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مقدمة :
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول هللا  ،أما بعد :
فإن للعمل اخلريي أمهية ابلغة  ،وأثرا فاعال  ،وانعكاسا بيِّنا على العاملني واملستهدفني على ٍّ
حد
سواء.
وكلما كان العمل اخلريي مقننا ،ومدعوما ،ومستندا إىل جهات عليا تسهم يف التخطيط له،
وتنفيذه ،ومتابعته ،وتطويره ،وتقوميه ،كان أجدر ابستمراره ومتيزه من حيث الكم والكيف.
ومن أهم اجلها ت العليا يف اجملتمعات املدنية (اجلامعات) املنتشرة يف مدهنا ،املسامهة يف خدمة تلك
اجملتمعات خدمات عديدة؛ والعملي ة التعليمية هو إحدى تلك اخلدمات ،وليست هي اخلدمة الوحيدة
فقط.
من هنا جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على جمال مهم يف هذا الباب ،أال وهو ( التوأمة بني
اجلامعات واجلمعيات اخلريية ).
شاكرا هللا  -تعاىل  -أن شرفنا ابإلسالم ،سائال إايه  -سبحانه – أن مين علينا خبدمته ،والعمل
له تطوعا يف جماالت التطوع العديدة.
مث أثين ابلشكر لكل من أسهم يف إجناح هذا البحث؛ بدءا ابلزميل العزيز األستاذ /حامت بن راشد
العتييب ( املعهد اإلسالمي يف طوكيو – الياابن ) صاحب الفكرة يف هذا البحث ،واملستشار الناصح،
واألستاذ  /منصور بن عامر العامر( مدير مجعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية – مكة املكرمة) ،واألستاذ
 /عبد هللا بن حممد الزامل ( مدير فرع مجعية الرب – الرايض ) واألستاذ مبارك بن عوض الدوسري(
مفوض اإلعالم ابجلمعية الكشفية العربية السعودية) الذين أكرموين بوقتيهم ،وفكرهم ،وأفادوين يف مسائل
مهمة أثناء كتابة هذا البحث.
والشكر موصول للقائمني على (امللتقى الثالث للجمعيات اخلريية ابململكة) ،وجلمعية الرب اخلريية
بربيدة ،ولسعادة رئيس اللجنة العليا للملتقى ،مدير عام الشؤون االجتماعية مبنطقة القصيم الدكتور/
فهد بن حممد املطلق ،على جهودهم يف هذا امللتقى.
سائال هللا تعاىل اإلخالص يف القول والعم ل ،وأن جيعل هذا يف هذا البحث ما يبين لبنة يف بناء
العمل التطوعي الشامخ يف بالدان احلبيبة ،وأن جيعل هذا البحث نورا لكاتبه ووالديه ،وزوجه ،وذريته،
وأحبابه ،يف الدنيا واآلخرة.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني
د  /إ براهيم بن عبد هللا السماعيل
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أوالً  :مفهوم العمل اخلريي ،وأمهيته :

ميكن تعريف العمل التطوعي أبنه :مبادرة ذاتية من املتطوع؛ لتقدمي عمل ٍّ
خريي ،أو خدمة لآلخرين
مبا ال يُ َلزم به شرعا ،لوجه هللا تعاىل دون مقابل؛ لإلسهام يف نفع اآلخرين ،سواء أكانوا أفرادا أو
جمتمعات.
والعمل التطوعي واخلريي هو مبثابة القالدة الذهبية اليت يتزين هبا اجملتمع ،وعنوان لرقيه وتساحمه ،
وهو جسر للتواصل االجتماعي مع خمتلف طبقات اجملتمع.
و" على الرغم من وجود عدة تعريفات للمجتمع املدين  ،إال أهنا مجيعها تدور حول املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة
التطوعية املنظمة يف احلياة العامة " ()1

والعمل اخلريي التطوعي اإلنساين ُّ
يعد الوجه احلضاري للمجتمع املدين ،وهو األساس الصحيح
لبناء اجملتمعات.
ومفهوم العمل اخلريي والتطوعي مرتبط ابلتنمية الشاملة ،من خالل الكثري من تلك األعمال
والربامج اليت تستهدف اإلنسان وترقى به ،ابتداء ابلفرد مث األسرة ومن مث متتد إىل اجملتمع ،تلك احللقات
الثالث املرتابطة مبجموعها ومفرداهتا ،فصالح األسرة من صالح الفرد ،وصالح اجملتمع من صالح
األسرة.
إن العمل التطوعي حيقق ما ال تستطيعه األجهزة احلكومية اليت هي يف جوهرها معنية بتقدمي
اخلدمات ابلتساوي بني املواطنني ،وعلى أساس قانون عام وإجراءات ال أتخذ ابحلسبان احلاالت
االستثنائية ،يف املقابل فإن القطاع اخلاص يليب احتياجات املواطنني بناء على القدرة الشرائية و مستوى
الدخل ،و ال يعىن أبولئك الذين ال يستطيعون الشراء؛ فهم يقعون خارج دائرة السوق ،و ال يدخلون
يف عملية التبادل النفعي بني البائعني و املشرتين.
ومن هنا يكون العمل التطوعي و خدمة اجملتمع أمرا يف غاية األمهية لتقدمي خدمات جتمع
بني صـ ـ ــفة اخلصـ ـ ــوصـ ـ ــية يف خ صـ ـ ــيصـ ـ ــها لفئة معينة من اجملتمع ،و يف عموم ها من حيث إن دافعها هو

املصلحة العامة)2( .

( )1الشباب واجلمعيات الشبابية ،املشاركة والدور والتوجهات ص 32
( )2ينظر  :العمل التطوعي وخدمة اجملتمع
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اثنيًا  :رؤية الشيخ صاحل احلصني  -رمحه هللا  -للعمل التطوعي:

أخربين الش ـ ـ ـ ـ ــيخ منص ـ ـ ـ ـ ــور بن عامر العامر  -مدير مجعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية – أن ملعايل

رئيس جملس إدارة اجلمعية الشيخ  /صاحل احلصني  -رمحه هللا تعاىل  -رؤية خاصة حول مفهوم العمل
التطوعي ،مفادها أن معايل الشيخ –رمحه هللا – " كان يسعى وفق رؤية سامية نبيلة إلجياد من يتطوع
دون انتظار شكر ،أو شهادة ،أو درع " ()3

وأضــاف الشــيخ منصــور – حفظه هللا  -أهنم بينوا ملعايل الشــيخ صــاحل – رمحه هللا  -صــعوبة هذا
األمر ،وأن الش ـ ــباب يف مكة ،س ـ ــيجدون جماالت عمل يف خدمة احلجاج تدر عليهم مكاس ـ ــب مالية،
فال بد من إجياد حوافز مادية أو معنوية للعمل التطوعي ،إال أن معايل الشـ ــيخ أصـ ــر على رؤيته قائال :
إن من ش ــباب الوطن من رج – بقناعته وإرادته – ليموت يف س ــبيل هللا ،أال نس ــتطيع أن نقنع  -ولو
عددا قليال  -من شبابنا ليحييوا داخل الوطن يف سبيل هللا !
اثلثًا  :أهداف العمل اخلريي :

يُعد العمل التطوعي منطلقا لألعمال اخلريية اليت يقوم هبا بعض األشخاص الذين يشعرون آبالم
الناس وحاجاهتم؛ األمر الذي يدفعهم إىل تقدمي التربع جبهودهم وأوقاهتم وأمواهلم خلدمة هؤالء الناس؛
طلبا لتحقيق اخلري والنفع هلم ،وعليه فال شك أن للعمل التطوعي أهدافا سامية ،ومنها:
-1
-2
-3

مرضاة هللا تعاىل ،والرغبة يف دخول اجلنة )4(.

التأثري اإلجيايب يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع.
حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي واألحوال املعيشية.

-4
-5

احلفاظ على القيم اإلسالمية.
جتسيد مبدأ التكافل االجتماعي.

-6
-7

يؤدي التطوع إىل تقوية الرتابط والتكاتف بني أفراد اجملتمع.

استثمار أوقات الفراغ بشكل أمثل)5(.

( )3نص كالم الشيخ منصور العامر يف حوار خاص مع كاتب هذا البحث.
( )4ينظر  :العمل اخلريي يف اإلسالم ص 36
( )5ينظر  :جتربة العمل التطوعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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-8
-9

شعور اجلماعة حباجة الفرد ،وشعور الفرد حباجة اجلماعة.
تنمية روح التنافس بني اجلماعات التطوعية؛ مبا يعكس جودة اخلدمات.

ابعا  :من معوقات العمل اخلريي التطوعي :
رً

العمل اخلريي التطوعي منشط من املناشط املتعددة يف احلياة ،يعرتيه ما يعرتي غريه من قوة
وفتور ،وظهور وضمور ،ولذا أحببت تسليط الضوء هنا على بعض معوقات هذا العمل ،للوقوف عليها
 ،ومن مث تالفيها ،أو حتجيمها.
وقد " بينت نتائج البحوث امليدانية اليت أجرهتا الشبكة العربية للمنظمات األهلية يف األردن
ومصر وفلسطني أن العمل التطوعي يواجه العديد من اإلشكاليات ،اليت ميكن إمجاهلا على النحو اآليت:
 -1عدم توافر التوجيه والتدريب الكايف للمتطوعني.
-2
-3
-4
-5
-6

كانت ا لغالبية العظمى من املتطوعني  -وفقا للدراسات امليدانية  -يف العامل
العريب يف املرحلة العمرية من  65 – 45سنة .
هناك أزمة يف املتطوعني بني النساء والشباب .
ضعف الوعي العام لدى املواطنني بقيمة التطوع املنظم.
غياب اتم يف الساحة العربية ملراكز توجيه املتطوعني.

ضعف احلوافز اجملتمعية للمتطوعني" ()6

ويف مقابل هذا الفتور العريب جند اإلقبال العاملي على أعمال التطوع ،من حنو ما جاء يف إحدى
الدراسات العلمية حول العمل التطوعي يف العامل  ،واليت جاء فيها  :أن نسبة كبرية من الصينيني ،من
سن  18سنة فما فوق ،منخرطون يف نشاطات تطوعية ،وقد وصلت تلك النسبة إىل ( )%85وفقا
إلحصاء قام به معهد التنمية االجتماعية وجلنة خطيط التنمية الصينية يف عام 2001م )7( .

خامسا  :دور اجلامعة يف اجملتمع :
ً
( )6دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي واملشاركة السياسية 107
( )7ينظر  :التطوع يف الصني
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اجلامعة مأخوذة من مادة (مجع ) اليت تدل يف أصلها على اجتماع أكثر من أمر فيها ،قال ابن
يدل على تض ِّام الشَّيء" ()8
فارس – رمحه هللا  " -اجليم وامليم والعني أصل واحدُّ ،
ََ
ٌ
وكلمة (جامعة) يف ا للغة العربية اسم فاعل من (مجع) ولذلك جند أن اجلامعة يف الوقت احلاضر
هي املكان الذي جيمع األشخا ص من أجل إجياز أعمال ووظائف شىت.
وكذلك " كلمة اجلامعة ابللغة اإلجنليزية فهي (  ) universityمن دالللتها الكون  ،واالحتاد
الذي يضم وجيمع.
ومن هنا نالحظ دقة الكلمة العربية (جامعة)؛ ألن من مدلوالهتا التجمع والتجميع ،وعدم االقتصار
على فن واحد ،أو نشاط وحيد.
إن األساس يف مسمى (اجلامعة) أهنا مؤسسة جامعة للعلوم واملعارف بشىت أنواعها وخصصاهتا
األساسية والفرعية واملساندة .فاجلامعة ه ي املكان الذي جيتمع فيه الطالب مع املدرس ليتناقشا وليتلقى
الطالب أنواع العلوم واملعارف جمتمعا مع زمالئه ،ولذلك فهي مكان جتمع للعلم وأهله ،وجمال خصب
لشىت املناشط املتنوعة ،غري م قتصرة على التعليم فقط.
وعليه فيمكن القول إن اجلامعة :
 -1حبكم كوهنا مؤسسة اجتماعية ،فمن املنتظر منها أن جتمع املعلومات اخلاصة مبجتمعها،
-2
-3
-4

-5
-6

وتدرسها ،ومن مث تنشرها.
كما أن على اجلامعة أن تعمل على زايدة فرص احلياة ضمن اجملتمع من خالل هتيئة
الدارسني لفرص املشاركة ابملؤسسات اجملتمعية.
وعلى اجلامعة قيامها بدورها التوعوي يف إيقاظ وعي األمة ،وشباهبا حنو أعمال التطوع
والرب ،وخدمة اجملتمع ،ليتم تعميم ثقافة العمل اخلريي ،وترسيخها.
وعلى اجلامعة االرتقاء ابجملتمع الذي توجد فيه هذه اجلامعة ،من حيث مناقشتها
وعالجها لقضااي ذلك اجملتمع اليت هي جزء منه وتتأثر به ،فعليها تلمس مشكالت
اجملتمع ،والقيام ابلبحث حول تلك املشكلة ،واجتثاثها من اجملتمع أو احلد من خطورهتا.
وعليها تزويد اجملتمع ابخلربات واملهارات الفنية واإلدارية.
وعليها القيام ابلبحوث وال دراسات اليت هتدف إىل حل املشكالت اليت قد تواجه العمل
اخلريي.

( )8معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (مجع) 479/ 1 :
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-7

التنظيم من األدوار املهمة على اجلامعة ،ذلك أ ن من طبيعة اجلامعة التنظيم  ،والرتتيب،
والدراسات الدقيقة للعمل بدءا ابلتخطيط له ،ودراسة جدواه ،ومرورا بتنفيذه ،فتقييمه،
وتطويره ،ضمان استمراره مع الت هذيب الدائم؛ إلبقاء الصاحل منه ،وإبعاد ما ثبتت عدم
جدواه ،وعليه فمما ينبغي على اجلامعة أن تقوم به يف هذا اجملال التنظيم ،ذلك أن
تنظيم العمل التطوعي مصدر من مصادر قوته؛ فعندما تواجه املتطوع عوائق وصعوابت
حتول دون استمراريته ،قد يؤدي به ذلك إىل اللجوء ألساليب أكثر ارجتالية وغري

-8

-9

مدروسة تعقد العمل ،ومن هنا جاءت أمهية التنظيم ابعتماد السلم اهلرمي اإلداري يف
اخاذ القرار ،أو الشورى البعيدة عن األاننية والفكر األحادي.
يف مقدور اجلامعة أن ِّ
تكون ورش عمل ،وتعقد ندوات ومؤمترات ،وجلاان خاصة يف
خدمة اجملتمع عن ط ريق التوأمة والشراكة بينها وبني أي عمل تطوعي ،حبيث يفيد
العمل التطوعي اخلريي من خربات األكادمي يني املوجودين بني أروقة اجلامعة ،الذين
جيمعون – عادة – بني اخلربة والدقة يف الدراسات ،والقدرة على توصيف املوضوعات،
وإصدار األحكام عليها.
ومن أداور اجلامعة يف هذا اجملال التحفيز؛ ذلك أن التحفيز يقوم بدور كبري يف احملافظة
على املتطوع ،ويرغبه يف بذل أقصى ما عنده من جهد خلدمة العمل بكل ٍّ
تفان
وإخالص ،دون كلل أو ملل ،ومن التحفيز مشاركته يف صنع القرار ،وحماورته بكل

شفافية ووضوح ،وشكره على كل إجناز  ،وإعالن ذلك على مسمع من أقرانه املتطوعني،
ومنحه رسائل الشكر و التقدير املمهورة بتوقيع مدير اجلامعة أو أي جهة عليا فيها؛
تقديرا له على ما ينجزه من مهامه التطوعية اليت انربى هلا.
 -10املتابعة و التقييم دور مهم من أداور اجلامعة ،وهو منطلق من إميان اجلامعة أن العمل
اخلريي التطوعي ذو حساسية فائقة تكاد تفوق كل األعمال من حيث املردود ،والناتج
الفعلي ،وما يرتتب عليه من النجاح أو الفشل الذي قد يسبب صدمة إما للمتطوع أو
للمجتمع نفسه.
لذا فاجلامعة أتخذ على عاتقها املتابعة الدؤوبة للعمل بشكل دوري ،وإبداء اآلراء وتقييمها من
خالل اجتماعات متكررة ،تقدم فيها التقارير املعدة بشكل دوري؛ لتتيح للمتطوع مناقشة
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متطلبات املرحلة واحتياجاهتا ابرتياح ،ومدى اإلجناز الذي حتقق من عدمه ،ومعرفة املعوقات

اليت قد يصادفها ،و طرق إزالتها)9(.

 -11اإلفادة من ذوي االختصاص يف اجلامعات يف صياغة اللوائح ِّ
املنظمة للعمل يف
اجلمعيات ،وإعداد النماذج اخلاصة ،وصياغة التقارير ،و حترير اخلطاابت ،وحنو ذلك
من األعمال اليت متاس خصصهم ،أو تقرتب منه.
 -12كما أن للجامعة دورا خاصا يف نشر ثق افة ( العمل التطوعي )؛ من خالل التواصل
ابإلعالن حول التطوع ،خصوصا عندما يرتبط مبس ألة التنمية الشاملة ،اقتصاداي وسياسيا
واجتماعيا وثقافيا ،والدعوة إليه مبا تقتضيه احلاجة.
 -13على اجلامعة رفع درجة كفاءة اخلطاب للدعوة للعمل التطوعي؛ وذلك بتصغري دور
املثبطني ،واملضعفني و املشككني يف جدواه و أمهيته.
 -14قيام اجلامعة من خالل الباحثني املختصني من أصحاب خصص التأريخ  ،والسري فيها
بنشر سري أعالم التطوعي من سلفنا الصاحل ،ومن اخللف ،ومن ثقافات األمم والشعوب
األخرى ،ومن مظانه البحث يف مواضيع ( اجلود ) الذي من أنواعه اجلود ابلوقت،
واجلاه ،والبدن .من نحو ما هو مبثوث في مؤلفات ابن القيم رحمه هللا()10

 -15إسهام أدابء اجلامعة بنشر أدب التطوع من خالل مقوهلم ،أو منقوهلم من كتب الرتاث
الشعري والنثري ،وذلك بغية االقتداء ،ألن النفوس جمبولة على اإلعجاب ابحلسن من
القوال واألفعال ،على حد قول أيب عثمان املازين:
يكن منك ما يعجبك
خصال امرئ فكنه
إذا أعجبتك
ُ

إذا جئتها حاجب حيجبك ()11

فليس على اجلود واملكرمات
(وإمياان أبمهية اإلعالم سأفرد احلديث – قريبا  -عن أثر اإلعالم يف نشر ثقافة العمل اخلريي)

( )9ينظر  :العمل التطوعي وخدمة اجملتمع
( )10ينظر – مثال  -الفروسية ص  ،499وحاشية ابن القيم 91/ 13
( )11التذكرة السعدية ص 32
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 -16ربط حبوث الطالب يف مرحلة البكالوريوس ابلعمل التطوعي اخلريي ،كلٌّ حسب
خصصه ،فطالب الشريعة – مثال – يستحسن أن يبحثوا يف املسائل الفقهية املتعلقة
ابلتطوع ،وكذلك حيسن بطالب اإلعالم أن يقوموا من خالل حبوثهم ابلتغطيات
اإلعالمية ل لجمعيات اخلريية ومناشطها ،وهكذا احلال يف بقية التخصصات.
 -17قيام اجلامعة ابإلحصاءات ل تحديد العدد املطلوب للعمل ،وشرح نوع العمل والكفاءة
املطلوبة.
 -18اضطالع اجلامعة بتدريب املتطوعني وأتهيلهم على طبيعة املهام املوكلة هلم ،وتعميق
خرباهتم بتبادهلا مع من سبقهم ،وإكساهبم مهارات جديدة حتسن من أدائهم.
 -19ومن التدريب – أيضا  -قيام املدربني املتخصصني من أساتذة اجلامعات بتدريب
العاملني يف اجل معيات اخلريية يف جماالت متعددة  ،من حنو  :تطوير الذات ،وخماطبة
اجلمهور ،واللباقة ،واإلتي كيت ،وحنو ذلك مما حيتاجونه يف ميداهنم اخلريي ،وتعاملهم
اليومي.
 -20إفادة األساتذة اجلامعيني (املدربني) ،من قاعات التدريب املتوفرة يف بعض مقرات
اجلمعيات ،حبيث يكون العبء موزعا على اجلهتني ،فتقل التكاليف على كل جهة

منفردة)12( .

 -21إمداد اجلمعيات اخلريية بعدد من األكادمييني وطلبة العلم املؤهلني أتهيال شرعيا؛ لدراسة
بعض القضااي الفقهية اليت تعرتض العمل التطوعي من حنو الوكاالت ،والزكاة وأحكامها
املتعلقة بتعجيلها ،أو نقلها من بلد إىل آخر ،وحنو ذلك .
 -22تزويد اجلمعيات اخلريية ابألكادمييني املعروفني بتأثريهم يف جمال الوعظ والتذكري  ،حىت
تستفيد منهم اجلمعيات يف خماطبة املوسرين يف اجملتمع كتابة ومشافهة رجاء نفعهم
ابملشاركة يف التربعات.
 -23التعاون بني اجلامعات واجلمعيات يف جمال أ ساتذة علم النفس والطب النفسي؛
ُسر يف سبيل االرتقاء مبستواهم
ُسر احملتاجة ،والتعاون مع تلك األ َ
لدراسات أحوال األ َ
ليكفلوا أنفسهم ،ويتعل موا من األعمال ما يستغنون به عن احلاجة إىل اآلخرين.
 -24قيام بعض األطباء من خالل التعاون بني اجلامعات واجلمعيات ابلتربع ابلدوام يف عيادة
يوما أو يومني يف األسبوع ابجملان ،يف مستوصف خريي تنشئه اجلمعية ،لعالج األسر
( )12لقاء مشافهة مبدير فرع مجعية الرب يف حي الفيحاء يف الرايض
الصفحة  10من 24

التابعة هلا ابجملان ،وعالج اآلخرين بسعر أقل من سعر السوق ،وميكن أن يكون العالج
اجملاين صباحا ،والعالج املدفوع الثمن يف املساء (هذه الفكرة مؤمل تنفيذها  ،ويرجى
أن يتم دعمها لرتى النور ،وهي من أفكار فضيلة مدير فرع مجعية الرب يف حي الفيحاء
يف الرايض ،الشيخ /عبد هللا الزامل) ()13

 -25نشر ثقافة العمل اخلريي التطوعي يف الوسط األكادميي ،عن طريق احملاضرات والندوات،
واملقاالت ،والدراسات امليدانية ،والعمل على بثها يف منافذ النشر اجلامعية املختلفة.
ساد ًسا  :دور اإلعالم يف نشر ثقافة العمل اخلريي:

ذكر الدكتور تركي نصار أن " اهلدف األساسي العام لعملية اإلعالم االجتماعي هو تعليم الناس
وتوجيههم ،ومساعدهتم على حسن استخدام مصادر احلياة االجتماعية املتوفرة لديهم ،ولكي يتحقق
ذلك ينبغي أن تنتشر األفكار اليت تتضمنها عملية التعليم ،حبيث ميكن أن يتقبلها األفراد وينفذوهنا ،أو
عملية التبين اليت نعرفها ابآليت :عملية عقلية مير هبا الفرد منذ مساعه ألول مرة عن الفكرة اإلعالمية حىت

مرحلة اعتناقها" ( .)14ويبني الدكتور  /تركي نصار أن هناك " مراحل مخسا متر هبا عملية التبين لفكرة
أو اعتناق فكرة  ،وهي :
 -1مرحلة اإلدراك أو الشعور ابلفكرة موضوع اإلعالم.
 -2مرحلة االهتمام ابلفكرة.
 -3مرحلة التقييم للفكرة.
 -4مرحلة التجريب.
-5

مرحلة التبين أو التقبل للفكرة أو رفضها " ()15

ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا التنويه إىل " مشول السياسة اإلعالمية حلاجات اجملتمع  ،واهتماماته ،
 ...ومن ذلك حتقيق األمن االجتماعي  ،برعاية األفراد على اختالفهم ،والعناية ابألسرة ،ومواجهة

( )13لقاء مشافهة مبدير فرع مجعية الرب يف حي الفيحاء يف الرايض
( )14وسائل اإلعالم وقضااي اجملتمع ص 202
( )15السابق
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اجلرمية ،ومعاجل ة املشكالت االجتماعية املختلفة  ،ومنها كما جاء يف املادة رقم ( )6توثيق روابط احلب

والتآزر" (.)16
وهنا أشيد بتجربة واضحة للتعاون الطاليب يف جمال اإلعالم امللموس لدى مجعية الكشافة العربية
السعودية ،ومن ذلك أنه مت تغطية جهود اجلمعية يف موسم احلج من خالل املواد اإلعالمية التالية:
 )132( -1مادة يف اليوتيوب.
 )65( -2مادة إذاعية.
 )370( -3مادة صحفية.
-4

( )75مادة تلفزيونية)17( .

سابع ا  :من أوجه التعامل بني اجلامعة واجلهات اخلريية يف اجملتمع :
ً

من املفرتض يف اجل امعة أن تضطلع بدورها املنوط هبا  ،وأن تتبوأ القيادة يف العمل اخلريي التطوعي
عن طريق الشراكة مع اجلهات ذات العناية ،مهما تعددت تلك اجلهات ،وتباينت مناشطها ،ومن تلك
املناشط (محاية املستهلك) ،سواء أكان فقريا أو غنيا ،محايته من غالء األسعار وارتفاعها ،إذ إن محايته
أصبحت واجبا من الواجبات الدينية والوطنية واألخالقية اليت جيب أن يعمل القطاع اخلريي على
مواجهتها.
محاية املستهلك إن كان من (القادرين) الذين قد تودي الزايدة واملغاالة يف األسعار بقدراهتم،
وتستنفد مواردهم املادية ابلزايدات التصاعدية اليت حتدث يوما تلو يوم ،وهي اليت قد تؤثر سلبا على
منظومة العمل اخلريي؛ فيرتاجع الدعم والتربعا ت املوجهة للجمعيات واملؤسسات اخلريية يف مقابل ما
يدفعه هؤالء  -بشكل طبيعي ال غرابة فيه  -من أجل شراء السلع واخلدمات اليت يستهلكوهنا.
وتتزايد ضرورات أتدية هذا الدور ،وتشتد أمهيته للقطاع الكبري من (غري القادرين) ،ابعتبارهم
يشكلون السواد األعظم من املواطنني يف كل اجملتمعات ،وهم الذين يرهقهم الغالء ،ويزيد من فقرهم
واحتياجاهتم نقص السلع واخلدمات)18( .

( )16اإلعالم الس ــعودي ،سـ ـ ياس ــته اإلعالمية وأنظمته الص ــحفية ،رؤية علمية ألوجه التكامل اإلعالمي
ص 41
( )17أفادين بذلك املفوض اإلعالمي جبمعية الكشافة العربية السعودية ،األستاذ/مبارك بن عوض
الدوسري.
( )18ينظر  :العمل اخلريي ومحاية املستهلك
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وهنا حيسن ابجلامعات أن تقوم ابلتعاون مع اجلهات التطوعية يف (محاية املستهلك) ،منطلقة من
قناعتها أن التكافل اإلنساين عمل عظيم حيض عليه اإلسالم ،وابب مفتوح لكل من يريد أن يدخل،
وطريق غري قصري ،حيتاج لعدد من اخلطوات ،وأن (محاية املستهلك) ضد غالء األسعار ،واالستغالل،
والغش ،وغريها من الصور اليت قد يتعرض هلا املستهلك  ،أن ذلك عمل إنساين وخريي مهم.
من أجل ذلك فمن املتوقع أن يكون هلذه اجلمعيات اخلريية ابلتعاون مع الكوادر اجلامعية  ،أتثريات
إجيابية تصب يف الصاحل العام للمجتمع وأفراده ،للحد من عمليات استنزاف املوارد اليت ستنعكس إجيااب
على منظومة العمل اخلريي املوجه ،العتمادها يف مواردها على التربعات.
واجملتمع حمتاج ألن تقوم اجلامعات واجلمعيات اخلريية هبذا الدور اخلريي املباشر الذي تدعم به
السلع واملنتجات – عن طريق مراقبتها من االرتفاع غري املربر – لتقدمها للفقراء واملعوزين.
اثمنًا  :جتربة جامعية واقعية يف محاية املستهلك:

للجامعات جتربة رائدة يف صميم هذه النقطة – وإن كانت حمصورة يف زمان ومكان حمددين – هي
تلك التجربة اليت يقوم هبا بعض طالهبا ابلتعاون مع ( مجعية الكشافة السعودية ) يف موسم احلج من
تكوين فَِّرق خاصة ملتابعة السلع ،واملرور على الباعة للتأكد من تقي دهم ابألسعار ،وعدم تالعبهم هبا؛
مما يكفل (محاية املستهلك/احلاج) ،وذلك بقيام ( ) 25من الطالب هبذه األعمال ،وقد قاموا – خالل
موسم احلج يف العام املاضي(1433هـ) بعدد( )761جولة ،على ( )2456حمال ،و( )1716برادة،
ولذا فما أحرى اجلامعات أن تعمم تلك التجربة ،وتطورها ،وتقننها ،ومن ذلك إعداد املتطوعني اخلاصني

هبذه املهمة الشريفة)19( .

اتسعا  :أثر هذا التعاون على اجملتمع:
ً

إن للعمل التطوعي فوائد عديدة تعود على املتطوع نفسه ،وعلى اجملتمع أبسره ،ومن آاثره العائدة على
اجملتمع عامة:
 -1أن العمل التطوعي ركيزةٌ أساسيةٌ يف بناء اجملتمع ون شر التماسك االجتماعي بني أفراده.
-2
وأنه دليلٌ على حياة اجملتمع وحيويته.

( )19أفادين بذلك املفوض اإلعالمي جبمعية الكشافة العربية السعودية ،األستاذ/مبارك بن عوض
الدوسري.
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-3
-4

ع َخ ْريا فَـ ُه َو
وهو ممارسةٌ إنسانيةٌ ترتبط مبعاين اخلري والعمل الصاحل قال تعاىل( :فَ َم ْن تَطََّو َ
خري لَه) ()20
َ ٌْ ُ
محاية اجملتمع – إبذن هللا تعاىل  -من " وقوع كثري من املعاصي فيه  ،وجعله أكثر عفافا؛
فالسرقة ،والرشوة ،والكذب  ،وغريها من التصرفات املشينة يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس

-5
-6
-7
-8
-9

واإلميان للحصول على مكسب مادي بسبب احلاجة)21( .

املصلحة الوطنية  ،وتتمثل يف السالمة من اهلدر املايل  ،وذلك ابستثمار الطالب الذي
كلَّف الدولة املبالغ الطائلة.
دعم العمل احلكومي ،ورفع مستوى اخلدمة االجتماعية .
العمل اخلريي التطوعي مؤشر جيد للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقيها .
اإلسهام يف تقليل حجم املشكالت االجتماعية.
إظهار البلد مظهرا حسنا ،وإبراز اململكة العربية السعودية يف صورهتا الواقعية احلسنة -
خاصة يف األ عمال التطوعية ذات املساس بضيوف اململكة ،من احلجاج وغريهم -ومن
ذلك ما مت من قيام الطالب ( الكشافة واجلوالة) من إرشاد احلجاج التائهني ،وإيصاهلم إىل
مقرات محالهتم ،خالل موسم احلج يف العام املاضي ( 1433هـ )  ،وذلك مبجموع (
 ) 60905من حجاج الدول غري العربية ،و( ) 231547من حجاج الدول العربية،
و( ) 9474من حجاج إيران ،و( )25181من حجاج السعودية)22( .

 -10دفع الشبهات اليت تُثار على اململكة العربية السعودية  ،وتفنيدها.
 -11بيان جهود اململكة العربية السعود ية يف جمال خدمة املواطن واملقيم ،ورعاية شؤون احلرمني
الشريفني على وجه اخلصوص.

( )20سورة البقرة 184
( )21ينظر  :العمل اخلريي يف اإلسالم ص 104
( )22أفادين بذلك املفوض اإلعالمي جبمعية الكشافة العربية السعودية ،األستاذ/مبارك بن عوض
الدوسري.
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 -12التعاون على تطبيق أنظمة الدولة ،يف مساعدة املرور ،واحلفاظ على البيئة ،ومحاية
املستهلك ،والقضاء على الفقر ،أو احلد منه ،وتطبيق خطة احلج األمنية يف التفويج،
والدخول للحرم ،وجتنب الزحام ،وحنو ذلك.
 -13تنفيذ سياسة الدولة يف اإلفادة من (طالب املنح خاصة) ؛ كما جاء يف صيغة قرار جملس
الوزراء املنعقد يف  19مجادى األوىل 1431هـ  ،وفيها :
" اتسعا  :رعاية طالب املنح أثناء الدراسة ... :
ز -إاتحة الفرصة للبارزين منهم للمشاركة يف وسائل اإلعالم املختلفة يف اململكة.
ح  -اإلفادة منهم يف بعض برامج الوزارات ،واملؤسسات احلكومية ،واملؤسسات اخلريية
الرمسية يف اململكة ".
 -14تفتح أبواب الرمحة على اجملتمع املتمثل يف فئة الرامحني؛ قال  -صلى هللا عليه وسلم-
"الرامحون يرمحهم هللا ،ارمحوا من يف األرض يرمحْكم من يف السماء")23( .
َ
 -15احلد من كثري من املخالفات الشرعية اليت قد ترتكبها بعض اجلاليات الوافدة على اململكة؛
وذلك ب قيام طالب العلم الشرعي بنشره يف أوساط اجملتمع ،وغشيان الوفود يف أماكنهم.
 -16بيان الصفة الشرعية يف الزايرات املشروعة يف البالد املقدسة؛ مثل زايرة القبور يف (البقيع)
ومقربة (الشهداء) رضي هللا عنهم يف أحد  ،وغريها من األماكن.
 -17مسامهة طالب اجلامعات ،يف الرأفة ابحلجاج – وال سيما كبار السن منهم – ببيان عدم
مشروعية الصعود إىل غار حراء ،أو تنبيهه م مبشقة الوقوف عند جبل الرمحة ،وتعليمهم
احلجاج أن احلج جائز دون تلك املشقة.
عاشرا  :أثر هذا التعاون على املتطوع :
ً

مما هو ظاهر للعيان أن يف تعاون منسويب اجلامعة  -أساتذة وموظفني وطالاب  -مع اجلمعيات
اخلريية ،واجلهات احلكومية الدعوية أثرا كبريا  ،ومن ذلك:
 -1أنه إشباع لرغبات اخلري يف نفسه ،وحتقيق للذات اإلنسانية يف تبادل العديد من
-2

اخلربات.
االستمتاع ابحتساب األجر عند هللا  -عز وجل -وروعة انتظار املثوبة منه سبحانه.

( )23سنن البيهقي الكربى 41/ 9
الصفحة  15من 24
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شعور املتطوع ابلسعادة النفسية ملشاركته يف خفيف آالم َمن حوله ،ذلك أن من
األسباب اليت تزيل اهلم والغم والقلق :اإلحسان إىل اخللق ابلقول والفعل)24( .
تنمية القدرات الذهنية لدى املتطوع ،والعمل على إرساء قاعدة متينة من السلوكيات
اإلجيابية.
ٍّ
ٍّ
مباشر ،مما يولد ثقة كبرية ابلنفس وحتمل املسئوليات
بشكل
مواجهة املشكالت
االجتماعية.
تعويد املتطوع نفسه – خاصة الطالب من املتطوعني  -على العمل اخلريي امليداين،
وتدريبه على التعليم والدعوة ،وخمالطة الناس ،ولقاء اجلمهور؛ حيث إن مشاركته يف
األعمال اخلريية التطوعية مبثابة (اجلانب العملي التطبيقي) ملا تعلمه يف جامعته يف
اجلانب النظري ،كما هو معمول به يف (طالب كليات الطب) ،والكليات التجريبية
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األخرى اليت يُتم طالهبا سنة االمتياز قبل ممارستهم مهنة الطب ،أو احلاسب ،أو حنو
ذلك.
نفع الطلبة املميزين من طالب اجلامعات ممن قاموا بتأليف كتب أو ترمجتها  ،وذلك
من خالل طباعتها  ،ونشرها يف املناسبات املتعددة كاحلج ،ورمضان ،وتوزيعها داخل
اململكة وخارجها.
فتح اجملاالت أمام (طالب اجلامعات) للتعرف على وجهاء البلد ،والبلدان األخرى -
خاصة يف مناسبة احلج  -واللقاء ابملسئولني من وزرا ء وسفراء مما قد يكون له األثر
اإلجيايب يف مستقبلهم الوظيفي بعد خرجهم ،وعودة غري السعوديني إىل بالدهم.
تنفيذ صيغة قرار جملس الوزراء املنعقد يف  19مجادى األوىل 1431هـ يف اإلفادة من
شرحية مهمة من طالب اجلامعات ،وهم (طالب املنح) حىت بعد خرجهم  ،وفيها:
"عاشرا  :العناية بطالب املنح بعد التخرج :تقوم املؤسسات التعليمية ابلتواصل مع
طالب املنح بعد خرجهم ،وتفعيل أثرهم يف جمتمعاهتم وتعزيز التعاون والتواصل مع
اململكة ،وهلا يف سبيل ذلك على وجه خاص ما أييت ... :
د -التوصية لدى اجلهات احلكومية واخلريية الرمسية ابالستعانة هبم يف جماالت
خصصاهتم وخرباهتم.

( )24ينظر  :شرح الوسائل املفيدة للحياة السعيدة ص 137
الصفحة  16من 24

هـ -دعوة البارزين منهم للمشاركة يف املؤمترات ،والندوات ،وامللتقيات اليت تقام يف
اململكة.
و -استضافة بعضهم لزايرة اململكة من قبل وزارة التعليم العايل ،واملؤسسات التعليمية،
ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ورابطة العامل اإلسالمي ،وترتيب
برامج مفيدة هلم أثناء الزايرة.
ز -االستفادة منهم يف الدورات الصيفية ،اليت تقيمها يف بالدهم اجلهات احلكومية،
واخلريية ،والدعوية الرمسية يف اململكة.
ح -تشجيع ما يقومون به من روابط وأنشطة خدم اإلسالم واملسلمني يف جمتمعاهتم.
ط -االستفادة من اخلرجيني املميزين يف التدريس ،والبحث العلمي ،والرتمجة واإلشراف
".
حادي عشر  :املصلحة العائدة على اجلامعة من هذا التعاون:

تتحقق للجامعة يف تعاوهنا مع اجلمعيات اخلريية مصاحل عديدة  ،ومنها :
 -1اإلفادة القصوى للجامعة من طاقات كوادرها ،ومنسوبيها ،واستغالل عطائهم االستغالل
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األمثل ،حيث يستغل يؤدي األستاذ مثرة علمه ،وشكر نعمة ربه عليه عن طريق قيامه هبذا
التعاون البناء.
إاتحة الفرصة لعدد من األساتذة الذين سرقهم اجلو األكادميي ِّ
الصرف ،حىت كادوا ينعزلون
عن جمتمعه ببحوثهم ،وداخل مكاتب هم ،ومكتباهتم ،وخمترباهم ،إاتحة الفرصة هلم أن ينزلوا
خبرباهتم ونتائج حبوثهم ،إىل الواقع الذي حيتاجهم ،وحيتاجونه!
فتح الباب على مصراعيه أمام الطالب الذي ميكنه أن يستثمر وقت فراغه ،وينمي مواهبه
وملكاته يف وجوه متعددة من التعاون مع اجلمعيات اخلريية املنتشرة يف اجملتمع.
شعور اجلامعة إدارة و منسوبني ابلرضا لقيامهم ابلواجب جتاه جمتمعهم ،ذلك الشعور الذي
سينعكس على اإلجيابية يف العملية التعليمية.
التقليل من املشكالت داخل اجملتمع اجلامعي اليت عادة ما يكون ظهورها بسبب الفراغ،
أو البطالة املقنعة.
الربكة حليفة مؤسسة أفلحت.
الربكة بسبب نفع اآلخرين ،وإذا كانت َ
حلول َ
الصفحة  17من 24
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استغالل مراكز البحوث املوجودة يف اجلامعات ،وتوظيفها التوظيف األمثل العائد على
اجلامعة واجملتمع ابلنتائج العملية املثمرة.
وضع اجلامعة نفسها املنزلة الالئقة هبا لدى اجملتمع ،واملسئولني يف الدولة ،ونظر اجلميع
إليها نظرة االحرتام والتقدير؛ نظري ما يرون من آاثرها يف احلياة العملية.

اثين عشر  :أثر هذا التعاون على اجلمعيات اخلريية :

وهلذا التعاون آاثره اإلجيابية على اجلمعيات اخلريية ذاهتا ،ومن تلك اآلاثر:
 -1فوز اجلمعيات بنخبة من أعلى طبقات اجملتمع ،وهم أهل العلم والفضل من الكوادر
اجلامعية ،مما يسهم يف رقي العمل اخلريي التطوعي.
 -2إفادة اجلمعيات من الدعم املايل املتوقع حصوله ،وزايدته عن طريق كراسي البحث
-3
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الداعمة ،وعن طريق ميزانيات اجلامعات يف بنودها املخصصة خلدمة اجملتمع.
من اآلاثر املتوقعة جراء هذا التعاون ما ستحظى به اجلمعيات اخلريية من التنظيم واإلتقان
الناتج من تعاون منسويب اجلامعات ،مما سيضاف إىل تنظيم تلك اجلمعيات السابق،
وإتقاهنا ،ليكتمل العمل ،ويزداد النور نورا.
ومن مكاسب اجلمعيات من هذا التعاون ظهورها إعالميا على مستوايت متعددة؛ بدءا
ابإلعالم اجلامعي ،فمواقع التواصل االجتماعي ،فاإلعالم الرمسي ،ولو مل يكن ذلك الظهور
إال بذكر معرفات األساتذة ابنتساهبم وعضويتهم يف تلك اجلمعيات لكفى إعالميا ،انهيك
عن نقل الفعاليات اخلريية  ،وأنشطة اجلمعيات ،والدعاية هلا يف قاعات الدرس ،ويف املواقع
األكادميية املتخصصة.
ابلتعاون بني اجلامعات واجلمعيات اخلريية ستزداد ثقة اجملتمع ابجلمعيات ،وستحظى مبزيد
من االطمئنان من طبقات اجملتمع الداعمة ،واحملبة.
هذا التعاون سيكفل للجمعيات اخلريية قيامها ابلواجب املنوط هبا يف جهد أقل وإتقان
أكمل.

اثلث عشر  :مقتطفات من حصاد ومثار العمل الطاليب التطوعي خالل موسم احلج:
 -1توزيع طالب املنح ( ) 21000واحد وعشرين ألف نسخة من سبعة عناوين على
حجاج طاجكستان يف موسم واحد.
 -2توزيع طالب املنح ( ) 7000سبعة آالف نسخة من قرص ( )CDحيوي حماضرات
منتقاة ألهل العلم.

الصفحة  18من 24
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توزيع طالب املنح ( ) 30000ثالثني ألف نسخة من قرص ( )DVDخالل مخس
سنوات على حجاج روسيا  ،مشتملة على ( ) 400أربعمئة حماضرة لطالب العلم
الروس املوجودين يف الدول العربية  ،ويف روسيا نفسها.
تعرف احلجاج واملسؤولني يف العامل اإلسالمي على علماء اململكة العربية السعودية ،
ُّ
وذلك عن طريق عقد لقاءات بني العلماء واحلمالت بواسطة طالب املنح الذين هم
طالب علم لعلماء اململكة.
يف موسم احلج املاضي تعاون طالب اجلامعات والتعليم العام من (الكشافة ،واجلوالة)
السعوديني مع وزارة الشئون اإلسالمية يف احلج بتوزيع ( )12345كتااب ،و ()5476
شريطا توعواي ،و( )2115من نسخ  ،CDو( )3527جملة ،و( )4127مطوية،
وتنظيم دخول( ) 5228مستفتيا على أصحاب الفضيلة)25( .

رابع عشر  :التوصيات :

أوصي يف ختام هذا البحث بعدة توصيات؛ رجاء استمرار هذا التعاون املبارك وتطويره ،ومن
هذه التوصيات:
 -1أوصي األساتذة الفضالء الذين يك لفون الطالب والطالبات يف املرحلة اجلامعية أن
يطلبوا منهم اختيار مواضيع خاصة أبحباث العمل اخلريي؛ لتطوير خدماته والرقي
مبنتجاته؛ ألن املعلومة الدقيقة هي أساس كل قرار تصحيحي.
 -2إنشاء املزيد من مراكز األحباث على مستوى اململكة ،وإسهام األكادمييني فيها؛ بنشر
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حبوث خاصة ابلعمل اخلريي املنهجي ،القائم على الدراسات الدقيقة ،واالستطالعات،
والتقومي ،والتطوير.
اإلف ادة من الكراسي البحثية يف اجلامعات السعودية ،مثل :كرسي األمري سلطان ابن
عبدالعزيز آل سعود  -رمحه هللا  -وكرسي مؤسسة عبدالرمحن بن صاحل الراجحي
وعائل ته اخلريية يف جامعة امللك سعود.
إقامة األحباث والدراسات ،وسد الفجوة حول املشاريع اخلريية البحثية األهلية
املتخصصة.

( )25أفادين بذلك املفوض اإلعالمي جبمعية الكشافة العربية السعودية ،األستاذ/مبارك بن عوض
الدوسري.
الصفحة  19من 24
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من خالل الشراكة بني اجلامعات واجلمعيات اخلريية  ،ميكن اإلفادة من اجلامعات
وكراسي البحث فيها من خالل رفع رواتب العاملني يف املؤسسات اخلريية ،ضماان لعدم
تسرهبم ،وحىت ال حيل غري األكفاء حمل األكفاء تدرجييا  ،مما يلقي آباثره السلبية على
العمل اخلريي عامة.
تفعيل (إعارة) األساتذة من اجلامعات إىل اجلهات اخلريية ،على أن تتحمل اجلامعات
– اس ــتثناء  -تكاليف األس ــتاذ املعار ،حىت ال ترهق كاهل اجلمعيات اخلريية اليت هي
األقل ماداي مقارنة بعموم اجلامعات.
دعوة املتسربني من العمل اخلريي ،وحتفيزهم للعودة من جديد؛ رغبة يف كوهنم سيعملون
ويفيدون اجملتمع خبدمات وأفكار جديدة؛ ألهنم أكثر خربة ،وأصلب عودا.
املراجعات الدائمة ،والتغذية الراجعة املستمرة؛ إذ إن من املهم ترسيخ فكرة أن العمل
اخلريي ينجح حىت لو فشل أحياان ،ينجح حىت لو تعثر ،ترسيخ أن املشروع اخلريي
واملؤسسة اخلريية خدمة اجتماعية قابلة للتطوير والتحسني ،وترسيخ فكرة أال جنين على
اجلمعيات ابلتسرع ابلشطب ال من اجملتمع وال من املؤسسات اإلشرافية؛ ألن كل
شيء قابل للتصحيح والتعديل.
ميكن للجامعات من خالل الدراسات امليدانية أن تفتش عن اخلطائني وتعيد اكتشافهم
من جديد ،وتقوم هبيكلتهم؛ لرتسم هلم أدوارا جديدة ،حىت ال خنسرهم وال خنسر

مشاريعهم اليت يتضرر اجملتمع واملستفيدون من فقدهم كثريا؛ تالفيا إلعادة صنع العجلة
والبداية يف كل مرة من الصفر؛ ملا يف ذلك من هدر وقيت ومايل وفكري وحضاري .
 -10اإل فادة من فشل احملاوالت السابقة؛ فكما ندعو الناجحني إللقاء الضوء على ممارساهتم
الناجحة ،نود أن تقوم اجلامعات – من خالل إداراهتا اخلدمية  -إىل عقد احملاضرات
والندوات ،وإقامة اللقاءات ليعرض أصحاب التجارب الفاشلة حمطات فشلهم بدال
من تكريس النجاح ،وكأن الفشل عورة وسوءة جيب تغطيتها وجتاهلها وتناسيها ،بل
ينبغي امتالك خزانة حملطات الفشل؛ للتعلم منها وأخذ اخلربات.
 -11ترسيخ آلية إدارة املؤسسة اخلريية ،وشفافيتها ،وحوكمتها ،ومراقبة ذلك ،وتشجيعها
على اخاذ القرارات بطريقة سليمة ،وحماربة الفساد القائم على التفرد واالستبداد)26(.

( )26ينظر  :العمل اخلريي  ،الفشل طريق النجاح
الصفحة  20من 24

 -12خصيص جزء من درجة أعمال الفصل يف مجيع التخصصات للعمل التطوعي  ،حبيث
مينح األستاذ درجة العمل التطوعي لكل طالب يثبت مشاركه التطوعية يف أي جمال
يف خدمة اجملتمع التطوعية.
 -13قيام اجلامعة ابستكتاب أساتذهتا وطالهبا إلنشاء شعارات يف عبارات توعوية موجزة
سيارة تصب يف العمل التطوعي ،خاطب هبا املتطوع ،وأسرته واحملتاج وأسرته ،واجلميع
طبقات اجملتمع.
 -14آمل أن تنربي بعض اجلهات اخلريية ابلتعاون مع اجلامعات يف ( إحياء ) رؤية معايل
الشيخ صاحل احلصني – رمحه هللا – حول إجياد عدد من املتطوعني دون أي مقابل،
ب فكرة أُحييت وصاحبها يف قربه !
ال مادي وال معنويُ .فر َّ
 -15استثمار (طالب املنح) الذين تنفق الدولة – مشكورة – على الواحد منهم خالل
بقائه يف اململكة العربية السعودية ما يقارب نصف مليون رايل.
 -16قيام اجلامعات بربامج أتهيل طالهبا السعوديني ،وطالب املنح للتطوع يف أعمال احلج.
 -17قيام وزاريت الشئون االجتماعية ،والشئون اإلسالمية بتكثيف جهودمها للعمل مع فئة
الشباب  ،وإفادهتم واإلفادة منهم  ،لكي يكون العمل يف النور ،وحتت مظلة رمسية،
فتتحقق املصاحل ،وتندفع املفاسد.
 -18هنيب ابجلهات اخلريية واجلامعات العمل مع (طالب املنح) استنادا إىل قرار جملس
الوزراء الصادر يف هذا الشأن.
 -19التآزر بني اجلهات ذات العالقة فيما دم العمل التطوعي املومسي ،فعلى اجلهات
املعنية ،ومنها (وزارة الشؤون اإلسالمية  ،ووزارة احلج  ،ووزارة التعليم العايل) مضاعفة
اجلهود يف جانب اخلدمات املومسية يف احلج والعمرة ،فهو جانب مهم يعود ابملصاحل
العديدة على البالد والعباد.
 -20حبذا لو قامت وزارة الشؤون اإلسالمية بتخصيص أماكن الدعوة واإلرشاد لطالب
املنح قريبة من أماكن وجود أقوامهم؛ على غرار ما هو قائم منذ سنني للدعاة السعوديني
 ،ذلك أن طالب املنح أقدر على إيصال املعلومة بلسان قومهم.
 -21العمل على تسهيل حج طالب اجلامعات املتطوعني بدءا بتمكينهم من (تصريح
احلج) ،ومرورا بباقي التسهيالت  ،السيما وأن هؤالء الطالب هم يف الواقع طالب علم
جادون ،وأهل خصص شرعي ،وع امتهم من ذوي التخصصات العليا يف برانمج
املاجستري والدكتوراه.
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 -22تكرمي الطالب املشاركني يف األعمال التطوعية هناية كل عمل؛ كآخر رمضان ،واحلج،
واملناسبات الوطنية؛ اعرتافا بفضلهم ،وضماان الستمرارهم ،وحثا لغريهم على االقتداء
هبم.
 -23صرف (بطاقات) خاصة للطالب املتطوعنيِّ ،
تسهل عليهم التنقل يف مشاعر احلج.
 -24العمل بنظام (متطوع) التحفيزي ،وذلك أبن تصرف للمتطوع بطاقات ِّ
تسهل له أعماله
اخلاصة يف املستشفيات ،واخلطوط ،واإلدارات احلكومية ،وحنو ذلك ،تقديرا ملا بذله
من وقت ،وجهد ،ومال ،يف جماالت خدمة اجملتمع ،وأقرتح أن تكون تلك البطاقات
متدرجة من األزرق إىل الذهيب مرورا ابلفضي ،على غرار بطاقات (فرسان) يف اخلطوط
اجلوية السعودية.
 -25اإلفادة من التجارب الناجحة يف العمل اخلريي التطوعي؛ مثل جتربة احلوافز املعنوية
اليت طبقتها (مجعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية) يف مكة املكرمة ،نظام (النجوم
والتيجان) املعنوية الواردة يف هذا البحث.
 " -26إعداد قائمة بياانت عن الشباب ميكن للمهتمني الرجوع إليها  ،وتوفري قاعدة بياانت
حول العمل التطوعي" ()27

 " -27على اجلامعات طرح بعض املساقات اليت هتتم ابلشباب بتوجيهه للدور املطلوب منه،
مثل مساق علم اجتماع ال شباب ،واخلدمة االجتماعية للشباب ،والعمل التطوعي،
وجعلها مقررات خمتصة " ()28

واحلمد هلل رب العاملني  ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

( )27دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي واملشاركة السياسية ص 246
( )28دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي واملشاركة السياسية ص 247
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ثبت املراجع
1

املرجع

.1

اإلعالم الس ـ ـ ـ ــعودي  ،س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــته اإلعالمية وأنظمته الص ـ ـ ـ ــحفية  ،رؤية علمية ألوجه التكامل
اإلعالمي  ،د /ماجد بن عبد العزيز الرتكي  ،أس ـ ــتاذ الس ـ ــياس ـ ــات اإلعالمية املس ـ ــاعد ،دار إش ـ ــبيليا
للنشر والتوزيع  ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ 1999 -م

.2

جتربــة العمــل التطوعي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،محيــد حممــد القطــامي ،املؤمتر الــدويل
الس ــابع :إدارة املؤس ـس ــات األهلية والتطوعية يف اجملتمعات املعاص ــرة ،قناة القص ــباء ،الش ــارقة–17 ،
 18ديسمرب .2002

.3

التذكرة السـ ـ ـ ـ ــعدية يف االشـ ـ ـ ـ ــعار العربية ،حمل مد بن عبد الرمحن بن عبد اجمليد العبيدي ،حتقيق :
عبد هللا اجلبوري ،منشـ ـ ـ ــورات اجملمع العلمي العراقي ل مطابع النعمان ل النجف 1391 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1972م

.4

التطوع يف الص ــني ،د /مهدي حممد القص ــاص ،أس ــتاذ علم االجتماع املش ــارك كلية اآلداب -
جامعة املنصورة  ،مصر .

.5

حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ،حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة الثانية 1415 ،هـ

.6

حوار  ،ومراس ــالت  ،مع س ــعادة مفوض اإلعالم جبمعية الكش ــافة العربية الس ــعودية ،األس ــتاذ
مبارك بن عوض الدوس ـ ــري ،إدارة التعليم ،وادي الدواس ـ ــر1434 / 11 / 9 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ / 9 / 15 -
2013م

.7

حوار  ،ومراس ــالت  ،ومكاملات هاتفية ،لكاتب البحث مع فض ــيلة مدير هدية احلاج واملعتمر
الشيخ منصور بن عامر العامر  -حفظه هللا  -مكة املكرمة1434 /11 / 7 .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ / 9 / 13 -
 2013م

.8

دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي واملشاركة السياسية  ،د /هناء حسين حممد النابلسي
 ،أستاذ مساعد بقسم اخلدمة االجتماعية – جامعة البلقاء التطبيقية  ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع
 ،عمان – األردن  ،الطبعة األوىل 2010 – 2009 ،م

.9

سـ ـ ــنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسـ ـ ــني بن علي بن موسـ ـ ــى أبو بكر البيهقي ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة 1414 ،هـ 1994 -م
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.10

الش ــباب واجلمعيات الش ــبابية – املش ــاركة والدور والتوجهات ،داليا هباء حممد إمساعيل  ،مركز
احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية واملعلومات  ،مصر – القاهرة  ،الطبعة األوىل 2011 ،م

.11

ش ـ ــرح الوس ـ ــائل املفيدة للحياة الس ـ ــعيدة ،ش ـ ــرح وإض ـ ــافة د  /يوس ـ ــف بن عثمان احلزمي – دار
السالم للنشر والتوزيع ،الرايض – السعودية

.12

العمل التطوعي وخدمة اجملتمع ،د .م هدي حممد القصـ ـ ــاص ،أسـ ـ ــتاذ علم االجتماع املشـ ـ ــارك ،كلية
اآلداب جامعة املنصورة

.13

العمل اخلريي يف اإلســالم  ،محدان بن مســلم بن مكتوم املزروعي ،عضــو هيئة التدريس جبامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،دار إشبيليا للنشر والتوزيع  ،الرايض ،الطبعة األوىل 1422هـ 2001 -م
،

.14

ا لعمل اخلريي ومحاية املستهلك ،ألمحد فتحي النجار

.15

العمل اخلريي ،الفش ـ ــل طريق النجاح ،عبد املنعم احلس ـ ــني ،انئب املدير العام للمراكز والبحث
االجتماعي جلمعية الرب ابألحساء

.16

الفروسية ،حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،حتقيق  :مشهور بن حسن بن حممود بن
سلمان ،دار األندلس  -السعودية – حائل ،الطبعة األوىل  1414 ،هـ 1993 -م

.17

لقاء خاص يل مع فض ـ ــيلة مدير فرع مجعية الرب يف حي الفيحاء -الرايض ،الش ـ ــيخ عبد هللا بن
حممد الزامل ،السبت 1434 / 11 / 8هـ 2013 / 9 / 14 -م

.18

معجم مقاييس اللغة ،أبو احلس ـ ــني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق عبد الس ـ ــالم حممد هارون،
دار الفكر 1399 ،هـ 1979 -م

.19

وس ـ ـ ــائل اإلعالم وقض ـ ـ ــااي اجملتمع ( دراس ـ ـ ــة نظرية )  ،د /تركي نص ـ ـ ــار  ،كلية اآلداب ،قس ـ ـ ــم
الص ــحافة واإلعالم ،جامعة الريموك – إربد  ،مؤسـ ـس ــة محادة للدراس ــات اجلامعية والنش ــر والتوزيع،
الطبعة األوىل – 1425هـ –  2004م
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