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ي    عن م اآلن في               دما عرض عل را أن أتواجد معك سعدني آثي ذي ي اء ال ذا اللق ه،   مشروع ه        نطاق

ح ا  ي وضع المالم ين ف ي منهمك ق عمل ت وفري ة الآن ة الثاني امج الجول رة لبرن ات ألخي جتماع

 . حول تحالف الحضاراتىالمجموعة رفيعة المستو

 

ثقافة الحوار التي  بأن   منى إيمانا،  لدعوةا ودون تردد بجدوى وايجابية تلبية       ،حينئذاقتنعت  لقد  

وم،  ينادي  ع الي ا  ال معنى  بها الجمي سة  ظلت  إذا له ديات و حبي اءات،  المنت ك وأن تجسيد تل   اللق

ل      إلىة، يقتضي تحويلها     الممارس إلى الشعار   الثقافة واالنتقال بها من مستوى     ومي يجع  عمل ي

ة     منها جزء  ا الحياتي ي      و  من متطلباتن ا مشترآا ب ة   ن  رابط دولي        آاف ي وال اف المجتمع المحل أطي

 . حد سواءعلى

ه،               ا لذات ان الحوار ليس مطلوب ي، ف ه          وآما ستتفقون مع د ب ة، ونم ا الثق ه وسيلة نبني به  ان

 . والمواقفاألفكارجسور التفاهم واالحترام المتبادل فنقرب بذلك بين 

ك   ترسيخ للمساهمة في وغيرها الجامعية ؤسسات الم  يأتي دور  هنا ة  تل ا  الثقاف زخم  وإعطائه  ال

 . االستمرارية والدوامإلى الظرفية ويسعىعل منها موقفا يتجاوز الضروري الذي يج
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 الجامعية   تلك المؤسسات   بوظيفة  وهو دور يرقى   ،ر الذي تقومون به هنا     الدو  هو أعتقد أن هذا  

ة               ذلك   بحيث ال يتوقف   ا من أهمي ي، مع مالهم د المستويين التعليمي والبحث ل   ضرو  و عن رة، ب

 . عنهما دورا ال يقل أهمية  المجتمعتلعب وظيفة تنمية

رون                 تلك المؤسسات  فانفتاح ا تعب وني، وهو م ي والك اعي المحل  الجامعية على محيطها االجتم

 . المجتمع ضمن التزاماتها بقضايا  مؤسسة قطرهشرتبا ما  بالضبطعنه بااللتزام المدني، هو

ل من           ار يجع ذا االختي ذه المؤسسات    مث  وال شك أن ه ا للت ل ه دافها     قطب ة أه ة ألن في مقدم نمي

 . ليكون مفيدا في الحياةإعدادهو اإلنسانتأهيل 

سطينيي  السرطان أو غوث       مرضى إسعافهنا سواء في    ولعل البرامج التي قمتم بتنفيذها        نالفل

 . لخير دليل على ذلكاالنتخابية وغيرهاوآذلك المشارآة في العملية   في االنتفاضة

ة  نا  ة الوطني ن التربي وع م يه ن دافها  الت ف أه ى  ال تتوق ستويات األول د الم طة  عن  والمتوس

ل   وال يم ب ة من مراحل التعل د لثانوي شمل  تمت ة التي تعن  ت ة الجامعي ضا المرحل ادة بإعداد  ى أي  ق

اتهم       أ عليهم أن يرتبطوا      المستقبل الذين  ضايا مجتمع أآثر بق ر ف ا جزء من          آث ضايا   باعتباره ق

سانية ذلك،اإلن ي  وب ساهمون ف ك العزل سي ات ف ة والمتطلب ين الجامع صادية ة ب ة االقت المختلف

 .واالجتماعية والثقافية

 

 

 حضرات السيدات والسادة ،،،،،،،
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ربط                إليكم اخترت التحدث    على هذا األساس   صفته جسرا لل ري ب  اليوم في موضوع العمل الخي

ا اخت     شعوب مهم ين ال ان أو ب ل األوط شر داخ ي الب ين بن و ب ت أص ة  لف ضارية والعرقي لها الح

ى  إضافةوالثقافية، ولكونه أيضا من مقومات المجتمع المدني،         اره    إل  في   ا جوهري  ا شرط   اعتب

رد                شكل شخصية الف صاحبه   تعزيز ثقافة التطوع التي أعتبرها في مقدمة المواصفات التي ت  وت

 .  طيلة حياته

د  ذا الموضوع لق ي ه دث ف رت التح ضا،اخت ا  أي ه غالب ر  ألن ا ينظ ىم ل إل ري آعم ل الخي  العم

 من  منه رافداتجعل وأصوله التي    قواعدهحكمه ظرفية معينه وليس آعمل مؤسسي له         ت إنساني

 .تنمية البشرية في دالالتها العامةروافد ال

 للعالقات التي هوم متطور مشترآا يمكن البناء عليه لصياغة مفا قاسمإذن لعمل الخيري يمثلفا

 .البشرتحكم 

 

 .آيف يمكننا أن نقارب العمل الخيري ؟ إذن

ري    ل الخي وم العم و معل ا ه ا آم تغاثة إم ة اس ون نتيج ب، أو  أن يك ن  طل ا ع ون ناتج د يك  وق

ا          بالنسبة لي  .مبادرة ى  إ أن البعد الثاني لذلك العمل هو األهم لكونه يتجاوز تلبية الحاجة ظرفي ل

ى      العالج المستديم، أ  مستوى   ل إل ى  ي أنه ينتقل من رد فع ادرة وإل ة راسخة في ضمير     مب  ثقاف

 .المجتمع المدني

د           معنى هذا أننا نتحدث      ة أعتق ذه الرؤي ا عن رؤية للعمل الخيري وه ادة  ستفرض    أنه  النظر   إع

وم ي مفه لف ك العم ه وفا ذل وير آفاءت ياق   لتط ي س ك بوضعه ف ه، وذل معاصر مؤسسي عليت
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ضمن نطاق العمل الخيري في بعده  دور آثير من المبادرات التي تحدد يوضح مفهوم الالربحية

 . في الغرب آما هو رائجالمفاهيمي

د صعوبة  و ذا التحدي ل ه اهيميمث رتبط  ال يتعلق بمسألة المصطلحالمف ا ي در م د، بق ا أعتق  آم

ا    فمتى. المجتمع المدني ودورهابالالربحية  المؤسسات  بعالقة   ك المؤسسات هويته  تحققت لتل

ابي والبن دورها االيج رف ب ة اءواعت ة التنمي ي عملي تراتيجي ف شريك اس بحت إ،  آ ال وأص

 .من العمل الخيري مستساغة ومفهومة وذات داللةالمبادرات الالربحية ض

 هناردة فعل آافيا، وطبعا أنا ال أتحدث         يعد العمل الخيري آ     لم ،أمام تعقد االحتياجات   أنوال شك   

ك         در  بصفة مباشره  العمل عن القيمة التي تترتب عن ذل ا ، بق ري    أوضح مفهوم    م العمل الخي

اره ادرةباعتب ة  مب ستدامة مهيكل دخل وم ل  تت دة آ ع أو لفائ ي  مجتم د ف شرية توج ة ب مجموع

 .وضعية الحاجة

د االستراتيجي تكمن من وجهة نظري              ري من مستوى            وداللة هذا البع ال العمل الخي   في انتق

 .كفاءة والقدرةلجهد وال أعمق يتعلق باالستثمار في ا مستوىإلىالدعم المادي 

ير  ا أن أش ىوأود هن ادرة ل إل ة مب د أن نخطط ألي دما نري ة عن ي الحاج د معن ة تحدي ل  أهمي لعم

يوجه صوب االحتياجات      ذلك أنه في الغالب حينما يحدث تدخل في هذا المجال، فهو              ،  الخيري

 .  ال يمكنها أن تحقق قيمة مضافة للجهد المبذولالتياألساسية 

ري، مة في هذا السياق ونحن نحدد أطر مفهوم العمل   جانب آخر ال يقل قي     د    أقصد الخي ا البع  هن

ات الحضارية                   .الشمولي لهذا العمل   ا لالختالف يم وزن ري ال يعترف بالحدود وال يق فالعمل الخي

 .بكافة مقوماتها السياسية والثقافية واللغوية وغيرها
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دخل   فنحن حينما نبادر     ة للت ا  من هو في وضعية الحاجة      إلغاث يم وز  ويجب أن  ال يهمن ا  ال نق ن

ضرر  ة المت ن أو لغ نس أو دي ري  .لج ل الخي ؤدي إذنفالعم ى ي اد إل وار إيج صبة للح  ارض خ

 . والتفاهم

ي  يهدف   وإنما ،ن تدخلنا ال يتعلق فقط بالكوارث الطبيعية      وأل شر بصفة         إل اة عن الب ع المعان  رف

ال     ، ومد جسور التفاهم معهم    عامة ان تق     فعلى سبيل المث دعم والمساعدة      ف سطينيي ديم ال  نللفل

 يختلف أبدا عن موقفنا ونحن نتدخل للتخفيف من حدة الكوارث            ال في وضعية االحتالل يجب أن    

 .الطبيعية

أي حال من األحوال أن       نلذلك فمنع المساعدات عن الفلسطينيي   ه ال يمكن ب  مهما آانت مبررات

ي ي إل ى يرق اظ عل ة الحف ة وأهمي ى قيم د األدن ن ا الح ل  م ا العم ي يحققه سانية الت ة اإلن لكرام

يم العدال         الخيري لفائدة البشر   ا مع ق اقض تمام  ةناهيك عن آون أي موقف مغاير هو أصال يتن

د  ضا القواع سماوية وأي ل الرساالت ال ا آ شترك فيه يم ت ساواة وهي ق  واألعراف والحق والم

 .الدولية

ري ضرورة،  ل الخي صبح العم ا ي ن هن ام ب وم دم القي صت   الن ع د تقل ب ق ي آوآ ن ف ه، ونح

ا  سافاته، سيؤدي حتم ىم شاآلإل شراء الم أس است ق الي اق وتعمي ادة االختن دال من  وزي  أن ب

 .  يكون مجاال البداء حسن النوايا وفضاء رحبا لحوار التفاهم

 . الحلول المناسبة لهاوإيجادفهو بذلك يساعد على تجاوز المشاآل والتخفيف من حدتها 
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وقت أطول  إلى فالموضوع شاسع وربما يحتاج المفهوم،في تحديد أطر هذا سوف لن أسترسل   

 العمل الخيري في لمفهوم اإلسالميةولذلك سأذآر فقط بكيفية استيعاب الحضارة مما هو متاح، 

 .الواسعةدالالته 

ة       سان  اإلسالم فهذا المفهوم يندرج ضمن رؤي ات داخل المجتمع   لإلن  في  األصل وألن .  وللعالق

ك وضع القواعد التي         اإلسالم من وجهة نظر     اإلنسانوجود   د اقتضى ذل  هو تعمير األرض، فق

ة                  ات االجتماعي راد والفئ ين األف اعي ب وازن االجتم ا سعت         من شأنها الحفاظ على الت ذا م وه

 . تحقيقهإلى الزآاة

دأ اعي عنفمب ل االجتم ه  التكاف ذي ب ور ال تقرار وضمان التط ق االس ي تحقي تراتيجي ف  صر اس

 .تتحقق شروط الحضارة

ك                          اء وذل ار، انخرط المجتمع في تحمل جزء من األعب ذا االختي وحتي تضمن االستمرارية له

ا أعطى للوقف        .  المشاريع والحفاظ على استمراريتها    تؤمن انجاز بتوفير موارد    وهذا بالذات م

 .قيمة مضافة إلسناد جهود المجتمع في هذا المجال

ا تهدف         ته اإلسالمفمؤسسة الوقف في     ه دف من بين م ى  إلي ا      تحقيق المصلحة    إل  في مفهومه

ضيلة   شر الف شرعي، ون ا ي    ال بهم م ع بتجني ضاء المجتم ين أع ودة ب ديس    والم ن تك ب ع ترت

  .الثروات لدى فئة، وحرمان أخرى منها من سلبيات

ة  من غايات تلك المؤسسة       هذا البعد األخالقي، فقد آان     إلي وباإلضافة شر    إعان اجين، ون   المحت

ة           العلوم والمعرفة ببناء الجامعات والمدارس و      نح لطلب ة وتخصيص الم تمويل الكراسي العلمي

 .العلم وغير ذلك من المشاريع التي تدخل ضمن تنمية المجتمع بالمعني المعاصر
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ري            ل الخي روز دور العم هلت ب د س ي ق د التنظيم ة ذات البع ذور االجتماعي ذه الج ذلك فه ول

 . في العالماإلغاثةضمن جمعيات ن  في وقتنا الراهاإلسالمي

 حضرات السيدات والسادة ،،،،،،،،

، آما أن ذلك العمل يقتضى أخرلقد حاولت أن أوضح بان العمل الخيري ال يختص بمجتمع دون 

 . يوضع ضمن سياق مؤسسيإن أغراضهحتى يحقق 

المين العربي             ا    أو واإلسالمي ولذلك آانت مؤسسة الوقف سواء في الع ة    في المجتمع ت الغربي

ة أو         ه بطريق ري ووظفت أخرى على سبيل المثال، قد استوعبت العمل الخي ه    ب ا يحقق أهداف  فيم

ع         معنى هذا أن المجتمع اإل     .محليا ودوليا  ة المؤسسات التي تنب ر بأهمي سالمي منذ نشأته قد أق

ف    سة الوق اعترف بمؤس ع ف ات المجتم ن احتياج سة     م الم ومؤس ديوان المظ رف ب ا اعت  آم

 .ةالحسب

ا                        در م ا بق ا له ة مجتمعاتن د مسألة قابلي من هنا فان دور منظمات المجتمع المدني ال يتوقف عن

دبير       مدى تقديرنا أل بالدرجة األولى على يعتمد ه في ت  أي شؤونه همية مشارآة المجتمع برمت

 .اعترافنا بمكانة ودور المشارآة الشعبية في اتخاذ القرار

ة    إلىطاف يهدف   والن العمل الخيري في نهاية الم      سان  خدم ضرورة احد         اإلن ه سيكون بال ، فان

 .مكونات التنمية البشرية

ة استيعابه ضمن         إدراج يمكن في هذا السياق  ري وآيفي التجربة القطرية في مجال العمل الخي

 .مقاربة مؤسسية تمثلها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
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ه     ية أساسه   على رؤ  تنانبفهذه المؤسسة قد     ستثمر ريع ة ل ا توظيف وقفي ي شرية في   لتنمي  الب

وم   الحفاظ، وذلك بتطوير فكرة الوقف مع اإلقليميقطر ومحيطها    على مدلول المصلحة التي تق

دا  وإعطائهاتلك المؤسسة   عليها   اء شراآات                عصريا   بع ة وبن رات الدولي ى جلب الخب وم عل  يق

ا  متعددة األقط إستراتيجية ز    اب معه اذج التمي ة والبحث العلمي       لخلق نم رامج التعليمي  في الب

ه او         ان دين ا آ ا اي ستفيد منه د ان ي وخدمة المجتمع تقدم خدمات ذات مستوى رفيع لكل من يري

  .جنسيته

ة   ال بالمفهوممنتجا  عمال   أيضا   يغدوفيصبح الوقف بهذا المعني جسرا للتقارب آما         واسع للتنمي

 .المستدامة

ة      مؤسسة ضم فعلى أرض الواقع تحرص ال     ا التربوي ايير          ن وظيفته ة وفق مع ل الطلب ى تأهي عل

ة    ،  دولية للجودة، فإذن عملها يتجاوز تقديم الخدمة وهي هنا التعليم          رامج النوعي  إلى وضع الب

وج سوق العمل وفي                    ؤهلهم لول التي تتحكم في المخرجات وتؤمن للطلبة أفضل الفرص التي ت

 .نفس الوقت ليكونوا عامال من عوامل التنمية

ا     ف ي م ز تعليم شاء مرآ ي إن ل ف وقفي المتمث تثمار ال ون االس ة يك ذه الحال ي ه تلهم ، ف د اس  ق

اهرة،                  رويين بفاس أو األزهر بالق ا آتأسيس جامعتي الق  النموذج من مبادرات قائمة في تراثن

رة   بوقف من فاطمة الفهرية مما يؤآد أنشئتذآر هنا بأن القرويين قد      أو متأصلة   الوقف أن فك

 .الفرد في الجزيرة العربية في ثقافة 
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وقفي          اء شراآات مع         في مؤسسة قطر      لكن في نفس الوقت فان ذلك االستثمار ال د بن د اعتم  ق

مرموقة وذلك تحقيقا للجودة وفق معايير ومتطلبات السوق العالمية في مجال             جامعات عالمية   

 .رةجمع بين األصالة والمعاص حرصت على ال، أي أن المبادرةالموارد البشرية 

 . الوظيفة التربوية للمؤسسة يهم أيضا وظيفتي البحث العلمي وتنمية المجتمع علىوما ينطبق

ة             سبة    . ففي مجال البحث تم وقف بئر للبترول وتخصيص ريعه لتمويل المشاريع البحثي ا بالن أم

سمح   ر ي صادي لقط ع االقت را ألن الوض اعي، فنظ شأن االجتم وفيرلل ات بت ب االحتياج  أغل

ر وضوحا                  األساسية دو أآث للمواطن والمقيم، فان البعد الدولي للعمل الخيري لمؤسسة قطر يب

ا       "  الخير نحو آسيا   أيادي"وتأثيرا وأستشهد هنا بمبادرة      التي ستعطي للعمل الخيري بعدا آوني

 . على الصعيد الدولياإلنسانيةيحقق انخراط قطر في مبادرات  التنمية 

من توافر شروط موضوعية، بدونها ال يمكن تحقيق األهداف         طبعا في مثل هذه المشاريع، البد       

 .المرجوة

اء بمستوى         اإلرادة توافر    في مقدمة تلك الشروط    نأعتقد   أ و ة واالرتق  السياسية لتحقيق التنمي

 .المواطن ودور المؤسسات في ذلك، مع تمكين تلك المؤسسات من االستقاللية في اتخاذ القرار

ا فرص               اسي واجتماعي  سي مناخ البد من وجود     فإذن ادرة ويعطيه ذه المب ل ه سمح بنجاح مث  ي

تح واالنطالق حتى تكون فعال       ري   نموالتف ا للعمل الخي دارها    ذج الي اق تج ، وبالت وللوقف المن

 .اإلنسان السياسي لدى بالوعيعلى االرتقاء 
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االنخراط  يف ة ف شرية  عملي ة الب ن ا  التنمي ا م ة وتمكينه ادرات الفردي ز المب ضي تعزي د يقت لح

ادرة                   دني آالمسؤولية والمب يم المجتمع الم األقصى من  االستقاللية والشفافية، مما سيرسخ ق

 .والتطوع 

زز دور منظمات    )مؤسسة المستقبل (إلى دعم مبادرة بدولة قطر    وهذا بالذات ما حدا      ا تع  ألنه

ه       دد األوج م متع ن دع ا م ه له ا تقدم دني بم ع الم ك المنظ  المجتم ين تل سمح بتمك ا ي ات مم م

 .المشارآة الفاعلة في بناء مجتمعاتها  

 

 حضرات السيدات والسادة ،،،،،،،

أن يساعد على سيتأتى له  وظف التوظيف المناسب  متى الخيري  العمل أن  أبين أنلقد حاولت   

 .مد الجسور بين أفراد المجتمع الواحد وآذلك بين شعوب هذا الكون

ك           ضضع العمل الخيري     على أن أ   أيضا حرصت   آما ذا يعني أن ذل من مقاربة شاملة للتنمية وه

 . المؤسسي المستوىإلى  الفرديلمستوىمن ال بحكم هذا االختيار قد انتقل العم

ع           ضايا المجتم ى ق اح عل راد واالنفت ين األف ة ب يخ الثق اهم وترس ز التف سان وتعزي اء اإلن فبن

 .ي نقط التقاء أساسية بيننااالنخراط فيها هو

ه تدبير الشأن العام مسؤولية جماعية، ومن هنا أهمية الدور الذي يجب            نحن في زمن أصبح في    

 التي يجب أن تلقى الدعم من آافة أن تقوم به منظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات  

بغرض التنمية اإلنسانية، وهذا ما يجب أن يظل دوما هدفنا          المنظمات التي تعزز العمل الخيري      

 .االستراتيجي
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 هتمامكم ،،،،،،وشكرا ال 
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