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  دليل التدريب والتأهيل القيادي

  مقدمة
  

وقد تطرقـت  . القيادة وأصولها ة غاية في األهمية أال وهيتهتم هذه السطور بقضي
ب النظري فيعرض أما الجان. لهذا الموضوع من جانبين نظري فلسفي وآخر عملي

مشـاكل األداء وغيرهـا مـن     إلـى إضافة  ،أنماط القيادة والقوى التي تؤثر فيها 
بينما يركز الجانب العملي علـى طبيعـة فـرق العمـل     . الموضوعات ذات الصلة

وآليات استخدامها في حل المشاكل بصـورة  ، وكيفية بنائها وقيادتها  ، وخصائصها
د األهداف واألولويات الالزمـة ألي خطـة   كما تم توضيح خطوات تحدي. جماعية

وللوصول إلـى هـدف   . وكذلك تقييم المؤسسة عبر مدى تحقيق أهدافها ،ومتابعتها 
هذه الدراسة فقد رأيت أن أقدم للموضوع بفصل حول مفهوم القيادة وما يصـاحبها  

ويتلو ذلك فصل حول التخطيط االستراتيجي وإعداد . من أدوات عمل الزمة للنجاح
ة االستراتيجية ومكوناتها ، مع إفراد مساحة واسعة ألمثلة تطبيقيـة لمسـاعدة   الخط

ولكـي تكـون األمـور عمليـة     . القارئ على االستيعاب أوالً ثم إتقان تلك المهارة
، وذكـرت   اإلسالميةومفهومة بشكل أكبر فقد اخترت أمثلتي التطبيقية على الحركة 

ة االستراتيجية وبشكل مبـرمج وخطـوات   تفصيلياً األساليب المتبعة في إعداد الخط
. واضحة ومتتالية في اتجاه تحقيق الهدف بأبسط الطرق وصوالً إلى أفضل النتـائج 

ويلي ذلك فصالً آخر يتضمن أدوات قياس األداء حيث اخترت أحدث ما توصـلت  
في تقييم وقياس أداء المنظمـات والمؤسسـات    –حسب وجهة نظري  –إليه العلوم 

باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن التي تم اقتراحهـا بواسـطة    غير الربحية ،
ويلي ذلك أيضاً مثال تطبيقي مباشر لبنـاء  . كابالن ونورتون ، من الواليات المتحدة

لمركـز دراسـات أو    –بما في ذلك أدوات القياس والمتابعة  –الخطة االستراتيجية 
ضيح كيفية توظيـف األدوات  ، لتو اإلسالميةمؤسسة فرعية من مؤسسات الحركة 

أتناول قضـية ال  سوفي الفصل الذي يليه . م ورؤيتهاالمختلفة في خدمة المؤسسة األ
غنى عنها وتتمثل في موضوع المفاوضات وأنواعها وأهدافها وكيفية الوصول إلـى  



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

4 
 

أمـا  . نتائج إيجابية باستخدام اآلليات واألساليب المثلى في إدارة العملية التفاوضـية 
األخير من هذه الدراسة فسأقدم فيه منهجية مناسبة وطريقة سهلة لصـناعة  الفصل 

القرار وأساليبها ومكوناتها ، وذلك عبر خطوات متدرجة يستطيع كل من يرغب أن 
أحدهما يعـالج  وقد ألحقت هذه الدراسة ببحثين  .يتعلمها ، بل ويتقنها بسهولة ويسر

ن الخطوط العريضة لمـا يجـب أن   ، أما اآلخر فيبيالديمقراطية والحكم موضوع 
، وذلك لما لهذين الموضوعين من  يكون عليه الخطاب اإلعالمي للحركة اإلسالمية

  .من وجهة نظري أهمية استثنائية باإلشارة إلى تقييم واقع الحركة

هذه الدراسة موجهة في األساس ألبناء الحركة اإلسالمية والعاملين فـي  وبديهي أن 
لحركة والهيئات اإلدارية فـي المنـاطق المختلفـة ومجـالس     المؤسسات القيادية ل

الشورى واإلدارة في النقابات والبلديات والمراكز والمؤسسات اإلعالمية والثقافيـة  
كما أن هذه الدراسة مفيدة للمهتمـين بالعمـل القيـادي    . وحتى االقتصادية وغيرها

حول خصوصية الفئـة   مع مراعاة ما ورد في بداية هذه الفقرة، اإلداري بوجه عام 
المستهدفة ، والتي فرضت قيوداً على طبيعة ونوعية األمثلة والشواهد التوضـيحية  

ومن البديهي أن ما سيتم ذكره في هذه الدراسة ما هو إال نموذج عـام  . المستخدمة
وعليـه فمـا أردت   . لتوضيح المنهجية وال يجب النظر إليه كخطة تفصيلية متكاملة

لخطوط العريضة التي يمكن ألي حركة إسـالمية أو مركـز أو   تقديمه ما هو إال ا
مؤسسة أن تستخدم نفس أدواتها وطرق بنائها لمعالجة قضـاياها الخاصـة سـواء    
أكانت قضايا دائمة كالتغيير أو طارئة كاالحتالل ، كما هو الحـال فـي فلسـطين    

 وبمعنى آخر فـإن الحركـة اإلسـالمية والمراكـز    . والعراق والصومال وغيرها
والمؤسسات في تلك المناطق تستطيع ترتيب أولوياتها وبنـاء رؤيتهـا المسـتقبلية    
وصياغة رسالتها بما يضمن معالجة تلك األوضاع وبما ينسجم مـع االسـتراتيجية   

  .الكلية

آمالً أن يسهم هذا الجهد في توضيح الطريق واآلليات واألزمان الالزمة للوصـول  
أسرع األوقات وصوالً إلى قيادة وريادة البشـرية  إلى ما نصبو إليه بأقل التكاليف و

  .بكل جدارة واقتدار
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وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسوُل علَيكُم شَهِيداً {"
 لَما ِإالَّ ِلنَعهلَيي كُنتَ علَةَ الَّتبلْنَا الْقعا جمو  ـهيبقلَى عع بنقَلن يموَل مسالر تَّبِعن يم

   اللّـه ِإن ـانَكُمِإيم ـيعضِلي اللّه ا كَانمو ى اللّهده ينلَى الَّذةً ِإالَّ عِإن كَانَتْ لَكَبِيرو 
يمحُؤوفٌ ررات وفي النهاية تم عرض آليات صناعة القرا". 143 البقرة }بِالنَّاسِ لَر

  . والمهارات المطلوبة لذلك
 كان قائداً أوقد تم عرض الموضوعات بشكل عام حتى يتمكن كل شخص سواء

أو عضواً من إسقاط المفاهيم المذكورة في هذا الدليل على المؤسسة التي يعمل 
  .لصالحها 

ومن المهم أن يتمتع القائد وأعضاء فريق العمل بالمعرفة اإلدارية الكافية لكي ينجح 
إن تطبيق فرق العمل للمفاهيم التي سـيتم  . الفريق في إنجاز عمله بالشكل المطلوب

عرضها يساعد على بناء خطط منهجية قابلة للمتابعة والتقييم كما يمكن القادة مـن  
  .اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب والدقة المطلوبة

ت وأن يكتبها في ميـزان حسـناتنا   أسأل اهللا عز وجل أن ينفع بهذه الكلما: وأخيراً 
  .وال تنسونا من صالح دعائكم، يوم القيامة 



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

6 
 

  القيادة
  

  مكونات العملية القيادية
  

يمكن تقسيم العملية القيادية إلى ثالث مكونات أساسية تشكل هرم ثالثي ، وتشـمل  
  :واجهة الهرم وقاعدته المركزية وعمقه وذلك كما يلي

  

 :واجهة الهرم القيادي  .1

  ) تفريق بين القائد والمسئول التنفيذيال( 
  

 :القاعدة المركزية للقيادة   .2

  )وهي قاعدة الهرم وتمثل المهارات اإلدارية وطرق العمل والبيئة( 
 

 :القيادة المهنية   .3

  ) وتشكل عمق الهرم وتمثل المعرفة التقنية والخبرات(
  

  وبشيء من التفصيل 
  

  :ويندرج تحتها ما يلي  :)مبدعةالقيادة ال(الهرم القيادي واجهة : أوالً
  القدرة القيادية   .1

وتعني تلك الصفات التي يمتلكها القائد وتجعل الناس سعداء بقيادته وتشـعرهم  
  .بالثقة
  

  :  الرؤيا وذلك في أمور عديدة مثل  .2
صياغة االستراتيجيات الضرورية لزيادة الفعاليـة واإلنتـاج فـي     •

 .النواحي التي تحتاج إلى تحسين

 . اء ووضع األهداف والرؤىإنش •

 .تحسس البيئة والتأثير على أوضاع المؤسسة •
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التأثير على فريق العمل بشكل إيجابي يدفعه للمشاركة فـي حمـل    •
رسالة المؤسسة بما في ذلك إتاحة الفرصة لألعضاء للمشـاركة  

 . في وضع األهداف وبالتالي المشاركة في القيادة

ق التغيير وذلك من خـالل  ضرب المثل لألعضاء عبر البدء بتطبي •
 .اعتناقه أوالً

 

  إنشاء وقيادة فرق العمل   .3
تطوير فرق عمل فعالة مبنية على أساس التكامل والتعاون وليس التصـارع  
والتنافس وذلك لبث روح التعاون والتآلف والحرص على النجاح بين أعضاء 

  .الفريق لتحقيق األهداف
  

  .حل األزمات والصراعات  .4
 : ت بسرعة وبدقة ويعني ذلك أن على القائد أنتقييم الحاال

يقوم بتولي المسئولية القيادية واتخاذ اإلجراءات الالزمة عندما يتطلب  •
  .األمر ذلك

يتخذ المواقف الصحيحة في الوقت المناسب ، وذلك باستخدام مهاراته  •
 .وخبرته

  

 .تقديم التدريب باستمرار  .5

ممكن أن ينشـأ عنهـا   وذلك بأن يتعامل مع األخطاء كأحداث من ال •
  .تدريب معين ، وبمعنى آخر أن يستثمر ويستفيد من األخطاء

يقوم بعمل تقييم ومتابعة لألداء وتنفيذ الخطـط ، باإلضـافة إلـى     •
تدريب وتطوير مهارات األفراد وفرق العمل لزيادة احتمالية النجاح للحـد  

 .األقصى ، وتحسين العمليات المستخدمة
 

 .ك العضو تطبيق إستراتيجية إشرا .6

يطور القائد نظام عمل يشرك األعضـاء فـي التخطـيط     •
  .وصناعة القرار
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يطور القائد الوسائل التي تضمن نجاح األعضاء وفـرق   •
 .العمل وبما يضمن الحفاظ على مصالح المؤسسة

يطور القائد العمليـات واآلليـات الضـرورية إلشـراك      •
 .األعضاء في إنجاز األهداف

حية والقوة إلنجاز األعمـال  يعطي القائد األعضاء الصال •
 .بكفاءة وفي الوقت المناسب

 

  :ويندرج تحتها ما يلي: القاعدة المركزية للقيادة: ثانياً
 العمل كفريق .1

ويعني ذلك تغليب المصلحة العامة على الفردية والعمل التكاملي إلنجاز األهداف ، 
بكـل سالسـة   باإلضافة إلى نقل الخبرات والمعلومات ألعضاء الفريق وللمؤسسة 

  .وانسجام
  

 مهارات االتصال .2

امتالك مهارات االتصال أصبحت من الضرورات الملحة للنجـاح فـي   
  .تحقيق األهداف وعلى القائد التأكد من امتالكه وفريقه المهارات الالزمة

 

 التوجيه الذاتي .3

وذلك بأن يكون القائد قدوة ألعضاء فريقه في االلتزام بالقوانين والعمـل الـدؤوب   
  .رص على الفريق والمؤسسةوالح

 

 البراعة في حل المشاكل .4

وهذا يتطلب قدر كبير من التعلم والخبرة في آن واحـد ، ذلـك ألن العمـل مـع     
مجموعة من األشخاص يستلزم المرور بأوقات عصيبة من االختالفات ، وبالـذات  

يـر  كون خلفيات فريق العمل متفاوتة من النواحي التقنية والسياسية والتفكيريـة وغ 
  .ذلك
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 مهارات شخصية .5

من المهم أن يشعر أعضاء الفريق بأن لدى القائد بعض الميزات الشخصية التـي ال  
  .تتوفر فيهم ، وهذا يسهل العملية القيادية وااللتزام بتنفيذ األعمال الموكلة لكل منهم

 

 إدارة العالقات مع المجتمع والمتعاملين مع المؤسسة .6

م إدارة عالقات الفريـق مـع المؤسسـة    يجب على القائد أن يتولى زما
والمجتمع والبيئة الخارجية ، فالقائد يمثل الفريق ومصالحه لدى األطراف 

  .األخرى ويجب أن يكون قادراً على مراعاة تلك المصالح
 

 بناء عالقات طيبة .7

بديهي أن يكون القائد قادراً على إقامة عالقات طيبة وودية مـع أعضـاء الفريـق    
المؤسسة والبيئة الخارجية حيث أنه عنصر االتصـال والجهـة التـي    ابتداء ، ومع 

  .يحتك بها الجميع
 

 المرونة .8

ال بد للقائد أن يتمتع بقدر كبير من المرونة في التعامـل مـع القضـايا المختلفـة     
  .كمشاكل العاملين والتقصير والقدرة على طرح البدائل

 

 المهنية .9

عامله مع القضايا ، وبالذات فيما يتعلـق  على القائد أن يتوخى األصول المهنية في ت
بإتباع اإلجراءات التنظيمية والقانونية واألخالقية ، مع عدم إغفال العامل اإلنسـاني  

  .وبالذات فيما يختص بالتعامل مع أعضاء الفريق
 

 التمويل .10

يجب على القائد أن يتأكد دائماً ويسعى بجد لتوفير مصادر التمويل لفريقه ، حيـث  
 .في هذا الجانب يحبط عمل الفريق ويجهض مساعيه ويفشلها أن التقصير

  

  :ويندرج تحتها ما يلي: المهنية القيادة: ثالثاً
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 امتالك المعرفة التقنية .1

بالرغم من أنه ليس شرطاً في قائد الفريق أن يكون الخبير األول في التقنيـة التـي   
ة األساسية التـي تؤهلـه   يستخدمها فريقه إال أنه من المفيد أن يمتلك المعرفة التقني

  .وقيادة الفريق/ فعلياً للعمل ضمن 
  

 امتالك الخبرة الحياتية .2

من المهم أن يمتلك القائد حظاً وافراً من الخبرات الحياتية فيما يتعلق بأعمال الفريق 
وانعكاساتها على المجتمع وتوقع ردود األفعال والمشاكل التي قد تطرأ نتيجـة ألي  

 .خلل
  

     Bassية حسب نظرية القدرة القياد
  

  :هناك ثالث تفسيرات لكيفية تحول الناس إلى قادة 
  
 

 نظرية الميزة  .1

وتبعاً لهذه النظرية فإن بعض الشخصيات لها ميزات معينه تجعلها قـادرة    
ويمكن مشاهدة ذلك فـي الحيـاة العامـة    . على قيادة الناس بصورة طبيعية

ين ، وقيادة جمال عبد الناصر لمصر كأمثال قيادة اإلمام البنا لإلخوان المسلم
فهؤالء وأمثالهم امتلكوا مواهب قيادية جعلت الناس يقـرون  . وكاسترو لكوبا

  .بقيادتهم ويرضون بها
  

 نظرية األحداث العظيمة  .2

ويظهر هذا النوع من أنواع القيادة في حالة حدوث حدث هام أو أزمـة مـا   
ترتفع هذه الشخصـية  بحيث يؤدي ذلك إلى بروز شخصية لم تكن معروفة و

لمستوى الحدث مما يظهر قدرات استثنائية في شخص كان ينظر الناس إليـه  
  .على أنه شخص عادي
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 نظرية القيادة التحولية  .3

وفيها يختار بعض الناس أن يصحبوا قادة وذلك عن طريق التعلم بأن يتعلموا 
  . المهارات القيادية الالزمة ، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة إيضاحه

  

  اإلطار العام للقيادة 
  

  : لكي يكون القائد ناجحاً يجب عليه أن
  : "ويعمل…… يعرف …… يكون "

  :يكون : أوالً
  .مهني متمرس يفهم مهنته  .1
 .مهني يمتلك ميزات أخالقية جيدة .2

  :يعرف : ثانياً
  :أن يعرف العوامل األربعة للقيادةيجب 

  .نفسه  .1
 .الطبيعة اإلنسانية  .2

 .عمله  .3

  .ي يعمل لصالحها المؤسسة الت .4
  :يعمل : ثالثاً

  .التوجيه المناسب  .1
 .التطبيق الجيد  .2

 .تحريك اآلخرين بالقدوة الحسنة  .3
  

  أهم مفاتيح القيادة 
  

) 75(تشير بعض الدراسات والبحوث إلى أنه بعد دراسة  .1
عامل من العوامل التي تؤثر على الرضى الوظيفي ، وجد أن أهم 

  .والثقة في القيادةعامل من هذه العوامل هو األمانة 
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التفاهم الفعال للقائد مع األعضاء حـول األمـور الثالثـة     .2
 .التالية هو الذي يجلب الثقة في المؤسسة 

مساعدة األعضاء على فهم إستراتيجية المؤسسـة بشـكل    •
شامل ، إذ ال معنى لقيام األعضاء بأعمـال ال يـدرون أهميتهـا    

 .المؤسسةوموضعها في االستراتيجية وكيف ستستفيد منها 

مساعدة األعضاء على فهم كيفية مشاركتهم فـي تحقيـق    •
أهداف المؤسسة ، ومن أهم وسائل ذلك إشراك األعضاء في وضع 

 .تلك األهداف عوضاً عن فرضها عليهم
مشاركة األعضاء في المعلومات عن طبيعة المؤسسـة ،   •

ووضعية القسم الذي يعمل فيه العضو بالنسـبة لألهـداف العامـة    
، وهذا يجعل األعضاء أكثر حرصاً على النجاح وتحقيق للمؤسسة 

 .األهداف
 

أي أن أهم مفاتيح القيادة هي الثقة والتفاهم مع القادة واألعضاء اآلخرين 
  .ضمن الرؤيا العامة حول كيفية إدارة المؤسسة ووضعها

  

  األركان األربعة للقيادة 
  

  :للقيادة أربعة أركان أساسية تتمثل بما يلي
 ) :منفذوا السياسات(األعضاء  .1

ال شك أن القيادة بحاجة إلى أشخاص تتم قيادتهم ، وال بد من األخـذ بعـين   
  .االعتبار أن الناس باختالفهم يحتاجون إلى أنماط قيادية مختلفة

 :القائد  .2

والناس بطبيعتهم بحاجة إلى من يقودهم ، يجب أن يعلم القائـد بأمانـة مـن    
  .يفعل ، كما تقدم ذكره يكون وماذا يعرف وماذا يستطيع أن
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 :التفاهم مع اآلخرين  .3

والقائد عنصر ديناميكي يتواصل مع اآلخرين إرساالً واستقباالً ، فالقيـادة ال  
  ) .المرسل والمتلقي(بد لها أن تتم بالتفاهم بين طرفين 

 :المواقف  .4

والقائد شخص ذكي يدرك ما يدور حوله ويتفاعل مع ذلك بكل دراية ومهنية 
م معرفة أن المواقف لها طبائع مختلفة بحيث أن ما يمكن فعله في ، ومن المه

  .موقف معين قد ال ينطبق بالضرورة على موقف آخر
 

  البيئة
  

  :تتفاعل المؤسسة مع البيئة المحيطة بها من خالل العوامل التالية
 األهداف ومقاييس األداء  .1

ؤسسـة مـن   وذلك بتحديد االستراتيجيات والمخططات الالزمة كي تتمكن الم
تحقيق طموحاتها ورسالتها ، كما يشمل ذلك تحديد مقـاييس األداء والكفـاءة   

  .واإلجراءات التصحيحية
 القيم  .2

وذلك بتأسيس قيم معينة للمؤسسة ، بما في ذلك أخالقيات المؤسسة واهتمامها 
 .بأعضائها ومناصريها والمستفيدين منها والمجتمع من حولها

 نوعية الخدمات .3

بالتعاون مع أعضاء الفريق نوعية الخـدمات التـي سـيقدمونها    يحدد القادة 
  .وطرق تقديمها والعمليات المستخدمة في ذلك

  

هذه األهداف والقيم والخدمات التي تقدمها المؤسسة تحدد بيئة المؤسسة وشخصيتها 
وعليه يتم تقيـيم  ). بقية المجتمع(والخارج ) األعضاء(التي يراها الناس من الداخل 

تبعاً لهذه البيئة ، كما تبني هذه البيئة الجو العام للمؤسسة وثقافتها المنبثقـة  المؤسسة 
  .من تاريخها وقوانينها وعاداتها وتقاليدها وهي بالتالي عملية معقدة
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  أنماط القيادة
  

  ) :Deal )1991و  Bolmanهناك أربعة أنماط للقيادة حسب 
  

 النمط التحليلي  .1

التحليل والتصميم والوصول إلـى اسـتنتاجات    وفيه يتميز القائد بالقدرة على
وحلول إيجابية وفعالة وذلك في النمط الفعال من هذا النمط من أنماط القيـادة  
، أما النوع غير الفعال من هذا النمط فيتميز القائـد بأنـه ديكتـاتور يهـتم     

  .بالتفاصيل ويرغب بالسيطرة على كل شيء
  

 نمط المصادر البشرية  .2

د الفعال بعمل العامل الحفاز والموجه الذي تكون نمط قيادتـه  وفيه يتميز القائ
أما النمط غير الفعال فيقـوم بالضـغط المسـتمر علـى     . الدعم والنصيحة

األعضاء لدفعهم إلى اإلنجاز بشتى األساليب بما في ذلـك اإلجبـار وربمـا    
  .اإلقالة

  

 النمط السياسي  .3

عبارة عـن تـوفير البيئـة    وفي هذا النمط يعمل القائد داعماً وتكون قيادته 
أما الـنمط غيـر   . المناسبة للتوافق والتعاون بين أكثر من جهة بهدف البناء

  .الفعال فهو الذي يتفاعل مع الحدث عند وقوعه ويتعامل معه بردة فعل
والقادة السياسيون يوضحون ماذا يريدون ويدركون مـا الـذي يسـتطيعون    

لصالحيات ألعضاء الفريق كل الحصول عليه ، وعليه فهم يقومون بإعطاء ا
فيما يخصه ، لتحقيق المرونة المطلوبة ، ومن ثم يقَيمون توزيع الصـالحيات  
والمصالح بشكل مستمر ، ويبنون عالقات مع مؤسسات شبيهه ويسـتخدمون  

وإعطـاء الصـالحيات   . اإلقناع في البداية وإذا اضطروا يستخدمون اإلجبار
  .حقيق المرونة المطلوبةألعضاء فريقه كل فيما يخصه ، لت
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 :النمط الصوري أو التمثيلي  .4
 

وفيه يكون القائد كالملهم الذي يكون نمط قيادته اإليحاء والمثل األعلى ، مما 
أما الـنمط غيـر الفعـال    . يدفع بقية أعضاء الفريق للعمل بجد وتقليد قائدهم

باهتمامـه  فيكون القائد فيه كالثائر في أفكاره أو الغبي صاحب النمط الخاص 
ويعتبـر القائـد   . بالشكل والهيئة وحرصه على الظهـور بصـورة ممتـازة   

الصوري أن المؤسسة هي مسرح للقيام بدور ما وإعطاء انطباع جيد ، وهو 
يستخدم التمثيل الجتذاب االهتمام ، ويعتبر تفاعله مع أعضاء الفريق شـكلياً  

  .وال يهتم ألمورهم التفصيلية
  

اط المذكورة أعاله ليس كافياً وحده لتحقيـق قيـادي جيـد ،    إن أياً من األربعة أنم
واألفضل أن يتم الخلط بين أكثر من نموذج ، أو بمعنى آخر فإنه يجب أن يتم إتباع 

  .النموذج المناسب حسب الوضع والموقف وحالة المؤسسة
  

فيقسمون القادة أيضاً إلـى أربعـة أصـناف ، ويمكـن      Blake & Moutonأما 
ك األصناف برسم جدول يوضح االهتمام بالنـاس علـى المحـور    التعرف على تل

  .الصادي واالهتمام باألعمال على المحور السيني ، كما هو مبين أدناه
  

 القائد االستبدادي  .1

تفكيره موجه نحو إنجاز المهمات وهو شديد على العاملين تحـت إمرتـه ،   
العاملين أو  وهو بذلك يهتم باألعمال وإنجازها حتى لو كان ذلك على حساب

كما أن عالقاته االجتماعية محدودة بحيـث ال يراعـي   . بقية أعضاء الفريق
  .أحوال وظروف فريقه

  
 قائد الفريق  .2

يقود عن طريق المثال الحسن والتوازن بين أداء األعمال وتوفير جو هـادئ  
  .من التعاون والتواصل والتفاهم مع أعضاء الفريق
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  قائد فريق
  
  

  قائد مكافئ
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  قائد استبدادي
  
  
  

  
  

  قائد باإلنابة
  

5  
4  
3  
2  
1  

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1      
    االهتمام باألعمال

 القائد المكافئ  .3

وهذا النمط من القادة إنما يستخدم المكافأة والمحفـزات الماديـة أوالمعنويـة    
  . لتحقيق األهداف المرجوة

 االقائد باإلنابة  .4

وفي هذا النمط ال يتدخل القائد بصورة مباشرة في أعمال الفريق بل يسـمح  
للفريق بعمل ما يشاء ويفضل االنفصال عن الفريق وتركه يعاني من سلسـلة  

  .صراع على النفوذ
  

  أما الجيش األمريكي فيصنف القيادة الى ثالثة أنماط 
 النمط االستبدادي  .1

وم القائد بإعالم األعضاء بما يجب عليهم عمله ومـا هـي   وفي هذا النمط يق
طريقة العمل التي يجب إتباعها ، دون الرجوع إلى الفريق للنصيحة في هـذا  

ولعل هذا النمط هو السائد في معظـم الـبالد العربيـة واإلسـالمية     . األمر
  .وبالذات فيما يتعلق بالجيش والقوات العسكرية

كما هو الحـال  (اخ واستخدام األلفاظ النابية وبديهي أن ال يتضمن ذلك الصر
وهـو غيـر مهنـي وال     abusiveفهذا نمـط  ) في بالد العالم الثالث عموماً

  .نتحدث عنه 
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 النمط التشاركي  .2

وفي هذا النمط يشرك القائد واحداً أو أكثر من األعضاء في عمليـة اتخـاذ   
لقائد فـي النهايـة   القرار للتشاور فيما يجب عمله وكيف يتم العمل ، إال أن ا

وال يجب النظر إلى هذا النمط من القيـادة  . يحتفظ لنفسه بسلطة اتخاذ القرار
على أنه ظاهرة أو دليل على ضعف القائد بل على العكس تماماً فهـو يمثـل   

  .دليل قوة يحترمه األعضاء
  

 النمطي التكليفي  .3

القائد يعتبـر  وفي هذا النمط يسمح القائد لألعضاء باتخاذ القرارات ، إال أن 
مسئوالً عن هذه القرارات ، وهذا مناسب إذا كان لدى األعضاء كفاءة أفضل 
من القائد في تخصصهم ، بحيث يعلمون ما يجب فعله وكيف بصورة أفضل 

  .من القائد نفسه ، وهنا القائد يحدد األولويات ويكلف اآلخرين بأعمال معينة
  

ال يمكـن  : فمـثالً  . الثالثة في القيـادة   أما القائد الجيد فهو الذي يستخدم األنماط
استخدام النمط التشاركي مع عضو ليس لديه خبرة أو حديث التعيين ، بينما يمكـن  

  .استخدام النمط التشاركي مع فريق جيد ذو خبرة عالية وإمكانات جيدة 
  

ي ال يؤد(ومن الممكن للقائد إعالم األعضاء أن األسلوب المتبع حالياً ال يعمل جيداً 
، ومـن  ) وهذا نمط قيـادة اسـتبدادية  (ويجب إيجاد بديل آخر ) الى نتيجة مرضية

الممكن سؤالهم حول أفكارهم أو آرائهم حول ماهية األسلوب الجديد الـذي يجـب   
  ) .قيادة تكليفية(وتكليف فريق لتطبيق األسلوب الجديد ) قيادة تشاركية(إتباعه 

  

  الطريق إلى القيادة الناجحة
  

 ية تحدي العمل .1

وذلك بانتقاء عملية من عمليات المؤسسة المكلف بها فريق العمـل  
والتي هي بحاجة إلى تحسين بشكل كبير واقتراح الخطط والبـدائل  

  .الكفيلة بالتغلب على تلك المشكلة
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 :الرؤيا المشتركة .2

مشاركة الرؤيا بخصوص آليات تحسين العملية المذكورة مع بقيـة  
ا توصل إليه من بدائل وما إذا كانت أعضاء الفريق ، وإشراكهم فيم

  .لديهم أفكار أخرى
 
 :مساعدة اآلخرين على العمل  .3

وذلك بمنح األعضاء األدوات والتدريب والطرق الالزمـة لحـل   
  .المشكلة وتطبيق البديل أو اآللية المتفق عليها

 
 :إعطاء النموذج  .4

مع  عندما تشتد األمور من المفضل أن يقوم القائد بالمبادرة بالعمل
فالمسئول يخبر اآلخرين ماذا علـيهم أن  اآلخرين من أعضاء الفريق  ، 

  .يفعلوا ، أما القائد فيريهم أنه باإلمكان فعل األمر
 
 :المشاركة الوجدانية .5

  ال بد للقائد أن يشارك األعضاء في أفراحهم وأحزانهم وقضاياهم 
 

  هناك خمسة أنواع من القوى 
 قوة اإلجبار  .1

على الخوف ، بمعنى أن يتمتع الشـخص بـامتالك القـوة     وهي القوة القائمة
  .المادية التي تجبر اآلخرين على االنصياع للتعليمات واألوامر

 قوة المكافأة  .2

وتصف الحالة التي يمكن للمسئول أو القائد منح المكافآت المادية أو المعنويـة  
  .لألفراد مما يسهل قبولهم لألوامر وتطبيقهم للتعليمات
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 التمیز الخبرة

 الشرعیة اإلجبار

 المكافأة

 ية قوة الشرع .3

وهي القوة التي يمتلكها الشخص نظراً لوجوده في موقـع قيـادي مـا فـي     
المؤسسة ، كأن يكون مديراً على مجموعة من األشخاص أو قائداً لمنطقة من 

 .المناطق ، وما إلى ذلك

 قوة الخبرة  .4

عندما يكون لدى الشخص أو القائد خبرة متميزة في مجال مـن المجـاالت   
 .نصراً من عناصر القوةالمطلوبة فإن ذلك يمنحه ع

 قوة التميز  .5

عندما يكون لدى الشخص مصادر مرغوبة أو ميزات شخصية ، كأن يتمتـع  
  .بقدر كبير من الكياسة السياسية تسمح له بإدارة فعالة لألفراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السياسة والقوة 
. فيهايرغب العاملون دائماً بأن تكون لديهم قوة تأثيرية على المؤسسة التي يعملون 

أي بمعنى أنهم (وكلما زادت قناعة األعضاء بأن مؤسستهم هي ذات طبيعة سياسية 
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، كلما قل رضاهم عنها وذلك ألنهم ) ال يملكون تأثيراً فاعالً على وجهتها وسياساتها
  .يشعرون باستمرار بفقدانهم لعناصر القوة

  

  عالمات الشعور بفقد عناصر القوة
  

شر إلى شعور العاملين بفقدان القدرة على التـأثير  هناك أعراض محددة يمكن أن تؤ
  :ومن أهم تلك األعراض ما يلي. في أعمال المؤسسة التي يعملون فيها

  
  لوم اآلخرين  .1
 التملق  .2

 اللف والدوران  .3

 تأمين تغطية خلفية  .4

 إشعال النزاعات والصراعات  .5

 .إذكاء النعرات  .6
  

  :أما عالمات الحكمة السياسية فتتمثل في 
  

 لمسئوليات تحديد ا .1

وذلك بأن يتم تعريف األعمال وتحديد المسئوليات الملقاة على عاتق الشـخص  
  .المكلف بذلك العمل

  

 تطوير العالقات  .2

وذلك بأن يحرص المسئول على حسن العالقة مع أعضاء الفريق وأيضاً حسن 
  .العالقة بين األعضاء أنفسهم وتطوير تلك العالقة كماً ونوعاً

  

 والسلطات توزيع المسئوليات .3

ونعني بذلك أن يعلم كل عضو من أعضاء الفريق بواجبه ومهماته بالتحديـد ،  
  . وكذلك حدود سلطاته ومسئولياته
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 توثيق القرارات  .4

إن ما يتم الموافقة عليه من قرارات ال بد أن يتم تسجيله وتمريره بعـد ذلـك   
ن التأكيـد  وهنا ال بد م. على أعضاء الفريق للعلم والرجوع إليه عند الضرورة

على أن القرارات الشفوية غالباً ما تؤدي إلـى مشـاكل بسـبب النسـيان أو     
  .االختالف في التفسير والفهم وعليه فال بد من التوثيق

  

 تشجيع االبتكارات .5

من أهم ما يميز المؤسسات وفرق العمل الناجحة قدرتها على اإلبداع واالبتكار 
  .وهذا ما يجب أن يقابل بكل تشجيع ومكافأة

   
 العمل كفريق .6

من األهمية بمكان أن يتم ترتيب البيئة كي تعمل المؤسسة أو وحداتها المختلفة 
  . كفريق عمل ، وذلك لما لفرق العمل من مزايا متعددة

 التخطيط المستقبلي .7

بديهي أن التخطيط المستقبلي هو طريق النجاح ، حيث أن التخطيط هو همـزة  
 . الوصل بين الواقع والمستقبل

  

  قوة مقابل القيادة ال
القوة ال تتطلب توافق األهداف ولكنها تركز على التخويف واألمر ، بينمـا   •

  .القيادة تتطلب تطابق األهداف والتعاون على تحقيقها
القوة تركز على التكتيك للحصول على االلتزام بينما تركـز القيـادة علـى     •

 .المشاركة المستدامة للحصول على أجوبة وحلول
  

  رؤيا المستقبليةامتالك ال
. ونقصد بالرؤيا نظرتنا لما نرغب أن تكون عليه مؤسستنا أو فريقنا فـي المسـتقبل  

وعلى ذلك فالرؤيا إنما هي خليط من الواقع والخيال ليست في متناول اليـد لكنهـا   
  .ليست مستحيلة
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  :عند وضع األهداف يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار 
  عية ويمكن تحقيقها يجب أن تكون األهداف واق .1
 يجب أن تحسن األهداف من وضع المؤسسة  .2

 يجب إشراك أعضاء المؤسسة في عملية وضع األهداف  .3

 يجب وضع برنامج إلنجاز كل هدف على حدة  .4

 يجب وضع آليات لمتابعة تحقيق األهداف  .5
  

  :هناك أيضاً أربعة خصائص لوضع األهداف 
  

 صعوبة الهدف  .1

زاد تحدي أعضاء المؤسسة لهـذه األهـداف    كلما كانت األهداف صعبة كلما
وبذلوا مجهودات أكبر لتحقيقها ، حيث تزيد صعوبة األهـداف كفـاءة األداء   
وبالذات إذا كانت األهداف ممكنة التحقيق ، أما إذا كانت األهداف عالية جداً 
فهذا يؤدي إلى يأس األعضاء عند أول فشل ، وهذا يؤكد أهميـة مشـاركة   

ألهداف حيث أنهم أقدر مـن غيـرهم علـى معرفـة     األعضاء في وضع ا
  .إمكانياتهم وقدراتهم

  

 الهدف المحدد  .2

عندما يكون الهدف محدداً وواضحاً يزيد ذلك من أداء األعضاء ، أما الطلب 
مع عدم إعطائهم إرشادات كافية ، فإن ذلـك  " يبذلوا جهدهم"من األعضاء أن 

األعضـاء إلـى هـدف    يزيد من الغموض حول ما هو متوقع ، حيث يحتاج 
  .محدد أو نموذج واضح حتى يتمكنوا من حسن األداء

  

 تقييم األداء  .3

إن مجرد المعرفة بأنه سيكون هناك تقييم ألداء األعمال يساعد على تحديـد  
األهداف بشكل أفضل،  ويجعل الجهد منصباً حول تحقيق تلـك األهـداف ،   

  .ويزيد من مجهودات األعضاء لتحقيقها
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 المشاركة  .4

دما يشارك األعضاء في وضع وتحديد األهداف فإن األهـداف المحـددة   عن
تكون عادة ذات سقف أعلى من األهداف التي يضعها آخرون لهم ، وأيضـاً  
تساعد المشاركة على االعتقاد بأن األهداف يمكن تحقيقها وتزيـد حماسـتهم   

  .لتحقيقها 
  

  الخطوات الستة لتحديد األهداف واألولويات 
  

 ا المستقبلية تحديد الرؤي .1

يجب أن تنظر لمستقبل المؤسسة بعد فترة من الزمن وشـكلها المسـتقبلي ،   
وعلى ذلك يضع كل مدير فرعي نظرته لمستقبل فريقه ومجموعتـه وكيـف   

  .ستساعد في الوصول إلى الشكل النهائي لمستقبل المؤسسة ككل
  

 تحديد الهدف اإلستراتيجي  .2

ديداً من الرؤيا المستقبلية ويقوم الفريق وتعتبر األهداف اإلستراتيجية أكثر تح
  .بتحديدها ، واألهداف اإلستراتيجية من الصعب قياسها 

  

 تحديد األهداف المرحلية  .3

. لتنفيذ األهداف االستراتيجية ال بد من تفكيكها إلى أهداف تكتيكية أو مرحلية
جـب  واألهداف المرحلية يمكن قياسها ومتابعة تنفيذها بدقة ، مثل بعد شهر ي

  .الخ .. أن أكون قد أنجزت كذا وبعد شهرين كذا 
  

 توزيع األعمال  .4

وهنا يتم تحديد األعمال الالزمة إلنجاز األهداف المختلفة ومن الذي سـيقوم  
واألعمال هي أحداث يمكن قياسها بسهولة وهي محددة جداً ، مثـل  . بتنفيذها

  .عمل دورة تدريبية لعشرة أشخاص في موضوع ما
  
  



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

24 
 

 أولويات األعمال  تحديد جدول .5

وهنا يتم تحديد أولويات األعمال وأيها يجب أن يكون قبل اآلخـر ، كتقـديم   
  .عملية البناء على التشطيب أو الزراعة الخارجية 

  

  المتابعة والتقييم .6
وهذا يسـاعد الجميـع   ، وذلك للتحقق من أن الفريق يعمل بالشكل المطلوب 

أهمية األعمال المختلفة والتوجـه  على االلتزام بالمطلوب ويساعد على إبراز 
 .بحزم نحو الهدف المنشود ، وتحديد مواضع التقصير وكيفية معالجتها

  
  

  إلهام العاملين 
  

جعل الناس ينجزون عمالً ، يعتبر أسهل بكثير عندما يكون لـديهم إلهـام بـذلك ،    
، فعنـدما يكـون    وهناك عوامل تساعد على اإلنجاز أهمها إظهار المحبة والحماس

القائد متحمساً يدفع ذلك األعضاء إلى المزيد من الحماس ، وبالذات إذا شاركوا في 
  .التخطيط واتخاذ القرار

  
  

  إنشاء وقيادة فرق العمل 
  

معظم فرق العمل التي تطلق على نفسها هذا اإلسم ليست فـرق عمـل بـالمعنى    
ألفـراد  وكل فرد من ا. الصحيح ، ولكنها مجموعة من عالقات فردية مع المسئول
  .يتنافس مع باقي المجموعة على النفوذ واالمتيازات والموقع

ففريق العمل المقصود في هذه الدراسة هو مجموعة من األشخاص الذين اجتمعـوا  
للتعاون فيما بينهم للوصول إلى هدف أو عمل مشترك يعتبر الجميع أنفسـهم أنهـم   

مون بنمو كل عضو من مسئولون عنه ، ويعتبر أعضاء الفريق أنهم مسئولون ومهت
الفريق ونجاحه ، ونتائج عمل الفريق تفوق بكثيـر نتيجـة عمـل المجموعـات أو     

. بكثير ، كما تقتـرح كتـب اإلدارة  ) 2(تساوي أكثر من ) 1+1(األفراد بحيث أن 
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ويشارك فريق العمل في التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف وقياس األداء وتطـوير  
  .ازم وغير ذلكاالستراتيجيات وتوفير اللو

  
  أنماط أعضاء الفريق 

  
يحتاج قائد الفريق إلى تنوع كبير في طبيعة أعضاء فريقه الذين يمكن تقسيمهم إلى 

  :أربعة أقسام
 التقنيون  .1

وهم الفئة الذين يستمتعون بالقيام باألعمال التقنية وتقديم البيانات التي حصلوا 
  .عليها لبقية أعضاء الفريق

 المفكرون  .2

ة الذين يرون الرؤيا المستقبلية والمهمة المطلوبة والهدف من أعمال وهم الفئ
  .الفريق ويركزون مجهودات ونظر الفريق نحو تلك الرؤيا والمهمة

 السياسيون  .3

وهم الفئة الذين يتميزون بأنهم مستمعون جيدون ومشجعون على المشاركة ، 
بـدائل ،  ويستطيعون التدخل في حل النزاعات وتقييم األمـور ، وطـرح ال  

  .وإيجاد جو من الراحة داخل الفريق
 :المبادرون  .4

وهم الفئة المغامرة التي تناقش األمور كلها وال تسلم بها دائماً ، مثل مناقشـة  
  .األهداف وطرق الوصول إليها وأخالقيات الفريق 

ولعل اإلنسان يحاول بطبيعته أن يختار أناساً مثله للعمل في الفريق واستثناء واحـد  
ثر من األصناف سالفة الذكر ، إال أن هذا ليس التصـرف الصـحيح إذ مـن    أو أك

  .الممكن أن يفشل ذلك الفريق كله
  وهناك من تَعرف على خمسة أنماط من أعضاء الفريق 

كاسروا الجليد الذين ينفذون عبـر الحـواجز ويوجـدون فـرص جديـدة       .1
  .للمؤسسة
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  .المفكرون المنتقدون الذين يحلون المشاكل .2
  .في مجال تكنولوجي أو طريقة أو مفهوم معين الخبراء .3
  .قادة المشاريع أو البرامج .4
  .التقنيون الذين يعملون كالشغالة من النحل .5

  متى نلجأ إلى بناء فريق العمل ؟
  :إذا واجهتنا المشاكل التالية نعلم أننا بحاجة إلى فريق   )أ ( 

  فقدان اإلنتاجية  .1
 الشكاوي  .2

 النزاعات بين األشخاص  .3

 هداف الواضحة غياب األ .4

 عدم وضوح الواجبات  .5

 غياب االختراعات وتحمل المخاطر  .6

 االجتماعات غير الفعالة  .7

 غياب المبادرات  .8

 الحوار القليل وغير الفعال  .9

 غياب الثقة  .10

 وجود قرارات ال يفهمها األشخاص وال يتفقوا معها  .11

ـ     )ب (   اء في معظم األحيان من المفيد حضور أعضاء الفريق أثنـاء عمليـة بن
  :الفريق

في البداية يتم عقد جلسة تشخيصية يتم فيها معرفة مـا يمكـن أن    .1
وما هي عالقة األفراد ببعضهم البعض ) األهداف والطرق(يعمل أو ال يعمل 

 .، ومع الفرق األخرى ومع القائد نفسه

بعد ذلك يتم وضع المسائل المختلفة في مجموعات مثل التخطـيط   .2
والسياسات واألعمال والنشاطات التي يجـب أن  والجدولة والمصادر المتاحة 

 .الخ... يقوم بها الفريق والنزاعات بين األفراد وكيفية معالجتها 

 .وأخيراً كيفية متابعة تنفيذ خطط العمل للتأكد من إنجازها .3
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  فوائد فرق العمل على المؤسسة

عـة  لعلني أجد أن العمل كفريق متعاون لتحقيق األهداف هو أقرب ما يكـون لطبي 
ومن فوائد فرق العمل على . اإلسالم الذي يأمرنا بالتعاون والتناصح وفعل الخيرات

  :المؤسسة ما يلي
وكل فرد من أفـراد  ) 2>1+1(تزيد من الطاقة البشرية للمؤسسة  .1

الفريق يحصل على التدريب والمساعدة والقيادة من جميع أفـراد الفريـق ،   
اء ، وال يمكن أن يعـزى إلـى   والنجاح والفشل يشعر به الجميع على حد سو

  .فرد معين ، مما يؤدي إلى اغتنام الفرص وتصحيح المسار دون عقبات
العمل كفريق يؤدي إلى نتائج عظيمة جداً بالمقارنـة مـع العمـل     .2

 .الفردي ويعزى ذلك إلى العمل التكاملي

 .العمل كفريق يؤدي إلى تحسين مستمر في األداء .3

 .والتعاون ويقلل الخالفاتالعمل كفريق يقوي روح المشاركة  .4

  
  تطوير فريق عمل 

 الحماس  .1

عندما يكون القائد متحمساً فإن عدوى الحماس تنتقل إلى الفريـق بأكملـه ،   
  :وهذا يتطلب النظر مبدئياً إلى مشكلة سريعة الحل ويمكن عمل التالي

ابدأ بالحديث عن المشكلة التي ترغب في عرضها على الفريق ، وال تحيلها  •
لجنة مصغرة ، واجعلها مشروعاً للجميـع ، علـى أن تكـون هـذه      إلى أية

المشكلة تتعلق بطبيعة عمل الفريق ، وخذ وجهات نظر واقتراحـات أفـراد   
  .الفريق

تعاون مع الفريق للوصول إلى حل للمشكلة ، وال حاجة لتضييع وقت كبير  •
 .في ذلك 

 .كامالًعندما يأتي حل للمشكلة بادر بمدحه عن طريق مكافأة الفريق  •

 .أوجد مشكلة أخرى وكرر العملية على أن تكون المشكلة الجديدة أكبر •
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 اإلحساس باألهمية الملحة  .2

كلما كان الوصول إلى الهدف سريعاً وذو مغزى كلما كانـت فرصـة   
التي تحدد توقعاتهـا   إن أفضل الفرق هي تلك. تكوين فريق عمل أقوى

فيه الكفاية لتستوعب  بخصوص األداء ، لكنها في نفس الوقت مرنة بما
  .التغيير في الغرض والهدف وطريقة الوصول إليه

 تحديد قوانين واضحة لسلوك األفراد  .3
  :ومن هذه القوانين على سبيل المثال

الحضور في الموعد أثناء اجتماعات الفريق وعدم المقاطعـة لتلقـي    •
  .تليفونات على سبيل المثال 

 .ف المناقشة ، على الجميع المشاركة دون خو •

 .السرية ، أفكار أي فرد تبقى داخل الفريق  •
 .إشارة باألصابع أو الصوت المرتفعاالختالف البنَاء ، دون  •

 .المشاركة في العمل ، على الجميع أن يقوم بعمل حقيقي وواضح •

 إعالم الفريق بأي جديد  .4
على كل عضو من أعضاء الفريق تقديم أية حقائق أو معلومات جديدة 

  .ضوع المطروح لباقي أعضاء الفريقيعرفها حول المو
  
 النمو معاً  .5

على الفريق أن يقضي وقتاً طويالً مع بعضه البعض وبالذات فـي البدايـة ،   
وليعلم الجميع أن الفريق يمثل كل فرد من أفراده ونجاحه يعتبر نجاحاً لجميع 

  .أعضائه
 تشجيع األفراد  .6

عضاء الفريق الـذين  وذلك عن طريق تقدير المجهودات والمكافأة وبالذات أل
  .يخجلون من الحديث   
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  نقاط أخرى 
  التركيز على التطوير واألداء  .1
استخدام أدوت القيادة جميعها مثل التدريب واالستشـارة والتعلـيم    .2

 وغيرها 

استخدام عمليات غيـر رسـمية إلظهـار االحتـرام واالحتفـال       .3
 باإلنجازات 

  شعورك يجب أن يظهر الوالء والفخر والثقة بالفريق .4

 اإلنجاز يشترك فيه الجميع  .5

يمكن إحالة بعض النقاط الهامة إلى مجموعات فرعية مع إعطائهـا   .6
 صالحيات عالية 

 أفراد آخرين من أعضاء الفريق في إدارة الجلسات  كإشرا .7

 من األفضل أن يتكلم القائد بعد أن يتكلم الجميع  .8

 عند الحديث في أي مجلس عام تكلم بوضوح ما إذا كان هذا رأيك .9
 أم رأي الفريق

  

  ضوابط فريق العمل 
 هدف مشترك  .1

بالرغم من وجود عدة أهداف للفريق إال أن أحد هذه األهداف يعتبر أساسـياً  
  .ومركزياً واألهداف األخرى تعتبر مساعده له

 التعلم  .2

أعضاء الفريق يتعلمون من بعضهم ويطـوروا قـدرات بعضـهم وينقلـون     
 .المعرفة عبر المؤسسة كلها

 اإليجابية لجميع األفراد  المشاركة .3

  .المشاركة بالبيانات والمعرفة •
 .المشاركة في تحديد آليات اتخاذ القرارات •

 .اتخاذ القرارات •
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 . جعل قرار ما يعمل •

 التفاهم والحوار  .4

 .تبادل معلومات منفتح وأمين وفعال

 الثقة  .5

 .االنفتاح بالثقة وانتقاد األفكار ال األشخاص

 اإلحساس باالنتماء  .6

  التنوع .7

 اإلبداع وتحمل المخاطر  .8

 التقييم  .9

 التوافق مع التغييرات المحتملة  .10

 قيادة تشاركية من الجميع  .11
  

  )عن طريق الفريق(الخطوات الستة لحل المشاكل 
تحديد الهدف الرئيسي أو الفرعي ألن الفريق يجب عليـه   .1

أن يعرف على ماذا سيركز مع إشراك الفريق في تحديد وتوسـيع  
  .الهدف

م الفريق ماذا يعني إنجاز أي هدف مرحلـي  يجب أن يعل .2
 .بالنسبة للفريق والمؤسسة على حد سواء

يجب تحديد العقبات التي قد تمنع الفريق مـن إنجـاز أي    .3
هدف مرحلي وبالذات العقبات الداخلية ألن هـذه العقبـات يمكـن    

 .التحكم فيها بينما ال يمكن غالباً التحكم بالعقبات الخارجية
عمل مكتوبة ومحددة وليس المصطلح يجب تحديد خطوات  .4

، أي أنه يجب أن تكون هناك أعمال من الممكن ) سنحاول(الدارج 
 .متابعتها وتتبع تنفيذها
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من قبل الفريـق  ) 3(يجب تحدي العقبات الواردة في البند  .5
 .وذلك بإيجاد وسائل مناسبة للتغلب عليها

يجب البدء فوراً باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة بمجـرد      .6
ل إليها ، وذلك بأخذ تعهد من أعضـاء الفريـق علـى أن    الوصو

يتخذوا إجراءات فورية بخصوص واجبات ودور كل مـنهم فيمـا   
 .يخصه

 

  
  قيادة الفريق 

  
الحفاظ على الغرض واألهداف وطريقة العمل بحيث تكون موجهة  .1

 :نحو الهدف وذات مغزى ومعنى 

ة تنفيذه بعـد أن  كل فرق العمل يجب أن تشكل هدفها العام المشترك وطريق •
  .تتفق على الغرض من تشكيلها 

يجب أن ال يخاف القائد من العمل في الفريق لكي يعطـي   •
 .المثال وتذكر أن المؤسسة تتقدم عندما تجعل فريقك يكبر 

 
 بناء الثقة والتعهد بإنجاز األعمال  .2
يهتم قادة الفريق بالمهارات ويسعون إلى استخدام أعضاء  •

لية وذوو قدرة على حل المشـاكل واتخـاذ   ذوو مهارات تقنية وعم
  .القرارات

يهتم قادة الفريق بتشجيع الفريق على اتخـاذ المخـاطرة    •
 .الالزمة للنمو والتطور
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 إدارة العالقات الخارجية  .3
من المتوقع أن يقوم قائـد الفريـق بـإدارة االتصـاالت      •

  .والعالقات مع بقية المؤسسة أو المؤسسات األخرى 
لقدرة على الحوار ، وتوضيح الغرض مـن  يتميز القائد با •

الفريق وأهدافه ، والطرق التي يستخدمها لتحقيق هـذه األهـداف   
وذلك مع أي شخص يرغب بالمساعدة ، أو يعمل على إعاقة عمل 

 .الفريق 

يتميز القائد بالشجاعة الكافية للتوسـط والتـدخل عنـدما     •
 .تعترض الفريق عقبات قد تفشل حركته أو تحبطه 

 
 الفرص لآلخرين إتاحة .4
على قائد الفريق أن يقدم أو يوجد فرص إلظهـار حسـن    •

  .األداء والمصداقية للفريق ككل ولكل عضو في الفريق
على قائد الفريق عدم االستئثار بأفضل الفـرص المتاحـة    •

لنفسه وبحسب موقعه ولكن عليه أن يشرك الفريق فيها وهذا هـو  
 .واجب القائد

 
 إيجاد الرؤيا المستقبلية  .5
  .والرؤيا هي أهم ما يجعل الفريق ينجح  •
يموت الفريق عندما ال يتمكن من تحديد الرؤيا المسـتقبلية   •

له ، وبالذات إذا لم يعلم األعضاء لماذا يفعلون ما يفعلون وإلى أين 
 .هم ذاهبون
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على القائد أن يحفز الفريـق إلنجـاز األهـداف ، ومـن      •
ن والطريقة الوحيدة المعروف أن العاملين يرغبون أن يكونوا ناجحي

للنجاح هي بالتوجه نحو األهداف وإنجازها ، وعلى ذلـك يجـب   
 .الحرص على أن تكون األهداف واضحة ومحددة

  

  هل أنت مستعد لتكون قائداً لفريق ؟
  :ماذا يجب عليك 

  .أن تكون مرتاحاً لتقاسم القيادة والقرار مع أعضاء الفريق .1
 .يجب أن تحب أن تعمل في جو تشاركي .2

تعلم أن البيئة متغيرة جداً أو تتغيـر بسـرعة وأنـت ترغـب     أن  .3
 .بالحصول على أفضل تفكير واقتراحات من أعضاء الفريق

أعضاء الفريق الذي تقوده متوافقون أو من الممكـن أن يتوافقـوا    .4
 .ويمكنهم بناء بيئة تشاركية ال تنافسية

 .عليك أن تعتمد على أعضاء الفريق لحل المشاكل .5

نوات واألطر الرسمية ليست كافية لتبادل المعلومـات  أن تعلم أن الق .6
 .واتخاذ القرارات في الوقت المناسب

  

  المشاكل التي يواجهها الفريق 
القادة عادة يختارون أغلب أعضاء الفريق نسخة عـنهم ، وعليـه    .1

يوجد خلل في البناء ينشأ عن تداخل من قبل الكثيـرين فـي نفـس مجـال     
  .يق مهارات أخرى هامةالتخصص ، بينما تغيب عن الفر

 .القادة ال يفهمون نقاط قوتهم وقدراتهم .2

أعضاء الفريق غير المتوازن يشعرون أن مواهبهم وقدراتهم غيـر   .3
 .مستخدمة
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يشعر القادة أنهم ال يستطيعون تحفيز أعضاء فـرقهم ، ألنهـم ال    .4
يعرفونهم جيداً ، وال يعرفون احتياجاتهم بالتفصيل ، وال يعرفون احتياجـات  

 .عضاء الفرديةاأل

يشعر أعضاء الفريق أن الفريق ال يعمل بسالسة ، ويعتقـدون أن   .5
أفضليات العمل لكل فرد من األفراد تتصارع مع أفضليات عمـل اآلخـرين   

 .بدالً من أن تكون مكملة لها
  

  حل النزاعات
القيادة في عالمنا المعاصر تتطلب أكثر بكثير من القوة البدنيـة أو   .1

  .التسلح بالسلطة
ب عدم التسرع في الحكم على األشخاص ، بل مـن الواجـب   يج .2

 .التريث وتقييم األمور بتعقل
  

  األداء
  :هناك أربعة أسباب لمشاكل األداء ، وذلك على النحو التالي

 المعرفة أو المهارة  .1

إذا افتقد العاملون للمعرفة أو المهارة الالزمة إلنجـاز المطلـوب بالشـكل    
  .الصحيح 

  :البيئة  .2
كلة ال تكمن في العاملين ولكن بظروف العمل ، أو رداءة العمليات وهنا المش

  .المستخدمة أو الظروف اإلنسانية
 المصادر المتاحة  .3

  .غياب التكنولوجيا المناسبة أو المصادر الالزمة 
 الدافعية  .4

غياب الحافز إلنجاز األعمال بالشكل الصحيح ، وقد يكون ذلك بسبب سـوء  
  .اختيار العاملين
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  اس األداءمربع قي
مربع قياس األداء هو أداة تساعد على التشخيص وذلك بسؤال سـؤالين وإعطـاء   

. لكل إجابة وهذا يمكننا من تحديد المربـع الخـاص بالعضـو    ) 10-1(درجة من 
  :وهذين السؤالين هما 

  ؟)المحور الصادي(الكافية بوظيفته هل لدى العضو المعرفة  .1
 ؟) المحور السيني(العمل هل لدى العضو الرغبة المناسبة ألداء  .2

  
  

)B(  
  

  البيئة

  
)A(  

  
  الدافعية

10  

يفة
وظ

 بال
فية

الكا
فة 

عر
الم

  

9  
8  
7  
6  

  
 )D (  

  
  التدريب

  
  

  
 )C (  

  
  االختيار

  

5  
4  
3  
2  
1  

10  9  8    7  6  5  4  3  2  1    

        الرغبة في أداء العمل
  
 )A) (ة بوظيفته ، ولكن ليس لديه الرغبـة فـي   لدى العضو معرفة كافي) الدافعية

  .إنجاز العمل
)B) (لدى العضو كالً من المعرفة والرغبة ولكـن  ) البيئة/العملية/المصادر المتاحة

األداء غير مرضٍ ، ربما ال توجد مصادر متاحة كافية أو بيئة مناسبة ، أو عمليـة  
  .اختيار سيئة للمكان

 
 )C) (رفة الوظيفية وال الرغبة وهذا يشـير إلـى   العضو ليس لديه المع) االختيار

  .سوء اختيار أو ترقية العضو
)D) (لدى العضو الرغبة للقيام بالعمل ، ولكن لـيس لديـه المعرفـة أو    ) التدريب

  .المهارة الالزمة ، وعليه يصبح التدريب هو الحل 
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  )الدافعية(التحفيز 
ـ   .1 ة الدافعية عند أي شخص هي مزيج من الرغبة والطاقـة الموجه

  .نحو تحقيق الهدف
التأثير على دافعية شخص ما تعني أن نجعل الشـخص يريـد أن    .2

 :يفعل ما نعلم أنه يجب أن يتم فعله ، وتعتمد الدافعية على عنصرين أساسين 

  : قوة حاجات معينة ، وتنقسم الى قسمين) أ ( 
المصـالح ، المعتقـدات ، الرضـى ، الشـعور     (قوى حاجات داخلية مثل  •

  ).باإلنجاز
الخطر ، البيئة ، الضغط من شخص محبوب له (قوى حاجات خارجية مثل  •

  ).الخ...، المكافأة ، العقاب 
  .االعتقاد أن اتخاذ إجراء ما يساعد على إنجاز هذه الحاجات) ب (
زيادة الدافعية أو تحفيز األشخاص يمكن أن يكـون عـن طريـق      .3
  ).الخ...المعتقدات ، القيم المجتمعية ، المصالح ، الخوف (

الدافعية هي سبب القيام بالعمل بالذات فيما يتعلق بالعمل اإلسـالمي    .4
  .وعليه يجب االهتمام بها باعتبارها مؤشراً على القناعة وااللتزام

بالرغم من أن العديد من األعمال الهامة تكون مرتبطة بالعمل نفسه   .5
داف ومن هـذه  إال أن المشاكل المرتبطة بالشخص نفسه قد تعيق تحقيق األه

  :المشاكل
  .الضغط األسري ) أ ( 
  .النزاعات الشخصية ) ب (
  .غياب الفهم لكيفية تأثر اآلخرين بتصرفات العضو) ج (
عندما ينكسر العقد السيكولوجي بين العضو والمؤسسـة يجـب أن     .6

ينظر القائد إلى سبب المشكلة الرئيسي وليس إلى األعراض ويجب أن يوجد 
وقد يتطلب أن . ويركز على المشكلة ويعتمد تنفيذ خطة عمل الحلول المناسبة

  :يقوم القائد بما يلي
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جمع الوثائق الخاصة بما ال يفعل العضو ومن المفترض أن يفعله مـن  ) أ ( 
  .مهمات أو مشاريع خاصة

  .محاولة مالحظة العضو وهو يقوم بالعمل) ب (
رصـة لتصـيد   على القائد أن يالحظ فقـط وال يحـاول أن يجعلهـا ف   ) ج (

  .األخطاء
  . على القائد أن يراجع ملف أداء العضو من خالل مدرائه السابقين) د ( 
  .على القائد أن يحدد ما إذا كان هذا التصرف جديداً أم عادة) هـ(
بمجرد أن يتم التعرف على المشكلة على القائد أن يعمل مـع العضـو   ) و ( 

إن العمـل مـع   . بعمل جيـد لحلها ؛ حيث أن معظم األعضاء يريدون القيام 
  .العضو لحل المشكلة هو أفضل الخيارات ومن مصلحة القائد المؤسسة

  
  :أسباب المشاكل  .7
ويمكن معالجتـه عـن   . المطلوب والمتوقع لم يتم توضيحه بشكل كاف) أ ( 

  :طريق
  .التغذية الراجعة •
 .التأكد من عدم وجود اختالف في األولويات •

  .غياب الدافعية) ب (
غير في التركيز العام للمؤسسة ، وفي حالة أي تغير يجب أن يعلم كل ت) ج (

  .عضو بذلك
  .كيف تغير العمل وما هي المهمات الجديدة •
  لماذا تمت إعادة هيكلة العمل؟ هل هي جزء من عملية إصالح؟ •
  كيف سيتم تقييم أداء األعضاء ومن سيقوم بذلك؟ •
  هل على األعضاء تعلم مهارات جديدة؟ •
  همات السابقة أن توكل آلخرين؟هل يمكن للم •
  كيف سيستفيد العضو والمؤسسة من هذا التغيير؟ •
  ما هي المهارات الجديدة الالزمة لنجاح األعضاء في أداء مهامهم الجديدة؟ •
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  هل هذه التغيرات ستجعل من المؤسسة أكثر نجاحاً في المستقبل؟ •
  :زيادة الدافعية . 8
  .احتياجات المؤسسةاجعل احتياجات الفريق تتطابق مع ) أ ( 
  .مكافأة العامل الجيد) ب (
  .القدوة الحسنة من القائد) ج (
  .تطوير األخالقيات والروح المعنوية) د ( 
  .على القائد إشراك أعضاء الفريق في التخطيط وحل المشاكل) هـ(
  .هذا يعلمهم ويجعل القائد قادراً على تدريبهم •
هم جزء من صـناعة القـرار    يعطيهم الدافعية ويحفزهم ، األشخاص الذين •

يصبحون هم مالكي القرار وهذا يجعلهم يرون أن مـن مصـلحتهم نجـاح    
 .المخطط

 .التفاهم والحوار بحيث يعرف كل شخص دوره وما يجب عليه فعله •

ينشأ عن ذلك تفاهم وثقة عالية وقوية حيث يصبح األعضـاء جـزء مـن     •
 .المؤسسة وليسوا فقط عاملين

 .رف بدورهم ويقدرههذا يوضح أن القائد يعت •

  .على القائد أن ينتبه إلى فريقه ويتفقد أحواله .9
 . على القائد أن يجعل األعضاء على معرفة ودراية بما يحدث .10

على القائد أن يجعل أعمال فريقه ذات طبيعة تحدي وإثـارة ولهـا    .11
 .معنى

على القائد أن يتحدث إلى األشخاص الـذين يتصـرفون بطريقـة     .12
 .مغايرة لمصلحة المؤسسة

  

  تقييم األداء 
تقييم األداء واحد من أقوى أدوات التحفيز التي يمتلكها القائد ولهـا   .1

 .ثالثة أهداف 
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استخدام مخرجات التغذية الراجعة ومكافأة األعضـاء الفعـالين علـى    ) أ ( 
مجهوداتهم مع وضع األعضاء غير الفاعلين على المحـك نتيجـة ألدائهـم    

  .السيئ
  .تحديد أهداف تطويريه  زيادة األداء عن طريق) ب (
  .تطوير أهداف المهنة حتى يتماشى األعضاء مع متطلبات المؤسسة ) ج (
على العضو أن ال يسير كاألعمى من خالل تقييم األداء ، الفتـرات   .2

التشاورية السابقة والتغذية الراجعة يجب أن تعطي العضو فهم واضح لطبيعة 
 .التقييم وما هو متوقع منه 

ن يكون جهداً مشتركاً إذ أن ال أحـد أكثـر معرفـة    التقييم يجب أ .3
 .بالعمل المحدد من العضو العامل نفسه

 
 :مراجعة األداء تتضمن  .4

  .األسباب القانونية في حالة طلب الوقف عن العمل ) أ ( 
يجب معرفة مواضع التطور المهني المطلوبـة فـي   : التطور المهني ) ب (

  .الشخص
أمين حول مستوى التنافسية عنده وما هـو  تعطي الشخص المعنى تقييم ) ج( 

  .مطلوب منه
يعطى التقييم إشارات واضحة عن أداء األعضاء وكيفية تدعيم أو عدم ) د ( 

  .تدعيم أهداف المؤسسة
 .التقييم هو فرصة لمالحظة اإلنجازات وليس فقط المشاكل والتقصير) هـ(

وذلـك  بعض الناس دعوا إلى استبدال تقييم األداء : طريقة أفضل  .5
 :لوجود مشكلتين

  .حيث كتبت المؤسسات عمليات معقدة لملء نماذج تقييم األداء: النظام ) أ ( 
 .القادة ال يعرفون كيف يعطون تقييم األداء: المعرفة ) ب (
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نماذج تقييم األداء يجب أن تكون قصيرة وموجهة نحـو الهـدف ،    .6
كيف سـتكون  وعليه عندما يمر الشخص على نموذج التقييم يجب أن يتوقع 

 .نتيجة التقييم دون مفاجآت

إذا كان أحد األعضاء لديه مشاكل فيجب أن تكون هنـاك فتـرات    .7
 .تشاورية سابقة وإذا كان العضو فعاالً فيجب أن تكون هناك مكافآت سابقة

  :إن الهدف من التقييم هو 
كيف يمكن للعضو أن يتطور لكـي يخـدم أهـداف    : التطور المهني ) أ ( 

  .ل أفضلالمؤسسة بشك
يؤدي التقييم إلى تجميع وثائق قد تلـزم فـي حالـة    : األسباب القانونية) ب (

  .الرغبة في فصل العضو أو تبرير عدم ترقيته
  

  تقييم المواقف بسرعة وبدقة
   

كما أن قبطان السفينة يوجه الدفة ويوزع المسئوليات ويتفاهم مع اآلخرين يجب  .1
  .تلفة بنفس الطريقة على القادة التعامل مع المواقف المخ

على القائد أن يقرر األولويات في كـل موقـف ومـا هـي     :  تحديد االتجاه) أ ( 
  .المصادر التي ستوجه له 

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإزاحة الشخص غير :  التوزيع) ب (
  .المناسب من الطريق 

  .في اتجاهين تأكد أن هناك تفاهم وتحاور يسير : التفاهم والتحاور ) ج (
  :على القائد أن يفكر في ثالث مجموعات متميزة عند تقييم المواقف . 2
  .هل المشروع يدعم أهداف المؤسسة :  المؤسسة) أ ( 
  .ما هي المهارات التي يحتاجها الفريق للنجاح في المشروع :  الفريق) ب (
  .يتعلمها  ما هي المهارات أو المعرفة التي يجب على الفرد أن:  الفرد) ج ( 
  

  التشاور
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التشاور له تأثير قوي وطويل األمد علـى النـاس وعلـى فعاليـة      .1
أو ذلك الذي لديه (المؤسسة ، ونعني بالتشاور الحديث إلى الشخص المقصر 

بطريقة تساعده على حل المشكلة أو تساعده علـى  ) مشكلة تؤثر على األداء
  :وتشمل، إيجاد شروط أفضل لتحسين تصرفه 

  كير في المشكلة حتى يتم فهمها جيداً التف) أ ( 
  اعتماد خطة عمل للتصرف ) ب (
  معرفة الطبيعة اإلنسانية ) ج (
  اختيار التوقيت المناسب للتشاور ) د ( 
  اإلخالص والصدق في المعالجة ) هـ(
الشفقة والعطف ، إذ أنه بالرغم من أن مصالح القائد يجب أن تتطـابق  ) و ( 

  نه يجب على القائد أن يهتم باألعضاء مع مصلحة المؤسسة إال أ
التشاور يتضمن ما هو أبعد من إخبار الشخص ما يجب عليه فعله  .2

  .بخصوص مشكلة ما
يجب على القادة إظهار صفات معينة تجعل األعضاء قادرين علـى   .3

 .إجراء التشاور الفعال

  .االحترام ) أ ( 
  .معرفة النفس وفهمها كقائد ) ب( 
تكون من خالل األمانة والتطابق بـين أقـوال القائـد     المصداقية والتي) ج( 

  .وأفعاله 
حيث أن القائد المتعاطف مع العضو يساعد أكثر ، التعاطف مع العضو ) د ( 

  .في التعرف على المشكلة وإيجاد حل لها 
الغرض من التشاور هو مساعدة األعضاء للتطور وإنجاز أهـداف   .4

  .المؤسسة واألهداف الفردية
  .ض األحيان التشاور هو نتاج سياسة مؤسسية في بع) أ ( 
  .في أحيان أخرى القادة يختارون التشاور لتطوير أداء األعضاء ) ب (
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على الرغم من أن السبب وراء التشاور هو تطوير العضو والـذي    .5
  :بدوره يطور المؤسسة إال أنه يمكن تقسيم التشاور إلى 

  .تشاور حول األداء ) أ ( 
  .مشكلة تشاور حول ) ب (
 .التشاور حول النمو الفردي ) ج( 
  

  :خطوات التشاور 
  .تحديد المشكلة ) أ ( 
  .تحليل القوى التي تؤثر على التصرف ) ب (
  .التخطيط والتنسيق وتنظيم الفترة التشاورية ) ج (
مباشرة الفترة التشاورية بكل إخالص وتعاطف وشفقة وهـذا ال يعنـي   ) د ( 

  .عدم اتخاذ مواقف صلبة 
أثُناء التشاور قم بتحديد ماذا يعتقد العضـو أنـه السـبب وراء األداء    ) هـ(

السلبي وما هو المطلوب لتغييره ، وأيضاً حدد ما إذا كان تحليلـك األولـي   
  .ال   صحيحاً أم 

حاول استخدام األسلوب والتوقيت األمثل في استخدام التشاور الموجـه  ) و ( 
  .غير الموجه   أو 

ع المعلومات المتوفرة خذ قـراراً أو اجعـل الشـخص    باستخدام جمي) س (
  .المعني يأخذ قراراً أو خطة عمل ليصحح المشكلة

  .تابع الشخص المعني لفترة وذلك للتأكد من أنه قد تم حل المشكلة ) ي ( 
  

  :التشاور الموجه وغير الموجه 
اذا وفيه يحدد القائد المشكلة ويخبر الشخص المعني م: التشاور الموجه ) أ ( 

  .عليه فعله 
وفيه يحدد الشخص المعنـي المشـكلة ويحـدد    : التشاور غير الموجه ) ب (

  .الحل بالتعاون أو بمساعدة القائد 
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  :نصائح للفترات االستشارية 
على القائد التوضيح أن التصرف الخطأ هـو غيـر المقبـول ولـيس     ) أ ( 

  .الشخص المعني 
ه يهتم به ولكنـه فـي نفـس    على القائد أن يوضح للشخص المعني أن) ب (

  .الوقت يتوقع أداءا أفضل 
عدم معاقبة األعضاء الذين ال يستطيعون القيام بأداء عمل ما ، ولكـن  ) ج (

يجب معاقبة أولئك الذين يقدرون على القيام بالعمل ولكنهم غير مسـتعدين أو  
  .ليست لديهم الدافعية للنجاح 

وفوراً بعد التصـرف غيـر   يجب أن يكون العقاب بخصوصية كاملة ) د ( 
  .المقبول مع تجنب إذالل أي شخص أمام اآلخرين 

التأكد من أن الشخص المعاقب يفهم تماماً التصرف الذي سبب العقوبة ) هـ(
.  
عند انتهاء العقوبة ، يجب أن ال يحمل القائد حقداً أو خلفية بعد العقاب ) و ( 

  .انتهى كل شيء 
 

  التخطيط 
 :طرح سؤالين  عند اختيار حل ما يجب .1

  .ما هي المكونات األساسية لنجاح الحل المنشود ) أ ( 
ما هي القوى المحتملة أو األحداث التي يمكن أن تعيق هـذا الحـل أو   ) ب (

  تدمره ؟
  
من ، ماذا ، متى ، أين ، كيف (الخطة التفصيلية يجب أن تتضمن  .2

 )ولماذا؟

  .من المشمول في الخطة  •
 . متى تبدأ الخطة ومتى تنتهي •

 .أين سيتم التنفيذ  •

 .كيف سيتم التنفيذ  •
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 .لماذا يجب أن نفعلها  •

 .ماذا يحدث لو لم نفعلها  •
 
 :وضع الخطة  .3

  .تحديد كل األعمال ) أ ( 
  .وضع هيكلية لتنفيذ األعمال ) ب (
  .توفير المصادر الالزمة ) ج (
 
 :تحديد كل األعمال  •

 
الزمـة والشـروط   استخدام الوصف الذهني لتحديد كـل األعمـال ال  ) أ ( 

  .الضرورية لتطبيق الخطة 
  .حدد متى يتم البدء في تنفيذ كل عمل واالنتهاء منه ) ب (
كل هـدف ونقـرر مـاذا     ىاستخدام التخطيط العكسي وهو أن ننظر إل) ج (

  .يجب فعله لتحقيق هذا الهدف 
  :تجميع التفاصيل على هيئة أقسام مثل ) د ( 
  .اللوازم  •
 .المصادر  •

 .الدعم  •

 . جهيزات الت •

 .األعمال الرئيسية  •

  ) .ما يجب فعله(حصر القائمة ) هـ(
 

 :وضع هيكلية إلنجاز األعمال  •

  .بعض األعمال أهم من أخرى ) أ ( 
  .بعض األعمال يجب إنجازها قبل البدء بأعمال أخرى ) ب (
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يجب تطوير نظام للتأكد من أن كل عمل يتم إنجازه في الوقت المحـدد  ) ج (
.  
 
 :ادر الالزمة توفير المص •

  .خطط للحصول على كل المصادر الالزمة ووفرها ) أ ( 
  .عدم توفير المصادر الالزمة يمكن أن يفشل المشروع ) ب (
التأكد من تـوفير المصـادر المكلفـة أو التـي      -لهذا السبب  –يجب ) ج( 

  .يصعب الحصول عليها
  
  التنفيذ

  

  :تم اإلنتباه لها أثناء تنفيذ المشروع هناك ثالثة أمور يجب أن ي .1
  هل المشروع يتم إنجازه واستكماله كما هو مخطط له؟  :القياس ) أ ( 
  هل استكمال األعمال واألهداف يتم بشكل صحيح؟  :األداء ) ب (
عندما ال يتطابق األداء مع القياس يجب زيادة كفاءة األداء أو  :الضبط ) ج (

  .تقليص التوقعات 
  

  حل المشاكل 
  

  :ات أساسية هناك سبعة خطو
  .تحديد المشكلة ) أ (  
  .جمع المعلومات حول المشكلة ) ب (
  ) .أو طرق عمل(تطوير طريقة للعمل ) ج (
  .تحليل ومقارنة طرق العمل التي تم تطويرها ) د ( 
  .إتخاذ قرار باختيار طريقة العمل التي سيتم إعتمادها ) هـ(
  .بناء خطة ) و ( 
  .تنيفذ الخطة ) ز ( 
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  والتدريب التنافسي  التدريب
هو دروس مصممة إلكسـاب األعضـاء المعرفـة أو    : التدريب  .1

  .المهارة للقيام بعمل ما 
هو عملية مصممة لمساعدة األعضاء ليكونـوا  : التدريب التنافسي  .2

 .أكثر تنافسية ويتغلبوا على العقبات لزيادة كفاءة األداء لديهم 
  

  التعلم والتطور
  .لمعرفة الحالية والمهارات والمسئوليات فترة تقييم لتحديد ا) أ ( 
تحديد األهداف الجزئية التي يمكن قياسها دورياً ، وهذا يساعد على تجزئـة  ) ب (

  .هداف على صورة عمليات خطوة خطوةهذه األ
  .توضيح التوجه واألهداف الكبيرة والمسئوليات ) ج (
  .دور في نجاح الفريق تشجيع التدريب التنافسي وإقناع الجميع بأن لكل فرد ) د ( 
التدريب والتدريب المنافس أكبر من مجرد إخبار األعضاء كيف يفعلون كـذا  ) هـ(

بل يشمل أساليب التعلم وبناء المهارات وبناء عمليات أفضل والـتعلم مـن     وكذا 
  .خالل االكتشاف 

معالجة العقبات بتوضيح طرق الحل مع بقاء القائد بعيدا عن األخطـاء التـي   ) و ( 
  .يمكن أن ينتقد من خاللها 

  .القيادة بالقدوة مع توضيح السلوك المرغوب به عملياً ) ز ( 
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  مبادئ التخطيط االستراتيجي

  

ال شك أن المجتمعات بشتى أشكالها وألوانها وثقافاتها تسعى للتميز وتبـوء أعلـى   
الكثيـر   وال شك أن هذا يتطلب. المراتب لتكون موضع أنظار وتقدير األمم األخرى

من الجهد والتعب ، إال أن تلك النزعات قد تشتد وتخرج عن طبيعتها بحيث تعتقـد  
بعض الشعوب أو األعراق أن في تركيبتها ما يجعلها األولى بالقيادة والسيادة علـى  
البشرية ، وأن غيرها من األمم ربما كانوا ال يستحقون الحياة ، ممـا دفـع أولئـك    

و عرقية ضد الشـعوب األخـرى ، فُأزهقـت األرواح    لحروب دينية أو اقتصادية أ
وقد بدا ذلك جليـاً  . ودمرت المقدرات واستُنزفت البشرية فترات طويلة من عمرها

في الحروب التي خاضتها النازية ضد جيرانها وغيرهم من شعوب األرض حيـث  
. اعتقد األلمان بسيادة الجنس اآلري على بقية األجناس ، وذلـك دون وجـه حـق   

ل يعلم كيف كانت نتيجة تلك الحروب الطاحنـة والصـراعات الداميـة التـي     والك
استباحت كل الحرمات ودمرت دوالً كثيرة أكثر من مرة ، بما فـي ذلـك ألمانيـا    

وبنفس الطريقة يمكن النظر إلى اليهود ، الذين يعتبرون أنفسـهم شـعب اهللا   . نفسها
ال يستحقون هذه المنزلة ، بحسب المختار ، ويحتكرون دينهم فال يدخله البشر ألنهم 

واليهود أيضاً يعتقدون أن األمم األخرى إنما خلقها اهللا لتكون في خدمتهم . معتقداتهم
ومن الممكن التطرق إلى ثقافـات متعـددة   !!. وعبيداً لهم ، ال لشيء إال ألنهم يهود

ـ  ا أخرى مصبوغة بالتطرف وادعاء التميز على اآلخرين ولعل آخر تلك الثقافات م
يعرف اليوم بالمحافظين الجدد في الواليات المتحدة األمريكية ، ومعاداتهم للعـرب  
والمسلمين على وجه الخصوص ، ودعمهم الالمحدود للصهيونية وأفكارها التـي ال  

  .تعترف بأخالق وال دين وال أخوة بين البشر أبناء آدم عليه السالم

للناس ليس ألنهم عرب أوقرشيون  أما المسلمون فهم يعلمون أنهم خير أمة ُأخرجت
أو باكستانيون أو هنود أو ماليزيون وما إلى ذلك ، بل تقريراً من اهللا تبارك وتعالى 

كُنتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَْأمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون عـنِ    {: " حيث يقول 
آم لَوو بِاللّه نُونتُْؤمنكَرِ ونُوالْمْؤمالْم منْهم مراً لَّهخَي تَابِ لَكَانُل الْكَأه ن  مهَأكْثَـرو ن
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قُونوعليه فإن هذه الخيريـة التـي يعتقـد ويـؤمن بهـا      ". 110 آل عمران }الْفَاس
المسلمون ليست خيرية قومية وال عرقية يسخرونها الضطهاد واحتقـار الشـعوب   

بالمعروف والنهي عن المنكر واإليمان باهللا ، بـل  األخرى ، ولكنهم حازوها باألمر 
إن كل البشرية مدعوة للمشاركة في هذه الخيرية وأن تكون جزءاً منها وعلى نفـس  

وقد أشار القرآن الكريم والسنة . القدر والتكافؤ مع غيرهم ممن سبقهم من المسلمين
، أبيضـهم  المطهرة  في مواضع متعددة إلى أن البشر جميعهم ، عربهم وعجمهـم  

وأسودهم ، وحتى مؤمنهم وكافرهم ، مكَرمون بإنسانيتهم ، حيـث يقـول تبـارك    
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مـن الطَّيبـات   { : "وتعالى 

ولَو يَؤاخذُ { : "، وأيضاً قوله " 70 اإلسراء }الًقْنَا تَفْضيوفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَ
اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها من دابة ولَكن يَؤخِّرهم ِإلَى َأجٍل مسـمى  

القرآن الكريم إلى  كما أشار" . 45فاطر}فَِإذَا جاء َأجلُهم فَِإن اللَّه كَان بِعباده بصيراً 
يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ    { : "أن معيار التفاضل بين البشر هو التقوى 

   ـيملع اللَّـه ِإن َأتْقَـاكُم اللَّه ندع كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجُأنثَى وو 
، واألحاديث النبوية كثيرة في هذا الجانب فقولـه صـلى اهللا   " 13 اتالحجر }بِيرخَ

ال فضل لعربي على أعجمي :" وقوله أيضاً " كلكم آلدم وآدم من تراب:"عليه وسلم 
، فادعاء الخيرية من قِبل المسلمين ليس مرتبطاً " وال ألبيض على أسود إال بالتقوى

روط بتطبيق شروط الخيرية وهـي  بجنس العرب كونهم عرباً ، ولكنه مرتبط ومش
  .مفتوحة للجميع كما تقدم

وألننا نؤمن بتلك الخيرية التي تقتضي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتي 
تعني في نفس الوقت تبوء مكان الصدارة والريـادة ، وقيـادة البشـرية المعذبـة     

رة على شـعوب  والمضطهدة والمظلومة وحمايتها من قوى الشر والحالمين بالسيط
وفـي  . األرض واخضاعهم واستغالل ثرواتهم واحتكارها لمصلحتهم دون غيـرهم 

طريق سيرنا نحو الخير واإليمان يجب علينا أن نتبـين طريقنـا وأال نهـيم علـى     
َأفَمن يمشي مكباً علَى وجهِـه  {: " وجوهنا دون هدى حيث يقول ربنا تبارك وتعالى

، ولذلك رأيت أن أكتب في "  22الملك }مستَقيمٍسوِياً علَى صراط  َأهدى َأمن يمشي
اآلليات واالستراتيجيات الضرورية لمساعدة الجيل المسلم الواعي في احتالل مكانته 
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المتقدمة ، وانتزاع الصدارة التي ال يمكن الوصول اليهـا باألمـاني والعشـوائية ،    
م واتباع أحدث ما توصلت اليه العلوم من آليـات  ولكن بالعمل الجاد والتخطيط السلي

فلسفية وتطبيقية ، تتيح بمجملها السير نحو ذلك الهدف النبيل بخطى ثابتـة وعلـى   
وال أعتقد أن القارئ يجهل ما آلت إليه أحوال العـالم المتقـدم مـن    . بصيرة وهدى

تفـوق  قدرة عالية على التنظيم والتخطـيط والتطـوير والمتابعـة ، ممـا أهلَـه لل     
  .التكنولوجي وقيادة المدنية العالمية في هذه المرحلة من التاريخ

فلم يعد خافياً اليوم ما للتخطيط من أهمية مركزية ليس فقط فـي حيـاة الشـعوب    
ومستقبلها ولكن في جميع مناحي الحياة المتنوعة سواء في المجاالت االقتصادية أو 

من حال إلـى آخـر يتطلـب خطـة      فاالنتقال. االجتماعية أو السياسية وغير ذلك
  .واضحة وآليات مفهومة تضمن تحقيق الهدف بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن

ومن الناحية التاريخية نجد العديد من علمـاء االدارة يؤرخـون لنشـأة التخطـيط     
وقـد  . االستراتيجي الحديث إلى األمريكيين ، في أواسط القرن الماضـي تحديـداً  

دول الحليفة للواليات المتحدة في أوروبا الغربية ، وبعدها انتشرت هذه الفكرة إلى ال
إلى كافة دول العالم وبالذات بعد إدراج هذا العلم كموضوع أساسي فـي المنـاهج   

واليوم ال نكـاد نلحـظ   . الجامعية ، وظهور مراكز تدريب متعددة لخدمة هذا العلم
  .صول إلى أهدافهامؤسسة كبيرة أو صغيرة إال وتعتمد التخطيط االستراتيجي للو

ومن الممكن التمييز بين التخطيط االستراتيجي والتكتيكي ، فاألول يعني التخطـيط  
أما الثاني فيمكن أن يطلق عليـه التخطـيط   ) أكثر من خمس سنوات(طويل المدى 

ويكون في خدمة واتجاه ) من سنة إلى ثالث سنوات عادة(قصير المدى أو المرحلي 
ويتميز التخطـيط االسـتراتيجي بأنـه    . وناً من مكوناتهالتخطيط االستراتيجي ومك

ترجمة واقعية لرؤية ورسالة المؤسسة بينما يفَصل التخطيط التكتيكي آليات تحقيـق  
  .األهداف االستراتيجية واألنشطة والجداول الزمنية الالزمة لذلك

رة ال هذا وقد أصبح التخطيط االستراتيجي علماً واضح المعالم والمرتكزات ، ومها
بد منها لمن أراد أن يتصدر القيادة والريادة ، حيث ال يعذَر الجهل بها بـل علـى   
العكس تماماً فال بد للقائد أن يدركها إدراكاً تاماً ، ويبرع في اسـتخدامها كمـا ورد   
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تَذَكَّر ُأولُـوا  ا يقُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّم{ : "في قوله تعالى
وضـرب اللّـه مـثَالً رجلَـينِ     { : "وأيضاً قول اهللا تبارك وتعالى" 9 الزمر }الَْألْبابِ

َأحدهما َأبكَم الَ يقْدر علَى شَيء وهو كَلٌّ علَى مواله َأينَما يوجهه الَ يْأت بِخَيرٍ هـْل  
و وتَوِي هسيمٍيتَقسم اطرلَى صع وهِل ودبِالْع رْأمن ي76 النحل }م ."  

لقد بات معلوماً أن االستراتيجية توضع على ثالثة مستويات وهي المستوى الكلـي  
واعتمـاد التخطـيط   . أو الشمولي ومستوى اإلدارات العامة والمستوى الخـدماتي 

لشمولي إنما يوضح التوجـه العـام   االستراتيجي وإقراره على المستوى الكلي أو ا
للمؤسسة بكافة إداراتها وفروعها وخدماتها ، والنقطة التي يجـب أن ينظـر إليهـا    

كما أن التخطيط . الجميع ، ويتجه نحوها التخطيط االستراتيجي في المستويات األقل
االستراتيجي يجب أن يضمن النجاح في تحقيق وتطوير محاور أساسية ، وذلك كما 

  :يلي

  ودة ونوعية الخدمة التي تؤديها المؤسسةج .1

 زيادة االنتاجية وتنوع النشاطات .2

 تفعيل دور المؤسسات الداخلية والفرعية في المؤسسة األم .3

 توجيه االعالم لخدمة االستراتيجية .4

 التنسيق والتعاون مع أطراف أخرى لتحقيق االستراتيجية .5

 توفير الدعم الالزم للقيام باألنشطة المختلفة .6

 الكادر البشري في النواحي المختلفة وتوفير بيئة تعاونية مريحة للعملتنمية  .7

 اعتماد آليات وطرق قياس األداء المناسبة والفعالة .8
  

  عملية التخطيط االستراتيجي

تتضمن عملية التخطيط االستراتيجي سلسلة من الخطـوات المنطقيـة والمنظمـة    
وللدخول إلـى جـوهر   . مؤسسةوالهادفة ، وبمشاركة كافة المؤسسات القيادية في ال
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عملية التخطيط االستراتيجي ال بد من إدراج بعض األسئلة الهامة التي تساعد فـي  
  :عملية التخطيط ، وذلك كما يلي

  أين تقف المؤسسة اليوم؟ .1

 أين ترغب المؤسسة أن تكون في المستقبل؟ .2

 كيف نحقق االنتقال إلى المستقبل؟ .3

 كيف نقيس التقدم في عملية االنتقال؟ .4

 كيف نصحح المسار ونعدل الطريق إن لزم؟ .5

كما تتضمن عملية إعداد الخطة االستراتيجية تشكيل فريق عمل مسئول عن انجـاز  
المطلوب ، على أن يتسم الفريق المذكور بالقدرات والمهارات القياديـة النوعيـة ،   

ومن مهمات الفريـق المـذكور   . وأن يكون من أعلى المراتب القيادية في المؤسسة
  :قيام بالخطوات التاليةال

تكليف من يلزم من الفرق التقنية بجمع البيانات والمعلومات الضرورية عن  .1
وضع المؤسسة في كافة الجوانب مع تحديد نقاط القوة والضعف والفـرص  
والتهديدات التي تواجه المؤسسة ، تمهيداً لتقييم وضع الشركة بتنفيذ اختبار 

خلية والخارجية للمؤسسة في وضـعيتها  سووت المعروف لتحليل البيئة الدا
  .الحالية

االستعانة بمن يلزم من الخبراء لتحليل الواقع الحالي والوضع المسـتهدف   .2
 .ومن ثم اقتراح العناصر األساسية للخطة االستراتيجية

إعداد مسودة الخطة االستراتيجية وتعميمهـا علـى االدارات العليـا فـي      .3
 .ت والتوصيات بخصوصهاالمؤسسة لدراستها وابداء المالحظا

صياغة الخطة االستراتيجية بشكلها النهائي وتعميمهـا علـى المسـتويات     .4
االدارية المختلفة في المؤسسة لالطالع عليها وإعـداد الخطـط الفرعيـة    

 .الخاصة بكل إدارة وبما ينسجم مع الخطة االستراتيجية العامة
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لمسـاندة لهـا فـي    متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط المصاحبة وا .5
 .االدارات المختلفة واتخاذ االجراءات التصحيحية إن لزم

  

  المخطط العام لعملية إعداد الخطة االستراتيجية

  

  
  

ومن ذلك يمكن أن نلحظ أن االدارة االستراتيجية ما هي إال مجموعـة القـرارات   
ـ  ياغة والممارسات االدارية التي تحدد األداء طويل األجل للمؤسسة ، حيث يتم ص
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االستراتيجية وتطبيقها وتقويمها باعتبارها المنهجيـة االداريـة وأسـلوب العمـل     
كما أن االدارة االستراتيجية تحدد االتجاه المستقبلي للمؤسسة عبر تحليـل  . الصحيح

وبـديهي أن يـتم   . البيانات الخاصة بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسـة 
رد المالية المناسبة والالزمة لتحقيق االستراتيجية ، على اتخاذ القرارات لتحديد الموا

ومـن الممكـن   . اعتبار أن من شأن ذلك تحقيق األهداف التي تسعى إليها المؤسسة
  :التعبير عن ذلك باستخدام الشكل أدناه

  
ومن الشكل يتبين أن الخطة االستراتيجية هي الوسيلة لسد الفجوة بين الواقع الحالي 

  .دفوالوضع المسته

كما أن معظم الباحثين في شـئون اإلدارة االسـتراتيجية يعتبـرون أن التخطـيط     
االستراتيجي يجب أن يضمن للمؤسسة حجم وسرعة االستجابة للتغيرات مع حجـم  

كما أنه بـديهي أن  . وسرعة تلك التغيرات ، وإال كان التخطيط االستراتيجي قاصراً
. نجازات أو القـدرات أو كليهمـا  يكون القصور المقصود قد يكون على مستوى اإل

ومن الممكن أن نعرف القصور في اإلنجازات على أنه الوضع الناشئ حينما يكون 
المتحقق الفعلي أقل من المستهدف ، بينما يعتبر نقص اإلمكانات المتوفرة عن تلـك  

  . الالزمة للوصول إلى الوضع المستهدف قصوراً في القدرات

هو قدرتها على تقديم خدماتها بشـكل تنافسـي مـن     إن ما يميز المؤسسة الناجحة
الطراز األول بالرغم من المعوقات والتحديات التي تواجهها ، وبالرغم من وجـود  
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ولعلـه مـن   . تنافس قوي بينها وبين المؤسسات األخرى التي تريد فرض سيطرتها
ـ  ة المفيد هنا أن نعود إلى مراجعة أداء حكومة حماس أي الحكومة العاشرة وحكوم

الوحدة الوطنية ، حيث يعزو أنصار الحركة فشل الحكومتين في تغييـر األوضـاع   
إلى األفضل وتحقيق برنامج التغيير واإلصالح الذي رفعته حماس شعاراً لهـا فـي   

وهذا كمـا  . االنتخابات إلى المعوقات الكبيرة التي تم وضعها في طريق الحكومتين
ي يجب عليها تقديم خدمات تنافسية بـالرغم  يبدو ينافي تعريفنا للمؤسسة الناجحة الت

أضف إلى ذلـك أن المؤسسـة   . من وجود المعوقات ، وذلك عبر عبقرية التخطيط
ومدى نجاحها يرتبط بالقدرة على توفير التمويل الالزم لتقـديم أفضـل الخـدمات    
وأكفأها ألوسع شريحة ممكنة ، ضمن الظروف الموضوعية والبيئة التي تعمل فيها 

  .، وفي نفس الوقت ضمن أعلى درجات التخطيط المبدع والمبتكر المؤسسة

  :والشكل أدناه يوضح طبيعة المؤسسة الناجحة

  المؤسسة

  البوصلة  تعتمد  الخصائص العامة

  الرؤيا  الخطط  المرونة

  الرسالة  السياسات  التجدد

  الغايات  اآلليات  االنفتاح

  األهداف  األطر اإلدارية  التكنولوجيا

  المعايير  فرق العمل  يرقبول التغي

  المقاييس  التحفيز  الرقابة
 

  أهداف وأهمية التخطيط االستراتيجي

ال شك أن أهم أهداف التخطيط االستراتيجي يتمثل في تحقيق االنسجام الكامل والتام 
بين رؤية المؤسسة ورسالتها وغاياتها مع األهداف التـي تتبناهـا تلـك المؤسسـة     



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

55 
 

فالتخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة على بلـورة   وعلى ذلك. لتحقيق طموحاتها
كمـا  . رؤيتها بشكل واضح وكذلك صياغة رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية

يجب أن يضمن التخطيط االستراتيجي إمكانية تطوير المؤسسة ، ووضع القواعـد  
  .واألنظمة واعتماد األنشطة التي تتوافق مع مكونات تلك االستراتيجية

الممكن تحديد العناصر األساسية لإلدارة االسـتراتيجية حيـث يميـل معظـم      ومن
  :الباحثين في هذا المجال إلى اختصار تلك العناصر بما يلي

  

  صياغة االستراتيجية .1

ويندرج ضمن تلك الصياغة تحديد الرؤيا والرسالة والغايات واألهداف الخاصة 
  .بالمؤسسة

  تطبيق االستراتيجية .2

ج التفصـيلية والمشـروعات المحـددة وإدارة االجـراءات     ويشمل ذلك البرام
  .والميزانيات

  الرقابة .3

  .وذلك عبر تحديد مجاالت القياس ومعايير األداء واإلجراءات التصحيحية

وما دمنا نتحدث عن التخطيط االستراتيجي وصياغة االستراتيجية فلعله من المفيـد  
د من كل مصطلح وآليـات  التفصيل في ذلك ، مع ذكر أمثلة محددة توضح المقصو

وكما ذكـرت فـي   . تطبيقه ، وصوالً إلى إسقاط تلك المفاهيم على المؤسسة المعنية
التقديم فستكون تلك األمثلة متعلقة بالحركة اإلسالمية ومؤسساتها وذلـك لغـرض   
مساعدة العاملين في هذا المجال على فهم طريقـة بنـاء االسـتراتيجيات الالزمـة     

، وبديهي أن نبدأ بتفصيل المقصود بعناصـر االسـتراتيجية    لتحقيق أهداف الحركة
  :وذلك كما يلي
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  الرؤيا: أوالً

والمقصود بالرؤيا من الناحية االستراتيجية أنها التصورات والطموحات لما نصـبوا  
وهي عادة تتكون من جملة أو عـدة جمـل   . أن تكون عليه المؤسسة في المستقبل

كلمات لكنها شاملة ومعبرة ، تتميز بأن لها اتجاهاً مختصرة ولكنها واضحة ، قليلة ال
وعادة ما ينظر إليها علـى أنهـا   . واضح المعالم ، ومنطقاً قوياً ، وثقة في المستقبل

  .أقرب ما تكون إلى الحلم الممتزج بالواقع ، بعيد المنال غير أنه ممكن

بالحركـة   والرؤيا هي التي تميز المؤسسات بعضها عن بعض ، وبالذات ما يتعلق
اإلسالمية حيث أنها خدمية دعوية ، غير ربحية وال ترويجية ألي طرف غير ديـن  

بأحكـام   -قـوالً وفعـالً    -اإلسالم ، وهي بذلك مؤسسة ناصحة ومبلغة وملتزمة 
اإلسالم وفلسفته وتصوراته ، وبديهي أنها ال تخترع رؤيتها بل تستنبطها من أصول 

قبل أن نتحدث عن رؤية الحركة اإلسالمية عموماً  ولعله من المفيد. الدين والشريعة
ومن ذلك ما أجـاب بـه   . أن ننظر إلى أمثلة من الرؤى التي ورد ذكرها في السير

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خباب بن األرت عندما جاءه يشكو إليه ما أصـابه  
اهللا  والمسلمين من أذى المشركين وظلمهم ، طالباً من رسـولنا الكـريم أن يـدعو   

للمسلمين ، فأجابه الرسول الكريم عليه أفضل السالم بما هو مشهور مـن الحـديث   
ولَيتمن اللَّه هذَا اَألمر حتَّى يسير الراكب من صنْعاء : "الشريف الذي يقول في آخره

 خَافُ ِإالَّ اللَّها يتَ مومرضذه الرؤيا أن اإلسالم ونفهم من ه. رواه البخاري» ِإلَى ح
رجـالً كـان أم    –سيعم الجزيرة العربية وينتشر األمن واألمان حتى يسير الراكب 

وبمعنى آخر فـإن علـى المسـلمين أن    . من بلد إلى بلد بكل حرية وأمان -امرأة 
هذه الرؤيا صيغت أثناء فترة االستضـعاف  . يعملوا لتحقيق ذلك وهو كائن ال محالة

كانت سائدة في مكة ، إال أنها شكلت طريقاً ، ونقطة إشـعاع   والضعف الشديد التي
جذبت إليها أنظار المسلمين ، ومنحتهم األمل للسير فـي اتجاههـا كونهـا ممكنـة     

كما وردت أمثلة عديدة للرؤيا االستراتيجية التي تُعبر عن . وعظيمة في الوقت نفسه
فها هـو ربعـي بـن      .صدق إيمان وشدة فهم الصحابة والتابعين لإلسالم وحركته

ما الذي جاء بكـم؟ فأجابـه   : عامر يدخل على عظيم الفرس رستم فيسأله األخير 
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جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األديـان  : "ربعي
فهذه كلمات تستحق أن ". إلى عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة

هب وهي تعبر عن رؤيا عظيمة وتوصـيف رائـع لمـا يريـدنا     تُكتب بمداد من ذ
رؤيا تعبر بحق عن فهم عميق لإلسالم ، تتميـز بالوضـوح   . اإلسالم أن نصل إليه

  . والجزالة واالختصار ، ولكنها شاملة وممكنة بالعمل الجاد والدؤوب والهمة العالية

ينشروا اإلسالم فـي  فيالها من رؤى عظيمة تستنفر المسلمين للعمل من أجلها ، كي 
ربوع األرض بعدله ورحمته وعفوه وسماحته وأنظمته ومبادئه في كافـة ميـادين   

ومن فضل اهللا على أمة اإلسالم . الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها
أن أرسل لها بالبشائر على لسان نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، الذي ال ينطـق عـن   

يوحى ، وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى أننـا قـادرين علـى     الهوى إن هو إال وحي
ولعل وعد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  . تحقيق تلك البشائر طال الزمان أم قصر

لسراقة بن مالك بسواري كسرى كان من بين عوامل النصر للمسلمين في موقعـة  
ة ، وهذا تماماً القادسية فهم يطلبون النصر أو الشهادة إال أن الرؤيا ستتحقق ال محال

وفي الحقيقة يوجد من األمثلة ما ال يتسع المقام لذكره وأرجو أن يكون مـا  . ما كان
 .تقدم كافياً ، يفي بالغرض ويوضح الفكرة

ولعله أصبح واضحاً اآلن أن القيادة أقدر على صياغة الرؤيا من غيرهـا ، فالقائـد   
شرف المستقبل ، مهما تلبـدت  يتقن قراءة الخارطة ، ويتبين االتجاه الصحيح ، ويست

ولعـل اليـأس يبـدأ    . السماء بالغيوم ، ومهما ادلهمت الخطوب واشتدت التحديات
. بالتسلل إلى بعض األخوة فهم غير متأكدين من قدراتهم القيادية وثبـات رؤيـتهم  

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ذلك ال ينقص من قدرهم ، وال يحط من مكانتهم شيئاً 
فمن الممكن اكتسـاب مهاراتهـا بـالقراءة    ) وهذا قليل(إن لم تكن فطرية  ، فالقيادة

أضف إلى ذلـك  . والتعلم والتدرب ، وهذا ما أحاول تقديمه بين ثنيات هذه الدراسة
أن المنطق السليم ربما يؤكد أن زمن القيادات الفطرية قد انتهى في هذه الظـروف  

أيضاً ضـرورة اإللمـام بمهـارات     وهو ما يؤكد. شديدة التعقيد والتشابك والتنوع
متعددة وعلوم مختلفة ودقيقـة ، ال يمكـن إدراك ماهيتهـا ، واتقـان تفاصـيلها ،      
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واستخدامها بكفاءة دون التعلم المطلوب ، وهو بالمناسبة شاق ومتعب في كثير مـن  
  .األحيان لكنه مسلي وممتع في الوقت نفسه

راتيجية للحركة االسالمية؟ مـن  وبعد هل يمكن أن نتحدث عن صياغة للرؤيا االست
دين اإلسالمي الذي هو آخر األديـان ، حيـث   لطبيعي أن هذه الرؤيا تنطلق من الا

تؤمن به الحركة كعقيدة راسخة ، وهو أيضاً يشتمل على المبـادئ العامـة للحكـم    
. الصالح ، كالعدالة والمساواة والتكافؤ والشفافية والمحاسبة والشورى وغيـر ذلـك  

غرض من األديان وبالذات اإلسالم يتمثل أساسـاً فـي تحقيـق السـعادة     كما أن ال
وللبشـر  . والطمأنينية للمؤمنين خاصة ، وهو في نفس الوقت رحمة للعالمين عامة

كامل الحرية في اإليمان به أو رفضه وحسابهم علـى اهللا ، حيـث يقـول تبـارك     
شْد من الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـْؤمن  الَ ِإكْراه في الدينِ قَد تَّبين الر{: "وتعالى

  ـيملع يعـمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد 256 البقـرة  }بِاللّه "
َأفََأنـتَ تُكْـرِه    ولَو شَاء ربك آلمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعاً{: "وأيضاً قوله تعالى

يننْؤمكُونُواْ متَّى يح وعلى ذلك يجب أن تُصاغ الرؤيـا لتعبـر   ". 99 يونس }النَّاس
اإلسالم : " عن تلك المفاهيم والمعاني ومن الممكن أن نقترح الصياغة التالية للرؤيا

 عقيدة ومنهاج حكم رشيد ، أنزله اهللا رحمة للعالمين ، من شاء آمن به ومـن شـاء  
كفر ، واألمة اإلسالمية هي خير أمة أخرجت للناس ، وأبناؤها أخـوة فـي الـدين    
والعقيدة ، يرقبون اليوم الذي ينعم فيه العالم بالسلم واإلسـالم والعـدل والطمأنينـة    

وال شك أن هذه الصياغة هي إحدى الصياغات الممكنة ولكنها بالتأكيـد  ". والرخاء
  . ليست الوحيدة

  

  الرسالة: ثانياً
، ) الحركة اإلسالمية فـي حالتنـا  (وتعبر الرسالة عن الغرض من إنشاء المؤسسة  

والخـدمات التـي   ، وماهية القيم التي تحكمها ، ومجاالت نشاطها ، وما هو عملها 
وتصاغ الرسالة على هيئة فقرة أو فقرات مختصرة ، وتركز على األعمال . تقدمها

فإنها تمثل األساس المستخدم في تحديـد   الفعلية الحالية للمؤسسة ، وفي نفس الوقت
كما تتضمن صياغة الرسالة عـدة عناصـر مثـل الفئـة     . األهداف المراد تحقيقها
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المستهدفة ، وطبيعة وأنواع الخدمات التي تقدمها ، ومكـان المؤسسـة وهويتهـا ،    
كما يمكن أن تتضمن الرسالة التقنيات . والقيم والمعتقدات التي توجه عملها وتميزها

ولكي نفهم كيفية صـياغة الرسـالة فمـن    . لمستخدمة في أداء األعمال واألنشطةا
  :الضروري أن نعلم أن عناصر الرسالة الفعالة يجب أن تتميز بالخصائص التالية

  قابلية الترجمة إلى خطط وسياسات وبرامج تفصيلية .1
 إمكانية التطبيق ضمن الظروف البيئية المحيطة واإلمكانات المتاحة .2

 توجهات كالً من العاملين والفئة المستهدفة وإشباع رغباتهممراعاة  .3

 تحقيق التكامل بين مختلف فرق العمل في المؤسسة .4

 وضوح الصياغة ودقة تعبيراتها مع مراعاة اإليجاز .5

 مراعاة عوامل النمو والتوسع المستقبلي .6

 وقد ينظر البعض إلى تلك العناصر واالهتمام الكبير بصياغة الرسـالة ومفرداتهـا  
 ،استطراداً وتقديساً لألطر أكثر مما يجب ، وربما تساهلوا في ذلك لهذه األسـباب  

حيث أن صياغة رسالة واضحة ومميـزة يعتبـر   ، لكن الواقع هو عكس ذلك تماماً 
إن كل كلمة من الكلمات المستخدمة في . من أهم عناصر بناء وتحقيق االستراتيجية

لغايات االستراتيجية ، وبالتـالي األهـداف   الصياغة يمكن استخدامها للداللة على ا
كمـا أن  . واألنشطة والبرامج التي من الممكن للمؤسسة اتباعها لتحقيق تلك الرسالة

. كل لفظ من ألفاظ الرسالة يمثل البعد الذي يتجه نحوه كل فرد من أفراد المؤسسـة 
على  ركز جهودهمأنها تحمي المؤسسة من االنحراف وتجمع حولها األنصار وتكما 

  .أساس من الفهم المشترك واالنسجام التام والموقف المبرر
  

  كيفية تحديد الرسالة
  :من الممكن اعتماد عدة طرق لتحديد رسالة المؤسسة وذلك بحسب

  نوعها أي كونها مثالً ربحية أم غير ربحية .1
 طبيعة الخدمات التي تقدمها .2

 الفئات المستهدفة والمستفيدة من خدمات المؤسسة .3
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نت هناك طرق أخرى لتحديد وصياغة رسالة فعالة وشاملة ومعبرة تمامـاً  وربما كا
وما أميل إليه أن الرسالة يجب أن تتضمن جميع تلك العناصر . عن طبيعة المؤسسة

وبالتالي فإنني أرى أن . ، إضافة إلى عنصر العالمية فيما يتعلق بالحركة اإلسالمية
م إلى قيادة الحياة مـن جديـد بمعنـى    تتمثل رسالة الحركة اإلسالمية بعودة اإلسال

  :العمل على تطبيق مبادئ اإلسالم والدعوة إلى ذلك ، وبالذات ما يلي
  حرية العقيدة والعبادة .1
 حرية الرأي والتعبير والملكية والحركة والخصوصية .2

 إحترام مبدأ الشورى والدعوة إليه .3

لف حق الشعب في اختيار حاكمه الذي هو وكيل عنه ، ومحاسـبته إن خـا   .4
 .هو أو أحد وزرائه والعاملين بإمرته أصول ومبادئ الحكم الرشيد

المساواة اإلنسانية بين البشر ، والمساواة أمام القانون والقضاء ، واحتـرام   .5
 حقوق اإلنسان في أكمل صورها وأسمى معانيها

 محاربة الفقر والظلم والفساد واستغالل النفوذ .6

قادرة على قيادة المجتمع المعاصـر   –رجاالً ونساء  –بناء طليعة إسالمية  .7
 باإلسالم دون تقوقع وال تحلل

الدعوة إلى مبادئ اإلسالم وتكـوين رأي عـام إسـالمي يمثـل القاعـدة       .8
 الجماهيرية التي تقف خلف الدعاة وتؤازرهم

تهيئة المناخ العالمي لفهم حقيقة اإلسالم وحضارته وتخليصـه مـن عقـدة     .9
 ر عليه سيطت تالتعصب والجهل الذي ال زال

ولكل عنصر من عناصر الرسالة المذكورة ما يؤيده من األدلة والشواهد الواضـحة  
والصريحة من القرآن الكريم أو السنة المطهرة ، مما يغني عن ذكر التفاصيل ومن 
الممكن الرجوع إلى مقاالت وكتب األعالم أمثال الشيخ القرضـاوي وغيـره مـن    

وربمـا كانـت   . ة اإلسالمية في هذه الموضوعاتالعلماء األفذاذ الذين أغنوا المكتب
أكثر مما يجب ، إال أن ذلك  ت مفصلةجاء قد أعاله هاصياغة الرسالة كما عرضنا

جاء بقصد التوضيح والتأكيد وليس الحشو والتكرار ، كون الدافع في هذه المرحلـة  
يتلخص بالتهيئة المناسـبة لصـياغة الرؤيـا والرسـالة وصـوالً إلـى صـياغة        
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: لرسالة وذلك على النحو التاليوطبيعي أننا من الممكن أن نختصر ا. راتيجيةاالست
الحركة اإلسالمية تعمل لرفعة الدين اإلسالمي وتطبيق مبادئه والدعوة إليه ، آخـذة  "

بعين االعتبار إطالق الحريات وحفظ الحقوق والمساواة بين البشر وأمام القـانون ،  
حالل هو ما أحله اهللا ، وداعية الجميع الجتنـاب  حكاماً ومحكومين ، ومؤمنة بأن ال

ما حرم اهللا ، وباذلة ما تستطيع لتحقيق عالمية اإلسـالم وتعريـف العـالم أجمـع     
برسالته التي هي السبيل إلى تخليص البشرية من الهموم والمشاكل ، وهـي بهـذا   

جـودة  تعتمد على الدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة ضمن أعلى معـايير ال 
  ". والموضوعية واإلبداع واحترام اآلخر

وكما نرى فإنه يمكن القول أن الرسالة تتضمن أهم العناصر التي توضـح ماهيـة   
الحركة اإلسالمية وماذا تريد والفئة المستهدفة والمستفيدة ، إضـافة إلـى المنهـاج    

ية فقرة أو وقد يالحظ البعض أنني لم ُأدرج أ. المتبع لنقل تلك الدعوة والتعريف بها
عبارة عن المرأة وحقوقها إليماني أن الخطاب اإلسالمي إنما يشمل الرجل والمـرأة  

والْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بعضهم َأوِلياء {: " على حد سواء ، حيث يقول تبارك وتعالى
ونيمقينكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرْأمضٍ يعكَـاةَ     بالز ْؤتُـونيـالَةَ والص

  ـيمكح زِيـزع اللّه ِإن اللّه مهمحريس لَـِئكُأو ولَهسرو اللّه ونيعطي71 التوبـة  }و "
وعد اللّه الْمْؤمنين والْمْؤمنَات جنَّات تَجرِي مـن تَحتهـا   {"  :وأيضاً قوله تعالى

اِلدين فيها ومساكن طَيبةً في جنَّات عدنٍ ورِضوان من اللّه َأكْبر ذَِلك اَألنْهار خَ
يمظالْع زالْفَو و{وكذلك اآلية "  72التوبة }ه يننْؤمالْمو اتملسالْمو ينملسالْم ِإن

و تَاتالْقَانو ينتالْقَانو نَاتْؤمالْمو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالص
   اتـاِئمالصو ينـاِئمالصو قَاتدتَصالْمو ينقدتَصالْمو اتعالْخَاشو ينعالْخَاشو

ت َأعد اللَّه لَهـم  والْحافظين فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً والذَّاكرا
فَاستَجاب لَهم ربهم َأنِّي {: "وقوله تعالى". 35 األحزاب }مغْفرةً وَأجراً عظيماً

الَ ُأضيع عمَل عامٍل منكُم من ذَكَرٍ َأو ُأنثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجرواْ 
 مارِهين دواْ مُأخْرِجو  هِمَئاتـيس منْهع نلُواْ ُألكَفِّرقُتقَاتَلُواْ وي وبِيلي سُأوذُواْ فو

 نسح هندع اللّهو اللّه ندن عاباً مثَو ارا اَألنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج ملَنَّهخُألدو
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توجسات أو تقييد  فليس لدى الحركة اإلسالمية أية"   195آل عمران }الثَّوابِ
لقد تعرضت المرأة . للمرأة فالنساء شقائق الرجال ال يقوم المجتمع إال بكليهما

إلى ما تعرض له الرجل من أذى ، وقاتلت كما قاتل ، وهاجرت كما هاجر ، 
وصبرت وضحت ، وما إلى ذلك من مقارنات جعلتها تتساوى في الخطـاب  

لقيمة للمرأة هي مصدر عـز  ولعل هذه ا. اإلسالمي مع الرجل في كل شيء
وفخر اإلسالم الذي أقر حقوقاً متساوية للجنسين وكلفهما بنفس التكاليف ، إال 
فيما يتعارض مع طبيعتها ، وذلك إكراماً ورفعة لها ال انتقاصاً من قـدرها ،  

  .كما يدعي بعض الحاقدين أو الجاهلين
  

  الغايات : ثالثاً
صياغتهما في الصفحات السـابقة فإنـه مـن     بالنظر إلى الرؤيا والرسالة التي تمت

الممكن اآلن استخالص الغايات أو تحديد األهداف االستراتيجية الالزمة لتحقيق تلك 
الرؤيـا   مدى اإلنجاز المتحقق نحو وبديهي أنه من المستحيل قياس. الرؤيا والرسالة

ت مسـمى  لذلك رأينا بعض الكتابات التي تجمعهما في فقرة واحدة تح ، أو الرسالة
ومـن  . تكامالن ال غنى ألحدهما عن اآلخرمالرؤيا والرسالة ، وكأنهما مصطلحان 

المعلوم أيضاً أنه من الصعب جداً قياس الغايات أو األهداف االسـتراتيجية حيـث   
يندرج تحت كل غاية أو هدف اسـتراتيجي مجموعـة مـن األهـداف الفرعيـة      

إن تلك األهداف الفرعية هي . تيجيالضرورية لتحقيق تلك الغاية أو الهدف االسترا
حيـث أن   –بل إنها تتميز بخاصية القياس والمتابعة والتصحيح  –التي يمكن قياسها 

ولكـل نشـاط أو   ، كالً منها بحاجة إلى خطة عمل وبرامج ونشاطات محددة تماماً 
القيام بقياس األداء  –أو يجب أن يكون ممكناً  –ومن السهولة . برنامج جدول زمني

  .تنفيذ األهداف الفرعية التي هي جزء أساسي من مكونات الخطة العامة في
واألهداف االستراتيجية يجب أن تجيب على أسئلة مبدئية مثل ماذا نريد أن نحقـق  

باإلضافة إلـى   –عن الهدف الفرعي  الهدف االستراتيجي وما يميز .وأولويات ذلك
في إمكانية تحقيق  اًهناك عجز أنه ال يمكن التخلي عنه وإال أصبح –صعوبة قياسه 
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الرؤيا والرسالة ، كما أن الهدف الفرعي ليس مطلوباً لذاته وإنما لتحقيق هدف أكبر 
  .منه

ومن الممكن عند تحليل الرؤيا والرسالة المذكورتين فيما يتعلق بالحركة اإلسـالمية  
  :أن نستنبط ونستخلص الغايات أو األهداف االستراتيجية التالية

لى اإلسالم وتوضيح أصوله وبناء مجتمع داخلي يؤمن به ويطبقـه  الدعوة إ .1
  ويحمل أمانته

الدعوة والعمل على إقامة الحكم الرشيد على أساس مبادئ اإلسالم ودعوته  .2
 إلى الحرية والعدل والمساواة والشفافية والتكافل وما إلى ذلك

بهـا  صون الحريات الشخصية اإلنسانية والطائفية بكل أبعادها كمـا جـاء    .3
 اإلسالم

مخاطبة العالم أجمع بماهية اإلسالم وكيفية معالجته للقضايا التي تعاني منها  .4
 البشرية 

حشد الرأي العام المحلي والدولي حول مشروعية الشـعار الـذي ترفعـه     .5
 وتوضيح المقصود به" اإلسالم هو الحل"الحركة 

ه الدولـة  تحرير فلسطين من اإلحتالل وإقامة نموذج لما يمكن أن تكون علي .6
 اإلسالمية العصرية

ومن الممكن الزيادة على تلك األهداف أو تقسيمها ألهداف أصغر بغرض تسـهيل  
  .عملية تحديد األهداف الفرعية

  

  األهداف الفرعية: رابعاً
وفي العديد من المناسبات يطلق البعض على هذا النوع مـن األهـداف مصـطلح    

هداف تتعدد وتتنـوع وتختلـف بـاختالف    وهذه األ. األهداف التشغيلية أو التكتيكية
دورها والغرض منها ولكن ما يجمعها هو أنها ضرورية لتحقيق متطلبـات العمـل   

  .خدمة للغايات ، والنشاطات المختلفة
وبناء مجتمع ، ولنبدأ بالغاية األولى والمتعلقة بالدعوة إلى اإلسالم وتوضيح أصوله 

اول استخالص أهداف فرعية يمكنهـا  ولنح، داخلي يؤمن به ويطبقه ويحمل أمانته 
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أن تسهم في تحقيق ذلك الهدف االستراتيجي الهام والذي يخدم بدوره تحقيق رؤيـة  
  :ومن الممكن في هذا اإلطار سرد األهداف التالية. ورسالة الحركة اإلسالمية

تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر اإلسالمية التي تفهـم أصـول اإلسـالم     .1
مومه وترغب في بذل جهدها وتركيـزه فـي مجـال    وتحمل ه ، وشرائعه

  الدعوة إليه
 إقامة المؤسسات الدعوية التي تهتم بتربية النشء على مبادئ اإلسالم .2

إقامة المؤسسات الخيرية التي تسهم في رفع المعاناة عـن النـاس وتقـديم     .3
 واألخوة كافلالمثال العملي لما يعنيه اإلسالم من التعاون والت

المحاضرات وورشات العمل والمـؤتمرات حـول أفضـل    إقامة الندوات و .4
 طرق الدعوة إلى اإلسالم وتعظيم شعائره

إقامة المؤسسات اإلعالمية التي تهتم بنشر الثقافـة اإلسـالمية والتـرويج     .5
 لإلسالم والرد على الشبهات وتقديم البدائل اإلعالمية اإلسالمية 

ندية وفـرق الكشـافة   إقامة المؤسسات المساندة لتلبية حاجات الشباب كاأل .6
 والتخييم وما إلى ذلك

مـع   إقامة المخيمات الخاصة لشباب الحركة وأيضاً المخيمات المشـتركة   .7
 اآلخرين

إقامة مراكز الدراسات والبحوث التي تهتم بكيفية معالجة اإلسالم لقضـايا   .8
 العصر المختلفة

إصدار ودعم إصدار الكتب والمنشورات التي تعرض الصورة الصـحيحة   .9
 سالملإل

التعاون مع المؤسسات والحركات المناظرة والداعمـة والتنسـيق وتبـادل     .10
 الخبرات معها

وتقديم ، توفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين الذين يعتنقون أفكار الحركة  .11
والعمل على اسـتيعابهم وإنجـاحهم   ، الدعم الالزم لهم أثناء وبعد دراستهم 

 لتقديم النموذج اإلسالمي المطلوب
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أما األهداف التي يمكن أن نستلها من الغاية الثانية والمتمثلة بالدعوة والعمل علـى  
إقامة الحكم الرشيد على أساس مبادئ اإلسالم ودعوته إلى الحرية والعدل والمساواة 

  :والشفافية والتكافل فمن الممكن إبراز األهداف التالية
المتخصصـة   إقامة الندوات والمحاضـرات وورش العمـل والمـؤتمرات    .1

  لمناقشة أصول ومبادئ الحكم الصالح وعناصره وكيف عالجها اإلسالم
إقامة الدورات العلمية والتدريبية للقيادات الشابة لتعريفها بأصول ومبـادئ   .2

 الحكم في اإلسالم

إصدار الكتب والمنشورات التي تهتم بنشر ماهية وثقافة ومبـادئ الحكـم    .3
 الرشيد وأصوله اإلسالمية

الحزبية في العمل السياسي المتاح للتأكيد على مبدأ الحـق فـي   المشاركة  .4
 المشاركة وتعميق المنهج اإلسالمي والرغبة في تداول السلطة

إقامة مراكز الدراسات والبحوث التي تعنى بمناقشـة القضـايا السياسـية     .5
واالقتصادية واالجتماعية والمشاكل المتعلقة بها وتقـديم آليـات معالجـة    

 القضايااإلسالم لهذه 

إعداد القيادات السياسية عن طريق االبتعاث والتـدريب والمشـاركة فـي     .6
 المؤسسات ودعم نجاحها

إصدار المجالت والصحف السياسية التي تعنى بشئون الحكم والعمل علـى   .7
 إنشاء فضائيات خاصة تهتم بقضايا الحكم والدولة في اإلسالم

حقـوق اإلنسـان    التعاون مع األحزاب والمؤسسات واألطر التـي تـدعم   .8
 السياسية واالجتماعية وكافة مبادئ الحكم الرشيد

 المختلفـة  تربية األفراد والمنتسبين للحركة على احترام وجهـات النظـر   .9
 واعتماد الحوار كحل أمثل لتجاوز الخالفات

محاربة الفساد السياسي واإلداري والتأكيد على مبادئ المحاسبة والشـفافية   .10
 ، مع دعم المؤسسات القضائية واستقالليتهاوالمساواة أمام القانون 
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دعم استقاللية األجهزة األمنية وعدم تبعيتها لتنظيم أو حـزب سياسـي أو    .11
وقصر مهمتها على المحافظـة علـى أمـن الـوطن     ، شخصيات متنفذة 

 والمواطن داخلياً وخارجياً

والتعاون مع المؤسسات المختلفة فـي  ، تجريم االعتقال السياسي ومحاربته  .12
 حه وكشف أية ممارسات ومتابعة تقديمها للقضاءفض

  

ومن الممكن أيضاً صياغة األهداف التكتيكية الالزمة لتحقيق الهدف االسـتراتيجي  
الثالث والمتمثل بصون الحريات الشخصية اإلنسانية والطائفية بكل أبعادها كما جاء 

  :بها اإلسالم وذلك كما يلي
ات الموجودة التي تخدم الدفاع عن إقامة المؤسسات الحقوقية ودعم المؤسس .1

  الحريات الشخصية وحقوق اإلنسان  بما ال يتعارض مع الشرع
لتقيـيم وضـع    إصدار التقارير األسبوعية والشهرية والربع سنوية وغيرها .2

وتوثيق االنتهاكات وفضحها ومتابعة عرضها على القضاء ، حقوق االنسان 
 إلى أصحابها ، والتأكد من محاسبة المسئولين ورد الحقوق

إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات للتعريـف بماهيـة    .3
الحقوق اإلنسانية في الشريعة اإلسالمية ، وكيف ينظر اإلسالم إلـى تلـك   

 الحريات ويقدسها

 العمل على تضمين المناهج الدراسية لمبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم .4

لم أجمع والتعاون مع المؤسسات التي الدفاع عن الحريات اإلنسانية في العا .5
على أال تخل تلك الحريات بحقوق اآلخرين أو تتعارض مـع  ، تتبنى ذلك 

 الشرع

التعريف بالدور الريادي للمرأة وأهمية ذلك في النهضة التي تسـعى لهـا    .6
الحركة اإلسالمية ، وعمل ما يلزم بخصوص تعـديل الصـورة النمطيـة    

 بية أو اإلسالمية للمرأة سواء في المجتمعات الغر
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أما الغاية الرابعة والمتمثلة بمخاطبة العالم أجمع بماهية اإلسالم وكيفيـة معالجتـه   
للقضايا التي تعاني منها البشرية فمن الممكن اقتراح بعض األهداف التي تسهم فـي  

  :وذلك كما يلي ، تحقيق تلك الغاية
  لتعريف باإلسالمإنشاء الفضائيات التي تتحدث بلغات العالم المختلفة ل .1
إنشاء المراكز والمؤسسات اإلعالمية التي تهـتم بالكتابـة فـي الصـحف      .2

األجنبية أو المشاركة في البرامج التلفزيونية العالمية لتوضيح كيف ينظـر  
 اإلسالم إلى المشاكل التي تعاني منها البشرية والحل اإلسالمي لها

لفكر من كافة دول العالم عقد المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها أعالم ا .3
حول منهجية اإلسالم في التعاطي مع قضايا العصر من أمثـال الجريمـة   

 واإلرهاب والتفكك األسري والبطالة واحتكار رأس المال والفقر وغيره

تشجيع ورعاية اعتماد برامج تبادل الطلبة والمفكرين الـراغبين بـالتعرف    .4
للوصـول إلـى تفاهمـات     وتنفيذ برنامج تعارفي وفكـري  ، على اإلسالم

 مشتركة

إصدار النشرات والكتب والمواقع اإللكترونية باللغات األجنبيـة للتعريـف    .5
بكيفية معالجة اإلسالم لقضايا العصر المختلفة ، وفتح المجـال السـتقبال   

 األسئلة والحوار

التعاون مع الجاليات اإلسالمية في البلدان المختلفة وإمدادها بالمحاضـرين   .6
والنشرات اإلعالمية المناسـبة لتوضـيح منهجيـة     المتخصصينواألعالم 

 اإلسالم في التعاطي مع المشاكل المجتمعية المتعددة
  

أما الغاية الخامسة والتي تنص على حشد الرأي العـام المحلـي والـدولي حـول     
، وتوضيح المقصود بـه  " اإلسالم هو الحل"مشروعية الشعار الذي ترفعه الحركة 

العديد من األهداف التكتيكية التي تسهم في تحقيـق هـذه الغايـة    فمن الممكن سرد 
  :وذلك كما يلي
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وذلك فـي جميـع   " اإلسالم هو الحل"توضيح مفهوم الحركة لمعنى شعار  .1
مناحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والروحية وغيرها وذلـك  

  :من خالل
  إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات  . أ

اإلصدارات المكتوبـة فـي الصـحف والمجـالت والنشـرات والكتـب          . ب
 والفضائيات ومواقع الشبكة العنكبوتية وكل ما يتوفر من وسائل إتصال

إقامة مراكز الدراسات إلعداد الدراسات والبحوث التي تناقش كل جزئيـة     . ت
 من جزئيات شعارنا باستفاضة وموضوعية وتطبيقية

بشـكل ملـح    سالم لموضوعات تهم العالمإظهار وتوضيح كيفية معالجة اإل .2
مرتبطة بشكل مباشر  هذه األيام والتي أصبحت،  من أمثال قضية اإلرهاب
  باإلسالم وبدون وجه حق

الوضوح في انتقاد التشدد في الدين والغلو فـي تصـدير األحكـام علـى      .3
اآلخرين دون مبررات وأدلة قطعية ، والعمل على دعم حركـة اإلسـالم   

 فراط أو تفريطالوسطي دون إ

مناقشة الحجة بالحجة والدعوة الدائمة إلى الحوار كمدخل للتفاهم والتعـاون   .4
 بين الشرق والغرب

العمل على جسر الهوة بين اإلسالم والغرب وذلك بتوضيح أوجه االلتقـاء   .5
واعتمادها كمدخل للتعاون وبالذات في مجاالت الـنظم   ، المتعددة والكثيرة

وحريـة  ، والتركيز على الحـق فـي االخـتالف     السياسية والحكم الرشيد
 وحل المشاكل الطارئة بالتعاون والحوار، الشعوب في اختياراتها 

  

وبعد فهذه هي األهداف التي أعتقد أن الحركة اإلسالمية من الممكن أن تعمل عليها 
ولـيس  . بتوازن لتحقيق غاياتها والوصول في النهاية إلى رؤيتها ورسالتها العادلـة 

ذلك أن األهداف المذكورة كافية لتحقيق المطلوب بمجرد سـردها وتفصـيلها   معنى 
هدف تكتيكي من هذه األهـداف يحتـاج   ، فإن كل ولكن على العكس من ذلك تماماً 

وكذلك فهو بحاجة إلـى  ، إلى خطة عمل تتضمن البرامج واألنشطة الكفيلة بتحقيقه 
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ووضع جداول أولويات األعمـال  ،  توفير الموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة
أضف إلى ذلك ضرورة وضع معايير النجاح والمقاييس الواجب اتخاذهـا  . وخالفه

لقياس كفاءة األداء ، وربما احتجنا إلى تحديد بـرامج وأنشـطة وأعمـال أخـرى     
يمكننا بوضوح مـن االدعـاء بأننـا     تصحيحية إذا لم نتمكن من تحقيق تقدم مرضٍ

كما أنه يجـب  . بتجاوز النتيجة لمعيار النجاح المقرر سلفاً وذلك،  حققنا ذلك الهدف
ـ    رالنظر إلى كل هدف من هذه األهداف كمكون أساسي وعنصر مهم مـن عناص
. تحقيق االستراتيجية والرسالة وليس حدثاً منعزالً ووحدة قائمة بحد ذاتها أو لـذاتها 

ه جزءاً مـن الخطـة   وبمعنى آخر من المهم أن ننظر إلى أي هدف تكتيكي باعتبار
  .االستراتيجية يخدم رؤيتها ورسالتها إذا تم تحقيقه بنجاح

كـل فـي    –وما آمله هو أن يكون القارئ أو المنفذ أو المشارك في تنفيذ الخطـة  
دوره وانعكاس ما و موقعه الدقيق في الخطة االستراتيجية قادراً على تبين –موقعه 

كما أرجـو أن يستشـعر   . ة وصوالً للرؤيايقوم به على إنجاز األهداف االستراتيجي
مهما قل العمـل أو   -نجاحه وأدائه لعمله بكل كفاءة وإتقان وأهمية المنفذ ضرورة 
ألن مدى نجاحه ونجاح غيره من األفراد إنما يعكس فـي  ، ودقة  –بدا أنه محدود 

واعلـم أخـي   . تحقيق أهـدافها والنهاية مدى النجاح في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
فال يؤتين اإلسـالم   –في موقعك وعملك  –القارئ أنك على ثغر من ثغور اإلسالم 

فشمر عن ساعد الجد وال تقصر في أداء واجبك أو احتقـار دورك وقـم   . من قبلك
بالمهام الموكلة إليك ولو كان ذلك عبر كلمة طيبة أو ابتسامة عابرة فاهللا يحـب إذا  

  .عمل أحدكم عمالً أن يتقنه
 –وما شابههما مـن البلـدان    -اإلسالمية في فلسطين أو العراق أما الحركة 

فباإلضافة إلى الدور المنوط بهـا  . فإنها تواجه تحديات إضافية من نوع آخر
والذي تقدم تفصيله فإن هناك صراعاً عسكرياً وحرباً ال هوادة فيها تسـتهدف  

ولذلك . دةوجود الحركة وأرض اإلسالم ، وتقودها أعتى القوى العالمية الحاق
كان واجباً على الحركة اإلسالمية أن تستجيب لهذا اإلعتداء وتعمل على رده 

ونظراً لما لهذا األمر من مخاطر فإنه بدالً مـن وضـع األهـداف    . ودحره
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التكتيكية الالزمة لتحقيق الغاية السادسة ، والمتمثلة بتحريـر فلسـطين مـن    
الدولة اإلسالمية العصرية ،  اإلحتالل وإقامة نموذج لما يمكن أن تكون عليه

وإلعطاء هذا األمر حقه فإنني أعتقد أن األجدى أن يـتم بنـاء اسـتراتيجية    
ويتطلب ذلك إعادة جميـع  . متكاملة ومحددة للوصول إلى هذا الهدف الكبير

خطوات تحديد االستراتيجية التي تم اتباعها للحركة اإلسـالمية بـدءاً مـن    
ربعة ، وتفصيل الغايات واألهداف التكتيكية ، صياغة عناصر االستراتيجية األ

وإعداد الخطط الالزمة لتحقيق كل هدف تكتيكي على حدة ، ومروراً بتحديـد  
ونظراً لمـا لهـذا   .  المعايير وأدوات القياس وانتهاء باإلجراءات التصحيحية

الموضوع من حساسية فسأضع بين يدي القارئ وجهة نظر لمـا يمكـن أن   
كأساس لبنـاء   -دون تفصيل  –الحركة ورسالتها وغاياتها تكون عليه رؤية 

  :كامل االستراتيجية ، وذلك كما يلي
  

  الرؤيا .1
فلسطين عربية إسالمية ، من البحر إلى النهر ، ترفرف عليها رايـات  "

الحرية والكرامة ، وتمثل روح األمة ومالذهـا وفخرهـا فـي كافـة     
  "المجاالت

  

  الرسالة .2
، لى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرهـا  تعمل الحركة اإلسالمية ع"

وبكافة الوسائل التي أباحها الشرع ، وتتعاون مع الجميـع فـي سـبيل    
، تحقيق ذلك ، وتنحصر معركتنا العسكرية مع المحتل علـى أرضـنا   

وتسعى الحركة إلقامة دولة حرة أبيـة  . حتى نرد اعتداءه بأقل التكاليف
واسـتنبطتها  ، ا وأقرها اإلسالم تطبق مبادئ الحكم الرشيد التي جاء به
كمـا تسـعى الحركـة لتكـون     . الشعوب واألمم بتجاربها عبر التاريخ
  "فلسطين قبلة للعالم في كافة المجاالت
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  الغايات .3
وتتمثل الغايات واألهداف االستراتيجية للحركة في هذا الجانب بكل مـا  

، ومن  من شأنه أن يسهم في تحقيق الرؤيا والرسالة المذكورتين أعاله
  :الممكن استنباط الغايات التالية

  توضيح فهم الحركة اإلسالمية لطبيعة الصراع والحق الفلسطيني .1
حشد وتوفير الرأي العام الداخلي والعربي والدولي والقوة الفكريـة   .2

  والمعنوية المؤازرة الستمرار العمل حتى التحرير
نـي  التوافق مع الفصائل واألحزاب الفلسطينية علـى برنـامج وط   .3

  مشترك والعمل من أجله
 بناء قوة عسكرية كافية لصد العدوان .4

 بناء وحشد القوة االقتصادية الالزمة للتحرير .5

حشد كافة الطاقات الفلسطينية والممكنة في الداخل والخارج خلـف   .6
 الحركة اإلسالمية كرأس حربة المشروع الوطني

 تبني السياسات السليمة في بنـاء وإدارة المؤسسـات الضـرورية    .7
 للمضي على طريق التحرير وبناء مؤسسات الدولة

المحافظة على السلم األهلي والبنية الداخليـة والوحـدة الوطنيـة     .8
 وتصليبها

إقامة المؤسسات اإلعالمية لمناصرة القضية وفضـح ممارسـات    .9
 المحتل وهمجيته وتطرفه

إقامة المؤسسات االجتماعيـة واالقتصـادية والتأهيليـة الداعمـة      .10
 د يطول وحتى تحقيق التحرير الكاماع قللصمود في صر

  
  

  األهداف التكتيكية .4
ؤيا وإنجاز الرسـالة يصـبح   غايات الكفيلة بالوصول إلى الروبتحديد ال

روتينياً أن نتجه نحو تحديد األهداف التكتيكية الالزمة لتحقيق كل غاية 
ونعلم اآلن أن كل هدف من هذه األهداف . من الغايات المذكورة أعاله
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كية بحاجة إلى خطة متكاملة إلنجازه بما في ذلك تحديـد معـايير   التكتي
  .النجاح وأدوات القياس واإلجراءات التصحيحية ، إن لزم

إال أننا لن نستفيض في هذا الموضوع وسنترك األمر الجتهاد المعنيين 
، ألن ما كنا بصدده يتمثل في توضيح الطريقة واألسـلوب واآلليـات   

 .راتيجية ليس إالللوصول إلى الخطة االست

   

  قياس األداء

بديهي أن نهتم بمتابعة وقياس أداء األهداف التكتيكية التي تم وضعها لتحقيق غايات 
وهذا بحد ذاته ضروري للتأكد بشأن سيرنا نحو إنجـاز الرؤيـا   . الحركة اإلسالمية

والرسالة الخاصة بالحركة واكتشاف المواطن التي فشلت فيها األهـداف التشـغيلية   
أسباب ذلك ، واقتراح اإلجراءات التصحيحية الالزمة إلعادة تصـويب األهـداف   و

وهناك عدة طرق من الممكن اسـتخدامها لفعـل ذلـك إال أننـا     . نحو االستراتيجية
سنستخدم ما يسمى ببطاقات قياس األداء المتوازن والتي أقترح أن تستخدم خمسـة  

  :عناصر أساسية لقياس األداء ، وذلك كما يلي
التي تقيس مدى كفـاءة العمليـات   مؤشرات اليتضمن و:  انب الماليالج .1

المالية التي تقوم بها الحركة إضافة إلى مدى استقرار مصادرها الماليـة  
  التي تعتبر ضرورية للقيام بأنشطتها نحو تحقيق االستراتيجية

والطريقـة   الفئات المستفيدة وطبيعتهايهتم بتحديد و:  المستفيدينجانب  .2
 ي التعامل معهم وتوسيع تلك الفئات واستقطاب أعداد أكبر منهم المثلى ف

ويهتم هذا الجانب برضا العـاملين   :) الموارد البشرية(جانب العاملين  .3
وتحفيزهم للقيام بأعمالهم بكل جودة وكفاءة ، واحترام الجداول الزمنيـة  

  وغير ذلك ، كون الحركة غير ربحية
أهـداف  إلـى   لوصـول الالزمـة ل وهي العمليات :  العمليات الداخلية .4

ألنشـطة اإلبتكاريـة   اويهتم القياس المتوازن لـألداء بتنميـة   . الحركة
 الفئات المستفيدةلخدمة وإرضاء واألعمال الممكنة 

وفيه نقيس قدرة الحركة على مواءمة نفسها ونشـاطاتها  :  النمو والتعلم .5
ألداء تطـوير ا ل لالستفادة من التكنولوجيا ووسـائل االتصـال الحديثـة   
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 الـنظم واألفـراد  علـى مسـتوى   بصورة دائمة والخدمات والمهارات 
 .اإلجراءاتو

  

وكما تقـدم   –وقبل أن نخوض في التفاصيل ال بد من التأكيد أن الحركة اإلسالمية 
لديها مهمات صعبة ومتعددة وتتسم في كثيـر مـن األحيـان     –في االستراتيجيات 

ن يعم األمن والسالم والتعـاون كـل   بمعنى أنها ترغب وتحرص على أ(بالعالمية 
لذلك ال يمكن لقيادة الحركـة  . ، وفي بعضها اآلخر بالتخصص الدقيق) أرجاء العالم

ذاتها السيطرة ولعب دور الموجه المركزي لكل تلك النشـاطات واألفعـال بشـتى    
وبديهي أن تقـوم األطـر الفرعيـة كاألسـر     . أشكالها وأنواعها ومكانها الجغرافي

المناطق والمراكز والمؤسسات بالكثير من األعمال ، كـل فـي مجـال    والشُعب و
ومن المؤكد أن تقوم تلـك اُألطـر   . تخصصه وتنفيذاً لدوره في الخطة االستراتيجية

ببناء خططها االستراتيجية لتنسجم مع الخطة االستراتيجية العامة للحركـة وفيمـا   
 شك أن كل إطـار مـن   وإذا كان هذا هو الحال فال. يختص بعمل كل إطار ودوره

تلك األطر يعتبر مسئوالً عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييم أدائها واقتراح 
  .وتنفيذ االجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة

من الممكن تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن بأنها  نظـام  باعتبار ما ذُكر أعاله و
تصـميم نظـام   على  )كل فيما يخصه(طار حركة أو اإلإداري يهدف إلي مساعدة ال

مجموعة شاملة من مقاييس األداء  لتقييم األداء يهتم بترجمة استراتيجية المنشأة إلي
التي توفر اإلطار الكامل لتنفيذ استراتيجياتها، وال تعتمد علي تحقيق األهداف المالية 

 هـا المنظمـة  فحسب ، بل تؤكد أيضا على األهداف غير المالية التي يجب أن تحقق
وهي بذلك تركـز علـى وصـف     ، مبادرات للتحسين المستمركما تسمح باقتراح 

  المكونات األساسية لنجاح المنشأة وأعمالها     
  :ويحتوي كل جانب من جوانب بطاقة قياس األداء المتوازن على أربعة محاور هي

  نتائج محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومحددة بوقت زمني: األهداف .1
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هي تلك التي تحدد حالة الهدف المـراد تحقيقـه   : مؤشرات أو المقاييسال .2
وغالباً ما تستخدم المسـوح الميدانيـة   . وذلك عن طريق قيمة محددة سلفاً

 .واالستفتاءات المحدودة واستطالعات الرأي

وهو مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االنحراف عن : المعيار .3
 .هالهدف المراد تحقيق

وهي النشاطات الواجب تنفيذها لتحقيق الهدف وتعديل الخطـة  : المبادرات .4
 .إن لزم
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  محاور بطاقة قياس األداء المتوازن
  الجانب المالي: أوالً

  الجانب المالي
  المبادرات  المعايير  القياسات  األهداف  

المؤشرات التي تقيس 
مدى كفاءة العمليات 
المالية التي تقوم بها 

إلـى   الحركة إضافة
مـــدى اســـتقرار 
ــة  ــادرها المالي مص
التي تعتبر ضرورية 
للقيام بأنشطتها نحـو  

  تحقيق االستراتيجية

        

  
  جانب العمليات الداخلية: ثانياً

  العمليات الداخلية 
  المبادرات  المعايير  القياسات  األهداف  

ــة  ــات الالزم العملي
للوصول إلى أهداف 

ــة ــتم . الحرك ويه
ــوازن  ــاس المت القي

بتنمية األنشطة لألداء 
اإلبتكارية واألعمال 
ــة   ــة لخدم الممكن
ــات   ــاء الفئ وإرض

  المستفيدة
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  جانب المستفيدين: ثالثاً
  جانب المستفيدين

  المبادرات  المعايير  القياسات  األهداف  
ــتفيدة   ــات المس الفئ
وطبيعتها والطريقـة  
المثلى فـي التعامـل   
معهم وتوسـيع تلـك   
ــتقطاب  ــات واس الفئ

  نهمأعداد أكبر م

        

  جانب الموارد البشرية: رابعاً
  جانب الموارد البشرية

  المبادرات  المعايير  القياسات  األهداف  
يهتم هذا الجانب برضا 
ــزهم  ــاملين وتحفي الع
للقيام بأعمـالهم بكـل   
جودة وكفاءة ، واحترام 

  الجداول الزمنية

        

  
  جانب النمو والتطور: خامساً

  جانب النمو والتطور
  المبادرات  المعايير  القياسات  األهداف  

قدرة الحركـة علـى   
ــها  ــة نفسـ مواءمـ
ونشاطاتها لالسـتفادة  
مــن التكنولوجيــا  
ــال  ــائل االتص ووس
الحديثة لتطوير األداء 
والمهارات والخدمات 
بصورة دائمة علـى  
مستوى األفراد والنظم 

  واإلجراءات
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  مخطط االنتقال من الرؤيا إلى المقاييس

  
  والرسالةبناء الرؤيا 

    
  بناء األهداف االستراتيجية

    
  استنباط األهداف التكتيكية

    
توجيه كل هدف تكتيكي 

  لموضعه الصحيح في البطاقة
    

لكل طرف من أطراف البطاقة 
  :نحدد

  القياسات) حيز(موضع 
  غايات القياس

  التساؤالت المرتبطة بالقياس
  افتراض المعايير

  تحديد عناصر البيانات
  

ا يلي نعرض لمجموعة من المقاييس التي أعتقد أنها مناسبة لكل محـور مـن   وفيم
  : محاور بطاقة قياس األداء المتوازن ، وذلك كما يلي

  : مقاييس المحور المالي : أوالً

العائد على االستثمار  أو  الخسارة/ معتادة للربح المقاييس ال وهنا ال يمكننا استخدام
ؤسسات أو استثمارات أو وقفيات الحركة بغرض توفير إال لمتابعة م( وما شابه ذلك
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وتتركز المقاييس المقترحـة  ). السيولة النقدية للصرف على النشاطات التي تقوم بها
في هذا الجانب على كفاءة العمليات المالية كالشراء وإيجارات المستلزمات وجمـع  

  .)إن وجد(االشتراكات من األعضاء ، إضافة إلى التبرعات ومدخوالت الوقف 
  

وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليهـا عنـد تطبيـق    
  :المالي ) أو المنظور( مجال الرؤية 

   
  إجمالي األصول  -1
 الشهرية تبرعاتال -2

  النشاطات المقررةاإليرادات المتولدة من  -3
 أو عمليات جديدة نشاطاتاإليرادات المتولدة من  -4

 اءات الشهرية لألعضالمساهم -5

 (%)العائد على االستثمار  -6

 أرباح المؤسسات المساندة -7

 كفاءة عمليات الشراء  -8

 عدد الممولين -9

 القوة المالية للممولين -10

 تنوع الممولين -11

 عدد مقترحات المشاريع الجديدة -12

 (%)نسبة تمويل الحركة المركزية للنشاط بالنسبة للتكلفة الكلية  -13
 

  :محور الفئات المستفيدةمقاييس :  ثانيا 
لفئـات  في قياس اتجاهات امتخصص  الممكن أن تقوم الحركة بإنشاء مركزمن 

ومن المهـم  . وما شابه ذلك المستفيدة بأنواعها وطبيعتها وفئاتها العمرية والجنسية ،
رؤية الفئات المستفيدة للحركـة ونشـاطاتها وخـدماتها     أن نصل إلى حقيقة وكيفية

   . ؤية أعضاء الحركة لتلك الفئاتوسياساتها وغيره ، هذا باإلضافة إلى ماهية ر
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بعض المؤشـرات  من خالل  المستفيدونإننا نتعرف على كيف يرانا ومن الطبيعي 
اإلقبال على الحضور والمشاركة في النشاطات ، وحث أبنائهم علـى  مثل سلوكهم 

المشاركة واإلنضمام ألطر الحركة ، والتبرعات والتأييد المعنوي ، كما تتمثل أيضاً 
  .  من خالل مسوح االتجاهاتواالحتجاجات ، ويمكن متابعة كل ذلك  اوىالشكفي 

وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق 
  : محور المستفيدين

  
  ) .عدد( المستفيدين الجددعدد  -1
  (%). نسبة عدد المستفيدين بالنسبة للعدد اإلجمالي للمهتمين -2
 لمستفيد في النشاطات المختلفة للحركةعدد مرات مشاركة ا -3

 %). عدد أو (العمالء المفقودون  -4

 ). عدد(متوسط المنفق على عالقات العمالء  -5

 (%) .مؤشر رضا العمالء  -6

 (%) .مؤشر والء العمالء  -7

 ) .عدد(عدد الشكاوى  -8

 متوسط مدة العالقة بالمستفيد  .9

  عدد العمالء .10
 مؤشر رضا العمالء .11

 )ع المركز على الشبكة مثالًلموق(عدد زيارات العمالء  .12

 عدد الشكاوي .13

 عدد العمالء الذين زاروا المركز .14

 عدد المنتفعين من الدورات والبرامج التدريبية .15
 

  : العمليات الداخلية  محورمقاييس : ثالثا 
ويعتبر هذا المحور من أهم المحاور التي تهتم بها الحركة اإلسالمية ، فهي ترغـب  

يحة ممكنة وفي نفس الوقت تعمل على استقطاب أهـل  في تقديم خدماتها ألكبر شر
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وعلى ذلك فمن الواجب أن تتسم أفعال ونشاطات الحركـة  . الرأي والحكمة والثقافة
  .بالدقة الكبيرة والجودة العالية واالبتكار المتجدد

  
وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق 

  :يات الداخلية العمل محورمقاييس 
  
  %اجمالي االيرادات/قيمة المصروفات االدارية .1
 انجاز المهمات في الوقت المحدد .2

 متوسط الوقت المعياري من اصدار الطلب الى التسليم .3

 عدد الدراسات والبحوث .4

 عدد ورشات العمل .5

 عدد المنتفعين من ورشات العمل .6

 عدد الندوات .7

 عدد المحاضرات .8

 عدد المؤتمرات .9

 ضور في نشاطات المركزإجمالي عدد الح .10

 التحسن في االنتاج .11

 %األوامر الصحيحة/عدد االخطاء االدارية .12

 استخدام تكنولوجيا المعلومات .13

 %إجمالي عدد الدراسات/عدد الدراسات التي تم األخذ بها .14

 عدد الدراسات التي تم نشرها في مجالت محكمة .15

 والصحفعدد الدراسات والبحوث التي تم نشرها على الشبكة العنكبوتية  .16

 النسبة المئوية للموظفين المتفرغين بالنسبة للعدد االجمالي .17

 متوسط التغيب عن العمل .18
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  : محور التعلم والنمو واإلبتكار مقاييس : رابعاً

األفـراد   بزيادة قدرات وتأهيل ومنافسةوتهتم المقاييس في مجال رؤية التعلم والنمو
عمليـات  ال، أو أداء القـدرة  ئـرة  العاملين بها ، وقد يتمثل التطوير في توسـيع دا 

لتنظيم أو نظام الرقابـة اإلداريـة   ا تطوير وسائلجديدة ، أو  المختلفة في مجاالت
المنظور يجب اإلعتماد على مقـاييس المـوارد   عند قياس هذا و .وغير ذلك

المنفقة على التطوير أو التدريب بدالً من النتائج ، أي أن االستثمار فـي  
  .ركز على المستوى الرأسي ال األفقيهذا الجانب إنما يت

  
وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليهـا  

  :عند تطبيق مقاييس محور النمو والتعلم 
 (%) المصروفات الكلية / مصروفات البحوث والتطوير والتدريب  -1

 (%) إجمالي الموارد / موارد البحوث والتطوير  -2
 )عدد(عدد الدورات التدريبية  -3

 )عدد(عدد المبتعثين  -4
 عدد األعضاء الذين يجيدون أكثر من لغة -5

 نفقات تطوير القدرات والمهارات   -6
 ) عدد(مؤشر رضا العاملين  -7

 )عدد(عدد النشاطات الجديدة  -8
 عدد مقترحات المشروعات الجديدة -9
 

  : مقاييس محور الموارد البشرية : خامساً
تعمل على تقديم خدماتها لكل البشر بكل الحركة اإلسالمية تعتبر منظمة غير ربحية 

تعقيدات حياتهم ولغاتهم وثقافاتهم ومستواهم االجتماعي وغيره ، وهي بذلك بحاجـة  
لهذا ال بد من االهتمام والتركيز على . إلى أكبر كم من العاملين وبأعلى المواصفات

د البشـرية  الموار وتؤمن الحركة اإلسالمية أن. عنصر الموارد البشرية كماً ونوعاً
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يعززان بعضهما بصورة متبادلة ، ولكي يتحقـق النجـاح ،    إنماوالعمليات الداخلية 
  . معاً في االثنين توافق كبيرةيلزم إحراز درجة 

كما تهتم الحركة برأي وتوجهات أعضائها والعاملين معها ألنهم في النهاية من يقوم 
ها التكلفة المادية أو علـى األقـل   باألعمال المتعددة ويتحمل األعباء الكبيرة ، بما في

  .توفيرها
  

وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق 
  :الموارد البشرية مقاييس محور

 )(%عدد األعضاء / عدد النقباء  -1
   (%)عدد األعضاء / عدد الرقباء  -2
 )عدد( عدد األعضاء -3
   (%)عدد األعضاء / عدد األعضاء الجدد  -4
 ) عدد(متوسط سنوات خدمة الموظف لدى الشركة  -5
 ) عدد( العضومتوسط عمر  -6
 ) عدد(السنة / األيام  –الوقت المنفق في التدريب  -7
 (%)  عدد المناصرين/  عدد األعضاء -8
 (%) الحاصلين على مؤهل جامعي  األعضاءنسبة  -9

 ) عدد( حضور اللقاءات اإللزاميةمتوسط التغيب عن  -10
 (%)  الماجستيرن على الحاصلي األعضاءنسبة  -11
 (%) الدكتوراةالحاصلين على  األعضاءنسبة  -12
 (%) العاملين في المؤسسات المختلفة األعضاءنسبة  -13
 التكلفة السنوية للتدريب  -14

 
  : تحديد وتطوير خطة العمل 

وفيها يجب تحديد كيفية تقييم النجاح في استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن مـن  
  .ووضع خطة عمل  خالل صياغة األهداف ،
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  : صياغة األهداف : أوالً
قيادة كل إطار وبما ينسجم مع الخطة االستراتيجية من  يتم صياغة األهداف النهائية

تمهيداً للموافقة النهائية عليها من جانـب   العامة وتلك الخاصة باإلطار نفسه ، وذلك
 وضع األهـداف  في أن يشارك كامل الفريقومن المهم أيضاً  .للحركة ة العلياقيادال

  . من قبل المسئول عادة تقييم األداءبينما يتم 
  : وضع خطة عمل : ثانياً

، وينبغي أن تشمل خطة العمـل األفـراد    فريق عمل في إطاره المحددعدها كل وي
لألعمـال   وجدوالً زمنيـاً  عن كل عمل ومستلزماته وتحديد األولويات ، المسئولين

 – األعمالوتمثل هذه  .د التقارير المرحلية والنهائيةاإلعدوتكليف من يلزم  المختلفة
العليـا الرقابيـة    قيـادة واحداً من مسـتندات ال  –مقترنة بالمقاييس التي تم إعدادها 

  . الرئيسية
  

  : تحديد األفعال التنفيذية : ثالثاً

بيان األنشطة واألفعال الواجب البدء في تنفيذها لتحقيق األهداف واإلنتقـال   وتتطلب
وتوزيع وتخصـيص   وهذا يتطلب بدوره تحديد األهداف خطة  إلى عالم الواقع ،بال

ويراعـى   .وربط ذلك بالدافعية التدريب ،الموارد ، وتحديد المسئوليات واألدوات ، 
قيـاديين  عند ممارسة األفعال التنفيذية أيضا أنها تؤثر في كـل مـن العـاملين وال   

حركة نفسها للجماهير والفئـات المسـتفيدة   ، ومن خاللها تقدم الوتتأثر بهم  بالحركة
  .وتعكس صورتها

  :المتابعة والتقييم : رابعاً

ـ واة بصورة متحركمن الضروري أن تتابع ال ة صلة االهتمام بالمقاييس لكي تحقق وظيف
أن تستخدم المقاييس فـي  يجب  كأداة ديناميكية لإلدارة ، ولتحقيق هذا الغرض األخيرة

ينبغي أن تحتوي فإن خطة التنفيذ  لكلذ. اليومية لإلدارة األنشطة وفي الجوانبجميع
على قواعد وأساليب مقترحة لضمان تحول  تسجيل درجات قياس األداء المتـوازن  

بجد للوصـول   ومن الضروري العمل. إلى جزء من العمل المنظم للحركة وأطرها
مـن  و.  وتطوير مقاييس أكثر مالءمة وتمثيالً للواقع من تلـك المسـتخدمة  / إلى 
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مـن الحيـاة   ومسـتمراً  جزءاً ديناميكياً عامالً  المأمول أن يصبح استخدام المقاييس
  .حركة ونشاطاتها المتواصلةاليومية لل
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  "مركز حل النزاعات وشئون الحكم"مثال تطبيقي لبناء استراتيجية ل 
  باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن وذلك

  
  مقدمة

الطبيعي أن يحتاج تنظيمها وإدارتها إلـى اسـتراتيجية   عند إنشاء أية مؤسسة فمن 
ومن المؤكد أن غياب مثل تلك االستراتيجية سيدفع بالمؤسسة نحو القيـام  . واضحة

بأعمال تفرضها األحداث أو ظروف الواقع التي من الممكن أن تفـرض نفسـها ،   
يجية وإذا كانت االسـترات . وربما تتحكم في طبيعة أعمال المؤسسة وحرف مسارها

كأداة معنوية للتوجيه واإلدارة ضرورية لجميع المؤسسات فإنهـا أشـد ضـرورة    
للمؤسسات الجديدة ، التي عادة ما تواجه تحديات ومشاكل جمة في بدايات الطريـق  

غيـر المرتبطـة    -، مما يسبب إرباكاً في أولوياتها قد يجعلها تهتم بالمشاكل اآلنية 
لتحديات والمشاكل بعيدة المدى والتي يجب علـى  بدالً من ا -بخطتها االستراتيجية 

إضاعة الكثير من الجهـد والمـال دون    –لألسف  –والنتيجة . المؤسسة مواجهتها
  .مردود ، وامتزاج األولويات واهتزاز شخصية المؤسسة ودورها

لذلك رأيت في هذه األسطر أن أقدم رؤية لتطوير االسـتراتيجية اإلداريـة لعمـل    
وذلك باستخدام مفهوم بطاقـات قيـاس األداء   " ت وشئون الحكممركز حل النزاعا"

بعين االعتبار العوامل األساسية التي تؤثر في وتتأثر بعمـل   المتوازن ، الذي يأخذ
وكما هي العادة في مثل هذه األحوال ستتضمن هذه الدراسة التعرف علـى  . المركز

ضافة إلى التوازن المطلـوب  رؤية المركز المستقبلية والنتائج التي يريد تحقيقها ، إ
بين اهتمامات المنتفعين والفئات المستفيدة ، واإلدارة المالية ، والعمليات الداخليـة ،  

وسأقوم في هذه الدراسة بتحديد العناصر الهامة لكل عامل من هذه . والتطور والنمو
ومن المفترض أن تشـكل  . العوامل وارتباط بعضها ببعض وتأثير أحدها في اآلخر

يع هذه العناصر وارتباطاتها وطرق قياسها ما يعرف باالسـتراتيجية اإلداريـة   جم
  .للمركز

ومن فضول القول بأن الرؤية والرسالة التي يتبناها المركز تشكل محور األهـداف  
والنشاطات التي يمارسها ويدعو إليها ، تماماً كمن يرغب في بناء منزل فإن عليـه  
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عدد غرفه ولون طالء كل جزء مـن أجزائـه ،   أن يقرر موقعه ومساحته وشكله و
وبمعنى أدق فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال تقدير إذا ما حصـل  . وما إلى ذلك

إن رسالة . تقدم أم ال دون الرؤية الواضحة للنهاية التي يجب أن يكون عليها العمل
مركز المركز إنما تعكس الغرض الذي ُأنشئ المركز من أجل تحقيقه وما سيقدمه ال

أما رؤية المركز فتعبر عن ماهية الشكل . من إضافات لما هو موجود على الساحة
تعكـس خليطـاً   والصورة المأمولة للمركز في المستقبل ، وبمعنى آخر فإن الرؤية 

مركز مسـتقل للدراسـات   "لقد تم تحديد رؤية المركز على أنه . بين الواقع والخيال
صناعة القرارات وحل المشـكالت المتعلقـة   والبحوث االستراتيجية للمساهمة في 

بالقضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي وبما يسـهم فـي ترشـيد الحكـم     
ومن الواضـح أن  ". والسلطة ضمن أعلى معايير الموضوعية والمصداقية والجودة

األساسي لوجوده كما تقدم ، وهي تجيب ببسـاطة   رؤية المركز ورسالته هي السبب
لماذا هذا المركز بالذات وماذا يفعل وكيف يفعل ذلـك؟  : شر عن السؤالوبشكل مبا

وهذا يعني أن رؤية المركز ورسالته تبقى ثابتـة حتـى لـو تغيـرت السياسـات      
واالجراءات والنشاطات والخدمات ، وحتى لو تغيرت التركيبة اإلداريـة للمركـز   

غم مـن إمكانيـة تغيـر    فبالر. استجابة للظروف والوقائع المتغيرة ، كما هي العادة
االستراتيجيات المستخدمة في الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة المركز فإن تلـك  
الرؤية والرسالة نادراً ما تتغير ، وعليه فليس غريباً إذاً أن تمثل الرسالة والرؤيـة  
ما يعرف بالبوصلة ، فهي محط أنظار القائمين على المركز ، وتعتبر بحق الغرض 

إن مـن  . توجه نحوه وتسير في اتجاهه جميع القـرارات والنشـاطات  الثابت الذي ت
أفضل األمثلة وأكثرها تعبيراً عن مفهوم الرؤية ما جاء على لسان رسولنا صلى اهللا 

واهللا لَيتمن اهللا هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلـى  : "عليه وسلم حيث قال
، بمعنى أن اإلسالم سينتشـر فـي   " حضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه

وفي العصر الحديث ينظـر مـارتن   . أرجاء الجزيرة العربية وسيعم األمن ربوعها
إننـي  : " حيث يقـول  1963لوثر كينج إلى مستقبل أمريكا في خطابه الشهير عام 

أحلم في يوم من األيام أن أبنائي األربعة سيعيشون في وطن ال يحكم عليهم بحسب 
هم التحديات التي يمكن أن تعرضها إن أ". كن بقدراتهم وخصائصهملون بشرتهم ول



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

87 
 

الرؤية هي تلك العبارات القوية والجزلة ، والتي هي في نفس الوقت قابلة للتطبيـق  
واالنجاز ، وهي عبارات قادرة على إثارة الخيال ، ولكنها محددة إلى درجة تسـمح  
بوضع االستراتيجيات الالزمة إلنجازها ، وهي في نفس الوقت واسعة بمعنى أنهـا  

ويمكن النظـر إلـى   . مح بتغيير االستراتيجيات عند تغير الظروف الموضوعيةتس
الرؤية والرسالة على أنهما عنصران متكامالن حيث تشرح الرسالة الغـرض مـن   

وعلى ذلك فالرؤية يجب أن تمنح كـل  . المؤسسة بينما تحدد الرؤية شكل المستقبل
يمكـن أن يكـون عليهـا    فرد من أفراد المؤسسة اإلحساس بالشكل والصورة التي 

  . المستقبل
وبعد االتفاق والوصول إلى الرؤية والرسالة المحددة فإنه من الممكن الشروع فـي  
وضع االستراتيجيات الالزمة للوصول إلى تلك الصورة المستقبلية التـي ترسـمها   

فاألهداف االستراتيجية الموضوعة يجب أن تتوافـق تمامـاً مـع الرؤيـة     . الرؤية
وفي حالة المركز موضوع الدراسـة فتتمثـل تلـك األهـداف     . محددةوالرسالة ال

بإعداد الدراسات والبحوث وعقد المحاضـرات والنـدوات   ) الغايات(االستراتيجية 
  :والمؤتمرات وما شابه ذلك في الموضوعات التالية

  ترشيد الحكم وسياسات صناعة القرار  .1
 القضية الفلسطينية .2

 الصراع العربي االسرائيلي .3

 هوة الثقافية بين المجتمع العربي والدوليجسر ال .4

 ابتكار أساليب تواصل فعالة بين اإلسالم والعالم الغربي .5

 التوعية المجتمعية .6

 التدريب .7

وبعد االنتهاء من وضع االستراتيجيات الالزمة للوصـول إلـى الرؤيـة وتحقيـق     
جية وتفصيل الرسالة ال بد من االنتباه إلى تحديد األهداف الكفيلة بإنجاز كل استراتي

األنشطة والجداول الزمنية التي سيتم اعتمادها لتحقيق األهداف ، ويتبع ذلك تطوير 
واعتماد أدوات قياس مناسبة لكل هدف من أهداف االستراتيجية ، وذلك لتحديد مـا  

ومـن الممكـن اعتبـار أدوات    . إذا كان هناك تقدم في طريق تحقيق االستراتيجية
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ارة االستراتيجيات بحيث يتم اتخاذ الخطوات المناسـبة  القياس األساس المنطقي إلد
  .  إذا لم يكن هناك تقدم في إنجاز أي عنصر من عناصر االستراتيجية

  
  األهداف التفصيلية

  
من الواضح أن المركز موضع الدراسة معني بأن يكون مسـتقالً ، يتـوخى   : أوالً

ركز كافة االحتياطات التـي  وعليه فمن البديهي أن يتخذ الم. العلمية والمنطق السليم
  :تدعم استقالليته ، وذلك عبر إجراءات منها

إشراك أطياف مختلفة من المفكـرين والبـاحثين فـي العمـل بـالمركز       .1
  واالشراف على نشاطاته

وضع اللوائح المنفتحة بخصوص التوظيف والتشغيل والنشر والمشاركة في  .2
 نشاطات المركز

ال المشروطة بمـا يخـالف رسـالة    تنويع مصادر الدخل وعدم قبول األمو .3
 المركز ورؤيته

عدم تبني أية آراء سياسية محددة ، وإنما تعبر الدراسات والبحوث ونتـائج   .4
النشاطات عن آراء واستنتاجات المشاركين فيها وال تعبر بالضرورة عـن  

 رأي المركز

ومن الممكن بناء أدوات قياس لكل عنصر من هذه العناصر وذلـك عبـر طـرق    
  .متعددة كما سنرى الحقاًوآليات 

  
يقوم المركز بإعداد الدراسات والبحوث االستراتيجية كما ورد فـي رسـالة   : ثانياً

ولعل ذلك من أهم خصائص المركز وسبب وجوده ، ومن البـديهي  . ورؤية المركز
أن يكون المركز قادراً على القيام بهذا الدور وبشكل دائم ، وهذا يستدعي اسـتمرار  

ومن الممكن ذكر بعض ما من شأنه دعم قيـام المركـز   . بقاء والحياةالمركز في ال
  :بدوره في هذه الجوانب ، وذلك على النحو التالي

  استمرار استقطاب كتاب وباحثين جدد .1
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 رعاية الكفاءات المتميزة وتشجيعها .2

إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة والمعمقة التي تهم قطاعات واسعة ،  .3
 راروعلى رأسها صناع الق

 تقديم العون للمؤسسات وصناع القرار في موضوعات اهتمام المركز .4

القدرة على حشد وتوفير الدعم المالي المطلوب للوصـول إلـى دراسـات     .5
 وأبحاث ونتائج فعالة ومطلوبة 

 تطوير وتنويع وتوسيع األنشطة والعمل على زيادة نموها باستمرار .6

حد منها أداة قياس فعالة لتقـدير  وبالطبع فإن ما تم ذكره من عناصر يتطلب كل وا
مدى االنجاز المتحقق والذي يجب أن ينبهنا إلى أي خلل محتمل باالضافة إلى قدرة 

  .المركز على النمو وزيادة مصادر التمويل
  

الدراسات والبحوث التي يقدمها المركز إنما يبغي من ورائها المسـاهمة فـي   : ثالثاً
وعلى ذلك يمكن اسـتنباط بعـض   . المركزصنع القرار ، كما هو مذكور في رؤية 

العناصر الهامة في هذا الجانب ، والتي يجب أن ينتبه إليها المشرفون ، وذلك كمـا  
  :يلي

يجب على المركز أن يكون قادراً على التواصل المباشر أو غير المباشـر   .1
  مع صناع القرار

حـة  يجب على المركز أن يرتب أولوياته االنتاجية لتلبيـة الحاجـات المل   .2
 لصانعي القرار

 االهتمام بالقضايا المستعجلة والملحة المطروحة على بساط البحث .3

إعداد الدراسات والحلول للقضايا التي يعتقد المركز أنها يمكـن أن تكـون    .4
 خافية أو يتوقع حدوثها مستقبالً

من الضروري وجود كادر مهني متخصص وقادر على انجـاز المهمـات    .5
 رات ، وإال فقد المركز دورهبأدق التفاصيل وأعلى الخب

يجب أن يكون المركز قادراً على استقطاب أو التعاون مع أفضل الكفاءات  .6
 ، مما يستدعي توفير الميزانيات المناسبة
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وهذه العناصر أيضاً تتطلب أدوات قياس مناسـبة وفعالـة تسـمح بمراقبـة األداء     
  .ل إلى مراحل أخرىوالتطور أو العجز في أي منها حتى يتم التصحيح أو االنتقا

  
تشير الرؤية الخاصة بالمركز إلى تركيز البحوث والدراسات على المساهمة : رابعاً

وهـذا  . في حل المشكالت المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي
في حد ذاته موضوع كبير جداً ومتعدد الجوانب ، فللقضـية الفلسـطينية جوانـب    

فصائل المختلفة العاملة على الساحة ومشاكل الالجئين والمبعدين متعددة تتمثل في ال
كمـا  . واألسرى والمياه والجدار واالحتالل والمفاوضات والمقاومة وغير ذلك كثير

تتأثر القضية الفلسطينية بالعبين رئيسيين على المستوى اإلقليمي والدولي وتعـاني  
الصراع العربي االسـرائيلي  كما أن . القضية من اختالل رهيب في موازين القوى

له جذوره وانعكاساته على القضايا المختلفة من اقتصاد وسياسة ومالحـة وحقـوق   
إن اهتمام المركز بهذه القضايا يفتح أمامـه آفـاق واسـعة للعمـل     . مائية وغيرها

واالنجاز ، ويتيح له التوسع المستمر والمتدرج والمدروس بما يالئم قدراته الماليـة  
غير أن المركز يمكن أن ينتبه فـي  . متوفرة أو تلك التي يمكن استقطابهاوخبراته ال

  :البداية إلى العناصر التالية
حصر وتبويب الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي  .1

  االسرائيلي
تكوين فرق عمل متخصصة في حيثيات وتطـورات القضـية الفلسـطينية     .2

  والصراع العربي االسرائيلي
قواعد بيانات خاصة بكـل موضـوع مـن موضـوعات القضـية       إنشاء .3

 الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي

التعاون والتنسيق مع المراكز المتخصصة في هذه المجاالت لالستفادة مـن   .4
 خبراتها التراكمية

تشجيع التواصل الفعال بين فرق العمل المختلفة مع قادة المجتمـع المـدني    .5
 ولي ، وكذلك مع المؤسسات األهلية والحكوميةالمحلي واإلقليمي والد

 التواصل مع التنظيمات الفلسطينية المختلفة ومعرفة اتجاهاتها .6
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التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية والصراع  .7
 العربي االسرائيلي

تطوير مهارات فرق العمل في التواصل الفعال وأسـاليبه وأهميـة العمـل     .8
خاصة في الموضوعات محل الدراسة نظراً لتشـعبها وانعكاسـاتها    كفريق

 على الوضع العام
 

وفي جميع األحوال يقوم المركز ببناء أدوات القياس الفعالة للتحقق من تنفيـذ كـل   
  .عنصر من هذه العناصر ، وصوالً إلى تحقيق االستراتيجية

  
  

  المحاور االستراتيجية: بطاقة قياس األداء المتوازن
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  الوظائف األساسية لبطاقات قياس األداء المتوازن
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  محاور األهداف: بطاقة قياس األداء المتوازن
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  نموذج قياس األداء المتوازن
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  مستويات قياس األداء في ضوء قياس األداء المتوازن
  

  الى أين نتجه؟
  الرؤية
  

  كيف نصل إلى هناك؟
  االستراتيجية

  
  نفعل؟ ماذا نحتاج أن

  عوامل النجاح
  

  كيف نقيس جودة ما تم عمله؟
  مؤشرات قياس األداء

التعلم | العمليات الداخلية | الفئة المستهدفة | التمويل: تتكون من أربعة مؤشرات
  والتطور

  
  خطوات تنفيذ نظام بطاقات األداء المتوازن

  
  تحديد الرؤيا .1
 تحديد االستراتيجيات .2

 تحديد العناصر الحرجة في النجاح .3

 تحديد القياسات أو المؤشرات .4

 تحديد وبناء خطة العمل .5

 تحديد األفعال التنفيذية .6

  المتابعة والتقييم .7
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وقبل البدء بدراسة وبناء بطاقات األداء المتوازن ربما كان من المفيد االنتبـاه إلـى   
  :مدلوالت المصطلحات الرئيسية المستخدمة وذلك على النحو التالي

  لة للقياس والتحقيق ومحددة بوقت زمنينتائج محددة وقاب: األهداف .5
هي تلك التي تحدد حالة الهدف المـراد تحقيقـه   : المؤشرات أو المقاييس .6

وغالباً ما تستخدم المسـوح الميدانيـة   . وذلك عن طريق قيمة محددة سلفاً
 .واالستفتاءات المحدودة واستطالعات الرأي

د مقدار االنحراف عن وهو مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحدي: المعيار .7
 .الهدف المراد تحقيقه

وهي النشاطات الواجب تنفيذها لتحقيق الهدف وتعديل الخطـة  : المبادرات .8
 .إن لزم

  
أحـد  (وكمثال لقياس األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن في محـور التمويـل   

تضـي أن  ، يمكن القول أن االستراتيجية تق) المحاور األربعة المستخدمة في القياس
ينجح المركز مالياً كي يستمر في عمله ويتمكن من تطوير قدراته وتوسيع خدماته ، 

  :ومن الممكن بناء الجدول التالي. في طريق تحقيق الرؤية االستراتيجية
  

  محور التمويل
  

مجال 
  االستراتيجية

األهداف 
  االستراتيجية

تدقيق   المؤشر
  المؤشر

  المبادرة  المعيار

ــتمرار   التمويل اســ
  التمويل

حجم االيـرادات  
  العامة

حجم االيـرادات  
ــن  ــوفرة م المت
ــات  عمليـــ

  ونشاطات جديدة
  عدد الممولين

ــدير  المــ
  التنفيذي
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ــة  ــوة المالي الق
  للممولين

  تنوع الممولين
ــم    ــادة حج زي

  التمويل
عدد مقترحـات  
  المشاريع الجديدة 

ــدير  المــ
  التنفيذي

    

ــة    ــادة قيم زي
  األصول المالية

ــالي  ــة إجم قيم
  ولاألص

      المدير المالي

زيادة الحـوافز    
  والبدالت

حجم االيـرادات  
ــن  ــوفرة م المت
ــات  عمليـــ

  ونشاطات جديدة

      المدير المالي

ــم     ــاء نظ بن
تكنولوجيــــا 

  معلومات

ــر   ــدد أوام ع
  الشراء 

النسبة المئويـة  
ــى  ــاق عل لالنف
البند المذكور من 

  قيمة الميزانية

      المدير المالي

نـود  االلتـزام بب   كفاءة االنفاق  
  الموازنة

      المدير المالي

كفاءة العمليات   
  الشرائية

ــر  ــراء عب الش
  عروض أسعار

الشراء بعروض 
ــعار ــة /أس قيم

ــتريات  المشــ
  %االجمالية

      المدير المالي

  
وبنفس الطريقة يمكن بناء الجداول المناسبة لتتبع بقية محاور القياس حيـث يمكـن   

  :سرد المؤشرات أو المقاييس التالية
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 %إجمالي عدد الدراسات/عدد الدراسات التي تم األخذ بها .32

 عدد الدراسات التي تم نشرها في مجالت محكمة .33

 الدراسات والبحوث التي تم نشرها على الشبكة العنكبوتية والصحف عدد .34

 النسبة المئوية للموظفين المتفرغين بالنسبة للعدد االجمالي .35

 متوسط التغيب عن العمل .36

  
  محور التعلم والتطوير

  مصروفات البحوث والتطوير .1
 %إجمالي المصروفات/مصروفات البحوث والتطوير .2

 %إجمالي الموارد/موارد البحوث .3

 مؤشر رضا العاملين .4
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 –نهاية ال بد من اإلشارة إلى أن ما ورد في هذه الدراسة يمكن أن يسـتخدم  وفي ال

كمرشد إلدارة المركز في قياس مدى كفاءة عمليات المركز ، وصـوالً   –في رأيي 
وال بد إلدارة المركز من تحديـد  . إلى تحقيق الرؤية والرسالة التي ُأنشئ من أجلها

" المبـادرات "تقبل من رفع سقفها عبـر  معايير افتراضية بداية حتى تتمكن في المس
  .التصحيحية التي تجدها مناسبة
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 علم التفاوض ومهاراته

  
العالم اليوم شديد التشابك والتعقيد في كافة الميادين وأدق التفاصيل ، فمـا يحـدث   
على المستوى السياسي ينعكس بسرعة ووضوح اقتصادياً ويؤثر فـي كثيـر مـن    

وال . الداخلية اجتماعياً ، فضالً عن تأثيراتـه الخارجيـة  األحيان مباشرة على البيئة 
شك أن القائد الناجح هو الشخص الذي يستطيع إحداث التغييرات الكفيلـة بتحقيـق   
االستراتيجية المخطط لها ، أو على األقل االستفادة من مجموعة التغيرات الحادثـة  

والمؤسسـات ال  . يجيةفي البيئات الداخلية والخارجية وتسخيرها في خدمة االسترات
تعيش في جو معزول أو فراغ أو حتى ضمن بيئتها الداخلية فقط ، بل تتفاعل دائماً 

وعليه فالنظر إلى العـالم  . مع البيئة المحيطة سواء كان ذلك برغبتها أو رغماً عنها
من حولنا كبيئة ساكنة وراكدة هو تصور خاطئ ألنه مناف للحقيقة ، وفـي نفـس   

، فالعالم بال شك يمكن النظر إليه على أنه منظومة ديناميكية نشطة .دالوقت غير مفي
وعلى ذلك ينبغي للقائـد  . للغاية يحوي مكونات متعددة تؤثر في اآلخرين وتتأثر بهم

أن يعي ويفهم ويتعلم أصول ومبادئ تلك المنظومة ، وكيف يمكنه االسـتفادة منهـا   
ي نفس الوقت فالمؤسسة مضـطرة  وف. ويتجنب مخاطرها وتأثيراتها غير المرغوبة

لهذا السبب ال . للتعايش مرحلياً مع أوضاع ال يمكن اعتبارها مثالية أو حتى مسالمة
بد للقيادة أن تتقن فن التعامل والتعايش مع تلك البيئات والوصول إلى تفاهمات مـن  
األفضل أن تشكل إطاراً للتعاون والتحالف ، أو على األقل تضمن التحييـد وعـدم   

نحياز ، أو تجنب الصراعات والحروب وما إلى ذلك من مواقف يمكن أن نختار اال
  .التوصل إلى بعضها ، بحسب ما تقتضيه المصلحة أو تحقيقاً ألخف األضرار

لذلك فمن البديهي أن يشكل علم التفاوض والحوار أساساً هاماً ومهارة ضرورية ال 
طا خطوات واسـعة فـي البلـدان    وبالرغم من أن هذا العلم قد خ. غنى للقائد عنها

المتقدمة ، حيث أصبحت هناك أكاديميات ومراكز بحوث وجامعات تهتم بهذا العلـم  
وتفاصيله ، وتتبنى برامج تفصيلية وآليات محددة تؤصل له وتضع األسس العلميـة  
التي يقوم عليها ، إال أننا في العالم العربي واإلسالمي ال زلنا نعتمد السـليقة ومـا   
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سميته بالمهارات التفاوضية للقيادات الموهوبة ، مما أفقدنا الكثير من المواقع يمكن ت
ومما ال شك فيه أن عصر القائد الموهوب لـم يعـد قائمـاً إال لـدى     . واالنجازات

أصحاب الفهم البسيط ، والذين ال زالوا يعيشون أحالم الماضي ، والتفسيرات التـي  
اإلشارة إلى أننا يجب أن نرى بوضـوح مـا   وهنا ال بد من . تناقض العلم والواقع

طرأ على العالم من تعقيدات كبيرة وبالذات في عصر العولمة واالتصاالت ، التـي  
أصبح معها العالم قرية صغيرة ، تتشابك فيها المصالح ، وتتعقد فيهـا الظـروف ،   

ن وبـديهي أ . وتتنوع فيها المشاكل ، وتحتار العقول في فهم تفاصيلها وارتباطاتهـا 
هذه التعقيدات والتشابكات في كافة المجاالت إنما تخضع لقوانين ، ال يجيد التعامـل  

لذلك من الضـروري النظـر إلـى    . معها إال متخصص ذكي وبأعلى المواصفات
األساسيات التي سيتم عرضها في هذا الفصل على أنها من المهارات التـي علـى   

سـعيه الكتسـاب المهـارات القياديـة     القائد أن يسعى الكتسابها وإتقانها ، تماماً ك
ليس هذا فحسب بـل إن  . األخرى كالتخطيط والتقويم وصناعة القرار وما إلى ذلك

التفاوض يعتبر ضرورياً حتى داخل المؤسسة الواحدة ومكوناتها الفرعية المختلفة ، 
حتى تستمر المؤسسة في عملها الناجح وتتطور تطوراً إيجابياً ، حيث أن التفـاوض  

ومـا  . ر الحل األمثل للخروج من األزمات ، ومعالجة القضايا المتنازع عليهـا يعتب
لديـه   –حتى داخل نفس المؤسسة  –يزيد األمر إلحاحاً أن كل طرف من األطراف 

درجة من السلطة والقوة التي يجب أن تتوحد فـي اتجـاه االسـتراتيجية ، ولـيس     
وإذا كان حـل المشـكالت    .الصراع الذي لن يؤهل أحد األطراف لتحقيق ما يريد

والمنازعات يمكن فرضه على الطرف األضعف عن طريق القـوة والسـلطة فـي    
بعض األحيان إال أن ذلك ال يشكل حالً مثالياً على المدى البعيد ، وعادة ما يسـبب  
ذلك العديد من المشاكل ويقتل روح اإلبداع ويؤدي إلى انكماش المؤسسـة ، وفـي   

ويجـب  . مسارها بتغير مراكز القوى التي تتنازعهـا بعض األحيان حرف وتغيير 
علينا أن نؤمن أن التفاوض الفعال والمتكافئ يعتبر من أقوى الوسائل التـي يمكـن   
: استخدامها في حل النزاعات واالختالفات بطريقة إيجابية مصـداقاً لقولـه تعـالى   

"}الْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيِل رِإِلى س عاد  ـكبر ِإن نسَأح يي هم بِالَّتلْهادجو نَةس
ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمَأع ووأيضاً قوله تعالى" 125 النحل }ه :
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وت ويْؤمن بِاللّه فَقَـد  الَ ِإكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُ{"
يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَموقوله أيضـاً " 256 البقرة }اس :

لَّيس علَيك هداهم ولَـكن اللّه يهدي من يشَاء وما تُنفقُواْ من خَيرٍ فَألنفُسـكُم ومـا   {"
ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيورٍ يخَي نقُواْ ما تُنفمو اللّه هجغَاء وتِإالَّ اب قُونالبقـرة  }تُنف 

272."  
ومن الممكن النظر إلى بعض األمثلة التوضيحية في هذا الجانب وأبدأ بمـا يمكـن   

بالرغم مـن   –عة االنشقاقات اعتباره نقداً ذاتياً للحركة اإلسالمية فيما يتعلق بمجمو
التي حدثت فيها فقد تفرعت عن جماعة اإلخـوان المسـلمين قـوى     -قلتها نسبياً 

إن تم تغليـب   –وفي بعض األحيان معاداتها  –متعددة لم تكن لتستمر في مخالفتها 
مبدأ التفاوض بغرض الوصول إلى حلول ، وليس فرض حل معين من قبـل أحـد   

لطرف اآلخر به وإما أن يرفضه ، ومـع الـرفض يقتـرن    األطراف فإما أن يقبل ا
ونفس السياق يمكن قوله في انشقاق مجموعات متعددة . االنفصال والتنافر والتشهير

من األعالم والمفكرين الذين لم تستوعبهم األطر التنظيمية المعمول بها في الحركة 
بـل ربمـا ألن    اإلسالمية ، ليس دائماً ألن هؤالء منعزلون أو ألنهـم متقاعسـون  

فبدالً من التفـاوض حـول لـب    . تفكيرهم وفهمهم قد فاق وتجاوز األطر المعروفة
  . المشكلة والعمل على حلها ، كان دائماً الرفض المؤدي إلى االنفصال أسهل الحلول

ودولياً ال زالت الجزائر تعاني من االضطرابات وحوادث القتل والصراع المسـتمر  
حيث اعتمدت الدولة مبدأ القوة فألغت نتـائج انتخابـات    مع الجماعات اإلسالمية ،

التي فازت فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، وال تزال أعمال العنف مسـتمرة   1992
أما في مصر فقد انتهج النظام هناك مبدأ القوة والسلطة الستئصال . منذ ذلك الوقت

لسياسية ، فزج بهـم  اإلخوان المسلمين ، وإلغاء وجودهم ، ومحوهم عن الخارطة ا
في السجون والمعتقالت ، ومارس بحقهم وعائالتهم أبشع أنواع التعذيب والتضـييق  
واإلهانة ، وأعدم خيرتهم ، وأغلق مؤسساتهم ، وصادر أموالهم ، واتهمهم بالتـآمر  

وبالرغم من استمرار النظـام فـي   . والتخابر والعمل ضد مصلحة البلد وغير ذلك
عن الخمسة عقود إال أنه من الواضح للجميع أن جميع ذلك لـم  إجراءاته لفترة تزيد 

يتمكن من كسر إرادتهم ، فبقوا على الساحة السياسية والشعبية ، بل ازدادت قوتهم 
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ولكن ما انعكس سلباً على النظام تمثل في بروز تيـارات انشـقت عـن    . وتأثيرهم
. باحت مؤسسـاته اإلخوان ، وتبنت الفكر الجهادي ضد النظام ورجاالتـه ، واسـت  

ويعزو أغلب المفكرين ما حدث على أنه ردة فعل من جانب هؤالء لمـا أصـابهم   
وأهليهم من امتهان لكرامتهم ، واعتداء على حقوقهم بغير وجه حق ، ودون ذنـب  

لقد رأى هؤالء في ما أقدم عليه النظام المصري عمالً ال يفعله مسلم بأخيه . اقترفوه
ة أن تعامالت النظام مع المجتمع المصري عامة لم تكن وخاص –في الدين والعقيدة 

فأعلنوا كفر النظام ، ودعوا إلى قتاله ، وهو مـا اسـتمر لسـنوات     –أحسن حاالً 
فكانت النتيجة دماء وضحايا ، وتهديداً ألسس بناء المجتمع ، وحالة طوارئ . طويلة

وبدالً مـن توجـه   . ، وانعدام األمن ، وخسارة المقدرات ، وانتشار الفقر وغير ذلك
وربما االعتراف بالخطأ وتحميله  -النظام للتفاوض مع هؤالء والتوصل إلى حلول 

قام بمالحقتهم ، فأصبحت مصر ساحة حرب دون  –لحكومات أو شخصيات سابقة 
واستمر هذا الحال مما استنزف النظام مالياً وسياسياً ، وربمـا كـان أحـد    . مبرر

ء في أحضان أمريكا وإسرائيل طلباً للتغطيـة السياسـية   العوامل التي ألجأته لالرتما
واإلعالمية منهما ، وحفاظاً على وجوده وحكمه ، وتجنباً لفضح ممارسـاته أمـام   

  .العالم
بين السلطة الفلسطينية التي وقعت  1996ومن الممكن النظر إلى ما حدث في عام 

. داة لتصفية القضـية اتفاقية أوسلو وحركة حماس التي عارضت االتفاق واعتبرته أ
فبدالً من توزيع األدوار خدمة للقضية الوطنية ، وإدراج ذلك الخالف تحت مفهـوم  
التنوع الذي ال يمكن إلغاؤه ، قامت السلطة بزج قيادات حماس وعـدد كبيـر مـن    
منتسبيها في السجون ، وعذبتهم وقتلت عدداً منهم ، وأغلقـت مؤسسـات الحركـة    

وتعاونت مع االحتالل في تبادل المعلومات حول المقاومـة  الخيرية والخدماتية ، بل 
، ومع العالم الغربي المتنفذ في تجفيف منابع تمويل الحركة الذي كان ينفَـق علـى   

وهذا أيضـاً مـا أدى إلـى    . المعوزين والفئات الضعيفة ، وبالذات في ذلك الوقت
بمظهـر الحاميـة    استنزاف مقدرات السلطة المالية والبشرية واإلعالمية وأظهرها

إلسرائيل والوكيلة المباشرة عنه ، مما أثار غضب الشعب عليهـا ، وكـان أحـد    
ليس هذا فحسب فباإلضـافة  . 2006األسباب التي أدت إلى خسارتها في انتخابات 
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إلى فشل إجراءات السلطة في القضاء على حماس وتقزيم دورها ، لم تجد السـلطة  
لو كـان ذلـك بتقـديم التنـازالت المتتاليـة ،      بداً من الحفاظ على وجودها حتى 

واالستمرار في عملية تفاوضية وهمية ألجأتها إلى التسليم بأن الحضـن األمريكـي   
واإلسرائيلي هو المنقذ ، وهذا يفسر سرعة قبول السلطة بأية مقترحات أو مبادرات 
ولو كان في ذلك تغطية على استمرار االسـتيطان والقتـل واإلرهـاب وتجريـف     

راضي ونشر المزيد من الحواجز واالعتقاالت وغيره ، وبالذات بعد وفاة الراحل األ
  . ياسر عرفات

ومن األمثلة الواضحة أيضاً ما حدث بعد فوز حركـة حمـاس فـي االنتخابـات     
، حيث لم تعجب هذه النتيجة قيـادة السـلطة    2006التشريعية الفلسطينية في العام 

عتاب البيت األبيض وإسرائيل طريقاً مختصـراً  الفلسطينية ، فوجدت األخيرة في أ
للعودة إلى السلطة ، بينما لم تنتبه إلى التفاوض مع حماس علـى المشـاركة فـي    

ومن المعلوم أن الخطة السلطوية الغربية اإلقليمية اإلسرائيلية قـد قـررت   . الحكم
، التخلص من حماس ، وقاموا بتوزيع األدوار ما بين وقف األمـوال ، والحصـار   

واالجتياحات واالغتياالت ، وتمثل دور السلطة بزعزعة االستقرار الداخلي واألمن 
العام ، والذي تسبب في مقتل المئات وجرح األلوف من أبنـاء فلسـطين األبريـاء    

وال تزال الرحى تدور وتطحن ما يلقى فيها ، ومن المتوقع أن يسـتمر  . والمناضلين
يتم التغيير بالقوة ، وهو ما سيعيد األمـور إلـى   ذلك إلى أن يجد العقل طريقاً ، أو 

ولألسف فال زالت العديد من الدول . المربع األول ، لتبدأ القضية بالدوران من جديد
العربية واإلسالمية تنتهج نفس األساليب في التعامل مـع الجماعـات أو الشـرائح    

 –المعلوم أيضـاً   ومن. االجتماعية والطائفية ، وبالذات ما يتعلق باإلسالم السياسي
أن ذلك لن يؤدي مطلقاً إلى استئصال فكر اإلسالم السياسـي ،   –بالتجربة المتكررة 

بل المؤكد أن يستنزف ذلك جهد ومقدرات تلك البلدان ويؤخر نهضـتها ، وربمـا   
اضطرت لبيع نفسها لحلفاء كبار ، لن يقبلوا بتلك الدول الضعيفة إال أن تكون تابعة 

  .وخادمة لمصالحها
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على أي حال أردت من هذه المقدمة أن ألفت النظر إلى أهمية التفاوض والحـوار ،  
حيث أنه المخرج الوحيد والمناسب ، كونه انتصار للعقل وطريقة للوصـول إلـى   

  .حلول وسط تخدم مصلحة جميع األطراف
  

  مفهوم التفاوض
مـن   حول قضـية ، بين طرفين أو أكثر  ةقائم عملية حوارية حركيةالتفاوض هو 

يتم من خالله عرض وتبادل وتقريب وجهـات النظـر   محل تنازع ، حيث القضايا 
استخدام أسـاليب  واآلراء وتكييفها للوصول إلى منفعة ألحد األطراف أو جميعهم ، ب

وأفضل أنواع التفاوض ما يمكـن أن ينشـأ    .)التي من بينها موازين القوى( اإلقناع
  .فينوصل إلى اتفاق يفي بمصالح الطرتلاعنه 

ومن الممكن أن يكون للمفاوض أهداف ظاهرة وأخرى خفية ، كما يمكن أن يكـون  
هدف المفاوضات ليس الوصول إلى حل نهائي ، وإنما ما يطلـق عليـه الـبعض    

وقد يكون هدف المفاوضـات  . مصطلح تذويب الجليد ، أو على األقل وقف تراكمه
ضاً عن حلول جوهرية ليسـت  الوصول إلى درجة من التوافق والثقة المتبادلة ، عو

وفي بعض األحيـان قـد يعتبـر أحـد     . في متناول اليد ضمن الظروف المحيطة
األطراف أن الخصم يعاني من مشاكل وأنه في طريقه إلى التفكك في المسـتقبل ،  
وعليه فربما كان من الحكمة إطالة أمد المفاوضات ، ومحاولة التوصل إلى حلـول  

واستغالل عنصر الوقت الذي هو ضد مصلحة الخصـم  جزئية على قضايا جانبية ، 
  .في هذه الحالة

  
  أنواع المفاوضات

هناك عدة أنواع من المفاوضات بحسب الغرض منها ، والتـي يجـب أن يـدرك    
فالمفاوض الناجح يعلم تماماً مـا هـو   . المفاوض طبيعتها وماهيتها بالنسبة للخصم

وعناصر قوته وضعفه الحاليـة   بما في ذلك حاجات ومتطلبات الخصم –مقدم عليه 
ويختار اآلليات المناسبة للولوج في تلك المفاوضات ، بما يحقق أكبر  –والمستقبلية 
  :ومن هذه األنواع ما يلي. فائدة ممكنة
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  )وِن –وِن (مفاوضات المكسب المشترك  .1
والمقصود بهذا النوع من المفاوضات أن ينظر كل طرف إلى حاجات ومصالح 

ويدرك كال الطرفين أن اتفاقاً ناجحاً ومعمراً ال بد . يجابية تامةالطرف اآلخر بإ
وهـذا النـوع مـن    . له أن يحقق مصلحة كل منهما بشكل مرض ومتـوازن 

المفاوضات هو النوع الذي يجب أن يسـود كمـنهج وحيـد لحـل النزاعـات      
والصراعات واالختالفات التي قد تنشأ في المؤسسات اإلسالمية والوطنية ، أو 

ا أو بين الدول والمنظمات الصديقة ، أو المؤسسات التـي تتبنـى أهـدافاً    بينه
ومن البديهي أن يتم التوصل إلى اتفاق يحقـق المصـلحة المشـتركة    . متشابهة

لجميع األطراف ، ألن اتفاقاً لصالح طرف على حساب آخر سيؤدي بالضرورة 
يؤدي إلى نقضه  إلى الشعور بالغبن والخديعة ، أو على األقل عدم الرضا ، مما

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ {: "يقول تبارك وتعالى. عند أول فرصة
: " ويقول أيضاً"  2 المائدة }علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه شَديد الْعقَابِ

نَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئـَل ِلتَعـارفُوا ِإن   يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْ{
خَبِير يملع اللَّه ِإن َأتْقَاكُم اللَّه ندع كُمموأيضاً قوله تعالى" 13 الحجرات }َأكْر " :

ربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَـرِ  ِإن اللّه يْأمر بِالْعدِل واِإلحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُ{
ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْب90 النحل }و ."  

كذلك فإن اتفاق المكسب المشترك هو األفضل بين الدول المتجاورة والصديقة ، 
أو تلك التي ترتبط مع بعضها بمصالح بعيدة المدى ، وعلى ذلك فإنه يتوجـب  

ن المتفاوضين العمل بجد للوصول إلى مثل هـذا االتفـاق الـذي    على الطرفي
وهذا ال يعني دائماً أن التوصل لمثل ذلك االتفاق . يراعي مصالحهما بتوازن تام

ال يتطلب تقديم تنازالت أو خسائر ، ولكن فترة صمود االتفاقات بعيدة المـدى  
  .تعوض كال الطرفين عن تلك التنازالت والخسائر

  )لُوز –وِن (أحد األطراف وخسارة اآلخر  مفاوضات مكسب .2
في هذا النوع من المفاوضات يدخل كل طرف على أساس أن يحقق مصـالحه  

فالطرف الذي يريد أن يكسب الجولة غيـر معنـي   . على حساب الطرف اآلخر
بالمستقبل وانعكاساته على ديمومة العالقة مع الطرف اآلخر ، بل على العكـس  
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لتحقيق النتيجة المرغوبة بأقصى سرعة ، بحيث ينفرد فهو يفعل كل ما يستطيع 
ومثال ذلك استغالل بعض الدول المنتصرة لنتائج الحـروب ،  . بالمكسب لوحده

فتقوم بعقد اتفاقات بعيدة المدى مع الدول المنهزمة دون مراعاة لمبدأ العدالة أو 
ول كما أنه يمكن تبين هذا النوع من المفاوضـات بـين الـد   . توازن المصالح

والمؤسسات التي تستغل نظيراتها نتيجة لحاجة األخيرة الماسة لبعض المقومات 
واألمثلة على كل ما تقـدم  . كالمال والسالح أو المواد األساسية أو حتى الحماية

كثيرة في منطقتنا ، ويمكن أن نستنبطها من دراسة انعكاسات حـروب الخلـيج   
وال يشك عاقل أن . قيعها تبعاً لذلكفي العقدين الماضيين والمعاهدات التي تم تو

مثل هذه االتفاقات مهددة بالنقض حال تغير الظـروف ، وبالـذات إذا تغيـرت    
األنظمة الحاكمة التي تستفيد من تلك الحماية ، أو تلك التي تعتبر مصلحتها أهم 

وبديهي أن هذا النوع من االتفاقات يحمل الكثير من النقاط . من مصلحة شعوبها
القية ، والتي تنافي الفطرة اإلنسانية السليمة ، ولكنها لألسـف تعتبـر   غير األخ

جزءاً من الممارسة السياسية الدولية ، وتعتبر من أهم مقومات وعوامل تفسـير  
وقد انتشر هذا النوع من المفاوضات بين المؤسسات التجارية . العالقات الدولية

تضـطر إليـه شـركات     الكبيرة في بعض جوانب ما يسمى باالندماج الذي قد
كما أن العديـد مـن   . أصغر ، وإال تعرضت لخسارة مالية ال يمكن أن تتحملها

الدول العربية واإلسالمية قد مارست هذا النوع من المفاوضات مع الجماعـات  
فقد تعرض هؤالء . اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية ، وحتى الدعاة والمفكرين

ـ   ي السـجون والمعـتقالت ، وأغلقـت    لبطش وتنكيل األنظمة ، وزج بهـم ف
وضمن هذه الظروف غيـر المتكافئـة بـين    . مؤسساتهم وصودرت محتوياتها

األنظمة وتلك الجماعات ، تم التوصل إلى العديد من االتفاقـات التـي قضـى    
بعضها بتحديد حرية حركة األشخاص والمؤسسات ، ومجال عمل األخيرة وفي 

األنظمة تتحكم في مصير هؤالء بشـكل  بعض األحيان إغالقها ، وكل ذلك ألن 
  .أو بآخر كونها صاحبة السلطة
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  مفاوضات الخداع .3
وقد ظهر ذلك جلياً أيضاً في العديد من المناسبات في عصرنا الحديث ، حيـث  
يدخل أحد األطراف العملية التفاوضية وليس في نيته االلتزام بما يتم التوصـل  

زات وقتية ، وتحقيق مصالحه مقابـل  إليه ، بل الحصول على امتيازات أو إنجا
ومن األمثلة الواضحة في هذا الجانـب مـا   . وعود قرر سلفاً أنه لن يلتزم بها

فمثالً في . حدث من مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحماس في مرات عديدة
كانت السلطة بحاجـة إلـى تهدئـة مـع      2005مفاوضات القاهرة في مارس 

وحيـث أن تلـك   . ط الستمرار العملية السـلمية االحتالل وبأي ثمن وذلك كشر
التهدئة مرهونة بموافقة الفصائل وعلى رأسها حماس فقـد تمـت مفاوضـات    
القاهرة ، التي تم فيها الموافقة على منح تهدئة مقابل أن يتم إصـالح األجهـزة   
األمنية على أسس مهنية ، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر الفلسـطينية ،   

إال أن السلطة الفلسطينية قد اسـتفادت مـن   . ليات تم التوافق عليهاوذلك عبر آ
موافقة الفصائل وحماس على التهدئة ولكنها لم تفعل أي شيء في الموضوعات 

وفي . األخرى ، بل لم يتم الدعوة إلى اجتماع واحد لمناقشتها فضالً عن تطبيقها
زالت هامـة تتعلـق   العام الذي تاله انتزعت السلطة الفلسطينية من حماس تنـا 

وبسط يد الرئيس عبـاس   1967بالمقاومة وتركيزها في األراضي المحتلة عام 
في المفاوضات مع إسرائيل ، في مقابل إصالح األجهزة األمنية علـى أسـس   
مهنية وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكن لم تف السلطة بأي 

وأيضاً ما حدث في اتفاق مكة حيث كانـت  . يةمن التزاماتها ال السابقة وال الحال
نتيجة المفاوضات بين فتح وحماس تتلخص في منح فـتح عـدة وزارات فـي    
الحكومة ، وتخلي حماس عن جميع الوزارات السيادية ، واشتراط موافقة فـتح  
على وزير الداخلية تحديداً ، ومقابل ذلك تعهدت فتح بالتعاون والعمـل علـى   

نية على أسس مهنية ، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير إصالح األجهزة األم
ولكن مرة أخرى حصلت فتح والرئاسة على كل ما أرادت وكل ما . الفلسطينية

نص عليه االتفاق حرفياً ولكنها لم تلتزم بتنفيذ شيء من االستحقاقات المطلوبـة  
ـ . منهما ه وعليه لم تحصل حماس على شيء مما تعهدت به فتح وما نصت علي
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االتفاقات بل تبين أن فتح كانت تخطط وتدرب أجهزتها األمنيـة لالنقضـاض   
على حماس وعزلها عن الساحة الفلسطينية بالقوة ، وذلك فيما عـرف الحقـاً   

وهذه األمثلة تعتبر من أوضح األمثلة على هـذا النـوع مـن    . بمخطط دايتون
  .بالفعل ما حدث المفاوضات التي قدمنا سابقاً أنها ال تعمر كثيراً ، وهذا

  المفاوضات التسكينية .4
ويقصد بهذا النوع من المفاوضات استكشاف نوايا الطرف اآلخر ، وخفض حدة 

وقد يكون هذا النوع من المفاوضات مفيداً جداً وبالذات فـي  . التوتر والصراع
حال عدم القدرة على حل النزاع أو الوصول إلى حل معقول ضمن الظـروف  

ويعتبر الزمن من أهم العوامل التي تؤثر . خارجياً أو كالهما المحيطة داخلياً أو
على هذا النوع من المفاوضات ، حيث أنه يكفل تغيير الظـروف الموضـوعية   

ولعل التفـاوض حـول   . نحو إنضاج أحوال مالئمة للبدء في مفاوضات مثمرة
 الملف النووي الكوري الشمالي يعتبر أحد األمثلة التوضيحية الهامة فـي هـذا  
المجال ، حيث أن الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها لـيس لـديهم الوقـت    
المالئم لمعالجة هذا الملف ، كون إدارة بوش مشغولة في الحرب على اإلسـالم  
في العراق وأفغانستان وبشكل غير مباشر في الصومال والسودان وغيرها مـن  

ملف من جـذوره ، ولكـنهم   فالوقت غير مالئم تماماً لمعالجة هذا ال. دول العالم
في نفس الوقت ال يرغبون في استمرار الكوريين قدماً في تطوير بـرامجهم ،  

لهذا تستمر المفاوضات لسنوات طويلة دون التوصـل  . بما يهدد مصالح الحلفاء
إلى نتيجة قاطعة ، بل وعود هنا وهناك واستغالل للوقت بالتسويف ، إلى حـين  

ومـن الممكـن ذكـر    . بالطريقة المناسبة نضوج ظروف مالئمة لحسم الملف
الشيء نفسه عن الملف النووي اإليراني وإن كانت طبيعـة المعالجـة تختلـف    

  .قليالً
وال شك أن المفاوضات التسكينية هامة جداً ويمكن النظر إليهـا بإيجابيـة فـي    
التخفيف من صراعات متعددة ، كاحتالل إيران للجزر اإلماراتية في الخلـيج ،  

لخالفات السورية اللبنانية ، والنزاعـات المرتبطـة بقضـايا متعـددة     وكذلك ا
  .ومتشابكة يصعب عالجها جذرياً دفعة واحدة



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

110 
 

  التفاوض التأثيري .5
في بعض األحيان قد ال يكون في مصلحة طرف ما التفاوض مع طرف آخـر  
لذاته أو أنه ال يرغب في ذلك ، إال أنه قد يلجأ إلى مثل هذا التصـرف ليحـث   

ويشترط في هذا النوع من التفاوض أن تكون هنـاك  . الثاً للتفاوض معهطرفاً ث
عالقة تنافسية بين الطرفين اآلخرين ن بحيث يسارع الطرف الثالث للتفـاوض  

وفي هذه الحالـة قـد   . مع األول رغبة منه في استبعاد الطرف الثاني المنافس
ال يـدخل فـي   يكون الطرف الثالث مستعداً لتقديم تنازالت للطرف األول كي 

اتفاق مع الطرف الثاني ، وهذا بالضبط ما كان يسعى له الطرف األول ، إذ لم 
وهذا النوع من المفاوضات . تكن لديه الرغبة أصالً في مفاوضة الطرف الثاني

. يمكن أن يحقق فوائد عظيمة إذا تم لعبه بطريقة صحيحة وظـروف مناسـبة  
بالتقرب واالصطفاف إلى جانـب  ما تفعله سوريا  –في اعتقادي  –ومثال ذلك 

إيران ، وإظهار رغبتها في التعاون االستراتيجي معها ، وذلك أمالً فـي حـث   
الواليات المتحدة تحديداً على التوجه نحوها ، وإبداء مرونة أكبـر فـي تفهـم    

ومن األمثلة المشهورة في هذا الجانب ما قامـت بـه   . مصالحها وتلبية حاجاتها
اردة أوائل السبعينيات حيث لوحت مصر باالنضـمام  مصر في زمن الحرب الب

للمعسكر الغربي ، وقامت بالفعل بطرد الخبراء السوفييت ، مما دفـع االتحـاد   
السوفييتي في حينه إلى المسارعة في إعادة احتواء مصر حيث قدم لهـا أكبـر   
صفقة أسلحة في تاريخها ، استغلتها مصر بعد سنة واحدة فـي حربهـا ضـد    

  .1973م إسرائيل عا
  التفاوض عبر وسطاء .6

في بعض األحيان ونتيجة لظروف معينة ال يمكن للتفاوض المباشر أن ينجح ، 
بل وربما شكل عقبة تمنع التوصل إلـى نتـائج ، أو تمنـع حـدوث العمليـة      

لذلك تنتشر ظاهرة التفاوض عبر وسـاطات للتقريـب بـين    . التفاوضية أساساً
ولكن لألسف يصطدم هـذا النـوع مـن    . الطرفين المتنازعين واقتراح الحلول

بحقيقة عدم وجود وساطات نزيهة تتمتع  -في كثير من األحيان  -المفاوضات 
فكمـا هـو الحـال فـي المفاوضـات      . بقدر كاف من الشفافية وعدم االنحياز
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إال أنه من المعلـوم  . اإلسرائيلية الفلسطينية تلعب الواليات المتحدة دور الوسيط
دة معروفة بتبني مواقف إسرائيل ووجهة نظرها ، وهي مـن  أن الواليات المتح

. أهم الدول الداعمة والراعية إلسرائيل ، وهي تعلن ذلك دائمـاً وعلـى المـأل   
هل بإمكان الواليات المتحدة أن تكون وسيطاً مناسباً؟ في الحقيقـة ال  : والسؤال

هكذا دولة أن يحتاج مثل هذا السؤال إلى أي عناء في اإلجابة عليه ، فال يمكن ل
لكن في نفس الوقت فإن مجـرد وجـود   . تكون وسيطاً مناسباً في هذا الصراع

وسيط قد يكون إيجابياً إذا كانت هناك آليات للتقليل من انحيـازه ، وهـو مـا    
يستحيل فعله في حالة الواليات المتحدة األمريكية نتيجة لعالقاتها االسـتراتيجية  

لهـذا ال يمكـن   . رية المشتركة مع إسرائيلواأليديولوجية ومصالحها االستعما
للمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية أن تنجح عبر وسـاطة الواليـات المتحـدة    
المؤيدة إلسرائيل بشكل تام وكامل وسافر وصل لدرجة تبرير جرائمهـا بحـق   

  .الشعب الفلسطيني
إال أن المبدأ ال زال صحيحاً وهو أن وجود وسيط مناسب يجعـل المفاوضـات   

وقد بدا ذلك واضحاً في مفاوضات تبـادل  . سهل ومن الممكن أن تحقق أهدافهاأ
 –رغم عدم نزاهتها الكاملة  –األسرى بين حزب اهللا وإسرائيل بوساطة ألمانيا 

إال أن . والتي نجحت أكثر من مرة في إتمام الصفقات التبادلية بـين الطـرفين  
حيزاً بشكل واضح كما هـو  الوساطات كانت دائماً فاشلة عندما كان الوسيط مت

الحال في الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل في موضوعي التهدئة وتبادل 
لقد حاصر النظام المصـري حمـاس وحكوماتهـا منـذ انتخابهـا ،      . األسرى

واستضاف العديد من المؤتمرات الدولية لمحاربتها وإسقاطها تحـت مسـميات   
بتدريب قـوات دايتـون وتسـليحها    كما قام النظام المصري . مقاومة اإلرهاب

وإدخالها إلى القطاع بالرغم من إغالق المعبر ، وسمح بإدخال األسلحة ألجهزة 
والمجال ال يتسع لذكر ما قام به النظام . السلطة لمحاربة حماس والقضاء عليها

وإذا كانت . المصري ضد حركة حماس بدوافع مصالحه التحالفية واالستراتيجية
ين حماس والنظام المصري فهل نتوقع أن اتفاقاً جيداً لحمـاس  هذه هي الحال ب

في أي جانب من الجوانب سيكون في صالح النظام المصري أم ضـده؟ مـن   
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الواضح أن هذا الوسيط سيحرص على تحرير الجندي األسير إما بدون ثمن أو 
بثمن بخس ، وذلك ألسباب مبدئية عنده وتتعلق بموقفه من اإلسـالم السياسـي   

عة اإلخوان المسلمين ، وانعكاس أي نجاح أو نصر لحماس على سـاحته  وجما
لذلك ليس لدي شك أن قرار حماس بالموافقة على الوساطة المصـرية  . الداخلية

في تبادل األسرى والتهدئة مع إسرائيل لم يكن في محله ، وأنه سيزيد األمـور  
فإن هذا القرار يعتبر وفي نفس الوقت . تعقيداً ، ولن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة

مكافأة لنظام يعادي حماس والحركة اإلسالمية مما يزيد من وزنه الدولي ودوره 
  .اإلقليمي ، وهذا بالتأكيد ليس في صالح اإلسالم وحركاته

  التفاوض التسويفي .7
ويعالج هذا النوع من التفاوض الحالة التي ال يكون الوقت فيها لصـالح أحـد   

وعندها يسعى الطرف األقـوى  . الح الطرف اآلخراألطراف ، بينما هو في ص
إلى االسترخاء وعدم التعجل في الوصول إلى نهاية للمفاوضات ، ألن كل يـوم  

وهذا مـا ينطبـق علـى مفاوضـات السـلطة      . يمر يفقد الخصم أوراقاً جديدة
الفلسطينية مع إسرائيل ، حيث أن كل يوم تزداد أعداد ومسـاحة المسـتوطنات   

اضي الفلسطينية ، ويزداد قضم الجدار لمزيـد مـن األرض ،   على حساب األر
وتزداد نسبة البطالة بين الفلسطينيين ، ويزداد عدد الدول التي تعترف بإسرائيل 
وتتعاون معها ، وتزداد عدد المصانع الفلسطينية التـي يـتم إغالقهـا نظـراً     

واعتمـاده   لضغوطات االحتالل ، ويزداد تهويد القدس ، ويزداد التراجع العربي
على الواليات المتحدة ، وفي نفس الوقت تزداد فضـائح السـلطة الفلسـطينية    

إذاً فعامل الوقت يميـل  . وفسادها ، وكل ذلك بال شك يصب في صالح إسرائيل
لماذا على إسـرائيل أن تسـتعجل   : والسؤال. إلى صالح إسرائيل بدرجة كبيرة

باسـتمرار وعلـى كافـة    التوصل إلى حل في الوقت الذي تنمو فيه وتتمـدد  
األصعدة على حساب ما تبقى من األرض الفلسطينية؟ إن استمرار إسرائيل في 
التمدد والنمو على حساب الفلسطينيين يتطلب استمرار العملية التفاوضية ، ليس 

وفي سـبيل  . بهدف التوصل إلى حلول ولكن تغطية الستمرار االنتفاع والهيمنة
غير جوهرية ، كإطالق بعض " تنازالت"من تقديم  استمرار تلك العملية ال مانع
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المعتقلين الذين شارفت محكومياتهم على اإلنتهاء ، ورفع بعـض الحـواجز ،   
ومنح عدد أكبر من بطاقات ال في آي بي ، وزيادة عدد العمـال ، والسـماح   
ببعض األسلحة لقمع المقاومة وما إلى ذلك ، ولكـن ال شـيء علـى صـعيد     

  .العناصر الجوهرية
  

  القوة التفاوضية
ال شك أن امتالك عناصر القوة هو أساس مهم ومقوم أساسـي مـن مقومـات    

إن . النجاح في تحقيق األهداف بشكل عام ، والتفاوض ال يشذ عن هذه القاعـدة 
القوة التفاوضية لطرف من األطراف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل متعددة يجـب  

  :العوامل ما يلي ومن هذه. إدراكها وامتالكها ما أمكن
موازين القوى التي يتمتع بها أو تلك التي يسـتطيع طـرف مـا حشـدها      .1

وتشـمل تلـك المـوازين القـوة العسـكرية      . بالمقارنة مع الطرف اآلخر
واالقتصادية والموقع الجغرافي والبيئـة الداخليـة واسـتقرارها والتميـز     

  . التكنولوجي والمعرفي وغير ذلك
فريق المفاوض ومدى براعتهم وثقافاتهم والتوافـق  التأهيل الجيد ألعضاء ال .2

وال شك أن كفاءة الفريق المفـاوض  . بينهم ، ومدى التفويض الممنوح لهم
تعتبر أساسية للغاية للتوصل إلى نتائج إيجابية وكذلك تمتعهم وبراعتهم في 
استخدام ورقة التفويض القتناص الفرص ، أو التسويف بحسب مقتضـيات  

 .الحال والمصلحة

المعلومات المتوفرة عن خطط الخصم وإمكانياته واستراتيجيته التفاوضـية   .3
وهدفه الفعلي من وراء التفاوض والحدود التي ال يمكنه تجاوزها ، إضـافة  

كل تلك العناصر يمكن استخدامها بكفاءة من قبـل  . إلى نقاط ضعفه وقوته
 .وضاتالفريق المفاوض ، وال شك أنها تشكل عنصر قوة مهم في أية مفا

الفهم الدقيق للموقف التفاوضي وعناصره ، بما في ذلك وحدة ذلك الموقف  .4
والقدرة على تجزئته ، والتعرف الدقيق على كل جزئية من جزئياته ، بمـا  

ومـن الضـروري بنـاء الخطـط     . في ذلك العامل الجغرافي والتاريخي
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ضـية  واالستراتيجيات الكفيلة بمعالجة كل عنصر من عناصر القضية التفاو
على حده ، وبشكل منسجم ومتوافق مـع الخطـة االسـتراتيجية العامـة     

 .للتفاوض

تهيئة المناخ والظروف المحيطة إلنجاح عملية التفاوض ، والتركيز علـى   .5
أهمية الدخول في مفاوضات من النوع المفيد للطرفين في إطار من توازن 

الوصـول  المصالح ، وبالذات إذا كان الغرض من المفاوضات يتمثل فـي  
 .إلى اتفاقات وحلول دائمة وبعيدة المدى

تهيئة المناخ والظروف إلجبار الطرف اآلخر على الدخول في المفاوضات  .6
، حتى وإن تطلب ذلك تسخين القضية التفاوضية محل النزاع ، أوافتعـال  

 .أزمة محسوبة

دخول المفاوضات بخطط متكاملة ومدروسة جيداً تُعرض علـى الطاولـة    .7
د الخصم بداً من اعتبارها مرجعية للمفاوضات والحوار ، وهذا بحيث ال يج

 .بطبيعة الحال يسهل الوصول إلى اتفاقات تحقق المصلحة بشكل أفضل

  
  خطوات العملية التفاوضية

تعتبر العملية التفاوضية مثلها مثل أي مشروع بحاجة إلى خطوات عملية مدروسـة  
ـ  إال أن العمليـة  . داف تلـك العمليـة  ومرتبة يتعين إتباعها بدقة ، وصوالً إلى أه

التفاوضية قد ال تكون دائماً ذات بعد واحد ، أو أنها عملية تبدأ وتنتهي فـي جلسـة   
ولكن معلوم أن العملية التفاوضية قد . واحدة ، كعملية تأجير عقار أو شراء سلعة ما

مليـة  وعلى ذلك تعتبـر الع . تستمر أليام أو أسابيع أو أشهر وربما سنوات أو عقود
التفاوضية من الناحية المبدئية عملية طويلة وتراكمية ، ال يمكن أن تبدأ من الصفر 

وهي بذلك تبني على ما تم التوصـل إليـه مـن    . في كل مرة ، وإال فقدت معناها
ومن الممكن أن نستعرض العملية التفاوضـية بـين   . اتفاقات ، وما تم إنجازه سابقاً

هـل يمكـن تحديـد    : ل عقدين من الزمن لنتساءلإسرائيل والسلطة الفلسطينية خال
جزئيات العناصر التي تم التوافق عليها منذ بدء العملية وحتى اليـوم؟ وبـديهي أن   
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اإلجابة سلبية مما يشير بوضوح إلى أن ما يجري لـيس عمليـة تفاوضـية علـى     
  . اإلطالق ، وإنما هو مضيعة للوقت وتغطية لتحقيق أهداف إسرائيل

  :تصار خطوات العملية التفاوضية بما يليومن الممكن اخ
الوعي بطبيعة القضية التفاوضية وعناصرها والعوامـل المـؤثرة فيهـا ،     .1

وتحديد مصالح األطراف المختلفة التي يسعون إلى تحقيقها ووسائلهم فـي  
كما أنه من المفيد في هذا الجانب تقدير القدرات التفاوضية للخصـم ،  . ذلك

  .وطبيعة فريقه المفاوض
البدء بإجراء مفاوضات تمهيدية استكشافية لفهم طبيعة نوايا الطرف اآلخـر   .2

كما أن هـذه الخطـوة   . وأسلوبه التفاوضي ، والتأكد من نقاط ضعفه وقوته
. مفيدة لتحديد األرضية المشتركة ، ونقاط االتفاق واالختالف بين الطـرفين 

ـ   ا لديـه ،  وفي هذه المرحلة من المفاوضات ال يبوح المفاوض الجيـد بم
ويستمع أكثر مما يتكلم ، وإن تكلم فسؤال أو استفسار يسـتفيد منـه ، وإال   

 .فالحديث ينصب حول أهمية اللقاء وجمال المكان وما شابه

تحديد جدول أولويات التفاوض وذلك بالبدء في النقاط التـي لـيس لـدى     .3
ط الطرف اآلخر مشكلة في التنازل عنها أو القبول بها ، ويلي ذلـك النقـا  

التي يتأرجح فيه موقف الطرف اآلخر بين التشدد والتساهل ، بينما يتم ترك 
النقاط األشد خالفاً إلى المرحلة النهائية حيث أنه من المتوقـع أن ال يقبـل   

وبـديهي أن  . الطرف اآلخر بالتنازل عنها إال إذا حصل على ثمـن كبيـر  
يق التفاوضي الطرف اآلخر لن يحصل على كل ما يريد ، إذ أن مهمة الفر

والفرق المساندة أن تستغل جميع العوامل الممكنة بما فيها الوقـت بحيـث   
 .تصبح تلك القضايا الخالفية أقل حدة وثمناً

تهيئة المناخ للتفاوض بحيث يشعر كال الفريقين بأهمية العملية التفاوضـية   .4
وإيجابياتها ، ومن الممكن أن يشمل ذلك التعارف والنشاطات المشـتركة ،  

كل ذلك لتـوفير جـو   . تناول الوجبات وزيارة األماكن السياحية وما شابهك
مريح ومناخ إيجابي ، يمكن أن ينعكس على العمليـة التفاوضـية ويقنـع    

 .الطرفين أن تلك العملية هي أفضل الحلول الممكنة
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اإلعداد للعملية التفاوضية ويشمل ذلك اختيار أعضاء الفريق المفـاوض ،   .5
، وتحديد صالحياته ، واالتفاق معه على االسـتراتيجيات   وإعداده بالتدريب

التفاوضية الكلية وتلك الخاصة بكل عنصر من عناصر القضية التفاوضـية  
كما أن اختيار مكان التفاوض والتأكد من تـوفر كافـة   . وأولويات كل منها

 .المستلزمات يعتبر أمراً ضرورياً لنجاح العملية

ياً يتطلب اختيار التكتيك المناسـب حـول كـل    البدء بالعملية التفاوضية فعل .6
عنصر من عناصر القضية التفاوضـية ، مـع عـرض كافـة الوثـائق      

وهذا قد يسـتدعي  . والمستندات التي تم تجهيزها مسبقاً لتدعيم وجهة النظر
في بعض األحيان ممارسة نوع من الضغط النفسـي أو اإلعالمـي علـى    

والمستندات ، كما أنه مـن المفيـد   الطرف اآلخر استناداً إلى تلك الوثائق 
دراسة وتقييم عوامل الوقت والتكلفة وإمكانيـة فشـل المفاوضـات علـى     
الطرف اآلخر ، واستخدامها كعناصر ضغط إضافية على الطرف اآلخـر  

 .لدفعه إلى التنازل

 .مناقشة المقترحات والعروض وانتقاء أنسبها وأكثرها تحقيقاً للمصلحة .7

اق بشكل واضح ، مع انتقاء حذر ومدروس للكلمات التأكد من صياغة االتف .8
واأللفاظ ومدلوالتها ، والحرص على أال يحتمل النص أكثر مـن تفسـير ،   

 .مما يسهم في نجاح تطبيق االتفاق

وأخيراً ال قيمة التفاق ال يتم التوقيع عليه ، إذ ال بد من توقيع االتفاق مـن   .9
فرق التفاوضـية ، أو أيـة   الجهات المخولة والتي هي في العادة رؤساء ال

 .جهات أخرى يتفق عليها

  
  االستراتيجيات التفاوضية

هناك العديد من االستراتيجيات والمنهجيات التفاوضـية بـاختالف نـوع القضـية     
ومن الممكـن تصـنيف االسـتراتيجيات    . وطبيعة العالقة بين األطراف المتنازعة

تفصيالت متعددة ، وذلـك  التفاوضية تحت عنوانين واسعين يندرج ضمن كل منهما 
  :كما يلي
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  استراتيجية التعاون أو المصلحة المتبادلة .1
ويعني ذلك أن القضية التفاوضية تتعلق إما بإنشاء مصلحة مشتركة جديدة بـين  
الطرفين ، أو تعميق وتطوير مصلحة مشتركة قائمة ، أو توسيع تلك المصـلحة  

ـ  . لتشمل مساحة أوسع أو زمناً أطول وع مـن االسـتراتيجية   وباتباع هـذا الن
يحرص كل طرف على تحقيق مصالحه ولكن ليس على حساب الطرف اآلخر 

وال يجـب أن يفهـم مـن ذلـك أن نتيجـة      . ، مما يعني أن المكسب للجميـع 
المفاوضات تكون عادلة ومتوازنة تماماً ، غير أن العدل والتوازن متوفر نسبياً 

  . التي يتمتع بها الطرفان ضمن الظروف الموضوعية القائمة وموازين القوى
  استراتيجية الصراع .2

وفي هذا النوع من االستراتيجيات التفاوضية يتغلب مبـدأ السـيطرة والقهـر    
وبديهي أن هذا الطرف يـرفض  . والصراع والتهديد من جانب الطرف األقوى

التصريح باستغالل قوته لتحقيق مكاسب ما كان له أن يحققها بدون تلك القوة ، 
العكس يبدي الحرص على المصالح المشتركة والسعي للتوصل إلى  ولكنه على

يعلم أن كـل ذلـك    –بمن فيهم الطرف األخر  –إال أن الجميع . اتفاق منصف
يندرج تحت مفهوم الخداع اإلعالمي الذي هو جـزء مـن عمليـة التفـاوض     

مثال ذلك االتفاقات طويلة األجل لبيع البترول من عـدة  . باستراتيجية الصراع
وقد يلجأ الطرف القوي فـي  . صادر عربية للواليات المتحدة وبأسعار تفضيليةم

. بعض األحيان إلى استغالل حاجة الطرف الضعيف لالتفاق وعقـد الصـفقات  
كما يمكن تبين اتجاه االستراتيجية بوصفها اسـتراتيجية صـراع إذا تبـين أن    

أن يفتعـل  الطرف األقوى إنما يستنزف وقت ومال وجهد الطرف األضعف ، ب
األزمات ، أو يهتم بمناقشة التفاصيل عوضاً عن الجـوهر ، أو أنـه يسـوف    
ويؤجل العملية كي تقل الخيارات أمام الطرف األضعف فيقبل التوصـل إلـى   
اتفاق يميل كثيراً إلى جانب الطرف القوي ، بينما لم يكن ليقبل بذلك لـو علـم   

أول ما يبدأ بـه الطـرف   و. مسبقاً أن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مرضية
األقوى في هذه االستراتيجية يتمثل في الخوض بعملية شاملة الستنزاف طاقات 
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الخصم ، وربما روحه المعنوية ، وبشكل متواصل حتى يصل إلى قناعـة إمـا   
  .بالقبول بما هو معروض أو إنهاء المفاوضات مع تحمل نتيجة ذلك من خسائر

عمد الطرف القوي إلى سياسـة األسـافين   وفي استراتيجية الصراع أيضاً قد ي
ويتم ذلك بدراسة كل فـرد مـن   . والتفرقة بين أعضاء فريق التفاوض المقابل

أفراد الفريق على حدة وتحليل شخصيته وعلمه وثقافته وأصـوله االجتماعيـة   
وبذلك يقوم . وميوله العاطفية ومستواه االقتصادي ورأيه في القضايا المطروحة

باع السياسات والخطط التي من شأنها تشتيت الفريق وكسـر  الطرف القوي بات
. وحدته ليحل التصارع بين أعضاء الفريق بدالً من االنسجام والتآلف والوحـدة 

وهذا بالضرورة يؤدي إلى الخالف والتفرق وبالذات عند التفاجؤ بمبادرة جديدة 
  .أو طرح غير متوقع يتضمن ما هو مرغوب للبعض بينما مرفوض من آخرين

ومن استراتيجيات الصراع ما أسميه باستراتيجية اإليهام والتأميـل بمعنـى أن   
يقوم الطرف األقوى عند اشتداد الصراع واالقتراب من حافة االنهيار بتأميـل  
الطرف اآلخر ، وإيهامه بأنه قد أخطأ التقدير ، وأنه لو صبر قليالً فقط لنال ما 

ليس هذا فحسـب بـل   . ها إلى الحلأراد ، وأن المشكلة كانت بالفعل في طريق
يوهمه أيضاً أن تصرفاته قد أضرت بالقضية التفاوضية ، وأن عليه أن يبدأ من 

ومن أمثلة ذلك كيفيـة  . جديد في تلطيف األجواء ، وتمهيد األرضية مرة أخرى
تعامل النظام المصري مع الحصار المفروض علـى قطـاع غـزة وحكومـة     

لمصري هو الراعي األول للحصار ، وهـو  فمن المعروف أن النظام ا. حماس
وفي نفس الوقت فإن نسبة كبيرة من أبناء حمـاس  . الذي يطبقه بكل دقة وعناية

مقتنعون بذلك ، إال أنهم في نفس الوقت ال يريدون قطع شعرة معاوية مع هـذا  
النظام ، إضافة إلى قناعة نسبة كبيرة أيضاً من قيادات حماس بأن مصر هـي  

. تيجي ، وأن نظامها ليس بهذا السوء على المستوى االسـتراتيجي بعدنا االسترا
وعند اشتداد الحصار ، ونفاد المواد الضرورية والوقود ، وبعد اسـتنفاد كافـة   
الوسائل األخوية واالستغاثات إلقنـاع النظـام المصـري بالسـماح بـدخول      

ـ  ار المستلزمات ، ينتصر الفريق المؤمن بأن النظام هو الذي يقف خلف الحص
وعندما يبلغ ذلك . وتبدأ الحمالت اإلعالمية والدعوة إلى كسر الحدود والحصار
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التهديد وتلك الدعوات أعلى درجات الخطورة يقوم النظام المصري أو بعـض  
معاونيه في المنطقة باالتصال ببعض الشخصيات مـن حمـاس فـي الـداخل     

م التسـريب بـأن   ويت -والتي خبروها تماماً عبر التعامل والحوار  -والخارج 
على حماس أن تتراجع عن تهديداتها ألن كرامة النظام المصـري وصـورته   
اإلقليمية ستهتز في حالة استجابته لفتح المعبر ضمن هـذه األجـواء وتحـت    

وربما أقنعوا حماس بأن هناك تحركات في المنطقة ولقاءات بخصوص . التهديد
ليس هذا فحسب بـل ربمـا   . ملالمعبر ، وما هي إال أيام ويتم افتتاحه بشكل كا

طلب رجاالت النظام من حماس ترديد معزوفة الدور التاريخي المصري فـي  
خدمة القضية الفلسطينية ، وآالف الشهداء المصريين الذين سقطوا دفاعاً عـن  

بل ربمـا لـوح الوسـيط    !!. فلسطين ، ألن ذلك يساعد كثيراً على فتح المعبر
قضية تبادل األسرى ، وأن قيـام حمـاس    المصري بأن لديه أخبار طيبة حول

بأي نشاط أو محاولة لفتح الحدود سيعرض تلك المجهودات للخطر ، وما إلـى  
وهذا بحد ذاته يبعـد شـبح كسـر    . ذلك من أمور ال تسمن وال تغني من جوع

ويقدم فوائد كبيرة للنظام المصري  –وهو ما يريده النظام المصري  –الحصار 
من نشر قوات مصرية معززة على الحدود ، وعليـه   ، فحماس خافت وارتعبت

كما أن عـودة  . فهي أقرب إلى العصابة ال الحكومة المسئولة عن شعب بأكمله
حماس عن اتهاماتها واعترافها بخطئها يؤكد أنها متسرعة وليست علـى قـدر   
كاف من المسئولية ، وبذلك تفقد الحركة جزءاً من شعبيتها ، وبالذات مع تكرار 

وال مانع حينها من فتح المعبـر جزئيـاً إلدخـال بعـض     . ذه الحوادثمثل ه
. المساعدات اإلنسانية التي ال تحل المشكلة ويبقى كل شيء على ما هـو عليـه  

ولألسف فقد عانت الحركة اإلسالمية كثيراً من استراتيجية اإليهـام والتأميـل   
ك أن إسـرائيل  وال ش. وخسرت العديد من المواقع والطاقات والوقت تبعاً لذلك

قد برعت في استخدام هذا النوع من االسـتراتيجيات الخبيثـة لحـث السـلطة     
الفلسطينية على القيام بأدوار ما كان لها أن تقوم بها لوال األمل والـوهم الـذي   

  .استطاعت إسرائيل إقناع السلطة به ، دون حصد أي إنجازات
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، حيث يتم فيها تحييد نقـاط   أما استراتيجية التحييد فهي أحد استراتيجيات الصراع
القوة التي يمتلكها الطرف اآلخر ، وتأجيل القضايا المتعلقة بها ، بينما يتم التفصـيل  
في نقاط الضعف ، مما يجعله يفقد الوقت والطاقات وربما الدعم وبـاقي عناصـر   

ومثـال ذلـك اتجـاه سـير المفاوضـات الفلسـطينية       . القوة المساندة التي يمتلكها
لية حول قضايا محاربة اإلرهاب ، وتوفير األمن إلسرائيل ، وهـي نقـاط   اإلسرائي

ضعف الجانب الفلسطيني ، وفي بعض األحيان تتجه المفاوضـات إلـى مواضـيع    
التنمية والمياه والتعاون االقتصادي والبيئة واالتصاالت وغير ذلك ، بينما يتم تأجيل 

يستمر االستيطان وهدم المنـازل   وفي هذه األثناء. القضايا الجوهرية لمراحل الحقة
ومصادرة األراضي وتجريف المزروعات واالعتقاالت وإقامـة الجـدار وإسـقاط    
القيادات ، مما يفرض واقعاً جديداً يفقد الطرف الفلسطيني أسباب قوتـه وأوراقـه   

فلم يعد هناك معنى للحديث عن الضـفة الغربيـة كوحـدة جغرافيـة     . التفاوضية
اطعين استيطانيين ينموان من غرب  الضفة الغربيـة باتجـاه   فلسطينية مع وجود ق

. منطقة الغور مما قسم الضفة فعلياً إلى ثالثة مناطق ، لكل منها معبر شـبه دولـي  
ولم يعد هناك معنى للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية في وجود مستوطنات 

  .اعة وغير ذلك كثيرتحيط بالمدينة وتنتصب داخلها وتنمو وتتكاثر على مدار الس
أما آخر أشكال استراتيجية الصراع التي أرى أنه يجب االنتباه إليها هو ما أسـميه  
استراتيجية األمر الواقع ، والذي يتمثل في إيجاد واقع جديد على األرض ليس مـن  
السهل تجاوزه أو هدمه وتدميره ، ضمن موازين القوى وعلى األخص إذا كان ذلك 

وهنا يجد المفاوض نفسه أمام خيارين فإمـا  . التوظيف أو الملكية يتعلق بالسكان أو
الرضا بما هو معروض ويمكن تحقيقه واعتباره الهدف النهائي للعملية التفاوضـية  
بغض النظر عن األهداف األساسية والحقيقية للعملية ، وإما رفض التعامل مع هـذا  

وفـرص ، والبـدء مـن     الخيار والتضحية بكل ما تم بذله من وقت وجهد وطاقات
وهو بذلك يعتقد أن بإمكانه أن يسابق الزمن ويجيـره  . المربع األول ونقطة الصفر

. لمصلحته ويبذل كل ما يستطيع لتحسين شروطه ولكن ذلك يبقى غيـر مضـمون  
وفي اعتقادي أن هذا ما حاولت إسرائيل فعله منذ البداية عبر مفاوضـات طويلـة   

لمسائل الجوهرية ، مع االستمرار في تغيير الواقـع  ومتشعبة وبعيدة كل البعد عن ا
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على األرض نحو وضع ال يمكن تدميره أو تجاوزه ، ولألسف فقـد نجحـت فـي    
  .مسعاها بامتياز

ومن الجدير بالذكر أن العملية التفاوضية تشبه المباراة إلى حد كبير حيـث يسـاعد   
أطراف جديدة للمباراة  كما أن إضافة عناصر أو. فهمها وتوقع تكتيكاتها على الفوز

وبمـا أن  . قد يغير النتائج بشكل جذري ، وهذا ما يجب على المفاوض أن ينتبه له
معرفة خطة وتكتيكات الطرف اآلخر تساعد على الفوز فبديهي أيضـاً أن يكـون   
جهل الطرف اآلخر بخططك وتكتيكاتك سبباً في خسارته ، وهو ما يجب الحـرص  

ال يتبرع بالحديث عن ظروفـه والمصـاعب التـي    لذلك على المفاوض أن . عليه
يواجهها ، ألنه في أحسن األحوال لن يستدر عطف الطرف اآلخر الـذي تحركـه   
المصالح وليس العواطف ، بل يمكن أن يجد الطـرف اآلخـر ضـالته فـي تلـك      

  .المعلومات فيعرف بشكل أفضل من أين تؤكل الكتف
ضية المختلفـة كالمفاجـأة والتسـويف    كما أن البراعة في استخدام األساليب التفاو

واالنسحاب الظاهري أو الحقيقي أو وضع قيود على الوقت وما إلى ذلك تعتبر مـن  
المهارات الهامة للمفاوض والحيل الفعالة لكسب الوقت والضـغط علـى الطـرف    

ولهذا ال بد من دراسة الموقف التفاوضـي بشـكل مفصـل    . اآلخر لتقديم تنازالت
أساس من الوعي والتحليل وبروح الفريق وباستراتيجية واضحة  والتعامل معه على

وال نعني هنا استخدام استراتيجية واحدة فقط من االستراتيجيات المذكورة . ومحددة
سابقاً ، ولكن من الممكن الدمج بين أكثر من استراتيجية ، على أن تشكل مجموعـة  

الكلية التـي يعتمـدها الفريـق    االستراتيجيات المعتمدة الشكل النهائي لالستراتيجية 
 .بشكل متناغم وفهم تام

 

  المبادئ العامة للتفاوض
  :يقترح الكاتبان فيشر وأوري أربعة مبادئ أساسية للتفاوض تتلخص بما يلي

  فصل الناس عن المشكلة .1
والمقصود بذلك حسب رأي المؤلفين أن يتعلم المفاوض فصل الصعوبات التـي  

وفي نفس الوقت استعمال األدوات النفسية . وهريةيعانيها الناس عن القضايا الج
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لمعالجة الصعوبات النفسية بينما يستعمل األدوات التحليلية لمعالجـة القضـايا   
  .الجوهرية

  

  التركيز على المصالح وليس المواقف .2
ويعني ذلك الحديث عن المصالح الحيوية المراد تحقيقها بدالً من التترس خلـف  

التركيز على المواقف وأحقيتهـا يجعـل الطـرف    إن . أحقية موقفك وشرعيته
اآلخر أيضاً يصر على مواقفه ويعتبرها محقة بدرجة ربما أكبر ، وبهـذا لـن   

لهذا السبب من األفضـل  . يتزحزح ألسباب مختلفة من ضمنها حفظ ماء الوجه
للمفاوض أن يتجاوز المواقف الشخصية إلى المصالح المشـتركة التـي يسـعد    

  .يث عنها والوصول إليهاالطرف اآلخر بالحد
  

  ابتكار الخيارات التي تحقق المكسب المشترك .3
وهذا يتطلب التعاون مع الطرف اآلخر للتفكيـر وابتكـار خيـارات إضـافية     

ومن المفيد في هذا الجانب إفساح المجال لجلسـات تفكـر   . واستكشاف فعاليتها
  .م الطرفينلتوليد أكبر قدر ممكن من الخيارات واألفكار النوعية التي تخد

  اإلصرار على األسس والمعايير الموضوعية .4
والمقصود بهذا المبدأ ضرورة االستعانة بالمقـاييس الموضـوعية  لالتفـاق ،    
وربما الطلب من متخصصين ومصادر خارجية الحكم على جودته مـن حيـث   

وهذا بحـد ذاتـه   . الشكل والمواءمة للقوانين الدولية ومتانة الصياغة وغير ذلك
ناس عن المشكلة ويساعد الطرفين على العمل معـاً وصـوالً التفـاق    يفصل ال

  .عادل
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  القرارات صناعة
  

  ما هو القرار ؟
  

إن القرار ببساطة هو الذي يحدث عندما تقرر عقولنا أن نقـوم بعمـل مـا مثـل     
االستمرار بقراءة هذا المقال أم ال ، وفي هذه اللحظة نواجه االختيار بالمضي فـي  

هذا ويحتاج اإلنسان التخاذ القرارات ألنه بشكل دائم إما يحـاول   .هالقراءة أو عدم
وهناك شرط أن يكون اثنان من النتائج . الرد على تغيير أو يحاول بدء تغيير معين 

أو أكثر محتملة الحدوث وال بد من االختيار بينها الرتباط هذه النتائج بأهمية معينة 
لما وجب أن يكون هنـاك   و االحتمال القيمةوإال لو كانت جميع النتائج متساوية في 

  .ضرورة التخاذ القرار الذي يفاضل بينهم 
وسـمة مهمـة لهـذه     .قرار هو جزء من عملية أي إن كل نشاط يؤدي إلى اتخاذ

العملية إنها تؤدي إلى حدث ، وقد يكون من الصعب تجزئة العملية إلى أجزاء ألن 
منفصلة ويمكن اعتبار كل الظروف التي العملية هي سلسلة مستمرة من النشاطات ال

تحيط باختيار ما من مكونات اتخاذ القرار ومعالجة القرار على أنه حدث معـزول  
  .يمكن أن يكون مضلل وال يساعد على اتخاذ القرار المناسب 

  
  اإلطار

  

إن الخطوات التي نتخذها للوصول إلى القرار هي في الواقع اإلطار الذي يضـمن  
العوامل المهمة جداً قد تم أخذها بعين االعتبـار وأيضـاً يزودنـا    أن الخطوات أو 

بخريطة لتقييم االختيارات ويتفادى األمور غير المهمة ، إضافة إلى ذلـك فاعتمـاد   
إطار معين يوحي بالثقة ويوثق العملية ويبرر القرارات كما يسـمح لنـا بالتحليـل    

اكل واألطر تـدعم لكـن ال   وترتيب األولويات بسرعة ، لكن يجب أن نعلم أن الهي
تضمن قرارات فعالة حيث يؤدي االستعمال المفرط للهياكل واألطـر إلـى عـدم    

  .المرونة ، كما أن هذه الهياكل واألطر ليست بديالً للحس العام أو الحدس 
  :من أكثر األطر شيوعاً ذلك اإلطار ذو الخطوات الثمانية التالية 
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  .تحديد المشكلة  •
  .مخاطر والقيود تحديد األهداف وال •
  .تحليل الوضع واألسباب  •
  .بناء بدائل أو حلول مقترحة  •
  .تفصيل منافع البدائل المختلفة ونقدها  •
  .تفصيل الحلول المقترحة وطرق إنجازها ونقدها  •
  .اختيار الحل األفضل وطرق إنجازه  •
  .التنفيذ  •

  .تاسعة ال تذكر عادة وهي المراقبةوهناك في بعض األحيان خطوة 
طار عادة ال يستخدم التخاذ قرار بسيط مثل ماذا نلبس أو ماذا نتنـاول علـى   إن اإل

الفطور أو نوعية سيارة األجرة التي نركبها ولكن اإلطار يستخدم لدراسة وتحليـل  
 الوقائع المرتبطة بحدث ما التخاذ القرار المناسب في ظل ظروف صعبة ومتشابكة

  . في بعض األحيان لوبةتتوفر لدينا كافة البيانات المط دون أنو ،
تم وضـع  يالطريقة الشائعة التخاذ القرار أو االختيار بين البدائل هي أن  تربما كان

تكون الجلسة  و عادة، المختلفة عقد جلسة لمناقشة البدائل ت وكافة الميزات والعيوب 
غير منظمة بحيث يمكن القفز من موضوع آلخر مما يحتم مناقشة نقاط لها عالقـة  

  .وع مرات عديدة بينما يمكن إهمال نقاط أخرى وعدم ذكرها على اإلطالق بالموض
 ومن أهم المالحظات التي يمكن ذكرها هنا أن الشعور بالضيق والتعب يبدأ وبالذات

عندما يسيطر األعضاء األقوياء على النقاش غالباً أكثر بكثيـر  مع مرور الوقت و 
ة التي يمتلكونها ، وفي نفس الوقت فإن مما يمكن تبريره بناء على المعرفة أو الخبر

األعضاء الخجولين قد ال يتمكنوا من الحديث على اإلطالق بالرغم من أن بعضـهم  
  .قد يمتلك بعض المعلومات الهامة 

 اًوفي النهاية يتم اتخاذ قرار عندما يبدو للحضور أن النقاش أصبح ال يحقـق تقـدم  
الضطرار لالنتقال لجلسـات أخـرى أو   ا عند أو ىيذكر أو أن موعد اللقاء قد انته

  .الذهاب للبيت وخالفه 
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إن هذا األسلوب غير المنظم هو أسلوب منتشر جداً ، وفي أحسـن أحـوال هـذا    
األسلوب أن تتم مناقشة مزايا وعيوب كل بديل دون القفز إلـى األمـام أو الخلـف    

عـض  وإعادة طرح الموضوعات إال أن هذا األسلوب يفشل دائمـاً فـي مناقشـة ب   
القضايا الهامة ، وحتى لو تمت مناقشات ممنهجة فإنه يبقى من غير الواضح كيفيـة  
اتخاذ القرار ، وبالطبع فإنه من الخطأ حساب العدد الحقيقي للمزايا والعيـوب لكـل   
بديل ومن ثم اختيار البديل ذو العدد األكثر من المزايا ألن درجة أهمية كل مزية أو 

  اً كيف يمكن لنا أن نتخذ القرار ؟عيب يتفاوت في الوزن ، إذ
 -سـنة   250لقد فكر بنيامين فرانكلين في كيفية معالجة هذه المشكلة منذ أكثر من 

حيث شرح فرانكلين  - ويبدو ذلك واضحاً في رسالته إلى صديقه جوزيف بريستلي
  :طريقته على النحو التالي

دما ندرسها ال تتـوفر  عندما تكون هناك حاالت صعبة فإنها تكون صعبة ألننا عن" 
لدينا كافة المزايا والعيوب الخاصة بكل بديل في عقولنا ، ففي وقت من األوقات قد 
تتوفر لدينا بعض هذه المزايا والعيوب بينما في أوقات أخرى قد تتوفر لنا مجموعة 
أخرى من المزايا والعيوب بينما تكون المجموعة األولى خارج نطاق تفكيرنا ، أي 

ستطيع تجميع كافة المزايا والعيوب مرة واحدة في عقولنا ودراستها التخـاذ  أننا ال ن
وللتغلب على ذلك فإن طريقتي تتلخص بقسمة الصفحة إلى جزأين برسـم  . القرار 

خط رأسي واستخدام أحد الجانبين لكتابة المزايا واآلخر لكتابة العيوب ثـم خـالل   
قصيرة لكل عنوان مـن المزايـا   ثالثة أو أربعة أيام من التمعن أضيف مالحظات 

والعيوب كما يخطر ببالي في حينه وعندما أنهي جميع كتاباتي حول الموضوع فإن 
كافة المزايا والعيوب والمالحظات عليها تكون أمامي مجتمعة في صـفحة واحـدة   
اً حيث أبدأ بتقدير أوزان كل مزية أو عيب وعندما أالحظ علـى الجـانبين واحـد   

انب يبدوان بنفس األهمية فإنني أقوم بشطبهما ، وعندما أجـد أن  على كل ج )بديالً(
مزية ما تزن ما يزنه عيبين من العيوب فإنني أشطب هذه المزية وهذين العيبين من 
القائمة ، وفي بعض األحيان أجد مزيتين تساويان وزن ثالثة عيوب مـن القائمـة   

أن أنتهي أنتظر ليـوم أو   عندها أقوم بشطب المزيتين والثالثة عيوب وهكذا ، وبعد
يومين ألرى ما إذا حضرتني أفكار جديدة من المزايا أو العيوب وإذا لم يكن فـإنني  



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

126 
 

أقرر بناء على ما توصلت له، وبالرغم من أن وزن المزايا والعيوب لـيس بدقـة   
ببعضـهم   مالمعادالت الجبرية إال أنه عندما يتم التمعن بكل مزية أو عيب ومقارنته

أمامي في القائمة فإنني أعتقد أنني أستطيع أن أحكـم علـى األمـور    البعض وهم 
  ".بطريقة أفضل

إن طريقة فرانكلين تشير إلى أنه كان متقدماً جداً على عصـره ، لقـد عـرف    
فرانكلين أن العقل البشري محدود فيما يتعلق بعدد العوامل والمتغيـرات التـي   

النفس في منتصـف القـرن   يستطيع معالجتها في وقت ما ، وقد اكتشف علماء 
من  أنالعشرين ما توصل إليه فرانكلين سابقاً من عدم التسرع في اتخاذ القرار و

الحكمة تكريس عدة أيام لدراسة المزايا والعيوب في محاولة للمقارنة والمقايضة 
لم يكن فرانكلين متفوقاً على عصـره فقـط بـل إن     .بناء على األهمية النسبية

قرار تعتبر خارقة ولها أفضلية عظيمة جداً إذا ما قورنت بما طريقته في اتخاذ ال
ون أنهم قادرون على اتخـاذ القـرارات   ظنيستخدمه معظم صناع القرار الذين ي

  .النقاشات غير الممنهجة و التفكير الشاق الصائبة بعد ساعات قليلة من

بحيث يـتم  ة كبيرة صورلقد تطورت طريقة اتخاذ القرارات منذ فرانكلين إلى اآلن ب
اآلن استخدام األرقام والمعادالت الرياضية وبرامج الحاسوب لفعل ذلك وعليه يجب 

  .النظر بحذر الستخدام هذه األرقام للحصول على نتائج مرضية وحقيقية 

 إن الحصول على األوزان النسبية للمزايا والعيـوب أو األسـباب أو الصـفات أو   
التحليل المقارن  طريقة عن طريق استخدام أن يتم ممكنال من  أي خيار المعايير أو
 المعـايير أو  نتم بنـاء جـدول بحيـث تكـوِ    يوهي طريقة سهلة حيث ، المزاوج 

الخيارات المختلفة أعمدته وصفوفه ، وعليه فإن الجدول المذكور يحتوي على نفس 
  .العدد من الصفوف واألعمدة 

  

  التحليل المقارن المزاوج طريقة
  

  :التالية الستخدام الطريقة  ويمكن اتباع الخطوات
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التي ترغب في مقارنتها وعبر عن كل خيار بحرف من الحـروف   معاييرال دقي -1
  .األبجدية 

  .كون الجدول المذكور آنفاً  -2
ار مع نفسه وينشأ عن ذلك شطب الخاليـا  معياشطب كل خلية تقارن فيها أي  -3

  .على القطر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين 
هذه الخاليا عادة جميع الخاليا  و تي يمكن أن تكرر أي مقارنةاشطب الخاليا ال -4

  .تحت القطر المشار إليه في البند السابق 
في األعمـدة واحـداً    معاييرفي الصف مع ال المعيارفي الخاليا المتبقية قارن  -5

واحداً وحدد أيهما أكثر أهمية معتمداً على إعطاء صفراً إذا لم يكن أحدهما أهم 
  .إذا كان هذا الخيار أهم بكثير جداً من اآلخر  لمعيارل 3من اآلخر و

  .اجمع النتائج لكل خيار وحولها إلى نسبة مئوية  -6

  
المختلفـة   معـايير وكمثال تطبيقي على ما سبق يمكن رسم الجدول التالي لمقارنة ال

التـي   معـايير في البداية نعـدد ال .  لشغل مناصب ادارية في مؤسسة ماللمرشحين 
ومتوافقـة مـع طبيعـة     رنتها ويجب أن تكون كاملة بقدر اإلمكـان نرغب في مقا

  .والمثال المطروح فقط لفهم الطريقة  الوظيفة
  

  : المعايير
  ) .A(مرشح عائلة كبيرة  -1
  ) .B( أقدمية العمل بالمؤسسة -2
  ) .C( النشاط السياسي -3
  ) .D(الدرجة العملية  -4
  ) .E(ة يداراإلالخبرة  -5
 ) .F(معرفة لغات أخرى  -6

  )G(االجتماعية  العالقات -7
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  جدول التحليل المقارن

  
  )A(  )B(  )C(  )D(  )E(  )F(  )G(  

  A. (   B2 C1 D2 E2 A1  G1(مرشح عائلة كبيرة 
 أقدمية العمل بالمؤسسـة 

)B. (    C1 D2 E2 F1 G1 

 C. (     D1 E1 C1 G1( النشاط السياسي
 D. (      E1 D2 0(الدرجة العملية 

 E. (       F2 0(ة يداراإلالخبرة 
 F. (        G1(معرفة لغات أخرى 

         )G(العالقات االجتماعية 
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أقدميـة   مع األول في الصف األول وهو مرشح عائلة كبيرة معيارواآلن إلى ال •

ويمكـن أن   أقدمية العمل بالمؤسسـة أعتقد أن المقارنة لصالح  العمل بالمؤسسة
  .مثالً  B2يكون بدرجة مهمة ، لذا نعطيه 

النشـاط  الثالث وهو  معياراألول في الصف األول مع ال معيارذلك نقارن البعد  •
مهم وبعضهم يعتقـد أن كـون    النشاط السياسيفبعض الناس يعتقد أن  السياسي

كـون أكثـر   يقد  النشاط السياسيالمرشح من عائلة كبيرة يكفي وفي رأيي أن 
  . C1أهمية لذا نأخذ 

في العمود الرابـع وهـو    معيارل مع الاألول في الصف األو معياروبمقارنة ال •
  . D2الدرجة العلمية أقوى ويمكن أن يأخذ  تالدرجة العلمية ربما كان

في العمود الخامس ربمـا   معياراألول في الصف األول مع ال معياروبمقارنة ال •
  . E2كانت الخبرة مهمة أكثر وربما حصلت على 

في العمود السادس يبـدو   رمعيااألول في الصف األول مع ال معياروبمقارنة ال •
 . A1من الممكن أن يأخذ األهمية  و أن الخيار األول له أهمية أكبر

يبدو أن  بعفي العمود السا معياراألول في الصف األول مع ال معياروبمقارنة ال •
  . G1من الممكن أن يأخذ األهمية  و أهمية أكبر اله العالقات االجتماعية

المختلفـة   معـايير الثاني في الصف الثاني مع ال ارمعيوبعد ذلك ننتقل لمقارنة ال •
في األعمدة، وهكذا وعلى فرض أننا حصلنا على الجدول كما هو مبـين فإننـا   

  :نقوم بالحساب بالشكل التالي 
A1  ،B2  ،C3  ،D7  ،E6 ، F2 ، G4   

  25=  4+  2+  6+  7+  3+  2+  1= المجموع 
  :مرشح عائلة كبيرة : األول  معيارال

  25  4=  1×   100  =ن الوز
  
  : أقدمية العمل بالمؤسسة: الثاني  معيارال



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

130 
 

  25  8=  2×   100  =الوزن 
  
  : النشاط السياسي: الثالث  معيارال

  25  12=  3×   100  =الوزن 
  
  :الدرجة العلمية : الرابع  معيارال

  25  28=  7×   100  =الوزن 
  
  :الخبرة : الخامس  معيارال

  25  24=  6×   100  =الوزن 
  
  :معرفة لغات أخرى : السادس  معيارال

  25  8=  2×   100  =الوزن 
  

  :العالقات االجتماعية:  بعالخيار السا
  25  16=  4×   100  =الوزن 

  
المختلفة حتى نتمكن  معاييروعليه عند تقييم المرشحين نأخذ بعين االعتبار أوزان ال

هي الدرجة العليا التـي   معيارجة الخاصة بكل من اختيار األفضل بحيث تكون الدر
يمكن الحصول عليها حسب كفاءته ، والمرشح الذي يحصل على أعلى الـدرجات  

 معـايير هو األوفر حظاً ، ويتم ذلك أيضاً باستخدام الجدول التالي الذي يسـتخدم ال 
  :المختلفة كأعمدة والبدائل كصفوف وذلك بالشكل التالي 
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العالقات 
  االجتماعية

معرفة لغات 
  أخرى

الخبرة 
  ةيداراإل

الدرجة 
  العلمية

النشاط 
  السياسي

أقدمية العمل 
  بالمؤسسة

مرشح عائلة 
    كبيرة

  الوزن  4  8  12  28  24  8  16
  عمرو  5  7  10  1  8  0  8

  زيد              
  إبراهيم              
  جمعة              
  خميس  5  5  10  5  6  8  7

  
 معيـار لكـل   0 -10اس مـن  ويعطى كل مرشح الدرجات التي تناسبه على المقي

وعلى اعتبار الدرجات المختارة كمثال يمكن التمييز بين المرشحين وذلك بضـرب  
ومـن ثـم    المعيـار في وزن ذلـك   معيارالدرجة التي حصل عليها المرشح لكل 

  :الحصول على المجموع الكلي ومثل على ذلك عمرو وخميس 
×  8+  8×  0+  24×  8+  28×  1+  12×  10+  8×  7+  4×  5= عمرو 

16  =544  
×  7+  8×  8+  24×  6+  28×  5+  12×  10+  8×  5+  4×  5=خميس 

16 = 640  
أقل في الخبـرة االداريـة و   ومن ذلك نستنتج أن البديل األنسب هو خميس مع أنه 

قـد   صـر اوهي عن االقدمية والعالقات االجتماعية إضافة الى تدني مهاراته اللغوية
  . جداً همهم تبدو

إن الطريقة التي تم تقديمها أعاله في الوصول إلى القرار المناسب هي مـن أبسـط   
الطرق التي يمكن استخدامها من قبل مجموعة ما والوصول إلى نتائج مذهلة بشرط 
أن تتم دراسة كافة الخيارات والبدائل بشكل مفصل وبذل الجهد كي ال يتم اسـتثناء  

ان عملنا في الخطوات األولى لمرحلـة اتخـاذ   أي من الخيارات والبدائل ، وكلما ك
حصل عليها لها قيمة أكبر وكان القرار نالقرار شامالً وجاداً كلما كانت النتائج التي 
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وبالطبع توجد طرق أخرى أكثر تعقيداً وتعتمد على اسـتخدام الحاسـوب   . أفضل 
ت قرارابـال  عـرف وغيره لكني أعتقد أن الطريقة التي تقدم سردها أنسـب لمـا ي  

اإلدارات خالقية كما أنه ينطبق إلى حد كبير على القضايا التي غالباً ما تناقشـها  األ
مثل انشاء وحدات أو أقسـام أو أو دوائـر أو   للوصول فيها إلى نتائج محددة  العامة

كذلك يمكن استخدام هذه الطريقـة لبنـاء أدوات    .الغائها أو دمج بعضها و ما شابه
لترقيات االدارية واستبانات التقـويم وبنـاء الخطـط    القياس الخاصه بالتوظيف وا

  .وغيره 
  

  إتخاذ القرار المناسب عن طريق تحديد األهداف
  

ومن الممكن إتخاذ القرار المناسب عن طريق تحديد األهداف وتقييم مـدى تحقيـق   
ومن الممكن أن نسوق المثال التالي . كل خيار من الخيارات المختلفة لهذه األهداف 

اقش طبيعة الحكومة التي يجب تشكيلها لتحقيق أكبر قـدر مـن األهـداف    والذي ين
  ). علماً أن النتيجة والقيم لمجرد تعلم الطريقة فقط(الموضوعة 

  
  :وفيما يلي قائمة بهذه األهداف

  
  A)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي  .1
  D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  .2

 E)(جتماعي توفير الألمن والسلم اإل .3

  F)(إحداث إنعاش إقتصادي  .4

 G)(إصالح عملية البناء الوطني  .5

 H)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية  .6

 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  .7

 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  .8

  K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  .9
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  L)(الحكومة  تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس .10

 M)(إستمرار الدعم الشعبي  .11

 N)(تعزيز وتقوية وجود اإلصالحيين داخل المؤسسات  .12

  
التحليل  طريقة في البداية يتم وزن األهداف بمقارنتها مع بعضها البعض وباستخدام

ومن ثم تحديـد مـدى تحقيـق الخيـارات     ، كما تم تبيينه أعاله  المقارن المزاوج
). 10 - 0ويعطى الدرجة المناسـبة مـن   (األهداف  المطروحة لكل هدف من هذه

وفي النهاية يتم ضرب الدرجة التي حصل عليها  كل هدف من األهداف في وزنـه  
  .وتجمع النتيجة كما فصل سابقاً، 
  

وبحساب نسبة تكرار كل عنصر وتحويل ذلك الى النسبة المئويـة نحصـل علـى    
  . لثاني من الجدول أدناهالوزن النسبي لكل هدف كما هو واضح في العمود ا

  
من الجدول أدناه يتبين أيضاً أنه إذا رغبنا في تحقيق األهداف المذكورة أعاله فإنـه  
من المؤكد أن هناك خيارات أفضلها تشكيل حكومة تكنوقراط ضمن إئتالف وطنـي  

مع التأكيد أن هذه النتيجة تم الوصول إليها بناء على المدخالت وبغـرض الـتعلم   (
ا أن هذا األسلوب التحليلي ال بد من اتباعه في كل مرة يكون لـدينا فيهـا   كم). فقط

أو عندما نرغب بتوزيـع المـوارد التـي    ، خيارات متعددة نحتاج للمفاضلة بينها 
  . نمتلكها بالشكل المناسب على بنود أية خطة معتمدة وهكذا
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  الهدف

  
  
  
  الوزن

إستمرار 
الحكومة 
  الحالية

حكومة 
وثيقة 

  ألسرىا

حكومة 
تكنوقراط 
ضمن 
إئتالف 
  وطني

        A  14)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي 
صيانة المشروع الوطني علـى المسـتوى   

  D)(السياسي 
13        

        E  14)(توفير األمن والسلم اإلجتماعي 
        F  0)(إحداث إنعاش إقتصادي 

        G  6)(إصالح عملية البناء الوطني 
        H  6)(اإلسالمي للقضية إعادة البعد العربي و

المزاوجة بين العمل السياسـي والعسـكري   
)(I  

0        

        J  3)(تدعيم الوحدة الوطنية 
تسهيل قبول الحكومة مـن قبـل المجتمـع    

  K)(الدولي 
5        

تخفيف حدة المعارضة الفصـائلية لتـولي   
  L)(حماس الحكومة 

5        

        M  13)(إستمرار الدعم الشعبي 
وجود اإلصـالحيين داخـل    تعزيز وتقوية

  N)(المؤسسات 
2        

          المجموع
  

 تطبيقات سياسية
  تشكيل الحكومة الفلسطينية: مثال

  
n   عندما تم الحديث عن موضوع الحكومة وتشكيلها برزت عدة خيارات مـن

  :ومن أهم هذه الخيارات ما يلي، الممكن التفكير فيها



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

135 
 

n ات مع فتحأن تقوم حماس بتشكيل حكومة ائتالف وطني وبالذ  
n أن تقوم حماس بتشكيل الحكومة من عناصرها الجماهيرية  
n  تكنوقراط(أن تقوم حماس بتشكيل الحكومة من عناصرموالية ومناصرة(  

  
 استخدام االهداف كأساس لتحديد الخيار االنسب

  :نقوم في البداية بتحديد االهداف المرجوة من الحكومة المراد تشكيلها وذلك كما يلي
n اخوة في الدم اخوة في القرار"رات البرنامج االنتخابي الوفاء بشعا"  
n   تقديم صورة جلية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالما نادت به حمـاس

  ورفعته شعارا لها
n   تقريب الشعب لالسالم وتحبيبه لهم حيث تظهر حماس على انها ال تحتكـر

  السلطة وتقصي االخرين
n  التوترالمحافظة على السلم االجتماعي وتقليل  
n االستفادة من خبرات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرى  
n تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي الحركة ادارة السلطة 

n    المشاركة في تحمل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم تحمـل حمـاس
  منفردة المسؤولية عن ذلك

n حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها  
n لسلطاتتحقيق الفصل بين ا  
n     ضمان السيطرة على جميع الوزارات وتنفيذ السياسات االصـالحية فـي

  جميع المواقع
n  االنفتاح على المجتمعين العربي والدولي  
n  ترميم الوضع الفصائلي الداخلي  
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  التعبير عن كل هدف باستخدام حرف أبجدي
  

Serial  الهدف

A  اخوة في اخوة في الدم "الوفاء بشعارات البرنامج االنتخابي
 "القرار

B  تقديم صورة جلية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالما
 نادت به الحركة ورفعته شعارا لها

C  تقريب الشعب لالسالم وتحبيبه لهم حيث تظهر الحركة على
 انها ال تحتكر السلطة وتقصي االخرين

D المحافظة على السلم االجتماعي وتقليل التوتر 
E برات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرىاالستفادة من خ 
F تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي الحركة ادارة السلطة 
G  المشاركة في تحمل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم

 تحمل الحركة منفردة المسؤولية عن ذلك
H حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها 
I تحقيق الفصل بين السلطات 
J  ضمان السيطرة على جميع الوزارات وتنفيذ السياسات

 االصالحية في جميع المواقع
K االنفتاح على المجتمعين العربي والدولي 
L ترميم الوضع الفصائلي الداخلي 

  
  تطبيق إختبار المقارنة

  
 A B C D E F G H I J K L 

A  2B 0 D 2A 0 2A A 2A 0 0 0 

B   B B 3B B 3B B 3B 0 B B 
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C    0 3C 0 3C C  2C J 0 0 
D     3D 0 3D D D 0 D 0 
E      2F 2E 3H 3I 3J 3K 3L 
F       3F F F J 0 0 
G        3H 3I 3J 3K 3L 
H         3H J 0 2L 
I          3J 3K 3L 
J           J 0 
K            2L 
L             

 13 9 13 6 9 0 5 2 10 9 17 7 مجموع

 13 9 13 6 9 0 5 2 10 9 17 7 وزن

  
  أوزان األهداف المختلفة

  
 الهدف Serial الوزن

7 A  اخوة في الـدم اخـوة فـي    "الوفاء بشعارات البرنامج االنتخابي
 "القرار

17 B   تقديم صورة جلية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالما نـادت
 به الحركة ورفعته شعارا لها

9 C سالم وتحبيبه لهم حيث تظهر الحركة على انها تقريب الشعب لال
 ال تحتكر السلطة وتقصي االخرين

10 D المحافظة على السلم االجتماعي وتقليل التوتر 
2 E االستفادة من خبرات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرى 
5 F تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي الحركة ادارة السلطة 
0 G ل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم تحمل المشاركة في تحم

 الحركة منفردة المسؤولية عن ذلك
9 H حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها 
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6 I تحقيق الفصل بين السلطات 
13 J       ضمان السيطرة علـى جميـع الـوزارات وتنفيـذ السياسـات

 االصالحية في جميع المواقع
9 K لعربي والدولياالنفتاح على المجتمعين ا 

13 L ترميم الوضع الفصائلي الداخلي 

  
  تقييم البدائل باستخدام أوزان األهداف

  
المجموع L K J I H G F E D C B A   

 الوزن 7 17 9 10 2 5 0 9 6 13 9 13 

حكومة حركـة               
 جماهيرية

 حكومة ائتالف             

حكومة وجـوه               
 ةجديدة موالي

  
 :وبعد عدة أشهر من عمل الحكومة تم تحديد أهداف جديدة كما يلي

  
 A)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي  .1

 D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  .2

 E)(توفير األمن والسلم اإلجتماعي  .3

 F)(إحداث إنعاش إقتصادي  .4

 G)(إصالح عملية البناء الوطني  .5

 H)(ي للقضية إعادة البعد العربي واإلسالم .6

 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  .7
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 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  .8

 K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  .9

 L)(تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس الحكومة  .10

 M)(إستمرار الدعم الشعبي  .11

 N)(تعزيز وتقوية وجود اإلسالميين داخل المؤسسات  .12

  
  أوزان األهداف يدتحد جدول

  
 الهدف الوزن
 A)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي  14
 D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  13
 E)(توفير الألمن والسلم اإلجتماعي  14
 F)(إحداث إنعاش إقتصادي  0
 G)(إصالح عملية البناء الوطني  6
 H)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية  6
 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  0
 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  3
 K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  5
تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس الحكومـة   5

)(L 
 M)(إستمرار الدعم الشعبي  13
 N)(تعزيز وتقوية وجود اإلسالميين داخل المؤسسات  2

  دول تقييم البدائلج
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حكومة 
تكنوقراط 

ضمن إئتالف 
 وطني

حكومة وثيقة 
 األسرى

إستمرار 
 الحكومة الحالية
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  كیف ننظر إلى الدیمقراطیة والحكم؟
  

سياسـية فـي نظـرتهم    تختلف اجتهادات العاملين فـي المجـاالت اإلسـالمية وال   
وهناك بون شاسع بين األفهام لدرجة أن البعض يعتبر الديمقراطيـة  ، للديمقراطية 

. ومقاصده الكلية ومبادئه العامةكفر بينما يعتبر آخرون أنها تتفق مع روح اإلسالم 
وحيث أن هذا الموضوع يحتل مكانة هامة من مساحات العمل السياسي فقد رأيـت  

الفقهاء المنظرين للعمل اإلسالمي الحركي ألستنتج فيمـا بعـد   أن أبين بعض آراء 
لهذا السبب فإن بعض فقرات . ملخص موقع الديمقراطية من العمل السياسي الملتزم

المقال منقولة حرفياً من كتابات منشورة وذلك إقتضاء أمانة النقل فـي مثـل هـذه    
  :أما بعد . األحوال

ن اإلسالم منهج حياة وديـن تعبـد ، أمـا    على أ -وال ينبغي له  –ال يعترض أحد 
طريقة لحل مشكلة الحكـم ، بهـا    فينظر اليها معظم الباحثين على أنها الديمقراطية

ولذلك  .تخلص من أن يكونوا مستعبدين لحاكم مستبد مدى حياتهمساعد الناس في الي
واإلسـالم   المقارنة بين الديمقراطية واإلسالم ، أو اختراع ثنائية اسمها الديمقراطيةف

  .، كما يقول العديد من المفكرين اختراع خاطئ
غير حقيقية ، اإلسالم أشمل ، وأعم ، وأكمل  -اإلسالم والديوقراطية  – هذه الثنائية

، وأتم من أن يكون حالً لمسألة جزئية ، بينما الديمقراطية حل لمسألة جزئية هـي  
وهنا تقـوم شـبهة   . والحرية مشكلة الحكم ، وتداول السلطة ، والتعبير عن الرأي ،

ـ ي يسوقها بعض اإلسالميين الذين يعتقدون بكفر الديمقراطية ، حيث بـين   ونخلط
يقولون أن مصدر السلطة فـي الديمقراطيـة هـو     ، مفهوم السلطة ومفهوم الحكم

 مفهـوم  الشعب ، بينما في اإلسالم الحكم هللا فقط ، فكيف نوفق بين هذا القول وبين
  الديمقراطية؟

م السلطة للشعب يعني أن الشعب هو الذي يولي ، وهـذا المفهـوم قـام فـي     مفهو
حيث ولى الناس أبا بكر ، لم يوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -اإلسالم منذ وفاة النبي 

بكـر ولـي بالبيعـة     نص إلهي ، ثم ولى الناس عمر بطريقة أخرى لالختيار ، أبو
د ، وعمر ولي بعهد أبي بكـر إليـه   الخاصة في السقيفة ثم بالبيعة العامة في المسج
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، ثم ولي عثمان بطريقة االختيار من الستة الذين رشحهم عمر ، ثـم ولـي   والبيعة 
  .بعد الفتنة باختيار جمهور المسلمين ، وبالبيعة العامة -رضي اهللا عنه  -علي 

وكل مـن   -صلى اهللا عليه وسلم  -فالسلطة للشعب في اإلسالم من بعد وفاة النبي 
من الراشدين المهديين حكم باختيار الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد النبي  حكم

، وهذا معنى السلطة للشعب ، أما كيف يحكم؟ فإنه يحكم بشريعة اهللا ، فالحكم هللا ، 
  .والسلطة للشعب

  
التـي   -ولقد توصلت البشرية من خالل تجارب طويلة ومريرة إلى توزيع السلطة "

. تشريعية وتنفيذيـة وقضـائية  : إلى سلطات ثالث -حاكم الفرد كانت تتجمع في ال
ونجح هذا التقسيم في تخفيف استبداد الحكام أو إزالته نهائياً ، وفي ضـمان حقـوق   
اإلنسان في مواجهة تسلّط الطغاة  ، وفي إشاعة الحريـات السياسـية ، وظهـور    

المعارضـة ،  الصحافة غير الحكومية ووسائل اإلعـالم المسـتقلّة ، واألحـزاب    
وتعارف الناس على تحديد آليات عمل السلطة ضـمن دسـاتير   . واالنتخابات الحرة

مكتوبة تنظّم الفصل بين السلطات ، وتحدد صالحياتها، كما تـنظّم حريـة العمـل    
، وهـو يتّفـق مـع روح    ) ديمقراطيـة (السياسي ، إلى غير ذلك مما يسميه الناس 

امة ، وإن لم ترد في جميعه نصـوص مباشـرة   اإلسالم ومقاصده الكلية ومبادئه الع
 . جزئية

إن رفض الديمقراطية بالمطلق بدعوى أنها مبدأ مستورد غير صحيح ، ما دامـت  
مفرداتها تشكّل آليات تطبيقية للكثير من أحكام اإلسالم ومبادئه وقيمـه ، أو علـى   

ب ، بينمـا  وإن القول بأن الديمقراطية تعنـي حكـم الشـع   . األقّل ال تتعارض معه
اإلسالم هو حكم اهللا ، يفترض التناقض التام بينهما ، وهو غير صحيح ، ألنّه مـن  
الممكن أن يختار الشعب بالوسائل الديمقراطية حكم اهللا ، كما أن حكم اهللا يمكـن أن  

والقـرآن  . يتم بواسطة اإلرادة الشعبية بصورة أفضل بكثير من الحكام المسـتبدين 
شعوب لنفسها ، وال يقر حكم الفراعنة والطغاة ، وهو يذم فرعون الكريم يقر حكم ال

إن {...: وهامان وقارون ، ويلعن الجبابرة المستكبرين فـي األرض بغيـر الحـقّ   
  .}...فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
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والقول بأن األخذ برأي األكثرية مبدأ مستورد ومخالف لتعاليم اإلسالم قـول   
امت األدلّة على شرعية األخذ برأي األكثرية ، وهو ما فعله رسول مرفوض ، فقد ق

اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة أحد ، وما فعله عمر وأقره الصحابة في تعيـين  
الستّة الذين يختارون الخليفة من بينهم باألكثرية، وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

مقتبس حرفياً من الميثاق اإلسالمي الـذي   ."وسلم باتباع السواد األعظم أي األكثرية
  .أعده اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين

  
وينتقد الدكتور محمد سليم العوا رد فعل بعض اإلسالميين على الديمقراطية على 

والغرب لم يأتنا كحركة ثقافيـة ، ولكـن كحركـة     -اعتبار أنها أتتنا من الغرب 
رفضها باعتبارهـا بضـاعة غربيـة ،    مثل هذا األمر جعل البعض ي -عسكرية 

األمر الذي جعل العلمانيين يعملون على احتكارها بربطها ربطًا محكما بالعلمانية 
، مروجين أن األخذ بالديمقراطية يتناقض مع اإلسالم ويتناقض مـع سـلطة اهللا   
العليا ، وبعض اإلسالميين صدقوا ذلك ، وال سيما بعض التشكيالت المتطرفـة ،  

إن الديمقراطية هي حكم الشـعب ،  : بتعريفات شكلية للديمقراطية ، فقالواواكتفوا 
. وإن اإلسالم هو حكم اهللا ، فاقتنعوا أن هناك تناقضاً بين الديمقراطية واإلسـالم 

والحقيقة أن اإلسالم دين والديمقراطية نظام سياسي وآليات في إدارة االختالف ،  
الشعب في أي دولة يمارس فـي إطـار    فال يمكن أن يقوم تناقض بينهما ، فحكم

  . هويته ، ويعبر عنها في الدساتير ، وفي إطار ثقافة الشعب ومعتقداته
ويضيف الدكتور محمد سليم العوا أنه في األنظمة الجمهوريـة الديمقراطيـة ال   
تُطرح ثوابت الجمهورية للنقاش ، وال يطرح علـى البرلمـان أن يغيـر اللغـة     

ت التي جمعت الناس في إطار دولة واحدة ، فـإذا مورسـت   والمعتقدات والثواب
فلماذا ال تمارس .. الديمقراطية في المجتمعات المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية

  ! في المجتمعات اإلسالمية؟
إن ما تحتاج إليه الحركة اإلسالمية اليوم هو أن تقدم طرحا سياسيا ال يقصي أحدا 

ال يتدخل في عقائد النـاس ،   اإلسالميإذ الحكم ، تقاد ، ويترك للناس حرية االع
فلكل مواطن ما يشاء من العقائد ، وليس مـن مهمـة   ، وإنما ينظم المجال العام 
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فالمواطنة ، الدولة التفتيش على عقائد الناس ، وإنما وظيفتها أن تدير الشأن العام 
  . في الدولة اإلسالمية متاحة لكل ذي عقيدة مسلم أو غير مسلم

  
 طبيعة المنهاج اإللهي ومقاصـده فإنـه يمكـن    إلىبعد هذا التقديم الموجز وبالنظر 

القول أن العديد من مبادئ اإلسالم العامة وأحكامه هي نفس المبادئ واألحكام التـي  
. والحروب والصـراعات  واالنتكاساتالغرب عبر قرون من التجريب  إليهاتوصل 

ن هذه التجارب ووضعوا لها آليـات تنفيذيـة   وقد جمع الغربيون الناجح والصالح م
ضـمن الظـروف الموضـوعية     -وعليه ال أرى مانعاً . فيما أسموه بالديمقراطية
من استغالل البعض الملتـزم لهـذه المبـادئ بأسـمائها      –واختالل موازين القوى 

. إذا كان ذلك يصب فـي مصـلحة اإلسـالم    –كما هو الحال في تركيا  -الغربية 
لعدل والحرية هي الحرية والكرامة اإلنسانية ال تتغير بتغييـر ردائهـا   فالعدل هو ا

  .فظلم المسلم وغير المسلم مذموم كما أن عدل أيٍ منهما محمود
لذلك يمكن لحركات اإلسالم السياسي أن تستمر في مجهوداتها ونشاطاتها المعتادة ، 

التـاريخ الـذي    وعلى جميع المخلصين تشجيع ذلك ، أما الحكم في هذه الحقبة من
أن  اسـم ضعف فيه المسلمون وقل نصيرهم فال يعيب أي جهة كانـت وتحـت أي   

تعمل على إقامة المبادئ األساسية العامة من عدل ومساواة ومحبة وإخاء وتعـاون  
وتسامح وعفو وتكافل وحرص على الرعية وتـوفير عناصـر القـوة والصـمود     

تلـك   إلـى هو متـاح للوصـول    أن نستغل ما –بل األفضل  –وال مانع . للمجتمع
المعاني العظيمة ، حتى وإن كان ذلك من خالل ما يسمى بالديمقراطية ما دام ذلـك  

إن القاعـدة  . أو أصل مـن أصـوله  ، ال يتعارض مع أي حكم من أحكام اإلسالم 
األولى من القواعد األصولية كما يذكرها عبد الوهاب خالف وكما يعلم المختصون 

والمقصد العـام للشـارع مـن    : " التشريع تنص على ما يلي في المقصد العام من
تشريعه لألحكام هو تحقيق مصالح الناس ، بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجيـاتهم  

  ."وتحسيناتهم
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وبالـذات   -أما ما يتعلق بحقوق اإلنسان في األمن على حياته وممتلكاته وكرامتـه  
 قد قـرر اإلسالم من التأكيد على أن فال بد  -عندما تتولى الحركة اإلسالمية الحكم 

، كما  شؤونه وتأمين الحياة والعيش الكريم له لإلنسان ، تكفلها الدولة لرعاية حقوقاً
. ، وظلمه وإيذائه بغير وجه حـق  واالعتداء عليه  أكد اإلسالم على تحريم التجسس

يتهم كافة من يحمل تابعية الدولـة وحمـا   لقد أوجبت األدلة الشرعية  رعاية شؤون
، وحرمت على الدولة الحيـف   وذميين ، من مسلمين ، والعدل بينهم وحفظ حقوقهم

. ، أو غير ذلك ، أو اللون الجنس ، أو ، أو الطائفة ، بسبب الدين بين أفراد الرعية
التفريـق  عدم ، و ظلم الرعية منعولإلقامة أحكام الشرع  الدولة إنما نصب فاإلسالم

ة لألقلي األكثرية ، من ظلم ألنظمة الوضعيةل ال في ظأفرادها كما يحص في معاملة
   .والحزب الحاكم للمعارضة وغيره

عـز   ، حيث أمر تعالى بالعـدل فيقـول   واألدلة على ذلك عديدة في الكتاب والسنة
وال يجرمنّكم شَنَآن ": ويقول تعالى. "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل": وجل

وهذه النصوص لم يخص بها تعـالى  ". ا هو أقرب للتقوىتعدلوا اعدلو قوم على أال
. اإلسالمية هي للناس كافـة  ، أو أناساً دون آخرين حيث إن الشريعة قوماً دون قوم

 ويقول ابن تيميـة " . إن الظلم ظلمات يوم القيامة: "والظلم محرم بقوله عليه السالم

يـره ألجـل قرابـة أو    عن األحق األصلح إلى غ -الحاكم  - َلدفإن ع: رحمه اهللا
فقـد خـان اهللا   ... أو غير ذلك ، ، أو جنس ، أو طريقة ، أو مذهب موافقة في بلد

يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَخُونُـواْ اللّـه   {: ي عنه في قوله تعالىهِورسوله ودخل فيما نُ
   . 27 فالاألن }نَاتكُم وَأنتُم تَعلَمونوالرسوَل وتَخُونُواْ َأما

ـ   تؤكد األدلة الشرعية على تأمين حقوق اإلنسان الشخصـية  كما ه ، ، وحرمـة ذات
كل المسلم على : "، حيث يقول عليه الصالة والسالم منع االعتداء والتجسس عليهو

، وكشـف   تجسس هو تقصي أخبار الرعيةالو ."، وماله وعرضه دمه: المسلم حرام
، أو النظر إلى ما خفي من أسـرارهم  ت عليهم لتنص، وذلك با بهم عوراتهم لإليقاع

وقد نهى اهللا سبحانه وتعالى عن . حرام شرعاً، وهو  ما أخفوه وستروهع البحثأو 
يا أيها الذي آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض ": طلقاً بقوله عز وجلس مالتجس

: لجسس فقـا ، كما نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن الت" وال تجسسوا الظن إثم
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، وال  ، وال تحسسـوا  ، وال تجسسـوا  ، فإن الظن أكـذب الحـديث   ياكم والظنإ"
 ."، وكونوا عبـاد اهللا إخوانـاً   ، وال تدابروا ، وال تباغضوا تحاسدوا ، وال تناجشوا

ـ  لرعيـة  ى اوقد نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن التجسس من قبل األمير عل
  ".في الناس أفسدهم إذا ابتغى األمير الريبة: "فقال

، عن التجسس على الناس بهدف اكتشـاف   الصحابة رضي اهللا عنهم وقد نهى كبار
هل لك في الوليد بـن  : "قيل البن مسعود رضي اهللا عنه ، فقد الجرائم غير الظاهرة

ـ ، فإن يظهر لنا شيء نُ نهينا عن التجسس قد: ، قال عقبة إنه تقطر لحيته خمراً م ق
ال يجـوز   ، المنكر مستوراً ال علم للمحتسب بـه  إنه إذا كان لكأضف إلى ذ ".عليه

وإذا . يرتكب التجسس المنهي عنه شرعاً ، حتى ال للمحتسب أن يسعى للكشف عنه
مبـرراً لسـعي المحتسـب     الشك ال يعتبر، يشك فيه ، ولكنه  كان المنكر مستوراً
ليس للمحتسـب أن  ": اإلمام أحمد أنه ، وفي أكثر الروايات عن للكشف عن المنكر

، ولـم يتحققـه ال    به يعلم لمو المنكر مستوراً) وإذا كان(يتعرض لمرتكب المنكر، 
يـا َأيهـا   {: ومن ذلك الوشاية لقوله تعالى". للكشف عن المنكر... يكفي مجرد العلم

علَى مـا  جهالَة فَتُصبِحوا الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ فَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَوماً بِ
ينمنَاد لْتُمفالتحقق واجب وضرورة للمحافظة على حقوق وكرامة . 6 الحجرات }فَع

 .أي إنسان....  اإلنسان

 يا أبا عبد اهللا  :، وقال له رجالً جاء إلى سفيان الثوري بالبصرة وقد روي أيضاً أن
، ونتسـلق علـى    هؤالء الخبيثـين  ، فندخل على هؤالء المحتسبة ، إني أكون مع

فـأنكر  . ، ولكن ندخل عليهم لكيال يفروا بلي: ؟ قلت أليس له أبواب: قال. الحيطان
، وال تفتيشها  البيوت ولذلك فال يجوز للدولة اقتحام. ناذلك إنكاراً شديداً، وعاب فعال

طلب اإلذن،  تعالى من ، حيث لم يستثن اهللا ، إال بعد موافقة أهلها وإذنهم أو دخولها
والـنص  . عبالشر ، مما يجعل طلب ذلك أمراً مؤكداً ثابتاً وأمر بالرجوع عند عدمه

القرآن الكريم والسنة المطهرة لم يجز ألحد دخول البيـوت بغيـر إذن    الشرعي في
بصـفته إمـام    ، ولم يرد في السيرة النبوية قيام الرسول عليه الصالة والسالم أهلها

  .ةاإلسالمي ، الذي علم تآمرهم على الدولة ت المنافقينالمسلمين باقتحام بيو
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جـواز   ، عـدم  ، فإن الثابت في سيرة الصحابة رضوان اهللا عليهم فضالً عن ذلك
دخول البيوت إلثبات المنكر، حيث استشهد الماوردي على ذلك بقصة عمر رضـي  

جماعة  ، دخل على أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه: ، والتي جاء فيها عنه اهللا
، وكان قد دخـل علـيهم    ألم أنهكم عن معاقرة الخمر؟ فقالوا له: فقال تشرب خمراً

، ونهـاك   قد نهاك اهللا عن التجسس فتجسست: "ليهم بدون إذنس عبدون إذن وتجس
وذلـك ألن   .تركهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهف" عن الدخول بغير إذن فدخلت

،  البيت وعلى عدم دخولـه إال بـإذن أهلـه   تأكيداً جازماً على حرمة  الشارع أكد
،  ، ولذا ينبغي التقيد بذلك، من قبل الدولة واألفـراد  للشارع فحصول اإلذن مقصود
، نحو حالـة دفـع    باشرة أو تحقق أن أهل البيت يرضونهء مفإن حصل اإلذن سوا

، فإنه يجوز للدولة عندئـذ دخـول    الكوارث مثالً األذى والضرر عنه عند حصول
  .يجوز لها الدخول مطلقاً ، فال وت وأما إن لم يأذن أهل البيتالبي

إال أن بعض العلماء أجاز دخول البيوت إذا تم التحقق من حدوث مفسدة ، وعليـه  
فللخروج من هذه اإلشكالية ورغبة في عدم إطالق العنان للتفسـيرات والتـأويالت   

منين ، فإن القانون قد أباح الظلم واالعتداء على حقوق اآل إلىالتي تؤدي في النهاية 
عمليات التفتيش ولكن بإذن قضائي وموافقة النيابة العامة ، بعد تقديم كافة القـرائن  

ولكن حتى في هذه الحالـة يجـب   . حدوث تلك المفسدة إلىوالمعلومات التي تشير 
على ما هو ضروري  اإلجراءاتالحفاظ على كرامة اإلنسان وممتلكاته وأن تقتصر 

أو تخريب ، كما  أن الصبر على أصحاب المنزل من أهم مـا يجـب    ، دون عبث
  .فعله ، ألنهم قد يكونوا مظلومين ويسوؤهم اتهامهم واالعتداء على حقوقهم

، والتعذيب لإلنسـان   ، بتحريم األذى الشريعة على حفظ حقوق اإلنسان كما أكدت
اء إلثبات الجـرم  وس) إال ضمن ضوابط محددة للغاية ال مجال لذكرها اآلن( مطلقاً

قـول عمـر   ، وي ، أو غير ذلك ، واالعتراف من المتهم ، أو ألخذ اإلقرار باإلكراه
إن أجعته، أو أخفته، أو حبسـته،  : نفسه ليس الرجل بمأمون على: "رضي اهللا عنه

  ". هأن يعترف على نفس
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  الخطاب اإلعالمي للحركة اإلسالمية
    

دعوة إعالمية ، يتم من خاللها تعريف  ال شك أن الدعوة اإلسالمية هي في األصل
الفئة المستهدفة باإلسالم أو أحد مكوناته ، ولهذا أفرد اإلسالم حيزاً واسعاً من 
اآليات واألحاديث التي تحث المسلمين على اختيار األلفاظ والمواقف واألحوال 
المناسبة للدعوة ، بل وحتى العاطفة الجياشة وإبداء الحرص الشديد وذلك حتى 

من وقفة جادة اإلسالمية لهذا من الضروري للحركة .  تكون أقرب إلى االستجابة
ويزيد األمر الحاحاً ما . ومعمقة مع أهم مكونات وأخالقيات الخطاب اإلعالمي

يتوفر للدعوات واألفكار األخرى من وسائل اإلتصال المقروءة والمسموعة 
الى ذلك ما باتت تتمتع به  إضافة. والمرئية ؛ التي دخلت كل بيت ومألت األثير

الكلمات من تأثير ؛ في هذا الزمن الذي أصبح االستقطاب من أهم مالمحه ومن 
من أهم مقدمات  –وعبر تاريخ البشرية  –لقد كانت الكلمة . أوضح مسلماته

الضوابط الالزمة  إلىوالساحة التي تفتقر . الصراع أو الصلح ، داخلياً وخارجياً
وتتهددها  ، ال يكتب لها االستقرار، ح الكلمة هي ساحة مهتزة والمناسبة لكبح جما

ولعل ذلك من أهم العوامل التي ال زالت تُذكي الصراع الداخلي في . الصراعات
وال  –المجتمع العربي عموماً والفلسطيني على وجه الخصوص ، حتى بات الشعب 

  . يشعر وكأنه على فوهة بركان  - ُأبالغ 
في ورؤى متفق عليها على برامج إجماع وطني  تفاقاالوال شك أن غياب 

وجود مناهج فكرية متباعدة حالة المجتمعات يعقد الصراع الداخلي وبالذات في 
وحيز من المصالح المشتركة التي تحاول األطراف تقزيمها بحيث ال  ، ومتصارعة

  .تتجاوز شعرة معاوية ؛ وبالذات عندما يشتد الخطب وتتصارع المصالح
متصفح لإلعالم الفلسطيني سواء كان صحفاً أو مجالت أو مواقع إخبارية على إن ال

الشبكة العنكبوتية أو حتى اإلذاعات والفضائيات ؛ يندهش من حجم ما يحتويه من 
وإذا . التشهير والقذف والتخوين واإلتهامات التي يكيلها كل طرف للطرف اآلخر

بأن كال الجانبين  –لق بأنصار الفريقين كما هو الحال فيما يتع –كانت لدينا الثقة 
إنما يتحليان بالموضوعية والمسئولية كونهما يمثالن األغلبية الساحقة من الشعب 
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أن معظم الشخصيات القيادية  المراقب ستنتجيالفلسطيني ؛ فمن المرجح أن 
إنما هي شخصيات مهترئة وعميلة وغير وطنية ؛  –إن لم يكن كلها  –والمتوسطة 

لحساب دول إقليمية ومراكز قوى خارجية ؛ أو أنها تخدم أجندات خاصة أو  وتعمل
 .!!!احتاللية ، وهي شخصيات متهمة بالفساد وال تحرص إال على مصالحها 

من رأسها وحتى  الفلسطينية جميعها ،السياسية  اتالقياد االتهاماتوتشمل هذه 
المسلم  تساءليو. حريض؛ الذين أتقنوا فن الشتم والسب والت باسمهاالمتحدثين 

أكبر  ، وبالذات عندما تتدحرج إليه هل هذا إعالم إيجابي منضبط ومسئول الملتزم
التي ترفع الشعارات اإلسالمية؟ وهل هذه اللغة تمثل القوى السياسية الفلسطينية 

ويستجدي لقمة العيش من األعداء ؛  االحتالليحمل قضية شعب يعاني  مصلحة من
شن الحروب اإلعالمية المضللة على  ناالشغل الشاغل لقيادات وهل يجوز أن يكون

  بعضهم البعض ؛ والبحث عن األلفاظ التي تحقر خصومهم وتسفه أحالمهم؟ 
والموازنة ، لقد حاولت تتبع ما كتب أفذاذ النظرية اإلعالمية حول أخالقيات اإلعالم 

األمر تفصيالً  فوجدت أن ديننا الحنيف قد فصل هذا ، واالنضباطبين الحرية 
وسالمة صدر اإلنسان  االجتماعييبرهن على مدى ما للكلمة من تأثير على األمن 

ما يلْفظُ من قَوٍل ِإلَّا لَديه {: فالكلمة أمانة كما يقول اهللا عز وجل. على أخيه اإلنسان
يدتع يبقوكذلك قول الرسول عليه الصالة والسالم،  18 ق }ر : »الْع ِإن تَكَلَّملَي دب

ِإن « : وقوله أيضاً» النَّارِ َأبعد مما بين الْمشْرِق  فيبِالْكَلمة ما يتَبين فيها ، يزِلُّ بِها 
ا دبِه اللَّه فَعراالً ، يا بى لَهلْقالَ ي انِ اللَّهورِض نم ةمبِالْكَل تَكَلَّملَي دبالْع ِإنو ، اتجر

ومن . »جهنَّم  فيالْعبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلمة من سخَط اللَّه الَ يلْقى لَها باالً يهوِى بِها 
الممكن أن نستنبط األخالقيات العامة للخطاب اإلعالمي من القرآن والسنة ؛ وذلك 

  :كما يلي
  

  :نبهما على الخطاب اإلعالمي أن يتج: أوالً
  

يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا يسخَر {: لقوله تعالى: السخرية واللمز والتنابز باأللقاب .1
قَوم من قَومٍ عسى َأن يكُونُوا خَيراً منْهم ولَا نساء من نِّساء عسى َأن يكُن خَيراً 



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

152 
 

نَابزوا بِالَْألْقَابِ بِْئس االسم الْفُسوقُ بعد الِْإيمانِ ومن لَّم منْهن ولَا تَلْمزوا َأنفُسكُم ولَا تَ
 تُبيونالظَّاِلم مه لَِئك11 الحجرات }فَُأو.  

يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن ِإن {: لقوله تعالى: سوء الظن والغيبة. 2
ن ِإثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً َأيحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأخيه بعض الظَّ

يمحر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيم{  
، ِإنَّما الشَّديد  لَيس الشَّديد بِالصرعة« : لقوله عليه الصالة والسالم: الغضب. 3

     .»الَّذى يملك نَفْسه عنْد الْغَضبِ 
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر {: لقوله تعالى: التعرض لألشخاص. 4

 70 اإلسراء }قْنَا تَفْضيالًممن خَلَ والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ
فالشخص في حد ذاته إنسان له مكانته ؛ لكن الفكرة التي يطرحها هي ما يمكن  ،

  .ويشرح ذلك أيضاً حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه وقومه. معه بشأنها االختالف
مناً ِإالَّ خَطَئاً وما كَان ِلمْؤمنٍ َأن يقْتَُل مْؤ{: لقوله تعالى : التحريض على القتل. 5

فَِإن  ومن قَتََل مْؤمناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبة مْؤمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهله ِإالَّ َأن يصدقُواْ
بينَكُم وبينَهم  كَان من قَومٍ عدو لَّكُم وهو مْؤمن فَتَحرِير رقَبة مْؤمنَة وِإن كَان من قَومٍ

ميثَاقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهله وتَحرِير رقَبة مْؤمنَةً فَمن لَّم يجِد فَصيام شَهرينِ 
اللّه كَانو اللّه نةً مبنِ تَويتَتَابِعيماً مكيماً حلوقوله تبارك وتعالى ، 92 النساء }ع :

َأعد لَه يقْتُْل مْؤمناً متَعمداً فَجزآُؤه جهنَّم خَاِلداً فيها وغَضب اللّه علَيه ولَعنَه و ومن{
  .93 النساء }عذَاباً عظيماً

« : وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم كالسباب واللعان والفحش: الكالم النابي. 6
 - رضى اهللا عنه  -؛ وعن َأنَسِ بنِ ماِلك » ا وِإنَّما بعثْتُ رحمةً ِإنِّى لَم ُأبعثْ لَعانً

لَم يكُنِ النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم سباباً والَ فَحاشاً والَ لَعاناً ، كَان يقُوُل : قَاَل 
  . »ما لَه ، تَرِب جبِينُه«:حدنَا عنْد الْمعتَبة َأل
اتَّق دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَِإنَّها لَيس بينَها وبين «   : لقوله صلى اهللا عليه وسلم: ظلمال. 7

 ابجح يا عبادي إني حرمت الظلم على « وكذلك ما جاء في الحديث القدسي » اللَّه
  .؛ واآليات في هذا الباب كثيرة» .... نفسي وجعلته بينكم محرماً فال تظالموا 
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لحديث الرسول عليه الصالة والسالم عن ماِلك عن صفْوان بنِ سلَيمٍ َأنَّه : الكذب .8
فَقيَل . » نَعم « قَاَل قيَل ِلرسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم َأيكُون الْمْؤمن جبانًا فَقَاَل 

» الَ « قيَل لَه َأيكُون الْمْؤمن كَذَّابا فَقَاَل فَ. » نَعم « لَه َأيكُون الْمْؤمن بخيالً فَقَاَل 
ِإن الصدقَ يهدى ِإلَى الْبِر ، وِإن الْبِر « : ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ي بالْكَذ ِإنيقاً ، ودص كُونتَّى يقُ حدصَل لَيجالر ِإنو ، نَّةى ِإلَى الْجدهى ِإلَى يده
 اللَّه نْدع كْتَبتَّى يح ، بكْذَل لَيجالر ِإنى ِإلَى النَّارِ ، ودهي ورالْفُج ِإنورِ ، والْفُج

  . »كَذَّاباً 
ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك { : لقول اهللا عز وجل: الشماتة. 9

األي بحالَ ي اللّهاء ودشُه نكُمذَ متَّخينُواْ وآم ينالَّذ اللّه لَمعِليالنَّاسِ و نيا باوِلُهنُد ام
ين{: وقوله أيضاً ، 140 آل عمران }الظَّاِلمالْفَتْحو اللَّه راء نَصتَ } 1{ِإذَا جَأيرو

ينِ اللَّهي دف خُلُوندي اجاً النَّاساباً} 2{َأفْوتَو كَان ِإنَّه هرتَغْفاسو كبر دمبِح حبفَس{ 
كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْموت ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً {: وقوله أيضاً سورة النصر ،
ونعجنَا تُرِإلَيوكذلك قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم} و : »تَع دهج نم ذُوا بِاللَّهو

 اءداَألع اتَةشَمو ، اءالْقَض وءسو ، الشَّقَاء كردو ، الَءالْب«.    
وَأعرِض عنِ  خُذ الْعفْو وْأمر بِالْعرف{: لقول اهللا عز وجل: جدال الجهال. 10

ينلاه{: وأيضاً قوله،  199 األعراف }الْجِإذَا سقَالُوا لَنَا وو نْهوا عضرَأع وا اللَّغْوعم
  . 55 القصص }م لَا نَبتَغي الْجاهلينَأعمالُنَا ولَكُم َأعمالُكُم سلَام علَيكُ

وِإن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزِلقُونَك بَِأبصارِهم لَما {: لقول اهللا عز وجل: التجريح. 11
عمسو وا الذِّكْرنُونجلَم ِإنَّه قُولُونن { :وقوله أيضاً ، 51 القلم }يم ينا َأتَى الَّذم كَذَِلك

ومنْهم {: وأيضاً قوله ، 52 الذاريات }قَالُوا ساحر َأو مجنُون قَبلهِم من رسوٍل ِإلَّا
وه قُولُونيو النَّبِي ْؤذُوني ينالَّذ  يننْؤمِللْم نْؤميو بِاللّه نْؤمي رٍ لَّكُمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن

؛ فقد  61 التوبة }اللّه لَهم عذَاب َأِليم ورحمةٌ لِّلَّذين آمنُواْ منكُم والَّذين يْؤذُون رسوَل
  .نهانا ربنا أن نجرح األشخاص وإن اختلفنا معهم
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  :على الخطاب اإلعالمي أن يبرزهما : ثانياً
يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ {: لقوله تبارك وتعالى: التثبت  .1

 الحجرات }علَى ما فَعلْتُم نَادمينفَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصبِحوا 
6.  

يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من {: تعالىلقوله تبارك و: حسن الظن  .2
 كُمدَأح بحضاً َأيعكُم بضعغْتَب بلَا يوا وسسلَا تَجو ِإثْم الظَّن ضعب ِإن الظَّن

 الحجرات }واب رحيمه تََأن يْأكَُل لَحم َأخيه ميتاً فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّ
12.  

وكُونُواْ مع  يا َأيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه{: لقوله تبارك وتعالى: الصدق  .3
ينقادوقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  119 التوبة }الص : » نم عبَأر

ه خَصلَةٌ من َأربعة كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من كُن فيه كَان منَافقاً ، َأو كَانَتْ في
ِإذَا حدثَ كَذَب ، وِإذَا وعد َأخْلَفَ ، وِإذَا عاهد غَدر ، : النِّفَاق ، حتَّى يدعها 

 رفَج مِإذَا خَاصو«  
 }ننَاْ لَكُم نَاصح َأميُأبلِّغُكُم رِساالت ربي وَأ{: لقوله تبارك وتعالى: النصيحة  .4

الدين النَّصيحةُ ِللَّه « : وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  68 األعراف
 هِمتامعو ينملسالْم ةَألِئمو وِلهسِلرو «.  

يكُم الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأ{  : لقوله تبارك وتعالى: اإلتقان  .5
ِإنَّا جعلْنَا ما علَى {  : وأيضاً،  2 الملك } وهو الْعزِيز الْغَفُورَأحسن عمالً

لُوا ِلنَبضِ زِينَةً لَّهالًالَْأرمع نسَأح مهَأي م7 الكهف }ه .  
لَقَد جاءكُم رسوٌل من {: لقوله تبارك وتعالى: الحرص على المصلحة  .6

 التوبة }الْمْؤمنين رُؤوفٌ رحيمنفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بَِأ
ِإذَا الْتَقَى الْمسلمانِ « : صلى اهللا عليه وسلم  وليتذكر حديث الرسول ، 128

سوَل اللَّه هذَا الْقَاتُل فَما يا ر: قُلْتُ . » النَّارِ  فيبِسيفَيهِما فَالْقَاتُل والْمقْتُوُل 
  » ِإنَّه كَان حرِيصاً علَى قَتِْل صاحبِه « :باُل الْمقْتُوِل ؟ قَاَل 

 }ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَمينوما َأرسلْنَاك {: لقوله تبارك وتعالى: الرفق في القول  .7
مهالً يا عاِئشَةُ ، ِإن «  :وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  107 األنبياء



 )منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ(ل القیادي دلیل التدریب والتأھی
 

155 
 

 رِ كُلِّهى اَألمفْقَ فالر بحي صلى اهللا عليه وسلم قَاَل   » اللَّه نِ النَّبِىوع »
 رمِ الْخَيرحفْقَ يمِ الررحي نوكذلك عنه أنه قَاَل » م » كُونفْقَ الَ يالر فيِإن 

  » ِإالَّ شَانَه  شيءع من ِإالَّ زانَه والَ ينْز شيء
ادفَع بِالَّتي هي َأحسن السيَئةَ {  :لقوله تبارك وتعالى: رد اإلساءة بالحسنى  .8

فُونصا يبِم لَمَأع نلَا {: وكذلك قوله تبارك وتعالى،  96 المؤمنون }نَحو
بِالَّت فَعَئةُ اديلَا السنَةُ وستَوِي الْحتَسدع نَهيبو نَكيي بفَِإذَا الَّذ نسَأح يةٌ ي هاو

يممح ِليو صلى اهللا عليه وسلم قَاَل ،  34 فصلت }كََأنَّه نِ النَّبِىوع : »
  » ِإذَا قَطَعتْ رحمه وصلَها  الذيلَيس الْواصُل بِالْمكَافِئ ، ولَكنِ الْواصُل 

وَأعرِض عنِ  خُذ الْعفْو وْأمر بِالْعرف{: قوله تبارك وتعالىل  :العفو  .9
ينلاهصلى اهللا عليه وسلم ،  199 األعراف }الْج وِل اللَّهسا « وقول رم

 دَأح عاضا تَوما وزفْوٍ ِإالَّ عا بِعدبع اللَّه ادا زماٍل وم نقَةٌ مدتْ صنَقَص
ِللَّه اللَّه هفَعِإالَّ ر«  

يا َأيها الَّذين {: لقوله تبارك وتعالى: العدل وقول الحق ولو كان مراً    .10
آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسط شُهداء ِللّه ولَو علَى َأنفُسكُم َأوِ الْواِلدينِ 

راً فَاللّه َأولَى بِهِما فَالَ تَتَّبِعواْ الْهوى َأن واَألقْربِين ِإن يكُن غَنياً َأو فَقَي
 النساء }ان بِما تَعملُون خَبِيراًتَعدلُواْ وِإن تَلْوواْ َأو تُعرِضواْ فَِإن اللّه كَ

يا َأيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين ِللّه { :وكذلك قوله تبارك وتعالى ، 135
هداء بِالْقسط والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َأالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو َأقْرب شُ

: ، وأيضاً قوله 8 المائدة }للّه خَبِير بِما تَعملُونِللتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه ِإن ا
}ي هيمِ ِإالَّ بِالَّتتاَل الْيواْ مبالَ تَقْرَل وفُواْ الْكَيَأوو هلُغَ َأشُدبتَّى يح نسَأح ي

والْميزان بِالْقسط الَ نُكَلِّفُ نَفْساً ِإالَّ وسعها وِإذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا 
ونتَذَكَّر لَّكُملَع اكُم بِهصو فُواْ ذَِلكُمَأو اللّه دهبِعى وب152 األنعام }قُر.  

وَأوفُوا الْكَيَل ِإذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ {: لقوله تبارك وتعالى  :التوازن    .11
وكذلك قوله تبارك ،  35 اإلسراء }ك خَير وَأحسن تَْأوِيالًالْمستَقيمِ ذَِل

ك خَير طَاسِ الْمستَقيمِ ذَِلوَأوفُوا الْكَيَل ِإذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقس{: وتعالى
  .35 اإلسراء }وَأحسن تَْأوِيالً
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ولَه الْكبرِياء في {: لقوله تبارك وتعالى: للنفس االنتصارالتواضع وعدم     .12
الَْأرو اتاومالسيمكالْح زِيزالْع وهقَاَل {: وقوله أيضاً،  37 الجاثية }ضِ و

نْهبِطْ ما فَاخْفَاهيهف رَأن تَتَكَب لَك كُونا يا فَمرِيناغالص نم ِإنَّك جر{ 
ما « وعن رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قَاَل  ، 13 األعراف

 دَأح عاضا تَوما وزفْوٍ ِإالَّ عا بِعدبع اللَّه ادا زماٍل وم نقَةٌ مدتْ صنَقَص
  »لَّه ِإالَّ رفَعه اللَّه ِل

قَاَل لَقَد ظَلَمك بِسَؤاِل {  : لقوله تبارك وتعالى: الحلم وعدم التسرع    .13
نَعجتك ِإلَى نعاجِه وِإن كَثيراً من الْخُلَطَاء لَيبغي بعضهم علَى بعضٍ ِإلَّا 

اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ  ا فَتَنَّاهَأنَّم وداود ظَنو ما هيٌل مقَلو
بر تَغْفَرفَاسَأنَابعاً واكر خَرو {: وقوله أيضاً،  24 ص }ه ا كَانمو

دع َأنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها ِإيهدعو ةدعون مِإالَّ ع ِلَأبِيه يماهرِإب غْفَارتاس ِللّه و
ِإن نْهَأ مرتَب يملح اهألو يماهر114 التوبة }ِإب .  

قُْل يا عباد الَّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم ِللَّذين {: لقوله تبارك وتعالى: الصبر    .14
ا يةٌ ِإنَّمعاسو اللَّه ضَأرنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُوا فسَأحابِرفَّى الصو ون

عطَاء بن  أخبرنيوعنِ الزهرِى قَاَل ،  10 الزمر }َأجرهم بِغَيرِ حسابٍ
 هرَأخْب يدعا سَأب َأن زِيدصلى : ي وَل اللَّهسَألُوا رارِ ساَألنْص نُأنَاساً م َأن

منْهم دَأح َألْهسي اهللا عليه وسلم فَلَم  مفَقَاَل لَه هنْدا عم دتَّى نَفح طَاهِإالَّ َأع
من خَيرٍ الَ َأدخره عنْكُم ،  عنديما يكُن « :َأنْفَقَ بِيديه  شيءحين نَفد كُلُّ 

 نمو ، اللَّه هربصي ربتَصي نمو ، اللَّه فُّهعفَّ يتَعسي نم ِإنَّهو هغْنتَغْنِ يسي
  » اللَّه ، ولَن تُعطَوا عطَاء خَيراً وَأوسع من الصبرِ 

واعتَصمواْ بِحبِل اللّه جميعاً {: لقوله تبارك وتعالى   : والتعاون الوحدة    .15
دَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيع تَ اللّهمعواْ ناذْكُرقُواْ والَ تَفَرو قُلُوبِكُم نياء فََألَّفَ ب

 ا كَذَِلكنْهالنَّارِ فََأنقَذَكُم م نم ةفْرشَفَا ح لَىع كُنتُماناً وِإخْو هتمعتُم بِنحبفََأص
يا َأيها {: وقوله أيضاً،  103 آل عمران }ياته لَعلَّكُم تَهتَدونيبين اللّه لَكُم آ

ينالَّذ  الَ الْقَآلِئدو يدالَ الْهو امرالْح رالَ الشَّهو اللّه آِئرلُّواْ شَعنُواْ الَ تُحآم
 لَلْتُمِإذَا حاناً وورِضو هِمبن رالً مفَض تَغُونبي امرتَ الْحيالْب ينال آمو
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َأن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ َأن  فَاصطَادواْ والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ
تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ 

 قَابِاللّهالْع يدشَد اللّه 2 المائدة }ِإن .  
وا الْكَيَل ِإذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ وَأوفُ{: لقوله تبارك وتعالى: الدقة    .16

؛ وذلك دون تضخيم أو  35اإلسراء }ك خَير وَأحسن تَْأوِيالًالْمستَقيمِ ذَِل
  .تقزيم للقضية أو المشكلة المطروحة

وال ننسى أن يتضمن الخطاب أول ما يتضمن تحية الشخص : التحية    .17
فالسالم من حق المسلم على أخيه . االنسجاموالمقابل حتى يكون التآلف 

 اءرنِ الْبنٍ عقَرنِ مب ديوس نةَ باوِيعقَاَل  -اهللا عنه  رضي -لقول م :
صلى اهللا عليه وسلم بِسبعٍ ، ونَهانَا عن سبعٍ ، َأمرنَا بِعيادة  النبيَأمرنَا 

ةاعِ الْجِنَازاتِّبرِيضِ ، والْم  ةابِإجسِ ، واطالْع يتتَشْمالداعي، و  درو ،
  .......السالَمِ ، ونَصرِ الْمظْلُومِ ، وِإبرارِ الْمقْسم 

    
ما ينبغي وما ال ينبغي للخطاب اإلعالمي أن يكون عليه ؛ من  إلىفهذه اإلشارات 

األطراف وتراعيها  إليهاالممكن أن تشكل قواسم مشتركة وخطوطاً عريضة تحتكم 
مجتمع متآلف بعيداً عن اللغة الهابطة والتعابير  إلى؛ إذا رغبت في الوصول 

ولتكن هذه العناصر هي . المهيجة والتحريض الذي يغذي نار الفتنة والصراع
المرجعية وميثاق الشرف اإلعالمي الذي نتبناه في طريقنا نحو الدولة والحرية 

المذكورة أعاله اإلطار الذي يمكن النقاد والمهتمين كما تشكل النقاط . واالستقالل
  . من قياس مدى التزام األطراف المختلفة بالمعايير األخالقية لإلعالم المنضبط

من سلم الْمسلمون من ِلسانه ويده ؛ ومن كَان يْؤمن بِاللَّه  وأخيراً لنتذكر أن المسلم 
فَلْيقُْل خَيراً َأو ِليصمتْ ؛ ولنتَّقُ النَّار ولَو بِشقِّ تَمرة ، فَِإن لَم نجِد  والْيومِ اآلخرِ

اء فَبِكَلمة طَيبة و لنعلم أن شَر النَّاسِ عنْد اللَّه منْزِلَةً يوم الْقيامة من تَركَه النَّاس اتِّقَ
رجٌل رجالً بِالْفُسوق ، والَ يرميه بِالْكُفْرِ ، ِإالَّ ارتَدتْ علَيه ،  شَره ؛ وأنه الَ يرمى

ِإن لَم يكُن صاحبه كَذَِلك ؛ وال نأخذ الناس بالظن فَِإن الظَّن َأكْذَب الْحديث ولنَكُن 
   .عباد اللَّه ِإخْواناً


