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الفهــرس

وعائلته  الراجحي  صالح  بن  الرحمن  عبد  مؤسسة  تتشرف 

الخيرية بإهداء إصدار »تجارب مميزة للجهات املانحة األملانية« 

إلى كل املؤسسات املانحة، والجهات الخيرية، واألفراد الراغبين 

في إنشاء جهات مانحة أو خيرية، وهو عبارة عن ِنتاج زيارة فريق 

الربحية  غير  واملنظمات  املـانـحة  الجهات  بعض  املؤسسة  من 

بجمهورية أملانيا االتحادية، آملين تبادل الخبرات واالستفادة من 

 
ً
 من اآلليات وعمال

ً
 لألوقات واستفادة

ً
التجارب الناجحة اختصارا

لقوله صلى هللا عليه وسلم: »الحكمة ضالة املؤمن أينما وجدها 

فهو أحق بها«.

مجلس أمناء

مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية

الدمام - 1436هـ
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الخطة االستراتيجية: 2013 - 2016م
مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية

غايتنا: 
تحقيق أفضل الخير وأبركه.

رؤيتنا:
نموذج مانح ريادي لتطوير القطاع الخيري.

رسالتنا:
من  قيمة  تعزيز  إلى   

ً
سعيا الخيري  القطاع  في  والتطوير  التأثير  في  الريادة 

خالل مؤسسة مانحة نموذجية تؤسس كيانات وتبتكر برامج مميزة بإدارة 
إستراتيجية للمعرفة وبشراكات فاعلة. 

شعارنا:
شـــــركـــــاء

أهدافنا:
1. ابتكار وتبني كيانات غير هادفة للربح للقيادة والتأثير في القطاع الخيري. 

2. تبني وابتكار املبادرات والبرامج النوعية ذات األثر األكبر. 

3. تمتين املؤسسة لتصبح نموذجية في املنح والقيادة والتأثير. 

4. إدارة استراتيجية للمعرفة ونقل تجربة املؤسسة للمانحين. 

5. تعزيز قيم العمل الخيري في املجتمع. 

6. إقامة شراكات وتحالفات فاعلة تساهم في تحقيق رؤية املؤسسة. 

7. بناء قدرات القطاع الخيري. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا 

ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين … أما بعد:

الخير واملستوحى من صفاء  في أعمال  العظيم   من إرث املسلمين 
ً
إنطالقا

الشريعة اإلسالمية وبقاءها وعدم تحريفها، وكونها خاتمة الشرائع، رضيها هللا 
لعباده، وبعث بها أفضل رسله، قال هللا تعالى نبچ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎمب سورة املائدة )3(.
 إلى تحقيق رؤية مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته 

ً
وسعيا

 لهدف »نقل 
ً
القطاع الخيري« وتحقيقا الخيرية »نموذج مانح ريادي لتطوير 

 لدعوة شريعتنا الغراء إلى االستفادة من 
ً
تجربة املؤسسة للمانحين«  وإتباعا

تجارب اآلخرين واإلطالع عليها. 

حرصت املؤسسة على اإلطالع على تجارب الجهات املانحة الناجحة في العالم 
الغربي، واالستفادة منها، في إطار ما يتفق مع ديننا وعقيدتنا ومجتمعنا. 

ظمت زيارات ميدانية لعدد من املنظمات واملؤسسات 
ُ
 على ما تقدم، ن

ً
وبناءا

الخيرية املانحة الناجحة ذات النظم اإلدارية والِبنى املؤسسية الكفؤة.

وقد وقع االختيار على مدينة برلين بجمهورية أملانيا االتحادية لزيارتها كنموذج 
للدول العريقة في مجال العمل الخيري وتشريعاته وإدارة مؤسساته 

وقد زار فريق مؤسسة الراجحي جمهورية أملانيا االتحادية في الفترة من 7/26  
إلى 1431/8/5هـ املوافق من 9 إلى 2010/7/17م، حيث عقد أكثر من ستة 
بين  تنوعت  الخيري،  القطاع  أربعة وعشرين شخصية من  لقاًء، ضم  عشر 

منظمة ومؤسسة خيرية وبحثية وأكاديمية. وهدفت الزيارة إلى:

1. اإلطالع على واقع املؤسسات املانحة.

2. بناء فكر إستراتيجي لدى فريق مؤسسة الراجحي وفريق الزيارة.

3. نقل التجربة األملانية للمؤسسات املانحة للمانحين.

وقد حقق الفريق-بفضل هللا وحده- مكاسب كبيرة وفوائد عديدة من هذه 
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الزيارة، ومن خالل ما شاهدنا وسمعنا منهم بشكل مباشر، نوجز بإذن هللا، في 
الفصول السبعة بالكتاب، إضافة إلى  بيان خطوات تخطيط الزيارة، وبعض 

تجاربهم وأعمالهم. 

وفي الختام يتقدم فريق العمل بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء 
مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية على إتاحة الفرصة 
ألعضاء الفريق للمشاركة في هذا العمل املبارك،  ونشكر كل من ساهم معنا 
إلنجاح هذا العمل، ونسأل هللا تعالى البركة والتوفيق للقطاع الخيري والقائمين 

عليه.

فريق الزيارة 	 	 	 	 	 	 	

تمهيد
متعددة  مجاالت  في  ومهم  مؤثر  بدور  أملانيا  في  الربحي  غير  القطاع  يقوم 
ومتنوعة، ويغطي مساحات ومجاالت كبيرة في املجتمع الذي يعمل فيه، كما 
 من مكوناته األساسية 

ً
 رئيسا

ً
 في تنمية املجتمع ألنه يعد مكونا

ً
 فاعال

ً
يمارس دورا

التي كفلها له النظام وساعدته في ذلك البيئة التي ُوفرت له ألداء رسالته.

ويسهم هذا القطاع في سد حاجات أفراد املجتمع املتنوعة املادية منها واملعنوية، 
كما أن له إسهامات فاعلة في مساندة القطاعات األخرى )الحكومية والخاصة( في 

تنمية ونهضة وتطوير املجتمع والتأثير على الرأي العام بشكل إيجابي .

ولم يقتصر عمل املنظمات الخيرية املانحة بمختلف تصنيفاتها على تقديم 
األموال للجهات الخيرية فحسب، بل تعدى ذلك إلى اإلسهام في االرتقاء لعمل 
وصقلهم  فيها  العاملين  مستوى  من  والرفع  وتطويرها  املمنوحة  املؤسسات 
وتأهيلهم، كما ساهمت هذه املؤسسات في نمو العمل الخيري واتساع نطاقه 
من خالل الدعم الذي تقدمه للمؤسسات الناشئة والتي تقدم برامج إبداعية 
ومتجددة،  وهذا جعل الحكومات تدعم وتساند هذه املؤسسات وتمنحها الثقة 
 لدورها الفاعل في تخفيف األعباء عنها ومساندتها في تنمية املجتمع، فهَي 

ً
نظرا

 وال تشكل مصدر قلق بالنسبة لها، وهذا ما جعلها تتبوأ 
ً
 ال منافسا

ً
عدها شريكا

ُ
ت

مكانة مرموقة في املجتمع وتقوم بأداء رسالتها على أكمل وجه.  

غير  للقطاع  األساسية  املكونات  أحد  هي  املانحة  الخيرية  املنظمات  عد 
ُ
وت

الربحي، ومن أقوى الجهات التي تقوم عليها أي تجربة غير ربحية ُيراد لها أن تؤدي 
 في الحياة العامة. 

ً
 محوريا

ً
دورا

واملنظمات الخيرية املانحة وبوصف مبسط لها: هي منظمة تعتمد في عملها 
على تحويل املمتلكات )املالية وغيرها( من املتبرع إلى كيانات نظامية خيرية أخرى 

لتحقيق أهداف محددة.

وتمتاز املنظمات الخيرية املانحة عن غيرها من الجهات األخرى في القطاع غير 
الربحي، بأنها أكبر املصادر املالية لدعم األنشطة املعنية بتطوير العمل الخيري، 
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كمراكز البحث والتعليم والتدريب، فهي ليست جهات منافسة ولكنها تقف 
خلف هذه املنظمات داعمة وموجهة ورافدة من أجل تحقيق األهداف النبيلة 

والرسالة املشتركة. 

آلية تخطيط زيارة الفريق إلى برلين:
يعّد التخطيط من أبرز وظائف اإلدارة، فهو القاعدة التي ترتكز عليها املهام 
اإلدارية األخرى، إذ يسهم التخطيط في تحديد املهام التنظيمية الالزمة للقيام 
بالزيارات امليدانية، وضمان نجاحها، وتحقيق أهدافها، وهو عملية مستمرة 

تتضمن تحديد آلية سير األمور في كافة مراحل الزيارة.

 وفيما يلي ملراحل لخطوات تخطيط زيارة فريق مؤسسة الراجحي لجمهورية 
أملانيا االتحادية.

 أوالً : ما قبل الزيارة:
قام الفريق بعدد من الخطوات التنظيمية التي من شأنها اإلسهام في نجاح 

الزيارة وبلوغ أهدافها ومن أهم هذه الخطوات:

1( عقد ورشة عمل:

نظمت إدارة مؤسسة الراجحي ورشة عمل داخلية لتحديد أهداف الزيارة 
املزمع القيام بها، قبل املوعد املقترح للزيارة بثالثة أشهر.

2( إعداد دراسة تحضيرية: 

تم تكليف أحد املتخصصين في دراسات املؤسسات املانحة، بإعداد دراسة 
 من الدول .

ً
عن الدول املرشحة للزيارة الختيار األنسب، وتم إقتراح عددا

3( اختيار الدولة:

بعد االطالع على الدراسة، ومقارنتها باألهداف املنشودة من الزيارة، وقع 

اختيار فريق مؤسسة الراجحي على لجمهورية أملانيا االتحادية.

4( اختيار أعضاء الفريق:

   من املفيد أن يكون ألعضاء فريق الزيارة خبرات علمية وعملية متنوعة، 
وذلك إلثراء الزيارة بخلفياتهم املختلفة، وقد ضم فريق مؤسسة الراجحي: أمينها 
العام، ومديرها التنفيذي، وقد ضم فريق املؤسسة أحد الخبراء من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن.

5( تعريف بالجهات:

زيارتها،  املزمع  الجهات  عن  مختصرة  ملخصات  متخصص  باحث  قدم 
التطور  ومراحل  القوة  نقاط  حيث  من  اإللكترونية؛  بصفحاتها  باالستعانة 

والسياسات .. وغيرها.

6( تحديد الجهات:

زارة من حيث طبيعتها وأنشطتها وأنظمتها يضاعف حجم 
ُ
تنوع الجهات امل

الفائدة التي يمكن تحصيلها من الزيارة، فاهتم فريق مؤسسة الراجحي بزيارة 
مؤسسات أملانية ممثلة بالفئات التالية:

- جهات خيرية مانحة وقفية وعائلية .

- رابطات وهيئات املؤسسات املانحة .

- شخصيات متخصصة في العمل الخيري.

8( التنسيق مع الجهات:

كلفت مؤسسة الراجحي أكثر من منسق للتواصل مع الجهات املزمع زيارتها 
وقد تم التواصل عن طريق الهاتف والبريد اإللكتروني.



1415 تجــــارب مميــــزة
للجـهـــات المـانحـــــة األلمــانـيــــة

تجــــارب مميــــزة
للجـهـــات المـانحـــــة األلمــانـيــــة

9( مخاطبة السفارة:

بشهرين،  الزيارة  قبل  األملانية  للسفارة  خطاب  الراجحي  مؤسسة  وجهت 
إلصدار التأشيرات لفريق املؤسسة، مع توضيح أهداف الزيارة وموعدها.

10( تنسيق املواعيد:

- تم ترتيب جدول محدد ملواعيد الزيارات، وجدولتها لالستفادة من الوقت، 
 بأول، والحرص على 

ً
وتحديد نوعية اللقاءات مع الجهات محل الزيارة أوال

فريق  بين  املواعيد  لتضارب   
ً
منعا التنسيق،  مسؤولي  معلومات  تحديث 

الزيارة والجهات املراد زيارتها.

- تم البحث عن مكتب متخصص لتنسيق املواعيد في بلد الزيارة في حال 
وجود فراغات في جدول الزيارة . 

11( ترتيب الحجوزات:

تم تنسيق حجوزات الطيران والفنادق قبل الزيارة بشهر على األقل، مع 
مراعاة قرب مواقع الفنادق من الخدمات واملواصالت.

12( عناوين الجهات: 

حصل فريق مؤسسة الراجحي على عناوين للجهات املراد زياراتها بشكل دقيق.

13( قيادة الفريق:

تم تعيين عضو من أعضاء الفريق كقائد للفريق، ومهمته تنسيق الزيارة 
وإدارتها.

ثانيًا : خطوات أثناء الزيارة :
1( املترجم:

غة اإلنجليزية وقد تولى مهمة 
ّ
فريق مؤسسة الراجحي ضم عضو يجيد الل

الترجمة.

2( النماذج:

طرح في مختلف اللقاءات واملقابالت املخطط 
ُ
 ألسئلة ت

ً
صمم الفريق نماذجا

 منها، ووزعت على أعضاء املؤسسات التي تمت زيارتها، 
ً
 كافيا

ً
عقدها، وطبع عددا

ووضعت آلية استالمها منهم في نهاية املقابالت. )يمكنكم الحصول على النموذج 
من املوقع اإللكتروني للمؤسسة(.

3( التجهيزات التقنية والجغرافية:

راعى فريق مؤسسة الراحجي التزود بالتجهيزات التقنية الالزمة، من اصطحاب 
جهاز حاسب آلي محمول، وبرنامج مالحة الستخدامه للوصول للمواقع بسرعة 

وبدقة، وخريطة للمدن املزمع زيارتها في أملانيا .

4( توثيق خطوات الزيارة:

تم جمع كافة املستندات املتعلقة بزيارة فريق مؤسسة الراجحي في ملف 
؛ املراسالت اإللكترونية مع املنظمات واملؤسسات 

ً
لتقديمه عند الحاجة، شامال

محل الزيارة وموافقتها على اللقاءات، وخطابات السفارة، وحجوزات الفنادق 
والطيران.
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ثالثًا : خطوات ما بعد الزيارة :
- االهتمام بجمع التقارير املكتوبة.

- االطالع على توصيات أعضاء فريق الزيارة. 

- االستفادة من جميع مخرجات الزيارة.

- عقد لقاء بين أعضاء الفريق لتقويم نتائج الزيارة.

- إعداد تقرير عن الزيارة وتوثيقها.

- تحديد املخرجات.

نصائح عامة:
.
ً
- تحديد اللقاءات بما ال يزيد عن خمس ساعات  أو ثالث لقاءات يوميا

.
ً
- ال تقل اللقاءات عن لقائين يوميا

- تبادل األفكار واالقتراحات بين أعضاء الفريق عقب كل زيارة.

- توثيق الزيارات بتقارير مكتوبة ومفصلة ومصورة.

- اإلطالع على إصدار املؤسسة القادم واملتخصص في آلية تنظيم الزيارات.

ملخص الزيارة: 

الــــدولــــــــــــــة

عدد أيام الزيارة

عدد أفراد فريق الزيارة

عدد ساعات العمل

الزيارات للجهات

عدد الشخصيات التي تمت مقابلتها

جمهورية أملانيا االتحادية مدينة برلين

5  أيام

3  أفراد

49 ساعة

16 زيارة

24 شخصية

الفصل األول

العمل الخيري 
في ألمـــانيــــــا
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إن نظام املنح في أملانيا نظام عريٌق في التاريخ؛ منذ أيام الرومان قبل ألف عام 
، وأقدم املؤسسات املانحة القائمة على األرجح عمرها ألف عام كذلك، 

ً
تقريبا

 بالرومان، فاملنح نشاط إنسانٌي عام ، عرفه الناس، وتعاملوا 
ً
وليس األمر خاصا

البيئية املعرفية،  الناحية  به، من خالل أفراٍد رسالتهم هي بناء القطاع من 
والتميز في اإلعداد، وتقوية املشاركة امليدانية للمتطوعين، ومع أن ظهور العمل 
الخيري منذ فترة، إال أن األبحاث والدراسات التي تتم عليه غير كافية، خاصة 

تلك التي تمت في القرن العشرين.

وإذا ألقينا نظرة إلى العمل الخيري في أملانيا، سنجد أنه من القضايا ذات 
التقاليد العريقة التي لها قاعدة مجتمعية ومؤسسية كبيرة، وبحسبنا أن نعلم 
 من منظمات العمل الخيري في أملانيا يمتد 

ً
أن مائتين وخمسين )250( منظمة

وجودها ألكثر من خمسة قرون، ولكن مع ذلك، فإن االتساق التاريخي للعمل 
 لالنقطاع في التاريخ األملاني.

ً
الخيري في أملانيا غير متسلسل نظرا

 في املنظمات؛ 
ً
إن املطلع على واقع العمل الخيري في أملانيا يجد توسًعا كبيرا

حيث كان عددها في عام )2000( ما يقارب )8000( مؤسسة مانحة، بينما 
يتنامى العدد ليصل في عام )2009( إلى )17000( مؤسسة مانحة.

وتأتي من بين هذا العدد الكبير ملنظمات العمل الخيري، جهات مانحة كبيرة، 
كان عددها في عام )2000( سبع مؤسسات كبيرة، وتضاعفت تقريبا اآلن وصار 
عددها خمس عشرة مؤسسة مانحة كبيرة )15(، واملقصود بالجهات املانحة 
الكبيرة هنا: هي املؤسسة التي يبلغ مجموع ما تمنحه سنوًيا مائة وخمسين مليون 

يورو )150(.

تتبع   )100000( عن  عبارة  وهي  مانحة  جهة   )120000(  
ً
حاليا أملانيا  في 

 للخدمات الصحية، 
ً
الكنائس، بينما العشرون ألًفا املتبقية منها 50 % تقريبا

 بين التعليم والبحوث والثقافة 
ً
و50 % تقريًبا للخدمات االجتماعية مقسمة

والفنون.

وهنالك )98%( من العشرين ألف جمعية من الجمعيات الخيرية مسجلة، 
ومعفاة من الضرائب.
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 ترغب في تقديم املنح واملعونات بنفسها.
ً
والعائالت في أملانيا عادة

، وتنقسم إلى:
ً
 قانونيا

ً
وكلمة )Foundation( ليست مصطلحا

• املنظمات املانحة املستقلة.

• املنظمات املانحة غير املستقلة )التابعة لشركات(.

• املنظمات املانحة التي تمتلك الشركات املحدودة.

• منظمات تضعها الحكومة 

• منظمات تحت قانون نظام الكنائس.

وقد اتضح من القائمين على العمل الخيري في املانيا أن التنظيمات العامة 
املوجودة للقطاع الخيري غير منظمة في هذا الوقت ويتوقع أن تنتظم أموره في 
وقت قريب، وكان الوضع سيًئا في أملانيا وأوروبا كلها بال شك بعد الحرب العاملية 
الثانية، حتى إن من املفارقات أن تتأسس منظمة كير ملساعدة األملان في أمريكا؛ 

وهي العدو اللدود ألملانيا في الحرب.

وإذا ما انتقلنا للحديث عن املعلومات الرقمية التي تصدر من املانحين وجدنا 
بين بنشرها، وهذا ضد الشفافية، 

َ
ال

َ
أنها قاصرة غير كافية، السيما وهم غير ُمط

مع األخذ في االعتبار أن املانحين الكبار ينشرون معلوماتهم، بينما ال يفعل ذلك 
صغار املانحين، بسبب خوفهم أن تأتيهم طلبات كبيرة، وإن كان هذا ليس سبًبا 

وجيًها.

وكذلك نجد أن الجهات املعنية بالضرائب ال يتضح لها املبالغ التي تصرف 
.
ً
واملدخوالت، وليس لها قوانين بذلك، بخالف ما عليه الوضع في أمريكا مثال

ولكنَّ هنالك جهوًدا تبذل في هذا الشأن؛ وقد جمعت البيانات الكمية عن 
الجهات املانحة بصورة منتظمة منذ عام 1989م وقد تحسنت جاهزية الجهات 
املانحة الالزمة لتوفير البيانات بشكل كبير منذ ذلك الحين حتى اآلن، ولكن ما 

زال مستوى البيانات الكمية غير كاٍف بسبب:

• الجهات املانحة غير مطالبة بنشر معلوماتها.

• ال يوجد مصدر عام للمعلومات. 

• ال توجد قواعد لقياس املوجودات واألصول.

الجهات الخيرية األملانية املانحة )مع قليل من االستثناءات( ال تعتبر بحجم 
األصول التي لديها، لكن تعتبر بأنشطتها وإنجازاتها. وقد أفاد أحد املختصين 
بأنه ال يمكن أن ترتب الجهات األملانية املانحة بحسب األصول، وذلك بسبب 
عدم وجود بيانات وقواعد لقياس األصول، مما أدى إلى اعتقاد عام بأن ثالث 

مؤسسات بعينها، هي أكبر املؤسسات األملانية املانحة.

ويعد تصنيف الجهات املانحة بحسب اإلنفاق أمًرا أكثر تعقيًدا؛ فإن حوالي 
35% من املؤسسات األملانية هي - كلًيا أو جزئًيا - مؤسسات تشغيلية، ونفقاتها 
تشمل تكاليف التشغيل في املؤسسات املانحة، بينما النفقات في املفهوم الشائع 

تساوي قيمة املنح . 

يجدر بنا اإلشارة إلى أن إحدى أكبر الجهات املانحة في أملانيا تأسست عام 
)1959( م على يد مؤسسها وصاحبها.

هناك اختالف في الحوكمة بين القطاع الخيري والعام؛ فالقطاع الخيري لم 
تكتمل حوكمته، وهو قريب من القطاع العام، ولكن مع انتقال بعض العاملين 
في القطاع الخاص له، وهنالك أفراد يعملون في القطاع الخيري، مما أثمر وجود 

.
ً
اتجاهات قوية لوضع نموذج حوكمة سيكون جيدا

 داخل وخارج 
ً
وهناك اهتمام بدارسة العمل الخيري والعمل املانح تحديدا

أملانيا ، بل إن إحدى الباحثات األملانيات درست اللغة العربية في جامعة امللك 
ا عن املؤسسات والجمعيات واملسئولية االجتماعية 

ً
 تعد بحث

ً
عبدالعزيز وأيضا

في اململكة العربية السعودية .

ومن امللحوظ أن العمل الخيري بأملانيا والعاملين فيه استفادوا من التجربة 
األمريكية واملجتمع املدني، ونحن نشجع من لديهم مبادرات ولكن ليس لديهم 

وسائل وأدوات.
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كذلك مما تميزت به أملانيا أن بعض مدنها لديها استقاللية في اإلدارة، مما 
 في انتشار الحرية وانفتاح املجال أمام العمل الخيري، 

ً
 ملموسا

ً
جعل لها دورا

مع اإلشارة إلى أن كثيًرا من املنظمات تعرضت للغلق والتخريب بسبب الحربين 
العامليتين األولى والثانية، ونزوح الكثير من األملان، إال أن أملانيا في الفترة األخيرة 
َست  ّسِ

ُ
، أ

ً
تنمو وتزدهر، حتى إن أشهر رابطات العمل الخيري، واملانح تحديدا

بعد الحرب األخيرة .

السياسة حاضرة بالعمل الخيري في أملانيا ، فبعض املنظمات الخيرية تميل 
 اجتماعية، وفي غالب الحال هذه 

ً
إلى أن تكون منظمة سياسية أكثر منها منظمة

املنظمات ذات االهتمام السيا�سي ال ُيسمح لها بالعمل االجتماعي في أملانيا، 
ولكن مصرح لها بعمل حمالت سياسية فقط.

وقد أفاد املختصون بأن أعلى ميزانية للوزارات األملانية هي من نصيب وزارة 
الشئون االجتماعية.

ومما يميز النظام االجتماعي في أملانيا االهتمام الكبير بمساعدة الناس والعناية 
بهم، وهو أمر من أهم األولويات بالنسبة للحكومة األملانية، بينما الوضع في 
أمريكا ليس كذلك، إذ ال تهتم الحكومة بذلك؛ ألن القطاع الثالث في أمريكا قوي.

النظام االجتماعي في أمريكا يتحرك من املجتمع، وليس من الحكومة كأملانيا، 
فلذلك قد يموت الفقير في أمريكا بعد فترة إذا لم يجد من يرعاه أو يدفع له..

مما يميز العمل الخيري في أملانيا الحضور الكن�سي واالهتمام بدور الكنيسة؛ 
فالكاهن في الكنيسة ُيدفع له من قبل الدولة، حيث أن )6-7%( من الضرائب في 

أملانيا تذهب للكنائس.

جمهورية أملانية تغلبت على عدد كبير من الصعوبات ومن أبرزها أن عدد 
السكان في أملانيا الغربية سابًقا )60( مليون نسمة، وفي أملانيا الشرقية )17( 
مليون نسمة أغلبهم فقراء تبلغ نسبة البطالة فيها )40%( ، بعد توحد أملانية 
الشرقية والغربية عام 1989م تولدت مشكلة كبيرة واستطاعت أملانيا أن تتغلب 

عالج آثار هذه املشكلة؛ حيث إن أحد أبرز املشاكل املتبقية أنه 
ُ
عليها، ولم تزل ت

ال يوجد لديهم نظام تقاعد مناسب في أملانيا الشرقية، وقد بذلوا جهدا كبيرا 
يتفاخر به األملان في حل هذه املشكلة إلى حّدٍ كبير، وليس هناك دولة استطاعت 

التغلب على حل مشكلة  بهذا الحجم.

أهم القرارات التي اتخذتها ألمانيا في القطاع الثالث من وجهة 
نظر أحد الخبراء هي:

نظام الضرائب مع )التحكم القوي(، وكذلك الحرية لألفراد، مع املوازنة بين 
قضية )التحكم( واإلبداع.

 عند 
ً

ال يعتقد الناس في أملانيا أن الحكومة يجب أن تقوم بكل �سي؛ فمثال
بناء مدرسة أو إنشاء مشروع اجتماعي داخل حّيٍ ما، يعتقد سكان الحي أن هذا 
املشروع أو تلك املدرسة ليسا من شأن الحكومة، بل مسئوليتهم هم أنفسهم 
في هذا  بالقيام  الالزمة  الذين يتخذون الخطوات  الحي، وهم  كسكان لذلك 

املشروع كاقتراح مكان املبنى وتقسيمه ...إلخ.

العام  الرأي  التأثير على  بالتطوير وحمالت  املنح  في  العاملين  يتركز اهتمام 
وأصحاب القرار، وهي حمالت تستهدف جوانب تعليمية، وصحية، وثقافية، 
 تجد أن إحدى التحديات لدى جهة مانحة هو 

ً
ورياضية، وسياسية …إلخ. مثال

التأثير على الحكومة لرفع امليزانية املخصصة للدعم غير الربحي في الخارج من 
قبل الحكومة .

يمتاز العمل الخيري واملانح في أملانيا بحس االستثمار العالي واملبادرة، ووما 
يذكر في هذا الصدد أن إحدى املنظمات تصرف )74( مليون يورو وهو العائد، 
حيث  والبحوث؛  والدراسات  الشركة  في  لالستثمار  األموال  باقي  عاد 

ُ
ت بينما 

 للتشغيل.
ً
 للمشاريع، و)14( مليونا

ً
يصرفون منها )60( مليونا

ولبعض األفراد في أملانيا نشاط ال ينتهي في إنشاء املؤسسات، فهذا أحد 
مؤس�سي املؤسسات املانحة وهو روبرت بوش، أسس في حياته )90( منظمة.
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كذلك مما يميز العمل الخيري في أملانيا االستقالل عن األحزاب السياسية، 
م املجتمعي هو الشاغل الرئيس في هذا العمل. لذا الهَّ

من املناطق التي امتد لها العمل الخيري في أملانيا الفقراء في أوروبا الشرقية، 
ومن أبرز ما قدم لهم االهتمام بالتعليم باإلضافة لبعض الجوانب األخرى.

ومن المهم أن نعلم أن القطاعات في ألمانيا تنقسم إلى 
ثالثة أقسام:

•	 قطاع خاص.

•	 قطاع حكومي.

•	 القطاع الثالث والذين يندرج تحته )NBO أو NBUSأو Foundation أو 
.)CHARITY

 أن الصحة كمثال أو املستشفيات ممكن أن تأتي في أي من القطاعات 
ً
علما

 أن ينشئه 
ً
 يمكن أن تنشئه الحكومة، ومن املمكن أيضا

ً
الثالثة، فاملستشفى مثال

القطاع الخاص، كما أن القطاع الثالث يمكن أيضا أن ينشئه، فاملجال مفتوح 
للجميع.

الفصل الثاني

الجهات المانحة
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هناك منظمات ليست مرتبطة بالحكومة وال باملنظمات الدينية والسياسية.

وهم يحرصون على نشر السالم الداخلي بين أهل الديانات املختلفة كما 
واملسيحيون  املسلمون  فيها  يعيش  التي  األماكن  يزورون  في كوسوفو؛ حيث 
بينهم، ويعلمونهم استثمار لقاءاتهم مع  التي تحدث  ويحذرونهم من املشاكل 
بعضهم البعض، وطريقة معاملتهم للمختلف معهم في املعتقد، مستعينين من 

أجل ذلك بإقامة برامج يشرف عليها متخصصون في التعامل مع اآلخر واملرأة.

ميز هذه املنظمات حسن اإلصغاء وخلع عباءة 
ُ
 ومن الخصال الجميلة التي ت

األوربي الذي يعلم كل �سيء، بل يستمعون لآلخرين ويحترمون الثقافات املخالفة 
وعادات أهلها وتقاليدهم، حتى إذا سمعوا وأصغوا وتفهموا قرروا معا.

وتؤمن إحدى الجهات املانحة أن األفراد في الدول النامية يحتاجون إلى شركاء، 
سواء محليين أو دوليين، ملشاركتهم في عملية التنمية والتحرر في بالدهم. ومن 
أبرز مجاالت الشراكة: الرعاية الصحية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية 
وحقوق اإلنسان والعالقات االجتماعية بين الجنسين. وقد نجحت املؤسسة 
منذ إنشائها في دعم حوالي 80 ألف مشروع تنموي تم التخطيط لها وتنفيذها 

بإشراف الشركاء املحليين وأصحاب املبادرات.

يتم تأسيس الجهات املانحة عن طريق املؤسسين الذين يحددون توجهات 
املؤسسة، التي ال تتغير إال عن طريق مؤسسيها أنفسهم وحسب، كما أن النظام 
ينص على أن مجلس الجهة التي أغلقت هو من يحدد أين تذهب ممتلكات هذه 

الجهة بعد إقفالها، وهو ما مر ذكره في الحديث عن صالحيات مجلس األمناء.

وهذه املؤسسات املانحة يمكن إنشاؤها عن طريق )األفراد، املجموعات، 
الشركات، الدولة، االكتتاب العام، رابطة أو جمعية( . 

المؤسسات المانحة قد تحقق الغرض منها عن طريق: 
• امللكية.

• التشغيل )املعاهد، أو البرامج(.
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• إعطاء املنح.

• دعم األفراد.

والمؤسسات الخيرية قد تكون مشاركة في: 
• تقديم الخدمات.

• التأييد.

• وسطاء أنشطة.

• املساعدات.

وتتألف المؤسسات المانحة الموجودة من: 
 .

ً
• األصول ) السيولة ( التي تدر عائدا

 .
ً
• األعمال التجارية القابضة التي تدر عائدا

• العقارات التي تعطي إيرادات. 

• تنمية األصول لتحقيق غرض املؤسسة املانحة. 

• األعمال الفنية، وحقوق املؤلفين، )وحقوق الطبع( وغيرها.

ويمكن للمؤسسات المانحة أن تنفق األموال على: 
• األغراض القانونية.

• الحفاظ على القيمة الحقيقية ألصولها.

• ما يدفع ألسر املؤسسين الحاليين )إذا ثبت ذلك من خالل النظام األسا�سي(.

• إدارة املؤسسة، ضمن حدود معقولة. 

• املنح والتبرعات.

وأصولها صغيرة  كبير،  فعددها  لشركات  التابعة  املانحة  املؤسسات  وأما 
، بينما املؤسسات املانحة املالكة لشركات، فعددها صغير نسبًيا، ولكن 

ً
نسبيا

أصولها كبيرة.

وتتنوع تلك املؤسسات في ملكيتها 
بين شركة تملك منظمة، ومنظمة 

تملك شركة.

وقد أنشأت الشركات مؤسسات 
العمل  من   

ً
جزءا باعتبارها   

ً
مانحة

في  ومشاركة  للشركات،  الخيري 
الذي  املجتمع  تجاه  مسئوليتها 

تعيش فيه.

وهم في عملهم يواجهون تحديات ذكر منها:

• التنظيم املالي والقانوني وإيجابيته .

• الطرق الجديدة للمنح . 

• املناقشة الشرعية: وفيها يطرح هذا السؤال: )هل مفهوم مؤسسة »سيادة 
قوانين األموات على األحياء«( متوافق مع املجتمع الحديث؟ حيث أن 
)امليت يحكم الحي( أي يموت صاحب املؤسسة وتبقى املؤسسة وفق ما 

وضعه قبل وفاته .

• ضغط الرأي العام ملزيد من الشفافية.

• االندماج في املجتمع املدني.

اهتمام البحوث يتمثل في التركيز على القضايا املالية والتشغيلية، بينما ال 
يوجد اهتمام كبير بدراسة جوانب أخرى، كأثر املنح، والعمل الخيري والسياسة.
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أما األمور التي ينبغي أن تحققها املؤسسات املانحة فقد ذكروا أمرين البد من 
تحقيقهما في املؤسسات املانحة وهما :

• االحترافية ولكن بوجه غير ديمقراطي.

• الرحمة والتفاعل مع قضايا املجتمع.

السيما وأن املجتمعات الحديثة فيها ثالث مناطق يتفاعل معها اإلنسان: 
القطاع العام، والقطاع الخاص، واملجتمع املدني.

نصائح للمؤسسات المانحة:
• وضع استراتجيات واضحة.

• العالقة األوسع مع املؤثرين، كالحكومة، واملنح ، واملالك، املستفيدين.

• ال تتوقف عن التجربة واالختبار: جرب وأخطئ واختبر .

• ابدأ من حيث انتهى اآلخرون. 

• االلتزام بما أنشئت املؤسسة من أجله، ووضع آليات تنفيذ ذلك.

• التركيز.

. 
ً
 واكَبر تدريجّيا

ً
• ابدأ صغيرا

• ال تعمل أكثر من �سيء في نفس الوقت.

• اصنع لك اسًما في السوق في مجال معين.

• تواصل مع الذين يتعارضون مع أفكارك. 

• أن يكون لدينا قابلية التغيير من أنفسنا .

• أن نسعى دائما لالستفادة والتعلم؛ ألن املنظمة التي ال تتعلم وال تقبل 
التغيير هي منظمة ميتة على حد قولهم. 

• أن يكون هناك تميز في التنفيذ.

• أن يكون هناك هيكلة جيدة ولكن ليس ديموقراطية.

• االعتماد على قيم العائلة.

• بناء القدرات للقطاع الثالث.

• مراجعة املنحة التي تمنح.

• اختيار مجال للتركيز.

• تحديد الصفة: هل نحن مانحون أم مشغلون؟ وإذا كنا نحن مانحين فقط، 
فلنركز على إدارة املنحة، وهذا إنما يتم عن طريق الوقت والثقة واملزاولة.

• تخصيص )80%( من منحنا لألمور اإلستراتيجية و)20%( للتحرك فيها.

• تخصيص مبلغ للشباب واألوالد من العائلة املانحة لتحديد أين ُيصرف.

• توفير  دراسات تغطى الواقع املحلي، لكي ننتقل من الحدس إلى الحقائق.

• الجمع مابين العاطفة واملعلومة.

وعن أبرز األسباب التي أدت إلى نجاحهم:

• صرف األموال وفق أهدافها.

• املحافظة على مكتسباتهم.

• فتح مشاريع مستدامة.

ته املنظمة بعيًدا عن طريقها، ولذلك  وكل ما كان خارجا عن هذه الثالثة نحَّ
استطاعت وقف البرامج غير الناجحة؛ ألنهم يرون أنه البد من وجود توازن في 

أمرين:

• توازن ما بين عدد املشاريع الناجحة وغير الناجحة.

• توازن بين عدد املبالغ املمنوحة.

وأما النصائح التي تتعلق بإدارة املنح، فكانت كالتالي:

• النظر في املؤسسة التي تعطونها املنحة .

• االهتمام باألثر الذي سيتحقق في املجتمع .

• امليزانية .
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• أهلية القيادات .

• ملاذا يطلبون هذا املبلغ وهل هو ُمهم.

• تقديم املبلغ  على دفعات ومراحل زمنية.

• العلم بالتفاصيل: عند إعداد اتفاقية البد أن تكون مراحل التنفيذ واضحة، 
وكذلك طرق التنفيذ، وأهداف املشروع، مع ذكر الوقت والزمان.

• نوعية التقرير املقدم: وهذا يعتمد  على حجم املنحة املقدمة، فإذا كانت 
 فإن هذا يتطلب 

ً
صغيرة، فإن التقرير يكون مبسطا، بينما إذا كانت كبيرة

.
ً
 مفصال

ً
تقريرا

 
ً
• الجلوس مع الجهة التي قدم لها الدعم إذا  كانت املنحة على ثالث سنوات مثال
 يتناول ما تم وما لم يتم.

ً
 مفصال

ً
في منتصف املدة )بعد عام ونصف(، جلوسا

• كيف تتكلم املنظمة عنك.

مقتطفات من المؤسسات المانحة:
 إحداها تنقسم إلى:

ً
1- تشمل الجهات املانحة على أقسام مختلفة، فمثال

• العالقات الدولية للعمل الخارجي .

• التعليم.

• العلوم.

• املجتمع املدني.

• الثقافة.

   وال شك أن االنتقال من العمل الشخ�سي إلى العمل املؤس�سي مع املحافظة 
 ألفراد املؤسسة.

ً
 صعبا

ً
على نفس الفعالية يمثل تحديا

2- إحدى املنظمات املانحة بدأت في أمريكا ثم كندا ثم أملانيا، وهي مؤسسة 
املنظمات  تطوير  في  املساهمة  تحاول  يذكرون  كما  باملائة  مائة  مانحة 
األخرى، وتعمل على االهتمام باألماكن الفقيرة، ولذا توسعت وافتتحت لها 

 كثيرة وصلت إلى اثني عشر 
ً
فروعا

فرعين  افتتاح  نيتهم  وفي  فرعا، 
جديدين.. وفي هذا الشأن يذكرون 
التشغيلية  التكلفة  هي   %15 أن 
ينفقون  بينما  أملانيا،  في  لفرعهم 

85% على املشاريع.

3- هناك منظمة إلي أوروبا تمتلكها 
بنوك ولديها حس استثماري عالي، 

ومبادرة في  العمل الخيري.

4- إحدى الجهات املانحة يعمل بها 
)120( موظف.

5- منظمة مانحة أخرى تمارس أعمالها، وفي الوقت نفسه تخصص مبالغ 
 ملراقبتها وتقييمها من رأس مالها املكون من عشرة ماليين يورو، 

ً
مالية

 ألي ظرف.
ً
وكذلك لديهم عشرون مليون يورو احتياطية تحسبا

 من  
ً

ال
َّ
ك

َ
6- منظمة تعاني من تباطؤ املجلس التنفيذي في عمله ألنه كان ُمش

ده، وكان الحل القيام بنقلة تطويرية  أفراد متطوعين، مما أثقل العمَل وقيَّ
ُيكسبون العمل جدة   منه محترفين 

ً
أزاحت هذا املجلس ووضعت بدال

.
ً
وابتكارا

للعطاء  جديدة  ثقافة  تقوية  إلى  يهدفون  أنهم  ذكرت  مانحة  جهة   -7
اإلستراتيجي، بإقامته على ثالثة مستويات، هي: 

• املعرفة. 	 	

• اإللهام. 	 	

• األثــــــــــــــر. 	 	

خدماتها،  وتقدم  املانحة  للجهات   
ً
لوجستيا الداعمة  الجهات  احدى   -8

استطاعت تحقيق نجاح ملموس في مجاالت تخصصها، حيث ساهمت 
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في تأسيس قرابة 200 مؤسسة جديدة، كما اختارتها حوالي 50 مؤسسة 
كبرى وصغرى لتضطلع بكافة املهام اإلدارية بها.

في  الفاعلة  واملؤسسات  للجمعيات  متعددة  خدمات  املؤسسة  وتقدم    
القطاع غير الربحي، من أبرزها:

• استشارات قصيرة وطويلة املدى

• خدمة تأسيس املؤسسات غير الربحية

• اإلدارة الكاملة أو الجزئية للمؤسسات غير الهادفة للربح.

• خدمات للمانحين

• تمثيل املؤسسات أو تنظيم دورات تدريبية في موضوعات محددة.

 يتابع كل فروعها املوجودة، 
ً
 رئيسيا

ً
9- إحدى الجهات املانحة لديها مكتبا

ويلتزمون بالقوانين واألنظمة والضوابط إذا قرروا دعم منحة معينة.

:
ً
وتشمل هذه األنشطة والخدمات تفصيليا

• التسجيل: توفر مساعدة، بالتعاون مع محامين متخصصين، في تأسيس 
املنظمات الخاضعة للقانون املدني، وإنشاء املؤسسات التابعة للشركات. 
تحضيرات مسودة  في  واملشاركة  التأسيس،  لخطة  اإلعداد  ذلك  ويعني 
املؤسسات  مع  للمشروعات  التنسيق  في  واملساهمة  القانوني،  الوضع 

العامة والجهات الضريبية، وتقديم االستشارات الضريبية.

في  املؤسسة  تمثيل  وتشمل:  املهنية،  اإلدارة  خدمات  تقدم  اإلدارة:   •
املحافل املختلفة، وصرف الرواتب، ومراجعة الحسابات املالية وإعدادها 
طبًقا للقوانين املنظمة لعمل املؤسسات الخيرية، وإدارة األصول املالية 
باملؤسسات  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  بكافة  والقيام  للمؤسسات، 

ومانحيها واملتلقين.

المشروعات: تعاون املنظمات الخيرية في اختيار املشروعات وإداراتها،   •
وتطوير أساليب التمويل، والتخطيط للميزانية. كما تقوم بدعوة املهتمين 

بهذه املشروعات للقاءات سعًيا وراء زيادة فرص التمويل، وتطوير خطط 
املشروعات، ومراقبة املشروعات املمولة، والتخطيط للمؤتمرات، وتنفيذ 

البرامج طويلة اآلمد.

التبرعات: تدير العديد من الجوانب املتعلقة بتلقي التبرعات،  إدارة   •
بما يشمل املشاركة في تطوير إستراتيجيات للتبرع، واملساعدة في إعداد 
وتسجيل  املالية،  املؤسسات  مع  والتعامل  املكتوبة،  واملواد  الكتيبات 

التبرعات القادمة، وإصدار إيصاالت بها.

• االستشارة: تقوم بتقديم استشارات حول القضايا التأسيسية والبنيوية 
ومشاكل اإلدارة وتصميم املشروعات وتنفيذها.

• التدريب: تقوم باملشاركة في املؤتمرات والسيمينارات وورش العمل، كما 
تنظم مؤتمرات وسيمينارات لصالح الجهات املختلفة. وتصمم املؤسسة 
برامج تدريبية للموظفين، وتقدم استشارات للحكومة والوكاالت والشركات 
العامة حول قضايا إعادة هيكلة املؤسسات الثقافية واالجتماعية وما 
شابه ذلك. وتوفر نصائح للشركات حول أنشطتها الخيرية وفرص تعاونها 
مع املؤسسات الخيرية، وإستراتيجيات املنح، وجهود تطوير أشكال متعددة 
من دعم النفع العام. كما تعاون األفراد لتصميم ميزانية التبرعات، واختيار 

الجهات املمنوحة، والرقابة على املشروعات.

وتعمل على تحقيق أهدافها بالوسائل التالية:

• تشجيع تطوير املشروعات التي تعبر عن التضامن في دعم املحتاجين في 
املناطق املحرومة.

• ضمان التعليم ذي الصلة بالتنمية وتطوير البيانات.

• االهتمام بالدراسات املتعلقة بالنقطتين السابقتين، من خالل تقديم املنح 
واالستشارات وإدارة املشروعات والخبرة التنفيذية.

• الحقوق األساسية لكل فرد: حق الحياة املستدامة، العمل في الصحة 



تجــــارب مميــــزة36
للجـهـــات المـانحـــــة األلمــانـيــــة

والتعليم، واألمن، حق تنمية الشخصية بحرية.

ا على الجهات املحلية والدولية في املجاالت 
ً
• حمالت تعبئة: فتمارس ضغوط

االقتصادية والسياسية بهدف تحقيق العدالة في العالم. وتشمل هذه 
الحمالت مجاالت:

• الفقر والتنمية، كتمويل الحمالت التنموية، والتعامل مع تبعات األزمة 
املالية العاملية على الجهود التنموية، والتأكيد على الحق في التعليم 
واالهتمام  التنموي،  التعاون  فعالية  وضمان  الصحية،  والرعاية 

بالوصول للدواء والعالج.

• التجارة، مثل بحث سياسات التجارة لدى االتحاد األوروبي، واالهتمام 
بتجارة منتجات بعينها، والتعامل مع منظمة التجارة الدولية.

• التغير املناخي؛ حيث تركز على نتائج هذا التغيير على البلدان املختلفة، 
ومفاوضات األمم املتحدة في قضايا املناخ واالحتباس الحراري.

الطبيعية  الكوارث  نتائج  تخفيف  على  فتعمل  والنزاعات:  األزمات   •
والصراعات السياسية على املواطنين في أفغانستان والكونغو وهايتي 
تهتم بجهود  والشرق األوسط وباكستان والصومال والسودان، كما 

الحد من انتشار التسلح.

الزراعية،  األوروبي  االتحاد  سياسات  على  وتركز  والغذاء:  الزراعة   •
وخاصة في مجال األلبان، وقضايا الزراعة في الجنوب، والتعامل مع 

منظمة الغذاء العاملية.

• األعمال وحقوق اإلنسان، خاصة مشاكل العمال.

• مشروعات: تسعى إلحداث تغيير وإيجاد طرق جديدة عن الفقر. وتساهم 
املؤسسة في العديد من املشروعات ملكافحة الفقر في العالم.

الفصل الثالث

المجالس
في الجهات المانحة
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الحظ فريق املؤسسة خالل زيارته لجمهورية أملانيا اإلتحادية أهمية املجالس 
اإلشرافية، ودورها البالغ في األهمية إلنجاح الجهات املانحة.

يغلب أن للجهات املانحة هناك هيكل معتمد يقوم على مجلس منتخب من 
األعضاء يشبه مجلس األمناء، وهم يشرفون على الجهات املانحة ، كما أن 

.
ً
لديهم مجلًسا استشاريا

الجامعات  مثل  والخيرية  املانحة  الجهات  تتبع  التي  الكبيرة  املشاريع  تتميز 
واملعاهد واملدارس بأن لها مجالس أمناء، ولجنة علمية، وكذلك املشاريع التي 

يكون فيها شركاء عدة.

كما أن العائالت املانحة في مجالسها تتميز بالتواضع، مع أنهم من ذوي الثراء، 
ويكثر أن يكون للمؤسس دور في تنمية الجانب الخيري لدى العائلة، باعتباره 
قدوة في ذلك املجال حيث يسمح النظام ألحد املؤسسين باشتراط أن يكون عائد 
املنح لعائلته، على أن ال يزيد الحد األق�سى عن )25%(، ولكن هذا االشتراط في 

غير العائلة مفتوح بغير نسبة محددة.

أبرز المجالس في الجهات المانحة: 
تدار املؤسسات املانحة عن طريق عدد من املجالس من أبرزها:

• مجلس أعلى. 	

• مجلس لألمناء. 	

• مجلس استشاري. 	

• مجلس تنفيذي. 	

• مجلس علمي. 	

• مجلس مالي. 	

مجلس مالي ملراقبة إدارة أصول املؤسسة واتخاذ القرارات املتعلقة بحقوقها 
 منها.

ً
في الشركات التي تمتلك املؤسسة نصيبا
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 هو 
ً
وال تتوفر جميع املجالس في كل املؤسسات لكن أبرزها وأكثرها تكرارا

مجلس األمناء، واملجلس التنفيذي.

ونود أن نشير أن هناك ما يسمى مجلس )البشبت( في املنظمات الدينية التي 
تتبع الكنائس، وهو مجلس يشبه مجالس األئمة والعلماء لدى املسلمين.

أبرز أدوار وسمات أعضاء المجالس
يتميز أعضاء هذه املجالس بسمة التطوع، فكلهم ال يتقاضون أجًرا، ولربما 
الجهات عند مراجعة  كالذي حصل مع إحدى  األمر فكان عيًبا  انقلب هذا 
العمل وكشف جوانب الخلل، فكان من أبرز تلك الجوانب: أن أعضاء املجلس 
التنفيذي كانوا متطوعين، مما جعل العمل بطيئا بيروقراطيا، ودفع املؤسسة 

إلى تعيين متخصصين محترفين.

 إحدى املؤسسات يقوم على رأس مجلسها تسعة أعضاء يجتمعون 
ً
فمثال

ثالث مرات في السنة، ترتكز صالحياته في املشاريع التي تتجاوز )150000( يورو، 
أما املشاريع األقل فصالحية املوافقة عليها واعتمادها تكون لدى اثنين من 

الرؤساء التنفيذيين.

التنفيذي  املجلس  تحديد  هو  املجلس  يمارسها  قد  التي  األدوار  أبرز  ومن 
والجهة التي تذهب ممتلكات جهتهم لها بعد إقفالها.

برامج تطوير أعضاء المجالس:
ال تكتفي هذه الجهات بالهيكلة اإلدارية الصامتة، بل تحاول دائما أن يكون 
« من املؤسسة؛ لكي تنعكس آثار هذا التغيير والتطوير في الخارج 

ً
التغيير »داخليا

إبداًعا في األفكار، وتوسًعا في الرؤية، وتجديًدا في طريقة العمل.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء برامج لتطوير املانحين بمدد متباينة وفق 
الشريحة املستهدفة، فاملانحون املؤسسون لهم برنامج تطوير مدته يوم، بينما 

يمتد برنامج املديرين التنفيذيين فيصل إلى أسبوع. 

ولتنشيط البنية الفكرية لكيان املؤسسة ُيعقد لقاء يجتمع فيه بعض املختصين 
مع أعضاء املجالس حتى يخرجوا من نمطية التفكير املغلق داخل الصندوق إلى 
طرح أفكار من خارج الصندوق بعيًدا عن السائد والنمط الذي يصيب العمل 
التي  األدوات  بتطوير  تكون  إنما  ونضجه  العمل  حيوية  ألن  والرتابة؛  بالبطء 

يستخدمها أعضاء املجالس لتحقيق أهداف املؤسسة بالشكل األمثل.

وال بد في هذا الصدد أيضا أن تقوم الزيارات بين املؤسسة واملانح؛ فإن 
الزيارات من أبرز ما يقرب املانح وعائلته.

آلية اختيار أعضاء مجلس األمناء:
 آلية العمل تعني خروجه من الفو�سى اإلدارية، وتحديد األسس التي يقوم 
عليها الكيان الذي ننتمي إليه بعيًدا عن الدوافع الذاتية التي ربما تتوافق أو 

تتعارض مع الهدف الذي من أجله أسست املؤسسة.

ومن أبرز نماذج آلية الختيار أعضاء املجالس، تتمثل في أن مجلس األمناء هم 
من يختار من بعدهم، وفي حالة فقد أحد أعضاء مجلس األمناء يتم عن طريقهم 

اختيار البديل.

وفي  مناصبها  في  متباينة  شخصياٍت  عضويتها  في  تضم  األمناء  ومجالس 
؛ فهذا مجلس يضم في عضويته رئيس حكومة سابق، ومجلس 

ً
تخصصاتها أيضا

آخر يضم في عضويته وزير سابق..إلخ.

 وهناك مجلس أمناء مكون من خمسة أعضاء كلهم من البرملان البرليني، 
يختصون باتخاذ قرارات املنح.

يتجاوزه عضو مجلس   ال 
ً
 عمريا

ً
الجهات هناك سقفا تشترط بعض  وقد 

، وتشترط كذلك صفة اعتبارية 
ً
األمناء، كأن يكون أقل من اثنين وسبعين عاما

كأن يكون من األسرة املؤسسة، أو من الشخصيات العامة. 

ولعل فائدة هذا االشتراط هو حجم االستفادة من الشخص وأثره في تيسير 
العمل وفتح املجاالت له.
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 أما تخصصات أعضاء املجالس، فيحددها مجال االهتمام في املؤسسة؛ لذا 
 اختيار أعضاء سياسيين 

ً
كان مهًما أن تتعدد التخصصات، فمن املناسب مثال

، فأهل االختصاص من 
ً
إذا كان املجال في حاجة إليهم ، وإن كان االهتمام ماليا

رجال االقتصاد واملال يكونون هم األعضاء.. وهكذا.

يتطلب في بعض الجهات الخيرية في هيكلة مؤسساتها وجود جمعية عمومية، 
وهي التي تضع الخطوط العريضة والرئيسة لألنشطة، وهي التي تقوم بانتخاب 

الرئيس وثالثة مديرين تنفيذيين.

 
ً
 يوجد في إحدى الجهات جمعية عمومية مكونة من ستة وعشرين عضوا

ً
فمثال

ممثلين باملنظمات، من تخصصات متعددة كالصناعة والتجارة. وهم يتميزون 
بشخصية نائب الرئيس وهو معروف عاملًيا لعمله السابق في األمم املتحدة؛ 
مما أعطاهم نوًعا من االنفتاح على العالم وأتاح لهم فرصة بناء الجسور مع 

 رئيٌس من أهداف مؤسستهم.
ٌ

اآلخرين، وهو هدف

آلية العرض على أعضاء مجلس األمناء أو التنفيذي:
ابحث عن النظام في العمل قبل أن تسأل عن نجاحه..هذا هو مفتاح العمل 
هناك، ولذلك تجد أن لهم تصوًرا واضًحا ملا يقومون به، فلكل مجال ميزانية 
 
ً
محددة في العام السابق، واملعتاد أن ُيَعدَّ عرض املشروع بشكل جيد، علما
، السيما مع توافر 

ً
بأن املجلس يرفض بعض هذه املشاريع، وهذا يحدث قليال

الخيارات املطروحة عليهم.

لديها   
ً
دائما الجهات  إحدى 

في كل جلسة ما يقارب خمسة 
لكل  ، يخصص 

ً
قرارا وعشرين 

دقائق  خمس  منها  مشروع 
عن  تبتعد  التي  للمناقشة 
فاليميني  السيا�سي،  العراك 
 لتحقيق 

ً
واليساري يعمالن معا

عن   
ً
بعيدا املؤسسة  أهداف 

والصراع  السيا�سي  اللون 
الفكري .

وجهة آخرى تعتمد رفع الطلب 
للمجلس التنفيذي، وهومجلس يجتمع في الغالب من مرة إلى أربع مرات في 
الشهر، وهو أيًضا صاحب الصالحية باملوافقة على املنح حتى سقف محدٍد في 
الغالب، وأما ما زاد عن ذلك السقف املحدد فيعرض على املجلس األعلى أو 

مجلس األمناء، وهما مجلسان يجتمعان مرتين في السنة.
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الموارد البشرية في الجهات المانحة:
تحرص الجهات املانحة عند التخطيط إلنشاء مؤسسة من التنبه إلى نقاط 
ٍ ثاٍن مستعّدٍ لخالفة الجيل 

ّ
مهمة يأتي على رأسها أهمية تبنيها تأسيس صف

املؤسس؛ ألن »اآلباء املؤسسين« سيتقاعدون وال بد بعد فترٍة من الزمن أو 
ينسحبون.

وكذلك من أهم ما ينبغي العناية به أن يكون فريق العمل مميًزا من الرأس إلى 
أقل شخص؛ حتى يكون هناك تناغم فكري وعقلي بين الجميع.

 حسب طبيعة 
ً
 وقلة

ً
وأما عن أعداد العاملين في املؤسسات فهي تتفاوت كثرة

تخصص املؤسسة، وهم يختلفون في دواماتهم، فهناك من يداوم دواًما كامال، 
ومنهم من يكون دوامه جزئيا، وكذلك منهم من يكون في نفس املدينة التي فيها 

املؤسسة، أو يكون خارج املدينة، ومنهم من يكون داخل البالد أو خارج البالد .

إحدى الجهات من املهم لديها أن يكون فريق العمل كلهم متفاهمين فيما 
بينهم، وأن تنبع منطلقاتهم من إيمانهم بأهداف منظمتهم، مع الحرص على 

محاولة صنع األفضل بتكلفة أقل.

الفصل الرابع

سياسات المنح والتأثيـر
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املنح هو املحور األسا�سي لعمل الجهات املانحة، لذا فهي تعتني بتجويده 
 فحجم املنح مؤشر على قوة التأثير لكن 

ً
وتحرص على أن يكون منحها مؤثرا

نوعية املنح مؤشر أكبر على قوة التأثير .

المنح خارج ألمانيا:
توجد جهات في أملانيا متخصصة هدفها نقل 
األموال إلى الدول األخرى، وهي مؤسسات لديها 
تراكم معرفي في هذا املجال، وطريقة واضحة 
وهم  األموال،  انتقال  آلية  في  وخبرة  للعمل، 

أعضاء في منظمات داخل أوروبا وخارجها.

وهذه األموال التي تقدمها املؤسسات املانحة 
استفادة  لتحقيق  متعددة  مجاالت  في  تصب 
أفقية تعود بالنفع على املجتمع،كاملنح في العلوم 
االجتماعية،  والخدمات  والصحة  واألبحاث 

وكذلك االهتمام باملنح التي تدعم العالقات الدولية مع أمريكا وأوروبا واليابان 
والهند، وكذلك التي تتمدد جنوًبا في جنوب أوروبا، أو تصل إلى آسيا في الصين 

، مع التركيز على القضايا الرئيسة للمجتمع كالتعليم والثقافة والهجرة.
ً
مثال

ومن غير املستغرب في أملانيا أن تكون هناك جهة مانحة لديهم مخيًما لالجئين 
الصوماليين يخدم أكثر من ربع مليون فرد؛ )300000( في املخيم.

المنح في البحوث :
د األعمال وتصقلها من خالل نتائجها التي   البحوث هي إحدى الركائز التي تجّوِ
تقدمها للمؤسسات، وكلما كان البحث حًرا بعيدا عن قيود التوجيه أو التقييد، 
كان أكثر نفعا للمؤسسة، ولذلك ال يتدخل بعض املانحين في مخرجات البحث 

ونتائجه.
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واألبحاث تتنوع في أهدافها وفق رؤية القائمين بها، وإذا كانت البحوث فيما 
 بالقضايا القانونية واملالية، فإننا اليوم نرى 

ً
م�سى في األغلب األعم مختصة

ا هدفها تقديم تحليل كمي وكيفي ملنظمات ومؤسسات املجتمع املدني، 
ً
بحوث

كما أن املسائل االقتصادية في اآلونة األخيرة صارت مدرجة في جدول أعمال 
البحوث، كما أن البحوث املعرفية كالبحوث في العلوم السياسية وما يتعلق 
دائرة  في  صارت  الثقافة  وفروع  العلوم  من  وغيرها  والتاريخ  االجتماع  بعلم 

االهتمام من قبل املؤسسات اآلن.

وألهمية البحوث وجدواها فإن هناك توجًها متنامًيا لتكون هذه البحوث 
موسعة على نطاق أكبر، السيما وأن الفائدة مع الباحثين الشباب في تزايد، مما 

جعل تحفيز الشباب للدخول في البحث العلمي من برامج الجهات املانحة. 

لبحوث  »كوبر  جائزة  مثل  البحثي،  الجانب  بهذا  تهتم  ُرِصَدْت جوائُز  وقد 
العلوم الطبيعية« والتي تبلغ قيمتها ثالثة أرباع مليون يورو )750000(، وهي 
ْعَنى ببعض الجوانب التي تهم املجتمع، وال تكون في بعض األحيان ذات 

ُ
جائزة ت

جدوى فينصرف عنها القطاع الخاص، كأن يكون هناك مثال مرض نادر يصيب 
الخاص، فتوجه  للقطاع  األطفال، وهو غير منتشر؛ فالبحث فيه غير مجٍد 

الجائزة همة الباحثين لدراسة هذا املرض، ورصد جائزة للبحث الفائز.

كما تقيم إحدى الجهات املانحة بعض املسابقات بين الطالب للكتابة عن 
التاريخ، وفي كل عام يتم اختيار موضوع تاريخي معين، وتم نقل الفكرة لدول 
مختلفة، حتى تلك الدول التي ال ترصد ماال لهذه املسابقات، فيتم دعمها من 
املؤسسة، وخالل السنوات العشر املاضية شارك أكثر من )100000( متسابق 

في هذه املسابقة. 

المنح من أجل الثقافة والتعليم:
يوجد اهتماما خاصا باملدراس بإنشاء برنامج جوائز للطالب في املدارس؛ حيث 
يتم اختيار املدارس املميزة لدعمها وتكريمها، كما أن إحدى الجهات املانحة 

تختار الطالب من أفضل املدارس األملانية ليتم إلحاقهم بمدارس أكاديمية.

أنها  الجهات  إحدى  ذكرت  وقد 
أو  التعليم  عن  التحدث  تستطيع  ال 
امتداد  هناك  يكون  أن  دون  الصحة 
اآلخرين،  تجارب  إلى  بالنظر  خارجي 
أوروبا  في  املؤسسات  أفضل  السيما 
وما تقوم به، كتجربة تعليم الصغار في 
 
ً
باعتبارها مثاال ونموذجا  ،

ً
إيطاليا مثال

للتعليم القوي الفّعال.

ابتعاث  مشروع  لديها  أخرى  وجهة 
فيه  م  دَّ

َ
ُيق عام،  ملدة  أملانيا  إلى  قصير 

 مع السكن، ومن خالل 
ٌ
للمبتعث مكافئة

هذه املدة يتعرف على الثقافة األملانية، ويذهب للعمل في إحدى الجهات املميزة 
 
ً
، ويثمر تعلقا

ً
 عميقا

ً
 نفسيا

ً
ملدة عام، وال شك أن هذا يعطي لديه انطباعا

بالثقافة األملانية.

المنح من أجل التطوير:
يتحول املال من قيمة مادية إلى عنصر فعال في يد القائمين عليه عندما 
يرتبط بهدف كالرغبة في التطوير مثال، وهذا ما نجده في أملانيا، حتى إن إحدى 

الجهات تخصصت في تحويل الدول من دول فقيرة إلى غنية »باملعرفة واملال«.

واملال بال فكرة تستثمره يفقد قيمته لدى الجهات املانحة، ولذلك قامت 
إحدى الجهات املانحة في أملانيا بإعداد مسابقة لألفكار الجيدة، والفكرة التي 
َم. فالفكرة املبتكرة لها  تفوز يتم دعمها لوضع نموذج واحد فقط، فإذا نجح ُعّمِ

بريقها وإن لم يكن املشروع كبيرا، لذا يقولون:

 في مدينة صغيرة ولكن بفكرة إبداعية.
ً
 صغيرا

ً
يمكننا أن ندعم مشروعا
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المنح من أجل التأثير:
ال يقتصر دور املنظمات الخيرية على تقديم الخدمات، بل هي تسعى ملمارسة 
دور في توجيه الرأي العام، أو القيام بدور الوساطة بين الجهات املانحة واملنفذة.

 في أملانيا، بل لديهم مشاريع تهدف إلى 
ً
كما أن هذا التأثير ليس محصورا

ابتدأه  الذي  املستديرة«  »الطاولة  كمشروع:  والغرب،  الشرق  بين  التقارب 
صاحب مؤسسة مانحة منذ عام 1960م، وهو مشروع يجمع في كل عام ثالثين 
بين  والتقارب  أملانيا، ملدارسة األفكار  أغلبهم من  العالم،  أنحاء  سياسًيا من 

الجميع.

كما أن للشباب السياسيين األملانيين حضورهم في اهتمامات بعض الجهات 
األملان دون سن  السياسيين   مجموعة من 

ُ
الجهة تلك  تختار  املانحة؛ حيث 

األربعين للقيام برحلة خارج أملانيا، يلتقون فيها بالسياسيين املميزين في العالم.. 
 إيران ملدة خمسة أيام وقابلوا كبار السياسيي اإليرانيين، وعقدوا 

ً
وقد زاروا مثال

معهم عدًدا من الحوارات،كما ذهبوا أيًضا إلى جورجيا ولبنان وسوريا، وفي 
نيتهم زيارة السعودية. وهذه الزيارات وما ترمي إليه من أهداف -كما ذكروا- ال 

تستطيع الحكومة تنفيذها، ولكن تنهض بها الجهات املانحة.

ومع هذا االهتمام من الجهات املانحة بالشأن السيا�سي، إال أن تواصلهم 
مع الشخصيات البرملانية واالعتناء بذلك يتم بشكل فردي وليس عن طريق 

مؤسساتهم.

وكذلك إذا حدث تغيير في القوانين فإن عدًدا من الجهات املانحة والروابط 
يشارك باالقتراحات حتى تصل إلى البرملان األوربي، للمساعدة في بناء املنظومة 

القانونية من خالل عرض تلك املقترحات.

بعض املنظمات تدير حمالت سياسية لتوجيه الرأي العام وتنفق في هذا 
السبيل قرابة )1.8( مليون يورو، بهدف الضغط على صانعي القرار والبرملانيين، 
وهو ضغط تمارسه بوسائل متعددى، منها: »اإليميالت-البريد اإلليكتروني«، 

والتوقيعات، والخطابات، واإلعالم.

وقد تركز إنفاق إحدى أبرز املنظمات املانحة والعاملة بالتطوير في حمالت 
 جوانب متعددة؛ تعليمية، 

ً
التأثير على الرأي العام وأصحاب القرار، مستهدفة

وصحية، وثقافية، ورياضية، وسياسية …إلخ.

يقتصر دور بعض الجهات املانحة على رفع الوعي عند الناس، والتأثير على 
الرأي العام، بينما تقوم املنظمات التي تنتمي إلى الجهات املانحة في األغلب بعمل 
املشاريع وتنفيذها، والتي قد يكون منها توجيه الدعم للبرملانيين لبحث قضية 
معينة أو مشروع ما، أو االهتمام بإحضار برملانيين من خارج أملانيا للنقاش 

واالطالع في أملانيا، وقد يكون موضوع النقاش عن الطاقة أو يدخل فيه الدين.

 اختيار قيادات متوسطة في الدولة لحضور برامج قيادية.
ً
ومن ذلك أيضا

 عن طرق متنوعة للتأثير والوصول إلى الهدف، فهذا أحدهم 
ً
يبحثون كثيرا

يقول: من طرقنا في التأثير بفكرة على سبيل املثال أننا قمنا بجمعُ كّتاب مشهورين 
وطلبنا منهم الكتابة في موضوع بعينه حتى نضمن نجاح هذا املوضوع. 

 لنفقاته العظيمة، ليس شرطا لكي 
ً
وهم ينبهون أن نجاح العمل ليس انعكاسا

َم نفقاته، ومما يدل على ذلك تلك املنحة الصغيرة التي 
ُ
يكون األمر ناجحا أن تعظ

مت إلى دول صغيرة مجاورة في مدرسة بقيمة )4000( يورو، وذلك لتبادل  ّدِ
ُ
ق

الطالب مع أملانيا، وكانت نتائج هذا املبلغ الصغير باهرة ومميزة ورائعة، رغم قلة 
م. دَّ

َ
ق

ُ
املال امل

سياسات وإستراتيجيات وتوجهات الجهات المانحة:
نشئت الجهات 

ُ
مجاالت الصرف لديهم البد أن تكون في الهدف الذي من أجله أ

املانحة، ومن أجل املحافظة على املكتسبات، فال يمكن مثال أن تكون هناك 
 ،

ً
مؤسسة مانحة وتقدم منحها إلى نفسها، وهي في الوقت نفسه تعطي منحا

، وفي حالة منح الجهة لنفسها  تعتبر مخالفة ال تؤدي 
ً
اٍت مفتوحة

َ
وليس صَدق

إلى اإلغالق، ولكن ال تعفى املؤسسة من الضرائب.
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قسم املنح إلى قسمين:
ُ
إحدى الجهات املانحة ت

• قسم )80%( في اإلستراتيجيات.

• وقسم )20%( بها مرونة مع الشركاء والبرامج األخرى.

كما نود أن نشير أن بعض الجهات املانحة تباشر عملها بنفسها، وأغلب 
الجهات املانحة في أملانيا لها حمالت تأثير ينفذونها بشكل مباشر، وقد ذكرت 
 أن )60%( من مشاريعهم ينفذونها بأنفسهم، و)%40( 

ً
إحدى الجهات إجماال

 فإن الجهات املانحة في 
ً
م كمنح تنفذها جهات أخرى وإجماال دَّ

َ
ق

ُ
من مشاريعهم ت

أملانيا تباشر املنح للحمالت التأثيرية بنفسها أما منح البرامج واملشاريع فهي عن 
طريق الشركاء املنفذون .

 -حسب ما ذكروا- على أن تتوفر صفتان في برامجهم التي 
ً
وهم يحرصون دائما

ينفذونها؛ االبتكار مع عدم التكرار، وحمل قيمة مضافة.

من اإلستراتيجيات التي تعمل عليها املؤسسات املانحة في أملانيا: إستراتيجية 
الحد من الفقر، وهي تشمل مواجهة الفقر والعمل على تحقيق املساواة، ومسألة 
الطاقة، ورعاية البيئة، مع الضغط على صناع القرار والبرملانيين لتحقيق ذلك؛ 
ألن من إستراتيجياتهم األساسية إعداد حمالت لتغيير القرار بالتأثير اإليجابي 
 موجهة إلى وزارة املالية لكي تزيد 

ً
على صانعيه؛ فقد أعدت إحدى الجهات حملة

الوزارة من مخصصات املؤسسات غير الربحية.

لذا  اإلغاثي؛  الجانب  بدعم  يسمح  ال  فهو  األملاني خصوصية،  وللدستو   
فاملنظمات الكبيرة في أملانيا ال تدعم الجانب اإلغاثي في داخل أملانيا، و قد قوبل 
هذا األمر برفض شعبي شديد في عام )2003م( عندما حدث فيضان كبير، 
فاعترض الناس على هذه اإلستراتيجية التي تصرف الجانب اإلغاثي إلى خارج 
أملانيا وال تدعم الداخل، مما دفع املنظمات املانحة لبيان أن الدستور األملاني 
 من فقير أفريقيا؛ 

ً
ال يسمح بدعم الجانب اإلغاثي، وأن فقير أملانيا أفضل حاال

فأملانيا دولة غنية فيها فقر، لكن الفقير خارج أملانيا أحوُج إلى الدعم، لذلك 

يجب أن يشعر املواطن األملاني بالعالم، فعندما يذهب إلى أفريقيا لالطالع على 
األوضاع سيتأثر بأحوالهم البائسة الفقيرة، مع أنه تربى وعاش في أملانيا، مما 
يحتم عليه أن يتضامن مع أولئك الفقراء املحتاجين ودعمهم في الداخل األملاني.

 بمشاكل املجتمعات خارج أملانيا ومن هذا املنطلق 
ً
ولذلك يكون هناك اهتماما

ليس  الخارج  في  املشاريع  تعددت 
إحدى  فلدى  فحسب،  أفريقيا  في 
األردن مشروع  في  املانحة  الجهات 
لالجئين العراقيين، تعليًما، وإمداًدا 
الطبيعية،  للموارد   

ً
وإدارة باملاء، 

في  مشاريع   
ً
أيضا لديهم  وكذلك 

والبوسنة؛  وكوسوفو  باكستان 
كوسوفو  في  دورهم  إن  حيث 
 الناس على العيش 

ُّ
والبوسنة حث

بسالم عن طريق العمل املشترك بين 
الشباب من املسلمين واملسيحيين 
مًعا، وكذلك يهتمون هناك بالتركيز 

على مجال التعليم وإزالة آثار الحرب من أذهانهم، ومساعدتهم على التأقلم في 
أماكنهم الجديدة ملن لم يعد إلى مكانه.

ولعل الدافع وراء هذه الفاعلية الخارجية مافعلته معهم أمريكا بعد الحرب، 
فلم يزل األملان يتذكرون كيف استقبلوا طرود املساعدات من األمريكيين بعد 

الحرب بشغف؛ ألنهم كان سيهلكون من الجوع.

وحتى يثبت العمل الخيري األملاني نفسه في الخارج  طوروا أدواتهم وتميزوا 
في بعض املجاالت، فإحدى الجهات ذكرت أنهم متخصصون في مجال املياه 
 في هذا املجال 

ً
النظيفة ومميزون بمشاريعها حول العالم، وأن لهم تجربة رائدة

مثال في كينيا؛ حيث علموا طالب املدارس كيفية استخدام املاء في التنظيف، 
وكيفية املحافظة على املاء النظيف، ثم يقوم هؤالء الطالب تلقائيا بنشر هذه 
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، وهي وقاية 
ً
الخبرات التي تعلموها بين عائالتهم، وكان نتيجة ذلك مهمة جدا

قيم بها هذا املشروع من مرض الكوليرا.
ُ
املدن التي أ

فهم يحرصون على العمل بين الناس ومعهم ومشاركة الجميع، مع االلتزام 
 إلى 

ً
بقوانين البلد الذي يعملون فيه، والهيكلة املوجودة فيه، فإذا نظرنا مثال

تجربة إحدى الجهات املانحة في اليمن، وهي بلد محافظ له عاداته املعروفة 
إليه دون  الحاجة  ما تمس  لهم  أنهم صنعوا  وِقَيُمه، فسوف نجد  وتقاليده 
املساس بعاداتهم وأعرافهم، فاليمن تعاني من صعوبة نقل املياه، مما دفع 
املؤسسة إلنشاء مشروع للماء، وتشكيل فريق من النساء إلدارته بالتعاون مع 
إمام املسجد وموافقة الرجال؛ فقد حقق املشروع هدفين: نفع الناس، وعدم 

املساس بتقاليدهم وأعرافهم.

ومن حرصهم على فاعلية املشروع وجدواه فإنهم يحبذون أن يكون املشروع 
نابًعا من أهله، ال من اقتراحات غيرهم، فعلى سبيل املثال ذهب مجموعة من 
األملان إلى غزة، ثم عادوا فاقترحوا إقامة روضة أطفال هناك، فإن املؤسسة ال 
تلقي باال لهذا املقترح؛ ألن االحتياج البد أن يكون نابًعا من أهله. حتى إن أحد 
مديري املؤسسة يقول: من خالل خبرتي ملدة عشرين عاًما وجدت األفضل أن 
يكون املشروع نابًعا من أهله ال ُمْقتَرحا عليهم من غيرهم، ويمكن بعد ذلك أن 
يتبنوه عن طريق ورش عمل.. ثم يتابع قائال: البد أن نسمع صوت الشارع، ولذلك 
نرفض أيًضا الطلب إذا كان مقدًما من طائفة خاصة إلنشاء مدرسة خاصة بها 
في مجتمع مثل فلسطين مثال. إنهم يهدفون إلى اإلفادة الكلية، ومشاركة الجميع، 
وليس طرفا بعينه، مع االلتزام- كما أسلفنا- بقوانين البلد وأعرافه وتقاليده، 

والتجربة كذلك مع أكثر من شريك إلى أن يظفروا بالشريك املناسب.

وتتميز أغلب املشاريع بالعمر الطويل، وعدم تغيير املجاالت واإلستراتيجيات 
سريًعا، كما أنهم يحاولون معرفة احتياج املجتمع وما يؤثر عليه، مما يضطرهم 

أحياًنا إلى املغامرة، غير أنهم ال يدعمون األشياء التجارية.

 وهم يتواصلون بشكل مميز مع الداعمين لكي ال يفقدوا ثقتهم، وهذا أمٌر 
يورث املتبرع ارتياًحا نفسيا واطمئناًنا للجهة التي يتبرع لها.

املشاريع  تدعم  ولكن  الخيرية،  املنظمات  تدعم  ال  املانحة  الجهات  بعض 
املتميزة بالنظام الدقيق، والنجاح، حتى تضمن عدم احتياج املشروع مستقبال 
إلى الدعم، ولو تم تقديم منحة ملنظمة فإنها تقدم منحة بسيطة تغطي املنظمة 

من جانب البرامج.

تقدم  التي  المانحة  الجهات  من  المستفيدة  الشرائح 
المنح على النحو التالي:

1. املستفيدون املعروفون والقائمون واملتفق عليهم.

2. املستفيدون املحتملون.

3. املستفيدون الذين ليس لهم قانون محدد أو تصنيف معين وإنما ترجع 
لتقدير أصحاب الصالحية.

4. املستفيدون الصفوة.

أبرز آليات المتابعة للمنح:
1. زيارة الجهة املمنوحة.

زارة من 
ُ
2. وضع نماذج لتقارير الزيارة، وهي نماذج مطلوبة من الجهات امل

البداية.

3. االطالع على نظام الجهة املمنوحة.

4. تخصيص جزء من املنح لبناء القدرات لديهم.

5. التواصل معهم بشكل مستمر وعدم االنقطاع.

6. قراءة تقاريرهم بعين تحقيق الهدف.

7. وجود مقيم مستقل لكل مشروع .

8. التوثيق املستمر الذي ُيجمع بعد ذلك في كتاب.
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أبرز آليات قياس أثر المنح:
تعتني الجهات املانحة بتنفيذ مشاريع وبرامج تقوم على تغيير الحياة، ومن 
أبرز صعوبات تلك املشاريع قياس أثرها، حيث ما زالت  برامج قياس األثر وحجم 
األرقام االقتصادية ال تكفي في التأثير على املجتمع ، ومن طرق القياس املتاحة 
أن يكون لدينا أعضاء متواجدون من الجمعيات ملتابعة التنفيذ، والتأكد من 

نجاح اإلنجاز.

آلية استقبال طلبات المنح :
من أهم الخطوات في استقبال طلبات املنح أن يكون هناك:

1. تعريف باملشروع يتضمن إجابة ألبرز التساؤالت التالية: 

• أين مصادر قوتك؟

•  من الشخص الذي سيتواصل معنا؟

• ما هي استدامة املشروع ؟ 

• ما هي آلية  تواصل أعضاء املشروع؟

•  ما املشتريات الثابتة؟

• ما املشتريات املستهلكة؟

• هل يوجد ممول آخر؟

2. ميزانية املشروع.

3. مصادر أخرى للدخل في املشروع.

4. إضافة معايير خاصة ملشروع بعينه.

 أن إحدى الجهات عند التقدم إليها بمشروع ما، فإنها تطلب من الجهة 
ً
علما

املتقدمة اإلجابة على عشرة أسئلة مختصرة، فإذا ما كان هناك قبول مبدئي 
م إليها نموذج آخر ليتم تعبئته بحيث يعطي صورة أوضح لألمر،  ّدِ

ُ
بالفكرة ق

نستطيع من خاللها قياس األثر.

  يصل إلى مائة 
ً
 آخر لجهة مانحة عدد الطلبات املقدمة لها سنويا

ً
ومثاال

وخمسين طلبا في العام، فيتسلمون الطلب وينظرون في مقترح املشروع، مع 
فحص املحتوى والتركيب الخارجي، وإذا لم يكن الطلب مكتمال أعادوه إلى من 
قدمه، أما إذا كان مكتمال ونال املوافقة فإنه ُيرفع للمجلس التنفيذي وهو 
مجلس يجتمع من )5-6( مرات في السنة وله صالحية املوافقة على املنح، وعند 
ل املبلغ ويبدأ احتساب وقت  املوافقة يرسل إشعار لصاحب الطلب، ثم ُيَحوَّ
الطلب من وقت وصول املوافقة لهم، و في خطاب االعتماد يكون هناك محتوى 

تفصيلي للميزانية.

هذا املبلغ املحول البد من صرفه في األمر املقدم في الطلب تحديًدا، فال يمكن 
مثال منح مال إلنشاء مدرسة فيصرف في تمهيد شارع، والبد من االلتزام بالوقت 

 فالبد من تبليغ املجلس قبل ذلك. 
ً
املحدد للتنفيذ، حتى إذا احتاجوا تغييرا

وقد ذكروا التزام الجهات املنفذة باألنظمة التي ترسمها الجهة املانحة خشية 
قطع املنحة بعد ذلك، ومن يتأخر في التنفيذ يوقف عنه دفعات املال، وإذا لم 

تستطع الجهة املنفذة القيام باألمر يعاد املبلغ حسب الطلب.

 كما أن من حق الجهة املانحة طلب املبلغ أيضا إذا اختلفوا، أو اللجوء إلى 
املحكمة عند الضرورة، ولكنهم ذكروا أن هذا لم يحدث خالل الخمس سنوات 

املاضية.

وقد التكون هذه الجهة هي الجهة املانحة الوحيدة، وفي حال وجود فائض 
تقسم األموال حسب نسبة املنح وتعاد للمانحين.

تعتمد الجهات املانحة عند منحهم على مبادئ أساسية تقوم عليها مشاريعهم، 
وهي:

1( مساعدة املحتاجين دون تفرقة.

2( مساعدتهم بطريقة مستقلة.

3( احترام الشريك.

4( إعانتهم على تقوية أنفسهم.
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ومن مشاريع إحدى الجهات املانحة التي ذكروهادفع رواتب ثماني وعشرين 
 من التثبيت لتلك املنظمات، وقد يتكفلون بشخص 

ً
منظمة )28( باعتباره نوعا

واحد للمنظمة الواحدة أو أكثر.

وهم يهتمون بفاعلية املساعدات وتثميرها في إيجاد واقع أفضل للناس، وقد 
أقيم مؤتمر في باريس بعنوان )كيف نجعل املساعدات فاعلة( في عام  2005م.

 وليس معنى أنك جهة مانحة أن تبسط يدك بمال ال حاجة للمشروع به، بل 
ينبغي أن تعطي املبلغ املطلوب واملناسب دون زيادة حتى ال تصبح النظرة مالية، 
وهذا ما يعني أن يكون للمؤسسة املانحة دستور واضح وموجود كخطوط عامة 

للمنح وآلياتها ومعاييرها ومتابعتها، 
زيارة  املتابعة  تلك  أساليب  ومن 
املالية،  التقارير  وتقديم  املشاريع، 
التذكر  مع  خارجي،  مقيم  ووجود 
الدائم أن دورهم ليس دور مانحين 
فقط، بل نحن أيضا أداة لتواصل 

تلك املنح وفتح املجاالت لذلك.

وال شك أن العمل مع املنظمات 
تكتنفه صعوبات، منها:

من  املقدم  الطلب  ضعف   .1
املنظمة.

2. تقديم مشروعات مكررة كل سنة من نفس املنظمة دون تفكير في الهدف 
الذي أن�سئ من أجله املشروع.

3. صعوبة الحوار مع الجهات لتغيير أفكارهم.

 من التغيير على املستوى 
ً
ومما ذكرته إحدى الجهات املانحة أن هناك نوعا

النوعي والكمي في العمل، وأن مؤسستهم تركز في األغلب على:

تمددت  وقد  وأوروبا،  أمريكا  في  العالقات  على  والتركيز  العالم  فهم   -1
العالقات آسيويا اآلن لتصبح مع الصين والهند.

-الصحة؛ حيث ذكر أن لديهم معهًدا باسم مؤسستهم )هيرتي( يقدم دراسات 
املخ واألعصاب، وهي من وصايا املؤسس الذي توفي عام 1972 م، وقد بدأت 
املؤسسة املانحة بعد وفاته عن طريق عائلته؛ حيث إنه كتب في وصيته تأسيس 
مؤسسة، طلب أن يكون فيها ثالثة مجاالت: منها: الصحة السيما مجال املخ 
واألعصاب.  املخ  بأمراض  مصابان  عائلته  أفراد  من  اثنين  ألن  واألعصاب؛ 
واملجاالن اآلخران هما: التكامل مع أوروبا، وتعلم الديموقراطية. ولكن جانب 
الصحة له اهتمام كبير لديهم حتى إنهم يقولون: ستجد لنا مستشفى بين كل 

مستشفى وآخر!

2- التعليم مع املهاجرين، ولديهم روضات للصغار.

ن�ِسئ بمبادرة ذاتية من املؤسسة- 
ُ
وفي هذا املجال فإن أحد برامجهم- والذي أ

 من أملانيا وخمسة عشر طالبا آخرين من 
ً
يقوم على مشاركة خمسة عشر طالبا

دول مختلفة في مختلف التخصصات، كلهم طالب دراسات عليا يقيمون جميعا 
في برلين، يقوم كل خمسة طالب من هؤالء الطلبة بالعمل في مشروع أو موضوع، 
فإحدى املجموعات مثًل عملت على قانون األسرة، وقامت بزيارات للحكومة 
 من 

ً
والقطاع الخاص لجمع األفكار، واالستفادة منها، وهذا التالقي لثالثين طالبا

مناطق مختلفة وبيئات متعددة يثمر كثيرا من الفوائد تعطي هذا البرنامج تميزا 
خاصا، وهو برنامج سنوي تتكفل املؤسسة بنفقاته ونفقات الطلبة في تنقالتهم 

وأسفارهم.

 يذكر أنهم بدءوا هذا البرنامج بخمس طالب عام )2002( وأن لديهم اآلن أكثر 
ا، تخرج منهم )500( طالب ..يقول: ونرغب أن يكون لدينا  من )650( طالب سنويًّ
ا، ونستهدف طالب الثانوية املتميزين لحثهم على إكمال  )1000( طالب سنويًّ
التعليم في الجامعة، وملدة ثالث سنوات. وأما عن نسبة نجاح هذا املشروع 

فيذكر أنها من )92%-95%( وهي نسبة متقدمة جًدا.
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وهم أيضا يلتفتون إلى الصغار ويهتمون برياض األطفال، فيقول: نحن نعلم 
في الروضات الصغار اللغة األملانية ونقوي العالقة بين الصغار وبين آبائهم، 

ونختار معلمين في الروضات يفهمون »الثقافة واللغة«.

في والية أخرى، وهو  الوالية، وسنبدأ  في  الروضة  بدأنا  يقول بسعادة: 
.
ً
برنامج ناجح جدا

رأس مال تلك املؤسسة )850( مليون يورو، ينفق منها سنويا من )22:25( 
مليون يورو.

 للمرأة كذلك حضورها في مشاريعهم، فقد ذكر أن لديهم مشروع )املرأة 
والعمل( وهو من البرامج املهمة والقديمة في املؤسسة، يستهدفون منه تناغم 
عمل املرأة مع عالقتها منزلها، أي باألفكار التي توجد فيه، فيمكن للمرأة قسم 
وقتها، بالعمل نصف الوقت، ثم االنتقال إل املنزل وإكمال نصف الوقت الباقي 

من العمل في منزلها .

 عن الزوائد التي تلحق األعمال وال 
ً
ويظهر لديهم االهتمام باألهداف بعيدا

تحقق شيئا سوى زيادة مساحة إعالنية! فهم يساعدون شركاءهم في تطبيق 
البرامج، وال ينفذون معهم، وال يضعون اسم منظمتهم على املشاريع املنفذة، بل 
يضعون اسم املنظمة املدعومة، وهو توجه يدل على الحرص على نجاح العمل، 

ودعم الجهة املنفذة، ال على الترويج للمؤسسة املانحة في األساس.

أما اإلنسان وحقوقه فهم يتبنون حقوق اإلنسان ويعالجون مشاكل الفقر 
في املناطق النائية؛ مؤمنين أن لإلنسان حق أصيال في الصحة والغذاء والسكن.

كما أنهم يولون قضايا املناخ اهتماما وتركيزا؛ فالشمال في خانة االتهام دائما 
فيما يخص املناخ، والجنوب دائما هو الذي يعاني كما يقال! 

لذلك يدعمون الدول بما يقاوم تغيير املناخ، ويهيئون االستعدادات لذلك.

كذلك يدعمون الجمعيات غير الربحية ليكون لها دور في املجتمع املدني من 
خالل بناء قدراتها.

 لذا فهم يدعمون الناس في دولهم ملقاومة تلك املتغيرات املناخية في كل تجمع 

التنظيم  والعدل، وهذا من  السالم  تعمل على  للبشبت، وهناك مجموعات 
العالمي )الفاتيكان(؛ حيث تجد في التنظيم العالمي العدل والسالم.

 ويذكرون في هذا الصدد دعمهم ملجموعة غير حكومية في تنزانيا، تتابع قضايا 
األرا�سي، قائلين:

الذي يجعلنا نعتقد أن ما نفعله شرعي أننا ندعم مؤسسات عاملة، وال 
نتدخل في عملهم وهم نظاميون ولديهم مبادئ وشركاء لنا.

ويتجلى البعد الديني لدى إحدى املنظمات الكنائسية في منطلقات مؤسساتهم 
فيقولون: نحن نعلم معتقداتنا الكنائسية للناس، ومن مفاهيمنا االجتماعية:

• التضامن.

• التكامل.

• كل ما فيه خير و مصلحة عامة.

تراقب  التي  املنظمات  بعض  وندعم  الديموقراطية،  يحقق  ما  وندعم 
االنتخابات، فإذا كان هنالك انتخابات في إحدى املناطق فإن الكنائس املحلية 
تعد برامج تبين كيفية التصويت وحقوق املواطن، وهم من خالل الكنائس 
يستطيعون الوصول إلى الناخبين، حتى إن لهم مشاريع في أملانيا نفسها، وهذا 

.
ً
أمر مهم جدا

وال بأس عندهم أن يشاركوا في الفعاليات الجماهيرية املعارضة، ففي عام 
)1982(م شاركوا في مظاهرة ضد االضطهاد في جنوب أفريقيا، ولم يكن اسم 
الزعيم الجنوب أفريقي الكبير » نيلسون مانديال« قد عرفه الناس حينها، بينما 

صار اليوم أحد الرموز العاملية الشهيرة.

وقد كان لهم دورهم في إصدار النشرات التثقيفية والتنموية، فأشرفوا على 
كتاب »التنمية املستدامة« في عام )1995(م الذي كتبوا فيه: أنه البد من تغيير 
حياتنا واملحافظة على الطاقة.  وهم اآلن يعملون على إعداد كتاب عن التغيرات 

املناخية وعن العدل.
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 للقضايا التي تتعلق بالشباب، وجهة 
ً
وهناك أعضاء برملانيون يقدمون دعما

مانحة أخرى تعمل مع شريحة الشباب أيًضا.

 )200( مائتي  إلى  تصل  فمشاريعهم  السنوية  املشاريع  عدد  يخص  وفيما 
مشروع في السنة، منهما مشروعان مع الوزارة؛ هما:

• جدارات خاصة باإلعالم: يهتم بتبيان كيفية إعداد فيلم بالتعاون مع منظمة 
)شبكة شباب برلين(، وهي منظمة ذات عالقة بالحكومة. وقد استلموا دعًما 

من الحكومة في هذا الشأن.

• مشروع املشاركة املدنية ونبذ التفرقة العنصرية، وإشاعة مبادئ الدين 
 
ً
والديمقراطية، وهو مشروع مستمر منذ ثالث سنوات، جعل للشباب وجودا

في املشاركة املدنية.

وهذا الحرص على الشباب هو أحد األسباب التي ترجح موافقتهم على دعم 
يا 

ً
ا في تنفيذه، فتميز املادة ليس سببا كاف

ً
مشروٍع ما إذا كان الشباب مشارك

 لديهم وموافقة على 
ً
لدعمها، بل يأتي عامل كمشاركة الشباب ليمنح املادة قبوال

دعمها؛ ألنهم يهدفون من وراء املنح إلى التطوير وليس مجرد الدعم التقليدي 
ملشاريع عادية.

كما أنهم في املا�سي- كما يقول- كانوا يهتمون بروعة املشروع، إال أنهم اآلن 
يهتمون كثيًرا بفائدته وعائده على الحياة والعاملين فيه 

والذين أن�سئ لهم هذا املشروع.

بالتميز  االهتمام  ذلك  على  يدل  ومما 
والفاعلية والحرص على التطوير، أن لديهم 
 ابتدءوه؛ حيث يعمل فريق من 

ً
 فريدا

ً
مشروعا

النساء الكبيرات املتطوعات كخاالت وجدات؛ 
بهدف  العوائل  في  التغيرات  مشكلة  لحل 

استقرارها من خالل املشاركة اإليجابية لهؤالء 
النسوة في تقديم الحلول واإلرشادات الحكيمة.

وهم في كل هذه املشاريع ال يهدفون إلى دمج الهويات أو طمسها، بل هدفهم 
املعلن هو الرغبة في تقليص الفجوة بين األجيال.

ا أو جداًرا يبنى وحسب، بل ربما تكون صناعة فيلم 
ً
األفكار ليست كالًما أو ورق

ما بوابة إلثارة األفكار املبدعة.

والتدريب له أثر كبير في تجويد القدرات واكتساب املهارات، وقد ذكر أن 
يورو  ألف  بمائة  فيه  الحكومة شاركوا  مع  الناجحة مشروع  مشاريعهم  من 
)100.000(، في مقابل مليون يورو تدفعها الحكومة، وكان التدريب على رأس 

العمل، وقد كان لذلك فائدته الكبيرة.

من القواعد التي تجعل العمل ناجًحا محقًقا ألهدافه أن يكون لدى القائمين 
عليه تصور كامل ألبعاده وأهدافه والخطوات املوصلة إلى تلك األهداف، وقدٌر 

وافر من اإلجابات على بعض األسئلة، ومنها هذا السؤال: كيف نعمل؟

وهم يركزون عملهم على اآلتي:
العمل على الكوارث. 	•

العمل على تطوير املنظمات. 	•

االستدامة: فليس من املنطقي أن تعطى مساعدة لحالة طارئة، بل البد  	•
من تكوين منظومة عمل مستديمة تتعامل مع الناس املحليين.

العمل كمستشارين للمنظمات املحلية. 	•

وجهة أخرى اتضح أثناء عرضهم التقرير السنوي أن لديهم ثالثة قطاعات 
رئيسية خارج أملانيا ميزوها بألوان متباينة مصحوبة بنسبها كالتالي:

• اللون البرتقالي: مساعدات طارئة.
• اللون األخضر: تطوير املناطق النائية.

• اللون البني: البنية التحتية )مزارعون - شوارع - مياه(.
عدد مشاريعهم )229( مشروًعا في )24( دولة تعمل عبر البحار.
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وفي املقابل هناك من يهتم بمؤازرتهم بالجانب الحقوقي، ومؤازرتهم بهذه 
املنظمة التي تهتم برعاية الحقوق األساسية لكل فرد؛ كحق الحياة املستدامة، 

والعمل في الصحة والتعليم، واألمن، وحق تنمية الشخصية بحرية.

ا على الجهات املحلية 
ً
وتقوم بصناعة حمالت تعبئة عاملية، فتمارس ضغوط

والدولية في املجاالت االقتصادية والسياسية، بهدف تحقيق العدالة في العالم. 
وتشمل هذه الحمالت مجاالت:

الفقر والتنمية: كتمويل الحمالت التنموية، والتعامل مع تبعات األزمة 
التعليم  في  الحق  على  والتأكيد  التنموية،  الجهود  على  العاملية  املالية 
والرعاية الصحية، وضمان فعالية التعاون التنموي، واالهتمام بالوصول 

للدواء والعالج.

التجارة: مثل بحث سياسات التجارة لدى االتحاد األوروبي، واالهتمام 
بتجارة منتجات بعينها، والتعامل مع منظمة التجارة الدولية.

التغير املناخي: حيث تركز على نتائج هذا التغيير على البلدان املختلفة، 
ومفاوضات األمم املتحدة في قضايا املناخ واالحتباس الحراري.

األزمات والنزاعات: تعمل املؤسسة على تخفيف نتائج الكوارث الطبيعية 
وهايتي  والكونغو  أفغانستان  في  املواطنين  على  السياسية  والصراعات 

وباكستان  األوسط  والشرق 
تهتم  كما  والسودان،  والصومال 

بجهود الحد من انتشار التسلح.

على  وتركز  والغذاء،  الزراعة 
األوروبي  االتحاد  سياسات 
مجال  في  وخاصة  الزراعية، 
في  الزراعة  وقضايا  األلبان، 
منظمة  مع  والتعامل  الجنوب، 

الغذاء العاملية.

األعمال وحقوق اإلنسان، خاصة مشاكل العمال.

 يهتم بتقديم منح للطالب النابهين من وسط وشرق أوروبا 
ً
وقد أنشأت فرعا

للحصول على درجات املاجستير في االقتصاد والهندسة من الجامعات األملانية.

وبرامج  املسابقات،  مثل  املنح،  وإجراءات  طرق  تتعدد  الصدد،  هذا  وفي 
تحكيم  بلجان  واالستعانة  التجريبية،  املشروعات  وتمويل  والجوائز،  املنح، 
مستقلة، وتقديم االستشارات السياسية املستندة إلى دراسات علمية، واملسوح 

والندوات، باإلضافة إلى التوعية.

كما أنها تتبنى حملة بعنوان »صوتك ضد الفقر« بالتعاون مع مجموعة من 
الشركاء األملان؛ ملطالبة الحكومة ببذل املزيد من الجهد لتطبيق برنامج أهداف 

األلفية التنموية بحلول عام 2015.

وتتبنى هذه املنظمة للعائالت والشباب دور كبير في هذا الشأن يتمثل في هذه 
النقاط:

دعم مشروعات محددة زمنيا تحت رعاية منظمات غير ربحية في مراحل  	•
تنفذ  املبتكرة  األفكار  من  العديد  تشمل  بحيث  وتنفيذها،  تصميمها 

بمجموعة متنوعة من األساليب اإلبداعية.

تشجيع املشاريع التي تشارك فيها األسرة من أجيال مختلفة: األمهات واآلباء  	•
و الجدات واألجداد و األطفال واملراهقون، بغض النظر عن الدين أو األصل 

ني.
ْ
االجتماعي واإلث

وهي في دعمها لهذه املشاريع تعتمد معايير تشمل السعي لتطوير املزيد من 
الطرق القائمة، واختبار مناهج جديدة لحل املشاكل الراهنة، والتعرض ملهام 

جديدة، مع الحرص على اختيار املوضوعات بحرية.

 على تنظيم االجتماعات، وإجراء الدراسات، وطبع 
ً
تنطبق هذه املعايير أيضا

املنشورات، إلخ . والهدف من تطبيق هذه املعايير مضاعفة نتائج عمل الشباب 
واألسرة في برلين ، بما سيكون له أثر إيجابي على التنمية في القضايا محل البحث.
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وتشترط تمويل أو عقد الشراكة مع جمعية مسجلة غير ربحية. 

 على 
ً
 إلى حمالت معينة فإنها تنفذها بنفسها معتمدة

ً
إذا رأت املنظمة حاجة

موظفيها الذين يعمل جزء كبير منهم في في قسم الحمالت، لكنها إذا تبنت مشروًعا 
خارجيا كإنشاء مدرسة مثال فإنها تعتمد على مقاول خارجي وجهة خارجية.

تركز  بينما  متقاربة،  تكون  حتى  ومشاريعهم،  حمالتهم  بين  يوازنون  وهم 
املنظمات األخرى على املشاريع أكثر من الحمالت.

الفصل الخامس

الموارد المالية واألوقاف 
واستثمار الموارد
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تعتبر الجهات املانحة إحدى الركائز التي تعتمد عليها الجهات الخيرية والغير 
ربحية مورد مالي لها، وعلى سبيل املثال ال الحصر؛ للجهات املانحة دور في املجال 
الجامعي، فبعض الجامعات يتم تشغيلها عن طريق املؤسسات املانحة، التي 
تقدم لها دعًما يغطي رسوم الطالب، كما أن لألوقاف إسهامها في ذلك املجال، 

 عن الدعم الحكومي.
ً
فضال

بها املؤسسات  تقوم  التي  الضرورية  املوارد فمن األشياء  في  أما االستثمار 
املانحة في أملانيا، لضمان عامل االستمرارية الذي يركزون عليه، فقد تعرضوا 
تتجاوز  لم  التي  السلبية  اآلثار  العاملية-كما ذكروا-لبعض  املالية  األزمة  إبان 

املوارد التي تأتيهم من القطاع الخاص.

ولذلك يهتمون بتنمية املوارد باالستثمار، وإفراد إدارة مستقلة لتلك املوارد 
في الغالب، تسعى الستثمار هذه املوارد وتنميتها كأنها شركة قطاع خاص.

ا، فعلى سبيل املثال كان هناك 
ً
وقد حققوا في ذلك املجال نجاًحا ملحوظ

استثمار يدار بشكل بسيط لدى إحدى املؤسسات املانحة من عام )1974م( 
ا، وبعد بيع  إلى عام )2000م(، تصرف فيه املؤسسة املانحة مليوني يورو سنويًّ
األسهم وإدارة األموال من قبلهم بشكل مباشر واحترافي من عام 2000 إلى عام 
2010، أصبحوا يصرفون )25(مليون يورو سنوًيا، وهذا نجاح كبير، وقد تم 

توجيه بيع األسهم وشراء العقارات واألسهم في شركات مختلفة .

وال ريب أن لهذا الجانب االستثماري أخطاءه والتي من أبرزها االستثمار في 
�سيء عائده بسيط يستمر سنتين بال عائد!

وعندما نظرنا إلى موارد فرع أملانيا إلحدى أكبر املنظمات في العالم وجدناها 
كالتالي:

• مليوني يورو تأتي من املحالت التي تبيع املقتنيات املتبرع بها سواًء املستعملة 
)hand	Second( وغير املستعملة.

• )1.7( مليون يورو تبرعات.

• )0.7( مليون يورو من فروع املنظمة الغنية في العالم.
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• )0.7( مليون يورو من الحكومة األملانية من أجل مشاريع في الخارج.

• )0.5( مليون يورو من االتحاد األوربي.

وقد ذكر فرع تلك املنظمة أنهم يجمعون األموال في بعض الدول وينفقونها 
في نفس الدولة، ومصادر هذا املال هي: )الحكومة - القطاع الخاص - االتحاد 

األوربي - املتبرعون )يقدمون ثلث دخلهم في املنظمة(.

وقد أشرنا سابقا إلى الدور الكن�سي في املنظمات املانحة، وتأثيره الواضح، 
وقد ذكرت إحدى املنظمات الكنسية أن أبرز ما يخدم فكرتها هو اإلعالم. 

ويبرز في القطاع اإلهتمام بالشفافية في مجال التبرعات وفيها برزت إحدى 
الجهات املانحة وحصلت على جائزة في الشفافية للتبرعات في عام )2009( بناًء 
على طريقة كتابة التقرير السنوي بتقييٍم من جهة عاملية، وكان سر هذا الفوز 

هو توسعهم في ذكر تفاصيل الجوانب املالية بشكل أكثر من أي جهة أخرى.

مصادر الدخل للمؤسسات المانحة والمنظمات الخيرية:
للمؤسسات مصادر متعددة في الدخل تتمثل في:

- األوقاف والعائد على األصول. 

- االستثمار ومن أمثلته:

• بيع الخدمات .

• األنشطة التجارية )في حدود(.

 بـ )18( مليون يورو.
ً
• العائد من األسهم، إحدى الجهات ذكرت أن لديها أسهما

• العائد من العقارات 

• العائد من املمتلكات كشركات ومستشفيات . 

• التبرعات التطوعية وحمالت جمع التبرعات.وال يرغب املتطوعون عادة في 
معرفة أحد بتبرعهم.

ولجمع التبرعات صور عديدة تحضع البتكار كل جهة وجهدها في الحصول 
على الدعم بطرق جديدة تستفيد من الوسائل املتاحة لحث الناس على التبرع.

وفي هذا املجال ذكرت إحدى الجهات أنها استطاعت الحصول على املال عن 
طريق جمع األموال من شرق أملانيا وبرلين الشرقية، بقيام ناشطين بالضغط 
على الحكومة لوصول هذا املال للمنظمات املانحة؛ ألن األموال القادمة من 
الشرق تدعم منظمات الشرق فقط، وبالفعل نجحوا في الضغط وحصلت عدة 

منظمات على هذه األموال.

وهناك مثال لجمع التبرعات عن طريق الكنيسة السيما في األعياد، فأنت 
عندما تذهب للكنيسة األملانية تجد منشورات تخص املنظمات، التي تركز 
حمالتها في األعياد مثل »عيد األستر«، وفترة صيام املسيحيين، وهي حمالت 
يحرصون فيها على أن تكون دورية وموزعة بين املنظمات،حتى يستفيد الجميع 

وال يحدث اصطدام بين مصالح املنظمات.

ولرجال األعمال، خاصة التجار الكاثوليك، دور كبير في دعم الكنائس، فقد 
ذكر مسئول بإحدى الكنائس أن دخل الكنيسة يأتي عن طريق الحكومة واألفراد 
من خالل التواصل معهم، منوًها بدور التجار ورجال األعمال الكاثوليك الذين 

.
ً
يتبرع أحدهم بمليون يورو سنوّيا

ِ الناس على التبرع، مما 
ّ

كذلك يكون لرئيس الوالية دور في تلك األعياد، بحث
جعل األعياد موسًما خصًبا لجمع التبرعات.

 وهنالك بعض الجهات تختصر الطريق وتعمل على الوسيلة األكثر فاعلية في 
عصرنا الحديث حتى اآلن، وهي »اإلعالم« بصوره املتعددة وأبرزهااإللكترونية  

»عن طريق البريد اإلليكتروني«.

 ولذلك اعتنوا باإلعالم، السيما املرئي ألنه أسرع وصوال وأكثر تأثيرا؛وحرصوا 
 على الهواء مباشرة في القنوات 

ً
على أن تكون احتفاالتهم الرئيسية معروضة

 في أملانيا، فتم التركيز على ثقافة الصورة.
ً
األكثر مشاهدة

 إلى التطوير ويبحثون عن الجديد، فتجاوزوا نقل الفاعليات 
ً
 وهم يسعون دائما



7273 تجــــارب مميــــزة
للجـهـــات المـانحـــــة األلمــانـيــــة

تجــــارب مميــــزة
للجـهـــات المـانحـــــة األلمــانـيــــة

 ُيبث 
ً
على الهواء، إلى إعداد برنامج تلفزيوني مخصٍص لجمع التبرعات سنوّيا

على الهواء مباشرة في القناة الرئيسية ملدة ساعة ونصف باستقبال التبرعات، 
 من مشاهير املجتمع ونجومه الذين شاهدوا مشاريع املؤسسة 

ً
واالستفادة أيضا

ليتحدثوا عنها وينوهوا بها، مع عرض مقاطع فيديو عن تلك األعمال واملشاريع، 
مما يحول التلفاز إلى نافذة ممتازة في دعم املؤسسات وتلقي التبرعات، التي 
 تصل من خالل هذا البرنامج 

ً
تتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة ماليين يورو سنوّيا

الذي ال يكلفهم شيئا؛ فالتلفزيون هناك يدعم هذا املجال منذ اثني عشر عاًما.

ولكي تكون االستفادة مزدوجة فإنهم يتيحون لكل متبرع بأكثر من مائة ألف 
يورو الحصول على دعاية مجانية، ومن يتبرع بخمسين ألًفا فإنهم يصنعون له 
مقطع فيديو قصيرا »كليب«، وأما من كان تبرعه بمائتي ألف أو مائتي وخمسين 

ألف يورو، فإنه يكون في صدارة املتواجدين في مناسباتهم.

وبذلك يكون هذا البرنامج بهذا الجهد وتلك األدوات اإلعالمية أفضل من أي 
دعاية أخرى،مما جعل الشركات تتسابق في املسارعة بالدعم، وهو ما عاد بالنفع 
على الجميع، على املؤسسات باملال وعلى الشركات بالدعاية واإلعالن، وعلى 

العمل الخيري بشكل عام عندما تتبناه الشركات وتعتبره مسئولية اجتماعية.

 ومن الخطوات املهمة التي تتضح في عملهم لجمع التبرعات أنهم يستفيدون 
أولئك  على  يحرصون  أنهم  الجهات  إحدى  فقد ذكرت  اآلخرين،  أخطاء  من 
املتبرعين الذين كان لهم تجارب سيئة مع القطاع الثالث، وإحدى الجهات لها 
 لشركة استشارية، وهو من أكبر املتبرعين، لم يجد فرصة تتيحها 

ً
تجربة مع مديرا

له املؤسسة التي يقوم بدعمها في السابق، فقدموا له فرصة تتناسب معه فصار 
اآلن معهم، التي أتاحت له الفرصة للمشاركة والتأثير في املشروع الذي يختاره، 

وجذب الناس لشركته االستشارية وتقديم االستشارات لهم.

إلى أماكن املشاريع إليضاح  أنهم يصحبون املتبرعين   وجهة أخرى ذكرت 
الصورة لهم وبيان طبيعة املشاريع، كما أنهم يقومون بإشراكهم في ورش إلعطاء 

حلول ملشاكل العمل الخيري.

من  عشرة  اصطحاب  مثل  طرافة،  من  تخلو  ال  زيارات  لهم  ويستحدثون 

املتبرعين لغابة األمازون التي تحوي تنوًعا عجيًبا في املخلوقات، ويعيش فيها 
السكان من الهنود بلباسهم األصلي.

ويعللون مثل هذه الزيارات بأنها تشحذ الذهن وتبث اإللهام لدى املتبرعين 
 عن أثر الزيارة في وجدان 

ً
حتى يفكروا مع املؤسسة بما يعود عليها بالنفع، فضال

املتبرع بإشعاره بنوع من االنتماء واملشاركة في صنع القرار والتأثير في املؤسسة 
التي يقدم إليها التبرع.

وال تقتصر تلك الدعوات على األفراد، بل يذكرون أن أحد من ينوون دعوته 
مؤسسة خليجية كبرى.

وفي سعيهم الدائم للتطوير، يحبون أن يكون التبرع شيئا نوعًيا فريًدا، وفي 
الوقت نفسه متاًحا للجميع، فاملجال مفتوح لكل من يريد التبرع بما يستطيع، 
أو  مؤسساتك،  وقدرات  عملك  طريق  عن  أو  بمالك،  تتبرع  أن  املمكن  فمن 
بإعطائك وقًتا للمؤسسة، أو منحها ثقتك، أو حديثك عنها، أو بعلمك، وكذلك 
من املمكن للشركات الخاصة املشاركة في بناء القدرات، فاهتمام تلك الجهات 
ّوِن متبرعين إستراتيجيين بوضع خطة إستراتيجية للمتبرع 

َ
ك

ُ
املانحة هو: كيف ن

يجد من خالها السبل املتعددة لدعم املؤسسة ومنحها ثقته، من خالل إنشاء 
الجهات  إحدى  ذكرت  فقد  واملتبرع؛  املؤسسة  بين  عاطفي  وجداني  ارتباط 
إجراءها مقابالت مع متبرعين كثيرين، كلهم يشعر بارتباط عاطفي مع املنظمة، 
وكلهم يرغب في مطالعة العمل بنفسه، وهذا مهم جدا في نفسية املتبرع الذي 
سينصرف عن املؤسسة التي ال يجد فيها أصداء قناعاته الذاتية، وال يشعر معها 

بالثقة أو الجدوى.

فإذا ما وجد لنفسه مجاال كمتبرع في املنظمة التي يدعمها، سيمتد الدعم 
ليتجاوز حدود املال إلى القناعة الشخصية واالرتباط الوجداني، وهذا يعني 
ا أكثر للمتبرع ويكسبه حرصا أكبر على دعم املؤسسة والدعاية لها، حتى 

ً
نشاط

يصير خبيًرا في مجال معين يفيد من خالله املؤسسة.

وليس هذا قاصرا على فئة رجال األعمال أو األشخاص ذوي الهيئات، بل 
نجد حرصهم كذلك على الوصول إلى شريحة األطفال، وهي شريحة في غاية 
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األهمية ملن تدبر األمر؛ ألن الطفل يعيش في محيط أسرته وكثيرا ما يكون لسان 
 
ً
 بمن يجعل من ابنها عنصرا

ً
»حاجاته وأفراحه وطموحاته«، واألسرة تهتم كثيرا

 في عمل نافع، ومن هنا جاءت فكرة إعداد ورشة عمل عن األطفال في 
ً
فاعال

أوربا، اصطحبت فيها املؤسسة أبناء املانحين »من سن 16: سن 20« لزيارة 
الفقراء، وزيارة الحكومة والحديث مع املسئولين، وزيارة بعض رياض األطفال، 
ثم جلسوا معا، وهذا يعطي انطباعا إيجايبا في نفس الطفل أو الصبي، ويجعل 

للمؤسسة صورة ذهنية إيجابية ولدى أسرته.

وألهمية هذه الزاوية في التعامل مع املتبرعين ذكروا أنهم يهتمون ببعض 
العوائل التي تخصص يوًما معينا للعائلة، بصناعة ورشة عن العمل الخيري، 
فهذه عائلة باعت شركتها ولديها فائض مالي، مما يدفع املؤسسة للعمل على 
دخولها في شراكة أخرى في العمل الخيري، السيما وأن العوائل تميل إلى مباشرة 

صرف مالها بنفسها.

قد تكون هناك تفاصيل صغيرة 
يعبر بها الناس غير ملتفتين إليها إال 
ببعض  تهتم  املؤسسات  هذه  أن 
تحقق  والتي  الصغيرة  التفاصيل 
فمن  ملموسة،  نتائج  ورائها  من 
املانح  مطالبة  على  حرصها  ذلك 
بأن يكتب رسالة تشجيعية تحث 
من  املانحين  لتحفيز  التبرع  على 
بعده.. واألسوة في هذا املجال لها 

أثر كبير في توسيع نطاق التأثير في اآلخرين.

كما أن لهذه املؤسسات قواعد أخالقية فهم ال يقبلون التبرعات من الجميع، 
ويمتنعون مثال عن أخذ التبرعات من رجال األعمال في صناعات األدوية؛ ألنهم 
يجربون أدويتهم في الناس دون أخذ إذنهم.. ومع ذلك يقولون: نسعى للتأثير 

عليهم بتغيير ما هم عليه.

ونشير هنا إلى تجربة مهمة إلحدى الرابطات للجهات املانحة والجهات الخيرية 
 )50%( و )50%( من الجمعيات؛ 

ً
حيث أن تمويل الرابطة يأتي نصفه تقريبا

حيث يبلغ أقل اشتراك )235( يورو، ويصل أعلى اشتراك لديهم )37000( يورو 
 كان ثقل صوت جهته أكبر؛ ألن حجم 

ً
للجهات الكبيرة، وكلما كان االشتراك كبيرا

املنظمة يقاس بمستوى الدخل.

وهذا العائد من دخل األعضاء ُيساهم في تشغيل الرابطة ولكن ال يستطيع 
تغطية نفقات البرامج، ومن هنا يأتي دور املانحين الذين يقدمون الـ )%50( 
األخرى لتشغيل برامجهم، معتمدين النقطة األهم في هذا األمر، والتي تمثل 

إحدى إستراتيجياتهم في التعامل ، وهي »عنصر اللقاء« برجال األعمال.

وفي هذا الصدد لديهم برنامج مميز يجمعون فيه رجال األعمال بلقاءات 
خاصة، فعلى سبيل املثال تم إعداد خطاب الدعوة في أحد اللقاءات عن طريق 

. BMW توقيع مدير املنظمة وزوجة أحد املانحين الذي يملك شركة

وهناك جزء من املال يأتي عن طريق الحكومة، فميزانية الدولة في أملانيا بها 
ا البد أن يصرف عن طريق املنظمات غير الحكومية، مع مراعاة  جزء محدد سنويًّ
أن يكون دخل الجهة املانحة أو املنظمة الخيرية عن طريق الحكومة ال يزيد عن 
)20%( من الدخل ، حتى تأمن التدحل في شئونها والتعرض للضغوط ، إال أن 
هناك منظمات يكون ثلثا مواردها من الحكومة، والثلث األخير من األفراد، وهم 

يعتبرون الجزء الذي يخص األفراد هو ما يمنحهم صفة االستقالل.

هناك رافد آخر يأتي عن طريق التعامل مع الشركات الكبيرة، وهم يرون في 
هذا الرافد فائدتين: 

• األولى: أن الشركة الكبيرة لديها أموال تتبرع بها لهم .

• الثانية: أن موظفيها يتبرعون ويتطوعون معهم .
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آلية تحصيل الضرائب وتوظيفها في العمل الخيري:
للضرائب في أملانيا نظام محدد له قواعده التي يعرفها الجميع السيما ما 
يتعلق بالقطاع غير الربحي من األعمال، وتنعكس حالة املتبرع املالية ومقدار ما 
يتبرع به على الضرائب التي عليه للدولة، بمعنى: أن األفراد أو الشركات الذين 
يتبرعون بعشرين في املائة)20%( من دخلهم إلى القطاع غير الربحي يعفون من 
الضرائب بنفس النسبة، وهي أعلى نسبة إعفاء ضريبي في أملانيا، فلو زاد املتبرع 
على أكثر من عشرين في املائة فإنه ال يتم أعفاؤه بأكثر من عشرين في املائة، فلو 
كان دخل الفرد مثال )100000( يورو، فإن له اإلعفاء من الضرائب بنسبة 
)20%( في حال تبرعه بمبلغ )20000( يورو، وتحسب الضرائب على )80000(
يورو فقط، وفي حال تبرع بمبلغ أكثر من )20000( يورو، فإن الضرائب أيًضا 
تحسب على )80000( يورو، فسقف اإلعفاء هو العشرون في املائة ال أكثر، 
وهذا السقف العشريني ال ير�سي القطاع غير الربحي الذي يرغب في زيادة نسبة 

اإلعفاء عن العشرين باملائة.

وكذلك عند وضع رأس مال لتأسيس مؤسسة مانحة، يعفى هذا املال الذي 
يمثل رأس مال املؤسسة من الدعم، وكذلك إذا ُصِرف دخله في العمل غير 
، لكنه 

ً
الربحي وفي الهدف الذي أن�سئ من أجله، فإنه يعفى من الضرائب أيضا

إذا توجه إلى عمل ربحي فرضت عليه حينئذ الضرائب، حتى لو كان املال ماَل 
مؤسسة مانحة .

وتتفاوت نسبة الضرائب بين الشركات واألفراد، فضرائب الشركات تصل 
نسبتها إلى )35%(، بينما على األفراد من الصفر إلى )45%( ، حسب دخل كل فرد.

الضرائب ال تحتسب المجاالت التالية:
• ذهاب املال إلى األشياء العامة مثل العلوم واألبحاث والدين واملشاريع 

الشبابية والفن والثقافة والحيوانات واألندية الرياضية إلخ.

؛ 
ً
• ذهاب املال إلى املحتاجين الفقرا، شريطة أن يكون وصف الفقر حقيقيا

فالفقير في أملانيا يأخذ من الضمان االجتماعي ويعطى ثالثمائة وأربعون 
يورو، ومن ال يستطيع تحصيل أربعة أضعاف هذا املبلغ يصنف في أملانيا 

في عداد الفقراء.

؛ فقد ذكرت 
ً
 سخيا

ً
وقد تدعم بعض مؤسسات الدولة بعض الجهات دعما

إحدى الجهات أن وزارة الشئون تدفع لهم مبلغ )155( مليون يورو دفعة واحدة، 
القتناعها بعملهم وثقتها فيهم، كما ذكرت أخرى أن الدولة تدعم مواردها املالية 
بـ )100( مليون يورو كل عام، وأن األفراد يتبرعون بـ)32( مليون يورو، وهي أرقام 
تدل على أن العمل الخيري والقطاع غير الربحي يتمتع بثقة الدولة واملواطن في 

أملانيا.
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الفصل السادس

  تطـــويــر
الجهات الخيرية
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قصرت البحوث والسياسات في القرن العشرين في تقديم رؤى ونظريات وأطٍر 
تجدد بنية العمل الخيري وتطور جهاته، إال أن هنالك خطوات متتابعة في أملانيا 
تدل على اهتمام يسعى إلى بلورة حقيقية لتطوير الجهات الخيرية عبر وسائل 

متنوعة، مثل:

مشاهدات في التطوير :
• إنشاء نظام )الفرنشايز( لنقل التجارب.

• لديهم لجنة تطوير في منظمة »االقتصادي االجتماعي« لتحديد الجهات 
التي ينفق عليها، وتتولى منظمة أوكسفام هذا العمل، وهي منظمة تطويرية 

تحول الدول الفقيرة إلى دول غنية عبر عنصري: املعرفة واملال.

• استحداث اللقاءات مع املنظمات الجديدة لتطوير األفكار ومشاركة الرؤى 
الجديدة.

• االستفادة من األخطاء وتجنب تكرارها، فقد استفادوا من أخطائهم في 
كارثة تسونامي مما أفادهم في مواجهة كارثة هاييتي.

• املراجعة املستمرة واملتابعة املستمرة واالطالع املستمر على األعمال.

• الحرص على التعارف بين العاملين عند الذهاب إلى منطقة جديدة.

• التركيز على الخبراء أكثر من األكاديميين .

• وضع مساحة للتفاعل بين املنظمات في مجال التخصص الواحد.

• وضع البرامج التدريبية وإقامة ورش العمل.

وتشكيل  املنطقة،  نفس  في  الواحد  املجال  ذات  املنظمات  بين  الربط   •
.
ً
مجموعات عمل قد تشارك في برنامج تدريبي أيضا

• تقوية املوارد املالية للمؤسسات املانحة، ودعمهم لالستدامة.

• توفير برنامج عمل عن بعد، وإن لقي استياء بعض الجهات التي شاركت في 
البرنامج لصعوبته بعض ال�سيء.
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• املساهمة في التشبيك بين املنظمات: وذكروا في هذا املجال طلبهم من عشر 
منظمات البدء في حملة توعية باملدارس، وبعد انتهاء تلكم الحملة، تجتمع 
تلك املنظمات العشر توعية في املدارس ثم بعد ذلك يتكفلون بجمع هذه 
املنظمات العشر مع بقية املنظمات للنقاش، ولهذا اللقاء فائدته الكبيرة؛ 
ألن املختصين إذا اجتمعوا فتناقشوا في مسألة محددة وبحثوا أبعادها 
تكتسب  االجتماع  هذا  على  املترتبة  النتائج  فإن  معها،  التعامل  وسبل 

أهمية كبيرة.

• إقامة امللتقيات واملؤتمرات، فعلى سبيل املثال أقامت إحدى الجهات 
املانحة مؤتمر في باريس عام 2005م بعنوان »كيف نجعل املساعدات 

فاعلة«.

اهتمامهم  عدم  سبب  ذلك  ولعل  للتطوير،  بحاجة  املتطوعين  أغلب   •
بجانب املوارد البشرية عند سؤالنا عنها، إال أنه استدرك موضحا أن أغلب 
املتطوعين أيضا في حاجة إلى تطوير، وهم حريصون على تطوير أدواتهم 
املعرفية عبر الكورسات والبرامج التدريبية ألهمية وضعها في السير الذاتية، 

خاصة ملن كان يرغب في االستمرار بالعمل الخيري غير الربحي .

وآليات  لتطوير طرق  يسعون  أنهم  غير   ،
ً
كميا التطوير  قياس  ويصعب    

إرشاد  مع  داخلية،  منظمات  بناء  في  باملساعدة  االهتمام  مع  القياس، 
املنظمات أن ال تنشغل باملشاريع عن االطالع والتطوير.

في اإلدارة، ولكي  ثاٍن يخلف الصف األول  • يولون أهمية إلعداد صف 
يدعموا هذا األمر فإنهم يقومون بإرسال الشباب إلى مناطق العمل ملدة 
املشاريع  طبيعة  ومعرفة  األعمال  مباشرة  خبرة  ليكتسبوا  أشهر؛  ثالثة 

وإدارتها.

• االهتمام بتعديل األفراد وانطباعاتهم وسلوكياتهم، فالفرد القائم على 
العمل هو في الحقيقة حجر الزاوية في ذلك العمل، والركن األول في تنميته 

وتطويره وتميزه.

تجربة التعليم األفقي:
إقامة  كيفية  النساء  تعليم  في  زيمبابوي  تجربة  املجال  هذا  في  يذكرون 
بحيرات صغيرة لألسماك لتربيتها والعيش من عائدها؛ حيث اصطحبوا نساء 
تلك األماكن إلى )موزنبيق( وعلموهن كيفية إقامة تلك البحيرات الصغيرة، ثم 
أعادوهن إلى )زيمبابوي(، فقام هؤالء النساء بتعليم األخيرات إقامة البحيرات 
الصغيرة لألسماك، حتى إن إحدى النساء تخصصت في هذا املجال وأصبحت 

تقدم برامج في الجامعة عنه.

وهذا التعليم األفقي طريقة رائعة للتطوير يمكن تطبيقها على مجاالت أخرى 
في التعليم، وتم عرض مثال لتجربة سبع منظمات وضعت نماذجها في كتيب 

ووزع على بقية املنظمات لنشر التجربة واالستفادة منها.

الجهات األكاديمية المعتنية بتطوير الجهات الخيرية:
من أبرز الجهات التي تعتني بتطوير 
»ماسيناتا«  بأملانيا:  الخيرية  الجهات 
 
َ
لإلدارة، وهو معهد يرى مهمته املساهمة
لقطاع  النظرية  الخلفية  تحسين  في 
العمل الخيري وتحسين أدائه، بتقديم 
الخير  ألهل  واالستشارات  النصائح 
غير  والقطاع  الخاصة  واالستشارات 
الربحي، وهم يعملون مع الحكومة وليس 
للمؤسسات الربحية، كما أنهم يعتنون 

بتعزيز النهج األوروبي والعالمي لتقوية أثر املساهمات التطوعية للمواطن في 
املجتمع.

وهم يديرون )50( منظمة غير ربحية بمساحات مختلفة حسب الحاجة 
بخبرة تمتد ألكثر من خمسين عاًما في مجال القطاع الخيري غير الربحي؛ حيث 
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غرسوا تلك الفكرة، وال شك أن للكنيسة دوًرا كبيًرا أشرنا إليه من قبل في هذا 
 له.

ً
الصدد، لذلك وجد التطوير دعما كبيرا

، فإنهم يركزون على املواضيع التي تخصهم؛ 
ً
 مثمرا

ً
ولكي يكون العمل ناجحا

.
ً
 أو استشاراٍت تنظيمية

ً
إدارة

ولـ »ماسيناتا« أعمال بحثية منها: 

• التحليل الكمي والنوعي للمؤسسات وغيرها من مكونات املجتمع املدني. 

• الشرعية للمؤسسات.

• السياسة نحو القطاع الثالث.

• الحوار بين األديان واملجتمع املدني.

• التنمية الحضارية واملشاركة املدنية.

كما أن للمعهد مشاركات ومخرجات، منها:

- مركز العلوم االجتماعية للمجتمع املدني واملشاركة املدنية والعمل الخيري.

- العمل في مجال البحوث والتعليم والسياسة.

- دراسات بحثية مع الحكومة األملانية.

- املشاركة في التدريس في جامعات مختلفة مثل جامعة همبولت: )برنامج 
ماجستير »مستمر«(، وجامعة مانستير: )ماجستير في إدارة البرنامج غير الربحي 
	Research( كلية بحوث )مستمر(، وكذلك  College )ongoing(مستمر« و«

 )مستمر( .
ً
إلقاء املحاضرات وطنًيا ودوليا

كما أنهم يقدمون كل الخدمات التطويرية، وأنشأوا أكاديمية لهذا الغرض، 
ويصدرون شهادة للملتحق بهم فيها عدد الساعات التطويرية .

ومجاالت التدريب لديهم متعددة في فروع مختلفة، مثل: )القانون - واملحاسبة 
- واإلدارة - واالتصال - املوارد املالية(.

وكذلك لديهم مؤسسة وشركة غير ربحية لتقديم البرامج.

 وقد ذكروا أن لديهم برنامجين في الجامعة:

أحدهما في درجة املاجستير في القوانين الحكومية واألنظمة.

والثاني: في درجة املاجستير التنفيذي.

يقدم  كما  أنشطته،  حول  دورية  ونشرة  بحثية  سلسلة  املعهد  ويصدر 
استشارات أكاديمية، ويقوم بتوثيق املعلومات، وينخرط في نقاشات متبادلة 
حول الجوانب األكاديمية والعملية والسياسيات. وال يمثل املعهد مصالح فاعلي 

املجتمع املدني بقدر ما يركز على دراستهم وتفحصهم بنظرة علمية ونقدية.

وتشمل قائمة أولويات دراسات املعهد قضايا: االنخراط املدني، والقطاع 
والعالقات  الخيرية،  واملؤسسات  الخيري،  والعمل  املدني،  واملجتمع  الثالث 
بإجراء عديد من  الخاص. ويضطلع  والقطاع  والحكومة  املدني  املجتمع  بين 
املشروعات في إطار جهود تطوير منظمات املجتمع املدني، وتحسين القطاع 
الثالث واملجتمع املدني في األطر عبر الثقافات وعبر الدول، والبحث في املؤسسات 

الخيرية، وتطوير برامج تدريبية لقيادات منظمات املجتمع املدني. 

ويعمل املعهد بالتعاون مع عدد من املراكز البحثية والجامعات في داخل أملانيا 
وخارجها، ويقوم بجمع وتوثيق كافة املعلومات عن املجتمع املدني والقطاع 
الثالث ومنظماته خاصة املؤسسات الخيرية، كما يضم مركز املعلومات التابع 
 ودوريات ومواد غير منشورة وإلكترونية، وكل ذلك ُمَتاٌح باللغة 

ً
للمعهد كتبا

األملانية على الصفحة اإللكترونية للمعهد.

أنه يقوم بتنظيم مؤتمرات ومنتديات لضمان الحوار حول الجوانب  كما 
النظرية والعملية، ونشر نتائج الدراسات املتعددة في حقول علمية مختلفة 

مرتبطة بالبحث في املجتمع املدني. 

ومن الجمعيات املهمة التي تمثل مظلة ملؤسسات التطوير في أملانيا »الجمعية 
األملانية لتطوير املؤسسات غير الحكومية« التي أنشئت عام 1995، وتتكون من 
120 منظمة، تشترك في خلفياتها واستقاللها وصلتها جميًعا بالكنيسة، وتعاونها 

في مجاالت التنمية واإلغاثة اإلنسانية وتطوير التعليم والعالقات العامة.
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وتعمل كمنتدى لتطوير اآلراء واملواقف للمنظمات املرتبطة بها، كما تنخرط 
في حمالت التعبئة ومراقبة سياسات الواليات األملانية املتعلقة بالدول النامية 

والتعليق عليها.

أنشئت هذه الجمعية الهامة عام 2002 كمؤسسة غير هادفة للربح تهدف 
لتسهيل األنشطة الخيرية والتبرع عبر الدول املختلفة بصورة ميسرة وشفافة، 
وتحديًدا توجيه التبرعات األجنبية ملنظمات أملانية أو تحويل التبرعات األملانية 

لجهات أجنبية. وتعد جزًءا من الشبكة األوروبية للعطاء عبر الدول.

 تساعد الجمعية في إدارة التبرعات القادمة من الخارج لصالح منظمات 
أملانية؛ فتبحث في ظروف دولة املانح، وتساعد في البحث عن منظمة شريكة في 
الخارج، وتقوم بعملية التحويل بأسلوب يضمن إعفاءها من الضرائب في دولة 

 عن املساعدة في الحصول على كافة املستندات املطلوبة.
ً

املانح، فضال

الفصل السابع

التحالف والشراكات
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نماذج من التحالفات والشراكات:
 للشراكة؛ حيث ال تكتفي بالعمل 

ً
 هاما

ً
تمثل إحدى الجهات املانحة نموذجا

محليا بل تعمل على شراكات دولية حول العالم.

وهذا الشراكة التي تهتم بها؛ لها عناصر يقوم على أساسها نجاح الشراكة، 
وهي كالتالي:

عناصر التحالفات والشراكات الناجحة:
• االهتمام: العناية بمكونات الشراكة.

.
ً
• الصـــــــــــــبر: فال يطلبون من الجهة أن تفكر وتعمل بنفس الطريقة تماما

• الثقـــــــــــــــــــة: وهي عنصر هام في أي عمل يرغب القائمون عليه في النجاح.

• التقارب: في املعايير واملستويات والقوى واالحترافية.

 في رؤية العمل هناك لم يبدأ إال 
ً
وهذا االتجاه إلى الشراكة يمثل تحوال جديدا

 هو ما تقوم 
ً
؛ حيث كان لديهم اعتقاد فيما م�سى أن أكثر األشياء نجاحا

ً
مؤخرا

به وحدك!

مميزات التحالفات والشراكات:
للشراكات مميزات عدة أبرزها التواجد في كل عمل مما يعني زيادة في التفاعل 
 أهمها عدم تطبيق املعايير وعدم االنضباط.

ً
بين الشركاء، ولكن لها مع ذلك عيوبا

تذكر إحدى الجهات املانحة أن من األخطاء الكبيرة التي استفادوا منها نتيجة 
عدم وجود شركاء في رواند؛ حيث أقاموا مخيًما كبيًرا لكنهم لم يستطيعوا 
نوا شراكات هناك..وكان هذا خطأ كبيرا نوقش على  العمل هناك؛ ألنهم لم يكّوِ

مستوى كبير في املنظمة.

ولذلك عندما توجهوا للعمل في الصين اضطروا إلى إلى الشراكة مع منظمة 
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تستطيع إحضار الناس إلى الطاولة والتأثير عليهم، وإال لم يكن ممكنا للعمل أن 
يتم، فأفضل شريك هو ذلك الذي يقدم لك شيئا لم تستطع أنت تقديمه.

ولذلك ال يتوجهون إلى عقد شراكة إال إذا كان هناك قيمة مضافة ال يمكن 
تحقيقها إال عن طريق الشراكة، وفي بعض األحيان تدفعهم التكاليف إلى البحث 

عن شريك يتكفل بها.

وهذا ما دفعهم إلى االهتمام بتشجيع التضامن والشراكة التنموية لخلق 
فرص مناسبة للتنمية في املناطق ذات الظروف الصعبة في العالم، خاصة 
في الدول النامية »كالذي كان في رواندا«، مع الحرص على تقوية الوعي العام 
الدولي  التسامح  ضمان  خالل  من  خاصة  التنموي،  للتعاون  الحاجة  حول 
للتوعية حول  الهادف  التعليم  الدولي، وتشجيع  والفهم  الثقافة  في مجاالت 
التكاملية والتشابك بين أطراف العالم، واملسئولية تجاه االستمرار والتكامل بين 

املجتمعات الجنوبية والشمالية.

التشبيك
ويعني هذا املصطلح الرغبة في إنشاء شبكة إقليمية ملنظمات التنمية التي 
ترسل متطوعين في مشاريعها،وتنسيق األنشطة املشتركة من حلقات الدعم 
التقني والتعليم، وخلق فرص الحوار مع املنظمات الشريكة مع البرنامج واملركز.

التي مر ذكرها تصلح مثاال حيا على الشراكة  ولعل تجربة نساء زمباواية 
بين عشر منظمات وإحداث نجاح ملموس في أرض الواقع، السيما وأنهم ال 
يستطيعون العمل في بعض املواقع إال من خالل شريك، ولذلك يحرصون على 
أن يكون شركاؤهم متنوعين في مجاالت مختلفة لتحقيق أكبر قدر من االستفادة 
 فاعلة في العمل، ولذلك لديهم شركاء من املصانع والقطاع 

ً
ومنح املؤسسة قوة

الخاص والحكومة واإلعالم والتعليم إلخ.

مبادئهم في التحالفات والشراكات :
أنهم يحرصون على ما  التقرير،  التي طالعناها عبر  في أعمالهم  تبين  وكما 

يمكن تسميته بــ »مبادئية العمل«، ولذلك نجد لديهم مبادئ في عقد الشراكات 
والتحالفات، ومنها:

• مساعدة املحتاجين دون تفرقة.

• مساعدتهم بطريقة مستقلة.

• احترام الشريك.

• مساهمتهم في تقوية أنفسهم.

ولذلك يقولون: عندما تذهب لصانع القرار ولديك مائة شريك فهذا يؤثر على 
صانع القرار ويحثه على االهتمام.
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الفصل الثامن

دور الحكومة
في العمل الخيري
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ً
 ومثمرا

ً
ال شك أن التعاون بين املؤسسات املانحة والحكومات إذا كان فعاال

 في نجاح األعمال وتحقيق األهداف، ولذلك من إستراتيجاتهم 
ً
فإنه يساعد كثيرا

تكوين حملة وطنية للمشاركة امليدانية بين الديمقراطيين والليبراليين، وتشكيل 
لجان تعطي توصيات للحكومة من أجل تطبيقها، وتقوم تلك اللجان بجمع ما 
تقوم به الوزارات األخرى فيما يخص املشاركة امليدانية، وتتواصل مع الواليات 

واملناطق داخل الواليات لتقوم املشاركة بالجميع.

وقد قاموا خالل عام ونصف بوضع أعضاء من القطاعات الثالث؛ الخاص، 
والعام، والقطاع الثالث، للعمل مع بعضهم البعض وإعطاء مقترحات وتوصيات 
للدولة، وهي توصيات غير ملزمة، تقوم املؤسسات برؤية ما يمكن تطبيقه منها 
وما يحتاج إلى دعم مالي بالتنسيق مع الوزارات األخرى، فإذا تم الحصول على 

املوافقات والدعم تبنوا الفكرة ووجدت سبيلها إلى التنفيذ.

؛ 
ً
والوزارة االجتماعية هناك مسئولة عن كل ما يخص املجتمع وأفراده جميعا

النساء والعوائل واألطفال وكبار السن والشباب، كما أن لديهم في الوزارة قوانين 
للعوائل ودعم األسر الفقيرة.

وفي هذا السياق أيضا تقوم الوزارة بطرح وتنسيق برامج تطوع يشارك فيها 
الشباب وكبار السن للشباب وكبار السن، فلديهم برنامج للتطوع يتم تنفيذه 
 
ً
ساعة أربعين  الشاب  فيه  يعمل  عام،  ملدة  برنامج  وهو  سنة،  أربعين  منذ 
تجاه  املسئولية  وتعليمهم  التطوع  على  الشباب  ميساعد  أسبوعيا،هدفه 

 أكبر بالعمل أكبر.
ً
املجتمع، مما يسكبهم خبرة أكبر والتزاما

 وهم يطمحون كما ذكروا أن يصلوا هذا العام إلى )40000( متطوٍع ومتطوعة 
من الفئة العمرية التي تتراوح بين )14-26( عبر نظام عمل خاص باملتطوعين، 
الذين يتم إلحاقهم باملستشفيات ودور املسنين والجمعيات الرياضية والثقافية 
والصحف املحلية، وكذلك بأعمال صيانة البيوت القديمة والبيئة وجمعيات 

الحيوانات والطاقة املتجددة .
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وفي العادة يلتحق املتطوع بهذا البرنامج بعد السنة الثالثة متوسط، بحيث 
يستطيع الطالب أن يقرر التطوع مدة عام، ثم يعود للدراسة.

صرف من 
ُ
ويؤمن للطالب في هذا البرنامج مصروف يصل إلى 150 يورو ت

املنظمة التي أرسلت هذا املتطوع، ويوفر لهم السكن، وقد يستطيع املتطوع 
حسب مكان سكنه توفير مصاريف املواصالت، كما يتم تأمينهم ضد الحوادث، 

وتدريبهم في مجال تطوعهم.

 
ً
أنه يمتد ملدة عام، منها خمسة وعشرون يوما البرنامج الذي ذكرنا  هذا 

يقضيها املتطوع في التدريب على مهارات مختلفة، ويشترطون في التطوع أن ال 
يكون له تأثير على وظيفة شخص ما.

املتطوعة،  الجهات  خالل  من  يأتي  مشرف  لهم  يعين  املتطوعون  وهؤالء 
والوزارة تغطى مصاريف البرامج التدريبية وحسب.

واملجال متاح للشاب الختيار مكان تطوعه، في أوروبا أو خارجها، ولكن تحت 
إشراف منظمته التي أرسلته.

في  عائد  له  ليس  ولكن  الثقافة،  من   
ً
جزءا ليكون  التطوع  يتحول  وبهذا 

التوظيف، ويمكن أن يكون له عائد في القبول في الجامعات .

وقد يشارك في البرنامج متطوعون بعد الثانوية، وكذلك الذين يعانون من 
مشاكل في البيت، ومنهم أبناء املهاجرين الذين يمثلون )5%( يرغبون في زيادتها.

وهذه البرامج ينفذونها من خالل املنظمات. 

كذلك تدعم الوزارة مصاريف بعض املشاريع كمشروع )املرأة والعمل(.

 ،
ً
وللوزارة عناية خاصة بالتواصل مع املانحين واملؤسسات املانحة تحديدا

وكثيرا ما تطلب منهم تنفيذ األفكار، كما أنها تستفيد من مستشاري املؤسسات 
املانحة.

وال يتدخل مسئولو الوزارات في عمل املانحين بفرض �سيء عليهم، بل يدعونهم 
للجلوس على طاولة واحدة للتفكير مًعا في جو من االحترام البعيد عن اإللزام 

والفرض.

وفيما يتعلق بأموالهم التي تصرف في خارج البالد، ذكروا أنه البد من إحضار 
.
ً
تقارير من محاسب مالي معتمد يختارونه هم ويحرصون على أن يكون مميزا

 ومع ذلك تكتفي الوزارة بأن التقرير مصدق وال يمكن لها أن تتابع الفواتير 
جميعها.

ناجحة  مشاريع  لديها  أن  املانحة  الجهات  إحدى  ذكرت  آخر  جانب  ومن 
بالشراكة مع الحكومة تتكفل فيه الجهة بـ)100000( يورو، وتتكفل الحكومة 

بمليون يورو والتدريب على رأس العمل.

كما أن هذه الجهة ذكرت أنهم ليسوا تابعين للحكومة، إال أن رئيسهم وأحد 
الداعمين لهم هو رئيس الوالية التي هم فيه، وهو يعطيهم سمعة طيبة وثقة، 

ويتحدث في األعياد ويحث الناس على التبرع.

تهتم وزارة شئون األسرة وكبار السن والنساء واألطفال بقضية االنخراط 
االجتماعي للمواطنين، وقد خصصت أحد أقسامها للعناية بجهود االنخراط 
املدني. وتسعى الحكومة لجعل االنخراط املدني أكثر فعالية في املستقبل، مما 
يتطلب تحديد إطار مناسب، وإجراء بحوث حول الجهود املبذولة، وإصدار 

تشريعات محفزة. 

تشجيع  جهود  في  املحلية  الحكومات  مع  الفيدرالية  الحكومة  وتشترك 
االنخراط املدني وتنسيق السياسات، فدشنت في صيف عام 2007 مبادرة 
 - لصالحنا« لتقوية االلتزام التطوعي. كما تدعم الجهود الوطنية للمشاركة 

ً
»معا

الوطني  واملنتدى  املدني  للمجتمع  الوطنية  الشبكة  تبذلها  التي  واالنخراط 
الحكومة  بين  إستراتيجية  تنسيق  يشجع  منتدى  وهو  واملشاركة.  لالنخراط 
الفيدرالية وحكومات األقاليم وجمعيات املحليات ومؤسسات املجتمع املدني 

والكنائس ورجال األعمال.
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الفصل التاسع

المسؤولية االجتماعية
للشركات
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تزايد االهتمام بمصطلحات »املسئولية االجتماعية للشركات« و »مواطنة 
القطاع الخاص« وتشير دراسة أجراها مركز مواطنة القطاع الخاص األملاني في 
عام 2007 إلى انخراط 96% من شركات القطاع الخاص في سياسات املسئولية 
االجتماعية للشركات. فكثير من الشركات األملانية باتت ملتزمة تجاه املجتمع 
ليس فقط مالًيا من خالل الرعاية املالية، بل أيًضا بتزويده بخبراتها املتميزة. 

وتتعدد األنشطة في هذا الصدد، مثل:

مبادرة االلتزام المدني
وتركز املبادرة على النقاط التالية:

• تحقيق تنمية واسعة ومرنة في تقديم الخدمات التطوعية من خالل خدمات 
تطوعية جديدة ملتطوعين جدد.

• تشجيع االعتراف والتقدير باالنخراط املدني في ظل مبادرة االلتزام املدني، 
العملية  في   

ً
ا هاّما

ً
 وشريك

ً
 رئيسيا

ً
املدني فاعال باعتبار مؤسسات املجتمع 

التنموية وتصميم السياسات وتنفيذها. وتعد التشريعات املحفزة والبيئة 
املالية الداعمة أبرز صور تقدير الجهود املدنية.

• دعم داعمي العمل التطوعي في املؤسسات التطوعية ومحاولة خلق إطار 
جيد لتأسيس بنية مناسبة لتقوية االنخراط االجتماعي. وتسعى الحكومة 
الفيدرالية إلى االهتمام بالقضايا التي تساعد هؤالء على العمل بفعالية، 

مثل تنمية املهارات وإدارة التطوع ودعم قواعد البيانات.

• االلتزام بدعم املهاجرين الجدد؛ حيث تهتم الحكومة الفيدرالية بتشجيع 
انخراط األفراد من ذوي األصول املهاجرة على املساعدة في تطوير إدارة 
تطوعية مهنية ومنفتحة عبر الثقافات، وعلى التشبيك مع بعضهم البعض 
النساء  إدماج  األخص  على  الحكومة  وتشجع  األملانية.  املؤسسات  ومع 
املهاجرات، بهدف اعتبار اشتراكهن من أساسيات االنخراط املدني، وبناء 

الثقة في تقوية املنظمات املعنية باملرأة.
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• دعم االلتزام االجتماعي للشركات، فتشجع الحكومة الفيدرالية -ضمن 
مبادرتها لاللتزام املدني- على التزام الشركات. ولذلك، تزودهم املبادرة ببنية 

تحتية مناسبة لالستشارات والتعريف باملمارسات. 

 في هذا الصدد؛ حيث 
ً
ا هاما

ً
ويعد مركز مواطنة القطاع الخاص األملاني شريك

لتحديد  الخاص  املدني والقطاع  تمثيل منظمات املجتمع  لبنية   
ً
يطور دعما

التبادل  وتشجيع  املدني  االنخراط  وضمان  االعتراف  في  املشتركة  أهدافهم 
املشترك والتشبيك.

• تطوير تنمية املجتمع املدني في الشرق، بما يشمل احتواء جناح اليمين، 
حيث ال تمتلك املنظمات في شرق أملانيا الخبرات ومستوى النمو والبنى 

املناسبة لالنخراط املدني.

• ضمان الرفاهة والبنية التحتية االجتماعية في أملانيا

 
ً
إن خدمات الرفاهية االجتماعية التي تقدم بشكل تطوعي ومنظم تعد أساسا

هاًما في النظام االجتماعي في أملانيا؛ فهناك قرابة 94 ألف خدمة وتسهيل في 
مجاالت الرعاية الصحية، والشباب، واألسرة، وكبار السن، وذوي االحتياجات 
 عالي املستوى في مجاالت 

ً
 مهنيا

ً
الخاصة. كما تقدم املؤسسات الخيرية تدريبا

متعددة، وتعد األعلى في تقديم الخدمات االجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم 
التنسيق بين جماعات الدعم واملتطوعين.

الفصل العاشر

المنظمات الدينية
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المنظمات الدينية:
في أملانيا )120000( مؤسسة مانحة وهي عبارة عن )100000( منظمة تتبع 
 للخدمات الصحية، و50 % 

ً
الكنائس، والعشرون ألفا املتبقية منها 50 % تقريبا

 بين التعليم والبحوث وفن الثقافة.
ً
تقريًبا للخدمات االجتماعية، مقسمة

ينصب اهتمام الكنائس على البقاء واالستمرار وتقديم خدمات داخلها وليس 
خارجها، والتوسع بإنشاء وافتتاح كنائس جديدة، وهذه النسبة تدل على ارتباط 
الغالبية العظمى من املنظمات الحالية في أملانيا بالكنائس، وهو أمر أشرنا إليه 
فيما م�سى، باعتبار الكنيسة حجر زاوية في العمل الخيري بأملانيا، كما أنها تلقى 

، ويخصص لها من)6-7%( من الضرائب.
ً
دعما كبيرا

ونستعرض هنا منظمة كاثوليكية من املنظمات املبنية على اإليمان، يملكها 
مجالس  يشابه  مجلس  وهو  البشبت،  مجلس 
األئمة والعلماء لدينا، وهو متواجد في أكثر من 
خمس وعشرين منطقة، ولهم تجمع يسمونه 
 
ً
مشرفا البشبت  ويعينون  البشبت«  »تجمع 

 من األعضاء 
ً
 مكونا

ً
، كما أن لديهم مجلسا

ً
عاما

البشبت واملنظمين.

يكون  العادة  في  الدينية  املنظمات  ولكون 
دخلها أكبر من املنظمات األخرى، فهم يستغلون 
بإقامة  أهدافهم  إنجاز  في  الكبير  الدعم  هذا 
أفريقيا  في  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  مشاريع 
غير  املنظمات  طريق  عن  الالتينية  وأمريكا 
أكثر من  في  ذلك  أجل  ويعملون من  الربحية، 
مائة دولة ليصلوا إلى شريحة كبيرة من الناس، 
ويستوي عندهم العمل في املناطق التي يكثر بها 

الكاثوليك والتي يقل بها عددهم، ولذلك تجد أن لديهم كنائس صغيرة في الهند 
يعملون من خاللها.
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وقد يواجهون بعض املشاكل في أعمالهم من خالل مطالبة بعض البشب 
سيارة مرسيدس للتنقل، مما يعني أن لهم مآرب أخرى!

وهم يعتقدون أن عملهم املمتد منذ خمسين عاما وثباتهم على مبادئهم كانا 
دعامتين رئيسيتين لتطوير املشاريع، وتقديم صورة مختلفة عن املسلمين الذين 

حصروا أنفسهم في الصالة باملساجد دون العناية بتفعيل دور املسجد!

وهم ال يغفلون االهتمام بالبعد القيمي في عملهم، فليس دورهم في تقديم 
املنح بل وفي حراسة القيم، السيما مع انتشار بعض الفواحش فيما بين طلبة 
املدارس، وهي ظاهرة ابتدأت في أمريكا ثم أيرلندا، وكانوا يعتقدون-كما يقولون- 
في  األمر  اكتشفوا ظهور هذا  لكنهم  الخطير،  األمر  بعيدة عن هذا  أملانيا  أن 
أحد املدارس عن طريق مدير املدرسة الذي حرك كرة الجليد وأبان عن قيام 
شخص معروف مشهور مختص باألبحاث العلمية في التعليم بهذا الفعل األثيم 

واالعتداء على طلبة املدرسة!

فكان هذا املدير هو حامل الجرس الذي أنذر بأن هذا األمر ليس قاصرا على 
املدارس الكاثوليكية ، ولكنه أيضا في املدارس العلمانية!

يقول أحدهم: لألسف نقف في هذه الفترة موقف املدافع، ولكننا سنعود 
لتعزيز الثقة في املدارس التي تديرها الكنيسة، بعد أن اهتزت الثقة بهم بعد 
بين  اجتماع  عقد  استدعى  مما  املشروع،  هذا  في  القس  هذا  دور  اكتشاف 
الكاثوليك والبروستانت لبحث القضايا الدينية واملجتمعية .ويمثل الكاثوليك 

خمسين باملائة من سكان أملانيا، ويمثل البروتستانت الخمسين باملائة األخرى.

املختلفة  الديانات  أصحاب  بين  تجمع  التي  املشاريع  على  حريصون  وهم 
ويدخلون فيها مباشرة، ويذكرون أنهم ال يفرقون في خدماتهم ومستشفياتهم بين 

املسلمين واملسيحيين.

من املنظمات املهمة في تمويل الكنيسة الكاثوليكية بأملانيا مؤسسة ميسور، 
اختصاًرا لـ »املنظمة األملانية التابعة لإلبراشية الكاثوليكية للتعاون من أجل 

التنمية«

 أسست عام 1958 كوكالة ضد الفقر، وتعد الذراع التنموية الخارجية 
النوايا  ذوي  األفراد  كل  مع  للتعاون  وتسعى  األملانية.  الكاثوليكية  للكنيسة 
الحسنة من أجل ضمان التنمية، ومكافحة الفقر، وتحرير املحتاجين من عدم 
العدالة، وممارسة التضامن مع الفقراء في العالم. وتهدف املؤسسة إلى: محاربة 
أسباب الفقر والبؤس الذي يتخذ صورة املجاعة واملرض في دول آسيا وأفريقيا 

وأمريكا الالتينية.

االلتزام  إلى  يقودها  للمجتمع، مما  الروحي  التجديد  كما تركز على عملية 
املؤسسة  وتعد  التنمية.  خالل  من   

ً
وسالما  

ً
عدالة أكثر  عالم  خلق  بمحاولة 

حركة لتنظيم الحمالت لصالح الجهود التنموية، وبالتالي فهي تكون شبكات 
من العالقات مع النشطاء واملهتمين بمحاربة الفقر. وتتلقى املؤسسة التبرعات 
من املجتمع األملاني، خاصة في األعياد السنوية املسيحية، كما تحصل على 
مخصصات من ميزانيات اإلبراشيات األملانية الكاثوليكية. وباإلضافة إلى ذلك، 
تحصل املؤسسة على دعم من الحكومة األملانية االتحادية واالتحاد األوروبي، 

ويدير هذا التمويل الحكومي الوكالة الكاثوليكية للتنمية.

وتشمل أهدافها:

• مكافحة الفقر.

• ضمان الحقوق االجتماعية األساسية وتغيير الهياكل.

• تحقيق التعاون من أجل التنمية.

• مكافحة الفقر الجماعي.

• االستدامة.
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الفصل الحادي عشر

الـــرابطـــــــــات
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إن األنشطة في املنظمات كثيرة لذلك وجدت الرابطات، ونستعرض هنا أكبر 
رابطات العالم من ناحية عدد املنضمين إليها من الجهات، ولكن لسوا أكبرها 
من ناحية األصول املالية والسبب يرجع إلى أنهم املرجع الكامل ألملانيا وهذا 

خالف بقية الرابطات.

لديهم )3050( منظمة أعضاء، بعض املنظمات تحتها )100( منظمة، أي 
ينتمي إليهم )6500( منظمة، يتميزون بوجود قاعدة معلومات لديهم؛ فهم كما 

يقولون يتميزون بالجدية واملعلومات الصادقة الدقيقة.

الرابطة ينضم تحتها جميع املؤسسات بشتى مجاالتها وتكويناتها.

لديهم نادي أصدقاء املنظمات والذي ينتمي إليه  عدد من البرملانيين يصل 
عددهم إلى )90( برملانًيا يجتمعون مرتين في السنة على الغداء، في لقاء يستمر 

ما يقارب اليوم والنصف.

ومن ثقلهم في املجتمع األملاني وصفهم وزير املالية بأنهم يمثلون )18( مليون 
أملاني.

ولذلك تتابعت املنظمات مسارعة في االنضمام إليهم، ألسباب منها:

• أن  هذا يمثل أماًنا لهم في حالة الوقوع في أي مشكلة.

• لديهم خمسة محامين للنصائح واالستشارات.

• رغبة املنظمة نفسها املشتركة في التفاعل مع اآلخرين والتبادل بالخبرات، 
وهذا ما نحققه لهم.

• فرصة اطالع أكبر: فعند حضور االجتماعات واللقاءات تجد املنظمة العضو 
نفسها أكثر قرًبا واطالًعا من غير املشتركة، مما يدفعها للحرص على االشتراك في 

العضوية.

• صورتهم الجيدة في امليدان: حيث يفتخر أعضاؤهم بانتمائهم إليهم وكونهم 
جزًءا من العائلة.

• مشاركتهم في القضايا التي تهمهم وتهم شركاءنا.

 ومعايير في الراغبين بااللتحاق،  
ً
وهم في االنضمام إليهم يشترطون شروطا
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ولكنها شروط ومعايير فيها نوع من العمومية، إال أنها تنحصر  في رفض  املتشددين، 
 
ً
واملنظمات التي تتصرف في آرائها،كما أنه البد أن تكون املنظمة املشتركة منظمة

نظامية ومتكاملة. 

وكذلك يحرصون على وجود بعض القيم والتي منها:
• أن ال يكون هناك تقاطع للمصالح.

• الشفافية.

• أن نتعامل مع الجهات بتواضع .

• أن ال تكون األولوية ملصالحك الشخصية.

وقد ساهموا في التقريب بين الصحافة والجهات املعنية والجوائز وامللتقيات 
وأفضل منظمة، كما أنهم استطاعوا املساهمة أيًضا في تغيير القانون فيما 

يخص املنفعة التي تأتي من الضرائب.

 من املنظمات التي تنتمي إليهم، منها جمعية 
ً
 كبيرا

ً
ومن الطريف أن هنالك عددا

إسالمية، و بعضها من الكنائس الكبيرة، وهم يشيدون في هذا الصدد بهذه 
التجربة، ويبدون سعادتهم  باختالف أحجام وتوجهات املؤسسات واملنظمات 

واألعضاء لديهم.

ومن أهدافهم التي تميزوا بها ويعملون على تحقيقها:
• التطوير في العالم والعدل في توزيع الثروات.

• العمل من خارج أملانيا للحد من الفقر، وإشراكهم في املنظمات التي يشرفون 
عليها.

• العمل على رفع القيود داخل أملانيا.

• املساواة في حقوق اإلنسان.

• البيئة واملناخ.

• قضايا التجارة وعدم الغش.

• توعية املجتمع املدني في أملانيا وخارجها 

 
ً

ومن األمثلة على عدم العدل ما يفعله  االتحاد األوربي  بإعطائه أمواال
للمزارعين املحليين، وناتج الزراعة يباع في أفريقيا، مما يجعل املزارع األفريقي 
املستطيٍع بيع مايزرع، وهذا ليس من العدل، ولذلك يصرحون بأنهم لن يسكتوا 

على قوانين حكومتهم التي ال تحقق العدل من التجارة.

يقولون إن املنظمات التي تنتمي إلينا هي من يعمل على املشاريع، بينما دورنا 
هو رفع الوعي والتأثير على الرأي العام، وليس رفع الوعي فيما يتعلق بمصلحة 
 ينبغي أن 

ً
الفرد الشخصية وحسب، بل وأيًضا في تبيان حق اآلخرين لدينا، فمثال

،  حتى يستفيد املصنع الذي قام بصنع هذا  
ً

نقبل أن يكون  سعر املنتج معقوال
املنتج في الدول الفقيرة بشكل جيد .

وعن سر اختيار املنظمات هذه املؤسسة لالنضمام إليهم:

: تمثل مأوى ألصحاب تلك املنظمات املعنية بالتطوير والتفاهم؛ حتى  أوالً 
يكون لهم موقف موحد للمجتمع املدني.

ثانيًا: عندما يكون للحكومة الرغبة في التغيير والتأثير أو التواصل مع جهة في 
أفريقيا فهي تتجه إليهم مباشرة، وال تكون في حاجٍة إلى التوجه إلى املنظمات 
املشاركة لديهم، فهم يتولون التخاطب نيابة عنهم مع جميع املنظمات 

املختصة في أفريقيا.

في  العمومية مرة  الجمعية  ، وتعقد 
ً
ولذلك تجمع جمعيتهم )118( عضوا

السنة للتصويت على اختيار عشرة أعضاء في املجلس، الذي يعقد لقاء شهريا.

جميع  فيها  يشارك  مجموعة   )13( عددها  يبلغ  عمل  مجموعات  لديهم 
املتطوعين من املنظمات.
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وهم يضعون معايير لقبول الجمعيات، تتمثل في:
• الوضع القانوني السليم.

• أن تكون غير ربحية.

• أن يكون لها فرع في أملانيا عمره على األقل سنتان.

 مع أخالقياتنا، التي تنقسم إلى ثالثة أقسام 
ً
• أن تكون املنظمة متوافقة

)الشفافية - العالقات العامة - حماية الطفل(.

ومن جانب آخر أنشئت في أملانيا رابطة مهمة وهي رابطة املؤسسات الخيرية 
األملانية التي أسست كمنظمة غير هادفة للربح مقرها في برلين، وتعمل على 
رعاية مصالح أعضائها من املؤسسات الخيرية األملانية في مواجهة السلطات 
العامة والسياسية، وتمكين املؤسسات من االضطالع بمهامها وتحقيق أهدافها 
. وينطوي ذلك على بذل الجهود لتطوير اإلطار القضائي، 

ً
بكفاءة حالًيا ومستقبال

وتحديًدا القوانين املنظمة للمؤسسات الخيرية وقوانين الضرائب، لضمان بيئة 
مساندة لعمل هذه املؤسسات. 

وقد استطاعت الرابطة نسج عالقات متعددة مع صناع القرار الحكومي 
ووسائل اإلعالم، كما تقوم باالنخراط في عملية صنع القرار السيا�سي من خالل 

توفير استشارات مبنية على خبرتها العملية في مجال العمل الخيري.

 وتنظم الرابطة العديد من اللقاءات واملناسبات لتشجيع الحوار وتبادل 
الخبرات والتشبيك بين املؤسسات الخيرية املختلفة. وتجمع الرابطة املعلومات، 
صياغتها  وتعيد  ومكتباتها،  الخيرية  املؤسسات  بيانات  قواعد  من  املستقاة 

وترتيبها لنشرها وإعدادها للبحوث األكاديمية.

 عن 
ً

وتسعى الرابطة لحماية مصالح أعضائها تجاه األطراف الخارجية، فضال
مساعدتهم للتعامل مع مشاكلهم وقضاياهم الداخلية. ولذلك، توفر، باإلضافة 
إلى االستشارات الخاصة، العديد من الخدمات، مثل: تزويدهم باملواد املطبوعة 
واإلليكترونية، والوصول التفاقات مع شركاء تجاريين ملنح املؤسسات الخيرية 

تسهيالت ورعاية أنشطتها، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة للعاملين في القطاع 
الخيري.

الخيرية  املؤسسات  الرابطة مع رابطات  تتعاون  الصعيد األوروبي،   وعلى 
الخيرية  املؤسسات  بمركز  عالقتها  عن   

ً
فضال الختلفة،  الدول  في  املشابهة 

األوروبي، وتسعى في خالل  ذلك إلى تحقيق مزيد من التطوير في قطاع العمل 
الخيري بصورة عامة، ولفِت انتباه الرأي العام حول املؤسسات الخيرية وأهميتها 

في إيجاد مجتمع ذي كفاءة.

ويمكن إجمال أهداف الرابطة في التالي:
• تشجيع املشروعات البحثية عن القطاع الخيري

• تنظيم املناسبات واللقاءات ونشر املطبوعات حول قضايا العمل الخيري

• االضطالع بأنشطة العالقات العامة املتبادلة بين املؤسسات الخيرية من 
جانب والقطاع الحكومي والخاص من جانب أخر

• جمع البيانات واملعلومات وتوثيقها.

• تنظيم دورات تعليمية وتدريبية.

• تنفيذ برامج تبادل دولي.

• االحتفاء باألشخاص واملنظمات التي تقدم خدمات متميزة للقطاع الخيري.

• تقديم االستشارات للمؤسسات الخيرية واملانحين

ستخدم لدعم أنشطة وخدمات 
ُ
 وتدفع املؤسسات العضو اشتراكات سنوية ت

الرابطة، وال تحصل املؤسسات األعضاء على منح من الرابطة.

 وتتكون الرابطة من جمعية عمومية للمؤسسات األعضاء، ومجلس أمناء 
مجلس  أعضاء  بانتخاب  العمومية  الجمعية  وتضطلع  استشاري،  ومجلس 
األمناء واملجلس االستشاري، واملوافقة على التقرير السنوي واملراجعة املالية، 
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ووضع قواعد لتحديد االشتراكات السنوية، وتعديل ميثاق الرابطة.

 ويعتني مجلس األمناء بتسيير مهام الرابطة، وهو يتكون من رئيس ونائبه 
وخمسة ممثلين ملؤسساٍت أعضاء.

 بينما يهتم املجلس االستشاري بمناقشة مهام الرابطة ودعم مجلس األمناء 
 عن إقرار امليزانية.

ً
لتنفيذها، فضال

منتدى العمل الخيري الفاعل
يسعى املنتدى إلى مستقبل يكون املانحون فيه متحمسين لبناء عالم جديد 
وعادل ومستدام، وملتزمين بالعمل لفكرة العمل الخيري الفاعل، مستعدين 
للعمل فوًرا لتلبية احتياجات وتحديات املجتمع، وتأسيس توجهات جديدة 

لتطوير العالم.

ووضوح  التصميم  ا: 
ً
ثالث صفاٍت  املتحمسون  املانحون  هؤالء  ويمتلك   

األهداف، والتعاون بين مختلف القطاعات العامة والخاصة املحلية والدولية، 
واملهارات اإلدارية.

وفي هذا الصدد، يهدف املنتدى إلى تقديم تنويعة من الخدمات للمانحين 
العملية،  والخبرات  املبدئية،  والدراسات  اإلداري،  الدعم  بين  ما  تتراوح 
واالستشارات الفردية. ويركز على نقل الخبرة للمانحين، بما يمكنهم من تنفيذ 

مشروعاتهم.

العمل  على  وتدريبهم  املانحين  تعليم  خالل:  من  بذلك  يقوم  واملنتدى   
الخيري بفعله وتنفيذه، وتبادل املعرفة بين املانحين والتعاون معهم، وتصميم 

مشروعات العمل الخيري طبًقا لرغبة املانحين.

االستخدام  على  املانحين  الشركاء ملساعدة  من  إلى عدد  املنتدى  ويستند 
األفضل للموارد. وقد استطاع  من خالل »التشبيك بين الشبكات« أن يستثمر 
املوارد املتاحة، مع البقاء كمنظمة صغيرة ومرنة، وتتكون الشبكة من مجموعة 

من الخبراء واملتخصصين في تصميم املشروعات الخيرية وتنفيذها.

 كما يرتبط املنتدى بعضوية منظمات، مثل: جمعية العمل الخيري األوروبية، 
ورابطة املؤسسات الخيرية األملانية، واملركز األوروبي للمؤسسات الخيرية.

ويقوم المنتدى بتقديم الخدمات التالية:
• اإلعداد الستخدام املوارد، فيصمم مواد ومنشورات ملساعدة عمل األفراد 
فرص  وتوفير  تواجههم،  التي  املشكالت  على  التغلب  ومحاولة  اليومي، 

للنقاش، والتخطيط إلعادة تشكيل العمل الخيري. 

• تقديم إرشادات حول العطاء الفعال، وتقارير حول موضوعات للتمويل، 
وخريطة العمل الخيري الفاعل. وتعرض الخريطة توضيًحا ملشهد العمل 

الخيري بصورة عامة من كافة أبعاده.

• تنظيم ورش العمل واملعارض ذات الصلة بموضوعات وقضايا تصميم 
املشروعات الخيرية وتنفيذها.

• تقديم االستشارات الفردية، من خالل تحليل كافة أسئلة املانح واإلجابة 
عليها، وتصميم مشروع متكامل حسب رغباته وفرصه، ويشمل ذلك: 
بلورة رؤيته الخاصة وأهدافه وإستراتيجيته للعطاء املناسبة له، وتقويم 
العديد من املشروعات، والتوصية بها. وتهتم االستشارات الفردية بتحديد 
: التبرع أم تكوين مؤسسة، 

ً
الشكل املناسب للعطاء وبنيته املؤسسية؛ مثال

واملشاركة في مؤسسة موجودة أم غير ذلك؟ وكيفية انخراط األسرة في 
إستراتيجية العطاء.

 ورؤية 
َ
     كما توفر االستشارات حول إستراتيجية االنخراط وأولوياته رسالة

املانح، وتوزيع املوارد، وتحديد املشروعات والشركاء املحتملين، ومراقبة 
املشروعات، وفي هذا الصدد، يسعى املنتدى بالتعاون مع منظمات محلية 

من دولة املانح لتزويده بأفضل املستشارين املحليين والدوليين.

• إدارة املشروعات، حيث يوفر املنتدى في حاالت خاصة إدارة للمشروعات 
الخيرية بناء على رغبة املانح. وتتراوح ما بين املساعدة في إدارة مشروع قائم 
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بالفعل، وتحديد وتقويم املشروعات الجيدة، ودعم أو التخطيط ملبادرات 
جديدة. ويقدم املنتدى هذه الخدمة باألساس للمؤسسات خارج أملانيا أو 

 لتعيين كوادرها الخاصة.
ً
املنظمات الصغيرة جدا

ويركز المنتدى على عدة قضايا، وهي:
• بلورة تنمية مستدامة للنظام البيئي العالمي من خالل إدارة التغيير املناخي.

• ضمان حق التعليم والتنمية لألطفال والنشء من ذوي الظروف الصعبة.

• التمويل بفعالية في أفريقيا.

• دعم فرص التنمية للنساء في أنحاء العالم.

• حماية حقوق اإلنسان.

، ندعو هللا أن يبارك في هذه السطور وأن ينفع بتجربة زيارة فريق 
ً
وختاما

مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية  لعدد من املؤسسات 
 فمن هللا 

ً
األملانية املانحة والجهات ذات الصلة بالعمل الخيري. وإن كان توفيقا

تعالى، وإن كان بها خطأ أو نسيان فهو منا ومن الشيطان.

هذا ونسأل هللا تعالى أن ينفعنا وينفع املسلمين بهذه الجهود املبذولة، وأن 
يعين الجميع على طاعته وابتغاء مرضاته، وأن يجزي كل الخير ملن قام على هذا 

اإلعداد ودعمه إما بفكرٍة فيه أو إضافة.

جمهورية  زيارة  مستندات  وجميع  األسئلة  نماذج  على  الحصول  يمكنكم 
أملانيا االتحادية، وكما نسعد باإلجابة على استفساراتكم وتلقي مالحظاتكم 

ومقترحاتكم بالتواصل معنا وزيارة موقعنا اإللكتروني

www.alrajhicharity.org





مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية
ص.ب ٦٨٧٥٨ الدمام ٣١٥٣٧ المملكة العربية السعودية  هاتف ٨٢٨٨٢٢١ ١٣ ٩٦٦+   فاكس ٨٢٥٤٦٦٢ ١٣ ٩٦٦+

من إصـداراتنـــا المعرفـيـــــة

تجارب مميـزة
للجـهـات المـانـحة األلمانية

www . a l r a j h i - f o u n d a t i o n . o r g


