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اإلفتتاحية
"الريادة".. صفة يجب على الجميع العمل على تحقيقها

عبدالاله عبدالقادر بن عثمان - رئيس التحرير

1

نتجت�الكث���من�
ُ
لم��عد�العالم�اليوم�كما��ان����السابق،�فالعلم�قد�تطور�و��ضت�فيھ�العديد�من�ا��االت�وأ

����ذلك�العهد،�إال�أن�ا��ال�برمتھ�قد�
ً
ر�ف��ا�اإل�سان�يوما

ّ
،�وال�ح���فك

ً
املشار�ع�واأل�شطة�ال���لم�تكن�موجودة�سابقا

.��
ّ
�غ

الدول�وا��هات�بمختلف�توجها��ا�وتخصصا��ا�أصبحت�اليوم����سباق�مع�الزمن�والتنافس����إنتاج�أك���قدر�ممكن�

�بأوضاعھ�
ً
�وحاذقا

ً
�متعلما

ً
�فر�دا

ً
،�لي�تج�ع��ا�مجتمعا

ً
�وا��تمع�ثانيا

ً
من�املشار�ع�ا��يو�ة�الهامة،�وال�����م�الفرد�أوال

�لها،�وقد�أث���هللا��عا������كتابھ�
ً
�لنفسھ�ال�هادما

ً
العامة�وا��اصة،�وهذا�األمر�ال�يتأ�ى�إال�بفرد�متقن���الھ�مزكيا

ْد�خاَب�َمْن�
َ
اها�*�َوق

ّ
�
َ
َ��َمْن�ز

َ
�
ْ
ف
َ
ْد�أ

َ
ون�أنفسهم�با�����وإتقان�العمل�فيما�ير����هللا�بقولھ:�﴿ق

ّ
العز�ز�عن�الذين�يزك

َدّساها﴾.

�،
ً
وهذه�ال��كية�لم�تقتصر�ع���الفرد�فقط����ا��ياة�ال�شر�ة�العامة،�وإنما����مطلو�ة�����افة�األعمال�األخرى�أيضا

وهو�ما�سمي�اليوم�باالل��ام�بضوابط�العمل�للوصول�إ���الر�ادة،�فالر�ادة����صفة�أ��ت����زمننا�ا��ا���من�أهم�

الصفات�املطلو�ة����األفراد�واملشار�ع�للوصول�إ���قمة�الهرم�املطلوب����جودة�األداء�والعمل،�وإتقان�ا��طط�

واالس��اتيجيات�املعدة�لذلك.

والشك�بأن�الر�ادة����مطلب�جميل�يجب�أن��عمل�ا��هات�واملشار�ع�اليوم�لتحقيقها،�ملا�لها�من�نتائج�إيجابية�

وهادفة��عكسها�ع���ر���العمل�واألفراد�املنضم�ن�إل��ا،�خاصة�وأن�العالم�اليوم�بات�����بالكث���من�املشار�ع�

املتنافسة�مع��عضها�و���مجاالت�مختلفة،�وال�يث�ت����الواقع�إال�من�وضع�لھ�بصمة�ر�ادية����جب�ن�هذه�ا��ياة.

����هذا�ا��ال،�ف���من�املؤسسات�الر�ادية�بحق�وال���
ً
ولو�أخذنا�ع���س�يل�املثال�مؤسسة�العون�للتنمية�أنموذجا

عملت�منذ�البداية�ع���تحقيق�هذه�الصفة�ع���أرض�الواقع�من�خالل�رسال��ا�وأهدافها�ورؤ���ا�العامة،�وترجمت�

�لشقيقا��ا�من�ا��هات�األخرى�العاملة����ذات�ا��ال،�بل�أصبحت�
ً
�قو�ا

ً
ذلك��لھ�ع���أرض�الواقع�مما�جعلها�منافسا

اليوم�من�املؤسسات�الر�ادية�ل�س����طر�قة�وأسلوب�عملها�فحسب،�وإنما�ر�ادية����أفراد�طاقمها�و�شاطا��ا�

و�رامجها�ا��تلفة�واملنفذة����حضرموت�و�افة�محافظات�ا��مهور�ة�اليمنية.

ولهذا�فإن�الر�ادة�اليوم�صفة�مطلو�ة�يجب�أن��عمل�الفرد�وا��هات،�بل�وا��كومات�ع���تحقيقها،�لنضمن��عدها�

�يتح���باالنضباط�واالهتمام�و�تصف�باإلتقان����العمل،�و�س���وفق�خطة�واقعية�مدروسة�
ً
�خلوقا

ً
�ر�اديا

ً
مجتمعا

تل���احتياجات�ا��ميع�ب�ل�ثقة�وأمان.
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جاسم سلطان 

مصيدة التواكل
(علينا العمل … وليس علينا النتائج)
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����مرحلة�ال��وة،�و�ش�ل�االستدعاء�ا��اطئ�لها�أحد�ال��ور����طر�ق�ال��ضة،�وإحدى�
ً
"علينا�العمل..�ول�س�علينا�النتائج“،�مقولة�ترددت�كث��ا

�ُيتعبد�بھ�إ���هللا�
ً
�شرعيا

ً
�وأمرا

ً
عت���دينا

ُ
املوا�ع�الفكر�ة�ال���تحول�دون�االنتقال�إ���مرحلة�جديدة�من�الفعل،�و�ز�د�تفاقم�خطر�هذه�املقولة�عندما��

و�ع���التو�ل����قمة�تجلياتھ.

وهذه�املقولة���يحة�إن��ان�القصد�أن�علينا�بذل�قصارى�جهدنا����العمل�ون�ل�األمر�إ���هللا��عد�ذلك،�فاملسلم�يتعبد�إ���هللا�بالتو�ل،�وس�تعرض�

،�فتع���القعود�عن�املراجعات�ا��ادة�لنتائج�األعمال�ب��ة�أننا�فعلنا�ما�بوسعنا�وع���هللا�
ً
�سلبيا

ً
ستخدم�استخداما

ُ
هنا�لهذه�املقولة�عندما��

�قمنا�بما����وسعنا،�وما�أدرانا�أن�ما�فعلناه�هو�الذي�يحقق�أهدافنا،�لذلك�س�تعرض�لهذا�الوجھ�امليت�واملميت�
ً
النتائج،�فكيف�نتأكد�إن�كنا�فعال

من�الفكر�باعتباره���رة�فكر�ة�تتطلب�التفكيك،�وسنفكك�هذه�ال��رة��عشرة�معاول.

�
ً
نصا ل�ست� الشا�عة� املقولة� هذه� األول:� املعول�
،�ولك��ا�اج��اد�شاع����فهم�نصوص�العمل�ومدى�

ً
مقدسا

مسئولية�املسلم�عن�النتائج،�لذلك�ف���ابتداًء�مقولة�ال�

�ستوجب�الدفاع�ع��ا�لذا��ا�أو�تأو�لها،�فإن��ان�ضررها�أك���

من�نفعها�فال�بأس����التوقف�عن�تكرارها.

املعول�الثا�ي:�الن�يجة�ابتداء����ثمرة�العمل،�وقد�
و���هللا�سبحانھ�و�عا������كتابھ�ا��كيم�أننا�مسئولون�عن�

أعمالنا�”وأن�ل�س�لإل�سان�إال�ما�س��.�وأن�سعيھ�سوف�

ُيرى.�ثم�يجزاه�ا��زاء�األو��“.�فا��سائل�اإل�سان�عن�عملھ،�

وتبدو�هذه�نقطة�إجماع�لدى�املؤمن�ن�با��واليوم�اآلخر.

ذم�لذا��ا�
ُ
حمد�أو�ت

ُ
املعول�الثالث:�ترى�هل�األعمال�ت

�كعمل�هو�
ً
أم�للنتائج�ال���ت��تب�عل��ا،�فشرب�ا��مر�مثال

ل�س�مذموم�لذاتھ،�ولكن�ألن�هذا�العمل�ي��تب�عليھ�ن�يجة�

و���اإلضرار�با��سد�والعقل�وما�ي��تب�ع���ذلك�من�سلوك�

معوج،�والصدقة�كعمل�ل�ست�محمودة���رد�أن�اإل�سان�

يقوم��عملية�إخراج�املال�من�جيبھ�ليضعھ����يد�محتاج،�

وإنما�للثمرة�والن�يجة�ال���يجن��ا�املتصدق�واملتصدق�عليھ،�

فإن��انت�األعمال�ل�ست�محمودة�أو�مذمومة�لذا��ا،�ل�ان�

ال��� النتائج� خالل� من� أعمالنا� جدوى� من� التأكد� علينا�

تحد��ا.

وها�هو�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم��ش���عليھ�أ��ابھ�

بقتل�زعيم�املنافق�ن�عبد�هللا�بن�أ�ي�بن�سلول،�لكنھ�يرفض�

هذا�العمل�ألنھ�مسئول�عن�مآالتھ�ونتائجھ،�فهو�ال�ير�د�أن�

�يقتل�أ��ابھ.
ً
يقال�أن�محمدا

املعول�الرا�ع:�هللا�سبحانھ�و�عا���لم�يطلب�منا�أن�
نكتفي�بالقيام�بأي�عمل،�بل�طلب�إحسان�العمل�واختيار�

“،�فاإل�سان�مطالب�أن�
ً
أحسنھ،�”ليبلوكم�أيكم�أحسن�عمال

يؤدي�العمل�األفضل،�وال�يمكن�إل�سان�بدعوى�حسن�النية�

أن�����ء�معاملة�ر�ھ،�فيقدم�لھ�بضاعة�مزجاة،�ثم�يقول�إن�

�،
ً
طيبا إال� يقبل� ال� طيب� فا�� ���ء،� �ل� يقبل� كر�م� هللا�

واإل�سان�عندما�يقوم��عمل����ء�فهو�محاسب�عليھ،�”من�

�من�اإل�سان�أن�يقوم�
ً
�يجز�بھ“،�إذن�فل�س�مقبوال

ً
�عمل�سوءا

بأي�عمل�مع�علمھ�أنھ�عديم�الفائدة،�أو��ان�هناك�ما�هو�

أفضل�منھ،�إنھ�مطالب�باإلتقان�و�إجادة�العمل.

�عن�
ً
املعول�ا��امس:�إذا�لم�يكن�اإل�سان�مسئوال

م�عملھ،�وهل�الن�يجة�إال�ثمرة�عملھ؟!� ِوّ
َ
الن�يجة�فكيف�سُيق

وكيف��عرف�أوجھ�القصور�فيھ،�إن�املسلم�مطالب�برصد�

و�عيد� خطتھ،� من� سيغ��� ضو��ا� فع��� وتقو�مها،� النتائج�

للنتائج� ُ�عر� لم� ولو� يمارسها،� ال��� أعمالھ� حزمة� اختيار�

�واعت��ها�خارجة�عن�إرادتھ،�ملا�أمكنھ�التعرف�ع���
ً
اهتماما

جدوى�العمل�الذي�يقوم�بھ،�وهل�هو�عمل����ء�أم�حسن�أم�

األحسن.

املعول�السادس:��ستدل�البعض�بأن�املسلم�غ���
مطالب�بالنتائج�بحديث�الفسيلة،�يقول�رسول�هللا�ص���هللا�

عليھ�وسلم:�”إذا�قامت�الساعة�و�يد�أحدكم�فسيلة�فإن�

استطاع�أن�ال�يقوم�ح����غرسها�فليفعل“�رواه�أحمد،�ف��ى�

الن�يجة،� انتظار� دون� العمل� هنا� املقصود� أن� البعض�

أهمية� تأكيد� سياق� ��� جاء� هنا� ا��ديث� أن� لنا� والظاهر�

ينفي�مسئولية� أو� الن�يجة� ليتحدث�عن� يأت� ولم� العمل،�

املسلم�ع��ا،�فهو����معرض�ا��ث�ع���العمل�ح���آخر�رمق�
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���ا��ياة،�ومن�العبث�القول�بأن�يقوم�املسلم��عمل�ال�

يجد�لھ�جدوى،�فن�يجة�العمل�الظاهرة����هذا�ا��ديث�

���تحصيل�األجر�األخروي،�لذلك�إذا�استطاع�امرؤ�أن�

يحصل�األجر�األخروي�(وهو�ن�يجة)�بأي�عمل�صا���قبل�

موتھ�فليفعل.

املعول�السا�ع:��ستدل�البعض�ع���أن�املسلم�
ل�س�مطالب�بالنتائج�بقول�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�

وسلم:�”يأ�ي�الن���يوم�القيامة�ول�س�معھ�أحد،�و�أ�ي�

الن���ومعھ�رجل�واحد،�و�أ�ي�ومعھ�الرجالن،�و�أ�ي�ومعُھ�

�يوم�القيامة“�
ً
ما��سد�األفق،�وأرجو�أن�أكون�أك��هم�تا�عا

رواه�أحمد�وابن�ماجة،�وا��ديث�هنا�يصف�ن�يجة�فعل�

�عض�األن�ياء�وتفاو��م����تحصيل�الن�يجة،�وهو�ال�يقول�

بأن�علينا�أال���تم�بالنتائج،�بل�يجب�التمي���ب�ن�إخفاق�

األجر� ُيحصل� لن� أنھ� نقول� أن� و��ن� مهمة،� ��� ما� ن���

عرض� ��� هللا� رسول� تجر�ة� ندرس� فعندما� األخروي،�

�النصرة�نقول�أنھ�بذل��ل�
ً
اإلسالم�ع���القبائل�طالبا

جهده،�لكن�ا��صلة��انت�اإلخفاق����أن�يقنع�القوم�

بنصرتھ،�و�لمة�اإلخفاق�ال��ش�ن،�أل��ا��عب���عن�الن�يجة�

ال��ائية���اوالت�مدروسة�وصادقة،�وعندما�نقول�أن�

�
ً
من�األن�ياء�من�يأ�ي�يوم�القيامة�ومعھ�رجل،�ال�نجد�حرجا

بالرسالة،� الناس� إقناع� ��� أخفق� أنھ� نقول� أن� ���

ر،�بل��ع���أن�الن�يجة�لم� صَّ
َ
واإلخفاق�هنا�ال��ع���أنھ�ق

الفشل� �لمات� من� ن��يب� أال� يجب� لذلك� تتحقق،�

واإلخفاق،�فهذا�ا����د�الذي�يخطيء�و�منحھ�هللا�األجر،�

تحدث�رسول�هللا�ص���عليھ�وسلم�أنھ�أخطأ،�ولم�يقل�أنھ�

بل� نا��ان،� وا��طيء� ا����د� من� �
ً
كال أوأن� ن��،�

أجور� ولالثن�ن� مص�ب،� وأحدهما� مخطيء� أحدههما�

تتفاوت.

الفشل�وارد�و���ء� أن� إن�مثل�هذه�األحاديث�مفادها�

يجب�أن�نتقبلھ�����س�ية�فهم�اإل�سان�للصواب�وا��طأ،�

ول�س�املطلوب�أن�ن�ب���الفشل�ونكسبھ�شرعية.

املعول�الثامن:�هناك�فرق�ب�ن�اإلرادة�اإللهية�ال���
ال�يحدث�أمر����الكون�إال��عد�نفاذها،�و��ن�تخيل�عدم�

اإللهية،� باإلرادة� فاإليمان� النتائج،� عن� املسئولية�

والتوفيق�الر�ا�ي�يقي�املسلم�الغرور،�و�علم�ح�ن�ي�تصر�

أنھ�متعبد�بقول�هللا��عا��:�”وما�النصر�إال�من�عند�هللا“،�

�ي�سب�النصر�لھ،�لكنھ�ال�ي�سب�الهز�مة�لنفسھ،�
ً
فا��دائما

”ما�أصابك�من�حسنة�فمن�هللا�وما�أصابك�من�س�ئة�فمن�

نفسك“،�و�قول��عا��:�”أوملا�أصابتكم�مص�بة�قد�أص�تم�

مثل��ا�قلتم�أ�ى�هذا�قل�هو�من�عند�أنفسكم“.�فال�ُ�عقل�أن�

يقول�إ�سان�”لقد�فعلت�ما����وس���لكن�هللا�كتب�ع���

الهز�مة“،�وكأنھ�غ���مسئول�عن�ن�يجة�فعلھ،�فقد�أنجز�ما�

عليھ،�وهللا�سبحانھ�و�عا���هو�س�ب�هز�متھ،�و�عا���هللا�عن�

.
ً
،�وال�يظلم�ر�ك�أحدا

ً
�كب��ا

ً
ذلك�علوا

املعول�التاسع:�إن�التو�ل�هو�األداة�ال����ستخدمها�
املسلم��عد�أن��ستفرغ�جهده،�و���ل�ست�األداة�ال���ي�ت���

عندها�دور�اإل�سان�ليبدأ�عمل�هللا،�بل����الناحية�التعبدية�

ال���تدفع�باإل�سان�للتعلق�بمواله�ودعائھ�أن�يج���التقص��،�

فهو�هنا��سأل�هللا�التأييد�والتوفيق،�وإال�فعمل�العبد�يمر����

دورات�متتالية�من�الفعل�واملراجعة�وا��اسبة�والت��يح�

وهو�����ل�املراحل�يقوم��عمل�يحتاج�فيھ�للتو�ل�ع���هللا.

املعول�العاشر:�يظن��عض�املسلم�ن�أنھ�عمل�ما�عليھ�ول�س�

عليھ�النتائج�ألنھ�منطلق�من�من���نبوي،�لذلك�فهذا��شعره�

بالراحة�وأنھ�قدم�ما��ستطيع،�إال�أننا�إذا�تأملنا�لوجدنا�أن�

فهم�املن���النبوي�هو�فهم��شري،�وإال�ملا��عددت�ا��ماعات�

أ��ا�األقرب�للمن��� إ���بلوغ�مرادها،�و�لها�تظن� وطرائقها�

النبوي،�وا��قيقة�أن�فعلها�ال��عكس�إال�ما�فهمتھ�عن�املن���

ب�ن�االثن�ن،� �
ً
أو�خليطا �

ً
أو�خطا �

ً
النبوي،�وقد�يكون�صوابا

�أنھ�فعل�
ً
�نبو�ا

ً
فل�س�كون�اإل�سان�ينطلق�مما��عتقده�من��ا

ما�يجب�عليھ،�وأن�املسئول�عن�إتمام�الن�يجة�هو�هللا،�ومع�

املن��� ع��� �س��� (ألنھ� الطر�قة� بنفس� يحاول� إخفاق� �ل�

�إ���إرادة�
ً
�ضمنيا

ً
النبوي�الذي�ال�يخطىء)�و�ظل�اال��ام�موجها

هللا�سبحانھ�و�عا���ال���لم�تنصر�من�ي�بعون�الن��.

�
ً
من�املسئول�إذن�عن�الن�يجة،�ولو�لم�يكن�اإل�سان�مسئوال

عن�ن�يجة�عملھ���ق�ل�ل�فرد�أن�يفعل�ما�بدا�لھ،�وتظل�

الن�يجة�ع���هللا.

فيھ،� تقص��نا� ومسئولون�عن� العمل،� إننا�مسئولون�عن�

قوم�النتائج�لنعيد�النظر����أعمالنا،�كما�أننا�
ُ
ومسئولون�أن�ن

مع��ل�هذا�مطالبون�بالتو�ل�واإليمان�أن�التوفيق�ل�س�إال�

من�عند�هللا،�وأن�أخطاءنا�ل�ست�إال�حصاد�أفعالنا،�وأ��ا�

محط�تقو�م�وت��يح�مستمر،�وأن�اإلسالم�يقر�أن�الفشل�

وارد،�لكنھ�ال�يدعونا�لنت�ناه��اس��اتيجية�عمل.
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أخبار

أقامت�مؤسسة�العون�للتنمية�بالت�سيق�مع�مكتب�وزارة�ال��بية�

والتعليم�بحضرموت�اليوم�بمدينة�املكال�حفل�ختامي�ملشروعها�

الدرا����٢٠١٦/٢٠١٥م�بحضور� للعام� التكمي��)� الَعون� م�
َّ
(ُمعل

محافظ�حضرموت�اللواء�أحمد�سعيد�بن�بر�ك�.�وهدف�املشروع�-�

الذي��ان�ثمار�ت�سيق�واتفاق�مع�السلطة�ا��لية�ومكت���ال��بية�

والتعليم�با��افظة�-�لتغطية�النقص����عدد�املعلم�ن�واملعلمات�

معلم� �(٣٠٠) عدد� مع� بالتعاقد� املا���� الدرا���� العام� خالل�

ومعلمة�من�خر����املؤهالت�ال��بو�ة�من�أبناء�محافظة�حضرموت�

للتدر�س�ملدة�عام�درا�������املدارس�األساسية�أو�الثانو�ة�تكفلت�

املشروع� إدارة� وت�اليف� أجورهم� بدفع� للتنمية� العون� مؤسسة�

واإلشراف�عليھ.

و���ا��فل�أشاد�محافظ�حضرموت�بالتعاون�والشراكة�االيجابية�

ب�ن�مكت���ال��بية�والتعليم�ومؤسسة�العون�وغ��ها�من�املؤسسات�

ا��تمع�املد�ي�وال����عكس�حرص�مسؤول�ع���مستقبل�التعليم�

���مختلف�مستو�اتھ�وحصول�ابنائنا�و�ناتنا�ع���حقهم����التعلم�

النمو� أساس� التعليم� بوصف� كب��ة� أهمية� لھ� ذلك� بأن� مؤكًدا�

والر��.

وأشار�محافظ�حضرموت�إ���أن�قيادة�ا��افظة�تقدر�عالًيا�تجاوب�

وا��معيات� املؤسسات� من� وغ��ها� للتنمية� العون� مؤسسة�

العملية� رفد� ��� ومبادرا��ا� ا��لية� السلطة� نداء� مع� وا����ين�

التعليمية�العام�املا����بمعلم�ن�عن�طر�ق�التعاقد�م��م�لتغطية�

��� أسهم� ذلك� بأن� مو�ً�ا� العام� التعليم� مدارس� ��� النقص�

ا�ع���استمرار�
ً
استقرار�العملية�ال��بو�ة�والتعليمية�با��افظة�حاث

هذه�املساندة�والدعم�من�قبل��ل�الشر�اء�هذا�العام�بما�يخدم�

العملية� تواجھ� ال��� واملشكالت� التحديات� وإزالة� التعليم�

�
ً

التعليمية،�مش�ً�ا�إ���أن�هؤالء�املتعاقدين�سوف�يحظون�مستقبال

تتحسن� التدر�س�عندما� ���عملية� باهتمام�ورعاية�واس�يعا��م�

الظروف�االقتصادية�للبالد،�كما�ع���ا��افظ�عن�شكره�وتقديره�

و��راء� ووادي� ساحل� ��� والتعليم� ال��بية� مكت��� إلدار�ي�

االستقرار� سبل� �ل� توف��� ��� طيبة� جهودهما� ع��� حضرموت�

ا�إ���أن�السلطة�ا��لية�
ً
التعليمي�ورفع�محصالت�التعليم�الفت

من أخبار العون
الَعون تختتم مشروعها (ُمعلَّم الَعون التكميلي) للعام الدراسي المنصرم 

وتجدده هذا العام

تدرك���م�الصعو�ات�والتحديات�ال���يواجهها�القطاع�التعليمي�

وإ��ا�ستكون�إ���جان��ما����تجاوز�هذه�املعيقات�و�عز�ز�النجاحات�

ا��ققة،

عبدالاله� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير� أو��� بدوره�

�عد� التكمي��)� الَعون� م�
َّ
(ُمعل بأن�مشروع� عثمان� بن� عبدالقادر�

برنامج��عليمي�مستدام�جاء�استجابة�لنداء��غطية�ال��ز����أعداد�

العام� ��� بحضرموت� ا��كومية� املدارس� ��� واملعلمات� املعلم�ن�

الدرا����٢٠١٦/٢٠١٥م�وفتح�فرص�عمل�جديد���ر����املؤهالت�

ال��بو�ة�مش�ً�ا�إ���أن�التعليم�هو�بوابة�لتنمية�أي�مجتمع�واالرتقاء�

بھ،�وأكد�بن�عثمان�أهمية��عز�ز�الشراكة�ا��كومية�مع�منظمات�

ا��تمع�املد�ي�ومختلف�امللتقيات�الشبابية�التطوعية����خدمة�

التعليم�منوًها�إ���حضرموت�لد��ا�تجارب�نا��ة����مجال�ال�شارك�

ا��تم���النافع�واملفيد،�داعًيا�إ���تحو�ل�ال�شاط�االغا�ي�وا����ي�

للمؤسسات�وا��معيات�إ���أ�شطة�تحقق�االستدامة��االهتمام�

بالتعليم�والتنمية�ال�شر�ة،�ولفت�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�

إ���أنھ����الوقت�الذي�نختتم�فيھ�هذا�املشروع�ندشن�مشروًعا�آخر�

لدعم�مدارس�حضرموت�بـ�٣٠٠�معلم�ومعلمة�للتغلب�ع���مش�لة�

نقص�املعلم�ن�واملعلمات�مع�ً�ا�حرص�املؤسسة�ع����عز�ز�أوجھ�

من� الشر�اء� و�ل� والتعليم� ال��بية� مكت��� مع� والت�امل� الت�سيق�

��دمة� اإلمارا�ي� األحمر� والهالل� األخرى� ا��تمعية� املنظمات�

التعليم�ومعا��ة�مشكالتھ،�فيما�أشار�مدير�مكتب�ال��بية�والتعليم�

جمال�سالم�عبدون�إ���أن�رسالة�ال��بية�والتعليم�تن�شر�����ل�

الرقعة�ا��غرافية�الشاسعة�ملدير�ات�حضرموت�و�التا���تتعدد�

ا�إ���أن�ذلك�وضع�القيادة�التعليمية�
ً
العوائق�وت�نوع�املشكالت�الفت

با��افظة�واملدير�ات����مواجهة�مستمرة�ومتا�عات�دائمة�لتجاوز�

والتعليمية� ال��بو�ة� ا��دمة� بقاء� ع��� وا��رص� العقبات� هذه�

مستقرة�وفاعلة����مدارس�ور�اض�ا��افظة�ع���الرغم�من�ضعف�

اإلم�انيات�مؤكًدا�بأن�ا��هود�ا��لصة�والت�اتف�ا��قيقي�ساهم�

الدرا���� العام� خالل� ملموسة� نجاحات� لتحقيق� االنطالق� ���

املا����بدعم�ومساندة�ومتا�عة�من�محافظ�حضرموت.

وأو���عبدون�بأن�الشرا�ات�الثنائية�مع�املؤسسات�ا��تمعية�

الروافد� أهم� من� �عد� والتعليمي� ال��بوي� للقطاع� الداعمة�

الرئ�سة�إلنجاح�وتنفيذ�ال��امج�التدر��ية�والتأهيلية�ملن�س���

القطاع�التعليمي����مختلف�املستو�ات�مش�ً�ا�إ���أن�مؤسسة�

العون�للتنمية�تأ�ي����املقدمة�منذ�أعوام�وساهمت����تمو�ل�

لإلدارات� امل��� الدبلوم� "برنامج� م��ا:� ال��امج� من� العديد�

واملدرسة� مدرس��� ��� وقيم��� ا����ف� واملعلم� املدرسية�

ومدرس��� والطالبات� الطالب� نتائج� ��وسبة� االلك��ونية�

املشكالت� حل� ��� �سهم� برامج� حزمة� بمثابة� و��� أجمل"�

واس��دفت�(١٦)�مدرسة�أساسية�وثانو�ة�باإلضافة�إ���برنامج�

معلمات�الر�ف�بمدير�ة�دوعن�الذي�اس��دف�(٣٢)�طالبة�من�

تأهيلهن� ع��� وعمل� باملدير�ة� العامة� الثانو�ة� خر�جات�

ل��صول�ع���الدبلوم�ال��بوي�من�املعهد�العا���لتدر�ب�وتأهيل�

ال��بية� مدير� وأكد� دوعن،� مؤسسة� ونفذتھ� باملكال� املعلم�ن�

تلبية� جاء� التكمي��)� العون� (معلم� برنامج� بأن� والتعليم�

للظروف�املوضوعية�والضرورة�ا��تمية�ملعا��ة�مش�لة�ال��ز�

���عدد�املعلم�ن�من�خالل��عاقد�املؤسسة�مع�(٣٠٠)�معلم�

للوادي� و(١٤٠)� الساحل� ��ضرموت� متعاقًدا� �(١٦٠) م��م�

وال��راء���دف�التدر�س�وسد�ال��ز����نقص�املعلم�ن.�معرً�ا�

عن�س���مكتب�ال��بية�والتعليم�بأستمرار�ع���تقو�ة�عالقات�

الداعمة� املؤسسات� جميع� مع� الثنا�ي� والت�امل� الشراكة�

رسالة� يخدم� بما� عملهم� واداء� مهامهم� �سهيل� ع��� والعمل�

�لمة�عن� ا��فل� ��� ألقيت� والتعليمي،�كما� ال��بوي� القطاع�

ف��ا� شكر� سهل� بن� عوض� ع��� ألقاها� املتعاقدين� املعلم�ن�

ا��دمات� تقديم� ��� جهودها� ع��� للتنمية� العون� مؤسسة�

مجال� ��� و�خاصة� املستدامة� التنمية� مجاالت� ��� ا��ليلة�

االجتماعية� والتنمية� وال��ة� ال�شر�ة� والتنمية� التعليم�

التكمي��)� العون� (معلم� مبادرة� ا�
ً
واصف ا��تم��،� والتمك�ن�

ال��بو�ة� العملية� ���استقرار� كب��� أثر� ولها� نا��ة� �انت� بأ��ا�

والتعليمية�خالل�العام�املنصرم�والتخفيف�من�اآلثار�الناتجة�

أن� إ��� مش�ً�ا� واملعلمات� املعلم�ن� ��� ا��اد� النقص� عن�

ا�ومعاي���وشروط�
ً
املتعاقدين����هذا�ال��نامج�تم�اختيارهم�وفق

التحاقهم� ان� قبل� وتلقوا� واملصداقية� بالشفافية� ا�سمت�

واملفاهيم� املعارف� حول� تدر��ية� دورات� التدر�س� �عملية�

وطرائق� والتخطيط� النمو� كخصائص� والتعليمية� ال��بو�ة�

واإلدارة� التعليمية� الوسائل� استخدام� وكيفية� التدر�س�

الصفية�الفاعلة�وغ��ها�من�املهارات.

وتم����ختام�ا��فل�الذي�حضره�عدد�من�املسؤول�ن����السلطة�

ا��لية�والقيادات�ال��بو�ة�والتعليمية�با��افظة�واملدير�ات�

واملؤسسات�واملنظمات�الداعمة�للتعليم�وتخللھ�فقرات�فنية�

للم�شد�سالم�مؤمن�و�تكر�م�محافظ�حضرموت�اللواء�أحمد�

بدروع� بحضرموت� والتعليم� ال��بية� ومكت��� بر�ك� بن� سعيد�

مؤسسة�العون�تقديًرا�إلسهاما��م����إنجاح�هذا�املشروع.
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التمكين المجتمعي
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أستاذ التربية – الجامعة العالمية اإلسالمية – كواالمبور

الروافد� أهم� من� �عد� والتعليمي� ال��بوي� للقطاع� الداعمة�

الرئ�سة�إلنجاح�وتنفيذ�ال��امج�التدر��ية�والتأهيلية�ملن�س���

القطاع�التعليمي����مختلف�املستو�ات�مش�ً�ا�إ���أن�مؤسسة�

العون�للتنمية�تأ�ي����املقدمة�منذ�أعوام�وساهمت����تمو�ل�

لإلدارات� امل��� الدبلوم� "برنامج� م��ا:� ال��امج� من� العديد�

واملدرسة� مدرس��� ��� وقيم��� ا����ف� واملعلم� املدرسية�

ومدرس��� والطالبات� الطالب� نتائج� ��وسبة� االلك��ونية�

املشكالت� حل� ��� �سهم� برامج� حزمة� بمثابة� و��� أجمل"�

واس��دفت�(١٦)�مدرسة�أساسية�وثانو�ة�باإلضافة�إ���برنامج�

معلمات�الر�ف�بمدير�ة�دوعن�الذي�اس��دف�(٣٢)�طالبة�من�

تأهيلهن� ع��� وعمل� باملدير�ة� العامة� الثانو�ة� خر�جات�

ل��صول�ع���الدبلوم�ال��بوي�من�املعهد�العا���لتدر�ب�وتأهيل�

ال��بية� مدير� وأكد� دوعن،� مؤسسة� ونفذتھ� باملكال� املعلم�ن�

تلبية� جاء� التكمي��)� العون� (معلم� برنامج� بأن� والتعليم�

للظروف�املوضوعية�والضرورة�ا��تمية�ملعا��ة�مش�لة�ال��ز�

���عدد�املعلم�ن�من�خالل��عاقد�املؤسسة�مع�(٣٠٠)�معلم�

للوادي� و(١٤٠)� الساحل� ��ضرموت� متعاقًدا� �(١٦٠) م��م�

وال��راء���دف�التدر�س�وسد�ال��ز����نقص�املعلم�ن.�معرً�ا�

عن�س���مكتب�ال��بية�والتعليم�بأستمرار�ع���تقو�ة�عالقات�

الداعمة� املؤسسات� جميع� مع� الثنا�ي� والت�امل� الشراكة�

رسالة� يخدم� بما� عملهم� واداء� مهامهم� �سهيل� ع��� والعمل�

�لمة�عن� ا��فل� ��� ألقيت� والتعليمي،�كما� ال��بوي� القطاع�

ف��ا� شكر� سهل� بن� عوض� ع��� ألقاها� املتعاقدين� املعلم�ن�

ا��دمات� تقديم� ��� جهودها� ع��� للتنمية� العون� مؤسسة�

مجال� ��� و�خاصة� املستدامة� التنمية� مجاالت� ��� ا��ليلة�

االجتماعية� والتنمية� وال��ة� ال�شر�ة� والتنمية� التعليم�

التكمي��)� العون� (معلم� مبادرة� ا�
ً
واصف ا��تم��،� والتمك�ن�

ال��بو�ة� العملية� ���استقرار� كب��� أثر� ولها� نا��ة� �انت� بأ��ا�

والتعليمية�خالل�العام�املنصرم�والتخفيف�من�اآلثار�الناتجة�

أن� إ��� مش�ً�ا� واملعلمات� املعلم�ن� ��� ا��اد� النقص� عن�

ا�ومعاي���وشروط�
ً
املتعاقدين����هذا�ال��نامج�تم�اختيارهم�وفق

التحاقهم� ان� قبل� وتلقوا� واملصداقية� بالشفافية� ا�سمت�

واملفاهيم� املعارف� حول� تدر��ية� دورات� التدر�س� �عملية�

وطرائق� والتخطيط� النمو� كخصائص� والتعليمية� ال��بو�ة�

واإلدارة� التعليمية� الوسائل� استخدام� وكيفية� التدر�س�

الصفية�الفاعلة�وغ��ها�من�املهارات.

وتم����ختام�ا��فل�الذي�حضره�عدد�من�املسؤول�ن����السلطة�

ا��لية�والقيادات�ال��بو�ة�والتعليمية�با��افظة�واملدير�ات�

واملؤسسات�واملنظمات�الداعمة�للتعليم�وتخللھ�فقرات�فنية�

للم�شد�سالم�مؤمن�و�تكر�م�محافظ�حضرموت�اللواء�أحمد�

بدروع� بحضرموت� والتعليم� ال��بية� ومكت��� بر�ك� بن� سعيد�

مؤسسة�العون�تقديًرا�إلسهاما��م����إنجاح�هذا�املشروع.
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�عاظم�االهتمام�بتأس�س�منظمات�ا��تمع�املد�ي����جميع�

دول�العالم،�ح���أصبحت�ظاهرة�كب��ة��ستحق�االهتمام،�

أن� إال� العالم� ��� املنظمات� من� الكب��� ا��ضم� هذا� ومع�

الغالبية�العظمى�م��ا�يديرها�أناس�يرغبون����العمل����هذا�

هذه� ونجاح� تمي��� ��� �سهم� ومهارات� معارف� دون� ا��ال�

والتأهيلية� التعليمية� املؤسسات� �عض� بدأت� املنظمات،�

تقدم��عض�ال��امج�التأهيلية�والتدر�سية�للعامل�ن����مجال�

املنظمات�غ���ا��كومية�إال�أ��ا�محدودة.

ولهذا�فإنھ�ي�ب���ع���املعني�ن����قيادة�وإدارة�هذه�املنظمات�

أن�ال�ي�شغلوا�فقط����تنفيذ�أ�شطة�و�رامج�كما�هو�ا��ال�

اليوم،�كما�ي�ب���أن�ال�يفرحوا�بمجرد�أ��م�صرفوا�مبالغ�

طائلة����تنفيذ�املشار�ع�وال��امج.

إن�ب�ت�القصيد����هذا�العمل�هو�األثر�الفع������الواقع�

والذي�يحكم�عليھ�املستفيدين�من�هذه�املشار�ع�وال��امج.

�عم�قد�تدبج�ا��طط�واالس��اتيجيات�ولكن����األخ���عبارة�

عن�كوم�من�األوراق�ال��ستفاد�م��ا،�ألن�ك��ة�الوثائق�ال��ع���

بالضرورة�إنجازات�كب��ة.

مرة�أخرى�ي�ب���التأكيد�ع���قيادات�وإدارات�املنظمات�غ���

ا��كومية�أن:

واألهمية� األولو�ة� ذات� امل��ة� ا��اجات� ��� ما� تحدد� �.١

��موعة�محددة�من�املستفيدين.

٢.�تحديد�كيف��عرف�ونث�ت�ون��هن�بأن�هذه�ا��اجات�ذات�

الفئة� أو� الناس� وأشبعت�حاجات� تلبي��ا،� تم� قد� األولو�ة�

املس��دفة،�وهذا�يتم�معرفتھ�من�خالل�تحديد�نتائج�محددة�

��عد�إشباعها.
ً
قابلة�للتقييم�الحقا

ال���من�خاللها�معرفة�تحقيق� اآللية�واألدوات� ٣.�تحديد�

ا��اجات.

٤.�تصميم�املشار�ع�وال��امج�واأل�شطة�امللبية��ش�ل�مباشر�

لتلك�ا��اجات�امل��ة.

،�ومن�ثم�
ً
٥.�تنفيذ�املشار�ع�وال��امج�واأل�شطة�ا��ددة�زمنيا

للتأكد�من�توفر�تلك� �
ً
البيانات�باآللية�ا��ددة�سلفا جمع�

�قبل�عملية�
ً
�أيضا

ً
الشواهد�واألدلة�وال��اه�ن�ا��ددة�سلفا

التنفيذ.

٦.�تحليل�هذه�البيانات�للتأكد�من�األثر�اإليجا�ي����تلبية�

ا��اجات�الفعلية����واقع�حياة�الناس.

بل� أية�منظمة،� أ�شطة� األثر�ال�جدوى�من� و�دون�معرفة�

يكون�ا��هد�واملال�والوقت�قد�ضاع،�و�تحديد�األثر�املطلوب�

فقبل� والوقت،� واملال� ا��هد� توف��� يتم� لتحقيقھ� والس���

التفك���بأية�أعمال�للمنظمة�علينا�أن�نفكر�باألثر�املطلوب�

�
ً
،�فاألمور�بخواتيمها..�فكن�حر�صا

ً
للتأكد�من�تحققھ�الحقا

ع���األثر�ل��ى�ما�َ�ُسر.
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�بمكتب�وكيل�محافظة�حضرموت�املساعد�لشئون�الودي�وال��راء�املهندس/�
ً
تم�التوقيع�مؤخرا

هشام�محمد�السعيدي،�ع���مذكرة�التفاهم�إلدارة�نظام�الت�امل�املعلوما�ي�ملنظمات�ا��تمع�

املد�ي�بوادي�و��راء�حضرموت�وال����س��دف�(١٠٠)�مؤسسة�وجمعية،�ب�ن�مؤسسة�العون�

للتنمية�ومكتب�وزارة�الشئون�االجتماعية�والعمل�بوادي�و��راء�حضرموت.

تجاه� فاعلة� تنمو�ة� كمساهمة� املعلوما�ي]� الت�امل� [نظام� وتنفيذ� تمو�ل� إ��� املذكرة� وهدفت�

ا��تمع،�وتتمحور�فكرة�النظام����االسهام����حل�املش�لة�القائمة�اليوم����ا��تمع�املد�ي�واملتمثلة�

���ضعف�الت�سيق�والتواصل�والت�امل�ب�ن�املنظمات�العاملة����مجاالت�التنمية�ا��تلفة،�وهو�

عبارة�عن�نظام�إلك��و�ي��عمل�ع���ت�سيق�وتنظيم�املعلومات�املتعلقة�بأ�شطة�التنمية�للمنظمات�

العاملة�تحت�إشراف�مكتب�وزارة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�بوادي�حضرموت,�و��دف�النظام�

ليكون�املرجعية�ل��هات�العاملة����مجال�التنمية�املمولة�م��ا�واملنفذة�ملصدر�الدعم�املعلوما�ي�

الرسمي�ألعمال�التنمية�بالت�امل�مع�منظمات�ا��تمع�املد�ي�العاملة����هذا�ا��ال،�وحلقة�وصل�

بي��ا�و��ن�ا��هات�ا��كومية�واملمولة,�ووقع�عن�مؤسسة�العون�للتنمية�املدير�التنفيذي�للمؤسسة�

األستاذ/�عبدالاله�عبدالقادر�بن�عثمان،�وعن�مكتب�وزارة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�بوادي�

حضرموت�وال��راء�األستاذ/�عبدهللا�رمضان�باجهام،�وقد�تم��عميدها�من�قبل�وكيل�ا��افظة�

الوكيل�املساعد�املهندس/�هشام�محمد�السعيدي.

وخالل�توقيع�املذكرة�أشاد�الوكيل�املساعد�املهندس/�هشام�السعيدي،�بالدعم�املتواصل�ملؤسسة�

من أخبار العون

"العون" توقع مذكرة تفاهم إلدارة التكامل المعلوماتي مع
 "الشؤون االجتماعية والعمل" بوادي حضرموت

�يراود�السلطة�
ً
�بأنھ��ان�حلما

ً
العون�للتنمية����الكث���من�ا��االت�التنمو�ة�بوادي�حضرموت،�الفتا

تلك� املعلومات�عن� �افة� ومعرفة� واملستحق�ن� الصرف� ��� البيانات� قاعدة� لتوحيد� بالوادي� ا��لية�

�بأن�هذا�ال��نامج�س�سهم����تكو�ن�قاعدة�البيانات�وتجنب�االزدواجية�
ً
املنظمات�ب�ل�شفافية،�مش��ا

للصرف�وتحديد�ا��هات�املس��دفة�وسيعطي�الثقة�ال�املة�ل��هات�املانحة����دعم�املشار�ع�وتمو�لها,�

�ا��هود�ال���يبذلها�مدير�عام�مكتب�وزارة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�والذي�شهد�املكتب����
ً
شاكرا

عهده�نقلة�نوعية�رغم�الظروف�الصعبة�إال�أنھ�و�ا��ماس�وال�شاط�وا��يو�ة�وت�اتف�ا��ميع�برز�هذا�

�ا��ميع�أن�
ً
�للعمل،�مناشدا

ً
ال�شاط�ع���الواقع�امللموس،�وأصبح�املكتب�خالل�هذه�املرحلة�أنموذجا

ومشار�عها� الشراكة� هذه� ع��� للتنمية� العون� مؤسسة� ا��لية� السلطة� باسم� �
ً
شاكرا حذوه,� يحذوا�

النوعية.

من�جهتھ�ع���املدير�العام�ملكتب�وزارة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�األخ/�عبدهللا�رمضان�باجهام�عن�

التنمية� رسمت� وال��� التنموي� العمل� ��� الرائدة� املؤسسة� للتنمية،� العون� ملؤسسة� وتقديره� شكره�

للمستقبل�من�خالل�إشراكها�منظمات�ا��تمع�املد�ي�من�حيث�االستفادة�وتطو�ر�قدرا��ا,�وأو���بأن�

الهدف�من�برنامج�الت�امل�املعلوما�ي�هو�إ�عاد�االزدواجية�وإ�عاد�التكرار����صرف�املعونات�ب�ل�أنواعها,�

وأشار�باجهام�إ���أن�ما�حدث����توز�ع�اإلغاثة�بوادي�حضرموت�

للناس� املستحقات� و�ل� الغذائية� السالت� توز�ع� ��� تكرار� من�

املستفيدين�سوى�من�حيث�املنطقة�أو�األ��اص.

عبدالاله� األستاذ/� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير�

عبدالقادر�بن�عثمان�أو�������لمتھ�بأن�مؤسسة�العون�للتنمية�

��ا�اآلخر�ن،�وما� ��سعدها�أن��عمل�أعمال�مم��ة�ل�سعد�
ً
دائما

قامت�بھ�من�دعم�وتمو�ل�لعدد�من�املشار�ع�بوادي�حضرموت�

خالل�األيام�املاضية�أتت�من�خالل�رؤ�ة�وا��ة�للتطو�ر�والر���

�عمل�بمنظمات�ا��تمع�املد�ي،�بالشراكة�مع�السلطة�ا��لية.

وزارة� مكتب� مع� املوقعة� املذكرة� هذه� أن� إ��� عثمان� بن� وأشار�

الشؤون�االجتماعية�والعمل�تك�سب�أهمية�كب��ة�لدعم�برنامج�

إدارة�النظام�الت�ام���للمعلومات،�والذي�صممتھ�مؤسسة�العون�

التدخالت� وتوحيد� البيانات� قاعدة� توف��� ع��� للتنمية�سيعمل�

هذا� وسيحدث� ف��ا،� ا��لل� مناطق� وأين� تكون� وأين� ومعرف��ا�

ال��نامج�نقلة�نوعية����عمل�منظمات�ا��تمع�املد�ي�من�خالل�

بيانا��ا� قواعد� وتوحيد� ال��نامج� هذا� مع� االلك��و�ي� التعامل�

التعامل�مع� القدرة�ع��� وتوحيد�تدخال��ا�وتقار�رها�وسيعط��ا�

�السلطة�
ً
املنظمات�واملؤسسات�املانحة�ب�ل�شفافية،�شاكرا

و�رامج� ملشار�ع� الدائمة� رعاي��ا� ع��� حضرموت� بوادي� ا��لية�

املؤسسة.

الوادي� مدير�ات� املساعد�لشؤون� الوكيل� التوقيع� حضر�حفل�

التميمي،�ومدير�إدارة� وال��راء�األستاذ/�عبدالهادي�عبدالاله�

االتحادات�وا��معيات�بمكتب�وزارة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�

استدامة� مشروع� ومدير� التميمي،� خم�س� محمد� األستاذ/�

بمؤسسة�العون�األستاذ�عبدالرحمن�بن�غانم.
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ورشة عمل إلعداد استراتيجية تطوير
معهد العلوم الصحية بالمكال بتمويل من العون

ورشة تقويمية للبرامج األكاديمية لكلية الهندسة والبترول 
بجامعة حضرموت بتمويل من العون

�بمعهد�العلوم�ال��ية�باملكال�فعاليات�ورشة�العمل�ا��اصة�بإعداد�ا��طة�
ً
أفتحت�مؤخرا

االس��اتيجية�لتطو�ر�املعهد����ا��وانب�األ�اديمية�والفنية�واإلدار�ة�بتمو�ل�مؤسسة�العون�

للتنمية�،�وال����ستمر�ع���مدى�يوم�ن�و�س��دف�كوادر�املعهد�إلعداد�الدراسات�واالحتياجات�بما�

�سهم����تحس�ن�الب�ئة�التعليمية.

أن� باوز�ر،� ها�ي� املهندس/� للتنمية� العون� بمؤسسة� والتخطيط� التطو�ر� قسم� رئ�س� واعت���

الورشة�تأ�ي�لتحس�ن�وتطو�ر�املعهد�وإعداد�خطة�اس��اتيجية���مس�سنوات،�يتم�من�خاللها�

التعرف�ع���العراقيل�والصعو�ات�ووضع�احتياجات�املعهد��ي�يظهر�بصورة�مشرفة�وراقية����

عميلة�التعليم.

من�جانبھ�شكر�مدير�معهد�العلوم�ال��ية�بحضرموت�محمد�عمر�بازهدة،�مؤسسة�العون�

�ع���أن�املعهد�خالل�
ً
للتنمية�ع���مبادر��ا�وجهودها����تطو�ر�املعهد�والر���بھ�نحو�األفضل،�مؤكدا

مس��تھ�الطو�لة�ظل��عا�ي�من�املركز�ة،�ولذا�البد�من�إيجاد�حلول�ومق��حات�ما�من�شأ��ا�أن�

يحصل�املعهد�ع���استقاللية�تامة�ليل���طموحات�أبناء�إقليم�حضرموت�بالتخصصات�الطبية.

حضر�افتتاح�الورشة�مديرة�عام�ال��ة�اإلنجابية�با��افظة�الدكتور�أحالم�بن�بر�ك،�والقائم�

بأعمال�مدير�الصندوق�االجتما���بحضرموت�الدكتور�عوض�لقصم،�ومدير�فرع�و�الة�تنمية�

املشار�ع�الصغ��ة�واألصغر�محمد�العو���،�وعدد�من�ممث���منظمات�ا��تمع�املد�ي�وا��تص�ن�

���مؤسسة�العون�للتنمية.

عقدت�بمدينة�املكال�الورشة�التقو�مية�ا��اصة�لل��امج�األ�اديمية�ب�لية�

بالتعاون�مع�مركز� الهندسة�والب��ول�بجامعة�حضرموت�نظم��ا�ال�لية�

التطو�ر�األ�اديمي�وضمان�ا��ودة،�و�تمو�ل�من�مؤسسة�العون�للتنمية.

و���ا��لسة�االفتتاحية�ألعمال�الورشة�أكد�نائب�رئ�س�جامعة�حضرموت�

للشؤون�األ�اديمية�الدكتور�عبدهللا�صا���با�ع���ع���أهمية�إقامة�مثل�

هذه�الورش�النوعية�كون��لية�الهندسة�من�أك����ليات�ا��امعة�و�عول�

عل��ا�الكث���من�اآلمال.

وأشار�الدكتور�با�ع���إ���أن�الوقت�قد�حان�للوقوف�أمام�برامج�ال�لية�

خالل�السنوات�املاضية�من�خالل�أداء�ا��ر�ج�ن����سوق�العمل�وما�مدى�

مهارا��م�وقدرا��م����هذا�ا��انب.

من�جانبھ�أو���املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�األستاذ/�عبدالاله�

عبدالقادر�بن�عثمان�بأن�اهتمام�مؤسسة�العون�بمثل�هذه�ال��امج�وخاصة�

بالشراكة�املتم��ة�ب�ن�املؤسسة�وا��امعة،�يثمر�عنھ�نتائج�طيبة�ومفيدة�

�بأن�هذه�الشراكة�قادمة�ع���مرحلة�اس�ثمار�ة�لبناء�البلد�
ً
للمجتمع،�منوها

،�ولذا�يقع�ع���ال�لية�و�ادرها�التدر�����الكث���من�ا��هد�لرفد�سوق�
ً
علميا

العمل�بمخرجات�قادرة�ع���التعامل�معھ�ب�ل�كفاءة�واقتدار.

وناقش�املشاركون����الورشة�عدة�محاور�م��ا�تقر�ر�محور�أعضاء�هيئة�

التدر�س�والهيئة�التدر�سية�املساعدة�ومحور�أر�اب�العمل،�إ���جانب�محور�

ورسالة� رؤ�ة� مق��ح� إ��� باإلضافة� تخرجهم� واملتوقع� ا��ر�ج�ن� الطالب�

وأهداف�ال�لية�وأقسامها.

وأثر�ت�الورشة�بنقاشات�مستفيضة�ع���إثرها�خرجت�بقرارات�وتوصيات�

هامة�سيكون�لها�األثر�االيجا�ي����تطو�ر�برامج��لية�الهندسة�با��امعة.

الدكتور� ا��ودة� وضمان� األ�اديمي� التطو�ر� مركز� مدير� الورشة� حضر�

التميمي�ونواب� العبد� العام�ل��امعة� عبدهللا�عيضة�باحشوان،�واألم�ن�

عمداء��لية�الهندسة�والب��ول،�وعدد�من�أعضاء�هيئة�التدر�س�با��امعة.
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منظمات المجتمع المدني اليمنية في الميزان

الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية نموذجًا
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ا��ان�ا��تمع�املد�ي�-�حسب�املفكر�العر�ي�الكب���محمد�
َّ
مل

عابد�ا��ابري�–�هو�ذلك�الذي�ت�تظم�العالقات�ب�ن�أفراده�

دولة� فيھ� تقوم� الذي� وهو� �، الديمقراطية� أساس� ع���

ا��ان�ا��تمع�
َّ
املؤسسات�باملفهوم�ا��ديث�للمؤسسة�،�ومل

الدولة� عناصر� �ستكمل� بھ� �
ً
أساسيا �

ً
عنصرا � �عدُّ املد�ي�

املد�ي� ا��تمع� منظمات� �انت� ا�
َّ
ومل �، واملعاصرة� ا��ديثة�

و�خاصة�ا��معيات�واملؤسسات�واملنظمات�اإل�سانية�،�ذات�

أدوار�فاعلة�وملموسة����خدمة�ا��تمعات�وتنمي��ا�،�األمر�

�ل��كومة�
ً
�ثالثا

ً
�وسياسيا

ً
�:�اقتصاديا

ً
�شر��ا الذي�جعلها��عدُّ

�انت�هنالك� ا�
َّ
ومل �، ثالثة� �

ً
ذراعا ا��اص�بوصفها� والقطاع�

ضغوط�خارجية�لتفعيل�ا��تمع�املد�ي�ومنظماتھ�.

ا��ان�ذلك��لھ�،�فقد�وجدنا�الكث���من�دول�العالم�
َّ
نقول�مل

الثالث�وم��ا�بالدنا�ا��ب�بة�اليمن�،��س���إ���تأس�س�هذه�

اإل�سانية� واملؤسسات� ا��معيات� والسيما� �، املنظمات�

إصدار� من�خالل� إ�شا��ا� ع��� وال���يع� بل� � �، وا����ية�

وواجبات� � عمل� آليات� تنظم� ال��� وال�شر�عات� القوان�ن�

وحقوق�هذه�ا��معيات�واملؤسسات�.

�مع�ما�تقدم�ذكره�،�فقد�دخلت�اليمن�إ���
ً
و�الفعل�،�وتجاو�ا

السبعي�يات�من� ��� البداية� و�انت� �، املد�ي� ا��تمع� آفاق�

القرن�املا����،�وذلك�من�خالل�ما�عرف�بالتعاونيات�خاصة�

�
ً
اجتماعيا �: طيبة� آثار� ذات� �ان� وال��� �، م��ا� الزراعية�

�،�و�كفي�هذه�التجر�ة�،�أ��ا�كشفت�عن�
ً
�وتنمو�ا

ً
واقتصاديا

��� قة�
َّ

ا��ال األهلية�وا��تمعية�وديناميا��ا� الفاعلية� مدى�

أوساط�مجتمعنا�اليم���؛�حيث��ان�من�شأن�هذه�التجر�ة�

إحداث�تنمية�مشهودة�ما�يزال�الكث���من�الباحث�ن�واملفكر�ن�

ون���ا�إ���اآلن�.�غ���أن�هذه�التجر�ة�تراجعت�
ّ
املنصف�ن�يتغن

ألسباب�ل�س�هنا�مجال�ذكرها�.

َمَد�العمل�املد�ي�واأله���–��عد�
َ
ومهما�يكن�من�أشياء،�فقد�خ

�من�الدهر�،�ثم�أخذ�باالنتعاش��عد�
ً
هذه�التجر�ة�–�حينا

الوحدة�املباركة�،�ال����ان�من�شروطها�األساسية�–�كما�هو�

�ملمارسة�ا��كم�،�
ً
معروف�-�اعتماد�الن���الديمقراطي�س�يال

والذي�من�متطلباتھ�–�بطبيعة�ا��ال�–�فكرة�تفعيل�ا��تمع�

املد�ي�.

من� ا��ديدة� املرحلة� متطلبات� وتحت�ضغط� �– و�الفعل�

ا��كومية� ا��هات� ال��اخيص�من� منح� تم� اليمن�–� تار�خ�

ا��تصة�لكم�هائل��من�منظمات�ا��تمع�املد�ي�،�وهو�ما�

من� هادر� سيل� أمام� نقف� �– ا��ال� واقع� ��� �– جعلنا�

ا��معيات�واملنظمات�واملؤسسات�اإل�سانية�وا����ية�ال���

أخذت�تمارس�أ�شط��ا�اإل�سانية�وا����ية�،����طول�اليمن�

وعرضها�،�غ���أنھ�غلب�ع���معظمها��شاط�واحد�وحيد�،�أال�

العر�ية� الثقافة� أفق� ��� �، �
ً
تار�خيا األث��� ال�شاط� وهو�

املنصب�فقط�ع���ميدان� ال�شاط� بھ� و�ع��� �، اإلسالمية�

تقديم� ع��� االقتصار� خالل� من� االجتماعية� الرعاية�

مساعدات�مالية�أو�عي�ية�(�غذاء�–�كساء�–�دواء�)�للفقراء�

�،�سواء��ش�ل�كفاالت�شهر�ة��أو�
ً
واأليتام�وا��تاج�ن�عموما

مساعدات�عاجلة�.

و�قراءة�فاحصة�لطبيعة�أ�شطة�وأعمال�وخدمات�منظمات�

واملؤسسات� با��معيات� ممثلة� اليمنية� املد�ي� ا��تمع�

واملنظمات�اإل�سانية�ا��تلفة�،�نالحظ�أن�هذه�األ�شطة�

وا��دمات�قد�تمركزت����مجاالت�رئ�سية�،�أال�و���:�ا��االت�

�عن�ا��االت�األخرى�
ً
ا��دمية�،�والفئو�ة�،�والتنمو�ة�،�فضال

تتصل� ال��� األ�شطة� تلك� باألخ��ة� ونقصد� �، املستحدثة�

بحقوق�اإل�سان�وا��ر�ات�و�ال���من�أهمها�حر�ة�التعب���

وال��افة�واألحزاب�،�عالوة�ع���األ�شطة�ا��اصة�بالب�ئة�.

وإذا�ما�أردنا�التفصيل�أك���،�قلنا�إن�ا��االت�ا��دمية�تتمثل�

وا��دمات� ال��ية� وا��دمات� االجتماعية� الرعاية� ���

�، الفئو�ة� ا��االت� وأما� �، والثقافية� والدي�ية� التعليمية�

واملسن�ن� واألطفال� �املرأة� الفئات� رعاية��عض� ��ا� فاملراد�

التنمو�ة� ا��االت� وأما� �. وا��انح�ن� واملعاق�ن� والشباب�

�، والتأهيل� والتدر�ب� �، ا��لية� التنمية� ميادين� ف�شمل�

واإلغاثة�،��وتنظيم�األسرة�.

ا��معيات� إن�جهود�هذه� � �، الصدد� ���هذا� يقال� وا��ق�

ا��االت� ��� وا����ية� اإل�سانية� واملنظمات� واملؤسسات�

اآلنفة�الذكر�،����–����مجملها�-��جهود�ال�أقل�من�أن�توصف�

باملثمرة�والطيبة�؛�إذ�امتدت�إ���معظم�أرجاء�اليمن�معلنة�

وأثرها� خ��ها� ملس� ساطعة� بصورة� وكينون��ا� نفسها� عن�

الناس�وا��تمع�و�ا��كومة�وع���أك���من�صعيد�،�سواء����

أو� االجتماعية� أو� ال��ية� أو� التعليمية� ا��دمات� جانب�

الدي�ية�أو�الثقافية�،�أو�املرأة�،�أو�الطفل�،...�إ���.�وال�حاجة�

بنا�–�هاهنا-�للتدليل�ع���كم�املشار�ع�اإل�شائية�ذات�الطا�ع�

واملؤسسات� ا��معيات� هذه� ��ا� ��ضت� ال��� اإل�سا�ي�

مشار�عها� عن� �
ً
فضال �، وا����ية� اإل�سانية� واملنظمات�

اإل�سانية�األخرى�اإلغاثية�وال��ية�والتعليمية�واملوسمية�

وغ��ها�،�نقول�ال�حاجة�بنا�للتدليل�أل��ا�أصبحت�من�األشياء�

املعلومة�بالضرورة�.
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املد�ي� ا��تمع� ملنظمات� ا��مودة� ا��هود� الرغم�من� وع���

من� جملة� هنالك� فإن� �، � وا����ي� اإل�سا�ي� الطا�ع� ذات�

العوائق�قد�جعلت�أداء�الكث���م��ا�،�إن�لم�تكن��لها�،�دون�

املستوى�املطلوب�واملأمول�.�و�وسعنا�ت��يص�هذه�العوائق�أو�

األسباب����التا���:

١-�غياب�التخطيط�االس��اتي���وضبابية�األهداف�لدى�هذه�

املنظمات�.

٢-�هيمنة�ال��عة�الفردية�والشمولية�ع���أداء�القائم�ن�عل��ا�.

ا����ات� وتبادل� وال�ش�يك� والت�سيق� التعاون� غياب� �-٣

والتجارب�فيما�ب�ن�هذه�املنظمات�.

٤-�غياب�التخصصية�لدى�هذه�املنظمات�،����مقابل�سيطرة�

نزعة�ا��االت�املتعددة�.

اإلدارة� علوم� ��� ل��ديد� املنظمات� هذه� مواكبة� عدم� �-٥

والتطو�ر�والتحديث�.

٦-�ضعف�جانب�التدر�ب�والتأهيل�للموارد�ال�شر�ة�العاملة�

���هذه�املنظمات�.

واملنظمات� واملؤسسات� ا��معيات� هذه� �عض� قيام� �-٧

اإل�سانية�ع���أسس�حز�ية�وسياسية�وجهو�ة�،�األمر�الذي�

يجا���طبيعة�األعمال�اإل�سانية�وا����ية�،�و�التا���يفقدها�

م�ا��يارها�.
ّ
�يحت رسال��ا�ومن�ثمَّ

بمنظمات� ا��اصة� والقوان�ن� ال�شر�عات� محدودية� �-٨

بالطبيعة� م��ا� املوجود� ا�سام� ناهيك�عن� �، املد�ي� ا��تمع�

االستحيائية�،�إذا����التعب���.

٩-�ضعف�األداء�اإلعالمي�لهذه�املنظمات�؛�ذلك�أن�الدور�الذي�

تقوم�بھ�وسائل�اإلعالم����هذا�ا��ال�خط���و�الغ�األهمية�،�

حيث�ت��ض�بمهمة�التعر�ف�با��وانب�واألساليب�التنظيمية�

وال��امج�واأل�شطة�ال���تقوم���ا�هذه�ا��معيات�واملؤسسات�

واملنظمات�،�بواسطة�تصو�ر�واقعها�الفع���،�والتعرف�ع���

،�ومدى� ا��تلفة� أ�شط��ا� ممارسة� ��� ت�بعها� ال��� الطرق�

�، ممارس��ا� ��� التخطيطي� األسلوب� استخدام� إ��� االتجاه�

والصعو�ات�ال���تواجهها����تنفيذ�برامجها�.�يقول�د�.�محمد�

الرمي������هذا�الصدد�:�إن�العمل�املد�ي�/�األه���بدون�

�
ً
�داخل�دائرة�ضيقة�،�وال�يحقق�واحدا

ً
إعالم�سيظل�محصورا

من�أهم�أهدافھ�وهو�الوصول�إ����ل�ا��تمع�وطبقاتھ�.

هذه� أوساط� ��� الديمقراطية� األ�عاد� تفعيل� ضآلة� �-١٠

املنظمات�.

١١-�محدودية�التعاطي�مع�قيم�الشفافية�وا��كم�الرشيد�.

��� والقانونية� الرقابية� ا��وانب� ��� امل��وظ� ١٢-القصور�

معا��ة�النوا���املالية�واإلدار�ة.

١٣-�غياب�اس��اتيجة�االنتقال�من�دائرة�الرعاية�االجتماعية�

امليتة�إ���دوائر�اإلنتاج�والتمك�ن�االقتصادي�لإل�سان�.

النقاط� إ��� والفاحص� الدقيق� فبالنظر� �، حال� أية� وع���

تمثل�معوقات�حقيقية�النطالق�منظمات� ال��� �، السابقة�

�- �
ً
–�حصرا بذلك� (�ع��� فاعلي��ا� وتحسن� املد�ي� ا��تمع�

نقول� �، �( اإل�سانية� واملنظمات� واملؤسسات� ا��معيات�

بالنظر�الدقيق�إل��ا�،�نجد�أن�الكث���من�هذه�العوائق��يمكن�

�–�با��وكمة�أو�ا��كم�
ً
إدراجها����إطار�ما��سّمى�–�حديثا

الرشيد�/�الصا���.�فاعتماد�ا��وكمة�لدى�هذه�املنظمات�–�

أداء� ��� � �
ً
وم��اجا �

ً
وس�يال � �

ً
مسل�ا اعتمادها� � �- تصورنا� ���

أعمالها�وخدما��ا�اإل�سانية�،�هو�أمٌر�–�وال�شك�–��سيجعل�

�،�ول�س�أي�نجاح�إنما�النجاح�العظيم�
ً
النجاح�حليفها�حتما

املشت���.

�

وهللا�من�وراء�القصد،،،
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عند� ورسال��ا� رؤ���ا� صياغة� ع��� املد�ي� ا��تمع� منظمات� �عمل�

الر�ادة� ع��� التأكيد� ع��� املنظمات� من� الكث��� وتحرص� التأس�س،�

والتم������بيان�رؤ���ا�ورسال��ا،�وا��قيقة�أن�الر�ادة�أصبحت��لمة�

لها�أي�ارتباط�عم��� ���رؤى�املنظمات�ول�س� �
ً
مس��لكة�وتردد�كث��ا

باأل�شطة�ال���تمارسها�هذه�املنظمات.

وع���الرغم�من��غ���الب�ئة�الداخلية�أو�ا��ارجية��ش�ل�كب��،�إال�أن�

بيان�الرؤ�ة�والرسالة�يبقى�كما�هو�وال�يتغ��،�و���هذا�إشارة�إ���عدم�

فعالية�الرؤ�ة�والرسالة�ال���تمت�صياغ��ا�من�خالل�التجر�ة�امل��اكمة�

أسباب� ثالثة� هناك� أن� ي�ب�ن� ا��ال� هذا� ��� االس�شاري� العمل� ���

هذه� تت��ص� والتم��� الر�ادة� تحقيق� من� املنظمات� �عيق� رئ�سية�

األسباب���:

-�عدم�وضوح�مفهوم�الر�ادة�والتم������األساس.

-�عدم�وجود�خارطة�طر�ق�وا��ة�تؤدي�إ���تحقيق�الر�ادة.

-��ش�ت�ا��هود�وعدم�ترك��ها����اتجاه�الر�ادة�والتم��.

إن�وضوح�الهدف�أو�الغرض�الذي�من�أجلھ�تأسست�املنظمة،�يمثل�

البوصلة�ال���تحدد�وجهة�املنظمة،�ومهما��ان���م�ا��هود�املبذولة�

�قبل�
ً
���التخطيط�فإ��ا�تظل�غ���ذات�جدوى�ما�لم�يكن�الهدف�وا��ا

إعداد�أي�خطة،�كذلك����موضوع�الر�ادة�فإن�عدم�وضوح�مفهوم�

الر�ادة�والتم���لدى�املنظمة��عت���الس�ب�األول�����ع���املنظمات����

تحقيقها.

تحتاج�املنظمات�إ����عر�ف�مفهوم�الر�ادة�وتحديد�أ�عاده�ا��تلفة�

ال���ستعمل�ع���تحقيقها،�فقد�تقصد�املنظمة�بالر�ادة�والتم���جودة�

التخصص،� أو� ا��دمة� نوع� ��ا� تقصد� وقد� تقدمها،� ال��� ا��دمة�

و�مكن�أن�يكون�التم������االن�شار�أو�طر�قة�ا��صول�ع���ا��دمة�أو�

التجديد�املستمر�ومواكبة�املتغ��ات.

إن�الدقة����تحديد�البعد�املناسب�للر�ادة،��ساعد�املنظمة�ع���توف���

وتوظيف�املوارد��ش�ل�أفضل،����حال��انت�األهداف�ال���تر�د�املنظمة�

تحقيقها�وا��ة،�فإن�وجود�خارطة�طر�قة�عملية�ال�يقل�أهمية�عن�

وضوح�األهداف.

الر�ادة�هو� تحقيق� من� املنظمة� �عيق� الذي� الثا�ي� الرئ����� الس�ب�

باملنطقية� ت�سم� املعالم،� وا��ة� عمل� خطة� صياغة� ��� فشلها�

ا��هود� أن� حيث� من� منطقية� تكون� أن� تحتاج� فا��طة� والت�امل،�

�أن�
ً
املبذولة��ساعد�ع���الوصول�لألهداف�املرسومة،�وتحتاج�أيضا

�وال�يوجد�تضارب�ب�ن�أي�م��ا،�كما�يف��ض�
ً
تكمل�ا��هود��عضها��عضا

���ا��طة�أن�تكون�وا��ة�املعالم�من�حيث�وجود�مراحل�متتا�عة�

ومحددة�بمؤشرات�أداء�تق�س�مدى�االنجاز�ومدى�االق��اب�من�تحقيق�

األهداف.

ومهما��انت�األهداف�محددة�بدقة�وا��طة�وا��ة،�إال�أن�العمل�

،�وهذا�بدوره�يقودنا�
ً
�ملموسا

ً
ا��اد�هو�الذي�سيجعل�من�ا��طة�واقعا

إ���الس�ب�الرئ�����الثالث�لفشل�تطلعات�الر�ادة�والتم���والذي�يتمثل�

����ش�ت�ا��هود�وعدم�ترك��ها����اتجاه�تحقيق�األهداف.

العمل� فر�ق� مع� التواصل� أهمية� املنظمات� من� كث��� عن� و�غيب�

التواصل� خالل� من� والتم��� الر�ادة� بأهداف� دائم� �ش�ل� وتذك��هم�

الهمم� و��ذ� ا��هود� توجيھ� ع��� التواصل� هذا� و�عمل� املستمر،�

وتحف��ها�ع���بذل�املز�د�من�ا��هود����س�يل�تحقيق�الغايات�ال���

رسم��ا�املنظمة.

إن�املنظمات�ال���تتطلع�إ���الر�ادة�والتم���تحتاج�أن��عمل��ش�ل�دائم�

ع���تحديد�مفهوم�الر�ادة�بدقة�وتطو�ر�خر�طة�عمل�وا��ة�لتحقيق�

توحد� لضمان� العمل� فر�ق� مع� واملستمر� الدائم� والتواصل� الر�ادة،�

ا��هود�املبذولة�لبلوغ�مستو�ات�متقدمة�من�الر�ادة�والتم��.
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العون..
ريادة وتمكين
لألعمال المجتمعية
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تطمح�املؤسسات�بجميع�تنوعا��ا�اليوم�سواء��انت�ا��كومية�أو�األهلية�وغ��ها�إ���تحقيق�أهدافها�املرسومة�لها����وقت�يناسب�الوقت�

ا��دد�لها،�وأهم�تلك�األهداف�ولو�اختلفت�مسميا��ا�فإ��ا�تصب����محاولة�الوصول�إ���الر�ادة�والقمة،�وهذا�ال�يأ�ي�إال��عد�دراسة�

متقنة�وتخطيط�اس��اتي���وا����س���عليھ�تلك�ا��هة�للوصول�إ���مبتغاها�الر�ادي����مجالها.

�التعرف�ع���
ً
وأصبح�مفهوم�"الر�ادة"�اليوم�هو�من�تطمح�املؤسسات�بتحقيقھ،�وقبل�أن��سلط�الضوء�ع���هذا�املوضوع�يجب�علينا�أوال

هذا�املفهوم�و�عر�فاتھ�املتعددة.

فقد�جاء�مع����لمة�"ر�ادة"����م��م�املعا�ي�ا��امع�بأ��ا:�قيادة�ورئاسة.

�
ً
وهذا�األمر��عطي�باإليحاء�بأن�من�يحاول�أن�يصل�بمؤسستھ�أو�جهتھ�إ���الر�ادة،�فإنھ�يخطط��ش�ل�محكم�بأن�يكون�هو�وجهتھ�قائدا

����مجالھ�ل�ل�من�حولھ�من�ا��هات�األخرى.
ً
ورئ�سا

�مصط������مجال�الر�ادة�أال�وهو�ر�ادة�األعمال،�وقد�تم��عر�فھ�من�قبل�الكث���وأقيمت�حولھ�املؤتمرات�واملناسبات�
ً
وقد�اش��ر�مؤخرا

ألهميتھ،�وقد�جاء��عر�فھ����"و�كي�يديا":�ر�ادة�األعمال،�وسميت�أيضا�االعتمار،����عملية�إ�شاء�منظمة/�(منظمات)�جديدة،�أو�تطو�ر�

.
ً
منظمات�قائمة،�و���بالتحديد�إ�شاء�عمل/�أعمال�جديدة�أو�االستجابة�لفرص�جديدة�عامة

وأصل�ال�لمة�فر����،�و�ع���ال��ص�الذي�ُيباشر�أو��شرع����إ�شاء�عمل�تجاري،�وأول�من�استخدم�املصط���هو�رجل�األعمال�الفر�����

الشه���"ج�ن�باب�س�يھ"،�و�رجع��عر�ف�رائد�األعمال�إ���العالم�االقتصادي�"شومبي��"،�إذ�عرف�شومبي���"الر�ادي"�بأنھ:�هو�ذلك�

ال��ص�الذي�لدية�اإلرادة�والقدرة�لتحو�ل�فكرة�جيدة�أو�اخ��اع�جديد�إ���ابت�ار�نا��،�و�التا���فوجود�قوى�الر�ادة�"التدم���ا��الق"�

���األسواق�والصناعات�ا��تلفة�ت�����منتجات�ونماذج�عمل�جديدة.

)�تفشل،�كما�تختلف�أ�شطة�ر�ادة�
ً
،�حيث�أن�معظم�الشر�ات�أو�ا��هات�ا��ديدة�(غ���املنظمة�جيدا

ً
�سهال

ً
ور�ادة�األعمال�ل�ست�ش�ئا

األعمال�باختالف�نوع�ال�شاط�الذي�ت�بعھ�هذه�املنظمة�الناشئة�أو�تلك.

للمس�ثمر�ن� أو� املال�ا��اطر� إما�لرأس� التمو�ل،� الرائدة)�ل��صول�ع��� العديد�من�مشار�ع�األعمال�ا��ديدة�(املشار�ع� و�س���

املشارك�ن�وذلك�إما�لز�ادة�رأس�املال�أو�لبدء�املشروع�ا��ديد.

الر�ادة�و�عر�فا��ا:
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و�تمحور�عمل�الكث���من�املؤسسات�وا��هات�العاملية�والعر�ية�وا��لية����عصرنا�ا��اضر�

���إم�انية�إحداث�الر�ادة�االجتماعية����أعمالها،�وقد�برزت�نماذج�متعددة�وكث��ة�ومن�

أهمها�مؤسسة�العون�للتنمية����اليمن�كمؤسسة�وضعت�ع���عاتقها��عز�ز�وتأصيل�الر�ادة�

���عملها�ورسال��ا�املوجهة�للمجتمع.

و�ع���الر�ادة�االجتماعية�أو�ر�ادة�األعمال�ا��تمعية�بأ��ا�استخدام�األساليب�اإلبداعية�

واملبتكرة�لتنمية�املشروعات�واملؤسسات�ال���تحقق�تأث���اجتما���واسع�النطاق،����ر�ادة�

أعمال�بصفة�عامة�ولكن���دف�الوصول�إ���تأث���مجتم���ول�س�تجارى.

وتكمن�أهمية�ر�ادة�األعمال��ش�لها�العام����عدد�من�النقاط�أهمها:

:�اإلبداع،�فهو�من�أهم�أسباب�نجاح�أي�مشروع�و�عت���أساسھ،�فهو�الذي�يكسبھ�التم���
ً
أوال

و�مهد�طر�قھ�للنجاح،�و�قوم�اإلبداع�ع���االبت�ار�وخلق�األف�ار�ا��ديدة�والتغي���والتجر�ة.

:�حداثة�املشار�ع�وجد��ا،�و���بدورها��ساهم����تنمية�وتطو�ر�ورفع�االقتصاد�ا�����من�
ً
ثانيا

خالل�امل�اسب�املباشرة�ال���يحققها�صاحب�املشروع�وامل�اسب�غ���املباشرة�ال���تتحقق����

االقتصاد�ا����،�لذا�فإن�املشار�ع�ا��ديدة����من�أهم�ا��اور�ال����عتمد�مفهوم�الر�ادة�

عل��ا.

:�توف���فرص�العمل،�و�عد�توف���فرص�العمل�وتأم�ن�مصادر�الرزق�من�املساهمات�
ً
ثالثا

املباشرة�ال���تحققها�ر�ادة�األعمال،�حيث�تؤدي�إ���التقليل�من�الهموم�والعبء�امللقى�ع���

األفراد�الباحث�ن�عن�عمل.

�عت���مؤسسة�العون�للتنمية����إحدى�أك���ا��هات�الر�ادية����اليمن��ش�ل�عام،�وقد�وضعت�

ع���عاتقها�الوصول�إ���الر�ادة�منذ�الوهلة�األو���لقيامها�وتأس�سها،�حيث�ترتكز�رؤ���ا�ا��اصة�

واملرسومة�ع���أساس�الر�ادة..�"الر�ادة����املنح�للتنمية�املستدامة"،�وهذه�الرؤ�ة�العميقة�وذات�

الداللة�الوا��ة�لعلو�الهمة�منذ�البداية،��عطي�املتأمل�صورة�ذهنية�جلّية�بأن�املؤسسة��عطي�

التخطيط�االس��اتي���املتقن�أهمية�كب��ة،�وع���هذا�األساس�ا�عكست�"الر�ادة"�ب�ل�أش�الها����

عمل�مؤسسة�العون�للتنمية�من�خالل�موظف��ا�واملشار�ع�ال���تت�ناها�وتنفذها��ل�عام����

حضرموت�وعموم�ا��افظات�اليمنية�األخرى.

ولم�تكتف�مؤسسة�العون�للتنمية�لتحقيق�الر�ادة�من�خالل�رؤ���ا�فحسب،�وإنما�حرصت��شدة�

لتحقيق�الر�ادة�����افة�تفاصيلها�ومجاال��ا�ال����عمل�وفقها،�وقد�جاءت�رسال��ا�وفق�هذا�ا��ط�

قائلة:�"اإلسهام����تمك�ن�ا��تمعات�املس��دفة�من�خالل�منح�مؤس����نو���مستدام�األثر����

�تدل�بأن�العون�ماضية����تحقيق�الر�ادة����
ً
ب�ئة�محفزة�وفق�أفضل�املعاي���الدولية"،�وهذه�أيضا

ح�املؤس����النو���للوصول�إ���
ْ
عملها�خاصة�و�افة�مشار�عها�ومنحها��ش�ل�عام�من�خالل�املن

أفراد� نفسها�ومص��ة� املشار�ع� ���مص��ة� ��اي��ا� ��� وال���تصب� ا��تمعية� النتائج� أفضل�

ا��تمع.

إ���جانب�ذلك�فإن�مجاالت�العمل�بال�سبة�ملؤسسة�العون����األخرى�املتضمنة���ال�العمل�

يأ�ي� التعليمية�والتنمو�ة�واالجتماعية� الر�ادي�ا��تم��،�فمجاالت�عملها�ا��اصة��ال��امج�

�عدها�تمك�ن�مؤسسات�القطاع�الثالث�واملساعدات�والطوارئ،�����س���لتحقيق�الر�ادة�من�

خاللها�����افة�ا��االت�العملية�ا��تمعية�املتعددة.

ر�ادة�األعمال�ا��تمعية:

العون..�ر�ادة�الرؤ�ة�والرسالة:
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�عت���مؤسسة�العون�للتنمية�من�أهم�املؤسسات����

املستفيدة� ل��هات� الداعمة� واليمن� حضرموت�

وضعت� وقد� اليمن،� عموم� ��� واملن�شرة� ا��تلفة�

أساس�أولو�ا��ا����هذا�الدعم�تمك�ن�تلك�ا��هات�

والوصول���ا�إ���العمل�الر�ادي�ا��تم������مجالها،�

����عملية�
ً
وقد�انت��ت�"العون"�إ���نقطة�مهمة�جدا

الر�ادة�ا��تمعية،�و���أن�ا��ميع�يطمح�ل��صول�

كيف� لكن� أفراده،� خالل� من� ر�ادي� مجتمع� ع���

يتكون�لدينا�مجتمع�ر�ادي�دون�أن�تكون�لدينا�جهات�

ومؤسسات�ر�ادية؟!

ا��هات� بدعم� �
ً
أوال اهتمت� "العون"� فإن� وعليھ�

املستفيدة�والوصول���ا�إ���الر�ادية�لتعمل�فيما��عد�

من� الر�ادة� لتحقيق� واٍع� مجتمع� ��� ا��هات� هذه�

خاللھ.

العون� مؤسسة� اتبع��ا� ال��� ا��طوات� أهم� ومن�

للتنمية�لتعز�ز�رؤ���ا�الساعية�نحو�تحقيق�الر�ادة�

��� ا��تمعية����تب���مشروع�استدامة�وتأس�سھ�

ف��اير�من�العام�٢٠١٥م،�وهو�مشروع�تأهي���لتمك�ن�

منظمات�ا��تمع�املد�ي�ونقلها�إ���ممارسة�العمل�

املؤس����االح��ا���من�خالل�بناء�القدرات�ال�شر�ة�

والفنية،�بتقييم�واقعها�وأدا��ا����األنظمة�اإلدار�ة�

واملوارد�ال�شر�ة�واملصادر�املالية�(تحصيل�األموال�

وال��امج� ا��ارجية� والعالقات� صرفها)،� وآلية�

��ا� يقوم� تقييم�علمية� بأدوات� ا��دمات،� كتقديم�

مختصون����التطو�ر�املؤس����وفق�معاي���وا��ة�

العون..�وتمك�ن�ا��هات�ع���"استدامة":

�ل� مستوى� لتحديد� حساسة� قياس� ومؤشرات�

ثم� املذكورة،� ا��وانب� من� جانب� �ل� ��� مؤسسة�

وضع�خطة�التطو�ر�لتلبية��ل�االحتياجات�التدر��ية�

والفنية�بما�يحقق�التمك�ن�املؤس����امل�شود.

أولها� خطوات� �عدة� العمالق� املشروع� هذا� و�مر�

للمنظمات� األو��� التقييم� ثم� والقبول،� ال���يل�

التدر��ية� االحتياجات� تحديد� �عدها� املس��دفة،�

وان��اء� التطو�ر،� خطة� إعداد� جانب� إ��� والفنية،�

بالتدر�ب�والتأهيل�والتقييم�وقياس�األثر،�و��دف�

إيجاد� إ��� عام� �ش�ل� إ�شائھ� من� املشروع� هذا�

منظمات�مجتمع�مد�ي�فعالة.

مشروع� خالل� من� للتنمية� "العون"� واستطاعت�

"استدامة"�وغ��ها�من�املشار�ع�األخرى�من�تحقيق�

تمك�ن� ���مجاالت�عملها�وخاصة� ثقة� ب�ل� العمل�

الر�ادة� نحو� وتأهيلها� الثالث� القطاع� مؤسسات�

ا��تمعية،�والعمل�وفق�معاي���دولية�اح��افية�لها�

عوائد�إيجابية�ع���ا��تمع�العاملة�فيھ.

و�دورهم�بدأ�القائمون�ع���مشروع�"استدامة"�من�

تنفيذ�العديد�من�الدورات�وال�شاطات�التطو�ر�ة�

والتأهيلية�ل��هات�ا��تمعية�ا��تلفة����محافظة�

حضرموت�وغ��ها�من�املناطق�املنضو�ة�تحت�إطار�

اس��دف� وقد� للتنمية،� العون� ملؤسسة� العمل�

حضرموت� محافظة� ��� منظمة� �(٢٢) املشروع�

ف��ا� بما� ٢٠١٦م،� العام� هذا� ��� وواد��ا� �ساحلها�

مؤسسة�العون�للتنمية�نفسها.
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بالر�ادة� ا��اص� امللف� هذا� ��� �
ً
سابقا تقدم� كما�

والر�ادة�ا��تمعية،�فإن�الرسالة�والرؤ�ة�واألهداف�

تحقيق� ��� للتنمية�تصب� العون� بمؤسسة� ا��اصة�

ا��لية� ا��هات� أهم� من� عت���
ُ
� فإ��ا� ولذا� ذلك،�

خالل� ومن� عملها� داخل� الر�ادة� لتحقيق� الساعية�

برامجها�ومشار�عها�ال���تنفذها����حضرموت�وغ��ها�

من�مناطق�ومحافظات�ا��مهور�ة�اليمنية،�ومن�أهم�

التا�عة�للعون،� تلك�املشار�ع�االجتماعية�والتنمو�ة�

تنمية� برنامج� ضمن� ال��ر�ن،� مياه� تأهيل� مشروع�

الب�ية�التحتية�للمجتمعات�ا��لية.

إ��� ال��ر�ن� مياه� مشروع� تأهيل� مراحل� وتتوزع�

األو��� املرحلة� ب�نفيذ� البدء� أهمها� متعددة� مراحل�

واملتمثلة����بناء�ا��زان��عد�دراسة�السعة�التخز��ية�

واالس�يعابية�لھ،�ثم�يتم�تنفيذ�منظومة�ال���للماء�

بالطاقة�الشمسية�واالستغناء�عن�الوقود�االحفوري�

للمشروع،� املا��� واالكتفاء� االستدامة� وتحقيق�

ل�ستفيد�منھ�ا��تمع����تلك�املنطقة�برم��ا.

من� العديد� حل� ��� ال��نامج� أهمية� وتت��ص�

ملياه� والتخز�ن� الشبكة� بمشروع� االش�اليات�

ال��ر�ن،�باإلضافة�إ���رفد�ال��ز�املا���املستمر�لدى�

املشروع��س�ب�استخدام�الديزل�والكهر�اء�������

املياه،�مما�سيعزز�من�استمراره�وان��اء�ذلك�ال��ز.

و�قوم�برنامج�تنمية�الب�ية�التحتية��ش�ل�عام�الذي�

العون�ومشار�عها�الر�ادية:

تنفذه�"العون"�ع���أساس�توف����عض�االحتياجات�

األساسية�للمجتمع�املستفيد�عن�طر�ق�تأهيل�فئات�

ال��امج� من� احتياجاتھ� لتحديد� ا����� ا��تمع�

املياه� مشار�ع� عمل� مثل� التحتية,� الب��� ومشار�ع�

آبار� حفر� طر�ق� عن� �ان� سواء� للشرب� الصا��ة�

يقوم� كما� املياه,� ��فظ� حواجز� عمل� أو� ارتواز�ة�

ال��نامج�ع���املشاركة����دعم��عض�املشار�ع��ش�ل�

ا��هات� مع� فاعلة� شراكة� ��لق� كمساهمة� جز�ي�

األخرى.
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ومن�أهم�املشار�ع�الر�ادية�ال���تت�ناها�مؤسسة�العون�للتنمية����مدارس�سالم�بن�محفوظ�ال���تأسست����العام�١٩٦٠م�وأعيد�تجديدها�

�ا���مؤسسها�األول�الشيخ�سالم�بن�محفوظ�عليھ�رحمة�هللا�كمدرسة�أهلية�و���من�
ً
وافتتاحها�عام�٢٠٠٤م،�وقد�سميت���ذا�االسم��سبة

املدارس�النموذجية�األهلية����محافظة�حضرموت،�حيث��ان�لها�دور�بارز�خالل�العشر�السنوات�املاضية����الر���بالتعليم�ومخرجاتھ�وتخر�ج�

ال�ادر�املتم���واالهتمام�ا��اص�بتعليم�الفتاة��و�شرف�عل��ا�مؤسسة�العون�للتنمية.

وتت��ص�طبيعة�املدارس����كو��ا�مدارس�أهلية�غ���ر�حية،�الغرض�من�إ�شا��ا�تطو�ر�املنظومة�التعليمية����منطقة�دوعن�وال��ر�ن�بدرجة�

خاصة،�حيث�يحتوي�ا��مع�التعليمي��ع����افة�مراحل�التعليم�(تمهيدي�–�أسا����-��ثانوي)�بن�ن�و�نات،�فا��مع�يحتوي�ع���خمسة�أقسام�

و���(تمهيدي�ور�اض�أطفال،�أسا����بن�ن،�أسا����بنات،�ثانوي�بن�ن،�ثانوي�بنات).

و�حتوي�ا��مع�ع���م��قات�لأل�شطة�من�صاالت�ومالعب�ر�اضية�ومسبح��عليمي،�باإلضافة�إ���وجود�مشار�ع����الب�ية�التحتية�التعليمية�مثل�

القدم�والطائرة�والسلة،�خزان�بر��،�معامل� البنات،�تجه���مجمع�ر�ا����يحتوي�ع���مسبح�ومالعب�لكرة� ثانو�ة�جديدة�ملدرسة� (بناء�

ا��اسوب،�معمل�للرو�وت،�ورش�فنية����صيانة�االلك��ونيات�والكهر�اء�وا��اسوب،�وقر�ة�اللغة�االنجل��ية).

وتحتضن�مدارس�سالم�بن�محفوظ�ب�ن�جنب��ا�(٦٠٤)�طالب،�و�(٤٤١)�طالبة،�إ���جانب�طالب�وطالبات�الروضة�الذين�يصل�عددهم�إ���(١٤٢)��

طالب�وطالبة.

أما�املعلم�ن�فيصل�عددهم�إ���(٥٣)�معلم،�وعدد�املعلمات�(٤٩)�معلمة،����ح�ن�بلغ�عدد�اإلدار��ن�وا��دمات�املساندة�إ���(٤١)���ص.

مدارس�سالم�بن�محفوظ�األهلية:
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�����عز�ز�الر�ادة�ب�ن�أفراد�ا��تمع،�إ���جانب�تحقيق�الر�ادة�ا��تمعية�
ً
ساعدت�مشار�ع�العون�للتنمية�كث��ا

املرسومة�لها����خططها�العامة�ورسال��ا�ورؤ���ا�وأهدافها�ا��ددة،�مما�جعلها�املؤسسة�األو���ع���مستوى�اليمن،�

�
ً
ن�األفراد�من�االستفادة�وتحقيق�نوعا

ّ
كما�ساعدت�رؤ���ا�الر�ادية�إ���إيجاد�جهات�ومشار�ع�ر�ادية����ا��تمع�مما�مك

�من�مستوى�الر�ادة�ع���صعيدهم�ال������وا��تم��.
ً
متقدما

مشار�ع�العون�ودورها����الر�ادة�ا��تمعية:



مع� تفاهم� مذكرة� �
ً
مؤخرا والتعليم� ال��بية� وزارة� مكتب� وقع�

مؤسس���العون�للتنمية�وطيبة�للتنمية�فرع�املكال�لدراسة�واقع�

احتياجات�الواقع�ال��بوي�والتعليمي�بحضرموت�بحضور�محافظ�

حضرموت�اللواء�أحمد�سعيد�بن�بر�ك.

مشا�ل� ل���يص� مت�املة� دراسة� إعداد� إ��� املذكرة� و��دف�

ووضع� حضرموت� ووادي� ساحل� مدير�ات� بمدراس� التعليم�

،�تبدأ�من�يوم�توقيع�
ً
املق��حات�وا��لول�املناسبة�خالل�١٢٠�يوما

االتفاقية.

والتعليم� ال��بية� وزارة� مكتب� جانب� عن� املذكرة� وقع� وقد�

بحضرموت�الساحل�األستاذ/�جمال�سالم�عبدون�مدير�مكتب�

الوزارة،�وعن�مؤسسة�العون�املمولة�للدراسة�األستاذ/عبدالاله�

بن�عثمان،�وعن�مؤسسة�طيبة�املنفذة�األستاذ/�صا���باناعمة،�

مشرف�مكت���املكال�وعدن.

من أخبار العون

"العون" و "طيبة" توقعان مذكرة تفاهم مع مكتب تربية الساحل
لدراسة واقع احتياجات الواقع التربوي والتعليمي بحضرموت

2016 اغسطس | تمكين | 34

أخبار

وخالل�التوقيع�أعرب�محافظ�محافظة�حضرموت�اللواء/�أحمد�

��� س�سهم� وال��� املذكرة،� هذه� بتوقيع� سعادتھ� عن� بر�ك� بن�

�
ً
مؤكدا با��افظة،� وال��بو�ة� التعليمية� العملية� بواقع� ال��وض�

ال��� الصعو�ات� �افة� وتذليل� ومساند��ا� ا��لية� السلطة� دعم�

�الشراكة�الفاعلة�ب�ن�مكتب�
ً
تقف�أمام�س���هذا�املشروع،�مثمنا

للعملية� الداعمة� واملؤسسات� بالساحل� والتعليم� ال��بية�

املسؤولية� بروح� العمل� إ��� ا��ميع� �
ً
داعيا وال��بو�ة،� التعليمية�

إلنجاز�هذه�الدراسة����موعدها�ا��دد.

حضر�التوقيع�مس�شار�محافظ�حضرموت�لشؤون�الشباب�ر�اض�

بن�صالح�ا��هوري،�وسكرت���محافظ�حضرموت�لشؤون�اإلغاثة�

ر�اض�بن�طالب�الكث��ي.



وقعت�مؤسسة�العون�للتنمية�وال��نة�الوطنية�للمرأة�بحضور�محافظ�

محافظة�حضرموت�اللواء/�أحمد�سعيد�بن�بر�ك�اتفاقية�تق����بإجراء�

حضرموت،� محافظة� ��� األسرة� احتياج� حول� ميدانية� علمية� دراسة�

للوقوف�ع���املشكالت�ال���تواجھ�األسرة�وتقف�عائقا�أمامها����تحقيق�

وظائفها�األسر�ة�واالجتماعية�واالقتصادية.

وثّمن�ا��افظ�بن�بر�ك�أهمية�هذه�الدراسة�العلمية�ال���من�شأ��ا�أن�

وضع� ع��� والعمل� �،
ً
وثقافيا �

ً
اجتماعيا األسرة� وتنمية� تطو�ر� ��� �سهم�

املعا��ات�العلمية�لها�وفق�معطيات�دراسية�مختصة����هذا�ا��ال,�

�دعمھ�لهذه�املشار�ع�والدراسات�ال����ساعد����رفد�االحتياجات�
ً
مبديا

و�عز�ز�القيم�اإليجابية�لألسرة����حضرموت.

وأشاد�بن�بر�ك�بالدعم�الالمحدود�الذي�تقدمھ�مؤسسة�العون�للتنمية�

ودورها����تنمية�املهارات�والقدرات�ووضع�الدراسات�واملشار�ع�ال�����دف�

بدرجة�أساسية�إ���خدمة�ا��تمع،�كما�أث���ع���الدور�الذي�تقوم�بھ�

ال��نة�الوطنية�للمرأة�وانخراطها����هذه�املشار�ع�املتعلقة�ب�نمية�األسر�

�وإيجاد�ا��ارج�السليمة�ملشكال��ا�وتلبية�احتياجا��ا�
ً
ا��ضرمية�ميدانيا

.
ً
�وعمليا

ً
علميا

بدورهم�شكر�طرفا�االتفاقية�جهود�محافظ�ا��افظة�اللواء�بن�بر�ك�

ودعمھ�ورعايتھ�لهذه�املشار�ع�ال���تخدم�بدرجة�أساسية��افة�شرائح�

األسر�بحضرموت.

بن� عبدالاله� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير� االتفاقية� وقع�

فائزة� فرع�ساحل�حضرموت� للمرأة� الوطنية� ال��نة� ورئ�سة� عثمان،�

بامطرف.

العون واللجنة الوطنية للمرأة توقعان اتفاقية
تنفيذ دراسة علمية ميدانية حول احتياج األسرة في حضرموت
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تمكين المنظمات
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تمكين المرأه
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التمكين الشبابي

بقلم: د. صالح عبدالرب الهياشي.
دكتوراة في اإلدارة اإلستراتيجية.

يمني مقيم بماليزيا

التمكين الشبابي...
من أين نبدأ؟
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عندما�بدأ�الرا�ع�ال��وف�سور�محمد�يو�س�مشروعھ�العمالق�(بنك�الفقراء)�لم�تكن�الصورة�ال�لية�أو�الرؤ�ة�ال��ائية�للمشروع�وا��ة�لھ،�وإنما�حركھ�ألم�رؤ�ة�املرأة�املسنة�

ال����عمل�بجد�طوال�اليوم�وت�تج�إبداعات�ثم�ال�تحصل�إال�س�ت�ن!!،�وقد�ذكر�ذلك�س�يفن�كو������كتابھ�الرا�ع�(العادة�الثامنة)�ح�ن�ألتقى�بمحمد�يو�س�واستمع�منھ�إ���

قصتھ�ال���تلهم�الكث��ين،�فقد�سألھ�م���وكيف�تبلورت�رؤ�ة�املشروع؟�فأجاب�أنھ�لم�تكن�لديھ�أي�رؤ�ة�عندما�بدأ!

إن�األلم�الذي��ع�شھ�مجتمعاتنا�و�ع�شھ�شبابنا�اليوم�لهو�النافذة�األك���واألوسع����س�يل�االنطالق�نحو�أحالم�املستقبل�وواقع�الغد،�وألجل�هذا�املقصد�وهذا�الهدف��ان�

الدافع�لكتابة�هذه�السلسلة�لتأصيل�التمك�ن�الشبا�ي����ا��تمعات�ثم�وضع�األطر�العملية�الكفيلة�بمساعدة�املشار�ع�الشبابية����شق�طر�قها�نحو�البناء�والتغي���

ا��ضاري�امل�شود�ألوطاننا.

هل�نحتاج�ألن�نضع�رؤ�ة؟!�وهل�نحتاج�لإلج��اد����وضع�أهداف�و�رامج�وأ�شطة؟!

،�ففي�ح�ن�ندعوا�ونؤكد�ع���امتالك�الرؤ�ة�
ً
أسئلة�قد�تكون�إجابا��ا�مح��ة

والهدف�وا��طة�وال��نامج�نجد�أمثال�ال��وف�سور�محمد�يو�س�وغ��ه�الكث��ون�

لم�ينطلقوا�من�رؤ�ة�محددة!�إال�أ��م�و�ال�أد�ى�شك�انطلقوا�من�ألم�عاشوه�

وأرادوا�أن��ساعدوا����التخفيف�منھ�أو�إ��ائھ..�وهذا�ما�نحتاج�أن�نركز�عليھ�وأن�

�نحو�بناء�األوطان.
ً
�جامعا

ً
تنطلق�مشار�ع�الشباب�نحوه:�ألم�يولد�أمال

هذا�هو�مر�ط�الفرس�كما�يقولون..�ألٌم�نر�د�أن�نتخلص�منھ،�فشبابنا�اليوم�

��ع�شون�ألم�الضعف�والضياع�وقلة�ذات�
ً
ومجتمعاتنا�ب�ل��شكيالتھ�عموما

اليد،�ألم�األوطان�املمزقة،�واألجيال�غ���املتعلمة،�ألم�تقدم�العالم�من�حولنا�

ونحن����ذيل�األمم�����ل�جديد�وهام.

�(systems theory)�مما�نظن�ولعل�نظر�ة�النظم�
ً
إن�العالم�اليوم�أك����عقيدا

وال���نتج�ع��ا�من���منظمات�التعلم�(�learning organizations)�أصبحت�

تفسر�ما�نراه�من�أحداث��عمق�فتتعدى�مستوى�ا��دث(event)�إ���فهم�النمط�

��structure�إ���فهم�ال��كيب�العميق�للمش�لة�واأللم�pattern�املتكرر�ع���الزمن

�
ً
أك���نجاحا اليوم� الشباب� أن�تكون�تحر�ات� املن���يمكن� ،�ومن�خالل�هذا�

����واقع�ا��تمعات.
ً
�وأثرا

ً
وتمكينا

���هذه�السلسلة�من�االطالالت�س�تعرف�ع���مجموعة�من�ا��طوات�املتم��ة�ال���

الشبابية� للمشار�ع� التمك�ن� تحقق� ومشروع،� لرؤ�ة� األلم� تحو�ل� ع��� �ساعد�

وا��تمعية،�و���هذه�االطاللة�س�تعرف�ع���أولها:

امتالك�التفك���اإلس��اتي���والنظمي�strategic and systemic thinking،�ومع�

أ��ما�يقعان����مستو��ن�مختلف�ن�من�مستو�ات�التفك���كما�يصنف�ذلك�نموذج�

"�ل���جر�فز"�ملستو�ات�و���األمم،�فالتفك���اإلس��اتي���يقع����املستوى�ا��امس�

وهو�املستوى�النف���أو�ال��اجما�ي�بحسب�النظر�ة�ال��اجماتية�األمر�كية،�وفيھ�

يتعاون�ا��ميع�طاملا�أن�هنالك�مصا���مش��كة،�وأي�مص��ة�مش��كة�ألبناء�الوطن�

الواحد����أن�يكون�لهم�وطن�آمن�وقوي�ومتقدم،�ولذا�سيكون�هذا�املستوى�نافٌع�

ومهم����بناء�عالقات��شاركية،�ومن�ثم�يأ�ي�مستوى�التفك���النظمي�والذي�يقع����

املستوى�السا�ع�من�مستو�ات�و���الشعوب�وهو�املستوى�الرسا���وهذا�املستوى�

ي�ش�ل�عندما�يصبح�تفك���الشباب����الرسالة�ال����عملون�من�أجلها.

الصورة� أو� ال��ادايم� ��� نقلة� بإحداث� يبدأ� والنظمي� اإلس��اتي��� التفك��ين� كال�

التطو�ر�وع���رأسهم� paradigm)�وهذا�ما�يؤكده�كث��ون�من�خ��اء� �) الذهنية�

��� ا��طوة� لهذه� التفصيل� ����ء�من� نتطرق� ولعلنا� "بي���سن��"،� و� "كوفمان"�

كتاباتنا�القادمة.

التفك���اإلس��اتي���ينقلنا�من�فكرة�الفعل�ورد�الفعل�إ���صناعة�الفعل�وصناعة�

املستقبل،�وكما�يقول�عمالق�اإلدارة�بي���دراكر:�أفضل�طر�قة�الستقراء�املستقبل�

أن��شارك����بنائھ..

ب�نما�التفك���النظمي�يجعلنا�قادر�ن�ع���رؤ�ة�العالقات�البي�ية�ب�ن�أجزاء�النظام�

الذي��ع�ش�فيھ،�فال�يمكن�أن�نفهم�قدرة�املشار�ع�الشبابية�ع���إحداث�األثر�ما�لم�

ا��تمعات�من�جهة�أخرى،�كما� الشباب�من�جهة�و�تحر�ك� نَر�عالق��ا�بطموح�

�عمل� أن� يمكن� ثم� ومن� والدو��،� واإلقليمي� الداخ��� ا��يط� فهم� ��� �ساعدنا�

ب�ناغم.

ا��اضر� ملواجهة� تكفي� ال� الهادئ� األمس� عقائد� إن� لنكولن:� ابراهام� يقول�

العاصف!،�و�علق�ع���ذلك�س�يفن�كو���بقولھ:�يجب�أن�نفكر�بطر�قة�جديدة.�ال�

�منظومة�مهارات�
ً
يكفي�أن�نطور�منظومة�تفك���جديدة،�بل�يجب�أن�نطور�أيضا

جديدة.

وهذا�ما�سيكون�حدي�نا�القادم�بإذن�هللا..�وع���أمل�اللقاء...�دمتم�أعزاءنا����خ��.
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أصبحت�مواقع�التواصل�االجتما������عصرنا�ا��اضر�من�

أهم�الوسائل�ا��ديثة�املؤثرة�واملساعدة����إيصال�املشار�ع�

إ���مصاف�املشار�ع�الر�ادية،�وذلك�من�خالل�ال�شر�الواسع�

��دما��ا�وهو���ا�إ���جمهور�عر�ض�ومس��دف�بانتقاء.

وقد�استغلت�الكث���من�املشار�ع�منذ�بداي��ا�أو�مع�بداية�

ان�شار�مواقع�التواصل�االجتما���واتضاح�أهمي��ا��ش�ل�

أك��،�استغلت�الوقت����العمل�ع���التخطيط�االس��اتي���

ا��يد�ل��صول�ع���أك���قدر�من�االستفادة،�وهو�األمر�الذي�

�من�التبادل�اإليجا�ي�ب�ن�املشار�ع�ذا��ا�ومواقع�
ً
أحدث�نوعا

التواصل�االجتما��،�حيث�عززت�تلك�املشار�ع�والذي�وصل�

االجتماعية� املواقع� دور� العاملي،� السلم� قمة� إ��� �عضها�

�من�األهمية�ملا�تتم���بھ�من�مم��ات�
ً
�كب��ا

ً
وأضفت�عل��ا�جانبا

�
ً
وخصائص،�فيما�خدمت�املواقع�االجتماعية�باملقابل�أيضا

تلك�املشار�ع�من�حيث�كسب�عمالء�جدد�وتوطيد�العالقة�

.
ً
بي��ا�و��ن�عمال��ا�املوجودين�سابقا

مواقع التواصل االجتماعي
ودورها في ريادة المشاريع

العالم�العر�ي�وما�يحتو�ھ�من�مشار�ع�متعددة�لم�تفتھ�هذه�

االجتما��� التواصل� مواقع� باستخدام� املتعلقة� النقطة�

مصاف� إ��� املشار�ع� بتلك� الوصول� ��� م��ا� واالستفادة�

ل��دمات� وال��و�ج� ال�سو�ق� الر�ادية،�وذلك�ع��� املشار�ع�

املقدمة،�و�شرها����أوساط�الشعب�العر�ي�عامة،�لتعز�ز�

.
ً
�و�شر�السلع�وا��دمات�ثانيا

ً
الصورة�الذهنية�أوال

ومن�ب�ن�الدول�العر�ية�ال���اهتمت�باملشار�ع�الر�ادية�ووضع�

مواقع�التواصل�االجتما���ضمن�خططها�االس��اتيجية����

ا��هات� من� العديد� أثب�ت� وقد� اليمن،� ��� لها� ال��و�ج�

ا��كومية�وا��اصة�اليمنية�املالكة�ملشار�ع�ر�ادية�إم�انية�

العمل�ب�ل�اح��افية�والولوج�إ���عالم�التقنية�الرقمية�من�

خالل�املواقع�االجتماعية�و�شر�هو���ا�و�شاطا��ا�ا��تلفة�

ا��هات� تلك� من� العديد� �
ً
مؤخرا برزت� وقد� أك��،� �ش�ل�

بي��ا� من� وال��� االجتما��� التواصل� ملواقع� املستخدمة�

ع��� ال��و�ج� أمر� وضعت� وال��� للتنمية،� العون� مؤسسة�

العام� مطلع� منذ� اهتماما��ا� أو��� من� االجتماعية� املواقع�

م�شورا��ا� ع��� ور�اد��ا� قو��ا� أثب�ت� حيث� ٢٠١٥م،�

شهر�ة،� اس��اتيجية� خطة� وفق� تامة� �عناية� املوضوعة�

الفئة� ذهن� ��� وتث�ي��ا� ��ا� ا��اصة� الهو�ة� �شر� اعتمدت�

املس��دفة�داخل�اليمن�وخارجها،�مما�أنتج�عنھ�عمالء�جدد�

�ب�ن�املؤسسة�وعمال��ا�القدامى.
ً
�وثيقا

ً
وارتباطا
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المؤلف: مالك بن نبي
الناشر: دار الفكر 2006 م
عدد الصفحات: 158

مشكلة الثقافة 
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�ال�شك�أن��عر�ف�مفردة�”الثقافة“�هو�ما�س�نطلق�منھ�أي��اتب�يروم�ا��وض����

ثنايا�هذا�املفهوم�العميق�واملعقد.�و�كذلك��ان�الشأن�بال�سبة�ملالك�الذي�انطلق����

كتابھ�هذا�من�التأكيد�ع���أن�املفاهيم�واألشياء�ع���حد�سواء�تظل،�مع�كو��ا�

����مستوى�الالشعور�إ���أن�يت�بھ�لها�اإل�سان�و�
ً
حاضرة����حياة�الناس،�قا�عة

يصبح�قادرا�ع���تحديد�معاملها�إذاك�يطلق�عل��ا�اسما�تصديقا�ع���وجودها�الذي�

اك�شفھ.�ثم��عد�ذلك�ينطلق�اإل�سان�إ���مستوى�أع������سلم�التعرف�ع���املفهوم�

و�شر�ح� وتنظيمھ� ضبطھ� قصد� العلم� ألدوات� يخضعھ� عندما� وهو� ال���ء،� أو�

مضامينھ.

والثقافة�كما��ع���اليوم�مفهوٌم��ان�حاضرا�منذ��شأة�أو���ا��ضارات�ع���األرض�

ولكنھ�لم�يحدد�كمفهوم�معروف�إال�حديثا�بفضل�ال��ضة�األور�ية�ال���عّرفت�

الفكر� قرائح� أنتجتھ� ما� أي� اإلغر�قية� الالتي�ية� اإل�سانيات� أ��ا� ع��� الثقافة�

الكالسي�ي�األورو�ي.�و�عد�اك�شاف�العالم�الشر���وحضارتھ�(الهندية�والص�نية)�

صار�للثقافة�مفهوم�أرحب�كوُ��ا�تضم�واقعا�اجتماعيا�يتجاوز�حدود�أور�ا.

اج��د�العالم�املتحضر��شقيھ�الغر�ي�و�املارك�������إيجاد��عار�ف�للثقافة،�لكن�

هذه�األخ��ة،�يؤكد�ال�اتب،�مع�أ��ا�سليمة����ذا��ا�غ���أن�ت��يلها����واقعنا�(العر�ي�

اإلسالمي)�يث�ت�عدم�صالحيتھ�كو��ا�تفتقد�عنصرا�مكمال�ضمنيا��امنا����نفوس�

صا�غ��ا�ال�يمكن�أن��س�شفھ�من�ظاهر�التعر�ف�ألنھ�منطلق�أساسا�من�واقعهم�

الذي��ع�شون�فيھ.

الثقافة����باألساس�صورة�لواقع�اجتما���مع�ن.�و�طبيعة�”األشياء“�و�”األف�ار“����

مجتمع�ما�ال�يمكن�أن��عطينا�فكرة�عن�ثقافتھ�ولكن�ما�يخول�ذلك�هو�باألساس����

طبيعة�عالقة�هذا�ا��تمع�و�صلتھ���ذه�األف�ار�واألشياء.�ففاعلية�األف�ار�تبقى�

مرتبطة�دوما��شروط�نفسية�واجتماعية�ت�نوع�ب�نوع�الزمان�وامل�ان.�فقد�أوحت�

تفاحة�(���ء)�لنيوتن�ب(فكرة)�عظيمة�(ا��اذبية)�ولو�سقطت�نفس�التفاحة�ع���

جد�نيوتن�أو�ع���فرد��ع�ش����جو�ثقا���مختلف�أل�لها�وملا�أوحت�لھ�����ء.�كذلك�

الشأن�بال�سبة�ألف�ار�ابن�خلدون�العظيمة�ال���لم�يكن�لها�صدى����واقع�زمانھ�ألن�

��ا.�فالصلة�الثقافية�
ّ
املتلقي�أنداك�يفتقد�لذلك�االستعداد�للتما���مع�الفكرة�وت�ن

���ال���تمنح�األشياء�واألف�ار�قيم��ا�الذاتية�واملوضوعية����إطار�مع�ن.

ذلك� ب�ن� تفرق� ب�نما� فيھ� والطب�ب� الرا��� ب�ن� توحد� مع�ن� مجتمع� ��� الثقافة�

الطب�ب�وطب�ب�قادم�من�ثقافة�أخرى.�إ��ا�ثقافة�عمر�بن�ا��طاب�ال���طلبت�

التقو�م�من�”الشعب“����حال�ا��ياد�عن�ا��ق�فلم�يندهش�الشعب�من�هذا�

الطلب�بل�أجاب�ب�”لو�وجدنا�فيك�اعوجاجا�لقومناه��سيوفنا“.�فالثقافة�أسلوب�

حياة�مش��ك���تمع�ما�ينضوي�تحتھ�علماؤه�وفالحوه�ع���حد�سواء.

الثقافة����أعم�من�املعرفة�وأوثق�صلة�بال��صية�من�جمع�املعلومات،�ف���تمثل�

مجموعة�الصفات�ا��لقية�واالجتماعية�ال���تؤثر����الفرد�منذ�والدتھ�وتصبح�

�ال���تر�ط�سلوكھ�بأسلوب�ا��ياة����الوسط�الذي�ولد�فيھ.����
َ
الشعور�ا�العالقة

�ذلك�ا��و�الذي�يمتص�الفرُد�عناصَره�تلقائيا�ال�بوصفها�معا�ي�يك�س��ا�عن�
ً
إذا

طر�ق�الو���ولكن�بوصفها�صورا�استأ�س���ا�مند�مهده�ثم�تذوب�هذه�العناصر�

لتطبع�سلوكھ.

ع���مستوى�العالم�املتخلف�ال�يمكننا�أن�نتحدث�عن�ثقافة�إذ�ال�وجود���ضارة����

ذلك�العالم،�فالثقافة�ل��ضارة��الدماء�ل��سد��غذيھ�وتصنع�مناعتھ.�كما�أننا����

هذا�العالم�ال�يمكننا�أن��عت���أن�الفول�لور�هو�الثقافة�ألنھ����أحسن�األحوال�جزء�

م��ا�ال�غ��.����هذا�العالم�املتخلف،�من�األجدر�أن�نتحدث�عن�الالثقافة،�أي�ذلك�

املستوى�االجتما���املع�ش�الذي�البد�أن�ننطلق�منھ�لنب���ثقافة�تتمتع�باألصالة�

�تدلل�ع���ارتفاع�املستوى�االجتما���ألفرادها�محليا�و�تبذل�
ً
والعاملية�معا.�ثقافة

ا��لول�ا��ديدة�و�املبتكرة�ملشا�ل�العالم.



استجابت�مؤسسة�العون�للتنمية�بمحافظة�حضرموت�للنداءات�ال���وجهها�فخامة�الرئ�س�عبدر�ھ�منصور�

هادي،�ونائب�رئ�س�ا��مهور�ة�رئ�س�الوزراء�السابق�خالد�بحاح�بإرسال�املساعدات�اإلغاثية�إ���محافظة�

�عز،��عد�فك�ا��صار�ع��ا�من�ا��هة�الغر�ية�والذي�فرضتھ�املل�شيات�ملدة�عدة�أشهر.

وشملت�هذه�املساعدات�أدو�ة�ومستلزمات�طبية�ملس�شفى�الثورة�والروضة�ب�لفة�إجمالية�بلغت�١٢�مليون�

املتضرر�ن� إغاثة� ��� وسباقة� مبادرة� كمؤسسة� للتنمية،� العون� مؤسسة� من� بتمو�ل� ر�ال،� الف� و٣٠٠�

والنازح�ن�من�ا��رب،�و�الت�سيق�مع�ائتالف�ا�����لإلغاثة�اإل�سانية�بمحافظة�حضرموت.

وأو���املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�األستاذ/�عبدالاله�عبدالقادر�بن�عثمان�إ���أن�هذه�اإلغاثة�

العاجلة�ال���أرسل��ا�املؤسسة�إ����عز����تلبية�للدعوات�ال���أطلق��ا�الرئاسة�اليمنية�ومركز�امللك�سلمان�

�إ���أن�اإلغاثة�العاجلة�تندرج�ضمن�إطار�املرحلة�
ً
لدعم�املس�شفيات�باألدو�ة�واملستلزمات�الطبية،�الفتا

الثالثة،��عد�أن�قامت�املؤسسة����الف��ة�السابقة�بإرسال�معونات�ومساعدات����ا��انب�الص���والغذا�ي�

ب�لفة�١٤٠�مليون�ر�ال.

ونّوه�بن�عثمان�إ���أن�هذه�اإلغاثة�العاجلة�إنما����امتداد�لعزم�املؤسسة�تنفيذ�مخيمات�طبية�وجراحية����

�عز�بالشراكة�مع�عدد�من�املنظمات�ا��لية�والدولية.

من�جهتھ�أو���املدير�التنفيذي�الئتالف�ا�����بحضرموت�فهمي�بن�منصور�أن�االئتالف�ومؤسسة�العون��انا�

السباق�ن����أعمال�اإلغاثة�مطلع�ا��رب،�وقامت�بالتدخالت�إلغاثة�النازح�ن�من�عدن�و�عض�ا��افظات،�

واليوم�يتدخالن�كأول�منظمتان�محليتان����إرسال�اإلغاثة�العاجلة�إ���محافظة��عز�ال����انت�تحت�ا��صار.

من أخبار العون

"العون" تستجيب لنداء رئيس الجمهورية ونائبه في إغاثة تعز بعد فك حصارها
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"العون" تبحث بمدينة المكال أوجه التعاون مع "المعهد العربي" الكويتي

بامشموس يحصل على شهادة خبير مجاز في محاسبة
 (CNAP ) المؤسسات غير الربحية
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األستاذ/� للتنمية� � العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير� بحث�

عبدالاله�بن�عثمان�مع�الدكتور�محمد�باطو�ح�ا��ب���باملعهد�

العر�ي�بدولة�الكو�ت�الشقيقة��أوجھ�التعاون�ب�ن�املؤسسة�

ال�شر�ة� بالتنمية� ا��اصة� ا��االت� من� عدد� ��� واملعهد�

والتدر�ب�والتأهيل�وتقديم�االس�شارات����هذه�ا��وانب.

وناقش�اللقاء�آلية�عقد�شرا�ات�ب�ن�املؤسسة�واملعهد�العر�ي�

وتبادل�الز�ارات�وا����ات�ب�ن�ا��انب�ن�بما��عزز�خدمة�ا��تمع�

ومشار�ع� برامج� ع��� وال��ك��� وإقليم�حضرموت،� محافظة� ���

الشباب�واملرأة�وتطو�ر�السلوكيات�ال��صية�والذاتية�وإعداد�

القيادات�الشبابة����قطا���الشباب�واملرأة.

و�رامجها� للتنمية� العون� بمؤسسة� � باطو�ح� الدكتور� وأشاد�

�بأن�
ً
التنمو�ة�ال���تنفذها����مجاالت�التعليم�وال��ة،�مشيدا

املعهد�وجد�ضالتھ����املؤسسة�ال����عت���من�املؤسسات�الرائدة�

���اليمن�لبحث�مجاالت�التعاون�وتوقيع�اتفاقيات�إ���جانب�

املؤسسات�ا��كومية،�ال���وقع�املعهد�معها�اتفاقيات�خالل�

تقديم� املعهد� استعداد� �
ً
مبديا ���حضرموت،� السابقة� الف��ة�

ال��� ا��االت� مختلف� ��� للمحافظة� واس�شارات� خدمات�

يقدمها�املعهد�لعدد�من�ا��هات�ا��كومية�وا��اصة����الكو�ت�

ودول�ا��ليج�والوطن�العر�ي،�من�خالل�بناء�القدرات�والدعم�

�بأن�املعهد���تم�بتطو�ر�
ً
املؤس����وغ��ها�من�ال��امج،�منوها

السلوك�الذاتية�وال��صية�وهذا�جانب�مهم����عملية�تحس�ن�

األداء�داخل�مرافق�العمل�واإلنتاج.

بمؤسسة� املوظف� بامشموس� عبدهللا� األستاذ�حسن� حصل�

العون�للتنمية�ع���شهادة�خب���مجاز����محاسبة�املؤسسات�غ���

الر�حية�CNAP))�ال���تصدرها�ا��معية�الوطنية�للمحاسب�ن�

واملس�شار�ن�غ���الر�حي�ن����الواليات�املتحدة�األمر�كية.

����محاسبة�
ً
و�عت���هذه�الشهادة����الوحيدة�املع��ف���ا�مهنيا

املؤسسات�غ���الر�حية����الواليات�املتحدة�األمر�كية،�وتقدم�

.FMA))�من�خالل�برنامج�تدر����ينفذ�ع���معهد�اإلدارة�املالية

وقد�عقد�ال��نامج����الف��ة�من�٣١مايو�-٢يونيو�٢٠١٦م،�حيث�

يتطلب�ا��ضوع�المتحان�اجتياز�ملنح�الشهادة،�و�قع�ال��نامج�

التدر����ضمن�خطة�التدر�ب�التأهيلية�ال���ت�ت��ها�مؤسسة�

العون�لتطو�ر�وتأهيل�من�سب��ا�ل��صول�ع���شهادات�مهنية�

،�وفق�خططها�االس��اتيجية���لق�
ً
��ا�دوليا اح��افية�مع��ف�

شرا�ات�فاعلة�مع�ا��هات�املانحة�الدولية.

الشرق�األوسط�من�خالل� ��� ال��نامج� تنفيذ� اعتماد� تم� وقد�

األمر�كية� با��امعة� املستمر� التعليم� مركز� ��� ال��نامج� ممثل�

بب��وت�منذ�عام�٢٠١٣م.

من�جهتھ�رحب�األستاذ/�عبدالاله�بن�عثمان�بز�ارة�الدكتور�باطو�ح�إ���مقر�املؤسسة�واطالعھ�ع���مجمل�ال��امج�واملشار�ع�ال���

�إ���أن�قرابة�٧٠�٪�من�م��انية�العون�تذهب����دعم�
ً
تمولها�مؤسسة�العون����مختلف�ا��االت�العلمية�وال��ية�وغ��ها،�مش��ا

�إ���أنھ�خالل�األيام�املاضية�تم�توقيع�اتفاقية�لتنفيذ�دراسة�م��ية�من�الواقع�ل���يص�واقع�واحتياجات�التعليم�
ً
التعليم،�الفتا

العام�بمحافظة�حضرموت�ساحلها�وواد��ا.

حضر�اللقاء�رئ�سة�ال��نة�الوطنية�للمرأة�بحضرموت�األستاذة�فائزة�بامطرف،�وأخصا�ي�العالقات�واإلعالم�بمؤسسة�العون�زكر�اء�

بامحيمود.






