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7Bبسم اهللا الرمحن الرحيم 
 مقدمة الدراسة:ـ 
إىل يـوم الـدين،  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب املصطفى حممد بن عبداهللا، وآلـه وأصـحابه وأتباعـه   

 أما بعد:
مــن النــاس ال  فئــامكثــر الشــر ودعاتــه يف هــذا الــزمن، واســتغلوا كــل وســيلة ممكنــة لنشــر بــاطلهم وتروجيــه؛ حــىت كــاد فقــد     
قــد أوصــى و بــني احلــق والباطــل بســبب ذلــك؛ مــع أن مــنهج احلــق واضــح بــٌني لكــل مــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد،  ونيفرّقــ

 تــارك فــيكم وأنــا ،يوشــك أن يــأيت رســول ريب فأجيــب ،أال أيهــا النــاس فإمنــا أنــا بشــر ،أمــا بعــد ( أمتــه بقولــه: املصــطفى 
) )...واستمسـكوا بـه، اهللا فخـذوا بكتـابر، فيـه اهلـدى والنـو ، كتـاب اهللا أوهلمـا   ،ثقلـني 

0F

  العربـاض بـن سـاريةوعـن  ،(١
العيـون، فقلنـا: يـا رسـول اهللا، كأ�ـا موعظـة مـودع موعظة وجلـت منهـا القلـوب، وذرفـت منهـا  قال: وعظنا رسول اهللا 

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عّضوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم وحمـدثات األمـور، فـإن  ...( قال: ،فأوصنا
))كل بدعة ضاللة
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اهللا  تضـلوا بعـدمها: كتـابإين تركت فيكم شيئني لن (ويف حديث آخر قال عليه الصالة والسالم:  ،(٢
)وســنيت..)

2F

، وحــذرنا نبينــا الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم مــن التحــزب واالفــرتاق، وأمرنــا باالجتمــاع ولــزوم اجلماعــة وإمــام (٣
 صـلى كـان النـاس يسـألون رسـول اهللا: (يقولرضي اهللا عنه حذيفة بن اليمان أنه مسع إدريس اخلوالين عن أيب  املسلمني،

 ،إنـــا كنـــا يف جاهليـــة وشـــر ،يـــا رســـول اهللا :فقلـــت ،وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر خمافـــة أن يـــدركين ،اهللا عليـــه وســـلم عـــن اخلـــري
وفيـه  ،نعـم :قـال ؟،وهـل بعـد ذلـك الشـر مـن خـري :قلـت ،نعم :قال ؟،فهل بعد هذا اخلري من شر ،فااءنا اهللا بذا اخلري

 :قـال ،فهـل بعـد ذلـك اخلـري مـن شـر :قلـت ،تعرف منهم وتنكر ،يي هدْ قوم يهدون بغري :قال ؟،وما دخنه :قلت ،دخن
 ،هــم مــن جلــدتنا :قــال ،يــا رســول اهللا صــفهم لنــا :قلــت ،مــن أجــابم إليهــا قــذفوه فيهــا ،دعــاة علــى أبــواب جهــنم ،نعــم

فــإن مل يكــن هلــم  :قلــت ،تلــزم مجاعــة املســلمني وإمــامهم :قــال ؟،فمــا تــأمرين إن أدركــين ذلــك :قلــت ،ويتكلمــون بألســنتنا
)).وأنت على ذلك ،حىت يدركك املوت ،بأصل شارة ولو أن تعضَّ  ،فاعتزل تلك الفرق كلها :قال ،وال إمام ،مجاعة
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٤) 
مجاعــات وأحــزاب  نشــأت يف كثــري  مــن البلــدان اإلســالميةومــع تلــك األصــول اجلامعــة ملــنهج الســلف الصــاحل إال أنــه    

اجلماعـات ضالة تلبس لبوس الدين، وتستغل العاطفة الدينية لدى البسطاء الذين قد تنطلي علـيهم حيـل أصـحاب تلـك 

                                                           
 .٤٤٢٥، رقم ) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل علي بن أيب طالب ١(
، وقـال الرتمـذي رمحـه اهللا: ٢٦٧٦)  رواه الرتمذي، اجلامع الكبري (السنن)، أبواب اإلميـان، بـاب مـا جـاء يف األخـذ بالسـنة واجتنـاب البدعـة، رقـم٢(

 (حديث حسن صحيح). 
، وصـححه األلبـاين، اجلـامع الصـحيح، ٣٢٤يف حاـة الـوداع، رقـم  )  أخرجه احلاكم، املستدرك على الصحيحني، كتاب العلم، باب خطبته ٣(

 .٩٢، رقم ١/١٥٦
، ورواه مســـلم، كتـــاب األمـــارة، بـــاب وجـــوب مالزمـــة مجاعـــة ٦٦٧٣) رواه البخـــاري، كتـــاب الفـــنت، بـــاب كيـــف األمـــر إذا مل تكـــن مجاعـــة، رقـــم٤(

 .١٨٤٧سلمني، رقم امل
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، ذلك؛ باالجتهـاد يف توعيـة النـاس وتبصـريهم بطريـق احلـق والصـالححزاب؛ مما يوجب تظافر اجلهود للتوعية بالفرق واألو 
) .هذه اجلماعات والفرقوحتذيرهم من 

4F

١) 
املســـلمون  اإلخــوانأو مجاعـــة أن فرقــة  -كمـــا ســيأيت باملبحـــث الرابــع  –وقــد أكــدت الدراســـات والتقــارير املتخصصــة     

، والتغريــر ا، وجلــب األصــوات هلــا؛ ممــا أســهم يف انتشــارهوتوظيفــه يف أغراضــها احلزبيــة العمــل اخلــرييبرعــت يف اســتخدام 
، وذلـــك ملســـببات عديـــدة؛ منهـــا أن هـــذه الفرقـــة أو اجلماعـــة منـــذ نشـــأتا بالبســـطاء مـــن النـــاس بأهـــداف احلـــزب وغاياتـــه

اعتمــدت علــى كــوادر خمتلفــة يف االنتمــاء اجلغــرايف والتخصــص العلمــي؛ ممــا ســهل هلــذه الفرقــة االســتفادة مــن كــل مــا هــو 
لــدى هــذا احلــزب يــة جديــد يف احليــاة السياســية والشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة لتوظيفــه يف خدمــة العمــل احلــزيب؛ فالغا

وكـل مـا يوصـل هلـذه الغايـة فهـو مشـروع  واالسـتيالء عليهـا، السـلطةوالوصـول إىل هو احلكـم والقائمني عليه واملنتمني إليه 
 لديهم، وستوضح هذه الدراسة املوجزة جوانب من ذلك يف مباحثها القادمة بعون اهللا.

وب التحــذير مــن الفــرق الضــالة الــيت تلــبس لبــوس الــدين، وتــأيت هــذه الدراســة باجتهــاد مــن الباحــث؛ لكونــه يــرى وجــ   
وتستغل العاطفة الدينية لدى البسطاء الذين قد تنطلي عليهم حيل أصحاب تلك الفرق واألحـزاب، مث إن هـذه الدراسـة 

الـيت تُلـِبُس احلـق املنحرفـة واجب وطين؛ يقدمها الباحث لبين وطنه يف اململكة العربية السعودية؛ محاية هلم من هذه الفـرق 
الــذي تنتشـر فيــه و بالباطـل؛ ومحايـة هــذا الـوطن الــذي نفخـر بتطبيـق والة أمــره للشـريعة الغــراء وفـق مـنهج الســلف الصـاحل، 

تلــك األعمــال الفاضــلة ؛ فكــل الشــركياتحتــارب فيــه البــدع و و  ،فيــه املنكــراتواجــه معــامل التوحيــد والعقيــدة الصــحيحة، وت
ا يعــزز احملافظــة علــى مبــ ،واللوثــات الفكريــة الضــالة ،ن التيــارات الوافــدةهــذا الــوطن الغــايل مــة وجــب تظــافر اجلهــود؛ حلمايــت

 .األمن الفكري بني أفراد التمع
، لزيادة شـعبيتها ونفوذهـا عمل اخلريياستغالل األحزاب واملنظمات املنحرفة للوجوه بيان كز على رت سلدراسة هذه ا إن   

 .خوان املسلمونمجاعة اإلفرقة أو وهم ؛ يف ذلكهلذه األحزاب واملنظمات املنحرفة وستعىن هذه الدراسة بتقدمي أمنوذج 
   أهداف الدراسة: •

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
١. 12B مرتكزاتهووسائله و ، استغالل أصحاب التنظيمات للعمل اخلريي خلــدمة األغـراض احلــزبيةطرق بيان. 
٢. 13B وفق ضوابط اجلهات الرمسية العمل اخلرييضبط كافة مصادر التوعية بأمهية . 
٣. 14B لتحقيق أغراضها احلزبية العمل اخلريياملسلمون يف استغالل  اإلخوانمجاعة عرض جتربة . 

 
 الدراسة:عنوان التعريف بأبرز مصطلحات  •

اسـتفاد مـن  :ه؛ أيواستوىل علـى مالـ ،هة شريكثقْستَـَغلَّ ا)، ومن معانيها اللغوية، يقال: غلَّ (َ وأصلها  :ستغاللا –
جـىن مـن ورائـه أو ؛ جلاهـه أو نفـوذه، : انتفع منه بغري حق، أياستغل الشخصويقال: ، اهلاسيء استعميُ ل ؛ثقته

                                                           
 سيأيت بيان احلكم الشرعي يف هذه اجلماعات يف املبحث الثالث من هذه الدراسة.) ١(
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) .ةيشخصـاً أغراض
5F

، وهـذا هـو املعـىن املـراد بـه يف هـذه الدراسـة؛ وذلـك بتوظيـف العمـل اخلـريي لتحقيـق مـآرب (١
 ومصاحل مشبوهة. حزبية،

احلزب يف االصطالح: "هو منظمة تضم جمموعة من األفراد الـذين يتفقـون فيمـا بيـنهم علـى  :غراض الحزبيةاأل –
) األسـس العامـة الـيت جيـب أن تتبـع يف تنظـيم مـا، ويسـعون مـن أجـل تطبيـق هـذه األسـس"
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األغـراض احلزبيـة و ، (٢
ه وفـــق اخلطــــوات أهدافـــعلـــى حتقيـــق أســـس هـــذا احلـــزب و  قيـــام العـــاملني يف احلـــزب واملنتمـــني لـــه بالعمـــل :تعـــين

    والوسائل املمكنة اليت يرو�ا.
 الدراسات السابقة:  •
ة متخصصـــة تناولـــت: دراســـالباحـــث د جيـــمل بعـــد البحـــث يف املكتبـــات العامـــة ومواقـــع اإلنرتنـــت وســـؤال املتخصصـــني   
ـــدمة األغـــراض ( ـــزبيةاســتغالل أصــحاب التنظيمــات للعمــل الخيــري لخـ ، وإمنــا )نموذجــاً إالمســلمون  اإلخــوان ،الحـ

تناولت ذلـك بعمـوم عنـد احلـديث عـن أنـواع العمـل اخلـريي لـدى األحـزاب السياسـية، مقاالت  ت دراسات عامة أووجد
ؤكـد نوعيـة هـذه ؛ ممـا ي، ولكن لـيس بصـيغة التحـذير والتنبيـه ملخـاطر ذلـك وآثـاره السـيئةحنو ذلك، و ومنها مجاعة اإلخوان

 .ختصص الباحث يف العلوم الشرعية وفقالدراسة وأمهيتها يف هذا الال؛ وخصوصا 
 
 إجراءات الدراسة وتقسيماتها:  

 مشكلة الدراسة: -
نشاطاتا وفقـاً ملنطلقاتـا وأهـدافها وغاياتـا، وجتتمـع أعماهلا و ختتلف  "ظاهرة وباطنة"ميوج عاملنا اليوم بفرق ومنظمات    

لبســــط نفوذهــــا وحتقيــــق ملــــآرب فاســــدة، و  ؛"العمــــل اخلــــريي" غاللالفــــرق واملنظمــــات "الظــــاهرة والباطنــــة" علــــى اســــتهــــذه 
اململكــة العربيــة وركــائزه؛ محايــة ألمــن وطننــا (ووســائله بقصــد ســرب أغــواره ومنطلقاتــه  ؛ذلــكدراســة ممــا يوجــب أغراضــها، 
 .ةبناء املسلمني خبطر تلك الفرق الضالأل)، وتوعية السعودية

وآثــاره يف خدمــة األغــراض احلزبيــة الــيت تســعى إليهــا األحــزاب واملنظمــات بيــان ذلــك ب ســتعىن هــذه الدراســة التعريــفو    
بتقـدمي أمنـوذج هلـذه األحـزاب واملنظمـات املنحرفـة يف ذلـك؛ أيضـا املنحرفة لزيادة شعبيتها ونفوذها، وسـتعىن هـذه الدراسـة 

 .املسلمون اإلخوانوهم مجاعة 
 

 

 

                                                           
 .٢/٦٦٠، واملعام الوسيط ١١/٥٠٠ور انظر: لسان العرب البن منظ )١(
 .٢٢٤) مبادئ علم السياسة، نظام بركات، ص ٢(



٥ 
 

 تساؤالت الدراسة: -
5B ضوء املشكلة البحثية املذكورة سابقاً ميكن حتديد التساؤالت اليت تسعى الدراسة إىل اإلجابة عنها وفق اآليت:يف 

- 15B وما أبرز  ؟ستغالل أصحاب التنظيمات للعمل اخلريي خلــدمة األغـراض احلــزبيةالاملعاصرة املفاهيم قرب أما
 ؟امرتكزاتو  اوسائله

- 16B يف دعم العمل احلزيب؟ استغالل العمل اخلرييما آثار 
- 17Bوفق ضوابط اجلهات الرمسية؟ عمل اخلريي ما أمهية التوعية بضبط كافة مصادر ال 
- 6B يف حتقيق أغراضها احلزبية؟ عمل اخلريي املسلمون لل اإلخوانما طرق استغالل مجاعة 
 منهج الدراسة: -
وصـــول إىل نتـــائج دقيقـــة حـــول موضـــوعها، وتعتمـــد املـــنهج تعـــد هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الكيفيـــة الـــيت تـــدف ال 

الوثائقي: الذي يتضمن بصـفة أساسـية وضـع األدلـة املـأخوذة مـن الوثـائق مـع بعضـها بصـفة منطقيـة، واالعتمـاد عليهـا يف 
ـــيت تؤســـس حقـــائق جديـــدة ، أو تقـــدم تعميمـــات ســـليمة عـــن األحـــداث املاضـــية أو احلاضـــرة، أو عـــن  تكـــوين النتـــائج ال

(ع والصــفات واألفكــار اإلنســانيةالــدواف
7F

، وقــد بــذل الباحــث وســعه مــن خــالل اســتخدام هــذا النــوع مــن أنــواع البحــوث )١
ــــزبيةالاملعاصـــرة أقـــرب املفـــاهيم الكيفيـــة ملعرفـــة  ــــدمة األغــــراض احلـ وأبـــرز  ســـتغالل أصـــحاب التنظيمـــات للعمـــل اخلـــريي خلـ

 العمـل اخلـرييأمهيـة التوعيـة بضـبط كافـة مصـادر ، مث يف دعـم العمـل احلـزيب العمـل اخلـرييآثار ، مث بيان مرتكزاتهوسائله و 
يف حتقيــق  للعمــل اخلــريياملســلمون  اإلخــوانوبعــد ذلــك اســتعرض طــرق اســتغالل مجاعــة ، وفــق ضــوابط اجلهــات الرمسيــة

 الدراسة.واستخدم الباحث عدداً من املصادر واملراجع األولية والثانوية لتحقيق أهداف  ،أغراضها احلزبية
 تقسيمات الدراسة:   -

 املقدمة: وحتتوي على: (التمهيد، أهداف الدراسة، مصطلحاتا، إجراءات الدراسة، وتقسيماتا).  -
الســتغالل أصـــحاب التنظيمــات للعمــل اخلــريي خلــــدمة األغــــراض املعاصــرة أقــرب املفــاهيم املبحــث األول:  -

 .امرتكزاتو  اوسائلهوأبرز  احلــزبية
 .يف دعم العمل احلزيب عمل اخلرييآثار الاملبحث الثاين:  -
يف اململكــة وفــق ضـوابط اجلهــات الرمسيـة  العمــل اخلـرييأمهيـة التوعيــة بضـبط كافــة مصـادر املبحـث الثالــث:  -

 العربية السعودية.
 يف حتقيق أغراضها احلزبية. عمل اخلرييلل )خوان املسلمونمجاعة اإل(طرق استغالل  املبحث الرابع: -
 اخلاةة، وفيها أبرز نتائج الدراسة، وتوصياتا. -

***** 
                                                           

 .٢٠٣، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، د.العساف، ص ٢٣٦-٢٣٥ص) انظر: أصول البحث العلمي ومناهاه، د. أمحد بدر، ١(
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 أقرب المفاهيم المعاصرة الستغالل أصحاب التنظيمات للعمل الخيري: المبحث األول
 امرتكزاتهوسائلها و وأبرز  لخــدمة األغـراض الحــزبية 

وخاصــة يف ظــل  ؛جتماعيــةاالقتصــادية و االسياســية و خمتلفــة يف القضــايا الاليــوم مــن حتــوالت  نــايف ظــل مــا يشــهده عامل    
املرادفة للعنـوان الـرئيس  املصطلحات اجلديدةكثري من ظهرت  ، فقد وثورة املعلومات ،ونظام العوملة ،النظام العاملي اجلديد

لــيس  ،بــال كثــري مــن املفكــرينت شــغلالــيت  صــطلحاتامل الــذي يعــد مــنالناعمــة"،  ة؛ ومنهــا مصــطلح "القــو هلــذه الدراســة
، وحىت نصل إىل مفهـوم دقيـق هلـا عية واالقتصادية والثقافيةستوى السياسي وحسب، بل على املستويات االجتماعلى امل

 وفق اآليت:بإجياز نعّرف با 
 "القوة الناعمة": تعريف مفهومأوًال:  -

 التعريف اللغوي: . أ
صـطلح ملذا ا"القوة" و"الناعمة"، وللوقوف على التعريـف اللغـوي هلـ :مركب يتكون من شقني" القوة الناعمة" صطلحم   

 ، وذلك وفق اآليت:لفصناوله بشكل متينبغي 
اســتطاع و علـى األْمـِر: أطاقـه،  قـِوي، و مبسـاعدة فــالن: اسـتمّد قـُّوتَـه منـه قـِوييقـال: ضـدُّ الضـعف، الُقـوَّة:  لغـًة: ةوَّ الُقـ •

) .، واجلمع (قوَّاُت وُقوَى)َأْسِر اخلَْلقويقال: رجٌل شديُد الُقوى: شديُد ، ِفعله
8F

١) 
، َالن ملمسـه َوَصـاَر نَاِعًمـا لينًـا فـَُهـَو نـاعم ) مبعـىن:نُعوَمـةً  يَنُعم، نُعمَ ( فعل: نـَُعمَ و ، فاعل من نَِعمَ م: ناعِ  مة لغًة:اعِ النَ   •

) .َرِغدَ و اَن َمْيُسوراً، وَ َعْيُشُه: طَاَب، ك نـَُعمَ  يقال:و ، الثـَّْوُب: َالَن َمْلَمُسهُ  نـَُعمَ ويقال: 
9F

٢) 
 دون إكراه.من و ، باللني على اآلخرين: التأثري "القوة الناعمة" هولـ اللغوي ل أن املفهوملعله يتضح فيما سبق و    

 
 :التعريف االصطالحي . ب

هــذا تناولــه، و مــن املصــطلحات الــيت خيتلــف تعريفــه؛ بــاختالف مصــطلح "القــوة" بشــكل عــام  يعــد تعريــف "القــوة":   •
ويصــعب تعريفهــا، ألنــه مفهــوم دينــاميكي يــرتبط بالســياق، والزمــان،  ،الــيت يســهل وصــفها صــطلحاتن امليعــين أ�ــا مــ

)واملكان، والال، الذي يستخدم فيه
10F

 ، ويتضح ذلك من خالل اآليت:(٣
مصــاحلها، أو القــوة تعــين: "القــدرة علــى الــتحكم والتــأثري يف ســلوك الغــري مــن الوحــدات الدوليــة األخــرى مبــا خيــدم  .١

)حتقيقاً لألهداف اليت تسعى إليها".
11F

٤) 
                                                           

 .٢/٧٦٩، واملعام الوسيط ٥/٣٧، ومقاييس اللغة البن فارس ١٢/٢٣٠) انظر: لسان العرب البن منظور ١(
 .٢/٩٣٥، واملعام الوسيط ٤٤٧ـــــ  ٥/٤٤٦، ومقاييس اللغة البن فارس ١٤/٣٠٣) انظر: لسان العرب البن منظور ٢(
ين، اسرتاتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة يف إدارة األزمـة اإلرهابيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر القحطـاانظر: ) ٣(

 .٥٧م، ص ٢٠١٠ه/١٤٣١جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
 . ١٢٧م، ص ١٩٨٥ة: عبدالعزيز عروس، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ) العالقات الدولية نظرية ومداخل، تريفور تيلر، ترمج٤(



۷ 
 

 
 

)والقوة أيضاً هي: "قدرتك على التأثري يف احملصالت اليت تريدها وأن تغري سلوك األخرين عند الضرورة". .٢
12F

١) 
االجتماعيــة علــى احــتالل مكانــة يســتطيع مــن خالهلــا تنفيــذ قــدرة شــخص مــا مــن خــالل العالقــات والقــوة هــي: " .٣

)رغباته".
13F

٢) 
لقــوة أيضــاً تُعــرف علـــى أ�ــا: "مقــدرة فـــرض أو مجاعــة مــن األفـــراد أن تفــرض رغباتــا علـــى األخــرين بــالرغم مـــن وا .٤

)معارضتهم".
14F

٣) 
يــرى الباحــث أن التعريــف األول "للقــوة" تنــاول املفهــوم يف إطــار العالقــات الدوليــة وحتقيــق املصــاحل واألهــداف، أي و     

جتمـاعي والفـردي، وهـذا د تناولـت املفهـوم علـى املسـتوى االاألخرى "للقـوة" فقـ الثالثةعلى مستوى عام، أما التعريفات 
 .القوة خيتلف باختالف جمال تناوله ا يؤكد أن مصطلحمم
 

 تعريف "القوة الناعمة": •
إن مصـــطلح "القـــوة الناعمـــة" وإن كانـــت قـــد اســـتخدمت أدواتـــه قـــدمياً حتـــت مســـميات عديـــدة مثـــل: الدبلوماســـية،      

هــو  (soft power) "الناعمــة القــوة"واحلــوار الفكــري، واإلقنــاع، والتفــاوض، ... إخل، إال أن أول مــن اســتخدم لفــظ 
)جوزيف ناي

15F

اللفـظ  وقـد حظـي، ةود اسـتخدامه يف كتبـه الالحقـم) فيما عـا١٩٩٠وذلك يف كتابه (وثبة حنو القيادة ، (٤
)اب واملفكرينتّ أو املفهوم بانتشار واسع بني الكُ 

16F

 :وفق اآليتقصود با ويتضح امل، (٥
)وليس اإلكراه". ،القوة الناعمة هي: "القدرة  على احلصول على ما تريد من خالل اإلقناع .١

17F

٦) 

                                                           
ي، ) مفارقــة القــوة األمريكيــة: ملــاذا ال تســتطيع القــوة العظمــى الوحيــدة يف العــامل أن ةضــي وحــدها؟، جوزيــف نــاي، ترمجــة: حممــد توفيــق الباريمــ١(

 . ٣١م، ص ٢٠٠٣مكتبة العبيكان، الرياض، 
 . ٣٣م، ص ١٩٩٩) اجلغرافيا السياسية املعاصرة يف ظل النظام الدويل اجلديد، نعيم الظاهر، دار اليازوري العلمية، األردن، ٢(
 .  ١٥م، ص ١٩٨٥) اقرتاب واقعي من الظاهرة السياسية، أمحد فاروق يوسف، مكتبة عني مشس، القاهرة، ٣(
 -م ١٩٩٣قـد شـغل يف الفـرتة مـن د، و السـابق لكليـة كينـدي للعلـوم احلكوميـة جبامعـة هارفـار  ) جوزيف ناي: وهو أستاذ جبامعة هارفارد، والعميـد٤(

م مساعد وزير الدفاع لألمن الدويل، وهو مؤلف العديـد ١٩٩٥ -م ١٩٩٤م منصب رئيس جملس االستخبارات الوطنية، ويف الفرتة من ١٩٩٤
وة األمريكية: ملاذا ال تستطيع القـوة العظمـى الوحيـدة يف العـامل أن ةضـي وحـدها؟) من الكتب السياسية؛ ومنها: (وثبة حنو القيادة) و(مفارقة الق

يكيــة يف و(القــوة الناعمــة وســيلة الناــاح يف السياســة الدوليــة)، انظــر: اســرتاتياية القــوة الناعمــة ودورهــا يف تنفيــذ أهــداف السياســة اخلارجيــة األمر 
 .٢٨املنطقة العربية، إياد خلف الكعود، ص

ين، اسرتاتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة يف إدارة األزمـة اإلرهابيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر القحطـار: انظ) ٥(
 .٦٩ص 

 .٢٥م، ص ٢٠٠٧) القوة الناعمة وسيلة النااح يف السياسة الدولية، جوزيف ناي، ترمجة: حممد توفيق الباريمي، مكتبة العبيكان، الرياض، ٦(
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واالستقطاب اللـذين يؤديـان إىل الرتاضـي، وميكـن أن جتعـل اآلخـرين والقوة الناعمة أيضاً هي: القدرة على اجلذب  .٢
)ويفعلون ما تريده". ،ثلكحيرتمون قيمك ومُ 

18F

١) 
الذهنيــة للــذات عــن طريــق املصــادر الرمزيــة والفكريــة  القــدرة علــى خلــق التفضــيالت والصــوروالقــوة الناعمــة هــي: " .٣

)".واليت تؤدي إىل تغريات سلوكية يف أفعال األخرين
19F

٢) 
لـك إمـا وذواإلقنـاع)،  ،واالسـتقطاب ،ارتباط مصـطلح "القـوة الناعمـة" مبفـاهيم متعـددة منهـا (اجلـذبيتضح هنا و 

 .نتبعها اآلخرو لي ؛الرتويج هلا موقيم يت ثلأو بتبين مُ  ،)دون قسر أو إجبار أو تديدبأي (بالرتاضي 
)وعليه ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من القوة 

20F

 ، وهي:(٣
ية يف حتقيـق أهـدافها، وهنـاك ر وهي ذلك النوع من القوة اليت تركز على الوسائل الدبلوماسية والس الناعمة:القوة  -

 اب يسميها "القوة التعويضية".تّ بعض الكُ 
 واالستاابة للمتطلبات. ،مقابل تغيري املواقف(املباشر) وتتضمن الوعد واملنح  القوة المشروطة: -
  وهي اليت ةارس على اآلخر، ويتحقق إذعانه بالقهر واإلرغام والتهديد. القوة القسرية (الصلبة): -
القـدرة علـى فـرض السـيطرة علـى اآلخـرين عـن طريـق  ا:ويقصـد بـ، هـي املفهـوم التقليـدي للقـوة؛ و القـوة الصـلبةوتعترب     

 .القوة العسكرية والقوة االقتصادية ا:، ومن مصادرهاإلكراه أو احلوافز املادية
علــى  والقــدرة ،املاديــة املقــدراتويعتمــد باألســاس علــى  ،تبنتــه املدرســة الواقعيــة ومفهــوم القــوة الصــلبة هــو املفهــوم الــذي   

يف  وقـــد ظهـــر مفهـــوم آخـــر للقـــوةخاصـــة، عامـــة أو حتقـــق مصـــاحل ة، و أهـــداف منشـــود تبـــاعال اآلخـــرينتوظيفهـــا إلجبـــار 
وإمنـا هـو نتـاج اجلمـع بـني  ،أو مبتكـراً  جديـداً  فهومـاً  يعـد مال فهـومهـذا املو العالقات احمللية والدولية، وهو "القوة الذكيـة"، 

قــدرة الفاعــل الــدويل علــى مــزج عناصــر القــوة ( :بقولــه هــي "ارنســت ويلســونه "فــويعرّ  ،القــوة الصــلبة والقــوة الناعمــة معــاً 
) ).الصلبة والقوة الناعمة بطريقة تضمن تدعيم حتقيق األهداف الفاعل بكفاءة وفعالية
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٤) 
صــطلح يــتلخص ذا املهلــخمتـاراً ميكــن للباحـث أن يقــدم مفهومــاً إجرائيــاً بعـد هــذا العــرض املــوجز ملفهـوم "القــوة الناعمــة" و   

ــهالقــدرة علــى اســتمالة اآليف: " والتــأثير فيــه لتحقيــق هــدف معــين أو تبنــي فكــر بعينــه،  ،خــر وتغييــر ســلوكه وقناعات
 ."ال على الترهيب واإلكراه ،على الترغيب واالستمالةتعتمد متنوعة؛ وسائل أساليب و وذلك عن طريق 

                                                           
 .٢٤ص  اسرتاتياية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة العربية، إياد خلف الكعود، )١(
 .٦م، ص٢٠١٦القوة الذكية ــــــ املفهوم واألبعاد (دراسة تأصيلية)، ميىن سليمان، املعهد املصري للدراسات السياسية واالسرتاتياية،  )٢(
لقحطـاين، اسرتاتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة يف إدارة األزمـة اإلرهابيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر اانظر: ) ٣(

 .٥٩ص 
 .٥ـــ  ٤انظر: القوة الذكية ــــــ املفهوم واألبعاد (دراسة تأصيلية)، ميىن سليمان، ص )٤(
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علـــى  )نو جماعـــة اإلخـــوان المســـلم(قـــدرة هـــذه الدراســـة: " لعنـــوانأن يضـــع تعريفـــاً خمتـــاراً  للباحـــثكـــذلك وميكـــن      
، وذلــك عــن طريــق أســاليب ووســائل هــابنــي أفكار تم؛ بقصــد االنضــمام للجماعــة، و والتــأثير فــيه فــراد،اســتمالة األ

 ".تعتمد على الترغيب واالستمالةمتنوعة؛ 
 

 :ومرتكزاتها القوة الناعمة وسائلثانياً: أبرز  -
 وكـذلك فــإن ،هــي األوفـر شـيوعا السـتخدامهاالسياسـية امليـادين تبقـى ولكـن ومرتكزاتــا، القـوة الناعمـة وسـائل تتعـدد    

ت الظــروف واملعطيـــات وتطـــور القناعـــا ســـبحبهـــي نفســها، بـــل تتبـــدل  تبقـــى دائمـــاً ال  ومرتكزاتــا لقـــوة الناعمـــةوســائل ا
 التالعـــبوقيمـــه أو مقدرتـــه علـــى وطريقـــة عرضـــه ألفكـــاره وخطبـــه ميكـــن أن ترتكـــز علـــى جاذبيـــة ثقافـــة املـــرء و  ،واألذواق
تعــرب عــن الواقــع  أل�ــا التفضــيالت،يعاــزون عــن التعبــري عــن بعــض  اآلخــرينالسياســية بطريقــة جتعــل ت اخليــارات بأولويــا

وةيــل مــوارد  ،االقتصــادي اإلغــراءوالتعــاون الطــوعي، إىل  األمــروتتــدرج مــن أمنــاط الســلوك بــني زم، الــال بشــكل أكثــر مــن
وأدوات أخــرى غــري  تفصــيالت أخــرىإىل  القــوة الناعمــة وتنصــرفالقــوة الناعمــة إىل الــرتابط مــع طــرف التعــاون الطــوعي، 

أو االجتماعيــة التااريـة  األعمـال، ويف عــامل بـذلكها إذا صــح وصـف ولكـن يف كيميــاء اجلاذبيـة الغامضـةالقـوة العسـكرية، 
ن القيادة ليست جمرد قضية إصدار أوامر ونواهي، بـل تنطـوي أيضـا علـى القـدوة ذ أإ األذكياءيعرف املوظفون التنفيذيون 

 فأصــحاب، ، واالســتاابة واالجنــذاب لتوجيهــك وطلبــك طوعــا واختيــارا وتــأثرا وانبهــارالعمــل مــا تريــد اآلخــرينواجتــذاب 
) .وحدها باألوامرن من الصعب إدارة منظمة كبرية هذه القوة الناعمة يرون أ
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١) 
، كمـا أن القـوة إجبـاراً وقسـراً القـوة الناعمـة ليسـت بالتـأثري فقـط، إذ أن التـأثري قـد يرتكـز علـى القـوة الصـلبة عليه فإن و     

يـؤدي إىل  الـذي أو القدرة على استمالة الناس باحلاة، بل هـي أيضـا القـدرة علـى اجلـذب ،اإلقناعالناعمة أكثر من جمرد 
ـــة القـــوة الناعمـــة و  اإلذعـــان، اإلعـــالم مـــوارد القـــوة الناعمـــة هـــي وســـائل و ، الســـلوكالقـــدوة و  خـــاللمـــن تعـــين القـــوة اجلذاب

) .الثقافية اليت تنتج مثل هذه اجلاذبية األدواتوكذلك  ،واملساعدات والقروض واألدوات االقتصادية
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٢) 
تستطيع القوة الناعمة حتقيق أغراضها، ال بد هلا من قبول املتلقي، وقبول املتلقي يـرتبط بـأن يطـرح لـه مـا فحىت  وبالتايل   

أوالً مــا عــرف يأن ه عليــومــن يســتخدم هــذا النــوع مــن القــوة تغيــري ســلوك اآلخــرين، القــوة مبعــايري يرغــب بــه، فعنــدها نقــيس 
ترتكــز القــوة وعلــى املســتوى الــدويل ه، يف معرفــة قوتــفاشــال كون ي، وإال فســاملقصــودون بتحركــه هــي األشــياء الــيت يفضــلها
 ،فعنــدما حتتــوي ثقافــة بلــد مــا علــى قــيم عامليــة(الثقافــة، القــيم، السياســات)،  مــوارد، هــي: ثالثــةالناعمــة لدولــة مــا علــى 
 عالقاتـهفإنه يزيد من إمكانيـة حصـوله علـى النتـائج املرغوبـة بسـبب  ؛اآلخرونه فيها ومصاحل يشارك ،وتروج سياساته قيماً 

) .ة الناعمةيقل احتمال إنتاجها للقو  ؛فالقيم الضيقة والثقافات احملدودة، واالستمالة اليت خيلقها من اجلذب
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٣) 
                                                           

 .٣٥-٣٣اسرتاتياية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة العربية، إياد خلف الكعود، ص  انظر:) ١(
 م.١/٦/٢٠١١بتاريخ  ،١٥٦٨٢ركي، حممد حمفوظ، صحيفة الرياض، العدد ـاالسرتاتياي التجولة يف العقل انظر: ) ٢(
 .٣٦ص  ) انظر: اسرتاتياية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة العربية، إياد خلف الكعود،٣(
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فرقــة أو مجاعــة أو  مــن قبــل الناعمــة ةاحمللــي أو االجتمــاعي ألي جمتمــع أو دولــة مــا فــإن اســتخدام القــو وعلــى املســتوى     
وتغللــه وتزيــد مــن فــرص تــأثريه واســتمالته  هيرتكــز علــى بعــض املرتكــزات الــيت تســاعد علــى انتشــار فهــو بــذلك معــني حــزب 
 وجهة نظر الباحث اآليت: اليت تسهم يف ذلك وفق املرتكزات الوسائل و التمع، ومن هذه هذه الدولة أو  يفلألفراد 
 عمال الدعوية يف استمالة أفراد التمع والتأثري فيهم؛ حتقيقا للمصاحل واألغراض احلزبية.استغالل بعض األ .١
القضايا االجتماعيـة (كـالفقر، والبطالـة، والـزواج، والصـحة، بعض األعمال اخلريية وتوظيفها يف معاجلة استغالل  .٢

ا، إمــا عــن طريــق صــرف مســاعدات والتعلــيم... إخل)، والتوجــه إلشــباع حاجــات ورغبــات األفــراد يف هــذه القضــاي
، إىل ء الــاينالعــالج والــدو ا واخــرتاق ســوق العمــل، وتــوفري مــنح دراســية، وتــوفري ،ماليــة، أو بتــوفري فــرص وظيفيــة

   يف سبيل استمالتهم وجذبم. ؛فيها عوز األفراد وظروفهم وحاجتهم اليت يستغلاجات غري ذلك من احل
 خدمة األغراض احلزبية املتنوعة.استغالل عوائد األوقاف وتوظيفها يف  .٣
 املشـــروعاتمــا تقدمـــه احلكومــات، وحماولــة التشـــكيك املــبطن يف اإلجنــازات الفعليـــة، والتقليــل مــن لــى املزايــدة ع .٤

لتكلفــة يــة علــى خمتلــف األصــعدة واملســتويات، وحماولــة اإلعــالن عــن امــتالك البــدائل واحللــول الــيت ةتــاز باو التنم
 األقل، والزمن األسرع، واجلودة األعلى. 

هــذا الــرتويج فــإن غالــب الممــنهج، ويف و لــن معوالــرتويج هلــا بشــكل  ،تبــين قــيم اجتماعيــة وأخالقيــة مثاليــة وفاضــلة .٥
 .للحزب والفرقة واجلماعة تسويقمن باب الذه القيم هو هل
تبـاع ااالمتثـال بـا واالقتـداء بأفعاهلـا و  جيبائدة حماولة إبراز شخصيات بعينها والرتويج هلا على أ�ا شخصيات ق .٦

تكـون منتميـة هلـذه الفـرق واألحـزاب بشـكل قد ، ومن نافلة القول ذكر أن هذه الشخصيات أفكارهاو سلوكياتا 
 .(مبطن) أو غري مباشر(صريح ومعلن) مباشر 

 ومرتكزاتا.الناعمة ة القو التمعات املسلمة يعد من أبرز وسائل  عاطفة الدينية ألفراداستغالل ال .٧
 .األغراض واملصاحل احلزبية وتوظيفها يف خدمةذات الطابع الديين الدولية استغالل األحداث السياسية  .٨
 استغالل جراحات املسلمني ومشكالتم ومآسيهم خلدمة أغراض اجلماعة واحلزب. .٩
 يقـاً ألغـراض وأطمـاع حمـددة ســلفاً،حتقتلفـة؛ خمطـرق العامليـة واسـتغالهلا بوالشـعارات التسـرت وراء بعـض القضـايا  .١٠

 )... إخلة(حقوق اإلنسان، احلري مثل
 .مهعنات عاشاإلو االفرتاءات بث ، و ، والعلماء الثقاتالوطنيةرموز التشكيك بنزاهة ال .١١
؛ مــن خــالل الــوعي الثقــايف والعلمــي والــديين احملــدود لــبعض األفــراد واجلماعــات داخــل التمــعضــعف اســتغالل  .١٢

 .اجلدلية والرتويج هلا، وإثارة اللغط حوهلابث القضايا 
 ، ومعاداة أية قضايا فيها انتماء للوطن.إثارة مسألة االنتماء لألمة .١٣
؛ وذلـك الرتويج ملبادئ اجلماعة أو احلزب وأهدافه وشعاراته من خالل نصوص تسـتمد مـن الشـريعة اإلسـالمية .١٤

 للتأثري على البسطاء من الناس.
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كاللبــــاس، الشــــرعية؛  ارجيــــة اخلظــــاهر التمســــك بــــبعض املات واألحــــزاب اجلماعــــأصــــحاب هــــذه يُظهــــر بعــــض  .١٥
 الرتويج لألغراض احلزبية.التغرير بالناس، و وذلك بقصد واللحية؛ 

املمكنــة مــن كافــة الكــوادر ذات التخصصــات العلميــة املختلفــة، والســعي الخــرتاق كافــة و االســتفادة القصــوى  .١٦
ات العالقـــة مبصـــلحة احلـــزب أو اجلماعـــة عـــن طريـــق هـــذه الكـــوادر، مبـــا اجلهـــات الرمسيـــة أو اخلاصـــة أو اخلرييـــة ذ

، أو لتحقيـق مصـاحل احلـزب واحتياجاتـه داخـل هـذه يضـمن ضـبط توجـه هـذه اجلهـات مبـا خيـدم األغـراض احلزبيـة
 اجلهات

(بطـــرق مباشـــرة أو بطـــرق غـــري واألخطـــر مـــن ذلـــك كلـــه عنـــدما تســـتغل التربعـــات واألوقـــاف والعمـــل اخلـــريي  .١٧
القـائم علـى العقيـدة الصـافية، وذلـك بـزرع الفتنـة بـني هلدم منهج هذه البالد (اململكة العربيـة السـعودية) مباشرة) 

والتغرير بالشباب، وتعليق قلوبم بـوالءات خارجيـة؛ تعـود علـيهم ، وإحياء العصبية، احلاكم واحملكوم، والتحريض
) .وعلى وطنهم بالثورات والويالت
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١) 
قــد التـي والعمـل الخيــري مثـال لمــا يمكـن أن يكــون وسـائل ومرتكــزات للقـوة الناعمــة تلـك جملــة علـى ســبيل ال   

باطنهــا يخــالف ظاهرهــا، والمعلــن منهــا يخــالف المســتتر مــن نافلــة القــول: أن تســتغل لخدمــة األغــراض الحزبيــة، و 
 فيها.
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 هلذه األمثلة والنماذج.سيأيت يف املبحث الرابع بيان اجلوانب التطبيقية ) ١(



۱۲ 
 

 في دعم العمل الحزبي عمل الخيريآثار ال: مبحث الثانيلا
 

ـــاً واحـــداً اإلســـالمية األصـــل يف األمـــة     ـــذي يـــؤدي إىل الفرقـــة قائمـــاً أن تكـــون حزب علـــى احلـــق، أمـــا تعـــدد األحـــزاب ال
ِإنَّ الَّــِذيَن فـَرَّقُــوا ِديــنَـُهْم وََكــانُوا ِشــَيعاً ( بقــول اهللا ســبحانه وتعــاىل: ذلــكواالخــتالف فهــو مــذموم، وميكــن االســتدالل علــى 

ـَـ ُهْم ِيف َشـْيٍء ِإمنَّ ))ا أَْمـرُُهْم ِإَىل اللَّــِه ُمثَّ يـَُنبِّـئـُُهْم ِمبـَـا َكـانُوا يـَْفَعلُــونَ َلْسـَت ِمــنـْ
26F

 *َوال َتُكونُـوا ِمــَن اْلُمْشــرِِكَني (قـال اهللا تعــاىل: ، و (١
))ِمَن الَِّذيَن فـَرَّقُـوا ِديـنَـُهْم وََكـانُوا ِشـَيعاً ُكـلُّ ِحـْزٍب ِمبَـا لَـَدْيِهْم َفرُِحـونَ 

27F

النهـي عـن الفرقـة، وأ�ـا  نياآليتـمـن هـاتني فيتضـح ، (٢
أولئــك، بــريء مــن   وأن رســول اهللا أهــل البــدع والشــرك والضــاللة،ليســت مــن صــفات املــؤمنني، بــل هــي مــن صــفات 

) .وبالتايل فإن تعدد األحزاب السياسية يف الدولة، وخباصة التنافسية هي من دواعي الفرقة بني الناس
28F

٣) 
َوَمـن يـَتَــَولَّ اللَّـَه ولـه سـبحانه وتعـاىل: (ق وقد وردت كلمة (حزب) يف مواضع أخرى عدة من كتاب اهللا الكرمي؛ ومنهـا:   

))َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ فَِإنَّ ِحـْزَب اللَّـِه ُهـُم اْلغَـالُِبونَ 
29F

ـنَـُهْم زُبـُـرًا ُكـلُّ (وقولـه سـبحانه: ، (٤ ِحـْزٍب ِمبَـا لَـَدْيِهْم فـَتَـَقطَّعُـوا أَْمـَرُهم بـَيـْ
))َفرُِحونَ 

30F

 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن فَأَنَساُهْم ذِْكَر اللَِّه أُْولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّـْيطَانِ (: عز وجلوقوله ، (٥
))ُهـُم اْخلَاِسـُرونَ 

31F

))ِحـْزَب اللَّـِه ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ  أُْولَئِـَك ِحـْزُب اللَّـِه َأال ِإنَّ (: جـل وعـالوقولـه ، (٦
32F

وأمـا (األحـزاب) بصـيغة ، (٧
لُـوُه ( قوله سبحانه وتعاىل: ) موضعاً من القرآن الكرمي، ومنها:١١اجلمع فقد وردت يف ( أََفَمن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة مِّن رَّبـِِّه َويـَتـْ

))ًة أُْولَئِـَك يـُْؤِمنُـوَن بِـِه َوَمـن َيْكُفـْر بِـِه ِمـَن اَألْحـزَاِب فَالنَّـاُر َمْوِعـُدهُ َماًمـا َوَرْمحَـإَشاِهٌد مِّْنُه َوِمـن قـَْبلِـِه ِكتَـاُب ُموَسـى 
33F

وقولـه ، (٨
ـــن يُنِكـــُر بـَْعَضـــهُ (: عـــز وجـــل ـــَك َوِمـــَن اَألْحـــزَاِب َم ـــزَِل إِلَْي ـــاَب يـَْفَرُحـــوَن ِمبَـــا أُن نَـــاُهُم اْلِكَت ))َوالَّـــِذيَن آتـَيـْ

34F

ـــه ســـبحانه: ، (٩ وقول
))ْحــزَاُب ِمــن بـَْيـــِنِهْم فـََويْــٌل لِّلَّــِذيَن َكَفــُروا ِمـــن مَّْشــَهِد يـَــْوٍم َعِظــيمفَــاْختَـَلَف األَ (

35F

ــا رََأى اْلُمْؤِمنُـــوَن (وقولـــه ســبحانه: ، (١٠ َوَلمَّ
)).َتْسِليًمااَألْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإميَانًا وَ 

36F

١١)   
مــا حكـــم اإلســالم يف األحـــزاب، ( بــالنص اآليت:فتــاء يف اململكــة العربيـــة الســعودية ســـؤاال وقــد ورد للانــة الدائمـــة لإل   

 عــن هــذا الســؤال الشــايف)، وجــاء اجلــواب وهــل جتــوز األحــزاب باإلســالم مثــل حــزب التحريــر وحــزب اإلخــوان املســلمني؟
                                                           

 .١٥٩) سورة األنعام، آية ١(
 .٣٢-٣١) سورة الروم، آية ٢(
 .٦/٢٠٣، وجامع البيان، الطربي، ١/٣٨٩انظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ) ٣(
 .٥٦) سورة املائدة، آية ٤(
 .٥٣) سورة املؤمنون، آية ٥(
 .١٩) سورة الادلة، آية ٦(
 .٢٢ ) سورة الادلة، آية٧(
 .١٧) سورة هود، آية ٨(
 .٣٦) سورة الرعد، آية ٩(
 .٣٧) سورة مرمي، آية ١٠(
 .٢٢) سورة األحزاب، آية ١١(



۱۳ 
 

وفــق البيــان اآليت: (اإلجابــة: ال جيــوز أن يتفــرق املســلمون يف ديــنهم شــيعاً وأحزابــاً يلعــن بعضــهم بعضــاً ويضــرب بعضــهم 
رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما �ى اهللا عنه وذم من أحدثـه أو تـابع أهلـه وتوعـد فاعليـه بالعـذاب العظـيم، وقـد تـربأ اهللا 

يعــاً َوالَ تـََفرَّقُــواْ ( تعـاىل: ورسـوله صــلى اهللا عليــه وسـلم منــه، قــال اهللا َوالَ َتُكونـُـواْ  (، إىل قولـه تعــاىل: )َواْعَتِصــُمواْ ِحبَْبــِل اللَّـِه مجَِ
ـُـْم َعــَذاٌب َعِظــيمٌ  ـــِئَك َهل ــاُت َوأُْوَل ) )َكالَّــِذيَن تـََفرَّقُــواْ َواْختَـَلُفــواْ ِمــن بـَْعــِد َمــا َجــاَءُهُم اْلبَـيـَِّن

37F

فـَرَّقُــواْ  ِإنَّ الَّــِذينَ (، وقــال تعــاىل: (١
ـَـا أَْمــرُُهْم ِإَىل اللَّــِه ُمثَّ يـَُنبِّــئـُُهم ِمبـَـا َكــانُواْ  ُهْم ِيف َشــْيٍء ِإمنَّ يـَْفَعلُــوَن * َمــن َجــاَء بِاحلََْســَنِة فـََلــُه َعْشــُر ِديــنَـُهْم وََكــانُواْ ِشــَيعاً لَّْســَت ِمــنـْ

) )الَ يُْظَلُمـونَ  َهـا َوُهـمْ أَْمثَاِهلَا َوَمن َجـاَء بِالسَّـيَِّئِة فَـالَ ُجيْـَزى ِإالَّ ِمثْـلَ 
38F

ال (وثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال:  ،(٢
))ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض

39F

، واآليــات واألحاديــث يف ذم التفــرق يف الــدين كثــرية. أمــا إن كــان (٣
دنيويـة ليقـوم كـٌل بواجبـه يف جانـب مـن ويل أمر املسلمني هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال احليـاة ومرافقهـا الدينيـة وال

جوانب الدين والدنيا فهذا مشـروع، بـل واجـب علـى ويل أمـر املسـلمني أن يـوزع رعيتـه علـى واجبـات الـدين والـدنيا علـى 
اختالف أنواعها، فياعل مجاعٌة خلدمة علم احلديث من جهـة نقلـه وتدوينـه وةييـز صـحيحه مـن سـقيمه... إخل. ومجاعـة 

متونـــه تـــدويناً وتعليمـــاً، وثالثـــة خلدمـــة اللغـــة العربيـــة قواعـــدها ومفرداتـــا وبيـــان أســـاليبها والكشـــف عـــن  أخـــرى خلدمـــة فقـــه
أســرارها، وإعــداد مجاعــة رابعــة للاهــاد وللــدفاع عــن بــالد اإلســالم وفــتح الفتــوح وتــذليل العقبــات لنشــر اإلســالم، وأخــر 

ة الــيت ال تقــوم لألمــة قائمــة إال بــا وال حيفــظ اإلســالم وال لإلنتــاج صــناعة وزراعــة وجتــارة... إخل. فهــذا مــن ضــرورات احليــا
ينتشــر إال عــن طريقــه، هــذا مــع اعتصــام اجلميــع بكتــاب اهللا وهــدي رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم ومــا كــان عليــه اخللفــاء 

حتقيـق الراشدون وسلف األمة ووحدة اهلدف وتعاون مجيع الطوائف اإلسالمية على نصرة اإلسالم والذود عن حياضـه، و 
وســـائل احليـــاة الســـعيدة، وســـري اجلميـــع يف ظـــل اإلســـالم وحتـــت لوائـــه علـــى صـــراط اهللا املســـتقيم، وجتنـــبهم الســـبل املضـــلة 

ـــُبَل فـَتَـَفـــرََّق ِبُكـــْم َعـــن َســـِبيِلِه (والفـــرق اهلالكـــة، قـــال اهللا تعـــاىل:  َذِلُكـــْم َوأَنَّ َهــــَذا ِصـــرَاِطي ُمْســـَتِقيماً فَـــاتَِّبُعوُه َوالَ تـَتَِّبُعـــواْ السُّ
) )َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

40F

) وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم).، (٤
41F

٥) 
ا التحــزُّب لإلخــوان مــأبــن بــاز رمحــه اهللا نصــيحة لشــباب املســلمني، وممــا ورد فيهــا: (اه العالمــة الشــيخ عبــدالعزيز ووّجــ    

ـــه، هــذا غلــط، ولكــن ننصــحهم بــأن يكونــوا كتلــة واحــدة ومجاعــة   املســلمني أو مجعيــة التبليــغ، أو كــذا وكــذا، ال ننصــح ب
) ..)ة واجلماعـةسـنواحـدة يتواصـون بـاحلق والصـرب عليـه، وينتسـبون ألهـل ال

42F

وقـد سـئل الشـيخ حممـد األلبـاين رمحـه اهللا ، (٦
خيفى على كـل مسـلم عـارف بالكتـاب والسـنة ومـا كـان عليـه سـلفنا الصـاحل رضـي ال عن االنتماء هلذه األحزاب فقال: (
                                                           

 .١٠٥ -١٠٣ ، آيةعمران ) سورة ال١(
 .١٦٠-١٥٩، آية نعام) سورة األ٢(
بيـان معـىن ، بـاب ميـانورواه مسـلم، كتـاب اإل، ٦٦٦٦، رقمقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ترجعوا بعدي..) رواه البخاري، كتاب الفنت، باب ٣(

 .٦٥، رقم قول النيب ال ترجعوا بعدي..
 .١٥٣سورة األنعام، آية  ) ٤(
 .٧٢/ ٢٠باململكة العربية السعودية،  لإلفتاء) فتاوى اللانة الدائمة ٥(
 html#ixzz٤t٠vHH٦ya.٣٤٢٩٩/https://www.assakina.com/fatwa) موقع السكينة، الرابط: ٦(

https://www.assakina.com/fatwa/34299.html#ixzz4t0vHH6ya


۱٤ 
 

 ،يءاهللا عنهم، أن التحزب والتكتـل يف مجاعـات خمتلفـة األفكـار أوالً واملنـاهج واألسـاليب ثانيـاً فلـيس مـن اإلسـالم يف شـ
) )...وجل بل ذلك مما �ى عنه ربنا عز

43F

١) 
بــني هــذه علهــا مفرقــة ومتنازعــة ومشــتتة رّ  األمــة اإلســالمية مــن وحــدتا، وجيإن االنتمــاء هلــذه اجلماعــات واألحــزاب يفــ   

تاــدهم يوالــون بعضــا، ويعــادون بعضــاً وفــق مصــاحل احلــزب واجلماعــة، دون أيــة اعتبــار للمصــاحل ف ؛اجلماعــات واألحــزاب
 االلتزام باألنظمة اليت ألزمت الدولة العمل با. وأالعامة، 

خدمـة األغـراض خر إىل آيؤدي بشكل أو بـسوتوظيفه يف العمل احلزيب  للعمل اخلريية أو احلزب اجلماع ستخدامإن ا   
) النقاط اآلتيةتتلخص يف بشكل عام يف دعم العمل احلزيب عمل اخلريي الآثار من أبرز ولعل ، ةاحلزبي

44F

٢): 
 رب وأطماع خاصة.آاستغالل األعمال احلزبية لتحقيق م .١
 املادي أو املعنوي.للرتبح كريس العمل احلزيب ت .٢
 بدًال من مجعها حنو هدف واحد.الوطنية تشتيت القوى  .٣
 .بني أفراد التمع زيادة االضطرابات وعوامل االنشقاق والتفرق .٤
 سيادة األهواء وكثرة الرؤى والتنظريات اجلوفاء اليت ال طائل منها. .٥
 لقيم والقضايا التمعية.  الوقوع حتت أسر قوى بعينها، وإحداث لبس وبلبلة مصطنعة يف فهم بعض ا .٦
 صب احلياة بشكل عام يف قالب حتكمه املصاحل وتسريه األهداف اخلاصة. .٧
خدمــة اجلماعــة واحلــزب مــن خــالل التغلغــل واالنتشــار وكســب تعــاطف البســطاء مــن النــاس مــن خــالل تــوفري  .٨

 بعض احلاجات واملتطلبات اليت حيتاجو�ا؛ من أجل كسب أصواتم ووالءهم.
؛ ممـا يـنعكس بشـكل للعمل الخيري وآثارهالستخدام الجماعة أو الحزب السلبية تلك جملة من اآلثار    

 .، وبسط نفوذها في الميدانأو بآخر على خدمة األغراض الحزبية
 

***** 
 
 
 

                                                           
 .١٠٦، مكتبة الرتاث اٍإلسالمي، ص ١) فتاوى الشيخ األلباين، عكاشة عبداملنان الطييب، ط١(
منظــــــــورين"، ملصــــــــطفى مزعــــــــل، مركــــــــز أفــــــــاق للدراســــــــات والبحــــــــوث، املوقــــــــع اإللكــــــــرتوين: ) انظــــــــر: مقــــــــال بعنــــــــوان "العمــــــــل احلــــــــزيب بــــــــني ٢(

https://aafaqcenter.com/index.php/post/١٦١٢. 
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  العمل الخيريأهمية التوعية بضبط كافة مصادر : المبحث الثالث
  العربية السعوديةوفق ضوابط الجهات الرسمية في المملكة 

؛ فهي حتكم بالشريعة اإلسالمية وتطبـق أحكامهـا، يف العامل اليوم تعد اململكة العربية السعودية البلد اإلسالمي األول   
هــي حاملــة لــواء خدمــة اإلســالم واملســلمني، والقائمــة ترعــى شــؤون احلــرمني الشــريفني وزورامهــا مــن احلاــاج واملعتمــرين، و و 

مل اإلســالمي ومعاجلــة جراحاتــه، ونصــرة قضــاياه، وفــق سياســة متوازنــة قائمــة علــى إرســاء دعــائم احلــوار مبتابعــة قضــايا العــا
 . واألفراد واحلكمة وحفظ احلقوق لكافة الدول

خبصــائص فريــدة ال تعــاىل حبــاه اهللا  "جزيــرة العــرب"أرض يقــوم علــى الــذي (اململكــة العربيــة الســعودية) إن هــذا الــوطن    
مهد اإلسالم، ومنطلـق الرسـالة اخلاةـة املهيمنـة علـى مجيـع الشـرائع والرسـاالت السـابقة  فهوتوجد عند غريه من األوطان؛ 

، وفيها بعثه اهللا وأرسـله للنـاس مجيعـاً، كمـا أن فيهـا أعظـم البقـاع وأشـرف هلا، وفيها ولد خري البشر حممد بن عبد اهللا 
ففيها املساد احلرام أول بيت وضع للنـاس، جعلـه اهللا مثابـًة للنـاس وأمنـاً، قـال سـبحانه وتعـاىل: (ِإنَّ األماكن يف األرض؛ 

ــَة ُمَبارًَكــا َوُهــًدى لِّْلَعــاَلِمَني  ا َولِّلــِه ِفيــِه آيَــاٌت بـَيـَِّنــاٌت مََّقــاُم ِإبـْــرَاِهيَم َوَمــن َدَخَلــُه َكــاَن آِمًنــ *أَوََّل بـَْيــٍت ُوِضــَع لِلنَّــاِس لَلَّــِذي بَِبكَّ
َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالً َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اهللا َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني)

(
45F

، وفيهـا طيبـة الطيبـة مهـاجر رسـول (١
ها الطيــب ُوري ومســتقره، الــيت بــا مســاده عليــه الصــالة والســالم ذو املرتبــة التاليــة للمســاد احلــرام، ويف صــعيد اهللا 

، كمــا اختصــت جزيــرة العــرب بــأن اهللا عــز وجــل اختــار لغــة أهلهــا لتكــون لغــة ألعظــم كتبــه وأشــرفها جســده الشــريف 
) وخاةها، قال سبحانه: (ِإنَّا أَنزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِّيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقلُـوَن)

46F

هـذه رض وهـذه اخلصـائص العظيمـة وغريهـا جعلـت أل ،(٢
(أمهية وفضالً منذ فار اإلسالم.اجلزيرة 

47F

٣(    
ويف العصور األخرية جددَّ الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا هلذه اجلزيرة دورها القيادي بني املسلمني بقيامه    

يف إعادة كثري من املسلمني إىل الدين  -بعد فضل اهللا تعاىل-بدعوته اإلصالحية املباركة، فكان له فضل عظيم 
لية عقائدهم من الشوائب واالحنرافات اخلطرية يف اجلزيرة العربية خباصة، ويف العامل اإلسالمي بعامة، وكان الصحيح، وجت

(وأبناؤه من بعده رمحهم اهللا يناصرون الشيخ يف ذلك كلهآل سعود اإلمام حممد بن سعود 
48F

وقد اهتمت الدولة ، )٤

                                                           
 .٩٧ -٩٦سورة آل عمران، آية  ) ١(
 .٢سورة يوسف، آية  ) ٢(
 -٥٩اختصت به جزيرة العرب، احلصني، ص ، حقيقة الدعوة إىل اهللا وما ٢٥انظر: خصائص جزيرة العرب، الشيخ د. بكر أبو زيد، ص ) ٣(

 .٦٥، الدعوة اإلصالحية، عبداهللا املطوع، ص٦١
ن لالستزادة عن هذه الدعوة اإلصالحية وآثارها ونصرة الدولة السعودية هلا، انظر: عقيدة الشيخ السلفية وأثرها، د.صاحل العبود، وغريه م ) ٤(

 واألمانة بعيداً عن كيد الكائدين املغرضني الذين لفقوا هلا التهم والشبهات الباطلة.الكتب اليت تناولت هذه الدعوة املباركة بالصدق 
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(السعودية منذ بدايات نشأتا األوىل
49F

(حيزًا كبريًا من اهتماماتا  ذلك ، وأولتسلمنيدمة اإلسالم واملخب )١
50F

، ومل تزل )٢
 الثقات.ها ئعلمابتأييد من هذه البالد املباركة و  بقيادة والة األمر يف هذا املنهج الراسخعلى وهللا احلمد 

والة األمر منذ تأسيسه على يد امللك عبدالعزيز رمحه وبقيادة هلذا الوطن جعلت التارخيية إن هذه اخلصائص واألبعاد    
خادم احلرمني الشريفني امللك بقيادة حىت العهد احلايل  -رمحهم اهللا –اهللا ومرورا مبن جاء بعده من ملوك وحكام 

 – ماهللا ورعاه محفظه –بن سلمان اومسو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد سلمان بن عبدالعزيز 
األنظمة اليت منذ تأسيسها وما زالت وهم يستشعرون هذه املسؤولية العظيمة هلذا الوطن؛ لذلك فقد سنت الدولة 

، وضبط عمل املؤسسات العامة واخلاصة واخلريية، وفق بكافة فئاتم وشرائحهم واحتياجاتم تكفل حفظ حقوق األفراد
 اصة على حد سواء.ميزان العدل والشريعة؛ ومبا خيدم املصلحة العامة واخل

؛ حـــىت ال تكـــون وســـيلة لتحقيـــق ســـتغالل العمـــل اخلـــريي" وضـــبط آثـــاره الســـيئةونظـــراً لطبيعـــة هـــذا البحـــث يف تنـــاول "ا  
؛ فقد صدرت عدة أنظمة رمسية تنظم كـل مـا لـه اململكة العربية السعوديةمصاحل شخصية، أو أغراض خمالفة لألنظمة يف 

ملســــتفيدين منــــه عــــرب الطــــرق إىل االوصــــول رغبــــة يف صــــلة بــــذلك، وخصوصــــا الــــذي لــــه صــــلة بالعمــــل اخلــــريي والــــوقفي، 
ولــيس الباحــث بصــدد تنــاول واقــع العمــل اخلــريي باململكــة، أو التحــدث عــن إجنازاتــه، أو دوره يف التنميــة، أو املشــروعة، 

والـيت تضـمن مـة هلـذا القطـاع اخلـريي؛ نظِّ بيـان أبـرز األنظمـة الـيت جـاءت مُ هنـا تقوميه، لكن ما سريكز عليـه مشكالته، أو 
علــى حــد ســواء، وفــق ختصــص كــل مؤسســة أو منــه ن ســتفيديصــحيحة وســليمة، ختــدم كافــة امل علــى أســسبعملــه قيامــه 

 وذلك وفق النقاط اآلتية:  ،جهة خريية، وعمال بنظامها املعتمد رمسيا من قبل اجلهات ذات العالقة
بـني مهمـة حلقة وصل يعد وفق أنظمته املتنوعة القطاع الثالث (القطاع اخلريي) يف اململكة العربية السعودية  أن -

ذلـك عـد بلتظهـر  ؛القطاعني األول والثاين (القطـاع احلكـومي والقطـاع اخلـاص)، إذ يأخـذ مـن مميـزات كـل قطـاع
 .للمستفيدين منه اليت يقدمها اجلودة العاليةاإلنسانية ذات الدعوية و اخلدمات 

ترعــــى اجلمعيــــات واملؤسســــات اخلرييــــة داخــــل اململكــــة؛ حــــىت زاد عــــددها عــــن مبؤسســــاتا املختلفــــة ن الدولــــة إ  -
) مجعيــة نســائية، إضــافة إىل وجــود جلــان نســائية يف مجيــع اجلمعيــات اخلرييــة، كمــا ٤٦بــر، منهــا ( مجعيــة) ٧٠٠(

ــــة مبــــادرة  ــــات شــــاعت الدول ــــات اخلرييــــة املتخصصــــة يف جمــــاالت معينــــة، مثــــل مجعي املــــواطنني بتأســــيس اجلمعي
مجعيـــــات  :مثـــــل ،متخصصـــــة يف مكافحـــــة املخـــــدرات ومكافحـــــة التـــــدخني، واجلمعيـــــات الصـــــحية املتخصصـــــة

متالزمـة داون،  :مثـل ،الكلـى، وأنـواع معينـة مـن اإلعاقـةمرضـى ومجعيـات  ،السرطانمرضى ومجعيات  ،السكري

                                                           

 – ١٢٣٥هــــ، والدولـــة الســـعودية الثانيـــة: ١٢٣٣ – ١١٣٩مـــرت الدولـــة الســـعودية بثالثـــة أدوار، أو دول، هـــي: الدولـــة الســـعودية األوىل:  ) ١(
هــ، انظـر: تـاريخ اململكـة العربيـة السـعودية، سـيد ١٣١٩عبـدالعزيز للريـاض سـنة  هـ، والدولة السـعودية الثالثـة: قامـت بعـد فـتح امللـك١٣٠٩

 . ١٥٣إبراهيم، ص 
 .٢٩٤-٢/١٦١انظر: عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية، د. العبود،  ) ٢(
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ملكفوفني، ومجعية التوحد، ومجعية البيئة، ومجعية محاية األسـرة مـن العنـف األسـري، ومجعيـات الزهـامير ومجعيات ا
(يدز والكبد، وغريها من اجلمعيات املتخصصة واإل

51F

١(. 
املمكنــة هلــم، كمــا تقــدم خــدمات املســاعدات ســتفيدين منهــا، وتقــدمي وتقــوم هــذه اجلمعيــات علــى رعايــة امل   

 مما جعل للعمل اخلريي مكانته يف خطط التنمية.اجتماعية متنوعة؛ 
وهــي مجعيــات خرييــة رمسيــة تتبــع لــوزارة الشــؤون الدولــة إنشــاء اجلمعيــات اخلرييــة لتحفــيظ القــرآن الكــرمي، رعــت  -

) ١٧٢اإلســالمية والــدعوة واإلرشــاد، وبلــغ إمجــايل عــدد مجعيــات حتفــيظ القــرآن الكــرمي علــى مســتوى اململكــة (
   )52F٢( ف املدن واملناطق.يف خمتلمجعية حتفيظ 

) مكتبــا تعاونيــا للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف خمتلــف منــاطق اململكــة، ٢٥٠كمــا رعــت الدولــة إنشــاء ( –
وهـــي مكاتـــب خرييـــة رمسيـــة تابعـــة إلشـــراف وزارة الشــــؤون اإلســـالمية والـــدعوة واإلرشـــاد داخـــل اململكـــة العربيــــة 

 )53F٣( السعودية.
املسـؤولني يف كما شاعت الدولة على قيـام اجلمعيـات العلميـة املتخصصـة يف اجلامعـات، وبإشـراف مباشـر مـن  -

 اجلامعات اليت تتبع وزارة التعليم.هذه 
(أعطــت الدولــة التصــريح للموســرين مــن أبنــاء الــوطن إلنشــاء مؤسســات خرييــة خاصــة بــمو  -

54F

، ليقومــوا بــدورهم )٤
 .رداً جلميل وطنهم عليهممن مث هم؛ قربة إىل اهللا تعاىل، و وطنالوطين يف دعم مسرية التنمية يف 

الــيت جــرى بيا�ــا ســابقا مــن مؤسســات خرييــة رمسيــة وخاصــة؛ صــدرت هلــا أنظمــة رمسيــة والنمــاذج إن هــذه األمثلــة    
سـواء يف وزارة  ؛ولوائح تضبط عملها، وتشدد على وجوب االلتزام بذلك، وتراجعها األجهزة الرقابية ذات الصلة بـا

؛ وذلـك أو وزارة التعلـيمأو وزارة الصـحة،  ،أو وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،العمل والتنمية االجتماعية
اهليئـات حتـت مظلـة وإخضـاع هـذه املؤسسـات واجلمعيـات حبسب طبيعة عمل هـذه اجلمعيـات واملؤسسـات اخلرييـة، 

فـــرض الرقابـــة اإلداريـــة واملاليـــة عليهـــا، وضـــبط كافـــة أنظمتهـــا يســـهم ب إشـــرافهاو  الـــوزارات الرمسيـــة املتخصصـــةالرقابيــة و 

                                                           
تماعيـة ـــــ وكالـة الـوزارة للتنميـة االجتماعيـة، صـفر ) انظر: دليل اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية، صادر من وزارة العمل والتنمية االج١(

 .٩هـ، ص ١٤٣٣
ة العامــة ) دليــل االتصــال باجلمعيــات اخلرييــة لتحفــيظ القــرآن الكــرمي، صــادر مــن وزارة الشــؤون اإلســالمية والــدعوة واإلرشــاد يف اململكــة ــــــ األمانــ٢(

 هـ.١٤٣٤للمالس األعلى جلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، 
صــادر مــن وزارة الشــؤون اإلســالمية والــدعوة واإلرشــاد يف اململكــة،  مكاتــب الــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف منــاطق اململكــة، دليــل) انظــر: ٣(

 هـ.١٤٣٣
: (مؤسسـة امللـك فيصـل اخلرييـة، مؤسسـة امللـك عبـداهللا ووالديـه لإلسـكان، مجعيـة امللـك سـلمان ية اخلاصةري اخلواملنظمات ) من هذه املؤسسات  ٤(

، أوقــاف صــاحل مؤسســة آل اجلمــيح اخلرييــةلإلســكان اخلــريي، مؤسســة األمــري ســلطان اخلرييــة، مؤسســة مســك اخلرييــة، مؤسســة العنــود اخلرييــة، 
مؤسسـة عبـدالعزيز بـن علـي ، مؤسسـة سـليمان بـن عبـدالعزيز الراجحـي اخلرييـة، خلرييـةمؤسسة محد بـن عبـدالرمحن احلصـيين اعبدالعزيز الراجحي، 

 .)، وغريهامؤسسة حممد وعبداهللا أبناء إبراهيم السبيعي اخلريية، الشويعر اخلريية
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ـــه وآليـــات عملهـــا، وضـــبط كـــذلك آليـــات اســـتقباهلا للـــدعم وأوجـــه صـــرفها معيـــات ، بشـــكل جيعـــل عمـــل هـــذه اجلل
   وفق األنظمة اليت حددت أهداف كل مجعية ومهامها وآليات عملها. ،عاليةبشفافية ظى واملؤسسات اخلريية حت

ومن أبرز األنظمة التي ينبغي على مسؤولي هذه الجهات مراعاتها والعمل بها؛ باإلضافة إلـى التزامهـا     
 : لها بأنظمتها الرسمية المعتمدة

 ) بتـــــــــاريخ٣١/منظــــــــام مكافحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال، الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم الملكـــــــــي الكـــــــــريم رقـــــــــم ( -
)هـ١١/٥/١٤٣٣

55F

 ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري:(۱
املنظمـات غـري اهلادفـة للـربح: كـل كيـان قـانوين يقـوم جبمـع أو تلقـي : مـن هـذا النظـام )١ورد يف املادة رقم ( .١

أو صــرف أمــوال ألغــراض خرييــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة أو اجتماعيــة أو تضــامنية أو للقيــام بأعمــال 
 أخرى من األعمال اخلريية.

على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة : ) من هذا النظام٣مما ورد يف املادة (و  .٢
واملنظمات غري اهلادفة للربح أال جتري أي تعامل مايل أو جتاري أو غريه باسم جمهول أو ومهي أو فتح 
حسابات رقمية أو التعامل با. وجيب التحقق بصفة مستمرة من هوية املتعاملني استناداً إىل وثائق رمسية، 

عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وذلك 
وعلى تلك املؤسسات التحقق من الوثائق الرمسية للكيانات ذات الصفة االعتبارية، اليت توضح اسم 

العناية الواجبة املستمرة  املنشأة وعنوا�ا وأمساء مالكيها واملديرين املفوضني بالتوقيع عنها، واختاذ تدابري
 وحنو ذلك مما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام.

على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة  :) من هذا النظام٥مما ورد يف املادة (و  .٣
ية أو قفل ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمل -واملنظمات غري اهلادفة للربح االحتفاظ 

احلساب ـ جبميع الساالت واملستندات، إليضاح التعامالت املالية والصفقات التاارية والنقدية سواء 
أكانت حملية أو خارجية، وكذلك االحتفاظ مبلفات احلسابات واملراسالت التاارية وصور وثائق اهلويات 

 الشخصية.
ملالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة لى املؤسسات ا) من هذا النظام: ع٩مما ورد يف املادة (و  .٤

عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال  -واملنظمات غري اهلادفة للربح 
أو بعضها ةثل متحصالت لنشاط إجرامي أو يف ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو ةويل 

ة أو منظمات إرهابية أو ممويل اإلرهاب أو يف أ�ا سوف تستخدم يف اإلرهاب أو عمليات إرهابي
عمليات غسل أموال أو ةويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممويل إرهاب مبا يف 

                                                           
 ).boe.gov.sa/انظر: كامل مواد هذا النظام يف موقع هيئة اخلرباء يف جملس الوزراء على الرابط: ( ) ١(



۱۹ 
 

 أن تتخذ اإلجراءات اآلتية: -ذلك حماوالت إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها 
 التحريات املالية فوراً وبشكل مباشر.إبال  وحدة  -أ 

إعداد تقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك احلالة واألطراف ذات  -ب 
 الصلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به.

ية احملددة على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املال) من هذا النظام: ١٢مما ورد يف املادة (و  .٥
واملنظمات غري اهلادفة للربح أن تضع برامج ملكافحة عمليات غسل األموال، على أن تشمل هذه الربامج  

 كحد أدىن ما يأيت: 
سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ملكافحة غسل األموال وإبال  موظفيها با تتضمن إجراءات  -أ

العمليات غري االعتيادية واملشبوهة، وااللتزام العناية الواجبة، واالحتفاظ بالساالت، والكشف عن 
 باإلبال  عن العمليات املشبوهة.

ترتيبات مالئمة إلدارة االلتزام وتعيني مسؤول عن االلتزام مبعايري مكافحة غسل األموال على  - ب
مستوى اإلدارة، يعمل بصورة مستقلة، وله احلق يف االتصال مبستوى إداري أعلى وحق االطالع يف 

وقت املناسب على بيانات هوية العمالء ومعلومات العناية الواجبة، وعلى ساالت العمليات األخرى ال
 ذات الصلة.

وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة مبوارد كافية الختبار االلتزام بذه اإلجراءات  إنشاء – ج
 والسياسات والضوابط وفقاً ملعيار معدل املخاطر.

ة مستمرة للموظفني املختصني إلحاطتهم باألنظمة والتعليمات املتعلقة مبكافحة إعداد برامج تدريبي - د
غسل األموال وباملستادات يف هذا الال، مبا يرفع من قدراتم يف التعرف على تلك العمليات وأمناطها 

 وكيفية التصدي هلا.
  ظفني.تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايري كفاءة عالية عند تعيني املو  - هـ

 
ــــــــهنظــــــــام  - ــــــــم (م/جــــــــرائم اإلرهــــــــاب وتمويل ــــــــاريخ ١٦، الصــــــــادر بالمرســــــــوم الملكــــــــي الكــــــــريم رق ) بت

)هـ٢٤/٢/١٤٣٥
56F

 ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري:(۱
أخـذها أو ختصيصـها مـوال أو أجرميـة ةويـل اإلرهـاب: كـل فعـل يتضـمن مجـع ) من هذا النظـام: ١ورد يف املادة ( .١

أو عائـــداتا كليـــا أو جزئيـــا ألي نشـــاط إرهـــايب فـــردي أو مجـــاعي، مـــنظم أو غـــري مـــنظم، يف أو نقلهـــا أو حتويلهـــا 
مــن مصــدر مشــروع أو غــري مشــروع، أو  الــداخل أو يف اخلــارج، ســواء أكــان ذلــك بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر
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أو صـيل مباشـرة القيام ملصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكيـة أو مصـرفية أو ماليـة أو جتاريـة، أو التح
ـــواء  ـــدبري أمـــاكن للتـــدريب، أو إي ـــه، أو ت ـــرتويج ملبادئ بالوســـاطة علـــى أمـــوال الســـتغالهلا ملصـــلحته، أو للـــدعوة وال
عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من أنواع األسلحة أو املستندات املزورة، أو تقدمي أي وسيلة مسـاعدة أخـرى مـن 

 وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك. 
عفــى رؤوســاء جمــالس إدارات املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــري يُ  ) مــن هــذا النظــام:٢٠ورد يف املــادة (ممــا و  .٢

املاليــة احملــددة واملنظمــات غــري اهلادفــة للــربح وأعضــاؤها وأصــحابا وموظفوهــا  ومســتخدموها وممثلوهــا املفوضــون 
واجبـات املنصـوص عليهـا يف هـذا النظـام أو اخلـروج عنها من املسؤولية اجلنائية اليت ميكن أن ترتتب علـى تنفيـذ ال

علــى أي قيــد مفــروض لضــمان ســرية املعلومــات مــامل يثبــت أن مــا قــاموا بــه قــد كــان بســوء نيــة ألجــل اإلضــرار 
 بصاحب العملية.

تســـري علـــى املؤسســـات املاليـــة واألعمـــال واملهـــن غـــري املاليـــة احملـــددة  ) مـــن هـــذا النظـــام:٣٩ممـــا ورد يف املـــادة (و  .٣
نظمات غري اهلادفة للربح أحكام مواد املكافحة الواردة يف نظام غسل األموال والئحته التنفيذيـة، فيمـا يتعلـق وامل

 جبرائم اإلرعاب أو العمليات اإلرهابية أو املنظمات اإلرهابية أو ممويل اإلرهاب.
إن هــذه األنظمــة الــيت ســنتها الدولــة خدمــة للصــاحل العــام واخلــاص ينبغــي االلتــزام التــام بــا؛ رغبــة يف ضــبط العمــل    

للتوغـل جسـرا  هـذا العمـلمـن ن تخـذو قـد ياخلريي، ومحايتـه مـن ذوي األهـواء والشـبهات واملصـاحل واألغـراض؛ الـذين 
، علـى املسـتفيدين منـه السـيطرة واهليمنـةبقصـد  ؛ل اخلـرييحتت مظلة هذا العم تخفيوالتسرت وال، التمعوالتغلغل يف 

خصوصـا يف ظـل وجـود بعـض ، و املسـمومة والضـالة فكـاراألوسـيلة السـتقطاب الشـباب وتلقيـنهم وجعل هـذا العمـل 
لنشــر مبادئهــا  ة البســطاء مــن النــاساطفــالــيت تتســرت خلــف العمــل اخلــريي، وتســتفيد مــن كســب عاجلماعــات والفــرق 

 .من خالل ما تقدمه هلم من أعمال خريية متنوعة واستمالتهم، وكسب أصواتمبينهم، 
االلتـــزام علــى العامـــة واخلاصــة املؤسســات اخلرييــة اجلمعيــات و كافـــة عمــل  ضــبط االهتمـــام التــام بياــب فومــن هنــا    

الــيت لــو تركــت  للقــوة الناعمــة،اآلثــار الســلبية  لوقــوع يفوذلــك جتنبــاً لباألنظمــة واللــوائح والتعليمــات الرمسيــة املعتمــدة؛ 
 :املفاسد اآلتيةفستقع بدون ضبط ومراقبة ومتابعة؛ 

هلا مطامع ختالف االنتمـاء  ؛عينهاة بمجاعة سيطر يسهم ذلك ب، و للمؤثرين يف القطاع الثالث بسط النفوذ اخلاص .١
 .الوطين والتوجيهات الرمسية

 دعم.ما يتلقونه من لتأثري عليهم واستغالهلم مقابل ، واناسالسيطرة واهليمنة على عقول الفئات البسيطة من ال .٢
 .مما يؤثر على الوحدة الوطنية تكتالت داخل التمع؛الواعث الفرقة، وعمل بث ب .٣
مراقبـــة كـــل اجلهـــات اخلرييـــة العاملـــة، ودفعهـــا ملزيـــد مـــن االنضـــباط يف عملهـــا وفـــق الضـــوابط الرمسيـــة، ياـــب فوبالتـــايل     

قطــع الطريــق علــى مــن ينتهاــون يواســتحداث آليــات جديــدة تواكــب الواقــع للرقابــة الشــاملة علــى هــذه املؤسســات، حــىت 
علــى أيــدي  يف الوقــت نفســه  نشــدُّ خاصــة، و جنــدات مــن يتخــذ مثــل هــذه املؤسســات ذريعــة أل و، أالناعمــة ةسياســة القــو 
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 ،مـع كـل مـن حيـاول بسـط نفـوذهضـبط وحـزم بالتعامل بكل  مإجراءاتمبواصلة الدولة كافة املسؤولني يف اجلهات الرقابية ب
وخاصـة  ،والسـيطرة علـى عقـول شـبابه وأبنائـه ،أو يسـعى الخـرتاق جمتمعنـاذات أجنـدة خاصـة، أو يسعى لعمل تكتالت 

هلـذا ، مث لـيعلم مجيـع املنتمـني حتـتم ذلـك بكـل قـوة وعـزم ؛ية وأمنية وفكريـةإرهابأحداث ن يوم مال شهده العاملييف ظل ما 
القطــاع اخلــريي أن هــذه األنظمــة جــاءت حلمــايتهم أوالً يف الوقــوع بقصــد أو بغــري قصــد يف أخطــاء أو ارجتــال غــري حممــود 

؛ لـذلك ينبغــي علـيهم االهتمــام بتطبيـق ذلــك بأنفسـهم، ووضــع هـذه الضــوابط واألنظمـة موضــع العمـل والتنفيــذ؛ العواقـب
 .باط وجودةوصوالً للنااح يف العمل وحتقيق أهدافه بكل انض

عمــل يـع الطو يف تأكثـر تفصـيالً عـن جتربــة مجاعـة اإلخـوان املسـلمون يقدم الباحــث عرضـا ومـن خـالل املبحـث التـايل سـ   
 .يف سبيل حتقيق أهدافها املسترتة واملعلنةواستغالله  اخلريي وتوظيفه

 

***** 
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 المسلمون  اإلخوانطرق استغالل جماعة : المبحث الرابع
 في تحقيق أغراضها الحزبية للعمل الخيري

 

البنــا يف شــهر ذي القعــدة أمحــد علــى يــد حســن يف مجهوريــة مصــر العربيــة اإلخــوان املســلمون  ةمجاعــعنــدما تأسســت    
 ،ممراعـــاة احتياجـــات :التــأثري علـــى أتباعـــهيف كــان مـــن أوائـــل اهتماماتـــه يف مدينـــة اإلمساعيليـــة   م١٩٢٨ مـــارسهـــ/ ١٣٤٧

قــدر اإلمكــان، وخصوصــاً أنــه بــدأ هــذه احلركــة يف أوســاط وخــدمتهم مــن خــالل ذلــك  ،وتلبيــة ظــروفهم اليوميــة املختلفــة
م أصـدر جريـدة (اإلخـوان املسـلمون)، ١٩٥٣هــ ـ ١٣٣٢وبعـد انتقـال حسـن البنـا إىل القـاهرة عـام ، عمـال قنـاة السـويس

 )57F١( .ويات أكربا على مستوسياسات وكانت وسيلة مهمة لنشر مبادئ احلركة
(إن : ؛ حيــث أوضــح حركتــه بقولــهحســن البنــاملؤسســها  رئيســة وحــني نقــرأ أســس هــذه احلركــة نراهــا تعتمــد علــى مقولــة  

، وطريقــة سـّنية، وحقيقــة صـوفية، وهيئــة سياســية، ومجاعـة رياضــية، ورابطـة علميــة وثقافيــة، اإلخـوان املســلمني دعـوة ســلفية
( وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية)

58F

ها غراضـحتقيقهـا أل، فيتضح أن العمل االجتماعي أحد أهم أسسها وأركا�ـا؛ بغيـة )٢
حــدد الركــائز والســمات احلركيــة  مــابنــا يف موضــع آخــر يؤكــد علــى هــذا البعــد حينالحســن جنــد أن ة واحلزبيــة، كمــا السياســي

 لإلخوان بقوله:
 .البعد عن مواطن اخلالف .١
 لبعد عن هيمنة األعيان والكرباء.ا .٢
 عن األحزاب واهليئات القائمة. البعد .٣
 وات.العناية بالتكوين والتدرج يف اخلط .٤
 نتاجية على الدعاية واإلعالنات.إيثار الناحية العملية اإل .٥
 شدة اإلقبال من الشباب. .٦
 )59F٣( .سرعة االنتشار يف القرى والبالد .٧

فيمـا يزيـد علـى  املسـلمني اإلخـوان م سـبب االنتشـار والقبـول حلركتـه بقولـه: (انتشـرت فكـرة١٩٣٤ويوضـح البنـا عـام    
للصــدقات تتفقــد البائســني واملعــوزين يف املواســم واألعيــاد  نٌ ويف كثــري منهــا جلــا.، مــن بلــدان القطــر املصــري. مخســني بلــداً 

جلـان إلحيــاء الســنن والفـرائض الــيت نسـيها النــاس بالعمــل ال بـالقول: كامــع زكـاة احلبــوب يف خمــزن  وغريهـا.. وإىل جانبهــا
(حتيز).  خاص وتوزيعها مبعرفة اجلماعة على املستحقني بدون حماباة وال

60F

٤( 

                                                           
 .١/٧٠) انظر: املوسوعة امليسرة لألديان واملذاهب، ١(
 .١/٧٢، املرجع السابق )٢(
 .١/٩٤) انظر: املرجع السابق، ٣(
 .  ٢٢، ص البنا حسن) هل حنن قوم عمليون، ٤(

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
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والتغلغـل بــني أفـراد التمــع  الــوالءكسـب و  ،تبــاعحشـد األحلركتـه يف طريقــة اســرتاتياية ويتضـح هنــا أن البنـا وضــع خطـة    
 أصـــحابأن  ؛ حيــث أكــدتالدراســات املتخصصـــة يف علــم االجتمــاععليــه مــا تؤكــد هـــذا وفــق عمــل تنظيمــي ُحمكــم، و 

 :على ركيزتني أساسيتني، ومها والتعبئـةحلشـد ن يف جوانب او يركز وأقطابا احلركات االجتماعية 
؛ فنمــو احلركــة ، وهــذه تــأيت يف الناــاح باملرتبــة األوىلالبنيــة التحتيــة التنظيميــة الــيت تــدعم حركــة النشــاط االجتمــاعي -١

لتحقيـق األهـداف اجلماعيـة، وميكـن أن تـأيت  والنااح يتطلب احلصول على السيطرة على املوارد (األموال واهليئات)
واملســــاجد،  الكنــــائس، مــــن الناشــــطني والنــــاخبني، أو مــــن دول أخــــرى، أو مــــن بعــــض اهليئــــات مثــــلاملاليــــة املــــوارد 

ولكـــي تكـــون هـــذه املـــوارد فعالـــة، جيـــب علـــى احلركـــات االجتماعيـــة حتويلهـــا إىل نشـــاطات ت، واملؤسســـات، والنقابـــا
احلصــول  :احلركــات هــيهــذه العــام وحتقيـق األهــداف، ومــن أهــم املــوارد الــيت تعتمـد عليهــا  مجاعيـة للتــأثري علــى الــرأي

 .ونافعة لألتـباع ،تقدمي خدمات اجتماعية مؤثرةوسائل اإلعالم، و االستفادة من و تانيد األنصار، ل على املال
ومـا ينـتج  ،التكيـف مـع البيئـة، مـن أجـل أن تسـتمر احلركـة فهـي تـدفع بشـكل متزايـد إىل امـع بيئتهـ تفاعل احلركـات -٢

مـــن خـــالل مســـارات متعـــددة تـــؤثر علـــى شـــكل احلركـــة االجتماعيـــة، فمـــن املمكـــن أن تتكيـــف مـــع البيئـــة عـــن ذلـــك 
، وحنـو ذلـك مبـا يتوافـق مــع أو مواءمتهــا لتتانـب الصـدام مـع النظـام القــائم ،احمليطـة مـن خـالل االعتـدال يف األفكـار

 )61F١( .العامة تتناسب أو منبثقة من بيئات أخرىبيئتها احمللية، وإن كانت إطاراتا 
% مـن الشـباب ٩٢م كـان ٢٠٠٦تفيـد اسـتطالعات الـرأي أنـه يف عـام ؛ حيـث ويظهر ذلـك مـثًال يف التاربـة املصـرية  

م أصـــبح ٢٠١١عـــام ينـــاير ورة ثـــواملشـــاركة يف احليـــاة السياســـية، ولكـــن بعـــد بـــدء  ،ال تمـــه قضـــايا اإلصـــالح السياســـي
ويف مقــدمتها  ،املعارضــةاجلهــات % عــن طريــق احلشــد الــذي بذلتــه ٧٥بنســبة تزيــد عــن السياســية الشــباب يف الواجهــة 

( مجاعــة األخــوان املســلمون
62F

، وهــذا ممــا يعكــس خطــورة االســتغالل الســيء لفئــة الشــباب يف األغــراض احلزبيــة مــن قبــل )٢
 بعض اجلماعات واألحزاب.

م ١٩٤٥وبعد هذه املقدمة النظرية املـوجزة ننتقـل للاانـب التطبيقـي يف حركـة اإلخـوان؛ حيـث انشـأت احلركـة يف عـام     
ويقــع ، للاماعـة وكــان للقسـم مقـرٌّ خـاصٌّ بعيـٌد عـن املركـز العـام ،"قسـم البـر والخدمـة االجتماعيـة"قسـماً خاصـاً باسـم 

 ،وأقـاموا مـن خاللـه املستوصـفات يف املـدن واألحيـاء الفقـرية والريـفسينية حبي السـيدة زينـب، أمام مدرسة احلهذا القسم 
 يف إحصائيات املرتددين عليهـا مـن املرضـى ويقـدرون بعشـرات اآلالف يف السـنة الواحـدة، فكان هلا نشاطها الذي يظهر

حية ت شـــىت علميـــة وصـــجمـــاال خـــدمات يفللحركـــة وأسســوا فـــرق اجلوالـــة الـــيت ضـــمت أعـــداداً ضـــخمة مـــن الشـــباب أدت 
، كما يقوم بتنظـيم الكشـف علـى أعضـاء رمزيكشف الطيب على املرضى نظري أجر وعملية، وتقوم هذه املستوصفات بال

عب الُشــلقســم العديــد مــن تبــع هــذا اوييف خمتلــف األريــاف املصــرية،  عب اإلخــوان، والقيــام بقوافــل طبيــة لعــالج الفقــراءُشــ
                                                           

املسـلمون، د.حسـن عبيـد، مركـز منـاء للبحـوث والدراسـات، القـاهرة، مـن الثـورة االفرتاضـية إىل  اإلخوان) انظر: اسرتاتيايات احلشد والتعبئة لدى ١(
 م.  ١/٤/٢٠١١الثورة، وليد رشاد زكي، مقال يف صحيفة األهرام، 

 .  ٢٦، صحممد حسين) انظر: الشباب واحلركات االجتماعية والسياسية، إميان ٢(
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نح قــروض مبــومنهــا جلنــة التنميــة واملشــروعات والــيت تقــوم  ،للمــواطن املصــريتــوفري كــل مــا هــو جديــد باللاــان الــيت تقــوم و 
يضـم ومنى هـذا القسـم يف احلركـة حـىت أنـه  صغرية لصغار احلرفيني من أجل بناء مشروعات خاصة بدون أي نسب رحبية،

بقصـد وذلـك  ؛صـرية، دون بقيـة احملافظـات واملـدن املفقـط اإلسـكندرية ى حمافظـةمسـتو  ىمجعية خريية عل )٧٥(أكثر من 
 ،وجـوًدا علـى أرض الواقـعلحركـة وبسبب أدوار هذه اجلمعيات االجتماعية أصبح ل التمع بشكل كبري،أفراد لتفاعل مع ا

أصـبحت ممتـدة وواسـعة ومـؤثرة علـى النـاس البسـطاء واملرضـى والفقـراء، و ا جعل شبكة عالقاتـا ممواتصاًال وثيًقا مع الناس 
داعـم هلـا أبـرز هـو كـان العمـل اخلـريي ، و وجـذب متعـاطفني وأنصـار هلـا ،توسـيع رقعتهـالوسـيلة هذه اخلـدمات االجتماعيـة 

واسـتغالل الظـروف واحملـن املتنوعـة خلدمـة احلركـة، يقـول الباحـث يف ذلك؛ ليسـهم يف خدمـة توجهاتـا السياسـية واحلزبيـة، 
م مـع حمنـة العمـال، ركة العماليـة نتياـة تعـاطفهـــــاحل وانــــاإلخ لـــــ(دخ: "مصـر احلركـة العماليـة يف"األملـاين بنـني يف رسـالته 

والروحيــة، وحــاولوا تطبيــق مفهــومهم عــن الشــريعة عــن طريــق إعطــاء مســاعدات ماليــة  وحمــاوالتم حتســني أحــواهلم املاديــة
( العــاطلني والعــاجزين عــن العمــل الــذين انضــموا إىل اجلماعــة) للعمــال
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دور إىل هــذه األ شــوقي زكــي مــدد.حم وأشــار ،)١
وأسسـوا مجاعـة للعنايـة  عملـوا مـن أول يـوم علـى اإلصـالح الريفـي،(ألريـاف بقولـه: يف ا احلركـة العمليـة الـيت يقـوم بـا أتبـاع

فرشــوط، وشــيَّدوا يف إحــدى مدينــة يف عمــل مزرعــة تعاونيــة منوذجيــة يف  اإلخــوان ، واشــرتك بعــضصــريةبنهضــة القــرى امل
ة املباركـة، ويف ثـالثال راء خـالل األشـهرقـفواسـعة لـدفن الفقـراء واملسـاكني، وتبـارت الشُّـعب يف إطعـام ال القرى أربعة مدافن

ني املتخاصـــمني، وتولـــت إحـــدى اللاـــان إحصـــاء األطفـــال بـــ إنـــارة القـــرى، وإخـــراج الزكـــاة يف رمضـــان، والعنايـــة باملصـــاحلة
 )64F٢( .)لتشغيل األطفال يف صناعة تتفق وإمكاناتم، وإعالة العازة الذين ال عائل هلم املشردين واألسر الفقرية،

 ؛االخــوان جبمعيـة خرييـة ضـخمة هائلـة االمكانيـات وشـديدة التنظــيم ميكـن تشـبيه قسـم الـرب جبماعـة(الطحـان: يقـول و    
ولعـل مـا  ،سـر الفقـرية الـيت يـتم دعمهـا بشـكل دوري مسـتمرحيث ةلـك قواعـد بيانـات منظمـة وحمدثـة باسـتمرار لكـل األ

ـــتهم اإلأجيـــب  حتتـــاج ن هـــذه معلومـــة ، أيـــام االنتخابـــات فقـــطأ�م يوزعـــون الزيـــت والســـكر أخـــوان بـــن يعرفـــه كـــل مـــن ي
مـدار العـام، ولـيس وقــت االنتخابـات فقـط، مـع شــبكاته االجتماعيـة لـيس مـن خــالل  ىللتصـحيح، فقسـم الـرب يعمـل علــ

مــــدارس ومستشــــفيات ومستوصــــفات  :بــــل مــــن خــــالل شــــبكة خــــدمات اجتماعيــــة تشــــمل ،توزيــــع شــــنط غذائيــــة فقــــط
ـــاء ر  ىخـــوان علـــوصـــيدليات، ســـاعدت اإل صـــوات أشـــكل مباشـــر يف حصـــد س املـــال االجتمـــاعي الـــذي يســـاعدهم بأبن

�ــــم مــــن أل ؛خــــوانخــــوان يــــذهب صــــوته ملرشــــحي اإلن كــــل فــــرد داخــــل هــــذه الشــــبكات الــــيت يــــدعمها اإلأذ إالنــــاخبني، 
خــوان دوائــر عمــل مــع ولكــل فــرد داخــل اإلعــن بقيــة املنافســني،  ى وصــالحاً كثــر تقــو وهــو يثــق فــيهم ويــراهم األ ،ســاعدوه

وهـي  ،قـارب وزمـالء العمـل، مث دائـرة الـدعوة الفرديـةهي دائرة واسعة تضـم اجلـريان واألو  ،من دائرة الربط العام أالتمع تبد
خــوان كــل عضــو يف بدايــة االنضـمام للاماعــة، ويتــابع كــل مســئول تربـوي داخــل مجاعــة اإل إىلالـدائرة الــيت ةهــد املــدعوين 

                                                           
 .١٧٥، ص شوقي زكي حممدمون والتمع املصري، املسل اإلخوان) انظر: ١(
 .١٩٥ص ) انظر: املرجع السابق، ٢(
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صـوات الـيت تضـمن جنـاح مـا يعـرف بشـارة األيام االنتخابـات تتكـاتف هـذه الـدوائر لعمـل أدوائره التمعية املختلفة، ويف 
جلــان التصــويت  ىلإ فــراد دوائــره، بــل واصــطحابم شخصــياً أويكــون كــل فــرد مســئول عــن تصــويت كــل  ،مرشــحي اجلماعــة

قــل لكــل األ علــى شخصــاً  )٥٠(حنــو إىل فــراد يف هــذه الــدوائر وقــد يصــل جممــوع األ، لضــمان تصــويتهم ملرشــحي اجلماعــة
 )65F١( .)..رجال والنساءال ىوينطبق ذلك عل ،عضو

وطنيــة خالصــة؛ بــل خلدمــة التنظــيم  ن دينيــة أووهــذه األعمــال اخلرييــة املتنوعــة الــيت نفــذوها علــى أرض الواقــع مل تكــ     
يف الكيميـــاء عـــام  (احلـــائز علـــى جـــائزة نوبـــلرمحـــه اهللا ذكـــر ذلـــك الـــدكتور أمحـــد زويـــل فقـــد  ؛وأهدافـــه احلزبيـــة والسياســـية

اجتماعيــة جيــدة خــالل الثالثــني  تلفزيونيــة بقولــه عــن مجاعــة اإلخــوان املســلمني: (أ�ــم نفــذوا أعمــاالً ) يف مقابلــة م١٩٩٩
أن العمـل االجتمـاعي يف الشـارع سـبب جنـاح اإلخـوان ىف قـوة  املاضية، وأن نتائاها كانت تعـاطف النـاس، موضـحاً  عاماً 

رع، ولكـــن الليرباليـــة املصـــرية كانـــت بعيـــدة عـــن احلشـــد، وأضـــاف: مجاعـــة اإلخـــوان املســـلمني كانـــت قريبـــة جـــداً مـــن الشـــا

( الشارع).
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٢( 
 سياســياً  دعمــاً  ك بعنــوان: (اجلنــاح اخلــريي لإلخـوان املســلمني يكســبهملــأفـردت صــحيفة الشــرق األوســط تقريــراً عـن ذو   

وذلـك يف بـدايات )، ..اللحـوم علـى الفقـراء يف األعيـاد وتوزيـع ،بتوفري فرص عمل ومساعدة الراغبني يف الزواج غري حمدود
، وهو ما أسـهم يف فـوز مرشـح األخـوان يف االنتخابـات الرئاسـية الثورة اليت أطاحت بالرئيس املصري السابق حسين مبارك

دفعـــت التطـــورات السياســـية يف املشـــهد املصـــري عقـــب بيـــان وقـــد ، م٢٠١٢والـــيت جـــرت عـــام  بعـــد ذلـــك (حممـــد مرســـي)
بعزل الرئيس حممد مرسي إىل توجـه األنظـار السياسـية إىل العمـل اخلـريي االجتمـاعي بدايـة مـن  م٢٠١٣الثالث من يوليو 

واخلــاص حبظــر أنشــطة تنظــيم ومجعيــة اإلخــوان  م٢٠١٣ســبتمرب  ٢٣حكــم حمكمــة القــاهرة لألمــور املســتعالة الصــادر يف 
أو أي نـوع  ماليـاً  اهلـا أو تتلقـى منهـا دعمـاً املسلمني، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة هلا، وأي منشـأة مت تأسيسـها بأمو 

بـني أعضـائها أحـد املنتمـني إىل اجلماعـة أو اجلمعيـة أو مـن كـذلك حظـر أي مجعيـة تتلقـى التربعـات إذا كـان ، و من الدعم
مجعيــة مطلـــوب  )١٠٥٥(كشـــفاً تضــم أمســـاء   )٧٢(لـــ  املصـــري مــا تبعـــه مــن إعـــداد مســاعد وزيـــر العــدل ضـــاً يأ، و التنظــيم
 واهلا الرتباطها بشكل أو بآخر باإلخوان، وهـى القائمـة الـىت مت إخطـار البنـك املركـزي املصـري بتاميـد حسـاباتاجتميد أم

( يف حينه.
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٣(   
مجاعــات ذات أجنــدات  وجــودؤكــد تبإجيــاز الباحــث  هاضــر الــيت عجلماعــة األخــوان املســلمون وهــذه التاربــة الســابقة     

وهذا ال يعـين أننـا نوصـد أو نطالـب حباـب العمـل ، مآرب خاصةو  ،حزبية أغراضلتحقيق خاصة؛ تستغل العمل اخلريي 
مـــن أنصـــاره وحمبيـــه مجيعنــا بـــل ؛ أو غــريه مـــن البلـــدان يف وطننـــا الغــايل (اململكـــة العربيـــة الســـعودية) والتضـــييق عليـــه اخلــريي
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ينبغـي أن يكـون هـذا العمـل اخلـريي خالصـاً ولكـن أمـر فطـري، والتعاطف معه العمل اخلريي حب ؛ فلهواملنتمني ه وداعمي
ولـوائح مؤسسـاتا الرمسيـة، وضـوابط ونظـم  ،، وأال يكـون خمالفـاً لتوجهـات الدولـةهللا تعاىل، ومتبعاً هلدي رسـوله الكـرمي 

وأال يكـــون قاصـــراً علـــى فئـــة حمـــددة يقومـــون عليـــه أو يســـتفيدون منـــه، بـــل هـــو عـــام لكـــل مـــواطن ومقـــيم يف هـــذه الـــبالد 
 .الطاهرة

مـنهج أو فكـر مـن كـل العامة واخلاصـة اخلريي ومؤسساته الوسع والطاقة لتنقية العمل بذل ويؤكد الباحث كذلك على    
، أو أو متعــاطف مــع مجاعــة األخــوان املســلمون يف بالدنــا عــدم ةكــني أي منــتمٍ ، و الف هلــذه الــبالد ومنهاهــا الوســطيخمــ

وذلــك حرصــاً  ؛وانضــباطه البشــري أهــم ركيــزة يف ضــبط العمــل اخلــرييلديــه ســوابق حزبيــة أو تعــاطف معهــم؛ ألن العنصــر 
 ، والتزاما باألنظمة الرمسية له.وطاعة لوالة أمرهوطن الشامخ ومصاحله، هذا الأمن على احملافظة على 
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 الخـاتمة:
الرمحـة املهـداة حممـد بـن عبـداهللا وآلـه وصـحبه ومـن وااله، احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات، والصالة والسالم على   

 وبعد:
 ، وفق اآليت:كر ببعض نتائاهازاماً عليه أن يذُّ مع هذه الدراسة املوجزة جيد الباحث أنه لفي �اية املطاف ف  

ائز ركوسائل و إن مصطلح "القوة الناعمة" حيمل يف طياته أبعادًا نظرية وعملية مفتوحة تعتمد يف غالبها على  .١
غري مباشرة، ويتداوهلا املختصون وغريهم على غرار كلمات ناعمة منتشرة؛ كاحلرية، والسالم، والرفاه، وعرب 

 وسائل متنوعة.
 يف خدمة األغراض احلزبية.عمل اخلريي أوردت الدراسة العديد من الوسائل واملرتكزات اليت تسهم يف توظيف ال .٢
حزباً واحداً قائماً على احلق، أما تعدد األحزاب الذي يؤدي إىل الفرقة أن األصل يف األمة اإلسالمية أن تكون  .٣

 واالختالف فهو مذموم، ومنهي عنه يف الشريعة اإلسالمية.
إن االنتماء هلذه اجلماعات واألحزاب يفرّ  األمة اإلسالمية من وحدتا، وجيعلها مفرقة ومتنازعة ومشتتة بني  .٤

لون بعضا، ويعادون بعضًا وفق مصاحل احلزب واجلماعة، دون أية هذه اجلماعات واألحزاب؛ فتادهم يوا
 اعتبار للمصاحل العامة، أو االلتزام باألنظمة اليت ألزمت الدولة العمل با.

 يف دعم العمل احلزيب.عمل اخلريي للتناولت الدراسة عدة آثار  .٥
تم وشرائحهم واحتياجاتم، أن الدولة السعودية سنت األنظمة اليت تكفل حفظ حقوق األفراد بكافة فئا .٦

وضبط عمل املؤسسات العامة واخلاصة واخلريية، وفق ميزان العدل والشريعة؛ ومبا خيدم املصلحة العامة واخلاصة 
 على حد سواء.

حتت مظلة اهليئات الرقابية والوزارات الرمسية (العامة واخلاصة) إن إخضاع املؤسسات واجلمعيات اخلريية  .٧
يسهم بفرض الرقابة اإلدارية واملالية عليها، وضبط كافة أنظمتها وآليات عملها، وضبط  املتخصصة وإشرافها 

كذلك آليات استقباهلا للدعم وأوجه صرفها له، بشكل جيعل عمل هذه اجلمعيات واملؤسسات اخلريية حتظى 
 بشفافية عالية، وفق األنظمة اليت حددت أهداف كل مجعية ومهامها وآليات عملها.

عمل الاملسلمون) برعت يف استخدام  اإلخواناسات والتقارير املتخصصة أن فرقة أو مجاعة (أكدت الدر  .٨
، وتوظيفه يف أغراضها احلزبية؛ مما أسهم يف انتشارها، وجلب األصوات هلا، والتغرير بالبسطاء من الناس اخلريي

 بأهداف احلزب وغاياته.
 وأما أبرز توصيات هذه الدراسة فهي:

العـــاملني يف القطاعــات املختلفــة بقصـــر العمــل اخلـــريي علــى أهدافــه اخلرييـــة الــردة، واحليلولـــة دون أمهيــة توعيــة   .١
 سعي البعض لتحقيق أجندات خاصة خمالفة للشريعة، واألنظمة الرمسية من خالل هذا العمل اخلريي.



۲۸ 
 

لـــبالد ومنهاهـــا الف هلـــذه اخمـــفكـــر أو مـــنهج الوســـع والطاقـــة لتنقيـــة العمـــل اخلـــريي ومؤسســـاته مـــن كـــل بـــذل   .٢
ـــأمـــن وذلـــك حرصـــاً علـــى احملافظـــة علـــى  ؛الوســـطي ، والتزامـــا وطاعـــة لـــوالة أمـــرهوطن الشـــامخ ومصـــاحله، هـــذا ال

 .املعتمدةباألنظمة الرمسية 
نسأل اهللا أن يجعلنا من أهل الخيـر واإلحسـان والـدالين عليـه، وصـلى اهللا وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه      

 وصحبه أجمعين. 
 

***** 



۲۹ 
 

 ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي. .١
 .م١٩٤٥مكتبة وهبة، القاهرة، ، شوقي زكي حممد املسلمون والتمع املصري، اإلخوان .٢
املســلمون، د.حســن عبيــد، مركــز منــاء للبحــوث والدراســات، القــاهرة،  اإلخــوانلــدى اســرتاتيايات احلشــد والتعبئــة  .٣

 م.  ١/٤/٢٠١١من الثورة االفرتاضية إىل الثورة، وليد رشاد زكي، مقال يف صحيفة األهرام، 
ف اســـرتاتياية القـــوة الناعمـــة ودورهـــا يف تنفيـــذ أهـــداف السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة يف املنطقـــة العربيـــة، إيـــاد خلـــ .٤

 م.٢٠١٦الكعود، جامعة الشرق األوسط، 
اســـرتاتياية توظيـــف القـــوة الناعمـــة لتعضـــيد القـــوة الصـــلبة يف إدارة األزمـــة اإلرهابيـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية،  .٥

مسـفر بــن ظــافر عــائض القحطـاين، أطروحــة مقدمــة اســتكماالً ملتطلبــات احلصـول علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة يف 
 م.٢٠١٠ه/١٤٣١معة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، العلوم األمنية، جا

 .م١٩٨٤الكويت، وكالة املطبوعات،  أصول البحث العلمي ومناهاه، د.أمحد بدر، .٦
 م. ١٩٨٥اقرتاب واقعي من الظاهرة السياسية، أمحد فاروق يوسف، مكتبة عني مشس، القاهرة،  .٧
   .هـ١٤٠٦ ياض، مكتبة الرياض احلديثة،تاريخ اململكة العربية السعودية، سيد إبراهيم، الر  .٨
 م. ١٩٩٩اجلغرافيا السياسية املعاصرة يف ظل النظام الدويل اجلديد، نعيم الظاهر، دار اليازوري العلمية، األردن،  .٩
العـــدد ، م١/٦/٢٠١١بتـــاريخ صـــحيفة الريـــاض، مقـــال يف جولـــة يف العقـــل االســـرتاتياي الرتكـــي، حممـــد حمفـــوظ،  .١٠

١٥٦٨٢. 
   .هـ١٤١٣سعد احلصني، دار السالم، الشيخ حقيقة الدعوة إىل اهللا وما اختصت به جزيرة العرب،  .١١
   هـ.١٤٢١، ٢، دار عامل الفوائد، طمكة املكرمةد.بكر أبو زيد، الشيخ خصائص جزيرة العرب،  .١٢
اإلرشـاد يف اململكـة ـــــ دليل االتصال باجلمعيات اخلريية لتحفـيظ القـرآن الكـرمي، وزارة الشـؤون اإلسـالمية والـدعوة و  .١٣

 هـ.١٤٣٤األمانة العامة للمالس األعلى جلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، 
ـــة  .١٤ ـــوزارة للتنمي ـــة ال ــــ وكال ـــة ـــ ـــة االجتماعي ـــة الســـعودية، وزارة العمـــل والتنمي ـــة يف اململكـــة العربي دليـــل اجلمعيـــات اخلريي

 هـ.١٤٣٣االجتماعية، صفر 
م، حتقيــق د.بشـــار ١٩٩٨، ٢أليب عيســى الرتمـــذي، بــريوت، دار الغــرب اإلســالمي، طالســنن (اجلــامع الكبــري)،  .١٥

     .معروف
 .  م٢٠١٢، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتابحممد حسين، الشباب واحلركات االجتماعية والسياسية، إميان  .١٦
الريـاض، مكتبـة الريـاض احلديثـة، ودار الفكـر، بـدون  ،املطبوع مع فتح البـاري البـن حاـرالبخاري صحيح اإلمام  .١٧

 سنة طبع، رّقم أبوابه الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي، وقرأ أصله الشيخ عبدالعزيز بن باز. 
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 ،بـن احلاـاج)، بـريوت، دار املعرفـة اإلمام مسلم املطبوع مع شرح النووي (املنهاج يف شرح صحيح مسـلم صحيح .١٨
 .               هـ، حتقيق خليل شيحا١٤١٨، ٤ط

 هـ.١٤٠٨، ٣صحيح اجلامع الصغري وزيادته، الشيخ حممد األلباين، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط .١٩
 .١١٨٢١م، العدد ٢٠١١أبريل  ١٠هـ، املوافق ١٤٣٢مجـادى األولـى  ٠٧األحـد ، صحيفة الشرق األوسط .٢٠
   .هـ١٤١٧مكتبة الغرباء، املدينة املنورة، صاحل العبود، بن عبدالوهاب السلفية وأثرها، د.عقيدة الشيخ حممد  .٢١
العالقــــات الدوليــــة نظريــــة ومـــــداخل، تريفــــور تيلــــر، ترمجــــة: عبـــــدالعزيز عــــروس، منشــــورات وزارة الثقافــــة، ســـــوريا،  .٢٢

 م. ١٩٨٥
 .مكتبة الرتاث اٍإلسالميبريوت، ، ١فتاوى الشيخ األلباين، عكاشة عبداملنان الطييب، ط .٢٣
 .هـ١٤١٣لعلمية واإلفتاء، مجع الشيخ أمحد الدويش، طبع دار عامل الكتب، فتاوى اللانة الدائمة للبحوث ا .٢٤
 .ـه١٤٢٩، مصطفى حممود الطحان، الكويت، البنا حسن قادة العمل اإلسالمي، .٢٥
املفهــــــوم واألبعــــــاد (دراســــــة تأصــــــيلية)، ميــــــىن ســــــليمان، املعهــــــد املصــــــري للدراســــــات السياســــــية  -القــــــوة الذكيــــــة  .٢٦

 .م٢٠١٦واالسرتاتياية، 
القوة الناعمـة وسـيلة الناـاح يف السياسـة الدوليـة، جوزيـف نـاي، ترمجـة: حممـد توفيـق الباريمـي، مكتبـة العبيكـان،  .٢٧

 م.٢٠٠٧الرياض، 
 .، بريوت، دار صادر، (د.ط)منظورلسان العرب، ابن  .٢٨
 .م١٩٩٩، مكتبة العبيكان، الرياض، مبادئ علم السياسة، نظام بركات وآخرون .٢٩
 .هـ١٤١٦، ١املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، د.صاحل العساف، الرياض، مكتبة العبيكان، ط .٣٠
هــــ، وطبـــع معـــه: تلخـــيص ١٤١٨، ١املســـتدرك علـــى الصـــحيحني، احلـــاكم النيســـابوري، بـــريوت، دار املعرفـــة ، ط .٣١

 الذهيب، وكتاب: الدرك بتخريج املستدرك..، اعتىن به عبدالسالم عّلوش.
   .معام مقاييس اللغة، ابن فارس، بريوت، دار اجليل، (د.ط) .٣٢
مفارقـــة القـــوة األمريكيـــة: ملـــاذا ال تســـتطيع القـــوة العظمـــى الوحيـــدة يف العـــامل أن ةضـــي وحـــدها؟، جوزيـــف نـــاي،  .٣٣

 م. ٢٠٠٣فيق الباريمي، مكتبة العبيكان، الرياض، ترمجة: حممد تو 
 مقال بعنوان "العمل احلزيب بني منظورين"، ملصطفى مزعل، مركز أفاق للدراسات والبحوث. .٣٤
واألحـــزاب، إصـــدار النـــدوة العامليـــة للشـــباب اإلســـالمي، طبـــع دار النـــدوة ألديـــان واملـــذاهب يف ااملوســـوعة امليســـرة  .٣٥

 .هـ١٤٢٠، ٤العاملية، الرياض، ط
 .  م١٩٣٣، وهي من رسائل البنا ألتباعه، وكتبها عام البنا حسنهل حنن قوم عمليون،  .٣٦
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 فهـرس المحتويـات
 

 الصفحة وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
 ٢ مقدمة الدراسة.
 ٣ .أهداف الدراسة

 ٣ .مصطلحات الدراسةأبرز 
 ٤ الدراسات السابقة.

 ٥ .إجراءات الدراسة وتقسيماتا
أقرب املفـاهيم املعاصـرة السـتغالل أصـحاب التنظيمـات للعمـل  المبحث األول:
 .امرتكزاتوسائلها و وأبرز  األغـراض احلــزبيةاخلريي خلــدمة 

٦ 

 ١٢ .يف دعم العمل احلزيب العمل اخلرييآثار  المبحث الثاني:
وفـق ضـوابط اجلهـات  العمـل اخلـرييأمهيـة ضـبط كافـة مصـادر  المبحث الثالث:

 .الرمسية يف اململكة العربية السعودية
١٥ 

ـــع: يف  للعمـــل اخلـــريياملســـلمون  اإلخـــوانطـــرق اســـتغالل مجاعـــة  المبحـــث الراب
 حتقيق أغراضها احلزبية.

٢٢ 

 ٢٧ ، وتوصياتانتائج الدراسةاخلاةة، وفيها أبرز 
 ٢٩ ثبت املصادر واملراجع.

 ٣١ فهرس احملتويات.
 

 

 

***** 
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	   يموج عالمنا اليوم بفرق ومنظمات "ظاهرة وباطنة" تختلف أعمالها ونشاطاتها وفقاً لمنطلقاتها وأهدافها وغاياتها، وتجتمع هذه الفرق والمنظمات "الظاهرة والباطنة" على استغلال "العمل الخيري"؛ لمآرب فاسدة، ولبسط نفوذها وتحقيق أغراضها، مما يوجب دراسة ذلك؛ بقصد سبر أغواره ومنطلقاته ووسائله وركائزه؛ حماية لأمن وطننا (المملكة العربية السعودية)، وتوعية لأبناء المسلمين بخطر تلك الفرق الضالة.
	   وستعنى هذه الدراسة التعريف ببيان ذلك وآثاره في خدمة الأغراض الحزبية التي تسعى إليها الأحزاب والمنظمات المنحرفة لزيادة شعبيتها ونفوذها، وستعنى هذه الدراسة أيضا بتقديم أنموذج لهذه الأحزاب والمنظمات المنحرفة في ذلك؛ وهم جماعة الإخوان المسلمون.
	في ضوء المشكلة البحثية المذكورة سابقاً يمكن تحديد التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها وفق الآتي:
	- ما أقرب المفاهيم المعاصرة لاستغلال أصحاب التنظيمات للعمل الخيري لخــدمة الأغـراض الحــزبية؟ وما أبرز وسائلها ومرتكزاتها؟
	- ما آثار استغلال العمل الخيري في دعم العمل الحزبي؟
	- ما أهمية التوعية بضبط كافة مصادر العمل الخيري وفق ضوابط الجهات الرسمية؟ 

	- ما طرق استغلال جماعة الإخوان المسلمون للعمل الخيري في تحقيق أغراضها الحزبية؟ 




