََدِنّ
اِدس  الَْفْصل السَّ

مجالت الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: إغاثة املَْنكُوِبنَي •

إغاثة املَْنُكوِبنَي جرَّاء الُحُروب والنِّزَاَعات	 
أَساسيّاُت عمل املَُنظَّاَمت اإلِغاثِيَّة يف ِظّل الُحُروب والنِّزَاَعات	 
إغاثة املَْنُكوِبنَي َجرَّاء الَكوارِث الطَّبيعيَّة	 
مراحل وخطوات إغاثة املَْنُكوِبنَي	 

يَن • املَْبَحث الثَّاِن: إِيَواء املَُشَِّديَن وإنْقاذ املُحارَصِ
إِيَواء املرَُشَِّديَن	 
َاب	  تأمني الطََّعام والرشَّ
رعاية األَطْفال	 
رعاية املرىض	 
يَن	  إنقاذ املُحارَصِ

املَْبَحث الثَّالِث:  الِخْدَمات الطِّبِّيَّة والتَّْعلِيِميَّة •
الِخْدَمات الطِّبِّيَّة	 
ُصَور ووسائل تقديم الِخْدَمات الطِّبِّيَّة	 
الِخْدَمات التَّْعلِيِميَّة	 

املبحث الرَّاِبع: الِخْدَمات الْجِتمعيَّة الَوْعظيَّة واإلِْصالِحيَّة •
ُجوِن واإلِْصالح االْجِتامعّي	  تنظيم زيارات السُّ
تقديم االستشارات الَقانُونِيَّة والطِّبِّيَّة	 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ

208
209
210
215

221
223
225
226
228
229
230
233
233
236
237
237
238
241
242
243
245
249
249
251



- 738 -

َفاع املََدِنّ وحمية الِبيَئة • املبحث الخامس: الدِّ
فَاع املََدِنّ	  الدِّ
ة	  املُحافَظَة عىل الِبيئَة وَحَمالت النَّظافة العامَّ

اِبع الَفْصل السَّ

أْخالِقيَّات وآداب الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
َمة • ُمَقدِّ
ة • املَْبَحث األَوَّل: َمَباِدئ وأْخالِقيَّات َعامَّ

واِبط واألْخالِقيَّات اإلرَْشاِديَّة	  الجهات املُْستَْهَدفَة بالضَّ
واِبط اإلرَْشاِديَّة واألْخالِقيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهّم الضَّ

املَْبَحث الثَّاِن: الخصائص األْخالِقيَّة للَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ  •
احرتام كرامة املُْستَِفيِديَن	 
َصْون الُخُصوِصيَّة	 
الَعَدالَة يف املَُعاَملَة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  أْخالِقيَّات التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ •
يَّة التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	  مفهوم وأَهمِّ
ورَة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	  أَدِبيَّات الصُّ
َاَعات 	  ورَة يف ِظّل الحروب والصِّ أَدِبيَّات الصُّ
أْخالِقيَّات الَعَمل اإلنَْساِنّ اإلَغاِثّ بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن	 

املبحث الرَّاِبع: آداب وأخالق الَعَمل اإلنَْساِنّ بني النَّظَِريَّة والتَّطِْبيق •
مظاهر َسلِْبيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
ْهرَة	  الَعَمل اإلنَْساِنّ باٌب للشُّ
غياب اإلعـــالم عن األخطاء وأثَر ذلك عـــىل أْخالِقيَّات الَعَمل 	 

اإلنَْساِنّ
املبحث الخامس: التَّْوثِيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني املشكلة والَحّل •

فهرس املوضوعات
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ُحلول ُمْقرَتََحة ملَُعالََجة مشكلة التَّوثِيق يف الَعَمل اإلَغاِثّ	 
َياَسات اإلْجَرائِيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • اِدس: السِّ املبحث السَّ

يَّة	  ة للَمَوارِد البَرَشِ يَاَسة الَعامَّ السِّ
ة للَمَوارِد املَالِيَّة	  يَاَسة الَعامَّ السِّ

الَْفْصل الثَّاِمن
إدارة املشاريع يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
يَّة املشاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث األَوَّل: مفهوم وأَهمِّ

مفهوم املشاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
يَّة املشاريع اإلنَْسانِيَّة	  أَهمِّ
رشوط نجاح املشاريع اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: تنفيذ املشاريع يف الَعَمل اإلنَْساِنّ  •
مراحل وُخطَُوات تنفيذ املرشوعات	 
ذ للمرشوع اإلنَْساِنّ	  الفريق املَُنفِّ
مفهوم املُبَاَدرَة	 
الَجْوَدة يف إدارة املشاريع اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  جمع التَّرَبَُّعات •
استخدام الوسائل التِّْقِنيَّة يف َحَمالت جمع التَّرَبَُّعات	 
أنواع أخرى لَحَمالت جمع التَّرَبَُّعات	 
أهّم الُخطَُوات الَِّتي تَُؤدِّي لنجاح َحَمالت التَّرَبَُّعات	 
ُخطَُوات لضامن استمرار عطاء املُترََبِِّعنَي يف الَحَمالت املُْقِبلَة	 

املبحث الرَّاِبع: أسباب وآثار فشل املشاريع اإلنَْسانِيَّة •
أسباب فشل املشاريع واملُبَاَدَرات	 
آثار فََشل املشاريع واملُبَاَدَرات	 

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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الَْفْصل التَّاِسع
الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: مفهوم الَحوْكََمة وخصائصها وأهدافها •

يَّة الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت	  أَهمِّ
ركائز الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت	 
َدات الَحوْكََمة	  ُمَحدِّ
الَحوْكََمة واملسؤوليَّة االْجِتاَمِعيَّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  •
َسات الَعَمل اإلنَْساِنّ	  يَّة تَطْبيق نظام الَحوْكََمة يف ُمَؤسَّ أَهمِّ
ُمرَبَِّرات تطبيق الَحوْكََمة يف ُمَنظَّاَمت الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
منافع الَحوْكََمة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
التَّْدِقيُق الَخارِجيُّ يف املَُنظَّامِت اإلِغاثيِّة واإلِنْسانيِّة	 
دور األدوات التِّْقِنيَة يف َحوْكََمة املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  آثار غياب الَحوْكََمة عل الَعَمل اإلنَْساِنّ •
اآلثار املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اآلثار غري املُبَارِشَة لغياب الَحوْكََمة عىل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة	 

املبحث الرَّاِبع: أُُسس تطبيق الَحوْكََمة يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة •

الَْفْصل الَعاِش 
التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: التَّْسِويق يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة.. املفهوم واألهداف واألدوار •

مفهوم التَّْسِويق يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 

فهرس املوضوعات
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يَّة التَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أََهمِّ
أهداف التَّْسِويق يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 	 
االْسرِتَاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اِخيِلّ يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة	  التَّسويق الدَّ

املَْبَحث الثَّاِن: املزيج التَّْسِويِقّي يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة  •
ْعر، 	  عنارص املزيج التَّْســـِويِقّي التَّْقلِيِديَّة: املُْنتَج، التَّْوِزيع، السِّ

ِْويج الرتَّ
عنارص املزيج التَّْسِويِقّي املُْســـتَْحَدثَة: األفراد، البيئة املَادِّيَّة، 	 

الَعَملِيَّات
املزيج التَّْسِويِقّي بني املَانِِحنَي واملُْستَِفيِديَن	 
وق يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  تجزئة السُّ

املَْبَحث الثَّالِث:  َمَهاَرات اإلقناع والتَّأثِي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
صفات وَمَهاَرات املُْقِنع	 
الرَِّسالَة اإلقَْناِعيَّة	 
الوسيلة اإلقَْناِعيَّة	 
َدْور التَّْسِويق يف زيادة املوارد املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
منافع التَّْسِويق للمشاريع اإلنَْسانِيَّة	 

الَْفْصل الَحاِدي َعَش
ِغي َحقُّ الْمِتَياز التَِّجاِرّي لِلَْمْشُوعِ الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
يَّة والخصائص  • املَْبَحث األَوَّل: اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ.. األَهمِّ

واألهداف
أركان اإلْعالم يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
يَّة اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أَهمِّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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خصائص اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
ْهِنيَّة للَعَمل اإلنَْساِنّ  • وَرة الذِّ املَْبَحث الثَّاِن: اإلْعالم والصُّ

ْهِنيَّة	  ورَة الذِّ مفهوم الصُّ
ْهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  ورَة الذِّ يَّة الصُّ أَهمِّ
ْهِنيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  ورَة الذِّ دور اإلْعالم يف بناء الصُّ
ْهِنيَّة للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة واإلْسالِميَّة	  ورَة الذِّ الصُّ

املَْبَحث الثَّالِث:  اإلْعالم يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني الواقع واملأموّل •
واقع اإلْعالم يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة 	 
َسات اإلْعالميَّة يف َدْعم الَعَمل اإلنَْساِنّ	  املأمول من املَُؤسَّ

ة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة • املبحث الرَّاِبع: إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  يَّة العالقات الَعامَّ أَهمِّ
ة	  َمَهاّم ووظائف إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  نطاق عمل إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف تحقيق أهدافها	  أساليب ووسائل إدارة العالقات الَعامَّ
ة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة الَعَرِبيَّة	  واقع إدارات العالقات الَعامَّ

الَْفْصل الثَّاِن َعَش
الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّْنِمَية

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: التَّْنِمَية يف الَعَمل اإلنَْساِنّ بني املاض والحارض •

يَّة التَّْنِميَة يف املُْجتََمع	  أَهمِّ
املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة واالنتقال من اإلغاثة املُْستَِمرَّة إىل التَّْنِميَة	 
ْور التَّْنَمِوّي للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  يَّة الدَّ أَهمِّ
مجاالت تحقيق التَّْنِميَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

املَْبَحث الثَّاِن: لتَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة والْجِتَمِعيَّة يف املَُنظََّمت اإلنَْسانِيَّة  •

فهرس املوضوعات
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455
456
459
459
461
463
463
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465

467
469
471
471
472
475
477
481
482
484
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493
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التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
وسائل املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف الوصول للتَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	 
ِعيَّة يف تحقيق التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	  تأثري الجهود التَّطَوُّ
التَّْنِميَة االْجِتاَمِعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
التَّْنِميَة الَعَمل اإلنَْساِنّ بني الواقع واملأمول	 

املَْبَحث الثَّالِث:  املشاريع اإلنَْسانِيَّة كَمْدَخل للتَّْنِمَية •
أثر املشاريع اإلنَْسانِيَّة عىل التَّْنِميَة	 
تصميم املشاريع التَّْنَمِويَّة	 
ركائز َدْعم املشاريع التَّْنَمِويَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّّة	 

الَْفْصل الثَّالِث َعَش

آفاق تطوير الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: تفعيل البحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •

َدْور األبحاث املَيَْدانِيَّة يف تطوير الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
مجاالت االستفادة من البَْحث الِعلِْمّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
االنتقال من التَّْقلِيد إىل املَْنَهِجيَّة الِعلِْميَّة	 
كَاء االْصِطَناِعّي والَعَمل اإلنَْساِنّ	  الذَّ

املَْبَحث الثَّاِن: الَعَمل اإلنَْساِنّ من التَِّباع إىل اإلبَْداع  •
استغالل الطَّاقَات الَكاِمَنة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
اإلبَْداع واالبِْتَكار يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
التَّْخِطيط اإلبَْداعّي يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
مناذج إبَْداعيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

ص والتَّْنِسيق يف الَعَمل اإلنَْساِنّ • املَْبَحث الثَّالِث: التََّخصُّ
ص يف الَعَمل اإلنَْساِنّ كَمْدَخل للتطوير	  التََّخصُّ

إدارة الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ
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ص النَّْوِعّي	  ص الُجْغرَايِفّ والتََّخصُّ التََّخصُّ
التَّْنِسيق بني املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املبحـــث الرَّاِبع: اللتـــزام القانوّن والنضباط املـــاّل يف املَُنظََّمت  •
اإلنَْسانِيَّة 

االلتزام الَقانُوِنّ وتطوُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
االنضباط املايّل يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 

املبحث الَخاِمس: تفعيل دور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •
مجاالت إبَْداع املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
طُرُق تفعيل َدْور املرأة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ • اِدس: الشِّ املبحث السَّ
َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  يَّة الشِّ أَهمِّ
الِجَهات املَُخوَّل لها إصدار شهادات الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
َهاَدات املَِهِنيَّة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	  أنواع الشِّ

الَْفْصل الرَّاِبع َعَش

َقات الَعَمل اإلنَْساِنّ ُمَعوِّ
َمة • ُمَقدِّ
َياَسّة • املَْبَحث األَوَّل: تأثُّر الَعَمل اإلنَْساِنّ بالسِّ

يَاِسّ املُبَارِش 	  التََّدُخل السِّ
يَاِسّ غري املُبَارِش بالَعَمل اإلنَْساِنّ	  التََّدُخل السِّ
يَاَسة	  أسباب تأثُّر الَعَمل اإلَغاِثّ بالسِّ

َقات املَُتَعلَِّقة بِفَرق الَعَمل  • املَْبَحث الثَّاِن: املَُعوِّ
االنخفاض العَدِدّي والنَّْوِعّي للَعاِملِنَي يف املجال اإلنَْساِنّ	 
أسباب اإلحجام عن الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
استهداف ُمَوظَّفي اإلَغاثَّة	 
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َقات املَُتَعلَِّقة باملَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة • املَْبَحث الثَّالِث: املَُعوِّ
قَات اإلَداِريَّة والتَّْنِظيِميَّة	  املَُعوِّ
يِعيَّة	  قَات الَقانُونِيَّة والتَّرْشِ املَُعوِّ
قَات تنفيذيَّة	  ُمَعوِّ

َقات املَُتَعلَِّقة بالبيئة الْجِتَمِعيَّة  • املبحث الرَّاِبع: املَُعوِّ
قَات االْجِتاَمِعيَّة النَّاتَِجة عن البيئة	  املَُعوِّ
لَة باملَُنظََّمة	  قَات االْجِتاَمِعيَّة ذات الصِّ املَُعوِّ
االستغالل االْجِتاَمِعّي يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 

َقات املَالِيَّة • املبحث الَخاِمس: املَُعوِّ
انخفاض املوارد املَالِيَّة يف املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	 
النَّزَاَهة واألَمانَة يف الَعَمل اإلنَْساِنّ	 
الَفَساد املَايِلّ يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة	 

الَْفْصل الَخاِمس َعَش
إدارة املََخاِطر واألزمات يف املَُنظََّمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّّة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: تحديد املََخاِطر والكََوارث يف الَعَمل اإلنَْساِنّ •

مفهوم املََخاِطر والكوارث	 
طُرُق تحديد األخطار يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 
َاعات واألوبئة بيئة ِخْصبَة للَمَخاِطر اإلنَْسانِيَّة	  الصِّ
مراحل تَطَوُّر األزمات والكوارث	 

ة الخطر وأَثَره الكَاِرِثّ  • املَْبَحث الثَّاِن: قياس ِشدَّ
احتامل حدوث الخطر يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ	 
تحديد التَّأْثِري الَكاِرِثّ للخطر	 
ة الخطر	  مصفوفة املََخاِطر وقياس ِشدَّ
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املَْبَحث الثَّالِث: اْسرِتَاتِيِجيَّة إدارة املََخاِطر والكوارث •
ل االستباقّي	  اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
ل العالجّي	  اْسرِتَاتِيِجيَّة التََّدخُّ
مراحل إدارة األزمات والكوارث	 
نحو اْسرِتَاتِيِجيَّة شاملة إلدارة األزمات اإلنَْسانِيَّة	 
دور اإلدارة الُعلْيَا يف إدارة األزمات والكوارث	 

اِدس َعَش الَْفْصل السَّ

يَّة يف الَعَمل اإلَغاِثّ واإلنَْساِنّ قضايا َعْصِ
َمة • ُمَقدِّ
كَاة • املَْبَحث األَوَّل: الستثمر يف أموال الزَّ

كَاة كمصدر َتِْوييِلّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  أموال الزَّ
كَاة كَمْصدر َتِْوييِلّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  َمَناِفع توظيف الزَّ
كَاة كمصدر َتِْوييِلّ للُمَنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة	  َمَغارِم توظيف الزَّ
كَاة من ِوْجَهة نَظَر رَشِْعيَّة 	  استثامر أموال الزَّ
كَاة وأَِدلَّتهم ◉ ًل: َرأُْي املُِجيِزيَن لستثمر أموال الزَّ أَوَّ
كَاة وأَِدلَّتهم  ◉ ثانيًّا: َرأُْي املَُعارِِضنَي لستثمر أموال الزَّ

كَاة	  ِصيَغ التَّْمِويل املتاحة الستثامر أموال الزَّ
كَاة من ِوْجَهة نَظَر َتِْويلِيَّة	  استثامر أموال الزَّ

َواِبط الَشِْعيَّة واألخطاء  • املَْبَحث الثَّاِن: "والَعاِملُوَن عليها" بـــني الضَّ
اإلْجَرائِيَّة

َصة • َدَقة املَُخصَّ املَْبَحث الثَّالِث: الصَّ
َصة	  َدقَات املَُخصَّ ِْعّي للصَّ التَّأِصيل الرشَّ
َدقَات وأنواعها	  أشكال الصَّ
َدقَات	  أخطاء ِفْقِهيَّة وإْجرَائِيَّة يف إخراج الصَّ
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املبحث الرَّاِبع: إَغاثَة غي املُْسلِم •
ِْعّي إلَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ  التَّأِصيل الرشَّ
ُصَور إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ 
ضوابط رَشِْعيَّة يف إَغاثَة غري املُْسلِمنِيَ 

يَّة واستثَمر ُمْسَتَدام • املبحث الَخاِمس: األيتام.. ثروة بََشِ
اإلسالم ورعاية األيتام 
يَات تَُواِجه املَُنظَّاَمت اإلنَْسانِيَّة يف مجال رعاية األيتام  تََحدِّ
ُمبَاَدَرات تَْنَمِويَّة واْسِتثاَْمِريَّة لأليتام 

الخاتة
خالصة و استنتاجات	 
التوصيات	 

املصادر و املراجع
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