العمل األىلي من رؤية حضارية إسالمية
مقدمة:



نادية عبد الشافي

تعود أمهية العمل األىلي؛ دلا يقوم بو من دور مهم يف االستجابة للتحديات اليت تواج هىا األمة سواء حتديات داخلية أو
ٍ
وىيبات
مبشاركة اًفميع أفف ًادا
وخخوص أن ىذه االستجابة ال تتحقق بسياسات حكومية فقط ،وإمنا تتحقق
ًا
خارجية،
وممسسات وحف ٍ
ٍ
كات اجتماعية وأىلية  .لذلك اىتمت النظفيات احلديثة يف ففوع العلوم السياسية سواء كانت النظم أو العالقات
الدولية بالفاعلُت غَت الفمسيُت  ،وبفز ىذا االىتمام بدراسة العمل األىلي سواء على مستوى الدراسات ادلهتمة بالداخلي أو
بالدوِف ،ال سيما أن واقع العاَف اإلسالمي يستدعي ذلك ،نتيجة لتدىور األوضاع يف الدول اإلسالمية وضعف أداء احلكومات
على ادلستويات كافة (الداخلي – البيٍت  -العادلي) ،وأصبح ىناك ضفورة لالىتمام بدراسة العمل األىلي والًتكيز على دوره يف
تقدم اجملتمعات ،وإلقاء الضوء على مناذجو ادلتعددة.
ومن ىذا االىتمام يأيت تساؤل ىذا التقفيف ادلتمثل يف اآليت :ما الذي يميز العمل األىلي من رؤية حضارية إسالمية؟ وما

إدرااا لوجود األمة وواقعها وخصوصيات مناطقها؟ وىل يععك رسالتها العالمية؟
ىي أنماطو؟ وىل العمل األىلي يععك ًك

احدا ،جيعل الففد يشعف مبكانو ودوره يف ىذه األمة يتابع شبوهنا باعتبار
ومخَتا و ً
إن الوعي باألمة ىو إدراك أن ذلا ً
ً
وجودا وانتماءً
قااال" :عندما يسَت ادلفء يف الطفيق
مثاال ذلذا اإلدراك والوعي ً
أنو يتابع أحد شبونو الذاتية  .ولقد أعطى ادلستشار طارق البشفي ً
وحده تتحد ذاتو ادلفعية يف حركتو يف إطار أعضاء جسمو وجوارحو ،فَتاعيها يف وقفتو وحفكتو وسكنتو ،ويف سَته ودورانو  ،ومنامو
ويقظتو ،فإذا سار مع مجاعة مًتابطة أو ركب سيارة ،امتد شعوره بذاتو إُف حجم اجلماعة أو إُف جسم السيارة ،فإذا ركب باخفة
امتدت ذاتو ووعيو هبا إُف سااف أحنااها ادلًتامية ،ويخَت كل ىذا احلجم األقل ىو "األنا" بالنسبة لو ،من ادلقدمة إُف ادلمخفة ومن
أقخى اليمُت إُف أقخى الشمال ومن أعلى األبفاج إُف أسفل الغاطس  .وأساس ىذا التوحد الشعوري ىو وحدة ادلخَت ،وادلتابعة
اللحظية لكل وقااع الكيان الكبَت ".
وتتعدد المساحات التي يختبر فيها ىذا الوعي في العالم اإلسالمي ،ومنها مساحة العمل األىلي ،ومن ثم سينقسم

ىذا التقرير إلى اآلتي:
أوال -مفهوم العمل األىلي من منظور حضاري إسالمي.
ً
ثا اً -أمناط العمل األىلي :ثغور ادلقاومة احلضارية.
ثالثًا -العمل األىلي الفعلي :ىل يعكس خخوصية األمة ورسالتها العادلية؟

أوو -مفهوم العمل األىلي من منظور حضاري إسالمي:
ًك
ىو تنظيم األففاد ألنفسهم وبأنفسهم دلمارسة حقوقهم؛ ودلواجهة مشاكلهم الثقافية واحلقوقية واالجتماعية واالقتخادية؛
وذلك لكي يتمكنوا من إدارة اجملتمع ككل ومبا حيفظ ذلم حقوقهم يف مفاقبة أعمال ممسسات الدولة من أجل محاية حقوق

 باحثة مبفكز احلضارة للدراسات السياسية .
 د .نادية مخطفى ،يف أمناط استجابة ادلسلمُت لتحديات اذلوية يف عاَف ما بع د احلفب الباردة والعودلة ،القاىفة  :مفكز احلضارةللدراسات السياسية ، 0 0 ،متاح على الفابط التاِف :

https://goo.gl/akZYFL

 طارق البشفي ،دلاذا حنن أمة؟ ،افتتاحية العدد األول من حولية أمتي في العالم  :األمة والعولمة ،القاىفة  :مفكز احلضارة للدراسات السياسية . 999 ،متاح على الفابط التاِف :https://goo.gl/MI6zIe
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األففاد واجلماعات  ،أو ىو مبفهومو األوسع وف ًقا دلا أشار إليو أ  .ىشام جعفف " :جهد تبذلو األمة جبميع فباهتا وطواافها
وممسساهتا مستهدفة حتقيق مقاصد الشفع اخلمسة (حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ ادلال) أي
للفؤي اإلسالمية ىو حتقيق مقخد العمفان  .أما تنظيمات اجملتمع األىلي فهي عبارة عن تكوينات ممسسية وسيطة
جوىفه وف ًقا ة
طوعا بإراداهتم ،أو رمبا جيدون
بُت اجلماعة العامة ادلتمثلة يف الدولة وبُت األففاد ،وىذه التنظيمات يقيمها األففاد واجلماعا ت ً
أنفسهم مندرجُت فيها حبكم السياق ادلح يط هبم  ،وديكن أن تكون من ضمن ىذه ادلمسسات  ،ممسسات غَت مكتسبة لوجود
رمسي أو قانو ولكنها موجودة على أرض الواقع ،وىذا ىو حال الكثَت من تكوينات العمل األىلي اإلسالمي اليت ال تعًتف ذلا
األنظمة بالوجود الفمسي القانو  ،وىناك بعض ادلقومات اخلاصة مبفهوم العمل األىلي تتمثل يف اآليت:

 المؤسسية :وىي ىيكل تنظيمي جلماعة بشفية يفبطها نوع تقارب مشًتك أو مخلحة مشًتكة أو ىدف مشًتك من
ذاتمجاعية جبوا ر الذات الففدية لكل من مكوناهتا ،وتقوم على أساس تكوين فكفي متجانس قادر على
شأنو أن يوجد اً
حتقيق الذات اجلماعية ،وىذا التنظيم ادلمسسي جيفي بخياغة شعبية أىلية بقواعد استقفت يف الضمَت اجلمعي ،وانتقلت
بُت األففاد بالتقبل الشعيب ،وبذلك يكون عكس الوجود ادلمسسي الذي جيفى بقوانُت مكتوبة تخدرىا الدولة.
 الطوعية :وتعٍت إقامة األففاد اذلياكل التنظيمية على أساس طوعي بإرادهتم.

 عدم الربح :أي ختلو األىداف ادلشًتكة بُت اجلماعة البشفية من السعي إُف الفبح ادلادي .
 اوستقاللية :استقالل ىذه اذلياكل التنظيمية عن السلطة السياسية .

بديال عن
وينظف ادلنظور احلضاري اإلسالمي إُف العمل األىلي باعتباره
معا ،فهو ليس ً
مخدرا من مخادر قوة الدولة واألمة ً
ً
ومتكامل معها ،ويعترب أحد أىم آليات ضبط العالقة بُت األمة والدولة يف إطار تعاو غَت
احم ذلا  ،وإمنا هو موا ٍز
ٌ
الدولة وال مز اً
صفاعي ،ال يسمح فيو للدولة بالتضخم على حساب األمة والسيطفة عليها حبجة توفَت اخلدم ات العامة بينما ىي تقوم باحتكار
الفاعليات وادلبادرات االجتماعية وتخادر اجلهود التطوعية ،وال يسمح بتالشي دور الدولة أو أن تخبح ضعيفة ،بل يساعد العمل
خطاىا بالتحكم يف الشبون األىلية؛ وذلك ألن العمل األىلي القوي
األىلي على أن تظل الدولة قوية يف حدود وظاافها اليت ال تت
قوي ووصلت لدرجة االستقفار من حيث وضع القوانُت وادلمسسات تثق يف
موجودا يف ظل دولة قوية  ،فالدولة حُت تكون ة
يكون
ً
القطاعات األخفى .
مناسبالنتعاش العمل األىلي ،فتم تسجيل ما يقفب من
مناخ ا
وقد اتضح ىذا بعد قيام ثورات الفبيع العفر اليت ىيأت ً
اً
مخسة آالف مجعية أىلية جديدة يف مخف على سبيل ادلثال وتنوعت ما بُت ع مل خَتي وتنموي وحقوقي واجلمعيات ادلتخخخة
ف إغالق العديد من
يف الفعاية  ،9وىذا عااد لقوة الدولة وانعكاس ذلك على العمل األىلي ،أما بعد قيام الثورات ادلضادة مت
 زلمد عاكف ،العمل األىلي مبخف  :ادلاىية واألمهية ،ادلعهد ادلخفي للدراسات السياسية واالسًتاتيجية، -ىشام جعفف ،العمل األىلي :رؤية إسالمية ،رللة ادلسلم ادلعاصف ،العدد  ، 999 ،9ص

 ، 0متاح على الفابط التاِف :

https://goo.gl/SO2C7J

.

 ىشام جعفف ،ادلالمح العامة للعمل األىلي اإلسالمي يف القفن العشفين ،حولية أميت يف العاَف ،األمة في قرن ،عدد خاص من أميت يف العاَف ،الكتاب الفابع  :أمناط الفواعلوالتفاعالت يف الداخل اإلسالمي . 00 - 000 ،ص ، 0
.
 ادلفجع السابق ،ص ص - 0 -ىشام جعفف ،العمل األىلي ،...مفجع سابق ص

.

.

.
 ادلفجع السابق ،ص ص - 9أما قنديل ،التحوالت يف ا لبنية والوظيفة  :اجملتمع ادلد بعد الثورات يف مخف (  ،) -ادلفكز العفر للبحوث والدراسات ،

 . 0متاح على الفابط التاِف :
http://www.acrseg.org/32498
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اجلمعيات األىلية وإيقاف أنشطتها حبجة دتويل اإلرىاب  ، 0وديكن تفسَت ىذا باإلشارة إُف ضعف ممسسات الدولة ،مما جعلها
ختشى من صعود العمل األىلي.
وبذلك جند أن الفؤية احلضارية اإلسالمية تفكز على ادلستوى "الكلي" احلاضن جلزايات احلياة وتفاصيلها ،وتشمل
" السياسي واالجتماعي والثقايف واالقتخادي والتارخيي واجلغفايف والًتبوي وجتمع بُت الثابت وادلتغَت  ،وادلادي وادلعنوي والتارخيي
وادلستقبلي ،والفكف والواقع ،والعلم والعمل ،والداخلي واخلارجي ،والديٍت والدنيوي ...فتتضافف وتتكامل وال تتناىف أو تتضارب "،
مع ا وىذا ىو خطورة
عكس الفؤية الغفبية ادلبنية على الخفاع بُت اجملتمع ادلد وبُت الدولة  ،فهذا الخفاع من شأنو أن يضعفهما ً
نقل خربة حضارية غفبية إُف واقعنا العفر اإلسالمي دون إ دراك ٍفصوصياتنا وواقعنا .ومن منطلق ىذه الفؤية احلضارية اإلسالمية
سوف يتم تناول أّفاط العمل األىلي كثغور للمقاومة احلضارية.
ثانيًكا -أنماط العمل األىلي :ثغور المقاومة الحضارية:

طا من أمناط ادلقاومة مبفهومها احلضاري الواسع الشامل .فادلقاومة ليست فقط ادلقاومة العسكفية والفد
يعد العمل األىلي من ً
ُي
على اذلجمات والضفبات اليت هتدد كيان األمة يف أوقات الضعف  ،وإمنا وف ًقا دلا أشار إليو أ  .ىا زلمود يف كتابو ادلقاومة
مهما من فاعلية األمة ادلستمفة على
احلضارية" :أهنا عنخف ذايت مستمف احلضور يف كيان األمة على اختالف العخور ،وديثل جزءًا ً
اختالف األطوار اليت دتف هبا " ،أي أنو يف عخور القوة ال تغيب ادلقاومة بغياب ىجمات األعداء وإمنا تتخذ شكل الوقاية
واحلماية ،ويف عخور االحندار تربز ادلقاومة ىادفة إُف احلفاظ على كيان األمة  .وبذلك تشكل ادلقاومة حالة من ادلواجهة مع
الظلم واذليمنة والسعي للتحفر السياسي واالجتماعي سواء من االحتالل أو االستبداد السياسي أو الثقايف أو االجتماعي والسعي
إُف حياة أفضل  .ومن مث سوف نتطفق إُف بعض أ مناط العمل األىلي ؛ وذلك من أجل توضيح دور ادلقاومة احلضارية
ماعية اليت تقوم هبا ىذه األمناط من أجل النهوض باجملتمعات.
االجت
الثقافي:يعد ىذا النمط من أىم ثغور ادلقاومة احلضارية االجتماعية؛ ألنو عندما تتعفض أمة من األمم أو حىت شعب من الشعوب
ُي
إُف زلاولة تغييب فكفي وثقايف وتفاثي يستهدف خلع جذورىا وزرع جذور أخفى وافدة تعزلوا عن واقعها الفكفي والثقايف وىو ما
دااما زوال األمم من
يسمى باالستتباع  ،أو كما أشار لو د  .زلمد ىيشور بالسقوط احلضاري " :فمن خالل القفآن ليس ىو ً
الوجود وفناء أففادىا يف العدم  ،ولكن ما يعٍت بالسقوط احلضاري ىو االهنيار الداخلي للمجتمعات وذىاب قوة األمم وعزهتا
وىواهنا على األمم األخفى ،وذلك عندما تذوب يف غَتىا وتنمحي شخخيتها ادلعنوية والفوحية ،وىذا ما ىو كاان يف حياة األمم
تفعل مفهوم العادلية القاام على التعارف بُت
اليت سقطت حضاراهتا " .لذلك فالبد أن تظهف ادلقاومة الثقافية ذلذه العملية ،وأن ّع

0

 حكومة السيسي تناصب اجلمعيات األىلية العداء ،موقع التقفيف ادلصري ،متاح على الفابط التاِف :https://goo.gl/isOSDy
 -أ .مدحت ماىف ،أ .ماجدة إبفاىيم ،ادلقدمة التحفيفية ،يف :نادية مخطفى ،أسامة رلاىد ،ماجدة إبفاىيم (زلفرون) ،دوائر اونتماء وتأصيل الهوية  ،سلسلة الوعي احلضاري

( ) ،مفكز احلضارة للدراسات السياسية ،القاىفة،

، 0ص .

 ىا زلمود ،المقاومة الحضارية :دراسة في عوامل البعث في قرون اونحدار ،سلسلة الوعي احلضاري ( ) ،القاىفة :مفكز احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشَتللثقافة والعلوم،

، 0ص

.

 إبفاىيم غفايبة ،توظيف ثقافة ادلقاومة ،موقع اجلزيفة نت ، 0 ،متاح على الفابط التاِف :http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8c2ccfb4-bcb5-4448-8f0e-4d6f7ee3795d
 غفايغور منخور مفشو" ،مقدمات اوستتباع :الشرق موجود بغيره و بذاتو " ،سلسلة إسالمية ادلعففة ( )( ،ففجينيا :ادلعهد العادلي للفكف اإلسالمي.) 99 ، -د .زلمد ىيشور ،سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها  ،سلسلة الفساال اجلامعية  ، 0ادلعهد العادلي للفكف اإلسالمي ، 99 ،ص. 9
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أيضا قيم العدالة وادلساواة والتعارف ليخب ىذا التفعيل يف مخلحة اإلنسان وحتقيق
فعل ً
الثقافات واحلضارات واحلوار اإلجيار ،وتّع
الوسطية واالعتدال .
في فًتة االحتالل ظهفت العديد من اًف معيات اإلسالمية؛ من أجل
كبَتا يف ىذا األمف  ،ف
ولعب العمل األىلي ً
دور ا ً
احلفاظ على اذلوية اإلسالمية ،ومقاومة الفكف الغفر االستتباعي الوافد ،وزلاربة الدعاوى اليت تدعو إُف اللحاق بالغفب على
 ، 9والشبان ادلسلمُت يف مخف عام
حساب طمس اذلوية اإلسالمية العفبية كجماعة التبليغ يف شبو القارة اذلندية عام
 ، 9واإلخوان ادلسلمُت يف مخف عام  ، 9ومجعية العلماء اَفسلمُت يف اجلزااف عام . 9
وما زال العمل األىلي يهتم هبذا النمط ،فهناك العديد من األففاد وادلمسسات اليت تقاوم من أجل مواجهة اخلطف الثقايف.
وعلى سبيل ادلثال وليس احلخف نشَت إُف أربعة مناذج؛ األول :اجلمعية الشفعية  9اليت استطاعت أن تقف يف وجو زلاوالت
ا الحتالل لطمس اذلوية اإلسالمية العفبية دلخف ،وذلك من خالل نشف التعاليم الدينية الخحيحة والثقافة اإلسالمية ،وفتح مكاتب
لتحفيظ القفآن الكفمي ،ومدارس لتعليم أبناء ادلسلمُت أحكام الدين وآدابو مع ادلواد األخفى ادلقفرة يف ادلدارس األ مَتية ليتحقق
بذلك تعليم يتماشى مع روح العخف وال يتناىف مع مبادئ الدين ،وتعليم العامة أحكام الدين يف ادلساجد ،وأ صدرت رللة التبيان
لنشف الثقافة الدينية واألخالقية ،وطبعت العديد من ادلملفات من أجل تثقيف األففاد  ،وىذا يعد من أ بفز النماذج ادلوجودة يف
النمط الثقايف ادلقاوم حملاوالت التغييب الفكفي؛ دلخاطبتو كل فبات اجملتمع  :األطفال من خالل ادلدارس ،ادلثقفُت من خالل
اجملالت وادلملفات ،والعامة من خالل ادلسجد.
أما النموذج الثا  :فهو حفكة فتح اهلل كولن (  )... 9اليت نشأت يف بداية الستُتيات وتخدت للعلمانية ادلففطة اليت
سيطفت على تفكيا  ،واستطاعت أن تعيد إحياء اذلوية اإلسالمية يف تفكيا مفة أخفى  .وركزت ىذه احلفكة على بناء اإلنسان يف
التعليمي واعتربتو خطوة أوُف يف ادلشفوع اإلصالحي من أجل التغيَت اجملتمعي ، 9ودتيزت بفؤية حضارية تجمع
ة
اجلوانب الثقايفة و
األصول اإلسالمية من القفآن والسنة والًتاث اإلسالمي وبُت اال طالع الواسع على الفلسفات والعلوم األخفى ،وىذا ما جيب أن
يتوافف يف األففاد وادلمسسات واذليبات  :أن يتم اجلمع بُت األصول اإلسالمية والعلوم األخفى ؛ أي ال انغالق بدون جتديد وال
انفتاح بدون أصل ثابت.
وأقامت احلفكة منظومة إعالمية ثقافية متكاملة ،هتدف لًتبية جيل على أساس علمي إديا بأسلوب حيًتم عقل ادلتلقي عرب
رلموعة (درب التبانة) الفضااية اليت تتكون من عشف قنوات تلفزيونية بُت إ خبارية وثقافية-دينية ،وعرب رلموعة من الربامج درامية
أفيقيا ،وتفتكز فلسفتها على اإلنسان من الطفولة إُف
وثقافية واجتماعية وادلوجو ة لألطفال ،وللمجموعة مفاكز يف أوروبا وأمفيكا و ر
كافة مفاحل احلياة. 0

 د .نادية مخطفى ،يف أمناط استجابة ادلسلمُت لتحديات اذلوية  ...مفجع سابق. ىشام جعفف ،ادلالمح العامة ...مفجع سابق ،ص . انظف مقال عن :اجلمعية الشفعية مااة عام من الدعوة والتنمية ،موقع قخة اإلسالم ، 009 ،متاح على الفابط التاِف :https://goo.gl/ek1Mib

 - 9تقفيف عن ادلمدتف الدوِف مستقبل اإلصالح يف العاَف اإلسالمي خربات مقارنة مع حفكة فتح اهلل كولن  ،ادلنعقد بكلية االقتخاد والعلوم السياسية جبامعة القاىفة  ، 009إعداد
مسية عبد احملسن ،ماجدة إبفاىيم ،زلمد كمال ،نشف على موقع مفكز احلضارة للدراسات السياسية  ،متاح على الفابط التاِف :
0

https://goo.gl/Ot8I2g
 فتح اهلل كولن ومجاعة اخلدمة ومفكز حفاء  ..رؤية مغايفة ،جفيدة  zamanالًتكية ،متاح على الفابط التاِف :https://goo.gl/J4ldxS
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أما النموذج الثالث :فهو منوذج زلاكاة منظمة التعاون اإلسالمي ( )MOICوىو ديثل منظمة ادلمدتف اإلسالمي  ،الذي
بدأ يف اجلامعات ادلخفية إُف أن أصبح لو نشاط دوِف يف تفكيا وماليزيا وأذربيجان واِف من وفلسطُت ،ويهدف إُف مناقشة قضايا
األمة اإلسالمية العفبية مع الًتكيز على اذلوية احلضارية اإلسالمية وبناء الففد ،وناقش العديد من القضايا كالقضية الفلسطينية،
وادلواطنة ،واذلوية العفبية واإلسالمية ،ودشن العديد من احلمالت كحملة (سجل أنا عفر) .
والنموذج الفابع واألخَت :ىو شيخ العمود ،وىي مدرسة هتدف إُف نقل العلوم الشفعية  /اإلسالمية إُف غَت ادلتخخخُت
جبانب العلوم اإلنسانية؛ إلحداث التكامل بينها ،وحياضف فيها عدد من شيوخ األزىف الشفيف وعلمااو وغَتىم ،بوساال متعددة
وبقيم حاكمة أمهها  :الشغف ،واحًتام ادلعلم ،واحلفية التعليمية ،والتدرج ،والتكاملية ،وم ركزية ادلسجد ،انطالقًا من رؤية مشولية
لدلقاصد اإلسالم ية؛ عقيدة وشفيعة وتزكية وعمفا اًن؛ وتفكز على احتياجات واقع األمة وتسعى إُف التمسك بالًتاث .
فادلطلوب لتفعيل ىذا النمط ىو صياغة خطاب ثقايف إعالمي يفكز على مثل ىذه النماذج وعلى ادلفاىيم والقيم الغاابة ،
ويهدف إُف بناء صورة ذىنية صحيحة وواقعية عن اجملتمع األىلي ودوره يف النهوض باجملتمعات.
الحقوقي:يعد ىذا النمط مقاومة ضد استبداد وظلم وقمع األنظمة؛ ألنو يهتم بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،مهما كانت االنتماءات
ُي
العفقية أو الدينية أو ادلذىبية أو السياسية .وعلى سبيل ادلثال ادلفصد الطالر العادلي للحقوق واحلفيات ،أسسو ثالث عشفة منظمة
طالبية وشبابية من( :الكويت – ادلغفب – مخف – اجلزااف – تونس – مخف – موريتانيا – جيبويت  -منتدى الشباب الدوِف –
اليمن – السودان  -احتاد طالب عموم أففيقيا  -تفكيا) ،ويعمل ىذا ادلفصد على وجهات عمل ثالث  :احلقوقية الفصدية،
اإلعالمية ،التواصلية ،ويهدف إُف نبذ العنف مبختلف أشكالو داخل اجلامعات من خالل تضامنو مع الطلبة ادلعتقلُت وادلفخولُت،
أو خارج اجلامعات مع الذين تقمعهم األنظمة ادلستبدة  ،ويتخذ ىذا ادلفصد األمة كمس توى للتحليل وليس الدولة القومية
منوذجا لتعاون األمة ضد الظلم والقمع.
ادلفسةم لكل ة
فيخفج من احلدود َّ
دول ليشكل ً
أيضا اللجنة الداام ة وادلستقلة حلقوق اإلنسان اليت أ طلقتها منظمة التعاون اإلسالمي  0؛ من أجل محاية
وتوجد ً
األقليات ادلسلمة يف مجيع أ حناء العاَف  .وىذا يعزز مفهوم العاَف اإلسالمي الواسع الشامل لكل األففاد ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت
وليس فقط للدول اإلسالمية؛ ويظل هذا النمط يعا من تض ييق وقمع من أ نظمة الدول القومية ،وال يوجد منظمة حىت اآلن
تستطيع أن دتثل مخدر قوة ومحاية من ىذه األنظمة.
التنموي:ومكمال دلسبوليات
مدخال لإل صالح االقتخادي واالجتماعي،
ً
يعد ىذا النمط مقاومة الهنيار واحندار اجملتمعات ،و ً
ُي
القطاع العام يف مجال التنمية والنهوض باجملتمعات  .وىناك نوعان من التنمية :األول تنمية الففد ،والثا تنمية الدولة ،فالنوع
األول قد سبق احلديث عنو يف النمط الثقايف.

 زلمد شوحيي ،منوذج حملاكاة منظمة التعاون اإلسالمي ببخمة شباب اجلامعة ،موقع كايفو دار، -للمزيد انظف :شيخ العمود ودار العماد ا نطلقوا إُف األقاليم يفمحكم اهلل ،موقع مخف العفبية،

 ، 0متاح على الفابط التاِف :

https://goo.gl/IYty7n

 ، 0متاح على الفابط التاِف :

 -للمزيد انظف :مواجهة لقمع األنظمة  ..تأسيس ادلفصد الطالر العادلي للحقوق واحلفيات ،موقع مجاعة العدل واإلحسان،

https://goo.gl/wslM5U
 ، 0متاح على الفابط التاِف :
https://goo.gl/nnUZdY

 -توران كيا أوغلو ،أجندة للحقوق يف العاَف اإلسالمي ،مفكز بفوكنجز،

 ، 0متاح على الفابط التاِف :
https://goo.gl/mQKgXV
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اجتماعي ،ومن ادلمسسات الناجحة يف ىذا األمف ممسسة /
اقتخادي و
أما النوع الثا فهو تنمية الدولة والنهوض هبا
اً
اً
استثمارات ضخمة داخل تفكيا ،حىت أصبحت
عددا من رجال األعمال للقيام ب
حفكة فتح اهلل كولن اليت استطاعت أن جتمع ً
حضاري ،وليست حفكة يعمل أففادىا بالتجارة ،وا ستطاعت أن تندمج يف النظام العادلي ويف ادلنظومات
اقتخادي
فاعال
ً
اً
اً
التعليمية واالقتخادية احمللية للدول ادلضيفة ألنشطتها التعليمية ،واليت تُيعترب أبفز رلاالت االس تثمار االقتخادي لدى احلفكة،
مم ساعد يف هنوض وتنمية تفكيا بشكل كبَت.
عادلي صاحب ىوية قومية-دينية( )؛ ا
فاعال
أي أصبحت ً
اً
اقتخادي اً
وىناك ممسسة ُيعمار األرض لبناء اإلنسان ادلخفية ،تفكز ىذه ادلمسسة على إعمار األرض وذلك بتوفَت االحتياجات
األساسية لألففاد ومن أىم مشفوعاهتا  :مشفوع هنف اخلَت لتوصيل ادلياه وبناء احلمامات يف القفى الفقَتة ،لتحسُت نوعية
احلياة ،ويعد ىذا من أبسط االحتياجات اليت البد أن توففىا الدولة  .ومشفوع سًت وغطاء لبناء األسقف وتوزيع البطاطُت
لألسف اليت ال تستطيع توفَته ا ( ) ،وتعتمد ىذه ادلمسسة بشكل أساسي على الزكاة والخدقات والتربعات.

اإلغاثي:ومساعد ا ومعاو اًن للدول أوقات الكوارث الطبيعية واألزمات ،ال ينظف أففاد
يعد ىذا النمط مقاوم ة أخفى للعدوان،
ً
ُي
ومنظمات ىذا النمط إُف اجلنس أو العفق أو الدين ،ومن ادلفًتض أن ىذا النمط ال يتم التض ييق عليو ،فهو خارج نطاق
الخفاعات السياسية ومساراهتا ادلعقدة  .فعلى سبيل ادلثال  :اجلمعية الشفعية اليت نشأت عل ى يد الشيخ زلمود خطاب
السبكي؛ بسبب اضطفاب الواقع ادلخفي يف ظل االستعمار  ،وهتدف إُف توفَت رعاية اجتماعية لغَت القادرين سواء ادلسلم ون
أو غَت ادلسلمُت  ،وكان ذلا دور فعال يف اإلغاثة الدولية وذلك من خالل القوافل اإلغاثية اليت كانت تفسلها للعاَف
اإلسالمي ومنها القوافل الطبية واإلغاثية اليت أ رسلتها إُف النيجف بعد أن قدم رايس النيجف استغاثة للعاَف اإلسالمي إلنقاذ
وتعنهتا مع م ثل ىذه ادلمسسات مت جتميد أمواذلا بالبنوك ادلخفية ضمن
شعبو من خطف اجملاعة  ،ومع استمفار قمع األنظمة ُّن
 0مجعية مت جتميد أمواذلم بقفار صدر يف ديسمرب . 9 0
ومثال آخف فعال يف اجملال اإلغاثي  ،وىي منظمة اإلغاثة اإلسالمية عرب العاَف ،اليت تنطلق من مفجعية إسالمية،
وتسعى إُف إغاثة اجملتمعات اليت تتعفض لكوارث أو حفوب أىلية أو عدوان ،وتعمل يف أكثف من أربعُت دولة حول العاَف،
واستطاعت أن حتخل يف عام  0 0على ادلفكز الثا يف الشفافية ادلالية من بُت  00.000ممسسة خَتية بفيطانية،
يتيما). 0
ودشنت العديد من احلمالت منها (إغاثة اليمن ،إغاثة سوريا ،إغاثة فلسطُت ،أزمة العفاق ،واكفل ً

 -عبد الرمحن أبو ذكفي ،إسالم فتح اهلل جولن ،موقع إضاءات،

 ، 0متاح على الفابط التاِف :

https://goo.gl/TeuQuZ

 -لالطالع على موقع ممسسة عُيمار األرض لبناء اإلنسان ،اضغط على الفابط التاِف :

/http://nahrelkher.com

 -مخطفى عاشور ،اجلمعية الشفعية ..صفحة من العمل األىلي ،إسالم أون الين ،متاح على الفابط التاِف :

http://archive.islamonline.net/?p=455

 اجلمعية الشفعية مبخف تنظم قوافل إغاثية للنيجف ،موقع البشَت ،متاح على الفابط التاِف :9

0

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-71740.htm
 زلمد جعفف ،جتميد العمل األىلي ،موقع عالمات أون الين ،متاح على الفابط التاِف :http://www.alamatonline.net/l3.php?id=83094
 لالطالع على موقع اإلغاثة اإلسالمية حول العاَف ،اضغط على الفابط التاِف :/https://islamic-relief.me
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أما ادلثال الثالث فهو دلنظمة أطباء بال حدود  ،وتقدم ىذه ادلنظمة عملو ا اإلغاثي ع ُف مستوى دوِف لكافة أ حناء
.
العاَف ،وخاصة الشعوب ادلتضفرة من األوببة أو الكوارث الطبيعية أو العنف الناتج عن النزاعات ادلسلحة
الخيري:يعد ىذا النمط مبثابة مقاومة للنفس وشهواهتا ،يساعد على التحفر من أسف شهوة التملك ،وحتفيف
ومن ادلنظور اإلسالمي ُي
وشامال وليس كما خيتزله الغفب ،فهو
اسعا
ً
الغَت من أسف احلاجة ومساعدة اآلخفين .ويوضح د .إبفاىيم البيومي أن للخَت معٌت و ً
مقخد أساسي وثابت من مقاصد الشفيعة اإلسالمية ويتففع منو مخسة مقاصد ففعية  :األول حتفيفي وىو حتفيف النفس والغَت،
الثا دتديٍت وىو يجعل حياة الففد والغَت أفضل ،الثالث زلاربة الفقف ،الفابع إشاعة السلم ونزع بمر التوتف والنزاع ،اخلامس دمج
عدد أكرب من األففاد الذين ال يعتٍت هبم النظام يف اجملال العام .
ومن منطلق ىذا ادلفهوم توجد العديد من اجلمعيات اليت تعمل هبذا النمط وتسعى لتحقيق مقاصده ،وال تنظف إُف
االنتماءات العفقية أو السياسية أو الدين ،ومنها الويبة اخلَتية اإلسالمية العادلية ،اليت تعمل داخل الكويت وخارجها ،وتعد من
أبفز ادلمسسات اخلَتية اإلنسانية يف العاَف العفر واإلسالمي ،هتدف إُف تلبية احتياجات الدول الفقَتة فتهتم بادلفضى والفقفاء
واليتامى ومتضفري الكوارث ،ودعم األقليات ادلسلمة ،وتعتمد بشكل أساسي يف دتويلها على الزكاة والخدقات وأوقاف اخلَت
والكفارات والنذور .
وإذا تناولنا مفهوم الوقف فهو يعٍت حبس العُت عن أن يتملكها أحد من العباد والتخدق مبنفعتها ولو يف اجلملة أو على
وجوه الرب ،فهو يف جوىفه عبارة عن مبادرة طوعية يقوم هبا الواقف بإلزام نفسو بعمل حيقق مخلحة الغَت وكل ىذا من أجل
احلخول على الثواب ،وارتبط جناحو باستطاعتو حتقيق أىدافو بالكفاءة االجتماعية يف توظيفو يف خدمة ادلقاصد العامة للشفيعة،
أيضا بعوامل أخفى كثَتة ذات صلة بالسياق االجتماعي واحلضاري العام.
كما ارتبط جناحو ً
ويوجد منوذج ثان وىو ممسسة الشيخ زايد بن سلطان لألعمال اخلَتية واإلنسانية ،وتعمل ىذه ادلمسسة داخل اإلمارات
وخارجها فسواء الدول العفبية أو األففيقية أو األوروبية ،وذلا العديد من ادلشفوعات اخلَتية كحفف اآلبار يف اليمن ،ووقف مفكز زايد
لفعاية األيتام وادلسجد اجلامع بكينيا ،وادلفكز اإلسالمي مبوريشيوس ،وإعادة التعمَت بالبوسنة واذلفسك ،مسجد الشيخ زايد يف
بفيطانيا ،وذلا العديد من الربامج ،مثل :بفامج احلج ،والخحة ،وتوفَت الغذاء على ادلستوى الدوِف .
أيضا مجعيات خَتية ممثف ة على ادلستوى احمللي كجمعية األورمان اخلَتية اليت تسعى لتقدمي العمل ا خلَتي جلميع
وىناك ً
فبات اجملتمع ادلخفي ،وتتنوع أعماذلا اخلَتية بُت سداد ديون الغارمُت ،وزواج اليت ديات ،والقفض احلسن ،وتوزيع مسلتزمات
رمضان ،وحلوم األضحية ،وبطاطُت الشتاء ،و من اجلانب الطيب تقوم بعمل عمليات القلب والعيون واألجهزة التعويضية ،وتعتمد

 لالطالع على موقع منظمة أطباء بال حدود اإلنسا  ،اضغط على الفابط التاِف :http://www.msf-me.org/ar/section/in-the-region
 -د .إبفاىيم البيومي غاّف ،ادلنظور احلضاري بُت احلضارتُت اإلسالمية والغفبية وجتلياتو يف العمل األىلي ،يف  :د .نادية مخطفى (زلفر) :يف تجديد العلوم اوجتماعية بناء

منظور معرفي وحضاري :الفعرة والخبرة ،مفكز احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشَت للثقافة والعلوم،

 ، 0اجلزء الثا  .ص

.

 لالطالع على موقع اذليبة اخلَتية اإلسالمية العا دلية ،اضغط على الفابط التاِف :/http://www.iico.org
 لالطالع على موقع ممسسة الشيخ زايد لألعمال اخلَتية واإلنسانية ،اضغط على الفابط التاِف :/http://www.zayed.org.ae
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يف دتويلها على التربعات  .وتنقلنا كل ىذه األمناط إُف سمال يف غاية األمهية أال وىو ىل يعكس العمل األىلي خخوصية األمة
ورسالتها العادلية؟

ثالثًكا -العمل األىلي :ىل يععك خصوصية األمة ورسالتها العالمية؟

من خال ل النماذج السابقة جند أن العمل األىلي استطاع تشكيل قاعدة مشًتكة من األ ىداف واألفكار والقيم بُت األمة
اإلسالمية والعفبية ،وذلك بسبب تفكيزه على ادلناطق البينية ،وجتاوزه الطابع ادلمسسي وانطالقو إُف الكيان اإلنسا واالجتماعي،
أيضا أن يعكس خخوصية األمة اإلسالمية ورسالتها العادلية
ومجعو بُت الففد والدولة وا لنظم اإل قليمية والنظام العادلي ،واستطاع ً
وإن كان على نطاق ضيق وذلك من خالل عدة أمور:
منوذج ا لتفعيل مفهوم األمة ونقلو من ادلفهوم النظفي إُف التطبيقي ،وذلك بتعميق العالقات
أوذلا :يعترب العمل األىلي ً
البينية بُت الشعوب واألقطار واألففاد  ،وإمناء أنشطة التضامن والتكامل والوحدة  ،ولتوضيح ذلك سوف نعفض بإجياز مفهوم
عقيدي أو طفيقة
تخورا
األمة :وف
ف ًقا لد  .أما صاٌف األمة ىي رلموعة من البشف يفبطها االنتماء والوالء دلنهج معُت قد يكون ً
اً
معا  ،وتسعى ىذه اجلماعة – عرب فضاء غَت زلدد بأبعاد وأطف جغفافية أو مجاعية زلددة كالدولة
حياة وسلوك أو يضم االثنُت ً
القومية  -إُف إجناز وظااف الدفاع عن تلك العقيدة وذلك ادلنهج أو إظهاره أو نشفه يف إطار زمٍت  .وىذا ما يسعى إليو العمل
األىلي ،ومت إيضاحو من خالل أمناطو السابق ذكفىا.
وساعد على ىذا تعظمي اإلسالم لدور األمة واجملتمع يف العمفان ،وجعل الدولة ممسسة من ممسسات األمة وليس
العكس ،وجعل اجملتمع األىلي جزءً ا من األمة اليت يعطيها العناية الكاملة  ،وأعان اخلطاب القفآ على تفجيح كفة األمة على
كيد ا من التكاليف الففدية (العُتية) حىت يقع
كفة الدولة؛ فوجو إليها اخلطاب يف التكاليف االجتماع ية (الكفااية) وىي أشد تو ً
اإلمث يف التخلف عن إ قامتها على األمة مجعاء وليس على الففد وحده  ،وىذا ما مييزه عن اجملتمع ادلد الذي يفوج لو الغفب؛
وعفضا وعم ًقا ،والدولة
أي جعل األمة  -مثلما ذكف د .أمحد الفيسو " -ىي األساس ادلتُت واجلسم اَفمتلئ واخلَت الواسع ً
طوال ً
حيزا ضي ًقا لكنو مفتفع ومشفف". 9
فيها مبثابة بفج صغَت للمفاقبة والتفقد والتوجيو والتنسيق وحتتل ً
السنة ،وذلك من خالل دعوة اإلسالم إُف نشف ثقافة التطوع م ن خالل
ثانيها :قيامو على تشفيعات واسعة من القفآن و ُّن
أبواب عدة تشمل :الفعاية االجتماعية والرب والفمحة واإليثار والعدل واإلحسان وإصالح ذات البُت وإغاثة احملتاجُت ونصرة ادلظلوم
وغَت ذلك من األعمال حبيث يتحقق مفهوم التكامل والتعاون ،حبيث جيتمع مجيع أففاد اجملتمع ويتحدون يف تنمية اجملتمع واحلفاظ
0
شامال غَت زلدد مبجال معُت بل إ نو يشمل رلاالت ختص الففد والشعوب
على مخاٌف الناس  .وبذلك يكون العمل األىلي ً
واألمة بأكملها.
 -لالطالع على موقع مجعية األورمان اخلَتية ،اضغط على الفابط التاِف :

/http://www.dar-alorman.com/home

 رلموعة باحثُت ،األمة ،العاَف اإلسالمي ،الدولة اإلسالمية ،إشكالية العالقة بُت ادلفاىيم ،يف  :رللة ادلسلم ادلعاصف ،ا لعدد ( / -د .نخف زلمد عارف ،مفهوم النظام ادلعفيف اإلسالمي (مالحظات أولية) ،رللة الكلمة ،العدد  . 999 ،متاح على الفابط التاِف :

) ، 0 0 ،ص

.

https://goo.gl/o6P1Gs

9
0

 زلمد زلفوظ ،العمل األىلي والتنمية الثقافية رؤية يف ادلهام واآلفاق ،مفكز آفاق للدراسات والبحوث . 0 0 ،متاح على الفابط التاِف :https://aafaqcenter.com/post/442
 د .أمحد الفيسو  ،األمة ىي األصل مقاربة تأصيلية لقضايا :الدديقفاطية ،حفية التعبَت ،ا لفن ،الشبكة العفبية لألحباث والنشف ، 0 ،ص . د .زلمد عبد الفتاح شاىُت ،د  .إمساعيل زلمد شندي ،العمل التطوعي من منظور إسالمي ، 0 ،ص ص  . -متاح على الفابط التاِف :https://goo.gl/xVDT9b
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ثالثها :تنوع مخادر دتويلو بُت التربع والزكاة والخدقات والكفارات  ،وىذه ادلخادر ما ىي إال تعزيز لقيم الًتاحم والتعاون
قطاعا
والتعاطف بُت أففاد األمة ،مما جيعل لو مو ارده اخلاصة  .واعتماده بشكل أساسي يف فًتات كثَتة على الوقف مما جعلو ً
أساسي من قط اعات األمة عرب التاريخ اإلسالمي ،والداعم دلعظم احتياجات األمة حىت يف رلاالت اجلهاد ومحاية الثغور
اً
اإلسالمية.
ولكن مت إغفال دوره وأمهيتو  ،وأرجع د  .إبفاىيم البيومي سبب ىذ ا اإل غفال إُف اذليمنة الظاىفة دلفهوم اجملتمع ادلد
نقيضا
مبضمونو ادلستمد من ادلفجعية ادلعففية الغفبية ادلتغلبة
حضاري ا يف العخف احلديث  ،فأحد استعماالت ىذا ادلفهوم جتعلو ً
ً
للمجتمع الديٍت  ،وىذا يمدي إُف الغفلة عن مكونات قيمية وممسسية أصيلة  ،وإن َف تكن مفعلة مبا يكفي يف الوقت احلاِف
كممسسات الوقف  ،وعلى رأسها  :التعليمية والخحية ،والفعاية االجتماعية  .لذلك علينا التحفظ على مفهوم اجملتمع ادلد
وإعادة تعفيفو من خالل مفجعيتنا ورؤيتنا وقيمنا وموروثاتنا احلضارية اإلسالمية وتارخينا اإلسالمي .

خاتمة:

منوذج ا للتعاون بُت األمة اإلسالمية والعفبية  ،وذلك يف أطف ثقافية
ومن خالل ما سبق نج د أن العمل األىلي أصبح ً
واقتخادية وحقوقية وتنموية وخَتية مستقلة عن كيان الدولة القومية ؛ من أجل حتقيق ادلثل العليا واألىداف السامية ادلشًتكة بُت
شكال من أشكال وحدهتا وإ ن كان على نطاق ضيق.
أبناء األمة والنهوض والتنمية ادلستدامة .واستطاع أن يعكس ً
وخَت دليل على ذلك زلاربة ومهامجة الغفب للعمل األىلي النابع من رؤية حضارية إسالمية ،خلوفو من حتقيقو للوحدة بُت
دول العاَف اإلسالمي والعفر هبيباتو وممسساتو وأففاده فيقول د  .يوسف القفضاوي إ ن ادلسلمُت حينما ِش
ينشاون مجعيات خَتية
ىذا يثبت أن لدينا أمة إسالمية ،يشعف بعضها ببعض
تذىب إُف ىذه البالد اليت ديوت بعض أىلها من اجلوع ومن سوء التغذية ،ف
سائ األعضاء باحلمى والسهف،
وحيس بعضها بآالم بعض ويتوجع بعضها لبعض ،كاجلسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو ر
ىذه األمة ال يفيد ذلا البعض أن تكون قاامةً حقيقة .
أخَتا البد أن نعي حنن األففاد أمهية العمل األىلي وتعزيزه وتطويفه؛ من أجل النهوض باألمة يف كافة ادلستويات :الثقافية،
و ً
عليمية ،واحلقوقية ،والتنموية ،واخلَتية واإلغاثية  .ولكي يتحقق ىذا الوعي فالبد من استدعاء اخلربة التارخيية يف ىذا الشأن
والت
والتعفف على مناطق عملها وأدوارىا جتاه األمة ،وإنشاء جبهة إعالمية قوية تتواصل مع الشعوب وتتخدى للهجمات اليت تتعفض
ذلا ممسسات ومجعيات العمل األىلي ،باإلضافة إُف عمل ش بكات بُت ىذه ادلمسسات واجلمعيات؛ لتشكل جبهة صلبة
متماسكة لخد اذلجمات والضفبات اليت يتعفض لو ا  ،وديكن يف البداية أن تكون على مستوى الدول العفبية مث إُف العاَف
اإلسالمي مث إُف ادلستوى األوسع واألمشل؛ وىو األمة.

 -حوار د .زلمد بن عبد اهلل السلومي حول اهتام العمل اخلَتي السعودي بأنو ممدًف ،مفكز القطاع الثالث،

 ، 0متاح على الفابط التاِف :
https://goo.gl/XvF3RM

 د .إبفاىيم البيومي ،جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي ،سلسلة الوعي احلضارية ( ) ،القاىفة :مفكز احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشَت للثقافة والعلوم، .ص ، 0-9
 عمفو عبد الكفمي سعداوي ،العمل اخلَتي واإلغاثي اإلسالمي بعد .متاح على الفابط التاِف :
السياسية ،القاىفة ، 00 ،ص

، 0ص

سبتمرب يف  :حولية أميت يف العاَف (  ) 00 - 00العدد اخلامس ،مفكز احلضارة للدراسات
https://goo.gl/OGOcoZ
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