
الباب الرابع

العمل اإلسالمي

أ. أمحد الصويان رؤية آلفاق تطوير العمل اخلريي الدعوي  
د. عبد احلي يوسف جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة   

د. حممد يسري الدور املعاصر للفتوى     
أ. أمحد فهمي التيارات السلفية وخيارات املستقبل   





ملخص البحث
مض���ى عل���ى احلمل���ة الغربية األخ���رية على العم���ل اخلريي حوالي س���ت س���نوات، وأدت ه���ذه احلملة إىل حتجي���م العمل 
اخل���ريي اإلس���امي، وتقيي���د أنش���طته وبراجم���ه. وال زال���ت بع���ض ال���دول الغربي���ة تتعامل م���ع العم���ل اخل���ريي واإلغاثي 
اإلس���امي بانتقائي���ة قانوني���ة، وتع���ّده مص���دًرا م���ن مص���ادر اإلره���اب، فيم���ا تتعام���ل مع���ه بع���ض احلكوم���ات العربي���ة 

مبنطق التوجس والقلق من جهة، ومنطق التهميش واإلقصاء من جهة أخرى.
أثبت���ت  املنظم���ات  م���ن  كث���رًيا  أن  إجيابياته���ا  فم���ن  والس���لبيات،  اإلجيابي���ات  م���ن  بالعدي���د  املرحل���ة،  ه���ذه  حفل���ت 
متاس���كها اإلداري، وقدرته���ا عل���ى إدارة األزم���ات، كم���ا تأس���س ع���دد م���ن املؤسس���ات اخلريي���ة الرائ���دة، فض���ًا ع���ن 

املنظمات واهليئات املتخصصة يف الدفاع عن العمل اخلريي.
فيم���ا كان م���ن أب���رز س���لبياتها: است�س���ام بع����ض مؤس�س���ات الع�مل اخل���ريي، واحنس���ار العم���ل اخلارج���ي، وتضاؤل 

املشاريع الدعوية، واالنكفاء على الداخل.
ومل���ا ش���هدت املرحل���ة الس���ابقة احنس���اًرا للعم���ل اخل���ريي، ف���إن الضغ���وط الكب���رية، والتحدي���ات املتتابع���ة، أك���دت 

ضرورة إعادة البناء من الداخل، وإحكام أركانه.
 وم���ن أه���م آف���اق تطوي���ر املؤسس���ات اإلس���امية اخلريي���ة ال���ي تتطلبه���ا املرحل���ة القادم���ة، حتقي���ق االنضباط الش���رعي 
داخ���ل املؤسس���ة، والعناي���ة بالعم���ل املؤسس���ي اجلماع���ي ال���ذي يلت���زم مبب���دأ الش���ورى والتناص���ح، والُبْع���د ع���ن العمل 

الفردي.
كم���ا ت���رز أهمي���ة إع���داد الدراس���ات والبح���وث امليداني���ة لتحقي���ق فه���م صحي���ح، وإدراك واٍع للبيئ���ة الي س���تعمل بها 
املؤسس���ة، جبان���ب احل���رص عل���ى التخطي���ط الفع���ال، ووض���ع برام���ج مس���تقبلية مرن���ة تراع���ي األه���داف واإلمكان���ات 

املادية والبشرية املتوفرة.
ميث���ل التطوي���ر والتغي���ري املخط���ط عنص���ًرا هامًّ���ا م���ن عناص���ر االرتق���اء باملؤسس���ات اخلريي���ة اإلس���امية، وال���ي حتتاج 
إىل التخص���ص يف عمله���ا املؤسس���ي لتحقي���ق مزي���د م���ن التحس���ن واإلتق���ان، كم���ا حتت���اج بالدرج���ة ذاته���ا إىل التدريب، 

ورفع مستوى الكفاءات اإلدارية والدعوية.
د عمله���ا، كم���ا يعم���ل  وحتقي���ق املؤسس���ات اخلريي���ة لانضب���اط القانون���ي جُيَنُِّبه���ا املخاط���ر واملعوق���ات، ال���ي ته���دِّ

جبانب االنضباط املالي -حن يتحقق- على رد الشبهات والضغوط الدولية عن املؤسسة.
إضاف���ة لذل���ك حيت���اج العم���ل اخل���ريي إىل غط���اء إعام���ي ُي���ِرز إجنازاته املش���رقة، ويدف���ع الش���بهات واألوه���ام الي قد 

يثريها بشأنه بعض املبطلن.

رؤية آلفاق تطوير العمل اخلريي الدعوي
أ. أمحد الصويان

  )رئيس حترير جملة البيان، رئيس رابطة الصحافة اإلسامية(
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أفكار ومقتطفات
ال زال���ت بعض ال���دول الغربي���ة تتعامل م���ع العمل اخل���ريي واإلغاثي اإلس���امي بانتقائي���ة قانونية، وتع���ده مصدًرا     •
م���ن مص���ادر اإلره���اب، رغم أنه���ا مل ُتثب���ت ذلك قانونيًّ���ا، بل عل���ى العك���س عندما ُأحيل���ت بع���ض القضايا إىل 

احملاكم األمريكية ظهرت براءة العمل اخلريي اإلسامي، كما حدث مع مؤسسة احلرمن مثًا.

جنح���ت املؤسس���ات اخلريي���ة يف تأكي���د أهمي���ة العم���ل اخل���ريي واإلغاث���ي، وَجْعِل���ه ج���زًءا م���ن التكوي���ن     •
الثق���ايف للمجتم���ع. وق���د أك���دت تل���ك احلم���ات اجلائ���رة أن العمل اخل���ريي متج���ذر يف صفوف املس���لمن 

مبختلف طبقاتهم واهتماماتهم.

م���ع تصاع���د احلمل���ة اإلعامي���ة عل���ى العمل الدع���وي اخل���ريي ظهرت أص���وات تدع���و إىل الرتكي���ز على     •
���رف، وإلغ���اء الرام���ج الدعوي���ة والتعليمي���ة، وق���د أدى ه���ذا الفص���ل احل���اّد ب���ن  العم���ل اإلنس���اني الصِّ

اإلغاثة والدعوة إىل ضعف الرسالة الدعوية يف عدد من األنشطة والرامج، أو غيابها.

عل���ى املؤسس���ات الدعوي���ة -إن ه���ي أرادت اس���تنقاذ الن���اس م���ن الضال���ة، وحرص���ت عل���ى اس���تقامة     •
براجمه���ا ومش���اريعها- أن ُتعن���ى بتأهي���ل القي���ادات العلمي���ة، وخدم���ة املوج���ود منه���ا ورعايت���ه؛ ليكون���وا 

بعون اهلل -تعاىل- اليَد الكرميَة الي تنري السبيل؛ وتقود إىل التزام الصراط املستقيم.

ا أن تب���دأ املؤسس���ات اإلس���امية العمل اخل���ريي يف املنطق���ة بعد فه���م صحي���ح وإدراك واٍع  م���ن امله���م ج���دًّ    •
للبيئ���ة، وأحس���ب أن التص���ور الدقيق للواق���ع الفك���ري واالجتماعي والدعوي؛ من أجنع الس���بل لس���امة 

التخطيط ووضوح الرؤية.

العناي���ة بإنش���اء وح���دات حبثي���ة ملحق���ة باملؤسس���ات اخلريي���ة، أو مراك���ز مس���تقلة خمصص���ة لألحباث والدراس���ات،     •
من األولويات املهمة لدى العمل اخلريي، والي من شأنها أن تساعده على حتقيق إجنازاته وطموحاته. 

مث���ة ظاهرة الفت���ة للنظ���ر، جديرة بالعناي���ة واالهتم���ام، وهي أن بع���ض املؤسس���ات اخلريية تعاني م���ن ُأمِّية      •
إداري���ة، انعكس���ت آثاره���ا على املش���اريع واألنش���طة. وهل���ذا فإن م���ن التحديات ال���ي تواجه املؤسس���ات 
اخلريي���ة: قدرته���ا عل���ى إع���ادة بن���اء نس���يجها اإلداري بن���اًء علميًّ���ا؛ ليك���ون أكثر ق���وة ومتاس���ًكا، وأقدَر 

على توظيف الطاقات واستيعاب املتغريات املتاحقة. 

واملادي���ة الق���ادرة عل���ى  البش���رية  املؤسس���ة  إمكان���ات  إدراك  امله���م  م���ن  الدعوي���ة  اخلط���ط  عن���د وض���ع     •
حتقي�قه���ا؛ ألن بع���ض املؤس�س���ات ق���د خت�ت���ار أه�داًف���ا طم�وح����ة، لك�نه���ا ق����د ال تك���ون مناس���بة هلا، أو 

ال تهيئ البيئة املناسبة لتحقيقها.

تفاع���ل املؤسس���ة مع البيئ���ة احمليطة، واس���تثمارها جلوان���ب النفع فيه���ا، وأخذها بزم���ام املب���ادرة والتطوير؛      •
م���ن أه���م مقومات التخطي���ط الناجح، وم���ن أهم مقوم���ات اإلب���داع والنمو. إنن���ا يف حاجة ماّس���ة خلطوات 
ج���ادة وجريئ���ة، وتك���ون كذل���ك خط���وات واضح���ة ومدروس���ة ترف���ع م���ن عقليتن���ا اإلداري���ة، وحتق���ق 

طموحاتنا الدعوية والتعليمية.

الدخ���ول يف كل مي���دان، واالجت���اه إىل كل بل���د، أدى إىل تش���تت ملح���وظ يف بع���ض املؤسس���ات اخلريي���ة، وإىل      •
ضعف ظاهر يف استثمار هذه األعمال، وهذا با شك انعكاس لضعف الرؤية وقصور التخطيط.
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دواف���ع ع���دم التخص���ص، مهما تذرع���ت باملوضوعي���ة، فإنها ختفي كث���رة امللل والس���آمة، وقل���ة الثبات     •
واإلنت���اج، وضع���ف اخل���رة والبصرية. كي���ف ال؛ والواقع يش���هد بأن التوس���ع غري املدروس يقل���ل اجلودة، 
ويبعث���ر اجله���ود، ويضي���ع النتائ���ج؟! كم���ا يش���هد ب���أن ختص���ص املؤسس���ات أم���ارة عل���ى جناحه���ا حن 

تصري مرجًعا يف جمال عملها، ودليًا إليه، ومستشارة فيه، وسّباقة إىل فروعه.   

���ة، ومرحل���ة اس���رتاتيجية  نق���ل اخل���رة وتوط���ن العم���ل اخل���ريي يف دول الع���امل اإلس���امي ض���رورة ُمِلحَّ    •
مهمة، ال ينبغي التأخر عنها. وقد تأكد هذا املطلب بعد حصار العمل اخلريي وتقييد حركته.

القيم���ة احلقيقي���ة ألي مؤسس���ة ليس���ت فق���ط يف موارده���ا املالي���ة، أو قوته���ا اإلدارية، أو س���عة انتش���ارها،     •
ولك���ن ترتك���ز قوتها يف رجاهل���ا؛ َفُهم ث���روة بنائه���ا، وهم األعم���دة الي تعن –حقًّا- يف اس���تقرار املؤسس���ة 
وثباته���ا؛ وهل���ذا كان���ت الدق���ة يف حس���ن اختياره���م وتوظيفهم، ث���م العناي���ة بتدريبه���م، ورف���ع قدراتهم، 

وصقل طاقاتهم؛ من أهم جوانب القوة والتميز، ومن أهم أسس النمو واالستقرار املستقبلي.

املتاب���ع لواق���ع املؤسس���ات اخلريي���ة اإلس���امية الدولي���ة واحمللي���ة؛ جيد نس���بة الفتة م���ن العامل���ن فيها من     •
غ���ري املتخصص���ن يف العم���ل اخل���ريي ال���ذي ميارس���ونه؛ وذل���ك لن���درة اجلامع���ات واملعاه���د ال���ي تعتين 
أص���ًا بالعم���ل الدع���وي واخل���ريي يف الع���امل اإلس���امي، وحلداث���ة عمره���ا اخل���ريي يف كثري م���ن البيئات 

اإلسامية، كما أن بعض املتخصصن منهم مل يكتسبوا خرات ميدانية تستثمر تعليمهم.

إهم���ال التدري���ب، وضعف العناية ببن���اء الرج���ال، أدى إىل ضعف اإلنتاجي���ة، ورتابة كثري من األعم���ال والرامج     •
الدعوية، وغياب التجديد واإلبداع يف كثري من الوسائل الدعوية، فضًا عن الفوضى اإلدارية.

امل���ال عص���ب احلي���اة، وش���ريان العم���ل، وِق���َوام املؤسس���ات اخلريي���ة، كم���ا أن���ه أمان���ة كب���رية يف أيدي     •
أي  يف  املال���ي  االنضب���اط  أن  كم���ا  حبس���به،  كلٌّ  فيه���ا  العامل���ن  ومجي���ع  املؤسس���ة،  عل���ى  القائم���ن 
مؤسس���ة رم���ز لقوته���ا وس���امتها؛ فاقتض���ى ذل���ك كل���ه الدق���ة والضب���ط املال���ي للمؤسس���ة يف مجي���ع 

اجلوانب املالية؛ من مجٍع واستثمار وصرف.

يته���اون بع���ض املوظفن -من حيث ال يش���عر أحياًن���ا- يف صرف األموال اخلريية على األنش���طة واملش���اريع،     •
وحي���دث ه���در غ���ري مت���زن أحيانً���ا؛ حبج���ة أنه���ا مل تص���رف إال يف اخل���ري! وه���ذا خط���أ ظاه���ر، ومقتض���ى 

األمانة ُيلزمنا بصرف أقل التكاليف املالية املتيسرة لتحقيق أعلى املصاحل الشرعية املمكنة.

العم���ل اخل���ريي والتطوعي ِعْل���م من العل���وم الدعوية املهم���ة الي مل تأخذ حظه���ا من الدراس���ة والبح�ث،     •
وه����و ج�دي���ر ب���أن ختص�َّ���ص ل���ه كل�ي���ة أو معه���د، ميك���ن أن يب���دأ بقس���م يف إح���دى كلي���ات الدع���وة أو 

العلوم االجتماعية، ثم ينمو تدرجييًّا.

لكث���ري م���ن املؤسس���ات اإلس���امية اخلريي���ة جت���ارب وخ���رات مهم���ة تراكمت خ���ال أكث���ر م���ن عقدين من     •
ا- ح���ّث تلك املؤسس���ات عل���ى تدوي���ن جتربتها يف العم���ل الدعوي اخل���ريي؛ من  الزم���ان، وم���ن امله���م –جدًّ

أجل استثمار تلك التجارب، وتوظيفها من املؤسسات الناشئة، أو األفراد العاملن يف القطاع نفسه.
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مقدمة :
احلمد هلل رب العاملن، والصاة والسام على خامت األنبياء واملرسلن.. وبعد:

فلق���د مض���ى عل���ى احلمل���ة الغربي���ة األخ���رية على العم���ل اخل���ريي ع���دة أع���وام، وحققت ه���ذه احلمل���ة جناحات 
عدي���دة يف حتجي���م العم���ل اخل���ريي اإلس���امي، وتقيي���د أنش���طته وبراجم���ه، وقد ظه���رت آثار ذل���ك جب���اء يف أزمات 
إنس���انية حدث���ت مؤخ���ًرا، مث���ل: أزم���ة دارف���ور، وجماع���ة النيج���ر، وزل���زال تس���ونامي يف إندونيس���يا، حي���ث ُغيِّب 
العم���ل اخل���ريي اإلس���امي بش���كل الف���ت، بينم���ا أصبح���ت ه���ذه األزم���ات مرًع���ى خصيًب���ا للمنظم���ات التنصريية 

والتغريبية. 

وال زال���ت بع���ض ال���دول الغربية تتعامل م���ع العمل اخل���ريي واإلغاثي اإلس���امي بانتقائي���ة قانونية، وتع���ده مصدًرا 
م���ن مص���ادر اإلره���اب، رغ���م أنه���ا مل ُتثبت ذل���ك قانونيًّ���ا، ب���ل على العك���س عندم���ا ُأحيل���ت بع���ض القضايا إىل 

احملاكم األمريكية ظهرت براءة العمل اخلريي اإلسامي، كما حدث مع مؤسسة احلرمن مثًا)1(. 

ويف االجت���اه نفس���ه ال زال���ت ع���دة دول تتعام���ل م���ع العمل اخل���ريي اإلس���امي مبنطق التوج���س والقلق م���ن جهة، 
ومنطق التهميش واإلقصاء من جهة أخرى. 

وق���د اس���تثمر ه���ذا املن���اَخ املتوت���ر ع���دٌد م���ن الكت���اب والصحفي���ن بانتهازي���ة واضح���ة يف تش���ويه ص���ورة العم���ل 
اخل���ريي ومؤسس���اته ورم���وزه، والتهوي���ل م���ن أخطائه، واخت���زال إجنازات���ه، ب���ل واس���تعداء األنظمة علي���ه وختويفها 

منه ودفعها إىل مصادرته وإلغائه! 

أم���ا العامل���ون يف القط���اع اخل���ريي اإلس���امي فق���د تباين���ت ردود أفعاهل���م إزاء ه���ذه احلملة ق���وة وضعًف���ا، إقداًما 
وإحجاًم���ا. وم���ن املفي���د تقويم ه���ذه املرحلة لاس���تفادة م���ن إجيابياته���ا وس���لبياتها، من أجل تش���كيل قاع���دة انطاق 
لبن���اء الص���ورة املس���تقبلية للعم���ل اخل���ريي وتطويره���ا. وس���رتكز ه���ذه الدراس���ة عل���ى بن���اء بع���ض ال���رؤى املتعلق���ة 

ه إىل دول العامل اإلسامي واألقليات املسلمة. بتطوير العمل الدعوي اخلريي املوجَّ

يف  اإلسامية  اخلريية  املؤسسات  احلقيقة:  )انت�صار  ف�صل:   � الس�لومي  حم�مد  للدك�تور   ، اإلره�����اب«  على  الع�املي�ة  للح�رب  بريئ�ة  »ضح�ايا  ك�تاب  انظ�ر:   )1(
الكوجنرس األمريكي( )ص 99 � 134(.

أ. أمحد الصويان :

رؤية آلفاق تطوير العمل اخلريي الدعوي
رئيس حترير جملة البيان، رئيس رابطة الصحافة اإلسامية
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املنعقد بتاري���خ: 6 - 1423/11/7ه�- املوافق: 
9 - 1/10/ 2003م. 

ب - مؤمت���ر اآلفاق املس���تقبلية للعمل اخل���ريي، املنعقد 
يف الكوي���ت بتاري���خ: 10 - 1425/11/12ه�- 

املوافق: 23 - 2004/11/25م. 

ج-  مؤمت���ر العم���ل اخل���ريي اخلليج���ي الثان���ي، املنعقد 
يف الدوح���ة بتاري���خ: 22 - 1427/1/23ه����- 

املوافق: 21 - 2006/2/22م. 

د - مؤمت���ر احل���رب على اإلره���اب وأوض���اع املنظمات 
إس���طنبول  يف  املنعق���د  احلكومي���ة،  غ���ري 
بتاريخ: 25 - 1428/8/26ه����- املوافق: 7 - 

2007/9/8م. 

5 - تأس���س يف ه���ذه املرحل���ة ع���دد م���ن املؤسس���ات 
اخلريية الرائدة، من أهمها: 

أ - املرك���ز الدول���ي لألحب���اث والدراس���ات )م���داد(، 
يف ج���دة: تأس���س ع���ام 1427ه�، ويس���عى هذا 
لدع���م  اس���رتاتيجية  دراس���ات  إلع���داد  املرك���ز 

وتقوية بنية العمل اخلريي. 

الرتبوي���ة،  لاستش���ارات  بصائ���ر  مكت���ب   - ب 
وه���و  1427ه����،  ع���ام  تأس���س  الري���اض:  يف 
متخص���ص يف بن���اء مناه���ج للتعلي���م اإلس���امي 

تناسب البيئة اإلفريقية. 

كم���ا ُأسس���ت أيًض���ا يف ه���ذه املرحل���ة ع���دد م���ن مراكز 
املؤسس���ات  يف  بالتدري���ب  املهتم���ة  خصوًص���ا  التدري���ب، 

اخلريية والتطوعية، من أهمها: 

أ - مؤسسة بناء األجيال، يف جدة.

ب - مؤسسة عطاء، يف الرياض.

ج- مؤسسة إعداد، يف الرياض.

وه���ذا النم���و النوع���ي املتمي���ز يف العمل الدع���وي اخلريي 
يدل على حيويته وجتدده. 

املب���ادرات  بع���ُض  األزم���ة  ظ���ل  يف  نش���طت   -  6
توس���ع يف  ن���وع  أدى إىل  ممَّ���ا  اجلي���دة،  الفردي���ة 

ردود أفعال املؤسسات اخلريية
وأثبت���ت  تع���اىل،  اهلل  بفض���ل  اإلجيابي���ات  تع���ددت 
املؤسس���ات أنه���ا عل���ى مس���توى املس���ئولية. ولي���س اهلدف 
وإمن���ا  االس���تطراد،  أو  االس���تقصاء  ه���و  املق���ام  ه���ذا  يف 
املناس���بة تس���تدعي تقدي���م بع���ض اإلجيابي���ات الكلي���ة، ثم 

إْتباعها ببعض السلبيات: 

أواًل: من اإلجيابيات: 
م���ن  العدي���د  أن  اجلائ���رة  الغربي���ة  احلمل���ة  أثبت���ت   -  1
م���ن  متماس���كة  واإلغاث���ي  اخل���ريي  العم���ل  مؤسس���ات 
الناحي���ة اإلداري���ة، ومنضبط���ة قانونيًّ���ا وماليًّ���ا، ومل تنجح 
مح���ات التش���ويه اإلعامي���ة احمللي���ة والدولي���ة أن تثب���ت 

عكس ذلك. 

م���ن  كث���ري  ق���درة  املاضي���ة  األع���وام  أظه���رت   -  2
األزم���ات،  إدارة  عل���ى  اخلريي���ة  املؤسس���ات 
وصناع���ة التغي���ري، واملرون���ة يف إع���ادة اهليكل���ة 

اإلدارية والتخطيط املرحلي. 

3 - تأس���س يف ه���ذه املرحل���ة ع���دٌد م���ن املنظم���ات 
العم���ل  الدف���اع ع���ن  املتخصص���ة يف  واهليئ���ات 
اخل���ريي يف احملاف���ل الدولي���ة، وإب���راز الص���ورة 
اإلجيابي���ة للمؤسس���ات الفاعل���ة يف ه���ذا امليدان. 
وم���ن أب���رز ه���ذه املنظم���ات: )مجعي���ة أصدقاء 
املؤسس���ات اخلريي���ة - FOCA( يف واش���نطن، 
اإلنس���انية  للجمعي���ات  الدول���ي  )واملكت���ب 
واخلريي���ة - IBH( يف جني���ف، وق���د قدمت هذه 

املنظمات إجنازات متميزة عمليًّا وإعاميًّا. 

ب���ن  حمم���وًدا  تامًح���ا  املرحل���ة  ه���ذه  ش���هدت   -  4
املؤسس���ات اخلريي���ة، وكان م���ن مث���رات ذل���ك: 
تنس���يق املواق���ف وتب���ادل اخل���رات، والتع���اون 
وُعِق���د  كث���رية،  والتكام���ل يف مش���اريع عملي���ة 
يف ه���ذا الس���ياق ع���دد م���ن املؤمت���رات والندوات 
وحلق���ات النقاش وورش العم���ل، ومن بن هذه 

املؤمترات: 

واخلريي���ة  اإلنس���انية  للجمعي���ات  باري���س  مؤمت���ر   - أ 
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غّط���ى  بش���كل  اجمل���االت،  أو  املناط���ق  بع���ض 
بع���ض الثغ���رات الناش���ئة ع���ن احنس���ار أعم���ال 

املؤسسات فيها. 

أهمي���ة  تأكي���د  يف  اخلريي���ة  املؤسس���ات  جنح���ت   -  7
العم���ل اخل���ريي واإلغاث���ي وَجْعِل���ه ج���زًءا م���ن 
التكوي���ن الثق���ايف للمجتم���ع. وق���د أك���دت تلك 
احلم���ات اجلائ���رة أن العم���ل اخل���ريي متج���ذر 
طبقاته���م  مبختل���ف  املس���لمن  صف���وف  يف 
جم���رد  لي���س  اخل���ريي  فالعم���ل  واهتماماته���م؛ 
عمل إنس���اني فحس���ب، ب���ل هو قبل ذل���ك قربة 
يتق���رب به���ا املس���لمون لني���ل مرض���اة اهلل - ع���ز 
وج���ل - ، وم���ن ث���م ف���إن حم���اوالت مصادرت���ه 
أو التضيي���ق علي���ه س���تبوء بالفش���ل عل���ى املدى 
وقتي���ة  ول���و حقق���ت جناح���ات  البعي���د، حت���ى 

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  زب  حم���دودة، 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ رب ]الرعد: 17[. 

      ثانًيا: من السلبيات: 
1 - تقبُّ���ل بع���ض مؤسس���ات العمل الدع���وي اخلريي 
للواق���ع، وعجزه���م  فيه���ا  العامل���ن  بع���ض  أو 
اإلجن���ازات  يف  وتفريطه���م  االس���تمرار،  ع���ن 

السابقة. 

2 - الدف���اع ع���ن العم���ل اخل���ريي حت���ول أحيانً���ا إىل 
مناح���ة أو بكائي���ة س���لبية، رمبا ولَّ���دت اإلحباط 

عند بعض الناس.

3 - أث���ار بع���ض الن���اس خصوم���ة مفتعلة ب���ن العمل 
اخل���ريي  والعم���ل  العربي���ة  الب���اد  يف  اخل���ريي 
إىل  أدى  ممَّ���ا  املختلف���ة،  املس���لمن  مناط���ق  يف 
املش���اريع  وتض���اؤل  اخلارج���ي  العم���ل  احنس���ار 
الدعوي���ة، واالنكف���اء عل���ى الداخ���ل، م���ع أن 
وليس���ا  متكامل���ن  يكون���ا  أن  ينبغ���ي  العمل���ن 

متعارضن. 

العم���ل  م���ع تصاع���د احلمل���ة اإلعامي���ة عل���ى   - 4
الدع���وي اخل���ريي ظه���رت أص���وات تدع���و إىل 
���رف،  الصِّ اإلنس���اني  العم���ل  عل���ى  الرتكي���ز 
وإلغ���اء الرام���ج الدعوي���ة والتعليمي���ة، وقد أدى 

ه���ذا الفص���ل احل���اد ب���ن اإلغاث���ة والدع���وة إىل 
ضع���ف الرس���الة الدعوي���ة يف عدد من األنش���طة 

والرامج، أو غيابها. 

5 - أدى حتجي���م مؤسس���ات العم���ل الدع���وي اخلريي 
إىل تش���تت جهد املتطوعن، وقص���ور يف توظيف 
طاقاته���م يف مش���اريع بديل���ة، ونش���وء أعم���ال 

وأنشطة فردية مرجتلة وغري مدروسة.

6  - إحج���ام بع���ض املترع���ن واحملس���نن ع���ن دع���م 
العم���ل اخل���ريي، مم���ا أدى إىل ضع���ف امل���وارد، 

وتعثر بعض الرامج.
 آفاق تطوير العمل اخلريي

نعي���ش الي���وم يف عص���ر ش���ديد التغ���ري، كث���ري التقل���ب، 
الثقاف���ات،  في���ه  وتداخل���ت  الش���عوب،  في���ه  تقارب���ت 
واالقتصادي���ة،  السياس���ية  الصراع���ات  وأصبح���ت 
تؤث���ر  واالجتماعي���ة،  والثقافي���ة  الفكري���ة  والتح���والت 

على األفراد واجلماعات واملؤسسات والدول. 
ولق���د نش���أت املؤسس���ات اخلريي���ة يف بيئ���ات تعان���ي من 
باألم���راض  مليئ���ًة  ترك���ًة  وورث���ت  متع���ددة،  مش���كات 
املزمن���ة واألدواء املهلك���ة، وهل���ذا فه���ي تواج���ه حتدي���ات 
متع���ددة اجمل���االت، مم���ا يتطل���ب أفًق���ا واس���ًعا ق���ادًرا على 
مكافح���ة أع���راض العج���ز، وق���ادًرا عل���ى التكي���ف م���ع 

املتغريات املذهلة يف هذا العصر. 
العم���ل  ال���ي تواج���ه مؤسس���ات  م���ن األولوي���ات  وإن 
الدع���وي اخل���ريي يف ه���ذه املرحل���ة: كيفي���ة النه���وض بها 
وحتديثه���ا، وتطوي���ر آلياته���ا اإلداري���ة؛ لتس���توعب ه���ذه 

التحديات. 
يتطل���ب  اخلريي���ة  الدعوي���ة  املؤسس���ات  بن���اء  وإع���ادة 
قي���ادات حي���ة وناضج���ة، متل���ك رؤى استش���رافية عميقة، 
كم���ا متلك الق���درة على املب���ادرة وتفعي���ل الطاق���ات)2(. إنَّ 
حُت���دِّث  تتط���ور وال  ال���ي ال  الراك���دة؛  الرتيب���ة  املؤسس���ة 
آلياته���ا وطرائ���ق عمله���ا ؛ مؤسس���ة هزيل���ة تعي���ش خارج 
إط���ار الزم���ن ال���ذي نعيش���ه! وه���ي مؤسس���ة كتب���ت على 

بصرف   - النجاح  حتقيق  املنظمات  تستطيع  »حتى  اإلداري����ن:  بعض  يقول   )2(  
التزام  لديهم  أش��خ��اص  قيادتها  ي��ت��وىل  أن  ب��د  ف��ا   - حية  ال��ب��ق��اء  ع��ن  النظر 
رؤية  ال��ق��ادة  ل��دى  يكون  أن  ذل��ك  ويستلزم  املطلوب،  التغيري  ب��إح��داث  ق��وي 
جريالد  تأليف:  املنظمات،  يف  السلوك  إدارة  املستقبل«،  حيمله  ملا  واضحة 

جرينرج وروبرت بارون، )ص589(.
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يف  عليه���ا  القائم���ن   - وتع���اىل  س���بحانه   - اهلل  يفقِّ���ه  أن 
دين���ه، فق���د ق���ال الن���ي صل���ى اهلل عليه وس���لم: »م���ن يرد 
اهلل ب���ه خ���رًيا يفقه���ه يف الدي���ن«)3(. وم���ن مقتضي���ات ذلك: 
أن حت���رص املؤسس���ة عل���ى ص���واب العم���ل وحتقيق���ه مل���راد 
فكذل���ك  ش���رعية  تك���ون  أن  ب���د  الغاي���ة ال  أن  وكم���ا  اهلل. 
الوس���يلة لتحقي���ق تل���ك الغاي���ة ال ب���د أن تك���ون ش���رعية، 
صح���ة  يف  يكف���ي  ال  فإن���ه  حس���ًنا  كان  مهم���ا  والقص���د 

العم���ل. ق���ال اهلل - تع���اىل -: زب يت جث مث  ىث يث حج  
مج جح مح جخ حخ مخ جس رب ]الكهف: 110[. 

ويتحقق االنضباط الشرعي يف أمور كثرية؛ ومنها: 

م���ن  األم���وال  مج���ع  يف   - تع���اىل   - اهلل  مراقب���ة   -  1
احملس���نن، وال���ورع يف رعايته���ا، وحفظها، واس���تثمارها، 

وإنفاقها يف وجوهها وأوقاتها الشرعية. 

2 - االنضباط الش���رعي 
الرام���ج  مجي���ع  يف 

واألنشطة واملشاريع. 

3 - االلت���زام باألح���كام 
م���ع  التعاق���د  يف  الش���رعية 
العق���ود  ويف  العامل���ن، 
واالتفاق���ات م���ع املنظمات 

الرمسية واألهلية. 

4 - تولي���ة أه���ل الفق���ه 
مب���ا  والق���درة  والديان���ة 
يتناس���ب م���ع ن���وع العمل 
لق���ول  حتقيًق���ا  وحجم���ه؛ 

اهلل  تع���اىل : زب ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ رب ]القصص: 26[. 

وباجلمل���ة؛ ف���إن االنضب���اط الش���رعي ه���و ما جيع���ل أعمال 
أن���ه  القوي���م؛ كم���ا  اهلل  مبني���ة عل���ى ش���رع  املؤسس���ة كله���ا 
طري���ق إىل حتقي���ق رض���ا اهلل تع���اىل، وني���ل س���عادة الدارين، 
وه���و يف الوقت نفس���ه محاي���ة للمؤسس���ة من الوق���وع يف البدع 
واملخالف���ات املذموم���ة، وجيريها م���ن الوقوع يف مزال���ق التفرق 
والتن���ازع. وجي���ب عل���ى قي���ادات العم���ل اخل���ريي ومديريه أن 

يفقهه يف  ب��ه خ���رًيا  اهلل  ي��رد  م��ن  ب��اب  ال��ع��ل��م،  ك��ت��اب  ال��ب��خ��اري يف  أخ��رج��ه:   )3( 
عن  النهي  ب��اب  ال��زك��اة،  ك��ت��اب  يف  ومسلم  )71(؛  رق��م   )164/1( ال��دي��ن 

املسألة )718/2( رقم )1037(.

نفسها التآكل التدرجيي، حتى تسقط وتنتهي..!

نس���بيًّا  احنس���اًرا  ش���هدت  الس���ابقة  املرحل���ة  كان���ت  وإذا 
للعم���ل اخل���ريي، ف���إن الضغ���وط والتحدي���ات املتتابع���ة، 
وإح���كام  الداخ���ل  م���ن  البن���اء  إع���ادة  ض���رورة  تؤك���د 
ميك���ن  جدي���دة  وفرًص���ا  رحب���ة  آفاًق���ا  وفتح���ت  أركان���ه، 

أن ينطلق فيها العمل اخلريي بعون اهلل. 

ومن أهم آف���اق التطوير املقرتحة اليت تتطلبها 
املرحلة القادمة: 

أواًل: االنضباط الشرعي.
ثانًيا: العناية بالعمل املؤسسي.

ثالًثا: إعداد الدراسات والبحوث امليدانية.
رابًعا: التخطيط.

يف    التخص���ص  خامًس���ا: 
العمل املؤسسي.

سادًس���ا: توط���ن العم���ل 
اخلريي.

س���ابًعا: التدري���ب ورف���ع 
الكفاي���ات اإلدارية    مس���توى 

والدعوية.  
القانوني  االلت���زام  ثامًن���ا: 

للمؤسسات اخلريية.
تاس���ًعا: االنضب���اط املالي 

يف املؤسسات.

وأرج���و أن أوفق يف عرض 
بصورة  ومعاجلت���ه  املوض���وع 

علمية قدر اإلمكان.

أواًل: االنضباط الشرعي: 
باألص���ول  االلت���زام  الش���رعي:  باالنضب���اط  وأقص���د 
والقواع���د الش���رعية يف الدع���وة إىل اهلل، وبن���اء املؤسس���ات 
اخلريي���ة بإح���كام علم���ي، والوق���وف عن���د حدود م���ا أنزله 
اهلل - تع���اىل - عل���ى نبي���ه صل���ى اهلل علي���ه وس���لم يف كل 

شأن دقيق أو جليل. 

وإن م���ن فض���ل اهلل - تع���اىل - عل���ى أي مؤسس���ة خريية 
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يف  ال���ي  األمان���ة  ه���ذه  ويستش���عروا  ويراقب���وه،  اهلل  يتق���وا 
أعناقه���م. وإن ممَّ���ا حي���زن ل���ه امل���رء تفري���َط بعض املؤسس���ات 
يف ه���ذا األم���ر، وتس���اهَلها في���ه، ب���ل ضيَقه���ا أحيانً���ا ببعض 
أن  تع���اىل، وخيش���ى  اهلل  حب���ق  يذكِّرونه���ا  الذي���ن  الناصح���ن 
ي���ؤدي ذل���ك إىل حرم���ان ع���ون اهلل وتأيي���ده. نس���أل اهلل العفو 

والسامة! 

وعل���ى م���ن يتطل���ع إىل ع���ون اهلل ورض���اه أال يتس���اهل 
التم���اس  يف  يتكل���ف  أو  وحكم���ه،  ألم���ره  االمتث���ال  يف 

الرخص واملعاذير..!

ومن املقرتحات العملية يف هذا السبيل: 
جمال���س  يف  والفطن���ة  الفق���ه  بأه���ل  االس���تعانة   -  1

إدارة املؤسسات اخلريية. 

واستش���ارتهم،  العلم���اء،  م���ع  التواص���ل   -  2
واستفتاؤهم يف خمتلف املسائل والنوازل. 

اإلداري���ن  لتثقي���ف  ش���رعية  دورات  إع���داد   -  3
باملس���ائل  اخل���ريي  القط���اع  يف  والعامل���ن 

الشرعية الي حيتاجونها يف جمال عملهم.

4 - العناي���ة بالدع���اة وطلب���ة العل���م احمللي���ن يف مناطق 
العم���ل، فُهْم منطل���ق التصحي���ح والتغيري؛ ولذا 
أرادت  ه���ي  -إن  الدعوي���ة  املؤسس���ات  فعل���ى 
وحرص���ت  الضال���ة،  م���ن  الن���اس  اس���تنقاذ 
عل���ى اس���تقامة براجمه���ا ومش���اريعها- أن ُتعن���ى 
القي���ادات العلمي���ة، وخدم���ة املوج���ود  بتأهي���ل 
منه���ا ورعايت���ه؛ ليكون���وا بع���ون اهلل –تع���اىل- 
الي���َد الكرمي���َة ال���ي تن���ري الس���بيل؛ وتق���ود إىل 

التزام الصراط املستقيم. 

5  - تكوي���ن آلي���ة إداري���ة عملي���ة للتقوي���م والتناصح 
داخل املؤسسة.

ثانًيا: العناية بالعمل املؤسسي: 
املقص���ود بالعمل املؤسس���ي يف ه���ذا البحث ه���و: العمل 
اجلماع���ي ال���ذي يلتزم مبب���دأ الش���ورى والتناص���ح، ويقوم 
بتوزي���ع األعم���ال والرام���ج والصاحي���ات عل���ى جمال���س 
عمل، وجل���ان متخصص���ة، وفرق عم���ل متكامل���ة، تضم 

أعضاء مؤهلن. 
وخي���رج م���ن ه���ذا التعري���ف: العم���ل الفردي ال���ذي قد 

خي���رج  كم���ا  التخطي���ط،  أو ضع���ف   ، باالرجت���ال  يتس���م 
من���ه العم���ل اجلماع���ي الظاه���ري ال���ذي ه���و يف حقيقت���ه 

عمل فردي، لكنه يتزيا بزيِّ العمل املؤسسي. 

وتتجل���ى أهمية العمل املؤسس���ي يف أمور عدة ؛ 
منها: 

1 - تآل���ف القل���وب وت���آزر العق���ول ملزيد م���ن اإلجناز 
د بع���ض  والتصحي���ح واإلب���داع ؛ حي���ث ُيس���دِّ
العامل���ن بعًض���ا، وتتاق���ح أفكاره���م وتتكامل 
خراته���م. وهل���ذا ُأِم���َر س���يُِّد ول���ِد آدم -صل���ى 
اهلل علي���ه وس���لم- وه���و أكم���ل اخلل���ق عق���ًا، 
أصحاب���ه،  مبش���اورة  تع���اىل-  هلل  وأخش���اهم 
رب  ڦ  ڦ  ڤ  زب   :- تع���اىل   -  فق���ال 

]آل عم���ران: 159[، وق���ال  تع���اىل : زب ں 
ں ڻ رب  ]الشورى: 38[. 

2 - االس���تقرار اإلداري يف مجيع األعمال واألنش���طة؛ 
وإذا  آخ���رون،  مكان���ه  س���دَّ  ف���رد  غ���اب  ف���إذا 
م���رض أو عج���ز ق���ام مقامه غ���ريه، ف���ا يتوقف 
العم���ل بغياب أح���د أو عج���زه؛ وبذلك يس���تمر 

العطاء وال يتوقف، بإذن اهلل تعاىل. 

3 - رعاي���ة حق���وق املؤسس���ة واحلف���اظ عليه���ا، وأداء 
األمان���ة كم���ا أم���ر اهلل تع���اىل؛ فالف���رد - مهم���ا 
وال  ���ر،  يقصِّ أو  خيط���ئ  رمب���ا   - خملًص���ا  كان 
م���ه ويرش���ده إىل الص���واب ويأخذ  جي���د م���ن يقوِّ

بيده إىل احلق. 

توظيًف���ا  وتوظيفه���ا  األم���ة،  طاق���ات  اس���تيعاب   -  4
يضم���ن  املؤسس���ي  فالعم���ل  متآلًف���ا؛  متكام���ًا 
وتكام���ل  واإلب���داع  للعم���ل  أفض���ل  مناًخ���ا 

اجلهود. 

إىل  أق���رب  اجلماع���ي  املؤسس���ي  العم���ل   -  5
املوضوعي���ة والتج���رد يف اخت���اذ القرارات ورس���م 
السياس���ات؛ فاحل���وار وتب���ادل اآلراء ه���و الذي 

يقود إىل اختاذ القرارات وإنضاجها. 

ولئ���ن قص���رت بع���ض املؤسس���ات اخلريي���ة يف حتقي���ق 
العمل املؤسس���ي يف مرحلة س���ابقة؛ ف���إن املرحلة 
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القادم���ة تتطلب جه���ًدا حقيقيًّ���ا وعمًا ج���ادًّا يف 
إعادة البناء وإحكامه.

من آفات العمل الفردي:
إنَّ مث���ة حقيق���ة مهم���ة جي���ب اإلش���ارة إليه���ا، وه���ي أن 
واخلريي���ة  الدعوي���ة  أعمالن���ا  م���ن  كث���ري  إدارة  يف  الفردي���ة 
ه���ي الس���ائدة م���ع األس���ف الش���ديد، بل ق���د تتم ممارس���ة 
حي���ث  املؤسس���ية؛  اإلدارة  ظ���ل  يف   - أحيانً���ا   - الفردي���ة 
يف  وفروعه���ا  وجلانه���ا  مبجالس���ها  كله���ا  املؤسس���ة  ختت���زل 
رأي رج���ل واح���د؛ ه���و ال���ذي خيط���ط، وهو ال���ذي يتخذ 
الق���رارات، وهو الذي يرس���م السياس���ات العامة، وميس���ك 
باملؤسس���ة م���ن مجي���ع أبوابه���ا، ويدي���ر مفاتيحه���ا برؤيت���ه 
الفردي���ة الي تلغ���ي عق���ول اآلخرين، وت���زدري ملكاتهم؛ 

أدوات  األف���راد جم���ّرد  بقي���ة  يصب���ح  حت���ى 
اء للتنفيذ..! صمَّ

ب���ل تتضخ���م الفردي���ة أحيانً���ا يف بع���ض 
مكتس���بات  إىل  تتح���ول  حت���ى  اجلمعي���ات 
أحيانً���ا  التضخ���م  وي���زداد  ش���خصية!، 
ه���ذه  تتح���ول  أن  إىل  البيئ���ات  بع���ض  يف 
ُت���ورَّث  فردي���ة  ممتل���كات  إىل  اجلمعي���ات 
لألبن���اء، وق���د يك���ون م���ن األبن���اء م���ن ال 
فَيِضي���ع وُيضيِّ���ع،  يس���تحق ه���ذه األمان���ة 

نسأل اهلل السامة! 

وال ش���ك أن بع���ض األف���راد ميل���ك م���ن القوة والنش���اط 
واهلم���ة العالي���ة وس���داد ال���رأي م���ا ال ميلك���ه مج���ع م���ن 
ي���زداد ق���وة وهم���ة  الف���رد س���وف  الن���اس، ولك���ن ه���ذا 
وس���داًدا - ب���إذن اهلل تع���اىل - ح���ن جيتم���ع مع���ه أصحاب���ه 
م���ن ذوي الق���وة وال���رأي؛ وهل���ذا كان عم���ر ب���ن اخلطاب 
- رض���ي اهلل عن���ه - وه���و الراش���د املْلَه���م إذا عرض���ت له 
احلاج���ة، أو نزل���ت ب���ه النازلة مج���ع هلا أهل ب���در، رضي 

اهلل عنهم)4(.

ثالًثا: إعداد الدراسات والبحوث امليدانية: 
ا أن تب���دأ املؤسس���ات اإلس���امية العمَل  م���ن امله���م ج���دًّ
واٍع  وإدراك  صحي���ح  فه���م  بع���د  املنطق���ة  يف  اخل���ريي 
الفك���ري  للواق���ع  الدقي���ق  التص���ور  أن  وأحس���ب  للبيئ���ة. 

)4( انظر: أدب املفي واملستفي، تأليف: اإلمام ابن الصاح، )ص 76(.

لس���امة  الس���بل  أجن���ع  م���ن  والدع���وي  واالجتماع���ي 
التخطيط ووضوح الرؤية. 

 األخطاء الشائعة يف إعداد الدراسات واألحباث 
امليدانية: 

بالدراس���ات  تعت���ين  واجلمعي���ات ال  املؤسس���ات  بع���ض 
واألحب���اث امليداني���ة، وق���د تعده���ا م���ن الوق���ت امله���َدر!، 
تق���ع ه���ذه املؤسس���ات واجلمعي���ات يف أح���د  م���ا  وغالًب���ا 

األمور اآلتية: 

1 - إع���داد الدراس���ات واألحب���اث بطريق���ة غ���ري علمية؛ 
كأن ُيكلَّ���ف أح���د الدع���اة بأخ���ذ جول���ة س���ريعة عاب���رة يف 
بعض امل���دن والقرى، ويلتق���ي بعض اجلمعي���ات والدعاة، 
ث���م ي���دون ملحوظات���ه على ش���كل دراس���ة. وال ش���ك بأن 
وافي���ة  معلوم���ات  تعط���ي  ال  اجل���والت  ه���ذه 
وش���املة، ب���ل تعط���ي انطباع���ات س���ريعة وغري 
دقيق���ة، أو غ���ري ناضجة، وق���د تتأث���ر بقناعات 

املرافقن يف تلك اجلوالت. 

وُيَتأك���د جتن���ب ه���ذه الطريق���ة بوج���ود طرق 
تبن���ى  إحصائي���ة،  أدوات  عل���ى  مبني���ة  علمي���ة 
حبس���ب حاج���ة العم���ل ونوعي���ة املعلوم���ة الي 
يق���وم عل���ى حتليله���ا خمتص���ون  ث���م  يتطلبه���ا، 

عر برامج إحصائية حاسوبية. 

2 - أن بعضه���م يب���دأ العم���ل بطريقة تقليدي���ة، وينظر 
مبنظ���ار البيئ���ة الي ج���اء منه���ا؛ دون اعتب���ار أو 
واالجتماعي���ة  الفكري���ة  الظ���روف  يف  نظ���ر 

والنفسية للبيئة اجلديدة. 

يف  حي���دث  ال���ذي  التخب���ط  مق���دار  تتص���ور  أن  ول���ك 
األعم���ال واألنش���طة ال���ي ُتنفَّذ به���ذه العقلية..! وال ش���ك 
ب���أن األعم���ال ال���ي قد تنج���ح يف بيئٍة م���ا؛ لظ���روف معينة 
يف  خمتلف���ة  أخ���رى  بيئ���ٍة  يف  تنج���ح  أن  بالض���رورة  لي���س 
ظروفه���ا. وم���ن الفق���ه أن منيِّ���ز ب���ن البيئ���ات، وأن نعم���ل 

على استخدام الوسائل والطرائق املناسبة هلا. 

املؤسس���ات  أعم���ال  يستنس���خ  ق���د  بعضه���م  أن   -  3
األخ���رى بطريق���ة رتيب���ة، وغري مدرك���ة ألهداف 

األنشطة ومراميها وأبعادها الدعوية..! 

إن االس���تفادة م���ن جت���ارب اآلخري���ن مهم���ة، ولك���ن ال 

املؤسس���ي  العم���ل 
إىل  أق���رب  اجلماع���ي 
والتج���رد  املوضوعي���ة 
الق���رارات،  اخت���اذ  يف 

ورسم السياسات.
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ب���د أن تك���ون اس���تفادة واعي���ة ناضج���ة؛ ت���درس التجربة 
ببص���ريٍة  ُتطبَّ���ق  حت���ى  ومابس���اتها؛  أبعاده���ا  مبختل���ف 

تراعي خصائص البيئة، وحتقق النجاح املطلوب. 

إن العناي���ة بإنش���اء وح���دات حبثي���ة ملحق���ة باملؤسس���ات 
لألحب���اث  خمصص���ة  مس���تقلة  مراك���ز  أو  اخلريي���ة، 
والدراس���ات، من األولوي���ات املهمة ل���دى العمل اخلريي، 
إجنازات���ه  حتقي���ق  عل���ى  تس���اعده  أن  ش���أنها  م���ن  وال���ي 

وطموحاته. 

والاف���ت للنظ���ر أن جت���د من يتخ���ذون ق���رارات مصريية 
يف برام���ج وأنش���طة ينفق���ون فيه���ا جه���وًدا كب���رية، وأموااًل 
طائل���ة؛ دون تص���ور للواق���ع ال���ذي يعملون في���ه، أو دون 
فح���ص للمعلوم���ات واألخبار ال���ي حيصل���ون عليها! ومن 
امله���م أن منل���ك العاطف���ة احلي���ة ال���ي تدفعن���ا إىل العم���ل 
عق���ًا  ذل���ك  إىل  نضي���ف  أن  األه���م  ولك���ن  املعط���اء، 

يستبصر األمور ويدرك مآالتها. 

رابًعا: التخطيط: 
التخطيط: ه���و وضع برنام���ج مس���تقبلي لتحقيق أهداف 
معينة، ع���ن طريق حص���ر اإلمكان���ات وتوظيفه���ا؛ لوضع 

هذه األهداف موضع التنفيذ خال مدة حمددة)5(. 

والتخطي���ط عملي���ة إداري���ة أساس���ية للبن���اء املؤسس���ي، 
وه���و آي���ة وض���وح الرؤي���ة واس���تقامة الطريق؛ فب���ه تعرف 
أي  وم���ن  ذاهب���ة؟  ه���ي  أي���ن  وإىل  موقعه���ا،  املؤسس���ة: 
الط���رق؟ ومتى س���وف تص���ل ألهدافها؟! وبه ُتنس���ق جهود 
أه���داف  لتحقي���ق  بينه���ا  ويؤل���ف  املؤسس���ة  يف  العامل���ن 

واضحة حمددة متفق عليها. 

العش���وائية  ع���ن  البع���د  يع���ين:  بالتخطي���ط  وااللت���زام 
واالرجت���ال يف العم���ل املؤسس���ي م���ا أمك���ن. وغياب���ه يؤدي 
إىل التخب���ط واالضط���راب يف العم���ل، والس���ري يف طري���ق 

غري واضح املعامل.

والتخطي���ط الفع���ال ه���و التخطي���ط ال���ذي يك���ون مث���رة 
جهد مش���رتك يقوم به أه���ل التجربة مع أه���ل االختصاص، 
وتش���رتك في���ه مجي���ع املس���تويات اإلداري���ة يف املؤسس���ة؛ 
امليداني���ة  ب���اإلدارات  العلي���ا، وانته���اء  ابت���داًء م���ن اإلدارة 
التنفيذي���ة املختلف���ة. ولق���د أثبت���ت الدراس���ات اإلداري���ة أن 

)5( انظر: أصول علم اإلدارة، سامي زين العابدين محاد، )ص 115(.

التخطي���ط الفّع���ال يوف���ر ث���اث س���اعات أو أربًع���ا يوميًّ���ا 
عند التنفيذ. 

وق���د أثبت���ت التجرب���ة امليداني���ة أن البع���ض يهوِّن من ش���أن 
التخطي���ط العلم���ي للرام���ج الدعوي���ة والتعليمي���ة وحنوها، إما 
بلس���ان احلال أو بلس���ان املق���ال، بل ق���د يعدُّون ذل���ك لوًنا من 
أل���وان الرتف املع���ريف الذي ال ينف���ع األمة! لذا مييل ه���ذا النوع 
م���ن املؤسس���ات إىل الفردي���ة من جان���ب، وإىل العش���وائية من 
جان���ب آخ���ر، ويتس���م بضع���ف الرؤية م���ن جان���ب ثالث؛ مما 

قد يؤدي إىل ضعف الثمرة وقلة بركتها. 

بالعناي���ة  جدي���رة  للنظ���ر،  الفت���ة  ظاه���رة  مث���ة  إنَّ 
واالهتم���ام، وه���ي أن بعض املؤسس���ات اخلريي���ة تعاني من 
ُأمِّي���ة إداري���ة، انعكس���ت آثارها على املش���اريع واألنش���طة. 
وهل���ذا فإن م���ن التحديات ال���ي تواجه املؤسس���ات اخلريية: 
قدرته���ا عل���ى إع���ادة بن���اء نس���يجها اإلداري بن���اًء علميًّا؛ 
توظي���ف  عل���ى  وأق���دَر  ومتاس���ًكا،  ق���وة  أكث���ر  ليك���ون 

الطاقات واستيعاب املتغريات املتاحقة. 

 ومن أهم جوانب التخطيط: 

1 - حتدي���د أه���داف املؤسس���ة الرئيس���ة بدق���ة، وحتديد 
قطاع���ات  م���ن  قط���اع  ل���كل  التفصيلي���ة  األه���داف 
املؤسس���ة. وإنَّ ضع���ف وض���وح األه���داف عند بعض 
والتخب���ط،  اخلل���ط  إىل   - غالًب���ا   - ي���ؤدي  العامل���ن 
هويته���ا  حتدي���د  ع���ن  عاج���زة  املؤسس���ة  وتصب���ح 
وطبيعته���ا؛ وق���د ي���ؤدي ذل���ك إىل ال���رتدد، واالنتقال 
من مش���روع إىل آخ���ر بدون بص���رية أو فه���م. والنتيجة 
املتوقع���ة تتمث���ل يف: ضع���ف اإلنتاجي���ة وقصوره���ا، 

وتشتيت اجلهود، وضياع األموال. 

2 - االحتياج���ات اخلريي���ة ألي منطق���ة م���ن مناط���ق 
عل���ى  احل���رُص  الفق���ه  وم���ن  كث���رية،  العم���ل 
فامله���م،  باأله���م  والب���دء  األولوي���ات،  حتدي���د 
وذل���ك م���ن جوان���ب التخطي���ط الدع���وي ال���ي 
األعم���ال  بقي���ة  عل���ى  انعكاس���ها  يك���ون 

كبرًيا. 

3 - عن���د وض���ع اخلط���ط الدعوي���ة م���ن امله���م إدراك 
الق���ادرة  واملادي���ة  البش���رية  املؤسس���ة  إمكان���ات 
عل���ى حتقيقه���ا؛ ألن بعض املؤسس���ات ق���د ختتار 
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أهداًف���ا طموح���ة، لكنه���ا ق���د ال تكون مناس���بة 
هلا، أو ال تهيئ البيئة املناسبة لتحقيقها. 

أن  مبعن���ى  باملرون���ة،  اخلط���ة  تتمي���ز  أن  ينبغ���ي   -  4
املتغ���ريات،  اس���تيعاب  عل���ى  ق���ادرة  تك���ون 
ومؤهل���ة الس���تثمار الف���رص الطارئ���ة. وال تعين 

املرونة ضعف الرؤية أو االرتباك. 

تراع���ي احلاج���ات  ال���ي  الناجح���ة ه���ي  5 - اخلط���ة 
اآلني���ة، وتعت���ين كذل���ك باحلاج���ات املس���تقبلية. 
والعم���ل اخل���ريي املؤثر ل���ن تظه���ر نتائجه خال 
م���دة يس���رية؛ وهل���ذا ينبغ���ي أن تتمي���ز براجم���ه 

بالعمق وطول النفس)6(. 

م���ن عالم���ات الرك���ود والرتابة يف املؤسس���ات 
اإلسالمية: 

1 - انكفاؤه���ا عل���ى قوال���ب إداري���ة جام���دة مغلق���ة 
األمي���ة  ���خ  ترسِّ للتط���ور؛  مقاِوم���ة 
الفوض���ى  إىل  وت���ؤدي   ، اإلداري���ة 

والتخبط. 

2 - ضبابي���ة األه���داف، وع���دم وض���وح 
الرؤية اآلنية واملستقبلية. 

يف  واإلب���داع  بالتجدي���د  الضي���ق   -  3
وحص���ر  والرام���ج،  الوس���ائل 

اجلهود يف أعمال منطية رتيبة. 

السياس���ية  املتغ���ريات  اس���تيعاب  ع���ن  العج���ز   -  4
الدول���ي  الواق���ع  م���ع  والتعام���ل  والقانوني���ة؛ 
والغي���اب  الضع���ف  تؤك���د  بطريق���ة  واإلقليم���ي 

عن الواقع. 

5 - العج���ز ع���ن التأقل���م م���ع البيئ���ات االجتماعي���ة 
والفكرية املختلفة بفاعلية ومرونة. 

6 - العج���ز ع���ن اس���تثمار التقنيات الي تيس���ر س���بل 
العمل، وتقلل من تكاليفه. 

األع�مال،  إدارة  م��ب��ادئ  ك�تاب  امل�����وض�����وع:  ه�����ذا  يف  املف�يدة  امل��راج��ع  م�ن    )6(
فصل:  غنام،  بشرى  و  هيجان  الرمحن  عبد  و  الشميمري   أمح��د  د.  تأليف: 

)التخطيط(، ص )67 � 100(.

داخ���ل  البش���رية  التنمي���ة  برام���ج  ضع���ف   -  7
املؤسسات.

 كيف حيدث التغيري؟
م���ن خ���ال التجرب���ة أحس���ب أن التغي���ري يف املؤسس���ات 
اإلس���امية س���وف يف���رض نفس���ه م���ن حي���ث نش���عر أو ال 

نشعر، ويذكر اإلداريون أن هناك نوعن من التغيري: 

1 - التغيري العشوائي: 

اتب���اع خط���ة  أو  الن���وع دون تدخ���ل،  وحي���دث ه���ذا 
إىل  للوص���ول  حماول���ة  في���ه  ُتب���ذل  وال  معين���ة، 

نتائج حمددة، فهو تغيري غري إرادي! 

2 - التغيري املخطط: 
حي���ث ُيتحك���م يف مس���ار ه���ذا الن���وع م���ن التغي���ري، 
وس���رعته  أهداف���ه  فُتح���دد  حلدوث���ه،  وخُيط���ط 

وجماالته وطرق تنفيذه)7(. 

وهل���ذا ف���إن تفاع���ل املؤسس���ة م���ع البيئ���ة 
النف���ع  جلوان���ب  واس���تثماَرها  احمليط���ة، 
فيه���ا، وأخَذه���ا بزم���ام املب���ادرة والتطوي���ر؛ 
من أه���م مقوم���ات التخطيط الناج���ح، ومن 
أه���م مقومات اإلب���داع والنمو. إنن���ا يف حاجة 
ماّس���ة خلط���وات ج���ادة وجريئ���ة، وتك���ون 
كذل���ك خط���وات واضح���ة ومدروس���ة ترفع 
م���ن عقليتن���ا اإلداري���ة، وحتق���ق طموحاتن���ا 

الدعوية والتعليمية. 

املطل���وب  والتغي���ري  التطوي���ر  أن  هن���ا  التأكي���د  وينبغ���ي 
وجم���اراة  التغي���ري  جمل���رد  لي���س  اخلريي���ة  املؤسس���ات  يف 
حبكم���ة  يتلم���س  خمط���ط  تغي���ري  ولكن���ه  اآلخري���ن، 
جوان���َب الق���وة والتأث���ري؛ فيزي���د م���ن فاعليته���ا، ويؤل���ف 
جوان���ب  بص���دق  ويتلم���س  وتكام���ل،  بانس���جام  بينه���ا 

الضعف والنقص فيدرؤها بالتصحيح والعاج. 
ويب���دأ التطوي���ر والتغي���ري بقناع���ات راس���خة م���ن اإلدارة 
العلي���ا يف املؤسس���ة، ث���م بإش���اعة ثقاف���ة التطوي���ر واإلبداع 
يف من���اخ املؤسس���ة، وبذل���ك تتواف���ق األقس���ام وتتكام���ل 

يف بنائها. 

الغين  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  تأليف  التنظيمي،  التطوير  ك��ت��اب  ان��ظ��ر:   )7(  
الطجم، )ص 24(.

األعم���ال الي ق���د تنجح 
يف بيئٍة م���ا؛ لظروف معينة، 
لي���س بالض���رورة أن تنجح 
أخ���رى خمتلف���ة يف  بيئ���ٍة  يف 

ظروفها.
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خامًسا: التخصص يف العمل املؤسسي: 
إىل  وتركي���ز  بق���وة  االجت���اه  هن���ا:  بالتخص���ص  وامل���راد 
منطق���ة م���ن مناطق العم���ل، أو جان���ب من جوان���ب العمل 

اخلريي. 
بل���د  كل  إىل  واالجت���اه  مي���دان  كل  يف  الدخ���ول  إن 
أدى إىل تش���تت األعم���ال يف بع���ض املؤسس���ات اخلريي���ة، 
وإىل ضع���ف يف اس���تثمار ه���ذه األعم���ال، وهذا با ش���ك 

انعكاس لضعف الرؤية وقصور التخطيط. 

دواعي التخصص: 
ه���و  اإلتق���ان  وطري���ق  العم���ل.  إتق���ان  أهمي���ة   -  1
التخص���ص ال���ذي يوح���د الذه���ن، ويضاع���ف 

عطاءه، األمر الذي ال حيصل بالتشتت. 

2 - حمدودي���ة اجله���د والوق���ت اإلنس���اني، وعج���ز املرء 
ع���ن حتقي���ق كث���ري م���ن رغبات���ه وطموحات���ه. ولذا 
كان م���ن رمح���ة اهلل بعب���اده أن���ه ال يكل���ف نفًس���ا 
ش���يء  عم���ل كل  امل���رء  رام  وإذا  آتاه���ا،  م���ا  إال 
مل ين���ل ش���يًئا. ومن هن���ا ج���اء التوجي���ه احلكيم: 
اهلل  مي���ل  ال  اهلل،  ف���و  تطيق���ون!  مب���ا  »عليك���م 
ي���ن إلي���ه م���ا داوم  حت���ى متل���وا«، وكان أح���ب الدِّ

عليه صاحبه)8(. 

3 - ضع���ف امل���وارد املالي���ة يف كث���ري من املؤسس���ات، 
خاص���ة يف ظ���ل احلص���ار الدولي املف���روض على 

العمل اخلريي.

واملل���كات  الق���درات  يف  الن���اس  تف���اوت   -  4
الكفاي���ات  ف���روض  جيع���ل  مم���ا  والرغب���ات، 
متفاوت���ة يف لزومه���ا ألن���اس دون آخري���ن. ق���ال 

- س���بحانه -: زب مب ىب يب جت 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت 

مث      ىث يث حجرب ]األنعام: 165[. 

5 - طبيع���ة العص���ر ال���ي أوج���دت مفه���وَم: )نعم���ل 

أدوم���ه  اهلل  إىل  ال��دي��ن  أح���ب  ب���اب  اإلمي�����ان،  ك��ت��اب  يف  ال��ب��خ��اري  أخ��رج��ه    )8(  
باب  وق��ص��ره��ا،  املسافرين  ص��اة  كتاب  يف  ومسلم  )43(؛  رق��م   )101/1(

فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه، )540/1 � 541( رقم )782(.

ش���يًئا حم���دًدا يف زم���ن حم���دد(، حم���لَّ مفه���وم: 
)أعم���ل كل م���ا أش���تهي يف أي وق���ت(؛ فلم يبَق 

مكان ملن يريد حيازة كل شيء. 

والتخص���ص املنش���ود يف دائ���رة العمل اخلريي 
نوعان: 

جم���ال  يف  التخص���ص  وه���و  نوع���ي:  ختص���ص   - أ 

أو  الدع���وي  كاجمل���ال  العم���ل؛  جم���االت  م���ن 
أكث���ر  يك���ون  وق���د   ... اإلغاث���ي  أو  التعليم���ي 
كرعاي���ة  جم���ال؛  م���ن  ج���زء  يف  ختصًص���ا 
األيت���ام، أو بن���اء املس���اجد، أو كفال���ة الدع���اة، 
أو دع���وة الط���اب واملثقف���ن، أو دع���وة املرأة، 

أو تعليم القرآن الكريم. 

ب - ختص���ص جغ���رايف: وه���و التخص���ص يف املكان؛ 
منطق���ة  أو  ق���ارة  أو  معين���ة،  دول  يف  كالعم���ل 
خصوصي���ة؛  أكث���ر  يك���ون  وق���د  جغرافي���ة. 

كالعمل يف مدينة معينة مثًا)9(. 
وكلم���ا ُوج���د التخص���ص كان األم���ر أفض���ل يف اإلتقان 
واالنطاق���ة الثابت���ة املط���ردة الواع���دة؛ إذا توافرت ش���روط 

النجاح األخرى وختلفت موانعه. 
إن دوافع ع���دم التخصص، مهما تذرع���ت باملوضوعية، 
فإنه���ا ختف���ي كثرة املل���ل والس���آمة، وقلة الثب���ات واإلنتاج، 
وضع���ف اخل���رة والبص���رية. كي���ف ال؛ والواقع يش���هد بأن 
التوس���ع غ���ري امل���دروس يقل���ل اجل���ودة، ويبعث���ر اجلهود، 
ويضي���ع النتائ���ج؟! كم���ا يش���هد ب���أن ختصص املؤسس���ات 
أم���ارة عل���ى جناحه���ا حن تص���ري مرجًع���ا يف جم���ال عملها، 

ودليًا إليه، ومستشارة فيه، وسّباقة إىل فروعه)10(. 

سادًسا: توطني العمل اخلريي: 
واملقص���ود بالتوط���ن: إجي���اد مؤسس���ات خريي���ة حملي���ة 
توج���د  ال���ي  ال���دول  أو  الفق���رية  اإلس���امية  ال���دول  يف 
فيه���ا أقلي���ات مس���لمة، ق���ادرة على القي���ام ب���أداء الواجب 

)9(  انظر: جتربة املنتدى اإلسامي يف العمل الدعوي، )ص 28 � 29(.
والتطلعات(،  الواق�ع  الدع�وة  إلباغ  الدع�وية  املؤسس�ات  )أهم�ية  حب�ث  انظ�ر:   )10(
ضمن  منشور   ،)250  -  249 )ص  احل��ب��س،  اهلل  عبد  ب��ن  سليمان  للدكتور 
للشباب  العاملية  ال��ن��دوة  نظمته  ال��ذي  املستقبل(  وب��ن��اء  )الشباب  مؤمتر  أحب��اث 

اإلسامي.
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املؤسس���ات  م���ن  غريه���ا  عل���ى  االعتم���اد  دون  الش���رعي 
اإلسامية الدولية. 

ونق���ل اخل���رة وتوط���ن العم���ل اخل���ريي يف دول الع���امل 
اإلس���امي ض���رورة ملح���ة، ومرحل���ة اس���رتاتيجية مهمة، 
ال ينبغ���ي التأخ���ر عنه���ا. وق���د تأك���د ه���ذا املطل���ب بع���د 

حصار العمل اخلريي وتقييد حركته. 

صحي���ح أنَّ ذل���ك يتطلب جه���ًدا كبرًيا ونَفًس���ا طوي���ًا، لكْن 
ينبغي السعي لتحقيقه وفق رؤية مدروسة ومتدرجة. 

فوائد توطني العمل اخلريي: 
لتوط���ن العمل اخل���ريي يف ال���دول اإلس���امية الفقرية أو 

دول األقليات املسلمة فوائد كثرية، من أهمها: 

1 - اس���تغناء العم���ل اخل���ريي والدعوي 
يف دول العامل اإلس���امي عن دعم 
اإلس���امية  املؤسس���ات  ورعاي���ة 

الدولية، وقيامه بنفسه. 

2 - املؤسس���ات احمللي���ة أقدر عل���ى تفهُّم 
وممارس���ة  احمللي���ة،  االحتياج���ات 

األنشطة الدعوية حبرية أكر. 

السياس���ية  العوائ���ق  م���ن  التقلي���ل   -  3
واإلقليمي���ة  الدولي���ة  واألمني���ة 
املتعلق���ة حبرك���ة األم���وال وانتق���ال 

الدعاة. 

4 - توثي���ق أواص���ر اإلخاء بن املؤسس���ات اإلس���امية 
الدولي���ة واملؤسس���ات احمللي���ة م���ن جه���ة، وبناء 
الثق���ة بن املؤسس���ات احمللي���ة ورموزه���ا الدعوية 

وجمتمعاتهم من جهة أخرى.

من متطلبات توطني العمل اخلريي: 

قوي���ة  خريي���ة  مؤسس���ات  بن���اء  عل���ى  احل���رص   -  1
ق���دَر  النج���اح  أس���س  واس���تيفاء  ومتخصص���ة، 
إدارة  جمال���س  بتكوي���ن  وذل���ك  اإلم���كان، 
مجاعي���ة، ووضع أنظم���ة ولوائ���ح إدارية، تعن 
ب���إذن  الصحي���ح  الطري���ق  عل���ى  اس���تقامتها  يف 

اهلل. 

2 - العناي���ة ببناء الرج���ال، وإعداد القي���ادات اإلدارية 
���ل  حتمُّ عل���ى  الق���ادرة  والدعوي���ة؛  والعلمي���ة 
يق���ول  املس���ؤولية، واملؤهل���ة ألخذه���ا حبقه���ا، 
الرج���ال  بن���اء  »إن  العقي���ل:  اهلل  األس���تاذ عب���د 
قي���ادي  مدي���ر  أّي  يرتكه���ا  ث���روة  أعظ���م  ه���و 
املوظف���ن  م���ن  جي���ًا  ي���رتك  حت���ى  للمنظم���ة، 
واملديري���ن املخلص���ن املعتمدين على أنفس���هم، 
الذاتي���ة  واملب���ادرة  بالنش���اط  يتحل���ون  والذي���ن 

واالعتمادية واملسؤولية العالية«)11(.
إنن���ا حباج���ة ماس���ة إىل أن نتعام���ل م���ع القي���ادات احمللي���ة 
مبنط���ق التقدي���ر والثق���ة وتفوي���ض الصاحي���ة، وأن يكون 

ذلك وفق رؤية استشرافية بعيدة النظر.

3  - رعاي���ة ط���اب املَِن���ح - النابه���ن منه���م خصوًصا 
العربي���ة  اجلامع���ات  يف  الدارس���ن   -
واإلس���امية، فهم م���ن البذور املس���تقبلية 
الواع���دة لتوطن العمل اخل���ريي والدعوي 

يف بلدانهم.
4 - عق���د ش���راكات ج���ادة بن املؤسس���ات 
احمللي���ة؛  واملؤسس���ات  الدولي���ة  اإلس���امية 
اخل���رات  وتب���ادل  البّن���اء  التواص���ل  لتحقي���ق 

والتجارب. 

م���ن  ختل���و  ال  ال���دول  م���ن  كث���ري   -   5
خافات بن بع���ض الدع���اة واجلمعيات، 
دور  الدولي���ة  للمؤسس���ات  يك���ون  أن  وينبغ���ي 
النظ���ر  وجه���ات  وتقري���ب  التألي���ف  يف  ج���اد 
وتوحي���د الصف���وف، والتحذي���ر م���ن النزاع���ات 
وتذه���ب  العم���ل  تفس���د  ال���ي  والصراع���ات 

حباوة الدعوة.

6 - إجي���اد اس���تثمارات وقفي���ة يف ال���دول اإلس���امية 
تقوم على متويل األنشطة اخلريية املتنوعة.

سابًعا: التدريب ورفع مستوى الكفاءات اإلدارية 
والدعوية: 

إنَّ الناظ���ر يف كث���ري م���ن األوس���اط الدعوية واملؤسس���ات 
اخلريية جيد قصوًرا يف أمور ثاثة؛ هي: 

 )11( اإلدارة القيادية الشاملة، )ص 71(.

اخلريية  املؤسس���ات  بع���ض 
بأهمي���ة  بع���د  تقتن���ع  مل 
تظ���ن  وق���د  التدري���ب، 
لألم���وال  ه���در  جم���رد  أن���ه 

واألوقات!
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ه���ذا  ولي���س  املبدع���ة.  الطاق���ات  يف  قص���وٌر  األول: 
القص���ور ناجًت���ا عن قلة ع���دد الراغب���ن يف العم���ل اخلريي، 
ب���ل هو نات���ج عن قل���ة املع���ادن الكرمية ال���ي ُيع���ّض عليها 
بالنواج���ذ، وه���ذا مص���داق ق���ول الن���ي صل���ى اهلل علي���ه 
���ا الن���اس كاإلب���ل املائ���ة؛ ال ت���كاد جت���د فيها  وس���لم: »إمنَّ

راحلة«)12(. 

الثان���ي: قص���وٌر يف اكتش���اف الطاق���ات، ث���م قص���ور يف 
ملكاته���ا،  ر  ُيَس���خِّ مثم���ًرا،  توظيًف���ا  الطاق���ات  توظي���ف 

ه قدراتها.  ويوجِّ

الثال���ث: ضعٌف قي���ادي وإداري يف التألي���ف بن الطاقات 
منس���جمة،  عم���ل  ف���رق  يف  تنتظ���م  وجعِله���ا  املوج���ودة 

تتكاتف لتحقيق أهداف املؤسسة. 

يف  فق���ط  ليس���ت  مؤسس���ة  ألي  احلقيقي���ة  والقيم���ة 
موارده���ا املالي���ة، أو قوته���ا اإلدارية، أو س���عة انتش���ارها، 
ولك���ن ترتكز قوته���ا يف رجاهل���ا؛ َفُهم ث���روة بنائه���ا، وهم 
األعم���دة الي تعن - حقًّا - يف اس���تقرار املؤسس���ة وثباتها؛ 
وهل���ذا كان���ت الدق���ة يف حس���ن اختياره���م وتوظيفهم، ثم 
العناي���ة بتدريبه���م، ورف���ع قدراته���م، وصق���ل طاقاتهم؛ 
م���ن أهم جوان���ب الق���وة والتميز، وم���ن أهم أس���س النمو 

واالستقرار املستقبلي.

تعريف التدريب وبيان أهميته: 
لتطوي���ر  واملخطط���ة  املنظم���ة  »اجله���ود  ه���و:  التدري���ب 
مع���ارف وخ���رات واجتاه���ات املتدرب���ن، وذل���ك جبعله���م 

أكثر فاعلية يف أداء مهامهم«)13(. 

مل  اخلريي���ة  املؤسس���ات  بع���ض  أن  للنظ���ر  والاف���ت 
تقتن���ع بع���ُد بأهمي���ة التدري���ب، وق���د تظ���ن أنه جم���رد هدر 
لألم���وال واألوق���ات! وال ش���ك ب���أن ه���ذا خط���أ؛ فلق���د 
أثبت���ت الدراس���ات أن التعلي���م والتدري���ب يس���همان يف رفع 
مس���توى اإلنتاج. وبن���اًء على ذلك؛ ف���إن أي تقدم يف العمل 
املؤسس���ي يعتم���د بدرج���ة كب���رية - بع���د توفي���ق اهلل تع���اىل 

- على التعليم والتدريب)14(. 

رقم   ،)333/11( األمانة  رفع  ب��اب:  الرقائق،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه:    )12(  
عليه  اهلل  صلى  قوله  ب��اب:  الصحابة،  فضائل  كتاب  يف  ومسلم  )6498(؛ 

وسلم: »الناس كإبل مائة«، )4/ 1973م(،رقم )2547(.
)13( التدريب مفهومه وفعالياته، تأليف: الدكتور حسن الطعاني، )ص 13(.

)14( املرجع السابق، )ص 14 - 15(.

واملتاب���ع لواق���ع املؤسس���ات اخلريي���ة اإلس���امية الدولي���ة 
واحمللي���ة جي���د نس���بة الفت���ة م���ن العامل���ن فيه���ا م���ن غ���ري 
املتخصص���ن يف العم���ل اخل���ريي ال���ذي ميارس���ونه؛ وذلك 
لن���درة اجلامع���ات واملعاه���د ال���ي تعت���ين أص���ًا بالعم���ل 
اإلس���امي)15(، وحلداث���ة  الع���امل  يف  واخل���ريي  الدع���وي 
اإلس���امية،  البيئ���ات  م���ن  كث���ري  يف  اخل���ريي  عمره���ا 
كم���ا أن بع���ض املتخصص���ن منه���م مل يكتس���بوا خ���رات 

ميدانية تستثمر تعليمهم.

يتمي���ز  اخلريي���ة  املؤسس���ات  العامل���ن يف  م���ن  كث���رًيا  إنَّ 
لي���س  ولك���ن   ،- حس���يبهم  واهلل   - واحل���رص  بالص���دق 
بالض���رورة أن يك���ون ه���ؤالء الصادق���ون عل���ى ق���در كاٍف 

من القدرة والكفاية العملية. 

اإلس���امية  املؤسس���ات  أولوي���ات  أوىل  ف���إن  وهل���ذا 
العامل���ن  بن���اَء  تك���ون  أن  ينبغ���ي  القادم���ة  املرحل���ة  يف 
والعناي���ة  املس���ؤولية،  حتم���ل  عل���ى  القادري���ن  اأَلْكَف���اء 
بكفاي���ة  مهامه���م  ألداء  وتدريبه���م؛  به���م،  الفائق���ة 
 :- وع���ا   َّ ج���ل   - امل���وىل  لق���ول  حتقيًق���ا  وفاعلي���ة؛ 

 

زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  رب  ]القصص: 26[. 

وها هن���ا قضية مهمة؛ وه���ي أهمية إش���اعة روح التنافس 
احملم���ود ب���ن املوظف���ن، ودفعه���م للتس���ابق يف اخل���ريات؛ 
حت���ى يدرك���وا أن املوظ���ف ال���ذي ال ينمو وال يتط���ور، وال 
يرتق���ي أداؤه م���ع م���رور الوق���ت؛ موظ���ف عاج���ز ضعيف 

األثر يف أمته، وغري مؤهل للحفاظ على تلك الوظيفة. 

قبل التدريب: 
م���ن امللحوظ���ات املهم���ة ال���ي جي���ب االنتب���اه إليه���ا قبل 

البدء يف تدريب املوظفن: 

1 - وض���ع نظام متق���ن لتعين املوظف���ن؛ حتى تضمن 
املتمي���زة للعمل  املؤسس���ة اس���تقطاب الكفاي���ات 

فيها. 

2 - إجي���اد احلاف���ز املس���تمر للتعل���م، وتنمي���ة الرغب���ة 
يف بن���اء ال���ذات وتطويره���ا. وه���ذا احلاف���ز ل���ن 

رعت  وهل��ذا  ا،  ج��دًّ طويل  وقت  منذ  ذلك  أهمية  التنصريية  املنظمات  أدرك��ت   )15(
اجل�امع�ات  م��ن  ك��ب�����رًيا  ع����دًدا  التنصريية  واإلرس��ال��ي��ات  الكنسية  اجمل��ال��س 
جحافل  وت��دري��ب  تعليم  يف  وجن��ح��ت  ال��ع��امل،  أحن���اء  خم�تلف  يف  واملع�اه�د 

كثرية من املنصرين، نسأل اهلل � تعاىل � أن جيعل كيدهم يف حنورهم.
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بيئ���ًة  املؤسس���ة  بيئ���ة  كان���ت  إذا  إال  يتحق���ق 
صحي���ًة حت���رص عل���ى ذل���ك، وتش���جع عل���ى 

اإلبداع، وتعن على التميز. 

3 - التدري���ب ب���دون ختطي���ط يع���د ه���دًرا للم���وارد. 
التدريبي���ة يف املؤسس���ة  ويت���م حتلي���ل احلاج���ات 
مبقارن���ة األداء الفعل���ي ب���األداء املرغ���وب في���ه، 
وحتدي���د حج���م الف���ارق ال���ذي ميك���ن معاجلت���ه 

بالتدريب. 

متى يفقد التدريب أهميته؟
م���ن خال التجرب���ة تبن أن هناك مؤسس���ات وأش���خاًصا 
ق���د ال ينفعه���م التدريب حقًّ���ا، بل يتحول إىل عبء نفس���ي 

ومالي، ومن هؤالء: 

1 - املؤسس���ات ال���ي مل تقتنع أصًا جب���دوى التدريب 
ملوظفيه���ا، ولكنها تفعل ذلك جماراة للمؤسس���ات 

األخرى، أو إسكاًتا ملوظفيها. 

2 - الشخص الذي ضعف عنده الدافع للعمل واإلجناز: 
فالداعي���ة ال���ذي يضع���ف عن���ده 
اهلّم الدع���وي، وتقل غريته على 
دي���ن اهلل - تع���اىل - ال ينف���ع معه 
للمهارات  إتقان���ه  ألن  التدريب؛ 
الدعوي���ة ل���ن يزي���د م���ن فاعليته 
وإنتاجه، وهو يف حاجة إىل إحياء 

الدافع الدعوي أواًل. 

3 - ع���دم مناس���بة املوظ���ف لوظيفته: 
فحن ُيكلَّف داعية مبتابعة مشروع 

هندس���ي - كما حيدث كثرًيا يف بعض املؤسس���ات 
اخلريي���ة - فإن التدريب لن ينف���ع؛ ألن الداعية ال 
ميلك املقومات األساس���ية لإلش���راف اهلندس���ي، 
وتدريب���ه على ذل���ك تكليف مبا ال يط���اق، وهدر 

لألموال والطاقات. 

بُعجب���ه  الش���خص  فه���ذا  املتعال���ي:  الش���خص   -  4
ُيضيِّ���ع عل���ى نفس���ه وُأمَّت���ه فرًص���ا عظيم���ة ملزيد 

من البناء والتطوير. 
ومث���ل ه���ؤالء الذين أش���رت إليه���م - وأمثاهل���م - ينبغي 
معاجل���ة مش���كاتهم أواًل، ث���م الس���عي لتدريبه���م. وهل���ذا 

كل���ه فإن���ين أؤك���د م���ا ج���اء يف تعري���ف التدري���ب وأنَّ���ه 
عملي���ة خمطط���ة؛ فالتدري���ب املرجتل ب���دون رؤي���ة واضحة 
ال ش���ك أنه عبء عل���ى املوارد املؤسس���ية، ول���ن يؤدي إىل 

رفع كفاءات املوظفن. 

 من نتائج التقصري يف التدريب: 
لتقص���ري املؤسس���ات اخلريي���ة يف التدري���ب نتائ���ج س���لبية 

عديدة؛ منها: 

ببن���اء  العناي���ة  وضع���َف  التدري���ب،  إهم���ال  أن   -  1
الرج���ال، أدى إىل ضع���ف اإلنتاجي���ة، ورتاب���ة 
كث���ري م���ن األعمال والرام���ج الدعوي���ة، وغياب 
الوس���ائل  م���ن  كث���ري  يف  واإلب���داع  التجدي���د 

الدعوية، فضًا عن الفوضى اإلدارية.

2 - ن���درة القي���ادات والطاق���ات املتمي���زة داخل بعض 
���د األمر  املؤسس���ات واجلمعي���ات أدى إىل أن ُيوسَّ
إىل غري أهله يف كثري من األحيان. وال ختفى النتائج 

السلبية الي تنتج عن هذا..! 

3 - القصور يف توطن العمل اخلريي يف الدول 
اإلسامية ودول األقليات املسلمة، واستمرار 

اعتماده على املؤسسات اإلسامية الدولية.

4 - عاجلت بعض املؤسس���ات مش���كلَة ندرة 
القيادات وضعف الطاقات يف البيئات الدعوية 
عن طريق استقطاب بعض القيادات والطاقات 
م���ن بيئات أخرى. وهذا ال ب���أس به يف مرحلة 
مؤقت���ة، وخبطة واضح���ة، إىل أن يتم تدريب 
طاقات حملية مؤهلة لتحمل املسؤولية؛ إذ هي 

أقدر من غريها على التعامل مع بيئتها)16(

ثامًنا: االلتزام القانوني للمؤسسات اخلريية: 
توج���د لكل البل���دان الي تعم���ل فيها املؤسس���ات اخلريية 
اإلس���امية قوانن تنظم العمل اخلريي، وتض���ع له حدوًدا، 
وتفرض عليه أموًرا ال بد من االلتزام بها. ولكي حتصل الفائدة 
املرجوة من العمل، ويستفاد من تلك القوانن، ولكي جُتتنب 
املخاطر واملعوقات الي تهدد عمل املؤسس���ات اخلريية؛ ال بد 

من مراعاة األمور اآلتية: 

القيادي(،  التدريب  )دليل  كتاب  عليها:  وقفت  الي  التدريب  كتب  أنفع  من    )16(
ال��ت��دري��ب اإلداري يف  آف���اق  ال��ط��ال��ب. وك���ت���اب:  ال��دك��ت��ور ه��ش��ام  ت��أل��ي��ف: 

اجلهات اخلريية، تأليف: حممد بن حييى مفرح.

للوصول  اجلاد  الس���عي  ينبغي 
املالي���ة  االس���تقالية  إىل 
من  اإلس���امية؛  للمؤسسات 
اخلريي���ة،  األوق���اف  خ���ال 

واالستثمارات التجارية.
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)1( التع���رف عل���ى القوان���ن احمللي���ة املتعلق���ة باجلانب 
اخلريي. 

)2( اختاذ مستشار قانوني للمؤسسة: 

بالعمل فيه، وتكون مهمته وذل���ك يف كل بل���د َتش���رع 
ضمان سامة الوضع القانوني للمؤسسة، واإلجابة 
عن االستشارات القانونية الي ترد عليه، وتقديم 
دورات قانوني���ة متخصصة ملن حيت���اج من موظفي 

املؤسسة. 

)3( وضع دليل باإلجراءات الازمة: 

وه���ي اإلج���راءات ال���ي يل���زم اختاذه���ا أو مراعاته���ا 
قب���ل الش���روع يف تنفي���ذ عم���ل م���ا، م���ع أهمية 
للتغ���ريات  نظ���ًرا  اإلج���راءات،  هل���ذه  املراجع���ة 
القانوني���ة واإلداري���ة ال���ي حتص���ل يف كث���ري م���ن 

البلدان بن فينة وأخرى. 

الرئيس���ة،  القانوني���ة  اجلوان���ب  بتنفي���ذ  القي���ام   )4(
والي تتمثل فيما يأتي: 

أ - وض���ع نظ���ام أساس���ي للمؤسس���ة يتضم���ن هوي���ة 
املؤسس���ة ورس���التها يف البل���د الذي تعم���ل فيه، 
واأله���داف الي تس���عى إىل حتقيقه���ا، واألنظمة 
واللوائ���ح الي توض���ح طريقة عمله���ا وإدارتها، 
للمكت���ب،  اإلداري���ة  اهليكل���ة  بي���ان  م���ع 
وصاحي���ات األمن���اء وأعض���اء جمل���س اإلدارة، 
وحنوه���ا من األم���ور املهمة، مثل: حق املؤسس���ة 

يف االقرتاض أو االستثمار.. وحنو ذلك. 

ب - أهمي���ة أن تبق���ى األنش���طة ال���ي تقيمها املؤسس���ة 
يف بل���د م���ا متوافق���ة م���ع ن���وع الرتخي���ص الذي 
حتمل���ه؛ وذل���ك تافًي���ا لاستش���كاالت الي قد 
يطرحه���ا ع���دم قانوني���ة األنش���طة اخلارج���ة عن 

نطاق الرتخيص. 

ملكات���ب  املالي���ة  اإلدارة  صاحي���ة  م���ن  التأك���د   - ج 
م���ن  األدن���ى  احل���د  وحتقيقه���ا  املؤسس���ة، 
تتأك���د  لك���ي  وذل���ك  القان���ون؛  متطلب���ات 
املؤسس���ة م���ن حتقي���ق ضب���ط مال���ي، وانضب���اط 

قانوني ال يعرضها للمساءلة. 

د - كتاب���ة عقود عمل مع العاملن يف املؤسس���ة؛ تكون 

متوافق���ة مع املتطلب���ات الدنيا لطبيع���ة العقود الي 
تنص عليها جه���ات االختصاص يف كل بلد. وترز 
أهمية هذه العق���ود يف كونها من املتطلبات القانونية 
للمؤسس���ة، وأنها مرج���ع التحاك���م عند حصول 

مشكات مع املوظفن. 

ه� - القي���ام بتوصيف وظائف العاملن يف املؤسس���ة من 
الناحية اإلدارية. 

و - القي���ام بتس���جيل املؤسس���ة يف مصلح���ة الضرائ���ب 
اإلعف���اءات  إن  إذ  االجتماع���ي؛  والتأم���ن 
 - اخلريي���ة  للمؤسس���ات  املمنوح���ة   - الضريبي���ة 
ال تش���مل يف كث���ري م���ن البل���دان الضرائ���ب على 

رواتب املوظفن والتأمينات االجتماعية. 

ب���ن  واحملاس���بية  القانوني���ة  العاق���ة  مراع���اة   )5(
املركز الرئيس واملكاتب الفرعية: 

وذل���ك ألن طبيع���ة العاق���ة بينهما ختتلف حبس���ب نوع 
الرتخي���ص، والنظ���ام األس���اس للف���رع. وجي���ب 
عل���ى إدارة املكات���ب الفرعي���ة مراع���اة القضاي���ا 
ال���ي تهت���م بها اجله���ة املش���رفة على املؤسس���ات 

اخلريية يف بلد املركز الرئيس. 

)6( احل���رص عل���ى تعي���ن املوظف���ن - وخباص���ة إذا 
كان���وا م���ن غري أه���ل البل���د - بناًء عل���ى األنظمة 

السائدة يف البلد: 

فعل���ى املؤسس���ات اخلريية جتن���ب تعي���ن أي موظف - 
وخاص���ة يف املناص���ب القيادي���ة - خمالًف���ا هل���ذه 
األنظم���ة؛ م���ع احل���رص عل���ى االلت���زام بقوانن 

اإلقامة والتنقل هلم. 

)7( جي���ب احل���رص عل���ى ع���دم التداخل ب���ن العمل 
اخل���ريي بأبواب���ه املختلفة واألنش���طة السياس���ية؛ 
ألن ذل���ك ق���د يس���بب - يف العاج���ل أو اآلجل - 

إشكاالت قانونية تؤثر على العمل اخلريي.

ويدخ���ل يف ه���ذا الس���ياق تعي���ن موظف���ن - خاص���ة يف 
اإلدارة العلي���ا - هل���م أنش���طة سياس���ية أو ينتم���ون ألحزاب 

سياسية.

يف  القانون���ي  لانضب���اط  املس���تمر  التقوي���م   )8(
املؤسسة.



320

رؤيةآلفاق تطوير العمل اخلريي الدعوي

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س 

خلام
ي( ا

يج
رتات

الس
 ) ا

تاسًعا: االنضباط املالي يف املؤسسات اخلريية: 
امل���ال عصب احلي���اة وش���ريان العمل، وقوام املؤسس���ات 
القائم���ن  أي���دي  يف  كب���رية  أمان���ة  أن���ه  كم���ا  اخلريي���ة. 
أن  كم���ا  حبس���به،  كل  فيه���ا  والعامل���ن  املؤسس���ة  عل���ى 
االنضب���اط املال���ي يف أي مؤسس���ة رم���ز لقوتها وس���امتها؛ 
فاقتض���ى ذل���ك كل���ه الدق���ة والضبط املال���ي للمؤسس���ة يف 

مجيع اجلوانب املالية؛ من مجٍع واستثمار وصرف. 

ويتأكد هذا ألمرين: 
بدق���ة  في���ه  التص���رف  وحس���ن  امل���ال  حف���ظ  أن   -  1
وضب���ط ه���و مقتض���ى أداء األمان���ة ال���ي أمر اهلل 
- عز وج���ل - الن���اس بأدائها، وأوج���َب عليهم 

وضَعها يف مواضعها الشرعية. 

وكَّله���م  ال���ي  لألمان���ة  رعاي���ًة  ذل���ك  يف  أن   -  2
احملس���نون عل���ى أدائه���ا، وأمروه���م بصرفه���ا يف 

مصارفها الشرعية. 

ول���ذا فإن م���ن الض���روري أن تضع املؤسس���ات اخلريية 
املالي���ة  القواع���د  تنظ���م  حمكم���ة  ضواب���ط 
املالي���ة؛ س���واء  العاق���ات  وترت���ب  الداخلي���ة، 
الرئي���س  املؤسس���ة  مكت���ب  ب���ن  ذل���ك  كان 
والف���روع املختلف���ة، أم ب���ن الف���روع والعامل���ن 

فيها واملتعاملن معها. 

ومن التنبيهات املهمة يف هذا املقام: 
1 - ال ب���د م���ن اتب���اع نظ���ام حماس���ي دقي���ق وواض���ح 
كل  توف���ري  م���ع  عم���ل،  في���ه  للمؤسس���ة  بل���د  كل  يف 
���ل  يفضَّ كم���ا  إلجناح���ه،  والتقني���ة  البش���رية  اإلمكان���ات 
احملاس���بية  األنظم���ة  م���ع  متس���ًقا  النظ���ام  ذل���ك  يك���ون  أن 
ل���كل  قانون���ي  يوج���د حماس���ب  بل���د، وأن  املتبع���ة يف كل 

مكتب من مكاتب املؤسسة. 

املالي���ة  والقوان���ن  باألنظم���ة  االلت���زام  جي���ب   -  2
الس���ائدة يف البل���د ال���ذي تعم���ل فيه املؤسس���ة - 
احل���واالت  يف  س���واء   ،- حراًم���ا  تك���ن  مل  م���ا 
املالي���ة أو ص���رف العم���ات ، أو اإلنف���اق عل���ى 
املش���اريع، أو البي���ع أو الش���راء.. وحنوه���ا. م���ع 
ض���رورة الوض���وح الت���ام يف ه���ذه املعام���ات، 

تدوينه���ا وضبطه���ا،  عل���ى  الش���ديد  واحل���رص 
وحفظ الوثائق واملستندات املتعلقة بها. 

ويف ال���دول ال���ي ُتلِزم املؤسس���ات اخلريية برف���ع تقارير 
مالي���ة دورية جي���ب االلتزام بذل���ك، والتعامل مع 

اجلهات املسئولة بدقة وشفافية. 

3 - ينبغ���ي الس���عي اجل���اد للوص���ول إىل االس���تقالية 
م���ن  اإلس���امية؛  للمؤسس���ات  املالي���ة 
واالس���تثمارات  اخلريي���ة  األوق���اف  خ���ال 
التجاري���ة، فه���ذا أضم���ن يف قوته���ا واس���تمرار 

أنشطتها)17(. 

وهن���اك عدد م���ن الضوابط هل���ذا اجلانب يلزم 
مراعاتها: 

أ - أن يت���وىل إدارة املش���اريع االس���تثمارية ومتابعتها َمْن 
مجع بن صفَي اخلرة واألمانة؛ حتقيًقا لقول املوىل 

- ج���لَّ وع���ا -: زبے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭرب  ]القصص: 26[ . 

ب - أن يت���وىل الق���راَر االس���تثماري فري���ٌق م���ن أه���ل 
الق���رارات  وجتنُّ���ب  واالختص���اص،  اخل���رة 

الفردية املتسرعة. 

الدراس���ات  إع���داد  يف  اجله���د  اس���تفراغ   - ج 
االس���تثمارية، م���ع احل���رص على االس���تثمارات 
املأمون���ة جتاريًّ���ا وذات العائ���د الرحب���ي األك���ر، 

والبعد ما أمكن عن جوانب املخاطرة. 

د - االبتع���اد متاًما عن االس���تثمارات الي قد خيتلط فيها 
احلال باحلرام، والتورع عن مواطن الشبهات، مع 

التنبه إىل املسائل الدقيقة يف املعامات التجارية. 
ه� - تقييم االس���تثمارات التجارية سنويًّا؛ للنظر يف مناسبة 

االستمرار فيها من عدمه. 
4 - احلرص على التخطيط املالي، ووضع موازنات سنوية 

دقيقة للمكاتب الفرعية واملشروعات واألنشطة. 
5 - يش���رف على إعداد ومراجعة املوازنات واخلطط املالية 

وأهميته،  الوقف  دراس��ة  يف  عليها  اطلعت  الي  العلمية  ال��دراس��ات  أهم  من    )17(
هدوب  بن  خالد  تأليف:  تعاىل(،  اهلل  إىل  الدعوة  على  الوقف  )أث��ر  كتاب: 

املهيدب، وهو رسالة علمية حصل كاتبها على درجة املاجستري.
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أه���ل الق���درة واخل���رة؛ حيث إن م���ن األخطاء الش���ائعة أن 
بعض مؤسس���اتنا اإلس���امية قد تكلف بذل���ك بعض الدعاة 
مم���ن ال يدركون كثرًيا م���ن الفنون احملاس���بية؛ فيحدث اخللط 

واالضطراب. 
6 - يتهاون بعض املوظفن - من حيث ال يشعر أحياًنا - يف 
صرف األموال اخلريية على األنشطة واملشاريع، وحيدث هدر 
غري متزن أحياًنا، حبجة أنها مل تصرف إال يف اخلري! وهذا خطأ 
ظاه���ر، ومقتضى األمانة ُيلزمنا بصرف أق���ل التكاليف املالية 

املتيسرة لتحقيق أعلى املصاحل الشرعية املمكنة)18(. 
التوصيات

يق���وم العمل اخلريي على قطاع حيوي من قطاعات الدعوة 
اإلس���امية املبارك���ة، وتق���دم املؤسس���ات اخلريي���ة مبختلف 
ختصصاتها جهوًدا متميزة تس���تحق اإلش���ادة والتقدير. وأختم 

هذه الورقة بذكر بعض التوصيات:
1 - مس���تجدات املس���ائل الش���رعية الي تطرأ على العمل 
ا،  الدع���وي اخل���ريي - خاصة يف ُبعده اخلارج���ي - كثرية جدًّ
وأوصي طاب الدراس���ات العليا يف قس���مي الفق���ه والدعوة 

باستقرائها وحبثها وتأصيلها. 
2 - العم���ل اخلريي والتطوع���ي ِعْلم من العل���وم الدعوية 
املهمة الي مل تأخذ حظها من الدراس���ة والبحث، وهو جدير 
بأن ختصص له كلية أو معهد، وميكن أن ُيبَدأ بقس���م يف إحدى 

كليات الدعوة أو العلوم االجتماعية، ثم ينمو تدرجييًّا. 
وإىل أن يتحقق ذلك أوصي كليات الدعوة وأقس���ام الثقافة 
اإلس���امية بإضاف���ة م���واد خاص���ة يف أصول العم���ل اخلريي 

ومهاراته. 
3 - ينبغي على كل مؤسس���ة من مؤسس���ات العمل اخلريي 
مراجعة لوائحها اإلدارية وأطرها التنظيمية، وأدائها الوظيفي، 
بواسطة مؤسس���ة من مؤسسات التطوير اإلداري املتخصصة، 

أو خبري من خراء اإلدارة.
4 - العم���ل اخلريي حيتاج إىل غطاء إعام���ي ُيِرز إجنازاته 
املش���رقة، ويدفع الش���بهات واألوهام الي ق���د يثريها بعض 
املبطلن. ولئن قصرت املؤسسات اخلريية يف لغتها اإلعامية يف 
وقت س���ابق، فإنين أوصي بضرورة تصحيح الوضع وإعطاء 

اإلعام عناية خاصة.
5 - لكثري من املؤسسات اإلسامية اخلريية جتارب وخرات 

)18( من املراجع املفيدة يف هذا املوضوع: كتاب )دور جملس إدارة املنظمة غري الرحبية 
يف وضع وتنفيذ السياسات املالية(، تأليف: هرينتجتون ج. برايس، ترمجة: سعاد 
الطنبولي. وكتاب )جلنة مراجعة احلسابات: مدخل للمساءلة املالية يف املنظمات غري 

الرحبية(، تأليف: ساندرال. جونسون، ترمجة: حسين متام.

مهم���ة تراكمت خال أكثر من عقدين من الزمان، ومن املهم 
ا حث تلك املؤسس���ات عل���ى تدوين جتربته���ا يف العمل  ج���دًّ
الدعوي اخلريي؛ من أجل اس���تثمار تلك التجارب وتوظيفها 

من املؤسسات الناشئة أو األفراد العاملن يف القطاع نفسه. 
6 - تكوي���ن جملس للتنس���يق بن املؤسس���ات اخلريية، من 
أهدافه: حتقيق أواصر األخ���وة والتعاون على الر والتقوى، 

وتبادل اخلرات، والتشاور، وتنسيق الرامج.
7 - تأس���يس مؤسس���ة دعوية ُتعَن���ى برعاية ط���اب املَِنح 
خصوًص���ا، وتق���دم هلم اخل���رات والرامج اخلادم���ة للعمل 
الدع���وي اخل���ريي، وال���ي ق���د ال يتضمنها منهج الدراس���ة 

اجلامعية، من أجل االرتقاء بآفاقهم اخلريية والدعوية.
8 - تأس���يس إدارة قانونية أو تعين مستش���ار قانوني يف كل 
مؤسس���ة خريية م���ن أجل ضبط عمل املؤسس���ة، والتأكد من 

التزامه بالقوانن املنظمة للعمل اخلريي.

وختاًما: 
أسأل اهلل - عز وجل - أن يستعملنا مجيًعا يف طاعته، وأن 

جيعلنا مفاتيح للخري، مغاليق للشر.

وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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معلومات إضافية

مؤسسة احلرمني اخلريية
ع���ام  الباكس���تانية  كراتش���ي  مدين���ة  يف  تأسيس���ها  مت  الس���عودية،  اإلس���امية  اخلريي���ة  املؤسس���ات  أش���هر  م���ن 
متل���ك  وكان���ت  1991م،  ع���ام  وتأس���س  الري���اض  الس���عودية  العاصم���ة  يف  الرئي���س  مكتبه���ا  ومق���ر  1988م، 
جمموع���ة م���ن املكات���ب الفرعي���ة يف أحن���اء الع���امل بلغ���ت حوال���ي 45 مكتًب���ا فرعيًّ���ا، إضاف���ة إىل مواق���ع عم���ل 

ومندوبن يف حوالي 70 دولة.

كان أكث���ر تواجده���ا يف مناط���ق الك���وارث واجملاع���ات والفق���ر واجله���ل، وق���د س���اهمت بنج���اح، مث���ل غريه���ا 
والبوس���نة  وكوس���وفا،  والشيش���ان  وكش���مري،  أفغانس���تان  أزم���ات  يف  اخلريي���ة،  اإلس���امية  املنظم���ات  م���ن 

واهلرسك وغريها.

من أنشطة املؤسسة:
ذك���ر تقري���ر أمريك���ي س���نوي أن أنش���طة احلرم���ن كان���ت: »طب���ع 13 ملي���ون كت���اب إس���امي، وتدش���ن س���تة 
مواق���ع عل���ى اإلنرتن���ت، وتوظي���ف 3000 داعي���ة، وتأس���يس 1110 مس���اجد وم���دارس ومراكز إس���امية ثقافية، 

وتوجيه أكثر من 350 ألف رسالة تدعو العتناق اإلسام«.

اتهامات باإلرهاب:
ق���ال تقري���ر جلن���ة احل���ادي عش���ر م���ن س���بتمر: إن »مؤسس���ة احلرم���ن اإلس���امية ه���و واحدة م���ن أه���م وأبرز 
املؤسس���ات اخلريي���ة الس���عودية، وق���د ظل���ت ه���ذه املؤسس���ة حت���ت مراقب���ة احلكوم���ة األمريكي���ة كجه���ة حمتمل���ة 

لتمويل اإلرهاب منذ منتصف عقد التسعينات«.

تعرض���ت بع���ض املكات���ب الفرعية للمؤسس���ة التهام���ات بتموي���ل اإلره���اب، وُأقفلت تل���ك الفروع مث���ل فرعي 
احلرم���ن يف البوس���نة والصوم���ال ع���ام 2002م، مت جتمي���د أربع���ة ف���روع أخ���رى يف كل م���ن إندونيس���يا وكيني���ا، 
وتنزاني���ا وباكس���تان ع���ام 2004م، ويف الع���ام نفس���ه مت تصني���ف مخس���ة مكات���ب فرعي���ة أخ���رى للمؤسس���ة يف 

أفغانستان وألبانيا، وبنجاديش وإثيوبيا وهولندا.

ويف فراي���ر 2004م أعلن���ت وزارة املالي���ة األمريكي���ة ع���ن ض���م ف���رع مؤسس���ة احلرم���ن الس���عودية يف الوالي���ات 
املتح���دة، ومديره���ا بالوالي���ات املتح���دة »س���ليمان البطح���ي« إىل قائم���ة »اإلرهابي���ن«، باإلضافة إىل فرع املؤسس���ة 

يف احتاد جزر القمر.

احلرم���ن  مؤسس���ة  ح���ل  الس���عودية  واألوق���اف يف  اإلس���امية  الش���ئون  وزارة  أعلن���ت  أكتوب���ر 2004م،  ويف  
اخلريي���ة، وطلب���ت م���ن إدارة املؤسس���ة إغ���اق املق���ار، وتس���ريح مجي���ع املوظف���ن. ومت توكي���ل اهليئ���ة الس���عودية 

األهلية لإلغاثة واألعمال اخلريية بتولي القيام بنشاطات مؤسسة احلرمن يف اخلارج.

إسقاط االتهامات:
بإس���قاط  األمريكي���ة  أورجي���ون  بوالي���ة  الفيدرالي���ة  احملكم���ة  م���ن  ق���اٍض  حك���م  2005م  ع���ام  س���بتمر   8 يف 
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أورجي���ون  والي���ة  آش���اند، يف  مبدين���ة  اخلريي���ة  احلرم���ن  مؤسس���ة  مكت���ب  إىل  املوجه���ة  الته���م  ش���امل جلمي���ع 
بالواليات املتحدة، وعدم أحقية احلكومة يف رفع القضية مستقبًا بنفس التهم.

املصادر : 
 ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. حممد بن عبد اهلل السلومي، البيان، الطبعة األوىل 2005م.

 صحيفة »الوطن« السعودية، العدد )1468(، 22 شعبان 1425ه� � 6 أكتوبر 2004م، انظر الرابط:

first_page/first_page09.htm/06-10-http://www.alwatan.com.sa/daily/2004

HBI املكت�ب الدولي للجمع�يات اإلنس�انية واخل�ريية
- تأس���س املكت���ب الدول���ي للجمعي���ات اإلنس���انية واخلريي���ة يف باري���س، بهدف وق���ف اهلجوم على املؤسس���ات 
واجلمعي���ات اإلنس���انية ال���ي اتهمته���ا اإلدارة األمريكي���ة بتموي���ل »اإلره���اب«، وه���و األم���ر ال���ذي أدى إىل نتائج 

كارثية على عمليات اإلغاثة يف إفريقيا وآسيا.
- جيم���ع »املكت���ب الدول���ي للجمعي���ات اإلنس���انية واخلريي���ة« ب���ن املنظم���ات غ���ري احلكومي���ة اإلنس���انية -م���ن 
أل���وان وتي���ارات، وم���دارس خمتلف���ة ومتباين���ة- الراغب���ة يف العم���ل التعاون���ي والتضام���ين للتعري���ف بنفس���ها، 
ومثياته���ا عل���ى الصعي���د العامل���ي؛ ولتأكي���د ال���دور اإلنس���اني الذي تق���وم به ه���ذه املؤسس���ات، والقيام مب���ا يلزم 
حلمايته���ا، وضم���ان اس���تمرار املس���اعدات اإلنس���انية للمحتاج���ن، واملس���اعدة عل���ى ش���فافية م���وارد ومص���ارف 

هذه املساعدات. 
- يعم���ل املكت���ب الي���وم م���ن جني���ف وباري���س، وله قاع���دة هام���ة يف دول جمل���س التع���اون اخلليج���ي، ويتمتع 

باعرتاف دولي كبري.
- جن���ح املكت���ب م���ع املنظم���ات العض���و في���ه يف رف���ع تهم���ة »اإلره���اب« ع���ن ع���دد م���ن اجلمعي���ات اخلريي���ة 

اإلسامية، الي عادت لتمارس نشاطها بشكل طبيعي يف أوروبا وأحياًنا يف الواليات املتحدة. 

دور »املكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية واخلريية«:
بناء جتمع دولي معروف، عاملي النهج والتكوين، وترسيخ ذلك بكل الطرق القانونية واإلعامية.

بن���اء عاق���ات جي���دة مع األم���م املتح���دة، ودول االحت���اد األوربي واملفوضي���ة األوربي���ة، وممثلي ه���ذه الدول يف 
املؤسسات الدولية، وطلب الدعم املعنوي والقانوني واملادي منها. 

ترسيخ عاقات واسعة مع اإلعام.
السعي للحصول على دعم املنظمات غري احلكومية للمكتب.

مجع عدد من احملامن حول املكتب، وخلدمة أهدافه.

إص���دار تعري���ف دوري ي���وزع عل���ى مكات���ب األم���م املتح���دة، وال���دول الك���رى مب���ا تقوم ب���ه املؤسس���ات من 
أعمال إنسانية؛ ترسيًخا لدورها، وعمًا مبزيد من الشفافية.

دعوة ممثلي الدول الي ال حتبذ عمل هذه املؤسسات الستكشاف هذا العامل عن قرب. 
إصدار نشرة دورية تعرِّف باملكتسبات واملعاناة الي تعرضت هلا املؤسسات.
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إب���اغ االحتجاج���ات لل���دول وملمثليه���ا وللهيئ���ات الدولي���ة يف ح���ال تع���رض أعمال املؤسس���ات غ���ري احلكومية 
للمضايقات.

االتف���اق م���ع املؤسس���ات عل���ى ط���رق التعري���ف باملناط���ق احملتاج���ة للعم���ل اإلنس���اني، أو تلق���ي التعري���ف به���ا 
واالقرتاحات، وإباغ ذلك للمؤسسات العاملة.

مطالب���ة ال���دول الك���رى ومؤسس���اتها بب���ذل الع���ون للمجتمع���ات وللمؤسس���ات العامل���ة يف املناط���ق املتض���ررة. 
وهنا يتم جانب من التنسيق الدولي وصناعة جو تعاون غري حكومي. 

يظه���ر املكت���ب للحكوم���ات وللش���عوب فائ���دة املؤسس���ات غ���ري احلكومي���ة يف التخفي���ف م���ن مآس���ي الفق���ر 
واملرض واجلهل يف بادهم. 

املصدر: 
)IBH( املوقع اإللكرتوني للمكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية واخلريية

http://www.humanitarianibh.net

:FOCA � مجعية أصدقاء املؤسسات اخلريية
هيئ���ة خاص���ة غ���ري حكومي���ة مقره���ا العاصم���ة األمريكي���ة واش���نطن، ال تس���تهدف الرب���ح، تس���عى إىل تكوي���ن 
ش���خصية تتعام���ل م���ع احلكوم���ات وال���رأي الع���ام الغرب���ي، وق���د س���جلت رمسيًّ���ا يف الكوجن���رس األمريك���ي 

كجماعة ضغط )Lobby( يف منتصف شهر يناير من عام 2004م.

املؤسسون: 
رابطة العامل اإلسامي. 

الندوة العاملية للشباب اإلسامي. 

هيئة اإلغاثة اإلسامية العاملية. 

املنتدى اإلسامي – بريطانيا. 

مؤسسة مكة املكرمة.

 األهداف:
توضيح دور العمل اخلريي اإلسامي، وأهميته على الساحة العاملية. 

الدف���اع ع���ن املؤسس���ات واجلمعي���ات اخلريي���ة، ورص���د ومتابع���ة كل م���ا يث���ار حوهل���ا م���ن ش���بهات ومغالطات 
والرد عليها. 

إقامة عاقات حسنة مع مجيع اجلهات احلكومية والشعبية.

الفئات املستهدفة:
تس���تهدف اجلمعي���ة مراك���ز اخت���اذ الق���رار، واجله���ات املناوئ���ة لألعم���ال اخلريي���ة، ووس���ائل اإلع���ام، ومراكز 
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اخل���ريي،  العم���ل  حتجي���م  م���ن  املتض���ررة  واجله���ات  احلكومي���ة،  غ���ري  واملنظم���ات  الفكري���ة،  الدراس���ات 
واملنظمات الدولية، والسفارات الغربية يف العامل اإلسامي، والعاملن يف اجملال اخلريي، والرأي العام.

من أهم أعمال اجلمعية:
ش���اركت »FOCA« م���ع 40 م���ن اجلمعي���ات واملؤسس���ات واملنظم���ات اخلريي���ة األخ���رى يف إنش���اء »جمموع���ة 
عم���ل« تك���ون ملتزم���ة بإح���داث تغي���ري يف القوان���ن والتش���ريعات ال���ي تؤثر عل���ى املؤسس���ات اخلريية، وتس���ليط 

الضوء على األضرار الي حلقت باملؤسسات اخلريية اإلسامية من جراء هذه القوانن والسياسات. 

الكوجن���رس؛ حي���ث س���اعدت »FOCA« يف وض���ع  تأيي���د أعض���اء وموظف���ن يف  للحص���ول عل���ى  الس���عي 
األوربي���ة  املنظم���ات  م���ن  وغريه���ا  العم���ل  جمموع���ة  م���ع  بالتنس���يق  وذل���ك  التأيي���د،  لكس���ب  اس���رتاتيجية 

واألمريكية. 

متابع���ة التش���ريعات والنش���اطات األخ���رى يف الكوجن���رس وال���ي ته���م »FOCA«، وتزوي���د األعض���اء باجلديد 
منها. 

تقديم تعليقات وتوضيحات إىل وزارة اخلزانة األمريكية نيابة عن مجعية أصدقاء املؤسسات اخلريية. 

االتصال باملؤسسات احلكومية فيما خيص املواضيع الي تهم »FOCA« وأعضائها. 

 .»FOCA« حتليل سياسات احلكومة األمريكية، ومواقفها من املسائل الي تؤثر على أعضاء

متابع���ة وس���ائل اإلع���ام؛ حبًثا ع���ن املوضوعات ال���ي تؤثر على املؤسس���ات األعض���اء يف »FOCA«. والس���عي 
لتقديم التصحيحات الازمة، كلما كان ذلك ضروريًّا. 

البحث عن االدعاءات الي تتعلق باملؤسسات األعضاء يف »FOCA«، وتقديم التفنيدات. 

املصدر:
http://www.foca.net/AR  املوقع اإللكرتوني جلمعية أصدقاء املؤسسات اخلريية 


