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امل�سرف العام على امل�سروع  -اأ�سول الفقه

املركز الدويل للأبحاث والدرا�سات (مداد)

2

الأ�ستاذ :ب�سار حممد اأديب ك�ساب

مدير امل�سروع  -العمل الجتماعي

املركز الدويل للأبحاث والدرا�سات (مداد)

3

الدكتورة :ناهد عز الدين عبد الفتاح

باحثة  -علوم �سيا�سية

جامعة القاهرة

4

الدكتورة� :سيماء حطب

باحثة  -ال�سيا�سة والتنمية

جامعة اإ�سك�س  -بريطانيا

5

املهند�س :بندر بن حممد القحطاين

باحث وا�ست�ساري -املوارد الب�سرية واجلودة
والتميز

املجل�س ال�سعودي للجودة

6

املهند�س :عبد اهلل عبد القادر ترك�ستاين

باحث وا�ست�ساري -اجلودة ال�ساملة والأداء
املوؤ�س�سي

مركز الأداء املتميز لل�ست�سارات

7

الأ�ستاذ :عمر بن حممد حلبي

حمكم  -ا�ست�ساري اإداري

مركز مرا�س لل�ست�سارات

8

الدكتور :اأ�سرف عبد احلكيم جماهد

حمكم  -اخلدمة الجتماعية وتنظيم املجتمع

جامعة امللك عبد العزيز

9

الدكتور :حممد �سعيد الزهراين

حمكم  -اخلدمة الجتماعية

جامعة اأم القرى
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10

11
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خالصة

إذن

هناك قطاع ثالث ُمكن
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ثالث ًا :مدخل عام
 1-3مقدمة:

�سهدت الدولة املعا�سرة ،يف خمتلف اأرجاء العامل ،جملة من التحولت العميقة ،ولعل اأهم هذه التحولت
مكونات الدولة نف�سها ،واأدوار هذه املكونات ،ومنط علقاتها البينية .وبغ�س النظر عن اختلف الأنظمة
ال�سيا�سية ،فقد عرفت دول العامل يف ال�سابق ،وب�سفة عامة ،هيمنة وا�سحة للحكومات وال�سوق على املجالني
ال�سيا�سي والقت�سادي بالتوايل ،يف حني بقي املجال الجتماعي مو�سوع توافقات بني هذين القطاعني(.)1
وقد اأدى هذا الو�سع اإىل ات�ساع الهوة بني الأ�سرة كلبنة اأ�سا�سية يقوم عليها املجتمع والدولة ،ممثلة يف
القطاعني احلكومي واخلا�س .واإذا كان هذا الو�سع مل يوؤثر على مقدرات الأ�سر ،وبالتايل املجتمع يف الدول
الغنية؛ بحكم �سيا�سات الرفاه التي انتهجتها هذه الدول جتاه مواطنيها ،فاإنه باملقابل اأدى اإىل تف�سي الفقر
واحلرمان الجتماعي يف الدول النامية ،خ�سو�سا يف ظل التحولت القت�سادية والجتماعية العميقة التي
�سهدتها هذه الدول ،والتي اأفرزت احتياجات اجتماعية فردية وجماعية عجزت اآليات الت�سامن الجتماعي
التقليدية عن ال�ستجابة لها.
تعددت ال�سرتاتيجيات وتباينت النماذج واجلهود التي يتطلع من خللها اإىل تلبية احتياجات اأفراد
املجتمع ،حيث من ال�سروري مبكان تلبية احتياجات املنظمات التي تعمل على تلبية هذه الحتياجات،
والتي تكون من خلل تنمية القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية اخلا�سة مبوؤ�س�سات القطاع الثالث.
 2-3القطاع الثالث :المفهوم واألدوار والممارسة:

يف ظل هذا الو�سع� ،سهدت العقود الأخرية حراك ًا اجتماعي ًا عرب العامل يف اجتاه تعزيز اآليات تنظيم
املجتمع ،مبا اأدى اإىل اإيجاد فاعل ثالث تعاطى اأكرث مع ال�ساأن الجتماعي ،وتفاعل ب�سكل اأو باآخر مع
القطاعني الآخرين :احلكومي واخلا�س ،وبذلك اأ�سبح للدولة املعا�سرة ثلثة اأركان رئي�سة تقوم عليها:
القطاع احلكومي ،والقطاع اخلا�س ،والقطاع الثالث.

 . 1عبد ربي بن �سحراء ،درا�سة احتياجات منظمات القطاع الثالث يف اململكة العربية ال�سعودية1431 ،هـ.
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تباينت خ�سائ�ص القطاع الثالث ح�سب الدول اأو ح�سب املناطق اجلغرافية على الأقل ،وقد اأ�سهمت
جملة من العوامل يف هذا التباين ،اأهمها:
البعد احل�ساري لكل بلد ،خ�سو�سا فيما له علقة بدور املجتمع وم�ساركته يف التنمية؛ حيث تتمتع بع�س
الدول باإرث تاريخي اجتماعي وثقايف و�سيا�سي واقت�سادي ا�ستندت اإليه يف تنظيم جمتمعاتها ،كما ح�سل
بالن�سبة لنظام الوقف يف احل�سارة الإ�سلمية مثل ،اأو كما هو ال�ساأن بالن�سبة للتجربة الربيطانية التي
عرفت �سن اأول قانون يف اأوربا ملحاربة الفقر منذ �سنة 1601م ،م�ستعينة يف تنفيذه بجمعيات الإح�سان
والأبر�سيات الدينية.
التطور التاريخي لن�ساأة كل دولة من الناحية ال�سيا�سية ،حيث توجد دول عريقة ا�ستطاعت اأن جترب
وتطور اآليات خمتلفة لتنظيم م�ساركة جمتمعاتها ،و اأن تن�سئ موؤ�س�سات ت�ساعدها على ذلك ،يف حني مل
حتظ بع�س الدول بهذه التجربة؛ حلداثة ن�ساأتها.
نوع النظام ال�سيا�سي لكل بلد ،فقد مثلت الدول الغربية  -على �سبيل املثال  -بيئة خ�سبة لن�ساأة قطاع
ثالث ديناميكي نتيجة احلريات العامة ال�سائدة ،يف حني مل ت�سمح الأنظمة ال�سمولية يف رو�سيا واأوروبا
ال�سرقية بظهور هذا القطاع (. )1
و من اأبرز جتليات هذا التباين الختلف الوا�سع يف ت�سميات و تعريفات هذا القطاع ،اإ�سافة ملجالت و
طرق عمل املنظمات املن�سوية حتته ،واأ�س�س ت�سنيفها؛ فمن حيث الت�سميات يعرف هذا القطاع مب�سميات
خمتلفة ،ومن اأهم هذه الت�سميات  -للمثال ل احل�سر  :-القطاع الثالث ،اأو قطاع املجتمع املدين ،اأو
القطاع الأهلي ،اأو القطاع اخلريي ،اأو القطاع غري الربحي ،اأو القطاع غري احلكومي ،اأو القطاع الطوعي،
اأو القطاع اجلمعوي ،وغريها )2( .يعك�س كل م�سطلح من هذه امل�سطلحات الدللة الرئي�سة التي يراد منه
اأن يحملها اأو يعرب عنها ،بالنظر اإىل البيئة التي �سيغ فيها؛ فا�ستعمال م�سطلح القطاع اخلريي  -مثل -
 .1جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن انهيار املع�سكر ال�سرقي يف بداية الت�سعينات واكبته جهود كبرية قامت بها دول املع�سكر الغربي
لدعم اإن�ساء قطاع جمتمع مدين يف هذه الدول؛ كي ي�سهم يف التحولت الكبرية التي اأقبلت عليها الأنظمة اجلديدة.
 .2لعل اأكرث الت�سميات تداول اليوم .1 :املنظمات غري احلكومية ،بحكم تبني هذا امل�سطلح من طرف الأمم املتحدة ،كما جاء
يف البند  71من ميثاقها؛ مما جعل هذا امل�سطلح يتداول يف اأغلب اأدبيات الأمم املتحدة .امل�سطلح الثاين الأكرث ا�ستعمال هو
 .2قطاع املجتمع املدين ،حيث مييل ل�ستعماله اأغلب الباحثني؛ لقدرته على متييز مكونات هذا القطاع عن القطاع احلكومي
والقطاع اخلا�ص (اأي الربحي).
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يحيل اإىل ا�ستناد هذا العمل اإىل منظومة اأو مرجعية اأخلقية حتفز �سلوك النا�س نحو عمل اخلري .وكذلك
بالن�سبة مل�سطلح القطاع الطوعي ،الذي يعرب عن اأن هذا العمل نابع من رغبة ذاتية ملن يقوم بها ،ولي�س
وراءه اأي اإلزام اأو اإكراه .وكذلك بالن�سبة مل�سطلح القطاع غري الربحي ،الذي يراد من ا�ستعماله الرتكيز
على البعد غري التجاري لأن�سطة القطاع للتمييز بينه وبني القطاع الربحي ،الذي يخ�سع ملعايري ال�سوق .من
هنا يتبني اأنه ل ميكن مل�سطلح واحد اأن يعرب عن كل امل�سامني التي ميكن اأن يحتويها عمل من هذا النوع.
ل يقت�سر الأمر على التباين الوا�سع يف ت�سميات القطاع ،بل يتجاوزه  -اأي�سا  -اإىل م�ستوى التعريف ،الذي
يختلف  -اأي�سا  -بالنظر للزاوية التي ينظر من خللها لهذا القطاع ،فمن ينظر للقطاع من خلل املنظار
القت�سادي يركز اأكرث على م�سادر متويله ،حيث تن�سوي حتت هذا القطاع ،وفق هذا املنظار ،كل منظمة
ت�ستقبل ال�سواد الأعظم من مواردها من اأ�سخا�س م�ستقلني ،ولي�س من احلكومات ول من القطاع اخلا�س.
اأما من يحاول تلم�س منظمات هذا القطاع من منظور الو�سع القانوين للمنظمة ،فاإن هذه الأخرية ل بد
اأن تتخذ �سكل قانونيا ين�سجم مع الإطار القانوين ال�سائد .يف حني من ينظر اإىل منظمات القطاع اعتمادا
على بعد الأهداف التي ترمي اإليها ،فاإن منظمة جمتمع مدين هي كل منظمة تعمل على ترقية امل�سلحة
العامة ،وت�سجع التمكني وامل�ساركة ،وتبحث عن احللول اجلذرية مل�ساكل الفقر والتخلف.
ويف غياب تعريف موحد ملنظمات القطاع ،كانت احلاجة للبحث عن اأهم اخل�سائ�س امل�سرتكة التي تتميز
بها منظمات القطاع ،هذه اخل�سائ�س جمتمعة اأفرزت ما يعرف بالتعريف الهيكلي /العملياتي "Structural-
 ،"Operational Definitionالذي يركز على بنية منظمات القطاع وطبيعة وخ�سائ�س عملها )1( .ويف هذا
ال�سدد ،جتمع اأغلب الدرا�سات على اأن القطاع الثالث يتكون من املنظمات التي تتمتع بال�سمات الآتية:
 .1منظمة ( :)Organizedمبعنى اأنها ت�سم جمموعة من الأفراد لهم اأهداف م�سرتكة ،ويوزعون املهام
فيما بينهم ،وذلك بغ�س النظر عن اأن هذه املنظمة م�سجلة اأم ل ،مبعنى اأنها ر�سمية اأو عرفية.
 .2م�ستقلة ( :)Privateوتعني اأن املنظمة لي�ست جهازا من اأجهزة احلكومة ،رغم اأنه باإمكانها ا�ستقبال
متويل منها ،وتربطها بها علقات تعاون.
 .3ل توزع اأرباحا مادية ( :)Not profit distributingمبعنى اأنها لي�ست قائمة على اأ�س�س جتارية ،ول على
توزيع عائدها املادي على القائمني عليها اأو على من تربطهم بها م�سلحة ما .علما باأن هذا ل مينع اأن
 . 1املرجع ال�سابق.

16

حتقق املنظمة اأرباحا من خلل عملياتها ،لكن ل بد من اإنفاق هذه الأرباح يف خدمة اأهدافها الرامية
بدورها خلدمة ال�سالح العام.
 .4تدار ذاتيا ( :)Self-governingاأي اأن القائمني على املنظمة لهم كامل ال�سلحية يف اإدارة �سوؤونها
الداخلية ،واتخاذ ما يرونه من قرارات تخدم اأهدافها ،دون اأي توجيه من اأي طرف خارجي ،دون اأن يعني
ذلك عدم التن�سيق مع باقي الأطراف الأخرى بحثا عن تاآزر اجلهود وتكاملها.
 .5قائمة على التطوع ( :)Voluntaryمبعنى اأن خيار الع�سوية يف املنظمة اأو امل�ساركة يف اإدارتها اأو يف تقدمي
خدماتها قائم على الرغبة الذاتية للفرد نف�سه ،ول يخ�سع لأي اإكراه اأو اإلزام من اأي طرف كان.
فيما يتعلق مبجالت عمل منظمات القطاع الثالث وطرق عملها ،فقد ات�سعت هذه املجالت لدرجة ي�سعب
ح�سرها؛ وذلك ل�سببني رئي�سني :يتعلق ال�سبب الأول بات�ساع احلقل الجتماعي ،الذي هو جمال تخ�س�س
منظمات القطاع ،وتداخله الكبري بال�ساأنني ال�سيا�سي والقت�سادي .اأما ال�سبب الثاين ،فيتعلق بطبيعة
العلقة بني القطاع الثالث وكل من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س� ،سواء يف اإطار البحث عن التن�سيق
والتكامل ،اأو يف اإطار تدبري املنطقة الرمادية بني القطاعات الثلثة ،حيث اإن هذا التق�سيم الثلثي لي�س
حديا باأي �سكل من الأ�سكال .وا�ستجابة لهاتني اخلا�سيتني  -ات�ساع احلقل الجتماعي مع ما يفر�سه ذلك
من تعدد اخلدمات الجتماعية املطلوبة ،وتتنوع الفئات امل�ستهدفة ،وطبيعة العلقات البينية بني القطاع
الثالث والقطاعني الآخرين  ،-تعتمد منظمات القطاع الثالث منهجيتني متكاملتني يف العمل ،هما :اأ.
()1
املنهجية الوظيفية ،و ب .املنهجية الهيكلية.
تعتمد املنظمات التي ت�ستعمل املنهجية الوظيفية على تقدمي اخلدمات الجتماعية مبا�سرة لفائدة الفئات
امل�ستحقة لتلبية احتياجاتها )2( .لهذا تنعت هذه الفئة من املنظمات باأنها ذات وظائف خدمية "Service
 ."Functionsاأما الفئة الثانية من املنظمات ،فرتكز جهودها على ق�سايا ال�سيا�سات واملنا�سرة وح�سد
� . 1سهيدة الباز :املنظمات الأهلية على م�سارف القرن الواحد والع�سرين 1997 /م.
 . 2بغ�ص النظر عن مدى قدرة امل�ساعدة املقدمة عن �سد احلاجة ،وعن قدرتها  -اأي�سا  -على الق�ساء على اأ�سباب هذه احلاجة مبا
مي ّكن م�ستقبال للم�ستفيد .ومن هذا املنطلق تختلف املنظمات  -اأي�سا  -بالنظر اإىل مدخل امل�ساعدة الذي تتبناه ،فمن املنظمات
من تتبنى مدخل احلاجة " ،"Approach based Needsالذي يعتمد على تقدمي امل�ساعدة املتاحة دون اأي التزام جتاه �ساحب
احلاجة بتلبيتها كاملة .ومنها من ت�سعى لتبني املنهجية القائمة على احلق " ،"Approach based Rightالتي تنظر للمحتاج
على اأنه �ساحب حق ينبغي م�ساعدته على التمكن منه كامال غري منقو�ص.
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املوارد ،وبذلك ل توجه هذه املنظمات خدمات مبا�سرة للم�ستفيدين بقدر ما ت�سعى لرتقية قطاع مهني
بكامله اأو الدفاع عن ق�سايا م�سرتكة .اإن هذه الوظائف ،التي تو�سف باأنها وظائف تعبريية "Expressive
()1
 ،"Functionsهي واجهة العلقة بني القطاع الثالث وكل من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س.
 3-3مفهوم التمكين (:)Empowerment

يتكرر م�سطلح التمكني يف خطاب ال�سيا�سة الدولية ،واملنظمات واجلهات الفاعلة يف امليدان ،حيث يعترب
مفهوما رئي�سي ًا يف كل ا�سرتاتيجيات التنمية اجلديدة ،كما مت حتديده من البنك الدويل .و هناك تباين
واختلف حول التمكني ،اإل اأن معظمها يركز على حرية امل�ساركة ،واإبداء الراأي ،وتعدد اخليارات والفر�س
املتاحة من خلل العدالة وامل�ساواة ،واحلقوق الإن�سانية ،وبناء القدرات املتكافئة لتخاذ اخليارات وحتويلها
اإىل اإجراءات (.)2
المفهوم اللغوي:

ياأتي مبعنى التقوية اأو التعزيز ( ،)3و التمكني يف اللغة م�سدر الفعل (م ّكن) ،يقال( :م ّكنه) من ال�سيء
متكين ًا ،و(اأمكنه) منه ،وا�ستمكن الرجل من ال�سيء ،و(مت ّكن) فلن (.)4
المفهوم اصطالح ًا:

تتعدد تعريفات مفهوم التمكني؛ وذلك تبع ًا لطبيعة جمال عمل املنظمات ،ونطاق تطبيق امل�سطلح ،وقد
اأعطى البنك الدويل تعريف ًا للتمكني على اأنه" :عملية تهدف اإىل تعزيز قدرات الأفراد اأو اجلماعات لطرح
خيارات معينة ،وحتويلها اإىل اإجراءات اأو �سيا�سات ،تهدف يف النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية
 . 1حيث ميكن ملنظمات القطاع الثالث  -على �سبيل املثال  -الإ�سهام يف اإ�سدار ت�سريعات لها عالقة باملجالت التي تعمل فيها،
اأو امل�ساركة يف اإعداد ا�سرتاتيجيات وطنية ،اأو التاأثري على جهات اتخاذ القرار من اأجل ر�سد اعتمادات مالية خلدمات معينة.
اأما على م�ستوى القطاع اخلا�ص ،فيمكن ملنظمات القطاع اأن متار�ص نفوذها من اأجل حت�سني ظروف العمال لدى ال�سركات،
واحلفاظ على البيئة ،اأو حلماية امل�ستهلك ،كما ميكنها  -اأي�سا  -م�ساعدة �سركات القطاع اخلا�ص على اأن تكون لها برامج خا�سة
بخدمة املجتمع� ،سواء يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات اأو يف اأي اإطار اآخر.
 .2طلعت ال�سروجي :متكني الفقراء "ا�سرتاتيجيات بديلة" ،مكتبة الإجنلو امل�سرية 2011 ،م.
 .3اأماين قنديل :املو�سوعة العربية للمجتمع املدين 2008 ،م.
 .4اأبو الف�سل جمال الدين ابن منظور ،ل�سان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار اإحياء الرتاث العربي ،بريوت (.)1999
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ملوؤ�س�سة اأو تنظيم ما" ( .)1كما يعرفه (زرقون )2014 ،على اأنه :عبارة عن ا�سرتاتيجية تهدف اإىل حترير
الطاقات الكامنة لدى الأفراد ،واإ�سراكهم يف عمليات بناء املنظمة ،باعتبار اأن جناح املنظمة يعتمد على
تناغم حاجات الأفراد مع روؤية املنظمة واأهدافها البعيدة (.)2
ومن خلل مراجعة تعريفات التمكني يف جمملها جند اأنها تركز على عنا�سر القوة من حيث م�سادرها
وتوزيعها يف املجتمع ،بهدف حتقيق العدالة املجتمعية ،من خلل جمموعة من املحاور التي ت�ساعد على
حتقيق التمكني ،وهي:
املحور الأول :التغلب على كافة العقبات والتحديات التي حتول دون تطبيق عملية التمكني� ،سواء كانت
قانونية اأو ت�سريعية اأو اجتماعية (تتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف املجتمعية).
املحور الثاين :تبني �سيا�سات واإجراءات وت�سريعات ،واإقامة كيانات وموؤ�س�سات تتوىل عملية التمكني
املجتمعي.
املحور الثالث :الرتكيز من خلل عملية التنمية الجتماعية على الفئات املهم�سة ،وذلك من خلل تنمية
قدراتها املعرفية وتنمية مواردها ،مما ي�ساعد على اندماجها يف جمتمعاتها ،وبالتايل اإيجاد فر�س متكافئة
بني اأفراد املجتمع� ،سواء كانت الفر�س اقت�سادية اأو اجتماعية .... ،اإلخ (.)3
 4-3آليات التمكين:

ت�ستند اآليات متكني الأفراد واملجتمعات واملوؤ�س�سات ،بناء على ما �سملته التعريفات اخلا�سة مب�سطلح
التمكني ،والتي تتمثل بـتعبئة عنا�سر القوة والقدرات التي ميلكها املجتمع� ،سواء كانوا اأفرادا اأو جماعات
اأو موؤ�س�سات ،ويكون ذلك من خلل جمموعة من ال�سيا�سات والآليات واخلطوات الإجرائية التي ت�ساعد
على تفعيل عملية متكني املجتمع بكل فئاته و�سرائحه .لذا تتعدد اآليات التمكني وتتنوع وفق ًا لطبيعة الفئة
 .1اأماين قنديل :املو�سوعة العربية للمجتمع املدين� ،ص  2008 ،98م.
 .2حممد زرقون :التمكني واأثره يف حت�سني الأداء الوظيفي للعاملني باملنظمات ،ورقة علمية مت طرحها يف موؤمتر التمكني
واأثره على املنظمات العربية ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،جامعة الدول العربية 2014 ،م.
 .3اأماين قنديل :املو�سوعة العربية للمجتمع املدين 2008 ،م.
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وال�سريحة امل�ستهدفة من عملية التمكني ،ومن الآليات امل�ستخدمة يف مو�سوع التمكني ،مما ياأتي:
 .1بناء الوعي بالذات وبالدور الفعال للفئات اأو املنظمات التي يراد متكينها.
 .2بناء القدرات� ،سواء يف جمال التعليم ،وال�سحة ،والتدريب والتاأهيل ،وقدرات ومهارات امل�ساركة
القت�سادية والجتماعية ،اأي كل ما من �ساأنه توفري العتماد على الذات والتقوية.
 .3بناء القاعدة املعرفية حول الق�سايا التي تخدم املجتمع ككل ،ومن ثم الق�سايا التي تخ�س كل فئة من
الفئات املراد متكينها� ،سمن الإطار الجتماعي والثقايف والقت�سادي املحدد (.)1
 5-3مفهوم معايير التميز:

هي اأداة اختبار للمنظمة من اأجل معرفة قدرتها على توفيق وتن�سيق عنا�سر املنظمة ،وت�سغيلها يف تكامل
وترابط لتحقيق اأعلى معدلت الفاعلية ،والو�سول بذلك اإىل م�ستوى املخرجات التي حتقق رغبات ومنافع
وتوقعات امل�ستفيدين (.)2

 . 1اأماين قنديل :املو�سوعة العربية للمجتمع املدين 2008 ،م.
 .2اإدارة املخاطر وتفعيل عنا�سر اإدارة امل�ستقبل يف موؤ�س�سات التعليم العايل ،الدكتور حل�سن عبد اهلل با�سيوة ،جامعة بجاية،
اجلزائر2011 ،م.
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رابع ًا :استنهاض القدرات
(عر�ص نتائج ثالث جتارب دولية يف متكني منظمات القطاع الثالث)
"اليابان  /كوريا اجلنوبية  /فنزويال"
 1-4مقدمة:

ت�سهد منظمات القطاع الثالث يف دول العامل العربي تقدم ًا ملحوظ ًا على م�ستوى الو�سائل واملوارد والتجربة
والدراية ،اأكرث من اأي وقت م�سى ،ولكن ذلك مل يوؤد اإىل القدر نف�سه من التقدم يف جمال متكني هذه
املنظمات يف جمتمعاتها؛ ويعود ذلك اإىل عدة اأمور:
ان�سغال العديد من قيادات القطاع الثالث باحلاجات ال�سرورية عن التوجهات ال�سرتاتيجية يف جمال
متكني منظمات القطاع الثالث.
�سعف الوعي بدور منظمات القطاع الثالث يف املجتمع ،وطبيعة العلقة بني دورها ودور الدولة يف علج
م�سكلت املجتمع ،مع عدم و�سوح مل�سارات ال�سراكة يف ذلك.
الغياب املتنامي للمعرفة الواقعية لحتياجات املجتمعات لدى منظمات القطاع الثالث ،وعدم وجود
املعلومات الواقعية والدقيقة التي ت�ساعد يف متكني املنظمات من اأدوارها الفعلية يف املجتمع.
ل توجد ا�سرتاتيجيات وا�سحة لبناء قدرات منظمات القطاع الثالث؛ مما �سبب ت�ستت اجلهود املبذولة
يف بناء القدرات ،مع قلة ما ينفق من اأموال يف هذا املجال اأو يف اإعداد الكوادر الب�سرية املوؤهلة لقيادة
منظمات هذا القطاع.
وبنا ًء على ذلك كانت النتيجة �سعف فاعلية منظمات القطاع الثالث يف امليدان ،اإذن ما هو احلل لتمكني
هذه املنظمات للقيام بدورها ب�سكل اأف�سل؟
للإجابة عن هذا الت�ساوؤل قمنا بدرا�سة جتارب ثلث دول ا�ستطاعت اأن متكن ملنظمات القطاع الثالث،
يف ظل ظروف �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية م�سابهة للظروف التي مير بها العامل العربي حالي ًا ،وهذه
التجارب هي:
 -1جتربة اليابان.
 -2جتربة جمهورية كوريا اجلنوبية.
 -3جتربة جمهورية فنزويل.
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وت�سم الق�سايا الرئي�سية التي توقف عندها ا�ستعرا�س تلك التجارب ما ياأتي:
ما هو تاريخ منظمات القطاع الثالث يف تلك الدول قبل التمكني؟ وما هي اأبرز التحديات التي واجهتها
يف م�سريتها اأثناء التمكني؟
ما هي الأدوات والو�سائل التي �ساعدت يف متكني منظمات القطاع الثالث يف تلك الدول؟
ون�ستعر�س هنا اأهم النتائج امل�ستفادة من درا�سة تلك التجارب ،التي ت�سع لنا منارات يف طريق متكني
منظمات القطاع الثالث يف العامل العربي.
لقد ا�ستعان الباحثون يف درا�سة تلك التجارب على املنهج التاريخي كاإطار للتحليل ،تفر�سه طبيعة املو�سوع،
علوة على ال�ستعانة مبنهجية العلقة بني الدولة واملجتمع ،التي تركز على تتبع وحتليل عملية التفاعل
والتمكني املتبادل بني الدولة ومنظمات املجتمع ،مع ر�سد لأهم التحولت يف ال�سياقات ال�سيا�سية والقانونية
والقت�سادية والجتماعية املحيطة مبنظمات القطاع الثالث ،وما ينجم عنها من فر�س وحتديات ،وكيفية
التفاعل معها من جهة تلك املنظمات.
ويف اخلتام ،فاإن منظومة القطاع الثالث يف املجتمعات العربية بحاجة اإىل اإعداد الدرا�سات املتنوعة عن
جتارب الدول يف متكني القطاع الثالث ،وترجمة الدرا�سات العلمية يف هذا املجال؛ حتى ميكن ال�ستفادة
من تلك التجارب يف زيادة فاعلية منظمات هذا القطاع املهم.
 2-4النتائج:
 1-2-4تقييم تمكين منظمات القطاع الثالث في ثالث دول:

ميكن لنا اأن ن�سع معيار ًا للحكم على جناح اأو ف�سل اأي جتربة يف متكني منظمات القطاع الثالث ،وهو مدى
فاعلية هذه املنظمات يف القيام بدورها يف املجتمع ،بدون قيود نظامية تعيقها عن اأداء ر�سالتها.
وبعبارة اأخرى :ما مقدار احلرية املعطاة لهذه املنظمات حتى تقوم بدورها يف املجتمع؟
ل توجد لدينا درا�سات مف�سلة عن فاعلية منظمات القطاع الثالث يف الوقت احلا�سر يف تلك الدول الآن،
حتى جنزم بنجاح جتربة متكني املنظمات فيها؛ لذا ل ميكن اإعطاء اإجابة �سافية عن هذا ال�سوؤال يف الوقت
الراهن.
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اإل اأننا �سجلنا بع�س امللحظات التي تكفي لإطلق احلكم بنجاح هذه التجارب:
ففي جتربة كوريا اجلنوبية جنحت الدولة يف تذويب خطاب املواجهة وال�سراع مع املجتمع ،واأعادت
اإدماج اجلماعات الجتماعية املعار�سة �سمن الهياكل والبنى املوؤ�س�سية ،مع توفري الأطر القانونية املحفزة
حلرية حركة هذه املنظمات الجتماعية.
وكذا احلال يف فنزويل ،فقد جنحت منظمات القطاع الثالث والدولة يف اإيجاد م�ساحات للتعاون لتنفيذ
برامج اجتماعية وا�سعة النطاق ،تهدف اإىل اإعادة اإدماج ومتكني اجلماعات والفئات املهم�سة.
ويف اليابان اأف�سحت الدولة املجال لبناء علقات جديدة مع منظمات القطاع الثالث ومع املجتمع ،قوامها
ال�سراكة والندية ،والتعاون ،والتمكني املتبادل ،من خلل القبول من جانب الدولة بتقلي�س حجم تدخلها
املبا�سر ،مع اإتاحة هام�س اأو�سع من ال�ستقللية ملنظمات القطاع الثالث.
بل تطور الأمر اإىل اأن تكون هذه املنظمات �سريكا ا�سرتاتيجيا يف ال�سيا�سة اخلارجية اليابانية ،ل �سيما
يف اإدارة ملف املنح وامل�ساعدات الدولية ،وبذلك مت توظيف هذه املنظمات كم�سدر من م�سادر القوة
الناعمة لبناء �سمعة اليابان الدولية يف اخلارج.
فهذه امللحظات التي �سجلناها تدل على اأن تلك التجارب حققت جناح ًا ميكن اأن ي�ستفاد منه.
 2-2-4العوامل المساندة في تمكين منظمات القطاع الثالث:

يواجه متكني منظمات القطاع الثالث دائم ًا بع�س التحديات ،وهذه التحديات لي�ست دائم ًا عقبة ي�ستحيل
جتاوزها .ويف الواقع اإن القدرة على جتاوز هذه التحديات ،اأو على الأقل التكيف معها ،يجب اأن تكون اأحد
العتبارات الرئي�سية يف جناح اأي عملية متكني للمنظمات .ومن خلل جتارب تلك الدول جند اأن هناك
جمموعة من العوامل امل�ساندة يف عملية التمكني ،كانت متثل حتدي ًا لبع�س هذه التجارب ،فتم جتاوزها اأو
التغلب عليها ،اأو التكيف معها ،وتف�سيل هذه العوامل على النحو الآتي:
 -1اإ�سدار الت�سريعات امل�ساندة للتمكني:
تو�سح التجربة اليابانية اأثر الت�سريعات على متكني القطاع الثالث يف املجتمع ،فقد كان الد�ستور الياباين
يحتوي على كثري من القيود القانونية التي اأعاقت عمل موؤ�س�سات القطاع الثالث� ،سوا ًء فيما يتعلق بتاأ�سي�س
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املوؤ�س�سات اأو العمل يف الن�ساط ،بيد اأن املناخ ما لبث اأن حت�سن كثري ًا ل�سالح منظمات القطاع الثالث يف
اأعقاب احلرب العاملية الثانية؛ فقد �سهدت تلك احلقبة ت�سريع حزمة من القوانني اجلديدة يف جمالت
�ستى ،قللت من حجم الت�سييق ،واأدت اإىل تذليل معظم العقبات والعراقيل ال�سابقة ،مثل :القانون الطبي
1948م ،وقانون املدار�س اخلا�سة 1949م ،وقانون خدمات الرفاهية الجتماعية ،وقانون املوؤ�س�سات الدينية
1951م.
اأما املنعطف التاريخي يف م�سرية القطاع الثالث ،فكان عند �سدور قانون املنظمات عام 1998م ،الذي
ا�ستمل على جملة من املزايا التي اأتاحت فر�س ًا ملنظمات القطاع الثالث لتاأ�سي�س منظمات جديدة ،وتو�سيع
دائرة احلركة والن�ساط .ومن اأبرز ملمح هذ القانون:
 -1انتقال �سلطة املوافقة على اإن�ساء املنظمة من احلكومة املركزية اإىل يد حاكم الولية ،وهذه ال�سلطة
كا�سفة عن تاأ�سي�س املنظمة اأكرث منها من�سئة لها.
 -2و�سع �سقف زمني� ،سهرين كحد اأق�سى ،من تاريخ الإعلن عن اإن�ساء املنظمة للح�سول على موافقة
حاكم الولية على تاأ�سي�سها.
 -3حتديد الأن�سطة غري الهادفة للربح يف قائمة وا�سحة ،ت�سمل اأي ن�ساط هادف اإىل حتقيق املنفعة لكافة
املواطنني على حد �سواء.
ورغم هذه املزايا التي اأتاحها القانون ،اإل اأنه مل يخل من بع�س املع�سلت التي تعرت�س �سبيل منظمات
القطاع الثالث ،ومن اأخطرها :الزدواجية بني هذا القانون ( قانون  ) 1998واملادة ( )34من القانون
املدين ،التي حكمت تاأ�سي�س وعمل موؤ�س�سات القطاع الثالث؛ الأمر الذي ي�سري اإىل وجود اإطارين قانونيني
يحكمان عمل تلك املوؤ�س�سات ،وهو ما كان وراء حملت ال�سغط التي مار�ستها تلك املنظمات من اأجل
ا�ست�سدار قانون اجلمعيات الو�سطى عام  ،2001اخلا�س باملوؤ�س�سات غري الربحية ،ويف عام  2008مت اإقرار
ن�سخة جديدة من القانون تدعم منظمات القطاع الثالث.
اأما يف كوريا اجلنوبية ،فقد اأدت التحولت الجتماعية الوا�سعة اإىل مراجعات د�ستورية عام  ،1987و�سعت
نهاية لت�سلط النظم الع�سكرية املتعاقبة من ثلثة عقود ،واأعادت تعريف العلقة بني الدولة واملجتمع،
واأ�س�س التداول ال�سلمي لل�سلطة ،وتو�سيع ن�ساط منظمات القطاع الثالث ،لتلعب اأدوار ًا حمورية يف املجالت
القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية يف الدولة.
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ويف فنزويل ،اأكد الد�ستور الذي و�سعه "ت�سافيز" عام  1999على دميقراطية امل�ساركة كمبداأ اأ�سا�سي
للحكم واملواطنة؛ مما �سكل اإلزام ًا على احلكومة لتفعيل الن�س الد�ستوري ،من خلل اإن�ساء اآليات
وموؤ�س�سات ت�ساركية وت�ساورية� ،ساعدت على الرتويج للعمل الطوعي الجتماعي ،ومتكني اجلماعات
الجتماعية املهم�سة والفقراء ،ففي عام  2003مت اإن�ساء ما يقارب من  6500جلنة �سحية ،و 200.000
جمعية تعاونية.
 -2متويل عملية متكني منظمات القطاع الثالث:
من اأهم عنا�سر جناح عملية متكني منظمات القطاع الثالث هو الدعم املايل لهذه العملية ،ومتويلها� ،سوا ًء
جاء من احلكومة اأو من القطاع اخلا�س ،وكلما كان التمويل وفق خطط مدرو�سة �ساعد على �سرعة متكني
املنظمات يف القيام بدورها الجتماعي.
ففي التجرية الفنزويلية ا�ستوعبت الربامج املجتمعية ،يف الفرتة ما بني  2003و  ،2005ما يقارب من %53
من الناجت القومي الإجمايل.
ويف كوريا اجلنوبية قامت اإدارة "كيم دي جاجن" بتقدمي م�ساعدة مالية ،تقدر بحوايل 17مليون دولر
اأمريكي ،يف الفرتة  ،2003 -1998ملنظمات القطاع الثالث.
اأما يف اليابان ،فقد ن�س الد�ستور على اأن الدعم املايل ل يكون اإل للمنظمات اخلا�سعة ل�سيطرة
احلكومة ،حيث تن�س املادة ( )89من الد�ستور الياباين ( )1947على اأن املال العام اأو امللكية العامة ل
يجوز اإنفاقها اأو ا�ستخدامها من قبل جمعية دينية اأو موؤ�س�سة تعليمية اأو خريية ل تخ�سع ل�سيطرة ال�سلطة
العامة ،واإن كان الدعم احلكومي الياباين ملنظمات القطاع الثالث �سعيف ًا ،اإل اأنه فتح املجال لل�سركات
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س لدعم برامج منظمات القطاع الثالث وبرامج بناء قدراتها؛ حيث �ساهمت
ال�سركات ال�سناعية يف دعم العديد من الأن�سطة اخلريية ،كما �ساهمت يف دعم بناء قدرات املنظمات
التطوعية ،ومن ذلك تكونت يف عام  1934جمعية ( ،)mitsuiالتي اأ�سحت اأكرب موؤ�س�سة مانحة يف اليابان،
وكذلك حر�س التجار وكبار رجال الأعمال على اجلمع بني ال�سعي نحو حتقيق وتعظيم الربح ،وتقدمي
الدعم للمنظمات اخلريية.
ويف عام  1990قام احتاد املنظمات القت�سادية باليابان بت�سكيل جلنة لدعم الأن�سطة الجتماعية لل�سركات،
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ويف عام  1991اأعلنت غرفة التجارة وال�سناعة يف اأو�ساكا عن مبادرة تاأ�سي�س ( جمعية جمتمع اأو�ساكا )،
وطوال حقبة الت�سعينات اجتهت ال�سركات الكربى لتاأ�سي�س اإدارة داخلية متخ�س�سة يف دعم اأن�سطة تندرج
حتت عنوان ( امل�سوؤولية الجتماعية ) ،وعهد اإليها بالتن�سيق والتعاون مع املنظمات التطوعية.
 -3ثقافة املجتمع يف متكني املنظمات:
ترتكز عملية متكني منظمات القطاع الثالث على وعي املجتمع وقناعته باأهمية ف�سح املجال ملنظمات هذا
القطاع من اأجل امل�ساهمة يف حل م�سكلت املجتمع وتطويره .ويت�سح هذا العامل يف التجارب املدرو�سة،
من خلل ا�ستيعاب تلك املجتمعات لأهمية امل�ساركة الجتماعية يف تناول جميع ق�سايا املجتمع ،فتحركت
يف مطالبة احلكومات بتو�سيع �سلحيات منظمات القطاع الثالث للم�ساركة املجتمعية ،ف�سل عن انخراط
اأفراد املجتمع يف تلك املنظمات والعمل معها يف تطوير املجتمع.
وبالنظر اإىل التجربة اليابانية يف متكني منظمات القطاع الثالث؛ جند اأن اأن�سطة منظمات القطاع الثالث،
والتي �سملت عدة جمالت ،كانت تندرج حتت م�سمى (الرفاهية الجتماعية)؛ حيث ظهرت عدة اأطر
تنظيمية للحراك الجتماعي ،كان اأولها :جماعات الأ�سرة ( ،)Family Groupوالتي ما لبثت اأن اأخذت
الطابع الر�سمي خلل الفرتة (1868-1600م) ،حيث تخ�س�ست يف تقدمي العديد من امل�ساعدات واخلدمات
للفقراء واملحتاجني .اأما موؤ�س�سات اجلرية ( ، )Neighborhood Associationفتعد من اأقدم �سور العمل
اجلمعي املنظم ،ود َّلل ا�ستمرارها وانت�سارها على ر�سوخ تقاليد التطوع ،وتغلغل الثقافة التعاونية ،خ�سو�س ًا
يف املناطق الريفية.
وخلل فرتة احلداثة وبداية الت�سنيع ،وبعد �سدور اأول قانون مدين يف اليابان؛ اأ�سبحت غالبية الأعباء
املتعلقة بتوفري اخلدمات الجتماعية تقع على عاتق (جماعات الأ�سرة) ،والتي تنوعت اإجنازاتها :بو�سع
برنامج للتعليم املجاين ،وتاأ�سي�س احتادات امل�ستهلكني ،وعيادات جمانية لتوفري العناية الطبية ب�سحة
الأمهات .وبعد �سبع �سنوات من ذلك مت تـاأ�سي�س (ال�سليب الأحمر) املتخ�س�س يف اخلدمات الطبية
وجهود الإغاثة .يف ذات ال�سياق ،مت تد�سني منظمومة للعمل التطوعي حتت اإ�سراف احلكومة ،وحتت �سعار
(متطوعي منظومة الرفاه الجتماعي) ،ومبقت�ساها تعني "وزارة الرفاهية" عنا�سر من نخبة املجتمع
ليكونوا مبثابة حلقة الو�سل واأداة التوا�سل مع الفقراء ،وت�سند اإليهم مهام توزيع امل�ساعدات العامة.

28

وهكذا ،اأ�سحت كل من وزارة الداخلية ووزراة الرفاهية تعتمد يف اأدائها الوظيفي على التعاون والتن�سيق مع
التنظيمات املجتمعية املحلية ،مثل :جمعيات اجلرية ،وال�سباب ،واجلمعيات الن�سائية ،ومتطوعي مكافحة
واإطفاء احلرائق.
ومن خلل التمعن يف التجربة الكورية اجلنوبية جند اأن الدولة قامت با�ستيعاب اجلهود املجتمعية
التعبوية ،ووفرت م�ساحات للفعل عرب تي�سري مهام املاأ�س�سة لهذه احلركات .وقد �سهدت مرحلة التحول
عن النظم ال�سلطوية الع�سكرية منوا يف ن�ساط منظمات القطاع الثالث والروابط التطوعية يف بيئة �سيا�سية
ات�سمت باملخاطرة ،كائتلف املواطنني من اأجل العدالة الجتماعية ،ورابطة احلركات املناه�سة للتلوث
البيئي ،وروابط املعلمني للإ�سلح التعليمي ،وروابط ال�سحفيني من اأجل الدفاع عن حرية ال�سحافة،
وجماعات املراقبة على نزاهة العمليات النتخابية وقدرة ا�ستجابة الدولة للمطالب الجتماعية .وقامت
الدولة والأجهزة الإعلمية بت�سجيع التنظيمات املجتمعية املدنية الآخذة يف النمو والتطور.كما �ساهمت
الن�ساأة امل�ستقلة لتنظيمات وروابط وحركات املواطنني عن الأحزاب ال�سيا�سية و�سلطات الدولة التنفيذية
والت�سريعية والق�سائية يف ا�ستعادة توازنات القوى بني الدولة واملجتمع ،وتو�سيع هام�س التعاون و�ساحات
الت�ساور املجتمعية امل�ستقلة مع هياكل ال�سلطة.
عمدت الدولة الكورية ،يف اأعقاب ال�سيا�سات الحتجاجية العارمة التي اجتاحت املجتمع الكوري يف اأواخر
الثمانينيات ،اإىل اإعادة تعريف علقتها مبنظمات القطاع الثالث ،والنتقال من املنطق ال�سراعي للتفاعل
اإىل خطاب املواطنة والتفاو�س؛ فقد كان قوام احلركات الجتماعية املناه�سة لل�سلطوية اإبان عقدي
ال�سبعينيات والثمانينيات هو "عامة ال�سعب".
يف فنزويل ،ومن خلل قراءة جتربة متكني منظمات القطاع الثالث فيها ،جند اأنه ومنذ بداية الثمانينات
بداأت تتنامى منظمات جمتمعية وجمعيات �سعبية تدعو لتاأ�سي�س اأ�سيل لدميقراطية امل�ساركة وال�ستقلل
عن البنى احلزبية املهيمنة ،وتفوي�س قدر من �سلطات �سنع القرار اإىل املحليات ،حيث ا�ستجابت ال�سلطات
القائمة لإن�ساء هياكل موؤ�س�سية توفر القنوات اللزمة للم�ساركة �سمن اأطر الدميقراطية الليربالية
والتمثيل احلزبي القائم على احلزبني املهيمنني؛ فقد مت اإن�ساء جلنة اإ�سلح الدولة ( )COPREيف 1985؛
لتوفري اآليات توؤمن امل�ساركة املجتمعية يف عمليات �سنع القرار على امل�ستوى املحلي.
ومع تويل "ت�سافيز" مقاليد احلكم يف فنزويل ،عمل على تفعيل خطاب دميقراطية امل�ساركة ،من خلل
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طرح برامج اجتماعية وا�سعة ،تعمل على اإعادة اإدماج املهم�سني ومتكينهم ،من خلل برامج اجتماعية
وا�سعة النطاق ،واإعادة ترتيب الأو�ساع املوؤ�س�سية ،وتاأميم قطاع البرتول؛ ل�سمان تدفق موارد م�ستمرة
لتمويل برامج الإنقاذ الجتماعي يف جمالت ال�سحة والتعليم والتغذية والتدريب والتوظيف والإ�سكان،
فيما اأطلق عليه "املهمة الجتماعية ( ،)social missionsلتحويل املوارد املادية للطبقات الجتماعية
الدنيا ،من خلل توظيف اآليات موؤ�س�سية تعمل خارج الأطر املوؤ�س�سية البريوقراطية واملوازنة العامة.
 -4ا�ستقرار املجتمع:
ل ميكن متكني منظمات القطاع الثالث يف ظل الفو�سى وال�سطرابات ،وهذا ملحظ يف التجارب املدرو�سة؛
فقد ح�سل التمكني للمنظمات بعد ا�ستقرار اأو�ساع املجتمعات ،عقب موجات املظاهرات وال�سدام مع
احلكومة ،وحتقيق رغبات اجلماهري يف تر�سيخ العدالة الجتماعية يف املجتمع.
برغم ما ميز البدايات الأوىل للتجربة اليابانية من ترجيح وا�سح لدور الدولة و�سلطتها و�سلحياتها يف
مقابل املجتمع ،باعتبارها هي القاطرة الأوىل التي تقود عملية التنمية ال�ساملة ،وتربطها باملجتمع روابط
الو�ساية والرعاية والهيمنة وال�سيطرة ،وفر�س التبعية على جماعاته وقواه الفاعلة ،مما �سبب غ�سب
اجلماهري واخلروج للمطالبة بحقوقها؛ فما لبثت الدولة اأن اأف�سحت املجال لبناء علقات جديدة مع قوى
املجتمع ،قوامها التعاون ،والتمكني املتبادل ،من خلل القبول من جانبها بتقلي�س حجم تدخلها املبا�سر،
عرب الدور امل�سيطر للبريوقراطية املركزية ،مع اإتاحة هام�س اأو�سع من ال�ستقللية الن�سبية ملنظمات
القطاع الثالث ،مما اأدى اإىل ا�ستقرار املجتمع .و�سيئا ف�سيئا ،حظيت تلك املنظمات مبكانة ودور فاعل يف
املجال العام ،وا�ستطاعت ك�سب ر�سيد من الثقة لدى احلكومة واملواطن الياباين ،ومل تعد تلك الثقة حكرا
على موظفي احلكومة وجهاز الدولة على نحو ما جرى عليه احلال من قبل.
اأما يف التجربة الكورية؛ فقد خففت ا�ستجابة الدولة ملطالب الإ�سلح من حدة خطاب املواجهة ،وامل�سمون
العدائي يف مواجهة املجتمع ،ومت اإعادة تعريف مفاهيم امل�ساركة املوؤ�س�سية وامل�ساواة الجتماعية على
اأ�س�س العدل؛ مما �ساهم يف ا�ستقرار املجتمع ،وفتح جمال التعاون بني الدولة واملجتمع ،والعمل امل�سرتك
على خلق م�ساحات حرة للعمل والنقد والت�سارو ،يف خلق جمتمع قادر على التكيف مع التغريات ال�سيا�سية
املحيطة ،وت�سكيل اأ�سا�س تنظيمي واإداري ي�سطلع مبهام رقابية ،وتوفري ظهري �سعبي وجمتمعي للجماعات
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الأقل حظا من عوائد التنمية ومكافحة ف�ساد اجلهاز البريوقراطي.
وبالنظر اإىل جتربة فنزويل؛ جند اأن عمليات املاأ�س�سة واإدماج القطاعات املجتمعية اتخذت العديد من
املراحل ،حيث بداأت باإن�ساء دوائر وت�سبيكات جمتمعية� ،سمت قرابة  25مليون ع�سو؛ وهو ما �ساهم يف
خلق هوية جماعية واإح�سا�س بالنتماء لأفكار م�سرتكة وم�سري م�سرتك� ،ساعد على الرتويج للعمل الطوعي
الجتماعي ،ومتكني اجلماعات الجتماعية املهم�سة والفقراء .وقد انتهت اجلهود بحل احلكومات املحلية،
واإن�ساء املجال�س اجلماعية يف  2005؛ لل�سطلع بذات املهام ،واإعادة ترتيب العلقة بني املجال�س املحلية
وال�سلطة الوطنية .ويتاألف كل جمل�س من حوايل  400اأ�سرة ،يت�ساركون يف حي �سكني معني ،ويتجمعون
يف جمعية املواطنني ،والتي تعمل مبثابة جلنة تنفيذية يتم اختيارها من قبل اجلمعية ،حيث �سكلت هذه
املجال�س �سلطة �ساد�سة للحكومة بجانب ال�سلطة الت�سريعية ،والتنفيذية ،والق�سائية ،وال�سحافة والإعلم،
وهي "�سلطة ال�سعب".
ووفقا للتقارير احلكومية بلغ عدد املجال�س اجلماعية يف  2007حوايل  33,000جمل�س ،وت�سم قرابة 8
مليني م�سارك من املواطنني املهم�سني ،كما وقد �سكلت برامج الإنقاذ الجتماعي ،امل�سماة "باملهمة
( ،")missionsحجر الزاوية لدميقراطية امل�ساركة ومتكني القطاعات املجتمعية املهم�سة ،من خلل
التنمية القت�سادية والجتماعية.
 -5وعي قيادات منظمات القطاع الثالث بدور املنظمات يف املجتمع:
اإن الفهم ال�سامل للدور احلقيقي ملنظمات القطاع الثالث من قبل املنظمات نف�سها؛ ي�ساعد ب�سكل كبري
على حتديد اأهداف واأن�سطة املنظمات ،كما اأن الوعي الكامل بهذا الدور يقود املنظمات اإىل امل�ساهمة
يف حتقيق التنمية ال�ساملة يف املجتمع .وبالنظر اإىل التجربة اليابانية يف متكني منظمات القطاع الثالث،
جند اأن قيادات املنظمات ا�ستوعبت الدور املطلوب من منظماتهم جتاه املجتمع والدولة ،ومل يقت�سر
على امل�ستويات املحلية الوطنية ،لكنه امتد وانت�سر على ال�سعيد الدويل ،ومزج يف اأن�سطته بني الداخلي
واخلارجي ،وحظي هذا الدور برتحيب وت�سجيع الدولة ،التي �سمحت له باأداء دور ال�سريك يف ال�سيا�سة
اخلارجية اليابانية ،ل �سيما يف اإدارة ملف املنح وامل�ساعدات الدولية ،وبذلك ،مت توظيف هذا القطاع
كم�سدر من م�سادر القوة الناعمة ،وكاأداة من اأدوات تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية الر�سمية ،و�سناعة
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ال�سورة العاملية ،وبناء �سمعة اليابان الدولية يف اخلارج؛ وهو ما عاد على منظمات القطاع الثالث مبردود
اإيجابي ،من خلل تعزيز دورها ومكانتها ،وم�ساعفة ر�سيد قوتها يف الداخل الياباين ،علوة على متكينها
من خلق و�سنع الفر�س اجلديدة لنف�سها ،ولي�س فقط ا�ستثمار اأو ح�سن ا�ستغلل الفر�س املتاحة بالفعل.
كما نرى يف التجربة الكورية اأن منظمات القطاع الثالث ل تزال تلعب اأدوارا اقت�سادية واجتماعية
حمورية يف مقاومة خ�سخ�سة بع�س امل�سروعات وحماية البيئة والغابات ،حيث متكنت بالفعل من ال�سغط
على احلكومة والأحزاب ال�سيا�سية ،ودفعها للتعاون معها ،عرب اإن�ساء حتالفات اأو جلان مهنية للت�ساور
وتبادل الآراء ،والتي اأف�ست اإىل خلق اإدارات معنية داخل الأجهزة البريوقراطية للدولة للتوا�سل مع هذه
التنظيمات املجتمعية ،حيث متكنت "جماعة الت�سامن ال�سعبي من اأجل دميقراطية امل�ساركة" من دفع
احلكومة لت�سكيل جلنة لإعادة النظر يف توزيع الدخول على امل�ستوى القومي ،وتخفي�س اأ�سعار الأدوية،
والتي اأ�سفرت عن اإن�ساء اللجنة الوطنية للتاأمني ال�سحي ،وهو ما و�سع حجر الأ�سا�س لقيام منظمات
مدنية اأخرى تهتم بق�سايا الإ�سكان والنقل وذوي الإعاقة وال�سحة وحماية امل�ستهلك ،واكت�سبت ثقة بني
قطاعات جمتمعية وا�سعة؛ نظرا لهتمامها مبطالب اجتماعية اأ�سيلة ،مت�س قطاعات وا�سعة من املجتمع،
ونظرا لتاأثريها الفعال على عمليات �سياغة ال�سيا�سات العامة.
اأما جتربة فنزويل ،فاإننا نرى من خللها اأن مفهوم امل�ساركة املجتمعية الوا�سعة كان مرت�سخ ًا يف وعي
قيادات القطاع الثالث ،حيث �ساركت يف عمليات �سنع القرار ،فقد اأكد د�ستور  1999على دميقراطية
امل�ساركة كمبداأ اأ�سا�سي للحكم واملواطنة؛ مما �سكل اإلزاما على احلكومة لتفعيل الن�س الد�ستوري ،من
خلل اإن�ساء اآليات وموؤ�س�سات ت�ساركية وت�ساورية ،كما اأفرز مفهوم الدميفراطية امل�سرتكة نتائج اجتماعية
وا�سعة النطاق ،وا�ستوعب قطاعات وا�سعة وفرت الأ�سا�س القت�سادي -الجتماعي للم�ساركة والتعبئة
ال�سيا�سية ،حيث �سملت هذه القطاعات العديد من الربامج ،مثل :الرعاية ال�سحية ،حمو الأمية ،تعليم
الكبار من الفقراء ،الدعم الغذائي.
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 3-4ماذا بعد؟

اإنه من الأهمية مبكان اأن تكون درا�سة الواقع ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف من م�سوؤولية املهتمني
بالقطاع الثالث؛ ملعرفة مدى منا�سبة هذه الأو�ساع لتمكني املنظمات؛ حيث اإن التجربة امل�ستقاة من كوريا
وفنزويل ُتظهر اأن الهيمنة ال�سيا�سية والجتماعية لبع�س الأحزاب ،اأو القيادات الع�سكرية ،وتهمي�س
منظمات القطاع الثالث ،كانت �سبب ًا لل�سراعات الدامية بني املجتمع والدولة؛ مما �سبب تفكك الروابط
املجتمعية ،وهذا يحتم على العقلء الدرا�سة املبكرة لأو�ساع جمتمعاتهم – درا�سة تف�سيلية  ،-مع
التخطيط ال�سريع لبناء خارطة طريق ت�سهم يف متكني هذه املنظمات لتقوم بدورها املجتمعي ،قبل اأن
حتدث النق�سامات املجتمعية التي توؤدي  -ل حمالة  -اإىل الفو�سى وال�سطراب.
�سرورة تهيئة الظروف لتخاذ خطوات عملية م�سرتكة بني منظمات القطاع الثالث والقطاع اخلا�س
والدولة؛ لبناء الثقة فيما بينهم ،وتي�سري احلوار والنقا�س ،بهدف تاأ�سي�س روؤية اجتماعية م�سرتكة ،ت�سهم
يف تطوير املجتمع ،وهذا ميكن اإيجاده يف التجربة اليابانية ،وخا�سة يف اجلوانب املتعلقة بال�ستفادة من
الفر�س الإيجابية املتاحة لدى منظمات القطاع الثالث ،حيث اإنه كان للتن�سيق والت�سبيك بني منظمات
القطاع الأثر الكبري يف طرح املبادرات والبدائل املقنعة واملنا�سبة اأمام �سانع القرار ،والتي كان من اأهم
نتائجها تي�سري عمل هذه املنظمات ،وتعديل كبري يف هيكلة العلقة بني منظمات القطاع الثالث ومنظمات
القطاعات الأخرى.
لقد كان اإعطاء جمال اأرحب ملنظمات القطاع الثالث يف خدمة املجتمع ،و مزيد من احلرية واحلقوق
ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية ،وا�سح ًا جد ًا يف التجارب املدرو�سة ،وبداأ فتح هذا املجال باحلوار مع
املنظمات ،ثم باإ�سدار قوانني جديدة تنظم العلقات بني الدولة واملنظمات ،تختلف جذري ًا عن الأنظمة
املعمول بها �سابق ًا قبل التمكني .وهذا يفيد اأن من اأولويات متكني منظمات القطاع الثالث هو اإ�سدار
الأنظمة التي متنح هذه املنظمات املزيد من امل�ساركة املجتمعية؛ حتى يكون اأثرها فاع ًل يف خدمة املجتمع.
اإن جتربة اللجان ال�سعبية يف حالة فنزويل ميكن ال�ستفادة منها بعد تطويرها وتكييفها مبا يتنا�سب مع
بيئة املجتمعات امل�ستهدفة يف مبادرة متكني القطاع الثالث ،بحيث ميكن اأن تكون تابعة للمجال�س البلدية
اأو يف جلان الأحياء.
من الدرو�س امل�ستفادة من التجارب املعرو�سة؛ التاأكيد على اأهمية اإجراء درا�سات حتليلية لواقع
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منظمات القطاع الثالث يف الدول التي ت�ستهدفها مبادرة متكني ،مما ي�ساعد على حتديد منهجية العمل
املنا�سبة لواقع تلك املنظمات ،واآلية ال�ستفادة من هيكلة التجارب الناجحة يف متكني منظمات القطاع
الثالث ،وا�سنتباط وا�ستلهام الأفكار والنماذج ،وتطويعها مبا يخدم البيئة املحلية ملنظمات القطاع الثالث
كل بح�سب مكانها اجلغرايف.
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 4-4ملحق :تفاصيل التجارب
 1-4-4تجربة اليابان في تمكين منظمات القطاع الثالث

(خ�سو�سية اخلربة ودرو�ص م�ستفادة يف التمكني املتبادل)
()1
د .ناهد عز الدين
قائمة املحتويات:
 املقدمة. الإ�سكالية. اأول :اجلذور التاريخية..الن�ساأة وحمطات التطور ...ومالمح اخلريطة املوؤ�س�سية. ثانيا :عالقة الدولة واملجتمع� :سبكات التحالف وال�سراع ..والتفاعل املتبادل. ثالثا :هيكل الفر�ص والقيود ال�سيا�سية...حتولت الأجندة يف �سياق العوملة. اخلامتة :نحو ا�ستخال�ص الدرو�ص امل�ستفادة ،واإمكانيات تطبيقها يف احلالة اخلليجية. -قائمة امل�سادر واملراجع .

 . 1اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة .اأتوجه بال�سكر للباحثة الأ�ستاذة �سارة حلمي؛
ملعاونتها يل يف جمع املادة العلمية الالزمة لإعداد هذا التقرير.
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المقدمة:

درا�سة منظمات القطاع الثالث يف اخلربة اليابانية ،من حيث الت�ساوؤل حول معامل اخل�سو�سية املميزة له،
وكيفية ا�ستخل�س الدرو�س امل�ستفادة ،القابلة لل�ستلهام يف البيئة اخلليجية عموما ،وال�سعودية على وجه
اخل�سو�س ،ت�ساوؤلت ت�سكل حمور الإ�سكالية البحثية التي يتناولها هذا التقرير:
 -1اإلشكالية:

لي�س من الي�سري التحدث عن القطاع الثالث يف اليابان؛ وذلك نظرا لعوامل عدة ،منها :تعدد الأطر القانونية
احلاكمة لتاأ�سي�س وعمل منظمات هذا املجتمع ،واخل�سو�سية اليابانية يف تعريف مفهوم "املنظمات"،
حيث التمييز بني املنظمات غري احلكومية ،وغري الهادفة للربح ،وغريها من املنظمات التي تندرج يف اإطار
جماعات ال�سغط وامل�سلحة ،والنقابات والحتادات العمالية والتجارية واملهنية ،التي تت�سكل بهدف الدفاع
عن م�سالح اأع�سائها ،وحماية حقوقهم ،والرتقاء بقطاع الن�ساط اأو املهنة ،وغريها من الأغرا�س الفئوية...
اإلخ .وكذلك ،طبيعة النظام ال�سيا�سي يف اليابان من حيث الدور التنموي التاريخي للدولة ب�سكل عام ،واملكانة
املرموقة التي حتتلها البريوقراطية احلكومية ب�سكل خا�س؛ مما يفر�س معادلة حاكمة مليزان العلقة بني
الدولة واملجتمع ،حتظى فيها الدولة دوما مبركز الثقل والكفة الراجحة ،وتتمتع بريوقراطيتها بالوجاهة
الجتماعية والهيبة والتقدير والحرتام ،الذي قد ي�سل حلد التقدي�س يف نظر املواطنني؛ باعتبارها جت�سد
امل�سلحة العامة ،واأنها ،مقارنة بغريها من املوؤ�س�سات غري احلكومية ،الأوىل والأجدر بثقة ال�سعب ،هذا
التوجه الثقايف ،املتحيز للدولة وجهازها ،ياأتي على ح�ساب ا�ستقللية منظمات القطاع الثالث اإزاء الدولة،
وباخل�سم من ر�سيد قوتها وفعاليتها.
 -2المنهجية :اقترابات التحليل:

علوة على ال�ستعانة باملنهج التاريخي ،واملنهج القانوين ،كاإطارين للتحليل ،تفر�سهما طبيعة املو�سوع،
يعتمد هذا التقرير  -اأي�سا  -على ا�ستخدام اقرتابني متكاملني يف معاجلة ظاهرة منظمات القطاع الثالث
يف اخلربة اليابانية ،من زاوية الن�ساأة والتاأ�سي�س ،والدور والن�ساط ،وحدود الفعالية والتاأثري:
 -2اأ  -اقرتاب العلقة بني الدولة واملجتمع :والذي يركز على تتبع وحتليل عملية التفاعل والتمكني املتبادل
بني الدولة وجهازها الإداري والبريوقراطي و�سبكات حتالفاتها من جهة ،واملجتمع وما يت�سمنه من فواعل
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تندرج يف اإطار ما يعرف بالقطاع الثالث اأو القطاع غري الهادف للربح اأو املجتمع املدين باأطره التنظيمية
وهياكله املوؤ�س�سية ،وما يندرج فيه من جمعيات اأهلية ،ومنظمات غري حكومية ،ونقابات واحتادات جتارية،
وجماعات م�سالح وقوى �ساغطة (لوبي)...اإلخ.
 -2ب  -اقرتاب هيكل الفر�س ال�سيا�سية :الذي ير�سد اأهم التحولت يف ال�سياق ال�سيا�سي املحيط بجماعات
املجتمع الفاعلة واملوؤثرة ،و�سبكة العلقات التي تربطها بالدولة ،والفاعلني الر�سميني ،حتالفية وتعاونية
كانت اأو �سراعية ،وما ينجم عنها من فر�س واإمكانات متاحة ،اأو حتديات وقيود مفرو�سة ،وكيفية جتاوب
منظمات املجتمع مع تلك الفر�س اأو القيود ،بال�ستثمار والتوظيف واملواجهة...اإلخ .كما يت�ساءل عن قدرة
املنظمات غري احلكومية غري الهادفة للربح على �سناعة وتوليد الفر�س لنف�سها ،من خلل ما ت�سطلع به
من ن�ساط موؤثر وحدود فعالية تلك القدرة (.)1
 -3التقسيم:

انطلقا من الإ�سكالية التي يعاجلها التقرير واإطاره املو�سوعي واملنهجي� ،سيتم ا�ستعرا�س اخلربة
وحتليلها عرب ثلثة اأق�سام على النحو الآتي:
اأولها :يتناول التطور التاريخي وملمح خريطته :وهذا اجلزء يدر�س اخللفية واجلذور التاريخية ،وبدايات
الن�ساأة ،ومراحل التطور ،واأهم الأ�سكال والأطر التقليدية ،كما ير�سد تنوع الهياكل ،وما اقرتن بها من م�ساحات
حركة وجمالت للن�ساط .وينتقل يف اخلربة اليابانية عرب حقبة التحديث ،ثم الت�سنيع ،وتليها احلرب العاملية
الثانية ،وما بعدها ،من تداعيات كارثية ،ومعاناة حتت الحتلل ،وانتهاء باأحدث املراحل التي �سهدت �سعود
الهتمام باملكون "البيئي" كمكون جديد على الأجندة.
وين�سب الق�سم الثاين من التقرير على فح�س علقة الدولة واملجتمع ،وتطور �سبكات التحالف والتفاعل:
وهذا اجلزء يعالج حمددات العلقة واملعادلت احلاكمة لها ،وما طراأ عليها من تطور عرب مراحل تاريخية
ممتدة ،واأهم منعطفات وحمطات التغيري ،ونقاط التحول الفارقة يف تلك العلقة :ويتطرق اإىل انعكا�سات
العلقة من زاوية التاأثري على الدور والفعالية :حمددا منط العلقة ،ثم م�ستعر�سا ما انبثق عنها من
. 1د.ناهد عزالدين (" ،)2005مفهوم هيكل الفر�ص ال�سيا�سية� :سالحية ال�ستخدام كاأداة حتليلية يف درا�سة العمل اجلماعي"،
النه�سة( ،املجلة العلمية لكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ،املجلد اخلام�ص ،العدد الأول ،يناير)� ،ص - 59
.106
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مناذج الو�ساية والهيمنة  -التبعية والعتمادية  -الدولة التنموية التدخلية القائدة ،والدفاع عن منطق
(.)1
الدولة القوية " -الدولتية"
كما يتناول يف احلالة اليابانية مثلث البريوقراطية واحلزب احلاكم ورجال الأعمال ،وارتباط التنمية
القت�سادية بالعدالة الجتماعية والتوزيعية ،ويلقي ال�سوء على اأوجه اخل�سو�سية من زاوية العامل الثقايف،
ودور الكونفو�سيو�سية والبوذية وال�سنتو ،ومنظومة القيم ال�سائدة ،من ناحية تقدمي "اجلماعة" على الفرد،
واإعلء القيم واحلقوق وامل�سالح اجلماعية على "الفردية" .يف هذا الق�سم� ،سيتم  -اأي�سا  -عر�س
جتربة جمتمع الأعمال يف اليابان ،وكيف كان للتحالف بني الدولة والكارتلت ،والندماجات الكربى بني
امل�سروعات القت�سادية العملقة ،والتي ت�سكل الأعمدة الأ�سا�سية والركائز التي �سنعت معجزة النهو�س
بالقت�ساد الياباين ..اإلخ ،كيف كان لكل ذلك انعكا�ساته على دور القطاع اخلا�س ،وامل�سوؤولية الجتماعية
لل�سركات ،ورجال الأعمال كفاعل من فواعل منظمات القطاع الثالث.
اأما الق�سم الثالث ،فياأتي حتت عنوان :هيكل الفر�س  -القيود ال�سيا�سية ،وير�سد التحولت الإيجابية
اأو ال�سلبية مل�سلحة اأو �سد منظمات القطاع الثالث من زاوية دور الفواعل يف توظيف وا�ستثمار الفر�س
اجلديدة ،اأو يف جمابهة التحديات والتغلب على القيود ،وي�سلط ال�سوء على املنظمات اليابانية املانحة
للم�ساعدات القت�سادية واملعونات اخلارجية الدولية ،وكيف لعبت منظمات القطاع الثالث دور �سريك
الدولة يف بناء ال�سمعة وتكوين �سورة اليابان كفاعل على امل�سرح العاملي ،متناول منظمات الإغاثة اليابانية،
و�سيا�سات القوة الناعمة ( .)2كما ي�سعى التقرير للوقوف على تاأثري الإطار الت�سريعي ب�سقيه :الد�ستوري
والقانوين ،واأهم حمطات تطوره ،حماول ا�ستخل�س اأهم الدرو�س امل�ستفادة من التجربة ،عرب مراجعة
وتقييم حم�سلة التفاعل املتبادل بني الدولة ومنظمات القطاع الثالث يف اليابان ،وماآلت التجربة ،مع
ا�ست�سراف �سيناريوهات امل�ستقبل.
1 . Robert Pekkanen )2004(, "After the Developmental State: Civil Society in Japan", Journal of East
Asian Studies )vol. 4(, pp. 363–388
\http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=09cb3025-5e47-44d1-8782-2e9a703
0a9c0%40sessionmgr112&hid=123 11/3/2015, 2:7 pm

 . 2د .ناهد عزالدين (" ،)2006املجتمع املدين يف اليابان :الدور الداخلي واخلارجي" ،يف :د .هدى ميتكي�ص ونيللي كمال
الأمري (حمررتان) ،النظام ال�سيا�سي الياباين( ،القاهرة :مركز الدرا�سات الآ�سيوية ،كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة
القاهرة)� ،ص .253-209
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امللحظة اجلديرة بالت�سجيل بالن�سبة لواقع اخلربة اليابانية هي اأن خريطة منظمات القطاع الثالث ،مبا
مييزها من ملمح ،وما طراأ عليها من حتولت ،هي نتاج وحم�سلة للإطار الت�سريعي والقانوين ،الذي
اأفرز انق�ساما ثنائيا مييز بني نوعني :املنظمات غري احلكومية ،غري الهادفة للربح ،املرتبطة باأن�سطة
وبرامج القطاعات اخلارجية ،مثل :م�ساعدات التنمية واأعمال الإغاثة ،والتي تو�سف يف اأدبيات العلوم
ال�سيا�سية باملنظمات غري احلكومية الدولية ( ،)INGOsواملنظمات غري الهادفة للربح ( ،)NPOsويق�سد
(.)1
بها املنظمات غري ال�ساعية لتحقيق اأرباح اأو مكا�سب مادية ،عرب مزاولة اأن�سطة حملية داخل اليابان
هكذا ،تتجلى م�ساهمة اليابان يف تنامي " القطاع الثالث العاملي" يف �سياق العوملة .ويف اخلامتة ،ا�ستخل�س
اأهم الدرو�س امل�ستفادة ،ومدى تواوؤمها مع احلالة اخلليجية عموما ،وال�سعودية خ�سو�سا.
أوال :الجذور التاريخية  ..النشأة ومحطات التطور ...ومالمح الخريطة المؤسسية:

على عك�س ما يت�سوره البع�س للوهلة الأوىل ب�ساأن حداثة اخلربة اليابانية ،وكونها مل تعرف ظاهرة
منظمات القطاع الثالث �سوى يف وقت متاأخر ،فاإن مراجعة تاريخ اخلربة يك�سف النقاب عن قدم الظاهرة،
واأن منظمات القطاع الثالث لها وجود �سابق وتقاليد ممتدة را�سخة يف تاريخ اليابان؛ فعلى �سبيل املثال:
تاأ�س�ست هيئات النفع العام منذ القرن ال�سابع ع�سر ،وحتى عهد"الإيدو" ( ،)2و�ساركت املوؤ�س�سات والرموز
(.)3
(الدينية) ب�سكل ملحوظ يف تطوير اأن�سطتها املدنية ،بالرغم من تعر�سها لحقا ل�سطهاد الدولة
 -1تنوع الأ�سكال وتعدد الهياكل ..وم�ساحات احلركة وجمالت الن�ساط  ...بني التقليدية واحلديثة:
مع البدايات التاأ�سي�سية ،تركزت اأن�سطة منظمات القطاع الثالث يف اليابان يف جمالت تندرج حتت عنوان:
"الرفاهية الجتماعية" ،وكانت من اأول الأطر التنظيمية التي ظهرت يف فرتة مبكرة جماعات الأ�سرة
( ،)Family Groupsالتي اأخذت طابع ًا ر�سمي ًا خلل فرتة حكم توكوجاو ( ،)1868 -1600وتخ�س�ست يف
 .1حممد فايز فرحات (" ،)2010املجتمع املدين يف اليابان" ،يف :د.جابر عو�ص ،ود.ماجدة �سالح (حمرران)" ،املجتمع املدين
يف اخلربة الآ�سيوية"( ،القاهرة :مركز الدرا�سات الآ�سيوية)� ،ص .53
 .2فرتة الإيدو ( )1868 -1603تعترب اآخر فرتات تاريخ اليابان القدمي ،وتبداأ بحكم "توكوجاوا" الع�سكري ،بعد اأن اأنهى احلكم
الإمرباطوري ،ومنح لنف�سه لقب "�سوجن"؛ وهي رتبة ع�سكرية.

3 ."Japanese Civil Society at a Crossroads", CIVICUS, Civil Society Index Report for Japan, March
.تاريخ الدخول ،4/3/2015 :ال�ساعة5:51 :م 2011, pp.9-10. http://civicus.org/downloads/CSI/Japan.pdf
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تقدمي العديد من امل�ساعدات واخلدمات للفقراء واملحتاجني.
بالإ�سافة اإىل قيام جماعات اأخرى باأعمال الإغاثة والإنقاذ لل�سحايا يف اأوقات الأزمات والكوارث الطبيعية
والب�سرية املدمرة ،كالزلزل ،والرباكني ،والفي�سانات ،والت�سونامي ،واحلروب والنزاعات امل�سلحة ،مع
تقدمي خدمات الإجلء والرعاية الإن�سانية والطبية للجئني الفارين من جحيم املناطق املنكوبة .كذلك،
يعترب التعليم من اأقدم املجالت التي برز فيها دور القطاع الثالث؛ حيث وقفت منظماته وراء اإن�ساء املدار�س
واملوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة يف مدينة اأو�ساكا ،مثل ،)Gansuido( :و ( ،)KaitoKudoبالعتماد على
تربعات الأع�ساء .وعلى ذات املنوال ،جاء تاأ�سي�س اأ�سهر اجلامعات الأهلية يف اليابان باجلهود التطوعية
والتمويل الذاتي (.)1
اأما "موؤ�س�سات اجلرية"( ،)Neighborhood Associationsفتعد من اأقدم �سور العمل اجلمعي املنظم ،ودلل
ا�ستمرارها وانت�سارها على ر�سوخ تقاليد التطوع ،وتغلغل الثقافة التعاونية ،خ�سو�سا يف املناطق الريفية.
 -2حقبة التحديث  ..وبدء عملية الت�سنيع:
يف ع�سر امليجي  ،1912-1868الذي يوؤرخ لبداية جتربة التحديث يف اليابان� ،سدر اأول قانون مدين عام
 ،1896و�سبقه �سدور "قانون الفقراء ( ")The Poor Lawعام  ،1874ومبقت�ساه األقيت غالبية الأعباء املتعلقة
بتوفري اخلدمات الجتماعية على عاتق "جماعات الأ�سرة" ،ثم انخرط معظم الن�سطاء يف هذا امليدان من
اليابانيني والأجانب يف حركات التب�سري بالديانة امل�سيحية (.)2
يف هذا الإطار ،تاأ�س�ست عام " 1880جمعية �سباب طوكيو امل�سيحيني"
( ،Tokyo Young Men’s Christian Association )YMCAوتنوعت اإجنازاتها :بو�سع برنامج للتعليم املجاين،
وتاأ�سي�س احتادات امل�ستهلكني ،وعيادات جمانية لتوفري العناية الطبية ب�سحة الأمهات .وبعد حوايل �سبع
1.Hiromi Taniguchi, Gul Aldikacti Marshall )2014(, "The Effects of Social Trust and Institutional
Trust on Formal Volunteering and Charitable Giving in Japan", Voluntas, )Vol. 25, ISTR(, p. 175.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=09cb3025-5e47-44d18782-2e9a7030a9c0%40sessionmgr112&hid=123, 11/3/2015, 2:25pm
2. Mary Alice Haddad )2011(, "A State in Society Approach to the Non- Profit Sector: Welfare
Services in Japan",Voluntas )Vol. 22, N.26(, p.31, http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/
pdfviewer?vid=3&sid=09cb3025-5e47-44d1-8782-2e9a7030a9c0%40sessionmgr112&hid=123
.تاريخ الدخول ,11/3/2015 :ال�ساعة1:42 :م
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�سنوات يف  ،1887تاأ�س�س "ال�سليب الأحمر" ،املتخ�س�س يف اخلدمات الطبية ،وجهود الإغاثة.
مع مقدم القرن الع�سرين ،دخلت اليابان يف حقبة التو�سع الع�سكري يف اخلارج ،مع الإ�سراع بوترية الت�سنيع
يف الداخل ،ووجهت احلكومة اأغلب برامج الرفاهية الجتماعية لدعم اجلي�س واجلنود وعائلتهم ،بينما
تولت اجلماعات العائلية والدينية تقدمي اخلدمات ل�سائر �سرائح املجتمع (.)1
�ساحبت عملية الت�سنيع مظامل وا�سطرابات اجتماعية ،ففي عام  1918قامت "اإ�سرابات الأرز" ،التي اندلعت
�سراراتها الأوىل يف اأو�ساكا ،ثم اجتاحت اأرجاء البلد ،و�سارك نحو� 700،000سخ�س يف اأعمال العنف،
والتظاهر �سد ارتفاع اأ�سعار الأرز ،الغذاء الرئي�سي لليابانيني .وا�ستجابة لتلك املوجة الحتجاجية ،ويف اأعقابها؛
�ساد نوع من التوافق حول �سرورة ا�سطلع احلكومة بتوفري اخلدمات الجتماعية على نطاق اأو�سع ،وم�سوؤوليتها
عن اإتاحتها لكافة اليابانيني ،وخ�سو�سا �سكان املناطق احل�سرية.
يف ذات ال�سياق ،مت تد�سني منظومة للعمل التطوعي حتت اإ�سراف احلكومة ،حتمل لفتةThe Volunteer" :
 ،"Welfare Commissioner Systemومبقت�ساها تعني "وزارة الرفاهية" عنا�سر من نخبة املجتمع ليكونوا
مبثابة حلقة الو�سل واأداة التوا�سل مع الفقراء ،وت�سند اإليهم مهام توزيع امل�ساعدات العامة .وهكذا،
اأ�سحت كل من وزارة الداخلية ووزراة الرفاهية تعتمد يف اأدائها الوظيفي على التعاون والتن�سيق مع
التنظيمات املجتمعية املحلية ،مثل :جمعيات اجلرية ،وال�سباب ،واجلمعيات الن�سائية ،ومتطوعي مكافحة
واإطفاء احلرائق "."Volunteer Fire Departments
ويف مقابل تقدمي �سور الدعم احلكومي ت�سجيعا للم�سروعات ال�سناعية ،التزمت ال�سركات بتوفري خدمات
الرفاهية ،لي�س فقط للموظفني العاملني لديها ،واإمنا  -اأي�سا  -لأ�سرهم ،وهكذا ،ا�ستطاعت اليابان
توظيف �سيا�ستها ال�سناعية خلدمة �سيا�ستها الجتماعية.
 -3التداعيات الكارثية للحرب العاملية الثانية ،وما بعدها :مرحلة املعاناة حتت الحتالل:
مع دخولها احلرب العاملية الثانية؛ زاد اعتماد احلكومة على التنظيمات الجتماعية ،فجعلت الن�سمام
لع�سوية اجلمعيات اإجباريا ،كما اأخذت اأن�سطتها جتاه الدولة طابع اللتزامات الر�سمية ،رويدا رويدا
اأ�سبحت اجلمعيات م�سوؤولة عن اأعمال املجهود احلربي ،كتعبئة اجلنود ،وحماية اجلبهة الداخلية ،ورعاية
1 . Ibid, p. 32.
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اجلرحى والنازحني .وما كادت احلرب ت�سع اأوزارها ،حتى اأفاق املجتمع على تداعياتها الكارثية ،وعلى
وقوع اليابان حتت الحتلل الأمريكي.
غداة احلرب ،عانى ال�سعب من م�سكلت كربى ،كالبطالة واجلوع وتدين اخلدمات ال�سحية .ومرة اأخرى،
جلاأت احلكومة اإىل التعويل على منظمات القطاع الثالث يف الت�سدي لتلك امل�سكلت ،و�سد الحتياجات
امللحة ،خ�سو�سا يف جمال الإغاثة .كما ا�سطرت اإىل اإ�سدار �سل�سلة من القوانني ن�ست على اإلغاء الع�سوية
الإجبارية يف جماعات "التطوع" ،واإزالة الرقابة املفرو�سة على املنظمات غري احلكومية.
يف الآن ذاته ،ا�ستمرت �سيا�سات توفري كافة األوان الدعم املايل والت�سهيلت الإدارية لكثري من هذه
اجلمعيات ،وظلت احلكومات املحلية م�سوؤولة عن متويل معظم م�سروعاتها من خلل ال�سلت الوثيقة
التي اأقامتها مع القيادات املدنية لتن�سيق اإعانات الإغاثة ،مع بقاء عدد من اجلمعيات ،مثل" :جمعية �سباب
طوكيو امل�سيحيني" ،تعتمد على مواردها اخلا�سة ،والتمويل الذاتي.
� -4سعود الهتمام باملكون "البيئي" لالأجندة...على امل�ستويني التنظيمي واحلركي:
مع انتهاء �ستينيات القرن املن�سرم ،برزت ملمح جديدة على خريطة العمل اجلمعي ،ف�سهدت اجتاها
تدريجيا لتاأ�سي�س نوع جديد من املنظمات عرف با�سم "حركة املواطنني" "Citizens› Movement
 ،"Organizationsالتي ان�سب ن�ساطها على معاجلة امل�سكلت املحلية ،وجنحت يف فتح ملف "حماية البيئة
من اأخطار التلوث" ،وفر�س الق�سية التي احتلت مكانة متقدمة على اأجندتها لتو�سع اأمام �سانع القرار،
كما باتت تت�سدر قائمة اهتمامات الأو�ساط العلمية ،ومان�سيتات ال�سحف الرئي�سية.
وقامت اجلماعات املحلية يف خمتلف اأنحاء البلد بتاأ�سي�س "جمال�س الرفاهية الجتماعية " ،لت�سبح
مبثابة موؤ�س�سات �سبه ر�سمية ،ت�سم يف ع�سويتها م�سوؤولني من احلكومة ،جنبا اإىل جنب مع ممثلي
املنظمات الجتماعية؛ لتناول وبحث الق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك .وتنه�س هذه املجال�س بعديد
من الأن�سطة املتنوعة ،من بينها ( :)1التنمية الثقافية ،نادي " ،"Ikebanaوتعلم اأ�ساليب تن�سيق الزهور،
واحلدائق واملتنزهات ،واإعادة تدوير املخلفات ،من اأجل بيئة نظيفة ،علوة على رعاية امل�سنني وذوي
الإعاقة.
1. Ibid, pp.34, 35.
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 -5خريطة الفاعلني وت�سنيف منظمات القطاع الثالث:
م�سار التطور ب�سقيه التاريخي والقانوين ،مبا اجتازته اليابان من مراحل ،وحمطات متعاقبة ،وما حكم
تاأ�سي�س املنظمات غري احلكومية يف اخلربة اليابانية من اأطر د�ستورية وقانونية وت�سريعات �سابطة؛ اأفرز
خريطة ت�سم تنويعة كبرية من الهياكل املوؤ�س�سية ،والتي ميكن ت�سنيفها بح�سب اأكرث من معيار ،فوفقا
لو�سعها القانوين ( ،)1يتم التمييز بني نوعني:
 -5اأ -املنظمات القانونية الر�سمية ":"Incorporated Organizations
هي املنظمات التي تتمتع بو�سع قانوين؛ مبعنى اأنها م�سجلة ر�سميا وفق اأحد القوانني املنظمة لعمل منظمات
القطاع الثالث ،وتتمتع بالعرتاف وال�سخ�سية القانونية العتبارية ،اإل اأنها تخ�سع ل�سيطرة الدولة يف
الغالب الأعم ،خا�سة تلك التي تعمل وفق القانون املدين  ،1896بل اإن ن�سبة يعتد بها من هذه املنظمات
(يقدرها البع�س بنحو  )%20قد تاأ�س�ست مببادرات حكومية لتنفيذ مهام واأن�سطة حمددة ،وتراأ�سها قيادات
بريوقراطية �سابقة ،وو�سل الأمر اإىل حد و�سفها باأنها مبثابة "جزء ل يتجزاأ وامتداد فرعي للقطاع العام
احلكومي" .وت�سمل فئتني ح�سب الغطاء القانوين:
منظمات امل�سلحة العامة " :"Interest Public Corporationتاأ�س�ست مبوجب املادة ( )34من
القانون املدين ل�سنة  ،1896وتخ�سع يف غالبيتها العظمى لإ�سراف احلكومة .ويعد احل�سول على �سفة
"املنظمة العامة" ،وفقا لهذا القانون ،م�ساألة �سديدة التعقيد؛ مما يدفع بع�س املراقبني اإىل ا�ستبعاد هذه
الفئة من خانة املنظمات غري احلكومية.
املنظمات غري الهادفة للربح :وتو�سف باأنها "جمعيات حمددة ،ذات اأن�سطة غري هادفة للربح Specified
 "Nonprofit Activity Associationsاأعادت توفيق اأو�ساعها وفق القانون ال�سادر عام  ،)2( 1998وتتمتع
هذه اجلمعيات بهام�س من ال�ستقلل عن الدولة ،ولكنها ل حتظى بنف�س الدعم احلكومي الذي حتظى
به الفئة الأوىل؛ اإذ ل تتمتع  -على �سبيل املثال  -مبزايا الإعفاء ال�سريبي الذي تقدمه احلكومة ملنظمات
امل�سلحة العامة .لكن هذه الفئة الأو�سع والأكرث ا�ستقللية تندرج حتتها جمموعة كبرية من الأطر.
 . 1حممد فايز فرحات ،مرجع �سابق� ،ص �ص .60 -59
2."Law to Promote Specified Nonprofit Activities Promulgated on March 25, 1998" )Including all
تاريخrevisions with the latest made on April 9, 2003(, at: http://www.gdrc.org/ngo/jp-npo_law.pdf
.الدخول ,17/3/2015 :ال�ساعة3:3 :م
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 -5ب  -املنظمات غري القانونية ":"Unincorporated Organizations
ت�سنف يف خانة "اجلماعات املدنية  ،"Civic Groupsلكنها ل حتظى بو�سع قانوين ر�سمي ،ومن ثم تفتقد
الكثري من ال�سلحيات ،بدءا من عدم القدرة على فتح ح�ساب بنكي ،وانتهاء بغياب احلماية القانونية ،اإل
اأنها تتمتع بدرجة اأكرب من احلرية (مقارنة باملنظمات الر�سمية).
وي�ساف اإىل ما �سبق ،ما تزخر به ال�ساحة من اأمناط �ستى كثريا ما تبدو متداخلة اأو متقاطعة ،برغم ما
مييزها من اأوجه تباين ،تقدر بحوايل  10كيانات قانونية خمتلفة؛ اإذ اإن عدد املوؤ�س�سات امل�سجلة ر�سميا
يربو على  360،000موؤ�س�سة ،يندرج اأكرث من ن�سفها حتت عنوان :املوؤ�س�سات الدينية ،وميكن التمييز
بداخلها بني نوعني اأ�سا�سيني كما ياأتي (:)1
موؤ�س�سات النفع العام " :"Public Interest Corporationsهي تلك التي وفقت اأو�ساعها طبقا
للقانون اجلديد ال�سادر عام  ،1998لكنّ بع�سا منها ظل خا�سعا للمادة ( )34من قانون  1896املدين
القدمي ،ومرت مبرحلة انتقالية كمهلة ا�ستمرت خم�س �سنوات حتى 2013؛ حيث كان هذا هو املوعد النهائي
املحدد لكي حت�سم اأمرها ،اإما اأن تظل خا�سعة للقانون القدمي ،اأو توفق اأو�ساعها ،ثم تتقدم للت�سجيل
الر�سمي واحل�سول على ال�سفة الر�سمية مبوجب القانون اجلديد ،لت�سبح موؤ�س�سة عامة غري هادفة للربح
""General Non-Profit Corporation؛ ومبجرد الت�سجيل ،تكت�سب املوؤ�س�سة و�سعها القانوين ()2؛ وبالتايل،
تتمتع مبعاملة �سريبية مميزة .ويف م�ستهل عام  2014بلغ اإجمايل عددها قرابة  29،286موؤ�س�سة.
اللفت ،فيما يبني ،تنوع اأوجه الهتمام ،وتباين الأجندات ،وتعدد �سروب وجمالت الن�ساط ،وبالتايل ،ات�ساع
م�ساحات احلركة والفعل ،فوفقا للتقارير الر�سمية ال�سادرة عام  ،2014اإن ن�سبة تقدر بحوايل  %21،7من هذه
املوؤ�س�سات تهتم بـالتنمية املجتمعية ،وتهتم نحو  %20،6بـالأن�سطة الأكادميية ،يف حني تبلغ ن�سبة املوؤ�س�سات
املعنية بالأطفال وال�سباب  ،%18،1واملعنية بالأن�سطة الفنية والثقافية  ،%17.1وتليها تلك التي تهتم بخدمات
1 ."Charitable and Non-Profit Organizations in Japan" Data Book,2012/2014", p.3 ,at: http://www.
تاريخ الدخولkohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics-english/docs/Data%20book2012.pdf ,5/3/2015 :
.ال�ساعة�2:57 :س
2 . "Act on Authorization of Public Interest Incorporated Associations and Public Interest
تاريخ الدخولIncorporated Foundations", at: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/AAPII.pdf:
 ,17/3/2015.ال�ساعة2:5 :م
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الرفاهية ل�سريحة كبار ال�سن بن�سبة .)1( %13
موؤ�س�سات حمددة غري هادفة للربح " :"Specified Non-Profit Corporationsهذا النمط
يخ�سع لقانون دعم الأن�سطة املحددة غري الهادفة للربح "Act on Promotion of Specified Non-Profit
 ،"Activitiesوترتكز ن�ساطاتها يف جمالت متخ�س�سة :كال�سحة ،والتعليم ،والتنمية املجتمعية ،والفنون،
والثقافة ،والريا�سة ،ومواجهة الكوارث ،والتعاون الدويل .وحوايل  %14من هذه املوؤ�س�سات تتخ�س�س يف
توفري خدمات الرفاهية ،و %11تركز على الأن�سطة التعليمية ،وتعنى  %10منها بالتنمية املجتمعية ،وتويل
ن�سبة مماثلة الهتمام لأن�سطة تغذية ورعاية ال�سباب.
وتنبغي الإ�سارة يف هذا املقام اإىل اأن هذه املوؤ�س�سات لن تتمتع مبعاملة �سريبية مميزة ،ريثما حتظى
مبوافقة احلكومة على طلب ر�سمي يتعني عليها تقدميه اأول ،ولقد بلغ عدد هذه املوؤ�س�سات املعتمدة حكوميا
حوايل  48،496موؤ�س�سة ،وذلك حتى �سيف  ،2014ومن اأمثلتها :اأوقاف اخلري العام "Public Charitable
 ،"Trustوهي موؤ�س�سات وقفية م�سرح لها القيام بالعديد من الأن�سطة ،ول�سيما يف جمالت( :الدين)
والعبادة ،والتعليم ،والأعمال اخلريية ،والفنون ،واحلرف.... ،وغريها مما يت�سل بال�سالح العام (.)2
وموؤ�س�سات الرفاهية الجتماعية " ،"Social Welfare Corporationsوتاأ�س�ست مبوجب قانون اأعمال
الرفاهية الجتماعية " "Social Welfare Business Lawلعام  ،1951ومبقت�سى املادة  ،22وتعد وزارات
ال�سحة ،والقوى العاملة ،والرفاهية ،اجلهات الإدارية املخت�سة ،ويف ا�ستطاعة اجلمعيات احل�سول من
خللها على العرتاف احلكومي (.)3
وكذلك موؤ�س�سات املدار�س اخلا�سة " ،"Private School Corporationوالتي تخ�سع لقانون املدار�س اخلا�سة
" "Private School Lawلعام  ،1949وبح�سب ن�س املادة ( )39تعد وزارات التعليم ،والثقافة ،والريا�سة ،والعلوم
والتكنلوجيا ،هي الوزرات املخت�سة مبنح الت�سجيل ،واإ�سدار الرتاخي�س ،مبا ي�سمح بتاأ�سي�س هذا النوع من
املنظمات ( .)4واملوؤ�س�سات الدينية " ،"Religious Corporationsويحكمها قانون املوؤ�س�سات الدينية "Religious
1. "Charitable and Non-Profit Organizations in Japan", Data Book 2014, at: http://www.kohokyo.
.تاريخ الدخول ,17/3/2015:ال�ساعة2:33 :م or.jp/english/Source/databook2014.pdf, p.6.
2 . Ibid, pp. .3-7.
3 . Ibid, p.4.
4. Ibid, pp.10, 11.
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 "Corporations Lawلعام  ،1951وحتديدا تن�س املادة ( )4منه على املوؤ�س�سات التي ن�ساأت لأهداف التب�سري
بـ (امل�سيحية) ،وتعليم ال�سعائر الدينية ..وتعد وزارات التعليم ،والثقافة ،والريا�سة ،والعلوم والتكنولوجيا ،هي
اجلهة احلكومية املنوط بها الإ�سراف على ن�ساط هذه املوؤ�س�سات.
واملوؤ�س�سات الطبية " ،"Medical Corporationالتي يخ�سع تنظيمها للقانون الطبي ال�سادر عام  ،1950اإذ
يرد يف ن�س املادة ( )39منه بند يتعلق باملوؤ�س�سات القائمة على اإن�ساء م�ست�سفيات وعيادات للم�ساهمة يف
تقدمي اخلدمات الطبية ،وخ�سو�سا لكبار ال�سن .وتعترب وزارات ال�سحة ،والرفاهية ،هي امل�سوؤولة عن
هذا القطاع .ومن ق�س�س النجاح ال�سهرية جتربة دكتور "يا�سيما  ،"Yashimaالذي قام بتاأ�سي�س "ال�سبكة
الف�سية لكا�سيهارا  ،" Silver Network Kashiharaحيث ا�ستطاع ا�ستثمار عمله كطبيب ،وخربته يف العمل
اخلريي كاأحد الأع�ساء يف نوادي الليونز ،لتاأ�سي�س هذه املنظمة ،عرب ت�سبيك قرابة  11من اجلماعات
التطوعية املعنية بتقدمي خدمات "لكبار ال�سن" حتت مظلتها .ومن اأهم الإجنازات التي حققتها ال�سبكة
تبني م�سروع لت�سهيل اإجراءات توا�سل كبار ال�سن مع امل�سوؤولني احلكوميني ،اإذ دعا "د.يا�سيما" اإىل تطبيق
"�سيا�سة الباب الواحد"؛ مبعنى اأن يكون هناك م�سوؤول حكومي واحد خمت�س للتعامل مع امل�سكلت التي
يواجهها كبار ال�سن .وبالفعل ا�ستجابت احلكومة لهذا القرتاح ( .)1اأ�سف اإىل ذلك ،موؤ�س�سات الإغاثة
واإعادة التاأهيل " ،"Relief and Rehabilitation Corporationsوقد مت تقنينها عام  ،1995ب�سدور ت�سريع
موؤ�س�سات الإغاثة واإعادة التاأهيل " ،"Relief and Rehabilitation Enterprise Lawوحتدد املادة ( )86من
القانون جمالت العمل والن�ساط يف تقدمي خدمات الإغاثة ،واإعادة التاأهيل للم�ساجني .وبطبيعة احلال،
وزارة "العدل" هي املخت�سة مبراقبة هذا النوع من املوؤ�س�سات (.)2

1. Mary Alice Haddad, Op.Cit, pp.41- 42.
2. http://www.kohokyo.or.jp/english/Source/databook2014.pdf , p.11.
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ثانيا :عالقة الدولة والمجتمع :شبكات التحالف والصراع  ..والتفاعل المتبادل:

برغم هذا املرياث القدمي والذاكرة التاريخية املمتدة ،هناك من يرف�س احلديث عن وجود (اأو ظهور)
"جمتمع مدين" ،باملعنى الدقيق للكلمة يف اليابان ،حتى ت�سعينيات القرن املا�سي؛ فقبل هذا التاريخ �ساد
منط معني يف علقة الدولة باملجتمع ،يقوم على "هيمنة الدولة" ،ومن ثم "تبعية املجتمع" .بل اإن مفهوم
"العمل التطوعي" ذاته ،وموقع التطوع يف منظومة القيم الثقافية ال�سائدة ،قد تطور يف اإطار �سيطرة
الدولة ،وحتت و�سايتها ،ويف ظل علقة ارتباط وطيدة ومبا�سرة مع البريوقراطية احلكومية وجهاز الدولة
الإداري.
بعبارة اأخرى ،كانت اأ�سكال "العمل التطوعي املنظم حكوميا" من الأدوات الأ�سا�سية التي اعتمدت عليها
الدولة يف تعبئة املجتمع لتنفيذ �سيا�سات الرفاه الجتماعي ،ومل يكن ذلك ليتم بنجاح لول خ�سوع هذا
النمط من العمل التطوعي يف ن�ساأته وتاأ�سي�سه ،ويف ممار�سة ن�ساطه ،لأطر قانونية �سابطة قيدت حركته،
وحدت من ا�ستقلليته اإزاء الدولة؛ مما اأ�سفى على ال�سواد الأعظم من املنظمات واجلمعيات الفاعلة يف
املجال العام ال�سبغة "الر�سمية" ،فعملت كوكالت تابعة للحكومة ،برغم ما ان�سوى حتتها من متطوعني،
دخلوا باأعداد كبرية ،و�سكلوا قوام ع�سويتها.
ومن بني الأمثلة ذات الدللة يف هذا ال�سدد (" :)1عمال الرفاه الجتماعي" ،الذين عملوا مبوجب الت�سريع
ال�سادر عام  1946لتنظيم عمل اجلماعات التطوعية يف جمالت :رعاية امل�سنني وغري القادرين ،والأ�سر
املت�سررة من حوادث العنف الداخلي .بالإ�سافة اإىل "جمل�س الرفاه الجتماعي" ،الذي تاأ�س�س مبوجب �سدور
"قانون ن�ساط الرفاه الجتماعي" عام .1951
ميكن تف�سري ذلك يف �سوء جملة عوامل ت�سافرت لإ�سعاف منظمات القطاع الثالث يف اليابان ،تعلق بع�سها
بالظرف القت�سادي ،وا�سرتاتيجيات التنمية التي مت تبنيها وتطبيقها بوا�سطة الدولة ،وتعلق بع�سها الآخر
بنظام احلكم ،وطبيعة النظام ال�سيا�سي ،اأو مبنظومة القيم والثقافة ال�سائدة .وفيما ياأتي اأهم تلك العوامل
واملحددات التي تراوحت بني ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف (:)2
 .1حممد فايز فرحات ،مرجع �سابق� ،ص .61
 .2املرجع ال�سابق� ،ص.65 -62
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 -1الدولة التنموية التدخلية القائدة:"Interventionist Developmentalist State":
النطلق من تبني منطق الدولة القوية " -الدولتية" – " ،"Strong state- Statismجعل هدف اليابان حتقيق
النمو القت�سادي ،فالدولة تقود �سيا�سات التدخل وال�سيطرة البريوقراطية ال�سارمة على القت�ساد ،ومن
ثم اأولت مفاهيم احلريات واحلقوق ،ومنها :حق التجمع والجتماع والتنظيم ،وتاأليف وتكوين اجلمعيات،
والن�سمام اإليها ،اأولتها مكانة ثانوية مرتاجعة على قائمة اأولوياتها ،كما طغت على نظرة الدولة ملوؤ�س�سات
املجتمع اعتبارها جمرد اأدوات اأو و�سائل خلدمة اأهداف النمو والت�سنيع ،وتنفيذ خطط وبرامج التنمية.
يف هذا الإطار ،كان من الطبيعي اأن تبدي الدولة حر�سا بالغا على �سمان فر�س ال�سيطرة على منظمات
القطاع الثالث ،بذريعة اأنها الوحيدة املنوط بها قيادة عملية التنمية ،و�سبط حركة املجتمع ،ب�ستى جماعاته
وقواه الفاعلة .وهو ما كفله قانون  ،1896الذي منح احلكومة والأجهزة البريوقراطية �سلحيات و�سلطات
تقديرية وا�سعة يف مواجهة فواعل املجتمع ،وهكذا قدمت اليابان منوذجا يف علقة الدولة واملجتمع ،و�سعته
اأدبيات التنمية حتت عنوان" :الدولة التنموية".
 -2ارتباط �سيا�سات التنمية القت�سادية باعتبارات العدالة الجتماعية واأبعادها التوزيعية:
متيزت جتربة التنمية يف اليابان باقرتان تزايد معدلت النمو القت�سادي بعدالة توزيع العوائد الناجتة،
الذي واكبه ارتفاع ملحوظ يف م�ستوى معي�سة املواطنني ،مع ات�ساع حجم ونطاق الطبقة الو�سطى؛ مما قلل
من احلافز على "املطالبة بالدميقراطية".
فعلى �سبيل املثال :بلغت ن�سبة فارق متو�سط الدخل الفردي بني �سريحتي اأغنى  %20واأفقر  %20من ال�سكان
يف اليابان  ،% 4.3خلل الفرتة ( ،)1988 -1980بينما بلغت يف احلالتني الأمريكية والربيطانية ،%8.9
و %6.8على الرتتيب خلل نف�س الفرتة؛ مما دلل على غياب الفوارق الطبقية الكبرية ،و�ساآلة حجم
الفجوة القت�سادية والجتماعية يف اليابان ،مقارنة بالوليات املتحدة وبريطانيا .وكان لهذه امليزة تاأثريها
من ناحيتني :فمن ناحية اأوىل :ترتب على غياب التفاوت الطبقي الكبري يف بداية الأمر اإ�سباغ املزيد من
ال�سرعية على اأداء البريوقراطية وحتالفها القائم مع كل من احلزب الليربايل الدميقراطي ورجال
الأعمال ،ومن ثم تعزيز اأولوية التنمية القت�سادية على ح�ساب الت�سحية بهدف الدميوقراطية ال�سيا�سية،
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اأو ت�سويغ تاأجيله ب�سفة موؤقتة يف مراحل النطلق الأوىل للجهود التنموية (.)1
ومن ناحية ثانية :اأ�سفر النجاح التنموي ،الذي قطع �سوطا ل باأ�س به على ال�سعيدين القت�سادي
والجتماعي ،مع تقل�س الفجوة الطبقية ،عن ظهور منط جديد من املنظمات غري احلكومية وغري
ال�ساعية للربح ،تتبنى اأجندة دفاعية ومطالب حقوقية ،بينما تراجعت احلاجة اإىل النمط التقليدي
ملنظمات الرفاهية الجتماعية ،الذي تاأ�س�س مببادرة فوقية من اأعلى؛ لتوفري اخلدمات وتقدمي الإعانات
للمحتاجني ،كوكالت اأو هيئات �سبه ر�سمية تابعة للدولة .وبعبارة اأخرى ،فالإجناز التنموي الذي حققته
الدولة قلل من اعتماد القطاع الثالث عليها ،و�ساهم يف زيادة ن�سوجه وا�ستقلليته ،فتاأ�س�ست كثري من
منظماته اجلديدة مببادرات ذاتية وحتتية نابعة من اأ�سفل ،اأي من داخل املجتمع.
 -3العامل الثقايف :الكونفو�سيو�سية املحافظة...اإعلء قيم"اجلماعية" فوق امل�سالح الفردية:
كان للثقافة الكونفو�سو�سية دورها يف احلد من قوة منظمات القطاع الثالث من زوايا عدة ،فهي تت�سمن
منظومة قيم حت�س على احرتام الهرياركية ،اأي الرتاتبية والتدرجية الهرمية ،التي يحرتم فيها ال�سغري
الكبري ،وترتاجع فيها قيم وممار�سات النقد ل�سالح هيمنة قيمة الطاعة لكل من هو يف من�سب اأو موقع
اأعلى على ال�سلم املجتمعي اأو هرم ال�سلطة والوظيفة احلكومية ،والتاأكيد على اأولوية قيمة ال�ستقرار
وتقدي�س النظام ،والتوافق واللتزام مب�سالح اجلماعة ،واإعلئها على امل�سالح الفردية .هذه القيم وفرت
مناخا ثقافيا م�سجعا ل�سيطرة الدولة ،من خلل تركيزها على اأولوية حقوق اجلماعة ،وحتميل الفرد
بالواجبات جتاه اجلماعة ،وبامل�سوؤولية عن احلفاظ على النظام وا�ستقراره ،مقابل تراجع الأهمية الن�سبية
للحقوق واحلريات الفردية.
فالنظرة الثقافية ال�سلبية اإىل القيم "الفردية" ،باعتبارها مرادفة "الأنانية والتمركز حول الذات" ،وفرت
غطاء تربيريا حل�سر �سلطة اتخاذ القرار ،وتركيز دفة ال�سلطة واإدارة الأمور يف قب�سة الدولة ،ولي�س
الأفراد ،وهذا ما اأفقد املنظمات غري احلكومية مغزاها لدى املجتمع الياباين؛ كونها  -يف نظره  -اأقرب
اإىل اخلروج عن قيم اجلماعة ،والإخلل بالنظام لدفاعها عن ممار�سة احلقوق واحلريات الفردية،
 .1حممود عزت عبد احلافظ ال�سيد" ،دور الأحزاب ال�سيا�سية يف النظم الدميقراطية :درا�سة حالة اليابان" ،ر�سالة ماج�ستري
يف العلوم ال�سيا�سية( ،جامعة القاهرة :كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية� ،)2013 ،ص �ص .64-56
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حيث الثقافة التي تنحاز للجماعة ،وتعطي الأولوية لتما�سك املجتمع واحلفاظ على كيانه ،عادة ما تنظر
للمطالبة باحلقوق واحلريات الفردية (وهو اأحد الأهداف املركزية التي تقوم من اأجلها املنظمات
احلقوقية والدفاعية) ،بو�سفها حتمل تهديدا ب�سق وحدة ال�سف وتهديد ترابط املجتمع(.)1
� -4سبكة التحالف امل�سيطر واملثلث احلديدي احلاكم :البريوقراطية واحلزب احلاكم ورجال الأعمال:
لعقود طويلة ممتدة� ،سيطرت على امل�سهد ال�سيا�سي يف اليابان �سبكة حتالف ثلثي ،بني كل من
البريوقراطية واحلزب الليربايل الدميقراطي (احلاكم حتى مطلع الت�سعينيات) ورموز القطاع اخلا�س،
من رجال الأعمال ،وكربيات ال�سركات ،والكارتلت (اأي اندماجات ال�سركات عابرة القوميات العملقة).
�سيطر هذا التحالف ،الذي كانت البريوقراطية ركنه الركني ،على اإدارة كافة العمليات والتفاعلت داخل
النظام ال�سيا�سي ،وتوزيع املوارد ال�سيا�سية والقت�سادية ،وو�سع ال�سيا�سات والتف�سيلت واخليارات
ال�سيا�سية الداخلية ،وحتديد توجهات واأولويات ال�سيا�سة اخلارجية اليابانية...اإلخ ،ب�سكل توافقي مع كل
من احلزب الليربايل الدميقراطي ،الذي احتكر ال�سلطة لعقود متتالية مت�سلة ،ومل ي�سمح بتداولها مع
اأي من اأحزاب املعار�سة ،ورجال الأعمال الذين ب�سطوا �سيطرتهم على القت�ساد ،مقابل تهمي�س دور
باقي القوى واملوؤ�س�سات ،بدءا من الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى ،وانتهاء مبنظمات القطاع الثالث  ،كهيئات
�سبه ر�سمية ،تعمل حتت اإ�سراف احلكومة وجهازها الإداري ،وبالتايل عانت منظمات القطاع الثالث من
اله�سا�سة والهزال ،ومل ت�سكل م�سدرا لأية حتديات ،اأو تهديدات ذات بال ل�سطوة البريوقراطية ،ودورها
املهيمن ،طوال املراحل املبكرة والبدايات الأوىل يف م�ستهل م�سرية التنمية.
بيد اأنها بعد اأن قطعت �سوطا ل باأ�س به على درب التنمية ،ما لبثت احلكومة اليابانية اأن اأف�سحت
للمجتمع املدين م�ساحات اأو�سع للحركة امل�ستقلة بعيدا عن مركزية الدولة وتدخلها امل�سيطر ،وكانت
�سرائح رجال الأعمال من مالكي كربيات ال�سركات من اأوائل القطاعات املجتمعية التي اأتيحت لها تلك
امل�ساحات اجلديدة للتاأ�سي�س والن�ساط ،حتت مظلة ما يعرف مبنظمات القطاع الثالث  ،باعتبارها منابر
يتم ت�سميمها وبناوؤها من اأجل متثيل م�سالح هذا القطاع ،والتحدث بل�سانه ،والتعبري عن اهتماماته
ومواقفه ،ف�سل عن ا�ستخدامها كقنوات للتوا�سل وامل�ساركة مع اجلهات احلكومية ،وتبادل الراأي وامل�سورة
 . 1نيللي كمال الأمري (" ،)2007القيم التقليدية اليابانية :بني اخل�سو�سية وحماولت الدمج عاملياً" ،يف :د.هدى ميتكي�ص
(حمررة)" ،القيم الآ�سيوية"( ،القاهرة :مركز الدرا�سات الآ�سيوية).
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واملعلومات مع �سناع القرار (.)1
ومع تنامي امليل يف اأو�ساط جمتمع الأعمال نحو بناء الهياكل والأبنية التمثيلية والتنظيمية ،تنوعت وتعددت
الأ�سكال والأطر والت�ساميم ،وفيما ياأتي ا�ستعرا�س للمعامل البارزة ،وحماولة لر�سم اأهم امللمح التف�سيلية
والهند�سية على هذه اخلريطة املوؤ�س�سية الطبقية ،حيث تاأ�س�ست لتمثيل رجال الأعمال ،بو�سفهم جماعة
م�سلحة اقت�سادية واجتماعية ،عدة هياكل واأطر ،قدمية وحديثة ،ومنها:
 -4اأ  -الغرف اليابانية للتجارة وال�سناعة:
تعود بدايات ن�ساأة الغرف اإىل عام  ،1878وتعترب الغرف التجارية من اأقدم واأقوى جماعات امل�سالح اخلا�سة
برجال الأعمال .ويحظى �سغار رجال الأعمال بالتمثيل من خللها ،وتنق�سم اإىل ثلثة اأق�سام :املوؤ�س�سات
ال�سغرية واملتو�سطة ،ومكتب التوزيع ،ومكتب ال�سناعة .وقد جاء اإن�ساء اأول تلك الغرف على يد اأحد رجال
ال�سناعة بهدف دعم التجارة وال�سناعة اليابانية ،ومواجهة القوى القت�سادية الأجنبية املناف�سة ،وكان
للحكومة دور وا�سح يف التعاون مع الغرف منذ بداية تاأ�سي�سها (.)2
وخلل عقد الأربعينيات من القرن الع�سرين ،لعبت الغرف دورا ملمو�سا يف طرح مبادرات لتطوير ال�سناعة،
واإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سناعية الكربى ،وذلك بالتعاون مع احلكومة ،التي كان لها كامل ال�سيطرة على املوارد،
وحر�ست على ت�سجيع اجتاه ال�سركات نحو الندماج من اأجل تعبئة املوارد لدعم املجهود احلربي اأثناء
م�ساركة اليابان يف احلرب العاملية الثانية .ولقد توطدت العلقة بني الغرف التجارية واحلكومة على اأثر
ان�سمام معظم امل�سوؤولني املتقاعدين بوزارة التجارة الدولية وال�سناعة اإىل اإدارة الغرف التجارية مبجرد
انتهاء عملهم احلكومي؛ وهو ما اأدى اإىل ان�سجام �سيا�سة الغرف التجارية مع ال�سيا�سة العامة للدولة.
وتتمثل املهام الأ�سا�سية للغرف يف :القيام بدور ا�ست�ساري للحكومة ،من خلل م�ساركة الأع�ساء يف اللجان
احلكومية واأجهزتها ال�ست�سارية ،ومنتديات مناق�سة �سيا�سات التجارة ،وبالتايل فهي متثل املحطة الأوىل
1. Yutaka Tsujinaka and Robert Pekkanen )2007(, "Civil Society and Interest Groups in
Contemporary Japan" , Pacific Affairs, )Vol. 80, No. 3, Fall(, pp. 419-437
http://www.jstor.org/stable/pdf/40023391, 11/3/2015.2:23pm

 . 2نيللي كمال الأمري (" ،)2006العالقة بني رجال الأعمال والنظام ال�سيا�سي يف اليابان" ،يف :د.هدى ميتكي�ص ،ونيللي كمال
الأمري (حمررتان)" ،النظام ال�سيا�سي الياباين"( ،القاهرة :مركز الدرا�سات الآ�سيوية)� ،ص .268-262
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لأي موؤ�س�سة قيد الإن�ساء .علوة على القيام بدور �سيا�سي من خلل متويل احلزب الليربايل الدميقراطي،
بالرغم من افرتا�س حيادها ال�سيا�سي.
وحتى عام  ،1993كان جل التمويل احلزبي للغرفة متوجها اإىل مر�سحي احلزب الليربايل الدميقراطي
فقط؛ لنفراده باحلكم ،اإل اأنه بعد هزمية احلزب يف انتخابات  1993بداأت الغرفة يف تقدمي الدعم املايل
ملر�سحي الأحزاب الأخرى امل�ساركة يف احلكم ،وحتديد ًا احلزب البوذي كوميتو؛ حيث ا�ستطاع اأع�ساء
الربملان املمثلون لهذا احلزب القيام بدور بارز داخل الغرفة ،كما وثقت بع�س الأحزاب املعار�سة ،كاحلزب
الدميوقراطي� ،سلتها مع الغرفة (.)1
 -4ب  -الحتاد الياباين للموؤ�س�سات القت�سادية:
يعد هذا الحتاد ،الذي تاأ�س�س عام  1946باإيعاز من �سلطة الحتلل الأمريكي ،من اأقوى منظمات رجال
الأعمال ( :)2ويرمي الحتاد اإىل حتقيق هدفني اأ�سا�سيني ،هما :احلفاظ على اقت�ساد ال�سوق واآلياته،
وهدف التعاون الدويل ،وهو يعترب املتحدث الر�سمي با�سم رجال الأعمال يف اليابان ،ويعد من م�سادر
توفري التمويل ال�سيا�سي ،وذلك من خلل دعم اأع�سائه ب�سفة فردية للحزب الليربايل الدميقراطي؛
وذلك بغية التاأثري على �سيا�سات احلزب ،ومن ثم �سيا�سات احلكومة ،وبداأ تدفق هذه الأموال بنهاية
احلرب العاملية الثانية ،وا�ستمر حتى �سدر القرار الر�سمي مبنعه �سنة .1993
ومع توقف �سخ الأموال ،جلاأ اأع�ساء الحتاد ،من رجال الأعمال ،اإىل البحث عن بديل ،عن طريق الن�سمام
وال�سرتاك يف تكوين جلان حكومية ،بحيث يعمل كل ع�سو كم�ست�سار خا�س ،واأتاحت هذه الع�سوية لرجال
الأعمال و�سيلة مبا�سرة وفعالة للتعبري عن م�سلحتهم ،والتاأثري على ال�سيا�سات القت�سادية والدولية
لليابان.
وقد ح�س الحتاد موؤ�س�سات الأعمال الكربى على ممار�سة دور �سيا�سي عن طريق رعاية "املنتدى ال�سيا�سي
1 .Makoto Imada )2010(, "Civil Society in Japan: Democracy, Voluntary Action, and Philanthropy",
in: H. Vinken et al. )eds.(, Civic Engagement in Contemporary Japan: Established and
Emerging Repertoires, Nonprofit and Civil Society Studies, Springer. at: www.springer.com/
cda/.../9781441915030-c1.pdf, p. 34.

 . 2نيللي كمال الأمري ( ،)2006مرجع �سابق� ،ص �ص .267 -264
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لرجال الأعمال" ،والذي ت�سكل عام  ،1996وجنح بالفعل يف اجتذاب عدد من ال�سيا�سيني ،وامل�سوؤولني
التنفيذيني ،من كوادر وقيادات احلزب الليربايل الدميقراطي (احلاكم اآنذاك) ،اإىل ع�سويته .وعلى
الرغم من اأن اإن�ساء املنتدى جاء بهدف جمع تربعات للحزب ،اإل اأنه مل يحقق الهدف على النحو املرجو،
ومل ت�سل التربعات املالية من خلله اإىل امل�ستوى الكايف اأو املاأمول.
 -4ج  -اللجنة اليابانية للتنمية القت�سادية:
تاأ�س�ست اللجنة عام  ،1946ب�سكل م�ستقل عن بقية موؤ�س�سات الأعمال الأخرى .وعلى خلف "احتاد
املوؤ�س�سات القت�سادية" ،تاألفت ع�سوية اللجنة من اأفراد ،ولي�س موؤ�س�سات ،واأعلنت على راأ�س اأهدافها
دفع اأع�سائها لل�سطلع مب�سوؤولياتهم ال�سيا�سية والجتماعية .ونظرا لإن�سائها يف اأعقاب انتهاء احلرب
العاملية الثانية؛ فاإنها انطلقت من اإدراك اأع�سائها ل�سرورة انتهاج �سيا�سة الإ�سلح الراأ�سمايل ،وجلاأت
اإىل دعم تلك ال�سيا�سة من خلل تعزيز علقتها مع احلزب ال�سرتاكي الياباين ،الذي دخل يف ائتلف
مع احلزب الليربايل الدميقراطي احلاكم خلل عامي  ،1948 -1947فقامت هي بدعم هذا الئتلف.
ومتيزت اللجنة بتاأييدها ملمار�سة الدميقراطية يف اإدارة ال�سركات ال�سناعية ،من خلل احلوار والت�سارك
بني الإدارة والعمال ،كما حر�ست على تو�سيع نطاق التوا�سل مع احلكومة من خلل املعهد البحثي "نريا"،
الذي توىل رئا�سته عند اإن�سائه عام  1947رئي�س جلنة التنمية القت�سادية ،كما ارتبطت اللجنة باحلكومة -
اأي�سا  -من خلل تعيني م�سوؤولني �سابقني (يف بع�س الهيئات والوكالت احلكومية) يف املعهد .وهي تعد من
اأكرث املوؤ�س�سات القت�سادية تعبريا عن روؤى وم�سالح رجال الأعمال ،وميكن القول اإن اأكرث ال�سناعات التي
ا�ستفادت من ن�ساطها هي "ال�سناعات الثقيلة" (..)1
 -4د " -املعهد الياباين لل�سوؤون الجتماعية والقت�سادية":
يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام  ،1987حيث خرج من حتت عباءة الحتاد الياباين املذكور اأعله ،ويقوم
باإ�سدار عدد من املن�سورات والكتب ،كما ي�سطلع باأن�سطة وفعاليات ت�ستهدف حت�سني مناخ ال�ستثمار،
داخل اليابان وحول العامل.
 .1املرجع ال�سابق� ،ص .270 - 269
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ثالثا :هيكل الفرص والقيود السياسية...تحوالت األجندة في سياق العولمة:

�سهد العقد الأخري من القرن الع�سرين جمموعة تطورات �ساهمت يف ات�ساع حجم منظمات القطاع الثالث،
وزيادة دورها� ،سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ،ومن بينها "ات�ساع ظاهرة ال�ستفتاءات املحلية" ،التي
جلاأ اإليها املجتمع الياباين حل�سم ق�سايا خلفية اأثريت على امل�ستوى املحلي ( :)1كاخللف احلاد حول
اإن�ساء مفاعل طاقة نووية (مقاطعة ماكي  ،)Makiواجلدل ال�ساخن ب�ساأن تخفي�س حجم القواعد الع�سكرية
الأمريكية (يف اأوكيناوا) ،اأو قبول ا�ست�سافة ت�سهيلت جوية اأمريكية (ناجو .)Nago
وب�سرف النظر عن نتائج تلك ال�ستفتاءات ،بيد اأنها عك�ست دللت بالغة الأهمية ،فيما يتعلق ب�سعود
منظمات القطاع الثالث ،وتنامي دورها على نحو غري م�سبوق ( ،)2وتتمثل هذه الدللت يف :ت�ساعد قيمة
العمل اجلمعي يف املجال العام ،وان�سغال املواطن الفرد بالق�سايا املحلية ،وتزايد رغبة املحليات يف
ممار�سة احلكم الذاتي ،والدميقراطية املبا�سرة ،والتاأثري يف ال�سيا�سات العامة.
اأ�سف اإىل ذلك ،تراجع الثقة املطلقة والعمياء يف احلكومة وجهازها الإداري ،مع تنامي نزعة ال�سك يف ال�سلطة
الر�سمية ،والجتاه اإىل مراقبة اأداء امل�سوؤولني ،ونقدهم من زاوية مدى قدرتهم على التعبري عن م�سالح
املواطنني ،ومدى خدمة امل�سلحة العامة .هكذا ،بداأ اجتاه املواطن نحو العمل العام ،وهو تغري جوهري وحيوي
يف هيكل الفر�س ال�سيا�سية املتاح ،كانت له انعكا�ساته الإيجابية على منظمات القطاع الثالث ،من خلل فتح
اآفاق جديدة للحركة والن�ساط ،واكت�ساب املزيد من الفعالية.
 -1التغري يف هيكل الفر�س وظهور اإمكانات وم�ساحات جديدة حلركة منظمات القطاع الثالث:
تزامنا مع نهاية احلرب الباردة ،تبنت العديد من املنظمات غري احلكومية (ذات التوجهات الي�سارية)
الدعوة حل�سد الراأي العام العاملي لل�سغط على الدول الراأ�سمالية الكربى واملوؤ�س�سات الدولية املانحة ،من
اأجل اإ�سلح نظام امل�ساعدات املقدمة للدولة النامية ،والذي كان يف حاجة اإىل التح�سني والتطوير .وبولوج
 .1حممد فايز فرحات ،مرجع �سابق� ،ص .75
 .2د .زينب عبد العظيم (" ،)2002الدور املتغري للمنظمات غري احلكومية يف ظل العوملة" ،يف :د .جنوى �سمك ،وال�سيد �سدقي
عابدين (حمرران)" ،دور املنظمات غري احلكومية يف ظل العوملة :اخلربتان امل�سرية واليابانية"( ،جامعة القاهرة :كلية
القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية ،مركز الدرا�سات الآ�سيوية).
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اليابان يف ع�سر العوملة؛ �سهدت منظمات القطاع الثالث طفرة ملحوظة ،وات�سعت ن�ساطاتها ،خا�سة بعد
اإ�سدار قانون املنظمات غري الهادفة للربح عام  ،1998وتد�سني برنامج التاأمني طويل الأجل يف عام 2000
(.)1
-1اأ -الفر�س الإيجابية ،ونقاط القوة والتمكني ،واأهم ق�س�س النجاح:
�سنت املنظمات يف اليابان حملة نقد ودعاية وا�سعة �سد منظومة امل�ساعدات الدولية من خلل :عقد
�سل�سلة اجتماعات وندوات ،ف�س ًل عن الظهور املتكرر يف و�سائل الإعلم ،من اأجل الك�سف عن اأوجه
الق�سور والثغرات يف النظام القائم للم�ساعدات ،وما متخ�س عنه من ا�ست�سراء للف�ساد ،و�سوء ا�ستغلل
لأموال القرو�س واملعونات ،وح�ساد تنموي هزيل ،و�سل يف الغالبية العظمى من البلدان النامية املتلقية
لها اإىل حد الأزمة املزمنة ،والعجز ،والإخفاق ،واإفل�س القت�ساد ،واإعلن كثري منها "دول فا�سلة" .كما
�سعت املنظمات غري احلكومية للتن�سيق والت�سبيك" "Networkingمع غريها من املوؤ�س�سات املناظرة لها يف
الدول الأخرى لنف�س الغر�س ،ومن اأبرز النجاحات (:)2
يف عام  ،1990اأجربت املنظمات غري احلكومية املهتمة بق�سايا البيئة ،مثل" :منظمة اأ�سدقاء اأر�س اليابان"
" ،"Friends of the Earth Japanاحلكومة اليابانية ،مبا فيها وزارة اخلارجية ،على التخلي عن م�سروع
قر�س متويلي لبناء "�سد نارمادا" يف الهند ،و�سحب العر�س املقدم من جانبها لهذا الغر�س ،اإذ تعاونت تلك
املنظمات مع اجلماعات املحلية املوجودة حول حو�س النهر (التي �سيلحق بها ال�سرر اجل�سيم) ،ون�سقت
اجلهود مع غريها من اجلماعات املعنية بحماية البيئة يف كل من الهند ،وعدد من الدول الغربية ،م�ستخدمة
اأ�ساليب ال�سغط (اللوبي) ،ك�سن حملت الدعاية امل�سادة ،وتوجيه دعوات للراأي العام ،وخماطبة النا�سطني
وتعبئتهم من اأجل التظاهر �سد امل�سروع ،وعقد الندوات وحلقات النقا�س املفتوحة ل�سرح الق�سية والتوعية
باأبعادها ،والتوا�سل عرب و�سائل الإعلم لتو�سيح اأ�سرار امل�سروع ،واآثاره ال�سلبية على البيئة .ويف نهاية
املطاف ،اآتت تلك ال�سغوط ثمارها املرجوة ،عندما ا�سطرت احلكومة اليابانية والبنك الدويل (الراعيان
الأ�سا�سيان مل�سروع ال�سد) لإعادة النظر فيه ،و�سحب التمويل ،واأ�سدل ال�ستار على الق�سية باإغلق امللف
1. Hirata, Keiko )2002(, "Whither the developmental state? The growing role of NGOs in Japanese
Aid, Policy Making" Journal of Comparative Policy Analysis, )vol 4, no. 3(, p. 20 http://www.csun.
تاريخ الدخول ،10/3/2015 :ال�ساعة�4:50 :س edu/~kh246690/developmental.pdf
2. Ibid, p. 21.
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عام .1993
ق�سة جناح اأخرى ،متثلت يف اإلغاء امل�ساعدة اليابانية املزمع تقدميها لكمبوديا عرب توفري اأ�سمدة كيماوية
واآلت ،وذلك تنفيذا للتفاقية الدولية للتربع من اأجل زيادة الإنتاج الزراعي يف الدول النامية؛ حيث
ن�سقت املنظمات غري احلكومية ،مثل :مركز اليابان الدويل للتطوع ،مع نظرياتها يف كمبوديا ،و�سنت حملة
لوقف امل�سروع؛ ملا له من اآثار �سارة بالبيئة ،من خلل حزمة من الو�سائل املتنوعة :توجيه ر�سائل احتجاج
والتما�سات لوزارة اخلارجية اليابانية ،وعقد ندوات ،واإ�سدار كتيبات ون�سرات تعريفية .وا�ستطاعت من
خلل هذه اجلهود اأن جتذب انتباه الإعلم ،ووزارة اخلارجية؛ مما اأدى اإىل الرتاجع احلكومي عن تقدمي
هذه امل�ساعدة يف عام .1993
غري اأنه يف الوقت الذي اأحرزت فيه جهود املنظمات غري احلكومية هذا النجاح ،كانت كربى �سركات
الكيماويات ت�سغط يف الجتاه امل�ساد ،من خلل عقد لقاءات مع امل�سوؤولني احلكوميني يف كمبوديا
لإقناعهم باأهمية احل�سول على هذه امل�ساعدة .وعليه ،فقد خرج فاعلو منظمات القطاع الثالث منت�سرين
من املواجهة مع حتالف الدولة ورجال الأعمال ،ويف هذا موؤ�سر دال على دورهم احليوي يف عملية �سنع
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية الر�سمية اليابانية.
 -1ب -اإطلق حملت �سغط من اأجل ا�ست�سدار ت�سريعات لتمكني منظمات القطاع الثالث وتعزيز دوره:
مل يقت�سر دور املنظمات غري احلكومية على ممار�سة ال�سغط وحملت اللوبي وح�سد الراأي العام ،لتاأييد
اأو رف�س قرار حكومي معني على امل�ستوى التنفيذي ،فثمة جهود فاعلة بذلتها تلك القوى  -اأي�سا  -على
امل�ستوى الت�سريعي ،وكانت م�سرب املثل يف القدرة على التاأثري (:)1
اإذ اأطلقت جمعية " ،"KIKOوهي من كربى املنظمات العاملة يف جمال البيئة ،حملة للمطالبة ب�سن قانون
خلف�س النبعاثات الغازية (ثاين اأك�سيد الكربون) بن�سبة  %30عام  ،2020من خلل تغيري �سلوك ال�سركات
املت�سببة فيها ،و�سعت اإىل جمع التوقيعات؛ لت�سكيل تكتل داعم للق�سية داخل الربملان ،ثم قدمت عام 2008
م�سروع "قانون حماية املناخ" ،و�سعت اإىل جذب تاأييد مزيد من املنظمات للدفع يف اجتاه متريره ،ا�ستنادا
 . 1نيللي كمال حممد ح�سنني الأمري" ،الأمن البيئي يف ال�سيا�سات الدولية :درا�سة مقارنة لل�سيا�ستني اليابانية والأمريكية
( ،"2007-1997ر�سالة دكتوراه ،جامعة القاهرة :كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية� ،2010 ،ص .148
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ملا متتلكه اليابان من ريادة تكنولوجية ،وتقنيات فنية فائقة ،توؤهلها لكي تكون من اأكرث البلد قدرة على
تبني ا�سرتاتيجيات احلفاظ على البيئة.
على ذات املنوال ،تقدمت جمموعة من املنظمات ،مثل" :جمتمع اليابان للقرن احلادي والع�سرين" ،للربملان
مبقرتح لتعديل الد�ستور ( ،)1واإدخال مواد جديدة تن�س على مراعاة الأبعاد البيئية ،وتكفل �سمانات
احلماية حلقوق البيئة ،جنبا اإىل جنب ،مع احلديث عن الأهداف القت�سادية ( .)2هكذا ،ا�ستطاعت قوى
منظمات القطاع الثالث يف اليابان توظيف الفر�س ،وح�سن ا�ستثمار كافة الإمكانات املتاحة لديها ،كما
متكنت لحقا من �سناعة فر�س جديدة لنف�سها ،مبا �ساعدها على تو�سيع نطاق احلركة والن�ساط ،ودخول
م�ساحات جديدة للفعل اجلمعي املنظم على ال�سعيدين املحلي والدويل.
-1ج -التحديات ومكامن ال�سعف والق�سور :قيود الإطار الت�سريعي ب�سقيه :الد�ستوري والقانوين:
يف حني خفف قانون � 1998سيطرة احلكومة والبريوقراطية على منظمات القطاع الثالث ،ظل ح�سولها على
الدعم املايل احلكومي يتطلب – وفقا للد�ستور -خ�سوع هذه املوؤ�س�سات للحكومة ( ،)3حيث تن�س املادة ()89
من الد�ستور الياباين  1947على اأن "املال العام ،اأو امللكية العامة ،ل يجوز اإنفاقها اأو ا�ستخدامها من قبل
جمعية دينية ،اأو موؤ�س�سة تعليمية اأو خريية ل تخ�سع ل�سيطرة ال�سلطة العامة"؛ ما يفيد عدم جواز تقدمي
احلكومة م�ساعدات مالية للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح.
وبالإ�سافة اإىل ذلك ،ينطوي الإطار الت�سريعي على كثري من القيود القانونية التي اأعاقت عمل املوؤ�س�سات
غري الهادفة للربح� ،سواء فيما يتعلق بالتاأ�سي�س ،اأو العمل والن�ساط؛ اإذ خ�سعت عملية التاأ�سي�س للمادة
( )34من القانون املدين رقم ( )89ال�سادر عام  ،1896ويوؤخذ على هذا القانون ثلثة ماآخذ (:)4
1 .The Constitution of Japan http://webjapan.org/factsheet/en/pdf/09Constitution.pdf

 . 2لالطالع على ن�ص الد�ستور مرتجما باللغة العربية :انظر :د .ماجدة �سالح (" ،)2003اليابان" ،يف :د.حممد ال�سيد �سليم،
ود .رجاء اإبراهيم �سليم (حمرران) ،الأطل�ص الآ�سيوي( ،القاهرة :مركز الدر�سات الآ�سيوية)� ،ص .458
 . 3حممد فايز فرحات ،مرجع �سابق� ،ص .75
4 . Tatsuo Ohta, "New Legal Frame Work for PBCs in Japan", pp.2 -1, at:
http://www.guidestarinternational.org/documents/New20%legal20%framework20%for20%PBCs20%
in20%Japan.pdf
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اأولها ،اأنه مل ياأخذ بفكرة التاأ�سي�س املبا�سر للموؤ�س�سات اأو اجلمعيات غري الهادفة للربح ،بحيث يكون طلب
التاأ�سي�س جمرد اإخطار اأو اإعلم لل�سلطات املخت�سة ،على نحو ما هو معمول به يف معظم التجارب الدولية
املتقدمة؛ فقد اأعطى القانون "اجلهة الإدارية املخت�سة" ال�سلطة التقديرية الكاملة للحكم فيما اإذا كانت
اجلمعية اأو املوؤ�س�سة  -مو�سوع الإن�ساء  -ت�ساهم يف حتقيق امل�سلحة العامة اأو ل ،ب�سرف النظر عن
.حتديد ماهية املعايري املو�سوعية
وثانيها ،غمو�س القانون فيما يتعلق مبنح ال�سخ�سية القانونية للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح؛ حيث تعامل
القانون مع حالتني فقط هما :املوؤ�س�سات ال�ساعية للربح ،وتلك التي ت�سعى اإىل حتقيق امل�سلحة العامة،
وفق ًا للمادتني ( ،34و)35؛ اأي اأن القانون ل ي�سمل اجلمعيات غري ال�ساعية للربح ،وغري ذات ال�سلة
باملنفعة العامة.
وثالثها ،فر�ست الهيئات احلكومية �سروطا واإجراءات اإدارية مثلت عقبات "تعجيزية" اأمام تاأ�سي�س وعمل
اجلمعيات ،اإذ ا�سرتطت امتلك اجلمعية اأ�سو ًل تقدر بنحو  300مليون ين ،وميزانية �سنوية قدرها  30مليون
ين ،وهي م�ساألة �سديدة ال�سعوبة بالن�سبة للجمعيات واملنظمات ال�سغرية .ونتيجة لهذه العراقيل (املالية)
جلاأت املوؤ�س�سات اإىل الت�سال ببريوقراطيني متقاعدين؛ حيث باإمكانهم (من خلل علقاتهم ال�سابقة
باجلهاز البريوقراطي) ت�سهيل مترير طلب التاأ�سي�س لدى الأجهزة وال�سلطات املعنية؛ الأمر الذي كر�س من
�سيطرة البريوقراطية وحتكمها يف منظمات القطاع الثالث.
ول تقت�سر تبعية املنظمات غري احلكومية واجلمعيات غري الهادفة للربح على احلكومة والبريوقراطية
يف مرحلة التاأ�سي�س فقط ،لكنها متتد كذلك اإىل مرحلة ما بعد التاأ�سي�س؛ اإذ تعتمد ن�سبة كبرية من هذه
املوؤ�س�سات يف عملها على الدعم احلكومي� ،سواء يف �سكل متويل مبا�سر ،اأو اأعمال الوكالة التي ت�سندها
اإليها احلكومة.
بخلف الدعم املايل ،تخ�سع اأن�سطة هذه املوؤ�س�سات لرقابة حكومية ومالية �سارمة� ،سابقة ولحقة؛ اإذ يجب
على كل منها ،قبل بداية كل �سنة مالية ،تقدمي تقرير حول الأن�سطة املخططة لل�سنة اجلديدة ،واملوازنة
املالية املقرتحة ،ول ت�ستطيع اجلمعية ممار�سة اأن�سطتها ،اإل بعد احل�سول على موافقة ال�سلطات املخت�سة،
واعتمادها للخطة؛ مما ي�سيب حركتها بعدم املرونة؛ اإذ ل ت�ستطيع  -على �سبيل املثال  -مواجهة الأحداث
الطارئة ،والت�سرف حيال الأزمات غري املتوقعة ،كالكوارث الطبيعية؛ ب�سبب عدم ت�سمينها يف خطة عملها
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ال�سنوية (الروتينية) ،كما اأجازها اجلهاز البريوقراطي.
علوة على ذلك ،اأ�سعف من ال�ستقلل املايل ملنظمات القطاع الثالث �سعف ن�سبة القتطاعات ال�سريبية
املخ�س�سة لها من جهة ،و�سعوبة الوفاء بال�سروط املطلوبة للح�سول على جزء من هذه املخ�س�سات من
جهة اأخرى ،وهي �سروط اأ�سعب من �سروط التاأ�سي�س ،ف�سل عن خ�سوعها للتجديد كل عامني .ونتيجة
لذلك ،فاإن هذا البند من املخ�س�سات والدعم املايل عادة ما يذهب  -يف الأغلب الأعم  -للموؤ�س�سات التي
اأن�ساأتها احلكومة بنف�سها ،وموؤدى ذلك اأن املوؤ�س�سات �سبه الر�سمية ظلت هي التي حتظى بن�سيب الأ�سد
من الدعم ،وت�ستحوذ على جل التمويل احلكومي.
بيد اأن املناخ ما لبث اأن حت�سن كثريا ،وكذلك هيكل الفر�س ،ل�سالح املنظمات غري احلكومية يف اأعقاب
احلرب العاملية الثانية ،فقد �سهدت تلك احلقبة ت�سريع حزمة من القوانني اجلديدة يف جمالت �ستى،
قللت من حجم الت�سييق على تاأ�سي�س منظمات القطاع الثالث ،وتقاطعت مع جمال حركتها لت�سب يف
�سالح تعزيز ثقافة"التطوع" ،وتذليل معظم العقبات والعراقيل ال�سابقة التي اأعاقت تاأ�سي�سها يف املا�سي
( ،)1مثل :القانون الطبي " ،)1948( "Medical Lawوقانون املدار�س اخلا�سة""Private School Law
( ،)1949وقانون خدمات الرفاهية الجتماعية " ،" Social Welfare Service Lawوقانون املوؤ�س�سات
الدينية ".)2( )1951("Religious Corporations Law
� -2سدور قانون املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح عام  :1998حمطة رئي�سية ونقطة حتول:
كانت كارثة زلزال "هان�سني  -اأواجي العظيم" من الأحداث الكا�سفة ،واملنعطفات الكربى يف اخلربة
اليابانية ،و�سكلت علمة فارقة ومنعطفا تاريخيا يف م�سرية حياة منظمات القطاع الثالث هناك؛ اإذ
اأزاحت ال�ستار عن اأهمية الدور الذي ميكن ملنظمات القطاع الثالث ال�سطلع به يف مواجهة الكوارث؛
ومن ثم اأعطت كارثة الزلزال فر�سة جديدة وقوة دفع كبرية للمطالبات املتعلقة ب�سرورة تغيري الإطار
القانوين والإداري احلاكم ملنظمات القطاع الثالث� ،سواء فيما يتعلق بالتاأ�سي�س اأو الن�ساط .حينئذ� ،سدر
قانون املنظمات عام  ،1998م�ستمل على جملة من املزايا التي اأتاحت فر�سا للمجتمع املدين لتاأ�سي�س
 .1د .ح�سني �سريف (" ،)1993التحدي الياباين يف الت�سعينيات :درا�سة حتليلية لالأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية
يف اليابان"( ،القاهرة :مكتبة مدبويل).
.31-23.Makoto Imada, Op.Cit. pp .2
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منظمات جديدة ،وتو�سيع دوائر احلركة والن�ساط والفعل ،على النحو الآتي:
-2اأ -الفر�س واملزايا التي اأتاحها القانون :مقومات وركائز التمكني:
اأولها ،الجتاه نحو اللمركزية :حيث انتقلت �سلطة املوافقة على اإن�ساء املوؤ�س�سة من احلكومة املركزية اإىل
يد حاكم الولية اأو املقاطعة املحلية ،حيث يقع مقر املوؤ�س�سة ،مع ملحظة اأن �سلطة حاكم املقاطعة يف هذا
ال�سدد اأ�سبحت �سلطة كا�سفة عن تاأ�سي�س اجلمعية اأكرث منها من�سئة لها ،مبعنى العرتاف للجمعية التي
تاأ�س�ست بالفعل على اأر�س الواقع بال�سفة القانونية الر�سمية.
وثانيها ،و�سع �سقف زمني� ،سهرين كحد اأق�سى من تاريخ الإعلن عن اإن�ساء املوؤ�س�سة ،للح�سول على
موافقة حاكم املقاطعة على تاأ�سي�سها.
وثالثها ،حتديد "الأن�سطة غري الهادفة للربح" يف قائمة وا�سحة ت�سمل اأي ن�ساط هادف اإىل حتقيق
املنفعة لكافة املواطنني على حد �سواء ،من خلل :تنمية الأمن الجتماعي ،والرعاية ال�سحية ،والرفاهه
الجتماعية ،ون�سر وتعزيز التعليم الجتماعي ،وتنمية املدن ،ون�سر وترقية الريا�سة والفنون والثقافة،
وحماية البيئة ،والإنقاذ يف الكوارث الطبيعية ،وحماية حقوق الإن�سان ،ون�سر قيم ال�سلم ،والتعاون الدويل،
وامل�ساواة بني الرجل واملراأة ،وتن�سئة الأطفال ،وتعزيز ودعم املنظمات العاملة يف املجالت ال�سابقة .ويف
عام  ،2001اأ�سيفت  -عرب تعديل ت�سريعي جزئي  -خم�سة جمالت اأخرى ،كان من بينها "اأن�سطة حماية
امل�ستهلك" (.)1
 -2ب -القيود والتحديات التي انطوى عليها الإطار الت�سريعي :معوقات ومع�سلت التمكني:
على الرغم من املزايا التي اأتاحها القانون ،واملرونة التي اأ�سفاها على تاأ�سي�س وعمل املوؤ�س�سات غري
الهادفة للربح ،فهو مل يخل من بع�س املع�سلت التي تعرت�س �سبيل منظمات القطاع الثالث ،ومن اأخطرها:
الزدواجية بني قانون  1998من جهة ،واملادة ( )34من القانون املدين ل�سنة  ،1896التي حكمت تاأ�سي�س
وعمل املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح من قبل ،الأمر الذي ي�سري اإىل وجود اإطارين قانونيني يحكمان عمل
1. Kaye Broadbent )2005( "For women, by women’: women-only unions in Japan" Japan Forum
17 )2( , pp. 213–230.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=09cb3025-5e47-44d18782-2e9a7030a9c0%40sessionmgr112&hid=123 11/3/2015, 2:20pm

62

تلك املوؤ�س�سات (..)1
وهو ما كان وراء حملت ال�سغط (امل�سار لها من قبل) ،التي مار�ستها تلك املوؤ�س�سات من اأجل ا�ست�سدار
قانون اجلمعيات الو�سطي " "Middle Corporation Lawعام 2001؛ اخلا�س باملوؤ�س�سات غري ال�ساعية
للربح اأو للم�سلحة العامة ،واأ�سبح با�ستطاعة املرء متييز اأكرث من قائمة طويلة من املوؤ�س�سات ال�ساعية اأو
غري ال�ساعية لتحقيق م�سلحة عامة.
يف عام  ،2008مت اإقرار ن�سخة جديدة لـقانون "موؤ�س�سات امل�سلحة العامة ،"Public Benefit Corporations
تدعم منظمات القطاع الثالث ،من خلل تو�سيع اآفاق العرتاف باملوؤ�س�سات املن�سوية حتت هذا القانون،
وبالتايل تفادي القيود ال�سارمة التي فر�سها قانون  1896مبقت�سى املادة (.)34
ومبوجب هذا التعديل الت�سريعي اجلديد ،ا�ستحدثت جلنة موؤ�س�سات النفع العام "Public Interest
 "Corporation Commissionيف جمل�س الوزراء ،لتخت�س ب�سلحية العرتاف باملوؤ�س�سات املندرجة
يف اإطارها ،ومنحها ال�سفة القانونية الر�سمية .دخل القانون حيز النفاذ ،يف عام  ،2009فتم بالفعل
العرتاف بعدد من املنظمات حظيت مبوجب القانون بالوجود وال�سفة الر�سميةAssociation of"":
 .Charitable Organizations Japanبعد ذلك ،مت حل عدد منها لتن�سوي حتت مظلة اأو�سع هي "General
."Incorporated Organization

 -3امل�سوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�ص :ال�سركات ورجال الأعمال...املوؤ�س�سات والأفراد:
تطور اقت�ساد ال�سوق يف اليابان يف ظل "عهد الإيدو" ،يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر ،واأ�سبح اقت�سادا
جتاريا حديثا ،وكان املبداأ ال�سائد وال�سعار املرفوع لطبقة التجار ورجال الأعمال" :اخلري لأ�سحاب امل�سالح
 : "Stakeholdersاأي اخلري لل�سركة ،واخلري للم�ستهلك ،واخلري للمجتمع ككل (.)2

 . 1حممد فايز فرحات ،مرجع �سابق� ،ص .75-74

2. Makoto Imada, Op.Cit, pp.25- 26.
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-3اأ -العمل اجلماعي واملوؤ�س�سي:
يف ظل عهد "امليجي" ا�ستطاعت اليابان اأن توؤ�س�س دولة قومية راأ�سمالية حديثة ،حيث حاولت احلكومة
النهو�س بالقوة القت�سادية والع�سكرية حتت �سعار" :دولة قوية  ..جي�س قوي" ،من خلل اإن�ساء �سناعات
ثقيلة يف جمالت التعدين ،وبناء ال�سفن ،والن�سيج ،وغريها من املجالت .بعد ذلك ،مت بيع هذه امل�سانع
باأ�سعار زهيدة لكبار التجار املقربني من دوائر احلكم ،وا�ستطاع هوؤلء التجار اأن يكونوا جمموعة مالية
و�سناعية " "Zaibatsuاأعطت دفعة كبرية للقت�ساد الياباين ،الذي ارتفعت معدلت اأدائه بوترية �سريعة
وم�ستمرة حتى اندلع احلرب العاملية الثانية.
ومنذ بدايات ظهورها على ال�ساحة ،انخرطت ال�سركات ال�سناعية املن�سوية حتت مظلة هذا التجمع ،مثل:
" ،"Mitsubishi, Mitsui, Sumitomoيف ممار�سة العديد من الأن�سطة اخلريية ،كما �ساهمت يف دعم
املنظمات التطوعية .ففي عام  ،1906قامت جمموعة �سركات " "Mitsuiبتاأ�سي�س م�ست�سفى خريي ملحدودي
الدخل ،كما تطوعت �سيدات املجتمع ،من زوجات املديرين واملوظفني العاملني يف �سركات تلك املجموعة،
يف العمل العام .ويف عام  ،1911قررت �سركات املجموعة التربع بـ ( )%2.5من اأرباحها ل�سالح الأعمال
اخلريية ،كما فتحت جمموعة " "Sumitomoمدر�سة لتدريب العمال عام  .1916ويف عام  ،1934تكونت
"جمعية  ،"Mitsuiواأ�سحت اأكرب جمعية تقدم منحا يف اليابان.
-3ب -العمل الفردي:
حر�س التجار وكبار رجال الأعمال ،خلل نف�س الفرتة ،على اجلمع بني ال�سعي نحو حتقيق وتعظيم الربح،
والنهو�س بامل�سوؤولية الجتماعية ،وكان اأبرزهم يف هذا الإطار ""EiichiShibusawa؛ حيث قام بتاأ�سي�س
العديد من ال�سركات اخلا�سة ،بالتزامن مع تقدمي كثري من الأعمال اخلريية .و "،"Magosaburo Ohara
حيث ا�ستهر عنه مقولة مفادها" :اأن اهلل اأعطاه هذه الرثوة للإنفاق على وجوه اخلري" ،وقام بتمويل
م�سروعات خريية يف جمالت التعليم والرفاهية الجتماعية ،وكذلك ،بتاأ�سي�س "معهد اأبحاث العلوم
الجتماعية  ،"The Institute of Social Science Researchوكذلك" ،متحف اأوهارا للفنون".
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-3ج -الندماج يف منظمات القطاع الثالث العاملي والت�سال باخلربة الأمريكية:
برغم اأن �سدور قانون التعبئة العامة عام  1938حجم من دور "الراأ�سمالية الليربالية" ،بيد اأنها ما لبثت
اأن عاودت الظهور من جديد على اأثر توقيع "اتفاقية بلزا  " Plaza Accordعام  ،1985والتي اأ�سفرت عن
�سرعة اندماج منظمات القطاع الثالث الياباين يف املجتمع العاملي.
ومما جتدر ملحظته ،اأن توا�سل القادة ال�سيا�سيني والقت�ساديني يف اليابان مع منظمات القطاع الثالث
الأمريكية جعلهم يدركون قيمة منظمات القطاع الثالث ،ومن ثم اأهمية ت�سجيع امل�ساركة املدنية يف املجال
العام .ويف عام  ،1988قام "احتاد املنظمات القت�سادية  "Keidanrenباإر�سال فريق درا�سي اإىل الوليات
املتحدة لدرا�سة مواطنة ال�سركات "."Corporate Citizenship
ويف  ،1990قام الحتاد بت�سكيل جلنة لدعم الأن�سطة الجتماعية لل�سركات ،ويف عام  ،1991اأعلنت غرفة
التجارة وال�سناعة يف اأو�ساكا عن مبادرة تاأ�سي�س "جمعية جمتمع اأو�ساكا" .وطوال حقبة الت�سعينيات،
اجتهت ال�سركات الكربى لتاأ�سي�س اإدارات داخلية متخ�س�سة يف دعم اأن�سطة تندرج حتت عنوان :امل�سوؤولية
الجتماعية ،وعهد اإليها بالتن�سيق والتعاون مع املنظمات التطوعية (.)1
 -4الدور اخلارجي ملجتمع الأعمال� :سناعة ال�سورة وبناء ال�سمعة الدولية لليابان كمانح دويل:
خلل حقبة احلرب الباردة ،خرجت جماعات رجال الأعمال عن املوقف الر�سمي الذي اتخذته احلكومة،
فاعتربت نف�سها قطاعا خا�سا غري جمرب على التوجهات العامة لل�سيا�سة اخلارجية اليابانية ،التي
ا�ستهدفت اخلروج من العزلة ال�سيا�سية والقت�سادية التي فر�ست عليها من جانب الوليات املتحدة بعد
هزميتها يف احلرب العاملية الثانية ،وان�سب تركيز رجال الأعمال خارجيا على ال�سعي اإىل دمج اليابان
يف املنطقة الآ�سيوية؛ اأي يف حدود �سياقها الإقليمي مع دول �سرق اآ�سيا ،وهو ما تله تنامي مظاهر التعاون
بني رجال الأعمال واحلكومة ،لتتو�سع معها دوائر الهتمام والن�ساط من اأجل حفز العلقات التجارية
والقت�سادية بكافة املناطق يف كل اأنحاء العامل.
ومع ت�ساعد موجة العوملة الكا�سحة تزايدت التوجهات نحو التكتل والندماج على ال�سعيدين الدويل
والإقليمي ،وزادت معها تدفقات ومعدلت انتقال روؤو�س الأموال اخلا�سة بني اليابان والدول الأخرى.
وكان موؤدى ذلك ،تل�سي احلواجز احلدودية ،واختفاء اأثر البعد يف امل�سافة والزمن؛ مما فر�س قيودا
1. Makoto Imada, Op.Cit, p 26.
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قل�ست كثريا من قدرة الدولة على �سبط ومراقبة الأن�سطة التي تقوم بها املوؤ�س�سات وال�سركات العملقة
يف الأ�سواق العاملية.
وانكم�س دور احلكومة لينح�سر يف حدود ر�سم ال�سروط ال�سيا�سية والقت�سادية لتوزيع الأموال اخلا�سة
بربنامج امل�ساعدات الر�سمية ،واحلفاظ على ا�ستمرار العلقات الدبلوما�سية الودية والتعاونية بني اليابان
والعامل اخلارجي ،وهو ما يخدم م�سالح املوؤ�س�سات واملنظمات القت�سادية فيما يتعلق بتبادل التجارة
وال�ستثمار ،وفتح اأ�سواق جديدة مع الدول الأخرى ،وخ�سو�سا يف منطقة الآ�سيان (.)1
وعليه ،فمجتمع الأعمال يف اليابان يتمتع بدور ن�سط على امل�ستوى الدويل ،وهو ما ميكن ا�ستجلوؤه عرب �سرب
بع�س الأمثلة ...فهناك �سركات التجارة التي تقوم بجمع املعلومات وبناء قواعد البيانات حول اإمكانية تو�سيع
نطاق الت�سويق ملنتجاتها يف خمتلف الأقاليم ،بالإ�سافة اإىل درا�سة ال�سروط ال�سيا�سية والقت�سادية اللزمة
لتنمية التجارة اليابانية حول العامل.
ويحر�س رجال الأعمال على توطيد العلقات و�سلت ال�سداقات ال�سخ�سية التي جتمعهم بعنا�سر
النخبة ال�سيا�سية والقت�سادية يف البلد الأخرى ،حيث ترتبط م�ساحلهم التجارية ،كاإندون�سيا ،وكذلك
مع اأ�سحاب ومديري ال�سركات العاملية متعددة ومتعدية اجلن�سية .ولقد ا�ستطاعت املوؤ�س�سات القت�سادية
والتجارية اليابانية بالفعل تكوين تكتلت وجماعات لل�سغط يف داخل الدول املتقدمة ،ففي الكوجنر�س
الأمريكي وحده و�سل عدد املنظمات املكونة للوبي الياباين حوايل  120وكالة ،ا�ستطاعت التعبري عن وجهة
النظر اليابانية ،وحماية م�ساحلها عرب امل�ساركة يف مناق�سات الكوجنر�س للق�سايا وامللفات التي مت�س
م�سالح اليابان.
لقد بات من املاألوف عند معار�سة دولة ما جلذب ا�ستثمارات يابانية ،اأن يبادر امل�سوؤولون يف تلك الدولة
اإىل الت�سال مب�سوؤويل ال�سركات اليابانية العملقة ،مثل� :سركات �سوين اأو تيوتا ،حتى قبل الت�سال
املبا�سر باحلكومة اليابانية وقيادتها ،ومن ثم يجب األ يغفل الدور امل�ساعد الذي يلعبه رجال الأعمال
بجانب احلكومة يف عملية ر�سم و�سنع ال�سيا�سة ،والعمل على حتقيق اأهداف اليابان على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي.
 .1نيللي كمال الأمري (" ،)2007اليابان ودول الآ�سيان :العالقات القت�سادية واأبعادها ال�سرتاتيجية" ،يف :د .هدى ميتكي�ص
(حمرر)" ،العالقات الآ�سيوية  -الآ�سيوية"( ،القاهرة :مركز الدرا�سات الآ�سيوية).
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الخاتمة :نحو استخالص الدروس المستفادة ،وإمكانيات تطبيقها في الحالة
الخليجية:

عند ا�ستلهام التجربة اليابانية يف بناء علقة بني الدولة واملجتمع ،ت�ستهدف متكني منظمات القطاع
الثالث ،وتعزيز فعاليته ،فاأول الدرو�س امل�ستفادة بالن�سبة للدول اخلليجية ،وعلى راأ�سها ال�سعودية ،والتي
ي�ستخل�سها املرء من قراءة تلك اخلربة (قريبة ال�سبه يف كثري من جوانبها للخربة اخلليجية) ،يف تاأ�سي�س
وتفعيل منظمات القطاع الثالث ،هو� :سرورة احرتام اخل�سو�سية الثقافية واملجتمعية ،وكونه ل يحول دون
حدوث التطوير اأو حتقيق غايات التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة:
حتقيق املعادلة ال�سعبة :احلفاظ على الثوابت...دون اإغفال اأو جتاهل مقت�سيات التغيري:
لعل در�س احرتام اخل�سو�سية الثقافية واملجتمعية ،والن�سجام مع املنظومة القيمية ال�سائدة واحلاكمة
للمجتمع الياباين ،هو اأول ما ي�سرتعي النتباه عند الطلع على اخلربة اليابانية ،وقراءة خريطة
منظمات القطاع الثالث ،والإملام ب�سبكة تفاعلته وروابطه وعلقاته� ،سواء مع الدولة وجهازها احلكومي
والبريوقراطي ،اأو يف اخلارج ،على ال�ساحة الدولية يف �سياق العوملة ،اأو يف داخل ن�سيج املجتمع ذاته ،من
زاوية علقة منظمات هذا املجتمع بال�سياق الثقايف والجتماعي املحيط ،اأو من زاوية علقاتها ببع�سها
البع�س.
املزج املتوازن بني عنا�سر املرونة واللتزام يف الإطار القانوين ال�سابط:
ول ي�ستقيم احلديث عن تنوع الفاعلني وتعدد الأ�سكال وال�سور ،دون التطرق اإىل الإطار الت�سريعي ،وما
يفر�سه من �سوابط وقواعد حاكمة ومنظمة خلطوات تاأ�سي�س اجلمعيات واملنظمات ،ولوجودها القانوين
الر�سمي ،ولن�ساطها وحركتها واآليات وا�سرتاتيجيات عملها ،ناهيك عن معايري ت�سنيفها ،وتقومي اأدائها،
ومدى ما متتعت به من فعالية التاأثري يف �سياقها البيئي املحيط ،علوة على حدود التاأثر به .من هنا،
تتبدى للمرء الأهمية البالغة للبنية الت�سريعية ،ب�سقيها الد�ستوري والقانوين ،وعما اإذا كانت تتحلى ب�سمات
املرونة ،والقابلية للتكيف والتطور مبواكبة امل�ستجدات واملتغريات املتلحقة ،واملتطلبات اجلديدة واملتباينة
للمجتمع.
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فقد اأثبتت التجربة اليابانية يف هذا املجال الت�سريعي مرونة عالية ،من خلل حزمة التعديلت القانونية
والت�سريعات اجلديدة التي مت �سنها واإ�سدارها ،مبا يتلءم مع الكيانات وجمالت الهتمام التخ�س�سية
والفنية اجلديدة ،دون الإخلل يف الآن ذاته باللتزام ال�سارم بالقواعد الأ�سا�سية ،والتقيد بال�سوابط
القانونية الواجبة الحرتام.
ا�ستقرار �سيغة التعاون و"التمكني" والثقة املتبادلة بني فواعل الدولة واملجتمع:
برغم ما ميز البدايات الأوىل للتجربة اليابانية من ترجيح وا�سح لدور الدولة و�سلطتها و�سلحياتها يف
مقابل املجتمع ،باعتبارها هي القاطرة الأوىل التي تقود عملية التنمية ال�ساملة ،وتربطها باملجتمع روابط
الو�ساية والرعاية والهيمنة وال�سيطرة ،وفر�س التبعية على جماعاته وقواه الفاعلة ،فاإن تلك ال�سيغة مل
ت�ستمر مبجرد و�سول �سيا�سات التنمية اإىل حمطة احل�ساد وجني الثمار ،فما لبثت الدولة اأن اأف�سحت
املجال لبناء علقات جديدة مع قوى املجتمع ،قوامها ال�سراكة ،والندية ،والتعاون ،والتمكني املتبادل ،من
خلل القبول من جانبها بتقلي�س حجم تدخلها املبا�سر ،عرب الدور امل�سيطر للبريوقراطية املركزية ،مع
اإتاحة هام�س اأو�سع من ال�ستقللية الن�سبية ملنظمات القطاع الثالث ( ،)1مع ال�سماح لها بتكوين املوؤ�س�سات
واإن�ساء املنظمات غري احلكومية ،والكتفاء ب�سلطة الإ�سراف حيال ما ت�سطلع به من ن�ساط يف جمالت
عدة ،من بينها :توفري اخلدمات الجتماعية ،كالتعليم ،وال�سحة ،ومد مظلة الرعاية للفئات الجتماعية
امل�ستهدفة ،كالأطفال ،والن�ساء ،وال�سباب ،وكبار ال�سن...اإلخ ،و�سيئا ف�سيئا ،حظيت تلك املوؤ�س�سات مبكانة
ودور فاعل يف املجال العام ،وا�ستطاعت ك�سب ر�سيد من الثقة لدى احلكومة واملواطن الياباين ،ومل تعد
تلك الثقة حكرا على موظفي احلكومة وجهاز الدولة على نحو ما جرى عليه احلال من قبل.

1 . Nanaho Hanada )2013(, "Face-to-Face Interaction with Government Officials and Its
Effects on the Political Attitudes on the Civil Society Organizational Members: The Study from
Japan", Voluntas, ISTR, )Vol 24(, pp. 733–756. http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/
pdfviewer?vid=5&sid=09cb3025-5e47-44d1-8782-2e9a7030a9c0%40sessionmgr112&hid=123
11/3/2015, 1:50pm
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زيادة م�ساحات التقاطع بني الداخلي واخلارجي يف ن�ساطات منظمات القطاع الثالث املحلية ،واجتاهه
للندماج يف "القطاع الثالث العاملي" ..ا�سرتاتيجية لتو�سيع وتوليد الفر�س:
دور منظمات القطاع الثالث يف اليابان مل يقت�سر على امل�ستويات املحلية الوطنية ،لكنه امتد وانت�سر على
ال�سعيد الدويل ،ومزج يف اأن�سطته بني الداخلي واخلارجي ،وحظي هذا الدور برتحيب وت�سجيع الدولة،
التي �سمحت له باأداء دور ال�سريك يف ال�سيا�سة اخلارجية اليابانية ،ل�سيما يف اإدارة ملف املنح وامل�ساعدات
الدولية ،وبذلك ،مت توظيف منظمات القطاع الثالث كم�سدر من م�سادر القوة الناعمة ،وكاأداة من اأدوات
تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية الر�سمية ،و�سناعة ال�سورة العاملية ،وبناء �سمعة اليابان الدولية يف اخلارج.
وهو ما عاد على منظمات القطاع الثالث مبردود اإيجابي ،من خلل تعزيز دورها ومكانتها ،وم�ساعفة
ر�سيد قوتها يف الداخل الياباين ،علوة على متكينها من خلق و�سنع الفر�س اجلديدة لنف�سها ،ولي�س فقط
ا�ستثمار اأو ح�سن ا�ستغلل الفر�س املتاحة بالفعل.
اإعلء البعد البيئي واإعطاوؤه الأولوية على اأجندة منظمات القطاع الثالث:
وذلك من خلل اإ�سفاء �سمات احلوكمة ،واإلزام ال�سركات الراأ�سمالية ال�سناعية والتجارية العملقة
بتطبيق معايري امل�سداقية وال�سفافية ،وحكم القانون ،مبا ل يتعار�س مع الإجناز التنموي ،ول يخل
بالتوازن بني اعتبارات الربح واملك�سب املادي والقت�سادي ،واعتبارات احلفاظ على املوارد والرثوات
الطبيعية ،ونظافة البيئة ،ووقف عوامل الهدر والتلوث ،ومراعاة حتقيق العدالة بني الأجيال ،واأل ت�ستنفذ
الأجيال احلالية البيئة على ح�ساب فر�س الأجيال القادمة يف امل�ستقبل ،واأحقيتها يف التمتع ببيئة �سليمة
واآمنة ونظيفة.
دور القطاع اخلا�س يف النهو�س بامل�سوؤولية الجتماعية والتنموية نحو الدولة واملجتمع:
من خلل تقدمي التمويل ،وتوفري الدعم املايل ،والتطوع يف اأعمال اخلري ،واخلدمات ،وال�سطلع بدور
تعاوين بالتن�سيق مع الدولة ،وبت�سبيك وت�سافر اجلهود احلكومية وغري احلكومية ،على امل�ستويني :اجلماعي
عرب منظمات وجمعيات وجلان تن�ساأ ب�سكل موؤ�س�سي ،والفردي من خلل تعزيز ال�سلت والروابط وعلقات

69

ال�سداقة بني كبار رجال الأعمال واأ�سحاب كربيات ال�سركات اليابانية ،ورموز الراأ�سمالية العاملية من
اأغنى اأغنياء العامل ،ومن روافد النخب ال�سيا�سية والقت�سادية يف الدول الكربى ،وال�سركات العملقة
متعددة اجلن�سيات عرب الأ�سواق العاملية .واأخريا ،فالتجربة اليابانية ت�سلط ال�سوء على حمورية "البعد
الإن�ساين" يف بناء �سورة عاملية م�سرقة للدول الغنية املانحة.
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ملخص تجربة تمكين منظمات القطاع الثالث في اليابان:

خ�سو�سية اخلربة ودرو�ص م�ستفادة يف "التمكني املتبادل"
السياق
مراحل التطور

 -1الن�ساأة
املبكرة
والبدايات
التاأ�سي�سية
الأوىل منذ
عهد التوكوجاوا
1868-1600

الهياكل واألطر التنظيمية

-1جماعات الأ�سرة
,Family Groups

-2جمعيات التعليم،
و،KaitoKudo
وجماعات اجلرية
والتعاونيات الريفية
Neighborhood

حركات التب�سري بالديانة
امل�سيحية.
تاأ�س�ست عام " 1880جمعية
�سباب طوكيو امل�سيحيني"

-2ع�سر
التحديث
" Tokyo Young Men's
والت�سنيع
Christian
يف ظل حكم
Association
امليجي -1868
"YMCA
.1912
 ،1887تاأ�س�س "
ال�سليب الأحمر.الغرف
التجارية وال�سناعية

األنشطة ومجاالت الحركة

الوضع القانوني واإلطار
التشريعي

الرفاهية الجتماعية
وتقدمي امل�ساعدات
واخلدمات للفقراء
واملحتاجني.
حظيت بو�سع ر�سمي
اإن�ساء املدار�س
واعرتاف قانوين.
واملوؤ�س�سات
التعليمية اخلا�سة
يف مدينة اأو�ساكا،
مثلGansuido:

"قانون الفقراء"

برنامج للتعليم
املجاين ،واحتادات
عام 1874
امل�ستهلكني ،وعيادات
والقانون املدين 1896
طبية جمانية للعناية
الذي تاأ�س�ست وفقا له
ب�سحة الأمهات.
املنظمات القانونية
اأعمال الإغاثة.
الر�سمية
" "The Poor Law

العالقة مع الدولة
فرص – أو قيود التمكين
وآلياته

العتماد على اجلهود
التطوعية والتربعات
والتمويل الذاتي.
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السياق
مراحل التطور

الهياكل واألطر التنظيمية

 -3ظهور
املظامل
جمعيات ال�سباب،
الجتماعية واجلمعيات الن�سائية،
وارتفاع اأ�سعار ومتطوعي مكافحة
الأرز (الغذاء
واإطفاء احلرائق
الرئي�سي) منذ
Volunteer Fire
 ،1918و حدوث
.Departments
ا�سطرابات
واأعمال العنف

-4اأثناء وبعد
احلرب العاملية
الثانية عانى
ال�سعب من
م�سكلت
البطالة
واجلوع وتدين
اخلدمات
ال�سحية.

األنشطة ومجاالت الحركة

الوضع القانوني واإلطار
التشريعي

العالقة مع الدولة
فرص – أو قيود التمكين
وآلياته

توزيع امل�ساعدات
احلكومية العامة.

تقدمي خدمات
جمعيات الإغاثة واملجهود اجتماعية للمحتاجني
والفقراء
احلربي
وجمعيات ال�سباب احلفاظ على اقت�ساد
ال�سوق واآلياته ،وهدف
امل�سيحيني.
تاأ�سي�س الحتاد الياباين التعاون الدويل.
للموؤ�س�سات القت�سادية وهو يعترب املتحدث
الر�سمي با�سم رجال
عام 1946
الأعمال يف اليابان.

تد�سني منظومة
للعمل التطوعي حتت
اإ�سراف احلكومة،
حتمل لفتةThe" :
Volunteer Welfare
Commissioner

 ،"Systemومبقت�ساها
تعني "وزارة الرفاهية"
عنا�سر من نخبة
املجتمع ،كاأداة توا�سل
مع الفقراء.
اأ�سحت كل من وزارتي
الداخلية والرفاهية
تعتمد يف اأدائها على
التعاون والتن�سيق مع
التنظيمات املجتمعية
املحلية.
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السياق
مراحل التطور

الهياكل واألطر التنظيمية

األنشطة ومجاالت الحركة

بروز مكونات جديدة على
خريطة العمل اجلمعي ،نحو
تاأ�سي�س منظمات با�سم حركة
املواطنني
-5نهاية �ستينيات
"Citizens' Movement
القرن الع�سرين
"Organizations
والطفرة
جمال�س الرفاهية الجتماعية".
القت�سادية
منظمات امل�سلحة العامة
"Corporation

جمعيات غري هادفة للربح

-6مرحلة ما بعد
انتهاء احلرب
الباردة وولوج ع�سر
العوملة

"Activity Associations
الذي حتظى به الفئة الأوىل؛ اإذ
ل تتمتع على �سبيل املثال مبزايا
الإعفاء ال�سريبي الذي تقدمه
احلكومة ملنظمات امل�سلحة
العامة.
املنظمات غري القانونية
"Unincorporated
:"Organizations
ت�سنف يف خانة "اجلماعات
املدنية ،"Civic Groups
يندرج اأكرث من ن�سفها حتت
عنوان :املوؤ�س�سات الدينية.

التشريعي

اإ�سدار �سل�سلة
من القوانني ن�ست
على اإلغاء الع�سوية
الإجبارية يف
جماعات "التطوع" ،واإزالة
الرقابة
املفرو�سة على
املنظمات
غري احلكومية.

Interest Public

Specified Nonprofit

الوضع القانوني واإلطار

ان�سب ن�ساطها على معاجلة
امل�سكلت املحلية ،وجنحت
يف فتح ملف
"حماية
البيئة من اأخطار التلوث"،
اأن�سطة التنمية
الثقافية ،نادي Ikebana
وتعلم اأ�ساليب
تن�سيق الزهور،
وجتميل احلدائق
واملتنزهات ،واإعادة تدوير
املخلفات،
من اأجل بيئة نظيفة ،علوة
على رعاية
امل�سنني وذوي الإعاقة.

�سدور قانون جديد لتنظيم
عمل املنظمات غري الهادفة
للربح عام 1998
ال�سماح بوجود موؤ�س�سات
�سبه ر�سمية ل حتظى
بالت�سجيل الر�سمي وفقا
للقانون ،رغم اأنها م�سموح
لها بالن�ساط والتوا�سل مع
اجلهات الر�سمية.

العالقة مع الدولة
فرص – أو قيود التمكين
وآلياته

ت�سم يف ع�سويتها
م�سوؤولني من احلكومة،
جنبا اإىل جنب
مع ممثلي املنظمات
الجتماعية؛ لتناول
وبحث الق�سايا
امل�سرتكة.

ا�ستطاعت اجلمعيات املعنية
بالبيئة ومكافحة التلوث فر�س
الق�سية على اأجندة �سانع
القرار.
توظيف و�سائل الإعلم
وال�سحافة للهتمام بق�سية
البيئة.
قيادة حملت دعائية واعلمية
لل�سغط (اللوبي) من اأجل
وقف امل�سروعات امل�سرة بالبيئة
وامل�سببة للتلوث.
تتمتع بهام�س من ال�ستقلل
الن�سبي عن الدولة ،ولكنها ل
حتظى بنف�س فر�س الدعم
احلكومي والعفاء ال�سريبي..
املنظمات غري امل�سجلة تفتقد
اإىل الكثري من ال�سلحيات،
بدءا من عدم القدرة على فتح
ح�ساب بنكي ،وانتهاء بغياب
احلماية القانونية ،اإل اأنها تتمتع
بدرجة اأكرب من احلرية
(مقارنة باملنظمات الر�سمية
امل�سجلة وفقا للقانون).
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السياق
مراحل التطور

الهياكل واألطر التنظيمية

يربو عدد املوؤ�س�سات
امل�سجلة ر�سميا على
 360،000موؤ�س�سة.
موؤ�س�سات النفع
العام"Public Interest
."Corporations

�ساد منط موؤ�س�سات
عامة غري هادفة للربح
"General Non-Profit

-7وفقا
"Corporation؛ بلغ
لإح�سائيات اإجمايل عددها قرابة
 29،286موؤ�س�سة.
عامي -2013
ومنط موؤ�س�سات حمددة
2014
غري هادفة للربح
"Specified Non-Profit
:"Corporations

بلغ عدد املوؤ�س�سات
املعتمدة حكوميا ،حوايل
 48،496موؤ�س�سة،
ومن اأمثلتها :اأوقاف
اخلري العام "Public
،"Charitable Trust

األنشطة ومجاالت الحركة

ن�سبة تقدر بحوايل
 %21،7منها تهتم
بـالتنمية املجتمعية.
وتهتم  %20،6منها
بـالأن�سطة الأكادميية،
و تبلغ ن�سبة املوؤ�س�سات
املعنية بالأطفال
وال�سباب %18،1
واملعنية بالأن�سطة
الفنية والثقافية
.%17.1
واملعنية بخدمات
الرعاية والرفاهية
ل�سريحة كبار ال�سن
.%13
ال�سحة ،والتعليم،
والتنمية املجتمعية،
والفنون ،والثقافة،
والريا�سة ،ومواجهة
الكوارث ،والتعاون
الدويل.

الوضع القانوني واإلطار
التشريعي

التنوع يف الأطر
القانونية حيث تقدر
اأنواع املنظمات
بحوايل  10كيانات
ذات مراكز وو�سعيات
قانونية متباينة.
اأعادت بع�س تلك
املنظمات توفيق
اأو�ساعها وفق القانون
 ،1998ومت ت�سجيلها
فورا بعدها ،بينما
بقيت منظمات اأخرى
خارج نطاق القانون.

العالقة مع الدولة
فرص – أو قيود التمكين
وآلياته
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 2-4-4تجربة كوريا الجنوبية وفنزويال في تمكين منظمات القطاع الثالث
مقدمة:

اأ�سبح مفهوم القطاع الثالث من اأكرث املفاهيم ا�ستخداما يف اخلطاب العاملي املعا�سر؛ نظرا لتعاظم اأدوار
وفعاليات منظمات القطاع الثالث يف اإحداث تغريات �سيا�سية اأو يف طرح ق�سايا اجتماعية على قمة اأولويات
الأجندة ال�سيا�سية ،على امل�ستويات املحلية والقومية والعاملية .وي�سري مفهوم القطاع الثالث اإىل ذلك املجال
الوا�سع الذي يتو�سط العلقة بني الدولة وامل�ستويات القاعدية اجلماهريية للمواطنني .ويتاألف هذا املجال
الو�سيط من جتمعات وروابط مرنة ،تاأخذ م�سارات عدة يف الت�سكل ،بحيث ل يجمعها بال�سرورة هيكل
تنظيمي �سارم ،وت�سكل اإطارا خارجيا لعمليات ت�ساورية وتعاونية حادثة بني هذه التجمعات للدفاع عن
م�سالح اأفرادها ،والتاأثري على اأجندة �سنع القرار ال�سيا�سي ،وتغيري انحيازات ال�سيا�سات العامة ل�سالح
اجلماعات املهم�سة والأقل حظا من ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية ،هذا بالإ�سافة اإىل الدور الثقايف
ملنظمات القطاع الثالث لتنمية الوعي بثقافة الت�سامح وامل�ساركة والتعددية يف العمل العام (.)1
وقد لقي مفهوم القطاع الثالث رواجا يف الأو�ساط الأكادميية مع نهاية الثمانينات من القرن املن�سرم،
بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي وظهور املوجة الثالثة ( )2للتحول الدميقراطي يف دول �سرق اأوروبا واأمريكا
اللتينية وجنوب اآ�سيا؛ نتيجة لتعبئة جماهريية وا�سعة لتنظيمات وت�سبيكات جمتمعية ،تقع خارج �سيطرة
الدولة والرتتيبات املوؤ�س�سية القائمة (.)3
وكان لظروف الن�ساأة احلديثة للمفهوم ،مع انهيار الحتاد ال�سوفييتي ،اأثرا بالغا يف تطوير اخلطاب العاملي
وتوظيفه للتغريات احلادثة لدعم النموذج الغربي القائم على اقت�ساد ال�سوق كنموذج اأوحد للتنمية،
وبالتايل دعم فاعلني اجتماعيني يعملون يف اإطار اقت�ساد ال�سوق ،والعمل على احلد من الدور التدخلي
للدولة يف اإدارة القت�ساد واملجتمع .وت�ساعدت الدعاوى اأن نظام اقت�ساد ال�سوق القائم على احرتام
1. White, G. )1994(. "Civil Society, Democratization and Development: Clearing the Analytical
Ground". Democratization. 1:3, 377-379

 . 2ميز �سامويل هانتجنتون بني ثالث موجات للدميقراطية :اأتت املوجة الأوىل مع الثورة الفرن�سية ،و�سملت دول و�سط
وغرب اأوروبا؛ والثانية يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية ،وتركزت  -اأي�ساً  -يف دول و�سط وغرب اأوروبا.
3. Huntington, S. )1991( "Democracy’s Third Wave." Journal of Democracy. 2:2. 12-34
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امللكية اخلا�سة ،وت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية ،يعد �سرطا م�سبقا لزدهار منظمات القطاع الثالث (.)1
غري اأن ربط وجود منظمات القطاع الثالث بوجود البيئة املواتية لقت�ساد ال�سوق ،وتوفري ال�سمانات
القانونية حلماية امللكية اخلا�سة ،يتجاهل الإرها�سات التاريخية والتطورات الفكرية التي �ساهمت يف
بلورة املفهوم ،كما تفقد هذه العلقة الرتباطية التع�سفية املفهوم الكثري من م�سمونه العلمي والواقعي يف
�سياقات خمتلفة ،والتي يتم جتاوزها بالرتكيز على روؤية اأيديولوجية اختزالية للمفهوم وربطه باقت�ساد
ال�سوق احلر.
فرتجع بدايات الدور التحريري ملنظمات القطاع الثالث اإىل الفل�سفة الإغريقية ،حني دعا اأر�سطو اإىل
�سرورة ت�سكيل جمتمع �سيا�سي يكفل التداول احلر للآراء ،ويقوم ب�سن الت�سريعات اللزمة لكفالة العدالة
وامل�ساواة ،واإن كان قد طالب باقت�سار حق امل�ساركة على النخبة وا�ستبعاد العمال واملراأة .ولذلك؛ كان
الربملان هو اأول اأ�سكال منظمات القطاع الثالث ،وكان التعبري احلر عن الآراء هو اأول الأدوار التي اأنيطت
به .ثم ا�ستلزم تطور الجتماع الب�سري النتقال من حالة املجتمع الطبيعي ،الذي ت�سود فيه ال�سراعات
والتخندقات على اأ�س�س اإثنية وع�سائرية ،اإىل اإقامة جمتمع �سيا�سي يهدف اإىل تطوير اآليات لل�سبط واحلد
من تفاقم وتكثف ال�سراعات بني اجلماعات الب�سرية .ويف مرحلة تطورية ثالثة ،انف�سلت منظمات القطاع
الثالث عن الدولة ،بعد اأن توحدت معها ملواجهة حالة املجتمع الطبيعي ،حيث حتولت الدولة اإىل �سلطة
مطلقة تفر�س �سيطرة كاملة على كافة الأن�سطة الجتماعية ،فبداأ املجتمع يطور من من اآلياته الدفاعية
ملواجهة الدولة وحماية اأفراده وجماعاته ،وتاأهيلهم ومتكينهم ،ودفعهم للم�ساركة لتغيري الواقع وخلق
م�ساحات م�ستقلة للفعل والتفاو�س مع الدولة ،بحيث اأ�سبحت الدولة تعتمد على منظمات القطاع الثالث
كاأحد اأ�س�س ال�سرعية (.)2
ومن تعريف القطاع الثالث ميكن ا�ستخل�س عدة عنا�سر اأ�سا�سية ت�سكل ركائز تطور املفهوم :اأول :ت�سكلت
وتطورت بنية منظمات القطاع الثالث وعلقتها بالدولة عرب مراحل تاريخية وجتارب فكرية طويلة ،ثانيا:
اإذا كانت منظمات القطاع الثالث ل تهدف للو�سول لل�سلطة ،اإل اأنها متار�س دورا رقابيا حموريا على اأجهزة
1. Gellner, E. )1991( "Civil Society in Historical Context" International Social Science Journal. 129.
pp.496-502
2. DeWiel, B. )1997(. "A Conceptual History of Civil Society: From Greek Beginnings to the End of
Marx". Past Imperfect. 6. 3-42. Pp.9-15
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ال�سلطة حلماية حقوق املجتمع؛ فقد ت�ساهم يف تعديل م�سار بع�س ال�سيا�سات العامة ،وال�سغط على ال�سلطة
مبا يتواءم مع مطالب املجتمع .ثالثا :ت�سغل تنظيمات القطاع الثالث احليز ال�ساغر بني الأ�سرة والدولة
لإ�سباع احتياجات ثقافية واجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية ،بحيث يكون الأ�سا�س التطوعي والختياري
هو احلاكم حلركتها ،وت�سكل منظمات القطاع الثالث ح�سن اأمان لأفراد املجتمع يف مواجهة الدولة ،من
خلل متكني امل�ست�سعفني اقت�ساديا ،وتدريبهم على امل�ساركة والتفاعل وخلق اإح�سا�س بالنتماء امل�سرتك
(.)1
وميكن ت�سنيف الجتاهات التاريخية الفكرية الكربى يف درا�سة منظمات القطاع الثالث يف ثلث مدار�س
رئي�سية :املدر�سة الليربالية ،واملدار�س الهيجلية ،واملدار�س املارك�سية .ت�س ّكل كل من هذه الجتاهات يف
�سياق تاريخي خا�س ،وت�سكلت معه حلقات مرتابطة ومراحل متتابعة يف تطور املفهوم؛ فهناك اختلفات
جوهرية بني هذه املدار�س الفكرية الكربى من حيث حدود التمايز بني منظمات القطاع الثالث والدولة؛
وطبيعة العلقة القائمة بينهما؛ فبينما وحد "جون لوك"  -رائد الجتاه الليربايل  -بني الدولة واملجتمع،
واأكد على متاهي احلدود الفا�سلة بينهما ،اعترب "هيجل" اأن الدولة هي التي تك�سب منظمات القطاع
الثالث هويتها ،وتهيىء له الغاية الأخلقية وال�سالح العام جلماعاته املتنازعة واملتناحرة .يف حني ذهبت
املدار�س املارك�سية اإىل اعتبار مواقع منظمات القطاع الثالث مواقع ملمار�سة الهيمنة من قبل الدولة؛ حتى
يتحقق لها ال�سيطرة على تفاعلته واإنتاجاته الفكرية.
أوال :المدارس الليبرالية:

مل تعرف الفل�سفة الغربية الليربالية التمييز بني الدولة واملجتمع؛ فقد اعترب الفل�سفة الإغريق املجتمع
المتداد الع�سوي للدولة ،فالدولة هي حميط ن�ساط املواطنني والتنظيمات الجتماعية املنغم�سة يف �سوؤون
احلكم .وكان "جون لوك" من اأبرز رواد املدر�سة الليربالية ،حيث ا�ستخدم م�سطلحي املجتمع ال�سيا�سي
والقطاع الثالث باعتبارهما مرتادفني؛ حيث يظهر القطاع الثالث عندما ي�سلم الأفراد ل�سلطة حكومية
بالقدرة امل�سروعة على ح�سم الختلفات واملنازعات التي تن�ساأ بينهم ب�سدد تف�سريهم لنطاق احلقوق
املكت�سبة يف حالة الطبيعة ،على اأن تقوم هذه ال�سلطة بالأعمال التنفيذية التي تكفل تطبيق الأحكام ،وتنفي
 .1علي ليلة ( ،)2007املجتمع املدين العربي ":ق�سايا املواطنة وحقوق الإن�سان" ،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�سرية،
�ص .39-38
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العقوبات على املخالفني؛ وذلك بهدف احرتام حق امللكية الذي يعد اللبنة الأ�سا�سية لقيام منظمات القطاع
الثالث .ففي ظل حالة الطبيعة متتع الأفراد باحلرية وامل�ساواة ،وارت�سوا ن�ساأة �سلطة يوكل اإليها ح�سم
الختلفات واملنازعات التي تن�ساأ بينهم ،وتقر احلقوق املكت�سبة مبوجب القانون الطبيعي ،بحيث تكون
�سلطة غري من�سئة للحقوق؛ واإمنا ت�سكل اأ�سا�سا يتمتع بقبول الأفراد للتقا�سي والحتكام وح�سم ال�سراعات
بينهم .ولذا؛ تنح�سر �سلطات املجتمع ال�سيا�سي يف اإ�سدار القوانني التي تكفل احلقوق الطبيعية ،وتوفري
الق�ساء حل�سم املنازعات التي تثور بني الأفراد ب�سددها ،وتنفيذ القوانني والأحكام الق�سائية بالقوة عند
ال�سرورة (.)1
و�س ّكلت اأفكار "لوك" حول منظمات القطاع الثالث وعلقتها بالدولة الإرها�سات الأوىل للمفهوم الليربايل
للمجتمع املدين واحلكومة الد�ستورية مقيدة ال�سلطات وال�سلحيات ،حيث اأ�سفى بعدا اأخلقيا على
وظائف واأدوار منظمات القطاع الثالث ،الذي ي�سمن حقوق الأفراد الأ�سا�سية ،وي�سون الأقليات ،ويكفل
حق التجمع والتعبري .فاكت�ساب اأي جمتمع هذه ال�سفات ل يرجع اإىل �سمات مميزة وفريدة لأفراده ،واإمنا
هي نتاج لتطورات تاريخية وح�سيلة �سراعات دموية ،دفعت نحو ابتكار اآليات للو�ساطة وح�سم النزاعات
(.)2
ثانيا :المدارس الهيجلية:

اأكد الفيل�سوف الأملاين "هيجل" على �سرورة الف�سل بني املجتمع ال�سيا�سي ومنظمات القطاع الثالث؛
فالدولة هي التجلي النهائي حلركة التاريخ والتطور الفكري؛ اأي هي ال�سكل الأرقى للتجمعات الب�سرية
عرب التاريخ .ولذا؛ تقوم منظمات القطاع الثالث بدور الو�سيط بني الدولة من ناحية وبني العائلة من
ناحية اأخرى؛ فالقواعد الأخلقية التي تقوم عليها العائلة مرتبطة بطبيعة ن�ساأتها وتكوينها ،والتي تخ�سع
لرتاتبية حمددة تتوافق مع اعتبارات النوع وال�سن والدور املحدد لأفراد العائلة .اأما منظمات القطاع
الثالث ،فهي تقوم على احلاجة لإ�سباع امل�سالح والحتياجات الذاتية ،من خلل اآليات ال�سوق والقواعد
ال�سيا�سية املنظمة ،فارتبطت ن�ساأة منظمات القطاع الثالث بعقلنية الأفراد النابعة من الإدراك ب�سعوبة
حتقيق امل�سالح الذاتية يف ظل عدم التعاون ،ووجود حد اأدنى من اللتزام الأخلقي لتحقيق امل�سالح
1. Locke, J. )1947( Two Treaties of Government by John Locke. New York and London: Filiquarian
Publishing, LLC. pp.146-168
2. Shils, E. )1991("The Virtue of Civil Society." Government and Opposition. 26:1. pp.5-20.
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العامة التي يحددها املجتمع ال�سيا�سي ،وبالتايل يكون الدور التعليمي والتثقيفي ملنظمات القطاع الثالث
وعلقاتها مع موؤ�س�سات الدولة هي العامل احلاكم لنتقال املجتمعات الب�سرية من مراحل تاريخية اإىل
اأخرى (.)1
ثالثا :المدارس الماركسية:

يف الوقت الذي اأ�سند فيه "هيجل" دورا اأخلقيا للمجتمع املدين لإ�سفاء ال�سرعية على الدولة ،انطلق
"مارك�س" من نقطة نقدية لوظيفة منظمات القطاع الثالث التي تعزز من امل�سالح اخلا�سة والنظام
القت�سادي كركائز للمجتمع ال�سيا�سي ،فقد عرف "مارك�س" منظمات القطاع الثالث على اأنها" :حلبة
التناف�س الوا�سعة للم�سالح القت�سادية الربجوازية .فمنظمات القطاع الثالث هو ف�ساء ال�سراع
الطبقي ،وي�سكل بالتايل الأ�سا�س الذي نتجت عنه الدولة مبوؤ�س�ساتها املختلفة )2( ".فالدولة لي�ست جت�سيدا
للفكرة الأخلقية  -كما ذهب "هيجل"  ،-ولكنها نتاج للتطور التاريخي للمجتمع ال�سناعي والراأ�سمايل
وال�سراعات الطبقية والجتماعية الناجمة عن تطور نظم وو�سائل الإنتاج ،ويكون وجودها مرهون بحماية
امل�سالح القت�سادية للطبقة ال�سيا�سية املهيمنة (.)3
الدولة اإلنمائية في المنطقة العربية :الجذور الهيجلية وأسس تمكين منظمات
القطاع الثالث:

رغم ن�ساأة الجتاهات الهيجلية يف ظروف مغايرة لظروف املنطقة العربية ،غري اأن الأدبيات العربية التي
حم�ست مفهوم القطاع الثالث ارتكنت بالأ�سا�س اإىل الدور املحوري للدولة يف متكني منظمات القطاع
الثالث؛ فقد اأ ّكدت الأدبيات العربية على الدور الإمنائي للدولة باعتباره املحك الرئي�سي لقيام جمتمع
قوي وخلق م�ساحات من حرية احلركة و�سمان ا�ستقللية الفواعل الجتماعية ،بعيدا عن اأي اأطر لل�سراع
ال�سيا�سي والأيدولوجي ،وهو ما ي�سكل اأ�سا�سا لعلقة جديدة بني الدولة واملجتمع ،ت�سبح فيها الدول
1. Pelczynski, Z. A. )1984( The State and Civil Society: Studies in Hegel’s Political Philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press. pp.1-13
2. Istvan, H. )1992( "Commercial Society and Political Theory in the Eighteenth Century: The
Problem of Authority". in Melching, W.)eds.( Main Trends in Cultural History. Rodopi. p.42
3. Ibid. pp.37,42
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حميط الن�ساط التفاعلي ،وتلعب دور املنظم للتفاعلت بني اجلماعات والتنظيمات الجتماعية باختلف
تنويعاتها ( .)1فمنظمات القطاع الثالث تاأخذ يف التبلور عندما تتوفر لها م�ساحات وا�سعة تكفل حرية
وا�ستقللية احلركة ،ووجود م�ساحات م�ستقلة حترتمها ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة ،غري اأن هذا ل ينفي
اأن التفاوتات يف امتلك املوارد التنظيمية وال�سيا�سية بني اجلماعات الجتماعية املختلفة يجعل جماعات
اأكرث حظا يف الو�سول للدوائر ال�سيا�سية للتاأثري يف عمليات �سنع القرار داخل اأجهزة الدولة .فيعد الجتاه
الدولتي هو امل�سيطر على اأدبيات التنمية واملهام التحديثية من اأعلى وفقا لأفكار وت�سورات النخب التابعة
لن�ساأة دولة ما بعد ال�ستقلل يف املنطقة العربية ،ويعترب هذا الجتاه الدولة هي املعرب عن ال�سالح العام
يف اإدارة ال�سراعات الجتماعية املختلفة ،بهدف احلفاظ على التما�سك املجتمعي وا�ستقللية املجتمع
وهويته .غري اأن الدولة ل ميكن النظر اإليها على اأنها كيان مفرو�س على املجتمع ،ميلي قرارات و�سيا�سات
فوقية ،تعيد ت�سكيل التفاعلت بني اأفراده؛ فالدولة ل ميكنها تغيري علقات القوة الجتماعية القائمة ،غري
اأنه مع خلق م�ساحات تفاو�سية وت�ساورية مع املجتمع ميكنها اإدارة �سوؤون احلكم ،وفر�س القوة ال�سيا�سية
على نحو يتمتع بقبول اجتماعي و�سرعية �سيا�سية (.)2
ومن اأبرز الق�سايا اخللفية يف الأدبيات التي تتعاطى مع منظمات القطاع الثالث ونطاق تعريفها،
والتنظيمات التي تندرج حتت لوائه ،هي علقة الدولة مبنظمات القطاع الثالث ؛ فالدولة لي�ست هي
احلا�سل اجلمعي للأجهزة واملوؤ�س�سات البريوقراطية والهياكل التنظيمية املتاح بها اإدارة �سوؤون احلكم،
واإمنا هي الإطار احلاكم للتفاعلت الجتماعية املختلفة بتجلياتها التعاونية اأو ال�سراعية ،فعلقة الدولة
وهو ما  state-in-society،مع املجتمع هي علقة متداخلة ومت�سابكة على النحو الذي عرب عنه جمدال
طرح مفاهيم جديدة للتمكني املتبادل بني الدولة واملجتمع ،بدل من التدخل والهيمنة على ال�ساحات
املجتمعية؛ فزيادة قوة وا�ستقللية املجتمع ل ي�سعف من قدرات الدولة على احلكم ،كما اأن الدولة ل تعد
 )3(.خ�سما للمجتمع ،واإمنا ت�سطلع مبهام للو�ساطة بني مراكز القوى الجتماعية املختلفة
1 . Wood, E. M. )1990( "The Uses and Abuses of Civil Society." The Socialist Register. Vol. 26. pp.6084
علي ليلة 2007

" (املجتمع املدين العربي:

ق�سايا املواطنة وحقوق الإن�سان) "،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�سرية� ،ص 2 .

201-204.
3 . Migdal, J. )2004( State in Society. Cambridge: Cambridge University Press. pp.5-7
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ولذا؛ يتمثل متكني منظمات القطاع الثالث يف اتخاذ عدد من اخلطوات وال�سمانات التي تكفل اأول -التعددية
التنظيمية ،من خلل توفري الإجراءات وال�سمانات التي تكفل حرية التجمع واإقامة روابط طوعية بني جماعات
تعرب عن اهتمامات اأو انتماءات م�سرتكة ،دون اأن تكون ثمة م�ساحات ملمار�سة القهر على تنظيمات بعينها.
ثانيا  -التعددية الفكرية ،من خلل غر�س ثقافة قبول الختلف والتنوع ،التي يعمل على بثها منظمات القطاع
الثالث ،وهي �سمة مكت�سبة نتيجة لعمليات �سراعية وروا�سب تاريخية دافعة للتعلم وللخلو�س اأن احلوارات
الفكرية ت�سكل ركيزة اأ�سا�سية للتعاون والتفاعل املجتمعي والعي�س امل�سرتك.
وت�ستعر�س الورقة جتربتي كوريا اجلنوبية وفنزويل يف �سيا�سات متكني منظمات القطاع الثالث ،وكيف ميكن
للمملكة العربية ال�سعودية ال�ستفادة من التجربتني؛ نظرا لتقارب الظروف ال�سيا�سية وال�سمات املجتمعية؛
فكوريا اجلنوبية متثل جتربة ثرية للدولة التنموية التي �ساهمت يف النتقال من مرحلة ال�سراع مع التنظيمات
املجتمعية اإىل اإر�ساء اأ�س�س للتعاون امل�سرتك ،والتفاو�س حول �سروط واأ�س�س التعاون يف اإطار الثقافة
الكنفو�سية ،التي ت�سرب بجذورها يف اجل�سد املجتمعي .كما متثل فينزويل ،حتت حكم "ت�سافيز" ،مثال جليا
للدولة الريعية ،التي تعتمد على املوارد الطبيعية كم�سدر رئي�س للموازنة العامة ،حيث يكون املواطن هو املتلقي
لعطايا وخدمات الدولة ،على نحو يدفعه للتعاون معها؛ لل�ستفادة من العوائد وتعظيم املنفعة من ال�سيا�سات
التوزيعية ،وتليف اأي عمليات للتحييد والإق�ساء الجتماعي من قبل الدولة .كما تقدم احلالة الفينزولية طرحا
جديدا ملفاهيم امل�ساركة والدميراطية ب�سكل يتعار�س مع الدميقراطية التمثيلية وال�سيا�سات احلزبية التي
اأر�ساها النموذج الغربي.
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أوال :كوريا الجنوبية

تعترب الثقافة الكونفو�سيو�سية العن�سر الرئي�سي يف الرتكيبة الثقافية للمجتمع الكوري ،ورغم وجود العديد
من الأديان ،مثل :البوذية وال�سامانية والتاوية ثم امل�سيحية ،كمكونات ثقافية هامة ،اإل اأن الكونفو�سية هي
الأكرث تاأثريا منذ اأن جاءت اإىل كوريا من ال�سني يف القرن اخلام�س امليلدي ،واأحدثت تراكمات تاريخية
�سكلت اأ�سا�سا للعادات والتقاليد والقيم .وتتلخ�س املباديء الأخلقية الكونفو�سية يف خم�سة اأنواع من
العلقات الإن�سانية بني امللك والرعية ،وبني الآباء والأبناء ،وبني الزوج والزوجة ،والكبري وال�سغري ،وبني
الأ�سدقاء ،وتتحكم عدد من املباديء يف هذه العلقات الجتماعية ،اأهمها :الطاعة التامة للآباء ،والولء
للملك ،واحرتام الأكرب �سنا ،وطاعة الزوج وعطفه على الزوجة ،والثقة بني الأ�سدقاء .وتعد قيم الأبوية
وال�سلطوية هي املعايري الناظمة للعلقات والتفاعلت الجتماعية املختلفة ،فيلتزم الأفراد يف املكانة
الأعلى بحكم اخللفيات العلمية برعاية اأفراد الطبقات الأدنى .كما توؤكد الثقافة الكونفو�سية على قيم
اجلماعة وقبول الأفراد لهذه الثقافة اجلمعية ،بحيث يتحقق التناغم والتجان�س املجتمعي (.)1
ورغم بروز دور منظمات القطاع الثالث يف ال�سبعينيات والثمانينيات ،مع التغريات القت�سادية والجتماعية،
والتي اأ�سعفت من جذور تلك الثقافة الذكورية وال�سلطة الأبوية ،غري اأنها ل تزال الأعمدة الرئي�سية للثقافة
الكونفو�سية ت�سرب بجذورها يف العلقات الجتماعية ،رغم التحديث ال�سناعي والتحولت الجتماعية
امل�ساحبة له؛ فل تزال الروابط الأ�سرية ،وال�سعور بالنتماء للجماعة ،وتقدير �سلطة الدولة ،والرتتيب
الهرياركي ،ل تزال حاكمة للتفاعلت الجتماعية؛ فاجلماعة هي اللبنة الأ�سا�سية للتنظيم الجتماعي
ولي�س الفرد؛ فالعلقة بني الفرد واجلماعة تتاأ�س�س على الأدوار الجتماعية ،ولي�س على امل�ساواة بني
الأفراد (.)2
ولذا؛ مع ت�ساعد دور احلركات الجتماعية الهادفة لو�سع اأ�س�س للدميقراطية ال�سيا�سية والجتماعية يف
اأواخر ال�سبعينيات؛ مت�سك الباحثون واملنغم�سون يف العمل الأهلي الكوريون بالعديد من ال�سمات املميزة
للخ�سو�سية املجتمعية ،وب�سفة خا�سة غياب الطابع ال�سراعي وال�ستبعادي من مواقفهم اإزاء الدولة.
1 . Chung, K. H. et al. 1997. Korean Management: Global Strategy and Cultural Transformation. New York:
Walter de Gruyter. pp.131, 134, 135

2 . Steinberg, D. )1997( "Civil Society and Human Rights in Korea: On Contemporary and Classical Orthodoxy
and Ideology", Korea Journal. 37:3. pp.149-151
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ففي الوقت الذي راأى فيه باحثون غربيون اأن التقاليد الكونفو�سية ،القائمة على الهرياركية والأقدمية
والرتاتبية الجتماعية ،تعوق العمل املوؤ�س�سي والتحول الدميقراطي ،اختلف معهم باحثون كوريون؛ على
اعتبار اأن هذه التقاليد تر�سخ اأ�سكال من احلريات واآليات اأكرث فاعلية للتعاون والتوافق يف اإر�ساء اأ�س�س
التحول الدميقراطي ،فكان اأحد اأبرز اأهداف التجمعات املدنية يف كوريا اجلنوبية الن�سمام اإىل التيار
الوا�سع من احلركات الجتماعية املناه�سة للنظم ال�سلطوية ،والدفع نحو اإ�سلح موؤ�س�سي داخل اأجهزة
الدولة؛ فاأ�سهمت بذلك يف اإحداث تغريات اجتماعية عرب القيام بتوعية الأفراد بالتفاوتات الثقافية
والجتماعية الوا�سعة .ومل يقت�سر دور منظمات القطاع الثالث يف كوريا اجلنوبية على الدور التنموي
املكمل لدور الدولة ،واإمنا امتد لي�سمل و�سع اأ�س�س التغري الجتماعي ،وفر�س اأجندة اجتماعية خلقت
م�ساحة تفاو�سية وا�سعة مع موؤ�س�سات الدولة يف اأعقاب عملية التحول الدميقراطي يف اأواخر الثمانينيات
( ، )1فمنظمات القطاع الثالث يف كوريا اجلنوبية هو خل�سة خربات وروا�سب تاريخية واجتماعية وثقافية،
بحيث ل ميكن اأن ي�ستند اإىل منوذج نظري وتقاليد ثقافية حمددة ،فقد عرفت املجتمعات املختلفة خربات
متنوعة متيزت بالرثاء ،ودعمت من الروابط التعاونية ،دون افرتا�س وجود نظم اقت�سادية واجتماعية
و�سيا�سية بعينها ،فقد وجهت احلالة الكورية انتقادات وا�سعة للكتابات التي ترى �سرورة وجود �سروط
م�سبقة لزدهار منظمات القطاع الثالث ،وهي القيم التي تعلي من �ساأن الختيار الفردي والدميقراطية
الليربالية التعددية واآليات ال�سوق على ح�ساب القيم اجلماعية .فتقدم التجارب الآ�سيوية مناذج بارزة
لفعالية دور التنظيمات املدنية ،دون اأن تدخل يف علقات �سراعية مع الدولة وال�سوق ،ويف �سياق ثقايف
يعلي من �ساأن اجلماعة والرتاتبية الجتماعية .كما ل تعني العلقة التعاونية ،وخلق م�ساحات تفاو�سية
مع الدولة ،غياب ال�ستقلل؛ فتتمتع هذه التنظيمات با�ستقلل مايل واإداري عن اأجهزة الدولة والقطاع
اخلا�س؛ مما �ساعد على تقوي�س اأ�س�س النظام ال�سلطوي البريوقراطي ،عرب امل�ساركة الوا�سعة مع
احلركات الطلبية والعمالية وحركة الفلحني يف ت�سبيكات جمتمعية معقدة ،اأف�ست اإىل اندلع انتفا�سة
 ،1987والتي اأ�سهمت بدورها يف و�سع اأ�س�س للتحول التدريجي نحو الدميقراطية التعددية (.)2
1 . Young-A, S. )1999( "Is Budding Civic Movement for Real or a Bubble." Korea Focus on Current
Topics. 7:3. pp. 94-97
2. Ryoo, W. 2009. "The Public Sphere and the Rise of South Korean Civil Society" Journal of
Contemporary Asia. 39: 1. 23-35. p.25
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فالتنظري الجتماعي لعمليات ت�سكل تنظيمات منظمات القطاع الثالث وم�سارات متكينه يف كوريا اجلنوبية،
ترتكن اإىل العلقات املتداخلة والتمكني املتبادل بني املجتمع والدولة ،فارتبطت تطورات القوى املجتمعية
بعلقات وتفاعلت مع الدولة من ناحية ،وعوامل �سيا�سية وثقافية واجتماعية حاكمة للتحولت القت�سادية
من ناحية اأخرى .فتقت�سي درا�سة ن�ساأة منظمات القطاع الثالث وتطور فعالياتها وتاأثريها على البيئة
ال�سيا�سية والثقافية والأن�سطة القت�سادية ،البحث يف دور الدولة التدخلي ،وقدراتها لل�ستجابة للمجتمع،
من خلل �سنع ال�سيا�سات العامة ،كما يتعني اإلقاء ال�سوء على الن�ساأة التاريخية للطبقة الراأ�سمالية،
التي اتخذ م�سار ت�سكلها وعلقاتها التفاعلية مع الدولة مناحي خمتلفة عن التجربة الغربية ،والتي األقت
بظللها على مفهوم منظمات القطاع الثالث (.)1
بداأ التطور الراأ�سمايل يف كوريا مع الحتلل الياباين ملا يقرب من اأربعة عقود  ،1945-1910ففي فرتة ما بني
احلربني كانت كوريا م�سدرا لإنتاج الأرز �سمن تق�سيم الأدوار للبريوقراطية اليابانية ال�ستعمارية ،وهو ما
تطلب ال�ستثمارات يف البنية التحتية ،و�سمان حقوق امللكية لزيادة اإنتاجية الأرز ،وا�ستغلل فائ�س العر�س
من اإنتاج الأرز الكوري .كما اأر�ست البريوقراطية ال�ستعمارية اأ�سا�سا للتو�سع يف ال�سناعات اخلفيفة؛ مما
اأوجد طبقة وطنية من رجال الأعمال على علقة وثيقة بالقوى ال�ستعمارية اليابانية .فقد اأثرت ال�سيا�سات
ال�ستعمارية اليابانية على ال�سيا�سات القت�سادية والتطورات ال�سيا�سية اللحقة على ال�ستقلل ،فقد
�سكلت البريوقراطية احلديثة والأجهزة البولي�سية والع�سكرية املوروثة من احلقبة ال�ستعمارية اليابانية
اأ�س�سا لن�ساأة دولة قوية قادرة على التغلغل يف ثنايا املجتمع ،وال�سيطرة والرقابة على خمتلف القطاعات
الجتماعية ،واإن�ساء نظام �سريبي يدعم من القدرة ال�ستخراجية للدولة ،وتاأمني موارد مالية لل�سطلع
ب�سوؤون الإدارة واحلكم .فعلى النقي�س من ن�ساأة الربجوازية الوطنية الغربية ،ودورها يف اإحداث حتولت
جوهرية يف الهياكل ال�سيا�سية ل�سمان حقوق امللكية اخلا�سة ،كانت ن�ساأة الطبقة الراأ�سمالية يف كوريا
نتاجا لل�سيا�سات ال�ستعمارية ،وظلت معتمدة على الدولة يف مراحل ما بعد ال�ستقلل ،ومل تتمتع بو�سع
اجتماعي مهيمن لإحداث ثورة يف القيم الثقافية امل�سيطرة على املجتمع ،فظلت الدولة هي الفاعل املحوري،
وتتحكم يف الإنتاج الفكري والأيديولوجي ،من خلل ال�سيطرة على و�سائل الإعلم والنظام التعليمي
1. Ibid. p.29
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والأطر القانونية الناظمة حلركة املجتمع (.)1
فتمتعت الدولة ال�سلطوية ،مب�ساندة القيادة الع�سكرية والطبقات العليا من القوى الربجوازية والقطاع
اخلا�س وطبقة التكنوقراط ،لتوطيد اأركان احلكم ،ف�سل عن الدعم الأمريكي والقوى الراأ�سمالية.
ففي مقابل قوة الدولة املهيمنة ،كانت منظمات القطاع الثالث �سعيفة على نحو اأطال من نظام احلكم
الع�سكري ،غري اأنها مل تكن غائبة عن نطاق الفعل الجتماعي كلية ،فكانت اأحداث جمتمعية فجائية
قادرة على قلب موازين القوى ،واإجبار الدولة على اتخاذ �سيا�سات بعينها .ففي عام  1987اتخذت القوى
الجتماعية ال�سارع �ساحات لل�سراع مع النظام الع�سكري ،فيما عرف "بانتفا�سة الربيع" ،على النحو الذي
 )2(.قاد اإىل مراجعات د�ستورية ،وو�سع نهاية للنظم الع�سكرية املتعاقبة ملا يقرب من ثلثة عقود
فقد اأر�ست التحولت الجتماعية الوا�سعة يف  1978الأ�س�س نحو اإعادة تعريف العلقة بني الدولة واملجتمع،
واأ�س�س التداول ال�سلمي لل�سلطة ،بعد عقود من الدولة التنموية والتحديث ال�سلطوي الذي اأدى اإىل انفجار
الأو�ساع املجتمعية ،فكانت حقبة ال�سبعينيات من اأكرث احلقب ال�سلطوية ،بعد اأن قام "ت�ساجن هي" باإقامة
نظام قمعي ركز فيه جميع ال�سلطات وال�سلحيات ب�سكل مطلق على نحو انتهكت فيه احلقوق ال�سيا�سية
واملدنية ب�سكل �سارخ؛ وهو ما اأدى اإىل بذر البذور الأوىل للن�سال الدميقراطي للقوى املجتمعية .فعندما
قام بتعديل د�ستوري يعطيه �سلحية ال�ستمرار يف الرئا�سة لفرتة ثالثة ،اندلعت الأ�سوات الناقدة من
قطاعات جمتمعية وا�سعة تطالب برت�سيخ مباديء الدميقراطية ،وعلى راأ�سها حركات الطلب ،التي
قادت مظاهرات عارمة اجتاحت البلد .ومع عدم ا�ستجابة الرئي�س للأ�سوات الجتماعية املت�ساعدة،
والعمل على اإ�سفاء طابع قانوين على الأطر ال�سلطوية ،وجتذيرها د�ستوريا مع مترير د�ستور جديد يف عام
 ،1972وهو ما و�سع من نطاق اخلطاب املناه�س لل�سلطوية ،واجتذاب قطاعات جمتمعية اأو�سع يف ن�سال
جمتمعي من اأجل الدفاع حقوق الإن�سان واحلرية ال�سيا�سية ،ا�ستمر حتى نهاية الثمانينيات؛ وهو ما اأجرب
ال�سلطات القائمة على الإعلن عن اإ�سلحات �سيا�سية بعقد انتخابات رئا�سية لتهدئة املعار�سة .على
الرغم من جناح قرار الإ�سلح ال�سيا�سي بعقد انتخابات يف ف�س بع�س احلركات الجتماعية ،غري اأن
املجتمع كان ل يزال على خط املواجهة مع الدولة ،حيث مل ينتقل من منطق احلركة القائم على التعبئة
1 . Ibid. pp.25,26
2 . Ibid. p.27
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خارج الأطر املوؤ�س�سية اإىل مفهوم املواطنة والتد�سني لعقد اجتماعي جديد بني الدولة واملجتمع ،وحتديد
احلقوق والواجبات (.)1
فقامت الدولة با�ستيعاب اجلهود املجتمعية التعبوية ،ووفرت م�ساحات للفعل عرب تي�سري مهام املاأ�س�سة
لهذه احلركات ،ويف بع�س الأحيان توفري التمويل اللزم للمنظمات النا�سئة .وعلى الرغم من اجلدل
الذي اأثري حول ا�ستقللية هذه التنظيمات يف احلركة والختيار بني اأدوات الفعل واأجندة الق�سايا التي
تطرحها للحوار املجتمعي ،غري اأنها �ساهمت يف اإر�ساء مفاهيم املواطنة والتمثيل املوؤ�س�سي للتنظيمات
والت�سبيكات املجتمعية ،وا�سطلعت مبهام الرقابة على ال�سلطات الوطنية ،وتر�سيخ مفاهيم امل�ساءلة
وامل�ساركة واملعار�سة (.)2
ف�ساهم التعاون بني الدولة واملجتمع ،والعمل امل�سرتك على خلق م�ساحات حرة للعمل والنقد والت�ساور،
يف خلق جمتمع مدين اأكرث ديناميكية ،قادر على التكيف مع التغريات ال�سيا�سية املحيطة ،وت�سكيل اأ�سا�س
تنظيمي واإداري ي�سطلع مبهام رقابية ،وتوفري ظهري �سعبي وجمتمعي للجماعات الأقل حظا من عوائد
التنمية ومكافحة ف�ساد اجلهاز البريوقراطي (.)3
وقد �سهدت مرحلة التحول عن النظم ال�سلطوية الع�سكرية منوا يف ن�ساط منظمات القطاع الثالث والروابط
التطوعية ،يف بيئة �سيا�سية ات�سمت باملخاطرة ،كائتلف املواطنني من اأجل العدالة الجتماعية ،ورابطة
احلركات املناه�سة للتلوث البيئي ،وروابط املعلمني للإ�سلح التعليمي ،وروابط ال�سحفيني من اأجل
الدفاع عن حرية ال�سحافة ،وجماعات املراقبة على نزاهة العمليات النتخابية وقدرة ا�ستجابة الدولة
للمطالب الجتماعية .وقامت الدولة والأجهزة الإعلمية بت�سجيع التنظيمات املجتمعية املدنية الآخذة
يف النمو والتطور ،وقامت اإدارة "كيم دي – چاجن" بتقدمي م�ساعدة مالية تقدر بحوايل  17مليون دولر
اأمريكي يف الفرتة  .2003 - 1998وقد �ساهمت الن�ساأة امل�ستقلة لتنظيمات وروابط وحركات املواطنني
عن الأحزاب ال�سيا�سية و�سلطات الدولة التنفيذية والت�سريعية والق�سائية يف ا�ستعادة توازنات القوى بني
1 .Chang, P. and Shin, G. )2011( "Democratization and Evolution of Social Movements in Korea:
Institutionalization and Diffusion." In Shin, G. and Chang, P. )eds.( South Korean Social Movements
From Democracy to Civil Society. NY: Routledge.3-18. p.5
2 . Ibid. p.8
3 .Ibid. pp.10, 16,17
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الدولة واملجتمع ،وتو�سيع هام�س التعاون و�ساحات الت�ساور املجتمعية امل�ستقلة مع هياكل ال�سلطة (.)1
ولعبت �سيا�سات الدولة الت�سجيعية يف تطوير تكنولوجيا املعلومات ودعم ال�سحافة الإلكرتونية ،كم�ساحات
للتعبري احلر وتداول الآراء ،دورا فعال يف اإف�ساح املجال حلورات مفتوحة وجدالت عامة ،وترتيب الأولويات
الجتماعية وال�سيا�سية ،وطرح ق�سايا جديدة ،والو�سول اإىل توافق حول امل�سالح امل�سرتكة ،وا�ستيعاب
جماعات مهم�سة ،وبروز خطابات مق�ساة يف العهود ال�سابقة ،واأخريا الوقوف على قواعد احلوار واأطرافه.
فمنذ بداية عام  2005و�سلت ن�سبة الأ�سر التي متتلك حا�سبات اآلية �سخ�سية حوايل  ،%83و %66ممن هم
يف �سن ال�ساد�سة اأو اأكرث ،ممن ي�ستخدمون الإنرتنت اأكرث من مرة يف الأ�سبوع ،واأ�سبح م�سطلح امل�ساركة
الإلكرتونية مفهوما حموريا للك�سف عن اأبعاد التاأثري ال�سيا�سي للإعلم الإلكرتوين ،وهو ما ارتبط ب�سيا�سات
الدولة ال�ستثمارية الداعمة للبنية التحتية الإلكرتونية وو�سائل الت�سال احلديثة يف املناطق اجلغرافية
املختلفة .ففي منت�سف عام  " 1990اأعلنت احلكومة عن خطة لإقامة جمتمع املعرفة " من خلل تطبيق
�سل�سلة من ال�سيا�سات والربامج الداعمة للتكنولوجيا والتداول احلر للمعلومات ،مثل :اخلطط الأ�سا�سية
لدعم املعلومات يف عام  ،"Basic Plans on Information Promotion" 1996وروؤية كوريا الإلكرتونية يف عام
.)2( "e-Korea Vision"2006
ول تزال تلعب منظمات القطاع الثالث اأدوارا اقت�سادية واجتماعية حمورية يف مقاومة خ�سخ�سة بع�س
امل�سروعات وحماية البيئة والغابات ،حيث متكنت بالفعل من ال�سغط على احلكومة والأحزاب ال�سيا�سية،
ودفعها للتعاون معها عرب اإن�ساء حتالفات اأو جلان مهنية للت�ساور وتبادل الآراء ،والتي اأف�ست اإىل خلق اإدارات
معنية داخل الأجهزة البريوقراطية للدولة للتوا�سل مع هذه التنظيمات املجتمعية .وتعترب حركة (الت�سامن
ال�سعبي من اأجل دميقراطية امل�ساركة) "The People,s Solidarity for Participatory Democracy "PSPD
حالة بارزة اكت�سبت �سهرتها من ا�ستيعابها خلرباء اقت�ساديني عربوا عن رف�سهم للتلعب املايل يف
موؤ�س�سة �سام�سوجن ،ووجهوا انتقادات لنفراد الأحزاب احلاكمة بال�سلطة على النحو الذي اأدى اإىل اإن�ساء
"اإدارة التعاون املدين  " Civic Cooperationيف وزارة الإدارة واحلكم املحلي يف يناير  .1998كما متكنت
"جماعة الت�سامن ال�سعبي من اأجل دميقراطية امل�ساركة" من دفع احلكومة لت�سكيل جلنة لإعادة النظر
1 . Ryoo, W. Op.cit. p.30
;2 . Ryoo, W. 2009. Op.cit. pp.32,33
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يف توزيع الدخول على امل�ستوى القومي ،وتخفي�س اأ�سعار الأدوية؛ والتي اأ�سفرت عن اإن�ساء "اللجنة الوطنية
للتاأمني ال�سحي" ،وهو ما و�سع حجر الأ�سا�س لقيام منظمات مدنية اأخرى تهتم بق�سايا الإ�سكان ،والنقل،
وذوي الإعاقة ،وال�سحة ،وحماية امل�ستهلك ،واكت�سبت ثقة بني قطاعات جمتمعية وا�سعة؛ نظرا لهتمامها
مبطالب اجتماعية اأ�سيلة مت�س قطاعات وا�سعة من املجتمع ،ونظرا لتاأثريها الفعال على عمليات �سياغة
ال�سيا�سات العامة (.)1
الخالصة:

عمدت الدولة ،يف اأعقاب ال�سيا�سات الحتجاجية العارمة التي اجتاحت املجتمع الكوري يف اأواخر
الثمانينيات ،اإىل اإعادة تعريف علقتها مبنظمات القطاع الثالث ،والنتقال من املنطق ال�سراعي للتفاعل
اإىل خطاب املواطنة والتفاو�س ،فقد كان قوام احلركات الجتماعية املناه�سة لل�سلطوية  -اإبان عقدي
ال�سبعينيات والثمانينيات  -هو "عامة ال�سعب" يف مواجهة النخبة احلاكمة ،فعمدت احلركات ال�ساعدة
اإىل خلق مواقع وجبهات عدائية مع النخب ال�سلطوية .وقد تل�سى هذا اخلطاب الثنائي ال�ستقطابي ،رغم
دللته ال�سيا�سية والتاريخية ،مع تطوير الدولة خلطاب ا�ستيعابي بديل ،يرتكز اإىل مفردات "املواطنة"
و"التفاو�س" ،خللق هوية جماعية ل تنه�س على اأ�س�س مقاومة ومناوئة لل�سلطة (.)2
فقد خففت ا�ستجابة الدولة ملطالب الإ�سلح الدميقراطي من حدة خطاب املواجهة وامل�سمون العدائي
يف مواجهة املجتمع .كما اأدى انفراد الدولة مبهام التحول الدميقراطي والهند�سة املوؤ�س�سية من اأعلى ،مع
اإر�ساء فئات اجتماعية وا�سعة ،اإىل انغلق اجلبهات الجتماعية الآخذة يف الت�سكل ،ودفعها نحو الندماج
والتعاون مع اأجهزة الدولة لتعزيز احلكم الدميقراطي النا�سيء ،وهو ما �سكل قطيعة تاريخية مع الأحداث
الحتجاجية العارمة ،واأعاد تعريف مفاهيم امل�ساركة املوؤ�س�سية وامل�ساواة الجتماعية على اأ�س�س املواطنة
(.)3
"1 . Jaeyeol, Y. )2000( "Network Analysis of Solidarity Ties among Social Movement Organization.
Korea Journal. 40:3. pp. 77-80
2 . Lee, N. )2011( "From minjung to simin: The discursive shift in Korean social movements" In
Shin, G. and Chang, P. )eds.( South Korean Social Movements From Democracy to Civil Society.
NY: Routledge. 41-57. P.44
3 . Kim, S. and Chang, P. )2011( "The Entry of Past Activists into the National Assembly." In Shin,
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ثانيا :فنزويال

جاء �سعود "هوجو ت�سافيز" لل�سلطة يف عام  1998مبثابة حدث �سيا�سي �سخم بقارة اأمريكا اجلنوبية ،بعد
انت�سار خطاب ي�ستند اإىل دميقراطية امل�ساركة يف اأكرث �سورها راديكالية ،التي تهدم موؤ�س�سات النظام
الدميقراطي احلديث باملعنى الليربايل .فقد قو�ست اإدارة "ت�سافيز" الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات
املهنية ،واأن�ساأت جمال�س وجلانا حملية ،ن�ساأت يف البداية كتنظيمات خريية ت�سعى بالأ�سا�س لإ�سباع حاجات
املهم�سني ،وتطوير الآليات التي تعمل على اإعادة اإدماجهم يف بنية الدولة ،من خلل تقدمي خدمات تعليمية،
و�سحية ،وتنموية ،واإقامة م�سروعات �سغرية وفرت اأ�س�سا مادية وب�سرية ،لتمكني قطاعات جمتمعية وا�سعة
من الفقراء واملهم�سني ،وحثهم على امل�ساركة.
فمع احتدام الأزمة القت�سادية ،واللجوء اإىل اتباع تعليمات �سندوق النقد الدويل ،وتطبيق �سيا�سات
الليربالية اجلديدة؛ تغريت ملمح ال�ساحة ال�سيا�سية والجتماعية ،وانهارت التحالفات ال�سيا�سية
والجتماعية التي طاملا ارتكز عليها النظام احلزبي؛ مما اأدى اإىل ظهور قيادة �سيا�سية من خارج الرتتيبات
املوؤ�س�سية القائمة ،واأعادت تعريف العلقة بني الدولة واملجتمع ،وترتيب الأولويات على الأجندة ال�سيا�سية،
وطرحت دللت جديدة لدميقراطية امل�ساركة التي جتاوزت الأطر املوؤ�س�سية للنموذج الليربايل الغربي.
فقد و�سع "ت�سافيز" نهاية للنظام احلزبي الثنائي ،الذي �سكل اأ�سا�س منظمات القطاع الثالث ،وهيمن
على ديناميات العملية ال�سيا�سية منذ اأوائل ال�سبعينيات بفنزويل ،حيث تركزت العمليات النتخابية
يف املناف�سة بني حزبي الفعل الدميقراطي ( ،Accion Democratica )ADممثل لي�سار الو�سط ،وجلنة
التنظيم ال�سيا�سي وال�ستقلل الدميقراطي(comite de organizacion politica electoral independente
 ،)COPELممثلة ليمني الو�سط .فقد حاز احلزبان على اأكرث من  %90من الأ�سوات النتخابية يف النتخابات
الرئا�سية اإبان حقبتي ال�سبعينيات والثمانينيات (.)1
وقد عجزت الرتتيبات احلزبية وموؤ�س�سات الدميقراطية الليربالية الرا�سخة عن توفري اآليات للم�ساركة
الوا�سعة ،والتغلب على حدة الأزمة القت�سادية؛ فقد هيمنت الأوليجاركية القت�سادية والع�سكرية على
G. and Chang, P. )eds.( South Korean Social Movements From Democracy to Civil Society. NY:
Routledge.117-134. pp.112,113
1. Dietz, Henry A. and Myers, David J. )2007( "From Thaw to Deluge: Party System Collapse in
Venezuela and Peru." Latin American Politics and Society. 49:2. 59-86.
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املوؤ�س�سات احلزبية منذ ن�ساأتها عام  ،1958حيث وفر احلزبان امل�سيطران القنوات الأ�سا�سية لبناء توافقات
جمتمعية ونخبوية .وقد دعم القت�ساد القائم على البرتول ال�ستقرار املجتمعي القائم على التجان�س
الطبقي ،وحال دون ظهور اأية �سراعات طبقية .غري اأن تفاقم حدة امل�ساكل القت�سادية ،وتدهور اأ�سعار
البرتول يف  ،1982وتعومي العملة الوطنية؛ اأدى اإىل الإخلل بالتوازنات القائمة ،على النحو الذي زعزع من
ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي ،مع ظهور حركات ع�سيان ،وارتفاع معدلت العنف يف خمتلف املدن ،وتنامي
اأعداد منظمات القطاع الثالث التي طورت خطابا مناه�سا ل�سلطة الدولة ،تبلور يف حركة جماهريية
احتجاجية وا�سعة يف فرباير  ،1989عرفت با�سم "  El Caracazoالكاراكا�سو" ،والتي كثفت من حدة ال�سراع
()1
الجتماعي ،وك�سفت عن زيف التما�سك والتجان�س الجتماعي.
فمنذ بداية الثمانينات ،بداأت تتنامى منظمات جمتمعية وجمعيات �سعبية تدعو لتاأ�سي�س اأ�سيل لدميقراطية
امل�ساركة وال�ستقلل عن البنى احلزبية املهيمنة ،وتفوي�س قدر من �سلطات �سنع القرار اإىل املحليات.
وا�ستجابت ال�سلطات القائمة باإن�ساء هياكل موؤ�س�سية توفر القنوات اللزمة للم�ساركة� ،سمن اأطر
الدميقراطية الليربالية والتمثيل احلزبي القائم على احلزبني املهيمنني ،فقد مت اإن�ساء جلنة اإ�سلح الدولة
(  la Comisión para la Reforma del Estado)COPREيف 1985؛ لتوفري اآليات توؤمن امل�ساركة املجتمعية يف
عمليات �سنع القرار على امل�ستوى املحلي (.)2
وقبل و�سول "ت�سافيز" للحكم يف  ،1998انق�سمت ال�ساحة املجتمعية بني منظمات جمتمعية مناه�سة
ل�سيا�سات النيوليربالية واأثرها على ارتفاع معدلت عدم امل�ساواة الجتماعية ،مثل :اللجان اخلا�سة بتملك
الأرا�سي ،واملجال�س ال�ست�سارية والفنية لقطاع املياه ،ومنظمات اأخرى تدعو اإىل اإ�سلحات �سيا�سية
وموؤ�س�سية وا�سعة لتو�سيع نطاق امل�ساركة وا�ستيعاب اجلماعات الجتماعية املهم�سة .فقد ظهر خطاب
1. Mayers, D. )2004( "The Normalization of Punto Fijo Democracy."!In McCoy, J. and Mayers, D.
The Unravelling of Representative Democracy in Venezuela. Baltimore and London: The John
Hopkins University Press. P.21
Lynn, K. 1987. "Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela." Latin
America Research Review. 22: 63-94
2. Alvarez, A. 2003. "La Reforma del Estado Antes y Después de Chávez." In Ellner, S. and Hellinger,
D. )eds.( La Política Venezolana en la Epoca de Chávez: Classes, Polarización y Conflicto. Caracas:
Nueva Sociedad.
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"دميقراطية امل�ساركة" يف اأو�ساع ا�ستقطابية حادة ،تت�سم بتعددية الفواعل الجتماعية ،وانعدام ال�ستقرار
ال�سيا�سي ،على نحو اأدى اإىل عزوف الناخبني عن الت�سويت للأحزاب القائمة ،وظهور قيادة �سيا�سية
تهدف اإىل التعبئة اجلماهريية من خارج الأطر والبنى احلزبية الرا�سخة ( .)1وعملت منظمات القطاع
الثالث على اإعادة تعريف الدميقراطية ،من خلل تطوير خطاب مناه�س للنظرة الختزالية للم�ساركة
داخل الأطر احلزبية النخبوية ،التي بدل من اأن توفر قنوات لتحريك مطالب القواعد الجتماعية ،حتولت
اإىل ماكينات انتخابية ،تهدف بالأ�سا�س اإىل جتميع الأ�سوات النتخابية ،دون متثيل حقيقي يفي مبتطلبات
املواطنني (.)2
ومع تويل "ت�سافيز" مقاليد احلكم ،عمل على تفعيل خطاب دميقراطية امل�ساركة ،من خلل طرح برامج
اجتماعية وا�سعة ،تعمل على اإعادة اإدماج املهم�سني ومتكينهم ،من خلل برامج اجتماعية وا�سعة النطاق،
واإعادة ترتيب الأو�ساع املوؤ�س�سية ،وتاأميم قطاع البرتول؛ ل�سمان تدفق موارد م�ستمرة لتمويل برامج الإنقاذ
الجتماعي يف جمالت ال�سحة والتعليم والتغذية والتدريب والتوظيف والإ�سكان ،فيما اأطلق عليه "املهمة
الجتماعية  ،" social missionesلتحويل املوارد املادية للطبقات الجتماعية الدنيا ،من خلل توظيف اآليات
موؤ�س�سية تعمل خارج الأطر املوؤ�س�سية البريوقراطية واملوازنة العامة ،ويتم متويلها مبا�سرة من عوائد البرتول
من ال�سركة الكربى اململوكة للدولة ( ،Petróleos de Venezuela)PDVSAوتخ�سع حتت �سيطرة "ت�سافيز"
مبا�سرة ،من خلل اللجنة ال�سعبية التي يرتاأ�سها .ففي عام  2004مت حتويل قرابة  5بليني دولر؛ اأي حوايل
 %4.5من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل ،لتويل برامج املهمة الجتماعية (. )3
وعلى الرغم من النتقادات الأكادميية التي وجهت اإىل هذه الربامج؛ باعتبارها اأداة للمناورة ال�سيا�سية
وتاأمني ح�سون انتخابية من هوؤلء املنتفعني من هذه الربامج ،اإل اأنها اأعادت اإدماج الهوام�س يف امل�سهد
ال�سيا�سي والجتماعي ،فقد كان مفهوم الدميقراطية امل�سرتكة ركنا اأ�سا�سيا يف برنامج "ت�سافيز" ،ومرتكزا
لعقيدته الثورية الجتماعية .وي�سري املفهوم اإىل م�ساركة اجلماهري يف عمليات �سنع القرار كي حتل حمل
1. Gracía-Guadilla, María del Pilar, and Carrera, E. 1996. "Gobernabilidad, Cambio Político y
Sociedad Civil." Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2: 85-112.
2. Lander, E. )2010( "Urban Social Movements, Civil Society, and New Forms of Citizenship in
Venezuela." International Review of Sociology. 6: 1. 51-65. Pp.52-54
3. Penfold-Becerra, Michael )2007( "Clientelism and Social Funds: Evidence from Chávez’s
Misiones." Latin American Politics and Society. 49:4, pp. 63-84
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املوؤ�س�سات التقليدية النتخابية وجماعات امل�سالح املرتبطة بالدميقراطية التمثيلية .فقد اأكد د�ستور 1999
على دميقراطية امل�ساركة كمبداأ اأ�سا�سي للحكم واملواطنة؛ مما �سكل اإلزاما على احلكومة لتفعيل الن�س
الد�ستوري ،من خلل اإن�ساء اآليات وموؤ�س�سات ت�ساركية وت�ساورية (. )1
وقد اتخذت عمليات املاأ�س�سة واإدماج القطاعات املجتمعية العديد من املراحل ،بداأت باإن�ساء دوائر وت�سبيكات
جمتمعية للدفاع عن الأهداف الثورية ،و�سمت قرابة  25مليون ع�سو يف  ،2001ت�سكلت كل دائرة من  11ع�سوا
يحلف على الدفاع عن اأفكار "�سيمون بوليفار" ،واللتزام بحماية م�سالح اأع�ساء جماعته؛ وهو ما �ساهم يف
خلق هوية جماعية واإح�سا�س بالنتماء لأفكار م�سرتكة وم�سري م�سرتك� ،ساعد على الرتويج للعمل الطوعي
الجتماعي ،ومتكني اجلماعات الجتماعية املهم�سة والفقراء(.)2
ويف  2003مت اإن�ساء جلان �سحة وعيادات حملية ،واإن�ساء ما يقرب من  6،500جلنة �سحية حملية خا�سة
يف املناطق املهم�سة والأحياء ال�سعبية والع�سوائيات .ويف ذات العام ،مت اإن�ساء حوايل  200،000جمعية
تعاونية ،كاأحد الأ�سكال البديلة للم�سروعات اخلا�سة للتنمية القت�سادية ،وحتقيق الكتفاء الذاتي من
خلل الدعم احلكومي لأ�سعار ال�سلع ومنتجات تلك اجلمعيات ،وامللكية امل�سرتكة لراأ�س املال والإدارة
لتعظيم الأرباح ،وجلان للأرا�سي احل�سرية لتمليك الأرا�سي واملنازل لقانطي املناطق النائية واملهملة
على اأطراف احل�سر.
ثم انتهت اجلهود بحل احلكومات املحلية ،واإن�ساء املجال�س اجلماعية " "communal councilsيف 2005؛
لل�سطلع بذات املهام ،واإعادة ترتيب العلقة بني املجال�س املحلية وال�سلطة الوطنية .ويتاألف كل جمل�س
من من حوايل  400اأ�سرة ،يت�ساركون يف حي �سكني معني ،ويتجمعون يف جمعية املواطنني "Citizen
 ،"Assemblyوالتي تعمل مبثابة جلنة تنفيذية يتم اختيارها من قبل اجلمعية .و�سكلت هذه املجال�س �سلطة
�ساد�سة للحكومة ،بجانب ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية وال�سحافة والإعلم ،وهي "�سلطة
ال�سعب " .ووفقا للتقارير احلكومية بلغ عدد املجال�س اجلماعية يف  2007حوايل  33،000جمل�س ،وت�سم
1. Hawkins, Kirk A.)2010(. "Who Mobilizes? Participatory Democracy in Chávez’s Bolivarian
Revolution." Latin American Politics and Society. 52:3. 31-66. pp. 31-40
2. Hidalgo, Manuel )2009(. "Hugo Chavez’s "Petro-Socialism." Journal of Democracy. 20:2, pp.7892
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قرابة  8مليني م�سارك من املواطنني املهم�سني (.)1
وقد �سكلت برامج الإنقاذ الجتماعي ،امل�سماة "باملهمة  ،"missionesحجر الزاوية لدميقراطية امل�ساركة
ومتكني القطاعات املجتمعية املهم�سة ،من خلل التنمية القت�سادية والجتماعية .وا�ستوعبت هذه
الربامج ،يف الفرتة ما بني  2003و  ،2005ما يقرب من  %3،5من الناجت القومي الإجمايل(.)2
وعلى الرغم من ات�ساع نطاق هذه الربامج ،غري اأن هناك اأربعة برامج هي الأقدم ،وحازت على متويل
�سخم ،واأفرزت نتائج اجتماعية وا�سعة النطاق ،وا�ستوعبت قطاعات وا�سعة ،ووفرت الأ�سا�ص القت�سادي
 الجتماعي للم�ساركة والتعبئة ال�سيا�سية لنظام "ت�سافيز": -1برامج الرعاية ال�سحية يف اأبريل  :"Barrio Adentro" 2003حيث تركزت اجلهود حول تقدمي خدمات
رعاية �سحية وقائية لأطراف املدن احل�سرية الكربى ،ويف عام  2004بلغ عدد الأطباء امل�ساركني ،13،586
وما يقرب من  4مليني من املنتفعني.
 -2برنامج حمو الأمية " :"Misión Robinsonوا�ستهدف الربنامج الأفراد ممن يعانون من الفقر املدقع يف
القطاعات الريفية واملناطق الع�سوائية .ويف عام  2004بلغ عدد من�سقي الربنامج ما يقرب من ،110،000
واأكرث من مليون فرد ممن ا�ستكملوا الربنامج التعليمي .وقد رفعت احلكومة �سعارا لت�سجيع اللتحاق بهذا
الربنامج يحمل عنوان" :الآن فنزويل للجميع" .Ahora Venezuela es de todos
 -3برنامج تعليمي للكبار من الفقراء ممن مل يلتحقوا بالتعليم الثانوي " :"Misión Ribasحيث ا�ستخدم
الربنامج البنية التحتية القائمة من املدار�س احلكومية ،وا�ستخدم اأدوات التعليم املرئية بدل من التفاعل
ال�سخ�سي القائم على وجود معلم داخل الف�سل .وبلغت اأعداد امللتحقني يف  2004حوايل ( 600األف)
قبل اأن يتم التو�سع يف اجلماعات امل�ستهدفة من الربنامج يف  ،2006لي�سمل جماعات مل تلتحق بالتعليم
اجلامعي.
 - 4برنامج الدعم الغذائي " : "Mercalعمل الربنامج على اإن�ساء خمازن لتوزيع الغذاء على الفقراء يف
املحليات ،بحيث ميكن لأي مواطن التعامل مع هذه املخازن مبا�سرة .ويف عام  2004كان ما يقرب من %49
1. Hidalgo, Manuel )2009(. "Hugo Chavez’s "Petro-Socialism." Journal of Democracy. 20:2, pp.7892
2. Hawkins, K. )2014(. Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective.
Cambridge: Cambridge University Press. pp.7-11
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من الأغذية يتم توزيعها من خلل هذه القنوات ،وما يقرب من  9،5مليون فرد يقومون ب�سراء الأغذية
املدعمة من هذه كاملخازن؛ الأمر الذي اأدى اإىل اعتماد امل�سروعات اخلا�سة وقطاع الأعمال يف هذا
املجال على الدولة لتوزيع منتجاتهم ،و�سكل الربنامج اأ�سا�سا �سعبيا قويا مل�ساندة "ت�سافيز" ،وتعزيز
حتالفاته الجتماعية ،واإحكام الرقابة وال�سيطرة على القطاع اخلا�س.
وعلى الرغم من تو�سيع نطاق امل�ساركة الجتماعية ،اإل اأن هناك العديد من الإ�سكاليات املطروحة
حول ا�ستقللية فعل هذه املجال�س؛ نظرا خل�سوعها حتت �سيطرة "ت�سافيز" ،واعتمادها على احلكومة
كم�سدر وحيد للتمويل؛ وهو ما األزم املجال�س باخلط احلكومي لل�سيا�سات ،وعدم اإمكانية اخلروج
عنه ،ناهيك عن اأهمية اللتزام مببادئ الثورة البوليفارية ،والنحياز الأيديولوجي خلطاب "ت�سافيز"
ال�سرتاكي ال�سعبوي ك�سرط للندماج وامل�ساركة املجتمعية لهذه القطاعات(.)1
وقام عدد من الباحثني بعقد درا�سات ميدانية لبحث مدى ا�ستقللية فعل هذه املجال�س وغريها من
التنظيمات املجتمعية بفنزويل ،وقام هوؤلء بالرد على دعاوى الأكادميية الغربية ،التي ترى اأن هناك
�سكل اأمثل لتحديد معامل وحدود العلقة بني الدولة واملجتمع وامل�ساحات امل�ستقلة للفعل من جانب
القوى املجتمعية ،فت�سافيز مل يعد ير�سم معامل ال�ساحة ال�سيا�سية والجتماعية؛ فاملنظمات املجتمعية هي
التي اأعادت تعريف معاين الدميقراطية وامل�ساركة على نحو نقدي يعار�س اأ�س�س الدميقراطية احلزبية
التمثيلية .فتكمن مفارقة دميقراطية امل�ساركة يف اإق�ساء خطابات وجماعات اجتماعية ،حيث اإن هناك
ا�ستحالة لتطابق اآليات وموؤ�س�سات امل�ساركة مع تف�سيلت كافة قطاعات املجتمع .كما ظلت العديد من
التنظيمات الجتماعية تتمتع بقدر من ا�ستقللية احلركة عن احلكومة البوليفارية يف حتريك مطالبها
اخلا�سة بامتلك الأرا�سي يف املناطق احل�سرية النائية ،ويف اإ�سلح قطاع املياه وال�سرف ال�سحي ،ودفع
احلكومة لتخاذ عدة اإجراءات لل�ستجابة اإىل هذه املطالب (.)2

1 . Hawkins, Kirk A.)2010(. "Who Mobilizes? Participatory Democracy in Chávez’s Bolivarian
Revolution." Latin American Politics and Society. 52:3. 31-66. pp.31-40
2. Ciccariello-Maher, G. )2013( We Created Chavez: A People’s History of the Venezuelan
Revolution. Durham: NC: Duke University Press.pp.15-20
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المملكة العربية السعودية في ضوء خ َب َرتَ ّي تمكين منظمات القطاع الثالث في
كوريا الجنوبية وفنزويال:

يت�سح من خ َربت َّي كوريا اجلنوبية وفنزويل يف متكني منظمات القطاع الثالث اأن م�سارات تكوين تنظيمات
وروابط القطاع الثالث ،وحتديد م�ساحات التفاعل والتلقي بينها وبني الدولة ،هي نتاج خلربات تاريخية
وظروف حملية اأعادت تعريف حمتوى "املدنية" ،ور�سم حدود العلقة بني موؤ�س�سات الدولة واملجتمع؛
فقد جنحت الدولة يف كوريا اجلنوبية يف تذويب خطاب املواجهة وال�سراع مع املجتمع ،واأعادت اإدماج
اجلماعات الجتماعية املعار�سة �سمن الهياكل والبنى املوؤ�س�سية ،مع توفري الأطر القانونية املحفزة حلرية
احلركة ،دون اللتفات للنتقادات الغربية التي ترى اأن النطلق من اأ�سا�س ت�ساركي ،واحل�سول على
موارد الدولة التمويلية ،يفقد منظمات القطاع الثالث ا�ستقللية احلركة .كما جنحت فنزيل يف تطوير
خطاب لدميقراطية امل�ساركة الراف�سة لنموذج الدميقراطية التمثيلية والتعددية احلزبية وفقا للنموذج
الغربي؛ فقد خلقت منظمات القطاع الثالث م�ساحات للتعاون مع الدولة لتنفيذ برامج اجتماعية وا�سعة
النطاق ،تهدف اإىل اإعادة اإدماج ومتكني اجلماعات املهم�سة والفقراء ،دون الهتمام بالنتقادات وال�سكوك
الغربية حول ا�ستقللية فعل هذه املنظمات نظرا لعتمادها على املوارد التمويلية للدولة.
وهناك العديد من ال�سكوك حول تفعيل العمل الجتماعي باململكة العربية ال�سعودية� ،سواء كان خرييا
اأو نقابيا اأو �سيا�سيا؛ وتنبع هذه ال�سكوك من العديد من املمار�سات الجتماعية والأعراف الرا�سخة يف
املنظومة الثقافية ،والتي تدعو اإىل �سرورة احلفاظ على الهوية الوطنية واخل�سو�سية املجتمعية ،وحتييد
املجتمع عن عمليات �سنع القرار يف العديد من الق�سايا املجتمعية ،ناهيك عن ال�سراع بني املدين والديني،
واعتبار منظمات القطاع الثالث اأحد جتليات احلداثة الغربية ،التي تتعار�س مع املبادئ الدينية .غري اأن
م�سمون املدنية ،وحتديد اأدوار منظمات القطاع الثالث ،هي نتاج خلربات تراكمية وحوارات جمتمعية
وا�سعة مع موؤ�س�سات الدولة ،واإيجاد �سيغة توفيقية لعلقة املدين والديني بالرجوع اإىل اخلربات التاريخية
الإ�سلمية (.)1
1 . Hanafi, H. )2002(. Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach" in
Chambers, S. and Kymlicka, W. Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton: Princeton
University Press. Pp. 171-189.
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فيمكن اأن ت�سكل املوؤ�س�سات البحثية نقطة انطلق هامة لبحث الظواهر املحلية ،وتوفري ندوات علمية
ت�ساهم يف رفع الوعي بخربات الدول الأخرى يف دول اجلنوب ،وتوفري م�ساحات للتعلم والتفاعل ،ت�ساهم
يف اإعادة �سياغة املفهوم وبناء قدرات املجتمع .وتعد م�سكلة غياب الثقة املتبادلة بني الدولة واملجتمع من
الإ�سكاليات املحورية التي تعوق العمل الجتماعي باململكة .وعليه؛ ترتكن اآليات متكني منظمات القطاع
الثالث اإىل �سرورة اإعادة النظر يف الإطار املرجعي والقانوين الناظم لعلقة الدولة باملجتمع؛ لرفع درجات
الثقة ،وخلق م�ساحات م�سرتكة للفعل ،وخا�سة يف املجالت الإمنائية وبرامج التنمية الب�سرية ،مثل :برامج
حمو الأمية ،ورعاية ال�سباب وذوي الحتياجات اخلا�سة ،ونوادي تكنولوجيا املعلومات.
فتقوم العلقة بني احلاكم والأمة على التعاقد والرتا�سي ،فت�سمن الدولة حريات الأفراد وحقوقهم ،بحيث
تكون الدولة جت�سيد ًا لإرادة مواطنيها ،دون فر�س اأي و�ساية من الدولة .فعقد حوار جمتمعي وا�سع حول
اأ�س�س التنمية واأوليات وبرامج التنفيذ ل ت�سكل افتئاتا على �سلطات الدولة اأو انتقا�سا من �سياداتها ،بل
ميكن اأن ت�سمح للأفراد بالتدوال والنقا�س لو�سع الأوليات التنموية ،ثم تقوم الدولة بال�ستجابة وتنفيذ
اإرادة الأفراد .فال�سماح ملنظمات القطاع الثالث بلعب دور تنموي ،مع ف�سح املجال لإمكانية ال�سراكة مع
القطاع اخلا�س الأجنبي؛ ينتقل بحالة اجلدل حول منظمات القطاع الثالث من �ساحة احلرب الفقهية
والجتماعية ،اإىل �ساحات الفعل ودعم الدور التنموي وال�سراكة بني املجتمع والدولة والقطاع اخلا�س.
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ملخص تمكين منظمات القطاع الثالث

كوريا اجلنوبية
المراحل

متى؟
السياق االجتماعي

المشكلة الرئيسة

-السياسي

مقدمو خدمات

المجموعة

بناء القدرات من

التمكين (بناء

المستهدفة

أجل ماذا؟

القدرات)

للتمكين (بناء

الرئيسيون

القدرات)

جماعة "�سارمي"

اأول :قبل التمكني

منذ منت�سف
الأربعينيات وحتى
اأوائل ال�سبعينيات
كانت الدولة هي
الفاعل الرئي�ص على
ال�ساحة ال�سيا�سية
والجتماعية.

حتالف القيادة
الع�سكرية والطبقات
العليا من القوى
الربجوازية والقطاع
اخلا�ص وطبقة
التكنوقراط لتوطيد
اأركان احلكم ،ف�سال
عن الدعم الأمريكي
والقوى الراأ�سمالية.

مل تكن هناك اأهداف
كربى لبناء قدرات
املجتمع؛ فقد كانت
منظمات القطاع
الثالث �سعيفة يف
مقابل قوة الدولة
املهيمنة ،غري اأنه مل
يكن غائبا عن نطاق
الفعل الجتماعي
كلية ،فكانت اأحداث
جمتمعية فجائية
قادرة على قلب
موازين القوى،
واإجبار الدولة على
اتخاذ �سيا�سات
بعينها ،ففي عام
 1987اتخذت

 ،Sarimوالتي
ظهرت يف عهد
الأ�سرة احلاكمة،
امل�سماة باأ�سرة
�سوؤون Choson
 ،dynastyالتي
حكمت البالد قبل
الحتالل الياباين.
فقد ظهرت اجلماعة
خارج دائرة ال�سلطة
بناء على الروابط
العائلية ،وامليالد،
والزمالة الدرا�سية،
للح�سول على
وظائف داخل اجلهاز
احلكومي ،والعمل
على احلد من
�سلطة امللك حلماية
الأفراد والتاأثري على
جمريات ال�سيا�سة

تركيز /وسائل
التمكين (بناء
القدرات)

احلديثة والأجهزة
البولي�سية
والع�سكرية املوروثة
من احلقبة
ال�ستعمارية
اليابانية ،اأ�س�سا
لن�ساأة دولة قوية
قادرة على التغلغل
يف ثنايا املجتمع،
توفري بع�ص
وال�سيطرة
اخلدمات للوفاء
والرقابة على
ببع�ص الحتياجات
خمتلف القطاعات
واملطالب الآنية.
الجتماعية ،واإن�ساء
نظام �سريبي
يدعم من القدرة
ال�ستخراجية
للدولة ،وتاأمني
موارد مالية
لال�سطالع ب�سوؤون
الإدارة واحلكم.
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اأول :قبل التمكني

القوى الجتماعية
ال�سارع �ساحات
لل�سراع مع النظام
الع�سكري ،فيما
عرف "بانتفا�سة املحلية ،من خلل
كتابة عرائ�س
الربيع"  ،على
النحو الذي قاد اإىل و�سكاوى واإر�سالها
للملك.
مراجعات د�ستورية
وو�سع نهاية للنظم
الع�سكرية املتعاقبة
ملا يقرب من ثلثة
عقود.

ثانيا :بعد التمكني

التغلب على عمليات
الدولة ،من
التعبئة خارج الأطر
تفكك الروابط
املوؤ�س�سية ،واإن�ساء خلل ا�ستيعاب
تكوين جبهة املجتمعية ،وت�ساعد
اجلهود التعبوية،
عقد اجتماعي
�سراعية مع الدولة حدة ال�ستقطابات
جديد بني الدولة واإدماج اجلماعات
الجتماعية
للتخل�س من
الجتماعية
واملجتمع ،قائم
الوا�سعة،
النظام ال�سلطوي
على اأ�سا�س تعاوين املختلفة ،وتوفري
والفتقار اإىل
الع�سكري منذ
اأ�س�س موؤ�س�سية
وحمافظ ،على
اندلع انتفا�سة احلقوق ال�سيا�سية
لهذه اجلماعات
اأ�س�س الثقافة
والجتماعية
الربيع يف .1987
للتفاو�س مع
الكنفو�سية القائمة
الأ�سا�سية.
ال�سلطة.
على احرتام
ال�سلطات.

اجلماعات املهم�سة،
وائتلف املواطنني
من اأجل العدالة
الجتماعية،
ورابطة احلركات
املناه�سة للتلوث
البيئي ،وروابط
املعلمني للإ�سلح
التعليمي ،وروابط
ال�سحفيني من اأجل
الدفاع عن حرية
ال�سحافة.

تطوير اأطر قانونية
ت�سجيعية ،وتوفري
خم�س�سات
مالية من املوازنة
العامة للدولة
لتطوير تكنولوجيا
املعلومات ،ودعم
عمل الن�ساط
الأهلي و الدور
الرقابي الو�سيط
ملنظمات وائتلفات
منظمات القطاع
الثالث.
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ملخص تمكين منظمات القطاع الثالث

جتربة فنزويال
املراحل

متى؟
ال�سياق
الجتماعي
-ال�سيا�سي

اأول :قبل التمكني

الهيمنة ال�سيا�سية
والجتماعية حلزبي الفعل
الدميقراطي Accion
،)AD( Democratica
ممثل لي�سار الو�سط،
وجلنة التنظيم ال�سيا�سي
وال�ستقلل الدميقراطي
de comite
organizacion
electoral politica
independente

( ،)COPELممثلة ليمني
الو�سط .فقد حاز

مقدمو خدمات
بناء القدرات من التمكني (بناء
امل�سكلة الرئي�سة
القدرات)
اأجل ماذا؟
الرئي�سيون
عجزت الرتتيبات
احلزبية وموؤ�س�سات
الدميقراطية الليربالية
الرا�سخة عن توفري
اآليات للم�ساركة
الوا�سعة ،والتغلب
على حدة الأزمة
القت�سادية .تفاقم حدة
امل�ساكل القت�سادية،
وتدهور اأ�سعار البرتول
يف  ،1982وتعومي العملة
الوطنية؛ اأدى اإىل
الإخلل بالتوازنات
القائمة على النحو
الذي زعزع من ا�ستقرار
النظام ال�سيا�سي ،مع
ظهور حركات ع�سيان،
وارتفاع معدلت العنف
يف خمتلف املدن،
وتنامي اأعداد منظمات
القطاع الثالث التي

املجموعة
امل�ستهدفة
للتمكني (بناء
القدرات)

منذ بداية الثمانينات
بداأت تتنامى منظمات
املجال�س املحلية
جمتمعية وجمعيات
مت اإن�ساء جلنة اإ�سلح
بالأ�سا�س ،واحلركات
�سعبية تدعو لتاأ�سي�س
الدولة la Comisión
الجتماعية احل�سرية
اأ�سيل لدميقراطية
para la Reforma
التي انبثقت يف خ�سم
امل�ساركة وال�ستقلل
del Estado
الأزمة القت�سادية
عن البنى احلزبية
 COPREيف 1985؛
احلادة ،التي تدعو
املهيمنة ،وتفوي�س
لتوفري اآليات توؤمن
اإىل اإ�سلحات وبرامج
قدر من �سلطات �سنع
امل�ساركة املجتمعية يف
اجتماعية وا�سعة حلل
القرار اإىل املحليات.
عمليات �سنع القرار
م�ساكل الجماعات
وا�ستجابت ال�سلطات
على امل�ستوى املحلي.
القت�سادية واملعا�سية.
القائمة باإن�ساء هياكل
موؤ�س�سية توفر القنوات
اللزمة

تركيز /و�سائل
التمكني (بناء
القدرات)

اإن�ساء هياكل موؤ�س�سية
�سمن البريوقراطية
احلكومية لتلقي م�ساكل
املواطنني ،واتخاذ بع�س
ال�سيا�سات الإ�سلحية
يف �سوئها.
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املراحل

متى؟
ال�سياق
الجتماعي
-ال�سيا�سي

مقدمو خدمات
بناء القدرات من التمكني (بناء
امل�سكلة الرئي�سة
القدرات)
اأجل ماذا؟
الرئي�سيون

اأول :قبل التمكني

طورت خطابا مناه�سا
ل�سلطة الدولة ،تبلور
يف حركة جماهريية
احلزبان على اأكرث
احتجاجية وا�سعة يف
من  %09من الأ�سوات
فرباير  ،9891عرفت
النتخابية يف
با�سم ozacaraC lE
النتخابات الرئا�سية
الكاراكا�سو ،والتي
اإبان حقبتي ال�سبعينيات
كثفت من حدة ال�سراع
والثمانينيات.
الجتماعي ،وك�سفت
عن زيف التما�سك
والتجان�س الجتماعي.

للم�ساركة� ،سمن اأطر
الدميقراطية الليربالية
والتمثيل احلزبي القائم
على احلزبني املهيمنني.

ثانيا :بعد التمكني

انهيار النظام احلزبي
�سطوع جنم القيادة
الثنائي ،وتقوي�س اأ�س�س
ال�سعبوية ،التي تعمل
الدميقراطية التمثيلية،
خارج الرتتيبات
مع تكرار املحاولت
املوؤ�س�سية للدميقراطية
النقلبية منذ اأوائل
الليربالية ،وتطوير
الت�سعينيات وحتى
خطاب "دميقراطية
و�سول "ت�سافيز" للحكم
امل�ساركة".
يف .1998

متكني �سالفقراء
واجلماعات املهم�سة،
التي تاأثرت �سلبا،
مع تطبيق �سيا�سات
النيوليربالية،
وانخفا�س عوائد
البرتول؛ الأمر الذي
اأدى اإىل تدهور
اخلدمات الجتماعية
التي توفرها الدولة
للفقراء.

الدولة ،من خلل
اللجنة ال�سعبية
التي يراأ�سها
الرئي�س ،و�سركة
البرتول
اململوكة للدولة.

املجموعة
امل�ستهدفة
للتمكني (بناء
القدرات)

الفقراء واملهم�سون
و�سرائح الطبقة
الو�سطى.

تركيز /و�سائل
التمكني (بناء
القدرات)

من خلل
الربامج الجتماعية
الوا�سعة لتوفري خدمات
�سحية وتعليمية
وتدريبية و�سكنية،
بالإ�سافة اإىل دعم
املنتجات الغذائية.
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خامس ًا :االستفادة من معايير التميز المؤسسي
في تمكين منظمات القطاع الثالث
اإعــداد
م .بندر بن حممد القحطاين
م  .عبداهلل بن عبدالقادر ترك�ســتاين
قائمة املحتويات:
 موجز تنفيذي. مقدمة. ماذا نق�سد بالتميز املوؤ�س�سي؟ القطاع الثالث. ماذا نق�سد بالتمكني ملوؤ�س�سات القطاع الثالث؟ اأهمية متكني موؤ�س�سات القطاع الثالث. معايري مناذج التميز املوؤ�س�سي. ما هي عالقة مناذج التميز مبوؤ�س�سات القطاع الثالث؟ املنهجية املتبعة. امل�سح املكتبي. ملخ�ص مبعايري التميز التي تخدم القطاع الثالث. مقارنة مدى وجود معايري التميز التي متكن القطاع الثالث يف مناذج التميز املحلية والعاملية. �سروط حتقيق كل معيار من معايري التميز التي تخدم مو�سوع متكني القطاع الثالث . تعريف خمت�سر لكل معيار من معايري التميز. -املراجع.

113

 1-5موجز تنفيذي:

ياأتي هذا التقرير ليو�سح مدى ال�ستفادة من مناذج التميز يف مو�سوع متكني منظمات القطاع الثالث،
حيث مت درا�سة وحتليل اأهم معايري ومكونات مناذج التميز املحلية والدولية والعاملية ،من خلل التعرف
على اأبرز املجالت التي ت�سملها هذه النماذج ،واملمكنات لكل جمال من املجالت ،بالإ�سافة اإىل �سروط
حتقق كل جمال ،حيث مت عملية التحليل واملقارنة ملجموعة من مناذج التميز وهي:
 -1منوذج دمينج ( اليابان ).
 -2منوذج مالكوم بالدريج ( اأمريكا ).
 -3النموذج الأوربي للجودة ( اأوربا ).
 -4منوذج التميز املوؤ�س�سي ( ماليزيا ).
 -5منوذج التميز املوؤ�س�سي ( الربازيل ).
 -6منوذج التميز والإبداع والإرادة ( كنـدا ).
 -7منوذج امللك عبد العزيز للجودة ( اململكة العربية ال�سعودية ).
 -8منوذج امللك عبد اهلل الثاين للتميز لقطاع جمعيات الأعمال واملوؤ�س�سات غري الربحية ( الأردن ).
 -9منوذج اأبو ظبي للأداء احلكومي املتميز ( الإمارات العربية املتحدة ).
 -10منوذج ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي ( اململكة العربية ال�سعودية ).
 -11منوذج معايري بيكا�سو للجودة يف موؤ�س�سات القطاع الثالث ( بريطانيا ).
ومن خلل عملية التحليل ملحتويات النماذج تبني اأن هناك جمموعة من املعايري التي ت�سرتك بها معظم
هذه النماذج ،والتي تعترب ذات اأولوية من حيث �سرورة توفرها يف منظمات القطاع الثالث ،والتي ُت�سهم يف
رفع وبناء قدرات املنظمات ومتكينها ،حيث اعتمد هذا التحليل على تكرار وجود املمكنات يف هذه النماذج.
ومن خلل التقارير التعقيبية للجمعيات اخلريية التي �ساركت يف الدورة الأوىل جلائزة ال�سبيعي للتميز يف
العمل اخلريي عام  ،1434من تنفيذ مركز مداد ،تبني اأن هناك �سعفا يف ممكنات معايري القيادة الإدارية
وال�سرتاتيجية واإدارة املوارد الب�سرية ،بالإ�سافة اإىل تنمية املوارد املالية يف اجلمعيات اخلريية؛ مما له
الأثر الكبري على نتائج وخمرجات اجلمعيات اخلريية.
وبالنظر اإىل جمموع النقاط التي ح�سلت عليها اجلمعيات اخلريية امل�ساركة يف جائزة ال�سبيعي خلل
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دورتها الأوىل ،جند اأن اأعلى ن�سبة للنتائج املتحققة لدى اجلمعيات امل�ساركة يف كل معيار من معايري
اجلائزة ل تتجاوز  ،%30وهذا يدل على اأن هناك �سعفا يف املمكنات التي تتطلبها معايري التميز؛ مما يوؤدي
اإىل عدم قدرة اجلمعيات على تلبية طلبات امل�ستفيدين منها؛ وبالتايل فاإنها حتتاج اإىل بناء قدراتها من
اأجل متكينها يف جمتمعاتها.
وبح�سب نتائج م�ساركة قطاع العمل اخلريي يف جائزة ال�سبيعي ،ومبقارنته مع �سلم التميز العاملي ،فاإن
النتيجة تظهر من خلل ال�سكل الآتي:
قطاع العمل اخلريي

199-1

399-200

599-400

799-600

%50-20

%40-15

%30-10

%20-5

نقطة البداية يف لك اأن تفخر باأنك اأ�سبحت الأف�سل،
النطالق نحو
التح�سني (التحدي) رحلة اجلودة يتطلب يف الطريق اإىل ل تغرت هناك املزيد
من الإجنازات
املنظمة متلك الكثري املزيد من ال�سراكة يف املقدمة ،لبد من اأن
من التح�سينات التي بناء ال�سرتاتيجية متلك خططا جتعل تنتظرك (ا�ستمر)
مناف�سيك خلفك
�ستبهر املتعاملني

1000-800

عاملي امل�ستوى
التميز العاملي يف
الأداء

اإىل %15

وبالعتماد على نتائج حتليل معايري مناذج التميز ،ونتائج جائزة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي ،فاإنه
ميكننا القول اإن الو�سول اإىل متكني منظمات القطاع الثالث يحتاج اإىل بناء قدراتها يف املمكنات اأو ًل ،ومن
و�سائل حتقيق ذلك التعليم والتثقيف والتدريب ،والدعم املادي واملعنوي ،وبناء الت�سريعات التي ت�ساعد على
التمكني ،ويكون ذلك من خلل :اإعداد الأدلة وت�سميم النماذج ،وطرح الربامج التعليمية ،مثل:
برنامج تاأهيل القيادات يف منظمات القطاع الثالث.
دليل اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية يف منظمات القطاع الثالث.
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دليل اإعداد اخلطة التنفيذية يف منظمات القطاع الثالث.
دليل اإن�ساء وحدة املعلومات والتطوير يف منظمات القطاع الثالث.
منوذج للوائح الداخلية يف منظمات القطاع الثالث( .يوجد دليل مطبوع).
دليل التدريب يف منظمات القطاع الثالث( .يوجد دليل مطبوع).
دليل ا�ستقطاب وحتفيز املوارد الب�سرية يف منظمات القطاع الثالث.
منوذج �سلم الرواتب يف منظمات القطاع الثالث.
دليل اإدارة املتطوعني يف منظمات القطاع الثالث.
دليل بناء وتفعيل ال�سراكات ال�سرتاتيجية( .يوجد دليل مطبوع).
دليل املعلومات املحا�سبية يف منظمات القطاع الثالث( .يوجد دليل مطبوع).
دليل اإدارة املعرفة يف منظمات القطاع الثالث.
دليل تفعيل التقنية يف منظمات القطاع الثالث.
دليل ال�ستفادة من �سبكات التوا�سل الجتماعي يف منظمات القطاع الثالث( .يوجد دليل مرتجم
اإلكرتوين).
دليل احلوكمة وال�سفافية يف منظمات القطاع الثالث.
دليل تاأ�سي�س اإدارة امل�ساريع يف منظمات القطاع الثالث.
دليل ت�سميم وتقييم امل�ساريع يف منظمات القطاع الثالث.
وبناء على ذلك ،حتتاج عملية متكني منظمات القطاع الثالث اإىل اإعداد خطة تنفيذية ،حتدد طبيعة املنتج
لكل من املو�سوعات املذكورة اأعله ،من خلل ور�س العمل وحلقات النقا�س واجلل�سات احلوارية ،مع
اخلرباء وامل�ست�سارين واأ�سحاب العلقة ،يف خمتلف منظمات القطاع الثالث.
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 2-5مقدمة:

خلل ال�سنوات القليلة املا�سية ،واجهت معظم املوؤ�س�سات ب�ستى اأنواعها تغريات كبرية يف اأ�ساليب عملها،
ومناطق عملها ،واأ�سواقها ب�سفة عامة ،فاملناف�سة يف املنتجات اأو اخلدمات� ،سواء من املوؤ�س�سات املحلية
اأو الدولية؛ مما اأدى اىل اأن تواجه املوؤ�س�سات املحلية اأوقاتا �سعبة بطريقة متزايدة ،اإ�سافة اإىل بيئة عمل
غري م�ستقرة ،حيث اأ�سبح امل�ستفيدون من منتجات اأو خدمات املن�ساآت اأكرث طلب ًا ،واأ�سحت املناف�سة اأكرث
تركيز ًا وتعقيد ًا ،كما اأن ت�سارع التطور يف التقنية �ساهم يف خلق هذا اجلو من التناف�س ،و�ساعد  -اأي�س ًا -
يف اإدخال اأ�ساليب جديدة للعمل ،هذا من جهة ،ومن جهة اأخرى فاإن اجلهات امل�سرعة للأنظمة والقوانني
اأ�سافت �سغوط ًا زائدة على تلك ال�سعوبات.
ونتيجة لذلك؛ بداأت كثري من املوؤ�س�سات تتبنى عددا من املنهجيات التطويرية للتعامل مع هذه العوامل؛
حيث انت�سر الإقبال على تطبيقات اأنظمة اإدارة اجلودة واملوا�سفات العاملية ،مثل :موا�سفة الأيزو ،9001
وكذلك تطبيق اأ�سلوب اإدارة اجلودة ال�ساملة ،اأو اإعادة هند�سة العمليات
( الهندرة ) ،والتميز املوؤ�س�سي ،والأداء املوؤ�س�سي ،واأدوات �سيجما �ستة ،وغريها من املنهجيات والأدوات.
وحيث اإن موؤ�س�سات القطاع الثالث هي جزء من هذا التغيري ،وتتاأثر  -اأي�س ًا  -كغريها من املوؤ�س�سات؛ لذا
كان من ال�سروري جد ًا ملوؤ�س�سات القطاع الثالث ال�ستفادة من هذه املنهجيات ،ول �سيما معايري التميز ،يف
بناء قدراتها ومتكينها موؤ�س�سي ًا لتحقيق ر�سالتها.
 3-5ماذا نقصـد بالتميز المؤسسي؟

هو عبارة عن منهجية متكاملة لإدارة اأداء املنظمة ،والتي توؤدي اإىل حتقيق النتائج الآتية:
تقدمي قيمة متطورة للم�ستفيدين وامل�ستثمرين والداعمني واملعنيني ،والتي ت�ساهم يف تعزيز ال�ستدامة
للمنظمة.
حت�سني قدرات وكفاءة املنظمة ب�سكل عام يف جميع جوانبها.
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 4-5ما هي الصفات التي تميز المؤسسات المتميزة؟

اأداء متميز مقارنة مبعايري عالية معروفة.
اأداء متميز مقارنة بنتائج للفرتات الزمنية ال�سابقة.
احلكم عليها من قبل طرف ثالث باأنها تعمل ب�سورة اأف�سل مقارنة مع منظمات م�سابهة اأخرى.
عند اأدائها وقيامها باأي عمل فهي ت�ستهلك موارد اأقل مما يفرت�س اأن حتتاج اإليه للقيام بالعمل الذي
توؤديه.
 5-5القطاع الثالث:

ي�سري م�سطلح القطاع غري الهادف للربح يف اأدبيات العمل اخلريي اإىل املوؤ�س�سات التي تقع بني القطاع
اخلا�س والهادف للربح والقطاع العام ( .لي�سرت م� .ساملون وهيلموت ك انهاير  . ) 1994 -اأما التعريف
القانوين ،فهو الذي يركز على ما ين�س عليه قانون البلد املعني لت�سنيف املنظمات التي تندرج �سمن
القطاع الثالث ،وهناك التعريف القت�سادي املايل ،الذي يوؤكد على م�سدر الدخل للمنظمة ،وهذا املعيار
هو الذي اأخذ به نظام الأمم املتحدة للح�سابات الوطنية.
اأما التعريف الوظيفي ملوؤ�س�سات القطاع غري الربحي ،فيوؤكد على الوظائف اأو الأغرا�س التي توؤديها هذه
املنظمات يف هذا القطاع .و اأما التعريف البنيوي والإجرائي ،فهو يركز على البنية والعمليات الأ�سا�سية
للمنظمة ،ولي�س على غر�سها وم�سدر دخلها ( .جنوى �سمك� ،سدقي عابدين .)2002 -
ويرتكز العمل الذي متار�سه موؤ�س�سات القطاع الثالث على تقدمي اخلدمات للم�ستفيدين ،وترتاوح هذه
اخلدمات بني تقدمي املواد العينية (كالغذاء ،واملاأوى ،وامللب�س ،وتوفري مقرات ملمار�سة اأن�سطة ،وما �سابه
ذلك ) ،اإىل املواد غري امللمو�سة ( مثل :زيادة الوعي ،وك�سب التاأييد ،وغريها ).
 6-5ماذا نقصد بتمكين مؤسسات القطاع الثالث؟

عملية تهدف لتطوير قدرات املوؤ�س�سة لتوؤدي مهامها بكفاءة وفاعلية ،وب�سورة م�ستدمية ،اأو ميكن تعريفها
بقدرة املوؤ�س�سة على الوفاء بر�سالتها بطريقة فعالة .ومع حمدودية املوارد لدى موؤ�س�سات القطاع الثالث،
مقارنة بالتحديات واملوا�سيع الرئي�سية التي تتعامل معها ،حتتاج اإىل الأخذ باأ�ساليب العمل التي ت�ساعدها
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لتكون اأكرث كفاءة وفاعلية.
 7-5أهمية تمكين مؤسسات القطاع الثالث:

ل �سك اأن متكني موؤ�س�سات القطاع الثالث �سيحقق لها فوائد متعددة ،منها  -على �سبيل املثال :-
بناء موؤ�س�سة ذات نظم واآليات وهوية ور�سالة ت�سعى لتحقيقها يف جمتمعها املحلي.
اكت�ساب املهارات و اخلربات اللزمة لتحقيق ر�سالة املوؤ�س�سة.
بناء علقات تبادلية بني املوؤ�س�سة واملجتمع من جهة ،ومع خمتلف املعنيني يف املجتمع الذي تخدمه
املوؤ�س�سة من جهة اأخرى.
بناء نظام للتعلم لدى املوؤ�س�سة ،ي�ساعد على ا�ستخل�س والحتفاظ باخلربات وال�ستفادة من الدرو�س
التي متر بها اأو مير بها الآخرون.
 8-5معايير نماذج التميز المؤسسي:

يتعلق التميز املوؤ�س�سي بتطوير وتعزيز الأنظمة الإدارية والعمليات للمن�ساأة بغر�س حت�سني الأداء واإيجاد
قيمة للمعنيني؛ فالتميز املوؤ�س�سي اأكرب من جمرد و�سع نظام جودة باملن�ساأة ،اإنه حتقيق التميز يف كل �سيء
تقوم به املن�ساأة ( ويت�سمن القيادة الإدارية وال�سرتاتيجية ،والرتكيز على امل�ستفيد ،وال�سراكة ،واملوارد،
واإدارة العمليات ) ،واأهم من ذلك الو�سول اإىل نتائج اأداء متميزة .وحتى يتم احلكم على متيز اأي من�ساأة
فهناك عدد من املعايري التي تغطي جمالت التميز املختلفة ،ويتم مقارنة اأداء املن�ساأة بتلك املعايري ،وهذا
ما يطلق عليه مبعايري التميز املوؤ�س�سي.
 9-5ما هي عالقة نماذج التميز بمؤسسات القطاع الثالث؟

تعترب مناذج التميز املوؤ�س�سي نطاق عمل لإدارة الأداء ،والتي تتناول جميع املجالت الرئي�سية ملوؤ�س�سات
القطاع الثالث ،وهي متوافقة مع املبادرات الأخرى لتح�سني الأداء ،مثل :نظام اإدارة اجلودة الأيزو ،9001
اأو الإدارة الر�سيقة ،اأو �سيجما  ،6حيث ت�ساعد معايري مناذج التميز املوؤ�س�سي املن�ساآت يف تنظيم وتكامل
هذه املنهجيات ،وحت�سني الإنتاجية والفعالية ،وال�سعي نحو التميز يف الأداء.
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وبغ�س النظر عن املجال الذي تعمل فيه موؤ�س�سة القطاع الثالث ،فاإن معايري مناذج التميز املوؤ�س�سي
تقدم اإطار عمل لقيا�س الأداء وللتخطيط يف البيئة غري الوا�سحة ،وت�ساعد املوؤ�س�سات لتحقيق وا�ستدامة
م�ستويات عالية يف:
م�ساركة املوظفني واملتطوعني وتفاعلهم يف املن�ساأة ،وحتقيق ر�ساهم.
احل�سول على خمرجات للمنتجات اأو اخلدمات والعمليات بكفاءة.
املوارد املالية.
امل�سوؤولية املجتمعية.
 10-5المنهجية المتبعة:

هذا التقرير يقدم مراجعة عامة لنماذج التميز ،والتي مت تطويرها خلل اخلم�سني ال�سنة املا�سية ،والتي
�ساعدت يف ا�ستخراج املعايري التي تتعلق مبوؤ�س�سات القطاع الثالث ،حيث مت مراجعة  11من مناذج التميز
العاملية واملحلية ،والتي �سملت:
منوذج دمينج ( اليابان ).
منوذج مالكوم بالدريج ( اأمريكا ).
النموذج الأوربي للجودة ( اأوربا ).
منوذج التميز املوؤ�س�سي ( ماليزيا ).
منوذج التميز املوؤ�س�سي ( الربازيل ).
منوذج التميز والإبداع والإرادة ( كنـدا ).
منوذج امللك عبد العزيز للجودة ( اململكة العربية ال�سعودية ).
منوذج امللك عبد اهلل الثاين للتميز لقطاع جمعيات الأعمال واملوؤ�س�سات غري الربحية ( الأردن ).
منوذج اأبو ظبي للأداء احلكومي املتميز ( الإمارات العربية املتحدة ).
منوذج ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي ( اململكة العربية ال�سعودية ).
منوذج معايري بيكا�سو للجودة يف موؤ�س�سات القطاع الثالث ( بريطانيا ).
ويلحظ اأن غالبية هذه النماذج قد ركزت يف بداياتها على القطاع ال�سناعي ،ثم بداأ تطبيقها يف خمتلف
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القطاعات ،ومنها القطاع الثالث .وهناك ثلثة توجهات بهذا اخل�سو�س؛ فمنها النموذج املوحد جلميع
القطاعات ،كالنموذج الأوربي .اأما التوجه الثاين ،والذي ميثله النموذج الأمريكي "مالكوم بالدريج"،
فهناك ثلثة مناذج ح�سب الفئات :الأوىل  -فئة قطاع الأعمال ،وي�سم  -اأي�س ًا  -احلكومي والقطاع الثالث،
مع بع�س التعريفات املختلفة ،وخ�سو�س ًا فيما يخ�س العاملني وامل�ستفيدين والأ�سواق ،والفئة الثانية -
خمت�سة بقطاع التعليم ،والثالثة  -خا�سة بالقطاع ال�سحي .اأما التوجه الأخري يف هذه النماذج ،فهو بناء
معايري خا�سة بالقطاع الثالث اأو اخلريي ،كنموذج ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي ،ومنوذج معايري
بيكا�سو للجودة يف القطاع الثالث.
ومن مراجعة هذه النماذج املختلفة وجد اأن هناك ت�سابها كبريا يف املعايري ،واإن كانت بع�س النماذج تركز
على معيار معني وتعطي له اأهمية اأكرب ،اأو ت�سيف له معايري فرعية اأخرى ،اأو تدمج بع�سها  ...وهكذا.
وبعد املراجعة لهذه النماذج ،وال�ستماع اإىل املتخ�س�سني ،والذين متت دعوتهم يف ور�سة عمل ملناق�سة تلك
النماذج ،واأخذ اآرائهم ومقرتحاتهم ،فقد مت اختيار بع�س تلك املعايري ،والتي نرى اأنها مهمة ،وميكن اأن
ي�ستفاد منها يف متكني موؤ�س�سات القطاع الثالث ،ومت ا�ستبعاد املعايري التي ل تخت�س مبهام واأعمال القطاع
الثالث ،كمعيار الت�سدير  -على �سبيل املثال .-
 11-5المسح المكتبي للمعايير الدولية الخاصة بالجودة والتميز:

التميز املوؤ�س�سي يتعلق بتطوير وتعزيز الأنظمة الإدارية والعمليات باملنظمة؛ بغر�س حت�سني الأداء ،واإيجاد
قيمة للمعنيني .فالتميز املوؤ�س�سي اأكرب من جمرد و�سع نظام جودة باملنظمة ،بل هو اأعم من ذلك؛ فهو
حتقيق التميز يف كل �سيء تقوم به املنظمة ( ويت�سمن القيادة الإدارية ،وال�سرتاتيجية ،والرتكيز على
امل�ستفيد ،وال�سراكة ،واملوارد الب�سرية ،واإدارة العمليات ) ،وفوق ذلك كله الو�سول اإىل نتائج اأداء متميزة.
وتعترب معايري التميز املوؤ�س�سي و�سيلة للتقييم املوؤ�س�سي ملوؤ�س�سات القطاع الثالث ب�سكل منهجي؛ حيث يتم
ر�سد نقاط القوة وفر�س التح�سني يف القدرات املوؤ�س�سية املختلفة للموؤ�س�سة ،ويتم  -بناء على تلك النتائج
 و�سع خطط للتعامل مع فر�س التح�سني ،وتعزيز جوانب القوة باملوؤ�س�سة ،والذي يطلق عليه "خطط البناءاملوؤ�س�سي" .وجدير بالذكر اأن هناك العديد من مناذج اجلودة والتميز املوؤ�س�سي يف العامل ،حيث يتجاوز
عددها الـ ( ،)100ولكن معظم تلك النماذج م�ستقة اأو ن�سخة من منوذجني اأو ثلثة مناذج ،وهي :النموذج
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الأمريكي للجودة ( منوذج مالكوم بالدريج ) ،والنموذج الأوربي (  ،) EFQMوالنموذج الياباين ( جائزة
دمينج للجودة ).
وبناء على هذه املراجعة لتلك النماذج ،مت اخلروج مبجموعة من املعايري التي ميكن ال�ستفادة منها يف
متكني موؤ�س�سات القطاع الثالث:
عدد المعايير

م

النموذج

1

منوذج دمينج
( اليابان )

10

2

منوذج ملكوم
بالدريج
( اأمريكا ).

7

3

النموذج الأوربي
للجودة
" "EFQM

( دول اأوربا ).

رئيسية

فرعية

54

9

17

32

الممكنات

النتائج

 .1ال�سيا�سة.
 .2التنظيم.
 .3التدريب.
 .4املعلومات.
 .5التحليل.
 .6املعايري.
� .7سبط اجلودة.
 .8توكيد اجلودة.
 .9التخطيط امل�ستقبلي.

 .10الفعالية
( النتائج )

 .1القيادة.
 .2التخطيط ال�سرتاتيجي.
 .3الرتكيز على العميل.
 .4القيا�س والتحليل واإدارة املعرفة.
 .5الرتكيز على العاملني.
 .6الرتكيز على العمليات.

 .7النتائج

 .1القيادة.
 .2ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.
 .3املوارد الب�سرية.
 .4املوارد وال�سراكات.
 .5العمليات.

مالحظات

اأقدم منوذج ملعايري
اجلودة اأن�سيء عام
. 1951

يعترب اأول منوذج للتميز
مت بناوؤه يف عام .1987

 .6نتائج امل�ستفيدين.
مت اإطلقه يف ، 1992
 .7نتائج املوارد الب�سرية.
وهو اأكرث النماذج �سهرة
 .8نتائج املجتمع.
يف العامل العربي.
 .9نتائج الأداء الرئي�سية.
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عدد المعايير

م

النموذج

4

منوذج التميز
املوؤ�س�سي
( ماليزيا ).

7

5

منوذج التميز
املوؤ�س�سي
(الربزيل).

7

6

منوذج التميز
والإبداع والإرادة
(كنـدا).

7

7

منوذج امللك عبد
العزيز للجودة
(اململكة العربية
ال�سعودية).

8

8

منوذج امللك عبد
اهلل الثاين للتميز
لقطاع جمعيات
الأعمال واملوؤ�س�سات
غري الربحية (
الأردن ).

8

رئيسية

فرعية

19

17

18

30

30

الممكنات

النتائج

 .1القيادة.
 .2التخطيط.
 .3امل�ستفيدون.
 .4املعلومات.
 .5العاملون.
 .6العمليات.

.6النتائج.

 .1القيادة.
 .2ال�سرتاتيجية واخلطط.
 .3العملء واملجتمع.
 .4املعلومات واملعرفة.
 .5العاملون.
 .6العمليات.

 .7نتائج املنظمة.

 .1القيادة واحلوكمة.
 .2ال�سرتاتيجية والتخطيط.
 .3جتربة العملء.
 .4م�ساركة العاملني.
 .5العمليات واإدارة امل�ساريع.
 .6ال�سركاء واملوردون.

 .7النتائج وال�ستدامة.

 .1القيادة الإدارية.
 .2التخطيط ال�سرتاتيجي.
 .3املوارد الب�سرية.
 .4املوردون وال�سركاء.
 .5اإدارة العمليات.
 .6الرتكيز على امل�ستفيد.
 .7التاأثري على املجتمع.
 .1القيادة.
 .2ال�سرتاتيجية.
 .3العاملون.
 .4ال�سركاء واملوردون.
 .5العمليات واملنتجات واخلدمات والربامج
وامل�ساريع.

 .8نتائج الأعمال.

.6نتائج املتعاملني
.7نتائج العاملني.
.8نتائج الأعمال.

مالحظات

النموذج مبني على
النموذج الأمريكي
بالدريج.

النموذج مبني على
النموذج الأمريكي.

منوذج حملي.

منوذج حملي خم�س�س
للقطاع اخلا�س.

مبني على النموذج
الأوربي ،وخم�س�س
للقطاع غري الربحي.
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عدد المعايير

م

النموذج

9

منوذج اأبو ظبي
للأداء احلكومي
املتميز ( الإمارات
العربية املتحدة ).

9

10

منوذج ال�سبيعي
للتميز يف العمل
اخلريي ( اململكة
العربية ال�سعودية ).

9

11

منوذج معايري
بيكا�سو للجودة يف
القطاع الثالث (
بريطانيا ).

12

رئيسية

فرعية

33

33

94

الممكنات

النتائج

مالحظات

 .1القيادة.
 .2ال�سرتاتيجية.
 .3العاملون.
 .4ال�سراكات واملوارد.
 .5العمليات واملنتجات واخلدمات.

.6نتائج املتعاملني.
.7نتائج العاملني.
.8نتائج املجتمع.
.9النتائج الرئي�سية.

مبني على النموذج
الأوربي ،ومت تعديله
مبا يتنا�سب القطاع
احلكومي.

 .1القيادة الإدارية وال�سرتاتيجيات.
 .2اإدارة املوارد الب�سرية واملتطوعني.
 .3اإدارة وتنمية املوارد املالية والأوقاف.
 .4اإدارة املوارد وال�سراكات.
 .5اإدارة العمليات واخلدمات.
 .6احلوكمة وال�سفافية.

.7نتائج املوارد الب�سرية.
.8نتائج امل�ستفيدين.
 .9نتائج الإدارة الرئي�سية.

 .1التخطيط.
 .2احلوكمة املوؤ�س�سية.
 .3القيادة والإدارة.
 .4الرتكيز على امل�ستفيدين.
 .5اإدارة املوارد الب�سرية.
 .6التعليم والتطوير.
 .7الإدارة املالية.
 .8اإدارة املوارد.
 .9التوا�سل والت�سويق.
 .10التعامل مع الآخرين ( ال�سركاء).
 .11املراقبة والتقييم.

 .12النتائج.

منوذج حملي خمت�س
بالتميز يف اجلمعيات
اخلريية.

هذا النموذج ميثل
التدقيق على نظام
اجلودة.
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وفيما يأتي قائمة مختصرة لتلك النماذج
نموذج مالكوم بالدريج

تاأ�س�ست جائزة مالكوم بالدريج يف عام 1987م ،وهي جائزة اأمريكية وطنية �سنوية ،والهدف من اإن�سائها
هو تعزيز اجلودة ون�سرها ،وفهم وتبني متطلبات متيز الأعمال ،وتكرمي املن�ساآت والإجنازات املتميزة
يف جمالت اجلودة للمن�ساآت وال�سركات الأمريكية ،ومتنح اجلائزة يف ثلثة فروع رئي�سية ،وهي :قطاع
الأعمال واملوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع الثالث ،والفرع الثاين يف القطاع ال�سحي ،والثالث يف
قطاع التعليم  ،وهذه الفروع الثلثة مت�سابهة يف املعايري ،ويوجد اختلف ب�سيط يف تعريف امل�ستفيدين من
منتجات اأو خدمات تلك القطاعات ،ويتكون النموذج من  7معايري رئي�سية ،منها �ستة معايري للممكنات،
واملعيار ال�سابع خمت�س بالنتائج .وهذه املعايري هي :
 -1القيادة.
 -2التخطيط ال�سرتاتيجي.
 -3الرتكيز على العميل.
 -4القيا�س والتحليل واإدارة املعرفة.
-5الرتكيز على العاملني.
 -6الرتكيز على العمليات.
 -7النتـائج.
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األسس والمفاهيم التي تقوم عليها الجائزة تتمثل في:

 )1جودة التوجه للعميل ،والتاأكيد على خ�سائ�س اخلدمة املقدمة للطلب والطالبات ،و�سرورة حتقيقها
لر�ساهم ،وحتقيق التميز يف نوعية اخلدمة املقدمة لهم.
 )2القيادة التي توجد مفهوم التوجه خلدمة العميل ،وو�سع قيم اجلودة ،وتهتم بتطوير العاملني واأن�سطة
التخطيط والت�سالت ،ومراجعة اأداء املن�ساأة يف جمال اجلودة والتميز.
 )3التح�سني والتعليم امل�ستمر ،غر�س مفهوم التح�سني امل�ستمر لتقدمي قيمة م�سافة للطلب والطالبات،
وتخفيف الهدر ،وحت�سني اأداء املن�ساأة التعليمية.
 )4قيمة العاملني؛ فنجاح املن�ساأة يعتمد بدرجة كبرية على معارف ومهارات وجودة واندماج قوة العمل،
ويوؤكد على احلاجة اإىل ال�ستثمار يف تطوير قوة العمل من خلل التعليم والتدريب ،واإتاحة فر�س النمو
امل�ستمرة.
� )5سرعة ال�ستجابة للعملء (الطلب والطالبات) ،واإعادة ت�سميم العمليات التي يتم من خللها تقدمي
اخلدمة.
 )6ت�سميم اجلودة ،ومنع الأخطاء ،والهتمام بالوقت املطلوب لت�سميم وتقدمي اخلدمة ،والتح�سني
امل�ستمر بتخفي�س وقت تقدمي اخلدمة.
 )7ا�ست�سراف امل�ستقبل للمن�ساأة ،والأخذ بعني العتبار ال�سركاء وتطوير العاملني واملوردين واملجتمع،
والتغري يف التكنولوجيا ،وتوظيفها يف خدمة العميل ،اإ�سافة اإىل املتطلبات الأخرى للمنظمات احلكومية،
التي توؤثر على اأعمال املن�ساأة.
 )8الإدارة بوا�سطة احلقائق ،واتخاذ القرارات اعتمادا على بيانات ومعلومات موثقة تعك�س رغبات
العملء وحاجاتهم ،وتعطي و�سفا دقيقا مل�ستوى اخلدمة املقدمة ،مقارنة باملن�ساآت واملراكز الأخرى،
وو�سع موؤ�سرات لقيا�س الأداء ،ومتابعتها ب�سكل م�ستمر.
 )9توطيد علقات ال�سراكة مع املوؤ�س�سات العلمية واجلامعات واملعاهد من اأجل حتقيق اأهداف املن�ساأة.
 )10الرتكيز على النتائج ،و�سرورة وجود مقايي�س �ساملة ،ولي�س النتائج املالية ،لقيا�س النتائج الأ�سا�سية
للمن�ساأة.

126

النموذج األوربي للجودة ()EFQM

تاأ�س�ست املوؤ�س�سة الأوربية لإدارة اجلودة ( )EFQMيف عام 1988م من قبل  14من ال�سركات الأوربية الرائدة
 ،عندما ات�سح لل�سركات الأوربية اأن الطريق الوحيد لل�ستمرار يف العمل يكمن يف اإعطاء اهتمام اأكرب
للجودة .ويف عام 1991م مت تاأ�سي�س اجلائزة الأوربية للجودة؛ وذلك لتكرمي املن�ساآت والإجنازات التي يتم
حتقيقها يف تطبيق معايري التميز املوؤ�س�سي .ويتكون النموذج من ت�سعة معايري رئي�سية ،منها خم�سة معايري
للممكنات واأربعة للنتائج ،وهي :
 -1القيادة.
 -2ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.
 -3املوارد الب�سرية.
 -4املوارد وال�سراكات.
 -5العمليات.
 -6نتائج امل�ستفيدين.
 -7نتائج املوارد الب�سرية.
 -8نتائج املجتمع.
 -9نتائج الأداء الرئي�سية.
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ويقع حتت كل من املعايري الرئي�سية اخلم�سة للممكنات ما بني  3اإىل  6معايري فرعية .اأما معايري النتائج
فيندرج حتت كل منها معياران فرعيان ،وهذه املعايري الفرعية يحدد كل منها اجلوانب الرئي�سية التي
تقي�س كل معيار رئي�سي ،ويندرج حتت كل معيار فرعي عنا�سر لأداء املنظمة يف هذا اجلانب .
ويت�سمن الر�سم التايل تو�سيحا لكيفية ت�سميم املعايري:
النتائج

المنهجيات

 -7نتائج الموارد

 -3الموارد البشرية

البشرية

%10

 -1القيادة
%10

%10

 -2االستراتيجية

 -5العمليات

%10

والخدمات

 -6نتائج
المتعاملين
%15

%10

 -4الشراكة والموارد

 -8نتائج المجتمع

%10

%10

 -9نتائج األداء
المؤسسي
%15

اإلبداع والتعلم والشفافية

نموذج الملك عبد العزيز للجودة

اأن�سيء منوذج جائزة امللك عبد العزيز للجودة يف عام 1420هـ؛ بهدف حتفيز القطاعات الإنتاجية
واخلدمية لتبني مبادئ اجلودة ال�ساملة واأ�س�سها ،والعمل على رفع م�ستوى اجلودة ،والقدرة على املناف�سة
العاملية ،مع تفعيل التح�سني امل�ستمر لأداء هذه القطاعات ،وتكرمي اأف�سل املن�ساآت ذات الأداء املتميز،
التي حتقق اأعلى م�ستويات اجلودة .وعلى هذا الأ�سا�س �سي�ساهم برنامج جائزة امللك عبد العزيز للجودة
باململكة يف رفع م�ستوى جودة املنتجات واخلدمات الوطنية ،وزيادة التناف�س بني املن�ساآت يف القطاعات
املختلفة جميعها على تلبية احتياجات وتوقعات امل�ستفيدين منها ،وم�ساعدتها على املناف�سة العاملية.
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ومتنح اجلائزة من خلل هيئة املحكمني وفرق التقييم امل�ستقلة ،التي تقوم مبراجعة ا�ستمارات التقدم،
واإجراء زيارات ميدانية عند احلاجة ،بتن�سيق الأمانة العامة التابعة للهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س
واجلودة .وي�ستخدم املقيمون معايري اجلائزة الآتية لإعطاء حكم مو�سوعي عن م�ستوى اجلودة يف املن�ساآت
املتقدمة:
 -1القيادة الإدارية.
 -2التخطيط ال�سرتاتيجي.
 -3املوارد الب�سرية.
 -4املوردون وال�سركاء.
 -5اإدارة العمليات.
 -6الرتكيز على امل�ستفيد.
 -7التاأثري على املجتمع.
 -8نتائج الأعمال.
ويعطى لكل معيار من املعايري ال�سابقة وزن حمدد ،يختلف بح�سب اأهمية املعيار بالن�سبة للمملكة ،ويكون
الوزن على �سكل درجات لكل معيار ،حيث يبلغ عدد الدرجات الإجمالية للمعايري كلها  1000درجة .وي�ستمل
كل معيار رئي�سي على عدة معايري فرعية ،وهناك عنا�سر متعددة حتت كل معيار فرعي.
نموذج جائزة أبو ظبي لألداء الحكومي المتميز

هي جائزة حكومية اأطلقت يف عام  2006من قبل مكتب جائزة اأبوظبي للأداء احلكومي املتميز ،وتهدف
اإىل الرتقاء بالأداء احلكومي لإمارة اأبو ظبي ،وتقدير وحتفيز الأداء املتميز ،وت�سجيع التناف�س الإيجابي
لتحقيق ا�ستدامة يف منظومة الإدارة احلكومية بفاعلية؛ وذلك دعم ًا لروؤية حكومة اأبوظبي  ،ويتم منحها
كل �سنتنيُ ،ومتنح اجلائزة يف عدة فئات ،ياأتي يف مقدمتها اجلائزة الرئي�سية ،جائزة اجلهة احلكومية
املتميزة ،والتي تركز على بناء ثقافة التميز ،من خلل تطبيق املعايري وفق اأف�سل املمار�سات ،وفهم
متطلبات التميز للجهات احلكومية؛ لتحقيق النتائج امل�ستهدفة على كافة امل�ستويات واملجالت .وقد مت
بنـاء معايري اجلائزة اعتماد ًا على املفاهيم واملبادئ العاملية للتميز املوؤ�س�سي ،بالإ�سافة اإىل معايري منوذج
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املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة .كما حر�ست اجلائزة على مواءمة املعايري ملتطلبات القطاع احلكومي؛
بهدف ا�ستدامة التح�سني يف حكومة اأبوظبي؛ من خلل تطبيق املعايري العاملية ،ون�سر ثقافة التميز .ويتكون
النموذج من ت�سعة معايري رئي�سية ،منها خم�سة معايري للممكنات واأربعة معايري للنتائج ،وهي كما ياأتي :
 -1القيادة.
 -2ال�سرتاتيجية.
 -3العاملون.
 -4ال�سراكات واملوارد.
 -5العمليات واملنتجات واخلدمات.
 -6نتائج املتعاملني.
 -7نتائج العاملني.
 -8نتائج املجتمع.
 -9النتائج الرئي�سية.
و�سح ال�سكل التايل املعايري الت�سعة للجائزة ،والتي تتكون من خم�سة معايري للممكنات واأربعة معايري
للنتائج:
الممكنات

النتائج

نتائج العاملين

العاملون

10

10
العمليات
القيادة

االستراتيجية

والخدمات

10

نتائج المتعاملين

10

15

15

نتائج األداء
الرئيسية
15

نتائج المجتمع

الشراكات والموارد

5

10

الجائزة الرئيسية

التعلم واالبتكار واإلبداع
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نموذج الملك عبد اهلل الثاني للتميز لقطاع
جمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية
النتائج

الممكنات
نتائج العاملين

العاملون
100
القيادة
100

االستراتيجية
100

العمليات
المنتجات
والخدمات
100

100
نتائج المتعاملين
150

الشركات والموارد

نتائج المجتمع

100

100

النتائج
الرئيسية
100

التعلم واالبتكار واإلبداع

نموذج السبيعي للتميز في العمل الخيري

تعترب معايري جائزة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي اإحدى املبادرات التي تركز على الرتقاء بكفاءة
موؤ�س�سات العمل اخلريي ،فانطلق ًا من قول امل�سطفى � -سلى اهلل عليه و�سلم " :-اإن اهلل يحب اإذا عمل
اأحدكم عم ًل اأن يتقنه" ،واإدراك ًا لأهمية اجلودة والتميز يف العمل اخلريي؛ جاءت هذه اجلائزة لتحقيق
هذا الغر�س النبيل ،ولت�ساهم يف رفع م�ستوى الأداء للمن�ساآت اخلريية ،والرتقاء بجودة خدماتها ،ومبا
يحقق ر�سا ال�سرائح املختلفة من امل�ستفيدين .وقد مت النتهاء من الدورة الأوىل لهذه اجلائزة يف عام
1435هـ ،وكان لها اأثر كبري يف حراك اجلودة يف موؤ�س�سات العمل اخلريي .ويتكون النموذج من  9معايري
رئي�سية ،منها  6ممكنات ،و 3للنتائج ،ويبلغ عدد املعايري الفرعية بها  33معيارا .وفيما ياأتي قائمة بتلك
املعايري الرئي�سية:
 -1القيادة الإدارية وال�سرتاتيجيات.
 -2اإدارة املوارد الب�سرية واملتطوعني.
 -3اإدارة وتنمية املوارد املالية والأوقاف.
 -4اإدارة املوارد وال�سراكات.
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 -5اإدارة العمليات واخلدمات.
 -6احلوكمة وال�سفافية.
 -7نتائج املوارد الب�سرية.
 -8نتائج امل�ستفيدين.
 -9نتائج الإدارة الرئي�سية.

النموذج العلمي لجائزة المنشأة الخيرية المتميزة

اإلبداع والتعلم

إدارة الموارد
البشرية
والمتطوعين
( )100

تنمية وإدارة
الموارد المالية
واألوقاف
( )100

إدارة الموارد
والشراكات
( )80

إدارة العمليات والخدمات ( )150

المنهجيات  /الممكنات

القيادة اإلدارية واالستراتيجية ( )150

الحوكمة والشفافية ( )60
نتائج الموارد
البشرية
( )80

نتائج األداء الرئيسية ( )120

النتائج

نتائج
المستفيدين
( )160
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 12-5ملخص بمعايير التميز التي تخدم القطاع الثالث:

بعد مراجعة العديد من مناذج التميز املوؤ�س�سي ،ول �سيما امل�سهورة منها ،والتي تت�سابه يف معظمها من
حيث املعايري ،واإن كان هناك تنوع يف طريقة العر�س اأو التف�سري لها ،اإل اأنها ل تخرج من  10اأو  11جمموعة
رئي�سية ،وجتدون اأدناه قائمة باأهم تلك املعايري:
مت توزيع املعايري اإىل  10اأ�سناف اأو جمموعات ،وهي:
 -1التوجه ال�سرتاتيجي.
 -2احلوكمة املوؤ�س�سية.
 -3املوارد املالية.
 -4املوارد الب�سرية.
 -5البنية التنظيمية.
 -6الرتكيز على امل�ستفيد.
 -7اإدارة الأ�سول واملمتلكات.
 -8التوا�سل وبناء ال�سراكات.
 -9امل�سوؤولية املجتمعية.
 -10الربامج وامل�ساريع.

133

 13-5مقارنة معايير التميز التي تخدم مؤسسات القطاع الثالث ،مع وجودها في أبرز
نماذج التميز العالمية:

م

المحور

1

التوجه ال�سرتاتيجي

2

احلوكمة املوؤ�س�سية

جائزة
المعيار

مالكوم
بالدريج

الروؤية والر�سالة والأهداف
اخلطة ال�سرتاتيجية
اخلطط الت�سغيلية
قيا�س الأداء
اإدارة التغيري
اإدارة املخاطر
حوكمة جمل�س الإدارة
احلوكمة املالية
حوكمة املوارد الب�سرية
القيادة بالقدوة واللتزام بالقيم
اللتزام بالأنظمة والقوانني ذات العلقة
ال�سفافية

المؤسسة

الملك

الملك أبو ظبي جائزة

األوربية عبدالعزيز عبداهلل
للجودة

للجودة

معايير

لألداء السبيعي بيكاسو

الثاني الحكومي للتميز

للجودة
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م

المحور

3

املوارد املالية

4

املوارد الب�سرية

5

البنية التنظيمية

جائزة
المعيار

مالكوم
بالدريج

الإدارة املالية
تنمية املوارد املالية
اإدارة وتنمية الأوقاف
اإدارة املخاطر املالية
التدقيق الداخلي واخلارجي وال�سبط املحا�سبي
جمل�س الإدارة
القيادة الإدارية
تخطيط املوارد الب�سرية
تطوير وتدريب العاملني
التحفيز ومكافاأة العاملني
م�ساركة العاملني
توا�سل القيادة مع املعنيني
توا�سل القيادة مع العاملني
(املوظفني واملتطوعني)
حتديد العمليات الرئي�سية وامل�ساندة ،وت�سميمها،
وحت�سينها
تطوير اخلدمات واملنتجات ،والعمل على تطويرها
التح�سني امل�ستمر للعمليات

المؤسسة

الملك

الملك أبو ظبي جائزة

األوربية عبدالعزيز عبداهلل
للجودة

للجودة

معايير

لألداء السبيعي بيكاسو

الثاني الحكومي للتميز

للجودة
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م

المحور

6

الرتكيز على امل�ستفيدين
من اخلدمات

7

اإدارة الأ�سول واملمتلكات

جائزة
المعيار

مالكوم
بالدريج

حتديد امل�ستفيدين وت�سنيفهم تبع ًا للخدمات
ال�ستماع اإىل �سوت امل�ستفيد
التوا�سل مع امل�ستفيدين واأخذ اآرائهم واقرتاحاتهم
قيا�س ر�سا امل�ستفيدين عن اخلدمات املقدمة لهم
الرتويج والت�سويق للخدمات

9

التوا�سل وبناء ال�سراكات امل�سوؤولية املجتمعية

8

اإدارة الأ�سول الثابتة ( املباين ،املعدات ،ال�سيارات)
اإدارة تقنية املعلومات
اإدارة املعرفة

اإدارة ال�سراكات

العلقة مع الداعمني

املمار�سات الأخلقية

املحافظة على البيئة

المؤسسة

الملك

الملك أبو ظبي جائزة

األوربية عبدالعزيز عبداهلل
للجودة

للجودة

معايير

لألداء السبيعي بيكاسو

الثاني الحكومي للتميز

للجودة
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م

المحور

10

الربامج وامل�ساريع

جائزة
المعيار

مالكوم
بالدريج

تخطيط واإدارة
امل�ساريع واملبادرات
تنفيذ ومتابعة
امل�ساريع واملبادرات

المؤسسة

الملك

الملك أبو ظبي جائزة

األوربية عبدالعزيز عبداهلل
للجودة

للجودة

معايير

لألداء السبيعي بيكاسو

الثاني الحكومي للتميز

للجودة
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 14-5شروط تحقيق كل معيار من معايير التميز التي تخدم موضوع تمكين
القطاع الثالث:

لتحقيق معايري التميز يف موؤ�س�سات القطاع الثالث نحتاج اأو ًل اإىل القيام بعمل تقييم ذاتي �سامل للموؤ�س�سة
بناء على تلك املعايري ( ح�سب النموذج امل�ستخدم ) ،ومن ثم حتديد اأهم نقاط القوة واأبرز فر�س التح�سني،
ومن ثم يتم حتديد الأولويات لفر�س التح�سني ،وبعد ذلك يتم و�سع خطة عمل تنفيذية للتعامل مع تلك
الأولويات لفر�س التح�سني ،على اأن ت�سمل الآتي:
بناء منهجية متكاملة تتعلق بذلك املعيار.
تطبيق املنهجية تطبيق ًا �سام ًل.
قيا�س ومراجعة نتائج التطبيق.
التح�سني والتعديل مبا يحقق الهدف املو�سوع من وراء ذلك املعيار.
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وبناء على حتليل تكرار وجود املمكنات يف مناذج التميز املوؤ�س�سي ،مت توزيعها ح�سب الأولويات الآتية
وفق اأهميتها:
المعيار
الرئيسي

القيادة

الممكن  /العنصر

شرط تحقيقه

الروؤية والر�سالة والأهداف  -وجود جمل�س اإدارة فاعل ،والختيار ال�سحيح للأع�ساء.
 تعيني م�سوؤول تنفيذي متفرغ ،ذي خربة يف جمال عمل املن�ساأة.القيادة الإدارية
 اإ�سراك واإطلع العاملني على الغايات والأهداف التي ت�ستهدفها املنظمة.القيادة بالقدوة واللتزام  -اإطلع العاملني على ر�سالة املنظمة وغاياتها؛ لتو�سيح الروؤية لديهم ،ومتكينهم من روؤية ما تراه الإدارة.
 اإن�ساء قنوات توا�سل داخلية ح�سب احتياج الفئات املختلفة؛ لن�سر الروؤية والر�سالة والأهداف ال�سرتاتيجية،بالقيم
والتاأكد من م�ساركة املوظفني الفعالة وا�ستيعابهم لها.
توا�سل القيادة مع املعنيني  -املعرفة با�سرتاتيجيات املنظمة واأ�ساليب حتقيقها.
توا�سل القيادة مع العاملني  -الهتمام بامل�ستفيدين ،واإعداد قنوات للتوا�سل معهم ،واإ�سراكهم واأخذ اآرائهم فيما يتعلق باخلدمة املقدمة.
( املوظفني واملتطوعني)  -اعتماد و�سائل الت�سالت احلديثة واملتطورة ،التي ت�سهم فيها تكنولوجيا املعلومات.
 اإعادة النظر يف الأ�ساليب الرقابية مبا يتلءم مع الأ�ساليب احلديثة.التوا�سل مع امل�ستفيدين واأخذ
 اإعادة تاأهيل القيادات الإدارية الو�سطى املتاأثرة بتطبيق ا�سرتاتيجية التمكني.اآرائهم واقرتاحاتهم
اخلطة ال�سرتاتيجية
اخلطط الت�سغيلية

اخلطة
ال�سرتاتيجية
قيا�س الأداء

 امل�ساركة الفعالة من قبل القادة يف اإعداد خطة ا�سرتاتيجية وا�سحة التوجه ،تخدم اأهداف املن�ساأة. ترجمة اخلطة ال�سرتاتيجية اإىل خطط ت�سغيلية. بناء وو�سع موؤ�سرات قيا�س الأداء املوؤ�س�سي ،مثل :تبني منهجية قيا�س الأداء املتوازن. تطوير موؤ�سرات اأداء للعمليات وما يتعلق بها من مقايي�س للمخرجات؛ وذلك من اأجل اإجراء مراجعة لفاعليةوكفاءة العمليات ،والربامج وامل�ساريع الرئي�سية ،وم�ساهماتها يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية.
 متابعة تطبيق اخلطة ال�سرتاتيجية والت�سغيلية. توفري املوارد املطلوبة لتنفيذ اخلطة ومواءمتها باملوازنة ال�سنوية. الرتكيز على النتائج. توفري املعلومات عن الأداء املنظمي واجلماعي والفردي. تدفق املعلومات بجميع الجتاهات ،وملعظم امل�ستويات. تعزيز منطق الإدارة بالثقة والتعامل ب�سفافية ،واإتاحة املعلومات جلميع امل�ستويات التي ت�سهم يف بناء املن�ساأةاملتكاملة.
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المعيار
الرئيسي

الممكن  /العنصر

تخطيط املوارد الب�سرية
تطوير وتدريب العاملني
املوارد
الب�سرية /
العاملون

التحفيز ومكافاأة العاملني

م�ساركة العاملني

اإدارة
ال�سراكات

اإدارة املوارد
وال�سراكات

الإدارة املالية وت�سمل:
تنمية املوارد املالية ،اإدارة
املخاطر املالية ،التدقيق
الداخلي واخلارجي،
وال�سبط املحا�سبي،
واإدارة تقنية املعلومات،
اإدارة املعرفة.

شرط تحقيقه

 الهتمام براأ�س املال الب�سري ،واإن�ساء اإدارة متخ�س�سة يف املوارد الب�سرية. ا�ستقطاب اأحد املتخ�س�سني يف اإدارة املوارد الب�سرية. و�سع الهيكل التنظيمي املنا�سب للمن�ساأة ،املبني على ثقافة فرق العمل الذاتية. و�سع الأو�ساف الوظيفية املبنية على اجلدارات. العمل على و�سع ال�سيا�سات والأنظمة والإجرءات الداخلية. و�سع خطة للموارد الب�سرية تتوافق مع اخلطة ال�سرتاتيجية للمن�ساأة. و�سع خطة لل�ستقطاب ،واختيار اأف�سل املوظفني ،وو�سع ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب. تفوي�س املوظفني ،ومنحهم ال�سلحيات اللزمة. و�سع خطة للتدريب وفق حتليل الحتياجات التدريبية ،وتخ�سي�س امليزانية امللءمة.و�سع �سلم رواتب يتما�سى مع الو�سع التناف�سي يف ال�سوق.
 و�سع نظام لتقييم الأداء ،مبني على اجلدارات ،وحتديد احلوافز املربوطة بالأداء ،والرتكيز على الرقابةالذاتية.
 ا�ستحداث العوائل الوظيفية ،وبناء خطة للتدرج الوظيفي. و�سع نظام للتعاقب الوظيفي ،واإعداد ال�سف الثاين. و�سع نظام متكامل لإدارة �سوؤون املتطوعني. حتديد ال�سركاء الرئي�سيني وجمالت ال�سراكة معهم وفق احتياج املن�ساأة. و�سع ت�سور للمنافع املتوقعة من ال�سراكة. ا�ستقطاب وتعيني اأحد املتخ�س�سني يف جمال ال�سراكات. التوا�سل مع ال�سركاء ،والتفاق على توقيع مذكرات تفاهم وعقود ال�سراكة. تفعيل وتطبيق ال�سراكات ،مع التقييم الدوري لفاعليتها. تفعيل التوا�سل مع اجلهات املانحة والداعمني. و�سع نظام حما�سبي و�سيا�سات مالية متكاملة. و�سع خطة وا�سرتاتيجيات لتنمية املوارد املالية. ال�ستدامة املالية ،واإدارة وتنمية الأوقاف. املراجعة الداخلية ،وحتديد املخاطر املالية وكيفية التعامل معها. و�سع خطط لتحديد البنية التحتية والأنظمة الآلية التي حتتاجها املن�ساأة. توفري الأنظمة الآلية املنا�سبة وفق اأف�سل التقنيات املوجودة؛ ل�سمان توافر اأنظمة فاعلة للمعلوماتوالت�سالت ،وتدريب الأفراد على ا�ستخدامها.
 تقلي�س الفجوة التكنولوجية مع املنظمات املتفوقة. تاأ�سي�س واإدارة �سبكة التعلم ،والتعاون لتحديد الفر�س الكامنة للإبداع والبتكار والتح�سني. تخزين وحفظ املعلومات بطريقة ت�سمن م�ساركة العاملني يف الطلع على املعلومات واملعرفة ذات ال�سلة. الهتمام مبو�سوع املوجودات املعرفية والفكرية ،وتبني ثقافة املنظمات املتعلمة املتمثلة يف التعليم امل�ستمر. اإدارة البيانات واملعلومات واملعرفة ،وحتويل البيانات اإىل معلومات؛ ل�سمان تزويد القادة باملعلوماتاللزمة لدعم اتخاذ القرار املنا�سب يف التوقيت املنا�سب.
 -و�سع نظام فعال لإدارة الأ�سول الثابتة (املباين ،املعدات ،ال�سيارات).

140

المعيار
الرئيسي

الممكن  /العنصر

شرط تحقيقه

 حتديد العمليات الرئي�سية وامل�ساندة يف املن�ساأة. توثيق ور�سم العمليات ،واإعداد دليل للإجراءات الداخلية. تبني نظام اإدارة اجلودة ،مثل :الأيزو. تطوير اخلدمات واملنتجات ،والعمل على تبني مفهوم التح�سني امل�ستمر للعمليات ،مثال :كايزن. تدريب املوظفني على منهجيات واأدوات اجلودة. حتديد امل�ستفيدين وت�سنيفهم تبع ًا للخدمات. قيا�س ر�سا امل�ستفيدين عن اخلدمات املقدمة لهم. تاأكيد نظرة املن�ساأة للم�ستفيد. -ال�ستماع اإىل �سوت امل�ستفيد.

اإدارة
العمليات

احلوكمة

حوكمة جمل�س الإدارة،
حوكمة املوارد الب�سرية،
احلوكمة املالية.

 اللتزام بالأنظمة والقوانني ذات العلقة. وجود نظام للحوكمة داخل املن�ساأة. و�سع خطة لتدوال ال�سلطة والوظائف داخل جمل�س الإدارة. ال�سفافية. املمار�سات الأخلقية واملهنية. اإتاحة فر�س مت�ساوية ،وعلى اأ�س�س مو�سوعية ،جلميع الأفراد الراغبني يف العمل ،عن طريق الختيارال�سليم وفر�س الرتقية.
 -وجود نظام للتظلم الوظيفي.

تخطيط
واإدارة
امل�ساريع
واملبادرات

تخطيط واإدارة امل�ساريع
واملبادرات ،تنفيذ ومتابعة
امل�ساريع واملبادرات.

 اإن�ساء وحدة تنظيمية للإ�سراف على تنفيذ ومتابعة م�ساريع املن�ساأة. اإدارة العمليات والربامج وامل�ساريع من بدايتها اإىل نهايتها. مراجعة الربامج وامل�ساريع الرئي�سية؛ للتاأكد من م�ساهماتها يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية. �سمان فهم امل�سرفني على الربامج وامل�ساريع لأدوارهم وم�سوؤولياتهم يف و�سع العمليات والربامج وامل�ساريعو�سيانتها.
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كل معيار من هذه املعيار مت اإعطاء تعريف خمت�سر له ،وعنا�سر لتعزيزه.
الروؤية والر�سالة والأهداف:
وجود روؤية ور�سالة وقيم وا�سحة يتم اإي�سالها من قبل القيادة باملوؤ�س�سة ،حتى يتم ا�ستيعابها من قبل العاملني
واملتطوعني وال�سركاء وامل�ستفيدين ،وبقية املعنيني يف املجتمع ،كما تقوم القيادة باإلهام وحتفيز العاملني
باملن�ساأة لتعزيز مكانة املن�ساأة ،ويقوم املدراء بتطوير الأنظمة وال�سيا�سات املنا�سبة ،مع تقدمي الدعم املطلوب
واملعلومات ملجل�س الإدارة وبقية الأق�سام باملن�ساأة.
التخطيط ال�سرتاتيجي:
من اأجل حتقيق ر�سالتها ت�سع املن�ساأة خطة ا�سرتاتيجية وا�سحة بناء على احتياجات وتوقعات امل�ستفيدين
وبقية املعنيني ،مع الأخذ يف احل�سبان توفري املوارد املطلوبة ،ويتم ترتيب الأولويات ،ويتم حتديد النتائج
التي ت�سعى لتحقيقها ،وت�سع امل�ستهدفات على امل�ستوى القريب واملتو�سط ،ويتم قيا�س التقدم املحرز يف
حتقيق اأهدافها ب�سكل منتظم.
احلوكمة:
ي�سمن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اأن يتم اإدارة املن�ساأة بفعالية وم�سوؤولية ،ويكون جمل�س الإدارة
م�سوؤو ًل اأمام املعنيني ،مع الوفاء بجميع م�سوؤولياته القانونية والتنظيمية ،ولديه املهارات واملعلومات التي
يحتاج اإليها لتحقيق ر�سالة املن�ساأة ،ودعم قيمها املوؤ�س�سية.
حوكمة جمل�ص الإدارة:
يتناول هذا املعيار كيف تتاأكد املن�ساأة من كفاءة جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية ،وعدم وجود
تعار�س للم�سالح ،وكيف حتقق املن�ساأة التوازن والعدل والنزاهة بني كافة �سرائح امل�ستفيدين ،وعدم
التمييز يف تقدمي املنتجات واخلدمات.
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احلوكمة املالية:
ويت�سمن هذا املعيار الفرعي مدى وجود اأنظمة مالية وموازنات مبنية على حقائق وتقارير وحتليلت
وا�سحة و�سفافة ،مع العتماد على �سيا�سات مالية موثقة.
حوكمة املوارد الب�سرية:
يتناول هذا املعيار ال�سيا�سات والأ�ساليب التي تتبناها املن�ساأة يف اختيار وتوظيف املوارد الب�سرية ،ومدى
و�سوح و�سفافية ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بحقوق وامتيازات و�سلحيات العاملني باملن�ساأة ،و�سمان
العدل وامل�ساواة يف الرتقيات واملكافاآت والتظلمات.
اإدارة املخاطر:
يتم حتديد ومراقبة جميع اأنواع املخاطر التي ميكن اأن توؤثر على املوؤ�س�سة ،وو�سع الإجرءات واخلطط
اللزمة للتعامل معها ،ومتابعة تطبيقها.
الرتكيز على امل�ستفيدين:
تويل املن�ساأة امل�ستفيدين من خدماتها الهتمام اللزم ،وتقدرهم ،وتبني علقات جيدة معهم؛ حيث يعد
امل�ستفيدون هم املركز واملحور عند ت�سميم اخلدمات والأن�سطة واأ�ساليب تقدميها ،وكذلك عند مراجعتها
لتلك الأن�سطة واخلدمات .كما تركز املن�ساأة على حتقيق خمرجات اأف�سل للم�ستفيدين ومتثيل م�ساحلهم.
بناء العالقات مع امل�ستفيدين:
يتم بناء علقات قوية مع املعنيني وامل�ستفيدين ،ويتم التاأكد من اأخذ مدخلتهم عند و�سع اخلطة
ال�سرتاتيجة اأو اأثناء حتديثها ،وكذلك عند التخطيط للخدمات التي �سيتم توفريها للم�ستفيدين.
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ال�ستماع اإىل �سوت امل�ستفيد:
يتم ال�ستماع والأخذ بالتغذية الراجعة من قبل امل�ستفيدين من خدمات املوؤ�س�سة.
حتديد امل�ستفيدين وت�سنيفهم بناء على اخلدمات:
تعرف املن�ساأة من هم امل�ستفيدون امل�ستهدفون من خدماتها ،وتتجنب التمييز وعدم العدالة بينهم ،وجتعل
خدماتها يف متناول اجلميع .ويتم جتميع وتوثيق املعلومات عن امل�ستفيدين .كما اأن املن�ساأة ت�ستجيب ب�سكل
منا�سب للتغذية الراجعة وامللحظات املقدمة من امل�ستفيدين.
اإدارة املوارد الب�سرية:
تقوم املن�ساأة با�ستقطاب وتوظيف الأفراد املنا�سبني لتحقيق ر�سالتها ،وتقدم لهم الدعم ،وتتاأكد من اأن
العاملني واملتطوعني ميتلكون املهارات واملعرفة واخلربة املطلوبة ،كما اأن العاملني واملتطوعني يعرفون
من هم امل�سوؤولون عنهم يف املن�ساأة ،ويدركون طبيعة اأدوارهم ،وتثمن املن�ساأة جهود وم�ساهمة العاملني
واملتطوعني يف حتقيق اأهدافها.
اإدارة املتطوعني:
تقوم املن�ساأة با�ستقطاب املتطوعني املنا�سبني لتحقيق ر�سالتها ،وتقدم لهم الدعم ،وتتاأكد من اأن املتطوعني
ميتلكون املهارات واملعرفة واخلربة املطلوبة ،كما يعرف املتطوعون من هم امل�سوؤولون عنهم يف املن�ساأة،
ويدركون طبيعة اأدوارهم ،وتثمن املن�ساأة جهود وم�ساهمة املتطوعني يف حتقيق اأهدافها.
تدريب وتطوير العاملني:
يعد التدريب وفر�س التعليم الأخرى جزء ًا اأ�سا�سيا من التنمية الفردية والتنظيمية .وتتعلم املن�ساأة من
جتاربها وجتارب الآخرين ،وت�ستخدم هذا التعلم لتحقيق التح�سني امل�ستمر ،وتوفر خطة تطويرية للعاملني،
كما يتم متابعة التدريب والتعليم مل�ساندة حتقيق اأهداف املن�ساأة ،كما يتم تقييم اأداء العاملني بناء على
الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ،مبا يف ذلك تكوين املعلومات لدى العاملني لتنمية قدراتهم واإمكانياتهم؛
لتحقيق م�ستويات مرتفعة من الأداء.
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الإدارة املالية:
تقوم املن�ساأة بتوفري ما يكفي من املوارد املالية لتنفيذ اأعمالها وفقا خلطة العمل املو�سوعة ،ومبا ي�سمن
منوها وا�ستدامتها املالية .ويتم اإدارة مواردها املالية بفعالية ومب�سوؤولية ،وتوجد �سيا�سات واأنظمة مالية
واإجرءات العمل ،ويتم مراجعتها؛ للتاأكد من �سلمة وفعالية الإدارة املالية واملحا�سبية ،حيث متار�س رقابة
مالية �سارمة تتوافق مع الأنظمة والقوانني واملمار�سات اجليدة يف املحا�سبة.
اإدارة الأوقاف:
يتناول هذا املعيار كيف تنمي وتدير املن�ساأة الأوقاف لديها ،مبا ي�سمل ا�ستقطاب املتربعني بها ،ون�سر ثقافة
الوقف ،وت�سنيف اأنواع الوقف ،ومن ثم تطوير العمليات اللزمة لإدارة الوقف بفعالية؛ لزيادة الإيرادات،
ودرا�سة املخاطر املتعلقة بهذه الأوقاف.
اإدارة املوارد واملمتلكات ( الأ�سول ):
يتناول هذا املعيار كيف تدير املن�ساأة مواردها واأ�سولها الثابتة ( املباين واملعدات والأجهزة ) ب�سكل ي�سمن
توفرها ودعمها ب�سكل كاف للأن�سطة املخطط لها ،وكيف يتم ا�ستخدامها ب�سكل اآمن ،وبكفاءة وفعالية،
واأي�س ًا كيف يتم تخطيط وو�سع املوازنة ال�سنوية ل�سيانة الأ�سول وا�ستبدالها ،كما يتناول  -اأي�س ًا  -كيف
تتبنى املن�ساأة يف تعاملها مع املوارد املمار�سات الأخلقية وامل�ستدامة ،وتدير مواردها ب�سكل يحد من اأي
تاأثري �سلبي على البيئة اإىل احلد الأدنى.
اإدارة التقنية:
يتناول هذا املعيار قيام املن�ساأة بتحديد التقنيات التي حتتاج اإليها ،واإدارة املنظومة التقنية ل�سمان التوافق
وال�ستغلل الأف�سل لهذه التقنيات ،ويحقق �سيا�سات واأهداف املن�ساأة.
اإدارة املعلومات واملعرفة:
توجد ا�سرتاتيجية لإدارة املعلومات واملعرفة ،كما حتر�س املوؤ�س�س�سة على وجود اأنظمة حلماية املعلومات
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املتعلقة باملوؤ�س�سة والعاملني وامل�ستفيدين.
التوا�سل مع الداعمني واملانحني:
تتوا�سل املن�ساأة بفعالية مع امل�ستفيدين وبقية املعنيني من اأ�سحاب امل�سلحة خارج املن�ساأة ،وتعمل على بناء
�سورتها و�سمعتها يف جمتمعها الوا�سع الذي تعمل فيه ،كما تقوم بالرتويج خلدماتها واأن�سطتها بفعالية.
اإدارة العمليات:
يتناول هذا املعيار كيف تقوم املن�ساأة بتحديد وت�سميم واإدارة وحت�سني عملياتها لتحقيق متطلبات
ا�سرتاتيجيتها ،و�سو ًل لتحقيق اأهدافها ،باإيجاد منتجات وخدمات متميزة للم�ستفيدين وجلميع املعنيني،
ومبا يحافظ على جناح املن�ساأة وا�ستدامتها.
التح�سني امل�ستمر للعمليات:
لتح�سني اأ�ساليب العمل باملوؤ�س�سة تقوم القيادات بالتفكري يف املخاطر والفر�س امل�ستقبلية ،وكذلك
التحديات؛ من اأجل حت�سني وتطوير اأ�ساليب العمل ،وكيف يتم تطبيق الآليات اللزمة للتح�سني امل�ستمر
لكافة العمليات الرئي�سية والفرعية ،وكذلك املنتجات واخلدمات املقدمة للم�ستفيدين.
اإدارة ال�سراكات:
تعمل املن�ساأة على بنـاء ال�سراكات والعلقات اجليدة مع املوؤ�س�سات واملن�ساآت الأخرى ،واملحافظة عليها
من اأجل امل�سلحة املتبادلة ،وحتقيق خمرجات اإيجابية للم�ستفيدين ،كما ت�سعى لإيجاد الفر�س املنا�سبة
للعمل ب�سراكة مع الآخرين من اأجل حت�سني الكفاءة والفعالية ،والتاأثري يف التغيري املجتمعي ،وحتقيق نتائج
اأف�سل للم�ستفيدين.
املتابعة والتقييم:
تقوم املن�ساأة بجمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعملها ب�سكل منتظم ،وت�ستخدم نتائج وبيانات املتابعة لتقييم
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ممار�سات املن�ساأة ونتائجها ،وت�ستخدم بيانات النتائج يف العمل على تطوير املن�ساأة وحت�سني نتائجها
وخمرجاتها.
اإدارة وتنفيذ امل�ساريع واملبادرات:
يتناول هذا املعيار كيف تخطط املن�ساأة وت�سمم ،واإدارة وتنفيذ امل�ساريع واملبادرات لديها ،ومبا ي�ساهم يف
حت�سني عملياتها الرئي�سية وخدماتها املختلفة لكافة املعنيني ،وحتقيق الأهداف املرجوة منها.
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المراجع:

 -1البحث عن المتياز لتوم بيرت.
 -2علي ال�سلمي ،اإدارة التميز ( مناذج وتقنيات الإدارة يف ع�سر املعرفة ) ،مكتبة الإدارة احلديثة ،م�سر،
.2002
 -3الكتيب اخلا�س مبعايري جائزة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي.
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