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Abstract: 

 
 Fear is the primary cancer of the immune system. The more 

fear increases, the less the immunity decreases. Nothing kills 

the immune system, such as fear. What happens today in the 

world to exaggerate the public’s fear of Corona virus has 

negative consequences for public health, in addition to the 
partial and total prohibition that it takes. Many countries of 

the world that affect the livelihood of people and their 

actions, and often reflect negatively on large groups of society 

in which this pandemic is spreading, and this in turn 

increases the need of people to get basic and necessary 

assistance to continue and sustain life, the most important of 
which is food and water , Most of the governments of the 

countries were unable to offer everything necessary for their 

citizens, either in whole or in part, so they resorted to the use 

of voluntary and internal associations and teams to get 

immediate and urgent aid or food and work to deliver them to 
the citizens who desperately need them, and it turns out 

through this study that many Voluntary organizations, 

societies, and teams around the world have responded to 

these appeals, whether humanitarian or interest-based. If 

this indicates something, it indicates the principle of social 

solidarity that Islam came up with, reinforced and 
emphasized. On the other hand, volunteer work was able to 

restore or extend bridges of trust between different Peoples 

and between different groups of one people. According to the 

sociology vision, fear of the unknown or forces Nature is one 

of the factors that drive meeting and joining together to 
survive and continue, and this is what happened in the face 

of the covid-19 virus in terms of interdependence and people 

helping each other in different countries of the world. 
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ي عدد من البلدان العربية
 
ي ظل جائحة كورونا ف

 
 العمل التطوعي ف

 )دراسة وصفية(

 
 3 جاسم حسن جاسم

 4 يوبأحارث حازم 

 

 الملخص
 أكث  فكلمإ زإد إلخوف كلمإ قلت إلمنإعة  إألولإلخوف هو رسطإن إلجهإز إلمنإشي 

وس كورنإ له ؤ ي تخويف إلعإمة من فثر
 
ي إلعإلم من إلمبإلغة ض

 
ن مإ يحدث إليوم ض

ي  أغلب، عجزت لسلبية إلعكسية عىل إلصحة إلعإمةنتإئجه إ
 
حكومإت إلدول ض

إإلستعإنة  ؤىلجزئية لذلك لجأت و أ مإ بصورة كليهأتقديم كل مإ يلزم موإطنيهإ 
إلحصول عىل  أجل بإلجمعيإت وإلفرق إلتطوعية إلدإخلية وإلخإرجية من

ن إلكثثر أوتبير  من خةلل هذه إلدرإسة  :مسإعدإت فورية وعإجلة وأهم إلنتإئج
من إلمنظمإت وإلجمعيإت وإلفرق إلتطوعية حول إلعإلم إستجإبت لهذه 

ء فهو يدل عىل مبدأ إلتكإفل ؤ،يةؤنسإنإلندإءإت بدوإفع  ي
ن دل هذإ عىل خ 

ومن  :إإلستنتإجإت أبرز و  ،عليه أكد وعززه و  إؤلسةلمإإلجتمإشي إلذي جإء به 
ربط جسور إلثقة بير  إلشعوب أو  جإنب إخر إستطإع إلعمل إلتطوشي إعإدة مد 
وإحد، وحسب رؤية علم إإلجتمإع إلمختلفة وبير  إلفئإت إلمختلفة للشعب إل

ي تدفع  أحد  قوى إلطبيعةأو  من إلمجهول ن إلخوفؤف
إإلجتمإع  ؤىلإلعوإمل إلت 

وس كورونإ  ،إلبقإء وإإلستمرإر  أجل وإلتكإتف من ي موإجهة فثر
 
وهذإ مإ حدث ض

(covid-19 ي
 
( من حيث إلتكإفل ومسإعدة إلنإس لبعضهم إلبعض إآلخر ض

  .مختلف بلدإن إلعإلم

 .جإئحة ،كورونإ   ،إلتطوع ،إلعمل: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
ين مثل إلحروب و   تعرض إلعإلم إلمعإرص للكثثر من إلتحديإت وإلمخإطر خةلل إلعقد إإلخثر من إلقرن إلعش 

ي وإلحرإئق إلطبيعية وإلمفتعلة إألزمإت
كمإ عإن  من مخإطر صحية   ،إإلقتصإدية وإلفيضإنإت وإلتلوث إلبيت 

ي شكل سلسلة متتإبعة من إإلوبئة وإزدإدت قوة فتكهإ من وبإء آلخر مثل )إإلنفلونزإ 
 
ومرضية ظهرت ض

س ،وبإء إلمنإعة إلمكتسب ،إإلسبإنية  إلجمرة إلخبيثة( ،إنفلونزإ إلطيور وإلخنإزير  ،وبإء مثر
ي ظهرت 

( إلصينية )  Wuhan( بمدينة ووهإن)9109سنة )بإلرغم من كل ذلك تبط  إلقوة إلفتإكة للجإئحة إلت 
جمة إلعربيةأو  (09-كورونإ  للث 

ً
  ،إلزهري وفقإ

ً
  ؤىلجإئحة إل مثيل لهإ قيإسإ

ً
 من  ،إألوبئة إلمذكورة سإبقإ

ً
خصوصإ

وبئة سإبقة  أ وهذإ مإ يجعلهإ تشبه ،بهإ  إؤلصإبة حيث رسعة إنتشإرهإ ومدة حضإنتهإ وسهولة إنتقإلهإ وخطورة
إلمكإفحة  إألمصإلإلذي كإن يفتك بأعدإد هإئلة قبل إن يكتشف إلطب إلحديث إلعةلجإت و  إألسود  كإلطإعون

ى بإلنسبة لنإ  أغلبوإلعجز إلذي تعإنيه  إض،إألمر للحد من هذه  إلدول وخإصة إلمتقدمة منهإ هو صدمة كثر
ي مختلف إلمجإإلت وإلمعإرف إلعلمية

 
ي مجإل إلتطور ض

 
 ض
ً
 وإرتقت عإليإ

ً
 وإسعإ

ً
وبإلرغم من  ،أنهإ قطعت شوطإ

إت إلطبية وإآلإلت إلمتطورة ن إلعإلم إل زإل غثر قإدر عىل إتشإف إلعةلج إلصحيح للقضإء أؤإل  وفرة إلمختثر
ي تقديم إلمسإعدة ، وإألذإ إلمرضعىل ه

 
هم من كل ذلك هو دور إلجمعيإت وإلمنظمإت وإلفرق إلتطوعية ض

ي إلذي عطل معظم مرإفق 
ي إلشإمل وإلجزن 

لالفرإد وإلجمإعإت إلمختلفة حول إلعإلم بسبب إلحظر إلوقإن 
ي أو  إلحيإة بشكل كىلي 

 ذوي إلدخل  إلذي إثر عىل نمط حيإة إلجميع إألمر جزن 
ً
إلمحدود وإصحإب وخصوصإ

ي إلبلدإن إلنإمية بإؤلضإفة  إألعمإل
 
كإت وإلمعإمل نتيجة  ؤىلإليومية وخإصة ض ي لحقت بإلش 

ة إلت  إلخسإئر إلكبثر

                                                           
 
3
Jasimmm2014@gmail.com  الباحث، جامعة الكركوك، العراق، 

 

 harith.h.a@uomosol.edu.iq   .جامعة الموصل، العراقدأ ،. ،
4
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ن كإنت بسيطة  إو  إألعمإلإلذي دفعنإ لتسليط إلضوء عىل هذه  إألمر  ،توقفهإ عن إلعمل بسبب هذإ إلوبإء 
سدهإ وهذإ مإ أو  حيإة إلنإس وكرإمتهم وتقليل حإجتهمكونهإ تسإعد عىل إستمرإر إلحيإة وإلحفإظ عىل 

ي هذه إلدرإسة إلمتوإضعة
 
 .سنفصله ض

 
 مشكلة الدراسة 

أهتم علم إإلجتمإع بدرإسة إلقضإيإ إإلجتمإعية إلمرتبطة بإلصحة وإلمرض، وهنإك فرع من فروع علم إإلجتمإع 
ي إلقديم وإلمعإرص عن إلعديد  إث إلسوسيولوجر ، ويطلعنإ إلث  ي يختص بهذإ إلموضوع وهو علم إإلجتمإع إلطتر

ي تفش عةلقة إلمجتمع بإلمرض، 
ي من إلدرإسإت وإلنظريإت إلعلمية إلت 

 
علمإء إإلجتمإع  أعمإل وقد ظهر ذلك ض

ي بحثت عةلقة إلمرض وإنتشإر إ إألوإئل، وإلمعإرصين إلذين أعطوإ ُجل
ي تفسثر هذه إلجوإنب، إلت 

 
هتمإمهم ض

، ومإ  إألفرإد إألوبئة، بسوسيولوجية  وإلجمإعإت وإلروإبط إإلجتمإعية وإلتضإمن إإلجتمإشي وإلخوف إلمجتمصي
ي تشمل عإمة إلمجتمعإت إلنإتجة عن لذلك من تأثثر عىل بنية 

ورتهإ. إل سيمإ تلك إآلثإر إلت  إلمجتمعإت وسثر
ي إألوبئة و 

ي مقدمته  .إلخطر إضإألمر حإإلت تفد 
 
ي هذإ إلصدد يشثر إبن خلدون ض

 
فير  أ ؤىلض

ف وإلمث  ة إلث  ن كث 
إلش   ؤىلإلذي سوف يؤدي  إألمر إإلستغةلل إلمفرط للموإرد وتغيثر إلطبيعة إألصلية للعمرإن، وهو  ؤىليؤدي 

ن تهديدإت إلحيإة أو  ،ترميمأو  وإلخروج عن دإئرة إلخثر ووقوع إلطغيإن كطغيإن إلمإء إلذي إل يقإومه أي سد 
ي إلحضإرة إلصنإعية قد صإرت عرضه لتحوإلت إلخطر إإلجتمإشي إليوم،

 
من جإنبه عثر عإلم إإلجتمإع  .ض

ي يو 
ي غدنز عن إلمخإطر إلت 

ي أنتون 
يطإن  إلذي تحدق به كثثر  "إجهإ عإلمنإ إليوم بمإ إسمإه "إلعإلم إلمنفلتإلثر

ي وقت وإحد، وأصبحت مثإر إهتمإم عإلمي شغل  ..من إلمخإطر
 
ي إكتسحت إلعإلم بإرسه ض

ؤن جإئحة كرونإ إلت 
ي هذه إلمعمورة، ونحن ؤذ نتإبع ونشإهد ونتفإعل مع هذإ إلحدث من خةلل مإ ينش  وتتدإوله جميع 

 
إلكل ض
ي إإلكلينيكي فحسب، وسإئ ، فهو لم يقترص عن موضوع إلمرض من إلمنظور إلطتر ل إإلعةلم وإلتوإصل إإلجتمإشي

ي  أكث  مإ يثإر وينش  حوله يتعلق بإلسوسيولوجيإ  أغلببل ؤن  ي إلطتر ؤن إلحجر  .بكثثر من إلمنظور إلعةلجر
ي نمط إلسلوك وإلتفكثر عند إلنإس، خةل

 
إ ض ي إلمنإزل قد غثر كثثر

 
ة، ؤذ صب وإلمكوث ض ة إلقصثر

ل هذه إلفث 
ي تحمل إلنصإئح إلوقإئية إلمتعددة

ي متإبعة وتبإدل إألخبإر إلت 
 
 .إهتمإم إلكثثر ض

 
 الدراسة أهمية
ز  ي ظل تنإمي إإلهتمإم بقضإيإ إلتطوع بإؤلضإفة  أهميةتثر

 
تنمية إجتمإعية  ؤىلبروز إلحإجة  ؤىلهذه إلدرإسة ض

وعىل صإنصي إلقرإر إتخإذ إإلجرإءإت  ،وعىل صعيد إلعإلم ككل إلبسيطة إؤلدإريةية عىل مستوى إلوحدإت ؤنسإن
ي لغرض موإجهة إلعجز إؤل  زمةإلال

ي تقدم مننسإن 
 مكإفحة إألوبئة أجل  وإإلستفإدة من إلجهود إلتطوعية إلت 

ي إلمجتمع إلبسيط 
 
 لهإ يسإعد عىل حل إلكثثر من إلمشكةلت إلصحية وإإلجتمإعية ض

ً
 مهمإ

ً
وإلدوىلي كونهإ رإفدإ

 
ً
يإ وسنغإفورة()کهنإلك إلكثثر من إلدول  ،إيضإ  Nichole( 0)إلوإليإت إلمتحدة وإليإبإن ومإلثر 

Georgeou,p.469) ي نهضتهإ وصعودهإ سلم إلتطور وإلتقدم عىل مختلف  إألعمإل(،سإهمت
 
إلتطوعية ض

 عىل إألعمإل أهميةإلذي يظهر  إألمر  ،إلمستويإت
ً
ي تعمل إحيإنإ

إث نقلة نوعية للمجتمع حدأ إلتطوعية إلت 
ي وإنظمته إلصحية لذلك جإءت 

ي تهدد إستقرإره وإمنه إلغذإن 
ي موإجهة إإلخطإر إلت 

 
 إلحفإظ عليه ض

ً
وأيضإ

ي درإستنإ لتسليط إلضوء عىل إلجإنب إلتطوشي إؤل 
ي موإجهة إلكوإرث إلعإلمية عإمة وجإئحة كورونإ نسإن 

 
 ض

 .بشكل خإص
 

 الدراسة  أهداف
إإلجتمإعية إلئلمتوقعة وإنعكإسإتهإ عىل إلعةلقإت إإلجتمإعية بير  إفرإد  إألوضإعو  إألحدإثدرإسة  .0

 .إلمجتمعإت

وإتجإهإتهم وعةلقإتهم إألرسية  إألفرإد معرفة إلتدإعيإت إإلنية وإلمستقبلية للظإهرة عىل قيم  .9
 وإلمجتمعية. 

ي ظل هذه إلجإئحة إلعإلمية للحد  .3
 
من حإجة إلنإس  بيإن مقدإر إلمشإركة إلتطوعية إلمبذولة ض

 .بسةلم زمةومسإعدتهم عىل تخسي إأل

 مدى وجود إلتدإبثر إلوقإئية إلتطوعية للحد من إنتشإر إلوبإء  .4
ا
ومكإفحة إلجوع وتقديم إلمسإعدة  أول

 
ً
 .ثإنيإ

 
 توضيح مفاهيم الدراسة 
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ي إلبحث إلعلمي وذلك ألنه كلمإ أ يعد تحديد إلمفإهيم وإلمصطلحإت إلعلمية
 
 ض
ً
وريإ  رص 

ً
إتسم هذإ إلتحديد مرإ

ي يريد إلبإحث إلتعبثر عنهإ
ي وإإلفكإر إلت 

 .بإلدقة وإلوضوح سهل عىل إلقرإء إلذين يتإبعون إلبحث إدرإك إلمعإن 
ي وإإلفكإر إلمختلفة من

ي يستعير  بهإ إلبإحث لكي يعثر عن إلمعإن 
إيصإلهإ  أجل وإلمفهوم هو إلوسيلة إلرمزية إلت 

ه من إلنإس) ؤىل  (.055،ص0975()حسن،9غثر
ه  ،أعمإل ( عرفه )إبن منظور( بأنه إلمهنة وإلفعل وإلجمع Labour) :إلعمل لغة  وإعمله غثر

ا
ويقإل عمل عمال

()إبن 3ورجل عمول بمعت  رجل عمل إي مطبوع عل إلعمل وإلقيإم به) ،وإستعمله إي عمل به
ي ظل ظروف تتوإجد فيهإ مطإ :(. وإلعمل411،ص0999منظور،

 
لب عإدية فيمإ يتعلق هو إلجهود إلمبذولة ض

عنإرص  أحد  (. وهو 97ص،0989()عبدتل، 4بإلزمإن وإلمكإن وتكون إلجهود موجهة لبلنتإج سلع وخدمإت)
ي مجإل إلنشإط إإلقتصإدي لغرض إلكسب وهو جهد أو  إإلنتإج إلمعروفة ويمثل كل جهد عقىلي 

 
ي يبذل ض

بدن 
ي سبيل إنتإج خدمإت وسلع )

 
ي يتم ض  (. 9،ص9116()مإذي،5بش 

 بأنه
ً
مقإبل إلحصول عىل إلمإل ) إألجر ( وإلذي  نسإنإلجهد إلذي يبذله إؤل أو  إلنشإط :ويعرف إلعمل أجرإئيإ
 إم  -أي إلعمل  –يستطيع من خةلله 

ً
ورية وخدمة مجتمعه سوإءا كإن هذإ إلجهد عضليإ تلبية إحتيإجإته إلرص 

، وسوإءا 
ً
  فكريإ

ً
 إم حرإ

ً
 وظيفيإ

ا
 .كإن إلفرد يعمل عمال

ع به ذإت نفسه ممإ إل يلزم ،يقول إبن منظور إلتطوع من تطوع :إلتطوع لغة وقإل إبن  ،فرضه هوإلتطوع مإ تثر
 :  من نفسه وهو من إلطإعة) ،صل إلمطوع إلمتطوعأإإلثثر

ً
عإ ء تثر ي

()لسإن 6وهو إلذي يفعل إلد 
 (.061-059إلعرب،ص

ي يستطيع إلشبإب تأ :إلعمل إلتطوشي 
ي من إلمجإإلت إلمهمة إلت 

 
دية دور مهم فيهإ هي مشإركتهم إلفإعلة ض

 بعد يوم أهميةإلعمل إلتطوشي إلذي إصبح يكتسب 
ً
إيدة يومإ ي إلبلدإن  ،مث  

 
وإصبح من إلمؤكد إن إلحكومإت ض

ي 
 
إلنإمية وإلمتقدمة إل تستطيع سد إحتيإجإتهإ دون إلحصول عىل إلمسإعدة من جهإت إخرى ؤلكمإل دورهإ ض

ي تقديم إلمسإعدة ،لك عن طريق إلعمل إلتطوشي تلبية هذه إإلحتيإجإت وذ
 
 إلمعونة منأو  ويعرف بأنه إلرغبة ض

تب عىل ذلك إي إجور  أجل موإد عينية بل بصوره أو  إلنهوض بإلمجتمع وإلتقدم به دون إن تث 
 (.9101()إلجوهري،7مجإنية)

هو ذلك إلمجهود إلذي يقوم عىل  :مإ تعريف إلعمل إلتطوشي عند علمإء إإلجتمإع إلحإليير  فقد عرف بأنهأ
)أرغبة وإختيإر بغرض  ،ص8دإء وإجب إجتمإشي دون توقع ألي مردود مإىلي  (.459()حسإنير 

ي بأنهإ تمليك مإل آلخر بةل عوض :وهو إلهبة
 
وإل تتم  ،إلمإل إلذي وهب ألجل إلثوإب، أو وعرفهإ إلقإنون إلعرإض

ي إ ،بإلقبضؤإل  هذه إلهبة
 
ط إلقإنون إلعرإض ع) نويشث   للتثر

ا
 إهال

ً
 بإلغإ

ا
 :(، وإلمتطوع9يكون إلوإهب عإقال

Volunteer  ي دون طلب لالجر
أو  إلمركز أو  إلسلطةأو  هو إلشخص إلذي يعرض خدمإته بشكل طوشي ومجإن 

 (.039،ص9119()حيإوي،01إلجإه)
 
ً
ي يقوم بهإ إإل  إألعمإلهي كل  :إلعمل إلتطوشي إجرإئيإ

ية إلهإدفة غثر إلربحية إلت  أو  إلمجإميعأو  شخإصإلخثر
تحقيق تنمية  أجل من إألعمإلإإلكرإه عىل إلقيإم بهذه أو  إلمؤسسإت، من دون إستخدإم إإلجبإر أو  إلمنظمإت
إلذي يسإعد عىل تحسير  إلخدمإت ورفع مستوى إلمعيشة ورفع إلروح إلمعنوية للموإطنير   إألمر مجتمعية 

ي نجإح عمليإت إلتنمية إلمستقبلية
 
 .وتعزيز مبدأ إلتعإون وإلمسإهمة ض

( 
ا
ء يجوحه ،(: )جوح( قإل إبن فإرس هو إإلستئصإلInventedإلجإئحة لغة ي

إستئصله ومنه  :يقإل جإَح إلد 
ي تجتإح إلمإل497،ص9109)حإمد،(00إشتقإق إلجإئحة)

 ،فتنة، أو (، وإلجإئحة إلشدة وإلنإزلة إلعظيمة إلت 
إلجإئحة هي وبإء ينتش  (، 499،ص0979()إبن فإرس،09بمعت  إهلكه بإلجإئحة) ،وكل مإ إستأصله فقد جإحه

ة، مؤثًرإ وليَّ
ُ
 (.939()حسن،ص03)إألفرإدعىل عدد كبثر من  عىل نطإق شديد إإلتسإع يتجإوز إلحدود إلد

 
ً
ي تصيب إلنإس وإلمزروعإت وتفتك بهم وتكون عىل نطإق  إضإألمر إلجوإئح هي إآلفإت و  :إلجإئحة إجرإئيإ

إلت 
 .إلحدوثأو  إث طإرئة غثر متوقعة إلحصولأحد وهي  ،وإسع وتنتش  بأمإكن مختلفة

وس كورونإ  :(Corona Virusكورونإ ) ( Filipa,2013,p.43-46 ()04()09-كوفيد ) إختصإًرإ) 9109)مرض فثر
وس كورونإ إلمستجد  إ بإسم إلمرض إلتنفدي إلحإد إلمرتبط بفثر

ً
مرٌض  هو(9191)دمحم،(15)،9109وُيعرف أيض

ي إلمنشأ  تنفدي 
وس كورونإ إلمستجد  ، ُيسببهحيوإن  إ  .(nCoV-19) 9109فثر

ً
وس قريٌب جد هذإ إلفثر

وس سإرس من شف ألول مرة خةلل فثر
ُ
ي نهإية عإم  إكت

 
وس كورونإ ض ي فثر

 من إألعرإض  ،9109تفد 
ٌ
 عدد

ُ
تحدث

، مع تركثر  9191 يوإل يوجد عةلٌج محدد متإٌح للمرض حت  مإ، وضيق إلنفس ،وإلسعإل ،إلحم وتشمل
 (.9191( )دمحم،06)ودعم وظإئف إلجسم تخفيف إألعرإض إلجهود عىل
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ا
 البدايات التاريخية  :أول

ي إلمجإل إإلجتمإشي مع وجود إؤل 
 
ي كل إلمجتمعإت إؤل نسإننشأ إلعمل إلتطوشي ض

 
ي كل مكإن نسإن، وجد ض

 
ية وض

 ية وتقدمهإ. نسإنوتطور إلعمل إإلجتمإشي إلتطوشي بتطور إلمجتمعإت إؤل  ،ديإنةأو  قيمت فيه حضإرة،أ
  :إلعمل إلتطوشي لدى إلمرصيير  إلقدمإء 

، إلمخطوطة عىل جدرإن معإبدهم تدل إلصو  ر وإلمخطوطإت وإلرسوم إلموجودة لدى قدمإء إلمرصيير 
ي 
 
 ض
ً
 لديهم وخصوصإ

ً
ي مسإعدة إلفقرإء كإن موجودإ

 
وقبورهم، عىل إن إلعمل إإلجتمإشي إلتطوشي إلذي تمثل ض

ي تقيمهإ إإلرس إلملكية)
عإتهم (، وكإن إلموإطنير  إلعإديير  يق90،ص9115()إلنعيم،07إلحفةلت إلت  دمون تثر

عإت وإلمسإعدإت من محإصيل  ي كإنت تقوم بمهمة إستقبإل إلتثر
لالرس إلمحتإجة عن طريق إلمعإبد إلت 

،08ومنتجإت إلمإشية وإلقيإم بعملية توزيعهإ، عىل إلفقرإء بمعرفة إلكهنة) إألرض ي
 (.06،ص9116()إلشهرإن 

  :العمل التطوعي لدى الرومان واالغريق
ي ذلك إلوقت معإرصة لحضإرة إلمرصيير  إلقدمإء، وكإن إهتمإم قدمإء إليونإنيير  كإنت إلحضإرة 

 
إلرومإنية ض

 لتقديم إلرعإية إلغربإء وأبنإء إلسبيل وتوفثر مإ يحتإجونه من إلمأكل وإلمأوى، وتقديم إلمسإعدإت لمن 
ً
موجهإ

 كإنت خزإنة إلدولة تتوىل إلقيإمة بإلرعإية للشعب،   غلبيحتإجهإ، وعىل إأل 
ً
ي فكإن منقسمإ

إمإ إلمجتمع إلرومإن 
إف وإلعإمة() ؤىل ء وإلعإمة إتبإع لهم 031،ص9117()بن قرملة،09طبقتير  همإ )إإلرس  ي

إف كل خ  (، ويملك إإلرس 
ي هذه إلحضإرة وتحققت إلمسإوإة بير  أو   وليس لهم إية حقوق

 
كيإن، وبعد إن كإفح إلعإمة تطورت إإلمور ض

، يتمثل إلعمل إإلجتمإشي  ي توزي    ع إلنبةلء للقمح  إلفئتير 
 
وإلقحط عىل  إألزمإت ثنإءأإلتطوشي ض

 (.38،ص9119()إلغإمدي،91إلفقرإء)
ي الحضارة العربية

 
  :العمل التطوعي ف

ي إلجإهلية بخصإل عديدة إلحميدة منهإ وغثر إلحميدة، كمسإعدة إلمحتإج و 
 
إلملهوف  ؤغإثة إتصف إلعرب ض

هإ من إلصفإت إلحميدة، ويمثل حلف إلفضول إلذي عقدته بعض عشإئر قريش لنرصة  ونرصة إلمظلوم وغثر
ي ذلك إلوقت، وهو بمثإبة ميثإق لحقوق 

 
إلمظلوم ومسإعدة إلمحتإج صورة حية للعمل إلتطوشي إإلجتمإشي ض

، إتفق إلمؤتمرون عىل  نسإنإؤل  ي وقتنإ إلحإرص 
 
ي أض

 
 ض
ً
نرصوه ودإفعو عنه حت  ترد ؤإل   مكةن إليجدوإ مظلومإ

مظلمته إليه، ولو كلفهم ذلك رقإبهم وإموإلهم، وحرص  هذإ إلحلف إلرسول إلكريم )ملسو هيلع هللا ىلص( وإلذي قإل فيه بعد 
ي دإر عبدتل بن جدعإن إحب إىلي من حمر إلنعم، ولو دعيت  إؤلسةلم: ظهور 

 
ي ض

 مع عمومت 
ً
لقد شهدت حلفإ

ي 
 
 من أل  إؤلسةلمبه ض

ً
ي كإن يتسإبق إليهإ إهل  أعمإل جبت، وإيضإ

إلتطوع إلحجإبة وإلسقإية وإلرفإدة للحجيج إلت 
ي إلجإهلية)

 
،90مكة ض  (.09،ص9105()إلحإزمي

ي االديان السماوية
 
  :العمل التطوعي ف

ي إلعهد إلقديم توضح نمإذج معينة لمإ يعرف إليوم بإلعمل  :إلديإنة إليهودية - 0
 
هنإلك إلكثثر من إلنصوص ض

ي تل موخ )عليه إلسةلم(،  ي نزلت عىل نتر
إلتطوشي وإلرعإية إإلجتمإعية وإفضل دليل عىل ذلك إلوصإيإ إلت 

ي منهإ
 :وإلت 

ي يوم إلش  ينجيه إلرب -
 
 .طونر للذي ينظر للمسإكير  ض

ي إرضكإفتح يدك ألخيك إلمس -
 
 .كير  وإلفقثر ض

 (.94،ص9115()إلنعيم،99من يرحم إلفقرإء يقرض إلرب ويجإزيه تل عن معروفه) -

ي  :إلديإنة إلنرصإنية - 9
 
 لهإ ض

ً
ي إصول إلديإنة إلنرصإنية غثر إلمحرفة وإلمكملة للديإنة إليهودية وإستمرإرإ

 
ض

ي كثثر 
 
 من نصوص إلعهد إلجديد )إإلنجيل( إتجإههإ نحو إإلحسإن ومسإعدة إلمحتإجير  ورعإيتهم، ونجد ض

ة عن إإلصول  ي موإضيع كثثر
 
  : للرعإية إإلجتمإعية ومنهإإألوىلتعبثر ض

 .يقبل إلصوم بإلصدقة، ومعهإ تقبل إلصةلة -

ض منك ،إعط من سألك -  .وإل ترد من إرإد إن يقث 

  تل سبحإنه وتع -
 
 .من يشبع إلفقثر  ؤىليكإض

ي كل  -
 
 .إلهبإت أنوإعمرغوب ض

( إأليتإمو  إألرإملوإهتمت إلديإنة إلنرصإنية برعإية  وهنإلك دور كبثر للعمل  ،بيوت إلمحبةأو  وإنشأت )إلمةلجر 
ي كل 

 
ي إلمورس إلكنيسة منإألحوإلإإلجتمإشي إلتطوشي ض

وعإت  أجل ، فيعسي إلنرصإن  إلمش 
ية) ،93إلخثر  (.91،ص9105()إلحإزمي

ي إلدين  - 3
 
ي ك :إؤلسةلمي إلعمل إلتطوشي ض

 
 ض

ً
إئع إلسمإوية جإء إلحث عىل إلعمل إلتطوشي وأعتبإره نوعإ إفة إلش 
، وإلعمل إلتطوشي هو جإنب مهم وإسإخي من إلعمل 

ً
من إلدعم وإلمؤإزرة، فيمإ بير  إلبش  بعضهم بعضإ

 بسبب تطوع صإحبه به من تلقإء نفسه دون إلزإم ،فهو ذروته إؤليمإنومن حيث دإللته ودرجته من  ،إلصإلح
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ِ وإلتقوى وإل تعإونوإ عىل إؤلثِم وإلعدوإن وإتقو تل ؤن 63،ص9105()إلشهري،94إجبإر)أو  (، )تعإونوإ عىل إلثر
ي 9()إلمإئدة،إية95تَل شديد إلعقإب()

 
ة إسإسية ض ، يعد ركثر  (، وإلتطوع هو ميدإن إلسبق إلذي يظهر إلسإبقير 

 ملسو هيلع هللا ىلصتل )ديننإ إلحنيف لبنإء عةلقة إلفرد إلمسلم بأخيه، قإل رسول 
ُ
()إلمسلم للمسلم كإلبنيإن يشد بعضه

()
ً
() ؤىل( صدق رسول تل، وقإل تع5بعضإ

ُ
ه
ُّ
ل ُ  فهَو خثرِ

ً
إ  خثرّ

َ
 هدإففإلعمل إلتطوشي من إأل .(6)فمن تطوع

ي تحقق طموحإت 
 .ورغب فيه إؤلسةلموإلمجتمعإت وحث عليه  إألفرإد إلسإمية إلت 

ي إلسنة إل
 
ي  أحد  يعد إلعمل إلتطوشي  :مطهرةإلعمل إلتطوشي ض

 
، من خةلل توطيد إؤلسةلمإلركإئز إإلسإسية ض

ي كل وقت  إؤلسةلمعةلقة إلفرد إلمسلم بأخيه وعةلقته ببيئته وقد حرص 
 
عىل إلعمل إلتطوشي وإلدعوة إليه ض

، من ي تنمية نسإنإجتمإع إلقوى إؤل  أجل تحقيق مفهوم إلتكإفل وإلتعإون وإلمحبة، من أجل وحير 
 
ية وإتحإدهإ ض

،96إلمجتمع، وإلمحإفظة عىل مصإلح إلنإس) ي  من ديننإ 9116()إلمصعتر
ً
 مهمإ

ً
(، يعتثر إلعمل إلتطوشي جزءإ

( )وإمإطة إإلذى عن ملسو هيلع هللا ىلص، فقد حث عليه وإثإب كل من يسإهم فيه ولو بجزء يسثر وقإل رسول تل )إؤلسةلمي 
إلتطوعية لقإء إلمثوبة  إألعمإلمون عثر إلتإري    خ لتقديم صور متنوعة من وقد تسإبق إلمسل ،إلطريق صدقة(

ي من بإت شبعإن وجإره جإئع( أ() مإ ملسو هيلع هللا ىلصإإلخروية إلمرجوة، وبير  فضل إلعمل إلتطوشي رسولنإ إلكريم دمحم) من نر
ي هذإ إلمقإم إن نذكر كل مإ جإ 0999()إلبخإري،97صدق رسول تل)

 
ويحث به  إؤلسةلمء به (، وإل يسعنإ ض

يفة تدعو  إؤلسةلم إلتكإفل إإلجتمإشي وإلرعإية إإلجتمإعية  ؤىلعن إلعمل إلتطوشي من آيإت كريمة وإحإديث رس 
ي هذإ إلجإنب

 
ة ض  .للمحتإجير  فهي كثثر

 
 
ي العرص الحديث :ثانيا

 
 تطور العمل التطوعي ف

ية، وخإصة تطوشي إلعمل إل ي شكل إؤلسةلم أصبح ظإهرة حضإرية وأخةلقية تتمثر  بهإ إلمجتمعإت إلبش 
 
ية، بدأ ض

إئح إلمحتإجة مثل تقديم إلطعإم و إلكسإء و إلمإل، ثم  مبإدرإت تطوعية فردية تقوم عىلي تقديم إلعون للش 
 من خةلل مؤسسإت إتخذت أسمإء مختلفة  أكث  أصبح 

ً
ي "تنظيمإ

، مؤسسإت إلعمل مؤسسإت إلمجتمع إلمدن 
ي، إلمؤسسإت إألهلية، إلمؤسسإت إلتطوعية، إلمنظمإت غثر إلحكومية"، هذه إلمؤسسإت بإتت  إلخثر

ي من خةلل نظم ولوإئح تضعهإ كمنهإج لتقديم مشإريعهإ وبرإمجهإ إؤل  يعد إلعمل  يةنسإنتمإرس إلعمل إلخثر
 إزدإد إنخرإط إلتطوشي وحجم إإلنخرإط فيه دليل عىل تقدم إإلمم وإزدهإرهإ، 

ً
 ورقيإ

ً
فإألمم كلمإ إزدإدت تقدمإ

ي 
 
ي إتت بهإ إلتنمية  إألعمإلموإطنيهإ ض

 من مطإلب إلحيإة إلمعإرصة إلت 
ً
إلتطوعية، كمإ يعد إإلنخرإط فيه مطلبإ

ي كإفة إلمجإإلت)
 
ي وإلعمل إلتطوشي (، و 9100()بسمة،98وإلتطور إلشي    ع ض  بير  إلعمل إلخثر

ً
هنإك إلتبإس دإئمإ

ي، لكن مإ فيه شك ؤن إلعمل إلتطوشي مفهومه  حت  ؤن إلبعض يظن أن كل عمل تطوشي هو فقط إلعمل إلخثر
ي كل إلمجتمعإت بدأ إلعمل  أكث  

 
ي كل إألديإن وض

 
ي ض

ي، يعت  بكثثر من ذلك، إلعمل إلتطوشي بدأ عمل خثر
ي بل ؤن إلتطوشي عىل شكل عمل  ي إألديإن وإلمذإهب وإألنبيإء  أكث  خثر

كإنوإ قإدة   (رضوإن تل عليهم)قإدة يعت 
ي مع  ي سبب خدمة إلمجتمع وتوعيته وهدإيته، لكن إلعمل إلخثر

 
ي إلعمل إلتطوشي وهبوإ عمرهم كله ض

 
ض

، ي جإنبير 
 
ي يعسي فقرإء، لم يعد عىل شكل فرد يعسي  إلوقت تعقد، تقعد ض

ي أو  غت 
ي يبت 

أو  مدرسة أيتإم فرد غت 
ه، وإنمإ أصبح مجموعة من  ي مصإرف متعدد ومتنوعة  إألفرإد غثر

 
تأخذ إألموإل من إلمقتدرين ثم ترصفهإ ض

، فأصبح له نوع من إلتعقيد فأصبح له نوع من إلتجمع و نوع من (8،ص9108()إلطإلب،99)بآليإت مختلفة
ي صورة مإلية بحته إلهيكل ونوع من إلتنظيم، كذلك تحول إلعمل إلتطوشي من عمل 

 
ي ض عمل تطوشي  ؤىلخثر

 ، ي
، إلجإنب إلقإنون 

ً
فيهي أحيإنإ ي إلجإنب إلث 

 
، إلجإنب إلثقإض يخدم إلعديد من إلجوإنب، يخدم إلجإنب إلصحي

، حت  أصبح كل نشإط فإعل يقيم مإ يسم أصدقإء هذإ إلنشإط، أصدقإء هذإ إلمكإن، بمعت   إلجإنب إلعلمي
أو  إلعلمي أو  تعسي جزء من وقتهإ وجهدهإ لدعم هذإ إلنشإط إلفكريمجموعة متطوعة مستعدة أن 

ي 
 
 (.9119()قنديل وجرإر،31)إلثقإض

ي ظل 
 
 كورونا  أزمةالعمل التطوعي ف

ي تقديم إلخدمإت إؤل  إ وجإهزيته إ دإئمإ إستعدإده إتظهر إلمجتمعت   
 
ية، مت  مإ نسإنض ية وإلتطوعية وإلخثر

ي ظل جإئحة كورونإ 
 
ي أصإبت إلعإلم بنوع لم يسبق من إلجمود وإإلنطوإء مندعت إلحإجة. وض

 أجل إلت 
وجود حإلة من إإلنكمإش إإلقتصإدي  ؤىلإلذي بدوره أدى ،"إلمسإعدة عىل إلحد من إنتشإر إلعدوى بير  إلنإس

ز إلحإجة  إلمفروض ألجل إلتعإيش مع هذه إلجإئحة ومحإولة تنقية إلمجتمع من إنتشإر إلحإإلت إلمصإبة. تثر
توفثر متطلبإت  أجل ، وإلعمل بحرص وعنإية من"وجود جهإز يعمل عىل تلمس إحتيإجإت إلموإطنير   ؤىل

 (.9191()دمحم،30)تحقيق إلمستهدفإت أجل من إلمختلفة أسإسية وصحية ومسإندة قطإعإت إلدولة

                                                           
5

صحيح 3232حديث  ،باب فضل سقي الماء ،كتاب المساقاة ،صحيح البخاري ،دمحم بن اسماعيل البخاري -  . 
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ي البلدان العربية 
 
 نماذج من العمل التطوعي ف

ي العراق
 
وس كورونإ حي"عطل وبإء  :التطوع ف ، وفرض علينإ منهجية جديدة "إة إلبش  بطرق غثر مسبوقةفثر

ي طإلمإ شكلت روتير  حيإتنإ إليومية
ي إلنشإطإت إلت 

 
حيث يقوم إلعرإقيون بإآلإلف رجإإل ونسإءا وحت  من  ض

-يعد إلعمل إلتطوشي من إلظوإهر إإلجتمإعية إلقديمة ،صغإر إلسن بأشكإل متعددة من إلعمل إلتطوشي 
خصوصيإت وأعرإف كل مجتمع، وقد  ؤىلإلحديثة، إلذي تمثر  به عدد من إلمجتمعإت، وهذإ إلتميثر  رإجع 

ز إلعمل إلتطوشي إؤل "آخر، ؤىلتختلف هذه إألعرإف من مجتمع  ي ويثر
 إألزمإت  عند إلعرإقيير  مع ظهورنسإن 

ي بعض إلمننسإنإؤل 
 
ي محىلي ية وض

 
ي ؤطإر جغرإض

 
ي حإإلت فردية قد إل تنحرص ض

 
ز ض إسبإت إلدورية، كمإ أنهإ قد تثر

ي بعض 
 
ي يقوم بهإ إلعرإقيون أثنإء سفرهم نسإنإؤل  إألعمإلدإخل إلبلد، وهذإ مإ يةلحظ ض

بلدإن أخرى،  ؤىلية إلت 
ي هنإك إلمسإعدة عىل إألصعد إلمإدية وأحيإنإ إلبدنية ؤذإ 

 
 مسإعدة ؤىلمإ تعرض شخصإ مإ  ؤذ يقدم إلفرد إلعرإض

ي ؤطإر مإ يعرف بإألعرإف إلمجتمعية إلشعبية إلعرإقية ب )إلفزعةأو  ،"حإدثإ معينإأو 
 
 إألعمإلمن  ،(حت  إعتدإء ض

وس كورونإ عدد من إلمدن إلعرإقية أثر إنتقإله لهإ من مدن إنتش  فيهإ   إلتطوعية نشإهده إآلن بعد أن أصإب فثر
ي 
 
ي ملزم إتخذت إلسلطإت إلعرإقية بإجرإء  أغلبكإلصير  وإيرإن، ومن ثم إنتش  ض

دول إلعإلم، وكأجرإء وقإن 
ي بعدم إلخروج من إ

ي عإلمي يقر 
ي إلبيوتأو  لمنإزلنستطيع أن نسميه بإجرإء وقإن 

 
 STAY AT) إلبقإء ض

HOME)  لحإإلت 
ً
ية قد تحصل للعوإئل ذإت ؤنسإنوترتب عليه فيمإ بعد فرض حإلة عدم إلتجوإل، وتدإركإ

ة من إلشعب ممن يشكل لهم إلعمل مصإدر للدخل إليومي  نةلحظ أثر  ،إلدخل إلمإىلي إلمحدود، وهم فئة كبثر
جعيإت إلدينية وبعض إلقوى وإلشخصيإت إلوطنية وعموم أبنإء ذلك ؤنطةلق إلدعوإت إلصإدرة من إلمر 

ي 
 
ي  ؤىلإلشعب إلعرإض

 
رت من جرإء حإل  ؤغإثة إلتطوعية ل إألعمإلإلمشإركة ض ي قد ترص 

إلعوإئل وإلبيوتإت إلت 
وس كورونإ، حيث دشي  ي توفثر  إؤلنذإر إلوقإئية من فثر

 
 مإ أسمإهم: "أهل إلخثر من إلمتمكنير  مإليإ أن يسإهموإ ض

رة من  إلرإهنة ويمكنهم إحتسإب مإ يدفعونه من إلحقوق  إألوضإعإلحإجإت إألسإسية للعوإئل إلمترص 
عية"، كمإ دشي  ي  إلش 

ممن تتوفر لديهم إلموإد إلغذإئية ونحوهإ بإن يعرضوهإ للبيع وإل يرفعوإ أسعإرهإ بل ينبص 
ي إلوقت ذإيجتم إلتو و "أن تكون مدعومة، 

 
أو  نشإطهم بإتجإه دعمإصحإب إلشأن بتكثيف  ته من قبله ض
رة بإلوقت إلرإهن ي حركتهم ؤىل تم إإلتجإه، و "ؤسنإد إلعوإئل إلمترص 

 
: "تشكيل مجإميع شبإبية تعمل بإلتنسيق ض

ي معظم إلمنإطق، وإل بد أن يأخذوإ كإفة إؤلجرإءإت 
 
ي ظل منع إلتجول إلسإري ض

 
مع إلجهإت إلرسمية ض
إزية لكي إل تنتقل 

ي مسإعدة بعضهم إلبعض أجل من إلعدوى ؤليهم إل سإمح تلإإلحث 
 
وهو إروع  ،إإلستمرإر ض

ي إلتكإتف وإلوقوف لبعضهم إلبعض)
 
به إلعرإقيون ض  (.9191()شبيب،39مثإل يرص 

ي دولة إ
 
ي إ :إلعربية إلمتحدة ؤلمإرإتإلتطوع ض

 
ؤدإرة إلقوى إلعإملة منصة " ؤلمإرإتأطلقت دوإئر إلصحة ض

ي  ي أبوظتر
 
ي إلقطإع إلصحي من إإلصحية ض

 
ي تتيح للعإملير  ض

ي إلمسإهمة  ؤلمإرإت" إلرقمية إلجديدة إلت 
 
إلرإغبير  ض

ي إ
 
هإ للمنشآت إلصحية ض ي إلتسجيل وإضإفة كإفة بيإنإتهم وتوفثر

 
ي إلرعإية إلصحية ض

 
، وذلك ضمن ؤلمإرإتض

وس كوفيد ي إو  ،"09-إلجهود لمكإفحة إنتشإر فثر
 
نظإم  ؤىلمن إلدخول  ؤلمإرإتستتمكن إلمنشآت إلصحية ض

ي وإستعرإ ي أبوظتر
 
للتطوع وإلتوإصل معهم بحسب أو  ض جميع إلمتقدمير  للعملؤدإرة إلقوى إلعإملة إلصحية ض

ه للتطوع ي تنإسب كفإءتهم وإلوقت إلذي يمكنهم توفثر
يمكن للعإملير  و  إإلحتيإجإت لتوفثر إلوظإئف إلت 

وط إلتإلية  ي إلمنصة إلرقميةإلتسجإلصحيير  إلذين تتوفر لديهم إلش 
 
ي إلرعإية إلصحية: أو  للعمل يل ض

 
 إلتطوع ض

 " ي أو  أن يكون إلمتقدم ممن يعملوإ بدوإم كىلي
 
ي ض

ي إلمنطقةأو  إلعيإدإت أحد  جزن 
 
 "إلمستشفيإت ض

 ولديه إلوقت للعمل لسإعإت ؤضإفية
 عىل شهإدة أهلية 

ا
ي إلسإبقأو  أن يكون إلمتقدم حإصال

 
 إجتيإز إمتحإن دإئرة إلصحة ض

  ي أو  أن يكون إلمتقدم ممن أتموإ ؤجرإءإت إلدإتإ فلو  عىل ترخيص هيئة صحة دنر
ا
وزإرة أو  حإصال

 إلصحة

 ي قطإع إلرعإية إلصحيةأو  إلمتطوعير  إلمرخصير   أحد  أن يكون إلمتقدم
 
أن أو  إلمؤهلير  للعمل ض
ي  ي أبوظتر

 
 بإلحصول عىل رخصة مزإولة إلمهنة ض

ً
 .يكون إلمتقدم مهتمإ

 عىل تعمل وزإرة إو 
ً
ي دولة إ"لصحة ووقإية إلمجتمع حإليإ

 
 ؤلمإرإتتدريب إلمتطوعير  لدعم إلمنظومة إلطبية ض

وس   ي تتخذهإ إلدولة للحد من إنتشإر فثر
إزية إلت  ضمن سلسلة إلجهود إلتوعوية وإلتدريبية وإؤلجرإءإت إإلحث 

بهدف رفع جإهزية إلشبإب مبإدرإت وطنية  9كمإ أطلقت إلمؤسسة إإلتحإدية للشبإب  ،(09كورونإ )كوفيد 
ي إ

ي دولة ؤلمإرإن 
 
إتهإ إلمجتمعية وكإفة منإجي إلحيإة ض ي إلتعإمل مع إألوبئة وإلحد من تأثثر

 
 وتعزيز دوره إلفعإل ض

ي أسإسيإت إلوقإية من إلجوإئح إلطبيةوجود . وشملت تلك إلمبإدرإت "ؤلمإرإتإ
 
مبإدرة قيم و  ،دورة تدريبية ض

ي 
نإمج إلوطت  ي لقيم إلشبإب إ لالجيإل ضمن إلثر

ي نصإئح قيمة  ؤىلوتسص  ،ؤلمإرإن 
 
مشإركة كبإر إلموإطنير  ض

ي مختلف إلظروفؤلمإرإتللشبإب حول طرق إلوقإية، وكذلك تسليط إلضوء عىل إلقيم إ
 
ؤعدإد دليل و  ،ية ض

https://doh.gov.ae/ar/covid-19/Health-Workforce-Management-System
https://doh.gov.ae/ar/covid-19/Health-Workforce-Management-System
https://doh.gov.ae/ar/covid-19/Health-Workforce-Management-System
https://adhwf.doh.gov.ae/auth/register
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دث أح"ؤرشإدي لةلعتنإء بهم ووقإيتهم من إألوبئة بإلتعإون مع وزإرة تنمية إلمجتمع حول كيفية إستخدإم 
ي إلمجتمع من

 
 إضإألمر وقإيتهم من مختلف  أجل إلوسإئل وإآلليإت للعنإية بكبإر إلموإطنير  ض

 (.9191()دليل إرشإدي،33")وإألوبئة

ي المملكة ا
 
ي إ طإقإت إلشبإب توجيهن ؤ :ية الهاشميةألردنالتطوع ف

نحو إلعمل إلتطوشي إإلجتمإشي له  ألردن 
ي موإجهة إلتحديإت وإن مإ  أهمية

 
ي إ إلشبإب يحملهبإلغة ض

ي ممإرسة إلمسؤولية  ألردن 
 
من فكر وثقإفة ض

ي تحقيق إلسلم إلمجتمصي 
 
إ من إلمبإدرإت إلشبإبية إلتطوعية " ،إلمجتمعية يسهم بشكل كبثر ض ونرى كثثر

ي إ
 
وذلك من خةلل إإلقبإل إلشديد من قبل إلشبإب عىل إلمبإدرإت إلتطوعية إلفردية وإلذي  ألردنإإليجإبية ض

ي لدى إلشبإب
 
ي إلفكر إلثقإض

 
ي إ يدل عىل إلتطور ض

يعتثر إلعمل إلتطوشي  ،وتغثر إلصورة إلنمطية لشبإبنإ  ألردن 
ي و 

 
ي بنإء إلمجتمعإت وإلنهوض بهإ وتطويرهإ وتنميتهإ خإصة ض

 
ة أسإسية هإمة ض ، ويكتسب ركثر  قتنإ إلحإىلي

ي إلبلدإن  أهميةإلعمل إإلجتمإشي إلتطوشي 
 
 بعد يوم حيث إن إلحكومإت وإلمؤسسإت إلعإمة ض

ً
إيدة يومإ مث  

إلمتقدمة وإلنإمية لم تعد قدرة عىل إلقيإم منفردة بدورهإ إلتنموي وسد حإجإت أفرإدهإ ومجتمعإتهإ مع 
ي تغثر مستمر صعوبة إلظروف إلمعيشية وإإلقتصإدية وإلمإدية إز 

 
دإدت إإلحتيإجإت إإلجتمإعية وأصبحت ض

وبشكل متسإرع ولذلك كإن إل بد من وجود جهإت موإزية لجهود إلجهإت إلحكومية تقوم بمسإعدة إلقطإع 
ي تلبية إإلحتيإجإت

 
ويطلق عليهإ " إلمؤسسإت إألهلية  "إلعإم وتكمل إلدور إلذي تقوم به إلجهإت إلحكومية ض

ي تقوم بدور ك
ي معإلجة قضإيإ إلمجتمع " إلت 

 
ي إلمقدمة ض

 
 مإ تكون ض

ً
ي إلشأن إإلجتمإشي وإلتنموي وغإلبإ

 
بثر ض

ي مختلف مجإإلت إلتنمية إلوطنية إلشإملة وتعتمد 
 
ي تدعم عمل إلحكومة ض

إمج إلت  ورسم إلخطط وتنفيذ إلثر
ي نجإح عملهإ   نسإنإلمؤسسإت إألهلية عىل إؤل 

 
ي إآل كجزء أسإخي وهإم ض

 
ة إقبإل كثيف ، ومإ إلحظنإه ض ونة إإلخثر

إلفئإت وإلعوإئل إلمحتإجة وهذإ يدل عىل  ؤىلتقديم إلمسإعدإت بمختلف إشكإلهإ  ؤىلمن قبل إلشبإب 
 (.9191()إلخشمإن،34وإلوطن) نسإنإلشعور بإلمسؤولية إتجإه إؤل 

ي مملكة البحرين
 
إبط وإلتةلحم بير   :التطوع ف

إ لبيئة ثقإفية وإجتمإعية تؤمن بأن إلث 
ً
إلعمل إلتطوشي يعد وليد

إتيجية بل هو أسإس قوة إلمجتمعإت،  ورة إسث  ة "أبنإء إلوطن إلوإحد هو رص  وللعمل إلتطوشي ركإئز ثةلث، ركثر 
سيخ هذإ  ،تعليمية ي إلبحرين عىل سبيل إلمثإل لوحظ إهتمإم إلمؤسسإت إلتعليمية بث 

إلمفهوم كجزء فط 
تخصيص يوم لرعإية ذوي إإلحتيإجإت أو  أسإخي من إلمنإهج إلدرإسية سوإء من خةلل تنظيف إلشوإز  

هإ من إلمظإهر إألخرى ة مؤسسية"إلخإصة وغثر من خةلل تخصيص مملكة إلبحرين جإئزة سمو إلشيخ  ، وركثر 
ي أعلنت جوإئزهإ 

ي  عيد بن عىلي بن خليفة آل خليفة للعمل إلتطوشي وإلت 
، 9109للسنة إلتإسعة إلعإم إلمإذ 

، "يتوإزى ذلك مع  ي إلعمل إلتطوشي
 
ي تنهض بدور بإرز ض

ي وإلت 
ي إلبحريت 

نمو ملحوظ لمؤسسإت إلمجتمع إلمدن 
ي إلتوعية ب

 
ة توعوية: من خةلل دور إؤلعةلم ض ي مإ سبق أن إلجهود إلتطوعية "، ذلك إلعمل أهميةوركثر 

ويعت 
ي مملكة إلبحرين  أزمةإلملموسة خةلل 

 
دول إلخليج إألخرى هي نتإج عمل ممتد عثر سنوإت أو  كورونإ سوإء ض

إ تم إلبنإء عليه خةلل موإجهة وبإء كورونإ ومنهإ ؤعةلن إلحملة إلوطنية 
ً
ليست بإلقليلة وتمثل أسإًسإ رإسخ

ي إلمجإلير  إلصحي وإؤل 
 
ي إلبحرين عن فتح بإب إلتطوع للعمل ض

 
ي لمكإفحة كورونإ ض

وجميعهإ إلقت تجإوًبإ  ،نسإن 
ي حول  إألمر  إلبلدغثر مسبوق من أبنإء 

إلعمل إلتطوشي وإلذي يمكن  أهميةإلذي يجيب عن إلتسإؤل إلثإن 
ي ثةلثة أمور، 

 
،   إألزمإت : أنه كلمإ إزدإد حجم إلكوإرث و إألول"تحديده ض كإنت هنإك إلحإجة للعمل إلتطوشي

إ عىل ذلك بحي
ً
 دإمغ

ا
ث فإقت ؤمكإنإت كإفة دول إلعإلم حت  إلمتقدم منهإ، وقد قدمت كورونإ دليال

: درإية إلمتطوعير   ي
فإلمتطوعون يكون لديهم إلقدرة عىل إلوصول للفئإت إلمحتإجة ربمإ بشكل أرسع، وإلثإن 

هإ، وإلثإلث: تنوع إلمسإعدإت إلمقدمة من  كث  بمنإطقهم وتحديد إلفئإت إأل  حإجة للمسإعدة دون غثر
ي تكإمل إلجهود وتحقيق إلفإئدة منهإلمتطوعير  بحسب إحتيإ

 
ل،جإت إلمنإطق بمإ يسهم ض  .(35()9191إ")إلثر 

 
 نتائج الدراسة 

ي ظل جإئحة كورونإ  إلتطوعية إألعمإلممإ تقدم من درإسة ظإهرة 
 
 :، نستنتجض

ي أوجدتهإ  .0
كورونإ إلكإرثية وغثر إلمسبوقة فؤنهإ قد كشفت عن   أزمةعىل إلرغم من إلتحديإت إلهإئلة إلت 

ي أبنإئهإ إلذين يدركون 
 
وة إلحقيقية لالمم هي ض ومعت  أن مصلحة  أهميةجإنب آخر مهم وهو أن إلث 

 .إألوطإن تسمو فوق إلجميع

ي تعد .9
هو وإلكوإرث إختبإًرإ حقيقًيإ لهإ و  إألزمإت هنإك مسؤولية تقع عىل عإتق كل فرد ؤزإء إلوطن وإلت 

هإ فيه بشكل وإضح ؤبإن تلك إأل إلعديد من إلدولإلذي أثبتت  إألمر  ي وجود أسإس  زمةتمثر 
بمإ يعت 

تهإ إلمجتمعية ويكون لديهمإ   لتتكإمل إلجهود إلحكومية مع نظثر
ا
رإسخ يمكن إلبنإء عليه مستقبال



208 Harith Hazem AYOUB   &   Jasim Hasan JASIM    

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
p. 022 -012 

 بإلقدرة عىل إلجإهزية للتعإمل مع أي مستجدإت طإرئة مهمإ كإنت خطورتهإ ومن ثم يكون هنإك يقير  
 .تجإوزهإ

ي تعإرفإلتطوعية  إألعمإلتدل  .3
أن  ؤىلوبإء كورونإ  أزمةإجتمإعيإ طوإل تإريخهم وحت   تهإ إلشعوبإلت 

ي بعض
 
، إلسيمإ ض وع نحو إلعمل إلتطوشي ي إلث  

 
إ ض وإلمخإطر خإصة  إألزمإت لالعرإف إلدينية أثرإ كبثر

ي بعض إلوجوه مإ يعدونه أبعإدإ ؤلهية وأخروية
 
ي تحمل ض

 .تلك إلت 

ي  .4
ي كل  شعوب إلعربيةتمثر  بهإ إلتتشكل إألعرإف إإلجتمإعية إلنإجمة عن إألعرإف إلعشإئرية إلت 

 
ض

ي هذه إلشعإئر أعرإف: ؤكرإم إلضيوف وإلنخوة  بلدإنهإ 
 
سخ ض ، حيث تث  ي إلعمل إلتطوشي

 
 ض
ً
إ  كبثر

ً
دورإ

ي إلحإإلت إلطإرئة بصورة تخرج من نطإقهإ إلمحدود 
 
حإلة عإمة  ؤىلومسإعدة إلمحتإج إلسيمإ ض

ت بهإ  ؤىلوأحيإنإ تصل  يد إلمجتمعإت إلعربية وهي بإلتأك أغلبإلمبإلغة، وهذه إألعرإف وأن تمثر 
أعرإف عربية لكن إلعرإقيير  تفوقوإ بهإ عىل ؤخوتهم وأبنإء قوميتهم إلعرب ولعل إلدإلئل عىل ذلك مإ 

ي مإ تقدم من هذه إلورقة
 
نإ له ض  .أرس 

ي تمثر   .5
بحكم إألعرإف إلمشإر ؤليهإ ستظل سإرية بحكم  إلشعوب إلعربيةبهإ  تؤن هذه إلخصلة إلت 

ي أوقإت
 
وإلمنإسبإت إإلجتمإعية وإلدينية مإ  إألزمإت إلمحددإت إإلجتمإعية وإلقبلية وإلدينية إلسيمإ ض

ي فرضت نفسهإ 
ي ترفضهإ إلبيئإت وإلمنظومإت إألخرى إلت 

لم تؤثر إلعوإمل إلمإدية وغثر إلمإدية إلت 
نإ فيمإ مر  عىل عوإلم أخرى وإنتهت هذه   .إألعرإف وإلقيم مثلمإ أرس 

ي تنظيم قيم وأعرإف إلمجتمع فمإ  .6
 
أن لكل منظومة فكرية وفلسفية وسيإسية لهإ قيمهإ وفلسفتهإ ض

إكية و  ي إلنظم إإلشث 
 
ي إلنظم إلرأسمإلية، وبإلتأكيد أن هذه إؤلسةلمنرإه مثةل ض

 
ية تختلف عن مإ نرإهإ ض

ة سإدتهإ قيم مختلفة عن قيم وف إكية و إألخثر فلسفة  ؤىلية فهذإ رإجع إؤلسةلملسفة إلمنظومإت إإلشث 
ي ترى أن قوة إلدولة وسعإدة إلمجتمع وتنظيم عوإمله إلسيإسية 

هذه إلمنظومة )إلرأسمإلية( إلت 
وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية وربمإ حت  إلعسكرية يكون من خةلل فلسفة هذإ إلنظإم، إلذي هو إآلخر 

ي فلسفته وقيمه وحت  
إت إلحيإة وقوإنير  إلطبيعة تعإن  ي إألنظمة إألخرى من متغثر

نظإمه كمإ تعإن 
ب إلعإلم كله ولم تتمكن أي من  وس كورونإ إلذي رص  إؤللهية وتمظهرإت هذه إؤلرإدة، ومنهإ إنتشإر فثر

 .إألنظمة إلمشإر ؤليهإ من تجإوزه لحد إآلن

 

 المصادر والمراجع 
ي  ،لسإن إلعرب ،(0999) بن مكرمإبو إلفضل جمإل إلدين دمحم  ،)إبن منظور( إث إلعرنر

وت ،دإر إحيإء إلث   ،بثر
 .411ص ، 08ج

دإر  ،تحقيق عبد إلسةلم دمحم هإرون ،معجم مقإييس إللغة ،(0979)إبن فإرس إحمد بن زكريإ ،إبو إلحسير  
 .499ص  إألول،إلمجلد  ،مإدة جوح ،إلفكر 

ي قنديل وخإلدة جرإر
ي ، مفهوم إلعمل إلتطوشي و (9119)إمإن 

ي إلمجتمع إلمدن 
 
 ،حجم مشإركة إلمرأة إلعربية ض

ي عىل إلموقع  ،قطر  ،مقإبلة منشورة عىل موقع قنإة إلجزيرة
ون  تإري    خ إلزيإرة  :إلتإىلي  إؤللكث 

4/9/9191                  www.aljazeera.net/programs/2004   

ي إلمإء  ،كتإب إلمسإقإة  ،، صحيح إلبخإري(1292)دمحم بن إسمإعيل ،إلبخإري
 9363حديث  ،بإب فضل سط 

 .صحيح

وت ،6199حديث  ،دإر إإلرقم ،دمحم بن إسمإعيل ،إلبخإري  .0999ص  ،ت( ،)د  ،بثر

ي إلوقإية من إإلرهإب ،(9117)عمر بن حزإم بن نإرص بن عمر ،بن قرملة
 
ي ض

 ،دور مؤسسإت إلمجتمع إلمدن 
إلمملكة إلعربية  ،إلريإض ،جإمعة نإيف إلعربية للعلوم إإلمنية ؤىلرسإلة مإجستثر منشورة مقدمة 

 .031ص  ،إلسعودية

 .061 - 059ص  ،مصدر سإبق ،لسإن إلعرب ،(0999) جمإل إلدين دمحم بن مكرم ، بن منظور

وس كورونإ إلمستجد )كوفيد لجنة إلوطنية إلعليإ للتطوع إل ،، دليل إرشإدي(9191)(09-إلتطوع لموإجهة فثر
ي  إألزمإت، خةلل ي إبو ظتر

 
ي  ،إلعربية إلمتحدة ؤلمإرإتإ ،نظإم إدإرة إلقوى إلعإملة إلصحية ض  ،إبو ظتر

 :عىل إلموقع إلتإىلي  ،ؤلمإرإتإ
  www.basmaorg.org                      9191/ 4/9تمت إلزيإرة بتإري    خ 

ي عىل إلموقع  ،غزة ،، دليل سيإسة إلتطوع(9100)جمعية بسمة للثقإفة وإلفنون
ون   :إلتإىلي  إؤللكث 

ة للنش  وإلتوزي    ع ،(9101) علم إجتمإع إلتنمية ،دمحم محمود  ،إلجوهري  ،0ط ألردن،إ ،عمإن ،دإر إلمسثر
 .93ص

http://www.aljazeera.net/programs/2004
http://www.basmaorg.org/
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ي (9105)عوإطف بنت مرزوق بن سعد ،إلحإزمي 
 
رسإلة  ،تفعيل إلعمل إلتطوشي ، دور إلجإمعإت إلسعودية ض

بية  ي إلث 
 
بية  -جإمعة إم إلقرى  ،ية وإلمقإرنةإؤلسةلممإجستثر ض إلمملكة إلعربية  ،كلية إلث 
 .19ص ،إلسعودية

ي تفعيل إلعمل إلتطوشي (9105)عوإطف بنت مرزوق بن سعد ،إلحإزمي 
 
مصدر  ،، دور إلجإمعإت إلسعودية ض

 .91ص  ،سإبق

 ،عمإن ،دإر إسإمة للنش  وإلتوزي    ع ،معجم مصطلحإت إلخدمة إإلجتمإعية ،(9109) عبد إلنإرص سليم ،حإمد 
 .497ص ألردن،إ

ي تنظيم إلمجتمع ،(9191)سيد إبو بكر ،حسإنير  
 
منشور عىل إلموقع  ،459ص ،طريقة إلخدمة إإلجتمإعية ض

ي 
ون  ي   www.arabrotuntee.net :إلتإىلي  إؤللكث 

 
  .                                  9191/ 30/0تمت زيإرة إلموقع ض

ي إلفقه  ،حسن غإنم .د ،حسن
 
ي مجلة  ،إؤلسةلمي حكم إلجوإئح إلطإرئة عىل عقد إلمضإربة ض

 
بحث منشور ض

 .939ص  ،ب.ت ،0إلمجلد  ،40إلعدد  ،إلجإمعة إلعرإقية

ي 
ي ظل إألزمة، جريدة إلعرب إإلقتصإدية إلدولية، (9191)د. عإمر بن دمحم ،إلحسيت 

 
، إلعمل إلتطوشي ض

ي . مقإل منشور عىل إلموقع 99/4/9191
ون  :   إؤللكث  إلتإىلي

https://www.aleqt.com/2020/04/22/article_1810721.html. 

ي رقم ) ،(9119) نبيل عبد إلرحمن ،حيإوي
رس موضوشي وتعديةلته مع فه 0950( لسنة 41إلقإنون إلمدن 

 .036ص ،إلعرإق ،بغدإد  ،إلمكتبة إلقإنونية ،لموإد وإحكإم إلقإنون

ي ، إلعمل إلتطوشي ومهإرإت إلشبإب إ(9191)د. عمر عىلي  ،إلخشمإن
ي صحيفة عمون  ،ألردن 

 
مقإل منشور ض

ي عىل إلموقع  ألردن،إ ،إإلخبإرية
ون   :إلتإىلي  إؤللكث 

 .084إية  ،سورة إلبقرة

 .9إية  ،5تسلسل  ،سورة إلمإئدة

ي ، إلعمل إؤل (9191)د.إسعد كإظم ،شبيب
ي إعرإف إلعرإقيير  نسإن 

 
مركز إلمستقبل للدرإسإت  ، إلتطوشي ض
إتيجية بإلتعإون مع شبكة إلنبأ إلمعلومإتية ي مقإل منشور عىل إلموقع ، إإلسث 

ون    :إلتإىلي  إؤللكث 
ي 
ي جإمعة  ،إلمجتمع، إلعمل إلتطوشي وعةلقته بأمن (9116)معلوي بن عبدتل  ،إلشهرإن 

 
رسإلة مإجستثر ض

 .06ص ،إلمملكة إلعربية إلسعودية ،إلريإض ،نإيف إلعربية للعلوم إإلمنية

ي إلمملكة (9105)عبدتل بن معيض بن عإئض ،إلشهري
 
ية إلمإنحة ض ، إلرقإبة إلنظإمية عىل إلمؤسسإت إلخثر

إلمملكة إلعربية  ،إلمنيةجإمعة نإيف إلعربية للعلوم إ ،رسإلة مإجستثر  ،إلعربية إلسعودية
 .63ص ،إلسعودية

ي حفيظة وعىلي إلطإلب ي تنمية ثقإفة إلموإطنة لدى إلشبإب إلجزإئري (9108)طإلتر
 
، إلعمل إلتطوشي ودوره ض

بية وقضإيإ إلمجتمع ي إلث 
 
ي مجلة إلشإج ض

 
(، بحث منشور ض

ً
ية إنموذجإ إلعدد  ،)إلجمعيإت إلخثر

 .8ص ،إلجزإئر  ،(7)

ص  ،إلقإهرة مرص  ،إلمطبعة إلفنية إلحديثة ،4ط ،إصول إلبحث إإلجتمإشي  ،(0975)سنعبد إلبإسط دمحم ح
055. 

ي  ،(0989)آسو إبرإهيم ،عبدتل
ي منطقة إلحكم إلذإن 

 
إلمشكةلت إإلجتمإعية وإلحضإرية للمرأة إلعإملة ض

ي مدينة إلسليمإنية(
 
رسإلة مإجستثر غثر منشورة  ،)درإسة ميدإنية عن مشكةلت إلمرأة إلعإملة ض

ي جإمعة بغدإد   ؤىلمقدمة 
 
 .97ص ،بغدإد  ،كلية إآلدإب ض

بية  ،(9119)عبد إلعزيز بن دمحم مسفر ،إلغإمدي ي إؤلسةلمإلعمل إلتطوشي من منظور إلث 
 
ية وتطبيقإته ض

ي جإمعة إم إلقرى ،إلمدرسة إلثإنوية
 
 ،إلمملكة إلعربية إلسعودية ،إلريإض ،رسإلة مإجستثر ض

 .38ص

ي إلعرإق ،(9116) عبدتل حسن ،مإذي
 
ي للتدريب  ؤىلبحث دبلوم مقدم  ،وإقع إلبطإلة ض إلمعهد إلعرنر

 .9ص،إلعرإق ،بغدإد  ،إإلحصإئية وإلبحوث

وس كورونإ ) ،(9191) لم ،دمحم  ،إلحوإر إلمتمدن ،إإلبعإد وإلتدإعيإت إلمستقبلية( ،وإلنتإئج إألسبإبفثر
ي مقإل منشور عىل إلموقع 

ون  :  إؤللكث   .www.m.ahewar.org/23/3/2020 إلتإىلي

ي   ،ليإت تفعيل إلعمل إلتطوشي مع عرض ألهم إلقضإيإ وإلمجإإلت آ ،عبد إلملك منصور  ،إلمصعتر

ي إلمملكة إلعربية  ،(9115) عبدتل إلعىلي  ،إلنعيم
 
كثر  عىل إلعمل إلتطوشي ض

إلعمل إإلجتمإشي إلتطوشي مع إلث 
 .90ص ،إلمملكة إلعربية إلسعودية ،إلريإض ،مكتبة إلملك فهد إلوطنية ،إلسعودية

 .95-94ص ،مصدر سإبق ،، إلعمل إإلجتمإشي إلتطوشي (9115)عبدتل إلعىلي  ،إلنعيم
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ل  ،(، إقبإل وإسع عىل إلعمل إلتطوشي وشبإب إلبحرين يسطرون قصص نجإح بإهرة9191سمإهر سيف) ،إلثر 
 www.alwatannews.net2020/4/11          :عىل إلموقع ،إلبحرين ،جريدة إلوطن
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