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تــمــــهــيـــــد

تـمـهــيــــد:
اإن املواطنة من الق�سايا ذات الأبعاد ال�سيا�سية والجتماعية والأمنية التي تعرب 
عن معايري النتماء وم�ستوى امل�ساركة من قبل الأفراد يف احلماية والذود عن الوطن 
املرافق  و�سيانة  الآخر  اإىل  والنظر  والواجبات  باحلقوق  الفرد  وعي  عن  تعرب  كما 
لدوره يف  املواطن  اإدراك  تعك�ض مدى  كما  الوطنية  امل�سلحة  على  واحلر�ض  العامة 
مواجهة التحديات التي تواجه املجتمع والدولة يف اآن واحد ول�سيما حتديات العوملة 
املجتمعات  فيها  تواجه  والتي  العاملية  حل�ساب  اخل�سو�سية  تراجع  اإىل  اأدت  التي 
الب�سرية اإرها�سات وا�سحة نحو الذوبان الثقايف وال�سيا�سي واملعريف والنطالق نحو 
القرية الكونية املوعودة التي متثل وحدة العامل املعلوماتي اخلا�سع لو�سائل الت�سال 
واملوا�سالت التي ت�سهد هي الأخرى حتول جذريا يف اأ�سا�سياتها ف�سال عن ت�سكيالتها 
وهذا يعني اأن قيم املواطنة ت�سهد حتديا يع�سف باملعايري وقواعد ال�سلوك وال�سبط 
كالأ�سرة  الجتماعية  املوؤ�س�سات  وظائف  من  يتجزاأ  ل  جزء  هي  التي  الجتماعي 
واملدر�سة وو�سائل الإعالم وامل�سجد والتي متثل اأهم املوؤ�س�سات الجتماعية املنوط بها 
م�ساألة تدعيم قيم املواطنة حتى ي�سبح املجتمع وكاأنه جزء من حياتنا نحيا به ويحيا 

بنا)حمدان، 2008: �ض23(.

الوقت  التي تت�سل باملجتمع يف  اأهم الق�سايا  الكتاب ق�سيتني من  يتناول هذا 
احلا�سر، حيث �سهدت العقود الأخرية من القرن املا�سي اأحداثًا متالحقة وتطورات 
�سريعة جعلت عملية التغيري اأمرًا حتميًا يف معظم دول العامل، وقد انتاب القلق بع�ض 
املجتمعات من هذا التغري ال�سريع، ومنها العربية والإ�سالمية التي تخ�سى اأن توؤدي 
هذه التحولت الجتماعية املت�سارعة واملرتبطة بالتطور العلمي ال�سريع اإىل التاأثري 

على قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة الإعالمية الغربية.
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واململكة اإحدى هذه املجتمعات التي مرت بتغريات �سريعة �سملت معظم جوانب 
احلياة القت�سادية والجتماعية والثقافية مما اأثر على متا�سك املجتمع وا�ستقراره، 
ال�سعودي.  املجتمع  وطبيعة  تتفق  ل  تفكري  واأمناط  وقيم  اجتاهات  ظهور  اإىل  واأدت 
ولذلك ت�ستعني الدولة، كغريها من الدول، بالنظام الرتبوي باعتباره من اأهم النظم 
الجتماعية، حيث يقوم على اإعداد الفرد وتهيئته ملواجهة امل�ستقبل، وكذلك املحافظة 
على القيم واملبادئ الأ�سا�سية للمجتمع، والتجاوب مع الطموحات والتطلعات الوطنية. 
واملفهوم احلديث للمواطنة يعتمد على الإنفاق اجلماعي القائم على اأ�سا�ض التفاهم 
الأ�سا�ض  يف  املواطنة  اأن  كما  واجلماعية،  الفردية  احلقوق  �سمان  حتقيق  اأجل  من 
الأر�ض  ال�ساكنني على  الآخرين  املجتمع  وباأفراد  بالأر�ض  بالرتباط  �سعور وجداين 
وهي ل تتناق�ض مع الإ�سالم لأن املواطنة عبارة عن رابطة بني اأفراد يعي�سون يف زمان 

ومكان معني اأي جغرافية حمددة، والعالقة الدينية تعزز املواطنة

التما�سك  ون�سر  املجتمع  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التطوعي  العمل  اأ�سبح  وقد 
ارتبطت  اإن�سانية  التطوعي ممار�سة  والعمل  لأي جمتمع،  املواطنني  بني  الجتماعي 
الب�سرية منذ  ال�سالح عند كل املجموعات  والعمل  وثيقًا بكل معاين اخلري  ارتباطًا 
الأزل ولكنه يختلف يف حجمه و�سكله واجتاهاته ودوافعه من جمتمع اإىل  اآخر، ومن 
فرتة زمنية اإىل  اأخرى، فمن حيث احلجم يقل يف فرتات ال�ستقرار والهدوء، ويزيد 
يدويًا  جهدًا  يكون  فقد  ال�سكل  حيث  ومن  واحلروب،  والنكبات  الكوارث  اأوقات  يف 
وع�سليًا اأو مهنيًا اأو تربعًا باملال اأو غري ذلك، ومن حيث الجتاه فقد يكون تلقائيًا اأو 
موجهًا من قبل الدولة يف اأن�سطة اجتماعية اأو تعليمية اأو تنموية، ومن حيث دوافعه 

فقد تكون دوافع نف�سية اأو اجتماعية اأو �سيا�سية

الأفراد، حيث  املواطنة لدى  اأ�سا�سية يف تنمية  التطوعي ركيزة  العمل   ويعترب 
يقوم العمل التطوعي بتنمية النتماء للمجتمع وذلك من خالل م�ساركة الأفراد يف 
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الأعمال التي من �سانها تعمل على اإزالة الفوارق الجتماعية، واندماج اأفراد املجتمع 
يف تطوير جمتمعهم دون النظر اإىل املردود املادي لذلك وهذا هو الهدف الأ�سا�سي 
الذي ت�سعى اإليه الدول ب�سفة عامة واململكة العربية  ال�سعودية ب�سفة خا�سة، من 

هنا تاأتي اأهمية هذا الكتاب

ويهدف الباحثان من خالل هذا الكتاب اإىل تو�سيح اأهمية العمل التطوعي واأثر 
املواطنة يف تعزيز النتماء للوطن وبالتايل الندفاع بقوة لتطوير املجتمع والندماج 
داخل هذا املجتمع كع�سو فعال يقوم بدور اإيجابي فيه، ومدى فعالية هذا املفهوم يف 
املجتمع ال�سعودي وهل هناك تفعيل للعمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي ؟ من هنا 

تتبلور اأهداف هذا الكتاب يف النقاط التالية:

 )1( تو�سيح مفهوم املواطنة واملفاهيم املرتبطة بها.

 )2( تو�سيح اأهمية املواطنة يف تدعيم النتماء للوطن.

 )3( اإي�ساح مفهوم العمل التطوعي.

 )4( مدى تفعيل العمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي.

 )5( مدى اأهمية املواطنة يف تفعيل العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية.

مما �سبق فاإن هذا الكتاب �سنطلق من خالل عدة حماور يعر�سها الباحثان يف 
الأ�سطر القادمة:





الفصل األول

 
»مـفــهـــوم �لـمــو�طـنــة«





13

مـفـهـوم المـواطـنـــة

مـقــدمــــة:
يعترب مفهوم املواطنة من املفاهيم احل�سارية التي اأفرزها الفكر احلديث من 
خالل النتاج الفكري لالإن�سان ومن خالل تراكم املنجزات احل�سارية والتي �ساهمت 
يف رفع الإن�سان وجعلته قيمة عليا بعدما غاب وغيب لفرتات طويلة وحتت م�سميات 

خمتلفة.

اجلماعات  وبداأت  الب�سرية،  املجتمعات  تطور  مع  املواطنة  مفهوم  تطور  ولقد 
الب�سرية التي تقوم على تعا�سد اأفراد اجلماعة الواحدة،  ملواجهة التحديات التي قد 
تتعر�ض لها بالتكتل نظرا ل�سعور اأفرادها باحلاجة اإىل الآخرين، والعي�ض يف جماعة 

ينت�سب اإليها )مناع، 1997: �ض150-149(.

ن�ساأة مفهوم �ملو�طنة:
ارتبط مفهوم املواطنة بحركة الن�سال الإن�ساين عرب التاريخ بهدف اإقرار امل�ساركة 
بكافة اأبعادها �سواء على امل�ستوى اجلزئي اأو الكلي يف كافة �سوؤون احلياة الجتماعية 
والقت�سادية واتخاذ القرارات امللزمة للجماعة، اإ�سافة لتويل املنا�سب العامة على 
اأ�س�ض العدالة الجتماعية وامل�ساواة و�سيادة القانون، اإن احل�سارات الإن�سانية املتعاقبة 
بح�سارة  مرورا  الرافدين  وادي  يف  الزراعية  املجتمعات  قيام  منذ  التاريخ  مر  على 
�سومر واآ�سور وبابل وح�سارات ال�سني والهند وفار�ض وح�سارات الكنعانيني والرومان 
والإغريق، قد اأ�سهمت وما انبثق عنها من اأيديولوجيات �سيا�سية يف و�سع اأ�س�ض للحرية 
وامل�ساواة جتاوزت اإرادة احلكام فاحتة بذلك اآفاقا رحبة ل�سعي الإن�سان لتاأكيد فطرته 
واإثبات ذاته وحقه يف امل�ساركة الفعالة يف جميع جمالت احلياة كما اأكد كل من الفكر 
ال�سيا�سي الإغريقي والروماين يف بع�ض مراحلهما �سرورة الأخذ ببع�ض اأ�س�ض املواطنة 
كاملناف�سة من اأجل تقلد املنا�سب العليا واأهمية اإر�ساء اأ�س�ض مناق�سة ال�سيا�سة العامة 

باعتبار ذلك �سيئا مطلوبا يف حد ذاته )الكواري، 2004: �ض16-15(.
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و لقد مر مفهوم املواطنة بتحولت وتغريات رئي�سة متداخلة ومتكاملة ن�ستطيع 
من خاللها الوقوف على املراحل التاريخية التي اأر�ست مبادئ املواطنة كما اأ�سار لها 

العديد من الباحثني واملخت�سني وذلك على النحو التايل:

كان  حيث  وحمــدودة  �سطحية  �سورة  يف  املرحلة  هذه  متثلت  الأوىل:  املرحلة 
الإن�سان البدائي يرتبط باملكان الذي عا�ض فيه، مف�سال اإياه على اأي بيئة اأخرى وهنا 

يق�سد باملكان احليز من البيئة املحيطة.

املرحلة الثانية: بروز الدولة القومية ويف هذه املرحلة اأ�سيف للمرحلة الأوىل بعد 
اآخر وهو البعد اأو الإطار الجتماعي لت�سمل هذه املرحلة الإطار املكاين والجتماعي 
وقد متثل ذلك خالل ظهور املدينة اليونانية والرومانية القدمية حيث متتعت �سرائح 
كمقدار  معينة  مبعايري  املرتبطة  والمــتــيــازات  احلقوق  ببع�ض  املجتمع  يف  معينة 
الن�ساء ويقابل ذلك حرمان الطرف الآخر الذي ل توجد لديه  الرثوة للرجال دون 
هذه المتيازات مما نتج عنه ن�سوء ارتباط وانتماء لدى اأ�سحاب المتيازات مقابل 
املرحلة ظاهرة  �سملت هذه  كما  الآخر،  الطرف  لدى  والإحباط  بالغرتاب  ال�سعور 
الإ�سالح الديني وتخفيف قب�سة الكني�سة على �سوؤون احلياة وانتهاء ع�سر احلروب 
الأوروبية بتوقيع معاهدة و�ستفاليا باأملانيا عام 1648 م حيث مت مبوجبها قيام الدول 
الأوربية على اأ�س�ض وروابط قومية بدل من الأ�سا�ض والرابط الديني وا�ستمرت هذه 

املرحلة على هذا النحو حتى نهاية القرن الرابع ع�سر.

املرحلة الثالثة: امل�ساركة ال�سيا�سية اقرتنت هذه املرحلة بظهور الثورة الفكرية 
وتر�سيخ  الكني�سة  �سد  �سراعا  قادت  التي  القومية  الدولة  مفهوم  وتر�سيخ  والعلمية 
مفهوم الدولة القومية التي قادت �سراعا �سد الكني�سة تارة ومع اأمراء الإقطاع تارة 
اأخرى حتى تبلور مفهوم املجتمع العام على اأنقا�ض املجتمعات املحلية ذات النتماءات 
والنتماءات  الأطر  كافة  من  النا�ض  بتحرير  القومية  الدولة  قامت  عندما  ال�سيقة 



15

مـفـهـوم المـواطـنـــة

الفئوية والأثنية جلميع اأفراد املجتمع على اعتبار اأن امل�ساركة وامل�ساواة ركن اأ�سا�سي 
اأن  املواطن يف  تبداأ من حق  اأ�سبحت  ال�سيا�سية هنا  فامل�ساركة  املواطنة  اأركان  من 
يراقب القرارات ال�سيا�سية التي ت�سدرها احلكومة �سواء بالتقومي اأو النقد وال�سبط 
العالقات بني  ت�سبح  كما  القرارات  دورا معينا يف �سنع  يوؤدي  اأن  وتنتهي بحقه يف 
اأطراف املواطنة عالقات تبادلية ب�سورة ت�سهم يف �سياغة م�سالح وم�ستقبل وطنهم، 
وحتويل الأفراد من جمرد رعايا عليهم حقوق فقط اإىل مواطنني لهم حقوق وعليهم 
واجبات مما اأدى اإىل ن�ساأة رابطة ع�سوية قوية توؤكد اأهمية الرتباط والتعاون القوي 
وامل�ساركة بني اأركان املواطنة الكاملة )املواطن واملجتمع والدولة( على اأ�سا�ض التمتع 

باحلقوق واأداء الواجبات بني هذه الأركان الثالثة.

مل  معا�سرة  وظــروف  متغريات  ظهور  املرحلة  هذه  ت�سمنت  الرابعة:  املرحلة 
ي�سبق لها مثيل يف التاريخ الإن�ساين على الإطالق اأدت اإىل التاأثري على جميع مفا�سل 
وتقنية  الت�سالت  طفرة  مع  خا�سة  �سغرية  قرية  العامل  من  جعلت  حتى  احلياة 
املعلومات وتزامن ذلك مع انت�سار ال�سركات العابرة للقارات وما تبعها من مظاهر 
وب�سورة  منها  والأمنية  القت�سادية  ل�سيما  ال�سعوب  بني  امل�سالح  وارتباط  العوملة 
جتاوزت كل احلدود فاأخلت كثريا مببداأ ال�سيادة للدول بل بالعديد من القيم والأفكار 
واملبادئ ومنها: قيم املواطنة كالنتماء والولء للوطن ومل�ساحله العليا ورغم اأن هذه 
املرحلة وما �ساحبها من تغريات متعددة ايجابية و�سلبية كانت حمط روؤى متباينة 
اإل اأن اآثارها ال�سلبية هي الغالبة على م�ستوى العامل اأجمع وخا�سة على دول العامل 
النامي مبا فيه الدول العربية واخلليجية ويف جميع املجالت القت�سادية والإعالمية 

والأمنية وغريها.

والتي  اجلديدة  ومعايريه  قيمه  له  اجتماعيا  واقعا  التغريات  هذه  اأوجدت  لقد 
الأ�سيلة  قيمه  بع�ض  عن  التخلي  مقابل  منها  الكثري  تبني  اإىل  ال�سباب  بع�ض  بادر 
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من  املواطنة  فقيم  وطموحاته  حركته  على  قيدا  متثل  نظره  وجهة  من  باعتبارها 
بقيم  ا�ستبدلت  للوطن(  العامة  وامل�سلحة  والتعاون  وامل�ساركة  والت�سحية  )الإيثار 
الأنانية وحب الذات وامل�سلحة ال�سخ�سية مما جنم عنه �سراع قيمي من مظاهره 
يعك�ض  �سلوكا  وميار�ض  بقيم  ويوؤمن  يعتنق  اأنه  كما  والــولء  النتماء  موزع  الفرد  اأن 
قيما اأخرى جنم عن هذا اأزمة قيمية ترتب عليها ا�سطراب واختالل ثقايف و�سلوكي 

متعدد اجلوانب والآثار ال�سلبية على مقومات احلياة )القباج، 2006، �ض40(.

مما �سبق نرى اأن املواطنة بمفهومها احلديث ت�ستند اإىل اأ�سا�ض فل�سفي قدمي 
ارتبط مبفهوم دولة املدينة Police اأو City State التي تكونت يف اليونان القدمية 
حيث  الأ�سا�سي  التكوين  يف  الأ�سا�سية  الوحدة  باعتبارها  قــرون،  بعدة  امليالد  قبل 
قامت الدميقراطية املبا�سرة )الأثينية( على امل�ساركة ال�سيا�سية املبا�سرة للمواطنني 
من  والواجب  احلق  باعتبارها  املواطنة  مفهوم  على  وركزت  ال�سيا�سية،  احلياة  يف 
النواحي ال�سيا�سية مقارنة باملفهوم احلديث للمواطنة الذي يقوم على احلق والواجب 
من الناحية القانونية، ومع هذا فقد اقت�سرت �سفة املواطن يف اليونان القدمية على 
الذكور من الأثينيني من �سنة 20 عامًا دون الإناث، ولقد راأى املفكر اليوناين اأر�سطو 
�سيا�سية  مب�ساركة  ويقوم  ال�سيا�سية  ال�سلطة  مبمار�سة  يقوم  الذي  هو  املواطن  اأن 
تابعيه،  اإعالة  على  والقدرة  اجلن�سية،  الذكورة،  للمواطنة  ا�سرتط  حيث  مبا�سرة، 
وراأى اأر�سطو اأنه يجب اأن يحرر املواطن من اأعباء احلياة اليومية واملهام الإنتاجية 
اليدوية، على اأن تتوافر فيه القدرة على الطاعة والقيادة واتخاذ القرار يف اآن واحد. 

مما تقدم نالحظ اأنه على الرغم من ق�سور مفهوم املواطنة على اأبناء اأثينا 
من الرجال وا�ستثناء الفئات الأخرى، وعلى الرغم من عدم تغطية مفهوم املواطنة 
لبع�ض اجلوانب مثل امل�ساواة الجتماعية مثال فقد حتققت امل�ساواة ال�سيا�سية على 
قاعدة املواطنة بني من مت اعتبارهم مواطنني ح�سب مفهوم املواطنة الأثينية مبعنى 
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يف  وامل�ساواة  نف�سها،  ال�سيا�سية  والواجبات  احلقوق  لهم  كانت  جميعا  املواطنني  اأن 
مطبقة  كانت  بل  نظرية  حقوق  جمر  احلقوق  هذه  تكن  ومل  العامة  الوظائف  تويل 
الرثوات  اأ�سحاب  على  وقفا  ال�سيا�سية  الوظائف  تكن  ومل  الواقع  اأر�ض  على  بالفعل 
ومالكني الأرا�سي واأ�سحاب املكانة الجتماعية فقد كانت حقا لأب�سط مواطن اأثيني 
وعلى الرغم من توفر امل�ساواة ال�سيا�سية اإل اأن امل�ساواة الجتماعية مل تكن متوفرة 
يف  متفاوتة  طبقات  هناك  فكانت  القدمي  الأثيني  املجتمع  يف  املواطنني  جميع  بني 
املجتمع اليوناين هذا بالإ�سافة اإىل وجود طبقة العبيد على الرغم من اأنه مل يكن 

هناك عزل اجتماعي بني الأحرار والعبيد )فرج، 2004: �ض82-81(. 

ونالحظ اأن املفهوم احلديث للمواطنة قد تطور قبل نحو ثالثة قرون مع ت�سكل 
الدولة القومية والتي حتتكر لنف�سها ال�سيادة املطلقة داخل حدودها، فمن اأجل منع 
ا�ستبداد الدولة و�سلطتها ن�ساأت فكرة املواطن الذي ميتلك احلقوق الغري قابلة لل�سلب 
اأو العتداء عليها من قبل الدولة؛ حقوق مدنية تتعلق بامل�ساواة مع الآخرين، وحقوق 
�سيا�سية تتعلق بامل�ساركة يف اتخاذ القرار ال�سيا�سي، وحقوق جماعية ترتبط بال�سوؤون 
القانون  دولة  با�سم  القومية  الدولة  تعرف  لذا  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 
واملوؤ�س�سات امل�ستندة اإىل الإرادة ال�سعبية فهذه العنا�سر الثالث )ال�سيادة، القانون، 
الرحمن،  )عبد  معناه  املواطنة  ملفهوم  يعطي  ما  هي  الدميقراطية(  واملوؤ�س�سات 

2005: �ض31(.

املبا�سرة  الدميقراطية  زمن  اإىل  يعود  قدميا  املواطنة  مفهوم  تاريخ  ويعترب 
ا�ستعمال  اأ�سل  يرجع  حيث  اليوم،  عامل  دميقراطية  اأ�سا�ض  تعترب  التي  الإغريقية 
 Civics(مفهوم املواطنة اإىل احل�سارتني اليونانية الرومانية فقد ا�ستعملت الألفاظ
القانوين  الو�سع  لتحديد  احل�سارتني  هاتني  يف  املواطنة(   Cavities( املواطن( 
وال�سيا�سي للفرد اليوناين والروماين، وكانت الدميقراطية اليونانية القدمية مبنية 



18

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

العامة  احلياة  مبداأ  هي  واحلرية  الأكرثية  اأجل  من  حتكم  املدينة  اأن  اأ�سا�ض  على 
وكانت احلكومة اليونانية يف طابعها دولة مدنية وكانت الروابط بني املواطنني فيها 
وثيقة بدرجة كبرية ب�سبب القرابة وال�سداقة واجلرية التي كانت جتمعهم لغة واحدة 
ودين عام وكانت جتمعاتهم ومباحثاتهم تتم يف �ساحة ال�سوق وبالتايل كان املواطنني 
اليوناين  املواطن  اأن يكون ولء  اإىل  اأدى  املدنية وهذا كله  يق�سون معظم وقتهم يف 
لدولة املدينة ولي�ض ملجموعة معينة اأو لعائلته اأو لع�سريته اأو لبلدته وبالنظر اإىل طبيعة 
اأن  عمل الدميقراطية املبا�سرة التي كانت �سائدة يف املجتمع اليوناين القدمي جند 
املواطنني  بني  م�ساواة  هنالك  فكان  مت�ساو  ب�سكل  عديدة  بحقوق  متتعوا  املواطنني 
جميعا يف احلق يف امل�ساركة يف عمليات احلكم واحلق يف ع�سوية عدد من الهيئات 

احلاكمة يف املدينة الأثينية وهي جمعية املواطنني واملجل�ض واملحاكم.

  مما �سبق يت�سح اأن للمواطنة جذور تاريخية ترجع اإىل ن�سوء املفهوم واملمار�سة 
التفرقة بني  تعنى  املواطنة  كلمة  وكانت    )POLIS( الإغريقية – الدول  املدن  يف 
الذي  املناخ  كــان  القدمية  الإغريقية  املــدن  يف  الغرباء،  مقابل  فى  املنطقة  اأبناء 
فقد  العك�ض  )املواطنون(والعبيد)الغرباء(ولي�ض  الأحرار  بني  التفرقة  فيه  ظهرت 
وجد)املواطنون(اليونان يف موطنهم الأ�سلي مادة لتمييزهم �سد الآخرين، وا�ستقوا 
من ذلك قوانينهم التي ا�ستمرت مع الرومان �سادة الت�سريع الأوائل يف هذا املجال.
لكن مفهوم الت�سامح ظهر كنتاج لع�سر النه�سة والتنوير اللذين �سادا يف اأوروبا يف 

القرن ال�سابع ع�سر، على اأنقا�ض حكم الإقطاع املتحالف مع الكني�سة الكاثوليكية.

وقد طرح الفال�سفة القدماء)اأمثال هوبز، ولوك، ورو�سو، ومونت�سكيو(مفهوما 
اآخر يقوم على العقد الجتماعي ما بني اأفراد املجتمع والدولة اأو احلكم، وعلى اآلية 
فقد  وعليه  القانون،  اإىل  بال�ستناد  اأنف�سهم  الأفراد  بني  العالقة  دميقراطية حتكم 
�ساد مفهوم املواطنة، حيث حتول املواطن اإىل ذات حقوقية وكينونة م�ستقلة، بعد اأن 
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كانت القبيلة اأو الع�سرية اأو الوحدة الع�سوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط عالقاته 
بالآخرين بناء على موازين القوى ومنطق القوة )�سكران، 2007: �ض197(. 

الإمــرباطــوريــة  بها  ا�ستهرت  التي  املدنية  القوانني  اإىل  املواطنة  ترجع  كما 
– الوطن«   »الدولة  اأو   – الأمــة«   »الدولة  اأمنــاط   اإىل  و�سول  بعد  فيما  الرومانية 
)Nation State( احلديثة التي ازدهرت بني زمن تبني �سعارات الثورة الفرن�سية 
وزمن ا�ست�سراء احلداثة يف اأعقاب الثورة ال�سناعية واعتبار املواطنة �سيغة �سرورية 
وانت�سارها يف  تاأثري احلداثة  يعك�ض  تف�سيلها على غريها قد  اأو �سيغة ل جدل يف 
الهيمنة على ال�سيا�سة والفكر يف العامل املعا�سر اأو قد يعك�ض التم�سك باحلداثة التي 
حتاول ما بعد احلداثة يف الدول املتقدمة اأن تتخطاها، وواقع الأمر هو اأن املواطنة 
لي�ست حتمية ول هي �سرورية يف كل جمتمع فاملواطنة هي خيار اتخذته جمتمعات 
ومل تتخذه جمتمعات اأخرى )اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، 2001: 

�ض6(. 

وقد تطور مفهوم املواطنة يف ظل الإمرباطورية الرومانية بعد اأن كان حقا وراثيا 
Antoninianacons -  أأبناء روما وما ذلك بعد �سدور مر�سوم اإمرباطوري با�سم
tutio يف �سنة 212 ميالدية حيث تو�سع حق املواطنة حيث تو�سع حق املواطنة بحيث 

الذكور  �سكانها من  واأقطارها وح�سل  الرومانية  الإمرباطورية  اأرا�سي  �سمل جميع 
با�ستثناء العبيد على حق املواطنة الرومانية وبعد ذلك تراجع مفهوم املواطنة بعد 
�سقوط الإمرباطورية الرومانية ويف فرتة الإقطاع وحتى نهاية الع�سور الو�سطى التي 
اأوروبا حقا حم�سورا ملالكي  – 1300 ميالدية، كانت املواطنة يف  امتدت بني 300 

الأرا�سي وبح�سب الو�سع الجتماعي وال�سيا�سي للفرد.
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مفهوم املواطنة يف املجتمعات احلديثة:

التا�سع ع�سر وبرز من خالل  القرن  اأوروبا خالل  املواطنة ظهر يف  اإن مفهوم 
التناق�سات التي مرت بها على امل�ستويات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والتي 
التي  الإن�سان  حقوق  قوانني  ظهرت  فقد  الأوروبية  احلياة  معامل  من  الكثري  غريت 
ي�سدر من  ت�سريع  اأي  على  اعرتا�سه  و�سرورة �سمان حق  وكرامته  كينونته  حتفظ 

احلكومة وي�سر به)ال�سرقاوي، 2005: �ض111(. 

ويعود ظهور مبداأ املواطنة يف اأوربا اإىل بداية ظهور الفكر ال�سيا�سي العقالين 
التجريبي، وحركات الإ�سالح الديني وما تالها من حركات النه�سة والتنوير، وقد 
مبادئ  ومن  الروماين،  والقانون  الإغريقي،  ال�سيا�سي  الفكر  من  الفكر  هذا  اأفــاد 
الدولة  بروز  هي  عوامل  ثالثة  باأوربا  املبداأ  هذا  اإر�ساء  على  �ساعد  وقد  الإ�سالم، 
ثم  القانون،  حكم  وتر�سيخ  ال�سلطة،  على  والتداول  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  القومية، 

اإقامة دولة املوؤ�س�سات. 

تطورًا  الآن  حتى  والأمريكية  الفرن�سية  الثورة  قيام  منذ  املواطنة  مبداأ  و�سهد 
نوعيًا وكميًا، اإذ �سمل فئات املواطنني البالغني من اجلن�سني، واأ�سبح جميع املواطنني 
يتمتعون بحق امل�ساركة من دون متييز، وانتقلت ال�سلطة اإىل ال�سعب ب�سفته م�سدر 
ال�سلطات وفق د�ستور علني ومقرتع عليه. ويف هذا ال�سدد اأقرت فرن�سا حق املواطنة 
اإل بعد الثورة، 1791 وكانت كليات  اأول د�ستور لها عام، 1779 ومل يجر تداوله  يف 

احلقوق يف اجلامعات الفرن�سية تدّر�ض هذه املبادئ لطالبها. 

كما تطور مفهوم املواطنة بعد ذلك لتاأثره بحدثني مهمني هما اإعالن ا�ستقالل 
الوليات املتحدة يف عام 1776 واملبادئ التي اأتت بها الثورة الفرن�سية يف عام 1789 
فكانا نقطة حتول تاريخية يف مفهوم املواطنة من خالل ما جاء به اإعالن ال�ستقالل 
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واأن  اأ�سيلة فيهم منذ خلقهم  واأن لهم حقوق  ولدوا مت�ساوين  النا�ض جميعا  اأن  من 
ال�سعب هو �ساحب ال�سيادة وهو ما جاءت به مبادئ الثورة الفرن�سية فاأ�سبح اأ�سا�ض 
مفهوم املواطنة مبني على فكرة ال�سعب �ساحب ال�سيادة وفكرة وجود حقوق اأ�سا�سية 

للفرد كاإن�سان اأول وكمواطن من اأبناء ال�سعب ثانيا.

وهكذا بقي مفهوم املواطنة يف تطور م�ستمر خالل القرون ال�سابقة منذ نهاية 
القرن الثامن ع�سر اإىل وقتنا احلا�سر وكان تطوره متزايدا على اعتبار اأن ال�سعب 
اأ�سا�سية لالإن�سان فاأ�سبح مفهوم  ال�سيادة ووجود حقوق  ال�سلطات و�ساحب  م�سدر 
املواطنة حقا غري منازع فيه، وامتد لي�سمل فئات مواطنني مل تكن تتمتع بحق املواطنة 
مثل الن�ساء فاأ�سبحن يتمتعن بحق امل�ساركة ال�سيا�سية يف اتخاذ القرارات اجلماعية 
اإل اأن ذلك مل يكن اإل يف القرن الع�سرين ففي بريطانيا مل حت�سل الن�ساء على حق 
النتخاب اإل يف عام 1929 ويف فرن�سا يف عام 1945 وتعددت اأبعاد مفهوم املواطنة 
اجلوانب  على  تقت�سر  ومل  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  اجلوانب  ف�سملت 

ال�سيا�سية والقانونية)ال�سمري، 2001: �ض23(.

ويعتمد مفهوم املواطنة عند الفيل�سوف جان جاك رو�سو على دعامتني اأ�سا�سيتني 
ميكن حتديدهما فيما يلي:

- امل�ساركة الإيجابية من جانب الفرد يف عملية احلكم وقد و�سل تاأكيد رو�سو 
النا�ض  ين�سرف  اأن  مبجرد  اأنه  اإىل  ذهب  اأن  حد  املبداأ  هذا  اأهمية  على 
عن الهتمام اليجابي ب�سئون الدولة اأو اإذ حيل بينهم وبني هذه امل�ساركة 

الإيجابية يكون الوقت قد حان لعتبار الدولة يف حكم املفقودة.

امل�ساواة يدمر اخلري  الواحد كلهم فعدم  اأبناء املجتمع  الكاملة بني  امل�ساواة   -
الطبيعي يف الإن�سان ويجلب ال�سقاء على الكثريين ويجعل املجتمع يف حالة 

تنافر متزايدة ويفقده وحدته بل ومربر وجوده.
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ومنذ رو�سو حتى الآن حدث تطوير وتنقيح ملفهوم املواطنة لي�سبح كما يلي:

املواطنة هي انتماء الإن�سان اإىل الأر�ض التي ي�ستقر بها ويحمل جن�سيتها ويكون 
بقية  مع  مت�ساو  ب�سكل  ويتمتع  عنها  ال�سادرة  للقوانني  ويخ�سع  احلكم  يف  م�ساركا 
الدولة  الواجبات جتاه  من  باأداء جمموعة  ويلتزم  املواطنني مبجموعة من احلقوق 
التي ينتمي لها وهي رابطة ع�سوية حتول الإن�سان من جمرد فرد ي�سعى اإىل اإ�سباع 
ع�سو  اإىل  والآخرين  والأو�ساع  الظروف  مع  مت�سارعا  اأهدافه  وحتقيق  احتياجاته 
يف جمتمع ي�سعر بالأمان لنت�سابه اإىل هذا املجتمع وي�سعى اإىل حتقيق اأهداف هذا 
املجتمع التي هي بال�سرورة �ستحقق اأهدافه، متعاونا مع الآخرين يف منظومة يكفلها 
ينتمي  التي  والدولة  الفرد  النهاية عد متبادل بني  انها يف  املجتمع كما  د�ستور هذا 

اإليها يهدف اإىل حتقيق م�سلحة كل منهما)احلقيل، 1999: �ض85(.

وبعد اأن ا�ستعر�سنا التطور التاريخي لن�ساأة مفهوم املواطنة نحاول اأن نقف يف 
الأ�سطر القادمة على مفهوم املواطنة وماهيتها.

مفهوم املواطنة:

املواطنة واملواطن ماأخوذة يف العربية من:

الإن�سان وحمله« )ابن منظور(، وطن  » موطن  وهو  به  تقيم  املنزل  الوطن:  اأ. 
يطن وطنًا: اأقام به، وطن البلد: اتخذه وطنًا، توطن البلد: اأتخذه وطنًا، 
وتوطنت  يولد،  اأم مل  فيه  ولد  الإن�سان  اإقامة  اأوطان: منزل  الوطن  وجمع 
نف�سه على الأمر: حملت عليه، واملواطن جمع موطن: هو الوطن اأو امل�سهد 

من م�ساهد احلرب، قال اهلل تعاىل: {ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ} )التوبة، 25( )املنجد(، واملواطن: الذي ن�ساأ يف وطن ما اأو 
اأقام فيه واأوطن الأر�ض: وطنها وا�ستوطنها، وا�ستوطنها اأي اأتخذها وطنًا. 
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باأنه:  املواطن  تعريف  ا�ستقاق  مت  فقد  الوطن  تعريف  على  بناء  املواطن:  ب. 
فيه  يقيم  يولد  مل  اأم  فيه  ولد  �سواء  وموطنا  بلدا  له  اتخذ  الذي  الإن�سان 
اإقامة دائمة ملمار�سة عمل وميثل لبنة قوية يف ذلك الوطن فيلتزم بنظامه 
حتقيق  يف  البلد  ذلك  مبواطني  ويرتبط  وا�ستقراره  اأمنه  على  ويحافظ 
جمتمعهم  وبناء  وطنهم  تنمية  يف  لي�سهموا  واخلا�سة  العامة  م�ساحلهم 

)اآل عبود، 2011: �ض52(.

لأن  ومولدًا  اإقامة  املكان  يف  �سارك  مبعنى  واطن  الفعل  م�سدر  ومواطنة:  ج.  
الفعل على وزن )فاعل()احلمالوي، د.ت.: �ض67(. 

املفهوم اال�سطالحي للمواطنة:

اإ�سارة  Patriotism يف  تاأتي  مبعنى حب الوطن  اأما يف ال�سطالح فالوطنية 
وا�سحة اإىل م�ساعر احلب والرتباط بالوطن وما ينبثق عنها من ا�ستجابات عاطفية، 
اأما املواطنة Citizenship فهي �سفة املواطن والتي حتدد حقوقه وواجباته الوطنية 
املواطنة  وتتميز  الوطنية،  الرتبية  طريق  عن  واجباته  ويوؤدي  حقوقه  الفرد  ويعرف 
بنوع خا�ض من ولء املواطن لوطنه وخدمته يف اأوقات ال�سلم واحلرب والتعاون مع 
يف  والتطوعي  الر�سمي  والفردي  املوؤ�س�ساتي  العمل  طريق  عن  الآخرين  املواطنني 
حتقيق الأهداف التي ي�سبو لها اجلميع وتوحد من اأجلها اجلهود وتر�سم اخلطط 

وتو�سع املوازنات )بدوي، 1982: �ض61-60(. 

تعددت التعريفات ملفهوم املواطنة Citizenship، حيث ي�ستمد املفهوم معناه 
يف اللغة من مفهوم الوطن، حمل الإقامة واحلماية، بينما نظر قامو�ض علم الجتماع 
وجمتمع  طبيعي  فرد  بني  تقوم  اجتماعية  عالقة  اأو  مكانة  باعتبارها  املواطنة  اإىل 
بينما  الولء،  بتقدمي  )املواطن(  الأول  الطرف  يقوم من خاللها  )دولــة(،  �سيا�سي 
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يتوىل الطرف الثاين احلماية وهذه العالقة تتحدد عن طريق اأنظمة احلكم القائمة، 
بالنتماء  ال�سعور  باعتبارها  نف�سي  منظور  من  املواطنة  تعريف  ميكن  ذلك  وعلى 
الأ�سا�سية  للحاجات  الإ�سباع  م�سدر  تعد  التي  ال�سيا�سية  وللقيادة  للوطن  والــولء 
وحماية الذات من الأخطاء امل�سريية، ومن ثم ت�سري املواطنة اإىل العالقة مع الأر�ض 

والبلد. 

بني  العالقة  تلك  باعتباره  الربيطانية  املعارف  دائرة  يف  املواطنة  مفهوم  ورد 
الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا تت�سمنه تلك العالقة من واجبات 

وحقوق متبادلة. 

جاء مفهوم املواطنة يف معجم امل�سطلحات ال�سيا�سية لالإ�سارة اإىل الو�سع اأو 
املركز القانوين الذي يحق لل�سخ�ض مبقت�ساه اأن يتمتع بامتيازات وواجبات املواطنة 
عند  طرق:  عدة  خالل  من  املواطن  و�سع  يكت�سب  اأن  ميكن  حيث  بالدولة،  الكاملة 
ن�سب  اأو  اأ�سل  من  النحدار  )نتيجة  الدم  �سلة  امليالد(،  مكان  اأو  )واقعة  الــولدة 
معني(. اأو عن طريق منح اجلن�سية )التحول الر�سمي لالنتماء اأو التجن�ض(، ومينح 
ف�ساًل  وت�سريعاتها  الدولة  قوانني  له  تكفلها  التي  احلماية  لل�سخ�ض  املواطنة  و�سع 
البعثات  برعاية  والتمتع  احلكم  يف  امل�ساركة  كحق  والمتيازات  احلقوق  بع�ض  عن 
الدبلوما�سية والقن�سلية لدولته يف اخلارج، ويف املقابل يوؤدي املواطن واجبات معينة 

كدفع ال�سرائب واخلدمة يف �سفوف اجلي�ض)حم�سن، 2004: �ض24-23(. 

ودولة  فرد  بني  عالقة   « املواطنة   اأن  اإىل  الربيطانية  املعارف  دائــرة  وت�سري 
من  ي�ساحبها  ومــا  احلرية  من  مرتبة  مت�سمنة  الدولة  تلك  قانون  يحددها  كما 
م�سوؤوليات وت�سبغ عليه حقوقًا �سيا�سية مثل حقوق النتخاب وتويل املنا�سب العامة. 
الرتادف  اإطار  يف  ت�ستخدم  ما  غالبًا  التي  واجلن�سية  املواطنة  بني  الدائرة  وميزت 
يف  احلماية  مثل  اأخــرى  حقوقًا  املواطنة  اإىل  بالإ�سافة  ت�سمن  اجلن�سية  اأن  اإذ 

.)Encyclopedia، 1999:p.349-350(اخلارج
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اجلن�سية  بني  الأمريكية  كولري  ومو�سوعة  الدولية  املو�سوعة  متيز  مل  حني  يف 
بع�ض  اأو  دولــة  يف  كاملة  ع�سوية  هي  الدولية(  )املو�سوعة  يف  فاملواطنة  واملواطنة 
وحدات احلكم، وتوؤكد املو�سوعة اأن املواطنني لديهم بع�ض احلقوق مثل حق الت�سويت 
وحق تويل املنا�سب العامة وكذلك عليهم بع�ض الواجبات مثل واجب دفع ال�سرائب 

 .)World Boor international، 1989:p.15( والدفاع عن بلدهم

ويف مو�سوعة )كولري( الأمريكية املواطنة هي   » اأكرث اأ�سكال الع�سوية اكتمال 
يف جماعة �سيا�سية ما«  )الدجاين، 1999: �ض5(.

عرف قامو�س علم االجتماع املواطنة باأنها:

»مكانة اأو عالقة اجتماعية تقوم بني �سخ�ض طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي اأو ما 
الولء ويتوىل الطرف  يعرف بالدولة، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف الأول 
الثاين مهمة احلماية، وتتحدد هذه العالقة بني ال�سخ�ض والدولة عن طريق القانون«  

)م�سرف، 2007: �ض34(. 

التي   )Citizenship( للفظة  تعريب  معا�سرا  م�سطلحا  ب�سفتها  واملواطنة 
تعني كما تقول دائرة املعارف الربيطانية: )عالقة بني فرد ودولة كما يحددها قانون 
الدولة  تلك  متبادلة يف  واجبات وحقوق  العالقة من  تلك  تت�سمنه  الدولة ومبا  تلك 
)بيلو،  م�سئوليات(  ي�ساحبها من  ما  مع  املواطنة مرتبة من احلرية  مت�سمنة هذه 

1983: �ض10(.

ومع ظهور متغريات ع�سرية وعاملية جديدة بداأ ي�سود منطق جديد يف تناول 
مفهوم املواطنة يختلف عن املنطق ال�سائد يف الفرتات التاريخية املن�سرمة ومفاد 
هذا املنطق الذي يعد من اإفراز العوملة اأو الكونية – اأن تتوحد موا�سفات املواطن مع 

اختالف املجتمعات وطبائعها الثقافية والجتماعية بل والدينية.
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فاملواطنة كلمة تت�سع للعديد من املفاهيم والتعريفات فاملواطنة يف اللغة ماأخوذة 
زمان  اإلينا من  اأتي  قد  التعريف  ولعل هذا  واحلماية  الإقامة  وهو حمل  الوطن  من 
تلك  هو  الوطن  تعريف  كان  احلديثة  الدولة  قبل  ففيما  الدولة/الوطن  قيام  ي�سبق 
امل�ساحة من الأر�ض التي تقيم فيها جماعة عرقية اأو دينية )مغازي، 2007: �ض20(.

واملواطنة تتعدى العالقات والروابط الجتماعية الأخرى كالع�سائرية واملذهبية 
يف  ع�سو  هو  حيث  من  الفرد  اإن  غري  وغريها  والدينية  والإثنية  والعرقية  والقومية 
طائفة فهو موجود اإذن يف ك�سان يحيط به من جميع اجلهات وهذه الإحاطة ال�ساملة 
البن  هو  كما  للطائفة  البن  فهو  للنقا�ض  قابلة  غري  كيانية  ب�سفة  عليه  مفرو�سة 
للعائلة فالإن�سان وفقا لذلك ل يختار طبيعة املجتمع الذي يولد فيه او نوع القومية 
�سيا�سي  حزب  اإىل  انتمائه  اإن  بيد  به  يوؤمن  الذي  الدين  منط  او  اإليها  ينتمي  التي 
اأو انخراطه بن�ساط جمعية ثقافية ياأتي يف �سياق  اأو انت�سابه اإىل منظمة اجتماعية 
اختياره الذاتي ورغبته ال�سخ�سية بعد اأن يعتقد اإن تلك الن�ساطات ميكنها اأن تلبي 
جزءا من طموحاته وتن�سجم مع بع�ض ميوله وتطلعاته )مار�سال، 1950: �ض725(، 

هي:

الرابطة الجتماعية والقانونية بني الأفراد وجمتمعهم ال�سيا�سي الدميقراطي، 
وهي املوؤ�س�سة الرئي�سية التي تربط الأفراد ذوي احلقوق مبوؤ�س�سات احلماية للدولة 
وعليه فهي عن�سر رئي�سي للدميقراطية، ومن ثم فهي ت�ستلزم واجبات وم�سئوليات 

مهمة ت�سبح الدميقراطية عاجزة من دونها وتت�سمن تلك الواجبات:

دفع ال�سرائب، واخلدمة يف القوات امل�سلحة، واإظهار الولء للمجتمع والنظام 
ال�سيا�سي، وامل�ساركة يف احلياة املدنية وال�سيا�سية، كما تت�سمن م�سئوليات املواطنة 

.)Patrick، 1999: p.8-12( العمل على ت�سييق الفجوة بني املثالية والواقعية
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خليل  اهلل  عبد  فيذكر  والباحثني  املفكرين  بني  املواطنة  مفاهيم  تعددت  وقد 
ما،  بدولة  عــادة  يرتبط  لأنــه  ن�سبيا  ب�سيطا  يبدو  قد  القانونية  املواطنة  مفهوم  اأن 
ويتم حتديده بح�سب قوانني هذه الدولة لذلك يعترب هذا املفهوم اأن فكرة املواطنة 
على �سلة مبا�سرة بفكرة الوطنية اأو النتماء واجلن�سية ويف ظل هذا املفهوم، يعترب 
املواطن ال�سالح وطنيا �ساحلا ويتعدى مفهوم املواطنة معاين عدة اأكرث �سمولية من 

معنى الوطنية والنتماء )حمفوظ واآخرون، 2008: �ض35-34(. 

ومن حيث مفهومها ال�سيا�سي فاملواطنة هي )�سفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق 
ويلتزم بالواجبات التي يفر�سها عليه انتماوؤه اإىل الوطن( ويف قامو�ض علم الجتماع 
تقوم بني فرد طبيعي وجمتمع  اأو عالقة اجتماعية  باأنها مكانة  املواطنة  تعريف  مت 
�سيا�سي )دولة( ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف الأول )املواطن( الولء ويتوىل 
اأنظمة  والدولة عن طريق  الفرد  بني  العالقة  وتتحدد هذه  الثاين احلماية  الطرف 
للوطن  والــولء  بالنتماء  ال�سعور  هي  فاملواطنة  نف�سي  منظور  ومن  القائمة  احلكم 
وللقيادة ال�سيا�سية التي هي م�سدر الإ�سباع للحاجات الأ�سا�سية وحماية الذات من 
والبلد )مو�سى،  الأر�ض  العالقة مع  اإىل  الأخطار امل�سريية وبذلك فاملواطنة ت�سري 

2003: �ض19-17(.

وينتهي يف حتويل  يبداأ  التعريفات  الكثري من  الذي يالقي  املواطنة  اإن مفهوم 
الدين  اإطار عام هو الوطن اخلارج عن حدود  اإىل ذات حقوقية فاعلة يف  الإن�سان 
من  جمموعة  خالل  من  وبالدولة  بالآخرين  عالقته  وترتبط  الإثنية  اأو  العرق  اأو 
احلقوق ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية التي تقدمها الدولة ملن يحمل 
جن�سيتها اأو هويتها والواجبات التي عليه تقدميها لهذه الدولة التي ينتمي اإليها وهنا 
تعمد يف  الــدول  كل  فاإن  د�ساتريها  اأو  الــدول  قوانني  املواطنة يف  منح  اختلف  مهما 
اأ�سا�ض  على  باملواطنة  حقهم  اإليها  وانتموا  اأر�سها  على  ولدوا  الذين  الب�سر  اإعطاء 
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اأو  ال�سيا�سية  الفئوية  النتماءات  عن  بعيدا  الدول  تلك  يف  اخلا�ض  القانون  �سيادة 
الدينية )نا�سر، 2002: �ض24-23(.

ويرى �سائغ املواطنة هي متتع ال�سخ�ض بحقوق وواجبات وممار�ستها يف بقعة 
جغرافية معينة لها حدود حمددة تعرف يف الوقت الراهن بالدولة القومية احلديثة 
التي ت�ستند اإىل حكم القانون، يف دولة املواطنة جميع املواطنني مت�ساوون يف احلقوق 
العرق  اأو  اللون  اأو  النوع  اأو  الدين  يف  الختالف  ب�سبب  بينهم  متييز  ل  والواجبات 
املجتمعات  داخل  امل�ساواة  يحقق  القانون  فاإن  وبالتايل  الجتماعي...اإلخ،  املوقع  اأو 
ويفر�ض النظام ويجعل العالقات بني الب�سر  »متوقعة«  اأي جتري وفق ت�سور م�سبق 

يعرفه ويرت�سيه اجلميع.

هذه املواطنة تعرب عن نف�سها على اأر�ض الواقع يف م�ساركة املواطنني يف ال�ساأن 
وترتبط  ال�سيا�سي  املن�سب  وممار�سة  النتخابي  وال�سوت  بالراأي  ي�ساركون  العام، 
عل  العمل  وا�ستعدادهم  فيه،  يعي�سون  الذي  للوطن  انتمائهم  بعمق  امل�ساركة  هذه 
الأول  باأمرين:  اإل  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  القانونية  امل�ساواة  تكتمل  ول  وتقدمه،  رقيه 
و�سع اجتماعي اقت�سادي يحقق للمواطن احتياجاته الأ�سا�سية ويجعله يتمتع مبوارد 
جمتمعه على قدم امل�ساواة مع غريه والأمر الثاين موؤ�س�سات تعليمية وتربوية تن�سئ 
الأجيال املتالحقة على قيم املواطنة وامل�ساواة واحلرية وقبول الآخر والتنوع )�سائغ، 

1422: �ض134(. 

وفقا  والدولة  الفرد  بني  العالقة  تلك  لي�سبح  تطور  املعا�سر  املواطنة  مفهوم 
لقانون الذي يحكم تلك الدولة ومبا يحتويه من حقوق وواجبات، فممار�سة املواطنة 
حتقيق  اإىل  تهدف  املواطنة  فان  وبذلك  احلقوق،  هذه  من  اأدنــى  حد  توفري  يتطلب 
انتماء واملواطن وولئه ملوطنه وتفاعله ايجابيًا مع مواطنيه بفعل القدرة على امل�ساركة 
العملية وال�سعور بالإن�ساف وارتفاع الروح الوطنية لديه عند دفاعه عن وطنه كواجب 
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وطني وت�سديد لل�سرائب امل�ستحقة عليهم كذلك، لذلك فان كلمة املواطنة ت�سمل على 
دللت متعددة متتد بني الإح�سا�ض وال�سعور، ممار�سة ال�سلوك املنطلقة من وجدان 
الفرد، وحيث اأن الفرد نف�سه هو املواطن فان املواطنة متثل حلقة و�سل اأو رابط بني 
ويتفاعل معه )فرا�ض،  الفعل  ا�ستق منه  الذي  والوطن  الفعل  الذي ميار�ض  املواطن 

1998: �ض92(. 

الفرد والدولة الت يقيم فيها ب�سكل  القانونية بني  اإىل الطريقة  وتعني ال�سلة 
واإنها  جتاهها،  وواجباته  الدولة  يف  الفرد  حقوق  عــادة  العالقة  هذه  وحتــدد  ثابت 
و�سع قانوين للفرد يف الدولة ترتتب عليه حقوق يتمتع بها الفرد كمواطن يتحمل 
م�سوؤوليته جتاه الدولة، واملواطنة باملفهوم املعا�سر قد تخت�ض بالوطن والدولة عندما 
ينح�سر مفهوم املواطنة مبجتمع حمدد، وقد ميتد اإىل مفهوم اأو�سع وا�سمل لي�سبح 
مفهومًا عامليًا خا�سة يف ظل النفجار املعريف وتطور و�سائل الت�سالت واملوا�سالت 
التاأثري  فاعلية  من  وزادت  الب�سرية  املجتمعات  بني  التوا�سل  درجة  من  رفعت  التي 

املتبادل بني هذه املجتمعات )املجادي، 1999: �ض47(.  

الأر�ض  اإىل  واإخال�سه لوطنه مبا فيها النتماء  الفرد  املواطنة عن حب  وتعرب 
خدمة  يف  والتفاين  واأمته  جمتمعه  بتاريخ  والعتزاز  والتقاليد  والعادات  والنا�ض 

وطنه)هويدي، 1995(.

فيها  ال�سائد  الد�ستور  وفق  بدولته  الفرد  عالقة  حتدد  املواطنة  فان  وبذلك 
والقوانني التي تنظم العالقة بينهما من حيث احلقوق والواجبات.

وبالنظر اإىل العوامل املوؤثرة يف املواطنة وتاأثريها يف البناء الجتماعي والثقايف 
اجتماعي  بناء  اإىل  الو�سول  بغية  الجتماعية  القيم  منظومة  وتعزيز  والــرتبــوي 
متما�سك يقوم على العتزاز باملجتمع وقيمه وتاريخه وم�ستقبله والتطلع اإىل مواكبة 



30

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

التغيري العاملي من حوله خا�سة يف ظل النفجار املعريف وثورة الت�سالت فان درا�سة 
الجتاهات املعا�سرة يف تربية املواطنة ت�سكل �سرورة ملحة، ملا لها من اثر حتديد 
اأولويات املجتمع نحو تربية معا�سرة للمواطن مبا يكفل تربية ومواطنة �سليمة وواعده 
ويوظف التقنيات املتاحة لالرتقاء بها، وقد تطور مفهوم املواطنة يف الدولة احلديثة 
اإ�سافة  ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية يف معظم دول العامل  نتيجة للتطورات 
اإىل تاأثري العوملة وثورة الت�سالت والنرتنت، لت�سبح الدميقراطية واإ�سراك ال�سعب 
ركائز  الإن�سان  وحقوق  ال�سيا�سية  والتعددية  امل�ساواة  مبادئ  وحتقيق  احلكم  يف 

املواطنة املعا�سرة والدولة احلديثة )كارين، 2000: �ض197(

ويرى)اآل عبود، 2011: �ض41( اأن املواطنة تتمثل بحقوق وواجبات تتحقق من 
خالل قدر من الوعي واملعرفة من خالل �سعي الفرد لتحقيق حقوق املواطنة والوفاء 
بالتزاماتها وذلك با�ستخدام و�سائل م�سروعة يحددها النظام الجتماعي ويتعلمها 
الجتماعية  وامل�ساركة  الجتماعية  بامل�سوؤولية  تتحدد  املواطنة  فاإن  وبذلك  الفرد، 

والوعي ال�سيا�سي.

عليه ميكن اأن نخل�ض اإىل اأن مكونات هذا املفهوم تتمثل يف املعلومات وامل�ساعر 
الذهني  باملفهوم  ويتمثل  الأول  امل�ستوى  م�ستويني،  �سمن  ت�سنف  والتي  وال�سلوك 
النف�سي والذي يرتبط باملعلومات عن الوطن والوعي باحلقوق والواجبات  وال�سعور 
الثاين  امل�ستوى  اأمــا  الوطن،  وحب  الواجبات  واآراء  احلقوق  حت�سيل  عن  والر�سا 
من  واحرتامها  والقوانني  بالأنظمة  اللتزام   خالل  من  املواطنة  مبمار�سة  فيتمثل 
جهة وممار�سة العمل ال�سيا�سي واملدين من ناحية اأخرى، اإذ يعتمد املفهوم الذهني 
وال�سعور النف�سي للمواطنة على الرتبية والتعليم وموؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية يف 
املواطنني  عمل  تنظم  التي  والت�سريعات  النظم  على  املواطنة  ممار�سة  تعتمد  حني 
 Engle،( باملواطنة  الوعي  درجة  على  مبا�سرة  يوؤثر  مما  لديهم  الدافعية  وحتقق 

.)1988:p.89
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وي�سري احلبيب )2005( اإىل م�ستويات ال�سعور باملواطنة والتي تتمثل يف �سعور 
الفرد بالروابط امل�سرتكة بينه وبني اأفراد جماعته، وبا�ستمرار وجود هذه اجلماعة 
على مر الزمن، ف�سال عن �سعور الفرد بالرتباط بالوطن وبالنتماء للجماعة واأن 
ال�سعور يف فكر واحد  اإىل اندماج هذا  اإ�سافة  م�ستقبله يرتبط مب�ستقبل اجلماعة، 

واجتاه واحد املتمثل باملواطنة.

الكفاءة  لتحقيق  واملجتمع  الفرد  بني  العالقات  جميع  ت�ستوعب  فاملواطنة 
الجتماعية وال�سيا�سية.

وقد �سنف ال�سويدي )2001( املواطنة يف اأربعة �سور هي:

)1( املواطنة املطلقة، وفيها يجمع املواطن بني الدور الإيجابي وال�سلبي باجتاه 
املجتمع.

الوطني وواجبه  انتمائه  الفرد بقوة  ي�سعر فيها  والتي  الإيجابية،  املواطنة   )2(
بالقيام بدور اإيجابي ملواجهة ال�سلبيات.

حدود  عند  ويتوقف  للوطن  بانتمائه  الفرد  �سعور  وهي  ال�سلبية،  املواطنة   )3(
وفيها  الزائفة  واملواطنة  لوطنه،  اإيجابي  اأي عمل  يقدم  ول  ال�سلبي  النقد 
الإح�سا�ض  بعدم  وميتاز  الــواقــع  تعك�ض  ل  جوفاء  �سعارات  الفرد  يحمل 

باعتزازه بالوطن.

ا�ستنادًا اإىل ما تقدم، كما اأن ن�سيف اأ�س�سًا هام  كي تتكامل �سروط املواطنة، 
باإخال�ض  يعمل  املواطن  الذي يجعل  النتماء  اأبرزها  باأبهى جتلياتها، ومن  وتتحقق 
وجدية من اأجل الوطن، من خالل التفاعل احلقيقي مع اأفراد املجتمع ملا فيه امل�سلحة 

العامة )ال�سويدي، 2001: �ض12(. 
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والقيام  الــوطــن،  اأجــل  من  الــدفــاع  الفعلي  النتماء  عن  التعبري  و�سائل  ومــن 
اأما  املجتمع،  يحرتمها  التي  والــعــادات  القيم  على  واملحافظة  املطلوب،  بالواجب 
اأو  الدولة  بجن�سية  يتمتعون  الذين  ال�سكان  بني  بامل�ساواة  فيتمثل  الثالث  الأ�سا�ض 
الذين ل يحوزون على جن�سية دولة اأخرى )البدون( املقيمني على اأر�ض الدولة ولي�ض 
لهم وطن غريها، مواطنني مت�ساوين يف احلقوق والواجبات التي تعد من املكونات 
الأ�سا�سية لتعزيز املواطنة لدى جميع املواطنني، زد على ذلك احرتام القيم العامة، 
اأي اأن يراعي املواطن القيم ال�سائدة يف املجتمع، وتتمثل يف �سلوكه اخلا�ض والعام، 
ومنها ال�سدق يف التعامل وعدم الغ�ض والتزوير، والأمانة وعدم ا�ستغالل املن�سب اأو 
الوظيفة لأغرا�ض �سخ�سية، ف�ساًل عن التعا�سد والت�سامن بدًل من التناف�ض ال�سلبي 
والأنانية، وبهذا ال�سلوك يكون املجتمع مرتابطًا قويًا، وعندما تتحقق تلك ال�سروط، 
اأ�سا�سًا متينًا وقاعدة �سلبة، وحينئذ تنتقل املواطنة من كونها جمرد توافق  ت�سبح 
اجتماعي وقانوين اإىل قيمة اجتماعية واأخالقية وممار�سة �سلوكية يعرب اأداوؤها من 
املواطنني على قدم  وتتحول معاملة  وُرِقــيٍّ ح�ساري،  ثقايف  املواطنني عن وعي  قبل 
امل�ساواة دون متييز بينهم ب�سبب الدين واملذهب والعرق واجلن�ض اإىل ف�سيلة وتقاليد 
للمجتمع  واحل�ساري  والثقايف  وال�سيا�سي  الجتماعي  الن�سيج  من  ونابعة  را�سخة 

والدولة )يو�سف، 2006: �ض366-365(. 

الفكر  متعددة من حيث  للمواطنة معاين  اأن  اإىل  نخل�ض  اأن  وبالإجمال ميكن 
يف  املواطنة  تاأثرت  اإذ  للمواطنة،  املعا�سر  املفهوم  عن  تختلف  اأو  تتفق  واملمار�سة 
الع�سر احلديث بالتيارات الفكرية ال�سيا�سية والجتماعية، وبذلك فاإنه من ال�سعوبة 
مبكان القول بان مفهوم املواطنة نتاج لفكر واحد، بل ح�سيلة تاآلف اجتاهات فكرية 
متعددة، وبذلك فقد تطور مفهوم املواطنة يف القرن احلادي والع�سرين نحو العوملة 
فالعرتاف بوجود ثقافات وديانات خمتلفة، واحرتام حق الغري وحريته ف�سال عن 
فهم اقت�ساديات العامل وتفعيل اأيديولوجيات �سيا�سية خمتلفة، اإ�سافة اإىل امل�ساركة 



33

مـفـهـوم المـواطـنـــة

بطريقة  ال�سراعات  واإدارة  الدولية  بال�سوؤون  والهتمام  الدويل  ال�سالم  ت�سجيع  يف 
الالعنف �سكل مفهوما جديدا للموطنة العاملية )دروي�ض، 2009: �ض36(. 

مما �سبق نرى اأن املواطنة هي امل�ساركة والرتباط الكامل بني الإن�سان ووطنه 
واأداء  باحلقوق  والتمتع  والأخــالق  واملبادئ  والقيم  العقيدة  من  اأ�س�ض  على  املبنى 
الواجبات بعدل وم�ساواة ينجم عن هذا �سعور بالفخر و�سرف النتماء لذلك الوطن 
يف ظل عالقة تبادلية مثمرة حتقق الأمن وال�سالمة والرقي والزدهار للوطن واملواطن 
يف جميع املجالت، التفاعل الإيجابي ما بني املواطن واملجتمع والدولة اأثناء ممار�سة 
منظومة القيم لتحقيق م�سالح اجلميع حتت مظلة امل�سلحة العليا للوطن )اآل عبود، 

2011: �ض31(، هذا التعريف هو الذي نتبناه يف درا�ستنا احلالية..

مفهوم املواطنة يف االإ�سالم:

ملا  بقوله  به  والرتباط  الوطن  حب  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عرب  لقد 
هم باخلروج من مكة »ما اأطيبك من بلد واأحبك اإىل لول اأن قومي اأخرجوين منك 
ما �سكنت غريك« )رواه الرتمذي(، وروي اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نظر 
ذات مرة اإىل جبل اأحد فقال »اأحد جبل يحبنا ونحبه« )رواه البخاري(، ومما يدلل 
على الرتباط ال�سعوري بالوطن واأهميته بالن�سبة لالإن�سان اأن القراآن الكرمي اعترب 
اإخراج الإن�سان من دياره معادل للقتل الذي يخرجه من عداد الأحياء قال عز وجل 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 
القول  66(، وميكن  })الن�ساء،  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
اأن مفهوم املواطنة يف الإ�سالم يتجاوز  عالقة املواطن بوطنه م�سقط راأ�سه فقط اإىل 
املجتمع الإن�ساين ككل فاملواطنة عبارة عن م�ستويات ودوائر متعددة من العالقات 
تبداأ من عالقة املواطن امل�سلم مبجتمعه املحلي مرورا باملجتمع العربي والإ�سالمي، 
انتهاء باملجتمع الإن�ساين العاملي وهذه العالقات حيث امتدت اأنبتت حقوقًا وواجبات 
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�سور  من  �سورة  هي  الإ�سالم  يف  فاملواطنة  �سرعية،  ب�سوابط  حمكومة  وتفاعالت 
التفاعل الإن�ساين بني اأفراد املجتمع الواحد من جهة واملجتمع الإن�ساين العاملي من 
اأ�سا�ض احلقوق والواجبات والإخاء وحب اخلري للنا�ض  جهة اأخرى والتي تقوم على 

واحلر�ض على منفعتهم والتعاون معهم مبا ير�سي اهلل )اأبو دف، 2004: �ض16(.

تنظر ال�سريعة الإ�سالمية للمواطنة باأنها تعبري عن العالقة التي تربط الفرد 
امل�سلم باأفراد الأمة كما تعرب عن العالقة بني اأر�ض الإ�سالم )الوطن( ومن يعي�سون 
الدولة  ن�ساأة  منذ  املفهوم  هذا  جتلى  وقد  غريهم،  و  م�سلمني  اأكانوا  �سواء  عليها 
مع  امل�سيحيني  غري  املواطنني  لتعاي�ض  البداية  و�سكلت  املنورة  املدينة  يف  الإ�سالمية 
الدولة الإ�سالمية وفق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية لذلك اأ�سدر الر�سول �سلى هلل عليه 
و�سلم الوثيقة ال�سيا�سية الأوىل املعروفة تاريخيا با�سم )�سحيفة املدينة( اأو ما �سمي 
يف ال�سرية النبوية كتاب النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأهل املدينة املنورة اأو 

كما ت�سمى يف الع�سر حلديث بد�ستور املدينة حيث ورد فيها:

كتاب من حممد لنبي ر�سول اهلل بني املوؤمنني وامل�سلمني من قري�ض واأهل يرثب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم...الخ.

الدولة  يف  الوظائف  وتوىل  امل�سلمني  لغري  املواطنة  حق  الإ�سالم  منح  وبذلك 
هذه  ن�سيج  من  جزء  باعتبارهم  للدولة  والإخال�ض  والأمانة  الكفاية  توفر  �سريطة 

الدولة با�ستثناء الوظائف التي تغلب عليها ال�سبغة اأو العمل الع�سكري اأو الق�ساء.

اأو اخلالفة ريا�سة عامة يف الدين والدنيا خالفة للنبي حممد �سلى  فالإمامة 
اهلل عليه و�سلم ول يحق اأن يخلف النبي يف ذلك اإل م�سلما ول يعقل اأن ينفذ اأحكام 
الإ�سالم ويرعاها اإل م�سلما وقيادة اجلي�ض لي�ست عمال مدنيا بل هي عمل ع�سكري 
الق�ساء هو  الإ�سالم وكذلك  اإذ اجلهاد ذروة �سنام  الإ�سالم  العبادة يف  اأعمال  من 
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الوظائف  اإل من كان م�سلما وكذا  الإ�سالمية ل يتوىل احلكم بها  بال�سريعة  احلكم 
الدينية كالولية على ال�سدقات ونحوها ل ميكن لغري ال�سلمني توىل وزارة التنفيذ 
العبا�سيني بع�ض الن�سارى غري مرة  الوزارة يف زمن  املــورودي( وقد توىل  )الإمام 

منهم ن�سر بن هارون �سنة 369 هــ.

ــة99(،  الآي ڃ})يون�ض:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ  تعاىل  وقوله 
وكن�سهم  امل�سلمني  غري  معابد  على  الع�سور  عرب  الإ�سالمية  اخلالفة  حافظت  وقد 
ر�سول اهلل حممد �سلى  ورد يف عهد  ما  وهذا  �سعائرهم  رعاية حرمة  وعملت على 
وملتهم  اأموالهم  على  ر�سوله  وذمة  لهم جوار اهلل  اأن  لأهل جنران  و�سلم  عليه  اهلل 
وبيعهم وقد ورد ذلك اأي�سا يف ن�ض البيعة العمرية لأهل ايلياء )بيت املقد�ض( اأن لهم 
حرية التدين، حق العمل والك�سب ويت�سمن حق العمل والك�سب واملتاجرة با�ستثناء 
الريا وبيع اخلنزير واخلمور وهذا ما اأكده اآدم ميرت حيث قال )ومل يكن يف الت�سريع 
الإ�سالمي ما يغلق دون اأهل الذمة اأي باب من اأبواب الأعمال وكانت قدمهم را�سخة 
يف ال�سنائع التي تدر الأرباح الوافرة فكانوا �سيارفة وجتارا واأ�سحاب �سياع واأطباء 

وولة وكبار املوظفني يف الدولة الإ�سالمية)الركابي، 2005: 183(. 

وقد اأقرت ال�سريعة الإ�سالمية حقوق املواطنة لغري امل�سلمني كما فر�ست عليهم 
واجبات ومن هذه احلقوق:

)1( حق احلماية مثل حماية الدماء والأبدان والأعرا�ض والأموال واملمتلكات 
والتاأمني من العجز وال�سيخوخة والفقر.

اإكراه غري امل�سلمني على اعتناق الإ�سالم وله احلق يف  )2( حق التدين وعدم 
البقاء على دينه ول يجرب على تركه تطبيقًا ملا ورد يف القران الكرمي حيث 

قال اهلل تعاىل{ی جئ حئ مئ})البقرة: الآية 256(.
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�سمانات  وو�سع  امل�سلمني  غري  للمواطنني  احلقوق  مبنح  الإ�سالم  يكتف  ومل 
�سكوى  مثل  ذلك  الإ�سالمي  التاريخ  ويوؤكد  العقيدة،  �سمان  اأهمها  ومن  بها  للوفاء 
اإليه واىل م�سر ذلك املال وق�سية  زاهي احمد ابن طولون انه اخذ منه ماًل، فرد 
القبطي معمر وبن العا�ض ومقولة اخلليفة عمر بن اخلطاب ال�سهرية متى ا�ستعبدمت 
عامليًا  عليها  املتفق  املوا�سفات  اإجمال  وميكن  اأحــرارا  اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�ض 

حول مفهوم املواطنة كما يلي: 

ال�سماوية  بالديانات  العــرتاف  يف  ذلك  متثل  �سواء  بالآخر،  العــرتاف   )1(
اأو  الأخــرى،  الثقافات  واحــرتام  وجــود  اأومــن خالل  الأخــرى واحرتامها، 

احرتام حقوق الآخرين وحرياتهم.
)2( فهم وتفعيل الأيدولوجيات ال�سيا�سية املختلفة.

)3( الهتمام بال�سوؤون املحلية والدولية.
)4( امل�ساركة يف اإدارة ال�سراعات الداخلية.

)5( امل�ساركة يف ت�سجيع ال�سالم الدويل )عبد الكرمي، 2006: �ض367(. 
بتوعية  يهتم  الرتبية  من  نوع  عن  عبارة  فهي  الإ�سالم  يف  املواطنة  تربية  اأما 
بحدود  وتب�سريه  والعاملي  املحلي  جمتمعه  جتاه  وواجباته  بحقوقه  امل�سلم  املواطن 
اإليه  اأ�سا�ض حب وطن العقيدة والنتماء  وطبيعة عالقته مع الآخرين والقائمة على 
والت�سحية من اأجله ويرى )اأبو دف، 2004: �ض16-17( اأن تر�سيخ مفهوم املواطنة 

الإيجابي لدى الفرد يتطلب الأخذ مبا يلي:

اأو  القوم  اأو  الع�سرية  اأو  لالأر�ض  ال�سلبي  والــولء  النتماء  اأ�سكال  معاجلة   )1(
اجلن�ض. 

)2( التاأكيد على املفهوم الإ�سالمي املتميز للوطن واملواطنة ومقارنته بغريه من 
املفاهيم الباطلة وتدريب الفرد على نقدها يف �سوء املعيار الإ�سالمي.
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)3( عالج مظاهر الغلو والتزمت والتع�سب الفكري لدى الأفراد.
)4( اإك�ساب الفرد مهارات التفكري الناقد وحتذيره من الأمعية وبيان اأ�سرارها.
على  والقائمة  اإليه  والنتماء  الوطن  العملي يف حب  اجلانب  على  التاأكيد   )5(
الفارغة من  العواطف وامل�ساعر  اأو  املمار�سات والأعمال ل جمرد الأقوال 

م�سمونها.
ومن خالل ا�ستقراء الآيات الكرمية املتعلقة مبو�سوع املواطنة وما يعززها يف 

احلديث ال�سريف مت التو�سل اإىل جملة من ال�سمات ميكن تلخي�سها فيما يلي:

)1( �سمات اإميانية: فالإميان هو اأ�سا�ض ال�ستقامة وهو منبع الفعالية بالن�سبة 
حمل  على  عزميته  ويقوي  همته  ويحرك  �سلوكه  يوجه  امل�سلم،  للمواطن 
الإميانية  ال�سمات  اأبــرز  ومن  الآخرين  جتاه  بالواجبات  والقيام  الأمانة 

للمواطن:

1- الغ�سب لنتهاك حرمات اهلل عز وجل.
2- تفوي�ض الأمر هلل �سبحانه وتعاىل وال�ستعانة به والتوكل عليه.

)2( �سمات اأخالقية:

1- الأمانة: وما من �سك يف اأن امتالك املواطن ل�سفة الأمانة مع القوة اأدعى 
اإىل اإجناز العمل املطلوب على اأف�سل وجه ممكن حيث اإن القوة والقدرة 
على ما �ستوؤجر عليه والأمانة فيه و�سفان ينبغي اعتبارهما يف كل من 
يتوىل لالإن�سان عمال باإجارة اأو غريها فاإن اخللل ل يكون بفقدهما اأو 

فقد اإحداهما واأما باجتماعهما فاإن العمل يتم ويكمل.

الأر�ض عمال  الإف�ساد يف  الإ�سالم من  الف�ساد: حذر  2- ال�ستقامة وجتنب 
)الأعــراف،  ۇ}  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  {ڭ  القراآين  بالتوجيه 
قتل  راأ�سها  وعلى  الأخالقية  اجلرائم  ارتكاب  عن  كذلك  ونهى   )56
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   } املبني  الكتاب  يف  جاء  كما  النف�ض 
يف  والإف�ساد   )32 })املــائــدة،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
الأر�ض ل يكون فقط بارتكاب احلرمات يف حق النا�ض واإمنا يكون كذلك 
يف كل املمار�سات ال�سلوكية التي ت�سر بالبيئة من اإ�سراف يف املوارد اأو 
اأو تلويث للبيئة، ووعد اهلل �سبحانه وتعاىل عباده الذين يناأون  اإتالف 
عن الف�ساد والعلو يف الأر�ض باجلنة والثواب يف موطنهم ودارهم التي 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  مــوت{  بال  فيها  يخلدون 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ } )الق�س�ض، 83( ويف املقابل تكون 
نهاية املف�سدين يف الأر�ض العقاب ال�سديد املنزل عليهم من عند اهلل 

عز وجل.

اإىل  قومه  لوط  اهلل  نبي  دعــوة  خالل  من  ذلك  نلم�ض  والعفة:  الطهارة   -3
الطهارة ونبذ ال�سلوك ال�ساذ املتناق�ض مع الفطرة الإن�سانية.

خالل  من  للقناعة  منوذجا  القراآن  ويعر�ض  بالقليل  والر�سا  القناعة   -4
احلوار الدائر بني فريقني من قوم قارون فريق تطلع اإىل متاع الدنيا 
زاهــد يف احلياة  اآخــر  وفريق  قــارون  اأوتــي  ما  له مثل  يكون  اأن  ومتنى 

الدنيا متطلع اإىل ثواب اهلل عز وجل { ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
الر�سول  ويلفت   ،)80-79 })الق�س�ض،  ڳ    گ  گ  گ  گ 
املعلم انتباهنا اإىل املقيا�ض احلقيقي للغنى األ وهو غنى النف�ض ولي�ض 
كرثة املال واملتاع كما جاء يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم)لي�ض الغنى عن 

كرثة العر�ض اإمنا الغنى غنى النف�ض()رواه البخاري(.
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5- الكرم والإيثار: وقد جت�سدت هذه ال�سمة الرائعة يف املهاجرين ال�سابقني 
ى  ى  ې  ې   } التنزيل  حمكم  يف  جــاء  حيث  الإميـــان  يف 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب   })احل�سر، 9(.

6- �سعة ال�سدر واحللم: ملا دعا نبي اهلل هود عليه ال�سالم قومه اإىل عبادة 
اأذاهــم  وحتمل  عليهم  فحلم  معه  الأدب  حد  جتـــاوزوا  وجــل  عز  اهلل 

وفظاظتهم ل�سعة �سدره.

7- ال�سجاعة يف قول احلق: فمن �سمات املواطن الفاعل، ال�سجاعة يف قول 
احلق ل�سيما اأمام اجلائرين واملت�سلطني واأويل النفوذ.

اأهمية املواطنة يف االإ�سالم:

الإن�سان يف  بحقوق  الحتفال  الأخرى يف جمال  بلغته احل�سارات  ما  ذروة  اإن 
الع�سر احلديث يتمثل يف جترمي حرمان املواطن من حق الهتمام ب�سوؤون جمتمعه، 
اأربعة ع�سر قرنًا واعتربه فري�سة  الإ�سالم خذا احلق منذ ظهوره قبل  اأقر  يف حني 
اجتماعية ياأثم اجلميع برتكها فجعل الهتمام ب�سوؤون واأمن و�سالمة املجتمع وممار�سة 
قيم التعاون وامل�ساركة والتطوير والتقيد بالنظام العام ملا فيه خري املجتمع والوطن، 
�سرورة من �سرورات احلياة)عمارة، 2005:�ض93(.وقد ثبت ذلك يف العديد من 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ  تعاىل  اهلل  قال  ــة  الأدل
ٹ ٹ ٹ})اآل عمران: الآية 110(.

لقد اعتنى الإ�سالم بجميع �سروط ومقومات املواطنة الكاملة ب�سورة وا�سحة 
�سملت احلقوق والواجبات لكل من الدولة واملواطن واملجتمع حيث مت تاأكيد املحافظة 
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انحراف  واإن حدث  النقلية  و  العقلية  الأدلة  عليها وحرم العتداء عليها على �سوء 
جلهل  اأو  لالإن�سان  فكري  انحراف  اإىل  راجع  فذلك  الواقع  اأر�ــض  على  تطبيقها  يف 
وا�ستبداد وق�سور نظر، لقد اأكد الإ�سالم كرامة الإن�سان من خالل تقدي�ض حقوقه 
عندما اعتربها �سرورات ومن ثم اأدخلها يف اإطار الواجبات فال �سبيل حلياة الإن�سان 
من دونها فاملاأكل وامللب�ض وامل�سكن ومنظومة القيم الأخرى كالأمن واحلرية يف الفكر 
والعتقاد والتعبري والعلم والتعليم، وامل�ساركة املجتمعية يف املراقبة واملحا�سبة لي�ست 
حقوقًا لالإن�سان من حقه طلبها اإمنا هي �سرورات واجبة اأي�سا على الفرد واجلماعة 
اإن فرط فيها، غن املواطنة  اأو اجلماعة  ياأثم هو ذاته  القيام بها لذا  يتطلب الأمر 
التي دعا لها الإ�سالم هي املواطنة التي حفظ لها حقوقها وواجباتها واأقام دعائمها 
وبني اأركانها واأ�س�سها كما حدد اأهميتها واأهدافها يف جميع جمالت احلياة املختلفة 

ونو�سح اأهمية املواطنة يف الإ�سالم يف النقاط التالية:

اأمر فطري  العواطف وامل�ساعر والأحا�سي�ض نحو الوطن  اأن  )1( يرى الإ�سالم 
وغريزي ل تعا�سده العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة فالعالقة بني الإ�سالم 
واملواطنة هي عالقة امتزاج وارتباط ووئام بل تعد �سرورة لأن هذا الدين 
املواطنة  اأن  كم  �ــض164(،   :1421 ووطن)عمارة،  اأر�ض  على  اإل  يقوم  ل 
ل تقت�سر على احلب الغريزي للوطن واحلنني اإليه، بل تتجاوز ذلك اإىل 
امل�ساركة باجلهد والطاقة يف اإ�سالح املجتمع و�سالمته ورفعة �ساأنه وحفظ 

اأمنه والت�سحية يف �سبيل الدفاع عنه)مو�سى، 2005: �ض27(.

)2( تهدف املواطنة يف الإ�سالم اإىل تقوية الروابط والعالقات بني مواطني البلد 
اأول وبذل اجلهد يف  اأ�س�ض العدل ورفع الظلم وحتقيق امل�سالح العامة  الواحد على 
اتباع تعليمات ال�سالمة العامة واحلفاظ على الأمن وال�ستقرار والتطور للوطن واأهله 
خا�سة و�سائر الأوطان الإ�سالمية عامة، فالإ�سالم يدعو اإىل التنا�سر بني املواطنني 
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بعيدا عن تنا�سر اجلاهلية العمياء التي تقوم على العن�سرية والع�سبية للقبيلة اأو 
الدم اأو الفئة )الغزايل، 1406: �ض168(، لقد جاء يف القراآن الكرمي {ڦ ڄ 
})اآل عمران، الآية 103(، وحديث اأن�ض بن مالك )ر�سي اهلل  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
مظلومًا،  اأو  ظاملًا  اأخاك  )ان�سر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه( 
قالوا: يا ر�سول اهلل هذا نن�سره مظلوما فكيف نن�سره ظاملا؟ قال تاأخذ فوق يديه(
قبل  الكرمية  الأخــالق  امتدح  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اإن  بل  )الــرتمــذي( 
ن�ساأ  اأفعال اخلري« كحلف الف�سول«  الذي  الإ�سالم ومنها منع الظلم والتعاون على 
لن�سرة املظلوم، و�سهده الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قبل بعثته وقال عنه بعد البعثة 
كما جاء عن جبري ابن مطعم قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)ما اأحب 
اأن يل بحلف ح�سرته بدار بن جدعان حمر النعم.. ولو دعيت به لأجبت وهو حلف 
على  وغاياتهم  املواطنني  اأهــداف  لتحديد  الإ�سالم  يف  املواطنة  تهدف  الف�سول(، 
اأ�س�ض التعاون وامل�ساركة وعدم الإ�سرار بالغري اأو التعدي عليه اأو على ممتلكاته حتى 
ي�سبحوا كاجل�سد الواحد كما ورد يف حديث النعمان بن ب�سري )ر�سي اهلل عنه( قال: 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم كاجل�سد 
واحلمى()�سحيح  بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد 
م�سلم، ح2586(، لذا اعتمد الإ�سالم العديد من الأ�ساليب واملقومات التي من �ساأنها 

حتقيق املواطنة على اأر�ض الواقع ولي�ض �سعارا يرفع منها ما يلي:

يف  وجــوده  اأثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  و�سعها  التي  الوثيقة   -1
املدينة حيث تعد اأول د�ستور يف الإ�سالم يحدد فيها اأ�سا�ض املواطنة يف 
الدولة الإ�سالمية وفقًا لعقد اجتماعي يقوم على د�ستور نظم احلقوق 
املدينة  والأعراق كاليهود يف  الديانات  والواجبات بني �سرائح متعددة 

ومن اأهم ما ورد فيها من مبادئ ما يلي:
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اأ. اعتبار الدين الأ�سا�ض الأول للمواطنة يف الدولة الإ�سالمية اجلديدة 
التي قامت يف املدينة اجلديدة التي قامت يف املدينة املنورة بدل 

من القبلية على اعتبار اأن امل�سلمني اأمة واحدة.

ب. ن�ست الوثيقة على مبداأ عدم اإقرار الظلم بني املواطنني ولو من 
واإقــرار  الظلم  ورفــع  املعتدي  ردع  على  والعمل  الأقــربــني  اأقــرب 

العدالة الجتماعية.

وحدهم  للم�سلمني  ولي�ض  املواطنني  جلميع  املواطنة  وثيقة  اعتبار  ج. 
حيث اعتربت اليهود وامل�سركني واملقيمني يف املدينة من مواطني 
الإ�سالمية كما حددت ما لهم من حقوق وما عليهم من  الدولة 
واأثم  ظلم  من  اإل  دينهم  وللم�سلمني  دينهم  لليهود  واأن  واجبات 
فنظرة الإ�سالم هنا للم�ساواة على اأ�سا�ض اأن ال�سلم هو العالقة 
ال�سلم  بحالة  احتفظوا  اإذا  امل�سلمني  فغري  النا�ض  بني  الأ�سلية 
فهم وامل�سلمون يف نظر الإ�سالم اإخوان يف الإن�سانية يتعاونو على 

خريها العام)�سلتوت، 1992: �ض453(.

2- اأو�سح الإ�سالم امل�سوؤولية الكبرية التي تقع على عاتق املجتمع حيال دوره 
كثرية  قراآنية  اآيــات  هناك  اأن  فنجد  املواطنة  قيم  ممار�سة  تفعيل  يف 
العدالة  قيم  تطبيق  م�سئولية  املجتمع  حتمل  �سريفة  نبوية  واأحاديث 
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأداء الأمانات ومنع الظلم وغريها 
بل وياأثم اإذا اتخذ موقفا �سلبيا جتاه تفعيل تلك القيم قال تعاىل)ولتكن 
املنكر  عن  وينهون  باملعروف  ويــاأمــرون  اخلري  اإىل  يدعون  اأمــة  منكم 

واأولئك هم املفلحون()اآل عمران، الآية 104(.
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اأقر الأخالق  اإنه  3- اهتمام ودعوة الإ�سالم اإىل حما�سن الأخالق بل   
اأخرجه  الــذي  احلديث  يف  جــاء  كما  اجلاهلية  يف  والكرمية  الرفيعة 
قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عن  املوطاأ  كتاب  يف  مالك  الإمــام 
)اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق()املوطاأ، مالك ح1634، �ض504(، 
ح�ساراتها  وازدهــار  الأمم  لبقاء  الإ�سالم  نظرة  اأن  على  يدل  وهــذا 
احلياتية  �سوؤونهم  كافة  يف  مواطنيها  مت�سك  مدى  يف  يكمن  ومنعتها 
فاإن  لل�سعوب  احل�ساري  ال�سلوك  تعك�ض  التي  الكرمية  الأخالق  باإتباع 
�سقطت اأو انحرفت هذه الأخالق فاإن الدول �ستتجه لل�سقوط والتفكك 

)مو�سى، 2005: �ض33(.

4- تعد قيم العدل وامل�ساواة واحلرية من القيم اجلوهرية يف الإ�سالم كونها 
قيمًا عامة غري خم�س�سة لنوع دون نوع اأو طائفة دون اأخرى لأن العدل 
عدله  اأمــام  ي�ستوون  وخلقه  عباده  جميعا  والنا�ض  و�سرعه  اهلل  نظام 

وحكمته )�سلتوت، 1992: �ض445(.

العمل  اأو  القول  ذميم يف  كل خلق  الإ�سالم عن  نهى  الآخــر  اجلانب  يف   -5
بالأمن  تخل  اأو  تهدد  اأن  �ساأنها  من  �سورة  اأي  ويف  ماديا  اأو  معنويا 
وال�سالمة العامة يف اأي جمال من املجالت ويف مقدمتها �سمان �سالمة 
ال�سرورات اخلم�ض لالإن�سان من: دين ونف�ض ومال وعقل وعر�ض والأخذ 
الأمــور اخلم�سة  لأن هذه  عليها،  التعدي  التي متنع  الإجــراءات  بكافة 
يتوقف عليها قيام م�سالح النا�ض يف الدنيا والآخرة فاإذا اختلت اأو فقد 

بع�سها اختلت احلياة الإن�سانية )الغزايل، 140هـ: �ض61-60(.

6- �سمان حماية و�سالمة الإن�سان: جعل الإ�سالم من واجب الدولة الإ�سالمية 
العمل على رعاية مواطنيها من امل�سلمني وغري امل�سلمني واملقيمني على 
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اأر�سها دون تف�سيل لبع�سهم على بع�ض يف احلقوق الأ�سا�سية الإن�سانية 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  {پ  تعاىل  قال 
)املــائــدة،  ڤ}  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
اجلامع  يف  الرتمذي  اأخرجه  الــذي  احلديث  يف  جاء  كما   ،)32 الآيــة 
الدنيا  )لــزوال  قال:  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عن  ال�سحيح 
الرتمذي،  ال�سحيح،  م�سلم()اجلامع  امرئ  قتل  من  اهلل  على  اأهون 

باب ما جاء يف ت�سديد قتل املوؤمن، ح 1395(.

7- اعتمد الإ�سالم مبداأ ال�سورى والأمر باملعروف والنهي عن املنكر لين�سم 
اإىل جانب القيم الأ�سا�سية للمواطنة من عدل واإن�ساف وم�ساواة وتكافل 
اجتماعي لي�ض للم�سلمني فقط بل للجميع من غري املحاربني م�سلمني 
وغري م�سلمني )الكواري، 2004: �ض21( وقد ذكر اآدم متز يف درا�سته 
لهم،  املعا�سرة  احل�سارات  من  امل�سلمني  غري  مع  ت�ساحما  اأكرث  كانوا 
واأن الإ�سالم اأكرث ت�ساحما مع طوائف الن�سارى من الدولة الرومانية 

ال�سرقية)متز، 1967: �ض515(.

8- دعوة الإ�سالم اإىل حب الوطن والنتماء اإليه والإخال�ض له والدفاع عنه، 
على األ يدفعنا ذلك اإىل الغلو لأن الغلو جانب حمظور حتى يف ال�سرع 
الإ�سالم  اإقرار  فمثاًل  �ض37(،   :2005 تعاىل)مو�سى،  اهلل  طاعة  ويف 
الإن�سانية  الفطرة  يوافق  كون ذلك  املختلفة  النتماء مب�ستوياته  لقيمة 
يف  والأن�سار  املهاجرين  ت�سمية  فكانت  جماعته  اإىل  الفرد  كانتماء 
جمتمع النبوة ت�سمية �سرعية كما كانت عامل تالحم وقوة وتناف�ض يف 
اخلريات اإل اأنه عندما غال فيها البع�ض �سار هذا النتماء معول هدم 
و�سر عندها غ�سب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ومع ذلك مل مينع 

هذا النتماء واإمنا منع ا�ستخدامه يف غري حمله.
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قيم املواطنة:

اأحد  والقيم  املجتمعات  التي متيزه عن غريه من  ثقافته اخلا�سة  لكل جمتمع 
اأكدت الدرا�سات  مكونات الثقافة ومن ثم فاإن القيم تختلف من جمتمع لآخر فقد 
وجود اختالف يف القيم واأولوياتها من جمتمع لآخر فعلى �سبيل املثال وجدت فروق بني 
قيم املجتمع الأمريكي وقيم املجتمع الكندي وهما جمتمعان غربيان فهناك ظاهرة 
والتم�سك  املتحدة  الوليات  يف  التحررية  مقابل  كندا  يف  التقليدية  بالقيم  التم�سك 
باإعطاء قيمة اأو مكانة خا�سة لل�سفوة يف كندا مقابل قيمة امل�ساواة الجتماعية يف 
الوليات املتحدة واإعالء القيم اجلمعية يف كندا مقابل الفردية يف الوليات املتحدة 

وهكذا)�سعد، 2002: �ض18-17(.

خمتلف  بني  امل�سرتك  القا�سم  متثل  قيما  هناك  فاإن  الختالف  هذا  رغم  اإنه 
الوطن  )حب  ومنها:  الع�سور  مر  على  ال�سعوب  لدى  الثقافات  واأغلب  املجتمعات 
والولء  والنتماء  وامل�ساركة  واحلرية  والتوازن  واللتزام  والنظام  والعدل  وامل�ساواة 
وامل�سئولية( فهذه القيم متثل اجلانب الإن�ساين والعاملي ملفهوم املواطنة وقد ي�ساف 
الناحية التطبيقية من  اأو يحذف منها كما قد تختلف ترجمة هذه القيم من  اإليها 

جمتمع لآخر)�سفر، 1421: �ض73(. 

)1( قيمة امل�ساواة:  ومتثل حق التعليم والعمل واجلن�سية واملعاملة املت�ساوية 
اأمام القانون...الخ.

الأديان  اأكدتها كافة  التي  الأ�سا�سية  القيم  النا�ض من  امل�ساواة بني  وتعد قيمة 
ال�سماوية وكان اآخرها الإ�سالم فقد نادى الإ�سالم منذ ظهوره بامل�ساواة بني النا�ض 
يف املعامالت دون تفرقه اأو متييز بينهم على اأ�سا�ض العرق اأو اجلن�ض اأو اللون قال 

اهلل تعاىل { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
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كافة  ذلــك  اأكــدت  كما  الآيـــة13(،  })احلــجــرات:  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
املواثيق الدولية املقررة حلقوق الإن�سان والأحكام والد�ساتري الو�سعية الداعية اإىل 
القيمة متثل جوهر الدميقراطية ال�سحيحة وبدونها ينتفي كل  الدميقراطية فهذه 
معنى للدميقراطية وينهار كل مدلول للحرية كما اأن مبداأ امل�ساواة كاأ�سل عام يتفرع 

عنها جمالت عديدة نذكر منها ما يلي:

)اأ( امل�ساواة اأمام القانون: ويق�سد به اأن النا�ض يولدون ويعي�سون اأحرارا و �سوا�سية 
والوظائف  واحلقوق  الكرامة  يف  القانون  اأمام  التامة  امل�ساواة  قدم  على 
او  حتري�ض  تفرقة  اأي  �سد  املتكافئة  احلماية  يف  احلق  لهم  كما  العامة 
عن�سرية فاجلميع مت�ساوون اأمام اأنظمة و�سريعة الدولة)�سحادة، 2000: 

�ض240(. 

العام كل مرفق وجد لهدف  باملرفق  ويق�سد  العامة:  املرافق  امل�ساواة يف  )ب( 
اإ�سباع احلاجات العامة للجميع مبا يف ذلك مرفق الأمن والتعليم وال�سحة 
والكهرباء واملياه وغريها وتقت�سي هذه القيمة �سرورة ا�ستمرارية وجتهيز 
ب�سورة  منها  النتفاع  من  املنتفعني  متكن  التي  بالكيفية  العامة  املرافق 
مت�ساوية مع حتمل الأعباء والتكاليف والر�سوم التي تفر�سها هذه املرافق 

دون اأي حتيز اأو حماباة.

التفاوت  وعدم  باحلقوق  التمتع  االجتماعية: مبعنى  املنافع  اأم��ام  امل�ساواة  )ج( 
فيها فكما اأن للمواطن حقوقا حمفوظة عليه واجبات يدفعها للدولة نظري 
بالغرم( )الغنم  ملبداأ  حتقيقا  املواطنني  من  كغريه  بها  يتمتع  خدمات 

)النبهان، 1998: �ض23(. 

اأي وظيفة  العامة: فكل مواطن ي�ستطيع تويل  امل�ساواة يف تويل الوظائف  )د( 
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وحمايدة)�سحادة،  حمــددة  معايري  على  وبناء  وقدراته  موؤهالته  ح�سب 
2000: �ض243(. 

توجهاتها  اختالف  على  املجتمعات  تعي�سها  التي  املعا�سرة  الظروف  اأن  اإل 
و�سيا�ساتها جعلت ترجمة تطبيق امل�ساواة فيها يكون بن�سب متفاوتة فقد تتحقق جميع 
فروع هذه القيمة اأو بع�سها لذا تعد امل�ساواة حقا للمواطن وواجبا على الدولة حيث يقع 
على عاتقها م�سوؤولية حتقيق هذه امل�ساواة لي�ض مبعنى حرا�ستها اأو مراقبة تنفيذها 
بني  امل�ساواة  قيمة  اإن  عمليا،  تطبيقها  و�سروط  متطلباتها  كافة  بتوفري  اإمنا  فقط 
املواطنني هي املقوم الأ�سا�ض للمواطنة يف الدولة احلديثة اإل اأن ذلك يتحقق بني يوم 
وليلة فور قيام الدولة القومية اإمنا بقيت بع�ض �سور التمييز فامل�سيحي والكاثوليكي 
التا�سع  القرن  منت�سف  الربوت�ستانتي حتى  بنف�ض حقوق  يتمتع  يكن  يف اجنلرتا مل 
الوليات  الفرن�سية عام 1789م ويف  الثورة  قيام  الأمر يف فرن�سا حتى  ع�سر كذلك 
املتحدة الأمريكية كان املواطن الأ�سود رقيقا ل يتمتع باأي حق من احلقوق حتى قيام 
احلرب الأهلية يف عهد الرئي�ض اأبراهام لنكولن يف اأوائل ال�ستينات من القرن التا�سع 
ع�سر و�سد قانون احلقوق املدنية يف عهد الرئي�ض جون�سون عام 1964م غري اأن مبداأ 
حيث  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  الأمــام  اإىل  وا�سعة  خطوات  خطا  امل�ساواة 

�سهدت تلك احلقبة تدوين حقوق الإن�سان يف �سورة عهود ومواثيق دولية منها:

- الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر من الأمم املتحدة 1948م.

التمييز  اأنــواع  كل  واإزالـــة  وال�سيا�سية  املدنية  )احلقوق  عن  ــدويل  ال العهد   -
اأنــواع  كل  لإزالــة  الــدويل  العهد  كذلك   1966 عــام  ال�سادر  العن�سري( 

التمييز �سد املراأة ال�سادر عام 1981م )عبيد، 2006: �ض16(.  

ولو  متدرجة  ب�سورة  امل�ساواة  تطبيق  حت�سني  يف  اخلطوات  هذه  اأ�سهمت  لقد 
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ب�سورة ن�سبية يف العدليد من الدول منها على �سبيل املثال دولة جنوب اإفريقيا التي 
القرن  اأواخر  اإن�سائها  الرق منذ  العن�سري وجتارة  التمييز  كان ميار�ض فيها نظام 
التا�سع ع�سر اإىل اأن األغى هذا النظام نهاية القرن الع�سرين وهكذا تال�ست تدريجيا 
�سور التمييز على اأ�سا�ض الدين اأو العرق وا�ستقر مبداأ امل�ساواة بني جميع املواطنني 
ب�سرف النظر عن ديانتهم اأو جن�سهم اأو عن�سرهم يف دول اأوروبا الغربية والوليات 
املتحدة الأمريكية وبع�ض الدول الآ�سيوية ودول اأمريكا الالتينية اإل اأن الباحثانريى اأن 
الواقع يجعل هذه ال�سورة ن�سبية وغالبا ما تكون مبقايي�ض مزدوجة لتحقيق م�سالح 
القوى الكربى فال�سواهد اليومية على م�ستوى العامل كثرية وظاهرة للعيان)ال�سريدة، 

2005: �ض98(.  

الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  العتقاد  حرية  وت�سمل  احلرية:  قيمة   )2(
والتنقل داخل الوطن وحق التعبري عن الراأي �سلميا.. الخ.

الأديان  اإليها جميع  العدل قيمة �سامية دعت  تعد قيمة  )3( قيمة العدل: 
اإىل م�ستحقة  واإي�سال كل حق  والإن�ساف  واملوازنة  الق�سط  يعني  فالعدل  ال�سماوية 
اإل  امل�ساواة  تتحقق  فال  امل�ساواة  بقيمة  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  العدل  قيمة  اأن  كما 
بتحقيق العدل ليكون اجلميع اأمام القانون �سواء فكلما ات�سع نطاق تطبيقه عم اخلري 
لوطنهم  النا�ض  انتماء  زاد  الجتماعية  العدالة  انت�سرت  وكلما  وال�ستقرار  والأمــن 
وحبهم له واإخال�سهم وتفانيهم يف �سبيل رفعته وحمايته والت�سحية فيي �سبيله يف 

جميع الظروف والأوقات )الكايف، 2005: �ض48(. 

اإن ركائز العدل عندما تتعمق يف النفو�ض وترتجم يف ال�سلوك اليومي لالإن�سان 
على خمتلف امل�ستويات �سترتك الأثر العميق والفعال لنهو�ض الأوطان وحتقيق التنمية 
فاإن تدين  املقابل  والطماأنينة ويف  الأمن وال�ستقرار  ي�سوده  امل�ستدامة يف ظل مناخ 
قيمة العدالة اأو غيابها اأو انحيازها �ستخلق مناخا اجتماعيا يجعل م�ساركة املواطن 
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واهتمامه بامل�سلحة العامة وب�سوؤون وطنه وجمتمعه اأمرا ثانويا ل يعنيه وهذا يعني 
اأهم مقوم من مقومات جناحها وهو املواطن لذلك فعلى  اأجهزة الأمن �ستفقد  اأن 
الدولة الر�سيدة القامي بتطبيق العدالة من خالل اتاحة الفر�ض بالت�ساوي بني اأبناء 
ومناطق الوطن على قدم امل�ساواة ودون اأي حتيز اأو حماباة بحيث ي�سمل ذلك جميع 
وكافة اخلدمات  والثقافية  والجتماعية  وال�سحية  والتعليمية  القت�سادية  املجالت 
للجميع  الفر�ض  تكافوؤ  للتقيد مببداأ  اإ�سافة  للجميع حياة معي�سية كرمية  توفر  التي 
املواطنة  هو  لها  الدافع  يكون  التي  الذاتية  املجتمعية  امل�ساركة  �سمان  اإىل  و�سول 
ال�ساحلة التي تهدف اإىل حتقيق م�سلحة اجلميع حتت مظلة امل�سلحة العليا للوطن 

وذلك من جميع فئات ومذاهب املجتمع دون ا�ستثناء)ليلة، 2003: �ض91(. 

)4( قيمة امل�ساركة: وت�سمل احلق يف تنظيم حمالت ال�سغط ال�سلمي على 
احلكومة اأو الحتجاج ال�سلمي وحق الإ�سراب والت�سويت يف النتخابات العامة..الخ.

مثل  الواجبات  من  العديد  ت�سمل  االجتماعية:  امل�سوؤولية  قيمة   )5(
واحرتام  القانون  واحرتام  للوطن  الع�سكرية  اخلدمة  وتاأدية  ال�سرائب  دفع  واجب 

احلرية واخل�سو�سية )العدوي، 1983: �ض80(.

عنا�سر املواطنة:

القوانني  اأن  فنجد  الإن�سان؛  حياة  مناحي  خمتلف  يف  املواطنة  اأهمية  تتجلى 
التن�سئة  فنظم  املواطن،  وواجبات  حقوق  بيان  تت�سمن  الــدول  خمتلف  يف  النافذة 
الجتماعية والرتبوية ت�ستهدف تعزيز الوعي بقيم املواطنة، ف�سال عن دور املوؤ�س�سات 
ويرى  للدولة،  الدميقراطية  الوطنية  البنية  يف  املواطنني  اإ�سراك  على  تعمل  التي 
اخلرباء الرتبويني اأن املواطنة ت�سمل العديد من القيم والتقليد واملهارات والأفعال 

املرتابطة، وت�ستمل املواطنة على العنا�سر الآتية:
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اأوال: الــــــــوالء:

الوا�سع  مفهومه  يف  الولء  يت�سمن  اإذ  النتماء،  من  واأو�سع  ا�سمل  الولء  يعترب 
حتى  والنتماء  الــولء  ميتزج  وقد  الــولء  بال�سرورة  يت�سمن  ل  فالنتماء  النتماء، 
ي�سعب الف�سل بينهما، فالولء هو �سدق النتماء ول يولد مع الإن�سان واإمنا يكت�سبه 

بالتن�سئة الجتماعية والرتبوية من جمتمعه.

ويق�سد بالولء جمموعة امل�ساعر التي يحملها الفرد جتاه الكيان الذي ينتمي 
اإليه، فعندماي�سعر الفرد باأنه جزء من نظام اجتماعي ما، فاإنه يدين بالولء لهذا 

النظام حتى ي�سبح هذا الولء م�ساعر وجدانية عميقة قوية. 

اإىل  وي�ستند  الذاتية  الفرد  هوية  تقوية  على  ويعمل  اللتزام  اأ�سا�سه  فالولء 
امل�سايرة ويرمي اإىل تاأييد الفرد جلماعته ويعك�ض مدى انتمائه لهذه اجلماعة، ويعمل 
الولء على تعميق اهتمام الفرد بحاجات اأفراد اجلماعة ويهدف اإىل حمايتها، وتتمثل 
املظاهر العامة لل�سلوك الدال على الولء الوطني التي مت ا�ستخال�سها من البحوث 

والدرا�سات املتعلقة باملواطنة والوطنية مبا يلي:

)1( تدعيم ال�سلوكيات ال�سوية والتيارات اليجابية.
الجنــازات  يف  وامل�ساركة  خدمته،  يف  والتفاين  عنه  ــذود  وال الوطن  )2(حــب 

العلمية والتكنولوجية.
)3( القيام بالواجبات باأمانة وال�سرتاك يف امل�سروعات الوطنية.

)4( امل�ساركة يف املنا�سبات والأعياد الوطنية واملحافظة على الرتاث الوطني.
)5( العمل على رعاية املمتلكات العامة واملحافظة عليها وح�سن ا�ستخدامها.

)6( تطبيق الأمناط وال�سلوكيات التي تر�سد ال�ستهالك واللتزام بال�سلوكيات 
املهذبة يف التعامل بني الأفراد.
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)7( تقوية روح التاآلف الجتماعي والتعاون بني املواطنني.
ال�سناعات  وت�سجيع  البيئة  على  واملحافظة  به  واللتزام  القانون  احرتام   )8(

الوطنية.
)9( احرتام العادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع.

)10( التعرف على التحديات التي تواجه الوطن وحماولة امل�ساهمة يف تقدمي 
احللول املنا�سبة.

)11( الإميان بالوحدة الوطنية والتحرر من كافة اأ�سكال التع�سب )اجلنحاين، 
2008: �ض89(.  

ثانيا:احلقوق:

نف�ض  يف  وهي  املواطنني  جميع  بها  يتمتع  حقوًقا  يت�سمن  املواطنة  مفهوم  اإن 
الوقت واجبات على الدولة واملجتمع منها:

- اأن يحفظ له الدين. 
- حفظ حقوقه اخلا�سة. 

- توفري التعليم. 
- تقدمي الرعاية ال�سحية. 

- تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية. 
- توفري احلياة الكرمية. 

- العدل وامل�ساواة.  
العتقاد،  وحرية  العمل،  وحرية  التملك،  حرية  وت�سمل  ال�سخ�سية  احلرية   -

وحرية الراأي.
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ثالثا الواجبات:

تختلف الدول عن بع�سها البع�ض يف الواجبات املرتتبة على املواطن باختالف 
يف  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن  ترى  الــدول  فبع�ض  الدولة،  عليها  تقوم  التي  الفل�سفة 

النتخابات واجب وطني، والبع�ض الآخر ل يرى امل�ساركة ال�سيا�سية كواجب وطني.

وميكن اإيراد بع�ض واجبات املواطن يف اململكة العربية ال�سعودية التي منها:

- احرتام النظام. 
- الت�سدي لل�سائعات املغر�سة. 

- عدم خيانة الوطن. 
- الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

- احلفاظ على املمتلكات. 
- ال�سمع والطاعة لويل الأمر. 

- الدفاع عن الوطن. 
- امل�ساهمة يف تنمية الوطن. 

- املحافظة على املرافق العامة. 
- التكاتف مع اأفراد املجتمع. 

وعليه  واإمكانياته  قدرته  ح�سب  مواطن  كل  بها  يقوم  اأن  يجب  الواجبات  هذه 
اللتزام بها وتاأديتها على اأكمل وجه وباإخال�ض.

رابعا امل�ساركة املجتمعية:

الأعمال املجتمعية،  املواطن م�سارًكا يف  اأن يكون  املواطنة  اأبرز �سمات  اإن من 
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والتي من اأبرزها الأعمال التطوعية فكل اإ�سهام يخدم الوطن ويرتتب عليه م�سالح 
الن�سيحة  وتقدمي  املجتمع،  اأوا�سر  وتقوية  لل�سبهات  كالت�سدي  دنيوية  اأو  دينية 

للمواطنني وللم�سئولني يج�سد املعنى احلقيقي للمواطنة.

خام�سا القيم العامة:

وتعني اأن يتخلق املواطن بالأخالق الإ�سالمية والتي منها:

لأي غر�ض  املن�سب  اأو  الوظيفة  ا�ستغالل  الأمانة عدم  ومن معاين  الأمانة:   •
�سخ�سي.

العمل  يف  والإخال�ض  الأعمال،  جميع  يف  هلل  الإخال�ض  وي�سمل  الإخال�ض:   •
الدنيوي واتقانه، والإخال�ض يف حماية الوطن.

• ال�سدق: فال�سدق يتطلب عدم الغ�ض اأو اخلداع اأو التزوير، فبال�سدق يكون 
املواطن ع�سًوا نافًعا لوطنه.

• ال�سرب: يعد من اأهم العوامل التي ت�ساعد على ترابط املجتمع واحتاده. 
القلوب  وتتاألف  مرتابًطا،  املجتمع  جتعل  القيمة  بهذه  والتنا�سح:  التعا�سد   •

وتزداد الرحمة فيما بينهم)احلبيب، 2002: �ض12-11(. 
مقومات املواطنة:

اأعداء كرث واأ�سحاب  تطبيق قيم املواطنة الكاملة لي�ض بالأمر ال�سهل، فهناك 
م�سالح �سيفقدونها لذلك �سي�سعون بكل ما لديهم من و�سائل ملحاربتها للمحافظة 
على م�ساحلهم اخلا�سة على ح�ساب الآخرين �سيما يف الدول النامية التي ينت�سر 
 :2007 الآخــر)فــوزي،  قبول  وعــدم  والتفرد  والدكتاتورية  والتخلف  الف�ساد  فيها 
التكوين  اأ�سباب اخللل يف  اأن  اإىل  والباحثني  الكثري من اخلرباء  ي�سري  �ض69( كما 
الجتماعي اإمنا يعود اإىل انحدار القيم وانعدام الرتبية ال�سليمة وظهور العديد من 
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التحولت الجتماعية غري ال�سوية)اخلطيب، 2001:�ض178(، اإن املواطنة مبفهومها 
احلقيقي تنطوي على اللتزام والحرتام املتبادل يف العالقة اليجابية بني اأطرافها 
الرئي�سة)املواطن، املجتمع، الدولة( ومتتع كل طرف بحقوقه وقيامه بواجباته على 
امل�ساواة  العدل  كامل�ساركة  عليها  تقوم  التي  الرئي�سة  والقيم  فاملواطنة  وجه  اأكمل 
ينمو  اإمنا  الإن�سان  مع  يولد  ل  هذا  كل  بالنظام  والتقيد  الوطني  والــولء  والنتماء 
تدريجيا مع اإدراكه لقيام الدولة بواجباتها جتاه خدمة مواطنيها ورعايتهم و�سمان 
اأمنهم يف جميع املجالت ويف مقدمتها ال�سرورات اخلم�ض يف ظل مناخ ي�سوده العدل 
واملجتمع  للوطن  العليا  امل�سلحة  مظلة  حتت  الكرمية  املعي�سية  واحلياة  وامل�ساواة 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  حريته  واحــرتام  بحقوقه  الفرد  متتع  فبقدر 
و�سائر احلقوق الأخرى لي�ض فقط من قبل الدولة ولكن من بقية فئات املجتمع بقدر 
ارتباطه بوطنه وولئه له، وقيامه بواجبات وم�سوؤوليات ذلك الوطن عليه، والعك�ض 
�سحيح فعند فقدان تلك احلقوق لأي �سبب كان، �سيتقل�ض �سعوره باملواطنة والنتماء 
بل قد يتجه لأطراف اأخرى حتقق له حقوقه وطموحه حتى واإن كان ذلك على ح�ساب 
ومتطلبات  مقومات  فهناك  لذلك  2006:�ــض6(،  ووطنه)عبيد،  جمتمعه  م�سلحة 
املواطنة  تطبيق  اإىل  للو�سول  الواقع  اأر�ض  على  وجت�سيدها  حتقيقها  يجب  اأ�سا�سية 

ومن هذه املقومات ما يلي:

)1(اأهمية توفر الأمن وال�ستقرار وحمية ال�سرورات اخلم�ض للمواطن امل�ستند 
اإىل ميزان العدل و�سيادة القانون)حافظ، 2007: �ض13(.

)2( من اأهم مقومات املواطنة اكتمال منو الدولة من خالل قدرتها وامتالكها 
القانون)لية،  اأمــام  وامل�ساواة  املجتمعية  امل�ساركة  على  القائمة  للثقافة 

2007:�ض89(.

�سمن  وذلــك  �سيا�سي  والتزام  نف�سي  وقبول  فكرية  قناعة  وجــود  اأهمية   )3(
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توافق جمتمعي على عقد اجتماعي يتم مبقت�ساه اعتبار املواطنة م�سدر 
اأو  ديني  دون متييز  املواطنة  لأطراف  بالن�سبة  الواجبات  ومناط  احلقوق 
احلقوق  اإحقاق  بني  املوازنة  ت�سبط  اأن  على  خالفه  اأو  مذهبي  اأو  عرقي 
جميع  يف  اإليه  الــرجــوع  يتم  عــام  قانون  خــالل  من  امل�سوؤوليات  وحتديد 

الأحوال)الكواري، 2004: �ض38(.

)4( تطوير نظام القيم يف املجتمع مبا يحقق الفهم ال�سحيح لالأمور وي�سنع 
اأ�ساليب وممار�سات  التما�سك والوئام والتالحم الجتماعي مع نبذ كافة 
التمايز الجتماعي املخالف لالأعراف املحلية والدولية ف�سال عن خمالفته 

للنظم ال�سرعية والدينية)اخلطيب، 2006:�ض145(.

وامليزانيات  الوطنية  وامل�ساريع  باخلطط  املتعلقة  املعلومات  توفر  �سرورة   )5(
املحا�سبة  لتتم  املواطنني  لكافة  وعلنية  وحياد  �سفافية  بكل  لذلك  املعدة 
اجلماعية  امل�ساركة  على  والإقبال  الجتماعية  امل�سوؤولية  وحتمل  واملراقبة 
املفتوحة  املواطنة  اإىل  و�سول  والأوقات  الظروف  الوطن يف جميع  خلدمة 
التي ل ت�ستثني اأحدا وعند ذلك ن�سل اإىل قمة التطور الذي ميكن اأن تبلغه 

املواطنة)لية، 2007:�ض90(.

احلكومية  واملوؤ�س�سات  كالأجهزة  املجتمع:  مكونات  جميع  تكاتف  اأهمية   )6(
ت�سكل  لكي  واجلماعات  الأفــراد  املجتمع  و�سرائح  فئات  وكافة  واخلا�سة 
معنى  وتربية  لتعميق  البع�ض  بع�سها  مع  وتتعاون  تتكامل  واحدة  منظومة 
املواطنة لدى اجلميع)ال�سريدة، 2005:�ض76(، فعلى �سبيل املثال تتطلب 
القيم  تدعمها  اأن  والــرتبــوي  التعليمي  املناخ  يف  املواطنة  قيم  ممار�سة 
املواطنة  وتر�سيخ  دعم  اأجل  من  ذلك  كل  وهكذا  الإعــالم،  يف  املطروحة 

وقيمها يف جميع جمالت احلياة.
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الر�سمي  والتعليم  الرتبية  نظام  عرب  لل�سباب  يقدم  ما  مبحتوى  الهتمام   )7(
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ب�سورة تتكامل مع  باأنواعه املختلفة 
جهود بقية موؤ�س�سات املجتمع الأخرى نظرا ملا يرتتب عليه من نتائج هامة 
على  املواطنة  قيم  ممار�سة  اإىل  تــوؤدي  جمتمعية  ثقافة  حتقيق  جمال  يف 

اأر�ض الواقع ومن هذه النتائج كما ذكره اخلطيب كما يلي:

اأ- رفع م�ستوى م�ساركة وم�ساندة املواطنني للدولة فيما يخ�ض اإدارة �سوؤون 
لالأفراد  النا�سج  الوعي  على  بناء  اجلميع  طموحات  وحتقيق  الوطن، 
من ذكور واإناث وكافة موؤ�س�سات املجتمع واإك�سابهم املعارف واملهارات 

الالزمة ملواجهة خمتلف مظاهر التخلف والتبعية للغري.

ب- الق�ساء على الثالوث املقو�ض للتنمية والتطور وهو املر�ض والفقر واجلهل 
اإ�سافة اإىل العمل على حتقيق العدالة الجتماعية فيما يتعلق باحلقوق 
القائمة  والقوانني  الأنظمة  تكفلها  التي  والوطن  للمواطن  والواجبات 
يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع توفري الدعم املنا�سب لل�سباب �سواء 
العاطل عن العمل اأو ملن هو غري قادر على العمل من خالل تاأمني فر�ض 
وظيفية مالئمة حلمايتهم و�سونًا لكرامتهم ووقاية لهم من النحراف 

)اخلطيب، 2006:�ض145-144(.

فال  الوطن  اأرجاء  لكل  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  مفهوم  تبني  مراعاة   )8(
لدعم  اإ�سافة  اأخــرى  فئة على ح�ساب  اأو  اآخــر،  مكان على ح�ساب  يهم�ض 
ال�سلوك  توؤثر يف  املجتمع لأن احلاجة عادة ما  الأكرث احتياجا يف  الفئات 

)ال�سريدة، 2005:�ض79(.

يف  حتدث  قد  التي  الدينية  اأو  القبلية  اأو  الطائفية  النعرات  على  الق�ساء   )9(
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ال�ساحلة  املواطنة  فقيم  منظومة  وتطبيق  ن�سر  على  والعمل  املجتمع 
)اخلطيب،  املواطنني  كافة  بني  اجتماعي  وتعاون  وتكاتف  ت�سامن  من 

2001:�ض179(.

واأداء  ال�سلوكيات  تقييم  يف  الأ�سا�ض  هو  وامل�ساواة  العدل  مبداأ  يكون  اأن   )10(
املكافاآت  حتديد  من  ذلك  على  يرتتب  وما  باحلقوق  والتمتع  الواجبات 

واجلزاءات بني املواطنني )حافظ، 2007:�ض13(.

والقت�سادية  القانونية  احلقوق  بكافة  النظام  مبوجب  املواطنني  متتع   )11(
جميع  يف  الفر�ض  وتكافوؤ  وغريها  والجتماعية  وال�سيا�سية  والثقافية 
املجالت مبعنى قيام العقد الجتماعي بني الدولة واملواطنني على اعتبار 
والواجبات ب�سورة مت�ساوية دون  الدولة هي م�سدر احلقوق  املواطنة يف 

ا�ستثناء اأو حتيز )الزنيدي، 1421:�ض8(.

)12( احل�ض املدين: ويق�سد به ال�سلوك الن�سط والإيجابي للمواطن يف احلياة 
اليومية العامة، وهو العمل من اأجل اأن ت�سود امل�سلحة العامة على امل�سالح 
الآخرين  وجعل  بها،  املعمول  والنظم  للقوانني  الفرد  كاحرتام  اخلا�سة 

يحرتمونها اإ�سافة اإىل اإدراك واجباته جتاه املجتمع يف جميع املجالت.

الآخر  مع  والتعامل  الحــرتام  بثقافة  الأمر  ويتعلق  املتح�سرة:  الأخــالق   )13(
العالقات  نظام  وتنقية  تطوير  الأهمية  مــن  لــذا  الــوطــن،  نطاق  �سمن 
الجتماعية والثقافية بني جميع مكونات وتعبريات وحقائق املجتمع، بعيدًا 
اأو  الأ�سخا�ض  جتاه  �سواء  تهمي�ض  اأو  عدائية  اأو  اإق�سائية  نزعة  اأي  عن 
الأنظمة اأو املمتلكات العامة والرثوات الوطنية للو�سول اإىل تنا�سق وتعاون 

واأمن وا�ستقرار يف املجتمع )حمفوظ واآخرون، 2008، �ض144(.
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)14( قيام املواطن بواجبات وطنه وجمتمعه عليه، كالدفاع عن الوطن التقيد 
والتعاون،  امل�ساركة  العامة  املمتلكات  علي  املحافظة  والتعليمات  بالأنظمة 
املحافظة على �سمعة الوطن والولء له ولكل مقوماته ومكت�سباته اإىل درجة 

الت�سحية يف �سبيله )الزنيدي، 2004:�ض8(.

تظل  بدونه  الذي  للمواطنة  الأ�سا�سية  البنية  الوعي  ي�سكل  حيث  الوعي   )15(
املواطنة غري موؤثرة فالوعي النا�سج ميكن املواطن من الو�سول اإىل املعلومة 
وحتليلها وت�سنيفها وممار�سة نقدها للتاأكد من دقتها قبل اتخاذها اأ�سا�سا 
لدى  املنا�سب  الوعي  وجود  اأهمية  فمثال  لديه،  ال�سلوك  اأو  الــراأي  لتكوين 
يف  اأو  الدين  يف  والغلو  املغالة  م�ساعر  اأو  اأحا�سي�ض  خطر  حيال  ال�سباب 
الو�سطية  م�سلك  وعلى  برمته،  والثقايف  والقت�سادي  الجتماعي  ال�سلوك 
التي متثل �سمة متيز اجلميع يف �سوؤون حياتهم )اخلطيب، 2006:�ض144(.

الذي ميار�ض  املجتمع  �سمات  املدين من  التنظيم  القدرة على  التنظيم:   )16(
اأفراده املواطنة الكاملة فيه، وهذا ما ي�سمى مبفهوم راأ�ض املال الجتماعي، 
حيث يقوم املواطنون باإن�ساء روابط ومنظمات مدنية باإرادتهم احلرة، تعرب 
امل�سرتكة  لتحقيق م�ساحلهم  وي�سعون من خاللها  وروؤاهم  عن قناعاتهم 
حتت مظلة م�سلحة الوطن العليا على اأ�سا�ض من الثقة والحرتام املتبادل 
)فــوزي،  النتقاد  النتخاب،  املحا�سبة،  امل�ساءلة،  حيث  من  وال�سفافية 

2007:�ض69(، 

واإملام  وعي  هناك  يكون  اأن  تتطلب  كاملة  ب�سورة  املواطنة  ممار�سة  فاإن  لذا 
ال�ساأن  يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية)اأي  املواطنة  وممار�سة  للمواطن  املكفولة  باحلقوق 
العامة  احلياة  يف  املتداولة  والق�سايا  ال�سيا�سية  اخلريطة  معرفة  تتطلب  العام( 
من  متار�ض  العامة(،  اخلدمات  على  للح�سول  ال�سعي  )اأي  الجتماعية  واملواطنة 
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خالل معرفة هذه اخلدمات اأول ثم ال�سعي اإىل املطالبة بها، اإن الوعي النا�سج يتولد 
كافة  واملجتمع عرب  الوطن  �سوؤون  ومتابعة  املعرفة  وتعدد م�سادر  �سعة الطالع  من 
و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية با�ستخدام كافة و�سائل العلم والت�سال 
املعا�سر، حيث اأ�سبحت ال�سورة مالزمة للخرب واحلدث فور الإعالن عنه، كل ذلك 
اأن يعي�ض واعيا )فوزي، 2007:�ــض69(، اإذن الوعي  خلق بيئة ميكن للمواطن فيها 
النا�سج هو ال�سالح احلقيقي جلعل املواطن يتمتع باحل�سانة الالزمة اأمام املتغريات 
يغرر  فال  الدول  بني  احلدود  وذوبان  امل�سالح  تداخل  كظاهرة  املختلفة،  املعا�سرة 
اأو معلومات مغلوطة فمع الوعي الثاقب  اأحد ول توجه حركته يف املجتمع �سائعة  به 
تتجلى حقيقة ل لب�ض فيها، وهي اأن املواطنة لي�ست �سعارًا جمردًا من حقائق ووقائع 
تتجه  ووقائية  واأمنية  وخدمية  و�سيا�سية  ــة  واإداري قيمية  منظومة  هي  اإمنــا  احلياة 
وم�سوؤولياته  واجباته  بكل  لاللتزام  وحتفزه  حقوقه  كل  املواطن  ملنح  اإمكاناتها  بكل 

)حمفوظ واآخرون، 2008:�ض144(.

اأبعاد املواطنة:

فهنالك  البع�ض  بع�سها  مع  ومرتابطة  متكاملة  عدة  اأبعاد  املواطنة  وحلقوق 
اأهمها: احلق يف احلياة  يتطلب توفري جمموعة من احلقوق  ال�سيا�سي وذلك  البعد 
اأو  والتعذيب  ال�ستعباد  اأو  لال�سرتقاق  التعر�ض  وعدم  البدنية  وال�سالمة  واحلرية 
القب�ض التع�سفي اأو النفي وحق التقا�سي اأمام حماكم م�ستقلة والتمتع بحرمة امل�سكن 
اأو ال�سمعة واحلق يف  واملرا�سالت وبحياة �سخ�سية واأ�سرية وعدم امل�سا�ض بال�سرف 
ال�سطهاد  وجتــرمي  الإقامة  حمل  واختيار  بحرية  والتنقل  جن�سية  على  احل�سول 
والن�سمام  ال�سعائر  وال�سمري وممار�سة  والتفكري  العقيدة  امللكية وحرية  واحلق يف 
اإىل اأحزاب �سيا�سية وجماعات مدنية �سلمية وامل�ساركة يف اإدارة �سوؤون البالد وتقلد 

الوظائف العامة.
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وت�سحيح  العدالة  تويف  يتطلب  وذلك  والجتماعي  القت�سادي  البعد  وهنالك 
الجتماعية  الفئات  تهمي�ض  عــدم  و�سمان  معا  وال�سلطة  ــرثوة  ال توزيع  يف  اخللل 
ال�سن  وكبار  والن�ساء  الدخل  وحمــدودي  والفقراء  كالأقليات  واغرتابها  ال�سعيفة 
بتوفري جملة من احلقوق منها:  اإل  واأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة وهو ما ليتاأتى 
معي�سة  وم�ستوى  عادل  اأجر  على  واحل�سول  البطالة  من  واحلماية  العمل  يف  احلق 
والتمتع  وتعليم ورعاية �سحية لئقة  وتغذية  توفر م�سكنا وملب�سا  يكفل حياة كرمية 
واحل�سول  النقابات  اإىل  الن�سمام  واحلق يف  الأجر  مدفوعة  واإجازة  فراغ  باأوقات 

على �سمان اجتماعي وتاأمني �سد البطالة واملر�ض و ال�سيخوخة.

الثقايف  الوعاء  باعتبارها  اللغة  حماية  يتطلب  وذلــك  الثقايف  البعد  وهنالك 
واجلماعات  لالأفراد  واحل�سارية  الثقافية  اخل�سو�سيات  وحماية  لالأمة  اجلامع 
خا�سة يف الدول التي تقطنها �سعوب متعددة الأعراف والأديان والطوائف واحليلولة 
دون حتكم جماعة اأو طائفة بعينها يف بقية اجلماعات والطوائف الأخرى اأو ال�سعي 
لفر�ض الو�ساية عليها م�ستغلة يف ذلك اأغلبيتها العددية اأو ثقلها ال�سيا�سي اأو ميزاتها 
هويتها  عن  تعرب  اأن  طائفة  وكل  دينية  اأو  عرقية  جماعة  كل  حق  فمن  القت�سادية 
وذاتيتها الثقافية واأن متار�ض �سعائرها وطقو�سها الدينية يف حرية مبا يحفظ حقوق 
اجلميع وميكنهم من ممار�سة حق الختالف يف اإطار من احلر�ض على وحدة الأقطار 

)اأ�سموين، 2005: �ض15-14(. 

والبعد الفل�سفي والقيمي: فمادامت املواطنة هي اإنتاج ثقايف اإن�ساين )اأي لي�ض 
اإنتاجا طبيعيا( فهي تنطلق من مرجعية فل�سفية وقيمية متنح دللتها من مفاهيم 
 :2003 مالكي،  و  امل�سرتك)مراد  والوجود  وامل�سري  واحلق  واخلري  والعدل  احلرية 

�ض544(.
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وممكن اأن جنمل اأبعاد املواطنة فيما يلي:

)1( البعد ال�سرعي للمواطنة:

خالل  من  املواطنة  ملفهوم  الإ�سالمية(  )الروؤية  ال�سرعي  البعد  تلم�ض  ميكن 
العنا�سر التالية:

)اأ( املواطنة مبفهومها الإ�سالمي هي املدخل لإقامة املجتمع واللتزام بتعاليم 
ال�سرع.

الكلية  التعاليم  من  اأ�سا�سا  تنطلق  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  املواطنة  اأن  )ب( 
والأ�سا�سية التي جاء بها الإ�سالم.

)ج( اأن املواطنة تت�سمن جمموعة من احلقوق والواجبات التي يتمتع ويلتزم بها 
كل طرف من اأطراف العالقة.

)د( اأعلى الإ�سالم من قدر الواجبات وقدمها على احلقوق فاحلاكم يلتزم مبا 
عليه من واجبات قبل اأن يطالب مبا له من حقوق واملواطن بطبيعة احلال 

يلتزم مبا عليه من واجبات.

)هـ( اأن م�سالح الأطراف الأ�سا�سية يف عالقات املواطنة وهم احلاكم واملحكوم 
اإعالء وتطبيق  لي�ست م�سالح متنافرة بل هي م�سلحة واحدة وتتمثل يف 

ال�سرع واإقامة املجتمع الإ�سالمي القائم على الكفاية والعدل.

وهي  اأ�سا�سية  عنا�سر  ثالثة  يف  الإ�سالمي  الت�سور  يف  املواطنة  تتج�سد  )و( 
احلاكم واملواطن والوطن.

وعليه  ال�سرعية  امل�سالح  وحتقيق  الأمــة  �سيا�سة  به  املنوط  وهو  احلاكم  )ز( 
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طبقا  تلتزم  فالدولة  �سرائعه  واإقامة  الدين  على  احلفاظ  هي  واجبات 
يف  وال�ستقرار  الأمــن  واإقــرار  العام  التقدم  حتقيق  على  املواطنة  ملبادئ 

البالد)احل�سان، 1995: �ض69-67(.  

)2( البعد الت�سريعي والقانوين:

املواطنة مفهوم قانوين يف املقام الأول وهي اأ�سا�ض ال�سريعة الإ�سالمية فاملواطن 
لي�ض جمرد حائز على حقوق فردية ولكنه ميتلك جزءا من ال�سيا�سة وال�سيادة ذلك 
طريق  عن  احلكومة  يختارون  الذين  هم  جماعة  باعتبارهم  املواطنني  جمموع  اأن 
النتخاب وبالتايل فهم م�سدر ال�سلطة وهم الذين ي�سفون ال�سرعية على القرارات 

التي تاأخذها احلكومات)مغازي، 2007: �ض20-18(.

التي  القوانني  و�سع  املواطن يف  م�ساهمة  يحتم  الذي  هو:  الت�سريعي  البعد  اإن 
الذي  املدين  املجتمع  �سمات  والتي هي من �سميم  املجتمع  الأفراد يف  تنظم عالقة 

يتعذر ممار�سة املواطنة خارجه)مرق�ض، 2004: �ض91(. 

)3( البعد املدين:

امل�ساواة بني املواطنني اأمام القانون حقوق الأقليات يف الثقافة واللغة واملعتقد 
العام  ال�ساأن  اإدارة  امل�ساركة يف  القانون حق  اإطار  والتعبري يف  الراأي  الديني حرية 
حقوق امللكية والتعاقد اإنها بتعبري اآخر حقوق قانونية او هي حقوق مكر�سة يف القوانني 

الوطنية والدولية.

وهناك عدة قواعد ترتتب على مبداأ املواطنة يف جانبها ال�سرعي هي:
1- املواطنة يف الدولة الإ�سالمية رابط �سيا�سي بني اأفرادها دون متييز.

2- الدولة الإ�سالمية مدنية ال�سكل والهوية فهي لي�ست دولة رجال الدين.
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3- الدولة الإ�سالمية تعرتف بفكرة التنوع الذي ت�سمنه وجتمعه املواطنة قال 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   } تــعــاىل 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   } )احلجرات: الآية 13(. 

4- يجب البناء يف فهم منهج املواطنة على امل�سادر الأ�سلية لل�سريعة الإ�سالمية.

واملواطنة ت�سمل اجلميع باعتبارها مبداأ �سيا�سي يقوم على الرابطة بني الدولة 
ومواطنيها �سواء كانوا من امل�سلمني اأم من اأهل الذمة اأم امل�ستاأمنني وهوؤلء ي�سمن 
املنا�سب  اإل  ب�سواء  للم�سلمني  يعطي  ما  مثل  لهم  ويعطي  عليهم  املحافظة  الإ�سالم 

الرئي�سة ولهم ن�سيب من احلرية املدنية مثل امل�سلمني )فوزي، 2004: �ض102(. 

اأي جتاوز  الأرحب  النتماء  اإىل  الأ�سيق  النتماء  تتجاوز  وعلى ذلك فاملواطنة 
النتماء لالأ�سكال الأولية للمجتمع الب�سري: الطائفة القبيلة الع�سرية اإىل اجلماعة 
حركة  يحكم  الذي  الرئي�سي  املعيار  هي  امل�سرتكة  امل�سلحة  ت�سبح  حيث  الوطنية 

املواطنني فيتحقق ما يعرف بالندماج الوطني )ي�ض، 2002: �ض67-65(. 

)4( البعد ال�سيا�سي:

اجلمعيات  يف  الجتماع  حق  بنف�سه  ال�سيا�سي  م�سريه  تقرير  يف  ال�سعب  حق 
الت�سريعية  العام والرت�سح للمجال�ض  ال�سيا�سية حق امل�ساركة يف القرتاع  والأحزاب 

واملحلية البلدية حق املعار�سة ال�سيا�سية.

)5( البعد االجتماعي:

الرفاه الجتماعي احلق يف  التمييز حق  اأ�سكال  امل�ساواة بني اجلن�سني ورف�ض 
التعلم والعمل احلق يف الرعاية ال�سحية تاأمني حاجات الفرد والأ�سرة.
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)6( البعد االقت�سادي:

حق املواطن وجمموع املواطنني يف التنمية القت�سادية احلق يف احل�سول على 
ن�سيب عادل من الرثوة الوطنية حماية البيئة الطبيعية من التدمري بها مبا يف ذلك 

حماية املوارد والرثوات )ح�سني، �ض11(.

مبادئ املواطنة:

ويرى بع�ض املفكرين اأن مبادئ املواطنة تتمثل يف:

املبداأ االأول: 

مبداأ امل�ساركة ال�سيا�سية من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب عدة منها اأ�سلوب انتقال 
التجربة  يف  احلال  هو  كما  تدريجية  ب�سورة  بالربملان  ممثال  ال�سعب  اإىل  ال�سلطة 
الربيطانية والتي تعرب عن التطور ال�سيا�سي للدولة بطرق ح�سارية و�سلمية و�سول 
العموم  جمل�ض  اأ�سبح  حتى  )1265م.(  عام  ال�سيا�سية  امل�ساركة  قاعدة  ات�ساع  اإىل 
الربيطاين ميثل منبت الدميقراطية احلديثة اأو ا�ستخدام اأ�سلوب اآخر لتحقيق ذلك 
عرب الثورة والعنف كما ح�سل اإبان الثورتني الفرن�سية والأمريكية مما اأدى اإل جعل 
ال�سلطات )ماكيفر، 1966:  ال�سيادة وم�سدر  ال�سعب باعتباره �ساحب  ال�سلطة بيد 

�ض12(. 

املبداأ الثاين:

ويت�سع  الأوروبية  الدائرة  يف  ينت�سر  القانون  حكم  بداأ  القانون،  و�سيادة  حكم 
عندما بداأت الدولة القومية يف اإ�سدار القوانني لتنظيم كافة جوانب احلياة ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية وغريها على اأ�سا�ض �سيادة القانون على اجلميع بدل من 
القوي يف  اإىل جانب  يعي�ض  اأن  ال�سعيف  اأ�سبح مبقدور  ال�سيف حيث  تنظيمها بحد 
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ظل هذه القوانني وا�ستمر هذا التطور القانوين حتى مت حتويل الدولة اإىل موؤ�س�سة 
منف�سلة عمن يحكمها وتخ�سع اإىل �سلطات ثالث، ل ي�سمح اجلمع بينها بيد واحدة 
وتاأكد ذلك اأكرث بعد اإعالن ال�ستقالل يف اأمريكا والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
لالإن�سان  ثابت  كحق  املعا�سرة  املواطنة  مبداأ  تر�سخ  وبذلك  فرن�سا  يف  واملواطن 
باعتبارها اإحدى الركائز الأ�سا�سية للعملية الدميقراطية وو�سيلة التطور والزدهار 
ونوعياتهم  مذاهبهم  اختالف  على  اأبنائه  جهود  بف�سل  املجالت  جميع  يف  للوطن 

)الكواري، 2004: �ض29(. 

م�سئوليات املواطنة:

م�سئوليات  الأول  ق�سمني  اإىل  املواطنة  وواجبات  م�سئوليات  الباحثون  يق�سم 
تفر�سها الدولة والثاين م�سئوليات يقوم بها املواطنون طواعية ونحدد ذلك فيما يلي:

املواطنني  على  الدولة  تفر�سها  التي  امل�سئوليات  وهي  الإلزامية:  امل�سئوليات   -
اللتزام  وكذلك  واجلي�ض  امل�سلحة  القوات  واخلدمة يف  ال�سرائب  وت�سمل 

بالقوانني التي تفر�سها الدولة وي�سنها نواب ال�سعب يف الربملان.
- امل�سئوليات الطواعية: هي امل�سئوليات التي يقوم بها املواطنون طواعية دون 
فر�ض التزامات عليهم ب�ساأنها وت�سمل امل�ساركة يف حت�سني احلياة ال�سيا�سية 
واملدنية والنقد البناء للحياة ال�سيا�سية وكذلك العمل على ت�سييق الفجوة 
بني الواقع الذي نعي�سه والغايات والآمال الدميقراطية هي دولة املواطنني 

)عبيد، 2006: �ض6(.  
حمددات املواطنة:

يف  املتبادل  والحــرتام  اللتزام  على  تنطوي  احلقيقي  مبفهومها  املواطنة  اإن 
العالقة اليجابية بني اأطرافها الرئي�سية )املواطن واملجتمع والدولة( ومتتع كل طرف 



66

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

بحقوقه وقيامه بواجباته على اأكمل وجه فاملواطنة والقيم الرئي�سة التي تقوم عليها 
كامل�ساركة، العدل وامل�ساواة والنتماء والولء الوطني والتقيد بالنظام كل هذا ل يولد 
مع الإن�سان اإمنا ينمو تدريجيا مع اإدراكه لقيام الدولة بواجباتها جتاه خدمة مواطنيها 
ورعايتهم و�سمان اأمنهم يف جميع املجالت ويف مقدمتها ال�سرورات اخلم�ض يف ظل 
العليا  الكرمية حتت مظلة امل�سلحة  املعي�سية  وامل�ساواة واحلياة  العدل  ي�سوده  مناخ 
للوطن واملجتمع فبقدر متتع الفرد بحقوقه واحرتام حريته الجتماعية والقت�سادية 
وال�سيا�سية و�سائر احلقوق الأخرى لي�ض فقط من قبل الدولة لكن بقية فئات املجتمع 
بقدر ارتباطه بوطنه وولئه له وقيامه بواجبات وم�سوؤوليات ذلك الوطن عليه والعك�ض 
�سحيح فعند فقدان تلك احلقوق لأي �سبب كان �سيتقل�ض �سعوره باملواطنة والنتماء 
بل قد يتجه لأطراف اأخرى حتقق له حقوقه وطموحه حتى واإن كان ذلك على ح�ساب 

م�سلحة جمتمعه ووطنه )حافظ، 2007: �ض13(. 

لذلك فهناك حمددات ومتطلبات اأ�سا�سية يجب حتققها وجت�سيدها على اأر�ض 
الواقع للو�سول اإىل تطبيق املواطنة ومن هذه املحددات:

)1( اأهمية توفر الأمن وال�ستقرار وحماية ال�سرورات اخلم�ض للمواطن امل�ستند 
ىل ميزان العدل و�سيادة القانون.

)2( من اأهم حمددات املواطنة اكتمال منو الدولة من خالل قدرتها وامتالكها 
للثقافة القائمة على امل�ساركة املجتمعية وامل�ساواة اأمام القانون.

)3( اأهمية وجود قناعة فكرية وقبول نف�سي والتزام �سيا�سي وذلك �سمن توافق 
جمتمعي على عقد اجتماعي يتم مبقت�ساه اعتبار املواطنة م�سدر احلقوق 
عرقي  اأو  ديني  متييز  دون  املواطنة  لأطــراف  بالن�سبة  الواجبات  ومناط 
اأن ت�سبط املوازنة بني احقاق احلقوق وحتديد  اأو خالفه على  اأو مذهبي 
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امل�سوؤوليات من خالل قانون عام يتم الرجوع اإليه يف جميع الأحوال.

وامليزانيات  الوطنية  وامل�ساريع  باخلطط  املتعلقة  املعلومات  توفر  �سرورة   )4(
املحا�سبة  لتتم  املواطنني  لكافة  وعلنية  وحياد  �سفافية  بكل  لذلك  املعدة 
اجلماعية  امل�ساركة  على  والإقبال  الجتماعية  امل�سوؤولية  وحتمل  واملراقبة 
خلدمة الوطن يف جميع الظروف والأوقات و�سول غلى املواطنة املفتوحة 
التي ل ت�ستثني اأحدا وعند ذلك ن�سل اإىل قمة التطور الذي ميكن ان تبلغه 

املواطنة )ليلة، 2007: �ض89(. 

)5( تطوير نظام القيم يف املجتمع مبا يحقق الفهم ال�سحيح لالأمور وي�سنع 
اأ�ساليب وممار�سات  التما�سك والوئام والتالحم الجتماعي مع نبذ كافة 
التمايز الجتماعي املخالف لالأعراف املحلية والدولية ف�سال عن خمالفته 

للنظم ال�سرعية والدينية.

تظل  بدونه  الــذي  للمواطنة  الأ�سا�سية  البنية  الوعي  ي�سكل  حيث  الوعي   )6(
املواطنة غري موؤثرة فالوعي النا�سج ميكن املواطن من الو�سول اإىل املعلومة 
وحتليلها وت�سنيفها وممار�سة نقدها للتاأكد من دقتها قبل اتخاذها اأ�سا�سا 

لتكوين الراأي اأو ال�سلوك لديه )اخلطيب، 2006: �ض145(. 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  كالأجهزة  املجتمع  مكونات  جميع  تكاتف  اأهمية   )7(
ت�سكل  لكي  واجلماعات  الأفــراد  املجتمع  و�سرائح  فئات  وكافة  واخلا�سة 
معنى  وتربية  لتعميق  البع�ض  بع�سها  مع  وتتعاون  تتكامل  واحدة  منظومة 

املواطنة لدى اجلميع.

فال  الوطن  اأرجاء  لكل  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  مفهوم  تبني  مراعاة   )8(
لدعم  اإ�سافة  اأخــرى  ح�ساب  على  فئة  اأو  اآخــر  ح�ساب  على  مكان  يهم�ض 
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ال�سلوك  توؤثر يف  املجتمع لأن احلاجة عادة ما  الأكرث احتياجا يف  الفئات 
)ال�سريدة، 2005: �ض79-76(.

باأنواعه  الر�سمي  اأنظمة الرتبية والتعليم  )9( الهتمام مبحتوى ما يقدم عرب 
جهود  مع  تتكامل  ب�سورة  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املختلفة 
نتائج هامة يف  عليه من  يرتتب  ملا  نظرا  الأخرى  املجتمع  موؤ�س�سات  بقية 
جمال حتقيق ثقافة جمتمعية توؤدي اإىل ممار�سة قيم املواطنة على اأر�ض 

الواقع ومن هذه النتائج كما ذكره اخلطيب ما يلي:

اأ- رفع م�ستوى م�ساركة وم�ساندة املواطنني للدولة فيما يخ�ض اإدارة �سوؤون 
لالأفراد  النا�سج  الوعي  على  بناء  اجلميع  طموحات  وحتقيق  الوطن 
من ذكور واإناث وكافة موؤ�س�سات املجتمع واإك�سابهم املعارف واملهارات 

الالزمة ملواجهة خمتلف مظاهر التخلف والتبعية للغري.

واجلهل  والفقر  املر�ض  وهــو  والتطور  املقو�ض  الثالوث  على  الق�ساء  ب- 
اإ�سافة اإىل العمل على حتقيق العدالة الجتماعية فيما يتعلق باحلقوق 
القائمة  والقوانني  الأنظمة  تكفلها  التي  والوطن  للمواطن  والواجبات 
يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع توفري الدعم املنا�سب لل�سباب �سواء 
العاطل عن العمل اأو ملن هو غري قادر على العمل من خالل تاأمني فر�ض 
وظيفية مالئمة حلمايتهم و�سونا لكرامتهم ووقاية لهم من النحراف.

اأو الدينية التي قد حتدث يف  اأو القبلية  )10( الق�ساء على النعرات الطائفية 
من  ال�ساحلة  املواطنة  قيم  منظومة  وتطبيق  ن�سر  على  والعمل  املجتمع 
 :1998 )فريا�ض،  املواطنني  كافة  بني  اجتماعي  وتعاون  وتكاتف  ت�سامن 

�ض81(. 
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واأداء  ال�سلوكيات  تقييم  يف  الأ�سا�ض  هو  وامل�ساواة  العدل  مبداأ  يكون  اأن   )11(
املكافاآت  حتديد  من  ذلك  على  يرتتب  وما  باحلقوق  والتمتع  الواجبات 

واجلزاءات بني املواطنني

)12( احل�ض املدين: ويق�سد به ال�سلوك الن�سط واليجابي للمواطن يف احلياة 
اليومية العامة وهو العمل من اأجل اأن ت�سود امل�سلحة العامة على امل�سالح 
الآخرين  وجعل  بها  املعمول  والنظم  للقوانني  الفرد  كاحرتام  اخلا�سة 
املجالت  جميع  يف  املجتمع  جتاه  واجباته  اإدراك  اإىل  اإ�سافة  يحرتمونها 

)حافظ، 2007: �ض13(. 

والقت�سادية  القانونية  احلقوق  بكافة  النظام  مبوجب  املواطنني  متتع   )13(
جميع  يف  الفر�ض  وتكافوؤ  وغريها  والجتماعية  وال�سيا�سية  والثقافية 
املجالت مبعنى قيام العقد الجتماعي بني الدولة واملواطنني على اعتبار 
والواجبات ب�سورة مت�ساوية دون  الدولة هي م�سدر احلقوق  املواطنة يف 

ا�ستثناء اأو حتيز

)14( قيام املواطن بواجبات وطنه وجمتمعه عليه كالدفاع عن الوطن التقيد 
والتعاون  امل�ساركة  العامة  املمتلكات  على  املحافظة  والتعليمات  بالأنظمة 
املحافظة على �سمعة الوطن والولء له ولكل مقوماته ومكت�سباته اإىل درجة 

الت�سحية يف �سبيله )الزنيدي، 1321: �ض8(. 

الآخر  مع  والتعامل  الحــرتام  بثقافة  الأمر  ويتعلق  املتح�سرة:  الأخــالق   )15(
العالقات  نظام  وتنقية  تطوير  الأهــمــيــة  مــن  لــذا  الــوطــن  نطاق  �سمن 
الجتماعية والثقافية بني جميع مكونات وتعبريات وحقائق املجتمع بعيدا 
اأو  الأ�سخا�ض  جتاه  �سواء  تهمي�ض  اأو  عدائية  اأو  اإق�سائية  نزعة  اأي  عن 
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الأنظمة اأو املمتلكات العامة والرثوات الوطنية للو�سول اإىل تنا�سق وتعاون 
واأمن وا�ستقرار يف املجتمع )حمفوظ، 2008: �ض144(. 

املتغريات املعا�سرة واأثرها على مفهوم املواطنة:

الأو�ساط  بها  وتن�سغل  املعا�ض  الواقع  يوؤكدها  التي  اليومية  الأحـــداث  ت�سري 
ال�سيا�سية والثقافية والإعالمية واجلماهريية اإىل حتد وا�سح متجدد ملبداأ املواطنة 
ومفاهيمها يف العامل العربي والإ�سالمي على وجه اخل�سو�ض، وتتعدد هذه العوامل 
لت�سمل متغريات فكرية وثقافية و�سيا�سية واجتماعية  التي يقف خلف هذا التحدي 
تبلورت يف اإطار القوة الواحدة يف العامل ونظرته املنحو لها وماتهدف اإليه من م�سالح 
جعلتها تروج ملفهوم جديد ملواطنة عاملية يف ع�سر يعرف بع�سر العوملة تدعمها يف 
ال�سعي احلثيث لتحقيق ذلك القوة ال�سيا�سية والع�سكرية التي حتت يدها، ومن اأهم 
هذه املتغريات التي تعد دواعي اأ�سا�سية لنبعاث هذا املفهوم اجلديد للمواطنة والذي 

�سمي )املواطنة عديدة الأبعاد( املتغريات التالية:

والجتماعية  القت�سادية  املقايي�ض  توحيد  اإىل  تــوؤدي  الأ�سواق  عوملة  اإن   )1(
وال�سيا�سية والعالقات الثقافية بني املجتمعات.

اللغة  تــاأثــري  مــن  يزيد  �سوف  العاملية  التــ�ــســالت  �سناعة  يف  النمو  اإن   )2(
الإجنليزية يف احلياة اليومية ل�سعوب العامل.

القومية  لل�سيا�سات  املركزية  النقطة  ي�سبح  �سوف  الثقايف  الختالف   )3(
والدولية.

)4( الهويات الدينية والأخالقية �سوف تزداد ب�سكل مثري مبا يوؤثر يف مركزية 
ال�سلطة يف العامل.
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)5( يف ع املتتزايد فيه اإزالة احلدود فاإن التعاون بني الأمم يجب اأن يلعب دوًرا 
اأكرب ويتوىل وظائف ومهام الأمة.

)6( اإن م�ستوى التوتر النا�سئ عن التناف�ض للنمو القت�سادي منجهة وامل�سوؤوليات 
الأخالقية والبيئية منجهة اأخرى �سوف تزداد ب�سكل ملحوظ.

)7( اإن التطور العلمي وكذلك القوة النووية تزداد ب�سكل م�ستمر كم�سدر هام 
للطاقة رغم خطورتها البيئية.

عرب  الإفهام  توحد  يف  و�ست�سهم  الت�سال  �ست�سجع  املعلومات  تقنية  اإن   )8(
الثقافات والأمم والتاأثري على اخل�سو�سيات.

)9( ال�سراع داخل اجلماعات( الأخالقي - الديني - الإقليمي )�سوف يزداد 
ب�سكل ملحوظ داخل الأمم وفيما بينها.

)10( تاأثري الإعالم العاملي يف ال�سلوك الإن�ساين �سوف يزداد ب�سكل مثري )مراد 
ومالكي، �ض547-546(.

اأهمية املواطنة:

هناك اأ�سباب قوية تزيد من قيمة املواطنة ومنها:

فهناك  والفرد:  املحلي  واملجتمع  للدولة  و�سحته  ال�سيا�سي  الواقع  �سالمة   )1(
حاجة للمواطنة لتبديد حالة الفتور ال�سيا�سي املتزايد لدى ال�سباب واإعادة 
العالقات بني النظام ال�سيا�سي وال�سباب وترى اأورد)ORD، 2003( وجود 
ال�سعبة  اليومية  القرارات  اتخاذ  اإىل  وهي احلاجة   لذلك  اأ�سباب  ثالثة 
واحلاجة للقيام بذلك يف امل�ستقبل واأخريا اأن الدميقراطية القوية تعتمد 
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تلعب  اأن  للمواطنة  ال�سيا�سية فيمكن  ال�سكان يف احلياة  املاركني من  على 
دورا حيويا يف اإعادة ارتباط ال�سباب باحلياة ال�سيا�سية والتزامهم بها و�سخ 
روح احلياة من جديد للدميقراطية املري�سة، وميكن اأن تلعب املواطنة دورا 
يف حياة الأفراد والواجب اأن تبث اأفكار واأطر املواطنة ال�سليمة يف مناهج 
تعليم التالميذ حيث يجب اأن يتعلم التلميذ بع�ض امل�سائل املتعلقة باملواطنة 
مواطنني  ليكونوا  الالزمة  واملعرفة  والــدوافــع  املهارات  بع�ض  خالل  من 
م�ساهمة  الطالب  م�ساهمة  �سمان  يف  هاما  دورا  تلعب  فاملواطنة  فاعلني 

ايجابية يف احلياة.

)2( تعزيز متا�سك املجتمع: حيث تقوم املواطنة بتعزيز التفاهم بني اجلماعات 
ف�سال عن ت�سجيع الأن�سطة املجتمعية وتلبية احتياجات املواطنني لتعزيز 

متا�سك املجتمع.

)3( املواطنة تكمل قيم واأهداف املجتمع وتعزز تلك الأهداف والقيم بال�سافة 
لذلك ت�سري )Wales، 2006( اأن املواطنة ميكن اأن يكون لها تاأثري على 
 Boss،(املجتمعية املو�سوعات  لبع�ض  ونظرتهم  اأفكارهم  وتغيري  الأفراد 

.1998:p.8-9

اآثار املواطنة:

- اإن التاأكيد على قيمة املواطنة من �ساأنه اأن يحقق ال�سعور بالأمان وال�ستقرار 
واخلروج من اأ�سر التبعية يف اإطار مبادئ وقيم تعيها الذات وتتمثلها قبل 
الأمن  املجتمع  يتحقق  ولكي  الوطنية،  اجلماعة  يف  واندماجها  انخراطها 
يتطلب الأمر اأن ي�سم هذا املجتمع مواطنني على درجة كبرية من الوعي بقيم 
امل�ساركة والنتماء وحتمل امل�سئولية واإبداء الرغبة يف امل�ساركة ال�سيا�سية 
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والقدرة على �سبط النف�ض اأمام ال�سغوط والأزمات القت�سادية، من هنا 
مواطنني  بغري  مواطنة  توجد  ل  اأنه  تقرر  التي  املقولة  تد�سني  املوؤكد  بات 

واعني وممار�سني فعليني لأدوارهم داخل املجتمع )بليلة، 1412: �ض9(. 

- اإن قيم املواطنة من اأجل التاأكيد على ا�ستقالل الذات فالبع�ض يعتقد اأن التاأكيد 
على قيم املواطنة وامل�ساركة يف عمليات التنمية داخل املجتمع من �ساأنه اأن 
الإدارة اجلمعية ورغم حتقيق  الذاتية يف معية  لــالإدارة  اإىل ذوبان  يوؤدي 
وا�ستقاللها  الــذات  تاأكيد  بعد  لحقة  مرتبة  يف  ياأتي  اأنه  اإل  بالفعل  ذلك 
املجتمع  يثنيه  جماعي  اإطــار  يف  واملعريف  الثقايف  العطاء  على  وقدرتها 
ويع�سده، اإن م�ساعر النتماء والولء ل تتحقق يف ذات تابعة وم�سرية وغري 
قادرة على العطاء وامل�ساركة الفعالة بحرية ووعي مدرك جلميع الأمور، ثم 
اإن ا�ستقالل الذات يعني قدرة الفرد على نقد ذاته اأول واأن يعرف اإمكانه 
وحدود طاقاته واملدى الذي ميكن اأن ي�سهم به يف الرتقاء بذاته وجمتمعه 
فاإن�سان امل�ستقل هو القادر على اإ�سدار اأحكام ويتخذ لنف�سه موقفا فكريا 
ل يحيد عنه بل ميكن مراجعته واإثرائه اإذا كان يف ذلك تدعيما وتاأكيدا 

لهويته ووطنيته وانتماءاته الأيديولوجية)ال�سيخ، 1429: �ض23(. 

- ثالثا: املواطنة دليل عملي لتفعيل الهوية الثقافية يف املجتمع اأن العي�ض يف جمتمع 
الثقافية  الهوية  على  احلفاظ  يتطلب  واديــا  وثقافيا  فكريا  وم�ستقل  اآمن 
اإل من خالل امل�ساركة الفعالة داخل  وهذا ل يتحقق من الناحية العملية 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  الفكرية  امليادين  جميع  يف  املجتمع 
وعندما يتحقق ذلك تربز هوية الفرد املجتمع على ال�سواء وتتحدد مالمح 
الفكرية والعملية )اأحمد،  واإنتاجيتهم  اأبنائه  اإبداعات  املجتمع من خالل 

د.ت.: �ض1929-1928(. 
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خـــاتــمـــــة:

- اأ�سبحت املواطنة من الق�سايا التي تفر�ض نف�سها بقوة عند معاجلة اأي بعد 
من اأبعاد التنمية الب�سرية اأو الإن�سانية وم�ساريع الإ�سالح والتطوير ال�ساملة 
ب�سفة عامة. و املواطنة مبفهومها الوا�سع تعني ال�سلة بني الفرد والدولة 
التي يقيم فيها ب�سكل ثابت، ويرتبط بها جغرافَيا وتاريخَيا وثقافَيا. ويعد 
اأهم  من  التي  الأ�سا�سية،  املدنية  التوجهات  من  باملواطنة  ال�سعور  ازدياد 
موؤ�سراتها املوقف من احرتام القانون والنظام العام، واملوقف من �سمان 
احلريات الفردية واحرتام حقوق الإن�سان، والت�سامح وقبول الآخر وحرية 
التعبري وغريها من املوؤ�سرات التي متثل القيم الأ�سا�سية للمواطنة، مهما 

اختلفت املنطلقات الفكرية واملرجعيات الفل�سفية لهذا املجتمع اأو ذاك.

- اإن تنمية قيم املواطنة لدى الأفراد من اأمناط التن�سئة الجتماعية التي تقوم 
بها موؤ�س�سات تربوية ر�سمية اأو غري ر�سمية، وذلك على اعتبار اأن التن�سئة 
الجتماعية من العمليات الأ�سا�سية يف حياة الإن�سان، فمن خاللها تتبلور 
الفرد  ببناء  تقوم  اأنها  يف  العملية  تلك  اأهمية  وتكمن  الفرد.  �سخ�سية 
لي�سبح �سخ�سية قادرة على التفاعل يف املحيط الجتماعي الذي يحتويها 
من�سبطا �سوابطها. كما ت�ساعد الفرد على النتقال من التكالية املطلقة 
والعتماد على الآخرين والتمركز حول الذات يف املراحل الأوىل من عمره 
املراحل  عرب  وذلــك  النف�ض  على  والعتماد  والإيجابية  ال�ستقاللية  اإىل 

الرتقائية من عمره.

ممار�سات  كل  يف  واحد  اآن  يف  يتغلغل  و  يت�سع  مفهوم  املواطنة  باأن  �سلمنا  اإذا 
به  يحيط  وما  واملجتمع،  الفرد  بني  العالقة  ملعيار  املنتجة  تفكريهم  وبنية  الأفــراد 
من اإطار ثقايف قانوين يوؤطر اآليات م�ساركة املواطن يف ال�ساأن العام واحلفاظ على 
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اأبعادها  اآليات تنمية وتعزيز مبداأ املواطنة مبختلف  العامة، فاإن  الوطنية  امل�سلحة 
امل�سوؤوليات  فيها  تتداخل  باأكمله  جمتمع  ق�سية  ت�سبح  ممار�ستها  م�ستويات  وتعدد 

وتت�سابك لت�سبح مهمة وطنية يحكمها الن�سجام وينظمها �سياق التناغم.





الفصل الثاني

 
»�ملو�طنة بني �ملحلية و�لعاملية«

• مقدمة
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والقومية. • املواطنة 
والدميقراطية. • املواطنة 

الجتماعية. وامل�سوؤولية  • املواطنة 
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مــقـــدمـــــة:

لرتبية  الكاملة  عنايتها  توجيه  هو  الناه�سة،  ــدول  ال اإليه  ت�سعى  ما  اأول  اإن 
مواطنيها ون�سر الوعي بينهم، فاملواطن ال�سالح هو راأ�ض املال احلقيقي يف العملية 
ّمثل  ولقد  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والثقافية  الجتماعية  اأبعادها  بكل  التنموية 
مو�سوع املواطنة جزءًا من م�سكلة الهوية واملفاهيم املختلفة التي ارتبطت بها منذ 
بدء احتكاكنا الفكري والثقايف وال�سيا�سي والع�سكري بالغرب يف القرن املا�سي واإذا 
كانت امل�ساألة قد ح�سمت على �سعيد الواقع منذ اأن متزقت الدولة العثمانية وحتولت 
تنته  امل�ساألة مل  فاإن  واإقليمية،  قومية  وحكومات  دول  اإىل  العربية وغريها  اأ�سالوؤها 
على امل�ستوى الفكري والثقايف، بل ّظلت �سوؤاًل كبريًا يطرح ب�سكل اأو باآخر )اأبو دف، 

2004:�ض2(.

وقد اأ�سار بع�ض املفكرين اإىل بروز م�سكلة فقدان ال�سعور بالنتماء الوطني لدى 
ال�سباب يف املجتمع العربي والإ�سالمي والتي جت�سدت يف امل�سارعة اإىل ال�سفر للخارج 
ملجرد جمع املال والك�سب والتهرب من دفع ال�سرائب امل�ستحقة وعدم التفاين يف اأداء 
العمل وتدين م�ستوى احلر�ض على امل�ساركة الفاعلة يف اإ�سالح الوطن وترقيته )بن 

طالل، 2008: �ض32(.

اإن منظومة قيم املواطنة هي الو�سيلة الوحيدة واملالئمة لقيام الروابط املتعددة 
اأنها املحرك للحياة الإن�سانية فتتاأرجح احلياة بني القيم اليجابية  بني النا�ض كما 
وال�سلبية فاإذا تغلبت الأوىل ا�ستمرت حياة الأمم وال�سعوب يف تطور وعطاء واإن حدث 
العك�ض �ساد التخلف ال�سامل وعدم ال�ستقرار، ولكن قيم املواطنة لن تظهر على النحو 
املطلوب اإل عندما تتوفر مقوماتها متمثلة يف متتع جميع اأطرافها بحقوقهم مقابل 
اأداء الواجبات املطلوبة منهم ومن ثم �سيكون لدى املواطن اإح�سا�ض و�سعور داخلي 
ب�سرف النتماء للوطن بل ينظر اإىل وطنه على اأنه بيته الكبري، الذي يجب احلفاظ 
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عليه و�سيانته من جميع الأخطار واحلر�ض على حتقيق ال�سالح العام والت�سدي لكل 
ما يخل بال�ستقرار والأمن من خالل التعاون وامل�ساركة مع موؤ�س�سات املجتمع )اآل 
عبود، 2011: �ض5(، واإذا كنا يف الف�سل ال�سابق تعر�سنا ملفهوم املواطنة وماهيتها 
املفاهيم  من  مبجموعة  املواطنة  مفهوم  عالقة  لتحديد  الف�سل  هــذا  يف  فن�سعى 

املرتبطة به، ولذلك �سينطلق هذا الف�سل من جمموعة حماور رئي�سية وهي:

املواطنة والعوملة.  •
املواطنة والقومية.  •
املواطنة والنتماء.  •

املواطنة والدميقراطية.  •
املواطنة وامل�سوؤولية الجتماعية.  •

املواطنة والعوملة:
تقلي�ض  اإىل  يهدف  م�سروعا  واحــد  اآن  ويف  اقت�سادية  �ــســرورة  العوملة  تعد 
املمكن متييز خم�سة مالمح  الثالث، ومن  العامل  وا�ستغالل عمل  الوطنية  الثقافات 
خمتلفة للعوملة على الأقل: التجارة الدولية وحركات روؤو�ض الأموال ون�سر الثقافات 
والأفكار املتنوعة واإمكانية جمان�ستها، كما مت اقحام املوؤ�س�سات الدولية لت�سجيع هذه 

احلركات نحو اخلارج ولإيجاد حلول للم�ساكل التي خلفتها)فونتال، 2009:�ض5(، 

ول�سك اأنه مع تبني املجتمعات لنماذج مغايرة للتحديث ومع النفتاح امل�ساحب 
جذور  يف  الت�سكيك  لنزعات  نتيجة  ملعانها  الوطنية  النزعة  فقدت  العوملة  لتطورات 
الوطنية فالوطنية تعتمد على خ�سو�سيات يف بنية الوطن يتحدد من خاللها عالقة 
ميكنه  الذي  بال�سكل  الآخــر  على  بها  ينفتح  التي  للكيفية  وروؤيته  مبجتمعه  املواطن 
من الدفاع عن امل�سلحة الذاتية داخل العاملية وامل�سلحة اخلا�سة داخل العمومية، 
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من هنا كانت املخاطر التي حتدق بالثقافة الوطنية يف مواجهتها للتيارات الهدامة 
الواردة من اخلارج حتت اأقنعة عديدة وهي تيارات تخ�ساها الدول املتقدمة كالدول 
النامية متاما، ونظرا لإ�سكاليات الهوية الوطنية يف ظل تنامي فكر العوملة والتيارات 
الإقليمية  املجتمعات  م�ستوى  على  الأخــرية  ــة  الآون يف  احلاجة  تربز  لها،  الداعمة 
الت�سامن  عوامل  لتاأكيد  كمدخل  املواطنة  فكرة  يعزز  تربوية جديدة مبا  مهام  اإىل 
املجتمعي يف مواجهة م�سكالته، وعلى الطرف الآخر فاإن مواطنة ماأمولة يف ع�سر 
العوملة تعني �سكال من النتماء العاملي، مبا يعني جتاوز اخل�سو�سيات الإقليمية اإىل 

.)Capella، 2000:p.243( مناخ اآمن و�سالح لكل فرد اأو مواطن

التحول  اإىل  النظر  على  يقوم  املعا�سر  بالعامل  حلق  الذي  العميق  التحول  اإن 
وت�سدع  الأيديولوجيات  �سراع  فيها  يبدو  ومركبة،  مفتوحة  انتقالية  حالة  بو�سفه 
املوؤ�س�سات الدولية وانهيار التما�سك الجتماعي وانحالل الهويات الوطنية والقومية 
وانخراط النا�ض يف ن�ساط اقت�سادي ا�ستهالكي متحلل من كل التوجهات وال�سوابط 
اجلمعية، ومن ثم يقع املجتمع يف اختيار من اثنني اإما العودة اإىل تراث ال�سعوب اأو 
الذي  الع�سر  هذا  نغفل طبيعة  اأن  ل ميكن  و  احلداثة،  بعد  ما  اإىل  الدعوة  تعاظم 
�سلوكيات  ت�سميته  ميكن  ملا  املجتمع  اأبناء  من  املجتمع  اأفــراد  تهيئة  ويجب  نعي�سه، 
املواطنة العاملية، فبقدر ما تكون احل�سارة مرياث اإن�ساين تكون املواطنة العاملية هي 
القاعدة التي ت�سع الإن�سان اأما م�سئولياته الكلية انطالقا من املجتمع الذي يعي�ض فيه 
اإىل اآفاق الروؤى العاملية ومن ثم يت�سح اأن ال�سهامات احلقيقية التي يقوم بها الفرد 
�سرورة  يتطلب  الذي  الأمر  واإن�سانية  عاملية  خدمة  ذاتها  يف  تت�سمن  وطنه  خلدمة 
العمل على تر�سيخ مفهوم املواطنة العاملية من خالل تر�سيخ قيم الولء للوطن وغر�ض 
اأ�سول الوطنية ال�سحيحة يف نفو�ض الطالب وتعريفهم بواجباتهم جتاه الوطن فال 
الوطني  وولئه  بقوميته  الفرد  �سعور  اإن  بل  والعاملية  واملواطنة  القومية  بني  تعار�ض 
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يعترب خطوة اأ�سا�سية يف �سبيل العاملية ال�سحيحة واأن الولء للمجتمع العاملي ل ميكن 
بدل لالنتماء الوطني اإنه يكمل هذا النتماء ول يناق�سه )عبد املنعم، 1997:�ض67(.

واأيًا كانت �سيغ التفكري يف البحث عن دعائم املواطنة يف عامل امل�ستقبل فاإن 
بعدما  الإن�سانية  عامل  يف  للمواطنة  التفكري  من  جديد  �سكل  اإىل  يتطلع  كله  العامل 
حتولت حركية النظام العاملي نحو تر�سيخ قيم مادية تهدد مكانة الإن�سان يف عامل 

الوجود)ايفن�ض، 2000: �ض14(.

اإن الفروق بني احل�سارات لي�ست فروقا حقيقية فح�سب بل هي فروق اأ�سا�سية 
فاحل�سارات تتمايز الواحدة عن الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأهم 
الدين وللنا�ض يف احل�سارات املختلفة اآراء متباينة عن العالقات بني اهلل والإن�سان 
ب�سرعة  تختفي  ولن  قرون،  نتاج  الفروق  وهذه  والدولة  واملواطن  واملجموعة  والفرد 
اإنها فروق اأ�سا�سية بدرجة كبرية من الختالف بني العقائد والنظم ال�سيا�سية وتلك 
الختالفات ل تعني النزاع ول العنف بال�سرورة، ومن ثم فالعوملة وادعاءات روادها 
املواطن  ت�سكيل  يف  الفوارق  وذوبــان  الثقافية  اخل�سو�سيات  بامنحاء  وخمططيها 
من  الأكــرب  الق�سم  لأن  نظرًا  اآن  يف  و�سك  جدل  مثار  ت�سبح  كوين  قيمي  ن�سق  وفق 
الثقافة اإمنا هو مقومات جوهرية من الع�سري تغيريه �سواء كان ذلك بفعل ال�سراع اأم 
بفعل التالقح الذي تفرزه العوملة، وعليه فاإن حماولة عوملة مفهوم املواطنة وامنحاء 
اأو  ال�سراع  ب�سبب  الأمم  وخ�سو�سيات  الهويات  وطم�ض  اخلا�سة  الثقافية  الفوارق 
الختالفات ال�سيا�سية كثريا ما تاأتي بردود عك�سية لهذا الجتاه بتعميقها وجتذيرها 
من خالل ارتباطاتها ال�سيا�سية باجلذور العميقة اأو الغام�سة للثقافة �سواء الروحية 
اأو التاريخية ونتيجة لذلك ي�سبح تهديد ثقافة املرء تهديدا لدينه اأو لأ�سالفه ومن 

ثم تهديد جلوهر هويته)ع�سلية، 2000: �ض61(.
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ال�ستعمارية  املغامرات  اإخفاق  اأثبتت  قد  الع�سرين  القرن  جتارب  كانت  واإذا 
املعلنة يف تكوين نظام دويل  العوملة وفل�سفتها  فاإن  الأقل  التقليدية على  يف �سيغتها 
جديد يتجه نحو توحيد املناهج والقيم والأهداف مع طموحه يف ذات الوقت اإىل دمج 
الإن�سانية باأكملها داخله ودعم فر�سية التقارب وتر�سيخها يف الواقع اإنها تك�سف عن 
العديد من اأنواع التنافر وعدم الت�ساق حني حتدد نطاق هذا النظام وعندما حتث 
اإىل جمتمعات اجلنوب تك�سف بذلك عن عدم مالئمة  ا�سترياد مناذج غربية  على 
اآمال  اأي�سا  توقظ  التكيف  على  الطرفية  املجتمعات  حتر�ض  وعندما  النموذج  هذا 
التجدد وحني تعجل بتوحيد العامل فاإنها تف�سل ظهور التفرد وتزيد تاأكيدها وحني 
متنح النظام الدويل مركزا لل�سلطة مرتبا اأكرث من اأي وقت م�سى فاإنها تتجه نحو 
للتاريخ  نهاية  و�سع  نحو  العوملة  ت�سعى  و�سدة �سراعاته وحني  منازعاته  زيادة حدة 

فاإنها متنحه فجاأة معاين متعددة ومتناق�سة)مارتن و�سومان، 1998: �ض173(.

اإل من  ومل يختلف �ساأن حم�سلة املعرفة والفكر عن �ساأن النظم واملمار�سات 
حيث درجة العمق والرتتيب فالفكر مبنطلقاته ومرجعياته الأ�سيلة هو الأ�سا�ض يف 
يف  مقا�سده  لترتكز  واحلقوق  الواجبات  وحتديد  النظم  و�سياغة  املمار�سات  اإفراز 
التاأثري يف عمليات التغيري والتطور ودفع عجلة التح�سر والتقدم يف املجتمعات املعنية 
باعتباره الأ�سل يف حتديد طبيعة الأ�سياء والعالقات و�سياغة املنطق التاريخي، بل 
وم�ستوجبات التحقق التاريخي للمجتمعات الب�سرية، وهنا تن�ساأ الإ�سكاليات الناجمة 
ووا�سطة  مدخال  العلم  العقيدة  ومتتطي  عقيدة  العلم  وينقلب  احلجج  تداخل  عن 
وو�سيلة لب�سط نفوذها وهيمنة مفاهيمها وت�سدير دللته وم�سامينه بل وممار�ساته 
بغ�ض النظر عن طبيعة كل من املن�ساأ واملقتب�ض الأمر الذي يوؤدي اإىل تال�سي احلدود 
والعمل  العامة  احلياة  ميادين  يف  تروج  التي  وال�سيا�سات  النظريات  بني  الفا�سلة 
ال�سيا�سي وعندها تلتب�ض الأمور والروؤى وتختلط املفاهيم )ر�سوان، 1994: �ض14(.
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مفهوم العوملة:

يعد مفهوم العوملة مفهوما جديدا ن�سبيا على ال�ساحة الفكرية وما زال يكتنفه 
اإىل الزوايا املتعددة  الغمو�ض ومل يتبلور بعد كمفهوم واقعي وقد يكون ذلك راجعا 
العوملة من زاوية  اإىل  العوملة، فالبع�ض ينظر  اإىل  والكتاب  الباحثون  بها  التي ينظر 
التحولت  من  منطلقا  يعرفها  الآخــر  والبع�ض  املعلومات  وتدفق  الت�سالت  ثــورة 
القت�سادية وحركة روؤو�ض املال واملنتجات واآخرون يتحدثون عن العوملة من اجلوانب 

ال�سيا�سية والثقافية وتاأثريها على املجتمع واإطاره الثقايف )حمدان، 1429: �ض9(.

القت�ساد،  دائــرة  تتجاوز  اأبعاد  ذو  ن�سق  اأو  نظام  اأنها  على  اجلابر:  ويعرفها 
والت�سويق  املال  جمال  ي�سمل  كذلك،  تكون  اأن  لها  يراد  اأو  عاملي  نظام  الآن  العوملة 
)اجلابري،  والفكر  ال�سيا�سة  جمال  اأي�سا  ي�سمل  كما  والت�سال..الخ.،  واملبادلت 

1998: �ض14(.

على  الراأ�سمالية  هيمنة  يف  واملتمثل  الغربي  النموذج  �سيادة  تعني  العوملة  اإن 
والعوملة  الليربالية  الثقافة  و�سيادة  الدولية  موؤ�س�ساتها  و�سيطرة  العاملي  القت�ساد 
تكت�سب ب�سكل اأكرب الطابع الثقايف الأمريكي مما يجعل الثقافات الغربية الأخرى يف 

موقع التابع كذلك)حمدان، 1429:�ض10(.

خ�سائ�س العوملة:

هو  املواطنة  وقيم  القومي  ال�سعور  على  �سلبيا  توؤثر  التي  العوامل  اأخطر  ومن 
الواقع احلايل لتنامي �سيا�سات الإعالم يف ع�سر العوملة، ومع اعتبار البعد اخلا�ض 
بالعوملة القت�سادية وال�سياقات الفكرية والقيمية املرتبطة بها، فاإن هناك كثري من 
املوؤ�سرات التي ت�سري اإىل اأن و�سائل الإعالم تخلق حاليا اأ�ساليب بديلة لإر�ساء هويات 
جماعية و�سعور بالنتماء غالبا ما يعتمد على ب�سائع ال�ستهالك والأ�سماء والرموز 
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التجارية ومن ثم تتاآكل قيم املواطنة يف مقابل تنامي الرغبة والتوحد يف ال�ستهالك 
.)Capella، 2000:p.245(

اإن املتغريات العاملية اجلديدة قد اأوجدت اأ�سكاًل جديدة من التهديدات املوجهة 
لالأمن القومي للدول واجلديد من هذه الأ�سكال هو التداخل والت�سابك بني م�سادر 
التهديد الداخلي واخلارجي بحيث اأ�سبح من الع�سري و�سع حدود فا�سلة بني اأمناط 
التهديدات الداخلية واخلارجية فالجتاه هو التدخل اخلارجي يف ال�سئون الداخلية 
اإن�سانية يت�سابك فيه ما هو خارجي مع ما هو داخلي  اإىل اعتبارات  للدول ا�ستنادا 
الع�سكري  التدخل  على  قا�سرا  يعد  مل  الإقليمية  الدولة  حلدود  القائم  والخــرتاق 
الإقليمية  احلدود  يتجاوز  وتكنولوجي  وات�سايل  اقت�سادي  اخرتاق  اإنه  بل  املبا�سر 
املعروفة ول ميكن اأن يتحقق اإل مع توافر عوامل داخلية م�ساعدة ومتفاعلة معه بل اإن 
املفهوم التقليدي ل�سيادة الدولة القومية �سار اليوم مو�سع ت�ساوؤل خا�سة واأن هناك 
قرارات م�سريية بالن�سبة لل�سعوب يتم اتخاذها خارج نطاق موؤ�س�سة الدولة القومية 
بو�سفها املوؤ�س�سة ال�سيا�سية الأم كما اأن القوة املتولدة عن جمتمع املعلومات اجلديد 
اأخذت يف ت�سكيل اأبنيتها املوؤ�س�سية اخلا�سة بها والتي ل تعرف حدودا )اأبو عامود، 

2002: �ض33(.

اإن املواطنة يجب اأن تتخطى عقبة تقليد املا�سي دون الوعي ب�سروط التجربة 
كما  والتطور  احلداثة  بدعوى  التبعية  يف  والإغــراق  العاملية  واملتغريات  الجتماعية 
اأن تنظر اإىل تاريخها وهويتها  يدلل عليها النموذج الغربي، فاملواطنة احلقة يجب 
ومكانتها كمرجعية حتدد لها الطريقة التي ميكن اأن تتفاعل بها مع اأحداث التطور 
العاملي فالهجوم الكا�سح للعوملة �سيوؤدي اإىل الرتداد نحو الت�سبث بالثقافة والهوية 
ايجابية  مقاومة  اإىل  املقاومة  تتحول  مل  ما  خا�سرة  �ستكون  املعركة  اأن  اإل  القومية 

تت�سلح باأدوات ثقافة العوملة ذاتها )عبد اهلل، 1998:�ض38(.
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املواطنة يف الفكر الغربي املعا�سر:

كرثت يف العقد الأخري من القرن الع�سرين الكتابات حول املواطنة مبفهومها 
وما  ال�سيا�سية  ال�سرتاتيجيات  مــن  العديد  الظهور  يف  وتــوالــت  اجلــديــد  العاملي 
يلزمها من ا�سرتاتيجيات تربوية بغية تعميق قيم تربوية جتعل الأفراد اأكرث تفاعال 
وانخراطا يف ذلك املفهوم اجلديد للمواطنة الذي يحاول وفق املنطق الدميقراطي 
الغربي املعا�سر اإحالل هوية جديدة وحيدة حمل الهويات املختلفة املت�سابكة والتي 
تن�ساأ على اأ�سا�ض الديانة – اجلن�ض – العرق والطبقة الجتماعية والوع، وتوؤكد اأن 
الهوية املدنية هي الهوية الوحيدة التي متتلك امل�ساواة لكل املواطنني يف الدولة بغ�ض 
اأن الهوية املدنية م�ساعة لكل املواطنني وترتكز  اإذ  النظر عن الختالفات ال�سابقة 
هذه الهوية املدنية على اللتزام احلر مببادئ مدنية معينة وقيم الدميقراطية التي 
تذوب يف طياتها الختالفات اجلن�سية والعرقية بل والدينية لت�سبح )الهوية املدنية( 
يف الرابط الذي ي�سم املواطنني جميعا يف نظام �سيا�سي واحد )عز الدين، 2006: 

�ض42-41(.

املتغريات املعا�سرة واأثرها على مفهوم املواطنة:

الأو�ساط  بها  وتن�سغل  املعا�ض  الواقع  يوؤكدها  التي  اليومية  الأحـــداث  ت�سري 
ال�سيا�سية والثقافية والإعالمية واجلماهريية اإىل حتد وا�سح متجدد ملبداأ املواطنة 
ومفاهيمها يف العامل العربي والإ�سالمي على وجه اخل�سو�ض، وتتعدد هذه العوامل 
التي تقف خلف هذا التحدي لت�سمل متغريات فكرية وثقافية و�سيا�سية واجتماعية 
تبلورت يف اإطار القوة الواحدة يف العامل ونظرته املتحولة اأو ماتهدف اإليه من م�سالح 
جعلتها تروج ملفهوم جديد ملواطنة عاملية يف ع�سر يعرف بع�سر العوملة تدعمها يف 
ال�سعي احلثيث لتحقيق ذلك القوة ال�سيا�سية والع�سكرية التي حتت يدها، ومن اأهم 
هذه املتغريات التي تعد دواعي اأ�سا�سية لنبعاث هذا املفهوم اجلديد للمواطنة والذي 
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�سمي )املواطنة عديدة الأبعاد( املتغريات التالية:

والجتماعية  القت�سادية  املقايي�ض  توحيد  اإىل  تــوؤدي  الأ�سواق  عوملة  اإن   )1(
وال�سيا�سية والعالقات الثقافية بني املجتمعات.

اللغة  تــاأثــري  مــن  يزيد  �سوف  العاملية  التــ�ــســالت  �سناعة  يف  النمو  اإن   )2(
الإجنليزية يف احلياة اليومية ل�سعوب العامل.

القومية  لل�سيا�سات  املركزية  النقطة  ي�سبح  �سوف  الثقايف  الختالف   )3(
والدولية.

)4( الهويات الدينية والأخالقية �سوف تزداد ب�سكل مثري مبا يوؤثر يف مركزية 
ال�سلطة يف العامل.

)5( يف عامل تتزايد فيه اإزالة احلدود فاإن التعاون بني الأمم يجب اأن يلعب دوًرا 
اأكرب ويتوىل وظائف ومهام الأمة.

جهة  مــن  القت�سادي  للنمو  التناف�ض  عــن  النا�سئ  التوتر  م�ستوى  اإن   )6(
وامل�سوؤوليات الأخالقية والبيئية من جهة اأخرى �سوف تزداد ب�سكل ملحوظ.

)7( اإن التطور العلمي وكذلك القوة النووية تزداد ب�سكل م�ستمر كم�سدر هام 
للطاقة رغم خطورتها البيئية.

عرب  الإفهام  توحد  يف  و�ست�سهم  الت�سال  �ست�سجع  املعلومات  تقنية  اإن   )8(
الثقافات والأمم والتاأثري على اخل�سو�سيات.

)9( ال�سراع داخل اجلماعات( الأخالقي - الديني - الإقليمي )�سوف يزداد 
ب�سكل ملحوظ داخل الأمم وفيما بينها.
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مثري  ب�سكل  يــزداد  �سوف  الإن�ساين  ال�سلوك  يف  العاملي  الإعــالم  تاأثري   )10(
)�سيللر، 1999: �ض143(.

)11( تاأثري الإعالم العاملي يف ال�سلوك الإن�ساين �سوف يزداد ب�سكل مثري.

)12( اإن اإح�سا�ض النا�ض باملجتمع وامل�سوؤولية الجتماعية �سوف ينح�سر ب�سكل 
ملحوظ.

)13( تزايد امل�سكالت العرقية والدينية يف اأقطار كثرية من العامل وتفجر العنف 
بل والإبادة الدموية لي�ض فقط يف بلدان مل تنت�سر فيها اأيديولوجيا احلداثة 
قواه  يد  على  اأو  الغربي  العامل  قلب  يف  اأي�سًا  بل  الثالث  العامل  بلدان  من 
الكربى، بدءًا من الإبادة ال�سربية للم�سلمني، و انتهاء بالإبادة الأمريكية 

للعراقيني ولالأفغان ومرورًا بالإبادة امل�ستمرة للفل�سطينيني.

)14( بروز فكرة » العوملة  » التي تاأ�س�ست على التو�سع الراأ�سمايل العابر للحدود 
وثورة الت�سالت والتكنولوجيا من ناحية اأخرى، واحلاجة ملراجعة املفهوم 
الذي قام على ت�سور احلدود الإقليمية للوطن واجلماعة ال�سيا�سية و�سيادة 

الدولة القومية، وكلها م�ستويات �سهدت حتولت نوعية.

 )15( اإن منو الجتاهات الأ�سولية امل�سيحية واليمينية املتطرفة يف البلدان التي
 مثلت مهد التجربة الليربالية قد اأدى اإىل مراجعة املفهوم والتاأكيد على حموريته
ملواجهة هذه الأفكار واآثارها يف الواقع ال�سيا�سي والجتماعي الغربي املعقد 
عن  ف�ساًل  هذا  وامل�سلمون،  العرب  منها  ودينية  عرقية  اأقليات  وجود  مع 
و�سول الفردية  كفكرة مثالية لتحقيقه حرية وكرامة الفرد- اإىل منعطف 
وعكوف  ممار�ستها  يف  التطرف  اأدى  اأن  بعد  الليربايل،  الواقع  يف  خطري 
الذي  الت�سامن  تهديد  اإىل  ال�سيقة  وم�ساحلهم  ذواتــهــم  عن  الأفـــراد 
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العام  بال�ساأن  اأي جمتمع �سيا�سي، وتراجع الهتمام  اأ�سا�ض وقاعدة  ميثل 
ل�سالح ال�ساأن اخلا�ض، وتنامي ما ي�سميه البع�ض  » موت ال�سيا�سة  » وبروز 

�سيا�سات احلياة اليومية.

البلدان  بع�ض  اأر�ــض  على  الراب�سة  والتوترات  الأزمــات  من  الكثري  اإن   )16(
العربية هي يف املح�سلة النهائية من جراء تغييب مفهوم املواطنة والإعالء 
هذا  وعرب  العام.  الوطني  الإطــار  ح�ساب  على  خا�سة  عناوين  �ساأن  من 
املنهج الذي غيب اأو األغى املواطنة ل�سالح ولءات خا�سة وعرب متوالياته 
وتاأثرياته التي فاقت الت�سورات وزادت من الحتقان ال�سيا�سي واأدت اإىل 
اإىل خلق جزر  اأف�ست  قد  الدول  بع�ض  الجتماعي يف  ال�ستقرار  ه�سا�سة 
اجتماعية معزولة عن بع�سها البع�ض ل يجمعها اإل ال�سم والعنوان العام، 
ال�سيا�سية  الأنظمة  حتر�ض  التي  امل�سكالت  من  عديد  الطبيعية  والنتيجة 

حاليًا على مواجهتها من خالل درا�سة اآفاق تفعيل مبداأ املواطنة.

وميثل ذلك حتديًا داخليًا يف املجتمعات العربية ومنها اململكة العربية ال�سعودية 
حيث

اإىل تكوين  اأبعاد املواطنة  اأدى تداخل حدود النتماءات الفكرية والثقافية مع 
�سكل هالمي يف املفاهيم واملمار�سات وانعك�ست على احلقوق والواجبات، خا�سة يف 
ظل التعدد الذي ي�سل اإىل حد التناق�ض بني روؤى وتيارات الفكر ال�سيا�سي والجتماعي 
حيال املواطنة والتي اأخذت �سكل الإق�ساء اأو التنكر من جهة والتهمي�ض والتغييب من 
جهة اأخرى، اإذ �سهد تطور الفكر ال�سيا�سي العربي على مدى القرن الفائت بروز عدة 
دون  �سعارات  رفع  واختزلت ممار�ساتها يف  ال�سعبية،  القناعات  تقا�سمت  اجتاهات 
تاأ�سيل للمفهوم وجتذيره يف بنية الوعي واإك�ساب اآليات حتققه على اأر�ض الواقع مما 
املتغريات  كانت  الإفــادة منها.واإذا  وتدين  الوطنية  الطاقات  اإىل هدر يف  اأدى بحق 
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اإىل خللها  املواطنة ت�ساف  بتبعات وم�سوؤوليات جديدة على  تلقي  املعا�سرة  العاملية 
واإذا  وان�سقاقات،  العربي وما يرتتب عليها من ممار�سات  الوعي  بنية  وت�سوهها يف 
كان تقدم و�سائل الت�سال والبث يف الع�سر احلا�سر اأدى اإىل نوع من النفتاح غري 
امل�سبوق الذي يوؤدي يف جمال الفكر واملفاهيم ال�سيا�سية والثقافية اإىل اختالط يف 
الأوراق وخلل يف الروؤية والختيارات، واختطاف اأمام بريق ال�سعارات وخا�سة لدى 
فئة ال�سباب وما ي�سمى خ�سو�سيات ثقافة هذه الفئة يف علم نف�ض الجتماع من حب 
كل جديد ورغبة يف التغيري وتاأكيد الذات، وال�ستقاللية – وال�سراع مع ثقافة الكبار 

)حمفوظ، 2008: �ض287(.

مما �سبق جند اإن املتغريات العاملية املعا�سرة تلقي بتبعات وم�سوؤوليات جديدة 
على املواطنة ت�ساف اإىل خللها وت�سوهها يف بنية الوعي العربي وما يرتتب عليها من 
ممار�سات وان�سقاقات، كما اأن تقدم و�سائل الت�سال والبث يف الع�سر احلا�سر اأدى 
ال�سيا�سية  يوؤدي يف جمال الفكر واملفاهيم  اإىل نوع من النفتاح غري امل�سبوق الذي 

والثقافية اإىل اختالط يف الأوراق وخلل يف الروؤية والختيارات.

املواطنة واالنتماء:

لالرتقاء  واإخال�ض  بحما�ض  يعمل  املواطن  يجعل  داخلي  �سعور  النتماء  ميثل 
واإح�سا�ض  ه  فالنتماء  بوطنه  الفرد  يفتخر  اأن  مقت�سياته  ومن  عنه  وللدفاع  بوطنه 
وموؤ�س�سات  والوطن  اجلماعة  اإىل  بالنت�ساب  النتماء  ويرتبط  الوطن  جتاه  اإيجابي 

املجتمع املدين )ي�ض، 2002: �ض40-38.( 

مفهوم االنتماء

 ي�سري مفهوم النتماء اإىل النت�ساب لكيان ما يكون الفرد متوحدًا معه مندجمًا فيه، 
 باعتباره ع�سوًا مقبوًل وله �سرف النت�ساب اإليه، وي�سعر بالأمان فيه، وقد يكون هذا
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 الكيان جماعة، طبقة، وطن، وهذا يعني تداخل الولء مع النتماء والذي يعرب الفرد
من خالله عن م�ساعره جتاه الكيان الذي ينتمي اإليه.

ولقد ورد  يف  النتماء اآراء �ستى للعديد من الفال�سفة والعلماء وتنوعت اأبعاده 
Maslo من خالل  ما بني فل�سفي  ونف�سي  واجتماعي، ففي حني تناوله  ما�سلو  
الدافعية، اعتربه اإريك فروم  Fromm حاجة  �سرورية على الإن�سان اإ�سباعها ليقهر 
الذي   Leon Festinger عزلته وغربته ووحدته،  متفقًا يف هذا مع وليون ف�ستنجر
الجتماعية،  املقارنة  عملية  خالل  من  اجلماعة  اأفراد  متا�سك  وراء  اجتاهًا  اعتربه 
وهناك من اعتربه مياًل يحركه دافع قوي لدى الإن�سان لإ�سباع حاجته الأ�سا�سية يف 

احلياة.

و�سعورًا  اجتاهًا  كونه  بني  ما  النتماء  حول  الآراء  اختالف  من  الرغم  وعلى 
الكائن احلي  �سعور  احلاجة هي  – لكون  نف�سية  اأ�سا�سية  كونه حاجة  اأو  واإح�سا�سًا 
بالفتقاد ل�سيء معني، �سواء اأكان املفتقد ف�سيولوجيًا داخليًا، اأو �سيكولوجيًا اجتماعيًا 
اأنها جميعًا  اإل  اأو مياًل،  اأو كونه دافعًا  وال�سيطرة والإجناز-  اإىل النتماء  كاحلاجة 
توؤكد ا�ستحالة حياة الفرد بال انتماء، ذاك الذي يبداأ مع الإن�سان منذ حلظة امليالد 
اإ�سباع حاجته ال�سرورية، وينمو هذا النتماء بنمو ون�سج الفرد اإىل  �سغريًا بهدف 
ميكن  ول  اأفــراده.  حاجات  ي�سبع  اأن  عليه  الذي  الكبري  للمجتمع  انتماًء  ي�سبح  اأن 
اإل من خالل  ال�سعور باملكانة والأمن والقوة واحلب وال�سداقة  اأن يتحقق لالإن�سان 
اإىل  اإ�سافة  اجتماعي،  اإل يف موقف  يكت�سب معناه  الإن�ساين ل  فال�سلوك  اجلماعة، 
اأن اجلماعة تقدم للفرد مواقف عديدة ي�ستطيع من خاللها اأن يظهر فيها مهاراته 
للجماعة  انتمائه  من  ي�ستمده  الذي  بالر�سا  الفرد  �سعور  اأن  على  عالوة  وقدراته، 
يتوقف على الفر�ض التي تتاح له كي يلعب دوره بو�سفه ع�سوًا من اأع�سائها)�سيام، 

2002: �ض279(..
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ال�سعب  يعني  الــذي  للوطن  احلقيقي  النت�ساب  باأنه  النتماء  تعريف  وميكن 
الفرد  ما ملحبة  تقم�ض ع�سوية  والرغبة يف  والأر�ــض فكرًا وجت�سده اجلوارح عماًل 
والروابط  والعواطف  ال�سالت  يعرب عن  والذي  للوطن  بالن�سمام  والعتزاز  لذلك 
ال�سعور  النتماء هو   اأن  الر�سيدي )2006( فريى  اأما  بوطنه«.  املواطن  تربط  التي 
بالرتباط باجلماعة ال�سيا�سية ومتثل اأهدافها، والفخر بحقيقة اأن الفرد جزء منها«. 
ويحقق النتماء ال�سعادة للفرد فهو �سرورة حلياة الفرد واملجتمع، فالنتماء حتكمه 
الفرد  م�سالح  مع  يتعار�ض  ل  فهو  وبذلك  امل�ستنري  والتفكري  العقالنية  ال�سروط 
واجلماعة واملجتمع، ذلك اأن الفرد واجلماعة ملزمني بالعمل وفقًا العقد الجتماعي 
وال�سيا�سي والقانوين والعقائدي التي اتفقت عليه اجلماعة )العامر، 2001: �ض47-

 .)48

اأبعاد االنتماء:

يعد مفهوم النتماء مفهومًا مركبًا يت�سمن العديد من الأبعاد والتي اأهمها: 

:Identity 1( الـهـــويــــة(

 ي�سعى النتماء اإىل توطيد الهوية، وهي يف املقابل دليل على وجوده، ومن ثم تربز
�سلوكيات الأفراد كموؤ�سرات للتعبري عن الهوية وبالتايل النتماء.

:Collectivism 2( اجلماعية(

 اإن الروابط النتمائية توؤكد على امليل نحو اجلماعية، ويعرب عنها بتوحد الأفراد مع
 الهدف العام للجماعة التي ينتمون اإليها، وتوؤكد اجلماعة على كل من التعاون والتكافل
 والتما�سك، والرغبة الوجدانية يف امل�ساعر الدافئة للتوحد. وتعزز اجلماعية كل من
 امليل اإىل املحبة، والتفاعل والجتماعية، وجميعها ت�سهم يف تقوية النتماء من خالل

ال�ستمتاع بالتفاعل احلميم للتاأكيد على التفاعل املتبادل.
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 :Loyalty 3( الوالء(

 الولء جوهر اللتزام، يدعم الهوية الذاتية، ويقوي اجلماعية، ويركز على امل�سايرة
 ، ويدعو اإىل تاأييد الفرد جلماعته وي�سري اإىل مدى النتماء اإليها، ومع اأنه الأ�سا�ض
 القوي الذي يدعم الهوية، اإل اأنه يف الوقت ذاته يعترب اجلماعة م�سئولة عن الهتمام

بكل حاجات اأع�سائها من اللتزامات املتبادلة للولء، بهدف احلماية الكلية.

:Obligation 4( االلتزام(

 حيث التم�سك بالنظم واملعايري الجتماعية، وهنا توؤكد اجلماعية على الن�سجام
اللتزام مبعايري اجلماعة نحو  فاعلة  تولد �سغوطًا  فاإنها  ولذا  والإجماع،   والتناغم 

لإمكانية القبول والإذعان كاآلية لتحقيق الإجماع وجتنب النزاع 

)5( الـتـــــــواد:

الدوافع اأهــم  من  الــتــواد-  وهــو-  الع�سرة،  اأو  الن�سمام  اإىل  احلاجة   ويعني 
 الإن�سانية الأ�سا�سية يف تكوين العالقات والروابط وال�سداقات )21( وي�سري اإىل مدى
 التعاطف الوجداين بني اأفراد اجلماعة وامليل اإىل املحبة والعطاء والإيثار والرتاحم
 بهدف التوحد مع اجلماعة، وينمي لدى الفرد تقديره لذاته واإدراكه ملكانته، وكذلك
 مكانة جماعته بني اجلماعات الأخرى، ويدفعه اإىل العمل للحفاظ على اجلماعة وحمايتها
ل�ستمرار بقائها وتطورها، كما ي�سعره بفخر النت�ساب اإليها)حممد، 2008: �ض17(.

)6( الدميقراطية:

يرددها  التي  والأقــوال  املمار�سات  اإىل  وت�سري  والقيادة،  التفكري  اأ�ساليب  هي 
الفرد ليعرب عن اإميانه بثالثة عنا�سر:
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اأ- تقدير قدرات الفرد واإمكاناته مع مراعاة الفروق الفردية، وتكافوؤ الفر�ض، 
العام، وتنمية  النظام  اإطار  الراأي يف  التعبري عن  ال�سخ�سية يف  واحلرية 

قدرات كل فردبالرعاية ال�سحية والتعليمية والجتماعية والقت�سادية.

 ب- �سعور الفرد باحلاجة اإىل التفاهم والتعاون مع الغري، ورغبته باأن تتاح له
الفر�سة للنقد مع امتالكه ملهارة تقبل نقد الآخرين ب�سدر رحب، و قناعته 
القيادات، مع اللتزام باحرتام النظم  باأن يكون النتخاب و�سيلة اختيار 
التنفيذية  املخططات  و  الأهــداف  و�سع  يف  الغري  مع  والتعاون  والقوانني، 
وترحب  الديكتاتورية،  متنع  بذلك  وهي  ومتابعته  وتوزيعه  العمل  وتق�سيم 

باملعار�ض، مما يحقق �سالمة ورفاهية املجتمع.

ج- اإتباع الأ�سلوب العلمي يف التفكري )العامر، 1426: �ض178(.

 يف �سوء ما �سبق ذكره من اأراء متعددة حول النتماء وجماعة النتماء، ميكن
 ا�ستخال�ض عدة خ�سائ�ض، كموؤ�سرات لدينامكية العالقة اجلدلية بني النتماء وجماعة

النتماء اأهمها: 

اجلدلية  العملية  نتاج  وهو  فل�سفي،  اجتماعي،  نف�سي،  مفهوم  النتماء   -
التبادلية ين الفرد واملجتمع اأو اجلماعة التي يف�سلها املنتمي.

اأو اجلماعة  - باعتبار النتماء ذا طبيعة نف�سية اجتماعية، فاإن وجود املجتمع 
اإىل  باحلاجة  النتماء  يعرب عن  الفرد، حيث  اإليه  ينتمي  كعامل  هام جدًا 
اأو يكون يف ح�سور الآخرين،  الفرد مرتبطًا  اأن يكون  التجمع والرغبة يف 

وتبدو هذه احلاجة وكاأنها عامة بني اأفراد الب�سر.

- يف�سل اأن تكون جماعة النتماء مبثابة كيان اأكرب واأ�سمل واأقوى لتكون م�سدر 
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فخر واعتزاز للفرد، واأن يكون الفرد الع�سو يف جماعة النتماء يف حالة 
توافق متبادل معها ليتم التفاعل الإيجابي بينهم.

الفرد  يتوحد معها  التي  تلك  املرجعية،  باجلماعة  النتماء  يعرب عن جماعة   -
ال�سخ�سية،  اأهدافه  لتقومي  وم�سدرًا  الذات،  لتقدير  معيارًا  وي�ستخدمها 
وقد ت�سمل اجلماعة املرجعية كل اجلماعات التي ينتمي اإليها الفرد كع�سو 

فيها.

اإليها  ينتمي  التي  ويعتنق معايري ومبادئ، وقيم اجلماعة  يثق  اأن  الفرد  - على 
ومن ثم يحرتمها ويلتزم بها.

على الفرد ن�سرة اجلماعة التي ينتمي اإليها، والدفاع عنها وقت احلاجة   -
اأن توفر اجلماعة له احلماية  اإذا لزم الأمر مقابل  والت�سحية يف �سبيلها 

والأمن وامل�ساعدة.

اللغة  وتعترب  ثقايف م�سرتك،  اإطار  الفرد مع اجلماعة �سمن  توحد  يكون  اأن   -
واملعايري الثقافية الأخرى عنا�سر اأ�سا�سية للجماعة، ويتحدد مدى النتماء 

بدرجة التم�سك بها.

- النتماء مبثابة حاجة اأ�سا�سية )اإن�سانية، طبيعة �سيكولوجية يف البناء النف�سي، 
باعتباره خا�سية نف�سية اجتماعية.

- النتماء متعدد الأمناط، ات�ساعًا و�سيقًا، تباعدًا وتكاماًل، وللتن�سئة الجتماعية 
دور اإما يف اإ�سعاف النتماء اأو تقويته، اإذ عن طريقها يت�سبع الفرد بالقيم 

املعززة لالنتماء ومفردات الثقافة كاللغة والفكر والفن.

- يتاأثر النتماء بالظروف الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية ال�سائدة، ولذلك 
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فاإن اأمناط ال�سلوك التي ي�سعب تف�سريها اأو تربيرها اأحيانًا ما تكون نتيجة 
لف�سل الفرد يف ال�سعور بالنتماء واإح�سا�سه بالعزلة عن اجلماعة.

يتخذ موقفًا  الفرد- قد  فاإنه-  اإ�سباع حاجاته،  الفرد  املجتمع على  اأنكر  اإذا   -
�سلبيًا اإن مل يكن اأحيانًا عدائيًا للمجتمع، اإذ قد يلجاأ اإىل م�سادر بديلة، 
يوجه اإليها اهتمامه وانتماءه، وقد تكون م�سادر غري مرغوب فيها اأحيانًا، 

ولها عواقبها ال�سيئة على كل من الفرد واملجتمع.

- ل انتماء بال حب ولذا فاحلب جوهر النتماء.

ال�سلبية  مظاهر  مــن  ي�ساحبه  ومــا  الغـــرتاب  اإىل  النتماء  �سعف  ي�سري   -
لإ�سباع حاجات  املجتمع  زاد عطاء  كلما  وغالبًا  املجتمع،  نحو  والالمبالة 
الفرد، كلما زاد انتماء الفرد اإليه،  والعك�ض �سحيح اإىل حد ما )مكروم، 

2004: �ض27-26(.

النتماء يوؤدي اإىل منو الذات وحتقيقها، وكذا حتقيق متيز الفرد وفرديته،   -

ومتا�سك املجتمع.

- النتماء يدعم الهوية باعتبارها الإدراك الداخلي الذاتي للفرد، حمددة بعوامل 
خارجية يدعمها املجتمع، والنتماء هو ال�سعور بهذه العوامل، ويرتجم من 

خالل اأفعال و�سلوكيات تت�سم بالولء جلماعة النتماء اأو املجتمع.

- الولء مت�سمن يف النتماء والنتماء اأ�سا�ض الوطنية.

– التقدير  – التوحد  اأبعاد حددها البع�ض بثمانية  هي: )الأمــان  - لالنتماء 
الجتماعي – الر�سا عن اجلماعة – حتقيق الذات – امل�ساركة – القيادة 
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– الإطار املرجعي( وبينها جميعًا قدر من الن�سجام وميكن من خاللها 
درا�سة دوافع النتماء.

- النتماء باعتباره قيمة جوهرية متعدد امل�ستويات بتعدد اأبعاد القيمة )وعي، 
وجدان، �سلوك(، فهو )مادي( حلظة ع�سوية الفرد يف اجلماعة، و)معلن( 
النتماء،  جماعة  جتــاه  م�ساعره  مــوؤكــدًا  لفظيًا  عنه  الفرد  تعبري  حلظة 
و)�سلوكي( عندما يتخذ الفرد مواقف �سلوكية حيال جماعة النتماء، وقد 
تكون هذه املواقف اإيجابية تعرب عن قوة النتماء، اأو �سلبية تعرب عن �سعف 

النتماء.

العلماء  اأعــطــاه  والـــذي  الب�سر،  حياة  يف  املفهوم  هــذا  اأهمية  مــن  وانــطــالقــًا 
والباحثون جل اهتمامهم، كان من ال�سروري اإعداد و�سائل تقي�ض ال�سلوك وامل�ساعر 
املرتبطة مبظاهر النتماء قوة اأو �سعفًا، م�ستندة يف ذلك اإىل نظريات علمية)هيرت، 

2007: �ض6(.

ت�سنيفات االنتماء:

موؤكدًا  وطنه،  جتاه  الفرد  ي�ست�سعره  باحلب  مدعم  اإيجابي  اجتاه  هو  النتماء 
وجود ارتباط وانت�ساب نحو هذا الوطن – باعتباره ع�سوًا فيه – وي�سعر 
نحوه بالفخر والولء، ويعتز بهويته وتوحده معه، ويكون من�سغاًل ومهمومًا 
بق�ساياه، وعلى وعي واإدراك مب�سكالته، وملتزمًا باملعايري والقوانني والقيم 
املوجبة التي تعلي من �ساأنه وتنه�ض به، حمافظًا على م�ساحله وثرواته، 
مراعيًا ال�سالح العام، وم�سجعًا وم�سهمًا يف الأعمال اجلماعية ومتفاعاًل 

مع الأغلبية، ول يتخلى عنه حتى واإن ا�ستدت به الأزمات. 
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كتابات  اأفرزتها  التي  النتماء  ت�سنيف  حمــاولت  تتعدد  املفهوم  هذا  وح�سب 
الباحثني واملتخ�س�سني على النحو التايل:

)1( ت�سنيف ح�سب املو�سوع )النتماء لالإ�سالم – الأ�سرة – الوطن( وامل�ستويني 
الآخرين متفرعني عن الأول.

)2( ت�سنيف نوعي - مادي يعترب الفرد ع�سو يف اجلماعة، ظاهري يعرب عن 
م�ساعره لفظيًا، اإيثاري يعرب عن املوقف الفعلي.

بعد  – اأو  اجلماعة  يف  الفرد  ع�سوية  قبل  )اإمــا  طبيعته  ح�سب  ت�سنيف   )3(
ع�سويته فيها.

�سوي  – وغري  يتفق مع معايري اجلماعة  ال�سوية)�سوي  )4( ت�سنيف يف �سوء 
يتخذ مواقف عدوانية منها()�سعداوي، 2000: �ض18(.

واللغة،  اجلن�سية  تاأثري  حتت  الع�سوية  بحكم  )�سكلي  كيفي  ت�سنيف   )5(
م�ساركًا،  فيه  ويكون  الواقع  حقائق  فيه  الفرد  يدرك  حقيقي  ومو�سوعي 

زائف حيث الروؤية غري احلقيقية للواقع(

1-  انتماء حقيقي:

بوطنه  املحيطة  والظروف  املوقف،  لأبعاد  حقيقي  وعي  الفرد  لدى  فيه  يكون 
داخليًا وخارجيًا، ويكون مدركًا مل�سكالت وق�سايا وطنه، وقادرًا على معرفة اأ�سبابها 
احلقيقية وطبيعة هذه امل�سكالت، وموقفه منها، والكرتاث باآرائها ونتائجها، ويكون 
املنتمي هنا مع الأغلبية ويعمل ل�ساحلها، ويوؤمن باأن م�سلحة الأغلبية والعمل من 
اأجل ال�سالح العام و�سالمة املجتمع ومنوه وتطوره، هو الهدف الذي يجب اأن ي�سمو 

على الفردية والأنانية.
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2- انتماء زائف:

هو ذلك النتماء املبني على وعي زائف، بفعل املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية 
التي قد ت�سوه حقيقة الواقع يف عقول املواطنني، وبالتايل قد ت�سبح روؤيتهم لالأمور 
واملواقف غري حقيقية وغري معربة عن الواقع الفعلي، ومن ثم ي�سبح الوعي والإدراك 

لهذا الواقع وعيًا م�سوهًا وبالتايل ينبثق عنه انتماء زائف �سعيف.

3- انتماء لفئة بعينها:

اإليها دون �سواها من الفئات  وهنا يعمل الفرد على م�سالح الفئة التي ينتمي 
انتماء  لها  وانتماءه  وعي حقيقي  بها  وعيه  اأن  من  وبالرغم  الواحد،  املجتمع  داخل 
حقيقي، اإل اأنه قيا�سًا على انتمائه للمجتمع ككل فهو وعي غري حقيقي وانتماء غري 
حقيقي، لأنه يعمل وينتمي جلزء من الكل فقط، فال يعي ول يدرك ول يعمل اإل ل�سالح 
هذا اجلزء، ويرتتب على ذلك اآثار وخيمة من تفتيت لبنية املجتمع ورمبا كان �سببا 
لوجود ال�سراع بني فئاته، ويزداد حدًة كلما ازدادت الهوة بني هذه الفئات واملح�سلة 
اإذ �ستعمل كل فئة يف الغالب الأعم ل�ساحلها هي  النهائية تدهور املجتمع وتفككه، 

فقط، ولو على ح�ساب غريها من الفئات)عبد الفتاح، 1994: �ض156(.

الدائرة  هي  املواطنة  اأن  يبني  والنتماء  املواطنة  ملفهوم  النظري  التاأ�سيل  اإن 
املعايري  من  ت�سع  اأنها  كما  املجتمع  يف  النتماءات  خمتلف  ت�ستوعب  التي  الأو�سع 
يف  والت�ساركية  النــدمــاج  حتقق  معينة  والــتــزامــات  بواجبات  ـــراد  الأف تلزم  التي 
اأخرى ت�سم املواطنة و�سبل  والوطن من ناحية، ومن ناحية  الأفراد  حتقيق م�سالح 
اأطر  التي ميكن حتقيقها من خالل  الوطنية  العامة والأهداف  بامل�سوؤولية  تكري�سها 
ر�سمية وبنية وعي خمطط لها ويتم الإ�سراف عليها وتقييمها من قبل اأجهزة الدولة 
واملحا�سبة على الإخالل مببادئها من خالل موؤ�س�سات الدولة كل ح�سب تخ�س�سها 
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وطبيعة عملها، يف حني اأن النتماء يلعب الدور الأ�سا�ض يف ت�سكيله العديد من القوى 
الأيديولوجية والثقافية والجتماعية التي قد ل ميكن ال�سيطرة عليها، اإذ يتم ذلك 
التي  الأخــرى  والدينية  الفكرية  الدوائر  خالل  من  و  والع�سائر،  والقبائل  الأ�سر  يف 
رمبا تف�سي يف بع�ض الأحيان اإىل ممار�سات مناوئة ملبداأ املواطنة ذاته )اآل مبارك، 

2004: �ض6(

ومن ثم تعد املواطنة هي البوتقة التي ت�سمن ان�سهار جميع النتماءات ل�سالح 
الوطن �سمن اأطر نظامية ومن خالل اللتقاء على اأر�سية امل�سلحة الوطنية العامة، 
ويتم ذلك بناء على معطيات الفكر العاملي اليوم والتي يروج لها يف �ساحاتنا الفكرية 

ومنتدياتنا الثقافية من خالل الأبعاد التالية:

1- الهوية.
2- النتماء.

3- التعددية وقبول الآخر.
4- احلرية وامل�ساركة ال�سيا�سية )الر�سيد، 2000: �ض110(.

القيم  منظومة  واختالف  الدولة  مبفهوم  املواطنة  مفهوم  تطور  ارتبط  ولقد 
للنمط  تبعًا  تختلف  والواجبات  فاحلقوق  الع�سور،  عرب  وال�سيا�سية  الجتماعية 
ال�سيا�سي الذي يحكم الدولة ف�ساًل عن تطور مفهوم العقد الجتماعي بني املواطنني 
باملواقع  تتعلق  خمتلفة  تف�سريات  يت�سمن  املواطنة  مفهوم  اأن  من  وبالرغم  والدولة 
اإىل  الهادفة  باملحاولت  تتعلق  اأ�سا�سية  فل�سفية  وق�سايا  وال�سيا�سية  الجتماعية 
التعليم من اأجل املواطنة، فان مفهوم املواطنة املعا�سر تطور لي�سبح تلك العالقة 
حقوق  من  يحتويه  ومبــا  الدولة  تلك  يحكم  الــذي  لقانون  وفقا  والــدولــة  الفرد  بني 
)الكواري،  احلقوق  هذه  من  اأدنى  حد  توفري  يتطلب  املواطنة  فممار�سة  وواجبات، 

2001:�ض39(.
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وبذلك فان املواطنة تهدف اإىل حتقيق انتماء واملواطن وولئه لموطنه وتفاعله 
ايجابيًا مع مواطنيه بفعل القدرة على امل�ساركة العملية وال�سعور بالإن�ساف وارتفاع 
الروح الوطنية لديه عند دفاعه عن وطنه كواجب وطني وت�سديد لل�سرائب امل�ستحقة 
عليهم كذلك لذلك فان كلمة املواطنة ت�سمل على دللت متعددة متتد بني الإح�سا�ض 
هو  نف�سه  الفرد  اأن  وحيث  الفرد،  وجدان  من  املنطلقة  ال�سلوك  ممار�سة  وال�سعور، 
الفعل  ميار�ض  الذي  املواطن  بني  رابط  اأو  و�سل  حلقة  متثل  املواطنة  فان  املواطن 
والوطن الذي ا�ستق منه الفعل ويتفاعل معه وتعني ال�سلة اإىل الطريقة القانونية بني 
الفرد والدولة التي يقيم فيها ب�سكل ثابت وحتدد هذه العالقة عادة حقوق الفرد يف 
الدولة ترتتب عليه حقوق  للفرد في  واإنها و�سع قانوين  الدولة وواجباته جتاهها، 
يتمتع لها الفرد كمواطن يتحمل م�سوؤوليتها جتاه الدولة واملواطنة باملفهوم املعا�سر 
قد تخت�ض بالوطن والدولة عندما ينح�سر مفهوم املواطنة مبجتمع حمدد، وقد ميتد 
اإىل مفهوم اأو�سع وا�سمل لي�سبح مفهومًا عامليًا خا�سة فيظل النفجار املعريف وتطور 
و�سائل الت�سالت واملوا�سالت التي رفعت من درجة التوا�سل بني املجتمعات الب�سرية 
Robbins، 1995:p.232-( وزادت من فاعلية التاأثري املتبادل بني هذه املجتمعات

.)241

الأر�ض  اإىل  واإخال�سه لوطنه مبا فيها النتماء  الفرد  املواطنة عن حب  وتعرب 
والنا�ض والعادات والتقاليد والعتزاز بتاريخ جمتمعه واأمته والتفاين يف خدمة وطنه. 
وبذلك فان املواطنة حتدد عالقة الفرد بدولته وفقا لد�ستور ال�سائد فيها والقوانني 
التي تنظم العالقة بينهما من حيث احلقوق والواجبات )الكواري، 2001، �ض 118(
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املواطنة والقومية:

ال�سيا�سة  من  خمتلفة  باأ�سكال  ُحكمت  العربية  الأقطار  بع�ض  ا�ستقالل  منذ 
عليه  تهيمن  بع�سها  ال�سيا�سية،  الف�ساءات  يف  تنّوع  فهناك  ال�سيا�سية.  والأ�ساليب 
حالت الطوارئ وال�ستثناء وتعّددية الفاعلني الذين يتدخلون يف املجالت ال�سيا�سية 
واملجالت العامة. وقد �سهد ت�سّكل الدولة يف هذه املنطقة اإنتاج اأ�سكال خمتلفة من 

املواطنة وانعدام اجلن�سية وحالت اللجوء.

وخالل العقود الثالثة الأخرية، كتب العديد من الباحثني حول تاآكل، بل انهيار، 
اإعادة  اأنها يف طور  اأو  ال�سيادة فعاًل،  تاآكلت تلك  القومية. ولكن، هل  الدولة  �سيادة 
الت�سكيل؟ ثمة عامالن يوؤثران على ال�سيادة: الأول من داخل الدولة القومية، والثاين 
الدويل  الإن�سان  العوملة ونظام حقوق  اأدت  القومية،  الدولة  من خارجها. من خارج 
املثال، ل  �سبيل  الدولة. على  �سيادة  اأ�س�ض  تقوي�ض  اإىل  الدولية  الإن�سانية  والقوانني 
ت�ستطيع الأنظمة ال�سيا�سية، عمومًا، التذّرع بال�سيادة الوطنية كحجة ملمار�سة القمع 
الدمقرطة  فر�ض  من  يتمكن  مل  الــدويل  املجتمع  لكن  وا�سع.  نطاق  على  الداخلي 
�سلطة  فر�ض  لعملية  مــرادفــًا  ُتعترب  الدمقرطة  لأن  اأحيانًا  العربية،  املنطقة  يف 
مقاومة  ب�سبب  اأخــرى  واأحيانًا  للغرب،  موالية  معينة   )Polyarchic( بوليار�سية 
الأنظمة الت�سلطية. بالتايل، مل ت�سهد الأنظمة العربية اأية حتولت دميقراطية جدية 

.)Kohstall، 2004: p.67(

يف املا�سي، متّكنت الأنظمة من التكّيف بنجاح مع ال�سغوط اخلارجية، بل اإنها 
: التوّجه  مت حكمها الت�سلطي، لكن تدخالت الدول املانحة اأدت اإىل خلق توّجَهنينْ دعَّ
الأول، كان بالن�سبة اإىل الأرا�سي الفل�سطينية ولبنان، حيث احلكومة يف كال البلدين 
اأ�س�ض  تقوي�ض  اإىل  اأدى متكني املجتمع املدين وتطوره  اإذ  الأ�سا�ض،  واهية من حيث 
الدولة، واإىل اإ�سعافها، بينما كان التوّجه الثاين بالن�سبة اإىل بقية الأقطار العربية، 
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اإذ قوَّت الدوُل املانحة املجتمَع املدين، لكنها مل تتمكن من اإ�سعاف الدولة. اأما من 
اأ�س�ض  بتقوي�ض  تقوم  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الإثنية  اجلماعات  فاإن  الدولة،  داخل 
وال�سودان.  وال�سومال  العراق  ويف  اجلزائر،  بو�سوح يف  ذلك  ونرى  الدولة.  �سيادة 
حماية  باإمكانية  يتمتعون   )Proxy-state( الوكيلة  الدولة  يف  الفاعلني  بع�ض  لكن 
�سيادة الدولة وحتّديها يف الوقت نف�سه. يف لبنان والأرا�سي الفل�سطينية، كان كل من 
حزب اهلل وحما�ض )اإىل عام 2006( يت�سّرفان كدولة داخل دولة، وي�سطلعان بدور 
احلكومة يف تاأمني البنى التحتية واخلدمات الجتماعية )مدار�ض، اإغاثة، عيادات... 

.)Camau& Geisser، 2007: p.89( )اإلخ

ورغم العامَلنينْ املذكورين، و�سمن �سياق احلركية املكثفة والتغرّيات املت�سابكة 
التي عّززتها كلٌّ من العوملة واحلرب، مل تفقد الدولة يف املنطقة العربية ال�سيطرة 
بل اإنها، كما تقول )�ساكيا�سا�سن(، اأعادت �سياغة �سيادتها ملواجهة حتديات العوملة، 
وهي حتديات من نوع حركة الأ�سخا�ض والراأ�سمال، وتنامي عدد املنّظمات املتجاوزة 
اأنها  �سمنًا  يعني  ل  مثاًل،  الراأ�سمال،  بحركة  القومية  الدولة  ف�سماح  للقوميات. 
اأ�سبحت اأكرث �سعفًا، بل اإن  »وجود �سلطة نهائية اأو عليا اأو اأ�سمى حتكم جمموعة من 
الأ�سخا�ض اأو الأ�سياء اأو الأماكن«، يظّل اأمرًا مركزيًا من اأجل فهمنا للعالقات املتحولة 
بني الدولة وال�سوق واملجتمع – وهي عالقات مل تنته، بل جرت اإعادة �سياغتها من 
قبل التيارات التي ل تهداأ من العوملة وت�سّظي املجال ال�سيا�سي. وعندما تتوقف الدولة 
عن كونها املزّود الرئي�ض للخدمات والعمل، كما �سرنى لحقًا، لتقوم بذلك وكالت 
الأمم املتحدة واملنّظمات الدولية واجلمعيات الأهلية املحلية، فاإن ال�سيادة ل تغّطي 

.)Ben Néfissa، 2005:p.93( كامل الدولة القومية ول جميع ال�سكان

2- املواَطنة املرنة والالمواطنة

العربية  القومية  الــدوُل  بها  تفهم  التي  والطريقة  ال�سيادة  ت�سكيل  اإعــادة  اأدت 
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اأ�سخا�ض  اإنتاج  اإىل  اأدت  كما  مرنة،  مواَطنة  اإنتاج  اإىل  والأمــة،  الدولة  بني  العالقَة 
حمرومني من املواَطنة. وتقوم املجتمعات النيوليربالية التي ي�سرّيها ال�سوق باإق�ساء 
وباإمكان هذه  النيوليربالية.  واخليارات  والأماكن عن احل�سابات  املجموعات  بع�ض 
املجتمعات احلفاظ على مزايا الرعاية الجتماعية بالن�سبة اإىل املواطنني واإق�ساء 

غري املواطنني عن مزايا التنمية الراأ�سمالية.

ال�سيادة  اأوجدت حالة من  العوملة، فالعوملة  »قد  تاأثري  تنتج حتت  املرونة  هذه 
املتدّرجة، تكون مبوجبها الدولة، وحتى رغم احتفاظها بال�سيادة على اأر�سها، راغبة 
لت�سكيل وتنظيم بع�ض  الكيانات العتبارية بو�سع �سروط  لبع�ض  ال�سماح  اأحيانًا يف 
لكي  الدولية  الكيانات  اإىل  فيها  املرغوب  غري  باجلماعات  ُيعَهد  حني  يف  املجالت، 
فيها  يتمتع  املتنوعة  املواَطنة  من  منظومة  اإيجاد  النتيجة  وتكون  بتنظيمها.  تقوم 
احلقوق  من  خمتلفة  باأنواع  القيمة،  من  خمتلفة  اأنظمة  اإىل  اخلا�سعون  ال�سكان، 
للعوملة رغبَة  التاأثري  اإىل هذا  ن�سيف  اأن  وينبغي   . والأمن«  والرعاية  التاأديب  ونظم 
الدولة يف ممار�سة حالة ال�ستثناء، بهدف اإيجاد فئات خمتلفة من ال�سكان تتوافق 
مع التدرجات املختلفة للمواَطنة. وت�سبح عالقة املواَطنة قوة اإق�سائية تندمج فيها 
ن بها الدولة �سرعيتها يف نظر ال�سعوب التي حتكمها. كما ت�سبح  الأ�ساليب  التي توؤمِّ
ل وحتوُّل الهويات واجلماعات  املواَطنة مركز ا�سرتاتيجيات الت�سريع، مبا يف ذلك ت�سكُّ
ب�ساأن  واملفاو�سات  واملــوارد،  وامل�سوؤوليات  احلقوق  توزيع  واإعادة  وتوزيع  ال�سيا�سية، 

)Sassen، 1999:p.73(التمثيل وامل�ساركة

و�سمن هذا ال�سياق، طراأ حتّول كبري على املواَطنة العربية، واأ�سبحت اأحيانًا 
مرنة. وي�سري تعبري املواَطنة املرنة اإىل الأ�س�ض املنطقية الثقافية لرتاكم الراأ�سمال 
وال�سفر والرتحيل التي تدفع الأفراد اإىل ال�ستجابة ب�سورة مرنة وانتهازية للظروف 
احلفاظ  اإىل  ت�سعى  الأثناء،  هذه  يف  الدولة،  لكن  املتغرية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
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التاأديب  ديناميات  �سمن  املرنة  املواطنة  تتكّون  وهكذا،  املرنة.  غري  �سيادتها  على 
والهروب )Escape( التي تعّزز بع�سها البع�ض. 

ثمة عامالن يتمتعان بتاأثري ل مفر منه على ت�سكيل املواطنة يف العامل العربي: 
اخلارجية  والتدخالت  ال�ستعمار  ذلك  يف  مبا  للدولة،  التاريخي  الت�سّكل  هو  الأول، 

احلالية، والثاين، هو وجود لجئني ومهاجرين يف املنطقة.

�سمن  الهوية/املواَطنة  مع  التعامل  على  الباحثني  من  العديد  اعتاد  حني  ويف 
املعايري  اعتبار  الواجب  من  فاإن  القانوين،   - الق�سائي  ملعناها  الدقيقة  ال�سروط 
ال�سارمة لال�ستعمار والراأ�سمالية والثقافة ا�سرتاتيجيات تكبح هذه الهوية وت�سوغها 
وت�سنع الذات املرنة. ورغم اأن ت�سكيل الهوية الوطنية بداأ خالل الن�سال �سد القوى 
الطبقات  متعّدد  �سياق  �سمن  حدث  الذي   – الهوية  هذه  تبلور  فاإن  ال�ستعمارية، 
الن�سبي  الغمو�ض  اإىل  ونظرًا  ن�سبيًا.  حديثة  ظاهرة  ُيعترب   - والزمان  املكان  من 
دولة  العربي  الوطن  يف  الدولة  اأ�سبحت  فقد  املذكور،  التبلور  بعملية  يحيط  الذي 
�سورية  نعت  �سُ اأن  »بعد  اأخرى،   بعبارة   .)Etatnationalisant( املواطنة  ت�سنع 
والأردنيني...«                                    واللبنانيني  ال�سوريني  ت�سنع  اأن  الدولة  على  كان  والأردن..  ولبنان 

)Kodmani، 1997: 217(

تركت �سريورة ا�سترياد �سكل الدولة )Badi، 2000( تاأثريًا كبريًا يف ت�سكيل 
الهوية. ففي حني ي�سعى بع�ض قوى املجتمع الدويل لتحقيق م�ساحله يف عملية حترير 
القت�ساد والدمقرطة، فاإنه غالبًا ما مييل اإىل جتاهل اأهمية تكوين الأمة، رغم اأنه 

يرعى حقوق الأقليات كو�سيلة خللق التعّددية التي تعترب مقدمة للدميقراطية. 

وات�سم موقف الدولة القومية العربية، عمومًا، بالرجعية من خالل قمع مرئية 
)Visibility( الأقليات اأو حقوقهم، ومن خالل تبّني ت�سور لنموذج بالغ ال�سرامة 
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وحيث  للدولة،  الأوحد  الولء  يعلنون  ملن  فقط  احلقوق  مُتنح  حيث  القومية،  للدولة 
دولة  هي  »اإ�سرائيل  �سعارًا  اأثــار  لقد  مــا.  بدين  اأو  ما  ب�سعب  الدولة  هوية  تتحّدد 
اكت�سبت،  ال�سعب  من  مهمة  اأن قطاعات  م�سكلة جتّلت يف  اأوًل«   و»الأردن  يهودية«، 
عن طريق الهجرة )�سواء اأكانت ق�سرية اأو اختيارية(، جن�سية جديدة وولء جديدًا 
ف به الدولة ي�سّكل خلفية اإق�سائية  و»وطنًا«  جديدًا. لقد اأ�سبح الأ�سلوب الذي ُتعرَّ
اأي�سًا حقوق للمهاجرين/ لتلك القطاعات من ال�سعب. ويف هذا النموذج، ل توجد 

.)Ong، 2006:p.61(الالجئني. وهذا يقودنا اإىل العامل الثاين: تاأثري الهجرة

تقع الأقطار العربية يف منطقة ل تهداأ فيها ال�سراعات، وت�سهد هذه الأقطار 
حتركات �سكانية ل تتوقف )ول �سيما يف ال�سودان وفل�سطني ولبنان والعراق وال�سومال 
وليبيا وممالك اخلليج(. بالتايل، تعترب هذه الأقطار دوًل م�سيفة، ودوًل م�ستقِبلة 
تبّني  اأم ل( على  اأكانوا لجئني  الوقت نف�سه. ويف حني اعتاد املهاجرون )�سواء  يف 
ا�سرتاتيجيات مرنة )واأحيانًا ا�سرتاتيجيات للبقاء( يف كل من الدول امل�سيفة لهم 
ل هذه املرونة. فالبيئات ال�سيا�سية تت�سم  ومكان عودتهم، فاإن الأقطار العربية ل ت�سهِّ
الالجئون/املهاجرون،  بها  يقوم  التي  للقوميات  العابرة  املمار�سات  اإزاء  بالعدائية 
اأوًل،  اأنها على الأقل، ل ت�سّهل هذه املمار�سات. ولكن هناك بع�ض ال�ستثناءات:  اأو 
تقوم دول �سمال اأفريقيا بتطوير ت�سريعات تهدف اإىل جذب ا�ستثمارات وحتويالت 
ثانيًا،  الــدول.  هــذه  للمواطنة  الكاملة  واجبات  منهم  تطلب  اأن  دون  املهاجرين، 
لالجئني  اجلن�سية  امل�سرق  دول  بع�ض  منحت  حيث  تاريخية،  اأكرث  ال�ستثناء  يبدو 
بلدان  الزمن( وبع�ض  لبنان )لفرتة من  اأ�سا�ض فردي، مبا فيها  الفل�سطينيني على 
للفل�سطينيني ب�سفة  التي منحت اجلن�سية  الوحيدة  الدولة  الأردن هو  اخلليج. كان 
جماعية. ولكن حتى ال�ستثناءات املذكورة لها حدود، ففي الأردن، على �سبيل املثال، 
يبنّي  وهذا  الأردين.  العلم  عدا  م�سرية،  اأية  يف  وطني  علم  اأي  رفع  باتًا  منعًا  مُينع 
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يف  لهم،  امل�سيفة  املجتمعات  يف  الفل�سطينيني  بع�ض  ان�سهار  به  مت  الذي  الأ�سلوب 
حني ما يزال بع�سهم يحتفظ ب�سعور دفني بازدواج الهوية، وهناك ن�سبة اأقل حتمل 
الأ�سئلة  من  العديد  تر�ّسخت حديثًا  التي  الوطنية  الهويات  وتثري  بالغربة.  اإح�سا�سًا 
املعّقدة التي تتناول ت�سكيل الدولة وقدرة احلكام العرب على حتّدي النمط الكال�سيكي 

من املواطنة والدول القومية.

لي�ض حقوقًا  للمواطنني، ولكن  القومية حقوقًا  للدولة  الكال�سيكي  املفهوم  ر  طوَّ
لالإن�سان. وقد اأ�سارت حنة اأرندت )Arendt 1985(، على نحو لفت، منذ مطلع 
خم�سينيات القرن الع�سرين اإىل اأنه ل مكان حلقوق الإن�سان خارج الدولة القومية. 
تكون  اأن  عليك  باحلقوق  تتمتع  ولكي  لالإن�سان.  حقوق  ل  للمواطنني،  حقوق  هناك 
لهما  اأرندت، ل حق  تقول  كما  املواَطنة،  املحروم من  وال�سخ�ض  فالالجئ  مواطنًا. 
يف اأن يكون لهما حقوق، بل يعتمد و�سعهما الوجودي واملزايا التي يتمتعان بها على 
اأجهزة التاأديب التابعة لل�سرطة ولقوات الأمن. هذا الو�سع ل يقت�سر على املنطقة 
احلمايات  من  ا�ستثناوؤهم  يجري  الالجئني  من  متزايدة  اأعــداد  فهناك  العربية، 
القانونية يف الدول الأوروبية، رغم اأنهم ما يزالون خا�سعني لل�سلطة البريوقراطية 
يف تلك الدول. ول يتخل�ض املهاجرون هناك من ه�سا�سة و�سعهم حتى بعد ح�سولهم 
اأو م�سبوه يعّر�سهم خلطر �سحب اجلن�سية و/اأو  على اجلن�سية. فاأي �سلوك جنائي 

.)Catusse، 2008:p.98-90( الإبعاد

النظرة القومية الراهنة ملبداأ املواطنة:

دوائر  يف  الراهن  الوقت  يف  يتجمع  الرئي�سي  القومي  التيار  باأن  القول  ميكن 
املفكرين واملثقفني وامل�سي�سني وانحازت بو�سوح اإىل مبداأ »املواطنة« مبعناه الغربي 
القانونية،  عالقتهم  وتعريف  املجتمع  لأفــراد  كاملة  م�ساواة  على  املوؤ�س�ض  احلديث 
واجبات وحقوقًا، بالدولة القطرية /الوطنية التي ينتمون اإليها. والأهم من ذلك، هو 
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تبني التيار القومي احلديث للدميقراطية واعتبارها واحدًا من الأ�س�ض التي ل ميكن 
اجناز نه�سة قومية �ساملة من دون حتقيقها يف الأقطار ثم على م�ستوى قومي، وما 
يرتبط بالدميقراطية من حقوق اإن�سان واإعالء �ساأن الفرد وتنظيم العالقة ال�سيا�سية 

والقانونية بينه وبني الدولة.

والأدبيات ال�سادرة عن التيار القومي يف ال�سنوات الأخرية، حول مو�سوعات   
الدميقراطية وحقوق الإن�سان واملجتمع املدين التي تقرب وتدافع عن مبداأ املواطنة 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اأكرث من اأن يتم تعدادها هنا ول تقارن بندرة ما ورد يف 
الأدبيات القومية يف العقود الثمانية الأوىل من القرن الع�سرين حول نف�ض املو�سوع 

)�سكران، 2007: �ض197(.

حلقوق  الأول  ال�سامن  كانت  كونها  يف  القومية  الــدولــة  اأهمية  جتلت  اإذن، 
املواطنني. وترجع بداية ظهور الدولة القومية يف اأوروبا اإيل معاهدة و�ستفاليا التي 
وقعت �سنة 1648 م لتنهي حربا دينية طويلة الأمد، ا�ستمرت مائه عام، ومت مبقت�سي 
املعاهدة تق�سيم اأوروبا اإيل دولة طبقا لديانة كل حاكم، واأقرت املعاهدة مبداأ �سيادة 
يف  التدخل  عدم  علي  ون�ست  وحمددة  اآمنة  بحدود  لها  واعرتفت  القومية،  الدولة 

ال�سئون الداخلية لهذه الدولة. 

وي�سري امل�سار التاريخي اإيل اأن الدولة القومية احلديثة يف اأوروبا - وبالأخ�ض 
دولة ما بعد احلرب العاملية الثانية - قامت بالأ�سا�ض علي عدد من الوعود ملجتمعاتها، 
ومن بينها مبداأ حياد الدولة، فافرت�ض يف الدولة معاملة املواطنني مب�ساواة بغ�ض 
النظر اإيل هوياتهم الدينية اأو العرقية. وترتبط اأي�سا ق�سية حيادية الدولة باإ�سكالية 
عبء  مــن  وقــدراتــه  املــواطــن  حترير  بالأ�سا�ض  عنت  فاحلرية  والــتــوافــق.  احلــريــة 
اإيل  ووجدانه  وفكره  بذهنه  النطالق  والدينية ومتكينه من  العرقية  اخل�سو�سيات 
اآفاق اإن�سانية متجددة با�ستمرار. اأما التوافق فيعني اأن املجال العام يدير هذا التنوع 
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من خالل اآليات �سلمية حتدد م�سامني ال�سالح العام )غامن، 2009: �ض164(. 

فقد �سهد هذا املفهوم تغريات عديدة يف م�سمونه وا�ستخدامه ودللته، فلم يعد 
فقط ي�سف العالقة بني الفرد والدولة يف �سقها ال�سيا�سي القانوين كما �ساد �سابقا، 
الهتمام  عودة  علي  احلديثة  ال�سيا�سية  والدرا�سات  الأدبيات  يف  القراءة  تدل  بل 
مبفهوم »املواطنة« يف حقل النظرية ال�سيا�سية بعد اأن طغي الهتمام بدرا�سة مفهوم 
»الدولة« مع نهاية الثمانينيات، ويرجع ذلك لعدة عوامل، اأبرزها الأزمة التي تتعر�ض 
لها فكرة الدولة القومية التي مثلت ركيزة الفكر الليربايل لفرتة طويلة، وذلك نتيجة 

عدة حتولت �سهدتها نهاية القرن الع�سرين: 

وتفجر  العامل،  من  كثرية  اأقطار  يف  والدينية  العرقية  امل�سكالت  تزايد  اأولها: 
العنف، بل والإبادة الدموية، لي�ض فقط يف بلدان مل تنت�سر فيها عقيدة احلداثة من 

بلدان العامل الثالث، بل اأي�سا يف قلب العامل الغربي اأو علي يد قواه الكربى. 

العابر  الراأ�سمايل  التو�سع  علي  تاأ�س�ست  التي  »العوملة«  فكرة  بــروز  وثانيها: 
للحدود، وثورة الت�سالت والتكنولوجيا من ناحية، واحلاجة ملراجعة املفهوم الذي 
قام علي ت�سور احلدود الإقليمية للوطن واجلماعة ال�سيا�سية و�سيادة الدولة القومية، 

من ناحية اأخري وكلها م�ستويات �سهدت حتول نوعيا.

ويعترب مفهوم املواطنة »مفهوم منظومة«  ي�سري اإيل احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية، 
واحلقوق املدنية وال�سيا�سية، احلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية، ف�سال عن 
احلقوق اجلماعية، وهي تتعلق بكافة جمالت الن�ساط الإن�ساين ال�سخ�سي واخلا�ض 

والعام وال�سيا�سي)عبود، 1999: �ض137(. 
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املواطنة وامل�سئولية االجتماعية:

الفرن�سية  الثورتني  بزوغ جنم  املواطنة مبفهوم احلرية مع  ارتبط مفهوم  لقد 
اإطار تلك احلرية وكانت هذه  والأمريكية حيث كان يت�سمن �سيئًا من امل�سئولية يف 
امل�سئوليات موجهة خلدمة املجتمع وامل�ساركة يف ن�ساطاته وامل�ساهمة يف رقيه وتطوره، 
ويف الوقت الذي بداأت كثري من الدول يف الوقت احلا�سر تاأخذ مببداأ الدميقراطية 
املواطنة،  ملفهوم  تطبيقها  مــدى  يف  التباين  يالحظ  اأنــه  اإل  فيها  احلياة  لتنظيم 
فربغم اأن هذه الدول و�سعت القواعد والأنظمة التي ت�سون حق املواطنة لأفرادها 
بو�سعه  الفرد  ي�سعر  املتقدمة  الدول  ففي  البع�ض  لدى  موجود  غري  اللتزام  اأن  اإل 
كمواطن يتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته بينما ل يالحظ مثل هذا التطور يف الدول 

املتخلفة)احلارثي، 2001: �ض35(.

امل�سئولية الجتماعية مفهوم اختلفت الآراء ب�ساأنه ب�سبب تعدد موؤ�سرات امل�سئولية 
الجتماعية من وجهة نظر كل راأي فقد عرفها خمتار الكيال عام 1992 باأنها: ق�سية 
اجتماعية تربوية قيمية دينية ت�ستدعي الهتمام بها داخل البناء الجتماعي عامة 

مبا ينطوي عليها من دللت قيمية حلياة الإن�سان)اأبو ال�سعود، 1987: �ض56(. 

عنا�سر امل�سئولية االجتماعية:

على  واملحافظة  والنتماء  بالولء  ال�سعور  امل�ساركة،  الجتماعية،  العالقات 
امللكية العامة، كما اأنها اأحد القيم التي تكون البناء القيمي الذي ميثل الفل�سفة التي 
يقوم عليها العمل التطوعي، وهي تت�سمن اعتماد الأفراد على الآخرين وتقبل حقوق 
الآخرين كما تت�سمن مفهوم الأخوة وان كل اإن�سان م�سئول عن رعاية اأخيه الإن�سان 
واحلفاظ عليه، وتعترب امل�سئولية الجتماعية يف تنظيم املجتمع من املبادئ الهامة 
التي يجب اأن يلتزم بها الأخ�سائيون الجتماعيون ويركز املبداأ على الأخذ والعطاء 
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اأي اإ�سباع احلاجات وحل امل�سكالت مرتبط مبدى م�ساهمة �سكان املجتمع وا�سرتاكهم 
يف اإ�سباع احتياجاتهم ولبد اأن ي�سعى املجتمع معتما على نف�سه يف ذلك، واإذا كان 
هما  اأ�سا�سيني  مفهومني  بيم  الربط  على  اأ�سا�سا  يركز  الجتماعية  امل�سئولية  مبداأ  
اأجل  من  واملجتمعية  الجتماعية  امل�سئولية  تكون  لذلك  وطبقا  والواجبات  احلقوق 
تنمية امل�سئولية لديهم، كما تعترب امل�سئولية الجتماعية اأحد واجبات املواطنة والتي 
باعتباره  اإليه  ي�سند  ما  جتاه  امل�سئولية  لتحمل  جاهدا  ي�سعى  اأن  الفرد  على  يجب 
مواطن عليه واجبات وله حقوق ولي�ض الأ�سا�ض يف امل�سئولية الجتماعية واإمنا الأهم 
من ذلك هو حر�سه على تنميتها ب�سكل ي�ساعد على ح�سوله على حقوقه التي �سرعها 
الواجبات  العديد من  تت�سمن  التي  واجبات  عليه من  ما  ولكن يف �سوء  القانون  له 
مثل واجب دفع ال�سرائب وتاأدية اخلدمة الع�سكرية للوطن واحرتام القانون واحرتام 

حرية وخ�سو�سية الآخرين)متويل، 1990: �ض70(.  

اإن ال�سعور باملواطنة والنتماء اإىل جانب اأنه القاعدة الأ�سا�سية يف دعم النظام 
�سناعة  يف  املجتمعية  الإدارة  توحد  ل�سمان  احلقيقي  املدخل  فهو  الدميقراطي 
ح�سارتها حيث اأنه ال�سعور الذي يتجاوز معنى الهوية اإىل حركية �سلوك املواطن لبناء 
ال�سيا�سية  القيم  اأ�سمى  باعتبارها  املواطنة  لقيم  ننظر  اأن  وينبغي  امل�ستقبل  جمتمع 
التي تتطلع اإليها وذلك لأنها تنطوي على معاين الكفاية الفردية كما تنطوي يف ذات 
الوقت على ال�سعور بامل�سئولية الجتماعية فاإذا كانت الكفاية الفردية ترتبط مبنزلة 
التنمية  اأهداف  وباأنه م�ساهم ن�سط يف حتقيق  الن�سيج املجتمعي  الفرد ومكانته يف 
فاإن امل�سئولية الجتماعية ترتبط مبدى ا�ستجابة الإدارة الفردية للعمل وفق ال�سورة 
الرمزية الكامنة يف �سمري املجتمع حول م�ستقبل الوطن يف عامل الغد)اإينت�ض، 2000: 

�ض20(.  
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العديد  الجتماعية  امل�سئولية  تت�سمن  و  الجتماعية  بامل�سئولية  املواطنة  تتعلق 
من الواجبات علي الفرد مثل: احرتام القانون، واحرتم حرية وخ�سو�سية الآخرين، 

وغريها من الواجبات. 

حتددها  املجتمع،  اأمــام  م�سئولية  باعتبارها  الجتماعية  امل�سئولية  ــدرك  وت
باأدوار  املرتبطة  الواجبات  بجانب  عادة  تت�سل  وهي  واحتياجاته،  وتقاليده  اأعرافه 
الفرد يف املجتمع، وهي الأدوار التي توؤدي وظائف اأ�سا�سية ل�سالح بناء املجتمع، حيث 
خمففا  يبداأ  الذي  العقاب  وهو  املجتمع،  قبل  من  العقاب  به  الوفاء  عدم  ي�ستوجب 
اإنزال العقاب املادي بال�سخ�ض. علي هذا النحو تعد امل�سئولية  كاللوم، وينتهي اإيل 
الجتماعية بنية من الواجبات واحلقوق حتدد ال�سلوك الذي ينبغي اأن يطرقه الفرد 
الأداء  الأطــراف  كافة  ت�سعي  الذي  ال�سامل  الإطــار  ي�سكل  فاملجتمع  املجتمع.  جتاه 

م�سئولياتها الجتماعية بهدف تاأكيد بقائه وا�ستقراره )22(. 

وبالتايل، فاإطالق احلريات دون قيود يوؤدي ب�سكل حتمي اإيل الفو�سى من خالل 
ال�ستخدام الع�سوائي لهذه احلرية. فهناك قيم معنوية تعترب اأ�سا�سا مل�سروعية حرية 
الراأي والتعبري، وب�سبب خمالفة هذه القيم ظهر جترمي النحرافات الناجتة عن هذه 
اأنه مل يعن  اإل  اأكد لوك علي حق احلرية بالن�سبة للفرد  احلرية )23(. لذلك فقد 
احلرية املطلقة من كل قيود، بل ق�سد به احلرية يف ظل القانون، فمدي ما يتمتع 
به الفرد من حرية يقف عند حدود حرية الآخرين كما ينظمها القانون، فالفرد حر 
ولكن لي�ض له حرية اإحلاق ال�سرر بالآخرين. فاحلرية يف ظل املجتمع ال�سيا�سي هي 

حرية يف ظل القانون، وهي بالتايل مقيدة بالقانون.

ركن  جمتمعهم  ونحو  اأنف�سهم  نحو  مب�سئولياتهم  املجتمع  اأفــراد  اإح�سا�ض  اإن 
اأ�سا�سي وهام يف احلياة، وبدونه ت�سبح احلياة فو�سى وت�سيع �سريعة الغاب حيث ياأكل 
بامل�سئولية  فالإح�سا�ض  والفردية.  الأنانية  وتغلب  التعاون،  وينعدم  ال�سعيف،  القوي 
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الجتماعية ي�سقله ال�سعور بالواجب، ويوؤدي اإىل اللتزام باملعايري والقواعد الإن�سانية 
اإقرار  العام تعني  اإن امل�سئولية مبعناها  اأفراده  اإىل وحدة املجتمع وتاآلف  التي تقود 
الفرد مبا ي�سدر عنه من اأفعال وبا�ستعداده لتحمل نتائج هذه الأفعال، فهي القدرة 
بوا�سطة  بالتزاماته  بعد ذلك  اأن يفي  والقدرة على  اأوًل،  نف�سه  الفرد  يلزم  اأن  على 
جهوده اخلا�سة وباإرادته احلرة وتقوم امل�سئولية على احلرية، ول يكلف بها جمنون، 

وت�سقط عن �ساحب الإرادة امل�سلوبة)مرزوق، 2002: �ض39(.

ويعرف)الرتك�ستاين، 2008: �ض6( امل�سئولية باأنها هي اإقرار املرء مبا ي�سدر 
العملية من  واختياراته  وقراراته  التزاماته  نتائج  لتحمل  وا�ستعداده  اأفعال  عنه من 

الناحية اليجابية وال�سلبية اأمام اهلل و اأمام �سمريه واأمام املجتمع«

ومن مميزات امل�سئولية ال�سمول لكل النا�ض والأعمال، واأنها تقوم على احلرية، 
وتفرت�ض العقل ال�سليم، وتقوم على املعرفة.

اأنواع امل�سئولية:

ميز العلماء بني اأنواع امل�سئولية كما يلي:

- امل�سئولية القانونية: والتي تعني مراعاة القانون والبعد عما يجرمه.

- امل�سئولية االجتماعية: وتعني مراعاة حقوق الآخرين واملحافظة عليها وعدم 
الإ�سرار بها، مبا يف ذلك اإزالة ال�سوكة من الطريق، وحقوق اجلار وحقوق 

الوالدين والأقارب والأرحام.

- امل�سئولية االأخالقية: تعني مراعاة مكارم الأخالق مع النا�ض واأقلها طالقة 
الوجه والكلمة الطيبة.
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- امل�سئولية ال�سرعية: وتعني حدود اهلل، اأوامره ونواهيه، اأداء الواجبات والبعد 
عن املحرمات، وهي م�سئولية واجبة.

- وامل�سئولية ال�سرعية: ميزان ال�سلوك الإن�ساين، فحني يكون الدافع داخلي، 
يف  امل�سئولية  حتمل  يكون  وتقواه،  اهلل  ومراقبة  الإخال�ض  ن�سميه  ما  وهو 
اأرقى �سورها، وقد حر�ض الإ�سالم على اأن يكون اأبناءه على هذه ال�سورة 

الراقية )ك�سك، 2005: �ض174(.

وامل�سئولية الجتماعية هي جزء من امل�سئولية ب�سفة عامة، فالفرد م�سئول عن 
نف�سه وعن اجلماعة، واجلماعة م�سئولة عن نف�سها واأهدافها، وعن اأع�سائها كاأفراد 
ويف  العامة،  للم�سلحة  �سرورية  الجتماعية  وامل�سئولية  والأحــوال،  الأمور  جميع  يف 

�سوئها تتحقق الوحدة وتتما�سك اجلماعة، وينعم املجتمع بال�سالم. 

والحــرتام،  والت�سامن  واللــتــزام،  التعاون،  تفر�ض  الجتماعية  فامل�سئولية 
واحلب، والدميقراطية يف املعاملة، وامل�ساركة اجلادة، كما يرتبط مفهوم امل�سئولية 

ويتداخل مع عدد من املفاهيم منها:

 احلقوق والواجبات، والهوية واملواطنة، الأخالق والقيم، والإدراك الجتماعي، 
وال�سمري الفردي والجتماعي. وميكن الفرتا�ض اأن امل�سئولية الجتماعية مرتبطة 
بالنمو الأخالقي والثقة بالنف�ض والوعي الجتماعي والإح�سا�ض بالهوية الجتماعية، 

وبالتعليم والوعي وبادراك هدف الإن�سان من احلياة )عبد اهلل، 1409: �ض6(.

وتلعب امل�سئولية الجتماعية دورًا هامًا يف ا�ستقرار احلياة لالأفراد واملجتمعات، 
حيث تعمل على �سيانة نظم املجتمع، وحتفظ قوانينه وحدوده من العتداء، ويقوم 
كل فرد بواجبه وم�سئوليته نحو نف�سه ونحو جمتمعه، ويعمل ما عليه يف �سبيل النهو�ض 
باأمانته امللقاة على عاتقه حيث اأن الفرد بالن�سبة للمجتمع كاخللية بالن�سبة للبدن، 
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وظائفها  باأداء  قامت  و  �سلمت جميع خالياه  اإذا  اإل  �سليمًا  يكون  ل  البدن  اأن  فكما 
املنوطة بها، فكذلك املجتمع ل يكون �سليمًا اإل اإذا �سلم جميع اأفراد هو قاموا باأداء 

جميع م�سئولياتهم وواجباتهم.

وترتبط امل�سئولية الجتماعية بفل�سفة املجتمع، فامل�سئولية الجتماعية يف املجتمع 
الأمريكي ترتبط بفل�سفة ذلك املجتمع والأيدلوجية ال�سناعية القائمة على الفردية 
وامل�سالح اخلا�سة واملناف�سة احلرة. وهنا جند اأن مفهوم امل�سئولية الجتماعية يف 
املجتمع الأمريكي والغربي ب�سكل عام تركز على اجلانب املادي على ح�ساب اجلوانب 
الدين  تعاليم  من  امل�ستمدة  الجتماعية  امل�سئولية  اأما  الإن�سانية.  والقيم  النف�سية 
الإ�سالمي والتي لها ال�سبغة الإن�سانية وتت�سم بال�سمولية فهي ت�سمل م�سئولية الفرد 
نحو نف�سه، ونحو اأ�سرته، ونحو اجلريان، ونحو الوطن، ونحو العامل والكون، وكذلك 

الرفق باحليوان والكائنات احلية )احلارثي، 1995: �ض 270-269(.

عنا�سر امل�سئولية االجتماعية:

حدد)عثمان، 1986: �ض44-47( عنا�سر امل�سئولية الجتماعية بالآتي:

الهتمام: ويق�سد به الرتباط العاطفي باجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد،   )1(
ا�ستمرار  على  احلر�ض  يخالطه  الذي  الرتباط  ذلك  كبرية،  اأم  �سغرية 
ظرف  باأي  ت�ساب  اأن  من  واخلوف  اأهدافها،  وبلوغها  ومتا�سكها  تقدمها 

يوؤدي اإىل اإ�سعافها اأو تفككها.

الفهم، وينق�سم اإىل �سقني، الأول فهم الفرد للجماعة، والثاين فهم الفرد   )2(
للمغزى الجتماعي لأفعاله. ويق�سد بال�سق الأول فهم الفرد للجماعة، اأي 
فهمه للجماعة يف حالتها احلا�سرة من ناحية، وفهم ملوؤ�س�ساتها ومنظماتها 
وعاداتها وقيمها وو�سعها الثقايف وتاريخها. واأما ال�سق الثاين من الفهم، 
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وهو فهم الفرد للمغزى الجتماعي لأفعاله، فاملق�سود به اأن يدرك الفرد 
اآثار اأفعاله وت�سرفاته وقراراته على اجلماعة، اأي يفهم القيمة الجتماعية 

لأي فعل اأو ت�سرف اجتماعي ي�سدر عنه.

ميليها  ما  عمل  يف  الآخــريــن  مع  الفرد  ا�سرتاك  بها  ويق�سد  امل�ساركة:   )3(
لهتمام وما يتطلبه الفهم من اأعمال ت�ساعد اجلماعة يف اإ�سباع حاجاتها، 
واملحافظة  رفاهيتها،  وحتقيق  اأهدافها،  اإىل  والو�سول  م�سكالتها،  وحل 

على ا�ستمرارها.

ويوؤكد )عثمان، 1986( على الرتابط والتكامل بني عنا�سر امل�سئولية الجتماعية 
الثالثة: الهتمام، والفهم، وامل�ساركة، لأن كاًل منها ينمي الآخر ويدعمه، فالهتمام 
الهتمام  اأن  كما  اهتمامه،  زاد  فهمه  زاد  وكلما  اجلماعة،  فهم  اإىل  الفرد  يحرك 
والفهم �سروريان للم�ساركة، وامل�ساركة نف�سها تزيد من الهتمام وتعمق من الفهم 

ول ميكن اأن تتحقق امل�سئولية الجتماعية عند الفرد اإل بتوفر عنا�سرها الثالثة.

اأهمية امل�سئولية االجتماعية:

من ال�سفات الهامة لل�سخ�سية ال�سوية �سعور الفرد بامل�سئولية يف �ستى �سورها، 
نحو زمالئه  اأو  بها،  يعمل  التي  املوؤ�س�سة  نحو  اأو  الأ�سرة،  نحو  م�سئولية  كانت  �سواء 
اأو نحو املجتمع عامة،  الذين يختلط بهم،  النا�ض  واأ�سدقائه وجريانه وغريهم من 
اأو نحو الإن�سانية باأ�سره ولو �سعرك لفرد يف املجتمع بامل�سئولية نحو غريه من النا�ض 
الذين يكلف برعايتهم والعناية بهم، ونحو العمل الذي يقوم به، لتقدم املجتمع وارتقى 
اإن ال�سخ�ض ال�سوي ي�سعر بامل�سئولية الجتماعية  اأفراد املجتمع.  وعم اخلري جميع 
نحو غريه من النا�ض، ولذلك فهو مييل دائمًا اإىل م�ساعدة الآخرين وتقدمي يد العون 
يوجههم  باأن  ملر�ساه  عالجه  يف  يهتم  النف�ساين،  املعالج  اأدلــر  األفرد  وكان  اإليهم. 
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اإىل الهتمام بالنا�ض وحماولة م�ساعدتهم وتقوية عالقته باأفراد املجتمع( جناتي، 
2002:�ض291(.

امل�سئولية يف االإ�سالم:

اإن تربية الإح�سا�ض بامل�سئولية وال�سعور امل�ستمر بها من الركائز الأ�سا�سية يف 
الرتبية الإ�سالمية، وميكن اأن نعرف الإن�سان امل�سلم باأنه اإن�سان م�سئول لأن امل�سئول 
هو ال�سخ�ض الذي يتحمل ب�سفة م�ستمرة وبوعيه الكامل نتائج اأعماله وت�سرفاته، 
وامل�سلم م�سئول عن كل خطوة وحركة وعمل اأمام اهلل �سبحانه وتعاىل اأوًل، ثم اأمام 
نف�سه وجمتمعه، وعلى مدى التزاماته مب�سئولياته، اأو عدم التزامه بها، يكون جزاوؤه 
عند ربه اإن خريًا فخري واإن �سرًا ف�سر وامل�سئول كلمة الراعي يف احلديث النبوي كلكم 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عليه  اأطلق  الذي  هو  رعيته  عن  م�سئول  وكلكم  راع 
فالإمام راعوه وم�سئول عن رعيته، والرجل راع يف اأهله وهو م�سئول عن رعيته، واملراأة 
يف بيت زوجها راعية وم�سئولة عن رعيتها، واخلادم يف مال �سيده راعوه وم�سئول عن 

رعيته.)وايف، 1403: �ض28(.

وامل�سئولية بهذه املعني ت�سمل كل اأفراد املجتمع، ممن توفرت فيه الأهلية للتكليف 
والوعي بنف�سه وبواجباته يف احلياة، كما يت�سح من احلديث ال�سابق اأن م�سئوليات 
الإن�سان ل تقت�سر على نف�سه بل تتدرج هذه امل�سئوليات باعتبارات خمتلفة، باعتباره 
حاكمًا، اأو رب اأ�سرة، اأو فردًا يف اجلماعة وينظر الإ�سالم اإىل امل�سئولية الجتماعية 
امل�سئولية  ولهذا فقد كانت  واأخالقية وجمتمعية،  زوايا متعددة ذاتية وجماعية  من 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  تعاىل:  فقال  التكليف  اأمانة  يف  الإن�سان  على  ثقيلة 
ۆئ}  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

)�سورةالأحزاب، اآية:72(.
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حياة  تقومي  يف  الأ�ساليب  واأف�سل  الو�سائل،  اأجنح  من  بامل�سئولية  ال�سعور  اإن 
الإن�سان، وبناء �سخ�سيته بناء يرتكز على الإميان باهلل عزوجل. 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعاىل{ں  وقــال 
ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } )�سورة الإ�سراء: اآية 13(.

 { يب    ىب  مب  خب  حب  جب  تعاىل{  لقوله  امل�سئولية  اإقــرار  يف  �سريح  والإ�سالم 
)املدثر: الآية 38(.

الإن�سان  اأن  يوؤكد  فان ذلك  اأعماله  الفرد عن  الإ�سالم م�سئولية  يقرر  وحينما 
حر م�سئول وللم�سئولية الفردية جمالن:  الداخلي واخلارجي، فالداخلية وم�سئولية 

الإن�سان عن ق�سده واإرادته وت�سميمه، فقال تعاىل { ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } )�سورة البقرة: الآية 284(.

كما ت�سمل م�سئولية الإن�سان عن اأعمال القلب من الظن واحل�سد فقال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، )اإياكم و الظن، فان الظن اأكذب احلديث( واأما املجال 

اخلارجي، والبغ�ض، فهو ال�سلوك املح�سو�ض من قول وفعل.

م�سئولية  اأو  ال�سمري،  م�سئولية  لي�ست  الإ�ــســالم  يف  فامل�سئولية  ذلــك،  وعلى 
القانون، اإمنا هي م�سئولية الإن�سان اأما ما هلل مبا�سرة، وهي م�سئولية ل تقف عند 
احلدود الظاهرة من الأقوال والأفعال فح�سب بل تتناول النوايا وما تخفي ال�سدور، 
فاهلل يعلم بكل �سيء ول يغيب عنه �سغرية ول كبرية، والإن�سان م�سئول عن نواياه، 
 :3405 )الألباين،  نوى(  ما  امرئ  ولكل  بالنيات،  الأعمال  )اإمنا  اهلل:  ر�سول  فقال 
�ض314( وهذا يدل على اأن �سحة الأعمال متعلقة بالنيات، فاإن انتفت النية انتفى 
العمل، مبعنى اأنه غري معترب �سرعًا. فقد يعجز الإن�سان عن عمل اخلري الذي ي�سبو 
اإليه، لقلة ماله اأو ل�سعف �سحته، ولكن نيته تو�سله اإىل مراتب العاملني املخل�سني. 
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ما  فــاإن  �ساحبه،  على  وبــاًل  اأ�سبح  وحــده  هلل  اخلال�سة  النية  من  العمل  خال  واإذا 
يح�سل الإن�سان اأجر ما عمله هلل وحده بال رياء ول �سمعة ومع ذلك فامل�سئولية لها 
اأو ج�سميا غري م�سئول اإىل حد ما، وعدالة اهلل و�سعت كل  درجات، فالعاجز عقليًا 
اأناط  فقد  ولذا  بعجزه.  والعاجز  ب�سعفه،  ال�سعيف  ترهق  اأن  من  اأكرب  وهي  �سيء، 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   } تعاىل  قوله  اإليه  ي�سري  ما  وهذا  بال�ستطاعة،  التكليف  الإ�سالم 
ۉ } )�سورة البقرة: الآية 233(.

وتر�سيخا لوحدة جماعة املوؤمنني �سبه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم املوؤمنني 
بع�سه  ي�سد  كالبنيان  للموؤمن  )املوؤمن  فقال   بع�سًا  بع�سه  ي�سد  املر�سو�ض  بالبنيان 
لإبراز متا�سك جماعة  اأ�سابعه( ويف هذااحلديث ت�سويرح�سي  بع�سًا )و�سبك بني 

امل�سلمني، واأنهم كتلة واحدة وبناء مت�سابك.

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم )مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اجل�سد، اإذا ا�ستكي منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى(

وهنا ي�سبه الر�سول الكرمي وحدة جماعة امل�سلمني باجل�سد الواحد، املكون من 
اأع�ساء خمتلفة، واإذا ا�ستكي ع�سو، �ساركه يف ذلك �سائر الأع�ساء. ويوؤكد احلديث 

على معاين الرتاحم والتواد والتعاطف بني اأفراد املجتمع.

 { ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې    فقال تعاىل { 
)احلجرات: الآية 10(.

ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   } تعاىل  وقــال 
ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   })املاعون: الآية 7-4(.

وامل�ساعدة  العون  يد  مد  تقت�سي  كما  الكاملة،  املحبة  تقت�سي  الإخــوة  وهــذه 
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لالآخرين وعدم الظلم والعتداء، كما اأمر الإ�سالم امل�سلمني بالتعاون وتكوين جمتمع 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  تعاىل{  فقال  متعا�سد،  متكامل  موحد 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی   } )املائدة: الآية 2(.

الإ�سالمي  املجتمع  الذي يوجب على كل فرد يف  بالتكافل الجتماعي  واأمرهم 
ب�سواء.  �سواء  نف�سه  �سالح  كمراعاة  فيها،  يعي�ض  التي  اجلماعة  �سالح  يراعي  اأن 
تزكي  فهي  امل�سلمني،  بني  والإن�ساين  الجتماعي  التكافل  املفرو�سة  الزكاة  وحتقق 
الزكاة  اآخذ  ي�سعر  وكذلك  والبخل،  ال�سح  اأمواله وحترره من  وتطهر  املعطي،  نف�ض 
بروح الت�سامن والتكافل ويتعمق �سعوره بالنتماء للمجتمع، وت�سود املحبة والألفة بني 
النا�ض ومن اأجل تغذية روح اجلماعة يف امل�سلمني اأقام الإ�سالم منا�سبا تدينية كثرية 
قائمة على اجلماعة وحث امل�سلمني على امل�ساركة فيها، و�سدد على من يتخلف عنها، 

ومن اأهمها �سالة اجلماعة.

مهمة  وظائف  توؤدي  التي  العبادات  من  الإ�سالم  يف  اجلماعة  �سالة  اأن  حيث 
وعظيمة يف تعزيز الروابط الجتماعية فقد األزم الإ�سالم امل�سلمني بح�سور العبادات 
اجلماعية، يف �سالة اجلماعة اليومية، و�سالة اجلمعة الأ�سبوعية، و�سالة العيدين 
وعبادة احلج. وقد �سرعت هذه العبادات اجلماعية على هذه ال�ساكلة لتعميق روح 
اجلماعة يف قلب كل م�سلم، ولتكون منا�سبات متكررة ت�ستد بها الروابط الجتماعية 
امل�سلمني ل�سالة اجلماعة كفر�ض فيبث روح اجلماعة  اأداء  دور  امل�سلمني على  بني 
ذلك  وينمي  والتعارف،  لل�سالة  امل�ساجد  يف  امل�سلمون  يجتمع  حيث  نفو�سهم،  يف 
اأن  الإيثار. ول�سك  لديهم  ويقوي  النا�ض،  والعمل على خري  الغري،  نفو�سهم حب  يف 
القدرة على حب النا�ض وتقدمي العون لهم، والقيام باأعمال مفيدة للمجتمع، يقوي 
لدى الأفراد النتماء للجماعة وال�سعور بامل�سئولية الجتماعية نحوها )عبد ال�ستار، 

2004: �ض83(.
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وحيث اأن الإ�سالم اأقام الأمة الواحدة واأمر امل�سلمون باجلماعة، فقد و�سعهم 
اأمام م�سئولياتهم اجلماعية التي حث على الإتيان بها، وهي من �سميم تعاليم الدين 
الإ�سالمي، ومن اأبرزها: الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإخراج الزكاة املفرو�سة، 
و�سلة الرحم والنفقة الواجبة، وعيادة املر�سى، وت�سييع اجلنائز، ودفن املوتى، واإكرام 
اجلار وال�سيف، والبعد عن الغيبة والنميمة، والبعدعن كل ظلم وعدوان على الأنف�ض 
الرب  والتعاون على  الآخرين،  والتعاطف مع  والرتاحم  والتواد  والأعرا�ض،  والأموال 
والتقوى كما اأن هناك الكثري من الآداب التي اأمر بها الإ�سالم، وت�سهم يف حتقيقي 
الرتابط الجتماعي والتعاون مثل: اإف�ساء ال�سالم، وبر الوالدين، والأخوة، والتزاور، 
والإ�سالح بني النا�ض، والتوا�سع، والن�سح للم�سلمني وحرم الإ�سالم اأ�سياء ملا لها من 
اأثر �سيئ يف تفكك املجتمع وتنافره وانحالله، مثل: قطع الرحم، وعقوق الوالدين، 
اإىل  والظلم،  الزور،  و�سهادة  واخليانة،  والكذب،  والغ�ض،  الآخرين،  على  والعتداء 
اآخر هذه الأمور املنهي عنها يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله، وقدا هتم الإ�سالم بالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، واأمر اأتباعه بتطبيقه يف حياتهم، ويعد الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر نوع من امل�سئولية الجتماعية فقال )من راأى منكم منكرًا فليغريه 

بيده فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإميان(

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمــر  عن  م�سئول  منهم  كل  واجلماعة  والفرد 
ويف الأخذ على يد الظامل، ويف قول احلق، وعدم اخلوف اإل من اهلل تعاىل، وامل�سلم 
مطالب بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف ظل هذا املبداأ ل يكون امل�سلم مطالبًا 
فقط باأن يكون فا�ساًل يف نف�سه، ولكنه مطالب باأن يكون حار�سًا على الف�سيلة حيثما 

كانت وتلك م�سئولية فردية وجماعية )ال�سمري، 2008:�ض297(.

العديد  الجتماعية  امل�سئولية  تت�سمن  و  الجتماعية  بامل�سئولية  املواطنة  تتعلق 
من الواجبات علي الفرد مثل: احرتام القانون، واحرتم حرية وخ�سو�سية الآخرين، 

وغريها من الواجبات. 
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حتددها  املجتمع،  اأمــام  م�سئولية  باعتبارها  الجتماعية  امل�سئولية  ــدرك  وت
باأدوار  املرتبطة  الواجبات  بجانب  عادة  تت�سل  وهي  واحتياجاته،  وتقاليده  اأعرافه 
الفرد يف املجتمع، وهي الأدوار التي توؤدي وظائف اأ�سا�سية ل�سالح بناء املجتمع، حيث 
خمففا  يبداأ  الذي  العقاب  وهو  املجتمع،  قبل  من  العقاب  به  الوفاء  عدم  ي�ستوجب 
اإنزال العقاب املادي بال�سخ�ض. علي هذا النحو تعد امل�سئولية  كاللوم، وينتهي اإيل 
الجتماعية بنية من الواجبات واحلقوق حتدد ال�سلوك الذي ينبغي اأن يطرقه الفرد 
الأداء  الأطــراف  كافة  ت�سعي  الذي  ال�سامل  الإطــار  ي�سكل  فاملجتمع  املجتمع.  جتاه 

م�سئولياتها الجتماعية بهدف تاأكيد بقائه وا�ستقراره. 

وبالتايل، فاإطالق احلريات دون قيود يوؤدي ب�سكل حتمي اإيل الفو�سي من خالل 
ال�ستخدام الع�سوائي لهذه احلرية. فهناك قيم معنوية تعترب اأ�سا�سا مل�سروعية حرية 
الراأي والتعبري، وب�سبب خمالفة هذه القيم ظهر جترمي النحرافات الناجتة عن هذه 
اأنه مل يعن  اإل  اأكد لوك علي حق احلرية بالن�سبة للفرد  احلرية )23(. لذلك فقد 
احلرية املطلقة من كل قيود، بل ق�سد به احلرية يف ظل القانون، فمدي ما يتمتع 
به الفرد من حرية يقف عند حدود حرية الآخرين كما ينظمها القانون، فالفرد حر 
ولكن لي�ض له حرية اإحلاق ال�سرر بالآخرين. فاحلرية يف ظل املجتمع ال�سيا�سي هي 

حرية يف ظل القانون، وهي بالتايل مقيدة بالقانون. 

واملجتمع  الأفـــراد  بني  والقانوين  الجتماعي  الــرابــط  باعتبارها  فاملواطنة 
م�سئوليات   - واحلــريــات  احلقوق  جانب  اإيل   - ت�ستلزم  الدميقراطي  ال�سيا�سي 
والتزامات اأ�سا�سية، ل تقوم للدميقراطية قائمة دونها، وهذه امل�سئوليات تنق�سم اإيل 
نوعني: م�سئوليات تفر�سها الدولة علي مواطنيها مثل دفع ال�سرائب، واخلدمة يف 
القوات امل�سلحة، وطاعة القوانني، وم�سئوليات يقوم بها املواطنون طوعا مثل ممار�سة 
النقد البناء للحياة ال�سيا�سية واملدنية، وامل�ساركة يف حت�سني نوعية احلياة والدفاع 

عن ال�سالح العام واخلري امل�سرتك. 
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اإن تر�سيخ املواطنة وتكري�سها ل يرتكز فقط بالد�ستور والقوانني والت�سريعات 
اأنواع  من  نوع  وجود  علي  كبري  ب�سكل  يعتمد  فهو  ذلك،  عن  ف�سال  ولكن  املختلفة، 
وتقبل  وقبول  الآخــر  والــراأي  الــراأي  وتقبل  وامل�ساركة  واحلــوار  املجتمع  الت�سامح يف 
اأو  ثقايف  اختالف  �سواء  الختالف،  هذا  مع  التعاي�ض  والتعامل  والختالف  التنوع 
اإيل  تهدف  فاملواطنة  اختالفات،  من  وغريها  طبقي،  اأو  قومي  اأو  مذهبي  اأو  ديني 
حتقيق الندماج بني جميع املواطنني علي اختالفهم. هذا بالإ�سافة اإيل العمل علي 
باحلقوق  يرتبط  اأن  يجب  الوعي  وهذا  املجتمع،  واجلماعي يف  الفردي  الوعي  ن�سر 
تبداأ  عندما  تتوقف  فاحلقوق  مطلقة،  لي�ست  احلرية  اأن  علي  والتاأكيد  والواجبات، 

حقوق الآخرين، وتتفاعل مع حقوق املجتمع )ي�سني، 2002: �ض57-56(. 

املواطنة والدميقراطية:

 )Patrick، 1999(تعترب املواطنة مفتاح لفهم الدميقراطية فقد اأكد باتريك
الآخرين،  حقوق  املواطنني  احرتام  خالل  من  للمواطنة  الدميقراطي  املدخل  على 
والدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين، واأن ميار�ض املواطنني حقوقهم بحرية، ويرى 
وت�سمل:   تفاعلية  مهارات  اأنــواع،  ثالث  يف  تتمثل  احلقوق  هذه  ممار�سة  اأن  باتريك 
وال�سيا�سي،  املدين  العمل  ملمار�سة  الفرد  يحتاجها  التي  والتعاون  الت�سال  مهارات 
القادة  اأعمال  ملتابعة  الفرد  يحتاجها  التي  املــهــارات  فيها  )مبــا  املراقبة  ومهارة 
ال�سيا�سيني(، واأخريًا مهارات التاأثري والتي تت�سمن يف املهارات التي يحتاجها الفرد 
للتاأثري يف نتائج احلياة ال�سيا�سية واملدنية، ويتاألف النموذج الدميقراطي يف الرتبية 

الوطنية من املكونات الأربعة التالية:

املبادئ  وجمموعة  والتعلم  التعليم  عمليتي  على  وت�ستمل  الوطنية  املعرفة   )1(
الدميقراطية،  وتقييم  وممار�سة  تعريف  خاللها  من  ميكن  التي  ال�ساملة 
با�ستخدامها،  املتعلقة  والق�سايا  الدميقراطية  ومبادئ  مفاهيم  وتت�سمن 
واأدوار  الدميقراطية  وممــار�ــســة  الدميقراطية  تــاريــخ  على  والــتــعــرف 

املواطنني، اإ�سافة اإىل القرارات املتعلقة بال�سيا�سة العامة.
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املهارات العقلية، وت�ستمل على:  )2(

وتف�سري  وحتليل  ال�سيا�سية  باحلياة  املتعلقة  املعلومات  وو�سف  حتديد  اأ. 
املعلومات املتعلقة بها.

تقييم املو�سوعات والأحداث العامة. ب. 
التفكري الناقد ب�ساأن ظروف املواطنة واحلياة ال�سيا�سية والتفكري البناء  ج. 

ب�ساأن كيفية حت�سني احلياة املدنية ال�سيا�سية.
مهارات امل�ساركة املدنية، وت�ستمل على:  )3(

التفاعل مع الآخرين. اأ. 
امل�ساركة يف الأحداث العامة. ب. 

اتخاذ القرارات ب�ساأن ق�سايا ال�سيا�سة العامة. ج. 
تاأثري القرارات ال�سيا�سية على الق�سايا العامة. د. 

تطبيق القرارات ال�سيا�سية على الق�سايا العامة. هـ. 
اتخاذ الأعمال املنا�سبة لتح�سني احلياة املدنية وال�سيا�سية. و. 

النظام املدين، وت�ستمل على:  )4(

التاأكيد على امل�ساواة وكرامة الفرد. اأ. 
احترام وحماية حقوق األفراد. ب. 

امل�ساركة امل�سئولة يف احلياة املدنية. ج. 
امل�ساركة الداعمة للحكومة. د. 
تعزيز �سالح احلياة العامة. هـ. 

فهم  من  املواطنني  متكني  اإىل  املكونات  هــذه  ا�ستخدام  اأيـــوؤدي  املمكن  ومــن 
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التزامهم اعتماد  اإىل تقوية  بالإ�سافة  ب�سكل عميق  املبادئ واملفاهيم الدميقراطية 
اعلى الأ�سباب املقنعة، والقدرة العالية على ا�ستخدام هذه املكونات بحرية يف حتليل 
وال�سيا�سية)حمي  املدنية  احلياة  وم�سكالت  ق�سايا  ب�ساأن  القرارات  واتخاذ  وتقييم 

الدين، 2003: �ض2(.

اإن احلرية كحق طبيعي )رو�سو(، وهي منظور اإليها من زاوية امتالك الإن�سان 
و�سع  اأرقي  حتقق  وال�سيا�سي،  الجتماعي  للن�ساط  ممار�سته  زاوية  من  كما  لذاته 
مل�ساهمة الأفراد يف مناق�سة ق�ساياهم ويف معاجلة امل�سكالت التي تهم جمموعاتهم 
حلقوق  العاملي  الإعــالن  فــاإن  ولذلك  وم�سريها.  الب�سرية  عالقات  وكــذا  ودولتهم 
الإن�سان يخ�س�ض معظم مواده للحقوق ال�سلبية التي تتجه نحو حماية املواطن من 
اأي اعتداء تقوم به الدولة اأو اأية جمموعة منظمة اأخري �سد حرياته الفردية )املواد 

من 2 اإيل 18( اأو حرياته العامة )املواد من 19 اإيل 21(.

 2 من  )املــواد  وملزم،  اآمر  تف�سيلي،  ب�سكل  عليها  تن�ض  التي  احلريات  وهي 
يف  احلق  ويعترب  وال�سيا�سية.  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   )27 اإيل 
اأمام  امل�ساواة  ال�سلمي، ويف  والتجمع  التنقل  القانونية، ويف  ال�سخ�سية  احلياة، ويف 
القانون والق�ساء، ونبذ كل دعوة للكراهية القومية اأو العن�سرية اأو الدينية، اأو اإنكار 
تعاليمها  واإتباع  ديانتهم  عن  الإعالن  اأو  بثقافتهم  التمتع  يف  الوطنية  الأقليات  حق 
اأ�سا�سيا لالإقرار باملواطنة ول�سمان ممار�ستها)الكواري،  اأو ا�ستعمال لغتهم �سرطا 

2001: �ض27(.

وكما هو بديهي، اإذا كانت حريات الفرد تنتهي هناك عندما تبتدئ حريات الآخرين 
وما تتطلبه من احرتام متبادل، فاإن احلدود الفا�سلة بني احلريات واحلقوق تكاد تنعدم 
لول اأن هذه الأخرية ت�سمل جملة الواجبات التي يجب اأن ت�سطلع بها املجموعة جتاه 
 ال�سخ�ض وال�سخ�ض جتاه املجموعة �سواء �سدر من املعني بالأمر فعل اأم مل ي�سدر.
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وعلي كل حال، فاإن و�سع املواطنة يبقي ناق�سا وذلك يف حالة عدم العرتاف باأن 
حريات الأفراد هي حقوق لهم يف مواجهة الدولة واملجتمع. ومن هذه احلقوق، اأي�سا، 

تلك التي تتوجه نحو �سمان الأمان للمواطنني. 

اإن الأمر يتعلق، هنا، باحلقوق الإيجابية. اأي بتلك احلقوق التي تكفل للمواطن 
امل�ساركة  بالتايل، يف متكينه من  وت�سهم،  والثقايف  والجتماعي  القت�سادي  الأمان 
العاملي  الإعــالن  لها  يخ�س�ض  حقوق  وهي  ال�سيا�سية.  احلياة  يف  وفعالية  بن�ساط 
حلقوق الإن�سان باقي مواده، اأي املواد من 22 اإيل 28، ويفرد لها العهد الدويل املتعلق 
بها جممل مواده وخا�سة منها املواد من 2 اإيل 15. وتتمثل هذه احلقوق يف احلق يف 
البطالة،  من  واحلماية  العمل  ويف  الجتماعي،  ال�سمان  ويف  كاف،  معي�سي  م�ستوي 
ويف العدالة والإن�ساف يف الأجور، ويف ال�سحة والراحة والرفاهية، ويف اخلدمات 
الن�ساطات  يف  احلــرة  وامل�ساركة  التعليم  يف  احلق  يف  كما  ال�سرورية  الجتماعية 

النقابية ويف احلياة الثقافية للمجتمع)دياب، 2007:�ض53(.

القا�سم  هي  الإن�ساين  ال�سخ�ض  يف  مب�ساواة  املتاأ�سلة  الإن�سانية  الكرامة  ولأن 
حقوق  كل  منه  تنبع  الــذي  الأ�سل  وهــي  كانوا،  وكيفما  اأينما  النا�ض  بني  امل�سرتك 
الإن�سان �سواء منها تلك املتجهة نحو كفالة احلرية اأو �سمان الأمان لالأفراد و عربهم 
ملجموعاتهم، فاإن اخلا�سية الرابعة للمواطنة جتد تعبريها يف احلقوق التي تهدف 
اإىل الت�سامن. لكن لي�ض املق�سود، هنا، كل احلقوق التي تنعت باحلقوق اجلماعية، 
اأو حقوق ال�سعب، اأو املجتمع. فهذه الأخرية تعك�ض لغة جديدة يف حقوق الإن�سان ما 
فتئت تثري اإ�سكالت قانونية وتطبيقية برزت مع اأوا�سط ثمانينيات القرن الع�سرين، 
وخا�سة بعد اأن بداأت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تتبني قرارات يف هذا الجتاه، 
وذلك رغم العرتا�سات التي تقول باأنه، وبا�ستثناء حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها، 
فاإن باقي احلقوق املو�سوفة باجلماعية، ويف مقدمتها احلق يف التنمية، ما هي يف 
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اأجل  من  ا�ستبدادية  اأغلبها  دول  حكومات  تدعيها  اإن�سانية  غري  حقوق  �سوي  الواقع 
الدولية  ال�سرعة  ن�سو�ض  واإعمال  باحرتام  التزامها  عدم  وتربير  ت�سلطها  تعزيز 
حلقوق الإن�سان الفرد وعربه حلقوق اجلماعة واملجتمع، وذلك علي اعتبار اأن الإرادة 
التي  العقود  ال�سيا�سية، خالل  اأنظمتها  لو عملت علي تطوير  الدول  لتلك  ال�سيا�سية 
�سياق  يف  اأولوياتها  �سمن  وو�سعت  احلقيقية،  الدميقراطية  نحو  ا�ستقاللها،  تلت 
ذلك اإجناز ما اأقرته ن�سو�ض فئات حقوق الإن�سان اخلم�سة، لكانت قد حققت فعال 

حاجات �سعوبها اإيل الإمناء القت�سادي والجتماعي والثقايف. 

و ت�سيف العرتا�سات، من املفرو�ض اأن يرفع املجتمع الدويل خمتلف العراقيل 
الأ�سبقية  اإعطاء  باأن  اأظهرت  التجربة  اأن  اإل  اجلنوب،  دول  يف  التنمية  تعوق  التي 
اإل اإيل  للتنمية علي الدميقراطية وحقوق الإن�سان، وبالتايل علي املواطنة، ل يوؤدي 
الزيادة يف الإغناء الفاح�ض لالأقليات احلاكمة والنافذة مقابل امل�ساعفة من اأعداد 

الفقراء واملهم�سني مع الرفع من قيم الإنفاق علي الأمن والت�سلح.

بحقوق  املواطنني  متتع  يف  الدولة  واجبات  مقابل  يف  اأنــه  فهو  املق�سود،  اأمــا 
الإن�سان املكفولة يف املواثيق الدولية وبحمايتها وفق مبادئ امل�ساواة يف النت�ساف، 
تقت�سي املواطنة التزام املواطن �سواء كان فردا اأو ع�سوا يف هيئة من هيئات املجتمع 
وجتاه  اإليه  ينتمي  الــذي  واملجتمع  الآخرين  املواطنني  جتاه  وم�سوؤوليات  بواجبات 

اجلماعة الكونية.

وذلك  الوطنية،  اجلماعة  �سعيد  علي  وامل�سوؤوليات  الواجبات  هذه  وتتلخ�ض 
الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعــالن  من   29 املــادة  من  الثاين  البند  عليه  ين�ض  كما 
اأن�سطة  يف  وامل�ساهمة  واحرتامها.  الآخرين  وحريات  بحقوق  الواجب  العرتاف  يف 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  بجميع  املت�سلة  املجالت  يف  والبحث  والتدريب  التثقيف 
وكذا عن حقوق  وحرياته  بالدفاع عن حقوقه  والقيام  وباآليات حمايتها،  الأ�سا�سية 
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توثيقها  طريق  عن  وذلــك  عليها،  العتداء  اأو  انتهاكها  مت  متى  الآخرين  وحريات 
الوطني  الق�ساء  اإيل  بخ�سو�سها  الر�سائل  اأو  الفردية  ال�سكاوي  وتقدمي  وف�سحها 
 :2004 )حمزاوي،  الخت�سا�ض  ذات  الدولية  الوكالت  اأو  الفرق  اأو  اللجان  اإيل  اأو 

�ض18(. 

الأفراد  وم�سوؤولية  بحق  املتعلق  املتحدة  الأمم  اإعالن  من   18 املادة  توؤكد  كما 
واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية 
املعرتف بها عامليا )1998(، فاإن هذه الواجبات وامل�سوؤوليات ت�سمل �سون الدميقراطية 
وتعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والإ�سهام يف تعزيز املجتمعات واملوؤ�س�سات 
والعمليات الدميقراطية والنهو�ض بها. كما ت�سمل ال�سطالع بتعزيز حق كل فرديف 
يف  عليها  املن�سو�ض  واحلريات  احلقوق  اإعمال  فيه  ميكن  ودويل  اجتماعي  نظام 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و�سكوك حقوق الإن�سان الأخرى اإعمال كامال، ونبذ 
اأو  اآخرين  امل�سرتكني مع  اأو  الفرادي  املواطنني  به غريه من  يقوم  اأو فعل  ن�ساط  اأي 
�سمن جمموعات حكومية اأو قريبة منها اأو غري حكومية يتعار�ض مع حقوق الإن�سان 

اأو يهدف اإيل اإهدارها. 

ومن واجبات املواطن، كذلك، اأن يحرتم ب�سكل متبادل اختيار الآخرين لهوياتهم 
الثقافية واللغوية وحلريتهم يف اإمنائها اأو يف تعديل اختيارهم هذا، واأن ي�سارك يف 
باأ�سكال  بثقافته  التعريف  ولغريه  له  يكفل  مبا  الثقايف  واحلــوار  التعاون  �سيا�سات 
الثقايف  وبالرتاث  الوطني  الثقايف  بالرتاث  والإملــام  يجيدها  التي  ال�سلمية  التعبري 
الكوين امل�سرتك بني الإن�سانية، ومبا ي�سمن يف نف�ض الآن اإعالء عمارة الدميقراطية 

علي اأعمدة ثقافة الت�سامح.

والقبول  ال�سيا�سي  اأو  الفكري  اأو  الثقايف  بالتعدد  الإقــرار  اأن  اإيل  وبالإ�سافة 
يف  امل�ساواة  اأجــل  من  املختلفني  بني  والت�سامن  ذلــك،  يف  التنوع  باأهمية  املتبادل 
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احلقوق والواجبات وتكافوؤ الفر�ض بخ�سو�ض التدخل يف الق�سايا الوطنية والدولية 
ذات الهتمام امل�سرتك ويف مناق�ستها ومعاجلتها هو اأجنع �سبيل ملكافحة التع�سب 
الت�سامنية جتاه اجلماعة  املواطنة  اأبعاد  من  فاإن  الغري،  وكراهية  وامليز  والتطرف 
الوطنية تنازل املواطنني عن اأنانيتهم وو�سع امل�سلحة العامة قبل اأي اعتبار حفاظا 
علي الوطن يف حالة جمابهته لكوارث اأو م�ساكل اأو نزاعات عنيفة داخلية اأو خارجية.

واإيل ذلك، فاإن املواطنة ت�ستلزم، علي �سعيد املجموعة الب�سرية، اأن يربـــــــط 
املواطنون بني اأفكار الت�سامن وتلك املتعلقة بحقوق الإن�سان والدميقراطية و�سالمة 
يدركون  كونيني  مواطنني  بو�سفهم  يت�سرفوا  واأن  للنزاعات،  ال�سلمي  واحلل  البيئة 
بان العامل واحد واأن الكت�سافات والتلوث والت�سحر واجلفاف والأوبئة، كما احلرب 
وال�سلم، تعني جميع النا�ض لأنهم جميعهم يعي�سون فوق نف�ض الكوكب )عبد الفتاح، 

2009: �ض65(.

اإن الأهداف الأ�سا�سية للهند�سة ال�سيا�سية هو بناء مواطنة دميقراطية جتعل   
من احلقوق املدنية و ال�سيا�سية املنطلق الأ�سا�سي لبناء فل�سفة الدولة و احلكم، و من 
احلقوق القت�سادية و الجتماعية و الثقافية املحور الوظيفي الأول املحدد لأولويات 
منطق  ح�سب  للمواطنني  الأ�سا�سية  احلاجات  لتحقيق  الهادفة  و  ال�سيا�سي  النظام 

جامع بني الفعالية، النجاعة، العقالنية و ال�سفافية.

فاملواطنة الدميقراطية تقت�سي جمموعة من ال�سروط التاأ�سي�سية و منها:

• �سرورة بناء هيكلة د�ستورية و قانونية و اإجرائية متمحورة حول حقوق الإن�سان 
العاملية و هادفة لتحقيق دولة العدالة و الرفاه.

• �سرورة جعل امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطن املحرك الأ�سا�سي لعمليات التداول 
و التجديد ال�سيا�سيني.
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• �سرورة بناء دولة قوامها احلق و القانون و هدفها حتقيق التنمية الإن�سانية 
امل�ستدامة.

• �سرورة بناء دولة اجلودة ال�سيا�سية التي تثمن الكفاءة و ال�ستحقاق و ترف�ض 
الرداءة ال�سيا�سية، املح�سوبية )مالكي، 2007: �ض157(.

و بناء على ذلك، فاملواطنة الدميقراطية هي م�سار اندماج لتطلعات املواطنني 
لتحقيق اأكرب قدر ممكن من حاجاتهم الأ�سا�سية و اإلغاء هاج�ض الأنظمة ال�سيا�سية 
يف احلفاظ على ال�ستقرار و حتقيق اأكرب قدر من العقالنية القت�سادية و الت�سرييه. 
فاملواطنة الدميقراطية، من هذا املنظور جتعل من النظام ال�سيا�سي اأداة جمتمعية 
لتحقيق ال�سالح العام و اخلدمة العامة داخليا و الدفاع عن امل�سالح الوطنية خارجيا 
ح�سب منطق �سيا�سي –جمتمعي توافقي وتفاعلي فمن هنا فاملواطنة الدميقراطية 
هي انعكا�ض لن�سج دميقراطي جمتمعي و لوجود فل�سفة حكم جتمع بني حقوق الإن�سان، 
الدميقراطية امل�ساركة، احلكم الرا�سد و املحا�سبة الدميقراطية على م�ستوى الدولة 
من  الرغم  علي  تعقيدا  املفاهيم  اأكرث  من  املواطنة  مفهوم  يعد  ال�سيا�سي  النظام  و 
اأي  والثقافية يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظواهر  من  العديد  لفهم وحتليل  اأهميته 
جمتمع ،   وتت�سح اأهميته يف اأنه يعد موؤ�سرا علي مدي ح�سول الإن�سان علي حقوقه 
القت�سادية والجتماعية واحلقوق املدنية وال�سيا�سية .  وقد نال هذا املفهوم يف الآونة 
الأخرية ومنذ نحو منت�سف ال�سبعينيات اهتماما كبريا علي امل�ستوي العاملي ، وعلي 

امل�ستوي النظري، حيث اهتمت به اأدبيات النظرية ال�سيا�سية.

وميثل مفهوم املواطنة اأحد الأفكار الكال�سيكية يف الفكر ال�سيا�سي - الجتماعي. 
وميكن تتبع تاريخ القرتاب من املواطنة يف التنظري لن�ساأة الدولة كوحدة �سيا�سية، 
ومبعني اأدق يف التنظري ل�سعود الدولة القومية احلديثة يف اأوروبا، حيث بات الرتكيز 
علي فكرة الدولة القومية باعتبارها وحدة ت�سم اأفرادا ذوي حقوق ومراكز قانونية 

مت�ساوية.
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وكان بروز الدولة القومية من العوامل الداعمة التي اأر�ست املواطنة املعا�سرة، 
عندما  وذلك  الأوروبــيــة،  احل�سارة  يف  ينت�سر  بداأ  الذي  القانون  حكم  معها  وظهر 
بداأت الدولة القومية يف اأوروبا تهتم باإ�سدار القوانني العامة، واأ�سبحت ‘ �سحائف 
ال�سكوك هي التي تنظم عالقة الرجال ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، علي 

الأقل بقدر ما ينظمها ال�سيف )جماهد، 1999: �ض462-461(.
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خــاتـــمـــــــة:

عمومًا  الب�سرية  للمجتمعات  حتديًا  متثل  العوملة  اأن  نرى  ال�سابق  الف�سل  من 
والنفجار  العوملة  مظاهر  كاأحد  الت�سال  فو�سائل  واملت�سعبة  املختلفة  بتاأثرياتها 
املعريف حولت العامل اإىل قرية كونية �سغرية، وبذلك فقد حدت من مفهوم املجتمع 
املحلي والقطر والدولة الواحدة ون�سرت بدًل منها مفاهيم املجتمع الإن�ساين والأمم 
العوملة  ظاهرة  �سكلت  لذلك  بفروعه  الدويل  والقانون  العاملية  والتكتالت  الأوروبية 
الثقافية  احلــدود  انهارت  اإذ  الإن�سانية،  املجتمعات  من  العديد  يف  للرتبية  حتديًا 
و�سادت ثقافة النرتنت وانت�سر التوا�سل الإن�ساين بني الأفراد يف خمتلف املجتمعات 
بغ�ض النظر عن اجلن�ض اأو اللون اأو العرق اأو الدين مما ي�سر تبادل الأفكار واملعتقدات 
ومهد الطريق اإىل اأحداث تغيري يف معظم املجتمعات الإن�سانية �سواء كانت متقدمة 
اأو نامية لذلك فقد زاد اهتمام املجتمعات املتطورة بالرتبية للمواطنة بهدف مواجهة 
تنامي العنف وتفكك العالقات الجتماعية و�سراع امل�سالح وتدعيم منظومة القيم 
الأوىل  اللبنة  باعتبارها  الأ�سرة  ولدى  عمومًا  املجتمع  يف  الر�سيد  ال�سلوك  وقواعد 
املوروث  نقل  فيها  »مبا  الجتماعية  التن�سئة  عملية  تبداأ  حيث  خ�سو�سًا،  للمجتمع 
الثقايف والقيمي لأفرادها« بغية تنمية املواطنة واأعداد املواطن ال�سالح القادر على 

مواجهة متطلبات احلياة امل�ستقبلية والتعاي�ض معها.

وبالنظر اإىل العوامل املوؤثرة يف املواطنة وتاأثريها يف البناء الجتماعي والثقايف 
اجتماعي  بناء  اإىل  الو�سول  بغية  الجتماعية  القيم  منظومة  وتعزيز  والــرتبــوي 
متما�سك يقوم على العتزاز باملجتمع وقيمه وتاريخه واجلديد والتطلع اإىل مواكبة 
التغيري العاملي من حوله خا�سة يف ظل النفجار املعريف وثورة الت�سالت فان درا�سة 
الجتاهات املعا�سرة يف تربية املواطنة ت�سكل �سرورة ملحة، ملا لها من اثر حتديد 
اأولويات املجتمع نحو تربية معا�سرة للمواطن مبا يكفل تربية ومواطنة �سليمة وواعده 
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ويوظف التقنيات املتاحة لالرتقاء بها وقد تطور مفهوم املواطنة يف الدولة احلديثة 
اإ�سافة  ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية يف معظم دول العامل  نتيجة للتطورات 
اإىل تاأثري العوملة وثورة الت�سالت والنرتنت، لت�سبح الدميقراطية واإ�سراك ال�سعب 
ركائز  الإن�سان  وحقوق  ال�سيا�سية  والتعددية  امل�ساواة  مبادئ  وحتقيق  احلكم  يف 

املواطنة املعا�سرة والدولة احلديثة )ليلة، 2007(

ومبا اأن الرتبية الوطنية تلعب دورًا فاعاًل يف غر�ض املفاهيم الوطنية وتر�سيخها 
املوؤ�س�سات  خالل  من  يكون  املبادئ  هذه  مثل  تقدمي  اأن  ومبا  الوطن،  �سباب  لدى 
املوؤ�س�سات  هــذه  على  الرتكيز  فــان  منها؛  اجلامعات  اأم  املــدار�ــض  �سواء  التعليمية 
ب�سفتها ركنًا مهمًا يف عملية اإحداث التغيري اليجابي يعترب اأمراً مهمًا، فاملعلم يف 
املدر�سة والأ�ستاذ يف اجلامعة يقومان بدور كبري يف غر�ض وتوجيه الطلبة لكت�ساب 

املفاهيم الوطنية وتنمية الوعي واحل�ض الوطني لدى الطلبة اجلامعيني.

بن�سر  تعنى  التي  الرتبوية  الأو�ساط  من  واحــدة  اجلامعة  اعتبار  ميكن  وبهذا 
مفاهيم الرتبية الوطنية، ففي حني تعترب الأ�سرة هي اأوىل الو�سائط الرتبوية التي 
يكت�سب فيها الطفل التوجهات الوطنية الأوىل حياتهم تاأثرًا بذلك بوالديه من حوله، 
فان املدر�سة متثل ثاين هذه الو�سائط الرتبوية، وتعترب اأكرث اأهمية من الأ�سرة من 
الطلبة  الوطنية لدى  القناعات  وتت�سكل  اأهم �سن  تتزامن مع  املرحلة  اأن هذه  حيث 
وكما للم�سجد والنادي كذلك دورًا مهمًا يف الرتبية الوطنية من حيث تثقيف ال�سباب 
وتكوين  واملعلومات  الأفكار  وتبادل  امل�ساجد،  والدنيا من خالل خطب  الدين  باأمور 

الجتاهات ال�سيا�سية من خالل اللقاءات يف النادي.

اأهم  من  الجتماعي  والتفاعل  املواطنة  مفهوم  لتكري�ض  الأفــراد  اإعــداد  ويعد 
الوطنية  الرتبية  باأبعاد  التعليمية  املوؤ�س�سات  تهتم  لذلك  الرتبوية  الأنظمة  اأهداف 
وحتديد معاملها، وتدعيم ثقة ال�سباب بهوياتهم والعمل على تعميق ال�سلم املجتمعي 
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وحقوق الإن�سان والدميقراطية، ذلك اأن تعميق وممار�سة الدميقراطية يف اجلامعة 
وعلى خمتلف امل�ستويات يف املجتمع يعترب �سرورة ملحة للرتبية على املواطنة، لذا 
يجب على الأفراد اأن يعملوا من اجل التغيري، والنخراط يف اتخاذ القرارات بهدف 

تعميق مفهوم دميقراطية التعليم واملواطنة ال�ساحلة )هالل، 2000: �ض62(.  

من هنا �سن�سعى يف الف�سول القادمة للتعرف على العوامل املوؤثرة يف املواطنة 
ودور بع�ض املوؤ�س�سات املجتمعية يف تنمية وتطوير املواطنة،، 
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مــقــــدمــــــة:

الفرد بحقوقه يف جمتمع ما،  اأ�سا�ض متتع  اإن قيم املواطنة ل تقوم فقط على 
ولكنها تعني ال�سراكة املجتمعية يف امل�سروع الوطني للنه�سة والتنمية ومن ثم فهي 
تعني مبدى ا�سطالع الفرد مب�سئولياته للوفاء بحق الوطن وحتمل الفرد مل�سئولياته 
مع جمموع اأبناء املجتمع جتاه معدلت التنمية والنه�سة احل�سارية يف جمتمعه ولذا 

فاإن �سلوك املواطنة يتحدد مبرجعية النتماء الوطني )اأبو الن�سر، 2007: �ض23(.

معدلت  وارتفاع  ال�سحي  الو�سع  وحت�سن  ال�سكان  اأعــداد  يف  التزايد  ظل  ويف 
احلياة جعلت اخلدمات احلكومية، مهما توفر لها من عوامل الدعم املادي والب�سري، 
القطاع  دور  برز  لذا  �سعوبها  لأفراد  الجتماعية  املتطلبات  مواكبة  على  قادرة  غري 
وموؤ�س�سات  احلكومات  به  تقوم  الــذي  الــدور  اإكمال  التطوعي(يف  الثالث)القطاع 
وغري  مرن  قطاع  التطوعي  والقطاع  التنموية  اخلدمات  جمال  يف  اخلا�ض  القطاع 
ربحي، ويتكون من موؤ�س�سات غري حكومية ويقدم برامج واأن�سطة تخفف العبء عن 
والأجهزة  الأهلية  املوؤ�س�سات  مع  التن�سيق  على  قدرته  عن  ف�ساًل  احلكومات،  كاهل 
التنمية  بــرامــج  لتعزيز  املخ�س�سة  املـــوارد  مــن  ال�ستفادة  مل�ساعفة  احلكومية 

الجتماعية )ال�سلطان، 2009:�ض1(. 

ويلعب العمل التطوعي دورا مهما يف التنمية املجتمعية وهو بهذا املعنى يحظى 
باأهمية خا�سة وذلك لدوره يف التنمية اإىل جانب ما يعنيه من قيم وروابط اجتماعية 
اإيجابية وتكمن اأهميته ودوره لي�ض على �سعيد الفرد فح�سب واإمنا على م�ستوى املجتمع 
ككل وما يعنيه من رفع للم�ستوى القت�سادي والجتماعي وحت�سني الأحوال املعي�سية 
للفئات املحرومة و حمافظتة على القيم الإن�سانية وبالتايل فهو جت�سيد ملبداأ التكافل 
الجتماعي وا�ستثمار حقيقي لأوقات الفراغ، من هنا يعترب العمل التطوعي و�سيلة من 
و�سائل النهو�ض يف املجتمعات وهو بهذا املعنى اأداة من اأدوات التنمية وهو �سكل من 
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اأ�سكال امل�ساركة على اختالفها واإذا كان يعتقد اأن العمل التطوعي ن�ساأ وتطور يف ظل 
غياب الدولة يف بع�ض املجتمعات اإل اأنه ذي اأهمية كبرية يف الع�سر احلا�سر على 
الرغم من وجود الدولة التي اأ�سبحت بحاجة اإىل ت�سافر اجلهود وامل�ساعدة �سيما يف 
ظل الأو�ساع غري الطبيعية التي متر بها الدول واملجتمعات من حني لآخر )يعقوب 
قيمها  منظومة  ومن خالل  املواطنة يف حقيقتها  وتعد  �ــض71(.،  وال�سلمي، 2005: 
املتعددة �سلوكا تطوعيا ح�ساريا يقوم به الفرد ل�سالح وطنه اأو املكان الذي يعي�ض 
فيه اأو حتى املنظمة التي يعمل بها ومعنى هذا اأنها التزام عقدي واأخالقي وح�ساري 
فاملواطنة مبنية على قيم ومبادئ الإن�سان ال�سوي جتاه وطنه وجمتمعه حيث ت�سبح 
)اآل  و�سمريه  حياته  يف  يومية  وممار�سة  �سخ�سي  �سلوك  عن  عبارة  لديه  املواطنة 

عبود، 2011: �ض3(.

فالعمل التطوعي هو يف الأ�سا�ض قيمة اإن�سانية عرفته املجتمعات يف ال�سابق، لأنه 
ميثل اجلانب الإن�ساين يف الإن�سان، وهو بهذا املعني يعرب عن عواطف اإن�سانية ترتجم 
اإىل عمل فهذه العواطف وامل�ساعر املرتجمة على �سكل عمل تكون الدافع الأ�سا�ض يف 
القيام بذلك فالعمل التطوعي كما هو من ا�سمه ينطلق من كون الإن�سان غري جمرب 
للقيام به، وبحوافز خمتلفة �سواء كانت اجتماعية اأو اقت�سادية اأو دينية اأو ثقافية اأو 
�سخ�سية بل هو على قناعة اأن ما يقوم به هو خلري ال�سالح العام اأو ل�سالح اأ�سخا�ض 
يعتقد هم بحاجة لذلك، وبالتايل فاإن هذا العمل ذاتي انطالقا من قناعات داخلية، 

مفادها اأن العمل التطوعي واجب جتاه الآخرين.

بنف�سه  الإن�سان  يقدمها  التي  واخلدمات  الأعمال  من  التطوعي  العمل  اأن  كما 
اأو ماله اأو جاهه خدمة لدينه واأمته وجمتمعه وقدم الإ�سالم �سبقًا ح�ساريًا يف جما 

العمل واخلدمات التطوعية )الرباح، 2006: �ض11(.

هذا و يحدث العمل التطوعي يف جميع املجتمعات يف العامل وقد يختلف امل�سطلح 



139

الـتــــــطــــــــوع

الذي يعّرفه والأ�سكال التي يتجلى بها يف اللغات والثقافات املختلفة، ولكن القيم التي 
العام  ال�سالح  اأجل  امل�ساهمة من  الرغبة يف  تقوده هي قيم م�سرتكة وعاملية، وهي 

بدافع من رغبة ذاتية وبروح من الت�سامن ودون توقع مكافاأة مادية.

كما  واحلرية  وامل�ساواة  العدالة  مثل  القيم  من  بواعز  مدفوعون  فاملتطوعون 
املختلفة  الأ�سكال  وي�سجع  يدعم  الذي  واملجتمع  املتحدة.  الأمم  ميثاق  عنها  يعرب 
للعمل التطوعي �سيكون على الأرجح جمتمعًا ي�سجع اأي�سًا رفاه مواطنيه اأما املجتمع 
ر عن الإقرار باإ�سهامات املتطوعني وتي�سريها فيحرم نف�سه من اإ�سهامات  الذي يق�سّ
ع�سرة  قبل  للمتطوعني  الدولية  ال�سنة  اإعالن  عند  العام  لل�سالح  بها  القيام  ميكن 
اأعوام اأقر املجتمع الدويل بالإ�سهامات الأ�سا�سية التي يحققها املتطوعون يف تقدم 
املجتمعات والأمم ومتا�سكها وقدرتها على التكيف. اإل اأنه يف الوقت الذي نكافح فيه 
من اأجل ت�سريع التقدم لتحقيق الأهداف الإمنائية لالألفية بحلول عام2015 جند اأن 
م�ساهمات املتطوعني ل توؤخذ دائما بالعتبار يف ال�سرتاتيجيات الإمنائية، وعادة ما 

تظل على هام�ض احلوار الإمنائي )كالرك، 2011: �ض1(. 

كامال  فهما  اأهميته  فهم  يتم  مل  الإن�ساين  الن�ساط  من  جمال  هو  التطوع  اإن 
التنمية، خ�سو�سا يف �سياق الأهداف الإمنائية  الدائر حول  اأو تو�سيحه يف احلوار 
لالألفية. ولي�ض املق�سود هنا التقليل من �ساأن التقدم الكبري الذي حتقق منذ ال�سنة 
الأربعة  الرئي�سية  للموا�سيع  ا�ستجابة  النامي  العامل  للمتطوعني ل �سيما يف  الدولية 
وتي�سري  التطوعي  بالعمل  اأكرب  اإقــرار  حتقيق  وهي  ال�سنة،  لتلك  حتديدها  مت  التي 
قائمة  احلكومات  طــورت  وقد  التطوع.  وت�سجيع  ال�سبكي  والربط  التطوعي  العمل 
�ساملة من التو�سيات ب�ساأن القيام باإجراءات لدعم التطوع. وترد هذه التو�سيات يف 
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 38 / 56 الذي مت تبنيه يف عام 2001 ومت 
ا�ستكماله يف قرارات لحقة �سدرت عن اجلمعية العامة. 2 وقد مت التاأكيد على هذه 
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التو�سيات اأي�سًا يف التقارير املتالحقة ال�سادرة عن الأمني العام لالأمم املتحدة. 

اإن توقيت اإ�سدار هذا التقرير والذي ياأتي بعد عقد من ال�سنة الدولية للمتطوعني 
هو توقيت حا�سم اإذ يت�سادف مع النقا�ض امل�ستمر حول نوعية املجتمعات التي نتمنى 
حتقيقها لأنف�سنا ولالأجيال امل�ستقبلية،  وتعمل العوملة وعلى نحو م�سطرد على تغيري 
الإق�ساء  جتلب  ولكنها  للبع�ض  فوائد  حتّقق  وهي  والجتماعية،  الثقافية  الأعــراف 
والتهمي�ض لآخرين. وي�سعر العديد من النا�ض بفقدان ال�سيطرة على حياتهم  وميثل 
جمتمعاتهم  حياة  يف  النهماك  من  النا�ض  هــوؤلء  متّكن  التي  الطرق  اأحــد  التطوع 
املحلية والوطنية. واإذا ما فعلوا ذلك فاإنهم يكت�سبون �سعورًا بالنتماء والندماج وباأنه 

ميكنهم التاأثري على م�سار حياتهم.

فاعلني  يكونوا  كي  حاليًا  لديهم  مما  اأكرب  للنا�ض  اإمكانية  التاريخ  ي�سهد  ومل 
اأ�سا�سيني يف جمتمعاتهم املحلية للتاأثري على �سري الأحداث وت�سكيل م�سريهم، بدل 
من اأن يكونوا متفرجني �سلبيني. ففي اأمريكا الالتينية يف عقد الثمانينات من القرن 
املا�سي، ويف اأوروبا ال�سرقية يف عقد الت�سعينات من القرن املا�سي، وموؤخرا يف العامل 
اأخذوا  الرقمية،  الت�سالت  يف  امل�سطرد  التو�سع  من  النا�ض  ا�ستفاد  واإذ  العربي، 
حمالت  عرب  امل�ساركة  اإىل  ت�ستند  دميقراطية  عمليات  باإقامة  رغبتهم  عن  يعربون 

واأن�سطة قائمة على التطوع )ح�سني، 2001: �ض 74-73(.

العاملي  ال�سعيد  على  الإمنــائــي  اخلطاب  مقدمة  نحو  بالتطوع  الدفع  ينبغي 
خالل  طفرًة  التطوع  من  عديدة  بجوانب  الهتمام  �سهد  ولقد  والقطري  والإقليمي 
هذا  حول  الأكادميية  الأعمال  ازدهــار  من  الأمــر  هذا  ويت�سح  الأخــرية.  ال�سنوات 
فيما  خ�سو�سا  الكبرية،  الإعالمية  والتغطية  ملناق�سته،  املتنوعة  واملنابر  املو�سوع 
يتعلق بالكوارث الطبيعية والأحداث الريا�سية الكربى كالألعاب الأوملبية ومباريات 

كاأ�ض العامل لكرة القدم.
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من  �سكال  باعتباره  للتطوع  احلكومات  دعم  على  اأي�سًا  متزايدة  عالمات  ثمة 
اأي�سًا  لي�ض فقط لتح�سني م�ستوى تقدمي اخلدمات ولكن  ال�سعبية،  اأ�سكال امل�ساركة 
لتعزيز القيم التي تكر�ض التما�سك والن�سجام الجتماعيني. ويف حني مل يبداأ هذا 
العديد من  اأن  اإل  للمتطوعني يف عام 2001،  الدولية  ال�سنة  انطالقا من  الهتمام 

املبادرات اجلديدة املرتبطة بالعمل التطوعي ميكن اإرجاعها اإىل تلك ال�سنة.

وكثريًا ما ي�سعر النا�ض باأنهم بال حول ول قوة يف مواجهة العوملة؛ واأنهم كحطام 
اإذ  للنا�ض  مر�ساًة  يكون  اأن  للتطوع  لها. ميكن  مر�ساة  ول  الأمــواج  تتقاذفها  �سفينة 
 :2011 )هاركينز،  بها  يعي�سون  التي  املحلية  املجتمعات  يف  التغيري  على  يوؤثرون 

�ض287(.

الواقع التطوعي عامليا:

اإن اأغلب الأمثلة التي يعر�سها التقرير هي من البلدان النامية، �سعيا ملعاجلة 
الختالل الوا�سح يف هذا املجال يف الأعمال البحثية حتى الآن. بيد اأن تقرير حالة 
التطوع يف العامل ي�سعى لأن يكون عامليًا يف م�سامينه لقد كان القرار رقم 38 / 56 
ب�ساأن  تو�سيات �سريحة  يت�سمن  وهو  رياديًا،  قرارًا  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 
ال�سبل التي ميكن بها للحكومات وملنظومة الأمم املتحدة دعم التطوع. وكان من بني 

العتبارات الرئي�سية ما يلي:

• اإن عدم اإدراج التطوع يف ر�سم ال�سيا�سات وتنفيذها قد يوؤدي اإىل جتاهل مورد 
قّيم وتقوي�ض تقاليد التعاون التي توؤلف بني املجتمعات املحلية. 

• ل يوجد منوذج عاملي واحد يعترب الأمثل للتنفيذ، ذلك اأن ما ينجح يف بلد ما 
قد يف�سل يف بلد اآخر تتباين فيه كثريًا الثقافات والعادات. 
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لليد  تقلي�سها  يعني �سمنًا دعم احلكومة يف  التطوعية ل  الأن�سطة  اإن دعم   •
اأو اإحالل التطوع حمل العمالة املاأجورة )جمال واآخرون، 2011:  العاملة 

�ض165(. 

باأ�سكال  يكن  واإن  العامل،  يف  جمتمع  كل  يف  موجودة  للتطوع  اأخالقيات  ثمة 
فهمنا  اإىل  كثريًا  اأ�ساف  الأبحاث  من  وا�سع  نطاق  2001 ظهر  عام  ومنذ  خمتلفة. 
لظاهرة التطوع غري اأن جوانب اإ�ساءة فهم اأ�سا�سية تظل �سائعة يف العامل الغربي وما 
يتجاوزه حول طبيعة التطوع وم�ساهماته. وكذلك ل يوجد منهج متفق عليه لقيا�ض 
مدى النهماك يف التطوع ومع ذلك فاإن معظم الدرا�سات ت�سهد على عاملية التطوع 

وانت�ساره وحجمه الهائل وتاأثريه.

ال�سنوات  النا�ض يف  اأمام  التطوعي  الن�ساط  و لقد تو�سعت فر�ض النهماك يف 
واملبادرات  اجلديدة  التقنيات  وانت�سار  العوملة  مثل  لعوامل  نتيجة  وذلك  الأخــرية، 
املرتبطة بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات والتي �سرع بها القطاع اخلا�ض. لقد مّكن 
جميء تقنيات الت�سالت اخللوية والتطوع عرب �سبكة الإنرتنت، على �سبيل املثال، 
الهاتفية  الر�سائل  اإر�سال  وميثل  الأوىل.  للمرة  ي�ساركوا  اأن  النا�ض  من  اأكرب  عددًا 
الذي  »التطوع اجلزئي«   اأ�سكال   اأحد  النا�ض  اإىل عدد كبري من  الق�سرية  الن�سية 
ي�ساهم يف اإنتاج املعلومات ون�سرها. وكثريا ما ي�ستخدمها النا�ض لرفع م�ستوى الوعي 

ولتو�سيح اخليارات ومراقبة اخلدمات العامة.

لقد األغى التطوع عرب الإنرتنت �سرورة ارتباط التطوع باأوقات ومواقع حمددة، 
مما زاد اإىل حد كبري مدى احلرية واملرونة يف انهماك املتطوعني. كما اأن امل�ساركة 
باملعلومات عرب مواقع الت�سال الجتماعية مثل تويرت وفي�سبوك واأوركوت �ساعدت 
النا�ض على تنظيم اأنف�سهم حول ق�سايا ترتاوح من البيئة اإىل التغيري الدميقراطي، 
وكان اآخر جتليات هذا الأمر الأحداث التي جرت موؤخرا يف بع�ض البلدان العربية. 
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تعمل �سبكة الإنرتنت على تي�سري التطوع من خالل املطابقة ما بني اهتمامات النا�ض 
مثل  برامج  خالل  من  وذلك  امل�ست�سيفة،  املنظمات  واحتياجات  للتطوع  ال�ساعني 

خدمة التطوع عرب الإنرتنت ملتطوعي الأمم املتحدة.

اأن تخلق  الإنرتنت  �سبكة  قائمة على  للع�سوية يف جمتمعات افرتا�سية  وميكن 
�سعورًا بالنتماء والرفاه ويف حني اأن التطوع الدويل لي�ض اأمرا جديدًا، اإل اأنه جتلى 
باأ�سكال جديدة واتخذ اأبعادا جديدة يف ع�سر العوملة.  »فالتطوع ال�سياحي«  اأو تطوع 
ق�سرية،  لفرتات  يجريان  ما  عادة  واللذان  اجلامعات،  اإىل  توجههم  قبل  الطالب 
هما من التجليات احلديثة وما زال تاأثريهما مثار ت�ساوؤل. وقد اأ�سبحت ال�سركات، 
متزايد،  نحو  وعلى  الدينية،  واملنظمات  واجلامعات،  احلكومية،  غري  واملنظمات 
منهمكة يف تي�سري ثمة جوانب اإ�ساءة فهم اأ�سا�سية تظل �سائعة يف العامل الغربي وما 

يتجاوزه حول طبيعة التطوع وم�ساهماته)ميهايل، 2009: �ض253(.

توزيع املتطوعني على ال�ساحة الدولية:

 عالوة على ذلك، هناك اأي�سًا تطوع ال�ستات، حيث يقوم خرباء من جماعات 
املهاجرين بتنفيذ مهمات ق�سرية الأجل بهدف نقل املعرفة لبلدانهم الأ�سلية.

عامل  يف  اخلا�ض  القطاع  انهماك  هي  ن�سبيًا  اجلديدة  الأخــرى  الظواهر  ومن 
من  �سكاًل  توفر  كربى  �سركات  ثالث  كل  من  واحــدة  يقارب  ما  فاإن  واليوم  التطوع 
التطوع املدعوم من اأ�سحاب العمل. وثمة نزعة متنامية من التعاون طويل الأجل بني 
�سركات القطاع اخلا�ض واملنظمات غري احلكومية املحلية)احلزمي، 2012: �ض65(.

التطوع واالإطار املفاهيمي للتنمية:

العي�ض  �سبل  �سياق  يف  بعيد  حد  اإىل  مده�سة  التنمية  يف  التطوع  م�ساهمة  اإن 
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امل�ستدام ومفاهيم الرفاه امل�ستندة اإىل القيم. وعلى عك�ض الت�سور ال�سائد، فاحتمال 
خالل  من  ي�ستفيدون  فهم  الفقراء.  غري  تطوع  لحتمال  مماثل  الفقراء  يتطوع  اأن 
وال�سبكات  واملــهــارات  املــعــارف  تت�سمن  والتي  لهم،  املتاحة  املــيــزات  من  التطوع 
الجتماعية، وذلك ملنفعة اأنف�سهم وعائالتهم وجمتمعاتهم املحلية. اإن قيم التطوع 
مهمة جدًا لتعزيز قدرات النا�ض الأ�سد �سعفًا كي يحققوا �سبل عي�ض اآمنة ولتح�سني 

رفاههم البدين والقت�سادي والروحي والجتماعي.

والذي  الجتماعي  ال�ستبعاد  من  يقل�ض  اأن  للتطوع  ميكن  ذلك،  على  عالوة 
عادة ما يكون ناجمًا عن الفقر والتهمي�ض واأ�سكال اأخرى من عدم امل�ساواة. ويعترب 
ال�ستبعاد،  تعاين من  ما  التي عادة  ال�سكانية  املجموعات  اإدماج  اأحد طرق  التطوع 
مثل الن�ساء وال�سباب وامل�سنني وذوي الإعاقات واملهاجرين وامل�سابني بفريو�ض نق�ض 
املناعة الب�سرية/متالزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز(. ثمة اأدلة متزايدة على 
اأن النهماك يف العمل التطوعي يعزز القيم املدنية والتما�سك الجتماعي الذي يحد 
من النزاعات امل�سلحة يف جميع مراحلها، وحتى اأنه ي�سجع على امل�ساحلة يف اأو�ساع 

ما بعد النزاعات.

وي�ساهم التطوع يف بناء الثقة مما يحد من التوترات التي تثري النزاعات، كما 
ي�ساهم يف حل النزاعات. ويخلق التطوع اأي�سًا هدفًا م�سرتكا بني النا�ض يف اأعقاب 
احلروب. بل اأن النا�ض الذين يبنون روابط فيما بينهم من خالل امل�ساركة الفاعلة 
باأ�ساليب  اخلالفات  حلل  اأف�سل  و�سع  يف  يكونون  املحلي  امل�ستوى  على  والتعاون 

متح�سرة وبعيدة عن ال�سدامات.

لقد ظل العمل التطوعي يف �سياق الكوارث الطبيعية، ومنذ اأمد بعيد، التجلي 
الأكرث ظهورًا للتطوع. كما اأنه من اأو�سح التعبريات على القيم الإن�سانية التي تكمن 
الإعالم للرتكيز  توّجه و�سائل  الرغم من  بالآخرين. وعلى  العناية  الرغبة يف  خلف 
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على املتطوعني الدوليني، فاإن اجلريان وال�سكان املحليني هم عادة اأول امل�ستجيبني. 
ولقد اأ�سبح دور التطوع يف هذا املجال اأكرث اأهمية اإذ اأخذت الكوارث تتزايد ب�سبب 
تغري املناخ والتو�سع احل�سري ال�سريع وعوامل اأخرى. هناك وعي دويل متناٍم باأنه 
ميكن لالأمم واملجتمعات املحلية اأن ت�سبح اأكرث �سمودًا يف مواجهة الكوارث، وينبغي 
عليها اأن ت�سبح اأكرث �سمودًا، من خالل عملية تتوجه من الأ�سفل اإىل الأعلى«  على 

�سكل برامج تطوعية متجذرة يف املجتمع املحلي.

يف  عقد  الــذي  الطبيعية  الــكــوارث  من  باحلد  املعني  العاملي  املوؤمتر  اأن  حتى 
عام 2005 اأعلن اأن املوارد الأكرث فعالية للحد من النك�ساف للخطر هي املنظمات 
واأ�سار  املحلية.  ال�سبكية  والروابط  املحلية  واملنظمات  الذاتية  للم�ساعدة  املجتمعية 
تقرير التنمية الب�سرية للعام 2010 اإىل اأن  »التنمية التي حمورها الإن�سان ل تتحقق 
بالعمل الفكري فقط، بل تعني بناء التقّدم على اأ�س�ض من�سفة و�ساملة، تعني متكني 
النا�ض من امل�ساركة الفعالة يف التغيري« . ميكن للتطوع اأن يكون �سديد الفعالية واأن 
يكون و�سيلة عملية لبناء قدرات النا�ض يف جميع املجتمعات وعلى كافة امل�ستويات. 
كما اأنه يوفر قناة ميكن من اإن القيم املتاأ�سلة يف التطوع تهبه اإمكانات وا�سعة النطاق 

من اأجل التنمية الب�سرية)فرير، 2011: �ض164-163(.

قيم املواطنة:

الفرد  يعي�سه  الــذي  الجتماعي  ال�سياق  خــالل  من  املواطنة  قيم  تكت�سب    
�سحة  وتقا�ض  فيه،  القائمة  الجتماعية  العالقات  يف  ومكانته  مل�سئولياته  م�ست�سعرا 
خالل  مــن   The health of democratic society الــدميــقــراطــي  املجتمع 
 Morse،(املواطنني بوا�سطة  والجنــاز    Quality of Functionsالأداء كيفية 
الوطني  العمل  اإرادة  و�سعف  باملواطنة  ال�سعور  وهن  اأن  نرى  هنا  p.3:1989(، من 

هي خ�سوم ت�ستقطع من موؤ�سرات العمل التطوعي، ويجب عدم النظر اإىل املواطنة 
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كاأحد مفردات اخلطاب ال�سيا�سي فقط ولكنها اإىل جانب ذك تعد اأكرث ارتباطا ببنية 
املجتمع وحركية الرادة املجتمعية جتاه اإ�سكاليات الواقع وق�سايا امل�ستقبل وامل�سري 

ويف ذلك ميكن اأن تعني املواطنة:

- فهم الفرد ملكانته يف الن�سيج الجتماعي.

- �سبط التوازن يف معادلت ال�سلوك الفردي: احلقوق والواجبات، حق الفرد 
وحق الوطن، احلرية وامل�سئولية القانونية.

- ح�سور ال�سورة الرمزية مل�ستقبل املجتمع يف عقل املواطن ووجدانه لي�ستلهم 
منها م�سئوليات دوره وكفايات اأدائه.

- روح اخلدمة التطوعية واإرادة امل�ساركة يف العمل الوطني.

ال�سيا�سي  القرار  املختلفة حلركية  امل�سارات  وا�ستيعاب  روؤية جديدة يف فهم   -
على امل�ستوى القومي والعاملي.

الفعال  ال�سهام  ال�ساحلة  املواطنة  خ�سائ�ض  من  اأن   Gross جرو�ض  ويرى 
وامتالك  البيئة  م�سكالت  مواجهة  يف  عقالنية  قــرارات  واتخاذ  املجتمع  بناء  يف 
 Annette،( معها  والتعاي�ض  الع�سر  ح�سارة  مع  للتكيف  الالزمة  التفكري  مهارات 

 )2000:p.111

قبل اأن نتطرق ملفهوم التطوع يجب اأن نتطرق اإىل معنى امل�سوؤولية 
االجتماعية:

تنميتها  يجب  التي  املجتمع  قيم  من  اأ�سا�سية  قيمة  الجتماعية  امل�سوؤولية  تعد 
والفهم  الثالث الهتمام  الفرد واجلماعة من خالل الرتكيز على عنا�سرها  داخل 

وامل�ساركة:
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الفرد  اإليها  ينتمي  التي  باجلماعة  العاطفي  الرتباط  هو  بالهتمام  ويق�سد 
ولهتمام اأربع م�ستويات تتمثل يف التفاعل مع اجلماعة ب�سورة لاإرادية ثم التفاعل 
باجلماعة من خالل تعاطف الفرد معها ثم الحتاد مع اجلماعة بحيث يدرك الفرد 
تكون اجلماعة يف  اأن  ت�ستطيع  باأن  تعقل اجلماعة  واأخريًا  اأنه واجلماعة �سئ واحد 

فكر الفرد.

اأما الفهم فهو ينق�سم اإىل فهم الفرد للجماعة وفهم الفرد للمغزى الجتماعي.

ميليه  ما  لأفعاله  عمل  يف  الآخرين  مع  الفرد  ا�سرتاك  بها  ويق�سد  امل�ساركة 
وحل  حاجاتها  اإ�سباع  يف  اجلماعة  ت�ساعد  اأعمال  من  الفهم  يتطلبه  وما  الهتمام 

م�سكالتها والو�سول اإىل اأهدافها )عثمان، 1996:�ض169(.

مفهوم التطوع:

اإن م�سئولية الفرد يف جمتمع دميقراطي تعني التزام قيم املواطنة وف�سائلها 
الأ�سا�سية كعوامل اأ�سا�سية داعمة حلماية وتطوير الدميقراطية الد�ستورية.

التطوع يف اال�سطالح:

تكلف  يعني  له  وتطوع  طوعًا،  حتمله  يعني  كــذا  وتطوع  الطاعة،  من  التطوع 
)البقرة:184(   { القراآن { ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ويف  ي�ستطيعه،  ا�ستطاعته حتى 
عليه  يلزمه وغري مفرو�ض  ل  نف�سه مما  ذات  الإن�سان من  به  تربع  ما  هو  والتطوع 
والتطوع يف اللغة العربية يعني الزيادة يف العمل ويعني التربع بال�سيء )الأ�سفهاين، 

1998، �ض 312(

وي�سار اإىل التطوع باأنه » اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغر�ض اأداء واجب 
اجتماعي دون توقع جزاء مايل«  )فهمي واآخرون، 1984: �ض 93( و يرى اخلطيب 
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باأن التطوع هو »اجلهد والعمل الذي يقوم به فرد اأو جماعة اأو تنظيم بهدف تقدمي 
خدماتهم للمجتمع اأو فئة منه دون توقع جلزاء مادي مقابل جهودهم« )اخلطيب، 
بناًء  وجهدًا  وقتًا  يعطي  الذي  »املواطن  باأنه  املتطوع  ويعرف   ،)32 �ض  هـ،   1421
على اختياره احلر وحم�ض اإرادته لإحدى منظمات الرعاية الجتماعية، وبدون اأن 
يح�سل، اأو يتوقع اأن يح�سل على عائد مادي نظري جهده التطوعي« )ر�سا، 1999: 

�ض 220(.

باللتبا�ض وعدم  يت�سف  يزال  التطوعي ما  العمل  اأن مفهوم  اإىل  الباز  وي�سري 
التطوعي  العمل  مفهومي  بني  التداخل  اإىل  ذلك  ويعزو  العربي  العامل  يف  الو�سوح 
والعمل اخلريي حيث يت�سمن الأخري العمل املرتبط واملوجه بدوافع دينية كالدعوة 
امل�ساجد)الباز، 1422 هـ(، ولكننا هنا  وبناء  واإقامة  اإىل اهلل وم�ساعدة املحتاجني 

ن�سري اإىل العمل اخلريي باأنه جزء ل يتجزاأ من العمل التطوعي خلدمة املجتمع.

العمل التطوعي: »هو اجلهد الذي يبذله اأي اإن�سان بدون مقابل ملجتمعه وبدوافع 
تقدمي  على  تعمل  التي  الجتماعية  املوؤ�س�سات  م�سوؤوليات  حتمل  يف  لالإ�سهام  منه 
الرفاهية الإن�سانية على اأ�سا�ض اأن الفر�ض التي تتهياأ مل�ساركة املواطن يف اأعمال تلك 
املوؤ�س�سات الدميقراطية ميزه يتمتع بها اجلميع واإن امل�ساركة متثل نوعا« من اللتزام 

بالن�سبة لهم.

ويف �سوء مفاهيم التطوع ال�سابقة ميكن حتديد الأطر العامة التي حتكم عملية 
التطوع مبا يلي:

- عدم انتظار عائد مادي من جزاء التطوع. 
-  اإن الدافع الإن�ساين وحب اخلري هو املوجه للمتطوع.

خدمة  يف  الرغبة  اإىل  ت�ستند  جماعية  اأو  فردية  اإن�سانية  جهود  التطوع  اإن   -
املجتمع.
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- اإن الرغبة والدافع الذاتي عوامل اأ�سا�سية يف التطوع.
العمل  التطوعية وم�ستوياتها يف  امل�ساركة  اأمناط  لي�سمل  التطوع  ويت�سع مفهوم 
باملال،  اأو  البدين  اأو اجلهد  اأو اخلربة  بالكفاءة  امل�ساركة  تتميز  بحيث  الجتماعي، 
كما ي�سمل العمل التطوعي جمالت امل�ساركة على م�ستوى التخطيط، اأو التن�سيق اأو 

التمويل، اأو التنفيذ، )ال�سبيكي، 1992 �ض 16(

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن التطوع اإما اأن يكون على م�ستوى اجلهد الفردي اأو اأن 
يكون على اأ�سا�ض اجلهد املوؤ�س�سي اإذ تتوىل يف اأغلب دول العامل – املتقدمة منها على 
املتطوعني  وبا�ستقبال  التطوعي  العمل  بتنظيم  تعنى  موؤ�س�سات   – اخل�سو�ض  وجه 
وتوزيعهم على املوؤ�س�سات الجتماعية املختلفة ح�سب قدراتهم وح�سب املهارات التي 

ميتلكونها)اخلطيب، 1421: �ض31(.

ثقافة التطوع:

هي جمموعة القيم واملعتقدات والجتاهات واملعرفة التي ت�سكل وعي الإن�سان 
و�سلوكه اإزاء الآخرين واإزاء املجتمع ب�سفة عامة لكي يخ�س�ض الوقت واجلهد دون 
املهم�سة  املحتاجة  الفئات  لبع�ض  اأو  ككل  للمجتمع  منفعة  لتحقيق  مادي  عائد  توقع 

وذلك ب�سكل اإرادي ودون اإجبار.

اأهم م�سادر ت�سكيل ثقافة التطوع:

التي  وهي  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  اأوىل  فهي  الأ�سرة:  الأول،  امل�سدر 
ت�ستطيع ت�سكيل �سخ�سية الطفل يف اجتاه يبتعد عن الأنانية ومبا يعيق حب الآخرين 
يتطلب  ما  وهو  اخلري  فعل  اإىل  الأطفال  تدفع  التي  الدينية  القيم  وار�ساء  والتعاون 
القدوة ال�ساحلة داخل الأ�سرة فهناك بع�ض الدرا�سات العربية التي مت تطبيقها على 
متطوعني للتعرف على دوافع التطوع قد ك�سفت اأن اأكرث من 50% من العينة )ذكور 
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واإناث( قد اكت�سبوا قيمة حب العمل التطوعي من الأ�سرة ومن عمق الوازع الديني.

املوؤ�س�سة  هو  التطوعي  العمل  اجتاهات  ويعمق  يتكامل  الــذي  الثاين  امل�سدر 
التعليمية )املدر�سة واجلامعة( وذلك من خالل:

اإعالء قيم واجتاهات ايجابية ت�سهم يف ار�ساء ون�سر ثقافة التطوع اأبرزها قيمة 
اختالفات(،  هناك  كانت  واإن  )حتى  معه  والت�سامح  الآخر  وقبول  اجلماعي  العمل 
اإر�ساء  املواطنة،  فكرة  تعميق  يف  ال�سهام  العامة  امل�سلحة  فكرة  وار�ساء  والتعاون 
معها  تتعامل  اأن  ينبغي  مهمة  قيمية  اأبعاد  وغريها  هيه  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم 

موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية واأبرزها املوؤ�س�سة التعليمية.

البعد الآخر  لإر�ساء ثقافة التطوع م�سدره املمار�سة واعتماد فكرة احلوافز لدى 
الن�ضء من اأبرز �سورها: امل�سروعات البيئية املب�سطة يف موؤ�س�سات التعليم، وخدمة 
املجتمع املحلي، والتعرف على احتياجات املجتمع املحلي، وتنظيم الزيارات من اأجل 
الدعم ملنظمات تطوعية تهتم بذوي الحتياجات اخلا�سة والفئات املهم�سة والفقراء.

اجلوائز  مثل  املادية  ولي�ض  الأدبية  �سورتها  يف  ال�سياق  هذا  يف  احلوافز  تربز 
وتوفري منح درا�سية كلية اأو جزئية والهتمام العالمي واعتبار امل�ساركة التطوعية 
خلدمة املجتمع ميزة ن�سبية ملن بادر بها الطالب والطالبات فعمل بعد انتهاء املرحلة 
من  خمتلفة  اأ�سكال  هناك  وهكذا  لهم،  الذاتية  ال�سرية  من  جزء  لت�سبح  التعليمية 
الغربية  اأمور معتمدة ومعروفة يف املجتمعات  القيمية وكلها،  الأبعاد  احلوافز تعمق 
وهي مكون رئي�سي يف العملية التعليمية لإر�ساء مبادئ امل�ساركة وامل�سوؤولية املجتمعية.

امل�سدر الثالث، و�سائل الإعالم: وهي القادرة على اإبراز منظومة قيمية تعك�ض 
املبادرات التطوعية وامل�ساركة املجتمعية والعمل اجلماعي يف اجتاه ال�سالح العام، 
هذه املنظومة ل تربز  ول توؤثر اإعالميا من خالل اأ�ساليب خطابية ولكن من خالل 
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مراعاتها يف اأ�سكال الدراما والفنون والربامج املتميزة)برنامج �سناع احلياة( مثال 
ال�سباب حتمل نف�ض ال�سم هو  تاأ�سي�ض ع�سرات اجلمعيات من جانب  تبعه من  وما 
اأحد النماذج اليجابية احلديثة يف الإعالم املرئي ومن جانب اآخر ت�سلط الأ�سواء 

على مبادرات تطوعية متميزة يف املجتمع بهدف اإبراز مردود العمل التطوعي.

امل�سدر الرابع: املجتمع املدين نف�سه م�سدر لثقافة التطوع: واإذا كانت موؤ�س�سات 
التن�سئة الجتماعية املذكورة ت�سكل امل�سادر الأ�سا�سية لثقافة التطوع فاإنه من املهم 

التاأكيد على املالحظات التالية:

اإن هناك م�سوؤوليات حمددة واأدوار ينبغي اأن يلعبها املجتمع املدين ذاته لإر�ساء 
اأو منظمات  اأبرزها: تخطي الأ�سوار التقليدية للمنظمات الأهلية  ثقافة التطوع من 
املجتمع املدين للو�سول اإىل القواعد ال�سعبية من ناحية واجتذاب املتطوعني جمالت 

اأن�سطة هذه املنظمات.

)املــدار�ــض  التعليمية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  املنظمات  هــذه  بــني  والتن�سيق  الــتــعــاون 
التعاون  اأهلية حتقق هذا  ملنظمات  فيها  اأمكن  متميزة  وهناك مناذج  واجلامعات( 
من  واأحيانا  تطوعية  برامج  لتنظيم  واجلامعات  املــدار�ــض  اأ�ــســوار  اإىل  والــدخــول 
خالل مع�سكرات �سيفية مع الطالب والطالبات من خالل التعلم واكت�ساب اخلربة 

واملمار�سة للمو�سوعات التالية:

- الرتبية الت�ساركية والعمل اجلماعي.
- النهو�ض بالبيئة من خالل منظمات اأهلية وطالب مدار�ض ابتدائية واعدادية.
اأو اجلامعة  اإقامة معار�ض يف املدر�سة  اأعمال خريية من خالل  - امل�ساركة يف 

وبالتن�سيق مع منظمات اأهلية.
- مع�سكرات �سيفية يتم تنظيمها بني مدار�ض وجامعات من جانب ومنظمات 
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املجتمع املدين من جانب اآخر للتدريب املب�سط على احرتام حقوق الإن�سان 
باملفهوم الوا�سع.

- قناعة من جانب قيادات منظمات املجتمع املدين لفتح اأبوابها مل�ساركة الفئات 
عملها  لتطوير  الآراء  وتبادل  احلــوار  مفاهيم  واإر�ــســاء  ذاتها  امل�ستهدفة 

وا�ستقطاب املتطوعني.
التنموية  املنظمات  مل�ساركة  امل�ستهدف  املحلي  املجتمع  من  قيادات  اجتذاب   -
واملنظمات احلقوقية يف م�سروعاتها وهو بعد مهم يحقق ا�ستدامة الربامج 
 :2002 )الفوزان،  املنطقة  من  املنظمة  ان�سحاب  بعد  حتى  وامل�سروعات 

�ض62(.
التطور التاريخي للتطوع:

م�سروعية ومكانة العمل التطوعي يف االإ�سالم.

اإن مفهوم التطوع وثقافته يف موؤ�س�ساتنا التعليمية مل يحظ حتى الآن بالعناية 
التي توازي اأهميته وحاجتنا له يف كافة ميادين احلياة، بل وقبل كل هذا تق�سري يف 

تلبية دعوة ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم )الغفي�ض، 1428: �ض121(. 

يف احلديث، حيث قال: )اأحب النا�ض اإىل اهلل اأنفعهم، واأحب الأعمال اإىل اهلل 
عز وجل �سرور تدخله على م�سلم، اأو تك�سف عنه كربه، اأو تق�سي عنه دينًا، اأو تطرد 
عنه جوعًا، ولأن اأم�سي مع اأخي امل�سلم يف حاجة اأحب اإيل من اأن اأعتكف يف امل�سجد 
�سهرًا، ومن كف غ�سبه �سرت اهلل عورته، ومن كظم غيظًا ولو �ساء اأن مي�سيه اأم�ساه، 
يثبتها  امل�سلم يف حاجة حتى  اأخيه  مع  م�سى  ومن  القيامة،  يوم  ر�سا  قلبه  اهلل  مالأ 
له، اأثبت اهلل قدمه يوم تزل الأقدام واإن �سوء اخللق ليف�سد العمل، كما يف�سد اخلل 

الع�سل« .
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ربانية  توجيهات  من  م�ستقاة  ودوافــع  معنى  له  امل�سلم  لدى  فل�سفته  فالتطوع 
نقراأها يف كتاب اهلل عز وجل و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم كما تقدم �سلفًا 

يف الف�سل الثاين جمالت العمل التطوعي يف �سوء القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.

اإن من مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية املحافظة على وحدة الأمة وترابطها والقيم 
املرتبطة بحفظ احلقوق وكرامة الإن�سان من اأبرز اأولويات الرتبية ال�سالمية حتى 
يف الفرتة املكية وامل�سلمون يف حالة من ا�ست�سعاف والدعوة ال�سالمية تتوجه لإدخال 
النا�ض يف الإ�سالم وملحاربة ال�سرك ومن الآيات املكية التي حتث على البذل وحفظ 

احلقوق اليتامى وامل�ساكني و�سائ الأعمال التطوعية اخلريية قال تعاىل:

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڄ   } )�سورة املاعون: الآيات 3-1(

{ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   } )ال�سحى: الآيات 10-9(.

ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ   }
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   } )�سورة الليل: الآيات 5 -11(.

{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   
ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   } )البلد: الآيات 11- 16(.

اإن هذه القيم الرتبوية ال�سامية من اأهم مقا�سد الرتبية ال�سالمية التي تربى 
عليها امل�سلمون يف عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وعرب الزمان واملكان فالعمل 

التطوعي نظام تربوي اجتماعي ا�سرتاتيجي.
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مفهوم التطوع يف اململكة العربية ال�سعودية:

اإن مفهوم التطوع يف اململكة العربية ال�سعودية كدولة ا�سالمية يعني اأمورا خا�سة 
حتمل معنى ديني وهو التكافل والإيثار اللذان حثنا عليهما ديننا احلنيف ومنها:

ال�سدقة: قال تعاىل{ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب  } )احلديد، الآية 18( وقال تعاىل { چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ ڳ ڳ   } )البقرة، الآية 261( ويقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )�سنائع 
املعروف تقي م�سارع ال�سوء()رواه احلاكم( و )ال�سدقة خفية تطفئ غ�سب الرب 
و�سلة الرحم تزيد يف العمر وكل معروف �سدقة واأهل املعروف يف الدنيا اأهل املعروف 
يف الآخرة واأهل املنكر يف الدنيا هم اأهل املنكر يف الآخرة واأول من يدخل اجلنة هم 

اأهل املعروف( )رواه الطرباين يف الأو�سط(.

اأعمال الرب بل القاعدة عامة  اإن ال�سدقات لي�ست قا�سرة على نوع معني من 
اهلل  �سلى  الر�سول  عن  عنه  اهلل  ر�سي  الغفاري  ذر  اأبو  قال  �سدقة  معروف  كل  اأن 
نف�سه،  على  منه  �سدقة  ال�سم�ض  فيه  طلعت  يوم  كل  يف  نف�ض  كل  )على  و�سلم  عليه 
ال�سدقة  اأبــواب  اأمــوال ؟ قال لأن من  لنا  ولي�ض  اأت�سدق  اأين  يار�سول اهلل من  قلت 
التكبري و�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اله ال اهلل واأ�ستغفر اهلل وتاأمر باملعروف وتنهى 
عن املنكر وتعزل ال�سوكة عن طريق النا�ض والعظم واحلجر وتهدي الأعمى وت�سمع 
الأ�سم والأبكم حتى يفقه وتدل امل�ستدل على حاجة له قد علمت مكانها وت�سعى ب�سدة 
�ساقيك اإىل اللهفان امل�ستغيث وترفع ب�سدة ذراعيك مع ال�سعيف كل ذلك من اأبواب 

ال�سدقة منك على نف�سك ولك يف جماعك زوجك اأجر( )رواه الإمام اأحمد(.

النار  يتقي  اأن  منكم  ا�ستطاع  )مــن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقــال 
فليت�سدق ولو ب�سق مترة فمن مل يجد فبكلمة طيبة( )رواه اأحمد(
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من هنا نرى اأن التطوع لي�ض فقط بالت�سدق بالأموال امنا بجميع الأعمال التي 
تفرج كرب ان�سان حمتاج فهذه هي تعامل ديننا احلنيف، واأف�سل ال�سدقة )التطوع( 
ما كان اأثرها دائمًا وممتدًا يف حياة الإن�سان وبعده، ول يكون ذلك اإل بالعمل املوؤ�س�سي 
ذي البعد ال�سرتاتيجي واهلل اأعلم فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال: )اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله ال من ثالث �سدقة جارية اأو 

علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو له( )رواه م�سلم(.

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ــاىل{  ــع ت قـــال  ـــــروؤة:  امل
)النحل،   { ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڇ  ڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ     } تعاىل  قــال   ،)90
199-200(.)احلـــزمي،  })الأعــراف،  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

2012:�ض42-41(

�سمات املواطن امل�سلم الفاعل:

جلن�سيته  وحمله  �سكانه  بني  ون�ساأته  ما  وطن  يف  �سخ�ض  اأي  ولدة  جمرد  اإن 
اأن  اإن املواطنة ال�ساحلة تقت�سي  ل يكفي جلعل ذلك ال�سخ�ض مواطنًا �ساحلًا بل 
يتحلى املواطن مبجموعة من ال�سفات التي جتعله منتجًا فعاًل �ساحلًا خلدمة وطنه 
يف حدود اإمكاناته وقدراته اخلا�سة، وتنبثق فعالية املواطن امل�سلم من خالل �سعوره 

باأمر اهلل عز وجل{ىئ ی ی  الأر�ــض  م�ستعمر يف هذه  واأنــه  باأنه خملوق مكرم 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   })هود، 61(، كما تتولد 
الفعالية عن الإميان بالبعث واحل�ساب حيث جاء الربط بني �سعي الإن�سان احلثيث 

للعمل يف الدنيا ومالقاة اهلل عز وجل يف الآخرة { ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ } )الن�سقاق، 6( )اأبو دف، 2004:�ض18(.
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اأهمية  التطوع:

واحلرمان  والفقر  الغرتاب  اأعرا�ض  انت�سرت  كلما   )1412 )الكيالين،  يقول 
كلما كانت الأزمة الأخالقية والروحية اأكرث فداحة وخطورة وذلك اأن وجود الفئات 
بالتخبط  اأ�سيبت  املجتمع  ذلك  قيم  اأن  على  يدل  اأي جمتمع  واملظلومة يف  املغرتبة 
وال�سطراب وت�سببت يف قيام عالقات غري �سليمة وممار�سات غري عادلة وق�سمت 
النا�ض اإىل ق�سمني فئات ظاملة افرت�ستها )قيم ال�سر( فو�سمتها بال�سطراب وعدم 
و�سوح الت�سور وا�ستعملتها حلرمان الآخرين من احلياة الكرمية ومن احلرية ومن 
بالتعرث  وو�سمتها  ال�ست�سعاف(  )قيم  افرت�ستها  مظلومة  وفئات  الــذات  حتقيق 
والإحباط، وقد حث الر�سول – �سلى اهلل عليه و�سلم- على �سيانة املجتمع وحمايته 

ووحدته ومتا�سكه ومن اأ�سباب ذلك الرحمة وال�سفقة بالفقراء وامل�ساكني والأيتام. 

العالقات  وتعقدت  املجتمع  تقدم  كلما  اإليه  واحلاجة  التطوع  اأهمية  تظهر  و 
الجتماعية، فكلما كانت العالقات ب�سيطة ومبا�سرة تكون اجلهود التطوعية جهودًا 
العالقات  �سمات  اإحــدى  وتكون  ــه،  ذات باملوقف  وترتبط  اأي�سًا،  ومبا�سرة  فردية 
بالت�ساند  يت�سف  عالقاته  وتــداخــل  حجمه،  لقلة  القرية  فمجتمع  الجتماعية، 
بقيم  النا�ض  عند  ذلــك  ويرتبط  �سرورية،  وظيفة  يــوؤدي  فيه  والتطوع  والــرتابــط، 

ال�سهامة واملروءة والكرم.

احتياجات  لأن  الجتماعية؛  العالقات  ُي�سعف  فات�ساعه  املدينة  جمتمع  اأمــا 
الرغم من توفر تلك اخلدمات،  ت�سبع من خالل املنظمات والهيئات، وعلى  النا�ض 
اإل اأن ذلك قد اأظهر حاجة تلك املجتمعات اأكرث اإىل التطوع، والذي يكون يف �سورة 
ن�ساط موؤ�س�سي، يتم من خالل املوؤ�س�سات الجتماعية، فالدول مهما كانت اإمكانياتها 
وتعدد  اأن�سطتها  ات�ساع  مع  حتى  اأفرادها،  احتياجات  كل  اإ�سباع  ت�ستطيع  ل  املادية 
جمالتها، خ�سو�سًا يف ظل تزايد الحتياجات، فما كان ينظر اإليه على اأنه كمايل 
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للتطوع  الكربى  والأهمية  الأوقــات، قد ي�سبح �سروريًا يف وقت لحق،  يف وقت من 
تكمن يف تنمية الإح�سا�ض لدى املتطوع، ومن ي�ستفيد من خدماته، بالنتماء وتقوية 
الرتابط الجتماعي بني فئات املجتمع، والتي تاأثرت تاأثرًا �سلبيًا ظاهرًا بعوامل التغري 
امل�ساركة  األــوان  من  لونًا  تكون  التطوعية  الأعمال  اأن  كما  واحل�ساري،  الجتماعي 
الإيجابية ـ لي�ض يف تقدمي اخلدمة فح�سب بل يف توجيه ور�سم ال�سيا�سات التي تقوم 
يعود على  وتقوميها مبا  تنفيذ براجمها  املوؤ�س�سات الجتماعية، ومتابعة  تلك  عليها 
الأفــراد  وعي  على  دل  كلما  املتطوعني  عدد  كرث  وكلما  العام،  بالنفع  ككل  املجتمع 
وح�سن جتاوبهم مع هيئات ومنظمات املجتمع، اإن الأن�سطة التطوعية من اأهم معامل 
اأعداد كبرية من  وا�سرتاك  وات�ساع قاعدتها،  التنمية الجتماعية، لأن منو حركتها 
الأفراد فيها يعترب دللة اأكيدة على اأن املجتمع ا�ستطاع اأن يبني طاقة ذاتية قادرة 
على النهو�ض به و�سنع التقدم فوق اأر�سه، وقادرة على دفع املخاطر التي قد يتعر�ض 

لها )ال�سريف، 1429:�ض4(.

يعترب العمل التطوعي من اأهم مرتكزات التنمية الجتماعية والقت�سادية، بل 
اأنه اأحد اأهم مرتكزات التنمية مبفهومها ال�سامل، فمن خالل العمل التطوعي، تتم 
امل�ساهمة يف الن�ساطات الجتماعية والقت�سادية واملجتمعة، والتي تكون على �سكل 
التكافل الجتماعي، وتنمية املجتمع املحلي، وامل�ساعدة يف اأوقات الطوارئ والكوارث 
الطبيعية، هذا اإىل جانب اأنه ا�ستثمار وتفعيل لطاقات الكامنة يف اأفراد املجتمع على 
اختالف اأعمارهم وخلفياتهم، وهو اإىل جانب ذلك اأحد اأهم اأ�سكال التعاون والتفاعل 
والتعا�سد بني اأفراد املجتمع، مبعنى اآخر فهو طريق من طرق التوا�سل الجتماعي 

ا ر�سالة �سريحة مفادها اأنه قيمة اجتماعية ايجابية. والثقايف بني النا�ض، وهو اأي�سً

يحظى العمل التطوعي باأهمية خا�سة، وذلك لدوره يف املجتمع اإىل جانب ما 
�سعيد  على  لي�ض  ودوره  اأهميته  وتكمن  اإيجابية،  اجتماعية  وروابــط  قيم  من  يعنيه 
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الفرد فح�سب واإمنا على م�ستوى املجتمع ككل وما يعنيه من رفع للم�ستوى القت�سادي 
القيم  على  وحمافظته  املحرومة،  للفئات  املعي�سية  الأحــوال  وحت�سني  والجتماعي، 
حقيقًيا  وا�ستثماًرا  الجتماعي،  التكافل  ملبداأ  جت�سيًدا  املعنى  بهذا  وهو  الإن�سانية، 
الإن�سان  به  يقوم  حر  ذاتي  فعل  هو  التطوعي  فالعمل  ال�سباب،  لدى  الفراغ  لأوقات 

بدافع النتماء والواجب والغرية والإح�سا�ض بامل�سوؤولية.

من هنا يعترب العمل التطوعي و�سيلة من و�سائل النهو�ض يف املجتمعات، وهو 
على  امل�ساركة  اأ�سكال  من  �سكل  وهو  املجتمعية  التنمية  اأدوات  من  اأداة  املعنى  بهذا 
الدولة  غياب  ظل  يف  وتطور  ن�ساأ  التطوعي  العمل  اأن  يعتقد  كان  واإذا  اختالفها، 
من  الدولة  وجود  ظل  يف  �سواء  اأهميته  من  يقلل  ل  ذلك  فاإن  املجتمعات،  بع�ض  يف 
عدمها، فالدولة وعلى الرغم من حجم جهازها الإداري الكبري، اإل اأنها بحاجة اإىل 
ت�سافر اجلهود وامل�ساعدة �سيما يف ظل الأو�ساع غري الطبيعية التي متر بها الدول 
واملجتمعات من حني اإىل اآخر من هنا يعتقد البع�ض خطاأً اأن العمل التطوعي وجد مع 
وجود موؤ�س�سات املجتمع املدين، فعلى الرغم من تلك املوؤ�س�سات عملت على ماأ�س�سة 
متاأ�سل يف  فهو  املوؤ�س�سات،  تلك  اأ�سبق من  التطوعي  العمل  اأن  اإل  التطوعي،  العمل 
اإن�سانية  دوافع  يعرب عن  اأنه  بل  بالإن�سان،  وهو من جوانب اخلري  الب�سرية،  النف�ض 

وعاطفية )ي�سني، 2002: �ض140(.

اإن للعمل التطوعي اآثار اجتماعية كبرية حيث ي�ساهم يف ردم الفجوة بني طبقة 
واملهجرين  وامل�سابني  واملر�سى  وامل�ساكني  الفقراء  وبني طبقة  واملقتدرين  الأغنياء 
يربي  الفريقني  بني  التوا�سل  فيقيم ج�سرًا من  اأهليهم  وامل�سردين عن  ديارهم  من 
يرتفع  كما  واللني  والب�سا�سة  وال�سخاء  والتوا�سع  والعطاء  البذل  على  به  القائمني 
بنفو�ض امل�ستفيدين منه وي�ستل منها احل�سد واحلقد والبغ�ساء وي�سعرهم اأن اإخوانهم 
ي�ساركونهم يف اآلمهم وم�سائبهم ويتحملون ما ي�ستطيعون من كرباتهم طلبا لالأجر 

والثواب من اهلل تعاىل بال من ول اأذى ول تكرب ول تعال.
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اأمة  اأي  منه  ت�ستمد  الذي  الثالث  القطاع  لكونه  التطوعي  العمل  اأهمية  تربز  و 
ح�سورها احل�ساري لإحداث احلراك املرغوب نحو اأهداف الدولة التنموية وحتقيق 
التوازن لإ�سالح الآثار ال�سلبية للقطاعني العام  »البريوقراطي«  واخلا�ض الراأ�سمايل 
اأنه �ساحة لأولئك املفكرين واملب�سرين واأ�سحاب  بتحقيق امل�سوؤولية الجتماعية كما 
املواهب اخلا�سة الراغبني يف ا�ستثمار طاقاتهم الفائ�سة التي مل ت�ستطع وظائفهم 
الغيورين  الأخيار  اأولئك  اأو  �سخ�سية  اأو  بريوقراطية  وتعقيدات  لأ�سباب  ا�ستيعابها 

على اأوطانهم والراغبني يف بناء اآخرتهم ويوؤمنون اأن الدنيا مزرعة الآخرة.

وفق  التعددية  الدميقراطية  احلياة  يف  اأ�سا�سي  جزء  املدين  املجتمع  تطوع  اإن 
القانون اأما يف املجتمعات النامية فاإنه �سرورة لال�ستقرار والبناء والتحديث:

اإن التطوع يعزز امل�ساركة التنموية بدًل من امل�ساركة ال�سيا�سية التي ل تتوافر 
فل�سفة  على  املعتد  ال�سعودي  ال�سيا�سي  كالنظام  الدميقراطية  غري  املجتمعات  يف 
النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم واحلكم الر�سيد حينما يعبئ طاقات املجتمع الفائ�سة 
للم�ساركة يف خطط التنمية واجتاهاتها امل�ستقبلية وانخراط ال�سباب يف التخطيط 
يف  اخلا�سة  اأو  احلكومية  والربامج  امل�سروعات  على  والرقابة  والتنفيذ  والتنظيم 
جمالت التعليم والعمل وال�سحة والبيئة والريا�سة والفنون كما يقود اجلهود الفعلية 
تلك  اإن  اإخفاقاتها،  ل�ستدراك  الربحية  غري  املنظمات  عرب  املتاحة  املوارد  بح�سب 
لتلك  ول�سيما  احلقوق  وكفالة  الراأي  عن  للتعبري  �سحية  �ستكون  التنموية  امل�ساركة 
اأداة جادة  اأنها  اإي�سال �سوتها ملتخذ القرار كما  اأو قدرة على  ال�سرائح الأقل حظًا 

وفعالة ل�سمان اجلودة وتطويق الف�ساد الإداري واملايل.

اإن التطوع يعزز الروح الوطنية ول�سيما يف احلروب والكوارث والأزمات حينما 
فيتنافى يف خدمة  العرقية  اأو  املذهبية  اأو  املناطقية  تنوعاته  املجتمع بجميع  يتوحد 
غريه تطوعًا متنا�سيًا خالفاته واإنكاره حلقوقه وم�ساحله الفردية مل�سلحة اجلماعة.
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اخلربة  بتوفري  احلكومية  الــوكــالت  خدمات  م�ستوى  من  يح�سن  التطوع  اإن 
الربحي  وغري  اخلا�ض  القطاع  مع  ويتالحم  العاملة  اليد  اأو  املهاري  الفني  والدعم 

باجتاه هدف اإجناز املهمة.

املجتمع  يعيد  حينما  اأي�سًا  املعنوية  الــروح  يعزز  الكبري  اجلماعي  العمل  اإن 
اكت�ساف نف�سه وقدراته الكامنة ويخترب مهاراته ف�ساًل عن اكت�سابه مهارات جديدة 
فيفخر مبنجزاته ويحقق ار�سا اجلماعي، اإما بالتغلب على الكارثة اأو التخفيف من 
من  النابعة  والتطبيقية  العملية  احللول  واقرتاح  ابتكار  يف  تتاليًا  وامل�ساركة  اآثارها 

حاجات املجتمع املحلي.

اإن العمل التطوعي العاطفي ي�سهم ل حمالة يف خلق فر�سة ذهبية نحو اإدماج 
اأولئك املهم�سني اأو العاطلني اأو الذين تعر�سوا ل�سدمات اأو حوادث معينة يف حياتهم 
و�ستجعل منهم اأ�سحاء نف�سيًا م�ستعيدين ثقتهم بوطنهم، اإن التطوع هو راأ�ض املال 
الجتماعي الذي ل غنى عنه لأي دولة تن�سد التطور، اإن راأ�ض املال الجتماعي يتولد 
من حتمل الأفراد للم�سئولية وعملهم �سويًا وتعلمهم اأن يثقوا يف بع�سهم البع�ض اأمر 
اأفراده  اأكرث متدنًا ي�سعر كل فرد من  اأن نتحرك نحو جمتمع  اأردنا  اإذا ما  �سروري 
بقيمته، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم)اإمنا تغلبون وتن�سرون ب�سعفائكم( )رواه 
القادر تكون يف حالة  بال�سعيف وغري  الأمة حينما تهتم  اأن  اأحمد(، واملراد  الإمام 

حت�سر متكنها من النت�سار والغلبة )يعقوب وال�سلمي، 2005: �ض25-23(.

اإىل  بهم  يوؤدي  الواحد  الوطن  اأبناء  بني  والتالحم  التعاون  اأن  �سبق جند  مما 
التطوع يف خدمة هذا الوطن وخا�سة ال�سعفاء الذين يحتاجون لأخذ يد العون بهم 

مما يوؤدي بنا اإىل وجود حاجات اإن�سانية ت�ستدعي هذا العمل التطوعي،، 



161

الـتــــــطــــــــوع

احلاجات االإن�سانية والعمل التطوعي:

توؤثر احلاجات الإن�سانية يف ال�سلوك- كدافع – اإذا كانت غري م�سبعة ويتوقف 
تاأثريها على ال�سلوك مبجرد اإ�سباعها بن�سبة كبرية، ولقد كان يعتقد وفرتة طويلة اأن 
التعزيز املادي هو املحرك الأ�سا�سي لل�سلوك الب�سري وقد �سيطرت هذه النظرة  على 
املدر�سة ال�سلوكية يف علم النف�ض )ال�سرتاط- القرتان- ال�سلوك الإجرائي( حتى 
ظهرت العديد من الأبحاث التي اأثبتت اأن العوامل الإن�سانية )الحرتام- الجناز- 
حتقيق الذات – حتمل امل�سوؤولية – العرتاف – طريقة الإ�سراف واملتابعة- ال�سمعة 
واملكانة الجتماعي...( كلها عوامل ت�سبق ال�سمانات املالية والرواتب يف املتغريات 
املوؤثرة على الر�سا الوظيفي )العديلي، 1416: �ض81(، كل ذلك مهد لظهور املدر�سة 
الن�سانية اأو القوة الثالثة يف علم النف�ض بزعامة )كارل روجرز( و)اإبراهام ما�سلو( 
الإن�ساين  ال�سلوك  يف  واأثرها  ال�ساملة  الإن�سانية  احلاجات  يف  نظريته  قدم  الــذي 
�سلم  يتكون  الـــذات،  واإثــبــات  والتقدير  الحـــرتام  مثل:  العليا  احلــاجــات  وبــالــذات 

احلاجات عند ما�سلو من:

احلــرارة  ودرجــة  واجلن�ض  والطعام  واملــاء  )الهواء  الف�سيولوجية  احلاجات   -
املنا�سبة(.

من  البيئة  وحفظ  والوظيفة  والعر�ض  واملــال  النف�ض  )على  الأمــن  حاجات   -
التلوث(.

احلاجات الجتماعية)التقبل الجتماعي والنتماء والنت�ساب(.  -
- حــاجــات الحــــرتام والــتــقــديــر )الجنــــاز والعــــرتاف بــاجلــهــود والــكــفــاءة 

وال�ستح�سان(.
- حاجات حتقيق الذات)التفرد والتميز والعطاء والإبداع وتقدمي ما ي�ستطيع 

دون اأن يتوقعه الآخرون(.
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والعمل التطوعي من اأبرز الأن�سطة التي حتقق هذه احلاجات وت�ساعد يف التقدم 
نحو القمة، والعمل التطوعي كمبداأ وممار�سة ي�سعى لتحقيق واإ�سباع كافة احلاجات 

الإن�سانية �سواء للقائمني بالعمل التطوعي اأو امل�ستفيدين منه كما يلي:

اإ�سباع  يف  التطوعي  العمل  ي�ساعد  )الف�سيولوجية(:  اجل�سمية  احلــاجــات 
احلاجات الف�سيولوجية للفقراء وامل�ساكني والأيتام والأرامل وامل�سردين عن ديارهم 
ال�سرب  ومياه  الغذاء  من  ابتداًء  وتتنوع حاجاتهم  اأو احلروب  املجاعات  ب�سبب  اإما 
ال�سحية والأدوية واللبا�ض وامل�سكن والأغطية والفر�ض وح�سانة الأطفال ورعايتهم 

والرتبية ال�سليمة والتعليم.

الأهــل  عن  والت�سريد  القتل  من  النف�ض  حماية  يف  تتمثل  الأمنية:  احلاجات 
اخلا�سة  واملمتلكات  الأمــوال  و�سلب  الأعرا�ض  وانتهاك  الأ�سرة  وت�ستيت  والأوطــان 
فهذه احلاجات على درجة كبرية من الأهمية ومدخل احلاجات الإن�سانية يف العمل 
التطوعي اإذا اأح�سن توظيفه ي�ساهم بفعالية يف �سد هذه احلاجات ويدخل فيه اجلهاد 
الدفاعي الذي هو فري�سة على امل�سلمني اإذا داهمهم العدو واجتاح ديارهم واإ�سباع 
هذه احلاجة وما يرتتب عليها من حفظ الأنف�ض والأعرا�ض والأموال حفظته ال�سريعة 

الإ�سالمية واأعطت للفرد احلق يف احلياة الآمنة الكرمية وحثته على املدافعة.

التقبل الجتماعي: الإن�سان باعتباره كائنا اجتماعيا لديه حاجة  اإىل  احلاجة 
الذي  املجتمع  هذا  يف  مقبول  يكون  واأن  جن�سه  بني  من  بالآخرين  لالجتماع  قوية 
يعي�ض فيه وتوؤثر هذه احلاجة على �سلوك الفرد بدرجة كبرية فالعزل عن النا�ض من 
اأ�سد اأنواع العقوبات على النف�ض ودونه درجات كثرية منها العزل عن الت�سال دون 
العزل اجل�سدي وهو اأ�سلوب ا�ستخدمه الر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- مع الثالثة 
من املوؤمنني الذين تخلفوا عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يف غزوة تبوك 
)جي�ض الع�سرة( فنق�ض هذه احلاجة يولد التوتر النف�سي والغرتاب الجتماعي وما 
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بالعمل  للقائم  تتحقق  واملجتمع هذه احلاجة  للفرد  م�سكالت  على ذلك من  يرتتب 
يف  اأو  فيه  يعي�ض  الــذي  املجتمع  يف  والعطاء  بالنتماء  �سعوره  طريق  عن  التطوعي 
والقبول  والتقدير  بالحرتام  اإليها ويحظى  ينتمي  التي  الأمة  دائرة  الأو�سع  الدائرة 
الجتماعي واحل�سول على املكانة الالئقة، ومن ناحية ثانية ي�سبع العمل التطوعي 
حاجات التقبل عند امل�ستفيدين من العمل التطوعي )الفقراء وامل�ساكني وامل�سردين 
والأفراد  التطوعية  املوؤ�س�سات  وجود  لأن  املجاعات(  اأو  احلروب  ب�سبب  والالجئني 
القائمني بالعمل التطوعي ميدون لهم يد العون وامل�ساعدة وينقلون اأخبارهم و�سوتهم 
يف  اأموالهم  ينفقون  )الذين  تعاىل  قال  كما  اأذى  ول  من  بال  العامل  اإىل  وماأ�ساتهم 
�سبيل اهلل ثم ل يتبعون ما اأنفقوا منا ول اأذى لهم اأجرهم عند ربهم ول خوف عليهم 
ول هم يحزنون( )البقرة، 262( في�سعر امل�ستفيد من العمل التطوعي بالنتماء اإىل 
باأن  توحي  الرفيعة  ال�سامية  املعاين  وملجتمعه، هذه  لذاته  نظرته  وتتح�سن  جمتمعه 
من  الجتماعية  حاجاتهم  مراعاة  من  لبد  بل  ف�سيولوجية  حاجاتهم  لي�ست  هوؤلء 
التقبل الجتماعي والكرامة وحفظ ماء الوجه عن �سوؤال النا�ض واإ�سعارهم اأنهم جزء 
من كيان املجتمع اأو الأمة مما يقلل من م�سكالت الطبقية والغرتاب وما يتبع ذلك 

من تفكك اجتماعي يهدد وحدة الأمة ويوؤثر على الأمن الوطني.

احلاجة اإىل الجناز: الجناز هو )احلاجة للو�سول اإىل الأهداف التي تتحدى 
قدرات الفرد( ي�سعر الأ�سوياء بالرتياح وانخفا�ض التوتر اإذا ا�ستطاعوا اأداء اأعمال 
تتحدى طاقاتهم وقدراتهم، اإن الأفراد ذوي حاجات الجناز املرتفعة تكون اإنتاجيتهم 
مرتفعة كما اأن املجتمعات التي يغلب اأن يكون اأفرادها لديهم حاجات الجناز مرتفعة 
تكون معدلت تقدم ومنو جمتمعاتهم اأ�سرع من املجتمعات التي تكون حاجات الأفراد 
فيها منخف�سة، لهوؤلء الأفراد ميثل العمل التطوعي جمال خ�سبا لإ�سباع حاجاتهم 
يت�سم  ملا  وذلك  والفائدة  باخلري  يعود على جمتمعاتهم  ورمبا  لهم  ايجابية  ب�سورة 
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به العمل التطوعي من مرونة يف الأداء واإعطاء الفرد الفر�سة يف الإبداع والتجديد 
وميكن تربية الأفراد وتدريبهم على التقدم يف م�ستوى هذه احلاجة.

احلاجة اإىل الحرتام والتقدير: هذه احلاجة تدفع القائمني بالعمل التطوعي 
الذي  املجتمع  يف  والتميز  والقدرة  بالكفاءة  املجتمع  باعرتاف  �سعورهم  طريق  عن 
يعي�سون فيه لكنه متيز مل يعتمد على التكرب والتعايل ومل يقم على املفاخرة باحل�سب 
والن�سب اإنه متيز ر�سيده اجلود والكرم وحلمته البذل والإيثار وبذل اجلاه واملعروف 
والقيام على م�سالح عباد اهلل ومن املظاهر اليجابية لإ�سباع هذه احلاجة التحلي 

بالأخالق الفا�سلة والقيم الرفيعة.

احلاجة اإىل حتقيق الذات واإثباتها: تربز هذه احلاجات رغبة الفرد يف اأن يحقق 
جميع ما ميكنه القيام به ويقدر عليه ويتجلى فيها الإبداع وت�ساهم يف حتقيق ال�سحة 
النف�سية وال�سعادة للفرد )وي�سف ما�سلو الأ�سخا�ض املحققني لذاتهم بعدة �سفات 
منها الإدراك الدقيق للواقع وتقبل الذات والآخرين كما هم وعند الت�سدي للم�سكالت 
اأو املو�سوع اخلارجي بدل من التمركز حول  فاإنهم يركزون تفكريهم حول امل�سكلة 
الذات كما يت�سفون بالعزلة واخل�سو�سية ومقاومة امل�سايرة الجتماعية والتعاطف 

مع النا�ض و م�ساركتهم وجدانيا )الرباح، 2006:�ض25-24(.

يحتاجها  التي  الكثري من احلاجات  ي�سبع  التطوعي  العمل  اأن  �سبق جند  مما 
حيث  واحلروب  الكوارث  اأوقات  اأو  وامل�ست�سعفني  املهم�سني  وخا�سة  املجتمع  اأفراد 
يكون للعمل التطوعي اليد الطوىل يف تلك الظروف والنكبات التي ت�سيب املجتمعات، 

ومن هنا ن�سعى ل�ستنباط بع�ض الأبعاد اليجابية للعمل التطوعي،، 

االأبعاد االإيجابية للعمل التطوعي:

البعد النف�سي والروحي: القائم بالعمل التطوعي حتركه دوافعه الداخلية املتمثلة 



165

الـتــــــطــــــــوع

والطماأنينة  بالراحة  وال�سعور  تعاىل  اهلل  من  والثواب  الأجــر  وطلب  اخلري  حب  يف 
الدوافع  اأن  الواجب الجتماعي والوطني، ل�سك  واأداء  النف�سية  وال�سعادة وال�سحة 
وال�سرب  الإخال�ض  ت�ست�سحب  لأنها  اخلارجية  الدوافع  من  اأثــرًا  اأعظم  الداخلية 

وال�ستمرارية بعيدًا عن الإ�سراف الإداري والرقابة اخلارجية والتعزيز املادي.

البعد الجتماعي: تبذل الأجهزة امل�سئولة عن الطوارئ كالدفاع املدين وجمعية 
الأزمــات كاحلروب  اأوقــات  اأو يف  الأحمر جهودًا كبرية يف موا�سمها كاحلج  الهالل 
والرياح  والرباكني  والــزلزل  والفي�سانات  اجلارفة  )كال�سيول  الطبيعية  والكوارث 
الطارئة وهنا  اأن تغطي الحتياجات  الأجهزة ل ميكن  ال�سديدة والأعا�سري( وهذه 
ما  وكل  واأنف�سهم وخرباتهم  باأموالهم  يجودون  الذين  املتطوعني  اأهمية وجود  تربز 
فالأمية  والتعليمي  الرتبوي  املجال  ي�سمل  التطوعي  العمل  اأن  كما  عليه  ي�ستطيعون 
والنا�ض  والك�ساء  الغذاء  اإىل  احلاجة  عليها عن  للق�ساء  واحلاجة  تقل خطورتها  ل 
يحتاجون اإىل من يعلمهم ويب�سرهم باأ�سول دينهم واأحكام عباداتهم كحاجتهم اإىل 
املاء والهواء، ويدخل فيه العمل الإغاثي والجتماعي مثل توزيع الزكوات وال�سدقات 
وامل�سح الجتماعي ملعرفة الأ�سر املحتاجة وم�ساعدة العجزة وامل�سنني وكفالة الأيتام 
الجتماعي  بالقبول  التطوعي  بالعمل  القائم  ويحظى  وامل�سردين  ال�سجناء  واأ�سر 

والحرتام والتقدير وارتفاع املكانة الجتماعية والأهمية ال�سخ�سية.

البعد القيمي: اكت�ساب القيم والجتاهات الجتماعية والأخالق احلميدة من 
اإليها  اأهم الأهداف التي ت�سعى الرتبية مبوؤ�س�ساتها وو�سائلها املختلفة اإىل الو�سول 
�سخ�سية  ت�سكيل  يف  وفعالة  قوية  اآثــار  وللقيم  الأفــراد  لدى  ملمو�سًا  واقعًا  ومتثلها 
مما  والعقدي  الديني  الوازع  وبناء  فيها  يعي�ض  التي  وللبيئة  لذاته  ونظرته  الإن�سان 
ي�ساهم بفعالية يف تكوين الرغبة الذاتية للقيام بالعمل التطوعي فالقيم والجتاهات 
والأخالق هي التي حتدد معامل �سخ�سية الفرد وقدرته على ال�سبط الذاتي والتكيف 
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ال�سليم والعمل التطوعي تدريب على ت�سرب القيم وا�ستيعابها والو�سم بها مثل قيم 
اليثار وحي الآخرين والهتمام بهم واملحافظة على البيئة واملحافظة على املال العام 

)الرباح، 2006: �ض 14-13(.

هناك  تكون  اأن  فيجب  التطوعي  للعمل  الإيجابية  الأبعاد  هي  هذه  كانت  واإذا 
اأهمية كبرية لهذا العمل نحاول الطالع عليها يف الأ�سطر القادمة،، 

تتمثل اأهمية التطوع فيما يلي:

- التعرف على الفجوات املوجودة يف نظام اخلدمات املقدمة يف كل جمتمع اأي 
وكيفية  الكمال  اأوجه  وكذلك  وكيفية تالفيها  الق�سور  اأوجه  التعرف على 

ال�ستفادة منها.
خالل  من  املجتمع  اأفــراد  منها  يعاين  التي  الجتماعية  امل�سكالت  مواجهة   -
التحرك  على  املجتمع  ــراد  اأف حث  اأو  لهم  املقدمة  باجلهود  ا�ستفادتهم 

لتحقيق الأهداف املرغوبة.
اجلهود  وقــدرة  تقدميها  احلكومية  املوؤ�س�سات  على  ي�سعب  خدمات  توفري   -

التطوعية على القيم بها ملا تت�سم به من مرونة وقدرة على احلركة.
- حتويل الطاقات العاجزة اأو اخلاملة اإىل طاقات عاملة منتجة.

- اإبراز اجلانب الإن�ساين له والتاأكيد على اأهمية التفاعل الجتماعي بني اأفراد 
املجتمع والبعد عن ال�سراع واملناف�سة غري اجليدة بني اأفراد املجتمع.

- اإك�ساب املتطوعني خربات اإدارية وميدانية تفيدهم يف حياتهم الوظيفية ويف 
العمل التطوعي الذي يقومون به.

- �سغل وقت فراغ اأفراد املجتمع الراغبة يف التطوع من خالل قيامهم بعمل نافع 
ومفيد ي�سعرهم باأنهم لهم دورهم يف املجتمع)بالطو، 1418: �ض38-34(.
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ولكن هذا العمل التطوعي ل يقوم مبعزل عن املجتمع الذي يعي�ض فيه ولذا فاإن 
هناك جمموعة من العوامل التي توؤثر على العمل التطوعي ومنها:

العوامل املوؤثرة يف العمل التطوعي:

الوراثة: درا�سة الوراثة واأثرها يف ال�سلوك الإن�ساين من اأعقد املو�سوعات التي 
تطرق اإليها علماء النف�ض والرتبية وذلك ل�سعوبة العزل بني املوؤثرات البيئية واملوؤثرات 
الوراثية لكن وجود بع�ض الأخالق ال�سائدة يف اأ�سر معينة كالكرم وال�سجاعة والوفاء 

يدل على الأثر الكبري للوراثة على ال�سلوك.

اخلربة: مييل الإن�سان اإىل تكرار اخلربة احل�سنة اأو املعززة اإيجابيا كما يتحا�سى 
تكرار اخلربة ال�سيئة اأو املعززة �سلبيا فاإذا كان القائم بالعمل التطوعي اأدى ا�سرتاكه 
يف اأحد الأعمال التطوعية يف ال�سابق اإىل وجود م�سايقة اأو عدم تعاون اأو فو�سوية 
– هذا اإذا  يف بيئة العمل فاإنه مييل اإىل جتنب التعاون مع هذه املوؤ�س�سة التطوعية 
مل يرتك العمل التطوعي كلية- اأما اإذا كانت جتربته ال�سابقة حمققة لأهداف العمل 
توؤثر  كما  فيه  ال�ستمرار  اإىل  فاإنه مييل  وحاجاتهم  به  القائمني  واأهــداف  التطوعي 

خربات الآخرين على �سلوك الفرد عن طريق ال�ستثارة.

الثواب  مبداأ  على  النف�ض  علم  يف  ال�سلوكية  املدر�سة  تقوم  والعقاب:  الثواب 
اأو  واجب  اأداء  اأو  بعمل  كالقيام  ايجابيا  ال�سلوك  هذا  كان  �سواء  فال�سلوك  والعقاب 
لتكراره  مييل  الفرد  فاإن  واملطالبة  ال�سراخ  كرثة  مثل  �سلبيا  ال�سلوك  كان  اإن  حتى 
فاأمناط ال�سلوك كلها اإذا كوفئت بالتعزيز املادي اأو املعنوي فاإن الفرد مييل اإىل تكرار 
اأو ي�ساعد  ال�سلوك، فالطفل الذي يح�سن اإىل الآخرين اأو مييط الأذى عن الطريق 
الأعمى والكبري اإذا وجد تعزيزًا ايجابيا، بالثناء والت�سجيع فاإنه مييل اإىل تكرار مثل 
اأن ما نظنه  هذا العمل التطوعي اخلريي وكثريًا ما يختلط الثواب بالعقاب مبعنى 
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عقابا يكون يف الواقع للفرد )املعاقب( نوعًا من الثواب.

الدور الجتماعي: املكانة الجتماعية من الفرد ي�سلك وفق الدور املتوقع منه، 
فاملدر�ض حينما يقف اأمام التالميذ وي�سعر اأنه قدوة لهم وموجه ومربي �سوف ي�سلك 
بالتايل وفق  هذا الدور اأو املكانة وهي من املوؤثرات يف ال�سلوك التي يغفل عنها كثري من 
املربني واملهتمني بالتاأثري على �سلوك النا�ض، فاملكانة الجتماعية له عالية ومتميزة 
الجتماعي  فالدور  وماله،  ووقته  نف�سه  من  يبذل  لأنه  والتقدير  بالحرتام  ويحظى 
املتوقع منه اأن يكون كرميا رفيقا رحيما لذلك جند اأن امل�ساهمة يف الأعمال التطوعية 
توؤدي اإىل التمكن من الأخالق احلميدة ور�سوخها يف النف�ض وال�ستمرار عليها لأنها 
جزء من متطلبات دور القائم بالعمل التطوعي، وميكن للموؤ�س�سة اخلريية اأن ت�ستفيد 
من )الدور الجتماعي( بتكوين عالقة م�ستمرة مع املتطوعني لأن املتوقع منهم وفق 
دورهم هو التعاون ولأنهم جربوا وعرفوا اأهمية التطوع ولأن لديهم اخلربة الكافية 
ورمبا تكلفت املوؤ�س�سة اخلريية جهدا ومال يف تدريبهم على العمل التطوعي ونظرًا 
لطبيعة العمل الرتبوي التي تت�سم باملرونة وقبول كل من لديه رغبة وقدرة على العمل 
التطوعي فاإنه يعترب عامال قويا ومفيدا لالأفراد الذين يحتاجون لإ�سباع حاجاتهم 

الجتماعية واإثبات ذاتهم )مو�سى، 1418: �ض84(.

وبالتطبيق على اململكة العربية ال�سعودية ت�سعى درا�ستنا احلالية للتعرف على 
اأهمية العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية والتي يرتجم اأفرادها كل اأفعالهم 

وت�سرفاتهم يف اإطار اإ�سالمي.
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اأهمية العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية:

وبالن�سبة للمجتمع الإ�سالمي والذي تنتمي له اململكة العربية ال�سعودية تتمثل 
اأهمية التطوع فيما يلي:

اإن العطاء يعمل وفقا للقانون الإلهي حيث يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، )ما 
نق�ض مال من �سدقة بل تزده بل تزده( )رواه ابن ماجه(، اإن الزيادة اإما تكون كمية 
ومعنوية فالرازق واملانع هو اهلل املطلع الكرمي على نوايا واأفعال النا�ض فيفتح كنوز 
الأر�ض وال�سماء على املنفقني ويحب�ض بركته عن املم�سكني البخالء �سحيحي ال�سمري 
والعطاء فيقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم)ما من يوم ي�سبح العباد فيه اإل ملكان 
ينزلن فيقول اأحدهما اللهم اعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم اعط مم�سكًا تلفًا( 

)متفق عليه(.

ظلك يوم القيامة: يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم)كل امرئ يف ظل �سدقته 
اإن التطوع �سيبنى لك ر�سيدا  اأحمد(،  يوم القيامة حتى يق�سي بني النا�ض( )رواه 

اأنت بحاجة له يف حلظة ما وما اأوجل تلك اللحظة يف يوم العر�ض الأكرب.

ڭ ڭ}  { ۓ ڭ  وجل  عز  يقول  بــاأول:  اأول  الفرد  �سجل  تنظيف 
)هود، 114(، اإن ب�سريتنا تقت�سي الولوج يف املع�سية كبريها و�سغريها يقول النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم )لول اأنكم تذنبون لأتى اهلل باأقوام يذنبون في�ستغفرون فاأغفر 
لهم()رواه اأحمد(، وعليه فاإن اخلطاأ لي�ض الوقوع يف اخلطاأ واإمنا ال�ستمرار فيه اأو 
 :2012 )احلزمي،  التطوع  ومنها  ال�ساحلة  والأعمال  بال�ستغفار  عنه  التكفري  عدم 

�ض60-59(.

مما �سبق نرى اأن اململكة العربية ال�سعودية تبلور العمل التطوعي وفق املنظومة 
الإ�سالمية وترتجمه من خالل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة.
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اأهداف التطوع:

ميكن حتديد اأهداف التطوع وفقا للجوانب الثالث الأ�سا�سية التالية:

اأهداف خا�سة باملجتمع املحلي:

يحقق التطوع متا�سك املجتمع املحلي لالأ�سباب التالية:

- تعمل اجلهود التطوعية على تخفيف امل�سكالت الجتماعية التي تواجه املجتمع 
املحلي مما يوؤدي اإىل زيادة ر�ساء النا�ض واإ�سباع حاجاتهم وينعك�ض ذلك 

بالتايل على تكامل املجتمع ومتا�سكه.

التي  الواقعية  بالظروف  املجتمع  اأفراد  تعريف  اإىل  التطوعية  اجلهود  توؤدي   -
الفهم  وت�سهيل  اإىل وجود  بالتايل  ويعود ذلك  الأخرى  الفئات  فيها  تعي�ض 
يعاين  التي  ال�سلبية  والأحــوال  امل�سكالت  حول  الأغلبية  واتفاق  امل�سرتك 
منها املجتمع، ويتعني على املجتمع مواجهتها، وهذا يقود بالتايل اإىل تقليل 
التميز والع�سبية الناجتة عن اجلهل باأحوال اجلماعات الأخرى باملجتمع.

اإىل  يقود  التطوعية  الأعــمــال  يف  املتطوعني  من  املجتمع  مواطني  انغما�ض   -
اأهداف جمتمعية مرغوبة، وهذا يقلل فر�ض ا�سرتاكهم يف  التفاهم حول 
 :1418 ومتا�سكه)قر�سي،  املجتمع  لتقدم  مهددة  تكون  قد  اأخرى  اأن�سطة 

�ض118-117(. 

اأهداف خا�سة باملوؤ�س�سات االجتماعية:

- مواجهة العجز يف عدد املوظفني املكلفني بالعمل بهذه الهيئات.
- ي�سهم التطوع يف تقدمي امل�سورة الفنية للموؤ�س�سة الجتماعية، وخا�سة اإذا كان 

املتطوعني ذوي اخلربة والراأي.
- يدعم التطوع مكانة املوؤ�س�سة الجتماعية يف املجتمع وخا�سة اإذا كان املتطوعني 
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من امل�سهود لهم بال�سمعة الطيبة واخلربة اجليدة.
- ي�سهم التطوع يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة حيث اأن ما يقوم به هوؤلء املتطوعني 

يحقق بطريقة اأو باأخرى الأهداف املو�سوعة خلدمة اأبناء املجتمع.
- يوؤدي التطوع اإىل تعريف املجتمع باملوؤ�س�سة الجتماعية.. وبراجمها واأهدافها 

واملعوقات التي تواجهها.
- يوؤدي التطوع اإىل مواجهة امل�سكالت التي تعرت�ض املوؤ�س�سة الجتماعية �سواء 

كانت م�سكالت مالية وفنية.
- يدعم التطوع عن�سر الثقة بني اأفراد املجتمع واملوؤ�س�سة الجتماعية حيث اأن 
وبالتايل  الجتماعية  املوؤ�س�سة  داخل  يدور  ما  يعرف  املجتمع  يف  فرد  كل 

ك�سب التاأييد من جانب اأفراد املجتمع.
اأهداف خا�سة باملتطوعني:

من خالل ا�سرتاك املتطوع يف الأن�سطة املختلفة ميكن اأن يتحقق الآتي:

- اإ�سباع بع�ض احلاجات لدى املتطوعني مثل:
- احل�سول على مكانة اجتماعية. 

- ال�سعور بالنتماء للمنظمة التي تلقى تاأييد وقبول من املجتمع، مثل الإح�سا�ض  
بالنجاح نتيجة القيام بعمل يقدره الآخرون.

- اهتمام املتطوع باأهداف اجتماعية مرموقة يوجه طاقاته بعيدا عن النحراف 
ومن  فراغه  وقت  ت�سغل  التي  الأعمال  بع�ض  يف  يغم�سه  التطوع  اأن  حيث 
)العمري،  �سخ�سيته  وتكامل  ن�سج  على  ت�ساعد  خربات  يكت�سب  خاللها 

2000: �ض71(.
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ون�ستطيع اأن جنمل اأهداف التطوع يف النقاط التالية:

- ال�سعي لتلبية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية من غذاء وك�ساء و�سكن وتعليم وعالج 
وعمل.

- حماية حقوق املواطنني من املمار�سات اخلاطئة  »الظلم«  الذي قد يقع خارج 
النظام من موظفي احلكومة اأو اأرباب الأموال  »امل�سئولية الجتماعية« .

والتكاتف  الرتاحم  اأوا�ــســر  وتعزيز  والأخـــالق  الف�سيلة  اإىل  املجتمع  دعــوة   -
والتكافل ول �سيما يف الأزمات والنوائب والكوارث.

ا�ستثمار طاقات املجتمع وتوظيف مهاراتهم اخلا�سة وتطويرها وتنمية روح   -
املبادرة وال�سراكة والقيادة.

له  يكفل  عمل  على  احل�سول  يف  وحقه  التنمية  يف  واإ�سراكه  املواطن  متكني   -
العتماد على النف�ض.

و ميكن حتديد اأهداف التطوع وفقا للجوانب الثالث الأ�سا�سية التالية:

- يحقق التطوع متا�سك املجتمع املحلي لالأ�سباب التالية:
- تعمل اجلهود التطوعية على تخفيف امل�سكالت الجتماعية التي تواجه املجتمع 
املحلي مما يوؤدي اإىل زيادة ر�ساء النا�ض واإ�سباع حاجاتهم وينعك�ض ذلك 

بالتايل على تكامل املجتمع ومتا�سكه.
التي  الواقعية  بالظروف  املجتمع  اأفراد  تعريف  اإىل  التطوعية  اجلهود  توؤدي   -
الفهم  وت�سهيل  اإىل وجود  بالتايل  ويعود ذلك  الأخرى  الفئات  فيها  تعي�ض 
يعاين  التي  ال�سلبية  والأحــوال  امل�سكالت  حول  الأغلبية  واتفاق  امل�سرتك 
منها املجتمع، ويتعني على املجتمع مواجهتها، وهذا يقود بالتايل اإىل تقليل 
التميز والع�سبية الناجتة عن اجلهل باأحوال اجلماعات الأخرى باملجتمع.
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اإىل  يقود  التطوعية  الأعــمــال  يف  املتطوعني  من  املجتمع  مواطني  انغما�ض   -
اأهداف جمتمعية مرغوبة، وهذا يقلل فر�ض ا�سرتاكهم يف  التفاهم حول 
اأن�سطة اأخرى قد تكون مهددة لتقدم املجتمع ومتا�سكه)اأبو الن�سر، 2004: 

�ض52-51(. 
العالقة بني التطوع واملواطنة:

يف  ول�سيما  املتطوعني  �سلوك  يف  اأ�سيل  هو  اجلماعة  اإىل  النتماء  دافــع  اإن 
جمتمعاتنا التقليدية التي تت�سم بالتما�سك الجتماعي، يرى ابن خلدون اأن الع�سبية 
اإمنا تكون من اللتحام بالن�سب ب�سبب اأن �سلة الرحم طبيعية يف الب�سر اإل يف الأقل 
اأو ت�سيبهم  ينالهم �سيم  اأن  الأرحام  واأهل  القربى  الن�سرة على ذوي  ومن �سلتها 
هلكة، فاإن القريب يجد يف نف�سه غ�سا�سة من ظلم قريبه اأو العداء، وقام )كري اآيت، 
2001( بدرا�سة حتت عنوان خربات التطوع عند ال�سكان الأ�سليني واملجتمعات غري 
الناطقة بالإجنليزية، حيث تو�سل الباحثون اإىل اأن العامل الثقايف يلعب دورًا هامًا يف 
تقييم التطوع وت�سرفات الأفراد حياله وقد ات�سح اأن قيم واأعراف وهياكل املجتمع 

توؤثر ب�سكل كبري على اإدراك اأفراد املجتمع ملاهية التطوع واأهميته الجتماعية.

ويندفع الإن�سان بفطرته لتلبية حاجاته التي يعرب عنها عامل الجتماع ما�سلو، 
مبثلثه )�سلم احلاجات( حينما ق�سمها خلم�سة:

• احلاجات املادية: الالزمة للبقاء كاملاء والهواء والغذاء واملاأوى واجلن�ض.
اأو  اأو القانون  وال�ستقرار: كاحلماية من الآخرين واحلكم بال�سريعة  الأمان   •

النظام الجتماعي.
والــعــمــل  الـــعـــالقـــات  وفــيــه  لـــالأ�ـــســـرة  الجــتــمــاعــي:  والنـــتـــمـــاء  • احلــــب 

اجلماعي)التعاون(.
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• احرتام الذات: الإجناز، ال�سمعة، ال�ستقالل، املكانة الجتماعية.
اإن التطوع هو نتيجة فطرية للم�ستوى الثالث من  ال�سخ�سي:  والتطور  • النماء 
الحتياجات علما باأن املتطوع يحمل كل الدوافع يف اآن واحد ولكن ن�سبة كل 

دافع تختلف من متطوع لآخر )بدوي، 2004: �ض23(.
عالقة التطوع بتنظيم املجتمع:

اإن اجلهود التطوعية تعترب جهود اأ�سا�سية يف تنظيم املجتمع كما يلي:

• اإن طريقة تنظيم املجتمع هدفها النهائي هو اإحداث تغيري اجتماعي مق�سود 
ول ميكن اأن يتحقق هذه الهدف اإل من خالل م�ساركة القيادات املجتمعية 
وهذه امل�ساركة ل تتم يف اإطار ر�سمي ولكن يف اإطار تطوعي وعلى املنظم 
حتقيق  ي�سعب  بدونها  التي  التطوعية  اجلهود  هذه  يزكي  اأن  الجتماعي 

اأهداف طريقة تنظيم املجتمع.

العالقات املوؤقتة التي تنتهي بح�سول  من  تعد  الجتماعي  املنظم  عالقة  • اإن 
على  ينبغي  ولــذا  تنمويا  هدفًا  حتقيق  اأو  الرعاية  من  قدر  على  املجتمع 
املنظم الجتماعي اأن يعمل على تكوين جهاز اأو جلنة ل�سمان ا�ستمرارية 
لتكت�سب  بنف�سه  تناول م�سكالته  املجتمع من  يتمكن  بعده حتى  العمل من 

جمموعة من اخلربات متكنها من حتمل م�سئولية املجتمع فيما بعد.

القيادات الطبيعية يف املجتمع هي مبثابة قنوات الت�سال احلقيقية التي  • اأن 
اأن يت�سل بجماعات املجتمع ويوؤثر  من خاللها ميكن للمنظم الجتماعي 
لطريقة  املمار�ض  يتعلمها  اأن  يجب  التي  اأوىل اخلطوات  فاإن  ولذلك  فيها 
التطويعة  املجتمعية  القيادات  على  التاأثري  كيفية  هي  املجتمع  التنظيم 
التي من خاللها ميكن ا�ست�سعار احتياجات املجتمع وم�سكالته من جانب 
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كما اأنها تعمل على ا�ستثارة الرغبة امل�سرتكة لدى �سكان املجتمع لإحداث 
التغيري املن�سود وتوفري املوارد والمكانيات الالزمة لو�سع اخلطط واختيار 

الو�سائل املنا�سبة لإحداثه من جانب اآخر.

تعترب �سرورة متليها طبيعة املمار�سة املهنية  التطوعية  القيادات  وجود  اأن   •
يف طريقة  تنظيم املجتمع، حيث اأنه من ال�ستحالة مبكان، اأن تتم اأي من 

خطوات، اأو عمليات طريقة تنظيم املجتمع.

باأهمية التكامل بني الهيئات احلكومية والأهلية  املجتمع  تنظيم  • توؤمن طريقة 
اأنه قد  اآخر. حيث  من جانب، وبني القيادات املهنية وال�سعبية من جانب 
اأ�سبح وا�سحا، اأن احلكومات ل ت�ستطيع مبفردها اأن حتقق التنمية ال�ساملة، 
اأو اأن تقوم بجميع الأعمال واخلدمات التي يحتاج اإليها املواطنون، لذا فاإن 
م�ساركة املتطوعني ي�ساعد على م�ساندة التفاق احلكومي م�ساندة حقيقة، 
بامل�سئوليات  ويتعلق  اأهم  هو  ملا  احلكومية  اجلهود  توفري  على  يعمل  حيث 
الكربى على امل�ستوى القومي، لذلك فاإن دور م�ساركة املتطوعني، هو دور 

تدعيمي وتكميلي لدور احلكومة.

املوؤ�س�سات والهيئات الجتماعية للمتطوعني، وذلك لوجود نق�ض يف  حتتاج   •
عدد املهنيني املعينني، الراجع اإىل ق�سور الإمكانيات القت�سادية، وخا�سة 
يف املوؤ�س�سات والهيئات ذات امليزانيات املحدودة، مما ي�ستدعي ا�ستكمال 

هذا النق�ض باملتطوعني.

يتميز  معني  اجتماعي  مناخ  اإىل  الجتماعية  والهيئات  املوؤ�س�سات  حتتاج   •
الأهداف  لتلك  وم�ساندته  وتع�سيده  واأهدافها،  لأن�سطتها  اجلمهور  بفهم 
ول �سك اأن العمل التطوعي من جانب �سكان املجتمع، يعترب خطوة اأ�سا�سية 
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املوؤ�س�سات  بني  ال�سلة  توطيد  على  املتطوعني  وي�ساعد  املناخ،  هذا  خللق 
والهيئات التي متار�ض فيها اخلدمة الجتماعية، وبني املجتمع الذي توجد 

فيه تلك املوؤ�س�سات.

• يعترب التطوع وم�ساركة املتطوعني هدف وو�سيلة يف اآن واحد، فهي هدف لكون 
احلياة الدميقراطية ال�سليمة ترتكز على م�ساهمة املتطوعني وا�سرتاكهم 
يف م�سئولية التفكري والعمل من اأجل جمتمعهم. وهي و�سيلة لأنه عن طريق 
جمالت التطوع املختلفة يتذوق النا�ض اأهميتها، وميار�سون طرق امل�ساهمة 
ثقافتهم  من  جزء  وت�سبح  و�سلوكها،  عاداتها  فيهم  فتتاأ�سل  واأ�ساليبها، 

و�سلوكهم.

كان  لذا  اإليهم  وتنتهي  املجتمعات،  تلك  ب�سكان  تبداأ  املجتمعات  تنمية  اإن   •
طريق  عن  وذلــك  التنمية،  عمليات  يف  هاما  دورا  التطوعية  للقيادات 
م�ساركتهم للقيادات املهنية �سواء يف درا�سة املجتمع، اأو يف حتديد م�سكالت 
هذا املجتمع، اأو يف و�سع اأولويات هذه امل�سكالت، اأو يف التخطيط حلل هذه 
 :1990 )را�سد،  تقوميها  اأو  ومتابعتها  اخلطط  هذه  تنفيذ  اأو  امل�سكالت، 

�ض69(. 

اأ�سكال وجماالت العمل التطوعي:

جمالت العمل التطوعي:

تتعدد جمالت العمل التطوعي لت�سمل املجالت التالية:

- املجال الجتماعي: ويت�سمن )رعاية الطفولة - رعاية املراأة - اإعادة تاأهيل 
مدمني املخدرات - رعاية الأحداث - مكافحة التدخني - رعاية امل�سنني- 
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الإر�ساد الأ�سرى - م�ساعدة امل�سردين - رعاية الأيتام – م�ساعدة الأ�سر 
الفقرية(.

- املجال الرتبوي والتعليمي: ويت�سمن )حمو الأمية – التعليم امل�ستمر – برامج 
�سعوبات التعلم – تقدمي التعليم املنزيل للمتاأخرين درا�سيًا(.

والرتفيه  املر�سى  خدمة   – ال�سحية  الرعاية  ويت�سمن(  ال�سحي:  املجال   -
– تقدمي  املنزيل  – التمرين  وال�سحي  النف�سي  الإر�ساد  تقدمي  عنهم- 

العون لذوي الحتياجات اخلا�سة(
ومكافحة  بالغابات  العناية   – البيئي  )الإر�ــســاد  ويت�سمن  البيئي:  املجال   -

الت�سحر – العناية بال�سواطئ واملنتزهات – مكافحة التلوث(.
- جمال الدفاع املدين: ويت�سمن )امل�ساركة يف اأعمال الإغاثة – امل�ساهمة مع 
رجال الإ�سعاف – امل�ساركة يف اأوقات الكوارث الطبيعية( )لطفي، 2004: 

�ض82(.
م�ستويات االأعمال التطوعية واأنواعها:

- م�ستوى ر�سم ال�سيا�سة: اإن املتطوع ي�سرتك بالن�سيب الأكرب يف م�ستوى ر�سم 
ال�سيا�سة يف املجتمعات واملوؤ�س�سات الأهلية من خالل اجلمعية العمومية. 
حيث اأن اأع�ساء اجلمعية العمومية هم الأع�ساء الذين تتوفر فيهم �سروط 
علي  م�سى  الذين  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  اأنتخب  بينهم  ومن  الع�سوية، 
ع�سويتهم يف اجلمعية العمومية فرتة معينة، وقاموا بت�سديد ما عليهم من 

التزامات قبل هذه اجلمعية.

الآلة  والكتابة على  امللفات،  الكتابية، وحفظ  الأعمال  مثل  الإداري:  امل�ستوى   -
الكاتبة، وم�سك الدفاتر، واحل�سابات، وحت�سيل ال�سرتاكات.
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يقدم من خالله  الذي  امل�ستوى  ذلك  بها  ويق�سد  تقدمي اخلدمات:  م�ستوى   -
املتطوع اخلدمة، �سواء باأ�سلوب مبا�سر اأو غري مبا�سر، دون اأن ي�سرتك يف 

ر�سم �سيا�سة املوؤ�س�سة.

- م�ستوى تقدمي ال�ست�سارة: ويق�سد بها ذلك امل�ستوى الذي يقدم من خالله 
املتطوعني ال�ست�ساريني الن�سيحة والراأي، اأما الأخذ بهذه الن�سيحة فمن 
هذه  مثل  يف  البت  �سلطة  تويل  عن  امل�سئولة  ال�سيا�سة  م�ستوى  اخت�سا�ض 

القرارات.

املطلوب  العمل  ونوعية  بينها من حيث طبيعة  فيما  التطوعية  الأعمال  تختلف 
التطوعية من حيث  العمل، وميكن عر�ض الأعمال  اأداءه، ومن حيث م�ستويات هذا 

طبيعتها ونوعيتها:

يوؤديها املتطوع مبا�سرة للجماهري  التي  اخلدمات  وهي  مبا�سرة:   خدمات   •
اأو القيام بالتدري�ض يف ف�سول حمو  مثل  التطوع يف املوؤ�س�سات الإيوائية، 

الأمية اأو عالج املر�سى يف املوؤ�س�سات العالجية.

املتطوع لي�ستفيد باأثرها   يوؤديها  التي  اخلدمات  وهي  املبا�سرة:  غري  • خدمات 
موؤ�س�سة  اأو  ما  هيئة  ملعاونة  خدماته  بــاأداء  املتطوع  يقوم  حيث  اجلماهري 
تكون  وبالتايل  اجلماهري،  تخدم  الأهــداف  تلك  اأهدافها،  لتحقيق  معينة 
يف  التطوع  اأمثلة  ومن  مبا�سرة  غري  ب�سورة  للجماهري  املتطوع  خدمات 
حمالت جمع املال والتخطيط لها، اأو ال�سرتاك يف اأعمال اللجان املختلفة 

باملوؤ�س�سة، اأو الإ�سهام يف الأعمال الإدارية)�سادق، 2000: �ض152(.
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اأبعاد العمل االجتماعي:

وحماية  للفرد  الكرمية  احلياة  �سبل  توفري  اإىل  الجتماعي  العمل  يهدف    -1
املجتمع من امل�سار والآثار املرتتبة على وجود �سلوك �سلبي و�ساذ يتنافى 

مع القيم الدينية والإن�سانية وعادات املجتمع وتقاليده.
2 - ومن �سور التحليل املقبولة ملجالت اخلدمة الجتماعية التي ميكن للجمعيات 
مدى  عليها  ويقا�ض  ال�سنوية،  وبراجمها  خططها  عليها  تبنى  اأن  اخلريية 
جناح اجلمعية يف حتقيق اأهدافها، ت�سنيف املهام اإىل جمموعات متجان�سة 
مع  تتكامل  خدمات  من  املجتمع  يحتاجه  ما  جممل  جمموعها  يف  ت�سكل 
ميكن  التي  بالأبعاد  املجموعات  تلك  وتو�سف  املتاحة،  الأخــرى  املقومات 

الذهاب اإليها يف اإطار تفعيل العمل الجتماعي:
البعد االإن�ساين:

- ي�سمل امل�ساعدات املالية والعينية للمحتاجني.
- توفري املاأوى املنا�سب.

- الإعانة على اأعباء احلياة اليومية وتي�سريها.
- توفري �سبل احلياة الكرمية للفرد.

- بناء ال�سخ�سية املتزنة �سلوكًا وانتماء.
البعد الثقايف والتعليمي:

- حمو الأمية لدى الأفراد واجلماعات.
- التوعية بكافة �سورها.

- التثقيف ال�سحي.
- اكت�ساف القدرات والطاقات الإبداعية وحتفيزها.
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البعد االجتماعي:

- بناء قيم الحرتام املتبادل وتقدير الآخر.
- توثيق عالقات اجلرية وحقوق اجلار يف احلي الواحد. 

ورد  الغري  مع  والأخالقية  املالية  التعامالت  يف  القومي  النهج  ت�سجيع   -
احلقوق لأ�سحابها.

- التفاعل الإيجابي مع مكت�سبات املجتمع املادية كونها تعرب عن تقدمه 
العمراين واحل�ساري.

- رف�ض مظاهر ال�سلوك ال�سلبي ومنع حدوثها.
البعد االعالمي والدعائي:

امل�ساركة فيها  للمجتمع وحتفيز  بالأن�سطة والربامج املقدمة  التعريف   -
تخطيطا وتنظيما وتنفيذًا.

- فتح قنوات ات�سال م�ستمرة مع خمتلف القطاعات احلكومية والأهلية 
والقت�سادية يف املجتمع.

اخلريية  اجلهات  مع  م�سرتكة  لأعمال  امل�ستمر  والتن�سيق  التوا�سل   -
املجتمع  بخدمة  املرتبطة  املجالت  يف  العاملة  واللجان  والأهلية 

ورعاية م�ساحله.
اجلمعية  ر�سالة  و�سول  ل�سمان  الإعــالم  و�سائل  خمتلف  مع  التعامل   -

وخدماتها جلميع �سرائح املجتمع.
البعد االأمني:

- تنمية م�ساعر النتماء والولء للوطن.
- ا�ست�سعار امل�سئولية والغرية جتاه كل ما مي�ض الوطن.
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الكثري يف اجلانب الأمني كلما جنحت جهود عالج امل�سكالت  - يتحقق 
الجتماعية.

- مبداأ الوقاية خري من العالج ينطبق متامًا على ق�سية الأمن مبختلف 
اأبعادها.

- تي�سري م�سالح املواطنني يف حميط جمتمعهم املحلي �سبيل اإىل حتقيق 
ال�ستقرار  والطماأنينة )عثمان، 2000: �ض23(.

الفوائد املتوقعة لربامج العمل التطوعي

اإن تزايد الهتمام الدويل بالتطوع، وتزايد اأعداد املتطوعني عامليا، موؤ�سر على 
الفوائد الكبرية التي يحققها التطوع للفرد واملجتمع فعلى امل�ستوى الجتماعي حتقق 
اخلدمات التي يقدمها التطوع دورا مهمًا يف تكملة ما تعجز الدولة عن تقدميه من 
م�سروعات خدمية و تنموية كما تتميز اأن�سطة القطاع التطوعي بال�سال�سة يف احلركة، 
احلكومية  الأجهزة  من  اأي�سر  و  اأ�سرع  ب�سورة  اخلدمات  تقدمي  على  ي�ساعد  مما 
للتعرف على احتياجات املجتمع وحتديد  الفر�سة  التطوع  ويتيح  )الباز، 1422 هـ( 
م�سكالته، مما ي�سهم يف تبني هذه امل�سكالت و حلها �سواء عن طريق احلكومة اأو عن 
طريق املوؤ�س�سات الجتماعية الأخرى كما ي�ساهم التطوع يف تعبئة املوارد الب�سرية و 
الفردي  امل�ستوى  النهو�ض باملجتمع )حافظ، 1997( وعلى  املادية املحلية يف �سبيل 

ي�ساهم التطوع يف حتقيق العديد من املزايا للمتطوع منها:

- تنمية مفهوم الذات لدى الفرد. 
- تقوية النتماء الديني والوطني. 

- تنظيم حياة الفرد مبا يعزز جوانب اللتزام والتخطيط. 
- اإ�سباع حاجات الفرد النف�سية والجتماعية.
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- اإك�ساب الفرد اخلربة وتطوير مهاراته العملية والجتماعية.
كما يحقق التطوع العديد من الفوائد الجتماعية واملهنية لالأفراد من بينها:

- تعزيز انتماء وم�ساركة الأفراد يف جمتمعهم. 
- تنمية قدرات الأفراد ومهاراتهم ال�سخ�سية والعلمية والعملية. 

- يتيح لالأفراد التعرف على الثغرات التي ت�سوب نظام اخلدمات يف املجتمع.
- يتيح لالأفراد الفر�سة للتعبري عن اآرائهم واأفكارهم يف الق�سايا العامة التي 

تهم املجتمع.
بجهدهم  امل�ساكل  وحــل  باأنف�سهم  اخلــدمــات  تــاأديــة  فر�سة  لــالأفــراد  يوفر   -

ال�سخ�سي.
املجتمع،  يحتاجها  التي  الأولويات  حتديد  يف  امل�ساركة  فر�سة  لالأفراد  يوفر   -

وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات.
ول �سك اأن م�ساركة  النا�ض يف العمل التطوعي وتفاعلهم مع جمتمعاتهم املحلية 
ميثل بعدا مهما يف ربط النا�ض باحتياجات املجتمع وم�سكالته. ويفتح العمل التطوعي 

اآفاًقا وا�سعة اأمام الأفراد ل�ستك�ساف جمتمعاتهم )حممد، 2003: �ض71(.

االأ�سباب التي حتول دون اإقبال اأفراد املجتمع على التطوع:

• عدم املعرفة باحتياجات املوؤ�س�سات من املتطوعني:

اأفراد كثريين يف املجتمع لديهم مهارات  اأن هناك  مما ل �سك فيه 
يعرفون  ل  اأنهم  اإل  املجتمع  تفيد  اأو  املوؤ�س�سات  تفيد  اأن  ميكن  وخــربات 
باأن املوؤ�س�سات اأو املجتمع يحتاج اإليهم وبالتايل ل بد للموؤ�س�سات اأن تقوم 
بعمليات ت�سويق بر�سالة املوؤ�س�سة واأهدافها ونوعية اخلدمات التي تقدمها 

ونوعية املتطوعني الالزمني لها.
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الفهم لدى امل�سئولني باملوؤ�س�سات اأو املجتمع دور املتطوعني: • غياب 

الدور  يدركون  باملوؤ�س�سات ل  امل�سئولني  بع�ض  اأن هناك  لوحظ  حيث 
العظيم للمتطوعني، وقد يكون اأي�سا لديهم مفاهيم خاطئة عن ما يتوقع 

من املتطوعني اأن يفعلوه.

املجتمع: يف  املتطوعني  لدور  الفهم  • غياب 

»الأيــتــام،  مثل  الفئات  بع�ض  رعاية  يف  مهم  بــدور  املتطوعني  يقوم 
املعاقني، امل�سنني، املراأة اإل اأن ذلك غري مدرك لأفراد املجتمع فال بد اأن 

يو�سح العالقة بني هذه الأعمال وبني حتقيق اأهداف املجتمع.

• غياب االحرتام العام للتطوع واملتطوعني:

املجتمع  قبل  من  دونية  نظرة  هناك  اأن  الــدرا�ــســات  بع�ض  اأبـــرزت 
التي  للجهود  الكاف  التقدير  اإعطائهم  الوقت عدم  نف�ض  ويف  للمتطوعني 
يبذلونها لذلك ميكن عمل حملة للتوعية باأهمية التطوع حتى ميكن ت�سحيح 
هذه الجتاهات اخلاطئة نحو املتطوع ونحو املتطوعني ونوعية الأعمال التي 

يقومون بها واأهميتها بالن�سبة للمجتمع ككل.

• االعتماد على اجلهود احلكومية واإهمال اجلهود االأهلية:

احلكومة ل ميكن اأن تكون م�سئولة عن كافة اخلدمات وعن مواجهة 
جميع امل�سكالت ول بد من تعاون الهيئات الأهلية والعتماد على املتطوعني 
يف مواجهة هذه امل�سكالت والتي تفوق  طاقة احلكومة وذلك لن يتم اإل من 
خالل تو�سيح الدور املهم للتطوع واإ�سناد امل�سئوليات للمتطوعني ثم العمل 

على متابعة الأعمال املكلفني بها.
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• املفهوم اخلاطئ القيام بالكل اأو ال �سئ:

مما ل �سك فيه اأن كل منا لديه وقت معني اأن يعطيه للجهود التطوعية 
يقوم  اأن  هو  التطوعي  العمل  عن  ال�سائعة  اخلاطئة  املفاهيم  اأحد  اأن  اإل 
املتطوع ببذل اجلهد طيلة الوقت واإل تعترب جهوده التطوعية �سعيفة هذا 
املفهوم قد ي�سبب حرجا �سديدا للمتطوعني وقد يجعلهم يعزفون عن تقدمي 
تن�سيقا  جنري  اأن  تقت�سي  احلكمة  اأن  اإل  امل�ستقبل،  يف  تطوعي  جهد  اأي 
بني املتطوعني الذين لي�ض لديهم وقت بحيث ميكن اأن ي�سهموا يف حتقيق 
اأهداف املوؤ�س�سة ويف حدود الوقت املتاح لهم دون اأن يوؤثر ذلك عليهم ودون 

اأن يوؤدي اإىل ف�سل املوؤ�س�سة يف حتقيق اأهدافها)خ�سر، 2004: �ض78(. 

معوقات العمل التطوعي:

بالرغم من العرتاف باأهمية اجلهود التطوعية يف املجتمع وما ميكن اأن يحققه 
بع�ض  جند  ما  كثريا  اأننا  اإل  اأنف�سهم  واملتطوعني  املجتمع  على  تعود  اإيجابيات  من 
اأو يجعلها حتيد عن حتقيق  اأمام اجلهود التطوعية فنجد منها  التي تقف  العقبات 

اأهدافها احلقيقية وتنق�سم هذه املعوقات اإيل:

من  نوعا  يفر�ض  ما  كثريا  الــذي  املجتمع  يف  والجتماعي  ال�سيا�سي  املناخ   •
الو�سايا على اجلهود التطوعية.

• التعقيد التنظيمي اجتاه اإجراءات ال�سماح ملمار�سة املتطوعني وتعدد وجهات 
الإ�سراف.

• زيادة الأيدي العاملة والبطالة يف �سوق العمل من �ساأنه اأن يوفر اأيدي العاملة 
الرخي�سة ي�ستعا�ض بها عن اجلهود التطوعية.
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الإح�سا�ض  عــدم  عنه  ينتج  مم  املجتمع  قطاعات  بني  بــالغــرتاب  ال�سعور   •
بالنتمائية التي تعترب من اأهم احلوافز اجلهود التطوعية. 

• عدم وجود اأجهزة متخ�س�سة للت�سجيع على التطوع اأو تنظيمه يف املجتمع. 

معوقات خا�سة باملتطوعني:

باأبعاد  الكافية  الدراية  وعدم  املهنية،  املمار�سة  التدخل يف  املتطوعني  حماولة 
امل�ساركة ووجود اإطار وحدود يقف عندها املتطوع يف عملية املمار�سة.

يهدف بع�ض املتطوعني من وراء م�ساركتهم يف اأعمال املوؤ�س�سات الأهلية اكت�ساب 
مكانات اجتماعية اأو اإ�سباع ميولهم ورغباتهم حتى لو اأدي ذلك اإىل الت�سحية باأهداف 

املوؤ�س�سة.

ل ميكن �سمان ا�ستمرارية املتطوع يف العمل باملوؤ�س�سة وميكن له اأن ين�سحب يف 
اأي وقت مما يجعل املوؤ�س�سة تتخوف من اإ�سناد بع�ض امل�سئوليات الهامة له اأو امليل 

اإىل عدم ال�ستعانة اأ�سال باملتطوعني.

قد  مما  املتطوعني  بع�ض  لدى  الن�سباط  وانعدام  بامل�سئولية  الإح�سا�ض  عدم 
يوؤدي اإىل عرقلة اجلهود املنظمة.

مطالبة املتطوعني ببع�ض المتيازات داخل املنظمة نظري اجلهود التي يبذلونها 
للمنظمة مما يخلق جوا من ال�سراع بني العاملني الدائمني واملتطوعني فيها )عرفة، 

2001: �ض79-78(. 

واقع العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية:

املدنية  اجلماعة  حقوق  حماية  يف  والتعبري  الفعل  حرية  عن  تعبري  التطوع  اإن 
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ولذا فاإن اإخ�ساع تلك احلرية ملوؤ�س�سات بريوقراطية عامة �سيق�سي على ا�ستقالليتها 
ومن ثم عطاءها واملفو�سية هو اختيار ر�سيد يجمع ما بني التنظيم ومرونة احلراك 
ت�سمن �سعي املجتمع لأهداف وطنية عليا وحتقيق اأغرا�ض التطوع الأخرى يف اإخاء 
وتعاون ل تناحر واإق�ساء ولقد انطلقت مبادرات وطنية كبرية ول�سيما يف ال�سنوات 
الأخرية، بداأ العمل التطوعي يف اململكة منذ اأقدم الع�سور يف اأ�سكال خمتلفة تتالءم 
والبيئة الجتماعية والقت�سادية للمجتمع ال�سعودي يف ذلك الوقت ومل ياأخذ ال�سكل 
على  الدولة  وتاأ�سي�ض  وبناء  اململكة  توحيد  بعد  الهجرية  ال�ستينات  يف  اإل  املوؤ�س�سي 
اأ�س�ض حديثة. حيث �سهدت تلك الفرتة بداية امل�سرية التنموية باإن�ساء البنى التحتية 
وكان من  واملجتمع.  الأ�سرة  م�ستوى  برفع  الهتمام  ثم  ومن  الأ�سا�سية  والتجهيزات 
والفقراء  املحتاجني  مل�ساعدة  الجتماعي  لل�سمان  م�سلحة  اإن�ساء  الدولة  اأولويات 
التكافل  حتقيق  �سبيل  يف  وذلك  الإ�سالمية  العقيدة  مبادئ  من  انطالقا  ورعايتهم 

الجتماعي بني النا�ض.

»حيث برز العمل التطوعي يف اململكة منذ تاأ�سي�سها على يد امللك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ملك اململكة العربية ال�سعودية رحمه اهلل تعاىل، كواجب ديني يحث عليه 
الدين الإ�سالمي احلنيف والهدي النبوي ال�سريف، فقد تاأ�س�ست اجلمعيات اخلريية 
اأرجاء اململكة يعمل بها متطوعون يف خمتلف املجالت كالطب والتمري�ض  يف كافة 
الفقراء  على  وتوزيعها  وال�سدقات  والزكوات  التربعات  وجمع  والإغاثة  والدعوة 
)القحطاين،  لهم  املنا�سبة  اخلدمة  وتقدمي  واملعاقني  امل�سنني  ورعاية  واملحتاجني 

1428: �ض71(.

اليوم الأول لقيام الدولة على تنفيذ  حر�ض امللك عبد العزيز رحمه اهلل منذ 
مرحلة  يتابعها  وظل  التنفيذ  مو�سع  وو�سعها  والقت�سادية  الجتماعية  الإجــراءات 
فقد  واملحتاجني،  للفقراء  الدولة  كفالة  ب�سرورة  اهلل  رحمة  اآمن  فقد  الأخــرى  تلو 
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اأعال املعوز واأعان املحتاج، واأوىل الفقراء وامل�ساكني والعجزة والأيتام رعاية خا�سة 
)النعيم، 1428: �ض69(.

اأن�سئت جمعية الإ�سعاف اخلريي يف مكة املكرمة وانح�سرت  يف عام 1354هـ 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  للحجاج  الإ�سعافية  اخلدمات  تقدمي  يف  خدماتها 
و�سمي  التطوعي  للن�ساط  املنظمة  الالئحة  �سدرت  1382هـــ  عام  ويف  جدة  ومدينة 
العام  نف�ض  يف  وتكونت  الأهلية  الجتماعية  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  بنظام 
بالريا�ض. ويف  الن�سائية  النه�سة  الن�سائية اخلريية مبدينة جدة، وجمعية  اجلمعية 
جلمعية  كتطوير  الأحمر  الهالل  موؤ�س�سة  باإن�ساء  ملكي  مر�سوم  �سدر  1383هـ  عام 
الع�سو  واأ�سبحت  دوليًا  بها  واعرتف  حكومية  موؤ�س�سة  واأ�سبحت  اخلريي  الإ�سعاف 
الدولية.  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهالل  جمعيات  احتــاد  يف  والت�سعني  احلــادي 
اأن�سئت يف عام 1387هـ جمعية تاروت اخلريية للخدمات الجتماعية باملنطقة  كما 

ال�سرقية )ابراهيم، 1994: �ض194(.

يف العام 1380هـ اأن�سئت وزارة العمل وال�سئون الجتماعية، فاأن�ساأت لها اإدارة 
للرعاية الجتماعية لت�سبح م�سوؤولة عن اأعمال الرعاية الجتماعية والإ�سراف عليها 
الرعاية  ل�سوؤون  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  وكالة  اإن�ساء  مت  ثم  ومتابعتها، 
ال�سمان  م�سلحة  ــداأت  ب عــام1390هـــ  الأوىل  التنموية  اخلطة  ومنذ  الجتماعية 
الجتماعي تن�سط يف خدمة وم�ساعدة املواطنني ذوي احلاجة للم�ساعدة - ثم بداأ 

الن�ساط التطوعي يتكامل مع الن�ساط احلكومي يف جمال الرعاية الجتماعية. 

بدوره  قام  والــذي  الدرعية  يف  الجتماعية  للتنمية  مركز  اأول  اإن�ساء  مت  لقد 
بت�سكيل جلان اأهلية متخ�س�سة لتعمل يف جمالت العمل التطوعي، كما مت يف نف�ض 
اخلريية  الرب  �سناديق  حتويل  مت  كما  بالدرعية.  تعاونية  جمعية  اأول  اإن�ساء  الوقت 
اإىل جمعيات خريية ومت تدعيم هذا اجلهد الر�سمي والأهلي باإن�ساء الإدارة العامة 
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للتنمية الجتماعية والإدارة العامة للموؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية من اأجل تنظيم 
جهود الأفراد واجلماعات وتوجيهها للعمل امل�سرتك مع اجلهود احلكومية من اأجل 

النهو�ض بالعمل التطوعي ب�سورة متكاملة وفعالة.

العناية بالعمل التطوعي  ال�سعودية مب�سوؤوليتها يف  وقد نه�ست اململكة العربية 
ولتن�سيط  الجتماعية  الرعاية  بواجب  للقيام  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  واأن�ساأت 
حركة املجتمع التطوعية من خالل جمعيات الرب اخلريية املنت�سرة يف مناطق اململكة 

وحمافظاتها )اخلرا�سي، 2004: �ض42(

العوامل التي ت�ساعد على جناح اجلهود التطوعية:

من العوامل التي ت�ساعد على جناح اجلهود التطوعية ما يلي:

- التن�سيق بني اجلهات العاملة يف جمال العمل التطوعي حتى تتفادى الزدواجية 
والتكالية التي قد ينعك�ض اأثرها على العمل التطوعي.

- التخطيط امل�سبق والتنظيم الدقيق لأن�سطة العمل التطوعي، بحيث يقوم على 
يف  اأكرثهم  وما  املحتاجني  املجتمع  اأفــراد  على  نفعها  يعود  علمي  اأ�سا�ض 

زماننا احلا�سر.
- العمل على جذب الكفاءات النادرة واإقناعهم بالن�سمام للجمعيات التطوعية 
حتى ي�سهموا باأفكارهم ومهارتهم يف تطوير العمل التطوعي ورفع مكانته.

- الهتمام بالتدريب والإعداد املهني للعاملني يف جمال العمل التطوعي، فهم 
يقومون مبهمة اإن�سانية مهمة، وهكذا يجب على العاملني يف هذا املجال اأن 

يتحلوا باملهارات العالية والدقة والن�سباط.
الأخــرى  البلدان  يف  التطوعية  اخلريية  اجلمعيات  جتــارب  من  ال�ستفادة   -

وال�ستنارة بخططها وروادها لتطوير العمل التطوعي والرتقاء به.
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- ا�ستخدام معطيات التكنولوجيا احلديثة يف اأداء العمل التطوعي، با�ستخدام 
احلا�سب الآيل وحفظ املعلومات وو�سع الربامج امل�ستقبلية واحلالية لإعانة 

ذوي احلاجات يف املجتمع.
- التعاون مع القطاعات الر�سمية والتن�سيق معها لإي�سال اخلدمات التطوعية 
مهني  تاأهيل  مراكز  واإقامة  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  كنزلء  للمحتاجني 

تطوعي داخل ال�سجون.
العطاء  يف  لال�ستمرار  لهم  حتفيزا  ذلك  يف  ونرى  معنويا،  املتطوعني  دعم   -

والعمل على رفعة املجتمع و�سد حاجاته.
ماء  على  حفاظا  وذلك  التطوعي،  العمل  يف  املعلومات  �سرية  على  احلفاظ   -

الوجه لدى املحتاجني الذين ي�ستفيدون من اأن�سطة العمل التطوعي.
اإدخال مادة مب�سمى الأن�سطة التطوعية يف مناهجنا الدرا�سية يكون هدفها   -
فيه  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  التطوعي،  العمل  باأهمية  التالميذ  تب�سرة 

وح�سهم على الهتمام به.
وموا�سم  ال�سيفية  العطالت  يف  والطالب  ال�سباب  طاقات  من  ال�ستفادة   -
املجتمع  التطوعية يف  الأعمال  لدعم  لهم  املع�سكرات  وتنظيم  الإجــازات، 
جمتمعهم  على  باخلري  ويعود  ينفعهم  فيما  فراغهم  لأوقـــات  ا�ستغالل 
 Corporation for National and Community Services،.(

.).2006:p

ووجهة نظر ترى اأنه نظرا لأهمية العمل التطوعي، و�سعت �سروط وموا�سفات 
ينبغي ات�ساف املتطوع بها حتى يحقق الغاية املن�سودة من تطوعه وهي:

-  الدقة يف اختيار املتطوعني وحث كل متطوع على اللتزام مبا ينا�سبه من عمل 
يتفق مع قدراته واإمكاناته ووقته.
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- اإي�ساح مهام العمل وتف�سريه للمتطوع ليكون مهيئا للقيام به على اأكمل وجه.
- احرتام املتطوع للقواعد والنظم املتفق عليها واللتزام مبا هو مكلف به.

- م�ساعدة املتطوع على الإملام ب�سيا�سة اجلمعية واأنظمتها واأهدافها ووظيفتها.
اأدوارهم بكل ي�سر  - تنظيم بع�ض الدورات التدريبية للمتطوعني اجلدد لأداء 

و�سهولة.
- اأن يدرك املتطوع اأهمية التدريب وما له من اآثار يف اخلربات واملهارات.

- اأن حتدد اجلمعية احتياجاتها لأعمال املتطوعني وتوزيع م�سوؤولياتها عليهم.
امل�سئولني ل�سمان ح�سن �سري  واإ�سراف من قبل  اأي توجيه  املتطوع  يتقبل  اأن   -

العمل.
- اإجراء اجلمعية لدرا�سات تقوميية كل حني لأن�سطة وجهود املتطوعني.

- اإتاحة الفر�ض لتجديد املتطوعني وعدم حكر التطوع على فئة معينة.
جديد  من  العطاء  روح  لبث  لهم  والعرفان  ال�سكر  وتقدمي  املتطوعني  تكرمي   -

بينهم.
 Marta(عدم الإقالل من جهودهم رغم قلتها وفق الظروف ال�سائدة ومراعاتها -

)& others، 1999:p.89

اأ�ساليب زيادة وتفعيل م�ساركة املواطنني:

حتى يتاح للعمل التطوعي ممار�سة اأدواره لبد من توافر ثالث مقومات اأ�سا�سية: 

االأول: املعلومات املتاحة:

وهي جمموعة احلقائق الجتماعية املت�سلة بالبيئة ومكوناتها وعالقة الإن�سان 
واملجتمع  عنها  الناجمة  وامل�سكالت  معها  للتعامل  املعتمدة  والطرق  والأ�ساليب  بها 
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وتعداده وفئاته و�سرائحه وتوزيعهم وعاداتهم والتقاليد ال�سائدة بني اأفراده وجماعاته 
و�سبكات العالقات، واملهارات واخلربات، والإمكانيات املتاحة والرغبة يف توظيفها 

وال�ستفادة منها.

الثاين: املناخ املالئم:

اأن تتوافر البيئة املنا�سبة لربوز اجلهود التطوعية وهو الأجواء الدميقراطية، 
ويتال�سى يف  وينتع�ض  التطوعي  العمل  الدميقراطية يربز  يعتمد  املجتمع  كان  فكلما 
تنظيم  لالأفراد حرية  الدميقراطي  املناخ  يتيح  الأقل دميقراطية، حيث  املجتمعات 
انتمائهم  وتعميق  جمتمعاتهم  خلدمة  اهتمامهم  وتركيز  جهودهم  وح�سد  اأنف�سهم 

وازدياد الرغبة يف التطوع واإ�سباع حاجات �سخ�سية وجماعية وجمتمعية.

الثالث: التنظيم اجليد:

يعني القدرة على املواءمة بني الأهداف والإمكانيات. ويوؤدي التنظيم الأمثل اإىل 
ا�ستثمار وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات املتاحة من خالل تولد الرغبة والدافع 
اأفراده وجماعاته  وتفعيلها   تنظيمها  و�سبل  التطوعية  كافة اجلهود  لدى  واحلما�ض 
القانونية  العوائق  اإزالة  خالل  من  الإبداعية  املبادرات  وت�سجيع  الأهلية  ومنظماته 

.)Preston، 2006:p.63(والتنظيمية التي حتول دون التقدم يف هذه املجالت

وفيا يلي جمموعة من القرتاحات لزيادة وتفعيل امل�ساركة:

• ح�سن اختيار املتطوعني: ولالختيار ال�سليم يجب مراعاة ما يلي:
• احل�سول على موافقة املتطوع.

• حتديد �سكل امل�ساعدة املطلوبة من املتطوع.
• ت�سنيف املتطوعني ح�سب خرباتهم ومهاراتهم.
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• الهتمام باحتياجات ودوافع املتطوع.
• اختيار متطوعني من اجلن�سني ومن اأعمار خمتلفة وموؤهالت خمتلفة.

وي�ستخدم يف اختيار املتطوعني:

• املقابلة ال�سخ�سية: وهي اأداة اأ�سا�سية حيث تتيح الت�سال املبا�سر باملتطوع 
ولكن يجب الإعداد اجليد لها من حيث حتديد اأهدافها وما نريد اأن ن�ستوفيه خاللها 

واختيار اأع�ساء جلان املقابالت.
لل�سوؤال  اإليهم  الرجوع  ميكن  الذين  الأ�سخا�ض  وهم  بها:  املوثوق  امل�سادر   •
عن ال�سخ�ض الذي يتقدم للتطوع، اأو هم من يطلب منهم تر�سيح بع�ض الأ�سخا�ض 

لالعتماد عليهم يف الأعمال التطوعية.
ما  اأو  به  تتميز  وما  املتطوع  �سخ�سية  �سمات  لدرا�سة  املو�سوعية:  املقايي�ض   •

يحتاجه من تدريب كالك�سف الطبي واختبارات ال�سخ�سية…اإلخ.
• و�سائل الإعالم: حيث ت�ساعد ما ين�سر من معلومات واحتياجات يف و�سائل 
الإعالم اإىل انت�سار الدعوة، وبالتايل الوعي باأهمية التطوع، وتر�سد جهود املتطوعني 

حيث يتجهوا اإىل الهيئات التي حتتاج اإىل جهودهم مبا�سرة.
وتراعى بع�س ال�سفات االأ�سا�سية يف املتطوع:

• حب اخلري: بحيث يعطي الإن�سان جهده ووقته وماله لوجه اهلل اأول، ثم خلدمة 
ق�سايا جمتمعه واإخوانه.

• اللتزام: بحيث اإذا اأعطي م�سوؤولية معينة اأن يتمها وينفذها كما وعد بها يف 
البداية.

• ال�سمعة الطيبة: اأن يكون ملتزما بالقيم الأخالقية والنظم اخلا�سة باملوؤ�س�سة 
واملجتمع.
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• على ا�ستعداد لال�ستجابة لالإ�سراف والتوجيه من قبل اخلرباء يف املوؤ�س�سة.
• الن�سج العقلي والنفعايل والجتماعي يف حدود ما يلزم لتاأدية عمله.

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية واحرتام النا�ض وتقبلهم.
2 - تدريب املتطوعني:

عمل دورات تدريبية خمططة للراغبني يف العمل التطوعي، وتكون هذه الربامج 
تهدف  التي  املهارات  ومن  منها  الهدف  حتقق  حتى  وب�سيطة  ومرنة  املدة  حمدودة 

الدورات التدريبية اإىل اإك�سابها للتطوع:

اأ - مهارات كتابة التقارير.
ب- فن توزيع الأغذية والأدوية يف مواقع الأحداث.

ج- فن جمع التربعات.
د - مهارات اإدارة املنظمات اخلريية.

ه- كيفية التعامل مع املتطوعني.
و - اإدارة الجتماعات.

ز - مهارة ت�سخي�ض امل�سكالت واتخاذ القرارات.
ح- مهارة الت�سال الفعال.

ط- اإدارة امل�ساريع اخلريية ومتابعتها.
ي- مهارة اإقامة املعار�ض اخلريية.

ز- اجلهود التطوعية و�سبل تنظيمها وتفعيلها.
3 - اإن�ساء مكاتب اأو مراكز للتطوع:

ا�ستحداث هيئة اأو مركز خلدمة التطوع واملتطوعني يتوىل القيام مبا يلي:
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اأو  املحلية  امتعات  م�ستوى  على  �سواء  وتنظيمه  التطوعي  العمل  قيادة    •
م�ستوى املجتمع ككل.

لال�ستفادة من طاقاتهم  التطوع  الراغبني يف  اأو  للمتطوعني  امل�سورة  تقدمي   •
وتقومي جهودهم وفق �سياق موحد يخدم م�سامني التطوع، وي�ساعد على 

حتقيق م�ستهدفاته.
•  العمل على تن�سيق العمل بني الهيئات واملنظمات واجلمعيات التي تعمل يف 
فيما  وخا�سة  وتناغمها،  املبذولة  تكامل اجلهود  ي�سمن  التطوع مبا  اإطار 
املتاحة  الإمكانيات  وا�ستغالل  الــربامــج  وتنفيذ  اخلطط  بو�سع  يت�سل 

والربامج التدريبية والتوعية الإعالمية وغريها.
• التعريف بالعمل التطوعي واأهدافه ومنطلقاته خلدمة املجتمع وانت�سار الوعي 
الإعــالم  و�سائل  مبختلف  التطوع  على  وحفزهم  للمواطنني  الجتماعي 

امل�سموعة واملقروءة واملرئية.
التي  الأعمال  على  املتطوعني  لتدريب  وعملية  علمية  و�سياقات  برامج  و�سع   •
�سي�سهمون يف اأدائها كل ح�سب قدراته واإمكانياته والعمل معهم جنبا اإىل 
جنب لتقدمي امل�ساعدة لهم واإر�سادهم لأف�سل الأ�ساليب لتحقيق الأهداف 

املرجوة.
• تقييم العمل التطوعي من حيث خططه وا�سرتاتيجياته واأن�ساقه ومدى حتقيقه 

للغايات والأهداف املرجوة، وبالتايل حتديد الإيجابيات وال�سلبيات.
وما  كفايته  مدى  وبيان  التطوعي  العمل  حول  والدرا�سات  البحوث  اإجــراء   •
يحتاج اإليه لتفعيله واإجناحه اآخذين يف العتبار التجارب والتطبيقات التي 
جتري يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة لال�ستفادة من جتارب الآخرين وكذا 

ال�ستفادة من املوؤمترات الدولية للتطوع.
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4 - العمل على تن�سيط ا�سرتاك املواطنني:

ومن املمكن اأن يتم ذلك با�ستخدام و�سيلتني )فتوح، 2000: �ض179(:

اأ - التن�سئة الجتماعية لالأجيال ال�ساعدة، وم�ساعدتها على حتمل م�سوؤوليات 
املواطنة، وامل�ساركة يف الأن�سطة التي تخدم امل�سلحة اجلمعية.

الحتياجات  على  التعرف  يف  وم�ساعدتهم  املجتمع،  يف  النا�ض  مع  العمل  ب- 
املحلية، والعمل على مقابلة الحتياجات، بالعتماد على املوارد املتاحة.

5- تقدمي املكافاآت واحلوافز:

رغم اأن املتطوع يعمل دون مقابل، اإل اأنه لبد اأن يكون هناك ما يح�سلون عليه 
مقابل ما يبذلونه من جهود، و على �سبيل املثال:

اأ- توفري و�سائل النقل املنا�سبة، وو�سائل العالج، اأندية ثقافية وترفيهية.
ب- ال�سرتاك يف الرحالت واملع�سكرات)العمل الك�سفي( وما �سابه.

ج - ا�ستخدام و�سائل النقل العام بتخفي�سات، الدخول اإىل املالعب جمانا.
د - منح الأو�سمة وامليداليات و�سهادات التقدير للجهود التطوعية املتميزة.

هـ- حتديد يوم للتطوع كل عام: �سواء للدعوة اإىل مزيد من امل�ساركة اأو تكرمي 
اجلهود التطوعية ال�سابقة ومن قام بها.

6 - اأن يكون لكل موؤ�س�سة �سيا�سة خا�سة باملتطوعني:

وذلك حتى ميكن ال�ستفادة من جهود املتطوعني اأف�سل ا�ستفادة ممكنة يراعى 
فيها ما يلي:

اأ - اأن يحدد احلد الأدنى للخربات واملوؤهالت املطلوبة للتطوع مع حتديد ال�سن/
التعليم…اإلخ.
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اأو معنوية  ب- اأن حتدد احلوافز واملكافاآت التي متنح للمتطوعني �سواء مادية 
رمزية.

ج- اأن حتدد خطة واإجراءات اختيار املتطوعني.
د - اأن يكون هناك برامج لتدريب املتطوعني وخطة لالإ�سراف عليهم وتوجيههم.

هـ- اأن حتدد و�سائل واأ�ساليب التقومي �سواء كان دوريا اأو نهائيا.
باأخالقيات  واللــتــزام  املتطوعني  كرامة  على  للحفاظ  للعمل  قيمي  اإطــار   - و 

التطوع.
7 - حث ال�سباب على االإ�سهام يف االأعمال التطوعية:

اجلهود التطوعية و�سبل تنظيمها وتفعيلها وذلك عن طريق الو�سول اإليهم يف 
جتمعاتهم:

اأ - املدار�ض واجلامعات: حيث الطالب ينت�سرون يف فئات املجتمع على اختالف 
م�ستوياتها.

ب- النوادي الثقافية: فيها يتجمع عادة نخبة من ال�سباب املثقفني الذين ميكن 
اأن ي�سهموا م�ساهمة فعالة يف العمل التطوعي.

العالية،  الكفاءات  ذوي  ال�سباب  من  عدد  يتجمع  فيها  الريا�سية:  النوادي  ج- 
عقليا  جهدا  يتطلب  الــذي  التطوعي  العمل  يف  منهم  ال�ستفادة  وميكن 
 Smith،(والإنقاذ والإطفاء  الإ�سعاف  ميادين  يف  �سيما  ل  عاليا  وع�سليا 

)1995:p.109

8 - تفعيل دور املوؤ�س�سات واجلمعيات االأهلية:

وذلك من خالل عدد من الو�سائل والتوجهات منها ما يلي:
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اأ�سا�سيا  اأ - يجب اعتبار املنظمات غري احلكومية »اجلمعيات الأهلية« �سريكا 
مع احلكومة على قاعدة احلوار والت�ساور والتن�سيق والتعاون، وذلك لتهيئة 

املناخ املنا�سب لإقامة ال�سراكة احلقيقية.
والواقع  الإطار  ال�ساملة يف  الوطنية  للتنمية  وا�سح  اأو مفهوم  روؤية  تر�سيخ  ب- 
الجتماعي والقت�سادي والثقايف تقوم على امل�ساركة احلقيقية للمواطنني، 
وفر�ستهم  اجلمعيات  ــدرات  ق بتعظيم  يرتبط  تعبويا  م�سمونا  ويحمل 

املجتمعية.
باعتبارها طرفا يف  العام  النفع  ذات  لقطاع اجلمعيات  روؤية جديدة  تبني  ج- 
العملية التنموية على اأ�سا�ض �سراكة ت�ستند اإىل التكافوؤ يف عالقات القوى 
بني الأطراف املختلفة، حيث اإن اجلمعيات تعترب �سريكا للدولة ولي�ض وكيال 

وبديال عنها.
ماليا  وم�ساعدتها  وم�ساندتها  الأهلية  تقوية اجلمعيات  اإىل  الدعوة  تكامل   - د 
الدولة  بني  حقيقية  �سراكة  لوجود  اأ�سا�سية  �سمانات  باعتبارها  وماديا 

القطاع الأهلي غري احلكومي)عبد الرحمن، 1421: �ض15-14(.
هـ- اإيجاد الآليات والأطر التي متكن اجلمعيات الأهلية من امل�ساهمة يف �سياغة 
اللجان  يف  متثيلها  ذلك  يف  مبا  الوطنية  التنموية  والربامج  ال�سيا�سات 

التنفيذية الإمنائية.
واإمكاناتها  ودورها  الأهلية  اجلمعيات  اأو�ساع  حول  املعرفة  تعميق  �سرورة   - و 
وال�سعوبات التي تواجهها واإجراء املزيد من البحوث والدرا�سات يف هذا 

املجال.
ز - تعزيز الثقة بدور اجلمعيات الأهلية يف املجتمع واملحافظة على ا�ستقالليتها 

اإزاء اجلهات املانحة والداعمة لها.
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ح - اإيجاد اآلية حمددة ل�سمان ال�سفافية وامل�سوؤولية وامل�ساءلة واملراقبة املتبادلة 
العمل  وخطط  ال�سرتاتيجيات  حول  املعلومات  تبادل  جمالت  يف  املحلية 

وم�ساريع متويلها.
الدولية  املوؤمترات  ونتائج  والوثائق  باملعلومات  الأهلية  اجلمعيات  تزويد   - ط 
ومتابعتها ودعوتها للموؤمترات واللقاءات املحلية والدولية اخلا�سة بر�سم 

ال�سيا�سات التنموية واإ�سراكها فعليا يف عملية التخطيط و�سنع القرار.
ي - حت�سني الأداء الداخلي للجمعيات الأهلية بالعمل على تغيري املمار�سات غري 
مع  الدميقراطية  والتوعية  واللوائح  القوانني  طريق  عن  وذلك  املوؤ�س�سية 
الفر�سة لظهور عنا�سر  واإتاحة  القيادة،  اأهمية دوران وجتدد  تاأكيد على 

جديدة يف اإدارة وت�سيري �سوؤون اجلمعيات.
على  لالعتماد  الفر�سة  واإتاحة  اجلمعيات  قدرة  دعم  زيــادة  على  العمل   - ك 
القومي  الدخل  على  اعتمادها  قبل  اأ�سا�سية  ب�سورة  مواردها  يف  الــذات 

وت�سجيع القطاع اخلا�ض على امل�ساهمة يف متويل اجلمعيات.
التناف�ض  ل�ستبدال  بينها  فيما  والتن�سيق  الأهلية  اجلمعيات  جهود  تنظيم   - ل 
بالتكامل؛ مما يعزز الثقة والتعاون، وذلك باإن�ساء �سبكات بني اجلمعيات 
على  اجلمعيات  هــذه  قــدرة  ــادة  زي بهدف  م�سرتك  جمــال  يف  تعمل  التي 

الن�ساط والتاأثري)الرباح، 1421: �ض34(.
اجلهود التطوعية و�سبل تنظيمها وتفعيلها:

•  دعوة و �سائل الإعالم للقيام بدور اأ�سا�سي يف التوعية باأهمية متابعة تو�سيات 
واجلمعيات  احلكومة  بني  حقيقية  ب�سراكة  وتنفيذها  الدولية  املوؤمترات 

الأهلية يف كل مراحل التخطيط والعمل والتقييم.
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• تو�سيع جمالت الأعمال التطوعية يف املجتمع وال�ستعانة باأهل العلم واجلاه 
العامة  امل�سلحة  يخدم  مبا  وتوجيهها  التطوعية  الأعمال  اإدارة  يف  واملال 

للفرد واملجتمع.

• اأن يخ�س�ض اأوقات معينة للتعريف بالعمل التطوعي وبيان اأهميته و�سرورته 
واأ�سبوع  النظافة  واأ�سبوع  املــرور  باأ�سبوع  اأ�سوة  واملجتمع،  الفرد  من  لكل 

امل�ساجد... اإلخ )بار، 2001: �ض153(.

معوقات العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية:

العربي  والعامل  ال�سعودية  العربية  اململكة  التطوعي يف  العمل  برامج  تواجه   
هذه  توؤدي  كما  وانت�سارها  تو�سعها  من  حتد  التي  والعقبات  ال�سعوبات  من  العديد 
اأعداد املوؤ�س�سات التطوعية وعدد امللتحقني مبوؤ�س�سات العمل  املعوقات اإىل تقلي�ض 

التطوعي.

وميكن حتديد اأهم هذه املعوقات يف الأبعاد التالية:

البعد الثقايف االجتماعي:

يعد البعد الثقايف القيمي عاماًل موؤثرًا يف العمل التطوعي ملا للمنظومة الثقافية 
والقيمية من تاأثري على الدوافع والأ�سباب التي يحملها الأفراد. ورغم كون الثقافة 
الإ�سالمية حتمل يف طياتها الكثري من القيم املحفزة على فعل اخلري والت�سجيع على 
مازالت  املعا�سر  العربي  املجتمع  يف  التطوع  ثقافة  اأن  اإل  التطوع،  اأعمال  ممار�سة 
من  متدنية  بدرجة  التطوعي  العمل  نحو  الذكور  اجلامعي  ال�سباب  اجتاهات  تت�سم 
الفاعلية، وتعاين من اإ�سكاليات اأ�سا�سية تتمثل يف جمود اخلطاب الفكري وتقليديته 

يف ميدان التطوع، ول تزال الفجوة قائمة بني النظرية والتطبيق.
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اإل  اخلــريي،  والعمل  للتطوع  الإ�سالم  اأعطاها  التي  الأولوية  من  الرغم  فعلى 
وبقي  التقليدية،  وامل�سارف  الن�ساطات  بع�ض  يف  الغالب  يف  انح�سرت  جمالته  اأن 
العمل التطوعي مرتبطا مبفهوم العمل اخلريي، حيث ترتكز الأعمال التطوعية على 
ت�ستحقه من  ما  الأخرى  تنل اجلوانب  ومل  املحتاجني،  وم�ساعدة  الدعوية  اجلوانب 

الهتمام.

وت�ساهم بع�ض الأمناط الثقافية ال�سائدة يف املجتمع يف تقلي�ض م�ساركة ال�سباب 
يف العمل التطوعي، كالتقليل من اأهميتهم الجتماعية ومن دورهم يف بناء املجتمع، 
اأ�سباب  اأن هنالك  وكذلك �سعف وعي ال�سباب مبفهوم وفوائد العمل التطوعي.كما 
بالربامج  التعريف  قلة  يف  تتمثل  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  م�سئوليتها  تتحمل 
داخل  القرار  �سنع  يف  بامل�ساركة  لل�سباب  ال�سماح  عدم  اأو  التطوعية  والن�ساطات 

املوؤ�س�سة وقلة ت�سجيع ودعم العمل التطوعي )يا�سني، 2002، �ض53(.

وت�سري ال�سبيكي اإىل عدد من العوامل الجتماعية التي توؤدي اإىل عزوف ال�سباب 
عن امل�ساركة يف الأعمال التطوعية من بينها:

• عدم توفر الوقت مما يوؤدي اإىل تعار�ض وقت العمل الأ�سلي مع العمل التطوعي.
• �سعور املتطوعني ال�سباب بعدم احلاجة اإليهم.

• خوف املتطوعني ال�سباب من الف�سل. 
• عدم اإدراك املتطوع لأهمية دوره. 

• عدم اإ�سباع برامج واأن�سطة التطوع احلالية حلاجات الأع�ساء املتطوعني. 
• عدم وجود احلوافز املعنوية)ال�سبيكي، 1992: �ض132(. 

وقد اأ�سارت اإحدى الدرا�سات املو�سعة يف بريطانيا اإىل املعوقات التي تقلل من
التحاق ال�سباب و�سغار ال�سن بالعمل التطوعي وعزتها اإىل الأ�سباب التالية
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بها   يلتحق  اأن  ميكن  التي  التطوعية  الأعمال  جمالت  عن  املعلومات  نق�ض   •
ال�سباب.

• عدم توفر املوا�سالت املنا�سبة خ�سو�سًا يف املناطق الريفية. 
• طول وت�سعب مناذج وا�ستمارات برامج التطوع. 

بني   املتطوعني(خ�سو�سًا  عن  ال�سلبية  الجتماعية  ال�سور  بع�ض  وجــود   •
ال�سباب)والنظرة من اأقرانهم باأنهم ينخرطون يف برامج تت�سف بالنعومة 
كالأ�سرة  املختلفة  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  قيام  عدم  �ساهم  وقد 
والعمل  التطوع  قيم  غر�ض  يف  فاعل  بدور  الإعالمية  واملوؤ�س�سة  واملدر�سة 
اجلماعي يف نفو�ض النا�سئة اإىل عدم وعي ال�سباب باأهمية التطوع وبدوره 
عدم  �ساهم  كما  املجتمع.  تطوير  يف  وباأهميته  للفرد،  الذاتي  البناء  يف 
املقررات،  بع�ض  املختلفة  التعليمية  للموؤ�س�سات  الدرا�سية  املناهج  ت�سمني 
التطوعي  الجتماعي  العمل  مفاهيم  على  تركز  التي  الدرا�سية  والربامج 

واأهميته ودوره التنموي، يف تقليل اهتمام ال�سباب بالأعمال التطوعية.
البعد التنظيمي القانوين: 

اإحدى العقبات الرئي�سية يف جمال تطوير  التنظيمية والقانونية  ت�سكل الأبعاد 
توفر  عدم  اأن  ذلك  العربي.  والعامل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي  العمل 
الت�سريعات والتنظيمات والأنظمة واللوائح التي توفر الإطار القانوين لعمل املنظمات 
التطوعية وجمال عملها وطرق اإ�سهارها، يجعل من تاأ�سي�ض املنظمات التطوعية اأمرا 
اآخذًا يف  واملجتمع  للفرد  واأهميته  التطوعي  بالعمل  الوعي  اأن  ورغم  ال�سعوبة.  بالغ 
العمل  لتطوير  الفعلية  مع احلاجات  تتواكب  ل  واللوائح  التنظيمات  اأن  اإل  التنامي، 
بال�سورة املنا�سبة. وتعاين برامج التطوع من قلة التن�سيق والتكامل بني املوؤ�س�سات 
اجلهات  تلك  بني  التعاون  م�ستوى  وانخفا�ض  ناحية،  من  التطوع  جمال  يف  العاملة 
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والقطاعات الر�سمية من ناحية اأخرى. اإن تفعيل الأطر التنظيمية للعمل التطوعي، 
العمل التطوعي وت�سجيع  اإحدى الركائز الأ�سا�سية لتطوير  ائته، ميثل  وت�سهيل اجر 
ممار�ساته، مما يتطلب ت�سهيل اإجراءاته الإدارية والتخفيف من القيود البريوقراطية 

احلالية.

وتقدمي  التطوع  برامج  لدعم  تطوعية  وموؤ�س�سات  منظمات  توفر  عدم  وي�سكل 
الت�سهيالت الالزمة لها اإحدى العقبات املحورية يف تطوير برامج التطوع املجتمعي. 
غياب  ومــن  املتميزة،  الإداريـــة  الكفاءات  نق�ض  من  التطوعية  املنظمات  وتعاين 
التخطيط امل�سبق الذي ي�ساهم يف جلب الكفاءات ويف تدريب املتطوعني يف جمالت 
واملجتمعي  الإداري  الت�سال  م�ستوي  لتطوير  التقنية  تطويع  ويف  التطوعي،  العمل 
وو�سع الربامج امل�ستقبلية. كما تعاين املوؤ�س�سات العاملة يف جمال التطوع من عدم 
حتديد معايري مقننة لداء العمل التطوعي، وما ي�ساحب ذلك من �سعف يف ت�سميم 
والوقت  املتطوع،  بها  يقوم  اأن  يتوقع  التي  الواجبات  وحتديد  التطوعية،  الوظائف 
الالزم لعمل املتطوع، اإ�سافة اإىل عدم توفر برامج التدريب للمتطوعني ح�سب جمال 

تطوعهم ومبا يتوافق مع خرباتهم وميولهم.

البعد االقت�سادي ال�سيا�سي: 

تبنت اأغلب البلدان العربية مفهوم دولة »الرعاية الجتماعية« حيث تتوىل الدولة 
توفري اغلب اخلدمات ال�سحية والتعليمية واخلدمية ملواطنيها. وقد �ساهمت الطفرة 
القت�سادية الناجتة عن ارتفاع عائدات النفط يف دول اخلليج اإىل ارتفاع مواردها 
املالية، مما عزز من قيام الدولة بربامج الرعاية الجتماعية، واأدى اإىل عدم اهتمام 

الأفراد وموؤ�س�سات املجتمع املدين بتطوير برامج وموؤ�س�سات تعني مبجالت التطوع.

من  احلد  يف  اأ�سا�سيا  دورا  القت�سادي  العامل  يلعب  الفردي  النطاق  وعلى 
م�ساركة الأفراد يف العمل التطوعي، اإذ اأن �سعف الدخل القت�سادي لالأفراد يجعلهم 
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ين�سرفون عن اأعمال التطوع اإىل الأعمال التي تدر عليهم ربحا ي�ساعدهم على ق�ساء 
حاجياتهم الأ�سا�سية.

ورغم التفاوت القت�سادي ومعدلت الدخل القومي للدول العربية، اإل اأن غالبية 
الأنظمة ال�سيا�سة العربية ظلت غري متحم�سة يف العقود الثالثة املا�سية لتطوير برامج 

وجمالت العمل التطوعي.

وت�سري الكثري من التجارب الدولية اإىل اأن كثرًيا من املوؤ�س�سات التطوعية تركزت 
اأهدافها، وبراجمها لنقد واإ�سالح الواقع ال�سيا�سي اأو القت�سادي. وكما ت�سري اأدبيات 
احلمالت  يف  والتطوع  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  تاأتي  الغربية  الدول  يف  التطوعي  العمل 
ال�سلة  ذات  والجتماعية  ال�سيا�سية  الربامج  بع�ض  ودعم  للمر�سحني،  النتخابية 
بحقوق الإن�سان واحلريات العامة واحلقوق املدنية على راأ�ض الأوليات واملجالت التي 
خمتلفة  اجتماعية  فئات  ومن  وا�سعة  �سعبية  مب�ساركة  وحتظى  املتطوعني  ت�ستهوي 

متثل اأعمار متفاوتة.
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البعد االإعالمي: 

�ساهم غياب الدور الإعالمي عن التوعية باأهمية التطوع ومبوؤ�س�ساته وبالأدوار 
الأبعاد  �ساهمت  وقد  التطوع.  على  الإقبال  قلة  يف  للمجتمع  يقدمها  اأن  ميكن  التي 
الثقافية والتنظيمية والقت�سادية واملجتمعية ال�سابق ذكرها يف عدم تفاعل و�سائل 
الإعالم مع برامج التطوع. وقد �ساعدت عدة عوامل على عدم اهتمام و�سائل الإعالم 

بالعمل التطوعي لعل من اأبرزها ما يلي:

- عدم تر�سخ ثقافة التطوع يف املجتمع ال�سعودي. 
- قلة الربامج والفعاليات اخلا�سة بالتطوع مما يحد من تفاعل و�سائل الإعالم. 
- قلة م�سادر املعلومات عن برامج التطوع وجمالته وحت�سن اعدد املتطوعني  
اأخبارية  مــواد  �سكل  على  �سياغتها  ميكن  التي  املعلومات  من  وغريها 

اإعالمية)يعقوب وال�سلمي، 2005: �ض177-176(.
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خـــاتـــمـــــــة:

من قراءاتنا ال�سابقة لهذا الف�سل ن�ستخل�ض اأن العمل التطوعي يوؤدي لكت�ساب 
هذه  كانت  وقــد  والتعاطف  والرحمة  املحبة  تن�سر  التي  الرفيعة  والأخـــالق  القيم 
القيم اأول ما دعا اإليه الإ�سالم منذ نزوله، والو�سول عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم 
و�سحابته ر�سوان اهلل عليهم قد �سربوا لنا اأروع الأمثلة يف العمل التطوعي �سواء يف 
ال�سعفاء،  العبيد، ون�سرة  العن�سرية وا�سطهاد  والتفرقة  الأمة من اجلهل  انت�سال 
وتوجد حاجات اإن�سانية ل ميكن اإ�سباعها بطريقة �سوية عند بع�ض النا�ض اإل بالعمل 
العمل  من  امل�ستفيدين  اأن  حيث  منه،  امل�ستفيدين  اأو  به  للقائمني  �سواء  التطوعي 
اإ�سباع حاجاتهم الجتماعية )كالتقبل الجتماعي والحرتام  اإىل  التطوعي بحاجة 
والتقدير( ونظرا لأهمية العمل التطوعي يف املجتمع فت�سعى درا�ستنا لت�سليط ال�سوء 
يف الف�سل القادم على واقع العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية كما �سياأتي 

ذكره باإذن اهلل تعاىل،، 
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مــقـــدمـــــة:

التطوع ب�سكله احلديث ولد من رحم املجتمع  اإن مفهوم  الباحثني  يرى معظم 
الثقافة  العمل اخلريي يف  تاريخيا جزء من  اأنه  الغربية يف حني  الثقافة  املدين يف 
التطوعية  بالأعمال  ملحوظة  عناية  ال�سعودية  العربية  اململكة  وتــويل  الإ�سالمية، 
وت�سعى عمليا لنقل تلك العناية اإىل واقع ملمو�ض اإميانا منها بالدور الريادي والأثر 

البالغ ولعل من اأهم واأبرز مالمح تلك العناية ما يلي:

والأ�س�ض  العامة  الأهــداف  �سمن  التطوعية  الأعمال  يف  امل�ساهمة  اعتماد   )1(
الإ�سرتاتيجية خلطة التنمية الثامنة للدولة.

)2( منح اإجازة للم�ساركة يف الأعمال الإغاثية.
)3( موؤمتر عن التطوع.

)4( م�سروع النظام الوطني للتطوع.
)5( املطالبة بتدري�ض التطوع يف املدار�ض واجلامعات.

)6( تو�سية باإدراج العمل اخلريي يف مقررات اجلامعات.
)7( ال�ستعداد ل�ست�سافة موؤمتر دويل لتفعيل العمل التطوعي لأول مرة.

)8( املطالبة بتاأ�سي�ض هيئة وطنية للعمل التطوعي.
التطوعي.)ال�سريف،  للعمل  اأعلى  جمل�ض  اإن�ساء  يدر�ض  ال�سورى  جمل�ض   )9(

1429: �ض5(.
املجتمع اخلريي ال�سعودي:

وبني  والتمكني  الرعوية  بني  تاأرجحت  بتطورات  ال�سعودي  املجتمع اخلريي  مر 
املجتمع املدين واملجتمع الدعوي وقد كون �سماته اخلا�سة، ويق�سد بالعمل اخلريي: 
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اإىل  الأول  الطرف  ويهدف  متلق  والآخر  مانح  اأحدهما  طرفني  بني  مبا�سرة  عالقة 
م�ساعدة ودعم الطرف الثاين )املتلقي( لإ�سباع الحتياجات الأ�سا�سية )مال، غذاء، 
ملب�ض...( واجلمعيات اخلريية يف هذه احلالة تلعب دور الو�سيط بني الطرفني املتربع 
»منظمات  به  ق�سد  موؤ�س�سي  عمل  اإىل  اخلريي  العمل  مفهوم  تطور  وقد  واملحتاج، 
تطوعية اإدارية غري ربحية ت�ستهدف النفع العام وترتكز جمالت ن�ساطها يف احتواء 
والتدريب  التعليم  توفري  خالل  من  التنمية  عملية  يف  لالإ�سهام  واجتذابه  املواطن 
اإن العمل  والتاأهيل والتثقيف واإيجاد فر�سة عمل له تكفل له العتماد على النف�ض، 
اخلريي الأهلي يف اململكة العربية ال�سعودية قطاع مهم للغاية و�سرورة وطنية رعاها 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز م�ست�سعرا ا�ستكمال احللقات 
كاملة )العام – اخلا�ض – الأهلي( للنهو�ض مب�ستقبل ونه�سة نوعية واعدة جتعل 
الطريقة  وهي  �سناعتها  يف  �ساركوا  التي  وطموحاتهم  اآمالهم  عن  م�سئولني  النا�ض 
الوحيدة واملاأمونة والواعدة للم�ساركة ال�سيا�سية واملتم�سية مع طبيعة جمتمع اجلزيرة 
نظام  عن  وامل�سلحي  العقالين  البديل  اإنها  والتطوير  التحديث  ومتطلبات  العربية 
الأحزاب ال�سيا�سية الذي يحيل الوطن اإىل �ساحة �سراع غرائزي اأو متثيلية كوميدية 

�ساذجة للدميقراطية )ال�سبيكي، 1992: �ض118(.

ن�ساأتها وتطورها:

اتخذت اأعمال اخلري يف اململكة العربية ال�سعودية اأ�سكال كثرية بداأت باجلهود 
الرب حيث  ب�سناديق  ما عرف  اإىل  تطورت  ثم  والقبلي،  العائلي  الإطار  الفردية يف 
كانت جتمع الأموال وال�سدقات يف املوا�سم ثم توزع على املحتاجني، وقد امتدت بعد 
ذلك لت�سمل املرافق العامة واخلدمات ال�سحية وم�ساعدات الزواج وغري ذلك من 

اأعمال الرب.

على  اأخــذت  1380هـــ  عام  الجتماعية  وال�سئون  العمل  وزارة  اأن�سئت  وعندما 
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من  عدد  قيام  اإىل  اأدى  مما  التطوعية  الأهلية  احلركة  لتن�سيط  التوعية  عاتقها 
لكثري من  والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستوى  رفع  ت�سهم يف  التي  اجلمعيات اخلريية 
اخلريية  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  نظاًما  ــوزارة  ال و�سعت  1384هـــ  عام  ويف  الأ�سر. 
كما  واخلري،  الرب  اأعمال  وتنظيم  الأهلية  التطوعية  اجلهود  تنظيم  بهدف  الأهلية 
اأ�سدرت عدًدا من اللوائح الأ�سا�سية والتعليمات اخلا�سة بتاأ�سي�ض اجلمعيات اخلريية 
وت�سجيلها وم�ساعدتها مادًيا ومعنوًيا ودعمها فنًيا، وقد اأدى ذلك اإىل اإن�ساء العديد 
من اجلمعيات الأهلية ترجمة لإح�سا�ض املواطنني مب�سئولياتهم جتاه اإخوانهم ذوي 

احلاجة، وتاأكيًدا ملبداأ مهم من املبادئ الإ�سالمية األ وهو التكافل الجتماعي.

وقد منت خدمات هذه اجلمعيات يف جمال تقدمي امل�ساعدات املالية التي توفر 
اخلدمات املبا�سرة وغري املبا�سرة لكي ت�ساعد الأفراد على العتماد على النف�ض من 
خالل تنمية مهاراتهم عن طريق برامج التعليم والتاأهيل. ومل يكن العمل التطوعي 
الرجل يف  ال�سعودية  املراأة  �ساركت  فقد  الرجل،  قا�سًرا على  الجتماعي  املجال  يف 
هذا املجال، وقامت بدور فاعل يف جمال الن�ساط الجتماعي التطوعي، فاجلمعيات 
الن�سائية هي اأوىل اجلمعيات التي �سجلت ر�سمًيا يف اململكة وكان عددها اآنذاك اأربع 

جمعيات )النعيم، 2000: �ض15(.

اأهداف العمل التطوعي يف اململكة:

وتعليم  و�سكن  وك�ساء  غذاء  من  الأ�سا�سية  الإن�سان  حقوق  لتلبية  ال�سعي   )1(
وعالج وعمل.

)2( حماية حقوق املواطنني من املمار�سات اخلاطئة )الظلم( الذي يقع خاج 
النظام من موظفي احلكومة اأو اأرباب الأموال )امل�سئولية الجتماعية(.

والتكاتف  الرتاحم  اأوا�سر  وتعزيز  والأخــالق  الف�سيلة  اإىل  املجتمع  دعوة   )3(
والتكافل ول�سيما يف الأزمات والنوائب والكوارث.
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)4( ا�ستثمار طاقات املجتمع وتوظيف مهاراتهم اخلا�سة وتطويرها وتنمية روح 
املبادرة وال�سراكة والقيادة.

)5( متكني املواطن واإ�سراكه يف التنمية وحقه يف احل�سول على عمل يكفل له 
العتماد على النف�ض.

اإن العمل اخلريي الأهلي يف اململكة العربية ال�سعودية قطاع مهم للغاية و�سرورة 
م�ست�سعرا  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاها  وطنية 
ا�ستكمال احللقات كاملة )العام- اخلا�ض- الأهلي( للنهو�ض مب�ستقبل ونه�سة نوعية 
واعدة جتعل النا�ض م�سئولني عن اآمالهم وطموحاتهم التي �ساركوا يف �سناعتها وهي 
الطريقة الوحيدة واملاأمونة والواعدة للم�ساركة ال�سيا�سية واملتم�سية مع طبيعة جمتمع 
اجلزيرة العربية ومتطلبات التحديث والتطوير اإنها البديل العقالين وامل�سلحي عن 
�ساحة �سراع غرائزى )احلزمي،  اإىل  الوطن  الذي يحيل  ال�سيا�سية  الأحزاب  نظام 

2012: �ض27(.

اإن ال�سعوديني من اأكرث �سعوب العامل تطوعًا وبذًل للخري وتقدر اأ�سوله الوقفية 
الظاهرة بـ )40( مليار تقريبا ينفق خاللها )4( مليارات ريال �سنويًا تقريبًا عرب 

قنواته الر�سمية اأما عن مبادرته التطوعية الذاتية فاأكرث مما �سيذكر بكثري:

)1( اجلمعيات اخلريية الداخلية:

ثم �سدرت لئحة  الرب عام 1395  العمل ب�سناديق  تنظيم  اأول لئحة  �سدرت 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية عام 1410 وقد بلغ عدد اجلمعيات اخلريية عام 1432 
وفروعها،  الرب  كجمعية  رعوية  كالتايل: )510( جمعيات  موؤ�س�سة م�سنفة   )591(
توعية )8(، بيئة)1(، الزواج والتنمية الأ�سرية )15(، معوقني)14(، اإ�سكان)2(، 
اإر�ساد  اأيتام)6(،  هند�سة)1(،  م�سنني)2(،  اجتماعية)3(،  مراكز  �سحية)23(، 

اأ�سري)5(، حماية)1()احلزمي، 2012: �ض19(.
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ھندسة

اجلمعيات اخلريية الداخلية
امل�سدر)اخلزمي، 2012:�ض19(

)2( املنظمات اخلريية الدولية:

ين�سط ال�سعوديون يف العمل اخلريي الإ�سالمي ولهم ح�سور دويل بني من خالل 
موؤ�س�سات مرموقة من اأبرزها:

ن�ساطها   ،1398 عام  تاأ�س�ست  العاملية:  الإ�سالمية  الإغاثة  هيئة  منظمات   )1(
الرعاية  ومــراكــز  املتخ�س�سة  والكليات  واملــدار�ــض  امل�ست�سفيات  اإقــامــة 

الجتماعية واملهنية ومالجئ الأيتام والإغاثة يف الكوارث واحلروب.
اأول  )2( منظمة الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي: تاأ�س�ست عام 1392، وهي 
هيئة اإ�سالمية عاملية متخ�س�سة يف �سوؤون ال�سباب امل�سلم وتقوم عقيدته 
وفكره و�سلوكه وتتبنى ق�ساياه وتعرف باآماله واآلمه وتعيد اإحياء الت�سامن 
موؤخرا  تقاطعت  واإعالمية  ودعوية  تربوية  برامج  خالل  من  الإ�سالمي 
واأهداف هيئة الإغاثة العاجلة واإقامة اخلدمات وامل�ساريع ال�سحية وكفالة 
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الأيتام وتوزيع حلوم الأ�ساحي واإفطار ال�سائمني.
)3( منظمة موؤ�س�سة احلرمني اخلريية، تاأ�س�ست عام 1408 وتت�سابه اأن�سطتها 
والطبية  والرتبوية  والجتماعية  الإغاثية  العاملية  والندوة  الإغاثة  بهيئة 

والأيتام اإل اأنها اهتمت برت�سيخ العقيدة ال�سلفية ون�سر العلم ال�سرعي.
)4( منظمة موؤ�س�سة مكة املكرمة اخلريية: تاأ�س�ست عام 1407 ون�ساطها الرعاية 

الجتماعية والأيتام وحفر الآبار وبناء امل�ساجد.
وتقوم   1411 عام  تاأ�س�ست  اخلريية:  وامل�ساريع  امل�ساجد  اإدارة  منظمة   )5(

مبنا�سط تعليمية ودعوية واإغاثية ومن املنظمات.
بالدعوة  وتهتم   1408 عام  تاأ�س�ست  الإ�سالمي  الوقف  موؤ�س�سة  منظمة   )6(
ورو�سيا  ـــا  اأوروب يف  ون�سطت  ال�سافية  العقيدة  على  والرتبية  والتعليم 

واجلمهوريات الإ�سالمية اجلديدة)احلزمي، 2012: �ض 22(.
اإن دوافع التطوع باململكة العربية ال�سعودية ل تختلف عن دوافع اأي جمتمع اآخر 
التطوعي عند  للعمل  دافع  اأهم  اأن  دورًا كبريًا، حيث  يلعب  الديني  الدافع  اأن  �سوى 
الذات  حتقيق  يف  والرغبة  والثواب  الأجر  على  احل�سول  يف  الرغبة  هو  ال�سعوديني 
والتعلم واكت�ساب املعارف اجلديدة والنمو ال�سخ�سي والرغبة يف �سغل اأوقات الفراغ 

وتلبية حلاجة فطرية لدى الإن�سان وهي الرغبة يف الت�سال بالآخرين.

اخلريية  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  واملنجزات  والربامج  الن�ساطات 
التطوعية:

اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  متار�سه  الذي  التطوعي  الأهلي  الن�ساط  اإن 
الأهلية ينبثق من تعاليم ال�سريعة الإ�سالمية الداعية اإىل الرب والإح�سان وم�ساعدة 
امل�سلم  اململكة  جمتمع  يف  غريًبا  لي�ض  وهــذا  والأرامـــل،  الأيتام  ورعاية  املحتاجني 

املتم�سك بعقيدته الإ�سالمية، حيث يكرث املح�سنون وفاعلو اخلري.
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وقد ا�ستطاعت هذه اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية الأهلية بدعم الدولة ال�سخي 
يرفع  ما  حتقيق  وتفانيهم،  عليها  القائمني  واإخال�ض  املح�سنني  املواطنني  ومــوؤازرة 
م�ستوى الفئات املحتاجة للرعاية واأن تخطو خطوات وا�سعة يف هذا املجال يف خالل 
مدة ق�سرية هي عمر هذه اجلمعيات واملوؤ�س�سات. وقد بلغ عدد اجلمعيات اخلريية 
واملوؤ�س�سات اخلريية اخلا�سة ما يزيد على )137( جمعية وموؤ�س�سة، منها جمعيات 
ن�سائية  وامل�سنني وجمعيات  املعوقني  املجتمع وجمعيات رعاية  الرب وجمعيات خدمة 
تزيد على الع�سرين، تعني عناية خا�سة بالأمومة والطفولة ورعاية الفتيات، وتقدم 
اخلدمات ال�سحية والثقافية والرتبوية وغري ذلك من اخلدمات، ومن املجالت التي 

تعمل فيها هذه اجلمعيات واملوؤ�س�سات مايلي:

اأواًل: جمال رعاية االأطفال:

افتتاح ريا�ض الأطفال ودور احل�سانة.  -1
افتتاح مراكز الرعاية النهارية.  -2

افتتاح دور احل�سانة الجتماعية الإيوائية.  -3
افتتاح نوادي الأطفال.  -4

اإقامة ندوات توعية عن رعاية الطفل.  -5
اإن�ساء مكتبات خا�سة بالطفال.  -6

ثانًيا: جمال التدريب والتاأهيل:

اعداد مربيات ريا�ض اأطفال.  -1
اإقامة دورات تدريبية يف جمال احلا�سب الآيل.  -2

اإقامة دورات تدريبية يف الن�سخ على الآلة الكاتبة.  -3
اإقامة دورات تدريبية يف التف�سيل واحلياكة لل�سيدات.  -4
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تعليم التطريز والطهي واإدارة املنزل.  -5
تعليم اللغات للجن�سني با�ستخدام املختربات.  -6

فتح ف�سول تقوية للطالب والطالبات يف بع�ض املواد الدرا�سية.  -7
ثالًثا: املجال ال�سحي:

افتتاح عدد من امل�ستو�سفات والعيادات الطبية.  -1
امل�ساركة يف حمالت التربع بالدم واأ�سبوع النظافة.  -2

اإقامة م�سكن �سحي لإقامة املر�سى الذين يراجعون امل�ست�سفيات.  -3
افتتاح مراكز للتمري�ض والعالج الطبيعي.  -4
عمل دورات تدريبية يف الإ�سعافات الأولية.  -5

توفري �سيارات اإ�سعاف لنقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفيات.  -6
تاأ�سي�ض جلان ا�سدقاء املر�سى يف خمتلف انحاء اململكة.  -7

رابًعا: املجال الثقايف:

عقد الندوات واملحا�سرات ودعم املكتبات العامة.  -1
اإقامة اأم�سيات �سعرية.  -2

اإقامة م�سابقات ثقافية.  -3
حتفيظ القراآن.  -4

توزيع الكتب والن�سرات اخلا�سة بالتوعية الدينية والجتماعية.  -5
اإحياء ر�سالة امل�سجد العلمية والثقافية، واإن�ساء مكتبات امل�ساجد.  -6

خام�ًسا: جمال االإ�سكان:

امل�ساعدة يف دفع اأجور امل�سكن لبع�ض الأ�سر.  -1
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اإدخال حت�سينات على م�ساكن الأ�سر املحتاجة لذلك.  -2
�ساد�ًسا: جمال رعاية املعوقني:

من  واملــعــوقــني  الــعــجــزة  لــرعــايــة  اجتماعي  �سحي  جممع  افــتــتــاح   -1
اجلن�سني.

التاأهيل  مراكز  من  املتخرجات  للمعوقات  خياطة  م�ساغل  افتتاح   -2
املهني.

افتتاح معهد لرعاية ال�سم.  -3
�سابًعا: جمال اخلدمات العامة:

اإقامة وترميم امل�ساجد.  -1
حفر الآبار.  -2

تاأجري �سالت الأفراح.  -3
فتح الطرق الق�سرية داخل الحياء واحلارات.  -4

تي�سري احلج لغري القادرين.  -5
اأعمال النظافة.  -6

والأ�سابيع  الأيام  من  وغريها  واملرور  ال�سجرة  اأ�سابيع  يف  امل�ساركة   -7
واملنا�سبات املحلية والعربية والدولية.

العناية باملقابر ومغا�سل املوتى.  -8
اإقامة الأ�سواق اخلريية.  -9

كفالة الأيتام والأرامل واملحتاجني.  -10
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ثامًنا: جمال م�ساعدة االأ�سر:

جمع التربعات لأعمال الرب واخلري.  -1
القيام ب�سرف واإي�سال الإعانات لالأ�سر املحتاجة.  -2

)النعيم،  الــزواج  يف  للراغبني  واملعنوية  املادية  امل�ساعدات  تقدمي   -3
2000: �ض17-16(.

اأواًل: اجلمعية ال�سعودية اخلريية لرعاية االأطفال املعاقني:

هي جمعية خريية اأهلية، تاأ�س�ست بجهود تطوعية من اأهل الرب واخلري، وذات 
متكاملة  رعاية  تقدمي  اإن�سائها  من  الأ�سا�سي  والهدف  م�ستقلة،  اعتبارية  �سخ�سية 

لالأطفال املعاقني من كال اجلن�سني، من �سن امليالد حتى �سن الثانية ع�سرة.

وقد ا�ستطاعت اجلمعية، رغم حداثتها اأن تقدم الكثري من الإجنازات وامل�ساريع 
والربامج اخلا�سة برعاية الأطفال املعاقني، وميكن الإ�سارة اإىل اأبرزها:

اإن�ساء مراكز لرعاية الأطفال املعاقني وتاأهيلهم: فقد تبنت اجلمعية اإ�سرتاتيجية 
تقوم على رعاية الأطفال املعاقني وتاأهيلهم وعالجهم وتعليمهم واإك�سابهم املهارات 
من  وذلك  املجتمع،  واندماجهم يف  اأنف�سهم  على خدمة  ت�ساعدهم  التي  ال�سرورية 
خالل تعميم م�سروع اإن�ساء مراكز لرعاية الأطفال املعاقني يف اأنحاء اململكة، حيث 

اأقيمت هذه املراكز حتى الآن يف كل من الريا�ض ومكة املكرمة وجدة.

مع  يتنا�سب  ومبا  اخلدمات،  اأحــدث  املراكز  هذه  يف  املعاقون  الأطفال  ويلقى 
عدة  مركز  بكل  يتوفر  حيث  وطبيعتها  اإعاقاتهم  نوع  وفق  اخلا�سة،  احتياجاتهم 
اأق�سام، ابتداء من الق�سم الطبي، مرورًا بالعيادة النف�سية، ثم ق�سم العالج والتدريب 

املهني، وق�سم العالج الطبيعي، واأخريًا الق�سم التعليمي)النعيم، 1426: �ض30(.
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النعيم،  و  )اخل�سريي  االإعاقة  الأبحاث  �سلمان  االأمــري  مركز  ثانيًا: 
1420: �ض24(:

وهو مركز علمي متخ�س�ض يف اأبحاث الأطفال املعاقني، وتقدمي ال�ست�سارات 
باملوؤ�س�سات  ال�سالت  وتوثيق  وتاأهيلهم  املعاقني  رعاية  جمال  يف  والعلمية  الفنية 
املحلي  امل�ستويني  على  واجلامعات،  املتخ�س�سة،  واملراكز  واخلا�سة،  احلكومية 
والعاملي، والتن�سيق فيما بينهما؛ لت�سجيع التعاون والعمل امل�سرتك يف جمالت اأبحاث 

الأطفال املعاقني ورعايتهم.

اململكة،  يف  الأطفال  لدى  الإعاقة  لدرا�سة  وطنيًا  م�سروعًا  املركز  تبني  ولقد 
اأجل  من  الب�سرية  والــقــدرات  اخلــربات  لتنمية  خطط  بو�سع  القيام  اإىل  اإ�سافة 
الو�سول اإىل تقدمي خدمات الرعاية التاأهيلية املثلى، بالإ�سافة اإىل البدء يف الإعداد 
والعالجية  الوقائية  اجلــوانــب  يتناول  املعاقني  لنظام  وطني  مل�سروع  والتح�سري 
والتاأهيلية والت�سغيلية، وتنمية قدرات املعاقني اجل�سمية والعقلية، وعدم م�ساركتهم 

يف خمتلف جمالت التنمية والبناء.

ومن اأجل تعريف املجتمع باأهمية رعاية املعاقني وخدمتهم، فقد اأن�ساأت اجلمعية 
جائزتني للت�سجيع على خدمة فئة املعاقني:

اجلائزة الأوىل: جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية: وهي متنح ملن �ساهم  اأ - 
م�ساهمة متميزة يف تقدمي امل�ساعدة يف بناء امل�سروعات اخلريية للجمعية 

اأو تطويرها اأو دعمها.
ب - اجلائزة الثانية: جائزة اجلمعية لأبحاث الإعاقة: ومتنح ملن �ساهم م�ساهمة 
فعالة يف جمال الوقاية من الإعاقة، اإما بحثًا اأو درا�سة اأو عالجًا اأو اكت�سافًا 
علميًا غري م�سبوق يف جمال الأطفال املعاقني)اخل�سريي والنعيم، 1420: 

�ض25(.



220

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

ثالثًا: جلان التنمية الرئي�سية واملحلية واملتخ�س�سة:

تنطلق هذه اللجان من التكافل الجتماعي ال�سائد يف املجتمع العربي ال�سعودي، 
الأفراد واجلماعات تروي جذوره  به  يتم�سك  ال�سلوك  اأمناط  الذي يعترب منطًا من 
تعاليم الإ�سالم احلنيف، وتربز روح املعاونة وامل�ساركة بني اأبناء املجتمع املحلي يف 

تلبية احتياجات الأفراد ومعاونتهم عند احلاجة.

ومع بداية م�سروع تنمية املجتمع يف اململكة، وتاأكيدًا للم�ساركة الأهلية يف جهود 
التنمية الجتماعية املحلية، برزت اللجان الأهلية يف مراكز اخلدمات الجتماعية، 
واأ�سبح  الجتماعية،  التنمية  قطاعات  من  متخ�س�سة  فرعية  جلان  عنها  وانبثقت 
دورها وا�سحًا يف امل�ساركة يف اختيار الربامج وتخطيطها وامل�سروعات الأهلية، ومن 

ثم تنفيذها ومتويلها ومتابعتها.

ومن خ�سائ�ض هذه اللجان �سهولة التكوين، والب�ساطة املتناهية يف التكاليف 
و�سهولة  متجددة،  بربامج  املجتمع  احتياجات  مقابلة  يف  الإيجابي  ودورهــا  املالية 
وامل�سروعات،  للربامج  املادي  الدعم  بتوفري  اللجان  وتقوم هذه  والتكاليف،  التنفيذ 
الأن�سطة  على  منها  لل�سرف  واملوؤ�س�سات،  الأهــايل  من  م�ساهمات  بجمع  وذلــك 
الجتماعية،  والدرا�سات  والأمومة،  وال�سباب  الأطفال  بريا�ض  املتعلقة  والربامج 

والتوعية والتثقيف، والربامج الت�سغيلية لالأ�سر.

رابعًا: جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية:

اإىل  وتهدف  ال�ستينات  يف  تاأ�س�ست  التي  اخلريية  الن�سائية  اجلمعيات  من 
خا�ض،  بوجه  ترعاها  التي  الأ�سر  اإىل  والقت�سادية  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي 
اإ�سهامات  وللجمعية  عام.  بوجه  املختلفة  املجتمع  �سرائح  من  كافة  املحتاجني  واإىل 
حتقيق  اأبرزها  ومن  كافة،  وال�سحية  والثقافية  الجتماعية  الأ�سعدة  على  متعددة 
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ال�سحية،  اجلوانب  ذلك  يف  مبا  رعايتها،  على  تقوم  التي  لالأ�سر  ال�ساملة  الرعاية 
حيث اأعدت برنامج توعية �سحية مكثفًا ي�ستهدف الأ�سر املعنية، وقد �سمل الربنامج 
زيارات ميدانية، وحلقات نقا�ض، وحما�سرات، مع ا�ستخدام و�سائل التوعية ال�سحية 
املقروءة وامل�سموعة، وكانت نتائج الربنامج جيدة جدًا؛ حيث متكن الفريق ال�سحي 
والطبية  ال�سحية  واملمار�سات  وامليول  املفاهيم  ت�سحيح  يف  تاأثريه  مدى  تلم�ض  من 

اخلاطئة، وحت�سني م�ستوى الوعي ال�سحي و�سط الفئة التي ترعاها اجلمعية.

يعانون من  للذين  التعليم اخلا�ض  اإن�ساء مركز  اأي�سًا  اإجنازات اجلمعية  ومن 
مر�ض »متالزمة داون« التي تعني الإ�سابة بوجود �سبغة زائدة يف كل خلية من خاليا 
بدًل  امل�ساب،  الطفل  اأن هناك )47( �سبغة من خاليا  اأي  امل�ساب،  الطفل  ج�سم 
من )46( �سبغة، واملوجودة عادة يف خاليا الطفل الطبيعي- وذلك ا�ستجابة لطلب 

الأمهات، وللحاجة املا�سة لتقدمي اخلدمات املتخ�س�سة لالأطفال.

تطوير  طريق  عن  امل�سابني  الأطــفــال  هــوؤلء  خدمة  اإىل  املركز  هــذا  ويهدف 
لالأهل  واملعلومات  الدعم  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  الرئي�سية،  اجلوانب  يف  قدراتهم 
وم�ساعدتهم على اكت�ساب مهارات ت�سهل عملية منو الطفل وتطوره، ويعتمد املركز يف 
متويله على التربعات والإعانات والر�سوم املقررة، وبناء على تو�سيات الأخ�سائية 
عن  تخفي�سها  اأو  الر�سوم،  من  املحتاجني  الأطفال  بع�ض  اإعفاء  يتم  الجتماعية، 

بع�سهم الآخر )اخل�سريي، 1420: �ض26(.

خام�سًا: م�سكن الوفاء ال�سحي:

وهو اأحد فروع جمعية الوفاء اخلريية الن�سائية، الذي تربع به اأحد املح�سنني يف 
عام 1400هـ، وهو امل�سئول عن متويله والإنفاق عليه بالتعاون مع اجلمعية، ومبوؤازرة 
من قبل اآخرين من ذوي القلوب الرحيمة من خالل تقدمي التربعات النقدية والعينية. 
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وامل�سكن موؤثث ومدار بنظام اخلدمة الذاتية، وخ�س�ض لإقامة املر�سى واملرافقني 
املحولني اإىل امل�ست�سفيات التخ�س�سية، والقادمني من خارج منطقة الريا�ض ممن 
لهم  تقدم  حيث  والنتقال،  الإقامة  نفقات  حتمل  من  املادية  اأحوالهم  متكنهم  ل 
املالية  امل�ساعدات  وبع�ض  املوا�سالت  تاأمني  مع  معقول  م�ستوى  على  فندقية  خدمة 
خا�سة  غرفة  ع�سرة  اأربعة  منها  غرفة،  وع�سرين  �سبعة  على  يحتوي  وامل�سكن  لهم، 
وي�ستقبل  ومرافقًا،  مري�سًا   )120( وي�ستوعب  بالأفراد  خا�ض  والباقي  بالعوائل، 

امل�سكن اجلن�سيات كافة دون ا�ستثناء.

�ساد�سًا: جمعية الهالل االأحمر ال�سعودي:

يف  والبذل  العطاء  على  حيًا  ومثاًل  التطوعي  املجال  يف  رائــدة  جتربة  وتعترب 
لتقدمي  1354هـــ  عام  اخلريي  الإ�سعاف  جمعية  اأ�س�سوا  حيث  املكرمة،  مكة  منطقة 
ا�ستح�سانًا ودعمًا  الفكرة  الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام، ولقت هذه  اخلدمة 
من امللك عبد العزيز رحمه اهلل، واأقامت مراكز اإ�سعافية يف مكة املكرمة يعمل بها 
متطوعون من اأبناء املنطقة واقت�سر عمل اجلمعية على اخلدمة التطوعية يف منطقة 
مكة املكرمة حتى عام 1383هـ، فروؤى ت�سميم خدمات هذه اجلمعية على كافة اأنحاء 
اململكة فتحول ا�سمها اإىل جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي اأ�سوة مبا هو معمول به يف 

دول العامل.

اأهداف اجلمعية:

- تقدمي اخلدمة الطبية الإ�سعافية يف زمن ال�سلم واحلرب يف جميع الأحوال 
والظروف.

- تقدمي اخلدمة الطبية الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام يف مناطق احلج 
والطرق املوؤدية اإليها.

- امل�ساهمة يف حماربة الأوبئة وال�سرتاك مع الأجهزة املخت�سة.
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�سابعًا: املكتب التعاوين للدعوة واالإر�ساد )ق�سم اجلاليات(:

1 - ن�ساأة املكتب:

والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئا�سة  موافقة  �سدرت 
اجلاليات  اأبناء  من  امل�سلمني  غري  لدعوة  مقرًا  ليكون  املكتب  اإن�ساء  على  والإر�ساد 
البطحاء  منطقة  اختريت  ثم  ومن  1409/10/12هــــ.  بتاريخ  وذلك  اململكة  داخل 
ال�سركات  العاملني يف  ال�سكانية من  للكثافة  نظرًا  له،  لتكون مقرًا  الريا�ض  مبدينة 

واملوؤ�س�سات املرتادين لهذه املنطقة خ�سو�سًا يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

2 - اأهداف املكتب:

اإىل  امل�سلمني  غري  دعــوة  جتاه  ال�سرعية  امل�سوؤولية  من  املكتب  اأهمية  تنطلق 
من  جمموعة  حتقيق  اإىل  والإر�ساد  للدعوة  التعاوين  املكتب  يهدف  لذلك  الإ�سالم 

الأهداف الأ�سا�سية ال�سامية النبيلة ومن اأهمها:

- دعوة الوافدين من غري امل�سلمني اإىل الإ�سالم وتعريفهم باأحكامه.
- اإيجاد قاعدة �سلبة حلديثي العهد بالإ�سالم وبناء اأ�س�ض متينة من العقيدة 

ال�سليمة.
- تو�سيح العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة والدعوة اإىل نبذ البدع واخلرافات 

املوجودة عند بع�ض امل�سلمني الوافدين للمملكة.
- تعليم حديثي الإ�سالم ما يلزمهم من اأمور دينهم.

- العمل على تعميق العالقة الأخوية بني حديثي الإ�سالم واإخوانهم امل�سلمني 
داخل املجتمع.

الإ�سالمية  واملراكز  اجلمعيات  اإىل  وتوجيههم  الإ�سالم  بحديثي  العناية   -
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باململكة)يعقوب  عملهم  فــرتة  انتهاء  عند  بــالدهــم  يف  بها  املــوثــوق 
وال�سلمي، 2005: �ض64(. 

3 - و�سائل حتقيق االأهداف:

يعتمد املكتب على العديد من الو�سائل الكفيلة بتحقيق اأهدافه ومن اأبرزها ما يلي:

ومبادئه  واأحكامه  الإ�سالم  لتو�سيح  العلمية  ــدورات  وال املحا�سرات  اإقامة   -
الأ�سا�سية للم�سلمني اجلدد.

- تدري�ض القراآن الكرمي.
- ترتيب رحالت احلج والعمرة حلديثي الإ�سالم ح�سب اإمكانات املكتب.

لغات  اإىل  والرتجمة  املراجعة  مع  الإ�سالمي  وال�سريط  الكتاب  ون�سر  كتابة   -
اأخرى، وتعليم اللغة العربية حلديثي الإ�سالم.

دجمهم  وحماولة  الإ�سالم  حلديثي  الرتفيهية  واملع�سكرات  املخيمات  اإقامة   -
يف  وترغيبهم  بالغربة  ال�سعور  وتخفيف  باأهميتهم  لإ�سعارهم  باملجتمع 
دينهم لتحقيق مبداأ الأخوة الإ�سالمية )يعقوب وال�سلمي، 2005: �ض66(. 

ثامنًا: دور الدولة يف دعم العمل التطوعي داخل اململكة:

نظرًا لرتباط اأعمال اخلري بالدين الإ�سالمي احلنيف ارتباطًا وثيقًا فاإن الدولة 
العمل  ويدرج  وتاأييد.  دعم  بكل  منها  ويحظى  خا�سة،  عناية  التطوعي  العمل  تويل 
اأعمال  بالإ�سراف على  املعنوي  الدعم  ويتمثل  الوطنية.  التنمية  التطوعي يف خطط 
و�سرعة.  بفاعلية  اأهدافها  ويحقق  ي�سهل مهمتها  والتوجيه مبا  اجلمعيات اخلريية، 

اأما الدعم احلكومي املادي فيمكن اإيجازه بالآتي:

اخلريية  للجمعيات  الإعانات  منح  لالئحة  وفقًا  املتنوعة  الإعانات  تقدمي   -1
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ال�سادرة، بقرار جمل�ض الوزراء رقم 610 يف 1395/5/13هـــ الذي يتيح 
للجمعيات اخلريية ال�ستفادة من الإعانات التالية:

اإعانة تاأ�سي�سية ت�سرف بعد ت�سجيل اجلمعية ر�سميًا.  -
ت�سل هذه  وقد  املالية،  �سنتها  انتهاء  بعد  للجمعية  ت�سرف  �سنوية  اإعانة   -

الإعانة اإىل 80% من اإجمايل م�سروفاتها.
- اإعانة اإن�سائية ت�سرف مل�ساعدة اجلمعية يف تنفيذ م�سروعات املباين التي 
ت�ساعد اجلمعية على تاأمني مقرات منا�سبة لرباجمها املختلفة، وت�سل 

هذه الإعانة اإىل 80% من اإجمايل تكاليف البناء.
مدها  اأو  باجلمعيات،  للعمل  فنيني  موظفني  تعيني  يف  تتمثل  فنية  اإعانة   -
الالزمة  القرتاحات  وتقدمي  اأو�ساعها  لدرا�سة  وخمت�سني؛  بخرباء 
للنهو�ض بها، اأو انتداب بع�ض موظفي الوزارة للعمل لديها ملدة حمدودة.
وتنفيذ  ر�سالتها  اأداء  يف  اجلمعيات  مل�ساعدة  للحاجة  وفقًا  عينية  اإعانة   -
اأر�ــض  قطعة  جمعية  كل  منح  ذلــك  يف  مبا  وجــه،  خري  على  براجمها 

مب�ساحة 1500م2 لإقامة مقرها عليها.
- اإعانة طارئة متنح يف احلالت ال�ستثنائية لدى مواجهة اجلمعيات �سعوبات 

اأو اأزمات مالية.
اخلريية  من�ساآتها  لإقامة  الأرا�سي  من  حاجتها  اخلريية  اجلمعيات  متنح   -2

عليها وفقًا لقرار جمل�ض الوزراء رقم 127 يف 1406/6/8هـ.

3 - معاملة اجلمعيات اخلريية معاملة الأ�سر احلا�سنة، و�سرف خم�س�سات 
بالإعانات اخلا�سة  �سمولها  وكذلك  بذلك،  قيامها  لها يف حال  احل�سانة 
برعاية املعوقني اإذا تولت رعايتهم، وفقًا للقرارات الر�سمية ال�سادرة بهذا 
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ال�ساأن.

و�سمولها  لديها  املعوقني  تدريب  ميكن  جهات  اخلريية  اجلمعيات  اعتبار   -  4
باملبالغ املخ�س�سة لذلك.

5 - احل�سول على التيار الكهربائي ب�سعر خمف�ض، وحدد بخم�ض هلالت للكيلو 
وات الواحد، مهما بلغت كمية ال�ستهالك.

واملدر�سات  باملديرات  اخلريية  للجمعيات  التابعة  الأطفال  ريا�ض  دعم   -  6
وو�سائل الإي�ساح، وفقًا لالإمكانات املتاحة.

واجلهود  الأفكار  تنظيم  يعني  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي  والعمل 
والعالقات من اأجل تقدمي خدمات اجتماعية متميزة للمجتمع ال�سعودي، وال�ستفادة 
من كل ما ميكن اأن يقدمه املتطوعون يف خمتلف اجلوانب لدعم ذلك التوجه من فكر 

وجهد ومال ووقت وعالقات وت�سهيالت.

تتالءم  خمتلفة  اأ�سكال  يف  الع�سور  اأقدم  منذ  اململكة  يف  التطوعي  العمل  بداأ 
والبيئة الجتماعية والقت�سادية للمجتمع ال�سعودي يف ذلك الوقت ومل ياأخذ ال�سكل 
على  الدولة  وتاأ�سي�ض  وبناء  اململكة  توحيد  بعد  الهجرية  ال�ستينات  يف  اإل  املوؤ�س�سي 
اأ�س�ض حديثة. حيث �سهدت تلك الفرتة بداية امل�سرية التنموية باإن�ساء البنى التحتية 
وكان من  واملجتمع.  الأ�سرة  م�ستوى  برفع  الهتمام  ثم  ومن  الأ�سا�سية  والتجهيزات 
والفقراء  املحتاجني  مل�ساعدة  الجتماعي  لل�سمان  م�سلحة  اإن�ساء  الدولة  اأولويات 
التكافل  حتقيق  �سبيل  يف  وذلك  الإ�سالمية  العقيدة  مبادئ  من  انطالقا  ورعايتهم 

الجتماعي بني النا�ض.

»حيث برز العمل التطوعي يف اململكة منذ تاأ�سي�سها على يد امللك عبد العزيز بن 
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عبد الرحمن ملك اململكة العربية ال�سعودية رحمه اهلل تعاىل، كواجب ديني يحث عليه 
الدين الإ�سالمي احلنيف والهدي النبوي ال�سريف، فقد تاأ�س�ست اجلمعيات اخلريية 
اأرجاء اململكة يعمل بها متطوعون يف خمتلف املجالت كالطب والتمري�ض  يف كافة 
الفقراء  على  وتوزيعها  وال�سدقات  والزكوات  التربعات  وجمع  والإغاثة  والدعوة 
)القحطاين،  لهم  املنا�سبة  اخلدمة  وتقدمي  واملعاقني  امل�سنني  ورعاية  واملحتاجني 

1428: �ض71(.

فقد كان البذل والعطاء �سعار حكام و�سعب اململكة العربية ال�سعودية وا�سعني 
قيم التطوع ن�سب اأعينهم، لذا حر�ض امللك عبد العزيز رحمه اهلل منذ اليوم الأول 
لقيام الدولة على تنفيذ الإجراءات الجتماعية والقت�سادية وو�سعها مو�سع التنفيذ 
وظل يتابعها مرحلة تلو الأخرى فقد اآمن رحمة اهلل ب�سرورة كفالة الدولة للفقراء 
والعجزة  وامل�ساكني  الفقراء  واأوىل  املحتاج،  واأعــان  املعوز  اأعــال  فقد  واملحتاجني، 

والأيتام رعاية خا�سة )النعيم، 1428: �ض69(. 

اأن�سئت جمعية الإ�سعاف اخلريي يف مكة املكرمة وانح�سرت  يف عام 1354هـ 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  للحجاج  الإ�سعافية  اخلدمات  تقدمي  يف  خدماتها 
و�سمي  التطوعي  للن�ساط  املنظمة  الالئحة  �سدرت  1382هـــ  عام  ويف  جدة  ومدينة 
العام  نف�ض  يف  وتكونت  الأهلية  الجتماعية  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  بنظام 
بالريا�ض. ويف  الن�سائية  النه�سة  الن�سائية اخلريية مبدينة جدة، وجمعية  اجلمعية 
جلمعية  كتطوير  الأحمر  الهالل  موؤ�س�سة  باإن�ساء  ملكي  مر�سوم  1383هـ�سدر  عام 
الع�سو  واأ�سبحت  دوليًا  بها  واعرتف  حكومية  موؤ�س�سة  واأ�سبحت  اخلريي  الإ�سعاف 
الدولية.  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهالل  جمعيات  احتــاد  يف  والت�سعني  احلــادي 
اأن�سئت يف عام 1387هـ جمعية تاروت اخلريية للخدمات الجتماعية باملنطقة  كما 

ال�سرقية )ابراهيم، 1994: �ض159-154(.
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يف العام 1380هـ اأن�سئت وزارة العمل وال�سئون الجتماعية، فاأن�ساأت لها اإدارة 
للرعاية الجتماعية لت�سبح م�سئولة عن اأعمال الرعاية الجتماعية والإ�سراف عليها 
الرعاية  ل�سوؤون  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  وكالة  اإن�ساء  مت  ثم  ومتابعتها، 
ال�سمان  م�سلحة  ــداأت  ب عــام1390هـــ  الأوىل  التنموية  اخلطة  ومنذ  الجتماعية 
الجتماعي تن�سط يف خدمة وم�ساعدة املواطنني ذوي احلاجة للم�ساعدة - ثم بداأ 

الن�ساط التطوعي يتكامل مع الن�ساط احلكومي يف جمال الرعاية الجتماعية. 

بدوره  قام  والــذي  الدرعية  يف  الجتماعية  للتنمية  مركز  اأول  اإن�ساء  مت   لقد 
بت�سكيل جلان اأهلية متخ�س�سة لتعمل يف جمالت العمل التطوعي، كما مت يف نف�ض 
اخلريية  الرب  �سناديق  حتويل  مت  كما  بالدرعية.  تعاونية  جمعية  اأول  اإن�ساء  الوقت 
اإىل جمعيات خريية ومت تدعيم هذا اجلهد الر�سمي والأهلي باإن�ساء الإدارة العامة 
للتنمية الجتماعية والإدارة العامة للموؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية من اأجل تنظيم 
جهود الأفراد واجلماعات وتوجيهها للعمل امل�سرتك مع اجلهود احلكومية من اأجل 

النهو�ض بالعمل التطوعي ب�سورة متكاملة وفعالة

العناية بالعمل التطوعي  ال�سعودية مب�سوؤوليتها يف  وقد نه�ست اململكة العربية 
ولتن�سيط  الجتماعية  الرعاية  بواجب  للقيام  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  واأن�ساأت 
حركة املجتمع التطوعية من خالل جمعيات الرب اخلريية املنت�سرة يف مناطق اململكة 

وحمافظاتها )اخلرا�سي، 2003: �ض42(. 

موؤ�س�سة االأمرية العنود اخلريية:

املوؤ�س�سة حتمل ا�سم �سمو الأمرية العنود بنت عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 
اآل �سعود رحمها اهلل وهي زوجة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبد العزيز 

اهلل - ومن اأهم جمالت العمل يف موؤ�س�سة الأمرية العنود: – رحمه 
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الأمرية  موؤ�س�سة  من  ادراكا  وارف  تاأ�سي�ض  ياأتي  ال�سباب:  لتنمية  وارف  مركز 
واحلراك  التطور  وحماكاة  ال�سعودي  املجتمع  بحاجات  بالتزامها  اخلريية  العنود 
الثقايف باململكة العربية ال�سعودية ومن ذلك اهمية ال�سباب ودورهم يف املجتمع اإذ 
ي�سكل ال�سباب من الفئة العمرية )16 وحتى 30( قرابة 70% من �سكان اململكة ح�سب 
الطاقة  �سياع  من  ال�سباب  يعاين  موؤخرا،  والتخطيط  القت�ساد  وزارة  اح�سائيات 
الفائ�سة وقنوات التعبري وامل�ساركة الجتماعية والتنموية ف�سال عن فر�ض اكت�ساب 
وتوجههم  ال�سباب  حتتوي  التي  املنظمة  املبادرات  وقلة  بالجناز  والفخر  املهارات 
يهتم  املنهج وقوة املخرج فهو مركز متخ�س�ض  لهم �سالمة  التي ت�سمن  بالطريقة 
وتبني  والتطوعية  اخلريية  الربامج  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  ال�سباب  وتنمية  بتاأهيل 
القيادات  فيها  تتالقى  �ساحة  ليكون  نوعية  �سبابية  وم�ساريع  مبادرات  واحت�سان 

ال�سابة ملراكز النفوذ والتاأثري.

برامج وارف:

وتهدف  ال�سباب  تخدم  مــبــادرات  باطالق  املركز  يقوم  املــبــادرات:  اطــالق  اأ. 
للتوعية وتعزيز ثقافة التطوع فيما بينهم كما يقوم على احت�سان العديد 

من املبادرات التطوعية ال�سبابية.
اأيدي �سباب  بامل�ساجد على  بالعناية  املبادرة  )1( مبادرة م�سجدي: تهدف 
باأهمية  املجتمع  وتعريف  ونظافتها  �سيانتها  ناحية  مــن  متطوعني 
وقدا�سة هذا املكان والعناية بحار�ض امل�سجد واإح�سا�سه باأهمية وجوده 

كمحور مهم يف نظافة امل�سجد.
اإعداد مدربني  )2( مبادرة الوقاية من املخدرات )من قرين على قرين(: 
اأو�ساط  �سباب يقومون بزيارات للمدار�ض واجلامعات لن�سر الوعي يف 
من  م�ستمدة  جديدة  واآليات  بطرق  وذلك  املخدرات  باأ�سرار  ال�سباب 

جتارب دولية واأخرى حملية.
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ب. حا�سنات الأعمال: يتم يف هذا الق�سم احت�سان الأعمال التطوعية ودعمها 
ماليا ولوج�ستيا لإطالق املبادرات وامل�ساريع املعتمدة من قبل املركز وقد مت 

احت�سان املبادرات التالية:

1. جمموعة Totally English يهدف لتقان اللغة الجنليزية يف جو ممتع 
الجنليزية  اللغة  يف  مهارتهم  ممار�سة  من  اأفرادها  متكن  بيئة  يوفر 
ويتم  املختلفة  التخ�س�سات  يف  اخلــربات  وتبادل  بذلك  وال�ستمتاع 

الجتماع ب�سكل اأ�سبوعي.

وطالبات  طالب  ت�سم  تطوعية  جمموعة  ب�سمة:  ويل  �سيديل  جمموعة   .2
العمل  لحت�سان  تهدف  ال�سيدلة  كليات  من  وخريجات  وخريجني 
التطوعي ال�سيديل بكافة اأنواعه واإظهاره بطريقة عالة ليكون لهم دور 
باأ�سلوب  باملهنة  للرقي  ال�سعي  ومنها  املجتمع  وب�سمة مغايرة يف  فعال 

مميز.

3. التدريب: يقدم املركز الربامج التدريبية من خالل الآتي:

وتاأهيل  بتطوير  املخ�س�سة  التدريبية  الربامج  تقدمي  التطوع:  برامج  اأ. 
املتطوعني.

ب. برامج تطوير الذات: اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متميزة تلبي احتياج 
ال�سباب يف حياتهم.

تعزز  اعالمية  برامج  ويرعى  وارف  ينتج  قربا  اأكرث  لنكون  الإعــالم:  وارف   .4
التقليدية  العــالم  و�سائل  عرب  ال�سباب  لــدى  الناجحة  احلياتية  القيم 

وقنوات العالم اجلديد.
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5. وارف الدرا�سات والأبحاث:

ومقدما  باخلرباء  م�ستعينا  اململكة  يف  التطوع  عن  وطني  تقرير  وارف  يقدم 
اأبحاث وا�ستطالعات الراأي العام لل�سباب ليكون عمل وارف مبني على اأ�س�ض علمية 
تك�سف الواقع وتلبي الحتياجات وترفع من م�ستوى الطموحات وقد مت ت�سكيل فريق 
�سبابي يقيم الأعمال اخلريية وتطويرها من خالل الزيارات املبا�سرة للم�ستفيدين 
النهائيني من برامج موؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية وتقدمي روؤية تطويرية مبعايري 

عاملية تخدم املوؤ�س�سة واجلمعيات اخلريية الأخرى نحو جودة الرعوية والتمكني.

اأبرز املوؤ�س�سات واجلمعيات التطوعية التي تعمل يف اخلارج اململكة 

ازدهر العمل التطوعي يف اململكة وبالأخ�ض اأعمال الإغاثة واملعونات اخلارجية 
لدعم  جزءًا  الر�سيدة  حكومتنا  فخ�س�ست  العميم  بخريه  علينا  اهلل  اأفاء  اأن  منذ 
بحق  اأ�سبحت  اململكة  اأن  القول  وميكن  العامل،  يف  مكان  كل  يف  امل�سلمني  اإخواننا 
الرائدة والراعية الأوىل للعمل اخلريي والإغاثة على م�ستوى العامل والأمثلة على ذلك 
لها  ال�سوفيتي  اإبان الحتالل  الباك�ستان  اإىل  الأفغان  كثرية من م�ساعدة املهاجرين 
من قبل الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق اإىل م�ساعدة املت�سررين من اجلفاف واملجاعات 
يف ال�سومال وال�سودان، وم�ساعدة مت�سرري الزلزال يف جمهورية م�سر العربية يف 
اأكتوبر من عام 1992م ومت�سرري الفي�سانات املدمرة يف باك�ستان وبنجالدي�ض يف 
ويالت  من  وكو�سوفو  والهر�سك  البو�سنة  م�سلمي  وم�ساعدة  العام،  نف�ض  من  مار�ض 
قهر  من  له  يتعر�سون  مما  وبورما  الفلبني  م�سلمي  وم�ساعدة  ال�سرب  مع  حربهم 
وا�سطهاد، هذا عالوة على ما تقوم به حكومة اململكة من بناء امل�ساجد واملدار�ض 
واملراكز الدينية وامل�ست�سفيات يف العديد من دول العامل وكذلك امل�سروعات التنموية 
التي تن�سئها يف الدول ال�سديقة وال�سقيقة من خالل الهيئات الر�سمية املتخ�س�سة 
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد  ال�سوؤون  ال�سعودي ووزارة  التنمية  ك�سندوق 
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�سعود  اآل  �سلطان  موؤ�س�سة  التربعات،  جلمع  العليا  الهيئة  مثل  الأهلية  والهيئات 
اخلريية، جمعية مركز الأمري �سلمان الجتماعية، جمعيات الرب اخلريية، موؤ�س�سة 
الرباهيم اخلريية، واجلماعات اخلريية املنت�سرة يف كافة اأنحاء اململكة اإ�سافة اإىل 
ع�سوية اململكة الفاعلة وا�ست�سافتها الكرمية لرابطة العامل الإ�سالمي وهيئة الإغاثة 

الإ�سالمية، والندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي.

وتتميز الأعمال التطوعية ال�سعودية بطابع فريد ونظام خا�ض اأك�سبها �سخ�سية 
متميزة يتمثل يف الرتكيز على اجلانب الإن�ساين وتكامل اخلدمات الطبية الإ�سعافية 
الطارئة التي تقدمها مراكز الإغاثة ال�سعودية للم�ستفيدين منها، فمن خالل مراكز 
التغذية  جانب  اإىل  الأولية  ال�سحية  الرعاية  للمت�سررين  يتوفر  ال�سعودية  الإغاثة 
املكان  بنظافة  التامة  العناية  مع  املنا�سب  وال�سكن  وامللب�ض  املاأوى  وتاأمني  املتكاملة 
وتطهري البيئة داخل وبني م�ساكن املت�سررين، وبجانب مراكز الإغاثة الثابتة توجد 
الطبية  الرعاية  وتقدمي  املعونات  باإي�سال  تقوم  ال�سعودية  لالإغاثة  متجولة  فرق 
للمت�سررين يف اأماكنهم الأ�سلية وذلك باإعطائهم فر�سة مزاولة اأن�سطتهم اليومية 

وا�ستمرارها.

و�سطرت اململكة العربية ال�سعودية حكومة و�سعبًا اأروع املالحم يف تبني ق�سايا 
امل�سلمني امتثاًل حلث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك فعن النعمان بن ب�سري 
عنه – قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »مثل املوؤمنني يف  اهلل  – ر�سي 
�سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم 

اجل�سد بال�سهر واحلمى«.

لـــذا خ�س�ســـت حكومـــة اململكـــة العربيـــة ال�سعودية جمموعـــة مـــن املوؤ�س�سات 
واجلمعيات تعمل باخلارج وفق مهام حمددة ومن اأبرزها ما يلي:
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اأواًل: رابطة العامل االإ�سالمي:

1 - ن�ساأتها:  

اأن�سئت رابطة العامل الإ�سالمي بناء قرار �سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي الأول   
الذي عقد مبكة املكرمة يف 14 ذي احلجة عام 1381هـ وهي موؤ�س�سة اإ�سالمية �سعبية 
ل ترتبط باأي حكومة، بل هي هيئة م�ستقلة حتاول بكل جهودها اأن جتمع بني القوى 
والتن�سيق بني جهودها وطاقاتها يف  البلدان  الإ�سالمي يف جميع  العاملة يف احلقل 
ت�سامن وتعاون اإ�سالمي من اأجل اإعالء كلمة اهلل. والوقوف اأمام املذاهب الهدامة 
اإ�سالمية  منظمة  يف  كذا  عقيدتهم،  يف  امل�سلمني  ت�سكيك  اإىل  تهدف  التي  امل�سللة 
عاملية متثل كافة ال�سعوب الإ�سالمية يف اأنحاء املعمورة وع�سو من الدرجة الأوىل يف 
هيئة الأمم املتحدة �سمن املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الو�سع ال�ست�ساري 

باملجل�ض القت�سادي والجتماعي.

الأمم  بهيئة  العاملي  الطفل  �سندوق  ويف  اليون�سكو  منظمة  يف  ع�سو  وكذلك 
املتحدة ومراقب يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي بجدة، وحت�سر جميع موؤمتراتها مبا 

فيها موؤمترات وزراء اخلارجية والقمة الإ�سالمية.

2 - اأهدافها:  

الر�سمي  )املوقع  منها  الإ�سالمي  العامل  لرابطة  الأهــداف  من  العديد  هناك 
)http://www.themwl.org لرابطة العامل الإ�سالمي

الأفـــراد  م�ستوى  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحــكــام  تطبيق  اإىل  الــدعــوة   •
واجلماعات و الدول. 

من  بع�سهم  واإفــادة  العامل،  يف  الإ�سالمي  بالعمل  القائمني  جهود  تن�سيق   •
بع�ض. 
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• تطوير اأ�ساليب ن�سر الدعوة مبا يتفق مع القراآن وال�سنة ول يخالفهما )يعقوب 
وال�سلمي، 2005: �ض54(.

الإعالمية، والدعوية، والرتبوية، والتعليمية، والثقافية،  الو�سائل  • رفع م�ستوى 
لدى امل�سلمني، ورفع اإنتاجية العمل فيها. 

الندوات، والدورات التاأهيلية والتدريبية، والو�سائل الإعالمية.  • اإقامة 
• ال�ستفادة من مو�سم احلج بتقريب اأ�سحاب الفكر وقادة الراأي من بع�سهم 
وتوثيق عرى التقارب بينهم وحثهم على تقدمي احللول العملية لرفع م�ستوى 

امل�سلمني يف العامل. 
املجمع الفقهي الإ�سالمي، ودعم قيامه بتقدمي حلول  ن�ساط  على  • الإ�سراف 

اإ�سالمية مل�سكالت الع�سر. 
اللغة العربية، ورفع م�ستوى تعليمها يف اأو�ساط  اإىل ن�سر  • دعم الن�ساط املوؤدي 

ال�سعوب امل�سلمة العربية وغري العربية. 
مكاتب، ومراكز اإ�سالمية تن�سط خلدمة الأهداف الإ�سالمية.  • اإن�ساء 

• تقدمي الإغاثة العاجلة للم�سلمني املت�سررين من احلروب والكوارث الطبيعية. 
وعمارتها.  امل�ساجد  ن�ساط  تفعيل  يف  • امل�ساهمة 

3 - و�سائل حتقيق الأهداف:

تتخذ رابطة العامل الإ�سالمي العديد من الو�سائل لتحقيق اأهدافها فمن اأبرز 
الو�سائل التي ت�ستخدمها ما يلي:

• العمل على حتكيم ال�سريعة الإ�سالمية يف البلدان الإ�سالمية.
• الأخذ مببداأ ال�سورى عن طريق موؤمترات لكبار علماء العامل الإ�سالمي لتبادل 

الراأي والتن�سيق يف اجلهود املبذولة من اأجل انت�سار الدعوة الإ�سالمية.
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املحا�سرات  طريق  عن  الإ�سالمية  التوعية  جمال  يف  احلج  من  ال�ستفادة   •
القعدة  ذي  �سهر  من  ابتداء  الرابطة  تقيمها  التي  الإ�سالمية  والندوات 
العلماء  كبار  من  نخبة  بها  ويحا�سر  احلجة  ذي  نهاية  حتى  عام  كل  من 

واملفكرين الإ�سالميني والوافدين حلج بيت اهلل.
ت�سم  العام  مبقرها  حج  كل  مو�سم  يف  عاملية  اإ�سالمية  ندوة  الرابطة  تقيم   •
الذين  الإ�سالمي  العامل  علماء  من  املجالت  خمتلف  من  اخت�سا�سيني 

يوؤدون فري�سة  احلج)يعقوب وال�سلمي، 2005: �ض55(. 
• تنظيم التعارف بني وفود احلجيج بكل و�سيلة ممكنة، وتخ�سي�ض عدد من 
العاملني املتفرغني للتعرف على العنا�سر املوؤمنة الداعية يف امل�ساجد وعند 

املطوفني ويف الفنادق وغريها.
الإ�سالم  ن�سر  على  للعمل  العامل  اأنحاء  كافة  الإ�سالميني يف  الدعاة  ت�سجيع   •
وتدعيمهم ماديًا وجتهيزهم بالإمكانات الالزمة التي ت�ساعدهم على اأداء 
ال�سريفة  امل�ساحف  من  املاليني  توزيع  اإىل  بالإ�سافة  املقد�سة.  مهمتهم 

والكتب الإ�سالمية جمانًا وبلغات خمتلفة.
• رفع م�ستوى الن�سر عن طريق ال�سحافة والكتب وغريها من الو�سائل املمكنة 
تخدم  التي  الإ�سالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع  خمتلفة،  وبلغات 

الدعوة الإ�سالمية.
• ابتعاث وفود اإىل جميع اأنحاء العامل الإ�سالمي والأقطار التي توجد بها اأقليات 

م�سلمة لدرا�سة م�ساكلهم والتعرف على مطالبهم ومد يد امل�ساعدة لهم.
• دعم كافة املنظمات واملوؤ�س�سات الإ�سالمية التي لها �سلة بالرابطة وتن�سيق 

اجلهود والعمل معها من اأجل خدمة الدعوة الإ�سالمية.
• ت�سجيع التاأليف الإ�سالمي و�سراء الكتب الإ�سالمية النقية التي ت�سرح حقائق 

الإ�سالم النا�سعة.
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الإ�سالمية يف  واملعاهد  املدار�ض  اإن�ساء  والإ�سهام يف  الإ�سالمي  التعليم  ن�سر   •
كافة اأنحاء الوطن الإ�سالمي ودعمها يف حدود الإمكانات املتاحة.

• العمل على تنقية و�سائل الإعالم عمومًا مما قد يعلق بها من دعوات غريبة 
بعيدة عن الإ�سالم.

• العمل على ن�سر لغة القراآن الكرمي بني ال�سعوب امل�سلمة حتى تكون لغة التفاهم 
بني ال�سعوب.

• ت�سدر عن رابطة العامل الإ�سالمي حاليًا جملتان �سهريتان اإحداهما باللغة 
العربية والأخرى باللغة الإجنليزية بالإ�سافة اإىل اأخبار العامل الإ�سالمي 
التي ت�سدر اأ�سبوعيًا وجملة ر�سالة امل�سجد الف�سلية وكتاب ون�سرة احلق 
الإ�سالمي،  العامل  )رابطة  الإعالمي  بالن�ساط  يتعلق  فيما  هذا  ال�سهري 

الدليل الإعالمي، 1405هـ: �ض1- 8(.
ثانيًا: هيئة االإغاثة االإ�سالمية العاملية:

1 - ن�ساأتها:

ال�سعودية عن رابطة  العربية  باململكة  العاملية  الإ�سالمية  الإغاثة  انبثقت هيئة 
العامل الإ�سالمي بقرار من جمل�سها التاأ�سي�سي يف دورته الع�سرين املنعقدة يف مكة 
17-1978/10/29م..  املوافق  15-1398/11/27هـــــ  من  الفرتة  خالل  املكرمة 
وباملوافقة امللكية ال�سامية رقم 4734 بتاريخ 1399/2/30هـ املوافق 1/29/ 1979م. 

وتعترب هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية منظمة عاملية الأداء، تتعاون مع املح�سنني 
لتقدمي تربعاتهم لإخوانهم املحتاجني واملنكوبني يف العامل لإغاثتهم ورفع معاناتهم 

وتنمية جمتمعاتهم.

كما تعترب منظمة ذات �سخ�سية اعتبارية ولها كيانها التنظيمي والإداري واملايل 
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اخلا�ض بها يف اإطار اأحكام نظامها الأ�سا�سي ولوائحه.

2 - اأهداف هيئة الإغاثة الإ�سالمية: 

ت�سعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:

• العمل على م�ساعدة الالجئني واملحتاجني الذين ت�سيبهم الكوارث واملجاعات 
يف خمتلف اأنحاء العامل وتقدمي الإغاثة للمت�سررين منهم.

• الإ�سهام يف تنمية املجتمعات الإ�سالمية يف اجلوانب احل�سارية املختلفة.

• ك�سب ثقة املتربعني واجلهات الداعمة.

• العناية بالنخبة املوؤثرة يف املجتمعات امل�سلمة.

• العناية بذوي الحتياجات اخلا�سة من تعليم وتاأهيل.

• تاأ�سيل روح التطوع والعتماد على الذات يف املجتمعات الإ�سالمية.

• التعاون والتن�سيق مع اجلمعيات واملوؤ�س�سات والهيئات ذات الأهداف امل�سابهة 
داخل دولة املقر وخارجها )يعقوب و ال�سلمي، 2005: �ض59(. 

3 - و�سائل حتقيق الأهداف: 

ال�سريعة  مــع  تتنافى  ل  و�سيلة  ــة  اأي اأهــدافــهــا  حتقيق  �سبيل  يف  الهيئة  تتخذ 
الإ�سالمية، وعلى الأخ�ض ما يلي:

• تلقي ما يبذله اأهل اخلري من ولة الأمر ورجال الأعمال واملواطنني من ذوي 
باجلهد  التطوع  على  امل�سلمني  حث  بجانب  التربعات  من  العالية  الهمم 

والتربع باملال.

والنكبات على  الكوارث  وامل�سابني من  للمحتاجني  وامل�ساعدة  الغوث  تقدمي   •
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خمتلف الأ�سعدة الدعوية والإغاثية والجتماعية وال�سحية والتنموية مبا 
يف ذلك اإن�ساء امل�ساجد واملدار�ض.

والقيام  لذلك  املحتاجه  املجتمعات  يف  وامل�ستو�سفات  امل�ست�سفيات  اإن�ساء   •
باإدارتها وتطويرها.

• كفالة الأيتام واإن�ساء الدور واملراكز الجتماعية لهم واإدارتها.

وحتقيق  مواردها  تنمية  على  الهيئة  ت�ساعد  التي  والربامج  امل�ساريع  اإن�ساء   •
اأهدافها.

اخلا�سة  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلطان  ــري  االأم جلنة  ثالثًا: 
باالإغاثة:

كما هو مو�سح من  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ب�ساحب  اللجنة خا�سة  هذه 
ا�سمها ولعل هذا هو اأهم ما مييز اللجنة حيث تكت�سب من حملها ل�سم �سموه دعمًا 
ماديًا و معنويًا ميكنها من القيام مبهام تختلف عن ن�ساطات الهيئات الأخرى اإ�سافة 
اللجنة متيزت  وهذه  اأن�سطة،  به من  تقوم  ما  بع�ض  الأخــرى يف  الهيئات  مل�ساركتها 
حازت  حتى  الأمري  �سمو  وم�ساندة  بدعم  الكوارث  ملناطق  العاجلة  الإغاثة  مبهمات 
اللجنة على اإعجاب كثري من الدول واملنظمات �سواء التميز ب�سرعة الأداء اأو الدقة يف 
التنفيذ اأو الو�سول ملناطق ي�سعب على غرينا الو�سول اإليها ب�سب الظروف املناخية 
اأو ال�سيا�سية، كما تخ�س�سه بخدمة مناطق معينة بح�سب التوجيهات الكرمية من 
�سمو الأمري فنحن الآن نعمل يف اأربع دول فقط هي النيجر و مايل وت�ساد و اإثيوبيا 
وهذا جعل عملها اأكرث تركيزًا وعجل بظهور نتائج الدعم ال�سخي الذي قدمه �سمو 

الأمري �سلطان للمنكوبني من هذه الدول.
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بداأت اللجنة العمل يف دولة النيجر يف عام 1418هـ 1998م با�سم اللجنة اخلا�سة 
لالإغاثة يف النيجر و�سبب بدايتها روؤية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد 
العزيز رحمه اهلل ل�سورة امراأة يف اإحدى القنوات الف�سائية حتفر بيوت النمل لتاأكل 
ما ادخره فاأمر بتكوين جلنة املحتاجني يف النيجر. ويف �سنة 1419 هـ 1999م اأ�سند 
للجنة العمل يف جمهورية مايل واأ�سبحت ت�سمى اللجنة اخلا�سة لالإغاثة يف النيجر 
ومايل وو�سع لها �سعارًا خا�سا. ويف عام 1421هـ 2000م امتد عملها اإىل جمهورية 
ت�ساد واأثيوبيا، واأ�سبحت اللجنة تعرف با�سم »جلنة الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
اخلا�سة لالإغاثة« ب�سعارها احلايل.يقع املقر الرئي�سي للجنة يف مدينة الريا�ض.ولها 
مكاتب فرعية يف دولة اأثيوبيا ويف جمهورية ت�ساد ويف جمهورية النيجر)موقع اللجنة 

)http://www.ighathah.org.sa/about.htm ،على �سبكة النرتنت

رابعًا: الندوة العاملية لل�سباب االإ�سالمي:

1 - ن�ساأتها:

يف عام 1392هـ )1972م( انطلقت من اأر�ض اململكة العربية ال�سعودية الدعوة 
اإىل لقاء �سم عدًدا كبرًيا من مندوبي منظمات ال�سباب الإ�سالمي يف العامل حتت 
اللقاء  هذا  وكــان  وم�سكالتها(،  ودورهــا  الإ�سالمية  الطالبية  )املنظمات  عنوان: 
اأهم  الإ�سالمي، حيث كان من  لل�سباب  العاملية  بالندوة  بعد  نواة ما عرف فيما  هو 
تو�سيات هذا اللقاء: اإن�ساء اأمانة للموؤمتر مقرها الريا�ض )عا�سمة اململكة العربية 

ال�سعودية( مهمتها متابعة تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر.

لرئي�ض  الثاين  النائب  امللكي  ال�سمو  �ساحب  موافقة  1411هـ�سدرت  عام  ويف 
الندوة  مكتب  افتتاح  على  العام  واملفت�ض  والطريان  الدفاع  ووزيــر  ــوزراء  ال جمل�ض 
رقم  الكرمي  اخلطاب  مبوجب  املنورة  املدينة  مبنطقة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية 

731/1 وتاريخ 1411/1/1هـ.
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2 - اأهداف الندوة:

تهدف الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي لتحقيق عدد من الغايات من اأبرزها: 

- خدمة الفكر الإ�سالمي على اأ�سا�ض التوحيد اخلا�ض على منهج ال�سلف ال�سالح 
والعمل على تعميق ال�سعور بالعزة الإ�سالمية بني �سفوف ال�سباب امل�سلم، 

وت�سليحه باحلجة والقناعة الكاملة ب�سمو النظام الإ�سالمي.
- تعميق اأ�سباب الوحدة الفكرية الإ�سالمية بني ال�سباب امل�سلم.

- العمل على تعريف العامل بالإ�سالم، بجميع الو�سائل املنا�سبة واأحدثها.
اأنحاء  امل�سلمني، يف  والطالب  بال�سباب  املنظمات واجلمعيات اخلا�سة  - دعم 

العامل والإ�سهام يف اجلهود الرامية اإىل تن�سيق العمل بينها.
املوؤ�س�سات  بناء  يف  الإيجابي،  والطالب  ال�سباب  دور  تو�سيح  يف  الإ�سهام   -
الجتماعية والقت�سادية والفنية على م�ستوى املجتمع خا�سة والأمة ب�سفة 

عامة.
املهنية  واملوؤ�س�سات  املنظمان  لتكوين  امل�سلم،  ال�سباب  توجيه  على  العمل   -
بناء  الإ�سالمي يف  لدورهم  اأداء  قائم منها،  القيادي يف ما هو  والإ�سهام 

اأمتهم.
3 - و�سائل حتقيق الأهداف:

لتحقيق  الو�سائل  من  جمموعة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  تتخذ   
اأهدافها ومن اأهمها ما يلي:

- اإقامة املخيمات الطالبية وال�سبابية املحلية منها والإقليمية والعاملية.
وعلى  الندوة  يف  الأع�ساء  املنظمات  على  والن�سرات  واملجالت  الكتب  توزيع   -

الأفراد.
- دعوة ال�سخ�سيات العاملية لزيارة البالد الإ�سالمية حل�سور موؤمترات الهيئات 
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الإ�سالمية لإلقاء ال�سوء على الق�سايا التي تهم الفكر والعامل الإ�سالمي.
اإجنازاتها  واأهم  ن�ساطاتها  وتعر�ض  الندوة  ن�سرة دورية تخدم فكرة  اإ�سدار   -

وتتابع اأحوال العامل الإ�سالمي وق�ساياه.
العمل على ن�سر الكتب بلغات خمتلفة والتي ت�ستهدف ما يلي:

- عر�ض الإ�سالم ب�سورة وا�سحة.
- دح�ض دعاوى خ�سومه.

- خدمة ال�سريعة الإ�سالمية.
- اإثراء الفكر الإ�سالمي.

- اإعداد برامج متبادلة للزيارات بني ال�سباب امل�سلم يف العامل.
وال�سخ�سيات  بالندوة  الأع�ساء  الإ�سالمية  واجلمعيات  بالهيئات  ال�ستعانة   -

الإ�سالمية لتحقيق اأهدافها.
- دعم املنظمات ال�سبابية الإ�سالمية ماديًا ومعنويًا واأدبيًا مل�ساعدتها على اأداء 
مهمتها وا�ستكمال ما يلزمها والرتقاء مب�ستوى براجمها وتوفري متطلباتها 
املحلي  ال�سعيد  على  وخميماتها  وندواتها  موؤمتراتها  عقد  من  ومتكينها 

والإقليمي والعاملي.
ومعاجلة  البحث  جلان  اأو  املوؤلفني  قبل  من  الكتب  وتاأليف  دعم  على  العمل   -

املو�سوعات الإ�سالمية املختلفة التي تهم الأمة وال�سباب امل�سلم.
خام�سًا: موؤ�س�سة مكة املكرمة لكفالة االأيتام.

1- ن�ساأتها:

موؤ�س�سة مكة املكرمة اخلريية هي موؤ�س�سة اإ�سالمية تعمل بالتن�سيق مع رابطة 
العامل الإ�سالمي وقد اأن�سئت يف رجب لعام 1407هـ ولها جمل�ض اأمناء ي�سم عددًا من 

ال�سخ�سيات الإ�سالمية البارزة برئا�سة الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي.
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وتعمل هذه املوؤ�س�سة على دعم وم�ساعدة امل�سلمني يف اأنحاء العامل، وذلك من 
واملالية.  والجتماعية  والتعليمية  ال�سحية  والأن�سطة  الربامج  من  جمموعة  خالل 

خا�سة فيما يتعلق بكفالة الأيتام.

2 - اأهداف املوؤ�س�سة:

من  اإىل حتقيق جمموعة  الأيتام  لكفالة  املكرمة اخلريية  مكة  موؤ�س�سة  تهدف 
الأهداف النبيلة ال�سامية والتي من اأهمها ما يلي:

• العمل على رعاية الأيتام من اأبناء امل�سلمني الذي �سحوا باأنف�سهم من اأجل 
اإعالء كلمة اهلل.

• العمل على تقدمي العون للفقراء واملت�سررين من الكوارث من اأبناء امل�سلمني 
وتتمثل  والتعليمية.  والقت�سادية  الجتماعية  املجالت  جميع  يف  وذلــك 
وتقدمي  امل�ساجد  وبناء  املدار�ض  وت�سييد  الأيتام  ودور  املالجئ  بناء  يف 
التنموية  امل�ساريع  باإقامة  والهتمام  وطعام  ك�ساء  العينية من  امل�ساعدات 

الزراعية والفنية.

3 - و�سائل حتقيق الأهداف:

هذه  اأهــم  ومــن  اأهدافها  لتحقيق  الو�سائل  من  جمموعة  املوؤ�س�سة  ت�ستخدم 
الو�سائل ما يلي:

• حث اأفراد املجتمع امل�سلم لتقدمي امل�ساعدات وال�سدقات لإخوانهم املحتاجني 
يف اأنحاء العامل.

املجتمع  هذا  اأبناء  من  العلم  وطلبة  الدعاة  من  واملوؤهلني  القادرين  متكني   •
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من القيام بالدعوة وتعليم النا�ض وتب�سريهم باأمور دينهم يف جميع بقاع 
الأر�ض وفق برامج وخطط مدرو�سة.

• توعية امل�سلمني باأهمية التطوع والعمل الإ�سالمي املنظم وال�سري بخطى ثابتة 
ومدرو�سة نحو حتقيق الأهداف املر�سومة.

• تقدمي اخلدمة الجتماعية ب�سورة مدرو�سة حتفظ كرامة اليتيم وتربيته على 
تعاليم ال�سريعة ال�سمحة.

اأمناط التطوع يف اململكة العربية ال�سعودية:

تتنوع اأمناط التطوع بح�سب املوؤ�س�سة اإن كانت عامة اأو خا�سة او غري ربحية او 
التي متار�ض التطوع لفرتة زمنية حمدودة اأو طويلة اأو برنامج ون�ساط عر�سي يحقق 
اأغرا�سه ثم ينتهي اأو ن�ساط موؤ�س�سي دائم ومتطور كذلك قد يكون التطوع جزء من 
نتائج امل�سوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�ض اأو اأن تكون املوؤ�س�سة برمتها قائمة على 

ن�ساط التطوع نف�سه وميكن تق�سيم التطوع على �سبيل املثال ل احل�سر:

)1( التطوع املدر�سي: 

اأنه ي�ساعد  يعد التطوع املدر�سي من التطبيقات املهمة يف جمال التطوع حيث 
على حتقيق اأهداف تربوية وقائية واإمنائية وعالجية ومن هذه الأمثلة:

اأ. ثانوية امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مبحافظة �سقراء:

قام عدد من املعلمني يف ثانوية امللك عبد اهلل مبحافظة �سقراء التطوع لتقدمي 
درو�ض تقوية جمانية لطالبهم خالل اختبارات الف�سل الدرا�سي الأول وملدة اأ�سبوعني 
وعلى فرتتني تبداأ الأوىل من بعد �سالة الع�سر حتى اآذان املغرب والفرتة الثانية من 
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بعد �سالة املغرب وحتى اآذان الع�ساء وتاأتي هذه املبادرة التطوعية من املعلمني جتاه 
طالبهم مل�ساعدتهم يف حت�سني م�ستوياتهم.

ب. م�سروع هذه مدر�ستي يف متو�سطة حمد اجلا�سر:

يف هذه املدر�سة ل يوجد اأي عامل للنظافة منذ عامني حيث اأطلق مدير املدر�سة 
اأ�سبحت املدر�سة  م�سروع هذه مدر�ستي وهي جماعة تقوم ب�سيانة املبنى املدر�سي 
منوذجا ح�ساريا ورائعا حيث يتناوب الطالب وب�سكل دوري ح�سب ح�سة الأن�سطة 
املياه  ودورات  املمرات  بتنظيف  منهم  مموعة  ويقوم  الفنية  اأو  البدنية  الرتبية  او 

والف�سول الدرا�سية.

)2( التطوع اجلامعي:

اأ.  نادي حياة بجامعة امللك �سعود:

اجلامعات  م�ستوى  على  التطوع  جمــال  يف  متخ�س�ض  جامعي  نــادي  اول  هو 
اأ�س�سه طالبان من كلية  ال�سعودية تابع لعمادة �سوؤون الطالب بجامعة امللك �سعود، 
الطب رغبة يف اإقامة برامج تطوعية طبية تهدف اإىل تعزيز روح اخلدمة املجتمعية 
لدى طالب الطب وتلم�ض حاجات املجتمع الفعلية حيث اأن ر�سالة النادي هي اإحياء 
الإرث التطوعي لدى ال�سباب ون�سر الإن�سانية بالأعمال التطوعية، وقد اأقام النادي 
العديد من الربامج املتميزة والأوىل من نوعها يف املجال كربنامج لبيه وطني وهو 
عام  يف  احلرب  اأحــداث  خالل  جــازان  منطقة  يف  الالجئني  مل�ساعدة  طبي  برنامج 
2010 وقد كان النادي هو اجلهة املدنية الوحيدة على خط النار اآنذاك وحاز على 
الدويل  التطوع  برنامج  واأقــام  عام 2010  �سعود  امللك  التميز من جامعة  درع  ذلك 
اإىل الهند مب�ساركة عدد من اجلمعيات التطوعية الدولية وبرنامج رحلة الإن�سانية 
وهو برنامج طبي يهدف لتقدمي اخلدمات الإ�سعافية لزوار احلرم النبوي ال�سريف 
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خالل الع�سر الأواخر من رم�سان بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي وبرنامج 
والتثقيفية  التوعوية  الربامج  من  والعديد  رم�سان  �سهر  خالل  ال�سائمني  تفطري 

الأخرى )قنديل، 1430: �ض23(.

ب. مهرجان جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن:

اأيــام  خم�سة  ملــدة  �سنويا  مهرجانا  واملــعــادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  تقيم 
اأكرث  عادة  وي�سارك  التطوعية  للفر�ض  ومعر�ض  التطوعي  العمل  فعاليات  يت�سمن 
من )17000( طالب وغريهم من من�سوبي اجلامعة يف فعالياته ويقدم املتطوعون 
اأكرث من )10.000( �ساعة تطوعية خلدمة املجتمع يف اأن�سطة متعددة منها برنامج 
وزيارة  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  املر�سى  وموا�ساة  امل�سنني  وزيارة  الأيتام  رعاية 
الفقرية  الأ�سر  اأي�سا  الزيارات  وت�سمل  الأمل  وم�ست�سفيات  الجتماعية  الرعاية  دور 
يف بيوتهم وتقدمي الدعم لهم وم�ساعدة بع�ض طالب املرحلة البتدائية واملتو�سطة 
والثانوية لالرتقاء مب�ستواهم التعليمي وتقدمي دورات تقنية متنوعة يف احلا�سب الآيل 
البحرية  بالواجهات  والعتناء  ال�سخ�سية  القدرات  بتعزيز  تعنى  تدريبية  ودورات 

واحلدائق العامة وامل�ساجد)احلزمي، 1432: �ض87(.

)3( تطوع املوؤ�س�سات احلكومية:

حتت  مربع  مرت  مليون   )20( لنظافة  حملتها  الريا�ض  منطقة  اأمانة  اأطلقت 
�سعار نظافة املليون تبداأ ب�سعار )بر بال نفايات( يف الثمامة مب�ساركة اإدارة الرتبية 
ونظافة  للتوعية  مراحل  اأربع  على  احلملة  ت�ستمل  حيث  الريا�ض  مبنطقة  والتعليم 
حيث  كامل  �سهر  ولفرتة  اأ�سبوع  كل  من  اخلمي�ض  يوم  اعتماد  مت  وقد  الربية  البيئة 
املدرا�ض  وطالب  البلديات  روؤ�ساء  وكذلك  الأمانة  موظفي  كبار  احلملة  يف  �سارك 
واملرور وال�سرطة والهالل الأحمر والدوريات الأمنيةن وتغطي احلملة عدد من مواقع 
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دوار  �سمال  الــدويل  خالد  امللك  ملطار  ال�سرقي  ال�سور  قرب  الواقعة  الربية  التنزه 
اإىل  اإ�سافة  التنزه املحددة  العوي�سة وركزت على جمع النفايات املتناثرة يف مواقع 
توزيع مواد التوعية واأكيا�ض النفايات الكبرية وال�سغرية على املخيمات واملتنزهني 
واحتوت احلملة على ان�ساء مركز توعية تقدم عدد من اخلدمات املجانية مثل املاء 
واحلطب واأكيا�ض النفايات الكبرية وال�سغرية اإ�سافة اإىل تنظيم م�سابقات وتقدمي 

جوائز قيمة منا�سبة لع�ساق الرحالت الربية.

)4( تطوع القطاع اخلا�س )امل�سئولية االجتماعية(:

تعد برامج خدمة املجتمع من اأهم الربامج التي حتر�ض العديد من ال�سركات 
اأخذ  وقد  خمتلفة،  وفعاليات  اأن�سطة  خالل  من  تنفيذها  على  التجارية  واملوؤ�س�سات 
مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية يف التو�سع والنت�سار خالل ال�سنوات الأخرية وحر�ست 
الجتماعية  الربامج  من  العديد  يف  بامل�ساهمة  املفهوم  هذا  تر�سيخ  على  ال�سركات 
املختلفة، وركزت هذه املوؤ�س�سات على توفري فر�ض العمل لل�سباب وال�سابات من خالل 

العديد من الأن�سطة املتنوعة وتنظيم برامج اأخرى اجتماعية و�سحية ودولية.

)5( تطوع املبادرات:

ينطلق تطوع املبادرات من �سخ�سيات نافذة وقيادية ت�ست�سعر اأهمية احلراك 
املجتمعي اأو تنطلق من قيادات �سابة جتمعهم غايات مت�سابهة نحو خدمة ال�سالح 

العام ومن اأبرز تلك املبادرات:

اأ.  منتدى الغد: يعمل املنتدى على رفع م�ستوى الوعي والهتمام بق�سايا ال�سباب 
ال�سراكة مع  التي ت�سهم يف تنميتهم من خالل  النوعية  وي�سجع املبادرات 
الأهداف  تلك  لتحقيق  اآلياته  واأما عن  بال�سباب  العالقة  ذات  القطاعات 
العامة  الق�سايا  ومناق�سة  املبادرات  تنظيم منتدى كل عامني لطرح  فهي 
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التي ت�سلط على ق�سايا ال�سباب وتنظيم لقاءات وور�ض عمل دورية ت�سهم 
م�سكالتهم  على  للتعرف  ال�سباب  مع  والنقا�ض  احلــوار  مبداأ  اإ�ساعة  يف 
الأن�سطة  جميع  يف  وامل�ساركة  معهم  والتفاعل  املجتمع  يف  واحتياجاتهم 
التعليم  وموؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  املحلية 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  وامل�سروعات  بالتجارب  والتعريف  والتاأهيل 
الناجحة يف جمال تنمية ال�سباب وال�ستفادة من و�سائل الت�سال احلديثة 

للتعامل مع ال�سباب وحتقيق اأهداف املنتدى)الباز، 2002: �ض76(.

الثقافتني  بن�سر  تهتم  تطوعية  �سبابية  جمموعة  اململكة:  �ساكورا  جمموعة  ب. 
ال�سعودية واليابانية يف كال املجتمعني من خالل فعاليات ثقافية واجتماعية 
ومن اأهداف املجموعة تعريف املجتمعني ال�سعودي والياباين بثقافة الآخر 
التجربة  من  ال�ستفادة  على  والت�سجيع  بينهما  ال�سداقة  روابــط  وتقوية 
اليابانية يف تطوير جوانب احلياة املختلفة من خالل الندوات واملحا�سرات 
الكتاب والباحثني واملتخ�س�سني يف جمالت علوم  التي يقدمها عدد من 
وفنون وتاريخ اليابان واإن�ساء مرجعية معرفية متمثلة يف قاعدة معلومات 
عن البلدين وقد قامت املجموعة التطوعية بعدد من الأن�سطة من بينها عمل 
دورات تعليم اللغة اليابانية وعمل دورة اليوم الواحد لتعلم فن طهي الورق 
الأوريجامي وزراعة �سجر ال�ساكورا بالتعاون مع جمعية زراعة ال�ساكورا يف 
املاجنا  باأ�سلوب  ر�سم  تعليم  ودورة  بجامعة طوكيو  الزراعة  وكلية  اليابان 
والينيمي وعمل اأيام ثقافية �سعودية يابانية وانتاج منتجات بطابع ياباين 

�سعودي مميز.

)6( التطوع االقليمي:

تاأ�س�ض عامل التطوع العربي كمبادرة �سعودية عربية اإقليمية يف اأكتوبر )2006( 
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منتدى  العربي)ويعترب  العامل  يف  ثقافته  ون�سر  التطوعي  العمل  وتعزيز  ودعم  ن�سر 
لأهمية احلمالت  للمتطوعني وذلك  نفعا  التطوع  اأكرث مبادرات  العربي من  التطوع 
وامل�ساريع والفعاليات التي ينفذها عامل التطوع العربي بامل�ساركة والتعاون مع عدد 
كبري من اجلهات الر�سمية واجلمعيات والهيئات التطوعية التي تعترب امتدادا لتفعيل 

ر�سالة عامل التطوع العربي يف ن�سر ثقافة العمل التطوعي ومن اأهم اأن�سطة املنتدى:

اأ. ملتقى عامل التطوع العربي: ملتقى لتبادل اخلربات بني املتطوعني يف العامل 
يف  التطوعي  للعمل  مرجع  واأهــم  للمتطوعني  جتمع  اأكــرب  ويعترب  العربي 

العامل العربي.

ب. بنك العطاء: دليل �سامل يهدف خلدمة العمل التطوعي يف جميع جمالته 
وذلك عرب قواعد بيانات متخ�س�سة لعر�ض جميع الربامج والأن�سطة التي 

قد يبحث عنها.

)7( التطوع الدويل:

اأطلق الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر مبادرة عاملية 
با�سم ال�سباب و�سطاء لتغيري ال�سلوك، والتي تهدف اإىل متكني ال�سباب من ال�سطالع 
بقدر اأخالقي رائد يف اإلهام تغيري اإيجابي للعقليات واملواقف واأمناط ال�سلوك من خالل 
ثالثة ركائز هي: متكني ال�ساب والعمل وفقا لل�سالم الداخلي والتوا�سل مع املجتمع 
فركيزة التمكني ت�سعى اإىل تطوير املهارات لدعم ثقافة ال�سالم ونبذ العنف باعتماد 
منهجية املهارات لدعم ثقافة ال�سالم ونبذ العنف باعتماد منهجية غري معروفة اأو 
اأ�سلوب من القلب اإىل العقل، اأي اأن الأحا�سي�ض واحل�سور ال�سخ�سي والتحليل الفكري 
ت�سكل املدخل اإىل التعلم وعندها يتعرف ال�سباب على الق�سايا املو�سوعية اأو يطورون 
مهاراتهم بوا�سطة الألعاب اأو لعب الأدوار بوا�سطة متارين الو�سائل الب�سرية و�سرد 
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الق�س�ض ويف مرحلة ثانية يتقا�سم ال�سباب جتاربهم مع الزمالء بعد ذلك �سي�سعى 
تلك  بنقل  املكت�سبة  واملهارات  املعلومات  لتعميم  الربنامج  من  املتخرجون  اأولئك 
املحلية  التدريب يف جمتمعاتهم  واملتطوعني عرب  ال�سباب  من  اأقرانهم  اإىل  الثقافة 
وحتت اإ�سراف مدربي مثقفي الأقران ثم ينطلق تاليا اأولئك ال�سباب ملمار�سة تدريب 

غريهم.

قوانني العمل التطوعي:

ينظم العمل التطوعي باململكة العربية ال�سعودية عدة اأنظمة تفتقد يف جمملها 
الوعي الكامل وال�سحيح مبفهوم التطوع العام كما اأنها مل ترق لأن تكون قانونا ذا 
لئحة تنفيذية يدار من قبل موؤ�س�سات اأو قطاعات متخ�س�سة ذات ا�ستقاللية اإدارية 
املدين  الدفاع  لأعمال  املتطوعني  لئحة  هي:  الوطنية  الأنظمة  تلك  واأبــرز  وفنية، 
التعاون اخلليجي وهو نظام غري  للتطوع بدول جمل�ض  الدليل ال�سرت�سادي  وكذلك 
ملزم وهناك نظام طموح يجري العمل عليه مبجل�ض ال�سورى ال�سعودي يتوقع اأن يكون 
اأداة تنموية وطنية ي�سهم يف متكني ال�سباب  نظاما متبكرا ومبدعا يف جعل التطوع 

على التحديد ولي�ض اأداة لإدارة الكوارث والأزمات وح�سب.

لئحة املتطوعي لأعمال الدفاع املدين: عرفت الالئحة يف مادها الأوىل الدفاع 
املدين: باأنها جميع الجراءات والأعمال الالزمة حلماية ال�سكان واملمتلكات العامة 
والأوبئة  املختلفة  واحلــوادث  واحلــروب  والــكــوارث  احلرائق  اأخطار  من  واخلا�سة 
والأمرا�ض وانقاذ وا�سعاف واغاثة املنكوبني وتاأمني �سالمة املوا�سالت والت�سالت 
و�سري العمل يف املرافق العامة وحماية م�سادر الرثوة الوطنية وذلك يف زمن ال�سلم 
اجلهات  باأنها  التطوع:  جهة  عرفت  كما  ــكــوارث،  وال والــطــوارئ  احلــرب  وحــالت 
رئي�ض  الداخلية  وزير  يحدده  ما  وفق  او  اخت�سا�سات  وفق  بها  امل�سرح  احلكومية 
جمل�ض الدفاع املدين با�ستقبال املتطوعني وتدريبهم، وعرفت املتطوع باأنه ال�سخ�ض 
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الذي يتقدم جلهة الخت�سا�ض بدافع من حبه لوطنه ورغبة يف امل�ساركة يف تنفيذ 
اأعمال وتدابري الدفاع املدين والغاثة يف الداخل واخلارج مبديا رغبته وا�ستعداده 
التام يف ت�سخري كامل اأو بع�ض قدراته واإمكاناته يف خدمة البالد وامل�ساهمة يف دفع 
اأخطار احلوادث والكوارث واحلروب بدون مقابل ومتعهدا ببذل كل ما ي�ستطيع من 
جهد يف �سبيل اأداء العمل التطوعي يبتغي من اهلل الأجر والثواب ويقت�سر دور املراأة 
ال�سرعية والعادات والتقاليد مثل  على ما ينا�سب قدراتها ول يتعار�ض مع الأحكام 
ال�سعارفات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة يف مراكز اليواء وا�ستقبال النازحني، 
يف  املتطوعني  �سنفت  ثم  املتطوع  قبول  �سروط  الثانية  مادتها  يف  الالئحة  واأبــرزت 
مادته الثالثة اإىل متطوع عام ومتطوع متخ�س�ض ويف مادته الرابعة حددت م�ساركة 

املتطوعني يف جمالت خمتلفة من اأبرزها:

اأ. امل�ساركة يف عمليات النقاذ والبحث عن املفقودين.
ب. امل�ساركة يف عمليات ال�سعافات الأولية ونقل امل�سابني ملراكز العالج.

ج. امل�ساعدة يف عمليات الخالء واليواء وتقدمي اخلدمات الجتماعية.
د. امل�ساركة يف تنفيذ خمتلف عميات الغاثة الداخلية واخلارجية.

هـ. امل�ساركة يف اأعمال احلج.
و. رفع الروح املعنوية لل�سكان واإذكاء روح املقاومة وال�سمود لديهم.

تدريب  ال�ساد�سة  املــادة  ون�ست  املتطوع  تخ�س�ض  اخلام�سة  املــادة  وتناولت 
املتطوعني اأما املادة ال�سابعة فقد حددت اللتزامات واحلقوق واملزايا ومنها:

االلتزامات: 

- احل�سور والنتظام اأثناء عقد الدورات التدريبية.
- تلبية النداء باأ�سرع وقت.
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اأداء  عن  المتناع  وعدم  املتطوع  اإىل  ال�سادرة  والتعليمات  بالأوامر  التقيد   -
العمل املكلف به اأرف�ض ال�ستمرار فيه بغري عذر.

- اللتزام بال�سدق والأمانة وعدم اف�ساء اأ�سرار العمل املكلف به.
- اللتزام بال�سلوك والآداب العامة واحرتام روؤ�سائه وزمالئه.

- اإ�سعار اجلهة املخت�سة عن اأي تغريات تطراأ على عنوان عمله اأو �سكنه.
- التطوع ملدة لتقل عن �سنة جتدد ح�سب رغبة املتطوع.

تطلعات العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية:

من تطلعات العمل التطوعي امل�سرتك يف اململكة:

1. ملتقى التطوع: انطلقت مبادرات وطنية كبرية ول �سيما يف ال�سنتني املا�سيتني 
وتعي�ض تلك التجارب يف جزر منعزلة عن بع�سها البع�ض، ولذا فاإن اللتقاء 
التجارب  مع  والتن�سيق  التعاون  �ستحقق  م�سرتكة  عمل  ور�ــض  يف  �سنويا 

واخلربات وتعميم جتارب النجاح.
2. قاعدة بيانات: اإن اأف�سل عمل لتوفري الطاقات العاملة اجلديدة الداخلة لعامل 
التطوعي  العمل  لها كل جتارب  اأن جتد ذاكرة وطنية حتفظ  التطوع هي 
متكني  عن  ف�سال  التطوعي  العمل  انتهى  حيث  من  انطالقها  ميكن  مما 
وتقييم  درا�سته  تعميم  اأجل  من  معرفية  مادة  من  الأكادمييني  الباحثني 

وتقومي التجربة ال�سعودية.
العمل  يف  املحرتفة  ال�سعودية  الكوادر  يف  نــدرة  هناك  امل�سرتك:  التدريب   .3
التطوعي ولي�ض هناك جمال �سوى ا�ستجالب اخلربات الدولية والإقليمية 
والتي قد تعجز عن توفريها مبادرات وموؤ�س�سات حمددة املوارد لذا فاإن 
ويحقق  التكاليف  �سيوفر  م�سرتكة  برامج  تنفيذ  يف  اجلميع  جهود  تكاتف 
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خلق ثقافة م�سرتكة ت�ساعد يف التفاهم والتعاون الالحق.
4. الت�سجيع املتبادل: اإن التناف�ض حالة ان�سانية فطرية و�سرورة خللق احلما�ض 
والندفاع لل�سعود وكلن على نبالء العمل التطوعي والقادة دعم املبادرات 
املناف�سة بح�سور الفعاليات وتوفري اخلربات الفنية اأينما كان ذلك ممكنا 
ف�سال عن الرتويج لتجارب النجاح اإن التعاون املتبادل هو ال�سلوك الر�سيد 

للعقالء املقدرين للم�سلحة العامة وافيثار املوؤ�س�سي امل�سرتك.
وت�سافر  بالتطوع  الدولية  املــوؤمتــرات  من  العديد  تعقد  الدولية:  امل�ساركة   .5
امل�ساركات  لتلك  املبكر  بالتحفيز  التطوعية  واملبادرات  املوؤ�س�سات  جهود 
من  و�سيمكننا  وتاأثريا  قوة  اأكرث  متثيلنا  �سيجعل  ح�سورها  على  والتناوب 
جلب اخلربات الدولية كممار�سة لتكون ر�سيدا معرفيا ميكن تعميمه على 

جميع فعاليات العمل التطوعي ال�سعودي.
التطلعات الوطنية:

املفو�سية ال�سعودية للتطوع: التطوع تعبري عن حرية الفعل والتعبري يف حماية 
ملوؤ�س�سات بريوقراطية عامة  تلك احلرية  اإخ�ساع  فاإن  ولذا  املدنية  حقوق اجلماعة 
ما  يجمع  ر�سيد  اختيار  هو  واملفو�سية  ثم عطاءها  ومن  ا�ستقالليتها  على  �سيق�سي 
وحتقيق  عليا  وطنية  لأهــداف  املجتمع  �سعي  ت�سمن  احلــراك  ومرونة  التنظيم  بني 
املفو�سية  تلك  و�ستقوم  واإق�ساء  تناحر  ل  وتعاون  اإخاء  الأخرى يف  التطوع  اأغرا�ض 
وتر�سيد  التطوعية  للمبادرات  والت�سريح  العام  الوعي  وقيادة  التطوعي  بالتخطيط 
وتوظيف  ا�ستثمار  ل�سمان  املالية  والكفاية  اجلودة  لتحقيق  الفنية  بالرقابة  �سلوكها 
الأموال ب�سورة اأمثل واأكفاأ ف�سال عن حمايتها من ال�ستخدام احلزبي اأو ال�سخ�سي 

التعدي اأو بالتق�سري.
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الـخـــاتـــمــــــة:

يف  لالنخراط  الأفـــراد  ومتطلبات  اخلــريي  للعمل  احلالية  للمتطلبات  نظرًا 
يف  الراغبني  عن  املعلومات  بجمع  تعني  موؤ�س�سة  اإىل  ولالفتقار  التطوعية  الأعمال 
خريية  موؤ�س�سات  قيام  لدعم  املطروحة  الأفكار  وجمع  اخلريية  لالأعمال  التطوع 
اأو  متخ�س�سة يف جميع اأوجه العمل الإن�ساين الدقيق ت�ساعد على متكني اأي باحث 
والأبحاث  الدرا�سات  بعمل  والقيام  اخلريية،  املوؤ�س�سات  جمال  يف  العمل  يف  راغب 

املهمة واملفيدة يف تطوير العمل التطوعي.

وهنا تربز اأهمية احلاجة لوجود موؤ�س�سات خريية لأغرا�ض التطوير والتن�سيق 
والتعاون لدعم جمالت العمل اخلريي بالدرا�سات وال�ست�سارات والأبحاث وتطوير 

جوانب اخلربات و جمالت الإح�ساء يف العمل التطوعي.





الفصل الخامس

 
»دور �ملو�طنة 

يف تعزيز �لعمل �لتطوعي«
• مقدمة

عليها. والرتبية  • املواطنة 
الجتماعية. املوؤ�س�سات  يف  املواطنة  على  الرتبية  • اأ�ساليب 

املواطنة. على  الرتبية  يف  الأ�سرة  • دور 
املواطنة. على  الرتبية  يف  واجلامعة  املدر�سة  • دور 

املواطنة. على  الرتبية  يف  الجتماعية  املوؤ�س�سات  • دور 
املواطنة. تنمية  يف  التطوعي  العمل  • دور 
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مــقـــدمــــة:

ثقلها  مركز  درا�ــســة  يف  الرئي�سية  املــدخــالت  اأحــد  مبثابة  الأمـــة  �سباب  يعد 
احل�ساري وهو من زاوية اأخرى اأحد الدعائم يف بنية الر�سيد ال�سرتاتيجي حلركة 
من  جمتمع  لأي  احلقيقية  النطالقة  معدل  ح�سابات  فــاإن  ثم  ومن  فيها،  التنمية 
امل�ستوى  الر�سيد وح�سن توظيفه على  الزيادة يف هذا  اأ�سا�ض  تبنى على  املجتمعات 
املاأمول، اإن تاأ�سيل روح املواطنة �سمن العتبارات القيمية يف تكوين ال�سباب يعني 
تاأكيد حق الوطن يف كل ما يتعلق بروؤية الفرد وجهوده لتحقيق ذاته ومكانته، و لقد 
�سهدت العقود الأخرية من القرن املا�سي اأحداًثا متالحقة وتطورات �سريعة جعلت 
عملية التغيري اأمًرا حتمًيا يف معظم دول العامل، وقد انتاب القلق بع�ض املجتمعات من 
هذا التغري ال�سريع، ومنها العربية والإ�سالمية التي تخ�سى اأن توؤدي هذه التحولت 
قيمها  على  التاأثري  اإىل  ال�سريع  العلمي  بالتطور  واملرتبطة  املت�سارعة  الجتماعية 

ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة الإعالمية الغربية.

واململكة اإحدى هذه املجتمعات التي مرت بتغريات �سريعة �سملت معظم جوانب 
احلياة القت�سادية والجتماعية والثقافية مما اأثر على متا�سك املجتمع وا�ستقراره، 
ال�سعودي.  املجتمع  وطبيعة  تتفق  ل  تفكري  واأمناط  وقيم  اجتاهات  ظهور  اإىل  واأدت 
ولذلك ت�ستعني الدولة، كغريها من الدول، بالنظام الرتبوي باعتباره من اأهم النظم 
الجتماعية، حيث يقوم على اإعداد الفرد وتهيئته ملواجهة امل�ستقبل، وكذلك املحافظة 
على القيم واملبادئ الأ�سا�سية للمجتمع، والتجاوب مع الطموحات والتطلعات الوطنية. 
واملفهوم احلديث للمواطنة يعتمد على الإنفاق اجلماعي القائم على اأ�سا�ض التفاهم 
الأ�سا�ض  يف  املواطنة  اأن  كما  واجلماعية،  الفردية  احلقوق  �سمان  حتقيق  اأجل  من 
الأر�ض  ال�ساكنني على  الآخرين  املجتمع  وباأفراد  بالأر�ض  بالرتباط  �سعور وجداين 
يعي�سون يف  اأفــراد  بني  رابطة  املواطنة عبارة عن  لأن  الإ�سالم  مع  تتناق�ض  ل  وهي 
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زمان ومكان معني اأي جغرافية حمددة، والعالقة الدينية تعزز املواطنة )ال�سبيكي، 
1992: �ض34(.

لذا جند اأن �سيا�سة التعليم يف اململكة تن�ض على اإعداد املواطن ال�سالح وفًقا 
لقيم هذا املجتمع التي تنبع من تعاليم الدين الإ�سالمي وقيمه احلميدة بالإ�سافة اإىل 
اإليها، وقادًرا على اإتقان العمل وتنمية  اإعداد مواطن موؤمن بر�سالة الإ�سالم داعًيا 
املعرفة الإن�سانية ونظًرا لأهمية املواطنة قررت وزارة الرتبية والتعليم تدري�ض مادة 
م�ستقلة للرتبية الوطنية يف التعليم العام ت�سمل املراحل الثالث، وبررت ذلك بوجود 

ثالثة اأ�سباب تدعو اإىل تدري�سها )وزارة املعارف، 1417هـ(:

1- �سرورة وطنية لتنمية الإح�سا�ض بالنتماء وبالهوية.

2- �سرورة اجتماعية لتنمية املعارف والقدرات والقيم والجتاهات، وامل�ساركة 
يف خدمة املجتمع، ومعرفة احلقوق والواجبات.

3- �سرورة دولية لإعداد املواطن وفًقا للظروف واملتغريات الدولية.

لذا �سينطلق هذا الف�سل من النقاط التالية:

املواطنة والرتبية عليها.   •
اأ�ساليب الرتبية على املواطنة يف املوؤ�س�سات الجتماعية.   •

دور الأ�سرة يف الرتبية على املواطنة.   •
دور املدر�سة واجلامعة يف الرتبية على املواطنة.   •

•  دور موؤ�س�سات الجتماعية يف الرتبية على املواطنة.
دور العمل التطوعي يف تنمية املواطنة.   •
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الرتبية من اأجل املواطنة:

الرتبوي  القطاع  من  رئي�سي  جزء  فهي  متميزة  مكانة  املواطنية  الرتبية  حتتل 
الذي ي�سمى الرتبية ال�سيا�سية وهي يف الوقت نف�سه جزء من ال�سيا�سة الرتبوية التي 

تعتمدها الدولة املعا�سرة وتاريخها هو تاريخ فكرة املواطنة

ويرتبط اجلميع باملواطنة التي تظلهم حلقوقها وواجباتها، وذلك مهما كانت 
يف  املتبع  والجتماعي  القت�سادي  النظام  فل�سفة  كانت  واأيــًا  املعتنقة  الأيديولوجيا 
ظهرت  ولقد  املذاهب،  وتلك  املعتقدات  بهذه  له  عالقة  ل  املفهوم  هذا  لأن  الدولة 
املطالبة بالرتبية من اأجل املواطنة يف كتابات فال�سفة من اأمثال اأر�سطو وهيوم ولوك 
وميل حيث اأكدوا على حاجة املواطنني اأن تكون لديهم معرفة مفاهيمية عميقة من 
اأجل امل�ساركة الواعية يف الدميقراطية كما �سدد القت�ساديون منهم يلتون فريدمان 
على  وفعالني  م�سئولني  مواطنني  اإىل  احلديثة  الدميقراطية  املجتمعات  حاجة  على 

امل�ستوى ال�سيا�سي والجتماعي.

ثم جاءت اأفكار جون ديوي ومناداته بالرتبية الدميقراطية التي متكن الأفراد 
من اأن يكت�سفوا هويتهم وا�ستعداداتهم وكل ما ميكن اأن ي�سهموا به من اأجل �سالح 
املجتمع، وذلك من خالل التعلم اخلرباتي والتعاوين وتنمية النظرة النقدية والقدرة 
على �سنع القرار وهدف هذه الرتبية هو اإنتاج مواطنني منخرطني بفاعلية يف �سئون 

جمتمعهم )املجادي، 1999: �ض76(.

ونحن يف مطلع القرن احلادي والع�سرون ن�سهد ثورة فكرية و�سيا�سية كربى تركز 
املواطنة  مبداأ  ي�سرتد  وهكذا  الإن�سان  واحرتام حقوق  والتعددية  الدميقراطية  على 
كمواطنني  اأو�ساعهم  ي�ستعيدوا  حتى  مكان،  كل  يف  الب�سر  وينا�سل  الرفيعة  مكانته 
اأحرار لهم احلق الكامل يف املمار�سة ال�سيا�سية يف التمتع بثمار التعددية بكل �سورها 



260

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

واألوانها يف �سياق دميقراطي حقيقي ويف �سوء نزعة اإن�سانية حتاول تر�سيخ قواعدها 
يف ع�سر العوملة )القحطاين، 2010: �ض30(.

اأهداف الرتبية من اأجل املواطنة:

ميكن تلخي�ض اأهداف الرتبية من اأجل املواطنة يف الأهداف الرئي�سية التالية:

1- توعية ال�سباب مبعنى املواطنة وحقوق وواجبات املواطن يف املجتمع.

ال�سيا�سية  والعمليات  وم�سئولياته  احلكم  نظم  ال�سباب حول  معارف  تنمية   -2
واأدوار القادة ال�سيا�سيني يف املجتمع.

3- توعية ال�سباب باأهم ق�سايا املجتمع وم�سكالته، وت�سجيعهم على امل�ساركة يف 
اإيجاد حلول لها.

وامل�ساواة  احلرية  مثل  الأ�سا�سية  بالقيم  التم�سك  على  ال�سباب  ت�سجيع   -4
والعدالة وحقوق الإن�سان.

5- تنمية الجتاهات اليجابية نحو املجتمع وموؤ�س�ساته املختلفة.

6- ت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة ال�سيا�سية.

مكونات الرتبية من اأجل املواطنة:

الإن�سان،  حقوق  رئي�سية:  حمــاور  اأربعة  من  املواطنة  اأجــل  من  الرتبية  تتكون 
من  املواطنني  متكني  على  الأول  املحور  ويركز  وال�سالم،  التنمية،  الدميقراطية، 
امل�ساركة بقوة وفعالية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان كاأ�سا�ض اأخالقي للممار�سة 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  الثاين  املحور  يركز  حني  يف  القانون  و�سيادة  الجتماعية 
واملدنية الفعالة، ويركز املحور الثالث على التنمية الب�سرية كاأ�سا�ض حلقوق الإن�سان 
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والقومية  املحلية  امل�ستويات  كافة  على  ال�سالم  حتقيق  على  الرابع  املحور  وي�سدد 
والعاملية كنتيجة ملمار�سة املواطنة الدميقراطية والتعددية وحقوق الإن�سان والتنمية 

امل�ستدامة )الن�سار، 2003: �ض377-367(.

النا�سئة  تزويد  ي�ستهدف  الــذي  الرتبية  من  النوع  ذلك  هي  املواطنة  وتربية 
تعد مقومات �سرورية حلياته  التي  ال�سلوكية  والتوجهات  والقيم  املعارف  مبجموعة 

وكذلك اإك�سابهم الثقافة ال�سيا�سية واملدنية للدولة.

كما اأن الرتبية من اأجل املواطنة ل تتوقف على جمرد تعلم احلقائق الأ�سا�سية 
املتعلقة مبوؤ�س�سات الدولة وديناميات احلياة ال�سيا�سية فح�سب، واإمنا تت�سمن كذلك 
وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي  والف�سائل  والجتاهات  وامليول  املهارات  املتعلم  اكت�ساب 

مبمار�سة الفرد لأدوار املواطنة.

مبا  ال�سيا�سية  باملعرفة  الن�ضء  تزويد  اإىل  املواطنة  اأجــل  من  الرتبية  وت�سعى 
الق�سايا  وتنمية مدركاتهم حول  املحلي  املجتمع  امل�ساركة على م�ستوى  ميكنهم من 

املجتمعية والعاملية.

تهدف التنمية الوطنية اإىل تنمية وعي ال�سباب مبتطلبات امل�ساركة اليجابية يف 
املجتمع ذلك اأن اأزمة امل�ساركة هي نتيجة مبا�سرة حلالة الفراغ ال�سيا�سي والغرتاب 
اإىل  �سامتة  اأغلبية  من  بتحويلهم  تعني  التي  ال�سباب  رعاية  اأهمية  كانت  ثم  ومن 
اجلامعي  ال�سباب  قطاع  اإن  حيث  ال�سرعية  القنوات  خالل  من  وموؤثر  فعال  كيان 
التنموي ومل يعد مقبول غياب  العمل  اإ�سقاطه من ح�سابات  ب�سفة خا�سة ل ميكن 
اأ�سا�ض  على  تقوم  املواطنة  اأجــل  من  والرتبية  الوطني،  العمل  برامج  عن  ال�سباب 
اإعداد النا�سئني وال�سباب للدخول يف احلياة ال�سيا�سية للمجتمع باإك�سابهم املعارف 
احلياة  يف  م�ساركتهم  لتنمية  الالزمة  ال�سلوكية  واملهارات  والجتاهات  واملفاهيم 
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ال�سيا�سية ومبا ميكنهم من دعم وم�ساندة الجتاه الوطني للتنمية اإنها العملية التي 
ت�ستهدف اإعداد ال�سباب ملواجهة امل�سكالت واتخاذ القرارات كمواطنني مب�ساعدة كل 
منهم على تنمية قدراته على اتخاذ القرار وعلى ا�ستخدام التفكري الناقد يف التعبري 
عن اجتاهاتهم والو�سول اإىل حلول للم�سكالت الجتماعية التي تعيق م�سرية التنمية 
ال�سيا�سية  اأجل املواطنة هو الهدف املحوري للرتبية  والمناء الوطني، والرتبية من 
والتي تعني م�ساعدة النا�سئني وال�سباب على ا�ستيعاب الواقع والتفاعل مع اإ�سكالياته 
اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة  نحو  ايجابيا  اجتاها  لهم  يتيح  مبا  ناقدة  مو�سوعية  بطريقة 
ح�سن رعاية النخبة منهم واإعدادهم لتحمل م�سئوليات القيادة والعمل الوطني وعلى 
�سوء ذلك فاإن تنمية قيم املواطنة هي معنى اأكرب من جمرد التلقني ل�سيا�سة معينة 
اأو التن�سئة ال�سيا�سية اإنها املعنى الذي من خالله يدرك الفرد واجبات وم�سئوليات 
القنوات  الوطني من خالل  للعمل  روؤية مالئمة  تبني  جتاه جمتمعه مبا يحمله على 
املناعة يف اجل�سم  قوة  تعد مبثابة  ال�سباب اجلامعي  لدى  املواطنة  وقيم  ال�سرعية، 
الجتماعي من حيث انتمائه وجهده وعمله ووعيه باإمكانات احلا�سر وامل�ستقبل حيث 
اإن ال�سورة الراهنة وحتديات امل�ستقبل تعج بالأخطار املحدقة واملتوقعة و�سيتالزم 
طاقات تفوق بكثري ما اأد خره املجتمع ملواجهة اأزمات املا�سي )ليلة، 2002: �ض34(

املواطنة والرتبية عليها:

التعليم  موؤ�س�سات  تبنت  فقد  املواطنة  تنمية  يف  الرتبوية  البيئة  لأهمية  نظرًا 
الأمريكية تطوير الربامج واأ�ساليب التعلم التي تهدف اإىل حتقيق الكفايات الأ�سا�سية 
للمواطنة الفعالة. وكان من بني اأهداف الرتبية التي ارتكزت عليها �سيا�سة التعليم 
الأمريكية: فهم النظام الجتماعي والتعرف على الأو�ساع الجتماعية غري املرغوبة 
احرتام  اإىل  بالإ�سافة  اخللل.  مواطن  وتعديل  ت�سحيح  اأجل  من  للمجتمع  بالن�سبة 
اآراء املواطنني، وتقدير معتقدات واأ�ساليب حياة الآخرين، ون�سر الوعي  التباين يف 
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البيئة  وحماية  باملجتمع.  ت�سر  التي  امل�سللة  الدعائية  الو�سائل  ب�ساأن  املواطنني  بني 
كافة  يف  املواطنني  م�ساركة  دعم  واأخــريًا  الطبيعية،  الأمــة  مــوارد  على  واملحافظة 
حماية  يف  وامل�ساهمة  الــدويل  والتعاون  ال�سالم  مبادئ  واإر�ــســاء  التنمية،  جمــالت 
الوطن عند ن�سوب الأزمات والكوارث ول يختلف احلال بالن�سبة للدول العربية من 
حيث اعتبار الرتبية الوطنية وظيفة اأ�سا�سية من وظائف التعليم الأ�سا�سية؛ فالرتبية 
ورغم  واأمته  جمتمعه  من  جزءًا  اأنه  يدرك  الفرد  جتعل  التي  هي  ال�سليمة  الوطنية 
تباين الفل�سفات الرتبوية يف البالد العربية، اإل اأنها اتفقت من حيث اعتمادها على 
الأف�سل،  للحياة  واإعداده  الفرد،  لكل مواطن، وعلى احرتام كرامة  الرتبية حق  اأن 
والدعوة اإىل تقدي�ض القيم الروحية واملثل العليا العربية، واحلث على التقدم العلمي، 
وبث روح التفاوؤل والت�سامح واحلث على اخلري وحمبة الإن�سانية وقد تبنت �سيا�سات 
التعليم يف الدول العربية الهتمام برتبية املواطنة وال�سعي تكوين املواطن ال�سالح 
تربية  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  ركزت  املثال  �سبيل  فعلى  واأمته،  لبلده  املنتمي 
املواطن املوؤمن ليكون لبنة �ساحلة يف بناء الأمة، بالإ�سافة اإىل تنمية اإح�سا�ض الطلبة 
الطلبة  واإعداد  والجتماعية،  والقت�سادية  الثقافية  املجالت  يف  املجتمع  بتحديات 
التحديات )مو�سى، 1418:  التغلب على هذه  امل�ساهمة يف  قادرين على  يكونوا  لكي 

�ض87(.

ال�سيا�سية  احلياة  يف  للدخول  وال�سباب  النا�سئني  اإعــداد  اأ�سا�ض  على  تقوم  و 
الالزمة  ال�سلوكية  واملهارات  والجتاهات  واملفاهيم  املعارف  باإك�سابهم  للمجتمع 
الجتاه  وم�ساندة  دعم  من  ميكنهم  ومبا  ال�سيا�سية  احلياة  يف  م�ساركتهم  لتنمية 
الوطني للتنمية اإنها العملية التي ت�ستهدف اإعداد ال�سباب ملواجهة امل�سكالت واتخاذ 
القرارات كمواطنني مب�ساعدة كل منهم على تنمية قدراته على اتخاذ القرار وعلى 
ا�ستخدام التفكري الناقد يف التعبري عن اجتاهاتهم والو�سول اإىل حلول للم�سكالت 
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املواطنة  اأجل  والرتبية من  الوطني،  التنمية والمناء  تعيق م�سرية  التي  الجتماعية 
هو الهدف املحوري للرتبية ال�سيا�سية والتي تعني م�ساعدة النا�سئني وال�سباب على 
لهم  يتيح  مبا  ناقدة  مو�سوعية  بطريقة  ا�سكالياته  مع  والتفاعل  الواقع  ا�ستيعاب 
واإعدادهم  منهم  النخبة  رعاية  ح�سن  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة  نحو  ايجابيا  اجتاها 

لتحمل م�سئوليات القيادة والعمل الوطني.

اأو  معينة،  ل�سيا�سة  التلقني  جمرد  من  اأكرب  معنى  هي  املواطنة  قيم  تنمية  اإن 
التن�سئة ال�سيا�سية اإنها املعنى الذي من خالله يدرك الفرد واجبات دوره وم�سئولياته 
القنوات  الوطني من خالل  للعمل  روؤية مالئمة  تبني  جتاه جمتمعه مبا يحمله على 
ال�سرعية، وقيم املواطنة لدى ال�سباب تعد مبثابة قوة املناعة يف اجل�سم الجتماعي 
ال�سورة  اإن  وامل�ستقبل حيث  باإمكانات احلا�سر  ووعيه  وعمله  وجهده  انتمائه  حيث 
الراهنة وحتديات امل�ستقبل تعج بالأخطار املحدقة واملتوقعة وت�ستلزم طاقات تفوق 

بكثري ما ادخره املجتمع ملواجهة اأزمات املا�سي )حجازي، 2000: �ض35-34(.

تاأهيلهم  اأن تكون هناك قيمة لل�سباب فاإنه يجب  اأردنا  اإذا   Pearl يقول بريل 
ليكونوا م�ساركني يف املجتمع ولي�سوا م�ستقبلني فقط، وهنا تتمثل النقطة اجلوهرية يف 
اأية نظرية عن اإ�سفاء قيمة على ال�سباب، بذلك يكون لل�سباب دور فعال يف القرارات 
املتعلقة بتنفيذ �سيا�سات وممار�سات التعليم والق�سايا الأ�سا�سية التي حتدد طبيعة 
فيما  احلركة  اإىل  حاجة  يف  املرحلة  هذه  يف  فال�سباب  فيه،  �سيعي�سون  الذي  العامل 
امل�ساركة  مهارات  لديهم  تنمي  اأن  �ساأنها  من  التي  تعلم اخلربات  اإىل  املفهوم  وراء 
وممار�سة احلياة املدنية ممار�سة احلقوق والوفاء بامل�سئوليات وواجبات املواطنة يف 

.)Crick& Arrawsmith، 2000:p.152( جمتمع دميقراطي

ومن اأهم الف�سائل املدنية التي ينبغي اأن حتر�ض موؤ�س�سات الرتبية على تنميتها 
الن�سباط والكيا�سة واملرونة وال�سفقة والت�سامح والتقدير الكامل ل�سرف العطاء يف 
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.)Patric، 1995:p.3(خدمة املجتمع واحلكومة الد�ستورية

بثالث  ترتبط  ال�سباب  املواطنة يف مرحلة  اأن  اإىل   )K.Evans، 1998(ي�سري
عمليات نف�سية/ اجتماعية:

• الهوية: وهي تقوم على اأ�سا�ض درجة التوافق بني قيم الفرد وثقافة اجلماعة.

اأمن الفرد واأمن اجلماعة من  بني  التوافق  اأ�سا�ض  على  تقوم  وهي  الألفة:   •
خالل القيم املتبادلة والختيار احلر.

ال�ستقاللية: وهي تقوم على �سقني الأوىل ال�ستقاللية مبعناها القت�سادي   •
والثاين يعنى بحرية التعبري.

وهذه العمليات الثالثة هي املدخل الرئي�سي ل�سمان متثيل اإيجابي فعال لقيم 
املواطنة لدى طالب اجلامعة وينبغي اأن تو�سع يف العتبار عند التخطيط لأن�سطة 
الطالب اأو احلوار معهم حول ق�سايا جمتمعهم وبناء م�ستقبله، وي�سري Mills اإىل 
جانب عقلي هام يف تكوين املواطنة يطلق عليه كفاءة الفهم ويعني به الرتكيز على 
فهم الذات يف عالقاتها مبا حولها وفهم عالقاتها بالكون وفهم ما يدور يف املجتمع 
حقوق  من  ال�سيا�سة  هذه  على  يرتتب  وما  لتوجهاتها  احلاكمة  ال�سيا�سات  وطبيعة 
وواجبات اجتماعية، حيث اإن كفاءة الفهم تنمو يف �سياق العمل التعاوين يف جماعة 
وذلك لعتبارات هامة ترتبط بفهم الأهداف والرتتيب لقواعد العمل وحتديد املهام 
اأن  وينبغي  حولها،  املحتملة  والنتائج  الأهــداف  حتقيق  بجدوى  التنبوؤات  جدول  ثم 
وحتديد  جمتمعية  بق�سايا  ترتبط  اأهــداف  ل�سياغة  الطريقة  بهذه  الرتبية  ترتقي 

.)Mills، 1990:p.69(م�سئوليات العمل واملهام املطلوبة يف �سوء قيم املواطنة

النظام التعليمي الذي ن�ستطيع اأن نحافظ على هويتنا، هو التعليم الذي يعمق 
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الهوية ويغر�ض النتماء والولء للوطن ثم لالأمة الإ�سالمية ويف الوقت نف�سه املحافظة 
اأن يقوم على  بد  نن�سده ل  الذي  التعليم  العوملة وهذا  اأخطار  اأمن املجتمع من  على 

الركائز التالية يف امل�ستقبل املتطور:

النظام  من  يتطلب  الثقايف  الخــرتاق  اإن  النتماء:  وتعميق  الهوية  تدعيم   )1(
النتماء  وتعميق  الهوية  تعزيز  يف  فاعلية  اأكــرث  دورا  ــوؤدي  ي اأن  الرتبوي 
والعتداد بثقافة الأمة كما يلزم تر�سيخ عقيدة الإميان باهلل وتر�سيخ اأن 

الإ�سالم منهج �سامل للحياة يف جميع جوانبها.

النا�سئة  �سعور  وتنمية  تعزيز  خــالل  من  الجتماعية:  امل�سئولية  تربية   )2(
دوره  وتاأكيد  و�سعوره  الفرد  ح�ض  خالل  من  وذلك  الجتماعية  بامل�سئولية 
وم�سئوليته جتاه املجتمع، وامل�سئولية الجتماعية تنمو عند الفرد من خالل 
اإدراكه لعقيدة الأمة وتاريخها وت�سرب ثقافتها وقيمها وبذلك يكون التاأكيد 
على تكثيف الرتبية الإ�سالمية واملعارف التاريخية واجلغرافية من اأولويات 

النظام الرتبوي لتعزيز ارتباط الفرد باملجتمع.

)3( الرتبية ال�سورية: اإن الرتبية ال�سورية خيار ل منا�ض منه يف ع�سر العوملة 
وتدفق املعلومات وات�ساع �سبكة الت�سال ومن ثم لبد اأن تتال�سى كل مظاهر 
الرتبية الت�سلطية واأن ت�سبح العالقة داخل املوؤ�س�سات التعليمية قائمة على 
�سرعي وحق فطري  ال�سورية مطلب  والرتبية  واحلوار  والحرتام  التقدير 
اأمني  اأنها مطلب  اأ�سا�ض لرعاية الإبداع والت�سجيع علهي، كما  وهو �سرط 

من اأجل م�ساركة اجلميع يف حفظ الأمن والنظام داخل الدولة.

)4(  تربية الإعداد للحياة: ومن �سمات النظام الرتبوي الناجح اأن يعد الفرد 
اأفراده  يزود  والذي  والجتماعية  الثقافية  املتغريات  مع  والتكيف  للتاأقلم 



267

دور المواطنة في تعزيز العمل التطوعي

مبهارات التفكري املنظم واأ�ساليب فهم امل�سكالت وعالجها، ويعد حت�سني 
من  كثريا  الأمنية  املوؤ�س�سات  على  يوفر  وقائيًا  جــزءًا  التعليم  خمرجات 

طاقاتها ونفقاتها.

العقول  )5(  تربية البداع: فالثورة املعا�سرة هي ثورة املعلومات وتعتمد على 
الب�سرية املتفوقة التي ت�ستطيع اأن تولد املعلومات حول �سوؤون احلياة ودون 

رعاية هذه العقول وحت�سينها ل ت�ستطيع ال�سمود يف ع�سر العوملة.

)6(  تربية الرتابط والتكامل: من املهم اأن ت�سعى الرتبية الناجحة اإىل تنمية 
وتعزيز العالقات وامل�ساعر وتعزيز عالقات التكامل والت�ساند والتاآزر بني 
اأبناء الأمة ومثل هذا الجتاه يعمل على تعزيز الهوية والعتداد بها ويحد 

من اآثار العوملة القت�سادية والثقافية والأمنية.

)7(  وحدة املناهج: اإن توحد املناهج التعليمية ي�سهم يف تخريج اأجيال اأقوياء 
تنتمي اإىل الأمة وتعطي ولءها الكامل لها، وقد اأثبتت الأحداث التاريخية 
حركات  قادة  هم  الوافدة  واملناهج  الأجنبية  املدار�ض  خريجي  بع�ض  اأن 

التمرد وهم الذين ي�سنون احلمالت على الثقافة الوطنية.

الرتبية الوطنية

اإىل غر�ض قيم  التي ت�سعى  العامة  تعد الرتبية الوطنية من الأهداف الرتبوية 
لإيجاد  وعيهم  زيــادة  خالل  من  لوطنهم  انتمائهم  وتر�سيخ  الطلبة،  لدى  املواطنة 
والذي  بفاعلية،  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تنمية  يف  ي�سهم  الذي  ال�سالح  املواطن 
ميتلك القدرة على احلكم على الأ�سياء وتكوين الراأي ال�سخ�سي لهم، وتعتمد تربية 
املواطنة على املمار�سات والتطبيقات التي تقوم بها موؤ�س�سات املجتمع املدين ككل 
املجتمع  وموؤ�س�سات  واملدر�سة  كالأ�سرة  املوؤ�س�سات  هذه  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  فهي 



268

المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي

الأخرى ويعترب مفهوم املواطنة مفهومًا متعدد الأبعاد، اجتماعية و�سيا�سية واإن�سانية، 
ويتحدد بثوابت ومبادئ اأ�سا�سية ت�سكل يف جمملها عزة الوطن كاحلقوق الد�ستورية 
والقانونية يف خمتلف نواحي احلياة فاملواطنة ت�سعى اإىل زرع العزة والكرامة وحب 
الوطن والتفاين حفاظا عليه يف نف�سه، وبذلك فاإن اأهمية املواطنة تكمن باعتبارها 
م�ستمرة لتعميق احل�ض وال�سعور بالواجب جتاه الوطن وتنمية ال�سعور بالنتماء للوطن 
املجتمع  اأفراد  والتعاون بني  الوطنية  والجتاهات  النظام  به وغر�ض حب  والعتزاز 
للثقافة  انتقال  الرتبية  بان  دوركامي  يرى  املجتمع  لهذا  والتعليمات  النظم  واحرتام 
والقيم الجتماعية من جيل لآخر، اأي من اجليل النا�سج اإىل اجليل النا�سئ. وهي 
كذلك عملية اجتماعية �ساملة وم�ستمرة تتولها موؤ�س�سات متعددة، ويتم توجيهها 
باأهداف معينة من اأجل توجيه الأفراد وفق فل�سفة معينة متفق عليها من قبل املجتمع 
املوؤ�س�سات املختلفة وتتمثل وظائف الرتبية ب�سورة عامة مبا  اأدوارها على  وتوزعت 

يلي: 

)1( املحافظة على املجتمع وا�ستمراره، حيث اأن من اأهم اأهداف الرتبية جعل 
الفرد قادرًا على التكيف مع البيئة املحيطة به، وهو التكيف الذي ي�سهم 
يف بقاء الفرد داخل املجتمع وي�ساعده على التطور و ال�ستمرار. وذلك من 
خالل انتقال اأ�ساليب املعي�سة واأمناط التفكري التي ت�سكلت ما بني الأفراد 
عرب نقل الرتاث الثقايف باكت�ساب الأفراد لهذا الرتاث نتيجة للعي�ض بني 
اجلماعة وبوا�سطة الرتبية، وكذلك من خالل الحتفاظ بالرتاث الثقايف، 
من  املجتمعات  تتبعها  اأن  ميكن  التي  الو�سائل  اأف�سل  من  الرتبية  وتعترب 
يقت�سر  ال�ساحلة، حيث ل  املواطنة  واأخريًا  الرتاث.  املحافظة على  اأجل 
اإعداد  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع  على  املحافظة  على  هنا  الرتبية  دور 

املواطنني وتوليد �سعور الولء والنتماء للوطن لديهم.
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يف  الوظيفة  هذه  اأهمية  ازدادت  وقد  املجتمع،  ثقافة  وجتديد  ا�ستمرار   )2(
الع�سور احلديثة حتت تاأثريين هما:

املحافظة  اأجــل  من  اجلهود  م�ساعفة  اإىل  اجلماعة  وحاجة  اجلماعة  تعقد   -
عليها.

اأفراد  كافة  بني  الثقافة  هذه  تعميم  حتتم  التي  الدميقراطية  النظم  ظهور   -
املجتمع.

جديد  جيل  خلق  خالل  من  التما�سك  هذا  ويكون  الجتماعي،  التما�سك   )3(
يتمتع ب�سفات اجتماعية ت�سمن ا�ستمرار وتقدم املجتمع وتوحيد الأفراد 

�سمن اأطر تربوية اجتماعية معينة.

)4( اإر�ساء قواعد الدميقراطية، فالرتبية تعرف الأفراد بقدراتهم وت�سجعهم 
على التم�سك بحقوقهم والقيام بواجباتهم وعلى اأن يتمتعوا بدرجة عالية 

من الثقافة والوعي وامل�ساركة الفعالة يف تطور جمتمعاتهم.

)5(  حتقيق التقدم القت�سادي و التنمية امل�ستقبلية، حيث اأن اأهداف اأي نظام 
العمل  و�سوق  الإنتاجية  العمليات  يف  للم�ساهمة  الأفراد  تاأهيل  هي  تربوي 
و�سعور  اإن�سانية  عاطفة  وهي  الوطن  »حب  باأنها  الوطنية  وتعرف  بكفاءة 
يربط الفرد بوطنه ويدفعه اإىل العمل املثمر وال�سعي املتوا�سل يف �سبيل رفع 
ا�سمه واإعالء �ساأنه والقيام بواجبه نحو خري قيام وعرفت املو�سوعة العربية 
واإخال�سه  الفرد  حب  يعني  قومي  »تعبري  باأنها  الوطنية  الرتبية  العاملية 
لوطنه الذي ي�سمل النتماء اإىل الأر�ض والنا�ض والعادات والتقاليد والفخر 

والتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن )اأبوالفتوح، 1960: �ض76(.
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املواطنة  درجــات  اأعلى  متثل  اأنها  اأو  املواطنة  من  عمقًا  اأكرث  الوطنية  وتعترب 
اإذ يكت�سب الفرد �سفة املواطنة مبجرد انت�سابه اإىل جماعة اأو دولة معينة اإل اأنه ل 
يكت�سب �سفة الوطنية اإل بالعمل والفعل ال�سالح والإيجابي ل�سالح هذه اجلماعة اأو 
ال�سخ�سية فالوطنية متثل اجلانب  العامة على م�سلحته  الدولة يف ف�سل امل�سلحة 
النتائج املادية وامللمو�سة التي تعود على الفرد  الفعلي للمواطنة والذي حت�سل فيه 

بالنفع والرتياح وال�سعادة وعلى اجلماعة بالتقدم والرقي. 

الذي  املنهج  من  اجلزء  ذلك  باأنها  الوطنية  الرتبية  العاملية  املو�سوعة  عرفت 
ووجود  والوطني  املحلي  امل�ستويني  على  جمتمعة  اأع�ساء  مع  يتفاعل  الفرد  يجعل 
الجتاه الإيجابي نحو ال�سلطات ال�سيا�سية والن�سياع لالأنظمة والأعراف الجتماعية 
والإميان بقيم املجتمع الأ�سا�سية كما ميكن تعريفها على اأنها ذلك املجال الدرا�سي 
الذي يحا�سر النظم الجتماعية وال�سيا�سية واأن ما العالقات بني الفرد وجماعته، 
املواطن  وبني  واملواطن،  املواطن  بني  اأي  الآخــر،  والبع�ض  بع�سها  اجلماعات  وبني 
ووطنه، وبني املواطن ووطنه والعامل اخلارجي اإن الرتبية الوطنية هي ذلك اجلزء 
من الرتبية الذي ي�سعر الفرد مبوجبه باملواطنة من خالل تزويد الفرد باملعلومات 
املرتبطة بالقيم واملبادئ والجتاهات احل�سنة وتربيته لي�سبح مواطنًا �ساحلًا يتحلى 
لتحمل  املعرفة  من  الكايف  القدر  وميتلك  الطيبة  بالأخالق  وت�سرفاته  �سلوكه  يف 
م�سوؤولية جتاه وطنه وجمتمعه ويبني الر�سيدي )2006( اأن الرتبية الوطنية  تربية 
خا�سة ت�ستمد اأ�سولها من ثقافة الأمة وتراثها الجتماعي، ومقومات الع�سر الذي 
نعي�ض فيه، و�سفات الإن�سان ال�سالح يف الوطن، وبذلك فاإن الرتبية الوطنية تهدف 
اإىل تنمية �سعور الفرد بالنتماء اإىل وطنه وتقوية اإميانه باأهدافه، والفتخار بوطنه 

والدفاع عن الوطن.

وحدد اأو�سلر و�ستاركي )Osler and Starkey،2005( معامل الرتبية الوطنية 
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والتي تتمثل يف اأن يكون لدى الأفراد الثقة فيه هويتهم واأن يعملون من اأجل حتقيق 
ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية يف جمتمعهم، وذلك من خالل:

)1( قبول امل�سوؤولية الجتماعية واإدراك اأهمية اللتزام املدين.

)2( التعاون من اأجل معاجلة امل�سكالت وحتقيقا لعدالة وال�سالم والدميقراطية 
يف جمتمعهم.

اأم  العرق  اأم  اجلن�ض  �سببها  اأكــان  �سواء  النا�ض  بني  الختالفات  احــرتام   )3(
الثقافة.

)4( احرتام املرياث الثقايف وحماية البيئة.

)5( دعم الت�سامن والعدالة على م�ستوى الوطن وعلى امل�ستوى الدويل.

وتتمحور الرتبية الوطنية �سمن ثالثة اأبعاد اأ�سا�سية، البعد املعريف الذي يعتمد 
مبوؤ�س�سات  الوعي  اأو  لالأفراد  والجتماعية  ال�سيا�سية  واملعارف  املعلومات  نقل  على 
والبعد  جمتمعه،  جتاه  الفرد  وم�سوؤوليات  وواجبا  وحقوق  احلكم  ونظام  املجتمع 
الوجداين الذي يتمثل بتنمية القيم والجتاهات املرغوبة اجتماعيًا لدى اأفراد املجتمع 
اأو العدالة وحب الوطن، والبعد املهاري الذي يتمثل يف تنمية مهارات عقلية متعددة 
كالتفكري الناقد ومهارات اجتماعية كالت�سال مع اجلماعة والتعاون وامل�ساركة يف 
اإعداد املواطن ال�سالح الذي  احلياة الجتماعية وال�سيا�سة يتمثل الهدف العام يف 
احلياة  متطلبات  مواكبة  على  وقــادر  جمتمعه  جتاه  واجباته  ويــوؤدي  حقوقه  يعرف 

امل�ستقبلية، وميكن تلخي�ض جممل اأهداف للرتبية على املواطنة:

1. تزويد الأفراد بفهم اإيجابي وواقعي للنظام ال�سيا�سي يف جمتمعهم.
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2. تعليم الأفراد يف املجتمع القيم واأهمية م�ساركتهم يف القرارات ال�سيا�سية.

3. فهم الأفراد حلقوقهم وواجباتهم.

القوانني  وتقدير  واحــرتام  جمتمعهم  يف  الت�سريعي  للنظام  الأفـــراد  فهم   .4
والأنظمة.

5. التعرف على الق�سايا العامة التي يعاين منها املجتمع.

6. الإميان بامل�ساواة بني الرجل واملراأة.

الن�ساطات  على  والتعرف  املختلفة  املجتمعات  بني  ــدويل  ال التعامل  فهم   .7
ال�سيا�سية الدولية.

8. معرفة و�سائل امل�ساركة يف الن�ساطات الوطنية والقومية.

9. فهم احلاجة للخدمات احلكومية والجتماعية.

10. احرتام د�ستور الدولة.

11. اللتزام مببادئ احلرية والدميقراطية والعدالة الجتماعية.

12. توجه الأفراد يف املجتمع نحو املواطنة ال�ساحلة.

13. القدرة على اإ�سدار الأحكام يف امل�سكالت الجتماعية وطرق معاجلتها.

14. حت�سني العالقات بني الأفراد.

15. الإميان بامل�ساواة بني اأفراد ال�سعب الواحد، وبني �سعوب الأر�ض.

16. الرتكيز املتوا�سل على حتقيق املدار�ض الآمنة.
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املالئمة  ال�سيا�سية  بالثقافة  ودجمها  للمدار�ض،  اليجابية  الثقافة  ت�سكيل   .17
التي جتعل املواطن قادرًا على اأداء دورها ال�سيا�سي بوعي وم�سوؤولية.

18. التقليل من امل�ساكل ال�سلوكية.

19. الإميان بالطريقة العلمية يف التعامل مع ق�سايا الإن�سان واملجتمع ال�سيا�سي.

20. التح�سيل الأكادميي املرتفع.

21. العتزاز والنتماء والولء لالأمة )اإ�سماعيل، 1998: �ض67(.

الرتبية الوطنية تلعب دورًا فاعاًل يف غر�ض املفاهيم الوطنية وتر�سيخها لدى 
�سباب الوطن، ومبا اأن تقدمي مثل هذه املبادئ يكون من خالل املوؤ�س�سات التعليمية 
راآنًا  ب�سفتها  املوؤ�س�سات  الرتكيز على هذه  فان  اأم اجلامعات منها؛  املدار�ض  �سواء 

مهمًا يف عملية اإحداث التغيري اليجابي يعترب اأمرًا مهمًا.

فاملعلم يف املدر�سة والأ�ستاذ يف اجلامعة يقومان بدور يف غر�ض وتوجيه الطلبة 
اجلامعيني  الطلبة  لدى  الوطني  واحل�ض  الوعي  وتنمية  الوطنية  املفاهيم  لكت�ساب 
وبهذا ميكن اعتبار اجلامعة واحدة من الأو�ساط الرتبوية التي تعنى بن�سر مفاهيم 
يكت�سب  التي  الرتبوية  الو�سائط  اأوىل  الأ�سرة هي  تعترب  الوطنية، ففي حني  الرتبية 
فيها الطفل التوجهات الوطنية الأوىل يف حياته متاأثرًا بذلك بوالديه من حوله، فان 
املدر�سة متثل ثاين هذه الو�سائط الرتبوية، وتعترب اأكرث اأهمية من الأ�سرة من  حيث 

اأن هذه املرحلة تتزامن مع اأهم �سنوات ت�سكل القناعات الوطنية لدى الطلبة.

تثقيف  الوطنية من حيث  والنادي كذلك دورًا مهمًا يف الرتبية  للم�سجد  وكما 
واملعلومات  لأفكار  وتبادل  امل�ساجد،  والدنيا من خالل خطب  الدين  باأمور  ال�سباب 

وتكوين الجتاهات ال�سيا�سية من خالل اللقاءات يف النادي.
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اأهم  من  الجتماعي  والتفاعل  املواطنة  مفهوم  لتكري�ض  الأفــراد  اإعــداد  ويعد 
الوطنية  الرتبية  باأبعاد  التعليمية  املوؤ�س�سات  تهتم  لذلك  الرتبوية  الأنظمة  اأهداف 
وحتديد معاملها، وتدعيم ثقة ال�سباب بهوياتهم والعمل على تعميق ال�سلم املجتمعي 
وحقوق الإن�سان والدميقراطية، ذلك اأن تعميق وممار�سة الدميقراطية يف اجلامعة 
وعلى خمتلف امل�ستويات يف املجتمع يعترب �سرورة ملحة للرتبية على املواطنة، لذا 
يجب على الأفراد اأن يعملوا من اجل التغيري، والنخراط يف اتخاذ القرارات بهدف 

تعميق مفهوم دميقراطية التعليم واملواطنة ال�ساحلة)اأيوب، 1998: �ض56(.

اأ�ساليب الرتبية على املواطنة ودور املوؤ�س�سات االجتماعية يف ذلك:

مناق�سة  يف  النا�سئني  قــدرات  حت�سني  على  تعمل  اأن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  على 
الفاعلة  القدرة  تت�سمن  املواطنة  واأية فكرة عن  تقرير م�سريهم،  اأو يف  ق�ساياهم 
على امل�ساركة يف اتخاذ القرارات ذات ال�سلة بالبيئة واملجتمع املحلي فامل�ساركة تعني 
بال�سكل الذي تتحقق به كرامة الن�سان حينما يعمل باأهداف اجلماعة من اأجل املحاولة 
ن�ست�سعره من �سوابط  ما  اأن  م�ستقبل جمتمعه ذلك  الذاتي يف  لدمج عامله  اجلادة 
والتزامات تهيئ لنا الرتباط بجماعة ما هو يف جوهره ال�سعور احلقيقي مبواطنتنا 
ومن ثم فاإن تعليم املواطنة هو ال�سمان الأمثل لإتاحة الفر�سة اأمام ال�سباب ملمار�سة 
املواطنة  اأ�سبحت  الربيطاين  ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  فمثال  معينة،  اجتماعية  اأدوار 
حتتل مكان مهم حيث عادت املواطنة اإىل احلوار الوطني بقوة نتيجة لإدخال مفاهيم 
املواطنة الن�سطة �سمن ال�سيا�سات احلكومية ملواجهة النتقادات املوجهة للقيم ذات 
اإرادة  للبحث عن  واملواطنة هو حماولة  الأداء  والربط بني كفايات  الفردية  النزعة 
العمل، البعد القومي الداعم لالإجناز، ال�سعور بالر�سا ال�سخ�سي، اخلدمة التطوعية 
ولذا فقد اأكدت اللجنة التابعة ملجل�ض العموم الربيطاين على �سرورة تعليم مهارات 
املواطنة وعلى اإدماج كافة العتبارات املتعلقة بتكوين املواطنة الن�سطة �سمن برامج 

التعليم يف كل م�ستوياته )هولد�سورث، 2000:�ض420(.
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ولعل املدخل الأ�سا�سي يف تنمية قيم املواطنة هو الذي يوؤكد م�سئولية الرتبية يف 
اإك�ساب النا�سئني  »ثقافة املواطنة«  والتي تعني بالتكوين التجميعي والبنائي للحقوق 
والواجبات مبا يحدد م�سئوليات الأفراد يف جمتمعاتهم، وامتدادا مع عامل الإن�سان 
اإنها تعني بالتاأثري على اإرادة الفرد للوعي بحركة الأحداث وطبيعة امل�سكالت يف �سياق 
اجتماعي اأكرب: الدولة والعامل والن�سانية، وعلى ذلك فاإن الرتبية من اأجل املواطنة 
تهدف اإىل تزويد النا�سئني باملعرفة ال�سيا�سية مبا مبكنهم من امل�ساركة يف لعب الدور 
الأحداث  حلركة  احلاكمة  العاملية  الروؤية  اإىل  اإ�سافة  املحلي،  املجتمع  م�ستوى  على 
بالإ�سافة  هذا  كلية  ب�سورة  العاملية  الق�سايا  اأو  جمتمعاتهم  ق�سايا  يف  واملتغريات 
اإىل تنمية مدركاتهم حول بع�ض الق�سايا العاملية مثل العن�سرية، الالجئني، ق�سور 
 Crick& Arrawsmith،( البيئة  بتغريات  املرتبطة  والتاأثريات  الدويل  الت�سريع 

.)2000:p.48

وعلى الرغم من اأهمية دور املدر�سة يف تدعيم قيم املواطنة خ�سو�سا يف ظل  
حتولت العوملة فال ميكن باأي حال من الأحوال اأن ننكر دور الإعالم يف تعزيز قيم 
اأ�سبح الإعالم  املواطنة لدة ال�سباب يف ظل حتولت العوملة وثورة الت�سالت فلقد 
يلعب دورا فعال وموؤثرا يف ت�سكيل حياة الإن�سان وكيانه والبيئة التي يعي�ض فيها واإذا 
كانت هذه الو�سائل تعترب عن�سرًا حا�سمًا ومهمًا للدولة احلديثة فهي كذلك اآلية اأو 
و�سيلة تنتقل من خاللها املجتمعات التقليدية نحو التقدم والرقي، ولقد اأدى النمو 
والتطور الهائالن يف علوم الت�سال يف ال�سنوات الأخرية اإىل م�ساعفة تاأثري و�سائل 
ال�سيا�سية  والثقافة  عامة  ب�سفة  ال�سعوب  من  �سعب  اأي  ثقافة  �سياغة  يف  العــالم 
ب�سفة خا�سة، فقد اأف�سى التطور التكنولوجي الهائل يف و�سائل العالم اإىل اإحداث 
تاأثري  من  التطور  اأ�سعف هذا  بحيث  الجتماعية  التن�سئة  عملية  تغريات عميقة يف 
عمليات الت�سال ال�سخ�سي يف الوقت الذي ت�ساعفت فيه قدرة و�سائل العالم يف 

ت�سكيل القيم والجتاهات اخلا�سة على املدى البعيد )علي، 1999: �ض36(.
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وت�ساعد و�سائل العالم على ن�سر الثقافة الوطنية وتعميق ت�سور اأفراد املجتمع 
املواطنة  فكرة  ودعم  القرارات  �سنع  يف  واقعي  بدور  والقيام  املجتمع  يف  لدورهم 
وبخا�سة  العــالم  لو�سائل  الأطفال  تعر�ض  اأن  الدرا�سات  اأو�سحت  فلقد  امل�سئولة 
و�سائل  ونقلته  حولته  عامل  يف  الأطفال  ينمو  فاليوم  تن�سئتهم  على  يوؤثر  التلفزيون 
عن  م�سئوًل  الإعالم  و�سائل  من  وغريه  اليوم  التلفزيون  اأ�سبح  حتى  اإليهم  العالم 
ال�سيا�سية  للمعلومات  الرئي�سي  امل�سدر  هي  الو�سائل  فهذه  للطفل،  املواطنة  تعليم 

ل�سغار ال�سن وهي الأدوات التي ت�سكل الآراء والجتاهات اجلديدة لل�سباب.

االجتاهات املعا�سرة يف تربية املواطنة:

لبيان الجتاهات احلديثة لرتبية املواطنة يجب التاأكيد علي اأنه ل يوجد اتفاق 
بني املجتمعات حول الأولوية التي يجب اأن تعطي لأي من اأهداف النظام التعليمي، 
هل تكون الأولوية لالأهداف الإدراكية  »املعرفية«  التي تعنى بتعليم الأفراد املهارات 
واملعارف؟ اأو تكون لالأهداف القيمية التي تعنى باإعداد الأفراد لكي يكت�سبوا املواطنة، 
واإيجاد مواطن يحتفظ بقيم �سحيحة للم�ساركة يف حياة املجتمع؟ اأو تكون لأهداف 
للدخول يف عالقات  توافقًا  اأكرث  الأفراد  اأن جتعل  التي حتاول  الجتماعية  التن�سئة 

�سخ�سية متبادلة مع الآخرين؟ )فريا�ض، 1998:�ض12(.

ولو نظرنا اإىل جميع النظم ال�سيا�سية جند اأنها ت�سعى ب�سكل اأو باآخر من اأجل 
حتقيق درجة ق�سوى من الن�سجام ال�سيا�سي بني مواطنيها، وتربز التن�سئة ال�سيا�سية 
تدريب  مفهوم  اإىل  الغربي،  العامل  يف  الوطنية  الرتبية  من  ميتد  رئي�ض  كمو�سوع 
ال�سخ�سية يف النظم ال�سرتاكية ال�سابقة، واإىل مفهوم التوجيه اأو الإر�ساد الروحي 
يف الن�ساق ال�سيا�سية الكاريزمية، ويف كل احلالت تتحكم يف العملية عدة متغريات 

اأهمها املواقف والأهداف والولءات جتاه ال�سلطة ال�سيا�سية.
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اإنَّ جمموعة الدول ال�سرتاكية قد حر�ست قبل التحولت ال�سخمة التي بداأت 
اأن التعليم بها ي�ستهدف خدمة  التاأكيد على  يف الثلث الأخري من عام 1989م على 
يف  التعليمي  للنظام  الرئي�ض  الغر�ض  كــان  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سيا�سي،  النظام 
القيام  على  ال�سباب  لرتبية  ال�سيا�سية  املدر�سة  بفكرة  الهتمام  هو  ت�سيكو�سلوفاكيا 
متكني  فهدفه  يوغو�سالفيا  يف  اأمــا  دميقراطية.  �سعبية  دولــة  بناء  يف  ن�سيط  بــدور 
الأجيال ال�سغرية من امل�ساهمة يف التنمية امل�ستمرة لقوى الإنتاج، وتقوية الروابط 
الجتماعية، وتربيتهم على روح الولء لوطنهم. ويلعب تدري�ض الرتبية الوطنية دورًا 
اأ�سا�سيًا يف بث الروح ال�سرتاكية يف هذه املجتمعات. فكان الهدف من تدري�سها يف 
يف  لال�سرتاك  اإيجابي  ب�سكل  واإعدادهم  ال�سباب  اأخالقيات  يف  التاأثري  هو  رومانيا 
م�ستقبل املجتمع ال�سرتاكي. وتهدف  الرتبية الوطنية يف اأملانيا ال�سرقية اإىل تزويد 
الطالب باملعرفة التاريخية وال�سيا�سية للتعرف اإىل قوانني التطور الجتماعي )علي، 
النظام  اأمكانية  اأن  وهي  اأحمد  اأوردهــا  هامة  حقيقة  ثمة  وتبقى  �ــض94(  1997م، 
ليربايل  جمتمع  من  تختلف  ل  ال�سيا�سية  واملعتقدات  القيم  نقل  يف  ودوره  التعليمي 
دميقراطي اأو جمتمع �سمويل �سلطوي، اإل يف جانب واحد وهو ما يطلق عليه التغذية 
التي  ال�سيا�سي والقيم  النظام  يوؤثر الطالب يف  اأن  التي ميكن من خاللها  الراجعة 

يعتنقها )اأحمد، 1997م، �ض25(

 دور املدر�سة:

يجمع الرتبويون على اأن املدر�سة تقوم بدور فاعل يف املجتمع، بل اإنها يف بع�ض 
املجتمعات وخا�سة الريفية منها تكون هي املحور الذي ترتكز فيه ن�ساطات املجتمع 
املحلي ل�سيما ال�سباب، فاملدر�سة هي املكان الذي متار�ض فيه الن�ساطات الريا�سية 
و الجتماعية والرتبوية، وعليه فاإن بقاء املجتمع وا�ستمراريته مرهون مبدى تفاعله 
مع املوؤ�س�سات التعليمية. وتعد املدر�سة البيئة التي تطور املهارات الجتماعية وعليه 
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فاإنها تتعرف على الحتياجات الكامنة يف املجتمع وحتاول توفري الأعمال التي تلبي 
.)Naval، etal، 2003(تلك الحتياجات

باإعداد  تعنى  التي  التعليمية  للموؤ�س�سات  هامًا  هدفًا  املواطنة  تربية  وتعد 
ومتفاعلي  الوطنية،  وحقوقهم  لواجباتهم  مدركني  متعلمني  ي�سبحوا  كي  الأجيال 
منع جمتمعهم حمققني لأهدافه وطموحاته، ويف اإطار املدر�سة يتم حت�سيل املعارف 
واملهارات والقيم الالزمة لرتبية املواطنة، وهذا يعني اأن التعليم يوؤدي اإىل الو�سول 

للقيم والجتاهات الوطنية.

لبد للمعلم اأن ي�سهم يف غر�ض روح الولء والنتماء للهوية الوطنية وال�سيا�سية، 
ولبد للمعلم اأن يكون واثقا من نف�سه ومن معلوماته، مبدعا يف اأفكاره مرنا يف �سلوكه 
اجلماعي  والعمل  التعاون  مبداأ  اكت�ساب  كيفية  يف  لطالبه؛  مر�سدًا  لآرائــه  جمددا 
يف  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية  وال�سعور  النتماء  وتعزيز  ملجتمعه  الطالب  حب  وتوطيد 
احلفاظ على اأمن و�سالمة وا�ستقرار الوطن من العبث والف�ساد. )العرادي، 2004(.

دور االأ�سرة يف الرتبية على املواطنة.

ن�سقًا  وي�سكلون  الإقامة  ي�سرتكون يف  الذين  والأبناء  الآباء  الأ�سرة من  وتتكون 
وظائف  عدة  الأ�سرة  وتــوؤدي  لأخــرى  ثقافة  من  تختلف  واأدوار  معايري  له  اجتماعيا 
البيولوجية  وا�سباع احلاجات  الجناب  وعملية  ال�سلوك اجلن�سي  تنظيم  اأهمها  من 
لأع�ساء املجتمع مثل احلاجات العاطفية والقيام بعملية التن�سئة الجتماعية لالأبناء 
بالإ�سافة اإىل ت�سجيع الأبناء على القيام ببع�ض اأمناط ال�سلوك الجتماعي كما اأنها 

تعمل على تقييد بع�ض اأمناط ال�سلوك الأخرى. )لطفي، 2001:�ض134(

دور االأ�سرة:

لأن الأ�سرة متثل ذلك النظام الجتماعي الأ�سا�سي واملهم فهي قادرة على اأن 
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تلعب دورا مهما يف حتقيق النتماء الوطني وتفعيل مفهوم املواطنة لدى اأفرادها، وهي 
ت�ستطيع ذلك من خالل العديد من الوظائف التي توؤديها يف املجتمع هذه الوظائف 
والتي متى ما اأديت ب�سكل �سحيح من قبل اأفرادها جميعهم ن�ستطيع القول اأنها اأدت 

ر�سالتها على الوجه املطلوب جتاه تعزيز املواطنة وحتقيق النتماء الوطني املن�سود.

واأثرها يف  الوظيفة  هذه  ومن خالل  باملجتمع  الأ�سرة من خالل عالقتها  لعل 
بني  التالية  اجلوانب  تفعل  اأن  ت�ستطيع  املجتمعي  والنتماء  الوطني  الوعي  تدعيم 

اأفرادها:

ع�سوا  الفرد  جتعل  التي  الأخالقية:  والقيم  الف�سائل  على  الأبناء  تن�سئة  اأ. 
�ساحلا يف املجتمع مثل ال�سدق واملحبة والتعاون والإخال�ض واإتقان العمل 
وغريها وتنمي فيهم اأهمية امل�ساركة وخدمة املجتمع لأنه الذي هياأ لهم كل 
اأبنائها مثل هذه  اأن تغر�ض يف  الأ�سرة  ت�ستطيع  اإليه، وهكذا  ما يحتاجون 
الأخالقيات والف�سائل والعادات والقيم الجتماعية التي تدعم حياة الفرد 
جمتمعه  جتاه  والتزاماته  م�سئولياته  ويــدرك  املجتمع  يف  دوره  ياأخذ  وهو 

واأمته.

ب. التفاعل الجتماعي حيث يتعلم الأبناء يف حميط الأ�سرة الكثري من اأ�سكال 
التفاعل الجتماعي والذي تكون بداياته مع اأفراد الأ�سرة وهنا يربز دور 
املجتمع  قيم  يتوافق مع  الذي  النحو  التفاعل على  تكييف هذا  الأ�سرة يف 
تكون  الأ�سرة  املواطنة احلقيقية ومن  اأبعاد  ويوؤ�سل فيهم  ومثله ومعايريه 
انطالقة الأبناء يف تفاعالتهم وعالقاتهم مع الآخرين يف املحيط الأكرب 
)املجتمع( فعلى قدر ما يكون التفاعل من�سبطا ومتوائما مع ما يرت�سيه 
ل�سلوكهم  الــهــادي  هــو  ذلــك  يكون  مــا  قــدر  على  الأ�ــســرة  داخــل  املجتمع 

وعالقاتهم مع الآخرين يف املجتمع الكبري.
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ج. غر�ض مفاهيم حب الوطن والنتماء فالوطن هو تلك البقعة من الأر�ض التي 
ولدنا عليها ومنوت فيها ون�ستمتع بخرياتها ونعي�ض يف دفء اأمنها ورعايتها 
اإنه ذلك الكيان وحتى تر�سخ الأ�سرة معاين الوطنية والنتماء لدى اأبناءها 
اأكرث  والأم  الأب  ومن خالل  بنف�سها  تكون هي  اأن  يجب  ال�سحيح  ال�سكل 
مثل هذه  اأن  املالحظ  ومن  الأبناء،  اإىل  تنقلها  اأن  قبل  لها  ووعيًا  اإدراكــًا 
لأفراد  التعليمية  امل�ستويات  تكون  عندما  وي�سرًا  �سهولة  اأكرث  تكون  املهمة 
الأ�سرة راقية ومتميزة حيث تتمكن الأ�سرة من اإي�سال هذه املفاهيم اإىل 
بالأ�ساليب  الــدور  هذا  تفعل  اأن  الأ�سرة  وت�ستطيع  �سحيح  ب�سكل  الأبناء 

التالية:

)1( ال�سرح والتو�سيح لالأبناء: يف مراحل تعليمهم الأوىل عما يتعلمونه 
الدرا�سية  مقرراتهم  خالل  من  بالوطن  ال�سلة  ذات  املوا�سيع  من 
ينتمون  عندما  املجتمع  اأفــراد  يجنيها  التي  واحلقوق  الفوائد  مثل 
للوطن،  الوطني  النتماء  يعني  مــاذا  متما�سك  واحــد  جمتمع  اإىل 
اخل�سائ�ض واملزايا التي يتميز بها املجتمع عن غريه من املجتمعات 
واأثرها  والطبيعية  والجتماعية  القت�سادية  املجتمع  خ�سائ�ض 

وانعكا�ساتها على املواطنني.

)2( التذكري باخلدمات واملنجزات التي يقدمها املجتمع واأهمية املحافظة 
عليها فهناك الكثري من اخلدمات واحلقوق التي ي�سمنها ويوفرها 
حاجاتهم  واإ�سباع  و�سعادتهم  راحتهم  اأجــل  من  لأفـــراده  املجتمع 
واملدار�ض  واحلدائق  واملنتزهات  واملطارات  الطرق  مثل  املتعددة 

واجلامعات وامل�ست�سفيات وغريها.

)3( الت�سجيع والدعم لالأعمال املرتبطة بالوطن ومنجزاته اإن على الأ�سرة 
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ومن خالل واجبات الأبناء وما يكلفون به من اأعمال اأن حتثهم على 
احلديث عن الوطن ومنجزاته من خالل موا�سيع التعبري اأو البحوث 
اأو الإذاعة املدر�سية اأو الأعمال الدرا�سية الأخرى ويتمثل دورها يف 
م�ساعدتهم يف اختيار هذه املوا�سيع وتوفري ما يحتاجونه لإجنازها 

والقيام بها، وهذا يربط الأبناء بالوطن اأكرث ويعمق معرفتهم به.

املجتمع  ملنجزات  احل�سن  والتعامل  الأمثل  ال�ستخدام  على  احلث   )4(
اخلدمات  من  الكثري  ويهيء  املنجزات  من  الكثري  يقدم  فالوطن 
ومن الواجب املحافظة عليها وعدم العبث بها اإن باإمكان الأ�سرة اأن 
تغر�ض يف نفو�ض الأبناء اأن املحافظة على املرافق وال�ستفادة منها 
والعبث  واأن تدمريها  له،  والولء  الوطن  يعترب من حب  ينبغي  كما 
بها جتاهاًل ملا تعنيه املواطنة احلقة من اأهمية الوفاء بامل�سئوليات 

الجتماعية.

الأ�سياء  من  الكثري  فهناك  الوطن  متثل  اأ�سياء  على  املنزل  احتواء   )5(
حبه  الأبــنــاء  يف  وتغر�ض  ومنجزاته  بالوطن  تذكر  التي  والــرمــوز 
املنزل  الوطن يف  التي متثل  الرموز  اإن وجود مثل هذه  له،  والــولء 
اأكرث اإىل جمتمعهم وجتعله منهم يف القلوب مثل علم  ت�سد الأبناء 
العامل وحدوده  تبني موقعه من  التي  اأو اخلريطة  �سعاره  اأو  الوطن 
ومناطقه ومدنه وقراه حيث تكون هذه الرموز مبثابة الكتاب املفتوح 
يحتوي  اأن  ميكن  كما  وخروجهم  دخولهم  يف  عليه  يطلعون  الــذي 
وما  ومنجزاته  الوطن  اأجــزاء  متثل  التي  ال�سور  بع�ض  على  املنزل 
يتميز به من خ�سائ�ض طبيعية واجتماعية وثقافية )ال�سيد، 1999: 

�ض 119-117(.
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وظيفة املراقبة: 

اإن دور املراقبة الأ�سري دور مهم يف التن�سئة الجتماعية ل�سمان الن�سباط   
واللتزام والتقليل من التجاوزات قدر الإمكان واملراقبة هنا تعني مالحظة �سلوكيات 
الأبناء وت�سرفاتهم من خالل العديد من املواقف التي يعاي�سونها لتكون وفقا لأنظمة 

املجتمع وقوانينه وت�سريعاته.

وظيفة ال�سبط االجتماعي:

وقوانينه  واأنظمته  املجتمع  معايري  مراعاة  الأبناء  يعلم  من  خري  الأ�سرة  اإن 
واللتزام بها وعدم خمالفتها وتبني لهم ما هو ال�سح وما هو اخلطاأ ما هو اجلائز 
وما هو غري اجلائز ما هي الأفعال التي يكافوؤون عليها وتلك التي يعاقبون عليها، ما 
الذي يرت�سيه املجتمع وذلك الذي ل يرت�سيه ما هي ال�سلوكيات املرغوبة واملقبولة 
اجتماعيا وتلك التي ل يقبلها املجتمع وقبل اخلروج اإىل املجتمع وقبل اخلروج اإىل 
املجتمع الكبري يتم �سبط ال�سلوكيات داخل املنزل اأول من خالل تعليم الأبناء قواعد 
ال�سلوك الجتماعي الذي يرت�سيه املجتمع والذي يعني اللتزام مبا يت�سمنه مفهوم 
املواطنة والذي يوؤكد على اأهمية معرفة القوانني والأنظمة واللتزام وعدم خمالفتها.

الوظيفة االأمنية:

تعترب الأ�سرة جزء من موؤ�س�سات املجتمع التي ل ميكن اأن يتم الأمن اأو ي�ستتب 
يف املجتمع دون تعاونها مع جهات الخت�سا�ض الأمني فهي �سمام الأمن والأمان يف 
والتقليل  القوي لكبح اجلرمية  الدعم  الأمنية ميثل  املوؤ�س�سات  املجتمع فالتعاون مع 
الأول،  املجتمع  �سرطي  بــدور  تقوم  اأن  الأ�ــســرة  وت�ستطيع  املجتمع  يف  الــعــدوان  من 
فتحافظ على اأمن املجتمع بتعاونها مع اجلهات الأمنية ومتابعتها ملدى التزام اأبناءها 
رب  باعتباره  للمواطن  الأمني  الدور  ويربز  املجتمع  يف  والأنظمة  للوائح  وتطبيقهم 
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الأ�سرة واجلار وقائد املركبة وامل�سئول فهو رجل الأمن الأول الذي يحافظ على اأمنه 
الدور  هذا  ويتعزز  املجتمع  يعي�سها  التي  املت�سارعة  التغريات  واأمن جمتمعه يف ظل 
بتكثيف اجلانب التوعوي واللقاءات املنظمة بني الأ�سر واأفرادها وم�سئويل الأجهزة 
الأمنية يف املجتمع بني فرتة واأخرى اإىل جانب ما يتم عرب موؤ�س�سات التعليم املختلفة 
والزيارات املتبادلة مع القطاعات الأمنية املختلفة هذه اللقاءات التي تعرف الأبناء 
باللوائح والأنظمة واجلوانب الأمنية املختلفة فين�ساأ الأبناء وهم على دراية وعلم مبا 
وكيف  الت�سرفات  من  واخلطاأ  ال�سح  هو  وما  املجتمع  والأفعال يف  ال�سلوك  ي�سبط 
ميكن لأبناء املجتمع على اختالف م�ستوياتهم واأعمارهم امل�ساهمة يف اأمن املجتمع 
ورعايته ومن املعروف اأن اأجهزة الأمن مبفردها غري قادرة على مكافحة اجلرمية 
ولبد من تعاون وموؤازرة موؤ�س�سات املجتمع الأخرى مبا فيها الأ�سرة يف تفعيل م�ساهمة 
اأفرادها يف اأمن املجتمع واملحافظة عليه من خالل تعاونها مع املوؤ�س�سات الأمنية يف 

اجلوانب التالية:

)1( تعويد الأبناء على طاعة القوانني والأنظمة واحرتامها والمتثال لأوامرها.
)2( التبليغ عن احلوادث واجلرائم واملخالفات والأ�سرة ت�ستطيع اأن توؤكد على 
اأفراد  فرد من  كل  وطنيا على  واجبا  اأن هذا  املوقف  مثل هذ  اأبناءها يف 

املجتمع.
)3( ال�ستعداد لتقدمي العون وامل�ساعدة للجهات الأمنية عندما تطلبها واحلر�ض 

على تقدمي املعلومات املفيدة لرجال الأمن.
والإدلء مبا ميكن  واأماكنهم  وك�سف هويتهم  املجرمني  على  الت�سرت  )4( عدم 
رجال الأمن من مالحقتهم والقب�ض عليهم حتى لو كانوا من الأقارب اأو 

الأ�سدقاء.
)5( تنبيه الأبناء اإىل اأخطار اجلرائم وال�سلوكيات املنحرفة على الفرد والأ�سرة 
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واملجتمع و�سرورة اإ�سعار الأ�سرة بكل �سغرية وكبرية ميكن اأن توؤدي بهم 
اإىل النحراف اأو اقرتاف اجلرائم.

وكيفية  واجلرائم  املجتمع  اأمن  الإعــالم حول  و�سائل  يقدم يف  ملا  املتابعة   )6(
الوقاية منها والت�سدي لها.

)7( اتخاذ الجراءات الوقائية الأمنية قدر الإمكان يف البيت وال�سيارة وال�سارع 
ومكان العمل واملدر�سة وغريها.

�سواء  الأمنية  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  التوعوية  الأن�سطة  مع  التفاعل   )8(
املوؤ�س�سات  خالل  من  املبا�سرة  التوعوية  اأو  الأمنية  الأ�سابيع  خالل  من 
التوعية  برامج  اأو  اأو اجلمعيات اخلريية  النادي  اأو  كاملدر�سة  الجتماعية 

التي تبث من خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
اإن  ول تقت�سر عمليات غر�ض قيم النتماء واملواطنة على الأ�سرة فح�سب، بل 
خالل  من  ال�سباب  لدى  املواطنة  تدعيم  يف  حمــوراي  دورا  يلعب  التعليمي  النظام 

املوؤ�س�سات التعليمية املختلفة )ليلة، 2002: �ض283-279(.

مما �سبق ن�ستخل�ض اأن :

الإعالم  وو�سائل  املدر�سة  من  املتعددة  املوؤ�س�سات  بقية  مع  الأ�سرة  ت�سكل   -1
املختلفة واملوؤ�س�سات الدينية منط حياة اأفراد املجتمع، ومنهم ال�سباب ومن 
ثم فاإن دور الأ�سرة مع اأهميته ل يكون فاعاًل اإل بتكاتف اجلهود مع جميع 

املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية يف احلياة الجتماعية.
الر�سمية  وغري  الر�سمية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  كافة  يف  اجلهود  تفعيل   -2
لرت�سيخ قيم النتماء للوطن واملواطنة واحلفاظ على ال�ستقرار القت�سادي 

والثقايف والجتماعي يف املجتمع.
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حدة  وتقليل  الطبقات  وكل  لالأفراد  الأ�سا�سية  احلاجات  اإ�سباع  �سرورة   -3
التفاوت الجتماعي والقت�سادي بينهم فال �سك اأن �سعور الأفراد بالعدل 
الجتماعي وتكافوؤ الفر�ض الجتماعية يوؤدي اإىل تعميم النتماء واملواطنة 

لديهم.
4- وجوب اهتمام الأ�سرة باأبنائها ورعايتهم من جميع النواحي وعلى الوالدين 
اأذهانهم  يف  يــدور  ما  ملعرفة  ومناق�ستهم  ومتابعتهم  باأبنائهم  الهتمام 
وتربيتهم الرتبية الإ�سالمية ال�سحيحة التي تغر�ض يف نفو�سهم حب الوطن 

والنتماء له واحرتام النظام الجتماعي.
ال�سحيحة  بالعقيدة  بت�سليحهم  الطالب  باإعداد  التعليمية  املوؤ�س�سات  قيام   -5
وحت�سينهم من املوؤثرات الفكرية ال�سالة التي تعمل على هدم جمتمعهم 

وتب�سريهم باملخاطر املتوقعة يف ظل حتديات العوملة.
6- التكثيف من الربامج الإعالمية التي حتث على القيم الفا�سلة ول �سيما قيم 

النتماء واملواطنة.
7- بناء ا�سرتاتيجية اإعالمية تعمل على ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان باعتبار اأن 
لدى  املواطنة  قيم  لتدعيم  الآليات  اأهم  من  هي  الإن�سان  حقوق  احــرتام 

ال�سباب )اجلابري، 1998: �ض14(.
دور االأ�سرة يف تربية املواطنة:

تقوم الأ�سرة بدور هام يف عملية التن�سئة الجتماعية وبالتايل يف تربية املواطنة، 
وذلك لكونها املحيط الأول الذي ين�ساأ فيه الطفل ويق�سي فيه معظم وقته اإن مل يكن 
كله، فعن طريق الأ�سرة يبداأ الطفل التعرف على ذاته الجتماعية، ومنها ينطلق اإىل 
اإ�سباع حاجاته الع�سوية والجتماعية، ومنها يبداأ تكوين عالقاته الجتماعية داخل 
نطاق الأ�سرة مع اإخوانه واأخواته، وهنا حتدث عملية التن�سئة الجتماعية للطفل، ويف 
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الأ�سرة يكون كل من الأب والأم عاملني هامني ورئي�سـيني يف م�ساألة التن�سئة وغر�ض 
القيم وال�سلوكيات اليجابية يف حياة الطفل.. )احلامد، 1415هـ(.

كما تعترب الأ�سرة املوؤ�س�سة الجتماعية التي تعنى بالتما�سك الجتماعي لكونها 
النواة الأوىل لتكوين ال�سخ�سية والنتماء والولء للدين والوطن، والهوية الإن�سانية 

والوطنية.

الأخرى  الرتبوية  املوؤ�س�سات  على  اأو  املدر�سة  على  التكال  لالأ�سرة  يجوز  ول 
من  لالأ�سرة  فالبد  فيهم،  ال�ساحلة  املواطنة  مقومات  وغر�ض  اأبناءها  توجيه  يف 
تخ�سي�ض الوقت الكايف لتن�سئة الأبناء التن�سئة ال�ساحلة، لكي تتكامل يف املجتمع 

م�سوؤوليات الأ�سرة مع م�سوؤوليات موؤ�س�سات املجتمع الرتبوية الأخرى.

ومن اأهم املجالت التي يجب على الأ�سرة الرتكيز عليها لتعزيز تربية املواطنة 
ال�ساحلة يف اأطفالها ت�سري �سكيب )2002م( اإىل ما يلي:

اأوًل: ربط الطفل بدينه، وتن�سئته على التم�سك بالقيم الإ�سالمية، والربط بينها 
وبني هويته الوطنية، وتوعيته باملخزون الإ�سالمي يف ثقافة الوطن باعتباره 

مكونا اأ�سا�سيا له.

ويتم  ال�سغر،  منذ  اأطفالنا  نفو�ض  يف  له  والنتماء  الوطن  حب  تاأ�سيل  ثانيًا: 
اأجل  من  والعمل  للوطن،  النتماء  ب�سرف  ال�سعور  تعزيز  خالل  من  ذلك 
الوطن  خدمة  اأجل  من  للعمل  النف�ض  اإعــداد  اإىل  والدعوة  وتقدمه،  رقيه 
ودفع ال�سرر عنه، واحلفاظ على ممتلكات الوطن ومكت�سباته، وامل�ساركة 

الفاعلة يف خطط تنميته الجتماعية والقت�سادية والثقافية.

ثالثًا: حثه على التحلي باأخالقيات امل�سلم الواعي باأمور دينه ودنياه.

رابعًا: تعزيز الثقافة الوطنية عن طريق نقل املفاهيم الوطنية للطفل، وتوعيته 
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بتاريخ وطنه واإجنازاته، وتثقيفه بالأهمية اجلغرافية والقت�سادية للوطن.

خام�سًا: تعليم الطفل املعاين التي يرمز لها  »علم بالده«، وقيمة الن�سيد الوطني 
يف نفو�ض الأفراد، واحرتام قادة الوطن وولة اأمره.

بلده،  �سئون  تنظم  التي  والقوانني  الأنظمة  احــرتام  على  الطفل  حث  �ساد�سًا: 
وحتافظ على حقوق املواطنني وت�سري �سوؤونهم، والتقيد واللتزام بها.

�سابعًا: تربية الطفل على حب الآخرين والإح�سان لهم مهما كان اأ�سله اأو فكره 
اأو معتقده، واأن الأخوة بني املواطنني.

املحتاجني،  وم�ساعدة  امل�سرتك،  اجلماعي  العمل  على  الأطفال  ت�سجيع  ثامنًا: 
والتعاون والتكافل والألفة بني كافة �سرائح املجتمع.

تا�سعًا: تعزيز الوحدة الوطنية يف نفو�ض الأطفال، وحب كل فئات املجتمع مبختلف 
على  التاأكيد  مع  املمقوتة،  والطائفية  والعرقية  الفئوية  ونبذ  انتماءاتهم، 

الفرق بني الختالف املذهبي املحمود وبني التع�سب الطائفي املذموم.

عا�سرًا: غر�ض حب املنا�سبات الوطنية الهادفة وامل�ساركة فيها والتفاعل معها، 
املجتمع،  واإ�سهاماتها يف خدمة  الأهلية  املوؤ�س�سات  ن�ساطات  وامل�ساركة يف 
كيوم  املجتمع،  تعاون  على  تدل  التي  املنا�سبات  يف  امل�ساركة  طريق  عن 
ال�سجرة ويوم املرور، ونظافة امل�ساجد وال�سوارع وغري ذلك من الن�ساطات 

التي تعود بالنفع على املجتمع املحل وبالتايل على الوطن ككل.

حادي ع�سر: ت�سجيع الأطفال على التعاون مع اأجهزة الدولة )اأمن عام، دفاع 
على  التاأكيد  مع  وال�سالح،  اخلــري  على  ذلــك(  وغــري  خمابرات  مــدين، 
ومفا�سد  وطنية،  غري  �سلوكيات  من  الأنظمة  يخالف  ما  كل  عن  البتعاد 

اإدارية ومالية، ومقارعتها وال�سعي للق�ساء عليها.
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ثاين ع�سر: غر�ض حب الوطن والدفاع عنه �سد كل معتد عليه بالقلم والل�سان 
وال�سالح.

ثالث ع�سر: اغتنام الفر�ض للحديث املبا�سر مع الأبناء حول مقومات املواطنة 
ال�ساحلة.

رابع ع�سر: ترديد الأنا�سيد التي تدعو اإىل فعل اخلريات وحب الوطن والعتزاز 
به، وال�سعي خلدمته.

واأ�سرطة �سوتية حتتوي على  واأدبيات  املنزل بكتب  خام�ض ع�سر: تزويد مكتبة 
ر�سم �سور  الأبناء يف  مع  ال�ساحلة.وامل�ساركة  للمواطنة  املعززة  املفاهيم 
الق�س�ض  وروايــة  غرفهم،  جــدران  على  ول�سقها  الوطن،  منجزات  حول 
املحفزة حلب الوطن والتي من �ساأنها غر�ض املواطنة ال�ساحلة يف نف�ض 

الطفل.

حمليا  اأهميته  وبيان  وجغرافيته  وطنهم  تاريخ  الأطفال  تعليم  ع�سر:  �ساد�ض 
واإقليميا وعامليا. 

ومواقعه  الوطن  ب�سروح  تعرفهم  �سياحية  ترفيهية  رحــالت  يف  الأبناء  واأخــذ 
التاريخية والرتاثية واملتاحف والأثرية. )ليلة، 2002: �ض291(.

التعليم اجلامعي واملواطنة:

يف ظل التغريات املعا�سرة وتعقد احلياة نتيجة ل�ستخدام التكنولوجيا الذي كان 
له اأكرب الأثر على قيم ال�سباب الأخالقية والجتماعية، فال�سباب يف الوقت احلايل 
يواجه الكثري من التناق�سات القيمية التي توؤثر على �سلوكياتهم واجتاهاتهم وميولهم 
وهذه التناق�سات ب�سبب التغريات املعا�سرة التي �ساحبت العامل العربي بوجه عام 
والناجتة عن ا�ستخدام التكنولوجيا والعوملة، حيث اأظهرت الدرا�سات اأن للعوملة تاأثري 
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على الهوية العربية الثقافية ووجود نوع من ال�سراع بني الرتاث واملعا�سرة الأمر الذي 
اأكرث  تاأثري �سلبي على القيم املجتمعية ونظرًا لأن ال�سباب اجلامعي  اإىل وجود  اأدى 
كموؤ�س�سة  اأن حتر�ض اجلامعة  املهم  اأ�سبح من  وامل�ستجدات  التغريات  لهذه  عر�سة 
تعليمية وتربوية على تنمية القيم لدى الطالب، ولكن يتعر�ض التعليم اجلامعي حاليا 
اأدى اإىل وجود خلل  يف جمتمعاتنا العربية اإىل تراجع الدور املنوط به، الأمر الذي 
يف منظومة القيم لدى ال�سباب اجلامعي ومنها قيم املواطنة ولهذا لبد من تكاتف 

اجلهود والتخ�س�سات لتنمية هذه القيم لدى ال�سباب اجلامعي 

انعكا�سات التغريات العاملية على قيم ال�سباب:

اإن تاأثري القيم الجتماعية لدى ال�سباب يتعلق ببع�ض العوامل ومنها:

- �سيطرة الفردية على ال�سباب وتراجع بع�ض الأدوار التي كانت تقوم بها الأ�سرة 
مما  والنرتنت  الف�سائية  املحطات  ومنها  الجتماعية  التن�سئة  عملية  يف 
املجتمع  الغرتاب عن  اإىل  بالإ�سافة  الأبناء  قيم  �سلبية على  اآثار  له  كان 
والأحداث اجلارية فيه والتحول من النتماء اجلمعي للعائلة اإىل الفردية 
القيم  بني  تناق�ض  وجود  اإىل ذلك  وي�ساف  املواطنة  قيم  وبالتايل �سعف 
واملجتمع مبعنى وجود تناق�ض بني ما يجب اأن يكون وبني املمار�سة الفعلية 
الأمة  ثقافة  عن  البعد  ب�سبب  وذلك  الذاتية  للهوية  افتقاد  هناك  اأن  كما 

وتراثها.

- اأهمية تنمية قيم املواطنة عملية تهدف اإىل تعميق احل�ض وال�سعور بالواجب 
وامل�ساركة  النظم  واحرتام  للوطن  بالنتماء  ال�سعور  وغر�ض  املجتمع  جتاه 
من:  كل  يف  املواطنة  قيم  تنمية  اأهمية  وتتمثل  جتاهه  امل�سوؤولية  وحتمل 
امل�ساهمة يف احلفاظ على ا�ستقرار املجتمع وتنمية مهارات اتخاذ القرار 
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الدميقراطية  وتنمية  ال�سباب  لدى  والواجبات  احلقوق  واحرتام  واحلوار 
واملعارف املدنية ت�سجيع ال�سباب على اأداء اأدوار ايجابية باملجتمع، وتتحدد 
قيم املواطنة يف العديد من القيم منها الولء والنتماء والتعاون، امل�ساركة 
يف الأمور العامة بني املواطنني ال�سالم، الت�سامح، احرتام ثقافة الآخرين 
الإ�سارة  و�سيتم  الجتماعي  التكافل  الفر�ض  تكافوؤ  يف  امل�ساواة  وتقديرها 
يف هذه الدرا�سة اإىل قيمتان هامتان من قيم املواطنة وهما قيمة النتماء 

وقيمة امل�سئولية الجتماعية.

متطلبات متثيل قيم املواطنة لدى طالب اجلامعة:

اإذا اأردنا اأن تكون هناك قيمة لل�سباب فاإنه يجب تاأهيلهم ليكونوا م�ساركني يف 
املجتمع ولي�سوا م�ستقبلني فقط، وهنا تتمثل النقطة اجلوهرية يف اأية نظرية عن اإ�سفاء 
قيمة على ال�سباب وحينما نوؤكد على امل�ساركة كاأحد املداخل لتنمية قيم املواطنة لدى 
ال�سباب فاإننا نعني بذلك دورا فعال لل�سباب يف القرارات املتعلقة بتنفيذ �سيا�سات 
�سيعي�سون  الذي  العامل  طبيعة  حتدد  التي  الأ�سا�سية  والق�سايا  التعليم  وممار�سات 
تعلم  اإىل  املفهوم  وراء  فيما  احلركة  اإىل  حاجة  يف  املرحلة  هذه  يف  فال�سباب  فيه، 
اخلربات التي من �ساأنها اأن تنمي لديهم مهارات امل�ساركة وممار�سة احلياة املدنية 

ممار�سة احلقوق والوفاء بامل�سئوليات وواجبات املواطنة يف جمتمع دميقراطي.

اإن م�سئولية الفرد يف املجتمع الدميقراطي تعني التزام قيم املواطنة وف�سائلها 
الأ�سا�سية كعوامل اأ�سا�سية داعمة حلماية وتطوير الدميقراطية الد�ستورية ومن اأهم 
تنميتها: الن�سباط  اأن حتر�ض موؤ�س�سات الرتبية على  ينبغي  التي  املدنية  الف�سائل 
خدمة  يف  العطاء  ل�سرف  الكامل  والتقدير  والت�سامح  وال�سفقة  واملرونة  والكيا�سة 
املجتمع واحلكومة الد�ستورية، ويعد جمتمع اجلامعة مبثابة البيئة املالئمة واحلا�سن 
واعية  ثقافة  من  للطالب  يوفره  ما  خالل  من  الوطني  النتماء  قيم  لتنمية  الن�سط 
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على  والطالع  والتحديث  وامل�ساواة  والعدالة  الدميقراطية  مفاهيم  حول  و�سحيحة 
جتارب الأمم التي قطعت �سوطا يف التقدم الجتماعي والقت�سادي وثمة جمموعة 
الوطني  بالعمل  الهتمام  اإىل  الطالب  دفع  على  تعمل  التي  واملتغريات  العوامل  من 
والأن�سطة ال�سيا�سية: فوجود كثري من الطالب يف مكان واحد فرتة طويلة من الوقت 
مع ت�سابه الهتمامات يعد حافزا قويا للن�ساط التنظيمي، وطالب اجلامعة يف هذه 
امل�ساركة يف  مثل  املواطنة  واجبات  بع�ض  لتحمل  بداية طريق  على  العمرية  املرحلة 
خالل  ويكت�سبون  يتعلمون  اأنهم  كما  الع�سكرية  اخلدمة  واأداء  العامة  النتخابات 
املرحلة اجلامعية كثريا من القيم والجتاهات ال�سيا�سية اإ�سافة اإىل ذلك فاإن ال�سباب 
اجتماعية  مكانة  ل�سغل  ويتهيئون  معني  تعليمي  لنظام  ينتمون  باعتبارهم  اجلامعي 
معينة تفر�ض عليهم اإدراكا اأكرب ملختلف ما يحدث يف املجتمع املحيط بهم، ومن ثم 
مكانة  بالذات من خالل  ال�سعور  اإىل  اإ�سافة  للطالب اجلامعي  الثقافية  البيئة  فاإن 
تنمية قيم  العايل يف  التعليم  ت�سكل عامال هاما يف حتديد م�سئوليات  اإليها،  يتطلع 
بالكفاءة  املرتفع  والإح�سا�ض  ال�سيا�سية  امل�ساركة  من  العليا  امل�ستويات  اإن  املواطنة، 
ال�سيا�سية وال�سعور بالواجب الوطني يحدث دائما بني الأفراد ذوي التعليم واجلامعي 
اأكرث من نظرائهم ممن انتهى تعليمهم عند مراحله الأوىل )ال�سيد، 2003: �ض95(

هناك مدخلني لتعليم املواطنة:

املدخل الأول: وهو املدخل الذي يقوم على اأ�سا�ض عالقة الفرد باملجتمع ويوؤكد 
هذا املدخل على حرية الفرد ويعد املواطنة اأحد م�سطلحات حقوق الإن�سان 

اإذ يكون على الفرد واجب الدفاع عن حقوقه وحرياته متى علم بها.

املدخل الثاين: وهو املدخل الذي يقوم على اأ�سا�ض الدمج بني الطموحات الذاتية 
للفرد ومتطلبات املواطنة العامة حيث يرى اأن فعالية الن�ساط الفردي يف 
ميا  وم�سكالته  املجتمع  لق�سايا  الفرد  معاي�سة  مدى  على  يتوقف  املجتمع 
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يعني تدريب الأفراد على امل�ساركة الفعالة يف اتخاذ القرارات التي تتعلق 
مب�سكالت املجتمع )ال�سيد، 2003: �ض89(.

اإن الوعي بقيم املواطنة لدى ال�سباب اجلامعي ينعك�ض يف �سكل اأو اآخر كما يتمثل 
يف �سعي الطالب اإىل حتمل م�سئولياتهم داخل املناخ اجلامعي من خالل م�ساركات 
ايجابية يف مناق�سة الأهداف وحرية التعبري والتخطيط لالأن�سطة الطالبية والنفتاح 
التنمية  وم�ستقبل  املجتمع  اإ�سكاليات  حول  حــوارا  والوطني  ال�سيا�سي  الفكر  على 
ذلك  �سوء  وعلى  الوطن  بحق  الوعي  لديهم  ينمو  ثم  ومن  فيها  الفرد  وم�سئوليات 
حية  اختيارات  الطالب  لدى  يكون  اأن  �سمانات  بتوافر  تعني  الن�سطة  املواطنة  فاإن 
وحقيقية لنمط حياتهم يف املجتمع واأن ي�ستطيع الطالب العمل ب�سكل تعاوين يف و�سع 
اأن تلعب  الأولويات واتخاذ القرارات مع من يهتمون ب�سئون حياتهم ومن ثم ميكن 
�سبل  لها  توافرت  ما  اإذا  لدى طالبها  املواطنة  قيم  تنمية  بارزا يف  دورا  اجلامعات 
واأن�سطة طالبية  الواعي لإمكانات احلياة اجلامعية ومن مناهج درا�سية  ال�ستثمار 
بكل ما  بها، فاجلامعة  املحيط  والعامل  وات�سال بني اجلامعة  ن�سط  وتفاعل طالبي 
فيها من طالب وهيئة تدري�ض ومناهج درا�سية واأن�سطة طالبية ت�سكل و�سعا مميزا 
ملناخ تعمل كل موجهاته لتنمية اخل�سائ�ض الإن�سانية للحياة يف عامل �سامل ومن املهم 
ملجتمع التعلم العايل اأن يكون هناك جمال للتفكري لتنمية مهارات الأجيال اجلديدة 
و اإعدادها كنماذج للمواطنني القادة، ومن ثم فاإن من اأبرز التحديات التي تواجه 
امل�سئولني يف التعليم اجلامعي تتمثل يف كيفية العمل مع الطالب يف جمال احلقوق 
وال�سيطرة  املناهج  و�سع  يف  خمتلفة  مداخل  يتطلب  الذي  الأمــر  واملواطنة  املدنية 
اأدوارهم  التاأكيد على  يتم  واأن  بناء مناف�سة مدنية  على مداخل متكن الطالب من 
التي  املثلى  ال�سمانات  اأخرى ما  اإياها كمواطنني لهم قيمتهم ومن زاوية  وتعليمهم 
من خاللها يتم تقدمي تعليم للمواطنة وهذه يف جملتها متثل حتديات اأمام الربامج 
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الرتبوية واملواد الدرا�سية يف جمال تدري�ض املواطنة الن�سطة.

وقد اعتربت اجلامعات الأمريكية اأن تكوين مواطنة م�سئولة تعد جزءا حموريا 
للنهو�ض بر�سالتها فالق�سية ل تتوقف عند م�ستوى املعرفة مببادئ الدميقراطية اأو 
التزام �سلوك املواطنة فقط ولكن اإىل جانب ذلك اآليات وو�سائل التعبري عن الولء 
للمجتمع والوفاء مب�سئوليات الفرد جتاه املجتمع الأمريكي، اإن التعليم العايل ي�ستطيع 
الطالب  ميكن  ما  براجمها  يف  تنظم  واأن  املدنية  املهارات  الطالب  لدى  ينمي  اأن 
اأو جمتمع  اأن املناخ اجلامعي  اإىل  اإ�سافة  من معاي�سة خربات احلياة املدنية وذلك 
يت�سح من  ي�سكل منظومة روح وعمل  اأن  ت�ستمل عليه ميكن  اجلامعة يف كليته ومبا 

خاللها معنى املواطنة واملجتمع املدين )عبد املعطي، 2001: �ض23(.

ومن االأ�سباب التي تدعو اإىل اهتمام اجلامعة بتنمية قيم املواطنة:

تنمية الوعي بالثقافة ال�سيا�سية: وهو الوعي الذي ي�ستند اإىل املعرفة باأيديولوجية 
الفكر ال�سيا�سي ونظام املعتقدات والرموز والقيم التي ت�سكل بيئة العمل ال�سيا�سي يف 
املجتمع وذلك مبا ينمي لدى الفرد عوامل الثقة بامل�سارات املختلفة للقرار ال�سيا�سي 
اإنه الوعي الداعم لإرادة العمل الوطني والذي يعطي املعنى والدللة للتزامات الفرد 

بالد�ستور والقانون.

امل�ساركة ال�سيا�سية: ويق�سد بها تهيئة ال�سباب للم�ساركة يف التفكري والعمل من 
اأجل جمتمعهم اإنها امل�ساركة التي تعني يف ذات الوقت القدرة على حتمل امل�سئولية 
وامل�ساركة ال�سيا�سية هي اأحد موؤ�سرات املواطنة والنتماء الأمر الذي ي�سري اإىل اأن 
اإرادة املجتمع  التي ت�سيب  العوامل  اأخطر  ال�سيا�سية والغرتاب تعد من  الالمبالة 
وتعيقه عن حتقيق اأهدافه واإذا كانت امل�ساركة ال�سيا�سية، فهي ن�ساط اختياري يهدف 
اإىل التاأثري يف فعاليات العمل ال�سيا�سي فاإنها من زاوية اأخرى تعني الوعي مب�سئوليات 

املواطنة والرغبة يف العمل الوطني.
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واإذا كانت امل�ساركة ال�سيا�سية هي اإحدى موؤ�سرات دور اجلامعة يف تنمية قيم 
املواطنة فاإن مهمة اجلامعة ل تقف عند هذا احلد بل غنها ت�سعى اإىل متكني ال�سباب 
وبروؤية  املختلفة  ال�سيا�سية  اخلربات  ملعاي�سة  ال�سحيحة  الأبجديات  من  اجلامعي 

�سمولية متكاملة تعرب عن م�سئوليات املواطنة يف جمتمع دميقراطي.

التجان�ض  حتقيق  عملية  ال�سيا�سي  بالتكامل  ويق�سد  ال�سيا�سي:  التكامل 
والنتماء  بالولء  ال�سعور  وغر�ض  والجتماعي  ال�سيا�سي  الكيان  داخل  والن�سجام 
للمجتمع واإيجاد اإح�سا�ض م�سرتك بالت�سامن والهوية القومية اإنه املعنى الذي ي�سري 
اإىل توحد الإرادة الفردية مع الإرادة املجتمعية جتاه ق�سايا املجتمع واقعه وم�ستقبله 
واحرتام وجهة  التعبري  اأ�سا�ض حرية  تقوم على  الدميقراطية  كانت  واإذا  وم�سريه، 
يف  والتي  للوطن  العليا  امل�سالح  تاأكيد  نحو  يتجه  الوطني  احلــوار  فاإن  الآخــر  نظر 
املهام وحتقيق  اإجناز  الكفاءة يف  الأفراد وتتحدد معايري  �سوئها تتحدد م�سئوليات 

الأهداف، 

املجتمع  هوية  لت�سكيل  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  تتكامل 
و�سياغة توجهات اأفراده يف �ستى الجتاهات، ومتثل الأ�سرة املوؤ�س�سة الرتبوية الأوىل، 
للفرد، ثم املدر�سة  التن�سئة الجتماعية  ب�سكل كبري يف  توؤثر  التي  الأ�سا�سية  والنواة 
نفو�ض  يف  واملجتمع  الدولة  وتوجهات  قيم  ت�سيغ  التي  الر�سمية  املوؤ�س�سة  تعد  حيث 
الأخرى  والجتماعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بقية  مع  جنب  اإىل  جنبًا  وتعمل  النا�سئة، 
احلديث  املــدين  املجتمع  ويف  ذلــك.  لتحقيق  الإعــالم  وو�سائل  والكني�سة  كامل�سجد 
اأ�سبحت تربية املواطنة اأ�سا�سًا من اأ�س�ض بناء املجتمع، وتنطلق يف املجتمع امل�سلم من 
احرتام املبادئ الإ�سالمية والقيم الجتماعية وحرية التفكري وحرية الراأي والتعبري، 
وتهدف يف نف�ض الوقت اإىل متكني املواطنني من فهم اأنف�سهم واأوطانهم والعامل من 

حولهم، وفهم ثقافتهم واحرتام ثقافات الآخرين.
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اإن ح�ض النتماء للدين وللوطن ي�سفي على نف�ض الفرد الطمئنان وال�ستقرار، 
وفقدان هذا احل�ض يوؤثر على الواقع ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف للوطن، وبالتايل 
فاإن الرتبية والتن�سئة على النتماء للدين والوطن بدءا يف ذلك من الأ�سرة يعد من 

اأهم عوامل التنمية يف املجتمعات.

الرتبوية  املجتمع  موؤ�س�سات  على  الرتكيز  ال�سروري  من  فاإنه  ذلك  يتم  ولكي 
لتعزيز تربية املواطنة وعقد اللقاءات والندوات واملوؤمترات الوطنية التي توؤ�سل هذه 

الر�سالة وتر�سخ معانيها يف نفو�ض اأبناء املجتمع على اختالف اأدوارهم.

لقد خيمت العوملة بظاللها على كثري من املجتمعات والدول املعا�سرة، ونتيجة 
الهوية  للوطن و�سياع  النتماء  اإ�سكالت عديدة بع�سها يرتبط ب�سعف  لذلك برزت 
الذاتية، واأ�سحى لزامًا على موؤ�س�سات الرتبية اأن تبادر باإ�سالح اخللل والعمل على 
وا�ستقراره  اأمنه  تهدد  التي  التيارات  ملواجهة  ووقوفه  لوطنه،  الفرد  انتماء  تعزيز 
ووحدته، ونظرًا اإىل اأن املوؤ�س�سات الرتبوية متكاملة يف طبيعتها واآليات عملها، كان 
لزامًا على تلك املوؤ�س�سات اأن تنظر بعني العتبار اإىل كيفية التن�سيق يف عمل م�سرتك 
املنطلق يجب علينا  تطبيقية، ومن هذا  اآليات  روؤاه  وتنتظم  اأهداف موحدة  تربطه 
تربية  تعزيز  اأجل  من  بينها  التن�سيق  واأ�ساليب  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وظائف  حتديد 

املواطنة، وي�سمل ذلك املوؤ�س�سات التالية:

ثقافة  وغر�س  ن�سر  يف  معتقداتها  ب�ستى  العبادة  ودور  امل�سجد  دور 
املواطنة:

الهامة قدميا وحديثا يف ن�سر وغر�ض ثقافة املواطنة يف نفو�ض  املوؤ�س�سات  من 
املواطنة،  تربية  بدور هام وح�سا�ض يف  يقوم  زال  وما  الذي كان  امل�سجد  الأبناء هو 
ويحتل مكانة ومنزلة جليلة لدى فئات املجتمع امل�سلم، فامل�سجد ل يعد مقرًا لل�سالة 
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التي هي ركن من اأركان الدين الإ�سالمي فقط، بل يف امل�سجد ين�ساأ الأفراد ويربوا 
النظر  بغ�ض  النا�ض،  جلميع  اخلري  وحب  ال�سوي،  وال�سلوك  احلميدة  القيم  على 
الذي خاطبه اهلل  الأعظم  الر�سول  واأفكارهم ومعتقداتهم، فقدوتنا  عن توجهاتهم 
�سبحانه وتعاىل قائال: {  ک ک گ گ گ گ } )الأنبياء، اآية 107(. 
فلم يخ�ض فئة دون اأخرى ول دينا عن �سواه من الأديان، ويف امل�سجد تعزز املعاين 
الروحية التي تربط الفرد بخالقه وتوؤ�سل فيه حقيقة خلقه ور�سالته يف احلياة. ويف 
امل�سجد يغر�ض يف الأبناء حب الوطن والدفاع عنه والت�سحية من اأجله بالنف�ض واملال 
عن  �سهيد(فالدفاع  فهو  وطنه  دون  مات  )من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  والولد، 
الأر�ض والعر�ض من �سلب العقيدة الإ�سالمية الغراء ال�سمحة، التي ل تقبل اعتداء 
اأحد على اآخر، ويف امل�سجد يغر�ض حب الوطن يف النفو�ض، لأننا يف ربينا وفيه تعلمنا 
وعبدنا اهلل �سبحانه، ويف الوطن تعلمنا احلب، ويف الوطن نهلنا من اخلري، فالواجب 
علينا اأن نعطيه كما اأعطانا، واأن نحافظ عليه وعلى ا�ستمرارية عطائه ملن ياأتي بعدنا.

ويف امل�سجد ي�سجع الأبناء على الفتخار بوطنهم والعتزاز به، وال�سعور العارم 
بف�سله، واحلر�ض على اأمنه وا�ستقراره، فعلى خطيب اجلمعة اأن يوؤكد دائما واأبدا 
على حقوق الوطن واأن يحث النا�ض على القيام بواجبهم جتاهه باأمانة واإخال�ض، واأن 
ين�سحهم بالتكاتف والتنا�سح فيما بينهم، واأن يقدم كل فرد من اأفراد املجتمع قدر 
ا�ستطاعته، ليخدم الوطن ح�سب جماله وتخ�س�سه فيما اأ�سند اإليه من مهام، فكل 

مواطن هو لبد اأن يعترب نف�سه جندي من جنود الوطن. )الزيد، 1417هـ(.

ويف امل�سجد يحث النا�ض على حماية الوطن والدفاع عنه طاعة ولة اأمره لرد كل 
كائد اأو حا�سد اأو مغر�ض اأو متطرف.
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دور و�سائل االإعالم يف تربية املواطنة:

يرتبط الإعالم ب�سفة عامة بربامج وخطط التنمية التى ي�سهدها املجتمع فهو 
مبثابة انعكا�ض لآليات التفاعل الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي ملوؤ�س�سات املجتمع 
فى عالقتها �سواء ببع�سها البع�ض اأو بالن�سبة لعالقتها بالأفراد داخل حدود الدولة 
يوؤكد  الآخر وهذا ما  الأخرى على اجلانب  الدول  من جانب، وعالقتها بغريها من 
والجتماعية  والقت�سادية  الإعالمية  ال�سيا�سات  بني  التكامل  حتقيق  اأهمية  على 
وال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها، وتلك املعنية بالعملية التنموية اخلدمية ؛ الأمر الذى يتطلب 
درجة عالية من الإدراك والوعى بالق�سايا وامل�سكالت املختلفة التي تواجه املواطنني، 

وما يواجه الدولة من حتديات فى �سبيل حتقيق ال�ستقرار والتنمية. 

به وخ�سائ�سها  املحيطة  البيئة  تنطلق من  اأن  املعا�سر يجب  الإعالم  ور�سالة 
التغيري  اأبعاد  الثقافية والجتماعية، وكذا  و�سماتها وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها 
على  قدرتها  مدى  من  ومكانتها  قوتها  ت�ستمد  فهي  املجتمع،  بها  مير  التي  املختلفة 

التفاعل مع ق�سايا املجتمع.

ويجب على الإعالم بكافة و�سائله واآلياته اأن يت�سم باملو�سوعية وال�سفافية واأن 
واأن  التغيري والتطور وذلك وفق منظومة عمل متجان�سة ومتكاملة  ي�ستجيب حلركة 
يكون هناك ان�سجام بني الر�سالة الإعالمية والق�سايا اجلماهريية املختلفة ؛ وكذا 

والفئات امل�ستهدفة من تلك الر�سالة. 

للدولة  العامة  ال�سيا�سات  بني  تن�سيق  وجود  ال�سدد  هذا  فى  ال�سروري  ومن 
واخلطط الإعالمية وذلك بهدف ا�ستثمار وتوظيف ذلك  فى م�ساندة ودعم جهود 
الدولة  اأجهزة  فى  املواطنني  ثقة  ودعم  والنتماء  الولء  مفاهيم  تعميق  فى  الدولة 
ب�سفة عامة نظرًا ملا ميثله الإعالم من و�سيلة فاعلة فى التاأثري على النا�ض، وقدره 
على حتقيق التوا�سل بني املواطن والدولة، وجت�سري الفجوة بينهما ل�سيما فى وقت 

امل�ساكل والأزمات. 
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واإذا كان الوعى باملواطنة هو نقطة البدء، فاإن امل�ساركة تبقى املرحلة الو�سيطة 
عليا  كقيمة  املواطنة  تظل  وبالتاىل  ؛  امل�ساواة  وحتقيق  الوطنى  بالإنتماء  لل�سعور 
والإقت�سادى،  الإجتماعى  للبناء  الإ�ستجابة  على  ال�سيا�سى  البناء  بقدرة  مرتهنة 
ومن ثم يتوافر لالإن�سان القدرة على ممار�ستها، وللبناء الإعالمى دور هام فى هذا 
نحو  املجتمعات  حتول  ثم  ومن  واملمار�سة  وامل�ساركة  الوعى  يرتبط  حيث  ال�سياق، 
ومتثيلها  املجتمع  ق�سايا  من  القرتاب  على  الإعالم  بقدرة  والدميقراطية  احلداثة 
من وجهة نظر اجلماهري. ولهذا ال�سبب، �سار الإعالم بو�سائله املتعددة جزءًا من 
احلياة املعا�سرة وكل ل ميكن ف�سله عن الواقع وظواهره املختلفة ومنها  »املواطنة«. 

وتتحقق املواطنة عرب و�سائل الإعالم، لي�ض فقط من خالل التعبري عن املواطنني 
وق�ساياهم ، واإتاحة املعلومات وتف�سريها، ومراقبة ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية 
والق�سائية ، واإمنا اأي�سًا من خالل ات�ساع املجال العام للنقا�ض وتبادل الآراء واإتاحة 
الفئات  خمتلف  بني  الفعال  احلــوار  ودفع  التعبري،  حرية  وتاأكيد  للمواطنني  الكلمة 
فى املجتمع، وتنوع الأ�سوات الإعالمية وتعبريها عن الراأي العام اأيًا كانت درجات 
التباين بني فئاته، واإتاحة فر�سة ممار�سة املواطنني حلرياتهم الفردية، وحثهم على 

الفعل وامل�ساركة بعد توعيتهم واإعالمهم.

ول ي�ستطيع الإعالم القيام بهذه امل�سئوليات دون التمتع باحلق يف حرية التعبري. 
فحرية الإعالم وحرية الت�سال اأ�سبحت معيارًا لقيا�ض مدى تطور املجتمع والتزامه 
اأ�سبحت حرية الإعالم ل ترتبط بالقائمني عليه فقط، بل  بالقيم احل�سارية حتى 

اأ�سبحت جزءًا من حقوق املجتمع ككل، وحق من حقوق املواطن.

دون  الأكمل  الوجه  على  ال�سدد  هذا  فى  بــدوره  القيام  لالإعالم  ميكن  ل  كما 
قيم  يدعم  الإعالمي مبا  الداء  مراقبة  فى  اأ�سا�سي  ك�سريك  املدين  املجتمع  دخول 

املواطنة لدى اجلميع. 
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كاملدونات  واملتطورة  الإعالم اجلديدة  بو�سائل  ال�ستعانة  الأهمية مبكان  ومن 
والعالم ال�سبكى، وعدم القت�سار على الو�سائل الإعالمية التقليدية فى العمل على 

ن�سر ثقافة املواطنة بني كافة فئات املجتمع، على اأو�سع نطاق.

تعد الرتبية من اأجل املواطنة مبثابة واحدا من ال�سروط القبلية الواجب توافرها 
فجر  منذ  والفال�سفة-  املفكرين  اأهم  تفهم  وقد  الن�سطة.  املواطنة  دعائم  لإر�ساء 
التاريخ بدءا من الفيل�سوف اليوناين القدمي اأفالطون، اأهمية الدور الذي ي�سطلع به 

التعليم يف تكوين مواطنني �ساحلني.

وبينما نولد ونحن نتمتع مبجموعة حمددة من  »احلقوق«، فاإنه تربز هنا مدى 
احلاجة املا�سة اإىل التعليم من اأجل خلق مواطنني قادرين على ال�سطالع بـواجبات 

»املواطنة«.

القومية  النظم  تدعيم  اإىل  الإن�سان  حقوق  ومعايري  قيم  انت�سار  اأدى  لقد 
تلك  حتى  اأو  املدنية،  للرتبية  الفعالة  الربامج  ت�سمنت  وقد  العامل،  حول  للمواطنة 
التي تركز على تكوين املواطن ال�سالح، على اأكرث من جمرد تزويد الطالب مبعرفة 
منا�سبة عن النتخابات العامة، ولكنها يجب اأن تت�سمن بال�سرورة تعريف الطالب 
بتاريخ اأمتهم، وجغرافيت ها احلالية والتاريخية، مع العمل على النتقال من امل�ستوى 
املحلي اإىل امل�ستوى العاملي، وتعريف الطالب بد�ساتري وت�سريعات وطنهم، وغري ذلك 
والبناءة يف  الإيجابية  املجتمعية  لتدعيم م�ساركتهم  الالزمة  الأخرى  املعلومات  من 
املجتمع، ومعرفة ما على الفرد من واجبات وما له من حقوق، وحتقيق قيم العدالة 
وامل�ساواة بني اأفراد املجتمع الواحد، كل ذلك ينتج فردا �ساحلا نافعا منتجا لنف�سه 

ووطنه، م�ساهما م�ساركا فاعال يف بناء ذلك الوطن )ي�سني، 2002: �ض23(.
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خــــاتـــمـــــة:

من الف�سل ال�سابق نرى اأن املجتمعات الب�سرية تختلف يف اأولوياتها عند حتديد 
اأهداف النظام الرتبوي لديها، فقد تركز بع�ض املجتمعات على املفاهيم الإدراكية 
املفاهيم  على  تركز  قد  اأو  واملعارف  واملهارات  الأفــراد  بتعلم  تعني  والتي  املعرفية 
تركز على  اأو  املواطنة  ويتمثلوا مفهوم  ليكت�سبوا  الأفراد  باأعداد  تعني  التي  القيمية 
مفاهيم التن�سئة الجتماعية والتي حتاول اأن جتعل الأفراد اأكرث توافقا وان�سجاما مع 
اأو قد تكون بع�ض الأمم منظومة  اأفراد املجتمع واإن�ساء عالقات اجتماعية متبادلة 
ونف�ض  معرفيا  للفرد  ال�سامل  النمو  حتقيق  بهدف  املذكورة  الثالثية  الأبعاد  تراعي 
حركيا ووجدانيا مما يعمل على توازن البناء النف�سي للفرد ومتكينه من بناء عالقات 
فالنظام  �سليم،  وب�سكل  اجتماعيا  تن�سئته  خالل  من  ومتوازنة  �سليمة  اجتماعية 
الرتبوي يعمل على نقل القيم واملعتقدات اخلا�سة باملجتمع ب�سرف النظر عن طبيعة 
اإذ  اأو ت�سلطيا  النظام ال�سيا�سي املتبع يف تلك الدولة �سواء كان املجتمع دميقراطيا 
يوؤثر نوع احلكم يف التغذية الراجعة فقط والتي ميكن من خاللها اأن يوؤثر يف النظام 

ال�سيا�سي والقيمي التي يطبقها ذلك املجتمع.

العربية تركز على  الدرا�سات  اأن  واملتتبع لأدبيات الرتبية على املواطنة يدرك 
الآليات  اأي�سا  تتناول  التي  الغربية  املجتمعات  بعك�ض  واملفاهيمي  الفكري  الإطــار 
الوعي مبتطلباتها من  ورفع درجة  املواطنة  ثقافة  وتثمني  ن�سر  اإىل  الهادفة  الفعلية 
الحتكام  ثقافة  وتعزيز  وفكرية  و�سيا�سية  وتعددية  ودميقراطية  وواجبات  حقوق 
للعقد الجتماعي  والدولة طبقًا  واملوؤ�س�سات  الأفراد  العالقة بني  تنظيم  للقانون يف 
الذي مبوجبه خول ال�سعب الدولة لت�سيري اأمور حياته وقد اأكدت الدرا�سات العربية 
ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  املواطنة  اأبــعــاد  بني  تخلط  ــت  لزال العربية  املجتمعات  اأن 
مبختلف اأطروحاته واأن هذا املفهوم ي�سوبه الغمو�ض لدي بع�ض املجتمعات العربية 
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خا�سة يف ظل انت�سار مفاهيم العوملة واملواطنة العاملية ول �سك اأن النفتاح الثقايف 
اأثر على ثقافة املجتمعات العربية عموما وال�سباب ب�سيغة خا�سة، فانت�سار  العاملي 
املواطنة  اأبعاد  على  اأثر  باأنواعها   )Media( والإعالم  الت�سال  وو�سائل  النرتنت 
كالهوية والنتماء والتعددية واحلرية وامل�ساركة ال�سيا�سية، لذا فاإن ا�سترياد الأفكار 
واملفاهيم عرب و�سائل الف�ساء الإعالمي وخمتلف طرق الت�سال اأدى اإىل التاأثري يف 
ال�سورة الذهنية القائمة لدى ال�سباب العربي حول مفهوم املواطنة واأبعاده خا�سة 
النتماء والولء والتعددية ال�سيا�سية والفكرية واحلرية وامل�ساواة والعدالة يف توزيع 
املوارد املتاحة يف الدولة اإل اأن هذا الغمو�ض مل يقلل من النتماء للوطن ومل ي�سر 

بالأمن الوقائي للوطن.
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تــو�ســيــــــات:

ويف ختام هذا الكتاب يو�سي الباحثان مبا يلي:

1. يجب اأن تعمل احلكومات واملنظمات الأخرى على توفري الفر�ض اأمام جميع 
وامل�ساركة  املمار�سة  خالل  من  املواطنة،  مهارات  تعلم  اأجل  من  الأفــراد 
تنمية  دعم  خالل  ومن  ال�سياقات،  من  وا�سع  مدى  يف  بهم  ال�سلة  وثيقة 

موارد التعلم الالزمة.

2. يجب اأن ت�سعى احلكومات والأحزاب ال�سيا�سية واأ�سحاب الأعمال والحتادات 
املجالت  يف  املواطنني  مل�ساركة  �ساملة  مــداخــل  تطوير  على  التجارية 
ال�سيا�سية وجمالت العمل، وميكن اأن ي�ساعد تبني مدخل »منظمات التعلم 

» يف هذا ال�سدد. 

3. يجب اأن تقدم احلكومات ومنظمات املجتمع املدين املزيد من التدريب غري 
الر�سمي للمواطنني امل�ساركني يف املوؤ�س�سات التطوعية، وهو الطريق الذي 
اإليه  الر�سمي  التعليم  نظام  الفا�سلني يف  الأفــراد  اإعادة  ميكن من خالله 

مرة اأخرى.

4. يجب اأن تدعم احلكومات منظمات املجتمع املدين املبتداأه، فالتكوين والنمو 
املبكران ملثل هذه املنظمات يقدم فر�ض تعلم هامة لالأفراد واملجموعات.

5. حتتاج املنظمات املمولة للتعليم غري الر�سمي يف املجتمع املدين لالعرتاف 
متويلية  اأنظمة  تطور  لأن  حتتاج  كما  املواطنة،  لتعليم  العملية  بالطبيعة 
�سريك  مبثابة  وتكون  الأمد  طويلة  املدين  املجتمع  منظمات  تكون   بحيث 

متكافئ. 



303

دور المواطنة في تعزيز العمل التطوعي

على  الر�سمي(  وغري  )الر�سمي  التعليم  ومقدمو  احلكومات  تعمل  اأن  يجب   .6
تدعيم تنمية مهارات املواطنة يف املنزل ويف احلياة اخلا�سة بحيث ميكن 

جني فوائد كبرية طويلة الأمد.

خالل  من  اأكرث  ب�سكل  تنمو  املواطنة  مهارات  اأن   يو�سح  البحث  لأن  نظرًا   .7
على  يتعني  فاإنه  الر�سمي،  املنهج  يت�سمنها  التي  الالمنهجية  الأن�سطة 

املدار�ض واحلكومات اأن ت�سجع مثل هذه الأن�سطة.

8. هناك نق�ض كبري يف البحوث املتعلقة بعمليات تعلم املواطنة غري الر�سمي 
يف اإطار بيئات التعلم واملجتمع املدين وهنا يتعني على املنظمات املمولة اأن 
تدعم املزيد من البحوث حول تنمية مهارات ومعارف املواطنة ب�سكل غري 

ر�سمي.

9. التن�سيق بني اجلهات العاملة يف جمال العمل التطوعي حتى تتفادى الزدواجية 
والتكالية التي قد ينعك�ض اأثرها على العمل التطوعي.

يقوم  التطوعي، بحيث  العمل  لأن�سطة  الدقيق  والتنظيم  امل�سبق  التخطيط   .10
على اأ�سا�ض علمي يعود نفعها على اأفراد املجتمع املحتاجني وما اأكرثهم يف 

زماننا احلا�سر.

للجمعيات  بالن�سمام  واإقناعهم  الــنــادرة  الكفاءات  جــذب  على  العمل   .11
التطوعي  العمل  تطوير  يف  ومهارتهم  باأفكارهم  ي�سهموا  حتى  التطوعية 

ورفع مكانته.

12. الهتمام بالتدريب والإعداد املهني للعاملني يف جمال العمل التطوعي، فهم 
يقومون مبهمة اإن�سانية مهمة، وهكذا يجب على العاملني يف هذا املجال اأن 
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يتحلوا باملهارات العالية والدقة والن�سباط.

الأخرى  البلدان  يف  التطوعية  اخلريية  اجلمعيات  جتارب  من  ال�ستفادة   .13
وال�ستنارة بخططها وروادها لتطوير العمل التطوعي والرتقاء به.

14. ا�ستخدام معطيات التكنولوجيا احلديثة يف اأداء العمل التطوعي، با�ستخدام 
احلا�سب الآيل وحفظ املعلومات وو�سع الربامج امل�ستقبلية واحلالية لإعانة 

ذوي احلاجات يف املجتمع.

15. التعاون مع القطاعات الر�سمية والتن�سيق معها لإي�سال اخلدمات التطوعية 
مهني  تاأهيل  مراكز  واإقامة  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  كنزلء  للمحتاجني 

تطوعي داخل ال�سجون.

16. دعم املتطوعني معنويا، ونرى يف ذلك حتفيزا لهم لال�ستمرار يف العطاء 
والعمل على رفعة املجتمع و�سد حاجاته.

17. احلفاظ على �سرية املعلومات يف العمل التطوعي، وذلك حفاظا على ماء 
الوجه لدى املحتاجني الذين ي�ستفيدون من اأن�سطة العمل التطوعي.

18. اإدخال مادة مب�سمى الأن�سطة التطوعية يف مناهجنا الدرا�سية يكون هدفها 
فيه  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  التطوعي،  العمل  باأهمية  التالميذ  تب�سرة 

وح�سهم على الهتمام به.

وموا�سم  ال�سيفية  العطالت  يف  والطالب  ال�سباب  طاقات  من  ال�ستفادة   .19
املجتمع  التطوعية يف  الأعمال  لدعم  لهم  املع�سكرات  وتنظيم  الإجــازات، 

ا�ستغالل لأوقات فراغهم فيما ينفعهم ويعود باخلري على جمتمعهم.



الـمــراجـع
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