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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�ش�له االأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. 
احلديث عن امل�ش�ؤولية املجتمعية  واأهميتها مل يعد �شاأن وطني اأو اقليمي، بل جتاوز االأمر ذلك لي�شبح �شاأنا عامليا. فالعامل الي�م 
تلك  ت�شاهم  وامل�ش�ؤول،حيث  الفاعل  العامل  من  رئي�شا  اأخالقية، جتعلهم جزءا  اأبعاد  ذات  م�ش�ؤولة  لتحقيق ممار�شات  يت�شابق 

املمار�شات يف تنمية جمتمعاتهم وحتفظ م�اردهم الطبيعية والب�شرية، كما حتقق لهم ت�شنيفا ح�شاريا متقدما. 
امل�ش�ؤولية  تعزيز ممار�شات  قدمناها يف جمال  التي  من اخلدمات  وم�ؤثرة  مل�شرية ط�يلة  وا�شتمرارا  التفاعل،  لهذا  وا�شتجابة 
املجتمعية يف املنطقة العربية ويف خارجها، عرب �شراكات مع منظمات دولية معتربة، جاءت فكرة  تبني م�شروع علمي عربي يحمل 
ا�شم »الكتاب العربي يف امل�ش�ؤولية املجتمعية« ي�شاهم يف تاأليفه ثلة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية 
من منطقتنا العربية، ليك�ن باإذن اهلل بادرة نح� اإ�شدار هذا الكتاب، ومن خالل اأجزاء عديدة ودورية، لي�شاهم مع اجله�د 
االأخرى التي قدمتها »ال�شبكة االإقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية« خالل م�شريتها املمتدة الأكرث من 12 عاما يف ن�شر الت�عية باأف�شل 
املمار�شات يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية، وكذلك ا�شتعرا�س الع�ائد االيجابية التي حتققت من خالل هذه املمار�شات امل�ش�ؤولة. 
ولقد حر�شنا يف هذا الكتاب العلمي، اأن نقدم رم�زا عربية متخ�ش�شة يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية، اإ�شافة اإلى تخ�ش�شها 
يف جماالت مهنية وعلمية ذات �شلة مبمار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية، والتي ندرجها عرب اأبعاد عديدة منها: اخلدمة املجتمعية، 

واأخالقيات االأعمال، اإ�شافة اإلى التنمية امل�شتدامة، والتط�ع امل�ؤ�ش�شي، ونح� ذلك.
تنعك�س  هادفة،  خمرجات  من  اإليه  ماتتطلع�ن  ن�عه  من  االأول  الت�ع�ي  العلمي  اجلهد  هذا  يف  جتدوا  اأن  اهلل  ن�شاأل  وختاما، 

باإيجابية على م�شرية املهتمني مبجاالت امل�ش�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية. 

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية...
حــلــــم تحــقـــق

 تقديــــم

بقلم : أ. د علي عبدالله آل إبراهيم
رئي�س حترير الكتاب العربي يف امل�ش�ؤولية املجتمعية
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1

بالطاقات  املليئة  الب�سرية  الكتلة  تلك  الب�سرية،  اال�ستثمارات  اأكرب  يعد  االإن�سان  يف  االإ�ستثمار  اأن  �سك  ال 
االإن�سان  ياأتي  االأر�ض  ومن  م�ستدامة.  تكون  كي  ويجددها  ين�سرها  من  عن  تبحث  التي  الكامنة  والقدرات 
ويوؤول اإليها، وهي عطية من عطايا اهلل ا�ستخلفه عليها منذ ماليني ال�سنني، منذ اأن خلقت الب�سرية وا�ستدامت 
بعي�سها عليها. ثم ما لبث اأن ا�ستثمر هذا االن�سان يف هذه االأر�ض بكل مافيها من موارد. ا�ستثمارا لي�ض له حد 
وال وقت، فمتى ما دامت الب�سرية دام ا�ستثمارها، حتى اأ�سبحت االأر�ض ومن عليها قطبان لهما منظومتهما يف 

هذه احلياة، هي اأعقد املنظومات ويف ذات الوقت اأكرثها تفاعلية!

بقلم: البروفيسور يوسف عبدالغفار

الشبكــة اإلقليميـــة للمسؤوليـــة 
االجتماعية.. رؤية طموحة تنضوي 
تحـــت أهــــداف األمـــم الـمـتـحـــدة 

للتنمية المستدامة
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واأ�شبح  حياتنا  ج�انب  تغرق  املاديات  اأ�شحت  وقت  ويف 
وكثري من  الفت�ر  وقليل من  الرتابة  ي�ش�ده  العمل عليها  �شري 
االإ�شتنزاف الب�شري لهذه امل�ارد التي منحها اهلل لنا يف هذه 
على  واأ�شبحنا  امل�شتدامة،  بالتنمية  ينادي  من  كرث  االأر�س، 
قدرة  مي�س  اأن  يجب  ال  حا�شرنا  احتياجات  تلبية  باأن  يقني 
االأمم  اأر�شت  حيث  اإحتياجاتها  تلبية  على  القادمة  االأجيال 
املتحدة �شبعة ع�شر هدفا  لتح�يل عاملنا - بالتنمية امل�شتدامة 
الفقر  على  الق�شاء  تلينا،  الأجيال  و  لنا  اأف�شل  عامل  اإلى   -
اجليدة  بال�شحة  والتمتع  اجل�ع  على  الق�شاء  يليها  اأولها، 
والرفاه، والتعليم اجليد وامل�شاواة بني اجلن�شني، وت�فر املياة 
النظيفة والنظافة ال�شحية، و�شمان ح�ش�ل اجلميع بتكلفة 
وامل�شتدامة،  امل�ث�قة  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�ش�رة 
وتعزيز النم� االقت�شادي املطرد وال�شامل للجميع وامل�شتدام، 
للجميع  الالئق  العمل  وت�فري  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة 
الت�شنيع  وحتفيز  ال�شم�د،  على  قادرة  حتتية  بنى  واإقامة 
احلد  كذلك  االبتكار،  وت�شجيع  وامل�شتدام  للجميع  ال�شامل 
الب�شرية  وامل�شت�طنات  املدن  وجعل  امل�شاواة،  عدم  اأوجه  من 
�شاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�شم�د وم�شتدامة، اإ�شافة 
ويليها  م�شتدامة  واإنتاج  ا�شتهالك  اأمناط  وج�د  �شمان  اإلى 
واآثاره، وحفظ  املناخ  لتغري  للت�شدي  اإجراءات عاجلة  اتخاذ 
نح�  على  وا�شتخدامها  البحرية  وامل�ارد  والبحار  املحيطات 
م�شتدام لتحقيق التنمية امل�شتدامة وحماية النظم االإيك�ل�جية 
الربية وترميمها وتعزيز ا�شتخدامها على نح� م�شتدام، واإدارة 
الغابات على نح� م�شتدام، ومكافحة الت�شحر، ووقف تده�ر 
البي�ل�جي،  التن�ع  فقدان  ووقف  م�شاره،  وعك�س  االأرا�شي 
و�شائل  تعزيز  واآخرها  امل�ؤ�ش�شات  والعدل يف  ال�شالم  واف�شاء 
التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من اأجل التنمية امل�شتدامة.
وجاءت ال�شبكة االإقليمية للم�ش�ؤولية االإجتماعية لتك�ن ج�شر 

يف  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  نح�  للم�ؤ�ش�شات  عب�ر 
فيها،  وفروع  مكاتب  فتح  يف  بادرنا  التي  الدول  من  العديد 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  ثم  البحرين  مملكة  من  اإنطالقًا 
لن�شل  العربي  االأقليم  االأخرى كما تخطينا  ال�شقيقة  والدول 
اإلى دول خارج اإطار العامل العربي، عرب اهتمامنا بامل�ؤ�ش�شات 
جتاه  بدورها  لتق�م  االإجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  وتعزيز 

التنمية امل�شتدامة على اأكمل وجه.
اأدوارًا عديدة يف تعزيز اأهداف التنمية  كما مار�شت ال�شبكة 
امل�شتدامة من خالل تقدمي االإ�شت�شارات وعمل كل ما يلزم لرفع 
م�شت�ى ال�عي بال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات التي تاأطر مفه�م 
حتقيق  اأجل  من  امل�شتدامة  والتنمية  االإجتماعية  امل�ش�ؤولية 
القطاعات  بني  مهنية  عالقة  اإيجاد  منها  يتجزاأ  التي  روؤيتنا 

املتعددة يف �شبيل حتقيق تنمية جمتمعية م�شتدامة.
م�شاألة  ترجمت  االإجتماعية  للم�ش�ؤولية  االقليمية  ال�شبكة  اإن 
االهتمام بالتنمية امل�شتدامة ورعايتها عرب �شيا�شة امل�ش�ؤولية 
واأن�شطتها،  ومبادئها  اأهدافها  يف  ال�ا�شحة  االإجتماعية 
والتي جتلت من خالل عدة اأهداف منها م�شاعدة ال�شركات 
وامل�ؤ�ش�شات لتلبية معايري اال�شتدامة والتح�ل نح� ممار�شات 
ال�شركات  بني  العالقات  وتط�ير  امل�ش�ؤولة،  امل�ؤ�ش�شات 
والهيئات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  امل�ش�ؤولة،  وامل�ؤ�ش�شات 
القطاع  ومتكني  وت�شجيع  االإعالم،  وو�شائل  احلك�مية، 
االأو�شط  ال�شرق  دول  وعم�م  العربي  اخلليج  دول  اخلا�س يف 
فاإن  وحقيقة،  االإجتماعية.  امل�ش�ؤولية  مبادرات  وتنفيذ  لتبني 
باأل�ان  روؤيتها  ر�شمت  لك�نها  جدًا  فخ�رة  االإقليمية  ال�شبكة 
حتدد  اأن  قبل  من  االإجتماعية  وامل�ش�ؤولية  امل�شتدامة  التنمية 
هذه االأهداف من قبل منظمة االأمم املتحدة. ويزيدنا فخرًا 
تق�م  الذي  ال�شامي  العمل  لت�ؤطر  جاءت  االأهداف  هذه  باأن 
به ال�شبكة واإبرازه اأكرث يف امل�شهد العاملي، واإن عاملنا العربي 
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�شطر جه�ده يف التنمية امل�شتدامة عرب غر�س قيم امل�ش�ؤولية 
االإجتماعية يف امل�ؤ�ش�شات. واإننا يف هذا ال�قت، وكعامل حت�ل 
اإلى قرية �شغرية بني ع�شية و�شحاها، ن�اجه خط�رة التده�ر 
الذي  التمدن  �ش�ء  يف  االأر�س  م�ارد  وا�شتنزاف  البيئي 
اأن  البد  التي  وال�شناعية  التجارية  االأعمال  وكرثة  منار�شه، 
متار�س م�ش�ؤوليتها االإجتماعية جتاه التنمية امل�شتدامة، ليك�ن 

لتلك امل�ؤ�ش�شات احلظ االأوفر لبقائها على االأر�س. 
قد  العربي  عاملنا  يف  امل�شتدامة  التنمية  فجر  بزوغ  اأن  ندرك 
تاأخر، بعدما �شهدت بع�س ال�شاحات �شراعات هددت التنمية 
ت�شعى  اإمنائية  وبروؤية  م�شرتك  واحد  مب�شري  لكننا  فيها. 
لنه��س االأمم �شنح�ل اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 باإذن 

اهلل اإلى حقائق واأرقام و واقع نعي�شه.
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َمّثل تبني اأهداف التنمية لالألفية يف عام 2000 حتواًل جوهريًا يف عمل املوؤ�س�سات الدولية، حيث مت االعرتاف 
ب�سرورة ت�سكيل �سراكة دولية قادرة على م�ساعدة الدول النامية على الت�سدي للفقر املدقع واجلوع باالإ�سافة 
اإلى تعزيز القدرات الب�سرية يف التعليم ال�سحة وامل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساواة بني اجلن�سني. وتعمل اأهداف 

التنمية امل�ستدامة لعام 2030 على موا�سلة هذه اجلهود التنموية. 

املتاح لدى  التمويل  الواقع ب�سبب نق�ض  اأر�ض  الدولية حتديات حقيقية على  ويواجه تنفيذ هذه االجندة 
املجتمعية،  م�سوؤوليته  التنموية، من منطلق  العملية  القطاع اخلا�ض يف  ي�ستدعي تفعيل دور  ما  الدول، وهو 

للم�ساهمة ب�سكل اأكرث فعالية ك�سريك يف حتقيق االأهداف التنموية املر�سودة.

بقلم: الدكتور بدر عثمان مال الله

المسؤولـيــة المجتمعـيـة: نحو 
المنافسة المسؤولة
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امل�ش�ؤولية  تعريفات  تعدد  اإلى  االإطار  االإ�شارة يف هذا  وجتدر 
خمتلفة.  تعريفات  دولية  منظمات  �شاغت  حيث  املجتمعية، 
على �شبيل املثال عرفت هيئة االأعمال العاملية للتنمية امل�شتدامة 
امل�ش�ؤولية املجتمعية بااللتزام امل�شتمر من قبل رجال االأعمال 
التنمية االقت�شادية  اأخالقي وامل�شاهمة يف  بالت�شرف ب�شكل 
وقد  املحلي.  واملجتمع  العاملة  الق�ى  حياة  ن�عية  وحت�شني 
جتلت احلاجة اإلى حتديد مفه�م دقيق للم�ش�ؤولية املجتمعية 
وجماالت عملها و�ُشبل النه��س بها خا�شة يف الدول العربية 
فل�شفة  اإلى  خريي  عمل  جمرد  من  حت�لها  ي�شمن  نح�  على 
املجتمعية  االآثار  االعتبار  بعني  تاأخذ  متكاملة  اأعمال  اإدارة 
كالت�شغيل  امل�شتدامة  التنمية  جماالت  يف  االإنتاجية  للعملية 

والنم� والتعليم وال�شحة والبيئة. 
تطور مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية:

كتاب  ظه�ر  منذ  عديدة  دع�ات  ظه�ر  اإلى  االإ�شارة  جتدر 
عام1  يف  باون  لهاوارد  االأعمال«  لرجل  املجتمعية  »امل�ش�ؤولية 
اأن�شطتها  باأداء  االأعمال  منظمات  التزام  �شرورة  الى   1953
بحيث تت�افق مع اأهداف وقيم املجتمع بطريقة تع�د بالفائدة 
على املجتمعات دون االقت�شار على ال�شعي وراء الربح ال�شريع.
وقد اكت�شبت فكرة امل�ش�ؤولية املجتمعية لقطاع االعمال زخما 
مع  الع�شرين  القرن  من  وال�شتينات  اخلم�شينات  اأواخر  يف 
�شائًعا  م��ش�ًعا  واأ�شبحت  الكربى،  ال�شركات  اأعمال  ت��شع 
يف ثمانينيات القرن الع�شرين مع و�شع اأ�شحاب امل�شلحة يف 

�شلب مقاربة االإدارة االإ�شرتاتيجية احلديثة لل�شركات 2.   
ومع تبني مفه�م التنمية ال�شاملة يف م�ؤمتر االأمم املتحدة للبيئة 
والتنمية يف عام 1992 تط�ر مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية ب�شكل 
التنمية  اأجل  من  لالأعمال  العاملي  املجل�س  اأطلق  حيث  كبري، 
برناجمًا يهدف اإلى التحديد الدقيق للم�ش�ؤولية املجتمعية لقطاع 
االأعمال وكيفية حت�يله من مفه�م نظري اإلى ممار�شات عملية.

ويف عام 2000 اأطلقت االأمم املتحدة مبادرة االتفاق العاملي التي 
مبادئ  بع�شرة  الط�عي  االلتزام  اإلى  االأعمال  منظمات  تدع� 
ومكافحة  االإن�شان  وحق�ق  العمل  معايري  ت�شمل  عليها  متفق 

الف�شاد وحماية البيئة على النح� املبني يف ال�شكل التايل: 

UN Global Compact :امل�شدر
اإلى  اخلريية  االأعمال  مقاربة  من  التحول  �سرورة 

املناف�سة امل�سوؤولة: 
امل�ش�ؤولية  ممار�شات  تط�ر  باأن  الي�م  االعرتاف  من  بد  ال 
العالقات  اإدارة  حدود  يف  العربية  املنطقة  يف  بقي  املجتمعية 
على  الرتكيز  م�ا�شلة  مع  اخلريية  االأعمال  وبع�س  العامة 
جتديد  ي�شتدعي  القائم  ال��شع  هذا  االأرباح.  تعظيم  هاج�س 
امل�ش�ؤولية  اال�شتفادة من ممار�شات  اأكرث نح�  للت�جه  اجله�د 
بدخ�ل  ت�شمح  تناف�شية  ميزات  الكت�شاب  كم�شدر  املجتمعية 
اأ�ش�اق جديدة واإطالق منتجات جديدة، وذلك من خالل مزج 
ا�شرتاتيجيات االبتكار والتط�ير ل�شركات االأعمال مبا يت�افق 
مع ال�ش�اغل البيئية التي بداأت تاأخذ �شدى وا�شعًا يف ال�شن�ات 
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االأخرية من جهة، واملطالبات بالعمل الالئق من جهة اأخرى. 
وقد يك�ن ذلك من خالل خلق جيل جديد من املنتجات املربحة 
حتقيق  اإلى  الهادفة  للبيئة  ال�شديقة  االإنتاجية  والعمليات 

االأهداف االقت�شادية واملجتمعية والبيئية للمجتمع. 
امل�ش�ؤولة بدياًل قادرًا على دفع  للمناف�شة  املقاربة  وتبدو هذه 
اال�شتثمار  خالل  من  املختلفة  اأبعادها  يف  التنم�ية  العملية 

والتجارة من اأجل حتقيق الت�ازن ال�شحيح وامل�شتدام. 
ال�ش�اغل  دمج  االأعمال  مب�ؤ�ش�شات  يجدر  املنطلق  هذا  من 
والتجارية  االإنتاجية  عملياتها  �شلب  يف  والبيئية  املجتمعية 
ب�شكل تط�عي وعلى نح� ي�شمن تفاعل ال�شركات مع اأ�شحاب 
اإلى  باالإ�شافة  وم�ردين  وم�ظفني  م�شاهمني  من  امل�شلحة 
امل�ش�ؤولية  تتح�ل  ذلك  على  وبناء  والبيئي.  املحلي  املحيط 
متكاملة  مقاربة  اإلى  خريية  اأعمال  جمرد  من  املجتمعية 
ا�شتفادتها  قدر  على  االأعمال،  ل�شركات  امل�ش�ؤولة  للتناف�شية 
وعمالة  حتتية  بنية  من  ذمتها  على  امل��ش�عة  امل�ارد  من 
ماهرة وبيئة م�شتقرة للعمل. ويبدو اأن هذه املقاربة اأ�شبحت 
م�ؤ�ش�شات  الثقة يف  انخفا�س  اإلى  بالنظر  الي�م  اإحلاحًا  اأكرث 
االأعمال وال�شركات الكربى وزيادة وعي ال�شع�ب بالتحديات 
ت�اجهه  ما  اإلى  باالإ�شافة  املت�ازنة،  التنمية  وم�شائل  البيئية 
بالتعليم  للنه��س  ج�شام  حتديات  من  الي�م  احلك�مات 

وال�شحة واملحافظة على البيئة وحماربة الف�شاد.
الدول  يف  املقاربة  هذه  جت�سيد  على  العمل  وميكن 

العربية من خالل:
• االهتمام بتنمية امل�ارد الب�شرية يف امل�ؤ�ش�شات واإ�شراكها يف 

براجمها وقراراتها اال�شرتاتيجية.

• تعزيز مق�مات االبتكار واالإبداع التكن�ل�جي لدى م�ؤ�ش�شات 
وعمليات  منتجات  بتط�ير  ت�شمح  بحيث  العربية  االعمال 
و�شديقة  الالئق  والعمل  للنم�  داعمة  جديدة  اإنتاجية 

للبيئة.
• �شرورة اهتمام احلك�مات مبفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية يف 
امل�ؤ�ش�شات من خالل تقدمي احل�افز واإن�شاء هيئات ت�شهر 
على تط�ير ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية جنبا الى جنب 
هذا  يف  النا�شطة  املدين  املجتمع  و�شبكات  منظمات  مع 

املجال. 
• بث ثقافة امل�ش�ؤولية االجتماعية يف النظام التعليمي ومنحه 
اهتمام اأكرب لدمج ق�شايا امل�ش�ؤولية املجتمعية يف املناهج 

التعليمية بهدف زرع هذه الثقافة يف اجليل القادم. 
• العمل على خلق جيل جديد من ال�شراكة بني القطاع العام 
واخلا�س مل�اجهة التحديات القائمة يف قطاعات الرعاية 
البيئية  ال�شحية والتعليم والتدريب والت�شدي للمتغريات 
والفقر وذلك من خالل اعتماد احلل�ل  الف�شاد  وحُماربة 

املتاأتية من ال�ش�ق بطرق خالقة وُمبتكرة.  
الدويل  اأو  ال�طني  امل�شت�ى  على  االأعمال  ت��شيع حتالفات   •
بع�س  مل�اجهة  جماعي  ب�شكل  للعمل  وجغرافيا  قطاعيا 

التحديات املجتمعية والبيئية. 
املجتمعية  للم�ش�ؤولية  العاملية  امل�ا�شفات  بتطبيق  االلتزام   •
من  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  مفه�م  لتبني  دلياًل  تعترب  التي 
 26000 وااليزو  امل�ش�ؤولة  التناف�شية  ُم�ؤ�شر  اعتماد  خالل 

على �شبيل املثال.  

1.  Howard R. Bowen, (1953), Social Responsibilities of the Businessman, University of Iowa Press.
2.  Edward Freeman, (1984), A stakeholder Approach: Strategic Management, Cambridge University Press.
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مما ال �سك فيه اأن تقدم املجتمعات وتاأخرها يعتمد وحلد كبري على �سعور كل فرد فيها بامل�سوؤولية املجتمعية 
بامل�سوؤولية  املجتمع  من  ممكنة  �سريحة  اأكرب  حتلي  اأجل  ومن  فيه.  يعي�ض  الذي  املجتمع  نحو  الفرد  لهذا 
املجتمعية هذه، فاإنه البد اأن يتكامل دور كل من املراكز املجتمعية االأكرث تاأثريًا يف اإن�سان جمتمعاتنا، ومنها 
وب�سكل اأ�سا�سي البيت واملدر�سة وامل�سجد. ومع اأهمية كل من هذه املراكز اإال اأن هذه الورقة �سرتكز على دور 

املدر�سة مبا فيها من معلمني واأخ�سائيني وطالب.
ونهدف هنا اإلى تقدمي عر�ض لعالقة امل�سوؤولية املجتمعية مبفهوم الذكاء العاطفي وخا�سة بالن�سبة للمراحل 
الذكاء  رفع  املدر�سة يف  وكامل تدخالت  ال�سفي،  والن�ساط  املعلم،  من  دور كل  والنظر يف  املدر�سية،  العمرية 

العاطفي عند الطالب، وبالتايل تنمية ح�ّض امل�سوؤولية املجتمعية و�سلوكياتها. 
ا�ستقبال هذه  العاطفية، من خالل  املعلومات  التعامل مع  »القدرة على  باأنه  العاطفي  الذكاء  نعّرف  اأن  وميكن 
العواطف وا�ستيعابها وفهمها واإدارتها«، وباأنه »نوع من الذكاء االجتماعي املتعلق بقدرة ال�سخ�ض على مراقبة 
عواطفه اخلا�سة وكذلك م�ساعر االآخرين وعواطفهم، وقدرته كذلك على التفريق بينهما، واإمكانية ا�ستعمال 

 )1( .)،Salovey & Mayer 1990(  هذه املعلومات لتوجيه اأفكاره و�سلوكه

بقلم: الدكتور مأمون مبيض

المسؤولية المجتمعية: عالقتها 
باللبنات األساسية للذكاء العاطفي، 

ودور المدرسة والمعّلم
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بامل�سوؤولية  عالقة  له  ومبا  العاطفي،  الذكاء  ويقوم 
املجتمعية على اللبنات االأ�سا�سية اخلم�ض التالية:

 1- الوعي الذاتي: 
وه� معرفة ما للفرد من عالقة ذاتية، من امل�شاعر واالهتمامات 
امل�شت�ى  يحقق  ومبا  ال�شعف،  ونقاط  الق�ة  ونقاط  والقيم 
املطل�ب من ال�شع�ر بال�شحة والثقة بالنف�س. ويتحقق هذا من 

خالل قدرة الطالب على:
ال�شحيحة  الت�شمية  وت�شميتها  الب�شيطة  ع�اطفه  معرفة   •

كاحلزن والفرح والغ�شب )املرحلة االبتدائية(. 
الفعل  ردة  عنده  اأثارت  التي  الع�امل  حتليل  على  القدرة   •

العاطفية )املرحلة االإعدادية(.
االآخرين  النا�س  يف  ت�ؤثر  اأن  لع�اطفه  ميكن  كيف  فهم   •

)املرحلة الثان�ية(.
 2- االإدارة الذاتية: 

عرب ح�شن اإدارة وت�شيري الع�اطف الذاتية، ومبا يحقق التعامل 
على  والقدرة  واالندفعات،  والت�ترات  ال�شغ�ط  مع  االإيجابي 
للتغّلب على العقبات، وح�شن متابعة التط�ر والتقدم  ال�شرب 
عن  املنا�شب  والتعبري  واالأكادميي،  ال�شخ�شي  امل�شت�ى  على 

الع�اطف وامل�شاعر الذاتية. 
للقدرات  الطالب  امتالك  خالل  من  هذا  ويظهر 

واملهارات التالية:
و�شف املراحل املختلفة لتحقيق هدف ما )املرحلة االبتدائية(.   •
�شخ�شي  اأو  اأكادميي  هدف  حتقيق  ثم  ومن  التخطيط    •

ق�شري االأمد )املرحلة االإعدادية(.
املجتمع،  اأو  املدر�شة  ت�ّفرها  التي  الق�ة  عنا�شر  متييز    •

والقدرة على جتاوز العقبات املمكنة )املرحلة الثان�ية(.
 3- الوعي االجتماعي: 

االآخرين  م�اقف  مع  التعاطف  على  القدرة  خالل  من 

اأو  اللقاء  ونقاط  للت�شابه  والتقدير  واالهتمام  وم�شاعرهم، 
االختالف بني االأفراد واملجم�عات الب�شرية، واال�شتفادة من 

امل�شادر الب�شرية التي ت�فرها االأ�شرة واملدر�شة واملجتمع. 
ويتم هذا من خالل:

•   تعّرف الطالب على امل�ؤ�شرات الكالمية واملادية والظرفّية 
والتي ت�شري مل�شاعر النا�س وع�اطفهم )املرحلة االبتدائية(.
ويف  لالأم�ر،  وروؤيتهم  النا�س  مب�شاعر  التنب�ؤ  على  القدرة    •

الظروف املتعددة )املرحلة االإعدادية(.
•    قدرة الطالب على تقييم قدرته على التعاطف مع االآخرين 

)املرحلة الثان�ية(. 
 4- مهارات العالقات: 

وهي القدرة على اإقامة وا�شتمرار العالقات االإيجابية وامل�شجعة 
اجلميع،  وم�شلحة  التعاون  مبادئ  على  بناء  االآخرين،  مع 
وكذلك القدرة على منع اخلالفات ال�شخ�شية اأو ح�شن اإدارتها، 

وكذلك طلب امل�شاعدة والدعم عندما تتطلب احلاجة. 
ويتحقق هذا من خالل:

الإقامة  املمكنة  اخلط�ات  و�شف  على  الطالب  قدرة   •
ال�شداقات واحلفاظ عليها )املرحلة االبتدائية(.

• اإظهار القدرة على التعاون والعمل من خالل الفريق ال�احد، 
مبا يعزز م�شلحة املجم�عة )املرحلة االإعدادية(.

بقية  مع  الت�ا�شل  مهارات  ا�شتعمال  تقييم  على  القدرة   •
الطالب واملعلمني واالأ�شرة )املرحلة الثان�ية(.

 5- اتخاذ القرارات امل�سوؤولة: 
وهي القدرة على اتخاذ القرارات بناء على املبادئ واملعايري 
االأعراف  ووفق  اجلميع،  �شالمة  ي�شمن  ومبا  االأخالقية، 
مهارات  وامتالك  االآخرين،  احرتام  من  املحلّية،  املجتمعية 
واالجتماعية،  الفردية  امل�شالح  يحقق  مبا  القرارات  اتخاذ 
وامل�شاهمة يف م�شاعدة االآخرين �ش�اء يف املدر�شة اأو املجتمع.  



(17)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية

ويتحقق هذا من خالل: 
يف  يتخذها  التي  القرارات  من  عدد  على  الطالب  تعرف   •

مدر�شته )املرحلة االبتدائية(.
• معرفة الطالب لبع�س اال�شرتاتيجيات ملقاومة �شغط الزمالء 

عندما يدع�نه لعمل غري مقب�ل )املرحلة االإعدادية(.
على  قراراته  ت�ؤثر  كيف  وفهم  حتليل  على  الطالب  قدرة   •

م�شتقبل درا�شته وعمله اأو مهنته )املرحلة الثان�ية(.   
والبد من الرتكيز يف هذا العمل على مفه�م املدر�شة الذكية، 
املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  تعززه من  املدر�شة مبا  وم�ا�شفات هذه 
اأن  ووا�شح،  حمدد  عملي  منهج  خالل  من  للمدر�شة  وميكن 
ت�شعى لتنمية ح�ّس امل�ش�ؤولية املجتمعية عند الطالب من خالل 
اأربعة جماالت للم�ش�ؤولية املجتمعية يف املدر�شة وال�شف، وهي:
1- م�شاهمات الطالب يف اأن�شطة قاعة ال�شف وكامل املدر�شة.

2- تعليم الطالب حل امل�شكالت واخلالفات بالطرق ال�شلمية.
حق�ق  عن  والدفاع  الطالب،  بني  املختلف  التن�ع  تقدير   -3

االإن�شان.
يف  الدميقراطية  وال�اجبات  احلق�ق  الطالب  ممار�شة   -4

قاعة ال�شف واملدر�شة.
اإن الطالب، ويف معظم االأيام، يق�شي يف مدر�شته ومع معلميه 
من ال�قت اأكرث من الذي يق�شيه مع والديه يف االأ�شرة، ولذا 
فالبد من ح�شن ا�شتغالل هذه االأوقات يف تنمية ح�ّس امل�ش�ؤولية 
املجتمعية عنده. وحتى ي�ؤتي منهج رعاية امل�ش�ؤولية املجتمعية 
دقيقاً  ت��شيفاً  املنهج  هذا  يت�شمّن  اأن  من  بد  ال  فاإنه  اأكله 
املجتمعية،  التن�شئة  واأ�شاليب  لق�اعد  الرئي�شية  للخ�شائ�س 
املمار�شات  خالل  مراعاتها  واملدر�شة  املدّر�س  على  والتي 

التعليمّية.

المـــراجـــــع:
)1( الذكاء العاطفي وال�شحة العاطفية. د. ماأم�ن مبي�س، بريوت )2003(.
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المسؤوليــة المجتمعية 
بــالبنـــوك

وم�سى بريق بالذاكرة، عندما �ساألني الدكتور زيد الف�سيل عرب اأثري 
اأثناء حواره معي عن م�ساهمة البنوك يف خدمة املجتمع   اذاعة جدة من خالل برناجمه الرفيع »مدارات« 

انطالقا من م�سوؤوليتها املجتمعية.
ال اأخفيكم حينها، جاء ردي منطلًقا من تفاوؤيل الواثق باأن البنوك ت�ساهم ب�سكل جيد وباأنها ت�سري لتحقيق 
ذلك ب�سكل اأو�سع.املالحظات واملتابعة بني وقت الآخر ت�سكل التغري ملواقفنا اجتاه واقع امل�سوؤولية املجتمعية 

ب�سكل عام والبنوك ب�سكل خا�ض.
املنظمة  املن�ساأة/  )م�سوؤولية   2٦000 ايزو  القيا�سية  املوا�سفة  قبل  من  املجتمعية  امل�سوؤولية  لتعريف  وفقا 
جتاه تاأثري قراراتها واأن�سطتها على املجتمع والبيئة من خالل �سلوك اأخالقي يت�سم بال�سفافية..والذي من 
�ساأنه:امل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة مت�سمنة �سحة ورخاء املجتمع مع االأخذ يف االعتبار توقعات اأ�سحاب 
امل�سلحة والتما�سي مع القوانني املطبقة ومعايري ال�سلوك الدوليةباالأ�سافة اإلى التكامل عرب املن�ساأة ومباميار�ض 
من خالل عالقات املن�ساأة يف داخلها وكذلك عرب املجتمع املحيط(.املوا�سفة القيا�سية الدولية«ايزو2٦000« 

دليل اإر�سادي حول امل�سوؤولية املجتمعية.

الكتاب العربي للمسؤولية المجتمعية(18)
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وبناًء على ما ورد يف التعريف 
هل لدى البن�ك ثقافة امل�ش�ؤولية املجتمعية جتاه املجتمع؟

األي�س الكثري منا يطرح على نف�شه، وعلى  دع�نا نفكر قلياًل 
تعريف يف م�ا�شفة  ال�ش�ؤال. وهل ماجاء من  من ح�له هذا 
تعاملنا  االيزو 26000 نراه ونح�شه ونتعاطى معه من خالل 

مع البن�ك على اأر�س ال�اقع؟
ال اأريد اأن اأظلم البن�ك واأق�ل اأن اأغلب البن�ك مل تاأخذ بعني 
تنمية  يف  لت�شهم  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  تبني  االعتبار 
التي تدعم  امل�شاركات  ي�شع من خالل  ب�شكل فاعل  املجتمع. 
التنمية املجتمعية، اأو اأنها جتاهلت مراقبة و�شمان التزامها 
بالقان�ن واملعايري االأخالقية واملعايري الدولية الإحداث تاأثري 
اإيجابي �شامل على املجتمع.من خالل خططها االأ�شرتاتيجية 

والت�شغلية.
لذلك مًت الرج�ع اإلى ماكتبه الكتاب يف هذ ال�شاأن حتى نك�ن 

على بينة يف تقييمنا لدور البن�ك.
امل�ش�ؤولية  ملتقى  عقد  مت  2015م،  عام  من  فرباير  �شهر  يف 
االجتماعية  امل�ش�ؤولية  نادي  نظمه  الذي  الثاين  االجتماعية 
املع�قني،  االأطفال  جمعية  مع  بالتعاون  �شع�د  امللك  بجامعة 
عن�ان  حتت  ال�شع�دي،  العربي  النقد  م�ؤ�ش�شة  ومب�شاركة 
ال�اقع  االجتماعية..  امل�ش�ؤولية  يف  ال�شع�دية  البن�ك  )دور 
التي  ال�شعارات  »اإنزال  ذلك؛  من  الهدف  وكان  واملاأم�ل(، 
تتخذها البن�ك ترددها دائًما اإلى واقع ملم��س ي�شتفيد منه 

اجلميع وب�ش�ابط ر�شمية ومدنية الميكن جتاوزها«.
مفه�م  اختزال  يف  اإ�شكالية  هناك  اأنَّ  امللتقى  متخ�س  وقد 
امل�ش�ؤولية املجتمعية يف التم�يل اأو التربعات، واإنه من ال�شرورة 

اإيجاد رابط بني امل�ش�ؤولية االجتماعية والتنمية املحلية.
ظل  يف  املجتمعية،  للم�ش�ؤولية  قان�ين  اإطار  وج�د  �شرورة 
ق�ش�ر مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية لغياب الهيئات االجتماعية  

حتى  واحتياجاتها،  املحلية  املجتمعات  اأول�يات  حتدد  التي 
ميكن مطالبة القطاع اخلا�س اأو البن�ك بتم�يلها. م�ؤكدًا اأن 
 /24 التم�يل؟  يك�ن  فيما  ولكن  التم�يل،  يف  لي�شت  امل�شكلة 

فرباير/ 2015�شحيفة �شبق االإلكرتونية.
هكذ راأينا اأن هناك ق�ش�ر يف حتديد املفه�م واأوجه منافعه.

وانتظار مل�شتقبل م�شرق.
يف امللتقى الرابع للم�ش�ؤولية االجتماعية حتت عن�ان »البن�ك 
ال�شع�دية..تنمية وطن اأ�شتب�شرت خريا وقلت: و�شلنا. وكانت 

املفاجاأة غري ال�شارة
خل�س امللتقى »اإلى اأن غياب مفه�م وا�شح وحمدد للم�ش�ؤولية 
يجعل  ال�شع�دي، مما  املجتمع  اأفراد  م�شت�ى  على  املجتمعية 
كفاءة  مدى  على  وان�شاف  بعدالة  احلكم  ال�شعب جدًا  من 
وفعالية برامج امل�ش�ؤولية املجتمعية التي تق�م البن�ك املحلية 
بتنفيذها وغريها من م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، ال �شيما واأن 
مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية يحتمل اأكرث من تف�شري واأكرث من 
معنى، مما قد يت�شبب يف تباين وتفاوت وجهات النظر ح�ل 
مدى فاعلية برامج امل�ش�ؤولية املجتمعية وحتقيقها الأهدافها 
حافظ،   زكي  �ش�اء«.طلعت  حٍد  على  واالجتماعية  التنم�ية 
ابريل   21  - هـ   1437 رجب   14 اخلمي�س  الريا�س  �شحيفة 

2016م - العدد 17468
امل�شاهمني،  من  الكثري  وكذا  البنكية،  ال�شناعة  اإن 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تر�شيخ  اأهمية  اليدرك�ن  وامل�شتثمرين، 
تنمية  ه�  دوررها  البن�ك  اأن  منطلق  من  �شيا�شتها؛  �شمن 
وحفظ حق�ق امل�شاهمني. واأن م�ش�ؤولية البنك  تاأمني ع�ائد لهم 
ولي�س ف�ائد ت�شب ل�شالح املجتمع. مبعنى اأن �شايف االأرباح 
على  �شرفه  مّت  تقاريرملا  هناك  تك�ن  اأن  يعنيهم  ال  المت�س. 
االأقت�شادية  االجتماعية،  الثالث  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اأبعاد 
اأبعد ماتك�ن عن دائرة تطلعهم واهتمامهم.  والبيئية؛ الأنها 
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ال�شباب  تط�يروتدريب  هي  االأ�شتدامة  تقارير  اأن  واإميانهم 
كام�شاهمني.  حق�قهم  حفظ  يف  .واالأ�شتدامة  وت�ظيفهم 
بحد علمي ولالن�شاف بنك �شامبا يف هذا العام2018، قام 
مببادرة رائدة على م�شت�ى البن�ك بت�شليم مائة اأ�شرة متعففة 

مفاتيح �شكنهم اجلديد.
ا�شرتاجتيات  نرى  اأن  نتطلع  البداية،  لنقطة  نرجع  وهنا 
ت�شغلية  خطط  اإلى  باالأ�شافة  البن�ك  لدى  بعمق  مدرو�شة 
امل�ش�ؤولية  اق�شام  خالل  من  امل�ش�ؤول  بدورها  لتق�م  تنم�ية 
املجتمعية ،من ال�شروري اأن يك�ن هناك التزام �شفاف وق�ي 
العتماد ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية يتبني ق�شايا التعليم 

االأ�شكان  على  عالوة  والتدريب،  والبيئة  وال�شحة،  املايل، 
املي�شر، ورفع ثقافة املجتمع بهذ املفه�م والكثري من متطلبات 
تعمل  الذي  ال�ش�ق  اأن  على  احلر�س  املجتمع.مع  احتياجات 
يك�ن هناك جمم�عة جديدة  اأن  تراعي  ؛  الي�م  البن�ك  فيه 
العمالء مبا  ت�شتهدف �شرائح جديدة من  التي  املنتجات  من 
يف ذلك املجم�عات التي مل تندمج بالكامل بعد يف املجتمع، 
املنخف�س  الدخل  ذات  العائالت  مثل  البن�ك  مع  تتعامل  وال 

وال�شركات ال�شغرية العاملة يف املناطق الفقرية من البالد.
*امل�ش�ؤولية االأجتماعية كما اأحب اأن اأذكرها هي روح امل�اطنة 

و�شمري االإن�شان.*
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جــامعاتنــا ومسؤوليتـهــا 
المجتمعيــة

منذ فرتة لي�ست بعيدة بداأ يتبلور مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية اإزاء الق�سايا االإن�سانية، واأبرزها مكافحة الفقر، 
واحلد من البطالة، وتفعيل دور ذوي االإعاقة يف عملية التنمية، بعدما كان هذا املفهوم غائبًا يف حقبة ما�سية 
اأو مغيبًا الأ�سباب متعددة ومت�سعبة، اأهمها اإلقاء هذه امل�سوؤولية على الدولة، باعتبارها امل�سوؤول الوحيد عن 

تاأمني كافة احتياجات املواطنني يف حينه.

وقد تاأ�س�ض مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية على نظرية اأخالقية تنطلق من اأن لكل كيان يف املجتمع دورًا يجب اأن 
يقدمه خلدمة هذا املجتمع، �سواٌء كان هذا الكيان اأفرادًا اأو موؤ�س�سات، و�سواٌء كانت هذه املوؤ�س�سات حكومية اأو 

غري حكومية، ربحية اأو غري ربحية. 
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ومن هذا املنطلق، ت�ؤكد الدرا�شات على �شرورة الت�عية بثقافة 
تر�شيخه يف  يتم  اإيجابيًا  �شل�كًا  لت�شبح  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
�شل�كا  لي�شبح  وامل�ؤ�ش�شات،  واملجتمعات  االأفراد،  وجدان 
ولي�س  ُيدركها اجلميع  ملم��شا عرب ممار�شات وطنية  عمليا 
بع�شهم، وهذا يحتاج اإلى وقت لي�س بالق�شري، ولكن االأهم اأن 
حُتّ�ل هذه الثقافة اإلى ثقافة عامة لدى اجلميع، ولي�س لفئة 
دون اأخرى، مبعنى اأن تنعك�س امل�ش�ؤولية املجتمعّية على �شل�ك 
جميع اأفراد املجتمع بكل فئاته، وباخت�شار اأن تك�ن جزءًا من 
منظ�مة ال�شل�ك الي�مي للجميع ن�شاًء ورجااًل، �شغارًا وكبارًا 
كل ح�شب مكانه ودوره. واأن ُت�شبح امل�ش�ؤولية املجتمعّية �شل�كًا 
ترب�يًا اإن�شانيًا ح�شاريًا ميار�شه اجلميع، اأفرادًا وم�ؤ�ش�شات.

املجتمعات  يف  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  االهتمام  بداأ  وقد  هذا 
 2000 �شنة  يف  املفه�م  هذا  تداول  بداأ  اإذ  حديثًا،  العربية 
تقريبًا، بعدما تعاظم دور املجتمع املدين يف قناعة امل�ش�ؤولني 
باأهمية دور القطاع اخلا�س يف اجله�د االأهلية، وبخا�شة اأن 
املجتمع ه� وحدة متكاملة، ومن ثم بداأت فكرة هذا املنحنى 
يف التبل�ر باأنه ن�شاط داعم وم�شاند للجه�د احلك�مية يف حني 
ي�شري ع�اد )2010( اأن الدول العربية تعاين ب�شكل عام من 
غياب ثقافة امل�ش�ؤولية املجتمعية اأو ال�عي مبفه�مها واخللط 
باأن  اأو�شح  وقد  اخلريي،  والعمل  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  بني 
امل�ش�ؤولية املجتمعية لها معنى وا�شع يرتبط بالن�احي البيئية 
العاملني  االإن�شان وبخا�شة حق�ق  وال�شحية ومراعاة حق�ق 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  زالت  ما  واأنه  املحلي،  املجتمع  وتط�ير 
جه�د  واأغلبها  العاملي،  املعدل  اإلى  ت�شل  ومل  النم�  ط�ر  يف 

مبعرثة اأقرب اإلى االإح�شان منها اإلى التنمية. 
مفه�مًا  ُيعد  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  اأن  من  وبالرغم 
عددًا  هناك  اأن  اإال  املجتمع،  على  حديثة  وثقافة  جديدًا، 
باأ�س  ال  �ش�طًا  قطعت  التي  االأجنبية  خا�شة  اجلامعات  من 
ال�شيا�شات  تط�ير  على  والعمل  الثقافة  هذه  تر�شيخ  نح�  به 
قد  اجلامعات  الأن  ذلك  بذلك؛  املرتبطة  واال�شرتاتيجيات 
اأ�شحت يف ظل التح�الت اجلديدة، ويف املجتمعات احلديثة 

نظرًا  واأخطرها؛  املجتمعية  امل�ؤ�ش�شات  اأهم  من  واملعا�شرة 
واقت�شادية  و�شيا�شية  وعلمية  ترب�ية  مهام  من  بها  اأنيط  ملا 
متعددة تتمثل يف تك�ين العن�شر الب�شري وتاأهيله علميًا ومهنيًا 
االإنتاجية  القطاعات  ملختلف  ت�شدر  وهي  و�شيا�شيًا،  وفكريًا 
ب�شرية  ق�ى  من  حتتاجه  ما  كل  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات 
م�ؤهلة لالإ�شهام يف م�شاريع التنمية والتحديث. وانطالقًا من 
هذه االأهمية املركزية للجامعات؛ فقد اأم�شت م��ش�عًا لكثري 
من املناق�شات والدرا�شات املختلفة، وذلك من اأجل ال�ق�ف 
على الدور الذي ينبغي اأن ت�شطلع به اجلامعات، وبخا�شة مع 
م�ش�ؤوليتها جتاه جمتمعها الذي وجدت فيه، و�شرورة قيامها 

بالدور املطل�ب على اأكمل وجه.     
يف  اأ�شبحت  قد  اأنها  يجد  الي�م  اجلامعات  حلال  واملتمعن 
اإلى �شل�ك  اأنحاء العامل على دراية متزايدة باحلاجة  جميع 
امل�ش�ؤولية  فهدف  عنه،  الناجمة  والف�ائد  جمتمعيًا  م�ش�ؤول 
املجتمعية ه� االإ�شهام يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، حيث اإن 
هناك العديد من االإعالنات والتقارير الدولية التي ت�ؤكد على 
اأهمية تبني امل�ؤ�ش�شات ب�شكل عام وامل�ؤ�ش�شات التعليمية ب�شكل 
خا�س ال �شيما اجلامعات ملبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية من اأجل 
بالبيئة  املعني  ري�  اإعالن  اأهمها:  ومن  امل�شتدامة؛  التنمية 
امل�شتدامة،  بالتنمية  املعني  ج�هان�شربج  اإعالن  والتنمية، 
وكذلك اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلق�ق 
االأ�شا�شية يف العمل. كما ظهرت العديد من املبادرات الدولية 
العاملية  التقارير  كمبادرة  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  ُتعنى  التي 
GR عام 1992م، وم�ؤ�شر داو ج�نز لال�شتدامة عام 1999م، 
ومبادرة االتفاق العاملي عام 2000م، واإ�شدار االأمم املتحدة 
لالألفية االأولى عام 2000م، واإ�شدار االحتاد االأوربي ال�رقة 
اخل�شراء عام 2001م، وم�ا�شفة امل�ش�ؤولية املجتمعية االأيزو 
لالألفية  املتحدة  االأمم  اأهداف  واأي�شًا  26000 عام 2010م، 
العربية  اململكة  يف  وعربيًا  2030م(،   -  2016( اجلديدة 
وامللكة  الك�يت  ودولة  البحرين  مملكة  وكذلك  ال�شع�دية، 
خا�شًا  اهتمامًا  امل�ؤ�ش�شات  بع�س  ت�يل  الها�شمية  االردنية 
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بامل�ش�ؤولية املجتمعية حيث ُتعد �شرًطا لتكملة متطلبات معايري 
امل�ؤمترات  عن  لالإعالن  باالإ�شافة  االأداء،  وبرامج  اجل�دة 
وامل�شابقات وتخ�شي�س اجل�ائز القيمة للمبادرات يف جمال 

امل�ش�ؤولية املجتمعية.
وهكذا اأ�شبح االعرتاف بامل�ش�ؤولية املجتمعية باعتبارها �شمة 
اأداء اجلامعة  يتجزاأ من  للجامعة، وك�نها جزءًا ال  ج�هرية 
ت�ؤكد  باجلامعة  املناط  الدور  بيان  ففي  �شائدًا،  اجتاهًا 
اأنه يتعني على اجلامعات اأن ت�شع امل�ش�ؤولية  الدرا�شات على 
املجتمعية يف �شلب ا�شرتاتيجياتها اإذ اأن هذه امل�ش�ؤولية هي 
اإلى  تهدف  اإن�شانية  وخدمة  �شدق  ر�شالة  االأول  املقام  يف 
اأن  ينبغي  اجلامعات  اأن  يعني  وهذا  املجتمع  حياة  حت�شني 
تعزز وجت�شد االإح�شا�س بامل�ش�ؤولية املجتمعية واأن تنظر اإليها 
على اأنها عملية داخلية وخارجية على ال�ش�اء، وعلى امل�شت�ى 
امل�ش�ؤولية  اأهمية  االأوربية  اجلامعات  اأغلب  تدرك  االأوربي 
على  فقط  لي�س  االأول�يات  مقدمة  يف  وي�شع�نها  املجتمعية 

م�شت�ى �شيا�شات اجلامعات بل اأي�شا على م�شت�ى املمار�شات 
الي�مية. فنحن جند اأن اجلامعات الرائدة على م�شت�ى العامل 
وتعلن عن ذلك  اأبعادها  املجتمعية يف كافة  بامل�ش�ؤولية  تهتم 
وتن�س  اأول�ياتها  راأ�س  على  وت�شعها  الر�شمية  م�اقعها  على 

على ذلك يف خططها اال�شرتاتيجية.  
وتبني  اعتماد  من  الرغم  فعلى  �شبق،  ما  على  وتاأ�شي�شًا 
العديد من اجلامعات ح�ل العامل ملبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية 
اأن هناك �شعف يف هذه امل�شاألة يف اململكة  واال�شتدامة غري 
اإلى  ال�شع�دية  اجلامعات  حتتاج  حيث  ال�شع�دية؛  العربية 
اإعادة النظر والتفكري با�شتمرار واإ�شالح دورها يف املجتمع 
الروؤى  وتعديل  االجتماعي  والتما�شك  التعاون  وتعزيز 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اأبعاد  نح�  واملمار�شات  والر�شاالت 

املختلفة وتطبيقها.
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6

بقلم: الدكتور زكريا عبد القادر خنجي

التحول إلى مجتمع مستدام

اأن يتحول جمتمع باأكمله اإلى جمتمع م�ستدام، فهذا حلم، وحتى ال نكون مت�سائمني اأو �سلبيني فاإن ذلك ميكن 
اأن نطلق عليه )رغبة( من املمكن حتقيقها اإن رغب املجتمع كله النهو�ض بتلك الرغبة واأ�سبح ذلك هو الهدف 
الهدف، فهل هذا  الرغبة وذلك  اأجل حتقيق هذه  املجتمع - من  اأفراد  اأجل ذلك يتعاون - كل  املن�سود، ومن 

ممكن؟

اأن  اإننا من النا�ض الذين يجدون  اإال  اأفالطون اخليالية،  اأكرث واقعية فنحن ال نن�سد جمهورية  وحتى نكون 
يف حتدي امل�ستحيل متعة ال ت�ساهيها اإال متعة االنت�سار على امل�ستحيل، لذلك نوؤمن اأنه ميكن حتقيق املجتمع 
امل�ستدام اإن كانت هذه الرغبة موجودة - فعاًل - عند جميع اأفراد املجتمع بحيث ت�سبح هذه الرغبة جزء من 
حياتهم يعي�سون عليها ويتعاي�سون معها، واأما اإن كانت هذه الرغبة نزوة عابرة فاإنه ي�سعب تطبيقها الأنها يف 

فرتة من الفرتات اأو مع اأول عائق فاإن تلك النزوة �ستتوقف ويطوي اأوراقه الزمن فت�سبح هباء.
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ت�سميم مبادرة جمتمعية
م�شتدام  جمتمع  اإلى   - كمجتمع   - نتح�ل  اأن  فعاًل  رغبتنا  اإّن 
علينا اأن نفكر بطريقة ت�شميم مبادرة م�شتدامة؛ واملبادرة يف 
منظ�مة التنمية امل�شتدامة تعني جمم�عة االإجراءات اأو االأن�شطة 
التي يق�م بها فرد اأو جمم�عة من االأفراد بهدف الت�شدي حلل 
اأف�شل، وذلك من  اأجل حياة  اأو تط�ير و�شع ما من  م�شكلة ما 
خالل ا�شتخدام اأ�شاليب علمية منهجية متن�عة ت�شاعد يف بل�رة 
تخ�شي�س  ذلك  يف  مبا  املبادرة،  عليها  �شتك�ن  التي  ال�ش�رة 

امل�ارد املالية والفنية، واخلربات ونح� ذلك.
وحتى ن�شتطيع ت�شميم مبادرة منهجية علينا اأن نتبع التفكري 
العلمي املنهجي يف الت�شميم، لذلك فاإن االأدبيات ت�شري اإلى 
اأن املبادرة ميكن تنفيذها ح�شب املراحل التالية )اأنظر ال�شكل 

1(، وهي: 
يك�ن  اأن  بعد  املبادرة؛  ودرا�شة  وت�شميم  التفكري  مرحلة   .1
قد و�شعنا هدفنا ن�شب اأعيننا وه� )التح�ل اإلى جمتمع 
م�شتدام( علينا اأن نبداأ يف التخطيط للمبادرة، لذلك يجب 
املبادرة،  لتنفيذ  اتخاذها  التي ميكن  اأن نحدد اخلط�ات 
َمن  خط�ة،  كل  لتنفيذ  نحتاجها  التي  الزمنية  الفرتات 
ِمن اأفراد املجتمع ميكن اأن ي�شاهم بطريقة فعالة الإجناح 
التي  امل�شتدامة  التنمية  واأهداف  املبادرات  ما  املبادرة؟، 
ومن  نعي�س؟،  الذي  املجتمع  هذا  يف  تطبيقها  اإلى  نحتاج 
ميكنه اأن ي�شاهم يف تنفيذ تلك االأهداف �ش�اء من القطاع 
التي  االأم�ر  من  والكثري  ..؟  االأهلي  اأو  اخلا�س  اأو  العام 
يجب التفكري فيها ونحن يف املرحلة االأولى، على اأال نرتك 
االأم�ر هكذا لل�شدف، فالتخطيط �شاعة ميكنها اأن ت�شاهم 
بطريقة فعالة عند التنفيذ، اإذ اأن التخطيط �شاعة تغنيني 
عن 10 �شاعات تنفيذ بع�ش�ائية، فنحن ن�ؤمن باملق�لة التي 
بهمجية(،  يعمل  حتمًا  فاإنه  مبنهجية  يعمل  ال  )من  تق�ل 

ويف هذا امل�شروع ال نرغب يف الهمجية والف��ش�ية. 
يكتب على ورق  الذي ال  التخطيط  املبادرة؛  كتابة  2. مرحلة 
ه�اء  ن�شمات  من  يتطاير  اأن  ميكن  الذي  كالدخان  فاإنه 
ب�شيطة، اأو يت�شرب من االأ�شابع كما يت�شرب الزئبق، لذلك 
يجب اأن يتم التفكري اجليد والتخطيط الرائع، ويجب اأن 
احلا�ش�ب،  على  اأو  ورق  على  �ش�اء  االأم�ر  تلك  كل  تكتب 
�شيق�م  وكيف  يق�م مباذا؟  �شيء، من  كل  يكتب  اأن  املهم 
نحتاج  ما  وكل  نبداأ؟  وكيف  نبداأ؟  اأين  ومن  االأمر؟  بهذا 
ال  الب�شرية  فالذاكرة  عملية،  منهجية  وفق  ن�شري  حتى 
ميكنها اأن ت�شت�عب اأو تتذكر كل تلك االأم�ر. ومن جانب 
تقدمي  على  ت�شاعدنا  اخلطة  اأو  املبادرة  كتابة  فاإن  اآخر 
اأفكارنا اإلى اجلهات املم�لة وخا�شة القطاع اخلا�س ورمبا 
�ش�اء  امل�ارد  عن  البحث  عند  وخا�شة  واالأفراد  االأهلي 

املالية اأو الب�شرية اأو حتى الل�ج�شتية.
وامل�ارد  االإمكانيات  ودرا�شة  مت�يل  عن  البحث  مرحلة   .3
املت�فرة؛ غدت اخلطة وا�شحة يف هذه املرحلة، وكذلك ملف 
املبادرة اأ�شبح مطب�عًا وبني اأيدينا، لذلك فاإننا االآن نحتاج 
اإلى ت�شافر كل اجله�د الإجناح املبادرة، فيمكن اال�شتعانة 
بالقطاع اخلا�س لتم�يل امل�شروع اأو امل�شاريع، وكذلك فاإن 
القطاع العام ميكن اأن يزودنا بالدعم الل�ج�شتي، والقطاع 
امل�شاهمة  واالأندية ميكنهم  االأهلية  مثل اجلمعيات  االأهلي 
كل  يعرف  اأن  فيجب  اجلن�شني،  من  وال�شباب  باالأفراد 
االأفراد ومن جميع القطاعات اأن هذا م�شروع جمتمع ولي�س 

م�شروع فرد، عندئذ ميكن اأن ي�شاهم اجلميع.
4. مرحلة التنفيذ؛ يف هذه املرحلة يجب اأن تك�ن اخلطة قد 
مت االتفاق عليها وامل�افقة عليها من قبل ال�شركاء وجميع 
اأن  ويجب  القطاعات،  وبقية  املم�لني  وحتى  االأطراف 
اأ�شعب من  تك�ن  ما  عادة  التنفيذ  عملية  اأن  معل�مًا  يك�ن 
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التخطيط، فالتخطيط عادة ما تك�ن يف غرف مغلقة، اأما 
التنفيذ فيك�ن على اأر�س ال�اقع، لذلك ميكن اأن ت�اجهنا 
عزائمنا  من  حتبط   - رمبا   - التي  التحديات  من  الكثري 
وقدراتنا، ولكن بف�شل فرق العمل املن�عة واالأفراد الراغبني 
اأن نتح�ل  اأنه يجب  يف جناح املبادرة وامل�شروع، واإميانهم 
اإلى جمتمع م�شتدام اإذ اأن ذلك �شي�شاهم يف تط�ير املجتمع 
واالأفراد فاإن اأي م�شكلة ميكن اأن جتد لها احلل�ل الناجعة. 
وعم�مًا مرحلة التنفيذ هي املرحلة التي �ش�ف نركز عليها 

يف حديثنا يف اجلزئية القادمة الأن امل��ش�ع يط�ل.
5.التقييم؛ وعادة ن�شع التقييم كخط�ة اأخرية ول�حدها ولكن 
يف احلقيقة اأن التقييم والتق�مي عمليات نحتاجهما يف كل 
مرحلة من مراحل العمل، �ش�اء يف التخطيط اأو التنفيذ، 
فالتقييم  ذلك،  اإلى  ما  اأو  العمل  فريق  عن  البحث  اأو 
االأولى  املراحل  يف  ونحن  االأخطاء  نتجنب  حتى  �شرورة 

وحتى املراحل االأخرية.
اأو  مبادرة  و�شع  كيفية  يف  املنهجي  التفكري  يف  نبداأ  هكذا 
اأن  يعني  ال  هذا  ولكن   ،)1 )�شكل  امل�شتدام  املجتمع  م�شروع 
امل��ش�ع قد انتهى عند هذا احلد، واإمنا نك�ن قد بداأنا االآن 
يف و�شع اللبنات وجتهيزها، وكل الذي نحتاجه االآن اأن ن�شع 
اللبنات على بع�شها البع�س بطريقة مرتبة حتى يكتمل البناء، 

لذلك علينا اأن ندخل املرحلة التالية من البناء. 
النهو�ض باملجتمع

اأن ن�شع خارطة طريق  ي�شعب علينا يف هذا املقال ال�شغري 
اأخذنا مثااًل واحدًا ميكن من  ل�  ولكن  به،  للنه��س  للمجتمع 
اإلى  للتح�ل  طريق  خلارطة  االأ�شا�شية  االأطر  و�شع  خالله 
الكيفية  ن�شتدرك  اأن  ذلك  بعد  اأمكننا  رمبا  م�شتدام  جمتمع 
لناأخذ  م�شتدام،  جمتمع  اإلى  التح�ل  ميكن  خاللها  من  التي 
مثال واحد وه� الهدف الثامن والذي ين�س على: ت�فري العمل 

الالئق والنم� االقت�شادي.
ح�شٌن، ماذا يعني ذلك؟ وكيف ميكن حت�يل هذا الهدف اإلى 

فعل واقع؟
ماذا ميكن اأن يحدث ل� فعاًل ا�شتطاع املجتمع اأن ي�ظف اأو اأن 
يجد وظيفة اأو عمل لكل �شاب - من اجلن�شني - يف املجتمع؟ 
هل هذا �شعب؟ ترى اأي من اأهداف التنمية امل�شتدامة ميكن 

حتقيقها ل� فكرنا فقط يف حتقيق الهدف الثامن؟
ع�شر  ال�شابع  الهدف  بتحقيق  لنبداأ  ع�شر؛  ال�شابع  الهدف 
والذي ين�س على )�شراكات لتحقيق االأهداف(، هذا يعني اأنه 
ينبغي اأن تق�م �شراكات ما بني جميع القطاعات التي تت�اجد 
لل�شباب من  املنا�شب  العمل  ت�فري  لتحقيق هدف  املجتمع  يف 
القطاع  وكذلك  بدوره،  اخلا�س  القطاع  فيق�م  اجلن�شني، 
العام، واإن اأ�شكل ت�ظيف القدرات ال�شابة يف هذين القطاعني 
املجتمع، فيمكن  ا�شتحداث وظائف ومهن جديدة يف  فيمكن 
مثاًل: اأن يق�م جمم�عة من ال�شباب باال�شتفادة من املخلفات 
الع�ش�ية والغذائية وحت�يلها اإلى اأن�اع من االأ�شمدة الع�ش�ية، 
ومن ثم يتم بيعها على املزارع واملنازل واال�شتفادة من ريعها 
اأخرى  مهن  اإن�شاء  يف  وكذلك  للعمل  ال�شباب  حاجة  �شد  يف 
للعاطلني االآخرين، والناجت االآخر الذي من املمكن اال�شتفادة 
يت�شاعد  الذي  امليثان(  )غاز  الغذائية  املخلفات  من  منه 
الع�ش�ي،  ال�شماد  اأثناء تك�ين  الغذائية  من تخمري املخلفات 
وهذا الغاز ميكن اال�شتفادة منه يف ت�ليد الطاقة والطبخ وما 
القدمية  املالب�س  جمع  فيمكن  االآخر  امل�شروع  اأما  ذلك.  اإلى 
وحت�شريها  غ�شلها  ثم  ومن  منها  التالف  وت�شليح  وتعديلها 
وبيعها واال�شتفادة من هذا املدخ�ل، وميكن كذلك - كمج�عة 
اأخرى من ال�شباب - جمع اأجهزة احلا�ش�ب واله�اتف النقالة 
تق�م  التي  الدول  على  �شغرية  كاأجزاء  وبيعها  وتفكيكها 

باال�شتفادة من هذه االأجزاء )اأنظر �شكل 2(.
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منها،  واال�شتفادة  املخلفات  م��ش�ع  يخ�س  فيما  فقط  هذا 
ميكن  التي  واله�ايات  املهارات  من  الكثري  املجتمع  يف  ولكن 
من  ال�شباب  حت�يل  وبالتايل  مهن،  لت�شبح  منها  اال�شتفادة 
اجلن�شني اإلى فئات عاملة واأفراد منتجني بداًل من اأن يك�ن�ا 
جمتمعية  �شراكات  خالل  من  ذلك  كل  املجتمع،  على  عالة 
وت�ظيف  ال�شابة  الطاقات  من  لال�شتفادة  جميعها  ت�شاهم 

طاقاتها اإلى املهن التي تنا�شبها.
الهدف االأول )ال للفقر(؛ عندما تت�فر االأعمال واملهن لل�شباب 
من  جتد  فال  ال�شقاء،  مناظر  من  خاليًا  �شيك�ن  املجتمع  فاإن 
يحتاج اإلى �شدقة اأو زكاة، وال جتد البي�ت االآيلة لل�شق�ط، وال 
كل  اأن  و�شتجد  اجلائع،  جتد  وال  الفقر،  ب�شبب  املر�شى  جتد 
االأطفال يذهب�ن اإلى مدار�شهم يف ال�شباح ويرجع�ن يف امل�شاء، 
املجتمع  اأمرا�س  على  التغلب  ميكن  الفقر  على  بالتغلب  اإذن 

الفقرية املزمنة التي ال جتد لها حاًل اإال بالتخل�س من الفقر.
للفقر،  مرادف  م�شطلح  واجل�ع  للج�ع(؛  )ال  الثاين  الهدف 
اأقل  الي�مي  اأن يك�ن دخلها  اأو  التي ال ي�جد بها معيل  فاالأ�شرة 
من املعدل الذي ميكن اأن ي�فر الطعام والطعام املت�ازن االآمن 
اأفراد  اأن تنت�شر يف  فاإن الكثري من اأمرا�س �ش�ء التغذية ميكن 
هذه االأ�شرة، فما بالنا ونحن نتحدث عن جمتمع ن�شبة كبرية من 

االأ�شر فيه تعي�س حتت خط الفقر وال يجدون ما ي�شد رمقهم ؟

الهدف الثالث )ال�شحة اجليدة والرفاه(؛ طبعًا اجل�ع و�ش�ء 
املختلفة  االأمرا�س  اإلى  مبا�شرة  �شت��شالن  حتمًا  التغذية 
حد  يف  وهذا  النف�شية،  حتى  ورمبا  اجل�شدية  البنية  و�شعف 
يعي�س  فكيف  ال�قت،  مرور  مع  يرتاكم  اأن  ذاته مر�س ميكن 
املجتمع  اأفراد  من  كبرية  ون�شبة  الرفاه  من  حالة  يف  جمتمع 
يعان�ن ال�شعف والهزال، وبالتايل اخلم�ل والك�شل لي�س ل�شيء 

واإمنا فقط الأنهم ال يجدون ما ياأكل�ن؟
الطبيعي  الالئق من  العمل  )التعليم اجليد(؛  الرابع  الهدف 
اأن ي�ؤدي اإلى تعليم جيد، واإن مل ي�ؤثر ذلك على �شاحب العمل 
نف�شه فاإن ذلك حتمًا �شي�ؤثر يف االأبناء واالأحفاد، وهذا يعني 
اأنه �شيك�ن التعليم يف املجتمع اأمر واقع و�شرورة حتمية، لذلك 
وي�شبح  املجتمع  يف  �شريتقي  واملتعلمني  التعليم  م�شت�ى  فاإن 
املجتمع كله متعلم وبالتايل تنتهي االأمية، باأن�اعها املتعددة، 
كل ذلك ب�شبب اأن االآباء ارتق�ا بالعمل ومل يع�دوا عالة على 

املجتمع الذي يعي�ش�ن فيه.
والتعليم اجليد حتمًا �شي�ؤدي اإلى ت�عية جيدة باالأم�ر املتعلقة 
من  والتقليل  البيئة  على  واملحافظة  واالإنتاج،  باال�شتهالك 
والق�شايا  بالبيئة  املتعلقة  االأخرى  االأهداف  وبع�س  املخلفات 

االقت�شادية واالجتماعية، فالتعليم يرتقي بالفكر واحلياة.
عندما  معق�لة(؛  وباأ�شعار  متجددة  )طاقة  ال�شابع  الهدف 
الع�ش�ية  املخلفات  من  اال�شتفادة  م��ش�ع  يف  ال�شباب  يعمل 
يعرف  ما  اأو  امليثان  وغاز  �شماد  اإلى  ويتم حت�يلها   - مثاًل   -
بالغاز احلي�ي اأو الطاقة احلي�ية، فاإن ذلك �شي�شاهم بطريقة 
اأو باأخرى وبعد فرتة من الزمن - �ش�اء اإن طالت اأو ق�شرت 
- يف تقليل ال�شغط اأو االعتماد على امل�شادر االإحف�رية مثل 
النفط والفحم، وهذا يعني اأنه ميكن االعتماد على هذا الغاز 
�شابه  والتدفئة وما  الطبخ  الب�شيطة مثل  االأم�ر  ول� يف بع�س 
ه�  كما  الكهرباء،  ت�ليد  يف  ا�شتخدامه  ميكن  وكذلك  ذلك، 

حا�شل يف بع�س الدول.



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية(28)

الهدف الثالث ع�شر )تغري املناخ(؛ يرتبط م��ش�ع تغري املناخ 
مب��ش�ع احرتاق ال�ق�د وخا�شة ال�ق�د االإحف�ري، لذلك فاإن 
من  كثريًا  �شيخفف  احلي�ية  الطاقة  ت�ليد  جمال  يف  العمل 
اأك�شيد  ثاين  غاز  ت�ليد  عنها  ينتج  التي  الطاقات  ا�شتخدام 

الكرب�ن الذي ي�ؤدي اإلى م�شكلة تغري املناخ.
يف  رغب  ملجتمع  اأولية  طريق  خارطة  اأو  مبدئي  ت�ش�ر  هذا 
فتحقق  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  من  واحد  هدف  حتقيق 
)اأنظر  اأخرى  اأهداف  �شبعة  اإلى ذلك  باالإ�شافة  والأفراده  له 
�شكل 2(، فماذا ميكن اأن يحدث ملجتمع رغب يف حتقيق عدة 
ال��شع  اأو  اأن  ؟ قطًعا  امل�شتدامة  التنمية  اهداف  اأهداف من 

�شيك�ن اأف�شل.
ويف معظم الدورات التي نقيمها يف م��ش�ع التنمية امل�شتدامة 
اإلى  الت�جه  يف  نرغب  ملاذا  ه�:  تداواًل  االأكرث  ال�ش�ؤال  كان 
االأفراد  �شي�شتفيد  ماذا  امل�شتدامة؟  التنمية  اأهداف  حتقيق 

واملجتمع من ذلك؟
ي�شعب علينا هنا اأن نق�ل كل �شيء، ولكن نرتك هذا ال�ش�ؤال 
لل�شادة القراء لالإجابة عن هذا ال�ش�ؤال، فهل ميكن اأن نت�ش�ر 
ب�ش�رة  ول�  تطبق  اأن  حاولت  اإن  جمتمعاتنا  �شتتح�ل  كيف 

جزئية بع�س اأهداف التنمية امل�شتدامة؟
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بقلم: الدكتور سامي محمد اصالحات

أوقاف جامعة هارفارد كنموذج 
لسالمة االستدامة المالية

بدايات هذا مت  اأن  القول  القدمي، وميكن  التاريخ  االأولى يف  الظواهر  من  التعليم ظاهرة  االإنفاق على  �سكل 
اإدراكها يف احل�سارة اليونانية، حيث اأن اأفالطون بنى مدر�سته على اأر�ض بعام )347 ق.م.(، وخ�س�سها للنفع 

العام، وبقيت هذه املدر�سة حوايل )900( �سنة 1.
حركة  فيها  دبت  التي  الغربية  اجلامعات  اأوائل  من  اأك�سفورد  جامعة  اعتبار  ميكن  احلديث،  الع�سر  يف  لكن 
William Durham، توفى  وليام درهم   ل�سخ�ض يدعى  البناء عليه2، وكان  ليتم  االأوقاف، و�سارت مو�سعًا 

1249م، الف�سل يف اإن�ساء هذا الوقف باجلامعة، عندما تربع ل�سالح املنح الدرا�سية للطلبة.
ومع تطور االأمر، �سار هناك �سندوق اأوقاف اأك�سفورد ]The Oxford Endowment Fund, OEF[، ومهمته 

ا�ستثمار االأ�سول الوقفية بعائد �سنوي ال يقل عن ]5%[3.
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اأي اأن ال�قف على اجلامعات يف الغرب بداأ فعليًا يف بريطانيا، ال 
�شيما يف اأكرب م�ؤ�ش�شتني تعليميتني هما اأك�شف�رد، وكامربدج، حيث 
ت�شكل االأوقاف فيهما االآن اأكرب االأوقاف التعليمية يف اأوروبا عم�مًا، 

واجلدول التايل يبني االأ�ش�ل ال�قفية الأكرب جامعتني باأوروبا4:
االأ�سول الوقفية عام 2014 االأ�سول الوقفية عام 2013 اجلامعات الربيطانية

5،890 مليار ي�رو 4،900 مليار ي�رو جامعة كامربدج 
4،245.9  مليار ي�رو 4،033.1  مليار ي�رو جامعة اأك�شف�رد 

ولكن عمليًا وبالتدرج، تط�رت هذه الظاهرة يف ال�اليات املتحدة 
االأمريكية، وجتاوزت مبراحل التجربة االأوروبية، و�شارت هناك 

ع�شرات اجلامعات االأمريكية ذات اأ�ش�ل وقفية �شخمة.
اأن نختار م�ؤ�ش�شة مانحة بالغرب، ومنار�س عليها  اأردنا  واإذا 
هذه  اأكرب  نختار  اأن  ميكن  املالية،  ال�شالمة  م�ؤ�شرات  اإطار 
اأهمية كبرية لقطاع  امل�ؤ�ش�شات املانحة يف الغرب والتي ت�يل 
اأكرب  تعترب  التي  االأمريكية5،  هارفارد  جامعة  وهي  التعليم، 
وقفية  اأ�ش�اًل  اأ�ش�شت  والتي  املانحة،  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات 

خم�ش�شة للتعليم اجلامعي والبحث العلمي. 
االأ�ش�ل  بلغت   ،2018 عام  ملنت�شف  مايل  تقرير  اآخر  ففي 
ن�شبة  وكانت  اأمريكي،  دوالر  مليار   )39.2( فيها  ال�قفية 
العائد على االأ�ش�ل هي )10%(، ومت �شرف ما يقارب )1.8( 

مليار دوالر اأمريكي على االأعمال الت�شغيلية باجلامعة 6.
يف  والبحث  التعليم  دعم  ه�  هارفارد  جامعة  وقف  هدف  اإن 
اجلامعة، وال يقل الدعم عن ثلث امليزانية الت�شغيلية واملبادرات 
اال�شرتاتيجية للجامعة منذ تاأ�شي�س االأوقاف اال�شتثمارية فيها. 
زيادة  يف  منهجية  هارفارد  جامعة  اأوقاف  اعتمدت  ولقد 
بعناية،  العمل  فريق  اختيار  خالل  من  ال�قفية،  اأ�ش�لها 
الت�ش�يت  يف  وال�شركاء  العمالء  واإ�شراك  عليه،  واملراقبة 
امل�ؤ�ش�شات  مع  للتعاون  باالإ�شافة  اال�شتثمارية،  القرارات  على  
يقارب  ما  على  ت�شرف  هارفارد  فجامعة  املميزة،  اال�شتثمارية 
 HARVARD �شركة  قبل  من  مدار  ثلثها  �شندوق،  األف   )13(

والباقي من  للجامعة،  التابعة   MANAGEMENT COMPANY

اأف�شل  عن  البحث  يعني  وهذا  املتخ�ش�شني،  ال�شركاء  خالل 
ممار�شات اال�شتثمار امل�شتدامة7، وهذه املنهجية تدعمها االأمم 
.]Investment Practices[ املتحدة يف املمار�شات اال�شتثمارية
للع�امل  اخت�شارًا   ،]ESG[ بــ  املنهجية  هذه  عن  التعبري  ويتم 
باالإ�شافة   ،]Social[ واالجتماعية   ،]Environmental[ البيئية 

.]Governance[ للح�كمة
ولهذا تعترب جامعة هارفارد من اأغنى امل�ؤ�ش�شات التعليمية يف 
اأمريكي، وميكن  دوالر  مليارات  اأربعة  يقارب  فريعها  العامل، 

قيا�س م�ؤ�شرات ال�شالمة املالية عليها كما يلي:
Return on Assets  اأواًل( العائد على االأ�ش�ل

تبني لنا اأن اجلامعة تقدم منحا وا�شعة للميزانية الت�شغيلية لها، 
اإذ تقدر بثلث امليزانية يتم �شرفها من قبل ريع ا�شتثمارات اأوقاف 

اجلامعة منذ 1974، ومل تتاأثر اأ�ش�لها املالية بهذا ال�شرف.
اإذا دققنا يف ذلك نرى اأن االأ�ش�ل ال�قفية قد منت بالت�ازي مع 
املنح الذي كانت تقدمها اأوقاف اجلامعة لالأعمال الت�شغيلية 
للجامعة، واالأبحاث العلمية، يف االأع�ام )1974-2015( كما 

ه� م��شح بال�شكل التايل8:

االأوقاف،  اإدارة  �شركة  تاأ�شي�س  �شنة   ،1974 �شنة  اختيار  ومت 
اأن  يعني  وهذا   ،]Harvard Management Company[ بــ  امل�شمى 
�شالمة امل�ؤ�شر املايل كان �شحيحًا وفعااًل، ولعل هذا اأحد االأ�شباب 
الذي جعل اجلامعة مرتبعة على قائمة اأكرث اجلامعات االأمريكية 
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ن�شميه  اأن  ميكن  ما  اجلامعة  وحققت   ،2018 عام  حتى  اأوقافًا 
.]To Ensure Sustained Performance[ ب�شمان االأداء امل�شتدام
اأنها متن�عة  اأ�شباب تنامي الريع من هذه االأ�ش�ل  ولعل اأحد 
بطريقة �شملت كافة املجاالت، ولعل الن�شب التي تظهر يف هذا 
اجلدول ت�ؤكد هذا املعنى كما ورد يف تقرير املايل لعام 2018 

ال�شتثمارات اأوقاف جامعة هارفارد9:
Risk Management  ثانيًا( اإدارة املخاطر

تبني لنا اأي�شًا، من خالل القراءة يف التقارير املالية للجامعة 
لالأع�ام ال�شابقة، اأنها كانت ت�شتثمر، وكانت تتعر�س خل�شائر 
وا�شحة، كما ه� احلال يف االأع�ام ال�شابقة، ومع االأزمة املالية 
 ،)2009-2008( املالية،  بامل�ؤ�ش�شات  ع�شفت  التي  العاملية 
االأوقاف  ا�شتثمارات  تعر�شت  اإذ   ،2014 عام  حتى  و�ش�اًل 
اجلامعية لعدة خ�شائر وا�شحة يف اأ�ش�لها وقلة الريع، ال �شيما 

يف جمال بيع بع�س االأ�ش�ل ال�قفية.
لكن للم��ش�عية واالإن�شاف، كانت اإدارة اال�شتثمار لالأوقاف 
 ،]Risk Framework[ للمخاطر  اإطارًا  لها  و�شعت  قد 
ا�شتطاعت حتقيق مكا�شب يف  االإدارة،  وبالت�شاور مع جمل�س 

ظل خماطر مت�قعة. 
Income and Expense ثالثًا( امل�ازنة ما بني ال�شرف والريع

لغر�س امل�ازنة ما بني ال�شرف والريع، اعتمدت اجلامعة على 

الت�شغيل  اإيرادات  م�شادر  يف  م��شح  ه�  كما  اأخرى  م�شادر 
لل�شنة املالية 2018 فتبني اأن م�شاريف اجلامعة تعتمد ب�ش�رة 
ما  م�ازنة  ولكن هناك  االأوقاف اجلامعية،  ريع  اأ�شا�شية على 

بني ال�شرف وما بني ما يتم ا�شتثماره.
Disclosure and Transparency  رابعًا( االإف�شاح وال�شفافية
ن�شر  ب�شرروة  اأوقاف  لها  التي  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  تلتزم 
هارفاد  جامعة  متتاز  العام10،  الراأي  اأمام  الر�شمية  بياناتها 
وكذلك  الداخلي،  للتدقيق  املالية  تقاريرها  بكل  تخ�شع  اأنها 

من املراجع املايل امل�شتقل عنها.
البيانات  قيا�س  على  الداخلية  الرقابة  كفاءة جهاز  خام�شًا( 
 The efficiency of the internal control on the املالية  

measurement of financial statements

باملراجعة اأي�شًا للتقارير املالية جلامعة هارفارد خالل االأع�ام 
هناك  اأن  لنا  يتبني   ،)2018 عام  مبنت�شف  )2014-انتهاء 
اأي�شًا كفاءة يف جهاز الرقابة على البيانات املالية، واأنه ميكن 
قيا�شها ومعرفة املدخالت واملخرجات ب�ش�رة وا�شحة، بدون 
غم��س اأو عدم �شفافية ومن خالل املنحى لالأ�ش�ل والريع معا.
يف التقدير، اأن اأحد اأ�شباب جناح ا�شتثمارات اأوقاف جامعة 
 Investment[ هارفاد ه� قدرتها على حتديد اأهداف اال�شتثمار
Objectives[، فاالأهداف كانت وا�شحة، ولهذا كان هناك ريع 

متدفق، ووقاية من اأخطار حمدقة.

المصـــادر:
1.  لن اأتعر�س للتجربة االإ�شالمية يف جمال االأوقاف التعليمية، فهذا ناق�شته يف كتابي باإ�شهاب. انظر: االأوقاف بني االأ�شالة واملعا�شرة، )بريوت، الدار العربية للعل�م، ط1، 2014(.

.]en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford#Founding[ 2.  انظر: امل��ش�عة العاملية للعل�م االجتماعية
.]ouem.co.uk[ ،3.  انظر: م�قع �شندوق ا�شتثمارات جامعة اأك�شف�رد

.]en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_universities_by_endowment[ :4.  انظر
5.   جامعة هارفارد ُتَعّد اجلامعة العاملية االأولى يف جمال االأوقاف اجلامعية واالأبحاث العلمية، تاأ�ش�شت يف اأمريكا ال�شمالية 1636م، اأي مر عليها )382( �شنة، واأ�شمها جاء ن�شبة الأحد املتربعني 

االأوائل، وه� الق�س الربيطاين جان هارفارد. انظر: ل�رن�س ك��شارد، امل�ؤ�ش�شة اخلريية وا�شتثمار ال�قف، �س20.
finance.harvard.edu/files/fad/files/harvard_annual_report_2018_final.pdf :6. انظر: التقرير املايل عن جامعة هارفارد )ي�ني� 2018( نقاًل عن امل�قع التايل

.)See: Kate Murtagh, Investing for the Long-Term, )www.hmc.harvard.edu/investment-management/sustainable_investment.html .٧
finance.harvard.edu/files/fad/files/harvard_annual_report_2018_final.pdf :8.   انظر: التقرير املايل عن جامعة هارفارد )يونيو 2018( نقالً عن املوقع التايل
finance.harvard.edu/files/fad/files/harvard_annual_report_2018_final.pdf :٩.   انظر: التقرير املايل عن جامعة هارفارد )يونيو 2018( نقالً عن املوقع التايل

10.   عبد العزيز ط�اله، اأثر االأوقاف يف تنمية اجلامعات االأمريكية، )الريا�س، مركز ا�شتثمار امل�شتقبل، ط1، 2018(، �س18.
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بقلم: األستاذ عصام بابكر كوكو

التنميــة المستــدامـــة مــن منظـــور 
)لقيمــــات يقمــن صلبــه( ووقفـــات 
مــع اإلمــام أبـي حنيفــة فــي فقــه 

المسؤوليـــة المجتمعيــــة.

يف  وهي  واالأمكنة،  االأزمان  يف  مظاهرها  تعددت  واإن  االإن�ساين  الوجود  قدم  قدمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
جوهرها دعوة اأخالقية  تعلي من القيم االإن�سانية اخلرية يف ممار�سة الن�ساط االإقت�سادي  كما توا�سع على 
ذلك النا�ض يف ع�سرنا احلا�سر، وهي مربوطة بالتنمية امل�ستدامة بل هي الو�سيلة الفعالة لتحقيق التنمية 
اأقدم بع�ض الروؤى واالأفكار امل�ستلهمة من قيم احل�سارة االإ�سالمية، من  اأن  اأحاول فى هذا املقال  امل�ستدامة، 
خالل تقدمي التنمية امل�ستدامة من منظور )لقيمات يقمن �سلبه(، والوقوف مع االإمام اأبو حنيفة رحمه اهلل 
يف ممار�سته للم�سوؤولية املجتمعية، واالإ�سارة اإلى بع�ض االجتهادات املعا�سرة ملا ينبغي اأن تكون عليه املوؤ�س�سة 

االإ�سالمية امللتزمة امل�سوؤولة.
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التنمية امل�ستدامة من منظور )لقيمات يقمن �سلبه(:
على  تتداول  باتت  التي  امل�شطلحات  من  امل�شتدامة  التنمية   
التي  العاملية  الق�شايا  من  اأ�شبحت  قد  وهي  وا�شع،  نطاق 
تقام لها امل�ؤمترات وتعقد لها ال�ر�س والندوات، وهي واحدة 
�شنة   ع�شرة  اخلم�س  يف  االأ�شا�شية  املتحدة  االأمم  اأجندة  من 
وهي   2030 امل�شتدامة  التنمية  باأهداف  يعرف  مبا  القادمة 
�شبعة ع�شر هدفًا  تركز على مكافحة الفقرة وحتقيق العدالة 
االجتماعية ومعاجلة التغيري املناخي،  وقد ورد يف امل��ش�عة 
احلرة باأنها عملية تط�ير االأر�س واملدن واملجتمعات وكذلك 
بدون  احلا�شر  احتياجات  تلبي  اأن  ب�شرط  التجارية  االأعمال 
وي�اجه  حاجاتها  تلبية  على  القادمة  االأجيال  بقدرة  امل�شا�س 
مع  عليه  التغلب  يجب  الذي  البيئي  التده�ر  خط�رة  العامل 
عدم التخلي عن حاجات التنمية االقت�شادية وكذلك امل�شاواة 
وا�شع  جدًا  مفه�م  االإطار  هذا  وهي يف  االجتماعي،  والعدل 
يتحرك يف م�شاحات رحبة يف احلياة االإن�شانية، واإن من اأهم 
الق�شاء على  امل�شتدامة هي  التنمية  التي ت�اجهها  التحديات 
الفقر، من خالل الت�شجيع على اتباع اأمناط اإنتاج وا�شتهالك 
مت�ازنة، دون االإفراط يف االعتماد على امل�ارد الطبيعية، ولعل 
من اأهم جماالت التنمية امل�شتدامة االإدارة املثلى مل�ارد  املياه  

والغذاء واملحافظة على ال�شحة.
امل�شتدامة  التنمية  ق�شايا  من  بع�شًا  ملعاجلة   حماولة  وهذه 
من خالل املنظ�ر االإ�شالمي، الذي يعالج الق�شايا الكلية عرب 
مداخل �شهلة تق�م على امل�ش�ؤولية الفردية ابتداًء »فقد ح�س 
االإ�شالم  على املحافظة على م�ارد املياه والغذاء« وقد اأ�ش�س 
ملعاجلة ذلك من خالل تق�مي ال�شل�ك الفردي لالإن�شان لي�شل 
اإلى �شل�ك مثايل ينعك�س اأثره على حياة النا�س، والذي ر�شم 
معامله حديث م�شه�ر للحبيب امل�شطفى �شلى هلل عليه و�شلم، 
فقد روى الرتمذي يف �شننه من حديث املقدام بن معدي كرب 

- ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعُت ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل عليه 
اآدمي وعاء �شّرًا من بطن، بح�شب  و�شلم - يق�ل: ))ما مالأ 
ابن اآدم اأكالت يقمن �شلبه، فاإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، 
وثلث ل�شرابه، وثلث لنف�شه(، فهذا احلديث يعالج  بع�شًا من 
ق�شايا التنمية امل�شتدامة من خالل ال�شل�ك الفردي لالإن�شان 
والغذاء  املياه  يف  املتمثلة  االأ�شا�شية  امل�ارد  مع  يتعامل  وه� 
ا�شتخدام  يف  االإ�شراف  بعدم  وا�شح  ت�جيه  وفيه  وال�شحة، 
االآخرين  حق�ق  على  مبا�شر  ب�شكل  ي�ؤثر  ذلك  الأن  امل�ارد 
وقدرتهم على اال�شتمتاع بها  وخا�شة االأجيال القادمة، وه� 
دع�ة للت�ازن  امل�ش�ؤول الذي ميكن االإن�شان من التمتع  باحلياة 

ال�شعيدة  التي ال تنق�س عليه فيها االأمرا�س وال �شح امل�ارد.
فال�عي الفردي وال�شل�ك اخلا�س يف التعامل مع ق�شايا الغذاء 
ي�شاهم  مبا�شر،  واجتماعي  وبيئي  اقت�شادي  له مردود  يك�ن 
الغذاء  على  واملحافظة  اإهدارها  وعدم  املياه  ت�فري  يف  ذلك 
ب�شكل معق�ل من خالل اال�شتخدام الر�شيد، كما اأن االإفراط 
فيهما ي�ؤثر على ال�شحة ب�شكل مبا�شر، ولنا اآثار رائعة  كثرية 
يف االأدب النب�ي والقراآن الكرمي تالم�س هذه الق�شايا ولكننا 
غفلنا عنها وافتتنا بالقادم من الغرب، فقد اأورد اأحمد ن�اف 
امل�ا�س يف مقال له اأن طبيب اأمريكي اأ�شلم، وملا �شئل عن �شبب 
اإ�شالمه قال: اأنا اأ�شلمت على حديث واحد، وعلى اآية واحدة!!.
قال�ا ما احلديث:؟!! قال: احلديث ق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: 
حمالة  ال  كان  فاإن  �شلبه،  يقمن  لقيمات  اآدم  ابن  ))بح�شب 
لنف�شه((؛ يق�ل:  وثلث  ل�شرابه،  وثلث  فاعال، فثلث لطعامه، 
اأن النا�س نفذوه ما كاد مير�س اأحد،  هذا اأ�ش�ل الطب، ول� 
ال�شبب احلقيقي  الطعام ه�  االإ�شراف يف  اأن   االأطباء  ويرى 
ملر�س ال�شمنة التي ت�ؤدي اإلى ت�شلب ال�شرايني واأمرا�س القلب 
وت�شحم الكبد وتك�ن ح�ش�ات املرارة ومر�س ال�شكر ودوايل 
الغ�شرويف  املف�شلي  والروماتزم  القلبية  واجللطة  القدمني 
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واالآثار  النف�شية  واالأمرا�س  الدم  �شغط  وارتفاع  بالركبتني 
االجتماعية التي يعاين منها البع�س.

اأنه عميق  اإال  اأنه قليل الكلمات     فهذا احلديث بالرغم من 
اإن�شانية  ق�شايا  يف  ودقيقة  وا�شحة  م�جهات  ويعطي  االأثر 
منطنا  كان  اإذا  الطعام  من  ن�فر  كم  ترى  فيا  العامل،  ت�شغل 
وهذا  �شلبه(،  يقمن  )لقيمات  منهج  على  يق�م  احلياتي 
يتكامل مع حديث اآخر يق�ل فيه عليه ال�شالة وال�شالم: )لي�س 
يتحرك  فهكذا  يعلم(  وه�  جائع  وجاره  �شبعان  بات  من  منا 
االإن�شان امل�شلم يف �شاحة اإن�شانية رحبة يقت�شد يف ا�شتهالك 
احل�جة  ذوي  من  جلريانه  ذلك  ي�فر  حتى  والغذاء  املياه 
وفقراء امل�شلمني وغريهم، وقد طبق احلبيب امل�شطفى عليه 
ال�شالة وال�شالم هذه ال�شنن احلميدة يف حياته،  فقد و�شع 
لنا منظ�مة متكاملة ل� طبقناها يف حياتنا لعا�س اجلميع يف 
عامل اأف�شل وحياة رغيدة و�شعيدة، ا�شتهلك بقدر حاجتك وما 
فا�س فادفعه ملن ه� اأح�ج وال ت�شرف ول� كنت على نهر جاٍر، 

فمن هنا تبداأ التنمية امل�شتدامة .
وقفات مع االإمام اأبي حنيفة يف فقه امل�ش�ؤولية املجتمعية:

زهرة،  اأب�  حممد  ال�شيخ  للعالمة  ر�شينة  مقاالت  على  وقفت 
جمعت يف كتاب بعن�ان االإعالم باأعالم االإ�شالم �شمن �شل�شلة 
كتاب العربي )99(، تعر�س فيها مل�شرية خم�شة من اأئمة الفقه 
االإ�شالمي االأعالم وهم اأب� حنيفة النعمان بن ثابت، مالك بن 
اهلل عنهم  ر�شي  االأندل�شي  وابن حزم  بن حنبل  اأحمد  اأن�س، 
جميعًا، �شطر فيها ال�شيخ اأب� زهرة رحمه اهلل �شريتهم العطرة 
حافلة  النبيلة  حياتهم  م�شرية  كانت  فقد  ن�ر،  من  باأحرف 
باالإجنازات العلمية القيمة واحلكم الباهرة التى ال زالت االأمة 
تقتات منها، وتهتدي بها يف جماهيل دروب احلياة املعا�شرة.

حنيفة  اأبي  االإمام  �شرية  االأعالم  اأولئك  �شرية  يف  و�شدين    
امل�ش�ؤولية  باأطروحات  كبرية  �شلة  ذات  الأنها  عنه  اهلل  ر�شي 

املجتمعية، فقد متيز مب�شالك رائعة تالم�س بع�س ما يتداول 
االآن يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية، ولعل الذي ميز االإمام اأبا 
حنيفة ا�شتغاله بالتجارة والفقه يف اآن واحد، مما جعل  فقهه 
الناحية وه� حجة فيه وال ي�شق له غبار، مع  متميزًا يف هذه 
وكان  الفقيه،  الدرا�شة  باب  و�شع  فقد  العلمي  منهجه  متيز 
يدر�س الن�ش��س درا�شة فاح�س متعمق، ال يكتفي بتعرف ما 
تدل عليه األفاظها، بل يدر�س املقا�شد واالأغرا�س وال�ش�الح 
ذلك  وراء  ومن  الن�ش��س،  هذه  من  االأخذ  على  تبنى  التي 
يعرف العلة، ثم ياأخذ يف اختبارها على �ش�ء العرف الذي ه� 
اأعلم النا�س به، الأنه تاجر ي�شفق يف االأ�ش�اق، ويعترب العلماء 
االإ�شالمي،  الفقه  يف  االآراء  اأ�شلم  التجارية  العق�د  يف  راأيه 
الأنها اآراء تاجر خرب االأ�ش�اق ويعرف م�ا�شع االأمانة وم�ا�شع 
اخليانة يف معامالت التجار، وما يدفع به اأ�شبابها، ولعله من 
امل�شتهلك  حماية  فقه  معامل  من  و�شع  بع�شًا  الناحية  هذه 

بتبيانه مل�ا�شع اخلطل والزلل يف العملية التجارية.
    واملتاأمل يف �شرية هذا االإمام رحمه اهلل يجد يف م�شلكه مع 
االإمام  امل�ش�ؤولية املجتمعية يق�شها  طالبه ممار�شات يف قمة 
اأب�  االإمام  كان  لقد  قائاًل:   هذا  امليم�ن  �شفره  يف  زهرة  اأب� 
حنيفة  ر�شي اهلل عنه يف جتارته يكتفي بالربح القليل الذي ال 
يخالطه اإثم اأو �شبهة اإثم اأو ا�شتباه يف حل اأّيًا كان، ومع ذلك 
ال�فري، وكان ينفق من جتارته  الربح  كانت جتارته تدر عليه 
على تالميذه الفقراء، ويعني من يريد الزواج منهم، وميده مبا 
يحتاج، وهكذا يدير االإمام اأب� حنيفة م�ؤ�ش�شة تعليمية متفردة 
ت�فر كل �شبل احلياة الكرمية لطالب العلم، وقال يف تالميذه 
الذين الزم�ه، ه�ؤالء �شتة وثالث�ن رجاًل، منهم ثمانية وع�شرون 
اأب�  هما  واثنان  للفت�ى،  ي�شلح�ن  و�شتة  للق�شاء،  ي�شلح�ن 

ي��شف وزفر، ي�شلحان لتاأديب الق�شاة واأرباب الفت�ى.
تالميذه  على  عائدًا  خريه  يكن  مل  زهرة:  اأب�  االأمام  يق�ل 



(35)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية

من  بلده  اأهل  من  معا�شريه  كل  على  يع�د  كان  بل  فقط، 
يكفيه  ما  ربحه  من  لنف�شه  يدخر  كان  واملحدثني،  الفقهاء 
الفقهاء  على  الباقي  وينفق  باملعروف،  واأهله  ه�  عامًا 
واملحدثني بالك�فة، فقد جاء يف تاريخ بغداد )اأنه كان يجمع 
اإلى �شنة في�شرتي بها ح�ائج االأ�شياخ  االأرباح عنده من �شنة 
واأق�اتهم وك�ش�تهم، ويق�شي جميع ح�ائجهم، ثم  واملحدثني 
اأنفق�ا يف  اإليهم باقي الدنانري من االأرباح فيق�ل لهم:  يدفع 
مايل  من  اأعطيتكم  ما  فاإين  اهلل،  اإال  حتمدوا  وال  ح�ائجكم 
�شيئًا، ولكن من ف�شل اهلل علي فيكم(، هلل درك اأيها االأمام 
الفا�شل بربكم  كيف �شيك�ن حالنا اإن كان اأمثال االإمام على 
النم�ذج  ففي هذا  االقت�شادية؟  م�ؤ�ش�شاتنا  القيادة يف  �شدة 

احل�شيف تتمثل امل�ش�ؤولية املجتمعية يف اأرفع معانيها.
حيث  امل�شهد  هذا  يف  العطرة  م�شريته  يف  رائع  ملمح  ويظهر 
يرعاهم  كان  بل  فقط،  باملال  تالميذه  يراعي  يكن  مل  اإنه 
بالن�شيحة والت�جيه واالإر�شاد اإذا ت�ل�ا �شاأنًا من �ش�ؤون الدولة 
وقد قال اأحد تالميذه يف معاملته لهم: )كان يغني من يعلمه، 
اإلى  و�شلت  لقد  له:  قال  تعلم  فاإذا  عيالة،  وعلى  عليه  وينفق 

الغنى االأكرب مبعرفة احلالل واحلرام(.
التي  االأ�ش�س  اأوجب  من  واحلرام  احلالل  فقه  اأن  واأح�شب 
ينبغي اأن تق�م عليها م�ؤ�ش�شاتنا االقت�شادية، وه� ميثل ج�هر 
امل�ش�ؤولية  تر�شيخه  اإلى  ت�شعى  الذي  االأخالقي  االإ�شتثمار 
ه�  واحلرام  احلالل  ففقه  املعا�شر،  عاملنا  يف  املجتمعية 
الذي يفتح بابًا وا�شعًا لتطبيق ال�شفافية واحل�كمة واالإف�شاح 
ومكافحة الر�ش�ة والف�شاد، وه� الذي يجلب اخلري للمجتمع 

والأ�شحاب امل�شلحة كافة.
االلتزام يف املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية:

ملعنى  ع�شرية  روؤية  على  وقفت  �شله،  ذي  �شعيد    وعلى 
اأنها  اح�شب  والتي  االإ�شالمية  املالية  امل�ؤ�ش�شة  يف  االلتزام 

هذا  يف  اإليه  رمينا  ما  وتدعم  اأخرى  م�ؤ�ش�شات  لت�شمل  تت�شع 
املقال، والذي اأ�ش�شت لها م�ؤ�ش�شة التزام للمعاير االأخالقية يف 
�شل�شلة املعايري االأخالقية للمهن حيث تق�ل: املراد بااللتزام 
املالية  امل�ؤ�ش�شة  تاأخذ  اأن  ه�:  االإ�شالمية  املالية  امل�ؤ�ش�شة  يف 
ينجم  وما  ومبادئها،  االإ�شالمية  ال�شريعة  باأحكام  االإ�شالمية 
ال�شرعية  امل�شرية  �شبط  بها  يتحقق  �شاملة  معايري  من  عنه 
للم�ؤ�ش�شة املالية االإ�شالمية، وما يتعلق بها من اأنظمة ول�ائح، 
و�ش�ؤون اإدارية وغريها ويهدف هذا االلتزام اإلى �شبط م�شرية 

امل�ؤ�ش�شة املالية االإ�شالمية فيما يلي:
1.  ال��ش�ل اإلى حكم اهلل تعالى يف اأعمال تلك امل�ؤ�ش�شة.

2.  التزام هذه امل�ؤ�ش�شة بامل�شروعية ال�شامنة لتحقيق امل�شلحة.
3.   اإبراز الرثوة الفقهية.

املعا�شر  املجتمع  يحتاجه  ما  هي  املعايري  بهذه  وم�ؤ�ش�شات 
ال  وتنم�ية  اقت�شادية  �شرورة  االإ�شالمية  املالية  فامل�ؤ�ش�شات 
ت�شتغني عنها املجتمعات االإ�شالمية املعا�شرة، فهي تعمل على 
اأن ي�ؤدي املال وظيفته احلقيقية التي تت�شم باخلري وال�شالح 

يف العامل عامة واالأمة االإ�شالمية خا�شة.
مفه�م  تعمق  مدى  ت��شح  وهناك  هنا  من  م�ؤ�شرات  هذه 
امل�ش�ؤولية املجتمعية يف ح�شارتنا االإ�شالمية االأ�شيلة، اإن نقبنا 
فيها وا�شتلهمناها لقدمنا للعامل حل�ل عظمية ملا يعانيه االآن 

من م�شاكل وحتديات.

امل�سادر:
العالمة  مقاالت  االإ�شالم،  باأعالم  االإعالم   )99( العربي  كتاب   •
ال�شيخ حممد اأب� زهرة يف جملة العربي، النا�شر وزارة االإعالم، 

جملة العربي، الطبعة االأولى 15 يناير 2015 م 
• التزام امل�ؤ�ش�شة املالية االإ�شالمية، تاأليف م�ؤ�ش�شة االلتزام للمعايري 
الكتب  دار  النا�شر  املتحدة،  العربية  االإمارات  دبي  االأخالقية 

العلمية - بريوت - لبنان الطبعة االأولى 1431هـ -2011م
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بقلم: المستشار بشيت حمد المطرفي 

 الشراكات المجتمعية المستدامة..
شراكة اختيار دون اضطرار

ت�سمد �سراكات رغم �سعوبة الظروف، وتف�سل اأخرى رغم ظروف تبدو مواتية.

يق�سد بال�سراكة املجتمعية هنا العالقة النا�سئة بني طرفني اأو اأكرث لتحقيق م�سالح م�سرتكة ت�سهم يف تنمية 
ويكون  ال�سراكات،  يف  طرفًا  عمومًا  الربحية  غري  املنظمات  اأو  اخلريية  اجلمعيات  تكون  ما  وغالبًا  املجتمع. 
والقطاع  االأطراف  هذه  وت�ستخدم  ربحية.  غري  اأخرى  منظمات  اأو  اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  االآخر  الطرف 
اخلا�ض حتديدًا امل�سوؤولية املجتمعية كذراع لتفعيل هذه ال�سراكات بهدف حتقيق اال�ستدامة االجتماعية اأو 

البيئية اأو االقت�سادية. كما ميثل التطوع قيمة وممار�سة عملية يف جمال ال�سراكة املجتمعية.  

املجتمع  لطبيعة  اأو  ال�سيا�سية  لالأحوال  اأو  االقت�ساد  لظروف  فقط  يخ�سع  ال  املجتمعية  ال�سراكة  جناح  اإن 
املحيط للحكم بنجاحها من عدمه، بل ثمة عوامل داخلية توؤثر يف م�سرية جناح ال�سراكة وا�ستدامتها. ويف 
هذا املقال ا�ستعر�ض مفهوم ال�سراكة املجتمعية ثم اأهم مقومات جناح ال�سراكة امل�ستدامة، بدءًا باالختيار 

دون اال�سطرار.
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اأكرث  اأو  طرفني  بني  ل�شراكة  ميكن  ال  �شابقًا،  ذكرت  وكما 
فال�شراكة  ال�شريكني.  كال  باختيار  تنطلق  مامل  ت�شتمر  اأن 
ال�شراكة  يف  للدخ�ل  م�شطر  اأحدهما  اأن  تعني  اال�شطرارية 
اإلى اأجل معني لعدم وج�د البديل االأف�شل اأو الأ�شباب اأخرى، 
باإنهاء  يق�م  اال�شطرار  ذلك  م�شببات  من  يتحرر  وحاملا 
ال�شراكة، لينخرط يف �شراكة اأخرى حتقق له مكا�شب اأعلى، 
وبالتايل تفقد ال�شراكة هنا معنى اال�شتدامة الذي ه� حم�ر 

ال�شراكة الفعالة. 
كما اأن من اأركان ال�شراكة حتقق املنفعة املتبادلة، والربحية 
امل�شرتكة، ولي�س بال�شرورة هنا ربح املال، بل الربح االجتماعي 

العائد على تنمية املجتمع.
اأخرى  مق�مات  عدة  تتطلب  فهي  ال�شراكة  ت�شتدمي  ولكي 

اأوردها يف ت�شنيفات جامعة. 
بني  م�سرتكة  قيم  وت�سمل  القيمية:  املقومات  اأواًل/ 

ال�سركاء، اأهمها: 
كمنفعة  باال�شتدامة  �شريك  كل  ي�ؤمن  اأن  اأي  اال�شتدامة:   -1
م�شرتكة، واأن يعمل كل منهما على احلفاظ على اال�شتدامة 

كقيمة.
واأبرز  االآخر،  مع  �شريك  كل  بها  يلتزم  التي  ال�شفافية:   -2
خطط  اأو  معل�مات  من  لديه  ما  اإتاحة  ال�شفافية  مظاهر 
ال�شريكني،  بني  الن�ايا  ح�شن  ي�ؤكد  مما  االآخر  لل�شريك 
نح�  بال�شراكة  للدفع  املعل�مات  هذه  على  بالبناء  وي�شمح 

النجاح.
فهناك  وابتكار  تعلم  هناك  طاملا  واالبتكار:  التعلم   -3
ال�شريكني  عر�س  اإلى  تق�د  وال�شفافية  ا�شتدامة، 
ال�شراكة  ت�اجه  التي  التحديات  ومناق�شة  الأفكارهما 
يف  ت�شهم  مبتكرة  حل�ل  اإلى  ال��ش�ل  وبالتايل  بينهما، 

ا�شتمرارية ال�شراكة.

ثانيًا/ املقومات املوؤ�س�سية: تقت�سي ال�سراكة امل�ستدامة 
عماًل موؤ�س�سيًا موجزه: 

لدى  مت�فر  احتياجه  باأن  لل�شريك  ي�ؤكد  الذي  التخطيط   -1
االآخر واأن لديه ه� ما يلبي احتياج ال�شريك ويدفعه الإن�شاء 

ال�شراكة معه.
بني  العالقة  اأطر  وتحدد  ال�شراكة  ت�ثق  التي  احل�كمة:   -2
النظامي  ن�شابها  يف  واملنافع  امل�شالح  وت�شع  ال�شركاء، 
ممار�شة  كقيمة  النزاهة  وت�شمن  ال�شليم،  والتنظيمي 

ال�شراكة.
3- قيا�س االأداء واالأثر: حيث اأهمية تبادل املعل�مات ح�ل �شري 
ال�شراكة واإلى اأين و�شلت، ومدى حتقق اأهداف ال�شراكة، 
نح�  انطالق  ثم  ودرو�س  تعلم  من  القيا�س  ذلك  يتل�  وما 

التح�شني امل�شرتك. 
كما اأن ال�شراكة الفعالة ترتك اأثرًا م�شتدامًا يربر ا�شتمراريتها، 
وال �شك اأن االأثر االجتماعي لل�شراكة املجتمعية ه� املطلب من 

اإن�شاء مثل تلك ال�شراكات. 
باجلوانب  تعنى  التي  الفنية: وهي  املقومات  ثالثًا/ 

الفنية ملحتوى ال�سراكة، مثل:
وجد  فطاملا  ال�شريكني،  الكيانني  بني  الت�جهات  ت�افق   -1
ال�شريك املجال املتناغم مع جماله كان ذلك اأدعى الإ�شابة 
الهدف وحتقيق املطل�ب من خالل تبادل املنافع امل�شرتكة 
بطريقة ت�شهم يف خف�س التكلفة وجت�يد املخرجات، لذلك 
على  املجتمعية  ال�شراكة  جمال  يف  املخت�ش�ن  يحر�س 

اأهمية ت�فر الروؤى امل�شرتكة بني ال�شريكني.
2- تن�ع الربامج: من اأ�شباب ا�شتدامة ال�شراكة تن�ع الربامج 
وعدم  با�شتمرار،  البدائل  وت�فر  الطرفني  بني  املتبادلة 
اجلدوى  لفقد  يتعر�س  حاملا  واحد  برنامج  اإلى  االرتهان 

ت�شاب ال�شراكة بال�شلل.
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3- خدمة امل�شتفيد: ركن مهم يف جدوى ال�شراكة املبنية على 
تلبية احتياجات امل�شتفيدين لدى كل طرف. 

باتخاذ  تعنى  التي  االإجرائية:  املقومات  رابعًا/ 
اخلطوات االإدارية العملية التي تدعم حظوظ البقاء 

لل�سراكة، ومن اأهمها:
1-اإن�شاء العق�د: رمبا ينظر البع�س لل�شراكة )�شيما يف اإطار 
اتفاق ودي بني طرفني ال يحتمل  اأنها  العمل اخلريي( على 
لكن  ذلك.  اإلى  وما  العق�د  واإعداد  الر�شميات  من  الكثري 
مرتبط  املجتمعية  ال�شراكة  ا�شتدامة  اأن  جند  احلقيقة  يف 
وحق�ق  التزامات  يت�شمن  الطرفني  بني  وا�شح  عقد  ب�ج�د 
كل طرف، وطرق حل امل�شكالت التي تعرت�س �شري ال�شراكة 

بينهما.

2-الت�ا�شل: الر�شمي وغري الر�شمي مطلب لل�شراكة القائمة 
كفاءة  م�شت�ى  رفع  بهدف  وال�شفافية  املتبادلة  الثقة  على 
العمليات امل�شرتكة بني الطرفني من خالل اإ�شهام الت�ا�شل يف 

حل التحديات التي ت�اجه العمل امل�شرتك.  
2-التغذية الراجعة: طاملا هناك عمل م�ؤ�ش�شي ومنظم فالبد 
تقارير دورية  �شكل  الطرفان على  يتبادلها  راجعة  تغذية  من 
تف�شح عما مت اإجنازه وفقًا لعقد ال�شراكة، كما ت�شمل التقارير 

على مقرتحات لتح�شني اأداء ال�شركاء. 
الن�شج  م�شت�ى  اإلى  ال�شراكة  ت�شل  املق�مات  هذه  وبت�فر 
ت�فر  �شرورة  على  التاأكيد  مع  ثمارها.  وت�ؤتي  واال�شتدامة، 
حم�ري ال�شراكة الناجحة، وهما االختيار دون اال�شطرار ثم 

الربحية امل�شرتكة. 
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بقلم: األستاذ عبدالله ضعيان العنزي

طبيـعــة االلـتــزام فــي 
المسؤولية المجتمعية

يف القانون تثور م�ساألة االلتزام، املوجب للم�سوؤولية، كاأثر لعدم االلتزام اأو كاأثر لالإخالل بااللتزام. فمثاًل 
يف القانون املدين يتوجب االلتزام باأخذ احليطة واحلذر لعدم الوقوع يف اخلطاأ امل�سبب لل�سرر الأي كائن كان، 
وذلك ما ي�سمي يف القانون امل�سوؤولية التق�سريية. حيث يلتزم املخطئ بتعوي�ض املت�سرر تعوي�سًا جابرًا لل�سرر، 

اإذا ثبتت العالقة ما بني اخلطاأ املرتكب وال�سرر الذي حاق باالآخر.

وكذلك توجد امل�سوؤولية العقدية عن االإخالل يف التزامات العقد �سواء كانت عقود بيع اأم �سراء اأو املقاولة.... 
اإلخ، وتوجب التعوي�ض اأي�سًا.

ويف القانون اجلنائي يكون اجلزاء باملر�ساد لن ينتهك اأي قاعدة جترم اأي فعل، ولفعله االآثم يكون م�ستحقًا 
للعقوبة، وهو ما يطلق عليه امل�سوؤولية اجلنائية.

واأي�سًا قانون املوظفني يكون املوظف عر�سة للعقوبة التاأديبية ال�سادرة بحقه من جهة االإدارة ب�سبب اإهماله 
اأو عدم اإتقانه لعمله، وهذا ما ي�سمى امل�سوؤولية االإدارية.
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االرتباط  لت��شيح  فقط  واملخت�شرة  الب�شيطة  املقدمة  هذه 
مب�شطلح  عنه  يعرب  بيانه  مت  فما  وااللتزام،  امل�ش�ؤولية  بني 

امل�ش�ؤولية القان�نية.
وامل�ساألة هنا ما هو تكييف امل�سوؤولية املجتمعية؟؟

مثلث،  وكاأنها  اأبعاد  ثالثة  على  تق�م  املجتمعية  فامل�ش�ؤولية 
وكل بعد من هذه االأبعاد الثالثة مبثابة �شلع للمثلث فاإذا مت 
اأركان  فاإن  وبالتايل  املثلث،  يت�شكل  ال  االأ�شالع  اأحد  جتاهل 
البيئة، واالقت�شاد. فالبد  امل�شئ�لية املجتمعية هي: املجتمع، 
واالأعمال  واملعامل  وامل�شانع  بالتجارة  املتمثل  لالقت�شاد 
االأر�س  بك�كب  املتمثلة  البيئة  يحرتم  اأن  حجمها،  كان  مهما 
الذي نعي�س فيه بكل حمت�ياته ماء وه�اء وياب�شة، وااللتزام 
اأو  بال�شكان  املتمثل  املجتمع  وحتى  بالبيئة.  االأ�شرار  بعدم 
الب�شر الذين �ُشخرت لهم االأر�س وما عليها البد اأن يحافظ�ا 
وما  نريد  ما  تعطينا  فالبيئة  ف�شادًا،  فيها  يعيث�ا  وال  عليها 
هذا  ويتقابل  االإح�شان،  اإال  االإح�شان  جزاء  فهل  نريد،  ال 
بجميع  الطبيعية  امل�شادر  فل�ال  واالمتنان،  بال�شكر  العطاء 
م�شتمالتها ملا ا�شتطاع الب�شر اأن يعي�ش�ا على ك�كب االأر�س، 
واالأمر  تكتمل،  اأن  االقت�شادية  الدورة  ا�شتطاعت  ملا  وكذلك 
كذلك اإذا نظرنا للعالقة بني املجتمع واالقت�شاد، فامل�ؤ�ش�شات 
تكتمل  ولن  امل�شتهلك،  هي  واملجتمعات  منتجة  االقت�شادية 
االقت�شاد  مب�شلحة  لي�س  معًا،  االثنني  بتعاون  اإال  احللقة 
ما  املجتمع احل�ش�ل على  وال حتي مب�شلحة  الربحية فقط، 
يريد من خدمات و�شلع، دون االأخذ باالعتبار م�شلحة البيئة 
التي ل�الها ملا حتققت االأرباح االقت�شادية وال حتققت رفاهية 
على  املحافظة  املجتمعات  على  يتعني  وبالتايل  املجتمعات، 
واإن  وامل�ؤ�ش�شات االقت�شادية  البيئة الأنها هي احلا�شنة لهم، 
من  م�شّكلة من جمم�عة  ولكنها  اعتبارية،  �شخ�شيتها  كانت 
االأفراد وباالأ�شا�س هم املجتمع مطالبني اأي�شًا بحماية البيئة. 

اأما امل�ؤ�ش�شات ب�شخ�شيتها املعن�ية، فالبد واأن ت�شاهم بدرء 
االأخطار عن البيئة، وكذلك البد اأن يك�ن لها دور اإيجابي يف 
االأهداف  بر�شم  يتاأتى  وذلك  املجتمع،  اأفراد  اأو�شاع  حت�شني 
املتحدة  االأمم  و�شعتها  التي  اال�شتدامة  روؤية  حتقق  التي 
مل�اجهة التحديات التي تهدد االأفراد والبيئة وال��ش�ل حلل�ل 

متنع تفاقم تلك امل�اجهات ال�شعبة.
فتلك الكيانات الثالث الكيان االقت�شادي واملجتمعي والبيئي 
ال بد واأن يتم الت�ازن بني م�شلحة كل كيان، فلي�س من م�شلحة 
على  م�شلحته  تغليب  الثالثة  الكيانات  تلك  من  كيان  اأي 
وتتده�ر  االقت�شاد  يزدهر  اأن  املعق�ل  لي�س من  مثاًل  االآخر. 
البيئة مما ينعك�س �شلبًا على حياة املجتمع. وكذلك احلل اإذا 
ا�شتمراأ املجتمع على البيئة مما يكبد االقت�شاد خ�شائر فادحة 
لرفاهية  االلتفات  وعدم  البيئية  االأ�شرار  ملعاجلة  بتفرغه 
املجتمع، ونق�شد باالقت�شاد هنا كل منظمة تعمل الأجل تقدمي 
خدمة للمجتمع �ش�اء كانت مبقابل اأو دومنا اأية تكلفة، ومهما 
كان حجم تلك املنظمة وت�شنيفها �ش�اء حك�مية اأو جتارية اأو 

م�ؤ�ش�شة جمتمع مدين.
والكيانات  الب�شرية  املجتمات  تعاون  فاملطل�ب  وبالتايل 
االقت�شادية يف حتقيق امل�شلحة امل�شرتكة وال تغليب م�شلحة 
على اأخرى لي�س من اأجل احلفاظ على البيئة فح�شب، بل الأن 

حماية البيئة تعترب حماية لالقت�شاد واملجتمع معًا.
الق�انني  بع�س  ي�جد  كان  واإن  قان�نية  لي�شت  امل�شئ�لية  اإذن 
االأفراد  فم�ش�ؤولية  ب�شاأنها،  العق�بات  وتغليظ  البيئة  حلماية 
جتاه البيئة م�ش�ؤولية قناعة للمحافظة على البيئة قبل اأن تك�ن 
االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات  م�ش�ؤولية  وكذلك  قان�نية،  م�ش�ؤولية 
من  نابعة  م�ش�ؤولية  تك�ن  اأن  يجب  املجتمع  اأفراد  جتاه 
االإح�شا�س ب�شرورة التدخل للحد من امل�شاكل وفق ما ر�شمتها 
خطة التنمية امل�شتدامة وال يتاأتى ذلك اإال من خالل النتائج 
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التي حتققها االأهداف املر�ش�مة لكل دول العامل، فقد تختلف 
االأهداف املراد حتقيقها من دولة الأخرى.

امل�ش�ؤولية  اأو  الطبيعي،  االلتزام  مبثابة  هي  امل�ش�ؤولية  وهذه 
االإيجاز  مت  التي  القان�نية  امل�ش�ؤولية  عن  وتختلف  االأدبية، 
واآخر  �شخ�س  بني  وتق�م  القان�ن،  يفر�شها  فاإنها  ب�شاأنها 
والفاعل فيها يقع حتت  اأو دائن ومدين،  جان وجمني عليه، 
طائلة القان�ن. اأما امل�ش�ؤولية املجتمعية فاإنها نابعة من عن�شر 

وتعد  فيها ه� اخل�شم واحلكم،  والفاعل  ال�شمري  ذاتي وه� 
نطاقًا  واأو�شع  القان�نية  امل�ش�ؤولية  من  اأعم  االأدبية  امل�ش�ؤولية 
يك�ن  بل  بالغري.  االإ�شرار  فيها  ي�شرتط  ال  الأنه  وذلك  منها؛ 
ال�شدقة  باب  من  لي�س  الغري  ظروف  حت�شني  لها  الدافع 
اأمر  الأنها  بل  قان�ين،  التزام  الأي  خ�ش�عًا  ولي�س  واالإح�شان، 

اأخالقي ذو اأثر حمم�د نتيجة االلتزام الطبيعي. 
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نحن بتربيتنا وأبناؤنا بأفعالهم

والنه�سة  للتطوير  تقودها  وعجالت  تنميًة  تنب�ض  مدينة  ويِف  توقف..  بال  ت�سري  حياة  ويِف  يدور  كون  يف 
وطريقها مالأى  باالإجنازات.. وم�ستقبل مر�سوم بنظرة وخطة تقودها للعاملية... و�سعب م�سغول لتحقيق كل 
هذا.. هناك فئًة من املجتمع حتتاج توجيها ودعما، وحتتاج كذلك وقفة ومبادرات يتم ت�سميها وتنفيذها لها.
وحتتاج ت�سليط اجلهد جتاهها بعيون ثاقبة ،الأنهم عماد النه�سة واأ�سا�سها، ولو بني هذا االأ�سا�ض على ه�سا�سة، 

فحتما �سيقع ويهوي ولن يحقق مان�سبو اإليه.
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حتظى  مهمة  ترب�ية  م�شاألة  الن�سء  لدى  امل�اطنة  تنمية 
الأن  وذلك  والدويل،  ال�طني  امل�شت�ى  على  بالغ  باهتمام 
فعالة يف  اأداة  للم�اطنة  الرتبية  تعترب  ب�شكل عام  املجتمعات 
تنمية االإح�شا�س باالنتماء للمجتمع وال�طن. وواجب الرتكيز 
زاد  لهم  وت�فري  العمر  مقتبل  يف  وهم  والبنات  االأبناء  على 

معريف وقيمي مل يعد من نافلة االأعمال. 
فاأطفالنا واأجيالنا م�شتقبلهم بني اأيدينا. وحمايتهم وت�جيهم 
ثم  اأوال  واالأبناء  االآباء  م�ش�ؤولية  هي  تربية  خري  وتربيتهم 
املعنيني بق�شايا الرتبية كل من م�قعه يف املجتمع.  اإن االأخالق 
تزرع يف الن�سء منذ ال�شغر.. والعقيدة ال�شحيحة حتتاج اإلى 
جه�د يف غر�شها يف االأبناء،  والت�عية حتتاج منا اأن نك�ن على 
البيت  بني  وتكاتف  ل�قفة  كذلك  وحتتاج  غافلني.  غري  يقظة 
وت�شريعات  ق�انني  اإلى  اإ�شافة  املتعددة،  مب�ؤ�ش�شاته  واملجتمع 

تعزز منهجيات الت�ع�ية ذات ال�شلة برتبية االأبناء. 
ولقد ا�شت�قفتني العديد من املحطات التي �شاهدتها ومتنيت ل� 
مل تكن م�ج�دة، حيث �شاأ�شتعر�س بع�شا منها يف هذا املقال. 
فمثال، مايق�م به بع�س االأبناء والبنات من �شرعة غري مربرة 
البع�س  فقدان  اإلى  ت�ؤدي  قد  والتي  للمركبات،  قيادتهم  عند 
منهم حياته اأو حياة االآخرين من م�شتخدمي الطرق. وفقدان 
العديد من االأبناء اأرواحهم اأ�شبحت ق�شة م�شتمرة لالأ�شف، 
املنطقة  يف  البي�ت  من  العديد  يف  ينتهي  ال  دامي  وم�شل�شل 
العربية، واأخذت ت�شغل �شناع القرار يف الدول العربية، حتى 

اأ�شبحت الكثري من امللتقيات وامل�ؤمترات تناق�س هذه الق�شية 
والطريق اإلى احلد من تبعاتها املجتمعية. 

والبنات  االأبناء  من  �شنا  اأكرب  فئة  عن  كذلك  ولنتحدث 
والتي  من�شبطة،  غري  ب�ش�رة  وت�ظيفها  بالتقنية  وعالقتهم 
االأبناء  فقدان  وكذلك  االأوقات،  من  الكثري  هدر  اإلى  ت�ؤدي 
الرقابة  �شعف  جراء  االأخالقية  القيم  من  الكثري  والبنات 
ب�ش�رة  التقنية  ت�ظيف هذه  نح�  الالزمني حلثهم  والت�جيه 
يتم  وكذلك  ومعارفهم،  ثقافتهم  زيادة  اإلى  ت�ؤدي  اأف�شل 
وقيمية  اأخالقية  �ش�ابط  وفق  االآخرين  وبني  بينهم  التفاعل 

وا�شحة.
ويف احلقيقة، نحتاج اأن تك�ن لدى االآباء واالأمهات واملربني، 
املعايري  هذه  وبناتهم.  اأبنائهم  رعاية  يف  وا�شحة  معايري 
م�شتندة على قيم ترب�ية ووطنية ، يتم تاأ�شيلها على قيم ديننا 

االإ�شالمي، وكذلك على الروؤى ال�طنية لكل دولة. 
هم�سة اأخرية :

ترب�ية  اأهداف  بتبني  ابداأ  جمه�د  اأي  وتبذل  تعمل  اأن  قبل 
الرتبية  اإن  �شليمة.  تربية  بذلك  لتحقق  الأبنائك  �شحيحة 
ال�شليمة �شت�ؤدي بال�شرورة اأن تك�ن خمرجاتها اأبناء �شاحل�ن 
مكت�شباته،  على  للحفاظ  وي�شع�ن  ال�طن  حب  قيمة  يعرف�ن 
االإن�شانية  قيمه  معه  ويت�شارك�ن  العامل  مع  يتفاعل�ن  وكذلك 
جيل  يف  اال�شتثمار  ه�  االإ�شتثمار  خري  اإن  وختاما،  الراقية. 

امل�شتقبل.
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بناء القيم والتنمية الكونية 

الثقافات  واأكدته  االأديان  جميع  به  جاءت  ما  وهذا  املجتمعات،  بناء  معامل  اأهم  من  واالأخالق  القيم  تعترب 
�سلوكه الوجداين والثقايف  املعنوي لدى االإن�سان، وتغذي  َتبني وت�سكل اجلانب  والقوميات املختلفة، فالقيم 
واالجتماعي واالقت�سادي والبيئي، وت�ساعده على �سياغة ت�سوراته لنف�سه وللكون والطبيعة. والأن االإن�سان 
والبيئة  للتنمية  العاملية  اللجنة  تقرير  اأ�سار  فقد  والعاملية،  واالإقليمية  املحلية  التنمية  اهتمام  حمور  هو 
اأن »التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات احلا�سر من دون النيل من قدرة  اإلى  »برونتالند« 
االأمم  برنامج  عن  ال�سادر  الب�سرية  التنمية  لتقرير  ووفقًا   ،)1( اإحتياجاتها«  تلبية  على  القادمة  االأجيال 
املتحدة للتنمية »ينبغي اأن يكون الرجال والن�ساء واالأطفال حمور االهتمام، فيتم ن�سج التنمية حول النا�ض 

ولي�ض النا�ض حول التنمية وذلك لالأجيال احلا�سرة والقادمة«)2(.  
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االإيجابي  التغيري  يف  االإن�شان  حم�رية  عن  نتحدث  دمنا  وما 
املاأم�ل، فمن ال�شروري اأن نتحدث عن القيم التي ميكنها اأن 
ال�شلبي،  احلياة  ومنط  والفقر  اجلهل  اأمام  منيعًا  �شدًا  تقف 
وما ينتج عنها من اأزمات خطرية مثل ال�شراعات الب�شرية، 
وتل�ث املاء واله�اء، وفقدان التن�ع البيئي، وتقل�س م�شاحات 
الغابات، وارتفاع درجة حرارة االأر�س، وارتفاع من�ش�ب مياه 
البحار واالأنهار وما ينتج عنها من في�شانات مدمرة، وا�شتنفاد 
لالأ�شل�ب  انعكا�س  اإال  هي  ما  فالقيم  املتجددة.  غري  امل�ارد 
الذي يفكر به جمم�عة من الب�شر يف ظل ثقافة معينة، وخالل 
اإحدى  »روكي�س«،  تعبري  حد  على  فهي  معينة،  زمنية  فرتة 
امل�ؤ�شرات الهامة لن�عية احلياة، وم�شت�ى الرقي، اأو التح�شر 
يف جمتمع من املجتمعات )3(، اأو بتعبري ب�شيط هي: » املبادئ 
االأ�شا�شية التي حتدد على �ش�ئها االأ�شياء املهمة يف حياتك، 
اأهمية القيم  اإن  يف منزلك، وعملك، وجمتمعك، واأمتك، بل 
تنبع من ك�نها ت�شكل الق�ة الدافعة الأ�شل�ب تعاملنا مع احلياة 

وجمرياتها«)4(.
وحتى ننجح يف زراعة القيم التي نحتاجها يف عملية التنمية 
امل�شتدامة، فمن االأهمية مبكان اأن ن�شتخل�س القيم التي ُبنيت 
عليها اال�شرتاتيجيات ال�شبع ع�شرة، ونق�م بتدريب العاملني 
وامل�شتفيدين ال�شتح�شارها وتطبيقها، فكل ا�شرتاتيجية حتمل 
طرف  من  وم�شت�عبة  مفه�مة  جتعلها  القيم  من  جمم�عة 
ال�شركاء، مما ي�شهل التفاهم والتعاون يف تطبيقها وترجمتها 
بفاعلية  تعمل  القيم  اإن  بل  ميدانية،  وم�شاريع  كربامج 
اأفرادًا  ال�شركاء،  بني  والرتابط  االن�شجام  على  وديناميكية 
التحقيق  نح�  املتناغم  اأداءهم  وت�شبط  م�ؤ�ش�شات،  اأو  كان�ا 

املن�ش�د الأهداف التنمية امل�شتدامة. 
وباختيارنا - على �شبيل املثال - ال�شرتاتيجية التنمية الثانية 
التي  القيم  ن�شتخل�س بع�س  اأن  فاإنه ميكننا  »التعليم اجليد« 

قيم  مثل  تطبيقها،  على  ونعمل  اال�شرتاتيجية  بهذه  تتعلق 
املعرفة والتعاون وامل�ش�ؤولية واالإلتزام وروح الفريق وامل�شاواة 
والت�ا�شل، وبالرتكيز على بنائها من خالل اختيار املمار�شات 
واإمنا  فقط،  امل�شتفيدين  بناء  من  نتمكن  لن  فاإننا  الرتب�ية، 
�شي�شل اأثرها العميق اإلى نف��س القائمني على تلك الربامج 
وامل�شاريع، وجتعل لغة الت�ا�شل مفه�مة وم�شت�عبة بني القائمني 
وامل�شتفيدين، وهكذا ه� احلال مع بقية ا�شرتاتيجيات التنمية 
ميكننا  عديدة،  اإيجابية  قيم  على  تق�م  فاإنها  امل�شتدامة، 
تلك  جمال  يف  االإن�شان  ل�شل�ك  وم�جهًا  مرجعًا  اعتبارها 
االإ�شرتاتيجية على امل�شت�يني املحلي والعاملي، �شريطة اأن يتم 
القيم،  تلك  وبناء  لغر�س  املنا�شبة  وامل�شاريع  الربامج  اختيار 
و�شنجد اأنف�شنا - يف مرحلة قريبة - قادرين على تعميم هذه 
اأو  دولة  من  اأكرث  وبني  ال�احد  املجتمع  داخل  ون�شرها  القيم 
ق�مية، بل �شيك�ن باالإمكان تك�ين املنتديات وتبادل التجارب 
يف  البالغ  االأثر  له  �شيك�ن  �شبق  ما  وكل  ال�شراكات،  وعمل 
التعجيل من تطبيق ا�شرتاتيجيات التنمية على م�شت�ى العامل.
اأهمية القيم كن�شق هام و�شروري يف حياة  وعلى الرغم من 
االإن�شان واملجتمع، اإال اأن القادة وامل�شرفني واأ�شحاب االأعمال 
يعط�ن  فال  معها،  التعامل  عند  الثمرة  ي�شتعجل�ن  ما  غالبًا 
الآليات  واملدرو�س  اجليد  االإعداد  من  حقه  اجلانب  هذا 
غر�س وتطبيق القيم، فتك�ن النتائج غري مر�شية، فاحلاجة 
ظلها  يف  يكت�شب  التي  االأ�شا�شية  ال�شيغة  على  )ال�ق�ف  اإلى 
الباحث�ن من  يتعامل معه  اأمرًا  مازال  قيمهم  اأن�شاق  االأفراد 
املرء  يعجز  التي  ال�شديدة  العم�مية  وبالتايل  التعقيد  منظ�ر 
من خاللها عـن الـ�قـ�ف عـلـى ديـنـامـيـات عـمـلـيـة االكـتـ�شـاب 
لـدى االأفـراد واجلماعات )ارتقاء القيم - مرجع �شابق(، اإن 
امل�شتهدفني  على حالة  وو�ش�ح  بدقة  ال�ق�ف  يكمن يف  احلل 
املرحلة  وطبيعة  بهم،  املحيطة  والبيئة  املجتمع  وطبيعة 
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حتى  املتاحة،  واالإمكانات  معها  التعامل  املطل�ب  واالأهداف 
واأن  املنا�شب،  للم�شروع  املنا�شبة  القيمة  اختيار  من  نتمكن 
وجمم�عات  االأفراد  الإك�شاب  املنا�شبة  الزمنية  اخلطة  ن�شع 
هذا  يف  املتحققة  االإ�شتفادة  ومتابعة  املن�ش�دة،  القيم  العمل 

املجال 
والأن اال�شرتاتيجيات ال�شبع ع�شرة قد مت ت�شميمها من اأجل 
االإن�شان، لتحقيق م�شتقبل اأف�شل له، فاإنها ت�شتحق اأن ندخل 

خمطط،  ب�شكل  واأخالقياتها  قيمها  ون�شتخل�س  عمقها  اإلى 
وعندما ن�شتخل�شها ب�ش�رة دقيقة، ن�شعها يف برامج تدريبية 
وور�س عمل ومبادرات وم�شاريع عمل، نتابع تنفيذها ونقيمها 
وقلبه،  عقله  يف  وتغر�س  لها،  االإن�شان  فينجذب  باأول،  اأواًل 
وت�شبح جزءًا ال يتجزاأ من ممار�شاته الي�مية، وحتقق النتائج 

املرج�ة منها حمليًا واإقليميًا وعامليًا. 

المراجــــع: 
1. https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic

2. http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml
3. ارتقاء القيم - د. عبداللطيف حممد خليفة - عامل املعرفة - اإ�شدار املجل�س ال�طني للثقافة والفن�ن واالآداب - الك�يت 1978- �س 14،15.

4. االآن..اأعرف نف�شي جيدا - د.اأمين طارق طه - عمان- دار االأبرار للن�شر والت�زيع، 2016- �س85
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بقلم: الدكتور عادل المرزوقي

التطور التاريخي للتوجهات 
االستراتيجية للبنوك االسالمية 

وانعكاسات ذلك على دورها 
المسؤول لتحقيق التنمية المجتمعية

لقد جاء اإن�ساء البنوك االإ�سالمية تلبية حلاجة ملحة لدى امل�سلمني، وتنوعت هذه احلاجة بني العامل الديني 
والعامل االقت�سادي واالجتماعي.. هذا التوجه كان نتيجة ل�سعور عام لدى امل�سلمني وحترجهم من التعامل مع 
البنوك القائمة واملنت�سرة يف البالد االإ�سالمية والتي يجري التعامل معها على اأ�سا�ض الفائدة، اأخذا واإعطاء، 

حيث مل يكن هناك بديل اآخر يجنبهم هذا امل�سلك يف احلفاظ على اأموالهم وتوظيفها بالطرق احلالل.
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باإيجاد  يحلم�ن  كان�ا  الذين  ال�شخ�شيات  من  عدد  �شعى  لذلك 
بديل عن هذه امل�ؤ�ش�شات التقليدية، اإلى تاأ�شي�س بن�ك اأو م�ؤ�ش�شات 
خمالف  ه�  والذي  امل�شلك،  هذا  عن  بعيدة  تعامالتها  تك�ن 
ل�شريح عقيدة امل�شلم يف حترمي الربا، وقتما كانت هذه االأمنية 
�شعبة التحقيق وع�شرية املنال، يف ظل ثقافة �شائدة حيال هذه 
البن�ك القائمة، ويف ظل غياب تام لفكرة اإيجاد كيانات تخالف 
ما ه� م�ج�د، اأو مبعنى اآخر عدم ت�ش�ر اإيجاد منظ�مة ميكنها 
االأو�شاط  غالب  قناعات  ح�شب  وذلك  �شائد،  ه�  ما  حتاكي  اأن 

امل�شيطرة، اإال ما كانت من اجتهادات وجه�د هنا وهناك.
ما  نرى  نحن  وها  االأماين،  تلك  حتققت  اأن  اهلل  �شاء  ولكن 
تتعامل وفق  التي  املالية  وامل�ؤ�ش�شات  البن�ك  اإليه هذه  و�شلت 

ال�شرعية االإ�شالمية، بل وتناف�س مثيالتها، يف حتد وا�شح.
لقد كان �شع�ر كثري من االأو�شاط من املفكرين واملثقفني باأن 
البن�ك التجارية القائمة مل تقدم االإ�شهام املطل�ب منها يف 
خدمة ق�شايا املجتمع وخا�شة فيما يتعلق بالتنمية، رغم تربع 
النا�س  اأم�ال  على  وا�شتح�اذها  كثرية  الأزمان  البن�ك  هذه 
اأخذا  املال  مع  بالتعامل  تق�م  مالية  كم�ؤ�ش�شات  وت�ظيفيها 

واإعطاء من خالل الفائدة املحرمة.
ج�انب  يف  البن�ك  هذه  اأداء  اأن  اإال  هذا  كل  من  الرغم  على 
الأن  جدا،  �شعيفا  كان  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 
وج�دها مل يكن لهذا الغر�س، واإمنا فقط الأجل املال... وبات 
حتل  مل  امل�ؤ�ش�شات  هذه  اأن  النا�س  من  الكثري  نظر  يف  جليا 
الذين  من  حتى  النا�س،  يعي�شها  التي  واملعاناة  الفقر  م�شكلة 
يتعامل�ن مبا�شرة مع هذه امل�ؤ�ش�شات .. فلم ت�شتطع مثال �شد 
احلاجات االأ�شا�شية وال�شرورية يف املجتمع، فمازالت االأمية 
متف�شية، ومازال املر�س منت�شرًا و�شائعًا، وكذلك احلرمان من 
والعالج  ال�شحي  وال�شرف  ال�شاحلة  واملياه  املالئم  امل�شكن 

والتعليم - وغري ذلك.

يف ال�قت الذي تتكد�س فيه اأم�ال النا�س يف خزائن هذه البن�ك 
ي�مًا بعد ي�م، حمققة الأ�شحابها املزيد من الع�ائد والف�ائد... 
ومن هنا كان التطلع �شديدًا لقيام من�ذج من امل�ؤ�ش�شات التي 
تعنى باملجتمع ، واأح�ال النا�س .. ال تتطلع اإلى جمع املال الأجل 

املال فقط، واإمنا من اأجل امل�شلحة واملجتمع والتنمية.
فر�شالة

جتاوزت  قد  االإ�شالمية  البن�ك  اأن  نعتقد  فاإننا  كان،  اأيًّا 
حتقيق هذه الر�شالة ب�شكل عام، حيث �شعت يف املقام االأول 
كان  وهذا  �شريعة،  �ش�ابط  طبق  معامالتها  تك�ن  اأن  اإلى 
والتعامل  الربا،  عن  يبتعدوا  كي  للم�شلمني،  اأ�شا�س  مطلب 
وه�  االآخر  باملطلب  القيام  يف  دورها  اأدت  وكذلك  باحلرام، 
حتقيق التنمية امل�شتدامة يف املجتمع ،فال �شك اأنه ر�شالة من 
الر�شائل االأ�شا�شية للبن�ك االإ�شالمية، بتنمية املال وت�ظيفه 
يف  اال�شتخالف  م�شاألة  وحتقيق  والعباد  البالد  ينفع  فيما 
معاين  بتحقيق  اإال   اال�شتخالف  م�شاألة  تتحقق  وال  االأر�س، 
التنمية، ومن معاين التنمية امل�شاهمة يف الق�شاء على البطالة 
وال�شالمة وغريها  ال�شحة  املجتمع يف  ر�شالة  والفقر، ودعم 
الزكاة  اأو  القر�س احل�شن مثال  امل�ارد مثل  بع�س  من خالل 
اأو ال�شدقات، و كذلك الرعايات وتبني ق�شايا املجتمع عامة، 

وطرح املنتجات التي تلبي حاجات النا�س عامة.
ال �شك اأن هذا من واجبات البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية، 
والتي يجب اأن ت�شعى اإليها يف ر�شالة وا�شحة، فلي�س هناك اأي 
للربح والك�شب احلالل،  تعار�س ك�نها م�ؤ�ش�شات مالية ت�شعى 

ويف ال�قت نف�شه لها ر�شالة يف تنمية املجتمع وم�ارده.
   وهذه حقيقًة ؛ ر�شالة عظيمة تقع على عاتق هذه امل�ؤ�ش�شات 
اأن تتميز  وم�ؤ�ش�شيها والقائمني عليها، والتي يف نظرنا يجب 
لها  االأ�شا�شي  ال�شريك  املجتمع  من  وتتخذ  غريها،  عن  فيها 

فيما حتققه من جناحات.
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بقلم: البرفيسور ثامر محمد فريد

تشكيل إطار المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسة

االإنفاق على  Rational، وهذا ي�ستدعي عدم  املوارد  اإ�ستغالل  املوؤ�س�سات تر�سيد  اإدارات  اأ�سول توجهات  من 
اأي م�سروع ال يخدم الهدف االأ�سا�سي لل�سركة، الذي هو اأ�سا�سًا تعظيم االأرباح املالية. لكن على نقي�ض ذلك، 
نت خدمة البيئة املحيطة يف اأهدافها االإ�سرتاتيجية، وتت�سابق يف اإبتكار خدمات  نرى املوؤ�س�سات الكربى �سمَّ
هو  ف�سفا�ض  م�سطلح  اجلهود  هذه  وي�سف  مبا�سر!  ب�سكل  االأقل  على  مايل،  بنفع  عليها  تعود  ال  جمتمعية 
امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات Corporate Social Responsibility. اأحد التعريفات االأكرث قبواًل 
بني اجلميع هو: »اإح�سا�ض املوؤ�س�سة بامل�سوؤولية نحو املجتمع والبيئة )االأحياء والب�سر( التي تن�سط فيهما«1. 
املحيطة  البيئة  بتنمية  االأ�سيل  اإهتمامها  من  نبعت  املوؤ�س�سات  م�سوؤولية  باأن  القائلني  وكان هناك جدل بني 
بها، الأنها يف النهاية تخدمها ب�سكل اأو باآخر، و من يرون عك�ض ذلك، اأال وهو اأن امل�سوؤولية املجتمعية فر�ستها 

.Institutional theory البيئة )�سواءًا �سوق العمل اأو العمالء( على املوؤ�س�سات فيها
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اأن  اعتبار  ل�شالح  النهاية  يف  االختالف  كفة  رجحت  وقد 
ولي�شت  املجتمع  متطلبات  وليدة  هي  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
خدمة  املجتمعات  هذه  اأدجمت  حتى  امل�ؤ�ش�شات،  من  تط�عًا 
تعريف  لتعيد  للم�ؤ�ش�شات،  االأ�شا�شية  االأهداف  متطلباتها يف 
حقيقتني: عليه  يرتتب  الأنه  مهم  املبداأ  وهذا   الرت�شيد. 
من  نابع  جمتمعية  خلدمات  امل�ؤ�ش�شة  تقدمي  اأن  االأولى: 
مطالبات البيئة )جمتمع العمالء، و�ش�ق العمل( ولي�س روؤية 
امل�ؤ�ش�شة. وعلى هذا، فقد ال يك�ن اختيارًا، و اإمنا مفرو�شًا، 
على  هذا  وي�شاعدنا  البيئة.  اإ�شرار  درجة  على  حدته  تعتمد 
اأغنى 250 �شركة عامليًا 2 مل�شاريع متثِّل   فهم تقدمي 93% من 

لة عنها. م�ش�ؤوليتها املجتمعية و ت�شدر تقارير دورية مف�شّ
املنا�شبة  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مبادرات  تركيب  يتغري  الثاين: 
ا�شتن�شاخ  يفلح  ال  لذلك  البيئة.  متطلبات  بح�شب  بيئة  كل  يف 
املبادرات الناجحة من بيئة اإلى بيئة اأخرى خمتلفة. فكل بيئة 
تتفهم التزام امل�ؤ�ش�شات باأداء خمتلف3. فمثاًل، يرى ال�شيني�ن 
تقدمي منتجات  يتجلى يف  املجتمع  برفاه  امل�ؤ�ش�شات  اإلتزام  اأن 
اآمنة وعالية اجل�دة، بينما يراها االأملان هي التي ت�فر وظائف 
يف  اأفريقيا  جن�ب  م�اطن�  ويراها  املجتمع،  الأبناء  م�شتقرة 

حت�شني ال��شع ال�شحي والتعليم يف املجتمع.
االلتزام فارق جوهري

كن�ع  بها  تق�م  التي  امل�شاريع  بني  بني  ج�هري  فارق  هناك 
قة  املتفرِّ التط�عية  امل�شاريع  وبني  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  من 
»التزام«  ه�  الفارق  هذا  جمتمعاتها.  خلدمة  ال�شركات  من 
اإلى  االإدارة  يف  يرتجم  االلتزام  وهذا  املنفعة.  بتقدمي  امل�ؤ�ش�شة 
م�شطلح »االإ�شتدامة Sustainability«، والتي تتطلب التخطيط 
وبهذا،  با�شتمرار.  االأداء  ومتابعة  كثرية4،  داعمة  لن�شاطات 

امل�ؤ�ش�شات  من  املتفرقة  اخلريية  اخلدمات  ت�شّكل  ال  اأ�شبحت 
اخلريية  الهبات  وتراجعت  املجتمع،  نح�  مب�ش�ؤوليتها  »التزامًا« 
بخطط  ا�شتبدالها  ليتم  الكربى،  امل�ؤ�ش�شات  من  الثابتة  غري 

اإ�شرتاتيجية وا�شحة و ثابتة. 
التدقيق   من  بد  ال  كان  �شليم  ب�شكل  اال�شتمرارية  والإثبات 
Auditing �شكل منهجي �شامل. وهنا ظهرت عدة معايري ملراقبة 
بع�س  يلي  وفيما  لل�شركات،  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ن�شاطات  اأداء 
نظم املراقبة االأ�شا�شية التي بني عليها فيما بعد م�شت�يات اأخرى 

ISO 26000 •
The ISO 14000 environmental management standard •

 UNCTAD Guidance on Good Practices in Corporate •
Governance

John Elkington’s triple bottom line )3BL( re-  •
التدقيق، وه� مبني  اأب�شط نظم  porting وميكن اعتباره 
على مراقبة ثالثة دعائم الأداء املنظمة؛ االأداء املجتمعي 

واحلفاظ على البيئة و املكا�شب املالية.
 Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting •

Guidelines
 Economy for the Common Good’s Common Good •

]Balance Sheet]50
Social Accountability International’s SA8000 standard •
• The Islamic Reporting Initiative )IRI( وترعاها منظمة 
الذي  املبادرة،  هذه  هيكل  لتطبيق  اإ�شالمية  ربحية  غري 

يعتمد على مبادئ الدين االإ�شالمي و قيمه.
اإذًا، بدون تقارير دورية دقيقة و مف�شلة، ال تتحقق االإ�شتدامة. 
ز �شالمة التقارير و كفايتها لتغطية  فهذه املعايري هي التي تعزِّ
تربهن  حتى  معنيَّ  ب�شكل  تنفيذها  املطل�ب  الن�شاطات  كافة 

املنظمة اأنها »ملتزمة« مب�ش�ؤليتها املجتمعية.

1.  https://www.dineshbakshi.com/as-a-level-business-studies/business-and-its-environment/revision-notes/1411-corporate-social-responsibility-csr
2.  https://doublethedonation.com/tips/matching-grant-resources/matching-gift-statistics/
3.  The world guide to CSR : a country-by-country analysis of corporate sustainability and responsibility. Wayne Visser, Nick Tolhurst Published in 

2010 in Sheffield by Greenleaf https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001444553

4. ويتم حتديد هذه الن�شاطات ب�شكل متكرر يف التعريفات احلديثة باأنها التي ت�ش�ن احلدود االأ�شا�شية الثالثة Triple bottom line؛ االأ�ش�ل املالية و الب�شر و البيئة.
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بقلم: الدكتور عـمـاد سـعـد

ترشيد استهالك المياه... 
مسؤولية مجتمعية     

هــل وملــاذا
دعونا يف البداية نبداأ من االأ�سئلة امل�سروعة التي قد تخطر على بال كل منا وهي:

هل نحن بحاجة لرت�سيد املياه؟ هل توجد م�سكلة يف اإنتاج اأو ا�ستهالك املياه؟ ملاذا �سركات توزيع املياه ال تقوم 
بتوفري كميات كافية من املياه للمجتمع؟ هل امل�ستهلك يقوم ب�سداد فاتورة املياه لل�سركة ب�سكل منتظم؟ ملاذا 
ال ي�ستطيع امل�ستهلك دفع الفاتورة احلقيقية للمياه التي ي�ستهلكها؟ هل من جدوى مل�ساركة الفرد يف تر�سيد 
ا�ستهالك املياه؟ ملاذا ال يقت�سر تر�سيد املياه على ال�سركات واملوؤ�س�سات؟ هـــل وملـاذا؟ كلهــا وغريهــا... اأ�ســـئلـة 

م�ســــروعــة فمن اأين نبداأ؟ 
�سوف اأدخل على املو�سوع من واقع ا�ستهالك املياه يف دولة االمارات العربية املتحدة كنموذج عملي ال�ستهالك 

الفرد يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. 
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البيئة  هيئة  اأوردتها  التي  القطاعية  البيانات  اإلى  نظرنا  ل� 
االنبعاثات يف  اإجمايل  الى  ت�شري  لعام 2006 فهي  اأب�ظبي   -
بح�ايل  يقدر  املياه  وحتلية  الكهرباء  حمطات  من  اأب�ظبي 
13.5 ملي�ن طن من الغازات واجل�شيمات العالقة يف ال�شنة، 
االنبعاثات.  هذه  من   %99.65 الكرب�ن  اأك�شيد  ثاين  وي�شكل 
ولهذا فاإن اإنتاج املياه بطريقة التحلية ونقلها وا�شتهالكها يف 
اأب�ظبي كما ه� يف معظم اأرجاء العامل يرافقه انبعاث غازات 
الدفيئة الأن هذه العمليات تعتمد على طاقة ال�ق�د االأحف�ري 

لتحلية املياه و�شخها وت�زيعها ومعاجلتها«. 
واأن معدل ا�شتهالك الفرد باالإمارات من املياه والطاقة يعادل 
�شعف املعدل العاملي؟ بح�شب بيانات اوردتها الهيئة االحتادية 
للكهرباء واملاء اأ�شارت اإلى اأن معدل ا�شتهالك الفرد من املياه 
العذبة يف االإمارات 550 ليرت بالي�م مقابل 170 - 300 ليرت 
بالي�م ه� معدل ا�شتهالك الفرد من املياه العذبة على م�شت�ى 
االإمارات يعادل �شعف  الفرد يف  ا�شتهالك  اأي معدل  العامل. 
وال�شبب معروف  العامل.  الفرد على م�شت�ى  ا�شتهالك  معدل 
ه� الزيادة امل�شتمرة وارتفاع م�شت�ى معي�شة الفرد باالإ�شافة 
اأدى  قد  وال�شناعية  الزراعية  امل�شروعات  يف  الت��شع  اإلى 

بطبيعة احلال اإلى زيادة الطلب على املياه العذبة. 
فل�شفة الرت�شيد 

ل� عدنا اإلى نتائج اال�شتبيان الذي اأجرته جمعية اأ�شدقاء البيئة 
باالإمارات ملعرفة اخللفية الذهنية الأفراد املجتمع ح�ل مفه�م 
الرت�شيد ل�جدنا راأي النا�س بالرت�شيد يق�شدون به التق�شف 
تقيد  �شارمة  واإجراءات  �ش�ابط  اأنه  كما  النفقات...  وتقليل 
حرية ا�شتخدام املياه... يف حني اأن روح امل�ش�ؤولية املجتمعية 
تركز على اأن كل فرد من اأفراد املجتمع له حق احل�ش�ل على 
املياه ال�شاحلة لال�شتخدام االآدمي، لكن عليه واجب تر�شيد 
�شركات  عرب  احلك�مة  ت�فرها  التي  النعمة  هذه  ا�شتهالك 

التحلية والت�زيع للم�شتهلك ب�شعر مدع�م اأقل من �شعر الكلفة، 
الأننا كلنا �شركاء يف امل�ش�ؤولية والبناء.

هذا ال�اجب ال يقت�شر على االأفراد بل امل�ؤ�ش�شات احلك�مية 
و�شركات القطاع اخلا�س وقطاع الزراعة ب�شكل عام. وطاملا 
نحن جميعًا م�ش�ؤول�ن عن هذا اال�شتهالك املرتفع الذي ب�شببه 
معدل  ويرتفع  والدولة  للمجتمع  الكرب�نية  الب�شمة  ترتفع 
جميعًا  نحن  العاملية،  امل�ؤ�شرات  �شياق  يف  الفرد  ا�شتهالك 
ن�شتطيع اأن نك�ن اإيجابيني ونتحمل امل�ش�ؤولية يف تر�شيد هذه 
ال�شلعة الغالية يف قدرها الرخي�شة يف ثمنها. فل� قدر علينا 
اأن ندفع الكلفة احلقيقية للمياه التي ن�شتهلكها ملا ا�شتطعنا. 
من هنا ياأتي دور ال�عي املجتمعي باأهمية تر�شيد املياه لنك�ن 
اأن  قبل  راغبني  بالرت�شيد  و�شركاء  النعمة  حفظ  يف  �شركاء 
نك�ن مرغمني ب�شبب ارتفاع فات�رة ا�شتهالك املياه اأ�ش�ة مع 
بقية دول العامل. الأننا مرة اأخرى كلنا )م�ؤ�ش�شات، �شركات، 
اأفراد( �شركاء يف امل�ش�ؤولية اجتاه املحيط احلي�ي الذي نعي�س 
واأكرث  املياه.  ت�فري  عن  امل�ش�ؤولة  للحك�مة  ع�ٌن  وبالتايل  به. 
حر�شًا يف احلفاظ على املياه من الهدر و�ش�ء اال�شتخدام. الأن 

ذلك يعترب واجب وطني بامتياز قبل كل �شيء.
فاجلميع لهم قدرة واأثر اإيجابي على تر�شيد املياه على قاعدة 
الب�شيطة  االجراءات  من  جمم�عة  عرب  بامل�ش�ؤولية  ال�شراكة 
التي ت�شاعد اأفراد املجتمع على تطبيق اأف�شل املمار�شات مبا 
الأن  احلي�ي  وحميطه  لالإن�شان  النتائج  اأف�شل  لهم  ي�شمن 
االجنازات العظيمة تبداأ مببادرات ب�شيطة. وذلك عن طريق 
ن�شر ثقافة امل�ش�ؤولية يف الرتبية املائية التي تركز على اإمناء 
ال�عي املائي وتنمية املهارات وال�شل�كيات ال�شليمة لدى كافة 

فئات املجتمع املحلي وخ�ش��شًا االأطفال.
يف حني تقع على عاتق كل فرد مّنا م�ش�ؤولية جمتمعية وواجب 
وطني يتعني علينا القيام بهما، امتثااًل الأمر اهلل عز وجل بق�له 
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)وكل�ا وا�شرب�ا وال ت�شرف�ا اإنه ال يحب امل�شرفني( اإذ اأن ت�فري 
الأوالدنا  الكرمية  احلياة  �شبل  ت�فري  يعني  الي�م  ماء  قطرة 
اإن تر�شيد ا�شتهالك املياه ميكن القيام به بقليل  واأحفادنا.. 
من اجلهد وال يتطلب اأية خربة وذلك من خالل جمم�عة من 
مرافق  خمتلف  يف  املعرفة  على  املبنية  الب�شيطة  التطبيقات 

احلياة واملجتمع.
فاحلكمة يف ا�شتهالك املياه تع�د باملنفعة علينا جميعًا، فهي 

تبقي امل�ارد احلالية قادرة على �شد احتياجاتنا ل�قت اأط�ل. 
الأن احلفاظ على م�رد املاء ه� حفاظ على ا�شتمرار التنمية 
املياه  ا�شتهالك  يف  �شركاء  جميعًا  فنحن  القادمة.  لالأجيال 
ون�شتطيع اأن نك�ن �شركاء اأي�شًا يف احلفاظ عليها اإذا اأوقفنا 
ت�شاوي  هدرها..  يتم  املياه  من  نقطة  كل  الأن  الهدر  اأ�شكال 
حياة لكثري من النا�س. فاحلفاظ على املياه ه� اأمر باملعروف، 

والنهي عن الهدر ه� بال �شك نهي عن منكر. 
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بقلم:  األستاذة اخالص خضر اإلمام 

المسؤولية المجتمعية فــــي 
اإلســـالم

مقدمة:

يقع  بحيث  جمتمعاتهم،  جتاه  االأفراد  يتحمله  الذي  االأخالقي  االلتزام  على  االجتماعية  امل�سوؤولية  تطلق 
على عاتق الفرد اأو املوؤ�س�سة اأو املنظمة العمل مل�سلحة املجتمع، وهي بهذا املفهوم ركن اأ�سا�سي من اأركان بناء 
املجتمع ودعامة من دعائم احلياة املجتمعية امل�ستقرة وبدونها ت�سبح احلياة فو�سى وت�سيع �سريعة الغابة 
االجتماعية  امل�سوؤولية  وتعد  وت�سرفاتهم  االأفراد  �سلوك  على  والفردية  االأنانية  وتتغلب  التعاون  وينعدم 
�سبيال للتقدم الفردي واالجتماعي، فامل�سوؤولية مبعناها العام تعني ا�ستعداد الفرد باأن يلزم نف�سه مبا يتطلب 
املجتمع ، واأن تكون لديه القدرة على اأن يفي بتلك االلتزامات االجتماعية، والعمل على امل�ساركة يف تنفيذها.
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،قال  متميزة  مكانة  االإ�شالم  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  حتتل 
القربى  ذي  واإيتاء  واالإح�شان  بالعدل  ياأمر  اهلل  )اإن  تعالى 
تذكرون(  لعلكم  يعظكم  والبغي  واملنكر  الفح�شاء  وينهى عن 
يف  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإ�شالمي  املنظ�ر  يتلخ�س  حيث 
مبداأ اأ�شا�س وه� اإقامة العدل يف االأر�س ، وياأتي بعدها حتقيق 
االإح�شان بني النا�س واإيتاء ذي القربى ، حيث تعترب هذه االآية 
على  املجتمع  ببناء  اخت�شت  التي  الكلم  ج�امع  من  الكرمية 
ركائز ق�ية ، ومنها ق�له �شل اهلل عليه و�شلم )كلكم راع وكلكم 
م�ش�ؤول عن رعيته( وهذا يثبت �شبق االإ�شالم يف الدع�ة اإلى 
هذا املفه�م الذي مل يظهر يف الفكر الغربي اإال حديثا ، فقد 
�شاغ االإ�شالم ال�شع�ر امل�شرتك يف املجتمع واأعطى للتما�شك 
قل  تعبديا  دينيا  حكما  االجتماعية  وامل�ش�ؤولية  االجتماعي 
تعالى( واإذ قال ربك للمالئكة اإين جاعل يف االأر�س خليفة(.

االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  اأداء  على  االإ�شالمي  الت�شريع  حث 
باالإ�شافة  بدقة،  حمددة  اآليات  يف  االأداء  هذا  كيفية  ونظم 
مثل  العامة،  واملرافق  امل�شرتكة  امل�ارد  على  اإلى)املحافظة 
الطرق واجل�ش�ر والغابات واملياه واله�اء وهذه عنا�شر التنمية 
وعلى  امل�ش�ؤولية  حتمل  دين  ه�  فاالإ�شالم  الثالثة.  امل�شتدامة 
بح�شب  العامة  امل�ش�ؤولية  من  الرجل  على  ما  امل�شلمة  املراأة 
الرجال،  �شقائق  الن�شاء  فاإن  ال�شرعية؛  وبال�ش�ابط  قدرتها 
وعليهن م�ش�ؤولية خا�شة جتاه زوجها واأوالدها وبيتها وم�ش�ؤولية 

الن�شاء يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر كبرية جدا.
مفهوم التنمية امل�ستدامة: 

االقت�شادية  باالأن�شطة  يتاأثر  الذي  العام  االإطار  البيئة  تعد 
يف  وت�ؤثر  املجتمع  اأفراد  ب�شل�كيات  تتاأثر  كما  فيها،  وي�ؤثر 
اح�الهم ال�شحية واأن�شطتهم املختلفة. ولذلك فاإن اأي برنامج 
ناجح للتنمية امل�شتدامة ال بد له اأن يحقق الت�افق واالن�شجام 

)لالرتقاء  والبيئة  املجتمع،  )االقت�شاد،  ثالثة  عنا�شر  بني 
النم�  حتقيق  اأي  معا،  العنا�شر  لتلك  اجل�دة  مب�شت�يات 
االقت�شادي وتلبية متطلبات  اأفراد املجتمع، و�شمان ال�شالمة 
االأجيال  حق�ق  على  نف�شه  ال�قت  يف  املحافظة  مع  البيئية، 
نظيفة،  ببيئة  التمتع  وعلى  الطبيعية  امل�ارد  من  القادمة 
البيئة عالقة وثيقة.   التنمية امل�شتدامة وحماية  والعالقة بني 
برامج  االأول يف  الهدف  البيئة  ال�شدد متثل حماية  ويف هذا 
االإ�شالم  وكان  االجتماعية.1  وامل�ش�ؤولية  امل�شتدامة  التنمية 
التنمية  البيئة،  )حماية  امل�ا�شيع  لهذه  التعر�س  يف  �شباقا 

امل�شتدامة وامل�ش�ؤولية االجتماعية(.
يتكون ا�سطالح التنمية امل�ستدامة من لفظني هما: 

التنمية، وامل�ستدامة.
التنمية يف اللغة م�شدر من الفعل مّنى، يقال :اأمنيت ال�شيء 
والتكاثر،  االزدهار،  بالتنمية  ويق�شد  ناميا،  جعلته  ومّنيته: 
والزيادة ، والرفاهية ، التنمية ، اأما كلمة امل�شتدامة  فماأخ�ذة  
ومن  وا�شتمراريته.  دوامه   طلب  اأي:  ال�شيء،  ا�شتدامة  من 
والقدرات  امل�ارد  زيادة  بالتنمية  يراد  اال�شطالحية  الناحية 
للداللة  ي�شتعمل  حداثته  برغم  امل�شطلح  وهذا  واالإنتاجية. 
التنمية  مثل:  الب�شرية،  االأن�شطة  من  خمتلفة  اأمناط  على 
الخ.   الب�شرية،  والتنمية  االجتماعية،  والتنمية  االقت�شادية، 
ويف اال�شطالح ُيراد بالتنمية االقت�شادية:  اال�شتخدام االأمثل 
للم�ارد الطبيعية والب�شرية ، لغر�س حتقيق زيادات م�شتمرة يف 
الدخل تف�ق معدالت النم� ال�شكاين. اأما التنمية االجتماعية 
فاملراد منها ال��ش�ل اإلى �شد احلاجيات االأ�شا�شية للجماعات 
ت�شعى  با�شتمرار، كما  وال�شعي ايل رفع من ج�دتها  الب�شرية 

1.امللتقى العلمي الدويل ح�ل �شل�ك امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية يف ظل رهانات التنمية امل�شتدامة 
والعدالة االجتماعية ي�مي 20 و 21 ن�فمرب 2012

2. �ش�رة االإ�شراء:12
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اإلى رفاهية االأ�شخا�س وحت�شني ج�دة حياتهم من خالل �شكن 
جماالت  يف  اخلدمات  وت�فري  ومالئمة،  كافية  وتغذية  الئق 
الطاقة واملاء وال�شحة والرتبية وال�شغل، الخ.  وتعني التنمية 
باأنف�شهم،  خياراتهم  انتقاء  �شلطة  الب�شر  تخ�يل  الب�شرية: 
اأو  ال�شخ�شي،  باالأمن  او  الك�شب،  مب�ارد  يت�شل  فيما  �ش�اء 
يف  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  وتتمثل  ال�شيا�شي.  بال��شع 
اأ�شباب  وت�فري  العامل،  �شكان  املعي�شة جلميع  حت�شني ظروف 

الرفاهية وال�شحة واال�شتقرار لكل فرد.
مفهوم التنمية امل�ستدامة يف االإ�سالم:

فاإن  امل�شتدامة(  )التنمية  م�شطلح  حداثة  من  الرغم  على 
حفل  فقد  وامل�شلمني.   االإ�شالم  على  بجديد  لي�س  مفه�مه 

القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية املطهرة بالعديد من الن�ش��س 
التي متثل الركائز االأ�شا�س للتنمية امل�شتدامة، وت�شع ال�ش�ابط 
التي حتكم عالقة االإن�شان بالبيئة من اأجل �شمان ا�شتمرارها 
�شاحلة للحياة اإلى اأن ياأتي اأمر اهلل.  ومن اجلدير بالذكر اأن 
مفه�م التنمية امل�شتدامة يف االإ�شالم اأكرث �شم�ال، بل اإنه اأكرث 
القرن  اأجندة  يف  تبنيه  مت  الذي  املناظر  املفه�م  من  اإلزاما 
االإ�شالمية  فالنظرة  ري�  املنبثقة عن قمة  والع�شرين  احلادي 
ال�شاملة للتنمية امل�شتدامة ت�جب اأال تتم هذه التنمية مبعزل 
هي  ال�ش�ابط  هذه  الأن  واالأخالقية،  الدينية  ال�ش�ابط  عن 
التي حت�ل دون اأية جتاوزات تفقد التنمية امل�شتدامة مربرات 

ا�شتمرارها. 

 المراجع:
• ايات من القران الكرمي

• د. جمال عبد العزيز احمد )امل�ش�ؤولية االجتماعية يف اال�شالم(
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بقلم: األستاذ محفوظ دابو

المسؤولية المجتمعية: جمعية 
أكناف للتعليم وتنمية األيتام 

نموذجًا.

مقدمة: 

اأغلب احلكومات  اأن تخلت  اأهمية متزايدة، وبخا�سة بعد  اأفريقيا ذا  يعترب الدور االجتماعي للمنظمات يف 
االإفريقية عن ممار�سة دورها اخلدمي، واالقت�سادي، واالجتماعي، واأداء م�سوؤولياتها نحو �سعوبها، مما دفع 
اإلى تبني فكرة اإطالق م�ساريع وبرامج فّعالة للم�سوؤولية االجتماعية،  عددًا كبريًا من املوؤ�س�سات واملنظمات 
تهتم بق�سايا املجتمع املختلفة، ف�ساًل عن التحديات التي تواجهه. كما اأ�سبح االهتمام بامل�سوؤولية االجتماعية 

مطلبًا اأ�سا�سًا للحد من تف�سي الفقر، وم�ساندة الفئات االأكرث احتياجًا، �سعيًا وراء حتقيق التنمية امل�ستدامة.
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وقد اأ�شبح دور منظمات وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س يف دول 
اأفريقيا فعااًل يف جمال عملية التنمية، وحقق ذلك جناحات 
اقت�شادية ملح�ظة يف هذا املجال، االأمر الذي دفع الكثري من 
ال�شركات واملن�شاآت ال�طنية املتعددة اجلن�شيات اإلى �شرورة 
الن�شاطات  من  اأكرث  لت�شمل  اخلدمي؛  عملها  نطاق  ت��شيع 
االأخذ  �شرورة  واإلى  واملجتمع،  البيئة  هم�م  مثل  االإنتاجية، 
بعني االعتبار املرتكزات الثالثة التي بل�رها جمل�س االأعمال 
والتقدم  االقت�شادي  النم�  وهي:  امل�شتدامة  للتنمية  العاملي 

االجتماعي وحماية البيئة.
التط�ر التاريخي ملفه�م امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات.

 يرجع ظه�ر م�شطلح »امل�ش�ؤولية االجتماعية« اإلى القرن الثامن 
الكبري«  االقت�شادي  الفيل�ش�ف  اأعلن  حني  امليالدي،  ع�شر 
تتحقق  �ش�ف  املجتمع  ورغبات  احتياجات  اأن  �شميت«  اآدم 
وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات  بني  التعاون  بف�شل  وجه  اأف�شل  على 
ت�شكل  مازالت  هذه  النظر  ووجهة  واملجتمع،  االقت�شادية 
اعترب  وقد  احلا�شر.  وقتنا  يف  ال�ش�ق  القت�شاديات  االأ�شا�س 
)�شلدون Sheldon( يف عام 1923 اأول من اأ�شار اإلى اأهمية 
وظائفها  اأداء  عند  االجتماعية  بامل�ش�ؤولية  ال�شركات  اهتمام 
املختلفة كما اأورد )جرب�ع(. وقد مرت امل�ش�ؤولية االجتماعية 

لل�شركات بعدة مراحل من اأهمها : )را�شي،2013م(
بذلك  ويق�شد   :)1920-1800( االأرباح.  تعظيم  مرحلة   •
ال�شرفة  الذاتية  امل�شلحة  نح�  والت�جه  االأرباح  تعظيم 

ورفع �شعار »ما ه� جيد يل جيد للبلد«.
بداية  حتى  الع�شرينيات  اأواخر  من  ال��شايا  اإدارة  مرحلة   •
ال�شتينيات: وخالل هذه الفرتة ركزت امل�ش�ؤولية االجتماعية 
الذي  الدائم  الربح  حتقيق  يف  االأ�شا�شية  االأعمال  على 
يحقق امل�شلحة الذاتية وم�شالح االأطراف االأخرى، �شعار 

هذه الفرتة ه� »ما ه� جيد لل�شركات جيد للبلد«.

• مرحلة اإدارة ن�عية احلياة، للفرتة من اأواخر ال�شتينيات حتى 
ال�قت احلا�شر: تق�م امل�ش�ؤولية االأ�شا�شية لالأعمال على اأن 
الربح �شروري ولكن االأفراد اأهم من النق�د، وهذا يحقق 
واملجتمع  امل�شاهمني  وم�شالح  لل�شركة  اخلا�شة  امل�شلحة 
برمتها. و�شعار هذه الفرتة هي »ما ه� جيد للمجتمع فه� 

جيد للبلد«.
اأبعاد امل�سوؤولية االجتماعية :

اأبعاد  حتديد  يف  والكتاب  الباحثني  اأنظار  وجهة  تختلف   
امل�ش�ؤولية االجتماعية ف��شع�ا لها م�شميات خمتلفة، ولكنهم 

اأجمع�ا على اأربعة اأبعاد، ميكن اإجمالها يف النقاط التالية:
• امل�ش�ؤولية االإن�شانية، امل�ش�ؤولية االأخالقية، امل�ش�ؤولية القان�ية، 

امل�ش�ؤولية االقت�شادية. )اجلعافرة،2009م(.
جماالت امل�سوؤولية االجتماعية:

حدد امليثاق العاملي للم�ش�ؤولية االجتماعية للمنظمات جماالت 
امل�ش�ؤولية االجتماعية باالآتي )ي��شفات،2012م �س: 54(:

�شك�ك  هي  الدولية  العمل  معايري  الدولية:  العمل  معايري   •
قان�نية تت�شمن املبادئ واحلق�ق التي تتعلق بطبيعة العمل 
تك�ن  اأن  املعايري  لهذه  وميكن  العمل،  وظروف  واأماكن 

ب�شكل اتفاقيات دولية ملزمة اأو ت��شيات غري ملزمة.
اأكانت  �ش�اًء  يتجزاأ،  االإن�شان كل ال  االإن�شان: حق�ق  حق�ق   •
تلك احلق�ق مدنية، اأو ثقافية، اأو اقت�شادية، اأو�شيا�شية، 

اأو اجتماعية، وهذه جميعها من�طة بكرامة االإن�شان.
• حماية البيئة: حماية البيئة من امل�شاكل ذات الطابع البيئي 

مثل: الفقر، والبطالة.
• مكافحة الف�شاد: ويعترب هذا االأخري ظاهرة عاملية �شديدة 
تتداخل  وا�شعة  اأبعادًا  تاأخذ  عميقة  ذات جذور  االنت�شار، 
يرى  ولذا  بينها.  التمييز  ي�شعب  خمتلفة  ع�امل  فيها 
الباحث �شرورة تظافر اجله�د للحد منها ملا يرتتب عليها 
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من اآثار �شلبية كثرية على جمتمعاتنا.
يف  االأيتام  وتنمية  للتعليم  اأكناف  جمعية  جتربة 

غامبيا يف امل�سوؤولية االجتماعية:
غامبيا  يف  االأيتام  وتنمية  للتعليم  اأكناف  جمعية  اإن�شاء  يعّد 
هذه  اأن�شئت  وقد   ... وتعزيزه  به  االإ�شادة  جتدر  مهمًا  حدثًا 
يف  متخ�ش�شة  تنم�ية  كجمعية  2017م  عام  يف  اجلمعية 
يف  كمب�  �شمال  منطقة  يف  ورعايتهم  االأيتام  تنمية  جمال 
غامبيا، وهي منطقة يقدر عدد �شكانها بح�ايل )344756( 
ن�شمة، ح�شب اإح�شائيات الدولة يف عام 2013م. وقد قدرت 
منطقة  يف  االأيتام  عدد  2015م  عام  يف  الي�ن�شف  منظمة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  يتيم،   )23000( بنح�  ال�شمالية  كمب� 
جدًا،  عالية  بن�شبة  الن�شبة  هذه  ارتفاع  ويت�قع   )17 اإلى   0(
ب�شبب ارتفاع ن�شبة وفيات االآباء يف غامبيا، وذلك ب�شبب �ش�ء 

التغذية وينتهي ذلك اإلى االأمرا�س.
وم�شتدامة،  متن�عة  مالية  م�ارد  ت�فري  اإلى  اجلمعية  تهدف 
ت�شغيل  اإلى  لليتيم. كما تهدف  وترب�ية طبية  تعليمية  ورعاية 
كل  لهّن،  التجارية  امل�شروعات  يف  )االأرامل(  االأيتام  اأمهات 
واحدة منهّن ح�شب ما ينا�شبها مما ي�شاعدهّن على احل�ش�ل 

ونظرًا  اجلمعية،  هذه  اإن�شاء  ومنذ  لالأ�شرة.  ثابت  دخل  على 
متعددة  م�ش�ؤوليات  اأمام  نف�شها  وجدت  لها  امللحة  للحاجة 
ب�شاأن م��ش�ع االأيتام، وقدمت الكثري من اخلدمات االإن�شانية 

للمجمع مثل:
• الرعاية التعليمية لليتيم، الرعاية ال�شحية، م�شروع اإفطار 
�شائم، ت�زيع ال�شلة الغذائية الأ�شر االأيتام، م�شروع حل�م 

االأ�شاحي الأ�شر االأيتام.
اخلامتة:

جمعية  اأّن  اإلى  ال�شط�ر  هذه  ختام  يف  االإ�شارة  بنا  يجدر    
املدين  املجتمع  جلمعيات  متفرد  من�ذج  غامبيا  يف  اأكناف 
ولقي  االأيتام(  )رعاية  املجتمع  خدمة  جمال  يف  تعمل  التي 
ال�شنتني  خالل  اجلمعية  قدمت  كما  املجتمع،  قب�ل  ذلك  يف 
مع  بال�شراكة  وذلك  املتن�عة  امل�شاريع  من  الكثري  املا�شيتني 
جمعيات وم�ؤ�ش�شات خريية يف البالد مثل مركز عمر الفاروق 
للدرا�شات االإ�شالمية، ومركز )عبد العزيز اأب� �شع�د( للتعليم 
وحتفيظ القراآن. وغريها من املراكز واجلمعيات العاملة يف 

�شاحة اخلدمة االجتماعية يف غامبيا.

المراجـــع:
التا�شع  العاملي  امل�ؤمتر  االأعمال.  منظمات  وتناف�شية  ريادة  وتدعيم  خلق  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مقارنة  تبني  دور   ،2008 طارق،  را�شي،   •

لالقت�شاد والتم�يل االإ�شالمي، تركيا.
• ي��شفات، 2012 على وب�ديي، 2011م. مدى تبني عنا�شر امل�ش�ؤولية االجتماعية يف �شركة �ش�نفاز يف اجلزائر من وجهة نظر امل�شتفيدين.

• جعافرة اأحمد عبد الفالح، 2009م. اأثر اأخالقيات االأعمال وامل�ش�ؤولية االجتماعية يف املك�نات ذات البعد اال�شرتاتيجي للم�شارف يف االأردن، 
كلية الدرا�شات املالية، جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا، االأردن.
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بقلم: األستاذة دالل عبدالرزاق مدوه

الذكاء االصطناعي 
والمسؤولية االجتماعية 

للشركات

مقدمة: 

يف  مذهاًل  وتزايدًا  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف  جذريًا  وحتواًل  نوعية  نقلة  احلايل  الع�سر  ي�سهد 
االعتماد على تقنيات الذكاء اال�سطناعي، ويتقدم الذكاء اال�سطناعي ب�سرعة كبرية حاليًا اأكرث من اأي وقت 

م�سى، نتيجة النمو الهائل يف توافر البيانات الرقمية، واخلوارزميات املتطورة ب�سكل متزايد. 

وت�ستثمر كربى ال�سركات التكنولوجية يف العامل االآن املليارات لتطوير قدراتها يف جمال الذكاء اال�سطناعي، 
يدعمها  التي  واخلدمات  املنتجات،  لتقدمي  متعددة  وجماالت  خمتلفة،  �سناعات  يف  ال�سركات  تت�سابق  كما 

الذكاء ال�سناعي اإلى ال�سوق.

عمالئها،  االجتماعية، اأمام  مب�سوؤولياتها  يتعلق  فيما  ال�سركات  اأمام  جديدة  حتديات  برزت  لذلك  ونتيجة 
تثري  �سوف  الذكية  التقنيات  فهذه  واحلكومات،  املدين،  املجتمع  منظمات  مواجهة  يف  وكذلك  وم�ساهميها، 

جمموعة كبرية من الق�سايا االجتماعية، واالأخالقية، والبيئية، اجلديدة والتي مل تكن موجودة من قبل.
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الذكاء اال�سطناعي منافع وخماطر
حتقيق  على  القدرة  جهة  من  اال�شطناعي  الذكاء  ميتلك 
منافع اجتماعية كثرية ومنها على �شبيل املثال: قطاع الرعاية 
ال�شحية )الت�شخي�س املح�شن لالأمرا�س(، والنقل )ال�شيارات 

ذاتية القيادة(، واخلدمات القان�نية )ك�شف االحتيال(. 

خماطر  اأخرى  جهة  من  اال�شطناعي  الذكاء  يجلب  كما 
)التحيز  التمييز  اأمثلتها:  ومن  جديدة،  اجتماعية 
املعل�مات  ا�شتخدام  )اإ�شاءة  واخل�ش��شية  اخل�ارزمي(، 
لالأهل(،  امل�شبقة  )امل�افقة  الطفل  وحق�ق  ال�شخ�شية(، 

وحق�ق العمال )ا�شتبدال العمال باالآالت(.
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حتديات وحلول
تختلف املخاطر التي تهتم بها ال�شركات من �شركة اإلى اأخرى، 
ومن �شناعة اإلى اأخرى، وميكن اأن ت�شمل جمم�عة وا�شعة من 
والبيئية،  واالجتماعية،  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية،  املخاطر 
املخاطر،  تلك  حتديد  ال�شركات  على  يجب  لذا  والتكن�ل�جية، 
واالآثار ال�شلبية املحتملة الناجتة عنها، وو�شع خطط للت�شدي 
لها، ويعترب التحدي التكن�ل�جي واملتمثل يف الذكاء اال�شطناعي، 

من اأهم املخاطر امل�شتقبلية التي �ش�ف ت�اجهها ال�شركات.
الذي يربز هنا هو كيف ميكن مواجهة هذا  والت�ساوؤل 
التحدي الكبري واحلد من اآثاره ال�سلبية على ال�سركات؟

 Dunstan ه�ب«  األي�ش�ن  »دون�شت�ن  ي�شري  ال�شدد  هذا  يف 
اآر«  اإ�س  »بي  منظمة  يف  املنتدب  الع�ش�   -  Allison Hope

لل�شركات  االأحيان ال ميكن  اأغلب  اأنه يف  اإلى   :BSR العاملية  
تقييم االآثار ال�شلبية للتكن�ل�جيا اجلديدة التي تنتجها اإال بعد 
اال�شتخدام، لكن ذلك ال ينبغي اأن يك�ن عذرًا لها، حيث ميكنها 
و�شع ال�شيا�شات، والل�ائح، والقي�د التي متنع تلك املخاطر، 
يف  اأخذها  مت  قد  ال�شلبية  التاأثريات  تلك  كل  اأن  من  والتاأكد 
ال�شركات  بع�س  اأن  ورغم  واالإنتاج،  الت�شميم  اأثناء  االعتبار 
ومدونات  واملبادئ،  واالإر�شادات،  الق�اعد،  من  عددًا  ت�شع 
الدولية  املعايري  اإلى  ال�شركات  بع�س  ت�شتجيب  كما  ال�شل�ك، 
اأغلبها الزالت غري متقيدة بتلك  اأن  اإال  الط�عية واالإلزامية، 
)Pakzad,2018(.الت�جيهات يف ممار�شاتها ب�ش�رة ملم��شة
امل�سوؤولية االجتماعية يف مواجهة الذكاء اال�سطناعي
على ال�شركات اإجراء التقييمات ملنتجاتها وخدماتها املرتبطة 
تلك  عن  الناجتة  االآثار  درا�شة  مع  اال�شطناعي،  بالذكاء 
وخا�شة  االجتماعية،  للم�ش�ؤولية  جه�دها  �شمن  التقنيات، 
ذات العالقة بحق�ق االإن�شان، من خالل فرق العمل، واللجان 

املتخ�ش�شة واملك�نة من اخلربات القان�نية، وامل�ارد الب�شرية، 
والعالقات العامة، واخلرباء يف اجلانب النف�شي واالجتماعي، 
والديني، واملعلمني، واملهند�شني، واملط�رين، وعلماء البيانات 
واالإح�شاء...وغريهم من امل�شت�شارين، باالإ�شافة اإلى م�شاركة 
ممثلني عن منظمات املجتمع املدين ب�شكل عام، وذلك ملعرفة 

التاأثري الفعلي لتلك التقنيات على الفرد واملجتمع.
واالأبحاث  الدرا�شات  من  ملزيد  ما�شة  حاجة  هناك  اأن  كما 
ح�ل اال�شتخدامات املختلفة للذكاء اال�شطناعي، وبناًء عليها 
واالإر�شادات،  الق�اعد،  بع�س  تغيري  اأو  اإ�شافة  اأو  و�شع  يتم 
التاأكد  يجب  كما  �شحيحة؛  ب�ش�رة  تطبيقها  كيفية  وت��شيح 
من �شد بع�س الثغرات املحتملة يف تلك الت�جيهات، ل�شمان 
باالإ�شافة  البع�س،  قبل  من  خاطئة  ب�ش�رة  ا�شتغاللها  عدم 
بالذكاء  املتعلقة  الهامة  االعتبارات  من  عدد  هناك  لذلك 
اال�شطناعي والتي يجب على ال�شركات اأخذها بعني االعتبار 

.),2018Dunstan, Park,& Rohwer(:ومنها
ولي�س  ال�شناعات  بجميع  �شلة  ذو  اال�شطناعي  الذكاء   -1
االآثار  ح�ل  احل�ار  يعترب  التكن�ل�جيا:  �شركات  يف  فقط 
االجتماعية للذكاء اال�شطناعي اأول�ية ملحة لل�شركات غري 
التكن�ل�جيا التي ت�شتخدم الذكاء اال�شطناعي كاخلدمات 
كيفية  لفهم  وذلك  وغريها،  ال�شحية،  والرعاية  املالية، 

تاأثريه على مناذج اأعمالهم، وم�ظفيهم، وعمالئهم.
الذكاء  واأخالقيات  االإن�شان  حق�ق  تاأثريات  تعترب   -2
االأمم  مبادئ  اإن�شاء  مت  خا�س:  ب�شكل  مهمة  اال�شطناعي 
وحق�ق  التجارية  االأعمال  ب�شاأن  الت�جيهية  املتحدة 
االإن�شان، لت�جيه اإدماج حق�ق االإن�شان يف �شنع القرار يف 
جمال االأعمال، وينبغي تطبيقها بعناية على تط�ير ون�شر 

الذكاء اال�شطناعي.
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الذكاء  ح�ل  املعل�مات  تب�شيط  اإلى  ال�شركات  حتتاج   -3
الذكاء  تقنيات  اإن  اإليها:  ال��ش�ل  وت�شهيل  اال�شطناعي 
اال�شطناعي معقدة للغاية، واخلرباء بداخل ال�شركات هم 
فقط من يفهم�ن طريقة عملها، لذا يجب على ال�شركات 
متكني املجتمع من ال��ش�ل اإلى املعل�مات املتعلقة به، وفتح 
للتخفيف  واآثاره،  تطبيقاته  للح�ار ح�ل  القن�ات  خمتلف 

من خماطره على املجتمع.
اخلامتة: 

يتبني لنا مما �شبق اأن هناك حاجة ُملحة اإلى م�اكبة هذا الت�شارع 
العاملي يف جمال الذكاء اال�شطناعي، عرب م�شاركة وتعاون الكثري 

من اجلهات احلك�مية، واخلا�شة، ومنظمات املجتمع املدين يف 
الدول العربية، واالنخراط يف نقا�شات مكثفة ح�ل و�شع ق�انني، 
وق�اعد، واأخالقيات، ال�شتخدامات الذكاء اال�شطناعي، وذلك 
ب�ش�رة تتالءم مع ديننا وعاداتنا وقيمنا، وبطريقة حتفظ حياة 
من  خ�ش��شيته  وحتمي  اأ�شكالها،  مبختلف  وحق�قه  االإن�شان، 

االنتهاك، واال�شتغالل من قبل ال�شركات. 
حل�ل  بتقدمي  االهتمام  العربية  ال�شركات  على  يجب  كما 
الذكاء  تقنيات  على  املرتتبة  اجلديدة  للتحديات  منا�شبة 
انطالقاً من  اإيجابية  بطرق  وم�اجهتها  اال�شطناعي، 

م�ش�ؤوليتها االجتماعية.
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بقلم: األستاذ حسن جاسم الجاسم

تأثير منصات التواصل االجتماعي 
في تحقيـــق المسؤولية 

المجتمعية

حيث  كبري  ب�سكل  املتطورة  التكنلوجيا  وع�سر  وانت�ساره  العلم  ع�سر  يف  اليوم  نعي�ض  اأننا  الطالع  ح�سن  من 
يت�ساعف وتت�ساعف كل ثمانية �سهور تقريبًا وبالتايل فاإن اخلدمات التي تقدمها هذه التكنلوجيا يف تطور 
اإن�سان ي�ستطيع من خاللها فتح  Social Media التي دخلت يف كل بيت وباتت يف يد كل  م�ستمر وخا�سة الـ 

واإدارة ح�ساباته يف اأي وقت وحني.
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وامل�ؤثر املبدع ه� الذي ا�شتغل هذه النعمة وط�عها خلدمة جمتمعه ووطنه ولعل اأبرز هذه االأفكار ما مت طرحه من مبادرة قيمة 
تخدم فئة تكاد تك�ن من�شية يف جمتمعنا املحلي وهي فئة ال�شم والبكم، وذلك عندما قام اأحد املبدعني باملبادرة وامل�شاركة مبقطع 
فيدي�  اإبداعي ق�شري  يف الي�تي�ب يلفت النظر فيه اإلى املعاناة احلقيقية لهذه الفئة عندما تتعامل مع اأفراد املجتمع وم�ؤ�ش�شاته 
مع  الت�ا�شل  و�شع�بة  ال�شرورية  املعامالت  هذه  اإنهاء  تعيق  التي  والعقبات  التحديات  لبع�س  وم�اجهاته  واخلا�شة،  احلك�مية 
االأطراف االأخرى وبالتايل ينتابه االإح�شا�س املكن�ن بالقهر وقلة احليلة ورمبا يف خ�شم هذه التحديات قد يفقد نف�شه التي بني 

جنبيه اأو والده اأو اأحد اأقاربه. 
وما اإن مت حتميل هذا املقطع يف من�شات الت�ا�شل االجتماعي حتى ظهرت اال�شتجابة خالل 24 �شاعة من اأعلى رتبة اأمنية يف 
وزارة الداخلية وه� �شعادة وزير الداخلية �شخ�شيًا حيث مت الت�جيه ف�رًا با�شتحداث خط ط�ارئ بنظام )video call( يف غرفة 
العمليات االأمنية يف مملكة البحرين باأحدث التقنيات ال�شتقبال املكاملات الطارئة من هذه الفئة الكرمية فئة ال�شم والبكم من 

اأبناء البحرين.
ف�شاحب املبادرة م�ؤثر وا�شتطاع باإبداعه اأن ي��شل ر�شالته اإلى امل�ش�ؤولني يف اجلهاز االأمني عرب من�شات الت�ا�شل االجتماعي 
بحيث يخدم هذه الفئة املهمة والبالغ عددهم يف العامل 466 ملي�ن اأي اأنهم اأكرث من كل �شكان ال�طن العربي بـ 1.3 مرة، ومنهم 

34 ملي�ن من االأطفال وغالبية هذه االإعاقة كانت منذ ال�الدة.
العربي  العربية وال�طن  التعاون لدول اخلليج  اأثر ل� مت تطبيقها على م�شت�ى دول جمل�س  املبادرة وما لها من  تاأملنا هذه  ول� 

والعامل باأ�شره، ترى ما ه� حجم التاأثري الذي �شترتكه هذه املبادرة.
لذلك فامل�ؤثر وامل�شه�ر واملتب�ع بعدد هائل من املتابعني البد اأن يك�ن لديه ح�س كبري للم�ش�ؤولية املجتمعية جتاه جمتمعه ووطنه 
والعامل كافة واأن ي�شتخدم هذه املن�شات وي�ظفها ه� وبقية امل�ؤثرين واأ�شحاب احل�شابات العادية وي�شخروا ح�شاباتهم خلدمة 
بل  واوطانهم  جمتمعاتهم  وليخدم�ا  املعم�رة،  اأرجاء  يف  الك�ارث  جراء  واملنك�بني  وامل�شابني  والالجئني  واملتعففني  املجتمع 
ويخدم�ا بني االإن�شان بهذه احل�شابات املميزة والتي هي اأ�شال �شميت مبن�شات الت�ا�شل االجتماعي وتعني اأنك جمتمعيًا تخدم 
فئات املجتمع مبختلف اأ�شكاله واأل�ان ومعتقداته واأطيافه، فما بالك اإذ خدمت اأفراده من ذوي االإعاقات املختلفة كال�شم والبكم 

وكبار ال�شن واملتعففني ومن هم بعيدين ال ت�شل اإليهم اخلدمات ال�شرورية. 
اإن الكثري من الع�ائد التي تاأتي مل�ؤ�ش�شات النفع العام واجلهات اخلريية تاأتي عن طريق الت�ا�شل االجتماعي الأنها االأ�شرع واالأقل 
كلفة واالأ�شهل و�ش�اًل لالآخرين ال �شيما تاأثريها على فئة ال�شباب بالدرجة االأولى وهذه الفئة ال ت�شتطيع ال��ش�ل اإليها عن طريق 

حما�شرة اأو ندوة ولكن ت�شتطيع ال��ش�ل اإليها عن طريق هذه املن�شات املهمة من�شات الت�ا�شل االجتماعي.
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بقلم: األستاذة بدرية خضر الحسن

األطفال في وضعية الشارع

مقــدمـــة:
ميثل االهتمام بق�سايا الطفولة ب�سفة عامة وق�سية االأطفال امل�سردين ب�سفة خا�سة ق�سية مركزية لدى 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأطفال  اأو�ساع  تناول  حيث  من  ذلك  واملحلية،  واالإقليمية  الدولية  املجتمعات 
واملوؤمترات  اأجريت  التي  والبحوث  الدرا�سات  خالل  من  جليًا  االهتمام  ذلك  ويظهر  والقانونية.  والنف�سية 
والندوات )seminars( وور�ض العمل ف�ساًل عن التدخالت واملعاجلات للق�سايا ومل�ساكل التي مت�ض هذه الفئه 
ب�سفة خا�سة، هذا اإلى جانب تبنى �سيا�سات وا�سرتاتيجيات نابعة من العالقة والتفاعل بني كل من الطفولة 
والتنمية، االمر الذى مل يجعل النظر لكل امل�سكالت التي تواجه اأو مت�ض الطفولة ب�سفة عامة وهذه الفئة 
ب�سفة خا�سة باأنها جمرد اأعرا�ض نف�سية فردية، بل يجب النظر »اإليها يف اإطار ارتباطها الوثيق باملجتمع 

الذى يعي�ض فيه االأطفال.
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االأطفال  وم�شكالت  ق�شايا  جميع  اإلى  النظر  يجب  هنا  من 
وترب�ية  �شيا�شية  اجتماعية  نف�شية  م�شكالت  ك�نها  اإطار  يف 
وثقافية وبيئية نتاج لظروف واأو�شاع وق�شمات تلك املجتمعات 
وم�شكالت تط�رها، خا�شة عندما تاأخذ تلك امل�شكالت اأبعاد 
الظاهرة، اأو امل�شكالت النامية اأو املتزايدة، كم�شكلة هذه الفئة 
بكل اأبعادها التى وجدت االهتمام من املجتمع الدويل، خا�شة 
ال�شيا�شات  من  حزمة  النامية  الدول  من  العديد  تطبيق  بعد 
االقت�شادية واالجتماعية التي كانت نتاج لت��شيات اأو و�شفة 
لتطبيق  اأدى  مما  الدول،  لتلك  الكربى  الدولية  امل�ؤ�ش�شات 
بالغة وخطرية على م�اطنيها حيث  اآثار  ال�شيا�شات من  تلك 
والهجرة   ، والتهمي�س  والبطالة،  الفقر  فى  االآثار  تلك  متثلت 
من الريف اإلى املدن اإ�شافة لكل ذلك االإهمال الكامل وعدم 
تقدير الراأ�شمال االجتماعى الذى يعني القيم والثقافة التى 
كانت ت�ش�د  جمتمعات تلك الدول النامية، هذا ما دفع العديد 
من املنظمات الدولية واالقليمية تبنى مبادرات عديدة منها 
على  مبقت�شاها  فر�شت  التى  ع�شرين(  )الع�شرين  مبادرة 
اأن ت�جه 20% من م�شاعدات التنمية  الدول املانحة والنامية 
وميزانية الدولة اإلى اخلدمات االجتماعية االأ�شا�شية باعتبار 
ذلك يكفل تنمية راأ�س املال الب�شرى وم�اجهة حاجات ال�شكان 
مقدمتهم  وفى  الهيكلي  التكيف  برامج  من  ت�شررًا  االأكرث 
االأطفال  ت�شرد  م�شكلة  برزت  االأثناء  هذه  ويف  االأطفال، 
واأكدت  العامل،  دول  من  كثري  فى  ووا�شحة  وا�شعة  ب�ش�رة 
جميع الدرا�شات التى اأجريت وقتها الربط بني هذه الظاهرة 
مثلت  واإن  والثقافية،  واالقت�شادية  االجتماعية  والتح�الت 
بع�س الع�امل ي�ؤدى الى هذه امل�شكلة ولكن يت�شافر اأكرث من 
�شبب وعامل م�ؤديًا اإلى بروز امل�شكلة. من هنا ميكن االإ�شارة 
اإلى اأن م�شكلة ت�شرد االأطفال لي�شت باجلديدة متامًا فى العامل 

اإال اأنها عرفت ب�شيغ خمتلفة، وفى ظل اأو�شاع عاملية خمتلفة 
اهتمامًا  وجدت  الت�شرد  م�شكلة  اأن  اإلى  االإ�شارة  �شبقت  كما 
اأنها  باعتبار  وال�طني  واالإقليمي  الدويل  املجتمع  �شعيد  على 
مع  تقاطع  االأحيان  من  كثري  وفى  متا�س،  نقطة  متثل  ق�شية 
يعي�ش�ن  الذين  خا�شة  باالأطفال  اخلا�شة  الق�شايا  معظم 
عندما  وتثار  الق�شايا،  من  وغريها  ال�شعبة  الظروف  حتت 
تثار م�شكلة انعدام فر�س التعليم وت�شرب االأطفال من التعليم 

واالهمال وعدم الت�جيه .... اإلخ
املنظمات  قبل  من  عديدة  بجه�د  خ�شت  الق�شايا  تلك  كل 
وال�طنية، �ش�اء كانت عاملة فى جماالت  الدولية واالقليمية 
هذه  وتراوحت  غريها،  اأو  االأطفال  وتاأهيل  ورعاية  حماية 
االإح�شاءات  وت�فري  والدرا�شات  البح�ث  اإجراء  بني  اجله�د 
ف�شاًل  العمل  وور�س  امل�ؤمترات  وعقد  واملعل�مات  والبيانات 
املداخل  وتطبيق  واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  و�شع  عن 
واملعاجلات، وذلك فى اإطار التعاون والتن�شيق والتكامل ما بني 

االأجهزة الر�شمية ومنظمات املجتمع املدين.
مفهوم الطفل فى و�سعية الت�سرد

و�شعية  يف  االأطفال  م�شكلة  يف  واالختالفات  والتباين  التن�ع 
واحد،  تعريف  اإلى  الت��شل  على  القدرة  من  يحد  الت�شرد 
حمدد، دقيق ومالئم كما يحد اأي�شًا من القدرة على حتديد 
منهجية واحدة مالئمة للتدخل فى تدابري احلماية لالأطفال 
فى و�شعية الت�شرد لذلك فاإن هناك عدة تعريفات لهم منها:

باأنه الطفل القا�شر الذي ال ميلك  • مايعرف الطفل امل�شرد 
لي�س  قاهرة  ولظروف   ... ال�شارع  وينام يف  ويعي�س  منزاًل 
التعريف  هناك ت�ا�شل بينه وبني عائلته، ويدخل يف هذا 
ي�شطرون  عائالتهم  مع  ت�اجدهم  رغم  الذين  االأطفال 

للعمل ط�ال الي�م يف ال�شارع.
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• تعريف اآخر، اإن الطفل امل�شرد ه� احلدث املعر�س لالنحراف 
ومل يتجاوز عمره ثمانية ع�شر عامًا، بال ماأوى، غري قادر 
على حتديد مكان �شكنه، وغري قادر على اإر�شاد ال�شرطة 
عن  معل�مات  اإعطاء  ي�شتطيع  ال  اأو  اأمره،  يت�لى  من  اإلى 
نف�شه، وال ميار�س عمال يعي�شه، اأو ه� من يبيت بالطرقات 
بال �شكن ياأويه، يك�ن مارقًا عن �شلطة اأب�يه اأو من يت�لى 
وقد  واملجرمني  واملنحرفني  امل�شب�هني  يخالط  اأمره. 
ويك�ن  البنزين  ي�شتن�شق  اأو  الكح�ل  اأو  املخدرات  يتعاطى 

عاطاًل ولي�س له عائل.
• فى هذا ال�شياق يعرف احلدث امل�شرد باأنه احلدث املعر�س 
لالنحراف والذي تقع �شنه بني 7 ــ 18 عامًا، يعي�س خارج 
اأ�شرته الطبيعية نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن اإرادته، 
باأعمال  القيام  طريق  عن  نف�شه  على  عي�شه  يف  يعتمد 

هام�شية اأو اأن�شطة غري م�شروعة.
اأ�سباب ت�سرد االأطفال:

اأ�سباب اجتماعية:
1. الهجرة من الريف اإلى املدن.

2. التفكك االأ�شري وت�شتت االأبناء بني االأب واالأم ب�شبب الطالق.
االأ�شرة  داخل  االأبناء  بني  والتمييز  االأب�ين  من  الق�ش�ة   .3

ال�احدة.
4. اليتم وفقدان اأحد االأب�ين اأو كالهما )اأحيانًا( مما ي�شبب 

�شعف الرقابة على االأطفال.
اخلروج  اإلى خطر  االأطفال  يعر�س  املدر�شة  من  الت�شرب   .5

اإلى ال�شارع.
اأ�سباب اقت�سادية:

1. الفقر وما يرتبط به من عدم ت�فر احلاجات االأ�شا�شية.
2. البطالة وعدم ت�فر فر�س العمل .

اأ�سباب �سيا�سية:
1. نق�س االأمن ب�شبب احلروب والنزاعات الداخلية.

اأ�سباب بيئية:
1/ الك�ارث الطبيعية والتده�ر البيئي.

هناك اأ�شباب خا�شة باالأطفال اأنف�شهم تدفعهم اإلى ال�شارع، 
االأ�شرية  ال�شغ�ط  من  والهروب  للحرية  الزائد  امليل  مثل 
وغياب االهتمام باللعب والرتفيه داخل االأ�شرة والبحث عنها 

فى ال�شارع مع وج�د رفقاء ال�ش�ء خارج االأ�شرة.
التدابري واملعاجلات املطلوبة:

اإن�شاء املراكز والدور االإي�ائية   •  
التاأهيل االأكادميي.   •  
التاأهيل احلرفى .   •  

•   فر�س العمل .  
مل �شمل االأطفال مع ذويهم واملتابعة املثلى لهم.   •  

التن�شيق مع اجلهات ذات ال�شلة .   •  
تو�سيات عامة:

امل�شردين  االأطفال  مع  العاملني  قدرات  تنمية  على  العمل   .1
جتعلهم  التي  الالزمة  والقدرات  املهارات  واإك�شابهم 
ومهنية  بحياد  الفئة  هذه  اأفراد  مع  التعامل  على  قادرين 
وخلق عالقات معهم دون ال�شع�ر بالتهديد والدونية وعدم 

االحرتام.
كى  بها  واالهتمام  ورعايتها  االأ�شرة  حماية  على  العمل   .2

تتمكن من االطالع مب�ش�ؤلياتها نح� تربية اأبنائها.
3. يجب الرتكيز يف درا�شات وبح�ث وم�ش�حات ت�شرد االأطفال 
جتديد  يجب  كما  فيه،  العمل  املخطط  املجتمع  نطاق  على 
الدرا�شات والبح�ث ب�شفة دورية للحفاظ على دقة املعل�مات 

وفاعليتها فى ت�شميم برامج واأن�شطة معاجلة امل�شكلة.
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والنف�شيني  االجتماعيني  الباحثني  ت�فري  جتربة  تعميم   .4
باملدار�س وتفعيل دورهم وت�ثيق العالقة بني املدر�شة واملنزل.
امل�شردين يف عملية تخطيط  االأطفال  اإ�شراك  العمل على   .5
ملعاجلة  الهادفة  واالأن�شطة  والربامج  امل�شروعات  وتنفيذ 

م�شاكلهم واإعادة تاأهيلهم.
والتن�شيق  االإ�شراف  على  تعمل  ق�مية  وطنية  اآلية  تك�ين   .6
هذه  حتقيق  فى  ت�شاهم  امل�شتمر  والتقييم  واملتابعة 

الت��شيات.
اخلامتة:

املعاجلات  الإيجاد  اجلميع  جه�د  ت�شافر  ال�شرورى  من 
اأن  باعتبار  انت�شارها  من  واحلد  امل�شكلة  لهذه  والت�شدي 
وع�امل  واأ�شباب  ظروف  دفعته  ال�شارع  و�شعية  فى  الطفل 

يتحتم  باعتباره جمرما  وتنميته ال  وتاأهيله  ت�شت�جب حمايته 
عقابه فالهدف ه� حت�يله اإلى اإن�شان يتكيف مع املجتمع الذى 
يعي�س فيه، بحيث ي�شبح ع�ش�ًا منتجًا ولي�س عالة وعبئًا عليه 
يعيقه عن التقدم والتط�ر وال يتاأتى ذلك اإال فى �شياق عملية 
معاجلة متكاملة تبداأ من اجلانب ال�قائى فى خماطبة جذور 
من  نحد  لكى  اأ�شبابها  اإزالة  على  والعمل  ومعرفتها  امل�شكلة 
دخ�ل املزيد من االأطفال حلياة ال�شارع من خالل اإيجاد بيئة 
�شمان  خالل  من  فيها  وي�شتثمر  االأطفال  قدرات  تنمي  اآمنه 
الت�شريعات وال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات والربامج واالأن�شطة 
وفق منهج حق�قي يق�م على العدالة االجتماعية التي تراعي 
ه�ؤالء  يجعل  مما  يعي�ش�نها  التى  والظروف  العمرية  فئاتهم 
االأطفال جزءا اأ�شيل من عملية التنمية، وداخل دائرة االإنتاج. 
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بقلم: األستاذة منى بن هده السويدي

اإلنجازات الخالقة تبدأ من 
المسؤولية المجتمعية

تطلعًا  واأكرث  للفعل،  ا�ستجابه  واأكرث  �سفافية،  اأكرث  اللغة  ت�سبح  املجتمعية،  امل�سوؤولية  بروح  نتحدث  حني 
للم�ستقبل، ويكون العمل اأكرث �سعادة ولذة، فالدافعية االإن�سانية هي التي حترك الب�سر الأن يكون اأكرث انتماء 
القيم  وتر�سخ  االإن�سانية،  لغة  حتمل  املجتمعية  فامل�سوؤولية  بينهم،  فيما  باحلوار  �سغفًا  واأكرث  ذواتهم،  اإلى 
واملبادئ والقوانني الدولية االإن�سانية عرب قافلة ما ي�سمى »الدبلوما�سية االإن�سانية«، يف الفكر والثقافة، من 

اأجل اأن ينه�ض العامل اإلى م�ستقبل اأكرث جمااًل وا�سراقًا، واأكرث انتماء لالإن�سان.
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وفقًا  نعمل  االجتماعي،  للتمكني  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  يف  ونحن 
بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وت�جيهات  لروؤى 
حممد القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، »رعاه 
اهلل« ب��شفه الداعم االأول الأبنائه االأيتام. والتعليمات ال�شامية 
من قرينة �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة، �شم� ال�شيخة ج�اهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�شة املجل�س االأعلى ل�ش�ؤون االأ�شرة. 
فنتخذ من ب�شرية القلب منهجًا، ومن االإن�شانية دافعًا، ومن 
االإن�شان،  ج�هرة  عملنا  الأن  و�شعادة؛  �شرفًا  االإن�شان  خدمة 
ننطلق  وبالتايل  عليها  التي خلفه  االأر�س  يعمر  اأن  اأجل  ومن 
الزاهية  واالإ�شالمية  االأ�شيلة  العربية  الثقافة  روا�شخ  من 
وجدت  منذ  التي  باالإن�شانية  املفعمة  االأخرى  واحل�شارات 
�ش�اء  ال�ا�شع،  الب�شرية  ف�شاء  االإن�شانية يف  روح  تن�شر  كانت 
بفكرها وعلمها اأو باإبداعها، وثقافتها امل�شاملة التي كانت ت��شع 
م�شاحة احل�ار، وم�شاحة الت�شامح، وم�شاحة املحبة والرحمه، 
اإال  اأر�شلناك  »وما  وتعالى:  تبارك  احلق  ق�ل  من  انطالقًا 
رحمة للعاملني«. من هنا فم�ؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني االجتماعي 
ت�شعى جاهده- باإذن اهلل تعالى- اأن تفعل هذا االإرث االإن�شاين 
امل�شرتكة  والفعاليات  العديد من الربامج  العريق، من خالل 
يك�ن  اأن  اأجل  ومن  احلا�شر،  يف  ب�شرية  يك�ن  اأن  اأجل  من 
طاقة اأخالقية تدفع بنا اإلى مزيد من العمل من اأجل متكني 
تراب  من  االإن�شان  واإغاثة  واأو�شيائهم،  االأب  فاقدي  االأبناء 
اأي غطاء  اأعيننا  اأمام  ن�شع  ال  الأننا  االإمارات،  الغايل  وطننا 

ايدول�جي فنظرتنا تنبثق عن روح االإن�شانية وروؤيتنا للب�شر.
امل�ؤ�ش�شات  �شعي  من  ينطلق  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  اإن 
وال�شركات يف خمتلف قطاعات العمل العام واخلا�س للم�ازنة 
بني اأن�شطة امل�ؤ�ش�شة الربحية وتلك غري الربحية التي تع�د على 
اإبداعية  ومبادرات  حمالت  تبني  خالل  من  بالنفع،  املجتمع 
اأو  للم�ؤ�ش�شة  املجتمعية  الر�شالة  �شلب  يف  تدخل  ومبتكرة، 

ال�شركة املعنية وتعك�س قيمها ومعايريها االأخالقية. وبالتايل 
املجتمع هي جزء مهم  واملمكنه يف  االإن�شانية  امل�ؤ�ش�شات  فاإن 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  تدعم  التي  املنظ�مة  هذه  من 
والبيئية  واالقت�شادية  االجتماعية  بالتنمية  ترتبط  التي 
وال�ش�ؤون ال�شحية اأي كل ما ه� من �شاأن التاأثري على الب�شر 
واحتياجاتهم. وي�شعدنا اأن نك�ن �شمن هذه املنظ�مة النبيلة 
واحد،  ل�ن  ذات  اإن�شانية  حتركها  واحده،  بروؤية  تعمل  التي 
وه� ل�ن املحبه، وذات منهج واحد، منهج ال�شالم، وذات روح 
واإليها ننطلق ويف ف�شائها  التي منها  االإن�شانية،  واحده، روح 
وبطم�حاتنا واآمالنا واآالمنا نحلق لنخدمها ونحن ن�شعر بزه� 

و�شعادة ال ت��شف.
تقدير  حمل  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اأن  على  اثنان  يختلف  وال 
املجتمعي  العمل  واأن  قبل اجلميع، ال�شيما  وثناء من  واهتمام 
مبادئ  ويالم�س  العطاء،  رم�ز  تعك�س  واأهدافًا  قيمًا  يحمل 
االرتقاء  يف  وم�شاهمتها  اخلري  حب  من  وقربها  املجتمعات 
االإن�شاين  احل�س  تنمي  املجتمعية  فامل�ش�ؤولية  باملجتمعات، 
يجد  اأن  للمتابع  وتلبي طم�حاته. وميكن  باملجتمعات  وترتقي 
النظر  بغ�س  البلدان  خمتلف  يف  واجلهات  امل�ؤ�ش�شات  تلك 
فامل�ش�ؤولية  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�شادية  حالتها  عن 
الب�شرية  ثقافات  خمتلف  يف  م�شرتكة  ق�ا�شم  هي  املجتمعية 
و�شاربة جذورها يف التاريخ منذ القدم، ومازال االإن�شان ي�شعى 
اإلى الرتكيز على هذه اجل�انب واملجاالت، نظرًا ملا فيها من 

خري وعطاء وتكاتف وتعبري حقيقي عن الت�شامن املجتمعي.
لها  املجتمع  اأفراد  بني  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ثقافة  اإ�شاعة  اإن 
ع�ائد اأثرية، وبركاته متعدده، وف�ائده كثرية، فه� يق�د اإلى 
رفعة املجتمع وحتقيق االكتفاء من خالل م�شاركة امل�ؤ�ش�شات 
النماء  نح�  به  والدفع  املجتمع،  تط�ير  يف  واجلمعيات 
امل�ش�ؤولة يف تخفيف  امل�شاركة مع اجلهات  واالرتقاء، وكذلك 
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االأعباء املثقله بها، ال�شيما ما يتعلق بالبنى التحتيه والتي يع�د 
نفعها اإلى االأمة جمعاء. وهذه امل�ش�ؤولية املجتمعية اأي�شًا تتيح 
غالبًا،  واملهدرة  املعطلة  ال�شباب  طاقات  من  االإفادة  فر�شة 
اخلاطئة  ال�شل�كيات  من  احلد  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم  واأي�شًا 
التي  واجلماعية،  الفردية  االنحرافات  بع�س  يف  واملتمثلة 
حما�شرة  املمكن  من  بحيث  العاطلني،  من  الكثري  ميار�شها 
هذه الظ�اهر ال�شلبية، ويك�ن بذلك العمل املجتمعي بابًا من 
اأب�اب حماية الق�ة الب�شرية داخل الدولة، والق�شاء على وقت 

الفراغ الذي ميثل اأحد املهددات للمجتمع بجميع مناحيه.
امل�شاهمة  على  فقد  تقت�شر  ال  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اإن 

اال�شتباقية  باالإ�شرتاتيجية  ي�شمى  ما  على  واإمنا  االجتماعية، 
االإن�شاين،  يتطلبه  ما  لكل  امل�شبق  االإعداد  على  تعمل  التي 
احتياجاته  ودعم  ومتكني  االإن�شان،  �شعادة  اإلى  ت�شعى  فهي 
امل�شتقبلية، لت�شل باالإن�شان اإلى غاياته املرج�ه، واإلى حتقيق 
اأحالمه يف االأمن واالأمان والعي�س بكرامة، ومن اأجل جمتمع 
مببادئه،  بقيمه،  فا�شل  جمتمع  االإن�شانية،  قيم  فيه  ت�ش�د 
بعمله، وبالتايل جمتمع كل ما فيه من اأجل االإن�شان وحتقيق 
االأمن وال�شالم له يف احلا�شر وامل�شتقبل من هنا كذلك ياأتي 
الر�شالة  لهذه  االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  تبنى 

االإن�شانية ال�شامية التي كنا لها والأجلها.
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بقلم: األستاذة صفاء أحمد صقر

تمكيــن المـــرأة مسؤوليـــة 
مجتمعيـــة 

تطوير قدرات املراأة عبارة مب�سطة عن مفهوم )متكني املراأة( كي ال تكون املراأة عبئًا على املجتمع وكي ت�ساهم 
يف تطوره وتقدمه من جميع جوانبه العملية والثقافية واالقت�سادية والعلمية واحلرفية.

فعندما يتم متكني املراأة لتعمل وت�ساهم ب�سكل اأكرب ت�سبح اإمكانية النمو االقت�سادي اأكرث و�سوحًا حيث تعتمد 
معظم الن�ساء حول العامل على قطاع العمل غري الر�سمي كم�سدر للدخل كما ويعد )متكني املراأة( يف الدول 
النامية اأمرًا اأ�سا�سا لتقليل الفقر العاملي وذلك لكون الن�ساء ي�سكلن جزءًا كبريًا من عدد الفقراء حول العامل 

واإق�ساء جزء كبري من القوى العاملة لدولة ما على اأ�سا�ض اجلن�ض فقط له اأثار �سلبية على االقت�ساد.
الّتمييز اجلن�سي  التحر�ض اجلن�سي يعّد �سورة وا�سحة من �سور  فاإن   )ILO( الدولية العمل  بح�سب منظمة 

اإ�سافة اإلى ذلك تقّر اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.
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اإحدى امل�شائل  يعد البحث يف دور املراأة واأهمّيته يف املجتمع 
والتزال،  بعيدة  عه�د  منذ  االإن�شانية  طرحتها  التي  الهامة 
اإال اأن املراأة االآن تطرح نف�شها يف �شيغ متجددة تتنا�شب مع 
طبيعة كل ع�شر بح�شب خ�ش��شيته واملفاهيم احلديثة التي 
بهذا  واملهتم  الباحث  من  ت�شت�جب  والتي  م�ا�شيعه  تتناول 
اخل�ش��س البحث والدرا�شة واإثارة امل�ا�شيع املختلفة لتحفيز 
اجله�د والقدرات والتي ت�شاهم جميعها يف متكني املراأة .... 

يعتمد مفه�م متكني املراأة بالدرجة االأولى على اإي�شال املراأة 
اإلى درجة من ال�عي متّكنها من اإدراك واقعها ور�شم اخلط�ط 
العري�شة مل�شتقبلها دون اأن ترتك العنان ل�يل اأمرها للتحكم 
المتالك  بحاجة  وتك�ن  بالّنف�س  الثقة  يعطيها  مما  بذلك، 

االأدوات امل�شاعدة لتحقيق هدفها.
تبّنت العديد من املنظمات االمنائية )منظمات غري حك�مية 
كهدف  املراأة  متكني  مبداأ  املتحدة(  لالأمم  تابعة  ومنظمات 
رئي�شي يف براجمها، كذلك ا�شتحداث برنامج االأمم املتحدة 
والّرجل  باملراأة  ة  اخلا�شّ ال�شيا�شات  عن  برناجمًا  االإمنائي 
اتخاذ  جمال  يف  املراأة  متكني  ي�شّجع  برنامج  ه�  الّتنمية  يف 
القرارات ال�ّشيا�شّية واالقت�شادّية على جميع امل�شت�يات بدءًا 

من البي�ت وو�ش�اًل الى احلك�مة. 
والّتنمية  بامل�شاركة  وثيقًا  ارتباطًا  الّتمكني  مفه�م  يرتبط 
وميكن الق�ل باأن الّتمكني وامل�شاركة هما وجهان لعملة واحدة 
قدراتها  وتط�ير  املراأة  تنمية  الفاعلة  امل�شاركة  وت�شتلزم 
اإحداث  من  متّكنها  التي  الق�ة  عنا�شر  لتمتلك  وامكاناتها 

الّتغيري يف جمتمعها.
هذا ويرجع مفه�م الّتمكني لعقد ال�شتينيات من القرن املا�شي 
حيث ارتبط ظه�ر هذا املفه�م باحلركات االجتماعّية املنادية 
احلني  ذلك  ومنذ  للم�اطنني  واالجتماعّية  املدنّية  باحلق�ق 
ُا�شتخدم مفه�م الّتمكني بعّدة معاين وعّدة جماالت كاالقت�شاد 
والّتعليم  الّتنمية،  يف  وكذلك  وال�ّشيا�شي  االجتماعي  والعمل 
حي ويف عملية اتخاذ القرار.  واملعل�مات وال��شع القان�ين وال�شّ

يف  املراأة  قدرات  زيادة  اإلى  التدريبية  العمل  ور�س  تهدف   
ولهذا  هنا  من  اأكرب،  بفعالية  املجتمعية  للم�شاركة  الّتخطيط 
الغر�س يجب اإزالة الع�ائق التي تعرت�س متّتع املراأة بالفر�س 
عملية  يف  الرجل  مع  مت�شاوية  م�شاهمة  وم�شاهمتها  وامل�ارد 

التنمية بكل م�شت�ياتها وم�شامينها. 
متكني  واأنواع  باأ�سكال  الّتعريف  ميكننا  منه  انطالقًا 

املراأة: 
ال�ّشيطرة  على  الّن�شاء  قدرة  عن  يعرّب  الفردي:  الّتمكني   •
على حياتهّن واإح�شا�شهّن بقيمتهّن وقدراتهّن على حتديد 

اأهدافهّن والعمل على حتقيقها.
• الّتمكني االقت�شادي: وه� متكني املراأة من الّت�شرف الكامل 
دون  تريد  الذي  بال�شكل  واإدارتها  وممتلكاتها  اأم�الها  يف 

احلاجة اإلى الرج�ع للرجل. 
• الّتمكني االجتماعي: وه� اإعطاءها كامل احلق يف ممار�شة 
يف  اختياراتها  تقييد  وعدم  واالأ�شرّية  ال�شخ�شّية  حق�قها 
االأم�ر االجتماعّية التي تتعّلق بها، وعدم الّنظر لدور املراأة 

يف املجتمع على اأنه لرتبية االأوالد فح�شب.
ال�شيا�شّية  بحق�قها  ت�عيتها  على  رّكز  ال�شيا�شي:  التمكني   •
القرارات  على  االعرتا�شات  يف  احلق  ومنحها  ودعمها 
التي تعّدها جائرة يف حّقها، وم�شاركة الّن�شاء يف منظمات 
املجتمع املدين، كاالأحزاب، والّنقابات، واملنّظمات االأهلّية 

وغريها.
الّن�ش�ية  احلركات  عِملت  املجتمع  داخل  الثقافة  هذه  ولن�شر 
بها،  خا�شة  عات  وجتمُّ ومراكز،  واأندية  م�ؤ�ش�شات  بناء  على 
وندوات  وحما�شرات،  فعالّيات  ُتقام  االأندية  تلك  ثنايا  ويف 

ومباحثات تروج ملفه�م الّتمكني بكل اأ�شكاله. 
من  لل�قاية  االأ�شا�شّية  الركائز  من  املراأة  متكني  يعد  حيث 
منهن،  للعنف  تعر�شن  من  تاأهيل  حتى  اأو  املراأة  �شد  العنف 
حدوث  معّدالت  اأن  احلديثة  العلمّية  الّدرا�شات  اأثبتت  فقد 
وب�ش�رة  تقل  جمددًا  حدوثه  احتماالت  اأو  املراأة  �شد  العنف 
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ملح�ظة عند الّن�شاء الل�اتي يعرفن حق�قهّن ب�ش�رة جيدة، 
والل�اتي ميلكن م�ردًا كرميًا للّدخل ويقيهّن احلاجة، وكذلك 
العمل  يف  وامل�شاركة  التعليم  يف  جيدة  بفر�س  يحظني  من 
االإحباط  فرتات  جتاوز  ي�شتطعن  ملن  باالإ�شافة  االجتماعي، 

وفقدان الّثقة التي وّلدتها التجارب �شابقًا .
يف  وتاأهيلها  املراأة  لتمكني  حاجة  االأ�شّد  االوقات  بني  من  اإن 
للخطر  عر�شة  اأكرث  الّن�شاء  ت�شبح  حيث  راعات  ال�شّ اأوقات 
على وجه اخل�ش��س وتي�شري ع�دتهن اإلى ديارهن من خالل 
عليها  الّتدريب  ثم  ومن  اإليها  يحتجن  التي  االأدوات  منحهّن 
لتعايف  العملية  البداية  ميثل  اأن  ميكن  وبذلك  البناء  الإعادة 

املجتمع املحلي باأ�شره.
تق�ل ج�زيت �شريان املدير التنفيذي لربنامج االأغذية العاملي 
على  للتغلب  عمله  ميكن  اّلذي  ما  النا�س  ي�شاألني  ما  كثريًا 
اجل�ع؟؟؟؟ ل�كان لديك كل م�ارد العامل للق�شاء على اجل�ع 
ماذا كنت �شتفعلني؟ وج�ابي ب�شيط: »متكني املراأة الأن املراأة 

هي ال�شالح ال�شري ملكافحة اجل�ع«. 
رمبا الكثريون ينظرون ملفه�م متكني املراأة باأنه ذو طابع غربي 
خاطئة  نظرة  وهذه  االإ�شالم،  يف  املراأة  دور  مع  يتنافى  بعيد 
وبعيدة عن واقع املراأة يف االإ�شالم،  الأن االإ�شالم كرم املراأة 
بع�س  بت�شحيح  واملطالبة  املجتمع،  داخل  دورها  من  واأعلى 
االأو�شاع اخلاطئة يف املجتمع براأيهم  والتي تتنافى مع الدين 
فنحن  الغربي،  النم�ذج  اتباع  علينا  يجب  اأنه  يعني  ال  هذا 
م�شلم�ن قبل اأي �شيء، وال ميكننا التخلي عن ه�يتنا، ونحن 
يف �شعينا للح�ش�ل على حق�ق املراأة يجب اأال نتحدى ثقافتنا، 
االأ�شلية،  ثقافاتنا  مع  يتفق  لنا  م�شارًا  نن�شئ  اأن  االأحرى  بل 
اإيجابّيًا وهذا  واإال فاإن النا�س لن يتقبل�ا اأي تغيري مهما كان 
يف  واحدة  تبقى  االأ�ش�س  ولكن  ثقافة  كل  خ�ش��شية  مييز  ما 

االهتمام باملراأة وق�شاياها.

االإ�شالم اأعطى املراأة حق�قها ورفع مكانتها، ومقارنة ب�شيطة 
الأو�شاع املراأة قبل االإ�شالم وبعد االإ�شالم ندرك هذا االأمر.

 اإن االأو�شاع التي تعي�شها املراأة امل�شلمة بني التقاليد الراكدة 
يف  وعلمائها  االأمة  مفكري  على  تفر�س  ال�افدة،  واالأفكار 
ثقافتنا  من  نابعًا  برناجمًا  ي�شع�ا  اأن  التخ�ش�شات  خمتلف 
و�شريعتنا االإ�شالمّية ح�ل ق�شايا املراأة، ويك�ن هذا الربنامج 
االأخرى  الدع�ات  اأ�شحاب  مع  بها  التحدث  يتم  مرجعية 

الرامية اإلى تعميم ثقافتها واأفكارها.
املانع  اأن  االأمم املتحدة يف تقاريرها من  اأكدت عليه  هذا ما 
الرئي�شي من التطبيق الكامل ملفه�م متكني املراأة ه� مت�شك 
العائق  هذا  على  وللتغلب  عائقًا،  فاعتربته  بالدين،  ال�شع�ب 
�شدرت الت��شية يف م�ؤمتر بكني +10 الذي عقد يف مار�س - 
2005 - بال��ش�ل الى ال�شع�ب عن طريق املنظمات االإ�شالمية 
التي  امل�شامني  كل  تقدمي  خاللها  من  يتم  التي  ال�اجهة  هي 
تلقى  ال  اإ�شالمي حتى  اإطار  ولكن يف  الدولية  امل�اثيق  ح�تها 

املعار�شة من ال�شع�ب املتدينة. 
وه� ما اأثبتته جتارب العديد من الدول اأن مكافحة فقر املراأة 
ثبت  الأنه  ككل،  املجتمع  رفاهية  اإلى  ي�ؤدى  اقت�شاديًا  ومتكينها 
اأن الزيادة يف دخل املراأة ت�ؤدى اإلى زيادة يف اإنفاق االأ�شرة على 
ال�شحة والتعليم والتغذية مما ي�ؤدى اإلى الزيادة يف دخل الرجل، 
وبالتايل اإلى زيادة راأ�س املال الب�شري، ف�شاًل عن مردود تعليم 

املراأة على معدل اخل�ش�بة وتغذية و�شحة االأطفال. 
اإن م�شاركة املراأة يف التنمية ومتكينها يعد اأحد امل�ؤ�شرات التي 
يقا�س عليها تقدم االأمم ونه��شها، ومن امل�ؤ�شرات الهامة يف 

ترتيب الدول يف اأدلة التنمية الب�شرية املختلفة.
الذي تكمن ق�ته  املخل�ق  اإلى هذا  االأنظار  نلفت  النهاية   يف 
يف  تكمن  املراأة  )عبقرية  �شقراط:  عنه  قال  حني  �شعفه  يف 

قلبها(.
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بقلم: المهندس أحمد صالح الرماح

ألف بائيات العمل الخيري

 قيل يل اكتب عن العمل اخلريي فقلت وما ع�ساي اأن اأخٌط بيميني وماذا اأ�سٌطر وهل يراعي �سّيال مبناقب هذا 
احلقل االأثري؟! 

فتجراأت و�سغُت هذه اخلواطر التي خّطها القلب ال القلم ولعلها جهد املقل والذي يدعي و�ساًل بليلى! 
واآالمه  وحتدياته  تفا�سيله  بجميع  يتلذذون  العمل  لهذا  فاملمار�سون  متعة!  تعدلها  ال  اخلريي  العمل  متعة 

وماآالته!
 فميزة هذا العمل اأنه يجري بعروق �ساحبه ملدة 3٦5 يوم بال�سنة وال توجد به �سنة كبي�سة! كما ال توجد 

عطل اأو منا�سبات اإذ هي �ساعات الذروة فال راحة!  كما ال يوجد و�سف وظيفي حمدد! فهو باخت�سار:
 ت�سبيل النف�ض لوجه اهلل لعمارة االأر�ض وخلدمة اخللق!
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 والعمل اخلريي ال يعطيك جزءًا منه حتى تهديه كل ح�ا�شك 
يف  وينغر�س  معك  وينام  معك  ي�شح�  فه�  متاما  له  وتتجرد 
وريدك ويرتبع على عر�س قلبك! فرتى العاملني بهذا احلقل 
كاأنهم خلية نحل عن�انها العمل الدوؤوب والبعد عن ال�ش��شاء 
واالأ�ش�اء فهم يف ب�شتان �شعادة م�شتدام. كيف ال والعمل مع 

امل�لى جل �شاأنه!
فهذا  ذلك،  لغري  وقت  عنده  لي�س  اخلريي  بالعمل   واملنغم�س 
العمل يتملك كل ح�ا�شه وم�شاعره فال يخ��س بالرتهات وال 
ت�شتهلكه االأه�اء وال ي�شته�يه طني االأر�س، فه� يف رحلة �شع�د 
م�شتدام وت�شاٍم ومعراج اأثري نح� قمم �شامقة وال يكاد ي�شتقر 
ف�ق قمة حتى تت�ق نف�شه لقمم اأعلى واأزكى. كيف ال واملعراج 

لرب ال�شماوات!
 اأما االإخال�س ف�شاأنه عجيب و اليفقهه اإال االأريب! فه� الطاقة 
وحمركها  اجلليلة  االأعمال  وراء  اجلاحمة  والق�ة  الكامنة 
والتاأكد  وتعاهده  فح�شه  وينبغي  و�ُشداها  وحُلمتها  امل�شتدام 
الآخر  زائلة من حني  ِبُلعاعٍة  اأو  �شهرة  ب�شائبة  تل�ثه  من عدم 
املعادلة  قلب  باإخت�شار  فه�  تتغري!  واالأنف�س  تتقلب  فالقل�ب 

وقالبها! فقد قال االإمام اأحمد:   »قل ملن ال يخل�س ال تتعب!«
 وتبقى اال�شتدامة الركن الركني لكافة االأعمال اخلريية ومن 
الظلم اإختزالها بعقاٍر هنا اأو باأعطيٍة هناك. اإنها رحلة �شغف 
ي�مية ت�شمل جت�يد جميع االأعمال من ت�ثيق للخط�ات وتدريب 
فا�شتدامة  والنظار،  االإدارات  ملجال�س  جادة  وتهيئة  للعاملني 
راأ�س املال الب�شري هي بيت الق�شيد وح�لها فليدندن العامل�ن!
 واإن كانت هنالك ثمة اأمنية، فهي حت�يل اجلمعيات اخلريية 

ر�شيقة  منظمات  اإلى  املانحة  امل�ؤ�ش�شات  كما  التعاونية  وتلك 
عظمى  وو�شيلة  معلى  قدحًا  بالرتكيز  وكفى  الرتكيز  ي�ش�دها 

لتحقيق االأثر امل�شتدام!
وتناثر  قدرها،  جاللة  رغم  اخلريية،  االأعمال  ت�شظي  اإن 
حتقق  ولن  اأر�شًا  تقطع  لن  و�ش�ب  حدب  كل  يف  ف�شيف�شائها 

اأثرًا!
للحر�س  الثالث  القطاع  على  التن�يه  الق�ل  نافلة  من   ولعله 
اآخر  وتطبيق  املعا�شرة  غمار  خ��س  على  اأكيدة  وبلهفٍة 
املبتكرات بحق�ل االإدارة فذلك �شمة الع�شر وديدن امللهمني 
مع بقاء االأ�شالة والقيم. فال عزاء ملن ال يتط�ر! والقمم، رغم 
كي  ال�شندوق  يدخل�ا  مل  الذين  اأولئك  اإال  تقبل  ال  اإت�شاعها، 

يفكروا خارجه! فمن ال يتجدد يتبدد ومن ال يتقدم يتقادم!
 ويبقى االأثر اخلالد لالأعمال اخلريية وقيا�شه بطريقة علمية 
نتنباأ  خالله  من  الذي  املج�س  ه�  امل�اربة،  تقبل  وال  ودقيقة 
بعظم العمل اأو بهزاله! فال خري يف جن�ى الكثري من االأعمال 
ي�شل  الذي  االأثري  والغر�س  امل�شتدام  االأثر  ذلك  اإن مل ترتك 

اإلى �ش�يداء القل�ب في�شتمر حينها العمل بل ويبقى االأثر!
اإال  يعرفها  ال  منقبة  على  بالتعريج  هذه  خ�اطري   وختام 
احلقل  يف  فالعامل�ن  النبيل.  املعرتك  هذا  يف  اخلائ�ش�ن 
اهلل  ت�شخري  وهي  اأال  نعمة  بعدها  ما  بنعمة  يرفل�ن  اخلريي 
الفر�شة  ت�شنح  مل  بينما  الغمار  هذا  ليخ��ش�ا  لهم  واختياره 
املر�شعة  وال�شماءات  الرحبة  االآفاق  بهذه  للتنعم  لغريهم 
الهائلة.  الربانية  والهبة  االإلهي  الت�شخري  نعمة  اإنها  الزاهية. 

فليحمدوا اهلل على هذه االآالء اجلليلة والنعم اجللية.
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بقلم: األستاذ محي الدين شرف الدين إبراهيم 

الــنــزاهـــة والشفافيـــة فــي 
المؤسسات.. التزام مؤسسي 

تجاه المجتمع

ن�سهد يف الع�سر احلديث تناف�سا ملمو�سًا يخرتق اأن�سطة املوؤ�س�سات �سواء كانت هذه املوؤ�س�سات خا�سة اأو جمتمعية 
اأو حكومية، بح�سب طبيعة تلك املوؤ�س�سات والرغبة يف حتقيق نتائج يعود اأثرها على املجتمع وامل�ستفيدين من 
اأكرث مالئمة ليتنا�سب  املناخ  اأ�سبح  اأتيحت  لهم الفر�سة وكلما  . والتناف�ض فيما بينها يزداد كلما  خدماتها 

وطبيعة اخلدمة املقدمة..
ويف اأحيان كثرية ال يوؤتي التخطيط اجليد اأكله وال يبلغ التنظيم الدقيق ماآله، نتيجة عدم التطبيق اجليد 
الغري  واالأحداث  الطبيعية  الكوارث  تت�سبب  قد  وكذلك  املوؤ�س�سات.  هذه  يف  العاملني  قبل  من  اخلطط  لهذه 
م�ستقرة يف املجتمعات يف تقليل تلك اجلودة اخلا�سة باخلدمات املقدمة ومدى متيزها، اإال اإن املنظومة االإدارية 
االأمان، وبالتايل ينعم املجتمع باال�ستقرار  اإلى بر  باملوؤ�س�سات  الو�سول  ال�سحيحة واملوؤ�س�سية قد ت�ساهم يف 

وحتقق هذه املوؤ�س�سات العائد املرجو منها..
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كل  ح�شمته  اأمر  جمتمعاتنا  جتاه  بامل�ش�ؤولية  االإح�شا�س  اإن 
ال  امل�ؤ�ش�شات  يف  اخلدمة  ت��شيل  اأن  ذلك  وال�شرائع  االأديان 
ولن تاأخذ م�شارها ال�شحيح االآمن، ما مل ت�شند املهام وت�كل 
وجه،  باأكمل  بها  والقيام  املهام  تلك  حلمل  اأكفاء  اأفراد  اإلى 
وقد ت�شاب تلك الثقة اإن ف�شلت االإدارة يف اختيار االأ�شخا�س 
فتظهرالتجارب وتتعدد الع�اقب ال�شلبية مما يت�شبب يف �شلل 

قد ي�شتمر ط�ياًل ال�شرتداد تلك امل�ؤ�ش�شات عافيتها.
وتلعب املهارات واخلربات العملية والتعليم اخلا�س دورًا بارزًا 
يف دعم الثقه املبدئية ملر�شحي املهام االإدارية يف امل�ؤ�ش�شات ، 
وقد ت�شهل �شمان م�شريتها االآمنة للقيادة يف م�شارها االإداري 

احلرج وتزيل العرثات من اأمامها.
قبل  من  طائلة  اأم�ال  فيها  ت�شخ  امل�ؤ�ش�شات  تلك  اإن  وحيث 
امل�شاهمني كائتمان لراأ�س مالها ودعم لن�شاطها، فاإنه ي�شت�جب 
اختيارهم  حيال  والنزاهة  االإتزان  القرار  ا�شحاب  على 
ملقدمي اخلدمات واملراقبة اجليدة لكفاءتهم واحلر�س على 
اإلى  باالإ�شافه  اأدائهم،  وحت�شني  االأن�شب  التدريب  تدريبهم 
تعزيز اأدوارهم وفقًا لتلك الكفاءة وتنمية وتط�ير اأدوارهم...
العديد من م�ظفيها  �شك�ى  امل�ؤ�ش�شات ال تخل� من  اأغلب  اإن 
اأو جمتمعية.  اأو خا�شة  الأ�شباب عديدة، �ش�اء كانت حك�مية 
قيادات  مبراقبة  القرار  اأ�شحاب  يق�م  اأن  فاالأجدر  وعليه، 
من  والتاأكد   ، دقة  اأكرث  مراقبة  االإدارية  املراكز  ومديري 
ملن  املطل�ب اجنازها  املهام  ت�كيل  االأداء ويف  امل�شداقية يف 
ي�شتطيع اأن ي�ؤديها بكفاءة عالية، حيث يجب اأن يك�ن ت�كيل 
بل  خا�شة،  ن�ايا  اأو  �شخ�شية  م�شالح  اأي  عن  بعيدًا  املهام 

والت�ظيف  االختيار  مراحل  يف  مهنية  مرجعيات  اإلى  ي�شتند 
وال�شفافية يف كل  النزاهة  االلتزام مببادئ  وبالتايل  وا�شحة 

عملياتها.
واأخريًا الرقابة اجليدة تعترب مانعًا وجدارًا ح�شينًا �شد كل 
من  نتمكن  وبالتايل  امل�كلة،  للمهام  ال�شلبية  اال�شتخدامات 
احلق�ق،  يحفظ  الذي  الت�ازن  وحتقيق  ال�شائب  الت�جيه 
العليا  االإدارة  من  امل�شتمرة  والرقابة  والت�جيه  فبالتنظيم 
يتحقق التخطيط اجليد الذي يعيد الت�ازن ويحفظ احلق�ق 

ويحقق التنمية.
يف  وا�شحة  اأنظمة  اعتماد  على  امل�ؤ�ش�شات  تعمل  وحينما 
ج�دة  على  ذلك  ينعك�س  واإجراءاتها  وخدماتها  عملياتها 
حتر�س  التي  فامل�ؤ�ش�شات   . قبلها  من  املقدمة  اخلدمات 
االإف�شاح عن  ،يعك�س ذلك رغبتها يف  اأن تك�ن م�ش�ؤولة  على 
تتيح ملتابعني من �شناع قرار  اأعمالها بكل �شفافية، وبالتايل 
من  ،وغريها  االإعالم  و�شائل  وكذلك  جمتمعية،  وم�ؤ�ش�شات 
م�ؤ�ش�شات رقابة حك�مية اأو خا�شة لتدقيق عملياتها ، وتقدمي 
وحتفظ  املجتمعية،  امل�شاركة  تتحقق  وبالتايل  ح�له،  راأيها 
 . اأعمالها   بنتائج  املجتمع  وي�شعد  كين�نتها،  امل�ؤ�ش�شات  هذه 
املجتمع،  جتاه  امللتزمة  ذاتها  هي  امللتزمة،  فامل�ؤ�ش�شات 
االأعمال  اأداء  على  املهنية  الرقابة  اأدوات  غياب  ولال�شف 
�شعف  من  وحالة  االنتاجية،  يف  �شعف  اإلى  ي�ؤدي  والعاملني 
اأداء لدى امل�ظفني، وبالتايل يفقد املجتمع العائد املاأم�ل من 
هذه امل�ؤ�ش�شات، فتت�قف حينها عجلة االنتاج، ويك�ن العمل يف 

هذه امل�ؤ�ش�شات هدرا.
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بقلم: األستاذة خولة مرتضوي

دوُر الَجامعات في تأِهيل 
ة  ل المسؤوليَّ الشباب لتحمُّ

ة المجتمعيَّ

ن�سهد يف الع�سر احلديث تناف�سا ملمو�سًا يخرتق االأن�سطه التجارية، وحيث اإن تلك االأن�سطه التجاريه تتنوع 
بح�سب طبيعة البيئه وحوجتها فاإن التناف�ض فيما بينها يزداد كلما اأتيحت الفر�سة وكلما تالئم املناخ الذي 

يتنا�سب وطبيعة اخلدمة املقدمة..
التوجيهات  تتخبط  وقد  مئاله،  الدقيق  التنظيم  يبلغ  وال  اأكله  اجليد  التخطيط  يوؤتي  ال  كثرية  اأحيان  يف 

بقرارات خاطئة فتتوتر الثقة يف االإدارة وتنهار على اإثرها الرقابة ال�سحيحة العادلة..
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مبثاَبِة  العامل  يف  العايِل  التعليم  �شات  وُم�ؤ�شَّ اجلامعات  ُتعترُب 
ُق  يتَحقَّ فِمنها  واالأُمميَّة،  املُجتمعيَّة  والِهداَية  النُّ�ر  مناِبر 
ة  والنه�شَ للتغيري  املطل�ب  والتنمِ�ّي  االإيجاِبي  والتاأثُّر  التاأِثري 
املجتَمع  يف  رين  واملُاأثِّ القاَدة  ن�اُة  نع  �شُ يتم  وِمنها  ال�شاِمَلة، 
ة  وكافَّ ة  والِفكريَّ ة  واالجتماعيَّ ال�ِشيا�شيَّة  املجاالت  خُمتَلف  يف 

ة االأُخرى.  املجاالت النه�شِ�يَّ
اأهداُفها  اختلَفت  والع�شرون  ال�اِحد  القرن  جاِمعات  اإنَّ 
التي  ة  الزمنيَّ والفرتة  الَع�شر  ُمتطلَّبات  باختالف  وتطلُّعاتها 
ُة َجمعاء، فاأ�شبح الي�م ُينَظر للجامعة على  تقَطُع بها االإن�شانيَّ
التي  ال�شليَمة  ة  املنهجيَّ باالأُُطر  وُت�شلُِّحُه  االإن�شان  ت�شَنع  اأنَّها 
يات و�شرورات هذا الزمن،  اأزمات وحَتدِّ ُتعيُنُه على م�اجَهة 
روؤاها  يف  النَظر  ُتِعيد  اأن  املُ�ؤ�ش�شات  هذه  على  ِلزاًما  فكان 

ق اأهدافها املرحليَّة اجلديدة. واأهدافها وبراجمها مبا ُيَحقِّ
�شات التعليم  لقد اأفرَز الرتِكيُز التاّم لبع�ِس اجلامعات وُم�ؤ�شَّ
واملعِريِف  الِعلِمي  اجلاِنب  يل  وتاأ�شِ تك�ين  هدف  على  العايل 
ل�اء  حِمل  على  قاِدرة  غري  اٍت  يَّ �شخ�شِ بناَء  طلبتها؛  لدى 
فان�شراف  املُجتمعيَّة،  واخلدَمة  امل�ش�ؤوليَّة  ل  وحتمُّ القيادة 
جعلها  والبَحثي  التدري�شي  دوِرها  تاأدية  اإلى  امل�ؤ�ش�شات  هِذِه 
ُتهِمُل اأهميَّة دورها يف خدمة املجتمع وبناء وت�شكيل خريجني 
ة وامل�شارَكة يف  قادرين على الِرياَدة املجتمعيَّة وخدمة االإن�شانيَّ

ي.  م والنُم� احل�شاِري واالأُمَمِ عجلة التقدُّ
فاجلامعات يف اأي جُمتمع من املجتمعات االإن�شانيَّة ال مُيِكنها 
من تاأدية اأدواِرها املُن�َطة يف التغِيري املجتمِعي ُدون اأن تتبنَّى 
الفرِد  بني  احلقيِقي  التفاُعِل  دوَر  ِبها  ُق  قِّ حُتَ اٍت  ا�شرتاِتيجيَّ
َد ذلك العديُد ِمَن الباحِثني واخُلرباء الذين  وجمتمِعه، وقد اأكَّ
م والِرياَدة  وجُدوا ِعالَقًة وِطيَدة بنَي التعليم اجلامِعي والتقدُّ
ي  ة التي من �شاأِنها اأن ت�ِقد ُروَح االإبداع واالبِتكار وُتَغذِّ املُجتمعيَّ
ل  �شُي�َشكِّ الذي  االأمر  الطلَبة،  لدى  املختِلَفة  املهارات  ه  وت�جِّ

والُنُه��س  التط�ُّر  على  قاِدَرة  ة  تعليميَّ خُمرجاٍت  بالنتيَجة 
والتفاُعل مع املجتَمع بال�شكل املطل�ب )1(.

تر�ِشيخ  نح�  َدة  جيِّ اأ�ش�اًطا  ة  العامليَّ اجلاِمعات  قطَعت  لقد 
املفاِهيم  اأَحد  بدوِرِه  ُيَعدُّ  الذي  ة  املجتمعيَّ ة  امل�ش�ؤوليَّ مفُه�م 
ق املُتعاَرف عليه للم�ش�ؤوليَّة  الثقافيَّة اجلديَدة. اإنَّ الفهم ال�شيِّ
املنا�ِشط  تلَك  ر يف  تغِر�شها اجلامعات ينح�شِ التي  ة  املُجتمعيَّ
التي تق�م بتنِظيمها اجلامعة وتهِدف بها اإلى تقِدمي خدَمات 
واأ�شَمل  اأَعمُّ  املفُه�م  ويف احلقيقة هذا  للُمجتمع،  تربُّعات  اأو 
ة  امل�ش�ؤوليَّ اأنَّ  التايل:  من ذِلك بكثري، ومُيِكن ح�شر ذلك يف 
من  ن�ٌع  هي  اجلامعات  مها  ُتقدِّ اأن  يِجب  التي  ة  االجتماعيَّ
وب�شيَغٍة  املجتَمع،  يف  اإيجاِبي  اأَثر  بتحقيق  التاّم  االلتزام 
ِمن  يِتم  التي  اجلامعة  ل�ظائف  ٌة  واقعيَّ ترجَمٌة  هي  اأُخرى 
الِعلم  ُدنيا  ال�شريَعة يف  ات  اأفراِدها مع املتغريِّ ِخالِلها تكييف 
والتكن�ل�جيا مع ُمراعاة احتياجاِت املُجتَمع التي ت�شَمُل ثالَثة 
الثقايف-  امل�شت�ى  االجتماعي-  )امل�شت�ى  هي:  م�شت�َيات، 

امل�شت�ى االقت�شاِدي( )2(.
ُيَحتِّم املُ�شت�ى االجتماِعي على اجلاِمعات، على �شبيل املثال، اأن 
ة  حترِتم ق�اِعد القاُن�ن املختِلَفة، واأن تدَعَم املنا�ِشط املجتمعيَّ
ة املُختِلَفة، حترِتم ثقاَفة االختالف  ة الرتفيهيَّ واالأندَية الثقافيَّ
ة  والعادات والتقاِليد املجتمعيَّة، تن�ُشر ثقاَفة امل�ش�ؤوليَّة املجتمعيَّ
ُمنت�شبيها،  لدى  الدمي�قراطيَّة  بتعزيز  تق�ُم  اأفراِدها،  لدى 
وب�شكٍل عام تق�ُم بتلبية وَدعم احتياجات ال�َطن وامل�اِطن من 

خمتَلف اجل�اِنب املطل�َبة )3(. 
يف  املثال  �شبيِل  على  فيكُمُن  الثقايف  امل�شت�ى  يف  دوُرها  ا  اأمَّ
ة للفئاِت التي مل ُيحاِلفها  ة والتاأهيليَّ اإعداِد الرباِمج التدريبيَّ
ة  التاريخيَّ الثقاَفة  يُل  وتاأ�شِ دعُم  اجلامعة،  دُخ�ل  يف  احَلّظ 
االلتزام  ثقافة  على  التاأكيد  الِعلمي،  البحث  تعِزيُز  ال�طنيَّة، 
بالق�انني واالأنظَمة ون�شِرها يف املجتَمع )4(. وفيما يُخ�سُّ دور 
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اجلاِمعات يف امل�شت�ى االقت�شاِدي، فه� يتمثَُّل على �شبيل املثال 
جديَدة  اأكادمييَّة  ات  �شَ تخ�شُ تد�شني  التايل:  يف  ر  احل�شِ ال 
وا�شتجابًة الحتياجات املجتمع، دعم  ة  العلميَّ للتط�ُّرات  تلبَيًة 
ة واالإنتاجيَّة، ُمتابَعة  ة النه�ش�يَّ ة امل�شاِريع املجتمعيَّ وِرعاَية كافَّ
بال�ظائف  الإي�شالِهم  وال�شِعي  املجتَمع  يف  خريِجيها  ع  و�شِ
التنمَية  غاَية  ا�شتنها�س  يف  براجِمها  دوِر  تفِعيل  املُنا�ِشَبة، 

املُ�شتَداَمة، دعم منا�ِشط وق�انني حماية املُ�شتهِلك )5(.
تق�م  اأن  تتطلَُّب  والع�شرين  ال�اِحد  القرن  جمتمعات  اإنَّ 
جامعاُتها الع�شريَّة احلديَثة بتمِكني ُطلبتها متِكيًنا اجتماعًيا 
وثقاِفًيا واقت�شادًيا حُمكًما و�شاِماًل، وما ِمن �شبيٍل ناِجٍع لذِلك 
ة الُكربى باإ�شالِح وتق�مي  �شات التعليميَّ اإال اأن تق�َم هِذِه املُ�ؤ�شَّ
ُق هدَف رِبط املُخرجات  منُظ�ماِتها التعليميَّة والرتب�يَّة مبا ُيَحقِّ

خُمتَلف  يف  �شباِبها  ُم�شارَكة  وتعِزيِز  العَمل  ب�ُش�ِق  ة  التعليميَّ
وزياَدة  والدوليَّة  ِمنها  ة  املحليَّ ة  املُجتمعيَّ والفّعاليَّات  املنا�ِشط 

ِ�ّي والِبناِئي املن�ُش�د)6(. َوعيِهم بدوِرِهم التطِ�يِري والنه�شَ
ومُيكن الق�ل اأنَّ تطلُّعاتنا كثرية وكبرية من االأدوار التي تق�ُم 
ة ب�شكٍل  بها اجلاِمعات يف العامل ب�شكٍل عام ويف اأوطاِننا العربيَّ
ة ال�شاِملة اأن تُك�َن جاِمعاُتنا  ة االأُمِميَّ خا�ّس، فمن َحقِّ النه�شَ
وت�شليِحِهم  ال�شباب  وتق�َية  لتمِكني  الكاِمَلة  ة  االأهليَّ قدِر  على 
اهلل  وباإذِن  املُجتمعيَّة،  ة  وامل�ش�ؤوليَّ والِرياَدة  الِقياَدة  بذخاِئر 
واالأماين  التطلُّعات  هِذِه  قدِر  على  جاِمعاُتنا  �شتُك�ُن  تعالى 
ة  امل�ش�ؤوليَّ ل  لتحمُّ اأهاًل  ال�اِعي  �شباُبنا  و�شيُك�ُن  املُختِلَفة، 
واخلرِي  واالأَمل  النُّ�ر  م�شَعٍل  حمِل  يف  فّعالة  واأداًة  ة  املُجتمعيَّ

وال�َشالم والِهداَية. 
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بقلم: األستاذة نادية محمد أحمد البطحاني 

المشاركــة الشعبيـة وتفعيل 
المجتمع المحلي في العمل 

الخـــيــــري

العمل الطوعي ن�ساط اإن�ساين هادف يقوم به الفرد بدافع اإن�ساين دون مقابل اأو جزاء اإزاء القيام به من قبل 
من ي�ستفيدون من هذه اخلدمة فهو واجب كل �ساحب فطرة �سليمة يقوم به الفرد جتاه جمتمعه اأو املجتمع 

اجتاه اأفراده بالتعاون الذاتي واجلماعي من موارد ذاتية لتلبية احتياجات اإن�سانية.
ونرى  واالأتراح  واالأفراح  املنا�سبات  كل  يف  بعيد  زمن  منذ  اأفرادها  بني  والتكافل  بالتعاون  املجتمعات  عرفت 
ذلك جليًا يف اجلمعيات التطوعية يف االأحياء والقرى والتي توؤدي دورًا بارزًا يف تلبية كثري من االحتياجات 

ال�سرورية وكذلك جند االحتادات والروابط التي تتبنى الكثري من الق�سايا االإن�سانية التي تهم املجتمعات.
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جند اأي�شًا حديثًا اللجان ال�شعبية واللجان املجتمعية ودورها 
رئي�س  واأ�شبح  ال�شائكة،  الق�شايا  من  كثري  احت�اء  يف  البارز 
يق�د  كان  الذي  العمدة  اأو  احللة  �شيخ  ه�  ال�شعبية  اللجنة 

املجتمع وه� �شاحب احلل والعقد فيه.
ولتفعيل دور املجتمع للقيام بدوره البد من تعبئته ليك�ن له دور 
التعبئة  هذه  ولتحقيق  االجتماعية  الرفاهية  حتقيق  يف  رائد 
وا�شتنها�س همة املجتمع البد من اإ�شراكه يف اتخاذ القرارات 
والتن�شيق التام بينه وبني كافة اجلهات احلك�مية والر�شمية 
حتى يعي دوره كاماًل ويدافع عن حق�قه والبد من الرت�شيخ يف 
نف�س اأفراده باأن عليهم احت�اء امل�قف و�شد الثغرات االإن�شانية 

التي تهم جمتمعهم.
ال�طني  احل�س  رفع  الط�عية  واملنظمات  املجتمعات  وعلى 
ومتكني روح االعتماد على الذات يف املجتمعات وحماية هذه 

املجتمعات اجتماعيًا واقت�شاديًا و�شيا�شيًا ودينيًا.
والبد من اإ�شراك املراأة �شراكة فعلية يف اتخاذ كافة القرارات 
بالن�احي  تتعلق  التي  االأم�ر  يف  خا�شة  باملجتمع  تتعلق  التي 
االإن�شانية خا�شة واأن هنالك احتياجات ال ميكن ال�ق�ف عليها 

وتقديرها التقدير ال�شحيح اال من قبل املراأة.
اإ�شراك  عملية  تفعيل  الر�شمية  واجلهات  املنظمات  على 

املجتمع وت�شجيعه يف حل امل�شكالت بامل�ارد الذاتية.
واملجتمع العربي باختالف �شحناته االجتماعية والدينية يتميز 
بالنخ�ة وال�شهامة يف جمابهة االأزمات واإغاثة املله�ف وغريها 
من القيم االن�شانية املتاأ�شلة، واملجتمع ال يخل� من روح التكافل 
لنجدة املحتاج واإقامة النفري اإذا دعت ال�شرورة لذلك جندهم 
التعاون االجتماعي  اأوجه  اأحد  خفافًا عند الفزع ويعد النفري 
والنفري  خلت،  �شن�ات  عدة  منذ  جمتمعنا  داخل  �شاد  الذي 
يعترب تعبريًا حقيقيًا عن روح االإخاء والتعاون بني اأفراد املنطقة 

بحيث ت�شع املجم�عة نف�شها حتت خدمة الفرد يف العديد من 
املجاالت مثل امل�شاعدة املادية التي ت�شبق الزواج والرتميم يف 
املباين يف بع�س الفي�شانات وجمع التربعات ملري�س ما والنفري 

عند م��شم الزراعة وعند احل�شاد.
ويف االأرياف مازالت العالقات االجتماعية اأكرث ترابطًا ولهذا 
الهدف  واإمنا  املحتاجني  مل�شاعدة  يك�ن فقط  ال  النفري  فدور 
اال�شا�شي منه ربط اجلماعة بع�شها ببع�س واإ�شعار الفرد الذي 
تقدم له امل�شاعدة بقيمته ومكانته املميزة داخل املجم�عة وه� 
ما يدعم ق�ة امل�دة واالإح�شا�س ال�شادق امل�شرتك بني اجلميع.
التنمية وعدم مقدرتها  الدول يف جماالت  ات�شاع دور  وب�شبب 
مقابل  ال�شرورية  املتطلبات  كل  لت�فري  وااليفاء  باال�شتجابة 
ب�شبب  املتزايدة  االإن�شانية  والتطلعات  امل�شتمر  العاملي  التط�ر 
ارتفاع ن�شبة الفقر يف املجتمع، انخفا�س م�شت�ى املعي�شة، عدم 
ت�فر فر�س العمل، �شيق �شبل العي�س، النزوح من الريف الى 
وب�شبب  اأن�اعها  مبختلف  الطبيعية  الك�ارث  تعدد  احل�شر، 
ما يرتتب من اآثار من جراء هذه الك�ارث من عدم ا�شتقرار 
�شيا�شي واقت�شادي واجتماعي واأمني و�شحي وثقايف وما افرزه 
ومر�شى  وم�شردين  واأيتام  واأرامل  فقر  من  اال�شتقرار  عدم 
ال�شعبية  اجله�د  لت�شافر  امللحة  احلاجة  برزت  وم�شنني، 
ل�شد  والتنفيذي  والت�شريعي  احلك�مي  االإطار  خارج  واملحلية 
الثغرات االإن�شانية يف املجتمع املحلي بامل�ارد الذاتية فالفرد له 
دور يلعبه واملجتمع كذلك له دور ي�ؤديه واأ�شبحت هناك اأهمية 
ق�ش�ى ال�شتنها�س همة املجتمع املحلي للقيام بدوره بفعالية 

جتاه اأفراده متى ما اقت�شت ال�شرورة واحلاجة اإلى ذلك.
اآليات امل�ساركة ال�سعبية:

منها  املعروف  الط�عي  العمل  باآليات  غني  العربي  املجتمع 
عميق  بحث  لعمل  ويحتاج  ذلك  غري  منها  وكثري  حمدود 
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ويت�شح مبا ال يدع� جمااًل لل�شك اأن اآليات التط�ع جزء اأ�شيل 
ت�شافر  اإلى  حتتاج  التي  الك�ارث  اإدارة  عمليات  جميع   يف 
وق�انني  الظروف. والبد من نظم  كافة  ال�شعبية  يف  اجله�د 
تلك  حتقيق  يف  تف�شل  التي  الق�انني  ولكن  احلق�ق  حلفظ 
اإلى تق�مي واأن العمل االإن�شاين ح�شا�س بطبعه  الغاية بحاجة 
يتطلب  الذي  االأمر  و�شفافية  و�ش�ح  اإلى  حتتاج  وال�شراكة 
تنظيمًا للعمل الط�عي ال يجه�س البعد االإن�شاين فيه وال يقتل 

ما تبقى لالإن�شان من مروءة.
قال اأحد ال�شعراء: -

مررت على املروءة وهي تبكي 
فقلت عالم تنتحب الفتاة      

فقالت كيف ال اأبكي واأهلي 
جميعًا دون خلق اهلل مات�ا      

فهل مي�ت العمل الط�عي  اأم اأنه ينظم وتعطى ل�ائحه وق�انينه 
كل ذي حق حقه، خا�شة امل�شت�شعفني منهم ويف اإطار امل�ش�رة.  

النفـري: 
اآليات العمل الط�عي يف جمال التنمية �شائع يف  اآلية من  ه� 

معظم رب�ع البلدان. 
تق�م فكرته على اإدارة ال�قت وذلك با�شتنفار عدد من النا�س 
الإجناز عمل معني يف وقت معني ي�شعب القيام به يف الظروف 

العادية وه� عمل ط�عي خال�س غري ماأج�ر. 
واالأ�شل فيه ا�شتنفار النا�س و�شحذ هممهم ب�ا�شطة مبادر اأو 
اأو  م�شت�شعف  فرد  ل�شالح  مهمة  الأداء  نف�شه  ال�شاأن  �شاحب 
اأفراد اأو جماعات وه� اآلية من اآليات العمل الط�عي اجلماعي 

يف ال�ش�دان خا�شة يف االأرياف. 
الي�مية. من  املمار�شات  كثري من  تظهر يف  �ش�ر عدة  وللنفري 
الزراعة  الزراعي مثل  بالعمل  املت�شلة  الن�شاطات  ال�ش�ر  هذه 

ال�شرب  مياه  بت�فري  املت�شلة  واالأن�شطة  والنظافة،  واحل�شاد 
كبناء  بامل�شكن  واملت�شلة  ونظافتها  واحلفائر  االآبار  كحفر 
الدور اإلى غري ذلك من االأعمال التي تتطلب املجه�د الع�شلي 
اأعمال النفري  اأنه عمل تط�عي وغالبًا ما تت�شل  اإذ  اجلماعي، 
بالزراعة املطرية اجلروف والزراعة احل��شية التي يك�ن عامل 
ال�قت فيها حا�شمًا يف حتديد وقت الزراعة والنظافة وغريهما.

ومن اآليات العمل الطوعي: 
الفـزع:

وه� اآلية من اآليات العمل الط�عي القائمة على العدالة ون�شرة 
وم�ؤازرة ال�شعيف وقد يك�ن هذا ال�شعيف ق�يًا مبعايري الق�ة 

يف املجتمع الذي يعي�س فيه. 
ولكنه عند حدوث النائبات ي�شبح يف اأم�س احلاجة اإلى ق�ة 
االآخرين وتتمثل النائبات مب�شاهد عدة منها اقتفاء اأثر مال 
بهائم  اأو  حي�انات  عن  البحث  اأو  غريق،  جندة  اأو  م�شروق، 
�شرقت اأو �شلت اأو ا�شتغاثة مله�ف طلب النجدة، وقال بلهجة 

�ش�دانية: يا )اأب� مروءة( وكان يف م�قف ال يح�شد عليه. 
وبلغة اإدارة الك�ارث يك�ن ال�شخ�س امل�شتغيث هذا يف مرحلة 
بق�شر  وتتميز  الكارثة  م�اجهة  مراحل  اأول  وهي  الط�ارئ 
وكرثة  والتخبط  املراحل،  ببقية  مقارنة  الزمنية  الفرتة 
االأخطاء خا�شة اإن كانت التدابري املت�شلة باال�شتعداد للكارثة 
�شعيفة ولعل فيه تربيرا ملا يحدث من قتل نف�س بغري ق�شد 
واإحلاق اأذى ج�شيما ب�شخ�س عن غري ق�شد اإذا ما ا�شتغاث 
اأحد لياًل دااًل على وج�د ل�ش��س يف منزله وقد يحدث القتل 
اأو اإحلاق االأذى لظن الفاعل اأنه ي�شيب الل�س في�شيب اآخر.

دور امل�ساركة ال�سعبية يف عملية التنمية
من  تزيد  املحلية  التنمية  م�شروعات  يف  ال�شعبية  امل�شاركة 
م�شت�ى  طريق  عن  التنمية،  عن  امل�شئ�ل  اجلهاز  فعاليات 
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ال�شكان  م�ارد  من  باال�شتفادة  اإجنازها  وتكلفة  التنفيذ، 
و�شيلة  وهي  اليدوية،  العمالة  وت�فري  التم�يل  يف  املحلية 
اأيدي  مهمة لتط�ير الفرد، وت�شع امل�شاركة عملية التنمية يف 

اجلماعة املحلية، وحتملهم م�شئ�لية اأكرب جتاهها.
بتغريات  م�شاحبة  تك�ن  ما  غالبًا  التنم�ية  الن�شاطات  الأن 
و�شط  والثقافية  االجتماعية  االأمناط  يف  خطرية  تك�ن  قد 
املحلية  والقيم  امل�روثات  على  املحافظة  املحلية،  اجلماعة 
التنمية  مراحل  جميع  يف  املحليني  ال�شكان  م�شاركة  من  البد 
من اأجل االلتزام املحلي ومتثل امل�شاركة ال�شعبية ركنًا اأ�شا�شيًا 
يف املناطق الريفية املحلية ذلك اأن اجلماهري عندما ت�شارك 
وتنفيذه  الربنامج  تخطيط  يف  ت�شاهم  التنم�ية  امل�شاريع  يف 
اآمال   عن  معربًا  االإمنائي  الربنامج  ياأتي  وبذلك  وتقييمه، 
العلماء  وي�ؤكد كثري من  الفعلية  وملبيًا الحتياجاتهم  االأهايل 
واملخت�شني على اأهمية امل�شاركة ال�شعبية يف التنمية وت�شبح 
التنمية م�شتحيلة بدون اإيقاظ حما�س وتعاون اجلماهري، كما 

التنمية يف املناطق الريفية واملعنية بالتنمية  ال ميكن حتقيق 
يف  واالإجناز  ال�شعب،  طاقات  تفجري  طريق  عن  اإال  الناجحة 
التنمية يكمن ب�شفة اأ�شا�شية داخل االإن�شان نف�شه ويف دوافعه. 
ويف الطريقة التي ينظم بها عالقته برفقائه من الب�شر، فال 
ميكن حتقيق التنمية اإذا اأهمل اجلانب االإن�شاين وم�شاركته، 
براأي  تط�عًا،  امل�اطنني  اإ�شهام  تعني  ال�شعبية  امل�شاركة  اإذن 
اأو عمل اأو مت�يل يف كافة اأوجه الن�شاط االإن�شاين، وتقع على 
القادة واملجتمع م�ش�ؤولية ت�شجيع االأفراد على عملية التنمية 
الأي  االأ�شا�شية  التكلفة  تقلل  اأنها  يف  تكمن  واأهميتها  املحلية 

م�شروع تنم�ي. 
االإن�شان  من  املبادرة  كانت  اإذا  اإيجابية  امل�شاركة  وتك�ن 

امل�شتهدف بالتنمية وذلك ملعرفته الحتياجاته. 
اأ�شا�شًا وهامًا  التنمية دورًا  تلعب امل�شاركة ال�شعبية يف عملية 
فر�شة  فرد  كل  اإعطاء  تعني  النا�س  ب�ا�شطة  والتنمية  جدًا. 

امل�شاركة فيها لل��ش�ل لالأهداف املن�ش�دة. 
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بقلم: األستاذة فاطمة المري

المسؤولية التطوعية في 
قلب الدبلوماسية اإلنسانية

قال تعالى: »فمن تطوع خريا فهو خري له« �سدق اهلل العظيم. لقد جاءت االعمال التطوعية خلدمة الب�سرية 
واملجتمعات. فاالأعمال التطوعية تعود بالنفع على الفرد واجلماعة، وتقوم االأعمال التطوعية  مبد يد العون 
لالإن�سانية جمعاء، دون ا�ستثناء اأو متييز. فالعمل التطوعي هو اأحد املفاهيم واملمار�سات التي بداأت تتزايد يف 
اأيامنا احلالية يف املجتمعات، واأ�سبحت جتد اإقبااًل كبريًا من اجلميع وخا�سًة من فئة ال�سباب، الذين يرغبون 
يف تنمية جمتمعاتهم، والرقي بها نحو االأف�سل. فالعمل التطوعي هو العمل الذي يقوم به االأ�سخا�ض من دون 
، وقد انت�سر املفهوم يف العامل  اأّي مقابٍل مادٍيّ خدمًة ملجتمعاتهم. وهو الذي ينبع من االأ�سخا�ض من نابٍع اإن�سايٍنّ
ب�سكٍل كامٍل ، واأ�سبح العديد من االأ�سخا�ض ي�ساركون فيه، اإّما عن طريق انت�سابهم ملثل هذه املوؤ�س�سات اأو عن 
طريق اال�سرتاك يف بع�ض املنا�سبات التي يتم تنظيمها بح�سب اأوقات فراغهم، بل اإن االأعمال التطوعيه بداأت 
تنطلق نحو العامل خلدمة املجتمعات املحلية واخلارجية، وال�سوال االأهم هنا كيف يتم توظيف الدبلوما�سية 

االن�سانية يف النهو�ض باالأعمال التطوعيه ؟  
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الذي  االإن�شانية تعددت مفاهيمها، فاملفه�م  الدبل�ما�شية  اإن 
والهالل  االأحمر  ال�شليب  جلميعات  الدويل  االحتاد  اأطلقه 
يف  بالعمل  القرار  و�شانعي  الراأي  قادة  »اإقناع  ه�:  االأحمر 
جميع االأوقات ل�شالح اال�شخا�س ال�شعفاء واالحرتام الكامل 

للمبادئ االإن�شانية االأ�شا�شية« 
ومفه�م الري مينري وهيزل �شميث  للدبل�ما�شية االإن�شانية يف 
»ب�شكل  ي�شمل:  والذي �شدر يف عام 2007م  ال�شهري  كتابهما 
اأ�شا�شي االأن�شطة التي تق�م بها املنظمات االإن�شانية، وت�شمل 
اإن�شانية  منظمات  وج�د  لرتتيب  اجله�د  بذل  االأن�شطة  هذه 
ال�شكان املدنيني  اإلى  يف بلد معني، والتفاو�س ب�شاأن ال��ش�ل 

املحتاجني اإلى امل�شاعده واحلماية، ر�شد برامج امل�شاعده «1.
االإن�شانية  الدبل�ما�شية  االأ�شا�شي يف  الالعب  اإلى  ن�شري  وعندما   
ووكاالتها  املتحدة  املتحدة  االأمم  منظمة  هي  الدويل  املجتمع  يف 
املتخ�ش�شة، وذلك عندما اأ�شار االأمني العام االأ�شبق ال�شيد ك�يف 
عنان يف ر�شالة له مبنا�شبة الي�م العاملي للعمل التط�عي يف عام 
تنفيذ  يف  تقدم  حتقيق  العامل  اأراد  ما  اإذا   - قال  حيث   ،  2004
لتحقيق  حا�شم  ب�شكل  واالنتقال  لالألفية،  املتحدة  االأمم  اإعالن 
االأهداف االإمنائية لالألفية، فاإنه يحتاج اإلى اأنا�س م�شاركني يف كل 
مكان. ويبقى التط�ع االأ�شل�ب الق�ي واملثمر يف هذا العمل » ويف 
اأجمع  قائال  هذا اخلطاب وجه ال�شيد ك�يف عنان ر�شالة للعامل 
فيها»اأن مناء وتنمية املجتمعات ياأتي عن طريق االأعمال التط�عية 

داخل املجتمعات والتنمية امل�شتدامة على امل�شت�ى الدويل« 2.
وعلى امل�شت�ى الدويل لعبت دولة قطر كغريها من العديد من 
الدول الفاعلة دورا يف الدبل�ما�شية االإن�شانية، من خالل العمل 
على ن�شر ثقافه االأعمال االإن�شانية والتط�عية واخلريية، وذلك 
عن طريق براجمها العاملية. وتعد اأحد اأهم الربامج التي ي�شار 

مبادرة  وجهت  حيث  التط�عية«  لالأعمال  روتا  »برنامج  اإليها 
برعاية  اأن�شطتها  متار�س  والتي  اآ�شيا)روتا(  نح�  اخلري  اآيادي 
ال�شتنها�س  امل�شند  نا�شر  بنت  م�زا  ال�شيخة  ال�شم�  �شاحبة 
تعليم  االإن�شانية من  بامل�شاعدات  وتكفلت  االأ�شي�ية،  املجتمعات 
و�شحة وتنمية �شاملة. ومن ناحية اخرى، بذلت دولة قطر عرب 
العديد من  دعم  واملجتمعية يف  واخلا�شة  الر�شمية  م�ؤ�ش�شاتها 
اإميانا منها ب�ج�ب االإ�شتجابة  امل�شروعات التنم�ية يف العامل، 
من  ا�شتجابتها  وحت�يل  العاملية،  للحاجات  وامل�ش�ؤولة  الفاعلة 
وم�ؤ�ش�شية  را�شخة  وثقافة  مبادرة  اإلى  االآنية  لال�شتغاثه  تلبية 
قدمتها  التي  املبادرات  ن�ع  على  ذلك  وانعك�س  وم�شتدامة. 
وج�دتها، وكذلك على تط�ير ت�شريعاتها ذات ال�شلة باالأعمال 
التط�عي  العمل  باأن  منها  اإميانا  وذلك  والتط�عية..  االإن�شانية 
ي�ؤدي اإلى اإيجاد اأر�س خ�شبة للح�ار والتفاهم، وتتجاوز للف�ارق 
من  جن�س اأودين اأو لغة ، اأو نح� ذلك من االأم�ر التي ت�ؤدي اإلى 

التمييز يف تقدمي اخلدمات والرعاية االإن�شانية اأو التط�عية. 
االأعمال  مكانة  اإبراز  يف  االإن�شانية  الدبل�ما�شية  �شاهمت  لقد 
التط�عية وجه�د دولة قطر اخلريية �ش�اء على امل�شت�ى ال�طني 
اأو اخلارجي، وبالتايل تب�ؤات دولة قطر مكانة رفيعة يف التقارير 
االأممية، ومت ت�شنيفها �شمن الدول االأكرث منحا لدعم امل�شروعات 
على  ذلك  وانعك�س  العاملية،  للحاجات  واالإ�شتجابة  التنم�ية، 
اأعداد املتط�عني من ال�شباب من اجلن�شني، حيث االإقبال تزايد 
ب�شكل ملح�ظ، وكذلك زادت عدد امل�ؤ�ش�شات والفرق التط�عية، 
اإ�شافة اإلى اأن املبادرون تدافع�ا الأخذ فر�شتهم لتقدمي مبادرات 
جادة ون�عية ت�شاهم يف تنمية جمتمعاتهم. فامل�ش�ؤولية التط�عيه 
الإيجاد جمتمعات  الفاعلة  امل�شاهمة  نح�  اإن�شانية  ا�شتجابة  هي 

ت�شعر باالأمن واالآمان واالإ�شتقرار املجتمعي .

المصــــادر:
1.  االبراهيم ، علي عبداهلل ، اخت�شا�شي دويل يف جمال الدبل�ما�شية االن�شانية ،�س: 4

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/bc5d313a-9a39-4637-a44d-b0a04ac86649 ،2.  جريده اخلليج ، تاأثري االأن�شطة التط�عية امل�ؤ�ش�شية على املجتمع
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بقلم: األستاذ خلوفي سفيان - األستاذ شريط كمال

نماذج تطبيقية للمسؤولية 
المجتمعية في الشركات العاملة 

في قطاع االتصاالت بالجزائر- 
دراسة حالة شركة موبيليس.

 ،)CSR(  Corporate Social Responsibility املقدمة: يعترب مفهوم امل�سوؤولية االجتماعية للمنظمات 
مفهوم حديث يختلف عن االأعمال اخلريية التي كانت تتبناها ال�سركات �سابقًا، حيث يتميز هذا املفهوم اجلديد 
لها  املجتمع، وذلك من خالل تقدمي م�ساعدات وتربعات ومبادرات يكون  باال�ستمرارية، والرتكيز على م�ساكل 
التاأثري املبا�سر على املجتمع، والظاهر هو اأن ال�سركات لها الرغبة القوية يف الربوز جمتمعيًا يف مبادرات وم�ساركات 
يف  وا�سحة  غري  روؤيتها  تبقى  لكن  املجتمع،  تخدم  التي  وال�سيا�سات  الربامج  بع�ض  تبني  خالل  من  اجتماعية، 
اإلى  يحتاج  والذي  الواقع،  اأر�ض  على  جت�سيدها  عملية  على  ينعك�ض  ما  والربامج،  ال�سيا�سات  هذه  مثل  �سياغة 
احتكاك ال�سركات باملجتمع من اأجل حتديد م�ساكلها ومن ثم التفكري يف اإيجاد احللول املنا�سبة، وهنا يربز قطاع 

االت�ساالت بكل �سركاته كقطاع قريب من املواطن بكل اأطيافه. ومنه ميكن طرح الت�ساوؤل الرئي�سي التايل:
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ما هي املمار�سات والنماذج التطبيقية للم�سوؤولية املجتمعية 
يف ال�سركات العاملة يف قطاع االت�ساالت باجلزائر؟

الدولية  املنظمة  عرفتها  املجتمعية:  امل�ش�ؤولية  1.مفه�م 
للمعايري )ISO( على اأنها: »م�ش�ؤولية املنظمات عن قراراتها 
واأن�شطتها التي ت�ؤثر على املجتمع والبيئة، من خالل التزامها 
التنمية  يف  ي�شاهم  الذي:  االأخالقي  وال�شل�ك  بال�شفافية 
امل�شتدامة، مبا يف ذلك ال�شحة ورفاهية املجتمع، وياأخذ يف 
االعتبار ت�قعات اأ�شحاب امل�شلحة. ويت�افق مع القان�ن املعم�ل 
جميع  يف  ومتكاملة  لل�شل�ك،  العاملية  املعايري  مع  ومت�شق  به، 
 .)2011 ،Henriques( »اأنحاء املنظمة ومتار�س يف عالقاتها
كما وتتج�شد امل�ش�ؤولية االجتماعية ال�شاملة للم�ؤ�ش�شات بثالثة 

اجتاهات مهمة هي )قريف و حاج �شحراوي، 2016(:
 :)Corporate Philanthropy( 1.1. العطاء اأو اخلري ال�شامل
مببادرات  امل�ؤ�ش�شات  عطاء  زيادة  االجتاه  هذا  يت�شمن  حيث 
لفعل  م�ؤ�ش�شي  اجتماعي  معيار  وتر�شيخ  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
به  االلتزام  مثل:  العطاء  من  وا�شح  حت�ل  وحدوث  اخلري 
اإن�شانية  تربعات  مبنح  امل�ؤ�ش�شة  تق�م  كاأن  كا�شرتاتيجية، 
للربح  الهادفة  غري  للمجم�عات  امل�شتمرة  االإح�شان  وهبات 
�شمن  التربعات  هذه  تقع  اأن  ب�شرط  اأن�اعها  اختالف  على 
دعمًا  البعيد  املدى  على  امل�ؤ�ش�شة  تتبعها  خريية  اإ�شرتاتيجية 

لق�شية مهمة من ق�شايا املجتمع.
 :)Corporate Responsibility( ال�شاملة  امل�ش�ؤولية   .2.1
كت�شغيل  االجتماعية  املبادرات  جميع  االجتاه  هذا  يت�شمن 
التل�ث  وتقليل  البيئة  لتح�شني  وال�شعي  االأقليات  العاملني من 
للم�ارد  العقالين  واال�شتغالل  الطاقة  ا�شتهالك  وتر�شيد 
تعك�س  التي  االأم�ر  وكافة  اآمنة  منتجات  اإنتاج  على  والعمل 

م�ش�ؤولية عالية وحر�س اجتاه املجتمع.
يت�شمن   :)Corporate Policy( ال�شاملة  ال�شيا�شة   .3.1

خمتلف  اجتاه  امل�ؤ�ش�شة  تتبناه  الذي  امل�قف  االجتاه  هذا 
املجتمع،  يف  بق�ة  املثارة  واالجتماعية  ال�شيا�شية  الق�شايا 
التط�ر  مع  با�شتمرار  وتتغري  تتجدد  الق�شايا  هذه  اأن  حيث 
التط�ر خا�شة  هذا  وانعكا�شات  وتبعات  املجتمع  احلا�شل يف 
وال�شيا�شية  االجتماعية  اجل�انب  على  منها  التكن�ل�جية 
تتحمل  اأن  اإلى  تبادر  اأن  امل�ؤ�ش�شة  من  يتطلب  مما  والثقافية 
ط�اعية بع�س متطلبات هذا الدور يف املجتمع ب�ش�رة عامة 

وبع�س فتاته ب�ش�رة خا�شة.
2. ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية ل�شركة »م�بيلي�س«: �شركة 
م�بيلي�س فرع من فروع اجلزائرية لالت�شاالت، يطلق عليها 
�شركة  وهي  اجلزائر،  يف  النقال  للهاتف  التاريخي  املتعامل 
واأكرث  جتارية،  وكالة   178 من  اأكرث  متلك:«  اأ�شهم،  ذات 
 5000 من  واأكرث  مبا�شرة،  غري  بيع  نقطة   60.000 من 
ويزيد عدد م�ظفيها عن 5035 عامل«   ،BTS تغطية  حمطة 
)م�بيلي�س، ملحة عن م�بيلي�س، 2018(، كما تقدم م�بيلي�س 
الرتاب  داخل  االجتماعية  واملمار�شات  الربامج  من  جملة 
اإلى   2017 �شنة  من  املمار�شات  هذه  اأهم  يلي  وفيما  ال�طني 

ي�منا هذا )م�بيلي�س، 2018(:
2.1. ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية ل�سركة »موبيلي�ض« 

يف �سنة 2017: 
م�شت�ى  على  الت�ايل،  على  اخلام�شة  ولل�شنة  تنظيمها   -
جاليتنا  ا�شتقبال  عملية  لل�طن،  الدولية  وامل�انئ  املطارات 
هاتفية 2ج/3ج  �شرائح  اإهداوؤهم  باخلارج، حيث مت  املقيمة 

مزودة بر�شيد اأويل. 
- م�بيلي�س ال�شريك الر�شمي للفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم 
والداعم الر�شمي لنهائي كاأ�س اجلزائر لكرة القدم 2017، الذ 

اأقيم ي�م االأربعاء 5 ي�لي� 2017، بامللعب االأوملبي باجلزائر.
»تاج  القراآن  حلفظ  التلفزي�نية  امل�شابقة  برعاية  قامت   -
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لتالوة  نبياًل  تقليدًا  اأ�شبح  والذي   ،2017 ي�ني�  يف  القراآن« 
القراآن  قناة  وتنظيم  اإجناز  حتت  وذلك  الكرمي،  القراآن 

للتلفزي�ن اجلزائري.
2.2. ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية ل�سركة »موبيلي�ض« 

يف �سنة 2018: 
- رافقت االأطفال اجلزائريني يف عيدهم ال�طني ي�م 1 ي�ني� 
2018 لل�شنة الثانية على الت�ايل، مع الهيئة ال�طنية حلماية 
وترقية الطف�لة، يف تنظيم االأيام االحتفالية املقررة من 1 اإلى 
3 ي�ني� 2018 بقاعة ابن زيدون ريا�س الفتح، اجلزائر، حتت 

�شعار »العي�س معًا ل�شمان �شعادة ورفاهية اأطفالنا«.
- اأطلقت عر�س ترويجي جديد »عر�س 90 دج«، مبنا�شبة ي�م 
العلم م�جه لزبائن الدفع امل�شبق، الداعم للبيداغ�جيا، بف�شل 

.Wikipedia ال�ل�ج املجاين غري املحدود للم��ش�عة العاملي
خامتة: ن�شتنتج من خالل كل ما �شبق ما يلي:

امل�ش�ؤولية  برامج  بني  فيما  وت�شارب  ازدواجية  هناك   -
يحتاج  والذي  اجلزائر،  ات�شاالت  قطاع  داخل  االجتماعية 
اإعادة النظر يف ت�جيه هذه امل�شاهمات مبا يخدم  اإلى  الي�م 

اأفراد املجتمع.
بالن�شبة  غام�س  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  يزال  ال   -
وا�شح  وهذا  اجلزائر،  ات�شاالت  قطاع  يف  العاملة  للم�ؤ�ش�شات 
وامل�ش�ؤولية  اخلريية  االأعمال  مفه�م  بني  اخللط  خالل  من 
االجتماعية، فهناك فرق كبري بني االأعمال اخلريية غري املرتبطة 
حتت  تنط�ي  التي  االجتماعية  وامل�ش�ؤولية  املجتمعية  بالتنمية 

مفه�م التنمية املجتمعية، وهذا الفهم اخلطاأ جعل من مبادرات 
هذه ال�شركات ينح�شر يف االأعمال اخلريية غري التنم�ية.

التو�سيات: من خالل كل ما �سبق ميكن اقرتاح جملة 
من التو�سيات املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة:

التنظيمات  ب��شع  تعنى  تنظيمية  جهة  حتديد  �شرورة   -
امل�ش�ؤولية  وت�جهات  الأعمال  املنظمة  والق�انني  والت�شريعات 
االزدواجية  على  التغلب  اأجل  من  ال�شركات،  يف  االجتماعية 
داخل  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  برامج  بني  فيما  والت�شارب 

القطاع ال�احد ومع باقي القطاعات.
و�شع  اجلزائر  ات�شاالت  قطاع  يف  العاملة  ال�شركات  على   -
وت�جيهها  املجتمعية  امل�شاكل  بحل  تعنى  وبرامج  �شيا�شات 
�شيحقق  مما  للم�اطن،  العامة  امل�شلحة  يخدم  فعال  ب�شكل 

االأهداف املن�ش�دة.
يف  املتميزة  للمنظمات  ح�افز  �شيا�شة  ابتكار  على  العمل   -
بني  التناف�شية  اإذكاء  بهدف  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  جماالت 

ال�شركات العاملة يف قطاع االت�شاالت باجلزائر.
االجتماعية  امل�ش�ؤولية  عمل  وجماالت  نطاقات  يف  الت��شيع   -
بالن�شبة ل�شركات العاملة يف قطاع االت�شاالت باجلزائر بعيدًا 

عن الرعاية الريا�شية والثقافية والعلمية.
م�ؤ�ش�شات  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ثقافة  غر�س  �شرورة   -
من  قريبة  م�ؤ�ش�شات  باعتبارها  اجلزائرية،  االت�شاالت 
امل�اطن، ومتلك من االإمكانيات ما ميكنها من حتمل جزء من 

امل�شاكل املجتمعية يف اجلزائر.  

الهوامش:
.A Practical Approach to Social Responsibility(. London: British Standards Institution( 26000 Understanding ISO .)2011( .Henriques, A

�شافية قريف، و حم�دي حاج �شحراوي. )2016(. دور امل�ش�ؤولية االجتماعية يف دعم �شمعة امل�ؤ�ش�شة-درا�شة حتليلية من وجهة نظر اإطارات م�ؤ�ش�شة رويبة للع�شائر )NCA(. جملة الباحث 
)16(، �شفحة 123.

http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php :شركة م�بيلي�س. )2018(. ملحة عن م�بيلي�س. تاريخ اال�شرتداد 23 اأوت، 2018، من امل�قع الر�شمي ل�شركة م�بيلي�س�
http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php :شركة م�بيلي�س. )2018(. ف�شاء ال�شحافة . تاريخ اال�شرتداد 09 �شبتمرب، 2018، من امل�قع الر�شمي ل�شركة م�بيلي�س�
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بقلم: األستاذ عبدالسالم الخطيب

كيف نميز بين اإلطار المنطقي 
ونظريــة التغييــر

1. توطئة 
هل هناك فرق بني االإطار املنطقي ونظرية التغيري؟  اأم هما ا�سمان لنف�ض ال�سيء؟ اذا كنت ممن يتبادر اإلى ذهنه هذا 
ال�سوؤال وال يجد اإجابة �سافية فال تتحرج من ذلك، ذلك اأن ندوة جمعت خمت�سني وممار�سني من كربى املنظمات حول 

العامل1 اأظهرت اأن هذا اللب�ض بني امل�سطلحني ي�سغل اأذهان الكثريين من العاملني يف هذا املجال.  
اإلى امل�ساهمة يف متكني املمار�سني من التمييز بني )االإطار املنطقي( و)نظرية التغيري(، ب�سبب  تهدف هذه الورقة 
اال�ستخدام امللب�ض واملتطابق يف اأحيان كثرية للم�سطلحني من قبل اجلهات املانحة واملنظمات املجتمعية واأ�سحاب 
امل�ساريع واملبادرات واملمار�سني، حيث اأنه ال يوجد تعريف متفق عليه لنظرية التغيري كما اأكد تقرير مقدم للحكومة 
الربيطانية2 �سنعرف باالأداتني ب�سكل موجز جدا، ونلخ�ض النقاط املهمة التي متيز كال منهما ونتبع ذلك ببع�ض 

الر�سوم التو�سيحية واالأمثلة احلقيقية و�سنورد بع�ض املراجع لال�ستزادة ملن اأراد.

1. عقدت الندوة حتت عن�ان » نظرية التغيري يف التنمية ح�ل العامل«،  يف اأبريل 2015 بح�ش�ر ممثلني من اأوك�شفام ، كلية لندن لالقت�شاد، املنظمة االآ�شي�ية للتنمية، 
منظمة كري، معهد ماوراء البحار للتنمية.

2. انظر تقرير - مراجعة ال�شتخدامات نظرية التغيري يف م�شاريع التنمية الدولية -  2012 ، ق�شم التنمية الدولية - احلك�مة الربيطانية.
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نظرية التغيري االإطار املنطقي

1. لي�س هناك من�ذج حمدد، وتاأخذ اأي �شكل ت�ش�يري/ ت��شيحي.
اجتماعيًا  تغيريًا  ت�شتهدف  التي  املعقدة  املبادرات  لت��شيح  ت�شتخدم  اأ�شا�شًا   .2
ال�شبب-  والطرق التي ميكن حتقيق هذه املبادرات من خاللها، من خالل ربط 
للتغيري  النتيجة الأكرث من ت�ش�ر )�شيناري� حمتمل(، وللم�شاهمة يف فهم معمق 

املطل�ب
3. حتتاج وقتا اأط�ل وذات طبيعة تف�شيلية وحتتاج ا�شت�شارة اأ�شحاب امل�شلحة 

للتحقق من العالقة ال�شببية 
على  يركز  الن�شاط،  )هذا(  عرب  التغيري  �شيتحقق  )ملاذا(  و  )كيف(  ي��شح   .4

ال�ش�رة االإجمالية )الكربى( 
كان  ل�  حتى  التغيري  يف  ت�شهم  متغريات  عدة  التغيري  نظرية  ت�شمل  ما  غالبًا   .5

ت�شميم الربنامج ال ي�شمل هذه املتغريات
6. على امل�شت�ى التجريدي تلخ�س كالتايل )لتحقيق التغيري الفالين فاإننا يجب 
التغيري، الن �س  اأ�شا�شي يف هذا  التي تت�شبب ب�شكل  اأن نهتم باملتغريات �س و�س 
مرتبطة باملتغري ل  واملتغري ل نتيجة للمتغري ك، يف حني اأن �س مرتبطة باملتغريين 
�شببية ق�ية لالأ�شباب  واملتغري ك مرتبطني بعالقة  املتغري خ  واأي�شا خ.  ولكن  ج 
التالية ... ( فعند ت�شميم الربنامج لي�شتهدف  املتغري خ واملتغري ك  ) نك�ن قد 

ا�شتثنينا املتغري ج ولكنه مف�شل يف نظرية التغيري (

1. من اأكرث النماذج انت�شارًا ه� من�ذج امل�شف�فة )16 خلية(
املحددة  الربامج  اأهداف  لربط  ي�شتخدم  اأ�شا�شًا   .2
وذكر  وا�شح،  منطقي  ب�شكل  واالأن�شطة  مبخرجاتها 

لالفرتا�شات واملتغريات التي حت�ل دون حتقق املخرجات 
3. تلخي�س للربامج ب�شكل وا�شح، يحتاج ل�قت اأقل 

ي�شمل  وال  املحدد  للربنامج  التنفيذي  اجلانب  على  يركز   .4
املتغريات االأخرى

على  )مبنيًا  ما  برناجمًا  يلخ�س  الذي  املنطقي  االإطار   .5
خريطة تغيري وا�شحة ومف�شلة( �شيك�ن مفيدًا جدًا اأكرث من 

اإطار منطقي ل�حده لنف�س الربنامج
6. على امل�شت�ى التجريدي يلخ�س كالتايل: )اإذا ا�شتخدمنا 
م�ارد  �س و �س لتنفيذ ن�شاط ع فهذا �شي�ؤدي اإلى خمرج ل 

وبدوره �شي�ؤدي اإلى نتيجة هـ  اذا انتفت امل�انع كيت وكيت( 

نقاط اأ�شا�شية

 Logical Framework Approach -( املنطقي  االإطار 
LFA(   مت تط�ير هذه املنهجية من قبل برنامج امل�شاعدات 
لالإطار  وثيقة  اأول  �شدرت  حيث   ،  )USAID( االأمريكية 
اآلية  بناء  االأ�شا�شي  الهدف  وكان   .1971 ي�ني�  يف  املنطقي 
اأهداف الربامج التي تق�م بها املنظمة ح�ل  ل�شمان حتقيق 
دافعي  )اأم�ال  للم�ارد  املثل  اال�شتخدام  و�شمان  العامل، 
ت�شارع  ثم  اأهدافها.   لتحقيق  الربامج  هذه  يف  ال�شرائب( 
ح�ل   USAID برامج  انت�شار  عاملني:  ب�شبب  ا�شتخدامها 
العامل وتدرب وتع�د املنظمات املحلية على هذه االأداة.، وتبني 
 JICA واليابانية GIZ املنظمات احلك�مية االأخرى )االأملانية
تبناها  ثم  ح�لها.  طفيفة  تغيريات  مع  االآلية  لنف�س  الخ(   ..
االأداة  وتعرف  ابتداء من 1997.  م�شاريعه  الدويل يف  البنك 

 Logframe اخت�شارًا بـ
نظرية التغيري ) Theory of Change(  جاءت يف اأوا�شط 
الربامج  فعالية  عدم  من  ال�شك�ى  تنامي  مع  الت�شعينيات 
معهد  عقد  حيث  امليدانية.  املتغريات   وتعقد  االجتماعية 
اآ�شنب Aspen Institute   للدرا�شات االإن�شانية ور�شة مكثفة 
 ،1995 يف  املجتمعي(  )التغيري  عن  العامل  ح�ل  للخرباء 
متخ�س عنها كتاب مهم يعترب بداية ظه�ر نظرية التغيري وه� 

)اأ�شل�ب جديد لتقييم املبادرات املجتمعية ال�شاملة(
علمًا اأنه ت�جد حماوالت من بع�س اجلهات العاملة يف املجال 
التنم�ي لدمج االإطار املنطقي بنظرية التغيري اأو اإعادة ترتيب 

عنا�شر نظرية التغيري وفق اأ�شل�ب االإطار املنطقي
 2. مباذا تتميز كل اأداة ؟ 
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• تبداأ نظرية ا لتغيري من التغيري املن�ش�د )غالبًا يك�ن كبريًا وعامًا وميكن اأن 
ت�شهم فيه كثري من الربامج(، ثم يف�شل يف ت��شيح العالقات ال�شببية. 

• جتيب وتف�شل على ال�ش�ؤالني )كيف وملاذا( كيف نحقق التغيري، كيف ترتبط 
املراحل ببع�شها وملاذا تت�شبب كل خط�ة فيما تليها.

• نظرية التغيري �شتنطلق من نقطة ملاذا �شنح�شن مهارات القراءة وكيف �شنق�م 
بذلك وملاذا ح�ش�ر الطالب للمكتبة اأ�شاًل )ن�شاط( �شي�ؤدي اإلى التح�شن. 

• يبداأ االإطار املنطقي من برنامج حمدد )ويتمح�ر ح�له(، 
ويف�شل )املدخالت - االأن�شطة - املخرجات - النتائج( 

ان يحقق  الربنامج  لهذا  �ش�ؤال ) كيف ميكن  يجيب على   •
تلك النتائج( ولكنه غالبا ال يجيب على �ش�ؤال ) ملاذا ( 

• مثال يخربك االإطار املنطقي ) ح�ش�ر الطالب للمكتبات 
نقل  و�شائل  وامتلك�ا  االأهل  لهم  �شمح  اإذا  ن�شاط(   ( العامة 
)افرتا�شات( �شي�ؤدي اإلى حت�شن مهارات القراءة )خمرج(، 
و�شتق�م مبقارنة هل ح�شروا ، هل حت�شنت املهارات )التحقق(

البداية 
والنهاية

• عندما تريد اأن ت�شمم برناجمًا ما )اأو عدة برامج( لتحقيق تغيري ما )اأهداف 
كربى(، ولت��شيح العالقة ال�شببية )�شبب -نتيجة( لكل مرحلة مبينا كيف وملاذا 
• عندما تريد اأن تفهم ملاذا ف�شل اأو جنح برنامج ما لتحقيق التغيري ) االأهداف 
الكربى( واإذا جنح الربنامج ) وفق م�ؤ�شرات االأداء اخلا�س بالربنامج( ت�شتخدم 

نظرية التغيري لتقييم و�شفي للتغيري املن�ش�د ) االأهداف الكربى( 

• عندما تريد اأن تعر�س برناجمًا معينًا وت��شح كل خط�اته 
الفهم  و�شريع  وا�شح  ب�شكل   ).... االأن�شطة   - )املدخالت 

وت�شل�شل منطقي 
الأهدافك  معقدة  تغيري  نظرية  تلخ�س  اأن  تريد  عندما   •
برنامج  اختيار  اأ�شباب   ( برنامج معني   اختيار  بعد  الكربى 
االإطار  يف  وا�شحة  تك�ن  لن  حمتملة  برامج  عدة  بني  من 

املنطقي بحد ذاته( 

منا�شب لــ

بعد  معقد(  اجتماعي  )تغيري  من�ش�د  هدف  ح�ل  تتمح�ر  التي  التغيري  خريطة 
اأف�شل  تك�ن  و�شحيحة.   ق�ية  �شببية  عالقات  وبناء  امل�شلحة  اأ�شحاب  درا�شة 
باجتاه  بع�شًا  بع�شها  يعزز  متكاملة  اجتماعية  برامج  )وت�ليد(  ال�شتقاق  و�شيلة 

حتقيق التغيري االجتماعي 

االإطار املنطقي الذي يلخ�س برناجمًا ما ) مبنيًا على 
خريطة تغيري وا�شحة ومف�شلة ( �شيك�ن مفيدًا جدًا اأكرث 

من اإطار منطقي ل�حده لنف�س الربنامج

يك�ن يف اأف�شل 
ا�شتخداماته
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4. اخلال�سة والتو�سيات 
•  االإطار املنطقي يف�شل ويركز على برنامج واحد مت اختياره 
وي��شح جميع االأجزاء )اأن�شطة، خمرجات ...( بطريقة 
مت�شل�شلة ومنظمة فيما ي�شبه م�شف�فة. ويجيب على �ش�ؤال 
)كيف ميكن لهذا الربنامج اأن يحقق تلك النتائج( ولكنه 

غالبًا ال يجيب على �ش�ؤال )ملاذا(.
ت��شح  )الكربى(،  االإجمالية  ال�ش�رة  ت��شح  التغيري  نظرية   •
التغيري. لي�س بال�شرورة بطريقة  التي تت�شبب يف  املتغريات 
املتغريات  فيها  تتداخل  متكاملة  كمنظ�مة  ولكن  مت�شل�شلة 
وتت�شعب.  جتيب وتف�شل على ال�ش�ؤالني )كيف وملاذا( كيف 

نحقق التغيري، كيف ترتبط املراحل ببع�شها وملاذا تت�شبب كل 
خط�ة فيما تليها وكيف ي�شهم الربنامج يف حتقيق التغيري.

على  )مبنيًا  ما  برناجمًا  يلخ�س  الذي  املنطقي  االإطار   •
خريطة تغيري وا�شحة ومف�شلة( �شيك�ن مفيدًا جدًا اأكرث 

من اإطار منطقي ل�حده لنف�س الربنامج.
)تغيري  من�ش�د  هدف  ح�ل  تتمح�ر  التي  التغيري  خريطة   •
وبناء  امل�شلحة  اأ�شحاب  درا�شة  بعد  معقد(  اجتماعي 
و�شيلة  اأف�شل  تك�ن  و�شحيحة.   ق�ية  �شببية  عالقات 
ال�شتقاق )وت�ليد( برامج اجتماعية متكاملة يعزز بع�شها 

بع�شًا باجتاه حتقيق التغيري االجتماعي.

5. مراجع لال�ستزادة:
Learning Lab  https://usaidlearninglab.org/  USAID -  1.  ما هذا ال�شيء الذي ي�شمى » نظرية التغيري -  ) 2016(  م�قع برنامج امل�شاعدات االمريكية

 lab-notes/what-thing-called-theory-change
.publishing.assets//:https  )2. مناذج لنظرية التغيري )2012( -  من�ش�رات احلك�مة الربيطانية  ) مرجع جيد الأمثلة حقيقية  من�عة مع ال�شرح امل�شتفي�س

pdf.Examples_ToC_3_Appendix/57a08a66ed915d622c000703/media/uk.gov.service
.eric//:https 3. خال�شة ال�ر�شة املكثفة ملعهد اآ�شنب )اأ�شل�ب جديد لتقييم املبادرات املجتمعية ال�شاملة  (  1995-  م�ج�د لدى كاتب ال�شط�ر ملن اأراد االطالع عليه

 ED383817=id?/gov.ed
 4. نظرية التغيري - دليل عملي )2017( - جمم�عة التنمية ، االأمم املتحدة  UNDG. دليل خمت�شر وعملي جيد جدًا.

 pdf.Change-of-Theory-7-Pieces-Companion-UNDAF-UNDG/2017/06/uploads/content-wp/org.undg//:https
 5. منظمة متخ�ش�شة بنظرية التغيري  Theory of Change Organization ،  تعمل على تب�شيط  ون�شر املمار�شة، وقامت مبحاولة الإ�شدار برنامج للم�شاعدة يف 

 /org.theoryofchange.www//:https  ) اإعداد نظرية التغيري  )اأمتتة العملية
 6. دليل االإطار املنطقي، برنامج امل�شاعدات اال�شرتالية AusAID ، احلك�مة اال�شرتالية )ن�شخة 2003(، دليل جيد و�شامل

//:http/  pdf.1-ausguidelines/ausguidelines/ausguide/80:au.gov.ausaid.www//:http/20040715171943/web/org.archive.web//:https

pdf.ausguideline3.3/Documents/ausguide/au.gov.ausaid.www
eu.logframer.www//:https  7. من�شة اأوروبية لدعم املمار�شني يف قطاعات التنمية وبها برنامج جماين للم�شاعدة يف دمج االإطار املنطقي بربامج اإدارة امل�شاريع 

 english/index.htm/80:http://ciaris.ilo.org/200412061٧1413/CAIRIS  https://web.archive.org/web  8. مركز املعل�مات 
-how/resources/org.tools4dev.www//:http 9. كيف تعد وثيقة االإطار املنطقي، م�قع اأدوات للتنمية. م�جز وا�شح وب�شيط لالإطار املنطقي وكيفية اإعداده 

 /logframe-framework-logical-a-write-to
filead-/org.afdb.www//:https 10. الدليل املنهجي لالإطار املنطقي، البنك الدويل )2000(، دليل منهجي مف�شل ومرفق به مناذج حقيقية مل�شاريع البنك الدويل 
HAND--LOGICALFRAMEWORK-WB-EN-00158077/_OPEV-With-Shared_-Reports-Evaluation/Documents/afdb/uploads/min

 PDF.BOOK
 /org.tools4dev.www//:http 11. م�قع اأدوات للم�شاريع التنم�ية، م�قع ي�فر اأدوات ومناذج ومراجعات لالإطار املنطقي ونظرية التغيري واأدوات اأخرى 
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بقلم: األستاذة عبير عادل جابر

تحقيقًا لرؤية قطر 2030 
القطاع الصناعي.. خطوات بّناءة 

نحو المسؤولية المجتمعية 

ر�ّسخت روؤية قطر الوطنية 2030 واإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، مفاهيم التنمية بركائزها 
دولة  يف  االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  دفع  مما  والب�سرية،  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأربعة 
قطر لالنخراط يف منظومة عمل متجان�سة لتحقيق االأهداف امل�ستقبلية لهذه الروؤية متمثلة يف هذه الركائز.
ومع انت�سار مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، ازداد وعي القطاع ال�سناعي القطري 
باأهمية دوره يف دعم الق�سايا االإن�سانية واالجتماعية والبيئية، والقيام بدور فاعل لرتك االآثار االإيجابية 

يف املجتمع القطري.
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ومما ال �شك فيه اأن املبادرات االإن�شانية واالجتماعية والبيئية 
حتت  الب�شر  حياة  م�شت�ى  لتح�شني  امل�شاعي  �شمن  تندرج 
عن�ان عري�س ه� »امل�ش�ؤولية املجتمعية«، التي عّرفتها االأمم 
اخلا�س،  القطاع  ملن�شاآت  الط�عي  »االلتزام  باأنها  املتحدة 
والعمل مع م�ظفيها واملجتمع ككل على حت�شني معي�شة النا�س 
عّرفت  كما  واحد«.  اآن  يف  واملجتمع  التجارة  يخدم  باأ�شل�ب 
املف��شية االأوروبية امل�ش�ؤولية االجتماعية باأنها »مفه�م تعمل 
من خالله ال�شركات على اإدماج ال�ش�اغل االجتماعية والبيئية 
على  املعنية  جهاتها  مع  تفاعلها  ويف  التجارية،  عملياتها  يف 
للمن�شاآت  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تعد  مل  اإذن  ط�عي«.  اأ�شا�س 
امل�شاعدات  العمل اخلريي كتقدمي  ال�شناعية مقت�شرة على 
التي  املهم�شة  الفئات  ومنا�شرة  للجمعيات،  التربعات  ومنح 
واالإعاقة  الفقر  من  بدءًا  امللحة،  احلياتية  الهم�م  من  تعاين 
التربعات  بتقدمي  مرورًا  ال�شعبة،  االجتماعية  واحلاالت 
اإلى  و�ش�اًل  واملعن�ي،  املادي  الدعم  وتقدمي  وامل�شاعدات 
الق�شايا البيئية، فقد تبل�رت االأفكار، لينكب اهتمام القائمني 
على امل�ش�ؤولية املجتمعية على اإطالق املبادرات الهادفة التي 
باملمار�شات  والقيام  االأفراد،  حياة  يف  اإيجابيًا  اأثرًا  ترتك 
البناءة وفق القيم االأخالقية، مما ير�شخ وج�د هذه املن�شاآت 

يف اأذهانهم.. وحياتهم.
حماية  حمالت  يف  ال�شناعية  املن�شاآت  ن�شطت  البدء  ويف 
من  واحلد  النظيفة  االإنتاج  باأ�شاليب  التزامها  معلنة  البيئة 
تدوير  اإعادة  ثقافة  وترويج  للم�شانع،  ال�شارة  البيئية  االآثار 
الطبيعية  امل�ارد  من  واال�شتفادة  النفايات  واإدارة  املخلفات، 
على اأف�شل وجه، دون اأن نن�شى رفع هذه املن�شاآت لراية كفاءة 
للبيئة. ويف  ال�شديقة  التقنيات  وا�شتخدام  الطاقة  ا�شتخدام 
هذا ال�شياق اأعلنت �شركة »ح�شاد الغذائية« دعمها روؤية قطر 

التنمية  �شق  االأربعة، ويف  ركائزها  ال�طنية 2030 من خالل 
التقنيات  اأحدث  »ا�شتخدام  على  تعمل  اأنها  اأكدت  البيئية 

التكن�ل�جية حيث تعترب م�شروعات ح�شاد �شديقة للبيئة«.
على  القطرية  ال�شناعية  املن�شاآت  م�شاهمة  تقت�شر  ومل 
النه��س بالقطاع ال�شناعي وتفعيل دوره يف حماية البيئة، بل 
تعدتها اإلى العناية بالعن�شر الب�شري واملجتمع من خالل خلق 
النه��س  بغية  امل�ؤهل،  لل�شباب  ومنتجة  جديدة  عمل  فر�س 
بال�شناعة القطرية لت�شاهم يف دفع عجلة النم� االقت�شادي. 
ال�شركات  دور  تفعيل  مبكان  االأهمية  من  كان  هنا،  من 
اجتماعيًا، من خالل اإ�شرتاتيجيات وا�شحة حتدث نقلة ن�عية 
يف املجتمع وال تكتفي بتحقيق االأرباح فقط، فاملناف�شة تفرت�س 
املفت�حة  االأ�ش�اق  اأن  خ�ش��شًا  للم�شتهلك،  االأف�شل  تقدمي 
واملنتجات،  اخلدمات  خمتلف  على  احل�ش�ل  له  اأتاحت 
الت�جه  التميز من خالل  للبحث عن  ال�شركات  وهذا ما دفع 
الحتياجاته االإن�شانية االأخرى، فعلى �شبيل املثال ت�ؤكد �شركة 
قطر للكيماويات املحدودة )كي�كيم( التزامها بتط�ير الق�ى 
العاملة ك�نها اأ�شا�شية يف رحلة اال�شتدامة مما جعلها ت�شلط 
ال�ش�ء على اإن�شاء »ق�ة عاملة ذات كفاءة ومقدرة باعتبارها 

نتيجة حا�شمة للتنمية امل�شتدامة يف قطر«.
ومن  قطر،  يف  تنت�شر  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ثقافة  بداأت  وقد 
احل�ّس  وارتفاع  امللحة  بالق�شايا  املجتمع  وعي  اأن  ال�ا�شح 
االإن�شاين جعال �شركات القطاع ال�شناعي -اإلى جانب حر�شه 
نهج  اتباع  على  حري�شة  االأف�شل-  اخلدمات  تقدمي  على 
بالنتائج االإيجابية كما  امل�ش�ؤولية املجتمعية الذي يع�د عليها 
على املجتمع، عرب دعم ورعاية الن�شاطات اخلريية والفعاليات 
وال�طنية  والريا�شية  والبيئية  واالجتماعية  االإن�شانية 
واإطالق املبادرات الهادفة، مثل مبادرة اأطلقتها �شركة قطر 
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مع  الطرقات  على  لل�شالمة  حملة  )قابك�(  للبرتوكيماويات 
جامعة قطر،  اأ�شف اإلى ذلك قيام بع�س امل�ؤ�ش�شات ب�شراكات 
الهدف  مع جمعيات خريية يف م�شروعات غري ربحية، يك�ن 
ال�شركة  اإطالق  مثل  االجتماعي،  االإن�شاين  اال�شتثمار  منها 
القطرية لتربيد املناطق »قطر كـ�ول« حملة للتربع باملالب�س 
باال�شرتاك مع م�ؤ�ش�شة قطر لالأعمال اخلريية ل�شالح م�شروع 

»طيف«.
ل�شركة  نت�قف عند جتربة عاملية الفتة  اأن  اإال  ي�شعنا هنا  وال 
»جرنال م�ت�رز« التي ا�شتثمرت خالل خم�س �شن�ات ح�ايل 5 
 )Ecomagination( مليارات دوالر يف بح�ث االإبداع البيئي
اإيرادات  حققت  وباملقابل  والطاقة،  املياه  ا�شتنزاف  خلف�س 

قاربت 70 مليار دوالر. 
اأ�شا�شيًا  املجتمعية جزءًا  امل�ش�ؤولية  برامج  باتت  املح�شلة  يف 
ال�شناعية،  واملن�شاآت  لل�شركات  االإ�شرتاتيجية  اخلطط  من 

حيث تن�شئ لها اإدارات متخ�ش�شة تقرتح املبادرات املجتمعية 
الهادفة وتخ�ش�س لها م�ازنات كبرية كما ت�ظف فيها امل�ارد 
ولتحقيق  االأولى،  بالدرجة  منها  الفائدة  لتعظيم  املختلفة 
يف  ذلك  يتجلى  حيث  البعيد،  املدى  على  امل�شتدامة  التنمية 
ت�شدرها  ال�شناعية  املن�شاآت  باتت  التي  ال�شن�ية  التقارير 
لتلخ�س فيها جه�دها املجتمعية. فامل�ش�ؤولية املجتمعية ت�شكل 
�شد  تق�م على  ك�نها  امل�شتدامة،  التنمية  اأبرز متطلبات  اأحد 
النق�س يف االحتياجات االإن�شانية واملجتمعية وال�طنية عامة، 
مل�ش�ؤوليتها  خ�ش��شًا  ال�شناعي  القطاع  �شركات  واإدراك 
التكافل، فالدعم املقدم  اإال تر�شيخ ملفه�م  املجتمعية، ما ه� 
ي�شكل  الذي  االإن�شان،  جتاه  واجبها  من  جزء  ه�  قبلها  من 
حجر االأ�شا�س فيها كما يف املجتمع، فهي ال تعمل مبعزل عنه، 
واأية تغيريات اأو حتى مل�شات اإيجابية تطراأ على حياته تنعك�س 
اإيجابًا على حياته وحميطه وعمله، اأي عليها يف نهاية املطاف. 
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بقلم: الدكتور فيصل بن فرج المطيري

مرصد المسؤولية االجتماعية 
بجامعة المجمعة بالمملكة 

العربية السعودية

وامل�سوؤوليات  املهمة  املجاالت  يعد من  امل�سوؤولية االجتماعية  اأن جمال  املخت�سة  الدرا�سات  العديد من  تثبت 
امللحة للجامعات، وذلك بحكم طبيعة عمل اجلامعات واأهدافها ور�سالتها ودورها املوؤثر يف املجتمعات وقدرتها 
على معاجلة ق�سايا املجتمع املحلي، باالإ�سافة اإلى دورها الرئي�ض يف قبول وتخريج الطالب والبحث العلمي، 
االأمر الذي يحتم عليها اإيجاد جهة ترتبط تنظيميا باالإدارة العليا يف اجلامعة، لتكون مبثابة الذراع التي 
اأهدافها،  وحتقيق  االجتماعية  امل�سوؤولية  مهام  تفعيل  يف  بوظيفتها  القيام  خاللها  من  اجلامعة  ت�ستطيع 
من  والقيم  املبادئ  من  جمموعة  مبمار�سة  االلتزام  تعني  للجامعة  االجتماعية  امل�سوؤولية  كون  من  انطالقا 
بالعدالة  للجامعات هو االلتزام  الدور االجتماعي  اأن جوهر  اعتبار  الرئي�سة، على  خالل وظائف اجلامعة 

وامل�سداقية والتميز وتعزيز امل�ساواة االجتماعية والتنمية امل�ستدامة .
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وطنية،  جامعة  ب�شفتها  املجمعة  جامعة  واقع  اإلى  وبالنظر 
تنمية  عملية  يف  وا�شتق�شائه  اجلهد  بذل  على  بالعمل  معنية 
املجتمع، و�ش�اًل اإلى حتقيق متطلبات جمتمع املعرفة، انطالقًا 
من الروؤية ال�طنية يف هذا ال�شاأن، فنجد اأنها وباالإ�شافة اإلى 
اإجنازاتها يف جانب وظيفتها التعليمية والبحثية، مل تغفل عن 
ال�ظيفة املجتمعية املطل�بة منها، حيث ن�شطت اجلامعة من 
خالل جهاتها املعنية يف تقدمي اخلدمات امل�جهة نح� تط�ير 
املجتمع وتن�يره، وذلك من خالل الربامج االأكادميية واملهنية 
والتدريبية والتثقيفية، االأمر الذي اأ�شهم يف حتقيقها للعديد 

من االإجنازات الن�عية يف هذا اجلانب.
ولك�ن اجلامعة تبحث عن التميز با�شتمرار االأمر الذي يحتم 
اأن يت�شم عملها باملراجعة الدائمة بق�شد التط�ير، والأن التميز 
التخ�ش�س  نح�  اأكرث  االجتاه  ي�شتدعي  االأعمال  يف  واجل�دة 
الدقيق، وا�شتنادًا على ت��شيات امل�ؤمترات العلمية ذات العالقة 
ومنها ملتقى اجلامعات اخلليجية وامل�ش�ؤولية االجتماعية »روؤى 
اجلامعة  ا�شت�شافته  والذي  فاعلة«  وممار�شات  ا�شرتاتيجية 
مر�شد  اأن�شاأت  فقد  1437هـ،   /2  /  12  -  10 من  الفرتة  يف 
امل�ش�ؤولية االجتماعية، ليت�لى اإدارة ملف امل�ش�ؤولية االجتماعية 
من  وذلك  تط�يره  بهدف  متخ�ش�س  ب�شكل  اجلامعة  يف 
ال�اقع وتقدمي  امل�ؤ�شرات وحتليل  حيث الر�شد والت�ثيق وبناء 
االجتماعية  امل�ش�ؤولية  لربامج  التط�يرية  واخلطط  املبادرات 
املختلفة، وتنفيذها، حيث يعد املر�شد ه� االول وال�حيد من 

ن�عه يف منطقة اخلليج العربي .
ولقد متثلت اأهم مربرات اإن�شاء املر�شد يف تفعيل اأهداف خطة 
العربية  اململكة  روؤية  مع  والتفاعل  اال�شرتاتيجية،  اجلامعة 
واملهتمني  واملخت�شني  اخلرباء  وت��شيات   ،2030 ال�شع�دية 
بامل�ش�ؤولية االجتماعية على امل�شت�ى العاملي واخلليجي والعربي 

واملحلي، وحت�الت اجلامعة يف مرحلتها احلالية، والتي بداأت 
وما  املبارك،  التط�يري  امل�شروع  نتائج  مالمح  فيها  تظهر 
تاأ�شيل  تبعها من خمرجات، حيث بداأت اجلامعة تتجه نح� 

مبداأ العمل امل�ؤ�ش�شي يف ممار�شاتها ون�شاطاتها.
ويتك�ن مر�شد امل�ش�ؤولية املجتمعية بجامعة اجلمعة م�ؤ�ش�شيًا 
ي�شتطيع  التي  االأذرع  تعد مبثابة  التي  ال�حدات  من عدد من 
املر�شد من خاللها تنفيذ الربامج املناطة به، حيث تتمثل هذه 
ال�حدات يف مركز االأ�شرة والطف�لة ومركز ذوي االحتياجات 
اخلا�شة ووحدة العمل التط�عي ووحدة امل�شاركات املجتمعية 

ووحدة التنمية املجتمعية .
ومن اأجل رفع م�شت�ى متثيل املر�شد اإداريًا مت اإن�شاء جمل�س 
للمر�شد يراأ�شه ووكيل اجلامعة ويتك�ن من عدد من االإدارات 

واجلهات املعنية بالعمل املجتمعي . 
مت  التي  االهداف  حتقيق  على  يعمل  واملر�شد  ن�شاأته  ومنذ 
ر�شمها له �ش�اء كان يف نطاق اجلامعة الداخلي او اخلارجي، 
يف  ال�شراكات  من  العديد  اإقامة  اجلانب  هذا  يف  مت  حيث 
الداخل واخلارج وتنفيذ الفعاليات ودعم املبادرات، ومن اأبرز 
ال�شراكات التي اأقامها املر�شد �شراكته مع ال�شبكة االإقليمية 
من  العديد  تنفيذ  مب�جبها  مت  والتي  االجتماعية  للم�ش�ؤولية 
يت�شرف  املر�شد  فاإن  املنا�شبة  وبهذه  املجتمعية،  املبادرات 
بالعمل مع كل اجلهات املعنية بالتنمية املجتمعية داخل وخارج 

اململكة العربية ال�شع�دية. وفق االأنظمة. 
وي�شرف املر�شد بالت�ا�شل معه من خالل الربيد االإلكرتوين 
للمر�شد  االإلكرتوين  امل�قع  زيارة  اأو   )sa.edu.mu@osar(
//:https( : على من خالل م�قع جامعة املجمعة على الرابط

 ) /sa.edu.mu.www
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بقلم: الدكتورة هال السعيد

األبناء وممارسة المسؤولية 
المجتمعية

  اإنَّ تدريَب االأبناِء على االعتماد على اأنف�سهم قبل اأن يتم تدريبهم على ممار�سة امل�سوؤولية املجتمعية اأمٌر ال 
منا�ض منه.

حيُث يجب اأن ندربهم على االعتماد علي النف�ض اأوال، وهذا النوع من الفكر الرتبوي غري متواجد بال�سكل الذي 
ينبغي يف تربية اأبنائنا يف عاملنا العربي، فال يلقي  كثري من االأبناء االهتمام الكايف نحو تدريبهم على مهارات 
االعتماد على النف�ض، ونتيجة لذلك يكرب اأوالدنا، وهم غري متحملني م�سوؤولية اأنف�سهم التحمل الكايف، وغري 
اأن يتعلم االأبناء منذ طفولتهم االعتماد على ذواتهم  اأنف�سهم االعتماد الواجب، واالآن نريد  معتمدين على 
االأبناء،  تربية  يف  ومهمة  تربوية  مبادئ  وهذه  الرئي�سية،  حاجياتهم  ق�ساء  يف  االآخرين  عن  واال�ستقالل 

وتدريبهم عليها واجب تربوي.
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ابني  يف  اأْغِر�ُس  كيف  الذهن:  يف  يتبادر  قد  الذي  وال�ش�ؤال 
مهارات حتمل امل�ش�ؤولية واالعتماد على النف�س؟

وتاأتي القاعدة الرتب�ية املهمة، فتق�ل لك: اإذا اأردت اأن يعتمد 
ابنك على نف�شه فجرب اأنت اأن تعتمد عليه حتى تعلمه االعتماد 
على نف�شه، فاإذا كنت اأنت اأ�شاًل ال تعتمد عليه يف �شيء، فكيف 
اإذن �شيت�شنى له تعلم االعتماد على نف�شه، واإذا كنت اأنت غري 
اإجناز  يف  عليه  تعتمد  ال  وبالتايل  واإمكاناته  قدراته  يف  واثق 

بع�س االأم�ر، فكيف �شيثق ه� يف نف�شه، ويركن لقدراته؟
م�شاعدته،  وعن  عنه  يدك  ترفع  اأن  منك  املطل�ب  فيك�ن 
لينجز  وترتكه  بنف�شه،  م�شلحته  ليق�شي  املجال  له  وَتْف�َشح 
واأن  حقيبته،  وترتيب  غرفته،  كرتتيب  بنف�شه،  اأعماله  بع�س 
معه،  تك�ن  اأن  باأ�س  وال  بنف�شه  احتياجاته  ي�شرتي  اأن  يحاول 
لكن ترتكه يت�شرف بنف�شه، فيقدم اأوراقه للمدر�شة بنف�شه، 
ويعمل  االأمر،  بادئ  يف  ال�شاحب  مبثابة  معه  اأنت  وتك�ن 
وياأكل  امل�جه  مبثابة  اأنت  وتك�ن  بنف�شه،  املدر�شية  واجباته 
ويجهز  بنف�شه،  مالب�شه  ويلب�س  بنف�شه،  وي�شرب  بنف�شه، 
مالب�شه، ويرتب حاجاته، وتك�ن اأنت مبثابة امل�شرف، وب�شفة 
عامة؛ فاإنَّ اأيَّ عمٍل ي�شتطيع الطفل اأن ي�ؤديه فال بد اأن ت�شاعده 

وتف�شح له املجال حتى ي�شتطيع اأن ينجزه معتمًدا على نف�شه.
االأبناء  تعليم  طريق  تعرت�س  التي  االأ�شا�شية  وامل�شكلة  هذا 
اأنف�شهم ال  واالأمهاِت  االآباَء   اأنَّ  النف�س، هي  يف  االعتماد على 
ي�شتطيع�ن اأن يفطم�ا اأنف�شهم عن التدخل يف �ش�ؤون اأبنائهم، وال 
اأن يبتعدوا باأنف�شهم عن اال�شرتاك معهم يف ق�شاء م�شاحلهم، 
وقد  باأنف�شهم،  حياتهم  ليمار�ش�ا  الفر�شة  لهم  يرتك�ا  اأن  وال 
يك�ن هذا التدخل ب�شبب حبهم الأبنائهم، اأو بق�شد حمايتهم، 
اأدوارهم،  اأداء  عن  اأمامهم  عائقا  تقف  اأنك  ه�  ال�اقع  ولكن 
وت�شلبهم الفر�س التي جتعلهم يجرب�ن االعتماد على اأنف�شهم، 
ا، وتك�ن حمايتك لهم حماية م�ؤذية. ا �شارًّ فيك�ن حبك لهم حًبّ

ويجب اأن ال نن�شى م��ش�ع االهتمام بتعزيز ال�شل�ك ال�شحيح 
به  بالقيام  الطف�لة  االبن وخا�شة يف مرحلة  به  ينفرد  الذي 
حيث ياأتي دور التعزيز ل�شل�ك االعتماد على النف�س، فبعد اأن 
اأن تثني على الطفل،  اأعماله بنف�شه ال بد  يق�م الطفل باأداء 
اأو ال�شل�ك ال�شائب منفرًدا، وت�شيد به  ومتدح قيامه بالعمل 
اأفراد االأ�شرة وال�شي�ف على م�شمع منه،  اأمام االآخرين من 
وبعد ذلك تاأتي مرحلة تدريب الطفل  من ذوي االإعاقة على 

ممار�شة امل�ش�ؤولية املجتمعية.
فاعلني  ك�شركاء  االإعاقة  ذوي  فئة  اإلى  ننظر  اإننا  حيث 
االإجنازات  حتقيق  ويف  جمتمعاتنا،  بناء  يف  واأ�شا�شيني 
املجتمعية، وقد تب�اأ اأعداد منهم املراكز املتقدمة يف حمافل 

عديدة �ش�اء على امل�شت�يني ال�طني اأو الدويل.
بت�شميمه  ت�شرفت  والذي  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  برنامج  وياأتي 
االإعاقة  ذوي  من  االأبناء  م�شاركة  تعزيز  اجتاه  يف  لي�شب 
الربنامج  وامل�ؤثرة، ويطبق هذا  الفاعلة  املجتمعية  للم�شاهمة 
اخلا�شة  االحتياجات  لذوي  العاملي  الدوحة  مبركز  حاليا 

كنم�ذج جتريبي. 
امل�اقع  العديد من  باإذن اهلل على تعميمه يف  اأحر�س  و�ش�ف 
واملراكز العربية املتخ�ش�شة الحقا بعد تقييم من�ذج املمار�شة 

التجريبي. 
ويتك�ن هذا الربنامج من مراحل عديدة لل��ش�ل باالأبناء من 
ذوي االإعاقة اإلى فهم وتطبيق امل�ش�ؤولية املجتمعية والتي منها 

على �شبيل املثال: 
امل�ش�ؤولية  اأو  النف�س  على  االعتماد  على  االإعاقة  ذوي  تدريب 
حتمل  على  تدريبهم  م�شاحة  زيادة  يف  نبداأ  ثم  الذاتية،  
امل�ش�ؤولية يف دوائر اأخرى اأكرث ات�شاعا، فيبداأ الطفل بتحمل 
مع  الت�ا�شل  م�ش�ؤولية   ذلك  تلي  ثم  اإخ�ته،  خدمة  م�ش�ؤولية 
دائرة اجلريان، ثم دائرة االأقارب ثم دائرة ال�شارع اأو احلي 



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية(104)

ت�شمل  حتى  تت�شاعد  الدوائر  تلك  وتظل  فيه،  يقطن  الذي 
اال�شتجابة للحاجات املجتمعية يف العاملني العربي واالإ�شالمي، 

ثم حاجات االإن�شانية جمعاء. 
اإ�شراك  اإلى  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  برنامج  من  نهدف  اإننا  ثم 
�شدِّ حاجات جمتمعية حقيقية،  االإعاقة يف  االأبناء من  ذوي 
واإ�شعارهم اأنهم اأع�شاء م�ؤثرون يف جماعات خمتلفة، ابتداء 
من اأع�شاء اأ�شرته و�ش�ال اإلى �شرائح وا�شعة من الب�شر ب�شفة 

اأمام  ثم  نف�شه،  اأمام  دوًما  م�ش�ؤول  اأنه  ذلك  ويعني  عامة، 
االإعاقة  ذوي  من  االأبناء  يتعلم  ذلك  اإلى  واإ�شافة  االآخرين 
مفه�م االإن�شانية، واأهمية وق�فه بجانب االآخرين وم�شاعدتهم 
امل�ش�ؤولية  مفه�م  تطبيق  وربط  ذلك،  االأمر  تطلب  اإذا 
املجتمعية بجميع املهارات التي يتدرب�ن عليها، ونحقق بذلك 
دجما جمتمعيا طبيعيا، وتك�ن م�شاهماتهم ذات اأثر جمتمعي 

وا�شح ومبني على اأ�ش�س علمية.




