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   نفع الناسما يثقافة 

  الدكتور السيد عالء الجوادي

  المقدمة

تقوم عملية الحوار الوطني في العراق على ركائز معينة تدخل بها حسابات سياسية 
وهي في معظمها تعبر عن . وقومية ودينية ومذهبية وعشائرية وحزبية عديدة

  .خصوصيات االختالف او التنوع بين المكونات العراقية
  

بل . ه الخصائص سلسلة من المالكات واالطر الفكرية في التثقيف واالعالموتفرز هذ
قد تقود بعض االحيان الى الصراع الحاد الذي يصل الى االقتتال بين ابناء البلد 
الواحد والمدينة الواحدة والعشيرة والبيت الواحد وبمبررات شتى كلها تدعي الحق وان 

  .الطرف المقابل هو الشر المطلق
  

ما تضاف للثقافة العدوانية عند االختالف ثقافة المحاصصة بعيدا عن الكفائة وعند
والنزاهة، تتكون منظومة فكرية ثقافية هي ابعد ما تكون عن الحوار الحقيقي بين 

بل تنتج ثقافة . المجموعات البشرية بما يعود مردوده الى نفع االنسان واعمار البالد
براثن اجندات خارجية سوداء لها حسابات بعيدة  تخريب البلد، ال سيما اذا وقعت في

  .المدى في تدمير العراق كبلد وشعب وانسان له دور ريادي في المنطقة والعالم
  

ال اريد من هذه المقدمة ان ألغي االختالف بين الناس فهو امر واقعي وموضوعي 
قبل فالتنوع وطبيعي وموجود في كل بلدان العالم في التاريخ والواقع وسيبقى في المست

وينبغي اخذ عنصر التنوع دائما . احدى صفات الكائن الحي وعلى رأسه االنسان
ولو شاء  :يقول تعالى. بنظر االعتبار في مفرزاته السياسية او الثقافية او االعالمية

... ربك لجعل الناس أمة واحدة، وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك، ولذلك خلقهم
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فة ألغاء االخر السباب االنتماء العرقية او القومية او الدينية او فثقا. 118/سورة هود
وكثيرا مما نشاهده من . الطائفية او السياسية هي اساس هدم البلدان واالوطان

. سلبيات في بلدنا اليوم هو من جراء هذه السياسات التي سادت في العراق لعقود
تأكيد على ضرورة عدم تجاهل ولكن اريد ان اتناول الموضوع من زاوية اخرى مع ال

  .كل متغيرات معادلة الحوار الوطني
  

الثقافة التي اريد التأكيد عليها في الحوار الوطني العراقي هي ثقافة ما ينفع العراقيين 
كناس لهم حقوقهم في الحياة الكريمة، حالهم حال بقية ابناء االنسانية الذين يعيشون 

والذي . بل وحتى الرغيد في بعض االحيانفي بحبوة من العيش الهادئ المطمئن 
حرم منه االنسان العراقي منذ زمن طويل مع ما في العراق من خيرات كفيلة بجعل 
العراقي يحيى حياة ال تقل في مستوياتها عن الحياة التي يعيشها االمريكيون او 

  .االوربيون او الخليجيون
  

اوطئ مستويات معيشة افقر بلدان المؤلم ان مستوى المعيشة في العراق يقارن اليوم ب
هناك مصالح للناس ينبغي ان تكون محور . العالم وهو من اغنى البلدان في العالم

او محاور اهتمام او اهتمامات المعنيين بالحوار النها تؤثر على حياتهم ومستقبلهم 
  .جاهوالخطوة االولى في هذا الميدان هو التثقيف الجاد بهذا االت. وابنائهم وعوائلهم

  
هذه الثقافة في عملية الحوار هي التي تضع االمور في نصابها وتجعل الحوار عند 
تحققه يظهر في الحياة الواقعية ضمن مظاهر ملموسة وليس شعارات ال يتمكن 

وما يستتبع ذلك من ادعاءات وادعاءات . الراصد من التحقق من مدى االلتزام بها
نحن نحتاج في . لمربع االول او الى ما قبلهمضادة ترجع عملية الحوار دائما الى ا

  :الحوار الى ثقافة تركز على
  خير الناس من نفع الناس،

  المسلم من سلم الناس من لسانه ويده،
  كلكم الدم وادم من تراب،
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  التسابق في عمل الخير،
  هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها، 

  حب الخيك ما تحب لنفسك،
  خالق،انما بعثت التمم مكارم اال

  .وامثالها وغيرها الكثير....متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا
ومما ال شك به ان هذه المفاهيم، هي مفاهيم انسانية واسالمية وعربية ووطنية 

وهي كذلك بهذه الصياغة اللفظية كانت او تلك اسس التطور في المجتمعات . اصيلة
  !لدولي، فهل تم تفعيلها ثقافيا في عملية الحوار؟واسس بناء الحوار الوطني منه او ا

  
بعض االحيان يكون محتوى الحوار قائما على المغالبة والمشاطرة في تسجيل النقاط 
واثبات المواقف والتخندق ضمن شعارات ال واقع وال حقيقة لها في عالم صراع 

الحوار لماذا : مما يرسم سؤاال كبيرا هو. االصيل لالنسان من اجل الحياة الكريمة
  !!ولمن؟؟

وعلى االغلب يكون الجواب لمصالح ضيقة شخصية او فئوية او لالشيئ على 
  !! االطالق

  
ان التأكيد في عملية الحوار الوطني والمصالحة الوطنية على مالكات معينة ينبغي 
ان ال يضيع المشترك االنساني الذي يعتبر عند الشعوب المتقدمة وعند الناس 

  .االساس المتحضرين هو
  

تحقيق السالم االجتماعي والعدالة بين المواطنين وتأمين الرفاهية البناء الشعب، لو 
توافقت االطراف المتحاورة على تحقيقها ستتحول بعد دورة زمنية مناسبة الى منافع 

  .واسعة وكبيرة ينعم بها الجميع
  .الخ...فيتمتع بها العربي والكردي والتركماني واالشوري

  .الخ...مسلم والمسيحي والصابئي واليزيديوتشمل ال
  .الخ...وتشمل الشيعي والسني والكاثوليكي واالرثذوكسي
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  .الخ...وتشمل االسالمي والقومي واليساري والديمقراطي واللبرالي
  .وسوف ال يحرم منها اي عراقي ما دام موقفه غير متعارضة مع القانون

  
بطه مع عملية الحوار والمصالحة ان حرصنا على نشر هذا اللون في الثقافة ور 

الوطنيتين سيفتح صفحات من العمل الجاد التي تقلل من المماحكات والمناكدات 
  .والحزازيات بين المتحاورين

  
وبمقدار ما تكون هذه الثقافة منتشرت وفاعلة في المجتمع بمقدار ما تكون عامل 

ايجابية نافعة لكل ضغط ايجابي يدفع االطراف الداخلة في الحوار الى اتجاهات 
وسيضعه مع جماهير العراق او مع جماهير الوسط الذي ينتمي اليه وجها . االطراف

ماذا حققت لنا ايها المتحاور من : وسيجابه دائما بسؤال كبير. لوجه على المحك
  عملية الحوار؟؟؟ 

  
ان مبادرة وزارة الحوار الوطني في الدعوة لهذا الملتقي بين مجموعة مختارة من 
اصحاب الفكر ومن عقول ابناء العراق المهتمين بالجانب الثقافي والعلمي 
واالكاديمي، لهو دليل على ايمان هذه الجهة المسؤولة رسميا عن عملية الحوار، 

ونشكر . بدور الثقافة في الحوار، وهو بحد ذاته يضع االمور في مكانها الصحيح
الحكيم على دعوته الكريمة لنا معالي وزير الحوار الوطني االستاذ السيد اكرم 

للمشاركة في هذا الملتقى الذي لم اوفق لحضوره لظروف قاهرة ولكني رغبت اال 
  .احرم من المشاركة به عبر هذه الصفحات المتواضعة

سنركز في مقالتنا هذه على ضرورة التثقيف بقيم انسانية اجتماعية حقوقية نعتقد انها 
ان االفكار . ين اطراف العملية السياسية في العراقاالطار المنتج والمطور للحوار ب

التي سنمر عليها هي من صميم ثقافتنا الوطنية والدينية واالنسانية بل تكاد ان تكون 
وهي متوافقة . موروثا عراقيا عريقا يحكي اصالة حضارتنا العراقية عبر االف السنين

السماوية وشرعة حقوق  ومتطابقة مع قيم حقوق االنسان التي ركزت عليها الشرائع
وهي متطابقة مع اهداف . االنسان الدولية المقررة من كل دول العالم المتمدن



 

 

5

وطموحات الشعب العراقي عبر نضاالته المريرة والطويلة ضد الدكتاتورية والقمع 
  .واالرهاب والتميز الديني والعنصري واالجتماعي

  
فرزته من دستور عراقي يعتبر واخيرا فهي متطابقة مع العملية الدستورية وما ا

المحضنة واالطار القانوني والسياسي الذي تتحرك من خالله عملية الحوار 
  .والمصالحة الوطنية في العراق

وقبل كل شيئ نود ان نؤكد على اهمية تحقيق االستقالل الحقيقي للعراق فانه 
اجز تبقى وبدون االستقالل الن. المدخل االساس والحقيقي لكل خطوة وطنية اخرى

الجهود المخلصة والصادقة تتحرك في اطر محددة الن قرار القوى سيكون مصادرا 
  .اصال من قبل من يستفيد من عوامل الفرقة لتعميق وجوده في ارض العراق

  :وبعد تثبيتنا لهذه الحقيقة المهمة، سنحاول تناول المحاور التآلية
 .تحقيق االمن والسالم في المجتمع -1

 .والمساواة بين كل ابناء الشعبتحقيق العدالة  -2

 .تحقيق التنمية الشاملة لتطوير المجتمع -3

 .تحقيق التكافل االجتماعي ومكافحة الفقر -4

 . تحقيق السعادة والرفاهية المعيشية والحياة الكريمة لكل العراقيين  -5

هذه المحاور لو اصبحت اسس الحوار بين المتحاورين نكون قد تخلصنا من الكثير 
  .حوار غير الحقيقية والتي ال تنتج اال الضياعمن محاور ال

  

  دور الثقافة

للثقافة دور مهم في تطوير وبناء المجتمع االنساني وقد تعتبر درجة التقدم الثقافي 
في المجتمع من ادلة تطوره ورقيه وعلى العكس فان الفقر الثقافي في المجتمع يعكس 

لمشاكل االجتماعية والسياسية التي ويتبع ذلك الكثير من ا. المستوى المتدني لواقعه
فتضع الجميع في دوامة صراعات ومشاكل . تضر الدولة والمجتمع والعائلة والفرد

  .وتمده بطاقات تدميرية وسلبية. غير منتهية
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ومن هنا فان ابرز صفات المجتمعات المتخلفة هو انحطاطها الثقافي الذي يجر الى 

ومن اهم المظاهر السلبية في . خالقيانحطاط مماثل على الصعيد القيمي واال
المجتمعات المنحطة ثقافيا هو نمو الدكتاتورية على صعيد المجتمع والدولة 

  . في المقابل فان القيم الثقافية المتطورة تساهم بتطوير المجتمع ورقيه. والمؤسسات
  

متخلفة ساهمت ثقافة البعثية والصدامية والعفلقية في تنمية منظومات ثقافية عدوانية و 
مما انعكس بعد ذلك على . ادت الى تقهقر المجتمع العراقي الى عقود وعقود

استقالل البلد من جهة وانهدام بناه الفوقية والتحتية من جهة اخرى بل ادى الى اكبر 
من ذلك عندما شوهه التكوين النفسي للشعب العراقي العريق في حضارته وتاريخه 

  .وقيمه
  

الصدامي نجد انه احى ابلنعرات الطائفية  نظرة بسيطة الى التثقيف
وقد امتلئ االعالم والتثقيف الصدامي باطنان من الثقافة المتخلفة . والعنصريووالبدوية

التي تحتاج الى مدة زمنية طويلة للشفاء من اثارها السلبية الخطيرة التي ال زالت 
  .داميموضع التعامل اليومي كمفردات اساسية في التثقيف واالعالمي الص

  
  :ومن االمثلة على ذلك

  اتهام االغلبية العراقية العربية الشيعية باالصل االيراني -1
والتثقيف العنصري المضاد للشعب االيراني بصورة فاقت حتى موقف النازية   -2

من اليهود ومع ان هذا الشعب هو شعب مسلم وجار ولنا معه الكثير من 
التي تحتاج الى اطر المصالح المشتركة والكثير كذلك من المشاكل 

 .سترتيجية دقيقة لعالجها

واتهام ابناء العراق االصليين بوطنيتهم حتى وصلت الى حد الطعن بعراقية   -3
اقدم مكون من مكونات الشعب العراقي وهم اهل الجنوب واالهوار بانهم من 
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اصول هندية وهم في حقيقة االمر عراقيون منذ االف السنين من عهود 
 .حضارة العراقالسومريين بناة 

كما ان الموقف من االكراد من خالل انتقاص كرديتهم او تحويل اصلهم   -4
 .الى القبائل العربية او تبرير ابادتهم النهم خونة

اضف الى ذلك ثقافة التكفير التي تماهت بها الصدامية البعثية مع الوهابية   -5
 .التكفيرية

 .وثقافة عبادة الدكتاتور والغاء هوية الشعب -6

 .تحريف التاريخ العراقي والعربي واالسالمي والعالمي ثقافة -7

ثقافة ادعاء االنساب الشريفة الهاشمية وكان رئيس النظام السابق هو المروج  -8
 . والممارس االول لهذه المنهجية

وال يفوتنا تركيز النظام الصدامي المنهار على ثقافة التخلف واحياء نعرة  -9
 . معاير غير انسانية في تقيم االنسان الثائر والتفاخر بالعشائرية واعتماد

  .وفوق هذا وذاك اتهام كل معارض للنظام بالعمالة والفساد والخيانة-10
وقد رافق كل ذلك اسفاف في تحريف الفكر الديني والقيم الرفيعة للمجتمع  -11

العراقي وللمضيف العربي العراقي ولطريقة انتخاب المشيخات العشائرية وفق 
  .ليدية تولدت عبر مئات السنيناسس اصيلة وتق

  
وكنا نتمنى من القوى الحاكمة في النظام الجديد ان تهتم بتعميق القيم االخالقية 
المتقدمة والضرورية لبناء مجتمع انساني ديمقراطي تعددي فاذا بنا نجد ان الكثير 

  .من قيم التخلف اخذت مساربها في الصميم من تحركات النظام الجديد
  

  العراقي ما زالت تعيش الكثير من قيم التخلف التي تتستر تحت الفتات في المجتمع 
العشائرية والطائفية وتتمظهر بصيغ األخذ بالثأر والشعور بالمظلومية والقتل ألتفه 
األسباب، واغراق المدينة والمجتمع المدني بالممارسات واالخالقيات الريفية 

نا وانتماءاتنا ولكن ينبغي لنا ان نعيد نحن نحترم ونعتز باصول. والعشائرية والبدوية
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مراجعة انفسنا لنكتشف ايجابياتنا وسلبياتنا من اجل اصالح انفسنا وبناء مجتمعنا بما 
  .ينفعنا في الحياة

  
ومن المفارقات وانسياقا مع آليات الصدامية الثقافية واالخالقية وتقليدا لصدام في 

ء العشائر بل ليسوا من االصول العربية ممارساته، نجد ان الكثير ممن ليسوا من ابنا
رأيناهم زمن النظام السابق واستمروا في النظام الجديد بترديد الشعارات العشائرية 
بعدما اعلنوا انتماء كاذبا لعشائر عربية عريقة، تقبلتهم ليعيشوا بامان في ظل مجتمع 

  .متخلف ال تأخذ به الحقوق اال بهذه الوسائل
  

ض باالتهام ومن دون دليل وقد يكون من مستضعفي هذه الحالة وقبل ان يبادر البع
الشاذة نقول ال نسب اشرف من النسب الهاشمي ونسب اهل بيت الرسول والحمد هللا 

وانما نقول ما قلنا باعتبار ان قيم البداوة هي قيم تعبر عن مرحلة . فنحن منهم
لى القيم االيجابية ومع ذلك ندعوالى الحفاظ ع. متخلفة من مراحل التطور البشري

الموروثة من العشيرة والقبيلة والبيوتات الرفيعة من قبيل الضيافة واالحترام لكبار 
  .السن وٕاغاثة الملهوف وغيرها

  
شجعت معظم االنظمة العراقية على بناء قيم التحضر في المجتمع العراقي وكانت 

لعراقية حتى وصول هذه هي اتجاهات الساسة العراقية العليا منذ تأسيس الحكومة ا
حيث تم ضرب القيم االصيلة واستبدالها بقيم جاهلية وبدوية متطرفة . صدام للسلطة

وكأنها من وسائل االسقاط عما يعرفه الكثيرون وعلى رأسهم شرفاء مدينة تكريت 
العريقة، من مجهولية صدام النسبية من خالل اعتماد آلية المبالغة في االدعاء 

  .الخفاء الحقيقة
  
د درس العالم االجتماعي العراقي الكبير الدكتور االستاذ علي الوردي رحمه اهللا لق

ومظاهر صراع . وبكل هادفية وموضوعية ظواهر االزدواجية في المجتمع العراقي
وبدال . البداوة والحضارة مبينا االيجابيات والسلبيات وتحركهما في المجتمع العراقي
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كان النظام الدكتاتوري السابق يتحرك باتجاه احياء من االستفادة من معطياته الفكرية 
  .السلبيات على حساب ايجابيات المجتمع العراقي التاريخية

  
وقد استفادت القوى االرهابية وقوى االنتقام واالستزالم على الناس الفقراء والضعفاء 
من هذا الموروث الصدامي المتعفن متبرقعة بكلمات اسالمية ترددها المدارس 

فيرية الوهابية في بناء قاعدة فكرية وبشرية بعيدة عن قيم االسالم والعروبة التك
والعراقية واالنسانية لخلق الفوضى والدمار والتخريب في المجتمع العراقي مع دعم 

  .خارجي واقليمي واضح السقاط التجربة الديمقراطة الجديدة في العراق
تفخيخ واالختطاف واالرهاب تبث وهكذا راحت مجموعات القتل الجماعي المسلحة وال
  .سمومها في تجربة وليدة جديدة لم يكتمل بنائها بعد

  
ولالسف . لقد وجدت هذه المجاميع المحاضن الدافئة لثقافة العنف والقتل والتكفير

الشديد فان معظم الميليشيات العدوانية وفرق الموت والمجاميع المسلحة للقتل 
در أصًال من القبائل والعشائر المستوطنة في الجماعي والفردي في العراق، تنح

المدن والمناطق القريبة منها والتي تريد تحويل العراق من بلد متحضر عريق الى 
بادية يغزوبها البعض البعض االخر وتخضع لسياسة الكر والفر والسلب والنهب 

خي والقتل واعتداء القوي على الضعيف وسياسة انا وابن عمي على الغريب وانا وا
  . على ابن عمي وانا على اخي ان خلت لنا االرض

  
ونالحظ على هذه المجاميع ايمان معظمها بثقافة االقصاء وااللغاء والعزل 

وتنطلق من . االجتماعي وعدم احترام األخر ككيان انساني فضال عن الرأي االخر
. ى الباطلفهم مغلوط ومشوه الفرقة الناجية واني دائما على الحق والمقابل دائما عل

وفي الوقت الذي اسست هذه المناهج لثقافة العف فان ممارسات العنف ساهمت 
  .كذلك بتعميق مفهوم انا على حق وغيري على باطل

ان الدين والقيم الدينية آلية ذات حدين فيمكن ان توظف الى العدوانية والغاء االخر 
. ينة وعرضه ومالهويمكن ان توظف باتجاه احترام االخر والحفاظ على حياته ود
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ولالسف فان سيادة الثقافة الوهابية التكفيرية شجعت منهج العنف على حساب 
فالدين يحتاج الى رجال متخصصين وعقالء في تقديمه . المنهج االنساني المتحضر

للناس والحذر كل الحذر ان يكون اداة بيد الجهالء او اعشار واسداس وارباع العلماء 
  . ن وضيع الكتاب باالف جمله وفقراتهممن حفظ جملة من الدي

  
 :الدين احد صمامات االمان في المجتمع ونحتاج بجد لنشر قيم دينية من قبيل

وال تستوي الحسنة وال السيئة أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه   -
 .كما جاء في القران الكريم. عداوة كأنه ولي حميم

كما جاء في . سالم وفي الناس المسرةالمجد هللا في األعلى وعلى األرض ال  -
 .إنجيل متى

  بغداد السالم - الدكتور السيد عالء الجوادي 

  2009في العشرة االولى من الشهر االخير من سنة 
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  االمن والسالم في المجتمع

من اهم المفاهيم التي نحتاج التثقيف بها والتي ينبغي ان تكون محورا مهما في 
السلم مصالحة الوطنية هو مفهوم اساسية تحقيق مباحثات الحوار الوطني وال

وهذه القضية ليست مجرد مفردة تدخل في ادبيات الحراك السياسي . االجتماعي
  .في السنوات القادمة ينبغي التركيز عليها وبجديةمسألة خطيرة  الجديد، انها

  
  :نحتاج الى آليتينالسلم االجتماعي في تحقيق 

  .ف وااللغاء والكراهيةالقضاء على ثقافة العن: اولها
  .احالل ثقافة االستيعاب والمحبة وقبول االخر: وثانيها

 بتحقق اآلخر اال منها معادلة ذات طرفين ال يتحقق جانبمما يعني اننا امام 
ونحتاج الى برامج تثقيفية معمقة الحالل ثقافة الكراهية والعدوان بثقافة المحبة 

  . والتسامح
  

. قيقة اننا بشر ولسنا حيوانات مفترسة ضارية وافاٍع سامةلقد ان االوان ان نحس بح
وان االخرين اخوة لنا وان القانون هو الذي ينظم العالقات فيما بيننا وليست القوة 

ئه بانتما معها االنسان يشعررة و بصتنتظم المجتمعات ينبغي . العضلية او المسلحة
لى التفاهم والتعاون على البر االنساني وان يفهم انتمائه الوطني من خالله وتقوم ع

  .والتقوى وليس على الظلم والعدوان
  

ال يمكننا ان ف ونحتاج ان نكون في اعلى درجات المرونة والتنوع في تعاملنا مع ذلك،
بوتقة واحدة سواء  نصهر الجميع فيف، ة محددةواحد صورةنحقق السلم االجتماعي ب

  .دنيوية ودينية أ
  

يقف على . بتحقيقها أسس ال يتحقق السلم االجتماعي اال وينبغي اال ننسى ان هناك
تحفظ لالنسان كرامته  للفرد والمجتمع تلك الحقوق التي الحقوق األساسية راسها توفير
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مع عدم اغفالنا لآللية . هي منحة من اهللا رب االنسان والكون والكائنات تيوال
  .الساسية لالنسانالمتداخلة بين توفير االمن واالمان وبين توفير الحقوق ا

  
ولعل سياسات النظام السابق في القضاء على الطبقة الوسطى والطبقة المثقفة كانت 

  .وراء العديد من المواقف المتطرفة البعيدة عن النزعة السلمية في المجتمع
اساس من  وتأمين قيتحقكما نعتقد يساعد على الوسطى  توسع الطبقةتنمية و  ان

اقلية غنية واقلية فقيرة  ض المفكرين ان مجتمعا مكونا منويعتقد بع.السلم أسس ذاك
حدية  وبالتالي ال تكون هناكتكون به عملية الصراع اقل عنفا وطبقة وسطى واسعة 

  .الفقيرة والغنية بين الطبقة
 المتساوية للجميع صوالذي تشيع به الفر ، امدنيالمتنشط  ضح ان المجتمعاو من الو 
  .أسسا ال غنى عنها لتحقيق السلميمتلك المواطنة، على  المرتكزالقانون يعمه و 
  
تفعيل السياسة التعليمية زرع نظام قيمي ثقافي يقوم على أساس حرية التعددية، و  ان

 زرعلها الدور الكبير في يكون والتربوية االنسانية للدولة ومنظمات المجتمع المدني س

المدرسة وضوح دور هنا يبرز ب، و من رياض االطفال الى الجامعاتتلك القيم 
ضرورة التحصن والمحلة والعشيرة التي يفترض انها ستعلمه على  األسرةو واألصدقاء 

  .كما بينا موالتعلي بقيم التسامح التي تسود بالتربية
  

كافة العالقات والتعامالت الحياتية بين أبناء نحن نفهم ان السلم االجتماعي هو بناء 
العنف واالرهاب وسياسات  رفضة وفي المقابل على االسس السلميالمجتمع والدولة 
هناك من يختلق فرصا للصدام والصراع االجتماعي من خالل . ومناهج االلغاء

مصطلحات الوطن والوطنية والمواطنة في الوقت الذي تذهب به الدول المتقدمة الى 
  .اشاعة قيم السلم االجتماعي من خاللها

  
رة جدا فبرز على صعيد كياناته السياسة وقد عانى الشعب العراقي من ظواهر خطي

ذات الجذور العنفية والطائفية من يكثر من ترديد مصطلحات السلم والسالم والتعايش 
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ففي المحافل . لكنه في واقع امره يأمر باتجاه الصراع الدموي والعدوانية واالقتتال
. ب المظلومينالعامة تره داعية سالم وفي ظالم الليل تتلطخ يديه بدماء ابناء الشع

فالشعارات الرفيعة السامية ليست لقلقة لسان وتشدق بالفاظ بل هي ايمان ومعايشة 
  .وممارسة حية

  
هناك نوع من قصور النظر عند البعض فعندما يتحرك باتجاه العنف ينسى ان 
للعنف دورة اذا ابتدأ الطرف بها فانها سرعان ما سترتد عليه وقد قيل في ادبياتنا 

مما يعني االدراك االجتماعي المبكر . يشر القاتل بالقتل ولو بعد حين االجتماعية
  .لفكرة دورة العنف ودوامته

  
ومن المماحكات في ثقافة العنف والسلم هو ان كل طرف يتهم الطرف االخر بانه 

. وقد يتفق الطرفان في القاء التهمة على طرف ثالث غائب. المبادر للعمل السيئ
 راع على مناطق النفوذفي اذكاء الص دوليةالقليمية و اإلحالفات تنحن ال ننكر دور ال

ولكن ينبغي اال ننسى نظرية المفكر الجزائري االسالمي الكبير مالك بن نبي في 
القابلية على االستعمار مما يعيد الكرة الى شباك اهدافنا فالعنف واالرهاب ال يمكن 

ك نوعا من الطلب المحلي ان يكون نتاج بضاعة مستوردة فحسب ما لم يكن هنا
  .عليها

  
أمراء حرب وتطوره وسيستغل مصالح الشعب ان استشراء العنف سيكون على 

وطوائف، وزعماء ميليشيات، ورؤساء عصابات الجريمة المنظمة وفرق الموت، 
تعميق االنقسامات الداخلية، لالفئوية الضيقة  افرض مصالحهاالجواء الديمقراطية في 

بين ابناء رز الطائفي واألثيني والديني، لتشكل مناطق عازلة وتسريع عملية الف
الهوية  ولو على حسابتفاوضية ال هاشروط الشعب الواحد ليصب في صالح تقوية

مما يعني انتكاسة العملية الديمقراطية الن الديمقراطية الحقيقية ال  .الوطنية العراقية
ن يقول رأيه بحرية كاملة نابعة تنمواال في مجتمع امن يستطيع كل فرد في المجتمع ا

   .عن وعي عميق
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التكفيرية التبريرات والشعارات الدينية وتزايد  االنفالت األمنيو حكم القانون  ان غياب

انتشار الفقر والبطالة و االقتصادية، وانعدام فرص العمل، واالتهامية وسوء الحالة 
لوطنية، والحيلولة دون لثروة ااتوزيع وسوء  جتماعية للمواطنوغياب الحماية األ

مجموعة دينية او قومية او عائلية او وظيفية بها ستساهم كلها في تضعيف استئثار 
كما ان غياب القيم االخالقية . السلم االجتماعي لصالح العنف واالحتراب والتنافر

  .عن العمل السياسي سيصب بنفس االتجاه
  

تحقيق السلم االجتماعي ومن ة لبط االجتماعيواالضلقد قدم االسالم مجموعة من 
سيؤدي إلى شيوع الخلل في  هاالخلل في أي منلذلك فاألسرة والمجتمع التوازن داخل 

   .أداء الركن اآلخر
  

وياخذ العنف االجتماعي عدة اشكال ينبغي للمعنيين ان يلتفتوا اليها في عملهم من 
  :اجل السلم وسنشير الى بعض منها

 نفسه أي العنف الذاتي كاالنتحارحق لشخص بالعنف المادي الصادر عن ا -1
ونالحظ ان معظم حاالت االرهاب والعنف والتفخيخ في المجتمع العراقي هي 

 . مصاديق واضحة لذلك

هناك سلوك عنفي اخر يقوم به االنسان ضد نفسه ويجر الى تسخيره بالوان  -2
نه اداة طيعة مفاسد التي تجعل مالمخدرات والمسكرات وال على دماناخرى مثل اال

وقد الحظنا ان العديد من االنتحاريين كانوا من . لتحقيق اهداف تخريبية في المجتمع
  .مدمني المخدرات

كما في حالة استخدام الفاظ مؤذية كألفاظ السب  من خالل اللغة واللسانعنف ال-3
وقد تميز حزب البعث الصدامي العفلقي على السباب والطعن والفحش . والسخرية

   .مي ضد كل من يخالفه حتى لو كان من ابناء المجموعة الصدامية نفسهاالكال
. واالستهزاء باالصل العرقي والقومي للمواطنالتمييز العنصري او عنف بصورة  -4

وادبيات النظام السابق وممارساته مليئة لحد التخمة من هذا اللون من الممارسات 
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ك صفوي حقير واخر كردي عميل فهذا فارسي مجوسي وذا. العدوانية ضد االخرين
  ...!!!واخر رافضي كافر وغيره تلكيفي مسيحي

وقد برع بذلك رجال  عنفا فقهيا كاصدار فتاوى التكفير واهدار النفس المحرمة،و ا-5
الدين الوهابي الرسميين منهم وغير الرسميين واخرها تكفير الكلباني السعودي امام 

  .ومدرسة اهل البيت النبويالحرم المكي بتكفير المنتمين لمذهب 
حق االنسان في التعبير عن مصادرة يتمظهر بشكلين اولهما عنفا اعالميا و ا -6

رأيه وثانيهما تسخير وتسليط اقالما منتمية لخط سياسي معين لتسقيط شخص او 
  .شريحة اجتماعية بال دليل قانوني او معلومة موثقة وبدون حساب او رقابة

  
مجرد ثقافة نظرية كما قد يتصور البعض وانما هي ثقافة نظرية ان ثقافة السلم ليست 

مواقف ومشاعر واتجاهات عملية و قيم ومبادئ ومفاهيم وثقافة سلوكية من جهة و 
  .متمازجتان ومتكاملتان من جهة ثانية وسلوكيات

لمجتمع المنظومة الثقافية لثقافة السلم ال توجد كثقافة مستقلة ومنفصلة تماما عن  ان
وبالتالي يقسمها الى ثقافة سلم وثقافة تتداخل معها وتنبث فيها وتلتحم بها  بل هي

   .عنف وارهاب
  

ان التخلف االجتماعي قد يمارس بحد ذاته العنف ضد ثقافة السلم فيعتبر ثقافة السلم 
هي ثقافة الجبن والخوف والتردد وعدم االنتماء للعروبة واالسالم والوطن 

او يتطور ويتوسع و للثقافة القائمة وانعكاس لها وبالتالي فهنتاج و هالخ و ...والعشيرة
  .الثقافة اتتطور المع يتقلص ويضمحل 

  
الن هناك الكثير من . ينبغي لنا ان ال نقع بوهم ان ثقافة السلم تنتشر بالسلم وحسب

المعوقات تقف لها بالمرصاد لذلك نشر ثقافة السلم في المجتمع تحتاج الى نضال 
  .والى دولة قوية تحرس االمن والقانون. صفوف االمة والناس مستمر دائم في

  
  :ومن اهم المعوقات والطعنات التي توجه لثقافة السلم تكون نابعة من
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  .وبمبررات شتى ـ شيوع ثقافة الالسلم والعنف
ثقافة السلم و  تدور حول محور كونها ثقافة الضعفاء ـ وجود شبهات حول ثقافة السلم

  .نهزاميةالثقافة او 
تي عانت من فترات طويلة من الحكم الدكتاتوري الو البدائية ا في المجتمعات ـ االنسان

  . بالنهج الالسلميو استعجال اهدافه وليميل الى 
. الالسلم والعنف وتحت مسوغات قومية ودينية وحتى طبقيةمصادر ثقافة  انتشار -

ة والديمقراطية غير وقد ساعدت بشكل واضح القنوات الفضائية والشبكات االلكتروني
   .المسؤولة في شيوع ذلك

  .ـ ثقافة السلم ثقافة تتعارض مع احكام االسالم
  .ثقافته في عالم تحكمه القوةو ـ عدم جدوى الدعوة للسلم 

  
هذه مجموعة من المطاعن التي توجه لثقافة السلم وتشكل بمجموعها منظومة قوية 

  .االرهابية تقنع الكثير لالنتماء لطريق العنف واالتجاهات
  

 الخالد الهدفهو السالم العالمي في المقابل لهذه المنظومة الفكرية ينبغي التأكيد ان 
  .اجتماعية ماسة في عالم اليومإنها مشكلة . في كل وقتالبشرية لكل المجتمعات 

  
عائلة ال بنونن يو فاألفراد المسالم. الوحدة األساسية للمجتمعو ن الفرد هوحيث ا

 ,واألمم المسالمة تخلق عالم مسالم ,أمة مسالمة تبنيعائالت المسالمة وال ,مسالمةال
  .لذلك، نقول أن مشكلة السالم العالمي يمكن أن تحل جّديًا على مستوى الفرد

  
. أفراد كل أمة بالكاملو يمكن أن يصبح هدف السالم العالمي حقيقة عملية عندما ينم

م الخاصة بطريقة مسالمة ومتناغمة ومادام األفراد غير قادرين على معالجة أموره
  .وسعيدة، ستبقى النزاعات الوطنية والعالمية متعذرًا اجتنابها

  

 تحقيق العدالة والمساواة بين كل ابناء الشعب
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من المفاهيم االخرى التي نؤكد على ضرورتها في هذا المضمار هو التأكيد في 
. اة بين كل ابناء الشعبتحقيق العدالة والمساو  ثقافةعملية الحوار الوطني على 

وللعدالة االجتماعية مدلول واضح بين الناس يتفق عليه االستاذ الجامعي 
المتخصص والفرد البسيط من ابناء المجتمع وان اختلف كل منهما في صياغته 

وسنمر على جملة تعاريف للعدالة . اللفظية في التعبير عن مكنوناته العقلية والفكرية
 :فيما يأتي

 إن العدالة هي التقدير الصحيح واالعتراف الكامل :ليبيتي روبير قاموسفي  -

   .بحقوق وجدارة كل فرد واحترامها
 يعتبرها الفضيلة والخصلة األخالقية اللتان تحفزان علىف :أما قاموس الروس -

  .القسطاس واحترام حقوق الغير

  .إعطاء كل شخص حقه: وقال سقراط أن العدالة -

  .ارسة الفضيلة والسلوك المستقيم في عالقتنا مع اآلخرينمم: أنهاو قال أرسطو  -

تثير في الذهن أفكار المساواة والنسبة  الَعداَلة في كل األزمنة :قال هنري برجسونو  -
  .ضوالتعوي

فإن العدالة تعني التوسط في األمر من غير زيادة وال نقصان،  وياللغالتفسير وفي  -
  .يمهضد الجور، وتعديل الشيء تقو  والعدل

عبارة عن األمر المتوسط بين اإلفراط و كلمة العدل لغويا تعني القصد في األمور، أو 
مصطلح العدل يرمي إلى المساواة في إعطاء و . الجورو مقابلها الظلم و التفريط و 

و اإللتزام بالواجبات دون تفرقة ألي سبب من األسباب سواء كان دين أو الحقوق 
  . لونو جنس أ

 هميكر الكريم عندما بين ت في محكم كتابهنها كما قال اهللا عز وجل في االسالم فاو  -
فإن مهمة العدالة هي تحقيق لذلك اإلنسان في أحسن تقويم،  خلقوانه  بني آدمل

  .احترام هذا التكريم لإلنسان
  

 َوإَِذا َأْهِلَها ِإَلى اَألَماَناتِ  ُتَؤدوا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  اللهَ  ِإن : الكريم القرآن في تعالى اهللا قال
  . 58 آية النساء، سورة. ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  الناسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ 
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 سورة ِللتْقَوى َأْقَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأال  َعَلى َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنُكمْ  ال:َ يقول كما
  .8 آية المائدة،

  
 ة لكثير من التشويه، وافرغ من مضمونهتعرض مصطلح العدالة االجتماعيوقد 

 ارات االشتراكية في كثير منشعواستخدم كشعار في مرحلة المد القومي والثوري وال

السابقة من خالل  مرحلةالإلدانة شعارات يسارية ها العسكر بالبلدان العربية التي قاد
حكومات على مشروعية الوٕاضفاء  الخ...وصمها بالرجعية والرأسمآلية والبرجوازي

االنقالب العسكرية لذلك كانت محاوالت ابعد ما تكون عن الجدية في تحقيق العدالة 
السياسية مقابل حلم العدالة  استخدمت ذريعة لتعطيل الحياةبل . االجتماعية

 . والتحالفات االقطاعية االجتماعية وتحقيق الكفايات ومحاربة االستغالل

  
أن العدالة االجتماعية اال يغرب عن بالنا  وينبغي لنا في عملية التثقيف بمفهوم

 الغرب لم ينتصر على الشيوعية والنظم االشتراكية المغلقة والمستبدة من خالل

الضغط السياسي والعسكري فقط، بل ومن خالل تطوير نظم الرعاية االجتماعية 
ة من الكفايحالة العمل بالعامل بما يحقق معه  وتطوير منظومة اإلنتاج وعالقات رب

  .يعينه للمعيشة بصورة الئقةوالرفاه والحقوق االجتماعية والمادية بما 

  
العدالة السياسية والعدالة االجتماعية، عنصران كما ينبغي لنا ان نثقف باتجاه ان 

  .االجتماعي وتحقيق العدالة في معادلة اإلصالحمتكامالن 
من . العدالة االجتماعيةلبناء نظام  حقوقمجموعة اليوازن بين  ااإلسالم نظامويبقى 
مبدأ يؤكد على ضمن الحريات العامة و فهو ي. الفكرية والعقائدية والفقهية أصوله خالل

 االجتماعية والسياسية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مما يعني ان المشاركة
الملزمة التي يمكن ى الشور  خالل مبادئ من ةمضمون حسب نظريته العدالة السياسية

وضمان  كفايةمضافا لذلك في تعليماته التي تدعوالى . بكل يسرديمقراطيًا  أن تكيف
 ومن ذلك المبدأ االسالمي في انالعدالة االجتماعية  االحتياجات مما يحقق نوعا من

  .والكأل والنار الناس شركاء في ثالث الماء
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راد األسس التي تنظم العالقات بين أفو أرسى اإلسالم العديد من القواعد كما 

قيم و من أهم هذه األسس هي العدالة االجتماعية بما تحمله من معاني و . المجتمع
العدالة في و . الرخاءو المحبة و اإلخاء و رفيعة تساعد على القيام بمجتمع يتمتع بالسالم 

اإلسالم ال تطبق فقط على المسلمين، إنما جعلت لجميع أفراد المجتمع بغض النظر 
  .عن معتقداتهم

  
تعني إعطاء كل فرد ما  العدالة االجتماعية ي التركيز في التثقيف انمن الضرور 

. توفير متساوي لالحتياجات األساسيةو المجتمع،  يستحقه وتوزيع المنافع المادية في
أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود  ,كما أنها تعني المساواة في الفرص

  . االجتماعي
  :فلقد قال اهللا تعالى. المصيرو نشأ بين جميع البشر في الم انها المساواة

 ِمْنُهَما َوَبث  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الِذي َربُكمْ  اتُقوا الناُس  َأيَها َيا
   1 آية النساء، سورة َوِنَساءً  َكِثيراً  ِرَجاالً 
 ِإن  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوُأنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنا الناُس  َأيَها َيا: وقال

  .13 آية سورةالحجرات، َأْتَقاُكمْ  اللهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ 
ْمَنا َوَلَقدْ : قال كما ِفي َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِني َكر  َباتِ  ِمنْ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبريالط 

ْلَناُهمْ  نْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفض70 آية اإلسراء، سورة َتْفِضيالً  َخَلْقَنا ِمم.  
  

ليس جنسهم و الفرق بين الناس عند اهللا هي درجة تقواهم و فالكرامة مكفولة لكل إنسان 
لقد بنى االسالم جوا من الشعور بالعدالة االجتماعية مما جعل خليفة . لونهمو أ

له رجل  قولفي. إن رأيتم في إعوجاجا فقوموني: يقول فيه طابعمر بن الخالمسلمين 
. وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفناو ل: مان الفارسيليل انه سقو من المسلمين 

الحمد هللا الذي جعل في رعية عمر من يقومه : أن يقول االعمر الخليفة فما يزيد 
 .بحد سيفه
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إني لم أستعمل عليكم : عند قوله ابعمر بن الخطومثاال اخر من سيرة الخليفة 
لكن استعملتهم و يأخذوا أموالكم و يشتموا أعراضكم، و عمالي ليضربوا أبشاركم، 

السالم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فال و سنة نبيكم عليه الصالة و ليعلموكم كتاب ربكم 
  .إذن له على يرفعها إلى حتى أقص منه

إن أدب أمير رجال من رعيته أتقصه  ياأمير المؤمنين أرأيت: بن العاصو فقال عمر 
  منه؟

سلم يقص من و قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و مالي ال أقصه منه و : فقال عمر
  نفسه؟

  
ولو اردتم الرجوع الى صوت العدالة االنسانية علي بن ابي طالب فقد زينت سيرته 

ظرة لعهد االمام العادلة صفحات تاريخنا باروع امثلة العدالة االجتماعية ويكفي منا ن
. علي لمالك االشتر لنكتشف او وثيقة انسانية منظمة ومحددة في العدالة االجتماعية

وكذلك لو رجعنا لرسالة الحقوق لالمام علي بن الحسين السجاد لوجدنا بها نظرة 
 متكاملة عن العدالة االجتماعية من خالل حقوق كل مكون اجتماعي على االخر

في مفهومنا هي سعي لتحقيق مجتمع تتساوى فيه الفرص  إن العدالة اإلجتماعية
أي و عائلتهم أو عرقهم أو طائفتهم أو للجميع، بحيث ال يفرز األفراد بسبب دينهم أ
  .بصنيف يعمد الى التمييز ما بين إنسان وَاخر

  
وذلك يعتمد . وعلى الدول أن تكون ساعية لتحقيق التساوي بالفرص والحقوق لشعوبها

قتصادية تكون لمصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع، وتعمل على على سياسة إ
إعادة توزيع الدخل، بحيث و فدور الضرائب ه. تقليص الهوة بين األغنياء والفقراء

تفرض ضريبة تصاعدية على األرباح والثروات، لتستطيع الدولة من القيام بدور 
اء والبيئة السليمة وحتى تـأمين الحقوق األساسية لكل أنسان، من التعليم واإلستشف

  .الطعام الى تقديمات أخرى
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والعدالة اإلجتماعية ال تقوم إال من خالل إنماء متوازن لجميع المناطق داخل نطاق 
وعبر إعتماد . الدول، وٕانماء على جميع األصعدة الرياضية والثقافية واإلجتماعية

داخلية تجاه المدن التي إنماء متوازن على عدة صعد تقوم الدول بالحد من الهجرة ال
تؤدي إلفراغ القرى وتراجع جودة الحياة في المدن كما تؤدي الى هجرة خارجية 
وخاصة من قبل الشباب بحثًا عن فرص أفضل لبناء حياة كريمة ومصانة لهم 

  .وألوالدهم

  
من اهم الضرورات الثقافية في المجتمع لتوجيه العدالة االجتماعية ان التثقيف بمفهوم 

 ٕاعطاء كل فرد منو  من األسرة، األب واألم والعالقة الناجحة بينهم أاد المجتمع بدأفر 

خ قاعدة يرسالذي يؤدي بدوره الى تأفراد األسرة حقه في الحب والرعاية واالهتمام 
  .العدالة االجتماعية صلبه الكتساب مفهوم

مستقبل أيًا كان والحاضر وال جوهر العدالة االجتماعية حلم إنساني عام في القديمان 
  .وضع اإلنسان ومنطقته الجغرافية ومكونات حضارته

  

 دون العدل والعدالة والرعاية االجتماعية سيبقى المجتمع متخلفا وراقدا في سبات

 عطرها، وبدون العدالةو عميق لن توقظنا منه أي جرعة من جرعات الديمقراطية أ

ى الجاهل في مركز المتعلم االجتماعية سيبقى األحمق في خانة الحكيم وسيبق
الخائن في خانة المخلص، إن العدالة االجتماعية تعني إلغاء المحسوبية  وسيبقى

ا بدال من التستر عليه، والعدالة المشروعة ومحاسبة المقصر علن والوساطات غير
   .الفرص على ضوء مقياس الكفاءة فقط االجتماعية تعني تكافؤ

  
: العدالـة االجتماعيـة فـي اإلسـالمفي كتابة المشهور  يد قطبيؤشر المرحوم االستاذ س

كالشـــيوعية مـــع توضـــيح مـــا يـــراه  مفهـــوم العدالـــة االجتماعيـــة لـــدى أيـــدلوجيات أخـــرى
شــمولية  للعدالــة االجتماعيــة لكاتــب مــن أوجــه القصــور فــي معالجــة تلــك األيــدلوجياتا

مــن و زيــع الثــروة االجتماعيــة فــي اإلســالم بمــا يشــمله مــن العدالــة فــي تو  مفهــوم العدالــة
يتميــز الكتــاب بكونــه  .المحكــومو مــن المســاواة بــين الحــاكم و الطبقيــة و رفــض العنصــرية 
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لكـن و القصص التاريخية الشيقة التي تصب في دعـم أفكـاره و األمثلة  يحفل بالعديد من
 .األحيان عن تحقيق الموضوعية الكاملة في تناوله ألفكاره الكتاب يعجز في بعض

  
اإلخاء، و من أهم أسس تحقيق التنمية  عدالة االجتماعية حيث إنهااهتم اإلسالم بال

يقصد بها توزيع المنافع المادية و . غير المسلمينو هذه العدالة تشمل المسلمين و 
الفرص بصورة متساوية لجميع  كذلك توفيرو االحتياجات األساسية بشكل متساوي و 

  .األفراد مما يسمح لهم بالصعود االجتماعي
  
العطاء، ومن و الصحابة أروع األمثل لتطبيق العدالة االجتماعية و رسول ال قد جسدو 

التنمية للمجتمع اإلسالمي، إال أننا نالحظ اآلن غياب الممارسة الفعلية  ثم تحققت
االجتماعية مما أدي إلى غياب التنمية، ومن ثم أهمية استرجاع العدالة  للعدالة

ذلك من خالل تقديم و حقيق العدالة في المجتمع له دور في تو عض االجتماعية فكل
تعليمهم وتوفير االحتياجات و توفير فرص عمل لهم و األفراد  ه من أجل تنميةئعطا

  .تنمية مجتمعناو بهذا يتسنى لنا النهوض ببلدنا و الكفاية لهم،  تحقيق حدو األساسية 

  
يًا يتحقق الرفاه االجتماعي من خالل توفير سبل العيش الكريم اقتصاديًا واجتماع
. للمواطنين أفرادًا وجماعات وذلك لتعزيز سالمة المجتمع وتماسكه وتوطيد استقراره

ويتمثل ذلك في االستجابة لجميع الحاجات اإلنسانية األساسية وتلبيتها، خاصة فيما 
يتعلق بفئات المحتاجين والفقراء وتحقيق الرفاه االجتماعي مسؤولية مشتركة، ال بد 

مطلب لكافة فئات المجتمع وشرائحه، وتسعى األجندة و ، وهللجميع أن يسهموا فيها
الوطنية إلى تعزيز دور كافة الشركاء، وتوسيع أطر وآفاق التعاون والتنسيق بين 
الجهات المعنية مباشرة بالتنمية، مثل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك 

قة، وهيئات ومؤسسات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العال
   .القطاع الخاص

  

 التنمية لتطوير المجتمع
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أنشأكم من األرض  وه: لقد حدد اهللا رسالة اإلنسان في األرض بقوله تعالى
وب ؤ السعي الدو المتواصلة  ويتم اإلعمار المطلوب بالتنمية 61:استعمركم فيها هودو 

خاصة أن و  قد أصبح هذا السعي من أهم أولويات هذا العصرو  .في األرض
تواجه  االجتماعية تعتبر من أهم المشكالت التيو مشكالت التنمية االقتصادية 

 آليةاالتكو قد جاء اإلسالم ليحارب السلوك السيئ مثل الكسل و . المجتمعات المعاصرة
استقالل و  اجتماعيو الفقر لبناء كيان اقتصادي و عدم السعي الذي يتنج عنه التخلف و 

  .تخلفسياسي يتجاوز الواقع الم
 

التنمية الشاملة لإلنسان الذي يؤدي وظيفته في القيام بأعباء  التنمية في اإلسالم هي
في اإلسالم هي مسئولية  التنمية االقتصاديةو  .ٕاعمارهاو االستخالف في األرض 

التي تضمن  آليةالرأسم ال يؤيد اإلسالم التنميةو . الفردو مشتركة تجمع بين الحكومة 
االشتراكية التي تضمن قوت  كما ال يؤيد التنمية ،من قوت اليومحرية التعبير وال تض

محاولة  يركز مفهوم التنمية في الفكر اإلسالمي علىو  .تمنع حرية التعبيرو اليوم 
 كما تسعى إلى. القضاء على األسباب التي تؤدي إلى حدوث المشكلة االقتصادية

 ٕاعالءو بأرواح األفراد  ولسمالوصول إلى تنمية المجتمع للنواحي غير المادية، حيث ا

 ذلك ال يتحقق إال بتنمية االحتياجاتو حل المشاكل االجتماعية و الروابط اإلنسانية 

 :عمر بن الخطابروي عن  .تحقيق رخاءهو تنمية ثروات المجتمع و األساسية أوال 
مما يعني ان الرزق ال يأتي بدون جهد سهال كأنهه  .السماء ال تمطر ذهبًا وال فضة

   :قول اهللا تعالىو . ن السماءمطر م
  .لإلنسان إال ما سعى وأن ليس

  :ه تعالىقولو 
  . 15ايه  رزقه سورة الملك كلوا منو فامشوا في مناكبها 

روى فقد . لقد اكد االسالم على العمل الصالح الذي يعتبر االساس الحقيقي للتنمية
: قالانه سلم اله و و البخاري عن الزبير بن العوام أن النبي صلى اهللا عليه في كتاب 
أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف اهللا بها  ألن يأخذ

   .منعوه ويسأل الناس، أعطوه أ وجهه، خير من أن
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رجًال من األنصار، أتى النبي  أن: عن أنس بن مالك: السننكتب وروى أصحاب 

نبسط و س نلبس بعضه حل بلى: صلى اهللا عليه وسلم فقال أما في بيتك شيء قال
اهللا  فأخذهما رسول فأتاه بهما.. .إئتني بهما: قال. بعضه، وقعب نشرب فيه الماء

 يزيد على درهم؟ من: قال. أنا آخذهما بدرهم: من يشتري هذين قال رجل :وقال ص
وأخذ الدرهمين،  فأعطاهما إياه،. أنا آخذهما بدرهمين: ثالثًا، قال رجل ومرتين أ

واشتر باآلخر  ،انبذه إلى أهلكو أشتر بأحدهما طعامًا : قالو ري، أعطاهما األنصاو 
فاحتطب  ص عودًا بيده ثم قال له أذهب فشد فيه رسول اهللا... قدومًا فأتني به

 يبيع، فجاءه وقد أصابو فذهب الرجل يحتطب . وال أرينك خمسة عشر يوماً ..وبع

  .ببعضها طعاماً و فاشترى ببعضها ثوبًا، !! عشرة دراهم
لك من أن تجيء المسألة نكته في وجهك يوم القيامة؟  هذا خير: اهللا ص رسول فقال

لذي دم  ولذي غرم مفظع، أ ولذي فقر مدقع، أ :إن المسألة ال تصلح إال لثالثة
  .عموج

وفي هذه الرواية تصوير رائع لعملية التنمية وخلق فرصها حتى مع قلة االمكانيات 
  .ه العمل التنموي في المجتمعوهو درس في التثقيف بانجا. المتاحة

والتنمية ال يمكن لها ان تتطور وتحى اال ضمن مجتمع به بحبوحة من الحرية 
في   االمام علي بن ابي طالب يقول السياسية او ما يطلق عليه اليوم بالديمقراطية

  :الدعوة لترسيخ الحرية السياسية
-ُة، وال َتَتَحفُظوا ِمني ِبَما ُيَتَحفُظ ِبِه ِعْنَد َأْهِل اْلَباِدَرةِ َفال ُتَكلُموِني ِبَما ُتَكلُم ِبِه اْلَجَباِبرَ 

وال َتُظنوا ِبي  -أي بالمجاملة-وال ُتَخاِلُطوِني ِباْلُمَصاَنَعِة  - أي عند أهل الغضب
َقَل اْلَحق َأْن ُيَقاَل َلُه اْسِتْثَقاًال ِفي َحق ِقيَل ِلي وال اْلِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسي َفِإنُه َمِن اْسَتثْ 

 واْلَعْدَل َأْن ُيْعَرَض َعَلْيِه َكاَن اْلَعَمُل ِبِهَما َأْثَقَل َعَلْيِه َفال َتُكفوا َعْن َمَقاَلٍة ِبَحق أَ  وأَ 
ج نه َمُشوَرٍة ِبَعْدٍل َفِإني َلْسُت ِفي َنْفِسي ِبَفْوِق َأْن ُأْخِطَئ وال آَمُن َذِلَك ِمْن ِفْعِلي

  .207البالغة خطبة رقم 
بل ان الحرية السياسية عند االمام علي تشتمل على حرية المعرضة في ابداء ارائها 

فقد روي ان االمام علي  .بالطرق السلمية وبعيدا عن رفع السالح بوجه المجتمع
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ال حكم إال هللا، فسكت علي، ثم قام آخر : خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال
  :كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثالث خصال( :ا أكثروا عليه قال وآخر، فلم

  ال نمنعكم من مساجد اهللا أن تصلوا فيها،
  وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا،

  .وال نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به
هـ، مؤسسة 1426، الطبعة األولى363صـ1ج/دعائم اإلسالم: القاضي النعمانراجع 
  .للمطبوعات، بيروت النور

وفي االمام علي للكوفة سعى للتنمية االقتصادية والمعيشية للبالد وهكذا عاشت 
أن عليًا خاطب أهل  فقد روي. الكوفة مرفهة متنعمة بالعيش الكريم في ظل حكمه

  : الكوفة قائالً 
  ما أصبح في الكوفة أحد إال ناعمًا،

  ,وٕان أدناهم منزلة ليأكل من البر
  ،لظلويجلس في ا

  .ويشرب من ماء الفرات
هـ، 1403، الطبعة الثالثة327 ص40ج بحار األنوارفي  المجلسيالعالمة  انظر

  .دار إحياء التراث العربي ،بيروت
وال يخفى ان الكوفة يومذاك من مدن العالم الكبرى التي يسكنها الناس من مختلف 

) هـ1322ت (لبراقي قال السيد حسين ا. االديان واالعراق والصناعات واالتجاهات
كانت الكوفة واسعة كبيرة تتصل قراها وجّباناتها إلى الفرات : في كتابه تاريخ الكوفة

: األصلي وقرى العذار فهي تبلغ ستة عشر ميال وثلثي الميل، قال ياقوت في المعجم
ذكر أن فيها من الدور خمسين ألف دار للعرب من ربيعة ومضر، وأربعة وعشرين 

  العرب، وستة آالف دار لليمن ألف دار لسائر
، المطبعة 1960الطبعة الثانية ،134 البراقي، تاريخ الكوفة ص راجع السيد حسين

  .الحيدرية، النجف األشرف
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ومن وصف االمام علي الهل الكوفة نجد انهم كانوا في عيشة ناعمة وهي وصف 
ا حتى ان افقر لدرجة التطور االقتصادي في المدينة وتوفر المعيشة المعقولة لسكانه

  .الطبقات فيها وفرت لهم اساسيات المعيشة من االكل والسكن والماء
ولم يكن ذلك من مكاسب المسلمين خاصة بل ان الرفاهية االجتماعية والضمان 

، تجدي الناسأنه مر شيٌخ مكفوف كبير يسيحدثنا التاريخ . المعيشي شمل كل الناس
  ما هذا؟فقال أمير المؤمنين 

  !.يا أمير المؤمنين، نصراني :فقالوا
استعملتموه، حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من : فقال أمير المؤمنين 

  .بيت المال
، 292 ، ص6ج  ، تهذيب األحكام في الطوسي محمد بن الحسن انظر الشيخ
  .، الطبعة الثانية، دار الكتب اإلسالمية، النجف811حديث رقم

  
نين درسا بليغا للقيادات السياسية في المجتمع وهو ما ينبغي وتقدم سيرة امير المؤم

وهو ان الرئيس او القائد لو تمكن . ان يضمن ثقافة المصالحة الوطنية ويركز عليه
من مصادر القوة واالموال ينبغي له اال يستغلها لمنافعة الشخصية بل ان يعلم انها 

ِشْئُت الْهَتَدْيُت الطِريَق ِإَلى  وولَ (يقول . موارد الناس وما هو اال مستأمن عليها
، وَلِكْن َهْيَهاَت َأْن َيْغِلَبِني َهوَ  ى َهَذا اْلَعَسِل، وُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح، وَنَساِئِج َهَذا اْلَقزُمَصف 

 َطَمَع َلُه اْلَيَماَمِة َمْن ال واَي، وَيُقوَدِني َجَشِعي ِإَلى َتَخيِر األْطِعَمِة وَلَعل ِباْلِحَجاِز أَ 
 .45كتاب : نهج البالغة )ِفي اْلُقْرِص، وال َعْهَد َلُه ِبالشَبعِ 

  
ويضع االمام علي االسس للتنمية والتضامن االجتماعيين وهو ما تطالعنا به وصيته 

  :لحسنينالولديه السبطين 
  ُأوِصيُكَما ِبَتْقَوى اللِه،

  ،وَأال َتْبِغَيا الدْنَيا وإِْن َبَغْتُكَما 
  ٍء ِمْنَها ُزِوَي َعْنُكَما، وال َتْأَسَفا َعَلى َشيْ  
 ، وُقوال ِباْلَحق  
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  واْعَمال ِلألْجر،ِ  
  .وُكوَنا ِللظاِلِم َخْصمًا، وِلْلَمْظُلوِم َعْوناً  
  ُأوِصيُكَما وَجِميَع َوَلِدي وَأْهِلي وَمْن َبَلَغُه ِكَتاِبي 

  ِبَتْقَوى اللِه،
  وَنْظِم َأْمِرُكْم،

َصالُح َذاِت اْلَبْيِن َأْفَضُل ِمْن (َيُقوُل  َفِإني َسِمْعُت َجدُكَما  الِح َذاِت َبْيِنُكْم،وصَ 
َيامِ  الِة والصِة الصَعام.(  

  .اللَه اللَه ِفي األْيَتاِم، َفال ُتِغبوا َأْفَواَهُهْم، وال َيِضيُعوا ِبَحْضَرِتُكمْ 
   .47نهج البالغة كتاب 

المام لمالك االشتر يؤكد على ضرورة التعامل االنساني مع الناس غض وفي عهد ا
  :النظر عن انتمائه الديني وخلفياته االخرى فيقول

  وَأْشِعْر َقْلَبَك الرْحَمَة ِللرِعيِة،
  واْلَمَحبَة َلُهْم، واللْطَف ِبِهْم،

  ُهْم،وال َتُكوَنن َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْكلَ 
  .ِإما َأٌخ َلَك ِفي الديِن، وإِما َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلقِ : َفِإنُهْم ِصْنَفانِ 

  :ويكون كل ذلك في اطار الدعوة للتنمية في المجتمع اذ يقول االمام في العهد نفسه
ْلَحاِرِث األْشَتَر ِفي َعْهِدِه ِإَلْيِه َهَذا َما َأَمَر ِبِه َعْبُد اللِه َعِلي َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َماِلَك ْبَن ا

ِحيَن َوالُه ِمْصَر ِجَباَيَة َخَراِجَها وِجَهاَد َعُدوَها واْسِتْصالَح َأْهِلَها وِعَماَرَة 
  ).وْلَيُكْن َنَظُرَك ِفي ِعَماَرِة األْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجالِب اْلَخَراجِ .....ِبالِدَها

المام علي على المسؤولية التضامنية بين ابناع المجتمع بمختلف ويؤكد كذلك ا
  :القطاعات فيقول

  .واْعَلْم َأن الرِعيَة َطَبَقاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَها ِإال ِبَبْعٍض وال ِغَنى ِبَبْعِضَها َعْن َبْعضٍ 
ويوصي االمام مالك االشتر في اختار موظفي الخدمة العامة وفق شروط دقيقة 

  :فيقول, دوا عملهم على خير ما يكون االداءليؤ 
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اِلَك َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا وال ُتَولِهْم ُمَحاَباًة وَأَثَرةً  اْنُظْر ِفي ُأُموِر ُعم ْد . .. ثُمَتَفق ثُم
ْدِق واْلَوَفاِء َعَلْيِهْم َفِإن َتعَ  ِألُُموِرِهْم َأْعَماَلُهْم واْبَعِث اْلُعُيوَن ِمْن َأْهِل الص راُهَدَك ِفي الس

ْفِق ِبالرِعيةِ  َحْدَوٌة َلُهْم َعَلى اْسِتْعَماِل األَماَنِة والر.  
  :ويؤكد في عهده كذلك على رعاية مصالح الفقراء في المجتمع فيقول

اْلَمَساِكيِن واْلُمْحَتاِجيَن وَأْهِل ثُم اللَه اللَه ِفي الطَبَقِة السْفَلى ِمَن الِذيَن ال ِحيَلَة َلُهْم ِمَن 
ْمَنى ْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيونُ ... اْلُبْؤَسى والزْد ُأُموَر َمْن ال َيِصُل ِإَلْيَك ِمْنُهْم ِممأي -وَتَفق

ْلَيْرَفْع ِإَلْيَك وَتْحِقُرُه الرَجاُل َفَفرْغ، ِألُوَلِئَك ِثَقَتَك ِمْن َأْهِل اْلَخْشَيِة والتَواُضِع فَ  -تستصغره
  .ُأُموَرُهمْ 

  
نذكر هذه النصوص لنشير ايضا الى ضرورة تعميم ثقافة التنمية في المجتمع ويكون 
التأكيد اكثر في بناء الحوار الوطني والمصالحة على اسس من ثقافة التنمية قبال 

   .وعدم تحمل المسؤولية والخمولثقافات الكسل واالتكآلية 
  

 وينبغي ان تكون. نحتاج في عراق ما بعد التغير الى العديد من المشاريع التنموية
مشاريع ذات بعد وطني غير طائفي يتبناها ابناء شعب العراق بصفتهم الوطنية 

  .العراقية ينمي ويضمن حقوق كل العراقيين
قع مما ال شك به ان هذه المشاريع ستكون مشاريع حضارية كبيرة تعبر عن افاق ووا

العراق العظيم ومعطياته الحضارية واالنسانية الكبرى وخير ضمانة لمثل هذه 
المشاريع التنموية انها مشاريع تتأثر بصورة اساسية بالعامل السياسي اال انها بحد 

 .ذاتها مشاريع ليست سياسية على المدى القريب

  
طنية المخلصة الى انا اعتقد انها مهمة وطنية كبرى ان تبادر الكفاءات العراقية الو 

تشكيل مجاميع متخصصة لممارسة التخطيط والعمل التنموي من اجل حفظ الكيان 
االنساني والحضاري للعراقيين وتامين حقوقهم وتتحرك على الصعيد الحضاري 

  .واالجتماعي واالنساني والثقافي والديني واالقتصادي وما شابه ذلك
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نها يجب ان يلحظ في عملها بصورة اكيدة ومن الثوابت في هذه المشاريع التنموية ا

فظروف . الخصوصية العراقية التي تختلف عن الخصوصيات االخرى في العالم
 .الدول االوربية وغيرهاو ايران ا والعراق ليست هي ظروف لبنان وال الخليج ا

  
التنموي العراقي ينبغي ان يتحرك من اجل بناء وتنمية  وفي فهمي ان المشروع

لذلك ليس مؤسسة دينية بالمعنى و وه. مدني الصالح لشعب العراقالمجتمع ال
اقرب الى المفهوم الحياتي العام و فه. غيرهاو المعروف للمؤسسات الدينية االسالمية ا

و مرجعية دينية او بذلك ليس حوزة علمية او هف. الذي يشمل بخيره كل المواطنين
ينبغي و غير معلنة و علنة لحزبيتها اقيادة حزبية مو غيرها او قيادة سياسية اسالمية ا

  .ان يتأكد ذلك من خالل التنفيذ والواقع
  

لقد تغير عالم اليوم تغيرا كبيرا ال سيما بعد احداث الحادي عشر من سبتمر التي 
كانت بمثابة االعالن العالمي لدخول البشرية بعهد جديد ولعل العراق كان من اكثر 

وقد اسقط النظام الكتاتوري الصدامي واقيمت  .بلدان العالم تأثرا بهذه المرحلة
الديمقراطية في العراق كل ذلك يدعونا بجد للتبشير بالفكرة التنموية لتطوير المجتمع 

من هنا ينبغي لنا اال نغفل هذه الحقيقة ونحن نفكر ببناء المشروع التنموي . العراقي
  .جاتهفي العراق وبما يتناسب مع حقيقة العراق وامكانياته واحتيا

  
طبيعة المجتمع  او تمثل ان يمثل او المشاريع التنموية العراقية لمشروعلينبغي  كما

  . التجعل منه تابعا الحدى مكونات المجتمع, المدني العراقي بصورة متوازنة
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وسيكون كل عراقي قادر على االغناء مسوال مسؤولية مباشرة عن انجاح هذه 
كبر الى قطاعين اجتماعيين ومهنيين مهمين المشاريع وتتوجه المسؤولية بدرجة ا

� ). علماء الدينورجال الدين ا(ن بالعلوم الدينية يالرجال المتخصص: اوال: هما

خدمات متميزة  ملھممن رجال الدين العاملين المعروفين في الساحة العراقية و سيما

ة ن بالعلوم الحديثيلرجال المتخصصاوثانيا الى  .في خدمة الناس والمجتمع
التكنوقراطيين واصحاب التخصصات و والتخطيطية والتكنولوجية من االكاديميين ا

  .القادرون على المشاركة التخصصية المبدعة .العليا
تحتاج و  محرومة من العراقيين قطاعاتوهنا ال بد من االشارة الى الحاجة الخاصة ل

الكراد الفيليين ا: لخصوصيتها في وضع العراق المعاصر من قبيل رعاية متميزةالى 
والمناطق المحرومة ال سيما التي . وااليزديين والشبك والمسيحيين والصابئةوالتركمان 

وعوائل الشهداء والمساجين واالرامل وااليتام . عانت من التدمير المنظم لكيانها
وضحايا المقابر الجماعية واالنفال وضحايا االرهاب والمهجرين والمعوقيين بالوالدة 

  .الحروب او االرهاب او بسبب
  

التنمية، فعلى  دورًا هامًا في عملية المدنيلمؤسسات المجتمع مما ال شك به فان 
لكن تم و المجتمع،  سبيل المثال لعب نظام األوقاف في الماضي دورًا هامًا في تنمية

لدي أفراد المجتمع  هوآلياتالوقف  فهومتهميش األوقاف لفترة طويلة مما أدى لنسيان م
 .ككل
  

من خالل التغيير . التغيير هي ظاهرة ثابتة في الخليقة -إن طبيعة الحياة هي التقدم 
هو إن خير الوجود يعتمد على التقدم ألن التقدم من خالل التغيير . يتقدم الوجود
من . سعادة التقدم هي أساس السالم ,يكون االزدهار أساس السالم. طبيعة الحياة

  . كون أكثر إبداعًا يومًا بعد يومأجل التقدم، على الفرد أن ي
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من خالل التغيير و . التغيير هي ظاهرة ثابتة في الخليقةو  إن طبيعة الحياة هي التقدم
الخطط يعتمد على استنباط الخيرات في الطبيعةإن . لكيان االجتماعييتقدم ا

يكون و . طبيعة الحياةو ن التقدم من خالل التغيير ها .التقدم الصحيحة وادواة
المجتمع بكل فراده  لىينبغي عمن أجل التقدم، و  .السالم ا من اسسزدهار أساساال

وقواه في حالة إبداع متواصل وحسب القاعدة االسالمية من تساوى يوماه  ومؤسساته
  . فهو مغبون ومن كان امسه افضل من يومه فهو مجنون

  

  

 التكافل االجتماعي

فكل فرد عليه  ,بعضو بعضهم نح مجتمعال التكافل اإلجتماعى يقصد به إلتزام أفراد 
ليس المقصود بالتكافل االجتماعي في اإلسالم و . مصالحهو واجب رعاية المجتمع 

المودة، بل يتضمن العمل الفعلي اإليجابي و مجرد التعاطف المعنوى من شعور الحب 
تأمين حاجته بما يحقق له حد و الذي يصل إلى حد المساعدة المادية للمحتاج 

ذلك يكون عن طريق دفع الزكاة، فإن لم تكفي فيؤخذ من األغنياء ما يكفي و . الكفاية
  . للفقراء

  
فيقول الرسول . السيء على المجتمع ككل يقرنه بالكفر ألثرهو الفقر  افحاإلسالم يكو 

اليد السفلى كما تعوذ الرسول من الفقر  اليد العليا خير من :سلماله و صلى اهللا عليه و 
  .بك من الفقر ذ بك من الكفر، وأعوذاللهم إني أعو  :فقال

  
في العصور اإلسالمية و . الضمان االجتماعي تعد الزكاة إحدى األدوات لتحقيق

لسد و بالعدل  المال لمستحقيه الدولة لتوزع كانت الزكاة ببيت المال مسئوليةاالولى 
 لقمةكسب  من اجللهم لشريف توفير وسائل للعمالو االحتياجات األساسية للفقراء 

  .يفهي أول مؤسسة للضمان االجتماع. العيش
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َيا َأيَها الناُس اتُقوا َربُكْم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها : قال اهللا تعالى
   1النساء، آية  سورة َزْوَجَها َوَبث ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيرًا َوِنَساءً 

ُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإن َيا َأيَها النا: قالو 
  .13سورةالحجرات، آية  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه َأْتَقاُكمْ 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبر َواْلَبْحِر َوَرَزْقَنا: كما قال َباِت َوَلَقْد َكريُهْم ِمْن الط
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً  70سورة اإلسراء، آية  َوَفض.  

 الفرقال يمتاز بعضهم على بعض اال بالتقوى فو بالتساوي فالكرامة مكفولة لكل إنسان 

 .لونهم وليس جنسهم أو بين الناس عند اهللا هي درجة تقواهم 

  
ماعية بما تتضمنه من مساواة بين جميع أفراد المجتمع حتى بين العدالة االجت إن

م القيم التي قام عليها بما تتضمنه من تكافل اجتماعي تعد من أهالمحكوم و الحاكم و 
بدقة لبناء مجتمع  هاصحاباهل بيته و و سلم و ارسها الرسول صلى اهللا عليه وماإلسالم 

 .رابطالتو المحبة و اإلخاء  يقوم على اسس متماسكو قوي 
بين افراد المجتمع ومن ذلك  التكافلكثيرة تؤكد على مفهوم آيات قرآنية وقد جاءت 

  :قوله تعالى في كتابه المجيد
   2اآلية /سورة المائدة. العدوانو ال تعاونوا على اإلثم و التقوى و وتعاونوا على البر 

  :تعالىويذكر اهللا عز وجل صورة مفصلة عن التكافل والتعاون االجتماعي فيقول 
   َشْيئاً  ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوال اللهَ  َواْعُبُدوا

   ِإْحَسانًا، َوِباْلَواِلَدْينِ 
   اْلُقْرَبى َوِبِذي

   َواْلَيَتاَمى
   َواْلَمَساِكيِن،

اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُقْرَبى ِذي َواْلَجارِ  ِباْلَجْنبِ  َوالص   
   السِبيلِ  َواْبنِ 
   اُنُكمْ َأْيمَ  َمَلَكتْ  َوَما
 هَ  ِإنال الل  َفُخورًا، ُمْخَتاالً  َكانَ  َمنْ  ُيِحب   
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   ِباْلُبْخلِ  الناَس  َوَيْأُمُرونَ  َيْبَخُلونَ  الِذينَ 
   َفْضِلِه، ِمنْ  اللهُ  آَتاُهمْ  َما َوَيْكُتُمونَ 
   ُمِهينًا، َعَذاباً  ِلْلَكاِفِرينَ  َوَأْعَتْدَنا
 َيُكنْ  َوَمنْ  اآلِخِر، ِباْلَيْومِ  َوال ِباللهِ  ُيْؤِمُنونَ  َوال الناسِ  ِرَئاءَ  ُهمْ َأْمَوالَ  ُينِفُقونَ  َوالِذينَ 

   َقِرينًا، َفَساءَ  َقِريناً  َلهُ  الشْيَطانُ 
. َعِليماً  ِهمْ بِ  اللهُ  َوَكانَ  اللهُ  َرَزَقُهمْ  ِمما َوَأنَفُقوا اآلِخِر، َواْلَيْومِ  ِباللهِ  آَمُنوا َلوْ  َعَلْيِهمْ  َوَماَذا
   39 - 36 اآليات/النساء سورة

ما اجمله واكمله من منهج في التكافل االجتماعي وما احرانا ان نثقف الناس به وما 
اجدرنا ان يكون هذا المنهج بين المتحاورين والمتصالحين من االسس القوية 

  .للمصالحة والحوار
تى لو كان الطرف الذي يراد له والتكافل يظل في االسالم مبدأ ال يمكن الحياد عنه ح

الكفالة فاقدا لبعض شروط االهلية ذلك النه مع وجود هذا الخلل في شخصه اال انه 
 :يقول اهللا تعالى. يبقى مستحقا الن توفر له حياة كريمة

   ،َوال ُتْؤُتوا السَفَهاَء َأْمَواَلُكْم الِتي َجَعَل اللُه َلُكْم ِقَياماً 
  يَها َواْكُسوُهْم َواْرُزُقوُهْم فِ 

   5اآلية /النساء سورة. َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًال َمْعُروفاً 
  

  .وهذه درجة متقدمة جدا في رعاية هذه الشريحة االجتماعية بصورة متوازنة
ا آَتاُه اللُه ال ُيَكلُف اللُه َنْفسًا إِ : ويقول تعالى َما َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِمم ال

  7اآلية /سورة الطالق. آَتاَها
َمَثُل الِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللِه َكَمَثِل َحبٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل : ويقول تعالى

الِذيَن ُينِفُقوَن  ، ِفي ُكل ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍة َواللُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللُه َواِسٌع َعِليمٌ 
 َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللِه ثُم ال ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوا َمّنًا َوال َأًذى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِهْم َوال

   262-261اآليات /سورة البقرة. َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ 
 :باثارها السبية على المجتمع فيقول ويحذر اهللا تعالى من ظاهرة خطيرة تلقي
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الِذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن الناَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آَتاُهْم اللُه ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَنا 
  37آية /النساء سورة. ِلْلَكاِفِريَن َعَذابًا ُمِهيناً 

وَن ِبَما آَتاُهْم اللُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا َلُهْم َبْل ُهَو َوال َيْحَسَبن الِذيَن َيْبَخلُ : ويقول كذلك
ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِللِه ِميَراُث السَمَواتِ  َلُهْم َسُيَطو ُه ِبَما  َشرَواَألْرِض َوالل

  180آية /سورة آل عمران. َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 
َأْنُتْم َهؤُالِء ُتْدَعْوَن ِلتُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللِه َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن َيْبَخْل َها: ويقول تعالى

ُكْم ثُم ال َفِإنَما َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه َواللُه اْلَغِني َوَأْنُتْم اْلُفَقَراُء َوإِْن َتَتَولْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيرَ 
  38آية /سورة محمد. ثَاَلُكمْ َيُكوُنوا َأمْ 

سورة  َوال َيُحض َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ  ،ِإنُه َكاَن ال ُيْؤِمُن ِباللِه اْلَعِظيِم : ويقول تعالى
  34-33اآليات /الحاقة

ُحض َعَلى َوال يَ  ،َفَذِلَك الِذي َيُدع اْلَيِتيَم  ،َأَرَأْيَت الِذي ُيَكذُب ِبالديِن : ويقول تعالى
  3- 1اآليات /سورة الماعون َطَعاِم اْلِمْسِكينِ 
وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ  ،َكال َبل ال ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم : ويقول تعالى سورة. َوال َتَحاض 

  18-17اآليات /الفجر
َوَلْم َنُك ُنْطِعُم  ،َن َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلي ،َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر : ويقول تعالى

  44-42اآليات /سورة المدثر اْلِمْسِكينَ 
َوال َيْحَسَبن الِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهْم اللُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا َلُهْم َبْل ُهَو : ويقول تعالى

 ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِلل َلُهْم َسُيَطو َمَواتِ َشرُه ِبَما  ِه ِميَراُث السَواَألْرِض َوالل
  180اآلية /سورة آل عمران .َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 
ويعتبر االسالم االنفاق على الفقراء هو حق وليس منة بيقول اهللا في : ويقول تعالى
  16اآلية /رة اإلسراءسو  َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السِبيلِ )  :كتابه الكريم

  
كما ان سيرة الرسول الكريم اكدت على ضرورة رعاية الفقراء وتوفير الحياة المناسبة 

عن ابن  روي. بين ابناء المجتمع عن التكافللهم وقد رويت العديد من االحاديث 
يقوم به آناء  وآتاه اهللا القرآن فه رجل: ال حسد إال فى إثنين: عمر عن النبى ص

  .آناء النهارو ينفقه آناء الليل  ورجل آتاه اهللا ماال فهو ناء النهار، آو الليل 
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سلم إذ و بينما نحن فى سفر مع النبى صلى اهللا عليه  :عن أبى سعيد الخدرى قالو 
من : شماال فقال رسول اهللا صو يصرف بصره يمينا  جاء رجل على راحلة له، فجعل

من كان معه فضل زاد فليعد و  ،من ال ظهر له كان معه فضل ظهر فليعد به على
المال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق ألحد  به على من ال زاد له، فذكر من أصناف

  .منا فى فضل
 ما من يوم يصبح فيه العباد :قال سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه  انوعن أبى هريرة 

 هم أعطالل: يقول اآلخرو إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، 

  .ممسكا تلفا
: أنا معه، فقالو أحد و سلم يوما نحو  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن أبى ذر قالو 

األكثرون هم األقلون يوم القيامة إال من  :لبيك يا رسول اهللا، فقال: يا أبا ذر، فقلت
ا يا أب :ثم قال قليل ما همو  -خلفه و قدامه و شماله و عن يمينه  -كذا و قال بالمال كذا 

ما يسرنى أن لى مثل أحد أنفقه  :قال ،أمىو  ذر، فقلت نعم يا رسول اهللا بأبى أنت
قال بل  :قنطارين يا رسول اهللا وأ: قيراطين، قلت أترك منهو أموت  ،فى سبيل اهللا

 . أنا أريد األقلو أنت تريد األكثر، : يا أبا ذر :قيراطين، ثم قال
  

هما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا عن مسلم عن ابن عمر رضىو روى البخارى 
ال يسلمه، من كان فى حاجة أخيه كان اهللا و المسلم ال يظلمه و المسلم أخ :سلم قالو 

عنه بها كربة من كرب يوم القيامة،  من فرج عن مسلم كربة فرج اهللاو فى حاجته، 
  .من ستر مسلم ستره اهللا يوم القيامةو 
إن اهللا خلقا  :سلمو هللا صلى اهللا عليه قال رسول ا: وى عن عبد اهللا بن عمر قالرُ 

  .يفزع الناس إليهم فى حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاب اهللا ،خلقهم لحوائج الناس

جاء ناس من األعراب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا قال عن جرير بنو 
ل رسول اهللا فقا! أناسا من المصدقين جباة الصدقة يأتوننا فيظلموننا إن: سلم فقالواو 

   .أرضوا مصدقيكم :سلمو  صلى اهللا عليه
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سبق درهم مائة ألف : سلم قالو  حديث أن النبى صلى اهللا عليهروى اصحاب الو 
أخذ من عرض  ،له مال كثير رجل:كيف ذاك يا رسول اهللا؟ قالو : فقال رجل!درهم 

صدق فأخذ إحدهما فت رجل ليس له إال درهمانو  .ماله مائة ألف درهم فتصدق بها
  .به، ف هذا تصدق بنصف ماله

الدنيا على اإلخالص  من فارق :سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن فى حديث انس
  .اهللا عنه راضو فارقها  ،آتى الزكاةو أقام الصالة و  ،عبادته ال يشرك بهو هللا 

  
طعم طعم  ثالث من فعلهن: سلم قالو داود بإسناده عن النبى صلى اهللا عليه و روى اب

بها نفسه،  أعطى زكاة ماله طيبةو  ،أنه ال إله إال اهللاو من عبد اهللا وحده : ماناإلي
لكن و  ،الشرط اللئيمة الو ال المريضة، و ال الدرنة و ال يعطى الهرمة و .رافدة عليه كل عام

 .بشره لم يأمركمو فإن اهللا لم يسألكم خيره،  ،سط اموالكمو من 

 َوِفي َأْمَواِلِهْم َحق ِللساِئِل َواْلَمْحُرومِ : لىان اعطاء الفقراء حقوقهم كما يقول اهللا تعا

  19/سورة الذريات اآلية
 تاسورة المعارج، آي ِللساِئِل َواْلَمْحُرومِ  ،َوالِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحق َمْعُلوٌم : ويقول تعالى

21-24  
 

َفَأْنَذْرُتُكْم َنارًا : ىويعتبر االسالم عدم اعطاء المحتاجين حقهم جريمة كبيرة يقول تعال
الِذي ُيْؤِتي  ،َوَسُيَجنُبَها اَألْتَقى  ،الِذي َكذَب َوَتَولى  ،ال َيْصالَها ِإال اَألْشَقى  ،َتَلظى 

َوَلَسْوَف  ،ِإال اْبِتَغاَء َوْجِه َربِه اَألْعَلى  ،َوَما َألَحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى  ،َماَلُه َيَتَزكى 
  21-14سورة الليل، اآليات  .َيْرَضى
 

ويحدد االسالم شرائح اجتماعيى ممن يستحق ان تخصص له الدولة راتبا معينا وهذه 
  :الشرائح مذكورة بقوله تعالى

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلَفِة ُقُلوُبُهمْ  َما الصَقاِب  ِإن َوِفي الر
سورة  .َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللِه َوِاْبِن السِبيِل َفِريَضًة ِمْن اللِه َواللُه َعِليٌم َحِكيمٌ 

  60اآلية /التوبة
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لقد اكد االسالم على رعاية الفقراء ودعى بقوة لفلقضاء على الفقر واعتبر التكافل 
ومرة اخرى ما احرانا ان . الصدقات آلية للتنفيذاالجتماعي من خالل نظام الزكاة و 

نؤكد على هذا المحور الحقيقي لخدمة المجتمع وكم هو نافع للمجتمع التركيز على 
هذه القيم االنسانية الرفيعة بدال من التبشير بقيم العنف واالستغالل والبخل وتبذير 

يات القرآنية وسنذكر عددا من اال. االموال ووضعها في غير مواضعها الصحيحة
يقول اهللا عز وجل في . باعتبارها موادا للتوعية والتثقيف باتجاة التكافل االجتماعي

 :ايات كريمات
ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم *  يِن َوُنَفصَكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الد الَة َوآَتْوا الزَفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الص

   11آية /سورة التوبة .َيْعَلُمونَ 
َدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنَها ِإَذا ُهْم  * َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي الص

   58آية /سورة التوبة َيْسَخُطونَ 
ِخَل َوَأما َمْن بَ  ،َفَسُنَيسُرُه ِلْلُيْسَرى  ،َوَصدَق ِباْلُحْسَنى  ،َفَأما َمْن َأْعَطى َواتَقى  *

   10-5سورة الليل، اآليات  َفَسُنَيسُرُه ِلْلُعْسَرى ،َوَكذَب ِباْلُحْسَنى  ،َواْسَتْغَنى 
ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوإَِقاَمِة الصالِة َوإِيَتاَء  * َجَعْلَناُهْم َأِئم◌َ

َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعا 73اآلية /سورة األنبياء. ِبِدينَ الز   
َيا َأيَها ) 263(َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َواللُه َغِني َحِليٌم  *

َوال ُيْؤِمُن  سِ الِذيَن آَمُنوا ال تُْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمن َواَألَذى َكالِذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاَء النا
ِباللِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلدًا ال 

َوَمَثُل الِذيَن ) 264(َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمما َكَسُبوا َواللُه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن 
َأْمَواَلُهْم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َوَتْثِبيتًا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل  ُينِفُقونَ 

َأَيَود ) 265(َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن َلْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطل َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر 
َتُكوَن َلُه َجنٌة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكل  َأَحُدُكْم َأنْ 

يٌة ُضَعَفاُء َفَأَصاَبَها ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك  َمَراِت َوَأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذرالث
  266-263اآليات /سورة البقرة .اِت َلَعلُكْم َتَتَفكُرونَ ُيَبيُن اللُه َلُكْم اآليَ 

َوال َيْحَسَبن الِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهْم اللُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا َلُهْم َبْل ُهَو َشر َلُهْم  *
ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِللِه ِميَراُث ال َمَواتِ َسُيَطوُه ِبَما َتْعَمُلوَن  سَواَألْرِض َوالل
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َلَقْد َسِمَع اللُه َقْوَل الِذيَن َقاُلوا ِإن اللَه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا ) 180(َخِبيٌر 
َذِلَك ِبَما َقدَمْت َأْيِديُكْم ) 181(َوَقْتَلُهْم اَألْنِبَياَء ِبَغْيِر َحق َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق 

الِذيَن َقاُلوا ِإن اللَه َعِهَد ِإَلْيَنا َأال ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل ) 182(َوَأن اللَه َلْيَس ِبَظالٍم ِلْلَعِبيِد 
ي ِباْلَبيَناِت َوِبالِذي ُقْلُتْم َفِلَم َحتى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن َتْأُكُلُه الناُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبلِ 

َفِإْن َكذُبوَك َفَقْد ُكذَب ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك َجاُءوا ) 183(َقَتْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
ُبِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنيِر  َناِت َوالزمَ ) 184(ِباْلَبيَنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوإِن ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم ُكلا ُتَوف

ُروِر اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعْن الناِر َوُأْدِخَل اْلَجنَة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدْنَيا ِإال َمَتاُع اْلغُ 
اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمْن  َلتُْبَلُون ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعن ِمْن الِذيَن ُأوُتوا) 185(

سورة آل . الِذيَن َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيرًا َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتُقوا َفِإن َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُمورِ 
  185-180/عمران

  
  :ويحذر اهللا في كتابه الكريم من استغالل المتلبسين بالدين الموال الناس فيقول

يَن آَمُنوا ِإن َكِثيرًا ِمْن اَألْحَباِر َوالرْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل الناِس ِباْلَباِطِل َيا َأيَها الذِ 
َة َوال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللِه  َهَب َواْلِفضِذيَن َيْكِنُزوَن الذِه َوالوَن َعْن َسِبيِل اللَوَيُصد

َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنَم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم ) 34( َفَبشْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 
ِإن ِعدَة الشُهوِر ِعْنَد ) 35(َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم َألنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 

َواَألْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك  للِه َيْوَم َخَلَق السَمَواتِ اللِه اْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب ا
َواْعَلُموا  الديُن اْلَقيُم َفال َتْظِلُموا ِفيِهن َأْنُفَسُكْم َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َكافًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافةً 

نَما النِسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضل ِبِه الِذيَن َكَفُروا ُيِحلوَنُه إِ ) 36(َأن اللَه َمَع اْلُمتِقيَن 
َم اللُه  وا َما َحرُه َفُيِحلَم الل َة َما َحرُموَنُه َعامًا ِلُيَواِطُئوا ِعد وَنُه َعامًا َوُيَحرَن َعامًا ُيِحلُزي

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ) 37(ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن  َلُهْم ُسوُء َأْعَماِلِهْم َواللهُ 
ا ِقيَل َلُكْم انِفُروا ِفي َسِبيِل اللِه اثاَقْلُتْم ِإَلى اَألْرِض َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدْنَيا ِمْن اآلِخَرِة َفمَ 

   37-34اآليات /سورة التوبة .َرِة ِإال َقِليلٌ َمَتاُع اْلَحَياِة الدْنَيا ِفي اآلخِ 
  

  :ويحذر كذلك من المعرقلين لهذه العملية لخدمة المجتمع فيقول تعالى
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َدَقاِت َوالِذيَن ال َيِجُدوَن ِإال ُجْهَدُهْم  ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصوِذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطال
اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ) 79(ِخَر اللُه ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم سَ 

اللُه ال ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًة َفَلْن َيْغِفَر اللُه َلُهْم َذِلَك ِبَأنُهْم َكَفُروا ِباللِه َوَرُسوِلِه وَ 
َفِرَح اْلُمَخلُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللِه َوَكِرُهوا َأْن ) 80(َفاِسِقيَن َيْهِدي اْلَقْوَم الْ 

 َم َأَشدُقْل َناُر َجَهن ِه َوَقاُلوا ال َتنِفُروا ِفي اْلَحرُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الل 
َفْلَيْضَحُكوا َقِليًال َوْلَيْبُكوا َكِثيرًا َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ) 81(َحّرًا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن 

َفِإْن َرَجَعَك اللُه ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُهْم َفاْسَتْأَذُنوَك ِلْلُخُروِج َفُقْل َلْن َتْخُرُجوا َمِعي َأَبدًا ) 82(
َل َمرٍة َفاْقُعُدوا َمَع اْلَخاِلِفيَن َوَلْن تَُقاِتُلوا َمِعي َعُدّوًا ِإنُكْم َرِضيُتْم  َوال ) 83(ِباْلُقُعوِد َأو

ْم ُتَصل َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َوال َتُقْم َعَلى َقْبِرِه ِإنُهْم َكَفُروا ِباللِه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوهُ 
َبُهْم ِبَها ِفي الدْنَيا َوال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْوالُدهُ ) 84(َفاِسُقوَن  ُه َأْن ُيَعذَما ُيِريُد اللْم ِإن

   84-79اآليات /سورة التوبة .َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرونَ 
  

وفي المقابل يبين اهللا تعالى صفات القيادة التي ترعى الفقراء في المجتمع فيقول 
  :تعالى

َكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعْن الِذيَن ِإْن َمكناُهْم ِفي األَ  الَة َوآَتْوا الزْرِض َأَقاُموا الص
   41-40اآليات /سورة الحج. اْلُمْنَكِر َوِللِه َعاِقَبُة اُألُمورِ 

  
  :ويمدح التضامن والتكافل االجتماعي بين ابناء المجتمع فيقول

ُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعضُ   
َكاَة َوُيِطيُعوَن اللَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهْم اللُه ِإن اللهَ  الَة َوُيْؤُتوَن الزَوُيِقيُموَن الص 

   71اآلية /سورة التوبة .َعِزيٌز َحِكيمٌ 
  

ات القران في ذكر فضل التكافل االجتماعي والتعاون بين الناس في وتستمر اي
   :الشؤون المآلية وهذه طائفة اخرى من االيات الكريمة بهذا الخصوص

   14اآلية /سورة األعلى .َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكى* 
  33آلية ا/سورة النور. َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اللِه الِذي آَتاُكمْ : ويقول تعالى شأنه
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َوالِذيَن ُهْم َعْن اللْغِو ) 2(الِذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَن ) 1(َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  *
َكاِة َفاِعُلونَ ) 3(ُمْعِرُضوَن  ِذيَن ُهْم ِللز4-1اآليات /سورة المؤمنون. َوال  

اِلَحاِت وَ  * ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال ِهْم ِإنَكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرب الَة َوآَتْوا الزَأَقاُموا الص
  277اآلية /سورة البقرة .َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ 

*  ِذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اللِبيِل َذِلَك َخْيٌر ِللُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السِه َوُأْوَلِئَك َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحق
َوَما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا ِلَيْرُبَوا ِفي َأْمَواِل الناِس َفال َيْرُبوا ِعْنَد اللِه َوَما ) 38(ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

  39 - 38اآليات /سورة الروم . آَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اللِه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْضِعُفونَ 
َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ) 13(َفك َرَقَبٍة ) 12(َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة ) 11( اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َفال *

- 11اآليات/سورة البلد. َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَرَبةٍ ) 15(َيِتيمًا َذا َمْقَرَبٍة ) 14(ِذي َمْسَغَبٍة 
16   
َوَكاَن ) 54(ِإنُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًال َنِبّيًا  َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيلَ  *

َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِه َمْرِضّيًا  الِة َوالز55-54اآليات /سورة مريمَيْأُمُر َأْهَلُه ِبالص   
َواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى َوإِْذ َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيَل ال َتْعُبُدوَن ِإال اللَه َوِبالْ  *

َكاةَ  الَة َوآُتوا الزاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموا الصآية /سورة البقرة. َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا ِللن
83  
َكاَة َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيْعُبُدوا اللَه ُمْخِلِصيَن َلُه الديَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا ال * الَة َوُيْؤُتوا الزص

  5اآلية /سورة البينة. َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمةِ 
الِذيَن ُيِقيُموَن ) 2(ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن ) 1(ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبيٍن  *

َكاَة َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ  الَة َوُيْؤُتوَن الز3-1اآليات /رة النملسو  الص  
َكاَة َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم ) 3(ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِنيَن  الَة َوُيْؤُتوَن الزِذيَن ُيِقيُموَن الصال

   4-3اآليات /سورة لقمان .ُيوِقُنونَ 
*  وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَأْن ُتَول ِه َواْلَيْوِم  َلْيَس اْلِبرَمْن آَمَن ِبالل اْلِبر

اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبييَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
َقاِب َوَأَقاَم الصالَة َوآَتى ال اِئِليَن َوِفي الرِبيِل َوالسَكاَة َواْلُموُفوَن َواْلَمَساِكيَن َواْبَن الس ز

اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضراِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأْوَلِئَك الِذيَن َصَدُقوا  ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالص
  177اآلية /سورة البقرة .َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمتُقونَ 
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َكاَة َفَلما ُكِتَب َعَلْيِهْم َأَلْم َتَر ِإَلى الِذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفوا أَ  * الَة َوآُتوا الزْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الص
َت اْلِقَتاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم َيْخَشْوَن الناَس َكَخْشَيِة اللِه َأْو َأَشد َخْشَيًة َوَقاُلوا َربَنا ِلَم َكَتبْ 

ْرَتَنا ِإَلى أَ  َقى َوال َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخْنَيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخْيٌر ِلَمْن اتَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الد
  77اآلية /سورة النساء .ُتْظَلُموَن َفِتيالً 

َلِكْن الراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك  *
َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِباللِه َواْلَيْوِم اآلِخِر ُأْوَلِئَك َسُنْؤِتيِهْم َأجْ وَ  الَة َواْلُمْؤُتوَن الزرًا اْلُمِقيِميَن الص

  162اآلية /سورة النساء. َعِظيماً 
يبًا َوَقاَل اللُه ِإني َمَعُكْم َوَلَقْد َأَخَذ اللُه ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهْم اْثَنْي َعَشَر َنقِ  *

ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتْم اللَه َقْرضًا حَ  َكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعز الَة َوآَتْيُتْم الزَسنًا َلِئْن َأَقْمُتْم الص
اَألْنَهاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك ألَكفَرن َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َوألْدِخَلنُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 

  12اآلية /المائدة سورة .ِمْنُكْم َفَقْد َضل َسَواَء السِبيلِ 
َكاَة َوُهْم  * الَة َوُيْؤُتوَن الزِذيَن ُيِقيُموَن الصِذيَن آَمُنوا الُه َوَرُسوُلُه َوالُكْم اللَما َوِليِإن

   55ية اآل/سورة المائدة .َراِكُعونَ 
 

 :عن أنس قالف. وفي احاديث رسول اهللا الكثير من المواقف والتوجيهات بهذا الشأن
أهل  وإني ذ: يا رسول اهللا: سلم فقالو عليه  أتى رجل من تميم رسول اهللا صلى اهللا

كيف و عنده للضيافة فأخبرني كيف أصنع  يعنى الجماعة تنزل -حاضرة و مال و 
تصل و مالك فإنها طهرة تطهرك،  الزكاة منتخرج : أنفق؟ فقال رسول اهللا ص

  .السائلو الجار و تعرف حق المسكين و أقرباءك 
  
زكاة ماله؟ فقال رسول  يا رسول اهللا أرأيت إن أدى الرجل: قال رجل: عن جابر قالو 

  .من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره: اهللا ص
أموالهم صدقة  أعلمهم أن اهللا افترض عليهم في :في حديث إرسال معاذ إلى اليمنو 

   .من أغنيائهم تؤخذ
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  .سلم الزكاة قنطرة اإلسالمو اهللا عليه  قال رسول اهللا صلى :عن أبى الدرداء قال

حصنوا أموالكم بالزكاة  :سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال: الحسن قال االمام عن
  .التضرعو استقبلوا أمواج البالء بالدعاء و . داووا مرضاكم بالصدقةو 

ثالثة : سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الغاضرى قال د اهللا ابن معاويةعن عبو 
أعطى و  ،علم أن ال إله إال اهللاو حده و من عبد اهللا : فقد طعم طعم اإليمان من فعلهن

 الو ال المريضة و  .ال الدرنةو لم يعط الهرمة و .ماله طيبة بها نفسه، وافرة كل عام زكاة
  .لم يأمركم بشرهو فإن اهللا لم يسألكم خيره . أموالكملكن من وسط و الشرط اللئيمة 

  
ما من    : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى  : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

القيامة ُصفَحت له  صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم
   ، جنبه وجبينه وظهره افيكوى به   ، فُأْحمَي عليها في نار جهنم   ، صفائح من نار

   ، ُيْقَضى بين العباد كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
   . مسلم رواه    . فيرى سبيله إما إلى الجنة وٕاما إلى النار

ما من أحد ال     : عليه وسلم قال عن رسول اهللا صلى اهللا وعن عبد اهللا بن مسعود
     . ُشجاعا َأْقرع حتى ُيَطّوَق به عنقه ُمثَل له يوم القيامةيؤدي زكاة ماله إال 

الذي نفسي بيده ال يسلم و : قال رسول اهللا ص: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قالو 
ال و ظلمه و غشه  :ما بوائقه؟ قالو : قالوا ،ال يؤمن حتى يأمن جاره بوائقهو  ،لسانهو قلبه 

ال يتركه و ينفق منه فيبارك له فيه،  الو ه يكسب عبد ماال حراما فيتصدق به فيقبل ب
إن اهللا تعالى ال : سلمو اهللا عليه  قال صلىو خلف ظهره إال كان زاده إلى النار، 

  .الخبيث وإن الخبيث ال يمح السىء بالحسن، ولكن يمحو السىء بالسىء،  ويمح
في البقر صدقتها و صدقتها  في اإلبل: عن أبى ذر قال، قال رسول اهللا ص قالو 
ال و فضة ال يعدها لغريم  وتبرا أ ودراهما أ ومن رفع دنانيرا أو في البر صدقته، و 

   .كنز يكوى به يوم القيامة وينفقها في سبيل اهللا فه
  
صاحب مال ال يؤدى منه حقه إال إذا كان يوم  ما من :قال عليه الصالة السالمو 

أي بشدقيه :بلهزمتيه سودوا ن يطوقه فينهشه القيامة مثل له ثعبانا أقرع له زبيبتان
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مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين  أنا مالك أنا كنزك في يوم كان :يقول له
   .النار ٕاما إلىو العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 

لألغنياء من الفقراء يوم القيامة  ويل: قال رسول اهللا ص: عن أنس ابن مالك قالو 
عزتي و  :جلو فيقول اهللا عز  عليهم ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا: يقولون

  .ألبعدنهمو جاللي ألدنينكم و 

  
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار  :عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو 

سبيل اهللا ودينار ينفقه على  ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في
قالبة وأي رجل أعظم  وأب يال ثم قالقالبة وبدأ بالع وأصحابه في سبيل اهللا قال أب

   .ويغنيهم ينفعهم اهللا به وأجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أ
دينار أنفقته في سبيل اهللا  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أبي هريرة قال قالو 

ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك  ودينار أنفقته في رقبة
  .أهلك جرا الذي أنفقته علىأعظمها أ

 

أن رسول وهناك حديث به العميق من المعاني وجدير ان يتأمله المصلحون فقد روى 
قال رجل ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في  :وسلم قال اهللا صلى اهللا عليه

تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد ألتصدقن  يد سارق فأصبحوا يتحدثون
فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على  ه فوضعها في يدي زانيةبصدقة فخرج بصدقت

بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في  زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية ألتصدقن
الحمد على سارق  يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك

عف عن يست وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن
فينفق مما  سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر

   .أعطاه اهللا
 

ومنه نستنتج طبيعة نظرة االسالم لظاهرة الفقر واالنحرافات االجتماعية ودور التكافل 
  .االجتماعي وبذل االموال في االصالح االجتماعي
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اهللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى و 
إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله  :إلى اليمن

محمدا رسول اهللا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهللا قد فرض  إال اهللا وأن
 قد كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهللا عليهم خمس صلوات في

أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك  فرض عليهم صدقة تؤخذ من
   .المظلوم فإنه ليس بينه وبين اهللا حجاب فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة

  

  نشر السعادة في المجتمع

واصبح البكاء من . امتاز المجتمع العراقي وعبر القرون على الحزن السباب كثيرة
والبكاء مع فوائده الكثيرة على الصعيد النفسي وصعيد تنمية الحس . ابرز صفاته

االنساني والعاطفي عند االنسان اال انه غير الصحيح ان يستم المجتمع بسمته 
تعيش شعوب االرض تهدف الى تحقيق السعادة والفرح . فتتغلب على كل ممارساته

منطق االنساني اومعطيات ولم يمنع ذلك ال الشرائع السماوية وال ال. والراحة بينها
  .العلم والطبي

  
لقد وجدها البعض منهم . الفالسفة حول تحديد معنى السعادةالمفكرون و اختلف وقد 

وهؤالء يقولون إن سعادة اإلنسان ال تختلف في جوهرها عن . في الملذات الجسمية
سفة وعلى نقيض هؤالء الفالسفة الشهوانيين نجد فئة أخرى من الفال. سعادة الحيوان

فسعادة . يقولون إن السعادة تكمن في محاربة الشهوات والسعي وراء الروحانيات
وهؤالء الفالسفة يرون . المرء تكمن في النسك والتصوف والتمسك بالقيم الروحية

  .السعادة في مناصرة الروح، معتقدين أن اإلنسان في جوهره روح ال جسد
. ب من شخصيتك ونسيان باقي الجوانبإن السعادة ال تتحق بالمبالغة في رعاية جان

إنك تصير شخصية متكاملة وسعيدة إذا كنت عادًال بازاء جسمك وروحك وعقلك 
 .ووجدانك
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اثر على ومن المعروف، كذلك، أن دخول الفلسفة اليونانية إلى العالم اإلسالمي، 
انقسموا حول مفهوم السعادة إلى فالسفة عقليين وقد . مفكري اإلسالمتصورات 

  ,اإلسالمو مفكر  وتناقش. متصوفةو 
   ؟ أن السعادة عقلية أم جسديةهل 

  ؟ هل ترتبط السعادة عندهم بالفرد أم بالمجتمعو 
واللذة العقلية أشرف  ,فخر الدين الرازي يربط السعادة بحصول اللذة لدى اإلنسانكان 

لها، فحين يكرس اإلنسان حياته لتحصي. من اللذة الجسدية، ألن هذه األخيرة بهيمية
بها و أما اللذة التي تنال بالعقل، فهي التي يسم. فإنه ينحدر إلى مصاف الحيوان

   .اإلنسان عن الحيوان، وهي التي يتفاضل الناس فيها بعضهم عن بعض
  

وفي الوقت الذي ال يستطيع الباحث اهمال دور الرفاه المادي في احالل السعادة في 
. والشعوري السبب الرئيسي في تحقيقهاالمجتمع تبقى السعادة في جانبها النفسي 

  :يقول في سورة الرعد عز وجلاهللا يقول 
  11رعد االيةسورة ال .ِإن اللَه َال ُيَغيُر َما ِبَقْوٍم َحتى ُيَغيُروا َما ِبَأنُفِسِهمْ 

  
  :ويقول تعالى

ْوٍم َحتى ُيَغيُروا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأن اللَه َذِلَك ِبَأن اللَه َلْم َيُك ُمَغيرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى قَ 
  .53سورة االنفال، اآلية . َسِميٌع َعِليمٌ 

حتى يحدث تغيير في  في الخارج حدث أي تغييرمما يعني انه ال يمكن ان ي
سوف اقتصاديًا و اجتماعيًا أو نا مهما حاولنا التغيير سياسيًا أومن الواضح ان. الداخل

  . الداخلون التغير من ال ننجح بد
  

بالجانب المادي الحسي، حيث  بالمفهوم العام عند الناس إن مفهوم السعادة يرتبط
يعتبر اإلنسان سعيدا كلما تحققت لديه شروط مادية ترتبط بالمال والصحة، وما إلى 

   .ذلك من المنافع المادية
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إلى  مشاعر وأحاسيس، وقد تختلف من شخص من طرف اخر هي السعادةولكن 
آخر، أن السعادة هي ذلك الشعور في داخل اإلنسان، وهذا تعريف مال إليه 

 لهذا المعنىابن القيم اشار كذلك الماوردي كذلك في كتابه أدب الدنيا والدين، و 
  .السعادة في الدنيا واآلخرة ووسماها سعادة الدارين وه

  
شعر اإلنسان في  أن السعادة هي ذلك الشعور بالرضا في قرارة اإلنسان، متى ما

االجتماعية قيمة من القيم  والسعادة. قرارة نفسه بأنه راٍض فهنا شعور بالسعادة
   .ليست هي القيمة الوحيدةوالنفسية المهمة لكنها 

  
ولكن العنصر االبرز  وليس متفق عليه، وطويال ياتعريف السعادة مطاطوقد يبدو 

 .شعور بالرضا من الداخلبالسعادة هو 
يشعر بالطمأنينة في قرارة نفسه، و اإلنسان  عندما يعيشالطمأنينة، تبط بالسعادة تر 

قطعا بعيد عن  واإلنسان قلقًا متوترًا فه وعندما يكونالقلق وعكسها . سكن القلبفي
  .السعادة

  
كل شأن ٕاعطاء وفي تصورنا ان السعادة الى حد كبير هي التوازن داخل الشخصية و 

الجانب الروحاني  مثللجوانب الرئيسية في الحياة، ه والتعامل بروح متكاملة مع احق
كل سعيد و  التفاؤل مؤشر للسعادةو . والجانب المادي وهناك الجانب االجتماعي

   .متفائل
لحصول السعادة اال الرضا واالطمئنان ومع اهمية طبع نسبي ذات السعادة ومع ان 

ويرضى ألشياء  يطمئن منهم منفان الناس يختلفون في تعاملهم مع هذا المفهوم 
إذا كان هدفه  والجاه، من غير ذلك، فهو الجنس و  مادية يطلبها في حياته من المال

لكن ذلك يكون موقتا وقد يستتبعه شعور  هذا فقد يشعر بالرضا والطمأنينة، وه
الحقيقية هي طلب ومن هنا يعتقد البعض ان السعادة . بالتعاسة والكأبة الشديدين

  .اهللارضوان 
  



 

 

47

 ان: على ثقافة ما ينفع الناس وبعيدا عن الصياغات الفلسفية نقول ولكي نركز
االساسية التي باحتياجات اإلنسان، واحتياجات اإلنسان لحد كبير السعادة مرتبطة 

  :تجعله يعيش بسعادة يمكن ادراجها باالتجاهات االتية
  احتياجات بيولوجية  -1
 واحتياجات أمنية -2

 احتياجات دينية  -3

 انسانية عةو جمء لماالنتماواحتياجات   -4

 المجتمعالحترام والتقدير في اواحتياجات   -5

ضمن المجموعة البشرية التي  إنجازاتتحقيق واحتياجات تحقيق الذات و  -6
 .ينتمي لها االنسان اوضمن عموم المجتمع

  
ان النقص في اي حاجة من هذه االحتياجات تؤثر على شعوره بالسعادة وبمقدار 

. تياجات تزداد فرص االنسان في الحصول على السعادةارتفاع نسبة تحقيق هذه االح
  .نسبيةحسب هذه الرؤية السعادة فلذلك 

  
ومن الواضح ان كل اومعظم هذه االحتياجات ترتبط بالنظام السياسي الحاكم في 

ونالحظ ان البلدان المستقرة سياسيا تغمرها السعادة بدرجة اكبر من . البالد
رابات السياسية وشيوع الدكتاتورية اواستفحال المجتمعات التي تعاني من االضط

الحقيقي  تغييرال فال يمكننا الحديث عن سعادة مجتمع ما بدون. االرهاب والعنف فيها
وقد قيل . البنية االقتصادية ظالمةو البنية االجتماعية ظالمة، و لبنية السياسية ظالمة، ل

لم يتمكن من تحقيق لغرب او  !!!قديما ان الملك يدوم مع الكفر وال يدوم مع الظلم
تحرر اإلنسان بالثورة على الرفاه االجتماعي ونشر السعادة بين ابنائه اال بعد 

  .الظلمة
  

ويميل البعض الى تجريد المفاهيم واخراجها من واقعها الحياتي فيبالغ باعتبار 
وكأن اصحاب في الجاه و المال أ وليست باكتسابالسعادة أصًال ليست في الخارج، 
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الحديث يريدون تمشية امور الحياة القاسية وزرع التفائل واالمل بامور وهمية هذا 
وهناك من بستغل الدين للوصول الى هذه القناعات فيبقى الغني على , غير ملموس

غناه والطاغية على طغيانه وللفقراء والمظلوم اطنان من الحقوق والمكاسب في اليوم 
الدين : يوعي التاريخي في نقد هذا االتجاهاالخر وقد قال كارل ماركس الزعيم الش

ومن الجدير ذكره ان دينا بهذه المواصفات هو ما ينقده االسالم . افيون الشعوب
  .ايضا وقبل ماركس باكثر من الف سنة

  
ولطالما ابهجني ان ارى شعارا الحدى المنظمات االسالمية العراقية العريقة ان 

ارى في الوقت نفسه شعار الحزب الشيوعي  شعارها هو السلم والعدل والسعادة وان
مما يعني ان التطلع الى السعادة لالنسان والمجتمع . العراقي وطن حر وشعب سعيد

  .هو طموح انساني اصيل بغض النظر عن العقيدة االديولوجية التي يتبناها المنتمي
اجات وال تذهبن الوساوس بفكر البعض فنحن في الوقت الذي نؤكد على توفير االحتي

الضرورية لزرع السعادة بالمجتمع نعتقد كذلك ان السعادة مع تحقق الظروف المادية 
ة االنسان سعادتوفير االحتياجات قد تنمي . لها تبقى مرتبطة بداخل االنسان

وهنا نطرح . في الداخل لن تستطيع أن تنشئ سعادة ما لم تنشئها ال و لكنوالمجتمع 
فالقناعة كما قيل كنز . القناعة السلبية التي نقدناها توا مفهوم القناعة االيجابية وليس

  .ال يفنى
وفي القرآن الكريم لمسات رائعة عن مفهوم السعادة والراحة النفسية يقول اهللا سبحانه 

  :وتعالى
   124، سورة طه االية َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإن َلُه َمِعيَشًة َضنكاً 

  :ويقول
  26سورة الرعد االية  ،لِه َتْطَمِئن الُقُلوبُ َأَال ِبِذْكِر ال

  
  ان سعادتنا تتوقف على سعادة اآلخرين حولنا :القديس اوغسطينويرى 

اذا احببنا  في المقابلسعادتنا، و ال يمكننا ان نحقق اي اننا اذا اضعنا سعادة اآلخرين 
  . ايضاوالسعادة  نحصل على الحبسفإننا وسعينا في اسعادهم اآلخرين 
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 بيننا وبين الظروفوالتوازن السعادة هي حالة من التوافق وخالصة القول ان 

بيننا وبين من  وبمقدار ما نتمكن من تحقيق االنسجام والتفاعل االيجابي، المحيطة
اذا و  .اي الطبيعة نكون قد تدرجنا في مراقي السعادة وما حولنااي االنسان حولنا 

  .احسسنا اننا فقدنا سعادتناي يكافتقدنا هذا التوافق الهارمون
  

كيف يمكننا ان نحول هذا الحديث عن السعادة من صياغته النظرية الى صياغات 
حوارية توافقية بين االطراف المتحاورة؟؟ انها مسؤولية كبيرة يتحملها القادة السياسيون 

ي الى وتتطلب منهم بناء الركائز المادية والمعنوية التي تؤد. والفكريون واالجتماعيون
  .لذلك ينبغي لنا ان نشير الى اهم هذه الركائز. ان يعيش المجتمع سعيدا هانئا

ثمة استعدادات موروثة للسعادة يتلقاها المرء يعني ان هناك  الركيزة الوراثية -1
يقابلها استعدادات وراثية . عن الوالدين وعن األجداد القريبين واألجداد البعيدين

يقتضي تنمية العالج النفسي في بلدنا ال سيما  وهذا. للكئابة وعدم االرتياح
وقد تعرضت النفسية العراقية الى مختلف انواع االضطهاد الذي ينعكس على 

وال نستبعد ان الكثير من اعمال . نفسيته بحالت اكتئابية متععدة المظاهر
العنف واالرهاب واالنتحار نابعة عن الكئابة الحادة التي يعني من االفراد ال 

االنتحاريون الذين يعيشون اقصى درجات فقدان االمل بالناس  سيما
 . والمجتمع

ان التدهور الصحي للفرد وللمجتمع يلقي بظالل كثيفة من  الركيزة الصحية  -2
عدم الراحة لذلك ينبغي التفكير بكثير من الجد بعالج االمرارض الوبائية 

ض وهي ما ينبغي ويعاني بلدنا العراق من العديد من هذه االمرا. والمزمنة
ليكن تنافسنا في . لكل مخلص لهذا البلد ان يضعها باول سلم اهتماماته

الحوار والمصالحة بين االطراف بمقدار تمكننا في الحصول عى مكاسب 
 .لمحاربة االمراض وتعميم الخدمات الصحية للمواطنين
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ذهن المرء فنحن نعلم جيدًا أن السعادة ترتبط بما يعتمل في : الركيزة الثقافية  -3
من مفاهيم، وبما يتمتع به من مهارات، بل وما يكتسبه من عواطف 

  .واتجاهات
ونحن عندما نذكر األخالق فإنما نعني بها سياسة سلوك : لركيزة األخالقيةا -4

اكتساب إنما يقع في نطاق الظواهر و فالسلوك المتبدي نتيجة وراثة أ. المرء
الفاضلة يكون اقرب بكثير من  المجتمع الذي تنتشر به االخالق .النفسية

وقد اشار القرآن الكريم واشار . المجتمع البعيد عن االخالق والقيم الرفيعة
تاريخ الشعوب واالمم والدول الى اهمية العامل االخالقي في بناء المجتمع 

 . المتكامل السعيد
الموروثة بتقاليده  يزود الفرد تنطلق من كون المجتمع الركيزة االجتماعية -5

، ناسالسعادة لل وهي اما ان تكون عوامل اشاعة. متباينةاتجاهات اخالقية و 
فالقيم االجتماعية التي تضع افراد المجتمع تحت . عوامل تعاسة وشقاء لهمو ا

بعض الناس التي تنصب بصورة خاصة على القسر والظلم واستعباد نطاق 
 . سعادة ألبنائهمجتمع ال يوفر ال واستذالل النساء، إنما هو قهر الطفولة أو أ
ن اشرنا الى اهمية هذه الركيزة وانه من البديهيات ا الركيزة االقتصادية  -6

ساعد على وم عامل مهم الساسيةعلى ما يشبع حاجاته ا نسانحصول اال
حرمان من الموارد االقتصادية الفإن العكس وعلى . توفير السعادة له

الذي أن الفقر المدقع  .الشقاءمن  ضربيحيل حياته الى الضرورية لمعيشته 
عائلته و  لفردوعدم توافر ضروريات الحياة ل يخيم على حياة الكثيرين في بالدنا

 .مقومات السعادةويطن في صميم يجعل الحياة مظلمة 
مقومات السعادة  اهم الركيزة الدينية الروحية منواخيرا وليس اخرا فان   -7

، وبالرعاية اإللهية لصالحفي حياة اخرى قبال عمله ابالخلود نيان إحساس االف
لكل  الحفاظ عليه وعلى زوجته وأبنائهان الخالق يؤمن له ، و له ولمصالحه

  .ذلك يبعث على الراحة والطمأنينة
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إذا لم يكن اإلنسان سعيدًا، سيبقى الشعور بالسالم الذي فالسعادة هي أساس السالم و 
في متناول كل أمة و ي هإن السالم العالم .قد يحصل عليه، قابًال لالهتزاز دوماً 
أفراد كل أمة سريعًا في  عاشٕاذا و . األمةهذه عندما تكون السعادة في متناول أفراد 

يؤثر على ان الفرد ذلك  .بالتناغم والسالم، سيكون السالم العالمي تلقائياً مفعمة حياة 
وهذه التأثيرات إما أن تدعم الحياة  .محيطه من خالل كل فكرة وكل كلمة وكل عمل

  .تدمرهاو أ
مشبعًا بهذه و عندما يكون الناس غير سعداء، ومرهقون ومتوترون، يصبح الج

عندما يكون الناس سعداء ومنتجون . التأثيرات المدمرة للحياة، ويصبح السالم هشاً 
ومسالمون في داخلهم، سيعكس المحيط حولهم حالتهم الحسنة، ويكون السالم نتيجة 

مع الضواغط والتوتر، يبقى السالم العالمي و ين في النمما دام األفراد مستمر . طبيعية
  .فكرة مجردة غير قابلة للتحقيق

 

وختاما نقول ان من اهم االشؤون المعمقة للحوار والمصالحة هو اشاعة ثقافة االمن 
وتحقيق . وثقافة تحقيق العدالة والمساواة بين كل ابناء الشعب. والسالم في المجتمع

وثقافة نشر السعادة وتحقيق . مع وتحقيق التكافل االجتماعيالتنمية لتطوير المجت
  .الرفاهية المعيشية والحياة الكريمة لكل العراقيين

  
 

 


